
 

 

 فاطمه زهراحضرت  نامهمروری بر وصیت
 **االسالموالمسلمینحسنعاشاییلنیآودیحجت

 مقدمه

است. معنها  اوا در کار رفته در دو معنا به بیتدر آیات قرآنی و روایات اهل« وصیت»واژه 
َو َأنَّ »فرمایهد: معنا  سفارش و موعظه است؛ مانند این آیه شهریفه کهه مهی اخالقی که به معنا 

ُكدْم هذا ِصراطی اُكْم ِبدِه َلَعلَّ َق ِبُكْم َعْن َسبيِلِه  ِلُكْم َوصَّ رَّ َُ َِ َفَت ُب ِبُعاا السُّ ِبُعاُه َو َلَتتَّ ُمْسَتايمًا َفاتَّ
ُااَن  )و انحرافهی( پیهرو  هها  پراکنهده آن پیرو  کنیهد و از راهمستقیم من است، از این راه  1؛َتتَّ

کند. این چیز  است که خداوند شما را به آن سفارش مهینکنید که شما را از طریق حق دور می
در معنا  دوم، معنا  فقهی است که عبارت است از سهفارش «. کنیدکند شاید پرهیزگار  پیشه 

بهه عبهارتی،  2بعهد از مهرگ.مواا و کارها  بهاقی مانهده ا خودش برا  رسیدگی بهبه وصیفرد  
ههایی انسان سفارش کند بعد از مرگش کارهایی را انجام دهند؛ مانند وصیت وصیت آن است که

 او، ملک کسهیاز امواا  کنند یا بگوید بعد از مرگش چیز که برا  کفن و دفن و مراسم دیگر می
معنا  فقهی( مستحب است و گاهی تی معین کند. وصیت )بهاوالد او قیم و سرپرسباشد یا برا  

نکهرده  اش اسهت و فرصهتالناس بر ذمههالله یا حقشود؛ برا  مثاا شخصی که حقواجب می
آن را ادا کند یا عبادات واجبی مانند حج، روزه و نماز از او فوت شده است، باید وصهیت است تا 

َ اَحَردَر »فرماید: قرآن کریم می 3ادا کنند. کند تا بعد از وفاتش آن َدین و حقوق را َِ ُكِتدَ  َعَلدْيُكْم 

                                                           

 عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی.* *
 .153انعام: . 1
 . هبقر سوره 180 هیآ لی، ذ319، ص 2 ج ،اطيب البيان فی تفسير القرآن. سید عبدالحسین طیب، 2
 . ر.ک: رساله عملیه مراجع تقلید، مسائل مربوط به وصیت .3

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره یازدهم 1401پاییز  
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ِادي ا َعَلی اْلُمَتَّ ْقَرِبيَن ِباْلَمْعُروِف َحًاَّ ُة ِلْلَااِلَدْيِن َواْأَ ْيرًا اْلَاِصَيَّ َُ ن َتَرَك  َِ بهر شهما  1؛َن َأَحَدُكُم اْلَمْاُت 
بر جا  گذارد؛ برا  پدر و مهادر الی از شما را مرگ فرا رسد، اگر م است که چون یکیمقرر شده 

 «.است بر پرهیزگارانو خویشاوندان ]خود[ به طور پسندیده وصیت کند. ]این کار[ حقی

افهزون بهر  2اسهت، فاطمهه الههی ه سیاسهی حضهرتنامههدر این نوشتار که سخن از وصیت
 شود.اا میاخالقی یعنی سفارش و موعظه نیز دنبمعنا  وصیت مصطلح و فقهی، وصیت به 

 فاطمهوصایای حضرت 
 ها  حضهرتنامهآید که وصیتسنت چنین بر میو راویان اهل بیتاز احادیو و اخبار اهل

 به صورت مکتوب و شفاهی، ناظر به امور مالی و امور الهی و سیاسی بود. فاطمه
 نامه ناظر به امور مالی . وصیت1

دربهاره امهواا موقوفهه و شخصهی  خهداادر روزها  پس از رحلت رسو فاطمهحضرت 
به و  رسهیده بهود، مکتهوب  خدااز رسواخویش وصایایی داشت و بسیار  از اموالی را که 

 است؛ از جمله:ها را در راه خدا وقف نموده آننمود که  وصیت
 و دیگر امامان علیامام . حوائط سبعه برای 1/1

اطراو آن دیوار کشیده شده بود. هفت مزرعه معهروو د که ا  بوگانهها  هفتحوائ  سبعه، باغ
نیز آن و پیامبر 3بخشیده بود آن را به پیامبر متعلق به شخص یهود  به نام ُمخیریق بود که

کهرده  قهرار داده بهود ]وقهف فاطمهه فاطمهه ها را در زمان حیات خود در اختیار حضرت
امامان اهل گانه برا ها  هفتاین باغه عاید نمود ک مکتوب وصیت فاطمهحضرت  4بود.[
 باشد. بیت

؟؛ آیا وصایا  َأ ََل ُأْقِ َُِك َوِصيََّة َفاِطَمةَ »فرمود:  باقر گوید: حضرت ابوجعفر امامابوبصیر می
ا  را بیهرون آورد و از درون گاه حضهرت بسهتهعرز کردم: آر . آن«. را به تو بگویم؟ فاطمه

                                                           

 .280. بقره: 1
از آقا  رجبعلی زمانی « وصایا  حضرت فاطمه»مقالۀ دیگر  با عنوان  نامه حضرت زهرا دربارۀ وصیت. 2

مقالهه تفهاوت منتشر شده است که از جهت حجم و تنوع منابع و... با ایهن   ، قبالً 69در مجله فرهنگ کو ر شماره 
 .دارد

؛ حمهاد بهن زیهد 990و  825، ص 3 ، ج وفواء الوفواء باخبوار دار المةوطفی. نورالدین علی بن احمد سمهود ، 3
 .78، ص ترکة النبیالبغداد ، 

 .363، ص قرب االسناد؛ عبدالله بن جعفر حمیر ، 48و  47، ص 7، ج الكافی. محمد بن یعقوب کلینی، 4
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 این صورت قرائت فکرد:را نشان داد و آن را به ا  آن نوشته
ِحي ِ ِبْسِ  اّلَله  ْحمِن ال َّ ْْ   ال َّ ا َما َأْوَص َِ ُْ   بِهِ   َه ُساول  َفاِطَمُة بِْنا َِ اٍد  ِ ُمَحمَّ ْْ  اّلَله َأْوَصا

ِْ َو الَْحْسنَى ََلِل َو الْبُْ قَِة َو الَْمِبي بَْعِة الَْعَواِف َو الدَّ ااِفيَِة َو َماا ِْلُمِّ  بَِحَواِِِطَها السَّ َو الصَّ
َفِإْن َمَضى َعلِيٌّ َفِإلَى الَْحَسِن َفاِإْن َمَضاى الَْحَساُن  َطالٍِب ِإبَْ اِهيَ  ِإلَى َعلِيِّ بِْن َأبِي

ُ َعلَى َذلَِك َو الِْمْقا َداُد َفِإلَى الُْحَسيِْن َفِإْن َمَضى الُْحَسيُْن َفِإلَى اْْلَكْبَِ  ِمْن ُولِْدي َشِهَد اّلَله
اِم َو كَتََب َعلِيُّ بُْن َأِباي بَيُْ  بُْن الَْعوَّ اسهت کهه  ایهن چیهز   1؛َطاِلاٍب بُْن اْْلَْسَوِد َو الزُّ

وصهیت کهرد  طالهببن ابیاست. او به علیآن وصیت کرده به  فاطمه دختر محمد
ابهراهیم اسهت؛ امگانه عواو، دالا، برقه، مبیت، حسنی، صافیه و آنچهه بهرا  هفت ها باغ

گانه( به ]امام[ حسن و بعد از او به ]امام[ حسین و بعد از حسهین، )حدائق هفتبعد از علی 
ترین فرزندانم ]خواهد رسید[ و خداوند و مقداد بن اسود و زبیر بن عوام بر ایهن امهر به بزرگ

 آن را مکتوب کرد. طالببن ابیگواهند و علی
 هاشمو نیازمندان بنی امبرهمسران پیبرای . مقرری 2/1

نامهه را از امالکش ایهن وصهیتبرا  برخی  فاطمهاست که حضرت نقل شده  باقراز امام 
 واگذار کرد:  علیامام مکتوب نمود و تولیت آن را به 

ِحي ِ ِبْسِ  اّلَله  ْحمِن ال َّ ٍد ِفي َمالِهَ   ال َّ ُْ ُمَحمَّ ْْ َفاِطَمُة بِْن ا َما كَتَبَ َِ بَِها َحااِدث    ا ِإْن َحَدثَه
َجٍب بَْعَد نََفَقا َِ َها الَّتِي لََها كُلَّ َعاٍم ِفي كُلِّ  ِِ ْْ بِثََماِنيَن ُأوِقيَّةب تُنِْفُق َعنَْها ِمْن ِثَما َق ِة تََصدَّ

ْقِي َو نََفقَِة المغل]الَْعَملِ  َِ الْ  السَّ َها الَْعاَم َو َأثَْما َِ ْْ َأثَْما َقْمِح َعاماب َقاابَِلب ِفاي [ َو َأنََّها َأنَْفَق
بَِعيَن ُأوِقيَّاةب َو َأَماَ ْت  ِْ ٍد َأِبيَها خمس ]َخْمساب[ َو َأ َأَواِن غَلَّتَِها َو َأنََّما َأَمَ ْت لِِنَساِء ُمَحمَّ

لِِب بَِخْمِسيَن ُأوِقيَّةب ِلفُقََ اِء بَنِي َهاِشٍ  َو بَنِي کهه اسهت  ا این ]وصیت[ نامهه 2 ...؛َعبِْدالُْمطَّ
او پهیش آمهد و از دنیها ا  برا  است. اگر حاد ه درباره مالش نوشته فاطمه دختر محمد
از فایده و محصوا آن هر سهاا بعهد ها را صدقه ]وقف[ قرار داد که از آن 3رفت، هشت اوقیه

ها  دیگر انفاق شود ... و مقرر داشت که چههل و پهنج اوقیهه بهرا  از هزینه آبیار  و هزینه

                                                           

، ص 2، ج دعوائم االسوالمحیهون مغربهی، ؛ نعمان بن محمد ابهن48، ص7، جالكافی . محمد بن یعقوب کلینی،1
و  144، ص 9، ج التهوذيب؛ محمد بن حسن طوسهی، 235، ص 43 ، ج بحاراالنوار؛ محمدباقر مجلسی، 344
145. 

 .185و  184، ص 100 ، ج بحاراالنوار. محمدباقر مجلسی، 2
 . 404، ص 1، ج لسان العربمنظور، ابن . اوقیه معادا چهل درهم است.محمد بن مکرم3
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عبهدالمطلب هاشهم و بنهیاوقیه برا  فقرا و نیازمنهدان بنهیو پنجاه  درش، محمدزنان پ
 باشد ... .

 افراد خاصبرای . مقرری 3/1

جمع نمایهد و  خداخواست تولیت مالش را با امواا رسوافاطمهاز حضرت  امام علی
و رخ داد؛ آن را بهه دو اا  بهرا  اسهت، متهولی آن امهواا باشهد و اگهر حاد ههاو تا زمانی که زنده 

در آن  فاطمهه آن باشهند و حضهرتواگذار نماید تا آن دو متولی  فرزندش حسن و حسین
 نامه مرقوم داشت:وصیت

او اجازه دادم، پهس مهاا مهن  که در آن امواا بهگونه دادم؛ همان طالببن ابی من آن را به علی
  جهدا سهازم ]در اختیهارش قهرار دادم تها[ از از آن چیهزرا بهدون اینکهه  ]و نیز[ ماا محمهد

طور  که من سفارش نمودم و آن مقدار که صدقه قرار دادم، بپهردازد. پهس اگهر محصوا ماا، آن
ا  پهیش خداوند بهر آن واقهع شهد ]و حاد هه صدقه آن امواا و آنچه من به آن دستور دادم، قضا 

ههر گونهه بخواههد،  اسهت کهه یآمد، همچون خشکسالی و ...[ پس اختیار آن به دست عله
ا  حاد هه علهی صدقه دهد و هر گونه بخواهد، انفاق نماید و بر او حرجی نیست؛ و اگر برا 

واگهذار نمایهد و آن دو  را به فرزندانم حسن و حسین پیش آمد، تمام اموالم و ماا محمد
ت؛ و بهرا  دختهر جنهدب ها حرجی نیسکه خواستند، انفاق و تصدق نمایند و بر آننیز هر گونه 

ها  زنانهه را از ماا و ا ا یه را قرار دادم ... و پوشش )ابوذر غفار ( آن صندوق کوچک و مقدار 
ازدواج  خواهند تا زمهانی کههها اگر میواگذار نمودم. از آن پوشش از دو دخترم و علیبه یکی 

در باب ماا خهود مرقهوم داشهت و بهه آن است که فاطمه  ا اند، استفاده نمایند؛ و این نامهنکرده
طالب ]نیهز بهر آن بن ابیاست. مقداد بن اسود و زبیر بن عوام و علیحکم نمود و خدا بر آن گواه 

 1گواهند و[ آن را نوشتند.
 فاطمهه»که فرمود: نقل کرده است  از پدرانش باقردر روایت دیگر  ابوجریح از امام 

هاشم نیز همهان مقهدار و اوقیه وصیت کرد و برا  زنان بنی دوازده برهر کدام از زنان پیامبرا  
 2«.نمودامامه، دخترابوالعاص نیز مقدار  وصیت برا  

هاشهم و بنهیمهاا خهود را بهر بنهی فاطمههاست کهه حضهرت  نقل شده از زید بن علی
ان وقهف نمهود و ایشه امواا خود را بهرا هم همه  عبدالمطلب صدقه ]وقف[ قرار داد و علی
                                                           

 .185و  184، ص 100، ج بحاراالنوار. محمدباقر مجلسی، 1
 .144، ص 9، ج التهذيب. محمد بن حسن طوسی، 2
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 1افراد دیگر  را هم در زمره آنان قرار داد.
 نامه ناظر به امور الهی و سیاسی  . وصیت2

نامهه اسهت؛ دارا  دو نهوع وصهیت درباره امور ناظر به مباحو الهی و سیاسی حضرت زههرا
 نامه مکتوب و وصیت زبانی. وصیت

 . وصیت مکتوب خطاب به علی1/2

... داخهل  رحلت کرد ... امیرمؤمنان علی فاطمهگوید: هنگامی که حضرت عباس میابن
را  صورت مبارك فاطمه طالبگاه حضرت علی بن ابیشد ... آن فاطمهخانه حضرت 
 ا  نزد سر آن حضرت یافت که در آن نوشته بود: باز کرد، رقعه

ِحي ِ ِبْسِ  اّلَله  ْحمِن ال َّ ْْ   ال َّ ا َما َأْوَص َِ ُساولِ َه َِ  ُْ ْْ َو ِهاَي بِِه َفاِطَمُة بِْن ]ص[ َأْوَصا ِ اّلَله
َِ َحاق  تَْشَهُد َأْن ََلِإلَه ُسولُُه َو َأنَّ الَْجنَّاَة َحاقٌّ َو النَّاا َِ داب َعبُْدُه َو  ُ َو َأنَّ ُمَحمَّ اّلَله َو َأنَّ   اَلَّ

َ يَبَْعُث َمْن فِ  يَْب ِفيها َو َأنَّ اّلَله َِ اَعَة آِتيَة  َل ِِ يَا َعلِيُ السَّ ُْ   ي الْقُبُو اٍد   َأنَا َفاِطَمُة بِْنا ُمَحمَّ
َجنِيَ  وَّ َْ َأْولَى ِباي ِماْن َغْياِ ي َحنِّْطِناي َو   َْ نْيَا َواْْلِخَ ِة َأْن ُ ِمنَْك ِْلَكُوَن لََك ِفي الدُّ اّلَله

لْنِي َوكَفِّنِّي ِباللَّيِْل َو َصلِّ َعلَيَّ َو اْدِفنِّي ِباللَّيِْل َو  َ َو َغسِّ ََلتُْعِلاْ  َأَحاداب َو َأْساتَْوِدُعَك اّلَله
ََلَم ِإلَى يَْوِم الِْقيَاَمةِ   نامه فاطمه دختهر پیهامبر خهدااین وصیت 2؛َأْقَ ُأ َعلَى ُولِْدَي السَّ

بنهده  دهد که خدایی جز خدا  یکتا نیست، حضرت محمهداست: فاطمه شهادت می
قیامهت خواههد آمهد، در آن تردیهد  نیسهت، اند، و پیامبر خداست. بهشت و دوزخ بر حق

افراد  را که در قبرها مدفونند، برخواهد انگیخت. یها علهی! مهن فاطمهه دختهر  خداوند همه
باشم. خدا مرا در دنیا و آخرت برا  تو تزویج نمهود. یها علهی! تهو از دیگهران می محمد

بر بدنم نمهاز بگهزار و )غسل و کفن( من مقدم هستی، شبانه مرا حنوط کن، غسل بده، برا  
سهپارم و بهر فرزنهدانم تها روز دفنم کن، کسی را از مرگ من آگاه نکن، تو را بهه خداونهد مهی

 فرستم.قیامت درود می
 . وصیت شفاهی خطاب به علی2/2

و اسهماء بنهت عمهیس بهود. حضهرت  خطاب به امام علهی وصیت زبانی حضرت زهرا
 بر موارد ذیل تاکید داشته است:  لینامه زبانی به حضرت عدر وصیت فاطمه
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 غسل، کفن، نماز و دفنم را خودت به عهده بگیر و برایم قرآن و دعا بخوان

 چنین وصیت کرد:  امیرمؤمنان عمر خویش به ها در واپسین لحظه حضرت زهرا
ْزِنى َو َصلِّ َعلَىَّ َو َانْزِ  َْ غُْسِلى َو َجهِّ ُّْ فَتََولَّ َاْن لِْنى قَبِْ ل َو ألِْحاْدِنى َو َساوِّ ِاذا َانَا ِم

َعاِء َفِانَّهاا  أِسى قَبالََة َوْجِهى َفَاكْثِْ  ِمْن تَِلَوِة الق آن َو الادُّ َِ التُّ اَب َعلَىَّ َو اْجلِْس ِعنَْد 
ُْ فيِها ِالى َ تََعاالى َو اُوصايِكَ ساَعة  يَْحتاُ  الْميِّ ِفاى  انِْس اَلَْحياِء َو َانَاا اَْساتَْوِدُعَك اّلَله

وقتی وفات کردم، غسل و کفن مرا بر عهده بگیر و بر مهن نمهاز بگهزار و درون  1؛َولَدِل َخيْ اب 
قبرم قرار بده و خاك را بر رو  قبرم بریز؛ سپس همهوار کهن و بهر بهالینم رو بهه رو  صهورتم 

نیهاز  انس با زنهدگانهایی مردگان به بنشین و زیاد قرآن بخوان و دعا کن؛ زیرا در چنین لحظه
 دارم.سپارم و درباره فرزندانم سفارش نیکوکار دارند. من تو را به خدا می

 ازدواج کنبا امامه 

ازدواج بها امامهه دختهر خهواهر ، توصهیه بهه به امهام علهی از وصایا  دیگر حضرت زهرا
ُسول»بود که فرمود:  فاطمه َِ ُ َعنِّى َخيََ  الَْجزاِء يَا ابَْن َع ِّ  ! َجزاَك اّلَله َ  اّلَله َلب َأْن تَتَاَزوَّ اُوِصيِك َأوَّ

َجااَل ََل بُادَّ لَُهاْ  ِماَن النَِّسااءِ  ا   2؛بَْعِدي ِبابْنَِة ُأْختِي ُأَماَمَة َفِإنََّها تَكُاوُن لُِوْلاِدي ِمثِْلاي َفاِإنَّ ال ِّ
دان پسرعمو  پیامبر! خداوند تو را پاداش نیکو دهد! اولین وصیت من به تو این است که چون مهر

ازدواج کن؛ زیهرا او هماننهد مهن بها فرزنهدانم  به زنان نیاز دارند؛ پس از من با دختر خواهرم امامه
 «.مهربان است

 مرا شبانه دفن کن و دیگران را آگاه مساز

وصهیت کهرد:  علیامام در تداوم مبارزاتش و در دفاع از والیت و امامت، به  حضرت زهرا
وا ...  َو اْدِفنِّاي ِفاي اللَّْياِل ِإَذا  ُأوِصيَك َأْن ََليَْشَهدَ » ُِ يَن َظلَُمونِي َو َأَخ ِِ تِي ِمْن هَُؤََلِء الَّ َْ َأَحد  ِجنَا

 ُِ ِْ اْْلَبَْصا از آنان که به مهن ظلهم  ککنم هیچ یعلی[ تو را وصیت می]ا    3؛َهَدَأِت الُْعيُوُن َو نَاَم
من شرکت کنند؛ ... مرا شب دفن کهن،  ازهروا داشتند و حق مرا غصب کردند، نباید در تشییع جن

 «.  ها به خواب فرو رفته باشندها آرام گرفته و دیدهآن هنگام که چشم
سنت و هم در منابع شهیعه آمهده هم در منابع اهل ماجرا  دفن شبانه و مخفیانه حضرت زهرا
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در  خهداوافاطمه دختهر رسه»او گفت:  است کهاز زهر  نقل کرده  است. محمد بن عبدالله
حضهرت  اسهت کههنقهل کهرده   جابر از امام باقر 1«.او را به خاک سپرد شب دفن شد و علی

، علهی»اسهت: شهاب نقل کرده یونس بن یزید از ابن 2«.شبانه مدفون شد فاطمه»فرمود:
ن علی شبانه جنازه فاطمهه را دفه»است:از عایشه نقل کرده عروه  3«.را شبانه دفن نمود فاطمه

وصیت کرد که ]به جههت اعتهراز از  حضرت زهرا»نویسد: الحدید نیز میابن ابی 4«.نمود
بیت آن حضرت[ شبانه بهه خهاك سهپرده شهود و اهلدرباره  عملکرد برخی از اصحاب پیامبر

   5«.اش حاضر نشوند و بر پیکرش نماز نخواننداند، در تشییع جنازهآنان که بر و  ستم روا داشته

آن را در حهد تهواتر  مجلسهیکهه عالمهه  ا  نقل شده اسهتگونهابع شیعه نیز این مطلب بهدر من
 فاطمههاست کهه حضهرت همانند خبر متواتر وارد شده  روایات زیاد »دانسته و گفته است: 

 6«.وصیت کرد شب به خاک سپرده شود

 قبرم را پنهان کن

چنهین  علیامام ها  آخر زندگی به هدر لحظ فاطمه،حضرت صادقاز امام طبق نقلی 
 کرد: وصیت

جاِل اَبْنَىَّ َو الَْعبَاَس َو َسا َة َو ِمَن ال ِّ ُْ َلتُْعِلْ  ِاَلَ اُمَّ َسلََمَة َو اُمَّ اُيَْمَن َو ِفضَّ لْماَن ِاذا تََوفَّْي
يْفََة َو َلتُْدِفنِّى َِ َِ َو ُح بعهد از  7؛اَحاداب َلب َو َلتُْعِلاْ  قَْباِ لاَلَ لَيْ َو َعَماِاب َو الِمْقداُد َو اَبَاَذ

ایمن و فضهه و از مهردان بهه دو سلمه، اماماز زنان به هیچ کس اطالع نده، جز اینکه  مرگم به
فرزندم ]حسن و حسین[،عباس، سلمان، عمار، مقداد، ابوذر و حذیفه خبهر بهده. مهرا دفهن 

 بماند.ا مخفی هیچ کس اطالع نده تنکن، مگر در شب و قبر مرا به 
 اسماء بنت عمیس. وصیت شفاهی خطاب به3/2

 اسماء وصیت کرد در غسهل دادنهش بها امهام علهی به نقل شده است که حضرت فاطمه
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ُّْ َفاْغِسلْيِنى»مشارکت کند:  َو َعِلىُّ بُْن اَِبىيا اَْسماُء! ِاذا ِم
ِْ  ا  1؛اَحاداب علَاىطالٍِب َو َلتُاْدِخلْنىاْن

مهن راه من از دنیا رفتم، تو و علی مهرا غسهل دهیهد و ههیچ کهس را در کنهار جنهازه  اسماء! وقتی
 «.ندهید

 وصیت به تابوتی ویژه و پوشش روی پیکر

با او بودم. روز  مرا به یهاد  فاطمهآخر زندگی حضرت  گوید: روزها اسماء بنت عمیس می
مهود کهه چهرا جنهازه زن را رو  اش را ابهراز نکیفیت حمل جنازه توس  مردم انهداخت و نگرانهی

ُْ َماا »کنند؟ سپس فرمهود: گذارند و باال  دست مردان حمل میا  می تخته ِإنِّاى َقاِد اْساتَْقبَْح
ُِ ِبالنَِّساِء َأن يْطَ َح َعلَى َأل فََلتَْحِملِْنى َعلَى َسِ يٍ  ظاِهٍ  اساتُِ يِنى يُْصنَ َِ الَْمْ َأِة الثَّْوُب، َفيَِصفَُها ِلَمْن 

ِِ سَ  ُ ِمَن النَا دانهم کهه )جنهازه( زنهان را رو  تختهه بهدون دیهوار من بسهیار زشهت مهی 2؛تََ ک اّلَله
 شود. مرا بهر رو  تختههافکنند؛ چرا که ]حجم[ بدن نمایان میآن پارچه می گذارند و بر رو  می

 «. باز دارداین چنینی نگذار و بدن مرا بپوشان که خدا تو را از آتش جهنم 
هها برا  حمل جنازهگوید: خدمت حضرت توضیح دادم که در سرزمین حبشه، تابوتی اسماء می

آن را ترسهیم کهردم.  پوشاند. سپس شکلا  که دارد[ میکنند که بدن میت را ]با دیوارهدرست می
آن را دید، خوشحاا شد و تبسم کرد. اسماء گوید: من از روز  که رسهوا که فاطمهحضرت 

سپس حضرت فرمود:  3آن روز تبسم بر لبان دختر پیامبر ندیده بودم.فته بود تا به از دنیا ر خدا
ِِ  ِاصنَِعى ِلى ِمثلَه» ُ ِمَن النَا برا  من تابوتی مثل آن درست کهن و مهرا بها آن  4؛اْستُ ينى، َستََ ِک اّلَله

 «.بپوشان! خدا تو را از آتش دوزخ حفظ نماید
مسئله عفهاو و حجهاب حسهاس نسبت به ضرت به شدت دهد که حاین امر به خوبی نشان می

بود که در کنهار  او مهمبعد از شهادت و نسبت به جنازه خویش. این امر آن قدر برا  بود؛ آن هم 
َِ ِلاى »نیز وصیت ویژه نمود:  علیامام اصلی باز به  ها وصیت اُوِصيَک يَا ابَْن َعا ِّ َأْن تَتَِّخا

 ُْ َأْي َِ تهُ  نَْعشاب َفَقْد  َِ وا صو ُِ كَة صوَّ
ِِ کنم به شهما ا  پسهر عمهو کهه بهرا  مهن وصیت می 5؛الَْمََل
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 «.اندمن نشان دادهکه مالئکه شکل و قیافه آن را به  گونهتابوتی درست کن؛ همان
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