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  مقدمه:

 هسـتي،  عـالم  گوهر يگانه باره در متعددي مقاالت و بكت تاريخ طول در
 اند نتوانسته هنوز وجود اين با ولي است شده نوشته زهرا فاطمه حضرت
 به است بايسته و شايسته كه طوري آن بزرگوار بانوي آن مناقب و فضايل
 جرَم گهربار درياي آن از اي قطره كوچك، جزوه اين .آورند در تحرير رشته

نَيحرَالب لتَيفاطمه .است يانق  ابعـاد  امـا  نيسـت  مـا  ميـان  در ظاهر به 
  .دارد جاي ما جان و دل در بودنش الگو و فكري حيات زندگي، گسترده
 پرستي تجمل شانذهن و فكر كه هستند غربي الگوهاي دنبال به ها بعضي

 آرامـش عدم  و معنويت عدم ،بندوباري بياين  حاصل .است گرايي تجمل و
 از دارد ضرورت مسلمان زنان براي. به دنبال خواهد داشت زندگي در روحي
 سـعادت  هـم  كـه  دهنـد  قرار خويش قسرمش را او و كنند پيروي الگويي
 خـت د از بهتـر  كسـي لذا  باشد داشته پي در اخروي سعادت هم و دنيوي
  .بود نخواهد اء زهر فاطمه حضرت  اكرم نبي

ـ  گونـاگوني  يهـا  نقش محدود، و كوتاه عمر به توجه با  زهراء فاطمه ه ب
  فاطمـه . نـد ا داشـته  خـود  بركـت  و خيـر  پر زندگي در بودن الگو عنوان
و مربـي   مدرسـه  ،مكتـب  براي رسول اهللا بودند. فاطمـه (س) نمونه  يصحاب



 

 يهـا  دسـت  ،اسالم غربت دوران در نايشا .بودندپسر  و دختر تربيت تعليم
 بقـ ل بيهـا اَ ماُكه  ندديكش مي رپد سر برخود را  محبت و مهر از پر كوچك
 ،نمونه بـودن همسرعبويت و عرفانيت و عفت،  مظهر چگونهفاطمه  .ندگرفت
ديـروز و   جامعـه بـراي   شايسته فرزندان تربيت كنندهمهربان،  مادري ،همراز
 ياور و يار ،با تمام وجود (س)فاطمه  ،ندبه ما تعليم نمود و فردا را عمالً امروز
ر اين راه هستي خـود را فـداي واليـت نمودنـد البتـه نـه       كه د دبودن واليت

كه علي (ع) ولي امر  كه علي (ع) همسرشان است بلكه بخاطر اين بخاطر اين
و   رنـج  تحمـل  مظهـر  و امام الهدي و اميرالمـؤمنينش اسـت، فاطمـه (س)   

 شـجاعت و  بـا  ،در برابـر باطـل   حـق  احقـاق  سختي كشيدن، اثبات كننده
در  را ملكـوتي  و عبوديـت  مظهـر  ،عصـمت  عفـت و  همـراه بـا   ،گري مبارزه

  .ندآموخت ما دختران و زنان و ردانم بهمحراب عبادت 
 زهـراء  زيسـتن  چگونـه  زوايـاي  روي كتـاب  ايـن  در بنـده بيشـتر   تـالش 

 بشـريت ي طول تـاريخ  ها انسان همه و ما دختران و زنان براي عليها اهللا سالم
 مـورد  اهللا انشـاء  است اميد .است خواهد بود تر كاربردي و يافنتي دست كه

 السـالم  علـيهم  البيت اهل در كه الهي فيض واسطه و مقبول خداوند متعال
 بهرمنـد  در دنيـا و آخـرت   آنـان  شفاعت از و گردد واقع است، يافته تجلي
  .اهللا ءانشا. گرديم

 

 1396 سومين حرم اهل البيت (ع) شيراز
   خشنود صدراله

  مدرس دانشگاه 
 



 

 

   ل:اوّ  فصل

  هجرت از قبل (س) هفاطم

  والدت

 مكه در ،بعثت پنجم سال الثاني، جمادي بيستم جمعه روز در  فاطمه حضرت
  1.گشود جهان به چشم مكرمه

 كـه  كنـد  يمـ  نقل عمر بن مفضل از واسطه چند با يامال كتاب در صدوق خيش
 بود؟ چگونه زهراء ي فاطمه والدت :گفتم  صادق امام حضرت به :گفت
  :ندفرمود

 آن از مكّـه  زنان نمود ازدواج يكبر ي جهيخد با  اكرم امبريپ كه يموقع يبل
ـ  چيهـ  كردند، ينم سالم او بر و رفتند ينم او نزد نمودند، يريگ كناره بانو  را يزن

ـ ا شـود.  مشـرّف  بـانو  آن نزد كه دادند ينم اجازه  و وحشـت  باعـث  موضـوع  ني
 مبـادا  كه بود  اكرم رامبيپ يبرا ،يو اندوه و غم شد، يكبر جهيخد يتناراح
  برسد. يبيآس را حضرت آن

                                     
  .٩ص  االمهداليل  - ٥٢٢كفعمى، المصباح ص . ١
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 مادر رحم در  اطهر ي فاطمه شد، حامله  زهرا حضرت به جهيخد كه يهنگام
 موضوع نيا يكبر ي جهيخد يول .نمود يم صبر به امر را او و كرد يم گفتگو مادر با
 ي هجـ يخد نـزد  ، خـدا  امبريپ روز كي نكهيا تا داشت يم پنهان  امبريپ از را

  :ندفرمود د،يگو يم سخن  زهرا ي فاطمه با بانو آن كه ديشن و آمد يكبر
  گفت: جهيخد !؟ييگو يم سخن كه با جهيخد يا
  است. من مونس و ديگو يم سخن من با است من رحم در كه يا بچه نيا
  فرمود:  خدا امبريپ
 من خترد ،فرزند نيا ديگو يم و دهد يم بشارت من به كه است ليجبرئ نيا يآر

 نيا از مرا نسل توانا يخدا مبارك. و طاهر و بيط ستا ينسل فرزند نيا است،
ـ ا از را امامـان  يزود بـه  نمود. خواهد داريپا و برقرار دختر  وجـود  بـه  دختـر  ني

 ي فـه يخل نيزمـ  در شـود  قطـع  پروردگـار  يوحـ  نكهيا از پس را آنان و آورد يم
  داد. خواهد قرار شتنيخو

 فـرا  يو حمل وضع موقع نكهيا تا بود حال نيهم در دائماً يكبر ي جهيخد حضرت
 مـرا  و دييـ ايب كـه  فرسـتاد  شمها يبن و شيقر زنان نزد جهيخد موقع نيا در د،يرس

  گفتند: جواب در و دادند رد پاسخ او به ها آن اما .دينمائ ياري حمل وضع ي درباره
 ابوطالـب  ميتـ ي و ريفق شخص كه  محمد با و يرفتينپذ را ما سخن تو چون
 تـو  امـر  گونـه  چيهـ  يمتصـد  و آمـد  مينخـواه  تو نزد ما لذا ينمود ازدواج بود

ـ گرد نيغمگـ  جواب نيا دنيشن از يكبر ي جهيخد !شد مينخواه  همـان  در د،ي
 زنـان  مثـل  كه باال بلند و گندمگون زن چهار ناگاه بود ناكاندوه يو كه يحال
ـ د را آنـان  يكبـر  ي جـه يخد كه يهنگام شدند حاضر او نزد بودند شمها يبن  دي

  گفت: آنان از يكي كرد، فزع و جزع
 مـن  م،يهست تو خواهران ما م،ييخدا فرستادگان ما رايز مباش! محزون !جهيخد يا

ـ ا .باشـد  يم تو قيرف بهشت در كه است مزاحم بنت هيآس بانو نيا ام، ساره  بـانو:  ني
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 ما خداوند است عمران نب يموس خواهر موكلث :گريد يبانو آن و عمران دختر ميمر
 و راسـت  طـرف  زنـان  آن از يكـ ي م،يشبا تو حمل وضع امر يمتصد تا فرستاده را
 سر پشت آنها يچهارم و  جهيخد حضرت مقابل آنها يسوم چپ، سمت يگريد
 كـه  يحـال  در را  فاطمـه  حضرت ها،يعل اهللا سالم جهيخد حضرت و نشستند او

  .ديزائ بود زهيپاك و پاك
 تمـام  نكـه يا تـا  ديدرخشـ  بـانو  آن نور شدند متولّد  زهراء ضرتح كه يموقع
 ي جـه يخد حضرت نزد نيحورالع از نفر ده تعداد آنگاه شد، ينوران مكّه يها خانه
ـ ابر بود، يبهشت قيابر و تشت كي كدام هر با كه آمدند يكبر  آب از پـر  هـا  قي
 گرفت را ها قيابر بود يكبر ي جهيخد حضرت مقابل در كه يزن آن بودند، كوثر

 ريش از كه حوله دو بعداً داد، شستشو كوثر آب با را  زهراء ي فاطمه حضرت و
 بـدن  به را ها نآ از يكي و آورد رونيب بودند خوشبوتر عنبر و مشك از و دتريسف

 داد، قـرار  مقنعـه  حضرت آن يبرا را يگريد و ديچيپ  زهراء حضرت مبارك
  اطهـر  يزهـرا  د،يبگو سخن هك خواست  زهراء حضرت از زن آن سپس
  فرمود: و گشود نيشهادت به زبان

» ُ ِ  اَشَهُد اَن ال اِلـَه اِالّ اّهللاٰ ُد  َو اَن اَبـى َرُسـوُل اّهللاٰ َبعلـى َسـي ُد االَنبِيـاِء َو اَن َسـي

  .»االَوصياِء َو ُولدی ساَدُة االَسباطِ 

 آن يبـرا  آنـان  رد،ب نام خود ياسام با را كي هر و كرده سالم زنان آن بر آنگاه
 بـه  راجـع  هـم  آسمان اهل دادند، بشارت گريكدي به و شده خندان مقدس نوزاد

ــه  زهــراء حضــرت والدت ــ بشــارت گريكــدي ب ــد يم ــور آســمان در .دادن  ن
  بودند. دهيند را آن رينظ آن از قبل مالئكه كه شد دايپ يا درخشنده

  گفتند: يكبر ي جهيخد به زنان آن
 بـا  يو نسـل  و نوزاد نيا خود !ريبگ است مبارك كه را زهيپاك و پاك مولود نيا

 حضـرت  تمـام  مسـرّت  و يخوشـحال  با  يكبر ي جهيخد بود، خواهند بركت
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  1شد.. يجار يو دهان در يريش و نهاد او دهان در پستان و گرفته را  زهراء

  نامگذاری وجه

  زارد.گ »فاطمه« خداوند تورسد به را خود دختر نام  اسالم گرامي رسول

  :(س) فاطمه اصطالحى و لغوی معنى

 شـدن  جدا و كردن قطع بريدن، معناي به »فَطَم« مصدر از فاطمه لغوي: معني
 جـدا  و شونده بريده )هلَفاع وزن بر همفاط( دارد فاعلي وزن فاطمه واژه باشد. مي

 شـده  جـدا  و شده بريده معناي به كه دهد مي هم مفعولي عنيم اما ؛است شونده
 فَطَـم  :گوينـد  مـي  وقتي گويند. مي هم شير از شونده جدا فاعلي معناي باشد. مي
لَدگوينـد  مـي  شير از شده قطع مفعولي معناي يا گرفت. شير از را بچه يعني الْو: 

  .شد گرفته شير از بچه يعني ُفِطَم الَوَلدُ 

  :(س) فاطمه اصطالحى معنى

 كـرده  جـدا  يـا  است بريده هنمج آتش از را انشومحب ذريه ، فاطمه ،خداوند
 همچنـين  .اسـت  شـده  جـدا  دوزخ آتش از محبانش و ذريه ، فاطمه يا .است

  است. شده جدا يا .است نموده جدا پليدي و جهل از ار  فاطمه خداوند،

  : الصادق قال
ت ِمنْ  مَ طِ قال فُ  .دیي : اَْخبِرنى يا َس ؟ ُقْلُت (س) ةمَ فاطِ  فسيرَ ُرون اَی َشْى ٍء تَ اََتدْ «

ر. ثُّم قاَل: َلْو ال ؤمِ المُ اَْن اَميرَ  الش ِ ِ  فـواً هـا كُ لَ  ما كـانَ ها لَ جَ و زَ تَ  (ع) ينَ ن  ومِ لـى َيـا

ِ ن دُ مِ آدم فَ  نمِ  رضِ االَ  جهِ لى َو عَ  ةِ يامَ القِ    ».هِ ون

                                     
  ، ٢٥٠ص  ١روايت يكم، شيخ عباس قمى، منتهى اآلمال، ج  ٤٣بحاراالنوار جلد . مجلسى، محمدباقر، ١
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  فرمودند:  صادق امام
 و شـر  از  »فاطمـه « فرمودنـد:  چيسـت؟   فاطمه تفسير و معني دانيد مي
 يهمسـر  يبـرا  را نيرالمـؤمن يام يتعـال  يخـدا  اگـر  است. رديدهگ جدا بدي

 آدم از نبـود؛  نيزمـ  يرو در يهمسـر   زهراء يبرا كرد، نمي خلق  فاطمه
  1.گرانيد تا گرفته

  

  : اهللاِ  ولُ سُ رَ  قالَ   هِ ن آبائِ ضا عَ الرِّ  نِ عَ 
 عَ  ؟ قالَ »ةمَ فاطِ « يتِ م ُس  مَ لِ  درينَ تَ اَ  ةمَ يا فاطِ «

ٌ
 ْت هِ مَ طِ ها فُ ن ِالَ  ت؟ قالَ يَ م لَِم ُس  لى

َ
 ى

  ».ارِ النّ  نَ ها مِ تُ شيعَ  َو 

 آيـا   فاطمه اي فرمود:  پيامبر« د:فرماين مي نقل اجدادش از  رضا امام
 شـما  دارنـد:  مـي  عرضـه  اميرالمؤمنين گرفتي؟ نام »فاطمه« چرا كه داني مي

 زيـرا  :فرمودنـد   امبريـ پ اسـت.  شـده  ناميـده  »فاطمـه « ،فاطمه چرا بفرماييد
 بـه  و انـد  شده جدا و گرفته باز جهنم آتش از  فاطمه شيعيان و  »فاطمه«

  2»رفت. نخواهند جهنم آتش
يد آسـماني،  مائـده  بهشـتي،  ريحانـه  ، نبـي  شبيه ، علي همسر اءِ نِ  ةُ س  س
یِّ النَّ  ةُ ضعَ بَ  ولِ سُ الرَّ  ةُ وَّ قُ  مينَ العالَ   و عالم زنان الگوي و ( ص) امبريپ تن پاره و ب
 كـه  زيـرا  اسـت  فاطمـه  واقعـي  پيروان براي فاطمه كه گفت بايد جمله يك در

   فرمودند: ( ص ) اسالم پيامبر
يُت اِبَنتى فاطِ اِنّ « َفَطَمها َو َفَطمَ  َمةَ ى َسم َوَجل َعز َ   .ها ِمَن الّنارِ ب حَ َمن اَ  ِالَن اّهللاٰ

 را او كـه  هركس و فاطمه عزوجل خداي زيرا گذاشتم،  فاطمه را دخترم من 

                                     
  ٦٥، خوارزمى، مقتل الحسين، ص ٤٨ص ٢ج ، محمد بن يعقوب، اصول كافى ىنيكل .١
  ٧٠اللحد، ص . قزوينى، محمد كاظم، فاطمه الزهرا من المهد الى ٢



  زيستن الگوي سالم اهللا عليها فاطمه  □ 22

 

  1»است داشته نگه دور دوزخ آتش از باشد داشته دوست

  �(س) فاطمه شناخت ارزش
ِ بدِ بي عَ ن أَ عَ  ِ قالَ  هُ ن أَ  المُ الس  يهِ لَ عَ  اّهللاٰ ة َمـفاطِ  ةُ ليَلـل اَ  "درِ القَ  ةِ يلَ في لَ  لناهُ نزَ ا أَ نّ : "إ

ُ اَ  درُ القَ  َو  ِ ، َو درِ القَ  ةَ يلَ لَ  كَ درَ د أَ قَ ها فَ تِ فَ عرِ مَ  ق ة حَ مَ فاطِ  َف رَ ن عَ مَ فَ ، ّهللاٰ ت يَ م مـا ُسـن إ

 .هاتِ فَ عرِ ن مَ وا عَ عُ مَ طَ  لقَ الخَ  ن ة ِالَ مَ فاطِ 

 يابـد،  دسـت  فاطمـه  حقيقـي  شـناخت  بـه  كـس  هر فرمايند: مي  صادق امام
 از اينكه بخاطر شد، ناميده فاطمه همانا و است كرده درك را قدر شب گمان بي

 2بردند. ها بهره شناختش

  (س) هفاطم خلقت

ِ  ولُ ُس رَ  قالَ  ةٍ (ص):  اّهللاٰ ًة، في ُصوَرةٍ إنسيفاطَِمَة ُخِلَقت َحوري إِن
 ٢  

 انسـان  صـورت  بـه  كـه  استاي  حوريه  فاطمه شك بي« فرمايند: مي پيامبر
 3»است. شده آفريده

 دل ميوه و نورچشم 

  4»است من دل ميوه و چشم نور و تن پاره  فاطمه« فرمود: بر اميپ

 عالم نزنا سرور

  1»است. آخرين تا اولين از جهانيان زنان سرور  فاطمه« فرمودند:  صادق امام

                                     
، ٢ج  . شيخ صدوق، محمد بن على بن حسين بن موسى بن بابويه قمى، عيون اخبار الرضـا (ع)١

  .٤٦ص 
   ٦٥، ص ٤٣، ج . مجلسى، محمد باقر، بحاراالنوار٢
  ١١٢ص ٧٨ج . مجلسى، محمد باقر، بحاراالنوار ٣
   ٤٨٦امالى، ص ابن بابويه، . شيخ صدوق، ٤
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 بودن نمونه و الگو

  »نَةٌ سَ حَ  ةٌ سوَ ی اُ لِ   اهللاِ  رَُسولِ  بنَةِ فی اِ « فرمايد: مي يشها نامه از يكي در عج)( زمان امام
  2ت.اس نيكويي الگوي من براي  خدا پيامبر دختر

ِ دِ االّص  رِ عفَ ن جَ عَ  "قيـانِ لتَ يَ  ينَ حـرَ البَ  جَ رَ " َمـ هِ ولِ ، في قَ هُ لَ  فُظ اللَ  َو  المُ الس  يهِ لَ عَ  ق
٣
 

"  َيـةٍ وافـي رَ  و هِ بِ لـى صـاحِ ما عَ هُ دُ َحـبغي أَ ال يَ  ميقانِ عَ  حرانِ قال: علي وفاطمة بَ 

ِ  ولُ ُس : رَ خٌ رزَ ما بَ هُ ينَ بَ   ينُ َسـالحُ  َو  نُ َسـلحَ " اَ  رجـانُ المَ  و ؤُ ؤُلـا اللُ مَ نهُ مِ  جُ خرُ " يَ  اّهللاٰ

  .المُ ا الس مَ ليهِ عَ 

   آيه باره در : صادق امام

 و  علـي  فرماينـد:  مـي  »ُهما َبـرَزٌخ الَيبِغيـاِن ......ياِن َبينَ َيلَتقِ  ينِ حرَ البَ  جَ رَ مَ «
 صاحبش به دو آن از يكيكند  نمي غلبه كه هستند عميقي درياي دو  فاطمه

 هـم  مرجـان  و لؤ لؤ هچنين و است اهللا لرسو ،دو آن بين برزخ و )همنشينش(
(لؤلؤ سبز است و مرجـان قرمـز و سـرخ    باشند. مي السالم عليهم حسين و سنح

  4باشد) مي

 محبت آثار

 بـا  بهشـت  در بـدارد،  دوست را دخترم  فاطمه هركس« فرمودند:  امبريپ
 5»است. دوزخ آتش در ورزد، دشمني او با كس هر و است من

                                                                         
  ١٠٧، صاالخبارنى معاشيخ صدوق، ابن بابويه،  .١
  ٤٨، ص٦كافى، جكلينى، محمد بن يعقوب، اصول . ٢
  ١٩آيه ، الرحمنقرآن، سوره . ٣
، ٢٣، مكارم شيرازی، ناصر، تفسـير نمونـه، ج ٣٢صفحه ، ٤٣بحار االنوار ج  ، محمدباقر،مجلسى .٤

  ١٣٣ص 
  ١١٦، ص٢٧بحار، ج  مجلسى، محمدباقر،. ٥
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 نام آثار 

 و حسـن  يـا  و علي يا احمد يا محمد نام كهاي  خانه در« فرمودند: كاظم امام
 و فقـر  باشـد  فاطمـه  زنـان  ميان از يا و عبداهللا و طالب يا و جعفر يا و حسين يا

 1.شود نمي وارد دستي تنگ

 تسبيح آثار

 فاطمـه  تسبيح از برتر چيزي به ستايش و حمد در خداوند« فرمودند: باقر امام
 2است. نشده عبادت 

 رتزيا آثار

 فَ  ةَ َمن زاَر فاطِمَ « رمودند:ف  امبريپ  زيـارت  را  فاطمه هركس »نىزارَ  ماكاَن
 3است. كرده زيارت مرا كه است اين مانند كند

 � (ص) اّهللاٰ  ل رسو به مردم ترين شبيه 

 بـه  سـيرت  و صـورت  لحـاظ  از مـردم  تـرين  شـبيه   فاطمـه  گويند: سلمه ام
  4.بود امبريپ

 5.نديدم  امبريپ به گفتار در  فاطمه از تر شبيه گويد: عايشه

  (س) فاطمه علم

 از جـز  بـود  دانـاتر  صـحابه  تمـام  از فاطمـه « فرمايند: مي  كاظم موسي امام

                                     
  ١٩، ص٦كافى جكلينى، محمد بن يعقوب، . ١
  ٣٤٣ص ٣كافى جكلينى، محمد بن يعقوب، . ٢
  ٥٨ص٤٣بحار، ج مجلسى، محمدباقر، .٣
  ٥٥ص٤٣بحار، ج مجلسى، محمدباقر، .٤
  ٥٣ص ٤٣بحار مجلسى، محمدباقر، .٥
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  1»شوهرش

  تذكر

 جـدا  و گرفتـه  جهـنم  آتـش  از بشـرطي  باشند داشته توجه بايد  فاطمه شيعيان
 و حيا و حجاب .دهند رقرا خودشان الگوي عمل در را  زهرا حضرت كه شوند مي

 اسـت  نمـوده  بيـان  قرآن در خدا كه را واجباتي همچنين نمايند. رعايت را عفتشان
 باشـند اي  شناسـنامه  ي شـيعه  اگر لذا .نمايند پوشي چشم محرمات از و ندده انجام
 قـرآن  در خداونـد  كـه  بدانند بايد ،باشندن ...... و ءحيا و حجاب ،روزه نماز، اهل يعني
  اند: فرموده  زهراء حضرت همچنين .است داده عذاب وعده

  .»اِن كُنَت َتعَمُل بِما اََمرناَك َو َتنَتهى َعّما َزَجرناَك َعنُه َفاَنَت ِمن شيَعتِنا َو اِالّ َفال«

 داريـم  مي حذر بر آنچه از و كني عمل دهيم مي فرمان آن به تورا آنچه به اگر«
  2».هرگز اال و مايي شيعيان از ،كنيد دوري
 قلبـت  فقـط  ،خانم آقا، گويند: ها مي بر امر به معروف و نهي از منكر بعضيدر برا
 اگر است؟ قلب كدام ،قلب اين از منظورتان گفت: بايددر جواب  .باشد اكپ بايد
 خـون  و است خون از پر كه قلب اين گفت: بايد است. جسماني و نوبريص قلب
ـ  از منظـور  اگر باشد. مي نجس هم  طينـت  و روان و حروانديشـه،   ،واقعـي  بقل

 واجبـات  انجام بدون روان و روح و باطنانديشه، تفكر و  گفت: بايد است. آدمي
 يعنـي  ؛بـود  خواهد كثيف اندر كثيف و شد نخواهد اكپ گز هر محرمات ترك و
 نـوراني و انديشـه   قلب به خواهيمي اگر شد. خواهد تبديل ظلماني قلب يك به

  كنيد. عمل  زهرا دستورات به بايد شويد تبديل

                                     
  ١٨١ص ،زندگانى فاطمه سالم اّهللاٰ عليهاعمادزاده، حسين، . ١
  ١٥٥ص  ٦٨بحار االنوار ج . ٢
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  است فاطر از مشتق (س) فاطمه

   همفاطل  بيالنَّ قالَ
ُ  ق شَ « ِ  !ةمَ يا فاطِ  كِ لَ  اّهللاٰ   ».ةٌ مَ فاطِ «نِت اَ  َو »  رُ لفاطِ اَ « وَ هُ ، فَ هِ ن اَسمائِ سما ً مِ ا

 از ياسـم  تـو  بـراي  خداونـد  فاطمه، اي فرمودند:  فاطمه حضرت به  پيامبر
  1است. گذاشته »همفاط« را تو نام و است »رفاط« خداوند است. برگرفته خود امياس

  (س)� فاطمه اهميت

 َلما ةُ مَ فاطِ  َلوال َو  َخَلقُتكَ  َلما َعّلىٌ  َلوال َو  َفالكَ  اال َخَلقُت  َلما َلوالكَ  تعـالى: اّهللاٰ  قال

ماَخلقُتكُ 
٢  

  فرمايد:مي خدا قدسي حديث در
 خاطر به اگر و كردممين خلق را هستي عالم نبود تو خاطر به اگر  پيامبر اي
 شـما  نفر دو هر نبود  فاطمه خاطر به اگر و كردمنمي خلق را تو نبود علي
  كردم.نمي خلق را

  �(س) فاطمه القاب

   قُادالص قالَ
ِ  ةٌ سـعَ تِ  ةِ مَ فاطِ لِ « ِ  نـدَ عِ  سـماً ا ـ َو  ةُ َمـ: فاطِ ل َجـ َو  زَ َعـ اّهللاٰ و  ةُ كَـبارَ و المُ  ةُ يقِ دّ الص

  ».هراءُ الز  و ةُ ثِ د حَ المُ  و ةُ يَ رضِ و المَ  ةُ يَ و الراضِ  ةُ كي و الز  ةُ رَ الطاهِ 

  فرمودند:  صادق امام«
 طـاهره،  مباركـه،  صديقه، فاطمه، دارد: مخصوص اسم نُه خداوند نزد  فاطمه

                                     
  ٣٢٦ص  ٢٦بحاراالنوار، ج مجلسى، محمدباقر،  .١
  ٢٨ص  ١٥بحاراالنوار، ج  . مجلسى، محمدباقر،٢
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ه، ه،زكيه، راضي1».زهراء و محدثه مرضي  

   زهراء معادل اسامى

  است: شده نقل  زهراء حضرت براي كه ديگري اسامي
  است. متجلي او در انساني خوب يها خصلت كه زني يعني انسيه؛ .1
2. آلودگي گونه هر از دور و پاك زن » ول؛تُب.  
  گناه. بي و پاك زن»  ه؛قيتَ .3
4. حداشتني. دوست زن »  ه؛بيب  
  نيست. شهوت اسير كه زني آزاده، زن »  حرِّه؛ .5
 بـه  دخـو  در را فرشـتگان  خوب يها خصلت كه زني فرشته، » حوراء؛ .6

  آورد. مي وجود
7. وريخصال. فرشته بهشتي، زن » ه؛ح  
8. باشد. راضي خداوند مقدرات به كه زني » ه؛راضي  
9. راكخداوند. برابر در تواضع و ركوع اهل »  ه؛ع  

10. رگويند. را خرد صاحب و فهميده زن »  ه؛شيد  
11. ررسد. مي رضا مقام به كه زني »  ه؛ضي  
12. زن. موجود از لطيفي تعبير ،مهربان و لطيف خشبوي، گل »  ه؛يحانَر  
13. زترقي. و رشد حال در تقوا، با و پاك زن »  ه؛كي  
14. تابان. و درخشنده »  هراء؛ز  

                                     
  ١٠ص  ٤٣بحاراالنوار، ج مجلسى، محمدباقر، . ١
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  نوراني. درخشان، »  ه؛زهرَ .15
  .بسايد سجده بر سر خداوند پيشگاه در كه زني »  ؛هدساجِ .16
17. سخوشبخت. زن»  ه؛عيد  
18. يِّسخانم. سرور، »  ه؛د  
  نمايد. فدا را انج خدا راه در كه زني »  ه؛هيدشَ .19
  بردبار. و شكيبا زن »  ه؛رَصابِ .20
21. كردار. درست و راستگو زن »  »  ه؛قَصاد  
22. دصحيح. كرداري با راستگو زن  ه؛وقَص  
 درسـت  نيـز  عمـل  در و شـود  شهره راستگويي در كه زني » ه؛صديقَ .23

  باشد. كردار
24. رذايل. از دور و دامن پاك زن »  ه؛رَطاه  
  .پاكيزه و پاك زن »  ه؛بيِّطَ .25
  كامل. درك و شناخت با زن »  ه؛فَعارِ .26
27. دورانديش. و همت بلند زن » ه؛عالي  
28. پـاكي  در دو (هـر  نامنـد.  مي مريم عديله را او .مانند و نظير » ه؛ديلَع 

  )هستند. المثل ضرب
  نزند. كنار را عفت پرده كه پاكدامني زن »  عذرا؛ .29
30. گرانقدر. و ارجمند زن »  ه؛زيزَع  
31. عآگاه. و دانشمند زن » ه؛ليم  
32. فضيلت. صاحب زن » ه؛لَفاض  
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33. فاطبدي. هر و جهل آتش، از شده بريده » ه؛م  
  نفيس. در يگانه، زن » ه؛ريدفَ .34
  است. سخاوت و جود كرم، اهل كه زني » ه؛ريمكَ .35
  فراوان. خير »  ر؛وثَكَ .36
  درخشان. و درخشنده » ب؛وكَكَ .37
38. مباشد. بسيار خير او در كه زني » ه؛كَبار  
39. مّبدهنده. بشارت » ه؛رَش  
40. مّحكننده. حديث زن » ه؛ثَد  
41. محمخداوند. پسند مورد زن پسنديده، » ه؛ود  
42. ماست. راضي او از نيز خداوند كه كاملي زن » ه؛رضي  
43. طَمزشتي. و گناه از عاري و پاك زن » ه؛رَه  
44. معصباشد. نكرده گناه هيچگاه كه زني » ه؛وم  
45. ملهفرستد. مي الهام او لد بر خداوند كه زني » ه؛م  
46. متَماست. آمده بيرون سرافراز آزمايش از و شده امتحان كه زني »  ه؛نَح  
47. منصشده. ياري زن » ه؛ور  
48. مباشد. همراهش الهي توفيقات كه زني » ه؛قَفَّو  
49. مكند. مي هدايت را او خداوند كه زني » ه؛هدي  
50. مقيامت. روز و خداوند به ايمان با زن » ه؛نَؤم  
  شاداب. زندگاني، خوش زن » ه؛معنا .51
  گناه. بي و پاك » ه؛قينَ .52
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53. والخدا. عاشق و شيفته » ه؛ه  
54. وهمتا. بي تنها، يگانه، » ه؛حيد  

  كر:تذ

فرمودنـد:   123صـفحه   15پيامبر اكرم (ص) در كتاب وسـايل الشـيعه جلـد    
  .  اِسَتحسُِنوا اَسماَئكُم َفاِنكُم ُتدَعوَن بِها َيوَم القِياَمةِ 

هـا فـرا    اسم هاي نيك را انتخاب كنيد؛ بدون شك روز قيامت با همان اسـم 
  خوانده مي شويد.

هاي بسيار زيبا كـه در ايـن كتـاب آمـده      پدران و مادران مي توانند از اين نام
بـراي  دختـر    باشـد،  اسم با مسمي و بـا معنـي مـي     350است و نزديك به 

  هاي گل خود، انتخاب نمايند. خانم
آذين فر، آرميدخت، آرميـده، آزرم، آصـفه، آاللـه، آنسـه، ابردخـت،       آذين دخت،

گنـدمگون)، اطهـره، الهـام، الهـه، اُم     (احترام، اختر، اديبه، اركيده، اسماء، اَسمره 
بـا  ( البنين، اُميده، اَمينه، انسيه، ايرانه، باهره، بحريه، بدرالسادات، بدري، بديحـه 

الهـدي،   بشري، بشـيره، بصـيره، بليغـه، بنـت    خندان)، بسيمه، (طراوت)، بسامه 
انتخـاب  ( نيك نـژاد)، بِهيـه  ( مسرور)، بِهنيا( بهاره، بهجت، بِهرخ، بهشته، بهشيد

، ثمينه، جليله، )، تكماه، تهمينه (قوي)شده)، پري چهر، پري ناز، تُكتَم (بچه آهو
بـه، حـديث،   زن بسيار دلسوز و مهربان) حبي(حانيه  جميله، حادثه، حاليه، حامده،

حميـرا، حنيفـه،    ، حفيظه، حكيمه، حليمه، حميـده، )حسنا(حديثه، حديقه، حسني 
، )داوري(حوا، حوريه، خالده، خديجه، خيزران، درناز، دريانه، دستانه، دل آرا، دينا 

 ذكيه، راحله، رامينه، رباب، ربيعـه، رحيمـه، رخسـاره، رخشـانه، رشـيده، رضـيه،      
ريحانه، زاهره، زبيده، زمزمه، زينب، سـاجده، سـارا، سـاره،    رضوانه، رفيعه، رقيه، 

سـلمه، سـليمه،    ، سپيده، سحابه، سحر، سـعيده، سـكينه،  )نظير ساعده، ساناز (بي
سهيال، شاكره، شاهده، شـرافت، شـريعت، شـريفه،     سمانه، سميرا، سميه، سوده،
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ـ  )سفره طعام( ، شيال)شفيقه، شكوفه، شكيال، شهال (زيبا دار)، شـيوا،  ، شـيما (خال
صابره، صالحه، صفورا، صفيه، صنيعه، طلعت، طليعه، طيبه، ظريفه، عابده، عادله، 

، عرفانه، عصمت، عاطفـه، عاقلـه، عالمـه، عاليـه،     )گرامي(عارفه، عاصمه، عذرا 
عطيه، عظيمه، عفّت، عفيفه، عقيله، فائزه، فائضه، فائقـه، فاضـله، فتّانـه،     عامره،

، فَرُّخ، فرخنده، فرزانه، فرشته، فرناز، فروغ، فريبا، فريـده،  فتحيه، فخيمه، فرح ناز
فصيحه، فضّه، فروغه، فهامه، فهيمه، فيروزه، قُدسيه، قديسـه، كاظمـه، كافيـه،    
كامله، كبري، كريمه، كوثر، كيهانه، گلدخت، گلدسته، گلسـار، گلسـا، گلسـتانه،    

، لبابـه  )رخشـنده ، گلنار، گـل نسـا، گـوهر السـادات، المعـه (د     )گلشيد (درخشان
، )خـواهر هابيـل  (، لـوزا  )، لَعيا (فرشته)، الله رو، الله دخت، لبيبه (عاقل)خالصه(

، )، مـاري، ماريـه (سـفيد روي   )نـام ديگـر مـريم   (ليال، ليلي، مائده، ماجده، ماريا 
مانك، ماه تاب، ماهره، مبينا، مجلله، محبوبه، محجوبه، محدثه، مرجان، مرجانه، 

، )مادر امام زمان(دينه، مرجانه، مريم، معصومه، مليحه، مليكا محسنه، مديحه، م
منصوره، منوره، منيره، مهتاب، مهديه، مهسا، مهشـيد، مهنـاز، مهـوش، مهـين،     
مؤمنه، ناجيه، نادره، ناديه، نازنين، ناطقه، ناظره، نجمه، نديمه، نـرجس، نسـيبه،   

مـادر حضـرت   (، نونـا  )نـده نصيبه، نظيفه، نعيمه، نفيسه، نقيه، نگـين، نميـرا (پاي  
، واصـفه، واصـله، واليـه، وحيـده،     )خوش اندام(، نويده، نيره، نيلوفر، نينا )ابراهيم

، هايده )، هاجر، هاديه، هاشمه، هاله، هانيه (خدمتكار)ظاهر(وديعه، وسيمه، ويدا 
، ياسمن )، هستي، هالله، هنگامه، هور بانو، هوران (خورشيدي)به حق بازگشته(
  )نظير يكتانه (بي، )معطر(

    : طمهفا حضرت یها كنيه

ـئِ االَ  م ين، اُ َسـالحُ  م ن، اُ َسـالحَ  م اُ  از؛ عبارتنـد   فاطمه حضرت يها كنيه ه، اُ م م 

 نام منزله به ،عربي زبان در كنيه است، ذكر شايان باشد. مي سماء االَ  م بيها و اُ اَ 
  باشد. مي فارسي زبان در خانوادگي
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  اند؟ ناميده پدرش مادر يعني ؛»بيهااَ  م اُ « ار  فاطمه چرا
 همـه  در خردسالي دوران همان از گرامي بانوي آن كه باشد اين آن، علت شايد

 خـأل  عـاطفي  نظـر  از داشـت.  حضور بزرگوارش پدر كنار در مبارزه، يها صحنه
 از پـس  بـويژه  كـرد؛  مـي  پـر  بود داده دست از كودكي در  پيامبر كه را مادر

  خـدا  رسـول  مهربـان  يـار  دو كه ابوطالب، جناب و خديجه تحضر گذشت
 مقطـع  ايـن  در كه چرا شد. استوارتر دخترش با حضرت آن عاطفي پيوند .بودند
 از را اندوه و خستگي كه بود  فاطمه يها دلجويي و ها محبت ،ها نوازش تنها

  .كرد مي برطرف  خدا رسول ملكوتي چهره

  بهشتى نطفه

 فرستاده سالم برتو بزرگ خداي كرد: عرض و آمد فرود  پيامبر بر جبرئيل«
  بپردازي. عبادت به و گزيني دوري خديجه از روز چهل كه كرده امر و

 رفـت. ن خانه به روز شبانه چهل مدت و ردك اجرا را الهي فرمان  خدا رسول
  كرد. مي سپري عبادت به را ها شب و گرفت مي روزه را روزها
 از غـذايي  خـود  بـا  كه حالي در شد، نازل وحي رشتهف روز چهل گذشت از پس

 كـرد  افطار بهشتي غذاي آن با الهي فرمان به  خدا رسول بود. آورده بهشت
  فاطمـه  بهشـتي  و كپـا  نطفـه  شب همان و شد خانه روانه افطار، از پس و

   1»گشت. منعقد
 .رددا معنويـات  و روان و روح تربيت در مهمي نقش ديني فرهنگ در نشيني چله
 پيـروي  نفـس  هـواي  از و بخـورد  حالل غذاي روز شبانه چهل بتواند كسي اگر

 خـود  زبـان  و قلـب  در را اثراتش باشد، خود يها عبادت مراقب همچنين و نكند
 مسـجد  در خالصـانه  چهارشـنبه  شـب  چهـل  اگـر مشهور بين  كند. مي احساس

                                     
  ٦٣، خوارزمى، مقتل الحسين (ع)، ص ٧٩، ص ١٦اقر، بحاراالنوار، ج ، محمدب. مجلسى١
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 (عـج)  زمـان  امـام  خـدمت  اهللا انشاء ،دينما يدار زنده شب و توتهيب قم جمكران
  .ديرس خواهد

  نويسد: مي دهلوي
 و گفـت  مـي  سـخن  مادرش با رحم در شد، باردار  فاطمه به خديجه كه زماني«

 بـر   خـدا  رسول روزي آنكه تا داشت؛ مي پنهان پيامبر از را موضوع اين خديجه
 از گويـد.  مـي  سـخن  دباشـ  خانـه  در كسي آنكه بدون وي ديد شد، وارد همسرش
 چـه  گـويم.  مـي  سخن دارم رحم در كه نديفرز با :داد پاسخ ديجهخ !پرسيد جريان
 ايـن  خديجه! اي تو بر باد بشارت ود:فرم  خدا رسول زند. مي حرف من با او آنكه

 پس كه است داده قرار من جانشينان از نفر يازده مادر را او خداوند هك است دختري
  1»شد. خواهند امامت دار عهده رشانپد و من از

  خداوند عظمت نور �)(س هراءز فاطمه

رِجابِ نعبياَ نع عاهللاِبد  :قال  
َ  ن : ِالَ قالَ فَ »  هراءٌ زَ « (س) هراءُ الز  ةُ مَ ت فاطِ يَ مِ ُس  مَ : لِ لُت قُ « ن ها مِ قَ لَ خَ  ل جَ  َو  ز عَ  اّهللاٰ

ــ تِ ضــاءَ ت اَ قَ شــرَ ا اَ ّمــلَ فَ  هِ تِــمَ ظَ عَ  ورِ ُنــ ت يَ شِــغَ  هــا َو ورِ نُ بِ  رُض االَ  َو  ماواُت الس

ِ  هُ كَ الئِ المَ  تِ ر خَ  َو  هِ كَ الئِ المَ بصارَ اَ  ِ قـالوُ  َو  دينَ ساجِ  ِهللاّ ا مـا هـذَ  نا!دُ ي َسـ نـا َو لهُ ا ا

 وحَ اَ ؟ فَ ورُ الن ُ ِ  ى اّهللاٰ ن ِمـ هُ قُتـلَ ، خَ مايىفـى َسـ هُ نتُ سكَ اَ  وری َو ن نُ مِ  ورٌ م هذا نُ يهِ لَ ا

ِ لى جَ عَ  هُ لُ ض نبيايى، اُفَ ن اَ مِ  بى نَ  لبِ ن ُص مِ  هُ جُ تى، اُخرِ مَ ظَ عَ   جُ اُخـرِ  َو  نبياءِ االَ  ميع

ِ  ونَ هدُ مری يَ اَ بِ  ونَ ومُ قُ يَ  ةً م ئِ اَ  ورِ لن ا كَ ن ذلِ مِ  فـايى فـى لَ م خُ ُهـلُ جعَ اَ  ى َو ّقـلـى حَ ا

ِ  عدَ رضى بَ اَ    »حيى.َو  ضاءِ نقَ ا

  اند؟ ه ناميد »زهراء« را  فاطمه چرا كرد: سؤال  حسين امام از جابر
                                     

  ٥٩فاطمه الزهراء من المهد الى اللحد، ص قزوينى، محمدكاظم، . ١
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 فاطمه وقتي آفريد. خود عظمت نور از را هفاطم خداوند فرمودند: جواب  ماما
 ،و شـد  نـور  غـرق  مالئكه يها چشم كرد. نوراني را آسمان و زمين درخشيد 

 اسـت؟  نـوري  چـه  اين ندا!خداو گفتند: تعجب روي از و كردند سجده را خداوند
 نـور،  آن از و دادم جايش آسمان در است، من نورهاي از يكي اين كه شد وحي
 كننـد؛  هـدايت  را مـردم  و نمايند اجرا مرا دستورات تا آمدند دوجو به هدي ائمه
  1)هستند. زمين در من جانشينان ي،وح شدن قطع از بعد آنها

  خلقت نظام درس )  ( زهراء حضرت جايگاه

 اسـت  الزم شود داده نشان خلقت نظام در  زهراء حضرت جايگاه اينكه براي
 بهتـر  مطلب تا كنيم مطرح رضيع و طولي نظام عنوان تحت را بحثي ابتداء كه

  شود. روشن

  طولى: نظام

.»رٍ دَ قَ بِ  قناهُ لَ خَ  ي ءٍ شَ  ل ا كُ انّ «
٢

  

 و آفريدن در ترتيب يعني است. معلول و علت نظام همان طولي نظام از مقصود
 صـدور  و اشياء به نسبت خدا فاعليت در ترتيب اصطالح به باشد. مي اشياء خلق
 رتبه موجودات، كه دارد اقتضاء او قدوسيت و ردگارپرو ذات علو ست.ا او از اشياء
 باشـد،  اولـي  صـادر  باشـند،  داشـته  قرار او به نسبت يكديگر سر پشت و رتبه به

 و شوند ايجاد ديگري از پس يكي هكذا، و باشد سومي صادر باشد، دومي صادر
 بـودن  سـوم  و دوم و بودن اول مقصود، البته باشند. خود قبل ما معلول كدام هر
 مكـان  و زمـان  خود نيست، مطرح مكان و زمان آنجا در نيست، مكاني و مانيز

                                     
  ٤ص ، ٤٣نوار، ج بحاراال مجلسى، محمدباقر، .١
  ٤٩ آيه ،قمرقرآن، سوره . ٢
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 الهي جنود و مالئكه عنوان به دين، لسان در آنچه است. الهي مخلوقات از يكي
 آمده امر مدبرات و امر مقسمات و تشريعي) رسل نه تكويني رسل( الهي رسل و

 سلسـله  يـك  وجـود  كـه  قلـم،  و لـوح  كرسـي،  عـرش،  مانند مفاهيمي و است
 همـين  تفهـيم  براي همه كند، مي معرفي خدا براي را الهي و معنوي تشكيالت
 اراده مشخص، ترتيب و خاص نظام با را آفرينش متعال، خداي كه است حقيقت

 نظر از كه دهد مي وجود را خود از تر پائين مرتبه كه موجده علل .كند مي اجرا و
 علل" عالمند نيا بر مسلط و طيمح و نددار قرار تر يعال اي درجه در وجود مرتبه
  نامند. مي "يطول
 مجريـان  مالئكـه،  و دارد قـرار  موجـودات  همه رأس در حق ذات نظام، اين در

 رياست بعضي است: محقق مراتب سلسله نيز مالئكه خود بين هستند، او فرمان
 وحر نمونـه  بعنـوان  روند، مي بشمار انصار و اعوان از بعضي و دارند فرماندهي و

وحُ (تَ  است باالتر مالئكه همه از كه ُل الَمالئِكُة َو الر فرشـته  جبرئيـل  سپس )َنز 
 ارواح قـبض  بر موكل و موت ملك عزرائيل ارزاق، مأمور فرشته ميكائيل وحي،
 زمـين  روي موجـودات  بـه  هدهنـد  پايان خود صور در دميدن با اسرافيل و است
 پسـتي  ملكـي  هر دارد، وجود نيز ياراني و اعوان ،آنان از بعضي براي و ؛باشد مي

ِ نّ ما مِ  َو  دارد: معين گاهيجاي و مشخص  مـا  از يـك  هـر  " .ومٌ عُلـمَ  قـامٌ مَ  هُ  لَ ّال ا ا
  1.داريم معيني مقام فرشتگان،

 وابسـته  و مخصوص علل سلسله يك معلول بد، يا باشد نيك خواه اي پديده هر
 حـوادث  و عوامـل  بـه  ارتباط بدون حريق يك هيچوقت است، معيني شرايط به

 عوامـل،  و علل سلسله كي از جدا زين آن وقوع از يريجلوگ و دهد نمي رخ ديگر
 "منفـرد " جهان، در اي حادثه چيه .ستين ريپذ امكان ،يمعنو خواه و يماد خواه

 و متصـل  گريكـد ي با جهان يقسمتها همه ست،ين حوادث ريسا از "مستقل" و

                                     
  ١٦٤ ، آيهصافاتقرآن، سوره . ١
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ـ  و گـردد  مـي  شـامل  را جهان اجزاء ههم ارتباط، و اتصال نيا است. مرتبط  كي
 بـه  اءياشـ  يوابسـتگ  اصـل  آورد. مـي  بوجـود  را جانبـه  همه و يعموم يوستگيپ
 ياصـل  يوار انـدام  وحـدت  جهان يواقع توحد اصل گريد عبارت به و گريكدي

 حكمـت  در اء،ياش يوابستگ اصل دارد. آن بر فراوان هيتك ياله حكمت كه است
  است جهان "يريناپذ هيتجز" مفهوم آن و كند يم دايپ تري يجد مفهوم ياله

  است: گوناگونى عوالم داراى هستى جهان
 .الهـى  اسـماى  عـالم  و خداوند بسيط ذات يعني الوجود صرف( الوهيت عالم -1

 نـه ( عقـول  يـا  جبروت عالم -2 )اند الهى اسماى هاى جلوه و آثار از وجود عوالم
 دارد شـكل ( مالئكـه و يا عـالم   زخبر يا ملكوت عالم -3 )وزن نه و دارند شكل
 روح يـا  مثال عالم -4 )است عالم اين در مالئكه وجودي جايگاه ندارد وزن ولي
 و حيـواني  و نبـاتي  از اعـم  روح( شـهادت  يـا  ناسـوت  عالم -5 ماده از مجرد يا

 يا طبيعت عالم -6 است روح آن از فرماندهي اما اند يافته تركيب ماده با انساني
 وزن هـم  يعنـي  جمادات ،باشد مي ماده و صورت از تركيبي كه ت(جسماني ماده
 و وجود به نسبت كه شكل نه و دارد وزن نه( هيولي عالم -7 )شكل هم و دارد
  1)باشد. مي ويامس عدم

 اطهار ائمه و  زهراء حضرت و  علي حضرت و  پيامبر وجودي جايگاه
 يـا  عقـول  عـالم  همـان  كه جبروت عالم در معلول و علت نظر از السالم عليهم
 تكـويني  و وجـودي  نظر از هستي عالم همه يعني؛ دارد قرار ؛باشد مي اول صادر
-مي هستي عالم در و هستند الهي فيض واسطه لذا باشند مي عقول عالم معلول

  نمايند. تصرف و دخل توانند
لُ « فرمودند:  پيامبر چنانكه َخَلقَ  ما اَو  ُ  خلق خداوند كه چيزي اولين » نُوری اّهللاٰ

                                     
   ، خالصه مجلس يازدهم٢حسينى تهرانى، عالمه سيدمحمدحسين، معاد شناسى ج . ١
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  .شد خلق البيت اهل نور  پيامبر نوري دوجو از بعد »بود. من نور كرد
 :َعْبِداللَِّه َعْن آبَائِِه: قَالَ  یَعْن أَبِ 

ُ َعَلْيهِ َو آلِه َو َسلم ِ َصلى اّهللاٰ ُخِلَق ُنوُر َفاطَِمَة سـالم اّهللاٰ عليهـا « :َقاَل َرُسوُل اّهللاٰ

َماءَ َقْبَل أَْن َيْخُلَق اْألَرْ  َض َو الس «  

  فرمود كه كند يم نقل  اسالم امبريپ از بزرگوارش پدران از  صادق امام 
  1.شد دهيآفر شوند خلق آسمان و نيزم نكهيا از قبل  فاطمه نور

  از مرتبه عالين فاطمه (س) يگانه بانو

َيدَی اِسَتكَبرَت اَم قال اّهللاٰ و تعالى: قاَل يا اِبليُس ما َمَنَعَك اَن َتسُجَد لِما َخَلقُت بِ 

كُنَت ِمَن العالِيَن.
٢  

خداوند فرمود: اي ابليس چه چيز مانع تو شد كه بـر آنچـه بـه قـدرت خـويش      
  آفريدم سجده نكردي آيا تكبر نمودي يا از عالين بلند مرتبگان هستي؟

  به راستي آنان كه مأمور به سجده بر حضرت آدم نشدند چه كساني بودند؟
يـا   »عـالين «بـا عنـوان    75 و آيه ص كتاب خداوند در سوره جواب: آنان كه در

بلند مرتبگان نام برده شده است، مأمور به سجده در برابر حضرت آدم نشـدند و  
بـه   از اين دستور معاف بودند. يعني در نظام طولي عـالم جبـروت قـرار دارنـد و    

يعنـي  گردند، كه در نظام طولي به آن اشاره شـد.   عنوان صادر اول محسوب مي
(ع) از شـده و پـيش از خلقـت عـالم و آدم    همان كساني كه آفرينش با آنان آغـ 

آموزگار فرشتگان در يادگيري معارف الهي بودند. بلند مرتبگاني كه خداوند آنان 
ي موجودات قرار داد. بزرگـواراني كـه پيـامبران     را شاهد و گواه بر آفرينش همه

                                     
  ٣روايت  ،٤٣جلد  ،بحا االنوارمجلسى، محمدباقر، . ١
  ٧٥قرآن، سوره ص، آيه . ٢
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شـدند و گرفتـاري و    وسـل مـي  ها و مشـكالت بـه آنـان مت    گذشته در گرفتاري
  شد. مشكالتشان بر طرف مي

  ابوسعيد خدري نقل كرده است:
روزي با رسول خدا (ص) نشسته بوديم، مردي نزد ايشان آمد و پرسيد: يا رسول 

  فرمايد: اهللا مرا از گفتار خداوند به ابليس آگاه نما كه مي
رتبگان بودي كه سجده آيا از انجام فرمان من تكبر ورزيدي يا از عالين و بلند م

اني هستند كه از فرشتگان هم نكردي؟ بلند مرتبگان در اين آيه مقصود چه كس
  ند؟برتر

  رسول خدا فرمود:
در  »من، علي، فاطمه، حسـن و حسـين  «دو هزار دوره قبل از آفرينش آدم (ع) 

كـرديم و فرشـتگان بـه     نزد عرش پروردگار جهانيان بـوديم و او را تسـبيح مـي   
گفتند. هنگامي كه خداوند آدم را آفريد به فرشتگان  خدا را تسبيح مي تسبيح ما،

فرشتگان  تمام فرمان داد كه بر آدم سجده كنند و ما را مأمور به سجده نساخت.
سجده كردند مگر ابليس كه سر باز زد و سجده نكرد، خداوند به او فرمود: آيا از 

  كه سجده نكردي؟فرمان من تكبر ورزيدي يا از بلند مرتبگان بودي 
يعني از اين پنج نفر بودي كه نام ايشان بر سرا پرده عرش الهـي نوشـته شـده    

اي بـه   روند و هر هدايت شده ي ما به سوي خداوند مي است. آفريدگان به وسيله
  وسيله ما هدايت شده است.

كسي كه ما را دوست داشته باشد خداوند او را دوست دارد و در بهشـت سـاكن   
كه ما را دشمن دارد، خداوند با او دشمني ورزد و در آتش وارد سازد.  گرداند، آن

 1ما را دوست ندارد جز آن كه والدتش پاك است.

                                     
  .٧حديث  ٩شيخ صدوق، فضايل الشيعه، ص . ١
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  واليت مطلقه اهل البيت بر عالم هستئ

طوري كه ذكر شد، در نظام طولي، بعد از عالم الوهيت كه متعلق بـه ذات،   همان
نظامي قرار دارد كه بـه آن عـالم   باشد  صفات و اسماء خداوند تبارك و تعالي مي

البـت قـرار    گويند. در آن نظام جبروت، اهل جبروت؛ قلم االعلي يا عقل اول مي
دارند كه در آن جا رسول اكرم (ص) پيامبر و علي (ع) امام بوده و خواهـد بـود؛   

  و دارند. يعني به اذن الهي واليت مطلقه بر عالم هستي داشته
  

  گردد: واد آقا ملكي تبريزي عنوان ميدر كتاب المراقبات ميرزا ج
اين واليتي كه به همه مخلوقات از قبيل جمادات، گياهان، حيوان، انسان  قطعاً«

اي اسـت كـه در رسـول خـدا و      و فرشتگان عرضه شـد همـان واليـت مطلقـه    
  السالم آن است. و يازده جانشين عليهم اميرالمؤمنين

باشد  واليت، باطن نبوت مطلق مي: اين گويد گونه كه يكي از محققين مي همان
و نبوت مطلق عبارت است از: آگاهي مخصوص پيـامبر (ص) از اسـتعداد همـه    

بـا زبـان    هـا  و اعطاي حـق هـر كـدام از آن    ها موجودات و ماهيت و طبيعت آن
  خواهد. استعداد خود كه فطرتاً آن را مي

ـ  « ،»قطب االقطـاب «، »خليفه اعظم«چه صاحب چنين مقامي  ، »زرگانسـان ب
روح «و  »عقـل اول «، »قلم االعلـي «شوند و از آن به  ناميده مي »آدم حقيقي«

  شود. تعبير مي »بزرگتر
فرمايند: اول چيزي كه خداوند آفريـد نـور    و پيامبر (ص) در سخنانش اشاره مي

من بود، من پيامبر بودم در حالي كه آدم هنوز در مرحلـه آب و گـل بـود. همـه     
شوند چه در مقام پيامبر باشـي يـا در    مين واليت ختم ميمراتب و مقامات به ه

  مقام ولي، چه در مقام فرستاده باشي يا جانشين.
گيرنـد و   فنا شدن بنده در حق و بقاي او در حق همگي از واليت سرچشمه مـي 
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فرماينـد: خداونـد    فرمايند: من و علي از يك نور واحد هستيم و مي همچنين مي
طالب را دو هزار سال قبل از آفرينش مخلوقات، خلق  ابي بن روح من و روح علي

كرد و علي (ع) را با هر پيامبري پنهاني فرستاد ولي با من بـه صـورت آشـكارا.    
فرمايند: من امام بودم در حالي كه آدم در مرحلـه آب و   اميرالمؤمنين (ع) نيز مي

  گل بود.
انسـاني   ين اسـت، سـيما و چهـره   منظور امـام صـادق (ع) از ايـن روايـت همـ     

ترين حجت خدا بر خلقش است؛ و آن كتابي اسـت كـه بـا دسـتان خـود       بزرگ
نوشته و آينه تمام نماي موجودات است. آن نسخه مختصـري از لـوح محفـوظ    

  شود. است؛ و آن پلي است كه بين آتش جهنم و بهشت كشيده مي
اشـند،  ب اين واليت در پيامبر (ص) و جانشين او كه آغازگر و پايان دهنده آن مي
انـد. از   قرار داده شده و به خاطر بزرگي اين امر، ثواب زيـادي بـرايش قـرار داده   
  1»امام رضا (ع) روايت شده: كه روز غدير در آسمان مشهورتر از زمين است.

  فاطمه (س) يگانه ِمشكات خاندان نور

  قال اهللا و تعالي:
مواِت و االَرِض َمَثُل ُنوِرهِ كَمشكوااَل ةٍ فيها ِمصـباٌح اَلِمصـباُح فـى لُه ُنوُر الس

ةٍ و  ُيوَقُد ِمن َشَجَرةٍ ُمباَركَةٍ َزيُنوَنةٍ الَشـرقي ها كَوكٌَب ُدّریُزجاَجةٍ اَلُزجاَجُة كَاَن

ُ لُِنـوِرهِ َمـن  ةٍ َيكاُد َزيُتها ُيضُئ و َلم َتمَسسُه ناٌر ُنوٌر على ُنوٍر َيهدِی اّهللاٰ الَغربي

ُ االَ  ُ بِكُل َشىٍء َعليمٌ َيشاُء َو َيضرُِب اّهللاٰ   2.مثاَل لِلّناِس َو اّهللاٰ
و زمين است، مثَـل نـور او چـون چراغـداني اسـت در آن       ها خداوند نور آسمان

اي قرار گيرد، آن شيشه گويي سـتاره   باشد، آن چراغ در شيشه )پر فروغ(چراغي 
                                     

  ٣٧٣ملكى تبريزی، ميرزا جواد آقا، المراقبات، ترجمه س، ستاری، ص  .١
 .٣٥قرآن، سوره نور، آيه . ٢
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اي درخشان است كه اين چراغ با روغني كه از درخت خجسـته زيتـون اسـت،    
نور خورشيد فقـط بـه شـرق آن يـا     (شود نه شرقي است و نه غربي  ته ميافروخ

غرب آن نتابيده بلكه به همه جوانب آن تابيده و آنچنان روغنش صاف، زالل و 
ور شـود.   ، نزديك است روغن آن بدون تماس بـا آتـش، شـعله   )خالص است كه

نمـون  به خواهد بـه نـور خـويش ره    نوري بر فراز نوري است. خداوند هر كه را
زند و خداوند بـه هـر چيـزي     يها را براي مردمي م گرداند و خداوند اين مثل مي

  دانا است.

  ِمشكات نور خداوند كسيت؟

  امام صادق (ع) در تفسير اين آيه فرمودند:
السـالم هسـتند. و    مشكات، فاطمه (س) است و چراغ آن حسن و حسين عليهما

درخشد.  ميان بانوان زمين ميي است كه در ي درخشان فاطمه (س) همان ستاره
فروزد كه آن شجره و نسـب، نـه يهـودي اسـت و نـه       از تبار ابراهيم (ع) بر مي

نصراني؛ نزديك است كه دانش از او فوران كند و امامي پس از امامي از او پديد 
  1هر كه را خواهد هدايت فرمايد. آيد كه خداوند به نور واليت آنان،

طولي در عالم خلقت كه بطور مفصل توضـيح داده  پس با توجه به اهميت نظام 
باشند قرار  البيت (ع) كه تجلي صفات الهي مي شد، همه چيز در يد و قدرت اهل

توانند در عالم هستي دخل و تَصرُّف تكـويني نماينـد. هـر دعـاي      دارد. آنان مي
السالم بخواهيد اگر مصلحت الهـي باشـد جايگـاه     عليهم البيت مثبتي كه از اهل

رت اجابت و اجراي آن را در عالم هستي دارند. چه در زمان قبل از خلقتشـان  قد
تواننـد   بر روي زمين، و چه در حيات زميني اشان و چه در زمان مماتشـان، مـي  

كند؛ چون جايگاه وجوديشـان   انجام دهند. يعني در حيات و مماتشان فرقي نمي

                                     
  .٦٩، ص ٤زركشى، محمدبن بهادر، البرهان فى علوم القرآن، ج . ١
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 اگر مصلحت باشـد مـورد   قابل تغيير نيست، پس با يقين دعا كنيد. كه انشاء اهللا
بـراي ماديـات و    هـا  اجابت واقع خواهد شد. شايسته ذكر اسـت كـه همـه دعـا    

اميرالمؤمنين (ع) در يكي  سالمتي در جسم، فقط دعا نباشد گرچه اشكالي ندارد.
براي سالمتي در دينش هم دعا كرده است و سالمتي  البالغه هاي نهج از خطبه

باشد كه مـا هـم بـراي سـالمتي در ديـن خـود،        تر مي در دين از همه چيز مهم
  يمان دعا كنيم.ها هايمان و نتيجه فرزندانمان، نوه

 گذاشتند زمين عرصه به پا قبل سال 1400 حدود آنان جسماني وجود گفت بايد
 و آدم حضـرت  توبـه  لـذا  .است بوده قبالً آنان نوري وجود زيرا وجود، عرصه نه

 بـرآن  دليـل  البيت اهل به الهي امبرانپي توسل همچنين و نوح كشتي سالمتي
 در خـارجي  وجود بدون توسل و كمك وگرنه اند داشته وجود قبال آنان كه است
 وجـود  لـذا  .داشـت  نخواهند كارآيي همچنين و ندارد مفهوم و معنا هستي عالم
  جسماني. نه است بوده نوري آنان
 كـه  دهيـد  قـرار  واسطه ار البيت اهل بايد خواهيد مي خدا از هرچه عزيزان اين،بنابر

 اگـر  و باشـد  مـي  آنـان  اختيار و يد به الهي اذن به هستي عالم .هستند شاگ مشكل
 .باشد مي مخفي ما ديد از كه است كار در مصلحتي حتما رسد نمي اجابت به دعايي
 بخواهنـد  كمـك  درست جهت در آنان از و بزند در آنان خانه در هم نامرد اگر حتي
 چـه  تا كرد. خواهند برطرف را مشكلشان و كرد خواهند باز آنان روي به را در قطعا
  هستيد. البيت اهل عاشقان و دوستدارن از كه شما به رسد

  رضى:عَ  نظام

 جـاد يا و تيخالق و تيفاعل لحاظ از را موجودات بيترت كه يطول نظام بر عالوه
 طيشـرا  كـه  اسـت  حاكم عتيطب جهان خصوص بر يگريد نظام كند، مي نيمع
ـ نما مـي  نييتع را دهيپد كي آمدن بوجود ياعداد و يماد ـ ا .دي  نظـام  نظـام،  ني

 يقطعـ  وضع جهان خيتار كه است نظام نيا موجب به و شود مي دهينام يعرض
ـ آ مـي  ديپد يخاص زمان و مكان در حادثه هر كند. مي دايپ يمشخص و  هـر  و دي
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  گردد. مي ينيمع حوادث ظرف خاص، مكان و خاص زمان
 و هـوا  و آب تيـ عل و فرزنـد  يبـرا  مـادر  و پدر تيعل مثل ،يانزم و يماد علل

 و معـده  ياعـداد  تيـ عل ،هـا  تيعل گونه نيا فالسفه، نظر از .اهيگ يبرا حرارت
 ازجملـه:  نيازمنـديم  چيـز  چند به آتش آوردن بوجود براي مثال يجاديا نه است

 آورنـده  بوجـود  علـت  هيچكـدام  كه ؛و... فاعل و هيزم مكان، اكسيژن، كبريت،
 آنـان  به كه بياورند بوجود را را آتش تا اند كرده مساعدت همه اما نيست ديگري
 پـرورش  را درختـان  و گلهـا  كـه  باغبـان  يا ويندگ مي ساز زمينه يعني معدّه علت
 و گر صنعت يا و آورند مي وجود به را فرزندان كه مادر و پد همچنين و دهند مي

  گويند مي عرضي نظام آن به كه دهستن همديگر عرض در همه .......
 رفوگر، كارگر كي .باشندمي متصل گريكدي به ريزنج يها حلقه مانند حوادث سلسله
 قـرار  يجراحـ  عمـل  تحـت  را يضـ يمر جـراح،  بيطب كي و كند مي رفو را يفرش
 اگر يول شود، نمي دهيد يارتباط چگونهيه كار، دو نيا نيب يسطح نظر در دهد. مي

 بـوده  تـا  دو هـر  فرش و ضيمر سوختن موجب يسوز آتش كي كه ميشو متوجه
 اسـت.  گرفتـه  سرچشمه اصل كي از رفوگر و جراح كار كه ميكن مي قيتصد است،

 .افتادند نمي تيفعال به دو نيا از كدام چيه بود نمي اگر كه است حادثه كي

  بهشتى انسانى (س) فاطمه

    اهللاِ ولُسر قالَ
ِ « را ءٌ وْ حَ  ةُ مَ فاطِ «َ ِ فَ » هٌ نسي ا ِ ا ِ  ُت قْ شتَ ذا ا  لَ ا

َ
  .»...  ةمَ فاطِ  هَ حَ رائِ  ُت مْ مِ شَ  هِ ن جَ الْ  ى

 بهشـت  مشـتاق  هرگـاه  است. انسان شكل در اي فرشته او فرمودند:  پيامبر
  1»دهد. مي تبهش بوي  فاطمه بويم. مي را  فاطمه شوم، مي

                                     
  ٥، روايت ٤٣بحاراالنوار ج  ،محمدباقر ،مجلسى .١
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  بهشت به شونده وارد شخصيت اولين

  : اهللا رسول قال
» ِ   »د ٍ.م حَ مُ  ُت نْ بِ  ةُ مَ فاطِ  ةِ ن جَ ى الْ لَ عَ  لُ خَ دْ يَ  صٍ خْ شَ  لَ و اَ  ن ا

 دختـر  فاطمـه  رددگـ  مـي  بهشـت  وارد كه كسي اولين فرمودند:  خدا پيامبر
  1.باشد مي محمد

   اهللاِ ولُسر قالَ
» ِ َ  ن ا ِ  لىٰ عَ  فىٰ اصطَ  اّهللاٰ  تِ ْنـبِ  مُ يَ رْ َمـ َو  ُت ُمـزاِحمِ ْنـبِ  آسيةُ  :ةً عَ ربَ اَ  مينَ العالَ  ساءِ ن

  ».دٍ م حَ مُ  نتِ بِ  ةُ مَ فاطِ  َو  َلدِ ُخَويْ  تِ نْ بِ  ةُ يجَ دخَ  َو  رانِ مْ عِ 

  فرمودند:  خدا پيامبر
 م،زاحم دختر آسيه داد. برتري عالم يها زن بر را زن چهار خداوند كه درستي به

  .«2 محمد دختر فاطمه و ديلَوخُ دختر خديجه مران،ع دختر مريم

  شدختر باص) ( پيامبر رفتار

 كـه  داشـت  را برخوردي همان دخترش با  اكرم رسول بينيم مي ديگر سوي از
 بـه  چون ايستاد؛ مي ورودش هنگام به بوسيد، مي را او دست دارد؛ مادرش با انسان
 گشـت،  مـي  بـاز  سفر از چون و كرد مي وداع كه بود نفري آخرين او رفت مي سفر

 بايـد  مـي  كه را عواطفي و احساسات همه خالصه و شتافت مي او ديدار به نخست
 جهـات  ايـن  روي نمـود،  مـي  ابراز  فاطمه به نسبت كند ابراز مادرش به نسبت
 خـدا  رسـول  بـه  نسبت دختري، وظيفه انجام بر عالوه  زهرا حضرت كه است

                                     
  ٤٤ص  ،٤٣ج  ،بحاراالنوار ،محمدباقر ،مجلسى. ١
  ذيل آيه يا مريم ان اّهللاٰ اصطفاك  ،دّرالمنثور ،من بن ابى بكرعبدالرح ،سيوطى .٢
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 از سرشـار  وجـودش  و كـرد  مـي  ايفـا  هـم  را دلسوز و مهربان مادر يك نقش 
 كنيه به پدر سوي از چندانكه بود  پيامبر به نسبت مادري عواطف و احساسات

  گشت. مفتخر پدرش مادر يعني »بيهااَ ماُ«

  زيستن الگوی (س) زهرا

 و الگـو  بلكـه  نيسـت،  تـن  و جسـم  الگوي  زهراء حضرت زندگي كه گفت بايد
 يـا  و نماينـد  رفتـار  خـود  پـدر  با چگونه كه است انيجهان يرفتارها براي سرمشقي
 مـادري  يعنـي  نماينـد  پـر  را مـادر  جاي خانه در دادند دست از را خود مادر چنانچه
 و كوشا خود فرزندان تربيت به نسبت و نمايند شوهرداري چگونه همچنين و ؛نمايند
 چگونه و نمايند برخورد محرم نا با چگونه باشند. داشته را خود تالش و سعي نهايت

  نمايند. حمايت واليت از و باشند داشته حضور جامعه در

  خمينى امام ديدگاهاز اء (س)رزه حضرت

  فرمايد: مي چنين  زهرا حضرت باره در عليه تعالي اهللا رضوان خميني امام
 فاطمـه  در اسـت  متصـور  انسان يك براي و است متصور زن براي كه ابعادي تمام
 روحـاني،  زن يك است، نبوده معمولي زن يك او است. بوده و كرده جلوه  زهرا
 حقيقت تمان انسانيت، نسخه تمام انسان، معنا تمام به نانسا يك ملكوتي، زن يك
 در كـه  اسـت  ملكـوتي  موجود يك نيست معمولي زن اين انسان، حقيقت تمام زن،
 يـك  صـورت  در جبروتي الهي موجود بلكه است، شده ظاهر انسان صورت به عالم
  1ست.ا او در انبياء يها خاصه تمام كه زني است. شده ظاهر زن
 كـه  كـرد  تيـ ترب ييهـا  انسـان  محقّـر،  اي خانـه  و كوچك اي هحجر در كه يزن

                                     
   ٦١ص  ،بهشت جوانان ،اسداّهللاٰ  ،محمدی نيا. ١
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 ملكـوت  يسـو  آن تا ملك عالم از و افالك يسو آن تا خاك طيبس از نورشان
  1درخشد. مي اعال
  اهللا رسـول  جـاي  بـه  بـود،  مـرد  اگر كه زني بود، نبي بود، مرد اگر كه زني

 و ملكي يها جلوه تي،جبرو يها جلوه الهي، يها جلوه ملكوتي، يها جلوه ...بود...
  2است. مجتمع موجود اين در هم ناسوتي
 يملكـوت  موجـود  او .سـت ين يمعمول زن )]هايعل اهللا سالم( زهرا فاطمه حضرت
  3است. شده ظاهر انسان صورت به عالم در كه است
 و عصـمت  خانـدان  و  اكرم پيغمبر نهايت بي فضايل همطراز او فضايل كه زني

 او ستايش عهده از دارد، تاريگف او درباره بينش هر با سهرك كه زني بود. طهارت
 در را دريا و ؛بود مستمعان فهم اندازه به رسيده وحي خاندان از كه احاديثي يامده.برن

 نـه  است بوده خود مقدارفهم به اند گفته چه هر ديگران و گنجاند توان نمي اي كوزه
  4گذريم. در شگفت وادي اين از كه آن اولي پس او، مرتبت اندازه به
 اكتفـا  فقـط  بكـنم،  يذكر دانم مي قاصر را خودم  قهيصد حضرت به راجع من
 و اسـت  شـده  نقل معتبر سند با و است فهيشر يكاف در كه تيروا كي به كنم مي
 پـدرش  از بعـد   فاطمه« :ديفرما مي  صادق حضرت كه است نيا تيروا آن
 آمـد  مـي  نيامـ  ليجبرئ و داشت بهغل شانيا بر شدت و حزن و بودند زنده روز 75

  »كرد. مي عرض تيتعز شانيا به و شانيا خدمت
 آمـد  و رفت يعني است بوده اي مراوده روز 75 نيا در كه است نيا تيروا ظاهر
 دربـاره  عظـام  اءيانب از اول طبقه از ريغ كه ندارم گمان و است بوده اديز ليجبرئ

                                     
  ١٢٥ص  ،١٦ج  ،صحيفه نور ،روح اّهللاٰ  ،امام خمينى. ١
  ١٨٧-١٨٥ص  ،٦ج  ،صحيفه نور ،روح اّهللاٰ  ،امام خمينى. ٢
  ١٨٥ص  ٦صحيفه نور ج  ،روح اّهللاٰ  ،امام خمينى. ٣
  ٧٣-٧٢ص  ١٢صحيفه نور ج  ،روح اّهللاٰ  ،نىامام خمي .٤
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 داشـته  آمـد  و رفـت  ليجبرئ زرو 75 ظرف در كه باشد شده وارد طور نيا يكس
 نشـود  اليـ خ ست،ين ادهس مسئله كي يكس يبرا ليجبرئ آمدن مسئله ... است
ـ  است الزم تناسب كي د،يايب دارد امكان .ديا مي يكس هر يبرا ليجبرئ كه  نيب
  است... اعظم روح كه ليجبرئ مقام و ديايب خواهد مي ليجبرئ كه كس آن روح
 آنهـا  بـر  ليـ جبرئ كه طور نيا باشد شده وارد كه ميا دهيند هم ائمه درباره يحت

 مـن  كـه  آن اسـت   زهـرا  حضـرت  يبرا كه است نيا فقط باشد، شده نازل
 بـر  كـه  اي هيـ آت مسـائل  و شـده  مـي  وارد روز 75 آن در وفور به ليجبرئ ام دهيد
 هـم  ريـ ام حضرت و است گفته مي را مسائل نيا است، گذشته مي او ي هيذر

  است. كرده مي ثبت
 حضـرت  يبـرا  كـه  يفضـائل  همه از را لتيفض و شرافت نيا من صورت هر در

  1دانم. مي باالتر ... اند كرده ذكر  زهرا
ـ  )هـا يعل اهللا سالم( زهرا فاطمه حضرت  ليفضـا  تـراز  هـم  او ليفضـا  كـه  يزن

  2بود. طهارت و عصمت خاندان و اكرم امبريپ تينها بي
 اسـوه  و نمونه عنوان به را، يملكوت زممتا و برجسته عنصر آن را،  فاطمه اسالم،
 يسـخنور  او، دانـش  او، مبارزه او، جهاد او، يظاهر يزندگ آن كند. مي يمعرف زنان
 در او حضـور  و او مهـاجرت  او، يهمسـر  او، يمـادر  او، يشوهردار او، يفداكار او،

 يمردهـا  كه او جانبه همه يبرجستگ و يالبانق و ينظام و ياسيس يها دانيم همه
  كرد. مي وادار خضوع به او مقابل در را بزرگ

  مس كردن نام فاطمه بدون وضو چگونه است؟

كسي كه وضو ندارد حرام است اسم خداوند متعال را به هر زباني كـه نوشـته شـود    

                                     
  ٢٧٨، ص ١٩صحيفه نور، ج . ١
  ٧٢ص  ١٢صحيفه نور ج . ٢



  زيستن الگوي سالم اهللا عليها فاطمه  □ 48

 

مس نمايد و همچنين است بنا براحتياط واجب اسم مبارك پيغمبـر (ص) و امـام و   
نسبت دروغ بـه ايشـان   ودن چنانچه حضرت زهرا (س). همچنين درحال روزه دار ب

  1بدهند بنا بر احتياط واجب روزه اش باطل است.

 كوثر معنوی فرزندان

 فرزنـدان  ،ياسـالم  انقـالب  دانيشـه  اهللا، رحمـه  ينـ يخم امام حضرت نگاه در
 قلم« :سدينو مي نيچن ياميپ در شانيا هستند. هاالسالميعل زهرا حضرت يمعنو

 فرزنـدان  بركـات  و راتيـ خ ،ها رشادت ،ها حماسه از كه... است عاجز من انيب و
ـ ا ههم كه ديبگو سخن هاالسالميعل فاطمه حضرت كوثر، يمعنو  هنـر  از هـا  ني

  ».است گرفته سرچشمه عاشورا امام يرويپ بركات از و تيب اهل و اسالم

 شيعيان افتخار(س)  هفاطمي صحيفه

 زهـرا  حضـرت  مصـحف  خـود،  نامـه  تيوصـ  در اهللا رحمه ينيخم امام حضرت
 مـا « :سـد ينو مـي  نيچنـ  و كنـد  مـي  يمعرفـ  عهيشـ  افتخارات از را هاالسالميعل

 ائمـه  از خواننـد،  مـي  صـاعد  قـرآن  را آن كـه  بخـش  اتيح هيادع كه ميمفتخر
ـ  بـن  نيحسـ  عرفـه  يدعـا  و امامـان  هيشعبان مناجات ماست. نيمعصوم  و يعل
 شده هامال كتاب كه هيفاطم فهيصح و  محمد آل زبور نيا ه،يسجاد فهيصح
  ».ماست از است، هيمرض يزهرا به يتعال خداوند جانب از

  ای خامنه اّهللاٰ  آيت حضرت رهبری معظم مقام نگاه (س) از ءزهرا فاطمه

 واقعـاً  شـده،  تكـرار  بار هزاران حرف كي عنوان به نه تعارف، عنوان به نه قتاً،يحق من
                                     

  ١٥٩٦و  ٣١٩مسئله  ،توضيح المسائل ،روح اّهللاٰ  ،. امام خمينى١
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 بلند مقام نيا از اهدبخو كه است قاصر ذهن است، قاصر دل است، قاصر زبان قاصرم؛
ـ ا لت،يفض همه نيا جوان، دختر نيا ،يانسان موجود نيا كند؛ ليتجل و فيتعر  همـه  ني

 او بـر  زهرا ي فاطمه يوقت غمبريپ مثل يكس كه عظمت؛ و ايكبر همه نيا ،يدرخشندگ
ـ  .رفتيم او سمت به و شد مي بلند بلكه شد،يم بلند فقط نه ؛هايال قام شد، مي وارد  كي
ـ  د؛يشو مي بلند احترامش به شما شود، مي اتاق وارد يكي وقت  وارد يكسـ  وقـت  كي
ـ ا اسـت؟  يشوخ مگر نهايا .ديرو مي طرفش به اقياشت با شما شود، مي اتاق  بحـث  ني
 را او يرضـا  كند؛ مي ليتجل زهرا ي فاطمه از نجوريا خدا غمبريپ .ستين يفرزند -  پدر
 سـخط  را خـود  سخط خود، سخط را او سخط خدا؛ يرضا را خود يرضا خود، يرضا
 آن ن،يرالمـؤمن يام بـا  يزندگ آن است. زهرا ي فاطمه مقامات نهايا كند؛ مي اعالم خدا
 1؟ميبزن حرف ما امثال بزرگوار، نيا ي درباره شود مي مگر خب، فرزندان. آن تيترب
 در  زهـرا  فاطمـه  كـه  اي خطبـه  آن واالسـت.  دانشمند كي هم علم طيمح در

 گفتـه  به كه است اي خطبه است، كرده راديا  غمبريپ رحلت از عدب نه،يمد مسجد
 عبـارات  و كلمـات  ننديبنش ديبا دانشمندان و بلغا و فصحا بزرگان" ،يمجلس عالّمه

 و نيبـاتر يز مثـل  ،يهنـر  ييبـا يز لحاظ از است! مغزپر قدر نيا " كنند! معنا را آن
 در نـه، يمد مسـجد  در ودر مـي   زهرا فاطمه است. البالغه نهج كلمات نيبلندتر
ـ  ديشـا  زنـد!  مـي  حرف ارتجاالً و ستديا مي مردم مقابل  و نيبهتـر  بـا  سـاعت،  كي

 2است. كرده تصحب يمعان ترين دهيگز و ترين زبده و عبارات نيباتريز
 - چهارم و سوم قرن به مربوط - اسالم يايدن در ياسالم دانشگاه ترين يميقد
 .هاستيعل اللَّه سالم زهرا فاطمه نام به
 اسـت.  شده گرفته  زهرا فاطمه نام از مصر در "االزهر" معروف دانشگاه نام
ـ  كردنـد.  مـي  سيتأسـ  دانشـگاه   زهرا فاطمه نام به گذشته در  يخلفـا  يحتّ

                                     
  سراسر كشور در ديدار جمعى از مداحان ٢٣/٠٢/١٣٩١ سيدعلى، ،ای مقام معظم رهبری خامنه .١
  ٧١آذر  ٢٥بيانات در تاريخ  ،يدعلىس ،ای مقام معظم رهبری خامنه. ٢
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 يسـع  عهيشـ  كه ستها قرن بودند. عهيش كردند، مي حكومت مصر بر كه يفاطم
 است. همسأل كي ن،يا كند. دايپ معرفت بزرگوار نيا حقِ به كرده
 هم بالنّجم و" م؛ياموزيب ستارگان همه از را راه ديبا ما كه است نيا گريد مسأله

ـ با سـتاره  از است. گونه نيا عاقل انسان ."هتدوني  در سـتاره  كـرد.  اسـتفاده  دي
ـ ا مگـر  است. يميعظ عالمِ جا آن درخشد. مي و است آسمان  ينـ يهم سـتاره  ني
ـ  مثـل  و آسـمانند  در كـه  گانسـتار  از يبعض م؟ينيب مي شما و من كه است  كي
ـ  يگـاه  هسـتند.  يكهكشان زنند، مي سوسو نقطه  از اسـت،  بزرگتـر  سـتاره  كي

 و حد كه ياله قدرت - است! آن داخل ستاره اردهايليم كه يريش راه كهكشان
 .مينـ يب مـي  درخشـان  كوچـك  ستاره كي را آن شما و من يول - ندارد اي اندازه
 به خدا كه يعاقل انسان است، نيا قصودم ؟ستيچ مطالب نيا از مقصود خوب؛

 كند. استفاده يزندگ در يامر يبرا ستاره نيا از ديبا است، داده چشم او
  1كنند. مي دايپ را راه آن لهيوس به ؛"هتدوني هم بالنّجم و" :ديگو مي قرآن

   زن از ديگاه معصومين

  : اكرم رسول قال
  ناُت لبَ كم اَ والدِ َخيُر اَ 

  2هستند. دختران شما فرزندان بهترين
 داشته نيكو برخورد دخترانش، و زنان با كه هستند كساني درگاه در شما بهترين
  3دارم. ام خانواده با را خورد بر بهترين شما بين در من و ؛باشند

                                     
  ٧٣آذر  ٣بيانات در تاريخ  ،سيدعلى ،ای مقام معظم رهبری خامنه .١
  ٢١٩ص  ،مكارم االخالق ،حسن بن فضل ،طبرسى .٢
  ١٢٢ص  ،١٤ج  ،وسايل الشيعه ،محمد بن حسن ،شيخ حر عاملى .٣
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   صادق امام
ةَ  اّهللاٰ تبارَك َو تعالى َجَعَل لِلَمرأُة َصبَر َعشَرة ِرجاٍل، فاذا َحَمَلـت زاَدهـا قـو اِن 

  َعشَرةٍ رجاٍل اَخری

 باردار كه زماني و است؛ داده مرد ده تحمل و صبر زن، به تعالي و تبارك خداي
  1دهد. مي وي به نيز را ديگر مرد ده نيروي خداوند شود، مي

  : فاطمه قالت
ِ  ولُ ُس رَ  قالَ جاُل. فَ الر  ن الَيراهُ  جاَل َو اَن الَيَريَن الر  ساءِ الن  َخيرُ  ِ « :اّهللاٰ   »ّنى ها مِ ن ا

 نـه  و را مردان آنها نه كه هستند كساني زنان بهترين فرمودند:  زهرا فاطمه
  ببيند. را آنها مردان
 از فاطمـه  فرمودنـد:   خـدا  رسول  زهرا حضرت از جمله اين بيان از پس
 دسـتور  و الهـي  فرمـان  بـا  مطـابق  كند مي بيان فاطمه آنچه (گويي »است. من

  است) خدا رسول
   فرمود:  حضرت علي

ِ ُس نا رَ لَ  قالَ «  كَ رُت ذلِـكَ ذَ ّنـا؛ َفـٌد مِ حَ اَ  م ُيجبهُ لَ ؟ فَ ةِ رألمَ يىٍء َخيٌر لِ ی شَ اَ  (ص) وُل اّهللاٰ

 كَ َذكَرُت ذلِـراها؛ فَ اليَ  ری َو ن اَن التَ مِ  ةِ رأَ لمَ يٌر لِ يىٍء خَ ت: ما ِمن شَ قالَ فَ  )س( ةمَ فاطِ لِ 

ِ  ولِ ُس رَ لِ   قالَ فَ  (ص) اّهللاٰ   ».نّى مِ  ٌةضعَ ها بَ : َصَدَقت اِن

  چيست؟ زن براي چيز بهترين پرسيد ما از  خدا رسول
 خـدمت  را موضـوع  ايـن  كـه  ايـن  تـا  نـداد  را خدا رسول پاسخ ما از كس هيچ

 نه كه است آن زن براي عمل بهترين فرمود: جواب در حضرت گفتم. فاطمه
  ببيند. را او مردي نه و ببيند را مردي

                                     
  ٢٤١ص  ،١٠٣ج  ،بحار االنوار ،محدباقر ،مجلسى. ١
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 خدا رسول كردم عرض  خدا رسول هب را  فاطمه سخن اين چون من
  1است. من تن پاره فاطمه، فرمود:

                                     
ص  ،١٤چـاپ جديـد ج  ،و مسـتنبط المسـائل مستدرك الوسايل ،رزا حسينمي ،نوری محدث .١

٢٨٩  



 

 

  
  
  

  فصل اول  سؤاالت
 فاطمه (س) در چه روزي و چه سالي از بعثت به دنيا آمدند؟ .1
 چرا زنان مكه در وضع حمل به حضرت خديجه (س) كمك نكردند؟ .2
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 ي سال تشبيه شده است؟ها به كدام يك از شب (س)فاطمه  .7
 چيست؟ »َمَرَج الَبحَريَن َيلَتقيان«تفسير  .8

 باشيد؟ مي حضرت زهراء (س) فرمودند: در چه صورتي از شيعيان ما .9
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 اي كوتاه از امام خميني در رابطه با حضرت زهراء (س) بنويسيد؟ جمله .17
در بـاره  اي  كوتاه از مقام معظم رهبري حضرت آيت اهللا خامنهاي  جمله  .18

 حضرت فاطمه (س) بنويسيد؟
 فاطمه (س) چگونه است؟ زدن به اسممس و دست ، بدون وضو .19
 شد؟ با مي صبر و تحمل زن چند برابر مرد .20
 باشند؟ مي از ديدگاه فاطمه (س) بهترين زنان چه كساني  .21



 

 

   دوم: فصل
  هجرت از بعد�(س) فاطمه

   زهرا حضرت خواستگاران

 و بزرگــان اكثــر رســيد، ازدواج ســن بــه چــون عليهاالســالم فاطمــه حضــرت
 رسـول  ولـى  برآمدند، خواستگارى مقام به مسلمان، عرب برجسته شخصيتهاى

 خشـمگين  آنـان  اصـرار  برابر در و كرد مأيوس را همه فىمن العمل عكس با خدا
 1شد....
 و ثروتمنـد  مـرد  دو خواسـتگاران،  جملـه  از اسـت:  آمده حديث و تاريخ در حتى

 رخ بـه  را خـود  ثـروت  آنـان  بودنـد.  عفان بن عثمان و عوف عبدالرحمن توانگر
 سـر  زنـدگى  رفـاه  و زيـاد  مهريه از دم دنياپرستان ساير مثل كشيده.  پيامبر
 شتر صد يك عليهاالسالم فاطمه با ازدواج برابر در حاضريم ما گفتند: مى و دادند
 دهيم. مهريه طال دينار هزار ده و قيمت گران

َك « حمن: اِنـ َعَليهِ َو آلِهِ ِمن َمقاَلتِهِما... َو قـاَل لَِعبـُد الـر ُ بى َصلى اّهللاٰ
َفَغَضَب الن

                                     
 ٣٥٤ص  ١ج ،فى معرفة االئمة ةلغمكشف ا ،على بن عيسى ،. اربلى١



  زيستن الگوي سالم اهللا عليها فاطمه  □ 56

 

َتُهوُل َعَلى بِمالَِك؟!
١  

 طريـق  ازسول خدا از سخن آنان به خشم آمده و به عبدالرحمن فرمودنـد: آيـا   ر
 ؟!بترساني مرا دنيا مال

 نيـز  دوم و اول ى خليفه كه است آمده سنى و شيعه طريق از ديگرى احاديث در
 ولى كردند، سماجت خيلى و آمدند عليهاالسالم فاطمه خواستگارى به ترتيب به

 بودند. گرفته وسانهمأي ديگران كه گرفتند جوابى
 كنم: مى جلب زمينه اين در حديث چند به را عزيز خوانندگان توجه اينك

الُم، َفَرد ُهما َرُسـولُ  -١ اَباَبكر َو ُعَمر َخَطبا فاطَِمة َعَليَهاالس اِن  ِ َو قـاَل:  (ص)اّهللاٰ

 َعَليهِ 
ٌ
َجُه اِيّ  َلم اُوِمر بِذلَِك، َفَخَطَبها َعلى الُم َفَزو اها.الس

٢
  

 خواسـتگارى  بـه  دو هـر  عمـر  و ابوبكر كه: كند مى نقل سدى از ظهير بن حكم
 مـن  فرمود: و كرد رد را دو هر خدا رسول ولى آمده، عليهاالسالم فاطمه حضرت

 فاطمـه  حضرت نمود، خواستگارى او از  على سپس نيستم. مأمور كار اين به
 درآورد. او تزويج به را عليهاالسالم

  السَّالُم:  َعَليهِ  َعن َعلى -٢
ِ  َخَطَب اَُبوَبكر َو ُعَمر فاطَِمة اِلى َرُسولِ  ِ َعَليهِمـا، َفقـاَل  َفاَبى َرُسـولُ  (ص) اّهللاٰ اّهللاٰ

.... ُعَمر: اَنَت َلها يا َعلى
٣ 

  خـدا  پيـامبر  ولى آمدند، فاطمه سراغ به عمر و ابوبكر كند: مى نقل  على
 برو.... او سراغ به تو على يا گفت: عمر آنگاه نپذيرفت، را آنان خواستگارى

ِ بَِن ُبَريدِةِ، َعن اَبيهِ  -٣   ،َعن َعبدِاّهللاٰ

                                     
  ٣٥٤ص  ١ج ،فى معرفة االئمة ةكشف الغم ،على بن عيسى ،.. اربلى١
 ١٩ص  ،٨ج  ،طبقات ،ابن سعد. ٢

  ٣٨ص  ،١ج ،امالى ،. شيخ طوسى٣
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بى  (س)اَن اَباَبكر َو ُعَمر َخَطبا فاطَِمة 
ها َصـغيَرٌة، َفَخَطَبهـا  (ص)اِلى النَفقاَل: اَن

 َعَليهِ 
ٌ
َجها ِمنُه. َعلى الُم َفَزو الس

١
  

 دختـر  عليهاالسـالم  فاطمـه  از عمـر  و ابوبكر د:كن مى نقل پدرش از بريد عبداهللا
 چون و است صغير او فرمود:  پيامبر ولى كردند، خواستگارى  خدا پيامبر
  فرمود. تزويج او به كرد خواستگارى  على
  َعن اََنِس ِبِن ماِلك:  -٤

جنى فاطِ  َفَقَعَد َبيَن َيَديهِ َفقاَل:... َتَزو بى
َفَسـكََت َعنـُه، اَو َمةجاَء اَُبوَبكر اَِلى الن !

َو مـاذاَك؟ قاَل: اَعرِض َعنُه، َفَرَجَع اَُبوَبكر اِلى ُعَمر َفقاَل: َهَلكُت َو اَهَلكـُت. قـاَل: 

 َفاَطَلـَب  قاَل: َخَطبُت فاطَِمة
َ
اَِلى النبِى َفاَعَرَض َعّنى قاَل: َمكاَنَك َحّتى آَتى النبى

 ِ ِ  َلى النبـِى َفَقَعـَد َبـيَن َيَديـهِ َفقـاَل: يـا َرُسـولَ ِمثَل الذى َطَلبُت، َفاَتى ُعَمر ا  !اّهللاٰ

جنى فاطَِمة َفاَعَرَض َعنُه....َتَزو !
٢

  

 سرسـخت  طرفـداران  از و  اميرالمـؤمنين  دشمنان از يكى كه مالك، بن انس
 و رسيده  خدا پيامبر حضور به ابوبكر گويد: مى آيد، مى شمار به ثالثه خلفاى

 دختـرت  خـواهم  مـى  گفـت  آنگاه كرد. تعريف بسيار خويش ابقسو و خدمات از
 با بشنيد، سخن اين چون اسالم پيامبر كنى. تزويج من به را عليهاالسالم فاطمه
 آمد عمر پيش به شرمندگى با ابوبكر و برگردانيد چهره او از و نگفته سخنى وى
 داشت. اظهار چنين و

ـ  شـده؟  چـه  مگر گفت: عمر شدم. هالك ديگر من  بـه  مـن  داد: جـواب  وبكراب
 ولى.... بودم، رفته عليهاالسالم فاطمه خواستگارى

 ى خانـه  سـراغ  بـه  و بگفـت  اين كنم، خواستگارى نيز من بده اجازه گفت: عمر

                                     
  ٣٥٤ص  ١ج ،فى معرفة االئمة ةكشف الغم ،ن عيسىعلى ب ،. اربلى١
  ٣٥٤ص  ١ج ،فى معرفة االئمة ةالغمكشف  ،على بن عيسى ،. اربلى٢
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 كه بود همان جواب ولى كرد، تكرار را ابوبكر سخنان مو به مو و آمد  پيامبر
 و برگشـت  ابـوبكر  نزد هب بيشتر شرمندگى با عمر لذا بود. شنيده ديرينش رفيق
 كرد: آغاز سخن چنين

 علـى  سراغ به تا شو بلند زودتر هرچه رفيق! نها است، الهى فرمان منتظر او
 برخيزد.... فاطمه خواستگارى به ما مانند كه كنيم درخواست او از و رويم
 شـيوخ  كه رساند مى گرديد، نقل سنت اهل طريق از آنها همگى كه احاديث اين

 زهـرا  ى فاطمه از سماجت تمام با ثالثه خلفاى جمله از و قريش انبزرگ و عرب
  خـدا  پيـامبر  ولـى  انـد....  نمـوده  ستايش و مدح خود از و كرده خواستگارى

 موافقـت  اميرالمـؤمنين  درخواست با الهى فرمان طبق و كرده رد را آنان ى همه
  است. نموده

  ع)( اميرالمؤمنين به (س)زهرا حضرت خواستگارى پيشنهاد

 آمـده  گـرد  مسـجد  در ديگر گروهى اتفاق به معاذ بن سعد و عمر ابوبكر، روزى
  شد.  پيامبر دختر از سخن گفتند. مى سخن درى هر از و بودند
 فرمـوده   پيـامبر  شده، رد پيشنهادشان اند رفته كه خواستگارانى گفت: ابوبكر

 مـورد  در علـى  تنهـا  خداسـت.  بـا  (عليهاالسـالم)  فاطمـه  همسـر  تعيـين  كه
 ايـن  انجـام  از تهيدستى خاطر به شايد است. نكرده اقدامى تاكنون خواستگارى

  زهـرا   پيامبر و خدا كه است روشن برايم همه اين با زند. مى باز سر كار
 نـزد  مايليـد  گفـت:  و كرد دوستانش به رو ابوبكر آنگاه اند. داشته نگه او براى را

 است؟ ازدواج به مايل او آيا ببينيم و گوييم بازگو برايش را ماجرا و رويم وى
 از ابـوبكر  و عمـر  اتفـاق  بـه  سـپس  كـرد،  استقبال پيشنهاد اين از معاذ بن سعد

 پيدا اطالع نبود، خانه در او پرداختند.  على جستجوى به و شدند خارج مسجد
 شـترش  وسيله به انصار از يكى نخلستان در معاش براى تالش در او كه كردند
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 است. مشغول نخلها بيارىآ و آبكشى به
 ايد؟ آمده منظورى چه به و كجا از فرمود:  على شتافتند. سويش به

 زودتـر  هرچـه  دانم مى صالح من گفت پايان در و پرداخت ماجرا بيان به ابوبكر
 كنى. تعجيل  فاطمه خواستگارى در

  1است. من آرزوى وصلت اين كه شد يادآور نيز  على

  (س) زهرا حضرت از (ع)اميرالمؤمنين خواستگارى

 متـاع  فروشـد،  نمـى  ازدواج عنـوان  بـه  را دخترش پيغمبر كه دانست مى  على
 جانشـين  كـه  نـدارد  را اعتبـار  و ارزش آن  خـدا  رسول پيش در دنيا ناپايدار
 شود. كرامت و فضل
 سـرمايه  تعـالى  خداونـد  پيشگاه در طرفى از و است خدا نماينده  خدا رسول
 را آنچـه  از غيـر  هرگـز  خدا فرستاده و است دانش و تقوى طفق فضيلت و امتياز
 دهد. نمى اعتبار آن به و خواهد نمى دارد دوست خدا كه

 است ملكوتى و آسمانى او روح كه شناسد مى هركس از بيش را خدا پيغمبر على
 ايـن  در اسـت  الزم امـا  شود نمى و نشده زودگذر ماديات بند و قيد گرفتار هرگز
 ازدواج امـر  در كـه  آنهـا  است الزم بگيرد اعتراف و گواهى نيز انديگر از عقيده
 انـد  كرده خواستگارى  فاطمه از خود دارايى و مال غرور به و هستند او رقيب
 آنهـا  كـه  است تقوى مالك، نيست. فضيلت مالك دينار، و درهم كه كنند اقرار
 بـزرگ  حجتـى  باشـد.  بوده بزرگ حجتى آنها بر اعتراف، اين باشند مى آن فاقد
 بود. خواهد پيش در كه روزهايى براى
  پيامبر دختر خواستگارى مورد در شما كه بودند گفته حضرت آن به كه آنها

                                     
  .٣٨ص  ،١ ج ريالامالى  ،طوسى ،١٩ص  ٨ج  ،طبقات ،ابن سعد. ١
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 دانى مى بهتر ما از تو على! اى گفتند خود سخنان دنباله در بگذاريد، جلو به قدم
 اسـت  گرانبهـا  نظرش در آنچه نيست دنيا متاع و مال بند در  خدا رسول كه
 كـه   على دهد نمى اهميت چيزى به دانش و تقوى به جز او دارد وجود تو در
 بـه  را خـود  شـتر  و كشـيد  دست كار از بود درختان آبيارى مشغول اى مزرعه در

  خـدا  رسـول  خـدمت  بـه  و داد شستشـو  را خـود  صـورت  و سر و آورد خانه
 فرمود سلمه ام به  خدا رسول كوبيد، را حضرت آن خانه درب و شد شرفياب

  كيست؟ پرسيد سلمه ام كوبد؟ مى را خانه درب كيست ببين
 منم. كنيد باز كه شد شنيده دلنشين بانگى
 سـلمه  ام اى كـن  بـاز  فرمـود:  بود  پيامبر براى تر خوش چيز هر از صدا اين

 هستند. او دوستدار رسولش و خدا كه است يكس همان اين ،زودتر
 ستايى؟ مى بلند چنينش اين كه للَّها رسول يا او كيست كرد: عرض سلمه ام

 بـزرگ  و سـخت  حواديـث  در كـه  اسـت  مردى او باش آرام سلمه ام اى فرمود:
 پسـر  و بـرادر  او كنـد  نمى سستى و ضعف اظهار و شود نمى زبون و ناتوان هرگز
 در و رفـت  شتاب با سلمه ام است من نزد در خدا خلق ترين محبوب من، عموى

 سـر  اما نشست  خدا رسول اذن به و كرد سالم و شد وارد  على گشود را
 انداخت. بزير

 حيـاء  از و اسـت  آمـده  حاجتى به گويا عزيز، عموى پسر فرمود:  خدا رسول
 چيست؟ قصه بگويد هست چه هر آشكارا كه دارم دوست ولى كند نمى اظهار
 حـاجتى  مرا اللَّه رسول يا آرى كرد: عرض بود صحبتى منتظر گويى كه  على
 بـه  كـه  خاصـى  محبت و  خدا رسول كرامت ولى دارم شرم شما از كه است
  بگويم. آشكارا كه دهد مى اجازه دارد من
 در مـرا  كـه  هسـتى  بزرگوارى همان تو باد، تو فداى مادرم و پدر خدا رسول اى

 مؤدبم خود آداب به پروراندى، خود غذاى از مرا و گرفتى مادرم و پدر از كودكى
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 اندوختـه  امـروز  بـودى،  تر خوب و تر مهربان مادر و پدر از نم براى تو فرمودى؟
 بـه  مـرا  بـازوى  خداوند كه همانطور دارم دوست هستى، تو نيز من آخرت و دنيا

 ايـن  بـه  من برساند، نيز نيكو همسرى به مرا تو بركت از كرد، نيرومند تو وجود
 در سـتم ه او خواسـتار  مـن  كـه  را دخترى زيرا ام شتافته حضرتت سوى به اميد
 كند. مى زندگى من اختيار صاحب خانه

 جـان  علـى  آرى گشت، متبسم و شكفته اش چهره خوشحالى از  خدا رسول
 اى؟ كرده تهيه چه كار اين براى ولى گويى مى كه است چنين

 كه دانيد مى خوب شما و هستيد داناتر شما هستم آن مالك آنچه بر اللَّه رسول يا
 ام. برنگرفته دنيا متاع از چيزى بكشآ شتر و شمشير و زره يك جز

 صـحبت  مـورد  ايـن  در  فاطمه با امشب من خوب بسيار فرمود:  خدا رسول
  1نمايم. مالقات دارى دوست كه آنچنان را تو فردا است اميد كنم مى

   هستند: پاكان نصيب پاكان قرآن حكم به همواره 

.باتِ ي لط لِ  بينُ ي الط َو  بينَ ي لط لِ  باُت ي لط اَ 
٢ 

 زنـان  بـراى  پـاك  مـردان  و نهـاد  پـاك  مـردان  مخصـوص  طينـت  پـاك  زنان
 اند. شده ذخيره سرشت پاك
 اند. آورده اينگونه كتب از برخى در

 خواسـتگارى  بـه  چـرا  كـه  خواسـتند   علـى  اميرالمـؤمنين  از صحابه از برخى
 ندارم چيزى من كه فرمودند جواب در ايشان رويد؟ نمى عليهاسالم زهرا حضرت
 خانـه  بـه   علـى  آن از پـس  و خواهـد  نمـى  چيـزى  شما از  پيغمبر گفتند
 عرض به را خود منظور و بگويد چيزى نتوانست حيا و شرم از و رفت پيغمبر

                                     
  ٥٥باب  ،ةينابيع المود ،. قندوزی١
  ٢٦آيه  ،سوره نور ،قرآن. ٢
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 بـاز  شد. شرفياب  خدا رسول محضر به دوم روز برگشت نتيجه بدون برساند
 سـوم  روز ولى برگشت نتيجه بدون و نشست مباركش پيشانى بر شرم عرق هم
 حـاجتى  آيـا  على يا فرمود: خودش  پيغمبر رسيد كاينات سرور حضور به كه

 خواسـتگارى  بـه  گمانم بگو فرمود بالفاصله خدا رسول آرى. كرد عرض دارى؟
 و شـد  نـازل  جبرئيـل  موقـع  اين در اللَّه رسول يا آرى، كرد عرض اى! آمده زهرا
 علـى  ازدواج بـه  را فاطمـه  كـه  است فرموده امر سبحان خداوند محمد يا گفت

  1درآورى. مرتضى

  آزادي انتخاب همسر و نقش مشورت با والدين چگونه بايد باشد؟

  دخترشان با  اكرم رسول مشورت و همسر انتخاب در آزادى
 است. پسر و دختر از اعم جوانى هر زندگى مراحل ترين حساس از يكى همسر انتخاب
 مهـم  اسـاس  و مشـترك  زنـدگى  عمـر  يـك  سرنوشت انتخاب ى مرحله ازدواج

 فرزنـدان  براى اى آينده گذارى پايه ى نقطه و بالقوه نسل چندين تاريخ سازندگى
 گونـه،  بـدين  كـه  شـود  مـى  مالحظـه  فرداست. ى جامعه سازندگان و نوادگان و

 ى جنبـه  و شود مى خارج خصوصى و شخصى امر يك صورت از ازدواج ى مسأله
 و تاريخ و سرنوشت در بسا چه كه يردگ مى خود به تاريخى و عمومى و اجتماعى

 باشد. داشته كننده تعيين و مهم نقش يىها ملت يا ملت ى آينده
 دختران، براى خصوص به و دشوار است كارى شايسته همسر انتخاب رو اين از

 روى بايـد  مهـم،  امـر  ايـن  بلكه نيست. پذير امكان سادگى و سهولت به چندان
 و قـرون  طـول  در كـه  اليتغيـرى  و ثابـت  اساس و شده حساب قوانين و اصول
 خـداى  تـا  كنـد  حركـت  آن مسير در و باشد استوار است داشته حكومت اعصار
 رعايـت  همانا مود، اين در اصول ترين مطمئن لذا نگيرد. صورت انحرافى نكرده

                                     
  ٥٥باب  ،ةالمود ينابيع ،قندوزى. ١
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 و پـدر  كه آموزد مى بشر افراد به كه است آسمانى جاودانى تعاليم و الهى قوانين
 و تجربـه  بـاره  اين در فرزندان از بيش همواره عمومى، و عادى شرايط در مادر،

 زودگـذر  و آنى احساسات تأثير بدون بيشترى، دقت و دلسوزى با و دارند آگاهى
 و پـدر  بـا  مشـاوره  اساس، اين بر بگيرند. سازنده و شايسته تصميمات توانند مى
 و گيـرد  مى ارقر دختران ازدواج اصلى شرايط از آنان، رضايت و نظر جلب و مادر
 آن از تخطـى  و آورده شمار به اركان و واجبات و فرايض ى جمله از را آن برخى

 كـه  داشت توجه بايد همه اين با اند. دانسته واجب اسقاط حد در و ناروا كارى را
 داشـته  منطقـى  و عقالنـى  و صحيحى ى جنبه بايستى هم رضايت و اجازه اين

 مادر و پدر مخالفت مسأله يا باشد. لجاجت يا دشمنى و نادانى روى از اگر باشد.
 بـدون  را آن و كـرده  استفاده سوء خود قدرت اين از مادر و پدر يا و شود مطرح
 منطقـى  غيـر  تمـايالت  و خودخواهى تنها و گيرند كار به عقالنى دليل و جهت
 رضايت كه آنچنان گردد. مى سلب آنا از حقى چنين باشند، داشته نظر در را خود
 توجـه  و نظـر  مورد كامالً دلخواه، و شايسته همسر انتخاب در نيز دختر ىآزاد و

 حقـوقى  مسـلمان  دختـران  بـراى  مورد اين در و گرفته قرار اسالم مقدس شارع
 جاى هيچ در توجه و عمق و وسعت همه آن با را آن نظير كه است شده منظور
 گرفت. سراغ توان نمى ديگر
 قـوانين  ى كننـده  پيـاده  و الهـى  هـاى  برنامه جرىم و گذار پايه خود كه اكرم پيامبر

 و گذاشت آزاد شوهر انتخاب در را  فاطمه دخترش است، زمين روى در آسمانى
 او ى عقيده آزادى براى دارد، روا باره اين در فشارى و تحميل كمترين كه اين بدون

 اىبـر  سرمشـقى  امـر،  اين تا شد قائل را احترام كمال اش اسالمى حقوق رعايت و
 خـوبى  بـه   پيـامبر  كه بود آن اينجا در مهم ى نكته باشد. اسالم تاريخ و جامعه
 و خيـر  بلكـه  او، ى آينـده  سرنوشـت  فقـط  نـه  فاطمه، ازدواج امر در كه دانست مى

 است. مطرح اسالم آتى هاى نسل و بشرى جوامع مصلحت
 كـه  بود دهنش ديده هرگز ولى بود، داده شوهر دختر چند اسالم پيامبر كه اين با
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 سرباز  ابيطالب بن على كه هنگامى باشد. كرده سلب آنان از را اختيار و اراده
 اسـالم  پيـامبر  نـزد  مرضـيه  زهراى خواستگارى براى اسالم دالور و شجاع
 مـن  و اند آمده خواستگارى به ديگر نفر چند تاكنون فرمودند: اسالم پيامبر رفت،
 نارضـائى  عالمـت  بـه  او امـا  ؛ام گذاشـته  نميا در دخترم با را مسأله اين شخصاً
 او اطـالع  بـه  را تـو  خواسـتگارى  نيـز  اكنـون  اسـت.  برگردانده را خود ى چهره
  1».رسانم مى

  اميرالمؤمنين با ازدواج در(س)  زهرا حضرت مثبت جواب

 كـه  اسـت  اين واقعيت جان! على فرمود: پيامبر مؤمنان امير خواستگارى از پس
 را آنان تقاضاى من و اند آمده »فاطمه« خواستگارى به ديگر بسيارى تو از پيش

 عـدم  و نارضـايتى  آثـار  روشنى به تابناكش ى چهره در اما ام نهاده ميان در او با
 برگردم. تا باش شما اينك ام، خوانده را موافقت
 اميـر  تقاضـاى  و آمـد  خـويش  همتـاى  بـى  و يگانه دخت نزد و برخاست پيامبر

 و گذاشت ميان در او با را، »فاطمه« با مشترك زندگى براى او دعوت و مؤمنان
 انتظـار  به ديگرى اطاق در هم مؤمنان امير كه همانگونه نشست پاسخ انتظار به

 بود. نشسته خويش تقاضاى ى نتيجه
 اخالقـى  ويژگيهاى كه گردد مى ناگزير دلسوز و خيرخواه پدر گاه شرايطى، چنين در
 را او خصوصـيات  ديگـر  و شـغل  جسمى، رايطش و سال و سن خواستگار، انسانى و

 و بينش روى از دخترش تا سازد روشن - نباشد آشنا كه صورتى در - دخترش براى
 از  علـى  خواسـتگارى  مـورد  در امـا  بگيـرد  ازدواج بـه  تصـميم  دانـايى  و آگاهى

 داشت آن از تر شده شناخته اى چهره على كه چرا نبود، مراحل اين به نياز »فاطمه«

                                     
   ٢٠٨ص  ،١ج  ،منتهى اآلمال ،يخ عباس قمى. ش١
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 شايسـتگى  بـه  را او پيـامبر  ى فرزانـه  دخـت  خـود  و باشـد  داشته معرفى به نياز كه
 و درايت و انسانى كماالت و اخالقى ويژگيهاى و درخشان ى سابقه از و شناخت مى

 كـه  كـرد  بسـنده  همين به گرامى پيامبر هم جهت همين به بود. آگاه او جوانمردى
 و برتـرى  و ندىخويشـاو  كـه  اسـت  كسـى  همـين  »على« جان! »فاطمه« بگويد:

 همـواره  خـويش  پروردگـار  از مـن  و اسـت  روشـن  برايـت  اسـالم  در اش پيشتازى
 و برگزينـد  تـو  همسـرى  بـه  را ها انسان ترين محبوب و ترين شايسته كه ام خواسته
 چيست؟ او پيشنهاد مورد در نظرت توست، خواهان كه است »على« اين اينك
 صـريح،  پاسـخ  بجـاى  و شـنيد  تدقـ  به واژه آخرين تا را پيامبر سخنان فاطمه
 از موافقـت  عدم و نارضايتى هاى نشانه و عالئم آنكه بى برگزيد را پرمعنا سكوت

 دهد. نشان خود
 از كـه  نديـد  نارضايتى آثار تنها نه و نگريست دخترش سيماى بر دقت به پيامبر

 كـه  بـود  اينجـا  خوانـد.  را  علـى  بـا  پيونـد  رغبت و شوق او پرشكوه سيماى
اِقراُرها. ها ُسكُوُت  اكبر... اللَّه فرمود: و برخاست

١ 
  است. موافق پيوند اين با او آرى، اوست، موافقت نشانگر او پرمعناى سكوت

  ازدواج زمان در (س) زهرا حضرت سن و تاريخ

 ى مدينه در هجرت دوم سال الحرام حجة ذى ماه اول روز در مبارك ازدواج اين
 بود. ساله ده عليهاالسالم زهرا حضرت ازدواج هنگام شد. واقع طيبه
 چه در كردم: عرض  الحسين بن على به گويد: مى مسيب بن سعيد .1

 كـرد؟  تـزويج   علـى  بـه  را عليهاالسالم فاطمه  اللَّه رسول زمان
 عليهاالسالم فاطمه روز آن و مدينه در هجرت از بعد سال يك فرمود:

                                     
  ٧٥ص  ،(س)اخالق فاطمه  ،محمد مهدی ،. تاج لنگرودی١
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  1بود. ساله نه
 سـاله  ده ازدواج هنگـام  سـالم عليهاال فاطمه كه آنست تر صحيح قول .2

 دوم سـال  در و بـود  مكـه  در بزرگوارش پدر با سال هشت چون بوده،
 2شد. واقع تزويج هجرت

 اول در بعـد  سـال  دو آمـد  مدينـه  بـه   پيامبر وقتى گويد: مى جابر .3
 روز و كـرد  تـزويج   علـى  به را عليهاالسالم فاطمه الحرام حجة ذى

 از بعـد  حجة ذى ششم شنبه سه روز در شده، روايت نيز حجة ذى ششم
 3بود. عليهاالسالم فاطمه عروسى بدر جنگ

 مدينـه  بـه  بعد و بود مكه در پدرش با سال هشت عليهاالسالم فاطمه .4
 پدر وفات در عمرش و بود مدينه در پدرش با سال ده و كرد مهاجرت
 اميرالمؤمنين با روز پنج و هفتاد پدر وفات از بعد و بود سال هيجده
 4كرد. زندگى

 28فاطمه زهراء (س) را هنگام وفـات   حضرت سن هم ها البته بعضي .5
 حضـرت  شـهات  توانـد باشـد زيـرا    نمي نظر درستيدانند كه  مي سال
روز بعد از رحلت پيـامبر (ص) بـين    95روز يا  75نسبت به  (س)زهرا

ص) باشد. با توجه به اينكه پيـامبر(  مي يوافقنظر م شيعه و اهل سنت
سـال   28اگـر سـن حضـرت زهـرا (س) را      بودند كهده سال در مكه 

پنج سال قبل از بعثت  حضرت فاطمه (س) شود كه مي . نتيجهبگيريم

                                     
  حميدرضا  ،آژير ،مترجم ،٣٤٠ ص ،كافىال ةروض ،محمدبن يعقوب ،كلينى. ١
   ١٧٤ص  ،حديقة الشيعة ،احمد بن محمد ،مقدس اردبيلى .٢
  ٦ص  ،٤٣ج  ،بحاراالنوار ،محمدباقر ،مجلسى .٣
 ،ترجمـه ،ةالطـاهر ةو العتـر فى احوال النبى ةالساكي ةالدمع ،عبدالكريم بن محمدباقر ،انىبهبه .٤

  بخش فاطمه (س) ،محمدعلى ،حسين زاده
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و شـماتت  در قـرآن   به دنيا آمده باشد و ايـن بـا سـياق سـوره كـوثر     
لـذا سـن فاطمـه    باشـد   نمـي  سـازگار  (ص) مشركان نسبت به پيامبر

 1همان هيجده سال درست است.حدود  (س)زهراء

  :هتوج

  كردند؟ مي چرا دختران در گذشته در سن كم ازدواج
 سـاله  10 دختـر  آيـا  اسـت  بـوده  ساله 10 ازدواج هنگام  زهراء حضرت سن
  كند؟ ازدواج تواند مي

 ده سن در كه نيست الزم يعني است مستحب بلكه نيست واجب ازدواج .1
 كه ندارد مشخصي سن ازدواج لذا سالگي، هشتاد يا نمايد ازدواج سالگي

  بينيم. مي را آن جامعه رد
  كند. مي فرق سردسيري مناطق به نسبت گرمسيري مناطق در دختران رشد .2
 كردند نمي استفاده شيميايي مواد از گياهان و درختان رشد براي قديم در .3

 رشـد  در كه كردند مي استفاده شيميايي بدون و سالم غذاهاي از مردم و
 شـيميايي  مـواد  هـا  غـذا  اكثـر  در امـروزه  امـا  ؛است نبوده تأثير بي ها آن

 و پسـران  تـوان  و رشد در كه است رفته بكار مستقيم غير يا و مستقيما
 از بيشتر گذسته، زمان دختران توان و رشد پس دارد. منفي تاثير دختران

  است. بوده امروزي دختران رشد
 دامـداري،  كشـاورزي،  داري، خانه كارهاي در گذشته در زنان و دختران .4

 رشد در ها تالش اين همه لذا كردند. مي شركت و.... فندگيبا مرغداري،
 از دختـران  بـين  در امـروزه  امـا  ؛اسـت  داشـته  مستقيم تأثير آنها توان و

                                     
   . نويسنده كتاب١
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 نـرم  و كـامپيوتري  كارهـاي  بـه  اغلـب  نيست. خبري بدني يها فعاليت
 تـاثير  آنـان  يهـا  قيافـه  و قـد  در سفانه متأ كه باشند مي مشغول افزاري
  است. گذاشته منفي

 بيشـتر  امكانات و وسايل عدم رغم علي گذشته دختران استعداد و هوش .5
  است. بوده امروزي دختران از

 و دارند را خود نوزادان كردن بغل توانايي كنند ازدواج زودتر دختران اگر .6
 احسـاس  هنگام اين در نوزادان بچسبانند. خود سينه به را آنان توانند مي
 دختـران  متاسـفانه  كننـد.  مي ريافتد خود مادر از بيشتري محبت و مهر

 و قـدرت  چون و كنند مي ازدواج باال سن در گرايي مدرك بعلت امروزي
 از كـه  شـوند  مـي  مجبـور  پـس  ندارند را خود نوزادان كردن بغل توانايي
 شـير  خـود  نـوزادان  بـه  طرفي از و نمايند استفاده ... و متحرك صندلي
 احسـاس  كمتـر  را رانمـاد  محبت و مهر چون نوزادان دهند. مي خشك

 بـه  نسـبت  آنـان  محبـت  و مهر شدن، بزرگ كه هنگامي در لذا كند مي
 كـرده  تأكيد اسالم كه صورتي در شد. خواهد كمتر خود مادران و پدران
 خـود  سـينه  بـه  را آنـان  و بدهنـد  فرزنـدان  بـه  خـورا  شير مادران است

 سـن  در ازدواج امـا  ؛نمايد بيشتري محبت احساس فرزندان تا بچسبانند
  ندارد. را الذكر فوق مشكالت كمتر

  

  اهميت شير مادر در قرآن و روايات
   اهميت شير مادر

و  نيبـاتر ي، زنيتـر  با جـامع  ياسالم يها قرن است كه در آموزش 14از  متجاوز
و  هـا  هيمـادر در قالـب توصـ    ريدربـاره شـ   ي، نكـات مهمـ  ها زشيانگ نيتر يقو

و اسـتفاده بـه جـا از آنهـا      هـا  هيتوص نياز ا يها مطرح شده است. آگاه آموزش
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ـ   ريكودكان بـا شـ   هيتغذ جيترو يها زهيانگ نيو مؤثر نيكارآمدتر  يمـادر را در پ
  .خواهد داشت

   شير مادر در منابع اسالمى

 يو اساسـ  ني(كه به عنـوان مهمتـر   ميهمچون قرآن كر يتمام منابع اسالم در
) و اكـرم (ص  امبريپ اتيا)، رو اسالم است يقانون اساس قتيمنبع و در حق نيتر

ـ در مـورد تغذ  يمطالـب جالـب و مهمـ    يكتـب فقهـ   زيع) و ن( نيمعصوم بـا   هي
  .و آثار و احكام آن وجود دارد رمادريش
  

   حق شيردادن و شيرخوردن

   :ديفرما مي قران
ضاَعَة َو اْلوالِداُت ُيْرضِْعَن أَْوالَدُهن َحْوَلْيِن كاِمَلْيِن لَِمْن أَراَد أَْن ُيتِم ال«  ر«

و  1
] براى كسى  مادران [بايد] فرزندان خود را دو سال تمام شير دهند [اين حكم

   .كند يلاست كه بخواهد دوران شيرخوارگى را تكم
مادر از كلمه والدات ( جمع والده )  يكلمه متعارف اُم به معنا يبه جا هيآ نيا در

اسـت در   دهييـ ودك را زاشود كه كـ  مي گفته ياستفاده شده است. والده به مادر
 نشسـته شـامل   يمادر گاهيرا كه برجا يام، هم مادر و هم كس يكه معنا يحال
  .شود مي

متعلق به  ردادنيحق ش شود كه مي ادآورينكته را  نيا هيآ ني، اگريبه عبارت د 
  .والده است

دادن  رياز ش يناش يمعنو و يجسم تيمادر حق دارد از احساس رضا يعبارت به
 نيتوان از او سلب كرد در عـ  نمي حق را نيركات آن بهره مند شود و اب گريو د

                                     
  ٢٣٣آيه  ،سوره بقره ،. قرآن١
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  .دادن اجبار نمود ريتوان او را به ش نمي حال آن كه
مـادر   ريكودك مناسب تـر از شـ   يبرا يريش چي، هاريبس ليبه دال يطور كل به

را  يخوار ريحق دارد دوران ش مهيكر هيآ نيا دي؛ لذا كودك با تأكستيخودش ن
 نيكند تا از مناسب تـر  يمادر خودش سپر رياز ش يريبا بهره گ يعيطببه طور 

  .دينما استفادهآثار مطلوب مترتب بر آن و غذا 
با  يخوار ريحق حضانت كودك را در دوران ش ه،يپا نيبر هم يحقوق اسالم در
 گرياحكام به زمان د يبرخ ياجرا هيپا نيباز بر هم زيدهند و ن مي به مادر ديتأك

  .گردد مي منتقل يردهيوره شپس از د
  

  فوايد شير برای كودك

اسـت و   يرشـد كـودك كـاف    يبـرا  يشش مـاهگ  انيتا پا ييمادر به تنها ريش
   .ندارد يازين يدنينوش اينوع غذا  چيكودك به ه

  :اكرم (ص) امبريپ
هِ  ّبِى َلَبٌن َخيٌر ِمن َلَبِن اُم َليَس لِلص

1  
   .ستين مادر ريبهتر از ش يريش چيطفل، ه يبرا
   :نديفرما مي (ع) يعل نيالمؤمن ريام
هِ   اَعَظُم َبَركًَة َعَليهِ ِمن َلَبِن اُم ما ِمن َلَبٍن ُرضَِع به الصبى

2  
   ستيمادرش ن رينوزاد، با بركت تر از ش هيتغذ يبرا يريش چيه

  

                                     
مسـتدرك  حسـين رزايـم ،نـوری ،٨١٨ص  ،٢٦ج  ،جامع االحاديث الشيعه ،حسين ،. بروجردی١

  ،شير دادن قسمت ،١٥جلد  ،المسايلالوسائل و مستنبط 
   ٤٥٢؛ ص٢١ وسائل الشيعة؛ ج ،محمد بن حسن ،شيخ حر عاملى ..٢
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  به كودك يردهيش يبرا هيدا انتخاب

  :كند كه فرمود مي تيروا و آله هياهللا عل يصل امبريالسالم از پ هيعل يعل
اِّياكُم اَن َتسَترضُِعوا الحَمقاَء، َفاِن الّلَبَن ُينشُِئُه َعَليهِ 

١  

ـ ز ديـ به فرزند خود از زن احمق استفاده كن ردادنيش يبرا مبادا ـ پا ريشـ  راي و  هي
    فرزند است. تياساس رشد و ترب

  :السالم هيامام صادق عل حضرت
اََحب اَِلى ِمن ِرضاعِ الّناصِبية، َفاحَذُروا الَنّصـاب  ِرضاُع الَيُهوّدية و النصرانيةّ 

اَن ُتظائِرُو ُهم
٢  

پس  ،يزنان ناصب ردادنينزد من بهتراست از ش ينصران ايو  يهوديدهنده  ريش
  .ديانتخاب نكن يگيرا به دا يزنان ناصب

  
   آغوز بهترين واكسن كودك

مـادر   يهـا  نهيكودك در سـ  است كه پس از تولد يزرد رنگ ريكه همان ش آغوز
ـ   اي  و ارزنـده  ديـ مواد مف يكند، حاو مي دايپ انيجر  نيو بهتـر  نياسـت كـه اول

  .است يعفون يهايماريمحافظت از كودك و ضد ب يواكسن برا
 نيالمـؤمن  ريـ جمله مبارك ام نيا كودك است. يغذا نيمادر مبارك تر ريش

مـادر خـودش    ريشود كـه بـه انـدازه شـ     نمي هيتغذ يريش چيكه كودك با ه
 يانيـ همانند كالم حضرت رسول اكـرم (ص) ب  زيبا بركت باشد ن ايمبارك و 

از اطالعات و همه  ييايدر بردارنده دن يكوتاه نيكامل، نغز و پر مغز و در ع
  .است يسونگر

                                     
  شير دادن  قسمت ،١٥جلد  ،مستدرك الوسائل و مستنبط المسايل ،ميرزا حسين ،. نوری١
  شير دادن قسمت ،١٥جلد  ،مستدرك الوسائل و مستنبط المسايل ،ميرزا حسين ،. نوری٢
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  آغوش چپ مادر

مناسـب   گـاه يحضرت امام جعفر صادق (ع) نقل شده كه آغوش چپ مادر، جا از
 ليـ دانشگاه كورنل، ثابت شده است كـه بـه دل   قاتير تحقد است و رخواريتر ش

قلب اواست و ارتباط كودك وابسـته بـه ضـربات     گاهيجا يآنكه سمت چپ آدم
 دادن ريباشـد شـ   مـي  دادن به كودك افضل ريقلب مادر است، سمت چپ در ش

  1.ماه، ستم به كودك است 21كمتر از 
كنـد كـه فرمـود:     مـي  قلاز حضرت رسول اكرم (ص) ن يبن عبدا... انصار جابر

آب و  يكودك را در دو پستان مادر قرار داده است. در بخش يخداوند متعال روز
هـر روز   ازيـ او را و از هنگام والدت كودك، بـه تناسـب ن   يغذا گريدر بخش د

  2.متناسب آن روز او را مقرر فرموده است يروز ،يو
دادن از هـر دو   ريبه شـ  ديحضرت امام صادق(ع) به همسرشان با تأك هيتوص در
كودك اشاره شده است. دانـش   يآب و غذا نيدادن به تأم ريدر هر بار ش نهيس

 افـت يخـوردن در  ريكـه در آغـاز هـر بـار شـ      يريبودن ش قيروز ثابت كرده رق
كودك است و به عكـس   يو رفع حس تشنگ ازيآب مورد ن نيتام يشود برا مي
شـدن   ريتـر اسـت سـبب سـ    تر و متراكم  ظيكه چرب تر، غل نيپس ريش بيترك

  .شود مي كودك
  

  فوايد شيردهى برای مادر

 اريبسـ  زيـ مـادر ن  يبلكه برا ست،ين ديكودك مف يتوسط مادر فقط برا يردهيش
هـا و   شـود عكـس العمـل    مي مادر باعث نهيخوردن نوزاد از س ريدارد. ش تياهم

 ديآ مي در رحم به وجود يو در آن موقع انقباضات رديصورت گ يعصب يواكنشها

                                     
  مبحث امام صادق (ع) ،مغزمتفكر شيعه ،ح اّهللاٰ ذبي ،. منصوری١
  ١٢٠ص  ،عزيز اّهللاٰ  ،ترجمه عطاردی ،الواعظ ،على بن بابويه ،. شيخ صدوق٢
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ـ در نها و يخـون  يهـا  رگ دنيباعث به هم چسب يانقباضات عضالن نيكه ا  تي
 يهـا يشـود، چرب  مـي  توسط مادر باعث يردهيكند. ش مي يزياز خونر يريجلوگ
ـ   رهيدر بدن ذخ يكه در دوران بارداراي  اضافه بـرود و   نيشده است زودتـر از ب

   .بازگردد يبدن به حالت قبل از باردار
خواهـد   يو شـاد  يدهد، احساس خوشحال مي ريه نوازدش شكه مادر ب يهنگام

دچـار آن شـده    مانيو هنگام زا يكه در دوران باردار ييها يداشت و تمام سخت
  .كند مي بود را فراموش

ـ و تقو يبلكـه تبـادل عـاطف    ست،ين هيدادن تنها تغذ ريش كار اسـت.   يروحـ  تي
 يو آرامـش نسـب   شـنود  يقلب مادر را م يپستان، صدا دنيكودك به هنگام مك

  .ترند سالم يو جسم يكودكان از نظر روان نگونهي. اابدي يم
  :ديفرما مي نگونهيوآله) ا هياهللا عل ي(صل امبريپ
اِذا َحَمَلِت الَمرأَُة كاَنت بَِمنزَِلةِ الّصائِِم القائِِم الُمجاهِدِ بَِنفسِهِ َو مالِهِ فى َسبيِل «

، َفاِذا َوَضَعت كاَن َلها ِمَن ا ألَجرِ ما ال َتدرى ما ُهَو لِِعَظِمهِ، َفاِذا اَرَضـَعت كـاَن اّهللاٰ

ٍر ِمن ُولـدِ اِسـماعيَل، َفـاِذا َفَرَغـت ِمـن َرضـاِعهِ  ةٍ كَِعدِل ِعتقِ ُمَحر َمص َلها بِكُل

»َضَرَب َمَلٌك َعلى َجنبِها َو قاَل: اِسَتأنِفِى الَعَمَل، َفَقد ُغفَِر َلكِ 
١  

ى شود، همانند روزه دارِ شب زنده دار و مجاهدى است هنگامى كه زن باردار م 
كه با جان و مالش در راه خدا جهاد مى كند و هنگامى كه فارق شـود، پاداشـى   

بدهد، در هر بـار   ريدارد كه نمى دانى عظمت آن چه قدر است و هنگامى كه ش
 السالم ) براى اوست هي(عل لياز فرزندان اسماع كىي، پاداش آزاد كردن دنيمك

ـ تمام شود، فرشته اى بر پهلوى او مى زنـد و مـى گو   ردادنيو آن گاه كه ش : دي
  شدى دهي، آمرزديعمل را از نو آغاز كن كه بى ترد

  

                                     
   ٤٩٦ص  ،امالى ،على بن بابويه ،شيخ صدوق .١
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   اجر مادر در شيردادن

  :كند مي تيو آله روا هياهللا و عل يصل امبريالسالم از پ هيامام صادق عل 
ا اِمَراَةٍ َدَفَعت ِمن َبيِت َزوجها َشيئاً  ِمن موضعٍ اِلى موضع ُترُيد بِه َصـالحاً، اَيم 

 ُ ؛ َنَظراّهللاٰ ُ اَِليه َلم ُيَعّذبُه، َفقاَلت اُم َسَلمة: يا َرُسـوَل اّهللاٰ  َذَهـبَ  اَِليها، َوَمن َنَظرِ اّهللاٰ

َشِئ لِلّنساِء الَمساكين؟ َفقاَل َبلى، اِذا َحِمَلِت الَمراَُة كاَنت  ی َفأ الرِّجاُل بِكُل َخيرٍ،

ِ،بَِمنزِلَ  َوَضَعت كـاَن  َفاِذا ةِ الصائِم القائِم الُمجاهِدِ بَِنفسِهِ َو مالِهِ َو فى َسبيِل اّهللاٰ

ـةٍ  َفاذِا َلها ِمَن االَجرِ ما ال َيدری اََحَد ما ُهَو لَِعظِمهِ، ِمص اَرَضـَعت كـاَن َلهـا بِكُـل

ٍر ِمن ُولدِ اسماعيَل، َفاِذا َفَرغَت ِمن ِرضاعِ  هِ َضـَرَب َمَلـٌك كَـريٌم كَِعدِل ِعتقٍ ُمَحر

َعلى َجنبِها َو قاَل: اِسَتأنِفِى الَعَمَل َفَقد َغفَر َلكِ 
١  

نوزاد كند، به هـر بـار    ردادنيآنگاه كه مادر وضع حمل كرده و شروع به ش پس
درخشان در برابرش جلوه كند و هـر كـس    ينور امتيدر روز ق رمادريش كدنيم

عمل روز  ةو در نام ديدر آ يند به شگفتآن را مشاهده ك ندگانياز گذشتگان و آ
متعـال   يخـدا  گرفت، ريدار شب زنده دار ثبت گردد... پس اگر فرزندش را از ش

پس عمل خود را از سـر   دم،يزن! بدان كه تمام گناهانت را آمرزاي  ديبه او فرما
  .ريبگ
  :اكرم به حوالء عطار فرمود امبريپ

ـهِ اِالّ َفاِذا َوَضَعت َحَمَلها و اََخَذت فى رِ  ًة ِمـن َلـَبِن اُم الَوَلُد ِمص ضاِعهِ َفما َيِمص

لَين َو اآلخريَن، كاَن َبيَن َيَديها ُنوراً ساطعاً َيوَم القياَمةِ َيعجُب َمن رآها ِمَن االَو 

ـق َجـل ذِكُـُرُه: يـا اَيُتَهـا قـالَ  كُتَِبت صائَِمة َو قاَئِمة... َفاِذا َفَطَمت َوَلَدها، و الح 

َم ِمن الذُنوِب َفاسَتأنِفِى الَعَملَ  الَمراَة، َقد َغَفرُت َلكِ ما َتَقد
٢  

                                     
  قسمت شير دادن  ،١٥ج  ،و مستنبط المسايل مستدرك الوسائل ،ميرزا حسين ،محدث نوری .١
  ٢٤٥ ،١٤ج  ،مستدرك الوسائل و مستنبط المسايل ،ميرزا حسين ،. محدث نوری٢
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نوزاد كند، به هـر بـار    ردادنيآنگاه كه مادر وضع حمل كرده و شروع به ش پس
درخشان در برابرش جلوه كند و هـر كـس    ينور امتيدر روز ق رمادريش كدنيم
عمل روز  ةو در نام ديدر آ يگفتآن را مشاهده كند به ش ندگانيگذشتگان و آ از

متعـال   يخـدا  گرفت، ريدار شب زنده دار ثبت گردد... پس اگر فرزندش را از ش
پس عمل خود را از سـر   دم،يزن! بدان كه تمام گناهانت را آمرز يا ديبه او فرما

  .ريبگ
  

  عن رسول اهللا (ص):  جعفرصادق (ع) امام
 ِ ِ ملِ فى حَ  راةلمَ لِ  ن ا ِ ضعِ لى َو ها ا ِ  بيلِ فى َس  طِ رابِ المُ كَ  ةجرَ االَ  نَ ها مِ صالِ لى فِ ها ا اّهللاٰ

١  

حمـل وسـپس    وضـع  ،ياجر مادر به خاطر تحمل مشكالت دوران حاملگ يعني
  .با اجر مجاهد در راه خداست برابر گرفتن، ريدادن به طفل تا هنگام از ش ريش
  

   مدت شير دهى

  :ديفرما مي است كه رمادريدر خصوص ش قرآن
ةضاعَ الر  م تِ ن يُ اَ  رادَ ن اَ مَ لِ  ينَ لَ كامِ  ينَ ولَ حَ  ن هُ والدَ اَ  عنَ رضِ يُ  ُت لِدااالوَو  

٢    

سوره لقمان  14 هيآ زيدو سال تمام ون»  نيكامل نيحول«كلمه  هيآ نياساس ا بر
ـ ماه است. اما با استنباط از آ 24كامل،  يردهيدوره ش كي سـوره احقـاف    15 هي

را پشـت سـر    ينـ يجن يه زنـدگ مـا  9كـه   يكـودك  يبرا يردهيحداقل مدت ش
حداقل به هر مقدار كـه از طـول    زانيم نياست ا يهيماه است. بد 21گذاشته، 

قابـل   يهاياز شـگفت  زين نيو ا افتيخواهد  شيكم شده باشد افزا يمدت باردار
آن را  يعلمـ  يهـا  افتـه يتوان با كمك  مي است كه يقرآن يها تأمل در آموزش

                                     
   ٦٣٨ص  ،١٥ج  ،وسايل الشيعه ،محمدحسن ،. شيخ حر عاملى١
  ٢٣٣آيه  ،سوره بقره ،. قرآن٢
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  .كرد حيتشر
   :مودندصادق (ع) فر امام
دهـد، كـم    ريكه كمتـر از آن شـ   يماه است، پس زن 21 ،يردهيواجب ش مقدار

دارد، دو سـال   يردهيكرده است و اگر اراده اتمـام دوران شـ   يگذاشته و كوتاه
الرضاع واحد وعشـرون شـهرا   "شرح نيصادق (ع) بد امام 1كامل مطلوب است.

 21ر بـه طفـل   ماد يردهيطول مدت ش يعني " يالصب يفما نقص فهو جور عل
  2مدت كاسته شود به منزله ستم بر كودك است. نيماه است وهر چه از ا

  

   ثواب شير دادن

و آله و سلّم) در پاسخ ام سـلمه فرمـود: هرگـاه مـادر      هياهللا عل يخدا(صل رسول
مكد بـا ثـواب    مي دهد ثواب هر بار كه كودك پستان مادرش را ريكودكش را ش

 ريشكند؛ و چون از  مي يالسالم) برابر هي(عل ليماعاز نسل اساي  آزاد كردن بنده
اعمالت  نكي: اديگو مي زند و مي او يبه پهلواي  دادن كودكش فارغ شود فرشته
   3شد. دهيرا از نو آغاز كن كه گنهانت آمرز

  

  شير دادن فرزند در حال نماز

  :كند مي تيالسالم روا هياز امام صادق عل يساباط عمار
 َوَترُِضَعُه َو َهِى َتَشهدُ  رأةُ المَ  لَ حمِ ن تَ اَ  أَس البَ 

ّ
 ُتَصلى

َ
    َصبِيها َو هِى

 تشـهد  كـه  يندارد كه زن كودك را در حال نماز با خود بردارد و در حـال  ياشكال

                                     
   454ص  ،27564ح  ،21ج  ،وسائل الشيعه ،محمد بن حسن ،. شيخ حرعاملى١
   455، ص 21الشيعه، ج  وسائل ،محمد بن حسن ،. شيخ حرعاملى٢
  ١٠٧ص  ،١٠4 ج ،بحار االنوار ،محمدباقر ،. مجلسى٣
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   1دهد. ريخواند به او ش مي
  :ديبن جعفر گو يبن جعفر برادر امام موس يعل

ة َو َولُدها اِلى َجنبِها يبكى و هى قاعـدة َسأَلُتُه عن الَمرأَةِ َتكُوُن َصلوةِ الَفريَض 

 قـالَ  َهل َيصَلُح َلهـا اَن تتناوُلـه َفُتقِعـَدُه فـى َحجرِهـا و ُتسـكَِتُه َو َترضِـَعُه؟

الَبأَساز
٢  

كـه مشـغول نمـاز واجـب اسـت و فرزنـد او در        دميپرس يزن ةحضرت دربار آن
و  رديـ بغل بگ است در حال نشسته كودك خود را زيجا ايكند. آ مي هيكنارش گر

  بدهد؟ فرمود: اشكال ندارد. ريبه دامن خود بنشاند و او را آرام كند و ش

  (ع)�اميرالمؤمنين و ء (س)زهرا حضرت ازدواج ى مهريه ميزان و تعيين

 و مـالى  امكانـات  از چيـزى  آيـا  فرمـود:  و كرد مؤمنان امير به رو گرامى پيامبر
 دارد؟ اختيار در ازدواج براى اقتصادى

 اقتصـادى  شرايط سوگند خداى به باد! فدايت مادرم و پدر داد: پاسخ رتحض آن
 سـتم  شمشـير  يـك  حاضر حال در من ثروت ى همه نيست. پوشيده شما بر من
 كار. و كسب براى آبكش شتر يك و جهاد براى زره يك و است سوز
 كه اوست اقتصادى و مالى امكانات تمامى اين و است  على دارايى اين آرى!
 ببندد. زندگى پيمان پيامبر ى يگانه دخت با واهدخ مى

 اوج در مؤمنـان  اميـر  ناپـذير  وصـف  جـوانمردى  و صداقت برابر در گرامى پيامبر
 كـه  است اين نظرم شمشيرت مورد در اما جان! على فرمود: بزرگوارى و كرامت
 ها انسان امنيت و حقوق از دفاع و خدا راه در آن ى بوسيله تا نيازمندى او به شما

                                     
  قسمت نماز ،٤ج  ،الشيعه وسائل ،محمد بن حسن ،. شيخ حرعاملى١
   قسمت نماز ،٤ج  ،الشيعه وسائل ،محمد بن حسن ،. شيخ حرعاملى٢
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 مـورد  در بنشـانى.  جايشـان  سـر  را خـدا  كار تجاوز دشمنان و برخيزى جهاد به
 آن، ى بوسيله توست. درآمد و كار ى وسيله هم آن كه است اين نظرم نيز شترت

 فـراهم  زنـدگى  ى هزينـه  ات خـانواده  بـراى  و دهـى  مـى  آب را نخلسـتانت  هم
  نمايى. مى جابجا را سفرت ى توشه و زاد هم و آورى مى
 حضـرت   زهرا حضرت مهريه عنوان به  على حضرت ى زره تعيين از پس

  فرمودند: اكرم رسول
 بـراى  پيمان اين برابر در و آورد خواهم در تو ازدواج به را ام فرزانه دخت من اما

 را آن پـول  و بفروش را ات زره اينك صداقت، و صفا نشان به و مشترك زندگى
 بدهم. را كار اين ترتيب تا بياور

 پانصـد  حدود به را اشاره مورد زره و شتافت بازار به پيامبر دستور به مؤمنان ميرا
 و ؛داشـت  تقـديم  آزادگـى  و توحيد بزرگ پيشواى به را آن پول و فروخت درهم
 سـاالر  هستى، جهان بانوى واالترين و برترين »مهر« پول، اين كه گرديد مقرر
 گردد.  محسوب دا،خ آوران پيام ساالر ى فرزانه دخت و گيتى زنان
 اميـر  ازدواج بـه  را خـويش  ى نمونـه  دخت مقدمات، اين با و بدينسان گرامى پيامبر

 انجـام  پرشكوه پيوند اين منشى بزرگ و سهولت و سادگى همين با درآورد. مؤمنان
 و دسـت  بـر  كه اى احمقانه تقليدهاى و خرافات و اوهام گران زنجيرهاى تا پذيرفت

 علمى منزلت و مقام در كه مردم و نوردد هم در را همه ود،ب شده پيچيده مردم پاى
 ى شـيوه  از نيسـتند،  مقايسه قابل بار شكوه خاندان اين با هرگز معنوى و عقيدتى و

 سـاالر  كـه  را اش مايـه  گران دخت پيامبر كنند. پيروى آنان ى آزادمنشانه و انسانى
 و آزاده دختـران  تـا  رآوردد اسالم شهسوار عقد به اندك اى مهريه با بود گيتى زنان

 و غلط رسوم و آداب و بندها و قيد اين از را خويشتن مسلمان، انديشمند و روشنفكر
 بـر  و آسان و سهل ازدواج از و سازند رها كمرشكن تشريفات و سنگين هاى مهريه
  نزنند. باز سر وفا و پاك عشق و صفا اساس
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   زهرا حضرت عقد در  پيامبر خطبه

 ِ اَلَمحُموُد بِنِعَمتِهِ اَلَمعُبوُد بُِقدَرتِـهِ، اَلُمطـاُع لُِسـلطانِهِ، اَلَمرُعـوُب ِمـن  اَلَحمُدِهللاّٰ

َعذابِهِ اَلَمرُغوُب اَِليهِ فِيما ِعنَدُه اَلنافُِذ اَمُرُه فِـى َسـمائِهِ َو اَرضِـهِ، اَلـذى َخَلـَق 

 َزُهم بِِحكَمتِهِ َو اَحكََمُهم بِِعزُهم بِدِينِـهِ َو اَكـَرَمُهم الَخلَق بُِقدَرتِهِ َو َمي تِـهِ، َو اََعـز

َ َعز َو َجل َقد َجَعَل الَمصاهَِرَه َنَسباً الِحقاً َو اَمراً ُمفَترِضـاً  دٍ ثُم اِن اّهللاٰ هِ ُمَحم بَِنبي

ُهـَو الـذى  َنَسَخ بَِها االَثاَم َو اَوَشَح بَِها االَرحاَم َو اَلَزَمَها االَناَم َفقاَل َعز َو َجل َو 

ُ َيجـرى  َك َقـديراً َفـاََمَر اّهللاٰ َخَلَق ِمَن الماِء َبَشراً َفَجَعَلُه َنَسباً َو صِهراً َو كـاَن َربـ

َقضاُئُه َو َقضاُئُه َيجرى اِلى َقَدِرهِ َو َقَدُرُه َيجرى اِلى اََجِلهِ َفِلكُـل َقضـاٍء َقـَدٌر، َو 

ُ ما َيش  الكِتاِب. اُء َو َيثُبُت َو ِعنَدُه اُم لِكُل اََجٍل كِتاٌب َيمُحو اّهللاٰ

جُتُه َعلى اَرَبَعِماٍَه  َو َقد َزو َج فاطَِمَه ِمن َعلى َتعالى اََمَرنى اَن اَُزو َ ثُم اِن اّهللاٰ

ِ َو َعن َرُسولِهِ، َفقاَل  : َرضيُت َعِن اّهللاٰ ؟ َفقاَل َعلى ًه، اََرضيَت يا َعلى ِمثقاَل فِض� 
 ُ باً. َجَمَع اّهللاٰ كُما َو باَرَك َعَليكُما َو اَخَرَج ِمنكُما كَثيراً َطي َشمَلكُما َو اَسَعَد َجد

١
  

 و داشـت  مقرب عبوديت نعمت به را بندگان كه است سزاوار را خداوندى سپاس
 بـه  و ساخت منقاد و مطيع صولت و سلطنت به و فرمود مكرم اطاعت قدرت به

 اسـت،  نافذ زمين و ها آسمان در امرش هك خدايى فرمود بيمناك نعمت و عذاب
 و متمـايز  هم از خود حكمت به و آفريد خود قدرت به را موجودات كه خداوندى
 و ديـن  بـه  و مستحكم را آنها شخصيت رشته ايمان عزت به و فرمود مشخص
 نهاد. منت آنها بر  محمد نبوت به و داشت گرامى فضيلت

 وسـيله  بـدين  و داد قرار ويشاوندىخ سبب را دامادى و مصاهرت كه خدايى آن
 همـه  را فريضه اين فرمود امر و داد الفت و فرموده ملحق هم به را اقوام و افراد

                                     
 ،حسين ،عماد زاده ،(س)زندگانى حضرت فاطمه بخش  ،٤ج  ،ناسخ التواريخ ،محمدتقى ،سپهر. ١

   ٢٧٦ص  ،ازندگانى فاطمه الزهر
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 آثـار  دسـتور،  ايـن  بـا  و داد قـرار  خـويش  خداوندى هاى سنت از و كنند اطاعت
 داد زينـت  دامادى و ازدواج به را مادران ارحام و كرد معدوم و محو را پرستى بت
 كرد. ملزم آن اجراى و دستور اين به را مردم و

 و فرمـود  خلـق  آب از را بشـر  كـه  است خالقى آن عزوجل خداوند فرمود: آنگاه
 است. توانا پروردگارت و داد قرار نسب و سبب ميانشان

 قـدرش  بـر  كـه  اسـت  او قضاى و كند مى اجرا را قضايش كه خداست فرمان پس
 اسـت  كتابى اجلى هر براى و شود مى روانه اجلى سوى به قدرش و گردد مى جارى

 اثبات يا محو بخواهد را آنچه است او دست در مطلق طور به كل اختيار همه اين با
 امـر  مـرا  عالم پروردگار فرمود: سپس محفوظ) (لوح الكتاب ام است او نزد و كند مى
 فاطمه حق، امر به و انشاء قصد به اكنون هم و على به را فاطمه كنم تزويج كه كرد
 نقره. مثقال چهارصد مهر به درآوردم على ازدواج عقد به را

 خـود  جـاى  از  على هستى؟ راضى آيا على يا فرمود: و  على به كرد رو آنگاه
 در  خـدا  رسـول  آن از پس خشنودم. او رسول از و راضى خدا از گفت: برخاست

 را شـما  و ؛نمايـد  برطـرف  را شـما  مشـكالت  خداونـد  گفـت:  و كـرد  دعا آنها حق
 و ميمنـت  بـا  ازدواج ايـن  بـاد  مبارك شما بر و گرداند سعادتمند و كرده خوشبخت
 اِنمـا اََنـا: فرمود و آمد بزير منبر از آنگاه آيد. عمل به شما از پاكيزه و پاك فرزندان

ماءِ  َتزوِيَجها ِمن الس ُجكُم اِّال فاطَِمَه َفاِن ُج فيكُم َو اَُزو ُخطَبةً  َبَشٌر ِمثُلكُم اََتَزو.
١  

 جـز  گيـرم  مـى  زن شما از و دهم مى زن شما به هستم شما همانند نفر يك من
  است. گرفته انجام آسمان در او تزويج كه فاطمه

   زهراء حضرت عقد در  اميرالمومنين خطبه

ُ َشهاَدًة َتبُلُغُه َو تَ  ِ ُشكراً ِالَنُعِمهِ َو اَيادِيهِ، َو ال اِلَه اِال اّهللاٰ رضيُه َو َصـلى اَلَحمُداِهللاّٰ

                                     
  حضرت زهرا (س)بخش زندگى  ،٤ ج ،ناسخ التواريخ ،محمدتقى ،سپهر .١
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ُ َعز َو َجل بِهِ َو َرضـيًه  دٍ َصلوًة َتزلُِفُه َتحطيُه، َوالنكاُح ِمّما اََمَر اّهللاٰ َعلى ُمَحم ُ اّهللاٰ

جنى َرُسولُ  َو اََذَن فيهِ َو َقد َزو ُ ِ اِبَنتِـهِ فاطَِمـة َو  َو َمجِلُسنا هذا ِمّما َقضاُه اّهللاٰ اّهللاٰ

َقد َرضيُت بِذلَك َفاسَئُلوُه َو اشَهُدوا. َجَعَل صِداَقها دِرعى هذا، َو 
١  

 همـه  حال شامل هايش نعمت و الطاف كه است سزا را خداوندى شكر و سپاس
 ذات وحـدانيت  بـر  دهـم  مـى  شـهادت  و او جـز  نيست پروردگارى است بندگان
،  محمـد  بـر  حـق  سـالم  و درود و كامـل  اعتقادى با و رسا شهادتى پاكش،
 هـاى  سـنت  از يكـى  مـورد  در ما مجلس بعد، اما باقى، و فراگير همواره درودى
 بدان پروردگار كه است نكاح مجلس، اين موضوع گرديده. تأسيس الهى مقدس

 است. داده رضا و فرموده امر
 و فرمـوده  تـزويج  من بر را فاطمه دخترش متعال خداوند فرمان به خدا رسول و

 شـما  دادم، رضـا  بـدان  نيـز  مـن  اسـت  داده قـرار  من آهنين زره اين را او مهر
 بـه  فاطمـه  دختـرش  كـه  دهيد شهادت و بپرسيد او از را موضوع اين حاضران،
 است. درآمده من همسرى

  خـدا  رسول پرسيدند را مراتب  خدا رسول از مجلس حاضران موقع اين در
 داماد و عروس براى و برداشته دعا به دست همگى آنگاه است چنين آرى كه فرمود

 گفتند. تبريك آنها به و نموده طلب خير و بركت المتع خداوند از
 جشن اين خوشحالى به تا فرمود امر خود زنان به خدا رسول مجلس، پايان در و

 چون  خدا رسول انتظار، برخالف ولى بگسترند. سرور بساط و كنند شادمانى
   فرمود: يافت گريان را او رسيد فاطمه دخترش نزد به

ِ لَ  جُتـكِ َولكِـَن ما ُيبكيكِ َفَواّهللاٰ جُتكِ، َو ما اََنا َزو و كاَن فى اَهِل َبيتى َخيٌر ِمنُه َزو

مواُت َو االَرُض. َجكِ َو اَصَدَق َعنكِ الَخمَس ماداَمِت الس َزو َ اّهللاٰ
٢  

                                     
  حضرت زهرا (س) ىبخش زندگ ،٤ج  ،خيناسخ التوار ،ىمحمدتق ،سپهر. ١
  بخش زندگى حضرت زهرا (س)  ،٤التواريخ، ج  ناسخ ،محمد تقى ،سپهر. ٢
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 ميـان  در كسـى  اگـر  قسـم  خدا به است؟ شده ات گريه باعث چيزى چه دخترم
 علـى  به تو تزويج لكن كردم، مى ويجتز او به را تو بود على از بهتر من بيت اهل

 يـك  را تـو  مهـر  و گرفتـه  صورت ازدواج اين خدا فرمان به و است الهى تزويج
  است. داده قرار دنيا پنجم

   زهرا حضرت و اميرالمؤمنين ازدواج عمومى اعالن

 و شـود  خوانـده  مـردم  حضـور  در و مسـجد  در بايد عقد فرمود:  خدا رسول
 به را ازدواج قضيه و برد تشريف منبر به و فراخوانده جدمس به را انصار و مهاجر
 تمـامى  آورد. ميان به سخن او الهى ازدواج و  على فضايل از و كشاند عرش
 عنايـت  آنهـا  به  اللَّه رسول كه بود برخوردار عرشيه ظرايف و لطايف از اينها

 بودنـد  عالقمنـد  مهـاجرين  و مدينـه  مردم كه بود اين قضيه ظاهر البته داشت.
  اللّـه  رسول دردانه دخت هم آن رسالت ناحيه از عروسى و عقد مراسم اولين

 پاسـخ  اجتمـاعى  تمايـل  و توقـع  اين به هم  پيامبر كنند، شركت و ببينند را
 چيزهاى ماجرا اين پس در اما نمودند، هم پذيرايى و كردند دعوت و دادند مثبت

 متوجــه مــردم ى تــوده لــى،فع وضــعيت در و ظــاهراً را آنهــا كــه بــود ديگــرى
   1شدند. نمى
:  كـه  را دختـر  ،خود دخت عروسى باشكوه مراسم برگزارى با  اللّه رسول اوالً
 و بخشـيد  آبرو و عزت -بود ارزش بى جزيرةالعرب منحط فرهنگ و جاهليت در
  داد. قرار خانواده عزيز افراد رديف در زندگى در را او

:  سطحى على حضرت و  فاطمه حضرت ى درباره كه يىها آن همه به ثانياً
 تفهـيم  كردنـد  مى تلقى معمولى و عادى افراد رديف در را آنان و كردند مى فكر
 مربـوط  خـدا  به عليهاالسالم فاطمه ازدواج امر شدم متذكر قبال چنانكه كه كرد
 دو ايـن  موضـع  تـا  كند اعالن مردم همه به را مطلب اين بايستى مى و باشد مى

                                     
  ٣٦١ص  ،٤٣ج  ،بحار االنوار ،محمد باقر ،. مجلسى١
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  باشد. معلوم مردم ميان در نيز آينده براى اًمخصوص ويژه زوج
 :  نمايـد  اعالم مردم به خداوند نزد در را  على حرمت و عزت و شخصيت ثالثاً
 ازدواج عقـد  مراسـم  داسـتان  بنـابراين  دارد. فرق ديگران با او كه بدانند مردم تا

 و مهـاجر  جمعيـت  انبـوه  ميان در هم آن مسجد، در السالم عليهم فاطمه و على
 ديگـر.  طرف بود، اجتماعى و مردمى قضيه طرف يك بود. نكته دو حاوى انصار
  آموزنده. و سياسى قضيه

   زهرا حضرت خانه لوازم و جهيزيه

  بود: ذيل اقالم شد خريدارى حضرت براى براى كه وسائلى جمله از
 درهم. هفت به پيراهن يك .1
 درهم. چهار به روسرى يك .2
 خيبرى. سياه قطيفه .3
 وتختىر با تختخواب .4
 ليـف  دو آن از يكـى  محتـواى  كـه  مصرى پارچه از رختخواب دست دو .5

 بود. گوسفند پشم ديگرى و خرما
 اذخر. نام به گياهى از محتوائى با طائف پشم از پشتى چهار .6
 پشم از اى پرده .7
 هجرى حصيرى .8
 دستى آسياى .9

 چرمى دلوى .10
 حناء كردن درست براى مسى ظرفى .11
 شير براى اى كاسه .12
 آب براى ظرفى .13
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 قيراندود اى بهآفتا .14
 رنگ سبز سبوئى .15
 سفالى كوزه دو .16
 پوست از فرشى .17
 قطوانى عبائى .18
  1آب. مشك .19

  عروسى شب در(ع)  اميرالمؤمنين خانه لوازم و اثاث

 كـه  شـب  آن در و شد هديه من به خدا رسول دختر فرمايد: مى  على .1
  2نبود. چيزى گوسفند پوست يك جز بسترمان آمد، من خانه به

 در  فاطمـه  بـا  مـن  فرمود: كه شده نقل حضرت آن از ديگر جاى در .2
 بر شب كه نداشتم چيزى گوسفند پوست يك جز كه كردم ازدواج حالى
 و ريختـيم  مـى  آن روى بر را شترمان علوفه روز و خوابيديم مى آن روى

 3نداشتيم. خانه در خدمتگزارى
 بـر  مـا  كه حالى در آمد ما خانه به  خدا رسول آمده: ديگر روايتى در .3

 خـود  روى بـه  آن طـول  از اگـر  كـه  بـوديم  انداخته اى قطيفه خود ىرو
 پاهايمان و سر انداختيم مى عرض از اگر و خالى پهلوهايمان كشيديم مى
 4ماند. مى روپوش بى

 خانـه  بـه  عليهاالسـالم  فاطمه كه هنگامى كه شده روايت مدينى ابويزيد از .4
                                     

   ٣٦٢ص  ،٤٣ج  ،حمد باقرم ،. مجلسى١
  ٥٣٨ ص ،٢ج  ،سنن المصطفى ،محمد بن يزيد قزوينى ،ماجه ابن. ٢
  ٣ ص ،٢ج  ،الصفوة صفة ،ابوالفرج ،ابن جوزی. ٣
   ٤٩ ص ،فى مناقب ذوی القربى ذخائرالعقبى ،ابوالعباس ،محب الدين طبری. ٤
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 ه،شـد  پهـن  ريـگ  جـز  چيـزى  حضرت آن خانه در رفت  على حضرت
 1نيافت. ديگر چيزى آب، براى ظرفى و گاهى تكيه و بالش سفالين، اى كوزه

 آمـده   خدا رسول نزد عليهاالسالم فاطمه گويد: كه شده نقل انس از .5
 چيـز  گوسـفند  پوست يك جز عمويم پسر و من خدا، رسول اى گفت: و

 آن روى بـر  را شـترمان  هم و خوابيم مى آن روى هم كه نداريم ديگرى
 بـن  موسـى  همانـا  كـن،  صـبر  دختـرم  فرمود: حضرت دهيم، مى علوفه
 يعنـى  -قطوانى عباى يك جز و كرد زندگى همسرش با سال ده عمران
  2نداشتند. -بود آويزان اش حاشيه در بسيارى هاى نخ كه سفيد عبائى

  عروسى مقدمات

 شـرم  على و گذشت -ماه چند شايد -مدتى فاطمه نامزدى و عقد ماجراى از
 در كه زنانى سرانجام تا آورد ميان به سخنى  فاطمه عروسى ى رهدربا داشت
 فكـر  بـه  كردنـد  مى آمد و رفت هايى مناسبت به يا بودند  خدا رسول ى خانه

 رسـول  نـزد  بـه  علـى  از اجـازه  كسـب  با و بگويند سخنى باره اين در افتادند
  كشيدند. ميان به را فاطمه عروسى بحث و آمده خدا
 نـزد  را مطلـب  ايـن  كـه  شده ذكر روايات در سلمه ام و 3ايمن ام منا جمله آن از

  گفتند: كه كرده آغاز اينجا از را سخن و كردند عنوان  خدا رسول

                                     
  .اميرالمؤمنين (ع)و فضايل  مناقب احمد بن حنبل،. ١
   ٤٠٠ -٣٩٥ ص ،١ج  ،و ازهاق الباطلالحق  احقاق ،قاضى نوراّهللاٰ  ،عشىحسينى المر .٢
زنـدگى  ملسو هيلع هللا ىلصى رسول خـدا  به عنوان كنيز و خدمتكار در خانه ها ايمن، نام زنى است كه سال ام. ٣

ى سرپرستى رسول  كرد و به قولى كنيز آمنه مادر آن حضرت بود كه پس از وفات آمنه وظيفه مى
ايمـن  ام«فرمـود:  كـرد و مـى او را به عنوان مادر خطاب مى ملسو هيلع هللا ىلصبر بدو محول شد و پيغم ملسو هيلع هللا ىلصخدا 
خانم  ،آرمسترانگ ذكر گرديد. ( ملسو هيلع هللا ىلصچنانكه در داستان وفات آمنه در شرح حال رسول خدا » امى
  ) ٦٧زندگانى پيغمبر اسالم، ص  ،كارن
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 فاطمـه  عروسـى  مراسـم  انجام با بود زنده خديجه اگر راستى به خدا رسول اى
  شد! مى روشن ديدگانش

 بـانوى  آن يـاد  بـه  و شد جارى پيغمبر ديدگان از سرشك خديجه نام شنيدن با
 يافـت  زنـى  خديجـه  هماننـد  كجـا  و خديجـه!  فرمـود:  افتـاده  مهربان و فداكار
 راه در و نمـود  تصديق مرا او كردند تكذيب مرا مردم كه هنگام آن در شود؟ مى

 داد قـرار  من اختيار در را خود دارايى و كرد يارى مرا خدا دين ترويج و پيشرفت
 زمـرد  از اى خانه كه دهم مژده را او تا كرد مورمأ مرا عزوجل خداى كه بانويى و
  كرد... خواهد عطا بدو بهشت در
 داشـت:  عرضـه  ديـد  را پيغمبر حال دگرگونى و شنيد را سخنان اين كه سلمه ام
 و درسـت  بفرماييـد  خديجـه  ى دربـاره  انـدازه  هـر  شما قربانت! به ما مادر و پدر

 خداى و بازگشت خويش گارپرورد سوى به و رفت دنيا از آنكه جز است، صحيح
  دهد. جاى بهشت جايگاه بهترين در او با را ما تعالى
 پسـر  و بـرادر  كـه  است آن ايم آمده شما خدمت آن خاطر به ما كه موضوعى اما

 نمـوده  محبتـى  اش دربـاره  شـما  تا است مايل  ابيطالب بن على شما عموى
 سـامانى  و سر ترتيب بدين و ببرد خود ى خانه به را فاطمه همسرش دهيد اجازه
  بدهيد! او زندگى به

  نكرده؟ مراجعه من به باره اين در  على خود چرا پرسيد: پيغمبر
  است. گرديده كار اين از او مانع شرم و حيا شد: عرض

 آن نـزد  بـه  كـرده  خبر را  على تا شد مأمور  خدا رسول طرف از ايمن ام
 زيـر  به را خود سر شرم از و نشست پيغمبر روى پيش بيامد چون و ببرد حضرت
  فرمود: بدو  خدا رسول افكند،

  ببرى؟ خانه به را همسرت هستى مايل آيا
  داد: پاسخ بود زير به سرش كه همچنان  على
  فدايت! به مادرم و پدر آرى
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 به و كرده اعالم كار اين انجام براى را خود موافقت خوشحالى با نيز  پيغمبر
  فرمود: آن دنبال
  داد. خواهم را كار اين ترتيب شب فردا يا امشب همين
 شـايد  (و بودنـد  آنجـا  در كـه  زنـانى  به نيز  خدا رسول و برخاست  على
 جشـن  ايـن  در نحـوى  به كدام هر تا كشيدند مى را اسالم پيغمبر موافقت انتظار

 فـراهم  را عروسى مقدمات داد دستور دهد) انجام خدمتى و كرده كارى فرخنده
 و زفـاف  بـراى  را اتـاقى  و سـازند  خوشـبويش  و كننـد  زينت ار فاطمه و نموده

  كنند. فرش او عروسى
 خزرجـى  عبيـد  به موسوم مردى به ايمن ام و كرد آزاد را او خديجه با ازدواج از پس

 بـود  كسى ايمن ام و گذارد ايمن را نامش كه آورد دنيا به پسرى وى از و كرد شوهر
 پيغمبـر  كنـار  از معـدودى  ى عـده  بجز مسلمانان ى هممه وقتى حنين جنگ در كه

  1شد. شهيد تا كرد پايدارى و ماند حضرت آن ركاب در گريختند اسالم
 و درخشان ى سابقه رسالت خاندان به خدمت و اسالم در سبقت نظر از ايمن ام و
 خود بر را بزرگوار بانوى آن خدمت بود زنده نيز  فاطمه تا و دارد افتخارى پر

 فرزند دو از حضانت و سرپرستى او افتخارات جمله از و ستدان مى الزم و فرض
 هـر  بـه  و ؛اسـت  حسـين  و حسـن  يعنى الهى حجت دو و  فاطمه برومند
  است. اسالم فضيلت پر و بزرگ زنان از ايمن ام صورت

  عروسى  وليمه

 يعنـى  اسـت،  عروسـى  مراسـم  در دادن »وليمـه « اسـالمى  ىهـا  سنت از يكى
 البتـه  كـه  كنند اطعام را جمعى و شود تهيه غذايى مراسم اين در است مستحب

                                     
  .٥٨١و  ٥٧٨ص  ،كيانوش ،ترجمه حشمتى ،زندگانى پيغمبر اسالم ،خانم كارن ،آرمسترانگ .١
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 ممكـن  نحـوى  هـر  بـه  كه است افراد مقدورات و شئون تابع مقدار و كيفيت در
 سـنت  ايـن  خود كه نيز  خدا رسول و دهند انجام را اسالمى سنت اين است

 انجـام  را كـار  اين عزيزش دختر فاطمه عروسى مراسم در بود فرموده تشريع را
 دسـتور   علـى  به يا داد را »وليمه« اين ترتيب پيغمبر خود آيا نكهاي در و داد

  است. اختالف داشتند، شركت آن ى تهيه در دو هر يا و داد را آن ى تهيه
 گوشـت  تهيه فرمود: على به  خدا رسول (ره) صدوق شيخ امالى نقل مطابق

  1باشد تو با روغن و خرما و ما با نان و
 حلـوا  و غـذا  مقـدارى  اسـالم  پيغمبـر  خـرايج،  در راوندى مرحوم نقل طبق بر و

  2كن دعوت را مردم فرمود: على به و كرد درست
 علـى  كـه  اسـت  چنين كرده روايت الغمه كشف در اربلى مرحوم كه روايتى در و

 سلمه ام به را مقدارى بودم فروخته قبالً كه خودم زره پول همان از خدا رسول گويد:
 و داد مـن  به و گرفت سلمه ام از را پول آن از درهم ده عروسى هنگام و بود سپرده
 چنـان  من و كن خريدارى كشك و خرما قدرى و روغن مقدارى پول اين با فرمود:
 و روغـن  و خرمـا  آن و طلبيـد  اى سفره و زد باال را آستين حضرت آن خود و كردم
  3د.ش پذيرايى غذا همان با مردم از و نمود تهيه غذايى و كرده مخلوط را كشك

  فرمود: على به كه كرده حديث حضرت آن از ديگرى نقل در و
  »داد. وليمه بايد عروسى در جان! على« »وليمةٍ من للعرسِ البد على يا«
 كه هر و برخيز اكنون فرمود: على به خدا پيغمبر و شد تهيه وليمه صورت هر به
 و آمـدم  مسجد به من گويد:  على كن، دعوت غذا صرف براى خواهى مى را

 دعـوت  را برخـى  خواستم دارند حضور مسجد در اصحاب از بسيارى گروه ديدم
                                     

  .١٠٦و  ٩٥ص  ،٤٣بحاراالنوار، ج  ،محمدباقر ،مجلسى .١
  .١٠٦و  ٩٥ص  ،٤٣حاراالنوار، ج ب ،محمدباقر ،مجلسى .٢
  .٣٦١، ص ١ج  ،فى معرفة االئمة الغمه كشف ،على بن عيسى ،اربلى. ٣
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 ايـن  بـا  و رفتم باال بلندى بر رو اين از و شد من مانع حيا نكنم را برخى و كنم
  گفتم: بلند صداى با كه جمله

  »!  فاطَِمة َوليَمةِ  اِلى اَجيُبوا«
  كنم!) مى عوتد فاطمه (عروسى) ى وليمه صرف به را (شما
 كمى و مردم زيادى از من ولى افتادند راه به دسته دسته مردم و نمودم دعوت را همه
 فرمـود:  داده دلـدارى  مـرا  و دانست را مطلب اين خدا رسول و فرورفتم خجلت به غذا
  1دهد. بركت غذا در تا كنم مى دعا تعالى خداى درگاه به من مخور) (غصه جان على
 سير و خوردند اندك غذاى از بسيار جمعيت آن همگى هك شد هم طور همين و

  كرد. كفايت را همه و شدند
 غـذا  و بياينـد  نفـر  ده نفر ده مردم بگو فرمود: پيغمبر كه است ديگرى نقل در و

 غـذا  آنهـا  براى خود  خدا رسول آمدند مى كه نفرى ده ى دسته هر و بخورند
 شـده  خارج اتاق از شدند مى سير چون و خوردند مى و داد مى ها بدان و كشيد مى
 غـذا  مـدعوين  چـون  داد. غـذا  را همگى ترتيب بدين و آمدند مى ديگر نفر ده و

 داماد براى جداگانه هم ظرفى و فرستاد زنان براى هم ظرفى خدا رسول خوردند
  فرمود: و كشيد عروس و
  شوهرش!) و فاطمه مال هم (اين »َبعِلها َو  لِفاطَِمة هذا«
 و شـد  تكـرار  كـار  اين روز دو كرده روايت شهرآشوب ابن كه ىحديث طبق بر و

  بودند. او مهمان مردم و داد وليمه انصارى ابوايوب نيز سوم روز

  داماد  خانه به سرور و شادى با عروس بردن

  است: كرده روايت چنين بابويه ابن از شهرآشوب ابن
 همـراه  تـا  ودفرمـ  را انصـار  و مهاجر زنان و عبدالمطلب دختران  خدا رسول

                                     
  .٤٢٤، ص ١٠ج  ،وازهاق الباطل الحق احقاق ،شهيدقاضى نوراّهللاٰ  ،حسينى المرعشى. ١
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 نمايـانگر  كـه  اشـعارى  و نمايند شادمانى راه در و ؛روند  على خانه به فاطمه
 آنـان  نيايـد.  خـوش  را خـدا  كه نباشد سخنانى ليكن بخوانند است شادمانى اين

 نـام  روايتى به و نشاندند شترى) بر (يا داشت نام شهباء كه استرى بر را عروس
  بود. دلدل دندكر سوار آن بر را عروس كه استرى آن

 پـس  در هاشم بنى ديگر و جعفر و عقيل و حمزه بود استر دار زمام فارسى سلمان
  خواندند. مى چنين و بودند عروس پيشاپيش  پيغمبر زنان رفتند مى آن
  خواند: مى سلمه ام

ِ يا جاراتى    َو اشكُرَنُه فى كُل حاالتٍ  –سِرَن بَِعوِن اّهللاٰ

 ِمن كَشِف َمكُروهٍ َو آفاتٍ  -الَعلى  َو اذكُرَن ما اَنَعَم َرب  

ماواتِ  -َفَقد َهدانا َبعَد كُفرِ َوقدٍ  الس اَنَعشنا َرب  

  َتفدى بَِعماٍت َو خاالتٍ  -و سِرَن َمَع َخيرِ نِساِء الَورى 

  بِالَوحى ِمنُه َو الرِساالِت. -يا بِنَت َمن َفضُلُه ُذوالَعلى 

 در را تعـالى  خداونـد  گوييـد  سپاس و خدا بيارى من هووهاى اى برويد ترجمه:
 را آفـات  و بالهـا  نهـاد  منـت  مـا  بـر  بـزرگ  خداوند كه آريد بياد و حاالت تمام

 و توانايى را ما بوديم ضعيف و فرمود هدايت را ما بوديم نامسلمان كرد. برطرف
 و ها عمه خويشان، همه باد او فداى كه زنان بهترين همراه برويد و بخشيد نيرو
 بـه  ديگـران  بـر  را او داد برترى متعالى خداوند كه پيغمبرى آن دختر اى ها خاله

  1آسمان. از وحى و پيغمبرى
  خواند: مى چنين عمر دختر حفصه

  َو َمن ال َوجَه كََوجهِ الَقَمرِ -فاطَِمه َخيُرالنساِء الَبَشرِ 

                                     
  ٦٣ ص ،الزهرازندگانى فاطمه  ،رسيدجعف ،شهيدی. ١
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ُ َعلى كُل الَورى  َلكِ اّهللاٰ َمرِ -َفض الز بِاَى بَِفضِل َمن َخص  

 فاضًِال 
ً
ُ َفتى َجكِ اّهللاٰ اَعنى َعلّياً َخيُر َمن فِى الَحَضرِ -َزو  

  كَريَمٌة بِنُت َعظيِم الَخَطرِ -َفسِرَن جاراتى بِها اَنها 

 مانند اش چهره كه فاطمه مثل كيست و است بشر جنس از زنان بهترين ترجمه:
 وا مخصـوص  كـه  پـدرى  فضـيلت  بـه  جهانيـان  بر داد برترى خدايت باشد ماه

 كـه   على يعنى درآورد فاضل جوانمردى ازدواج به را تو را قرآن آيات گردانيد
 دختـر  و اسـت  بزرگوار كه را او من هووهاى اى ببريد پس همگان از است بهتر

  1بزرگان. بزرگ و پيامبران بهترين
  كنيم: مى نقل خوانده مى معاذ بن سعد مادر معاذه كه را سرودى

  َواذكُرِ الَخيَر َو اَبديهِ -يهِ اَُقوُل َقوالً فيهِ ما ف

ٌد َخيُر َبنى ما فيهِ ِمن كِبرٍ َوالتيهِ -آَدِم  ُمَحم  

ُ بِالَخيرِ ُمجازيهِ -بَِفضِلهِ َعَرفنا ُرشَدنا    َفاّهللاٰ

  ذى َشَرٍف َقد َمكََنت فيهِ -َو َنحُن َمَع بِنِت َنبِى الُهدى 

  يهِ.َفما اَرى َشيئاً ُيدان-فى َذرَوةٍ شاِمَخةٍ اَصُلها 

 نيكويى و گويم مى نيكو پويم، نمى نكو راه بجز و گويم نمى بايد آنكه جز سخنى
  نمايم. مى فاش را

 بركـت  به است امان در خودپسندى و الف از و است آدم فرزندان بهترين  محمد
 پـاداش  نيكـى  بـه  خـدا  دريـافتيم  را خـود  درستكارى و رشد راه ما حضرت آن وجود
 ريشه وجودش در بزرگى و شرافت شرف، صاحب پيغمبر خترد همران به ما و دهد مى

                                     
  ٦٤ ص ،الزهرازندگانى فاطمه  ،سيدجعفر ،شهيدی .١
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  1بينم. نمى جهان در را او همتاى كه كسى است جالل و بزرگى صاحب دارد

  (س) زهراء حضرت حجله

 پاشـيدند.  او بـر  خـوش  بـوى  و عطـر  كردنـد،  زينت را  فاطمه پيغمبر، زنان
 را  طمـه فا نشـانيد.  خـودش  راست جانب در و كرد احضار را  على پيغمبر،

 چسـباند.  خـودش  ى سـينه  به را داماد و عروس سپس نشانيد. چپ طرف در نيز
 گذاشـت.  دامـاد  دست در و گرفت را نوعروس دست داد. بوسه را دو هر پيشانى

 علـى  فرمـود:   فاطمـه  به و ؛است خوبى همسر فاطمه فرمود:  على به
  است. خوبى شوهر
 ولـى  ببريـد  حجلـه  بـه  شادى و شور با را داماد و عروس فرمود: زنان به سپس
  گردد. ناراضى خدا كه نگوييد چيزى
 عروسـى  ى حجلـه  تـا  را علـى  و فاطمه اكبرگويان، اللَّه شادى، و شور با پيغمبر زنان

 ظـرف  داد دسـتور  شـده  حجله وارد و رسيد عقب از نيز خدا رسول نمودند. مشايعت
 آن ى بقيـه  بـا  داد دسـتور  و دپاشي فاطمه بدن بر را آبها از قدرى كردند، حاضر آبى
 تـن  بـر  آنـرا  از قدرى طلبيد، ديگرى آب ظرف بعدا بشويد. را دهانش و بگيرد وضو

 بگيـرد.  وضـو  و بشـويد  را دهـانش  آن ى بقيه با داد دستور و پاشيد  على مبارك
 خـدايا  گفت: و برداشت آسمان جانب به دست بوسيد. را داماد و عروس روى سپس
  آورد. بوجود ايشان از اى پاكيزه و پاك نسل و گردان كمبار را عروسى اين

 كـرد.  گريـه  و گرفـت  را دامـنش   فاطمـه  شود خارج حجله از خواست وقتى
  كردم. تزويج مردم دانشمندترين و بردبارترين به ترا من عزيزم! دختر فرمود:
 و گرفـت  مبـارك  دسـت  دو بـا  را در چوب آمد. حجله درب تا و برخاست سپس
 هستم دوست شما دوستان با گرداند. پاكيزه و پاك را نسلتان و شما اخد فرمود:

                                     
  ٦٥ ص ،زندگانى فاطمه الزهرا ،جعفر ،شهيدى. ١
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  سپارم. مى خدا به را شما و كنم مى وداع اكنون دشمن. دشمنانتان با و
 بـه  فرمـود:  زنـان  بـه  و بست را حجله درب  اكرم رسول حضرت كه زمانى
  شدند. متفرق ها زن تمام نماند. اينجا كسى و برويد خودتان ىها منزل

  :جهتو

 پشـت  در ها خانم از بعضي روستاها و شهرها از بعض در كه شود مي شنيده البته
 كـار  است آمده باال در كه  پيامبر سنت به توجه با كار اين نشينند. مي حجله
 فرسـتاد  منازلشـان  بـه  را ها خانم همه  پيامبر كه طور همان نيست. درستي

 كنـد  عذرخواهي مدعوين از يپذيراي و آمدگويي خوش از بعد مجلس بزرگ بايد
  بنشيند. حجله پشت كسي كه نگذارد و بفرستد منازلشان به را آنان و

   زهرا حضرت عروسى شب در مادر بجاى

 بـه  فرمـود:  زنـان  بـه  و بست را حجله درب  اكرم رسول حضرت كه زمانى
  شدند. متفرق زنها تمام نماند. اينجا كسى و برويد خودتان ىها منزل
 پرسـيد  اسـت.  مانـده  بـاقى  زنهـا  از يكـى  ديـد  شود خارج خواست رپيغمب وقتى

  ؟شويد خارج همه بايد نگفتم مگر كيستى
 انصـارى  سـكن  بن يزيد بنت اسماء منظور، البته( هستم. اسماء من كرد: عرض
 طالـب  ابـى  بن جعفر همسر عميس بنت اسماء زيرا عميس؛ بنت اسماء نه است،
 خيبـر  جنـگ  از بعـد  و نمـود  هجرت شهحب به همسرش اتفاق به كه است بوده

 زيـرا  معـذورم.  جهـت  ايـن  در مـن  اما شويد، خارج فرموديد شما )كرد مراجعت
 شما آيا كردم: عرض كند. مى گريه ديدم بودم، خدمتش در خديجه رحلت هنگام
 بتو و هستى خدا رسول همسر و جهان زنان بهترين اينكه با كنيد؟ مى گريه هم

 هر دانم مى كه است جهت اين از من ى گريه فرمود: است. داده بهشت ى وعده
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 را حـوائجش  و باشـد  اسرارش محرم كه است زنى به محتاج زفاف شب دخترى
 راز محرم زفاف شب در ام فاطمه ترسم مى ولى روم مى دنيا از من سازد. برطرف

 زفـاف  شـب  تـا  اگر گفتم. خديجه به من آنوقت در باشد. نداشته حالى كمك و
 مـادرى  برايش و بمانم نزدش كه دهم مى قول ماندم زنده يهاالسالم)(عل فاطمه
 تـرا  فرمـود:  و شد جارى اشكش اختيار بى شنيد را خديجه نام پيغمبر وقتى كنم.
 بـه  پـس  فرمـود:  پيغمبـر  آرى. كـرد:  عرض اى! مانده جهت همين براى خدا به

  1كن. عمل ات وعده
 را اسماء برد تشريف فاطمه خانه به كه چهارم روز در پيغمبر روايات، بعضى بنابر

  نمود. مالقات

  عروسى شب در (س) زهرا حضرت انفاق و احسان

 بـود  داده زهـرا  به نو پيراهن دست يك عليهاالسالم زهرا عروسى در  پيامبر
 بـر  رفـت،  زفـاف  ى خانـه  بـه   فاطمه كه هنگامى بپوشد، عروسى شب در تا

 بـه  مسـتمندى  ناگاه كرد، مى ناجاتم خدا با و بود نشسته خود عبادت ى سجاده
 پيـراهن  يـك  نبـوت  ى خانه در از« گفت: بلند صداى با و آمد فاطمه ى خانه در

  ».خواهم مى كهنه
 خواسـت  نـو،  ديگـرى  و كهنـه  يكـى  داشت، پيراهن دو وقت آن در  فاطمه
 92( آيـه  ايـن  يـاد  بـه  ناگـاه  بدهـد،  او بـه  فقير، تقاضاى طبق را كهنه پيراهن

   فرمايد: مى كه افتاد عمران) آل
  البِر  َتناُلوا َلن 

ّ
َ  َفاِن  َشىٍ  ِمن ُتنفُِقوا ما و ُتِحبونَ  ِمّما َتنفُِقوا َحتى     عليمٌ  بِهِ  اّهللاٰ

  ».كنيد انفاق داريد دوست را آنچه مگر رسيد نمى نيكوكارى حقيقت به هرگز

                                     
  ٣٦٣ص  ،٤٣ج  ،بحار االنوار ،محمد باقر ،. مجلسى١
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 ايـن  به ،دارد دوست بيشتر را نو پيراهن دانست مى كه عليهاالسالم زهرا حضرت
  داد. فقير به را نو پيراهن و كرد عمل آيه

 پرسـيد:  ديـد.  او تـن  در را كهنه پيراهن  پيامبر كه هنگامى شب آن فرداى
 بـه  را آن كـرد:  عرض عليهاالسالم زهرا حضرت اى؟ نپوشيده را نو پيراهن چرا«

  دادم. فقير
 مناسـبتر  و بهتـر  پوشـيدى  مـى  شوهرت براى را نو پيراهن اگر« فرمود:  پيامبر
  ».بود

 مـادرم  كـه  هنگـام  آن در ام، آموخته شما از را روش اين كرد: عرض  فاطمه
 دسـتان  تهـى  بـه  شـما  راه در را خـود  امـوال  ى همه گرديد، شما همسر خديجه
 لبـاس  تقاضـاى  و آمـد  شما ى خانه در به فقيرى كه رسيد جايى به كار بخشيد،

 او به و آورده بيرون تن از را خود هنپيرا شما نداشت، وجود لباسى خانه در كرد،
 مگشـا  را دسـتت  حد از بيش و« شد: نازل اسراء) /29( آيه اين رو اين از دادى،

  شود توجه بايد ».فرومانى مت كرا از و گيرى قرار سرزنش مورد تا
 گرفـت  قـرار  عليهاالسالم زهرا دخترش خلوص و محبتها تأثير تحت  پيامبر
 بـه  محبـت  ى نشـانه  به را  فاطمه شد، سرازير چشمانش از اشك هاى قطره
  1چسبانيد. اش سينه

نـد: آن مسـتمندي كـه شـب     دفرمو مي ظاهر قضيه بنا به نقل قول يكي از علما
از عـالم   زد و تقاضـاي كمـك نمـود،   را عروسي درب خانه حضرت زهراء (س) 

اسـت  غيب بوده است و براي امتحان حضرت زهراء (س) تقاضاي كمك كـرده  
 از بقيه خلق اهللا امتحان آنان سخت ترهم بايد امتحان بشوند و  ولياء الهيزيرا ا
  باشد كه حضرت زهراء (س) در اين امتحان موفق بوده است. مي

  

                                     
  ١٠٥ و ١٠٦ص  ،١ج  ،الشريعه رياحين ،ذبيح اّهللاٰ  ،محالتى .١
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  ه:توج

 زيـرا  بدهنـد  فقيـر  بـه  را خود يها لباس امروزي يها عروس نيست الزم البته 
 بسـي  كنـد  نمـي  سـير  ايثـار  و معنويت عالم در كه كسي براي باال مطلب درك
 نمـاز  بـه  نسـبت  شب آن حداقل امروزي هايعروسي باشد. مي مشكل و دشوار
 را خـدا  يعنـي  نگردد قضا كه بخوانند را آن و نباشند توجه بي عشايشان و مغرب

 آينـده  بـراي  و بخواننـد  مستحبي نماز ركعت دو شب دل آن در نكنند. فراموش
 آرايشگاه از كه زماني از چنينهم نمايند. دعا جامعه و فقرا و بستگان و خودشان
 و حجـاب  گردنـد  مـي  خيابان در و نشينند مي عروس ماشين در و آيند مي بيرون
  باشند. پوشيده محرم نا چشم از و نمايند رعايت را خود حياء

  اى اجاره خانه در زندگى شروع

 نـور  به مصفا ئىها دل كه بود گلى اى خانه  زهرا حضرت محقر و باصفا كلبه
 حتـى  و سـاده  ظـاهر  در اى خانـه  كردند. آغاز را مشترك زندگى يك آن در خدا

 تفاهم پر محيطى در اخالقى، اصول بر متعهد آرمانى آن اعضاى ولكن اى، اجاره
 مورد خدا عرش از كه اى خانه خدا، ياد و معنويت از ماالمال خالصه و عاطفى و

 دائمـا  خانـه  آن بر انآسم از و آسمان به زمين از اى دريچه و بود حمايت و نظر
 و علـم  در كـه  اى مقدسـه  انـوار  وجود خاطر به مگر نبود اين و بود شده گشوده
 و عقيـده  بهتـرين  انتخـاب  و نفسانى مجاهده با را كمال مراتب ترين عالى عمل
 نـور  شعاع اما گلى بود اى خانه  فاطمه حضرت ى خانه نمودند، مى طى آرمان
  كرد. رتوافكنىپ را هستى همه و شد عالمتاب آن

 از نبودنـد،  مسـكونى  ى خانـه  داراى  زهرا فاطمه حضرت و  على حضرت
 از يكـى  كـه  اطـاقى  در را همسرش سكونت محل ابتدا  على حضرت رو اين

 داد. قرار بود ساكن آن در هجرت از پس نيز خود و بود نهاده اختيارش در انصار
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 نجـار  بنـى  ى محله در كه اننعم بن حارثه ى خانه به جوان زوج دو مدتى از پس
 در اى حجره اينكه تا شدند منتقل بود نزديك  پيامبر ى خانه به و داشت قرار
 شـان  خـانوادگى  زندگى پايان تا و شد ساخته آنان براى  پيامبر ى حجره كنار
  بودند. ساكن آنجا در

  زهـرا  حضـرت  و  على حضرت اختيار در كه خانه اين ساختمانى وضعيت
 را آن سـقف  كه بود گلين اطاقى بلكه نبود، مجللى مسكونى ى خانه فتگر قرار
 آن سـقف  ى فاصله بودند. كرده اندود گل را آن و پوشانده حصير و خرما چوب با
 بـود  ايـن  آرى رسـيد.  مـى  سـقف  به راحتى به دست كه بود اى اندازه به كف از

  بود. گر جلوه خدا تور صفايش از كه  زهرا حضرت ى كلبه
  فرموده: ايشان فضيلت و معنويت پيرامون قرآن در ندخداو

ُ أَْن ُتْرَفَع َو ُيْذكََر فيَها اْسُمُه ُيَسبُح َلُه فيها بِاْلُغُدو َو اْآلصالِ   في ُبُيوٍت أَذَِن اّهللاٰ  

 و يابـد  رفعـت  آنجا كه داده رخصت خدا انبياء) ى خانه (چون هايى خانه در يعنى
 1كننـد.  او پـاك  ذات تقـديس  و تسـبيح  شـام  و صبح و شود خدا نام ذكر آن در

 و فاطمـه  حضرت ى خانه آيا پرسيد:  پيامبر از ابوبكر شد، نازل آيه اين وقتى
 ى خانـه  بلـه  فرمودند:  پيامبر هاست؟ خانه اين از السالم عليهم على حضرت

 هاست. خانه اين ترين بافضيلت از آنان

  عروسى از بعد در (ع) اميرالمؤمنين و (س) زهرا حضرت از  اكرم پيامبر ديدار

 رسـول  كـه  كند مى روايت  اميرالمؤمنين از خود سند به 2الغمه كشف صاحب

                                     
 ٣٦آيه  ،سوره نور ،. قرآن١
  بخش فاطمه (س) ،كشف الغمة فى معرفة االئمة ،ابوالحسن على بن اربلى ،. اربلى٢
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 روز چـون  و نيامـد   فاطمـه  ديـدن  بـه  چهارم روز تا عروسى روز از  خدا
 بـه  نسبت كه بسيارى مالطفت و محبت از پس و آمد وى ى خانه به شد چهارم

 كرد خلوت فاطمه با و رود بيرون اتاق از داد دستور  على به داد، انجام دو آن
  يافتى؟ چگونه را شوهرت و است چطور حالت دخترم پرسيد: او از و

 ديدن به كه قريش زنان آنكه جز است شوهر بهترين جان پدر داد: پاسخ فاطمه
 كـه  فقيـرى  مـرد  بـه  را تو خدا رسول گويند: مى و زده طعن من به آيند مى من

  است؟ داده شوهر است تهى دنيا مال از دستش
  شوهرت. نه و است فقير تو پدر نه دخترم فرمود: و داد دلدارى را فاطمه  پيغمبر

 مـن  ولـى  كردنـد  عرضـه  مـن  بـه  نقـره  و طـال  از را زمـين  هاى خزينه دخترم!
  دادم. ترجيح دنيا مال بر است پروردگار پيشگاه در كه را آخرت هاى نعمت

 زيـرا  ام، داده انجـام  تـو  ى دربـاره  را خيرخواهى كمال من سوگند خدا به دخترم!
 و علـم  و آورده اسـالم  زودتـر  ديگـران  از كـه  كـردم  انتخـاب  تو براى شوهرى
  است. زيادتر ديگران از بردباريش و حلم و بيشتر همگان از دانشش
 و تـو  پدر يكى كه برگزيد را مرد دو مردان تمام ميان از عزوجل خداى دختركم
  نكنى. نافرمانيش است، شوهرى خوب تو شوهر دخترم! توست، همسر ديگرى
 فرمود: و كرد بدو را فاطمه سفارش شد اتاق وارد چون و زده على صداى سپس
 من تن ى پاره فاطمه براستى و كن مدارا او با و باش مهربان همسرت به نسبت
 هـر  و است ساخته متألم و ناراحت مرا سازد ناراحت و متألم را او چه هر و است
 خـدا  به را شما اكنون من كرده، خوشحال مرا سازد مسرور و خوشحال را او چه
  كنم. مى خداحافظى شما با و سپارم مى
 بـود  زنده فاطمه تا بعد به روز آن از سوگند خدا به فرمود: حديث دنبال  على
 او و ننمـودم  مجبـور  را او كارى هيچ بر و درآورد خشم به را او كه نكردم كارى

 راسـتى  بـه  و نكرد مرا نافرمانى كارى هيچ در و نياورد خشم به مرا گاه هيچ زني
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  1شد. مى برطرف يمها اندوه و غم كردم مى نظر بدو وقت هر

  زهراء حضرت باره در آيات

  كوثر سوره -١

 تـو  به ما دتردي بي » االَبَترُ  ُهوَ  شانَِئكَ  اِن  انَحر َو  لَِربكَ  َفَصل  الكَوثَر اَعَطيناكَ  اِنّا«
 تـو  دشـمن  البتـه  كـن  قربـاني  و گزار نماز پروردگارت براي پس داديم بسيار خير

 زهـراء  حضرت از  اكرم پيامبر ذريه كثرت را كوثر بعضي .است نسل بي خودش
 فاطمـه  ذُريـه  همـان  كوثر اعطاء ين .دانند مي دارد ادامه قيامت تا كه عليهااهللاسالم
 هـيچ  كـه  داد قـرار  فـراوان  را عليهااهللاسالم فاطمه نسل خداوند كه است  زهراء
 كـه  پـدري  نسـل  از سادات همان كه رسد نمي آنان به كثرت نظر از ديگري نسل

 در كـه  باشـند  مـي  سيد مادري نسل از هم ها خيلي و باشند مي » سيد«به  مشهور
 سـران پ بـه  كـه  باشند مي عليهااهللاسالم زهراء حضرت ذُريه و سيد هم آنان حقيقت

 اگـر  كه نيست مشهور عنواني آنان دختران براي و نامند مي »ميرزا« نام به را آنان
 بـا  .باشند مي بسيار  زهراء حضرت ذُريه پس نماييم اضافه سادات به هم ها اين

 پادشـاهان  ديگر و عباس بني و اميه بني خلفاي زمان در آنان از بسياري كه توجه
 .شدند شهيد ستمگر

 رتطهي آيه -٢

  :33 هيآ احزاب سوره
ُ  ُيريدُ  اِّنما« جَس  َعنكُمُ  ليُيذهِبَ  اّهللاٰ ركُم َو  الَبيتِ  اَهلَ  الردرسـتي  بـه  »َتطهيراً  ُيَطه 

 و پـاك  كامالً را شما و بزدايد البيت اهل شما از را آلودگي خواهد مي خداوند كه
 .نمايد پاكيزه

                                     
   ١٣٢ ،١١٧ص  ،٤٣ج  ،بحار االنوار ،محمد باقر ،. مجلسى١
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 باشـد،  مي البيت اهل جزء و است معصوم كه الذكر فوق آيه يها مصداق از يكي
 اهـل  است كرده اراده خدواند اينكه .است  زهراء فاطمه حضرت نازنين وجود
 كه تكويني اراده البته .تشريعي اراده نه است تكويني اراده نمايد، مطهر البيت
 حـد  در تكـويني  اراده بلكـه  باشـد  نمي مراد نمايد اختيار سلب و باشد تامه علت

 .باشد مي اختيار با همرا كه مقتضي

 مباهله آيه -٣

  :61 آيه عمران آل سوره
 اَنُفَسـكُم و اَنُفَسـنا َو  كم نِساءَ  َو  نا نِساءَ  َو  كُم اَبناءَ  َو  اَبناَءنا َندعُ  َتعاُلوا َفُقل«

 َلعَنَت  َفَنجَعل َنبَتهِل ثُم  ِ  تـو  بـا  عيسـي  بـاره  در كه كس هر »الكافِرينَ  َعَلى اّهللاٰ
 و زنانتــان و زنانمــان و پســرانتان و ســرانمانپ بياييــد بگــو .كنــد مــي مجادلــه
 لعنـت  و كنيم تضرّع( خدا درگاه به) خوانيم فرا را يتانها خودي و يمانها خودي
 .دهيم قرار دروغگويان بر را خدا

 1.باشد مي  زهراء فاطمه حضرت زنانمان از منظور »نا نساء« تأويل

 طيبه شجره -٤

  قرآن كريم: 
ُ  َضَربَ  كَيَف  َترَ  اََلم« بهٍ  كََشَجَرهٍ  َطيَبهً  كَِلَمهً  َمَثالً  اّهللاٰ فِـى َفرُعها َو  ثابٌِت  اَصُلها َطي 

  ٢»الُسماءِ 

 كه است درختي مانند پاكيزه اعتقاد و گفتار است زده مثَل چگونه خدا نديدي آيا
 و  محمـد  ضـرت  فرمودند  است آسمان در اش شاخه و استوار اش ريشه
 امامـان  و آن جوانـه   فاطمه و آن ميوه حسين و حسن و آن شاخه علي

                                     
  ٢٦٨ص  ،١ ج ،تفسير صافى ،مالمحسن ،فيض كاشانى .١
  ٢٤آيه  ،سوره ابراهيم ،. قرآن٢



 101 □ هجرت از بعد سالم اهللا عليها فاطمه دوم: فصل

 

 خانـدان  مـا  دوسـتداران  و شـيعيان  آن يها برگ و هستند جوانه اين يها شعبه
 برگـي  بيـاورد  فرزندي چون و افتاده آن از برگي بميرداي  شيعه چون و باشد مي
  1.گيرد مي را آن جاي

  ذی القربى -٥

   قرآن مجيد:
» َتبذيراً  ُتَبذِبر ال َو  الَسبيلِ  ابنَ  َو  سكينَ المِ  وش َحقهُ  َذاالُقربى آتِ  َو « 

٢   

 .مكن اسراف و ولخرجي و بده را مانده راه به و تنگدست و خويشاوند حق و
 رسـول  شـد،  نـازل  آيـه  اين وقتي است شده روايت تشيع و سنت اهل طريق از

 فاطمـه  حضرت القربي ذي مصداق ؛ كهبخشيدند  فاطمه به را فدك خدا
 3.باشد مي  زهراء

 القدر ليله -٦

» الَقدرِ  َليَلهُ  ما اَدراكَ  ما َو  الَقدرِ  َليَلهُ  فى ه اَنَزلنا اِّنا« قرآن:
٤  

 فهـم  كـرد  درك تـواني  چـه  تو و كرديم نازل قدر شب در را آن ما كه بدرستي
 چيست؟ قدر شب كه دنيا در ها انسان

  5.باشد مي  زهراء حضرت آيه اين در »القدر ليله« ليتأو

                                     
   ٢٤آيه ذيل سوره ابراهيم  ،جلدی مبينتفسير يك  ،ابوالفضل ،بهرام پور .١
  ٢٦آيه  ،سوره اسراء ،. قرآن٢
متقـى  ،٢٨٤ص  ،١٥ج  ،تفسـير كبيـرمفاتيح الغيب يـا  ،بن عمر بن الحسن محمد ،فخر رازی ٣

  ٧٦٧ص  ،٣ج ،كنزل العمال ،عالء الدين على بن حسام ،هندی
  ٢آيه  ،سوره قدر ،. قرآن٤
   ٥٦ص  ،٤٣ج  ،بحار االنوار ،محمد باقر ،مجلسى .٥
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 يَن حرَ البَ  َج رَ مَ  -٧

  : 19 آيه الرحمن سوره

، َيخُرُج  ِ ناُتكَذب َربكُماَفبِأَی آالِء  ،الَيبغيانِ  َبرَزخٌ  َبيَنُهما َيلَتقياِن، الَبحَرينَ  َمَرجَ «

»الَمرجانُ  َو  ُلؤُ  الؤ انُهمَ مِ 
1  

 كـه  دارنـد  تماس هم با كه درحالي كه داد قرار هم كنار در را مختلفي  دريا دو
 انكار را پروردگارتان يها عمتپس كدوم يك از ن كند نمي غلبه ديگري بر كيي

 :اسـت  شده نقل  صادق امام زا آيد مي بيرون مرجان و لؤلؤاز آن دو  كنيد مي
 ايـم  كرده بندي جمع و است شده عنوان قول نقل چند از تفاوتي مختصر با كه
َحـُدُهما َعلـى اَ  الَيبغـى َمٌه َبحراِن َعميقانِ َعلى َو فاطِ  ....» قيانِ لتَ يَ  ينَ حرَ البَ  جَ َمرَ 

 حضـرت  ٢(ع) الُحَسـين و سـنُ اَلحَ  ، قـاَل:الَمرجـانُ  َو  ُلؤُ ُلؤُهما َيخُرُج ِمن صاِحبِهِ 
  پيـامبر  وجـود  » بـرزخ « و عميقنـد  دريـاي  دو  زهـراء  فاطمـه  و علي
 »لـؤ  لـؤ « و است  زهراء حضرت محبت و  علي واليت »آالء« و باشد مي
 وجـود  باشد مي رنگ سرخ كه » مرجان«و  حسن امام باشد مي رنگ سبز كه
    است حسين امام

  

 الطعام يطعمون

هِ  َعلى الَطعامَ  ُيطِعُمونَ  َو «: 8 آيه دهر سوره و »اَسـيراً  َو  َيتيمـاً  و ِمسـكيناً  ُحبـ 
 دهنـد  مـي  اسـير  و يتـيم  و مسـكين  بـه  دارنـد  دوست خود كه حالي در را طعام

 و باشـد  مـي  السـالم  علـيهم  حسين و حسن و فاطمه و علي حضرت »يطعمون
  : 35 آيه نور سوره دري كوكب

 كَوكَـبٌ  كَاَنهـا اَلزجاَجـهُ  ُزجاَجهٍ  فى اَلِمصباحُ  ِمصباحٌ  فيها كَِمشكوهٍ  ُنوِرهِ  َمَثلَ «

                                     
  ١٩آيه  ،لرحمنسوره ا ،. قرآن١
  ١٣٣ص  ،٢٣ج  ،نمونه ريناصر، تفس ،یرازيمكارم ش. ٢
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 آن در كـه  اسـت  چراغـداني  چـون  هـدايت  و ايمـان  خصلت او نور مثل »ُدّری 
 .... است درخشان اختري گويي شيشه آن استاي  هشيش در چراغ آن و چراغي
  1.است  زهراء فاطمه حضرت »دري كوكب و مشكات« تأويل

 يعطيك -٨

كَ  ُيعطيـكَ  َلَسـوَف  َو « 5 آيـه  ضحي سوره زودي بـه  پيـامبر اي  » َفَترضـى َربـ 
 .شوي خرسند تا كرد خواهد عطا چيزي تو به پروردگارت

 2.است دوستانش براي  زهراء حضرت شفاعت »يعطيك« تأويل

 رسوله و اّهللاٰ  يؤذون -٩

   57 يهآ احزاب سوره

» ذينَ  اِنُيؤُذونَ  ال  َ ُ  َلَعنَُهمُ  َرسوَلهُ  َو  اّهللاٰ نيا فِـى اّهللاٰ و االِخـَرهِ  َو  الـد  َعـذاباً  َلُهـم اََعـد 

 و دنيـا  در را هـا  آن خدا دهند، مي آزار را او پيامبر و خدا كه كساني گمان، بي »ُمهيناً 
 .است كرده آماده بار خفت عذابي برايشان و است كرده نفرين رتآخ

  : مشهور حديث در  پيامبر
»اَغَضَبنى َفَقد اَغَضَبها َمن َو  آذانى َفَقد آذاها َمن ِمّنى َبضَعهُ  فاطَِمعهُ «

 فاطمـه  3
 و اسـت  كرده اذيت مرا نمايد، اذيت و آزار را او هركسيپس  .است من تن پاره
 .است كرده خشمگين را من آورد در خشم به را او كس هر

 حقيقـت  در نمايد اذيت را  طمهاف كه كسي هر الذكر فوق حديث و آيه طبق
 در كنـد  اذيـت  را خـدا  رسول كه هم كسي هر و است كرده اذيت را خدا رسول

                                     
  ٢٠و فاطمه زهراء (س) ياس پيامبر ص  ٣٠٤، ص ٢٣. بحار االنوار، ج ١
   ٨٢٧ص  ،٢ج  ،تفسير صافى ،مالمحسن ،فيض كاشانى .٢
  ٣٩٣ص  ،امال ،ابن بابويه ،. شيخ صدوق٣
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 را او خـدا  خود كند، اذيت را خدا كه هم كسي و است كرده اذيت را خدا حقيقت
 آخـرت  در هـم  دردنـاك  عذابي برآن، عالوه .است كرده نفرين آخرت و دنيا در

 .است جهنم اهل يعني است كرده آماده برايش

  )تطهير آيه( عبا آل تن پنج

بياَ نع سعيد دري:خ  
ِ «عالى: تَ  هِ ولِ فى قَ  (ص) بىِ الن  نِ عَ « ُ  ريـدُ ما يُ ن ا  هـلَ اَ  َس جالـر  مُ نكُ َعـ بَ ذهَ ُيـلِ  اّهللاٰ

»هيراً طم تَ كُ رَ ه طَ يُ  َو  يتِ البَ 
١

ِ  ولُ ُس رَ  عَ مَ : جَ قالَ    َو  نَ َس الحَ  ه َو مَ فاطِ  لياً َو عَ  (ص) اّهللاٰ

  م لُهـلّ يتـى، اَ بَ  هـلُ اَ  الءُ : هـؤُ قـالَ فَ  ساءَ الكَ  مُ يهِ لَ عَ  دارَ اَ  م ، ثُ  ينَ َس الحُ 
ِ  مُ نهُ ب َعـذَهـا

ِ  ولَ ُسـت: يا رَ قالَ ، فَ ى البابِ لَ عَ  هٍ مَ لَ َس  م اُ  طهيراً، َو م تَ رهُ ه طَ  َو  جَس الرِ   سـُت لَ ! اَ اّهللاٰ

ِ قالَ م؟ فَ نهُ مِ  ِ ( يرٍ لى خَ عَ لَ  كِ ن : ا   »)يرٍ لى خَ اَو ا

اِنمـا « آيه باره در خدري سعيد ابي گويد: مي خود تاريخ كتاب در بغدادي خطيب

َركُم َتطهيراً  جِس اَهَل الَبيِت َو ُيَطه لُِيذَهَب َعنكُُم الر ُ ،  پيـامبر  گفت: »ُيريُد اّهللاٰ
 عبـا  يـك  آنهـا  روي بر سپس كرد. جمع را  فاطمه و حسين و حسن و علي
 آنهـا  از را پليـدي  و رجس هستند، من البيت اهل اينان، خدايا! فرمود: و داد قرار
  گردان. پاگيزه را آنان و بردار
 آيا  اهللا رسول يا داشت: عرضه بود ايستاده در نزديك هنگام اين در سلمه ام
 از امـا  نيسـتي؛  ايشان دربين تو ودند:فرم  پيامبر هستم؟ آنها ينب در هم من

  2».باشي مي نيكان

                                     
  ٣٣آيه  ،حزابسوره  ،قرآن . ا١
تـاريخ  ،خطيـب ،بغـدادی ،١٠٠ص  ،الزهرا من المهد الـى الحـد ةفاطم ،اظممحمد ك ،قزوينى .٢

  ١٢٧ص  ،ای از كوثر جرعه ،على رضا ،سبحانى نسب ،١٠ج  ،دارالكتب االسالمية ،بغداد
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   فاطمه برای آسمانى مائده نزول

 خـدري  سعيد ابي از خود سند به الغمه كشف دركتاب )(ره اربلي عيسي بن علي
 »قيلولـه « عنـوان  بـه  مختصـري   ابيطالب بن علي روزي كه 1:كرده روايت
 تـو  پيش غذايي آيا  فاطمه اي  فرمود:  فاطمه به برخاست چون و خوابيد
 كـه  خـدايي  بـدان  سـوگند  نه كرد: عرض فاطمه كني؟ سير بدان مرا كه هست
 تـو  بدان بتوانم كه چيزي امروز داشته، گرامي وصيت به را تو و نبوت به را پدرم

 آوردم مي تو براي كه همان جز غذايي كه است روز دو بلكه و ندارم كنم سير را
 و مداشـت  مي مقدم حسين و حسن فرزندانم دو و خود بر را تو من و نبود خانه در
  آورم! مي تو براي را غذا آن
  كنم؟ تهيه چيزي شما براي تا ندادي خبر من به چرا فاطمه اي فرمود:  علي
 تـو  از چيـزي  داشـتم  شـرم  خـود  ازخداي ابوالحسن! اي كرد: عرض  طمهفا

  !باشي نداشته ار آن قدرت تو و كنم تكليف چيزي به را تو و بخواهم
 بيـرون  خانـه  از خدا به توكل و اميد از پر دلي با راشنيد، سخن اين كه  علي
 همچنانكـه  بخـرد.  چيـزي  خانـه  اهـل  براي تا كرد قرض پول دينار يك و آمد
 و بـود  گرمـي  بسـيار  روز روز، آن تصادفا برخورد. »اسود بن مقداد« به رفت مي
 تغييـر  را مقـداد  رنـگ  آفتـاب،  ارتحر شدت كه كرد مشاهده  المؤمنين امير
 آن ديـدن  بـا   علـي  است. كرده سخت براو را نشستن حتي كه بطوري داده
 در را تـو  مهمـي  امـر  چه !مقداد اي پرسيد: و بگذرد وي از نتوانست مقداد حال
  است؟ كرده جدا بستر از استراحت و خانه از )گرما شدت اين در (و ساعت اين

  نپرس! چيزي من وضع از و واگذار خود حال به مرا سن!اباالح اي :كرد عرض مقداد
  گردم! خبر با تو حال از آنكه مگر بگذرم تو از توانم نمي من برادر اي فرمود:  علي

                                     
   بخش فاطمة ( س ) ،كشف الغمة ،ابوالحسن ،. اربلى١
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 و واگذار خود حال به مرا خودت و خدا خاطر به اباالحسن! اي كرد: عرض مقداد
  مشو! جويا من وضع از

  داري! پوشيده من از را خود لحا تواني نمي تو برادر اي فرمود:  علي
 سوگند دهم؛ مي خبر تو به كني مي اصرار كه اكنون اباالحسن! اي كرد: عرض مقداد

 و تنگدسـتي  جـز  چيزي برگزيده، وصايت به را تو و نبوت به را  محمد آنكه به
 خانـه  از بودنـد  گرسـنه  ام خـانواده  كـه  درحالي من نينداخته. حال اين به مرا نداري
 كـنم  تحمـل  گرسـنگي  شدت از را ها آن گريه صداي نتوانستم چون ام هآمد بيرون
  من! داستان و حال وضع نيا آمدم. بيرون خانه از اندوهناك پس
 محاسـن  و شـد  سرازير  علي ديدگان از اشك سيالب سخنان اين شنيدن با
 كـه  پيغمبـري  همان به سوگند فرمود: مقداد به سپس گرفت؛ فرا را حضرت آن
 يـك  اكنـون  من و آورده بيرون خانه از امر همين نيز مرا كردي ياد سوگند بدو
  دارم. مي مقدم برخود را تو و دهم مي تو به را آن ،ام كرده قرض دينار
 در را ظهـر  نماز و رفت مسجد سوي به و داد مقداد به را دينار يك آن  علي

 مسـجد  در نيـز  را مغرب و عصر نماز تا ماند مسجد در همچنان و خواند مسجد
  آورد. بجاي  خدا رسول سر پشت
 بود نماز اول صف در كه را علي ،رفتن هنگام و خواند را مغرب نماز  پيغمبر

 رسول كه هنگامي برخاست. جا از نيز  علي ،نمود اشاره او به و كرد مشاهده
 حضـرت  كـرد،  سـالم  و رساند پيغمبر به را خود بود رسيده درمسجد به  خدا

  فرمود: و داد ار او سالم جواب
  بيايم؟ تو پيش امشب تا داري خانه در شام براي غذايي آيا ابوالحسن! اي
 رسـول  پاسخ در تا ماند متحير و نگفت چيزي شرم از و افكند بزير سر  علي
  بگويد. چه  خدا

 يـك  و  لـي ع خاندان گرسنگي ماجراي از وحي طريق از كه نيز  پيغمبر
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 شـد  مـأمور  تعالي خداي طرف از بود شده مطلع مقداد يماجرا و قرضي ديناري
 نگـاه  وي صـورت  به همچنان برود،  علي خانه به شام صرف براي شب آن
  فرمود: ديد، را  علي شرم و خجالت با آميخته سكوت چون و كرد مي
  بيايم؟ همراهت به تا آري گويي: نمي و برگردم تا نه! گويي: نمي چرا اباالحسن! اي

  بفرماييد! دارم مي گرامي را شما مقدم اشتياق كمال اب كرد: عرض  علي
 و افتادنـد  راه بـه  خانـه  سـمت  بـه  دوهـر  و گرفت را  علي دست  پيغمبر

 و بود نشسته نماز براي خود مصالي در  فاطمه كه شدند خانه وارد هنگامي
  خاست. برمي ازآن بخار كه بود گرم ي غذا از پر قدحي سرش پشت
 و كـرد  سـالم  رپـد  بـه  و برخاست نماز جاي از شنيد را درپ صداي چون  فاطمه
 را سالمش پاسخ داشت مي دوست بيشتر كس همه از را فاطمه كه  خدا رسول

 كـردي  شـب  را خـود  روز چگونـه  دختـرم  گفـت:  بدو و كشيد برسرش دست و داد
 را غذا از پر قدح آن و رفت آن دنبال به و خوبي! به كرد عرض كند؟ رحمت خدايت

  گذارد. خدا رسول روي پيش و آورد و اشتهد بر
 تعجـب  بـا  رسـيد  مشامش به آن بوي و افتاد غذا ظرف آن به كه  علي نگاه

  زهرا شد! خيره همسرش صورت به و انداخت  زهرا سوي به را ديدگانش
 او پاسـخ  در  علـي  و پرسـيد  را علـي  نگـاه  آن سبب تعجب با ديد چنان كه

  ايم! نخورده غذا است روز دو نگفتي و دينخور سوگند تو مگر فرمود:
 ها آسمان در بدانچه است دانا من خداي گفت: و بلندكرد آسمان سوي به سر  فاطمه

 تـا  راكـه  غـذايي  ايـن  پس پرسيد: علي ،ام نگفته دروغ من كه داند مي و است زمين و
  ردي؟آو كجا از بودم نكرده استشمام آن از تر خوشبو و نديده را آن مانند كنون
 علـي  شانه پشت بر را خود مبارك دست بود ماجرا نگران كه  خدا رسول
 بـه  و اسـت  تعـالي  خـداي  جانب از غذا اين فرمود: سپس و داد فشاري و گذارد
 براسـتي  هكـ « اسـت  تعالي خداي جانب از و دادي كه است ديناري همان جاي
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  ».دهد روزي حساب بي خواهد را هركه خدا
  گفت: و شد گريان  خدا رسول وقت اين در
ِ  مدُ لحَ اَ « لـُى َمجـری تـى َيجريـَك يـا عَ نيا حَ الـد  نَ ما اَن َتخُرجا مِ كُ ذی اَبى لَ ال  ِهللاّٰ

  ».مرانعِ  نَت ريَم بِ َه َمجری مَ مَ َيجری فاطِ  ريا َو كَ زَ 

 و زكريـا  هماننـد  را تو تا برويد دنيا از شما نخواست كه سزاست را خداي سپاس
  1گرداند. عمران تردخ مريم همانند را فاطمه

 كـه  نيز را اي آيه ،جمله اين دنبال به  خدا رسول كه است روايات از بسياري در
  فرمود: قرائت شده نازل مريم و زكريا به مربوط داستان مورد در كريم درقرآن

  ٢»زقاً ....ها رِ ندَ َوَجَد عِ  حرابَ ا المِ ريَ كَ يها زَ لَ عَ  لَ خَ ما دَ لَ كُ «

  :تذكر

 يهـا  قسـم  مثـل  خوردند مي كه ييها قسم گذشته در است ذكر به الزم .1
 در مـا  يا ندارد قبول را ما حرف مقابل طرف امروزه است. نبوده امروزي

 تـورا  حرف تا بخوريد قسم كه كند مي عنوان لذا هستيم اعتبار بي او نزد
 داشـته  پرسـتي  بـت  و شرك جو جامعه محيط گذشته در اما ؛ميكن باور
 بـه  خـوردن  قسم خود لذا شدند مي مسلمان زمان مرور به مردم و است
 است بوده خداپرستي و دين تبليغ نوعي ديني يها سمبل و نبوت و خدا
 خـوردن  قسم مانند است بوده آن به اي انديشه و نظري اقرار هچنين و

 در يـا  و است آمده الذكر فوق مطالب در كه مقداد يا  زهراء حضرت
  گرفت. مي صورت  البيت اهل نزد

                                     
  ٣٣٩ص  ،٣ج ،آل ابى طالبمناقب  ،محمد بن على ،. ابن شهر آشوب١
 ،(س)و زينب كبری(س)  زندگانى حضرت فاطمه زهرا از فرازهايى ،شمها سيد ،محالتى رسولى. ٢

   ٤٥ص  ،ذخائرالعقبى ،محب الدين ،طبری، ٢٢تا ص  ١٨ص 
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 عـالم  در تكوينـاً  كه تسلطي به توجه با توانستند مي  البيت اهل چه اگر .2
 ايـن  و نماينـد  تبديل جواهرات و طال به را بيابان يها ريگ داشتند هستي

 مشـيت  امـا  اسـت  بـوده  ترآسـان  و سهل هم خوردن آب از انآن نزد در كار
 عنـوان  160 و 159 يهـا  خطبـه  در البالغه نهج در كه همانطوري خداوند
 از را دنيا و نگذارند سنگي بر را سنگي آنان كه گرفت تعلق رآنب است شده
 يعنـي  باشـد،  بدن طبيعي نيازهاي و ترضرو قدر به مگر دارند پنهان خود
 امـورات  در همچنـين  و كننـد  زنـدگي  آنان از كمتر بلكه الناس عوام مثل
 در زندگيشـان  لـذا  .كردنـد  نمي استفاده غيب علم از خود خصيش و مادي

 داشت وجود غذايي مواقع بعضي يعني ؛بود روبرو مشكالتي با مواقع ضيبع
 بـر  دليلـي  لـذا  و گرفتنـد  مـي  قـرار  زنـدگي  تنگناي در هم مواقع بعضي و

 و چاه  علي حضرت همين و بود نخواهد و نيست آنان تنبلي و خيالي بي
 وقـف  را آن اسـت  نرسـده  اتمـام  به چاه هنوز اما است كرده مي حفر قنات
 اسـتفاده  اسـت،  بوده مسلم حق كه خودش شخصي زندگي براي رد.ك مي
 گسـتر  عـدالت  علـي  يـك  توانـد  مـي  گردد جمع دنيا همه آيا كرد. نمي

 و نمايد وقف را آن نرسده اتمام به چاه كه دهد تحويل جامعه به را ديگري
 نيازمند فطرتاً بشري جامعه البته .ننمايد هاستفاد خودش زندگي راحتي براي

 همـه  اهللا انشاء .هستند مشخصاتي چنين با ديگري  علي يك ظرمنت و
علي غضب و سنح  جمـع  عـج) ( االعظم اهللا بقيه حضرت فرزنش در 

 و ظالمان اگر حتي ،كرد خواهد ظهور علناً جامعه در الهي باذن و است شده
  باشند. نداشته خوش مشركان و كافران

   فاطمه معاشرت و اخالق

  عبادت و تهجد -1
 يعنـي  اصلي هدف از هرگز بود  علي خانه در  فاطمه كه سالي نه اين در

 بـر  عالوه دوران، اين در  فاطمه نايستاد. باز خود معشوق و معبود به رسيدن
 به را آن غير و بانوان مسايل به پاسخ خانه، كارهاي به رسيدن و فرزندان تربيت
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 اشـاره  آن از نمونـه  چند هب اينك بود. عبادت شيفته همچنان او اما داشت عهده
  كنيم: مي

  گويد: مي بصري حسن
  »ةمَ فاطِ  نْ مِ  دُ ال اَعبَ  َو  دُ اَزهَ  ةِ م ى االُ ن فِ كُ م يَ لَ «

  1»نداريم او از زاهدتر و فاطمه از عابدتر امت، اين در«
  گويد: مي بصري حسن

 مبـاركش  پاي دو كه كرد مي عبادت را خدا و خواند مي نماز قدر آن  فاطمه«
  2».كرد مي ورم

  : َرُسولُ  قالَ  

: َو َجل َعز ُ َدةِ إَِمـائِى  لَِمَالئِكَتِةِ  َيُقوُل اّهللاٰ َيا َمَالئِكَتِى انُْظُروا إَِلى أََمتِى َفاطَِمَة َسـي

َقائَِمًة َبْيَن َيَدی َتْرَتِعُد َفَرائُِصَها ِمْن ِخيَفتِى َو َقـْد أَْقَبَلـْت بَِقْلبَِهـا َعَلـى ِعَبـاَدتِى 

  ».أُْشهُِدكُْم أَنى َقْد آَمْنُت شِيَعَتَها ِمَن النارِ 
  كند: مي ياد چنين خدا كالم از  پيامبر

 مـن  تـرس  از و ايسـتاده  من مقابل در چگونه كه بنگريد فاطمه به فرشتگانم!«
 شـاهد  .ام كـرده  مشـغول  خودم عبادت به را قلبش من و لرزد مي بدنش اعضاي
  3»كردم. ايمن جهنم آتش از را او ندوستا من كه باشيد

  

  قيامت روز از ترس - ٢

 بزرگـوارش  پدر از و بوده نگران نآ سختي و قيامت روز از شدت به  زهراء حضرت

                                     
  ١٠٤ص  ،٢ ج ،و نصوص االخبار ربيع االبرار ،محمود بن عمر جاراّهللاٰ  ،زمخشری خوارزمى .١
  ٣٤١ص  ٣مناقب آل ابى طالب ج  ،محمد بن على ،ابن شهر آشوب. ٢
  ١٧٢ص  ،٤٣ج  ،بحار االنوار ،محمد باقر ،مجلسى .٣
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  .نمود مي بسياري سؤاالت قيامت احوال و شدن زنده چگونگي باره رد
  نويسد: مي چنين مجلسي عالمه

ِ  َو « حجر سوره 44 آيه كه هنگامي«  هُ بعَ هـا َسـلَ  عـينَ جمَ م اَ هُ دُ وِعـمَ لَ  مَ ن َهـجَ  ن ا

 آتش ،گمراه مردم آن جميع وعدگاه البته و( »وم.قُس زٌء مَ م جُ نهُ مِ  بابٍ  ل كُ لِ  بوابٍ اَ 
 دسـته  ورود بـراي  دري هر و است درب هفت را دوزخ آن كه ،بود خواهد دوزخ
 شـدت  به حضرت آن گشت، نازل پيامبر بر ).است گرديده معين گمراهان از اي

 دانسـت  نمي كسي اما كردند گريه حضرت آن گريه اثر بر نيز يارانش و تگريس
 باعـث  كه كرده نازل او براي را چيزي چه جبرئيل و گريد مي چرا  پيامبر كه

 آن بـا  گفـتن  سـخن  يـاراي  كس هيچ ازطرفي و ؛است شده پيامبر فراوان گريه
  فاطمـه  بـه  نگـاهش  پيامبر وقتي ستنددان مي چون ياران نداشت. را حضرت

 ايـن  از را وي تا رفت  فاطمه خانه به اصحاب از يكي گردد، مي شاد افتد مي
  سازد. خبر با  پيامبر گريه و ماجرا
 ديـدار  و مسـجد  قصد به را خانه و آشفت بر خبر اين شنيدن با خدا رسول دختر
  كرد. ترك پيامبر

 چـه  باد! دايتف جانم پدرجان!« فرمود: شد وارد پيامبر بر  فاطمه كه هنگامي
  است؟! آورده در گريه به را تو چيز

 بـر  بـود  كـرده  نـازل  او بـر  جبرئيل كه را آنچه  فاطمه درپاسخ  پيامبر«
 در افتاد زمين بر صورت با وحشت و ترس شدت از فاطمه كرد. تالوت دخترش

 »شـود.  دوزخ وارد كـه  بركسـي  واي پس ،واي پس واي،« :فرمود مي كه حالي
 كمـي  و راه دوري از واي« زد: مـي  فريـاد  و گذاشـت  مـي  رس بر دست  علي
  1».آخرت سفر در توشه

  كريم قرآن با انس -٣

 ديگـري  درس خود، زندگي درطول كريم قرآن به  زهراء حضرت ويژه توجه
                                     

   ٣٠٣ص  ،٨ج  ،بحار االنوار ،محمد باقر ،. مجلسى١
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  :فرمود  فاطمه حضرت دهد. مي يآسمان كتاب اين شيفتگان به را
» ِ ِ  ةُ الَو ، تِ الثٌ م ثَ ياكُ نْ ن دُ ى مِ لَ ُحببَ  ا ِ  تابِ ك ِ  ولِ ُسـرَ  هِ ْجـُر فـى َو َظـالن  ، َو اّهللاٰ  َو  اّهللاٰ

ِ  بيلِ فى َس  اقُ فنْ االِ    »اّهللاٰ

 مقدس چهره به نگاه و كريم قرآن تالوت دارم: دوست را شما دنياي از چيز سه
  1»خدا. راه در انفاق و  پيامبر

  ديگران برای دعا - ٤

 آموخت. يندگانآ به را نكرد دعا وچگونه خدا با گفتن سخن چگونه  زهرا فاطمه
  دانست. مي مقدم خود بر را همه و كرد مي ايثار كردن دعا در او

  فرمود:  مجتبي حسن امام
 سـجود  و ركـوع  حال در پيوسته كه ديدم اي جمعه شب در را  فاطمه مادرم«

 بسـيار  و بـرد  مـي  نـام  را مؤمنات و مؤمنين كه شنيدم و دميد صبح اينكه تا بود
 روي از .كند دعا خودش براي بار يك حتي كه مدندي اما كرد، مي دعا آنان براي

 خـواهي،  نمـي  چيزي خدا از و كني نمي دعا خودت براي چرا مادر! گفتم: تعجب
  كني؟! مي دعا ديگران براي كه همانگونه

  :فرمود پاسخ در مادرم
  2.»را خود سپس رفتگ نظر در را مسايهه بايد اول فرزندم! » ارُ الد م ثُ  لجارُ يا ُبنى اَ «

  اسالم پيامبر به العاده فوق احترام - ٥

م كُ عضِـبَ  عاءِ دُ م كَـكُ يـنَ بَ  ولِ ُسـالر  عاءَ وا دُ لُ جعَ التَ « رنو سوره 63 آيه كه هنگامي

ـ ر يـا « را پـدر   زهـرا  فاطمـه  حضرت گشت؛ نازل پيامبر بر »عضاً بَ  اهللاِ ولَس « 
  كرد. خطاب

                                     
  ، ١٧ص  ،(س) اخالق حضرت فاطمه ،محمد مهدی ،تاج لنگرودی .١
   ٢٥٥منتهى اآلمال ج  ،شيخ عباس قمى ،٢١٥ص  ،علل الشرايع ،ابن بابويه ،شيخ صدوق .٢
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  فرمود: كه كند مي نقل  زهرا فاطمه ازمادرش  حسين امام
 او كـه  شد مانع حضرت آن هيبت گشت، نازل پيامبر بر آيه اين كه روزي آن از
ِ  ولَ ُس يا رَ « گفتم: مي رو اين از كنم، خطاب »پدر« را   »اّهللاٰ

 در آيـه  ايـن  دختـرم! « فرمود: كرد، مشاهده من از را برنامه اين پيامبر چون
 تـو  از مـن  و هسـتي  مـن  از تو ازير است؛ نگشته نازل تو بيت اهل و تو باره
 مـرا  احترام كه گشته نازل متكبران و جفا اهل درباره آيه اين بلكه باشم. مي
 بـراي  كـه  كـن  خطـاب  »پـدر « كلمه همان با مرا تو دخترم! .دارند نمي نگه

 پيشاني سپس »است. تر نزديك خداوند خوشنودي هب و بهتر من قلب آرامش
 نيـاز  هرگـز  پس آن از كه ماليد من به خود دهان آب از مقداري و بوسيد مرا
  1.»نكردم پيدا عطر به

 و كنـد  مـي  يـاد   رپيـامب  بـه   فاطمـه  احتـرام  از ديگري نمونه به مفيد شيخ
 علـي  خواستگاري باره در  فاطمه دخترش با گفتگو براي  پيامبر« نويسد: مي
 زهرا حضرت واردشد. او بر وي، از  عبـا  سـت، برخا جـاي  از پـدر  احتـرام  به 

 شسـتن  جهت سپس آورد. بيرون  خدا رسول پاي از كفش و گرفت پدر ازدوش
 شـو  و شسـت  را پدر پاي و دست وخودش آورد آبي ظرف  پيامبر پاي و دست
  2»نشست. پدر برابر در و داد

  سالم در گرفتن سبقت - ٦

 اهميـت  بسـيار  كـردن  سـالم  بـه   خدا رسول از پيروي به  زهرا حضرت
 وارد  فاطمـه  حضـرت  بـر « گفـت:  شخصي كه است آمده حديث در داد. مي

 فرمـود:  سپس گرفت. پيشي برمن ونيك امر اين در و كرد سالم ديد مرا تا شدم.

                                     
  ٩٣ص  ،٤٣ ج ،بحار االنوار ،محمد باقر ،مجلسى .١
  ٩٣ص  ،٤٣ج  ،بحاراالنوار ،محمد باقر ،مجلسى .٢
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 آوردن دسـت  بـه  جهت به« كردم: عرض »است؟ آورده اينجا به را تو چيز چه«
  1»بركت. و خير

 در پـدرم  يـا  و من بر روز سه هركس كه داد خبر مرا پدرم« د: فرمو  فاطمه
  2»گرداند. مي واجب وا بر را بهشت خداوند كند، سالم و آيد

  زندگى یها سختى تحمل -٧

 طاقـت  و فـراوان  مشـكالت  درمدينـه،  حكومـت  گيـري  شكل نخست روزهاي در
 روزگـار  دستي، نگت با انصار، و مهاجرين از بسياري شد. وارد مسلمانان بر فرسايي

 كرد مي زندگي مسلمانان ساير همانند نيز  يعل حضرت حال اين در گذراندند. مي
  داشت. مي مقدم ،خود بر را ديگران يافت مي دست چيزي بر هم اگر و
 يهـا  سـختي  و كـرد  صبر  فاطمه شد. سپري منوال بدين وضع سال، چند تا

 كـرد.  تحمـل  خـويش  شـوهر  و پـدر  خشنودي و خدا رضاي خاطر به را زندگي
 پيوسـته   فاطمـه  و  علـي  معيشتي ضعو از بودن خبر با ضمن  پيامبر
ـ اَ خوانـد.  مـي  فرا زندگي مشكالت برابر در شكيبايي و صبر به را خود دختر  سنَ
  كرد: عرض و آمده پدر خدمت  فاطمه روزي گويد:

 كـه  نـداريم  گوسـفند  پوسـت  يـك  جز زيراندازي عمويم پسر و من اهللا رسول يا«
  »نماييم. مي پهن آن روي را شترمان لفع ها روز و كنيم مي استفاده آن از ما ها شب

  فرمود:  پيامبر
 كرد سپري را خود زندگي ي روزها از سال ده تا عمران بن موسي زيرا كن؛ صبر
  3»نداشت. قطوانيه عباي يك جز چيزي كه حالي در

                                     
  ٢٣٨ص  ،بخش فاطمه (س) ،ناسخ التواريخ ،محمدتقى ،. سپهر١
  ٦٣ص  ،(س) اخالق فاطمه ،محمد مهدی ،تاج لنگرودی .٢
  ٤٠٠ص  ،١٠ج  ،و ازهاق الباطلاحقاق الحق  ،قاضى نور اّهللاٰ  ،حسينى المرعشى. ٣
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  فرمود: مي ها سختي پاسخ در  فاطمه
 يهـا  نعمـت  رب و كنم مي ستايش يشها نعمت برابر در را خداوند اهللا! رسول يا«

  1»گزارم. شكر اش ظاهري

  دار وصله چادر -٨

ِ  : زهراء حضرت ـَب  مانَ اِن َسـلْ  ص)(يا َرُسوَل اّهللاٰ ـذی  ِمـنْ َتَعحلِباسـى َفَوال

هـا َعَليْ ِلـُف ٍش َنعْ ُك كَـبْ َس سِـنيَن اَّال َمْسـُذ َخْمـَو لَِعِلى ُمنْ  ىَ َحَق ما لِ َبَعَثَك بِالْ 

.َوها ليٌف اَدٍم َحشْ  َفَقَتنا َلِمنْ ناُه َو اَن ِمرْ ُل اِفَتَرشْ َفاِذا كاَن الليْ  بِالنهاِر َبعيَرنا
2  

 بود كرده تعجب  زهراء حضرت كهنه و دار وصله چادر ديدن از سلمان وقتي
 آمـده  شگفت به من، لباس از سلمان كرد: عرض  خدا رسول به حضرت آن

 اسـت  سال پنج برانگيخت حق به را تو كه خدايي به سوگند كه آن حال و است
 بـر  روزهـا  كـه  اسـت  گوسفندي وستپ ما فرش تنها كنم مي زندگي علي با كه

 مـا  بـالش  و خوابيم مي آن روي بر ها شب و دهيم مي علف را خود شتر آن روي
  دهد. مي تشكيل خرما ليف را آن درون كه است پوست از نيز

  :تذكر
 كـه  نيسـت  ايـن  منظـور  است يدهپوش مي دار وصله چادر  زهراء حضرت اگر

 محـل  ماننـد  استراحتشان محل اينكه يا بپوشند دار وصله چادر امروزي دختران
 پيـدا  تغيير ها خانواده اقتصادي شرايط و زمانه زيرا ؛باشد بزرگواران آن استراحت

 ود اين كرد. تربيت زمانه مقتضيات و مثبت شرايط با را فرزندان بايد است. كرده
 و معنويـت  و زنـدگي  بـه  عشق اما كنند مي زندگي فقر در اينكه عين در بزرگوار

                                     
  ٥٧١ص  ،١ج  ،سفينه البحار ،اس قمىشيخ عب .١
   ٥٨ص  ،فاطمه (س) ياس عصمت ،عبدالرحيم ،. موگِهى٢
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 توانيم نمي آيا است شده آنها آرامش باعث است زندگي مايه خمير كه تيصميم
 صـميمت  آن ناخوشي و خوشي راحتي، و سختي گرم، و سرد غنا، و فقر عين در
 زنـده  و زندگي لذت صورت، اين در كه ؛نمائيم حفظ شرايط همه در را محبت و

 مادرشـان  بـه  زنـدگي  امـورات  در توانند نمي دختران آيا چشيد. خواهيم را بودن
  .... لباس و فوظر شستن مانند نمايند كمك

  مذهبى یها پرسش به پاسخ - ٩

 از بـود.  برخـوردار  بـااليي  توان از ،دين هغلِّبم يك عنوان به  فاطمه حضرت
 بـر  و اخـالق  نظـر  از و نيسـت  همقايسـ  قابل هرگز معصوم امام با جز ،علم نظر
 بـا  برخـورد  روش حضرت آن كرد. مقايسه گوازشربز پدر با را وي ،بايد ها خورد
 پـدرش  از داشتند، ابهاماتي مذهب و دين حوزه در كه كساني بخصوص و مردم
  .نمايد برخورد چگونه كه بود گرفته ياد

  مدينه زنان سؤاالت به  زهرا فاطمه پاسخگويى

   ريِسكَالع دمحم وباَ قالَ
 َو  ةً يفَ عِ َضـ ةً دَ الِـى ٰو لِ  : اِن ْت قالَ فَ  � ءِ راهْ الز  ةِ مَ ، فاطِ َقةِ ي دّ الص  ندَ عِ  أةٌ رَ اِمْ  ْت رَ َض حَ «

ِ ثَ عَ بَ  دْ قَ  َو  ءٌ  ىْ ا شَ هٰ تِ الٰ َص  رِ ى اَمْ ا فِ هٰ يْ لَ عَ  َس بَ لَ  دْ قَ  ِ ن  ةُ َمـا فاطِ ٰهـتْ ابَ اَجٰ فَ  كِ لَ اَسأَ  كِ يْ لَ ى ا

ِ  ْت ثَ ل ثَ  م ، ثُ ْت ابَ جٰ اَ ، فَ ْت ن ثَ فَ  كَ لِ ذٰ  نْ عَ   ةِ ثـرَ كَ الْ  نَ مِ  ْت لَ جِ خَ  م ، ثُ ْت ابَ اَجٰ ، فَ ْت رَ ش عَ  اَنْ  لىٰ ا

ِ  ولِ ُس رَ َة نَ ا ابْ يَ  كِ يْ لَ عَ  قَ  اَش : ٰال ْت الَ قٰ فَ  اَ  كِ لَ  ادٰ ا بَ مّٰ ى عَ لِ سِ  ى َو اتِ : هٰ ةُ مَ اطِ فٰ  ْت الَ ! قٰ اّهللاٰ

ْ  نْ مَ  تِ ايْ رَ  ِ  دُ عَ ْص ماً يَ وْ يَ  ریٰ تَ اِك  لٍ فْ ثَ بِ  ارٍ ينٰ دِ  فٍ لْ اَ  ةِ أَ مِ  اةٍ ٰر كَ  َو  يلٍ قِ ثَ  لِ حَ مَ ح بِ طْ َس  لىٰ ا

ِ ْت الَ قٰ . فَ : ٰال ْت الَ قٰ فَ  هِ يْ لَ عَ  ِ  ریٰ الث  نَ يْ ا بَ مٰ  ءٍ  لْ مِ  نْ مِ  رِ ثَ كْ اَ بِ  هٍ لَ أَ ْس مَ  ل كُ ا لِ اَنَ  ُت يْ رَ تَ كْ : ا ى َلـا

نا تِ يعَ شِـ اءَ ٰمـلَ عُ  : اِن ولُ ُقـيَ  ىاَبِـ ُت عْ مِ َسـ لـى عَ  لَ قِـثْ يَ ٰال  اَنْ  ریٰ اَحْ فَ  ؤاً لُ ؤْ لُ  شِ رْ عَ الْ 

ِ لْ خَ  نْ مِ  مْ هِ يْ لَ عَ  عُ لَ خْ يُ فَ  ونَ رُ شُ حْ يَ  ى فِـ مْ هِ د ُجـ َو  مْ هِ مِ لوُ عُ  ةِ ثرَ كَ  رِ دْ قَ  لىٰ عَ  اتِ امٰ ٰر كَ الْ  ع

 ِ ِ  ادِ بٰ عِ  ادِ شٰ رْ ا ی ادِ ٰنـيُ  م ثُـ ورٍ ُنـ نْ ِمـ ةل حُ  فِ لْ اَ  فِ لْ اَ  مْ هُ نْ مِ  دِ احِ ٰو الْ  نِ عَ  عَ لَ خْ يُ  ىٰ تّ حَ  اّهللاٰ
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ـحَ مُ  آلِ  ِالَيتـامِ  ونَ لُ افِ ٰكـا الْ ٰهـي اَ  ل جَ  َو  ز ا عَ نٰ ب رَ  یٌ ادِ نٰ مُ  دٍ م �دَ ْنـعِ  مْ ُهـلَ  ونَ ُشـاعِ نٰ لْ اَ   

 ِ ـ مُ هِ ائِ آٰبـ نْ عَ  مْ هِ عِ طاٰ قِ نْ ا ـئِ اَ  مْ ُهـ ينَ ذِ ال ـ اْالَْيٰتـامُ  َو  مْ كُـتُ  ذَ ِمـٰال تِ  ءِ الٰ ؤُ ٰهـ مْ هُ تُ م ينَ ذِ ال 

 لـىٰ عَ  ونَ ُعـلَ خْ يَ ا فَ يٰ نْ ى الد فِ  ومِ لُ عُ الْ  عَ لْ خَ  مْ هِ يْ لَ وا عَ عُ لِ خْ اَ فَ  مْ وهُ مُ تُ شْ عَ نَ  َو  مْ وهُ مُ تُ لْ فَ كَ 

؛ مْ يهِ فِـ اَن  ىٰ ّتـحَ  مِ لـوُ عُ الْ  نَ مِ  مْ هُ نْ وا عَ ذُ خَ ا اَ مٰ  رِ دْ قَ  لىٰ عَ  اْالَْيٰتامُ  كَ ئِ ولٰ اُ  نْ مِ  دٍ احِ ٰو  ل كُ 

ِ عْ يَ   اْالَْيٰتـامُ  ءِ ٰال ؤُ ٰهـ عُ َلـخْ يَ  كَ لِ ذٰ كَ  َو  هً عَ لْ خَ  فِ لْ اَ  ئةَ اَ مِ  هِ يْ لَ عَ  عُ خلَ يَ  نْ مَ لِ  امِ تٰ يْ ى اْالَ ى فِ ن

َ  اِن  م ثُ  مْ هُ نْ مِ  مَ ل عَ تَ  نْ مَ  لىٰ عَ   ينَ لِ افِ ٰكـ اءِ ٰمـلَ العُ  ءِ الٰ ؤُ ٰهـ لىٰ وا عَ يدُ : اُعِ ولُ قُ يَ  الىٰ عٰ تَ  اّهللاٰ

 اَنْ  لَ ْبـقَ  مْ ُهـلَ  انَ ا ٰكـٰمـ مْ هُ لَ  م تِ يَ فَ  مْ هُ ا لَ وهٰ فُ عِ ْض تَ  َو  مْ هُ عَ لْ خَ  مْ هُ وا لَ م تَ تَ  ىٰ تّ حَ  ْالَْيتٰامِ لِ 

 َو  مْ هُ يَ ِلـيَ  نْ َمـ لـىٰ عَ  عَ َلـخَ  نْ م مِ  مْ هُ يَ لِ يَ  نْ مَ  كَ لِ ذٰ كَ  َو  مْ هُ لَ  َف اعِ ٰض يُ  َو  مْ هِ يْ لَ وا عَ عُ لَ خْ يَ 

ِ  ةُ مَ ا اَ يٰ  � ةُ مَ اطِ فٰ  ْت الَ قٰ  ِ ْلـخَ الْ  كَ ْلـتِ  نْ مِ  ةً كَ لْ سِ  ! اِن اّهللاٰ ـمِ  لُ َضـفْ َالَ  ع  هِ ْيـلَ عَ  ْت َعـلَ ا طَ ّمٰ

 مَ  َف لْ اَ  َف لْ اَ  ُس مْ الش فَ  لٌ ْض ا فَ مٰ  َو  ةً ر  .»رِ دِ كَ الْ  َو  يصِ غِ نْ الت بِ  وبٌ شُ مَ  هُ اِن
١

  

  فرمود:  عسگري حسن امام
 در كـه  دارم ضعيفي مادر من گفت: و شد شرفياب  فاطمه حضرت نزد زني«

 سؤال را او مشكل شمااز تا فرستاده شما نزد مرا و گرديده اشتباه دچار نماز مورد
 و آمـد  سـوم  و دوم بـار  وي داد. را او مسـئله  جـواب   فاطمه حضرت نمايم.
  زهـرا  فاطمـه  هم باز و شد تكرار ارب ده تا عمل اين و گرفت پاسخ و پرسيد
  »كرد. بيان را او سؤال جواب

 گفـت:  و شـد  شـرمنده  پـي  در پـي  و سـؤاالت  اوآمده رفت همه اين از زن آن
 صـديقه  ».كـنم  نمـي  سـؤال  گـر دي و اندازم نمي زحمت به را شما اين از بيش«

 داد: ادامـه  سـپس  »بپـرس  داري سؤال چه هر و بيا هم زبا« فرمود:  طاهره
 به مقابل در ولي ببرد باال ارتفاعي تا را سنگيني بار كه دننماي اجير را كسي اگر«

 ،اجرتـي  چنـين  مقابـل  آيادر بدهند. طال دينار هزار صد وي به مزد و اجر عنوان

                                     
  ٣٠٣ص  ،٢ج  ،بحار االنوار ،محمد باقر ،مجلسى .١
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  »بود؟ خواهد دشوار برايش رسنگين با اين
 خداونـد  دهـم  مي پاسخ كه اي مسئله هر فرمود: حضرت »نه« داد: پاسخ زن آن

 پاداش من به باشد شده جواهر و لؤ لؤ از پر كه وعرش زمين بين فاصله از بيش
 نـاراحتي  هيچگونه من براي كني سؤال قدر هر تو كه است مسلم پس دهد. مي
 كـه  قيامـت  روز« فرمـود:  كه شنيدم  خدا رسول پدرم از كرد. نخواهد يجادا

 يهـا  خلعـت  آنـان  بـه  دانششـان  ميزان به گردند، مي محشور ما شيعيان علماي
 بنـدگان  ارشـاد  بـراي  كه تالشي ميزان با ها خلعت ميزان و شود مي داده گرانبها

 نـور  از زيـور  هـزار  هـزار  آنان از يكي به كه جايي تا دارد مناسبت اند نموده خدا
 ايتـام  كـه  كساني اي  دهد: مي ندا پروردگار سوي از منادي آنگاه دهند. مي هديه
 ايـن  پـدران  نبودن هنگام در كه آناني اي و كرديد پرستي سر را  محمد آل

 اينـان  كرديـد،  مـي  مراقبـت  و محافظـت  را آنان - باشند اطهار ائمه كه - ايتام
 بـا  و نموديـد  نگهبانيشان و سرپرستي كه يتماني نهما شمايند، شاگردان همان
 بـه  كـه  علمـي  مقـدار  بـه  پـس  كرديـد.  طـراوت  با و شاداب را آنان خود، علوم

 به كه شود مي امر وتعالي تبارك خداي سوي از و دهند مي خلعت خود، شاگردان
 پـس  شـود.  داده خلعـت  ،انـد  داده لعتخ خود شاگردان به آنچه برابر دو معلمان،
 آنچـه  از آخرتـي  يها خلعت اين از نخ يك زن! اي« فرمود:  اطمهف حضرت

  1».است تر ارزش با بتابد، آن بر ارب ميليون يك خورشيد، كه

  تذكر:
 را خود يها خانم دختر مادران، و پدران چرا روند؟ نمي دين تبليغ دنبال خواهران چرا
 گردند »دين غهمبلّ« كه فرستند نمي خود يها شهرستان يا و قم علميه يها حوزه به
 حـديث  ازايـن  آيـا  نماينـد؟  بيـان  خودشان مجالس در را ها خانم ضروري مسايل و

                                     
  ١٠٦ص  ،س) ( اخالق فاطمه ،محمد مهدی ،تاج لنگرودی. ١
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 ديـن  در فقيـه  بايـد  هـا  خانم از تعدادي كه گرفت الگو توان نمي  زهراء حضرت
 نـه  هيچگو كه خوانند مي درس ييها رشته در ها خانم بعضي امروزه متاسفانه شوند؟

  ندارد. هم درجامعه حتي نانآ نياز و روحيه با ارتباطي
 كـه  اسـت  شده فقهي و ديني مسايل يادگيري بر تاكيد ديني، روايات و آيات در
 چنـد  بـه  اينجـا  در باشـد.  مي ها خانم به مربوط هم و است آقايان به مربوط هم

  شود: مي اشاره آن نمونه

  فرمايد: مي 122 آيه توبه سوره قرآن در
لَِيَتَفقُهـوا  كُل فِرَقةٍ ِمنُهم طائَِفةٌ  نَفَلو ال َنَفَر مِ  ُروا كافةً نفِ اَن الُمؤِمنُوَن لِيَ ا كٰ َو مٰ «

يِن َو لُِينذُِروا َقوَمُهم اذا َرَجُعوا اَِليهِم  ُهم َيَذُرونَ فِى الد َلَعل«  

 هرگروهـي  از چـرا  كننـد،  كـوچ  جهـاد)  ميدان سوي به( همگي نيست شايسته 
 معارف و( دين در تا بمانند) مدينه در اي طايفه و( كنند نمي كوچ اي طايفه آناناز
 بيم را ها آن خود، قوم سوي به بازگشت هنگام به و يابند آگاهي اسالم) احكام و

  كنند. خودداري و بترسند پروردگار) فرمان مخالفت از( شايد دهند؟!
  :فرمود كه كند مي نقل  صادق امام از تغلب بن ابان

ياطِ َحّتى َيَتَفقُهـواى َضَربُت َلَودِدُت اَن اَصحاب«  سـر  بر داشتم دوست »ُرُؤَسُهم بِالس 
  1روند. دين فهم دنبال تا زدم مي تازيانه اصحابم

  فرمود: ابان به  باقر امام
 ننـد ما فردي دارم دوست من كه بده فتوا مردم براي و بنشين مدينه مسجد در«
  2»شود. يافت شيعيانم ميان در تو

  : اكرم رسول
                                     

  ٣١، ص ١اصول كافى، ج . ١
  ١٤٧، ص ١معجم رجال الحديث، ج . ٢
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ُه َو رِ َمن َتَفقَه فى ديِن « َهم ُ ِ كَفاُه اّهللاٰ   »َزَقُه ِمن َحيُث الَيحَتسِبُ اّهللاٰ

 و برهاند اندوه و ناراحتي از اورا خداوند كند؛ كاوش و تفقه خدا دين در كه كسي
  1نمايد. تأمين داند نمي كه اييج از اورا روزي

 دارنـد  توانايي و عالقه كه يها خانم و دختران بر الذكر، فوق مطالب به توجه با
 مبلّغـه  و بگيرنـد  الگو  زهراء حضرت از است الزم بخوانند را حوزوي دروس
 اقـدام  خداپسـندانه  امـر  ايـن  بـه  علميه، يها حوزه نام ثبت هنگام و باشند دين

  است؟! نايافتني دست مطالب اين آيا نمايند.

   اميرالمؤمنين همسر صديقه
  : لعلي قال  اهللا رسول عن

 ثلى. اٌوتيـَت مِ  م اٌوتِ لَ  ثلى َو هراً مِ صِ  نا: اُوتيَت ال اَ  َو  دٌ حَ اَ  ن هِ اُوتِ  لم الثاً ثَ  يَت وتِ اُ «

ِ  ثلَ مِ » ةً يقَ د صِ « ةً وجَ زَ   ينَ َس الحُ  َو  سنَ الحَ  اٌوتيَت  ؛ وةً وجَ ها زَ ثلَ مِ  م اٌوتِ لَ  تى َو بنَ ا

  » م.نكُ نا مِ اَ  َو  ّنىم مِ كُ ن كِ لَ  ها َو ثلَ لبى مِ ن ُص مِ  م اٌوتِ لَ  َو  كَ لبِ ن ُص مِ 

 هيچ هب كه شده عنايت تو به چيز سه ند:فرمود  اميرالمؤمنين به  اكرم پيامبر
 من اما داري؛ من مثل پدرخانمي است. نشده عنايتي چنين هم من خود حتي كس،
 همسري چنين من اما داري؛ )  زهرا فاطمه( دخترم چون »الصديقه« زني ندارم.
 همه البته ندارم؛ ها آن مثل پسراني من كه داري حسين و حسن چون پسراني ندارم.
  2»هستم. شما از هم من هستيد، من از شما

  

  � (س) ء زهرا فاطمه با برهمسری(ع)  اميرالمؤمنين مباهات

ِ  ةِ دَ ي ، َس لِ توُ البَ  وجُ ا زَ نَ اَ « ةِ لبِ اَ »  ةِ يَ ك لز اَ « ةِ قيّ التَ  ةِ مَ ، فاطِ مينَ العالَ  ساءِ ن هدِ المَ  رةِ يـ ،

ِ  بيبِ حَ  ةِ بيبَ حَ  ِ  ولِ ُس رَ  ةِ يحانَ رَ  َو  هِ تِ اللَ ُس  َو  ةِ ناتِ بِ  يرِ خَ  َو  اّهللاٰ   ...» اّهللاٰ

                                     
  ١٥ ص ١محجه البيضاء، ج . ١
  ٢١ص  ،ای از كوثر جرعه ،على رضا ،سبحانى نسب .٢
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 كـه  اي فاطمـه  .باشـم  مـي  است، عالم زنان سرور كه )پاك (زن بتول شوهر من
 بهتـرين  خدا، پيامبر داشتني دوست شده، هدايت نيكوكاري ،پاكدامني تقوا، اهل
  1» است.  خدا رسول ريحانه و سالله دختر،

   زهرا فاطمه دوستداران آزادی بر خدا، پيمان

 لـى بـابِ عَ  ةٌ قَفـَو  (ع) ةِ مَ فاطِ لِ : «ولُ قُ يَ  (ع)ِ رعفَ با جَ اَ  عُت مِ : َس قالَ  مِ سلِ مُ  بنِ  دِ م حَ ن مُ عَ 

ِ فَ  مِ ن هَ جَ  د قَ  ب حِ مُ بِ  رُ ؤمَ يُ . فَ رٌ و كافِ اَ  نٌ ؤمِ مُ  لٍ جُ رَ  لِ ى كُ ينَ عَ  ينَ بَ  بَ تِ ، كُ ةِ يامَ القِ  ومُ يَ  ذا كانَ ا

ِ  هُ وبُ نُ ت ذُ رَ ثُ كَ   ا
َ
ِ ولُ ُقـتَ اً. فَ بّ حِ مُ  يهِ ينَ عَ  ينَ بَ  ءُ قرِ تَ . فَ ارِ النّ  لى نى يتَ م دی َسـي َسـ لهـى َو : ا

 نـَت اَ  َو  ق الَحـ كَ عـدُ َو  َو  ارِ الّنـ نَ تـى ِمـيَ رّ ى ذُ لّ وَ تَ  نى َو ّال وَ ن تَ مَ  بى مَت طَ فَ  َو  ةَ مَ فاطِ 

ُ  ولُ قُ يَ . فَ الميعادَ  ُف خلِ التُ   َو » ةَ َمـفاطِ « كِ يتُ م ى َسـّنـاَ  ةَ َمـيا فاطِ  قَت دَ : َص ل جَ  َو  ز عَ  اّهللاٰ

 َو  ق عـدی الَحـَو  َو  ارِ النّ  نَ م مِ هُ ّال وَ تَ  َو  كِ تِ يَ رّ ذُ  ب حَ اَ  َو  كِ ّال وَ تَ  َو  كِ ب حَ ن اَ مَ  كِ بِ  مُت طَ فَ 

ِ  َو  الميعادَ  ُف ا الاُخلِ نَ اَ  ِ عَ بِ  رُت ما اُمِ نّ ا  بدی هذا ا
َ
 نَ ي َبـتَ يَ لِ  كِ عُ شفَ اَ فَ  عى فيهِ شفَ تَ لِ  ارِ النّ  لى

ن َمـدی فَ ِعنـ كِ َتـكانَ مَ  ى َو ّنـمِ  كِ فُ وقِ مَ ، فِ وقِ المَ  هلِ اَ  لى َو ُس رُ  نبيائى َو اَ  تى َو كَ مالئِ لِ 

  .»ةَ ن الجَ  هُ لتِ دخَ اَ  َو  هِ دِ يَ بِ  بتِ ذَ جَ ناً فَ ؤمِ يه مُ ينَ عَ  ينَ بَ  أتِ رَ قَ 

 روي دارنـد.  يتوقف جهنم در بر  فاطمه قيامت روز در فرمودند:  باقر امام
 يكـي  به هنگام اين در كافر. يا است مؤمن كه است شده نوشته هركس پيشاني

 بـرو.  جهـنم  طـرف  بـه  دهنـد  مي فرمان  فاطمه حضرت كار خطا دوستان از
 شـده  نوشـته  او پيشـاني  روي بـر ( خواند: مي را او پيشاني روي  زهرا فاطمه
  ».ء زهرا دوستدار« است)
 مـرا  نـام  پروردگـارا!  خـدايا!  دارد: مـي  عرضـه  داونـد خ درگاه به  زهرا فاطمه

 را فرزندانت دوستداران و دوستدارنت تو، خاطر به« فرمودي: و نهادي »فاطمه«

                                     
 ،٣٥ج  ،بحـار االنـوار ،محمد باقر ،مجلسى ،١٢٩ای از كوثر ص  جرعهعلى رضا  ،سبحانى نسب. ١

  ٤٥ص 
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 خـالف  هيچگـاه  و بوده حق هميشه تو وعده »بخشم. مي رهايي جهنم آتش از
  .اي نكرده عمل خود وعده

 نام فاطمه را تو من يي.گو مي كه است چنين جان فاطمه فرمايد: مي متعال خداوند«
 آتـش  از ار او بـدارد،  دوست را تو فرزندان يا بدارد، دوست را تو كه هركس و نهادم
 عمـل  خـود  وعـده  خـالف  مـن  و اسـت  راست من عده و بخشم مي رهايي جهنم
 و كنـي  شـفاعت  را او تـو  تـا  فرسـتادم  جهـنم  طرف به را ام بنده اين من كنم. نمي
 هركسي ببينند. من پيش را تو مقام است محشر در هركس و من پيامبر و شتگانفر
  1»نما. بهشت داخل و بگير را دستش يافتي )عاشق( مؤمن كه را

  ملسو هيلع هللا ىلص پيامبر هديه  ءالزهرا فاطمه حضرت تسبيحات

عليٍن ع  َنَّاقالَ ه رَللٍج من بني سعد:  
 (ع) ةمَ ن فاطِ عَ  ى َو نّ عَ  كَ ثُ د ال اُحَ اَ « ِ  هِ هِلـاَ  ب حَ ن اَ ت مَ كانَ  ی َو ندت عِ ها كانَ ؟ اَن  َو  يـهِ لَ ا

 داها َو ت َيـَلـجِ تى مَ حى؛ حَ الر ت بِ نَ حَ طَ  َو  ها درِ فى َص  رَ ى اَثَ تّ القربه حَ ت بِ قَ ها اِستَ ن اَ 

 هـات ثيابَ َنـكَ ى دَ ّتـحَ  درِ القِ  حتِ تَ  ارَ النّ  تِ دَ اَوقَ  ها َو ت ثيابُ رَ ى اُغبِ تّ حَ  يَت البَ  تِ حَ َس كَ 

ّر ما ح كفيكِ ماً يَ خادِ  هِ لتِ أَ َس فَ  باكِ اَ  يتِ و اَتَ ها: لَ لَ  لُت قُ فَ  ديدٌ شَ  رٌ رَ َض  كَ ن ذلِ ها مِ اَصابَ فَ 

 الن  تِ اَتَ . فَ لِ مَ ن هذا العَ مِ  فيهِ  نتِ اَ 
َ
ت. فَ رَ اِنَصـ ت َو حَ اِسـتَ حداثا فَ  هُ ندَ ت عِ دَ جَ وَ فَ  � بى

  � بىُ الن  مَ لِ عَ قال: فَ  : قـالَ فـى لفاعنـا. فَ  حـنُ نَ  ينـا َو لَ داً عَ غَ ، قال: فَ هٍ حاجَ ت لِ ها جاءَ اَن

ِ مَ تنا لِ كَ َس م، فَ ليكُ عَ  المُ لس اَ  ِ مَ ينا لِ حيَ و اِسـتَ  نـاكان ـ: اَ قـالَ  م نـا، ثُـكان م، يكُ َلـعَ  المُ لس

ِ مَ ينا لِ حيَ اِستَ  تنا َو كَ َس فَ  ـ: اَ قالَ  م نا، ثُ كان تنا، ثُـكَ َسـم، فَ لـيكُ عَ  المُ لس ـ: اَ قـالَ  م المُ لس 

ِ َفـ الثاً ثَ  مُ ل َس يُ  كَ ذلِ  لُ فعَ يَ  د كانَ قَ  ف َو رِ نَص يَ  يهِ لَ عَ  د رِ م نُ شينا اِن لَ خَ م، فَ ليكُ عَ   نَ ن اُذِ ا

ِ  َو  هُ لَ  ِ ّال ا ِ  ولَ ُس يا رَ  المُ الس  يكَ لَ عَ  : َو لُت قُ فَ  َف رَ نَص  ا  َس َلـان جَ  �د ُعـم يَ َلـل فَ دخُ ! اُ اّهللاٰ

ِ  شـيُت خَ فَ  ؟ قـالَ دٍ م حَ مُ  ندَ عِ  مَس اَ  كِ تُ ت حاجَ ! ما كانَ ةُ مَ : يا فاطِ قالَ نا فَ ؤوسِ رُ  ندَ عِ  ن ا

                                     
  ٥١ص  ،٨ج  ،بحار االنوار ،محمد باقر ،مجلسى .١
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ِ  ا َو نَ : اَ لُت قُ أسى فَ رَ  جُت اَخرَ : فَ قالَ  ومَ قُ ن يَ اَ  بهُ جِ م نَ لَ  ِ  ولَ ُسـيا رَ  كَ رُ اُخبِ  اّهللاٰ ِ اّهللاٰ هـا ن ! ا

 داها َو َيـت َلـجِ تـى مَ حى حَ الر ت بِـرَ َجـ ها َو درِ فـى َصـ رَ ثَ تى اَ القربه حَ ت بِ قَ اِستَ 

ِ تى دَ حَ  درِ القِ  حَت ت تَ دَ ها و اَوقَ ت ثيابُ رَ تى اُغبِ حَ  يَت البَ  تِ حَ َس كَ   لـُت قُ هـا فَ ت ثيابُ َنـك

ال َفـ: اَ قـالَ  مـلِ ا العَ ن هـذَ فيه مِ  نتِ حّر ما اَ  كفيكماً يَ خادِ  هِ ألتِ َس فَ  باكِ اَ  يتِ تَ و اَ ها: لَ لَ 

ِ مِ الخادِ  نَ ما مِ كُ لَ  يرٌ و خَ ما ما هُ كُ ّلمُ اُعَ   َو  الثـينَ ثَ  الثـاً َو ثَ  حاب َس ما فَ كُ نامُ ما مَ ذتُ خَ ذا اَ ؟ ا

ت: قاَلـها، فَ أَسـرَ  � ْت َجـخرَ اَ فَ : قـالَ  ينَ الثَـثَ  عـاً َو ربَ را اَ بـكَ  َو  الثينَ ثَ  الثاً َو دا ثَ حمِ اَ 

ِ  نِ عَ  ضيُت رَ  ِ  نِ عَ  ضيُت ، رَ هِ ولِ ُس رَ  َو  اّهللاٰ ِ  نِ عَ  ضيُت ، رَ هِ ولِ ُس رَ  َو  اّهللاٰ   »هِ ولِ ُس رَ  َو  اّهللاٰ

 طمـه فا و ازخـودم  را مطلبـي  مـايلي  فرمـود:  سعد بني از فردي به اميرالمؤمنين
  بگويم؟ برايت زهرا
 آب مشـك  با آنقدر بود. خود پدر ديده در كس نيعزيزتر و محبوبترين  زهرا
 آنكـه  تـا  كرد دستاس آنقدر و گذاشت اثر اش سينه روي بر مشك بند تا كشيد
 رنـگ  پيـراهنش  آنكـه  تـا  كـرد  جارو را خانه آنقدر و زد تاول دستش هردو كف
 ايـن  شـد،  تيـره  لباسـش  كه كرد روشن ديگ زير در آتش آنقدر و گرفت خاك

  آورد. مي وارد فراوان آسيب او به دشوار كارهاي
 كه بخواهيد حضرت آن از و رفته پدرتان نزد است خوب چه گفتم: فاطمه به روزي

 او را خـدمات  ايـن  تـا  دهـد  ياري را شما قدري و بگيرد درنظر برايتان خدمتگزاري
 هـم  بـا  كه ديد را افرادي آنجا در ولي رفت؛  خدا رسول نزد فاطمه بدهد، امانج

 بـراي  دخترش دانست  پيامبر بازگشت. و كرد حيا ،گفتن از لذا گفتند، مي سخن
 مانـديم.  خاموش ما كرد، سالم آمد، ما خانه به ديگر بامداد است. آمده او نزد كاري
 بـر  يافـت،  نمـي  ورود رخصـت  اگـر  و كـرد  مي سالم بار سه كه بود چنين او عادت
 آمد هخان به آيد، در خانه به تا خواستيم وي از و گفتيم پاسخ را او سالم ما شت.گ مي
 اگـر  ترسـيدم  من »خواستي؟ چه پدرت از ديروز طمه!فا« فرمود: و نشست ما نزد و

 كـار  سختي از او كه است اين فاطمه داستان گفتم: گردد. باز ندهم را ايشان جواب
 شما نزد تا خواستم او از است. گذاشته اثر او جسم بر رنج اين و برد مي رنج خانه در
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 كه نياموزم شما به چيزي آيا فرمود:  پيامبر بخواهد. خود براي خدمتكاري و آيد
 بـار  33 تسبيح، را خدا مرتبه 33 رفتيد خواب بستر به چون است؟ بهتر خدمتگزاز از

 از :گفت رتبهم سه و كرد بلند را سرش  زهرا فاطمه بگوييد. تكبير بار 34 و حمد
  1»گشتم. راضي پيامبرش و خدا

  : باقر امام
هراء َح َتسبيَح الزسـاِن َو  (س) َمن َسباسَتغَفَر ُغفَِر َلُه َو هِىَ ِمـأٌَه بِالل اَلـٌف ثُم

حماَن؛ يطاَن َو َترضى الر حضـرت  تسـبيحات  كه كسي فِى الميزاِن َو َتطُرُد الش 
 ولـي  اسـت  تـا  صـد  زبـان  در تسبيح اين و شود مي آمرزيده بگويد، را  زهراء
 خداوند و طرد را شيطان عمل، اين باشد. مي تا هزار اعمال ترازوي در آن پاداش

  2نمايد. مي راضي را
 مـردم،  از بعضـي  سـيماي  قيامـت  روز در كـه  است شده وارد ديگري روايت در

 در ايـد؟  بربـوده پيغم دنيـا  در شما آيا پرسند: مي آنان از بود. خواهد نوراني بسيار
 تسـبيحات  نمـاز  هـر  از بعـد  دنيا در ما لكن و نبوديم پيغمبر ما گويند: مي پاسخ

 و تسـبيحات  آن اثـر  مـا،  سيماي نورانيت اين خوانديم. مي را  زهراء حضرت
  3است. اذكار

  

   الزهراء فاطمة تسبيح ثواب
ِ  بدِ ى عَ بِ ن أَ عَ  نا بيانَ صِـ رُ أمُ ا َنـّنـإَ  :ونباهـارُ يـا أَ  وفِ كُفـالمَ  ونِ رُ ها ىبِ ِألَ  الَ ق (ع)اّهللاٰ

                                     
 ،٧٦ج  ،نواراالبحـار ،محمد بـاقر ،مجلسى ،١٣١ص  ،از كوثر ای جرعه ،على رضا ،سبحانى نسب. ١

  ١٩٣ص
ص  ،محمرضـا ،انصاری محالتى ،ترجمه ،ثواب االعمال و عقاب االعمال ،ابن بابويه ،. شيخ صدوق٢

٣١٥   
  ٣٥٠ص  ،ثواب االعمال و عقاب االعمال ،ابن بابويه ،شيخ صدوق .٣
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  شقىيَ فَ  بدٌ عَ  مهُ لزِ م يَ لَ  هُ ن إِ فَ  مهُ لزِ اَ فَ  الةِ الص م بِ هُ رُ أمُ نَ  ماكَ  (س) هراءِ الز  يحِ سبِ تَ بِ 

 فرمودند: من به  صادق امام :ديگو يم مكفوف رونها ياب
 آنـان  به ند،بخوان نماز ميده يم دستور كودكانمان به كه گونه همان ما رون!ها ابا يا

ـ ا شـه يهم زيـ ن تـو  .نديبگو را السالم هايعل زهرا حضرت حيتسب ميده يم دستور  ني
 1اسـت.  نشـده  بـدبخت  گفته، را حيتسب نيا كه يا بنده هر همانا رايز ؛بگو را حيتسب

 � هـراءِ الز  ةِ مَ فاطِ  يحُ سبِ تَ  ولُ قُ يَ  �عن أبى خلف القماط قال سمعت أبا عبد اّهللاٰ 
ِ  ب حَ أَ  الةِ َص  ل كُ  رِ بُ ى دُ فِ  ومٍ يَ  ل ى كُ فِ    ومٍ يَ  ل ى كُ فِ  ةً كعَ رَ  لفٍ أَ  الةِ ن َص مِ  ى لَ إ
 نمـاز  هـر  از پـس  را السالم هايعل زهرا فاطمه حيتسب گويد: مي  صادق امام 
  2.دارم دوست روز هر در نماز ركعت هزار از شيب
ن ِمـ يـهِ جلَ ثنـى رِ ن يَ أَ  بـلَ قَ  )(س ةِ َمـفاطِ  يحَ سبِ تَ  حَ ب ن س مَ  (ع) اّهللاٰ  بدِ و عَ بُ أَ  قالَ  

ُ  رَ فَ غَ  ةِ يَض رِ الفَ  هِ التِ َص    يرِ كبِ الت بِ  أُ بدَ يَ  َو  هُ لَ  اّهللاٰ

ـ  ،واجـب  نماز هر زا پس كه يكس فرمودند:  صادق امام   دو كـه  آن از شيپ
 د،يبگو را حيتسب السالم هايعل فاطمه حضرت حيتسب ،زديبرخ و برگرداند را پايش
  3كند. شروع »أكبر اللَّه« با را حيتسب نيا ديبا و ؛آمرزد يم را او خداوند

  

  ر:تذك

غرب براي رسيدن به معنويت يا پر كردن خأل معنوي كه در  در ها بعضي امروزه
بوجود آمده  و صنعت يتكنولوژ يا سر و كار دائمي داشتن با انساثر جريان رنس

و  روانـي  و روحـي  يهـا  بحـران  دچـار  و ستهخاز نظر روحي به دنبال آن . است
ن هندي بروند و دهند كه يا بايد به سوي مرتا مي راهكار ارائه .گردند ميمعنوي 

                                     
  ١٠٤ ص ،ثواب االعمال و عقاب االعمال ،ابن بابويه ،. شيخ صدوق١
  ١٠٤ ص ،اب االعمال و عقاب االعمالثو ،ابن بابويه ،. شيخ صدوق٢
  ١٦٤ ص ،ثواب االعمال و عقاب االعمال ،ابن بابويه ،شيخ صدوق .٣
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 عـدد  يـك  و كننـد  خلوت خود با اي گوشه در روز طول در اي دقيقه چند بايد يا
 – 8 -8 يـا  ...... 5-5-5-5- 5 بگويند مثال كنند تكرار خود با را روان و راحت

8 – 8 .........   
 نـوعي  آن تكـرار  اثر در و كند نمي خسته را مغز ،هستند وروان ادهس چون كلمات اين

دهنـد   مي اما باز هم آدرس غلط ؛دهد مي دست انسان به يكاذب رواني و روحي آرامش
و آدرس شهرهاي مذهبي مثل مكه و مدينه و يـا نجـف و كـربال و مشـهد و ... كـه      

وذ معنوي حقيقـي اسـالم   دهند. زيرا از نف نمي شهرهاي معنوي و آرام بخش هستند را
 قبل سال 1400 در كه اسالم مبين دين اين به آفرين هزار صد اما ترسند. مي راستين

و يـا وقـت فراغتـي     شـديد  خسـته  در اثر كارهاي روزانه چنانچه است كرده آوري ياد
 تسـبيحات  و ذكـر  بنـام  يروان و راحت كلمه يكبا خود بدست آورديد و بيكار شديد، 

، يـا غفـار، يـا رحمـن وّهللاٰ اكا مانند: ، الحمـد ّهللاٰ  در كنيـد.  تكـرار  ...... بـر، سـبحان اّهللاٰ
 اعـداد  تكرار در اما دارد وجود اخروي آرامش هم و دنيوي آرامش هم ذكر و تسبيحات

و  به محض آنكه اسم مرگ و معاد .دارد وجود دنيوي كاذب آرامش صباحي چند فقط
است همان آرامش كاذب خـود را   دادهانجام نآمد چون براي آخرت كاري و ذكري  ....

دادن  س انجـام امـا در فرهنـگ اسـالمي و قرآنـي، همـان نفـ       دهد. مي هم از دست
  كند، لذت بخش است.  مي خطاب» يا ايها الذين آمنوا «لفظ با دستورات خداوند كه 

 در مثبـت  كلمـات  ايـن  .دنباشـ  مـي  مثبت كلمات تسبيحات، است ذكر شايسته
  .گردد مي رفتار و آرامش به تبديل و گيرد مي جاي ما آگاه ناخود ضمير

  پرده و النگو و بند گردن داستان

 كـه  كـرده  روايـت  قيس بن محمد از خود سند به امالي دركتاب صدوق شيخ
 خانـه  بـه  گشـت  مـي  بـاز  سفري زا هرگاه كه بود چنان  پيغبر رسم گفت:
 سـفرها  از يكـي  در مانـد،  مـي  او نـزد  در طوالني مدتي و رفت مي  فاطمه
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 در بـراي  اي پرده و گوشواره دو و بند گردن و دستبند پدر غياب در  فاطمه
 رسـول  همينكه كند، ديدار را شوهرش و پدر بهتري وضع با تا كرد تهيه خانه
 آن ياران و اصحاب و آمد  فاطمه خانه به يكسر بازگشت، سفر از  خدا

 معمـول  بطـور  زيـرا  برونـد  يا بمانند دانستند نمي و ايستادند در پشت حضرت
 را خـدا  رسـول  ناگـاه  شـيد، ك مي طول رشدخت خانه در حضرت آن توقف

 اش درچهـره  نـاراحتي  آثـار  و شـد  خـارج  فاطمـه  خانـه  از كه كردند مشاهده
  رفت. منبر به و آمده مسجد به همچنان و شود مي مشاهده
 آورد بيرون خود تن از را گوشواره و بند گردن و دستبند ديد چنان كه  فاطمه

 شخصـي  وسيله به و فرستاد  خدا رسول نزد به را همه بازكرد، نيز را پرده و
 بگـو:  پـدرم  به كه داد پيغام حضرت آن براي برد مي  پيغمبر پيش را آنها كه

  كن! صرف خدا راه در را اينها گويد: مي و رساند مي سالم دخترت
 داشـت  معـروض  را جريـان  و آمـد   خـدا  رسـول  نـزد  به فرستاده كه همين
  بارفرمود: سه پيغمبر

  »وهابُ اَ  فِداها«

 خدا پيش در دنيا چناچه و نيست او خاندان و محمد از دنيا بفدايش، پدرش يعني
  داد. نمي يكافر به آب از شربتي داشت ارزش يمگس بال اندازه به
  1آمد.  فاطمه خانه به برخاسته منبر از و گفته را سخن اين

  توضيحات:

 هم علمي نظر از و است هماهنگ جواهرات و آالت زينت با زني هر يعتطب اگرچه
- مي دردها بعضي و روان و روح آرامش باعث و باشد مي مفيد بدنشان ساختار براي
 اقتضـاي  هم  زهراء يزينت عتيطب .است مضر آقايان بدن ساختار براي اما؛ گردد
 .باشـد  نمي نامحرم به دادن نشان براي و نمايد زينت خودشوهر براي كه دارد را آن

                                     
   ٢٧٥ص  ،٥ج  ،مسند ،احمد ،بن حنبلابن محمد  ،٨٠ص  ،امالى ،ابن بابويه ،. شيخ صدوق١
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  پيـامبر  كـه  آنجـائي  از امـا  ؛نـدارد  ايـرادي  هيچگونه هم اسالم شريعت نظر از
ي ها و زمان زمان آن در شايد و باشد الگو ها زمينه همه در دخترش كه دارد دوست
 پيامبر معل و نباشد مقدور آنان براي يآالت زينت چنين تهيه كه باشند دختراني آينده
 زهراء؛ دخترش معنوي آينده و خوبي لذا است باالتر ازهمه  كه خواهد مي را 
 ايـن  هـم   زهـرا  و كند مي مخالفت تزئينات اين با لذا ندارد سازگاري تزئينات با

  شود.مي متوجه را حقيقت

   قيامت روز در زنان باطن و حقيقت

  فرمايد: مي  علي اميرمؤمنان
 كـه  حـالي  در را او و شـديم  مشرف  خدا رسول مبارك محضر به فاطمه و من

 چيـزي  چـه  فدايت، به مادرم و پدر گفتم: او به نموديم مشاهده كرد مي گريه شديداً
 آسمان به كه معراج شب در علي اي فرمود: حضرت است؟ واداشته گريه به را شما
 رو ازهمين نشناختم. را آنها كه بطوري ديدم شديد عذاب در را خود امت زنان رفتم،
  1.هستم گريان ديدم آنها عذاب شدت از آنچه براي
 و عمـل  زنان اين كه بگو من به فرمود: بزرگورش پدر به خطاب  فاطمه بعد

 رسول است؟ فرموده مقرر آنان براي را عذابي چنين خداوند كه بود چه روششان
   فرمود:  خدا
 از يشموهـا  بودكـه  ايـن  براي بودند، كرده آويزان موهايش به را او كه زني آن

  پوشانيد. نمي نامحرم مردان
  كرد. مي اذيت زبانش با را شوهرش كه بود اين براي بود، آويزان زبانش به كه زني آن
  كرد. مي زينت مردم براي را بدنش خورد، مي را بدنش گوشت كه زني آن

                                     
   خواهم آورد. انشاء اّهللاٰ » معاد از ديدگاه اسالم«در كتاب  ،تری در اين زمينه . مطالب مفصل١
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 شـوهرش  اجـازه  بـدون  خانـه  از اينكه ي برا بود، آويزان پاهايش به كه زني آن
  شد. مي خارج
  كرد. مي خوداري شوهرش با شدن همبستر از بود، آويزان پستانش دو به كه زني آن
 مسـلط  او بـر  هـا  وعقـرب  مارها و بود بسته يشها دست به پاهايش كه زني آن

 شـوي  و شسـت  و وضـوء  براي بوده آلوده و نجس كه آبي از اينكه براي بودند،
 لباس با همچنين و ؛است نموده نمي را نجسي و پاكي رعايت و كرده مي استفاده
 نمـازش  در و داد نمي انجام غسل حيض، و جنابت از پس و بوده كثيف و نجس

  كرد. مي سستي نيز
  داد. مي نسبت شوهرش به و شد دارمي بچه زنا راه از بود الل كور و كر كه زني آن اما
  كرد. مي عرضه مردان بر را خود كردند، مي جدا قيچي با را بدنش و صورت كه زني آن
 خـورد  مي را يشها روده كه حالي در سوخت، مي بدنش و صورت كه زني آن اما

  بود. عفت منافي عمل واسطه اينكه براي
  بود. دروغگو و چين سخن بود االغ بدن بدنش و خوك سر سرش كه زني آن
  بود. حسود و خوان آوازه دنيا در آنكه خاطر به بود سگ صورت به كه زني آن

 آن سـعادتمند  و كند ناراحت را شوهرش كه زني بر واي :فرمود خدا رسول آنگاه
  1»است. راضي او از شوهرش كه است يزن

  :نتيجه و برداشت

 حساب به ديگر دنياي در و شود مي وضبط ثبت دنيا دراين ما بد و خوب اعمال تمام
 حـدودي  تا دنيا همين در اوقات از بسياري در گناه، و ظلم اثر كنند. مي رسيدگي ما
 حقيقت خود و عين آخرت در اما؛ شود مي انسان دامنگير دنيوي، مجازات رتصو به

                                     
ج  ،بحـاراالنوار ،محمـد بـاقر ،مجلسـى ،١١ص  ،٢ج  ،عيون اخبارالرضا ،ابن بابويه ،شيخ صدوق .١

  ٢٤٦ص  ،١٠٣
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 بـه  كـه  هـايي  خانم و كندمي پيدا ظهور عمل تجسم صورت به كه بيندمي را عمل
 سـخت  خيلـي  آخـرت  كـه  بداننـد  بايد كنندنمي توجه خود اعمال و عفت و حجاب
  ها)خانم يبرا هشداري اما است معاد به راجع مطالب اين (اگرچه است.

  فرمايد: مي سبحان خداوند
ُهم َيرِجُعونَ  ُهم ِمَن الَعذاِب االَدنى ُدوَن الَعذاِب االَكَبرِ َلَعلَو َلُنذِيَقن  

 تـر بزرگ عـذاب  هنـوز  ايـن  اما چشانيم مي آنان به را )دنيا( نزديك عذاب حتما و
  1نيست. آخرت)(
  

  هچنين: و
ونَ مُ علَ م تَ نتُ اِّنا كّنا نسَتنسُِخ ما كُ 

٢  

  كرديم. مي برداري نسخه قبل از را كردارشما و رفتار تمام ما كه بدرستي
ن ُسوٍء َتـَود َلـو اَن ت مِ لَ مِ ما عَ  يرٍ ُمحَضراً َو ن خَ ت مِ لَ مِ فٍس ما عَ نَ  لُ َتِجُد كُ  َيومَ «

  »عيداً اََمداً بَ  هُ ينَ بَ  ها َو ينَ بَ 

 گناهكار فرد و بيند مي حاضر داده، انجام نيك كار از آنچه هركس قيامت روز در
  3.باشد زيادي فاصله داده، امانج بد اعمال از آنچه و او ميان دارد دوست

نـا مـاِل تَ يلَ يـا َو  ونَ ولُ قُ يَ  َو  ا فيهِ مّ مِ  قينَ ُمشفِ  مينَ جرِ ی المُ رَ تَ تابُ  فَ ُوضَِع الكِ  َو «

 راً َو وا حاضِ لُ مِ وا ما عَ َو َجدُ  يها َو اِالّ اَحَص  هً بيرَ الكَ  ًه َو غيرَ ُر َص تاب الُيغادِ ا الكِ هذَ 

  »داً حَ اَ  ُم ربكَ ظلِ اليَ 

 در چـه  آن از كه بيني مي را گنكاران شود. مي گذارده اعمال، نامه قيامت روز در

                                     
  ٢١آيه  ،سوره سجده ،قرآن. ١
  ٢٩آيه  ،سوره جاثيه ،قرآن .٢
  ٣٠آيه  ،آل عمران ،قرآن .٣
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 است كتابي چه اين برما واي اي گويند مي و دارند وحشت و ترسند مي است، آن
 همـه  و اسـت  برشمرده را آن اينكه مگر نيست، بزرگي و كوچك عمل هيچ كه

  1د.كن نمي ظلم احدي به ت پروردگار و ؛بينند مي حاضر را خود اعمال

  اعمال نامه

 بـه  را آدمـي  اعمـال  نامـه  قيامـت  روز فرمود:  صادق امام گفت: مردي
 در كه را آنچه آيا پرسيدم: بخوان. گويند مي او به سپس دهند، مي او دست
 خاطر به را همه مود:فر امام آورد؟ مي خاطر به و شناسد مي است، نامه اين
 هر خالصه و قدمي كردن جا به جا اي، كلمه زدني، برهم هرچشم آورد، مي

 ساعت همان گويا كه آورد مي خاطر به چنان است، داده انجام كه را كاري
 ايـن  برمـا  واي اي گويـد:  مي و شود مي بلند ش فرياد لذا است. داده انجام
 را آن مگرآنكـه  يسـت، ن بزرگـي  و كوچـك  كـار  هـيچ  كـه  است كتابي چه

  2است. برشمرده

  قيامت درروز بدن اعضای شهادت

 كنتـرل  بـزرگ  خـداي  نظر تحت و فرشتگان وسيله به ما اعمال و حركات تمام
 يا فرار براي راهي هيچ و دهند مي نشان ما به را آنها همه قيامت روز و شود مي
  3نيست. آوردن عذر

  فرمايد: مي سبحان خداوند

                                     
  ٤٩آيه  ،سوره كهف ،قرآن .١
   ٤٥٨ص  ،١٢ج  ،تفسير نمونه ،ناصر ،مكارم شيرازی. ٢
  ٣٦ آيه مرسالت ،٨٤آيه نحل  ،٦٥آيه  ،يسسوره  ،قرآن .٣
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ِ إَِلى الناِر َفُهْم ُيوَزُعوَن َوَيْوَم ُيْحشَ  َحتى إَِذا َما َجاُءوَهـا َشـهَِد  ﴾١٩﴿ُر أَْعَداُء اّهللاٰ

َوَقاُلوا لُِجُلـودِهِْم  ﴾٢٠﴿َعَلْيهِْم َسْمُعُهْم َوأَْبَصاُرُهْم َوُجُلوُدُهْم بَِما كَاُنوا َيْعَمُلوَن 

 ال ُ ةٍ لَِم َشهِْدُتْم َعَلْيَنا َقاُلوا أَنَْطَقَنا اّهللاٰ َل َمـر َشـْىٍء َوُهـَو َخَلَقكُـْم أَو ذِی أَنَْطَق كُل

ــُتْم َتْســَتتُِروَن أَْن َيْشــَهَد َعَلــْيكُْم َســْمُعكُْم َوال  ﴾٢١﴿َوإَِلْيــهِ ُتْرَجُعــوَن  َوَمــا كُْن

ـا َتعْ  ال َيْعَلـُم كَثِيـًرا ِمم َ  ﴾٢٢﴿َمُلـوَن أَْبَصاُركُْم َوال ُجُلوُدكُْم َوَلكِْن َظَنْنـُتْم أَن اّهللاٰ

ذِی َظَنْنُتْم بَِربكُْم أَْرَداكُْم َفأَْصَبْحُتْم ِمَن اْلَخاسِرِيَن  كُُم ال٢٣﴿َوَذلِكُْم َظن﴾  

 آوري جمـع  درآنجـا  و كشـانده  دوزخ آتش طرف به خدا دشمنان قيامت، روز
 و هـا  چشـم  و هـا  گـوش  رسـند،  مي دوزخ آتش به وقتي گناهكاران شوند، مي

 بـدن  اعضاي به مجرمان دهند. مي گواهي آنها گناه و جرم رب بدنشان پوست
 جـواب  در اعضـا  داديـد؟  شـهادت  مـا  اعمال بر و ما عليه چگونه گويند: خود

 سـخن  بـه  را مـا  آورد در نطـق  به را موجودات همه كه خداوندي آن گويند:
 شـما  گرديـد.  مـي  باز او سوي به باز و آفريد بار نخستين را شما او و واداشت

 هـا  گوش شهادت از كه نبود اين خاطر به كرديد، مي مخفي را گناهانتان اگر
 ونـد  خـدا  كرديـد  مـي  گمان بلكه داشتند، بيم بدنتان يها پوست و ها چشم و

 خيال همان ولي داند نمي و بيند نمي دهيد، مي انجام كه را اعمالي از بسياري
 از شـما  امروز و گرديد شما هالكت باعث سبحان، خداوند باره در شما باطل

  1»شديد. زيانكاران

  زهراء فاطمه الگوی بودن  شخصيت

  مسلمان يك الگوی (س) زهراء -١

 كه است نمونه مسلمان يك باشد  پيامبر دختر كه آن از پيش  فاطمه

                                     
  ٢٣ -١٩فصلت آيه . ١
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 از بلكـه  باشد مي پدرش كه جهت از نه دهد مي انجام را  پيامبر دستورات
 وظيفـه  آن دسـتورات  و ديـن  از تبعيـت  و است مسلمان زن يك كه نظر آن
 سوي از و است عبادت سرگرم سو يك از كه است مسلماني او .داند مي خود
 اسـت  اش يفـه ظو كه را آنچه اجتماعي امورات در تومتفا يها زمان در ديگر
 .دهد مي انجام

 نمونه صحابى و دختری الگوی  زهراء -٢

 كـه  پـدرش  كنـار  در ار خـود  دختري وظيفه كه پاك و عفيف است دختري فاطمه
 رسـول  دشـمنان  عنوان هب مشركان كه زماني دهد. مي انجام خوب است خدا پيامبر
 در خاشـاك  و خـاك  يـا  و حيـوان  شكمبه .رساندند مي وآزار اذيت را خدا پيامبر اهللا،

 بـا  كـه  اسـت  كوچولـو  دختـر  ايـن  .انداختنـد  مي پيامبر صورت و سر به نماز هنگام
 1.دارد برمـي  پيامبر صورت و سر از را گوسفند يها شكمبه خود، كوچك يها دست
 لقـب  ابيهـا  ام را او پيامبر و كند مي نوازش را پيامبر كه است عاطفه و مهر پر دختر
 انجـام  را مادرانـه  يهـا  محبـت  كه هستي من مادر كوچولو دختر تو يعني؛ دهد مي
 عـادي  صـورت  بـه  را خـدا  پيامبر احترام، باب من شد نازل آيه كه زماني .دهي مي

 جـاي  به  زهراء حضرت كه »اهللا رسول يا« دييبگو و نزنيد صدا بازاري و كوچه
 شـما  دختـرم  فرمودند:  خدا پيامبر كه اهللا رسول يا گفت مي پدرجان كلمه گفتن
 2است.تر  بخش لذت من براي كه بگوييد پدرجان همان

 ايـن  كـه  تاسـ  پدرش اينكه بعنوان نه كرد مي اطاعت خدا رسول از  فاطمه
 كـه  اهللا رسول بعنوان پدرش از  زهراء اما كرد اطاعت پدر از بايد است واضح

                                     
  ٣٧ص  ،فاطمه برترين بانوی اسالم ،على ،. قائمى١
  ١٠١ص  ،زهرا (س) برترين بانوی جهان ،ناصر ،. مكارم شيرازی٢
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 كرد. مي اطاعت است، واجب خدا رسول از اطاعت

  نمونه همسری  زهراء -٣
 از سرشار اما برد مي بسر فقر در ماديات نظر از كه است كسي همسر  فاطمه
 از كه شود مي مردي همسر هاينك از است خوشحال  فاطمه و باشد مي ايمان
 بـراي  خانه در  فاطمه است. آورده ايمان  پيامبر به كه است نفري اولين
 بـراي  نـان  و آرد آن درآمـد  از و كند مي ريسي پشم همسرش، زندگي به كمك
 اسـت.  همسرش همراز و همفكر زندگي ناماليمات در او كند. مي فراهم خانواده

 و آوري رنج و كننده دلسرد كلمات حتي مرع همه در و دارد دوست را شوهرش
 دل و اسـت  نگفتـه  هـم  كنايـه  صـورت  بـه  حتي همسرش بهاي  كننده مايوس
 علـي  براي خوبي مأمن و پناهگاه  فاطمه است. نياورده درد به را علي
 از بعـد  و گويـد  مـي   زهـراء  به روزگار يها نامردي از يشها دل درد كه است
 لـذا  و بيند نمي خود مأمن و همراز را كسي كه تاس علي اين  زهراء وفات
 گويد. مي چاه به را يشها دل و درد
 را او و كنند اقتدا  زهراء به زندگي مشكالت در توانند نمي امروز همسران آيا

 و زن اگـر  نگوينـد.  همسرانشـان  به رااي  كننده دلسرد كلمات و دهند قرار الگو
 بـا  هسـت،  هـم  ر گذ زود معموال كه قرف عين در و زندگي ناماليمات در شوهر
 و است بخش لذت چقدر باشند همديگر كننده دلگرم و حال كمك و بسازند هم
 آيد. مي خوش تفاهم اين از را خدا

 نمونه مادری - ٤

 خيلي فرزندان نمودن تربيت لذا دارند، ما زندگي در مهمي نقش فرزندان خانواده در
 دختـر  تربيـت  گويند: ها مي بعضي بگذاريم. قتو ها آن براي بايد بسيار و است مهم
 دشـوار  خيلـي  پسـر  تربيـت  گوينـد:  مـي  هم ها بعضي است. سخت و مشكل خيلي
 السـالم  عليهمـا  حسـين  و حسـن  يها بنام پسر دو هم  زهراء حضرت باشد. مي

 يهـا  نـام  به دختر دو هم و داد جامعه تحويل انسانيت نمونه عنوانه ب و كرد تربيت
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 در را  زينب حضرت پررنگ نقش كه كرد تربيت السالم عليهما لثومك ام و زينب
 بودند.  محمدي اسالم دين و قرآن يها ارزش نگهبان همگي ايد. شنيده كربال
 كه كرد مي عمل طوري اما كرد نمي رفتن مسجد به مجبور را فرزندانش  فاطمه
 گفـت:  مـي  ندانفرز به  فاطمه دويدند. مي مسجد طرف به خود به خود فرزندان
 واگـر  كنـد  مـي  سـخنراني  و هسـت  مسجد در االن بزرگوارتان جد عزيزم، فرزندان
 مـن  بـراي  و بياييـد  بعـد  و بدهيد گوش و برويد مسجد به توانيد مي داشتيد دوست
  آورد. مي بار مسجدي را ها بچه طريق اين از لذا و كنيد تعريف

  اهميت مادر
در از اهميت و جايگاه خاصي برخوردار است در فرهنگ ديني ما مسلمانان، پدر و ما

شـده اسـت ذكـر     عنـوان  كه درباره اهميت مادر اي از احاديثي را كه در اينجا گوشه
  نمايم. مي
 :السالم مام سجاد عليها

ْلبَِهـا َفَحّق أُّمك َفأَْن َتْعَلَم أَنَّها َحَمَلْتك َحيُث َال يْحِمُل أََحٌد أََحداً َو أَْطَعَمْتك ِمْن ثََمَرةِ قَ 

َما َال يْطِعُم أََحٌد أََحداً َو أَنَّها َوَقْتك بَِسْمِعَها َو َبَصرَِها َو يدَِها َو رِْجِلَهـا َو َشـْعرَِها َو 

َبَشرَِها َو َجِميعِ َجَوارِِحَها ُمْسَتبْشَِرًة بَِذلِك َفرَِحًة ُمَوابَِلًة ُمْحَتِمَلًة لَِما فِيهِ َمكُروُهَهـا 

ُلَها َو َغّمَها َحّتى َدَفَعْتَها َعنْك يُد اْلُقْدَرةِ َو أَْخَرَجْتك إَِلى اْألَْرِض َفَرضِيْت َو أََلُمَها َو ثِقْ 

أَْن َتْشبََع َو َتُجوَع هِى َو َتكُسَوك َو َتْعَری َو ُتْروِيك َو َتْظَمأَ َو ُتظِّلك َو َتْضـَحى َو 

ا َو كاَن َبْطنَُها َلك وَِعاًء َو َحْجُرَها َلك ِحـَواًء ُتنَّعَمك بُِبْؤسَِها َو ُتَلّذَذك بِالنّْوِم بِأََرقِهَ 

نَْفُسَها َلـك وَِقـاًء ُتَباشِـُر َحـّر الـّدنْيا َو َبْرَدَهـا َلـك َو ُدوَنـك  َو ثَْديَها َلك سَِقاًء َو 

ِ َو َتْوفِيقِهِ    1.َفَتْشكُرَها َعَلى َقْدرِ ذَلِك َو َال َتْقدُِر َعَليهِ إِّال بَِعْوِن اّهللاٰ
، ديگري را كس يچكه ه يا گونه ادرت آن است كه بداني، او تو را حمل كرد بهحق م

بـه ديگـري    كـس  يچو از شيره جانش به تـو بخشـيد كـه هـ     كند يچنين حمل نم

                                     
 ٢٩نامه امام سجاد (ع)، محمدحسن دعايى، ص  رساله حقوق امام سجاد (ع). زندگى. ١



  زيستن الگوي سالم اهللا عليها فاطمه  □ 136

 

. و با تمام وجودش از تو نگهداري كرد و برايش مهم نبـود كـه خـودش    بخشد ينم
بياشامد، خـودش برهنـه    گرسنه بماند و به تو غذا بدهد، خود تشنه باشد و به تو آب

باشد و به تو لباس بپوشاند، خودش در مقابل آفتاب باشد و تو را زير سايه نگه دارد، 
از خواب خود به خاطر تو چشم بپوشد. او تو را از گرماي تابستان و سرماي زمستان 

ها را تحمل كرد]، تا تـو بـراي او باشـي. تـو توانـايي       حفظ كرد. [مادر همه اين رنج
  .»ري از مادرت را نداري، مگر با ياري و توفيق خداوند متعالشكرگزا

 :آله و سّلم عليه و   اّهللاٰ  ىرسوُل اّهللاٰ صل
هُ  ُجِل اُم أعَظُم الناِس َحّقا على المرأةِ َزوُجها، وأعَظُم الناِس حّقا َعَلى الر. 

 :آله و سلّم عليه و   اهللا يپيامبر خدا صل
 1.حقّ را بر مرد، مادر او دارد نيتر و دارد و بزرگحقّ را بر زن، شوهر ا نيتر بزرگ

 :السالم اإلماُم الّصادُق عليه
بي صلى

؟  عليه و  اّهللاٰ   جاَء رُجٌل إَلى الن َمـن أَبـر ، آله و سّلم فقاَل: يا رسـوَل اّهللاٰ

َك، قاَل: ثُ  َمن؟ قاَل: اُم َك، قاَل: ثُم َك، قاَل: ثُّم َمن؟ قاَل: اُم ّم َمن؟ قاَل: أباكَ قاَل: اُم. 
 :السالم امام صادق عليه

آله و سلّم آمد و عرض كرد: اى رسـول خـدا،    عليه و  اهللا   مردى خدمت پيامبر صلى
به چه كسى نيكى كنم؟ فرمود: به مادرت. عرض كرد: سپس به چه كسى؟ فرمـود:  
 به مادرت. عرض كرد: بعد از او به چه كسى؟ فرمود: به مادرت. عرض كرد: سـپس 

 2.به چه كسى؟ فرمود: به پدرت
 :آله و سّلم عليه و  اّهللاٰ   رسوُل اّهللاٰ صلى

هاتِ  ُة َتحَت أقداِم االُمالَجن. 

 3بهشت، زير پاى مادران است

                                     
 ٢٥٤منتخب ميزان الحكمة:  ٤٤٧٧١العّمال:  كنز. ١
 ٦١٤ منتخب ميزان الحكمة: ٩/  ١٥٩/  ٢الكافي: . ٢

 ٦١٤منتخب ميزان الحكمة:  ٤٥٤٣٩كنزالعّمال: . ٣
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 پيامبر اكرم (ص)
خداونـد   زيارت كند بار كيكسي كه قبر پدر و مادر يا يكي از آن دو را در هر جمعه 

 1.سدينو يمو او را نيكوكار  بخشد يماو را 
شده است اگر وارد قبرسـتان شـديم و اول قبرسـتان، قبـر      (درباره اهميت مادر گفته

باشد. كدام يك را اول زيارت كنيم  باشد و آخر قبرستان، قبر مادرمان مي پدرمان مي
  )گفته شده است اول برو قبر مادرت را زيارت كن و سپس قبر پدرت را

 پيامبر اكرم (ص)
 كنيد تا فرزندانتان به شما نيكي كنندبه پدرانتان نيكي 

 2.كنند يپوش چشمشما  يها زنبه   كنيد تا ديگران نسبت يپوش چشماز زنان مردم 
 

 پيامبر اكرم (ص)
 3.فرزند به پدر و مادرش عبادت است زيآم محبتنگاه 

 

 امام رضا (ع)
  صيتولي در مع نيكي به پدر و مادر واجب و الزم است اگرچه مشرك و كافر باشند

 4.خدا نبايد اطاعتشان كرد

  داستان

ي كي در. خواندم يمدر انگلستان در دوره دكتري درس  كرد يميكي از دوستان نقل 
(س) و روز مادر بود. خيلي دلم براي  زهرامصادف با شب والدت حضرت  ها شباز 

 مادرم تنگ شد، غمگين بودم؛ زيرا كه از مادرم دور بودم، مـن در انگلسـتان و او در  
                                     

 )٢(مستدرك الوسائل، ج  ،468، ص 16كنز العمال، ج . ١
 466، ص 16كنز العمال، ج . ٢

 80، ص 74، ج بحاراالنوار. ٣

 72، ص 74، ج بحاراالنوار. ٤
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ي را تهيـه كـنم و   گل دستهيك  ها يرانياو رسوم ما  رسم بهايران بود، تصميم گرفتم 
هر خانمي را كه در قد و قيافه مادر ديدم، اين  روم يمفردا در بين راه كه به دانشگاه 

ي را در قـد  خانم را به او هديه نمايم. خالصه فردايش در بين راه دانشگاه، گل دسته
روز مـادر هديـه دادم و بـا     عنوان بهرا به او  گل دستهدم و اين و قيافه مادرم پيدا كر

را گرفـت و شـروع    گل دستهزبان انگليسي گفتم مادر بفرماييد اين هديه براي شما. 
را به شـما دادم. گفـت    گل دستهگفتم مادر ناراحت شدي كه  ...كرد به گريه كردن 

ه از فرزندانم لفظ مـادر را  اما من چهار سال است ك كنم يمخير، بلكه از شما تشكر 
 هـا  آنبـود. يعنـي از    بخـش  لذت ! خيلي برايمجان مادرو اآلن شما گفتيد  ام دهينشن

دادم كه ما مسلمانان  حيتوض. بعد من براي او پرسند ينمو احوالم را  ام دهيندمحبت 
 بـه  و نامنـد  يم كه آن را روز مادر باشد يم در ايران، امروز، روز تولد دختر پيامبرمان

  .ميبر يمو كادو براي مادرمان  گل دستهمناسبت اين روز فرخنده، هدايايي را از قبيل 
مرده  واقعاًالزم به ذكر است كه احساس و عواطف در بعضي از كشورهاي اروپايي  

امـا در فرهنـگ دينـي مـا      برند يماست و بيشتر پدر و مادرها را به خانه سالمندان 
و چقـدر   ميورز يمعشق  ها مادربزرگبه پدر و مادر و  مسلمانان، چقدر زيبا است كه

را  شـان يها نـوه هم  ها آن چقدرو  دارند يمرا دوست  ها مادربزرگو  پدربزرگ، ها نوه
. اين موهبـت بـه خـاطر تربيـت شـدن در      كنند يمو به آن افتخار  دارند يمدوست 

  .باشد يمدر زندگي اجتماعي ما  فرهنگ ديني و نقش عملي دين اسالم
  

  ی حقارت فرزندان ها و پيشگيری از عقده (س) فاطمه - ٥

عقده حقارت يك حالت رواني و روحي اسـت كـه گـاهي بوسـيله پـدر و مـادر در       
آيد و عواقب سوء و خطر ناكي خواهد داشت. ترجيح دادن بعضي  مي كودكان بوجود

  خانواده بر بعضي ديگر، يكي از موجبات عقده حقارت است.از كودكان 
شدند و فرزندان خود  نمي ياء بزرگوار اسالم هر گز مرتكب چنين خالف اخالقلذا اول

نگريستند و رفتارشان با تمام فرزندان يكسان و يك نواخت بود.  مي را به يك چشم
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  خوانيد:  مي بهترين شاهد داستاني است كه از خود حضرت فاطمه (س)
اگانه چيزي را بـر  در روايات آمده است كه حضرت حسن و حسين (ع) هر كدام جد

گفت: خط من از خط تو بهتـر اسـت و    مي نوشتند، آنگاه حسن به حسيناي  صفحه
  گفت: خط من بهتر است.  مي حسين به حسن

فاطمه (س) رفتند و درخواست داوري كردنـد. حضـرت   بناچار نزد مادرشان حضرت 
از پـدرتان  را برنجاند، لذا فرمود: برويد  ها فاطمه (س) كه دوست نداشت يكي از آن

دادنـد و داوري خواسـتند، حضـرت    يشـان را نشـان   ها داوري بخواهيد، رفتند و خط
برويـد از  رنجيده خاطر شود لذا فرمود:  ها كه يكي از آن(ع) هم دوست نداشت علي

كنم تـا آنكـه    نمي جدتان بپرسيد. رسول خدا (ص) هم فرمود: من بين شما قضاوت
خـواهم. وقتـي از پرسـيدند،     مـي  ت: از خـدا اسرافيل قضاوت نمايد، اسرافيل هم گف

خداوند متعال داوري بين آن دو برادر را به مادرشان فاطمه (س) ارجاع داد. حضرت 
اي  كنم. آن حضرت گردنبندي داشت فرمود: مي زهرا (س) گفت: خدايا اينك داوري
كـنم هـر كـس     مـي  ي اين گردنبنـد را پخـش  ها فرزندان من توجه كنيد، من دانه

ي آن را هـا  را جمع كند، خط او بهتر است. گردنبد را درآورد و دانـه  ها دانه بيشترين
پخش كرد. در جنين وقتي جبرئيل كنار قائمه عرش خدا بود، مأمور شـد بـه زمـين    

رنجيده نشود. جبرئيـل امـر   ي گردنبد را نصف كند تا خاطر هيجكدام ها بيايد و دانه
   1ترام به عمل آورد.خدا را اطاعت كرد و از حضرت حسن و حسين اح

 واليت برای نمونه مدافعى و يار -٦

 راه ايـن  در هـم  خـودش  شيرين جان حتي و كرد مي دفاع واليت از  فاطمه
 باشـد  مـي  شـوهرش  كه ناسيوناليستي بعد بخاطر علي از  فاطمه گذاشت.

                                     
اخــالق  ،محمــد مهــدی ،تــاج لنگــرودی ،٣٠٩ص  ،٤٣ج  ،بحــار االنــوار ،محمــدباقر ،. مجلســى١

   ٢٦(س) ص فاطمه
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 دفـاع  هسـت  اميرالمـؤمنين  و مسلمين امر ولي اينكه بخاطر بلكه كرد نمي دفاع
  است. شرعي واجب واليت از محض تبعيت و اطاعت زيرا كرد؛ مي

  فاطمه ذاتى ارزش -٧

 و بـودن  اهللا رسـول  دختـر  خاطر به ما نزد در  فاطمه شخصيت و احترام چه اگر
 ضمن اما؛ باشد مي بودن اليتو و امامت مادر و بودن اميرالمؤمنين همسر همچنين
 و محتـرم  هـم  خـودش  جـاي  در و دارد بـر  در را صفات اين همه  زهراء اينكه،

 ذاتي كه باشد مي خودش جود ذي وجود در  فاطمه شخيصت اما است، ارزشمند
 ولي است داشته هم ديگري دختران  پيامبر وگرنه است كردني كسب و الصفات

 در (س)فاطمه شخصيت پس نكردند كسب را  فاطمه ذاتي شخصيت هيچكدام
 مـادر  و واليـت  همسـر  و پيـامبر  دختـر  عنوان هب نه خورد مي رقم (س)فاطمه خود

 بـه  نسـبت  شبانه نيازهاي و راز و عبادت كردني كسب و دروني صفات اين امامت.
 است. شده (س)فاطمه ماندگاري رمز باعث كه است خالق و معبود

 نامحرم از پرهيز و  زهراء -٨

 كـه  كـرد  مشـاهده   خـدا  پيـامبر  شـد.   علي خانه وارد نابينايي مرد روزي
 است نابينا مرد اين دخترم فرمود:  پيامبر رفت. و برخاست  زهراء تحضر

 دادند: جواب  زهراء حضرت و
  »اَلريحَ  َيُشم  ُهو و اَراهُ  َفاِّنى َيراتى َيكُن َلم اِن« قالت:

 كند. مي استشمام را بوي مرد آن و بينم مي را او كه من ولي بيند نمي مرا او اگر
 پنجگانـه  حـواس  يا و اعضايشان از يكي كه كساني است شده اثبات علمي نظر از

 و زنـان  آيـا  گردد. ميتر  قوي ديگرشان حواس و اعضاء دهند، مي دست از را اشان
 اي، شناسـنامه  نه دانند، مي  زهراء حضرت عملي پيرو را خود اگر امروز دختران

 آيـا  نماينـد.  مـي  رعايت را بزرگوار بانوي اين دستورات و كنند مي پرهيز نامحرم از
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 آمد و رفت ها دانشگاه و ها شركت ،ها سازمان و ادارات بازار، در كه دختراني و زنان
 سـعادت  بـه  خوشـا  دهنـد.  مـي  قرار خودشان سرلوحه را نامحرم از پرهيز كنند، مي

    1نمايند. مي رعايت كه كساني آخرتي و دنيوي

                                     
  ٢٨٩ص  ،چهل مجلس هزار حديث ،احمد ،. دهقان١



 

 

  
  
  

  سؤاالت فصل دوم 
  

زد به اُم سلمه  مي انه آن حضرتخ صيف شخصي كه درپيامبر (ص) در تو .1
 چه فرمودند؟

حضرت علي (ع) هنگام خواستگاري حضرت زهراء (س) به رسول خدا چه  .2
 فرمودند؟
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 امام صادق (ع) در باره اجر مادر در رابطه شير دادن چه فرمودند؟ .14
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   سوم: فصل
   پيامبر وفات از بعد (س) فاطمه

  چيست؟ فرَج  و هعَ جامِ  ، فاطمه فصَح مُ 

 از و است خارج افراد ساير درتق از كه بودند، علومى داراى ما معصوم پيشوايان
 - 1 از: بـود  عبـارت  كـه  كردنـد  مى استفاده آنها از بود آنان دست در كه منابعى
  جفر -3 جامعه - 2 زهرا فاطمه مصحف

  چيست؟ (س) فاطمه ُمصَحف

  زهـرا  برفاطمـه  ييهـا  غصه و غم كرد، رحلت  اكرم امبريپ كه آن از پس
 او بـا  و دهد خاطر يتسل را  زهرا حضرت تا فرستاد را يملك خداوند شد. وارد

ـ جر نيا  فاطمه .ديبگو سخن ـ  .گفتنـد   نيرالمـؤمن يام بـه  را اني  يعل
 ، زهـرا  كـن.  خبـر  مـرا  يديشن را او يصدا و يديد را ملك هرگاه فرمودند:

 نيد،شـ  مـي  كـه  را آنچـه   نيرالمـؤمن يام كـرد  خبـر  ملك ازآمدن را  يعل
 نكـه يا تـا  افتـاد؛  خواهـد  اتفـاق  كـه  اسـت  يعيقاو به مربوط مطالب نوشت. مي

 اكنون و باشد مي مشهور » فاطمه مصحف« نام به كه آمد در كتابي بصورت
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  1باشد. مي (عج) االعظم اهللا بقيه حضرت نزد كتاب آن

  مصحف به ( ره ) خمينى امام اشاره

 زهـرا  حضـرت  مصـحف  خـود،  نامـه  تيوصـ  در اهللا رحمه ينيخم امام حضرت
 مـا « :سـد ينو مـي  نيچنـ  و كنـد  مـي  يمعرفـ  عهيشـ  افتخارات از را مهاالساليعل

 ائمـه  از خواننـد،  مـي  صـاعد  قـرآن  را آن كـه  بخـش  اتيح هيادع كه ميمفتخر
ـ  بـن  نيحسـ  عرفـه  يدعـا  و امامـان  هيشعبان مناجات ماست. نيمعصوم  و يعل
 شده الهام كتاب كه هيفاطم فهيصح و  محمد آل زبور نيا ه،يسجاد فهيصح
  2».ماست از است، هيمرض يزهرا به يتعال خداوند جانب از

   زهراء حضرت مصحف باره در  صادق امام كالم

نع حمبنِ اد قالَ ثمانع:  
ِ بدِ باعَ اَ  عُت مِ َس «  كَ ذلِ  َو  ئةَ اَ مَ  َو  شرينَ عِ  َو  ةَ مانيَ ثَ  ةَ نَ َس  ةُ قَ نادِ الزَ  رُ ظهَ : تَ ولُ قُ يَ  � اّهللاٰ

: قـالَ ؟ فَ � ةَ َمـفاطِ  ُف صحَ ما مُ  : َو لُت قُ : فَ قالَ  ». � ةَ مَ فاطِ  فِ صحَ مُ «فى  رُت ظَ ى نَ نّ ِالَ 

 ِ َ  ن ا  نِ حـزَ ن اَ مِ  هِ فاتِ ن َو مِ  � ةَ مَ لى فاطِ عَ  لَ خَ دَ  � هُ بي نَ  َض بَ ا قَ مّ عالى لَ تَ  َو  كَ بارَ تَ  اّهللاٰ

ِ  هُ مُ علَ ما ال يَ  ُ ال ا ِ  لَ رَس اَ فَ  ل جَ  َو ز عَ   اّهللاٰ ت كَ شَ ها. فَ ثُ حدِ يُ  ها َو مَ نها غَ ى عَ لّ َس كاً يُ لَ يها مَ لَ ا

ِ  كَ ذلِ  ِ لَ  قالَ . فَ � نينَ ؤمِ المُ  ميرِ لى اَ ا ـ عتِ مِ َسـ َو  كَ ذلِ بِ  تِ س اَحَ  ذها: ا ولى ُقـ وَت الص

: قـالَ  م : ثُ فاً. قالَ صحَ مُ  كَ ن ذلِ مِ  َت ى اُثبِ تّ حَ  عَ مِ ما َس  ل كُ  بُ كتُ يَ  لَ عَ جَ ، فَ تهُ مَ علَ اَ لى. فَ 

 اَمّ    ؛ونُ كُ ما يَ  لمً عِ  ن فيهِ لكِ  َو  رامِ الحَ  َو  اللِ الحَ  نَ مِ  يَس لَ  هُ ا اَن

 ق. ه. 128 سـال  فرمـود:  كـه  شنيدم  صادق امام از گويد: مي عمان بن حماد
 مطلب اين و كردم نگاه را  فاطمه مصحف من زيرا خواهندكرد؛ ظهور زنادقه

                                     
  ٢٤١ص  ،١ج  ،اصول كافى ،محمد بن يعقوب ،. شيخ كلينى١
   اول وصيت نامه ،وصيت نامه ،روح اّهللاٰ  ،. امام خمينى٢
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  چيست؟ فاطمه مصحف گفتم: ديدم. آنجا را
 خـدا  فقـط  كه حدي يب غصه و غم كرد، رحلت  اكرم پيامبر كه وقتي فرمودند:

 را  زهـرا  حضـرت  تا فرستاد را ملكي خداوند شد. وارد  زهرا برفاطمه داند، مي
  اميرالمـؤمنين  با را جريان اين  فاطمه بگويد. سخن او با و دهد خاطر تسلي

 مرا شنيدي را او صداي و ديدي را ملك هرگاه فرمودند:  علي .در ميان گذاشتند
 كـه  را آنچه  اميرالمؤمنين كرد خبر ملك ازآمدن را  علي ، زهرا كن. خبر
  صـادق  امام سپس شد. نوشته مطلب آن از كتابي اينكه تا نوشت؛ مي شنيد، مي

در  كه وقايعي بلكه نيست؛ خدا حرام و حالل » فاطمه مصحف« در اما فرمودند:
  1»است. خبر داده شده افتاد خواهد قاتفا آينده
   زهراء حضرت مصحف رهبا در  صادق امام كالم

  :ولُ قُ يَ  (ع) قَ ادِ الصّ  ن اِ 
ِ فِـ قـرَ نُ  َو  بِ لوُ فى القُ  كثٌ مَ  َو  ورٌ زبُ مَ  َو  رٌ منا غابِ لِ عُ «  فـرَ نا الجَ نـدَ عِ  اَن  َو  ى االَسـما ع

 حتاجُ ما تَ  ميعُ فيها جَ  ةُ عَ ا الجامِ نَ ندَ عِ  َو  � ةَ مَ فاطِ  َف صحَ مُ « َو  َض بيَ االَ  فرَ الجَ  َو  رَ حمَ االَ 

ِ  اُس النّ  ـاَ  َو  ونُ كُـمـا يَ بِ  لمُ العِ ؛ َفـرُ ا الغابِ م : اَ قالَ . فَ المِ ا الكَ هذَ  فسيرِ ن تَ عَ  لَ ئِ ُس فَ  يهِ لَ ا ا م

 ى االَ فِ  رُ قِ الن ِ ـاَ  م َو هُ شخاَص ری اَ النَ  م َو هُ المَ كَ  عُ سمَ نَ  ةِ كَ الئِ المَ  ديثُ حَ فَ  سماع فـرُ ا الجَ م 

ِ  ولِ ُس رَ  الحُ َس  فيهِ  عاءٌ وَ فَ  رُ االَحمَ  ا م اَ  َو  يتِ البَ  هلَ نا اَ مُ قائِ  ومَ قُ ى يَ تّ حَ  جَ خرُ ن يَ لَ  َو  � اّهللاٰ

ِ  وسى َو مُ  ةُ وراتَ  فيهِ  عاءٌ وَ فَ  ُض بيَ االَ  فرُ الجَ  ِ  َو  دَ داُو  رِ بـوُ زَ  عيسى َو  نجيلِ ا ِ  بُ اتـك  اّهللاٰ

ِ  كُ ملِ ن يَ مَ  سماءٍ اَ  َو  ثٍ ن حادِ مِ  ونُ كُ مايَ  فيهِ فَ  َة (س)مَ فاطِ  ُف صحَ ا مُ مّ اَ  ولى َو االُ  ن لى اَ ا

ِ  وَ هُ ؛ فَ ةُ عَ ا الجامِ م اَ  َو  ةُ عَ االّس  ومَ قُ تَ  ِ رعاً ذَ  ونَ بعُ َس  هُ ولُ طُ  تابٌ ك ِ  ولُ ُسـرُ  مـالءُ ، ا  (ص)اّهللاٰ

ٍ ن فَ مِ  ِ  َو  فيـهِ  هِ دِ يَ بِ  (ع)بِ بى طالِ اَ  لى بنِ عَ  طِ خَ  َو  فيهِ  لق ِ جَ  اّهللاٰ ِ  حتـاجُ مـا تَ  ميـع  يـهِ لَ ا

ِ  اُس النّ  ِ  َو  ةَ لدَ الجَ  َو  دشِ الخَ  اَرَش  فيهِ  ن ى اَ تّ حَ  ةِ يامالقِ  ومِ لى يَ ا   ؛ةِ لدَ الجَ  صَف ن

                                     
  ٤٣ص  ،بصائر الدرجات ،ابوجعفر ،صفار قمى ،٤٤ص  ،٢٦ج  ،بحار االنوار ،دباقرمحم ،مجلسى .١
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  فرمود:   صادق امام
 در كـه  »نقـري « ما يم.دان مي را نيات و قلبي مسائل ما دانيم؛ مي را مزبور و غابر ما

 مـا  نـزد  در شناسيم. مي را »يدسف جفر« و »قرمز جفر« دانيم. مي را رود مي ها گوش
 كـه  چيزهـايي  همـه  كه است »اي جامعه« ما پيش در است.  فاطمه مصحف«

  چه؟ يعني كالم اين شد: سؤال هست. آن در دارد نياز آن به انسان
 يعنـي  ؛»مزبـور « شـود  مي واقع آنچه دانستن يعني ؛»غابر« فرمودند:  امام«

 ديگـران  ذهنـي  اوهـام  ؛»قبلـي  يها نكته« اما ؛است داده رخ قبالً آنچه دانستن
 را آنهـا  مـا  كـه  باشد مي الئكهم سخن ؛ها گوش در »نقر« .دانيم مي ما كه است
 موسي تورات كه است ظرفي »جفرقرمز« بينيم. نمي را خودشان ولي م؛شنوي مي
 مصـحف « امـا  ؛اسـت  آن در خداونـد  اولـي  بكتا و داود زبور و عيسي انجيل و

 قيامـت  وزر تا پادشاهان اسامي و داد خواهد رخ حوادث از آنچه پس ، فاطمه
 پيـامبر  است ذرع هفتاد آن طول كه است كتابي »جامعه« اما ؛است آمده آن در

 علي حضرت و است فرموده را آن مطالب  خـدا  بـه  اسـت.  نوشته را آن 
 در حتـي  است، شده نوشته دارد، نياز قيامت روز تا انسان آنچه تمام آن در قسم!
 شـالق  فنص و شالق يك دارد، وجود نيز كم بسيار خسارت مقدار جامعه كتاب
  1»است. شده انبي آن در نيز

   زهراء حضرت مصحف درباره  صادق امام كالم
 بيت، اهل به پيامبر صحابه از افراد نزديكترين ى جمله از انصارى عبداللَّه بنجابر

 بـه  را خـدا  پيـامبر  سـالم  او باشد. مى السالم عليهم فاطمه حضرت به مخصوصا
  ت.گرف قرار بزرگ امام آن كنار در و رسانيد باقر امام حضرت
 سـؤال  مـن  گفـت:  جـابر  بـه  پـدرم  روزى فرماينـد:  مـى   صادق امام حضرت

                                     
 ،٤٣ج  ،بحـار االنـوار ،محمد باقر ،مجلسى ،١٤٠ای از كوثر ص  جرعه ،على رضا ،سبحانى نسب. ١

  علل الشرايع ،شيخ صوقاز  ٦٦ - ٧٩ص 
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  است؟! مقدور برايتان زمانى چه بپرسم، تو از خواهم مى و دارم خصوصى
  نمايم. فيض كسب حاضرم بخواهيد وقت هر گفت: جابر
 كـه  را لوحى ببينم بگو جابر! پرسيد: سپس و كرد ديدار محرمانه وى با  باقر امام
  شنيدى؟ چه لوح آن مورد در او از و بود؟ چگونه اى ديده (فاطمه) مادرم دست در

 بـه  تهنيـت  عرض براى حسين امام والدت از پس روزى خدا به سوگند گفت: جابر
 زمـرد  مثـل  كـه  ديـدم  او دسـت  در را سـبزرنگى  لـوح  ناگاه رسيدم، بانو آن حضور
 به كرد مى توجه جلب خورشيد نور مانند رنگ سفيد هايى نوشته آن در و درخشيد مى
 چـه  آن در و چيسـت  لـوح  ايـن  پيـامبر!  دختر اى باد فدايت مادرم و پدر گفتم: وى

 بـراى   پيـامبر  توسـط  و خدا جانب از كه است لوحى اين فرمودند: است؟ نوشته
 فرزنـدانم  و  اميرالمـؤمنين  شـوهرم  و  خدا رسول نام آن در و شده هديه من
 جملـه  از كـردم،  استنساخ ها نوشته آن روى از من د:گوي مى جابر است. گرديده درج
 اللَّـه  صلوات محمد آل قائم تا على حضرت از اطهار ائمه يكايك نام و خدا پيامبر نام

  بود. آمده آنها مادر و پدر نام با همراه اجمعين عليهم
 عرضـه  مـن  بـراى  را آن تـوانى  مى جابر! يا فرمودند: آنگاه  باقر امام حضرت
  بـاقر  امـام  حضـرت  و گذاشت خود مقابل در و كرد آماده را لوح جابر كنى؟
  كرد. قرائت حفظ از بود آمده آنجا در را آنچه لوح، آن به توجه بدون
 حتى خواند مى حضرت آنچه كردم، مى نگاه خود لوح به دقيقا من گويد: مى جابر
  1نداشت. اختالف بود من نزد در كه لوحى با حرف يك

   هفاطم مصحف محتواى

 روز تـا  جهـان  ى آينده در اطالعاتى و اخبار شامل: عليهاالسالم فاطمه مصحف

                                     
ه در ايام رسالت پيامبر هاى ديگر ك اى بود مانند صحيفه صحيفه» لوح«قابل توجه است كه اين . ١

  )٤٣٥تا  ٤٣٢، ش ١٤١تا  ١٣٦، ص ٢به دخترش فاطمه رسيده بود. (فرائد سمطين، ج 
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 جنايـات  انـواع  و سـتمگرى  حضـرت،  آن ىها يهذر و فرزندان سرنوشت قيامت،
 كتـاب  ايـن  باشد، مى اخبار و علوم قبيل اين از و داد بى پادشاهان و جور خلفاى

 و احكـام  يـا  و آنقـر  ى ارهدرب چيزى ولى است، قرآن برابر سه حجم نظر از كه
 كه است، كرده ترسيم رستاخيز روز تا را تاريخ ى آينده بلكه ندارد، حرام و حالل
  كنيم: مى نقل زمينه اين در حديث چند اينك

 آن نمـود،  سـوال  عليهاالسالم فاطمه مصحف مورد در  صادق امام از ابوبصير
  فرمودند: او جواب در حضرت

ِ قُ  ثلُ مِ  يهِ ف فِ صحَ مُ  ُ  و اتٍ رّ مَ  الثُ م هذا ثَ كُ رآن ِ ن قُ مِ  يهِ ما فِ  اّهللاٰ   .دٌ واحِ  رٌف م حَ كُ رآن

 يـك  در ولكـن  اسـت،  موجـود  قـرآن  اين برابر سه عليهاالسالم فاطمه مصحف
  1ندارند. مشابهت نيز حرف
 نزد در فاطمه مصحف فرمايند: مى كه داريم  كاظم امام از را حديث اين شبيه
  2نيست. آن در رآنق احكام از چيزى ولى است، من

 يكصد ى سنه در فرمودند:  صادق امام روزى كه است آمده عثمان بن حماد از و 
 فاطمـه  مصـحف  از را جريـان  ايـن  و كننـد  مـى  خـروج  زنادقـه،  هشت و بيست و

  چيست؟ عليهاالسالم فاطمه مصحف پرسيد: حماد كنم. مى نقل عليهاالسالم
  فرمودند: حضرت

اْلَحَالَل َو اْلَحَراِم َو َلكِْن فِيهِ ِعْلُم َما َيكُوُن: ٌء ِمنَ  َلْيَس فِيهِ َشىْ 
٣

  

 و حـوادث  ولـى  نيسـت،  حرام و حالل از چيزى عليهاالسالم فاطمه مصحف در
  است. آمده آن در روزگار اتفاقات

                                     
ج  ،الدرجاتبصائر ،ابوجعفر ،صفار قمى - ،٢٣٩، ص ١ج  ،اصول كافى ،محمدبن يعقوب ،كلينى .١
  ١٥٢ص  ،١
   ٨، ح ١٥٤ص  ،١ج  ،بصائرالدرجات ،ابوجعفر ،صفار قمى. ٢
   ٢، ح ٢٤٠، ص ١ج  ،كافى ،بن يعقوبمحمد ،كلينى. ٣
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 در خداونـد  آنچـه  و غيبـى  علـوم  از بزرگـوار  امـام  همـين  ديگـرى  حديث در و
 اسـت  ائمه مخصوص كه آسمانى هاى تابك از و كند مى خبر گذاشته اختيارشان

  گويند: مى چنين فاطمه مصحف مورد در آنگاه آورد، مى ميان به ذكرى
 كُ مِلـن يَ َمـ سـماءٍ اَ  َو  ثٍ ن حادِ مِ  ونُ كُ ما يَ  يهِ فِ فَ  المُ االس يهَ لَ عَ  ةِ مَ فاطِ  ُف صحَ ا مُ مّ اَ  َو 

 ِ .ةُ اعَ الّس  ومَ قُ ن تَ لى اَ ا
١

  

 و غيبـى  اخبـار  و حـوادث  تمـام  كـه  اسـت  كتـابى  عليهاالسالم فاطمه مصحف
  است. آمده دهند مى انجام قيامت روز تا پادشاهان كه را جرياناتى

 مـورد  در  صـادق  امام از شيعه اصحاب از برخى گويد: مى ابوعبيده باالخره و
 مصـحف  فرمودنـد:  حضـرت  پرسـيدند،  فاطمه مصحف و جفر جامعه، كتابهاى:
 بود عليهاالسالم فاطمه حضور در ستهپيو ملكى كه است اين عليهاالسالم فاطمه

 خبر فرزندانش سرنوشت و جهان ى آينده از و ؛داد مى تسلى پدر عزاى در را او و
  2گويند. فاطمه مصحف را كتاب اين كرد، مى
 كتـابى  عليهاالسـالم  فاطمه مصحف كه گيريم مى نتيجه احاديث اين مجموع از

 القاء عليهاالسالم فاطمه به وحى پيك و ملك ى وسيله به خدا جانب از كه است
ــار مــورد در محتــوايش و نوشــته را آن  اميرالمــؤمنين و شــده  و غيبــى اخب

 انجـام  دنيـا  در امـرا  و هانپادشـا  كـه  است اتفاقاتى و فاطمه فرزندان سرنوشت
 كتـاب  ايـن  و نيامـده  حـالل  و حرام و احكامى مسائل كتاب اين در و دهند مى

  باشد. مى مجيد رآنق برابر سه كه است پرحجم چنان

  شد؟ نازل فاطمه مصحف زمانى چه در

 از بعد فاطمه مصحف كه شود مى استفاده طهارت و عصمت بيت اهل سخنان از

                                     
  ١، ح ١٨ص  ،٢٦ج  ،بحاراالنوار ،محمدباقر ،مجلسى. ١
ص  ،الـدرجات بصـائر ،صفار قمـى ،٥ح  ،٢٤١، ص ١كافى، ج اصول  ،محمدبن يعقوب ،كلينى. ٢

   ٦، ح ١٥٤
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 طول (در بود، محزون شدت به عليهاالسالم زهرا ى فاطمه كه خدا رسول رحلت
  است. شده نازل پدرش)، از بعد حضرت آن زندگى مدت روز پنج و هفتاد

  فرمايند: مى باره اين در  صادق امام حضرت
 ِ ُ ل اّهللاٰ َص  ولِ ُس رَ  عدَ ت بَ ثَ كَ مَ  المُ االس يهَ لَ عَ  ةَ مَ فاطِ  ن ا  ينَ بعِ َس  َو  ةَ مَس خَ  هِ آلِ  َو  يهِ لَ عَ  ى اّهللاٰ

لـى زاها عَ عَ  نُ حسِ يُ فَ  يلُ ئِ برَ يها جَ اتِ يَ  كانَ  يها َو بِ لى اَ عَ  يدٌ دِ شَ  زنٌ ها حُ لَ خَ دَ  كانَ  َو  وماً يَ 

ِ مَ  يها َو بِ ن اَ ها عَ رُ خبِ يَ  ها َو فَس نَ  يبُ طِ يَ  يها َو بِ اَ  ى ها فِـعـدُ بَ  ونُ كُـما يَ ها بِ رُ خبِ يَ  َو  هِ كان

 لِ عَ  كانَ  ها َو تِ ي ر ذُ 
ٌ
.ةِ مَ اطِ ف ُف صحَ هذا مُ فَ  كَ ذلِ  بُ كتُ يَ  المُ الس  يهِ لَ عَ  ى

١
  

 جهـان  ايـن  در روز پـنج  و هفتاد تنها پدرش از بعد عليهاالسالم فاطمه يقين به
  نمود. تحمل را زيادى هاى غصه و غمها مدت آن طول در و دكر زندگى
 در را او و شـد  مى نازل عليهاالسالم فاطمه حضور به مرتب طور به ايام آن در جبرئيل
 ساخت مى خبر با جهان سوى آن در جايگاهش و مقام از و گفت مى تسليت پدر عزاى

 آنهـا   على و نمود مى آگاه هايش بچه سرنوشت و دنيا ى آينده اوضاع از همچنين و
  داد. مى تشكيل را عليهاالسالم فاطمه مصحف نهااي ى همه و نوشت مى را
  فرمايند: مى  صادق امام ديگرى حديث يك در و

  2ابيها. موت بعد عليها القى ء ىش هو انما و اللَّه كتاب من ء شى فيه ما فاطمه مصحف
 از بعد كه است مصحفى آن بلكه نيست، قرآن آيات از چيزى فاطمه مصحف در

  است. شده داده او به پدرش فوت
  خوانيم: مى صادق جعفر امام از سومى حديث در باالخره و
 ِ َ  ن ا ُ ل َص  هُ ي بِ نَ  َض بَ ا قَ مّ عالى لَ تَ  اّهللاٰ  المُ االس يهَ لَ عَ  ةِ مَ لى فاطِ عَ  لَ خَ دَ  هِ آلِ  َو  يهِ لَ عَ  ى اّهللاٰ

                                     
 ،، صـفار قمـى١، ح ٤٥٨و ص  ٥ح  ،٢٤١، ص ١ج  ،كـافىاصـول  ،محمـدبن يعقـوب ،كلينى .١

  ٦ح  ١٥٣ص  ،الدرجاتصائرب ،ابوجعفر
   ٢٧ ح ،١٥٩ص  ،بصائرالدرجات ،ابوجعفر ،صفار قمى .٢
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ِ  هُ مُ علَ ما اليَ  زنِ الحُ  نَ مِ  هِ فاتِ ن َو مِ  ُ  ّالَ ا ِ  لَ رَس اَ فَ  ل جَ  َو  ز عَ  اّهللاٰ  ها َو مَ ى غَ ل َس يُ  كاً لِ مَ  ايهلَ ا

ِ  كَ ت ذلِـكَ شَ ها فَ ثُ حدُ يَ  ِ ا ِ ؤمِ الُمـيرِ مِ لـى ا ـ يـهِ لَ عَ  ينَ ن ـ يـهِ لَ عَ  قـالَ فَ  المُ الس المُ الس ِ ذا : ا

ِ ؤمِ الُمـرُ يمِ اَ  لَ عَ جَ فَ  كَ ذلِ بِ  تهُ مَ علَ اَ ى فَ ى لِ ولِ قُ  وَت الَص  عتِ مِ َس  َو  كَ ذلِ بِ  ستِ حَس اَ   ينَ ن

...فاً صحَ مُ  كَ ن ذلِ مِ  َت ثبَ ى اَ تّ حَ  عَ مِ َس ما ل كُ  بَ كتُ يَ 
١

  

 شدت به جهت اين از زهرا ى فاطمه كرد، روح قبض را خدا رسول چون خداوند 
  نداشت. خبر او دل درد از كسى خدا جز كه گشت محزون

  د.كن گفتگو او با و گفته تسليت را وى تا فرستاد او سوى به را ملكى لذا
 فرمود: حضرت آن رسانيد،  على اطالع به را موضوع اين عليهاالسالم فاطمه
 از را علـى  فاطمـه  صورت بدين كن. خبر با مرا كردى احساس چنين هرگاه
 طريـق  ايـن  از نوشـت.  مـى  را گفتگوها على و ساخت مى خبر با ملك آمدن

 فاطمه مصحف كه كنيم مى استفاده احاديث اين از آمد. وجود به فاطمه مصحف
 بزرگـوارش  پدر رحلت از بعد فاطمه بار مصيبت زندگى روز پنج و هفتاد طول در
 فاطمـه  مصـحف  نـام  بـه  و نوشـته  را آن اميرالمـؤمنين  و شـده  نازل تدريج به

  است. گرديده نامگذارى عليهاالسالم
 پيك توسط خدا جانب از فاطمه مصحف كه كنيم مى استفاده مطالب از مجموع، در

 اخبـار  و جهان آينده اوضاع و شده القاء عليهاالسالم فاطمه به جبرئيل) اب(جن وحى
 پادشـاهان  و خلفـا  جنايـات  و عليهاالسـالم  فاطمه فرزندان سرنوشت مورد در غيبى

 امامت، ودايع جزو كتاب آن و رسيده تثب به آن در فقهى غير مسائل ساير و ستمگر
  باشد. مى - فرجه لىتعا اللَّه عجل - زمان امام محضر در اكنون هم

  چيست؟ جامعه

 بسيار است كتابى جامعه شود؛ مى استفاده السالم عليهم بيت اهل روايات از آنچه

                                     
 بصـائر ،ابـوجعفر ،صـفار قمـى ،٢، ح ٢٤٠، ص ١اصـول كـافى، ج  ،محمد بن يعقـوب ،كلينى. ١

  ١٨، ح ١٥٧ص  ،الدرجات
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 آن سپس و نموده نازل خدا رسول مبارك قلب بر را آن امين جبرئيل كه مفصل
 نوشـته،  را آن نيـز   على و فرموده امال اميرالمؤمنين بر را آنها ى همه حضرت

 ايـن  گيـرد.  برمى در جامعه نياز مورد احكام و آخر تا اول از جهان عوقاي تمام كه
 عـرض  بـه  و ذراع هفتـاد  آن طـول  كـه  اسـت  جـامع  و بـزرگ  قدرى به كتاب
  .باشد مى معمولى هاى چرم
  : صادق امام
ِ المُ الس  يهِ لَ عَ  قُ ادِ الّص  قالَ  ـ  لُت عَ : جَ يرِ صِ وبَ بُ اَ  قالَ  ، َو ةعَ لجامِ نا اَ ندَ عِ  ن : ا  داكَ فِ

ِ ذِ بِ  راعاً؛ ّون ذِ بعُ ها َس لُ طوُ  ةٌ يفَ حِ : َص ؟ قالَ ةُ عَ ا الجامِ مَ  َو  ِ  ولِ ُس رَ  راع ى ل صَـ  اّهللاٰ

 ُ ِ  َو  هِ آلِ  َو  يهِ لَ عَ  اّهللاٰ ِ مِ يَ بِ  لىٍ عَ  َخط َو  هِ مالئِ ا ـ  ل يها كُ ، فِ هِ ين ـ  َو  اللٍ َح ـ  َو  رامٍ َح  ل كُ

ِ  اُس النّ  حتاجُ يَ ى ٍء شَ  ِ  هِ دِ يَ بِ  بَ رَ َض  َو  دشِ ى الخَ فِ  رشِ ى االَ ت حَ  يهِ لَ ا : قـالَ فَ  لى ا

ِ فَ  كَ ا لَ نَ ما اَ نّ اَ  داكَ فِ  لُت عَ جَ  لُت : قُ ؟! قالَ دٍ م حَ با مُ ى يا اَ لِ  نُ اذَ تَ  ـ اصن ، ئَت ع مـا شِ

ِ م غَ : فَ قالَ    ...هذا رشِ ى اَ تّ : حَ قالَ  َو  هِ دِ يَ ى بِ زن

 »جامعـه « شوم فدايت كرد: سؤال حضرت آن از صادق امام شاگردان از ابوبصير
 ذراع مقـدار  بـه  ذراع هفتـاد  آن طول كه است كتابى فرمودند: حضرت چيست؟
 شـامل  و نوشته دستش با نيز على و فرموده امال خدا پيامبر را آن پيامبر، مبارك
  باشد، مى دارند نياز آن به مردم آنچه هر و خدا احكام و حرام و حالل تمام
 ايـن  در گويـد:  ىمـ  ابوبصير است. آمده آن در نيز خراش كوچكترين ى ديه حتى

 اختيار در من گفتم: دهى؟ مى اجازه مرا فرمود: و زد مرا دستش با  امام هنگام
 در داشـت.  اظهـار  و داد فشـارى  مختصـر  مـرا  خـود  دست با آنگاه هستم، شما

  1...است آمده نيز كار اين ديه حتى »جامعه«

                                     
بصـائر  ،ابـوجعفر ،صـفار قمـى -١، ح ٢٣٩، ص ١اصـول كـافى، ج  ،محمد بن يعقـوب ،كلينى .١

  ٧٠ح  ٣٨ص  ،٢٦ج  ،بحاراالنوار ،محمدباقر ،مجلسى ،٣، ح ١٥٢، ص الدرجات
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  چيست؟ فرَج 

 كـه  گاو پوست توسع به پوست از است ظرفى »جفر« كه است آمده روايات در
 شامل و باشد مى السالم عليهم اطهار ى ائمه پيش در آن و است خاص علم از پر
  سرخ. فرج و سفيد جفر است: بخش دو
زبـور،  انجيل، تورات، از كه است امامت خاص ودايع بخش آن شامل سفيد فرج 

  است. گرديده تشكيل اوليا و انبيا علوم ساير و ابراهيم صحف
 خدا راه در آنها با كه باشد مى پيامبر مخصوص ىها سالح شامل خسر فرج اما و

 و زره شمشـير،  بيـل: ق از اسـت.  فرموده دفاع مسلمين و اسالم از و نموده جهاد
  1آنها... غير

  : باقر امام
 و ديـ ائيب ستيفراوان علم نجايا در ديفرما يم و نموده نهيبس اشاره دست با يگاه
ـ جام و فرج و فهيصح ديفرما يم يگاه ديبپرس علـوم  كـه  فاطمـه  مصـحف  و هع 

 مـا  از كـه  يزبان و لغت بهر ديبپرس و ديائيب نزدماست آنهاست در ندهيآ و گذشته
 را زبور و ليانج و تورات بكتا ما و ميگوئ يم پاسخ بشما لغت بهمان ديكن سؤال

 آنهـا  از كـه  داده دسـتور  قرآنش در خدا كه يذكر اهل ديبپرس و ديائيب ميدان يم
ـ آ و عالمـات  ميمـائ  علـم  در نيراسـخ  ديبپرس و ديائيب ميهست ما ديبپرس  و اتي
تمـام  علـوم  ديبپرسـ  و ديـ ائيب ميهسـت  مـا  فرموده قرآنش در خدا كه ينيلمتوس 

ـ ز ما علم بساعت ساعت و زرو هب روز و ماست نزد گذشته اءياوص و غمبرانيپ  ادي
 قـرآن  علوم همه ديرسبپ و ديائيب قدر يشبها و جمعه يها شب خصوصا شود يم

                                     
 ،محمـدباقر ،مجلسـى ،٢٤٢تـا  ٢٣٨اصول كافى جلد اول از صـفحه  ،محمد بن يعقوب ،كلينى. ١

تـا  ١٤٢ى  از صفحه ،بصائر الدرجات ،ابوجعفر ،صفار قمى ،٦٦تا  ١٨از صفحه  ٢٦جلد  ،بحاراالنوار
١٦١  
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 كـه  ستين (ممكن فرمودند يم خودشان باز و ديبپرس و ديائيب ميدان يم ما تنها را
 كه بوده نيزم يرو يبشر تاكنون ايآ )دانم ينم ديبگو او و بپرسند يزيچ امام از

  1ست؟ين من يزندگ قاموس در )دانم ينم = يادر (ال ديبگو

   السالم عليها مهفاط مصحف و جامعه ،جفر ،صحيفه بيان باب

   َباٌب فِيهِ ذِكُْر الّصِحيَفةِ َو اْلَجْفرِ َو اْلَجاِمَعةِ َو ُمْصَحِف َفاطَِمةَ 
ِ ْبِن اْلَحّجاِل َعـْن أَْحَمـَد ْبـِن  -١ ِعّدٌة ِمْن أَْصَحابَِنا َعْن أَْحَمَد ْبِن ُمَحّمدٍ َعْن َعْبدِ اّهللاٰ

 َعْن أَبِى َبصِيرٍ َقاَل دَ 
ّ
ِ ع َفُقْلُت َلُه ُجِعْلُت فَِداَك ُعَمَر اْلَحَلبِى َخْلُت َعَلى أَبِى َعْبدِ اّهللاٰ

ِ ع سِـْتراً ها إِّنى أَْسأَُلَك َعْن َمْسأََلةٍ  ُهَنا أََحٌد َيْسَمُع كََالِمى َقاَل َفَرَفَع أَُبـو َعْبـدِ اّهللاٰ

َسْل َعّما َبَدا َلـَك َقـاَل ُقْلـُت َبْيَنُه َو َبْيَن َبْيٍت آَخَر َفاّطَلَع فِيهِ ثُّم َقاَل َيا أََبا ُمَحّمدٍ 

ِ ص َعّلَم َعِلّياً ع َباباً ُيْفـَتُح َلـُه  ُجِعْلُت فَِداَك إِّن شِيَعَتَك َيَتَحّدثُوَن أَّن َرُسوَل اّهللاٰ

ِ ص َعِلّياً ع أَْلـَف َبـاٍب ُيْفـَتُح  ِمْنُه أَْلُف َباٍب َقاَل َفَقاَل َيا أََبا ُمَحّمدٍ َعّلَم َرُسوُل اّهللاٰ

ِ اْلِعْلُم َقاَل َفَنكََت َسـاَعًة فِـى اْألَْرِض ثُـّم  ِمنْ  كُّل َباٍب أَْلُف َباٍب َقاَل ُقْلُت َهَذا َو اّهللاٰ

َقاَل إِّنُه َلِعْلٌم َو َما ُهَو بَِذاَك َقاَل ثُّم َقاَل َيا أََبا ُمَحّمـدٍ َو إِّن ِعْنـَدَنا اْلَجاِمَعـَة َو َمـا 

ُقْلُت ُجِعْلُت فِـَداَك َو َمـا اْلَجاِمَعـُة َقـاَل َصـِحيَفٌة ُطوُلَهـا  ُيْدِريهِْم َما اْلَجاِمَعُة َقالَ 

 
ّ
ِ ص َو إِْمَالئِهِ ِمْن َفْلقِ فِيهِ َو َخـّط َعِلـى  بَِيِمينِـهِ  ٍَسْبُعوَن ذَِراعاً بِذَِراعِ َرُسوِل اّهللاٰ

ى اْألَْرُش فِى اْلَخـْدِش َو ٍء َيْحَتاُج الّناُس إَِلْيهِ َحتّ  فِيَها كُّل َحَالٍل َو َحَراٍم َو كُّل َشىْ 

 َفَقاَل َتأَْذُن لِى َيا أََبا ُمَحّمدٍ َقاَل ُقْلُت ُجِعْلُت فِـَداَك إِّنَمـا أََنـا َلـَك 
ّ
َضَرَب بَِيدِهِ إَِلى

َفاْصَنْع َما شِْئَت َقاَل َفَغَمَزنِى بَِيدِهِ َو َقاَل َحّتى أَْرُش َهَذا كَأَّنُه ُمْغَضٌب َقاَل ُقْلـُت 

ِ اْلِعْلُم َقاَل إِّنُه َلِعْلٌم َو َلْيَس بَِذاَك ثُّم َسكََت َساَعًة ثُـّم َقـاَل َو إِّن ِعْنـَدَنا  َهَذا َو  اّهللاٰ

َما اْلَجْفُر َقـاَل وَِعـاٌء ِمـْن أََدٍم فِيـهِ ِعْلـُم  اْلَجْفَر َو َما ُيْدِريهِْم َما اْلَجْفُر َقاَل ُقْلُت َو 

اْلُعَلَماِء اّلذِيَن َمَضْوا ِمْن َبنِى إِْسَرائِيَل َقـاَل ُقْلـُت إِّن  الّنبِّييَن َو اْلَوصِّييَن َو ِعْلمُ 

                                     
  ٣٠٠ص  ،١ ج ،اصول كافى ،محمد بن يعقوب ،كلينى .١
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َهَذا ُهَو اْلِعْلُم َقاَل إِّنُه َلِعْلٌم َو َلْيَس بَِذاَك ثُّم َسـكََت َسـاَعًة ثُـّم َقـاَل َو إِّن ِعْنـَدَنا 

ُقْلـُت َو َمـا ُمْصـَحُف َلُمْصَحَف َفاطَِمَة ع َو َما ُيْدِريهِْم َما ُمْصَحُف َفاطَِمـَة ع َقـاَل 

ِ َما فِيهِ ِمـْن ُقـْرآنِكُْم  َفاطَِمَة ع َقاَل ُمْصَحٌف فِيهِ ِمثُْل ُقْرآنِكُْم َهَذا ثََالَث َمّراٍت َو اّهللاٰ

ِ اْلِعْلُم َقاَل إِّنُه َلِعْلٌم َو َما ُهَو بَِذاَك ثُّم َسكََت َساَعًة  َحْرٌف َواِحٌد َقاَل ُقْلُت َهَذا َو اّهللاٰ

اَل إِّن ِعْنَدَنا ِعْلَم َما كَاَن َو ِعْلَم َما ُهَو كَائٌِن إَِلى أَْن َتُقوَم الّسـاَعُة َقـاَل ُقْلـُت ثُّم قَ 

ِ ُهَو اْلِعْلُم َقاَل إِّنُه َلِعْلٌم َو َلْيَس بَِذاَك َقاَل ُقْلُت ُجِعْلُت فَِداَك  ُجِعْلُت فَِداَك َهَذا َو اّهللاٰ

ُء َبْعـَد  ا َيْحُدُث بِالّلْيِل َو الّنَهاِر اْألَْمُر ِمْن َبْعدِ اْألَْمرِ َو الّشىْ ٍء اْلِعْلُم َقاَل مَ  َفأَّی َشىْ 

١ِء إَِلى َيْوِم اْلقَِياَمةِ  الّشىْ 
  

 از گـردم،  قربانـت  كـردم:  عرض و دميرس  صادق امام خدمت :ديگو ريابوبص
 امام بشنود؟ مرا سخن كه هست (نامحرم) يكس نجايا در ايآ دارم، يپرسش شما

 كسـر  آنجـا  و زد بـاال  بود، گريد اطاق و آنجا انيم در كه را يا پرده  صادق
 قربانـت  كـردم:  عرض بپرس، يخواه هچ هر محمد ابا يا فرمود: سپس د،يكش

 از كه آموخت علم از يباب يبعل  غمبريپ كه كنند يم ثيحد انيعيش گردم.
ـ   غمبـر يپ فرمـود:  گشت، گشوده علم باب هزار آن  علـم  از بـاب  رهـزا  يبعل

 كه يقيمصاد و اتيجزئ (مانند شد يم گشوده باب هزار آن باب هر از كه آموخت
 يقـ يحق و كامـل  علـم  كـه  بخـدا  كـردم:  عرض )شود يم منطبق يكل قواعد بر
 آن فرمود: سپس و كرد اشاره نيبزم تفكر) اظهار ي(برا يساعت  امام .نستيا

  .ستين كامل علم يول است علم
 جامعه دانند؟يم چه مردم اما ماست، نزد جامعه همانا محمد ابا يا فرمود؛ سپس

 طـول  هب ستيطومار فرمود: ست؟يچ جامعه گردم قربانت عرضكردم: ست؟يچ
ـ  دسـتخط  و آنحضرت يزبان بامالء  غمبريپ ذراع هفتاد  و حـالل  تمـام  ،يعل
 اسـت،  موجـود  آن در خـراش  مـه يجر يحتـ  مردم، ينيد اجاتياحت همه و حرام

                                     
   ٣٤٤ ص ،١ ج ،اصول كافى ،محمد بن يعقوب ،كلينى .١
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 محمـد؟  ابـا  يا يدهيـ م اجـازه  بمـن  فرمـود:  و زد مـن  ببـدن  دسـت  با سپس
 مـرا  مبـارك  دسـت  بـا  آنگـاه  بنمـا  يخواه چه هر ميشما آن از من عرضكردم
 حضـرت  و هسـت  جامعـه  در نشـگون  نيا مهيجر يحت فرمود: و گرفت نشگون
 )شود يم دايپ رندهيگ نشگون يبرا طبعا كه يحالت (مانند رسد يم بنظر نيخشمگ

 هـم  باز يول است علم نيا فرمود: است، نيا كامل علم كه بخدا معرضكرد من
 نمود. سكوت يساعت آنگاه ست،ين كامل
 جفر عرضكردم: ست؟يچ جفر داننديم چه مردم ماست، نزد فرج همانا فرمود: سپس

 گذشته دانشمندان علم و اءياوص و اءيانب علم كه چرم از است يمخزن فرمود: ستيچ
 اسـت  علم نيا فرمود. ،نستيا كامل علم همانا كردم عرض آنست در لياسرائ يبن
 فاطمـه  مصحف همانا فرمود: پسس كرد. سكوت يساعت باز ست،ين كامل علم يول
 كـردم  عـرض  !سـت يچ فاطمه مصحف دانند يم چه مردم ماست، نزد هاالسالميعل

ـ  برابر سه است يمصحف فرمود ست؟يچ هاالسالميعل فاطمه مصحف  در كـه  يقرآن
 شـما  كه يمطالب يعني( ستين آن در هم قرآن حرف كي يحت بخدا تشماس دست

ـ تأو نظر از يول ستين فاطمه مصحف در د،يفهم يم آن ريتفس و قرآن ظاهر از  و لي
 عرض مرآت) ستا قرآن ليتفص مصحف ميفهم يم را آن ما كه قرآن يباطن يمعنا

ـ  است علم هم نيا فرمود: .نستيا كامل علم بخدا كردم:  .سـت ين مـل كا علـم  يول
 نمود. تسكو يساعت آنگاه
 علـم  بخدا عرضكردم ماست نزد امتيق روز تا ندهيآ و گذشته علم فرمود: سپس
 عرضـكردم:  ستين كامل علم يول است علم هم نيا فرمود: است، نيهم كامل
 هـر  و شـب  هر در كه است يعلم فرمود ست؟يچ كامل علم پس گردم. قربانت

 زرو تـا  گـر يد زيـ چ از پس يزيچ و گريد عموضو از پس يموضوعه ب راجع روز
  1.ديآ ديپد امتيق

                                     
  ٥٩٥حديث  ،ىاصول كاف ،عقوبيمحمد بن  ،ىنيكل. ١
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ِعّدٌة ِمْن أَْصَحابَِنا َعْن أَْحَمَد ْبِن ُمَحّمدٍ َعْن ُعَمَر ْبِن َعْبدِ اْلَعزِيزِ َعْن َحّمـادِ ْبـِن  -٢

ِ ع َيُقوُل َتْظَهُر الّزَنادَِقُة فِى َسَنةِ ثََما ٍن َو ِعْشـرِيَن ُعثَْماَن َقاَل َسِمْعُت أََبا َعْبدِ اّهللاٰ

َو ِماَئةٍ َو َذلَِك أَّنى َنَظْرُت فِى ُمْصَحِف َفاطَِمَة ع َقاَل ُقْلُت َو َمـا ُمْصـَحُف َفاطَِمـَة 

َ َتَعاَلى َلّما َقَبَض َنبِّيُه ص َدَخَل َعَلى َفاطَِمَة ع ِمْن َوَفاتِهِ ِمَن اْلُحْزِن َمـا  َقاَل إِّن اّهللاٰ

ُ عَ  ُ إَِلْيَها َمَلكاً ُيَسـّلى َغّمَهـا َو ُيَحـّدثَُها َفَشـكَْت َال َيْعَلُمُه إِّال اّهللاٰ ّز َو َجّل َفأَْرَسَل اّهللاٰ

َذلَِك إَِلى أَِميرِ اْلُمْؤِمنِيَن ع َفَقاَل إَِذا أَْحَسْسِت بَِذلِكِ َو َسِمْعِت الّصْوَت ُقولِى لِـى 

كُّل َما َسِمَع َحّتى أَثَْبـَت ِمـْن َذلِـَك  َفأَْعَلَمْتُه بَِذلَِك َفَجَعَل أَِميُر اْلُمْؤِمنِيَن ع َيكُْتبُ 

ٌء ِمَن اْلَحَالَل َو اْلَحَراِم َو َلكِْن فِيـهِ ِعْلـُم  ُمْصَحفاً َقاَل ثُّم َقاَل أََما إِّنُه َلْيَس فِيهِ َشىْ 

َما َيكُونُ 
١

  

ـ گو عثمـان  بن حماد  سـال  در زنادقـه  فرمـود:  كـه   صـادق  امـام  از دميشـن  :دي
 هاالسـالم يعل فاطمـه  مصـحف  در را مطلـب  نيا من ندكن ظهور هشت ستيصدوب

 يتعاليخــدا چــون فرمــود: ســت؟يچ  فاطمــه مصــحف كــردم: عــرض دم،يــد
 گرفـت  ياندوه آنحضرت وفات از را  فاطمه فرمود، روح قبض را غمبرشيپ

 كـه  فرستاد شيبرا يا فرشته خدا بدانجهت نداند، را مقدارش عزوجل يخدا جز كه
ـ گو سـخن  او اب و دهد يدلدار را او ـ ا از فاطمـه  د،ي   نيرالمؤمنيبـام  داسـتان  ني

 بـود)  فرشـته  سـخنان  ننوشتن نظر از تشيشكا اي و داد گزارش يعني( كرد تيشكا
 مـن  هب ،يديشن را شيصدا و يكرد احساس را فرشته آمدن چون فرمود:  يعل

 نوشت يم ديشن يم چه هر حضرت آن و داد خبر  نيرالمؤمنيبام فاطمه پس بگو،
 حـرام  و حـالل  از يزيچ مصحف آن در اما ساخت، يمصحف سخنان آن از آنكه تا
  است. ندهيآ يمدهاآ شيپ به علم آن در بلكه ست،ين
 ْبِن اْلَحكَـِم َعـِن اْلُحَسـْيِن ْبـِن  -٣

ّ
ِعّدٌة ِمْن أَْصَحابَِنا َعْن أَْحَمَد ْبِن ُمَحّمدٍ َعْن َعِلى

ِ ع َيُقوُل إِّن ِعْندِی اْلَجْفَر اْألَْبَيَض َقاَل ُقْلُت َفأَّی أَبِى اْلَعَالِء َقاَل َسِمْعُت أََبا  َعْبدِ اّهللاٰ

                                     
   ٣٤٦ ص ١ جاصول كافى  ،محمد بن يعقوب ،كلينى .١
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ٍء فِيهِ َقاَل َزُبوُر َداُوَد َو َتْوَراُة ُموَسى َو إِنِْجيُل ِعيَسى َو ُصُحُف إِْبـَراهِيَم ع  َشىْ 

ْرآنـاً َو فِيـهِ َمـا َيْحَتـاُج َو اْلَحَالُل َو اْلَحَراُم َو ُمْصَحُف َفاطَِمَة َما أَْزُعُم أَّن فِيـهِ قُ 

الّناُس إَِلْيَنا َو َال َنْحَتاُج إَِلى أََحدٍ َحّتى فِيهِ اْلَجْلَدُة َو نِْصُف اْلَجْلَدةِ َو ُرُبُع اْلَجْلَدةِ 

اَل ٍء فِى اْلَجْفرِ اْألَْحَمرِ قَ  َو أَْرُش اْلَخْدِش َو ِعْندِی اْلَجْفَر اْألَْحَمَر َقاَل ُقْلُت َو أَّی َشىْ 

ِ ْبـُن  الّسَالُح َو َذلَِك إِّنَما ُيْفَتُح لِلّدِم َيْفَتُحُه َصاِحُب الّسْيِف لِْلَقْتِل َفَقاَل َلُه َعْبُد اّهللاٰ

ِ كََمـا َيْعرُِفـوَن  ُ أَ َيْعرُِف َهَذا َبُنو اْلَحَسـِن َفَقـاَل إِی َو اّهللاٰ أَبِى َيْعُفوٍر أَْصَلَحَك اّهللاٰ

ّنَهاَر أَّنُه َنَهاٌر َو َلكِّنُهْم َيْحِمُلُهـُم اْلَحَسـُد َو َطَلـُب الـّدنَْيا َعَلـى الّلْيَل أَّنُه َلْيٌل َو ال

اْلُجُحودِ َو اْإلِنْكَاِر َو َلْو َطَلُبوا اْلَحّق بِاْلَحّق َلكَاَن َخْيراً َلُهمْ 
١

  

 نـزد  ديسـف  جفـر  همانا فرموديم  صادق امام دميشن ديگو العال ياب بن نيحس
 و يموسـ  تـورات  و داود زبـور  فرمـود:  سـت؟ يچ آن در :كـردم  عرض است، من
 سـتم ين معتقد و فاطمه صحف و حرام و حالل و ميابراه صحف و يسيع ليانج
 مـا  و دارنـد  اجياحت ابم مردم آنچه آنست در باشد: قرآن از يزيچ مصحف در كه
 و انـه يتاز 14و  انـه يتاز نصـف  و انهيتاز كي مجازات يحت ميندار اجياحت يبكس
 جفر در كردم: عرض است، من نزد هم سرخ جفر و هست آن در خراش مهيجر

 و شـود  مي گشوده يخونخواه يبرا تنها آن و است اسلحه فرمود: ست؟يچ سرخ
  .كند مي باز كشتن يبرا آنرا ) قائم (امام ريشمش صاحب

ـ  ابن ـ  عفـور ي ياب  را او حسـن  پسـران  .اهللاُ كحصـلَ اَ كـرد:  عـرض  حضـرتش  هب
 و شناسـند  مـي  را شـب  و روز چنانكـه  شناسند،يم بخدا يآر د:فرمو شناسند؟ مي
 را شانيا يطلب ايدن و حسد يول شب نيا و است روز نيا كه دهند مي صيتشخ
 شـان يا بـر  نـد، يجو حـق  راه از را حق شانيا اگر و دارديوام انكار و يچيسرپ بر

 باسع يبن با منكرات رفع و دالشهداءيس يخونخواه يبرا كه (اكنون است بهتر
ـ ا چـون  يول مقدس و است حق هدفشان جنگند، يم  امـام  بـاذن  مبـارزه  ني
 گنـاه  و آورنـد  يمـ  بدست باطل راه از را يحق و ندارد يريخ شانيا يبرا ست،ين

                                     
   ٣٤٧ ص ،١ ج ،اصول كافى ،محمد بن يعقوب ،كلينى. ١
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  ).ماند يم بگردنشان ما از يچيسرپ و انكار
  

 تكميلى توضيحات 
 خوردن غذا آداب در حضرت آن سخن -١

 دةقولها عليهاالسالم في خصال المائ
فِي اْلمائَِدةِ اِثَْنتا َعَشَرَة َخْصَلًة، َيِجُب َعلى كُل ُمْسِلٍم اَْن َيْعرَِفها، اَْرَبٌع فيها َفْرٌض 

 َو اَْرَبٌع فيها ُسنٌة، َو اَْرَبٌع فيها َتأْديٌب.
كُْر. ْسِمَيُة َو الشضا َو الت ا اْلَفْرُض: َفاْلَمْعرَِفُة َو الر َفاَم 

 ا الس عاِم َو اْلُجُلوُس َعَلى اْلجانِـِب اْالَ ْيَسـرِ، َو اْالَكْـُل َو اَم ُة: َفاْلُوُضوُء َقْبَل الطن

ْقَمـةِ َو اْلَمْضـُغ  أْديـُب: َفاْالَكْـُل بِمـا َيليـَك َو َتْصـغيُر اللا الت َبَثالِث اَصابَِع. َو اَم

ُة النَظرِ في ُوُجوهِ الناِس. ديُد، َو قِل الش  

 را آنهـا  اسـت  واجـب  مسلمانى هر بر كه باشد مى ويژگى دوازده خوردن ذاغ در
 است. ادب از ويژگى چهار و مستحب ويژگى چهار واجب، ويژگى چهار بداند،
 را او شـكر  و بـردن  را خـدا  نـام  و خشنودى و رضايت و شناخت آن: واجبات اما

 و چـپ  رفط بر نشستن و غذا از قبل دست شستن آن: مستحبات اما و ؛نمودن
 و غـذا  ظـرف  جلـوى  از خوردن است: ادب از آنچه اما و ؛انگشت سه به خوردن
  1مردم. هاى چهره به نگريستن كمتر و زياد جويدن و لقمه گرفتن كوچك

  جهنم عذاب شدت در حضرت آن سخن -٢

 النار عذاب شدة في عليهاالسالم قولها
 اَْلَوْيُل ثُم اْلَوْيُل لَِمْن َدَخَل الناَر.

  2شود. دوزخ آتش داخل آنكه بر واى، واى،
 

                                     
  ٣٧فرهنگ سخنان فاطمه (س) ص  ،محمد ،. دشتى١
   ٣٠٣ص  ٨ج  ،بحاراالنوار ،محمد باقر ،مجلسى. ٢
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 مرده بر نمودن دعا به تحريض در حضرت آن سخن -٣

 للميت للدعاء التحريض في عليهاالسالم قولها

  السالم:  عن على عليه
ِ م، فَ وتاكُ مَ  ندِ عِ  نِ َس الحَ  ولِ القَ م بِ هاليكُ وا اَ رُ مُ  وهـا بُ اَ  َض بِ ّما قُ لَ  المُ االس يهَ لَ عَ  ةَ مَ فاطِ  ن ا

ُ ل َص   اُْتُركَْن التْعداَد َو َعَلْيكُن بِالدعاِء. ت:قالَ شم، فَ ها ناتِ تها بَ دَ سعَ اَ  هِ آلِ  َو  يهِ لَ عَ  ى اّهللاٰ

 در تا دهيد دستور خود هاى خانواده به فرمود: كه شده روايت  على حضرت از
 هاشـم  بنـى  دختـران   پيامبر رحلت هنگام گويند، زيبا سخن مردگانتان مورد

 مناقب ذكر از فرمود: حضرت آن نمودند، مى يارى را عليهاالسالم فاطمه حضرت
  1كردن. دعا به باد شما بر و بپرهيزيد مفاخر و
 دفن اول شب در دعا و قرآن تالوت به ترغيب در حضرت آن سخن -٤

 الدفن ليلة في الدعاء و القرآن قراءة على الحثّ في عليهاالسالم قولها
ِ مّ لَ  المُ االس يهَ لَ ها عَ ن اَ  ىَ وِ رُ  ِ قالَ فَ  المُ الس  يهِ لَ عَ  لياً ت عَ وَص ت اُ رَ َض حتَ ا ا  ت ا ُمـنَ ذا اَ ت: ا

ِ  -سليغُ  نَت اَ  ل وَ تَ فَ  ِ  َو  :تن قالَ لى اَ ا جهـي َفـاَكْثِْر ِمـْن َو  ةِ أسي قباَلـرَ  ندَ س عِ جلِ ا

 ِ عاِء، َفاِنها ساَعٌة َيْحتاُج اْلَميُت فيها ا لى اُنِْس اْالَْحياِء.تِالَوةِ اْلُقْراِن َو الد  

 فرمود: و كرد وصيت  على حضرت به احتضار هنگام حضرت آن شده: روايت
 سرم باالى و :فرمود كه آنجا تا -گير عهده به را غسلم رفتم دنيا از كه هنگامى

 آن زيرا بنما، دعاء و بخوان قرآن بسيار و شينبن دارى قرار روبرويم كه حالى در
 2است. نيازمند ها زنده همنشينى به همرد شخص كه است ساعتى

 قدر شب فضيلت در حضرت آن سخن -٥

 َقوَلها َعَليَهاالسَّالُم في َفضِل َليَلِة الَقدرِ 
يَلُة. الُم ال َتَدع اََحداً ِمن اَهِلها َيناَم ُتلَك الل ها َعَليَهاالسُروَِى اَن  

                                     
   قائمية اصفهان ،صحيفة الزهراء (س) ،٧٦ص  ،٧٩ج  ،بحاراالنوار ،محمد باقر ،مجلسى .١
  ٦٤ص  ،فاطمه زهرا (س) ياس عصمت ،عبدالرحيم ،موگِهى ،١٤٩ص  ،بيت االحزان ،. محدث قمى٢



 163 □ ملسو هيلع هللا ىلص پيامبر وفات از بعد فاطمه سوم: فصل

 

 روند خواب به اش خانواده افراد گذاشت نمى حضرت آن قدر شب در شده: روايت
 در منظـور  ايـن  براى و داشت مى نگاه بيدار را آنان ايشان، به دادن غذا كم با و

 فرمود: مى و كرد مى آماده را مواردى قبل روز
 باشد. محروم قدر شب خير از كه تاس كسى زيانكار و محروم

 و تقول: و تداويهم بقلة الطعام و تتأّهب لها من النهار
رَِم َخْيَرها.َمْحُروٌم َمْن حُ 

١ 

  ميهمان داشتن گرامى در حضرت آن سخن -٦

 الضيف ايثار في عليهاالسالم قولها
ِ  ًال جاءَ جُ ن رَ اَ  ىَ وِ رُ  ُ ل بى َص ى الن لَ ا ِ َشـ، فَ هِ آلِـ َو  يهِ لَ عَ  ى اّهللاٰ  قـالَ ، فَ وعَ الُجـ يـهِ لَ كا ا

ِ  ولُ ُس رَ   عَ  قالَ ؟ فَ ةُ يلَ لل اَ  لُ جُ ا الر هذَ ن لِ : مَ اّهللاٰ
ٌ
ِ  ولَ ُسـيـا رَ  هُ ا َلـَنـ: اَ المُ الس  يهِ لَ عَ  لى ، اّهللاٰ

ِ  كِ ندَ ها: ما عِ لَ  قالَ فَ  المُ االس يهَ لَ ة عَ مَ تى فاطِ اَ فَ  ِ  ولِ ُس رَ  ةَ بنَ يا ا  ت:قالَ ؟ فَ اّهللاٰ

بِيةِ، لكِنا ُنْؤثُِر بِهِ َضْيَفنا. ُقوُت الص  ما ِعْنَدنا اِال
٢ 

 فرمـود:  حضـرت  آن كـرد،  شـكايت  گرسـنگى  از و آمد پيامبر نزد مردى شده: روايت
 نـزد  آنگـاه  من، پيامبر اى فرمود:  على حضرت كند، مى سير را او كسى چه امشب
  فرمود: هست؟ چيزى تو نزد پيامبر دختر اى گفت: و آمده عليهاالسالم فاطمه حضرت

 خـود  بـر  را ميهمانمان ما اما است، نمانده باقى كودكان غذاى جز غذائى ما نزد
  يم.دار مى مقدم

  خود بر همسايه داشتن مقدم در حضرت آن سخن -٧

 هافسِ لى نَ عَ  ا الجارِ هَ قديمِ في تَ  المُ االسَّ يهَ لَ ها عَ ولَ قَ 
ـيهَ لَ عَ  ةَ َمـى فاطِ ّمـاُ  يُت أَ : رَ المُ الس  يهِ لَ عَ  نِ َس الحَ  نِ عَ  ةً يَلـهـا لَ حرابِ ت فـي مِ قاَمـ المُ االس 

                                     
   ١٣٠ص  ،٩٤ج  ،بحاراالنوار ،محمد باقر ،. مجلسى١
   ١٨٥ص  ،امالى ،محمدبن الحسن ،خ طوسى. شي٢
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ِ زَ م تَ لَ ها، فَ تَ عَ مُ جُ  و دعُ ها َتـعتُ مِ َسـ ، َو بحِ الُصـ ودُ ُمـعَ  حَ اّتَضـّتـى ، حَ دةً سـاجِ  ةً َعـل راك

 لـُت قُ ، فَ ءٍ  ىشَ ها بِ فسِ نَ و لِ دعُ ال تَ  م، َو هُ لَ  عاءَ الدُ  رُ كثِ تَ  م َو ّميهِ َس تُ  َو  ناتِ ؤمِ المُ  َو  نينَ ؤمِ لمُ لِ 

! اَْلجاُر ثُم ؟ قالَ كِ يرِ غَ لِ  ينَ دعِ ما تَ كَ  كِ فسِ نَ لِ  ينَ دعِ ال تَ  مَ ، لِ ّماهُ ها: يا اُ لَ  اُر. ت: يا ُبنَى الد
١ 

 در را عليهاالسـالم  فاطمه حضرت مادرم فرمود: كه شده روايت  حسن امام از
 آنكـه  تـا  بـود  سـجود  و ركوع در همواره ديدم، عبادت محراب در اى جمعه شب
 دعـا  آنهـا  براى بسيار و برده نام را مردان و زنان كه شنيدم مى و شد فجر طلوع
 بـراى  كـه  همانگونـه  چـرا  مادر اى گفتم: نفرمود، دعائى خود براى ولى كند مى

 فرمود: نمائى؟ نمى دعا خودت براى كنى مى دعا ديگران
 خود. خاندان آنگاه همسايه ابتدا پسرم!

  مادر مقام فضيلت در حضرت آن سخن -٨

 مِّ االُ  قامِ مَ  ضلِ في فَ  المُ االسَّ ليهَ ها عَ ولُ قَ 
    ها.اَْلزِْم ِرْجَلها َفاِن اْلَجنَة َتْحَت اَْقدامِ 

  2.است مادران پاى زير بهشت زيرا باش، مادر كنار در همواره
 مرد و زن وظائف حدود تعيين در حضرت آن سخن -٩

 ينَ وجَ الزَّ  ةِ دمَ خِ  حديدِ في تَ  المُ االسَّ يهَ لَ ها عَ ولَ قَ 
ِ  المُ االس مَ يهُ لَ ة عَ مَ فاطِ  َو  لي قاضي عَ تَ  ِ  ولِ ُس لي رَ ا ُ ل َصـ اّهللاٰ ي فِـ هِ لِـآ َو  يـهِ لَ عَ  ى اّهللاٰ

، هُ لَفـمـا خَ  لـي لى عَ ضى عَ قَ  ، َو البابِ  ونَ ة ما دُ خدمَ ة بِ مَ لى فاطِ ضى عَ قَ ، فَ ةِ دمَ الخِ 

 :المُ االس مَ يهُ لَ ة عَ مَ ت فاطِ قالَ فَ 

ُ بِاِكْفائي َرُسولُ   اّهللاٰ ُروِر اِال َعَلْيهِ َو آلِـهِ  َفال َيْعَلُم ما داَخَلني ِمَن الس ُ ِ َصلى اّهللاٰ اّهللاٰ

                                     
فاطمـه زهـرا (س) يـاس  ،عبدالرحيم ،موگِهى ،١١٨ص  ،علل الشرايع ،ابن بابويه ،. شيخ طوسى١

   ٥٩ص  ،عصمت
   ٤٦٤ص  ،١٦ج  كنزل العمال ،عالء الدين على بن حسام ،. متقى هندی٢
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 جاِل.َتَحم َل ِرقاِب الر
١

  

 از خانـه  در شـان  وظـائف  تعيـين  مـورد  در عليهماالسـالم  فاطمه و على حضرت
 فاطمــه بحضــرت را خانــه درون كارهــاى پيــامبر نمودنــد، نظرخــواهى پيــامبر

 فاطمــه حضــرت ســپرد،  علــى بــه را خانــه بيــرون كارهــاى و عليهاالســالم
 بـا  برخـورد  از مـرا  پيـامبر  اينكه از من خوشحالى و سرور از فرمود: عليهاالسالم

 نيست. آگاه خداوند جز كسى كرد معاف مردان
  مردان بهترين توصيف در حضرت آن سخن -١٠

 جالِ الرِّ  يرِ خَ  وصيفِ فى تَ  المُ االسَّ يهَ لَ ها عَ ولُ قَ 
ِخياُركُْم اَْلَيُنكُْم َمناكُِبُه َو اَكَْرُمُهْم لِنِسائِهِْم.

٢ 

  باشد. مهربانتر همسرش به نسبت و بوده نيكو اخالقش كه است كسى شما بهترين
 

 زنان بهترين توصيف در حضرت آن سخن -١١

 ساءِ النِّ  يرِ خَ  صفِ في وَ  المُ االسَّ يهَ لَ ها عَ ولُ قَ 
ت: اَْن ال َيـَرَين ؟ قاَلـسـاءِ الن  يـرُ ها: ما خَ لَ أَ َس  المُ الس  يهِ لَ عَ  نينَ ؤمِ المُ ّن أميرَ اَ  ىَ وِ رُ 

جاَل َو ال َيُروَنهُ  الر ةِ وايَ فى رَ  ؛ ون: 

رجاُل. ال ال َيراُهن
٣

  

 بهتـرين  پرسـيد:  عليهاالسالم فاطمه حضرت از  على حضرت كه شده روايت
 فرمود: كيانند؟ زنان
 نبينند. را آنان نيز مردان و نبينند را مردان آنانكه

                                     
   ٥٥١ص  ،٢ج  ،و مستنبط المسايلمستدرك الوسايل  ،ميرزا حسين ،. نوری١
چهـل  ،احمـد ،دهقـان ،١٥٧ص  ،نهج الحياة يا فرهنـگ سـخنان فاطمـه (س) ،محمد ،دشتى .٢

   ٢٩٥ص  ،مجلس هزار حديث
   ٢٦٧ص  ،مكارم االخالق ،حسن بن فضل ،. طبرسى٣
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 آمده: اينگونه ديگر روايتى در و
 نبينند. را او مردان اينكه
  زن براى چيز بهترين مورد در حضرت آن سخن -١٢

 رأةِ لمَ لِ  يرٌ و خَ في ما هُ  المُ االسَّ يهَ لَ ها عَ ولُ قَ 
ُ ل بي َص الن  أنِ  ىَ وِ رُ  ت: اَْن ال ؟ قاَلـرأةِ لَمـلِ  يرٌ خَ  ءٍ يشَ  اَى  ها:لَ  قالَ  هِ آلِ  َو  يهِ لَ عَ  ى اّهللاٰ

رجاَل  :ةٍ وايَ فى رَ  ؛ وال َيراها َرُجلٌ َترى َرُجًال، َو  َو ال َيُروها.اَْن ال َترى ال
١ 

 نبينـد  را مردى فرمود: نيكوست؟ زن براى چيز چه پرسيد: پيامبر كه شده روايت
 نبيند. را او نيز مردى و
  نبينند. را او مردان و نبيند او مردى آمده: اينگونه ديگر روايتى در و

 حجاب اهميت در حضرت آن سخن -١٣

 جابِ الحِ  ةِ يَ مِّ هَ في اَ  المُ االسَّ يهَ لَ ها عَ ولُ قَ 
ِ المُ الس  يهِ لَ عَ  ن عليٍ عَ  ـيهَ لَ ة عَ مَ لى فاطِ عمى عَ أَ  نَ أذَ ستَ : ا تـهُ بَ جَ حَ فَ  المُ االس ،

ِ  ولُ ُس رَ  قالَ فَ  ُ ل َص  اّهللاٰ اِْن ت: قالَ ؟ فَ راكِ ال يَ  وَ هُ  َو  هِ بتِ جَ حَ  مَ لِ : هِ آلِ  َو  يهِ لَ عَ  ى اّهللاٰ

يَح. الر َلْم َيكُْن َيراني َفاِّني اَراُه، َو ُهَو َيُشم
٢

  

 فاطمـه  حضـرت  از كـورى  مـرد  فرمـود:  كـه  شـده  روايـت   على حضرت از
 فرمود: پيامبر داد، قرار پوشش در را خود ايشان خواست، ورود اجازه عليهاالسالم

 فرمود: بيند؟ نمى را تو او حاليكه در دادى قرار پوشش در را خودت چرا
 .كند مى احساس را بو او و بينم مى را او من بيند نمى مرا اگر

                                     
 ١٠١ج  ،بحـار االنـوار ،محمد باقر ،مجلسى ،٢٦٧ص  ،مكارم االخالق ،حسن بن فضل ،ىطبرس. ١

ص  ،١٤ج  ،المسـايلمسـتدرك الوسـايل و مسـتنبط  ،ميزا حسين ،. محدث نوری قمى٢ ٣٦ص 
   ٢٥٦ ،١ج  ،منتهى اآلمال ،شيخ عباس قمى ،١٨٢

شيخ  ،١٨٢ص  ،١٤ج  ،المسايلمستدرك الوسايل و مستنبط  ،ميزا حسين ،. محدث نوری قمى٢
   ٢٥٦ ،١ج  ،منتهى اآلمال ،عباس قمى
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 پروردگارش به نسبت زن حالت نزديكترين در حضرت آن سخن -١٤

 هابِّ ن رَ مِ  رأةُ المَ  ونُ كُ في أدنى ما تَ  المُ االسَّ يهَ لَ ها عَ ولُ قَ 
ِ  ولُ ُس رَ  ألَ َس  ُ ل َص  اّهللاٰ هـا؟ ب ن رَ أدنـى ِمـ ونُ كُـتَ تـى مَ  رأةِ المَ  نِ عَ  هِ آلِ  َو  يهِ لَ عَ  ى اّهللاٰ

ها اَْن َتْلَزَم َقْعَر َبْيتِها.اَْدني ما َتكُوُن ِمْن َرب ت: قالَ 
١

  

 هنگـام  چه دارد قرار پروردگارش به نسبت زن زمانيكه نزديكترين پرسيد: پيامبر
 فرمود: است؟

 اش خانه كنج در كه است هنگامى پروردگارش به نسبت زن زمان نزديكترين
 دارد. قرار
 دعا اجابت ساعت تعيين در حضرت آن سخن -١٥

  ةِ جابَ االِ  ةِ ساعَ  عيينِ في تَ  المُ االس يهَ لَ ها عَ ولَ قَ 

ـْمِس المِ غُ لِ  قولُ تَ  المُ ا الس ليهَ ت عَ كانَ  ْطحِ، َفاِْن َرأَْيَت َعْيَن الش ها: اِْصَعْد َعَلي الس

َقْد َتَدلى لِْلُغُروِب َفاَْعِلْمني َحّتى اَْدُعو.
٢ 

 كـه  اهآنگـ  گيـر،  قرار بلندى بر فرمود: مى خود غالم به جمعه روز در حضرت آن
  غروب حال در خورشيد قرص ديدى
 نمايم. دعا تا كن آگاه مرا است
 خالص عمل فضيلت در حضرت آن سخن -١٦

 صِ الخالِ  لِ مَ العَ  ضلِ في فَ  المُ االس يهَ لَ ها عَ ولُ قَ 

ُ اَِلْيهِ اَْفَضَل َمْصَلَحتِهِ. ِ خالَِص ِعباَدتِهِ، اَْهَبَط اّهللاٰ َمْن اَْصَعَد اَِلى اّهللاٰ
٣ 

 بـراى  را مصلحتش بهترين او بفرستد، خداوند نزد را عباداتش لصترينخا كه هر

                                     
  ١٨٢ص  ،١٤ج  ،مستنبط المسايلمستدرك الوسايل و  ،ميزا حسين ،محدث نوری قمى. ١
  ٣٩٩ص  ،معانى االخبار ،بن بابويه ،شيخ صدوق ،٧١ص  ،االمة داليل ،ابومحمد بن جرير ،. طبری٢
   ٢٤٩ ص ،٦٧ج  ،بحاراالنوار ،محمد باقر ،. مجلسى٣
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 فرمايد. مى مقدر او
  مؤمنان پيروزى از فرشتگان خرسندى مورد در -١٧

 هِ وِّ دُ لى عَ عَ  بَ لَ ن غَ مَ لِ  المُ االسَّ يهَ لَ ها عَ ولُ قَ 
 ِ ِ  مَ َص ختَ ا ِ لَ ا ِ ينِ الـدّ  مـرِ ن اَ ِمـ ءٍ  ىعتا في َشـنازَ تَ فَ  أتانِ مرَ يها ا  َو  ةٌ دَ عانِـما مُ حـداهُ : ا

ِ ى المُ لَ رت عَ ظهَ استَ ها فَ تَ ج حُ  ةِ نَ ؤمِ ى المُ لَ ت عَ حَ تَ فَ ، فَ ةٌ نَ ؤمِ خرى مُ االُ  ت حَ رَ فَ ، فَ ةِ دَ عان

 :المُ االس ليهَ ت عَ قالَ ديداً، فَ رحاً شَ فَ 

ـيْ  ُحـْزَن الش ِمـْن َفَرَحـكِ، َو اِن َفَرَح اْلَمالئِكَةِ بِاْستِْظهاِركِ َعَلْيهـا اََشـد طاِن َو اِن

  َمَرَدتِهِ بُِحْزنَِها َعْنكِ اََشد ِمْن ُحْزنِها.

 ديگرى و دشمن يكى كردند، مى گفتگو يكديگر با دينى مسائل از اى مسأله در زن دو
 فرمود: حضرت آن شد، خرسند بسيار او و گرديد غالب مؤمن زن برهان مؤمن،

 و شيطان ناراحتى و توست خوشحالى از بيشتر تو پيروزى از فرشتگان خرسندى
  است. افزونتر تو دشمن ناراحتى از يارانش

  

  مؤمن توصيف در حضرت آن سخن -١٨

 نِ ؤمِ المُ  صفِ في وَ  المُ االسَّ يهَ لَ ها عَ ولُ قَ 
ِ َتعالى. ّٰ اَْلُمْؤِمُن َيْنُظُر بُِنوِر اهللا

١ 

  نگرد. مى الهى نور با مؤمن
 خوشروئى فضيلت در حضرت آن سخن -١٩

 جهِ الوَ  سنِ حُ  ةِ ضيلَ في فَ  المُ االسَّ يهَ لَ ها عَ ولُ قَ 
اَْلُبْشُر في َوْجهِ اْلُمْؤِمِن ُيوِجُب لِصاِحبِهِ اْلَجنَة، اْلُبْشُر في َوْجـهِ اْلُمعـادى َيقـي 

                                     
 ،٤٢ج  ،بحار االنوار ،محمد باقر ،مجلسى ،٢١٨ص  ،١ج  ،اصول كافى ،محمد بن يعقوب ،. كلينى١

  ٧٤ص  ،٦٤و ج  ٨ص 
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صاِحَبُه َعذاَب الناِر.
١

  

 روى سـازد،  مـى  رهنمون بهشت به را آدمى مؤمن انسان به نسبت خندان روى
 دارد. مى نگاه دوزخ عذاب از را آدمى دشمن و معاند چهره در خندان

  دار روزه وظيفه در حضرت آن سخن -٢٠

 مِ ائِ الصّ  دبِ في اَ  المُ االسَّ يهَ لَ ها عَ ولُ قَ 
ائُِم بِصِياِمهِ، اِذا َلْم َيُصْن لِساَنُه َو َسْمَعُه َو َبَصَرُه َو  َجواِرَحُه. ما َيْصَنُع الص

٢ 

 چـه  اش روزه ننمايـد،  حفـظ  را اندامش و چشم و گوش و زبان كه آنگاه دار روزه
  دارد. اثرى

  فدك

 را هيچكـدام  ولـي  نمـودم  مطالعـه  را ها كتاب از بعضي فدك مسئله با رابطه در
 كتاب در رجايي حسين سيد و انصاري محمدباقر اقاي جناب كه مطالبي از بهتر
 مطالـب  از بعضي ديدم الزم اينجا در كه نديدم بودند كشيده زحمت فدك اسرار
  رم:بياو را آن

  فدك: تاريخچه

 وسـيع اي  منطقـه  و آب پـر اي  چشـمه  با خيبر يبيسراش در آباد سرزمين فدك«
 آن سـاكنان  بـود.  بيشتر خيبر از يش ها نخلستان و بود مهماي  قلعه و كشاورزي

                                     
  ٣٥٤ص  ،تفسير االمام العسكری ،١٥٥ص  ،٦٨ج  ،بحار االنوار ،محمد باقر ،. مجلسى١
 ،مجلسـى ،٣٣٦ص ،٧ج  ،مستدرك الوسـايل و مسـتبط المسـايل ،ميرزا حسين ،. محدث نوری٢

   ٢٩٥ص  ،٩٦ج  ،بحار االنوار ،محمد باقر
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 فـتح  روز در آنـان  رئيس و بودند ارتباط در خيبر اهل با كه بودند يهود ازاي  عده
 »مها بن فدك« اسم به هم سرزمين ناي نام بود. نون بن يوشع بنام مردي آنجا
  »است. يافته سكونت آنجا در كه ستا كسي اول
 تـا  آن فاصله و است باقي نيز اكنون هم و بود شده واقع مدينه درشمال باغ اين

  1است. كيلومتر صد يك حدود مدينه

   اميرالمؤمنين و ملسو هيلع هللا ىلص پيامبر دست به فدك فتح

 رحلـت  از قبـل  سـال  چهـار  دودحـ  و جـرت ه هفـتم  سال در خيبر فتح از پس
 ايـن  در آورد. را فـدك  فتح دستور خداوند جانب از و شد نازل جبرئيل امبريپ

 و  پيـامبر  شـخص  توسـط  بايسـت  مي اقدام اين كه بود شده تصريح فرمان
  .نكنند شركت آن در مسلمانان و شود انجام  اميرالمؤمنين

 در و كردنـد  آمـاده  را خـود  يها اسب و داشتند بر را الزم اسلحه بزرگوار، دو آن
 فـدك  سـرزمين  بـه  تـا  كردند حركت خيبر از و شدند جدا لشكر از شب تاريكي
  آمدند. آن قلعه كنار و رسيدند

 انجـام  شده حساب بايست مي و استثنائي بود كاري نفر دو توسط قلعه يك فتح
 بـه  را مـاجرا  مسير بود  پيامبر راه بدرقه هميشه كه خداوند پشتيباني و شود
  برد. مي پيش پيروزي سوي
 را عظيم قلعه آن فتح خبر قبل روز و بودند خيبر فتح اخبار پيگير كه فدك مردم
 و بودنـد  بسته محكم را آن درهاي و برده پناه قلعه به وحشت از بودند، يافته در

  گذراندند. مي را اضطراب سراسر شبي
 اميرالمـؤمنين  و  پيامبر ،بود حكمفرما قلعه داخل بر كه شرايطي درچنين

                                     
  ٢٣٨ص  ،٤ج  ،معجم البلدان ،شهاب الدين ،. ياقوت حمودی١
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 وجـود  قلعـه  بـه  نفـوذ  بـراي  راهـي  هـيچ  عادي بصورت و رسيدند قلعه پاي به
 احسـاس  قلعه بيرون را كسي وجود قلعه داخل افراد نبايد ديگر سوي از نداشت.

 بـا  آن فـراز  بر و روند باال قلعه ديوار از مخفيانه كه شد آن بر تصميم كردند. مي
 و ديـده  محاصـره  در را خـود  قلعه اهل صورت اين در ند.بگوي اذان بلند صداي
 و گيرنـد  مـي  فـرار  بـر  تصميم كه است آنگاه پنداشت. خواهند شده فتح را قلعه

  رساند. انجام به را بزرگ اقدامي توان مي براحتي
 او و برخاسـت  حضرت سپس و گرفت قرار  پيامبر كتف بر  اميرالمؤمنين

 بـاال  فـدك  قلعـه  ديوار از  اميرالمؤمنين الهي، همعجز با و كرد بلند خود با را
 صـداي  و گفـت  اذان قلعـه  اهـل  به رو گرفت، قرار ديوار فراز بر كه آنگاه رفت.
  شد. بلند بلند تكبير
 فراركنـان  .هستند قلعه فراز بر مسلمان سربازان كردند مي گمان كه فدك مردم
 در تـا  شـدند  خـارج  نآ از و كردنـد  بـاز  را آن و نهادنـد  قلعـه  درب سوي به رو

  شوند. پراكنده قلعه بيرون يها زمين
 منتظـر  قلعـه  بيرون كه  پيامبر با و آمد پايين قلعه ديوار از  اميرالمؤمنين

 آنان بزرگان از نفر هيجده و شدند درگير آنان با و گرفتند قرار آنان مقابل در بود
  شدند. يمتسل بقيه نتيجه در و رسيدند قتل به  اميرالمؤمنين بدست
  1آورد. مدينه به آنان همراه را غنايم و نمود اسير را آنان فرزندان و خود  پيامبر

   پيامبر شخصى لكمِ  فدك

 را امـوال  و كنـد  آزاد را خودشان كردند خواست در  پيامبر از فدك يهوديان
 و كـرد  قبـول  را پيشـنهاد  ايـن  حضـرت  كنـد.  مصالحه آنان با نصف تناسب به

                                     
  ٧٠ص  ،فضايل و مصائب حضرت زهرا (س) ،سيدصادق ،وحانى. ر١
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 و كـرد  مصـالحه  آنـان  با خونشان حفظ ضمانت با و فرستاد را  اميرالمؤمنين
 را او امـوال  خمـس  شـود  مسـلمان  فـدك  اهـل  از هركس« كه شد اين بر قرار

  1».بگيرند را اموالش همه بماند باقي خود دين بر كس هر و بگيرند
 داده آنـان  دسـت  به و آمد در امضاء به فدك يهود و  پيامبر بين قرارداد اين
  شود عمل بدان تاريخ هميشه بعنوان تا شد
 ملـك  بعنـوان  فـدك  سـرزمين  و بـود  آنـان  شخصـي  اموال و جان باره در اين

 (سـكه)  دينـار  هزار وبيست يكصد ساليانه شد قرار و آمد در  پيامبر شخصي
  نمايند. ارسال فدك آمد در بعنوان طال
 زيـرا  اسـت،  قـرآن  صريح حكم اساس بر فدك شدن  پيامبر شخصي ملك

 فـتح  آنـان  دخالـت  كوچكترين بدون و مسلمان كشي لشكر بدون سرزمين ينا
َفما اَوَجفـُتم َعليـهِ ِمـن « فرمايد: مي 1-3 آيات حشر سوره قرآن در خداوند شد.

ُ َعلـى كُـل َشـى ٍء  َ ُيَسلط ُ ُرُسَلُه َعلى َمـن َيشـاُء َو اّهللاٰ َخيٍل َو الِركاٍب، َولكِن اّهللاٰ

ُ  مــا اَفــاءَ  َقــديٌر. ــ َو  ولِ ُســلر لِ  َو  هِ ّلــلِ ری فَ الُقــ هــلِ ن اَ ِمــ هِ ولِ ُســلــى رَ عَ  اّهللاٰ ی ذِ لِ

»......ربىالقُ 
٢  

 فـتح  مسـلمانان  لشكركشـي  بـدون  كه ييها سرزمين قرآن صريح آيه اين طبق
 ايـن  بياينـد،   پيـامبر  نزد تسليم عنوان هب خودشان آنجا اهل اگر حتي شود،

 در حقي هيچ مسلمانان و تاس حضرت خاص لكم آن اسراي و غنايم و مناطق
 بخواهد تصميمي هر خود يصشخ اموال عنوانه ب حضرت و داشت نخواهند آن
  بگيرند. آنها باره در تواند مي
 مـردم  بايسـت  مـي  كه شد  امبريپ آن از يكپارچه بصورت فدك سرزمين لذا

                                     
  ٥٣٨ص  ،٢ج  ،مغازی ،واقدی ،١٠٤ص  ،٢ج  ،الكامل فى التاريخ ،. ابن اثير١
  ٣ - ١آيه  ،سوره حشر ،. قرآن٢
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 فقـط  و نمودنـد  مـي  تسليم حضرت به را آن آمد در و كردند مي كار آن در فدك
  كردند. مي ريافتد اجرت

  پيامبر دست به و خداوند دستور به  فاطمه به فدك اعطای

 بـه  را خويشان حق« يعني شد؛ نازل » هُ ق ربى حَ القُ ذَ  آتِ  و« آيه فدك، فتح از پس
 كـدام  حـق  اين و هستند كساني چه منظور پرسيد: جبرئيل از  پيامبر »بده آنان

  1».كن عطا فاطمه به را فدك« داشت: عرضه خداوند طرف از جبرئيل است؟
 فـتح  پدرت براي را فدك خداوند فرمود: و خواند فرا را  زهرا حضرت  پيامبر
 بـه  تعلقـي  و اسـت  مـن  مخصـوص  اند نكرده فتح را آنجا اسالم لشكر چون و كرد

 بـر  نيـز  خداونـد  دستور گيرم. مي آن باره در بخواهم تصميمي هر و ندارد مسلمانان
 پدرت برعهده خديجه مادرت مهريه ديگر سوي از است. شده نازل تو به آن عطاي
 عطـا  تـو  بـه  را فدك خداوند دستور به و مادرت مهريه قبال در پدرت و است مانده
  ش.با آن مالك و بردار فرزندانت و دخو براي را آن كند. مي

 آن در تصـرفي  خواهم نمي من هستيد زنده شما تا كرد: عرض  زهرا حضرت
  هستيد. اختيار صاحب من مال و برجان ماش باشم. داشته
 حيـاتم  زمان در تو نكردن تصرف اهالن، نا كه دارم آن ترس فرمود:  پيامبر

 كـه  آنگونـه  كـرد:  عرض كنند. منع تو از را آن ازمن بعد و دهند قراراي  بهانه را
  2كنيد. عمل دانيد مي صالح

  فدك مالكيت بر شاهد و سند

 سـند « فرمـود:  و خوانـد  فـرا  را  ميرالمـؤمنين ا و خواستاي  ورقه  پيامبر

                                     
   ٢٦آيه  ،سوره اسراء ،قرآن. ١
  ١٩٥ و ١٠٥ص  ،٢٩ج  ،٢٢ص  ،٢١ج  ،بحار االنوار ،محمد باقر ،مجلسى .٢
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 اميرالمـؤمنين  ».كن ثبت و بنويس  پيامبر اعطايو بخشوده بعنوان را فدك
 پيـامبر  .دادنـد  شـهادت  آن بر ايمن ام با حضرت خود و نوشت را آن  در 
  ».است بهشت اهل زني ايمن ام« فرمود: آنجا

 عينـاً  را آن فـدك  غصب مهنگا و گرفت تحويل را نوشته اين  زهرا حضرت
  1فرمود. ارائه مدرك بعنوان و آورد ابوبكر نزد

 دادند خبر آنان به و نمودند جمع  زهرا حضرت درمنزل را مردم  پيامبر سپس
  فاطمه اعطاي بعنوان آن درآمد از همانجا در و است  فاطمه آن از فدك كه
 بـه  را فـدك  در  مـه فاط مالكانه تصرف صورت بدين و كردند تقسيم مردم بين
  2دادند. نشان آنان

  فدك درآمد كنندگان مصرف فقرا

 تحـت  را كارمنـداني  و داد قـرار اي  نماينـده  فدك سرزمين در  زهرا حضرت
 سـاليانه  سود خالص مخارج، پرداخت و الزم محاسبات از پس كه سپرد فرمانش

  نمود. مي تقديم  زهرا حضرت خدمت را
   اند. نوشته سكه هزار بيست صدو تا طال سكه هزار فتاده از ساليانه را فدك درآمد

  3.داشت مي بر خود قوت اندازه به حضرت هرساله
 از تـا  بـود  فـدك  آمـد  در سررسـيدن  منتظـر  نيازمندان از بسياري چشمان در و

  بخشند. ساماني را خود زندگي  فاطمه بخشش
 فـدك  بـه  وا خـاص  دسـتور  به ابوبكر مأموران  پيامبر رحلت از پس روز ده

                                     
  

  ٢٣ص  ،٢١ج  ،بحار االنوار ،باقر محمد ،مجلسى. ١

  

ی تـاريخى و هـا فـدك و بازتاب ،علـى اكبـر ،حسـنى ،٢١٩ص  ،فروغ واليـت ،جعفر ،. سبحانى٢
   ١١٥ص  ،فدك فى التاريخ ،محمد باقر ،صدر ،٥٤ص  ،سياسى

   ١٢٣و  ١١٨ص  ،٢٩ج  ،بحاراالنوار ،محمد باقر ،. مجلسى٣
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 غصـب  را آن ملـك  و كردنـد  اخراج آنجا از را  زهرا حضرت نماينده و رفتند
 صـرف  خـود  غاصـبانه  حكومت مخارج براي كامل بطور را آن آمد در و نمودند
 مورد در پيامبر عمل و الهي امر مفصل سابقه به توجهي كوچكترين و كردند
 پيـامبر  آنچـه  و دادنـد  گواهي كه شاهداني و بود شده تنظيم كه سندي و فدك
 نكردند. بود فرموده مردم حضور در  
 آن انتقـال  و يهوديان دست از آن اخراج و فدك فتح مراحل از بود ي تصور اين
 چهار طي آنچه و  فاطمه به حضرت آن توسط فدك اعطاي و  پيامبر به

 تـا  شد طي فدك شيرين دوران بعنوان  زهرا حضرت تصرف و مالكيت سال
 و  فاطمـه  كـام  بـه  را گذشته شيريني و رسيد فرا آن غصب دوران هك آنگاه

  1»كردند. تلخ شيعيانش

  آن اعتقادی یها ريشه تا فدك غصب از

 تبـديل  اعتقادي مسئله يك به حقوقي مسئله يك از فدك بنام سرزميني غصب
 پرداختند مردم كردن بيدار به آن در  زهرا حضرت و  اميرالمؤمنين كه شد
 غصـب  سـايه  در ند فرمود مي خالفت غصب روزهاي در بايد آنچه از بسياري و

 دشـمن  كه رسيد مي سر ديگري از پس يكي چنان ها فرصت كردند. بيان فدك
 هـر  و زد مياي  ناشيانه كارهاي به دست و بود كرده گم را خود كامالً زده غفلت
  داد. مي بروز را خود باطل از پرده يك بار،

  يارع تمام جنگ ميدان فدك

 سـوي  دو هـر  كـه  بود شده تشكيل پيكاري ميدان گفت: توان مي كلمه يك در
 درگرفتـه  عيار تمام جنگ يك و بودند آورده ميدان به داشتند سالحي هر جبهه
 يهـا  نسل بيداري جنگ اين نتيجه برافروختند. غاصبين خود را آن آتش كه بود

                                     
  بخش فدك ،ار فدكاسر ،سيدحسين ،رجايى ،محمد باقر ،. انصاری١
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  .گرديد  بيت اهل درباره آينده و حاضر

   زهرا حضرت و  اميرالمؤمنين اتاقدم از آماری

  فدك درباره عمر و ابوبكر به  اميرالمؤمنين پاسخ .1
   زهرا حضرت سط تو فدك مورد در  سندپيامبر ارائه .2
  عمر و ابوبكر خاص مجلس در  زهرا حضرت مفصل احتجاج .3
  انصار و مهاجر خانه در بر بيتش اهل و  فاطمه طلبي ياري .4
 پـاره  و فدك سند نوشتن و ابوبكر رب  زهرا حضرت خصوصي احتجاج .5

  عمر توسط آن كردن
  درمسجد عمر و ابوبكر با  اميرالمؤمنين مفصل احتجاج .6
  درمسجد  زهرا حضرت مفصل خطابه .7
  فدك غصب باره در ابوبكر به  اميرالمؤمنين نامه .8
  فدك غصب با رابطه در  زهرا حضرت سخنان آخرين .9

  فدك رموردد عمر و ابوبكر به  اميرالمؤمنين پاسخ

 گفتنـد:  و آمدنـد   اميرالمـؤمنين  نـزد  عمـر  و ابوبكر  پيامبر رحلت از پس
 بـه  مـردم  همـه  از مـا  فرمـود  گـويي؟  مـي  چه مانده باقي پيامبر از آنچه درباره
 اسـت؟  خيبـر  در كـه  امـوالي  بـه  نسبت حتي گفت: عمر سزاوارتريم. پيامبر
 در كـه  امـوالي  به نسبت يحت پرسيد: عمر است. درخيبر كه اموالي حتي فرمود:
  است. فدك در كه اموالي حتي فرمود: است؟ فدك
 چنـين  گـز  هر كه باشد اره با ما يها گردن كردن جدا قيمت به مگر گفت: عمر

  1!شد نخواهد چيزي

                                     
  

  ٣٩ص  ٩ ،ج ،و منبع الفوايد مجمع الزوائد ،نورالدين ،هيثمى .١
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   زهرا توسط فدك سند ارائه

 درسـر  شـومي  يها نقشه كه شد مشخص فدك درباره غاصبين برخورد اولين از
 كـه  اي نوشـته  آن گفـت:   زهـرا  حضـرت  بـه  عمـر  جهـت،  همين به دارند.
  بياور! نوشته برايت فدك باره در پيامبر پدرت گفتي مي
 سند و داد انجام  زهرا حضرت كه بود اقدامي اولين اين فدك، غصب از پس
 و مـن  بـراي  پيـامبر  نوشته اين فرمود: و داد نشان ابوبكر به و آورد را فدك

  است. فرزندانم
 آن امـر  بـه   فاطمـه  بـه   پيـامبر  سـوي  از آن بخشـيدن  گامهن سند اين

 تنظيم ايمن ام و حضرت آن شهادت به و  اميرالمؤمنين دستخط به و حضرت
  »بود.  فاطمه دخترش به  پيامبر اعطايي« بعنوان آن متن و بود شده

  فدك مورد در قانونى بى و زور حكومت

 جـا  نويسـند،  مـي  اخـتالف  روز يبـرا  جهان تمام در را مدرك و سند كه آنجا از
 در ارث مسـئله  اصالً كه كند معلوم و دهد فيصله را مسئله سند اين ارائه داشت
ث النبى« جعلي حديث به نوبت تا نيست كار پـدري  بخشنده اين برسد. »اليور 
 انجـام  آن بـر  مالكانه تصرفات سال چندين و اوست حيات زمان در دخترش به

 بـه  شده تنظيم سند به اعتنايي كوچكترين بود زور بر بنا چون ولي است. گرفته
  نكردند.  پيامبر امر

 نكردنـدو  سند به اعتنايي تنها كردند. مي عمل حاكم قدرت بعنوان كه عمر و ابوبكر
ثُ وَ اليُ  بىُ لن اَ « ضميمه به فدك بودن ثار بر مبني خود باطل سخن ديگر بار را »ر 
  .داشتند روا  پيامبر قدس ساحت به عظيم انتياه بلكه كردند. مطرح
 مـردم  عمـوم  چشم پيش و گرفت  زهرا حضرت از را  پيامبر نوشته عمر
 امـر  بـا  را خـود  مخالفـت  علنـاً  كـرد؛  پاره پاره را آن و انداخت آن بر ن دها آب
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  1نمود. اعالم پيامبر
 و شـده  انجـام  آنچـه  و نيسـت  حـق  سـخن  پذيرفتن بر بنا شد معلوم كه اكنون
 حضـرت  كـه  بود آن نوبت ندارد، گويي زور و غلبه و قهر جزاي  پشتوانه شود مي
 جلـوه  حـق  را خـود  كار حاكم قدرت تا كند طي را خود احتجاج مراحل  زهرا

 در حـق  بنـا  را فدك  فاطمه« گفتيم: مي بايد دش مي چنين اگر كه چرا ندهد.
 سـر  بر اصلي مبارزه لذا فهميد. مي خوب غاصب دشمن را اين و »داشت تصرف
 چنگ به برپيشاني غصب لكه اثبات و  فاطمه مقدس ساحت پاكي و عصمت
  2)داد. را خود ثمر پر نتايج و شد آغاز فدك آورندگان

  عمر و ابوبكر لسمج در  زهرا حضرت مفصل احتجاج

 چـه  اگـر  - شـد  انجام حق اصل اثبات هدف با كه فدك درباره احتجاج مراحل
 دشـمن  كه گرفت صورت اش شده حساب بسيار ورتبص - نگرداند باز را فدك
  گذارد. باقي ابهام نقاط و بگريزد معركه از خبر بي نتواند

  عمر و ابوبکر خاص مجلس

 بـه  عمـر  و ابـوبكر  كـه  مجلسـي  به  اميرالمؤمنين به  زهرا حضرت ابتدا
 كرد آغاز را خود اعتراض رسماً و آمد بودند آن در خصوصي بطوراي  عده همراه

 بـراي  را خود دالئل داشت محاكمه و مخاصمه صورت كه مفصلي سخنان در و
 ذيـالً  كـه  فرمود بيان خصم بودن غاصب و فدك تصرف در خود حقانيت اثبات

                                     
  

 ،سيره حلبـى ،على بن برهان الدين ،حلبى ،٢٧٤ص  ،١٦ج  ،شرح نهج البالغه ،. ابن ابى الحديد١
   ١٩٢ص  ،٢٩ج  ،بحار االنوار ،محمد باقر ،مجلسى ،٤٠٠ص  ،٣ج 

  

نواهـب  ،سيدحسـن ،ميرجهـانى طباطبـايى ،٢٣ص  ٢١ ج ،بحـار االنـوار ،محمد باقر ،ىمجلس .٢
ج  ،و المعارف عوالم العلوم ،شيخ عبداّهللاٰ  ،بحرانى اصفهانى، ١٤٨ص  ٣ج  ،فى عالئم الظهورالدهور 

  ١٣٧ص  ،و ملتقى البحرين مجمع النورين ،ابوالحسن ،مرندی ،٥٧٤ص ١١
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  شود. مي ذكر عيناً مجلس آن صورت

  نیست ارث فدک

 در نمـودي  اخـراج  فـدك  از مـرا  نماينـده  چـرا  فرمود: ابوبكر به خطاب حضرت
 را زميني خواهي مي آيا داد. قرار من براي را آن خداوند امر به  پيامبر حاليكه
 جنـگ  آن راه در مسـلمانان  كـه  غنـائمي  بـين  از  پيـامبر  كـه  بگيري ازمن
 بايـد  كـس  هـر  فرزندان« است: نفرموده  پيامبر آيا بخشيد؟ من به اند نكرده
 ايبر  پيامبر يادگار تنها كه داني مي خوب تو باشند؟ توجه مورد او رحلت بعد

  1است؟ همين فرزندانش

  عايشه ناحق شهادت

 اسـت:  ه فرمـود   پيـامبر  كـه  ددهنـ  مـي  شهادت عمر و عايشه گفت: ابوبكر
ثُ وَ اليُ  بىُ لن اَ « گذارد نمي ارث پيامبر يعني »ر .«  

 شـهادت  آن بـه  كـه  اسـت  نـاحقي  شـهادت  اولين اين فرمود:  زهرا حضرت
 مـن  بـه   پيامبر را فدك دارم. شاهداني اسالم در فدك باره در من دهند. مي

  بياور. را خود دليل گفت: ابوبكر آورم. مي شاهد من و است بخشيده
  است باطل تصرف مورد ملك در شاهد

 مـن  تصـرف  تحـت  فدك  پيامبر حيات درزمان آيا فرمود:  زهرا حضرت
 درباره چرا پس فرمود: آري. گفت: كردم؟ نمي مصرف را آن محصول من و نبود

 غنيمت چون گفت: ابوبكر خواهي؟ مي شاهد من از است من دست در كه چيزي
  كرد! نخواهم امضاء نياوري دليل اگر است، مسلمان

                                     
  

  ١٩٩ ،١٨٩ ،١٣٤ص  ،٢٩ج  ،بحاراالنوار ،محمد باقر ،. مجلسى١
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 كـار  و دسـتور  خواهيـد  مـي  آيـا  فرمود: شنيدند مي هم مردم كه حالي در حضرت
 مسـلمانان  سـاير  بـاره  در كـه  كنيـد  حكمـي  ما باره در و كنيد رد را  پيامبر
 و ابـوبكر  اي شـوند؟  مـي  عملـي  چه مرتكب كه بشنويد ينحاضر اي كنيد؟ نمي
 دليـل  مـن  از كـنم  ادعـا  اسـت  دستشان در كه را مسلمانان اموال من اگر عمر،
  مسلمانان؟ از يا خواهيد مي
 دسـت  در كه است آنان زمين و مسلمانان غنيمت اين گفت: غضب حال با عمر

 كـه  آورد دليل خود ادعاي بر اگر كند. مي مصرف را آن محصول و است فاطمه
 و غنيمـت  حاليكه در - است بخشيده او به فقط را فدك مسلمانان بين از پيامبر
  داد. خواهيم نظر باره اين در - !بوده مسلمانان حق

  كامل دليل  فاطمه عصمت

 از آيـا  كـه  دهـم  مي قسم را شما مردم اي است! بس مرا همين فرمود: حضرت
 گفتنـد:  ؟» اسـت  بهشت اهل زنان سيده دخترم« فرمود: كه شنيديد  پيامبر
 بهشـت  اهل زنان سيده آيا فرمود: شنيديم.  پيامبر از را اين قسم، بخدا آري

 اگـر  گوييد مي چه كند؟ مي تصرف نيست لكش ما آنچه و نمايد مي باطل ادعاي
 مـن  به سرقت نسبت نفر دو يا دهند شهادت زشتي كار به من عليه بر نفر چهار
 عمـر  ولي كرد سكوت اينجا در ابوبكر كنيد؟ مي تصديق را آنان سخن آيا دهند؟
  كنيم! مي جاري تو بر حد و آري گفت:

 بـه  كني اقرار آنكه مگر كردي ثابت را خود پستي و گفتي دروغ فرمود: حضرت
 را شـهادتي  بهشـت  اهـل  زنـان  سيده برعليه كه كسي نيستي.  محمد دين

  محمـد  بـر  ونـد اخد آنچه به و تاس ملعون كند جاري او بر حدي يا بپذيرد
 را آنان و برده آنان از را ها پليدي خداوند« آنانكه زيرا است؛ شده كافر كرده نازل

 هـر  از و معصـومند  كه چرا نيست؛ جايز شان عليه بر شهادتي »گردانيده پاكيزه
 كـه  بـده  خبـر  من به )تطهير آيه اين اهل باره در عمر، اي پاكند. بدي و زشتي
 دهند شهادت زشتي كار كفر يا شرك به آنان از يكي يا آنان عليه براي  عده اگر
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 آري، گفـت:  عمـر  بزننـد؟  حد را آنان و بجويند بيزازي آنان از بايد مسلمانان آيا
  !يكسانند مردم ساير با آنان

 چـرا  نيستند مساوي مردم ساير با آنان شدي! كافر و گفتي دروغ فرمود: حضرت
 نازل آنان طهارت و عصمت باره دراي  آيه و داده قرار وممعص را آنان خداوند كه

 را سـخني  آنـان  عليـه  بـر  كـس  هر است. نموده دور آنان از را ها پليدي و كرده
  است. كرده تكذيب را رسول و خدا واقع در بپذيرد
  باشي! ساكت كه دهم مي قسم ارو ت  عمر اي گفت: ابوبكر

  قرآن استناد به  پيامبر بخشوده فدك

  بياور. دليل )فدك باره در( گفت: ابوبكر سپس
 در كه كرد نازل قرآن ازاي  آيه جل و عز خداوند فدك، اما فرمود:  زهرا حضرت

 فرمايـد:  مـي  كـه  آنجا بدهد، را فرزندانم و من حق بود داده دستور  پيامبر به آن
 آن و بوديم پيامبر به خاليق ترين نزديك فرزندانم و من و » هُ ق ربى حَ القُ ذَ  Ĥتِ فَ «

والمسكين و ابن « خواند: را آيه دنباله جبرئيل وقتي بخشيد. من به را فدك حضرت

 نـازل  آيـه  اين چيست؟ سبيل ابن و مسكين حق كرد: سؤال  پيامبر ،» السبيل
و اعلموا انما غنمتم من شيى ء فاَّن ّهللاٰ خمسه و للرسول و لـذی القربـى و « شد:

 و كـرد  تقسـيم  قسـمت  پـنج  بـه  را خمس و » بيلاليتامى و المساكين و ابن الس
القری فللـه و للرسـول و لـذی القربـى و ما اَفاَءاّهللاٰ على رسوله من اهل « فرمود:

  ١». االغنياء منكماليتامى و المساكين و ابن السبيل كى ال يكون ُدوله ًبين 

  القربى ذوی حق مصرف

 و شـود  مـي   برپيام براي است خدا براي آنچه فرمودند:  زهرا حضرت سپس

                                     
   ٧آيه  ،سوره حشر ،آن. قر١
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 هسـتيم.  مـا  القربـي  ذوي و شـود  مي القربي ذوي براي است  پيامبر براي آنچه
»جراً اال الموده فى القربىقل ال اسئلكم عليه ا« فرمايد: مي خداوند

١  
 و يتيمـان  پـس  گفت: عمر گويي؟! مي چه تو گفت: و كرد عمر به نگاهي ابوبكر

 به كه باشند كساني از بايد يتيمان :فرمود حضرت كيانند؟ ابناءالسبيل و مساكين
 در كه باشند كساني هم اكينمس باشند. داشته ايمان القربي ذوي و پيامبر و خدا
  بپيمايد. را آنان راه بايد هم السبيل ابن باشند. آنان با آخرت و دنيا
 شـما  شيعيان و دوستان و شما براي همگي غنيمت و خمس بنابراين گفت: عمر

 بـراي  و داده قـرار  فرزنـدانم  و مـن  براي خداوند را فدك :فرمود حضرت است؟
 و دوسـتان  و مـا  بـراي  را خمـس  ولـي  اسـت،  نـداده  قرار ما شيعيان و دوستان

  است. آورده خداوند كتاب در كه همانطور نموده قسمت شيعيانمان
 از هم آنان اگر فرمود: ماند؟ مي چه ينتابع و انصار و مهاجران براي پس گفت: عمر

 و نمـوده  واجـب  قـرآن  در خداونـد  كه صدقاتي و زكات بودند ما شيعيان و ندوستا
انمـا « فرمايد: مي جل و عز خداوند گيرد. مي تعلق آنان به فرموده بيان را آن تقسيم

  2»و المؤلفه قلوبهم و فى الرقابالصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها 
  نباشد راضي مردم اگرچه است راضي خدا
 گمـان  دوسـتانتان؟  و شـما  براي غنيمت و باشد تو مخصوص فدك گفت: عمر
 و عـز  وند خدا ولي فرمود: حضرت !باشند راضي اين به محمد اصحاب كنم نمي
 پيـروي  و دوستي شرط به خدا را اموال اين هستند. راضي بدان پيامبرش و جل
 خدا با ندك دشمني ما با هركس و مخالفت! و دشمني شرط به نه داده قرار او از

 و اسـت  كـرده  لفـت امخ خداونـد  بـا  كند مخالفت ما با كس هر و كرده دشمني

                                     
  ٢٣آيه  ،سوره شوری ،قرآن. ١

  

  ٦٠ آيه ،سوره توبه ،قرآن. ٢
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 عقـاب  و الـيم  عـذاب  مستوجب تعالي حق جانب از كند مخالفت خدا با هركس
  است. آخرت و دنيا در شديد

  خواهند؟ مى دليل  فاطمه از چرا
 ورچطـ  فرمـود:  حضـرت  بيـاور!  دليل خود ادعاي بر محمد! دختر اي گفت: عمر

 بخواهيـد  دليـل  آنـان  از آنكـه  بدون را عبداهللا بن جرير و عبداهللا جابربن سخن
 امـوالي  مـاجراي  به اشاره( است؟ خدا كتاب در من دليل حاليكه در كرديد قبول
 آنهـا  بـاره  در عبـداهللا  بـن  جرير و عبداهللا جابربن و بود آمده بحرين از كه است
  پيـامبر  صـيت  و بـه  را مـال  آن از منتخبـي  يعني نمودند » صفوه« ادعاي
 قبـول  را هـا  آن سخن شاهد طلب بدون هم عمر و ابوبكر دانستند. بخود متعلق
  1دادند. آنان به را خواستي در اموال و كردند
 را عظيمـي  مسئله تو ولي خواستند مي را ارزشي كم چيز جرير و جابر گفت: عمر
  !شوند مي مرتد آن با انصار و مهاجر كه كني مي ادعا
 هجـرت  خـدا  ديـن  به بيتش اهل و  پيامبر كمك به مهاجر فرمود: ضرتح

 ؛كردنـد  احسـان  القربـي  ذوي و رسـول  و خـدا  بـه  ايمـان  با هم انصار و كردند
 و اند كرده ياري ما به بوده نصرتي اگر و بوده ما بسوي بوده هجرتي اگر بنابراين
 سـوي  بـه  شـود  مي مرتد دين از هم كس هر اند. شده تابع ما بوسيله هم تابعين

  است. بازگشته جاهليت
 ايـن  بـه  كـه  كن حاضر را شاهداني بگذار، كنار را باطل سخنان اين گفت: عمر

  دهند! شهادت )فدك باره در( تو سخن
  

                                     
  

عـوالم  ،سيدحسـن ،ميرجهـانى طباطبـايى ،١٩٤ص  ،٢٩ج  ،بحـاراالنوار ،محمد باقر ،. مجلسى١
   ٧٧٧ص  ،١١ج  ،العلوم و المعارف
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  فدك ملكيت بر  فاطمه شاهدان

 امـام  و اميرالمـؤمنين  تـا  فرستاد را كسي و ماند مجلس همان در  زهرا حضرت
 آمدند )بود ابوبكر همسر كه( عميس بنت اسماء و ايمن ام و  حسين امام و حسن

  دادند. شهادت بود فرموده  زهرا حضرت آنچه همه به و
 بهشت اهل زنان سيده فاطمه« :فرمود مي كه شنيدم پيامبر از گفت: چنين ايمن ام جمله از

 نيـز  مـن  كند؟ مي ادعا نباشد مالك را چيزي است بهشت زنان سيده كه كسي آيا ».است
  دهم. نمي شهادت باشم نشنيده  پيامبر از آنچه به هم من و بهشتم اهل از زني

 ايمن ام دهي؟ مي شهادت چيزي چه به بگذار، كنار را ها قصه اين ،ايمن ام اي گفت:
 اقـرار  تـو  از ه فرمود  پيامبر آنچه درباره تا داد نخواهم شهادت ابوبكر اي گفت:
 ايمـن  ام« اسـت:  فرموده  پيامبر كه داني مي اآي دهم، مي قسم بخدا را تو بگيرم.
 دهـم  مـي  شهادت اكنون گفت: ايمن ام بلي. گفت: ابوبكر است؟ بهشت اهل از زني
 ذاالقربـي  آت و« فرمايـد:  مـي  تعـالي  خداوند گفت: و آمد  پيامبر نزد جبرئيل كه
 رمنظـو  فرمود:  امبريپ ». كن عطا را حقش دارد قرابت تو با كه كسي به ،»حقه
 عـرض  كيسـتند؟  اينـان  كه كن سؤال پروردگار از جبرئيل، كيست؟ »ذوالقربي« از

  است.  فاطمه القربي ذوي كرد:
 قبول و گرفت تحويل را آن او و داد  فاطمه به پروردگار امر به را فدك  پيامبر
  باشيد. شاهد علي، اي و ايمن ام اي فرمود:  پيامبر سپس كرد.

 سـخن  نظيـر  هـم  اسـماء  و  حسين امام و حسن ماما و اميرالمؤمنين سپس
  دادند. شهادت فدك ملكيت باره در ايمن ام

  شاهدان باره در عمر جواب

 هـم  ايمـن  ام هستند. او پسران هم حسين و حسن اوست، همسر علي« گفت: عمر
 و بـوده  طالـب  ابـي  جعفـربن  همسـر  قـبال  هـم  عميس بنت اسماء اوست. خدمتكار
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 ايـن  همـه  داد. خواهـد  شـهادت  شـم ها بني نفع به و دهبو هم  فاطمه خدمتگزار
 او« كـه  كـرد  اضافه ايمن ام باره در و !»دهند مي شهادت خود منفعت براي شاهدان

  !»بدهد شهادت تواند نمي فصاحت با و است عرب غير زني

  شاهدان از  اميرالمؤمنين دفاع

 را او هـركس  و است  پيامبر تن پاره  فاطمه فرمود:  اميرالمؤمنين
 را پيـامبر  كنـد  تكـذيب  او كـس  هـر  و كـرده  اذيت را  پيامبر كند اذيت

 آقـاي  دو و  پيـامبر  پسـران  دو هـم  حسـين  و حسن است. كرده تكذيب
 كـرده  تكـذيب  را پيـامبر  كنـد  تكذيب را آنان كس هر و بهشتد اهل جوانان
  پيامبر كه هستم كسي آن من و ؛گويند راست بهشت اهل كه چرا است،
 از كـس  هر مني. برادر آخرت و دنيا در تو و ام تو از من و مني از تو« ود:فرم
 كـه  اسـت  كسـي  ايمـن  ام و ؛»اسـت  كـرده  سرپيچي من از كند سرپيچي تو

 و عميس بنت اسماء براي و است داده شهادت بهشت به او براي  پيامبر
  است. كرده دعا او نسل

  شاهدان نكردن قبول و عمر اقرار

 بـه  كـه  كسي شهادت ولي نموديد توصيف كه هستيد همانگونه شما گفت: عمر
  شود. نمي قبول دهد مي شهادت خود نفع

  شاهدان باره در اميرالمؤمنين نهايى جواب

 منكـر  و شناسيد مي خودتان كه هستيم آنطور ما كه اكنون فرمود:  اميرالمؤمنين
 هـم  پيامبر شهادت و نيست پذيرفته خودمان بنفع ما شهادت حال عين در و نيستيد
 مـا  از داريـم  ادعـايي  خـود  براي وقتي ما راجعون! اليه انا و هللا انا پس نيست، قبول
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  پيامبر و خدا حكومت بر شما كند؟ ياري را ما نيست كسي آيا خواهيد؟ مي دليل
 بخانـدان   پيـامبر  خانـدان  از را آن حجتـي  و دليلي هيچ بدون و ايد آورده حمله
  گردند. مي باز كجا به كه دانست خواهند ظالمان زوديب ايد. برده ي ديگر

  فدك اول محاكمه يجهتن

 مـا  بـين  خداونـد  تـا  بازگرد فرمود:  زهرا حضرت به  اميرالمؤمنين سپس
  .است كنندگان حكم بهترين او هم و كند حكم

 حـق  بـه  دو ايـن  خـدايا!  فرمـود:  و برخاسـت  غضـب  حال به  زهرا حضرت
  فرما. مأخوذ را اينان شدت به خدايا كردند. ظلم دخترپيامبرت

  1آمد. بيرون آنان نزد از گريان و محزون  زهرا حضرت سپس

  ابوبكر نزد  زهرا حضرت استدالل

 رفـت.  ابـوبكر  نـزد   اميرالمـؤمنين  دسـتور  بـه   زهـرا  حضـرت  بارسوم براي
 باشـد،  تنهـا  حاليكـه  در برو ابوبكر نزد فرمود:  زهرا حضرت به  اميرالمؤمنين

 و پـدرم  مقـام  ادعـاي  بگو: چنين و برو او نزد شود. مي منفعل زودتر عمر از كه چرا
 تـو  از مـن  و بود هم تو ملك فدك اگر اي؟ نشسته او جاي واي  كرده را او خالفت

  بدهي. من به را آن بود واجب تو بر ببخشي من به را آن كه خواستم مي
  فرمود. او به را مطلب اين و آمد ابوبكر نزد  زهرا حضرت

  فدك ارجاع برای سند نوشتن

 مبنـي اي  نوشت آن بر و خواستاي  ورقه سپس »گويي مي راست« گفت: ابوبكر
                                     

  ١٩٩ ،١٩٤ ،١٨٩ص  ،٢٩ج  ،بحاراالنوار ،محمد باقر ،. مجلسى١
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  نوشت. فدك بازگرداندن بر
  آمد. بيرون ابوبكر نزد از و برداشت را نوشته  زهرا حضرت

  عمر توسط سند كردن پاره و محو

 همـراه  كـه اي  شـته نو ايـن  محمـد،  دختر اي گفت: و رسيد حضرت آن به عمر
 بـرايم  فـدك  برگردانـدن  براي ابوبكر كه استاي  نوشته فرمود: چيست؟ توست
  نداد. را آن و كرد ابا حضرت ولي بده. من به را آن گفت: است. نوشته

 بـه  و نمـود   زهرا حضرت به عظيم جسارتي كاغذ گرفتن براي عمر اينجا در
 گرفـت  حضرت آن از را هنوشت عمر جهان، بانوي اقدس ساحت به اهانت قيمت

  1نمود. پاره را آن سپس و كرد محو را آن نوشته دهان آب با ابتدا و

  فدك قانونى یها استدالل

 قـوانين  اسـالم  در هم كه ست ماجرا حقوقي جهات از حجت اتمام نوبت اكنون                                                                                                 
 در دارد. مشـابهي  معيارهاي ،ملل عموم نظر از هم و شده وضع آن براي خاصي

 بايـد  مرتبـه  بلنـد  قاضـي  يك كه كردند عمل ظريف بقدري حضرت جهت اين
 كه شود ثابت و كند استخراج حضرت عمل و گفتار اين از را قضاوت ي ها درس

 خالف جهات نداشتند. ار ساده قضاوت يك قواعد از آگاهي حتي فدك غاصبين
 صـريح  از همه كه است زير قرار از شده اعمال فدك غصب مسئله در كه قانون
  است: شده استخراج حضرت آن كالم

                                     
 ،سليم بـن قـيس هاللـى ،١٩٩، ١٩٤، ١٨٩،١٩٢، ١٣٤ص  ،٢٩ج  ،بحاراالنوار ،د باقرمحم ،. مجلسى١

  ٤١ص  ،اسرار فدك ،سيدحسين ،رجايى ،محمد باقر ،انصاری ،٨٦٨ص  ،٢ج  ،كتاب سليم
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  مدرك دليل فعلى تصرف -١

 تحـت  و كسـي  دردسـت  چـه  هر كه است اين المللي بين حقوقي قواعد از يكي
 به احتياج آن بر خود مالكيت اثبات براي و شود مي تلقي او ملك باشد او تصرف
  ندارد. دليلي و شاهدي هيچ

 تصـرف  تحـت  سال چهار طي همه ظرمن و ديد در فدك هاينك به اشاره با حضرت
 مالكانـه  تصـرف  ايـن  آيا فرمود: رساندم، مي الزم مصارف به را آن درآمد و بود من

  نيست؟ كافي من ملكيت اثبات براي همين آيا دارد؟ شاهد به احتياج

  محاكمه از لقب غصب - ٢

 صـورت  بين در توافقي و باشد مالكيت در اختالف چيزي هر يا ملكي باره در وقتي
 يهـا  دليل ارائه از پس تا است آن دادگاهي كردن مطرح قانوني، حل راه تنها نگيرد

 طـرفين  از يكـي  به اختالف مورد و شيئ او حكم طبق و كند حكم قاضي طرفين،
 به را آن زور به اتكا با و بداند حق را خود كسي همحاكم بدون اينكه خود شود. داده

  است. باطل ملل همه و اسالم نظر از درآورد خويش تصرف
 مطـرح  دادگـاهي  بايـد  است، نفر دو بين اختالف مورد يك فدك اينكه برفرض

 از قـانون  ضـمانت  طبق و شود صادر حكم و بگويند را خود دليل طرفين و شود
 با و قبلي اعالن بدون اينكه نه گيرد، قرار ديگري تصرف تحت و كسي تصرف
 حضـرت  نماينـده  زدن برهم چشم يك در و شوند اعزام مأموراني زور از استفاده
 از ايـن  آورنـد.  در خـود  تصـرف  تحـت  را امور و كنند بيرون آنجا از را  زهرا

  است. قضايي مسئله يك در برخورد نوع ترين محكوم

  بياورد شاهد عىد مُ  -٣

 عيدم نه بياورد شاهد بايد عيدم« كه است اين اسالم قضاوت از يضرور نقطه
 يـا  غاصـبين  ايـن  و بودند متصرف را فدك  زهرا حضرت عليه) مدعا( »عليه
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 حضـرت  از عمـر  و ابـوبكر  داشتند. ادعا حضرت آن عليه بر كه بودند مردم همه
 بخواهنـد  مدعيان از را شاهد بايد حاليكه در خواستند مي فدك لكيتام بر شاهد

  شود. مي ادعا او عليه بر كه كسي نه

  )عليه عاد مُ ( خورد مى قسم يهلَ عَ  عىد مُ  -٤

 از مـدعي  اگـر  دعـوي  مـورد  در كـه  اسـت  اين اسالم قضاوت در ديگري نقطه
 مـدعي  ادعـاي  انكـار  بـه  نسبت مقابل طرف است كافي بود عاجز شاهد آوردن
 آوردن بـه  قـادر  همدستانشان و خود نكهاي فرض بر عمر و ابوبكر كند. ياد قسم
  زهـراء  حضـرت  كـه  بـود  آن نوبت اكنون نبودند، حضرت آن عليه بر شاهد
 بـه  هرگـز  عمـر)  و ابوبكر( آنان ولي شود رفع اختالفي گونه هر تا دكن ياد قسم
  نشدند. حاضر مطلب اين

  است جرم يد صاحب اتهام -٥

 نمايـد  مطـرح  ادعـايي  گـري دي ملـك  به نسبت و برخيزد جا از هركس كه اين
 كـه  چـرا   اسـت،  جـرم  خـود  باشـد  داشـته  دسـت  در معتبري مدرك آنكه بدون

  برد. مي سؤال زير مردم نظر در را )عليه مدعا( عليه عيدم شخصيت
 حـق  عمـر  و ابوبكر كه بود اين شد مطرح فدك درمورد صريحاً كه مطالبي از يكي

 گويـا  كه كنند متهم را او داشتند صرفت در را ملكي حضرت كه موردي در نداشتند
 كـردن  مطـرح  و اتهـام  همـين  دهي! مي انجام خالف كار و نيست جايز تو تصرف
  كردند. تصريح حضرت جرم، اين به و است جرم قانوني نظر از مسئله

  نيست ارث و است اعطايى فدك -٦

 ارث فـدك  كـه  كردنـد  مطـرح  نـد ببر سـؤال  زير را ملكيت آنكه براي غاصبين
 اعطـايي  فدك اصالً فرمود: حضرت است. رسيده حضرت به كه است مبرايپ

 تصـرف  را آن مـن  و بخشيده من به قبل سال چهار كه است من به  پيامبر
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  كند. طي را ارث قانوني مراحل تا ندارد ارث به ربطي و ام كرده

  فدك بودن اعطايى سند -٧

 فـدك  اينكه باره در  اميرالمؤمنين بدست و  پيامبر امر به كه ي سند ارائه
 باشد، دعوي فيصله محل توانست مي است، بخشيده  فاطمه به  پيامبر را

 جنبـه  ايـن  بـه  غاصـبين  ولي كنند. مي تنظيم روزي چنين براي را سند كه چرا
 را خـدا  و نكردنـد  اعتنايي كوچكترين است معتبر جهان ملل تمام در كه حقوقي
  كردند! پاره هم را آن كه شكر

  فدك بودن براعطايى اهدش - ٨

 اينكـه  براي نشد، واقع قبول مورد شده رائها سند نيز و حضرت خود سخن چون
 غاصبين سوي از شده درخواست شاهد حضرت باشد، مومحك جهت هر از خصم

 ذاالقربـي  آيـه  شـاهد،  بعنـوان  ايمـن  ام و  اميرالمـؤمنين  كردند. حاضر هم را
 حضـرت،  تصـرف  سـال  چهار طي ممرد حضور و مطلب سابقه و مدرك بعنوان
  نشدند. پذيرفته كه بودند مطلب براي كافي ادله

  برند مى ارث پدرانشان از همه -٩

 ارث را آن و بپذيرنـد  را فـدك  بـودن  اعطايي نخواستند غاصبين اينكه فرض با
 شـده  تعيـين  قواعـد  و اسـالم  صريح قانون طبق فرمود: حضرت كردند، حساب
 هسـتم.  مردم از يكي هم من و برند مي ارث پدرشان از فرزندان همه ارث، براي
  شويد؟ مي مانع من ارث درباره چرا

  داريد؟ ترديد پدرم با من نسبت در آيا -١٠

 نسـبت  در آيـا  باشد؟ تواند مي چه پدرم از من بودن ارث از مانع كه بود اين اول سؤال
  كنيد؟! مي مطرح رااي  مسئله چنين كه داريد شك پدرم و من بين پدري و دختري
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  جداست؟! هم از پدرم و من دين آيا -١١

 نباشـد.  مسـلمان  ،فرزنـد  كـه  است آن شود ارث مانع تواند مي كه ديگري دليل
 پـدرم  ديـن  بـر  مـن  آيا فرمود: دهد نشان را مردم شرمي بي آنكه براي حضرت
  كنيد؟! مي شك او از من بردن ارث در كه نيستم

  است؟ شده تثنااس فاطمه يا پيامبر جايى در آيا -١٢

 اسـت  مطرح قرآن در كه ارث آيات اين از كه پرسيدند مرحله آخرين در حضرت
 هـم  را مـا  اسـت  چنين اگر ايم؟ گرفته قرار استثنا مورد پدرم با من جايي در آيا

  بدانيم! تا كنيد راهنمايي

  است جعلى حديث » ُث ر وَ اليُ  بىُ لن اَ « -١٣

 پاسـخ  در حضـرت  » گـذارد  نمـي  ثار پيـامبر « ساختگي حديث شدن مطرح با
 از احدي را بزرگي اين به مطلب ايد. آورده اسالم در كه است دروغي اين فرمود:
 يـك  و حفصصـه  و عايشه اين فقط و نشنيده حضرت آن از  پيامبر اصحاب
  اند؟ شنيده بياباني عرب

  است! قرآن مخالف »ُث ر وَ اليُ  بىُ لن اَ « -١٤        

 صريحاً قرآن در خداوند گويد. نمي سخن قرآن مخالف  پيامبر ديگر سوي از
 كـه  شـود  مـي  چطـور  اسـت.  كرده مطرح را  ءانبيا گذاشتن ارث و بردن ارث

  بفرمايد. قرآن خالف بر مطلبي  پيامبر
 حقـوقي  جهات و بستند مجرم بر را راه قانوني جوانب تمام از حضرت صورت بدين
 و دين هر با كس هر قيامت روز تا كه اشتندگذ فدك پرونده در دادگاه اين در كاملي
  1كند. قضاوت آن باره در راحتي به بتواند كند باز را آن ملتي و قوم هر از و مذهبي

                                     
  

  ١٢٨تا ص  ١٢٤ص  ،اسرار فدك ،سيدحسين ،رجايى ،محمدباقر ،انصاری. ١
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  فدك اسرار جستجوی در

 چـرا  كـه  اسـت  آن كند مي ايجاد ها ذهن در را » فدك« مسئله كه سؤالي نخستين
 است شاخص دهش  بيت اهل حقوق از كه ييها غصب ميان در »فدك غصب«
 در اندازه اين  زهرا حضرت و اميرالمؤمنين چرا است؟ نقطه كدام در آن اهميت و

 را آن مناسـب  يهـا  فرصت در معصومين ائمه چرا كردند؟ پافشاري آن سرزمين
  داشتند؟ مي نگاه زنده را آن نام و كردند مي مطرح مردم نزد

 را فـدك  مسـئله  ابارهـ   زهـرا  حضرت شهادت از پس  اميرالمؤمنين شخص
 چنـدين  در رضـا  امـام  و كـاظم  امـام  و صـادق  امام و باقر امام و فرموده مطرح
 كرد حفظ را مادر خطبه كودكي سن در  كبري زينب كردند. مطرح را آن مجلس

  ساخت. منتقل خود از بعد يها نسل به را آن و
 را آن چـراغ  قـرن  14 در شيعه علماي نيز و  پيامبر اصحاب برخي همچنين
 اين كردن خاموش صدد در يخ تار طول در نيز دشمنان چرا داشتند. نگاه روشن
  1؟اند برخاسته آن با مقابله به مختلف صور به و اند بوده هدايت منار

  نیست مالی مسئله فدک

 اگرچـه  مـالي  اجحـاف  و غصب مسئله فدك در كه داند مي سنجي نكته انسان هر
  زهـرا  حضـرت  بـراي  اقتصـادي  ضربه يك بعنوان ولي بود بااليي بسيار درحد
 در ايام همان در و نمود مي فقرا صرف را فدك آمد در حضرت آنكه چه نبود، مطرح
 با و بودند روزه خانه اهل همه روز سه گاهي و شد نمي يافت هم روزانه غذاي خانه
  2داشت. وصله جا چند از  چادرفاطمه ايام همان در و كردند مي افطار آب

 دو بـه  يـش  دنيا از شما امام كه بدانيد« فرمايد: مي باره اين در  منيناميرالمؤ

                                     
  

  ١٢٨تا ص  ١٢٤، ص اسرار فدكانصاری، محمدباقر، رجايى، سيدحسين، . ١
   ٩٠ -٨٢ص  ،اسرار فدك ،سيدحسين ،رجايى ،محمد باقر ،. انصاری٢
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 از قسـم  بخـدا  ... اسـت.  كـرده  اكتفـا  نان قرص دو به غذايش از و كهنه لباس
 بـراي  و ام نكـرده  ذخيـره  چيزي آن غنايم از و ام نكرده جمع طاليي شما دنياي
 چيـزي  آن زمين از و ام نكرده ذخيره ديگري كهنه لباس حتي ام كهنه لباس اين

 نظـرمن  در دنيا و ام نگرفته كمي قوت اندازه به جز دنيا اين از و ام نكرده تصرف
  1است. بز بيني آب از تر پست و تر ارزش بي
اي  عده هم آن به نسبت كه بود ما دست در فدك است آسمان زير آنچه از بلي،

 حـاكمي  خـوب  ونـد خدا نداشـتند.  اعتنا آن بهاي  عده و شد انگيخته بر بخلشان
  2چكنم؟ خواهم مي را فدك من است!
 همـه  از و انـد  كـرده  صـبر  بسـياري  يهـا  ظلم بر  امبريپ خاندان بنگريم نيك اگر

 البتـه  بود. گرفته صورت آن از پيش روز چند كه بود خالفت غصب فدك به تر نزديك
 و اسـت  ينا از باالتر اصلي علت ولي است توجه قابل اقداماتشان علل از يكي بعنوان

 مسـئله  اصـلي  علـل  يـا  علت آوردن بدست براي بود. آن جستجوي در بايد همچنان
 راهگشا بهترين  زهرا حضرت و اميرالمؤمنين خطابه و همه تحليل و كامل مطالعه
  كند. مي روشن را آن اصلي يها ريشه و فاجعه عمق و است

  فدك غصب اسرار

 آن از و شـد  امضـاء  و نوشـته  الـوداع  حجـه  در كه « صحيفه اصحاب« مباني در
 تصـريح  بـدان  كـه  شود مي ديده شاخص جهت دو شد تشكيل » سقيفه اصحاب«

  اند: كرده
 رهبـر   بيـت  اهل كه حكومتي و وحي خاندان خالفت از پيشگيري .1

                                     
  ٤٥نامه  ،. نهج البالغه١

  

  ٤٥نامه  ،ةالبالغنهج . ٢
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 تكامـل  و سـعادت  بـراي  رسول و خدا كه است راهي اين و باشند آن
  كردند. تعيين بشر

 در وحـي  خاندان از نامي و ندارد داخ با ارتباطي كه حكومتي استحكام .2
 از جز و كردند تعيين رسول و خدا كه است راهي ضد اين و نيست آن

  آورد. نمي بر سر ديگري جاي از جاهليت
 غاصـبين  و خالفـت  غاصبين رفتار و اعمال تواند مي براحتي كلي مبناي دو اين

 دو هـر  رايدا غاصبين اعمال از بسياري كند. تحليل را ديگر حق صدها و فدك
 آنچـه  اسـت.  كـرده  دنبـال  را هـدف  دو از يكي هم آنها از تعدادي و بوده هدف
 بـر  جهـت  دو ايـن  از يكـي  بـه  اصل در همگي كرده جلوه فرعي اهداف بعنوان

 را مهمـي  اهـداف  غاصبين براي فدك غصب فوق، مطالب به توجه با گردد. مي
  بخشيدند. مي ستحكاما را خود راه اصلي يها پايه آن با كه كرد مي برآورده

  

  شد مى منتهى  بيت اهل با ضديت به آنچه فدك غصب ماجرای در
  عصمت مقام با مقابله .1
   بيت اهل به خاص محبت و احترام با مقابله .2
  بود شده تبيين  پيامبر توسط كه ديني مباني گذاردن پا زير .3
  شد مي بيان  بيت اهل توسط بايد كه اسالم بعدي قوانين از گيري پيش .4
   بيت اهل از مالي منبع گرفتن .5
 و وحـي  از نـامي  كـه  گـردد  مـي  بـر  بشـر  سـاخته  حكومت استحكام به آنچه و

  است: قرار اين از نيست، آن در بيت اهل
  گزاري بدعت بر قدرت دادن نشان .1
  اجرايي قدرت دادن نشان .2
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  خود به نسبت مردم نمودن طرفدار .3
  خود اقدامات براي مالي منبع آوردن بدست .4
  )قرآني آيات( ديني مباني گزاردن پا زير

 كـه  كسي چون است، گزاري بدعت براي پايه اولين الهي فرامين گرفتن ناديده
 خداونـد  اطاعـت  قيـد  از بايد ابتدا كند عمل خود هوس و هوي طبق خواهد مي

  نمايد. عمل خواهد مي دلش كه آنگونه بتواند تا آيد بيرون
 اوامـر  ايـن  و گذاشـتند  پا زير خود ارك اين با را الهي فرمان چند فدك غاصبين

  بود. گر جلوه  پيامبر گفتار و اعمال و قرآن آيات در الهي
» هُ ق ربى حَ القُ آِت ذَ « آيه فدك غصب با نانآ

ِ « آيه و 1 ُ  ريدُ ما يُ ن ا  مُ نكُ عَ  بَ ذهِ يُ لِ  اّهللاٰ

 طَ يُ  َو  يتِ البَ  هلَ اَ  جَس الر طهيراً م تَ كُ رَ ه «
٢
ُ  مُ وصيكُ يُ «آيه  و   رِ كَ لـذ م لِ كُ والدِ فى اَ  اّهللاٰ

 مربـوط  ديگـر  آيـه  چند و 4» ودَ داُو  يمانُ لَ ُس  ثَ رَ َو  َو « آيه و ٣» ينَ يَ نثَ االُ  ظ حَ  ثلَ مِ 
  گذاشتند. پا زير را ارث به

 آن گـرفتن  بـا  آنـان  و بـود  شده داده  فاطمه به الهي خاص دستور به فدك
  فاطمـه  كـه  بود الهي شهادت تطهير آيه كردند. نقص را الهي دستور درواقع

 رسماً  فاطمه از خواستن شاهد با آنان ولي گويد، مي راست بگويد سخني هر
  گرفتند. ديده نا را خداوند گواهي
 هـيچ  بـدون  را  فاطمـه  اينـان  و نـازل  مردم همه براي را ارث ياتآ خداوند
 نمودنـد.  خدا كالم در تحريف و تصرف واقع در و دانستند مستثني آن از مدركي

                                     
  

  ٢٦آيه  ،سوره اسراء ،. قرآن١
  ٣٣آيه  ،سوره احزاب ،. قرآن٢
  ١١آيه  ،سوره نساء ،. قرآن٣
  ١٦آيه  ،سوره نمل ،. قرآن٤
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 گفتنـد  مي خداوند مقابل در اينان و برند مي ارث انبياء كه كرد مي تصريح ندخداو
  برند. نمي ارث انبياء

 از حـاكي  عصـمت  عظمـاي  مقام بعنوان  پيامبر گفتار و عمل ديگر سوي از
  است. خداوند فرمان

 را فدك رسماً كه  پيامبر عمل همين نبود، فدك باره در هماي  آيه هيچ اگر
 و دانسـتند  همه كه داد انجام را كار اين مردم حضور در و خشيدب  فاطمه به

 حرمـت  بـراي  گرفـت،  آن بـر  هـم  شـاهد  و نوشت و كرد تنظيم هم را آن سند
  بود. كافي آن با مخالفت
 آساني همين به كه است داده انجام عادي انسان يك را فدك اعطاي كه گويي
  نكردند! يياعتنا هم شاهد و سند ارائه به و كردند غصب را آن
البينه على المـدعى « آنكه قبيل از  پيامبر ديگر دستورات اينها همه كنار در

 را اسـالم  معـروف  قـانون  اينـان  رفـت.  مـي  پـا  زيـر  »و اليمين على مـن انكـر
 شـاهد  مـدعي  از آنكـه  بجـاي  و كردنـد  مـي  مخالفـت  آن با رسماً و دانستند مي

  خواستند. مي شاهد عليه مدعي از بخواهند
 اراده مظهـر  او كـار  كـه  بود پيامبري عمل به اعتنايي بي دادن نشان دف،ه آري

ِ الَهـ نِ َعـ قُ نطِـاليَ  َو « اسـت،  پروردگار ِ  وَ ن ُهـوی ا  واقـع  در و »وحىُيـ حـى  َو ّال ا
 و قـرآن  عظمـت  البتـه  ندارند. اعتنايي وحي مقام به كه دهند نشان خواستند مي
 خـوب  آنـان  اهـداف  و ندشـد  معرفي خوب غاصبين ولي نرفت جايي وحي مقام
  گرديد. تبيين

  اسالم بعدی قوانين از گيری پيش

 مهـم  مسـئله  يك بعنوان ولي كردند نمي اظهار غاصبين كه حساسي بسيار نكته
 و بـود  نشـده  تبيـين  اسـالم  قـوانين  از بسـياري  هنوز كه بود اين داشتند دل در
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  كند. بيان را آنها تا بود الزم وحي به متصل مقامي
 را آنـان  مـردم  نـه  و هسـتند  كاري چنين بر قادر نه عمر و ابوبكر امثال كه بود پيدا
 احكام بقيه كه بود شده دوخته  بيت اهل به همه چشمها پذيرند. مي عنوان بدين
  بودند. مسئله اين انحالل صدد در غاصبين و كنند مي بيان چگونه را الهي
 را  زهـراء  حضرت و  نيناميرالمؤم بيانات امروز اگر كه دانستند مي خوب آنها
 ايـن  باشـند.  ماسـال  از ديگري احكام بيان منتظر بايد هم فردا بپذيرند فدك باره در
 ،صـراحت  كمـال  با لذا .ها بدعت مانع هم و بود وحي خانه به مردم توجه باعث هم
 سـوي  از شـده  وضع قوانين به استناد و قرآني يها استدالل همه آن شنيدن از پس
 پا زير را آن رسماً كردند، بيان  فاطمه هم و  اميرالمؤمنين مه كه  پيامبر
  دهند! فرا گوش ايشان سخنان به بايد كه نرسد ييها فردا نوبت تا گذارند

  �بيت اهل از مالى منبع گرفتن

 نوپـاي  درخت كه بود گذاشته يادگار به خود از خوبي درس  خديجه حضرت
 تـا  داد نجـات  دشمن امان بي يها ضربه از و پروريد خود انبوه ثروت با را اسالم
  فرمود: تصريح مطلب اين به  پيامبر خود كه جايي

  ».گرفت پا خديجه اموال و  علي شمشير به اسالم«
 پـاي  نـو  درخت داشت اختيار در كه ثروتي با كه بود  فاطمه نوبت اكنون
 شـديد  فقـر  بـه  توجه با دهد. نجات دشمن سهمگين يها ضربه از را واليت
 آمـد،  مـي  حسـاب  بـه  مهـم  نسـبتاً  ثروتي فدك اينكه و اسالم اول در مردم

 فقـرا  بـين  آن تقسـيم  هـم  كه داشتند اموال اين از شديدي وحشت غاصبين
 ترسـيدند  مـي  هم و گذاشت مي آنان كار بر نامطلوبي اثرات  فاطمه توسط

 تياقـداما  آنان عليه بر و كند صرف خود هدف راه در را آن  اميرالمؤمنين
 از مالي بنيه گرفتن با ما كه كرده تصريح مطلب ايـن  به ابوبكر خود لذا نمايد.
  كنيم. مي آسوده را خود خيال جهات اين از  پيامبر خاندان
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  خود به نسبت مردم نمودن طرفدار

  اميرالمـؤمنين  كـه  احـد  و بـدر  در شده ريخته يها خون به توجه با غاصبين
 علـي  شمشير به را خود فاميل و پدران مردم همين و بود ها ميدان آن شجاع

 و كننـد  تحريـك  حضـرت  آن ضد بر را مردم نظر توانستند بودند، داده دست از
  نمايند. مخالفت شود مي تمام حضرت آن نفع به چه هر به نسبت را آنان
 از سـر  گـاهي  و بـود  بـاقي  مـردم  در آن آثار هنوز كه جاهلي اخالق ديگر سوي از

 تحريك براي خوبي وسيله آورد، مي در مردم پائين فرهنگ از اهيگ و بيجا تعصبات
 باشـد  داشته اختصاص  پيامبر خاندان به حقي اينكه بود. مردم ضماير و عواطف
 ثـروت  اينكه كرد. تحريك آن ضد بر را مردم شد مي راحت خيلي كه بوداي  مسئله

 منفـي  اسـتفاده  نآ از شد مي خوب كه بود مطلبي باشد  فاطمه اختيار در گيبزر
 راحتـي  به كه بوداي  نقطه باشد  فاطمه و  علي عظمت مايه فدك اينكه برد.
  كشيد. مردم رخ به را آن شد مي
 ضـد  بـر  مـردم  جمع براي آن از و كردند مي درك بخوبي غاصبين را مجموعه اين

 كـه  آنگـاه  گرفتنـد.  مـي  هـم  خوبي نتايج انصافاً و كردند مي استفاده رسالت خاندان
 برعهـده  را مسائل فوراً شد مي عاجز كبري واليت مقام مقابل در استدالل از ابوبكر
 خواسـته  من و دادند قرار من عهده بر مردم را كار اين گفت: مي و گذاشت مي مردم
  كنند. قضاوت تو و من بين مردم حاضرم هم اكنون و كردم اجرا را انان

 :فرمـود  و داد قرار خود نسخنا هدف را جهت همين دقيقاً هم  زهرا حضرت
 رضايت بگويد، سخن عصمت مقام و باشد داشته مخالف حكم خدا كه جايي در
   1ندارد. ارزشي مردم اتفاق و

                                     
  ٩٠ ،٨٢ص  ،اسرار فدك ،سيدحسين ،رجايى ،محمد باقر ،. انصاری١
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  وبكرو اب (س)فاطمه نزاع

 عنـوان  را مطـالبي  تونسـي،  تيجاني محمد دكتر اثر شدم هدايت آنگاه كتاب در
  كه: است كرده
 بـراي  راهـي  و اسـت  شيعه و سني گروه دو ره اجماع و اتفاق مورد نيز رويداد اين

 كنـد  ابـوبكر  اشتباه به حكم )(حداقل اينكه جز ماند نمي انصاف با و خردمند انسان
 ايـن  يهركسـ  ازيـر  ؛نكنـد  حكـم  زهرا حضرت به نسبت ظلمش و ستمش به اگر

 پيـدا  يقين دهد، قرار بررسي مورد را جوانبش تمام و بنگرد كنجكاوي با را مصيبت
 بـا  حضرت آن اينكه تا داشت بشيتكذ و زهرا اذيت بر بنا عمداً ابوبكر هك كند مي

 و شويش خالفت باره در نكند احتجاج ابوبكر بر ها روايت ديگر و غدير يها روايت
 تـاريخ  آنچـه  جملـه  از دارد، داللـت  امـر  اين بر زيادي قرائن و علي عمويش پسر

 درخواسـت  آنان از و شد مي دانصاروار مجالس بر حضرت آن كه اند نگاشته نگاران
 رسـول  دختر اي دادند: مي پاسخ ها آن و نمود مي عمويش پسر براي بيعت و ياري
 ابـوبكر،  از قبـل  عمويـت  پسـر  و شوهرت اگر و شد تمام مرد اين با ما بيعت خدا!

  گزيديم. نمي بر را او از غير قطعاً بود، گرفته خالفت

  فرمود: مي  علي ولي
 يابي دست براي و كردم مي رها دفن بدون اش خانه در را يامبرپ كه بود روا آيا«
  ».نمودم؟! مي نبرد ديگران با حكومت به
  فرمود: مي زهرا حضرت و
 مرتكـب  جرمـي  آنـان  و بود سزاوار آنچه جز نكرد كاري )امير (حضرت ابوالحسن«

  1». كشد مي حساب به را آنان و كند مي بازخواستشان خود خداوند كه شدند
 قانع را او زهرا فاطمه قطعاً پس بود، كرده اشتباه نيت حسن روي از ابوبكر راگ و

 زيـرا  رفت، دنيا از اينكه تا نزد حرف او با و شد خشمگين او بر زهرا ولي كرد مي
                                     

  

  ابن الحديد (بيعت ابوبكر ةالبالغشرح نهج  ،١٩ص  ،١ج  ،تاريخ الخلفا ،ةبابن قتي. ١
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 و پـذيرفت  نمي را شهادتش و كرد مي رد را او ابوبكر گفت، مي خنيس كه بار هر
  نداشت. قبول نيز را شوهرش حتي

 علـي،  به وصيتش در آنجا تا يافت شدت او بر زهرا حضرت غضب ي،رو اين از
  1بسپارند. خاك به پنهاني و شبانه را او و شود حاضر اش جنازه بر نداد اجازه

 طـول  در مـن  كه شوم مي آور ياد آمد، ميان به  زهرا دفن از سخن كه حال 
 از رخـي ب بـر  خـود  كه كردم مسافرت منوره مدينه به بررسي، و بحث ي ها سال

  كه: رسيدم نتيجه اين به و شوم آگاه حقايق
 ضـريح  در گوينـد  مـي  برخـي  نيسـت،  معلوم كسي براي زهرا فاطمه قبر – اول

 گروهي و است پيامبر اطاق مقابل خودش خانه در گويند مي برخي و است پيامبر
  .باشد مشخص آنكه بي است بيت اهل رقبو ميان بقيع در كه گويند مي
 -  حضـرت  آن كـه  پنـدارم  مي چنين و رسيدم آن به كه است قتيحقي نخستين اين
 و هـا  قـرن  طول در كه است خواسته مي قبرش بودن مخفي با _ باد او بر خدا درود
 شـبانه  كـه  خواسـت  شوهرش از فاطمه چرا كه بپرسند يكديگر از مسلمانان ،نسلها
 اسـت  مكنم بدينسان و !نشوند حاضر اش جنازه بر مخالفين از كسي و كند دفنش

  يابد. دست انگيز شگفت حقايق آن از برخي به تاريخ مراجعه با مسلماني هر
 قبـر  نزديـك  لـذا  و شـود  دفـن  شـبانه  كه ه كرد وصيت خود زهرا فاطمه اگر و

 فرزندش جنازه با چه پس – كردم بيان كه گونه همان – گردد نمي دفن پدرش
 صادر را منعي چنين عايشه زيرا نشود؟ دفن جدش قبر كنار كه كردند  حسن
 قبـر  كنـار  در حسـن،  بـرادرش  دفـن  براي حسين كه هنگام آن و بود كرده
 كرد: فرياد و شد سوار استري بر عايشه آمد، خدا رسول جدش

                                     
  

ج  ،صحيح مسلم ،مسلم بن حجاج نيشاپوری ،٣٦ص  ،٣ج  ،صحيح بخاری ،. محمد بن اسماعيل١
  »ةالتورث ماتركناه صدق«باب  ،٧٢ص  ،٢
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  ».ندارم عالقه او به كه را كسي من، خانه در نكنيد دفن«
 امـام  ولـي  گرفتنـد  قـرار  يكـديگر  برابـر  در اميـه  بني و شمها بني ميان اين در

 دهـد،  طواف جدش قبر بر را برادرش جسد خواهد مي كه فرمود آن به حسين
  كه: بود كرده وصيت  حسن امام زيرا بسپارد خاك به بقيع در سپس

  ».باشد حجامت شيشه اندازه به چند هر بريزيد زمين بر خوني من خاطر براي نگذاريد«
  گفته: شعر بيت چند عايشه، به عباس ابن باره اين در و
 بعيد بماني زنده اگر و شوي مي استر بر سوار اينك و شدي شتر بر سوار وزير«

 در ولي داري را هشتم يك از نهم يك تنها تو شوي. سوار هم پيل بر كه نيست
  »كردي تصرف ميراث تمام

 را پيـامبر  خانه كل عايشه، چگونه است. پنهاني حقايق از ديگري حقيقت اين و
 بـر  ميراثـي  پيامبر، اگر و ؛است داشته همسر نه ت،حضر اينكه با برد مي ارث به
 از را  زهـرا  ارث و داد شـهادت  اين به ابوبكر خود كه همانطور گذارد نمي جا

  برد؟ مي ارث عايشه چگونه پس كرد، منع پدرش
 نمايـد؟  منع را دختر و دهد ميراث حق زن به كه دارد وجود قرآن دراي  آيه مگر
 محـروم  چيز همه از را دختر بدينسان و كرد عوض را چيز همه سياست اينكه يا

  بخشيد؟! را چيز همه همسر به و نمود
 نقـل  مورخين از بعض كه شوم مي آور ياد را ظريفي داستان مناسبت اين به و

 شـرح  در معتزلـي  الحديـد  ابي ابن دارد: ارتباطي ميراث موضوع به و اند كرده
  گويد: مي اش البالغهنهج
 خواستند او از و شدند وارد – خالفتش دوران در – عثمان بر حفصه و عايشه روزي
 و نشسـت  ناگهان بود، داده تكيه عثمان نمايد. تقسيم  پيامبر از را ميراثشان كه
 بـا  ناداني از كه اعرابي يك ،نشسته اينجا كه زن اين و تو گفت: كرده عايشه به رو
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  فرمود:  مبرپيا كه داديد شهادت و آورديد شويد، مي را خود شادرار
 پيامبر، كه است راست اگر پس »گذاريم نمي باقي خود از ميراثي انبياء گروه ما«

 داشـته  وارث توانـد  مي خدا رسول اگر و خواهيد؟ مي چه اكنون شما ندارد، وارثي
 بيرون عثمان پيش از عايشه رو اين از كرديد؟ منع را فاطمه حق چرا پس باشد،
  :زد مي فرياد كه حالي در رفت

  1!» است شده كافر كه بكشيد را پير فتارك«

  زهراء حضرت خلقت صدف ُدرّ  یها خطبه

  فدكيه خطبه

 گرفـت.  وزيدن اسالم جهان سمت به مهيبي طوفان  اسالم پيامبر رحلت از بعد
 آن با نحوي به كه چيزي هر به آن، دامنه و بود »خالفت مركز« طوفان اين كانون
 دخترش به  پيامبر را آن كه فدك سرزمين مصادره هب جمله از رسيد. بود مرتبط
 داد. حكم بود، كرده واگذار مهمي مصالح روي  فاطمه

  خطبه كمدار و اسناد

 بـا  سـنت  اهـل  و شـيعه  بزرگ علماى كه است مشهور هاى خطبه از خطبه اين
 كنند، مى خيال بعضى آنچه برخالف و اند كرده نقل را آن بسيار سندهاى سلهلس

 منـابع  اسـت  آمده آن در خطبه اين كه منابعى جمله از و نيست واحد برخ هرگز
  است: زير
 »البالغـه  نهج شرح« در سنت اهل معروف دانشمند معتزلى الحديد ابى ابن -1
 بـانوى  خطبـه  مختلـف  اسـانيد  اول، فصل در »حنيف بن عثمان« نامه شرح در

                                     
  

  ٢٣١تا ٢٢٧محمد تيجانى تونسى، ترجمه سيد محمد جواد ُمهری صآنگاه هدايت شدم دكتر . ١
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 مـن  كـه  را سـنادى ا كه كند مى تصريح او است، كرده نقل را   فاطمه اسالم
  ام. نگرفته شيعه كتب از يك هيچ از ام آورده اينجا در خطبه اين براى
 كه »جوهرى عبدالعزيز بن احمد ابوبكر« از »سقيفه« معروف كتاب به اشاره سپس

 طـرق  از خـود  كتـاب  در او كـه  كـرده  است سنت اهل معروف و بزرگ محدثان از
 شـرح  در را طـرق  اين تمام الحديد ىاب ابن -  است نموده نقل را خطبه اين كثيرى
  .كنيم مى صرفنظر آن نقل از اختصار رعايت براى ما كه است آورده البالغه نهج

  فاطمـه  گرفت »فدك« غصب بر تصميم وقت حكومت كه كند مى اضافه سپس
 درسـت  رفتنش راه كه حالى در آمد مسجد سوى به قريش زنان از جمعى با 

  كرد. ايراد طوالنى اى خطبه و ودب  پيامبر رفتن راه همانند
 عبـارت  چنـد  هر - كند مى نقل را مشهور و معروف خطبه همان سپس نامبرده

  .است متفاوت كمى نقلها در خطبه اين
  قديم. چاپ ،108 ص 8 ج مجلسى، عالمه بحاراالنوار، .1
 همـان  از را خطبه اين »الغمه كشف« كتاب در نيز »اربلى عيسى بن على .2

  است. آورده عبدالعزيز بن محمد بكرابو »سقيفه« كتاب
  دارد. مزبور خطبه به اجمالى اشاره »الذهب مروج« در »مسعودى .3
 را خطبـه  اين »شافى« كتاب در شيعه مجاهد و بزرگ عالم »مرتضى سيد .4

  است. كرده نقل  پيامبر همسر عايشه از
 علل« كتاب در را آن فرازهاى از بعضى »صدوق« مرحوم معروف محدث .5

  است. نموده ذكر »الشرايع
  است. كرده روايت را خطبه از بخشى نيز »مفيد« شيخ مرحوم بنام محدث و فقيه .6
 »المناقـب « كتـاب  از را آن از قسمتى »طرائف« كتاب در طاوس بن سيد .7

 از است سنت اهل معاريف از كه »اصفهانى مردويه ابن موسى بن احمد«
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  كند. مى نقل عايشه
 در مرسـل « طـور  بـه  را آن »جاحتجـا « كتاب صاحب »طبرسى« مرحوم .8

  است. آورده خود كتاب
 كـه  آنجـا  تا است بيت: اهل معروف هاى خطبه از تاريخى خطبه اين حال هر به

 اين حفظ به توصيه همواره را خود فرزندان شيعه متعهدان از بسيار كنند مى نقل
 سـوى  از و ننشـيند  آن بـر  نسيان غبار و گرد زمان گذشت با تا كردند مى خطبه

  نگيرد. قرار سؤال زير مغرض شمناند
 خـاطر  بـه  را بـزرگ  حماسـه  اين برومند جوان نسل است سزاوار نيز اكنون هم

  كنند. منتقل آيندگان به و بسپارند

  طوفان: اين از برخاسته غبار گرد در ديد مى كه  فاطمه

  شود؛ مي گرفته ناديده اسالمي احكام .1
 سـنت  و اسالم تعاليم از و شده شديدي انحراف گرفتار اسالمي جامعه .2

  كرده؛ پيدا گرايش جاهليت يها برنامه سمت به پيامبر
  آمده؛ فراهم  علي حضرت كردن نشين خانه مقدمه .3
 دفـاع  به است؛ شده آغاز فدك غصب با امام ياران اقتصادي محاصره .4

 َنحنُ « مجعول حديث بهانه به حاكم نظام ولي پرداخت؛ خويش حق از

ثُ ال االَنبياءِ  َمعاشِرُ  از گـذاريم)،  نمـي  خـود  از ارثي پيامبران، (ما »ُنَور 
  زد! سرباز حق اين اداي

 شمها بني زنان از جمعي با و برخاست واليت، غاصبان به پاسخ در اسالم بانوي
  اي؛ افشاگرانه خطبه ايراد با تا آمد مسجد به

  بخشيده؛ آگاهي را مسلمان يها توده .1
  د؛كن حجت اتمام انصار و مهاجر سران با .2
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  بگيرد؛ را ظالمانه مصادره اين يها بهانه .3
 و ظالمانه تجاوزكارانه يها سياست حاميان از را اسالم به وفاداران صف .4

  سازد. آشكار غاصبانه

  خطبه: اين از

 و  پيـامبر  خالفت داشتند كوشش كه آنها براي بوداي  كوبنده هشدار .1
  سازند؛ منحرف خود اصلي مسير از را اسالمي حكومت

  تپيد؛ مي اسالم عشق به قلبشان كه ها آن بود »باشي داربي زنگ« .2
 نفـوذ  و منـافقين  حـزب  گسترش از كه آنها براي بود »شديدي اخطار« .3

  بودند. خبر بي  خدا رسول از بعد سياسي دستگاه در ها آن
 بـه  جانشين و وصي ، علي امام از حمايت در بود »آلودي درد فرياد« .4

  ؛ پيامبر حق
 حقشـان  كـه  هـا  آن سـاختن  بيدار براي بود »اي نهمظلوما حق احقاق« .5

  شود؛ مي غصب
 همـه  در آن آثـار  و پبچيد جا همه آن پژواك كه بود »سهمگيني تندر« .6

  ماند؛ باقي قرون و اعصار
 را هـا  آن و آمد فرود اسالم دشمنان سر بر كه بود »مرگباري صاعقه« و .7

  كرد. غافلگير سخت
 آن مبـارز  و مجاهـد  فـداكار،  تشخصـي  گويـاي  خطبـه،  پرشور و حماسي بيان

 اعمـاق  تا كه است البالغه نهج يها خطبه گر تداعي آن گيراي لحن و حضرت
  كند. مي نفوذ روح و جان
 و اسـالم  سياسـي  تاريخ تحليل و احكام اسرار و فلسفه ظرايف بيان خطبه، اين

  است. جاهليت دوران با آن مقايسه
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 خـوبي  به حاكم نظام برابر در را  پيامبر خاندان موضع خطبه، اين سرانجام و
 كند. مي تشريح

 

  خطبه: اين از مهم فرازهای

  آفرينش؛ هدف و حسني اسماي و پروردگار صفات و توحيد باره در عميق درس .1
  حضرت. آن اهداف و ها مسئوليت پيامبر، واالي مقام ترسيم .2
 و احكـام  اسـرار  و فلسفه اسالم، تعليمات عمق و قرآن اهميت و جايگاه .3

  رابطه. اين. در اندرزها و دهاپن
  اسالم، امت براي بزرگوارش پدر خدمات و  فاطمه معرفي .4
  تذكر، و عبرت عنوان به اسالم با جاهليت دوران مقايسه .5
 حـزب  تـالش  و حركـت  و پيـامبر  رحلـت  از بعـد  رويـدادهاي  و حوادث .6

  اسالم؛ محو براي منافقين
  ؛ها بهانه اين هب پاسخ و زمينه اين در واهي يها بهانه و فدك غصب .7
 و حجت اتمام براي  پيامبر راستين اصحاب و انصار گروه از استمداد .8

 كتـاب  از نقـل  بـه ( الهـي.  عـذاب  بـه  تهديد با گفتار، به بخشيدن پايان
  شيرازي). مكارم ا... آيه جهان، بانوي برترين زهراء

الُم َبعُد َغصِب الَفَدكِ ُروَِى اَّنُه لَ  ّما اَجَمَع اَُبوَبكُر َو ُعَمـُر َعلـي ُخطَبُتها َعَليَهاالس

الُم َفَدكاً َو َبَلَغها ذلَِك، الثَت ُخماَرها َعلي َرأسِها، َو اِشَتَمَلت  َمنعِ فاطَِمَة َعَليَهاالس

بِِجلبابِها، َو اَقَبَلت في لّمة ِمن َحفَدتِها َو نِسـاِء َقوِمهـا، َتطِـاُ ُذيوَلهـا، مـا َتخـرُِم 

ُ َعَليهِ َو آلِهِ، َحّتى َدَخَلت َعلي اَبي ولِ َمشَيَتها َمشَيَه َرُس  ِ َصلى اّهللاٰ َبكرٍ، َو ُهـَو  اّهللاٰ

 في َحشدٍ ِمَن الُمهاِجريَن َو االَنصاِر َو َغيرِ هِم، َفُنيَِطت ُدوَنها مالءُة َفَجَلَست، ثُم

 الَمجِلُس، ثُم ُة اَجَهَش الَقوُم َلها بِالُبكاِء، َفارَتجت اَناَمَهَلت َهنيَئًة.اَن 
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ِ َو الثنـاِء  َحتى اِذا َسكََن َنشيُج الَقوِم َو َهَداَت َفوَرُتُهم، اِفَتَتَحِت الكَـالَم بَِحمـدِاّهللاٰ

الةِ َعلي َرُسولِهِ، َفعاَد الَقوُم في ُبكـائِهِم، َفَلّمـا اَمَسـكُوا عـاَدت فـي  َعَليهِ َو الص

الُم: كَالِمها َفقاَلت َعليَهاالس  

 عمـر  و ابـوبكر  كـه  هنگـامى  شده: روايت فدك غصب از بعد حضرت آن هخطب
 بـه  خبـر  ايـن  و بگيرنـد  عليهاالسـالم  فاطمه حضرت از را فدك گرفتند تصميم
 و فاميـل  زنـان  از گروهـى  با و نهاد سر بر چادر و كرده بتن لباس رسيد، ايشان

 يدهكشـ  زمـين  بـه  چادرش حاليكه در شد، روانه مسجد بسوى خود خدمتكاران
 ميـان  در كـه  ابـوبكر  بـر  بـود،  خدا پيامبر رفتن راه همانند او رفتن راه و شد مى
 بـين  هنگام اين در شد، وارد بود نشسته آنان غير و انصار و مهاجرين از اى عده
 مـردم  همـه  كه برآورد دل از جانسوز اى ناله آنگاه آويختند، اى پرده ديگران و او

  درآمد. جنبش به تىبسخ مسجد و مجلس و افتادند بگريه
 و شـد  ساكت آنان گريه و خاموش مردم همهمه تا كرد سكوت اى لحظه سپس
 آغـاز  الهـى  ثنـاى  و حمد با را كالمش آنگاه يافت، آرام ايشان خروش و جوش
 برخاست، مردم گريه صداى دوباره اينجا در فرستاد، خدا رسول بر درود و فرمود
 فرمود: و كرد بالدن را خويش كالم شد، برقرار سكوت وقتى

َم، ِمْن ُعُموِم نَِعـٍم  ناُء بِما َقدكُْر َعلي ما اَْلَهَم، َو الث َعلي ما اَنَْعَم، َو َلُه الش ِ اَْلَحْمُدِهللاّٰ

اِْبَتَداَها، َو ُسُبوغِ االٍء اَْسداها، َو َتماِم ِمَنٍن اَْوالها، َجم َعـِن اْالِْحصـاِء َعـَدُدها، َو 

ـكْرِ َنأى َعِن اْلَجز اِء اََمُدها، َو َتفاَوَت َعِن اْالِْدراكِ اََبُدها، َو َنَدَبُهْم الِْستِزاَدتِها بِالش

  .الِتصالِها، َو اْسَتْحَمَد اَِلى اْلَخالئِقِ بِاِْجزالِها، َو ثَني بِالنْدِب اِلى اَْمثالِها

ُ َوْحَدُه ال َشريَك َلهُ   اّهللاٰ َن َو اَْشَهُد اَْن ال اِلَه اِال كَِلَمٌة َجَعَل اْالِْخالَص َتأْويَلها، َو َضم ،

اْلُقُلوَب َمْوُصوَلها، َو اَناَر فِي التَفكرِ َمْعُقوَلها، اْلُمْمَتنُِع َعِن اْالَْبصاِر ُرْؤَيُتُه، َو ِمَن 

ُتُه. اْالَْلُسِن صَِفُتُه، َو ِمَن اْالَْوهاِم كَْيفِي 

َنهـا  َشىْ  اِْبَتَدَع اْالَْشياَء ال ِمنْ  ٍء كاَن َقْبَلها، َو اَنَْشاَها بَِالاْحتِذاِء اَْمثَِلـةٍ اِْمَتَثَلهـا، كَو
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بُِقْدَرتِهِ َو َذَرأَها بَِمشِيتِهِ، ِمْن َغْيرِ حاَجةٍ ِمْنُه اِلـى َتكْوينِهـا، َو ال فائِـَدةٍ َلـُه فـي 

 َتثْبيتاً لِِحكَْمتِهِ َو َتْنبيهاً َعلي طا داً َتْصويرِها، اِال َعتِـهِ، َو اِْظهـاراً لُِقْدَرتِـهِ َو َتَعبـ

لَِبرِيتِهِ، َو اِْعزازاً لَِدْعَوتِهِ، ثُم َجَعَل الثواَب َعلي طاَعتِهِ، َو َوَضـَع اْلِعقـاَب َعلـي 

  َمْعصَِيتِهِ، ذِياَدًة لِِعبادِهِ ِمْن نِْقَمتِهِ َو ِحياَشًة َلُهْم اِلى َجنتِهِ.

 بزرگى امر اين كه ندارد، شريكى و نيست خداوند جز معبودى كه دهم مى گواهى و
 پيشـگاه  در و سـاخت  آن وصـل  متضـمن  را قلوب و آن تأويل را اخالص كه است
 و بازمانده ديدنش از ها چشم كه خداوندى نمود، آسان را آن شناخت انديشه و تفكر
  ند.باش مى عاجز او درك از خياالت و اوهام و ناتوان وصفش از ها زبان

 آورد پديـد  را ها آن و شوند موجود اى ماده از آنكه بدون فرمود خلق را موجودات
 مشـيتش  بـه  و ايجاد خويش قدرت به را ها آن كنند، تبعيت قالبى از آنكه بدون
 اى فائـده  آنهـا  تصـويرگرى  در و داشته نيازى آنها ساختن در آنكه بى آورد، پديد

 واظهـار  طـاعتش،  بـر  آگـاهى  و كمـتش ح تثبيت جز باشد، داشته وجود برايش
 طـاعتش  بـر  آنگاه دعوتش، داشت گرامى و عبوديت راه شناسائى و خود قدرت
 آنـان  و بازدارد نقمتش از را بندگانش تا داشت مقرر عقاب معصيتش بر و پاداش

  گردد. رهنمون بهشتش بسوى را
  

 الهى وحدانيت به گواهى و سپاس و حمد يكم: بخش

  ترجمه:

 و فرمـود  الهام آنچه در را او شكر و داشت ارزانى برآنچه را خداى سپاس و حمد
 و فرمـود  خلـق  كـه  فراوانـى  نعمتهاى از فرستاد، پيش آنچه بر او بر شكر و ثنا

 كـه  داشـت،  ارزانـى  كـه  شمارى بى منّتهاى و كرد اعطا كه اى گسترده عطاياى
 از ابـد  تـا  آن دامنـه  و فراتر پاداش از آن نهايت و عاجز آنها شمردن از شمارش
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 زيـاده  را هـا  نعمت آنها شكرگذارى با تا فراخواند را مردمان و است دورتر ادراك
 دعوت با و ساخت متوجه خود سپاسگزارى به را مردم آنها گستردگى با و گرداند
  كرد. چندان دو را آنها ها نعمت اين به نمودن

  محمد رسالت به گواهى دوم: بخش

اُه َقْبـَل اَْن  َو اَْشَهُد اَن اَبي داً َعْبُدُه َو َرُسوُلُه، اِْختاَرُه َقْبَل اَْن اَْرَسـَلُه، َو َسـم ُمَحم

اِْجَتبــاُه، َو اْصــَطفاُه َقْبــَل اَْن اِْبَتَعَثــُه، اِذ اْلَخالئِــُق بِاْلَغْيــِب َمكُْنوَنــٌة، َو بَِســْترِ 

ِ َتعالي بِمائِـِل اْالُُمـوِر، َو اْالَهاويِل َمُصوَنٌة، َو بِنِهاَيةِ اْلَعَدِم َمْقُروَنةٌ  ، ِعْلماً ِمَن اّهللاٰ

ُهوِر، َو َمْعرَِفًة بَِمواقِعِ اْالُُموِر. اِحاَطًة بَِحوادِِث الد  

ُ اِْتماماً ِالَْمرِهِ، َو َعزيَمًة َعلى اِْمضاِء ُحكِْمهِ، َو اِنْفاذاً لَِمقـاديرِ َرْحَمتِـهِ،  اِْبَتَعَثُه اّهللاٰ

ِ َمـَع َفَرأَى اْالَُمَم  فَِرقاً في اَْديانِها، ُعكفاً َعلي نيرانِها، عابِـَدًة ِالَْوثانِهـا، ُمْنكِـَرًة ِهللاّٰ

  .ِعْرفانِها

ُ بِاَبي ُ َعَلْيهِ و الِهِ ُظَلَمها، َو كََشَف َعِن اْلُقُلوِب ُبَهَمها، َو َجلـى  َفاَناَر اّهللاٰ دٍ َصلى اّهللاٰ ُمَحم

ـَرُهْم ِمـَن َعِن اْالَْبصارِ ُغَمَمها، َو  اِس بِاْلهِداَيةِ، َفاَنَْقَذُهْم ِمَن اْلِغواَيةِ، َو َبصقاَم فِي الن

ريقِ اْلُمْسَتقيم اْلِعماَيةِ، َو َهداُهْم اَِلى الّديِن اْلَقويِم، َو َدعاُهْم اَِلى الط  

ُ اَِلْيهِ َقْبَض َرأَْفةٍ َو اْختِياٍر، َو َرْغَبةٍ َو اي ُ َعَلْيـهِ ثُم َقَبَضُه اّهللاٰ ٌد َصلى اّهللاٰ ثاٍر، َفُمَحم

 ب بِاْلَمالئِكَةِ اْالَْبـراِر َو ِرْضـواِن الـر اِر في راَحةٍ، َقْد ُحف و الِهِ ِمْن َتَعِب هذِهِ الد

ُ َعلي أَبي َنبِيهِ َو اَمينِهِ َو ِخَيَرتِـ هِ ِمـَن اْلَغفاِر، َو ُمجاَوَرةِ اْلَمِلكِ اْلَجباِر، َصلى اّهللاٰ

ِ َو َبَركاُتُه. الُم َعَلْيهِ َو َرْحَمُةاّهللاٰ هِ، َو الس اْلَخْلقِ َو َصفِي  

 ترجمه:

 او شدن فرستاده از قبل كه اوست، فرستاده و بنده محمد پدرم كه دهم مى گواهى و
 را او شـدن  مبعـوث  از قبـل  و نهـاد  او بـر  پيامبرى نام برگزيدن از قبل و انتخاب را

 بسر ها تاريكى نهايت در و بوده غيبت حجاب در مخلوقات كه هنگام نآ برانگيخت،
 بـه  علمـش  بخـاطر  برانگيخـت  را او داشـتند،  قرار نيستى و عدم حد سر در و برده

 مقدرات. وقوع به كاملش شناسائى و زمان حوادث به اش احاطه و كارها عواقب
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 اجـرا  را مقدراتش و امضا را اش قطعى حكم و كامل را امرش تا برانگيخت را او
 در و داشـته  قـرار  مختلفـى  ىهـا  آئـين  در كـه  ديـد  را امتها حضرت آن و نمايد

 و پرسـتنده  را شـده  تراشـيده  هـاى  بـت  و معتكـف  افروختـه  ىهـا  آتش پيشگاه
 منكرند. را دارد قرار فطرتشان در آن شناخت كه خداوندى

 مشكالت و روشن را آن هاى تاريكى  محمد پدرم بوسيله بزرگ خداى پس
 ميـان  در هـدايت  بـا  و برداشت ميان از را ها ديده رؤيت موانع و برطرف را قلبها
 دين به را ايشان و كرده بينايشان و رهانيد گمراهى از را آنان و كرده قيام مردم
 نمود. دعوت راست راه به و شده رهنمون محكم و استوار

 و مهربـانى  روى از واندنىفراخ فراخواند، خود بسوى را او خداوند كه هنگامى تا
 و بـوده  آسـايش  در دنيـا  ايـن  رنـج  از حضـرت  آن پـس  ميل، و رغبت و آزادى

 را او آمرزنـده  پروردگـار  خشنودى و داشته قرار او گرداگرد در نيكوكار فرشتگان
 اميـنش  و پيامبر پدرم، بر خدا درود پس دارد، قرار او رحمت جوار در و فراگرفته

  باد. براو الهى بركات و رحمت و سالم و باد اش برگزيده و خلق بهترين و

 الهى عهد بعنوان قرآن به اشاره سوم: بخش

 قالت: و المجلس اهل الى التفت ثم
ِ َعلـى  ِ ُنُصُب اَْمـرِهِ َو َنْهيِـهِ، َو َحَمَلـُة دينِـهِ َو َوْحيِـهِ، َو اَُمنـاُء اّهللاٰ اَنُْتْم ِعباَد اّهللاٰ

 ِ َمـُه اَِلـْيكُْم، َو َبقِيـةٍ اَنُْفسِكُْم، َو ُبَلغاُؤُه ا َلُه فـيكُْم، َو َعْهـدٍ َقد َلى اْالَُمِم، َزعيُم َحق

ادِقُ  اطُِق َو اْلُقْراُن الصالن ِ ياُء  اِْسَتْخَلَفها َعَلْيكُْم: كِتاُب اّهللاٰ اطُِع َو الض وُر السو الن

َنًة َبصائُِرُه، ُمْنكَشَِفًة َسرائُِرهُ  ِمُع، َبيُمْنَجِلَيًة َظواهُِرُه، ُمْغَتبَِطًة بِهِ اَْشـياُعُه، الال ،

ْضواِن اِتباُعُه، ُمَؤد اَِلى النجاةِ اْستِماُعهُ  قائِداً اَِلى الر.  

ناُتـُه  َرُة، َو َبيَرُة، َو َمحاِرُمـُه اْلُمَحـذ َرُة، َو َعزائُِمُه اْلُمَفس اْلُمَنو ِ بِهِ ُتناُل ُحَجُج اّهللاٰ

لَِيــُة، َو َبراهيُنــُه اْلكافَِيــُة، َو َفضــائُِلُه اْلَمْنُدوَبــُة، َو ُرَخُصــُه اْلَمْوُهوَبــُة، َو اْلجا
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  .َشرائُِعُه اْلَمكُْتوَبةُ 

 ترجمه:

 فرمود: و كرده مردم به رو عليهاالسالم فاطمه حضرت آنگاه
 ىهـا  امين و او وحى و دين حامالن و او نهى و امر پرچمداران خدا بندگان اى شما
 پيمانى و بوده شما ميان در حق زمامدار امتهاييد، بسوى او مبلّغان و يكديگر بر خدا
 بـاقى  شـما  بـراى  كـه  است اى باقيمانده و فرستاده تو بسوى پيشاپيش از كه است

 است، درخشان شعاع و فروزان نور و راستگو قرآن و الهى گوياى كتاب آن و گذارده
 باشد، مى گر جلوه آن ظواهر آشكار، آن باطنى راراس روشن، آن ىها حجت و بيان كه

 گـردد  مى باعث را الهى خشنودى او از تبعيت و بوده جهانيان غبطه مورد آن پيروان
 و الهـى  نـورانى  هـاى  حجـت  بـه  توان مى آن بوسيله است. نجات راه آن شنيدن و

 بـه  نيـز  و گرديـده  منـع  آن ارتكـاب  از كـه  محرّمـاتى  و شـده  تفسـير  كه واجباتى
 ىهـا  رخصت و اش پسنديده فضائل و كافيش هاى برهان و گرش جلوه هاى گواهي
 يافت. دست واجبش قوانين و اش شده بخشيده

 ها انسان هدايت برای اسالم احكام چهارم: بخش

الَة َتْنزيهـاً َلكُـْم َعـِن اْلكِْبـرِ  ْركِ، َو الص اْاليماَن َتْطهيراً َلكُْم ِمَن الش ُ ، َو َفَجَعَل اّهللاٰ

 ـياَم َتثْبيتـاً لِْالِْخـالِص، َو اْلَحـج ْزقِ، َو الص ْفِس َو نِماًء فِي الركاَة َتْزكَِيًة لِلن الز

ةِ، َو اِما َمَتنا اَمانـاً  َتْشييداً لِلّديِن، َو اْلَعْدَل َتْنسيقاً لِْلُقُلوِب، َو طاَعَتنا نِظاماً لِْلِمل

ْبَر َمُعوَنًة َعَلي اْستيجاِب اْالَْجرِ. لِْلُفْرَقةِ، َو اْلِجهاَد ِعّزاً  لِْالِْسالِم، َو الص 

ـَخطِ، َو صِـَلَة  اْلوالَِدْيِن وِقاَيًة ِمـَن الس ةِ، َو بِر َو اْالَْمَر بِاْلَمْعُروِف َمْصِلَحًة لِْلعام

ماِء، َو اْلَوفـاَء اْالَْرحاِم َمْنساًء فِي اْلُعْمرِ َو َمْنماًة لِْلَعـَددِ، َو اْلقِصـاَص ِحْقنـاً لِ  لـد

بِالنْذِر َتْعريضاً لِْلَمْغفِـَرةِ، َو َتْوفَِيـَة اْلَمكائيـِل َو اْلَمـوازيِن َتْغييـراً لِْلـَبْخِس. َو 

ْعَنـةِ،  ْجِس، َو اْجتِناَب اْلَقْذِف ِحجاباً َعِن الل َعْن ُشْرِب اْلَخْمرِ َتْنزيهاً َعِن الر 
َ
النْهى

ْرَقةِ  ـةِ.  َو َتْرَك السبُوبِي ـْرَك اِْخالصـاً َلـُه بِالر الش ُ َم اّهللاٰ ايجاباً لِْلِعْصـَمةِ، َو َحـر



  زيستن الگوي سالم اهللا عليها فاطمه  □ 212

 

َ فيمـا اََمـَركُْم   َو اَنُْتْم ُمْسِلُموَن، َو اَطيُعوا اّهللاٰ َ َحق ُتقاتِهِ، َو ال َتُموُتن اِال َفاتُقوا اّهللاٰ

َ ِمْن ِعبادِهِ اْلُعَلماُء. بِهِ َو َنهاكُْم َعْنُه، َفاِنُه اِنما َيْخَشي   اّهللاٰ

 ترجمه:

 پاك براى را نماز و شرك از شما كردن پاك براى را ايمان بزرگ خداى پس
 را روزه و روزى افـزايش  و نفـس  تزكيـه  براى را زكات و تكبر از شما نمودن
 التيام براى را ورزى عدالت و دين استحكام براى را حج و اخالص تثبيت براى
 بـراى  را امامتمـان  و هـا  ملـت  يافتن نظم براى را خاندان ما اطاعت و ها قلب

 بدسـت  در كمـك  براى را صبر و اسالم عزت براى را جهاد و تفرقه از رهايى
 پدر به نيكى و جامعه مصلحت براى را معروف به امر و داد؛ قرار پاداش آوردن

 عمـر  شدن طوالنى براى را ارحام صله و الهى غضب از رهايى براى را مادر و
 در بـراى  را نـذر  به وفاى و خونها حفظ وسيله را قصاص و جمعيت افزايش و

 رفــع بــراى را وزن و كيــل در دقــت و گــرفتن قــرار الهــى مغفــرت معــرض
  فرمود. مقرر فروشى كم
 را دادن نـاروا  نسـبت  حرمـت  و زشتى از پاكيزگى براى را شرابخوارى از نهى و

 و داد قـرار  پاكـدامنى  بـراى  را دزدى تـرك  و الهـى  رحمت از دورى عدم براى
 شوند. خالص پرستى يگانه در تا كرد حرام را شرك
 مسـلمان  آنكـه  جـز  نرويـد  دنيا از و بترسيد خدا از است شايسته كه آنگونه پس
 كـه  همانا نمائيد، اطاعت بازداشته آن از و كرده امر بدان آنچه در را خدا و باشيد
  ترسند. مى داخ از دانشمندان فقط

 (ص)پيامبر با  على و خويش نسب معرفى پنجم: خشب

 قالت: ثم
ٌد، اَُقوُل َعْوداً َو َبْدءاً، َو ال اَُقوُل ما اَُقـوُل  اَيَها الناُس! اِْعَلُموا اَّني فاطَِمُة َو اَبي ُمَحم

َعزيـٌز َعَلْيـهِ مـا  َغَلطاً، َو ال اَْفَعُل ما اَْفَعُل َشَططاً، َلَقْد جاَءكُْم َرُسوٌل ِمْن اَنُْفسِكُمْ 
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  َعنِتْم َحريٌص َعَلْيكُْم بِاْلُمْؤِمنيَن َرُؤوٌف َرحيٌم.

َفاِْن َتْعُزوُه َوَتْعرُِفوُه َتِجُدوُه اَبي ُدوَن نِسائِكُْم، َو اََخا اْبِن َعّمي ُدوَن ِرجـالِكُْم، َو 

ُ َعَلْيهِ َو الِهِ.   َلنِْعَم اْلَمْعزِى اَِلْيهِ َصلى اّهللاٰ

  

  مه:ترج
 فرمود: آنگاه
 نيز پايان در گويم ابتدا آنچه است، محمد پدرم و فاطمه من كه بدانيد مردم! اى
 شـما  ميـان  از پيـامبرى  نيسـت،  آن در ظلمـى  و نبـوده  غلـط  گفتارم گويم، مى

 بـر  و اسـت  شـما  بـر  دلسـوز  و آمده گران او بر شما ىها رنج كه شد برانگيخته
 است. عطوف و مهربان مؤمنان

 ميـان  در و بـوده  مـن  پدر زنانتان ميان در او كه دانيد مى بشناسيد را او اگر پس
 ايـن  مـن  آنكـه  اسـت  بزرگـوارى  نيكو چه است، من عموى پسر برادر مردانتان
  دارم. او به را نسبت

 (ص)پيامبر رسالت با شرك و گمراهى از نجات ششم: بخش

ساَلَة صادِعاً بِالنذاَرةِ، مائًِال عَ  َغ الر ْن َمْدَرَجـةِ اْلُمْشـرِكيَن، ضـاِرباً ثَـَبَجُهْم، َفَبل

 ـهِ بِاْلِحكَْمـةِ و اْلَمْوِعَظـةِ اْلَحَسـَنةِ، َيُجـفاِخذاً بِاَكْظاِمهِْم، داِعياً اِلـى َسـبيِل َرب

 ى انَْهَزَم اْلَجْمُع َو َو لَحت ،اْالَْصناَم َو َيْنكُُث اْلهام ى َتَفرُبَر. َحت ُوا الد ْيـُل َعـْن ى الل

الـّديِن، َو َخَرَسـْت َشقاشِـُق  و َنَطـَق َزعـيمُ  ُصْبِحهِ، َو اَْسَفَر اْلَحق َعْن َمْحضِـهِ 

قاقِ، َو ُفْهُتْم بِكَِلَمـةِ  ْت ُعَقُد اْلكُْفرِ َو الش فاقِ، َو انَْحلياطيِن، َو طاَح َو شيُظ الن الش

اِر، ُمْذَقـَة  اْالِْخالِص في َنَفرٍ ِمَن اْلبيِض اْلِخماِص. َو كُْنُتْم َعلى َشفا ُحْفَرةٍ ِمَن النـ

اِمعِ، َو ُقْبَسَة اْلِعْجالِن، َو َمْوطِي اِرِب، َو ُنْهَزَة الط ـْرَق،  الش َء اْالَْقداِم، َتْشَرُبوَن الط

َفكُُم الناُس ِمنْ  ًة خاسِئيَن، َتخاُفوَن اَْن َيَتَخط اَذِل ، َحْولِكُْم، َو َتْقتاُتوَن اْلقِد  
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 ترجمه:

 بر شمشير كرده، گيرى كناره مشركان پرتگاه از داد، انجام انذار با را خود رسالت
 بسـوى  نيكـو  انـدرز  و پنـد  و حكمـت  بـا  و گرفتـه  را گلويشان نواخت، فرقشان

 تـا  شـكند  مـى  را توزان كينه سر و ساخته نابود را بتها نمود، دعوت پروردگارشان
  گريختند. ميدان از و شده منهزم جمعشان

 زمامـدار  بركشـيد،  چهـره  از نقاب حق و برآمد شب پرده از روشن صبح كه آنگاه تا
 برداشـته  راه سر از نفاق خار گرديد، خاموش ها شيطان فرياد و درآمد سخن به دين
 اخالص كلمه به شما ىها دهان و گرديد گشوده هم از تفرقه و كفر هاى گره و شد
 بودند. چسبيده پشت به شكم و سپيدرو هك گروهى ميان در شد، باز
 در و بـوده  آب اى جرعـه  ماننـد  و داشـته  قـرار  آتش از پرتگاهى كناره بر شما و

 بالفاصـله  كـه  بوديـد  اى زنـه  آتـش  همچون داشتيد، قرار طماعان طمع معرض
 را آن شتران كه نوشيديد مى آبى از بوديد، روندگان لگدكوب گرديد، مى خاموش

 و خـوار  كرديـد،  مـى  استفاده غذا عنوان به درختان پوست از و ندبود كرده آلوده
  بربايند، را شما بودند شما اطراف در كه مردمانى كه ترسيدند مى بوديد، مطرود

  (ص)پيامبر رسالت در  على نقش هفتم: بخش

ُ َعَلْيهِ َو الِهِ   دٍ َصلى اّهللاٰ َتباَرَك َو َتعالي بُِمَحم ُ تـي، َو  َفاَنَْقَذكُُم اّهللاٰ ـا َو الَتي َبْعَد الل

جاِل، َو ُذْؤباِن اْلَعَرِب، َو َمَرَدةِ اَْهِل اْلكِتاِب. بُِبَهِم الر َ
 َبْعَد اَْن ُمنِي

ْيطاِن، اَْو َفَغَرْت فاِغَرٌة ِمـَن  اَْو َنَجَم َقْرُن الش ، ُ ما اَْوَقُدوا ناراً لِْلَحْرِب اَْطَفأََها اّهللاٰ كُل

ُء َحتى َيَطـأَ ِجناَحهـا بِأَْخَمصِـهِ، َو  ، َقَذَف اَخاُه في َلَهواتِها، َفال َيْنكَفِياْلُمْشرِكينَ 

ِ، َقريباً ِمْن َرُسولِ  ِ، ُمْجَتهِداً في اَْمرِ اّهللاٰ ِ،  َيْخِمَد َلَهَبها بَِسْيفِهِ، َمكُْدوداً في ذاِت اّهللاٰ اّهللاٰ

راً ناصِ  ُمَشم ،ِ داً في اَْولِياِء اّهللاٰ َلْوَمَة الئٍِم.َسي ِ  حاً ُمِجّداً كادِحاً، ال َتأُْخُذُه فِي اّهللاٰ

ةٍ ِمَن اْلَعْيشِ  وائَِر،  َو اَنُْتَم في َرفاهِي ُصوَن بَِنا الـدو ادُِعوَن فاكُِهوَن آِمُنوَن، َتَتَرب
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وَن ِمَن ا زاِل، َو َتفِرُفوَن اْالَْخباَر، َو َتْنكُُصوَن ِعْنَد النْلقِتاِل.َو َتَتَوك 

 ترجمه:

 از بعـد  داد، نجات حضرت آن بدست را شما حاالتى چنين از بعد تعالى خداى تا
 هـا  نـاراحتي  كتـاب  اهل سركشان و عرب ىها گرگ و قدرتمندان دست از آنكه

 كشيديد.
 شـيطان  كه هنگام هر يا نموده، خاموشش خداوند برافروختند جنگ آتش هرگاه
 آن كـام  در را بـرادرش  پيـامبر  بـازكرد،  دهان نمشركي از اژدهائى يا برآورد سر

 آب بـه  را آنهـا  آتـش  و كوفـت  نمـى  زمين به را سرآنان كه زمانى تا او و افكند
 خـدا،  راه در تـالش  از فرسـوده  گشـت،  نمـى  بـاز  كـرد،  نمى خاموش شمشيرش
 كمـر  بـه  دامـن  الهى، اولياء از سرورى خدا، پيامبر به نزديك او، امر در كوشيده
 مالمــت از خــدا راه در و بــود كننــده كوشــش و تالشــگر گــر، حتنصــي بســته،
 زنـدگى  آسـايش  در شـما  كه بود اى هنگامه در اين و ؛هراسيد نمى كننده مالمت

 را مـا  ها ناراحتى تا برديد مى بسر انتظار در و بوديد متنعم امن مهد در كرديد، مى
 بـه  و كرديـد  مى ردعقبگ كارزار هنگام و بوديد اخبار زنگ به گوش و گيرد بر در

 نموديد. مى فرار نبرد هنگام

  على واليت غصب هشتم: بخش

ُ لَِنبِيهِ داَر اَنْبِيائِهِ َو َمأْوى اَْصفِيائِهِ، َظَهَر فيكُْم َحْسـكَُة النفـاقِ، َو  ا اِختاَر اّهللاٰ َفَلم

اْالََقّلـيَن، َو َهـَدَر َفنيـُق َسَمَل ِجْلباُب الّديِن، َو َنَطَق كاظُِم اْلغاويَن، َو َنَبَغ خاِمُل 

ْيطاُن َرأَْسُه ِمْن َمْغَرزِهِ، تِفـاً بِكُـْم، ها اْلُمْبطِليَن، َفَخَطَر في َعَرصاتِكُْم، َو اَْطَلَع الش

ةِ فيهِ ُمالِحظيَن، ثُـم اْسَتْنَهَضـكُْم َفَوَجـَدكُْم  َفأَْلفاكُْم لَِدْعَوتِهِ ُمْسَتجيبيَن، َو لِْلِغر

 اَْحَمَشكُْم َفاَْلفاكُْم ِغضاباً، َفَوَسْمُتْم َغْيَر اِبِِلكُْم، َو َوَرْدُتْم َغْيَر َمْشَربِكُْم. ِخفافاً، َو 

ـا ُيْقَبـُر،  ُسـوُل َلم ا َيْنـَدِمُل، َو الر هذا، َو اْلَعْهُد َقريٌب، َواْلكَْلُم َرحيٌب، َو اْلُجْرُح َلم

ال فِــي اْلفِْتَنــةِ َســَقُطوا، َو اِن َجَهــنَم َلُمحيَطــٌة اِْبتِــداراً َزَعْمــُتْم َخــْوَف اْلفِْتَنــةِ، اَ 
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  بِاْلكافِريَن.

  ترجمه:

 نفاق عالئم برگزيد، را اصفياء آرامگاه و انبياء خانه پيامبرش براى خداوند كه آنگاه و
 گان رتبه پست و شكسته گمراهان سكوت و كهنه دين جامه و گشت ظاهر شما در
 هايتـان  خانـه  در و درآمد صدا به باطل اهل نازپرورده شتر و گرديده منزلت و قدر با

 فراخوانـد،  را شـما  و آورد بيـرون  خـود  گـاه  مخفـى  از را خويش سر شيطان و بيامد
 از آنگـاه  ايـد،  آمـاده  خوردن فريب براى و هستيد او دعوت پاسخگوى كرد مشاهده

 دهيـد،  مـى  جامان را كار اين آسانى به كه كرد مشاهده و كنيد قيام كه خواست شما
 زديد نشان ديگران شتران بر پس هستيد، غضبناك ديد و واداشت غضب به را شما
 شديد. وارد نبود شما سهم كه آبى بر و

 و بـود  وسـيع  هنوز زخم شكاف موضع و بود نگذشته زمانى كه بود حالى در اين
 فتنـه  زا كـه  آورديـد  بهانه بود، نشده سپرده قبر به پيامبر و نيافته التيام جراحت

 را كـافران  جهـنم  براسـتى  و ايـد  گرفتـه  قرار فتنه در كه باشيد آگاه هراسيد، مى
  است. نموده احاطه

 (ص)پيامبر رحلت از پس صواب راه از شدن خارج نهم: بخش

ِ َبـْيَن اَْظُهـرِكُْم، اُُمـوُرهُ   َفَهْيهاَت ِمْنكُْم، َو كَْيَف بِكُْم، َو اَنى ُتْؤَفكُـوَن، َو كِتـاُب اّهللاٰ

و َزواِجُرُه الئَِحٌة، َو اَواِمُرُه واضِـَحٌة،  ظاهَِرٌة، َو اَْحكاُمُه زاهَِرٌة، َو اَْعالُمُه باهَِرةٌ 

ْفُتُموُه َوراَء ُظُهوِركُْم، أََرْغَبًة َعْنُه ُتريُدوَن؟ اَْم بَِغْيـرِهِ َتْحكُُمـوَن؟ بِـْئَس  َو َقْد َخل

الميَن َبَدالً، َو َمْن َيْبَتغِ َغيْ  َر اْالِْسالِم ديناً َفَلْن ُيْقَبَل ِمْنُه، َو ُهَو فِي اْالِخَرةِ ِمـَن لِلظ

 اْلخاسِريِن.

ثُم َلْم َتْلَبُثوا اِلى َرْيَث اَْن َتْسكَُن َنْفَرَتها، َو َيْسَلَس قِياَدها، ثُم اََخـْذُتْم ُتـوُروَن َو 

، َو اِْطفـاِء ْقَدَتها، َو ُتَهيُجوَن َجْمَرَتهـا، َو َتْسـَتجيُبوَن لِهِ  ـْيطاِن اْلَغـوِى تـاِف الش

وَن َحْسـواً فِـي اْرتِغـاٍء، َو  ُتسِر ، ي
فِ الص بِي

َو اِْهماِل ُسَنِن الن ، اَنْواِرالّديِن اْلَجِلي
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اِء، َو َنْصبُِر ِمْنكُْم َعلى ِمثِْل َحز اْلَمـ ر دى، َتْمُشوَن ِالَْهِلهِ َو َوَلدِهِ فِي اْلَخَمرِ َو الض

  الحشا. فى َو َوْخزِالسنان

 ترجمه:

 در آورديـد،  مـى  روى كجا به كرديد، را كار اين چطور و بود بعيد شما از كار اين
 و درخشـان  احكـامش  و روشـن  امـورش  شماست، روياروى خدا كتاب كه حالى
 را آن ولـى  اسـت،  واضـح  اوامـرش  و هويدا محرّماتش و ظاهر هدايتش عالئم
 كنيـد؟  مى حكم قرآن بغير يا خواهانيد؟ را آن به رغبتى بى آيا انداختيد، سر پشت
 باشـد  جويا را دينى اسالم از غير هركس و است بدى بدل ظالمان براى اين كه
  بود. خواهد زيانكاران از آخرت در و نشده پذيرفته او از

 گردد، سهل آن كشيدن و گيرد آرام رميده دل اين كه نكرديد درنگ آنقدر آنگاه
 سازيد ور شعله را آن تا زديد دامن آتش به و كرده تر افروخته را ها يرهگ آتش پس
 بين از و خدا روشن دين انوار كردن خاموش براى و شيطان نداى اجابت براى و

 لـب  زيـر  را شـير  كـف  خوردن، بهانه به بوديد، آماده برگزيده پيامبر سنن بردن
 كمـين  درختـان  و هـا  تپه تپش در او فرزندان و خانواده براى و خوريد مى پنهان
 فـرورفتن  و بـرّان  خنجر همچون كه امور اين بر بايد ما و رفتيد مى راه و گرفته
  كنيم. صبر است، شكم ميان در نيزه

 ارث برای قرآن از بينه ذكر دهم: بخش

ةِ َتْبُغوَن، َو َمنْ  َو اَنُْتُم االَن َتَزُعُموَن اَْن ال اِْرَث َلنا أََفُحكَْم اْلجاهِِلي  ِ اَْحَسُن ِمـَن اّهللاٰ

ـاِحَيةِ أَّنـي  ْمِس الض ى َلكُْم كَالشُحكْماً لَِقوٍم ُيوقُِنوَن، أََفال َتْعَلُموَن؟ َبلى، َقْد َتَجل

 اِْبَنُتُه.

ِ َترُِث اَبـاَك َو ال  اَيَها اْلُمْسِلُموَن! أَاُْغَلُب َعلى اِْرثي؟ َياْبَن اَبي ُقحاَفَة! اَفي كِتاِب اّهللاٰ

ِ َو َنَبـْذُتُموُه َوراَء اَ  ِرُث اَبي؟ َلَقْد ِجْئَت َشْيئاً َفرِّياً، اََفَعلى َعْمـدٍ َتـَركُْتْم كِتـاَب اّهللاٰ
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ا اِْذ  ١»َو َوِرَث ُسَلْيماُن داُودَ «ُظُهوِركُْم، إْذ َيُقوُل  ِمْن َخَبرِ َزكَرِيـ َو قاَل فيما اْقَتص

َو اُوُلـوا «َو قـاَل:  ٢،»َيْعُقـوبَ  رِثُني َو َيرُِث ِمـْن الِ َفَهْب لي ِمْن َلُدنَْك َولِّياً يَ «قاَل: 

 ِ ُ فـي اَْوالدِكُـْم «َو قاَل  ٣،»اْالَْرحاِم َبْعُضُهْم اَْولي بَِبْعٍض في كِتاِب اّهللاٰ ُيوصيكُُم اّهللاٰ

َة لِْلوالِـ«َو قاَل ٤،»لِلذكَرِ ِمثُْل َحظ اْالُنَْثَيْينِ  َدْيِن َواْالَْقـَرَبْيِن اِْن َتَرَك َخْيراً اْلَوصِـي

٥».بِاْلَمْعُروِف َحّقاً َعَلى اْلُمتقينَ 
 

ُ بِاَيـةٍ  ـكُُم اّهللاٰ َو َزَعْمُتْم اَْن ال َحْظَوَة لي، َو ال اَِرُث ِمْن اَبي، َو ال َرِحَم َبْيَننا، اََفَخص

َتْيِن ال َيتَ  اَْهَل ِمل واَرثاِن؟ اََو َلْسُت اََنـا َو اَبـي اَْخَرَج اَبي ِمْنها؟ اَْم َهْل َتُقوُلوَن: اِن

ةٍ واِحَدةٍ؟ اَْم اَنُْتْم اَْعَلُم بُِخُصوِص اْلُقـْراِن َو ُعُموِمـهِ ِمـْن اَبـي َواْبـِن  ِمْن اَْهِل ِمل

 َعّمي؟ َفُدوَنكَها َمْخُطوَمًة َمْرُحوَلًة َتْلقاَك َيْوَم ْشرَِك.

ـ عيُم ُمَحم َو الـز ، ُ ـاَعةِ َيْخسِـُر َفنِْعَم اْلَحكَُم اّهللاٰ ٌد، َو اْلَمْوِعـُد اْلقِياَمـُة، َو ِعْنـَد الس

، َو َلَسـْوَف َتْعَلُمـوَن َمـْن  َنَبأٍ ُمْسـَتَقر اْلُمْبطُِلوَن، َو ال َيْنَفُعكُْم اِْذ َتْندُِموَن، َو لِكُل

 َيأْتيهِ َعذاٌب ُيْخزيهِ، َو َيِحل َعَلْيهِ َعذاٌب ُمقيٌم.

 ترجمه:

 جاهليـت  حكـم  خواهـان  آيـا  نيسـت،  ارثى ما براى كه بريد مى گمان اكنون شما و
 در دانيـد؟  نمـى  آيا است، خداوند حكم از باالتر حكمى چه يقين اهل براى و هستيد
 هستم. او دختر من كه است، روشن درخشان آفتاب همانند شما براى كه حالى
 آيـا  قحافه، ابى پسر ىا بگيرند، من از را پدرم ارث كه است سزاوار آيا مسلمانان! اى
 و تـازه  امـر  باشم محروم پدرم ارث از و ببرى ارث پدرت از تو كه خداست كتاب در

                                     
  

  ١٦ نمل آيه ،سوره ،قرآن .١

  

  ٦ مريم آيه ،سوره ،قرآن .٢
  

  .٦ آيه ،االحزاب ،سوره ،قرآن. ٣
  

  .١١ آيه النساء ،سوره ،قرآن. ٤
  

  .١٨٠ آيه ،سوره بقره ،قرآن .٥
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 قـرآن  آيـا  اندازيد، مى سر پشت و كرده ترك را خدا كتاب آگاهانه آيا آوردى، زشتى
 پروردگار« گفت: كه آنگاه زكريا خبر مورد در و »برد ارث داود از سليمان« گويد نمى
 و« فرمـود:  و »بـرد  ارث يعقـوب  خانـدان  و مـن  از تـا  فرمـا  عنايـت  ىفرزنـد  مرا

 بـه  تعـالى  خـداى « فرموده: و »ديگرانند از سزاوارتر يكديگر به رحمى خويشاوندان
 فرمايد: مى و »است دختر برابر دو پسر بهره كه كند مى سفارش فرزندان درباره شما

 مادران و پدران براى كه شده نوشته شما بر فرارسد شما از يكى مرگ كه هنگامى«
 ».پرهيزگاران براى است حقّى حكم اين و كنيد وصيت نزديكان و
 آيـا  نـدارم،  پـدرم  ارث از سـهمى  و نبـوده  اى بهره مرا كه بريد مى گمان شما و

 گوئيـد:  مـى  يـا  ساخته؟ خارج آن از را پدرم كه كرده نازل شما به اى آيه خداوند
ـ  نمى ارث يكديگر از دين دو اهل  ديـن  يـك  اهـل  از را پـدرم  و مـن  آيـا  د؟برن
 اينـك  آگاهتريد؟ عمويم پسر و پدر از قرآن خاص و عام به شما يا و دانيد؟ نمى
 روز در تـو  بـا  ببر، و برگير شده، نهاده رحل و مهارزده شترى شتر، اين و تو اين

 كرد. خواهد مالقات رستاخيز

 نيكـو  چـه  و پيـامبر  اسـت  دادخـواهى  نيكـو  و خداونـد  اسـت  داورى نيـك  چه
 و برنـد  مـى  زيـان  باطـل  اهل روز آن و ساعت آن در و قيامت است گاهى وعده

 پـس  اسـت،  قرارگـاهى  هرخبـرى  بـراى  و رسـاند  نمى سودى شما به پشيمانى
 عـذاب  و آمـد  خواهد فرود كسى چه سر بر خواركننده عذاب كه دانست خواهيد
  شود. مى شامل را كه جاودانه

  (ص) خدا رسول ندانفرز به احترام يازدهم: بخش

  فقالت: االنصار، نحو بطرفها رمت ثم
ةِ َو َحَضَنَة اْالِْسالِم! ما هذِهِ اْلَغميَزُة في َحّقـي َو  قيَبةِ َو اَْعضاَد اْلِمليا َمْعَشَر الن

َنُة َعْن ُظالَمتي؟ اَما كاَن َرُسولُ  َعَلْيهِ َو الِهِ اَبـي َيُقـوُل:  الس ُ ِ َصلى اّهللاٰ اَْلَمـْرُء «اّهللاٰ
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، َسْرعاَن ما اَْحَدثُْتْم َو َعْجالَن ذا اِهاَلةٍ، َو َلكُْم طاَقٌة بِما اُحـاوُِل، »ُيْحَفُظ في ُوْلدِهِ 

ٌة َعلى ما اَْطُلُب َو اُزاوُِل. َو ُقو 

ٌد؟ َفَخْطٌب َجليٌل اِْسَتْوَسَع َو ْهنُُه، َواْسَتنَْهَر َفْتُقُه، َو انْ  َفَتَق َرْتُقـُه، اََتُقوُلوَن ماَت ُمَحم

ْمُس َو اْلَقَمُر َو انَْتثََرِت النُجوُم لُِمصـيبَتِهِ، َو  َو اُْظِلَمِت اْالَْرُض لَِغْيبَتِهِ، َو كُسَِفِت الش

اَكَْدِت اْالماُل، َو َخَشَعِت اْلِجباُل، َو اُضيَع اْلَحريُم، َو اُزيَلِت اْلُحْرَمُة ِعنَْد َمماتِهِ. َفتِْلـَك 

 ِ   النازَِلُة اْلكُبْرى َو اْلُمصيَبُة اْلُعْظمى، الِمثُْلها نازَِلٌة، َو ال بائَِقٌة عاِجَلٌة اُْعِلَن بِها،َواّهللاٰ

  ترجمه:

  فرمود: و كرده انصار بسوى رو آنگاه
 مورد در غفلت و ضعف اين اسالم، حافظان اى ملت، بازوان اى و نقباء گروه اى
 فرمـود:  نمـى  پيـامبر  پدرم آيا چرا؟ من دادخواهى از انگارى سهل اين و من حق

 اعمـال  اين مرتكب بسرعت چه ،»شود مى حفظ او فرزندان در هركس حرمت«
 صـورتى  در فروريخت، او دماغ و دهان از آب الغر، بز اين عجله با چه و شديد
 بـراى  نيـرو  و هسـت  كوشـيم  مـى  آن راه در آنچـه  بر توان و طاقت را شما كه

  باشد. مى قصدم و مطالبه اين در من حمايت
 نهايـت  در و بـزرگ  اسـت  مصيبتى اين گفت، حيات بدرود  محمد گوئيد مى آيا

 تاريك سراسر او غياب در زمين و شكافته آن دوخته درز و بسيار آن شكاف وسعت،
 فروريخـت،  جـاى  از هـا  كوه گرائيد، نااميدى به آرزوها و فروغ بى ستارگان و گرديد
 نماند. باقى او وفات از پس كسى براى ىاحترام و شد پايمال ها حرمت
 آن همچـون  كـه  اسـت،  تـر  عظـيم  بليـه  و بزرگتر مصيبت اين كه سوگند بخدا

  .رسد نمى آن پايه به دنيا اين در جانگدازى بالى و نبوده مصيبتى

  پيامبر بعداز قرآن به عمل دوازدهم: بخش

ِ َجل ثَناُؤُه في اَْفنَِيتِكُْم، َو في   ُمْمساكُْم َو ُمْصبِِحكُْم، َيْهتُِف في اَْفنَِيـتِكُْم كِتاُب اّهللاٰ
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ِ َو ُرُسـِلهِ، ُحكْـٌم  ُهتافاً َو ُصراخاً َو تِالَوًة َو اَْلحاناً، َو َلَقْبَلُه مـا َحـل بِاَنْبِيـاِء اّهللاٰ

 َفْصٌل َو َقضاٌء َحْتٌم.

ُسلُ « َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلهِ الر  ٌد اِال اََفاِْن ماَت اَْو ُقتِـَل انَْقَلْبـُتْم َعلـى  َو ما ُمَحم

ُ َشـْيئاً َو  َ َشـْيئاً َو َسـَيْجزِى اّهللاٰ اَْعقابِكُْم َو َمْن َيْنَقِلْب َعلى َعقَِبْيهِ َفَلْن َيُضـر اّهللاٰ

اكِرينَ  الش ُ   ١».َسَيْجزِى اّهللاٰ

 ترجمه:

 مجالس در و نهايتا خانه در كه خدايى كتاب است، كرده آشكار را آن خدا كتاب
 ايـن  خوانيـد،  مـى  را آن خواننـدگى  و تـالوت  با و بلند و آرام تان، روزانه و شبانه
 حكمـى  اسـت،  شده وارد شدگان فرستاده و انبياء به اين از پيش كه است بالئى
 فرمايد: مى خداوند قطعى، است قضائى و حتمى است
 او اگـر  پـس  درگذشـتند،  ديگرى پيامبران وى از پيش كه است پيامبرى محمد
 بخـدا  برگـردد.  عقب به كه آنكس و گرديد برمى عقب به گردد كشته يا و بميرد
 ».داد خواهد پاداش را شكركنندگان خدا و رساند نمى زيانى

 مردم از ياری طلب سيزدهم: بخش

َو  قيَلَة! َء اُْهَضُم ُتـراَث اَبـي َو اَنْـُتْم بَِمـْرأى ِمّنـي َو َمْسـَمعٍ َو ُمْنَتـدى ايهاً َبني

ةِ َو اْالَداةِ َو  ْعَوُة َو َتْشَمُلكُُم اْلُخْبَرُة، َو اَنُْتْم َذُوو اْلَعَددِ َو اْلُعد َمْجَمعٍ، َتْلَبُسكُُم الد

ْعَوُة َفـال ُتجيُبـوَن، َو َتـأْتيكُُم  ُة، ُتـوافيكُُم الـد ـالُح َو اْلُجنـ ةِ، َو ِعْنَدكُُم الس اْلُقو

ْرَخُة َفال ُتغيُثونَ  ـالحِ، الص َو اَنُْتْم َمْوُصوُفوَن بِاْلكِفاحِ، َمْعُروُفوَن بِاْلَخْيرِ َو الص ،

تِي اْختيَرْت َلنا اَْهَل اْلَبْيِت. تي انُْتِخَبْت، َو اْلِخَيَرُة الْخَبُة الَو الن 

ْلُتُم اْلكَد َو التَعـَب، َو نـاَطْحُتُم اْالَُمـَم، َو كـاَفْحُتُم اْلـُبَهَم، ال  قاَتْلُتُم اْلَعَرَب، َو َتَحم

 ـى اِذا داَرْت بِنـا َرَحـى اْالِْسـالِم، َو َدرَنْبَرُح اَْو َتْبَرُحوَن، َنأُْمُركُْم َفَتأَْتِمُروَن، َحت

                                     
  

  ١٤٤ آيه ،عمران آلسوره  ،قرآن .١
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ْركِ، َو َسكََنْت َفـْوَرُة اْالِْفـكِ، َو َخَمـَدْت نيـراُن  َحَلُب اْالَياِم، َو  َخَضَعْت ُنْعَرُة الش

َدأَْت َدْعَوُة اْلَهَرجِ، َو اْسَتْوَسَق نِظاُم الّديِن، َفاَنى ِحـْزُتْم َبْعـَد اْلَبيـاِن، اْلكُْفرِ، َو هَ 

 َواَْسَرْرُتْم َبْعَد اْالِْعالِن، َو َنكَْصُتْم َبْعَد اْالِْقداِم، َواَْشَركُْتْم َبْعَد اْاليماِن؟

 ِ ُسوِل َو ُهْم َبَدُؤكُْم ُبْؤساً لَِقْوٍم َنكَُثوا اَْيماَنُهْم ِمْن َبْعدِ َعْهدِه وا بِاِْخراجِ الر ْم، َو َهم

ُ اََحق اَْن َتْخَشْوُه اِْن كُْنُتْم ُمؤِمنينَ  ةٍ، اََتْخَشْوَنُهْم َفاّهللاٰ َل َمر اَو.  

اْلَقبِْض، َو  اَال، َو َقْد أَرى اَْن َقْد اَْخَلْدُتْم اَِلى اْلَخْفِض، َو اَْبَعْدُتْم َمْن ُهَو اََحق بِاْلَبْسطِ َو 

َعةِ، َفَمَجْجُتْم ما َوَعبُْتْم، َو َدَسـْعُتُم الـذى  َعةِ، َو نََجْوُتْم بِالّضيقِ ِمَن الس َخَلْوُتْم بِالد

َ َلَغنِي َحميٌد. ْغُتْم، َفاِْن َتكُْفُروا اَنُْتْم َو َمْن فِي اْالَْرِض َجميعاً َفاِن اّهللاٰ َتَسو  

 

 ترجمه:

 در شـوم  واقع ظلم مورد پدرم ميراث به نسبت آيا -انصار گروه -قيله پسران اى
 صداى اجتماعيد، و انجمن داراى و شنويد مى مرا سخن و بينيد مى مرا كه حالى
 و ايـد  ذخيـره  و نفـرات  داراى و داريد آگاهى حالم از و شنيده همگان مرا دعوت
 بـه  مـن  دعوت ىصدا هست، سپر و زره و اسلحه شما نزد ايد، قوه و ابزار داراى
 فريـادم  بـه  ولى شنيده را خواهيم فرياد ناله و دهيد نمى جواب ولى رسد مى شما
 باشيد مى موصوف صالح و خير به و معروف شجاعت به كه حالى در رسيد، نمى

 بيـت  اهـل  مـا  بـراى  كـه  منتخباتى و شده انتخاب كه بوديد برگزيدگانى شما و
 شديد! برگزيده

 بـا  و نمـوده  رزم ها امت با و شديد ها شدت و رنج ملمتح و كرده پيكار عرب با
 آسـياى  تـا  فرمـانبردار  شـما  و بـوده  فرمانده هميشه برخاستيد، نبرد به پهلوانان
 آميـز  شـرك  هـاى  نعـره  و آمـد  شـير  بـه  روزگار پستان و افتاد گردش به اسالم

 دعوت و خاموش كفر آتش و افتاد جوش از تهمت و طمع ديگ و شده خاموش
 از بعـد  چـرا  پـس  شـد،  رديـف  كامالً دين نظام و گرفت آرام مرج و رجه نداى
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 از بعد و گردانديد مخفى را خود آشكارى از پس و شده حيران ايمان به اقرارتان
 از بعـد  كـه  گروهـى  بر واى آورديد. شرك ايمان بعد و نشستيد عقب پيشقدمى

 جنـگ  آنان آنكه اب كنند، اخراج را پيامبر خواستند و شكستند را آن بستن پيمان
 او از كـه  اسـت  سـزاوار  خـدا  كه حالى در دارد هراس آنان از آيا نمودند، آغاز را

 مؤمنيد. اگر بهراسيد،
 سـزاوار  كـه  را كسـى  و داده دل جاودانـه  آسـائى  تـن  بـه  كه بينم مى باشيد آگاه

 زنـدگى  تنگنـاى  از و كرده خلوت طلبى راحت با ايد، ساخته دور را بود زمامدارى
 بيـرون  دهان از را بوديد كرده حفظ را آنچه آن اثر در ايد، رسيده آن اخناىفر به

 در هركـه  و شـما  اگر بدانيد پس بازگرداندند، را بوديد فروبرده را آنچه و ريختيد
 است. ستوده و نياز بى همگان از بزرگ خداى شويد، كافر است زمين

 مردم با حجت اتمام چهاردهم: بخش

ما ُقْلُت هذا َعلى َمْعرَِفةٍ ِمّني بِاْلِخْذَلـةِ التـي خـاَمْرُتكُْم، َو اْلَغـْدَرةِ  اَال، َو َقْد ُقْلُت 

تِي اْسَتْشَعَرْتها ُقُلوُبكُْم، َو لكِنها َفْيَضُة النْفِس، َو َنْفَثُة اْلَغْيظِ، َو َحَوُز اْلَقنـاةِ،  ال

ةِ، َفُدوَنكُ  ْدِر، َو َتْقدَِمُة اْلُحج ُة الصَو َبث ، ْهرِ، َنقَِبَة اْلُخـف ُموها َفاْحَتقُِبوها َدبَِرَة الظ

ِ اْلُموَقـَدةِ  باقَِيَة اْلعاِر، َمْوُسوَمًة بَِغَضِب اْلَجباِر َو َشناِر اْالََبدِ، َمْوُصوَلًة بِناِر اّهللاٰ

ِلُع َعَلى اْالَْفئَِدةِ. تي َتطال 

ِ ما َتْفَعُلوَن، َو َسَيْعلَ  ذيَن َظَلُموا اَى ُمْنَقَلـٍب َيْنَقِلُبـوَن، َو اََنـا اِْبَنـُة َفبَِعْيِن اّهللاٰ ُم ال

  َنذيرٍ َلكُْم َبْيَن َيَدْى َعذاٌب َشديٌد، َفاْعَمُلوا اِنا عاِمُلوَن، َو انَْتظُِروا اِنا ُمْنَتظُِروَن.

  ترجمه:

 شـما  اخالق در آمده پديد سستى به بود، كاملم شناخت با گفتم آنچه باشيد آگاه
 دل جوشـش  اينهـا  لـيكن  و شـما  قلـوب  در شـده  ايجـاد  نيرنـگ  و وفائى بى و

 و نيسـت  تحملـم  قابـل  آنچه و است غضب و خشم ريختن بيرون و اندوهگين
 كـه  بدانيـد  ولـى  بگيريـد،  را خالفت پس برهان، و دليل بيان و ام سينه جوشش
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 باقى ننگش و عار دار، تاول و سوراخ آن پاى و است زخم خالفت شتر اين پشت
 هـا  قلـب  بـر  كـه  خدا ور شعله آتش به و دارد ابدى ننگ و خدا غضب از نشان و

 قـرار  خداونـد  بينـاى  چشـم  برابـر  در كنيد مى آنچه است. متصل يابد مى احاطه
 بازخواهند بازگشتگاهى كدام به كه دانند مى زودى به كردند ستم آنانكه و داشته
 پـيش  در كـه  الهـى  دردناك عذاب از را شما كه هستم كسى دختر من و گشت
 شـما  و كنـيم  مـى  را خـود  كار هم ما و بكنيد خواهيد هرچه پس داد، خبر داريد
  بريم. مى بسر انتظار در هم ما و بمانيد منتظر

 بعد از اتمام خطبه فدكيه  بخش پانزدهم: مشاجره ابوبكر و حضرت زهراء

  :و قال فأجابها أبوبكر عبداللَّه بن عثمان
! َلَقْد كاَن اَُبوكِ بِاْلُمؤِمنيَن َعُطوفاً كَريماً، َرُؤوفاً َرحيماً، َو َعَلى  َرُسولِ  يا بِْنَت  ِ اّهللاٰ

اْلكافِريَن َعذاباً اَليماً َو ِعقاباً َعظيماً، اِْن َعَزْوناُه َوَجـْدناُه اَبـاكِ ُدوَن النسـاِء، َو 

ميٍم َو ساَعَدُه في كُل اَْمرٍ َجسيِم، ال ُيِحبكُْم اَخا اِْلفِكِ ُدوَن اْالَِخالِء، اثََرُه َعلى كُل حَ 

ي َبعيٌد.
 َشقِ  َسعيٌد، َو ال ُيْبِغُضكُْم اِال  اِال

ُتنـا َو اَِلـى  َفاَنُْتْم ِعْتَرُة َرُسولِ  ُبوَن، اْلِخَيَرُة اْلُمْنَتَجُبوَن، َعَلـى اْلَخْيـرِ اَدِل ي الط ِ اّهللاٰ

اَنِْت يا ِخَيَرَة النساِء َو اْبَنَة َخْيرِ اْالَنْبِياِء، صادَِقٌة فـي َقْولِـكِ،  اْلَجنةِ َمسالِكُنا، َو 

 سابَِقٌة في ُوُفوِر َعْقِلكِ، َغْيَر َمْرُدوَدةٍ َعْن َحقكِ، َو ال َمْصُدوَدةٍ َعْن صِْدقِكِ.

ِ ما َعَدْوُت َرأَْى َرُسولِ   بِاِذْ  َو اّهللاٰ ِ، َو ال َعِمْلُت اِال ائِـُد ال َيكْـذُِب اَْهَلـُه، َو اّهللاٰ نِهِ، َو الر

َ َو كَفى بِهِ َشهيداً، اَّني َسـِمْعُت َرُسـولَ  ِ َيُقـوُل:  اِّني اُْشهُِد اّهللاٰ َنْحـُن َمعاشِـَر «اّهللاٰ

ُث اْلكِتـابَ  مـا ُنـَورَو ال داراً َو ال ِعقـاراً، َو اِن ، ة ُث َذَهباً َو ال فِض َو  اْالَنْبِياِء ال ُنَور

 َفِلَولِي اْالَْمـرِ َبْعـَدنا اَْن َيْحكُـَم 
َة، َو ما كاَن َلنا ِمْن ُطْعَمةٍ ُبواْلِحكَْمَة َو اْلِعْلَم َو الن

  ».فيهِ بُِحكِْمهِ 

الحِ، ُيقاتُِل بَِها اْلُمْسِلُموَن َو ُيجاهُِدوَن اْلكُفاَر،  َو َقْد َجَعْلنا ما حاَوْلتِهِ فِي اْلكِراعِ َو الس
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اَر، َو ذلَِك بِاِْجماعِ اْلُمْسِلميَن، َلـْم اَنَْفـرِْد بِـهِ َوْحـدى، َو َلـْم  َو ُيجالُِدوَن اْلَمَرَدَة اْلُفج

 َلـكِ َو َبـْيَن َيـَدْيكِ، ال َتـْزوى 
َ
أُْى ِعنْدى، َو هذِهِ حالي َو مالي، هِي اَْسَتبِْد بِما كاَن الر

ِخُر ُدونَكِ، َو اَنكِ  َبـُة لِبَنيـكِ، ال َعنْكِ َو ال نَدي ـَجَرُة الط ةِ اَبيكِ َو الش َدُة اُم َو اَنِْت َسي ،

ُيْدَفُع ماَلكِ ِمْن َفْضِلكِ، َو ال ُيوَضُع في َفْرِعكِ َو اَْصِلكِ، ُحكُْمكِ نافٌِذ فيما َملكَْت َيداَى، 

ُ َعَلْيهِ  َم). َفَهْل َتَريِن اَْن اُخالَِف في ذاَك اَباكِ (َصلى اّهللاٰ َو الِهِ َو َسل  

  ترجمه:

 داد: پاسخ ابوبكر
 بـر  و رحـيم  و رئوف و بزرگوار و مهربان مؤمنين بر تو پدر خدا! رسول دختر اى

 ميـان  در وى بنگـريم  او نسب به اگر بود، بزرگ عقاب و دردناك عذاب كافران
 دوسـتى  هـر  بر را وى كه توست، شوهر برادر دوستان ميان در و تو پدر زنانمان
 را شما سعادتمندان جز نمود، يارى را پيامبر بزرگى كار هر در نيز او و داد برترى
 شمرند. مى دشمن را شما بدكاران تنها و دارند نمى دوست
 و راهنمـا  خيـر  بـه  را ما و بوده جهان برگزيدگان پاكان پيامبر، خاندان شما پس

 در پيـامبران،  ينبرتر دختر و زنان برترين اى تو و بوديد رهنمون بهشت بسوى
 نخـواهى  بازداشته حقت از هرگز و بوده پيشقدم فراوان عقل در صادق، گفتارت

 گرديد. نخواهد ايجاد مانعى صادقت گفتار از و شد
 ام نكـرده  اقدام او اجازه با جز و نگذارده فراتر قدمى پيامبر رأى از سوگند بخدا و
 گـواه  بهتـرين  كـه  گيـرم  مى گواه را خدا و گويد نمى دروغ آنان به قوم پيشرو و

 و خانـه  و درهـم  و دينـار  پيـامبران  گـروه  ما« فرمود: كه شنيدم پيامبر از است،
 ارث بـه  را نبـوت  و علـم  و حكمـت  و كتـاب  تنهـا  و گذاريم نمى ارث به مزرعه

 هـر  كـه  ماسـت،  از بعـد  امـر  ولـى  اختيار در ماند مى باقى ما از آنچه و نهيم مى
 »مايد.بن آن در بخواهد كه حكمى

 آن با مسلمانان تا داديم قرار اسلحه و اسب خريد راه در خواهى مى كه را آنچه ما و
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 بـه  تصـميم  اين و كنند جدال بدكار سركشان با و نموده جهاد كفّار با و كرده كارزار
 مسـتبدانه  نظـرم  و رأى در و نزدم كار اين به دست تنها و بود مسلمانان تمام اتفاق
 و توست اختيار در و تو براى كه است من اموال اين و من حال اين و ننمودم عمل

 و پدرت امت بانوان سرور توئى نشده، ذخيره ديگرى فرد براى و شود نمى دريغ تو از
 ات سـاقه  و شـاخه  از و نشـده  انكـار  فضـائلت  فرزنـدانت،  براى پاك و بارور درخت

 پسـندى  مى آيا است، نافذ هستم آن مالك من آنچه در حكمت گردد، نمى فرونهاده
 كنم. عمل پدرت سخن مخالف زمينه اين در كه

 به ابوبكر:  پاسخ حضرت زهراء

  فقالت:
 ترجمه:

 فرمود: عليهاالسالم فاطمه حضرت
 بـا  و نبـود  گـردان  روى خـدا  كتـاب  از پيـامبر،  پـدرم  خداوند، است منزه و پاك

 آيـا  نمـود،  مـى  عمـل  آن آيـات  بـه  و بـود  آن پيرو بلكه نبود، مخالف احكامش
 از بعـد  كـار  ايـن  و نمائيـد  متهم را او زور به مكر و نيرنگ بر عالوه خواهيد مى

 ايـن  شـد،  گسـترده  برايش حياتش زمان در كه ئىها دام به است شبيه او رحلت
 جدائى باطل و حق بين كه است ناطقى و عادل است حاكمى كه خداست كتاب
 و مـن  از« -كـه  بـده  مـن  بـه  زندىفر خدايا گفت: زكريا :فرمايد مى و اندازد مى

 ».برد ارث داود از سليمان« فرمايد: مى و »ببرد ارث يعقوب خاندان
 و فرمـود  تعيـين  ارث در كـه  مقاديرى و كرد مقرر كه هائى سهميه در خداوند و

 هـاى  بهانه كه داده، كافى توضيحات داد، قرار زنان و مردان براى كه هائى بهره
 است، چنين نه است، فرموده زائل قيامت روز تا را تشبها و گمانها و باطل اهل
 اى چاره زيبا صبر جز و داده قرار پايتان پيش را راهى شما نفسانى هواهاى بلكه
 ماست. ياور كنيد مى آنچه در خداوند و ندارم
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 سوال ابوبكر

 أبوبكر: فقال
ُ َو َرُسوُلُه َو َصَدَقْت اِْبَنُتُه، َمْعدُِن اْلِحكْ  ْحَمةِ، َو َصَدَق اّهللاٰ َمةِ، َو َمْوطُِن اْلُهدى َو الر

ةِ، ال اَْبَعُد َصواَبكِ َو ال اُنْكُِر ِخطاَبكِ، هـُؤالِء اْلُمْسـِلُموَن  ُركُْن الّديِن، َو َعْيُن اْلُحج

ْدُت، َو بِاتفاقٍ ِمْنُهْم اََخْذُت ما اََخْذُت، َغْيَر َمكـابِ  ُدوني ما َتَقل رٍ َو ال َبْيني َو َبْيَنكِ َقل

  ُمْسَتبِد َو ال ُمْسَتأْثِرٍ، َو ُهْم بِذلَِك ُشُهوٌد.

  ترجمه:

 گفت: ابوبكر
 و هـدايت  جايگاه و حكمت معدن كه نيز، او دختر و گفته راست پيامبرش و خدا

 سـخن  گويد، مى راست و باشد مى دليل و حجت سرچشمه و دين ركن و رحمت
 تـو  و مـن  بـين  مسـلمانان  اين كنم، نمى انكار را گفتارت و نيفكنده دور را حقّت
 را منصب اين آنها تصميم به و سپردند بمن را حكومت اين آنان و هستند حاكم

 خـود  بـراى  را چيـزى  نـه  و هسـتم  رأى به مستبد نه و بوده متكبر نه پذيرفتم،
  شاهدند. و گواه همگى اينان و ام برداشته

  پاسخ حضرت زهراء

 قالت: و النساء الى عليهاالسالم فاطمة فالتفت
َمعاشَِر اْلُمْسِلميَن اْلُمْسرَِعةِ اِلى قيـِل اْلباطِـِل، اْلُمْغضِـَيةِ َعَلـى اْلفِْعـِل اْلَقبـيحِ 

َعلي ُقُلوٍب اَْقفاُلها، كَال َبْل راَن َعلى ُقُلـوبِكُْم مـا  اْلخاسِرِ، اََفال َتَتَدبُروَن اْلُقْراَن اَمْ 

ْلُتْم، َو ساَء ما بِهِ اََسأُْتْم ِمْن اَْعمالِكُمْ  َفاََخَذ بَِسْمِعكُْم َو اَْبصاِركُْم، َو َلبِْئَس ما َتأَو ،

ُه َو بـيًال، اِذا  َمْحِمَلـُه ثَقـيًال، َو ِغبـ ِ اََشْرُتْم، َو َشر ما ِمْنُه اِْعَتْضُتْم، َلَتِجـَدن َو اّهللاٰ

اءُ  ر كُـْم مـا َلـْم َتكُوُنـوا كُشَِف َلكُُم اْلِغطاُء، َو باَن ما َوراَئُه الضَو َبدا َلكُْم ِمْن َرب ،

 َتْحَتسُِبوَن، َو َخسَِر ُهنالَِك اْلُمْبطُِلوَن.
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 ترجمه:

 فرمود: و كرده مردم به رو عليهاالسالم فاطمه حضرت آنگاه
 را زشـت  كـردار  و بـوده  شتابان بيهوده حرفهاى شنيدن براى كه مسلمانان! اى

 نـه  اسـت،  شـده  زده مهر ها دل بر يا انديشيد، نمى آنقر در آيا گيريد، مي ناديده
 و هـا  گـوش  و آورده تيرگـى  يتـان ها دل بـر  زشـتتان  اعمـال  بلكـه  است چنين

 او بـه  را راهـى  بد و كرده تأويل را قرآن آيات بد بسيار و فراگرفته را چشمانتان
 برايتـان  بـار  ايـن  تحمـل  سوگند بخدا نموديد، معاوضه بدچيزى با و داده نشان

 ىهـا  زيان و رود كنار ها پرده كه آنگاه است، وبال و وزر از پر عاقبتش و سنگين
 گـردد،  آشـكار  شـما  بـراى  و كرديـد  نمـى  حساب كه را آنچه و گردد روشن آن

 گردند. زيانكار باطل اهل كه آنجاست

 :و قالت ثم عطفت على قبر النبّي صلى اللَّه عليه و آله

 َلْو كُْنَت شاهَِدها َلْم َتكْثِرِ اْلُخَطبُ  - ْنَبَثٌة َقْد كاَن َبْعَدَك اَنْباٌء َوهَ 

 َو اْخَتل َقْوُمَك َفاْشَهْدُهْم َو ال َتِغبُ  - اِنا َفَقْد ناَك َفْقَد اْالَْرِض وابَِلها 

  ِعْنَد اْالِلهِ َعَلي اْالَْدَنْيِن ُمْقَترِبُ  - َو كُل اَْهٍل َلُه ُقْربي َو َمْنِزَلٌة 

ِ َمْحِمَلُه ثَقيًال، َو ِغبُه َو َو ساَء ما بِ  هِ اََشْرُتْم، َو َشر ما ِمْنُه اِْعَتْضُتْم، َلَتِجَدن َو اّهللاٰ

اُء، َو َبدا َلكُْم ِمْن َربكُْم ما َلْم  ر بيًال، اِذا كُشَِف َلكُُم اْلِغطاُء، َو باَن ما َوراَئُه الض

 اْلُمْبطُِلوَن. َتكُوُنوا َتْحَتسُِبوَن، َو َخسَِر ُهنالِكَ 

 صلى اّهللاٰ عليه و آله و قالت:
ّ
 ثم عطفت على قبر النبي

 َلْو كُْنَت شاهَِدها َلْم َتكْثِرِ اْلُخَطبُ  - َقْد كاَن َبْعَدَك اَنْباٌء َوَهْنَبَثٌة 

 َو اْخَتل َقْوُمَك َفاْشَهْدُهْم َو ال َتِغبُ  - اِنا َفَقْد ناَك َفْقَد اْالَْرِض وابَِلها 

 ِعْنَد اْالِلهِ َعَلي اْالَْدَنْيِن ُمْقَترِبُ  - كُل اَْهٍل َلُه ُقْربي َو َمْنِزَلٌة َو 

ا َمَضْيَت َو حاَلْت ُدوَنَك التَربُ  - اَْبَدْت ِرجاٌل َلنا َنْجوى ُصُدوِرهُِم  لم 
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ا ُفقِْدَت َو كُل اْالِْرِث ُمْغتَ  -َتَجهَمْتنا ِرجاٌل َو اْسُتِخف بِنا  َصبُ َلم 

ةِ اْلكُُتبُ  َعَلْيَك ُتْنزُِل ِمْن ذِى - َو كُْنَت َبْدراً َو ُنوراً ُيْسَتضاُء بِهِ  اْلِعز  

 َفَقْد ُفقِْدَت َو كُل اْلَخْيرِ ُمْحَتَجبُ  - َو كاَن ِجْبريُل بِاْالياِت ُيْؤنُِسنا

ا َمَضْيَت َو حاَلْت ُدو -َفَلْيَت َقْبَلَك كاَن اْلَمْوُت صادُِفنا َنَك اْلكُُتبُ َلم 

يتوّقع رجوعها اليه و يتطّلع  (ع) ثم انكفأت عليهاالسالم و اميرالمؤمنين

  طلوعها عليه، فلّما استقّرت بها الدار،

  ترجمه:

 فرمود: و كرد پيامبر قبر سوى به رو حضرت آن سپس
 كرد. نمى جلوه بزرگ آنچنان بودى اگر كه آمد، پيش مسائلى و خبرها تو از بعد
 متفرّق تو قوم و گردد محروم باران از كه سرزمينى مانند داديم دست از را تو ما

 گرديدند. منحرف راه از چگونه كه بنگر بيا شدند،
 هر خاندانى كه نزد خدا منزلت و مقامى داشت نزد بيگانگان نيز محترم بود، غير از ما.

 د،شـ  حائـل  تـو  و مـا  ميان خاك پرده و رفتى كه همين تو امت از چند مردانى
 كردند. آشكار را ها سينه اسرار
 ميراثمـان  و نمودنـد  خفيفمـان  و برگردانـده  روى مـا  از ديگـر  مردانى تو از بعد

 شد. دزديده
 هـا  كتـاب  تو بر خداوند جانب از كه بودى، نوربخشى چراغ و چهارده شب ماه تو

 گرديد. مى نازل
 شد. شيدهپو خيرها تمام تو از بعد و بود ما مونس الهى آيات با جبرئيل

  اى كاش پيش از تو مرده بوديم، آنگاه كه رفتى و خاك ترا در زير خود پنهان كرد.
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   به على  خطاب حضرت زهراء
 عليهماالسالم: الميرالمؤمنين قالت

نيِن، َنَقْضـَت قادَِمـَة  َياْبَن اَبي طالٍِب! اِْشَتَمْلَت شِْمَلَة اْلَجنيِن، َو َقَعْدَت ُحْجَرَة الظ

 َدِل، َفخاَنَك ريُش اْالَْعَزِل.اْالَجْ 

! َلَقـْد اَْجَهـَر فـي ِخصـامي َو  هذا اِْبُن اَبي ني نِْحَلَة اَبي َو ُبْلَغَة اْبَنـىُقحاَفَة َيْبَتز

ـِت  ى َحَبَسْتني قيَلُة َنْصَرها َو اْلُمهاِجَرُة َوْصَلها، َو َغضفي كَالمي َحت اَْلَفْيُتُه اََلد

 َطْرَفها، َفال دافَِع َو ال مانَِع، َخَرْجُت كاظَِمًة، َو ُعْدُت راِغَمًة.اْلَجماَعُة ُدوني 

َك، اِْفَتَرْسَت الذئاَب َو اْفَتَرشت التراَب، ما كََفْفـَت  َك َيْوَم اََضْعَت َحد اَْضَرْعَت َخد

تـي، قائًِال َو ال اَْغَنْيَت باطًال َو ال ِخياَر لي، َلْيَتنـي ِمـت َقْبـَل َهنيَئتـ ي َو ُدوَن َذل

ُ ِمْنَك عادِياً َو ِمْنَك حاِمياً. َوْيالَى في كُل شاِرقٍ، َوْيالَى في كُل غاِرٍب،  َعذيرَِى اّهللاٰ

 َك اََشـد اِنـ ُهم ماَت اْلَعَمُد َو َوَهَن اْلَعُضُد، َشكْواَى اِلى اَبي َو َعْدواَى اِلى َرّبي، اَلل

ًة َو َحْوالً  َبأْساً َو َتْنكيًال.ِمْنُهْم ُقو َو اََشد ،  

 

  ترجمه:
 انتظـار  در  على حضرت و بازگشت خانه به عليهاالسالم فاطمه حضرت آنگاه

 بـه  گرفـت  آرام خانـه  در وقتـى  بـود،  جمالش آفتاب طلوع منتظر و برده بسر او
 فرمود:  على حضرت

 بـه  اتهـام  خانـه  در و شـده  نشين پرده مادر شكم در جنين همانند ابوطالب! پسر اى
 در هـم  كوچـك  پرهاى آنكه حال و شكسته را شاهين پرهاى شاه اى، نشسته زمين
 زندگى مايه و پدرم هديه كه است قحافه ابى پسر اين كرد. خواهد خيانت تو به پرواز
 در را او مـن  و كـرد  دشـمنى  مـن  با وضوح كمال با است، گرفته من از را پسرم دو

 باز من از را حمايتشان انصار آنكه تا ديدم توز كينه و لجوج بسيار خود با گفتن سخن
 كردند، پوشى چشم ياريم از مردم و نمودند دريغ من از را ياريشان مهاجران و داشته

 را خشـمم  كـه  حـالى  در گـردد،  آنـان  كـردار  از مانع كه كسى نه و دارم مدافعى نه
 بازگشتم. نتيجه بدون و شدم خارج خانه از بودم فروبرده
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 نشـين  خانـه  را خويشـتن  روز همـان  نهـادى  زمـين  بـر  را شمشيرت كه روز آن
 زمـين  روى بـر  امـروز  و كشـتى  مـى  را گرگـان  كه بودى شيرمردى تو نمودى،
 و گردانـى  نمـى  دور مـن  از را باطلى و نكرده دفع من از را اى گوينده اى، آرميده

 چنـين  ايـن  كـه اين از قبل و كار اين از قبل كاش اى ندارم، اختيارى خود از من
 و خـواهم  مى عذر خداوندا گويم مى سخن اينگونه اينكه از بودم، مرده شوم خوار
 توست. جانب از كمك و يارى

 سسـت  بـازويم  و رفـت  دنيا از پناهم شام، و صبح هر در من بر واى پس اين از
 توانـت  و نيرو پروردگارا خواهم، مى يارى خدا از و بوده پدرم بسوى شكايتم شد،
  است. دردناكتر عقابت و عذاب و بيشتر نآنا از

  

 : فقال اميرالمؤمنين

ـْفَوةِ َو َبقِيـَة  ال َوْيَل َلكِ، َبِل اْلَوْيُل لِشانِئِكِ، َنْهنِْهني َعـْن ُوْجـدِكِ، يـا اِْبَنـَة الص

ةِ، َفما َوَنْيُت َعْن ديني، َو ال اَْخَطأُْت َمْقـُدورى، َفـاِْن كُْنـِت ُتريـديَن ا ُبوْلُبْلَغـَة الن

ا ُقطَِع َعْنـكِ، َفاْحَتسِـبِي  َلكِ اَْفَضُل ِمم َفرِْزُقكِ َمْضُموٌن، َو كَفيُلكِ َمأُْموٌن، َو ما اُِعد

ُ و أَمَسكَت.  اّهللاٰ
َ
. فقالت: َحْسبِي َ  اّهللاٰ

 

 ترجمه:

 سـزاوار  بلكـه  بگـوئى،  من بر واى كه نيست تو شايسته فرمود:  على حضرت
 و انـدوه  از نبـوت،  باقيمانـده  اى و خدا برگزيده دختر اى توست، ستمگر دشمن
 اسـت  تـوانم  حـد  در آنچـه  از و نشـده  سسـت  ديـنم  در من بردار، دست غضب
 خـدا  نـزد  تو روزى بدانكه ناراحتى، روزيت گذران براى تو اگر كنم، نمى مضائقه
 گرفته تو از آنچه از شده آماده برايت آنچه و است امين تو كفيل و شده ضمانت

 كن. صبر خدا براى پس است، بهتر شده
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  1شد. ساكت آنگاه است، كافى مرا خدا فرمود: عليهاالسالم فاطمه حضرت

  در جمع زنان مهاجر و انصار(س)خطبه حضرت زهرا 

 انصار و مهاجرين زنان براى بيماريش در حضرت آن خطبه -1
 بـه  شـد،  بيمـار  عليهاالسـالم  فاطمـه  حضرت كه هنگامى گويد: غفله بن سويد
 ايشان عيادت به انصار و مهاجرين زنان رفت، دنيا از آن اثر در كه بيمارى همان
 است؟ چطور حالت بيمارى اين با خدا پيامبر دختر اى گفتند: و آمده
  فرمود: و فرستاد درود برپدرش و گفته را الهى سپاس و حمد حضرت آن
ميل و نسـبت بـه    بخدا سوگند صبح كردم در حالى كه نسبت به دنياى شما بى - 2

و بعد از شناخت حالشان به  مردان شما ناراحتم، آنان را از دهان خويش بدور افكنده
آنان بغض ورزيدم، پس چه زشت است كندى شمشيرها و سستى بعـد از تـالش و   

و چـه زشـت    ها ها وفساد آراء و انحراف انگيزه و شكاف نيزه سر بر سنگ خارا زدن
و خداوند بـر آنـان خشـم گرفتـه و در عـذاب       ادندهائى كه پيش فرست است ذخيره

جاودانه خواهند بود، بدون شك مسئوليت اين عمل به عهده ايشان بود و سـنگينى  
بريـده   گردد، پس اين شتر بينى و ننگ و عارش دامنگيرشان مى آن بدوششان است

 و گروه ستمكاران از رحمت الهى بدورند. خورده باشد و زخم
 محـل  و ارشاد و نبوت بنيانهاى و ثابت مواضع از را خالفت چگونه آنان، بر واى

 زيان اين كه باشيد آگاه ساختند، دور دنيا و دين امور به آگاهان و جبرئيل هبوط
 براّنش شمشير او عيب سوگند بخدا گرفتند،  على از عيبى چه و است بزرگى

 در ضبشغ اينكه و دردناكش عقوبت و برخوردش شدت و مرگ به اعتنائى بى و

                                     
  

 ،خطبه فدكيه ،مجتبى ،تهرانى ،حضرت زهراء (س) قسمت فدك زندگانى ،سيدجعفر ،. شهيدی١
 ،كوثر محبت ،محمد ،لك على آبادی ،٢٠٨ص  ،٢ج  ،ابن شهرآشوب ،١٤٨ص  ،٤٣ج  ،بحاراالنوار

  مبحث فدك 
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 بود. الهى رضاى راه
 كنـاره  مسـتقيم  طريـق  پـذيرش  از و رفتـه  بـدور  روشن راه از اگر سوگند بخدا
 براهشـان  سـهولت  به و داشت وامى آن بر و آورده آن بسوى را آنان گرفتند، مى
 نكنـد  زحمت دچار را راهبرش كه رساند، مى مقصد به سالم را شتر اين و برد مى
 آبـش  كـه  رساند، مى خوردنى آب محل به را آنان و اندنگرد ملول را اش سواره و

 آنجـا  از را ايشـان  و نگـردد  كدر هرگز و باشد لبريز آن از و بوده فراوان و صاف
 بود. ناصح برايشان آشكار و پنهان در و آورد مى بيرون سيراب

 قـرار  خـود  بـراى  دنيـوى  ثـروت  هرگـز  نشست مى خالفت محل در او اگر -3
 و تشـنگى  فرونشـاندن  انـدازه  به جز داشت، برنمى فراوانى هرهب آن از و داد نمى
 و راسـتگو  و دنياپرسـت  و زاهـد  بـين  تـا  شناسـاند  مى ايشان به و گرسنگى رفع

 بركـات  كننـد  پيشـه  تقوى و آورده ايمان ها ملّت اگر و ؛دهند تشخيص دروغگو
ـ  تكذيب را الهى آيات ولكن ريختيم، فرومى آنان بر را زمين و آسمان  از و دكردن
 گـروه  اين از كه كسانى و ساختيم گرفتار دادند انجام آنچه برابر در را آنان اينرو
 و غالب ما بر هرگز و شده دامنگيرشان بزودى كارشان زشتى نتايج نمودند ستم
 شد. نخواهند پيروز
 داد خواهـد  نشان بتو را عجائبى روزگار كنى زندگى هرچه بشنو، و بيا باش، آگاه
 چـه  بـه  كه دانستم مى كاش اى است، آور تعجب اينان گفتار كنى، تعجب اگر و

 تجـاوز  فرزنـدانى  كدام بر و داده تكيه ستونى كدام به و شده پناهنده پناهگاهى
 بـراى  و انـد  كـرده  انتخـاب  را دوسـتى  و رهبـر  بد چه اند؟ جسته استيال و نموده

 است. بدلى بد ستمكاران
 را دم پشـت،  بجاى و انتخاب را دم لبا روى بزرگ، پرهاى بجاى سوگند، بخدا

 داده انجـام  خـوبى  كـار  اعمـال  اين با پندارد مى كه قومى گردد ذليل برگزيدند،
 هـدايت  كـه  كسى آيا اينان، بر واى دانند، نمى اما فاسدند اينان كه بدانيد است،
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 واى است، هدايت نيازمند و نيافته هدايت كه كسى يا است، پيروى سزاوار يافته
  كنيد. مى حكم چگونه شما بر
 مـرض  ايـن  تـا  باشـيد  انتظار در شد، بسته فساد اين نطفه سوگند، خودم بجان - 4

 زهـرى  و تـازه  خـون  شـير  پسـتان  از آنگـاه  شـود،  منتشـر  جامعـه  پيكـر  در فساد
 آينـدگان  و شـده  زيانكار باطل راه رهپيمايان كه اينجاست در بدوشيد، كننده هالك
 آرام هـا  فتنه با قلبتان و دنيايتان با جانتان آنگاه ابند،ي مى را گذشتگان اعمال عاقبت

 بـه  و سـتمكار  متجـاوز  حمله و كشيده شمشيرهاى به را شما باد بشارت و گيرد مى
 را شما اجتماع و داده اندك را حقوقتان كه زورگويان، استبداد و عمومى مرج و هرج

 كجـا  بـه  كارتـان  كه باد شما بر حسرت پس كرد، خواهد درو شمشيرهايش بوسيله
  گردانيد. روى آن از كه وادارم كارى به را شما توانم مى من آيا رسد، مى
 بـازگو  شوهرانشـان  بـراى  را حضـرت  آن سخنان زنان گويد: غفله بن سويد -5

 گفتنـد:  و آمـده  ايشان نزد عذرخواهى براى انصار و مهاجرين از گروهى كردند،
 ابـوبكر  بـا  بيعـت  از قبـل  را مطالـب  ايـن   علـى  حضرت اگر زنان، سرور اى

 دور نزدم از فرمود: حضرت آن داديم. نمى ترجيح او بر را كسى گفت مى برايمان
  1ندارد. مفهومى شما براى عذرخواهى انگارى، سهل و گناه ارتكاب از بعد شويد،

  

  خطبه حضرت زهرا براى كسانى كه حق شوهرش را غصب كردند!

 رحلـة  بعـد  أن روى عليهماالسـالم  زوجها حق غصبوا لقوم عليهاالسالم خطبتها
 يطوف جعل و بازاره عمر احتزم وصيه، والية غصب و آله و عليه اهللا صلى النبى

 النـاس  فينثـال  البيعـة،  الـى  فهلمـوا  لـه،  بويـع  قـد  ابابكر ان ينادى: و بالمدينة
 فطالبـه   علـى  منـزل  الـى  كثير جمع فى أقبل أيام مضت اذا حتى فيبايعون،
 أو ليخرجن بيده عمر نفس والذي قال: و نار و بحطب عمر فدعا فأبى، بالخروج،

                                     
  

  ٥روايت  ١٥٦ص  ٤٣و بحاراالنوار ج  ١٠٨ص  ١االحتجاج على اهل اللجاج للطبرسى ج . ١



 235 □ ملسو هيلع هللا ىلص پيامبر وفات از بعد فاطمه سوم: فصل

 

 اهللا صـلى  اهللا رسـول  بنـت  فاطمة خرجت و :قال ان الى -فيه ما على حرقنه ال
 قالت: ثم الباب على فوقفت اليهم، آله و عليه

ِ ِجنـازَ  ال َعْهَد لي بَِقْوٍم اَْسَوَء َمْحَضرٍ ِمْنكُْم، َتـَركُْتْم َرُسـولَ  ًة َبـْيَن اَْيـدينا، َو اّهللاّٰ

ُرونا َو َلْم َتَرْوا َلنا َحقنا، كَأَنكُْم َلْم َتْعَلُموا مـا  َقَطْعُتْم اَْمَركُْم فيما َبْيَنكُْم، َفَلْم ُتَؤم

. قاَل َيْوَم َغديرُِخم 

ِ َلَقْد َعَقَد َلُه َيْوَمئِذٍ اْلَوالَء، لَِيْقَطَع ِمْنكُْم بِذلَِك ِمْنَها ا لرجاَء، َو لكِـنكُْم َقَطْعـُتُم َواّهللاٰ

ُ َحسيبٌ  كُْم، َو اّهللاٰ َبْيَننا َو َبْيَنكُْم فِى اٌلْدنيا َواْالِخَرةِ. اْالَْسباَب َبْيَنكُْم َو َبْيَن َنبِي 

 شـده:  روايـت  كردند غصب را شوهرش حق كه مردمى براى حضرت آن خطبه
 بـه  شمشـير  عمـر  حضـرت،  آن وصى واليت شدن غصب و پيامبر رحلت از بعد
 اسـت،  شـده  بيعـت  ابوبكر با گفت: مى و چرخيد مى مدينه شهر دور و بسته كمر

 كه روز چند آمدند، مى بيعت براى طرف هر از مردم او، با كردن بيعت به بشتابيد
 خروج خواستار و آمده على حضرت خانه در به كثيرى گروه با همراه گذشت
 گفت: و گرديد آتش و هيزم خواستار عمر ،كرد امتناع ايشان شد، منزل از ايشان
 تمـامى  با را او يا شود مى خارج يا اوست اختيار در عمر جان كه كسى به سوگند
 بسـوى  عليهاالسالم فاطمه حضرت و :گويد كه آنجا تا -زنم مى آتش خانه اهل

 شناسـم  نمـى  شما همانند را ملتى فرمود: و ايستاد خانه درب كنار و آمده ايشان
 رهـا  مـا  دسـت  در را خدا رسول جنازه باشند، برخورد بد و عهدشكن گونهاين كه

 بـه  را مـا  و نموديـد  فرامـوش  و بريـده  را خود ميان ىها پيمان و عهد و كرديد
 غـديرخم  روز حادثـه  از گويا نيستيد، قائل ما براى را حقّى و نرسانده فرمانروائى

ـ  روز آن در پيـامبر  كـه  بخدا سوگند نداريد. آگاهى  را  علـى  حضـرت  توالي
 ولـى  نمايد، قطع را طلبان فرصت شما اميد تا گرفت بيعت مردم از و كرد مطرح
 كـه  بدانيـد  را اين كرديد، پاره را پيامبر و خود ميان معنوى پيوند هاى رشته شما

  كرد. خواهد داورى شما و ما بين آخرت و دنيا در خداوند
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  در ابعاد مختلف  سخنان حضرت زهرا

 داوندخ توصيف در .1
 قرآن توصيف در .2
 پدرش توصيف در .3
 شوهرش فضل در .4
 خلقتش كيفيت در .5
 بيت اهل شناسائى در .6
 شيعه توصيف در .7
 شيعه دانشمندان فضل در .8
 پدرش امت به او محبت در .9

  حسين امام فرزندش قاتل مورد در .10
 ايشان به فرستادن درود فضيلت در .11
 است حضرت آن محبوب آنچه در .12
  قرآن سور از بعضى تالوت فضيلت در .13

  

  شرح تفصيلى مطالب فوق الذكر

 سخن آن حضرت در توصيف خداوند -١

ٍء كـاَن  جالله: اِْبَتَدَع اْالَْشـياَء ال ِمـْن َشـيْ  قولها عليهاالسالم في وصف اّهللاٰ جل 

َنها بُِقْدَرتِهِ، َو َذَرأَهـا بِمَ  تِهِ، ِمـْن َقْبَلها، َو اَنَْشأَها بَِال اْحتِذاِء اَْمثَِلةٍ اِْمَتَثَلها، كَوشِـي

 َتثْبيتـاً لِِحكَْمتِـهِ، َو  َغْيرِ حاَجةٍ ِمْنُه اِلى َتكْوينِها، َو ال فائَِدةٍ َلُه في َتْصويرِها، اِال

 َتْنبيهاً َعلي طاَعتِهِ، َو اِْظهاراً لُِقْدَرتِهِ، َو َتَعبداً لَِبرِيتِهِ، َو اِْعزازاً لَِدْعَوتِهِ.
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 هـيچ  بـدون  را آنـان  و شود موجود اى ماده از آنكه بدون نمود خلق را موجودات
 آنكـه  بدون نمود، ايجاد مشيتّش با و خلق را آنها قدرتش با آورد، پديد مشابهى

 برايش اى فائده آنها تصويرگرى در و داشته نيازى آوردنشان پديد و آن ايجاد در
 دخـو  قدرت اظهار و طاعتش بر آگاهى و حكمتش تثبيت جز باشد، داشته وجود

  دعوتش. داشت گرامى و عبوديت راه شناسائى و
 سخن آن حضرت در توصيف قرآن -٢

َرُة، َو َعزائُِمـُه  الُمَنـو ِ قولها عليهاالسالم في وصف القرآن: بِهِ ُتنـاُل ُحَجـُج اّهللاٰ

ناُتُه اْلجالَِيُة، َو َبراهيُنُه اْلكافِ  َرُة، َو َبيَرُة، َو َمحاِرُمُه اْلُمَحذ َيـُة، َو َفضـائُِلُه اْلُمَفس

 اْلَمْنُدوَبُة، َو ُرَخُصُه اْلَمْوُهوَبُة، َو َشرائُِعُه اْلَمكُْتوَبُة.

 برحـذر  محرّمـات  و شـده  تفسـير  واجبـات  و الهـى  فـروزان  ىها حجت قرآن با
 مجـوزات  و ارزشـمند  فضـائل  و كـافى  دالئـل  و روشـن  براهين و شده گردانده
 شود. مى نروش شده نوشته قوانين و شده بخشيده

ـاطَِع، َو  وَر الس ـادَِق، َو النـ اطَِق، َو اْلُقـْراَن الص النـ ِ اِْسَتْخَلَف َعَلـْيكُْم كِتـاَب اّهللاٰ

َنًة َبصائُِرُه، ُمْنكَشَِفًة َسرائُِرُه، ُمْنَجِلَيًة َظواهُِرُه، ُمْغَتَبَطـًة بِـهِ  ِمَع، َبيياَء الال الض

 جاةِ اْستِماُعُه.اَْشياُعُه، قائِداً اَِلى الراَِلى الن ْضواِن اَْتباَعُه، ُمَود  

 بـر  را درخشـنده  پرتـو  و فروزان نور و راستگو قرآن و خدا گوياى كتاب شما نزد
 پيـروانش  نمايان، ظواهرش و آشكار رازهايش و روشن براهينش كه نهاد، جاى
 است. نجات راه آن شنيدن و رهنمون بهشت بسوى را آنان و بوده غبطه مورد

اُُموُرُه ظاهَِرٌة، َو اَْحكاُمُه زاهَِرٌة، َو اَْعالُمُه باهَِرٌة، َو َزواِجـُرُه الئَِحـٌة، َو اَواِمـُرُه 

  واضَِحٌة. قولها عليهاالسالم في وصف أبيه

 و آشـكار  محرمـاتش  و روشـن  هايش نشانه و شكوفا احكامش و نمايان آن امور
 است. هويدا اوامرش
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  توصيف پدرش سخن آن حضرت در -٣

ُ اِْتماماً ِالَْمـرِهِ، َو  قولها عليهاالسالم في وصف أبيه صلى اّهللاٰ عليه و آله: اِْبَتَعثَُه اّهللاٰ

ذاَرةِ،  ساَلَة صـادِعاً بِالنـ َغ الرَعزيَمًة َعلي اِْمضاِء ُحكِْمهِ، َو اِنْفاذاً لَِمقاديرِ َرْحَمتِهِ. َبل

كيَن، ضارِباً ثَبََجُهْم، اِخذاً بِاَكْظاِمهِْم، داِعياً اِلـى َسـبيِل َربـهِ مائًِال َعْن َمْدَرَجةِ اْلُمْشرِ 

. اْالَْصناَم، َو َينْكُُث اْلهام بِاْلِحكَْمةِ َو اْلَمْوِعَظةِ اْلَحَسنَةِ، َيُجف 

 و احكـامش  رسـانيدن  پايان به و فرمانش بخشيدن پايان براى را پيامبر خداوند
 كرد. وثمبع بيكرانش رحمت تثبيت
 آنـان  رؤسـاى  بـا  دورى، مشـركين  روش از و كـرد  ابالغ انذاز با را خود رسالت
 رهنمـون  پروردگـارش  بسوى نيكو پند و حكمت با بود، آنان با درگير و دشمنى

 انداخت. مذلّت خاك به را زورمندان گردنهاى و سرنگون را بتها شد،
 سخن آن حضرت در فضل پدر و شوهرش -٤

ٌد َو قولها عليهاالسال  ةِ ُمَحم م في فضل أبيه و بعله عليهماالسالم: اََبوا هذِهِ اْالُم

، ُيقيماِن اَِوَدُهْم، َو ُيْنقِذانِهِْم ِمَن اْلَعذاِب اْالَليِم اِْن اَطـاُعو ُهمـا، َو ُيبيحـانِهُِم  َعِلي

ـداً  ائَِم اِْن واَفُقو ُهما. اَْرضي اََبَوْى دينِكِ، ُمَحم عيَم الدَو َعِلّيـاً، بَِسـَخطِ اََبـَوْى الن

َنَسبِكِ، َو ال َتْرضى اََبَوْى َنَسبِكِ بَِسَخطِ اََبَوْى دينِكِ، َفاِن اََبَوْى َنَسبِكِ اِْن َسَخَط 

ٌد َو َعِلي عليهماالسالم بَِثواِب ُجْزٍء ِمْن اَْلِف اَْلِف ُجْزٍء ِمْن سـاَعةٍ  اَْرضا ُهما ُمَحم

اِن اََبَوْى دينِكِ اِْن َسَخطا َلْم َيْقدِْر اََبَوْى َنَسبِكِ اَْن ُيْرضِـيا ُهمـا، ِمْن طاعاتِهِما، َو 

 عيدِ َحـق الس عيَد كُل الس هِْم ال َيفي بَِسَخطِهِما. اِن نْيا كُل ثَواَب طاعاِت اَْهِل الد ِالَن

عيدِ، َمْن اََحب َعِلّياً في َحياتِهِ َو َبْعَد َمْوتِ  هِ.الس
١ 

 كننـد  تبعيـت  آنـان  از اگـر  هسـتند،  عليهماالسالم على و محمد امت اين پدران
 اگـر  و دهـد  مـى  نجـات  دردنـاك  عذاب از را آنان و برطرف را ايشان هاى كژى

                                     
  

  ٢٥٩ص  ٢٣ار ج . مجلسى ، محمدباقر ، بحار االنو١
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 كند. مى ايشان ارزانى را جاودان بهشت نمايند را ايشان پيروى
 خشـنود  ات سـبى ن پدر ناراحتى با را -عليهماالسالم على و پيامبر -دينيت پدران
 اگـر  ات نسبى پدر كه چرا نكن، خشنود آنان ناراحتى با را ات نسبى پدر ولى ساز،

 اطاعتشـان  از سـاعتى  قسمت هزاران از قسمتى پاداش با را او آنان شود ناراحت
 كـه  نيست قادر ات نسبى پدر شوند ناراحت دينيت پدران اگر و سازند مى خشنود
 نـاراحتى  بـا  دنيـا  اهـل  تمامى طاعتهاى پاداش كه چرا سازند، خرسند را ايشان
 نيست. مقايسه قابل ايشان
 و سـعادت  واقعيـت  و حقانيـت  رسـتگاريها،  و سعادتها همه رستگارى، و سعادت

 شـهادتش  از پـس  و زنـدگى  دوران در را  علـى  كه است كسى در رستگارى
 باشد. داشته دوست

 سخن آن حضرت در كيفيت خلقتش -٥

َ  قولها عليهاالسالم ّٰ ُح اهللاَتعالى َخَلَق ُنورى، َو كاَن ُيَسب َ في كيفية خلقتها: اِن اّهللاٰ

َة  ـا َدَخـَل اَبـي اْلَجنـ ةِ، َفاَضاَءْت، َفَلماَْوَدَعُه َشَجَرًة ِمْن َشَجرِ اْلَجن َجالُلُه، ثُم َجل

ُ َتعالى اَِلْيهِ اِْلهاماً اَْن اَْقَتطَِف الثَمَرةَ  ّٰ ـَجَرةِ َو اَدِْرهـا فـي  اَْوَحى اهللا ِمـْن تِْلـَك اْلش

ُ ُسـْبحاَنُه ُصـْلَب اَبـي، ثَـم اَْوَدَعنـي َخديَجـَه بِْنـَت  َلَهواتَِك، َفَفَعَل، َفاَْوَدَعنِي اّهللاّٰ

 ُخَوْيَلَد، َفَوَضَعْتني، َو اََنا ِمْن ذلَِك النوِر، اَْعَلُم ما كاَن َو ما َيكُوُن َو ما َلْم َيكُنْ 

 از درختـى  در آنـرا  آنگاه نمود، مى را او تنزيه و تسبيح آن و فرمود خلق را رمنو خداوند
 پدرم كه هنگامى گرديد، درخشان نور آن سبب به كه نهاد، وديعت به بهشتى درختان
 پيامبر بخورد، و بچيند رإ؛ درخت آن ميوه كه كرد الهام او به خداوند شد، بهشت داخل
 رحـم  در آنـرا  آنگاه نهاد، وديعت به پدرم صلب در را ورمن خداوند داد، انجام را كار اين

 افتاده اتفاق آنچه هستم، نور آن از من و آوردند دنيا به مرا ايشان آنكه تا داد قرار مادرم
  دانم. مى را است نبوده آنچه و افتاد خواهد اتفاق آنچه و
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 بيت سخن آن حضرت در شناسائى اهل -٦

بأهل البيت: َنْحُن َوسيَلُتُه فـي َخْلقِـهِ، َو َنْحـُن قولها عليهاالسالم في التعريف 

ُتُه في َغْيبِهِ، َو َنْحُن َوَرثَُة اَنْبِيائِهِ. ُقْدسِهِ، َو َنْحُن ُحج ُتُه، َو َمَحل خاص  

 حجـت  و كنندگانش تنزيه و او خواص و مخلوقاتش ميان در الهى هاى وسيله ما
 1باشيم. مى پيامبرانش وارثان و او
 خن آن حضرت در توصيف شيعهس -٧

قولها عليهاالسالم في وصف الشيعة: اِن شيَعَتنا ِمْن ِخياِر اَْهِل اْلَجنةِ، كُل ُمِحّبينا 

ِم بَِقْلبِهِ َو لِسانِهِ َلنـا، َلْيُسـوا اِْن كُْنـِت  َو َموالي اَْولِيائِنا َو ُمعادى اَْعدائِنا َو اْلُمَسل

 َفال.َتْعَمُل بِما اََمْرناكِ،  ا َزَجْرناكِ َعنُْه، َفاَنِْت ِمْن شيَعتِنا، َو اِال َو َتنَْتهي َعم  

من شيَعتِنا اِذا خاَلُفوا اَواِمَرنا َو َنواهينا في سائِرِ اْلُمْوبِقاِت، َو ُهْم َمَع ذلَِك فِـي 

 ُروَن ِمْن ُذُنوبِهِْم بِاْلَباليـا َو الره ةِ، َو لكِْن َبْعَد ما َيطزايـا، اَْو فـي َعَرصـاِت اْلَجن

َبـقِ اْالَْعلـي ِمـْن َجَهـنَم بَِعـذابِها، اِلـى اَْن  اْلقِياَمةِ بِـاَنْواعِ َشـدائِدِها، اَْو فِـي الط

 َنْسَتْنقَِذُهْم بُِحبنا ِمْنها، َو َنْنُقَلُهْم اِلى َحْضَرتِنا.

 راندوسـتدا  و مـا  دوسـتان  باشـند،  مـى  بهشـت  اهـل  افراد بهترين از ما شيعيان
 را تـو  آنچـه  به اگر زبان و قلب با كه كسانى و ما دشمنان دشمنان و ما دوستان

 مـا  شـيعيان  از بازايسـتى،  كـرديم  نهـى  آنچـه  از و كنى عمل نموديم امر بدان
 شوى. نمى شمرده آنان از صورت اين غير در و باشى مى
 نـواهى  از و نمـوده  مخالفت ما امر او با كه آنگاه شوند، نمى شمرده ما شيعيان از
 ولـيكن  باشـند،  مـى  بهشت دركار  شيعيان معصيت همه اين با و نكنند اجتناب ما
 ىهـا  موقـف  در يـا  شوند، پاك گناهان از ها گرفتاري و ها ناراحتى با آنكه از بعد

 ىهـا  عـذاب  بـا  و شوند داده قرار جهنم از اول طبقه در يا دردها، انواع با قيامت

                                     
 ،متـرجم ،٢٦٥ص  ،١ج  ،(س) بهجة قلـب المصـطفى٠فاطمة الزهرا  ،احمد ،. رحمانى همدانى١

  . ٢١١ص  ١٦شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد ج  ،سيدحسن ،افتخارزاده
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 1برسند. ما حضور به و يابند نجات آن از ام محبت با تا شوند عقاب الهى
 سخن آن حضرت در فضيلت دانشمندان شيعه -٨

قولها عليهاالسالم فى فضل علماء الشيعة: َحَضرت اِمرأُة ِعند الصديقةِ فاطمَة 

الزهراء عليهاالسالُم َفَقاَلت: ان لى والدة ضـعيفة و قـد لـبس عليهـا فـي امـر 

الك، فاجابتها فاطمة عليهاالسالم عن ذلـك، ء و قد بعثتنى اليك اس صالتها شى

ثم ثّنت فاجابت، ثم ثّلثت فاجابـت، الـى ان عّشـرت فاجابـت، ثـم خجلـت مـن 

، قالت فاطمـة عليهاالسـالم: الكثرة، فقالت: ال اشق عليك يا بنت رسول هاتى  اّهللاٰ

يقـول: ان علمـاء  �اّهللاٰ  رسـول الى ان قالـت: سـمعت ابـى -و سلى عّما بدا لك

ا يحشرون، فيخلع عليهم من خلع الكرامات على قـدر كثـرة علـومهم و شيعتن

، حتى يخلع على الواحد منهم الف الف خلعة من نور  -جّدهم في ارشاد عباداّهللاٰ

ـْمُس  ا َطَلَعْت َعَلْيهِ الش سِْلكاً ِمْن تِْلَك اْلُخَلعِ َالَْفَضُل مم اِن ِ الى ان قالت: يا اََمَة اّهللاٰ

ًة َو ما َفُضَل َفاِنُه َمُشوٌب بِالتْنغيِص َو اْلكَدِِر.اَْلَف اَلْ  ِف َمر 

 نمـاز  مسـائل  از بعضـى  كـه  دارم ناتوانى مادر گفت: و آمده حضرت آن نزد زنى
 آن نمـايم،  سـؤال  تا فرستاده تو نزد مرإ؛ و است گرفته قرار سؤال مورد او براى

 پاسـخ  بـاز  پرسـيد  سوم مرحله شنيد، پاسخ پرسيد دوباره داد، را او پاسخ حضرت
 سؤال كثرت از اينجا در دريافت، را خود پاسخ باز و كرد مطرح سؤال ده تا شنيد

 فرمـود:  حضـرت  آن شدى، مشكل دچار پيامبر دختر اى گفت: و كشيد خجالت
 فرمود: كه آنجا تا -كن مطرح را سؤاالتت

 محشـور  كـه  قيامـت  روز در شـيعه  دانشـمندان  فرمـود:  مـى  كه شنيدم پدرم از
  جديتشان و علومشان كثرت اندازه به شوند مى
 بـر  كـه  آنجـا  تـا  پوشانند مى آنان بر كرامت ىها خلعت خداوند بندگان ارشاد در

                                     
احقاق الحق و ازهـاق  ،قاضى نوراّهللاٰ  ،حسينى المرعشى ،٥٤ص  ،. فاطمه زهرا (س) ياس عصمت١

  .١٦٣ص  ٥، تويسركانى ، محمد نبى بن احمد ، لئالى االخبار ج ٣٠٧ص  ،٧ج  ،الباطل
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 آن از اى رشـته  كنيـز،  اى شـود  مـى  پوشانده نور خلعت ها ميليون آنان از بعضى
  است. تابيده آن بر خورشيد آنچه از است برتر بار ها ميليون ها خلعت

  سخن آن حضرت در محبّتش به امت پدرش -٩

 شده: روايت پدرش امت به محبتش
 از داده، قـرار  پـول  مبلغـى  را مهـرش  و كرده تزويج را او پدرش شنيد كه آنگاه

 جبرئيل آنگاه دهد، قرار او امت گناهكاران شفاعت را مهرش كه خواست پدرش
 مهـر  خداونـد  بود: نوشته آن روى كه داشت قرار اى پارچه دستش در و شد نازل

 آن كـه  هنگـامى  اسـت،  داده قـرار  پـدرش  امـت  گناهكـاران  شفاعت را فاطمه
 زيـر  و سـينه  روى را پارچـه  آن كـه  كرد وصيت رسيده احتضار حال به حضرت
 فرمود: و دهند قرار كفنش
 گناهكـاران  مـورد  در كـرده  بلند دستم با را پارچه اين گرديدم محشور كه آنگاه
 مايم.ن مى شفاعت پدرم امت
  سخن آن حضرت در مورد قاتل فرزندش امام حسين  -١٠

   قولها عليهاالسالم في قاتل ولدها الحسين

 .قاتُِل اْلُحَسْيِن فِى النارِ 
 است. دوزخ آتش در حسين قاتل

ها. ٌة َقَتَلْت اِْبَن بِْنِت َنبِي خاَبْت اُم 

  رساند. ىم شهادت به را پيامبرش دختر پسر كه امتى است كار زيان
 در فضيلت درود فرستادن به ايشان -١١

الُم في َفضِل التسليِم َعَليهِم َقوَلها َعَليَهاالس 

هِ قاَل: َدَخلُت َعلى فاطَِمة بِنـِت  َعن َيزيدِ بِن َعبدِالَمِلكِ الَنوَفلي، َعن اَبيهِ، َعن َجد
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الِم، قا َرُسولِ  َعَليُهَماالسالُم َفَبَدأتني بِالس ِ َل: َو قاَلت: قاَل اَبي، َو ُهـَو ذا َحـى اّهللاٰ

َم َعلى َو َعَليكِ ثَالثََة اَّياٍم َفَلُه الَجنُة، ُقلُت َلُه: ذا فـي َحياتِـهِ َو َحياتِـكِ اَو  َمن َسل

  َبعَد َموتِهِ َو َموتِكِ؟ قاَلت: في َحياتِنا َو َبْعَد َوفاتِنا.

 آن خـدمت  بـه  گفت: كه كند، مى روايت جدش از پدرش، از عبدالملك بن يزيد
 هر فرمود: بودن زنده زمان در پدرم فرمود: و نمود سالم به ابتدا رسيدم، حضرت

 آن بـه  گويـد:  او شـود،  مـى  بهشت داخل فرستد درود بار سه تو بر يا من بر كه
 رحلـت  از بعـد  يـا  شماسـت  و پيـامبر  زندگى زمان در مطلب اين گفتم: حضرت
 فرمود: شما؟ و ايشان

 دنيا. اين از رحلتمان از بعد و ما زندگى انزم در
 

 سخن آن حضرت در آنچه محبوب آن حضرت است -١٢

 يحبها فيما عليهاالسالم قولها
ِ، َوالنَظـُر فـي َوْجـهِ َرُسـولِ  ِ، َو  ُحبَب اَِلى ِمْن ُدنْياكُْم ثَالٌث: تِـالَوُة كِتـاِب اّهللاٰ اّهللاٰ

ِ. اْالِنْفاُق في َسبيلِ    اّهللاٰ

 قرآن، تالوت است: من محبوب چيز سه شما دنياى از ن آن حضـرت در مـوردسـخ 
  خدا. راه در انفاق پيامبر، چهره به نگاه
  سخن آن حضرت در فضيلت قرائت بعضى از سور قرآن -١٣

 السور بعض فضائل في عليهاالسالم قولها
ــاِرى ــدِ «ُء  ق ــْت «َو » اْلَحدي ْحمنِ «َو » اِذا َوَقَع ــر ــدْ » ُســوَرةِ ال ــوِت ُي عى فــي َمَلكُ

ماواِت: ساكُِن اْلفِْرَدْوِس. الس 

 تـو  شـود:  مى كرده ندا آسمانها ملكوت در رحمان و واقعه و حديد سوره خواننده
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  1باشى. مى فردوس بهشت ساكن

  اى از گفتار اخالقى حضرت زهراء گزيده

 خوردن غذا آداب در .1
  جهنم عذاب شدت در .2
 مرده رب نمودن دعا به تحريض در حضرت آن سخن .3
 دفن اول شب در دعا و قرآن تالوت به ترغيب در .4
 قدر شب فضيلت در .5
 ميهمان داشتن گرامى در .6
 خود بر همسايه تقديم در .7
 مادر مقام فضيلت در .8
 مرد و زن وظايف حدود تعيين در .9

  مردان بهترين توصيف در .10
 زنان بهترين توصيف در .11
 زن براى چيز بهترين مورد در .12
 حجاب اهميت در .13
 پروردگارش به نسبت زن حالت نزديكترين در .14
 دعا اجابت ساعت تعيين در .15
 خالص عمل فضيلت در .16

                                     
  .٥٨٢ص  ١العمال ج كنز،   حسام بن على الدين عالء. ١
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 مؤمنان پيروزى از فرشتگان خرسندى مورد در .17
 مؤمن توصيف در .18
 خوشروئى فضيلت در .19
 دار روزه ى وظيفه در .20

  نيصحيح در  زهرا فاطمه فضايل

  است: آمده نجمي صادق محمد ترجمه صحيحين در سيري كتاب در

  بانوان بانوی فاطمه -١

 رفـتن  راه ماننـد  او رفـتن  راه ديدم آمد پيامبر خدمت به فاطمه گويد: مي عايشه
 سـمت  در را واو بنتـي)  يـا  مرحبـا ( گفـت  آمد خوش خدا رسول بود. خدا رسول
 فاطمـه  گفـت:  او بـه اي  مخفيانه مطلب سپس نشانيد. چپش سمت در يا راست
  چيست؟ ات گريه علت گفتم: بدو كرد. گريه
 كـه  گذاشت ميان در وي با نيز مخفي راز و سرّي مطلب يك خدا رسول سپس
 چنـين  ايـن  امروز تا گفتم من :گويد مي عايشه شد. خندان و حال خوش فاطمه
  بودم. نديده اندوه و حزن از بعد بالفاصله فرح. و حاليخوش
 راز من گفت: مي جواب در فاطمه كردم. پرسش پيامبر گفتگوي از وي از گاه آن

 فاطمـه  از مرتبـه  دو رفـت  دنيـا  از خدا رسول كه گاه آن كنم. نمي اشف را پدرم
 اولين در پدرم عايشه! گفت: جوابم در نمودم. سؤال پيامبر گفتگوي آن ي درباره

 عرضـه  بـار  يـك  مـن  بـر  را قـرآن  سال هر جبرئيل كه گفت من به گفتگويش
 كـه  اين جز دانم نمي را اين علت و است كرده عرضه بار دو امسال ولي كرد، مي
 خواهـد  ملحـق  مـن  بـر  من خاندان از كه كسي اول و ست رسيده فرا من اجل

  .نمودم گريه من بود خواهي تو گرديد
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 زنـان  سـيده  يـا  بهشـت  زنان سيده« كه شوي نمي راضي آيا فرمود پدرم سپس
  1شدم. متبسم و حالخوش من كه بود جا اين »باشي ؤمنانم
  

  گردد: مى لحقم پيامبر بر كه كسى اولين فاطمه ـ٢

  اند: دهونم نقل عايشه از مسلم و بخاري باز
 را فاطمه دخترش گرديد رحلتش به منجر كه مرضش همين در  اكرم پيامبر

 نمـود.  گريـه  فاطمـه  كـه  گفت بدو سري مطلب يك و نمود دعوت خود نزد به
  2گرديد. خندان زهرا حضرت كه گفت مطلبي و خواست خود نزد به را او سپس
 پيامبر گفت: كردم سؤال فاطمه از را خنده و گريه اين علت من گويد مي عايشه
 همـين  بـه  نمـود  خواهـد  رحلت دنيا از مرض اين در كه گفت من به اول دفعه
 بدو كه كسي اول وي خاندان از كه داد خبر من به سپس كردم. گريه من جهت
  3گرديدم. خندان و حال خوش جهت بدين بود. خواهم من گردد مي ملحق

   خدا رسول گوشه جگر  فاطمه 
 پـاره  فاطمـه  فرمـود   خدا رسول كه كند مي نقل مخرمه بن مسور از بخاري

  است. نموده خشمناك مرا كند خشمناك را او كس هر است. من تن
  ٤»نىبَ غَض ها اَ بَ غَض ن اَ مَ ى فَ نّ مِ  هُ ضعَ بَ  هُ مَ فاطِ «

 من تن پاره فاطمه د:فرمو خدا رسول كه كند مي نقل مخرمه بن مسور از بخاري باز
                                     

  مات النبوه فى االسالم، ،١٤باب  ،كتاب بدءالخلق ،٤ج  ،صحيح بخاری ،محمد بن اسماعيل ،بخاری .١

  

  باب من نامى بين يدی الناس ،نكتاب االستئذا ،٨ج  ،صحيح بخاری ،محمد بن اسماعيل ،بخاری .٢

  

بـاب عالمـات النبـوه فـى  ،كتاب بدء الخلـق ،٤ج  ،صحيح بخاری ،ليمحمد بن اسماع ،یبخار .٣
  باب فضائل فاطمه ،كتاب فضائل الصحابه ،٧ج  ،صحيح مسلم ،مسلم بن حجاج نيشاپوریاالسالم، 

  

  الرجل عن ابنتهكتاب النكاح باب ذب  ،٧ج ،صحيح بخاری ،ليمحمد بن اسماع ،یبخار. ٤
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  .كند اذيت بدو آنچه كند مي اذيتم و كند ناراحت را او آنچه كند مي ناراحتم است،
ِ فَ «   ». بها و يؤذين ما اذاهاى يريننى ما ارا نّ مِ  هُ ضعَ بَ  ىَ ما هِ ن ا

  )ابنته عن الرجل ذب باب النكاح كتاب 7ج  بخاري صحيح(
  »است. مودهن نقل تفاوت مختصر با را حديث اين نيز مسلم

   النبي بنت فاطمه فضائل باب الصحابه فضائل كتاب 7 ج مسلم (صحيح

   فاطمه تسبيح -٤
 حضـرت  آن كه كنند مي نقل  اميرالمؤمنين از خود صحيح در مسلم و بخاري
 روزها همين در گرديد مجروح دستش آسياب گرداندن اثر در زهرا فاطمه فرمود

 و برسـد  پيـامبر  خدمت به خواست فاطمه ودندب آورده پيامبر حضور به اسيرهايي
 را عايشـه  نيافـت  خانه در را خدا رسول ولي بكند خدمتكاري و كنيز خواست در
 نمـود  مراجعـت  منـزل  به پيامبر چون كرد صحبت او با را جريان و ديد خانه در

  داشت. عرضه حضرت آن به را فاطمه آمدن جريان عايشه
 تشـريف  ما منزل به جريان شنيدن از پس خدا رسول گويد مي  اميرالمؤمنين

 و بـوديم  اسـتراحت  مشـغول  و رفتـه  رختخـواب  بـه  مـا  حـال  آن در و شد فرما
 كـه  داد دسـتور  حضرت آن ولي برخيزيم خود جاي از پيامبر احترام به خواستيم

 خواسـت  در كـه  را آنچـه  از بهتر خواهيد مي آيا فرمود: آنگاه باشيد خود جاي در
 چهـار  و سي گرفتيد قرار رختخواب در كه هنگامي« بدهم؟ ياد شما به ايد كرده
 ايـن  الحمـداهللا.  مرتبه وسه سي و تسبيح مرتبه وسه سي و بگوييد تكبير مرتبه
  1»است. خدمتگزار از بهتر شما براي عمل

                                     
  

بـاب اليـل علـى ان الخمـس  ،كتاب الخمس ،٤ج  ،صحيح بخاری ،ليمحمد بن اسماع ،یبخار. ١
مسـلم  ،باب عمل المرئـة ،كتاب النفقات ،٧ج  ،باب مناقب على بن ابيطالب ،٥ ج ،لنوائب رسو اّهللاٰ 

   باب التسبيح اول النهار و عند اليوم ،٨ج  ،صحيح مسلم ،بن حجاج نيشاپوری
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  � (ص) اّهللاٰ  رسول به نسبت (س) زهرا هفاطم عاطفه و مهر – ٥

ـ  عبداهللا از خود صحيح در مسلم و بخاري -1  بـه  كننـد:  مـي  بـازگو  مسـعود  نب
 ازاي  عـده  بـا  نيز ابوجهل بود نماز مشغول كعبه خانه كنار در پيامبر كه هنگامي
 شـما  از يـك  كـدام  گفـت  يارانش به ابوجهل بود. نشسته كعبه كنار در يارانش

 بـه  سـر  محمـد  كـه  هنگـامي  و بياوريـد  را شخص فالن شتر بهمكش توانيد مي
  رد؟بگذا وي پشت به نهد مي سجده
 آورد را شكمبه فوراً و خواست در بود بيشتري شقاوت داراي كه ميان آن از يكي
 و ابوجهـل  گذاشـت  وي پشت به را شكمبه رفت سجده به پيامبر كه موقعي در

  خنديدند. شدت به منظره بدين يارانش
 كـاش  كـه  گـردم  مـي  آرزو و بودم جريان اين ناظر نيز من گويد: مي مسعود ابن

 نـاراحتي  آن از را خـدا  رسـول  و بـردارم  را شـكمبه  آن كه داشتم را آن توانايي
 بيش كوچكي دختر كه او گرديد مطلع جريان از فاطمه وقت همان بدهم نجات
 بـا  و نمـود  دشـمنان  سوي به رو و برداشت پيامبر پشت از را شكمبه و آمد نبود
 فـارغ  نماز از خدا رسول چون كرد نكوهش عملشان اين در را آنان كودكي زبان

  1نمود. نفرين را ها آن بلند صداي با گرديد
 سـعد  بن سهل بن سهل از كه كند مي نقل حازم ابو از خود سند با مسلم باز -2
 سـؤال  بـود  شده وارد نينش ناز جسم به احد جنگ در كه پيامبر جراحات باره در
  داد: پاسخ چنين سهل كردند مي
ـ  كـاله  و شكسـت  نشدنـدا  و گرديد مجروح پيامبر صورت روز آن آري  در ودخُ

 ريخـت  مي آب سپرش با طالب ابي بن علي كه بود اينجا در شد شكسته سرش
 ديـد  زهرا فاطمه چون شست مي پدر صورت و سر از خون پيامبر دختر فاطمه و

                                     
  

  باب اذا القى على ظهر المصلى قذراً  ،كتاب الوضوء ،١ج  ،صحيح بخاری ،محمد بن اسماعيل ،خاریب .١
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 سـوزاند  و آورد دست به حصيري قطعه گرفت را ريزي خون جلو توان نمي آب با
 ريـزي  خـون  از وسـيله  بدين و گذاشت پيامبر جراحات روي به را خاكسترش و

  1نمود. جلوگيري
  

  � (ص)پيامبر مرگ در  زهرا فاطمه اندوه ـ٦
 شدت پيامبر مرض چون كه كند مي نقل انس از خود اسناد به صحيح در بخاري
 جمله اين با را خويش نارحتي زهرا فاطمه گرديد مستولي وي بر ناراحتي و نمود
  پدر. اندوه و غم از ايو »اباه اكرب و« نمود مي ابراز

  نيست. اندوهي و غم ديگر تو پدر بر امروز از بعد دخترم گفت: بدو پيامبر
 نوحـه  چنـين  ايـن  زهـرا  فاطمه رفت دنيا از پيامبر چون كه كند مي اضافه انس

  نمود: مي سرايي
 جايگـاه  بـرين  بهشـت  كه پدرياي  گفت لبيك خدايش دعوت به كه پدري اي

  بگوييم. جبرييل را او تسليت و مرگ خبر بايد كه پدري اي اوست
 چگونـه  آيـا  انـس  گفـت:  من به زهرا فاطمه گرديد دفن  پيامبر جسد چون
  2بريزيد؟! پيامبر بدن روي به خاك كه شديد راضي

   زهرا جنازه تشیع

 بـود.   زهرا حضرت تدفين از قبل كشيدن، نقشه براي غاصبين مهلت آخرين
 در شـده  قيمت هر به خود جنايت بر گذاشتن سرپوش براي گرفتند تصميم آنها

 تـا  كننـد  عـزاداري  اظهـار  البـد  و كننـد  شـركت   زهرا حضرت جنازه تشيع
                                     

  

باب غسل المرئه اباها الدم عن  ،كتاب الوضوء ،١ج  ،صحيح بخاری ،محمد بن اسماعيل ،بخاری. ١
  كتاب فضل الجهاد بابليس البيضه ٤وجهه و ج 

  

  باب مرضى النبى و وفاته ،٦ج  ،صحيح بخاری ،محمد بن اسماعيل ،. بخاری٢
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  شد: شروع صورت اين به طرف دو از برنامه باشد. جناياتشان بر سرپوشي

  شبانه تدفين به  زهرا حضرت وصيت

 عمل رام صيت و تواني مي آيا كرد: عرض  اميرالمؤمنين به  زهرا حضرت
  دهم. مي انجام آري فرمود: حضرت كني؟

 كـه  مـده  خبر عمر و ابوبكر به و كن دفن شب مرا رفتم دنيا از من وقتي فرمود:
 حاضـر  ام جنـازه  بـر  گرفتنـد  مرا حق و كردند ظلم من بر كه آنان از احدي نبايد
 و مـن  دشـمنان  اينـان  كـه  چـرا  بخواننـد؛  نمـاز  من جنازه بر مده اجازه و شوند
 كـار  سـراغ  جاسوسـان  كـه  شب بخوانند؛ نماز من جنازه بر مده اجازه و برندپيام
  1.كن دفن مرا رفت بخواب ها چشم و رفتند خود

  تشيع تأخير اعالم و  زهرا حضرت جنازه كنار مردم اجتماع
 جمـع  حضرت خانه در بر كنان ضجه مرد و زن رفت دنيا از حضرت كه هنگامي
 آن بـدن  بـر  تـا  بودنـد  تشـيع  مراسـم  بـراي  زهجنا آوردن بيرون منتظر و شدند

  !بخوانند نماز حضرت
 اي گفتند: و آمدند  اميرالمؤمنين به گفتن تسليت عنوانه ب هم عمر و ابوبكر

  !بخواني نماز پيامبر دختر جنازه بر تر پيش ما از دامبا اباالحسن،
 بـه  امشب فاطمه جنازه تشيع كه برگرديد گفت: و آمد بيرون خانه داخل از ابوذر
  2شدند. متفرق و برخاستند هم مردم افتاد. تأخير

  

                                     
  ٢١٥ ،١٧١ص  ،٤٣ج  ،١٩٣ص  ،٢٩ج  ،بحاراالنوار ،محمد باقر ،. مجلسى١
محمـد  ،مجلسـى ،مناقب آل ابى طالب ،ابن شهر آشوب ،. جاودان، محمدعلى، دانشنامه فاطمى٢

   ٢١٤ص  ،٤٣ج  ،بحاراالنوار ،باقر
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   زهراء تحضر مخفيانه تدفين
 آن  اميرالمـؤمنين  شـدند،  مطمـئن  جاسوسـان  از و گذشـت  شب از مقداري
 مقـداد  و ابوذر و سلمان بهمراه  زهرا حضرت فرزندان و داد غسل را حضرت

 حضـور   زهـرا  حضـرت  زهجنا بر نماز در ديگر نفر چند و اسماء و فضه نيز و
 قبـر  محل  اميرالمؤمنين و كردند دفن مخفيانه را جنازه نماز، از پس و يافتند

  1نشود. شناخته آن محل كه بطوري نمود يكسان اطراف زمين با را

  تشيع برای مردم باره دو اجتماع

 حضـرت  جنـازه  بـر  نمـاز  و تشـيع  قصد به مردم بهمراه عمر و ابوبكر صبح فردا
 كـه  شنيدند ناگهان ولي شدند. جمع حضرت خانه در بر و كردند كتحر زهرا
 ديگـري  سـوي  از ».كرديم دفن را فاطمه ديشب« گفت: مردم به خطاب مقداد
 و داشـتند  شباهت هم به كه شدند روبرو بقيع در جديد قبر صورت چهل با مردم
  2نبودند. تشخيص قابل
 يـك  تنهـا  پيامبرتـان  گفتنـد:  و كردند سرزنش را يكديگر و شد بلند مردم فرياد
 در شـود  دفـن  بايـد  چـرا  رفـت  دنيا از كه اكنون گذاشت. يادگار به خود از دختر
  دانيد؟! نمي هم را او قبر جاي و اند نكرده شركت او نماز و تشيع در كه حالي
 انجـام  را فاطمه دفن برنامه نگفتم تو به من گفت: و كرد ابوبكر به نگاهي عمر
 كه چه هر قسم بخدا گفتند: و آمدند  اميرالمؤمنين نزد اآنه سپس دهند؟! مي

 از يكي هم اين دهي. مي انجام كند مي ناراحت را ما و كند مي بپا آشوب ما براي
  داري. ما به نسبت كه است ييها دشمني

                                     
محمـد  ،مجلسـى ،ب آل ابى طالبمناق ،ابن شهر آشوب ،. جاودان، محمدعلى، دانشنامه فاطمى١

 ٢١٤ص  ،٤٣ج  ،بحاراالنوار ،باقر
محمـد  ،مجلسـى ،مناقب آل ابى طالب ،ابن شهر آشوب ،. جاودان، محمدعلى، دانشنامه فاطمى٢

  ٢١٤ص  ،٤٣ج  ،بحاراالنوار ،باقر
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 فاطمه فرمود: آري. گفتند: كنيد؟ مي باور كنم ياد قسم شما براي اگر فرمود: حضرت
 بـه  كـه  ديديد و گرفتم او از عيادت اجازه شما براي من كه است بانويي همان 
 او جنـازه  سـر  بـر  نفر دو شما كه بود كرده وصيت من به قسم بخدا گفت. چه شما

  1.كنم مخالفت را وصيتش و او امر كه نيستم كسي هم من نشويد. حاضر
  

   (س) شهيده است فاطمه زهراء
  فرمايند: مي امام كاظم (ع)

يَقٌة َشهيَدٌة اِن فاطَِمَة عَ  َليها الّسالُم صِد  

فاطمه (س) بانويي است كه او را به شهادت  
  2.اند رسانده

ــاخ كــه روزي   شــد هشــتهو درد  غــم ك
   شـد  سرشته خاكش فاطمه چشم اشك با
  

  مصـطفي  اجـر  فـدك،  شـرح  و علي حق
   شـد.  نوشـته  زهـرا  سـينه  به درب ميخ با

  

  كبري صّديقه سياسي گيري موضع و حركت

 307 شـماره  - اسـالم  پاسـدار  نامـه  مـاه  در زواره نسـاجى  اسـماعيل  از بيمطل
 دانستم الزم كه است نوشته  زهراء حضرت سياسي موضع و حركت موناپير
  بياورم: اينجا در را آن

                                     
محمـد  ،مجلسـى ،مناقب آل ابى طالب ،ابن شهر آشوب ،. جاودان، محمدعلى، دانشنامه فاطمى١

  ٢١٤ص  ،٤٣ج  ،بحاراالنوار ،باقر
  ٤٥٨ص  ،١ج  ،اصول كافى ،محمدبن يعقوب ،. كلينى٢
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 وجود به اسالم مكرّم رسول رحلت از بعد كه جرياناتي برابر در  اطهر زهراي
 افشـاگرانه  هـاي  سخنراني با و زد سيسيا مبارزه به دست و ننشست ساكت آمد،
 پرداخت. ها آن توسط وارده هاي مصيبت و خالفت غاصبان ماهيت بيان به

  رسالت حريم از دفاع - ١

 از حضــرت آن از حمايــت و دفــاع و  پيــامبر جــان حفــظ بعثــت، اوايــل در
 در موجـود  تنگناهـاي  و مشـكالت  رغـم  علي كه بود كساني وظايف ترين مهم

 تعـداد  بودنـد.  آورده ايمـان  او آيين و  پيامبر حقّانيت به اسالم، نوپاي جامعه
 هـاي  توانايي ديگر و سياسي اجتماعي، موقعيت از استفاده با نيز شماري انگشت
  بود.  زهرا حضرت ها آن جمله از كه پرداختند مي امر اين به تر بيش خود،
 مدينـه  بـه  كـه  زمـاني  تا شدند مبعوث رسالت به كه هنگامي از  خدا رسول
  گرفتند. قرار فراوان اذيت و آزار مورد مكه در كردند هجرت
 تحريـك  و تشـويق  بـر  عـالوه   اكرم پيامبر عموهاي حتي و قريش بزرگان
 از مسـتقيم  طـور  بـه  نيـز  خود ، پيامبر به اذيت و آزار جهت كودكان و مردم
  نداشتند. دريغ زمينه اين در تالشي هيچ
 در كردنـد.  مـي  بارانش سنگ زماني و ريختند مي خاك حضرت آن سر بر گاهي
 خاسـتند،  برمـي   پيامبر از دفاع به سيدالشهدا حمزه مانند مرداني دوران اين
 ـ نداشت تريشب سال 8تا 5 وقت آن در كه را بزرگوار بانويي نام اسالم ريختا اما
  است. كرده ثبت و ضبط  پيامبر مدافعان كنار در
 پرسـتاري   خديجـه  حضرت بزرگوارش مادر رحلت از دبع كه اين بر عالوه او

  بود. پدر مراقب هميشه نيز منزل از بيرون داشت، عهده بر را پدر
 گفتنـد:  مي و بودند آمده گرد اسماعيل حجر در قريش مشركان كه شود مي نقل
 چـون  و زد خـواهيم  اي ضـربه  او بـه  مـا  از يك هر كند، عبور  محمد چون
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 اطـالع  بـه  را مطلـب  ايـن  سـپس  و رفـت  مـادر  پيش شنيد، را اين  فاطمه
  1رساند. پيامبر
 خـود  آنـان،  اقـدام  از گيري پيش و اطالع بر عالوه مواردي در بزرگوار بانوي آن

  پرداخت. مي عزيز پيامبر از دفاع و حمايت به و رفت مي صحنه به مستقيماً
 حضـرت  يم،بـود  كعبه كنار در  خدا رسول با گويد: مي »مسعود بن عبداللّه«
 در ابوجهـل  جملـه  از قـريش  از گروهـي  بـود،  نمـاز  مشـغول  خدا خانه سايه در

 پشـت  بـر  و آوردنـد  را ها آن بهمشك بودند، كرده نحر شتر چند مكّه از اي گوشه
  2برداشت. پدرش پشت از را ها آن و آمد  فاطمه گذاشتند، پيامبر

  واليت حريم از دفاع - ٢

 از اسـالمي  امت رهبري در انحراف با مقابله و حق اثبات در  مرضيه زهراي
 هـا  شـب  گاهي دانست. مي خود تكليف را امر اين و نكرد فروگذار كوششي هيچ

 و واليـت  از حمايـت  و رفـت  مـي  انصـار  و مهـاجرين  خانه در بهعلي همراه
 حـق  از دفـاع  بـه  را آنـان  و كـرد  مـي  زنـده  يادهـا  در را  خدا رسول وصيت

 كالم جز چيزي چه اگر خواند؛ مي فرا خودش حق و خالفت مسأله در همسرش
  !شنيد نمي مهري بي و سرد

 داشـت  علي امام واليت و امامت از دفاع مسأله به اي ويژه عنايت  فاطمه
 جـديت  و اهتمام آن روي مختلف هاي قالب در اجتماعي وظيفه يك عنوان به و

  ورزيد. مي
 گرامي دخت هاي گيري پي و كارها اصلي جوهر كه چيزي آن »فدك« قضيه در

  بود. علي مؤمنان امير حضرت واليت حق از دفاع همان بود، پيامبر
                                     

  

  .٤٣، ص٢ج  ،داليل النبوة ،ابوبكر احمد بن حسين ،بيهقي .١
  

  .٥٧ص ،١٨ ج ،مجلسي ،بحاراالنوار ،محمد باقر ،مجلسى .٢
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 سـاكت  و سـكون  امـام،  بـدون  را هـا  انسان هدايت و حركت  طاهره صديقه
 از مـردم  مانـدن  دور باعـث  را نااهالن باطل و آلود زيان زمامداري و دانست مي

 سـرلوحه  را امامت مقام از دفاع تجه بدين دانست. مي »مستقيم صراط« مسير
 شايسـته  رهنمودهاي ارائه به توان تمام با و بود داده قرار خويش هاي مسؤوليت

  پرداخت. مي محوران زور و زرمداران با مبارزه و
 از و بـود  شـناخته  خـوب  را علـي  امـام  موقعيت و مقام  مرضيه زهراي آري!

 هـاي  ديـدگاه  بـود.  مطلـع  نيز يشانا هاي شايستگي و خدادادي و ذاتي هاي توانايي
 راسخ اعتقادي و ايمان بدان و بود شنيده مرتب امام به نسبت را  اكرم پيامبر
 حضـرت  امامـت  و رهبـري  در را اسـالم  نوپـاي  جامعه مصلحت و صالح و داشت
 منصـب  و مقـام  ايـن  براي ايشان وجود با را ديگري جايگزين و دانست مي علي
 تـا  و نكـرد  دريـغ  تالشـي  هـيچ  از آن تحقق و اثبات براي رو اين از ديد. نمي جايز

  برنداشت. امامت مقام و  امام از دفاع و حمايت از دست لحظه آخرين
 سـراغ  سـرعت  بـه  اصـحاب  برخـي  از گـرفتن  بيعـت  از پس سقيفه پيروز جناح
 مشـروعيت  سـند  و بگيرنـد  بيعـت  بزرگوار آن از وقت اسرع در تا آمدند علي

  برسانند. امضا هب را خود حكومت
 اخـتالف  و تفرقه از گيري پيش و اسالم حفظ خاطر به علي كه دانستند مي ها آن
 اهل حاميان و شمها بني ساير مخالفت باب او بيعت و شد نخواهد متوسل جنگ به

  شد. خواهد مستحكم خالفتشان پايه نتيجه در و كرد خواهد مسدود را  بيت
 را برخوردهـا  تـرين  زشت و دادند قرار سختي ارفش تحت را بزرگوار آن رو اين از
 سـرحد  تـا  و كردنـد   حضـرت  آن بـا   پيامبر رحلت روزهاي نخستين در

  1رفتند. پيش كشتنش

                                     
  

  .٣١ص  ،١ج  ،و السياسة ، االمامةةابن قتيب ،دينوري .١
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 به را متّقيان موالي كشتن، قيمت به ولو ممكن طريق هر به بودند درصدد آنان
 همواجـ   زهـرا  حضرت شديد مقاومت با اما كنند، وادار خود حاكميت پذيرش
 آنـان  زيـرا  سـاخت،  دشـوار  بسيار را خلفا كار( س( فاطمه حضرت مبارزه شدند؛
 سست حكومتشان پايه كنند، جسارت  پيامبر دختر به نسبت اگر دانستند مي

 هـا  آن بودند، حيات قيد در  طاهره صديقه تا مسعودي نقل طبق شد. خواهد
  اطهر زهراي ادتشه از پس نيز شمها بني بگيرند، بيعت علي از نتوانستند

  1كردند. بيعت
 اسـت.  فـراوان   زهرا حضرت هاي مقاومت به مربوط تاريخي اسناد و روايات
 از محكمـي  سپر همچون مبارزه مقدم خط در خود فعال حضور با آفرينش كوثر
 شـم ها بنـي  بـراي  را مناسـبي  فضـاي  و كرد محافظت حاميانش و علي جان

 بـراي   فاطمـه  حضـرت  شـيوه  البته يندازند.ب تأخير به را بيعت تا نمود فراهم
 رحلت نخست روزهاي علني مبارزه در تنها آنان كارهاي مشروعيت عدم اعالن
  شد. نمي خالصه  پيامبر
 و نـاراحتي  ابـراز  و رابطـه  قطـع  با همواره رحلتش روز آخرين تا  حضرت آن

 و كـرد  مـي  خالفـت  غصـب  و سـقيفه  مسـأله  متوجـه  را عمـومي  افكـار  اندوه،
 عذر براي انصار و مهاجرين زنان شود. سپرده فراموشي به مهم اين گذاشت نمي

 آنـان  از تنهـا  نـه   فاطمـه  حضـرت  ولي آمدند، بزرگوار آن عيادت به خواهي
 حكـومتي  اين باشيد آگاه« فرمود: آنان پرسي احوال جواب در بلكه نكرد، تشكر
 بـه  اي نتيجه چه ببينيد ات كنيد صبر پس است، شده آبستن تازه آوردند، پديد كه
 جاسـت  اين بدوشيد! كشنده سم و تازه خون شير جاي به آن از گاه آن آورد. بار
 چـه  آن عاقبت آيندگان و شوند مي كار زيان اند، رفته باطل راه به كه كساني كه
  ديد. خواهند كردند، تأسيس گذشتگان كه را

                                     
  

  .٣٠٨ ص ،٢ج  ،الذهبمروج  ،علي بن حسين ،مسعودي. ١
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 باشيد مطمئن آمد، خواهد كه ييها فتنه براي قلباً و باشيد خوش خود دنياي بابت از
 قـدرت  و آيـد  مـي  آن دنبـال  بـه  كـه  اي برنده شمشيرهاي به شما بر باد بشارت و

 قتل را همه( كند مي درو را شما جمعيت و دارد مي روا را تعدي و ظلم كه متجاوزي
  1»رويد؟... سوي كدامين به و باد! شما با اندوه و حسرت پس كند) مي عام
 ابتـدا  كردنـد،  مالقـات  تقاضـاي  دو آن وقتي حضرت زندگي روزهاي آخرين در

 به كرد تقاضا حضرت آن از اميرمؤمنان كه زماني و نپذيرفت  فاطمه حضرت
 كـه  كـرد  هـا  آن بـا  سردي برخورد چنان ولي پذيرفت، بزرگوارش شوهر احترام
  اطهـر  زهـراي  خشم اثبات براي گويا تاريخي سند يك به ديدار آن گزارش
  گرديد. تبديل نانآ به نسبت

  ممرد سكوت به اعتراض -٤

 بسـا  چـه  خود محور از رهبري خروج با كه ديد مي  خدا رسول گرامي دخت
 مانـدن  سـاكت  هرگونـه  و شـود  آفت اين دچار نيز ديگر مهم امور است ممكن
 قـانوني  كاري هميشه براي حتي بسا چه و باشد ناروا بركارهاي تأييد مهر نوعي
 آن جهـت  بدين گردد. تلقي خالفت مدعيان حقانيت بر شانين و شود داده جلوه

 .رسـاند  اثبات به شكوه و انتقاد و اعتراض با را خود مخالفت مواردي در حضرت
 زنده شاهد و گويا گواهي مدينه مسجد در اسالم نمونه بانوي خطبه از فرازهايي

  است. مطلب اين بر

  ها فتنه افشاي - ٥

 اسـتمرار  و  پيـامبر  حكومـت  همـان  ار علي حكومت  مرضيه زهراي
 آن شخصـيت  و وحي مهبط را اميرالمؤمنين خانه دانست. مي رسالت و نبوت

                                     
  

  ١٦٠ص  ،٣ج  ،بحاراالنوار ،محمد باقر ،. مجلسى١
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 آن زدن كنـار  و نمـود  مـي  معرفي آخرت و دنيا امور به دانا شخصيتي را حضرت
 آن روشـنگرانه  هـاي  اقـدام  از 1شـمرد.  مـي  روشـن  و بـزرگ  خسارتي را بزرگوار
  طـاهره  صـديقه  بـود.  علـي  بـا  ستيز سياست ماهيت افشاي  حضرت
 در او عمـل  شـدت  از اند، كرده بيرون صحنه از را  علي كه كساني بود معتقد
 بـيم  طلبـان  افـزون  و اسـالم  دشمنان مقابل در قاطعيتش و دين مخالفان برابر
 در و كـرد  نخواهد كوتاهي اي ذره عدالت اجراي در علي دانند مي آنان دارند؛
 آسـاني  به تا زدند كنار را او رو اين از هراسد، نمي مرگ از الهي احكام تحقق راه
 روزهـا  آن شـايد  يابنـد،  دسـت  اشـان  نفساني هاي خواسته و شخصي اهداف به

 توانسـتند  نمي بودند شده مسلمان تازه كه كساني و تابعين و اصحاب از بسياري
 را ظلمـي  ينچن هواپرستي سر از اند زده كنار را علي كه ييها دست كنند باور

  اكـرم  نبـي  ركـاب  در هـا  سـال  ظـاهراً  نيـز  ها آن چون باشند، شده مرتكب
 دانشـمندان  جـزء  آنهـا  از برخي عالوه به بودند، گرويده اسالم به و زده شمشير
 و بـرده  بـد  گمان آنان به كرد نمي جرأت كسي لذا اند، آمده مي حساب به جامعه
 گروه يك بودند: گروه دو مردم بنابراين نمايد. متهم خيانت و ديني بي به را آنها
 و شـجاعت  ديگـر  گـروه  و نداشـتند  خبـر  علي با مخالفت و دشمني ريشه از

 ماهيـت  شجاعت كمال با  زهرا حضرت ولي نداشتند، را حقايق بيان شهامت
 علي متقيان موالي با دشمني فاسد هاي ريشه و كرد افشا را آنان توزانه كينه
  2ساخت. برمال را

  ىشناس دوست -٦

 نوسـازي  ساز زمينه  فاطمه حضرت سوي از دوستي و محبت عيار با آشنايي

                                     
  ١٦٠ص  ،٣ج  ،بحاراالنوار ،محمد باقر ،ىمجلس. ١
 ،٣١شـماره  ،ماهنامـه مبلغـان ،٣٠٧شماره  ،ماهنامه پاسدار اسالم ،اسماعيل ،. نساجى زواره ای٢

   ٣٤ص 
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  .گردد مي هاي ديده و دل سازي پاك و باورها
 با خالصانه ارتباط نخست يابيم: مي »محبوبيت« در بنيادين ويژگي سه حضرت آن سيره در

  خدا. خلق به رسيدگي سرانجام و خدا رسول به عاشقانه نگرش سپس آفريدگار،
 رواق از گرانـه  انحصـار  هاي خودخواهي و »منيت« و »خوديت« سخن ديگر به

 از روشـن  راهـي  حضرت آن و بوده دور  پيامبر گرامي دختر عشق و انديشه
  بود. داده قرار خويش روي پيش اخالص و صداقت و صفا نور

 موجـب  خورد، مي چشم به  حورا انسيه هاي دوستي در كه راستيني معيارهاي
 تمام شفّافيت و صراحت با و جويد زاري بي ها دوستي برخي از روزي كه گرديد
  فرمود: و گشوده سخن به لب

؛اّني ال احب الّدنيا«
  .»ندارم دوست را دنياپرستان دنياي من ١

 و پايداري از خوبي به ديد، مي بقا را فردا زندگي و فنا را امروز زندگي كه بانويي
 همگـان  بـراي  را خـويش  نگرش اين و داشت آگاهي مختلف هاي جلوه پويايي
  .سازند خود نصيب اي بهره پذيران عبرت و آموزان درس تا فرمود بيان

  شناسي دشمن -٧

 و فـراز  در روشـن  اي انديشـه  دشـمني،  معيارهـاي  از آگـاهي  و دشـمن  شناخت
  .بخشد مي انسان به اجتماعي و فردي زندگي فرودهاي
 دشمني را شناسي دشمن معيار نخستين خود مانيآس سخن با  كبري صديقه

 بسـيار  صـراحت  بـا  و كنـد  مـي  معرفـي   خـدا  رسول بيت اهل با مخالفت و
 كـه  كسي آن و است نموده ستيز خدا با كند، دشمني ما با كس هر« فرمايد: مي
 و دردناك عذاب ما مخالف و است شده رو در رو پروردگار با كند، مخالفت ما با

                                     
   .٣١٨، ص ٢ج  ،الغدير ،نيعبدالحس ،عالمه ىنيام. ١
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  1»گردد. مي واجب او بر آخرت و دنيا در الهي شديد مجازات
 سـتايش  كه يابيم مي در خوبي به بنگريم حضرت آن سيره و سخن آيينه در هرگاه

 تـدبيري  ارائه با عزيز زهراي داشت. نخواهد پاياني خط دشمنان نكوهش و دوستان
 مكـان  و زمـان  از فراتـر  را دشمن با مبارزه ميدان و ستيزي ستم عرصه خردمندانه،
 هـاي  دشـمني  زشـتي  و الهـي  هاي دوستي ارزش از افراد نماي تا بود داده گسترش
 مؤمنـان  اميـر  بـه  وصـيتش  در رو ايـن  از يابند؛ آگاهي رستاخيز روز تا شيطاني
و اخـذوا حّقـي  اوصيك ان اليشهد احٌد جنازتي من هؤالء الّذين ظلمـوني« فرمود:

 احد منهم و ال من اتباعهم تترك ان  فانّهم عدّوي و عدّو رسول اّهللاٰ و ال
ّ
يصّلي علي

 هـيچ  كـنم  مـي  وصيت را تو 2؛االبصار ادفنّي في الّليل اذا هدئت العيون و نامت و
 جنـازه  تشـييع  در نبايـد  نمودند، غصب مرا حق و كردند ظلم من به كه آنان از يك
 مده اجازه و هستند  خدا رسول دشمن و من دشمن ها آن زيرا كنند، شركت من

 كـه  هنگـام  آن كـن،  دفن شب مرا و بخوانند نماز من بر پيروانشان و آنها از فردي
  »باشند. رفته فرو خواب به ها ديده و گرفته آرام ها چشم
 تـا  كـه  اي ضربه ساخت؛ وارد واليت دشمنان پيكر بر سهمگيني ضربه وصيت اين
 تحكومـ  محكوميـت  بر ماندگار و زنده سندي و داشت خواهد استمرار قيامت قيام
 3آيد. مي شمار به  مرضيه زهراي منظر از آن بودن عادالنه غير و خلفا

                                     
   ٢٩١ص  ،٧ج  ،مستدرك الوسايل و مستنبط المسايل ،ميرزا حسين ،نوری محدث. ١
   ٣٣٠ص  ،فرهنگ سخنان فاطمه (س) ،محمد ،. دشتى٢
   ٣٠٧شماره  ،ماه نامه پاسدار اسالم ،اسماعيل ،. نساجى زواره ای٣
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   چهارم: فصل
  شهادت از بعد (س)فاطمه

  قال:  الحسن ابي عن
  » صديقه شهيده  اِن فاطمه«

 اين از شهيده و ندبود راستگو بسيار زني  زهرا فاطمه فرمودند: : رضا امام
  1رفتند. دنيا
  البالغه نهج 202 خطبه عربي متن

َدةِ  َدْفنِ  ِعْندَ  هُ َقالَ  أَنهُ  َعْنهُ  ُروِيَ  ع َلهُ  كََالمٍ  ِمنْ  َو  َساءِ  َسيكَاْلُمَنـاِجي ع َفاطَِمـةَ  اَلن 

ِ  َرُسولَ  بِهِ  َالمُ  َقْبرِهِ  ِعْندَ  ص اَّهللاٰ َرُسولَ  َيا َعَلْيكَ  اَلس  ِ  اَلنازَِلةِ  اِْبَنتِكَ  َعنِ  َو  َعني اَّهللاٰ

رِيَعةِ  َو  ِجَواِركَ  فِي اَلس  ِ َحاق بِكَ  اَلل  اَ  َرُسولَ  َيا َقل ِ  َرق  َو  َصـْبرِي َصـفِيتِكَ  َعنْ  ّهللاٰ

  َتَجلدِي َعْنَها ي فِي أَن  إِال أَسَو  ُفْرَقتِكَ  بَِعظِيمِ  لِي اَلت  ِ  َتَعـز  َمْوضِعَ  ُمصِيَبتِكَ  َفادِح

ْدُتكَ  َفَلَقدْ  ا َف  َنْفُسكَ  َصْدِري َو  َنْحرِي َبْينَ  َفاَضْت  َو  َقْبرِكَ  َمْلُحوَدةِ  فِي َوس إِنـ  ِ  ِهللاّٰ

هِيَنةُ  أُِخَذتِ  َو  اَْلَودِيَعةُ  اُْسُتْرِجَعتِ  َفَلَقدِ  راِجُعونَ  إَِلْيهِ  إِنا َو  ا اَلر َفَسْرَمدٌ  ُحْزنِي أَم 

ا َو  دٌ  َلْيِلي أَمَيْخَتارَ  أَنْ  إَِلى َفُمَسه  ُ تِي َداَركَ  لِي اَّهللاٰ ُئكَ  َو  ُمقِـيمٌ  بَِهـا أَنْـَت  اَلَسـُتَنب 

تِكَ  بَِتَضاُفرِ  اِْبَنُتكَ  َؤالَ  َفأَْحفَِها َهْضِمَها َعَلى أُم َلـمْ  َو  َهـَذا اَْلَحالَ  اِْسَتْخبِْرَها َو  اَلس 

                                     
  

فـى  لمـرآه العقـو ،محمد بـاقر ،ىمجلس ،١٢٣ص  ،از كوثر ای جرعه ،على رضا ،سبحانى نسب. ١
  ٣١٥ص  ،٥ ج ،شرح اخبار آل رسول
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َالمُ  َو  اَلذكْرُ  ِمْنكَ  َيْخلُ  َلمْ  َو  اَْلَعْهدُ  َيُطلِ  َسَالمَ  َعَلْيكَُما اَلس  ٍ ع َسـئِمٍ  الَ  َو  َقـالٍ  الَ  ُمَود 

ُ  َوَعدَ  بَِما َظن  ُسوءِ  َعنْ  َفالَ  أُقِمْ  إِنْ  َو  َمَالَلةٍ  َعنْ  َفالَ  أَنَْصرِْف  َفإِنْ  ابِرِينَ  اَّهللاٰ اَلص 

 البالغه نهج 202 خطبه ترجمه
 در اكنـون  هـم  كـه  دختـرت  و من طرف از يسالم خدا. رسول اي تو بر سالم
 است. رسيده شما به شتابان و آمده فرود جوارت

 تـوان  و شـده  كـم  فاطمـه  دادن دسـت  از بـا  مـن  بردبـاري  و صبر خدا! پيامبر اي
 تو مصيبت سنگيني و ديده را تو جدايي سختي كه من براي اما ندارم، خويشتنداري

 قبـر  ميـان  در را تو خود دست با كه بودم من نيا است. ممكن شكيبايي كشيدم، را
 كرد. پرواز گردنم و سينه ميان تو، گرامي جان رحلت، هنگام و نهادم
 ايـن  از رسـيد،  صاحبش به و شد گردانده بر بودي سپرده من به كه امانتي پس
 خانـه  خـدا  كـه  روز آن تا است داري زنده شب شبهايم و جاودانه من اندوه پس

 گزيند. بر من براي را تو زندگي
 او بر ستمكاري در چگونه تو، امت كه ساخت خواهد آگاه را تو دخترت زودي به

 هنـوز  كـه  گير خبر او از را ما وهناكاند احوال و بپرس فاطمه از كردند. اجتماع
 است. نگشته فراموش تو ياد و نشده سپري روزگاري

 دلـي  ياخسته خشنودي روي از كهاي  كننده وداع سالم شما، دوي هر بر من سالم
 كنـار  در اگر و نيست خستگي روي از گردم، مي باز تو خدمت از اگر كند. نمي سالم
 باشد. نمي داده وعده را صــابران خدا بدانچه بدگـماني از نشينم مي قبرت
 كردند؟ سكوت  فاطمه حضرت به اهانت مقابل در على حضرت چرا
 ابـوبكر  خالفـت  زمـان  در  محمـد  حضرت تني  پاره فاطمه گويد: مي شيعه
 را اش خانـه  خواسـتند  و شكسـتند  را او پهلـوي  و است گرفته قرار اهانت مورد
 اسـمش  و بـود  شـكمش  در كـه  فرزنـدي  آن اثـر  بر كه زدند را او و بزنند آتش
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 را فاطمـه  حـق  چـرا  بود؟! كجا علي كه است اين سؤال شد! سقط بود، محسن
 بود؟! دلير و شجاع او كه صورتي در نگرفت

 اجمالى پاسخ

 و شجاعت با منافاتي گونه هيچ  زهرا حضرت گرفتن قرار اهانت و ظلم مورد
 يـا  علـي  موقعيـت  ايـن  در زيـرا  ندارد صحنه آن در  علي حضرت حضور
 بيت اهل و خود حقوق شدن پايمال مقابل در و برد شمشير به دست بايست مي

 از اسـالم  تقويـت  بـه  توان حد در و كند سكوت يا نمايد گيري جبهه  پيامبر
 در تفرقـه  بـا  بود مساوي مخالفت پرچم برداشتن چون و بپردازد ديگر يها جنبه
 خطـر  شـدن  بيشـتر  نتيجـه  در و اسالمي پاي نو جامعه تضعيف مسلمين، ميان
 نـرفتن  بـين  از بـراي  حضرت نبوت، مدعيان و مرتدين سركشي و روميان حمله

 و همسـر  شـدن  فـدا  بـه  حاضـر  شهدا، خون نشدن پايمال و  پيامبر زحمات
 شد. اسالم حفظ مقابل در فرزندش

 تفصيلى پاسخ

 در سـقيفه  ميماتتصـ  به اعتراض در  پيامبر نزديكان ازاي  عده كه زماني در
 از عمـر  كردند، نمي بيعت ابوبكر با و بودند شده جمع علي المومنين امير خانه
 متـون  شـد   علـي  مخصوصـا  جمـع،  ايـن  از بيعت گرفتن مامور ابوبكر طرف

 صـورت  حـوادثي  عمـر  و ابـوبكر  تصميم انجام طي در كهاند  كرده ثبت تاريخي
  كنيد. مراجعه معتبر نابعم به توانيد مي آنها از اطالع براي كه گرفت

 آمـده  سنت اهل منابع در حتي كه تاريخي معتبر و متفاوت يها نقل به توجه با 
 است مسلم دادي رخ چنين اصل متاسفانه است
 در فردشـان  به منحصر دليري و شجاعت وجود با المومنين امير چرا كه اين اما

 گفت: بايد نشدند شمشير به دست و كردند سكوت اعمال گونه اين مقابل
 خود واقعي دوستان كمك با يا داشت قرار راه دو مقابل در  علي اميرالمومنين
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 قـدرت،  بـه  توسل با و خاست مي پا به دانستند نمي مشروع را جديد حكومت كه
 پيش وضع كه آن يا گرفت؛ مي پس باز آنان از را شده غصب حكومت و خالفت
 انجام و مسلمانان مشكالت حلّ به نسبت امكان حد در و كرد مي تحمل را آمده

 كرد. مي اقدام خود، وظايف
 چيـزي  را هـدف  بلكـه  دانند، نمي هدف را مقام و قدرت الهي، رهبران كه جا آن از

 و سياسـي  اوضـاع  ارزيـابي  با أميرالمؤمنين دانند، مي خود موقعيت حفظ از باالتر
 مقابـل  در خـود  حق به اراصر با اگر كه رسيد نتيجه اين به اسالمي جامعه اجتماعي

 پيـامبر  زحمـات  كـه  آيـد  مـي  پـيش  وضـعي  ايسـتاد،   فاطمه همسرش به ظلم
 پيش وضع كه داد ترجيح لذا و رفت مي هدر به شهيدان پاك هاي خون و اسالم
 نمايد حراست اسالم كيان از مستقيم غير طور به و بپذيرد را آمده
 بـه  يـا  كـرد  مـي  مقابلـه  حاكم دستگاه با و برد مي شمشير به دست حضرت اگر

 را خـود  كـه  كسـاني  قطعا داد مي نمايش را خود دليري و شجاعت ديگر عبارت
 صـورت  مسـلمانان  بـين  داخلي جنگي لذا و نشستند نمي آرام دانستند مي خليفه
  مثال: افتاد، مي اتفاق تري ناگوار حوادث و گرفت مي
 مانـده  ثابـت   پيـامبر  با خود عهد بر كه را كساني از بسياري علي .1

 داد. مي دست از داشتند، مي دوست را  علي دل و جان از و بودند
 صـحابه  از زيادي تعداد و آمد مي وجود به اسالم امت ميان در شديدي تفرقه .2

 بـين  از آمدند مي شمار به اسالم دشمنان برابر در بزرگي قدرت كه ، پيامبر
 شد. مي ضعيف ياسالم جامعه اتحاد، رفتن بين از با يا رفتند مي

 مسـلمان   پيـامبر  عمـر  آخر هاي سال در كه كساني از بسياري تعداد .3
 برابـر  در و آورده روي ارتـداد  بـه  حضرت، آن رحلت از پس بودند، شده

 حضـرت  اگر بحراني حالت اين در كردند، گيري موضع اسالمي حكومت
 جـدي  خطر در اسالمي جامعه گرفت مي دست به مخالفت پرچم أمير
 گرفت. مي قرار
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 دور نظـر  از نبايـد  هـم  را سجاح و مسيلمه" همانند نبوت مدعيان خطر .4
 پيكـر  به را ناپذيري جبران ضربات نبود بعيد اختالف، ايجاد با كه داشت
 سازد. وارد اسالم

 حملـه  اسـالم  مركـز  به تا بودند مناسب فرصتي پي در كه روميان خطر .5
 حضـرت  اگر موقعيت اين در و كرد مي تهديد را اسالمي جامعه نيز كنند
 و شـد  مـي  تضعيف مسلمانان جبهه يقين به زد مي قيام به دست علي

 شوند. نايل خود اهداف به توانستند مي بهتر اسالم مخالفان
 بر را صبر ها آن خاطر به امام كه بود عواملي از اي خالصه شد، بيان كه آنچه
 خطرهـاي  از را اسـالمي  عـه جام توانست تدبير و ابتكار اين با و داد ترجيح قيام

 اتحـاد  بـه  عالقـه  و اسـالم  اصـل  حفظ جز چيزي تصميم، اين و برهاند بزرگ
 نبود. وظيفه انجام و مسلمانان

 خطبه در ديگر بياني به را خود سكوت رمز درد، و حزن از آكنده بياني در امام
 اند: فرموده واند  كرده بيان البالغه نهج شقشقيه
 و بگيرم را مردم و خود حق و خيزم پا به تنها دست با آيا كه بودم انديشه دراين

 پيـران  كه محيطي كنم؟ صبر آمده پديد كه ظلماني و پرخفقان محيط اين در يا
 وا رنـج  بـه  زنـدگي  دم واپسين تا را ايمان با مردان و پير را جوانان و فرسوده را

 صـبر  لـذا  و اسـت  تـر  نزديك خرد و عقل به كردن صبر ديدم سرانجام دارد، مي
 اسـتخوان  و كـرده  پر را چشمش خاشاك كه ماندم مي كسي به ولي كردم پيشه
 1.برند مي غارت به را ميراثم ديدم، مي خود چشم با گرفته، را گلويش راه
 همـان  در كـه  علـي  حضـرت  بسـتگان  از شخصـي  جـواب  در ديگر جاي در

 انتقـاد  او دنكر رها بخاطر مردم از و ستود مي را حضرت فضائل سقيفه روزهاي

                                     
  

  ِشقِشقية  ،خطبه سوم ،ة. نهج البالغ١
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 فرمودند: كرد مي
 1.است ديگر چيز هر از بهتر ما براي ]ها دودستگي و اختالفات[ از دين ماندن سالم
 چيـزي  بود كرده سكوت به وادار را امير حضرت آنچه كه دهد مي نشان عبارات اين
 اسـالمي  جامعـه  پاي نو نهال حفظ همان يعني داده رخ ناگوار اتفاقات از تر ارزش با

 كند. فدا مسير اين در را فرزندانش و همسر خود، بود حاضر حضرت كه بود
 ايـن  به نمودند بيان را سكوتشان علت آن در علي آن در كه بياني روشنترين

 است: آمده البالغة نهج در عبارت
 هـر  از فـالن  بـر  مردم شتافتن جز نياورد، شگفتم به و نكرد نگران مرا چيزى و

 ديـن  در گروهى ديدم آنكه تا بازكشيدم خود دست سپ او. با كردن بيعت و سو
  ديـن  سـاختن  نـابود  بـه  را مـردم  و برگرداندنـد  روى اسـالم  از و نماندنـد  خود

 نكـنم،  يـارى  را مسـلمانان  و اسـالم  اگـر  كـه  ترسيدم پس خواندند. محمد
 ماندن محروم -از تر سخت من بر آن مصيبت كه ويرانيى يا بينم آن در اى رخنه

 چون كه است چند روزهايى كه شما حكومت شدن دست از و است -خالفت از
 آن ميـان  در پـس  گـردد.  پراكنده نشده فراهم كه ابر چون يا شود، نهان سرابى
 ديـن  و گرديـد  نـابود  و محـو  و بپراكنيـد  باطل جمع تا برخاستم غوغا و آشوب
 2بيارميد. جاى بر و شد استوار

  قبر فاطمه زهراء (س) كجاست؟

  اند  راء (س ) مخفى است و سه محل برای آن احتمال دادهمحل قبر زه

  هيقبرستان بق .١
                                     

 محمد  ،دشتى ،ترجمه ،به مردم مصر ،٦٢نامه  ،ةنهج البالغ. ١

  محمد ،ىدشت ،ترجمه ،به مردم مصر ،٦٢نامه  ،نهج البالغه. ٢
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   (ص) و منبر آن حضرت (ص) امبريقبر پ نيب .٢
   خانه خود حضرت زهراء (س). .٣

   زهراء دفن محل

   است: كرده روايت چنين  زهرا حضرت دفن محل از ره)( يعسكر عالمه
 آخـرين  گويـد:  مـي  »  امبريـ پ دختر« كتاب در عسكري سيدمرتضي عالمه
 آن خـود  خانـه  ، امبريـ پ بزرگـوار  دختر دفن جايگاه مورد در احتمال و فرض

 اسـت؛  برخـوردار  ممكن اسناد معتبرترين و بهترين از احتمال اين است، حضرت
 رسـيده  مـا  دسـت  بـه  نبـوت  خاندان بزرگان از آن روايات همه كه دليل اين به

 ايـن  مخفـي  اسـرار  حافظـان  و وارثان نبوت، خاندان از معصوم امامان است.
 دختـر  بزرگوارشـان  مادر كجا در و چگونه كه دانستند مي ها آن تنها و بودند بيت

 واقـع  در است. افتاده اتفاق دفن اين شرايطي چه در و است شده دفن امبريپ
 و تـاريخي  گزارشـات   امبريـ پ دختـر  دفـن  محل به اعتقاد در ما اصلي سند

 دليـل  همچنـين  اسـت.  رسيده دست به بيت اهل مامانا از كه است رواياتي
 مشـكل  دليـل  بـه  را هـا  آن ما (كه خالفت مكتب مأخذ نقليات برابر در ما قاطع
 است؛ اسناد همين دانيم) مي مردود يا ضعيف ها آن راويان ضعف و روايات متون
 اند خانه آن اهل آنها بودند. نبوت بيت اصلي افراد بيت اهل ائمه معتقديم زيرا
  است. گذشته چه خانه آن در دانند مي درستي به ها آن فقط و
 اميرالمـؤمنين  كـه  اسـت  شـده  نقـل  ديگـر  اول درجه مĤخذ و البالغه نهج در

   داشت: عرضه

ـرِيَعةِ  ازَِلةِ فِـى ِجـَواِرَك َو السى َو َعِن اْبَنتَِك النَعن ِ َالُم َعَلْيَك َيا َرُسوَل اهللا الس

ِ بِ  َحاق در كـه  دخترت طرف از و من طرف از خدا! رسولاي   تو بر سالم ؛»كَ الل 
  ابـن  اسـت.  شـده  ملحـق  تو به زود كه دختري آمده، فرود تو جوار و همسايگي
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 كتـاب  در دانسـته،  معتبـر  را نقـل  ايـن  نيـز  اربلي  عيسي  بن  علي و آشوب شهر
  1اند. آورده خود »المناقب«

 نقـل  حسـين  حضـرت  از ايشـان  است. مدهآ تر روشن كليني نقل در عبارت اين
 پنهاني را ايشان اميرالمؤمنين كرد، رحلت  امبريپ دختر كه گاه آن است: كرده
 پيـامبر  قبـر  بـه  را خود روي و ايستاد سپس ساخت. مخفي را قبر محل و كرد دفن
 و من جانب از ! خدا رسول اي باد تو بر سالم داشت: عرضه و گردانيد  خدا
  2است. آرميده خاك در تو بقعه در و آمده تو زيارت به كه خترتد جانب از
  فتـال   ابـن  و طبـري  جريـر   ابـن  طوسي، الطائفه  شيخ مفيد)،( اجل شيخ نقل در

 آمـده  »ببقعتـك  الثـری  فـى  الثابتة« يا »ببقعتك الثری  فى   البائتة« نيشابوري
 »تو بقعه در رفتهگ جاي خاك در« يا »تو بقعه در خفته خاك در« بايد كه است

  3دارند. بر در بيشتري روشني با را باال مضمون همان كه شود ترجمه
 جريـان  در و شـده  نقل حسين امام حضرت و حسن امام حضرت از آنچه

 نقـل  طبـق  وصـيت  گـزارش  در و است آمده مجتبي حضرت دفن و وصيت
 از كه آنگاه« فرمودند: بزرگوارشان برادر به ايشان كه آمده چنين »كافي« كتاب
 نـزد  بـه  عهد تجديد براي را ام جنازه بعد كن. فراهم مرا دفن مقدمات رفتم، دنيا
 و بـده  حركـت  بقيع سوي به آنجا از ببر. مادرم نزد به بعد و  خدا رسول قبر
 مجتبـي  امام مطهر پيكر كه شود مي ديده روشني به پس ».كن دفن بقيع در
 عهـد  تجديـد  براي  فاطمه مادرشان قبر آن، كنار در و  امبريپ قبر نزد به

 همـين  از دوم گزارش در است. شده منتقل بقيع به دفن براي سپس شده، برده
 بـه  عهـد)  تجديـد  (براي را ايشان حسين حضرت پس آن از بود: آمده كتاب

                                     
  محمد  ،دشتى ،ترجمه ،٢٠٢خطبه  ،. نهج البالغه١
  سيدجعفر  ،شهيدی ،ترجمه ،محمد ،دشتى ،رجمهت ،٢٠٢خطبه  ،نهج البالغه .٢
  ٤٥٩ص  ،١ج  ،اصول كافى ،محمد بن يعقوب ،كلينى ،دختر پيامبر ،مرتضى ،. عسكری عالمه٣
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  ساخت. مدفون بقيع در و كرده خارج مسجد از آن از بعد برده، مادر قبر نزد
   كنند: مي نقل باقر امام حضرت پدرشان از محمد بن جعفر حضرت

المسـجد َفُقبِرهـا  ها الذی دخل فى منزل اّهللاٰ عنها ليًال فى رضى فاطمه  دفن على «

 به بعدها كه -خودش منزل در شبانه را  فاطمه ،علي ؛»عند باب المسجد
  كرد. دفن -شد داخل مسجد
 »مدينة المنـورهتاريخ ال« كتاب در صادق امام از مستقيماً ديگري گزارش

اّهللاٰ عنهـا  رضـى  فاطمـه  يقول: ُقبِـرت محمد كان  جعفر بن  عن « است: شده نقل

 مكـرر  صـادق  امـام  ؛المسـجد عبـد العزيـز فى  بيتها الذی ادخله عمر بن فى
 در را آن عبـدالعزيز   بـن  عمـر  كـه  شـد  دفـن  اش خانه در  فاطمه فرمود: مي

  1كرد. داخل  يمسجدالنب
 اسـناد  بـا  كـه  اسـت  الرضا موسي  بن  علي ابوالحسن امام از روايتي همچنين
 طوســي، تهــذيب كلينــي، كــافي جملــه از شــيعي مĤخــذ معتبرتــرين در متعــدد

  بن احمد« است؛ آمده صدوق االخبار  معاني و االخبار  عيون الفقيه،  اليحضره من
 بـر ق محـل  مـورد  در الرضـا   ابوالحسن امام از من گويد: مي »بزنطي نصر ابي

   فرمودند: كردم؛ سؤال طاهره صديقه حضرت
 در ايشـان  ؛دِ سـجِ المَ  ىفِ   تصـارَ  دِ سجِ المَ  ىفِ   ةٍ ي مَ اُ  ونُ بَ  تزادَ  امّ لَ فَ  هايتِ بَ   فى  تنَ فِ دُ 

 داخـل  در دادند، توسعه را مسجدالنبي اميه، بني كه آنگاه و شد دفن خودش خانه
  2گرفت. قرار مسجد
 مـورد  در غيرشيعي و شيعي مختلف مĤخذ در كه يهاي نقل همه ميان در بنابراين
 و سـند  نظـر  از را هـا  آن از بسـياري  ما و دارد وجود  امبريپ دختر دفن محل

                                     
  حسين  ،صابری ،روزگار پيامبر (ص) ترجمه ،بخش نخست ،ةتاريخ المدين ،ة. ابن شبّ ١
   ٣١١ ،١ج  ،عيون اخبار الرضا ،ةابن بابوي ،. شيخ صدوق٢



  زيستن الگوي سالم اهللا عليها فاطمه  □ 272

 

 و شـارحان  و اسـت  برخـوردار  اسـناد  معتبرترين از نقل اين كرديم، ارزيابي متن
  اند. داده گواهي آن شهرت و صحت به بزرگ محققان
ــوفي حميــري  حضــرت صــحابي و »االســناد قــرب« صــاحب ســوم، قــرن مت
 روايـت  تفصـيلي  صـورت  واقع در كه كند مي نقل بزنطي از روايتي عسكري
 پرسـش  الرضا  ابوالحسن امام از بزنطي هم روايت اين در است. قبلي مشهور

 حضـرت  اسـت؟  شـده  دفـن  كجـا  در  امبريـ پ دختـر   فاطمه كه كند مي
 القريشـي) ( يموسـ   بن  عيسي كه مجلسي در را مسأله همين شخصي فرمودند:

 رعايـت  را ادب عيسـي  كرد. سؤال محمد  بن جعفر امام از داشت، حضور نيز
 اسـت.  شـده  دفن بقيع در داد: پاسخ و كرد دستي پيش امام به نسبت و نكرد
 امـام  فرماييـد؟  مـي  چـه  شـما  داشـت:  عرضـه  صادق امام به شخص آن

 كنـد!  اصـالح  را شما كار اخد داشت: عرضه او داد. جواب تو به عيسي فرمودند:
 صـادق  امـام  بده، خبر من به پدرانت از دارم؛ كار چه موسي  بن  عيسي با من

  1اند. شده دفن خودشان خانه در ايشان فرمودند:
 از روايـت  يـك  در هفـتم  قـرن  بـزرگ  محـدث  و عـالم  حسيني، طاووس  بن  علي
  مسـائل و أجوبتهـا عـنال« كتـاب  از ايشان كند؛ مي تأكيد را معنا همين ديها امام

 رضا امام صحابي و ناحيه وكيل همداني،  محمد  بن  ابراهيم كه كند مي نقل »االئمـة
 نامه ديها حضرت محضر به من گويد: مي السالم عليهم ديها امام و جواد امام و

 مادرتـان  دفن محل از مرا دانيد، مي صالح اگر« كردم: درخواست ايشان از و نوشتم
 در گوينـد،  مـي  مردم كه طور آن يا است (مسجد) مدينه داخل در آيا هك سازيد آگاه
 اهللا صـلوات  جـدي  مـع  هـي « فرمود: مكتوب جواب، در حضرت آن دارد؟ قرار بقيع
  هستند. مدفون خدا رسول جدم كنار در ايشان عليه؛
 آخـرين  اثبات براي كه محكمي دالئل و قبل احتماالت تمام نفي با ترتيب بدين

                                     
  ٣١١ ،١ج  ،اخبار الرضا ونيع ،هيابن بابو ،صدوق خيش. ١
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 وجود فرض اين قبول جز راهي كرديم عرضه خانه) در شدن دفن عني(ي احتمال
  1داشت. نخواهد

   زهراء حضرت از احاديث

١-  ِ (س)  َو َقد اِفَتَرشُت فِراشى لِلنوِم، َفقاَل: يا فاطَِمـهُ  (ص)َدَخَل َعَلى َرُسوُل اّهللاٰ

ِت االَنبيـاَء ُشـَفعاَئكِ، َو الَتنامى اِالّ َو َقد َعِملِت اَرَبَعـًه: َخَتمـِت الُقـرآَن َو َجَعلـ

ـالهِ،  اَرَضيِت الُمؤِمنيَن َعن َنفسِكِ، َو َحَججِت َو اِعَتَمرِت، قاَل هذا َو اََخَذ فِى الص

 ِ اََمرَت بِاَرَبَعهٍ ال اَقدُِر َعَليهـا فـى  �َفَصبرُت َحّتى اََتم َصالَتُه، ُقلُت: يا َرُسوَل اّهللاٰ

َم َو قاَل: اََحٌد «اِذا َقَراِت  هذا الحاِل! َفَتَبس ُ كِ َخَتمـِت » ُقل ُهَو اّهللاٰ ثَالَث َمّراٍت َفكَاَنـ

الُقرآَن، َو اِذا َصليِت َعَلى َو َعَلى االَنبِياِء َقبلى كُّنا ُشَفعائِكِ َيـوَم القِياَمـهِ، َو اِذا 

ُهم َو  َعنكِ  اِسَتغَفرِت لِلُمؤِمنيَن َرُضوا كُل ِ ِ َو ال و اذا ُقلـِت: ُسـبحاَن اّهللاٰ الَحمـُد ِهللاّٰ

ُ اَكَبُر َفَقد َحَججِت َو اِعَتَمرِت. ُ َو اّهللاٰ  اّهللاٰ اِلَه اِال
٢

  

 مـن  بر خدا رسول بودم، گسترده را خواب بستر كه وقتي : زهراء حضرت
 قـرآن  دهي: انجام را كار چهار كه آن مگر نخواب فاطمه! اي فرمود: و شد وارد
 و كنـي  راضـي  خود از را مؤمنين و ردانيگ خود شفيع را پيامبران و كني ختم را

 صـبر  كـرد.  نماز خواندن به شروع و فرمود را اين آوري، جا به رااي  عمره و حج
 فرمـودي  امر مرا چيز چهار به  اهللا رسول يا گفتم: شد. تمام نمازش تا كردم
 سـوره اگر فرمـود:  و كـرد  تبسـمي  حضرت آن نيستم! قادر ها آن بر كه حالي در
ُ  ُهوَ  ُقل«  و مـن  بـر  اگـر  و ؛اسـت  قـرآن  خـتم  مانند بخواني؛ مرتبه سه را »اّهللاٰ

لى عَ  َو  دٍ م حَ مُ  آلِ  َو  دٍ م حَ لى مُ عَ  ل َص  م هُ للّ اَ  ( ،بفرستي صلوات من از پيش پيامبران

                                     
  دختر پيامبر (ص) بخش حمل و دفن زهراء (س)  ،سيد مرتضى ،. عسكری عالمه١

  

چهـل  ،١٨٢ص  ١٤ج  ،و مسـتنبط المسـايل مسـتدرك الوسـايل ،يرزا حسينم ،نوری محدث .٢
  ٢٨٨ص  ،مجلس و هزار حديث
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 چـون  و ؛بـود  خواهيم قيامت روز در تو كنندگان شفاعت ) لينَ رَس المُ  َو  نبياءِ االَ 
 تـو  از همه آنان ) ناتِ ؤمِ المُ  َو  نينَ ؤمِ لمُ ر لِ اغفِ  م هُ لل اَ (  كني، استغفار مؤمنين براي
ُ « بگويي: اگر و ؛شد خواهند راضي ُ َو اّهللاٰ  اّهللاٰ ِ َو ال اِلـَه اِال ِ َو الَحمـُد ِهللاّٰ ُسبحاَن اّهللاٰ

  اي. داده انجام را عمره و حج »اَكَبرُ 
ِ  (ص) َقاَلت: قاَل َرُسولُ  -٢ َرُجٍل ِمن ُولدی َصـنيَعًه َفَلـم اَيما َرُجٌل َصَنَع اِلى  اّهللاٰ

َنا الُمكافِىُء َلُه َعَليها.ُيكافِئُه َعَليها، َفاَ 
١

  

 كـاري  )سـادات ( مـن  فرزنـدان  از فردي براي كسي هر فرمود:  اكرم پيامبر
  بود. خواهم او دهنده پاداش من نگيرد، پاداشي آن بر و دهد انجام

ال خاَلفُتَك ُمنُذ عاَشرَتنى. خائَِنًه َو َيابَن َعم ما َعَهدَتنى كاذَِبًه َو ال  -٣
٢

  

 خيانتي نه و گفته دروغي تو به نه ام كرده زندگي تو با كه روزي از عمو! پسر اي
  .ام ورزيده مخالفتي تو با نه و ام كرده

٤-  ِ َب ِمن لِباسى َفَوالذی َبَعَثَك بِالَحق ما لـى  ص)(يا َرُسوَل اّهللاٰ َسلماَن َتَعج اِن

َعِلى ُمنُذ َخمِس سِنيَن اِالّ َمسُك كَبٍش َنعِلُف َعَليها بِالنهاِر َبعيَرنـا َفـاِذا كـاَن َو لِ 

يُل اِفَتَرشناُه َو اَن ِمرَفَقَتنا َلِمن اَدٍم َحشَوها ليٌف. الل
٣

  

 آن بود كرده تعجب  زهراء حضرت كهنه و دار وصله چادر ديدن از سلمان وقتي
 و است آمده شگفت به من، لباس از سلمان كرد: عرض  خدا رسول به حضرت

 بـا  كـه  اسـت  سـال  پـنج  انگيخت بر حق به را تو كه خدايي به سوگند كه آن حال
 آن روي بـر  روزها كه است گوسفندي پوست ما فرش تنها كنم، مي زندگي علي

                                     
  

  ٢٢٥ص  ،٩٣ج  ،بحاراالنوار ،محمد باقر ،ىمجلس. ١
  ١٩١ ،٤٣ج  ،بحاراالنوار ،محمد باقر ،ىمجلس. ٢
  ٨٨ص  ،٤٣ج  ،بحاراالنوار ،محمد باقر ،ىمجلس. ٣
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 پوسـت  از نيز ما بالش و خوابيم مي آن روي بر ها شب و دهيم مي علف را خود شتر
  دهد. مي تشكيل خرما ليف از آن درون كه است

 شيعه فاطمه (س) -5

 البيـت  اهـل از ديدگاه فاطمه (س) شيعه، كسي است كه تابع و پيـرو دسـتورات   
ن التــزام عملــي بــه فــرامين باشــد. ادعــاي تشــيع داشــتن بــدو الســالم علــيهم

يـد  ناميـد. البتـه افـراد را ناام    اي شناسـنامه (ع) شايد بتوان او را شـيعه  معصومين
و  شـويم  مـي دچار و اسير هواي نفـس   ها وقت، سؤال اين است بعضي كنم نمي

. آيا با توجـه بـه گناهـاني كـه     دهيم ميخواسته و يا ناخواسته، گناهاني را انجام 
و راه توبـه و بازگشـتي    ايـم  شـده  خارج گري شيعه، از دائره شيعه و ايم دادهانجام 

  نخواهيم داشت؟
شود كـه سـؤال مهمـي را از حضـرت زهـرا (س)       زني از طرف همسرش مأمور مي

  باشد يا خير؟ بپرسد و آن سؤال اين است كه آيا شوهرش از شيعيان فاطمه(س) مي
اِن كُنَت َتعَمُل بِمـا اََمرنـاَك، َو َتنهـى : فرمايند ميحضرت فاطمه (س) در جواب 

 كنـيم  مـي ه آنچه ما امر ؛ يعني اگر بَعّما َزَجرناَك َعنُه َفاَنَت ِمن شيَعتِنا ُو اِّال َفال
  پرهيز نمايي از شيعيان مايي و الّا خير. كنيم ميعمل كني و از آنچه تو را نهي 

زن به منزلش بازگشت و سخن حضرت فاطمه (س) را به شوهرش بـاز گفـت.   
. زن نـزد  باشد نميشوهرش گفت: اي واي برمن، كسي خالي از گناه و معصيت 

كننـده شـوهرش را بـازگو نمـود.      يـد ناامحضرت فاطمه (س) بازگشت و سخن 
شـوهرش تبيـين كـرد كـه شـيعيان در       نااميديحضرت زهرا (س) در برابر اين 

و يا شدائد هنگام جـان دادن مـرگ و    هاي سختيصورت گناهكار بودن، توسط 
و انشـاء اهللا وارد   شـود  مـي پاك  كشد ميعذابي كه  خاطر بههمچنين در قيامت 
  .)ردار خواهد شداز شفاعت برخو(بهشت خواهد شد 

َليَس َهكَذا شيَعُتنا ِمن ِخياِر اَهِل الَجنةِ َو حضرت زهرا(س) در پاسخ او فرمودند: 
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كُل ُمِحبينا َو ُموالى اَولِيائِنا َو ُمعادی اَعـدائِنا َو الُمسـِلُم بَِقلبِـهِ َو لِسـانِهِ َلنـا 

ا فى سائِر الُموبِقـاِت َو ُهـم َمـَع َليُسوا ِمن شيَعتِنا اِذا خاَلُفوا اَواِمَرنا َو نواهِين

زايـا اَو فـى  ـرَن ِمـن ُذُنـوبِهِم بِالَباليـا َو الرةِ َو لكِن َبعَد مـا ُيطهذالَِك فى الَجن

َعَرضاِت القياَمةِ بِانواعِ شدائِدها اَو فى الَطَبقِ االَعلى ِمن َجَهنَم بَِعذابِها اِلـى اَن 

  َننُقَلُهم اِلى َحضَرَتَن؛َنسَتنقَِذُهم بُِحبنا ِمنها َو 

كه او پـيش خـود قضـاوت كـرده     (به همسرت بگو، چنين نيست  )(از طرف من
، شيعيان ما از بهترين افراد بهشتند و همه دوستان ما و دوسـتانِ دوسـتان   )است

ما و دشمنان دشمنان ما همه در بهشت خواهند بود. آري كسي كـه بـا قلـب و    
از اوامر ما سرپيچي كند و نواهي و موارد پرهيز  زبان تسليم ما اهل بيت شده اما

شـيعيان  (را محترم نشمرد از شيعيان واقعي ما نخواهد بود. گـر چـه ايـن گـروه     
نيزپس از پاك شده از گناهان، و تحمـل مشـكالت روز قيامـت و     )معصيت كار

قرار گرفتن اندك زماني در طبقات باالي جهنم و چشيدن عذاب، اهـل بهشـت   
پيشـگاه  شان با ما نجاتشان داده و آنـان را بـه    و ما به خاطر دوستيخواهند بود 

  1».خودمان انتقال خواهيم داد
 شـما  شيعيان از من آيا كه بپرس  زهراء حضرت از گفت: همسرش به مردي
 ما كه را آنچه تو اگر فرمود: زن آن به جواب در  فاطمه حضرت نه؟ يا هستم

 مـا  شـيعيان  از نمـايي،  خـودداري  كـرديم  نهـي  آنچه از و كني عمل كرديم امر
  خير. نه گر و بود خواهي

ـالَة  -٦ ـْركِ، َو الص االْيماَن َتْطهيـرا َلكُـْم ِمـَن الش ُ قاَلْت عليها السالم: َجَعَل اّهللاٰ

ياَم َتثْ  زقِ، َوالص ْفِس، َو نِماًء فِى الركاَة َتْزكَِيًة لِلن بيتا َتْنزيها َلكُْم ِمَن اْلكِْبرِ، َوالز

َج َتْشييدا لِلّدينِ  لِْال ْخالِص، َواْلح
٢ 

                                     
 ، تفسير امام حسن عسكری (ع)١٥٥، ص ٦٨. مجلسى، محمدباقر، بحاراالنوار، ج ١

  ٩١ص  ،٤٣ج  ،بحاراالنوار ،محمد باقر ،ىمجلس. ٢
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 و ها گمراهى از نجات و شرك از طهارت براى را اعتقاد و ايمان سبحان، خداوند
 مقرّر تكّبر، نوع هر از پاكى و فروتنى و خضوع براى را نماز و ؛داد قرار ها شقاوت
 روزه و ؛نمود نتعيي روزى توسعه و نفس تزكيه براى را )خمس (و زكات و ؛نمود
 اسـتحكام  بـراى  را حـج  و ؛دانسـت  الزم اراده، در اخـالص  و استقامت براى را

 نمود. واجب اسالم دين بناء و شريعت اءساس
ُف َنفَسَك ما الَتقدُِر َعليهِ  -٧ يا اَباالَحَسِن اِّنى َالَسَتحيى ِمن اِلهى اَن اُكَل

١
  

 قـدرت  و تـوان  آن بر تو كه ار چيزي كه كنم مي حيا پروردگارم از من علي! اي
 نمايم. خواست در تو از نداري

جالٌ -٨ الر جاَل َو الَيراُهن ساِء اَن الَيَريَن الرَخيٌر لِلن
٢

  

 و نبينند را نامحرم مردان )نياز و ضرورت بدون( اينكه نيكوست زنان براي آنچه
 ننگرند. را آنان نيز نامحرمان

٩-  ِ ِالمَرَأ هٍ َاغضبَت َزوَجها و ُطوبى المَرَاهٍ َرضـَى  لٌ يوَ  :(ص)قاَلت: قاَل َرُسوُل اّهللاٰ
  ٣َعنها َزوَجها

 كـه  زنـي  حـال  بـه  خوشـا  و سـازد  خشـمگين  را شوهرش كه زني حال به واي
  باشد. خشنود او از شوهرش

قاَلْت عليها السالم: اُوصيَك يا اَبااْلَحسِن اْن الَتنْسانى، َو َتُزوَرنى َبْعَد َمماتى -  ١٠
٤

  

 بـه  و ؛نكنى فراموش مرگم از پس مرا داشت: اظهار همسرش به وصيتى ضمن
  بيايى. قبرم سر بر من ديدار و زيارت

                                     
  ٧٧ص  ،٢ج  ،مناقب آل ابى طالب ،محمدبن على ،. ابن شهر آشوب١
 ،محمـد بـاقر ،ىمجلسـ ،٢٣ص  ،٢ج  ،فـى معرفـه االئمـهكشف الغمـه  ،على بن عيسى ،. اربلى٢

   ٣٦ص  ١٠١ج  ،بحاراالنوار
  ٣١٠ص  ،٨ج  ،بحاراالنوار ،محمد باقر ،ىمجلس. ٣
   ٢٥٣ص  ،١ج  ،زهره الرياض و نزهه المرتاض جمال الدين احمد ،. ابن طاووس حّلى٤
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عاِء، َفإنهـا سـاَعٌة َيْحتـاُج  -١١ قاَلْت عليها السالم: َفاكْثِْر ِمْن تِالَوةِ اْلُقرآِن، َوالد

اْلَميُت فيها إلى اُنِْس االْْحياءِ 
١ 

 برايم كردى، دفن مرا كه آن از پس نمود: اظهار  على امام به وصيتى ضمن
 بيش موقعيتى چنان در ميت كه چون كن، دعا برايم و نما تالوت بسيار را قرآن

  باشد مى زندگان با اُنس به نيازمند چيز هر از
  

 گيريم؟ مى دهه دو صورت به را  زهراء شهادت مراسم چرا

 11 سـال  االول جمـادي  13 در  زهـراء  حضـرت  شـهادت  روايت يك به بنا
 كـه  باشد مي  اكرم رسو رحلت از بعد روز 75 يعني ؛است بوده قمري يهجر
 شـهادت  تـاريخ  ديگـر  گروهـي  .نمايند مي عزاداري و نامند مي فاطميه اول دهه

 يعنـي  ؛نامند مي قمري يهجر 11 سال الثاني جمادي 3 در را  زهراء حضرت
 و نامنـد  مـي  فاطميـه  دوم دهه كه اشدب مي اكرم رسول رحلت از بعد روز 95

 .نمايند مي عزداري
 حضـرت  شـهادت  تـاريخ  در چـرا  كه كنند مي گاليه و نمايند مي سؤال ها بعضي
 تـاريخ  چـرا  باشـد؟  مـي  شـيعيان  خود به مربوط كه اين است اختالف  زهراء
 دانند؟ نمي را  االئمه ام و پيامبرشان دختر
 را امامانشـان  مـادر  و پيامبرشـان  دختـر  شهادت تاريخ شيعيان كه گفت بايد :جواب
 يـك  بـه  95 و 75 عربي لغت و زبان در كه است اين در اختالف علت اما دانند مي

 اسـت  نبـوده  نقطـه  و گـذاري  اعراب عربي، زبان در قديم در .شود مي نوشته شكل
 منـازل  و ها محضر بعضي در كه هم قديمي فارسي هاي الخط رسم و زبان در حتي
 نقطه معموال بخواند تواند مي را قديمي يها خط هم تواند مي كسي كمتر و دباش مي

                                     
   ٢٧ص  ،٧٩ج  ،بحاراالنوار ،محمد باقر ،ىمجلس. ١
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 به 75 عربي زبان در 95 يا و بخوانند 75 آيا كه است شده مي مشتبه لذا .ندارد وجود
 شـكل  ايـن  بـه  هـم  95 همچنـين  و( سبعين و خمس ) .شود مي نوشته شكل اين

 شـكل  يك به برداريم را ت و خ يها نقطه اگر كه( تسعين و خمس )شود مي نوشته
 نگـارش  تـاريخ  در بعـدي  يها نسل در كه ها بعد( سبعين و حمس )شود مي خوانده
 لـذا  .انـد  خوانـده  روز 95 هم گروهي واند  خوانده روز 75 را آن گروهي .)است يافته

 اين شايد .فاطميه دوم دهه هم گروهي و گيرند مي مراسم فاطميه اول دهه گروهي
 اسرار از يكي  زهراء حضرت قبر محل كه همانطوري باشد مي اسرار از يكي هم

 .است اسرار از يكي هم شهادتش تاريخ است،

 كنيم؟ مى عزاداری  زهراء حضرت برای چرا

 در :بگوينـد  مـردم  بـه  كه است گفته پيامبران به خدا كه است آمده چنين قرآن در
 مـزد  و اجر زيرا خواهيم مين مزدي و اجر دهيم مي انجام شما براي كه هدايتي برابر
 شوري سوره در  اكرم پيامبر به خدا اما 1» اهللاِ  َعلَـی االّ  َاجـریَ  ِان« .خداست با ما
 اجر دهم مي انجام شما براي كه هدايتي برابر در :بگو مردم به كه :گويد مي 23 آيه
 درجـه  بسـتگان (مـن  ذوالقربـاي  بـه  كه دارم خواهش يك اما خواهم نمي مزدي و

 اِالّ  اَجـراً  َعَليهِ  اَسَئَلكُم ال ُقل« .بگذاريد احترام و مودت باشند، مي البيت اهل كه)يك

هَ  و مـودت  مگـر  ندارم شما از مزدي و اجر خواست در هيچ بگو 2»الُقربى فِى الَمَود 
   .خويشاوندانم به نسبت دوستي

ِ  َرُسولَ  يا :قاُلوا« ُ  اََمَرنـا الـذينَ  هُؤاالءِ  َمن اّهللاٰ َتهِم؟بَِمـ اّهللاٰ قـالَ  َود  
ٌ
 َو  فاطمـه و َعلـى

»َوَلدِها
 اسـت  داده دسـتور  ما به خدا كه ييها اين  خدا رسول اي :گفتند مردم 3

 و علـي  :فرمودنـد   پيـامبر  هستند؟ كساني چه بورزيم مودت ها آن به نسبت كه
                                     

  ٤٧آيه  ،سوره سبا ،. قرآن١
  ٢٣آيه  ،شوری سوره ،قرآن. ٢
  ٤١٠ص  ،٢٠ج  ،تفسير نمونه ،ناصر ،. مكارم شيرازی٣
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  فاطمه فرزندان و فاطمه
  :فرمودند  اكرم رسول همچنين

ِ  كِتابَ  َلينَ الَثقَ  فيكُم تاِركٌ  اِّنى«   َيـرِدا َحّتـى َيفَترقـا َلم َفاّنُهما ِعتَرتى و اّهللاٰ
ّ
 َعَلـى

»الَحوضِ 
 و خـدا  كتـاب  يكـي  گـذارم،  مـي  بهـا  گران چيز دو شما ميان در من ١

 .بپيوندند من به كوثر حوض در تا شوند نمي جدا هم از كه عترتم ديگري

 ؟است كدام  معصومين به نسبت ( دوستى ) تد وَ مَ  یها راه

 معصـوم  امـام  مگر .نيست  پيامبر دختر و كوشه جگر  زهراء حضرت مگر
 يـا  و كنـيم  عمـل  آيه اين به چگونه پس باشند؟ نمي  زهراء حضرت فرزندان

 و هـا  زمـان  همـه  براي كه آيه اين به خواهم مي و ام شده مسلمان تازه من اگر
 در و باشـم  دهآور بجـا  را مطلب حق كه كنم عمل چگونه باشد ها مي مكان همه

 نگردم؟  خدا رسول شرمنده و مؤاخذه آخرت

 :(محبت و دوستى ) تد وَ مَ  یها راه

 و امري اگر و رسيديم مي خدمتشان بايد بوديم ها آن حيات زمان در اگر .1
 .كرديم مي اطاعت داشتند دستوري

 در بايد داشت دشمني آنان با و نمود مي تعرض آنان به نسبت كسي اگر .2
 كـرديم  مـي  كمك البيت اهل به و ايستاديم مي البيت اهل دشمنان برابر
 .ايم نكرده مودت اظهار عمال وگرنه

 كنيم عمل هم بايد و بماند زمين روي كه بگذاريم نبايد را آنان احاديث .3
 بـه  نسـل  و سينه به سينه و باشيم كوشا آن تبليغ و نشر به نسبت هم و

 .برسانيم آيندگان و ديگران به نسل

                                     
  ٤٩ص  ،فاطمه الزهرا (س) ،عالمه امينى ،١٤ص  ،٣ج  ،مسند احمد ،احمد ،. ابن حنبل١
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 كـه  كـاري  اقـل  حـد  نداريم را آنان خدمت در حضوري تخاراف كه اآلن .4
 در چـه  و تولـدها  در چه را آنان كلمات و نام و ياد دهيم انجام توانيم مي

 در مفصـلي  جشـن  آنـان  تولد در توانيم مي اگر .بداريم گرامي ها شهادت
 در اگر ؛ ونماييم خوشحالي اظهار و بيندازيم را ها هيئت و تكايا و مساجد

 كـارتن  يـك  يـا  و جعبـه  يك الاقل كنيم مديريت تونيم نمي دحدو اين
 بـه  يمـان ها نـوه  يـا  و فرزنـدانمان  همراه و بگيريم شيريني و بيسكويت
 نماينـد  توزيع يمانها نوه يا و فرزندمان درس كالس در تا ببريم مدرسه

 يكـي  تولد امروز كه بدانند و شوند خوشحال هم ديگر آموز دانش چند و
 يك حداقل دهيم، انجام توانيم نمي هم را اين اگر .است البيت اهل از

 منـزل  بـه  فرزندانمان براي و بگيريم بستني مقداري يا و شيريني جعبه
 معصـومين  كـدام  تولد كه كنيم اعالم و نماييم خوشحالي اظهار و ببريم
 اهل نام و ياد و دهند ادامه را سنت اين ما رحلت از بعد هم آنان تا است
 .بدارند گرامي البيت

 كـه  را چهار شماره ه را توانيم مي معصومين شهادت تاريخ به نسبت .5
 غمگين روز ان در دهيم. انجام آن مناسب و بترتيب گرديد، ذكر باال در

 دعـوت  منـزل  بـه  را مداحي و روحاني يك يا و نماييم عزداري و باشيم
 رانديگـ  بـه  و بخوانند روضه و بگويند البيت اهل ذكر ما براي كه كنيم
  نماييم. اعالم هم

  

  حجاب
   ، كجای قرآن آمده است؟پوشيدنگويند: چادر پوشيدن، و مقنعه سر  مى
 ؟دييـ نما مـي  و به آن عمـل  ديكن مي قبول اي: اگر در قرآن آمده باشد آمييگو يم

  .ديقول داد مييگو مي بله، ديگو مي
   يو منطق ي. دوم جواب عقليجواب نقض يكي؛ ميده مي جواب به ان دو

   :ياول، جواب نقض جواب
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   )(غير منطقى نقضىجواب  جواب اول
كلمه چادر نوشـته اسـت!    ليسمت راست ذ هيفالن، سطر فالن، در حاش صفحه

ندارد و چادر هـم كلمـه    هيقرآن حاش ديكه بگو ميشو مي منتظر عكس العمل او
ـ  يفارس داد پـس   يهسـتند. اگـر همچـون جـواب     ياست و در قرآن كلمات عرب
 امدهين يكه پس در قرآن كلمه چادر فارس مييگو مي ارد است و به اوو ييزهايچ

ـ آن آمده باشد، قبول است ناچار اسـت بگو  يكلمه عرب دياست و لذا با بلـه و   دي
   .ميشو مي وارد مراحل بعد

بنـده   مييگـو  مـي  ندارد به او هيكه قران حاش ديميمتوجه مطلب ما نشد و نف اگر
و  دي، اگر قرآن خوانـده باشـ  ديهم قبول كرد گفتم شما ساده يزيچ كيخدا من 

 هيقـرآن حاشـ   دارد؟ مسـلماً كـه   هيقرآن حاش اي، آديبا قرآن سر و كار داشته باش
ـ صفحه و شما كه قـرآن هـم    ميندارد. حال من بگو ات  يمرتبـه در زنـدگ   كي

كـه   ديشـو  مـي  چگونه متوجـه  !ديترجمه آن را هم نخوانده ا يو حت ينخوانده ا
   ...... ننوشته است؟ و ايته قرآن نوش يكجا

  

   جواب دوم: جواب عقلى و منطقى

سـركردن   يمتفاوت راجع به حجاب و چادر و مقنعـه و روسـر   اتيقرآن در آ در
  .ميآور مي نجايرا در ا ها از آن يشده است كه قسمت انيب
   :دييتوجه و دقت نما 59 هيسوره احزاب، آ به

، ُقـْل ِألَْزٰو  بِى
َها النِمـْن ٰيا أَي اِجـَك َو َبٰناتِـَك َو نِٰسـاِء اْلُمـْؤِمنِيَن ُيـْدنِيَن َعَلـْيهِن

  .َجَالبِيبِهِن ٰذلَِك أَْدنٰى أَْن ُيْعَرْفَن َفٰال ُيْؤَذْينَ 

بلند بر خـود   يچادرها"! به همسران و دخترانت، و زنان مؤمنان بگو: امبريپ يا
شناخته شوند، و مـورد   يكدامنتر است، تا به عفّت و پا عمل مناسب نيا فكنند،يب

  ."رنديآزار قرار نگ
  ؟يچ يعني»  بيَجالب« ديدان يم
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ـ  يلغت عرب كياست، » جلباب«جمع » بيجالب« اسـت كـه در زبـان     يو قرآن
 پوشـاند  ياست كه تمامِ بدن و سر و گردن را م يبلند ي پارچه يبه معنا يفارس
ـ ا ها يرانيا ينعياست.  يچادر فارس اي؛ همان ملحفه بزرگ شوديكه م پارچـه   ني

آن هـم   يو رنگ مشك ،دركه شده است چا اند به آن داده ييبايبزرگ را شكل ز
كنـد و از   مي دفع شهوت يبدون حكمت نبوده است. رنگ مشك ها يرانيدر نزد ا

ـ نما مي يريشهوت جلوگ كيتحر كـه   يبـر خـالف رنـگ قرمـز و سـرمه ا      .دي
است و گرنه اسالم  ها يرانيتكار ااب يرنگ مشك ني. و ادينما مي شهوت كيتحر

ـ و چـه آقا  هـا  افراد چه خـانم  دارددوست  شتريبهداشت ب تيبه خاطر رعا از  اني
   .استفاده كنند ديرنگ سف

  .در قرآن آمده است يكه چادر فارس ميريگ مي جهينت پس
  هم در قرآن آمده است؟ ها آيا آن ؟حاال مقنعه و روسری و شال چى

   :دييوجه و دقت نمات 31 هيسوره نور، آ به
ُقْل لِْلُمْؤمِنٰاِت يَغُضضَن مِن َابصارِهِن َو يَحَفظَن ُفـُروَجُهن َو اليُبـديَن زينَـَتُهن اِالّ �

 َو َال يُبْدِيَن زِينََتُهن َعلٰى ُجيُوبِهِن ما َظَهَر مِنها َو ْليَْضرِبَْن بُِخُمرِهِن.  

ود را ( از نـامحرم ) فروبندنـد و دامـان    خـ  دگاني! به زنان مؤمن بگو دامبريپ يا
ـ خود را بجز آنچـه نما  نتيرا حفظ كنند و ز شيخو اسـت ( ماننـد دسـت و     اني

خود افكنند،  يها نهيخود را بر س يها و مقنعه ها ي) آشكار نسازند و روسرصورت
    .آنها پوشانده شود نهيتا گردن و س

 يباشـد بـه معنـ    مـي  يربو ع يلغت قران كيباشد كه  مي »خمار«جمع  »خُمر«
  .باشد مي يو مقنعه در زبان فارس يروسر

»جمع  »وبيج»است نهيگردن و س يبه معن »بيج.  
كـه سـر و    ،يبنـداز  ات نهيرو س يو شالت رو، طور يروسر دي: باديگو يم قرآن

ـ ز يها نتيرو بپوشاند، و ز ات نهيگردن و س مثـل گردنبنـد و گوشـواره و     رش،ي
  .م نشودلباس و ... هم معلو
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شده اسـت كـه    حيحجاب تصر يهم، به مسأله  ميقرآن كر گريچند سوره د در
   .موضوع دارد تينشان از اهم

در  ايـ آمده اسـت: ح  اني(حجاب) سخن به م ايگوناگون از ح راتيقرآن با تعب در
در راه رفـتن   ايـ ح )،32در طـرز سـخن گفـتن (احـزاب      ايـ ح )،108زبان (انعام 

در نگاه كردن  ايح )،53(احزاب  يهمانيدر مجالس مدر شركت  ايح )،25(قصص
 بـه منـازل (نـور    وروددر  ايـ ح )،273(بقـره  يدر امور اقتصاد ايح )،31و  30(نور
  .)59و58

  

  :در راه رفتن در اسالم حجاب رعايت

ـ فرما مـي  بيدخترشع فيدرباره تعر :ديفرما مي 25 هيقصص آ در سوره قرآن ، دي
َعَلـى « رفـت  يراه مـ » يتَمشـ «، » اءٍ ياْسـتِحْ َعَلـى   ىَتْمشـ« بـود  يدختر خوب

  .رفت يراه م ايح يرو» اءٍ ياْستِحْ 
ـ نبا هـا  زن " بِأَْرُجِلهِن  ْضرِْبنَ يَ وال  " :ديفرما مي 31 هيو قرآن در سوره نور آ   دي

بودندكه خلخـال (مثـل النگـو) بـه      يزنان ميبكوبند. در قد نيبه زم را شانيپاها
و جلـب   شـدند  يو مردم متوجه م كرد يصدا م رفتند يراه م يبود، و وقت شانيپا

رفتارهـا را   ليقب نيو جامعه، ا ها سالم ماندن قلب اطربه خ خداوند شد. مي توجه
  .منع كرده است

  :با زنان ) حجاب در كالم (نحوه ی سخن گفتن
ْن َوراِء َو إِذا َسأَْلُتُموُهن َمتاعاً َفْسَئُلوُهن ِمـ آمده است: 53 هيدر سوره احزاب آ 

 كند بلكـه  نمي را منع ي، كسامبريدر مورد صحبت كردن با زنان پ اسالم ِحجاٍب.
ـ ريو بگ ديـ بده غمبريبه همسران پ يزيچ دي، اگر خواستديگو مي  يا ضـابطه  ،دي

از  يعنـ ي » ِمـْن َوراِء ِحجـابٍ « نهـا ياز ا دي، سؤال كن» َئُلوُهن َفْس « ديداشته باش
 بـه  و پرده وجـود داشـته باشـد،    ميحر كيامحرم شما و ن نيب يعنيپشت پرده. 

   .نباشد ميضابطه وحر تيو بدون رعا يراحت



 285 □ شهادت از بعد سالم اهللا عليها فاطمه چهارم: فصل

 

ـ  ييخـود نمـا  ، تبّرج. اسالم با ستيمخالف ن با حضور زن در جامعه اسالم  يوب
كه زنـان   ديد ميخواه ميداشته باش ياگر مطالعه ا خيتار در مخالف است. يعفّت
  .اند هم انجام داده يبزرگ يو كارها اند در جامعه حضور داشته يبزرگ

حرف بزند اما با كرشمه وناز وخضـوع   ديگو يزن حرف نزند، م ديگو ياسالم نم 
َفال َتْخَضْعَن « :ديفرما مي 32 هيدر سوره احزاب آ در مقابل نامحرمان حرف نزند؛

 خضوعاز » تَخْضَعنَ « » َقْلبِهِ َمَرٌض َو ُقْلَن َقْوالً َمْعُروفاً   بِاْلَقْوِل َفَيْطَمَع الذی فى
»  ْطَمـعَ يَ فَ « نكـه يا ينازك و با كرشمه نباشد. چرا؟ بـرا  زنند يحرف كه م يعني

كه در قبلش مرض است. قرآن  يآن كس»  َقْلبِهِ َمَرٌض   ىف یالذ« كند يطمع م
  »َفال َتْخَضْعَن بِاْلَقْولِ «بانامحرم خاضعانه نباشد.  تانيگفتگوها ،ها خانم ديگو يم

   شمحجاب چ

 يبـدون اجـازه وارد خانـه كسـ     يكسـ  يحفظ عفت عموم ي: براديگو مي قرآن
 ي، اگرخواسـتند وارد خانـه كسـ   انـد  دهينرسـ  فيكه به تكل ييها بچه ينشود. حت

ـ وارد شـوند با  پـدر و مـادر   يخصوصـ  ميدر حر ايو  بشوند در بزننـد و اجـازه    دي
  .رنديبگ

ذيَن َمَلكَْت  يا أَيَها :ديفرما مي 58 هيدر سوره نور آ قرآن ذيَن آَمُنوا لَِيْسَتأْذِنْكُُم ال ال

اٍت ِمْن َقْبِل َصالةِ اْلَفْجرِ َو حـيَن  ذيَن َلْم َيْبُلُغوا اْلُحُلَم ِمْنكُْم ثَالَث َمر أَْيماُنكُْم َو ال

هيَرةِ َو ِمْن َبْعدِ َصالةِ اْلِعشاِء ثَالُث َعـْوراٍت لَ  كُـْم َلـْيَس َتَضُعوَن ثِياَبكُْم ِمَن الظ

اُفوَن َعَلْيكُْم َبْعُضكُْم َعلى َطو ُن   َعَلْيكُْم َو ال َعَلْيهِْم ُجناٌح َبْعَدُهن َبْعٍض كَذلَِك ُيَبـي

ُ َعليٌم َحكيمٌ  ُ َلكُُم اْآلياِت َو اّهللاٰ    اّهللاٰ
ايد، بايد كسانى كه برده ملكى شـمايند و كسـانى از    كسانى كه ايمان آورده اى

اند (هنگام ورود به مسكن  هم) نرسيده يو جنس يعقل ي(حت د بلوغشما كه به ح
شخصى شما) سه بار (در سه وقت) اجازه بگيرند (و سر زده وارد نشوند)، قبل از 

ـ آور مـي  در اهـاى خـود ر   نماز صبح و هنگام ظهر كـه لبـاس    (لبـاس نـازك   دي
ذشـته  و پس از نماز عشا كه (اين اوقات) سه وقت خلوت شماست، گ )ديپوش مي
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از اين (سه وقت) بر شما و بر آنها گناهى نيست (كـه بـدون اجـازه وارد شـوند،     
چرخند (يا شما بـا   زيرا) آنها پيوسته (بر حسب ضرورت معاشرت) به دور شما مى

داريد و طلبيدن اذن مشكل است). اين گونـه خداونـد    آمديكديگر كار و رفت و 
  .دان است اوند دانا و مصلحتكند و خد آيات (احكام) را براى شما بيان مى

َو إِذا َبَلَغ اْألَْطفاُل ِمْنكُُم اْلُحُلَم َفْلَيْسَتأْذُِنوا كََمـا  :ديفرما مي 59 هيدر سوره نور آ و

ُ َعليٌم َحكيمٌ  ُ َلكُْم آياتِهِ َو اّهللاٰ ُن اّهللاٰ ذيَن ِمْن َقْبِلهِْم كَذلَِك ُيَبي اْسَتأَْذَن ال   
) رسيدند پـس بايـد (در   يجنس ايو  يرشد عقل( بلوغ چون كودكان شما به حد و

تمام اوقات وارد شدن به اطاق پدر و مادر) اجازه بخواهند چنان كه كسـانى كـه   
  .خواستند قبل از آنها (به سن بلوغ رسيده) بودند اجازه مى

ـ فرما مي 30 هيقران در سوره نور آ گريد يجا در مـنْ   غُضُّواي نَيقُلْ للْمؤْمن«ك  دي
مصارِهنگاه كنند  ي( طور ندازنديب نييخود را پا يها به مردان مؤمن بگو چشم » أَب

  .اندازنديب نييچشم خود را پا يحفظ عفت عموم يبرا يعني ) ننديكه نامحرم را نب
ـ  يينمـا  خـود  . اسالم با تبـرّج، ستيمخالف ن با حضور زن در جامعه اسالم  يوب
كه زنـان   ديد ميخواه ميداشته باش يعه ااگر مطال خيتار در مخالف است. يعفّت
  .اند هم انجام داده يبزرگ يو كارها اند در جامعه حضور داشته يبزرگ

نكردند؟  ي(ع) كربال نرفتند و در شهرها و مسجدها سخنران نبيحضرت ز مگر 
داشت و حضـرت رسـول او را    يدر مسجد سخنران يكه زن ميدار خيدر تار يحت
  .كرد قيتشو اريبس
حال كه در جامعه  نيع در زمانش بود. يتاجر نمونه  امبري(س) همسر پ جهيخد
  .از حجاب و عفّتش كمرنگ نشد يا ذره داد، مي انجام يبزرگ ياقتصاد تيفعال

 گـه يد ...يكه در قرآن هم چادر بـود، هـم روسـر    ديدي، دزميخوب و عز خواهر
  ... ديندار يا بهانه

  ...ها سر همين حجابه تمام جنگ

جنگ امروز اسـلحه   كه حجابِ تو رو بردارند... نهيقصدشون ا ...يآزاد نگيم اگر
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ـ  نا،يناب رِيفق ينشد جلو ي... حضرت زهرا (س) راضخواد يچادر م خواد،ينم  يحتّ
  حاضر بشه. اگه الگوت فاطمه زهراست، بسم اهللا... حجاب يب يا لحظه

 
  حجاب  بى خانمپوشيده و خانم تفاوت 

  داستان اول: 

  حجاب بود  بى وانى كه همسرشماجرای ج

كـرد برايتـان    مي دانم ماجرايي را كه يكي از دوستانم نقل مي در اين جا مناسب
  ذكر نمايم: 

هاي عمومي شهر، مشغول  مي گويد: روزي همراه همسرم، در يكي از گردشگاه
كردم و از بـوي عطـر و    مي نظر ها و چمن ها قدم زدن بودم، در حالي كه به گُل

حجـاب بـود از كنـارم     بـي  بردم، جواني كه همسرش مي ذير آنجا، لذتنسيم دلپ
ما همسر خـود را در چـادر   دانم چرا ش نمي هيچگذشت و با حالت تمسخر گفت: 

  ايد؟  حبس كرده
ي هـا  آيا همسر من كه آزادانه با سر برهنه مشغول قـدم زدن اسـت، از موهبـت   

  قرار گرفته است؟ برد يا خانم شما كه در بند چادر مي طبيعت بهتر لذت
من از طرز برخورد او و اينكه بدون مقدمه اين چنين جسارت كرد هـيچ خوشـم   
نيامد. متانت و خونسردي خود را حفظ كردم و احساس كردم كـه بـا يـك فـرد     
بيمار روبرو هستم نه يك انسان متعادل و سالم. زيرا هرچه باشد همان طور كه 

من هم بـه عقيـده و مـرام     د،صب داراو به عقيده واهي خود سخت دلبسته و تع
  باشم. مي خود معتقد

  پرسشي نمايم؟ دهيد از شما  مي به او گفتم: آيا به من اجازه
  گفت: بگو!
  ي بسياري باشد؟ها حجاب و بانوي با حجاب تفاوت بي كنيد ميان زن نمي گفتم: گمان
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  گفت چه تفاوتي؟
ومي و همگـاني  شخصـي و اتومبيـل عمـ   كنيـد تفـاوت اتومبيـل     مي گفتم: فكر

  ) چيست؟ (تاكسي و اتوبوس
در اين است كه: اتومبيل عمومي و همگاني مورد اسـتفاده   ها پاسخ داد: فرق آن

  عموم است ولي اتومبيل شخصي، تنها به صاحبش اختصاص دارد!
حجاب كاالي همگاني است. زيرا همـه مـردم قـادر     بي گفتم: دوست عزيز! زن

يش بـه ديـده   هـا  زيبـائي ش آزادانه نظر كنند و به خواهند بود تا به سيما و اندام
شهوت بنگرند و كامجويي نمايند. كه البته اين گونه حوادث زيـاد اتفـاق افتـاده    

  است. 
كنند  مي ديوار است كه همه به درون آن نگاه در و حجاب مانند باغ بدون بي زن
  شوند. مي وارد آن باغ چه بسا و

در پيكـر   بـي  زني به اتومبيل همگاني و باغفرماييد: كه چنين  مي گفتم: تصديق
شباهت زيادي دارد! در حالي كه بانوي با حجاب، تنها به شوهر خود اختصـاص  

سـر و  بينند و بد انديشان با او تماسي ندارنـد و   نمي دارد و بيگانگان هر گز او را
گيـرد و پوشـيده    نمـي  صورت و اندامش در برابر ديدگان هوس باز و خائن قـرار 

از خطرات در امان است و شخصيتش هم محفوظ است. عالوه بر ان نزد  است.
همسرش محبوب، عزيز و بزرگ خواهد بود. او اطمينان دارد كه وي تنها بـه او  

  تعلق دارد و با هيچ كس، تماسي بر قرار نكرده و نخواهد كرد. 
چون سخن به اين جا رسيد، آثار شرم و تـأثر را در سـيماي آن جـوان مشـاهده     

  ............. به همين خاطر از ادامه صحبت خوداري نمودم.   كردم
 او در حالي كه عرق شرم برپيشاني داشت و در برابـر مـا احسـاس سـرافكندگي    

خـواهم.   مـي  گفت: من منظوري نداشتم و از اينكه مزاحم شدم معذرت ،كرد مي
يي كه مطرح نموديـد كـامال بجـا و صـحيح اسـت.      ها ي شما و مثالها صحبت

اميدوارم خداوند به من و همسرم توفيق دهد تا با آب توبه، آثار گنـاه گذشـته را   
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  پاك نماييم. 
ي هـا  ن جوان، در حالي كه سر بـه زيـر داشـت، بـا حالـت خـود، گفتـه       آهمسر 

كرد و شايد دوست داشت تا اگر چادر و يا مقنعه  مي شوهرش را تصديق و تأييد
  خود را بپوشاند.بدهيم تا او اضافي نزد ما هست، به اي 

گرفتند كه من مطمئن بودم وقتي كه از گردشـگاه   مي آنان در حالي از ما فاصله
   خارج شدند و به اولين فروشگاه پوشاك رسيدند يك روسري خواهند خريد.

عنايـت نمايـد و    هـا  خداوند به همه ما توفيق توبه و پشيماني از گناهان و خطـا 
 اند بر (ص) و حضرت زهراء (س) فرمودهپوشش خود را آن طوري كه خدا و پيام

  1عمل نماييم.
  داستان دوم: 

  تصوير در فرودگاه 
ي عربي بر روي يكـي  ها كرد در يكي از فرودگاه كشور مي يكي از دوستان نقل

ي آن دو تصوير كنار هم كشيده بودند. در يك تصـوير، عكـس   ها از ديوار سالن
و حشـرات   ها د و انواع مگسيك شكالت بود كه پوشش و كاغذ آن باز شده بو

بر روي آن نشسته بودند و منظره خوبي نداشت و بـاالي سـر ان تصـوير يـك     
حجابي بود. در تصوير ديگر عكس يك شكالت كشيده بود كه پوشش  بي خانم

اي هم بر روي مگس و حشره و كاغذ آن باز نكرده بودند و ار طرفي هيچ گونه 
  و سالم بود.   زآن ننشته بود و تمي

  

  سوم داستان 

كشـند؟ چـرا بـه دور خانـه      مـي  ديوار ها به دور باغ چرا د!آيا تاكنون فكر كردهاي
 ها كشند؟ چرا به دور طال و هديه مي چادر ها كشند؟ چرا به دور اتومبيل مي ديوار

  دهند؟ و ......؟  مي پوشش قرار
                                     

  وسفي ،ىآبادان ،ترجمه ،خواهرم حجاب سعادت است ،ميمحمد ابراه ،ىنيقزو یموحد. ١
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و  هـا  را كه برشمرديم ارزشمند و گـران بهـا هسـتند. آيـا خـانم      ها زيرا همه اين
يـي كـه    هـا  از ايـن ، اسـت و معنويـت و آرامـش    جنسيت زن كه مظهر زيبايي

بـدون پوشـش و حجـاب در     را ها آنشمرديم، كم ارزشمند تر هستند. پس چرا 
 هـا  گـردانيم و همـه از آن   هـا مـي   و خصوصا در عروسـي  رخيابان و كوچه و بازا

  گردند.  مي مورد چريدن واقعبا عرض معذرت استتفاده و 
باشـد بـه حجابـت و     مي واهر و دختر محترم با ايمان كه حيا نشانه ايمانپس خ

و نسبت به آن تعصب داشـته بـاش زيـرا تعصـب در امـور       پوششت افتخار كن
جهالت بد است نه در امور ارزشي و يقينيات كه كالم خداست. پس آفرين بر تو 

ا و آراسـته ايـد و خشـنودي خـد    روپوش كرامت و شرف و عـزت  خود را به  كه
پيامبر (ص) و ائمه (ع ) و حضرت زهراء (س) را به دست آورده ايد و كسي هـم  

  كه رضايت آنان را به دست آورد، جايگاش بهشت برين خواهد بود انشاء اهللا. 

  حجاب از نظر علمى و روانشناسى

بايـد پوشـش    هـا  خـانم شبهه ايجاد كنند كه چرا  ها يبعضدر اينجا ممكن است 
مثال آقايان  طور به د اما آقايان از پوشش كمتري برخودارند؟بيشتري داشته باشن

و پاها را تا زانو برهنه نمايند؛ اما خـانم بايـد    ها دستسينه،  سر، گردن توانند يم
  نيست؟ تبعيض اين همه جاي خود را بپوشند؟ آيا

: همـه جـاي خـود را    كنـد  يمتأكيد  ها خانمدر جواب بايد گفت: اينكه اسالم به 
از بدن را الزم ندانسته است، به خـاطر ايـن    ييها قسمتبراي آقايان،  بپوشيد و
. باشـد  يمـ متفـاوت   ها خانمآقايان با  ديدگاه شهواني روانشناسي، ازنظر است كه

از راه چشم نيست، بلكه از راه سـامعه والمسـه اسـت.     ها خانمتحريك شهواني 
. شـوند  يمتحريك  و لمس كردن )شنيداري(گوش  يلهوس بهبيشتر  ها خانميعني 

شـايد   شوند ينماگر به سر و گردن آقايان نگاه كنند تحريك شهوت  ها خانملذا 
؛ بيننـد  ينمـ را مثل خـواهر خـود    ها آنآقايان  را مثل برادر خود ببينند. اما ها آن
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 آقايـان  است و برعكس، يزبرانگتحريك  ها خانميعني گفتار شيرين آقايان براي 
 چشـم و ديـدن تحريـك    يلهوسـ  بـه بلكـه   شـوند  ينمـ با گوش تحريك شهوت 

تمـام بـدن    آقايـان) (گفته است در مقابل نامحرم  ها خانم. لذا اسالم به شوند يم
و براي خود شـما و جامعـه،    شوند يمخود را بپوشانيد كه مردان تحريك شهوت 

هـاي شـيطان   از تيراسالم نگاه به نـامحرم را تيـري    .آورند يممشكالتي را ببار 
  مؤيد همين مطلب روانشناسي است. ،داند يم

  در توضيح مطالب فوق بايد گفت:
و در  باشـند  يمـ  گـوهر  و ذات يـك  از خلقت مانند؛ جهاتي از مرد و زن .1

 بيـان  و قلـم  آزادي علـم،  تحصيل همانند اجتماعي حقوق از يمند بهره
 با فراواني يها تفاوت روحي و فيزيكي ازلحاظ ولي .هستند مساوي ،...و

 و حفظ همچون احكامي تا شود يم باعث اختالفات همين كه دارند، هم
 زن. باشـند  داشـته  را خود به مخصوص قانوني جامعه، در حجاب رعايت
 خود را بگويند بايد زن به قهرا است، شيفتگي مظهر مرد و جمال مظهر

  .مرد  به نه نده، نمايش، قرار معرض در
  :فرمايند يم چنين مورد اين در طباطبايي عالمه .2
 چـون  دارد، اخـتالف  مرد با جهاتي از مشتركات، بودن دارا عين در زن« .3

 اعصـاب،  ،ها يانشر قلب، مغز،: نظير زنان متوسط ساختماني هاي يژگيو
 از اسـت  شـده  داده توضيح يكالبدشناس در كه آنچه طبق وزن، و قامت

 موجـب  مسـئله  ايـن  و اسـت  مؤخرتر ها يژگيو همان در مردان متوسط
 جسـم  مقابل، در و باشد مرد از تر نرم و تر يفلط زن مجس كه است شده
 رقـت  دوسـتي، : نظير لطيف احساساتي و. باشد تر سخت و تر درشت مرد
 مـرد  در گرايـي  يشـه اند و بيشـتر  زن در جويي آرايش و زيباگرايي قلب،
 انديشـه « مرد زندگي و» گرا احساس« زن زندگي ؛ينبنابرا. شود تر فزون
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  1.»است» گرا
 شـده  گفته نكات بر عالوه زنان براي كامل و بيشتر پوشش زومل دليل.  .4

 جمال مظهر زن زيرا دارد؛ وجود ها خانم در كه است خاصي هاي يژگيو
 بايـد  زن بـه  كه بيان شد، يطور همانقهرا . است شيفتگي مظهر مرد و

 دستور كه ينا با لذا. مرد  به نه نده قرار نمايش معرض در را خود بگويند
 تر پوشيده مردان عمالً است نشده مقرر) زنان مثل( مردان ايبر پوشيدن

 و كـردن  نگـاه  بـه  مـرد  تمايـل  زيـرا  رونـد،  مـي  بيرون منزل از زنان از
 بـه  بيشـتر  زن ، تمايـل بـرعكس  و خودنمـايي،   بـه  نه است يچران چشم

  .يچران چشم به نه است خودنمايي
 و كنـد  مي اييخودنم به تحريك را زن بيشتر ،يچران چشم به مرد  تمايل .5

  2.»است زنان مختصات از) نمودن بزك( » تبرج«  جهت همين به
 در زن ارزش تـا  گـردد  مي سبب زن، بيشتر پوشش كه ينا ديگر، ي نكته .6

 وسـائل  از يكي مرد و خود زن، ميان داشتن نگه حريم. رود باال مرد برابر
 از مـرد  برابر در خود موقع و مقام حفظ براي زن كه است بوده مرموزي

 وسيله اين از كه است كرده تشويق را زن اسالم. است كرده استفاده آن
 و باوقـارتر  و تـر  متـين  زن كـه  است كرده يدتأك اسالم اگر. كند استفاده

 نگـذارد  مـردان  بـراي  نمـايش  معرض در را خود و كند حركت تر يفعف
 ارزشي يب كاالي همچون و شود  افزوده زن احترام بر كه است آن براي
  3.است همگان اختيار در يراحت به كه نگردد يتلق

                                     
مفاسد  با مبارزه معاونت نشر اول چاپ بيانگر شخصيت، حجاب محمد؛ اشتهاردی؛ . محمدی١

  ناجا. اجتماعى
 صدرا. نشر حجاب، مسئله مرتضى، . مطهری،٢

 ش.١٣٧٠ناصر، نشر نهم، چاپ در اسالم، زن پوشش محسن، . قرائتى،٣
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 تعيـين  اسـالم  كـه  حـدودي  همان در زن، بودن پوشيده ؛يگرد عبارت به .7
 افـراد  تعـرض  از را او زيـرا  اوسـت؛  بيشتر و احترام كرامت موجب كرده،
 بلكـه  نيست محدوديت حجاب پس ،دارد يم مصون اخالق فاقد و جلف

 را جامعـه  مصونيت هم و اردد پي در را زن مصونيت هم است مصونيت
  .گناه به شدن آلوده در

 بـه  رسـيدن  بـراي  كه است موجودي انسان اسالمي، فرهنگ اساس بر .8
  .انسـان  فيزيولوژي ساختار به توجه .است گرديده خلق معنويت و كمال
 هاي تفاوت با مستقيم اي رابطه مرد لباس با آن تفاوت و زن پوشش نوع

 فيزيولـوژي  مورد در علمي تحقيقات در. دارد مرد و زن روحي جسمي و
 هـاي  محرّك به نسبت كه مردان شده ثابت مرد و زن شناسي روان نيز و

 و است زيادتر بينايي حس تأثير چون و ترند حساس انگيز شهوت چشميِ
 ديگـر  سـوي  از است، ديدن به قادر وسيعي ميدان دور و فاصله از چشم
 دارد، مـردان  انقطـاع  بدون و تيكنواخ صورتي مرد در ها هورمون ترشّح

 امـا  گيرنـد  يمـ  قرار شهواني هاي محرّك تأثير تحت گسترده صورتي به
 حسـي  هـاي  محـرّك  به و ترند حساس درد و لمس حس به نسبت زنان
  .دهند مي پاسخ

 مسـئله  يـك  از اسالم در حجاب: گفت توان يم فوق مطالب به توجه با .9
 التـذاذهاي  انـواع  دخواهـ  مـي  اسـالم  .اسـت  گرفته ريشه اساسي و كلّي

 در و خـانواده  محـيط  بـه ) ديگـر  نـوع  چه و لمسي و بصري چه( جنسي
 فعاليت و كار براي تنها اجتماع و يابد اختصاص قانون شرع و چهارچوب

 جنسي ييجو لذت با جامعه را در حضور كه غربي سيستم برخالف باشد،
 اسـالم . ريزد يم هم به را جنسي امور تنظيم و تعديل و آميزد يم هم به

 هـدف،  ايـن  تـأمين  بـراي  و اسـت  محيط دو اين ميان به تفكيك قائل
 بـه  پوشـش  در بندوباري يب زيرا است، نموده توصيه را حجاب و پوشش



  زيستن الگوي سالم اهللا عليها فاطمه  □ 294

 

 جنسي رابطه در محدوديت عدم و غريزه تحريك در ظابطه عدم معناي
  .نيست پوشيده كسي بر آن شوم كه آثار است

 و عفـاف  حيـا،  او جسماني ضعف جبران و زن واقعيت ارزش باال رفتن  .10
  .باشد مؤثر مرد بر تأثيرگذاري و او عاطفي نقش در تواند يم زن حجاب

 بـراي  بلكـه  نيـاورده،  زن حـبس  و محـدوديت  بـراي  را حجـاب  اسالم .11
 و ركـود  بـه حـبس،   راضـي  اسـالم  زيرا است، كرده توصيه او مصونيت
 حـريم،  حفـظ  و عفـاف  رعايت با بلكه نيست، زن استعدادهاي سركوبي

 تجـاري  و شهواني استفاده سوء از اما اجتماع داده در را زن حضور اجازه
  .است كرده منع

 درصـدد  كـه  باشـد  يمـ  هـرزه  مردان محدوديت، موجب حجاب واقع در .12
 ايـن  دسـت  از زنان مصونيت هستند و حدوحصر يب و آزاد هاي ييجو كام
 در مطهـري  اداسـت  فـوق  مطالـب  بر عالوه. است منظور مردان از گروه
 كه ينا علت اما: گويد يم يافته اختصاص زنان به حجاب چرا كه ينا بيان
 بـه  ميل كه است يافته، اين زنان به اختصاص پوشش، دستور اسالم در

  .است زنان مخصوص خودآرايي و ييخودنما
 همچنـان  شكارچي، زن و است شكار مرد ها دل و ها قلب تصاحب ازنظر .13

 زن يـل م .شـكارچي  مرد و است شكار تن، زن و جسم تصاحب ازنظر كه
  .شود مي ناشي او گري شكارچي حس از ييخودآرا به

 و نمـا  بـدن  هـاي  لبـاس  مـردان  كـه  نـدارد  سـابقه  دنيـا  جـاي  هيچ در .14
 طبيعـت  حكم به كه است زن اين .برند كار به كننده يكتحر هاي آرايش
 خـود  قهدام عال در و باخته دل را مرد و كند دلبري خواهد يم خود خاص
 مخصـوص  هاي انحراف از برهنگي، و تبرّج انحراف بنابراين .سازد اسير
 به عبـارت  است گرديده مقرر آنان براي هم پوشش دستور و است زنان
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 پـذيري  يـك تحر و زنانـه  خـاص  زيبايي و جنسي كشش و جاذبه: ديگر
  .حكم است اين هاي علت از يكي مردانه، جنس

 ايجـاد  منظـور  بـه  زنان، براي حجاب و پوشش به الهي دستور و توصيه .15
 فريــب تنهــا كــه ايــن قبيــل از چيزهــايي و محروميــت و محــدوديت

 ارزشـمند  گـوهر  به دادن آگاهي براي درواقع بلكه ،باشد ينم اند يطانيش
 تاراج به و شود حفظ و شده و مراقبت آن از كه بايد است زنان وجود در

 و مراقبـت  باشـد،  مندترارزش چيزي هر كه است معقول كامالً اين .نرود
 بـه  و باشـد  در امـان  راهزنـان  دست از تا طلبد يم را بيشتري محافظت

  .نيايد در سودپرستان مطامع براي ابزار يك شكل
 ژن). xy( ژن مـردان  در و دارد، وجود) xx( ژن زنان در ژنتيكي لحاظ از .16

)x (زنانـه  سـاختار  او بـدن  بـه  و كنـد  يمـ  قـوي  را زن عـاطفيِ  ي جنبه 
 از يكـي . دهـد  يمـ  مردانـه  بـدن، سـاختار   بـه  هـم ) y(ژن و شـد بخ يم
 كـه  اسـت  دارد، ايـن  وجـود  مـرد  ي مردانـه  سـاختار  در كه هايي يژگيو

 موجب و آورد يم تر يينپا جنسي، مسائل با مواجهه در را او يريپذ تحمل
 كـه  اسـت  اسـاس  همين روي. شود تحريك ها خانم از زودتر تا شود يم

 معـرض  در تـا  اسـت  كرده واجب ها خانم براي را حجاب متعال، خداوند
 تـا  شود يم موجب حجاب. نگيرند قرار مخالف جنس ي دزدانه يها نگاه
 و فـردي  هـاي  يتفعال مشغول يراحت به و كنند زندگي آرامش با ها خانم

  .باشند خود اجتماعي
 همـين  به دارد؛ بيشتري جذابيت و زيبايي و لطافت جسمي، ازلحاظ زن .17

 گونـه  يـن ا مـرد  كـه  يدرحال. است ديگران نگاه و ردتوجهمو بيشتر دليل
 جذب وسيله او لطافت و زيبايي اين باشد مراقب بايد رو همين از. نيست

 زن بـراي  حجـاب . نگيـرد  قـرار  باز هوس افراد هوس بازي و نامحرمان
 و بـازان  هـوس  يهـا  نگـاه  زهرآلـود  تيرهـاي  از او حفظ براي اي يلهوس
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 .است يگراند سوءاستفاده از جلوگيري

ها ممكن است عنوان نماينـد، پوشـش مقنعـه و روسـري      بعضي از خانم .18
شود كه هوا و اكسيژن به موهاي سـر نرسـد و باعـث ريـزش      باعث مي

اي بـراي عـدم    ها بايد گفت كه اين يك بهانـه  موها گردد! در جواب آن
از خـانمي كـه    گردد. ها مطرح مي پوشش و حجاب است كه از طرف آن

كنيم كه يك تحقيق علمـي و ميـداني    زند خواهش مي مي اين حرف را
انجام ده كه جند درصـد   پوشند هايي كه مقنعه و روسري مي درباره خانم

انـد! قطعـاً كسـي را     اند و موهاي خود را از دست داده ها كچل شده از آن
عنوان نمونه مادر و مادر خانم بنده كه خـدا رحمتشـان    كنند. به پيدا نمي

م مسن بودند كه از دنيا رفتند. من نديدم كه روسري خـود  كند هر دو ه
خوابيدنـد.   خوابيدند با روسـري مـي   را كنار بگذارند حتي شب هم كه مي

ها موهايشان نريخت و كچل هم نشدند، از طرفي هرچه  كدام از آن هيچ
باشد در بين آقاياني است كـه هميشـه موهايشـان در     كه ريزش مو مي

عنوان نمودن اين  گيرييم باشد. پس نتيجه مي معرض هوا و اكسيژن مي
  .باشد مطالب، بهانه براي فرار از حجاب و پوشش مي

 در را زن شخصـيت  مرواريـد  كه گرانبهاست صدفي چون حجاب در پايان، آري
 ي پرمخـاطره  و داغ بازار در گرانبها گوهر اين كه گذارد نمي و دهد مي جاي خود

شـود و ايـن اسـت رمـز پوشـش       فروختـه  نارزا قيمت به ران هوس هاي انسان
  كه اسالم و قران بر آن تأكيد نموده است. ها خانم
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  دهيد؟ پاسخ را تاريخي سؤال سه لطفا
  :مقدمه

 پاسـخ  كـه  بخـواهم  شـما  از و كـنم  مطـرح  را تـاريخي  سؤال سه اينكه از قبل
 بـين  وحـدت  درباره را اي مقدمه و مطلب بايد نماييد، ارائه آن به نسبت مناسبي
 اهـل  و شيعه از اعم مسلمانان. نيايد پيش سوءتفاهمي كه نمايم مطرح مسلمان
 سـنت  اهـل  و شـيعه . باشـند  داشته وحدت مشترك، دشمنان برابر در بايد سنت
 امـا  دارند، مشترك اعتقاد قبله و كعبه ،)ص( اكرم پيامبر قرآن، به نسبت حداقل
 هسـتند  معتقد شيعيان. دارند رنظ اختالف) ص( پيامبر جانشيني و امامت به راجع
 خداونـد  دستور به بنا) ص(پيامبر طرف از خم غدير در) ع( علي اميرالمؤمنين كه
 رحلـت  از بعد بايد كه گرديد معرفي) ص( پيامبر جانشين و حق بر امام عنوان به

 سـنت  اهـل  محترم و بزرگوار برادران اما. گيرد دست در را امور زمام )ص(پيامبر
 سـقيفه  شوراي لذا. باشند مي معتقد شورا انتخاب به ،)ص( پيامبر جانشيني براي
 در. كردنـد  انتخاب را) ع( علي از غير ديگري، فرد و دادند تشكيل را ساعده بني
 داشـته  كلمـه  وحدت و اتحاد باهم بايد مسلمانان كه ست شايسته و الزم اينجا
 سـني  شـيعه،  كـه  است اين وحدت از مقصود كه كنند تصور شايد برخي. باشند
 معـامالت  و عبادات اعتقادات، از اعم اموري هيچ در و شود شيعه سني يا و شود
 گونـه  هـيچ  معاشـرت  و رسـوم  ،   رسـم  ، زنـدگي  آداب و فروع و اصول در يعني

 برابـر  در تـوانيم  مي ما يعني نيست اين منظور قطعاً. باشند نداشته باهم اختالفي
 يعنـي . باشـيم  داشـته  كلمـه  وحـدت  و اداتح قرآن و اسالم خورده قسم دشمنان
 را مـذهب  و كننـد  پيدا رخنه و نفوذ نبايد مسلمانان ما صفوف در اسالم دشمنان

 كـه  كننـد  درسـت  انگليسي سني و شيعه . در نتيجهنمايند تحريك مذهب عليه
 بـه  نسـبت  عليه رمحـة اهللا خميني امام. نمايند توهين همديگر مقدسات به نسبت
 حضـرت  رهبـري  معظـم  مقـام  همچنـين  و داشتند تأكيد خيلي مسلمين وحدت
 را سـني  و شيعه بين تفرقه نداي كه آنان«: فرمايند مي اي خامنه العظمي اهللا آيت
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  ».نداند چه و بداند چه است، دشمن مزدور سني چه و باشند شيعه چه دهند سر
 را همـديگر  كـه  درحالي همديگر به توهين بدون و وحدت كمال در توانيم مي ما
 همـديگر  جماعت نماز در و بوسيم مي را همديگر پيشاني و گيريم مي آغوش در
 كتـاب  نويسـنده  خودم بنده و نماييم شركت داريم، هركدام كه تكليفي و فتوا با
 و عليـه  اهللا رمحـة خمينـي  امـام  فتـواي  بـه  بنـا  سـنت  اهل برادران جمعه نماز در

 امـا  .ام نمـوده  اقتـدا  آنـان  بـه  و ام كرده شركت اي خامنه العظمي اهللا آيت حضرت
 احتـرام  روي از خم غدير و) ص( پيامبر جانشيني و امامت با رابطه در توانيم مي
 زيـرا  شـود  روشـن  ما از هركدام براي حقيقت تا نماييم نظر تبادل و بحث هم با

 خـوانيم  مـي  حمـد  سـوره  در كه باشد نمي بيش راه يك مستقيم صراط و حقيقت
. باشـد  مـي  ما نزد در يا و است آنان نزد در يا حقيقت. »المستقيم الصراط اهدنا«

 جـاي  بـه  و است باطل بر ديگري و گوييم مي حقيقت ما از كدام هر بگوييم اگر
 در توانـد  نمي حقيقت و است اشتباه قطعاً .داريم مستقيم هاي صراط صراط، يك
 انهمـ  مطلـب،  اين. باشد معتقد مستقيم هاي صراط به كسي اگر. باشد همه نزد

 هيـك  جـان  آن گـذار  بنيـان  و گويند مي ديني پلوراليسم آن به كه است مطلبي
 و نيست كس هيچ نزد در مطلق حقيقت گويد مي ديني پلوراليسم. است انگليسي
 اگـر . اسـت  همه نزد در حقيقت نوعي به و است برده حقيقت از اي بهره هركسي
. اسـت  شـده  گويي قضتنا دچار حقيقت در باشد معتقد ديني پلوراليسم به كسي

 حقيقت در هستند معتقد القدس روح و ابن و اب به كه مسيحيت نمونه، عنوان به
 عيسـي  حضرت در نعوذباهللا خدا كه گيرند مي نظر در خدا براي جسمانيت نوعي
 مسـلمانان  مقابـل  در و اسـت  جسـم  خـدا  يعنـي  است؛ كرده پيدا تجسد مسيح،

 است درست است جسم خدا آيا ،اينجا در باالخره .نيست جسم خدا كه گويند مي
 جمع نه است درست ها اين از يكي حقيقت در است؟ درست نيست جسم خدا يا

 باشـد  نفـر  دو حتـي  يـا  نفـر  چنـد  نـزد  در تواننـد  نمـي  حقيقت يك يعني. هردو
 كنيـد،  قبول هركدام لذا !دارند نظر اختالف باهم حقيقت همان درباره كه درحالي
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 كـه  نقيضـين  اجتمـاع  شـود  مـي  هم دو هر جمع و. ايد پذيرفته را ديگري نقيض
 دو آن از يكـي  اگـر  زيـرا  .اسـت  عقلي محال و باطل نقيضين، اجتماع پذيرفتن
 حقيقـت  يـك  حقيقـت  زيرا .باشد مي نادرست و غلط ديگري قطعاً است، درست
 اگـر  اسـت،  طور همين هم سنت اهل و شيعه بين اختالف اينجا در. نيست بيش

 حقيقـت  اصـل  پـس  باطـل،  بـر  ديگـري  و گوييم مي درست ما بگويند هركدام
 يك طرف از كه باشد نمي بيش راه يك و چيز يك حقيقت و حق چون كجاست؟

 متوجـه  كـه  كنند مي اشتباه جايي يك در ها آن از يكي قطعاً. است آمده هم خدا
 حكـيم  خداونـد  از و باشـند  داشته برادرانه گفتگوي و بحث باهم اگر. باشند نمي
 خيـر واّهللاٰ . گـردد  مـي  روشـن  حقيقـت  اصـل  اهللا انشـاء  نمايند طلب كمك هم

  .للمتقين العاقبة و الحاكمين
 جالي ،ها سؤال زير در و نمايم مي مطرح را تاريخي سؤال سه اينجا در بنده حال
 را خدا ضمناً بدهيد، جواب خواستيد اگر كه ام گذاشته ها نوشتن جواب براي خالي
 و خداوند هم حاكم و داور اينجا در. نماييد عنايت كامل پاسخ و دهيد قرار حاكم

  )الحاكِمُ  ُهو الشاهِدَ  َفاِن (. باشد مي) ص( رسولش

  دهيد؟ پاسخ را تاريخي اول سؤال لطفاً
 بـا : بگويـد  و بپرسـد  مسلمانان ما از است، شده مسلمان تازه كه كسي يك اگر

 خاصي احترام و عظمت ارايد مسلمانان، شما بين در خدا پيامبر كه اين به توجه
 چـه  اسـت؟  مخفـي ) س( زهـراء  فاطمه حضرت پيامبرتان، دختر قبر چرا است،
  ؟فرماييد مي مرقوم آن براي جوابي
  جواب

.....................................................  

.....................................................  
......................................................  
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  دهيد؟ پاسخ را تاريخي دوم سؤال لطفاً
 اهـل  محتـرم  بـرادران  از همگي است، آمده پاورقي در آن منابع كه حديث اين

  :فرمايند مي) ص( پيامبر كه است چنين حديث باشد، مي سنت
  ١.»َمن ماَت و َلم َيعرِف اِماَم َزمانِهِ ماَت ِميَتًة جاهِِليةً « 
 جاهليـت  مرگ به نشناسد را زمانش امام و بميرد كس هر: فرمودند) ص( يامبرپ

  )بود نخواهد بهشت و سعادت اهل يعني( !است مرده
  خير؟ يا بود شناخته را خودش زمان امام) س( ء زهرا حضرت آيا كه است اين سؤال
 گرديـد، ) س( زهـراء  حضـرت  به نسبت كه ظلمي به توجه با است، ذكر به الزم

 اجازه و برگرداندند روي آنان از و بودند معترض وقت حاكمان به نسبت حضرت
 مطـرح  سـؤال  اين ،الذكر فوق حديث به توجه با پس. ندادند آنان به هم مالقات

  است؟ بوده كسي چه )س( زهراء حضرت زمان امام كه شود مي
 كـه ! بودنـد  نشناخته را زمانش امام) س( زهراء حضرت شود، گفته نعوذ باهللا اگر

 فرمـوده ) ص( پيـامبر  هـم  طرفي از و! گيرند مي قرار) ص(پيامبر حديث مصداق
 سـوره  و اسـت  بهشـت  اهـل  و العالمين سيدة النساء) س( زهرا حضرت كه است
ُ  ُيريـدُ  اِنمـا« احـزاب  سوره 33 آيه ازجمله ديگر آيات و كوثر  َعـنكُمُ  لُِيـذهِبَ  اّهللاٰ

َركُم َو  الَبيتِ  اَهلَ  الرِجَس  نعـوذ  .اسـت  شـده  نـازل  ايشان شأن در» طهِيراً تَ  ُيَطه 
 را زمـانش  امـام  كـه  كسـي  يعنـي . گويـد  نمـي  دروغ كه )ص( پيامبراسالم باهللا

 سـعادت  اهل از و است مرده جاهليت مرگ به )ص( پيامبر حديث طبق نشناسد
 بـا ) س( زهـراء  حضرت كه است قطعي و مسلم طرفي از. بود نخواهد بهشت و

 اسـت،  شـده  ذكـر  حديثي هاي كتاب و كتاب اين در كه تيروايا و آيات به توجه
                                     

 علـي مـال. الموده ينابيع كتاب در حنفي، قندوزي .٢٧٥ ص ،٢ ج الكالم، علم في مقاصد شرح . تفتازاني،١
. ٩٦ ص ،٤ ج احمـد، مسند. ٤٦٨٦ ح ،٢٢ ص ،٦ ج. مسلم صحيح. ٤٥٧ ص ،٢ ج المضيعه، الجواهر قاري،

 ابن. ٣٨٨ ص ،١٩ ج الكبير، معجم طبراني، ٢٥٢ ص داود، ابو مسند. ٢١٨ ص ،٥ ج الزوائد، مجمع هيثمي،
 خالصه كتاب جعفر، ابو اسكافي،. ٥٠٣ ص ،٢ ج السنه، عاصم، ابي بن عمرو .٤٩ ص ،٧ ج االحسان، حبان،
 .مسلم صحيح عن ٢٩ ص للجاهز، العثماني كتاب نقض
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 كسـي  چه) س( زهراء حضرت زمان امام پس. است بوده و بهشت سعادت اهل
  است؟ بوده

  

  جواب
............................................................  
............................................................  

............................................................  
  

  دهيد؟ پاسخ را تاريخي سوم سؤال لطفاً
 صـدر  در كـه  سـاعده  بنـي  سقيفه شوراي مثل شورا، و انتخابات وسيله به مردم اگر

 و امـام  ،)ص( پيـامبر  رحلـت  از بعـد  كـه  دارند اختيار و اجازه گرديد، تشكيل اسالم
 از انتصـاب  خدا،) ص(پيامبر جانشين يعني! نمايند تعيين را )ص( خدا پيامبر جانشين
. نماينـد  انتخـاب  و تعيين را او دارند حق مردم و شورا يعني! نبوداست خداوند طرف
 تسـنن  اهـل  هـم  حاضـر،  عصر در اينكه به توجه با شود، مي مطرح اينجا در سؤالي
 حضـرت  كـه  ند،باشـ  مـي  معتقد) عج( زمان امام به محترم تشيع اهل هم و محترم

 اجـرا  هم) ص(پيامبر واقعي سنت و سيره و نمايد مي داد و عدل از پر را دنيا آيد، مي
 و محتـرم  علمـاي  چـرا  پـس . دهد مي پايان هم مذاهب بين اختالف به و نمايد مي

 شـوند!  نمـي  جمع همديگر دور و كشند نمي زحمت تسنن اهل و تشيع اهل بزرگوار
 يك و دهند تشكيل ساعده بني سقيفه شوراي بيهش شورايي اسالم صدر همانند كه
 و نماينـد  معرفي اسالم دنياي به او و نمايند انتخاب) عج( زمان امام عنوان به را نفر
 را خـود  كـه  كسـاني  دروغين ادعاهاي همه اين به و باشند تبعيت ملزم به هم همه
 مشـكل  كـه  تسـنن،  اهل و تشيع بين اختالفات و !دهند؟ پايان نامند مي زمان امام

  !گردد برطرف هميشه براي است بوده.......  و جانشيني و امامت
  جواب

.....................................................  
..................................................  
...................................................  

  



 

 

  

  
  
  
  االت فصل چهارم ؤس

  

رت علي (ع) در كدام خطبه نهج البالغه راجع به حضرت زهـرا ء  حض .1
 ؟اند (س) مطلبي بيان نموده

 باشد؟ مي قبر حضرت زهراء (س) به احتمال زياد كجا .2
 يك حديث از حضرت زهراء (س) بنويسيد؟  .3
 كنيم؟ مي چرا دو دهه بنام فاطميه براي حضرت زهراء (س) عزاداري .4
ء (س) و اهـل البيـت (ع) كـدام    ي مودت نسبت به حضرت زهراها راه .5

  است؟
 قرآن آمده است؟ يسر كردن، كجا يو مقنعه و روسر دن،يچادر پوش .6
 چگونه بايد باشد؟ )با زنان سخن گفتن ي حجاب در كالم (نحوه .7
 كدام آيه و سوره در باره حجاب چشم عنوان شده است؟  .8
 حجاب به چه چيزي تشبيه شده است؟ بي خانم پوشيده و خانم .9

  

  



 

 

  ع:مناب

  منابعى كه مستقيم و غير مستقيم مورد استفاده قرار گرفته است:
  كريم  قرآن

   نهج البالغه، ترجمه دشتي، محمد، ترجمه، شهيدي، سيد جعفر
  

في معرفة االئمة، دارالكتاب االسالمية،  اربلي، علي بن عيسي، كشف الغمة .1
 تهران

  الرسالة، بيروت  ند، مؤسسةابن محمد بن حنبل، احمد، مس .2
مام خميني، روح اهللا، زن از ديدگاه امام خميني، مؤسسه تنظيم و نشر آثار ا .3

  امام خميني، تهران
اما خميني، روح اهللا، صحيفه نور، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينـي،   .4

 تهران
 ، انتشارات دار السالم ، سنن المصطفىينيقزو ديزيماجه، محمد بن  ابن .5
 ، انتشارات، دارالرمعرفةابن جوزي، ابوالفرج، صفة الصفوة .6
انصاري، محمدباقر و رجايي، سيد حسين، اسرار فـدك، انتشـارات دفتـر     .7

  نشر الهادي، قم
، سـازمان تبليغـات   هاي رفتاري حضـرت زهـرا    انصاري، عذرا، جلوه .8

 اسالمي
آرمسترانگ، خانم كارن، زندگاني پيامبر اسالم، ترجمه، حشمتي، كيانوش،  .9

 انتشارات حكمت 

االمـام   مؤسسـة ، و المعـارف  عبداهللا، عوالم العلـوم  خي، شيهاناصف يبحران .10
 قم  ،المهدي
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، انتشـارات فرهنـگ   ةعيالشـ  ثي، جامع االحادني، حسي آيت اهللابروجرد .11
  سبز، تهران

  ، بيروت ةبغدادي، خطيب، تاريخ بغداد، دار الكتب العلمي .12
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 يروت، ترجمه، نور احراري، عبدالعلي، انتشارات شيخ االسالم احمد جام ب
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  ان تهر
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 قـم، ، ، انـوار الهـدي  الحسـين خـوارزمي  ، مقتل خوارزمي، موفق بن احمد .19
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 دهقان، احمد، چهل مجلس هزار حديث، انتشارات حسيني، قم  .20
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 بهادر، اليوهان في علوم القرآن، انتشار دارالمعرفه بيروت. زركشي، محمدبن .23



 305 □ منابع
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  فاطمه (س) الگوي زيستن  سؤاالت تستي كتاب
باشـد.   براي بهتر استفاده كردن از اين كتاب، گرچه تهيه سؤاالت تستي كمي مشكل مـي 

سؤال تستي جهت مسابقات فرهنگي خصوصـاً در ايـام    140اما بنده تصميم گرفتم تعداد 
دلخـواه خـود    هركسي بـه  فاطميه و يا سالروز تولد آن بانوي بزرگوار (س) تهيه نمايم. لذا

بـا تهيـه پاسـخنامه مناسـب، در ايـن ايـام و        تواند تعدادي از اين سؤاالت را انتخاب و مي
  هاي ديگر، مسابقاتي را در بين ارادتمندان به آن بانوي بزرگوار برگزار نمايد.  ايام

شايسته ذكر است كه سؤاالت، به ترتيب از اول كتاب تا آخر كتاب تهيه شـده اسـت لـذا     
  آن، انشاء اهللا كار چندان مشكلي نخواهد بود. هاي  پيدا كردن جواب

  سؤاالت تستي فصل اول

  حضرت زهراء (س) در چه روزي از هفته متولد شدند؟   – 1
  جمعه  -ج    چهارشنبه -ب    يكشنبه –الف 

  شدند؟ ماه متولد از روزي چه در) س( زهراء حضرت – -2
  ال  بيستم شو -ج    االول اول جمادي -ب  الثاني بيستم جمادي -الف

  شدند؟ سالي متولد چه در) س( زهراء حضرت –3
  سال هشتم بعثت   -ج     سال پنجم بعثت -ب  سال هفتم هجرت -الف

  حضرت زهراء (س) در كجا متولد شد؟ -4
  طائف -ج    مكه مكرمه  -ب    مدينه منوره –الف 

  باشد؟  كدام جمله در هنگام والدت حضرت زهراء (س) درست نمي -5
  گيري نمودند رت خديجه كنارهزنان مكه از حض -الف
  دادند بعضي از زنان نزد آن بانو مشرف شوند اجازه مي -ب
  غم و اندوه براي پيامبر (ص) بود كه مبادا به خديجه آسيبي برسد   -ج

كدام مطلب در رابطه با بشارت جبرئيل به پيامبر (ص) در رابطه با تولد حضرت زهـراء   -6
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  باشد؟ (س) درست نمي
  وطاهر و مبارك است د نسلي طيباين فرزن -الف
  خداي توانا نسل مرا از اين دختر برقرار و پايدار نمود -ب
  خدا به پيامبر (ص) فرزندي به نام ابراهيم اعطا خواهد نمود   -ج

  كدام يك از زنان ذيل الذكر در هنگام وضع حمل، به حضرت خديجه كمك نكردند؟ -7
  كلثوم خواهر خديجه  -ج    مريم دختر عمران -ب  آسيه بنت مزاحم -الف

  حضرت زهراي اطهر (س) بعد از تولد به چه چيزي شهادت دادند؟ -8
ُ  -ب  اَن ُولدی شباُب اَهل الَجنة –الف  ــيد   -ج    اَشَهُد اَن ال اِلَه اِالّ اّهللاٰ ــي سـ و آنَّ بعلـ

  االوصياء
  باشد؟ هاي زير معني لغوي فاطمه (س) نمي كدام يك از گزينه -9 

  جدا شدن  -ج    بازگشتن -ب    دنبري -الف
  هاي ذيل الذكر معني مفعولي فاطمه (س) است؟ كدام يك از گزينه -10

  بريده شونده -ج     جداشونده  -ب    بريده شده -الف
  كدام گزينه معني اصطالحي فاطمه (س) نيست؟ -11

  خداوند، فاطمه (س)، ذريه و محبانش را از آتش جهنم بريده است -الف
  فاطمه (س) را از جهل و پليدي جدا نموده استخداوند،  -ب
  خداوند مخلوقات را پديد آورده است  -ج
كرد، براي  اگر خداي تعالي، اميرالمؤمنين (ع) را براي همسري فاطمه (س) خلق نمي -12

  زهراء (س) همسري در روي زمين از ....... گرفته تا ديگران نبود.
  آدم  -ج      نوح -ب    ابراهيم -الف

شك فاطمه (س) ........ است كه بـه صـورت ......... آفريـده     امبر (ص) فرمودند: بيپي -13
  شده است.

  انسان –اي  حوريه -ج    زن –اي  فرشته -ب    انسان –زني  -الف
  پيامبر (ص) فرمودند: فاطمه (س) پاره تن و .......... و ميوه دل من است. -14

  نور مبين  -ج    نور يقين -ب    نور چشم -الف
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ِ (ص) لِى اُسَوٌة َحَسَنةٌ «حديث  -15   باشد؟  از چه كسي مي »فى اِبَنةِ َرُسوِل اّهللاٰ
  امام صادق (ع)  -ج    امام زمان (عج) -ب     )علي (ع -الف

َرَج الَبحـَرين َيلَتقِيـاِن َبيَنهمـا َبـرَزٌخ م«با توجه به فرمايش امام صادق (ع) درباره آيه  -16

  حرَين چيست؟منظور از مرَج الب »الَيبِغيانِ 
  حسن و حسين عليهما السالم -الف
  پيامبر (ص) و خديجه كبري -ب
  علي (ع) و فاطمه (س)  -ج
 َبـرَزخٌ  َبيَنهمـا َيلَتقِيـانِ  الَبحـَرين َمَرجَ « آيه درباره) ع( صادق امام فرمايش به توجه با -17

  برزخ چيست؟ از منظور» الَيبِغيانِ 
  هراء (س) ز -ج    علي (ع)  -ب    پيامبر (ص) -الف

منظور  »َيخُرُج ِمنُهما الُلؤُلُؤ و الَمرجانُ « آيه درباره) ع( صادق امام فرمايش به توجه با -18
  از لؤ لؤ چيست؟

  زينب (س) -ج    حسن (ع) -ب    حسين (ع) -الف
 منظور» الَمرجانُ  و الُلؤُلؤُ  ِمنُهما َيخُرجُ « آيه درباره) ع( صادق امام فرمايش به توجه با -19
  ان چيست؟مرج از

  ام كلثوم (س)  -ج     حسن (ع) -ب  ابراهيم فرزند پيامبر (ص) -الف
  اي كه از ميان زنان، نام فاطمه باشد چه فرمودند؟ امام كاظم (ع) در خانه -20

  خانه مباركي است -الف
  باشد مايه مباحات اهالي آن خانه مي -ب
  شود دستي وارد نمي فقر و تنگ -ج
ترين مردم از لحاظ ......... و ......... بـه پيـامبر (ص)    س) شبيهام سلمه گويد: فاطمه ( -21
  بود.

  راه رفتن  –وقار  -ج    سيرت –صورت  -ب    آئين –دين  -الف
  تر از فاطمه (س) در ........ به پيامبر (ص) نديدم.  عايشه گويد: شبيه -22

  گفتار  -ج      سنت -ب    اخالق -الف
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  فاطمه (س) از تمام صحابه داناتر بود جز از ....... فرمايند: امام موسي كاظم (ع) مي -23
  العزم   پيامبران اولي -ج    شوهرش -ب    پيامبران –الف 

  باشد:  كدام عبارت ذيل الذكر از فرمايشات حضرت زهراء (س) نمي -24
  دهيم عمل كنيد اگر به آنچه شما را به آن فرمان مي -الف
  يعيان مايي و اال هرگزداريم دوري كنيد از ش ازآنچه بر حذر مي -ب
  مايي  شيعيان از كنيد دوري داريم مي حذر بر چه آن از -ج
گويند: قلبت پاك باشد. كدام يك از  ها مي معروف و نهي از منكر بعضي در برابر امربه -25

  باشد؟ گزينه زير قلب واقعي مي
  قلب صنوبري -الف
  انديشه، روح و طينت آدمي -ب
  باشد  خون مي جسم گالبي شكل كه پر از -ج
   َلو الَك َلما َخَلقُت االَفالَك و َلو الَعلى َلما َخَلقُتَك و َلو ال ........ َلما َخلقُتكُما -26

ِ  -ج       اَنُتم –ب     فاطَِمةٌ  -الف   َرُسوُل اّهللاٰ
  باشد؟  براي فاطمه (س) چند اسم مي -27

  اسم  9 -ج      اسم 5 -ب    اسم 10 -الف
  باشد؟ زير از اسامي زهراء (س) نمي هاي كدام يك از گزينه -28

  صديقه، مباركه، طاهره و راضيه -الف
  محدثه، مرضيه، زكيه و فاطمه -ب
  بنت الهدي، عالمه، نفيسه و مهديه  –ج 
  باشد؟ كدام يك از گزينه زير معني آن درست نمي -29

  بتول؛ زن پاك و دور از هر گونه آلودگي –الف 
  تقيه؛ زن دوست داشتني -ب
  هراء؛ زن درخشنده و تابان ز -ج
  باشد؟ نمي درست آن معني زير گزينه از يك كدام - 30

  ممتحنه؛ زن امتحان شده -الف
  كوثر؛ خير فراوان، نسل با بركت -ب
  منصوره؛ زن ياري كننده  -ج
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  باشد؟ نمي درست آن معني زير گزينه از يك كدام -31
  والهه؛ زن شيفته و عاشق خدا –الف 
  مگينناعمه؛ زن غ -ب
  فريده؛ زن يگانه، در نفيس  -ج
  باشد هاي مشهور حضرت زهراء (س) نمي هاي ذيل الذكر از كنيه كدام يك از گزينه – 32

  ام االئمه  -ج    ام زينب –ب     ام ابيها   -الف
مالئكه از روي تعجب گفتند خداوندا اين چه نوري است؟ وحي شد كه اين يكـي از   – 33
جايش دادم و از آن نور، ....... به وجود آمدند تا دستورات مرا  هاي من است، در آسمان نور

  اجرا نمايند.
  ائمه هدي  -ج    ها فرشته -ب    عالم –الف 

  باشد؟ هاي زير معني نظام طولي نمي كدام يك از گزينه -34
  باشد همان نظام علت و معلول مي –الف 
  به نسبت به او قرار داشته باشندعلو ذات پروردگار اقتضا دارد كه موجودات، رتبه به رت -ب
  موجودات عالم بايد هم رديف ذات قدوسيت باشند  -ج
هر يك از ما مقام معيني داريم. منظور از ما در اين آيـه   »َو ما ِمّنا اِالّ َلُه َمقاٌم َمعُلـومٌ « -35

  چيست؟
  فرشتگان  -ج    پيامبران تبليغي -ب  موجودات عالم هستي -الف

  اي زير در رابطه با نظالم طولي درست نيست؟ه كدام يك گزينه -36
  عالم جبروت يعني عالم عقول –الف 
  عالم مثال يعني عالم روح -ب
  عالم ملكوت يعني عالم ماده/ –ج 
  جايگاه وجودي اهل البيت (ع) در كدام رتبه از عالم طولي قرار دارد؟ -37

  در عالم ملكوت  –ج     در عالم ناسوت –ب   در عالم جبروت –الف 
  اولين چيزي كه خداوند در نظام عالم خلق كرد چيست؟ – 38

  نور ستارگان   -ج  نور پيامبر اكرم (ص) -ب  نور حضرت آدم –الف 
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هايي چون كبرت، اكسيژن، چـوب و فاعـل    براي روشن كردن آتش احتياج به علت – 39
  باشد؟ باشد. مربوط به كدام نظام خلقت مي مي

  نظام آفرينش  -ج    نظام طولي -ب    نظام عرضي –الف 
  شود ......... است. پيامبر (ص) فرمودند: اولين شخصي كه وارد بهشت مي – 40

  امام حسين سيدالشهداء (ع) –الف 
  حضرت محمد بن عبداهللا (ص) -ب
  فاطمه (س)  -ج
  باشد؟ هاي برتر عالم در كدام گزينه نمي زن -41

  آسيه دختر مزاحم، خديجه دختر خُويلَد -الف
  دختر عمران، فاطمه دختر پيامبر اكرم (ص)مريم  -ب
  زينب دختر فاطمه (س)، كلثوم خواهر موسي (ع)  -ج
  باشد؟ كدام گزينه از امام خميني (ره) درباره حضرت زهراء (س) نمي -42

  اهللا بود زني كه اگر مرد بود، نبي بود، به جاي رسول -الف
ـ     -ب ك تـا آن سـوي ملكـوت اعـال     نورشان از بسيط خاك تا آن سـوي افـالك و از عـالم مل
  درخشد مي
اند به مقدار فهم خود نبوده است و بلكه به انـدازه مرتبـت    ديگران هرچه درباره فاطمه گفته -ج

  او بوده است 
امام خميني (ره) كدام يك از فضايل حضرت زهراء (س) را از همـه فضـايل بـاالتر     -43
  داند؟ مي

  روز مراوده با حضرت جبرئيل 75 –الف 
  روزي او با خدا ادت شبانهعب -ب
  دخت گرامي پيامبر اكرم (ص) بودن  -ج
  مس كردن نام فاطمه (س) بدون وضو چگونه است؟ -44

  حرام است  -ج    بنا به احتياط واجب حرام است -ب  مباح است -الف
  دروغ بستن به حضرت زهراء (س) در هنگام روزه چگونه است؟  – 45

  باشد  باطل نمي -ج    اجب باطل استبنا بر احتياط و -ب  باطل است -الف
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شهيدان انقالب اسالمي، فرزندان معنوي حضرت زهراء (س) هستند. از چـه كسـي    -46
  باشد؟ مي

  امام خميني   -ج      اي امام خامنه -ب  شهيد مطهري -الف
  داند؟ نامه خود چه چيزي را از افتخارات شيعه مي امام خميني (ره) در وصيت -47

  هراء (س)احاديث حضرت ز –الف 
  خطبه فدكيه حضرت زهراء (س) -ب
  مصحف فاطمه (س)  -ج
  نام كدام دانشگاه در مصر از نام مبارك حضرت زهراء (س) گرفته شده است؟ -48

   موسسة الزهراء -ج    دانشگاه االزهر -ب   جامعة الزهراء -الف
  پيامبر اكرم (ص) فرمودند: بهترين فرزندان شما ........... هستند. -49

  دختران   -ج      نساء   -ب    پسران -الف
  امام صادق (ع) درباره زمان وضع حمل مادران چه فرمودند؟ -50

  دهد خداوند صبر و تحمل ده مرد را به او مي -الف
  باشد   اجر و پاداش او زياد مي -ب
  گرداند خداوند او را وارد بهشت مي -ج
  .. و الَيراُهن .........قالت فاطمُة: َخيُر النس اِء اَن الَيَريَن ....... -51

  الرجالُ   –الرجالَ  -ج    اَجنبياً   -احداً  -ب  شخصاً –االطفالَ  -الف

  سؤاالت تستي فصل دوم  

دو مرد ثروتمندي كه از حضـرت زهـراء (س) خواسـتگاري نمودنـد و پيـامبر (ص)       – 52
  نسبت به آنان غضب نمود چه كساني بودند؟

  عفانعبدالرحمن عوف و عثمان بن  –الف 
  عمر و ابوبكر -ب
  عمار و ابوذر  -ج
شخصي كه در خواستگاري حضرت زهراء (س) بسيار از سوابق خويش تعريف كرد و  -53
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  پيامبر (ص) سخني با او نگفت و به نشانه مخالفت، چهره از او برگرداند، چه كسي بود؟ 
  ابوبكر  -ج    علي (ع) -ب    انس بن مالك -الف

ه براي خواستگاري حضرت زهراء (س) درب خانه پيامبر حضرت علي (ع) هنگامي ك -54
  الباب كرد، چه كسي درب را باز كرد؟ (ص) را دق

  ماريه قبطيه -ج    ام سلمه -ب    عايشه -الف
يباتِ فرمايد:  مي 26سوره نور آيه  -55 باُت ........ و .......... لِلطي اَلط  

يبات  -الف بات –لِلطي بات –ن لِلمؤمني -ب  لِلطي بيَن  -ج  لِلطي بينُ  ِ–لِلطي لط   
پيامبر (ص) پس از مطـرح نمـودن خواسـتگاري علـي (ع) از دختـرش زهـراء (س)        -56

ُ اَكَبر ....... اِقراُرهافرمودند:    اَّهللاٰ
  ُمخالُِفها -ج     ُسكُوُتها -ب    ُموافُِقها -الف

  د ه است؟ازدواج حضرت زهراء (س) با علي (ع) در چه سالي بو -57
  در سال دوم هجرت  -ج    در سال دهم بعثت -ب  در سال پنجم هجرت -الف

  بوده است؟ روز و ماهي چه در) ع( علي با) س( زهراء حضرت ازدواج -58
  پنجم شوال -ج    القعده   دهم ذي -ب    الحجه اول ذي -الف

ـ  چرا دختـران در گذشـته در سـن كمتـر ازدواج مـي     «كدام گزينه مربوط به  -59  »دكردن
  باشد؟ نمي
  ها عدم استفاده از مواد شيميايي در غذا -الف
  شركت در كارهاي خانه داري، كشاورزي و دامداري -ب
  رشد دختران در مناطق سرد سيري بيشتر بوده است  -ج
فرمايد: مادران فرزندان خود را ....... سال تمام شـير   مي 233در قرآن سوره بقره آيه  -60

  دهند.
  يك و نيم  -ج      يك -ب      دو -الف
مبـادا بـراي شـير دادن بـه فرزنـدان خـود از زن       «باشد؟  اين حديث از چه كسي مي -61

  »احمق استفاده كنيد؛ زيرا شير پايه و اساس رشد و تربيت فرزند است
  علي (ع)  -ج    امام صادق (ع) -ب  رسول اكرم (ص) -الف
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وزاد، با بركت تر از شـير  هيچ شيري براي تغذيه ن«باشد؟  اين حديث از چه كسي مي -62
   »مادرش نيست

  علي (ع)  -ج    امام رضا (ع) -ب    امام باقر (ع) -الف
كند و حاوي مـواد   شير زرد رنگي كه پس از تواد كودك در سينه مادر جريان پيدا مي -63

  باشد، چه نام دارد؟ هاي عفوني و واكسن براي محافظت كودك مي مفيد، ضد بيماري
  زردابه   -ج       آغوز -ب      لبن -الف

پيامبر (ص) فرمودند: خداوند روزي كودك را در دو پستان مادر؛ در بخشي ...... و در  -64
  است. داده بخش ديگر ....... قرار

  غذا –غذا  -ج    آب –چربي  -ب    غذا –آب  -الف
يابند.  شنوند و آرامش نسبي مي كودكان به هنگام مكيدن پستان، صداي ......... را مي -65
  نگونه كودكان از نظر رواني و جسمي سالم ترند.اي

  قلب مادر   -ج    دوستدارانش -ب    بينندگان -الف
تـر   به فرمايش امام صادق (ع) و تحقيقات دانشگاه كورنـل امريكـا، جايگـاه مناسـب     -66

  باشد؟ براي شيردادن كودك كجا مي
  سمت راست مادر -الف
  سمت چپ مادر -ب
  باشد   يفرقي بين سمت راست و چپ نم -ج
  باشد؟ كدام گزينه در مورد زن باردار درست نمي) ص( پيامبر نظر از -67

  دار است زن باردار همانند روزه دار شب زننده -الف
  كند همانند مجاهدي كه با جان و مالش در راه خدا جهاد مي -ب
  باشد   در نزد پدر و مادرش عزيز و محترم مي -ج
  مكد چيست؟ ر مرتبه كه نوزاد از شير مادر مياز نظر پيامبراكرم (ص) پاداش ه -68

  نوري درخشان در قيامت -الف
  سالمتي و رفع خطر در دنيا -ب
  پاداش حسنه  -ج
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باشـد،   حكم شير دادن كودك در حالي كه مادر ايستاده و نشسته مشغول نمـاز مـي   -69 
  چگونه است؟

  نماز باطل است -الف
  نماز باطل نيست و اشكالي ندارد -ب
  را بايد تمام كند و مجددا اعاده نمايد  نماز -ج
  كدام گزينه، مهريه حضرت زهراء (س) بوده است؟ -70

  اسب علي (ع)  -ج     زره علي (ع) -ب  شمشير علي (ع)  -الف
  پيامبر (ص) خطبه حضرت زهراء (س) را در كجا خواندند؟ -71

  در مسجد و در حضور مردم   -ج  در خانه خود -ب  در خانه علي (ع) -الف
فرمايد: در آن شبي كه حضرت زهراء (س) به خانه مـن آمـد، بسـترمان     علي (ع) مي -72

  جز .......... چيزي نبود.
  اي   يك تشك پنبه -ج    يك پوست گوسفند -ب  قالي دست بافت -الف

  هاي اسالمي مؤكد در مراسم عروسي چسيت؟ يكي از سنت -73
  صله ارحام  -ج    دست زدادن   -ب    وليمه دادن -الف

بردند در جمع  كدام يك از زنان هنگامي كه حضرت زهراء (س) را به خانه بخت مي -74
  خواند؟  زنان واسنك مي

  ام سلمه  -ج    ام الفضل -ب    ام ايمن -الف
  كدام يك از صحابه زمامدار استر حضرت زهراء (س) در شب عروسي بود؟ -75

  سلمان فارسي   -ج      حمزه -ب    علي (ع) -الف
ها سفارش نمود كه در شب عروسي زهـراء   (س) به كدام يك از زن حضرت خديجه -76

  (س) حضور داشته باشد؟
  ام ايمن -الف -الف
  اسماء بنت عميس -ب
  اسماء بنت سكن انصاري   -ج
حضرت زهراء (س) بنا به برداشت كدام آيـه از قـرآن، پيـراهن نـو خـود را در شـب        -77
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  عروسي به مستمند داد؟
  رانسوره آل عم 92آيه  -الف
  سوره بقره 286آيه  -ب
  سوره نساء   125آيه  -ج
  اي زندكي مشترك را شروع كردند؟ حضرت زهراء (س) و علي (ع) در شب عروسي چه خانه - 78

  در خانه وياليي شمال مدينه -الف
  در خانه ارثي كه از ابوطالب به علي (ع) رسيده بود -ب
  اي در خانه يكي از انصار   يك اطاق اجاره -ج
امبر (ص) بعد چند روز كه از ازدواج حضرت زهراء (س) گذشته بود، به ديدار آنـان  پي -79

  رفت؟
  بعد از يك هفته -ج    بعد از چهار روز -ب    بعد از دو روز -الف

  باشد؟ هاي زير در شأن حضرت زهراء (س) نمي كدام يك از آيه -80
  سوره نساء  -ج    سوره كوثر -ب    آيه تطهير -الف

  باشد؟  ) نميس( زهراء حضرت شأن در زير يها يهآ از يك كدام -81
  آيه ذي القربي   -ج    آيه مباهله -ب    سوره مريم -الف
اند در دنيا و آخـرت   كدام يك ازآيات قرآن، كساني را كه پيامبر خدا(ص) اذيت كرده -82

  نمايد؟  لعنت مي
    57سوره احزاب آيه  -ج    86سوره يس آيه  -ب  168سوره آل عمران آيه  -الف

حضرت علي (ع) براي مخارج زندگي خود، يك دينار قرض كرده بود در بين راه بـه   -83
  كدام يك از صحابه برخورد كرد كه رفع گرفتاري او را بر گرفتاري خود ترجيح داد؟

  عمارياسر -ج    مقداد بن اسود -ب    سلمان فارسي -الف
  د؟كردن چرا در گذشته در بعضي مواقع، اهل البيت قسم ياد مي -84

  براي اين كه حرفشان را باور كنند -الف
  قسم خوردن يك امر عادي بود -ب
  قسم خوردن به خدا نوعي تبليغ خداپرستي در برابر بت پرستان بود -ج
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  كرد؟ كدام يك از صحابه از چادر وصله دار حضرت زهراء (س) تعجب مي -85
  سلمان فارسي   -ج    طالب جعفر بن ابي -ب    عمارياسر -الف

رت زهراء (س) فرمودند: روز قيامت علماي شيعيان به ميزان دانششان بـه آنـان   حض -86
  شود. .......... داده مي

  درجه و مرتبه  -ج    هاي گرانبها خلعت -ب    ثواب -الف
اي از هر گروهي براي ترويج احكام  فرمايد: چرا طايفه در كدام يك از آيات قران مي -87

  كنند؟ دين خدا كوچ نمي
   155سوره مريم آيه  -ج    35سوره نور آيه  -ب  122توبه ايه سوره  -الف

امام باقر (ع) ثواب يكصد دانـه تسـبيح حضـرت فاطمـه (س) را در تـرازوي اعمـال        -88
  دانند؟ چگونه مي

  برابر   700 -ج    برابر 1000 -ب    برابر 500 -الف
آورد و وقتي كه حضرت زهراء (س) دستبد و گردن بنـد و گوشـواره خـود را بيـرون      -89

  براي رسواهللا (ص) فرستاد تا در راه خدا خرج نمايد، پيامبر (ص) چه فرمودند؟
ُ  -الف ِ  -ب    َشكََر اّهللاٰ    فِداها اَُبوها -ج    اَجُركِ ِعنَداّهللاٰ

رسول خدا در شب معراج زني را ديد كه به موهايش آويزان است. مربـوط بـه كـدام     -90
  باشد؟ يك از اعمال زير مي

  كرده است هرش زبان درازي ميدر برابر شو -الف
  كرده است بدنش را براي مردم زينت مي -ب
  داده است   موهايش را به نامحرم نشان مي -ج
  فرستاد  هاي خود را به مسجد مي اي بچه حضرت زهراء (س) به شيوه -91

  كرد آنان را مجبور مي -الف
  كرد   ثواب داشتن در قيامت را براي آنان بيان مي -ب
  داشتيد سخنان جدتان را در مسجد گوش دهيد و براي من بيان كنيد  اگر دوست -ج
پيامبراكرم (ص) در اهميت مادر به مردي كه خدمتش رسيد و گفت بـه چـه كسـي     -92

  نيكي كنم؟ چه فرمودند؟
  سه مرتبه به پدر و يك مرتبه به مادر   -الف
  به پدر و مادر بطور مساوي -ب
  پدر   سه مرتبه به مادر و يك مرتبه به -ج



 321 □  سؤاالت تستي كتاب فاطمه (س) الگوي زيستن

 

  پيامبر (ص) فرمودند: بهشت زير پاي ........ است. -93
  مادران   -ج    انفاق كنندگان -ب    پدران -الف

  دانشجويي يك دسته گل را به خانمي در انگلستان داد. چرا آن خانم گريه كرد؟ -94
  زيرا فرزندش فوت كرده بود -الف
  زيرا چهار سال لفظ مادر را از فرزندانش نشنيده بود -ب
  چهره آن دانشجو با چهره فرزندش شباهت داشت   -ج
  كرد؟ هاي حقارت فرزندانش جلوگيري مي چگونه از عقده) فاطمه (س -95

  داد هاي روانشناسي به آنان آموزش مي درس -الف
  شدند نمي قائل تبعيض فرزندانش بين -ب
  فرستاد   آنان را بين مردم مي -ج
  دهد؟ نشان ميكدام گزينه ارزش فاطمه (س) را بهتر  -96

  صفات ذاتي فاطمه (س) -الف
  همسر واليت بودن فاطمه (س) -ب
  دخت پيامبر بودن فاطمه (س)  -ج
  چرا فاطمه (س) از مرد نابينا دوري كرد؟ -97

  زيرا وقت فضيلت نماز ظهر بود -الف
  كند زيرا نابينا بوي زن را استشمام مي -ب
  دندزيرا در آن جمع افراد نامحرمي حضور پيدا كر -ج

  

  سؤاالت تستي بخش سوم  

  مصحف فاطمه (س) راجع به چه موضوعاتي است؟ -98
  وقايعي كه اتفاق خواهد افتاد -ج  تفسير قرآن -ب  احكام حالل و حرام  -الف

  باشد؟ گوينده، شنونده و نويسنده مصحف فاطمه (س) چه كسي مي -99
  علي (ع) -فاطمه (س)  -پيامبر (ص)  -الف
  زهراء (س) –اطمه (س) ف –حضرت علي (ع)  -ب
  علي (ع) -فاطمه (س)  –جبرئيل  -ج



  زيستن الگوي سالم اهللا عليها فاطمه  □ 322

 

  باشد؟ مصحف فاطمه (س) اكنون نزد چه كسي مي -100
  (عج) بقية اّهللاٰ االعظمحضرت  -ج  مفقود شده است -ب  حضرت خضر نبي (ع) -الف
  غابر چيست؟ -101
  نقل سنت پيامبر(س)   -ج  كامل بودن سنت -ب  شود دانستن آنچه واقع مي -الف
  مزبور چيست؟ -102
  دانستن آنچه قبالً رخ داده است -الف
  دهد دانستن آنچه آينده رخ مي -ب
  سخن مالئكه -ج
  نقر چيست؟ -103
  سخن امام معصوم (ع) -ج  سخن پيامبر (ص) -ب    سخن مالئكه -الف
  كدام گزينه مربوط به جفر قرمز نيست؟ -104
  ظرفي كه تورات موسي و انجيل عيسي در آن است -الف
  ظرفي كه زبور داود، كتاب اولي خداوند و سالح انبياء در آن است   -ب
  ظرفي كه اسامي پادشاهان در آن است  -ج
  جامعه چيست؟ -105
  توضيحات نهج البالغه -الف
  توضيحات صحيفه سجاديه -ب
  تمام آنچه انسان تا قيامت الزم دارد   -ج
  باشد؟ گوينده، شنونده و نويسنده جامعه چه كسي مي -106
  علي (ع) –پيامبر (ص)  –جبرئيل  -لفا

  پيامبر (ص) –علي (ع)  –جبرئيل 
  ابن عباس –سلمان  –علي (ع)  -ج
  باشد؟ مي اندازه جامعه چقدر -107
  هفتاد ذراع  -ج    يكصد ذراع -ب    پنجاه متر -الف
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در غذا خوردن چند ويژگي واجب و چند ويژگـي مسـتحب و چنـد ويژگـي از ادب      -108
  است؟
  ويژگي واجب و مستحب و از ادب استپنج  -الف
  دو ويژگي واجب و سه ويژگي مستحب و چهار ويژگي از ادب است   -ب
  چهار ويژگي واجب و چهار ويژگي مستحب و چهار ويؤگي از ادب است   -ج
از چـه كسـي    »محروم و زيانكار كسي است كه از خير شب قـدر محـروم باشـد   « -109
  باشد؟ مي

  فاطمه زهراء (س)  -ج    امام باقر (ع) -ب  امام حسن مجتبي (ع) -الف
  از ديدگاه حضرت زهراء (س) بهترين مردان چه ويژگي دارند؟ -110
  هزينه زندگي همسرش را فراهم كند -الف
  به تفريح و گردش اهميت دهد -ب
  تر باشد  نسبت به همسرش مهربان -ج
  شد؟با از نظر حضرت زهراء (س) بهترين زمان اجابت دعا چه وقت مي -111
  دوشنبه بعد از نماز عشاء -ج          جمعه غروب آفتاب -ب    پنجشنبه ظهر -الف
  نگرد؟ از نظر حضرت زهراء (س) مؤمن با چه چيزي مي -112
  قلب  -ج    نور الهي -ب    چشم روشن -الف
  اولين كسي كه در سرزمين فدك سكونت نمود چه كسي بود؟  -113
  الدين بن سالم  فتح -ج    يوشع بن نون    هام فدك بن -الف
  فدك در كجا واقع است؟ -114
  كيلومتري مكه 50در  -الف
  در يكصد كيلومتري مدينه -ب
  در يكصد كيلومتري كوفه  -ج
  فدك در چه سالي فتح شد؟ -115
  در سال دهم هجرت -ج  در سال هفتم هجرت -ب  در سال پنج بعثت -الف
  اي نازل شد؟ پس از فتح فدك چه آيه -116
  سوره فتح  55آيه  -ج    سوره بقره 45آيه  -ب  سوره اسراء 26آيه  -الف



  زيستن الگوي سالم اهللا عليها فاطمه  □ 324

 

  پس از غضب چه اقدامي از طرف علي (ع) و حضرت زهراء (س) صورت نگرفت؟ -117
  ارائه سند پيامبر (ص) در مورد فدك -الف
  خطابه مفصل حضرت زهراء (س) در مسجد  -ب
  در گيري فيزيكي از طرف علي (ع)  -ج
ثُ النب«چه كسي شهادت  -118 سر داد؟  »ُى الُيَور  
  حفصه  -ج    عايشه و عمر –ب     ام سلمه -الف
  بعد از استدالل حضرت زهراء (س) چه كسي سند فدك را نوشت؟ -119
  عثمان  -ج      عمر -ب    ابوبكر -الف
چه كسي سند نوشته شده ابوبكر را در مـورد فـدك پـاره كـرد و آب دهـان بـرآن        -120

  انداخت؟
  معاويه -ج      عمر -ب    عثمان -الف
ثُ «چگونه حديث  -121 بُى الُيَورمخالف قرآن و جعلي است؟ »اَلن  
  چون در قرآن صريحاً آيه ارث بردن و ارث گذاشتن انبياء آمده است -الف
  اي به ارث برن نشده است چون در قرآن اشاره -ب
  چون همه صحابه به اين حديث اقرار نمودند  -ج
  م به شمشير .......... و اموال .......... پا گرفت.پيامبر (ص) فرمودند: اسال -122
  خديجه  –علي (ع)  -ج    ابن عباس –حمزه  -ب    طلحه –زبير  -الف
  كنند؟ حضرت زهراء (س) در ابتداي خطبه فدكيه به چه چيزي اشاره مي -123
  غصب شدن فدك -الف
  توحيد و صفات پروردگار -ب
  تغيير خالفت بعد از پيامبر   -ج
  دام بخش از خطبه فدكيه مشاجره ابوبكر و حضرت زهراء (س) شروع شد؟در ك -124
  بخش پانزدهم   -ج    بخش دهم -ب    بخش پنجم -الف
  باشد؟ چه كسي نقل كننده خطبه حضرت زهراء (س) در جمع زنان مهاجر و انصار مي - 125
  ج ـ ام ايمن     سويد بن غفله -ب    حذيفه -الف
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  باشد؟ حضرت زهراء (س) در توصيف شيعيان نميگدام گزينه مربوط به سخنان  – 126
  اوامر ما را عمل نمايند و از نواهي ما دور باشند -الف
  شوند   شيعيان معصيت كار پس از پاك شدن و لمس طبقه اول جهنم وارد بهشت مي -ب
  باشند شيعيان معصيت كار در جهنم جاودان مي -ج
ه چيز محبوب من است: ........ نگاه فرمايند: از دنياي شما س حضرت زهراء (س) مي -127

  به چهره ........ و ....... در راه خدا 
  جهاد –علي (ع)  –دعا كردن  -الف
  انفاق –پيامبر  –تالوت قرآن  -ب
  مبارزه  –علي (ع)  –تفسير قرآن  -ج
زماني كه پيامبر در بسـتر بيمـاري بودنـد، در گـوش حضـرت زهـراء (س) چيـزي         -128

  يه و خنده او شد. علت خنده زهراء (س) چه بود؟ فرمودند كه سبب گر
  شود زهراء (س) اولين كسي است كه به پيامبر ملحق مي -الف
  گردد   بيماري پيامبر برطرف مي -ب
  تواند حق او را غصب كند  كسي نمي -ج
  علت تاخير تشيع جنازه حضرت زهراء (س) چه بود؟  -129

  عدم آمادگي فرزندان زهراء (س)  –الف 
  دم آمادگي خليفه اولع -ب
  محروم ماندن ظلم كنندگان به حضرت زهراء (س) و دفن شبانه  -ج
يَقٌة َشهيَدةٌ «فرمايند:  كدام يك از امامان معصوم مي -130 فاطَِمَة صِد اِن«  
  امام حسن عسكري (ع)  -ج  امام كاظم (ع) -ب    امام صادق (ع) 0الف

  

  سؤاالت تستي فصل چهارم  

  باشد؟ مربوط به سكوت حضرت علي (ع) در برابر غاصبان نميكدام گزينه  -131
  حمله روميان و مدعيان نبوت -الف
  تفرقه ميان مسلمين و تضعيف جامعه نو پاي اسالم -ب
  رعايت تمام فرمايشات پيامبر از طرف خليفه اول  -ج



  زيستن الگوي سالم اهللا عليها فاطمه  □ 326

 

  گيريم؟ چرا مراسم شهادت حضرت زهراء (س) را به صورت دو دهه مي -132
  نكه ثواب بيشتري ببريم براي اي -الف
  براي اينكه از طرف امامان معصوم تاكيد شده است -ب
  يكي است 95و  75براي اينكه رسم الخط قديمي  -ج
  اي عنوان شده است؟ در كدام يك از آيات قرآن، راجع به چادر پوشيدن، آيه -134
  سوره احزاب 59آيه  -الف
  سوره نساء 125آيه  -ب
  نسوره آل عمرا 185آيه  -ج
  است؟ شده عنواناي  آيه پوشيدن، مقنعه به راجع قرآن، آيات از يك كدام در -135
   31سوره نور آيه  -ج  89سوره يوسف آيه  -ب  137سوره مائده آيه  -الف
 شـده  عنواناي  آيه رعايت حجاب در راه رفتن، به راجع قرآن، آيات از يك كدام در -136
  است؟
    55سوره اعراف آيه  -ج  25آيه  سوره قصص -ب  45سوره كهف آيه  -الف
  حجاب به چه چيزي تشبيه شده است؟ در آخر كتاب تفاوت خانم پوشيده و خانم بي -137
  درختان باغ -الف
  كوه و بيابان -ب
  اتومبيل شخصي و اتومبيل عمومي و همگاني  -ج
  ها از پوشش كمتري برخوردارند؟ چرا آقايان نسبت به خانم -138
  كار بيرون از خانه برعهده آقايان است به خاطر اينكه -الف
  ها در برابر گرمايش و سرمايش متفاوت است مقاومت آقايان و خانم -ب
  ها و آقايان در نگاه كردن  بخاطر تفاوت و تحريك جنسي خانم -ج
  باشد؟ از چه كسي مي »من مات و لم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية«حديث  -139
  امام صادق (ع) -الف
  حضرت فاطمه (س) –ب 
  پيامبر اكرم (ص)  -ج
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چرا علماي بزرگواراهل تشيع و تسنن نسبت بـه انتخـاب امـام زمـان (عـج) شـورا        -140
  دهند؟ تشكيل نمي

  باشند   چون معتقد به امام زمان (عج) نمي -الف
  دهند چون ضرورت حضور امام زمان را تشخيص نمي -ب
  باشد   دست خداوند مي چون انتخاب امام زمان (عج) انتصابي و به -ج

  



 

 

  
  خوانيد:  مى در اين كتاب

  
زندگي حضرت زهراء (س) از نظـر الگـو و كـاربردي بـراي جامعـه       .1

 امروز

 انتخاب اسامي خوب براي نامگذاري دختران  .2

 براي تربيت پسر و دختر  و شايسته الگوي خوب .3

 احاديث فراوان راجع به حضرت زهراء (س)   .4

 ت زهراء (س)شرح خطبه فدكيه و دفاعيات حضر .5

 كنيم؟ مي چرا دو دهه براي حضرت زهراء (س) عزاداري .6

 اهميت شير مادر در آيات و روايات   .7

 كجاي قرآن آمده است؟، پوشيدنچادر و مقنعه  .8

 حجاب چيست؟ بي تفاوت خانم محجبه و خانم .9

  است؟   ها بيشتر چرا پوشش آقايان كمتر و پوشش خانم .10
 لطفا، سه سؤال تاريخي را پاسخ دهيد؟ .11

تسـتي و تشـريحي جهـت مسـابقات      بخش، سـؤاالت ر پايان هر د .12
  فرهنگي مطرح شده است.

  
  

  از همين نويسنده : 
  

  كتاب واژگان شناسي قرآن: ويژه طالب، دانشجويان و حافظان قرآن
  كتاب ره توشه اربعين ويژه راهپيمايي زائرين عتبات عاليات
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