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 پيش گفتار

گيرى  بهرههاست، هر مكتبى آه بتواند با  در عصر آنونى، آه عصر نبرد فرهنگ
هاى خود بپردازد، در اين عرصه پيشتاز خواهد  هاى مؤثر تبليغ، به نشر ايده از شيوه

 .بود وبرانديشه جهانيان اثر خواهد گذاشت

پس از پيروزى انقالب اسالمى در ايران، نگاه جهانيان يك بارديگر به اسالم و 
راى شكستن اين قدرت معطوف شد، دشمنان ب)عليهم السالم(بيت فرهنگ تشيع و مكتب اهل

گيرى و پيروى از الگوهاى حرآت  فكرى و معنوى و دوستان و هواداران براى الهام
 . اين فرهنگ ناب و تاريخ ساز چشم دوختندالقراى  امانقالبى و فرهنگى، به 

 با درك ضرورت همبستگى و همفكرى و همكارى )عليهم السالم(بيت مجمع جهانى اهل
 راستاى ايجاد رابطه فّعال با شيعيان جهان و بكارگيرى پيروان خاندان عصمت و در

نيروى عظيم وآارآمد و خّالق شيعيان و انديشمندان مذهب جعفرى گام در اين ميدان 
ها و نشر آتب و ترجمه آثار و اطالع رسانى در  نهاد، تا از طريق برگزارى همايش

خدارا . دى بپردازدحوزه تفّكر شيعى به گسترش فرهنگ اهل بيت و اسالم ناب محّم
در ) مدظله(اى  هاى ويژه  مقام معظم رهبرى حضرت آيت اهللا خامنه سپاس آه با هدايت

هاى مهّمى برداشته شده و اميداست در آينده، اين  اين ميدان حّساس و فرهنگ ساز، گام
تر شود و جهان امروز و بشريت تشنه به  حرآت نورانى و اصيل، هرچه پوياتر وبالنده

و مكتب عرفانى و زالل قرآن و عترت، بيشتر از چشمه سار اين معنويت مكتبى معارف 
 .مند و سيراب گردد  بهرهاسالم واليى

براين باوريم آه عرضه درست و آارشناسانه و منطقى و استوار فرهنگ 
هاى ماندگار ميراث خاندان رسالت و پرچمداران  تواند جلوه ، مى)عليهم السالم(بيت اهل

رآت و معنويت را در معرض ديد جهانيان قراردهد و دنياى خسته از جهالت بيدارى و ح
هاى ضّد اخالق و انسانيت را درآستانه  مدرن، خودآامگى جهانخواران و فرهنگ

 .بسازد)عليه السالم(، تشنه حكومت جهانى امام عصر»عصر ظهور«



ن مسير استقبال از اين رو، از آثار تحقيقى و تالش علمى محّققان و نويسندگان در اي
دانيم آه در نشر اين فرهنگ  آنيم و خود را خدمتگزار مؤلّفان و مترجمانى مى مى

 .آنند متعالى، تالش مى

 *    *    * 

عليهم (خرسنديم آه در نوبتى ديگر، يكى از محصوالت پژوهشى مجمع جهانى اهلبيت

ن ارزشمند اين نهاد آه حاصل زحمات محققي» اعالم الهدايه«، با عنوان مجموعه )السالم
اين جلد از مجموعه مذآور با همت و . نماييم باشد را تقديم شما عزيزان مى مقدس مى

تالش و خامه پرتوان استاد عباس جاللى به فارسى برگردانده شده است آه توفيقات 
 .روزافزون مؤلفين محترم و مترجم گرانقدر را از خداوند متعال خواستاريم

 دوستان عزيز و همكاران صادق در اداره ترجمه آه در فراهم در همين جا، از همه
باشد آه اين گام آوچك، در . شود آوردن اين اثر، آوشش آردند، صميمانه تقدير مى

 .ميدان جهاد فرهنگى، مورد رضاى صاحب واليت قرارگيرد

 

        معاونت فرهنگى

 )عليهم السالم(بيت  مجمع جهانى اهل

 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 

هايش رهنمون گشت و بر راهنمايان  سپاس خدايى را آه راه هدايت را به آفريده
و خاندان )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اش به ويژه خاتم پيامبران حضرت محمدبن عبداهللا برگزيده

 .واالتبارش درود بيكران باد

يابد و  با ِخَرد، حقيقت را در مى; دخدا، انسان را آفريد و به او ِخَرد و انديشه بخشي
گزيند و اهدافش را  آن را از باطل باز مى شناسد و با اراده، مصالح خويش را بر مى

وى، ِخَرد را حّجِت بر بندگاِن خود قرار داد و از سرچشمه فيض و . بخشد تحقق مى
ه آمال درخوِر او را به را ها را آموخت و به انسان، نادانسته. هدايتش برآنان فرو باريد

 .وى و هدف از آفرينش او، آشنا ساخت



هاى هدايت الهى را روشن ساخت، از سويى به بيان علل  قرآن، ارآان، لوازم و راه
ها پرده برداشته است، آن جاآه  هاپرداخته و از سوى ديگر، از نتايج و ثمرات آن آن

 :فرمود

 )١(;)ْلُهَدى ُقْل ِإنَّ ُهَدى اللَِّه ُهَو ا(

 .هدايِت واقعى همان هدايِت خداست: بگو

 ;)٢()ط مُّْسَتِقيم َواللَُّه َيْهِدي َمن َيَشآُء ِإَلى ِصَرا(

 .آند و خداوند، هر آس را بخواهد به راه راست هدايت مى

 )٣(;)َواللَُّه َيُقوُل اْلَحقَّ َوُهَو َيْهِدي السَِّبيَل(

 .آند گويد و به راه صحيح هدايت مى و خداوند، سخن حق مى

 )٤(;)ومن يعتصم باهللا فقد ُهدي إلى صراط مستقيم(

 .هر آس به خدا تمسك جويد، در حقيقت به راهى راست هدايت شده است

هدى فما قل اهللا يهدى للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يّتبع أّمن ال يهّدي اّال أن ُي(

 )٥(;)لكم آيف تحكمون

آند براى پيروى  شود، آيا آسى آه به سوى حق هدايت مى خداوند به حق رهنمون مى: بگو

شود،  شود، مگر آن آه هدايتش آنند؟ شما را چه مى تر است ياآن آس آه خود هدايت نمى شايسته

 .آنيد؟ چگونه داورى مى

 ُانزل اليك من رّبك هو الحق و يهدى إلى صراط العزيز ويرى الذين أوتوا العلم الذى(

 )٦(;)الحميد

مندند، آگاهى دارند آه آنچه از ناحيه پروردگارت بر تو نازل گرديده  آنان آه از علم و دانش بهره

 .آند حق است و او به راه خداى عزيز و حميد، هدايت مى

 )٧(;)ومن أضلُّ مّمن اّتبع هواُه بغير هدًى ِمن اهللا(

 :تر از فردى است آه هدايت الهى را نپذيرفته و از هواى نفس خود پيروى آند چه آسى گمراه

راه راست آرى، خداوند بزرگ سرچشمه هدايت حقيقى است، و اوست آه بشر را به 
دانش نيز، اين حقيقت را تأييد مى آند و دانشيان با تمام وجود، . و حق هدايت مى آند

                                                           
 .٧١  /عامان.  ١
 .٢١٣  /بقره. ٢
 .٤  /احزاب.  ٣
 .١٠١  /آل عمران.  ٤
 .٣٥  /يونس.  ٥
 .٦  /سبأ.  ٦
 .٥٠  /قصص.  ٧



خداوند در سرشت انسان، ميل به آمال و زيبايى را به وديعت نهاد، . نهند بدان گردن مى
از اين رو، ; گاه بر او مّنت گذارد ونعمِت شناخِت راه آمال رابه وى ارزانى داشت آن

 :مى فرمايد

 

 )٨(;)وما خلقُت الجّن واإلنس إال ليعبدون(

 .من جن و انس را فقط براى عبادت و پرستشم آفريدم

و چون پرستش حقيقى، بى شناخت، صورت نمى بندد، به همين سبب، تنها راه 
 .است يابى به اوج قله آمال، پرستش همراه بينش دست

هوت مجهز نمود تا تواِن حرآت به سوى خداوند،انسان را به دو نيروى خشم وش
هاى نفسانى زاييده شده از  آمال را داشته باشد و او را از تسلط اين دو نيرو و خواهش

به همين دليل، آدمى افزون بر عقل  و . آن ـ آه هماره همراه انسان هاست ـ ايمن نساخت
مانت آند تا حّجت ديگر ابزارهاى شناخت، به چيزى نياز دارد آه سالمِت بينش او را ض

بر او آامل و نعمت هدايت برايش تمام گردد، وهمه عوامل انتخاب آگاهانه راه درست يا 
 بيراهه براى او

 .آيد فراهم

از اين رو نتيجه سنت هدايِت الهى اين بود آه عقل آدمى از سوى وحى الهى و 
 .راهنمايى رهنمايان برگزيده خدا در تمام زواياى زندگى پشتيبانى گردد

 پيامبران ،از آغاِز بردميدِن تاريخ و در گذِر زمان، مشعل هدايت ربانى را بردوش 
آشيدند تا بندگان خداوند بدون هدايتگر و راهبر نمانند و گفتار وحى ـ آه تأييدگر عقل 

. زمين هيچگاه از حجت الهى خالى نخواهد بود«است ـ نيزگوياى همين مطلب است آه 
اى آه اگر در زمين دو   بعد و همراه ـ با خلق است، به گونهحجت خدا، هماره ـ قبل و

و قرآن نيز بدين مطلب اشاره » .آس بيشتر نماند، يكى از آن دو حتمًا حجت خداست
 :است آرده

 

 )٩(;)انما انت منذر ولكل قوم هاد(

 .اى، و هر گروهى راهنمايى دارد تو فقط بيم دهنده

                                                           
 .٥٦  /ذاريات.  ٨
 .٧  /رعد.  ٩



، مسئولّيِت هدايت مردم را برعهده دارند و وظايف و پيامبران و جانشينانشان
 :ها بدين شرح است  مسئولّيِت آن

از . وحى را آامل و دقيق دريافت آنند آه چنين امرى به آمادگى تمام نياز دارد . ١
گزيند، و قرآن از آن آشكارا سخن گفته  اين رو، خداوند خود فرستادگان الهى را بر مى

 :است 

 )١٠(;) يجعل رسالَتهاهللا أعلم حيث(

 .تر است رسالت خويش را آجا قرار دهد خدا آگاه

  )١١(;)اهللا َيجتبى ِمن ُرسلِه َمن يشاء(و 

 .گزيند خداوند از فرستادگانش هر آه را بخواهد بر مى

ابالغ چنين رسالتى به داشتن صالحّيت آامل . رسالت الهى را به بشر برسانند . ٢
بستگى دارد، و اين شايستگى مبتنى بر آگاهى الزم از جزئيات، اهداِف رسالت و 

 :است  مصونّيت از اشتباه

آان الناس ُامًة واحدًة َفَبَعث اهللا النبّيين مبّشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق (
 )١٢(;)الناس فيما اختلفوا فيه لَيحكم بين

مردم در آغاز، يك دسته بودند، خداوند پيامبران را برانگيخت تا مردم را مژده و بيم دهند و آتاب 

ها نازل نمود تا در اختالفاتى آه بين مردم وجود  آرد، با آن آسمانى را آه به سوى حق دعوت مى

 .ندآن داشت، ميانشان داورى

امتى وفادار و پايبند به رسالت الهى به وجود آورند و آنان را براى حمايت از  . ٣
اين مسئولّيِت مهم را به » تعليم«و » تربيت«قرآن با آاربرد دو واژه . رهبر، آماده سازند

 :دارد شكلى رسا اعالم مى

 )١٣(;)يزّآيهم ويعّلمهم الكتاب والحكمة(

 .آموزد و حكمت مى) قرآن(ها آتاب  آند و به آن ىآنان را تزآيه م

اى  تزآيه، يعنى تربيت به سوى آماِل در خوِرآدمى آه اين تربيت به الگوى شايسته
 :مند باشد نياز دارد آه از تمام عناصر آمال بهره

  )١٤(;)لقد آان لكم فى رسول اهللا ُاسوٌة حسنٌة(

 .لگو و سرمشق نيكويى بودرسول خدا به يقين براى شما ا

                                                           
 .١٢٤  /انعام.  ١٠
 .١٧٩  /آل عمران.  ١١
 .٢١٣  /بقره.  ١٢
 .٢  /جمعه.  ١٣
 .٢١  /احزاب.  ١٤



چنين امرى به . رسالت خويش را از انحراف و گمراهى و تحريف پاس دارد . ٤
 .آنند تعبير مى» عصمت«شايستگى علمى و معنوى نيازمند است آه از آن به 

هاى اخالقى در جان و روان  در اجراى اهداف معنوى رسالت و تحكيم ارزش . ٥
بكوشد و اين عمل تنها در چهارچوب دستورات الهى و ها و ارآان جوامع بشرى  انسان

هاى الهى  با اجراى قوانين دينى ميّسر است و جز با بناى نهادى سياسى بر اساس ارزش
ها و قوانين، رهبرى فرزانه، بسيار شجاع، فوق  اجراى اين طرح. پذير نيست تحقق

هاى فكرى، سياسى و  العاده مقاوم، آگاه به روحّياِت طبقاِت مختلف جامعه و جريان
موارد ياد . اجتماعى و قوانين مربوط به اداره و تربيت و راه و رسم زندگى، مى طلبد

هاى علمى تعبير آرد، افزون بر عصمتى است  ها را به صالحّيت توان آن شده آه مى
 .آه آن را صالحّيت معنوى مى ناميم

بود،   براى آنان ترسيم آردهپيامبران و جانشينان آنان در راه تحقق اهدافى آه خداوند
ها افكندند و از  اى از پا ننشستند و از جان دست شستند و پنجه در پنجه دشوارى لحظه

آور نور،  گير آنان را با رسالِت آخرين پيام خداوند تالش پى. هيچ آوششى دريغ ننمودند
ئولّيت هدايت تكميل ساخت و امانت و مس)صلى اهللا عليه وآله وسلم(حضرت محمد بن عبداهللا 

در اين راستا )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بشر را بر عهده آن انسان برجسته نهاد و رسول اآرم
ترين زمان، به بزرگترين نتايج دست يافت  هاى شگفت انگيزى برداشت و در آوتاه گام

 :هاى بيست و سه ساله آن حضرت را مى توان چنين گزارش داد آه حاصل تالش

 . آامل به بشر آه دربردارنده عناصر دوام وبقاستعرضه رسالتى.  ١

 .مجهز نمودن آن رسالت به عناصر بازدارنده از آژى و انحراف. ٢

تأسيس و تشكيل امتى مسلمان  آه اسالم را مكتب، پيامبر را رهبر، و آيين الهى . ٣
 .را قانون زندگى مى دانست

مى  آه آيين الهى را به مرحله اجرا نهاد و پرچم اسالم را به ايجاد دولتى اسال. ٤
 .دوش آشيد

 . بود ارائه چهره درخشانى از رهبرى حكيمانه الهى آه خود تجّسِم آامِل آن. ٥

 .تحقق آامل اهداف رسالت، در گرو چند امر بود

اى آه بتواند رسالت الهى را اجرا آند و آن را از دست  رهبر شايسته) الف
 ;بازان، حفظ نموده و استمرار بخشدهوس

تربيت صحيحى آه متناسب با گذر زمان، براى همگان تداوم يابد و اين آار تنها ) ب
رهبرانى آه در ; آيد از عهده مرّبيانى برخوردار از صالحيت علمى و معنوى بر مى

 .آيند رترين، به شما برجسته)صلى اهللا عليه وآله وسلم(منش و رفتار، چونان پيامبر اآرم



 برگزيدگانى از )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ازاين رو، خواست خدا چنين بود آه نبّى اآرم
بيت خويش را درخوِر اين آار آماده سازد، و به ناِم مبارك آنان تصريح آند و رشته  اهل

امور هدايِت مستمّر الهى را به دستور خدا به آنان بسپارد تا دين را از تحريف نادانان و 
ريزى  ها بپرورانند و اين برنامه هاى بعد را بر اساس ارزش يبكاران حفظ و نسلفر

 :گر شد آه فرمود  الهى در اين سخن رسول گرامى اسالم جلوه

إنى تارك فيكم الَثَقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضّلوا، آتاب اهللا وعترتى وإنهما لن «
 ;»يفترقا حتى يردا علّى الحوض

ها متمّسك و پاى بند  گذارم، تا زمانى آه به آن گ در ميان شما برجاى مى گرانسن]چيز[من دو 

و عترت منند، و از يكديگر جدايى ) قرآن(باشيد، هرگز گمراه نخواهيد شد، آن دو چيز آتاب خدا 

 .ناپذيرند تا در آنار حوض آوثربر من وارد شوند

بودند آه پيامبر به  همان برجستگانى )عليهم السالم(در اين مسير، امامان معصوم 
رفتار آنان بيانگر . فرمان خدا، آنان را براى رهبرى امت، پس از خود منصوب آرد

روش واقعى اسالم است و تحقيق و بررسى زندگانى آنان از چهره فراگير و چند ُبعدى 
حرآتى آه راه خود را در ژرفاى جان مسلمانان ; حرآت اصيل اسالمى پرده برمى دارد 

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بى ترديد تواِن اين حرآت پس از رحلت رسول اآرم . آند طى مى
بى آن آه از مسير سّنت هستى )عليهم السالم(از اين رو، امامان معصوم. رو به آاهش نهاد

آه بر روش رهبرى و اّمت حكمفرماست، خارج شوند، به آگاه ساختن مردم پرداختند و 
صلى اهللا عليه وآله (كتبى امت و حرآت رسول خدادر جهت ايجاد و ارتقاى آگاهى م

 .ها را به تحرك واداشته و شتاب بخشيدند  وانقالب شكوهمندش،  قدرت آن)وسلم

زندگى ائّمه نيز در استمرار سيره پيامبر اسالم قرار داشت و مردم به آنان، چونان 
 را به سوى بدين سان، پيشوايان دين، مردم. آوردند هاى فروزان هدايت رو مى مشعل

حق و رضاى او هدايت آرده و خود، در راه اجراى دستورات الهى، استوار بودند و در 
ها سرشار از  زندگى آن. دست يابى به آمال مطلوِب انسانى، بر ديگران پيشى گرفتند

ها و تحمل آزار ستمكاران بود تا آن جا آه در اين راه، عّزِت  جهاد، شكيبايى بر دشوارى
اى   خوارى زندگِى با ستمكاران ترجيح دادند و پس از جهاد و مبارزهشهادت را بر
 .عظمت، به ديدار خدا نايل گشتند بزرگ و بس با

به يقين، تاريخ نگاران هيچ گاه بر دست يابى به تمامى ابعاد زندگى عطرآگين آن 
 در چه آوشيم تا با پژوهش و تحقيقى ژرف از آن ازاين رو، مى. بزرگواران قادر نيستند
چينى از خرمن سيره آنان، اثرى سودمند فرا روى خوانندگان قرار  تاريخ آمده با خوشه

 .دهيم



آغاز و با بيان زندگى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم  پژوهش ما با شرح زندگانى نبّى
الشريف  وجود مبارك خاتم اوصيا حضرت ولى عصر امام زمان ـ عّجل اهللا تعالى فرجه

 .يرد، اميد اين آه خداى متعال، گيتى را به نور عدالتش روشن گرداندـ پايان مى پذ

صلى اهللا عليه وآله (آتاب حاضر، به بررسى زندگانى ارزشمند دخت گرامى رسول اآرم

پردازد،   زن نمونه و سومين اختر سپهر عصمت مى)عليها السالم(حضرت فاطمه زهرا)وسلم
وحى و عملى و رفتار تجسم آامل آيين الهى بانويى آه در زندگى خويش در آليه ابعاد ر

او . شخصيتى آه رسول خدا وى را بانوى بانوان جهان ناميد; آيد به شمار مى
ترين سمبل زن و مشعل فروزان الهى بود آه ايمان، پاآى و صفا از وجود  برجسته

 .بابرآتش پرتو افكن است

ك تالش فراوانى مبذول جا دارد از آليه آسانى آه در به ثمر رسيدن اين طرح مبار
داشته و آن را به جهان نور تقديم آردند به ويژه اعضاى محترم گروه تأليف باالخص 

االسالم والمسلمين جناب آقاى سّيد منذر حكيم حفظه اهللا تعالى،  محقق ارجمند حجة
سپاسگزارى آنيم و سر برآستان حق بساييم آه توفيق به انجام رساندن اين 

 .»فإّنُه َحسُبنا و ِنعم النصير «;سته را به ما ارزانى داشت المعارف خج دائرة
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 بخش نخست

  در يك نگاه)عليها السالم(زهرا

 

صلى اهللا عليه ( دخت گرامى نبّى اآرم حضرت محمد بن عبد اهللا)عليها السالم(فاطمه زهرا

 .و مادر گرانقدرش حضرت خديجه دختر خويلد، رضوان اهللا عليها است)وآله وسلم

تر از آنان را تاريخ بشر سراغ ندارد به  فاطمه اطهر از پدر و مادرى آه برجسته
وجود آمد، آسى در تاريخ بشرّيت از تعاليم و دستوراتى نظير دستورات پدرگرانقدر آن 

هاى معدود و  طى سال. بزرگوار آه چهره تاريخ را دگرگون ساخت، برخوردار نيست
تاريخ، . هاى بلندى به جلو بردارند  اين تعاليم گامها توانستند در پرتو محدودى انسان

سراغ ندارد، وى آن چه داشت خالصانه در َطَبق )عليها السالم(مادرى چون مادِر زهرا
اخالص نهاد و به همسر واال مقام و خداى خويش تقديم نمود و پروردگارش در برابر، 

 .داشت بدو هدايت و نور و روشنايى ارزانى

چنين پدر و مادرى با عظمت، زهراى بتول رشد آرد و در در سايه پر مهر 
اى سرشار از مهر و عطوفِت پدر بزرگوار خويش آه بار مسئولّيت سنگين نبّوت  خانه

ها قادر بر تحمل  هايى  را متحمل گرديد آه آوه را بر عهده داشت و در آن راه دشوارى
نهاد با قريش و  هر آجا گام مىآورد و به  آن انسان برجسته به هر سو رو مى. آن نبودند
شد و فاطمه زهرا در خردسالى  اش نشسته بودند، رو برو مى شان آه در آمين فرزندان

گر و در آاستن از تأثير اين همه رنج و ناراحتى پدر، با مادر  همه اين اوضاع را نظاره
ر زهراى مرضّيه با مشاهده اذّيت و آزارى آه پد. خود خديجه دمساز و سهيم بود

پيچيد و رنج جور و ستمى را آه  ديد از فرط ناراحتى به خود مى ارجمندش مى
 .خورد شدند، فرو مى مسلماناِن صدر اسالم متحّمل مى

هاى تبليغ رسالت الهى بود و قبل از  صّديقه آبرى از آودآى شاهد رنج و گرفتارى
 طالب، در بلوغ در دو سالگى همراه با پدر و مادر و ساير بنى هاشم درشعب ابو

 .محاصره قرار گرفت

شد فاطمه  به مجّرد اين آه پس از سه سال قحطى و گرسنگى، محاصره برداشته
 در شش سالگى با فقدان مادر مهربان خود حضرت خديجه و ابو طالب )عليها السالم(زهرا



ها و در رويارويى با  عموى پدر بزرگوارش رو برو گرديد، زهرا در تحّمل سختى
هاى پدر، همدم وتسّلِى دل پدر بزرگوار خود و مونس تنهايى او، و  وارىمشكالت و دش

ديد، يار و ياورش به شمار  در آزار و اذّيتى آه از سرآشان و اراذل و اوباش مى
 .رفت مى

در هشت سالگى به همراه پسر عموى خويش و فواطم ديگر از مكه به مدينه هجرت 
و . ، در آنار پدر باقى ماند)عليه السالم(ابى طالبنمود و تا زماِن ازدواج با امام على بن 

ترين خانه در تاريخ   با فضيلت)صلى اهللا عليه وآله وسلم(بدين سان، پس از خانه رسول اآرم
اسالم، شكل گرفت، چرا آه زهراى اطهر خاستگاه پيراسته سالله پاك نبوى و آوثر عطا 

 .شد  مى تلّقى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(شده به رسول اآرم

ترين الگوى زن و برترين نمونه مادر را در   برجسته)عليها السالم(فاطمه زهرا
تاريخى آه بنا داشت راه جاودانگى و ; دشوارترين لحظات تاريخ اسالم ارائه داد

اى طّراحى و بر انسانّيِت  برجستگى را بر مدار محيطى جاهلى و آداب و رسومى قبيله
در اين جا بايسته بود . ا مايه ننگ و عار تلّقى آندزن خط بطالن آشيده و دختر ر

شخصيتى چون زهراى مرضّيه ـ دخت رسالت واالى محمدى و حاصل نهضت بى مانند 
الهى ـ با رفتار فردى و خانوادگى و اجتماعى خود، برترين نمونه واقعى و عملى زن را 

 .هاى رسالت باشد، ارائه دهد آه تجّسم حقيقى مفاهيم و ارزش

 به تمام جهان انسانى ثابت نمود آه وى انسانى )عليها السالم(حقيقت، حضرت زهرادر 
سان، يكى از  بدين. باشد آامل است آه قادر بر ارائه برترين نمونه زن شايسته مى

هاى بزرگ الهى براى قدرت خارج از توصيف خدا و آفرينش تحسين برانگيز او  نشانه
را از عظمتى واال و شكوه و جاللى )عليها السالم(زهراباشد، چه اين آه خداى متعال فاطمه 

 .مند ساخته بود فوق العاده بهره

 صاحب دو فرزند پسر، ساالر )عليه السالم( از امير مؤمنان على)عليها السالم(زهراى بتول
 و دخترانى فدا آار و شكيبا به نام )عليهما السالم(جوانان بهشت امام حسن و امام حسين

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ثوم شد و پس از وفات پدر بزرگوارش رسول خدازينب و ام آل
اش  انگيز هجوم به خانه را قبل از تولد، در ماجراى غم» محسن«پنجمين فرزند خود 

از دست داده و اين فرزند، نخستين قربانى اين مادِر فدا آار و شهيد بود آه ) خانه وحى(
ت رسالت پدر بزرگوارش از آژى و انحراف، پس از رحلت پدر در راه حفظ و حراس

 .تقديم خدا نمود



هاى گوناگون با پدر ارجمند   در دشوارترين لحظاِت ُبحران)عليها السالم(حضرت زهرا
آن مخّدره با تالش و مبارزات . تشريك مساعى داشت) صلوات اهللا عليهما(و همسر خود 

آنان را براى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(و بيانات خود و تربيت اهل بيِت رسالت آه رسول اآرم
و پس از جهاد و . يارى دين خدا، پس از خود ذخيره ساخته بود، آيين اسالم رايارى آرد

. اى مرارتبار، به عنوان نخستين فرد اهل بيت نبى اآرم به آن حضرت پيوست مبارزه
قان حضور هاى مناف هاو توطئه دادن به نقشه در صحنه آارزار با مشرآان و پايان

داد،  يافت و همان گونه آه در برابر منحرفان، از خود پايدارى و استقامت نشان مى مى
زهراى مرضّيه به راستى . در عرصه آگاهى دادن به زنان مسلمان نيز خوش درخشيد

اى آه با  سمُبل شهامت و فدا آارى و شكيبايى و شهادت و گذشت و ايثار بود، به گونه
هاى  ترين زماِن ممكن آه انسان قادر است براى رسيدن به قّله تاهها در آو اين ويژگى

 .بلند آمال، آن را طى آند، سر آمِد بانوان اّولين و آخرين گشت

سالم و درود بر او، آن روز آه ديده به جهان گشود و در آن روز آه شهد شهادت 
و سربلندى را هاى افتخار و عظمت  شود و نشان نوشيد و روزى آه زنده برانگيخته مى

 .هاى عّزت و شرافت را به تن دارد در دست و جامه

 



 

 

 

 بخش دوم

 )عليها السالم(نمايى از شخصيت زهرا

 

مرد  ترين پيامبر و همسر نخستين امام و دالور  دخت برجسته)عليها السالم(فاطمه زهرا
رين هاى تاريخ امت و چهره درخشان و نورانِى آخ ترين شكوفه اسالم و ماِم شاداب

آن مخّدره جايگاه پاآيزه سالله پاك و خاستگاه . ها و مهتِر بانواِن جهانيان است رسالت
 .آيد  به شمار مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيراسته عترت رسول اآرم

اش به تاريخ رسالت، مقرون گشت زيرا هشت سال قبل از هجرت  تاريخ زندگى
 دنيا )صلى اهللا عليه وآله وسلم(انسوز رسول اآرمديده به جهان گشود و چند ماه پس از رحلت ج

 .را وداع گفت

 و )عليها السالم( مقام و منزلت واالى زهراى اطهر)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر اآرم
موقعيت پيشگامانه آن بزرگ بانو را در خط رسالت به پيروى از رهنمودهاى قرآن آريم 

ام و رتبه اهل بيت به طور عام و حضرت ستوده و اين آتاب آسمانى به فضايل و مق
 .اى خاص تصريح آرده است به گونه)عليها السالم(زهرا

 

  در آيات قرآن)عليها السالم(زهرا

هايى را به جهت ارج  شود، انسان قرآن آريم با آياتى آه شب و روز تالوت مى
جاودان ساخته نهادن به جايگاه برجسته و فداآارى در راه حق، ستوده و ياد و نامشان را 

 .است

اند آه خداى متعال از آنان   از جمله آسانى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(اهل بيت پيامبر اآرم
نگاران و  تاريخ. آشكارا ياد آرده و به بيان مقام و منزلت و فضايل آنان پرداخته است

اوند اند، چنان آه خد مفسران، نزول آياِت فراوانى را در ستايش اهل بيت روايت آرده
هاى گوناگونى، آنان را مورد مدح و ثنا قرار داده تا خط و مشى سالم و  در سوره

 .گيرى صحيح آنان را تثبيت و مردم را به پيروى از آنان فرا بخواند جهت

 

 آوثر رسالت. ١



هايى را آه خداوند  اند و به ظاهر تمامى نعمت معنا آرده» خير بسيار«آوثر را به 
ولى مواردى را آه در شأن . شود  عنايت آرده، شامل مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(به نبى اآرم

اند، به روشنى اشاره دارد  نزول اين سوره، افزون بر آيه پايانى سوره آوثر ياد آور شده
آه خيِر ياد شده، به فزونى و دوام نسل ارتباط دارد و جهانيان به خوبى آگاهند آه نسل 

اش زهراى بتول استمرار   از ناحيه دخت گرامى)اهللا عليه وآله وسلمصلى (پاك رسول اآرم
 اين معنا را صريحًا )صلى اهللا عليه وآله وسلم(داشته و برخى از احاديث رسيده از پيامبر اسالم

 .ياد آور شده است

: اند آه  از جمله ابن عباس در مباحث مربوط به آوثر آورده)١٥(بيشتر مفسران
محمد، داراى فرزند پسرى آه پس از : گفت عاص بن وائل همواره به سران قريش مى

 به همين دليل، اگر از دنيا برود، نسل وى قطع شده و )١٦(;او جايگزين وى گردد، نيست
جا به بيان اختالف مفّسران  اّما فخر رازى با اين آه در اين. يابيد از وجود او رهايى مى

آوثر را به فرزندان : قول سوم«: است در معناى آوثر پرداخته، اّما به صراحت گفته
صلى اهللا (را اين سوره مبارك در نكوهش آسانى آه رسول خدازي... اند پيامبر معنا آرده

بنا بر .  را به نداشتِن فرزنِد پسر به عيب جويى گرفته بودند، نازل شده است)عليه وآله وسلم
آند آه با گذشِت زمان باقى  اين، معناى آيه اين است آه خداوند به او نسلى عطا مى

چه تعدادى از اهل : آنيد اين آه مالحظه مىبا ): افزايد فخر رازى مى. (خواهند ماند
هاست و از بنى امّيه آسى  اّما جهان ُپر از وجود آن! اند؟ بيت پيامبر به شهادت رسيده

 چه بزرگان و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(وانگهى ببينيد ميان اهل بيت رسول خدا. باقى نمانده
 و نفس زآّيه و )عليهم السالم(، امام رضاانديشمندانى مانند امام باقر، امام صادق، امام آاظم

 )١٧(.امثال آنان وجود دارند

فرزندان رسول )عليهما السالم( داللت دارد آه امام حسن و امام حسين)١٨(آيه مباهله
صلى اهللا عليه (داآيند و روايات فراوانى آه از رسول خ  به شمار مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا

رسيده، داللت دارد آه خداوند نسل هر پيامبرى را در ُصلب آن پيامبر، ولى نسل )وآله وسلم
 قرار داده )عليه السالم( را در ُصلب على بن ابى طالب)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خاتم پيامبران

                                                           
 .١٣٢ / ٣٢تفسير آبير . ١٥
ن آميز زمانى عنوان شد آه عبد اهللا فرزند پيامبر از خديجه از دنيا رفت و فرزند پسرى براى آ اين سخن نكوهش. ١٦

 .حضرت باقى نماند
 .١٢٤ / ٣٢تفسير آبير . ١٧
 .٦١ /آل عمران. ١٨



 وارد شده آه حضرت به )صلى اهللا عليه وآله وسلم( روايات صحيحى از پيامبر اآرم)١٩(.است
 : فرمود)عليه السالم(حسن بن على

 )٢٠(;»إّن ابنىَّ هذا سّيٌد ولعّل اهللا ُيصلح بِه بين ِفَئَتْين َعظيمتْين«

فرزندم حسن، شخصيت بزرگوارى است آه خداوند به واسطه او ميان دو جمعّيت انبوه مخالف، 

 .سازد صلح و آرامش برقرار مى

 

 

  در سوره دهر)عليها السالم(زهرا . ٢

صلى اهللا عليه وآله ( بيمار شدند و رسول اآرم)عليهما السالم(روزى امام حسن و امام حسين

عيادت آنندگان به .  به اتفاق جمعى از مردم از آن دو بزرگوار عيادت نمود)وسلم
براى بهبودى فرزندانت نذرى انجام ده، از اين ! ابو الحسن:  گفتند)عليه السالم(اميرمؤمنان
 و فّضه خادمه، نذر آردند در صورت بهبودى )عليها السالم( و فاطمه)لسالمعليه ا(رو، على
، سه روز روزه بگيرند، ديرى نپاييد آه آن دو بزرگوار شفا يافتند و )عليهما السالم(حسنين

ها طبق نذرى آه انجام داده بودند روزه گرفتند ولى خوراآى در خانه نداشتند، به  آن
جو، قرض ) آيلوگرم٩( از شمعون خيبرى يهودى سه صاع )عليه السالم(همين دليل، على

آسيا آرد و پنج قرص نان به تعداد اعضاى )عليها السالم(يك صاع آن را فاطمه زهرا. گرفت
ها را مقابل خود نهادند تا روزه خويش را افطار آنند آه  خانواده تهيه نمود و آن

 من )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بيت محمدسالم و درود بر اهل : مستمندى بر دِر خانه آمد و گفت
ام، به من غذايى عطا آنيد خداوند در عوض به شما از  فقيرى بينوا و مسلمان و گرسنه

غذاهاى بهشتى نصيب گرداند، اهل بيت غذاى خود را به وى داده و آن شب با آب افطار 
غذايى براى با فرا رسيدن شب، . آرده و خوابيدند، فرداى آن روز نيز روزه گرفتند

تناول، نزد خود گذاشتند آه اين بار يتيمى از راه رسيد و غذا را به او دادند و بار سوم 
 .اسيرى بر در خانه آمد و آنان نيز همان آار قبلى را انجام دادند

دست امام حسن و امام حسين را گرفت و نزد رسول )عليه السالم(صبح روز بعد، على
شرفياب شدند، تا پيامبر اآرم چشمش به آنان افتاد، ديد از شّدت )صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا

برايم بسيار دردناك است آه شما را با : لرزند، فرمود گرسنگى مانند جوجه به خود مى
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بينم، سپس به پا خاست و به اّتفاق آنان به خانه على آمد، ديد فاطمه در  چنين حالتى مى
مش به ُپشت او چسبيده و چشمانش به محراب عبادت خويش است و از گرسنگى شك

 از مشاهده اين منظره فوق العاده متأثر )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا. گودى نشسته است
اين آيات را دريافت نما، ! محمد: شد، در اين هنگام جبرئيل نازل شد و عرضه داشت

دهر را بر حضرت خداوند تو را به وجود اين اهل بيت تهنيت گفته است و سوره مبارك 
 .تالوت آرد

هايى است آه خداى متعال در حقش   از جمله شخصيت)عليها السالم(فاطمه زهرا
نوشد و در  گواهى داده در جمع نيكان در بهشت از جام آميخته با عطرى دلپذير، آب مى

آنند و از روزى آه شّر و عذابش گسترده  زمره آسانى است آه به نذر خود وفا مى
اسند، او از آسانى است آه غذاى خود را با آن آه به آن عالقه و نياز دارند هر است، مى

دهند و اين آار را در راه خدا انجام  به ديگران خورانده و ديگران را بر خود ترجيح مى
ها ندارند و از جمله افرادى است آه در راه  دهند و انتظار هيچ گونه پاداشى از آن مى

ها را ار  اند آه خداوند آن و از آن دسته... آنند يشه مىبارى پ رضاى حق صبر و برد
شود و  دارد و آنان را با سرور و شادى پذيرا مى شّر آن روِز عبوس و سخت، نگاه مى

 )٢١(.دهد هاى حرير بهشتى به آنان، پاداش مى ها، جامه در قبال صبر و شكيبايى آن

 

  در آيه تطهير)عليها السالم(زهرا . ٣

 در خانه ُاّم َسَلمه ـ رضوان اهللا عليها ـ حضور )صلى اهللا عليه وآله وسلم(روزى رسول اآرم
داشت و امام حسن و امام حسين و پدر و مادِر آن دو را در آنار خود قرار داد و سپس 

ها را از ديگر افراد خانواده و همسران  تا آنرداى خويش را بر خود و آنان پوشاند 
صلى اهللا عليه (خويش متمايز سازد، در همين حال فرشته وحى آيه تطهير را بر رسول خدا

 : نازل آرد)وآله وسلم

 )٢٢(;)ِإنََّما ُيِريُد اللَُّه ِلُيْذِهَب َعنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهَِّرُآْم َتْطِهيرًا(

 .خواهد پليدى و گناه را از شما اهل بيت دور آند و آامًال شما را پيراسته سازد خداوند فقط مى

 در تشريح اختصاِص آيه شريف ياد شده به اين افراد، )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر اآرم
سوى به همين مقدار بسنده نكرد، بلكه دست مبارك خويش را از زير ردا خارج و به 

اين جمع، اهل بيت منند، پليدى را از ! خدايا: آسمان باال ُبرد و چند بار عرضه داشت
                                                           

 .سير آبير فخر رازى، تف٥٣٠ / ٥آشاف زمخشرى، تفسير ثعلبى، ُاسد الغابه . ٢١
 .٣٣ /احزاب. ٢٢



َسَلمه آه نظاره گر اين منظره بود و سخنان  ُاّم. ها را آامًال پيراسته گردان آنان دور و آن
آيا من ! اى رسول خدا: شنيد جلو آمد تا زير ردا وارد شود و عرضه داشت پيامبر را مى

خير، تو در زمره :  زمره شما هستم؟ حضرت دست او را گرفت و فرمودنيز در
 )٢٣(.نيكبختانى

 هرگاه براى نماز صبح )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پس از نزول اين آيه شريف رسول خدا
هنگام نماز ! اى اهل بيت: فرمود شد با عبور از آنار خانه فاطمه مى رهسپار مسجد مى
سته خواهد پليدى را از شما اهل بيت دور آند و آامًال شما را پيرا است، خداوند مى

 )٢٤(.گرداند و اين شيوه را حضرت شش يا هشت ماه ادامه داد

ها از گناه و معصيت  آيه شريف ياد شده، دليل بر عصمت اهل بيت و مصونيت آن
آغاز » إّنما«است، زيرا آلمه ِرْجس در اين آيه به معناى گناه آمده است و با آلمه حصر 

وند تنها به اين تعّلق گرفته آه گناهان را از آنان شده و معنايش اين است آه اراده خدا
ها را از هر گونه آلودگى پيراسته گرداند و معناى حقيقى عصمت همين است  دور و آن

 )٢٥(.در تفسير طبرى اين معنا را به صراحت بيان آرده است» نبهانى«و 

 

 ، پاداش رسالت)عليها السالم(دوستى زهرا . ٤

: عربى بيابان نشين حضور پيامبر شرفياب شد و عرضه داشت: ر، روايت آردهجاب
گواهى بده آه معبودى جز خداى : حضرت فرمود. اسالم را بر من عرضه نما! اى محمد

در : يكتا نيست و شريك ندارد و محمد بنده و فرستاده اوست، مرد عرب عرضه داشت
 قبال آن از من درخواستى ندارى؟

از تو درخواستى جز دوستى و محبت ; خير:  فرمود) اهللا عليه وآله وسلمصلى(رسول خدا
 .در حق نزديكان ندارم

 نزديكان خودم يا نزديكان شما؟: عرض آرد

 .نزديكان من: حضرت فرمود
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 .٢٠٠ /آلمة الغراء. ٢٥



دستتان را بدهيد تا بر انجام اين آار با شما پيمان ببندم، آن آس آه محبت : مرد گفت
صلى اهللا ( باشد مورد لعنت خدا قرار گيرد، و رسول خداتو و نزديكانت را در دل نداشته

 )٢٦(. آمين گفت)عليه وآله وسلم

 و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ل خدامجاهد، اين دوستى و محّبت را پيروى و تصديق رسو
صلى اهللا عليه (و ابن عباس آن را به دوستى نزديكان پيامبر اآرم; ارتباط با خويشاوندان وى

 )٢٧(. تفسير آرده است)وآله وسلم

قل ال اسئلكم عليه اجرًا إّال ...(وقتى آيه شريفه : زمخشرى در تفسير خود آورده است

آن : عرض شد)صلى اهللا عليه وآله وسلم( نازل گشت، به رسول خدا)٢٨()...المودة فى القربى
على و : دسته از نزديكان شما آه دوستى و محبتشان بر ما واجب است، آيانند؟ فرمود

 )٢٩(.فاطمه و پسرانشان

 

  در آيه مباهله)عليها السالم(زهرا . ٥

براى انجام )ى اهللا عليه وآله وسلمصل(مسلمانان حتى خوارج اتفاق نظر دارند آه رسول اآرم
اش حسن و حسين و  هاى رخشنده مباهله، غير از پاره تنش حضرت زهرا نوادگان و گل

 آه نسبت به پيامبر به منزله هارون نسبت به موسى بود، آسى )عليه السالم(برادرش على
جه قابل انكار اين افراد لزومًا مخاطبان اين آيه شريف بودند آه به هيچ و. را فرا نخواند

داند آه آيه مباهله تنها  نيست هر آس به تاريخ مسلمانان آشنايى داشته باشد به خوبى مى
 )٣٠(.درباره افراد ياد شده نازل شده نه ديگران

  به اتفاق همين افراد با مسيحيان نجران آه)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول گرامى اسالم
َسِر دشمنى با آن حضرت داشتند به مباهله پرداخت و بر آنان پيروز گشت، در آن زمان 

هايشان حضور داشتند و رسول خدا   در خانه)صلى اهللا عليه وآله وسلم(همسران رسول خدا
هيچ آس حتى عمه خود صفّيه و دختر عمويش ُام هانى و هيچ يك از زنان خلفاى سه 

 )عليهما السالم(ار را براى اين آار فرا نخواند و غير از حسنينگانه و ديگر مهاجران و انص
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 هيچ يك از )عليه السالم(نيز هيچ يك از فرزندان بنى هاشم و فرزندان صحابه و غير از على
نزديكان و هيچ فردى از ايمان آوردگان سابق را، نطلبيد ـ به گفته فخر رازى در 

 .ين براى انجام مباهله از منزل خارج شدتفسيرش ـ حضرت با پوشيدِن رداى سياهى موئ

 را در آغوش و دست )عليه السالم( در حالى آه حسين)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اآرم
آرد،  حسن را در دست داشت و فاطمه پشت سرش و على پشت سر فاطمه حرآت مى

. ن بگوييدهرگاه من دعا آردم شما آمي: فرمود راهِى مكان مباهله شد و به همراهانش مى
بينم آه اگر از  هايى را مى من امروز چهره: آشيش مسيحى نجران به ياران خود گفت

خدا درخواست آنند آوهى را از جا بر َآند، خداوند دعايشان را مستجاب و آن آار را 
آنم با اينان به مباهله نپردازيد آه  عملى خواهد ساخت، از اين رو، به شما سفارش مى

واهيد رسيد و تا قيامت يك تن مسيحى روى زمين باقى نخواهد همگى به هالآت خ
 )٣١(.ماند

اين آيه شريف داللت دارد آه حسن و : گويد فخر رازى پس از نقل اين رويداد مى
به آمدند زيرا آن حضرت   به شمار مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(حسين، فرزندان رسول خدا

. مسيحيان وعده داد فرزندانش را براى مباهله فرا بخواند و حسن و حسين را فرا خواند
 )٣٢(.اند بنا بر اين، لزومًا اين دو بزرگوار، فرزندان رسول اآرم

 

 

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم( در نگاه رسول اآرم)عليها السالم(زهرا

 )٣٣(;»إّن اهللا َليْغِضب ِلَغضِب فاطمه ويرضى لِرضاها«

 .شود خداوند با خشم فاطمه، خشمگين و با رضايت او راضى و خشنود مى

 )٣٤(;»فاِطمُة َبضعٌة ِمّنى َمْن آذاها َفَقد آذانى وَمْن أحّبها َفَقد أَحبَّني«

ه و آسى آه به او محّبت بورزد، به من فاطمه پاره تن من است هر آسى او را بيازارد مرا آزرد

 .است محّبت روا داشته

 ;»فاطمة قلبى و روحى التى بين جنبّي«

                                                           
مرحوم شرف الدين عاملى گفته است، مفسران و محدثان و آليه تاريخ نگارانى آه به حوادث سال دهم هجرى يعنى . ٣١

زمخشرى در به صحيح مسلم، آتاب فضائل صحابه، آشاف . اند اند اين حديث را ياد آور شده سال مباهله اشاره آرده
 . آل عمران مراجعه شود٦١تفسير آيه 

 .٧٥ /، اسباب النزول واقدى٢٣٨ /تفسير آبير، ذيل همين آيه، الصواعق المحرقه. ٣٢
 .٥٣٥ / ١، ميزان االعتدال ١٥٤ / ٣، مستدرك صحيحين ١١١ / ١٢آنز العمال . ٣٣
، صحيح مسلم، ٣٥، خصائص نسايى ١١١ / ١٢، آنز العمال ٣١، االمامة والسياسة، ص ٢٨٩به صواعق المحرقه . ٣٤

 .آتاب فضائل الصحابه مراجعه شود



 )٣٥(باشد فاطمه قلب و روح من در آالبدم مى

 )٣٦(;»فاِطمُة سّيدُة ِنساء العاَلمين«

 .فاطمه، مهتر بانوان جهانيان است

 به صورت متواتر از )٣٧(ها در آتب حديث و سيره ها و نظير آن اين گونه گواهى
 نقل شده و حضرت شخصيتى است آه از َسِر هوا و هوس )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا
گيرد و در راه خدا  نمى و تحت تأثير خويشاوندى نسبى و سببى قرار )٣٨(گويد سخن نمى

 .از نكوهش هيچ نكوهشگرى پروا ندارد

 محو دعوت مردم به يكتا پرستى بود و الگو و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اآرم
ها دست  ها و آارهايى آه بدان آمد، تپش قلب مبارآش و نگاه سرمشق مردم به شمار مى

ش در گفتار و آردار و امضا، يعنى ا هاى تالش گرانه و پرتو نوِر انديشه زد و گام مى
گذارى و  هاى دين و منبعى براى قانون ُسّنتش، بلكه وجودش سراسر، نمايى از نشانه

 .شد ها، تلقى مى مشعلى فرا راه هدايت و راه رهايى انسان

آيد آه از سوى خاتم پيامبران بر سينه  ها مدال افتخارى به شمار مى اين ويژگى
ده است، آه با گذشت زمان و پيشرفت جوامع و در راستاى زهراى مرضّيه نصب گردي

بيان اصل بنيادين اسالمى در سخنانش به فاطمه، بر درخشندگى آن سخنان افزوده 
 :فرمايد شود، آن جا آه مى مى

 ;»اعملى لنفسك فأنى ال ُاغنى عنك من اهللا شيئا! يا فاطمه«

 )٣٩(.روز من برايت سودى نخواهم داشتبراى فردايت، خود عمل آن، چرا آه در آن ! فاطمه جان

 :نيز فرمود

َآُمل ِمن الّرجاِل آثيٌر ولم ُيْكمل ِمَن الّنساء إّال َمريم بْنت ِعمران وآسيَة بْنت ُمزاحم «

 )٤٠(;»إمرأَة فرَعون وخديجَة بْنت ُخَوْيلد وفاطمة بْنت محمد

مردان زيادى به آمال دست يافتند ولى از بانوان تنها چند تن به آمال رسيدند، مريم دختر عمران، 

  .)صلى اهللا عليه وآله وسلم(آسيه دختر مزاحم همسر فرعون، خديجه دختر خويلد و فاطمه دخت محمد

                                                           
 .٢/٦٦فرائد المسطين . ٣٥
، شرح نهج البالغه ابن ٤٨ / ١ار طحاوى ، مشكل اآلث٣٩ / ٢، حلية االولياء ١٧٠ / ٣المستدرك على الصحيحين . ٣٦

 .١٤٦ و ١٤١ / ١١، عوالم ١٩٣ / ٩ابى الحديد 
ارى ، صحيح بخ١٨٥ ـ ١٥٨ / ٣، المستدرك على الصحيحين ٣٢٣ و ٢٩٦ / ٦، مسند احمد ٩٧ / ١٢آنز العمال . ٣٧

 .٧٥٠ و ٢/٧٢٠، استيعاب ٤٢ / ٢، حلية االولياء ٣٨٦٩ حديث / ٥آتاب استيذان، صحيح ترمذى 
 .٣ /نجم. ٣٨
 .فاطمة الزهرا وتر فى غمد از مقدمه سيد موسى صدر. ٣٩
 .١٥٩ / ٢، تفسير الوصول ٢٧فصول المهمة . ٤٠



 :و فرمود

 وإّن األنساب )٤١( َيقبُضنى ما َيقبُضها وَيبُسطنى ما َيبُسطها،إّنما فاطمة َشجنٌة ِمّنى،«

پيكر من است، آن  فاطمه بخشى از )٤٢(;»...يوم القيامة تنقطع غير َنسبى و َسببى وِصْهرى

آند مرا ناراحت آرده و آن چه او را مسرور گرداند، مرا مسرور ساخته است، در  چه اورا ناراحت

 .شود جز خويشاوندى نسبى و سببى من قيامت پيوند هر خويشاوندى قطع مى

 در حالى آه دست فاطمه را در دست داشت از )صلى اهللا عليه وآله وسلم(روزى رسول خدا
 :شد و فرمودمنزل خارج 

شناسد بداند آه وى فاطمه دخت  داند آيست، آن آه نمى هر آس اين دختر را شناخته، به خوبى مى

باشد، آسى آه در صدد اذيت و آزار او برآيد مرا  محمد و پاره تنم و قلب و روح من در آالبدم مى

 )٤٣(.است آزار داده و آن آس آه مرا آزرده خاطر آند، خدا را آزرده

 : هم چنين فرمود

 )٤٤(;»فاطمُة َاعزُّ الَبرّيِة َعّلَى«

 . فاطمه، عزيزترين آفريدگان خدا نزد من است

ان بنا بر اين، پس از آگاهى به عصمِت آن مخّدره، تفسير سخنان رسول خدا برايم
توان اين سخنان را گواه و دليل بر عصمت آن بانوى  دشوار نخواهد بود، بلكه مى

 .بزرگوار تلّقى آرد زيرا خشم و رضايتش، تنها براى خدا بود

 

  در نگاه ائمه، صحابه، موّرخان)عليها السالم(زهرا

 : روايت شده آه فرمود)عليه السالم(از على بن حسين امام زين العابدين

 ِمْن خديجة على ِفطرِة اإلسالم إّال )صلى اهللا عليه وآله وسلم(د ِلرسول اهللاَلم ُيوَل«
 )٤٥(;»فاطمة

 بر فطرت )عليها السالم( تنها فاطمه زهرا)صلى اهللا عليه وآله وسلم(از حضرت خديجه براى رسول خدا

 .اسالم متولد شد

 : روايت شده فرمود)عليه السالم(از امام باقر

 )٤٦(;»َواِهللا َلَقد َفَطَمها اهللا تبارك وتعالى باِلعْلم«

                                                           
 .٣٤٢٤٠، حديث ١١١ / ١٢، آنز العمال ١٥٤ / ٣مستدرك حاآم . ٤١
 .١٥٩ و ١٥٤ / ٣، مستدرك ٣٣٢ و ٣٢٣ / ٤مسند احمد . ٤٢
 .١٣٣ /، المختصر عن تفسير الثعلبى١٤٤ / المهمةالفصول. ٤٣
 .١٣٦ /، المختصر٣، حديث ١امالى طوسى مجلس . ٤٤
 .٥٣٦روضه آافى ح . ٤٥
 .٤٦٣ / ١آشف الغّمه . ٤٦



 .خداى تبارك و تعالى فاطمه را به واسطه علم و دانش وى از ديگران جدا ساخته است! به خدا سوگند

 : روايت شده فرمود)عليه السالم(از امام صادق

 )٤٧(;»إّنما ُسِميَّْت فاطمة ألّن الَخلْق ُفطِموا َعْن َمْعرفتها«

 .بدين سبب فاطمه ناميده شد آه آفريدگان از درِك مقام او ناتوانند

 نشسته بود و على و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(روزى رسول خدا: گويد ابن عباس مى
 :داشتند، حضرت فرمودفاطمه و حسن و حسين نزدش حضور 

ها  ترين مردم نزد منند، آسانى را آه بدان تو به خوبى آگاهى آه اينان اهل بيت من و گرامى! خدايا

ها را  محّبت مىورزند، مورد محّبت خود قرار ده و برآينه توزان آنان خشم بگير، دوستداران آن

ما، آنان را از هر گونه پليدى دوست و دشمنانشان را دشمن دار و يارى آنندگانشان را يارى فر

 )٤٨(.پيراسته و از هر گناهى بر آنار دار و از ناحيه خود با روح القدس، آنان را تأييد و حمايت فرما

در )صلى اهللا عليه وآله وسلم(فاطمه دخت رسول اآرم: از ُاّم َسَلمه منقول است آه گفت
: گويد عايشه مى. بود)صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول خداترين مردم به شمايل و سيما، شبيه

 آسى را در سخن گفتن راستگوتر از فاطمه نديدم، )٤٩()صلى اهللا عليه وآله وسلم(جز رسول خدا
خاست و  پا مى رسيد، حضرت به مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(هرگاه فاطمه خدمت رسول خدا

گرفت و در جاى خود  گفت و دستش را مى  و بدو خوش آمد مىبوسيد دخترش را مى
خاست  شد، به احترام پدر به پا مى هر زمان رسول اآرم بر فاطمه وارد مى. نشاند مى

صلى (نشاند، پيامبر گرفت و در جاى خود مى بوسيد و دست مبارك او را مى و او را مى

گذاشت و در انجام آارها با او  ر ميان مى همواره راِز خود را با زهرا د)اهللا عليه وآله وسلم
 )٥٠(.آرد مشورت مى

شخصيتى نيايشگرتر از فاطمه در اين امت : از حسن بصرى منقول است آه گفت
 )٥١(.شد گزارد آه پاهاى مبارآش متوّرم مى وجود نداشت، حضرت آن قدر نماز مى

سن در نوجوانى آه از وقار و بزرگى نيز برخوردار بود، بر روزى عبد اهللا بن ح
عمر بن عبد العزيز وارد شد، عمر از جاى خود به پا خاست و به استقبال وى رفت و 

هايش را برآورده ساخت و سپس چين خوردگى پرده شكمش را با دست فشار  خواسته
 . اين عمل را به ياد آورهنگام شفاعت،: اى آه احساس درد آرد و به او گفت داد به گونه

                                                           
 .١٩ / ٤٣بحار االنوار . ٤٧
 .٢٤ و ٦٥ / ٤٣همان . ٤٨
 .٥٤ /ذخائر العقبى. ٤٩
 .١٤٤ /اهل البيت. ٥٠
 .٨٤ / ٤٣بحار االنوار . ٥١



وقتى عبد اهللا بيرون رفت مجلسيان عمر بن عبد العزيز وى را نكوهش آردند و 
اى برايم حديثى نقل  راوى ثقه: چرا با اين نوجوان چنين آردى؟ وى در پاسخ گفت: گفتند

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(آرد آه با اعتماد به گفته او گويى اين سخن را از زبان رسول خدا
 :شنوم آه فرمود مى

 ;»إّنما فاطمة َبضعٌة ِمّنى َيُسّرنى ما َيسرُّها«

 .آند فاطمه پاره تن من است، آن چه موجب شادى زهرا شود، مرا نيز شادمان مى

دانم اگر فاطمه زنده بود از آارى آه با فرزندش انجام دادم،  و من به خوبى مى
 معناى فشار دادن پوست شكم وى و سخنى آه به او گفتى چه :گفتند. شد مسرور مى

هر يك از بنى هاشم در پيشگاه خدا حق شفاعت دارند، از اين : دليلى داشت؟ عمر گفت
 )٥٢(.جهت خواستم خود، در حيطه شفاعت اين جوان قرارگيرم

در شأن او ) إسراء(فاطمه دختر آسى است آه سوره : ... ابن صّباغ مالكى گفته است
وى همسنگ خورشيد و ماه، دخت برترين انسان، ميالدش پاآيزه و به . نازل گشته است

 )٥٣(.اتفاق انديشمندان، بانوى بانوان است

زهراى بتول نيايشگرى برگزيده، و «: اش گفته است حافظ ابو ُنعيم اصفهانى درباره
فاطمه، از ... ترين افراد به آن حضرت بود اى پرهيزگار، پاره تن پيامبر و شبيه برگزيده

 )٥٤(.دنيا ولذائذ آن بيزار و به راز و رمز عيوب آفات دنيا، آگاهى داشت

بيش از )صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اآرم:گويد عبد الحميد بن ابى الحديد معتزلى مى
و محّبت به او، از ... آردند، نسبت به فاطمه احترام قائل بود آنچه مردم تصور مى

مكّرر در حضور خاص )صلى اهللا عليه وآله وسلم(محّبت پدر و فرزندى فراتر بود، پيامبر اسالم
 :فرمود هاى گوناگون مى و عام و در مناسبت

 ِنساء العاَلمين وإنَّها َعديلُة َمريم بْنت ِعمران، وإّنها إذا َمرَّْت فى الَمْوِقِف إّنها َسّيدة«

 ;»ُغّضوا أبصارآم ِلتعَبر فاطمة بنَت محمد! يا َاهل الَمْوِقْف: نادى ُمناد ِمْن جهة الَعرش

حشر فاطمه، مهتر بانواِن جهان و همتاى مريم دختر ِعمران است، آن زمان آه فاطمه در صحراى م

چشمان خويش بر هم نهيد ! اى اهل محَشر: دارد آند، منادى از ناحيه عرش الهى اعالم مى عبور مى

 .تا فاطمه دخت نبّى اآرم عبور نمايد

                                                           
 .١٢٤، مقاتل الطالبين ٣٠٧ / ٨اغانى . ٥٢
  .١٤١الفصول المهّمة . ٥٣
 . چاپ بيروت٣٩ / ٢حلية االولياء . ٥٤



اين روايت صحيح بوده، و در حيطه احاديث ضعيف وارد : افزايد ابن ابى الحديد مى
 .نيست

 :فرمود  مكّرر مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا

 )٥٥(;»يؤذينى ما ُيؤذيها وُيغِضُبنى ما ُيغِضُبها، وإّنها َبضعٌة ِمّنى، ُيِريبُنى ما َرأبها«

آزارد و آن چه او را به خشم آورد مرا نيز  شود مرا نيز مى آن چه موجب اذيت و آزار فاطمه مى

 .آند  مكّدر آند، مرا مكّدر مىسازد، او پاره تن من است و آن چه خاطرش را خشمگين مى

زندگى فاطمه، تنها : گويد دآتر على حسن ابراهيم، تاريخ نگار معاصر مى
آن . آنيم اى از صفحات تاريخ است و انواع ارج و عظمت را در آن لمس مى صفحه

مخّدره نظير بلقيس و آلئوپاترا نبود آه هر يك بزرگى و عظمت خويش را از تاج و 
فاطمه، مانند عايشه .  هنگفت و زيبايى بى مانندشان آسب نمايندتخت بزرگ و ثروت
را بر عهده گيرد و مردان را به ) جمل(اش فرماندهى سپاهيان  نبود آه با بى پروايى

مصاف بطلبد تا بدين وسيله پرآوازه شود، بلكه، در برابر شخصيتى قرار داريم آه 
ان عرضه آند، نه حكمتى آه اى از حكمت و شكوه و جالل را، به جه توانست هاله

هاى  است، بلكه حكمتى آه حاصل تجربه اش در آتب فالسفه و انديشمندان ريشه
ها و رويدادهاى دشوار بود، و شكوه و جاللش، نه از ِملك  روزگار سرشار از دگرگونى

 )٥٦(.خاست و ثروت، بلكه از ژرفاى جان برمى

 

 

 

  سومبخش

 )عليها السالم(هايى از شخصيت زهرا جلوه

 

وى . سخن گفتن از شخصيت فاطمه زهرا فراتر از برهه والدت و شهادت اوست
ها  دخت پيامبرى بود آه  ژرفاى انديشه آدمى را به لرزه انداخت و آن را برتر از نسل

ارآان حق و امتداد راه و به حرآت وا داشت و همسر بزرگ مردى بود آه رآنى از 
 .شد رسم برترين پيامبر، در تاريخ انسانى تلّقى مى
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زهراى مرضّيه، به آمال عقل و زيبايى روح و صفاى نفس و آرم آه ريشه در تبار 
او داشت، آراسته بود در فضايى زيست آه خود بر آن پرتوافكن شد و درخشيد، و 

راه و رسم .  آن دوران پرده برداشتهاى فكرى و اوضاع امتدادش بخشيد و از گرايش
آمد،  زد و از ارآانش به شمار مى رفت، رقم مى رسالتى را آه پر خروش به پيش مى

 .توان دريافت اى آه تاريخ رسالت را بدون درك تاريخ زندگى زهرا، نمى به گونه

 افزون بر هوشمندى و درايت فوق العاده و علم و دانش )عليها السالم(فاطمه زهرا
گسترده، برترين نمونه انسانّيت و خويشتن دارى و بزرگوارى و قداست و مراقبت و 

اين افتخار . داد توانست انجام دهد، ارائه توجه به دستورات الهى را آه يك زن مى
فاطمه آن چه را . برايش بس آه در مكتب نبّوت و رسالت تربيت يافت و به آمال رسيد

آرد،   از ناحيه خداى جهانيان تلقى مى) عليه وآله وسلمصلى اهللا(پدر بزرگوارش رسول اآرم
ترديدى نيست زهرا آن گونه در دامان پدر و مادر . آرد از آن حضرت دريافت مى

 )٥٧(.گرانقدرش معارف آموخت آه هيچ دخترى در مكه به چنين موهبتى دست نيافت

و طبق دستورش نماز گزارد و شنيد  او، قرآن را از پيامبر و على مرتضى مى
اى به احكام و واجبات و مستحّبات آن آگاهى  خداى خويش را پرستش آرد، به گونه

 .يافت آه هيچ يك از زنان شرافتمند و بزرگ، بدان نرسيدند

 بر اساس ايمان و يقين و وفا و اخالص و زهد، رشد آرد، و با )عليها السالم(زهرا
اى است آه هيچ يك از دختراِن  له با عظمت و بلند پايهها پى برد، آه از سال گذشت سال

و اطمينان يافت آه چنين مجد و عظمتى بى نظير . حّواء را شايستگى رقابت با او نيست
 .او را بسنده است و در پناه چنين ارج و عظمتى در مهد رسالت و اسالم، بالندگى يافت

ى در هر آمالى رهرو راه پدر بود،  در روند پرورش و بالندگ)عليها السالم(فاطمه زهرا
هيچ فردى از آفريدگان خدا را در گفتو گو و سخن : تا آن جا آه عايشه در حقش گفت

هر گاه زهرا خدمت .  نديدم)صلى اهللا عليه وآله وسلم(تر از فاطمه به رسول خدا گفتن شبيه
گفت و  د مىزد و به او خوش آم رسيد، دست زهرا را گرفته و بوسه مى پيامبر اآرم مى

به ديدار فاطمه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(نشاند و هر زمان رسول خدا او را در جاى خود مى
گفت و دست مبارك  رفت و به او خوش آمد مى رفت، زهرا به استقبال پدر مى مى

 )٥٨(.ساخت  را گرفته و غرق بوسه مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا
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توان  مى)عليها السالم(ين رهگذر، راز سخن صريح عايشه را درباره فاطمهاز هم
تر از فاطمه  محبوب)صلى اهللا عليه وآله وسلم(هيچ زنى را نزد رسول اآرم: دريافت آه گفت

صلى اهللا عليه (من غير از رسول خدا: گويد سراغ ندارد و در مقام بيان عّلت و سبب آن مى

 )٥٩(.تر از فاطمه نديدمهيچ آس را راستگو)وآله وسلم

 تصوير آاملى از زن را به ترسيم آورد آه )عليها السالم(بدين گونه، زهراى بتول
 .مؤمنان در برابر قداستش سر تعظيم و ُآرنش فرود آوردند

 

 دانش و معارف . ١

 به معارف و علومى آه خانه وحى برايش فراهم )عليها السالم(زهراى مرضّيه
بود و به آسب نور علم و دانشى آه توسط خورشيدهاى فروزان علم و معارف از  وردهآ

 .هر سو وى را در ميان گرفته بود، اآتفا نكرد

و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(آن مخّدره، در ديدارهايش با پدر بزرگوار خود رسول اآرم
د توان به آسب علم آوشيد تا سر ح  دروازه دانش رسول خدا مى)عليه السالم(همسرش على

، به همين دليل فرزندان دلبندش حسن و حسين را همواره به مجلس )٦٠(و دانش بپردازد
فرستاد و پس از بازگشتشان، جهت بازگو آردن   مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا

به آموختن علم و )عليها السالم(فاطمه. داشت ها را به سخن گفتن وامى سخنان پيامبر، آن
داد و در تربيت فرزندانش نيز در سطحى بسيار باال به  دانش به اين پايه عالقه نشان مى

و با وجود آارهاى فراواِن خانه، علوم و معارفى را آه همين نحو اهتمام مىورزيد 
 .آموخت آسب آرده بود به زنان مسلمان مى

 در راستاى آسب دانش و )عليها السالم(تالش پيگير و خستگى ناپذير زهراى اطهر
معارف و گسترش آن، وى را در شمار يكى از بزرگترين راويان حديث و حامالن سّنت 

جا آه آتاب ارزشمند و با عظمت  ، تا آن)٦١( قرار داد) عليه وآله وسلمصلى اهللا(پاك رسول خدا
و . شكل گرفت» مصحف فاطمه«آرد به نام  زهرا آه فوق العاده بدان فخر و مباهات مى
 پس از ديگرى آن را به ارث بردند آه در به فرزنداِن معصومش منتقل گرديد و يكى

 .بيان ميراث گرانبهاى آن مخّدره در اين زمينه به تفصيل سخن خواهيم گفت

                                                           
  .١١٦ /اهل البيت. ٥٩
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 )مصحح. (در راستاى آسب دانش عادى نبوده است) عليها السالم(راوى بودن حضرت زهرا. ٦١



 يكى در جمع )صلى اهللا عليه وآله وسلم( آه حضرت پس از وفات نبّى اآرم)٦٢(اى دو خطبه
صحابه در مسجد پيامبر و ديگرى را در خانه خويش ايراد فرمود بهترين دليل بر 

ها  اين خطبه. عظمِت آتاب ياد شده و بلنداى انديشه و آمال علمى آن حضرت است
تصويرى تحسين برانگيز از ژرفاى انديشه آن بانوى دو جهان و اصالت انديشه و 

هاى آن حضرت را  گويى ه داده و پيشگسترش فرهنگ و معارف و قدرِت بياِن وى ارائ
هايى آه اّمت اسالم در پى انحراِف خالفت و رهبرى از مسير اصلى  در مورد گرفتارى
آن چه ياد آورى شد افزون بر مقام . شد، ُمحقَّق ساخت گريبان مى خود، با آن دست به

 .اش در راه خداست رفيع ادبى آن حضرت و جهاد و مبارزه

 در شمار اهل بيتى بود آه از خدا پروا پيشه آردند و خداوند )لسالمعليها ا(فاطمه زهرا
به آنان علم و دانش آموخت ـ چنان آه قرآن بدين معنا تصريح فرموده است ـ و اين گونه 
است آه خداوند فاطمه را با بهره مندى از علوم و معارف، از ديگران متمايز ساخت و 

 .د نداشت، بتول ناميده شدفاطمه نام گرفت و چون نظيرى برايش وجو

 

 

 

 فضايل اخالقى . ٢

زهراى اطهر داراى اخالقى نكو و پسنديده، ملكاتى شريف و طبيعتى نجيب بود، از 
احساسى واال و فهمى سريع و ذهنى سرشار برخوردار، مرّوتى خارج الوصف، فضايلى 

 شجاع در دلى بى پروا و. تحسين برانگيز، و دستى سخاوتمند و بسيار بخشنده داشت
رفت، از هر گونه ُعجب و خود پسندى فاصله  تپيد، زير بار زور نمى اش مى سينه

گرفت، در برابر قلدران متكّبر سر تعظيم فرود  داشت، خود بينى و غرور او را فرانمى
 )٦٣(.آورد نمى

آراسته بود و از فاطمه در آنار جمال ظاهر و اندام موزون، به آماالت معنوى نيز 
نهايت بزرگوارى و نرم خويى و وسعت صدر، برخوردار و بانويى شكيبا و با وقار و 

 .دارى را در خود جمع داشت سنگين و مهربان و نستوه بود و متانت و عّفت و خويشتن
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اى گشاده و لبى خندان داشت و تا آن هنگام آه پدر  زهرا جبينى نورانى و چهره
 در قيد حيات بود، هيچ گاه تبّسمى شيرين از )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بزرگوارش رسول خدا

 .لبانش برداشته نشد

آرد،  شد و هيچ آسى را به زشتى ياد نمى بر زبانش جز حق و راستى جارى نمى
بنِد وفاى به عهد آرد، دلش گنجينه اسرار و پاى  دهان به غيبت و سخن چينى آلوده نمى

گذشت و عذر  در مشورت صداقت داشت و از گناه و لغزش بدخواهان مى. و پيمان بود
افتاد آه از لغزش و رفتار زشتكاران صرف نظر  پذيرفت، بسيار اّتفاق مى ها را مى آن
داد، از اعمال ناشايسته  هايشان را با بردبارى و گذشت، پاسخ مى فرمود و بدى مى

ارهاى نيك فوق العاده رغبت و تمايل داشت، در گفتارش بسيار راستگو و گريزان و به آ
در نّيت و وفادارى صادقانه بود، در بلنداى قّله عّفت و پاآدامنى جاى داشت، برخوردار 

راند زيرا از تبار  از دامنى پيراسته و چشمى پاك بود و هواى نفس بر او فرمان نمى
ها دور، و  يه تطهير نازل آرد و آنان را از پليدىپيامبرى بود آه خداوند در شأنشان آ

دارى هرگاه قصد داشت با فردى سخن  به جهت پاآدامنى و خويشتن. پيراسته گرداند
اى ميان او و آنان حائل بود، عّفت و  بگويد و يا در جمع مردان خطابه ايراد آند، پرده

شه پوشيدگى اندام خود اى شگفت آور بود آه حتى در اندي اش به اندازه دارى خويشتن
افكنند  چه آار زشتى است بر جنازه زنان پوششى مى: گفت پس از مرگ نيز بود، و مى
 )٦٤(.پوشاند آه اندام او را به درستى نمى

ها را  در زندگى، فوق العاده اهل قناعت و بر اين باور بود آه حرص و طمع، دل
صلى اهللا عليه وآله (سازد او، سخن پدر ارجمندش رسول خدا مىجدا و آارها را نابسامان 

 : را همواره به خاطر داشت آه فرمود)وسلم

 . هاى جاودان الهى دست يابى در مشكالت دنيا شكيبايى آن تا به نعمت! فاطمه جان

آرد و به  هاى زندگى پايدارى مى به زندگى ساده راضى بود و در برابر سختى
هرگز آزمنِد ماِل . رسيد قناعت مىورزيد و راضى به نظر مىروزى اندِك حالل، 

هيچ گاه با خواهش از . دوخت ديگران نبود و به آن چه آه حق او نبود، چشم نمى
ساخت و َسمُبل بى نيازى نفس بود زيرا پدر  ديگران، خويش را آوچك و خوار نمى

 :بزرگوارش فرمود

 .بى نيازى واقعى، بى نيازى طبع آدمى است
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مخّدره، بتول لقب يافت، يعنى بانويى آه از دنيا ُگسسته و به خداى خود پيوسته و آن 
ها برآنده و به نيرنگ و فريب  از زرق و برق و تمايالت به دور است، او دل از خوشى
هايش شكيبا بود و با اين آه از  و آفات اين جهان آگاه بود و در راستاى انجام مسئوليت

 .برد، ولى همواره زبان در ذآر و سپاس خداى خود داشت زندگى محنت بارى رنج مى

شد  برد و فريفته زخارف دنيا نمى  در انديشه جهانى ديگر بسر مى)عليها السالم(زهرا
هاى آن رو گردان  ديد پدر بزرگوارش از دنيا و لذائذ و خوشى چرا آه او خود، مى

و سپاس خدا در رفاه و آن بانوى بزرگ بر بردبارى و صبر بر گرفتارى و شكر . است
آسايش و راضى بودن به مقّدرات الهى، معروف بود زيرا از پدربزرگوارش روايت 

 :آرده بود آه فرمود

سازد، اگر شكيبايى آند او را از ديگران  اى را آه دوست بدارد به بال مبتاليش مى خداوند، هر بنده

 )٦٥(. برگزيده خويش قرار خواهد دادمتمايز و اگر به رضاى حق راضى و خشنود باشد، او را بنده

 

 بخشش و ايثار . ٣

 در سخاوت و بخشندگى نيز رهرو راه پدر بزرگوار خويش )عليها السالم(فاطمه زهرا
 :اش فرموده بود بود، او به ياد داشت آه پدر گرامى

سخاوتمند به خداوند و مردم و بهشت، نزديك و از دوزخ دور است، خداوند خود، صاحب جود و 

 .بخشندگى است و اهل جود و بخشش را دوست دارد

 بود تا آن جا آه يكى از )صلى اهللا عليه وآله وسلم(گذشت و ايثار، شعار پيامبر اآرم

 در طول زندگى، سه روز پيا ) وسلمصلى اهللا عليه وآله(رسول خدا: همسرانش در اين باره گفت

 :فرمود پى با شكم سير بسر نبرد و همواره مى

 )٦٦(.داديم توانستيم سير بخوريم، ولى ديگران را بر خود ترجيح خواستيم مى اگر مى

زهراى مرضّيه از هر آِس ديگر سزاوارتر بود تا با پيروى از پدر بزرگوار ; آرى

ا بر خود ترجيح دهد، معروف است آه آن حضرت پيراهن عروسى خويش، ديگران ر

آياتى را آه از سوره دهر ياد آور . اش به زن بينوايى بخشيد خويش را در شب عروسى

 .شديم گواه بر از خود گذشتگى و سخاوِت تحسين برانگيِز آن بانوى بزرگ است

                                                           
 .١٣٧ /اهل البيت. ٦٥
 .١٣٨ /اهل البيت. ٦٦



صلى اهللا عليه وآله (روزى رسول خدا: از جابر بن عبد اهللا انصارى روايت شده گفت

نماز عصر را با ما به جا آورد، از نماز آه فراغت يافت  جلوس فرمود و مردم ِگرد )وسلم

او حلقه زدند، در همين اثنا پيرمردى سالخورده و از پاافتاده از مهاجران عرب با لباسى 

رض ع. حال وى را جويا شد)صلى اهللا عليه وآله وسلم(مندرس وارد مسجد شد، رسول اآرم

پيامبر . فردى گرسنه و تهيدستم و تن پوشى براى خود ندارم، حاجتم را روا فرما: آرد

خود چيزى ندارم آه تو را بى نياز آنم ولى هر آس فردى را به «:  فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(اسالم

ه خدا و رسولش را راه خير راهنمايى آند، در اجر و پاداش نظير آننده آن آار است، اآنون به خانه آسى آ

دوست دارد و خدا و رسول نيز دوستدار اويند، رهسپار شو، وى در راه خدا ديگران را بر خود ترجيح 

 ».دهد، به خانه فاطمه برو مى

 

آه ويژه خود و همسرانش )صلى اهللا عليه وآله وسلم(خانه فاطمه در جوار خانه رسول خدا
 ». خيز و اين مرد را به خانه فاطمه راهنمايى آنبپا! بالل« : پيامبر فرمود. بود، قرار داشت

مرد عرب به اتفاق بالل راهى شد وقتى به َدِر خانه زهرا رسيد با صداى بلند فرياد 
درود بر شما اى اهل بيت نبّوت، آه جايگاه آمد و شد فرشتگان و محل فرود آمدِن : زد

 . نازل گرديدقرآنيد آه از پيشگاه پروردگار جهانيان توسط جبرئيل امين 

 »بر تو نيز درود، شما آيستى؟«:  در پاسخ فرمود)عليها السالم(فاطمه

پير مردى عربم از راهى دور خدمت پدر بزرگوارتان سرور آائنات : عرض آرد
من اينك، تن پوشى با خود ! اى دخت پيامبر.دهد رسيدم هم او آه به بهشت مژده مى

رهايى بخش، خدا تو را مشمول رحمت خويش ام، مرا از اين گرفتارى  نداشته و گرسنه
 .گرداَند

 سه روز غذايى تناول )عليها السالم(در آن اّيام زهراى اطهر و على و رسول اآرم
 پوست )عليها السالم(فاطمه. نكرده بودند و پيامبر از وضعيت على و زهرا آگاه بود

حسن و امام ها امام  ، دباغى شده بود و شب»سلم«گوسفندى را آه با برگ درخت 
اين پوست را ! اى مرد«: خوابيدند نزد فقير آورد و بدو فرمود  بر آن مى)عليهما السالم(حسين

اى دخت رسول : مرد عرب عرضه داشت».بگير شايد خداوند چيزى بهتر از آن نصيب تو گرداند
دهى، با شكم  من از گرسنگى نزدت ِشكوه آردم و شما پوست گوسفندى به من مى! خدا

 ام چه آنم؟ گرسنه



وقتى زهراى مرضّيه اين سخن را از فقير شنيد، دست ُبرد و : گويد بالل مى
گردنبندى را آه فاطمه دختر حمزة بن عبد المطلب عموى پدرش به وى هديه آرده بود، 

اين گردنبند را بستان و آن را «:از گردن خود جدا آرد و به سمت مرد عرب انداخت و فرمود

 ». بهتر از آن را به تو عوض دهدبفروش، شايد خداوند

آمد )صلى اهللا عليه وآله وسلم(مرد عرب گردنبند را گرفت و به سمت مسجد رسول خدا
در جمع ياراِن خويش نشسته بود پير مرد وارد شد و عرضه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر
:  من بخشيد و فرمودفاطمه اين گردنبند را به! )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اى رسول خدا: داشت

 .»آن را بفروش«

 از مشاهده اين منظره به گريه افتاد و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اآرم: گويد بالل مى
چگونه خداوند بهتر از آن را نصيب تو نگرداند در صورتى آه اين گردنبند را فاطمه دخت محمد «: فرمود

 ». به تو بخشيده است)عليه السالم(مهتر دختران حضرت آدم

اجازه ! اى رسول خدا: پا خاست و عرضه داشت عمار ياسر از ميان جمع به
به خريد آن اقدام آن، اگر جّن ! عّمار«: فرماييد اين گردنبند را خريدارى آنم؟ پيامبر فرمود مى

 ». ردو إنس در خريدارى اين گردنبند شرآت جويند، خداوند آنان را به آتش دوزخ عذاب نخواهد آ

شكمى سير از نان و : فروشى؟ گفت گردنبند را چقدر مى: عّمار به مرد عرب گفت
گوشت، ُبردى يمانى آه خود را بدان بپوشانم و در آن براى پروردگارم نماز بگزارم و 

 ...ام برساند اى آه مرا به خانواده يك دينار هزينه

 از خيبر به او اختصاص )ه وسلمصلى اهللا عليه وآل(عّمار سهميه اشيائى را آه رسول اآرم
من در قبال اين : داده بود، فروخته و جز اندآى از آن باقى نمانده بود، به مرد عرب گفت

آنم و مرآبم  گردنبند بيست دينار و دويست درهم هَجَرى و ُبردى يمانى به تو هديه مى
شت تو را سير سپارم تا تو را به منزلت برساند و با خوراآى از نان و گو را به تو مى
 .خواهم گرداند

و بدين سان عّمار او ! تو چه اندازه سخاوتمندى؟! اى مرد: مرد عرب در پاسخ گفت

پير مرد عرب نزد . را به خانه خود ُبرد و آن چه را به او وعده داده بود، عملى ساخت

اسى به دست آيا سير شدى و لب «: بازگشت و حضرت بدو فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا

: پيامبر به او فرمود. پدر و مادرم فدايت، بلكه بى نياز گشتم; آرى: عرضه داشت» آوردى؟

 ».بنا بر اين، در حق فاطمه با آارى آه انجام داده دعا آن«



ايم بلكه تو آفريدگار ما  ما تو را به وجود نياورده! خدايا: مرد عرب عرضه داشت

داريم، تويى آه همه گونه روزى به ما ارزانى هستى و جز تو معبودى براى پرستش ن

به فاطمه موهبتى عنايت آن آه نه چشمى مانند آن را ديده باشد و نه ! خدايا. دارى مى

بعد از دعاى آن مرد )صلى اهللا عليه وآله وسلم(و رسول اآرم. گوشى نظيرش را شنيده باشد

 :عرب، آمين گفت و رو به يارانش آرد و فرمود

د در حقيقت چنين موهبتى را در دنيا به فاطمه عنايت آرده است، زيرا پدرى چون من خداون! ياران

دارد و در دنيا شخصى نظير من وجود ندارد و على همسر اوست و اگر على نبود هرگز همتايى 

براى فاطمه وجود نداشت، ديگر اين آه خدا حسن و حسين را به زهرا عنايت آرده آه جهانيان نظير 

 .اند اغ ندارند، آن دو، ساالر جوانان نوادگان پيامبران و سرور جوانان اهل بهشتآنان را سر

صلى اهللا عليه وآله (در آن مجلس مقداد و عّمار مقابل پيامبر قرار داشتند رسول خدا

 »دوست داريد در فضيلت زهرا بيشتر برايتان بگويم؟ «:به آنها فرمود)وسلم

 :پيامبر فرمود; آرى: عرض آردند

آن گاه آه فاطمه دنيا را وداع گويد و به خاك سپرده شود، فرشتگان : يل بر من نازل شد و گفتجبرئ

. پروردگارم خداست: دهد پروردگارت آيست؟ پاسخ مى: پرسند نكير و منكر در قبر، از او مى

 ]على[: گويد آنند ولىِّ تو آيست؟ در پاسخ مى سئوال مى. پدرم: گويد پرسند پيامبرت آيست؟ مى مى

 ;همين فردى آه لب قبرم ايستاده

آيا عالقه داريد از فضيلت زهرا بيشتر برايتان بگويم؟ خداوند گروهى از فرشتگان را ! ياران

مأموريت داده آه زهرا را از هر سو حفاظت آنند، اين فرشتگان در دنيا و آنار قبر و هنگام مرگ، 

آنند، هر آس مرا پس  رود فراوان نثار مىشوند و بر او و پدر و همسر و پسرانش د از او جدا نمى

از رحلتم زيارت آند، گويى در زندگى به زيارتم آمده و آن آس آه فاطمه را زيارت آند، چنان است 

آه مرا زيارت آرده و آن آه على بن ابى طالب را زيارت آند، گويى به زيارت فاطمه نائل شده 

ى را زيارت آرده و هر آس فرزندان حسن است و هر آس به زيارت حسن و حسين رود، گويى عل

 .است و حسين را زيارت نمايد، چنان است آه خود آن دو بزرگوار را زيارت آرده

بدين ترتيب، عّمار گردنبند را با ُمشك ُمعّطر ساخت و در ُبردى يمانى پيچيد و آن را 

د و بدو غالم خود آه او را از سهميه اموال خيبر خريدارى آرده بود، سپر» سهم«به 

نما و خود نيز از آِن )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اين گردنبند را بستان و تقديم رسول خدا: گفت

صلى اهللا عليه وآله (پيامبر هستى، غالم گردنبند را گرفت و آن را خدمت رسول اآرم



صلى اهللا عليه وآله (پيامبر. آورد و حضرت را در جريان سخنان عّمار قرار داد)وسلم

 ».نزد فاطمه بشتاب و اين گردنبند را به او بده و خود نيز در خدمت فاطمه باش«: مودفر)وسلم

 را به )صلى اهللا عليه وآله وسلم(غالم، گردنبند را نزد فاطمه آورد و فرموده رسول خدا

 گردنبند را گرفت و غالم را نيز آزاد آرد و )عليها السالم(عرض وى رساند، فاطمه زهرا

برآات زياد اين : عرضه داشتغالم چرا خنديدى؟:  فرمود)عليها السالم(فاطمهغالم لبخندى زد، 

اى  اى را سير آرد و برهنه گردنبند مرا به خنده وا داشت، چرا آه اين گردنبند گرسنه

را لباس پوشاند و مستمندى را بى نياز ساخت و غالمى را آزاد آرد و سرانجام به 

 )٦٧(».صاحبش برگشت

 

 

 درجه ايمان و خداپرستى . ٤

ارزش و اعتبار هر انسان آاملى به ايمان وى نسبت به خدا بستگى دارد و پرستش 
آيد و پيامبران و اولياى  الهى نردبان رسيدن به اوج و بلنداى آمال انسانى به شمار مى
خود در دنيا براى خداى الهى به تناسب درجات ايمان و پرستش و عبادات خالصانه 

 .هاى صدق قرار دارند سبحان، در بهشت جاودان الهى، در جايگاه

همان گونه آه در سوره مبارك دهر ـ مالحظه آرديم ـ قرآن آريم گواه بر آمال 
اخالص و ترس و بيِم زهراى مرضّيه از خداى متعال و ايمان بسيار قوّى او به خدا و 

 نيز گواه ديگرى بر ايمان آن بانوى دو ) عليه وآله وسلمصلى اهللا(روز جزاست و رسول اآرم
 :جهان است آن جا آه فرمود

 )٦٨(;»اهللا  إّن ابنتي فاطمة مأل اهللا قلبها وجوارحها إيمانًا إلى مشاشها ففرغت لطاعة«

خداوند دل و جوارح بدِن دخترم را عميقًا سرشار از ايمان ساخته است، و بدين سان او همواره در 

 .َبَرد  اطاعت و فرمانبردارى خدا به سر مى

 :و درباره عبادِت آن حضرت فرمود

هاى  ايستاد، نورش بر فرشته هرگاه فاطمه درمحراب عبادت در برابر پروردگار خود جل جالله مى

شود، خداى عز  شد همان گونه آه نور ستارگان سبب روشنايى زمينيان مى و افكن مىآسمان پرت

اى فرشتگان به فاطمه مهتر آنيزانم بنگريد آه چگونه در پيشگاه من : فرمايد وجّل به فرشتگانش مى

                                                           
 .٥٨ ـ٥٦ / ٤٣بحار االنوار . ٦٧
 .٥٨ ـ ٥٦ / ٤٣بحار االنوار . ٦٨



لرزد، او از صميم دل به پرستش  به عبادت ايستاده و اعضا و جوارح بدنش از ترس من به خود مى

گيرم آه پيروانش را از آتش دوزخ مصون  ت من رو آورده است، شما را گواه مىو عباد

 )٦٩(.ام داشته

 :فرمايد  مى)عليه السالم(امام حسن مجتبى 

دم همواره در رآوع  اى مادرم فاطمه را ديدم در محراب عبادت خويش ايستاده و تا سپيده شب جمعه

برد، ولى  آند و آنان را نام مى نيدم در حق زنان و مردان مؤمن، بسيار دعا مىش و سجود بود، مى

آنى در  چرا همان گونه آه براى ديگران دعا مى! مادر: آند، عرض آردم در حق خود دعايى نمى

 )٧٠(.همسايگان، سپس اعضاى خانه: نخست! پسرم: آنى؟ فرمود حق خود دعا نمى

داد و   ساعاِت پايانى روز جمعه را به دعا اختصاص مى)عليها السالم(اطمه زهراف
ماند و همه اعضاى خانواده خويش  هاى دهه آخر ماه مبارك رمضان را بيدار مى شب

 .فرمود را با عبادت و دعا، به شب زنده دارى تشويق مى

اغ ندارد، وى ميان اين اّمت، فردى نيايشگرتر از فاطمه سر: گويد حسن بصرى مى
 و از ترس خدا در )٧١(شد ايستاد آه پاهاى مبارآش متوّرم مى به قدرى به عبادت مى

 )٧٢(.افتاد نماز، َنَفَسش به شماره مى

 شد؟ آيا  در تمام مدت زندگى هيچ گاه از محراب عبادت خارج)عليها السالم(آيا فاطمه
 در سراسر زندگى همواره در سجده نبود؟ او با نيك شوهر )عليها السالم(زهراى مرضّيه

آرد و در انجام خدمات  دارى و تربيت فرزنداِن خويش، خدا را در خانه عبادت مى
نمود، همان گونه آه با  آوشيد و او را پرستش مى عمومى نيز در اطاعت خدا مى
ها بر خويشتن، خود و اعضاى   و ترجيح دادِن آندلجويى از فقراء و محرومان

 .پرداختند اش به عبادت خدا مى خانواده

 

 )عليها السالم(مهر و محّبت زهرا . ٥

 احساس مهر و محبت و عالقه و دلسوزى را از پدر بزرگوار )عليها السالم(فاطمه زهرا
نسبت به وى «مىورزيد، خويش دريافت، وى بيش از همه به پدر عزيز خويش محّبت 

دوستى و محّبت و مهر و وفايى خالصانه داشت و وجود مقدس او را بر خويشتن ترجيح 
شد،  آن چه را موجب آسايش وى مى. داد، اداره امور خانه پدر را بر عهده داشت مى

                                                           
 .١٠٠ / ٢٤امالى صدوق مجلس . ٦٩
 .٨٢ ـ ٨١ / ٤٣بحار االنوار . ٧٠
 .٨٤ / ٤٣بحار االنوار . ٧١
 .١٥١ /، عدة الداعى٢٤٧ /اعالم الدين. ٧٢



آورد، در انجام هر آارى آه سبب  داد و در او آرامش و سكون به وجود مى انجام مى
ريخت تا حضرت بدنش  آرد، آب بر بدن مطّهر پدر مى شد، شتاب مى  مىخشنودى پدر

هايش را  آرد و لباس را شستشو دهد، براى پدر بزرگوار خويش غذا آماده مى
ها  افزون بر آن، براى حمل مواد غذايى، آب آشاميدنى، سيراب آردن زخمى. ُشست مى

جنگ ُاحد وقتى ديد خونريزى در ميدان نبرد، با زنان مسلمان تشريك مساعى داشت، در 
هاى او را مداوا نمود و براى جلوگيرى از  شود، زخم بدن نازنين پدر قطع نمى

خونريزى، قطعه حصيرى را برگرفت و سوزاند و به خاآستر آه تبديل شد آن را بر 
در ماجراى حفر خندق قرص نانى خدمت پدر ... زخم بدن پدر نهاد و خون بند آمد

چه برايم ! فاطمه جان«:  فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(قديم او نمود رسول خدابزرگوار آورد و ت

قرص نانى است آه براى غذاى فرزندام تهيه آرده بودم ولى آرامش نيافتم و «: عرضه داشت» اى؟ آورده

نان اين قرص ! دخترم «: فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا» .آن را خدمت شما آوردم تناول آنى

 »)٧٣(.شود نخستين خوراآى است آه پس از سه روز وارد دهان پدرت مى

 را )صلى اهللا عليه وآله وسلم( توانسته بود َخِال عاطفى رسول اآرم)عليها السالم(زهراى اطهر
آه در پى از دست دادن پدر و مادرش در اوان زندگى و همسر با وفايش خديجه آبرى 

شوارترين شرايط دوران رسالت الهى و جهاد و مبارزه در راه خدا به وجود آمده در د
 .بود، جبران نمايد

زد   در مورد پدر بزرگوارش سر مى)عليها السالم(اى آه از فاطمه زهرا رفتار مادرانه
توانست در اين )عليها السالم(و تاريخ به نقل فرازى از آن پرداخته، تأآيد دارد آه فاطمه

 را آه )صلى اهللا عليه وآله وسلم( به موفقّيت بزرگى دست يابد و منبع عاطفى رسول اآرمراستا
هاى رسالت بزرگش، مددآار آن حضرت بود، يك بار  بى ترديد در جهت تحّمل دشوارى

از همين رهگذر به راز تكرار اين جمله بر زبان مبارك رسول . ديگر بدو باز گرداند
 :فرمود بريم آه مى  پى مى)مصلى اهللا عليه وآله وسل(خدا

 )٧٤(;»فاطمُة ُاّم أبيها«

 .فاطمه، مادِر پدر خويش است

پدر دست دختر . بينيم چرا آه رفتار فاطمه را با پدر بزرگوارش رفتارى مادرانه مى
همان گونه آه در تمام رود،  بوسد و در بازگشت به مدينه، ابتدا به ديدار زهرا مى را مى

. رفت هايش، آخرين لحظه با زهرا خدا حافظى و از نزد او بيرون مى سفرها و جنگ
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گرفت، چنان  براى سفر خود از اين منبع زالل، توشه عاطفى برمى)عليها السالم(رسول خدا
آنيم آن حضرت در حاالت گوناگون رنج و  آه در رفتار پيامبر اآرم مالحظه مى

فاطمه نيز در . شد سنگى و ورود ميهمان، مكّرر بر زهراى خود وارد مىگرفتارى و گر
آرد و او را  مقابل چونان مادرى نسبت به فرزندش، از وجود مقدس پيامبر مراقبت مى

آاست و به خدمتگزارى او  اش مى گرفت و از رنج و ناراحتى در آغوش مى
 .آرد پرداخت و از وى اطاعت مى مى

 

 مبارزات پيگير . ٦

 در اوج آشمكش ميان اسالم و جاهليت ديده به جهان گشود و )عليها السالم(اطمه زهراف
پرستى ستم پيشه، سخت  زمانى پا به عرصه وجود نهاد آه مسلمانان با آيين شرك و بت

و همه بنى هاشم را در محاصره )صلى اهللا عليه وآله وسلم(قريش، رسول اآرم. در نبرد بودند
همراه با همسر فدا آار و دخت )صلى اهللا عليه وآله وسلم(دين سان، پيامبراقتصادى قرار داد و ب

پاآدامن خويش وارد ِشْعب گرديد و مدت سه سال در محاصره قريش قرار داشتند و 
عليها (بدين ترتيب، فاطمه زهرا. ها را در مورد آنان به اجرا گذاشتند انواع محروميت

زگار گذراند و در جهت دفاع از حق و جانفشانى  با تحّمل اين محاصره دشوار، رو)السالم
هاى زندگى را  در راه مكتب و آرمان خويش، در آودآى، تلخى محرومّيت و دشوارى

 .چشيد

صلى اهللا عليه (هاى محاصره اقتصادى، سخت و دشوار سپرى شد و رسول اآرم سال

ر آن سال حضرت پيروزمندانه از آن خارج گرديد و اراده خداوند تعلق گرفت د)وآله وسلم
 و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(خديجه را در جوار خويش قرار داده و ابو طالب عموى رسول خدا

بدين گونه، حزن و اندوه . حامى و پشتيبان رسالت و يار و ياور اسالم دنيا را وداع گويد
 افراد ترين و عزيزترين  را فرا گرفت زيرا محبوب)صلى اهللا عليه وآله وسلم(قلب رسول خدا

 .خاندانش را از دست داده بود

 آه هنوز از مهر و محّبت مادر بهره آافى نبرده بود، اين )عليها السالم(فاطمه زهرا
چنين دچار بال و مصيبت گرديد و با اين آه خود، آانون مهر و محّبت گرانبهاى خويش 

ريش پس از داد و ق را از دست داده بود، پدر را در رنج و ناراحتى، تسّلى خاطر مى
 جام خشم و آينه و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(وفات ابو طالب عمو و حامى و پشتيبان رسول خدا
 فرو ريخت و زهراى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(آزار و اذّيت خود را بر وجود نازنين نبى اآرم

چگونه رسول ديد آه اراذل و اوباش و سرآشان قريش   با چشم خود مى)عليها السالم(اطهر



آيند، در   را ناسزا گفته و در صدد آزار و اذّيت او بر مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا
هاى جهل و نادانى و رهنمون گشتن  صورتى آه هدف پيامبر خدا رهايى آنان از تاريكى

آوشيد از سنگينى بار ناراحتى  مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(به نور هدايت بود، رسول خدا
ها تشويق آند، از اين رو بدو   بكاهد و او را به صبر و شكيبايى بر دشوارىزهرا
آند و در مبارزه بر ضد  گريه مكن، خداوند پدرت را از شر مخالفان محافظت مى! دخترم «:فرمود مى

 ».)٧٥(رساند دشمنان دين و رسالتش وى را يارى مى

اش روح   در جان و روان دخت گرامى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(بدين سان، پيامبر اآرم
واالى جهاد و مبارزه را غرس و قلبش را به صبر و شكيبايى و اطمينان به پيروزى شاد 

 .گرداند مى

زاى   پس از هجرِت پدر بزرگوارش به مدينه و در فضاى وحشت)عليها السالم(فاطمه
 آه براى فخر و غرور قريش )عليه السالم( همراه پسر عمويش على بن ابى طالبمكه به

 در حالى آه پاهاى )عليه السالم(على. شد، هجرت خود را آغاز آرد اهمّيتى قائل نمى
صلى (به رسول خدا» قباء«مبارآش در اثر پياده روى در سفر، متوّرم شده بود در منطقه 

 . پيوست)اهللا عليه وآله وسلم

 پايه و ارآان دولت مبارك خويش را )صلى اهللا عليه وآله وسلم( از آن آه رسول اآرمپس
 به خانه بى تكّلف و ساده همسر منتقل )عليها السالم(در مدينه تحكيم بخشيد، زهراى مرضّيه

اش همراه با او شرآت جست و بر شدايد زندگى و رنج و  گرديد و در جنگ و مبارزه
آوشيد  وى مى. زه در راه خدا، صبر و بردبارى پيشه ساختهاى جهاد و مبار دشوارى

 )عليها السالم(فاطمه زهرا. الگويى بى نظير از زندگى خانوادگى را به جهانيان ارائه دهد
 آن گاه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(درمسير يارى حق و دفاع از وصّيت و سفارش رسول اآرم

طالب در آنار وى موضعى بى نظير آه در دشوارترين روزهاى زندگى على بن ابى 
اتخاذ آرد، نقش برجسته و توانفرسايى را ايفا نموده و تأآيد داشت آه جبهه داخلى در 

هم چنان مقاوم و پايدار بوده و احساس ضعف و سستى در آن )عليه السالم(زمان اميرمؤمنان
امام ولى ارزيابى شرايط و اتخاذ موضع را، به رهبر و همسر خويش . راه ندارد

 وانهاد، تا هر گونه بخواهد تصميم بگيرد و دستور دهد و فرمانش اطاعت )عليه السالم(على
 .شود
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يافت و براى   بامداد هر شنبه بر مزار شهدا حضور مى)عليها السالم(حضرت زهرا
نمود آغازى اين چنين براى آارهاى هفته به خوبى  آنان طلب رحمت و آمرزش مى

 از جهاد و شهادت تا چه پايه بوده و )عليها السالم(ى فاطمه زهراسازد آه ارزياب روشن مى
شد و تا مرز  به وضوح حاآى از زندگى عملى آن مخّدره است آه با جهاد، آغاز مى

 )٧٦(.شهادت، بر جهاد و مبارزه و جانفشانى مّتكى بود
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 بخش نخست

 رشد و بالندگى

 

 )عليها السالم(شخصّيت خديجه . ١

صلى اهللا عليه وآله ( دختر ُخَوْيِلد، نخستين همسر رسول اآرم)عليها السالم(حضرت خديجه

هاى جزيرة العرب پا به عرصه  ترين خاندان  از پدر و مادرى قريشى و از اصيل)وسلم
گيتى نهاد، خديجه افزون بر اين تبار برجسته، از نيكنامى و اخالق پسنديده و 

وى به مقام و منزلتى رسيده بود آه قبل از . هاى ارزشمندى برخوردار بود ويژگى
 .به طاهره و مهتر بانوان قريش معروف بود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خداازدواج با رسول 

خديجه، در آنار اين همه فضايل برجسته،يكى از ثروتمندترين افراد قريش به شمار 
آمد و از جايگاهى برتر از آنان برخوردار بود و با دو عامِل وراثت و تربيت، بر  مى

پادشاه يمن آن گاه آه » ُتبَّع«د مردى بود آه با پدرش ُخَوْيِل. فطرت دين الهى قرار داشت
خواست حجر االسود را به يمن منتقل سازد، به مبارزه برخاست و از حرآت او 
جلوگيرى آرد و از قدرت و نيروى فراوان پادشاه، بيمى به خود راه نداد و اين عمل را 

 )٧٧(.شمرد از دستورات دين و آيين خود مى

ِحلف «هاى بارز  أسد بن عبد الُعّزى ـ پدر بزرگ حضرت خديجه ـ از شخصيت
بود آه قبايل قريش دعوت او را پذيرا شده و با امضاى قراردادى متعهد شدند » الفضول

شوند، حمايت  از مظلومان و ستمديدگان مكه و يا ديگر آسانى آه وارد اين شهر مى
 در اين )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رده و حق آنان را از ستم پيشگان بستانند و رسول اآرمآ

در خانه عبد اهللا بن جدعان شاهد پيمانى بودم آه اهمّيت تشكيل آن از شتران سرخ مو «: زمينه فرموده بود

، آن را پذيرا خواهم تر است و اگر در عصر اسالم نيز به بستن چنين پيمانى دعوت شوم برايم دوست داشتنى

 »)٧٨(.شد

َورقة بن َنْوِفل، پسر عموى حضرت خديجه به تحقيق و بررسى آتب مسيحيان و 
پسنديد، عمل  ها مى يهوديان آشنايى آامل داشت و به بخشى از دستوراتى آه از آن
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حيان و يهوديان معاشرت داشت و نه بدين سبب آرد، نه به اين اعتبار آه وى با مسي مى
ها را به باد  آه مكه محل استقرار آنان بود، بلكه بدين جهت آه وى آيين بت پرستى و بت

گرفت و در جستجوى دين و آيينى بود آه به واسطه آن آرامش  تمسخر و استهزاء مى
 )٧٩(.خاطر يابد

 از خاندان واال تبار و معروف به علم و دانش )عليها السالم(ضرت خديجهبنا بر اين، ح
 و در )عليه السالم(آمد و آسان و نزديكانش بر آيين حنيِف ابراهيم و ديندارى، به شمار مى

 .بردند سرزمين جزيرة العرب در انتظار ظهور و پيدايش دين حق به سر مى

 

 هاى بازرگانى فعاليت

 خواستگارى آردند و مظاهر )عليها السالم(اشراف و بزرگان قريش از حضرت خديجه
اى بر او عرضه نمودند ولى آن بانوى بزرگ به هيچ يك از آنان پاسخ مثبت  فريبنده
 مشكالت آنان، با روحى پاك و خاطرى آسوده  وى همواره دور از مردان و)٨٠(.نداد
زيست، زيرا بيشتر خواستگاران به ثروت آالن آن حضرت چشم دوخته بودند، تا  مى

 .اين آه آن بزرگ بانو به چهل سالگى رسيد

نساخت خديجه اموال و دارايى فراوانى در اختيار داشت ولى آن اموال را راِآد رها 
. و در زمانى آه گرفتِن ربا، رايج بود هيچ گاه دست مبارآش به گرفتن ربا آلوده نشد

بلكه دارايى خود را در طريق تجارت و بازرگانى سرمايه گذارى آرد و مردان 
اى را براى اين هدف به آار گرفت و بدين ترتيب، توانست از راه تجارت و  شايسته

 .ابدبازرگانى به ثروت هنگفتى دست ي

 گروهى را با آار مزدى معّين براى )عليها السالم(اند حضرت خديجه روايت آرده
آرد و اندآى قبل از ازدواجش با  بازرگانى و تجارت با اموال خويش به شام اعزام مى

 آسى را نزد آن حضرت فرستاد و از او درخواست آرد )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا
ى به تجارت بپردازد و در آن سفر دو برابر ديگران آاال در تا با اموال و دارايى و

اختيار پيامبر قرار داد زيرا امانت و صداقت و راستگويى و استقامت و پايدارى آن 
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با آسى ازدواج نكرده ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(شود آه حضرت خديجه قبل از رسول خدا از همين جا روشن مى. ٨٠
اند و آن چه را  ود تا چه برسد به ازدواج با دو فرد آه از ارج و احترام و منزلتى ميان مردم برخوردار نبودهب

اند، مؤيد همين  بالذرى در انساب االشراف و ابو القاسم آوفى در االستعانه و ديگران در آتب خود ياد آور شده
املى، آامل بهايى از عماد الدين طبرى و مناقب ابن توان به الصحيح من السيره از ع در اين خصوص مى. معناست

صلى اهللا عليه وآله (از ابن عباس نقل شده آه حضرت خديجه هنگام ازدواج با رسول اآرم. شهر آشوب مراجعه آرد
 . مراجعه شود٩٨/  ١، و انساب األشراف ١٤ / ١به َشذرات الذهب .  ساله بوده است٢٨)وسلم



 پس از مشورت با عمويش )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا. حضرت زبان زد همگان بود
م خويش ميسره را براى انجام خديجه غال. ابو طالب، درخواست خديجه را پذيرا شد

همراه ساخت، اين سفِر )صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدمات آاروان و مراقبت از آن، با رسول خدا
ميسره در بازگشت، قبل . تر بود تر و موّفق بازرگانى از تمام سفرهاى قبل از آن مناسب

او را در جريان از ورود آاروان به نزديكى مكه، به سرعت خود را به خديجه رساند تا 
حوادثى آه براى محمد در مسير راهش با بحيراى راهب و ديگران رخ داده بود، قرار 

 .دهد

از موارد نبوغ و هوش سرشار حضرت خديجه و دورانديشى آن بانو اين بود آه وى 
 و فضايل بلند اخالقى وى قبل از )صلى اهللا عليه وآله وسلم(به عظمت شخصيت رسول اآرم

اى آه به  هاى برجسته ت الهى، پى ُبرد و او را از ميان سران و شخصيتدريافت رسال
اش آمده بودند، به همسرى برگزيد، بلكه خديجه با فاصله زياد زندگِى ماّدى  خواستگارى

خود، پيشنهاد همسرى به او داد و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(خويش و زندگى ساده رسول اآرم
 .دواج با آن حضرت تمايل نشان دادخويشتن را بر وى عرضه و به از

از آن جا آه من از آودآى با : در تاريخ يعقوبى از عّمار ياسر منقول است آه گفت
 رفاقت داشتم در مورد ازدواج حضرت خديجه دختر )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا

 من و رسول روزى. ترم  از همه مردم آگاه)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خويلد با پيامبر اآرم
بين صفا و مروه در حرآت بوديم، ناگهان خديجه و خواهرش )صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا

صلى اهللا (آرد، از راه رسيدند وقتى چشم خديجه به رسول خدا هاله آه او را همراهى مى

آيا دوستت تمايل به ازدواج ! عّمار: افتاد، خواهرش هاله نزد من آمد و گفت)عليه وآله وسلم
و رو به پيامبر آردم و ماجرا را به عرض . دانم به خدا نمى: ا خديجه ندارد؟ به او گفتمب

برگرد و با او هماهنگى آن، :  به من فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا.  وى رساندم
روز موعود آه فرا رسيد، خديجه شخصى را . روزى را وعده بگذار تا نزد وى برويم

و بن اسد فرستاد تا در آن جلسه حضور يابد و لباس وى را مرتب نزد عموى خود عمر
نمود و محاسنش را معطر ساخت و ردايى مشكين بر دوش او افكند و آن گاه رسول 

 با چند تن از عموهاى خود آه پيشاپيش آنان ابو طالب در حرآت )صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا
 حاضران از خديجه براى رسول خدا بود، در مجلس حضور يافتند، ابو طالب در جمع

 .خواستگارى آرد و بدين ترتيب، ازدواج آن دو بزرگوار صورت گرفت



نه خديجه هيچ گاه پيامبر را براى تجارت و بازرگانى خويش اجير : افزايد عّمار مى
 )٨١(.آرد و نه هيچ گاه آن حضرت اجير ديگران شده است

 

 ازدواج پيامبر با خديجه . ٢

ر هاى عرب آه د ترين خاندان  در يكى از برجسته)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر اآرم
مجد و عظمت و سربلندى و آوازه سرآمِد ديگران بود، ديده به جهان گشود و نشو و نما 
آرد و رشد و بالندگى يافت و همه آرزو و آمال زندگى نيز همراه با او نشاط و تازگى به 

 را پرورش داده و مهيا )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اراده خدا تعّلق گرفت آه محمد. خود گرفت
ستگى حمل بار مسئوليت رسالت و آگاهى آامل تبليغ امانت الهى را به او سازد و شاي
اى قرار داد تا زندگى او را بر  به همين دليل او را تحت مراقبت ويژه. ارزانى دارد

اساس مقدرات الهى ترسيم نمودهو درجهت به دوش آشيدن بار سنگين مسئوليت آخرين 
 .رسالت جهانى الهى، متناسب باشد

بايست با زنى ازدواج آند آه در آماالت  يست و پنج ساله آه شد ناگزير مىپيامبر ب
و در جهاد و . انسانى و اهداف بلندش متناسب با او بوده و با وى آامًال هماهنگ باشد

. مبارزه و بذل و بخشش و صبر و برد بارى در سطح زندگى وى قرار داشته باشد
توانست با هر يك از  اش مى هاى برجسته ژگى با وي)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا

دختران دلخواه خود از بنى هاشم ازدواج آند، ولى اراده خداوند بر اين تعلق گرفت آه 
دل خديجه را متوجه آن بزرگوار آرده و به او دلبسته گرداند و پيامبر با پذيرِش 

 .درخواسِت خديجه، با او ازدواج نمايد

ّنت مىورزيد، بلكه از او عشق و محّبتى سرشار از خديجه به همسرش محّبتى بى م
داد و  آرد، دارايى و ثروتش را بى هيچ ِمّنتى در اختيار او قرار مى سعادت دريافت مى

 نيز )صلى اهللا عليه وآله وسلم(گرفت و رسول اآرم هاى زمين بر مى از او هدايتى برتر از گنج
نهاد و اين  آرد و به وى ارج مى ز مىبه نوبه خود، به او عشق و محّبتى بى مّنت ابرا

:  فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(بلكه رسول خدا. عمل، خديجه را به منزلتى واال ارتقاء بخشيد
صلى (اسالم، با شمشير على و دارايى خديجه سر پا شد و تا خديجه زنده بود رسول اآرم

 . با زنى ازدواج نكرد)اهللا عليه وآله وسلم

                                                           
امبر با خديجه آه رايج ميان محدثان است، ماجراى ازدواج آن ابن آثير پس از بيان صورت نخست ازدواج پي. ٨١

 . آورده است٣٦١ / ٢حضرت را با خديجه به نحوى آه در باال ذآر شد در تاريخ خود البداية والنهايه 



 نقطه )صلى اهللا عليه وآله وسلم( با رسول خدا)عليها السالم( حضرت خديجهماجراى ازدواج
 از )عليها السالم(خديجه. شود عطف مهم و درخشانى در زندگى آن بانوى بزرگ تلّقى مى

اى برخوردار بود، و با درِك و ِخَرد  روح استقالل و اعتماد به نفس و آزاد منشانه
پرداخت و از  ردان، به بازرگانى و تجارت مىترين م اش، به ساِن برجسته خدادادى

ازدواج با اشراف و بزرگان و ثروتمندانى آه به خواستگارى وى آمدند، استنكاف نمود و 
 آه مردى تهيدست و يتيم بود، راضى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بى درنگ به ازدواج با محمد

. اى از اموال خود، داد  مهريهشد، بلكه خود با اشتياق، به آن حضرت پيشنهاِد ازدواج با
 تصميم گرفت با خديجه دختر خويلد ازدواج )صلى اهللا عليه وآله وسلم(آن گاه آه رسول خدا

آند، ابو طالب با اعضاى خاندان خود به اّتفاق جمعى از قريش به خانه عموى خديجه 
 :وارد شدند و ابو طالب آغاز سخن آرد و اظهار داشت

سزد آه ما را از نسل ابراهيم و   را مى]آعبه[اين خانه حمد و سپاس پروردگار «
فرزندان اسماعيل مقرر داشت و در حرم امنى جاى داد و بر مردم فرمانروايى بخشيد و 

اينك برادرزاده من ـ يعنى . بريم به ما برآت عنايت فرمود در سرزمينى آه بسر مى
 او نيست و با هر آس محمد ـ فردى است آه هيچ يك از مردان قريش قابل سنجش با

مقايسه گردد، برتر از او خواهد بود، وى در بين آفريدگان خدا نظيرى ندارد، هر چند از 
اى از بين  چون سايه مال و ثروت چندانى برخوردار نيست ولى مال و ثروت، هم

اآنون، او به خديجه و خديجه به وى تمايل دارد و ما به جهت رضايت و . است رفتنى
ايم و مهريه خديجه بر عهده من است و هر  براى خواستگارى وى نزدت آمدهدستور او، 

 از توفيقى بس ]محمد[: گاه مطالبه آرديد آن را خواهم پرداخت، به خداى آعبه سوگند
 ».اى آامل برخوردار است بزرگ و آيينى فراگير و انديشه

ايراد سخن سپس ابو طالب سكوت آرد و عموى خديجه آه فردى انديشمند بود به 
پرداخت، ولى هنگام سخن گفتن به ُلكنِت زبان افتاد و از پاسخ دادن به ابو طالب ناتوان 
ماند و از اين حادثه مات و مبهوت شد و خديجه خود، سخن را ادامه داد و خويشتن را به 

 )٨٢(. درآورد)صلى اهللا عليه وآله وسلم(ازدواج رسول خدا

 در امر ازدواجش، به پسر عموى خود َوْرقه وآالت داد، )عليها السالم(نقل شده خديجه
زمانى آه ورقه با شادى و سرور به منزل خديجه بازگشت، خديجه به او نگريست و 

. آرى، بر تو مبارك باد: پسر عمو خوش آمدى، آار را انجام دادى؟ پاسخ داد: گفت

                                                           
 .٣٠٢ /واص، تذآرة الخ١٤ / ١٦بحار االنوار . ٨٢



اگر خدا بخواهد فردا صبح تو را به . توام اى و من وآيل دهآارهايت را به من سپر
 )٨٣(.ازدواج محمد درخواهم آورد

وقتى ابو طالب با خواندن خطبه معروف خويش، عقد ازدواج را به انجام رساند، 
 به پا خاست تا همراه ابو طالب از آن جا خارج شود آه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا

توانى به منزل خود بيايى، خانه من خانه توست و   شما مى]!محمد[: خديجه اظهار داشت
 )٨٤(.خود آنيز تو هستم

 پس از انجام ازدواج مبارك خويش، به خانه خديجه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اآرم
ا و بيانگر رويدادهاى رسالت اى آه همواره نشانى بارز و زبانى گوي منتقل گرديد، خانه

صلى اهللا عليه وآله (هاى پيامبر بزرگ اسالم و جهاد و صبر و شكيبايى و رنج و دشوارى

 .آمد ، به شمار مى)وسلم

 

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(خديجه از نگاه پيامبر

  آانون اين)عليها السالم( و خديجه)صلى اهللا عليه وآله وسلم(با آغاز زندگى رسول اآرم
اى آه عشق و محّبت و سعادت و مهر و صفا و گرمى  خانواده تشكيل يافت و خانه

خديجه آبرى نخستين زنى بود . خانوادگى و يكدلى، آن را سرشار ساخته بود، بنا گرديد
ايمان آورد و آن چه را در توان داشت در راه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(آه به رسالت نبّى اآرم

 در طبق اخالص نهاد و ثروت و دارايى خويش را در اختيار اهداف مقدس آن حضرت
آن چه دارم در اختيار تو و تحت فرمان توست هر : پيامبر قرار داد و بدو عرضه داشت

گونه آه خود خواستى آن را در مسير اعتالى آلمه حق و گسترش دين الهى، هزينه و 
 .مصرف نما

 آزار و شكنجه )صلى اهللا عليه وآله وسلم( در آنار رسول اآرم)عليها السالم(حضرت خديجه
قريش و قطع روابط و محاصره اقتصادى آنان را متحّمل شد، اخالصى بى نظير و ايمان 

شد، سزاوار بود آه رسول  اى آه از خديجه ابراز مى راستين و محّبت خالصانه
ص و ارج و  نيز در مقابل نسبت به او مهر و محّبت و اخال)صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم

 .احترام قائل شود

 نسبت به حضرت خديجه و جايگاه آن )صلى اهللا عليه وآله وسلم(مهر و محّبت رسول اآرم
اى رسيد آه اين مهر و عاطفه و وفا  بانوى گرامى در دل و جان پاك آن حضرت به پايه

                                                           
 .٦٥ / ١٦همان . ٨٣
 .٤ / ١٦بحار االنوار . ٨٤



همسران آن حتى پس از رحلت خديجه نيز از پيامبر فاصله نگرفت و هيچ يك از 
به ...  جايگزين خديجه شوند)صلى اهللا عليه وآله وسلم(بزرگوار نتوانستند در دل رسول خدا

 : درباره خديجه فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(اى آه پيامبر اآرم گونه

 )٨٥(;»...وخير نساء ُامتي خديجة بنت خويلد«

 .برترين بانوان اّمتم خديجه دختر ُخَوْيلد است

 هر گاه از خديجه ياد )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا: از عايشه روايت شده گفت
روزى از . آرد آرد، همواره به مدح و ثناى او پرداخته و برايش طلب آمرزش مى مى

د و خداوند بهتر از پيرزنى بيش نبو خديجه آه: خديجه ياد آرد و من رشك بردم و گفتم
چنان از )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اآرم : گويد عايشه مى. او را نصيب تو آرده است

 :سخن من برآشفت آه بدنش به لرزه درآمد و فرمود

بهتر از خديجه نصيب من نشده است زمانى آه همه مردم در آفر و بت پرستى بسر ! به خدا سوگند

ان آورد و آن گاه آه مردم تكذيبم آردند، وى مرا تصديق آرد و زمانى بردند، خديجه به من ايم مى

اش را در اختيارم نهاد و خداوند از  آه مردم مرا از همه چيز محروم ساختند، خديجه مال و دارايى

 . او به من فرزند عطا آرد و از ديگر زنان فرزندى نصيبم نشد 

 اين پس هيچ گاه از خديجه به بدى از! به خدا سوگند: با خود گفتم: گويد عايشه مى
 )٨٦(.ياد نخواهم آرد

 نازل شد و )صلى اهللا عليه وآله وسلم( بر رسول خدا)عليه السالم(جبرئيل: در روايت آمده است
اآنون آه خديجه نزدت آمده سالم و درود پروردگار را به او برسان و وى را به ! محمد «: داشت عرضه

 »)٨٧(.ى از زر و سيم در بهشت مژده بده آه آآنده از آرامش است و رنج و اندوهى در آن راه نداردا خانه

 دوستان همسرش را به جهت قدردانى و احترام )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر اآرم
: تداد چنان آه از أَنس روايت شده گف  مورد احترام قرار مى)عليها السالم(حضرت خديجه

به خانه فالن  «: فرمود آوردند مى اى مى  هديه)صلى اهللا عليه وآله وسلم(هرگاه خدمت رسول خدا

 »)٨٨(.بانو هديه ببريد زيرا او دوست خديجه بوده و به وى عالقه و محبت داشت

آرد  رگاه گوسفندى ذبح مى منقول است ه)صلى اهللا عليه وآله وسلم(از رسول خدا
عايشه سبب آن را پرسيد، حضرت . از اين گوشت سهمى براى دوستان خديجه بفرستيد: فرمود مى

 .من دوستان خديجه را دوست دارم: فرمود
                                                           

 .١٤٣ / ١، مسند احمد ٣٠٢ /تذآرة الخواص. ٨٥
 .٣٠٣ /تذآرة الخواص. ٨٦
 .٣٠٢همان . ٨٧
 ).چاپ همراه با تحقيق (٥٧٠ / ٢سفينة البحار . ٨٨



 رسيد و حضرت در منزل )صلى اهللا عليه وآله وسلم(روايت شده زنى خدمت رسول خدا
 آورد و به او خوش آمد گفت و حاجتش عايشه حضور داشت، از آن زن استقبال به عمل

صلى اهللا عليه وآله (رسول خدا. را فورًا برآورده ساخت، عايشه از اين عمل شگفت زده شد

 ».اين بانو در زمان حيات خديجه با ما آمد و شد داشت «: به او فرمود)وسلم

 شايسته و سزاوار )صلى اهللا عليه وآله وسلم( از ناحيه رسول خدا)عليها السالم(حضرت خديجه
اى دست  همه اين ارج و احترام بود و در پيشگاه خدا به چنان جايگاه و مقام برجسته
صلى اهللا عليه (يافت آه خداوند در بهشت به وى درجه و مقام بلندى عطا آرد و رسول اآرم

 :فرمايد  با بيان جايگاه آن بانوى گرامى در بهشت مى)وآله وسلم

 

 خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران أفضل نساء أهل الجنة«

 )٨٩(;»وآسية بنت مزاحم إمرأة فرعون

خديجه دختر ُخويلد، فاطمه دخت محمد، مريم دختر عمران و آسيه : برترين بانوان بهشت عبارتند از

 .دخت مزاحم همسر فرعون

 را در امر تبليغ رسالت )صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اآرم)ا السالمعليه(حضرت خديجه
خداوند سنگينى و دشوارى مسئوليِت رسالت را به واسطه وجود حضرت . آرد يارى مى

آاست، وى پيامبر خدا را شادمان   مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خديجه از رسول خدا
ر و درشتى و بى اعتنايى و تكذيبى ساخت و هرگاه از ناحيه قريش اذيت و آزا مى

گشت رنج و  بخشيد و آن گاه آه به خانه باز مى آرد، او را آرامش مى مشاهده مى
نمود تا احساس  داد و در او ايجاد انگيزه و نشاط مى هايش را تسكين مى دشوارى

 و در يافت  نيز در آنار خديجه آرامش مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خستگى نكند و رسول خدا
 پرداخت آارهاى مهم خويش با وى به مشورت مى

 

 )عليها السالم(آفرينش فاطمه. ٣

عليها (خداى سبحان براى به وجود آوردن شخصيت صديقه طاهره حضرت زهرا

صلى اهللا عليه وآله ( محيط شايسته و الزم را مهيا ساخت، پدر بزرگوار وى رسول اآرم)السالم

 . بود)عليها السالم(يجه و مادر با عظمتش حضرت خد)وسلم

                                                           
 .١٨٥ و ١٦٠ / ٣، مستدرك حاآم ٥٢ /ذخائر العقبى. ٨٩



عليها (روايات، از توجه و عنايت الهى در مسأله آفرينش وجود مقدس حضرت زهرا

 نيز در موارد متعددى به اين )صلى اهللا عليه وآله وسلم( سخن به ميان آورده و رسول اآرم)السالم
 )٩٠(.مسأله اشاره فرموده است

 در أْبَطح جلوس فرموده بود آه جبرئيل بر او )عليها السالم(نقل شده روزى رسول خدا
خداى سبحان به شما درود و سالم فرستاده و فرمان ! اى محمد: نازل شد و عرضه داشت

عّمار ياسر را )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر.گيرى آن  دهد چهل روز از خديجه آناره مى
صلى اهللا عليه (رسول خدا. و او را در جريان اين فرمان الهى قرار دادخدمت خديجه فرستاد 

با پايان يافتن چهل روز، . ها به نماز ايستاد چهل روز روزه گرفت و شب)وآله وسلم
خداى بزرگ و بلند مرتبه به شما درود ! اى محمد:  جبرئيل نازل شد و عرضه داشت

در همين اثناء ميكائيل . و تحفه او باشىدهد مهياى اعطاى تحّيت  فرستد و دستور مى مى
اى از حرير نازك پوشانده شده بود با خود داشت و  نازل گشت و َطبَقى را آه با پارچه

قرار داد و جبرئيل وارد شد و عرضه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(آن را در مقابل رسول خدا
 .افطار نمايىدهد آه امشب از اين غذا  پروردگارت فرمان مى! اى محمد:  داشت

 از آن غذا تناول فرمود و سير شد و به اندازه آافى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا
پا خاست نماز بگزارد آه جبرئيل حضور وى رسيد و عرضه  آب نيز نوشيد، سپس به

 تا به منزل خديجه بروى، زيرا خداى )٩١(در اين لحظه نماز بر تو حرام است:  داشت
. عز وجّل با خود پيمان بسته است امشب از ُصلب تو فرزندان پاك و منّزهى را بيافريند

 .شتابان رهسپار منزل خديجه شد)صلى اهللا عليه وآله وسلم(در پى اين فرمان، رسول خدا

را رسيدن شب من با تنهايى مأنوس بودم، با ف: گويد  مى)عليها السالم(حضرت خديجه
بستم و پس  ام را آويزان و َدِر خانه را مى هاى خانه پوشاندم، پرده روپوشى بر خود مى

شب . رفتم از به جاى آوردن اذآار و اورادم چراِغ خانه را خاموش آرده و به بستر مى
 پشت )صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا موعود آه فرا رسيد ميان خواب و بيدارى ناگهان رسول

آمد و در را آوبيد، صدا زدم پشت در آيست؟ حلقه اين در را جز محمد آسى در 
با صدايى دلنواز و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا: دارد خديجه اظهار مى... آوبد؟ نمى

صلى اهللا (من در را گشودم و نبّى اآرم. » در را باز آن منم محمد! خديجه«: سخنى شيرين فرمود

ارد منزل شد، سوگند به آن آس آه آسمان را برافراشته نگاه داشت و آب  و)عليه وآله وسلم

                                                           
 .١١ ـ ١٠ / ١٦بحار االنوار . ٩٠
 .شايد منظور، نماز نافله باشد. ٩١



 از من فاصله نگرفته بود آه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(را از زمين جوشاند، هنوز رسول خدا
 )٩٢(.احساس آردم به فاطمه باردارم

 

 همدم مادر . ٤

زمانى آه خديجه دختر خويلد با رسول گرامى اسالم ازدواج آرد زنان مّكه او را 
گفتند و به ديدارش نمى آمدند و آن گاه آه به فاطمه باردار  ترك آرده و با او سخن نمى

رفت فاطمه از تاريكى   از منزل او بيرون مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(شد، هرگاه رسول خدا
صلى اهللا عليه وآله (روزى رسول خدا. گفت و همدم و مونس وى بود بطن مادر با او راز مى

خديجه با آه سخن «: گويد، از او پرسيد  به خانه آمد شنيد خديجه با فاطمه سخن مى)وسلم

هرگاه با فرزندى آه باردارم در منزل خلوت ! اى رسول خدا:  عرضه داشت».گفتى؟ مى
 :  لبخندى زد و فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(گويد، رسول اآرم آنم با من سخن مى مى

يخبرني أّنها ابنتي، وأّنها النسمة الطاهرة )عليه السالم(هذا أخي جبرئيل! يا خديجة«

وسيجعل اهللا تعالى من ذّريتها » فاطمة« ي أن ُاسّميها المطّهرة، وأّن اهللا تعالى أمرن

 )٩٣(;»أئمة يهتدي بهم المؤمنون

ته است دهد آه آودك من دختر و انسانى پاك سرشت و پيراس برادرم جبرئيل به من خبر مى! خديجه

و خداى متعال به من فرمان داده او را فاطمه بنامم خداى سبحان از نسل او پيشوايانى برجسته به 

 .يابند آورد آه مؤمنان به وسيله آنان هدايت مى وجود مى

درخواست )صلى اهللا عليه وآله وسلم(روايت شده هنگامى آه آّفار قريش از رسول خدا
 نشان دهد ـ باردارى خديجه به فاطمه آشكار بود ـ آردند دو نيمه شدن ماه را به آنان

ناآام باد آسى آه محمد را تكذيب : خديجه با شنيدن اين درخواست دشمنان، اظهار داشت
! مادر: آند، او بهترين فرستاده و پيامبر خداست، فاطمه از اندرون بطن مادر صدا زد

 )٩٤(.د بوداندوهگين مباش و نترس، خداوند حامى و پشتيبان پدرم خواه

هاى رسول   آه در دوراِن نخسِت رنج و دشوارى)عليها السالم(حضرت خديجه
 در آنار آن حضرت و شاهد بى اعتنايى زنان مكه نسبت به خود )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم
اش در راه گسترش رسالت اسالمى، گوهرى  خداى متعال در ازاى صبر و شكيبايىبود، 

                                                           
 ٥طيب بغدادى در تاريخ خود  و خ٥٤٠ / ٣، اين مضمون را ذهبى در ميزان االعتدال ٨٠ ـ ٧٩ / ١٦بحار االنوار . ٩٢

 .اند  آورده٥٥ ـ ٥٤ / و محّب الدين طبرى در ذخائر العقبى٨٧ /
 . مراجعه شود٧٥ /از تويسرآانى) عليها السالم(، به مسند فاطمه١٨٧ /)طوسى(به نقل از ثاقب المناقب . ٩٣
 .٧٧ /، مسند فاطمه١٩٠ /، والجنة العاصمة٣١٤ /به نقل از روض الفائق. ٩٤



گرانبها و ارزشمند بدو عنايت آرد و در عوض، او را به باردارى دخترى آه خود و 
 .يافتند، مژده داد اى دست مى فرزندانش به جايگاه برجسته

 

 )عليها السالم(والدِت پر شكوه فاطمه. ٥

پايان يافت و زمان والدت نزديك شد و فرزند خديجه همواره دوران باردارى خديجه 
هنگام . برد همدم و مونس مادر بود و مادر در آرزوى فرح و شادى والدتش بسر مى

والدت فرزند آه فرا رسيد آسى را نزد زنان قريش و بنى هاشم فرستاد تا نزدش حضور 
، به عهده گيرند، ولى آنان با ها در آن شرايط بايد انجام دهند يافته و امورى را آه زن

از آن جا آه تو از گفته ما نافرمانى آرده و : فرستادن شخصى نزد خديجه اظهار داشتند
سخن ما را پذيرا نشدى و با محمد، يتيم فقير وتهيدست ابو طالب پيمان زناشويى بستى، 

 .نزدت نخواهيم آمد و آارى برايت انجام نخواهيم داد

غم و اندوه به دل خديجه راه يافت، در همين اثناء چهار زن با شنيدن اين سخنان، 
ها بيمناك شد، يكى  بلند قامت شبيه زنان بنى هاشم بر او وارد شدند، خديجه از ديدن آن

ما فرستادگان پروردگارت به سوى تو ; نترس! خديجه: از آنان لب به سخن گشود و گفت
 مزاحم آه همدم تو در بهشت است و و خواهران توييم، من ساره و اين بانو آسيه دخت

خداى متعال . اين زن، مريم دختر عمران، و ديگرى ُآلثم خواهر موسى بن عمران است
ما را نزد شما فرستاده تا امورى را آه زنان در مورد شما بايد انجام دهند، بر عهده 

 بدين ترتيب، يكى از آنان سمت راست خديجه و ديگرى سمت چپ و نفر سوم. گيريم
 .روبرو و چهارمين تن پشِت سر آن حضرت قرار گرفت

و زهراى اطهر ديده به جهان گشود، وقتى روى زمين قرار گرفت، نور ُرَخش 
زنى آه روبروى وى قرار داشت نوزاد را گرفت و .هاى مكه را پرتو افكن ساخت خانه

پيچيد و با با آب آوثر شستشو داد و دو قطعه پارچه سفيد خارج ساخت در يكى نوزاد را 
عليها (ديگرى روى او را پوشاند و سپس وى را به سخن آورد و فاطمه زهرا

شهادتين را بر زبان جارى ساخت و سپس بر آنان سالم آرد و هر يك را با اسم نام )السالم
نوزاد پاك و مطهر و پيراسته و ! خديجه: ها بر او لبخند زدند و گفتند ُبرد و آن
آيند بر  ت اين فرزند و فرزندانى آه از نسل او به وجود مىات را بستان، والد خجسته

 .تو فرخنده و مبارك باد



بدين ترتيب، خديجه با شادى و سرور زهرا را گرفت و سينه در دهانش نهاد و 
شد، او را براى شير   هر گاه فرزندى از خديجه متولد مى)٩٥(.اش پر از شير شد سينه

 آه ديده به جهان گشود آسى غير )عليها السالم(سپرد ولى فاطمه زهرا اى مى دادن به دايه
 )٩٦(.از خديجه به او شير نداد

 

 تاريخ والدت . ٦

يخ نگاران در تاريخ والدِت زهراى مرضيه اختالف نظر دارند، ولى ميان تار
علماى شيعه مشهور است آه توّلد آن مخّدره روز جمعه بيستم جمادى الثانى سال پنجم 

 )٩٧(.دانند والدت آن بزرگوار را پنج سال پيش از بعثت مى: بعثت بوده و ديگران

 )عليها السالم( فاطمه:  روايت آرده آه حضرت فرمود)عليه السالم(ابو بصير از امام صادق

ديده به جهان گشود، هشت )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بيستم جمادى اآلخر سال چهل و پنجم والدت نبّى اآرمروز 

سال در مكه و ده سال در مدينه اقامت گزيد و هفتاد و پنج روز پس از رحلت پدر بزرگوارش زندگى آرد و 

 )٩٨(.َاعلى پر آشيدروز سه شنبه سوم جمادى اآلخر سال يازدهم هجرى روح بلندش به ملكوت 

هاى مبارك آن حضرت صّديقه است يعنى آسى آه زياد تصديق  از جمله نام
 پدر بزرگوارش را تصديق نمود و در )عليها السالم(آند، چرا آه زهراى مرضّيه مى

آرد و به  گفتارش با صداقت و راستگو و در رفتار و وفايش بسيار صادقانه عمل مى
عليه (اش امام صادق تى آه صّديقه آبرى برازنده وى بود و به گفته نوادهراس

 )٩٩(.است روزگاران بر محور شناخت شخصيت فاطمه در گردش بوده)السالم

آيد مبارآه بود  نام ديگرش به اعتبار خير و برآات فراوانى آه از ناحيه او پديد مى
تنها از ناحيه وجود مقدس )صلى اهللا عليه وآله وسلم(آريم بدين جهت آه نسل نبّى اآرمو قرآن 
او، مام ائمه اطهار و .  استمرار يافته، از وى به آوثر ياد آرده است)عليها السالم(زهرا

وى از رسالت پيامبر . آيد به شمار مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(مادر دودمان پاك رسول خدا
دفاع نمود و دشواريهايى را آه در مسير پايدارى و ايستادگى در )هللا عليه وآله وسلمصلى ا(اآرم

دودمان فراوان، همان . برابر ستم پيشگان و منحرفان از خط رسالت ديد، به جان خريد

                                                           
 .٤٧٥ /، امالى صدوق٨١ ـ ٨٠ / ١٦، بحار االنوار ٢٢٧ / ٢، نزهة المجالس ٩ و ٨ /دالئل االمامة. ٩٥
 . چاپ مصر٣٠٧ / ٥ به نقل از البداية والنهاية ٤٦ / ١١عوالم العلوم . ٩٦
، منابع شيعه مناقب ابن شهر ٣٠ /، مقاتل الطالبيين٦٢ /ئر العقبى، ذخا١٧٥ /، درر السمطين٣٠٦ /تذآرة الخواص. ٩٧

 .٩ ـ ٦ / ٤٣، بحار االنوار٤٥٨ / ١، آلينى در اصول آافى ٣٥٧ / ٣آشوب 
 .١٠ /دالئل االمامة.  ٩٨
 .٢٣٣ / ٣، مناقب ١٠٥ / ٤٣بحار االنوار . ٩٩



ترين مصاديق برآات فراوانى است آه خداوند به رسول  خير و برآات فراوان و يا مهم
 .وره آوثر بدان تصريح آرده استاش عطا نموده و در س گرامى

 :  فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(از ابن عباس روايت شده آه رسول اآرم

اى در چهره آدميان است، او هيچ گاه خون نديد و مردى با او تماس نگرفت و  دخترم فاطمه حوريه

 )١٠٠(.يى بخشيدخداوند بدين سبب او را فاطمه ناميد آه او و دوستدارانش را از آتش دوزخ رها

 :هم چنين از آن حضرت روايت شده آه فرمود

 )١٠١(;»أن فاطمة حوراء إنسّية، آّلما اشتقت إلى الجّنة قّبلُتها«

 .بوسم شوم او را مى هشت مىاى در چهره انسان است، هرگاه مشتاق ب فاطمه حوريه

 سيمايى چون ماه شب چهارده و )عليها السالم(فاطمه زهرا: گويد مادِر أنس بن مالك مى
يا سفيد و نورانى چونان خورشيدى آه از پشت ابر برون آيد، داشت داراى گيسوانى 

 )١٠٢(.داشت شباهت)عليها السالم(مشكين فام بود و بيش از همه مردم به رسول خدا

 به دليل پيراسته بودن از هر گونه پليدى و آلودگى، طاهره )عليها السالم(حضرت زهرا
 و )١٠٣( فاطمه هيچ گاه خون حيض و نفاس نديد)عليه السالم(به گفته امام باقر. لقب يافت

 .نه آلودگى گواهى داده استقرآن آريم در آيه تطهير به پيراستگى او از هر گو

هايى آه خداوند  ها و پاداش ها و مصيبت ها و دشوارى  به تلخى)عليها السالم(فاطمه
در دنيا برايش مقّدر ساخته بود، رضايت داشت و مورد رضايت پروردگار خويش نيز 
بود، چنان آه قرآن آريم در سوره دهر آن گاه آه خداوند از عملكرد وى رضايت يافت و 

 . را از بيم بزرِگ روز قيامت مصونّيت بخشيد، از آن خبر داده استاو

َرِضَي الّلُه َعْنُهْم َوَرُضوا ( از مصاديق آيه شريف )عليها السالم(فاطمه زهرا

آنيم بى ترديد وى از بيم  است، آن گونه آه در رفتار آن مخّدره مالحظه مى)١٠٤()َعْنُه
 .ان بوده استعذاب پروردگار خويش ترس

گفتند، همان گونه آه با مريم دخت  او ُمَحّدثه بود زيرا فرشتگان با او سخن مى
 آه او را به توّلد اسحاق و پس از )عليه السالم(عمران و مادر موسى و ساره همسر ابراهيم

 .آردند او يعقوب مژده دادند، گفت و گو مى

                                                           
 .١٠٩ / ١٢، آنز العمال ٦٧٧٢، حديث ٣٣١ / ١٢تاريخ بغداد .  ١٠٠
 .١٨ / ٣، الغدير ٨٧ / ٥تاريخ بغداد . ١٠١
 .١٦١ / ٣مستدرك حاآم . ١٠٢
 .١٩ / ٤٣: بحار االنوار.  ١٠٣
 .١١٩/ مائده.  ١٠٤



 او را )عليها السالم(و احترام و مقام زهرا به جهت ارج )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اآرم
 ;»ُاّم أبيها«

صلى اهللا عليه وآله (ُآنيه داد، زيرا هيچ آس به پايه زهرا، مورد محّبت رسول خدامادِر پدر 

نبّى . اى مانند فاطمه نزد پيامبر برخوردار نبود قرار نگرفت و از جايگاه برجسته)وسلم
آرد، همان  ان فرزندى به مادر خود، با زهرا رفتار مى به س)صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم

گونه آه فاطمه نيز همانند مادرى نسبت به فرزند خويش با پدر بزرگوارش همگرايى 
نهاد  هاى بدن مبارآش را مرهم مى گرفت و زخم داشت، همواره پدر را در آغوش مى

 .آاست و از درد و رنِج پدر مى

خبر )صلى اهللا عليه وآله وسلم(خوردار بود، زيرا رسول خداوى از ُآنيه ُاّم االئمة نيز بر
از نسل آن )عليه السالم( از فرزندان زهرا بوده و حضرت مهدى)عليهم السالم(داده بود آه ائمه

 )١٠٥(.بزرگ بانو به وجود خواهد آمد

 

                                                           
 .١٠٥ / ١٢، آنز العمال ١٩٢، منتخب األثر ٨٣ / ٢ينابيع الموده . ١٠٥



 



 

 

 

 بخش دوم

 )عليها السالم(مراحل زندگى فاطمه

 

صلى اهللا عليه ( در سايه پر برآت پدر بزرگوارش رسول خدا)عليها السالم(زهراى مرضّيه

پس از مادر تا .  زندگى آرد)عليها السالم(اش حضرت خديجه آبرى و مادر گرامى)وآله وسلم
ر مراقبت آرده و نسبت به  به مدينه، از پد)صلى اهللا عليه وآله وسلم(زمان هجرِت پيامبر اآرم

او چونان مادرى مهربان محبت مىورزيد، سپس به ازدواج پسر عمويش على بن ابى 
صلى اهللا عليه (درآمد و هم چنان در سايه پر محبت پدر ارجمندش رسول خدا)عليه السالم(طالب

و در انجام وظائف و . زيست و در آنف حمايِت دولت نو پاى اسالمى مى)وآله وسلم
هاى دينى و خانوادگى خود در آنار پدر بزرگوار خود فداآارانه تالش  ليتمسئو
آرد، تا با رحلت جانسوز پيامبر عظيم الشأن اسالم و غروب خورشيد پر فروغ  مى

نبّوت و رها شدِن زمام امور رهبرى سياسى دولت نو بنياد اسالمى از دسِت امام على بن 
در شرايطى آه على بن ابى . ده بزرگى رخ داد، حادثه فوق العا)عليه السالم(ابى طالب

 مسئوليِت سامان دادن به آن شرايط و اوضاع دشوار را بر مبناى دين و )عليه السالم(طالب
عليها (اى و يا عاطفى بر عهده داشت، حضرت زهرا دور از تعّصب و جانبدارى قبيله

 .مدآ  به شمار مى)عليه السالم( تنها ياور و پشتيباِن امام)السالم

 پس از رحلت پدر گرانقدر خود مدتى بسيار اندك در سايه حمايت )عليها السالم(فاطمه
اى غم و اندوه و رنج   زندگى آرد و در اين برهه به اندازه)عليه السالم(همسرش امام على

ها آه آگاه بر راز و اسرار  محنت تحّمل آرد آه تنها خداى سبحان و آفريدگار انسان
 .ا اطالع دارده غيب است، از آن

از اين رو، به نظر رسيد تحقيق و بررسى خود را در راستاى بيان مراحل زندگى 
 :آن بزرگ بانو، به شرح ذيل تقسيم بندى آنيم

 ; در آنار پدر و مادر)عليها السالم(دوران آودآى زهرا: نخستين مرحله

 ;پس از وفات حضرت خديجه، تا دوران ازدواج: مرحله دوم

صلى اهللا ( تا زمان رحلت نبّى اآرم)عليه السالم(از دوران ازدواج با على: سومين مرحله

 ;)عليه وآله وسلم



 ;پس از رحلت پدر بزرگوار تا زمان بيمارى: مرحله چهارم

 ;از دوران بيمارى تا شهادت: مرحله پنجم

بدين ترتيب مراحل سه گانه نخست را در بخش سوم اين قسمت، مورد بررسى قرار 
و بخش نخسِت قسمت سوم را به تحقيق و بررسى مرحله چهارم زندگى آن خواهيم داد 

حضرت، و بخش دّوم آن را به بررسى مرحله پنجم زندگى بانوى بانوان حضرت فاطمه 
 .اختصاص خواهيم داد)عليها السالم(زهرا

 



 

 

 

 بخش سوم

  در آنار پدر)عليها السالم(زهرا

 

 آودآى

 در آن ديده به جهان گشود در )ليها السالمع(اى آه زهراى اطهر با مطالعه برهه
ها و  يابيم آه جامعه جزيرة العرِب ـ آن زمان ـ شاهد رخدادهاى مهم و آشمكش مى

آورده بود آن )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اوضاعى ُبحرانى بود و رسالت جديدى آه نبّى اآرم
 .جامعه را بر سر چند راهى قرار داده بود

هاى عقب  ترين پديده پديده زشِت زنده به گور آردن دخترآان، يكى از بيرحم
 ـ )صلى اهللا عليه وآله وسلم(در اين برهه، نبّى اآرم. رفت ماندگى جامعه آن روز به شمار مى

در چهل سالگى ـ مبعوث به رسالت شد، او به تنهايى دست به آار شد تا يك تنه در برابر 
هاى مهم، فائق آيد،  پرستى بايستد و بر مشكالت و گرفتارىآفر جهانى و شرك و بت 

نخست از بيم دشمنان پنهانى به تبليغ رسالت خويش پرداخت تا زمانى آه فرمان الهى او 
. را موظف به آشكار ساختن دعوت خود و درهم شكستن صفوف باطل گرايان ساخت

 را آشكارا اعالن و مردم را به رسالت خويش)صلى اهللا عليه وآله وسلم(بدين ترتيب، رسول خدا
شد، دشمنان اسالم از  آيين اسالم دعوت نمود و هر روز بر تعداد مسلمانان افزوده مى
اى در مورد مسلمانان  اين موج جديد اسالم خواهى احساس خطر آرده و هر قبيله

مستضعِف موجود در آن قبيله يورش برده و آنان را دستگير و به زندان افكندند و با 
هاى گرم و تفتيده، و نهادِن  ضرب و شتم و گرسنه نگاه داشتن و رها آردن بر شن

هاى آتشين بر پيكر آنان، در صدد گمراه ساختن مسلمانان و باز داشتن از عقيده و  داغ
با مالحضه رنج و مصيبت يارانش، با )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا. آرمانشان برآمدند

 :ان فرمودصدور فرمان هجرت بدان

.  رهسپار سرزمين حبشه شويد تا خداوند در وضعّيتى آه شما قرار داريد گشايشى برايتان حاصل فرمايد 
مسلمانان از بيِم فتنه و آشوب و براى حفظ دين و آيين خويش با اطاعت از فرمان رسول 



قصد حبشه  از مكه خارج و وطن و اموال و دارايى خودرا به )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم
 )١٠٦(.ترك گفتند

 

 )١٠٧( در ِشعْب)عليها السالم(فاطمه . ١

ها از   در برابر آن)صلى اهللا عليه وآله وسلم(آن گاه آه قريش دريافت ياران رسول خدا
آنند و از سويى بر عظمِت دين  پايدارى نشان داده و آزار و اذّيت آنان را تحمل مىخود 

يابد و خود را قادر بر جلوگيرى از انتشار  اسالم افزوده شده و ميان قبايل گسترش مى
 پرداختند، ابو )صلى اهللا عليه وآله وسلم(دانند، ميان خود به طراحى نقشه قتل رسول خدا آن نمى
 به مجرد احساس اين ماجرا به ِشعب خود رفت وبنى هاشم و بنى عبد )لسالمعليه ا(طالب

 حمايت و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(المطلب را گرد آورد و از آنان خواست از رسول خدا
، صبح روز بعد حفاظت )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پشتيبانى آنند و حضرِت حمزه عموى پيامبر

عهده گرفت، قريش، آنان را در تنگناى محاصره اقتصادى از جان مقّدس پيامبر را بر 
اى ميان خود تصميم گرفتند هيچ گونه داد و  و با امضاى پيمان نامه. شديدى قرار دادند

اى  مسلمانان دو يا سه سال در اين وضعيت بسر بردند به گونه. ستدى با آنان انجام ندهند
رسيد، گاهى  ها مى ه طور پنهانى بدانآه تواِن خود را از دست دادند و مواد خوراآى ب

 .شد از شدت گرسنگى، صداى ناله و فرياد آودآان بلند مى

بخشى از اّيام )عليها السالم(در چنين شرايط و اوضاعى بسيار دشوار، زهراى مرضّيه
شير خوارگى خويش را در ِشعب ابو طالب سپرى آرد و آن گاه آه از شير گرفته شد، 

 داغ ِشعْب به راه افتاد، و سخن گفتن آموخت و با اين آه صداى هاى رفته رفته بر شن
شنيد، در آن دوران تنگدستى و محروميت  ناله گرسنگان و فرياد آودآاِن محروم را مى

شد،  اندك اندك، غذا خوردن آغاز آرد، در آرامش شب هر گاه از خواب بيدار مى
ان پدر بزرگوارش ـ با دقت و ديد آه از بيم سوء قصِد دشمنان به ج نگهبانان را مى

 در گشت و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(مراقبت ـ در تاريكى شب اطراف جايگاه رسول خدا
گذارند، فاطمه اطهر نزديك به سه سال در اين زندان بسر برد و تا پنج سالگى هيچ گونه 

 .ارتباطى به جهان خارج از شعْب نداشت

 

  اندوه و سال)عليها السالم(وفات خديجه . ٢

                                                           
 . چاپ دار المعرفة ـ بيروت٣٢١ /سيره نبوى ابن هشام بخش نخست. ١٠٦
 .٧٦ / ٢آامل ابن اثير . ١٠٧



 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(هاى محاصره به سختى و دشوارى سپرى شد و رسول اآرم سال
و همراهان از محاصره و قطع رابطه با قريش خارج گرديدند و خداوند نصر و پيروزى 

هاى قحطى رنج و   آه تنگناهاى سال)عليها السالم(خديجه. خود را نصيب آنان نمود
ها او را از پاى افكنده بود، از محاصره خارج گرديد و  دشوارى محاصره و محروميت

اآنون اين بانوى بزرگ، عمر سراسر جهاد و مبارزه درخشان خود، و زندگى نمونه و 
بى نظير خويش را در دنياى زن با جدّيت تمام و صبر و شكيبايى سپرى نمود، زمان 

او را در جوار خويش رحلت آن بزرگوار نزديك شده بود و اراده حق تعلق گرفته بود 
جاى دهد، مرغ روح بانوى بزرگ اسالم در سال دهم بعثت، سالى آه بنى هاشم از 

 .محاصره اقتصادى قريش بيرون آمدند، به َجنان پر آشيد

عليه ( در همان سال عموى خود حضرت ابو طالب)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا

اسالم را نيز از دست داد و در فقدان او،  حامى و پشتيبان رسالت و ياوِر دين )السالم
احساس حزن و اندوه و فراق و جدايى و بيِم و وحشت آرد، زيرا عمو و حامى و 
پشتيبان و مدافع و محبوِب دل و يار و ياور خويش، و نيز همسر مهربان و دوست 

 .ناميد» سال اندوه«داشتنى و ياورش را از دست داده بود و آن سال را 

 در آن سال به مصيبت و اندوه گرفتار آمد، )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ول خدانه تنها رس
بلكه فاطمه خرد سالش آه هنوز آام عطشانش از جام مهر و عاطفه مادرى سيراب 

انگيز با پدر شريك و او نيز بدين مصيبت گرفتار و در آن  نگشته بود در اين فاجعه غم
رى فرا گرفت و احساس آرد ابرهاى تيره حزن و ساِل اندوه بار، وى را نيز رنج و دشوا

 .اندوه و يتيمى بر زندگى پاآش سايه افكن شده است

 احساس آرد وجود مقدس فاطمه را )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پدر بزرگوارش رسول اآرم
هايش جارى  هاى فراق و جدايى از مادر را بر گونه حزن و اندوه به رنج انداخته و اشك

سوخت و جام احساس عشق و محّبت صادقانه  مهربانش به حال او مىديد، دل  مى
آرد و براى جبران محّبت و  گشت و با زهرايش همدردى مى اش لبريز مى پدرى

ها را با فقدان مادر، از دست داده بود، به او عشق و مهر و محّبت  مهرى آه آن
 .مىورزيد

محبت مىورزيد و فاطمه نيز با پدر  به فاطمه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر اسالم 
آردند، هيچ آس در دل  محّبتى متقابل داشت و هر يك با ديگرى اظهار همدردى مى

تر به او از فاطمه   برخوردار نبود و فردى نزديك)عليها السالم(پيامبر از محّبتى چون زهرا
داشت ـ و هر  فاطمه را بسيار دوست مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا. وجود نداشت



فرمود و ميان  ديد ـ بر اين محّبت و عالقه خود نسبت به فاطمه تأآيد مى آجا الزم مى
با اين عمل در )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر. پرداخت ُاّمت به تشريح مقام و جايگاه زهرا مى

حقيقت، موضوع بزرگ و مهّمى را آه به فاطمه و سالله پاآش و به همه امت اسالمى 
براين )صلى اهللا عليه وآله وسلم(سبب تأآيد رسول خدا. آرد ارتباط داشت، زمينه سازى مى

موضوع اين بود آه مسلمانان به مقام و منزلت فاطمه و جايگاه فرزندانش، امامان و 
پيشوايان دين، پى ببرند و حِق فاطمه را ادا و مقام و منزلت و حرمتش را حفظ نمايند و 

 :آند آه ه مسلمانان تأآيد مىبا معّرفى فاطمه، ب

 )١٠٨(;»فاطمة بضعة مّني فمن أغضبها أغضبنى«

 .فاطمه پاره تن من است، آسى آه او را به خشم آَوَرد، مرا خشمگين ساخته است

 نشو و نما آرد و بالندگى يافت و مهر و محّبت پدر نسبت به او نيز )عليها السالم(فاطمه
اش به زهرا فزونى گرفت، فاطمه نيز در  همراه وى به آمال خود رسيد و مهر و عاطفه

مقابل به پدر بزرگوار خويش محّبت مىورزيد و دل او را از عاطفه و محبت و توجه، 
نام » ُاّم أبيها« او را )اهللا عليه وآله وسلمصلى (به همين دليل رسول اآرم. ساخت سرشار مى

 .نهاد

اين گونه مهر و محّبت برترين الگو و سرمشق عالقه و محّبت پاك پدرى به شمار 
آمد آه در ساختار شخصيت فرزندان و جهت دادِن سير و سلوك و زندگى آنان  مى

 اسالم در ترين نمونه توّجه و عنايت سهمى بسزا داشت، اين عشق و عالقه، برجسته
 .شود مورد دختراِن مسلمان و تعيين جايگاه و مقام و منزلت آنان تلّقى مى

 

 فاطمه در بوته امتحان . ٣

شاهد برهه آشمكش )عليها السالم(اراده خداى سبحان بر اين تعلق گرفت آه فاطمه زهرا
هاى پدر بزرگوارش رسول  رسالت الهى با دشمنان در مكه و ناظر بر رنج و دشوارى

ديد آه پدر عزيزش چگونه مورد ظلم و   باشد، او با چشم خود مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(داخ
آميز مكه در مورد خاندان  گيرد و شاهد فضاى خصومت ستم و آزار و اذّيت، قرار مى

نبّوت، خاستگاه هدايت و ايمان و فضيلت بود، او خود گواه بود آه پدر ارجمند وى و 
ّلغان اسالم آه در ايمان، گوى سبقت از ديگران ربوده بودند، مؤمنان برگزيده و مب
هاى دالور مردى و جهاد و مبارزه، جان خويش را به خطر  چگونه در عرصه
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افكندند و اين فضاى آميخته از جهاد و مبارزه، در جان و روان زهراى اطهر داراى  مى
اى زندگى همراه با تأثير بود و در ساختار شخصيت آن مخّدره و آماده سازى وى بر

 .تحمل رنج و سختى، سهم بزرگى داشت

ها دمساز بود و پس از فقداِن   در آودآى با همه اين دشوارى)عليها السالم(فاطمه زهرا
شد و  تلّقى مىمادر، در آنار پدر بزرگوار خود آه برايش يار و همدم و دوستى مهربان 

آاست، با رنج  مى)عليها السالم(هاى زهرا ها و پريشانى ها و رنج از سنگينى بار سرزنش
صلى اهللا عليه وآله (رنج و اندوه رسول خدا. هاى بيشترى دست و پنجه درافكند و دشوارى

 پس از رحلت عمويش ابو طالب آه حامى و پشتيباِن رسالت و مدافع رسول )وسلم
 بود، رخ نمود و تا وى زنده بود قريش جرأت تعرُّض به رسول ) عليه وآله وسلمصلى اهللا(اآرم
 را نداشتند، و هر گاه قصد اهانت به وى داشتند، ابوطالب در )صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا

 )١٠٩(.ها بود آمين آن

 خود، به بياِن )عليه السالم( پس از رحلت ابو طالب)آله وسلمصلى اهللا عليه و(پيامبر اآرم
تا زمانى آه ابوطالب در قيد حيات بود، قريش هم : فرمايد پردازد و مى اهمّيت اين پشتيبانى مى

 )١١٠(.چنان از تعّرض به من عاجز و ناتوان بودند

قريش، جام آينه توزى و آزار و اذّيت خود را در آن برهه دشوار از عمر رسالت، 
 فرو ريختند و براى آاستن از مقام و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بر وجود نازنين رسول خدا

جايگاه و شخصيت وى آّليه ابزار و وسائل آزار و اذّيت و استهزاء و تمسخرى را آه در 
 .آار گرفتنداختيار داشتند، به 

هاى دعوت و   در مسير حفظ مبانى و اصول و ارزش)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر خدا
. هايى را متحّمل شد آه هيچ يك از پيامبران خدا، تحّمل نكردند رسالت خويش، دشوارى

تا آن جا آه فردى نادان و سبك سر از قريش ُمشتى خاك از زمين برگرفت و بر سر و 
 پاشيد و حضرت با تحمل اين آزار و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(سول خداصورت مبارك ر

گر اذيت و آزار  نگرد و نظاره گردد، فاطمه به سيماى پدر مى اذّيت، به خانه باز مى
ديد دشمنان با اين گونه  مى)عليها السالم(زهرا. قريش در مورد پدر بزرگوار خويش است

ها هم چنان بر ادامه خودپسندى و غرور خويش پا فشارى دارند و از مشاهده اين  اهانت
و بى پروايى جاهالن و . يافت ها، رنج و اندوه به دل مبارآش راه مى گونه صحنه

 برايش فوق العاده )صلى اهللا عليه وآله وسلم(مغروراِن متكّبر قريش، نسبت به رسول خدا
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زدايد و با آب سر و  رود و خاك از چهره پاآش مى نگين بود، آن گاه به سمت پدر مىس
 .دهد صورت مبارآش را شست و شو مى

نهد، و او را به  اين منظره دردناك تأثير خود را بر روح و روان فاطمه به جاى مى
 و پيشواى  رهبر)صلى اهللا عليه وآله وسلم(اظهار حزن و اندوه بر پدر بزرگوارش رسول خدا

افتد و گستاخى افراد نادان و سرآشاِن بيدادگر نسبت به  دارد و به گريه مى اسالم، وا مى
ها به نور و روشنايى و هدايت و راه راست  شخصيتى آه خواهان رهايى آنان از تاريكى

رفتار فاطمه پدر را نگران مى ساخت و . نمود بود، برايش اندوه بار  و رنج آور مى
از اين رو، . رد قلب نازنين زهرا را رنج و اندوه فرا گرفته استآ احساس مى

اش بكاهد و او را به صبر و شكيباى تشويق نمايد، لذا  آوشيد تا از اندوه فاطمه مى
 : فرمود آشيد و بدو مى دستان مبارك خويش را با محّبت و مهربانى بر سر فاطمه مى

توست و او را در مبارزه بر ضّد دشمنان دين و گريه مكن، خداوند حافظ و نگاهدار پدر ! دخترم

 .رسالتش يارى خواهد آرد

آوشيد تا روح   با اين سخنان جهادى و مرّبيانه مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اآرم
 غرس و روان و دلش را از صبر و )عليها السالم(بلند جهاد و مبارزه را در جان زهرا
 .رداندبردبارى و اعتماد به خدا، سرشار گ

اعتنايى  انگيز و دردناك پايان نپذيرفت و آزار و اذّيت و بى هاى حزن اين صحنه
 و رسالت الهى و هدايت و آزادى، به اين )صلى اهللا عليه وآله وسلم(قريش در مورد رسول خدا

اندازه متوقف نگشت، بلكه قريش به سرآشى خود ادامه داده و بر خيره سرى و تكّبر و 
 .شارى نشان دادندغرور خويش پا ف

جز يك روز، هيچ گاه نديدم رسول : از عبد اهللا بن مسعود روايت شده آه گفت
 قريش را نفرين آند و آن زمانى بود آه حضرت در حال نماز )صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا

گزاردن بود جمعى از قريش نشسته بودند و در نزديكى آنان شكمبه شترى قرار داشت 
چه آسى حاضر است اين شكمبه را بردارد و بر پشت پيامبر :  گفتندآن گروه با خود

پا خاست و گستاخانه آن را برداشت و بر پشت  فردى ـ ُعقبة بن أبى ُمْعيط ـ به.  بيفكند
 از راه )عليها السالم(پيامبر انداخت و حضرت هم چنان در سجده باقى ماند تا فاطمه زهرا

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(گرفت، اين جا بود آه رسول خدارسيد و آن را از پشت مبارك پدر بر
 :عرضه داشت

آيفر ُعتبة بن ربيعه، شيبة بن ! آنم، خدايا از آزار و اذّيت جمعى از قريش به تو شكوه مى! خدايا

 .گذارم ربيعه، ابو جهل بن هشام، ُعقبة بن أبى ُمَعيط، ُاّبَى بن َخِلف و ُامّية بن َخِلف را به تو وا مى



در روز بدر ديدم همه اين افراد به قتل رسيده، و اجساد : گويد عبد اهللا بن مسعود مى
ها در چاه افكنده شد، غير از ُاّبَى بن َخِلف يا ُامّيه آه بدنى تنومند داشت و جسدش را  آن

 )١١١(.قطعه قطعه داخل چاه انداختند

 

  در آنار پدر، تا خانه همسر)عليها السالم(زهرا

  به مدينه)عليها السالم(هجرت زهرا . ١

 براى حفظ جان و بقاى رسالِت خويش، سال سيزدهم )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اآرم
ليه ع(هجرت آرد و به على بن ابى طالب» مدينه منوره«بعثت از مكه به يثرب 

سفارش نمود شِب هجرت دربستر وى بخوابد تا مشرآان را به اشتباه انداخته و )السالم
سفارش فرمود هر : از جمله: و او را به چندين سفارش ديگر توصيه فرمود. سرگرم آند

رسيد شخصى را نزد على خواهد فرستاد تا به » مدينه«گاه وى به جايگاه أمن خود 
هايى   ديگر زنان مسلمان، راهى مدينه گردد و آلّيه امانتهمراه فواطم خانداِن خويش و

هاى رسول  را آه از مردم نزد آن حضرت وجود داشته به صاحبانش برگرداند و بدهى
 . را بپردازد)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا

ـ چند ميلى يثرب ـ رسيد و در » قباء« آه به منطقه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر اآرم
فرستاد و به او فرمان )عليه السالم(اى توسط ابو واقد ليثى نزد على ا استقرار يافت نامهآن ج

داد به اتفاق فواطم به سمت او حرآت آند و امانات مردم را به صاحبانشان برگرداند، 
هاى سفر پرداخت و اشياءمورد   بى درنگ به خريدارى مرآب)عليه السالم(اميرمؤمنان

كه را مهيا ساخت و به مؤمنان مستضعفى آه با او بودند دستور نياز سفر و هجرت از م
 .ُطوى برسانند داد با فرا رسيدن شب، پنهانى و مخفيانه خود را به منطقه ذى

هاى مردم را آه به صاحبانشان برگرداند در آنار آعبه با   امانت)عليه السالم(امام
انت خود را دريافت نكرده باشد؟ آيا آسى آيا هنوز آسى هست آه ام! مردم «:صداى بلند اعالن داشت

عهد و پيمانى بسته )صلى اهللا عليه وآله وسلم(هست آه سفارشى مطرح آند؟ آيا آسى وجود دارد آه با رسول خدا

 زمانى آه آسى به او مراجعه نكرد، اميرالمؤمنين رهسپار مدينه شد تا به رسول ».باشد
 )١١٢(.بپيوندد)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا

:  فواطم را روز هنگام از مكه خارج ساخت آه عبارت بودند از)عليه السالم(على
، فاطمه دختر زبير )عليه السالم(، فاطمه بنت أسد مادر بزرگوار امام)عليها السالم(زهرا فاطمه
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ِبرْآه، ُاّم ايمن دايه و خدمتگزار ; المطلب و فاطمه دخت حمزة بن عبد المطلببن عبد 
 نيز )صلى اهللا عليه وآله وسلم( و پسرش أيمن غالم پيامبراآرم)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اآرم

ن  نيز با اي)صلى اهللا عليه وآله وسلم(در پى آنان راه افتادند و ابو واقِد ليثى فرستاده رسول خدا
آاروان به مدينه بازگشت، وى مسئوليت راندِن شتران را بر عهده داشت و به جهت بيم 

نسبت به زنان مدارا ! ابو واقد«:  به او فرمود)عليه السالم(راند امام على ها را تند مى از دشمن آن

بيم دارم مأمورانى آه در :  وى در پاسخ عرض آرد». هايى ضعيف و ناتوان دارند آن، آه بدن
هنگام )صلى اهللا عليه وآله وسلم(نگران مباش رسول خدا«: حضرت فرمود. پى ما هستند از راه برسند

در )عليه السالم( سپس على»توانند آسيبى به تو برسانند از اآنون هرگز نمى! على: هجرت به من فرمود
 .خواند، شتران را به آرامى به حرآت درآورد حالى آه اين َرَجز را مى

َيْكفيك ربُّ الناس ما أهّمكا قدرتى بر تراز قدرت خدا ***  اهللا َفاْرَفْع َظّنكا وَليس إّال
وجود ندارد گمانى غير از اين نداشته باش آنچه تورا بينماك ساخته خداوند بر طرف 

 .خواهد نمود

رسيدند، هفت سوار » ضجنان«حضرت طى مسير نمود، هنگامى آه به نزديكى 
» جناح«ها بودند، به آنان رسيدند و  قريش آه در تعقيب آننقابدار از پهلوانان نامى 

. داد و فردى شجاع و بى پروا بود غالم حارث بن ُامّيه هشتمين نفر آنان را تشكيل مى
شد، به آن دو   رو به أيمن و واقد آرد و با اين آه دشمن ديده مى)عليه السالم(امام على
و خود جلو آمد و زنان را پياده آرد » .ا را محكم ببنديده شتران را بخوابانيد و زانوهاى آن«: فرمود

آن جمع . ها قرار گرفت و دشمن نزديك شده بود، حضرت با شمشير برهنه در برابر آن
توانى اين زنان را از چنگ ما برهانى؟  تصور آردى مى: امام آمده و گفتند به سمت

به ناچار بايد : گفتند» م چه؟اگر باز نگرد« :پدرت به عزايت بنشيند برگرد، حضرت فرمود
گردانيم و سواران دشمن به زنان و شتران نزديك  برگردى، و گرنه سرت را بر مى

 .از آنان جلوگيرى آرد)عليه السالم(ها ايجاد رعب و وحشت نمايند، آه على شدند تا در آن

 آرد، حضرت ضربت او را جا )عليه السالم(جناح، شمشيرى حواله سر اميرالمؤمنين
لى داد و با چابكى ضربتى بر آتف او وارد ساخت آه شمشير، او را دو نيمه ساخت و خا

 . به آتف اسبش رسيد و سپس با شمشير به بقيه حملهور شد

اى پسر ابو طالب ما را ببخش و از : آنان از برابرش پا به فرار گذاشتند و به امام گفتند
صلى اهللا عليه وآله (يم رسول خدامن اآنون به سوى پسر عمو«: حضرت فرمود. ما درگذر

رهسپارم، هر آس دوست دارد بدنش را قطعه قطعه و زمين را از خونش سيراب سازم، مرا تعقيب )وسلم

 .گشتند بدين ترتيب، دشمن با خوارى و ذّلت و شكست، به ديار خود باز» .آند



ها   رو به همراهانش أيمن و ابو واقد آرد و به آن)عليه السالم(آن گاه امير المؤمنين
سپس پيروزمندانه آاروان را به حرآت درآورد تا در » زانوى شتران خود را باز آنيد«: فرمود

فرود آمدند يك شبانه روز در آن جا درنگ آردند و جمعى از مؤمنان » ضجنان«
ت، به نماز و راز و آن شب را تا صبح در همه حاال. مستضعف به آن بزرگوار پيوستند

 نماز صبح را با آنان به جماعت خواند )عليه السالم(نياز و ياد خدا سپرى آردند، آن گاه امام
نزديك مدينه رسيده و به رسول » ُقباء«و پس از آن مسير خود را ادامه داده تا به منطقه 

 )١١٣(.برد، پيوستند ى آه در آن سامان در انتظار آنان به سر م)صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم

 فرود )صلى اهللا عليه وآله وسلم(قبل از رسيدِن آنان به آن منطقه فرشته وحى بر رسول خدا
 :آمد و آياتى از قرآن مجيد را در شأن آنان نازل آرد از جمله

 )١١٤(;)...الَِّذيَن َيْذُآُروَن الّلَه ِقَيامًا َوُقُعودًا َوَعَلى ُجُنوِبِهْم(

 .آنند آنان آه در حال ايستاده و نشسته و بر پهلو خوابيده، خدا را ياد مى

در انتظار ورود » قباء« پانزده روز در منطقه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر اآرم
را بنا آرد آه در » قباء«درنگ فرمود و در آن فرصت مسجد )عليه السالم(آاروان على

 :ن آياتى نازل گرديدمورد آ

 ;)َلَمْسِجٌد ُأسَِّس َعَلى التَّْقَوى ِمْن َأوَِّل َيْوم َأَحقُّ َأن َتُقوَم ِفيِه(

 .بايستى تر است آه در آن به عبادت مسجدى آه از روز نخست بر اساس و پايه تقوا بنا شده، شايسته

اه داشتن آن از اين رو، حضرت مردم را به نماز خواندن در آن مسجد و ُپررونق نگ
 .تشويق و پاداش بزرگ آسى را آه در آن نماز بگزارد بيان فرمود

 همراه با ياران و خاندان )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پس از استراحِت آاروان، رسول خدا
خويش رهسپار مدينه گرديد و انبوه جمعّيت مسلمان با خواندن اشعار و سرودهاى محّلى 

آن بزرگوار مراسم استقبال به جاى آوردند و بزرگان و شعارهاى خوش آمد گويى از 
 را )صلى اهللا عليه وآله وسلم(يثرب و سران قبايل أوس و خزرج، تشريف فرمايى رسول اآرم

. خير مقدم گفته و آليه امكانات مالى و نظامى خود را در اختيار آن حضرت قرار دادند
هاى مسلمانان عبور  سير خود از محّله در م)صلى اهللا عليه وآله وسلم(هر گاه پيامبر اآرم

آرد بزرگان آن مناطق پيشاپيش ديگران سعى در گرفتن مهار ناقه حضرت داشتند  مى
 براى پذيرايى و امنيت در محله آنان نزول اجالل )صلى اهللا عليه وآله وسلم(تا شايد رسول خدا
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مسير شتر را باز «: ودفرم آرد و مى فرمايد و پيامبر اسالم در حق همه آنان دعاى خير مى

 ».بگذاريد آه خودش مأمور است

 در زمين وسيعى در مجاورت خانه ابواّيوب )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ناقه رسول خدا
 نيز به همراه فواطم )عليها السالم(انصارى خوابيد و حضرت از آن پياده شد و فاطمه زهرا

زهراى . وارد شدند) اّيوب انصارىمادر ابو (هاى خويش پياده و بر ُاّم خالد  از مرآب
 مدت هفت ماه در آنار پدر به سر ُبرد تا ساختمان مسجد و خانه )عليها السالم(مرضّيه

خانه پيامبر بسيار ساده و بى پيرايه و .   به پايان رسيد)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا
رخت خرما ساخته ها با سنگ و بعضى با شاخه د داراى چند اطاق بود آه برخى از آن

در روايتى آه )صلى اهللا عليه وآله وسلم( نواده رسول اآرم)عليه السالم(شده بودند، اما حسن مجتبى
صلى اهللا عليه وآله (از آن بزرگوار رسيده در خصوص ارتفاع سقف خانه رسول خدا

شدم، دستم به  ه مى آ)صلى اهللا عليه وآله وسلم(هاى رسول خدا من در جوانى وارد اطاق: است فرموده)وسلم

 .رسيد ها مى سقف آن

 براى خانه جديد خود تدارك ديده )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اى را آه رسول اآرم اثاثيه
بود، فوق العاده ساده و معمولى و بى پيرايه بود، آن بزرگوار براى خود تختى از چوب 

فاطمه . بسته شده بودهاى خرما به يكديگر  هايش به وسيله ليف تهيه آرده بود آه پايه
 در سرزمين هجرت و در خانه پدر بزرگوار خويش آه در سرزمين )عليها السالم(زهرا

اسالم، از آمال سادگى برخوردار بود، استقرار يافت تا از توجه و عنايت و عالقه و 
مند گردد، عنايت و توجه و محّبتى آه هيچ زن و هيچ يك از مردم  محّبت پدر بهره
 .، نظير آن را برخوردار نبودغيراز فاطمه

 با هجرت از مكه به )صلى اهللا عليه وآله وسلم( دخت رسول اآرم)عليها السالم(فاطمه زهرا
گر باشد، يارانى آه  مدينه به اين خانه پا نهاد تا پدر بزرگوار خود را ميان يارانش نظاره

آردند،  ىساختند و نيز آن حضرت را همراهى م در راه او جان خويش را فدا مى
مهاجران در آنار برادران مسلماِن خويش از اوس و خزرج، امنّيت و آرامش يافتند و در 

 به تبليغ اسالم و برنامه ريزى براى فردايى بهتر )صلى اهللا عليه وآله وسلم(آنار نبّى اآرم
ادرى ن و مسلمانان مدينه پيمان برا ميان مهاجر)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا. پرداختند

ايجاد آرد تا بيم و نگرانى غربت را از دل آنان بزدايد و با ايجاد اين پيوند برادرى، 
ها را در يك صف آه همان ايمان به خداى يكتا و بى شريك بود قرار داد و بعضى را  آن

را به برادرى خود برگزيد و در جمع انبوه )عليه السالم(به برخى ديگر مرتبط ساخت و على
 :ار دست او را گرفت و فرمودمهاجر و انص



 )١١٥(;»هذا أخى ووصّيى ووارثي من بعدى«

 .وصّى و وارث پس از من خواهد بود) على(اين شخص 

 بدان دست يافت ديرى نگذشت آه به افتخار )عليه السالم(بر اين پيمان برادرى آه على
ترين دختران پيامبر و عزيزتر  و همسرى محبوب)صلى اهللا عليه وآله وسلم(دامادى نبّى اآرم

 .از جاِن آن حضرت نيز نائل آمد

ازدواج آرد، وى » سوده« پس از استقرار در مدينه با )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا
 بعد از رحلت حضرت خديجه )صلى اهللا عليه وآله وسلم( اآرمنخستين زنى بود آه رسول

ُاّم َسَلمه، دخت «رضوان اهللا عليها، او را به ازدواج خويش درآورد و پس از او با 
 را )عليها السالم(اش حضرت زهرا ازدواج نمود و سرپرستى امور دختر گرامى» ابوُامّية

 .به اين بانوى گرامى سپرد

 مرا به ازدواج خويش درآورد و )صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اآرم:گويد ُاّم َسَلمه مى
 را به من سپرد و من به تربيت و راهنمايى آن )عليها السالم(امور مربوط به فاطمه زهرا

ادب زهرا از من بيشتر و به تمام آارها از من ! مخّدره پرداختم، ولى به خدا سوگند
 )١١٦(.آشناتر بود

 

 خواستگارى. ٢

 در مجد و عظمت و اصالت خانوادگى، سرآمِد بانواِن دوراِن )عليها السالم(فاطمه زهرا
 و خديجه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اهللا  خويش بود، وى دخت نبّى اآرم حضرت محمد بن عبد

آبرى سالله فضيلت و دانش، برخوردار از فضايل نيك و در اوج زيبايى آفرينش و 
قرار داشت و به بلنداى آمال معنوى و انسانى و جايگاهى واال دست يافت و اخالق 

 )١١٧(.ستاره وجود مقدسش درخشيد

و  در آودآى در پختگى انديشه و رشد عقلى داراى امتياز )عليها السالم(حضرت زهرا
برترى بود، خداى متعال به آن مخّدره ِخَردى آامل، هوشى سرشار، فراستى فوق العاده 

اى برخوردار بود و در سايه پر  هاى بسيارى عطا آرده و از فضايل برجسته و موهبت
يافت، تا به سّن   هر روز بالندگى مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(برآت پدر بزرگوارش نبّى اآرم

 !آمال رسيد
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هاى استقرار   آه نشانه)صلى اهللا عليه وآله وسلم(فرا رسيدِن سال دّوم هجرِت پيامبر اآرمبا 
و آرامِش مسلمانان در مدينه نمودار گشت، آن دسته از بزرگان قريش آه از فضيلت و 
سابقه در اسالم و جاه و مقام و دارايى برخوردار بودند، زهراى مرضّيه را از پيامبر 

اى مناسب دست رّد به  و حضرت به گونه.  خواستگارى آردند)ه وآله وسلمصلى اهللا علي(اآرم
در ارتباط با ازدواج «: فرمود آمدند مى ها نهاد و به هر يك از آنان آه نزدش مى سينه آن

آردند  شد آه تصور مى اى از آنان رويگردان مى و به گونه» .زهرا منتظر فرمان خدا هستم
صلى اهللا عليه وآله (پيامبر اآرم)١١٨(.بر آنان خشمگين شده است) وسلمصلى اهللا عليه وآله(رسول خدا

زهرا اطهر را براى على ذخيره آرده بود و عالقه داشت وى از فاطمه خواستگارى )وسلم
 )١١٩(.آند

خواستگارى آرد، )عليها السالم(ابو بكر از فاطمه زهرا: از ُبريده منقول است آه گفت
فاطمه از سّن الزم برخوردار نيست و من در «:  درپاسخ او فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اآرم

 ».ارتباط با ازدواج او در انتظار مقّدرات الهى هستم

عمر در مسير راه به او برخورد، ابو بكر ماجرا را با وى در ميان گذاشت، عمر در 
آن گاه عمر خود، به خواستگارى . ات نهاده  رّد بر سينهپيامبر دست: پاسخ وى گفت

 )١٢٠(.خواسته او را نپذيرفت)صلى اهللا عليه وآله وسلم(فاطمه رفت آه رسول اآرم

 

 )عليها السالم( و خواستگارى از زهرا)عليه السالم(على. ٣

 بود ولى بر سر )ا السالمعليه( در انديشه خواستگارى حضرت زهرا)عليه السالم(امام على
گريبان و  دو راهى فقر و محرومّيت و تنگدستى آه خود و جامعه اسالمى با آن دست به
هاى تشكيل  سبب شده بود، وى را از انديشه ازدواج خارج ساخته و به خود و نگرانى

خانواده مشغول سازد و بين واقعيت موجود خود آه بيست و يك سال از عمر شريف وى 
اى آه جز على   باقى مانده بود و زمان آن رسيده بود با فاطمه)١٢١(شد، ىسپرى م

همتايى نداشت و آسى نيز جز فاطمه اليق همسرى على نبود، ازدواج آند، زيرا در دنيا 
 .شد همتايى براى زهراى مرضّيه يافت نمى

شيد، شتر آبكش خود را  به مجرد اين آه دست از آار آ)عليه السالم(روزى امام على
باز آرد و آن را به سوى خانه آورد و در آن جا بست، سپس به سمِت منزل رسول 
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 آه آن روز در خانه ُاّم َسَلمه شرف حضور داشت، رهسپار شد )صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا
 را اى از آسمان، فرمان الهى  در مسير راه بود فرشته)عليه السالم(در اثنايى آه امام على

عليه (بر پيامبر نازل آرد آه نور را به تزويج نور، يعنى فاطمه را به ازدواج على

 )١٢٢(.درآَوَرد)السالم

صلى اهللا (آيست؟ رسول خدا:  دِر خانه را به صدا درآورد، ُاّم َسَلمه گفت)عليه السالم(على

به پا خيز و در را به روى او بگشا و به وى اجازه ورود ! ُاّم َسَلمه«:  به ُاّم َسَلمه فرمود)عليه وآله وسلم

ُاّم » .بده، اين شخص مردى است آه خدا و رسول، او را دوست دارند و او نيز دوستدار خدا و رسول است
آنى و هنوز  اد مىآسى را آه با اين اوصاف ي! پدر و مادرم فدايت: َسَلمه عرض آرد

 اى آه او آيست؟ نديده

اى درنگ نما، اين مرد شخصى نا آگاه و سبكسر نيست، او برادر و پسر عمو و  لحظه! ُاّم َسَلمه: فرمود

 .پيش من است ترين مردم محبوب

پا خاستم آه نزديك بود پايم روى چادرم  اى شتابان به به گونه: گويد ُاّم َسَلمه مى
 است و بر رسول )عليه السالم(، در را گشودم ديدم على بن ابى طالبقرار گيرد و بلغزم

 : وارد شد و عرضه داشت)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا

 ;»الّسالُم َعليَك يا رسول اهللا ورحمة اهللا وبرآاته«

 . درود و رحمت و برآات خدا بر تو اى رسول خدا

 : در پاسخ فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر اآرم

 ;َوَعليَك الَسالم يا ابا الحسن، إْجلْس«

 . درود بر تو ابو الحسن، بنشين

 نشست و سر به زير افكنده و )صلى اهللا عليه وآله وسلم( در مقابل رسول خدا)عليه السالم(على
نگريست، گويى براى آارى آمده بود ولى از بياِن آن شرم داشت، به همين  به زمين مى

از آن چه در دل على )صلى اهللا عليه وآله وسلم( خود را به زير افكنده بود، رسول اآرمدليل سر
اى،  بنظرم براى آارى بدين جا آمده! اى ابو الحسن«: گذشت آگاه بود از اين رو، به او فرمود مى

من برآورده اى داشته باشى نزد  ات را بيان آن و آن چه را در دل دارى ابراز نما، هر گونه خواسته خواسته

 ».خواهد شد

 :عرضه داشت)عليه السالم(على

                                                           
 .١١١ / ٤٣، بحار االنوار ٤٧٤، امالى صدوق ٦٤٠، خصال ١٠٣معانى االخبار . ١٢٢



باز ) مادرم(و فاطمه بنت أسد ) پدرم(شما مرا در آودآى از عمويت ابو طالب ! پدر و مادرم فدايت

خواستى مرا در دامانت تربيت نمودى، شما از  گرفتى و غذاى خود را به من خوراندى و آن گونه آه خود مى

ت در حق من، از پدر و مادرم ابو طالب و فاطمه بنت أسد، نزد من واالترى، خداى حيث نيكى و احسان و محّب

شما گنجينه و ذخيره من ! به خدا سوگند. متعال مرا توسط شما و به دست مبارك شما به هدايت رهنمون گشت

 همسرى ام از شما، خانه و دوست داشتم در آنار حمايت و پشتيبانى! در دنيا و آخرت هستى، اى رسول خدا

ام، آيا دوست  داشته باشم آه در آنارش آرامش يابم و اآنون با ميل و رغبت به خواستگارى دخترت فاطمه آمده

 دارى او را به ازدواج من درآورى؟ 

 از شادى و سرور شُكفت و نزد فاطمه آمده )صلى اهللا عليه وآله وسلم(چهره رسول خدا
زهراى مرضّيه » .شناسى، نظرت چيست؟ على به خواستگاريت آمده و تو او را به خوبى مى«: فرمود

» . سكوت فاطمه، يعنى رضايت او! اهللا اآبر «:فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(سكوت آرد، پيامبر اآرم

 )١٢٣(.درآورد)عليه السالم(و از نزد زهرا بيرون رفت و وى را به ازدواج على

 از خوشحالى شُكفت و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(چهره مبارك رسول خدا: گويد ُاّم َسَلمه مى
آيا مالى در اختيار دارى تا با آن فاطمه را به ازدواجت «: سپس به چهره على لبخندى زد و فرمود

 »درآورم؟

آن چه دارم بر شما پوشيده !به خدا سوگند! پدر و مادرم فدايت«: عرضه داشت)عليه السالم(على

 ».نيست، غير از شمشير و زره و شترى آبكش چيزى در اختيار ندارم

تو از شمشيرت بى نياز نيستى و به وسيله آن ! على جان:  فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا

 خود به خانواده و نخلستان خود آب جنگى و به وسيله شتر آبكش آنى و با دشمنانش مى در راه خدا مبارزه مى

بنابراين، من با همان زره حاضرم دخترم را به . نهى ات را بر آن مى رسانى و در سفر بار و ُبنه مى

 آيا به تو مژده ندهم؟!اى ابو الحسن:  و فرمودازدواجت درآورم

 ُيمِن وجوِد شما ام دهيد مژده! پدر و مادرم به فدايت: عرضه داشتم: فرمايد مى)عليه السالم(على

 .آميز بوده است و درود خدا بر شما باد همواره خير و برآت و قدمتان مبارك و آارهايتان حكمت

 :  فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا

 

دهم آه خداى ـ عّز وجّل ـ قبل از آن آه من زهرا را در زمين به ازدواج تو  به تو مژده مى! اى على

اى از  اندآى پيش از آمدنت در همين مكان، فرشته. او را به عقد تو درآورده استدرآورم، در آسمان 

خداى ـ عّز وجّل ـ نظرى به زمين افكند و تو را از مياِن ! اى محمد: آسمان بر من فرود آمد و گفت

بار دّوم توّجهى نمود و از ميان آنان برايت برادر و . آفريدگانش برگزيد و به رسالت، مبعوث ساخت

                                                           
 .٣٩، ذخائر العقبى ٩٣ / ٤٣بحار االنوار . ١٢٣



را به ازدواج او درآورد و )عليها السالم(وزير و ياور و دامادى را گزينش آرد و دخترت فاطمه

 .فرشتگان در آسمان به ميمنت اين مناسبت، جشن گرفتند

خداى ـ عّز وجّل ـ به من فرمان داده آه به تو بگويم على را در زمين به ازدواج زهرا ! اى محمد

 پاآيزه و پيراسته و نجيب و پاك و نيك سرشت آه در دنيا و آخرت درآور و آندو را به توّلد دو پسر

هنوز فرشته از نزدم به آسمان باال نرفته بود ! به خدا سوگند! اى على. از ديگران برترند، مژده بده

 )١٢٤(.آه تو َدِر خانه را به صدا درآوردى

 

 ازدواجى آسمانى . ٤

با )عليه السالم(به گواهى فرشتگان الهى، ازدواج حضرت على: گويد ابن ابى الحديد مى
 پس از آن آه خداوند او را در آسمان به ازدواج زهرا درآورد، صورت )عليها السالم(زهرا

 )١٢٥(.پذيرفت

فاطمه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(زمانى آه رسول خدا:  بن عبد اهللا روايت شده گفتاز جابر
 درآورد، از فراز عرش، وى را به ازدواج آن مخّدره )عليه السالم(را به ازدواج على

 )١٢٦(.بود درآورده

 : فرمود) وآله وسلمصلى اهللا عليه( روايت شده آه رسول خدا)عليه السالم(از امام باقر

آورم جز  آنم و فرزندانم را به ازدواج شما در مى من نيز مانند شما يك بشرم، ميان شما ازدواج مى

 )١٢٧(.فاطمه آه فرمان ازدواج او از ناحيه خدا صورت گرفته است

 

 خطبه عقد . ٥

سته بودم آه وحى بر آن  نش)صلى اهللا عليه وآله وسلم(من خدمت رسول خدا: گويد أنس مى
 :بزرگوار نازل شد، زمانى وحى پايان پذيرفت، حضرت به من فرمود

خدا و رسولش از : عرض آردمدانى جبرئيل از جانب خداوند برايم چه فرمانى آورد؟  مى! انس
صلى اهللا (چه نازل آرد؟ پيامبر اآرم! پدر و مادرم فدايت. آن چه جبرئيل آورده آگاه ترند

خداوند به من دستور داد فاطمه را به ازدواج على درآورم، اآنون بشتاب و مهاجران «: فرمود)عليه وآله وسلم

 ».و انصار را به حضورم فرا خوان

                                                           
 .١٢٧ / ٤٣بحار االنوار . ١٢٤
 .، اين روايت در ذخائر العقبى به عبارتى ديگر آمده است١٩٣ / ٩شرح نهج البالغه . ١٢٥
 .١٤٢ / ٤٣بحار االنوار . ١٢٦
 .١٤٥ / ٤٣همان . ١٢٧



من آنان را دعوت آردم، زمانى در جايگاه خود قرار گرفتند نبّى : گويد أنس مى
 : فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم

هللا المحمود بنعمته، المعبود بقدرته، المطاع بسلطانه، المرغوب اليه فيما الحمد «

عنده، المرهوب عذابه، النافذ أمره في أرضه وسمائه، الذي خلق الخلق بقدرته 

ومّيزهم بأحكامه، وأعّزهم بدينه، وأآرمهم بنبّيه محّمد، ثم إّن اهللا تعالى جعل 

ى قضائه وقضاؤه يجري إلى قدره، فلكّل قدر المصاهرة نسبًا وصهرًا، فأمراهللا يجري إل

، ثم إّن اهللا أمرني أن )يمحواهللا ما يشاء ويثبت وعنده ُاّم الكتاب(أجل ولكّل أجل آتاب 

أزّوج فاطمة بعلّي، فُاشهدآم أّني قد زّوجته على أربعمائة مثقال من فضة إن رضي 

 ;»بذلك علّي

هايش ستايش و به واسطه قدرتش پرستش  سزد آه به واسطه نعمت حمد و سپاس خدايى را مى

مندند و از عذابش  هايش عالقه برند و به موهبت شود و در قلمرو حكومتش همه از او فرمان مى مى

بيم دارند، خداوندى آه فرمانش در زمين و آسمانش نافذ است، آن آه مخلوقاتش را به قدرت خويش 

با دين و آيين خود سرافرازشان نمود و به آفريد و با دستوراتش آن را از يكديگر جدا ساخت و 

واسطه پيامبرش گرامى داشت، خداى متعال خويشاوندى به سبب ازدواج را نوعى نسب فاميلى مقرر 

بنا بر اين، حكم الهى در مسير قضاى او و قضاى او بر تقديرش جارى است و هر تقديرى . داشت

آند و لوح محفوظ در  بخواهد محو يا اثبات مىخداوند آن چه را (مدتى و هر مدتى سرنوشتى دارد 

 مثقال نقره در صورت رضايت على به ٤٠٠اينك به فرمان الهى فاطمه را با مهريه )پيشگاه اوست

 .گيرم آورم و شما مردم را براين امر گواه مى ازدواج او در مى

 او را )سلمصلى اهللا عليه وآله و( در آن زمان حضور نداشت و رسول خدا)عليه السالم(على
براى انجام آارى فرستاده بود، پس از آن رسول اآرم فرمان داد َطَبقى از ُرطِب تازه 

عليه (ما مشغول تناول رطب بوديم آه على.  تناول آنيد: پيش روى ما نهادند و آن گاه فرمود

 :بر او لبخندى زد و فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم( وارد شد، رسول خدا)السالم

 خداوند به من فرمان داده فاطمه را به ازدواج تو درآورم، اگر راضى باشى من او را با مهريه !اى على

 . چهار صد مثقال نقره به ازدواج تو درآورم 

به پاس اين )عليه السالم(و سپس على. »البته آه راضى هستم«: عرضه داشت)عليه السالم(على
و سپاس خدايى آه مرا مورد عالقه حمد «: موهبت، سجده شكر به جا آورد و عرضه داشت

: فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم( پيامبر». قرار داد)صلى اهللا عليه وآله وسلم(اش رسول خدا بهترين آفريده

خداوند برآات خويش را بر شما ارزانى دارد، و در وجودتان خير و برآت ايجاد نموده و شما را سعادتمند «



! به خدا سوگند: گويد  أنس مى». استه و پاك به شما مرحمت فرمايدگرداند و دودمانى فراوان و پير
 )١٢٨(.آورد خداوند در حقيقت از نسل آن دو بزرگوار دودمانى فراوان به وجود

 

 )عليها السالم(مهريه و جهيزيه زهرا.  ٦

 پس از فروش زره خويش به عثمان به مبلغ چهار صد درهم سياه )عليه السالم(على
آن را دريافت )صلى اهللا عليه وآله وسلم(َهَجرى، هزينه مهريه را به خانه آورد و رسول خدا

خريدارى آرد و به برخى از اصحاب و همسران خود سپرد تا اثاثيه منزل جديد را 
 :نمايند، صورت جهيزيه آن حضرت عبارت بود از

 پيراهن، يك قواره به هفت درهم . ١

 مقنعه، يك عدد، به چهار درهم . ٢

 قطيفه مشكى خيبرى، يك عدد . ٣

 تخِت خواب چوبى آه دور آن با ليف خرما پيچيده شده بود . ٤

 ليف خرما پر شده دو عدد تشك آتان مصرى آه يكى با پشم گوسفند و ديگرى با . ٥
 بود

پر ) نوعى گياه معّطر(چهار عدد بالش از پوست دباغى شده طائف آه با إذِخْر  . ٦
 شده بود

 پرده پشمى، يك عدد . ٧

 حصير بافِت َهَجر، يك عدد . ٨

 دستاس، يك عدد . ٩

 دلِو چرمى، يك عدد . ١٠

 تشت مسى، يك عدد . ١١

 قدح بزرگى ويژه دوشيدن شير . ١٢

 ُتنگ آب خورى، يك عدد . ١٣

 اى قيراندود آفتابه . ١٤

 سبوى ِگلى سبز رنگ، يك عدد . ١٥

 آوزه سفالى، دو عدد . ١٦

 سفره چرمى، يك عدد . ١٧

                                                           
 ١/٣٤٨آشف الغمه )عليها السالم( فصل مربوط به ازدواج فاطمه٣٥١ / ٣، مناقب ٢٩٨ ص ٧٨آفاية الطالب باب . ١٢٨
 .٤١، ذخائر العقبى ٣٤٩ـ 



 چادر قطرانى، يك عدد . ١٨

 مشك آب، يك عدد . ١٩

صلى اهللا عليه (خدا همه اين اشياء را خدمت رسول: خريداران اين اثاثيه اظهار داشتند

ها  بدان)صلى اهللا عليه وآله وسلم(وقتى رسول اآرم. آورده و مقابل حضرت نهاديم)وآله وسلم
هاى مبارآش جارى شد و سپس سرش را به آسمان بلند  نگريست به گريه افتاد و اشك

خجسته ها سفالين است،  اى آه بيشتر ظروف آن اين زندگى را بر خانواده!  خدايا: آرد و عرضه داشت

 )١٢٩(.گردان

هاى  اش را مرّتب ساخت و آِف اطاق و منزل را با ماسه  خانه)عليه السالم(سپس على
هايشان را بر آن بياويزند، و  نرم پوشاند و چوبى را ميان دو ديوار نصب آرد تا لباس

هايى از ليف خرما در آن  ند فرش آرد و بالشزمين اطاق را با پوست دباغى شده گوسف
 .قرار داد

عليه ( به خانه على)عليها السالم(آن گاه آه فاطمه زهرا: از ابو يزيد مدينى نقل شده گفت

هايى آه به زمين گسترده شده بود و چند  رفت، در منزل آن حضرت جز ماسه)السالم
 )١٣٠(.جودنداشتاى ِگلى و آب خورى سفالين، چيز ديگرى و بالش و آوزه

 

 مقدمات عروسى . ٧

 : خود فرمود)عليه السالم(على

صلى اهللا (پس از انجام مراسم عقد، يك ماه درنگ آردم و به جهت شرم و حيايى آه از رسول خدا

گشودم، ولى   باِب سخن را نمى)عليها السالم(مه زهرا داشتم در مورد ازدواج با فاط)عليه وآله وسلم

همسرت چه اندازه نيك سرشت و ! اى على: فرمود آردم به من مى هرگاه با آن حضرت خلوت مى

. به تو مژده دهم آه من بانوى بانوان جهانيان را به ازدواج تو درآوردم! اى على! آفرينشى زيبا دارد

به ! برادر جان: ام شد به من گفت ه بعد آه برادرم عقيل وارد خانهيك ما: فرمايد مى)عليه السالم(على

شوم چرا   خوشحال نمى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(هيچ چيز مانند ازدواج تو با فاطمه دخت رسول خدا

ات  گويى تا اجازه دهد زهرا به خانه سخن نمى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(در اين زمينه با رسول خدا

 ضور شما دو تن در آنار يكديگر، دلشاد گردى؟ بيايد؟ و با ح

 :در پاسخ گفت)عليه السالم(على

                                                           
 .٣٥٩ / ١، آشف الغمه ٣٥٣ / ٣مناقب ابن شهر آشوب . ١٢٩
 .به نقل از مناقب احمد ابن حنبل ٤٧٧ /فاطمة الزهرا بهجة قلب المصطفى. ١٣٠



صلى اهللا (مندم اين آار عملى شود ولى شرم دارم از رسول خدا من نيز زياد عالقه! برادر، به خدا سوگند

 . چنين درخواستى آنم)عليه وآله وسلم

دهم آه همراه با من نزد  تو را سوگند مى: عقيل به من گفت:  فرمود)عليه السالم(امام
 )صلى اهللا عليه وآله وسلم( بيايى و هر دو به قصد زيارت رسول خدا)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر

 به )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ُاّم ايمن خدمتكار رسول خدا»ِبرآه«در مسير حرآت . به پا خاستيم
شما چنين آارى انجام : اجرا را با او در ميان گذاشتيم، وى پيشنهاد آردما برخورد، م

 در اين خصوص گفت و گو )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ندهيد، فرصت دهيد ما با رسول خدا
 .آنيم، زيرا سخن زنان در اين زمينه در دل مردان مؤّثرتر است

از ماجرا آگاه ساخت و زنان آن گاه، ُاّم ايمن باز گشت و نزد ُام سلمه رفت و وى را 
صلى اهللا عليه وآله (پيامبر از قضيه اطالع حاصل آردند و دسته جمعى خدمت رسول خدا

:  رسيده و ِگرد حضرت حلقه زدند و ُاّم َسَلمه در آن جمع سخن گفت و عرضه داشت)وسلم
م آارى به قصد انجا! پدران و مادرانمان فدايت! )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اى رسول خدا

ُاّم َسَلمه . گشت ايم آه اگر خديجه زنده بود قطعًا از آن دلشاد مى خدمت شما ِگرد آمده
 :به مجرد اين آه ما نام خديجه را برديم حضرت به گريه افتاد و فرمود: گويد مى

آردند، خديجه مرا  شود؟ زمانى آه همه مرا تكذيب مى آجا زنى مانند خديجه يافت مى! گفتى خديجه

اش را  ق آرد و در راه پيشبرد دين الهى از من پشتيبانى نمود و براى گسترش اسالم اموال و دارايىتصدي

 .هزينه آرد

آنچه درباره خديجه ! عرض آرديم پدران و مادرانمان فداى شما: گويد ُاّم َسَلمه مى
فرمودى صحيح است، ولى به هر حال او اينك در جوار معبود آرميده و از دنيا رفته 

ت و خداوند ما را به اين مقام و جايگاه تهنيت گفته است و ما و خديجه را در درجات اس
! اى رسول خدا. بهشت و رضوان و رحمت خويش در آنار يكديگر قرار خواهد داد
مند است اجازه  اآنون على بن ابى طالب، برادر دينى و پسر عموى واقعى شما، عالقه

صلى اهللا ( و در آنار يكديگر زندگى آنند، رسول خدااش برود فرمايى فاطمه زهرا به خانه

 : فرمود)عليه وآله وسلم

شرم و حيا مانع : ؟عرض آردم چرا على خود، اين موضوع را از من درخواست نكرد! ُاّم َسَلمه
نزد على برو : به من فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا: گويد ُاّم ايمن مى. پرسش او بود

من از خدمت رسول خدا بيرون رفتم و على در انتظارم بود تا پاسخ . م بياورو او را نزد
 ُاّم أيمن، چه خبر؟:  را از من بشنود، وقتى مرا ديد فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا



عليه ( شما را خواسته است، على)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا: عرض آردم

پا خاستند و به خانه  آه وارد شدم، همسرانش به)صلى اهللا عليه وآله وسلم(دامن بر رسول خ: فرمود)السالم

صلى اهللا عليه وآله (رسول خدا.رفتند و من در حضور پيامبر نشستم و از شرم سر به زير افكنده بودم

من در حالى آه از شرم سر به زير افكنده  مندى همسرت را به خانه ببرى؟ آيا عالقه: فرمود)وسلم
 .پدر و مادرم فدايت، آرى: رضه داشتمبودم ع

على جان إن شاء اهللا همين امشب و يا فردا شب ! بسيار خوب:  فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(سپس رسول خدا. ات خواهم فرستاد ترتيب آار را داده و زهرا را به خانه
منم ُاّم َسَلمه :  ُاّم َسَلمه عرضه داشتين جاست؟ چه آسى ا:متوجه همسران خود شد و فرمود

در يكى از : به آنان فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(و زينب، و فالنى و فالنى، رسول اآرم

در آدام حجره؟ : ُاّم َسَلمه عرض آرد. هايم براى دخترم و پسر عمويم اطاقى تدارك ببينيد ُحجره
ستور داد فاطمه را بيارايند و امور مربوط به او و به همسرانش د در ُحجره خودت :فرمود

 .را در خور شأن و مقامش انجام دهند

آيا عطرى براى معّطر ساختن خويش ذخيره : از فاطمه پرسيدم: گويد ُاّم َسَلمه مى
اى آورد و مقدارى از آن عطر به آف دست من ريخت و  آرى، شيشه: اى؟ فرمود آرده

اين : چنان بوى خوشى استشمام نكرده بودم، عرض آردمآن را بوييدم تا آن روز هرگز 
 :اى ؟ فرمود عطر را از آجا تهيه آرده

فاطمه : روزى پدرم به من فرمود. رسيد  مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(ِدحيه آلبى همواره خدمت رسول خدا

 برخاست از زير اندازى براى عمويت بگستر آن را آورده و گستردم و روى آن نشست هنگامى آه! جان

در مورد )عليه السالم(على[ها را جمع آنم،  هايش چيزى به زمين افتاد، پدرم به من دستور داد آن البالى لباس

هاى  ها عنبر است آه از بال اين: پرسيد، حضرت فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(اين اشياء از رسول خدا

 .]ريزد جبرئيل مى

اى  در عروسى وليمه! على جان:  فرمود)عليه السالم( به على)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا

من گوسفندى در اختيار داشتم و گروهى از انصار نيز : گويد سعد مى. بايد داده شود
 از مبلغ پولى آه به ُاّم َسَلمه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(مقدارى ُذّرت تهيه آردند و رسول اآرم

من .  مقدارى روغن و خرما و آشك تهيه آن: د ده درهم ستاند و به من داد و فرمودسپرده بو
آن بزرگوار .  آوردم)صلى اهللا عليه وآله وسلم(ها را خريدارى آرده و نزد رسول خدا آن

اى چرمى خواست و با دست مبارِك خويش خرما را  هاى خود را باال زد و سفره آستين
ك را به آن اضافه آرد و به شّدت مالش داد تا شكافت و به روغن آميخت و آش

 .هر آه را دوست دارى، دعوت آن! على جان: هايش جدا شد و سپس فرمود هسته



من براى دعوت ميهمانان به سمت مسجد رفتم : فرمايد  مى)عليه السالم(امير المؤمنين
دعوت آنم، از را  اى از آنان ديدم مسجد مملو از صحابه است، شرم آردم آه تنها عّده

همگى براى وليمه عروسى فاطمه : اين رو، بر جايگاه بلندى قرار گرفتم و اعالن آردم
در خانه ما حضور يابيد، در پى اين اعالن مردم دسته دسته به حرآت درآمدند و من از 

صلى اهللا (مشاهده انبوه جمعّيت و غذاى اندآى آه تدارك ديده بوديم، شرم داشتم، رسول خدا

من هم اآنون از خداوند درخواست خير و ! على جان:  آه از دل من آگاه بود فرمود)وآله وسلمعليه 

هر بار، ده تن از افراد را براى پذيرايى : برآت خواهم آرد، سپس سفره را با دستمالى پوشاند و به من فرمود

رفتند و از غذا چيزى   مىخوردند و بيرون نزد من بفرست و من اين آار را انجام دادم و همه مردم غذا مى

 .شد آاسته نمى

ريخت و   با دست مبارك خويش غذا را در ظرف مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا
 : فرمود)عليه السالم(على. آردند عباس و حمزه و على و عقيل، از مردم پذيرايى مى

شاميدند و برايم از خدا چهار هزار تن از مردم همه از غذا و آشاميدنى مجلس من تناول آردند و آ

 .درخواست خير و برآت نمودند و از خانه بيرون رفتند

ها را پر   تعدادى بشقاب بزرگ خواست و آن)صلى اهللا عليه وآله وسلم(آن گاه رسول خدا
از غذا نمود و به منازل همسران خود فرستاد و سپس بشقابى طلبيد و در آن غذا ريخت 

 )١٣١(.ه فاطمه و همسر اوستاين ظرف غذا مربوط ب: و فرمود

 

 شب عروسى. ٨

فاطمه ! ُاّم َسَلمه:  به ُاّم َسَلمه فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پس از غروب آفتاب، رسول خدا

 از پيچيد ُاّم َسَلمه فاطمه را نزد پدر آورد، دامن لباسش به پاهاى مبارآش مى. را نزدم بياور
َعَرق شرم از رخسارش بر زمين )صلى اهللا عليه وآله وسلم(حضور در پيشگاه رسول خدا

خدا در دنيا و آخرت تو : فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(لغزيد، رسول خدا ريخت و پايش مى مى

وقتى فاطمه مقابل پدر ايستاد، حضرت نقاب از چهره مبارك زهرا . را از لغزش باز دارد
 . او را ببيند)عليه السالم(علىبرگرفت تا 

 به دختران عبد المطلب و زنان مهاجران و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(سپس رسول اآرم
انصار دستور داد فاطمه را همراهى آنند و با اظهار شادمانى و با خواندن اشعار و 
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 تكبير گويان، حمد و سپاس خدا گويند و سخنى را آه خشم خدا در آن باشد بر زبان
 .نياورند

 زهرا را بر ناقه و يا استر َشْهباى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا: گويد  جابر مى
خود سوار آرد و سلمان مهار آن را در دست گرفت و پيرامونش هفتاد هزار حوريه در 

 و حضرت حمزه و عقيل و جعفر و بنى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(حرآت بودند و پيامبر اآرم
آردند و همسران پيامبر  مه با شمشيرهاى آخته، پشت سر آن مخّدره حرآت مىهاشم ه

 .پرداختند پيشاپيش فاطمه به خواندن اشعار مى

گفتند و  خواندند و سپس تكبير مى زنان، بيِت نخسِت هر شعرى را دسته جمعى مى
آسى )ه وسلمصلى اهللا عليه وآل(به همين آيفيت وارد منزل آن بانو شدند، پس از آن رسول خدا

 فرستاد و او را فرا خواند و فاطمه را طلبيد و دست او را گرفت و )عليه السالم(را نزد على
مبارك )صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا اين ازدواج را بر دخت رسول خدا: در دست على نهاد و فرمود

 .على بهترين شوهر است! فاطمه بهترين همسر و اى فاطمه! گرداند، على جان

 :گاه فرمودآن 

يا علّي هذه فاطمة وديعة اهللا ووديعة رسوله عندك، فاحفظ اهللا واحفظني في «

 )١٣٢(;»وديعتي

فاطمه امانت الهى و امانت رسول او نزد توست، از امانت خدا و رسولش به شايستگى ! على جان

 .مراقبت و نگاهدارى آن

 :دو دعا آرد و فرمود سپس در حق آن

آن و آن دو و دودمانشان را از وارثان  آن دو را به يكديگر برسان و بين دلهايشان پيوند ايجاد! خدايا

ها فرزندانى پاك و مبارك عطا نما و در دودمان آن دو خير و  بهشت پر از نعمت قرار ده و به آن

ه اطاعتت هدايت آنند و برآت مقّرر دار و آنان را به مقام پيشوايى برسان تا به فرماِن تو، مردم را ب

 . آن گونه آه تو راضى هستى فرمان دهند

اآنون رهسپار منزل خود شويد و منتظر آمدن من : سپس فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا

 .باشيد

اى از صّفه نشست  دست فاطمه را گرفتم و به اتفاق او آمدم تا در گوشه: فرمايد  مى)عليه السالم(على

 .ر آنارش نشستم، او به جهت شرم از من و من به دليل شرم از او، سر به زير افكنده بوديمو من نيز د
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 وارد منزل شد و فانوسى در دست )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ديرى نپاييد آه رسول خدا
در اين ظرف مقدارى آب از ! جان على: اى از منزل نهاد و به من فرمود داشت آن را در گوشه

مقدارى از آب دهان مبارك خويش را با آن آميخت، سپس . برايم بياور، آب را نزد او آوردمآن مشك آوچك 

صلى اهللا (از آن بنوش، من نوشيدم و آن را به حضرت برگرداندم، رسول خدا: ظرف را به من داد و فرمود

 ُجرعه از آن آب عزيزم تو نيز بنوش، فاطمه سه: آن ظرف آب را به فاطمه داد و بدو فرمود)عليه وآله وسلم

برگرداند، حضرت باقيمانده آب را به سينه من و فاطمه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(نوشيد، و آن را به پيامبر خدا

خداوند اراده فرموده، پليدى را از شما اهل بيت دور و شما را پيراسته گرداند، سپس دستان : پاشيد و فرمود

براى هر پيامبرى عترتى قرار دادى، عترت رهنمونگر !  خدايا:مبارآش را به دعا بلند آرد و عرضه داشت

مرا از دودمان على و فاطمه مقرر دار و سپس از نزد آنان بيرون رفت و دو سوى چارچوب َدِر منزل را 

هر آسى با شما َسِر صلح و آشتى داشته . خداوند، شما و دودمانتان را پاك و منزه گرداند: گرفت و فرمود

و او . سپارم با او چنين خواهم بود، و با هر آس با شما دشمنى بورزد، دشمنم، شما را به خدا مىباشد، من نيز 

با گفتن اين جمالت در را بست و به زنان دستور . دهم را به جاى خود، جانشين بر شما قرار مى
 .داد از آن جا بيرون روند

 :حضرت فرمود. ماءاس: آيستى؟ گفت: هنگام بيرون رفتن، زنى را ديد به او فرمود
آرى، فرمودى و ! پدر و مادرم فدايت: اسماء عرض آردمگر به تو دستور ندادم بيرون بروى؟ 

خواهم  ام آه مى من قصد مخالفت فرمان شما را ندارم، ولى من با خديجه پيمانى بسته
چرا : بدان عمل آنم، وقتى هنگام وفات خديجه فرا رسيد، گريست، به او عرض آردم

 هستى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(آنى تو آه بانوى بانوان جهانيان و همسر رسول خدا گريه مى
به جهت ترس از مرگ : و حضرت به تو مژده بهشت داده است؟ خديجه فرمود

ام براى زهرا است زيرا هر زنى شب عروسى نياز به حضور  گريم، بلكه گريه نمى
ام  ر آارهايش از او يارى بگيرد و فاطمهزنى ديگر دارد تا رازهايش را به او بگويد و د

اش براى انجام امور وى زنى حضور نداشته  جوان است و بيم دارم در شب عروسى
 .باشد

بندم اگر تا آن روز زنده بمانم به  با تو پيمان مى! بانوى من: من به او عرضه داشتم
به گريه )ه وآله وسلمصلى اهللا علي(جاى تو مسئوليت اين آارها را بر عهده گيرم، رسول خدا

و حضرت در ! آرى، به خدا: عرض آردماى؟  تو را به خدا به همين جهت مانده: افتاد و فرمود
 )١٣٣(.حقم دعا فرمود
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بردند، و تا روز فتح خيبر از آن سامان باز  اجرت بسر مىشوهرش جعفر بن ابى طالب در سرزمين حبشه در مه



 

 )عليها السالم(ديدار با زهرا . ٩

 بامداد روز عروسِى فاطمه، با ظرفى شير، بر )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اآرم
عليه (سپس به علىاز اين شير بنوش ! پدرت فدايت: عزيزش وارد شد و بدو فرمودزهراى 

 )١٣٤(.تو نيز بنوش! پسر عمويت فدايت:فرمود)السالم

بهترين ياور در راه : عرض آردهمسرت را چگونه يافتى؟:  پرسيد)عليه السالم(آن گاه از على

بهترين : در پاسخ پدر عرضه داشت:  پرسيدو همين سؤال را از فاطمهاطاعت خدا  

 )١٣٥(.شوهر

پس از اين ماجرا سه روز نزد ما )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا: فرمايد  مى)عليه السالم(على

بر آنان وارد شد )صلى اهللا عليه وآله وسلم(وقتى رسول خدا...  نيامد و بامداد روز چهارم بر ما وارد شد
دخترم : به على فرمان داد از خانه بيرون رود و با دخترش فاطمه خلوت آرد و فرمود

 .حالت چطور است؟ و همسرت را چگونه يافتى؟

را بهترين همسر ] على[! پدر جان:  در پاسخ پدر عرضه داشت)عليها السالم(زهراى مرضّيه

تو را به ازدواج )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا:  و گفتنداى از زنان قريش پيش من آمدند يافتم، ولى عّده

 : به فاطمه فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اآرم. فردى تهيدست و فقير درآورده است

هاى زمين بر من عرضه گرديد ولى من آن  پدر و همسر تو فقير و بينوا نيستند، تمام گنجينه! دخترم

ام، تو را به  ات دريغ نكرده از خير خواهى! به خدا سوگند! م، دخترمچه را نزد خدا بود برگزيد

ام آه قبل از همه اسالم آورد و دانش او از همه فزونتر و صبر و برد  ازدواج آسى درآورده

 .است اش فراتر از همه بارى

نان را خداى عز وجّل به زمين توجهى فرمود و از ساآنانش تنها دو تن را برگزيد، يكى از آ! دخترم

همسر تو بهترين همسر است، مبادا از او نافرمانى ! پدر و ديگرى را همسر تو مقرر داشت، دخترم

 .آنى؟

» يا علّي«:  على را صدا زد و فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پس از آن رسول خدا

رت ات شو و نسبت به همس وارد خانه: پيامبر به او فرمود» لبيك يا رسول اهللا«: عرضه داشت

                                                                                                                                                                      
حضور نداشته است، و شايد آسى آه در زمان وفات فاطمه ) عليها السالم(نگشتند و در مراسم شب عروسى فاطمه

خواهر اسماء و همسر حضرت حمزه بوده است و يا به دليل اين آه اسماء از ) سلم بنت عميس(حضور داشته 
اند و يا يك راوى در نقل، اشتباه آرده و راويان ديگر از او پيروى  تر بوده از او روايت نقل آرده خواهرش معروف

 .٣٦٨ / ١آشف الغمه . اند آرده
 .٣٦٨ / ١آشف الغمه . ١٣٤
 .١١٧ / ٤٣بحار االنوار . ١٣٥



آند و آن  مهربانى و مدارا آن، زيرا فاطمه پاره تن من است، آن چه سبب ناراحتى او شود، مرا ناراحت مى

سپارم، او را به جاى خود  چه موجب خوشحالى وى شود، مرا خوشحال ساخته است، شما را به خدا مى

 )١٣٦(. گردانم جانشين بر شما مى

 دخت )صلى اهللا عليه وآله وسلم(هنگامى رسول گرامى اسالم: استدر روايتى آمده 
 : درآورد به او فرمود)عليه السالم(اش فاطمه را به ازدواج على گرامى

زّوجتِك سّيدًا في الدنيا واآلخرة، وإّنه أول أصحابي إسالمًا وأآثرهم علمًا وأعظمهم «

 )١٣٧(;حلمًا

تو را به ازدواج شخصيتى آه سرور دنيا و آخرت است درآوردم وى پيش از همه ] !فاطمه جان[

 .اش از همه باالتر است يارانم به اسالم گرويد، علم و دانش وى از همه فزونتر و حلم و برد بارى

 

 تاريخ ازدواج. ١٠

 رسيده تصريح دارد آه اين ازدواج مبارك )عليهم السالم(تمام رواياتى آه از اهل بيت
 .پس از بازگشت پيروزمندانه مسلمانان از جنگ بدر، صورت گرفته است

 را در ماه )عليها السالم(فاطمه)عليه السالم(على:  روايت شده آه فرمود)عليه السالم(از امام صادق

 )١٣٨(.رمضان به عقد خويش درآورد و در ذى حجه همان سال پس از جنِگ بدر با وى ازدواج نمود

 در اوايل شوال سال دوم هجرت مبارك )عليه السالم(نيز روايت شده آه امير المؤمنين
 )١٣٩(ازدواج آرد)عليها السالم(َنَبوى، پس از بازگشت از جنگ بدر با فاطمه

 در نخستين روز ذى حجه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اآرم: هم چنين منقول است
 )١٤٠(. درآورد)عليه السالم( را به ازدواج على)عليها السالم(فاطمه) سال دوم هجرى(

 

 هاى اين ازدواج ويژگى

 :هاى ذيل برخوردار بود  از ويژگى)عليها السالم(ازدواج پر برآت حضرت فاطمه

اين ازدواج خجسته قبل از اين آه در زمين انجام گيرد و ِصرفًا جنبه عاطفى  . ١
در اثبات اين معنا . داشته باشد، ازدواجى آسمانى و به فرمان خداوند صورت پذيرفت

جبرئيل نازل شد و به پيامبر : آه گفت;  بن خطاب نقل شده، بسنده استسخنى آه از عمر
                                                           

 .١٣٢ / ٤٣بحار االنوار . ١٣٦
مختصر . است  آمده٢٦ / ٥ و مسند امام احمد٣٣٩٢٦ حديث / ١١مال ، نظير آن در آنز الع٣٣ / ٤٣بحار االنوار . ١٣٧

 .٣٣٧ / ١٧تاريخ دمشق 
 .١٣٤ / ٤٣، بحار االنوار ٣٦٤ / ١آشف الغمه . ١٣٨
 .٤٧ حديث / ٢ مجلس ٤٣امالى طوسى . ١٣٩
 . چاپ سنگى٦١٣مصباح المتهجد شيخ طوسى . ١٤٠



دهد دخترت فاطمه را به ازدواج على  خداوند به تو فرمان مى! اى محمد: عرضه داشت
 )١٤١(.درآورى

 و از ناحيه اين خداى متعال دودمان پاك َنَبوى را محدود به اين ازدواج مبارك . ٢
صلى اهللا (از رسول خدا: گويد زوج بزرگوار قرار داد، عمر بن خطاب در اين زمينه مى

 :فرمود  شنيدم مى)عليه وآله وسلم

آّل نسب وسبب ينقطع يوم القيامة ما خال سببي ونسبي وآّل بني ُانثى فعصبتهم «
 )١٤٢(;»ألبيهم ما خال ولد فاطمة، فإّني أبوهم وأنا عصبتهم

شود مگر خويشاوندى َسَببى و َنَسبى من،  در قيامت هر گونه خويشاوندى َسَببى و َنَسبى قطع مى

ان گردد، جز فرزندان فاطمه آه سرپرست و سر سلسله آن َنَسب فرزندان دختر به پدرشان باز مى

 .منم

 از خواهر تنى )صلى اهللا عليه وآله وسلم( يگانه دخت نبّى اآرم)عليها السالم(زهرا . ٣
برخوردار نبود، هر چند زينب و رقّيه و ام آلثوم ـ به عنوان دختران پيامبر معروف 

اند ـ ولى آن چه مقرون به صحت است اين بزرگواران دختران هاله، خواهر  بوده
اند و زمانى آه حضرت  بوده)هاى فاطمه سالم اهللا عليها لهدختر خا(حضرت خديجه 

بردند و تحقيق  سر مى خديجه با رسول خدا ازدواج آرد، اين دختران در خانه خديجه به
تأييد )صلى اهللا عليه وآله وسلم(و بررسى تاريخى نيز فرزندى آنان را براى پيامبر اآرم

 )١٤٣(.آند نمى

 

 

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(از ازدواج تا رحلت پيامبر

 زهرا در خانه همسر . ١

 به عقد خود درآورد، رسول  را)عليها السالم( فاطمه زهرا)عليه السالم(زمانى آه على

حضرت به .  اى براى خود باش در جستجوى خانه! على جان: به او فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا

اى تدارك  خانه)صلى اهللا عليه وآله وسلم(جستجو پرداخت و با اندآى تأخير از گفته رسول خدا

 .برگزار آرد را در آن )عليها السالم(ديد و مراسم ازدواج خود با فاطمه

                                                           
 .١٩٣ / ٩، شرح نهج البالغه ٤١ذخائر العقبى . ١٤١
 . نيز آمده است١٠٦ / ١٢ نزديك به اين معنا در شرح نهج البالغه ٣٧٥٨٦ / ١٣آنز العمال . ١٤٢
لقاسم آوفى  ، از شيخ محمد حسن آل ياسين، به االستغاثه، از ابوا٢٧تاريخ االمام على بن ابى طالب سيرة و . ١٤٣

 . چاپ دار الكتب العلميه قم مراجعه شود٨٢ ـ ٨٠ ص ٣٥٢متوفاى 



خواهم  مى! فاطمه جان:  نزد دخترش آمد و فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(روزى پيامبر اآرم

پدر : عرضه داشت)صلى اهللا عليه وآله وسلم(فاطمه به رسول خدا.  شما را به منزل خودم انتقال دهم

رسول .  يار ما قرار دهدهاى خود را در اخت با حارثة بن نعمان گفت و گو فرما تا يكى از خانه! جان

اين .  حارثه آن قدر ما را در منزل خود جاى داده آه از او شرم دارم: فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا

به من خبر ! اى رسول خدا: خبر به حارثه رسيد، خدمت پيامبر آمد و عرضه داشت

هاى من آه  نهرسيده آه آن جناب قصد دارد فاطمه را به منزل خود منتقل گرداند، خا

هاى بنى نّجار به شما هستند، در اختيار شماست، من خود و آن چه  ترين خانه نزديك

مالى آه ! به خدا سوگند)صلى اهللا عليه وآله وسلم(دارم از خدا و رسول اوست، اى رسول خدا

تر است، رسول  نهى، دوست داشتنى ستانى، از آن چه برايم باقى مى از من مى

و بدين .  راست گفتى خداوند به تو خير و برآت عنايت فرمايد:  فرمود)ليه وآله وسلمصلى اهللا ع(اآرم

 )١٤٤(.فاطمه را به خانه حارثه منتقل ساخت)صلى اهللا عليه وآله وسلم(ترتيب، رسول خدا

  به خانه شوهر انتقال يافت، وى از خانه رسالت و نبّوت به)عليها السالم(فاطمه زهرا

خانه امامت و واليت منتقل گرديد، آن مخّدره در فضايى آآنده از قداست و پاآى زندگى 
آرد آه عظمِت زهد و بى رغبتى به دنيا و ساده زيستى، بر آن فضا حاآم بود و  مى

 .داد ى مىزهراى مرضّيه در امور دنيوى و اخروى، شوهرش را يار

 را آن گونه آه شايسته مقام وى بود احترام )عليها السالم( فاطمه زهرا)عليه السالم(على
ترين آفريدگاِن  نهاد، نه تنها بدين سبب آه همسر وى بود بلكه بدين جهت آه محبوب مى

ر شد و نو  و بانوى بانوان جهانيان تلّقى مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا نسبت به رسول خدا
 .آمد ها به شمار مى او از پيامبر و وجود مقدسش مجموعه فضايل و ارزش

 در خانه حارثة بن نعمان دقيقًا )عليها السالم(مدت اقامت امام على و حضرت زهرا
اى  براى فاطمه خانه)صلى اهللا عليه وآله وسلم(مشخص نيست ولى آن چه مسّلم است رسول خدا

هاى همسرانش به مسجد راه داشت  انند ساير خانهمّتصل به مسجد خويش بنا نمود آه م
 .و زهراى بتول به خانه جديدى آه متصل به خانه خدا و رسول او بود، منتقل گرديد

 اين نهال مقدس َنَبوى را بدون مراقبت رها نكرد و با )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر
 شوهر در سايه پر آرد، اين زن و رهنمودها و توّجهات خويش از او نگاهدارى مى

زيستند، پيامبر پس از   و حمايت آن بزرگوار مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(برآت رسول اآرم
هايى آه بدو ارزانى داشت، به   عالقه و محّبت و پند و سفارش)عليها السالم(ازدواج زهرا

                                                           
 . چاپ دار الفكر٢٢ / ٨طبقات ابن سعد . ١٤٤



هيچ آس ابراز نكرد و معناى زندگى را به آن مخّدره آموخت و برايش فاش ساخت آه 
دهد و سعادت و خوشبختى زناشويى، اگر بر  اساس و پايه زندگى را، انسانيت تشكيل مى

هاى اسالمى استوار باشد، از مال و دارايى و آاخ و زيب و  اخالق پسنديده و ارزش
 .زيور و اسباب و اثاثيه گرانبها و تجّمالت، برتر و باالتر است

 در سايه حمايت همسر خويش خوشبخت و شادمان )عليها السالم(آرى، فاطمه زهرا
گيرد، او بانوى  آند و ساده زيستى و بى تكّلفى در زندگى، از او فاصله نمى زندگى مى

صلى اهللا عليه (نمونه، همسر على، دالور مرد اسالم و وزير، و نخستين مشاور رسول اآرم

بايست در خور چنين  ا مىبنا بر اين، زهر.  و پرچم دار پيروزى و جهاد است)وآله وسلم
مسئوليِت بزرگى باشد و همان گونه آه مادرش خديجه در جهاد و مبارازاِت رسول 

هاى راه رسالت   شرآت داشت و بر ناماليمات زندگى و دشوارى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا
و دعوت پيامبر بزرگ اسالم، صبر و شكيبايى داشت، او نيز نسبت به على همان گونه 

 .دباش

 به حق، شايستگى مسئوليتى را آه خداوند برايش برگزيده )عليها السالم(فاطمه زهرا
ترين ُسمبل زن مسلمان  ترين الگوى مرد مسلمان مكتبى و برجسته بود، دارا و شايسته

 .شد تلّقى مى

 

 الف ـ خانه دارى

 و اى بود آه دو همسر معصوم و پاك  تنها خانه)عليها السالم(خانه على و فاطمه
پيراسته از ارتكاب گناه و آلودگى را آه برخوردار از فضايل اخالقى و آمال انسانى 

 .بودند، در خود جاى داده بود

. آمد  نمونه مرد آامل و فاطمه الگوى زن آامل در اسالم به شمار مى)عليه السالم(على
 به آمال رسيدند و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اين دو بزرگوار در سايه وجود مقدس پيامبر اآرم

هاى شنواى آن دو از آودآى با  ها تغذيه آرد، گوش ها را با دانش و ساير فضيلت آن
 شب و روز و هر لحظه برايشان تالوت )صلى اهللا عليه وآله وسلم(آواى قرآن آه رسول خدا

آرد، مأنوس بود آن دو آگاهى بر غيب داشتند و دانش و معارف اسالمى را از سر  مى
صلى اهللا (آردند، اسالم را در وجود شخص رسول خدا لى و زالل آن دريافت مىچشمه اص

ترين الگو و  ديدند، بنا بر اين، چگونه خانواده آنان، برجسته  متبلور مى)عليه وآله وسلم
 نمونه خانواده مسلمان به شمار نيايد؟



ود، خانه على و فاطمه، برترين نمونه صفا و صميميت و اخالص و مهر و محّبت ب
دو در زندگى، با مهر و عطوفت در اداره امور خانه و انجام آارهاى آن با يكديگر  آن

 .همكارى داشتند

مرا از انجام آارهاى )صلى اهللا عليه وآله وسلم( زمانى آه رسول خدا: فرمايد  مى)عليها السالم(فاطمه

 )١٤٥(.داند چه اندازه خوشحال شدم مربوط به مردان معاف داشت، خدا مى

دانست خانه   تربيت يافته مكتب وحى بود و به خوبى مى)عليها السالم(زهراى مرضّيه
و دِژ استوار زن در اسالم از موقعيت فوق العاده مهّمى برخوردار است و اگر از انجام 

هاى ديگر بپردازد، در انجام وظائف خود در مورد  امور آن شانه تهى آند و به عرصه
از اين رو، با تقسيم آارى . ربيت فرزندان به نحوى بايسته، عاجز و درمانده خواهد شدت

 انجام داد، چهره زهرا از شادى شُكفت و دلشاد و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(آه رسول خدا
 .مسرور گشت

 براى خوشبخت آردن خانواده خويش توش و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(دخت رسول اآرم
ها  ها و وظائف خانه را با تمام دشوارى گرفت، انجام مسئوليت را به آار مىتوان خود 

 )عليه السالم(اى آه اميرمؤمنان افكند، به گونه و مشكالتى آه داشت، به دوش ديگران نمى
 :دلش به حال او سوخت و ضمن ستودن آارهاى او به مردى از قبيله سعد فرمود

 در خانه من حضور داشت وى از )عليها السالم(ويم؟ زهراآيا درباره خود و فاطمه برايت سخن نگ

اى  تر بود، فاطمه به اندازه نزد آن حضرت محبوب)صلى اهللا عليه وآله وسلم(همه خاندان رسول خدا

دستاس گردانيد آه دستانش اش مانده بود و آن قدر  مشك آب بر دوش آشيد آه جاى بند آن بر سينه

هايش پر از گرد و غبار شد، و آن قدر  تاول زد و متوّرم شد و به قدرى خانه را جاروب زد آه لباس

هايش از دود تيره شد، و در اين خصوص آسيب فراوانى ديد، به  آتش زير ديگ برافروخت آه لباس

اختيارت قرار دهد تا سختى انجام خدمت پدر بزرگوارت برو و از او بخواه خدمتكارى در : او گفتم

رهسپار شد، مالحظه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اين امور را از دوش تو بردارد، وى نزد رسول خدا

 .اند، شرم آرد و به خانه بازگشت اى با حضرت مشغول سخن گفتن آرد عّده

 : فرمود)عليه السالم(على

: مه براى انجام آارى نزدش آمده بود، امام فرمود پى برد آه فاط)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا

 صبح زود روز بعد به خانه ما آمد آه هنوز در بستر بوديم و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر اآرم

بفرماييد داخل، به مجرد اين آه ! و عليك السالم اى رسول خدا: سالم عليكم من پاسخ دادم: فرمود
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ديروز نزد من چكار داشتى؟ ! فاطمه جان: نزد ما نشست فرمود)سلمصلى اهللا عليه وآله و(رسول خدا

 . پا خاسته و برود ترسيدم اگر زهرا به پدر پاسخ ندهد، حضرت به:  فرمود)عليه السالم(امام

را در جريان آار فاطمه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا)عليه السالم(بدين سان على
 :قرارداد

رسانم، فاطمه  من ماجرا را به عرض شما مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(اى رسول خدا: عرضه داشتم

اش را آزرده و آن قدر آسيا گردانده آه  اى مشك آب بر دوش آشيد آه جاى بند آن سينه به اندازه

دستانش تاول زده و متوّرم شده است، و به قدرى خانه را جاروب زده آه لباسش پر از گرد و غبار 

هايش از دود، تيره شده، من به او پيشنهاد  تش برافروختن زير ديگ، رنگ لباسگشته، و در اثر آ

خوب است نزد پدر بزرگوارت بروى و از او بخواهى خدمتكارى در اختيار تو قرار دهد تا : آردم

:  در پاسخ فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(شود، بكاهد، رسول خدا هايى آه بر تو وارد مى از آسيب

داريد چيزى آه به مراتب از خادم بهتر است به شما بياموزم؟ هنگام خواب، سى و سه بار آيا دوست 

 .سبحان اهللا و سى سه بار الحمد هللا و سى و چهار بار اهللا اآبر بگوييد

 وضعيت خود را به عرض پدر )عليها السالم(وقتى زهرا: در روايت ديگرى آمده است
به گريه افتاد و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدارسانيد و آنيزآى از حضرت خواست، رسول 

 : فرمود

سوگند به خدايى آه مرا به حق مبعوث گرداند، چهار صد تن انسان گرسنه و بدون لباس ! فاطمه جان

دادم،  برند، اگر از خداى خويش بيم نداشتم آن چه را درخواست آردى به تو مى سر مى در مسجد به

و ثواب تو نصيب يك آنيزك شود، ولى از آن بيم دارم آه على بن خواهم اجر  من نمى! فاطمه جان

آند، با تو به احتجاج  ابى طالب فرداى قيامت در پيشگاه خدا وقتى حق خويش را از تو مطالبه مى

 .برخيزد و سپس ذآر تسبيح را به او آموخت

اى دنيايى  قصد خواستهتو به ! فاطمه جان:  فرمود)عليها السالم( به فاطمه)عليه السالم(اميرمؤمنان

 )١٤٦(.خدمت پيامبر رفتى، ولى خداوند اجر و پاداش آخرت را به ما ارزانى داشت

 وارد شد، مالحظه آرد او و )عليه السالم( بر على)صلى اهللا عليه وآله وسلم(روزى رسول خدا
ايد؟   آدام يك خسته شده:مودآنند، پيامبر به آنان فر فاطمه با دستاس سنگى آرد تهيه مى

به )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا.  تر است فاطمه خسته: عرضه داشت)عليه السالم(على
پا خاست و پيامبر جاى او نشست و در  فاطمه به.  دخترم به پا خيز:  فرمود)عليها السالم(فاطمه

 )١٤٧(.ودهمكارى نم)عليه السالم(گرداندِن آسيا و آرد آردن گندم با على
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ديد )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا: از جابر بن عبد اهللا انصارى روايت شده گفت
گرداند و فرزندانش را  هاى شتر پوشيده و با دستان خود آسيا مى فاطمه ردايى از ُجّل

تلخ ! دخترم: دهد، از ديدن اين منظره اشك در چشمان مبارآش حلقه زد و فرمود شير مى

خدا : فاطمه در پاسخ پدر عرض آرد.  هاى دنيا را براى دست يابى به شيرينى آخرت، بگذران  آامى

:  و خداوند اين آيه شريف را نازل فرمودگويم هايش شكر و سپاس مى را بر نعمت و آرامت
 .و نعمت عنايت آند تا راضى شوى خدا در قيامت آن قدر به ت)١٤٨(;)ولسوف يعطيك رّبك فترضى(

 : روايت شده آه فرمود)عليه السالم(از امام صادق

آشيد و خانه را  آرد و آب بر دوش مى همواره براى خانه هيزم تهيه مى)عليه السالم(اميرمؤمنان

 )١٤٩(.پخت نمود و نان مى آرد و خمير مى  آرد تهيه مى)عليها السالم(آرد و فاطمه جاروب مى

روزى بالل در گفتن اذان نماز صبح تأخير داشت، : از انس منقول است آه گفت
:  چه چيز سبب تأخير تو شدعرض آرد;»ما حبسك«:  به او فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا

ند، به او آ گرداند و آودآش گريه مى  افتاد ديدم دستاس مى)عليها السالم(گذارم به فاطمه
اگر اجازه بفرمايى من دستاس را بگردانم و شما آودك را آرام آنيد و يا : عرض آردم

و همين آار . توانم آودك را آرام آنم من بهتر از تو مى! بالل:  فرمود)عليها السالم(فاطمه. بر عكس
 )١٥٠(.اردهدتو بر فاطمه ترحم آردى، خداوند تو را مورد ترّحم قر:حضرت فرمود. سب تأخير من شد

 روايت آرده آه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اسماء بنت عميس از فاطمه دخت رسول خدا
 فرزندانم حسن و حسين : بر من وارد شد و فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(روزى پيامبر اآرم

من آن دو را نزد : تو على گفدر منزل چيزى براى خوردن نداشتيم : فاطمه عرضه داشتآجايند؟ 

 در پى آودآان رفت ديد در آنار )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا.  برم فالن شخص مى
 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(هاست، پيامبر اند و مقدارى خرما مقابل آن اى مشغول بازى چشمه
قبل از شدت گرما قصد ندارى فرزندانم را به خانه برگردانى؟ ! على جان: فرمود)عليه السالم(به على

اى جلوس فرماييد من  در منزل چيزى براى خوردن نداشتيم، اگر شما لحظه! اى رسول خدا: عرض آرد

ها را در  حضرت مقدارى خرما آه جمع آورى آرد آن.  آنم مقدارى خرما براى فاطمه تهيه مى
 )١٥١(. به خانه بازگشتگوشه پيراهن خود ريخت و

نشسته )صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدمت رسول خدا: از عمران بن حصين نقل شده گفت
بودم آه فاطمه وارد شد و برابر حضرت ايستاد، پيامبر نگاهى به فاطمه آرد ديد از 

                                                           
 .٨٦ / ٣بحار االنوار . ١٤٨
 .٤٣/١٥١بحار االنوار . ١٤٩
 .٦١ذخائر العقبى . ١٥٠
 .١٦١ذخائر العقبى . ١٥١



:  فرمودشّدت گرسنگى و بى رمقى رنگ چهره مبارآش به زردى گراييده است، دو بار
فاطمه نزديك شد و برابر پدر ايستاد، پيامبر اآرم دست مبارك خويش . فاطمه جان نزديكم بيا

اش نهاد و انگشتان خود را فاصله داد و عرضه  را مكان گردنبند فاطمه بر سينه
ام را گرسنه  بخشى، هيچ گاه فاطمه اى خدايى آه گرسنگان را سير و مردم را از هالآت نجات مى:داشت

 )١٥٢(.گذارم

آرى، دنيا در نگاه فاطمه دخت نبّى اآرم، دست و پنجه افكندن با سختى و دشوارى و 
ولى همه اين امور، آميخته با شيرينى صبر و . رنج و گرسنگى و خستگى توانفرساست

ت هاى بى پايان الهى دس بردبارى و بخشش و ايثار زهرا بود و در ازاى آن به نعمت
 .آنند يافت، بهره روزى آه صبر پيشگان پاداش خود را بى حساب دريافت مى مى

يابيم آه زندگى آن   به روشنى در مى)عليها السالم(با آنكاشى در زندگى حضرت زهرا
مخّدره حتى پس از در اختيار داشتن دارايى فراوان و گشايشى آه به ويژه پس از 

 مالكّيت فدك براى او حاصل شد، نسبت به قبل پيروزى بر يهوديان بنى نضير و خيبر و
هيچ گونه تغييرى نكرد، با اين آه درآمد فراوان فدك به روايتى بالغ بر بيست و چهار 

 )١٥٣(.است هزار دينار و به نقلى ساالنه هفتاد هزار دينار بوده

 بنا نهاد و نه لباس حرير و اش را مرّمت آرد و نه آاخى ، نه خانه)عليها السالم(زهرا
ابريشم و ديبا پوشيد و نه در پى دست يابى به اشياء گرانبها براى خود برآمد، بلكه همه 

ها را ميان فقرا و مستمندان و در راه دعوت مردم به پرستش خدا و گسترش دين  آن
شمه و  نيز چنين بود، وى يكصد حلقه چ)عليه السالم(همسرش على... آرد اسالم هزينه مى

ها را وقف بر حاجيان آرد و   و سپس همه آن)١٥٤(قنات در َيْنُبع حفر آرد و به آب رساند
 و تنها همين )١٥٥(گرديد زآات اموال آن بزرگوار ساليانه به چهل هزار دينار، بالغ مى

هاشم آافى بود، اگر نگوييم جمعيت انبوهى از  مبالغ براى تأمين زندگى همه خاندان بنى
ديگر مردم را نيز بسنده بود، زيرا در آن زمان براى خريد يك خدمتكاِر زن سى درهم و 

 .رهم آافى بودبراى خريد و تهيه لوازم بسيارى از زندگى، يك د

 

 خوشرفتارى. ب 
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 در خانه بزرگترين شخصيت اسالمى آه بى ترديد جايگاهى )عليها السالم(فاطمه زهرا
 داشت، زندگى آرد، مردى آه تمام )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پس از پيامبر عظيم الشأن اسالم

 .توجهش پرچمدارى اسالم و دفاع از اين آيين مقدس بود

آن روز آه سپاهيان اسالم همواره در آماده باش آامل قرار داشتند، اوضاع و شرايط 
هاى خانمان براندازى با  سياسى، فوق العاده حّساس و مهم بود، زيرا هر سال جنگ

 . در بيشتر آن نبردها شرآت داشت)عليه السالم(پيوست و امام على دشمنان به وقوع مى

 فضاى الزم و گرم و مهر و محّبت مطلوب در زهرا اطهر نيز با فراهم آوردِن
خانواده مشترك خويش، در پاداِش جهاد و مبارزه على نيز تشريك مساعى داشت زيرا 

 )١٥٦(.است آن گونه آه در روايت آمده، جهاِد زن، در خوب شوهر دارى آردن

فرمود و شجاعت و   همسر خويش را در آارها تشويق مى)يها السالمعل(صّديقه طاهره
ستود و در نبردهايى آه امام در پيش داشت، او را  اش را مى دالورى و جانفشانى

بخشيد  هاى او را آرامش مى نهاد و درد و رنج هايش را مرهم مى آرد، زخم تقويت مى
 :فرمود)ليه السالمع(آرد تا آن جا آه على و خستگى را از تنش بيرون مى

 )١٥٧(.بست نگريستم، با اين نگاه غم و اندوه از وجودم رخت برمى هرگاه به زهرا مى

العاده  هاى زندگى زناشويى، فوق  بر انجام وظائف و مسئوليت)عليها السالم(فاطمه
 بيرون نرفت، يك بار نيز او را توّجه داشت و هيچ گاه بدون اجازه شوهر از خانه

خشمگين نساخت و در خانه شوهر دروغ نگفت و به او خيانت نورزيد و از فرمانش سر 
بر نتافت و امام على نيز متقابًال همين احترام و محّبت را نسبت به او قائل بود و از مقام 

از آن زمان آه زهرا ! ا سوگندبه خد:  آگاه بود، تا آن جا آه فرمود)عليها السالم(و منزلت بلند زهرا

ام آمد تا دنيا را وداع گفت هيچ گاه او را به خشم نياورده و به رنج نيفكندم، او نيز هرگز مرا خشمگين  به خانه

 )١٥٨(.نساخت و از فرمانم سرپيچى نكرد

آن گاه )عليها السالم( در آخرين لحظات عمر شريف حضرت زهرا)عليه السالم(امام على
عليه (همه آن موارد را به ياد آورد، به على) ع(خواست به او وصّيت آند، امام آه 

اى آيا به تو دروغ گفته و يا خيانت  از آن زمان آه با من زندگى آرده! پسر عمو: وصّيت آرد)السالم

ه خدا از گفتن چنين سخنانى ب! زهرا جان: فرمود)عليه السالم( علىام؟ ورزيده و يا از فرمانت سر برتافته

تر و بزرگوارتر از آن بودى آه چنين  تر، و نيكو آارتر و تقوا پيشه برم، تو به عظمت خدا آگاه پناه مى

                                                           
 ).عليهم السالم(، چاپ مؤسسه آل البيت٢١١ / ٢٠وسائل الشيعه . ١٥٦
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 .همان. ١٥٨



يك بار ديگر مصيبت جانكاه ! ات گفته شود، تو بيش از همه از خدا بيم داشتى، به خدا سوگند سخنانى درباره

 از دست دادِن تو، فوق العاده برايم سنگين است،  برايم تكرار شد، رحلت و)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا

 )١٥٩(.گرديم همه از خداييم و به سوى خدا باز مى

 روزى گرسنه بود )عليه السالم(على بن ابى طالب: از ابو سعيد ُخدرى نقل شده گفت
: عرض آردسنگى آنم؟ چيزى در خانه دارى تا رفع گر! فاطمه جان: نزد فاطمه آمد و بدو فرمود

خير، سوگند به آن آسى آه پدرم را به پيامبرى و تو را به وصايت و جانشينى وى آرامت بخشيد امروز چيزى 

براى خوردن در اختيار ندارم و از دو روز پيش خوراآى نداشتيم مگر همان مقدارى آه شما را بر خود و 

چرا مرا در جريان قرار ندادى ! فاطمه جان: فرمود)عليه السالم(على.  فرزندانم حسن و حسين ترجيح دادم

من از خداى خود ! اى ابو الحسن: عرضه داشت)عليها السالم(حضرت زهرابرايتان چيزى تهيه آنم؟ 

 )١٦٠(.شرم دارم تو را بر تهيه چيزى آه قادر بر آن نيستى مجبورآنم

اين زن و مرد نمونه اسالم، بدين گونه گذراِن زندگى آردند، آنان وظايف خود را 
ترين الگوى اخالق اسالمى را ارائه دادند، چرا اين گونه نباشد؟  انجام دادند و برجسته

عليه ( در شب عروسى آندو، به على)صلى اهللا عليه وآله وسلم(در صورتى آه رسول خدا

! فاطمه جان:  فرمود)عليها السالم(و به فاطمهسرت، بهترين همسر است هم! على جان: فرمود)السالم

 : و فرمود)١٦١(شوهرت بهترين شوهر است

 

 )١٦٢(;»لوال علّي لم يكن لفاطمة ُآفٌؤ«

 اگر على وجود نداشت آسى اليق همسرى فاطمه نبود

 

 نقش مادرى. ج 

عليها (ز وظائف حّساس و فوق العاده مهّمى بود آه بر دوش زهرامسئوليت مادرى ا

هاى حسن و حسين و زينب و ام آلثوم   نهاده شده بود، وى داراى پنج فرزند به نام)السالم
 و خداى سبحان مقّرر فرمود نسل .، شد)١٦٣(و محسن آه قبل از والدت به شهادت رسيد

                                                           
 .١٥١ / ١روضة الواعظين . ١٥٩
 .٥٩ / ٤٣: بحار األنوار. ١٦٠
 .١٣٢، ١١٧ / ٤٣همان . ١٦١
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يعت با خليفه امتناع ورزيد، از ب) عليه السالم(آه امام على) صلى اهللا عليه وآله وسلم(پس از رحلت رسول اآرم. ١٦٣

ابن . يورش بردند و محسن فرزند فاطمه در اثر ضربت مهاجمين ِسقط شد) عليها السالم(مهاجمان به خانه زهرا
گويد محسن در زمان حيات  شمرد و مى فرزندان زهرا را بر مى) عليه السالم(عساآر در بيان شرح حال امام حسن

 .پدر بزرگوارش از دنيا رفت



چنان آه .  به وجود آيد)عليها السالم( از فاطمه)صلى اهللا عليه وآله وسلم(و دودمان رسول خدا
 :پيامبر اآرم با اين فرموده از اين موضوع خبر داد

 )١٦٤(;»طالب إّن اهللا جعل ذّرّية آّل نبّي في صلبه وجعل ذّرّيتي في صلب علّي بن أبي«

خداوند دودمان هر پيامبر را در صلب آن پيامبر قرار داده ولى دودمان مرا در صلب على بن ابى 

 .طالب مقرر داشته است

و به خوبى از .  پرورش يافته مكتب وحى و نبّوت بود)عليها السالم(فاطمه زهرا
ها در تربيت شخصيتى چون  هاى تربيتى اسالم آگاهى داشت، آار ُبرد اين شيوه شيوه

 آه وى را براى تحّمل بار مسئوليت رهبرى مسلمانان مهيا ساخت و )عليه السالم(امام حسن
در دشوارترين لحظات تاريخ رسالت، نگرانى و رنج و اندوه را به جان خريد، متبلور 

 اسالم و جان مؤمنان، با اآراه و بى ميلى با معاويه از َدِر گشت و براى حفاظت از آيين
صلح و آشتى درآمد و اعالن داشت آه اسالم، آيين صلح و صفاست و هرگز به دشمنان 

گيرى از مشكالت داخلى آن، آيين الهى را مورد هدف قرار داده  دهد با بهره اجازه نمى
ه را مبهوت ساخت و طرح و و به موضع ضعف بكشانند و با اين آار خود، معاوي

هاى وى را براى زنده آردن مجّدد جاهلّيت،  هايش را با شكست مواجه و توطئه برنامه
نقش بر آب نمود و گمراهيگرى او را هر چند پس از گذشِت مدتى، براى توده مردم 
آشكار ساخت و به بازى سياسى آه معاويه قصد داشت آن را ميان مسلمانان گسترش 

 . بخشيددهد، پايان

 تربيت آرد آه در راه خدا )عليه السالم( فرزندى چون حسين)عليها السالم(زهراى مرضيه
و براى مبارزه با جور و ظلم و ستم پيشگان، از جان خود و خاندان و عزيزترين 

 .يارانش گذشت، تا با خون مقدسش درخِت سر برافراشته اسالم را آبيارى نمايد

 تربيت يافتند و به آنان درس )عليها السالم(در دامان زهرازنانى چون زينب و ام آلثوم 
ازخود گذشتگى و جانفشانى و پايدارى در برابر ستم پيشگان را آموخت، تا در برابر 
سلطه ارباب جور و ستم، سر فرود نياورده و تسليم نشوند و در آمال جرأت و صراحت 

ّيِت توطئه بر ضّد دين و اّمِت در برابر قدرت بنى امّيه به حق، سخن گويند تا از اهم
 .پرده برداشته شود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اآرم

 

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(همدوش پيامبر . ٢

                                                           
 .٣٢٨٩٢ ح / ١١، آنز العمال ٣١٦ / ١د تاريخ بغدا. ١٦٤



  پيش از فتح مكه)عليها السالم(زهرا. الف 

 وارد مدينه منّوره شد همواره در صدد )صلى اهللا عليه وآله وسلم(از آن زمان آه رسول خدا
هاى  ها و متالشى نمودِن مراآز و پايگاه ختن ارآان جاهليت و خشكاندن ريشهنابود سا
 در مدينه منّوره )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بنابراين، حيات و زندگى رسول اآرم. آن برآمد

همانند مّكه، در راستاى مبارزه و سازندگى، نبرد با مشرآان و منافقان و يهود و 
اسالمى و گسترش دعوت و تبليغ آن در تمام نقاطى آه مسيحيان و ايجاد دولِت بزرگ 

رسول . شد امكان رسيدن صداى توحيد و يكتا پرستى بدانجا ميّسر بود، تلّقى مى
 گاهى با سخن گفتن و اعتقاد و ايمان و گاهى با قدرِت شمشير و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم

آرد، به مبارزه  ىاى آه موقعيت و حكمت اقتضا م نيروى خويش و به شيوه
 .پرداخت مى

 اين گونه و در مرحله بسيار دشوارى به مبارزه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر اسالم
پرداخت و اموال و سپاه و امكانات نظامى وى نه تنها با امكانات لشكريان احزاب و 

رى نيروهاى جور و ستم و گمراهگرى آه مانع پيشرفت حق و هدايت الهى بودند، براب
تر از آنان بود، اّما تمام قدرت و توان آن حضرت بر ايمان  آرد بلكه به مراتب پايين نمى

وى و اميد به پيروزى از پيشگاه پروردگار خويش و بر ايثارگرى ياران با وفا و 
 .مخلصش، استوار بود

 و صبر )صلى اهللا عليه وآله وسلم(آسى آه به مطالعه تاريخ رسالت و مبارزات رسول اآرم
شود  و بردبارى آن بزرگوار بپردازد، به عظمِت اين انساِن بزرگ آرمان خواه آشنا مى

و به قدرت و عزم و اراده و درجه صبر و شكيبايى و توجهات و عنايات الهى از او و 
َبَرد و  مبارزاتى آه پرچمدارى جهاد و مبارزه را در برابر وى عهده دار بودند، پى مى

 .يابد قدرت واقعى را در مىآانون پيروزى و 

اين برهه از مبارزات سخت و دشوار، با تمام شرايط و ابعادش، بر فاطمه 
 گذشت و آن مخّدره در پرتو حمايت شوهر و پدر بزرگوارش و با روح )عليها السالم(زهرا

لطيف و احساسات خود و با تالش در خانه و همكارى و مشارآت با پدر ارجمندش در 
شاهد جهاد و مبارزه پدر و صبر و )عليها السالم(فاطمه. ها، زندگى آرد ىرنج و گرفتار

 در )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بردبارى آن حضرت و ناظر مجروح شدن وجود مقدس نبّى اآرم
ديد آه  و شكسته شدن دندان مبارك آن بزرگ مرد بود و با چشم خود مى) ُاحد(جنگ 

گر شهادت عموى پدرش حضرت حمزه   و نظارهمنافقان پدرش را چگونه تنها گذاشتند
 .شير خدا و جمعى از مؤمناِن برجسته و ياران آن حضرت بود



 و صفّيه ـ پس از جنگ ُاحد ـ خدمت )عليها السالم(هنگامى آه فاطمه زهرا: روايت شده
 شرفياب شدند و چشمشان به وجود مقدس پيامبر افتاد )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا

ام وضعّيت  مگذار عّمه) على جان(:  دستور داد)عليه السالم( به على)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدارسول 

صلى اهللا عليه وآله (وقتى فاطمه به رسول خدا.  مرا ببيند او را نگاه دار ولى اجازه بده فاطمه نزدم بيايد

فرياد زد و به نزديك شد و چشمش به پيشانى شكسته و دهان پر از خون پدر افتاد، )وسلم
خشم شديد خدا بر آسانى آه چهره :  گفت پاك آردن خون مشغول شد و همواره مى

 با دست مبارك خود، خوِن )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اآرم. پيامبر خدا را خونين ساختند
 )١٦٥(.گشت ها باز نمى اى از آن پاشيد و قطره گرفت و به هوا مى اش را بر مى چهره

 را پانسمان آند )صلى اهللا عليه وآله وسلم(آوشيد زخم بدن رسول خدا  مى)عليها السالم(فاطمه
ريخت و فاطمه   بر زخم آب مى)عليه السالم(و از خونريزى جلوگيرى به عمل آَوَرد، على

داد و زمانى آه دخت رسول خدا از بند آمدِن خون مأيوس شد قطعه  مىآن را شستشو 
حصيرى را در آتش سوخت و به خاآستر تبديل شد و خاآستر آن را بر زخم نهاد تا 

 )١٦٦(.خونريزى قطع شد

خويش  با روح و احساسات لطيف )عليها السالم(تاريخ حاآى است آه زهراى مرضيه
در موارد بسيارى از مبارزات و صبر و بردبارى و جهاد پدر، با آن بزرگوار تشريك 

 .مساعى داشت

 در بازگشت از نبردى، با ورود به )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اآرم: روايت شده
شهر، داخل مسجد شد و دو رآعت نماز بجا آورد و آن گاه ـ طبق معمول ـ قبل از رفتن 

ى همسرانش، به خانه زهرا رفت تا از وى ديدار و از ديدنش شادمان گردد ها به خانه
 با مشاهده آثار خستگى زايد الوصفى در چهره پدر بزرگوار، )عليها السالم(ولى زهرا

چرا گريه ! فاطمه جان:  پرسيد)صلى اهللا عليه وآله وسلم(نگران شد و به گريه افتاد، رسول خدا

 :حضرت فرمود.  بينم رنگ چهره مبارآت زرد شده است مى! پدر جان:  عرضه داشتآنى؟ مى

اى چه از ِخشت و ِگل  خداى عّز وجّل پدرت را به رسالتى برانگيخته آه وارِد هر خانه! فاطمه جان

و چه از چادِر موئين خواهد شد، به عّزت در ايمان و يا به ذّلت در آفر و بدين ترتيب رسالت پدرت 

 )١٦٧(.اهد گرفتزمين را فرا خو همه ُآره

عليها (مهر و عاطفه و توجه و عنايت و ايثار و از خود گذشتگى و مشارآت زهرا

ها و   با پدر بزرگوارش به عنواِن رهبر و پيامبر عظيم الشأن اسالم در سختى)السالم
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 آه در آنار )صلى اهللا عليه وآله وسلم(روزى رسول خدا. ها، محدود به همين نمى شدتنگنا
يارانش براى سنگر بندى مدينه و حراست از اسالم، مشغول حفر خندق بود فاطمه 

 آه قرص نانى در دست داشت خدمت پدر رسيد و آن را به دست )عليها السالم(زهرا
 عرضه اى؟ چه برايم آورده! فاطمه جان:  فرمود) وسلمصلى اهللا عليه وآله(حضرت داد، رسول خدا

صلى اهللا (رسول خدا.  ها را براى فرزندانم پخته بودم و قرصى از آن را براى شما آوردم اين نان: داشت

 )١٦٨(.نهد اين نخستين غذايى است آه پدرت پس از سه روز در دهان مى! دخترم: فرمود)عليه وآله وسلم

دهد  اين گونه عملكرد، پرتوى درخشان از جهاد و مبارزه يك زن مسلمان ارائه مى
 به )صلى اهللا عليه وآله وسلم( آن را در پرتو حمايت رسول خدا)عليها السالم(آه زهراى مرضيه
ا جويد و دوش آن مخّدره براى تقويت دين با تمام توان مشارآت مى. َمنّصه ظهور رساند

پردازد  دوش پدر و همسر و فرزندانش در يك عرصه و يك خندق، به جهاد و مبارزه مى
هاى بعدى مسلمانان، درسى عملى بنگارد تا اين نسل به  تا در صفحات تاريخ براى نسل

دور از هوا و هوس و بيهوده گرايى و تباهى به زندگى برخاسته از ايمانى آه اساس و 
 .تى است، پى ببرد و آشنا گردداش، توحيد و يكتا پرس پايه

 

  در فتح مكه)عليها السالم(زهرا. ب 

 شاهد سر فرود آوردن بخش )عليها السالم(آن گاه آه بانوى بانوان حضرت فاطمه
عظيمى از مردم جزيرة العرب تحت قلمرو حكومت اسالمى و گرايش به رسالِت پدر 

اين قريش بود آه با آن همه اآنون . آرد بزرگوارش بود، احساس ُسرور و شادمانى مى
گستاخى و غرورش يكى از سران خود را به يثرب پايتخت و مرآز اسالم اعزام 

صلى اهللا عليه وآله (اى آه در سفر عمره رسول خدا دارد تا جهت تمديد مدت پيمان نامه مى

ه صلى اهللا عليه وآل( هجرى در حديبيه به امضاى دوطرف رسيد،با نبّى اآرم٦ در سال )وسلم

 .گفت و گو و مذاآره آند)وسلم

قريش پس از پيمان شكنى خود نسبت به قراردادى آه به امضاى دوطرف رسيده 
بود، رئيس خود ابوسفيان را به مدينه فرستادند تا درخواست قريش را بر پيامبر عرضه 

گروهى از نشنيد، به )صلى اهللا عليه وآله وسلم(آند ولى از آن جا آه پاسخى از رسول خدا
مسلمانان پناه جست و هيچ آس حتى دخترش رمله همسر پيامبر او را پناه نداد، به 

صلى اهللا عليه ( متوسل شد تا در پيشگاه رسول خدا)عليها السالم( و فاطمه زهرا)عليه السالم(على

هيچ يك، درخواست )عليهم السالم( برايش وساطت آنند و امام على و زهرا و حسنين)وآله وسلم
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و را پذيرا نشدند وقتى ابوسفيان از پناه جستن به مسلمانان مأيوس شد، نوميد و ترسان و ا
 .شكست خورده، با ناآامى و خوارى و ذّلت به مكه بازگشت

 از برخورد پدر بزرگوارش با ابوسفيان، يقين حاصل آرد )عليها السالم(زهراى اطهر
صلى اهللا (ه نزديك شد و رسول اآرمآه حضرت به زودى مكه را خواهد گشود، اّيام فتح مك

صلى اهللا عليه ( با سپاهى به استعداد ده هزار تن از مسلمانان آه پرچم رسول خدا)عليه وآله وسلم

 در دست داشت، رهسپار )عليه السالم(اش على بن ابى طالب  را پسر عمو و وصى)وآله وسلم
 مسلمان، پدر بزرگوارش را  نيز به همراه ديگر زنان)عليها السالم(مكه گرديد و فاطمه

 در آنار پدر ارجمند خويش، از پيروزى و )عليها السالم(آرد، حضرت زهرا همراهى مى
ديد و  ها را زير پاى پدر مى وى بت. ظفِر به دست آمده در فتح مكه، شاد و مسرور بود

تو برادرى بزرگوار و پسر برادرى : گفتند جستند و مى قريش به آن حضرت پناه مى
 .توانيد برويد شما آزاديد، مى: فرمود مند هستى و پدرش در پاسخ آنان مىارج

 در آنار پدر عزيز خود در مكه سپرى )عليها السالم(روزهايى را آه زهراى مرضيه
آرد، سرشار از خاطره بود، فاطمه خاطره دورانى را آه مشرآان، پدر بزرگوار و  مى

آورد و از  ه محاصره در آوردند به ياد مىيارانش را تحت تعقيب قرار داده و در شعب ب
 .ها داشت مادرش خديجه و عموى پدرش ابو طالب، خاطره

 در آن مسافرِت پيروزمندانه، شاهد متالشى شدن و انهدام دژها و )عليها السالم(فاطمه 
هاى قبايل هوازن و ثقيف و هم پيمانان آنان بود آه تا آن روز هم چنان بر  قلعه

ديد آه اموال و دارايى و  خود نسبت به اسالم باقى مانده بودند و مىگيرى سخت  موضع
 .ها در جنگ ُحنين به غنيمت مسلمانان درآمد زنان و فرزندان آن

 به اتفاق پدر و همسر خويش به مدينه انصار بازگشت )عليها السالم(بدين ترتيب، فاطمه
بانوى . شاوندان را ترك گفتو مكه َتفّرجگاه دوراِن آودآى خود و زادگاه خاندان و خوي

بزرگ اسالم دو سال پس از اين مسافرت تاريخى آه از بهترين روزهاى عمر شريفش 
آمد، زندگى آرد، زيرا اسالم در اين برهه در آليه نقاط جزيرة العرب  به شمار مى

 )١٦٩(.شد مى گسترش يافته و برترين دين و آيين الهى تلقى

 

 حجة الوداع . ٣

هايش سپرى و سال دهم  ها و تلخكامى ها و شيرينى آن روزها، با همه خوشى
 در اين سال، عموم مسلمانان را براى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(هجرت فرا رسيد، نبّى اآرم
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ن حجة الوداع انجام داد، و احكام و مناسك حج را به انجام مناسك حج فرا خواند و با آنا
عليها (آنان آموخت و در بازگشت، آارواِن حاجيان در غدير خم توقف آرد و رسول اآرم

بر فراز منبرى از جهاز شتران قرار گرفت و پس از بيان مقدماتى متعدد، با صداى )السالم
 :بلند اعالن آرد

!  بودم، اينك على، موال و صاحب اختيار اوست، خداياآن آس آه من موال و صاحب اختيار او

 .دوستدارانش را دوست و دشمنانش را دشمن دار 

را به جانشينى پس از خود منصوب آرد و سپس به )عليه السالم(و بدين ترتيب، على
بيعت آنند و به عنوان اميرمؤمنان به او اداى احترام )عليه السالم(مسلمانان فرمان داد با على

يند و مسلمانان چنين آردند و پس از انجام بيعت، راهى شهر و ديار خود شدند و نما
 .به مدينه بازگشت)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا

صلى (با فرا رسيدن سال يازدهم هجرى و در روزهاى پايانى ماه صفر، رسول اآرم

اشت به نبرد روميان  احساس بيمارى نمود، وى در آن روزها تصميم د)اهللا عليه وآله وسلم
بپردازد و ُاسامة بن زيد را در عنفوان جوانى به فرماندهى سپاه خويش معين آرد و به 
همه مهاجران و انصار دستور داد به سپاه ُاسامه بپيوندند و آنان را به حرآت به سوى 
 دشمن، تشويق فرمود و برخى را با اسم نام برد تا عرصه را از مخالفان و بدخواهانى آه

در آمين نشسته بودند، تهى گرداند و فرصت را از مخالفاِن خالفت و جانشينى امام 
 . سلب نمايد)عليه السالم(على

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بيشتر مسلمانان در آغاز، تصور آردند بيمارى رسول خدا
عليها (ِصرفًا يك تب عارضى است و به زودى برطرف خواهد شد، ولى فاطمه زهرا

تپيد و گويى روح از  شنيد قلب مبارآش در سينه مى هر گاه صداى ناله پدر را مى)السالم
صلى اهللا عليه وآله (هاى مرگ در وجود مبارك رسول خدا آرد، نشانه بدنش مفارقت مى

پديدار و سخت بيمار شد، آن بزرگوار خود را آماده ديدار با معبود نموده، و در هر )وسلم
رفت و با اهل آن به  فارشاتى داشت و به زيارت بقيع مىمناسبتى به اهل بيت خود س

گفت آه حاآى از نزديك شدن رحلت آن حضرت بود، به ويژه آه  اى سخن مى گونه
صلى اهللا عليه وآله (ها شنيده بود آه پيامبر اآرم  قبًال در برخى مناسبت)عليها السالم(زهرا

به زودى به پيشگاه خدا دعوت ! مردم: فرمود ها مى قالب پند و موعظه يارانش بداندر )وسلم

و در حجة الوداع از پدر شنيده بود آه بر باالى آوه .  شوم و دعوت حق را لبيك خواهم گفت مى
و اين جمله در سال دهم .  شايد سال بعد شما را نبينم:عرفات در جمع مسلمانان اعالن داشت

 .ز آن حضرت شنيده شده بودهجرت مكّرر ا



 در خواب ديد مشغول خواندن قرآن است )عليها السالم(پس از حجة الوداع، شبى زهرا
ناگهان قرآن از دستش افتاد و پنهان گرديد وحشت زده از خواب بيدار شد و رؤياى 

نور : فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خويش را براى پدر بزرگوارش بازگو آرد، رسول خدا

 )١٧٠(.بندم آن قرآن منم، و به زودى از دنيا رخت بر مى! شمم زهراچ

صلى ( در دوران بيمارى رسول خدا)عليه السالم( و امير المؤمنين)عليها السالم(فاطمه زهرا

تا لحظه وفات آن حضرت بيش از همه مردم در آنار نبّى اآرم قرار داشته )اهللا عليه وآله وسلم
: معاذ، از عايشه پرسيد:  روايت شده فرمود)عليه السالم(از على. و به وى نزديك بودند
 هنگام بيمارى و رحلت چگونه بود؟ عايشه در )صلى اهللا عليه وآله وسلم(وضعيت رسول خدا

من هنگام وفات پيامبر، حال او را مشاهده نكردم، دخترش فاطمه اين ! معاذ: پاسخ گفت
 )١٧١(.انى از او بپرسىتو جا حضور دارد مى

 نزد همسران آن )صلى اهللا عليه وآله وسلم( هنگام بيمارى رسول خدا)عليها السالم(فاطمه زهرا
بر پيامبر دشوار است نزد يكايك شما بيايد، : فرمود ها مى رفت و بدان حضرت مى

 )١٧٢(.اشكال ندارد: گفتند

يافت، حضرت در بستر   لحظه به لحظه شدت مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(بيمارى پيامبر 
يافت و  مرگ قرار داشت و زهرا با حضور در آنار پدر، غِم و اندوهش فزونى مى

گاهى به چهره رنگ پريده پدر ! مصيبت تو چقدر اندوه بار است!پدر جان: گفت مى
گشت و گاهى براى  رخسار وى جارى مىهاى گرمش بر  شد و گاهى اشك خيره مى
 .آرد اش دعا مى سالمتى

 چنان فزونى يافت آه از شدت درد از هوش )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بيمارى رسول خدا
ها  اى ديگر اطراف او هستند، بدان رفت، وقتى به هوش آمد ديد ابو بكر و عمر و عده

 ولى آنان به بهانه تراشى پرداختند، مراهى آنيد؟مگر به شما فرمان ندادم سپاه ُاسامه را ه: فرمود
هايى آه براى ماندن در مدينه  آه از راِز دل آنان و نقشه)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اآرم

 :آشيدند تا محور رهبرى اسالمى را بُربايند، آگاه و با خبر بود، بدانان فرمود مى

 . نگارم آه پس از من به دام گمراهى گرفتار نشويدبرايم دوات و آاغذ بياوريد تا برايتان سفارشى ب

هذيان )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا: حاضران به نزاع و آشمكش پرداختند و گفتند
آه [شدت يافته )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بيمارى رسول خدا: گويد و بنا به نقلى عمر گفت مى

و نيازى به سفارش [ى ما آافى است  همان آتاب خدا برا]راند چنين سخنى بر زبان مى
 بدين ترتيب، جمعّيت به اختالف پرداخته و هياهو و سر و صدا به نحوى ]پيامبر نداريم

                                                           
 .٢٣٩ / ١رياحين الشريعه . ١٧٠
 . چاپ مصر١٧٨ / ١االصابة . ١٧١
 .٣٩٠ / ١١عوالم العلوم . ١٧٢



از پيشم برويد، نزد من نزاع و : فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(باال گرفت آه رسول اآرم
 )١٧٣(.آشمكش جايز نيست

 همه اين رويدادها را با دلى پر از اندوه و چشمى اشكبار )عليها السالم(فاطمه زهرا
شاهد بود و گويى آن مخّدره در انتظار روزهايى با رخدادهايى دشوارتر، به سر 

 .برد مى

 

 سفارِش لحظه وداع . ٤

 شدت يافت و لحظات وفات آن )صلى اهللا عليه وآله وسلم(آه بيمارى رسول اآرمآن گاه 
 سر مبارك آن حضرت را در آغوش خود )عليه السالم(بزرگوار فرا رسيد، اميرمؤمنان

نگريست و   از هوش رفت و فاطمه به چهره پدر مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(نهاد، رسول خدا
 :گفت گريست و مى آرد و مى برايش نوحه سرايى مى

شود، پناه و نگاهدار يتيمان و بيوه  آن چهره نورانى آه به احترامش از ابر، درخواست باران مى

 .زنان بود

 چشمان مبارك خويش را گشود و با صدايى ضعيف )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر اآرم
 :به فاطمه فرمود

ْد َخَلْت ِمن َقْبِلِه الرُُّسُل َأَفِإْن َماَت َأْو ُقِتَل اْنَقَلْبُتْم َوَما ُمحمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌل َق(: »قولي! ُبنّية«
 ;)َعَلى  َأْعَقاِبُكْم َوَمن َيْنَقِلْب َعَلى َعِقَبْيِه َفَلن َيُضرَّ الّلَه َشْيئًا َوَسَيْجِزي الّلُه الشَّاِآِريَن

اند، آيا  از او نيز پيامبرانى آمدهمحمد نيز يكى از فرستادگان خدا بود و پيش : اين گونه بگو! دخترآم

گرديد، هر آس مرتكب اين  اگر او از دنيا برود و يا آشته شود، شما به آيين پيشينيان خود باز مى

 )١٧٤(.رساند و خداوند سپاسگزاران را پاداش خواهد داد ترين زيانى به خدا نمى عمل شود آوچك

 به او اشاره )صلى اهللا عليه وآله وسلم( مدتى طوالنى گريست، رسول خدا)عليها السالم(زهرا
آرد تا به وى نزديك شود، فاطمه نزديك شد و پدر با او رازى را در ميان گذاشت آه 

 به )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پس از رحلت رسول اآرم.  از شادى شُكفت)عليها السالم(چهره زهرا
 چه رازى به تو گفت آه حزن و اندوه و )هللا عليه وآله وسلمصلى ا(رسول خدا: وى گفته شد

پدر بزرگوارم به من : ات را در مورد وفات آن بزرگوار برطرف ساخت؟ فرمود نگرانى

پيوندد منم و بعد از پدرم مدت زيادى زنده نيستم و به او  خبر داد نخستين آسى آه از اهل بيتش به او مى

 )١٧٥(.طرف شدن اندوهم گرديدخواهم پيوست، همين جمله سبب بر
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عليهما ( به اّتفاق حسن و حسين)عليها السالم(فاطمه زهرا: از انس روايت شده گفت

 در آن رحلت آرد نزد آن )صلى اهللا عليه وآله وسلم(در همان بيمارى آه رسول خدا)السالم
بزرگوار شرفياب شدند، زهرا خود را روى بدن پدر افكند و سينه بر سينه پدر نهاد و 

 :  به او فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(گريست، رسول اآرم

بر من گريه مكن و به صورت نزنى و آن را نخراشى و مويت را پريشان نكنى و ناله و ! فاطمه جان

: سپس خود به گريه افتاد و عرضه داشت. و دل را به آن چه آه خدا برايت خواسته تسّلى دهشيون سرندهى، 

 .اند هاى من نزد تو و مؤمنين اينان امانت! تو جانشين من ميان اهل بيتم هستى، خدايا! خدايا

نزد )عليها السالم(فاطمه: اند آه گفت بخارى و مسلم در صحاح خود از عايشه نقل آرده
صلى اهللا عليه ( آمد، راه رفتش شبيه پيامبر بود، رسول اآرم)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا

 سپس او را سمت راست يا چپ خود نشانيد و رازى . خوش آمدى! دخترم:  فرمود)وآله وسلم
صلى اهللا (رسول خدا! شگفتا: من به فاطمه گفتم. را با او در ميان گذاشت، فاطمه گريان شد

آنى؟ سپس پيامبر مطالب ديگرى به او  تنها با تو سخن گفت و تو گريه مى)عليه وآله وسلم
تا امروز، شادى و اندوهى اين گونه به هم نزديك، : فرمود و زهرا خنديد، با خود گفتم

مدتى .  سازم من راز رسول خدا را فاش نمى: ماجرا را از فاطمه پرسيدم، او گفت! نديده بودم
پدرم با من رازى در ميان گذاشت و :  از او جويا شدم، وى گفتپس از رحلت پيامبر قضيه را

آرد ولى امسال دو بار عرضه نموده و اين عمل  جبرئيل هر سال قرآن را يك بار بر من عرضه مى: فرمود

تو از اهل بيت من نخستين آسى هستى آه به : بيانگر اين است آه زمان رحلتم فرا رسيده، سپس به من فرمود

آيى، آيا بدين خرسند نيستى آه بانوى بانوان بهشتى  ى و من بهترين آسى هستم آه به ديدارم مىپيوند من مى

 )١٧٦(.باشى؟ و من با شنيدن اين سخن خنديدم

 : از پدر بزرگوارش، روايت آرده آه فرمود)عليه السالم(امام موسى بن جعفر

 رحلت فرمود، پيامبر، على و ) اهللا عليه وآله وسلمصلى(با فرا رسيدن شبى آه فردايش رسول خدا

و سپس او را به خود نزديك ! فاطمه جان: را خواست و فرمود)عليهم السالم(فاطمه و حسن و حسين

آه به طول انجاميد، )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ساخت و پاسى از شب با او راز گفت، سخن رسول خدا

ين از منزل خارج شده و آناِر در ايستادند و مردم پشت در قرار به اتفاق حسن و حس)عليه السالم(على

 .گر على و فرزندانش بودند داشتند و همسران پيامبر نيز نظاره

چه چيز سبب شد آه پيامبر تو را از خانه : آرد و گفت)عليه السالم(عايشه رو به على
 )عليه السالم(علىبيرون آرد و تا اين وقت شب نهان از تو، با دخترش خلوت آرده است؟ 

 : در پاسخ فرمود
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 در خلوت به زهرا فرمود و فاطمه آن )صلى اهللا عليه وآله وسلم(دانم آن چه را رسول خدا من به خوبى مى

باشد، عايشه نتوانست يك آلمه در پاسخ  را از رسول اآرم خواستار بود، مربوط به تو و پدرت و رفقايش مى

 . سخن بگويد)عليه السالم(على

 :فرمايد  مى)عليه السالم(على

رسيدم ديدم آخرين )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ديرى نپاييد آه فاطمه مرا صدا زد، فورى خدمت رسول خدا

آنى؟ اآنون زمان گريه شما  چرا گريه مى! على جان: لحظات عمر شريفش فرا رسيده، پيامبر به من فرمود

سپارم، خداى متعال پيشگاه و جوار  تو را به خدا مى! رنيست، اينك هنگام جدايى من و تو فرا رسيده، براد

خود را برايم انتخاب آرده، گريه و غم و حزن و اندوهم بر تو و فاطمه است آه پس از من حرمتش را 

سپارم و  شما را به خدا مى. اند شكنند، همه مردم بر جور و ستم در مورد شما با يكديگر همدست شده مى

ها را براى تو  ام آن ام و به او فرمان داده نهم، به فاطمه دخترم سفارشاتى آرده  مىامانتى را نزدتان باقى

ام در راستگويى سرآمد است، آن سفارشات را برايت باز خواهد  بازگو آند، آن سفارشات را انجام ده و فاطمه

 . گفت

را بوسه  آن گاه فاطمه را در آغوش گرفت و سرش )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر اآرم
 :زد و فرمود

 ;»فداِك ابوِك يا فاطمة«

 . پدرت بقربانت ! فاطمه جان

 صداى فاطمه به گريه بلند شد، مجّددًا حضرت او را در آغوش آشيد و

 :فرمود

أما واهللا لينتقمّن اهللا رّبي وليغضبّن لغضبك، فالويل ثم الويل للظالمين ، ثّم بكى «
 ;»رسول اهللا

شود، واى  پروردگارم از دشمنانت قطعًا انتقام خواهد گرفت و با خشم تو خشمگين مى! به خدا سوگند

 .  خود، گريان شد)صلى اهللا عليه وآله وسلم(دارند و سپس رسول خدا بر آسانى آه بر تو ستم روا مى

 به گريه افتاد و ) وسلمصلى اهللا عليه وآله(آن گاه آه رسول خدا! به خدا سوگند:  فرمود)عليه السالم(على

اى  از چشمان مبارآش باران اشك باريد و محاسن مبارك و روپوش روى بدنش را تر آرد، تصور آردم قطعه

شد و سر مبارك پيامبر در  از بدنم جدا شده است، در همان حال زهرا در آنار پدر نشسته بود و از او جدا نمى

 . حسن و حسين از راه رسيده و صدا به گريه و شيون بلند آردندآغوش من قرار داشت و به من تكيه داده بود و

ام زيرا  اگر بگويم جبرئيل در آن لحظه در آن خانه بود، گزاف نگفته:  فرمود)عليه السالم(امام على

دانم صداى فرشتگان بود، زيرا جبرئيل در چنين  شنيدم و بى ترديد مى من صداى گريه نا آشنايى را مى

اى از فاطمه  شود، من در آن روز چنان گريه جدا نمى)صلى اهللا عليه وآله وسلم( از رسول خدالحظاتى هيچ گاه

 .ها و زمين به حالش گريستند ديدم آه به گمانم آسمان



خدا جانشين من !  دخترم: )١٧٧( رو به فاطمه آرد و فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(سپس پيامبر

بر شماست و او بهترين جانشين است، سوگند به آسى آه مرا به حق مبعوث گرداند، عرش الهى و فرشتگان 

! يه تو، به گريه درآمدند، فاطمه جانها، با گر هاى موجود در آن ها و زمين و آفريده پيرامون عرش و آسمان

به خدايى آه مرا به حق برانگيخت، تا من وارد بهشت نشوم، ورود خاليق به بهشت حرام است، و تو پس از 

 .من نخستين فردى هستى آه با پوشش، آراسته و مزَّين وارِد بهشت خواهى شد

را به حق مبعوث به رسالت آرد، در آن سوگند به آن آس آه م! چنين مقامى بر تو تهنيت باد! فاطمه جان

روند، در  آورد آه همه فرشتگان مقّرب و پيامبران مرسل از بيِم آن، از هوش مى روز دوزخ چنان َدمى برمى

سكون و ! دهد به عّزتم سوگند خداوند جّبار به تو دستور مى! اى دوزخ: شود آن لحظات به دوزخ اعالن مى

به خدايى آه مرا به ...  عبور آند و وارد بهشت گردد)لى اهللا عليه وآله وسلمص(آرامش ياب تا فاطمه دخت محمد

حق به رسالت برگزيد، حسن و حسين نيز وارد بهشت خواهند شد، حسن سمت راست و حسين سمِت چپ تو 

سازد، و  ترين جايگاه بهشت در پيشگاه خداى متعال همه جا را روشن مى قرار دارد، پرتو نورت از برجسته

چم محمد در دست على بن ابى طالب قرار دارد، به خدايى آه مرا به حق برانگيخته، خود شخصًا با پر

دشمنانت به ستيزه خواهم پرداخت، آنان آه حق تو را غصب آرده و دست از محّبت تو برداشتند و بر من 

ُاّمتم، ! خدايا: دارم ىشوند، عرضه م دروغ بستند پشيمان خواهند شد و در قيامت به سرعت از نزدم پنهان مى

آنان پس از تو سّنتت را دستخوش تغيير و تبديل ساختند و سزاوار آتش دوزخ : رسد آه ُاّمتم آجا رفتند؟ ندا مى

 .گرديدند

 در اين جا به پايان )عليها السالم(سخن از مراحل سه گانه زندگى زهراى مرضيه
صلى اهللا (رجمندش رسول اآرمرسد و مرحله چهارم زندگى آن مخّدره با وفات پدر ا مى

 .پذيرد  آغاز و به شهادت آن بانوى بزرگ پايان مى)عليه وآله وسلم

از آن جا آه اين مرحله ـ با وجود اختصار ـ به بيان مقطع معّينى از زندگى زهراى 
 .پردازد، آن را در قسمتى ويژه و طى چند بخش يادآور خواهيم شد  مى)عليها السالم(اطهر
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 بخش نخست

  پس از پدر)عليها السالم(زهرا

 

 ماجراى سقيفه . ١

 دشوارترين مرحله تاريخ امت )صلى اهللا عليه وآله وسلم(مرحله پس از رحلت نبى اآرم
 .اش زبانه آشيد و طنين انفجارش همه جا پيچيد آمد آه شعله اسالمى به شمار مى

بر شرايط و اوضاع پيچيده و بغرنج آن زمان عناصرى واقعگرايانه و عناصرى با 
رسالت  تبليغ )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اآرم. هاى شخصى حكمفرما بود برداشت

اسالمى را آه از ناحيه خداى عز و جّل به او محّول شده بود، به نحو آامل به پايان 
رساند و وجود شريف آن حضرت عنصر درخشندگى ايمان و سبب آرامش و امنيت و 

آمد، ولى ژرفاى خالء بزرگ جامعه انسانى آه به ابعادى غير  سازندگى به شمار مى
هاى قدرت و رونِد  نديشه افراد متعددى آه به آانونقابل تصّور انجاميد، بعضًا در ا

حرآِت جامعه جزيرة العرب تازه مسلمان، وابسته و نزديك بودند، تبلور داشت و همين 
هاى شديدى بين طرفين   سبب بروز واآنش)عليها السالم(خالء پس از وفات رسول اآرم

 .گرديد حق و باطل

ديدار شد، دليل بر اين بود آه هنوز  نزاع و آشمكشى آه درعرصه جامعه اسالمى پ
. ايمان و اعتقاد به اسالم، با همه ابعاد و حدودش در دل بيشتر مردم جايگزين نشده است

توان آغاز پديده انحراِف دولِت اسالمى دانست آه تا  يكى از نتايج اين آشمكش را مى
 .امروز آثار زيانبارى براى مسلمانان به جاى نهاده است

 سرشار از رويدادهايى متناقض و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(وفات رسول اآرمبرهه پس از 
 در اين برهه، بايد )عليها السالم(در راستاى بررسى زندگى حضرت زهرا. انديشه بود بى

اوضاع عمومى و حوادث و رخدادهاى آن زمان را به ارزيابى بنشينيم تا از البالى آن، 
زا و آثار آن را بر  هاى تأثير گذار و واآنش و قدرتطبيعت جامعه آن روز را بشناسيم 

هايى آه بر او روا   به خصوص و جور و ستم)عليها السالم(اهل بيت عمومًا و فاطمه زهرا
داشته شد، بر ايمان قابل تصور باشد و در اين وادى نخستين موردى آه بدان 



آليه خوريم گردهمايى و آنگره سقيفه و نقش اصلى آن در راستاى  برمى
 .هاى بعدى است آه اين گردهمايى بر مبناى آن تشكيل يافت گيرى موضع

 و بنى هاشم و هوا )صلى اهللا عليه وآله وسلم( و خاندان پيامبر اآرم)عليه السالم(امام على
 و آماده انجام )صلى اهللا عليه وآله وسلم(داران آنان، سرگرم تجهيز پيكر مبارك رسول خدا

ار بودند آه در اين بحبوحه عناصرى آه براى دست يابى به مراسم تدفين آن بزرگو
هاى خود بودند، با ناديده گرفتن اوامر و نواهى الهى آه  قدرت در پى مطامع و خواسته

 .وارد شده بود، از اين فرصت استفاده آردند)صلى اهللا عليه وآله وسلم(بر زبان رسول اآرم

عمر بن خطاب در جمع : نخست: در آن گير و دار، دو نوع حرآت انجام پذيرفت
 با حزن و اندوه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(انبوه مسلمانانى آه در پى رحلت جانسوز پيامبر اآرم

 تجّمع آرده بودند، صريحًا اعالن آرد آه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيرامون خانه رسول خدا
 مرگ تهديد آرد و تا زمانى آه پيامبر از دنيا نرفته و آسانى را آه چنين ادعايى آنند، به
گيرى ترديدآميز خود پا  موضع ابو بكر از بيرون مدينه بدان جا رسيد، هم چنان بر

 .داد فشارى نشان مى

انجمن و گردهمايى انصار در سقيفه بنى ساعده، آه به رياست سعد بن ُعباده : دوم
 .خزرجى تشكيل شده بود

رند آه موضِع عمر با از راه رسيدن ابو تاريخ نگاران و ارباب حديث اتفاق نظر دا
 براى مردم، پايان يافت، زيرا شور و هيجان )...وما محمد اّال رسول... (بكر و قرائت آيه 

عمر فرو نشست و هر دو از خانه پيامبر بيرون رفته و پيكر مقدس آن حضرت را در 
 .اش، رها ساختند برابر خاندان مصيبت زده

و سير حوادث بر آن تأآيد دارد اين است آه آن دو رهسپار ها و شواهد  آن چه قرينه
مكانى شدند آه انصار آن جا را از قبل براى اّتخاذ تدابير الزم، انتخاب آرده بودند و چه 

براى جانشينى پس )عليه السالم(بسا بيشتر انصار از جمله سعد بن ُعباده، آسى را جز على
در نظر نداشتند، چنان آه باوِر توده مسلمانان نيز  )صلى اهللا عليه وآله وسلم(از رسول اآرم

همين بود و هرگز حاضر نبودند از آن حضرت دست بردارند، ولى پس از آن آه براى 
 و دست )عليه السالم(انصار روشن شد سران مهاجران براى دور آردن خالفت، از على

صلى اهللا عليه (رسول خدااند و با ناديده گرفتن سخنان  يابى خود بر آن، دست به تشكلى زده

، در اين اتحاد جديد قريشى قصد دارند روح جاهليت و )عليه السالم( درباره على)وآله وسلم
اى در سير  اى را يك بار ديگر زنده آنند، از سويى انصار به گونه تعّصبات قبيله

رسالت و شخص پيامبر خدا، از جان و مال خود مايه گذاشته بودند آه چنين از خود 



يابى به  ذشتگى و ايثارى را هيچ يك از مهاجرانى آه با طرح و نقشه در پى دستگ
از اين رو، جمعى از انصار به رهبرى . قدرت پس از نبى اآرم بودند، ارائه نداده بودند

سعد بن عباده براى تبادل نظر پيرامون مسأله خالفت و جانشينى، در سقيفه گرد آمدند و 
دارى از سعد بن ُعباده را سر دادند، وقتى خبر گردهمايى اى از آنان شعار طرف دسته

آردند، به  سقيفه توسط برخى از عناصر مخالف سعد بن عباده آه بر ضّد او فعاليت مى
 را ترك گفته و به سرعت خود را به )صلى اهللا عليه وآله وسلم(مهاجران رسيد، خانه رسول خدا

هاى انصار  پا خاست و به بيان ويژگىسقيفه بنى ساعده رساندند، سخنگوى انصار به 
هاى آنان را در راه اسالم، ستود و از مهاجران خواست  پرداخت و عملكرد و جانفشانى

تا نقش انصار را ناديده نگيرند و بخشى از امور مربوط به خالفت را در اختيار آنان 
را ياد آور قرار دهند و پس از او ابو بكر به سخن پرداخت و فضايل و افتخارات قريش 

شد و عملكرد اعراب قبل از اسالم و فخر و مباهات آنان به نياآان قريش را يك بار 
 .ديگر در اذهان مردم زنده آرد

ما مهاجران، نخستين آسانى بوديم : ابو بكر گفت: در روايت عقدالفريد آمده است آه
قش محورى آه به اسالم گرويديم و از افتخاراتى بيش از ديگران برخورداريم، و ن

 از همه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(داريم، شخصّيتمان برتر از سايران و به رسول خدا
عرب جز به فرمان اين قبيله از قريش، گردن : تريم، سپس ادامه داد و گفت نزديك
هايى آه خدا به برادران مهاجر  ها و ويژگى از اين رو، در راستاى فضيلت. نهد نمى

ن به رقابت برنخيزيد، من خرسندم از اين آه شما به يكى از اين دو شما عطا آرده، با آنا
 .تن بيعت آنيد و با دست خود به عمر بن خطاب و ابو عبيده جراح اشاره آرد

گفت ـ  ابو بكر آه ـ درباره قريش و افتخارات آنان به ويژه از مهاجران سخن مى
غنيمت شمرد و بشير آه فرياد بشير بن سعد خزرجى را آه از گوشه مجلس بلند شد، 

! مردم: آتش حسد نسبت به پسر عمويش سعد بن عباده وجودش را فرا گرفته بود، گفت
اش به او سزاوارتر از ديگرانند، به خدا  پيامبر شما از قبيله قريش است و افراد قبيله

 .من در مسأله خالفت هرگز با مهاجران به نزاع و آشمكش نخواهم پرداخت! سوگند

ُمنذر خزرجى به جهت ابراز چنين شيوه دروغين و نفاق و حسدى از ناحيه حباب بن 
بشير در مورد پسر عموى خويش ميان مردم، وى را به شدت مورد اعتراض قرار داد 

اى آه در مورد پسر عموى خود به دل دارد، بر او  بشير بن سعد، با حسد و آينه: و گفت
 زمام خالفت را به )ى اهللا عليه وآله وسلمصل(آيد پسر عمويش پس از رسول خدا دشوار مى

خواهد با صاحب حق، به  دست گيرد، به همين دليل، در نقش آسى ظاهر شده آه نمى



چه نيازى به اين آار داشتى؟ تو با اين ! بشير: آشمكش بپردازد و سپس اظهار داشت
 .سخنان در حقيقت، با زمامدارى پسر عمويت سعد بن ُعباده به رقابت پرداختى

ستيزه جويى به همين مقدار پايان نيافت، بلكه ُاسيد بن ُحضير يكى از سران ُاوس به 
ها برانگيخت و به  هاى جاهلّيت را در دل پا خاست و با سخناِن خود، احساس حقد و آينه

ها  بيان اختالفات و تعّصبات دو قبيله أوس و خزرج آه، بخشش و گذشِت آيين اسالم، آن
به خدا ! اوسيان: ، پرداخت و أوس را مخاطب قرار داد و گفترا خاموش ساخته بود

اگر سعد بن ُعباده را براى يك بار به زمامدارى خويش برگزينيد، براى هميشه ! سوگند
آنند و در امر خالفت هيچ گونه حقى براى شما  خزرجيان بر شما فخر و مباهات مى

 .قائل نخواهند شد

هاى بشير بن سعد آه به اين تقسيم  رى از نعره نيز با بهره و]در اين جا[ابو بكر 
بندى دست زد، با يك دست خود عمر بن خطاب و با دست ديگرش ابو عبيده را گرفت و 

خواهيد بيعت آنيد،  اآنون اين عمر، و اين نيز ابو عبيده، با هر يك مى! مردم: فرياد زد
 بود، ُحباب بن منذر بپا اى آه از قبل ميان آن سه تن طراحى شده پس از پياده شدن نقشه
شما موقعيت خويش را حفظ آنيد و به سخنان اين مرد و ! انصار: خاست و اظهار داشت

هوادارانش گوش فراندهيد آه هيچ گونه حقى براى شما در خالفت قائل نيستند، عمر از 
ما دوستداران و خويشان محمديم، و : سخنان ُحباب به خشم آمد و از جا بلند شد و گفت

ى در مورد خالفت و حكومت پيامبر با ما به نزاع برخيزد، يا به باطل گراييده و يا به آس
 .گناه آلوده شده و يا در ورطه هالآت افتاده است

ُحباب بن ُمنذر با مشاهده ماجرا جويى عمر بن خطاب و گستاخى وى، رو به انصار 
را از اين ديار بيرون ها  اگر مهاجران از درخواست شما سر باز زدند، آن: آرد و گفت

شما به خالفت سزاوارتر از آنان هستيد، مردم، در سايه ! برانيد، به خدا سوگند
شمشيرهاى شما به آيين اسالم گردن نهادند، و سپس شمشير خود را از نيام آشيد و آن را 

من پشتوانه مورد اعتماد، و پاسدار مطمئن اين امر هستم، به : به حرآت درآورد و گفت
بريم و ماجرا را از سر  اگر موافق باشيد يك بار ديگر دست به شمشير مى! سوگندخدا 
در اين جا، جام خشم عمر بن خطاب لبريز شد و تا درگيرى بين دوطرف . گيريم مى

اى نمانده بود آه ابو عبيده جراح براى جلوگيرى از وقوع آشوب به پا خاست و با  فاصله
صلى اهللا (شما نخستين آسانى بوديد آه رسول خدا! اى جماعِت انصار: صدايى آرام گفت

را يارى آرده و از او پشتيبانى نموديد، اآنون نخستين افرادى نباشيد آه سّنت )عليه وآله وسلم
اند و سپس با سخنانى حاآى از خواهش و  آن حضرت را دستخوش تغيير و تبديل ساخته



ه انصار آرام شدند و ميانشان چند تمّنا با آنان به گفت و گو پرداخت و ديرى نپاييد آ
 . دستگى افتاد

دستت : عمر بن خطاب پس از اين گفت و گو فورًا خود را به ابو بكر رساند و گفت
را بده تا با تو بيعت آنم، هيچ آس حق ندارد مقامى را آه رسول خدا به تو ارزانى داشته 

تو :  ابو بكر گفتپا خاست و به ناديده بگيرد و پس از او ابو عبيده جّراح به
 و جانشين وى در )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ترين فرد مهاجران و يار غار رسول خدا برجسته

دو با  نماز گزاردن بر مردم هستى، و ابو بكر دست خود را براى هر دو تن گشود و آن
وى بيعت آردند، سپس بشير بن سعد و گروهى از خزرجيان از جا جسته و با ابو بكر 

نمودند و پس از آنان ُاسيد بن ُحضير و أوسياِن همراهش، بيعت آردند و با سر بيعت 
دادن شعار به سود ابو بكر از سقيفه بنى ساعده بيرون آمدند و در مسير راه به هر آس 

آشيدند و هر آس سر پيچى  گذشتند دست او را گرفته و به دست ابو بكر مى مى
داد و با گرد آمدن   مورد ضرب و شتم قرار مىآرد، عمر بن خطاب او را با تازيانه مى

آردند و بدين سان، بيعت با  هوا داران خليفه اطراف آن فرد، وى را مجبور به بيعت مى
 .ابوبكر به طور ناگهانى و غافلگيرانه با بيشتر مردم انجام پذيرفت

شود آه طرح و نقشه دور ساختن  از مجموع مطالب ياد شده به خوبى روشن مى
 از حكومت و دست يابى ديگران به آن، آن گونه آه از قرائن و شواهد )ليه السالمع(على

پيداست، يك ساعته به وجود نيامده بود و موضعى را آه انصار به رهبرى سعد بن عباده 
چنان آه اين معنا از ; اتخاذ آردند، ناخود آگاه و بدون آمادگى قبلى صورت گرفت

همچنين مشخص شد آه ; با يكديگر داشتند، پديدار بوداختالف و نقطه نظرات مخالفى آه 
ابو بكر و عمر بن خطاب و ابوعبيده جراح به عنوان سران حزب قريش، همان آسانى 

 از آن )عليه السالم(بودند آه براى دست يابى به خالفت و دور ساختن على بن ابى طالب
ن در برابر انصار تنها ترين داليل آنا عرصه، به نقشه و توطئه دست زده بودند و قوى

 :دو دليل بود

 .اند مهاجران، نخستين گروندگاِن به اسالم . ١

 .آيند  به شمار مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(ترين خويشان رسول خدا نزديك . ٢

اين سردمداران پس از اقامه اين دليل و برهان، در حقيقت به محكوميت خويش 
قدرت شمشير و اسالم آوردن و  ار بود خالفت باسخن گفتند زيرا به ادعاى آنان اگر قر

عليه (به آسى تعلق بگيرد، تنها على)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خويشاوندى نزديك به رسول خدا

وى نخستين فردى  شايستگى چنين معنايى را داشت، چون به اتفاق همه مسلمانان، )السالم



صلى اهللا عليه وآله (بود آه به اسالم گرويد و به خدا ايمان آورد و رسالت محمد بن عبد اهللا

 در )صلى اهللا عليه وآله وسلم( را تصديق آرد و طبق موازين پيوند برادرى آه رسول خدا)وسلم
صلى اهللا عليه ( برادر رسول خدا)عليه السالم(مدينه ميان مهاجران و انصار برقرار آرد، على

صلى اهللا عليه (ترين مردم به جان و دل رسول اآرم  و پسر عموى حقيقى، و نزديك)وآله وسلم

 .داد شد و هيچ آس در اين خصوص، ترديدى به خود راه نمى  تلقى مى)وآله وسلم

پيامبر و سابقه وقتى ابو بكر در گفت و گو با انصار، مستند خويش را خويشاوندى با 
صلى (در اسالم قرار داد و عمر و ابو عبيده جّراح را به جهت خويشاوندى با رسول خدا

 و سابقه در اسالم، نامزد خالفت آرد، و شخصيت على بن ابى طالب را )اهللا عليه وآله وسلم
آه آمتر از سه ماه قبل، بالغ بر يكصد هزار تن مسلمان در غدير خم با آن حضرت بيعت 

 .ده بودند، ناديده گرفت، در حقيقت خود، به تناقض گويى آشكارى گرفتار شدآر

 بود و )صلى اهللا عليه وآله وسلم( پسر عموى حقيقى نبّى اآرم)عليه السالم(على بن ابى طالب
صلى اهللا عليه وآله (به اتفاق تاريخ نگاران و ارباب حديث، تنها وى برادر دينى رسول خدا

ها و جهاد و مبارزه  ها و جانفشانى ت، اسالم به سبب فدا آارىرف  به شمار مى)وسلم
سر پا شد و بر شرك و بت پرستى و قريش آه با باز گشت به شيوه نياى )عليه السالم(على

 برخاسته بودند، پيروز شد و اين بار با رسول )صلى اهللا عليه وآله وسلم(خود به جنگ با پيامبر
 متبلور بود، سر ستيز )عليه السالم(در خط و مشى و شخص علىآه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا

 .داشتند

اين قضيه بر ابو بكر آه با نامزد آردن عمر و ابو عبيده، به صحت آاربرد اين 
ولى او و هوادارانش در مورد اين مسأله . شيوه و آفايت آن، اعتقاد داشت، پوشيده نبود
 از صحنه خالفت و )عليه السالم(اختن علىقبًال نقشه آشيده بودند، و در راستاى دور س
ها، با برخى از عناصر مهاجر و انصار از  دست يابى خود به آن با استفاده از همه شيوه

گيرى ابو بكر و  پيش به توافق رسيده بودند، وى با دسته دوم انصار آه موضع
نوشت و هوادارانش، احساسات آنان را برانگيخته بود و براى تبادل نظر پيرامون سر
ابو بكر و . آينده خالفت، در سقيفه بنى ساعده گرد هم آمده بودند، به گفت و گو پرداخت

رفقايش بسان آسى آه از موضع قدرت سخن بگويد و بخواهد خويشتن را هر چند با اين 
 با مردم -  بر ديگران تحميل آند -نوع وارونه جلوه دادن حقايق و سخنان فريبكارانه 

 .سخن گفتند

:  عمر به ابو بكر، بر همين معنا داللت دارد، وقتى ابو بكر به مردم گفتپاسخ
تو : توانند با عمر بن خطاب و ابو عبيده بيعت آنند، عمر فورًا در پاسخ ابو بكر گفت مى



اى را آه رسول خدا  زنده باشى و چنين آارى انجام پذيرد؟ آسى حق ندارد مقام و مرتبه
 )١٧٨(.بگيردبرايت ارزانى داشته، ناديده 

اى بود آه بيعت، با ابو  اين پاسخ، حاآى از برنامه ريزى و توافق قبلى آنان بر شيوه
آوشيد با اين سخن آه رسول  بكر انجام پذيرد و هم زمان با اين، عمر بن خطاب مى

ف  ابو بكر را به جانشينى خود برگزيده، افكار عمومى را منحر)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا
آسى حق ندارد مقام : از اين رو، عمر به ابوبكر گفت. ساخته و در بوته ابهام نگاه دارد

 به تو ارزانى داشته ناديده بگيرد با اين آه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(و منزلتى را آه رسول خدا
تاريخ نگاران قديم و ارباب حديث و راويان مورد اعتمادى آه به بيان زندگى رسول خدا 

اند، هيچ يك ادعا  هاى بعد روايت نموده اخته و احاديث آن حضرت را براى نسلپرد
اى دور ـ به مقام و منزلتى آه  حتى ـ با اشاره)صلى اهللا عليه وآله وسلم(اند آه نبّى اآرم نكرده

اى گفته باشد، بلكه  آوشيد آن را براى ابو بكر اثبات آند، آلمه عمر بن خطاب مى
.  با ابوبكر برعكس ادعاى عمر بوده است)صلى اهللا عليه وآله وسلم(برخورد پيامبر اسالم

نه انجام آارى را به ابو بكر سفارش آرده و نه او را در )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اآرم
صلى اهللا عليه (جايگاهى قرار داده آه برايش امتيازى بر ديگران تلّقى شود و اگر رسول خدا

ها اعزام نمود و  السالسل، ابو بكر را در رأس گروهى از گشتى در غزوه ذات )وآله وسلم
 در همه موارد ياد شده ابوبكر با ]به گواه تاريخ[يا پرچم را در روز خيبر به او سپرد، 

در روزهاى پايانى عمر )صلى اهللا عليه وآله وسلم(شكستى مفتضحانه بازگشت و رسول اآرم
، تصميم گرفت او و عمر بن خطاب را به ديد شريف خود آه زمان رحلتش را نزديك مى

عنوان سربازان سپاه اسالم به فرماندهى ُاسامة بن زيد آه حد اآثر، بيش از بيست سال 
 .گذشت، از مدينه بيرون آند از سن او نمى

صلى اهللا (ولى در مورد نمازى آه ابو بكر برخى روزها در دوران بيمارى رسول خدا

 آورد و ابو عبيده در سخنان خود باانصار بدان اشاره آرد، بايد با مردم به جا)عليه وآله وسلم
با اين آه امامِت در نماز همواره عملى رايج بوده و هست و آوچك و بزرگ و : گفت

اند، بر  شده اهل فضل و آمال و نيز بى بهره گان از علم و دانش، عهده دار آن مى
شود و  بكر بر هيچ يك از مردم نمىفرض آه چنين اّتفاقى افتاده باشد، موجب فضيلت ابو

هاى برجسته و با قداست، به  هاى پيامبران و اولياء و شخصيت چنين عملى از ويژگى
برد   در وضعيتى بسر مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(آيد، از سويى چون رسول اآرم شمار نمى
قامه نماز بايست بستر خويش را ترك گويد، عايشه از پيش خود پدرش را براى ا آه نمى

                                                           
، أنساب ٤٤٤/  ٢، تاريخ طبرى حوادث سال يازدهم ٣٣٥ ـ ٣٣٤ / ٤شرح ماجراى سقيفه را در تاريخ ابن هشام . ١٧٨

، شرح نهج البالغه ابن ابى ١٦٤/  ١، تاريخ ابو الفداء ٥٤ ـ ٥٣ / ٢ ق ٢، طبقات ابن سعد ٥٦٧ ـ ٥٦٣ / ١األشراف 
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 از ماجرا آگاه شد با تكيه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(با مردم فرا خواند ولى زمانى آه رسول خدا
 و عباس با حال تبدار از منزل خارج شد و ابو بكر را از محراب )عليه السالم(بر دست على

ُبرد، با مردم نماز  از شّدت درد و بيمارى رنج مىخويش آنار زد و خود با اين آه 
 .گزارد

اى را آه عقل و منطق پذيراى آن نيست، جمعى از علما و  شگفت آور است مسأله
آنند آه وى را شايسته خالفت  ارباب حديث اهل سّنت براى ابو بكر فضيلتى تلقى مى
 در مورد )ه وآله وسلمصلى اهللا علي(گردانده، در صورتى آه خود به ديدگاه رسول اآرم

ُاحد، احزاب، ُحديبيه، خيبر، ُحنين، تبوك و غدير » يوم الدار« در ماجراى )عليه السالم(على
. در مكه و مدينه، اعتراف دارند)عليه السالم(خم و ايجاد پيمان برادرى بين پيامبر و على

براى )عليه السالم(علىاى به انتخاِب  ولى هيچ يك از اين موارد را نه تنها دليل، بلكه اشاره
دانند، اّما دو رآعت نمازى را  نمى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(منصب خالفت پس از رسول خدا

 با مسلمانان به جا آورده دليل روشنى بر شايستگى وى به ]بر فرض صحت[آه ابو بكر 
مه به هاى الز  و دادن صالحيت)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رهبرى مسلمانان پس از رسول خدا

 .آورند او، به شمار مى

آن چه در روايت زبير بن بّكار آمده داللت دارد آه حرآت انصار و گرد همايى آنان 
در سقيفه، در پاسخ برنامه ريزى مهاجران آه طى آن قصد رسيدن به قدرت داشتند، 

ژه وقتى مردم با ابوبكر بيعت آردند، او را با سان و ر: گويد وى مى. انجام پذيرفته است
به مسجد آوردند، در پايان آن روز جمعى از انصار و گروهى از مهاجران، انجمنى 

 .تشكيل داده و افراد، يكى پس از ديگرى در آن جمع سخن گفتند

هر چند شما از فضايل ! اى جماعت انصار: عبد الرحمان بن عوف اظهار داشت
ده و از سوابق هاى چشمگيرى توسط شما به دست آم زيادى برخورداريد و پيروزى

منديد، ولى افرادى چون ابو بكر و عمر و على و ابو عبيده ميان شما  درخشانى بهره
 .وجود ندارد

ما فضيلت آسانى را آه نام بردى انكار ! اى عبد الرحمن: زيد بن ارقم در پاسخ گفت
د ، ولى ما افرادى چون سعد بن ُعباده رهبر انصار و ُابّى بن آعب را بين خو آنيم نمى

دهد بر او درود فرستد و قرآن را از او  داريم آه خداوند به رسول خود فرمان مى
و معاذ بن جبل از ماست آه روز قيامت پيشاپيش دانشمندان در حرآت است . دريافت آند

گواهى و شهادت او را به جاى دو تن )صلى اهللا عليه وآله وسلم(و خزيمة بن ثابت آه رسول خدا
دانيم ميان آسانى آه از قريش نام بردى  د، ميان ماست و به خوبى مىمورد تأييد قرار دا



افرادى وجود دارد آه اگر در پى خالفت باشد، هيچ آس با او به ستيزه برنخواهد خاست 
 .و او، شخص على بن ابى طالب است

وقتى ابو بكر براى بيعت گرفتن، ابو عبيده و عمر بن : در تاريخ طبرى آمده است
ما جز : نهاد آرد و آن دو به سود ابو بكر آنار رفتند، انصار اعالن داشتندخطاب را پيش

 )١٧٩(.با على بن ابى طالب با ديگرى بيعت نخواهيم آرد

حتى )عليه السالم(اين دو روايت تصريح دارند آه انصار در مورد على بن ابى طالب
نديداى خالفت آرده بودند، هيچ گونه مخالفتى نداشتند و معنايش اگر مهاجران او را آا

گيرى مخالفى آه انصار با ابوبكر در سقيفه اتخاذ آردند، در ازاى برنامه  اين بود موضع
اى بود آه قريش براى دست يابى به خالفت و سلب آن از  ريزى و طرح و نقشه

 .اش، بدان متوسل شده بودند صاحبان قانونى

بعيد نيست سعد بن ُعباده : گويد مى» اهل البيت«فيق ابو علم در آتاب خود استاد تو
هنگامى آه ديد مهاجران حاضر نيستند حق را به اهل آن واگذارند، آن را براى خود 

 .درخواست آرد

صلى اهللا عليه وآله (به هر حال از نگاه اآثريت انديشمندان مسلمان ديدگاه رسول خدا

 و سخنان صريح و مكّرر پيامبر درباره وى، اميرمؤمنان ) السالمعليه(در مورد على)وسلم
عليه (اى آه على دهد به گونه را در حكم شخصى معّين براى خالفت قرار مى)عليه السالم(

 .شخصًا مطمئن بود مسأله خالفت، از او فراتر نخواهد رفت)السالم

داشت خالفت از آِن او  ترديدى ن)عليه السالم(على: در شرح نهج البالغه آمده است آه
خواهد بود و هيچ يك از مردم در اين خصوص با وى َسِر ستيز و نزاعى نخواهند داشت 

 :گويد  و خود در اين باره مى

 دستت را بده تا با تو بيعت آنم، اگر چنين ]!على جان[: عمويش عباس، به او گفت
 با پسر عموى )وآله وسلمصلى اهللا عليه (گويند عموى رسول خدا آارى صورت گيرد مردم مى

پيامبر بيعت آرده و در اين صورت حتى دو تن نيز در مورد بيعت با شما به اختالف 
آيا واقعًا آسى غير از من نيز سوداى ! عمو جان: فرمود)عليه السالم(على.  پردازند نمى

 رسيدن به خالفت دارد؟

 .پى خواهى ُبرد: عباس در پاسخ گفت

من دوست ندارم مردم پشت درهاى بسته با من ! عمو جان:  فرمود)عليه السالم(امام
 .بيعت آنند
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 و همراهان از اين رخداد بزرگ اطالع حاصل آرده )عليه السالم(طبيعى بود وقتى امام
مات و متحير شدند چراآه  با چشم خود ديدند ابو بكر را مانند داماد با شادى و هلهله به 

اش روى   در جمع خانواده)صلى اهللا عليه وآله وسلم(برند و جنازه مقدس رسول خدا مسجد مى
زمين قرار دارد و همسرانش در انتظارند تا پيكر پاك او تجهيز و مراسم خاك سپارى 
وى انجام پذيرد، از سويى با خبر شدند آه ابوبكر در مناقشه با انصاِر مخالِف خويش، به 

 و سابقه گرويدن به اسالم، استناد آرده )صلى اهللا عليه وآله وسلم(خويشاوندى خود با رسول خدا
 .است 

 هر چند به صحت و درستى ادله مهاجران اعتقاد )عليه السالم(در چنين وضعيتى امام
بايست آنان را موظف به پذيرش موضوعى بنمايدآه خود، انصار را به  نداشت ولى مى

ها دليل بى چون و چرا براى آنان  قادر بود ده)عليه السالم(امام. داشتند پذيرش آن وا مى
اقامه نمايد و اين آار در صورتى امكان داشت آه آنان به سخنان منطقى حضرت گوش 

آرد، آنان را از انجام عملى آه به طور جّدى پى گير  فرا داده و داليلى آه وى اقامه مى
مان دليلى آه مهاجران بر انصار  با ه)عليه السالم(با اين همه، امام. داشت آن بودند، باز مى

 در مورد )صلى اهللا عليه وآله وسلم(فايق آمدند و با استناد به سخنان و تصريحات رسول خدا
صلى اهللا (خود و سابقه درخشان و جهاد و مبارزه و پيمان برادرى خويش با رسول اآرم

اع نمود و در اين ، با آنان به احتجاج پرداخت و هم چنان از حق خويش دف)عليه وآله وسلم
بانوى بانوان در آنار شوهر در صدد باز )عليها السالم(راستا همسرش زهراى مرضيه

 .گيرى هداياى خود و حق خالفِت شوهر، برآمد پس

پس از بيعت مردم با ابو بكر، ابوسفيان با سخنانى هيجانى، : اند  اغلب راويان آورده
آرد و مخالفانش را مورد تهديد قرار داد و  اعالن )عليه السالم(پشتيبانى خود را از على

عليه (مدينه را از سواره و پياده پر خواهم آرد، البته بر امام على! به خدا سوگند: گفت

 پوشيده نبود آه ابوسفيان با اين آار قصد جنگ افروزى ميان مسلمانان دارد تا فتنه )السالم
و نفاق را در دل نهان و آشوب را دامن بزند شايد براى وى و امثالش آه شرك 

اند، فرصتى به وجود آيد و در آن گير و دار به اهداِف خصمانه خود نسبت به  ساخته
ها با  اسالم و پيروان آن آه ابوسفيان بيست سال با آنان جنگيد، دست يابند وى آه سال

مسلمانان مبارزه آرد سرانجام خود و همسرش هند جگرخوار آن گونه آه ميان مسلمانان 
روف است در سال فتح مكه و در تنگناترين موقعيت، بسان فردى شكست خورده و از مع

هايى به دل  همه جا درمانده، مجبور به ورود در جرگه مسلمانان شدند ولى حقد و آينه
 .داد داشتند آه گاه گاهى خود را نشان مى



عليه (امير المؤمنين: در روايت طبرى و ابن اثير در آامل، آمده است آه

 :ابوسفيان بن حرب را مورد نكوهش قرار داد و فرمود)لسالما

اى  ها بد خواه اسالم بوده تو با اين آار هدفى جز ايجاد فتنه و بلوا ندارى و سال! به خدا سوگند! ابوسفيان

 )١٨٠(.و ما نيازى به يارى تو نداريم

 

 

 

 نتايج سقيفه . ٢

 :رخدادهاى سقيفه موجب به وجود آمدن سه جناح مخالف شد

آه با خليفه و رفقايش در سقيفه بنى ساعده به نزاع و مشاجره پرداختند ; انصار . ١
و ميان آنان بحث و مناقشه درگرفت و به سبب ريشه دار بودن تفكر وراثت دينى در 

اى در دلشان به  بات قبيلهذهن اعراب و اختالفى آه ميان خوِد انصار به سبب نفوذ تعّص
 )١٨١(.شد وجود آمد، ماجراى سقيفه به سود قريش تمام

ابو بكر و رفقايش در نزاع و آشمكش سقيفه، بر سر موضوعى آه آن را حق خود 
ان، اى نمودند آه در نظر بسيارى از مسلمان دانستند، دفاع خويش را متوجه نقطه مى

صلى اهللا عليه وآله (زيرا وقتى قريش، عنواِن قبيله و نزديكان رسول خدا. داراى مقبوليت بود

آشيد، به طور طبيعى از ساير مسلمانان به خالفت و حكومِت آن   را يدك مى)وسلم
اش از گرد  ابو بكر و دار و دسته: توان گفت حضرت سزاوارتر بود و در حقيقت مى

 :ت بهره بردندهمايى انصار از دو جه

اى را اتخاذ آردند آه بدانان اجازه  انصار با عملى آه انجام دادند، شيوه: نخست
 قرار گيرند و فرمانش را گردن )عليه السالم(داد از آن پس در صف هوا داران على نمى

 .نهند و از سزاوارى وى به خالفت َدم بزنند

و دمساز شد آه وى را تنها اى براى ابو بكر مهيا  شرايط و اوضاع به گونه: دوم
مدافع حقوق مهاجران در گرد همايى سقيفه قرار داد و هيچ شرايطى مانند شرايط سقيفه 

آرد زيرا افراد سرشناس و صاحب نفوذ مهاجران آه در صورت  منافع او را تأمين نمى
داد، در جلسه شرآت  اى را به دست نمى حضورشان، سقيفه در آن روز چنين نتيجه

 .نداشتند

                                                           
 .٢٩٧ ـ ٢٦٠ / ١سيرة االئمة االثنى عشر . ١٨٠
 . چاپ دار الفكر بيروت٢٥ / ٤تاريخ طبرى . ١٨١



بدين سان، ابو بكر از سقيفه بيرون آمد و آليه مسلمانانى آه در مورد خالفت با نقطه 
آمد با  ها دشوار مى نظرات وى موافق بودند و يا پذيرش زمامدارى سعد بن ُعباده بر آن

 .وى دست بيعت داده بودند

امويان و در رأس آنان ابوسفيان آه در صدد اختصاص سهمى در حكومت براى  . ٢
خواستند بخشى از ارج و احترام سياسى گذشته خود در  ود بودند، بدين وسيله مىخ

به مخالفت ) اش ابو بكر و دار و دسته(زمامداران حكومت . جاهلّيت را باز گردانند
امويان و تهديدهاى ابوسفيان و سخنان هيجانى وى در بازگشت از سفرى آه رسول خدا 

بود، اعتنايى نكردند زيرا به سرشت و طبيعت و او را براى جمع آورى زآات فرستاده 
هاى سياسى و مادى بنى امّيه آشنايى داشتند و جلِب حمايت و همكارى آنان در  خواسته

 اى بود چنان آه ابو بكر اين آار را انجام داد و از پيش آنار حكومِت موجود، آار ساده

هايى را آه از مسلمانان  و زآاتتر ـ با اجازه عمر، تمام اموال  خود ـ يا به تعبيرى دقيق
جا بدو بخشيد و پس از آن نيز بخشى از آارهاى حكومتى  نزد ابوسفيان وجود داشت، يك

 .را در تعدادى از مراآز مهّم دولتى در اختيار امويان قرار داد

عّمار، سلمان، ابوذر، مقداد، : هاى برگزيده آنان مانند بنى هاشم و شخصيت . ٣
هاى ديگرى از مردم آه به حكم الهى و نحوه  و دسته) م اجمعينرضوان اهللا عليه(

صلى (سياستى آه در اسالم با آن خو گرفته بودند، بنى هاشم را وارث طبيعى رسول خدا

 )١٨٢(.دانستند  مى)اهللا عليه وآله وسلم

آنيم آه حزب حاآم در همگرايى با انصار و امويان و جلب حمايت  مىمالحظه 
ولى اين موفقيت و پيروزى، آن حزب را به تناقض فاحش ;  آنان، به پيروزى دست يافت

داشت آه خويشاوندى با  سياسى آشاند، زيرا شرايط موجود سقيفه، حاآمان را بر آن مى
أله خالفت مالك خاصى تلّقى آنند و وراثت را  را در مس)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا

براى رهبرى دينى به عنوان يك اصل مورد تأييد قرار دهند ولى پس از ماجراى سقيفه 
وضعيت دگرگون شد و مخالفت با آن، رنگ و نوع تازه و بسيار روشنى به خود گرفت 

بايل عرب به رسول ها بود، از ساير ق اين دليل آه پيامبر از آن: بدين معنا آه اگر قريش
آمدند، بنا بر اين بنى  تر و سزاوار جانشينى او به شمار مى نزديك)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا

 سزاوارتر از بقيه قريش )صلى اهللا عليه وآله وسلم(هاشم به خالفت و جانشينى پيامبر اآرم
 در سخنان خود بدان )عليه السالم(بودند و اين مطلب عينًا همان موضوعى است آه على
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صلى اهللا عليه وآله (اگر مهاجران با استناد به خويشاوندى رسول خدا: اشاره آرد و فرمود

توانيم بر ضد خوِد مهاجران به   بر انصار اقامه دليل آردند، ما نيز به همان دليل مى)وسلم
د، آه در آن اگر دليل و برهان مهاجران حقى را ثابت: استدالل بپردازيم و اعالن داشت

ها و گر نه انصار بر ادعاى خود باقى  اين صورت اين حق تنها از آِن ماست، نه آن
و ابن عباس اين بخش را در گفت و گوى خود با ابوبكر به روشنى بيان . خواهند ماند

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ما از شجره رسول خدا«گويى  تو آه مى: آرد و به ابو بكر گفت
ولى ما شاخسار ; مانيد  پايه است، بلكه شما به همسايگان آن درخت مىسخنى بى» هستيم

 على آه رهبرى جناح بنى هاشم را در مخالفت با سقيفه )١٨٣(.آن درخت مبارك هستيم
عهده دار بود، ترس و وحشت سختى در دل حاآمان ايجاد آرده بود، زيرا شرايط خاص 

 .داد  انجام دو گونه آار مثبت بر ضد حكومت موجود، يارى مىآن حضرت وى را بر

امويان و افرادى نظير ُمغيرة بن ُشعبه به : پيوستن احزاب مخالفى مانند: يكى
ها با بهاى  ، آه آراء خود را به معرض فروش گذاشته و بر َسِر سوداى آن)عليه السالم(على

و گو شده بودند، اين واقعيت را از هاى گوناگونى وارد مذاآره و گفت  گزاف، با جناح
سخنانى آه ابوسفيان روز ورودش به مدينه در مورد خالفت برآمده از سقيفه، عنوان 

توان به خوبى دريافت، زيرا   داشت مى)عليه السالم(آرد و گفت و گويى آه با على
 آرد، ولى  را به شورش ترغيب مى)عليه السالم(ابوسفيان امام

  داشت و زمانى آه خليفه اموال مربوط به مسلمانان راخود به خليفه تمايل

 آه ابوسفيان در سفرش جمع آورى آرده بود به خودش بخشيد و او

اندوزى و مال  بدين ترتيب، زر. دارد نيز سكوت اختيار آرد، پرده از اين حقيقت برمى
 .پرستى، سايه شوم خود را بر سر گروهى از مردم آن روز فرو افكنده بود

 اگر دست به چنين آارى زده بود با هزينه آردن )عليه السالم(ح است آه علىپرواض
صلى اهللا عليه (خمس و محصوالت مزارع خود در مدينه و درآمد آالن فدك آه رسول خدا

هاى اين افراد را  توانست خواسته  آن را برايش به جاى نهاده بود، به خوبى مى)وآله وسلم
 .برآورده سازد

 امكانات آن را در اختيار داشت و در )عليه السالم( مقاومتى آه علىجنبه ديگر: دوم
 :آند آن جا آه فرمود سخن خود بدان اشاره مى

 ;»احتّجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة«
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 . اش را از بين بردند درختى بود آه ميوه) مهاجران(پايه استدالل آنان 

 يك پارچه در ستايش منظور از سخن حضرت اين بود در آن روز افكار عمومى آه
صلى اهللا (اهل بيت پيامبر و اعتراف به برترى و حقانيت و خويشاوندى آنان به رسول خدا

 به )عليه السالم(مهيا بود، در عرصه اين مخالفت، پشتوانه محكمى براى على)عليه وآله وسلم
 )١٨٤(.آمد شمار مى

 

 راه آارهاى حكومت

 )عليه السالم(سلِب تواِن مالى على:  نخستين راهكار

زيرا شهرهايى . حزب حاآم، خويش را در وضعيت مالى فوق العاده دشوارى يافت
شد تا استقرار آامل ارآان حكومت نوپا در  ها بودجه آشور جمع آورى مى آه از آن
به اطاعت و فرمان حكومت جديد در نيامده ) )صلى اهللا عليه وآله وسلم(مدينة الرسول(پايتخت 

به عنوان مثال اگر ابوسفيان يا . در حاليكه شهر مدينه هنوز آامًال تسليم حكومت نشده بود
ديگران روزى رأى موافق خويش را به حكومت فروخته بودند، اين امكان وجود داشت 

ده و برهم آرد، معامله را فسخ آر ها عرضه مى آه اگر آسى بهاى بيشترى بر آن
 ساخته بود )عليه السالم(زدند و پرداخت چنين بهايى هر لحظه از تواِن مالى على مى

بنابراين بايستى در اين صورت اموالى آه به عنوان يكى از منابع تهديد آننده منافع 
رفت ـ از على آه در آن لحظات آمادگى مقابله نداشت ـ سلب  حزب حاآم به شمار مى

مكارى انصار در حمايت از خليفه، تضمين گردد و تواِن مالِى مخالفان شد، تا اينكه ه مى
اى از طمع ورزان دنيا پرسِت آن روز، به تحليل برده و  در تأسيس حزب از دار و دسته

 .به ضعف آشانده شود

چنين ارزيابى از سياست گروه حاآم را تا زمانى آه با نحوه سياست دلخواه آنان 
دانيم افرادى چون ابو بكر آراء حزب اموى را با  ى آه مىسازگارى داشت و تا زمان

آردند، نبايد  پول و اعطاى ُپست و مقام و حاآميت دادن پسر ابوسفيان، خريدارى مى
وقتى ابو بكر به خالفت دست : در تاريخ آمده است. بعيد دانسته و آن را ناديده گرفت

مربوط به فرزندان عبد مناف ما را به ابوفصيل چكار؟ خالفت : يافت، ابوسفيان گفت
است هنگامى آه به ابوسفيان خبر دادند آه ابو بكر به پسرت فرمانروايى داده، در پاسخ 

 )١٨٥(.اش را به جا آورده است بنا بر اين، حق خويشاوندى: گفت

                                                           
 .٨٦فدك فى التاريخ از شهيد سيد محمد باقر صدر . ١٨٤
 .٢٨ / ٤تاريخ طبرى . ١٨٥



 

 )عليه السالم(رويايى با مخالفت امام: دومين راه آار

 بردِن عنصر دومى آه سبب قدرت و تواِن جناح مخالف حزب حاآم براى از ميان
 :شد، بر سر دو راهى قرار گرفت مى

به هيچ وجه جايگاه و ارزشى براى اصل خويشاوندى با :  ـ در موضوع خالفت١
آه ابو بكر  قائل نشود آه در اين صورت رداى قانونى را )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا

 .َآْند در سقيفه بر اندام خالفت خود پوشانده بود،برمى

 ـ خود، به تناقض گويى افتد و بر اصول اعالن شده در سقيفه هم چنان پاى بند ٢
بماند و هيچ گونه حقى براى بنى هاشم منظور ندارد و در برابر بزرگان مسلمانان، 

د آه مخالفت آنان، با حكومت و خالفِت امتيازى براى آنان قائل نشود و يا وقتى قائل شو
وقت آه مردم با آن بيعت آرده بودند، نوعى رو يا رويى تلقى شود و بدين ترتيب آسى 

 .به يارى آنان برنخيزد

هيئت حاآمه راه دوم را برگزيد تا بر آراء و نظرياتى آه در گردهمايى انصار 
مخالفتشان پس از بيعت  اين بهانه آهترويج آرده بودند، پا بر جا بمانند و مخالفان را به 

مردم با خليفه، جز بلوا و آشوبگرى آه در عرف اسالم تحريم شده معناى ديگرى ندارد، 
 )١٨٦(.سرآوب نمايند

 

 هاى عملى مخالفت

ون بر طرح و بريم افز با نگرشى دقيق بر سياست اين حكام و فرمانروايان، پى مى
صلى اهللا (هايى آه براى به ضعف آشاندن تواِن اقتصادى خاندان رسول خدا برنامه ريزى

 انجام داده بودند، از همان نخستين لحظات، سياست مشخصى را در قبال اين )عليه وآله وسلم
هاشم را در راستاى مخالفت با دستگاه  خاندان در پيش گرفتند تا انديشه و تفكرى آه بنى

آرد، از ميان بردارند چنان آه صداى خوِد جناح مخالف را آه  آم تقويت مىحا
آمدند، در بوته خاموش   به شمار مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(ترين افراد به رسول خدا نزديك
 .ساختند

توان الغاء و از ميان بردن امتيازات خاندان بنى هاشم و  هدف اين سياست را مى
لص آن از مراآز مهم دستگاه دولت اسالمى آن روز و سلب دور ساختن هواداران مخ
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مقام و منزلت و جايگاه بلند آنان در ذهنّيت جامعه اسالمى دانست، آه اين نظريه به 
 :هاى متعدد تاريخى بستگى داشت پديده

اى رسيد آه   به پايه)عليه السالم(رفتار خشونت بار خليفه و طرفدارانش با على . ١
 در آن حضور داشته باشد، )عليها السالم(انه آن حضرت را هر چند فاطمهعمر تهديد آرد خ

 و هيچ يك از )عليها السالم(معنا و مفهوم اين سخن اين بود آه فاطمه. به آتش خواهد آشيد
خاندان بنى هاشم در نظر سلطه حاآم از چنان حرمتى برخوردار نيستند آه موجب شود 

قيفه با سعد بن ُعباده انجام داد و دستور قتل وى حكومت، همان رفتارى را آه در روز س
از جمله موارد اين رفتار . را صادر آرد، درباره آنان نيز به اجرا درنياورد

 ارائه داد و وى )عليه السالم(توان يافت آه خليفه از على آميز را در توصيفى مى خشونت
 تشبيه آرد،  و عمر در آمال  روشنى به )١٨٧(را آانون فتنه تلّقى آرد و به ُاّم طحال

 . از ما و شماست)صلى اهللا عليه وآله وسلم( گفته بود آه رسول خدا)عليه السالم(على

خليفه، هيچ يك از بنى هاشم را در امور مهّم دولتى شرآت نداد و بر وجبى از  . ٢
ان در اين خصوص خاك پهناور مملكت اسالمى فرمانروايى نبخشيد در صورتى آه اموي

اى آه ميان خليفه دوم و ابن  از سهم بزرگى برخوردار بودند، از ال بالى بحث و مناقشه
عباس رخ داد و خليفه، بيم و وحشت خود را از فرمانروايى دادن ابن عباس بر شهر 

توان دريافت آه اين قضيه زاييده سياستى حساب  ابراز داشت، به روشنى مى» ِحْمص«
 زيرا خليفه از آن بيم داشت آه اگر بنى هاشم در مراآز آشور اسالمى شده بوده است

فرمانروايى يابند و پس از مرگ او نيز بر سر قدرت بمانند، خالفت به سرنوشتى آه بر 
 )١٨٨(.خالف ميل او بود دچار گردد

ه خود، وى را به فرماندهى سپاه برگزيده و خليفه، خالد بن سعيد بن عاص آ . ٣
براى فتح شام بدان سامان گسيل داشته بود تنها بدين جهت از فرماندهى بر آنار آرد آه 
عمر بن خطاب گرايش و تمايل خالد بن سعيد را به بنى هاشم و خاندان پيامبر و موضع 

 . آردخالد را پس از وفات رسول خدا در قبال اهل بيت، به خليفه گزارش

آوشيد بنى هاشم را با ساير مردم، برابر قلمداد آند و  بنا بر اين، هيئت حاآمه مى

 را از آنان باز ستاند تا با اين ترفند )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اختصاص خويشاوندى رسول خدا

اى آه بنى هاشم را در راستاى مخالفتشان با حكومت، تقويت و پشتيبانى  تفّكر و انديشه

 در آن لحظات )عليه السالم(د، از ميان بردارد، هر چند حكام اطمينان داشتند آه علىآر مى
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گذشت بر ضد آنان نخواهد شوريد، ولى از قيام و شورش آن  دشوارى آه بر اسالم مى

رسيد آه در  حضرت پس از آن دوران، هر لحظه آسوده نبودند و طبيعى به نظر مى

ها پيشى   در جنگى ويرانگر بر آن)عليه السالم( امامزمان برقرارى آرامش و قبل از آن آه

و قدرت معنوى آن حضرت، سرعت » فدك«گيرد، در جهت نابود سازى توان مادى 

 .عمل به خرج دهند

پس از انجام اين آار با عقل سازگار بود آه خليفه برخورد تاريخى خود را با  . ٤

در اين برخورد دو هدف با .  در ماجراى فدك، عملى سازد)عليها السالم(حضرت زهرا

گيرى بر دو خط اصلى سياست خليفه استوار  يكديگر رويارو قرار گرفته و اين موضع

 بگيرد، او را بر )عليها السالم(زهرا هايى آه سبب شد وى فدك را از فاطمه بود زيرا انگيزه

ز سالحى ادامه آن طرح وا داشت تا بدين وسيله ثروتى را آه از ديد فرمانروايان آن رو

آرد، از دشمن بربايد در  شد و حكومت وى را از نظر مالى تقويت مى نيرومند تلقى مى

غير اين صورت چه چيز سبب شد آه خليفه فدك را تسليم زهرا نكند با اين آه آن مخّدره 

هاى خير و منافع  اى قطعى متعهد شده بود محصوالت و درآمد فدك را در راه به گونه

تعّهدى را آه )عليها السالم( آرى، خليفه از آن بيم داشت آه فاطمه زهراعمومى هزينه آند؟

اى توجيه آند آه با هزينه محصوالت فدك در راستاى امور سياسى،  سپرده بود به گونه

رسيد آه فدك به همه مسلمانان  سازگار باشد، وانگهى اگر فرضًا صحيح به نظر مى

 آه خليفه با چشم پوشى از سهميه صحابه، تعّلق داشت، بنا بر اين، چه عاملى سبب شد

خواست با  برنيامد؟ آيا جز اين آه خليفه مى)عليها السالم(در پى جلب رضايت فاطمه زهرا

 توان يافت؟ درآمِد فدك، خالفت خويش را تقويت آند، توجيه ديگرى براى آن مى

مردم را )عليه السالم( آن گاه آه اميرمؤمنان)عليها السالم(نيز هر گاه پى برديم فاطمه زهرا

خواند، حامى و پشتيبان قوى همسر خويش تلقى شده و در راستاى  به سوى خود فرا مى

 در خالفت، براى ياران آن حضرت دليلى قابل استناد )عليه السالم(اثبات حقانّيت امام على

 آمد، به خوبى در خواهيم يافت آه خليفه در ايفاى نقش خود در قبال ادعاى به شمار مى

 نسبت به فدك، آامًال موفق شد و از روش سياسى مناسبى آه آن موقعيت )عليها السالم(زهرا

آرد بهره گرفت و با غنيمت شمردن فرصِت مناسِب بدست آمده به  حساس اقتضا مى

عليها (اى ماهرانه و روشى غير مستقيم در اذهان مسلمانان القاء آرد آه فاطمه زهرا گونه

بانوان تفاوتى ندارد و نبايد به نظريات و ادعاهاى وى در مسأله  نيز با ديگر )السالم



از اين گذشته، اگر . ناچيزى مانند فدك، اعتنايى شود تا چه رسد به موضوع خالفت

گيرى قطعه زمينى آه حق او نيست، باشد بنا بر اين امكان دارد  فاطمه مدعى باز پس

 آند، در صورتى آه همسرش هيچ بعدها تمام آشور اسالمى را براى شوهر خود مطالبه

 )١٨٩(.ندارد گونه حقى در آن

 

 )عليها السالم( و زهرا)صلى اهللا عليه وآله وسلم(فدك بين پيامبر. ٣

 :خداى متعال فرمود

َفآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَُّه َواْلِمْسِكيَن َواْبَن السَِّبيِل ذِلَك َخْيٌر لِّلَِّذيَن ُيِريُدوَن َوْجَه اللَِّه َوُأولِئَك (

 ;)١٩٠()ُهُم اْلُمْفِلُحوَن

حق نزديكان و مسكيناِن در راه مانده را ادا نما، اين آار براى آنان آه در پى رضاى خدا هستند بهتر 

 است و چنين آسانى رستگار خواهندبود

صلى (آنيم اين آيه شريف از ناحيه خداى عّز وجّل خطاب به پيامبر اآرم مالحظه مى

دهد حق نزديكان را ادا آند، نزديكان آيانند؟ و  است آه و به او فرمان مى)اهللا عليه وآله وسلم

صلى اهللا عليه وآله (ول اآرمچه حقى دارند؟ به اتفاق همه ُمفّسران، ذو القربى، نزديكان رس

اند، بنابراين، معناى آيه )عليهم السالم( و عبارت از على و فاطمه و حسن و حسين)وسلم

 .شريف چنين است آه حق نزديكاِن خود را ادا نما

وقتى آيه : در تفسير در المنثور سيوطى از ابو سعيد ُخدرى روايت شده آه گفت

عليها (فاطمه زهرا)صلى اهللا عليه وآله وسلم( نازل شد، رسول خدا)...َفآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَُّه(شريف 

 )١٩١(. را خواست و فدك را به او بخشيد)السالم

سخن من در اين باره : عمر گفت: گويد ه مىابن حجر عسقالنى در صواعق المحرق

با شما اين است آه خداوند در اين غنيمت چيزى را به پيامبر خويش اختصاص داده آه 

 : به ديگران عطا نكرده است و سپس اين آيه را خواند

وما َأفاء اهللا على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل وال رآاب ولكّن اهللا يسلط (

...(; 
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به رسولش باز گردانده و بخشيده چيزى است آه شما براى به دست ) يهود(ا خداوند از غنايم آن چه ر

و خداوند، رسوالن و فرستادگان ] اى نكرديد مبارزه[آوردن آن نه اسبى تاختيد و نه شترى رانديد 

 ...خود را بر هر آس بخواهد مسّلط

 .ِملك خالص رسول خداست) فدك(بنا بر اين، 

بوده و )عليها السالم(شود آه فدك در اختيار فاطمه زهرا ريخى استفاده مىاز روايات تا
عليه (آردند و با استناد به سخنان صريح امام على آن مخّدره در آن ِملك، تصرف مى

اى آه به عثمان بن حنيف انصارى فرماندار خود در بصره فرستاد، فدك  در نامه)السالم
 : قرار داشته است آن جا آه فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(در اختيار خاندان پيامبر اآرم

بلى آانت في أيدينا فدك من آّل ما أظّلته السماء فشّحت عليها نفوس قوم وسخت «

 )١٩٢(;»...عنها نفوس قوم آخرين، وِنْعم الَحكُم اهللا 

اختيار ما بود ولى گروهى بر آن بخل ورزيدند افكنده، فدك در  آرى، تنها از آن چه آسمان بر آن سايه

 .و گروهى ديگر سخاوتمندانه از آن چشم پوشيدند و بهترين داور خداست

برخى از روايات بيانگر اين است وقتى خالفت ابو بكر سر و سامان يافت، فدك را 
 فاطمه، و از دوران ، معناى اين سخن اين است آه فدك در اختيار)١٩٣(از فاطمه گرفت

پدر بزرگوارش در تصرف آن بزرگ بانو بوده و ابوبكر آن را از وى به زور ستانده 
 .است

 پس از ظفر )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اآرم: در روايت عالمه مجلسى آمده است
 :يافتن بر فدك هنگام ورود به مدينه بر فاطمه وارد شد و فرمود

به پدرت باز گردانده است و آن را به وى اختصاص داده و ملِك ) يهوديان (خداوند فدك را از! دخترم

توانم در آن تصرف نمايم  ويژه پدر توست و مسلمانان در آن حقى ندارند، و من هر گونه بخواهم مى

ام بود، فدك را به تو پيشكش نموده و  اى آه از مادرت خديجه بر عهده  من بابت مهريه]!زهرا جان[

 . بخشم ات مى تو و فرزندان بعدىآن را به 

عليه (قطعه پوستى دباغى شده را خواست و على)صلى اهللا عليه وآله وسلم(سپس رسول خدا

بنويس، رسول خدا فدك ; »ُاآتب لفاطمة بفدك نحلة من رسول اهللا«: را طلبيد و بدو فرمود)السالم

صلى ( و غالمى آزاد شده از رسول خدا)عليه السالم(و على بن ابى طالبرا به فاطمه پيشكش نمود

 )١٩٤(.و ُاّم َاْيَمن بر آن نوشته گواه بودند)اهللا عليه وآله وسلم
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 غصب فدك . ٤

و پس )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پس از به خالفت رسيدن ابوبكر بعد از رحلت رسول اآرم
مورى را به فدك فرستاد تا وآيل از گذشت ده روز آه آار وى سر و سامان يافت مأ

 . را از آن بيرون آند)صلى اهللا عليه وآله وسلم( دخت رسول خدا)عليها السالم(فاطمه زهرا

از :  آسى را نزد ابو بكر فرستاد و بدو فرمود)عليها السالم(زهراى مرضيه: روايت شده
اش؟ ابو بكر  ا خانوادهبرى ي  ارث مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(ابوبكر بپرس تو از رسول خدا

بنا بر اين، سهميه ارث رسول : فرمود)عليها السالم(فاطمه; البته خانواده وى: در پاسخ گفت
 شنيدم )صلى اهللا عليه وآله وسلم(من از رسول خدا: شود؟ ابو بكر گفت  چه مى)عليها السالم(خدا
 و خداوند تا رسولش زنده بود اموالى را در اختيار او قرار داد; »إّن اهللا أطعم نبّيه طعمة«: فرمود مى

را براى جانشين پس از او مقرر داشت و اآنون آه من پس از او  پس از رحلت وى آن
 .ام آن را به مسلمانان بر خواهم گرداند به خالفت رسيده

تاد تا در  آسى را نزد ابو بكر فرس)عليها السالم(فاطمه زهرا: از عايشه منقول است آه
صلى اهللا عليه وآله (مورد ميراثى آه در مدينه و فدك و باقيمانده ُخمس خيبر از رسول خدا

صلى (رسول خدا: به وى تعلق داشت از ابو بكر پرسش نمايد، ابو بكر در پاسخ گفت)وسلم

د نهيم، آن چه پس از ما باقى بمان ما پيامبران چيزى به ارث نمى: فرمود)اهللا عليه وآله وسلم
 نيز بايد از همين طريق، گذران )صلى اهللا عليه وآله وسلم(صدقه است و خاندان رسول خدا

 هيچ گونه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(من در صدقات پيامبر اآرم! زندگى آنند، به خدا سوگند
اند، رها  ها را به همان صورتى آه در زمان آن حضرت بوده تغييرى نخواهم داد و آن

ها عمل آردند من نيز عمل  همان گونه آه حضرت در ارتباط با آنخواهم ساخت و 
 .خواهم نمود

عليها (بدين ترتيب، ابو بكر حاضر نشد از آن اموال چيزى به فاطمه

 )١٩٥(.بازگرداند)السالم

 :فرمود) السالمعليها( به فاطمه زهرا)عليه السالم( روايت شده آه على)عليه السالم(از امام باقر

 را )صلى اهللا عليه وآله وسلم(خود رهسپار شو و ميراث پدر بزرگوارت رسول خدا] !زهرا جان[

چرا مرا از ميراث پدرم محروم و :  نزد ابو بكر آمد و فرمود)عليها السالم(درخواست نما، فاطمه

به فرمان خداى متعال  )لمصلى اهللا عليه وآله وس(وآيلم را از فدك بيرون راندى، در صورتى آه پيامبر

 بود؟ آن را به من بخشيده
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، ولى بايد بر  هر چه شما بگويى ان شاء اهللا آه صحيح است: ابو بكر در پاسخ گفت
 . ادعاى خود شاهد بياورى

تا در مورد سخن ! اى ابو بكر: ُاّم ايمن براى دادن گواهى نزد ابوبكر آمد و بدو گفت
با تو به احتجاج نپردازم، گواهى نخواهم داد، تو را به خدا، )لمصلى اهللا عليه وآله وس(رسول خدا

 . ُاّم ايمن از زنان بهشتى است: فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا آيا به ياد ندارى رسول

 . درست است: ابوبكر گفت

دهم آه خداى عّز وجّل به رسول خود  بنا بر اين، من گواهى مى: ُاّم ايمن گفت
 و پيامبر پس از نزول اين آيه شريف فدك را به )فآِت ذا القربى حّقه(: سفارش فرمود

 نيز همين گونه شهادت داد و ابو )عليه السالم( به او بخشيد، على)عليها السالم(عنوان حِق زهرا
اين نوشته : بكر سند فدك را نوشت و به فاطمه سپرد آه عمر از راه رسيد و پرسيد

 چيست؟

 فدك شده و ُاّم َايمن و على بر آن گواهى دادند و من سند فاطمه مدعى: ابو بكر گفت
عمر نوشته را از فاطمه گرفت و آب دهان بر آن ريخت و پاره . فدك را برايش نوشتم

 . گريان از آن جا بيرون رفت)عليها السالم(آرد و فاطمه

! ابو بكر:  در مسجد، نزد ابو بكر آمد و به او فرمود)عليه السالم(امام على: روايت شده

محروم آردى؟ فدك در زمان حيات پدر )صلى اهللا عليه وآله وسلم(چرا فاطمه را از ارث پدرش رسول خدا

 . بزرگوارش به ملكّيت زهرا در آمده بود

، اگر فاطمه گواه  اين غنيمت، مربوط به مسلمانان است: ابو بكر در پاسخ گفت
را به او اختصاص داده، از آِن اوست و گر فدك )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بياورد آه رسول خدا

 .نه هيچ گونه حقى در آن ندارد

ميان ما بر خالف آن چه خداوند درباره ! ابو بكر:  به ابو بكر فرمود)عليه السالم(اميرمؤمنان

 آنى؟ مسلمانان قضاوت آرده، داورى مى

 . خير: گفت

اگر مسلمانان مالك چيزى باشند و من مدعى آن مال شوم، تو از چه آسى : حضرت از او پرسيد

 خواهى؟ شاهد مى

 .از شما آه مدعى هستى شاهد خواهم خواست: ابو بكر گفت

بنا بر اين، تو چرا از فاطمه آه فدك در اختيار وى، و در زمان حيات : حضرت فرمود

 درآمده بود، شاهد )عليها السالم(ه ملكيت فاطمهو پس از رحلت وى ب)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا رسول

گونه آه از من در ادعايم بر مال مسلمانان،  خواستى و از مسلمانان آه مدعى آن بودند شاهد نخواستى، همان

 نمايى؟ درخواست شاهد و گواه مى



مقاومت  دست از سر ما بردار، ما در برابر داليل شما توان! على: عمر گفت
دان عادلى آوردى آه فدك از آِن زهراست آه در اين صورت از آِن نداريم، اگر شاه

 .اوست و گرنه غنيمِت مسلمانان است و تو و فاطمه هيچ گونه حقى در آن نداريد

 اى؟ قرآن خوانده! ابو بكر:  فرمود)عليه السالم(امام على

 ;آرى: گفت

درباره ما )يطّهرآم تطهيرًاإّنما يريد اللهليذهب عنكم الرجس أهل البيت و(آيه شريفه : پرسيد

 نازل شده يا ديگران؟

 .درباره شما: گفت

 آار )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اى گواهى دهند آه فاطمه دخت رسول اآرم اگر عده: حضرت فرمود

 آنى؟ خالف اخالقى انجام داده، در مورد او چگونه داورى مى

 .مانند ساير زنان بر او حّد جارى خواهم ساخت: گفت

 .  اگر چنين آنى در پيشگاه خداوند در زمره آافران خواهى بود:  فرمود)عليه السالم(على

 چرا؟: ابوبكر گفت

زيرا تو در اين صورت، شهادت و گواهى خدا را بر پيراستگى و :  فرمود)عليه السالم(امام على

ز حكم خدا و رسول را اى، چنان آه در مورد فدك ني طهارت فاطمه مردود و گواهى مردم را بر او پذيرا شده

فرموده بود، )صلى اهللا عليه وآله وسلم(زير پا نهادى و گفتى فدك از اموال مسلمانان است، با اين آه رسول اآرم

 .مدعى بايد شاهد اقامه آند و منكر بايد سوگند ياد نمايد

مردم از شنيدن اين سخن مراتب خشم و انزجار خويش را نسبت به ابوبكر ابراز و 
على راست ! به خدا: عضى ديگر را مورد اعتراض قرار داده و گفتندبرخى، ب

 )١٩٦(.گويد مى

 

 

 

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم( در مسجد پيامبر)عليها السالم(خطبه آتشين زهرا . ٥

آن گاه آه حكومت تصميم گرفت فاطمه را از فدك محروم سازد و اين خبر به گوش 
اى   رسيد، تصميم گرفت رهسپار مسجد شده و با ايراد خطابه)عليها السالم(زهراى مرضيه

مهم در جمع مردم، مظلوميت خويش را اعالن دارد، اين خبر در مدينه پيچيد آه پاره تن 
 قصد دارد در مسجد پدر در جمع مردم، )اهللا عليه وآله وسلمصلى (و ُگل رخشنده نبّى اآرم
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سخن بگويد مدينه از شنيدن اين خبر به خود لرزيد و مردم در مسجد گرد آمدند تا به 
 .سخنان مهم زهرا گوش بسپارند

 نمايى از اين خطابه را روايت )عليهم السالم(عبد اهللا بن حسن، از پدران بزرگوارش
 )عليها السالم(امى آه ابو بكر و عمر با هماهنگى تصميم گرفتند فاطمههنگ: گويد آرده و مى

 را از فدك محروم سازند و اين خبر به آن مخّدره رسيد،

سرى بر سر افكند و چادر به تن نمود و به اتفاق جمعى از خدمتگزاران خود و زنان  رو
پيچيد،  آش مىبنى هاشم رهسپار مسجد شد، از فرط ناراحتى دامن چادرش به پاى مبار

دارد و بر   گام بر مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رفت آه گويى رسول خدا اى راه مى به گونه
.  اى از مهاجر و انصار و ديگر مسلمانان قرار داشت، وارد شد ابو بكر آه در جمع عّده

زرگ اى ميان زنان و مردان در مسجد آشيده شد و آن ب  پرده)عليها السالم(به احترام فاطمه
بانو پشت پرده قرار گرفت وقتى نشست آهى سوزان از ژرفاى دل دردمندش برآشيد آه 

صلى اهللا عليه وآله (همه به گريه افتادند و مجلس به لرزه درآمد، دخت گرامى رسول اآرم

اى درنگ آرد تا گريه و شيون و جوش و خروش مردم فرو نشست، سپس با   لحظه)وسلم
صلى اهللا عليه وآله (رود و سالم به روان پاك رسول گرامى اسالمحمد و ستايش خدا و نثار د

 آغاز سخن آرد، بار ديگر مردم به گريه درآمدند، پس از آن آه آرام گرفتند، مجّددًا )وسلم
 :سخن خويش را آغاز نمود و فرمود

 ابتدأها الحمد هللا على ما أنعم وله الشُّكر على ما ألهم والثناء بما قّدم ِمن عموِم ِنَعم«. ١

 . وُسبوِغ آالء أْسداها وَتماِم ِمَنن أْوالها

 

َجمَّ عن اِالحصاء عدُدها ونأى عن الجزاِء أَمُدها وتفاَوَت َعِن اِالْدراك َأَبُدها َوَنَدَبُهْم . ٢

 . الستزاَدِتها بالُشكِر الّتصالها َواْستْحَمَد إلى الخالِئِق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها

 

وأشهد أن ال إله إّال اهللا وحده ال شريك له آلمًة َجَعَل اِالخالَص تأويَلها َوَضمََّن القلوَب . ٣

 .َمْوصوَلها وأناَر في التفكُِّر معقوَلها

 

الممتنُع من األبصار رؤَيُته ومن األلُسِن صَفُته ومن األْوهاِم آيفّيُتُه ابتدع األشياء ال من . ٤

 .  بال احتذاِء أْمِثَلة امَتَثلهاشيء آان َقْبلها وأنشأها 

 



َآوَّنها بقدرته وَذَرَأها بمِشيَّتِه من غير حاجة منه إلى تكوينها وال فائدة له في تصويِرها . ٥

 . إّال تثبيتًا لحكمته وتنبيهًا على طاعته وإظهارًا لقدرته وتعبُّدًا لبرّيته وإعزازًا لدعوته

 

قاب على معصيته ِذيادة لعباده عن نقمته ثّم جعل الثواب على طاعته ووضع الع.  ٦

 .وحياشة لهم إلى جّنته

 

ها و توفيقاتش شكر و سپاس گفته و او را بر مواهبى آه به ما ارزانى داشته و  خدا را بر نعمت. ١

 . ستايم است، مى اى آه در آغاز، به ما عنايت و احسان نموده و از شمارش بيرون هاى گسترده نعمت

ها از درك آدمى فراتر است، بندگانش را براى  هايش قابل جبران نيست و پايان آن گستردگى نعمت. ٢

ها به ستايش  ها به شكر و سپاس خويش فرا خوانده است و آفريدگان را براى فزونى آن افزايش اين نعمت

 .است خود، دعوت آرده و آنان را براى دست يابى به نظاير آن تشويق فرموده

معبودى جز خداى يكتا نيست و شريك و همتايى ندارد، سخنى است برخاسته از دهم آه  گواهى مى. ٣

 .ها پرتوافكن گشته است مندان، با آن پيوند خورده و آثارش در انديشه هاى عالقه روح اخالص و دل

ها از ديدنش عاجز و ناتوان و بيان اوصافش با زبان، محال است و درك ذات مقدسش  خدايى آه چشم. ٤

هاست، آفريدگان را ابداع فرمود بى آنكه پيش از آن چيزى وجود داشته باشد و همه را  عقل و انديشهبرتر از 

 .به عرصه ايجاد درآورد بى آنكه الگو و مانندى از پيش برايشان وجود داشته باشد

د و يا از ها نيازى داشته باش اش آفريد بى آنكه به آفرينش آن ها را با قدرت خويش ايجاد و با اراده آن. ٥

ها سودى عايدش گردد، تنها براى آشكار ساختن حكمت خويش دست، به چنين آارى زد، تا  صورت بندى آن

مردم را به اطاعتش دعوت آند و قدرت خويش را به منّصه ظهور گذاشته و آفريدگان را به پرستش خود 

 . و دعوت پيامبراِن خود را توان و قدرت بخشد. رهنمون شود

اش آيفر قرار داد، تا بدين وسيله  راى اطاعت خويش مزد و پاداش و برمعصيت و نافرمانىآن گاه ب. ٦

 .شود بندگان خود را از خشم و انتقام عذاب خويش رهايى و به بهشت برين رهنمون

وأشهد أّن أبي محّمدًا عبده ورسوله اختاره قبل أن أرسله وسّماه قبل أن اجتباه . ٧

الخالئق بالغيب مكنونة وِبستر األهاويل مصونة وبنهاية العدم واصطفاه قبل أن ابتعثه إذ 

 .  مقرونة علمًا من اهللا تعالى بمآيل اُالمور وإحاطًة بحوادث الدهور ومعرفًة بمواقع اُالمور

 

ابتعثه اهللا إتمامًا ألمره وعزيمًة على إمضاء حكمه وإنفاذًا لمقادير حتمه فرأى اُالمم . ٨

 .فًا على نيرانها عابدًة ألوثانها منكرًة هللا مع ِعرفاِنهاِفَرقًا في أديانها ُعكَّ



 

 ُظَلَمها وَآَشَف عن القلوب ُبَهَمها وَجلى عن )صلى اهللا عليه وآله وسلم(فَأناَر اُهللا بأبي محّمد. ٩

األبصاِر ُغَمَمها وقام في الّناس بالهداية فأنقذهم من الغواية وَبّصَرُهم من الَعماية وَهداُهم إلى 

 .دين القويم ودعاهم إلى الطريق المستقيمال

 

من )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ثّم قبضه اهللا إليه قبض رأفة واختيار ورغبة وإيثار فمحّمد.   ١٠

تعب هذه الدار في راحة قد ُحفَّ بالمالئكة األبرار ورضواِن الرّب الغّفار ومجاورة الملك الجّبار 

 »ته من الخلق وصفّيه والّسالم عليه ورحمة اهللا وبرآاتهصّلى اهللا على أبي نبّيه وأمينه وخير

 

 

 

 

قبل از آنكه وى را به .  بنده و فرستاده خداست)صلى اهللا عليه وآله وسلم(دهم پدرم محمد گواهى مى. ٧

را انتخاب نمود پيامبرى بفرستد، برگزيد و پيش از آفرينش وى،او را نامزد اين مقام گرداند و قبل از بعثتش او 

انگيز نيستى پوشيده  هاى هراس چه اينكه در آن روز آفريدگان، در جهان غيب نهان بودند و در آن سوى پرده

 .و به آخرين مرز عدم نزديك بودند

اين انتخاب بدين جهت صورت گرفت آه خداوند از آينده آگاه بود و بر رخدادهاى جهان احاطه و بر 

 .هى داشتمقّدرات گيتى به خوبى آگا

اش را عملى  پيامبر را مبعوث نمود تا فرمانش را تكميل و ُحكمش را اجرا نمايد، و مقّدرات حتمى. ٨

ها بود، گروهى ِگرد آتش  سازد، آن گاه آه پيامبرش به رسالت مبعوث شد، شاهد پراآنده بودن مذاهب امت

 با اين آه با دل، خدا را شناخته بودند، آوردند و ها سر تعظيم فرود مى آردند و جمعى در برابر بت طواف مى

 .پرداختند به انكار آن مى

هاى جهل و نادانى را روشن  تاريكى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(خداى متعال با نوِر پدر بزرگوارم محمد. ٩

ها آنار زد و ابرهاى تيره و تار را از برابر ديدگان مردم  هاى تيره و ظلمانى را از دل و پرده

 .ساخت برطرف

 براى هدايت مردم قيام آرد و آنان را از گمراهى رهايى بخشيد، )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پدرم رسول خدا

 .ناپذير اسالم رهنمون گشت و به راه راست دعوتشان نمود ديدگانشان را بينا ساخت و به آيين استوار خلل



 َسِر ميل و رغبت و ايثار، به پيشگاه خود آن گاه خداوند وى را با نهايِت محّبت و اختيار خود و از. ١٠

 از رنج و غم اين جهان آسوده شد و در جمع فرشتگان و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(فرا خواند، پيامبر اآرم

خشنودى پروردگار بسيار بخشنده و در جوار خداى جّبار قرار گرفت، درود و سالم و رحمت و برآات خدا بر 

 .ى و برگزيده آفريدگاِن الهى بادپدرم پيام آور و اميِن وح

 

 

 أنتم ِعباَد اهللا نصب أمِره ونهِيه وَحَمَلة دينِه َوَوْحيِه وُامناء اهللا على«. ١١

 أنفسكم وُبَلغاؤه إلى اُالمم زعيُم حق له فيكم وعهٌد قّدمه إليكم وبقّيٌة

 لالمعاستخلفها عليكم آتاب اهللا الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع والضياء ا

 بّينًة بصائره منكشفًة سرائره منجلية ظواهره مغَتِبَطًة به أشياُعه قائدًا إلى

الرضوان اّتباعه مؤّد إلى الّنجاة استماُعه ِبه ُتنال حجُج اِهللا الُمَنوََّرة وعزاِئُمُه الُمَفسََّرُة 

وُرَخُصه الموهوبة ومحاِرُمه المحّذرة، وبّيناُته الجالية وبراهيُنه الكافية وفضائله المندوبة 

 .وشرائعُه المكتوبة

 

فجعل اهللا اإليمان تطهيرًا لكم من الشرك والصالة تنزيهًا لكم عن الكبر والزآاَة تزآيًة . ١٢

تنسيقًا للقلوب، : للنفس ونماًء في الرزق والصّياَم َتثبيتًا لإلخالص والحجَّ تشييدًا للدين والعْدَل

انًا للفْرقة والجهاَد ِعّزًا لإلسالم والصّبر معونًة على استيجاب وطاعتنا نظامًا للمّلة وإمامتنا أم

األجر واألمر بالمعروف مصلحة للعاّمة وبّر الوالدين وقاية من السخط وصلة األرحام َمْنَسأة في 

العمر ومنماة للعدد والقصاص حقنًا للدماء والوفاء بالنذر تعريضًا للمغفرة وتوفية المكاييل 

ًا للبخس والنهي عن شرب الخمر تنزيهًا عن الرجس واجتناب القذف حجابًا والموازين تغيير

 .عن اللعنة وترك السرقة إيجابًا للعّفة وحّرم اهللا الشرك إخالصًا له بالربوبّية

 

 

 

 :سپس رو به حاضران آرد و فرمود



خدا بر خويشتن و شما مسئوالن امر و نهى الهى و حامالن دين و وحى او و نمايندگان ! بندگان خدا. ١١

آن چه را از رسول . مبّلغان او به سوى مردميد، پاسدار حق الهى و حافظ پيمان خداوند، ميان شماست

پس از خود ميان شما به يادگار نهاده، آتاب ناطق خدا و قرآن صادق و نور آشكار )صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا

اطنش آشكار، ظواهرش پر نور و پيروانش پر آتابى آه داليلش روشن، ب. و روشنايى پر فروغ اوست

شود و مستمعان خود را به نجات و رهايى رهنمون  اين آتاب پيروان خود را به بهشت رهنمون مى. افتخارند

توان به داليل روشن الهى رسيد و تفسير واجبات او را دريافت، به محّرمات نهى  از طريق آن مى. گردد مى

 روشن و آافى او را بررسى آرده و به فضائل پسنديده و مستحباِت عطا شده و اش آشنا گرديد و براهين شده

 .دستورات نوشته شده در آن، پى برد

 

خداوند، ايمان را سبب پيراستگِى شما از شرك، نماز را وسيله پاآى از تكّبر و غرور، زآات را . ١٢

إخالص، حّج را وسيله تقويت آيين روزه را عامل پا برجايى . موجب تزآيه نفس و فزونى روزى قرار داد

امامِت ما را . ها، اطاعت ما را باعث سامان يافتن ملت اسالم مقّرر داشت اسالم، عدالت را مايه هماهنگى دل

سبب مصونّيت از تفرقه و پراآندگى، جهاد را موجب سربلندى اسالم، صبر و شكيبايى را وسيله جلِب پاداش 

گيرى از خشم خدا قرار  ح توده مردم، نيكى به پدر و مادر را موجب پيشحق، امر به معروف را وسيله اصال

صله رحم را وسيله افزايش جمعيت و قدرت، قصاص را موجب حفظ نفوس، وفاء به نذر را سبب . داد

آمرزش، جلوگيرى از آم فروشى را وسيله مبارزه با آمبودها، نهى از شرابخوارى را سبب پيراستگى از 

هاى ناروا را حجابى در برابر لعنت پروردگار، ترك دزدى را براى حفظ   از تهمت و نسبتها، پرهيز پليدى

 .عّفت و پاآدامنى، تحريم شرك را سبب اخالص بندگى و ربوبّيت حق مقّرر داشت

 

فاّتقوا اهللا حّق تقاته وال تموتّن إّال وأنتم مسلمون وأطيعوا اهللا فيما أمرآم به ونهاآم . ١٣

 .ا يخشى اَهللا من عباده العلماءعنه فإّنه إّنم

 

اعلموا أّني فاطمة وأبي محّمد أقول عودًا وبدوًا وال أقول ما ! أّيها الناس: ثّم قالت. ١٤

لقد جاءآم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنّتم حريص (أقول غلطًا وال أفعل ما أفعل شططًا 

 )١٩٧()عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم

 

                                                           
 .١٢٨ /توبه. ١٩٧



فإن َتْعزوُه وتعرفوه َتِجدوه أبي دون نسائكم وأخا ابِن َعّمي دون رجاِلكم َوَلِنْعَم . ١٥

المعّزي إليه فبّلغ الرسالة صادعًا بالنذارة مائًال عن َمْدَرَجِة المشرآين ضاربًا َثَبَجُهم آِخذًا 

 ناَم َوينُكُثبأآظاِمِهم داعيًا إلى سبيِل ربِِّه بالحكمِة والموعظِة الحسنة َيِجُف األص

 الهام حّتى انهزم الجمع ووّلوا الدبر حّتى َتَفّرى الّليُل عن ُصْبِحه وأْسَفَر الَحقُّ عن

 َمْحِضه وَنَطَق زعيُم الّدين، وَخَرَست َشقاِشُق الَشياطين وطاح وشيُظ الِنفاِق واْنَحلَّْت

 الِخماِص وآنتم علىُعَقُد الكفِر والِشقاق وُفْهُتم بكلمة اإلخالص في َنَفر من البيض 

 َشفا ُحفرة من النار ِمذَقَة الشاِرب ونهَزة الطامع وَقْبَسَة الَعْجالن وَمْوِطَئ األقدام

 تَشْرَبوَن الَطَرق وَتقْتاتوَن الِقّد أِذّلة خاسئين تخافون أن يتخّطفكم الّناُس ِمن 

 . َحْوِلكم

 

 

شته باشيد و بكوشيد مسلمان از دنيا برويد، خدا را بنا بر اين، از خدا آن گونه آه شايسته است پروا دا. ١٣

در آن چه امر يا نهى فرموده اطاعت نماييد ـ علم و دانش بياموزيد ـ زيرا تنها انديشمندان و آگاهان از خدا 

 .بيمناك آند

 

 است، آغاز و انجام )صلى اهللا عليه وآله وسلم(من فاطمه و پدرم محمد! بدانيد! مردم: سپس فرمود. ١٤

 .پويم خنانم يكى است و در آن اشتباه راه ندارد و در آارهايم راه خطا نمىس

شد و به هدايتتان عالقه  هاى شما نگران مى پيامبرى از ميان شما برخاست و به سويتان آمد آه از رنج(

 ).فراوان و نسبت به مؤمنان مهربان و دلسوز بود

 

! آنيد آه او پدر من بوده است، نه پدِرزنان شما ىاگر در پى شناخِت َنَسب او برآييد، مالحظه م. ١٥

وى رسالتش را به خوبى انجام داد و ; چه نسبى با افتخار! وه! برادِر پسر عموى من بوده، نه برادر مردان شما

ها  مردم را به روشنى و وضوح، از عذاب خدا بيم داد، از راه و رسم مشرآان سر برتافت و بر گردن آن

 .يشان را فشرد تا از شرك، دست بردارندشمشير نهاد و گلو

ها را  خواند، بت او همواره با دليل و برهان و اندرز سودمند، مردم را به راه پروردگار خويش فرا مى

ساخت، بدين ترتيب،  آوبيد و متالشى مى شكست و مغزهاى پليد بت پرستان را به سنگ مى درهم مى

هاى شياطين به  نماينده دين به سخن درآمد و زمزمه. آشكار گشتها بر طرف و سپيده دم برآمد وحق،  تاريكى

ال اله [هاى آفر و نفاق باز شد و زبان به آلمه اخالص  خاموشى گراييد، نفاق افكنان به هالآت رسيدند و گره



 گشوديد در صورتى آه گروهى اندك و تهيدست و در لب پرتگاهى از آتش دوزخ قرار داشتيد و به ]اال اهللا

اى براى گرسنه و يا شعله آتشى براى آسى  نفراِت اندك خود، چونان جرعه آبى براى تشنه آام و يا لقمهجهت 

ها بوديد و پيوسته از دستُبرِد دشمنان پيرامون خود  مانديد و لگد آوب گام آه شتابان در پى آتش است، مى

 !بيمناك بوديد

 بعد اللتيا واّلتي وبعد أن ُمِني )وآله وسلمصلى اهللا عليه (فأنقذآم اهللا تبارك وتعالى بمحمد. ١٦

ِبُبْهِم الرجال وذؤباِن الَعَرب وَمَرَدِة أهِل الكتاب آّلما أوقدوا نارًا للحرب َأطفأها اهللا أو َنَجَم َقْرُن 

الشيطان أو َفَغَرْت فاِغرٌة من المشرآين َقَذَف أخاُه في َلهواِتها فال َينَكِفئ َحّتى َيطَأ َجناَحها 

مِصه وُيْخِمَد َلَهَبها ِبَسْيِفه َمكدودًا في ذاِت اهللا مجتهدًا في أمر اهللا قريبًا من رسول اهللا سّيدًا بَأْخ

في أولياء اهللا مشمِّرًا ناصحًا ُمِجّدًا آاِدحًا ال تأُخذُه في اهللا لومُة الئم وأنتم في رفاهّية من العيش 

 وَتَتوآَّفوَن األخْباَر وَتْنِكصوَن ِعْنَد الِنزاِل وَتِفّروَن واِدعون فاِآهون آِمنون َتَتربَّصَون ِبنا الدوائَر

 .ِمَن الِقتال

 

 دار أنبيائه ومأوى أصفيائه ظهر فيكم َحَسَكُة )صلى اهللا عليه وآله وسلم(فلّما اختار اهللا لنبّيه. ١٧

 وَهَدَر َفنيُق الُمبِطلين َفَخَطَر الِنفاق وسُمَل ِجلباُب الدين وَنَطَق آاِظُم الغاوين َوَنَبَغ خاِمُل اَألَقّليَن

 . في َعَرصاِتكم

 

َوأْطَلَع الَشْيطاُن رأَسه ِمن َمغِرِزه هاِتفًا ِبُكم َفَأْلفاُآم ِلَدْعَوتِه ُمسَتجيبين وِللِغرَِّة فيه . ١٨

َر إِبِلُكم َوَوَرْدُتم َغْيَر مالِحظيَن ثّم اْسَتْنَهَضُكم َفَوَجَدُآم ِخفافًا وأْحَشَمُكم َفألفاآم ِغضابًا َفَوَسْمُتم َغْي

َمْشَرِبُكم هذا والعهُد َقريٌب والَكْلُم َرحيٌب والُجْرُح لّما َيْنَدِمْل والّرسوُل َلّمـا ُيْقَبْر إبتدارًا َزَعْمُتم 

 . )١٩٨()أال في الِفْتَنِة َسَقطوا وإّن َجَهّنم َلـُمحيَطٌة بالكافرين(َخْوَف الِفْتَنِة 

 
صلى اهللا عليه وآله (اّما خداى تبارك و تعالى به برآت وجود مقدس پيامبر اآرم حضرت محمد. ١٦

هاى  شما را از آن همه خوارى و ذّلت و ناتوانى رهايى بخشيد، وى با دالور مردان درگير و با گرگ)وسلم
د، آن را خاموش ساخت و زدن هر گاه آتش جنگ را دامن مى. عرب و گردنكشاِن يهود و نصارا، پنجه در افكند

 را ])عليه السالم(على[گشود، پدرم برادر خويش  هاى مشرآان دهان مى هر گاه شاخ شيطان نمودار شد و فتنه
 تا سرهاى پليد ])عليه السالم(على[نمود  ها را سرآوب مى افكند و به دست تواناى او، آن ها مى به آام آن

 .گشت ماليد، از اين مأموريِت بس خطرناك باز نمى  نمىها را به خاك دشمنان را پايمال و بينى آن

                                                           
 .٤٩ /توبه. ١٩٨



آوشيد، به رسول  آرد و در اجراى فرمانش مى او اين همه رنج و دشوارى را، در راه خدا تحّمل مى
 نزديك بود و به ساالرى اولياى خدا درآمد، وى آستين هّمت باال زد و پر تالش و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا

 در راه خدا از نكوهش هيچ نكوهشگرى پروا به خود راه نداد، ولى شما همواره در رفاه و آوشا پيش رفت و
آسايش به سر برديد و در آرامش و امنّيت با يكديگر گفت و شنود داشتيد و در انتظار روزى بوديد آه روزگار 

 از عرصه آارزار نشستيد و بر ضّد ما به گردش درآيد، گوش به زنگ خبرها بوديد، هنگام نبرد، عقب مى
 .گريختيد مى

آن گاه آه خداوند سراى پيامبران خويش را براى رسول خود برگزيد و جايگاه برگزيدگانش را . ١٧
منزلگاه او مقّررداشت، ناگهان آثار نفاق و دو رويى ميانتان پديدار و پرده دين به آنارى رفت، هياهو و جنجال 

هاى باطل گرايان برخاست و درعرصه جامعه  سر برآوردند، نعرهگمراهان بلند شد و گمناماِن فراموش شده 
 .شما به جوالن درآمدند

شيطان سر از نهانگاه خود بيرون آورد و شما را به سوى خود فرا خواند و شما را آماده پذيرش . ١٨
بار ديد، آن گاه شما را به قيام دعوت آرد و براى حرآت، افرادى سبك! دعوت و در انتظاِر فريب خويش يافت

 .هاى شما شعلهور ساخت و آثار خشم در وجودتان نمودار گشت آتش خشم و انتقام را در دل
اين آار سبب شد آه بر غير شتِر خود عالمت نهيد و در غير آبشخور خود وارد شويد و به سراغ چيزى 

حكومت پرداختيد در صورتى آه از آِن شما نبود و در آن هيچ گونه حقى نداشتيد، رفتيد و سرانجام به غصِب 
هاى مصيبت جانكاه ما   چندى نگذشته بود و زخم)صلى اهللا عليه وآله وسلم(آه هنوز از رحلت رسول خدا

 .گسترده بود و جراحات دلمان التيام نيافته بلكه هنوز پيكر پاك پيامبر خدا به خاك سپرده نشده بود
به چه فتنه ! آگاه باشيد( دست به چنين آارى زديد ترسيم فتنه و آشوب به پا شود، به بهانه اين آه مى

 ).بزرگى دچار آمديد و به راستى دوزخ بر آافران احاطه دارد

 

فهيهاَت منُكم َوَآْيَف ِبُكْم وأّنى ُتؤَفكوَن وِآتاُب اِهللا َبْيَن أْظُهِرُآم ُاموُره ظاهرة وأحكاُمه . ١٩

واِضَحٌة َوَقْد خّلفتموه َوراَء ُظهوِرُآم َأَرْغَبًة عنه زاهرة وأعالُمه باهرة وزواجُره اليحة وأواِمُرُه 

ومن يبتغ غير اإلسالم دينًا فلن ُيقَبَل ( )١٩٩()بئس للظالمين َبَدًال(تريدون؟ أم ِبَغْيِره َتْحُكمون؟ 

 )٢٠٠()منه وهو في اآلخرة من الخاسرين

 

 ْسُكَن ِنْفَرتها وَيسُلس ِقياُدها ثّم أخذُتم ُتوروَنثّم لم َتْلَبثوا إّال َرْيَث أن َت. ٢٠

 َوْقَدَتها وُتَهيِّجوَن َجْمَرَتها وَتسَتجيبوَن ِلِهتاِف الشيطاِن الَغِوّي وإطفاِء أنواِر

 َتْشَربوَن َحْسوًا في ارِتغاء )صلى اهللا عليه وآله وسلم(الّديِن الَجلّي وإهماِل ُسَنِن الَنبّي الَصِفّي

                                                           
 .٥٠ /آهف. ١٩٩
 .٨٥آل عمران . ٢٠٠



 ألِهلِه َوُوْلِدِه في الَخَمَرِة والَضّراء ونصبر منكم على ِمْثِل َحزِّ الُمدى َوَوْخِز الِسنان في َوَتْمشُون

 :الَحشا وأنتم اآلَن َتْزَعمون 

أفال ! أن ال إْرَث َلنا أَفُحْكَم الجاِهِليَِّة َتْبغوَن؟ وَمن أْحَسُن ِمَن اِهللا ُحكمًا ِلَقْوم يوِقنون

 .أنـّي ابَنُتُه أيُّها المسلمون أُاْغَلُب على إْرثي؟: ى لكم آالشمِس الضاِحَيِة بلى َقد َتجّل! تعلمون؟

 

 

 

بافيد، با اين آه آتاب خدا  ها مى آنيد و چه دروغ شما را با فتنه خواباندن چكار؟ به راستى چه مى. ١٩

ر و اوامرش اش ظاه هايش آشكار، نواهى ميان شماست و دستوراتش پر نور و احكامش درخشنده، نشانه

 !ايد واضح و روشن است، ولى شما آن را پشت سر افكنده

آنيد؟ ستم پيشگان چه جايگزين بدى براى قرآن  ايد؟ يا به غير آن حكم مى آيا واقعًا از آن رخ برتافته

هرآس آيينى غير از اسالم برگزيند، از او پذيرفته نخواهد شد و در آخرت زيانكار به شمار خواهد . برگزيدند

 .مدآ

 

آن چنان شتابزده شتر خالفت را در اختيار گرفتيد آه حتى درنگ نكرديد رام گردد و تسليم شما . ٢٠

ها را شعلهور ساختيد و نداى شيطان گمراهگر را پذيرا شديد و  ها را دامن زده و آن شود، ناگهان آتش فتنه

 هّمت )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ر پاك الهىهاى پيامب انوار تابان آيين خدا را خاموش و به از ميان بردِن سّنت

به بهانه گرفتن آف از روى شير، آن را به طور آامل و مخفيانه نوشيديد، براى منزوى ساختن . گمارديد

 و فرزندان او به آمين نشستيد، ما نيز چونان آسى آه خنجر بر گلو )صلى اهللا عليه وآله وسلم(خاندان رسول خدا

 .اى جز صبر و شكيبايى نداريم وك نيزه بر دلش نشسته باشد چارهو ن

بريم، آيا از حكم جاهلّيت پيروى  شما هم اآنون مدعى هستيد آه ما از پيامبر چيزى به ارث نمى! شگفتا

ها آشنا  اند، حكم چه آسى از حكم خدا بهتر است؟ آيا شما با اين واقعّيت آنيد؟ براى آنان آه اهل يقين مى

دانيد و چون آفتاب برايتان روشن است آه من دختر همان پيامبرم،  يد؟ آرى، شما به خوبى مىنيست

 شود؟ آيا بايد ارث پدرم از من به زور گرفته!مسلمانان

 



 يا ْبَن أبي ُقحاَفَة أفي آتاِب اِهللا َتِرُث أباَك وال َأِرُث أبي ؟ َلقد ِجْئَت َشْيئًا. ٢١

 :ْآُتم ِآتاَب اِهللا َوَنَبْذُتموُه َوراَء ُظهوِرُآم ؟ إذ يقولأَفَعلى َعْمد َتَر! َفِرّيًا 

 َفَهْب(: ، وقال فيما اقَتصَّ ِمن َخَبِر َيحيى بِن َزَآِرّيا إذ قال)٢٠١()َوَوِرَث ُسَلْيماُن داود(

 وُأولو األرحاِم( :  وقال)٢٠٢()َيِرُثني َوَيِرُث ِمن آِل َيْعقوَب*  لي ِمن َلُدْنَك َوِلّيًا

ُيوصيُكُم اُهللا في أْوالِدُآم ِللّذَآِر مثُل حظِّ (:  وقال )٢٠٣()َبْعُضُهم أولى ِبَبْعض في آتاِب اِهللا

إن تَرَك َخْيرًا الَوِصيَُّة للواِلَدْيِن واألقَربيَن بالَمعروِف َحّقًا على (:  وقال )٢٠٤()اُالنَثَيين

 .)٢٠٥()المّتقين

 

 َوَزَعْمُتم أن ال ُحْظَوَة لي وال إْرَث ِمن أبي وال َرِحَم َبْيَننا َأَفَخصَُّكُم اُهللا. ٢٢

 إّن أهَل ِملََّتِين ال يَتواَرثان ؟ أَو َلْسُت أنا: ِبآَية أْخَرَج أبي ِمنها؟ أم َهْل َتقولوَن

 َوأبي ِمن أهِل ِملَّة واِحَدة؟ أْم أْنُتم َأْعَلُم ِبخصوِص اْلُقرآِن َوُعموِمِه ِمن أبي وابِن

 .عّمي؟

 

صلى اهللا (َفدوَنَكها مْخطوَمًة مرحولًة َتلْقاَك َيْوَم َحْشِرَك َفِنْعم الَحَكُم اُهللا والَزعيُم ُمَحمٌَّد. ٢٣

والَمْوِعُد الِقياَمُة َوِعْنَد الّساِعة َيْخَسُر الُمْبِطلوَن وال ينَفُعُكم إذ َتْندموَن وِلُكلِّ َنبأ )عليه وآله وسلم

 ;»ُمْسَتقرٌّ َوَسْوَف َتْعَلموَن َمن َيأتيِه عذاٌب ُيخزيه َوَيِحلُّ عليه َعذاٌب ُمقيٌم

 

آه تو از پدرت ارث ببرى و من از اى آمده است  بگو ببينم، آيا در قرآن آيه! اى فرزند ابو ُقحافه. ٢١

آيا آتاب خدا را عمدًا ترك گفته و پشت سر افكنديد؟ در صورتى آه قرآن ! پدرم ارثى نبرم؟ چه سخن ناروايى؟

 :فرمايد  و در ماجراى يحيى بن زآريا مى)سليمان از پدرش داود، ارث برد(: فرمايد مى

خويشاوندان در (: فرمايد نيز مى) يعقوب ارث ببردفرزندى نصيبم گردان آه از من و از خاندان! خدايا(

خدا درباره فرزندانتان به شما (:است در جايى ديگر فرموده)ارث بردن از يكديگر، از بيگانگان سزاوارترند

اگر آسى پس از مرگ، مالى از (:  و نيز فرموده)است آند آه سهم پسران دو برابر سهم دختران سفارش مى

                                                           
 .١٦ /نمل. ٢٠١
 .٦ ـ ٥/مريم. ٢٠٢
 .٧٥ /انفال. ٢٠٣
 .١١ /نساء. ٢٠٤
 .١٨٠ /بقره. ٢٠٥



اى شايسته وصّيت آند و اين آار بر همه پرهيز آاران  پدر و مادر و بستگانش به گونهخود به جاى نهد براى 

 ).حق است

 

مدعى شديد آه من بهره و ارثى از پدر بزرگوارم ندارم؟ و هيچ گونه نسبت خويشاوندى ميان من و . ٢٢

ه و استثناء آرده است؟ يا اى ويژه شما فرو فرستاده آه پدرم را از آن خارج ساخت آيا خداوند آيه! پدرم نيست؟

و يا شما به عام و ! برند، آيا من و پدرم يك مذهب نداريم؟ پيروان دو مذهب از يكديگر ارث نمى: گوييد مى

 !تريد؟ خاص قرآن از پدر و پسر عمويم آگاه

 

اآنون آه چنين است، پس ارث مرا چون مرآبى آماده بستان و بر آن سوار شو، ولى در قيامت تو را . ٢٣

، و زمان داورى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(در آن روز بهترين داور، خدا و مّدعى تو محمد. ديدار خواهد آرد

هر (: در آن روز باطل گرايان زيان خواهند ديد، ولى پشيمانى به حالتان سودى نخواهد داشت. رستخيز است

آيد و  ار آننده، به سراِغ چه آسى مىچيزى جايگاه و قرار گاهى دارد، به زودى پى خواهيد برد آه عذاب خو

 ).گيرد آيفِر جاودان، داماِن چه آسى را مى

 

 

يا َمْعَشَر الَنقيَبة وأْعضاَد الِملَِّة وَحَضَنَة اِالسالم ما هِذِه الَغميَزُة في َحّقي والِسَنُة َعن «. ٢٤

؟ »  المرُء ُيْحَفُظ في ُوْلِدِه «:  أبي يقول )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ُظالَمتي ؟ أما آاَن رَسوُل اِهللا

 َسْرعاَن َما أْحَدْثُتم َوَعْجالَن ذا إهاَلة وَلُكم َطاَقٌة بما ُاحاِوُل َوُقوٌَّة على ما أْطُلُب

 . وُازاِوُل

 

؟ َفَخْطٌب َجليٌل اْسَتوَسَع َوْهُنه َواْسَتْنَهَر َفْتُقُه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(أتقولوَن ماَت محّمد. ٢٥

 َفَتَق َرْتُقُه َواْظَلمَِّت األْرُض ِلَغْيَبِتِه وُآِسَفِت الَشمُس َوالْقَمُر واْنَتَثَرِت النجوُمَواْن

 ِلُمصيَبِتِه وَأْآَدِت اآلماُل َوَخَشَعِت الِجباُل وُاضيَع الَحريُم وُازيَلِت الُحْرَمُة ِعْنَد

 .  مَماِتِه

 

 ُة الُعظمى الِمْثُلها ناِزَلٌة وال باِئَقٌة عاِجَلةَفِتلَك َواِهللا الناِزلُة الُكْبرى والُمصيَب. ٢٦

 أْعَلَن بها آتاُب اِهللا َجلَّ َثناُؤه في أْفِنَيِتُكْم َوِلَقْبِلِه ما َحلَّ ِبأنبياِء اِهللا َوُرُسِلِه



 وما ُمحمٌَّد إّال َرسوٌل قد َخَلْت ِمن َقبِلِه الُرُسُل أفإْن ماَت(: ُحْكٌم َفْصٌل وَقضاٌء َحْتٌم

و ُقِتَل انَقَلْبُتم على أْعقاِبُكم َوَمْن َيْنَقِلُب َعلى َعِقَبْيِه فلَن َيُضرَّ اَهللا َشْيئًا َوَسْيجزي اُهللا أ

 .)٢٠٦()الشاآريَن

 

 

 :سپس آن مخدره رو به انصار آرد و آنان را مخاطب ساخت و فرمود

گيريد؟ در برابر  چرا حق مرا ناديده مى! اى بازوان ستبر ملت، اى ياوراِن اسالم! اى جوانمردان. ٢٤

 دهيد؟ ستمى آه بر من روا داشته شده، اين چه غفلتى است آه از خود نشان مى

 

ان احترام هر آسى را در مورد فرزند: فرمود  نمى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(آيا پدر بزرگوارم رسول خدا

گيرى  او بايد نگاه داشت؟ چه زود اوضاع را دگرگون و به سرعت به بيراهه گام نهاديد، با اين آه بر باز پس

 .گويم قدرت و توان داشتيد حق من قادر و بر آن چه مى

 همه چيز تمام شد؟ مصيبت جانسوز )صلى اهللا عليه وآله وسلم(با رحلت محمد: خواهيد بگوييد آيا مى. ٢٥

شد، غبار غم و اندوه بر سر همه فرو ريخت و شكاف آن، هر  به دردناآى به جهان اسالم تلقى مىپيامبر، ضر

گردد، زمين از غيبت و فقدان پدرم تاريك و  اش دامنه دارتر و وسعتش بيشتر مى روز آشكارتر و گسستگى

رديد، احترام افراد ها متزلزل گ ستارگان در مصيبتش بى فروغ و اميدها به يأس و نوميدى مبّدل گشت، آوه

 .زير پا نهاده شد و با مرِگ آن بزرگوار، حرمتى براى آسى باقى نماند

 

اى بس بزرگ و مصيبتى جانسوز بود آه هيچ اندوهى به پايه آن  فقدان پدرم، حادثه! به خدا سوگند. ٢٦

و صبح و شام آن را هاى شماست  رسيد و آتاب خدا از آن خبر داده بود، همان قرآنى آه همواره در خانه نمى

آنيد، پيامبران پيشين نيز قبل از او با اين واقعيت  هاى گوناگون تالوت مى با صداى بلند و يا آهسته و با لحن

صلى اهللا (محمد(: ناپذير الهى است، آن جا آه فرمود روبرو شده بودند، چرا آه مرگ، فرماِن حتمى و تخّلف

فقط، فرستاده خدا بود و پيش از او فرستادگان ديگرى نيز آمدند و رفتند، آيا اگر او از دنيا برود  )عليه وآله وسلم

رساند و خدا  شويد، هر آس واپسگرا شود، به خداوند زيانى نمى و يا آشته شود، شما واپسگرا مى

 . )سپاسگزاران را پاداش خواهد داد

أنتم ِبمَرأًى مّني وَمْسَمع وُمْنَتدًى وَمْجَمع ُتْلِبُسُكُم إيهًا بَني ِقيلَة أُاْهَضُم ُتراث أبي؟ و. ٢٧

الَدْعَوُة وتشملكم الحَيَرُة وأنتم ذوو العدد والُعّدة واألداة والقّوة وعندآم السالح والُجنَّة توافيكم 

                                                           
 .١٤٤ /آل عمران. ٢٠٦



الَخْيِر الَدْعَوُة فال تجيبون وتأتيُكُم الَصْرَخُة فال تغيثوَن وأنتم َمْوصوفوَن باْلِكفاح َمعروفوَن ِب

 . الَبْيِت  والّصالح والُنْخَبُة اّلتي اْنُتِخَبْت والخيرُة التي اختيرت لنا أْهَل

 

قاَتْلُتُم الَعَرَب وَتَحمَّْلُتم الَكدَّ َوالَتَعَب وناَطْحُتم اُالمَم وآاَفْحُتم الُبَهَم ال َنْبَرُح أو َتْبَرحون . ٢٨

نا َرحى اإلسالم وَدرَّ َحَلُب اَألياِم َوَخَضَعْت َثْغَرُة الِشرك َوَسَكَنْت نأُمُرُآم َفَتْأَتِمروَن حّتى إذا داَرْت ِب

َفْوَرُة اإلفك َوَخَمَدْت نيراُن الُكْفِر َوَهَدَأْت َدْعَوُة الَهَرِج َواْسَتْوَسَق ِنظاُم الّدين فأّنى حزتم بعد 

 .َرآتم بعد اإليماِن؟البيان؟ وأسرْرتم بعد اِالْعالِن؟ وَنَكْصُتم َبْعَد االِْقدام؟ وأْش

 

ُبؤسًا لقوم َنَكثوا أْيماَنُهم ِمن َبْعِد َعْهِدِهم َوَهّموا ِبإْخراِج الرَّسول َوُهْم َبَدأوُآم َأوََّل مرَّة . ٢٩

َأَتْخَشْونُهم فاُهللا َأَحقُّ أْن َتْخَشْوُه إن آنتم مؤمنين أال وقد أرى أْن َقد أخَلدُتم إلى الَخْفض وأبَعْدُتم 

 أحقُّ بالَبسِط والَقبض وَخَلْوُتم بالَدَعة وَنَجْوُتم بالّضيق من السعة َفَمَجْجُتم ما َوَعْيُتم َمن هو

 .وَدَسْعُتم الذي َتَسوَّْغُتم فإن تكفروا أنتم وَمن في األرض َجميعًا فإّن اهللا لغنٌي َحميٌد

 

 
آيا رواست آه ارث من پايمال گردد و شما آشكارا ببينيد و بشنويد و ! )٢٠٧(اى فرزندان قيله! شگفتا. ٢٧

در محافل و مجالس خود از آن سخن به ميان آوريد و اخبارش به خوبى به شما برسد و شما َدْم برنياوريد؟ با 
شنويد و پاسخم  دعوتم را مى.  و قدرت گسترده و سالح و ِسَپر برخورداريداين آه از نيروى آافى و تجهيزات

رسيد؟ با اين آه در شجاعت و دالورى سرآمد و  دهيد؟ فريادم ميانتان طنين انداز است و به فرياد نمى را نمى
 .ايد ده شدهدر امور خير و نكوآارى معروفيد و نيك مردان اقوام و قبايلى هستيد آه براى ما اهل بيت، برگزي

هاى گردنكشان را درهم شكستيد و  ها تحمل آرديد، شاخ با مشرآان عرب جنگيديد و رنج و محنت. ٢٨
نهاديد و  آرديد، دستورات ما را گردن مى با جنگاوراِن بزرگ، پنجه در انداختيد، شما همواره با ما حرآت مى

ود خاندان ما به گردش درآمد و شير در سينه سر به فرمان و اطاعتمان داشتيد، تا آسياى اسالم بر محور وج
هاى دروغ فرو نشست، آتِش آفر  هاى شرك آلود در گلو خفه شد و شعله مادِر روزگار فزونى يافت، نعره

 .خاموش گشت و دعوت بر تفرقه و جدايى متوقف شد و نظام و ارآان دين، استوار گرديد
ز حيران و سرگردانيد؟ چرا حقايق را پس از آشكار بنا بر اين، چرا پس از بيان قرآن و پيامبر، امرو

 ايد؟  داريد و پيمان شكنى آرده و بعد از ايمان، راه شرك در پيش گرفته شدن، نهان مى
شكنانى آه تصميم بر بيرون راندِن پيامبر  اند مردمى آه پيمان شكنى آردند، آيا با پيمان تيره بخت. ٢٩

رتى آه آنان، آغازگر بودند، مگر از آنان هراس داريد؟ اگر اهل ايمانيد، خيزيد؟ در صو گرفتند به پيكار برنمى
 .بهتر است از خدا بيم داشته باشيد

                                                           
 .رسيد بوده آه َنَسب قبايل انصار اعّم از أوس و خزرج، به وى مىنام يكى از زنان برجسته و شرافتمندى . ٢٠٧



ايد، آسى را آه براى  بينم به سمت رفاه و آسايش رفته و عافيت طلب شده شما را مى! به هوش باشيد
رديد و خود در گوشه خلوت، به تن تر بود، از صحنه دور آ سرپرستى و اداره امور مسلمانان از همه شايسته

ها به وسعت بى تفاوتى متوسل شديد، ايمان و  پرورى و آسايش رو آورديد و از فشار و تنگناى مسئوليت
! آگاهى آه در درون داشتيد، بيرون افكنديد و آب گوارايى را آه نوشيده بوديد به دشوارى از گلو برآورديد

رسانند، زيرا خداوند از  ردِم روى زمين آافر شوند به خدا زيانى نمىاگر شما و تمام م(: خداى متعال فرمود
 )همه بى نياز و غنّى و حميد است

 

أال وقد قلُت ما قلُت هذا على معرفة مّني بالَجْذَلِة اّلتي خاَمَرْتُكم والَغْدَرِة التي . ٣٠

َوُر الَقناة َوبثَُّة الَصْدر وَتْقِدَمُة الُحجَِّة استْشَعَرْتها قلوُبُكم ولكّنها َفْيَضُة الَنْفِس وَنْفَثُة الَغْيظ وَخ

َفدونكموها فاحَتِقبوها َدَبَرَة الَظهر َنِقَبَة الُخفِّ باقيَة العاِر موسوَمًة ِبَغَضِب الَجّبار وشناِر اَألَبِد 

الذين ظلموا أيَّ وسيعلُم (موصولًة بناِر اهللا الموَقدة اّلتي تّطلع على األفئدة فبَعْيِن اِهللا ما َتْفَعلوَن 

 وأنا ابنُة َنذير لكم َبين َيَدي عذاب شديد فاعملوا إّنا عاِملوَن وانتِظروا إّنا )٢٠٨()منقَلب ينقلبون

 ;»منَتِظروَن

 

                                                           
 .٢٢٧ /شعراء. ٢٠٨



پوست شما دانم ترك يارى حق با گوشت و  ها را به شما گفتم، هر چند مى گفتنى! به هوش باشيد. ٣٠

هاى دل پر اندوهم بيرون ريخت، تا با  درآميخته و پيمان شكنى، قلبتان را فرا گرفته است، ولى اندآى از غم

 .شما اتمام حجت آرده باشم، و عذرى براى آسى باقى نماند

اآنون، اين مرآِب خالفت و آن هم فدك، همه از آِن شما، آن را بگيريد و رها مسازيد، اّما ُپشِت اين 

داِغ ننگ و عار ! توانيد خود را به سر منزل مقصود برسانيد رآب زخم و آف پايش شكافته است و با آن نمىم

بر آن خورده و عالمتش خشم خداست، رسوايى ابدى را همراه دارد و سرانجام به آتِش برافروخته خشم الهى 

و ستمگران به زودى (. ر خداستدهيد در محض آن چه انجام مى! آشد، خواهد پيوست ها سر بر مى آه از دل

 من دخت پيامبرى هستم آه شما را از عذاب شديِد الهى بيم )شوند پى خواهند برد به چه سرنوشتى گرفتار مى

آيد انجام دهيد، ما نيز به وظيفه الهى خود عمل خواهيم آرد، شما منتظر  داد، اآنون آن چه از دستتان بر مى

 !. بودباشيد و ما نيز در انتظار خواهيم

 



، ابو بكر با توّسل به فريبكارى و )عليها السالم(با پايان يافتن سخنان زهراى مرضيه
عليها (استفاده از غفلت مردم آوشيد تا وضعيت را به حالت عادى باز گرداَند و به فاطمه

پدرت نسبت به مؤمنان ! )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اى دخت رسول اآرم:  عرضه داشت)السالم
آمد، اگر نسبتش را بسنجيم، او   و مهربان و بر آافران عذابى دردناك به شمار مىدلسوز

پدر تو بود نه پدر ديگران، برادِر پسر عمو و شوهرت على بود، نه برادر ديگر مردان، 
، وى را بر ديگر خويشان و نزديكان، برگزيده و برتر )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر
نمود، سعادتمندان،  ر آار بزرگ و مهّمى، پدرت را يارى مىدانست و او نيز در ه مى

صلى اهللا عليه وآله (شما عترت پاك رسول خدا. دوستدار شما و تيره بختان، دشمنان شمايند

 و برگزيدگان نجيب و راهنمايان خير و نيكى و رهنمون گران ما به بهشت )وسلم
 .جاودانيد

راست و صادقانه سخن گفتى و در ! نو اى دخت برترين پيامبرا! اى برترين بانو
عقل و ِخَرد، گوى سبقت از ديگران ربودى، آسى تو را از حّقت بازنداشت و بر تو 

صلى اهللا عليه وآله (من بر خالف نظر رسول خدا! به خدا سوگند. تهمِت دروغ نبستند

گاه به اش آارى انجام نخواهم داد، پيشرِو قبيله هيچ  آنم و جز با اجازه عمل نمى)وسلم
ام بسنده است  و هم او بر گواهى! گيرم گويد، خدا را گواه مى اش دروغ نمى مردم قبيله

اى  ما پيامبران درهم و دينار و خانه و مزرعه: فرمود آه خود از رسول خدا شنيدم مى
ماند آتاب و حكمت و دانش و نبّوت است و هر چه  نهيم، آن چه از ما مى به ميراث نمى
 . مربوط به ولّى أمر پس از ماست آه هر گونه خواست در آن حكم آنددارايى داريم 

آن چه را تو اآنون در پى دست يابى به آن هستى ما در راستاى ! اى دخت پيامبر
ايم تا مسلمانان بدين وسيله به آارزار بپردازند و با  خريد اسب و اسلحه، هزينه آرده

از سويى، من به تنهايى . درهم بشكنندآّفار بجنگند و نابكاران گستاخ و گردنكش را 
مرتكب اين عمل نشدم بلكه مسلمانان در اين زمينه با يكديگر همدست شدند، من در اين 

اين حال من و اين مال و دارائيم همه از آِن تو و در . قضيه خودسرانه عمل نخواهم آرد
، تو بانوى دارم شوى و آن را از تو دريغ نمى اختيار توست، تو از آن محروم نمى

بانوان امت پدرت و شجره پاك فرزندانت هستى، انكار فضايلى آه مجموعه آن ويژه 
تواند فرو نهد، فرمانت  ات، آسى نمى توست، صورت نخواهد گرفت و از شاخه و ساقه

پسندى آه من در اين موضوع بر  در آن چه در اختيار دارم نافذ است، آيا خود مى
 .؟خالِف گفته پدرت رفتار آنم

 : پاسخ داد)عليها السالم(فاطمه زهرا



عن آتاب اهللا صاِدفًا وال  )صلى اهللا عليه وآله وسلم(سبحان اهللا ما آان أبي رسول اهللا«

بل آان يّتبع أثره ويقفو ُسَوَره أفتجمعون إلى الغدر اعتالال عليه ! ألحكامه مخاِلفًا

وهذا َبعَد َوفاته شبيه بما ُبغي له من الغوائل في َحياِتِه هذا آتاب اهللا َحَكمًا َعْدال بالُزور 

وورَث ُسَلْيماُن (:  ويقول)٢٠٩()يرثني ويرث من آل يعقوب(: وناِطقًا َفْصال يقول

 وبّين عّز وجّل فيما وّزع من األقساط وشرع من الفرائض والميراث وأباح )٢١٠()داود

ن حّظ الُذآران واإلناث ما أزاح به عّلة المبطلين وأزال التظّني والشبهات في الغابرين م

 ;»آّال بل سّولْت لكم َاْنُفُسُكم أمرًا فَصْبٌر جميل واهللا المستعان على ما تصفون

 از آتاب الهى رو نگرداند و مخالِف )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پدر بزرگوارم رسول خدا! سبحان اهللا

گرفت، آيا به قصد  ها و آياتش را پى مى آرد و سوره حكام آن نبود بلكه همواره از آن پيروى مىا

خواهيد بر پيامبر دروغ ببنديد؟ چنين آارى پس از وفات آن  ايد و با نيرنگ مى توطئه همدست شده

اين ! نديديد، اآنو هايى است آه در زمان حياتش براى نابودى وى تدارك مى بزرگوار، بسان فتنه

زآريا (: فرمايد آتاب خدا بين من و شما داورى عادل و گوينده و جدا آننده حق و باطل است آه مى

:  و نيز فرمود)فرزندى به من عطا آن آه از من و از خاندان يعقوب ارث ببرد! عرضه داشت خدايا

 ). داود ارث ُبرد]پدرش[سليمان از (

است ارثيه  هم ارث هر يك از افراد را مشخص نمودهخداوند تقسيم سهميه را بيان و واجبات و س

هاى باطل گرايان را از ميان برداشت و فرصِت  اى توضيح داده آه بهانه دختر و پسر را به گونه

مسأله آن گونه آه شما مدعى هستيد، ! شك و ترديد را تا قيامت براى آسى باقى نگذاشت، هرگز

اى  سندى را برايتان نيك جلوه داده است، بنا بر اين من چارههاى اّماره شما آار ناپ نيست، بلكه َنْفس

 .خواهم آنيد از خدا يارى مى جز صبر و بردبارى نيكو ندارم و بر آن چه شما توصيف مى

اند  خدا و رسول، جز به راستى سخن نگفته:  گفت)عليها السالم(ابو بكر در پاسخ زهرا
تو آانون ] !فاطمه[يز صادقانه سخن گفت  ن)صلى اهللا عليه وآله وسلم(و دخت رسول اآرم

حكمت و خاستگاه هدايت و رحمتى و رآن دين و سرچشمه حجت هستى، سخِن به جا و 
آنم، اينك مسلمانان قالده خالفت را  ها را انكار نمى افكنم و آن مناسب تو را به دور نمى

                                                           
گويد حديث نفى آردن ارث را تنها ابو بكر روايت آرده و در ص   مى٢٢١ / ١٦ابن ابى الحديد در شرح نهج . ٢٠٩

 و ابو القاسم بغوى و ابو ٧٢سخنى دارد، بدان مراجعه شود سيوطى در تاريخ الخلفاء  در اين زمينه ٢٢٨ و ٢٢٧
صلى اهللا (اند آه گفت در مسأله ميراث رسول خدا بكر شافعى در فوائد خود و ابن عساآر از عايشه روايت آرده

 بكر گفت من از رسول به اختالف افتادند و در اين خصوص از هيچ آس اطالعى حاصل نكردند ابو) عليه وآله وسلم
ماند  نهيم، آن چه پس از ما مى فرمود ما پيامبران چيزى را به ارث نمى شنيدم مى) صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا

 .صدقه خواهد بود
 .١٦ /نمل. ٢١٠



آسى َسِر ستيز ندارم و ام با هماهنگى آنان بوده است، با  به گردنم افكندند، آنچه را گرفته
 .ام و اينان همه شاهد و گواهند خودسرى نكرده و چيزى را به خود اختصاص نداده

اين نخستين تالش ابو بكر بود آه طى آن توانست با فريب و تظاهر به خير و صالح 

 عواطف و احساسات مردم را فرو )صلى اهللا عليه وآله وسلم(و پيروى از سّنت پيامبر اآرم

 . و ديدگاه آنان را از انديشه يارى رساندن فاطمه زهرا منحرف سازدبنشاند

 :سپس زهراى مرضيه متوّجه مردم شد و فرمود

معاِشَر المسلمين المسِرَعَة إلى قيِل الباطِل الُمْغِضَيَة على الفعِل القبيِح الخاِسر أفال «

 ما أسأتم من أعمالكم تتدّبروَن الُقْرآن أم على قلوب أقفالها؟ آّال بل ران على قلوبكم

فُاخذ بَسْمِعُكم وأبصاِرُآم ولبئس ما َتَأوَّْلُتم وساء ما به َأَشْرُتم وشّر ما منُه اغَتَصْبُتم 

َلَتِجُدنَّ واِهللا َمْحِمَله َثقيال َوِغبَُّه َوبيال إذا ُآِشَف لُكُم الِغطاُء وباَن ما وراَءه الَضّراُء وَبدا 

 ;)٢١١(»)وَخِسَر ُهناِلَك الُمبِطلوَن( تحَتسِبون َلُكم ِمن رّبكم ما لم تكونوا

انگاريد، آيا در  شما براى سخناِن بيهوده، شتابانيد و آردار زشت و ناپسند را ناديده مى! مسلمانان

گى اعماِل  هايتان ُمهر نهاده شده است؟ چنين نيست، بلكه تيره نگريد؟ يا بر دل قرآن به دّقت نمى

 .است هايتان پرده زده و آر و آورتان ساخته ايد، بر دل رتكب شدهناپسندى آه م

چه نكوهيده است آن جا آه به تأويل قرآن پرداختيد و پيشنهاد نا مناسبى داديد و معامله ناپسندى به 

تحّمل اين بار برايتان سنگين و فرجامش ُپر از رنج و گرفتارى است، ! انجام رسانديد، به خدا سوگند

آورديد، آشكار گردد،  ها پديدار شود و آن چه را به حساب نمى ها آنار رود و نهان پردهآن گاه آه 

 ).بينند باطل گرايان زيان مى(مشخص خواهد شد آه 

 

 بدين جا آه رسيد رو به سمت قبر مطّهر پدر برتافت و )عليها السالم(سخن زهرا
 )٢١٢(:عرضه داشت

                                                           
 .٧٨ /غافر. ٢١١
 ).انتشارات ُاسوه( چاپ سازمان اوقاف ٢٧٩ ـ ١/٢٥٣احتجاج . ٢١٢ 

 لو آنت شاِهَدها لم تكُثِر الُخَطُب*** قد آاَن بعَدك أنباٌء وَهْنَبَثٌة 
 واختلَّ َقوَمَك فاشَهْدُهم وال َتِغُب*** إّنا فقدناك َفْقَد األرض وابَلها 

 ُبِعنَد اإلله على األدنين ُمقتِر*** وآلُّ أهل له ُقربًى ومنِزَلٌة 
 لّما َمَضْيَت وحاَلْت دونك الُتُرُب*** أبَدْت ِرجاٌل لنا َنجوى صدوِرِهُم 

 لّما ُفِقْدَت َوُآلُّ األْرِض ُمْغَتَصُب*** َتَجهََّمْتنا رجاٌل واسُتِخّف بنا 
 َعلْيَك ُننزل ِمن ذي الِعّزِة الُكُتُب*** وآنَت َبْدرًا وُنورًا ُيسَتضاء ِبِه 

 َفَقْد ُفِقْدَت َوُآلُّ الَخْيِر ُمْحَتجُب*** ُيْؤِنُسنا وآان جبريُل باآلياِت 
 لّما َمَضْيَت َوحاَلْت دوَنك الُحُجُب*** َفَلْيَت َقْبَلَك آاَن الَمْوُت صاَدَفنا 



پس از تو خبرها شد و حوادثى رخ داد آه اگر زنده بودى، ما دست به گريبان اين غم و اندوه ! پدر

وجود مقدست، قوم تو چنان گرفتار آمدند و سامان آارشان از هم گسسته شديم، با از آف دادن  نمى

اند، غير از ما هر خاندانى آه در پيشگاه خدا منزلتى داشت،  شد آه گويى سرزمينى محروم از باران

به مجّرد اين آه از دنيا رفتى و چهره مبارآت در ! نزد بيگانگان نيز از احترام برخوردار بود، پدر

هاى خود را پديدار ساخته و ما را به خوارى  اى از امت تو، راز و اسرار سينه د، عّدهخاك نهان ش

تو ماه ! آن گاه آه از دست رفتى، همه زمين چپاول شد و به يغما رفت، پدر عزيز. و ذّلت آشاندند

شد، جبرئيل با  شب چهارده و مشعل فروزانى بودى آه از جانب پروردگار بر تو قرآن نازل مى

ها غايب و  آورد، همواره مونس و همدم ما بود، ولى آن گاه آه از ديده ى آه از ناحيه خدا مىآيات

پنهان شدى، تمام خير و برآات از ما رخت بربست، آاش پيش از تو مرده بوديم و هنگام رحلت 

 .ها ميان ما فاصله انداخت، زنده نبوديم جانسوزت آه پرده

ترين شكل ممكن حقيقت را در آن  به روشنحضرت سخنان خود را به پايان برد و 
آشكار ساخت و از خليفه پاسخ خواست و با داليل و براهين دندان شكن و استوار، 

هاى خليفه را فاش و نقش بر آب ساخت و به بيان فضايل و آماالت شايسته خليفه  طرح
ه و به واقعى اسالم پرداخت و بدين سان، فضا متشّنج شد و افكار عمومى به سود فاطم

سمت و سوى آن بانو متوجه شد و ابو بكر را در تنگنا و ُبن بستى بسيار دشوار قرار 
 .داد

مگر : از ابن فارقى، مدّرس مدرسه الغربيه بغداد پرسيدم: گويد ابن ابى الحديد مى
اگر اين گونه : چرا، قطعًا راستگو بود، گفتم: فاطمه در سخنانش راستگو نبود؟ پاسخ داد

 ابو بكر حقش را به وى برنگرداند، او لبخندى زد و با سخنى دلپذير و است پس چرا
داد بيم داشت  اگر خليفه به مجرد ادعاى زهرا، فدك را امروز به او مى: پسنديده گفت

فردا خالفت را براى همسرش امير المؤمنين مطالبه آند و خليفه را از مسند خالفت به 
 در هر چه ادعا آند، )عليها السالم(شت آه زهرازير بكشد، زيرا خليفه اعتقاد راسخ دا

گويد و نيازى به گواه و شاهد ندارد، بنا بر اين، عذر خليفه پذيرفتنى  صادقانه سخن مى
 )٢١٣(.نبود

 

 عكس العمل خليفه

                                                           
 .٢٨٤ / ١٦شرح ابن ابى الحديد . ٢١٣



با آشفته شدن مجلس، مردم پراآنده شدند و صداى ناله و فرياد بلند شد و خطبه 
 سخِن روز مردم شد، از اين رو، ابو بكر به تهديد و شكنجه )عليها السالم(ضرت زهراح

 .متوسل شد

بر مردم، به )عليها السالم(ابو بكر، با مشاهده تأثير خطابه حضرت زهرا: روايت شده
داشتى، شايد آارها سر و  شد دست از سر من بر مى مرگ بر تو، چه مى: عمر گفت

 گرفت، آيا اين آار بهتر نبود؟ رام مىسامان يافته و اوضاع آ

اگر اين آار را انجام داده بودى قدرت خود را تضعيف آرده و به : عمر گفت
 .اطرافيانت اهانت روا داشته بودى و من تنها دلم در حق تو سوخت

با سخنان دخت پيامبر چه آنيم؟ مردم منظورش را از ! واى بر تو: ابو بكر گفت
 برند؟ هاى ما پى مى ه خيانتفهمند و ب سخنان وى مى

گذرد آه گويى هيچ  نشيند و مى اى فرو مى نترس، اين موج به گونه: عمر گفت
هاى سختى را  تو چه گره: اتفاقى نيفتاده، ابو بكر با دست خود به شانه عمر زد و گفت

گشايى و سپس نماز همگانى اعالن آرد و مردم گرد آمدند و بر فراز منبر رفت و  مى
سپاريد؟ اين آمال و آرزوها  اين هياهو چيست آه به هر سخنى گوش مى! ردمم: گفت

! آجا در زمان رسول خدا مطرح بود؟ هر آس شنيده بگويد و هر آس ديده گواهى دهد
خواهد فتنه  هاست، او مى ماند آه شاهدش ُدم اوست و آانون همه فتنه او به روباهى مى

از سر بگيرد، و از اين و آن آمك ها را پس از فرسودگى و آهنگى  و درگيرى
ماند آه از ديد او  طلبد، وى به ُاّم طحال مى خواهد و زنان را به يارى مى مى

گويم و اسرار را  اگر بخواهم سخن مى. ترين آسانش، پليدى و آلودگى است محبوب
 .آنم، ولى تا زمانى آه با من آارى نداشته باشند، سكوت خواهم آرد فاش مى

خردان و  سخنان برخى آم! اى جماعت انصار: ه انصار آرد و گفتآن گاه رو ب
ام، در صورتى آه شما بيش از هر آس بايد پايبند پيمان رسول  ابلهانتان را شنيده

 باشيد، شما همان آسانى هستيد آه پيامبر به شهرتان آمد و به او )صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا
من آسى نيستم آه دست و زبانم را به زيان ! شيدپناه داديد و ياريش آرديد، به هوش با

 )٢١٤(.با گفتن اين سخنان از منبر فرود آمد. افرادى آه درخور نكوهش نباشند، بگشايم

بصرى، زيد  سخنان ابو بكر را نزد نقيب ابو يحيى بن ابى: گويد ابن ابى الحديد مى
آميز ابو بكر به چه آسى ارتباط داشت؟ وى  سخنان آنايه: بازگو آردم و از او پرسيدم

                                                           
 .٣٩دالئل االمامه طبرى . ٢١٤



اگر تصريح آرده بود آه از شما : بگو به چه آسى تصريح داشت؟ گفتم: خنديد و گفت
مگر انصار در : گفتم. منظورش على بن ابى طالب بوده: لبخندى زد و گفت: پرسيدم نمى

آنان به سود على شعار دادند و ابو بكر چون : خاذ آردند؟ گفتاين رابطه چه موضعى اّت
ها را از هر گونه  در اثر آشفتگى اوضاع جان خود را در خطر ديد، با اين سخنان آن

 )٢١٥(.واآنشى باز داشت

 

 دفاع ُاّم سلمه

آميز ابوبكر،   در مسجد و سخنان اهانت)عليها السالم(پس از پاياِن خطبه حضرت زهرا
آيا در مورد شخصيت وااليى چون فاطمه : وقتى خبر به ُاّم َسَلمه رسيد، اظهار داشت

فاطمه ! شود؟ به خدا سوگند  چنين سخنانى گفته مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(دخت نبّى اآرم
هاى  ه دامان انسانهاست، وى پرورش يافت هاو َنَفسى براى جان اى ميان انسان حوريه

پاك و برجسته است، در دستان فرشتگان دست به دست گشته و در دامان زنانى پاآدامن 
آيا ُمّدعى . نشو و نما آرده است و به بهترين وجهى بالندگى يافته و تربيت شده است

  او را از ميراث خويش محروم ساخته ولى به او)صلى اهللا عليه وآله وسلم(هستيد آه رسول خدا
و خويشان نزديك خود را از عذاب خدا (اعالن نكرده است؟ در صورتى آه خداوند فرموده است 

 او را بيم داده و وى، با فرماِن رسول خدا مخالفت )صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا رسول آيا)بيم ده
ورزيده است؟ با اين آه او بانوى بانوان، و مام پر فضيلِت دو ساالر جوانان بهشت و 

هاى پروردگار، به وجود نازنين پدر بزرگوارش  رسالت. اى حضرت مريم استهمت
 او را از سرما و گرما )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اآرم! به خدا سوگند. پايان پذيرفت
آرد، دست راستش را زير سر فاطمه و دست چپ خود را پوشش او  مراقبت مى

 در برابر ديدگان شما قرار ) عليه وآله وسلمصلى اهللا(رسول خدا! تر آهسته! ساخت، هان مى
دارد، شما بر خداوند وارد خواهيد شد، واى بر شما، به زودى پى خواهيد ُبرد، زيان آار 

 .آيست؟

ُاّم َسَلمه به جهت اين حقگويى آن سال از دريافتى حقوق خود از بيت المال : نقل شده
 )٢١٦(.محروم شد

 

 ه علىشكايت ب
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 پس از پايان دادِن سخنانش با مردم، نزد قبر مطّهر )عليها السالم(فاطمه زهرا
 آمد و آن قدر گريست آه لباسش از اشك ديدگان، تر شد و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا رسول

 در انتظار ورود و طلوع )عليه السالم(سپس به خانه باز گشت و امير المؤمنين على
برد، پس از آن آه آرامشى يافت خطاب به اميرمؤمنان  مىخورشيد وجودش بسر 

 :عرضه داشت

اى و بسان مّتهمان، خانه نشين  مانند جنينى پرده نشين، پرده به خود پيچيده! اى پسر ابو طالب

هاى نبرد، دالوران و جنگاوران را به  تو همان قهرمانى بودى آه پيش از اين، در ميدان. اى گشته

اى آه قدرت پرواز نداشت، به تو  دى، چه شد آه مرغ پر شكسته و از آار افتادهفرستا آاِم مرگ مى

اآنون پسر ابو قحافه، هديه پدرم را از آفم ربوده و ذخيره آودآانم را از من . چنين خيانت ورزيد

ام برخاسته است او را در آالم با من، دشمنى سر سخت يافتم تا آن جا  گرفته است و آشكارا به ستيزه

مردم . ام را بريدند دست از ياريم برداشتند و مهاجران، پيوند خويشاوندى) انصار( فرزندان قيله آه

از من روى برتافتند و اآنون آسى نيست او را از اين آار باز دارد و از من حمايت و پشتيبانى آند، 

ر تنگناى خوارى با خشم و غضب از خانه بيرون رفتم و با خوارى و ذّلت باز گشتم تو نيز خود را د

دريدى ولى اينك  برى، دشمنان گرگ سيرت را از هم مى انداخته و نيروى خويش را به آار نمى

اى، من از گفتن فرو نگذاردم و از دِر باطل بيرون نرفتم ولى توان  زمين گير و خانه نشين شده

ت نبودم اينك عذر آاش پيش از اين مرده بودم و شاهد اين خوارى و ذّل. اجراى حكم حق را نداشتم

 .باشى خواه من از تو، خداى من است چه در حق من آوتاهى آنى و يا حامى و پشتيبانم

آه در هر طلوعى شيونى دارم تكيه گاهم از دنيا رخت بر بست و بازوهايم در مصيبت او، سست ! آه

ايا قدرت تو از خد. گذارم ام را به پروردگار خود وا مى شكايت خويش را به پدرم و داد خواهى. شد

 . تراست همه فراتر و شمشير عذاب و آيفرت برنده

 :لب به سخن گشود و فرمود)عليه السالم(آن گاه اميرالمؤمنين

ويل و واى بر تو مباد، و ويژه دشمنانت باد، اى دخت برگزيده موجودات و اى يادگار ! فاطمه جان

 نكردم و از مرز توانائيم پا فراتر ننهادم، من در امور دينم سستى و آوتاهى. بر من خشم مگير! نبّوت

اگر نظر به رزق و روزى و گذران زندگى دارى، خداوند ضامن روزى تو و آفيل بر تو و پاينده 

اى، بنا بر اين در راه خدا  است آه از آن محروم گشته و آن چه برايت مهيا شده برتر از چيزى. است

 .آن صبر و شكيبايى پيشه

 و سكوت آرد و آند خدا مرا آفايت مى;»حسبي اهللا«: فرمود)المعليها الس(و زهرا
 .يافت آرامش

 

 



 اعالن قطع رابطه . ٦

 به ايراد خطابه خود اآتفا نكرد و جهاد و مبارزه خويش را )عليها السالم(فاطمه زهرا
استمرار بخشيد و اين بار تصميم گرفت با ابو بكر سخن نگويد و آن را در برابر مردم 

 )٢١٧(.اى با تو سخن نخواهم گفت ام آلمه تا زنده! به خدا سوگند: الن داشت و فرمودرسمًا اع

 بسان مردم معمولى نبود آه اگر با خليفه قطع رابطه آند، در خليفه )عليها السالم(فاطمه
 عزيز دل و )عليها السالم(رسيد، فاطمه بى تأثير باشد و قضيه چنان ساده به نظر نمى

صلى ( بود، توّجه و عالقه و محّبت رسول اآرم)صلى اهللا عليه وآله وسلم(محبوب قلب رسول خدا

در مورد فاطمه بر آسى پوشيده نبود، آن بزرگوار در حق فاطمه فرموده )اهللا عليه وآله وسلم
 :بود

 ;»فاطمة بضعة مّني ، من آذاها فقد آذاني«

 .فاطمه پاره تن من است، آسى آه وى را آزرده آند، مرا آزرده است

بر )صلى اهللا عليه وآله وسلم( دخت رسول خدا)عليها السالم(رفته رفته همه جا پيچيد آه فاطمه
گويد و اين خبر به گوش آليه اقشار مردم داخل  ابو بكر خشمگين شده و با او سخن نمى

 از يكديگر به پرس و جو پرداختند و هر روز بر تنّفر و خارج مدينه رسيد و در اين باره
 و با اين آه. شد و انزجار آنان از خليفه افزوده مى

 از در )عليها السالم(آوشيد اوضاع را به حالت عادى باز گرداند و با زهرا خليفه مى
اش را   هم چنان جهاد و مبارزه)عليها السالم(مسالمت و آشتى درآيد، ولى زهراى مرضيه

 .ايكه مظلومانه به شهادت رسيد، بر همان روحيه باقى ماند استمرار بخشيد و تا لحظه

 

 رمز سياسى فدك

 براى باز )عليها السالم( و فاطمه زهرا)عليه السالم(اى آه امام على تالش اصالحگرانه
گرداندن خالفِت اسالمى، از مسير انحرافى آن انجام دادند از اشكال و انواع متعددى 

رهبرى )عليها السالم(جبهه سياسى علنى را در اين راستا فاطمه زهرا. دار بودبرخور
هاى   از جمله درخواست فدك، شيوه)عليه السالم(آرد و مطالبه حق خالفِت امام على مى

هاى مختلفى بود آسى آه با دقت  گوناگونى داشت و همين مطالبه نيز داراى شكل
تغيير و تحوالت و شكل هايى را آه به خود هاى گوناگون اين نزاع و آشمكش و  جنبه

گرفت، مورد بررسى قرار َدهد، پى خواهد ُبرد آه مسأله، صرفًا جنبه درخواست و 
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تر از آن برخوردار بوده و در اعماق  مطالبه زمين نبوده است، بلكه از مفهومى گسترده
و به يغما گيرد تا انقالبى پديد آورده و حقوق غصب شده  خود هدف راسخى را پى مى

رفته را باز ستاند و ارج و احترام از دست رفته را باز گرداند و روند حرآِت امتى را 
آه پس از پيامبر واپس گرايى اختيار آردند، به اصالح و اعتدال آورد و حزب حاآم با 
پى بردن به اين موضوع در جهت مبارزه و مقاومت در برابر اين حرآت، تمام توش و 

 .ه آارگرفتتواِن خود را ب

ها به موارد نزاع  اگر در مباحث تاريخى مربوط به فدك به آنكاش بپردازيم، در آن
و آشمكشى مادى و يا اختالفى پيرامون فدك به معنا و مفهوم محدود آن، برنخواهيم 
خورد، بلكه ماجراى مطالبه فدك قيام و خروشى بر ضّد اصل و پايه و ارآاِن حكومِت 

در صدد رسيدن )عليها السالم(فرياد بلندى بود آه حضرت زهراشد و  منحرف تلقى مى
طنين آن به سراسر گيتى بود تا به واسطه آن سنگ بنايى را آه اساسش در سقيفه نهاده 

 .شده بود، از جا برَآَند

 در مسجد )عليها السالم(اى را آه فاطمه زهرا براى اثبات اين معنا آافى است خطابه
يفه و انبوه مهاجر و انصار ايراد فرمود دقيقًا مورد بررسى رسول خدا و در برابر خل

بوده و ستايش ) ع(قرار دهيم آه اغلب فرازهاى آن در مدح و ثناى امام على 
هاى جهاد و مبارزه ناب آن حضرت در جهت خدمت به اسالم و اثبات حق اهل  عرصه
هاى ميان  يت را وسيلهاش اهل ب آن مخدره در خطابه. خورد  به چشم مى)عليهم السالم(بيت

ها و حّجت الهى و در  خدا و آفريدگانش دانست و آنان را برگزيدگان و جايگاه پاآى
 .خالفت و حكومت، وارثان پيامبران خدا توصيف فرمود

 آوشيد تا به مسلمانان هشدار دهد و گزينش شتابزده و )عليها السالم(فاطمه زهرا
ها گوشزد نمايد و به آنان بفهماند به غير  نواپسگرايى آنان را پس از هدايتشان به آ

ساخت، روى آوردند و خالفت را به نا  سرچشمه زاللى آه آام عطشانشان را سيراب مى
هايى را آه موجب شد از آتاب خدا  اهالن سپردند و در دام فتنه گرفتار آمدند و انگيزه

لفت برخيزند، فاصله بگيرند و در مسأله خالفت و امامت، با دستورات آن به مخا
 .برايشان روشن ساخت

بنابراين، ماجراى درخواست فدك جز به همان اندازه آه به موضوع هدف بلند آن 
گيرى هديه و پيشكش و  حضرت ارتباط داشت، مسأله تقسيم ميراث و يا باز پس
 مسأله اسالم و آفر )عليها السالم(درخواست ِملك و خانه نبود، بلكه اين قضيه از نگاه زهرا

شد و  و ايمان و نفاق و تصريح پيامبر به جانشينى خود و شورايى آردن آن تلّقى مى



همين هدف بلند سياسى را در سخنانش با زنان مهاجر و انصار آه به ديدار آن مخّدره 
آمده بودند، به روشنى بيان فرمود و برايشان تشريح آرد آه خالفت، با روى آار آمدِن 

مسند حكومت، از مسير صحيح خود منحرف شده است، و حزب حاآم و تكيه زدِن بر 
ها، واآنشى عاطفى و يا حقد و  آسى تصور نكند بيان اين واقعيت: اظهار داشت

اگر مسلمانان . ها يافته باشد اى براى ابراز آن هاى نهانى است آه فاطمه بهانه آينه
ه و زمام رهبرى را خالفت را در جايگاهى آه خدا و رسولش فرمان داده بودند، قرار داد

 سپرده بودند، به رضا و خشنودى خدا و سعادِت دنيا و آخرت دست )عليه السالم(به امام
 .يافتند مى

عليه (توانست ميان آن دسته از پيروان امام  مى)عليها السالم(به گمان قوى، صديقه طاهره

 هرگز ترديدى )معليها السال(اش آه در صداقت و راستگويى زهرا  و ياران برگزيده)السالم
باشند و بدين )عليه السالم(نداشتند، افرادى بيابد آه با گواهى خود، تأييدى بر گواهى امام

 .وسيله گواهانى آه خليفه در موضوع فدك، از فاطمه درخواست آرده بود، آامل گردد

عليها (اين موضوع خود، بهترين دليل بر اين است آه هدف واالِى حضرت زهرا

دانستند بلكه   هديه و پيشكش و ميراث نبود و اين را مخالفان وى به خوبى مىاثباِت)السالم
پذيرفت و چنين هدفى  حرآت آن حضرت در راستاى محو و نابودى آثار سقيفه انجام مى

شد و حضرت دست به چنين آارى  با آوردن گواه و شاهد در موضوع فدك، عملى نمى
گشت، بلكه وى با  ن قضيه محدود مىنزد زيرا در اين صورت ماجراى فدك، به همي

اى از خطا آارى و انحراف مردم  گان همه، خواست شاهد زنده اقامه بّينه در برابر ديده
ارائه دهد شايد بر سر عقل آيند و با گزينش صحيح، در مقام اصالح مسير انحرافى خود 

 .برآيند

و خروج آن )سالمعليها ال(با بررسى پاسخ خليفه پس از پايان سخنرانى حضرت زهرا
بريم آه هيئت حاآمه تا چه پايه از اين ماجرا بيمناك بوده و با پا  مخّدره از مسجد، پى مى

آوشيد مردم را هم چنان با تزوير و نيرنگ بفريبد و همين  فشارى بر موضع خود مى
 را با خليفه نمودار )عليها السالم(موضوع، پايه و اساس نزاع و آشمكش حضرت زهرا

پيرامون ارثيه و هديه پيامبر )عليها السالم(، زيرا خليفه پى ُبرد آه اعتراض فاطمهسازد مى
 و )عليه السالم(نبوده بلكه جنگى سياسى و تمام عيار ودر راستاى داد خواهى حق امام على

آشكار آردن نقش برجسته وجود با برآت آن حضرت ميان امت بوده، آه خليفه و هوا 
 . از مقام و منزلت طبيعى وى در جهان اسالم، محروم سازندخواستند او را دارانش مى



، )عليه السالم(آنيم آه خليفه با موضعى تهاجمى در پاسخ خود به امام على مالحظه مى
آند آه فاطمه ُدم اوست  آن بزرگوار را آانون فتنه خوانده و وى را به روباهى تشبيه مى

اى  هيچ گونه اشاره)عليها السالم(راو در اين پاسخ به موضوع ميراث و هديه حضرت زه
 .نكرده است

 پس از غصب فدك توسط خليفه در مورد ميراث )عليها السالم(بينيم فاطمه زهرا اگر مى
پردازد به اين دليل است آه مردم معموًال در گرفتن و يا رّد  خود با وى به آشمكش مى

گرفتند و معامالت و داد  مىهاى خود به صاحبانش هيچ گاه از خليفه اجازه ن آردِن ارثيه
پذيرفت، بنا بر اين فاطمه  و ستدها ميان آنان به آسانى و بدون هيچ زحمتى انجام مى

ديد در اين خصوص به خليفه مراجعه آند و نقطه نظرات   نيازى نمى)عليها السالم(زهرا
 فرد )معليها السال(خليفه براى آن حضرت قابل پذيرش نبود، زيرا خليفه از ديدگاه فاطمه

از اين رو، درخواست ميراث از . شد آه خالفت را به يغما برده بود ستمكارى تلقى مى
 آن مخّدره را از ارث پدر محروم و خود بر )عليها السالم(خليفه آه با تجاوز به حقوِق زهرا

 .بايست از واآنشى بسيار جّدى برخوردار باشد آن تسلط يافته بود، مى

 قبل از آن آه فدك از او )عليها السالم(آنيم حضرت زهرا هم چنين اگر مالحظه مى
غصب شود، به مطالبه حقوق خود اقدام نكرد به خوبى روشن است زمانى حضرت 
دست به آن آار زد آه شرايط مطالبه ميراث، مخالفان حكومت را فوق العاده ترغيب 

يمت شمرده و به هدف مقاومت در آرد تا مسأله ميراث را فرصتى مناسب و غن مى
آميزى آه مصالح مهم اسالم در آن روز  برابر خليفه غير قانونى، آن هم با شيوه مسالمت

آرد، اين مسأله را نقطه آغاز حرآت قرار دهند، آه در اين صورت اين امكان  اقتضا مى
م دين و وجود داشت آه خليفه از ناحيه مخالفان به غصب ميراث و به بازى گرفتن احكا

 .بى احترامى به قانون، متهم گردد

 

  و گزينش راه)عليه السالم(امام . ٧

هاى متعددى  آميز و پيدايش جناح هاى انحراف وجود رخدادهاى پر شتاب و حرآت
ها و نبودن  ساخت و فتنه جويى آه زمينه خيانت و توطئه بر ضد اسالم را فراهم مى

 را به گزينش چند )عليه السالم(ن و عقيده، امام علىآگاهى دينى و عالقه شديد به سالمِت دي
 .راه سخت و دشوار وا داشت

آرد، بلكه در اين  بى هيچ مانعى مانند ساير مسلمانان با ابو بكر بيعت مى: نخست
شد و  اى برخوردار مى صورت در دربار حكومِت جديد از موقعيت و جايگاه برجسته

اسالمى داشته باشد، در حفظ وجود و موقعيت بى آن آه توّجهى به روند حرآت رسالت 



رسيد زيرا معناى اين  آوشيد و چنين چيزى غير ممكن به نظر مى و منافع خويش مى
 .مخالفت داشت)صلى اهللا عليه وآله وسلم(آار تأييد بيعتى بود آه آامًال با دستورات رسول خدا

بارى پيشه آند و چونان آسى آه خار در چشم، و استخوان در گلو دارد برد: دّوم
بكوشد ميان تناقضات پديد آمده از حكومتى غير شايسته و نا اليق، راهى ميانه برگزيند تا 

 .موجوديت اسالم و اعتقادات اسالمى را از فرو پاشى آامل حفظ و حراست نمايد

به بسيج مردم همت گمارد و آنان را به شورشى مسلحانه بر ضد خالفت ابو : سوم
 .بكر مهّيا سازد

 

 )عليها السالم(آميز و نقش زهرا  شيوه مسالمت

 قاطعانه تصميم گرفت دست به شورش و قيام نزند و با )عليه السالم(در نهايت امام
قيامى آه استناد به آيات و روايات داشت در برابر حاآمان آشكارا به مبارزه برنخيزد 

 بكر و همدستانش تواند افكار عمومى را بر ضد ابو مگر آن زمان آه مطمئن شود مى
از اين رو، ديدار . آورد بسيج آند و همين مسأله دغدغه خاطر مبارآش را فراهم مى

 و آنان )٢١٨(هاى مدينه نهانى آغاز آرد خود را با سران و بزرگان مسلمانان و شخصيت
عليها (را با داليل و براهين آيات حق، پند و موعظه داد و در اين راستا همسرش زهرا

هدِف . وى تشريك مساعى داشتاش با   نيز از او پشتيبانى و در مبارزه نهانى)السالم
اى  ها دست زدن به تشكيل حزب و دار و دسته  از اين ديدارها و تماس)عليه السالم(امام

دانيم عّده زيادى از  ها به نبرد برخيزد بلكه به خوبى مى براى خود نبود تا به وسيله آن
تا پروانه انصاِر هوا خواِه امام با شعار طرفدارى از آن حضرت در پى فرصتى بودند 

 با انجام اين ديدارها خواست )عليه السالم(وار ِگرد شمع وجودش قرار گيرند، ولى امام
 .زمينه را براى هماهنگى و همراه ساختن همه مردم باخود، فراهم سازد

 در صدر همه مسائل )عليه السالم(به همين سبب، مسأله فدك در سياست جديد امام على
 آه به دست هارون نبوت )عليها السالم(لسفه نقش فاطمه زهراگيرد، زيرا اصل و ف قرار مى

دقيقًا طراحى شده بود، آامًال با آن گردش شبانه به در خانه ) )عليه السالم(اميرمؤمنان(
توانست موقعيت خليفه را به خطر اندازد و با  انصار، هماهنگى داشت و به خوبى مى

شود، به خالفت ابو بكر پايان دهد، نه  همان حالتى آه نمايشى داستانى به آن منتهى مى
 .آن گونه آه حكومتى بر پا شده برقدرت و سالح متالشى گردد

                                                           
 بر مرآب را سوار) عليها السالم(شبانه فاطمه) عليه السالم(روايت شده آه فرمود على) عليه السالم(از امام باقر. ٢١٨

 چاپ ١٣ / ٦رفتند، شرح نهج البالغه  هاى آنان مى آرد و براى يارى خواهى از انصار هر دو به دِر خانه مى
 .شده تحقيق



شد آه آن حضرت اموالى را آه   در اين خالصه مى)عليها السالم(نقش زهراى مرضيه
اى براى  ابو بكر به زور از وى گرفته بود، از خليفه مطالبه آند و اين مطالبه را وسيله

اى آه از على رو   مسأله اساسى، يعنى خالفت قرار دهد تا مردم بدانند لحظهاعتراض به
 آنان بوده و با اين آار )٢١٩(گردان شده و به ابو بكر رو آوردند لحظه هوس و انحراِف

ته و در غير آبشخور خود وارد دچار خطا و اشتباه شدند و با قرآن به مخالفت برخاس
 )٢٢٠(.شدند

 آن مخّدره تالش خود را )عليها السالم(با شكل گرفتِن اين انديشه به ذهن مبارك فاطمه
 آرد تا اوضاع آن روز جامعه را سامان بخشد و از طريق متهم ساختن خليفه به آغاز

اش  هاى نخست خيانت آشكار و بى احترامى به قانون، از دامان حكومت اسالمى آه پايه
در سقيفه نهاده شده بود، آلودگى انحراف را بزدايد و از آثار و نتايج صحنه انتخاباتى آه 

ت انجام پذيرفت و ابو بكر به عنوان خليفه از آن پيروزمندانه بر خالف آتاب خدا و واقعي
 )٢٢١(.بيرون آمد، پرده برگيرد

 با مخالفان، از دو يژگى برخوردار بود آه امام )عليها السالم(رويارويى فاطمه زهرا
 .ها را خود، به جاى همسرش انجام دهد توانست آن نمى)عليه السالم(على

 با شرايط ويژه مصيبِت اندوه بار خود در )عليها السالم(اين آه فاطمه زهرا: نخست
 و جايگاهش نسبت به پدر خويش، )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رحلت پدر بزرگوارش رسول خدا

در شوراندن عواطف و احساسات مردم و ايجاد ارتباط جاذبه روحى مسلمانان با پدر 
ترى از امام ارجمندش صلوات اهللا عليه و ياِد روزگار درخشان آن حضرت، تواِن بيش

 .توانست احساسات مردمى را متوّجه مسائل اهل بيت سازد داشت و مى)عليه السالم(على

 به عنوان يك زن وارد عرصه نزاع و )عليها السالم(تا زمانى آه فاطمه زهرا: دوم
شد، هرگونه نقشى را آه در اين راستا ايفا آرده بود، اين نزاع، هرگز جنبه  آشمكش مى

از سويى تا زمانى آه . گرفت ى آه فرمانده و رهبرى بطلبد، به خود نمىا جنگ مسّلحانه

                                                           
اش بدان اشاره آرده و فرموده  در خطبه) عليها السالم( بالغات النساء نظير اين معنا را فاطمه زهرا٢٣در صفحه . ٢١٩

ِه خود پديدار ساخت و شما را فرا خواند و مهياى پذيرش دعوتش و آماده فريب شيطان سرش را از نهانگا«است 
و برغير شتر خود داغ و نشان ... خوردنتان ديد، از شما خواست بر ضد حق قيام آنيد، و شما را مهياى اين آار ديد

 »نهاديد
در گفت و گوى خود با ) عليه السالم(امير المؤمنين;  شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد آمده است١٢، ص ٦در جلد . ٢٢٠

اش به  خدا را خدا را در نظر بگيريد، حكومت محمد را از خانه و آاشانه! اى جماعِت مهاجرين«مردم فرمود 
به خدا ! ، و اهل بيت او را از حق و مقام وى ميان مردم محروم نسازيد، اى گروه مهاجرينهاى خود مبريد خانه
 »بوده و از شما به خالفت، سزاوارتريم) صلى اهللا عليه وآله وسلم(ما اهل بيت رسول خدا! سوگند

بيعت ابو بكر عملى بى تدبيرانه بوده آه « چاپ مكتبة القاهره آمده آه خليفه دوم گفته است ٣٦الصواعق المحرقه . ٢٢١
تاريخ الخلفاء » ...ى انجام دهد او را بكشيدخداوند مسلمانان را از شر آن نگاهدارد، اگر آسى يك بار ديگر چنين بيعت

٦٧. 



در خانه به صلحى موّقت آه خود اعالن آرده بود تا ) )عليه السالم(امام على(هارون نبّوت 
مردم پيرامونش گرد آيند، پايبند بود و مراقبتى آه از اوضاع داشت تا هر گاه خواست 

، آن را رهبرى نمايد و گرنه در آرام ساختن فتنه و در آن دخالت آند و در صورت قيام
داد يا قيام و   نيز با مقاومتى آه از خود نشان مى)عليها السالم(آشوب بكوشد، فاطمه زهرا

داد و يا از محدوده نزاع و آشمكش معمولى  شورشى همگانى بر ضد خليفه سامان مى
 .آشاند پراآندگى نمىرفت و بنابراين، آار را به آشوب و تفرقه و  بيرون نمى

عليها (قصد داشت فريادش را از زبان زهرا) صلوات اهللا عليه(از اين رو، امام 

به گوش مردم برساند و خود، از صحنه آارزار دور بماند و در انتظار استفاده از )السالم
شناسى وى بود، بسر ببرد و نيز خواست  لحظه مناسب و فرصتى آه حاآى از موقعيت

 براى همه پيروان قرآن بر بطالن خالفِت وقت، دليل )عليها السالم(يارويى زهرابه وسيله رو
اش عملى شد و زهراى مرضيه صلوات اهللا عليها با  و برهان اقامه آند و اين خواسته

تعبيرى بسيار زيبنده ارائه )عليه السالم(سخنانى دلپذير و زيبا و حماسى از حقانّيت امام على
 .داد

 

 )عليها السالم(ت حضرت زهراهاى مخالف  شيوه

آسى را نزد ابو بكر فرستاد تا در مسائل مربوط به ميراث، با او به مناقشه : نخست
 )عليها السالم( و اين نخستين گام مقدماتى حضرت زهرا)٢٢٢(بپردازد و حقوق را مطالبه آند

 .شد تا خود، مستقيمًا وارد عمل شود تلقى مى

 و با اين )٢٢٣(اى با خليفه رويارو شد حضرت خود، در گرد همايى ويژه: دوم
رويارويى تصميم گرفت درخواسِت حقوق خود را از خمس و فدك و ديگر اموال شدت 

 .بخشد تا ميزان آمادگى خليفه را در جهت مقاومت بيازمايد

 ده روز پس از رحلت نبّى )٢٢٤(آن گونه آه در شرح نهج البالغه آمده است: سوم
 . فاطمه در مسجد خطبه ايراد آرد)مصلى اهللا عليه وآله وسل(اآرم

                                                           
) عليها السالم(فاطمه زهرا« از ابو طفيل روايت شده گفت ٢١٩ ـ ٢١٨ / ١٤در شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد . ٢٢٢

اش؟ ابو بكر گفت البته  برى يا خانواه رستاد تا به او بگويد تو از رسول خدا ارث مىآسى را نزد ابو بكر ف
 »...اش خانواده

 .٢٣٠ / ١٦همان . ٢٢٣
ى به فاطمه خبر رسيد ابو بكر ، از جمعى روايت آرده و گفته است آه اظهار داشتند وقت٢١١ / ١٦در همان . ٢٢٤

تصميم گرفته او را از فدك محروم سازد، حضرت رو سرى بر سر انداخت و به اتفاق جمعى از آنيزآان و زنان 
 ».بنى هاشم در مسجد، بر ابو بكر آه ميان جمعى از مهاجر و انصار نشسته بود، وارد شد



آمدند )عليها السالم(زمانى آه ابو بكر و عمر براى عرض پوزش، نزد فاطمه: چهارم
دو با  حضرت خشم و غضب خويش را نسبت به آنان اعالن آرد و اظهار داشت آه آن

 )٢٢٥(.اين آار خدا و رسول او را به خشم آوردند

سخنرانى حضرت در جمع زنان مهاجر و انصار آه به عيادت آن بزرگوار : پنجم
 )٢٢٦(.آمده بودند

 وصّيت آرد هيچ يك از دشمنانش در مراسم تجهيز و )عليها السالم(فاطمه: ششم
 )٢٢٧(.خاآسپارى پيكر مطّهرش نبايد شرآت آنند

 بدان دست زد، به معنايى شكست خورد و از جهتى )عليها السالم(قيامى آه فاطمه زهرا
به پيروزى رسيد، از اين جهت آه نتوانست با حرآت و قيامى آه در روز دهم رحلت 

توانيم  البته ما نمى. پدر بزرگوارش انجام داد حكومت خليفه را براندازد، شكست خورد
خوبى روشن سازيم ولى بى ترديد تمام امورى را آه به شكسِت اين حرآت انجاميد به 

آمد زيرا خليفه از زد  ترين علل و اسباب اين شكست به شمار مى شخصيت خليفه از مهم
و بند سياسى بهره آافى داشت و اوضاع را با مهارت و زيرآى خاصى آنترل نمود آه 

بو  در مسجد و سخنان ا)عليها السالم(نمونه آن را پس از پايان يافتن خطبه حضرت زهرا
 .توان يافت بكر با انصار در پاسخ آن مخّدره، مى

 در سوز و گداز بود، بى گمان خود را )عليها السالم(خليفه در حاليكه در پاسخ زهرا
آشيد يافت  اى آه پس از خروج فاطمه از مسجد، زبانه مى اسير شعله آتش برافروخته
ت آه به هر سخنى گوش اين چه آارى اس: گويد آورد و مى آه اين سخن را به زبان مى

آه قبًال آن را ياد آور شديم، بنا بر ... دهيد؟ او روباهى است آه شاهدش ُدم اوست فرا مى
اين، چنين دگرگونى از حالتى ماليم و آرام، به خشمى تند، ما را به ميزان تسّلط خليفه بر 

 تناسب احساساِت خود و تواِن هماهنگى وى با شرايط و اوضاع و ايفاى نقش خويش به
 .سازد هر موقعيت، آشنا مى

آميز بود آه آن حضرت   از اين جهت موفقيت)عليها السالم(ولى مخالفت زهراى اطهر
ناپذير مجّهز آرد و در راستاى پايدارى و مقاومت در عرصه  حق را به قدرتى شكست

 مبارزاِت مذهبى، نيروى جديدى بر توان و قدرت آن افزود و اين پيروزى و موفقيت را

                                                           
صلى (رسول خدا.  مراجعه شود٢٦٤، ٢٨١ / ٤ نهج البالغه ابن ابى الحديد ، شرح٣١االمامة والسياسه ابن قتيبه . ٢٢٥

فاطمه پاره تن من است هر آس او را به ; فاطمة بضعة مّنى من اغضبها اغضبنى«فرموده بود ) اهللا عليه وآله وسلم
 .٣٤٢٢٢ حديث ١٢، آنز العمال ١٢٣ / ٤اعالم النساء » خشم آورد مرا خشمگين ساخته است

 .٢٣٣ / ١٦شرح نهج البالغه . ٢٢٦
 .٢٨١ / ٦همان . ٢٢٧



اى خاص،  در طول حرآِت خود به طور عموم و گفتو گويش با ابو بكر و عمر به گونه
 :ماندگار ساخت، آن گاه آه به آن دو فرمود

 برايتان بازگو آنم، خواهيد )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اگر روايتى را از رسول خدا«
 پذيرفت، و طبق آن عمل خواهيد آرد؟

 آرى،: گفتند

 :فرمود

خشنودى فاطمه از : آيا شما دو تن از رسول خدا نشنيديد آه فرمود! دهم دا سوگند مىشما را به خ

خشنودى من و خشم او از خشم من است؟ آن آس آه فاطمه را دوست بدارد، مرا دوست داشته و 

آسى آه وى را خشنود سازد، مرا خشنود نموده و هر آس او را خشمگين سازد مرا به خشم آورده 

 )٢٢٨(؟.است

 :فرمود)عليها السالم(ايم، فاطمه درست است، ما اين حديث را از پيامبر شنيده: گفتند

صلى اهللا (ْشِهُد اهللا ومالئكته أّنكما أسخطتماني وما أرضيتماني ولئن لقيت النبّيفإّني ُا«

 )٢٢٩(;»ألشكوّنكما عنده)عليه وآله وسلم

گيرم آه شما دو تن مرا به خشم آورديد و در صدد خرسنديم  من، خدا و فرشتگانش را گواه مى

 ديدار آنم، شكايت شما را نزد او خواهم )صلى اهللا عليه وآله وسلم(برنيامديد و اگر با پدرم رسول خدا

 .ُبرد

 پا فشارى داشت )عليها السالم(ريم آه تا چه ميزان حضرت زهراب از اين حديث پى مى
اعتراض خويش را متوجه مخالفان خود سازد و آشكارا خشم و نفرت خود را از آنان 

بدين معنا آه .  تا به نتيجه حتمى آه پيروزى عقيدتى و دينى بود، برسد)٢٣٠(ابراز دارد
كر با به خشم آوردن زهرا، سزاوار خشم و غضِب شده بود و بنا به نص حديث ابو ب

. شوند صحيح نبوى، خدا و رسول با آزار زهرا، آزرده و با خشم او خشمگين مى

                                                           
به همين مضمون وارد شده از جمله ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(ات متعددى در روايات صحيح از رسول خداعبار. ٢٢٨

إّن اهللا يغضب لغضبك ويرضى «فرمود ) عليها السالم(به فاطمه) صلى اهللا عليه وآله وسلم(آمده است رسول اآرم
فاطمة بضعٌة ِمّنى ُيريُبنى ما «نيز فرمود و » گردد ات خشنود مى خدا از خشم تو خشمگين و از خشنودى; ...لرضاك

فاطمه پاره تن من است، آن چه او را مكّدر آند مرا مكّدر ساخته و آزار و اذيت او، اذيت و ; رأبها ويؤذينى ما أذاها
، ذخائر العقبى ١٥٨ / ٣مستدرك حاآم . ، چاپ دار احياء التراث٢٤٤٩ حديث ٩٠٢ / ٤صحيح مسلم » آزار من است

 دار احياء التراث العربى بيروت، صواعق المحرقه ٦٩٩/  ٥، جامع ترمذى ٣٣٢ و ٣٢٣ / ٤ احمد حنبل ، مسند٤٧
 .، دار احياء التراث اهل البيت، تهران٣٦٥ چاپ قاهره، آفاية الطالب ١٩٠ابن حجر 

، مسند امام احمد ٧٢ / ٢، صحيح مسلم ٥ / ٥بر ابو بكر را در صحيح بخارى ) عليها السالم(ماجراى خشم فاطمه. ٢٢٩
 .يابيد  مى٣٠٠ / ٦، سنن بيهقى ٢٦٦، آفاية الطالب ٢٧ / ٤، تاريخ طبرى ٦ / ١
 . مراجعه شود١١٩ -١١٢به فدك فى التاريخ . ٢٣٠



اى آه سزاوار خشم قرار گيرد، از شايستگى و لياقت خليفگى خدا و  بنابراين خليفه
 : فرمودرسول او، برخوردار نيست و خداى تبارك و تعالى

َوَما َآاَن َلُكْم َأن ُتؤُذوْا َرُسوَل اِهللا َوَال أن َتنِكُحوْا َأْزواَجُه ِمن َبْعِدِه َأَبدًا ِإنَّ َذِلُكْم َآاَن ... (

 )٢٣١(;)ِعنَد اِهللا َعِظيمًا

مسرانش  شويد و نه هرگز ه)صلى اهللا عليه وآله وسلم(شما نه حق داريد موجب اذّيت و آزار رسول خدا

 .است  را پس از او به ازدواج خويش درآوريد، اين آار در پيشگاه خداوند آارى بس بزرگ

ِإنَّ الَِّذيَن ُيْؤُذوَن اَهللا َوَرُسوَلُه َلَعَنُهُم اُهللا ِفي الدُّْنَيا َواآلِخَرِة َوَأَعدَّ َلُهْم َعَذابًا (

 )٢٣٢(;)ُمِهينًا

ها را در دنيا و آخرت مورد  آيند، خداوند آن ت خدا و رسول او برمىآنان آه در صدد آزار و اذّي

 .است اى براى آنان مهيا ساخته لعن خويش قرار داده و عذاب خوار آننده

 )٢٣٣(;)َوالَِّذيَن ُيْؤُذوَن َرُسوَل اِهللا َلُهم َعذاٌب َأِليٌم(

 .دهند، در انتظار عذاب دردناآى باشند ى را آزار م)صلى اهللا عليه وآله وسلم(آنان آه رسول خدا

 )٢٣٤(;)َيا َأيُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َال َتَتَولَّوْا َقْومًا َغِضَب اُهللا َعَلْيِهْم(

 .نكنيد اند، اظهار دوستى و محبت اى ايمان آوردگان، با آسانى آه مورد خشم قرار گرفته

 )٢٣٥(;)َوَمْن َيْحِلْل َعَلْيِه َغَضِبي َفَقْد هوى(

 .شود  و غضبم قرار گيرد، به سقوط آشانده مى- خدا-هر آس مورد خشم 

 

 )عليها السالم(يورش به خانه زهرا . ٨

 با نپذيرفتن بيعت با ابوبكر، خشم و نفرت خود را از نظام حاآم )عليه السالم(امام على
راى جهانيان روشن سازد حكومتى آه نخستين شخصّيت پس از رسول اعالن داشت تا ب

تواند خالفت و جانشين واقعى رسول   از آن رو گردان شده، نمى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم
نيز همين شيوه را دنبال آرد تا به )عليها السالم( باشد و فاطمه زهرا)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا

خت پيامبرشان بر سران حاآم خشمگين است و اين حكومت را مردم اعالن دارد آه د
 .داند محكوم آرده و آن را قانونى نمى
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اى منفى بر ضد غاصبان حق قانونى خويش   مبارزه)عليه السالم(از سويى امام على
هاى بزرگى از مهاجر و انصار  اى از برجستگان صحابه و شخصيت آغاز آرد و عّده

مقام و منزلت آنان را ستوده بود و از واقعيِت ) اهللا عليه وآله وسلمصلى(آه رسول گرامى اسالم
عباس بن عبد : پايدار و مقاوم ايستادند از جمله)عليه السالم(امر آگاهى داشتند، در آنار امام

المطلب، عمار ياسر، ابوذر غفارى، سلمان فارسى مقداد بن أسود، ُخزيمة بن ثابت 
ُحذيفة بن يمان، سهيل بن ُحنيف، عثمان بن ُحنيف، و ابو ذوالشهادتين، ُعبادة بن صامت، 

شدند و تهديدات  اّيوب انصارى و جمع ديگرى را آه تسليم جنجال و هياهوى دشمن نمى
 .ساخت، نام برد ها عمر،بيمناآشان نمى زمامداراِن حكومت و در رأس آن

 مورد اعتراض اى از صحابه مخالِف بيعت با ابو بكر، در اين زمينه خليفه را عّده
 و در )صلى اهللا عليه وآله وسلم(قرار دادند و گفت و گوهاى متعددى در مسجد رسول خدا

اين عّده در اين راستا از تهديد سلطه حاآم بيمى به . جاهاى مختلف با او صورت پذيرفت
دل راه ندادند و همين عمل سبب شد احساسات و عواطف عّده زيادى از مردم را آه با 

افِق حاآمان دمساز بودند برانگيخته و بشوراند و برخى از آنان بر سر عقل جريان مو
هاى آشكارى  آمده و از بيعت شتابزده و بدون انديشه خود با ابو بكر، افزون بر دشمنى

از خود نشان دادند، نادم و پشيمان )صلى اهللا عليه وآله وسلم(آه در حق اهل بيت رسول خدا
 .گرديدند

ى از قبايل عشاير مسلمان اطراف مدينه مانند، أسد، فزاره، بنى ديرى نپاييد، برخ
بودند و با چشم )عليه السالم(حنيفه و ديگر قبايلى آه خود، شاهد بيعت روز غدير خم با على

انجام پذيرفت و مردم به عنوان )صلى اهللا عليه وآله وسلم(خود ديدند اين عمل توسط نبّى اآرم
اداى احترام آردند و با شنيدِن خبر رحلت جانسوز رسول )المعليه الس(اميرمؤمنان به امام

و بيعت مردم با ابو بكر و تكيه زدن وى بر مسند خالفت، مبهوت )صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا
 پرداخت زآات  و به هيچ وجه پذيراى بيعت با ابو بكر نگشته و از)٢٣٦(و سرگردان شدند

به حكومت جديد، از جنبه غير قانونى بودن آن، خوددارى آردند تا وضعيت به خوبى 
داشتند  اين افراد براعتقادات اسالمى خود هم چنان باقى بوده و نماز بپا مى. روشن شود

 .آوردند و تمام شعائر مذهبى را به اجرا در مى

و )عليه السالم( آه مخالفت امام علىولى سلطه حاآم سود خود را در اين ديد تا زمانى
يارانش براى دولت اسالمى خطرى داخلى تلّقى شده و وجود اين قبايل، حكومِت موجود 

                                                           
 . چاپ دار الفكر٦١ / ٤تاريخ االمم و الملوك طبرى . ٢٣٦



ابو بكر و هوا دارانش . آند، از اين آانون خطر جلوگيرى به عمل آَوَرد را تهديد مى
ثر باال گرفتن دريافتند اگر فورًا در صدد متوّقف آردن اين جريان مخالف برنيايند، در ا

موِج مخالفت، آن خطر همچنان آنان و حكومتشان را احاطه خواهد آرد و جلوگيرى از 
چنين خطرى با مجبور ساختن على بن ابى طالب رهبِر جناح مخالف، به بيعِت با ابو بكر 

 .ميّسر خواهدبود

:  عمر بن خطاب نزد ابو بكر آمد و بدو گفت)٢٣٧(:اند برخى تاريخ نگاران آورده

تا على با ! دانى آه على با تو بيعت نكرده، آيا قصد ندارى از او بيعت بگيرى؟ فالنى مى

آسى را نزد او بفرست تا حضور يابد و با ! تو بيعت نكند، نبايد دست به هيچ آارى بزنى

 فرستاد، وى به امير )ه السالمعلي(تو بيعت نمايد، ابو بكر ُقنُفذ غالم خود را نزد امام

عليه (على. آن خليفه شما را خواسته، از فرماِن جانشين رسول خدا اطاعت: المؤمنين گفت

ُقنفذ بازگشت و مطالب .  دروغ بستيد)صلى اهللا عليه وآله وسلم(چقدر زود به رسول اآرم:  فرمود)السالم

دتى طوالنى گريست، عمر بار دّوم به را به ابو بكر ابالغ آرد و ابو بكر م)عليه السالم(امام

 .دانى آه اين فرد با تو بيعت نكرده، او را فرصت مده مى: ابو بكر گفت

صلى اهللا عليه (جانشين رسول خدا: نزد على باز گرد و به او بگو: ابو بكر به قنفذ گفت

 سفارش ُقنفذ مجّددًا نزد حضرت آمد و. خواند  تو را براى بيعت با خود فرا مى)وآله وسلم

 . رساند)عليه السالم(ابو بكر را به امام

اين مرد مدعى چيزى است آه ! سبحان اهللا اين بار با صداى بلند فرياد زد )عليه السالم(امام على

 .حق او نيست

ُقنفذ بازگشت و سخنان امام را به ابو بكر رساند، ابو بكر مدتى طوالنى به گريه افتاد 

 .پا خيز تا نزد او برويم بهخود : ،عمر اين بار به او گفت

بدين ترتيب، ابو بكر، عمر، عثمان، خالد بن وليد، مغيرة بن شعبه، ابوعبيده جراح و 
 .روانه شدند)عليه السالم(سالم آزاد شده ابو ُحذيفه به سمت خانه على

اش نخواهد   بر اين باور بود آه آسى بى اجازه وى وارد خانه)عليها السالم(فاطمه زهرا
تى اين گروه به َدِر خانه فاطمه رسيدند و در را آوبيدند و حضرت صداى آنان را شد، وق

 : شنيد با صداى بلند فرياد زد
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ها از پسر خطاب و  ها و ناراحتى پس از تو چه مصيبت)صلى اهللا عليه وآله وسلم(اى رسول خدا! پدر

داديد سراغ ندارم، پيكر چه شما انجام  تر از آن اى زشت صحنه! پسر ابو قحافه ديديم، اى گروه

 را در برابِر ما به حال خود رها آرديد و بى آن آه با ما )صلى اهللا عليه وآله وسلم(مطهر رسول خدا

 .گردانيد مشورتى انجام دهيد، براى خود بيعت گرفتيد و حق ما را به ما باز نمى

هايى  ر و دل و گريه او، با چشمانى اشكبا)عليها السالم(مردم، با شنيدِن صداى زهرا
شكسته و پر اندوه از آن جا دور شدند تنها عمر و جمعى در آن جا باقى ماندند، عمر 

سوگند به آن آس آه جانم در دست ] !على[: هيزم خواست و با صداى بلند اعالن داشت
اوست، از خانه بيرون بيا و گر نه آن را با ساآنانش به آتش خواهم آشيد، به عمر گفته 

 )٢٣٨(.باشد: گفت.  آخر، فاطمه در اين خانه حضور دارد!ابو حفص: شد

 پيشاپيش آنان عمر قرار داشت[ پشت در ايستاده و جمعى را آه )عليها السالم(فاطمه

 :مورد خطاب قرار داد و فرمود]

ما هذه الجرأة على اهللا وعلى رسوله ؟ تريد أن تقطع نسله من الدنيا ! ويحك يا عمر«

 ;»وتفنيه وتطفئ نور اهللا؟ واهللا مّتم نوره

صلى اهللا عليه (خواهى دودمان رسول خدا بر خدا و رسولش اين گونه گستاخى؟ مى! واى بر تو! عمر

خداوند نور خويش را فروزان نگاه ! دان را براندازى و نورش را خاموش سازى؟ ولى ب)وآله وسلم

 . دارد مى

عمر با لگد به در آوبيد و فاطمه براى حفظ حجاب، پشِت در ميان در و ديوار خود 
را نهان ساخت، آن گروه به زور وارد خانه شدند، فشار جمعيت سبب شد زهراى 

 .شود بين در و ديوار آسيب ببيند و جنين وى سقط)عليها السالم(مرضيه

 آه در جايگاه خود نشسته بود ريختند و )عليه السالم(گروه بر َسِر امير المؤمنينآن 
ِگردش را گرفته و لباس وى را به گردنش پيچيده و او را آشان آشان از خانه به سمت 

ويش  از بردن همسر خ)عليها السالم(فاطمه. سقيفه به محل برگزارى مجلس ابو بكر بردند
 :جلوگيرى به عمل آورد و فرمود

چه زود ! دهم پسر عمويم را ظالمانه به سمت مسجد بكشانيد، واى بر شما اجازه نمى! به خدا سوگند

صلى اهللا (به خدا و رسولش خيانت آرديد و در حق ما اهل بيت ستم روا داشتيد، با اين آه رسول اآرم

 .حبت و اطاعِت از ما سفارش فرموده بود شما را به پيروى و دوستى و م)عليه وآله وسلم
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عمر به ُقنفذ فرمان داد زهرا را بزن و ُقنفذ با تازيانه چنان زهرا را زد آه جاى 
 )٢٣٩(.تازيانه مانند بازو بندى بر بازوى فاطمه باقى ماند

 برگزارى مجلس  را از خانه بيرون و به سقيفه محل)عليه السالم(بدين سان، اميرمؤمنان
 :فرمود نگريست و مى  به اين سو و آن سو مى)عليه السالم(ابو بكر آشاندند، امام

 . آجاييد؟ ولى من آه امروز حمزه و جعفر ندارم! اى جعفر! اى حمزه

صلى اهللا ( را در مسير راه از آنار قبر مطهر پسر عمويش رسول خدا)عليه السالم(امام

 :وقتى چشمش به مرقد پاك پيامبر افتاد صدا زدعبور دادند، )عليه وآله وسلم

 .اين مردم مرا به ضعف و ناتوانى آشانده و از آشتنم چيزى باقى نمانده است! اى فرزند مادرم

هرگز به آسى مانند على بن ابى ! به خدا سوگند: از عدى بن حاتم روايت شده گفت
بوبكر آوردند، دلم طالب آن زمان آه پيراهنش را به گردنش پيچيده و به مجلس ا

 آنيد؟ اگر بيعت نكنم چه مى: حضرت فرمود! بيعت آن: نسوخت، به امام گفتند

 .در اين صورت تو را گردن خواهم زد! به خدا سوگند: عمر پاسخ داد

 .ايد اگر چنين آنيد بنده خدا و برادر رسول او را آشته:  فرمود)عليه السالم(امام

 ;ر رسول خدا خيربنده خدا آرى، ولى براد: عمر گفت

 ميان خود و من )صلى اهللا عليه وآله وسلم(آيا پيمان برادرى را آه رسول خدا : فرمود)عليه السالم(امام

 و حزب حاآم رخ )عليه السالم(و بدين ترتيب، مناظره تندى ميان امام. آنيد؟ ايجاد آرد، انكار مى
 .داد

انش حسن و حسين را گرفته بود و  آه دست فرزند)عليها السالم(در اين اثنا فاطمه زهرا
آردند از راه رسيد با ديدن آن منظره  آّليه زنان بنى هاشم آن مخّدره را همراهى مى

 :فرمود)عليها السالم(صداى ناله و فرياد و شيون و زارى آنان بلند شد، فاطمه

واهللا ألآشفن رأسي وألضعّن قميص أبي على ! خلوا عن ابن عّمي! خلوا عن بعلي«
 وألدعَونَّ عليكم ، فما ناقة صالح بأآرم على اهللا مّني وال فصيلها بأآرم على اهللا رأسي

 )٢٤٠(;»من ولدي

آنم و  سرم را برهنه مى! به خدا سوگند! دست از همسرم برداريد! دست از پسر عمويم برداريد

 را بر سر افكنده و شما را نفرين خواهم آرد، ناقه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيراهن پدرم رسول خدا

ها بر قوم  آه خدا به واسطه آن[اش از من و فرزندانم در پيشگاه خدا عزيزتر نبودند  صالح و بچه

 ].صالح عذاب فرستاد
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 : فرمود)عليها السالم(در روايت عياشى آمده است آه فاطمه

! خواهى همسرم را به قتل برسانى و مرا بيوه و فرزندانم را يتيم آنى؟ به خدا سوگند مى! ابو بكر

زنم و آنار قبر پدرم  اگر دست از على برندارى، گيسوانم را پريشان و گريبان خود را چاك مى

 . دهم آيم و به پيشگاه پروردگار خويش آه و ناله سر مى مى

 و آهنگ قبر مطهر پدر نمود آه مردم از گوشه سپس دست حسن و حسين را گرفت
خواهى بر ُاّمت،  خواهى چه آنى؟ آيا مى مى: و آنار بر سر ابو بكر فرياد زدند و گفتند

 عذاب بفرستى؟

 نهاد و از آن )صلى اهللا عليه وآله وسلم( رو به سوى مرقد پاك رسول خدا)عليها السالم(فاطمه
صلى اهللا عليه (اى رسول خدا! پدر: ست و عرضه داشتعزيز از ديده پنهاِن حاضر، يارى خوا

اى آه زهرا بر  با هر آلمه.  ها آشيديم ، پس از تو ما از پسر خطاب و پسر ابو قحافه چه)وآله وسلم
 .شد ها اشكبار مى ها پر از اندوه و چشم ساخت، دل زبان جارى مى

 

 

 )عليها السالم(رو يا رويى با زهرا . ٩

 درزندگى خويش انتظار ديدِن چنين روز و چنين مصيبتى را )لسالمعليها ا(فاطمه زهرا
نداشت، هر چند پدر بزرگوارش وى را از آن رخدادها آگاه ساخته بود، ولى شنيدن آجا 

عليها (گرچه فاطمه زهرا. و ديدن آجا، تأثير اندوه مصيبت با شنيدن و ديدن، تفاوت دارد

د آه پس از وفاتش اوضاع بر زهرا دگرگون و  از زبان پدر بزرگوار خود شنيد بو)السالم
ها آشكار خواهد شد و زهرا خود، آن رخدادها را شاهد بود، گروهى به  حقد و آينه

 بى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اى آه رسول خدا اش يورش بردند تا همسرش را از خانه خانه
 .شد، بيرون بكشانند اجازه فاطمه وارد آن نمى

صلى اهللا عليه وآله (آورد آه زينب دخت رسول خدا  به ياد مى)لسالمعليها ا(حضرت زهرا

اش در سفر هجرت زمانى آه آماده پيوستن به پدر در مدينه   در زمان بار دارى)وسلم
شد، سوار بر شترى در هودج از مكه خارج شد و هّبار بن اسود او را تعقيب آرد و در 

شت، فرزند خود را سقط آرد به همين هودج با نيزه وى را ترساند و زينب در باز گ
 روز فتِح مكه خون هّبار بن اسود را مباح )صلى اهللا عليه وآله وسلم(سبب رسول اآرم

 .آرد اعالن

ديد آن گونه به خانه   مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآنون مالحظه آنيد اگر رسول خدا
رمتى از پاره تن فرمود؟ بلكه احترام وُح زهراى عزيزش بى حرمتى آردند، چه مى



اش يورش برده او را آتك   پاس نداشتند و بى پروا به خانه)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا
زدند و ترساندند و همين عمل سبِب سقط جنين و بيمارى وى شد و به شهادت آن 

 !حضرت انجاميد

 رخ داد در )صلى اهللا عليه وآله وسلم(با اين آه رويارويى و آشمكشى آه در خانه زهرا
ها باقى مانده  زمانى آوتاه و مكانى محدود اتفاق افتاد ولى پژواك آن تا امروز براى نسل

است و انسان، رنج و محنِت تجاوز و جور و ستمى را آه تنها پس از گذشِت چند روز 
 بر خانداِن آن بزرگوار وارد شد به خوبى احساس )صلى اهللا عليه وآله وسلم(از رحلت نبّى اآرم

 .آند مى

هايى آه دليل بر عظمت شخصيت  با بررسى اين رو يا رويى به برخى از جنبه
 :توان اشاره آرد زهراى اطهر است مى

شتافت )صلى اهللا عليه وآله وسلم( به دفاع از جانشين رسول خدا)عليها السالم(فاطمه زهرا . ١
معيت ستم پيشه را و با صالبِت تمام پشت در ايستاد و با داليل و براهينى قوى، آن ج

مخاطب قرار داد شايد دست بردارند، از آن جا آه او صاحب حق بود و مهاجمان، حق 
 .خالفت قانونى را غصب آرده بودند، سكوت را جايز ندانست

 در پى او )عليها السالم( را از خانه بيرون بردند، زهرا)عليه السالم(زمانى آه على . ٢
او با تحمل تمام درد و رنجى آه . ديگر به دفاع بپردازدرهسپار مسجد شد تا در موقعّيتى 

اش متوجه وى شد، خود را به على رساند و از بردن آن بزرگوار  هنگام يورش به خانه
جلوگيرى به عمل آورد، چرا آه زهرا از دو گونه حق برخوردار بود، يكى حق دفاع از 

 خالفت و ديگرى حق جور و ستمى  و مطالبه حق)صلى اهللا عليه وآله وسلم(جانشين رسول خدا
متوجه وى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(آه در اثر بى احترامى آن گروه به عنوان دخت نبّى اآرم

 )٢٤١(.شده بود

ها مأيوس و نوميد شد، در برابر   از توسل به همه راه)عليها السالم(آن گاه آه زهرا
صميم گرفت با آه و سوز و ناله در پيشگاه خدا و رسولش مخالفان را نفرين ديدگاِن همه ت

اتخاذ آرد براى هر انسان حق جو، )عليها السالم(اى آه زهرا آند، موضع حق طلبانه
اعتراضى آوبنده تلقى شده و به خوبى بيانگر انحراف خالفت از مسير صحيح خود، و 

 .بيرون رفتن از دست صاحبان قانونى آن بود
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 در اين راستا نقش مهّمى ايفا آرد و آوشيد تا حق خالفت )عليها السالم(زهراى مرضيه
 باز گرداَند و يا حد اقل بتواند با بيدار آردن )عليه السالم(اش امام على را به صاحب قانونى

ها و رسوا ساختن غاصباِن خالفت و تأآيد بر عدم  مردم و آگاهى بخشيدن به آن
ده دار شدن زمامدارى مسلمانان آه هنوز زمان چندانى از تاريخ شايستگى آنان در عه

 .رسالت سپرى نشده بود، دولت اسالمى را به مسير واقعى آن سوق دهد

 

 )عليهم السالم(بيان حق امامت و ظلم بر اهل بيت

 فاطمه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پس از رحلت رسول خدا: گويد محمود بن لبيد مى
آمد و در  همواره به زيارت قبور شهدا و مرقد مطّهر حضرت حمزه مى)معليها السال(زهرا

آرد، روزى من به زيارت قبر حضرت حمزه رفته بودم آن  آن جا ناله و گريه مى
اش آرام گرفت، خدمت او رسيدم  مخّدره را در آن جا گريان ديدم، درنگى آردم تا گريه

ات بندهاى  با گريه! ن، به خدا سوگنداى بانوى بانوان جها: و سالم آردم و عرضه داشتم
 . دلم را گسستى

صلى اهللا عليه (حق دارم گريه آنم، زيرا به مصيبت جانسوز پدرى چون رسول اآرم! ابو عمر: فرمود

 : و سپس اين شعر را خواندام، چقدر مشتاق ديدار آن حضرتم  مبتال شده)وآله وسلم

از آن روز آه ! آيد، ولى به خدا سوگند  نام به ميان مىبا سپرى شدن زمان درگذشت هر مّيتى از او آمتر

 .تر شده است پدر بزرگوارم از دنيا رفته، ياد و نامش افزون

خواهم پرسشى آه همواره دلم را به خود مشغول  مى! بانوى من: عرض آردم
 . ساخته از شما بپرسم

 . بپرس: فرمود

 قبل از رحلت خويش در ارتباط با )صلى اهللا عليه وآله وسلم(آيا رسول اآرم: عرضه داشتم
! شگفتا:  فرمود)عليها السالم(مطلب خاصى فرمود؟ صّديقه طاهره)عليه السالم(امامت على

 ايد؟ ماجراى روز غدير خم را فراموش آرده

موضوع غدير خم به جاى خود ولى دوست دارم رازى را آه رسول : عرض آردم
 . در اين رابطه با شما در ميان گذاشته بشنوم)ه وآله وسلمصلى اهللا علي(خدا

 :  در پاسخ من فرمود)عليها السالم(فاطمه

على بهترين آسى است آه : فرمود  شنيدم مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(گيرم، از رسول خدا خدا را گواه مى

 من است و فرزندانم حسن و حسين دهم، او خود، امام و جانشين پس از وى را ميان شما جانشين خود قرار مى



اند، اگر از آنان اطاعت آنيد به هدايت آنان رهنمون خواهيد  و ُنه تن از فرزندان حسين امامانى پاك و پيراسته

 .ها از دِر مخالفت درآييد، تا قيامت اختالف و پراآندگى از ميانتان برداشته نخواهد شد شد و اگر با آن

  به دفاع از حق خود برنخاست؟)عليه السالم(را علىبانوى من، پس چ: عرضه داشتم

 :فرمود

ماند آه مردم براى زيارت و  امام به آعبه مى:  فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اآرم! ابو عمر

نهادند و  اگر حق را به اهلش وا مى! رود به خدا سوگند ها مى آيند، نه آعبه به سوى آن طواف به سويش مى

آردند و تا زمانى آه  بردند حتى دو تن در دستورات خدا با يكديگر مخالفت نمى بر فرمان مىاز عترت پيام

برند، ولى آسى را  قائِم ما نهمين فرزند حسين ظهور آند، امامت را جانشينى پس از جانشين ديگر به ارث مى

آورد رسالت  ه آنار زدند و رهآه خدا آنار زده بود پيش انداختند و آن آس را آه خدا مقّدم داشته بود، از صحن

و (را رها و به تباهى رو آوردند و خود سرانه عمل آردند، مرگشان باد آيا اين فرموده خدا را نشنيده بودند 

 ).گزيند و آنان اختيارى از خود ندارند آفريند و برمى خواهد مى پروردگارت هر چه مى

 :آرى، شنيدند ولى آنان مصداق اين فرموده خدايند

 )سازد  ديدگان آنان، بلكه چشم دلشان را بى فروغ مىنه(

ها و آرزوهايشان رسيدند ولى مرگ و مردن را به فراموشى  آه مخالفان در دنيا به خواسته! افسوس

از اندك بودن ياران، پس از پيروزى ! پروردگارا. سپردند، خداوند آنان را نابود و در آارها گمراهشان سازد

 )٢٤٢(.برم  تو پناه مىبزرِگ به دست آمده به

 :و در پاسخ عايشه دختر طلحه، چنين فرمود

پرسى؟ گرد و غبار  آيا از اندوه و مصيبت تلخى آه با پرواز مرغكان همه جا گسترش يافته از من مى

كر بن ابى قحافه از قبيله ابوب» يتم«اش زمين را در نورديد،  اين غم فراينده تا آسمان باال رفت و تاريكى

 قبيله عمر بن خطاب جفاآارترين» عدى«ترين قبايل و  پست

 هاى عرب بر على ستم روا داشتند، و در اين راستا با يكديگر در مسابقه بودند، تا بر قبيله

 اش را به دل گرفته و آن را نهان بگيرند، ولى چون موفق نشدند، بغض و آينه على پيش

 .داشتند

ها را پديدار  آن گاه آه نور و روشنايى دين به خاموشى گراييد و پيامبر خدا از دنيا رفت، آن بغض و آينه

و بر مرآب آرزوها سوار گشته و فدك را غصب آردند، چه پادشاهانى آه فدك را به تصرف درآوردند ولى 

يامبرش بخشيد و رسول گرامى اسالم اى الهى بود آه آن را به پ ها اثرى به جاى نمانده است، فدك هديه از آن

آن را براى تأمين زندگى فرزندانم، به من سپرد و اين آار را با حكم خدا و علم خداوند بزرگ و شهادت و 
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بنا بر اين، اگر ابو بكر و عمر آن را با ستم غصب نمودند و وسيله زندگى . گواهى جبرئيل امين عملى ساخت

وز قيامت، بر اين مصيبت برد بارى خواهم آرد، خورندگان اموال فدك به فرزندانم را قطع آردند با ياِد ر

 )٢٤٣(.زودى عذاب الهى را در دوزخ نظاره گر خواهند بود

 

 

 )عليها السالم(روزهاى پايانى عمر زهرا

 چند ماه بيشتر زنده نبود و اين مدت  پس از پدر بزرگوارش)عليها السالم(فاطمه زهرا
را، با گريه و آه و ناله سپرى آرد تا در زمره يكى از بسيار گريه آنندگان تاريخ درآمد و 

 )٢٤٤(.هيچ گاه خندان ديده نشد

ار بود آه هاى گوناگونى برخورد هاى زهرا از علل و اسباب و انگيزه گريه
ها به جهت انحراف مسلمانان از راه راست و سقوط در وادى پر  ترين آن مهم

آن . انجاميد اى بود آه به اختالف و جدايى و فرو پاشى تدريجى مسلمانان مى مخاطره
مخّدره در دوران حيات پدر بزرگوارش شاهد گسترش رسالت الهى بود و در راه پيشبرد 

هاى عدل و داد   آه در جهت پيروزى اسالم و تحكيم پايهآن ارزشمندترين چيزهايى را
در سراسر گيتى داشت، در َطَبق اخالص نهاده و تقديم نمود، ولى غصب خالفت و 
رخدادهاى بعدى، آاخ آمال و آرزوهايش را درهم آوبيد و قلب و روح پاآش را 

وه از دست اندوهگين و مكّدر ساخت و بدين سان، حزن و اندوهى افزون بر حزن و اند
 . متحّمل گشت)صلى اهللا عليه وآله وسلم(دادِن پدر بزرگوارش رسول اآرم

دخت رسول :  وارد شد و عرضه داشت)عليها السالم(روزى ُاّم َسَلمه بر حضرت زهرا
 :ديشب به تو چه گذشت؟ فرمود! خدا

 مظلوم واقع شده شب را ميان حزن و اندوه شديد بسر آوردم زيرا پيامبر از دنيا رفته و جانشين وى

اش بر خالف حكم خدا و  هاى تزوير و فريب از آار آسى آه زمامدارى پرده! به خدا سوگند. است

 در تأويل و تفسير قرآن بود، آنار رفت ولى اين )صلى اهللا عليه وآله وسلم(قرآن و يا سّنت رسول خدا

 )٢٤٥(.دده هاى ُاحد است آه خود را نشان مى هاى جنگ بدر و آينه توزى عقده

 : روايت شده آه فرمود)عليه السالم(از على

                                                           
 .٣٥٠ حديث ٧، مجلس ٢٠٤، امالى طوسى ٤١ / ٢رياحين الشريعة . ٢٤٣
 .٤٣ / ٢، حلية األولياء ٨٤ ٢ بخش ٢طبقات ابن سعد ج . ٢٤٤
 .١٥٦ / ٤٣بحار االنوار . ٢٤٥



 را از زير پيراهنش غسل دادم، فاطمه همواره )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيكر مطهر رسول خدا

بوييد فريادى زد و آرد پيراهن پدرم را به من نشان بده، وقتى بدو نشان دادم و آن را  درخواست مى

 )٢٤٦(.از هوش رفت، چون چنين ديدم، پيراهن را نهان ساختم

 بالل از گفتن اذان )صلى اهللا عليه وآله وسلم(روايت شده پس از رحلت جانسوز نبّى اآرم
 هرگز براى آسى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بعد از رسول خدا: خوددارى آرد و اظهار داشت

دوست دارم يك بار ديگر صداى بالل مؤذن :  فرمود)عليها السالم(روزى فاطمه. خواهم گفتاذان ن

 . پدرم را بشنوم

 

عليها (فاطمه.  اهللا اآبر، اهللا اآبر: اين خبر به بالل رسيد، وى نداى اذان سر داد و گفت

گريه پدر بزرگوار و دوران حيات و زندگى او را به ياد آورد و نتوانست از )السالم
وقتى بالل به جمله أشهُد اّن محمدًا رسول اهللا رسيد، زهراى مرضيه . خوددارى آند

مردم به اين تصور آه فاطمه از دنيا . فريادى زد و نقش بر زمين شد و از هوش رفت
بالل اذان را . اذان راقطع آن دخت پيامبر از دنيا رفت: رفته رو به بالل آردند و گفتند

 آه به هوش آمد از بالل خواست اذانش را )عليها السالم(زهرا. ن نرساندقطع آرد، و به پايا
بيم آن دارم اگر صداى اذانم ! اى بانوى بانوان جهان: ، ولى بالل عرضه داشت تمام آند

را بشنوى خود را هالك سازى، و بدين ترتيب، آن حضرت،بالل را از تمام آردن اذان 
 )٢٤٧(.معذور داشت

به .  شب و روز متوقف نشد و اشكش باز نايستاد)عليها السالم(گريه و شيون زهرا
اى آه همسايگانش از اين وضعيت ناشكيبايى آردند و بزرگان مدينه گرد هم آمده و  گونه

گريد، و  فاطمه شب و روز مى! ابو الحسن:  رسيدند و گفتند)عليه السالم(خدمت اميرمؤمنان
واب داريم و نه روز آرامش آار و گذران زندگى، خواستيم به اطالع ما نه شب آسايش خ

 .روز شما برسانيم آه از وى بخواهى يا شب گريه آند يا

 : وارد شد و بدو فرمود)عليها السالم( به خانه آمد و بر زهرا)عليه السالم(اميرمؤمنان

 شما بخواهم يا شب در اند از بزرگان مدينه از من درخواست آرده! فاطمه جان! دخت رسول خدا

 .مصيبت پدر گريه آنى يا روز

 : عرضه داشت)عليه السالم( در پاسخ امير المؤمنين)عليها السالم(فاطمه زهرا

                                                           
 .١٥٧ / ٤٣همان . ٢٤٦
 .١٥٧ / ٤٣بحار االنوار . ٢٤٧



 ها رخت بر خواهم بست ها نيستم و به زودى از ميان آن من اندك زمانى بيش ميان آن! ابو الحسن، على
ار بقيع خارج از شهر، سايبانى آه آن را ناگزير در پشت ديو)عليه السالم(امير المؤمنين. 
بامدادان، امام حسن و امام )عليها السالم(ناميد ايجاد آرد و زهراى مرضيه» بيت االحزان«

شد و گريه   را پيشاپيش و خود در پى آنان رهسپار بيت االحزان مى)عليهما السالم(حسين
نزد )عليه السالم( المؤمنينگذشت و با فرا رسيدن شب، امير آنان و اشكريزان از بقيع مى

 )٢٤٨(.آرد رفت و وى را تا منزل همراهى مى فاطمه مى

صلى اهللا عليه (زمانى آه از خاآسپارى پيكر مطهر رسول خدا: از أنس منقول است گفت

  رسيدم تا چشمش به من افتاد)عليها السالم(فراغت يافتيم من خدمت فاطمه زهرا)وآله وسلم
و سپس به بريزيد )صلى اهللا عليه وآله وسلم(چگونه دلتان راضى شد خاك بر چهره مبارك رسول خدا: فرمود
 )٢٤٩(.افتاد گريه

 : فرمود)عليه السالم(امام صادق

ندوه بسيار به وخامت گراييد، تنها لبخند او  در اثر حزن و ا)عليها السالم( فاطمه زهرا]مادرمان[حال 

پس از رحلت پدر بزرگوارش هنگامى بود آه در بستر شهادت باپوشيدن لباس آخرت، نگاهى به 

اش قبل از وفات وى ساخته شده  اسماء بنت عميس آرد ولبخندى زد و به تابوتى آه براى حمل جنازه

هاى شما را  ن مرا پوشانديد، خداوند لغزششما با تهيه اين تابوت بد: بود، نگريست و فرمود

 )٢٥٠(.بپوشاند

 

                                                           
 .١٧٧ / ٤٣بحار االنوار . ٢٤٨
 .٨٢ / ٢ بخش ٢، طبقات ابن سعد ج ٥٢٤ / ٥ُاسد الغابه ابن اثير . ٢٤٩
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 بخش دوم

 بيمارى و شهادت

 

  در بستر بيمارى)عليها السالم(فاطمه . ١

  در مدينه پيچيد و مردم از آن آگاه )صلى اهللا عليه وآله(خبر بيمارى دخت رسول خدا

 از بيمارى غير قابل مداوا نبود، بلكه از حادثه فشار )عليها السالم(ِشكوه زهراى بتول. شدند

بين در و ديوار و شكسته شدن استخوان سينه و سقط جنين و خوردن سيلى به صورت، 

 .ِشكوه داشت

همه اين موارد در وخامت حال آن مخّدره و باز ماندن از انجام وظائفش دست به هم 

اسماء بنت عميس پرستارى آن بانو را بر عهده  با آمك ]على[همسر مهربانش . داد

اى   جمعى از زنان مدينه به عيادت زهرا آمدند و حضرت برايشان خطابه)٢٥١(.داشت

صلى اهللا عليه وآله (اين زنان سخنان دخت نبى اآرم. ايراد آرد آه از نظرتان خواهد گذشت

ردند و مردان خدمت حضرت رسيده و به پوزش  را براى همسران خود بازگو آ)وسلم

از من دور شويد، عذرتان :  عذر آنان را نپذيرفت و فرمود)عليها السالم(خواهى افتادند ولى زهرا

 .ماند پذيرفته نيست و بعد از آن همه تقصير چه عذرى برايتان باقى مى

جار و تنّفر او  از سلطه حاآم و انز)عليها السالم(خبر رنجيده خاطر شدن حضرت فاطمه

از آسانى آه با سكوِت خود، حزب حاآم را آمك رساندند، همه جا گسترش يافت و 

نازل شده )صلى اهللا عليه وآله وسلم(سلطه گران، تمام آياتى را آه در شأن خاندان رسول اآرم

له صلى اهللا عليه وآ(بود به فراموشى سپردند و از آليه رواياتى آه از دو لب گهربار پيامبرخدا

 و همسر و فرزندانش شنيده بودند، رو گردان )عليها السالم( در مورد حضرت زهرا)وسلم

 مردم اندآى به خود آمده و پى بردند در )عليها السالم(شدند، ولى روزهاى پايانى عمر زهرا

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم راستاى همكارى خود با نظام حاآمى آه زمامدارى خاندان نبّى

 رسميت نشناخته و به واقعيت و منطق ارزشى جز زور و قدرت شمشير قائل را به

 .اند نيست، دچار خطا و اشتباه شده
                                                           

 .١٨٥ / ٤٣: بحار االنوار.  ٢٥١



 

  و عيادت زنان مدينه)عليها السالم(زهرا . ٢

سبب حقيقى و انگيزه اصلى عيادِت زنان مهاجر و انصار از بانوى دو جهان 

دانيم آيا حضور اين زنان با   و نمى دقيقًا براى ما روشن نيست)عليها السالم(حضرت زهرا

ها براى فرستادن  اشاره همسرانشان صورت گرفته است؟ و اگر چنين بود همسران آن

آردند؟ آيا اين زنان خود، به   چه هدفى را دنبال مى)عليها السالم(زنان خويش به خانه زهرا

وتاهى انجام آگاهى دست يافته و بيدار شدند و احساس آردند در مورد زهراى مرضيه آ

اند و با فزونى گرفتن اين   را تنها گذاشته)صلى اهللا عليه وآله وسلم(داده، بلكه دخت رسول خدا

احساس ميان زنان، براى عيادت و دلجويى از فاطمه بدان جا آمدند؟ و يا براى آرامش 

ه وجدان نا آرام خويش از آنچه بر فاطمه بانوى بانوان جهان گذشته بود، به ديدارش آمد

ها را ناگزير به اين  بودند؟ و يا در اين راستا علل و اسباب سياسى وجود داشت آه آن

بود و براى آرامش بخشيدن به فضاى نا آرام و آاهش تيرگى روابط ميان  آارهاساخته

 و سلطه حاآم در آن روز، از زهرا عيادت آردند؟ به )صلى اهللا عليه وآله وسلم(دخت نبى اآرم

 و دور زيستن از آن جامعه، آه )عليها السالم(گيرى فاطمه زينى و گوشهويژه با ُعزلت گ

خود عملى مؤثر بود، بلكه در آگاه ساختن مردم يكى از عوامل آمك آننده به شمار 

را سوار بر )عليها السالم( فاطمه زهرا)عليه السالم(باألخص آن زمان آه اميرمؤمنان. آمد مى

ها، به بيدارى آنان  اد و با يارى خواستن از آند هاى انصار گردش مى مرآب بر خانه

 )٢٥٢(.گمارد، ولى نه تنها از آنان يارى نديد بلكه او را براى هميشه تنها گذاشتند همت مى

 در بستر بيمارى، )عليها السالم(به هر حال تعداد زنانى آه به عيادت صّديقه طاهره

ها اندك نبوده، بلكه جمعيت  رسد تعداد آن حضور يافتند، مشخص نيست، اّما به نظر مى

 .اند داده قابل توجهى را تشكيل مى

 

 )عليها السالم(خطبه دوم حضرت زهرا . ٣

 بيمار شد و در همان )عليها السالم(آن گاه آه فاطمه زهرا: گويد ُسَوْيد بن غفله مى

ى از زنان مهاجر و انصار براى عيادت حضرت نزد آن بيمارى دنيا را وداع گفت، جمع

امروز ! )صلى اهللا عليه وآله وسلم(دخت رسول خدا: مخّدره شرفياب شدند و بدو عرضه داشتند

                                                           
 .٢٩االمامة والسياسه ابن ُقتيبه . ٢٥٢



 خدا را سپاس گفت و بر پدر بزرگوراش )عليها السالم(حالتان چطور است؟ زهراى مرضيه

 :درود فرستاد و آن گاه فرمود

 

 

 

َعَجْمتُهْم َوَشَنْأُتُهْم َبْعَد أن   عاِئَفًة لدنياآم  قاِلية لرجالكم، َلَفْظُتُهم َبعَد أْنأصَبحُت واِهللا«. ١

وَزَلِل [، وَخْوِر الَقناِة، وَخَطِل الّرأِي ]واللَّعِب َبعَد الِجدِّ، وَقْرِع الصَّفاِة[ َسَبْرُتُهْم َفـُقبحـًا لُفلـوِل الحدِّ

 .هم أنُفُسهم أْن َسِخَط اُهللا َعَليْهِم وفي العذاِب ُهم خالدونَوِبئَس ما َقدََّمْت ل. ]األهواِء

 

 َوَشْنَنْت َعَلْيِهم غارتها، فَجدعًا وَعقرًا ]َوَحمََّلُتُهم َأْوَقَتها[ َلَقْد َقلََّدُتُهم ِرْبَقتها ]واهللا[ال َجَرَم . ٢

 .وُسْحقًا للقوم الظالمين

 

َوْيَحُهم أّنى َزْحَزحوها عن َرواسي الرِّسالِة وقواِعِد النبّوِة والّدالَلِة وَمهِبِط الوحِي األمين . ٣

َنَقموا ! والّطبين بأمِر الدُّنيا والّدين،أال ذلك هو الخسران المبين، وما َنَقموا من أبي الحسن؟

عّز   وِشدَِّة َوطأِتِه وَنكاِل َوْقعته وَتَنمُِّرِه في ذاِت اِهللا) َوِقلَِّة ُمباالِته ِبَحْتِفِه( واِهللا ِمن َنكيِر سيِفِه،

 .وجّل

 

 ألْعَتَلَقُه وَلسار ِبِهم َسْيرًا )صلى اهللا عليه وآله وسلم(واِهللا لو َتكافُّوا َعن َزمان َنَبَذُه رسوُل اهللا. ٤

وردهـم َمـْنَهًال نميرًا َفْضفاضًا َتْطَفُح وال ُيَتْعَتُع راآُبُه وأل) وال يكّل سائره( ِخشاُشه ُسُجحًا، ال ُيْكَلُم

قد تحّير بهم الّرّي غير ) ونصح لهم سّرًا وإعالنًا(والَصَدَرُهم ِبطانًا ) وال َيَتَرنَُّق جاِنباُه(ِضّفتاه 

 َوَلباَن َلُهُم(إّال ِبَغْمِر الماِء َوَرْدِعه َشَرَر الساِغب ) وال يحظى من الدنيا بنائل.( متحلٍّ منه بطائل

وَلُفِتَحْت عليِهم َبَرآاٌت ِمَن السماِء واألرِض وَسَيْأُخُذُهُم ) الّزاِهُد من الّراِغب والّصادُق ِمَن الكاِذِب

 .اُهللا بما آانوا يْكِسبوَن
ها  شمارم و از آن در حالى صبح آردم آه از دنياى شما متنّفر، مردانتان را دشمن مى! به خدا سوگند. ١

دم و دور افكندم و در بوته آزمايش قرار دادم و متنّفر شدم، چقدر زشت و ناپسند است بيزارم، آنان را آزمو
شكسته شدن شمشيرها و سكوت در برابر دشمن و به شوخى گرفتن سرنوشت مسلمانان و انجام آارهاى بى 

ها،  رادهحاصل و تسليم در برابر دشمن و فساد و تباهى عقيده و آرمان و گمراهى افكار و انديشه و لغزش ا



ها خشم گرفت و در عذاب الهى  آنان چه اعمال ناپسندى پيش از خود براى آخرت فرستادند آه خدا بر آن
 .جاودانه خواهندبود

چون اين گونه ديدم، مسئوليت آن را به گردنشان افكندم و بار سنگين گناه آن را بر دوش آنان و ره . ٢
 .ها نهادم آورِد هجومش را بر عهده آن

هاى استوار رسالت و ارآان متين نبّوت و رهبرى و خاستگاه  چگونه خالفت را از آوه! ها  بر آنواى. ٣
آه اين ضرر و زيانى ! به هوش باشيد. نزول وحى و جبرئيل امين و آگاهان در امر دنيا و دين، آنار زدند

 .آشكار است
  داشتند؟]على[آنان چه ايرادى بر ابو الحسن 

اش در برابر مرگ در ميدان نبرد و قدرتش  ا بر شمشير برنده على و بى اعتنايىه آن! به خدا سوگند. ٤
 .گرفتند اش، ايراد مى در جنگجويى و ضربات درهم شكننده

اگر مردم با يكديگر همدست شده بودند و زمام خالفت را بر عهده آسى آه رسول ! به خدا سوگند
ها را بى  شدند، آن بودند هر گاه مردم از جاده حق منحرف مى فرموده بود، سپرده )صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا

شد و نه راآب خسته و ملول  شد آه نه مرآب ناتوان مى رنج و دغدغه چنان به راه راست رهنمون مى
ساخت، نهرى آه دو طرفش ماالمال از  گشت و سرانجام آنان را به سر چشمه آب زالل و گوارا، وارد مى مى

گرداند و در نتيجه او را  را پس از سيرابى آامل، باز مى ها شد و سپس آن ز ناصاف نمىآب بود، آبى آه هرگ
 .يافتند در نهان و آشكار خير خواه خود مى

گرفت و از آن سودى جز سيراب آردن تشنه آامان و سير نمودن   هرگز از دنيا بهره نمى]على[
و به . شد از دروغگو، براى همه آنان روشن مىگرسنگان نداشت و دراين جا دنيا پرست از زاهد، و راستگو 

آردند، درهاى برآات آسمان و  آوردند و تقوا پيشه مى ها، ايمان مى اگر اهل شهرها و آبادى(: فرموده خدا
ها تكذيب آردند و ما آنان را به آيفر اعمالشان گرفتار ساخته و  گشوديم، ولى آن ها مى زمين را بر روى آن

ها را خواهد گرفت و  ها به جور و ستم رو آورند، اعمالشان دامان آن آسانى آه از آن( و )مجازات نموديم
 ).توانند از چنگال عذاب الهى بگريزند هرگز نمى

َلْيَت [َأال َهُلمَّ َفاْسَمْع، َوما ِعْشَت أراَك الدَّْهُر الَعَجَب، وإْن َتْعَجْب َفَقد أْعَجَبك الحاِدُث . ٥

وعلى أّيِة ُذرِّيَّة [وِبأيَِّة ُعْروة َتَمّسكوا، ] وعلى أّي ِعماد اعَتَمدوا[ إلى أيِّ ِسناد اسَتَندوا ]ِشعري

 .]لبئس المولى ولبئس العشير، وبئس للظالمين بدال[؟]َاْقَدموا واحتنكوا

 

بون أّنُهم استبدلوا الُذنابى واهللا بالقواِدِم والَعجَز بالكاِهل، َفَرْغمًا لَمعاِطِس قوم يحس. ٦

 .ُيحِسنون ُصْنعًا ، أال إّنهم ُهُم الُمْفِسدون َولكن ال َيْشُعروَن

 

َأَفَمن َيْهِدي ِإَلى اْلَحقِّ  َأَحقُّ َأن ُيتََّبَع َأْم َمن َال َيِهدِّي ِإالَّ َأن ُيْهَدى َفَما َلُكْم َآْيَف () َوْيَحُهم. (٧

 َلِقَحْت َفَنِظَرٌة َرْيَثما ُتْنِتج ثّم اْحَتِلبوا ِطالَع الَقْعِب َدمًا َعبيطًا،  أما َلَعْمري لقد)٢٥٣().َتْحُكُموَن

 .وُذعافًا ُمْمِقرًا، ُهناِلَك َيْخَسُر الُمْبِطلوَن، وَيْعِرُف التالون ِغبَّ ماَسنَّ األوَّلوَن

                                                           
 .٣٥ /يونس. ٢٥٣



 

شروا ِبَسْيف صاِرم عن أنفسكم أنفسًا َوَطْأمنوا ِلْلِفْتَنِة َجأشًا واْب) بعد ذلك(ثّم طيبوا . ٨

َوسْطَوِة ُمْعَتدغاِشم وَهَرج شاِمل َواسِتبداد ِمَن الظالميَن  َيَدُع َفْيَئُكم َزهيدًا َوَزْرَعُكْم َحصيدًا َفيا 

 ;»ّنى ِبُكْم َوَقْد ُعمَِّيْت عليكم َأُنلِزُمكموها َوَأْنُتم لها آاِرهون حسرتي لكم َوَأ

 

 

اى به  هاى تازه هر اندازه عمر آنى و زنده بمانى، دنيا شگفتى!  بشنواآنون بيا و دالئل واهى آنان را. ٥

 ;خواهى شگفت زده شوى، از سخنان آنان پيرامون خالفِت ديگران به شگفت آى تو نشان خواهد داد و اگر مى

آردند؟ و به ها در آارهايشان به آدام َسَند استناد جستند؟ و بر آدام پشتوانه اعتماد  دانستم آن آاش مى

آدام دست آويز محكم چنگ زدند؟ و بر آدامين ذرّيه گستاخى آرده و مسَلط شدند؟ چه بد سرپرست و ياورى، 

 و چه بد مونس و همدمى براى خود برگزيدند؟

بينى گروهى ! ها رفتند، شانه را با ُدم معاوضه آردند ها پيشگامان را رها آرده و به سراغ دنباله آن. ٦

 !دهند، به خاك ماليده خواهدشد  ناپسندانه، به تصور خود آار نيك انجام مىآه با آارهاى

 !آنند ها مفسدند ولى خود، درك نمى آه آن! به هوش باشيد

آند به پيروى سزاوارتر است يا آن  آيا آسى آه مردم را به سوى حق دعوت مى(! واى به حالشان. ٧

 )!آنيد؟ شود چگونه داورى مى د، شما را چه مىشو آس آه تا هدايتش نكنند، به هدايت رهنمون نمى

اى نه چندان دور نوزادش را به  اآنون شتر خالفت باردار شده، در انتظار بمانيد در آينده! به جانم سوگند

هاى پر از خون تازه و زهر آشنده  آورد و شما آه در پى منافع آن هستيد به جاى آاسه شير، آاسه دنيا مى

شوند و دنباله روان، فرجام آارى را آه   است آه باطل گرايان به زيان گرفتار مىبدوشيد، در آن هنگام

 .اند، خواهند ديد پيشوايانشان پايه نهاده

برويد و از اين پس به دنياى خود دل خوش آنيد و از آن راضى و خرسند باشيد، ولى براى آزمون و . ٨

ا سازيد، به شمشيرهاى برنده و سلطه تجاوزگران فتنه ُپر اضطرابى آه در انتظار شماست، خويشتن را مهي

هاى شما را بر باد و  ستمكار و خونخوار، و هرج و مرجى گسترده و حكومت مستبدانه ستمگران، آه ثروت

 !آند، شادمان باشيد جمعيت شما را درو مى

ها   از واقعيتچگونه اميد نجات و رهايى داريد، با اين آه حقيقت بر شما پوشيده مانده و! تأسف بر شما

 )آنيم؟ آيا ممكن است ما شما را با آراهت مجبور به پذيرش حق(بى خبريد؟ 

صلى اهللا (اآرم زنان مهاجر و انصار، سخنان آتشين دخت نبّى: گويد ُسَوْيد بن غفله مى

 را براى مردانشان بازگو آردند و در پى آن گروهى از سران مهاجر و )عليه وآله وسلم
دره شرفياب شده و در مقام پوزش خواهى برآمدند و عرضه انصار حضور آن مخ

مسأله بيعت را پيش از آن آه ) )عليه السالم(على(اگر ابو الحسن ! اى بانوى بانوان: داشتند



ما پيمان و بيعتى را با آسى برقرار آنيم، به ما پيشنهاد آرده بود، هرگز به سراغ 
 .رفتيم ديگران نمى

عذرهاى شما پذيرفته نيست و پس از اين همه ! از من دور شويد: داد پاسخ )عليها السالم(فاطمه

 .ماند تقصير، چه عذرى برايتان باقى مى

 

 )عليها السالم( ـ عيادت ابو بكر و عمر، از فاطمه٤

آمدند ولى از آن  مى)عليها السالم(ها هر لحظه به عيادت فاطمه اطهر صحابه و زنان آن
ها را به حضور نپذيرفته و  مر قطع رابطه آرده و آنجا آه آن مخّدره با ابو بكر و ع

اجازه عيادت از خود را به آنان نداده بود، آن دو به عيادتش نيامدند ولى زمانى آه 
شّدت يافت و در آستانه رحلت قرار گرفت ناگزير به )عليها السالم(بيمارى زهراى مرضيه

 آه خشم خود را ) اهللا عليه وآله وسلمصلى(عيادت او آمدند تا قبل از رحلِت پاره تن رسول خدا
از آنان، آشكارا اعالن داشته بود، به ديدارش نائل شوند تا اين لكه ننگ، بر تارك خليفه 

، خواستند بر )عليها السالم(و با آسِب رضايت زهرا. و دستگاه حكومتش تا قيامت باقى نماند
 اندوه و مصيبت جناياتى آه انحراف خود پوشش نهاده و همه چيز با اين آار تمام شود و

 .انجام دادند، رفته رفته به فراموشى سپرده شود

بيا به ديدار فاطمه برويم چرا آه ما او را به خشم : روايت شده عمر به ابو بكر گفت
 اجازه ورود خواستند، حضرت )عليها السالم(ايم، هر دو راه افتادند و از فاطمه آورده
 آمدند و از او خواستند از زهرا برايشان اجازه )عليه السالم(ها اجازه نداد، خدمت على بدان

ها را وارد خانه  برايشان اجازه ورود گرفت و آن)عليه السالم(مالقات بگيرد و امام على
ها را نداد، ابو بكر   سالم آردند حضرت پاسخ سالم آن)عليها السالم(گرداند، آندو به زهرا

نزديكان رسول ! به خدا سوگند! ب دل پيامبراى محبو: به سخن درآمد و عرضه داشت
تر از نزديكان خودم بوده و تو نزد من از   نزد من، محبوب)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا

آاش آن روز آه پدر بزرگوارت رحلت آرد، من نيز مرده . دخترم عايشه عزيزترى
به مجد و عظمت تو بودم و پس از او زنده نمانده بودم، با شناختى آه من از شما دارم و 

سازم؟ من خود،  محروم مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(آگاهم، چگونه تو را از ميراث رسول خدا
نهيم،  پيامبران ميراث نمى ما: فرمود شنيدم مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(از پدرت رسول اآرم
 .است ماند صدقه آن چه از ما باقى مى

 :  فرمود)عليها السالم(فاطمه



 برايتان بازگو آنم آن را خواهيد پذيرفت و بدان عمل )صلى اهللا عليه وآله وسلم(يثى را از رسول خدااگر حد

 خواهيد آرد؟

 ;آرى: گفتند

 :حضرت فرمود

رضا فاطمة من رضاي : يقول )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اهللا  نشدتكما اهللا، ألم تسمعا رسول«

 فقد أحّبني ومن أرضى فاطمة فقد ، وسخط فاطمة من سخطي ، فمن أحّب فاطمة إبنتي

 ;»أرضاني ، ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني؟

نشنيديد آه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(آيا شما دو تن از رسول خدا! دهم شما را به خدا سوگند مى

خشنودى فاطمه از خشنودى من، و خشم فاطمه از خشم من است، آن آس آه دوستدار : فرمود مى

ست داشته و آسى آه زهرا را خشنود آند مرا خشنود ساخته است و هر آه او را فاطمه است، مرا دو

 به خشم آورد، مرا خشمگين آرده است؟

 .ايم شنيده)صلى اهللا عليه وآله وسلم(درست است، ما اين حديث را از رسول خدا: گفتند

 :حضرت فرمود

صلى اهللا (لئن لقيت النبيفإّني ُاشهُد اهللا ومالئكته َأّنكما أسخطتماني وما أرضيتماني و«

 ;»ألشكوّنكما اليه)عليه وآله وسلم

. گيرم آه شما دو تن مرا به خشم آورده و در صدد خشنوديم برنيامديد خدا و فرشتگانش را گواه مى

 .ُبرد  را ديدار آنم شكايت شما را نزدش خواهم)صلى اهللا عليه وآله وسلم(اگر پيامبر

برم   خشم خدا و خشم تو به پروردگار پناه مىمن از! فاطمه: ابو بكر عرضه داشت
 . و سپس به گريه افتاد

گزارم شما دو تن را  پس از هر نمازى آه مى! به خدا سوگند:  فرمود)عليها السالم(فاطمه زهرا

هر : گفتابو بكر گريه آنان بيرون رفت و مردم ِگرد او جمع شدند، به آنان . آنم نفرين مى
برد و روزگار را به  اش به آرامش بسر مى آدام از شما شب را در آنار خانواده

ايد،  هايم دست به گريبان رها ساخته گذراند، اّما مرا با انبوه گرفتارى شادمانى مى
 )٢٥٤(.خواهم، بيعت خود را از من بازستانيد اآنون من بيعت با شما را نمى

 

 واپسين لحظات. ٥

                                                           
 .٣١ / ١االمامة والسياسة . ٢٥٤



 به )صلى اهللا عليه وآله وسلم(در آن روز آه مرغ روح بلند فاطمه دخت رسول خدا
ها پرآشيد، حضرت در بستر افتاده و پدر بزرگوارش را در خواب ديده بود آه  آسمان
تو امشب ! فاطمه جان: و سپس به او فرمودمشتاق ديدار توام نزدم بشتاب ! دخترم: فرمايد بدو مى

 . من هستىمهمان

از خواب خفيفش بيدار شد و آماده سفر آخرت گشت، اين سخن را از پدرش 
  آن آس آه مرا در خواب ببيند، گويى مرا در بيدارى ديده است:ها شنيده بود آه راستگوترين انسان

و از آن بزرگوار خبر رحلِت خويش را شنيده بود بنا بر اين، جايى براى شك و ترديد در 
 .ى وجودنداشتصحت چنين خبر

برد، چشمان مبارآش را  فاطمه آه گويى در حالت بيدارى قبل از رحلت بسر مى
گشود و جانى تازه گرفت و به اتخاذ تدابير الزم پرداخت و با غنيمت شمردِن آخرين 
لحظات عمر شريفش با آمك دست و يا با تكيه بر ديوار به محلى آه آب در خانه بود به 

هاى آودآانش همت گمارد و  هاى لرزان خويش به شستن لباس راه افتاد، و با دست
 آه )عليه السالم(ها را شست و شو داد و امام على سپس عزيزانش را خواست و سر آن

وارد خانه شد ديد زهراى عزيزش بستر بيمارى را ترك آرده و به انجام آارهاى خانه 
 .پرداخته است

ديد  چرا آه مى; اش نگريست دلش به حال او سوخت  به فاطمه)عليه السالم(وقتى امام
اش  پا خاسته و به آارهاى دشوارى آه اّيام سالمتى زهرا با آن حال يك بار ديگر به

سبب انجام اين آارها را با وجود )عليه السالم(داد، پرداخته است و اگر امام انجام مى
ت و فاطمه با صراحت تمام به بيمارى زهرا از آن مخّدره پرسيد، جاى شگفتى نيس

 انجام اين آارها بدين جهت است آه امروز آخرين ]!على جان[:  پاسخ داد)عليه السالم(امام
پا خاستم تا بدن و لباس آودآانم را شستشو دهم چرا آه فردا  روز زندگى من است، به

 او جوياى منبع  از)عليه السالم(امام على. شوند غبار يتيمى بر سرشان ريخته و بى مادر مى
 را در جريان خوابى آه ديده بود قرار داد و با )عليه السالم( امام)عليها السالم(خبر شد، زهرا

 .نقل اين رؤيا، خبر شهادت ترديد ناپذيرش را به همسر داد

 

 

 )عليه السالم(وصّيت زهرا به على . ٦



 مخّدره رازهايى  وقت آن رسيده بود آه آن)عليها السالم(در آخرين لحظات حيات زهرا
هاى الزم االجراء با  را آه در اين مدت در سينه نهان داشته بود در قالب وصّيت

 :از اين رو، عرضه داشت.  فاش سازد)عليه السالم(همسرش على

ام و لحظه به لحظه به ديدار پدر بزرگوارم  من خبر مرگ خويش را دريافت آرده! پسر عمو

 .آنم هايى آه در دل دارم سفارش مى  انجام خواستهشوم، اآنون تو را به تر مى نزديك

هر چه دوست دارى ! )صلى اهللا عليه وآله وسلم( دخت رسول خدا:  به او فرمود)عليه السالم(امام

 . آن سفارش

 بر بالين زهرا نشست و از افراد حاضر در خانه خواست خارج شوند )عليه السالم(امام
 :به سخن گشود و عرضه داشت لب )عليها السالم(و سپس فاطمه زهرا

ات دروغ نگفتم و  بر اين باورم از آن زمان آه زندگى خود را با تو آغاز آردم، در خانه! پسر عمو

 به تو خيانت نورزيدم و از اطاعتت سر بر نتافتم؟

 :  فرمود)عليه السالم(امام على

تر و  كو آارتر و پروا پيشهتر و فردى ن تو به عظمِت خداوند آگاه! از چنين چيزى فاطمه جان! حاشا

ات مورد نكوهش قرار  تر و ترس و بيم تو از خدا بيشتر از آن است آه من تو را بر نافرمانى گرامى

با ! جدايى و از دست دادنت برايم بس دشوار است، ولى راه گريزى از آن نيست، به خدا سوگند. دهم

 را يك بار ديگر برايم تازه آردى، باِر )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رفتنت مصيبت جانسوز رسول خدا

گرديم، مصيبت و  جدايى و رحلِت تو فوق العاده سنگين است، همه از خداييم و به سوى خدا باز مى

انگيزتر از آن وجود  تر و رنج آورتر و غم تر و دردناك فراق تو آن قدر اندوه بار است آه سخت

 .توان سراغ داشت  آن نمىمصيبتى است آه عزا و مصيبتى فراتر از! ندارد

را بر )عليها السالم( سر مبارك فاطمه)عليه السالم(سپس لحظاتى هر دو گريستند و امام
 :سينه نهاد و آن گاه فرمود

هايت مو به مو عمل  خواهى به من سفارش آن، به وصّيت  هر گونه وصيتى مى]!فاطمه جان[

رسانم، و فرمان تو را بر آار خود ترجيح  م مىاى به انجا خواهم آرد و هر چه را به من فرمان داده

 دهم مى

 : عرضه داشت)عليها السالم(زهراى مرضيه

خداوند از ناحيه من به تو پاداش خير عنايت آند، نخستين وصّيتم اين است آه پس از من ! پسر عمو

 . توانند ادامه زندگى دهند زيرا مردان بدون زن نمى.... زنى را به ازدواج خويش درآورى

 :و سپس معروض داشت



ام اين است آه اجازه ندهى هيچ يك از افرادى آه در حقم ستم روا داشتند در تشييع  سفارش بعدى

ام حاضر شوند، زيرا آنان دشمناِن خدا و رسولند و رخصت ندهى هيچ آدام از آنان يا  جنازه

ها  مردم آرامش يافت و چشمام نماز بگزارند و شبانگاه، آن زمان آه ديدگان  هوادارانشان بر جنازه

 . )٢٥٥(به خواب رفت، مرا به خاك بسپار

 :پس از آن فرمود

از دنيا آه رفتم بدنم را از زير لباس غسل بده، زيرا بدنم پاك و پاآيزه است، با ! پسر عموى مهربان

 به جاى مانده مرا حنوط نما و خود )صلى اهللا عليه وآله وسلم(باقيمانده آافورى آه از پدرم رسول خدا

ام نماز بگزارند، شبانه  بر پيكرم نماز بگزار، و سپس خويشان و نزديكان خاندانم به ترتيب بر جنازه

و نهانى بدنم را به خاك بسپار و محل قبرم را پوشيده دار، هيچ آس از آسانى آه در حقم ستم روا 

توانى  دانم آه تو پس از من نمى به خوبى مى! عموام حاضر نشوند، پسر  داشتند در تشييع جنازه

بنا بر اين، آن گاه آه با زنى ازدواج آردى، يك شبانه روز نزد او باش و يك . بدون همسر بمانى

استدعايم اين است ! ابوالحسن. ها بمان شبانه روز را به سر پرستى فرزندانم اختصاص بده و نزد آن

ندى سخن نگويى، چرا آه آنان دو يتيم و غريب و شكسته دلند آه به ت) حسن و حسين(آه با فرزندانم 

 )٢٥٦(.سوزند چندى پيش جّد بزرگوارشان را از دست دادند و امروز در فراق و جدايى مادرشان مى

 :اى را از آن مخّدره روايت آرده آه در آن آمده است ابن عباس وصّيت نوشته شده

دهد معبودى جز   است و گواهى مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(ت فاطمه دخت رسول خدااين وصّي

بنده و فرستاده اوست، بهشت و جهّنم حق است و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(خداى يكتا نيست و محمد

انگيزاند و  روز قيامت بى ترديد فرا خواهد رسيد و خداوند در آن روز مردگان را از قبرها بر مى

من فاطمه دختر محمدم، خداوند مرا به ازدواج تو درآورد تا در دنيا و ! على جان. آند ده مىزن

ات برخوردار باشم، تو از ديگران به من سزاوارترى، مرا شبانه حنوط  آخرت از افتخار همسرى

را ام نماز بگزار و در تاريكى شب به خاآم بسپار، و هيچ آس  نما و غسل بده و آفن آن و بر جنازه

 )٢٥٧(.فرستم سپارم و تا ديدار روز قيامت به فرزندانم درود و سالم مى خبر نكن، تو را به خدا مى

 

 نخستين تابوت در اسالم . ٧

چه ناپسند :  به او فرمود)عليها السالم(از اسماء بنت عميس روايت شده آه فاطمه زهرا
افكنند آه  ازند، زيرا در آن پوششى روى بدن مىس هايى آه براى زنان مى است تابوت

                                                           
 .١٥١ / ١روضة الواعظين . ٢٥٥
 .١٩٢ و ١٧٨ / ٤٣بحار االنوار . ٢٥٦
 .٢١٤ / ٤٣بحار االنوار . ٢٥٧



صلى اهللا (اى دخت رسول خدا: اندام مّيت براى مردم مشخص است، اسماء عرضه داشت

از . ام سازم آه نظير آن را در سرزمين حبشه ديده  من براى شما تابوتى مى)عليه وآله وسلم
 محكم به يكديگر ها را صاف آرد و اى خواست و آن هاى تازه اين رو، قطعه چوب
چه :  با ديدن آن تابوت فرمود)عليها السالم(اى روى آن انداخت، فاطمه بست و آن گاه پارچه

 )٢٥٨(.شود تابوت زيبايى آه مرد و زن در آن مشخص نمى

 :ود روايت شده فرم)عليه السالم(از امام صادق

بود وى )عليها السالم(فاطمه زهرا] مادرمان[نخستين تابوتى آه در اسالم ساخته شد، تابوت مربوط به 

بدنم الغر و تكيده شده، ! اسماء: در آن بيمارى آه در اثر آن دنيا را وداع گفت به اسماء فرمود

دورانى آه ! منبانوى : حاضرى برايم تابوتى درست آنى آه بدنم را بپوشاند؟ اسماء عرضه داشت

بردم، ديدم مردم آن سامان براى مردگان خود چگونه تابوتى مى ساختند،  سر مى من در حبشه به

اگر مايل باشيد نظير آن را برايتان تهيه آنم؟ اگر آن را پسنديديد برايتان مانند آن را تهيه خواهم آرد 

هاى چوبى   آرد و سپس قطعهاسماء تختى را خواست و آن را وارونه. باشد: زهراى مرضيه فرمود

اى آن را پوشاند و عرضه  هاى تخت محكم بست و آن گاه با پارچه ها را به پايه از نخل طلبيد و آن

عليها (ساختند به اين شكل بود، فاطمه زهرا ها مى تابوتى را آه ديدم آن! فاطمه جان: داشت

داوند بدنت را از آتش دوزخ مصون نظير همين را برايم بساز و بدنم را بپوشان، خ: فرمود)السالم

 دارد

 

 آخرين لحظات عمر . ٨

 به بستر خويش آه ميان خانه گسترده شده بود، منتقل گرديد و )عليها السالم(فاطمه زهرا
 .رو به قبله آرميد

هاى برخى از زنان بنى  آن مخّدره، دخترانش زينب و ام آلثوم را به خانه: گفته شده
 دادِن مادر نباشند، همه اين امور را زهرا به جهت مهر و هاشم فرستاد تا شاهد جان

دلسوزى انجام داد تا از آسيب روحى فرزندان در مشاهده مصيبِت مادر، جلوگيرى به 
 .عمل آورد

 بيرون از خانه بودند )عليهما السالم( و حسن و حسين)عليه السالم(در آن لحظات امام على
 .ابى ناخواسته و شرايطى معّين انجام پذيرفته بودو شايد بيرون بودن آنان به علل و اسب

                                                           
 .٤٦٩ / ١، تهذيب األحكام ٢١٣ / ٤٣، بحار االنوار ٥٠٣ / ١آشف الغمه .  ٢٥٨



نزديك )عليها السالم(وقتى لحظه وفات حضرت زهرا: از اسماء بنت عميس روايت شده
 :شد به اسماء فرمود

نزديك شد، جبرئيل برايش آافورى از )صلى اهللا عليه وآله وسلم(زمانى آه رحلت پيامبر اسالم! اسماء

 آن را سه قسمت آرد، يك سوم براى خود، يك سوم )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بهشت آورد و رسول خدا

! اسماء: براى على و يك سوم آن را آه به اندازه چهل درهم بود به من اختصاص داد، سپس فرمود

باقيمانده آافور حنوط پدرم را از فالن جا برايم بياور و زير بالين سرم قرار ده، اسماء نيز فرمان 

اطاعت آرد و آن را بر بالين سر حضرت قرار داد و سپس هنگامى آه براى نماز وضو زهرا را 

آردم و لباس ويژه نمازم را بياور، بعد  عطرى آه بدنم را با آن خوشبو مى: گرفت به اسماء فرمود

 . از آن وضو گرفت

 :و آن گاه با همان لباس در بستر خوابيد و به اسماء فرمود

 سپس صدايم بزن، اگر پاسخت را ندادم بدان آه بر پدر بزرگوارم وارد اى منتظرم بمان و لحظه

 .ام و على را خبر آن شده

ها آنار رفت زهراى مرضيه نگاهى عميق به  لحظه احتضار آه فرا رسيد و پرده
 :اطراف آرد و فرمود

و در رضوان در آنار رسول تو ! خدايا)صلى اهللا عليه وآله وسلم(درود و سالم بر جبرئيل و رسول خدا

بينم، اين  جمعى از آسمانيان را مى: ات دار السالم قرار دارم، سپس فرمود و جوار رحمت و خانه

; نزد من بيا! دخترم: فرمايد است آه مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(شخص جبرئيل و آن يك رسول اآرم

 . آن چه در پيش دارى برايت بهتر است

 :فرمودو آن گاه چشمان مبارآش را گشود و 

 . سالم و درود بر تو اى گيرنده روح آدميان، در قبض روحم شتاب آن و آن را به سختى مگير

 .و سپس چشمان خود را بست و دست و پاهايش را به سمت قبله درازآرد

پس از لحظاتى اسماء او را صدا زد، پاسخى نشنيد، پوشش از چهره دخت رسول 
 آنار زد، ديد فاطمه از دنيا رفته است، خود را روى بدن پاك )صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا

آن گاه آه بر پدر بزرگوارت ! فاطمه جان: گفت بوسيد و مى زهرا افكند و آن را مى
شوى، سالم اسماء بنت عميس را به او برسان،   وارد مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا

ارد خانه شدند، مادرشان را در بستر خوابيده  و)عليهما السالم(در همين اثناء حسن و حسين
مادرمان هيچ گاه اين ساعت از روز نمى خوابيد؟ اسماء ! اسماء: ديدند، به اسماء گفتند

 مادرتان نخوابيده، بلكه از دنيا )صلى اهللا عليه وآله وسلم(عزيزان رسول خدا: عرضه داشت
 .رفته است



: گفت بوسيد و مى  انداخت و آن را مى خود را روى بدن مادر)عليه السالم(امام حسن
 بر پاهاى مادر بوسه )عليه السالم( و حسينتا روح از بدنم خارج نشده با من سخنى بگو! مادر عزيز

من فرزندت حسينم، با من حرف بزن، نزديك است قلبم از فراقت پاره پاره شود ! مادر: گفت زد و مى مى

 .و جان دهم

 نزد پدر )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ان رسول خدااى فرزند: ها گفت آن اسماء به
بزرگوارتان على برويد و او را از رحلت مادرتان آگاه سازيد، حسن و حسين دوان دوان 
خود را نزديك مسجد رساندند، صداى خود را به گريه بلند آردند، جمعى از صحابه با 

: ند، در پاسخ گفتندها را جويا شد پيشدستى خود را به آنان رسانده و سبب گريه آن
از شنيدن اين خبر روى زمين افتاد و )عليه السالم(امام على.  مادرمان فاطمه از دنيا رفته است

 پس از تو دل )صلى اهللا عليه وآله وسلم( اى دخت رسول خدا)٢٥٩(;»بمن العزاء يابنت محمد«: فرمود مى

 .را به چه آسى تسّلى دهم

 

 يع و خاآسپارىتشي . ٩

صداى گريه از خانه بلند شد و شهر مدينه از شيون و زارى مرد و زن به لرزه 
درآمد و مردم همانند روزى آه رسول خدا را از دست داده بودند، سر گشته و پريشان 

گرد آمده و به گريه و زارى پرداختند، و )عليها السالم(شدند، زنان بنى هاشم در خانه فاطمه
آمدند حضرت جلوس  مى)عليه السالم(سته براى عرض تسليت نزد امام علىمردم دسته د

ام آلثوم با گفتن اين . گريستند فرموده و حسن و حسين در آنار وى بر مصيبت مادر، مى
 به راستى اآنون تو )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اى رسول خدا! پدر: عبارات از خانه بيرون آمد

 )٢٦٠(.گز تو را ديدار نخواهيم آردايم و ديگر هر را از دست داده

مردم، اشكباران گرد آمدند و روى زمين نشستند و در انتظار بيرون آمدن جنازه 
: فاطمه بودند تا بر پيكر پاآش نماز بگزارند،آه ابوذر از خانه بيرون آمد و اعالن داشت

امشب به )صلى اهللا عليه وآله وسلم(نازه دخت رسول خداهايتان برويد تشييع ج به خانه! مردم
 رسيدند )عليه السالم(تأخير افتاده است، ابو بكر و عمر براى عرض تسليت خدمت امام على

صلى اهللا عليه وآله (قبل از حضور ما بر جنازه دخت رسول خدا! ابو الحسن: و به او گفتند

 )٢٦١(.نماز نخوان)وسلم

                                                           
 .١٨٦ / ٤٣بحار االنوار . ٢٥٩
 .١٩٢ / ٤٣بحار االنوار . ٢٦٠
 .١٩٩همان . ٢٦١



صبح فردا تشييع )عليها السالم(، مردم با اين تصور آه پيكر زهراى مرضيهبدين ترتيب
 بعد از نماز عصر و )عليها السالم(روايت شده وفات حضرت زهرا(شود، پراآنده شدند  مى

 ).يا اوائل شب رخ داده است

 با آمك اسماء در همان شب پيكر نازنين زهرا را غسل داد )عليه السالم(ولى امام على
حسن، حسين، زينب، ام آلثوم بياييد و از ديدار مادرتان توشه برگيريد : نمود و سپس صدا زدو آفن 

و پس از لحظاتى اآنون لحظه جدايى فرا رسيده و در بهشت با يكديگر ديدار خواهيد آرد 
 )٢٦٢(.فرزندان را از بدن مادر جدا آرد)عليه السالم(اميرمؤمنان

اش نماز گزارد و دستان خود را به   بر جنازه فاطمه)عليه السالم(ام علىآن گاه ام
 : آسمان بلند آرد و عرضه داشت

اين پيكر فاطمه، دخِت پيامبر توست، وجود مقدس او را با قدرت خود از تاريكى و ظلمت، به ! خدايا

 .روشنايى و نور منتقل ساختى و همه جا را از نور ُرخش پرتو افكن ساخت

رام شدن هياهو و سر و صداها آه ديدگان مردم به خواب رفت و پاسى از شب با آ
 و عباس و فضل بن عباس به اتفاق يك تن ديگر، پيكر )عليه السالم(گذشت، امير المؤمنين

نحيف و تكيده زهرا را حمل و حسن و حسين، عقيل، سلمان، ابوذر، مقداد، ُبريده و 
 )٢٦٣(.عّمار آن را تشييع آردند

 را )صلى اهللا عليه وآله وسلم( داخل قبر شد و بدن مطّهر پاره تن رسول خدا)عليه السالم(امام
 :گرفت و در لحد قرار داد و گفت

امانتم را به تو سپردم، اين پيكر پاِك دخت رسول خداست، اى صديقه طاهره، به نام ! اى زمين

صلى ( خدا و بر آيين امت رسول خدا حضرت محمد بن عبد اهللاخداوند بخشنده مهربان، به ياد و نام

تو را به آسى آه از خودم به تو سزاوارتر است سپردم و در مورد تو به آن چه )اهللا عليه وآله وسلم

 . رضايت خدا در آن است راضى هستم

ردانيم گ شما را از خاك آفريديم و دوباره به خاك برمى(و سپس اين آيه شريف را تالوت فرمود 

واز قبر بيرون آمد و حاضران، نزديك قبر حضور )انگيزانيم و بار ديگر شما را از آن برمى
عليه (خاك ريختند و على)صلى اهللا عليه وآله وسلم(يافته و بر پيكر مطهر گوهر تابناك نبّى اآرم

 .قبر شريف آن حضرت را با زمين يكسان نمود)السالم

 

 )عليها السالم( در سوك زهرا)عليه السالم(امام على . ١٠
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عليها (براى فاش نشدن ماجرا و بيم از هجوم مخالفان، مراسم خاآسپارى فاطمه اطهر

خاك قبر زهرا را از )عليه السالم( به سرعت انجام پذيرفت، هنگامى آه امام على)السالم
و )لمصلى اهللا عليه وآله وس(زدود، براى از دست دادن پاره تن رسول خدا دستان خود مى

همسر مهربان خويش آه در آمال صفا و صميمت و پاآى و گذشت و ايثار با وى زندگى 
ها را تحّمل نموده بود، حزن و اندوه  ها و سختى آرده و در مسير اهداف او دشوارى

هاى مبارآش جارى شد و صورت خود را به  وجودش را فرا گرفت و اشك بر گونه
 : برگرداند و عرضه داشت)يه وآله وسلمصلى اهللا عل(سمت قبر مطهر رسول خدا

از من و از دخترت آه به ديدار تو شتافته و در آنارت در زير خروارها خاك آرميده ! اى رسول خدا

است، بر تو درود باد، اراده خدا بر اين تعلق گرفت آه او پيش از ديگران به تو بپيوندد، مرِگ او 

 آفم ربوده است، اّما همان گونه آه در فقدان تو صبر وشكيبايى از من گرفته و تاب و توان از

اى جز صبر و بردبارى ندارم آه  بردبارى پيشه ساختم در مرگ دخترت فخر جهانيان نيز چاره

ام از بدن  جان عزيز تو بر روى سينه! ها سّنت توست، اى پيامبر خدا صبر و شكيبايى بر سختى

ود بستم و پيكر مبارآت را به خاك سپردم، پيام چشمان مبارآت را با دستان خ. پاآت مفارقت آرد

قرآن آن است آه پايان زندگى همه بازگشت به سوى خداست، هم اآنون امانتى آه به من سپرده بودى 

بازگردانده شد و روح بلندى آه در بدن گروگان بود، ستانده شد و زهرا از دستم ربوده شد، اى 

 .نمايد زشت مىپس از فاطمه آسمان و زمين بس ! رسول خدا

شود، غم و اندوه، خانه دلم را رها  هايم با بيدارى سپرى مى حزن و اندوهم تمام نشدنى و شب

اى برايم برگزيند، جدايى زهرا  آند، تا آن آه خداوند جايگاهى را آه تو در آن اقامت گزيده نمى

دارد چه زود جمع ما به  هيجان وا مىاى است آه دل را خون و اندوهى است آه جان را به  غّصه

برم، زهرا، خود برايت خواهد گفت آه اّمتت  شكايت خود را به درگاه خدا مى. پريشانى آشيده شد

آنچه خواهى از او . براى ستم روا داشتن بر من و او همدست شدند و حق او را ستمگرانه گرفتند

هاى  ه خود بگشايد، چرا آه زهرا گفتنىبپرس و هر چه خواهى به او بگو، تا گره از دل پر عقد

ها نيافت و خدا آه بهترين داوران است  فراوانى داشت و در دنيا راهى براى گفتن و شرح دادن آن

اى آه نه  سالم و درود من بر شما، درود و سالم وداع آننده. ميان ما و ستم پيشگان داورى نمايد

وم، از َسِر مالمت و خسته جانى نيست و ماندنم ر دلتنگ است و نه خشمگين، اگر از آنار شما مى

باشد، صبر و برد بارى برتر و نيكوتر  اى آه خدا به شكيبايان داده نمى از روى بدگمانى به وعده

 .است

ماندم و درنگ در نزدت را همچون  اگر بيم چيرگى ستمكاران نبود، در آنار مزارت مى!فاطمه جان

 .گريستم گران مى اى بر اين مصيبِت  جوان مردهگزيدم، و بسان مادِر معتكفان بر مى



خداوند خود گواه است آه دخترت پنهانى به خاك سپرده شد، هنوز چند روزى از ! اى رسول خدا

ها نيفتاده بود آه حق زهرا را با ستم بردند و  رحلت جانسوزت سپرى نشده بود و نامت از سر زبان

نهم و دل به ياد تو  درِد دل، با تو در ميان مى! پيامبر خداميراثش را آشكارا از او دريغ داشتند، اى 

 )٢٦٤(.باد دارم آه درود و صلوات و رحمت و برآات خدا بر تو و فاطمه خوش مى

 

 نبش قبر . ١١

 گرد آمدند، )عليها السالم(صبح روز بعد آه مردم براى تشييع پيكر زهراى مرضيه
 شبانه و نهانى به خاك )صلى اهللا عليه وآله وسلم(دن دخت عزيز رسول اآرماطالع يافتند آه ب
 .سپرده شده است

 در بقيع هفت صورت قبر يا بيشتر ايجاد آرد و از آن جا آه بقيع )عليه السالم(امام على
از همان دوران تا آنون گورستان اهل مدينه بوده و هست به همين دليل مردم روانه بقيع 

جوى قبر زهرا پرداختند ولى آار بر آنان دشوار آمد و به قبر حقيقى بانوى شده و به جست
از اين رو، صداى ناله و فرياد مردم بلند شد و يكديگر را مورد . دو جهان دست نيافتند

پيامبرتان تنها يك دختر داشت و از دنيا رفت و به خاك : نكوهش قرار دادند و گفتند
 نماز بر جنازه او حضور نيافتيد و قبر او را نمى سپرده شد و هيچ يك هنگام رحلت و

آوريم تا قبر  اى از زنان مسلمان را مى عّده: برخى از آنان پيشنها آردند و گفتند. شناسيد
 .گزاريم سازيم و بر آن نماز مى  را نبش آرده و پيكر او را خارج مى)عليها السالم(زهرا

بدان جا )عليها السالم(ن بر پيكر فاطمهابو بكر و عمر به قصد نماز گزارد: روايت شده
ايم،  ما شب گذشته پيكر مطّهر فاطمه را به خاك سپرده: مقداد به آنان گفت. وارد شدند

ها اين آار را خواهند آرد؟ عباس بن  به تو نگفتم آن: عمر رو به ابو بكر آرد و گفت
اش نماز  بر جنازهزهرا وصيت آرده بود آه شما دو تن : عبد المطلب در پاسخ آنان گفت

هاى ديرينه خود دست بر  شما بنى هاشم هرگز از حقد و آينه: نخوانيد، عمر گفت
من تصميم ! هاى شما هرگز از دلتان بيرون نخواهد رفت، به خدا سوگند داريد، آينه نمى

 )٢٦٥(.اش را بيرون آورم و بر آن نماز بگزارم دارم قبر فاطمه را نبش آنم و جنازه

رسيد، )عليه السالم( به امام على)عليها السالم(هاى مخالفان براى نبش قبر زهرا خبر نقشه
پوشيد به تن آرد و ذوالفقار را  هاى نبرد مى حضرت قباى زرد فامى را آه در ميدان
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هاى چشمان مبارآش به سرخى گراييده و  حمايل ساخت، او آه از شّدِت خشم حلقه
 .برجسته شده بود، آهنگ بقيع آردهاى گردنش  رگ

على را آن : خبِر آمدِن على قبل از حضور وى، به بقيع رسيد و منادى اعالن آرد
آيد وى سوگند ياد آرده اگر يك سنگ از اين قبرها  بينيد به سمت بقيع مى گونه آه مى

جابجا شود، دستور دهندگان آن را از دم تيغ خواهد گذراند، با ورود حضرت مردى 
ما قبر فاطمه را نبش ! چرا چنين آردى؟ به خدا سوگند! ابو الحسن: به وى گفت) عمر(

حضرت دست برد و گوشه پيراهنش را گرفت . گزاريم اش نماز مى آنيم و بر جنازه مى
 :و با يك حرآت او را محكم به زمين آوبيد و بدو فرمود

ن و آيين خود برنگردند، از حق من به اين دليل آه مردم از دي) صهاك(اى پسر زن سياه چهره 

خويش در زندگى گذشتم، ولى در مورد قبر فاطمه سوگند به آن آس آه جان على در دست اوست، 

 .اگر تو و هوادارانت آوچكترين حرآتى انجام دهيد، زمين را از خونتان سيراب خواهم ساخت

ق رسول خدا و به اى ابو الحسن تو را به ح:  عرضه داشت)عليه السالم(ابو بكر به امام

 از او درگذر، ما به آارى آه تو بدان راضى نباشى دست نخواهيم )عليها السالم(جان فاطمه

 )٢٦٦(.شدند را رها آرد و مردم متفرق و پراآنده) عمر( آن فرد )عليه السالم(زد و على

 

 تاريخ شهادت . ١٢

 در سال يازدهم هجرى اتفاق افتاده )عليها السالم(ترديدى نيست آه وفات حضرت زهرا

 در سال دهم، حجة الوداع انجام داد و در اوائل )صلى اهللا عليه وآله وسلم(است زيرا پيامبر اآرم

عليها (اند آه فاطمه زهرا تاريخ نگاران، همه بر اين عقيده. سال يازدهم بدرود حيات گفت

است، از سويى   بزرگوار خود زنده بوده آمتر از يك سال پس از رحلت پدر)السالم

 در عنفوان جوانى )صلى اهللا عليه وآله وسلم( در زمان حيات رسول خدا)عليها السالم(زهراى اطهر

موّرخان در روز ; آرى. برده است سر مىه قرار داشته و در آمال صّحت و سالمتى ب

 .و ماِه رحلِت آن بزرگوار با يكديگر اختالف نظر زيادى دارند

 روز ٩٥اى   ماه و به گفته٦ پس از پدر بزرگوار خويش )عليها السالم(فاطمه: نقل شده

 . روز يا آمتر زندگى آرده است٧٥و به روايتى 

 : روايت شده آه فرمود)عليه السالم(از امام صادق

 . )٢٦٧( روز سه شنبه سوم جمادى الثانى سال يازدهم هجرى رحلت نمود)عليها السالم(فاطمه زهرا
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 : روايت شده آه فرمود)عليه السالم(و از امام باقر

 . روز بوده است٧٥هنگام شهادت، هيجده سال و )عليها السالم(سّن فاطمه زهرا

صلى اهللا عليه (زمان رحلت نبّى اآرم: از جابر بن عبد اهللا انصارى منقول است آه گفت

 )٢٦٨(. هيجده سال و هفت ماه داشت)عليها السالم(ضرت زهراح)وآله وسلم

پس از رحلت )عليها السالم(در مدت زندگى فاطمه زهرا: گويد ابو الفرج اصفهانى مى
اند، ولى   روز دانسته٤٠ ماه و حداقل آن را ٦پدر بزرگوارش اختالف است و حداآثر 

عليه (رسد موردى است آه از روايت امام باقر  به نظر مىآن چه در اين زمينه قطعى

صلى اهللا ( ماه بعد از رحلت رسول خدا٣ )عليها السالم(شود آه فاطمه زهرا  استفاده مى)السالم

 )٢٦٩(.دنيا را وداع گفته است)عليه وآله وسلم

هاى به حق و اصولى  گيرى عبدين سان، زندگى سرشار از فضايل و مناقب و موض
 به پايان رسيد، سالم و درود و رحمت و برآات )عليها السالم(و ارزشمند زهراى اطهر

خداوند بر او، در آن روز آه ديده به جهان گشود و آن روز آه مظلومانه به شهادت 
 .شود رسيد و روزى آه زنده برانگيخته مى
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 بخش سوم

 )عليها السالم(ميراث علمى زهرا

 

صلى اهللا عليه وآله (مسلمانان صدر اسالم با دريافت آامِل گفتار و آردار رسول اآرم

از آن نگاه دارى آردند و سّنت آن بزرگوار از آنان به طبقه دوم و ديگر طبقات )وسلم
ها گوناگون   بيشتر و در مناسبت بى ترديد افرادى آه از طبقه نخست)٢٧٠(.منتقل گرديد

با رسول گرامى اسالم حشر و نشر داشتند، گفتار و آردار آن بزرگوار را بيش از 
 )٢٧١(.ديگران درك آرده بودند

ابوهريره و : بر اين اساس، صحابه صدر اسالم قطعًا در اين زمينه از افرادى چون
 به اسالم )صلى اهللا عليه وآله وسلم(هاى پايانى عمر شريف رسول خدا ديگران آه در سال

ترى ايفا آردند در صورتى آه آتب بزرگ روايى اهل سّنت پر  گرويدند، نقش برجسته
ترين منابع روايى آنان به شمار  از روايات افرادى نظير ابو هريره بوده و از گسترده

 العاده اندك و محدود فوق)صلى اهللا عليه وآله وسلم(آيد با اين آه ارتباط آنان با رسول خدا مى
در . آنند به همين دليل اهل تحقيق در نقل رواياِت آنان با احتياط عمل مى. بوده است

 تا زمان )صلى اهللا عليه وآله وسلم(همين زمان هيچ آس به افرادى آه از دوران بعثت نبّى اآرم
ى رحلت آن بزرگوار مالزم رآاب آن حضرت بوده به ويژه شخصيتى نظير على بن اب

شمرد آه  رفته بعيد نمى ترين افراد به وى به شمار مى  آه از نزديك)عليه السالم(طالب
 روايت آرده باشند، با اين آه آتب )صلى اهللا عليه وآله وسلم(هزاران حديث از رسول خدا

 سال پايانى عمر ٣بزرگ روايى اهل سّنت در مقايسه با احاديثى آه از ديگران در 
اند، تنها به نقل اندآى روايت از افرادى چون اميرمؤمنان  دهپيامبر اسالم نقل آر

 )٢٧٢(.اند پرداخته

روايت آرده و )عليها السالم(چنان آه نقل رواياتى را آه منابع شيعه از مصحف فاطمه
زيرا زهراى ; شماريم  از آن آتاب ياد شده است نيز بعيد نمى)عليهم السالم(در سخنان ائمه
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اى از پدر بزرگوارش جدا نشد، او   در طول زندگى خود لحظه)عليها السالم(مرضيه
همواره مراقبت از پدر را بر عهده داشته و به خدمتگزارى وى اهتمام داشت و احاديث 

اى آه اگر   را ميشنيد و به گونه)صلى اهللا عليه وآله وسلم(هاى رسول اآرم و روايات و خطبه
اى براى هيچ آس، جز  را از مردم استثناء آنيم چنين زمينه)عليه السالم(علىپسر عمويش 
 )٢٧٣(. فراهم نبود)عليها السالم(فاطمه زهرا

تمام احاديثى : گويد نگرى آه مى آيا پس از اين همه، آن گاه آه به سخن سيوطى مى
ا حافظ بدخشانى رسد و ي  روايت نمى١٠ روايت آرده به )عليها السالم(آه فاطمه زهرا

 نقل شده، نبايد شگفت زده )عليها السالم(تنها هيجده روايت از فاطمه: دارد اظهار مى
 روايت از عايشه نقل شده در صورتى آه ٢٠٠٠دانيم بيش از   با اين آه مى)٢٧٤(!شد؟

ال با آن حضرت زندگى آرده ولى زهراى  س١٠وى بعد از هجرت پيامبر و آمتر از 
 سال در آنار پدر ٢٨ سال و حد اآثر ١٨ بنابر نقل روايات حد اقل )عليها السالم(اطهر

 .بزرگوار خويش حضور داشته است

عليها (فاطمه زهرا«: گويد استاد توفيق ابو علم با بيان اين نكته به خصوص مى

ز طريق شنيدن دريافت آرد و يا رسول روايات بسيارى را از پدر بزرگوارش ا)السالم
اش به نگارش درآورند و امام حسن و  داد روايات را براى دخت گرامى خدا دستور مى

عليه (اش فاطمه دختر امام حسين  و نواده)عليهم السالم(امام حسين و پدر بزرگوارشان على

ّم رافع، از فاطمه  به طريق مرسل و عايشه و ُاّم َسَلمه و أنس بن مالك و سلمى ُا)السالم
اند، در اين راستا احاطه و آگاهى آن مخّدره به بسيارى از علوم  اطهر حديث اخذ آرده

او خواندن و . داد هاى گذشته ،وى را يارى مى قرآن و آشنايى به احكام و دستوراِت آيين
ر پد. دانست و خداوند او را با علم و دانش، از ديگران متمايز و برتر ساخت نوشتن مى

 صحفى براى او امالء فرمود تا به واسطه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بزرگوارش رسول خدا
بنا بر اين، فاطمه . اش رهنمون گيرد ها در امور دينى خود بهره و در امور دنيايى آن

آمد آه از خدا پروا پيشه آردند و خداوند به   از اهل بيتى به شمار مى)عليها السالم(زهرا
 )٢٧٥(.»نان علم و دانش ارزانى داشتآ

 

 )عليها السالم(مصحف فاطمه
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 تربيت يافته مكتب علم و دانش و تقوا بود و در اين راستا )عليها السالم(فاطمه زهرا
بهره فراوانى نصيب وى گشته بود برخى از رواياتى آه آن بزرگوار در زمينه احكام و 

 نقل )صلى اهللا عليه وآله وسلم(مستقيمًا از رسول خدا)عليهم السالم(داب و اخالق و فضايل اهل بيتآ
اى به نام  اين روايات در مجموعه. سازد آرده ما را به بخشى از اين حقيقت، آگاه مى

نخستين آسى آه به . اى از مؤلفان گرد آورى شده است توسط عّده» مصحف فاطمه«
 هجرى، سپس سيد حسين شيخ االسالمى ٩١١رد سيوطى متوفاى سال اين مهّم همت گما

 حديث از فاطمه زهرا روايت آرده آه از رسول خدا نقل شده و يا به ٢٦٠تويسرآانى 
 ارتباط دارد، پس از او عزيز اهللا عطاردى )عليها السالم(نحوى به آن مخّدره و رسول اآرم

نزديك »  الزهراء بهجة قلب المصطفىفاطمة«و احمد رحمانى همدانى آه در آتاب خود 
 حديث را آه در آتب شيعه و اهل سّنت از آن بانوى بزرگ روايت شده نقل آرده ٨٤به 
 .است

از همين جا به مطالبى آه سيد هاشم معروف حسنى در مورد مصحف فاطمه به 
 روايات به اين مصحف اشاره دارد و در آن از گستره علم. گرديم نگارش آورده باز مى

و جايگاه آن بزرگوار نزد خدا و رسول و اهل بيت )عليها السالم(و دانش زهراى مرضيه
با مقام و منزلتى آه «: گويد معروف حسنى در اين باره مى. دارد پيامبر، پرده بر مى

 داراست، شگفت آور نيست آه آن حضرت بخشى از رواياتى را آه از )عليها السالم(زهرا
 و همسر ارجمندش در مورد احكام اسالم و اخالق و آداب )وآله وسلمصلى اهللا عليه (رسول خدا

دهد شنيده، در آتابى جمع آورى آرده  هايى آه در آينده رخ مى و حوادث و دگرگونى
 با عنوان  ميراث خود از آن )عليهم السالم(باشد و اين آتاب را فرزندانش امامان معصوم
 )٢٧٦(.»ندمخّدره، يكى پس از ديگرى به ارث برده باش

 

 )عليها السالم(اى از مصحف فاطمه  گزيده

 ارزش علم و تحقيق. ١

 : فرمود)عليه السالم(امام عسكرى . ١

اى  مادر پير و سالخورده:  رسيد و عرضه داشت)عليها السالم(بانويى خدمت صديقه طاهره فاطمه زهرا

عليها (ها را از شما بپرسم فاطمه ى دارد مرا حضور شما فرستاده تا آندارم و در مورد نمازش مسائل
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هايى را مطرح آرد و هر بار  هاى آن زن را پاسخ داد، وى بار دوم و سوم تا ده بار پرسش پرسش)السالم

 . بدو پاسخ داد)عليها السالم(زهراى مرضيه

بيش از اين !  دخت رسول خدااى: هايش اظهار شرمندگى آرد و عرضه داشت آن زن از فزونى پرسش

 .شما را به زحمت نمى اندازم

شوم،  هر گونه پرسشى در نظر دارى بپرس و من خسته نمى: در پاسخ فرمود)عليها السالم(فاطمه زهرا

آيا آسى آه اجير شود در مقابل يكصد هزار دينار طال، بار سنگينى را به پشت بام ببرد، به نظر شما احساس 

 آند؟ خستگى مى

 ;خير:  زن عرض آردآن

پرسى در پيشگاه خداوند فزونتر  اى آه تو مى پاداش من در برابر هر مسأله: فرمود)عليها السالم(فاطمه

از مرواريدهاى فاصله ميان زمين تا عرش الهى است، بنا بر اين، من سزاوارترم آه اين آار بر من سنگين 

آن روز آه انديشمندان شيعيان ما : فرمود شنيدم مى)له وسلمصلى اهللا عليه وآ(ننمايد، از پدر بزرگوارم رسول خدا

ها در راستاى ارشاد و راهنمايى  شوند به تناسب آثرت علم و دانش و تالش آن در روز رستاخيز محشور مى

شود سپس از جانب پروردگارمان  بندگان الهى، بر قامت هر يك از آنان هزاران جامه از نور پوشانده مى

اى آسانى آه سرپرستى يتيمان خاندان پيامبر را بر دوش : گويد رسد آه مى ستاخيزيان مىندايى به گوش ر

ها را شما  ايد، يتيمانى آه با از آف دادن پدرانشان آه امامان و پيشوايان معصوم بودند، سرپرستى آن گرفته

ها را تحت  ده دار و آنبر عهده گرفتيد اآنون اينان شاگردان شما هستند، شاگردانى آه سرپرستى آنان را عه

 .مراقبت خويش قرار داديد، آنان را در دنيا به خلعِت نوِر دانش بياراييد

اند، خلعت  بدين ترتيب، به هر يك از آن ايتام به اندازه علوم و دانشى آه از شما دانشمندان دريافت آرده

د و ايتام نيز به نوبه خود بر گرد اى آه به برخى يكصد هزار جامه نورانى اعطا مى شود به گونه داده مى

يك بار ديگر : فرمايد پوشانند، آن گاه خداوند مى هاى نورانى مى قامت شاگرداِن خويش به همان اندازه، جامه

اند، بيفزاييد و آن را چندين برابر  بر خلعت دانشمندانى آه سرپرستى يتيمان خاندان پيامبر را عهده دار بوده

را افزايش دهند تا به آمال شايسته خود برسد و بر خلعت شاگردانى آه   گردد و آنگردانيد، تا خلعتشان تكميل

 .هايى از نور بر اندام آنان پوشيده شود نيز، افزوده گردد سبب شدند تا چنين جامه

 : فرمود)عليها السالم(پس از آن فاطمه زهرا

هايى آه آفتاب بر آن تابيده است يك ميليون بار با  ها از تمامى پديده هر تار و پود اين جامه! اى بنده خدا

هاى هستى، آميخته به ظلمت و تاريكى و دستخوش آدرى و  تر و گرانبهاتر است، چرا آه آليه پديده ارزش

 )٢٧٧(.اند تيرگى
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رسيد و )عليها السالم(مردى خدمت فاطمه زهرا: از ابن مسعود روايت شده گفت . ٢
 آيا پدر بزرگوارتان نوشتارى نزد )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اى دخت رسول خدا: عرضه داشت

 شما به يادگار نهاده آه آن را به من هديه آنى؟

 . بودم برايم بياورآه نهان آرده  اى را آن قطعه پارچه: حضرت به آنيزآش فرمود

! واى بر تو: فرمود)عليها السالم(فاطمه. آنيزك به جستجوى آن پرداخت ولى آن را نيافت

 . بيشتر جستجو آن، زيرا ارزش معنوى آن براى من مانند حسن و حسينم است

 . ها يافت آنيزك مجددًا به جستجو پرداخت و آن را ميان خاك

 :فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(د، محمد پيامبرخداوقتى آن را آورد در آن نوشته شده بو

اش از اذيت و آزار او در امان نباشد در زمره مؤمنان نيست، آن آس آه به خدا و  آسى آه همسايه

آيد، آسى آه به خدا و جهان  اش بر نمى روز رستاخيز اعتقاد داشته باشد در پى آزار و اذّيت همسايه

بگويد و يا سكوت نمايد، خداوند انسان خير خواه و بردبار و پارسا را آخرت ايمان دارد يا سخن نيك 

دوست، و افراد فحاش و بد زبان و لجوج و ُپرس و جوگر، مورد خشم او هستند، حياء رآنى از 

 )٢٧٨(.دارد حيايى و بى حيا در آتش دوزخ جاى ايمان و ايمان در بهشت خواهد بود، ُفحش از بى

 

 

 )عليهم السالم(بيت  بيان جايگاه اهل. ٢

 به او )صلى اهللا عليه وآله وسلم( روايت شده آه رسول خدا)عليها السالم(از فاطمه زهرا . ١
 آيا خرسند نيستى از اين آه تو را به ازدواج شخصيتى درآوردم آه قبل از همه مسلمانان به اسالم : فرمود

 مريم بانوى بانواِن ]حضرت[؟ تو بانوى بانوان جهانيانى چنان آه گرويد و علم و دانش او از همه برتر است

 )٢٧٩(.قوم خود بود

خدمت فاطمه : از يزيد، از عبد الملك نفلّى، از پدرش، از جدش روايت شده گفت . ٢
ا پيشدستى بر من سالم آرد،  شرفياب شدم، فاطمه ب)صلى اهللا عليه وآله وسلم(دخت رسول خدا

آن گاه آه پدر بزرگوارم رسول :  اظهار داشت)عليها السالم(سپس فاطمه: گويد راوى مى
 روز بر من و تو سالم و درود فرستد ٣آسى آه :  در قيد حيات بود فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا

 . اهل بهشت خواهد بود

هم در زندگى و :  پس از وفاتتان ؟ فرموددر زمان حيات شماها يا: به او عرض آردم

 .هم پس از وفات ما

                                                           
 .١ /د الئل االمامة. ٢٧٨
 .نسخه خطى اسنى المطالب از عالمه وّصابى يمنى. ٢٧٩



به : عرض آردم! و درود بر تو دخترم: فرمود! درود بر شما پدر:  فرمود)عليها السالم(فاطمه . ٣

در خانه على دانه گندمى وجود ندارد، و پنج روز است غذايى به دهان نزده، نه گوسفند و شترى دارد و ! خدا

 )٢٨٠(. اميدنىنه خوردنى و آش

دستت را : نزديك بيا، به او نزديك شدم فرمود! فاطمه جان: فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا

داشت آه به ناگهان ديدم سنگى ميان آتف او قرار . از زير پيراهن بر پشت من بنه، من اين آار را انجام دادم

:  به او فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(سينه آن بزرگوار بسته شده بود، فاطمه فرياد بلندى برآورد، رسول خدا

 .است هاى خاندان محمد، آتشى براى پختن غذا افروخته نشده يك ماه است آه در خانه

يست و چند سالگى ولى با اين همه على در ب:  فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(سپس پيامبر
 .دِر قلعه خيبر را آه پنجاه تن از بلند آردن آن عاجز و ناتوان بودند، از جا برَآند

عليه ( با شنيدن اين جمله از خوشحالى شُكفت و خدمت على)عليها السالم(چهره زهرا

دخت رسول :  بدو فرمود)عليه السالم(رسيد و خانه از نور رخش درخشان گرديد، على)السالم

پيامبر اآرم فضايل تو را : اى ديگر بود؟ پاسخ داد ات به گونه  هنگامى از نزد من بيرون رفتى چهره!خدا

 )٢٨١(.برايم بازگو آرد و من بى صبرانه نزدت شتافتم

صلى اهللا عليه وآله ( دخت رسول اآرم)عليها السالم(اسماء بنت عميس از فاطمه زهرا . ٤

 : روايت آرده آه فرمود)سلمو

فرزندانم حسن و حسين آجايند؟ :  به خانه ما آمد و فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(روزى رسول اآرم

در منزل لقمه نانى آه بتوان با آن رفع گرسنگى آرد، نداشتيم، ولى همواره ! پدر: عرض آردم: فاطمه فرمود

برم چون بيم دارم گريه  آرد، من حسن و حسين را بيرون مىگوييم، على پيشنهاد  خداى متعال را سپاس مى

آنند و بهانه چيزى بگيرند و تو نيز در خانه چيزى ندارى، از اين رو، على فرزندانم را نزد فردى يهودى برد 

 .تا برايشان چيزى تهيه آند

حل رسيد ديد حسن و راه افتاد وقتى بدان م)عليه السالم( در پى على)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا

 )عليه السالم(حسين در آنار جويبارى مشغول بازى و مقدارى خرما پيش روى آن هاست، پيامبر به على

 ها را نيازارد؟ قصد ندارى فرزندانم را به خانه برگردانى تا گرمى هوا آن! على: فرمود

اى  در خانه چيزى براى خوردن نداشتيم، اگر لحظه! اى رسول خدا:  عرضه داشت)عليه السالم(على

جلوس فرمود و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(درنگ فرماييد من مقدارى خرما براى زهرا تهيه آنم، رسول خدا

افت آورد، يك دانه خرما دري  در ازاى هر دلو آبى آه براى فرد يهودى از چاه بيرون مى)عليه السالم(على

هارا به خانه  آن)صلى اهللا عليه وآله وسلم(آرد و بدين سان، مقدارى خرما تهيه نمود و به اتفاق رسول خدا مى

 .آوردند

                                                           
 .٣٦٥ / ٣: ، مناقب ابن شهر آشوب٣٦٤: مناقب ابن مغازلى شافعى. ٢٨٠
 .١٣٠اهل البيت، از توفيق ابو علم . ٢٨١



 احاديث فراوانى را مستقيمًا از پدر بزرگوارش شنيد و يا )عليها السالم(فاطمه زهرا
ره بنگارند و فرزندان او ها را براى آن مخّد  دستور داد آن)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا

عليه (اش فاطمه دخت امام حسين  و نواده)عليه السالم(حسن و حسين و پدر بزرگوارشان على

 به نحو مرسل و نيز عايشه و ُاّم َسَلمه و أنس بن مالك و سلمى مادِر رافع، از آن )السالم
 )٢٨٢(.اند بزرگوار روايت اخذ آرده

 منقول است آه به پدر بزرگوار )عليها السالم(در حديثى طوالنى از فاطمه زهرا . ٥
سلمان از وضعيت لباس من شگفت زده شد، سوگند به آن آس آه تو را به !  پدر: خويش عرضه داشت

حق مبعوث گرداند، پنج سال است فرش و زير انداز من و على پوست گوسفندى است آه روزها براى شترمان 

هاى ما از پوست تهيه شده و داخل آن با ليف  خوابيم، بالش ها روى آن مى ريزيم و شب  روى آن مىعلف

از ديگر زنان پيشى ! دخترم زهرا! سلمان: فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر اآرم. خرما پر شده است

 )٢٨٣(.گرفته است 

عليها (اش فاطمه زهرا ، از مادر مكّرمه)عليه السالم(از زينب دختر امير المؤمنين . ٦

 )٢٨٤(.به راستى جايگاه تو و شيعيانت در بهشت است! على جان: روايت شده آه فرمود)السالم

 روايت شده آه )صلى اهللا عليه وآله وسلم( دخت پيامبر اآرم)عليها السالم(ه زهرااز فاطم . ٧
 :اى را گسترد و بدو فرمود  رسيد پيامبر پارچه)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدمت رسول خدا

ن آنار مادرت بنشين، آن گاه حسي: وارد شد پيامبر بدو فرمود)عليه السالم(روى آن زير انداز بنشين، امام حسن

 وارد )عليه السالم(آنار مادر و برادر خويش بنشين پس از آنان على: خدمت پيامبر رسيد، حضرت به او فرمود

هاى آن  آنار همسر و فرزندانت بنشين، و سپس گوشه: به او فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(شد و رسول خدا

همان گونه ! از منند و من از آنان، خدايااينان ! خدايا: پارچه را گرفت و اطراف را جمع آرد و عرضه داشت

 )٢٨٥(.آه من از آنان خشنودم، تو نيز از آنان راضى و خشنود باش

صلى اهللا عليه وآله (ا روايت شده آه اظهار داشت پيامبر خد)عليها السالم(از فاطمه زهرا . ٨

آيا به تو مژده ندهم آه هر گاه خداوند اراده نمايد زنى از زنان بهشت را تحفه و :  به من فرمود)وسلم

 فرستد تا از زيور آالت خويش به او بدهى؟ اى عطا آند، نزد تو مى هديه

از على بن موسى الرضا، از پدر بزرگوارش موسى بن جعفر، از پدرش امام  . ٩

 از پدرش امام باقر، از پدرش على بن حسين، از پدرش حسين بن على، از صادق،

 فاطمه دخت رسول خدا صلوات اهللا عليهم اجمعين روايت شده آه

                                                           
 .١٢٨اهل البيت از توفيق ابو علم . ٢٨٢
 .١٣٠ / ١١عوالم المعارف . ٢٨٣
 . آمده است٢٥٧ و ينابيع الموده ٣٠٧ / ٧، نظير آن در احقاق الحق ٣ و ٢دالئل االمامة . ٢٨٤
 . از طريق عاّمه ياد آورى شد١٦ آه در فصل گذشته با شماره ٣٤ و حديث ٣ و ٢ ـ دالئل االمامه ٤و . ٢٨٥



من آنت وليَّه فعليٌّ وليُّه ، ومن آنت إمامه فعليٌّ :  قال )صلى اهللا عليه وآله وسلم(أّن النبيَّ«

 )٢٨٦(;»إمامه

هر آس من موال و سر پرست امور اويم، على موالى اوست و هر آس من امام و پيشواى وى هستم، 

 .على پيشواى اوست

سّيد محمد غمارى شافعى در آتاب خود از فاطمه دختر حسين رضوى، از . ١٠

فاطمه دختر محمد رضوى، از فاطمه دختر ابراهيم رضوى، از فاطمه دختر حسن 

اطمه دختر محمد موسوى، از فاطمه دخت عبد اهللا علوى، از فاطمه دختر رضوى، از ف

حسن حسينى، از فاطمه دختر ابو هاشم حسينى، از فاطمه دختر محمد بن احمد بن موسى 

، از فاطمه دختر موسى بن )عليه السالم(ُمَبْرَقع، از فاطمه دختر امام على بن موسى الرضا

عليه (، از فاطمه دختر امام باقر)عليه السالم( امام صادق، از فاطمه دختر)عليه السالم(جعفر

عليه (، از زينب دختر امير المؤمنين)عليه السالم(، از فاطمه دختر ابا عبد اهللا الحسين)السالم

رسول :  آمده است آه)صلى اهللا عليه وآله وسلم(، از فاطمه دخت گرامى رسول اآرم)السالم

 : فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا

 )٢٨٧(;»أال من مات على حّب آل محّمد مات شهيدًا« 

 از دنيا برود، شهيد )يه وآله وسلمصلى اهللا عل(هر آس با عشق و محبت خاندان پيامبر اآرم! آگاه باشيد

 .از دنيا رفته است

سلمان از عّمار روايت آرده آه گفت دوست دارى : گويد حارثه بن قدامه مى . ١١

 ;آرى نقل آن: خبرى شگفت آور به تو بدهم؟ گفتم

 بر فاطمه )عليه السالم(روزى شاهد بودم على بن ابى طالب; بسيار خوب: عّمار گفت

:  وارد شد، وقتى چشم زهرا به على افتاد او را صدا زد و اظهار داشت)المعليها الس(زهرا

ها، و آن چه رخ نداده، تا قيامت و روز رستاخيز،  نزديك بيا، تا تو را در جريان حوادث رخ داده و رخ دادنى

 به عقب برگشت و من نيز عقب )عليه السالم(ديدم اميرمؤمنان: گويد عّمار مى.  قرار دهم

 رسيد، پيامبر اآرم به )صلى اهللا عليه وآله وسلم( خدمت رسول خدا)عليه السالم(آن گاه علىرفتم و 

 : فرمود)عليه السالم(على

                                                           
 .١٣٣ / ١): عليه السالم(مسند امام رضا. ٢٨٦
از شيخ محمد بن محمد بن احمد » اللؤألؤه المثنيه« به نقل از ٣٥٥ ـ ٣٥٤ / ٢١عوالم المعارف و مستدرآات آن . ٢٨٧

 .١٣٠٦ چاپ مصر سال ٢١٧جّنتى داغستانى 



 نزديك پيامبر رفت و در جاى خود آرام گرفت )عليه السالم(ابو الحسن نزديك بيا، وقتى امير المؤمنين

آنى يا من سخن بگويم؟  تو سخن آغاز مى: رمود ف)عليه السالم( به على)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا

: فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(سخن شنيدن از شما دلپذيرتر است، رسول خدا: عرضه داشت)عليه السالم(على

گويى ديدم بر فاطمه وارد شدى و او با تو چنين و چنان سخن گفت و تو از نزد وى بازگشتى و پيش من آمدى، 

صلى اهللا (آيا نور فاطمه نيز از نور ماست؟ پيامبر اآرم! اى رسول خدا:  عرض آرد] تعّجببا[)عليه السالم(على

 . به پاس اين فضيلت سجده شكر به جاآورد)عليه السالم(دانستى؟ و سپس على مگر نمى:  فرمود)عليه وآله وسلم

 بيرون )سلمصلى اهللا عليه وآله و( از خانه رسول خدا)عليه السالم(امير المؤمنين: عّمار گفت

 )عليه السالم(آمد و من نيز با او خارج شدم و بر فاطمه وارد شد و فاطمه نيز خدمت على

  گويى خدمت پدرم رسيدى و آن چه را به تو گفته بودم به وى بازگو آردى؟: رسيد و به او اظهار داشت

 فاطمه جان;  آرى;: فرمود)عليه السالم(امام

 : بيان داشت)عليها السالم(سپس فاطمه

گفت،  خداى متعال نور مرا آه آفريد آن نور خداى عّز وجّل را تسبيح مى! آگاه باش! ابو الحسن

سپس آن را در درختى از درختان بهشت به وديعت نهاد و آن درخت نورانى شد و آن گاه آه پدرم 

درخت را بچين و تناول نما و پدرم اين آار وارد بهشت شد، خداى متعال به او الهام فرمود ميوه آن 

را انجام داد و بدين ترتيب، خداوند مرا در صلب پدرم به وديعت نهاد و سپس به مادرم خديجه دخت 

از اين رو، از آن چه . خويلد ُمنتقل ساخت و من از او متولد شدم، بنا بر اين، من از آن نور هستم

مؤمن به وسيله نور خداى متعال ! هم، اى ابو الحسنبوده و هست و هنوز به وجود نيامده آگا

 )٢٨٨(.آند نگرد و نظاره مى مى

شنيدم )عليها السالم(از فاطمه زهرا: از ابو طفيل، از ابوذر، روايت شده گفت. ١٢
 :فرمود مى

ه همه با هاى ميان بهشت و دوزخ مردانى حضور دارند آ و بر بلندى(منظور از آيه شريف 

آنان : پرسيدم، فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم( را از پدرم رسول خدا)٢٨٩()شوند هايشان شناخته مى چهره

 پيشوا از نسل حسين آه همان مردان اعرافند، هر ٩ام حسن و حسين و  پيشواياِن بعد از منند، على و دو نواده

ها بيگانه باشد و آنان وى را بيگانه   وارد بهشت و هر آس با آنآس آنان را بشناسد و آنان وى را بشناسند

 .شود بدانند وارد آتش دوزخ خواهد شد، خداوند تنها از راه شناخت آنان، شناخته مى

                                                           
 .٧٠٦ / ١١عوالم المعارف . ٢٨٨
 .٤٦ /اعراف. ٢٨٩



از فاطمه )عليهم السالم(در مورد امامان: سعد ساعدى، از پدرش روايت آرده گفت . ١٣
شنيدم )صلى اهللا عليه وآله وسلم( از رسول خدا: حضرت فرمود.  صلوات اهللا عليها پرسش نمودم

 )٢٩٠(.اند پيشوايان پس از من به تعداد نقيبان بنى اسرائيل: فرمود مى

پدرم امام باقر به :  روايت آرده آه فرمود)عليه السالم(ابو بصير، از امام صادق . ١٤
ارم، چه زمانى فرصت دارى، در خلوت آن را از تو آارى با تو د: جابر بن عبد اهللا انصارى فرمود

 بپرسم؟

 .هر زمان شما دوست داشتيد: جابر عرض آرد

در مورد لوحى آه در دست ! جابر:  در خلوت به جابر فرمود)عليه السالم(روزى امام باقر

 و حضرت تو ديدى و مطالبى آه در آن نوشته شده بود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(مادرم فاطمه دخت رسول خدا

 . ها آگاه ساخت، برايم سخن بگو را از آن

صلى (گيرم، روزى در زمان حيات رسول خدا خدا را گواه مى: جابر عرضه داشت

 را )عليه السالم( رسيدم تا والدت امام حسين)عليها السالم( خدمت مادرت فاطمه)اهللا عليه وآله وسلم
رنگ ديدم، تصّور آردم زمّرد است، به او تهنيت بگويم، در دست آن مخّدره لوحى سبز 

: درخشيد، به او عرض آردم هايى درخشان ديدم آه نظير نور خورشيد مى در آن نوشته
 پدر و مادرم فدايت، اين لوح چيست؟! اى دخت رسول خدا

در اين لوح نام پدر و : اين لوحى است آه خداى عّز وجّل  آن را به پيامبر خود اهداء فرمود: فرمود

فرزندانم حسن و حسين و نام پيشوايانى آه ازفرزندان منند، نوشته شده، پدر بزرگوارم آن را به من همسر و 

 . ام را فراهم سازد هديه داد تا موجبات شادى

مادرت فاطمه آن لوح را به من داد و آن را خواندم و از آن رونوشت : جابر افزود
 .برداشتم

آيا مقدور هست آن را ! جابر:  باقر به جابر فرمودپدرم امام:  فرمود)عليه السالم(امام صادق

 به من نشان دهى؟

آرى، سپس جابر به اتفاق پدرم راه افتادند تا به منزل جابر : جابر عرض آرد
اى را آه از چرم نازك تهيه شده بود به پدرم نشان داد، پدرم  جابر صحيفه. رسيدند
 . نگر تا من آن را از حفظ برايت بخوانماى آه در اختيار دارى ب تو به نوشته! جابر: فرمود

حّتى !  پدرم آن لوح را براى جابر از حفظ خواند، به خدا سوگند)٢٩١(جابر در نسخه خود نگريست

 .يك حرف با يكديگر اختالف نداشتند
                                                           

 .٢٠٠ ـ ١٩٣آفاية االثر . ٢٩٠
اند جابر در زيارت  گفته. ديدار داشته است) عليه السالم(جابر پس از زيارت اربعين قطعًا در مدينه با امام باقر. ٢٩١

 خوانده است؟ شايد بتوان نابينا بوده بنا بر اين، اگر وى نابينا بوده لوح را چگونه) عليه السالم(اربعين امام حسين
اند و   هجرى دانسته٦١گفت جابر در پايان عمر نابينا شده، و برخى از َسِر اشتباه، نابينايى وى را در اربعين سال 

بشارة «اند، عبارتى آه در آتاب  اين سخن بر خالف گفته آسانى است آه نابينايى وى را در پايان عمرش دانسته



گيرم آن چه در آن لوح نوشته شده بود، بدين  خدا را گواه مى: جابر عرضه داشت
 :شرح است

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 لمحّمد نوره وسفيره وحجابه ودليله ، نزل به الرُّوح هذا آتاب من اهللا العزيز الحكيم«
عظِّم يا محّمد أسمائي واشكر نعمائي وال تجحد آالئي إّني أنا اهللا ; األمين من عند ربِّ العالمين 

ومذلُّ الظالمين ودّيان يوم الدِّين إّني أنا اهللا ال ] ومبيرالمتكّبرين[ال إله إّال أنا ، قاصم الجّبارين 
عذَّبته عذابًا ال ُاعّذ به أحدًا من العالمين ; ، فمن رجا غير فضلي أو خاف غير عدلي    أناإله إّال

 .فإّياي فاعبد وعليَّ فتوّآل 

إّني لم أبعث نبّيًا فأآملت أّيامه وانقضت مدَّته إّال جعلت له وصّيًا ، وإّني فّضلتك على 
ده وبسبطيك الحسن والحسين األنبياء وفّضلت وصّيك على األوصياء  وأآرمتك بشبليك بع

وجعلت حسنًا معدن علمي بعد انقضاء مدَّة أبيه  وجعلت حسينًا خازن وحيي وأآرمته بالشهادة  
وختمت له بالسعادة ، فهو أفضل من استشهد وأرفع الشهداِء درجًة ، جعلت آلمتي التاّمة معه  

ّيد العابدين، وزين أوليائي الماضين والحّجة البالغة عنده ، بعترته أثيب وُاعاقب، أوَّلهم عليٌّ س
سيهلك المرتابون في جعفر ; وابنه سميُّ جدِّه المحمود ، محّمد الباقر لعلمي والمعدن لحكمتي ; 

، الرَّادُّ عليه آالّرادِّ عليَّ ، حقَّ القول مّني ألآرمنَّ مثوى جعفر وُالسرَّنَّه في أوليائه وأشياعه 
نة عمياء ِحنِدس، ألنَّ خيط فرضي ال ينقطع وحّجتي ال تخفى  وانتحبت بعد موسى فت; وأنصاره 

أال ومن جحد واحدًا منهم فقد جحد نعمتي ومن غّير آية من آتابي ; وأنَّ أوليائي ال يشقون أبدًا 
 .فقد افترى عليَّ

إنَّ المكذِّب  ]أال[وويل للمفترين الجاحدين عند انقضاء مدَّة عبدي موسى وحبيبي وخيرتي،
 مكذِّب بكلِّ أوليائي  وعليٌّ ولّيي وناصري ، ومن أضع عليه أعباء النبوَّة وأمتحنه بالثامن

باالضطالع ، يقتله عفريت مستكبر ، يدفن بالمدينة اّلتي بناها العبد الصالح ذو القرنين إلى 
لمي جنب شرِّ خلقي ، حقَّ القول مّني ُالقرَّنَّ عينه بمحّمد ابنه وخليفته من بعده ، فهو وارث ع

ومعدن حكمتي وموضع سرِّي وحّجتي على خلقي جعلت الجّنة مثواه ، شّفعته في سبعين من 
أهل بيته آّلهم قد استوجبوا النار  وأختم بالسعادة البنه علي وليي وناصري والشاهد في خلقي 

 )٢٩٢(;»...وأميني على وحيي أخرج منه الداعي إلى سبيلي والخازن لعلمي الحسن

                                                                                                                                                                      
َفأْلِمْسنيه، فأْلَمستُه «ه زيارت اربعين جابر از قول عطيه عوفى نقل شده آمده است از روايت مربوط ب» المصطفى

داللت بر نابينا » يعنى دست مرا بر قبر بگذار، دست او را بر قبر نهادم و خود را روى قبر انداخت; َفَخّر على القبر
م نهد در اثر شدت گريه و حزن و بودن جابر ندارد، شايد درخواست وى از عطيه آه دستش را بر قبر مطهر اما

مؤيد اين معنا مطلبى است آه . ها را فرا گرفته بوده است اندوه وى بوده آه چشمانش سفيد و يا در آن روز اشك آن
» ...سپس به اطراف قبر نگاه آرد و گفت سالم عليكم; السالم عليكم ثم جال ببصره حول القبر وقال«در اين خبر آمده 
 .توان جابر را نابينا دانست بنا بر اين، نمى

 . چاپ آخوندى ـ تهران٣١١ ـ ٣٠٨ام النعمة آمال الدين و تم. ٢٩٢



ناپذير و آگاه، بر محمد پيام آور نور و سفيرش به سوى  اى است آه از ناحيه خداى شكست اين لوح نوشته

 .است مردم آه فرشته وحى آن را از سوى پروردگار جهانيان فرود آورده

هايم را سپاسگزار باش، و هرگز ناسپاس  هاى مرا ارج بنه و پر شكوه دار و نعمت نام! اى محمد

شكنم، متكبران  هايم مباش، چرا آه من خدايى هستم آه جز من معبودى نيست، ستم پيشگان را درهم مى نعمت

هستم، به راستى من خدايى نشانم، پاداش دهنده روز جزا  سازم و جفا آاران را به خاك مذّلت مى را نابود مى

هستم آه معبودى جز من وجود ندارد، اگر آسى در پى غير فضل و عنايتم باشد و از غير عدالت من بهراسد 

 .اى عذاب خواهم آرد آه آسى را در جهان آن چنان آيفر نكرده باشم او را به گونه

ه فرستاده و رسالتش را آامل تنها مرا پرستش آن و بر من توّآل نما من هر پيامبرى را آ! اى محمد

اش پايان پذيرفت، برايش وصّى و جانشينى مقرر داشتم، و تو را از همه پيامبران برتر و  ساختم و زندگى

ات را بر همه جانشينان، برترى دادم و به وجود دو فرزند ارجمند، گرامى داشتم، فرزندت حسن را  جانشين

 و حسين را خزانه دار وحى قرار دادم و به شهادت در راه حق و پس از پايان زندگى پدرش، گنجينه دانش خود

اش را به نيكبختى ختم نمودم، از اين رو، حسين برترين شهيدان راه  عدالت، فضيلت بخشيدم و فرجام زندگى

 .آيد خدا به شمارمى

خانداِن او سخن آامل خويش را همراه او قرار دادم و حّجت رساى خود را نزد او نهادم، به برآت واليت 

آنم، نخستين امام پس از حسين، فرزندش ساالر  دهم و به جهت بيگانگى از آنان، آيفر مى پاداش مى

نيايشگران و زينت دوستان گذشته ما و پس از او فرندش محمد، همنام جد بزرگوارش محمود، شكافنده دانش و 

امامتش نابود خواهند شد و رد آنندگاِن گنجينه حكمِت من و پس از او فرزندش جعفر، آه ترديد آنندگان در 

ام موقعيت و جايگاه جعفر را گرامى بدارم و با پيروانش و  امامِت او همانند رد آنندگان منند، من وعده داده

ياران و دوستانش وى را فوق العاده شادمان سازم، پس از او موسى را براى روشنگرى راه بندگانم در 

شود و دليِل  ا، به پيشوايى دين برگزيدم، چرا آه رشته مقرّراتم گسسته نمىه ترين دوران فريبكارى تاريك

 .گردد و دوستانم هيچ گاه روى دشوارى نخواهند ديد روشنم نهان نمى

آن آس آه پيشواى هشتمين را انكار آند، گويى در صدد انكار همه اوليائم برآمده است، ! به هوش باشيد

 است، هم او آه مسئوليت رسالت را بر دوش او نهاده و آگاهى وى را بر على آه دوست و يارى آننده دين من

ام ذوالقرنين آن را  آن آزمودم، او را عفريتى سر آش به شهادت خواهد رساند و در شهرى آه بنده شايسته

ت فرزند ام او را به والد ام به خاك سپرده خواهد شد، من مقّرر داشته نهد در آنار قبر بدترين آفريده بنيان مى

اش محمد، شادمان سازم، او وارث علم من و گنجينه دانش، جايگاه راز و ُحّجت من  ارجمند و جانشين شايسته

 .بر آفريدگانم، پس از پدرش خواهد بود

اى آه به امامت او ايمان واقعى بياورد او را وارد بهشت خواهم ساخت و شفاعت هفتاد تن از  هر بنده

اند به او خواهم سپرد، نيكبختى را براى فرزندش على آه دوست و  ار آتش دوزخخاندانش را آه همگى سزاو

يارى آننده دين و آيين من و گواهم ميان مردم و امانت دار وحى و آتاب من است، به ارمغان آورده و از ا و 



اش حسن  هآورم آه فرا خوان به سوى راه و رسم من است، و خزانه دانشم و نام بلند آواز فرزندى پديد مى

 ...است

 محمد و على پدران امت مسلمانند، آژى و انحرافات آنان :  فرمود)عليها السالم(فاطمه زهرا . ١٥

بخشند و اگر با آنان  ها را از عذاب جاودان رهايى مى نمايند، اگر مردم از آنان اطاعت آنند آن را اصالح مى

 )٢٩٣(.اختيار آنان قرار خواهند دادهاى بى پايان خدا را در  هماهنگ و موافق باشند، نعمت

 رسول :  روايت آرده آه فرمود)عليه السالم( از اميرمؤمنان)عليها السالم(فاطمه  . ١٦

هر آس به فردى از فرزندانم احسان آند و بر احسانش پاداشى نگرفته : فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا

 )٢٩٤(. به او پاداش خواهم دادباشد؟ من به سبب عملش

احمد بن يحيى ُاودّى، از ابو ُنعيم ضرار بن ُصرد، از عبد الكريم ابويعفور، از  . ١٧
فاطمه برايم نقل آرد : جابر، از ابو ضحى، از مسروق، از عايشه روايت آرده آه گفت

 از همه برتر است، پيش از همه به دانش همسرت:  به من فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا: و گفت

 .اسالم گرويد، و صبر و برد باريش از همه بيشتر است

هاى  ستايش خداوندى را آه به بزرگى و نورش، آفريده:  فرمود)عليها السالم(فاطمه زهرا . ١٨

ها و  پاآىاند و ما وسيله خدا ميان مردم و برگزيدگان او و جايگاه  ها و آسمان از او خواهان وسيله زمين

 )٢٩٥(.هاى روشن الهى و وارثان پيامبران او هستيم دليل

محمد بن عمر آناسى، از جعفر بن محمد، از پدرش، از على بن حسين، از  . ١٩
روايت آرده )صلى اهللا عليه وآله وسلم(فاطمه صغرى، از حسين بن على، از فاطمه دخت پيامبر

خداوند به وجود شما :  نزد ما حضور يافت و فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا روزى :آه فرمود

آند، همه شما را مورد مغفرت خويش و على را به ويژه مشمول غفران خويش گرداند من  فخر و مباهات مى

 هم اآنون جبرئيل مندم، فرستاده خدا به نزد شما هستم و موجب ترس و بيم قوِم خود نيستم و به نزديكانم عالقه

 )٢٩٦(.سعادتمندتر از همه آسى است آه در زماِن حيات و پس از وفات من، دوستدار على باشد: به من خبر داد

 روايت آرده آه آن مخّدره به )عليها السالم(زينب دختر ابو رافع، از فاطمه زهرا . ٢٠
صلى اهللا عليه وآله ( در همان بيمارى آه رسول خدا)عليهما السالم(يناتفاق امام حسن و امام حس

پدر :  در اثر آن دنيا را وداع گفت، خدمت آن حضرت شرفياب شد و عرضه داشت)وسلم

 شكوه و : فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اآرمنهى؟  به حسن و حسين چيزى به ارث نمى! جان

 )٢٩٧(. را حسين به ارث برده استجاللم را حسن و دالورى و بخششم

                                                           
 .٢٢٥ / ٩٦: بحار االنوار. ٢٩٣
 .همان. ٢٩٤
 .٢١١ / ١٦شرح نهج البالغه . ٢٩٥
 .٧٠أسنى المطالب، از شمس الدين جزرى . ٢٩٦
 .٣٩٦ / ٣، مناقب ابن شهر آشوب ٤٦٧ / ٥ُاسد الغابه . ٢٩٧



:  روايت آرده آه اظهار داشت)عليها السالم( از فاطمه زهرا)عليه السالم(على . ٢١
آسى آه بر تو درود فرستد خدا او را ! فاطمه جان:  به من فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا رسول

 )٢٩٨(.گرداند ام به من ملحق مى يد و در جايگاه بهشتىبخشا مى

اش زينب دختر امير المومنين، از مادرش  زيد بن على بن حسين، از عمه. ٢٢
، پدر )عليه السالم(هنگام والدت امام حسين: آند آه فرمود  روايت مى)عليها السالم(فاطمه زهرا

اى زرد پيچيده بودم به دست او دادم، حضرت پارچه زرد  آم را آه در پارچهبزرگوارم بر من وارد شد، آود

! فاطمه جان: را آنارى افكند و پارچه سفيدى گرفت و حسين را در آن پيچيد و به دست من داد و سپس فرمود

ه وجود اى از نسل او ب  امام و پيشواست، امامان شايسته٩حسين را بگير، وى خود، امام، فرزنِد امام و پدر 

 آيند آه قائمشان، نهمين فرد آنان است مى

صلى اهللا عليه وآله (از فاطمه دختر رسول خدا: گويد سهل بن سعد انصارى مى . ٢٣

 :پيشوايان دين آدامند؟ فرمود: پرسيدم)وسلم

و تو پيشوا و جانشين پس از من ! على: فرمود مى)عليه السالم( به على)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا

به مؤمنان سزاوارتر از خودشان هستى، پس از تو فرزندت حسن، بعد از او حسين، پس از او پسرش على بن 

حسين، بعد از او پسرش محمد، پس از او پسرش جعفر، بعد از ا وپسرش موسى، پس از او پسرش على، بعد 

 مهدى از خوِد مؤمنان به از او پسرش محمد، پس از او پسرش على، بعد از او پسرش حسن، پس از حسن قائم

گشايد ،آنان اماماِن بر حق و زبان گوياى  خداوند به وسيله او شرق و غرب گيتى را مى. آنان سزاوارتر است

ها بشتابد، خدا آنان را يارى و هر آس آنان را تنها بگذارد، خداوند او را در  اسالمند، هر آس به يارى آن

 )٢٩٩(. سازد وادى تنهايى رها مى

 

 مبانى و فلسفه احكام اسالم . ٣

 در جمع صحابه ايراد فرمود و پس از )عليها السالم(در خطبه معروفى آه فاطمه زهرا
 :ماجراى سقيفه ابو بكر را مورد اعتراض قرار داد، آمده است

 امر و نهى پروردگار و حامالِن دين و وحى او و نمايندگان خدا بر خويشتن و شما مسئوالِن! بندگان خدا

. پاسدار حق الهى ميان شما، و حافظ پيمان خداوند در دسترس همه شماست. ها هستيد مبّلغان او به سوى امت

 و روشنايى آن چه پيامبر پس از خود ميان امت به يادگار نهاده آتاب ناطق الهى و قرآن راستگو و نور آشكار

آتابى آه . آتابى آه دالئلش روشن، باطنش آشكار، ظواهرش پر نور و پيروانش پر افتخارند. پر فروغ است

آند، از طريق آن به  خواند، و مستمعان خويش را به ساحل نجات رهبرى مى پيروان خود را به بهشت فرا مى

اش اجتناب  ريافت و از محّرمات نهى شدهتوان رهنمون گشت، تفسير واجبات او را د دالئل روشن الهى مى

 .يافت آرد و براهين روشن و آافى را بررسى و دستورات اخالقى مجاز و مشروع را در آن، مكتوب
                                                           

 .٤٧٢ / ١: آشف الغّمه. ٢٩٨
 . مراجعه شود٢٠٠ ـ ١٩٣اية االثر به آف. ٢٩٩



خداوند : است در همين خطبه به فلسفه قانونگذارى در اسالم پرداخته و فرموده . ٢

آى از آبر و غرور، زآات را موجب تزآيه ايمان را سبب تطهير و پيراستگى شما از شرك، نماز را وسيله پا

روزه را عامل تثبيت اخالص، حج را وسيله تقويت آيين اسالم، عدالت را مايه . نفس و افزايش روزى قرار داد

ها، اطاعِت ما را باعث نظام و سامان ملت اسالم، امامت ما را أمان از تفرقه و  هماهنگى و يكپارچگى دل

صبر و شكيبايى را وسيله جلب پاداش حق، . ت و سر بلندى اسالم مقّرر داشتپراآندگى، جهاد را موجب عّز

هاى مردم ،نيكى به پدر و مادر را موجب پيشگيرى از خشم خدا، صله  امر به معروف را ابزار اصالِح توده

رحم را وسيله افزايش جمعيت و قدرت، قصاص را مايه حفظ جان مردم، وفاى به نذر را موجب آمرزش، 

ها،  سازى از پليدى خوارى را سبب پاك يرى از آم فروشى راوسيله مبارزه با آمبودها، نهى از شرابجلوگ

هاى ناروا را حجابى در برابر خشم و غضب پروردگار، ترك دزدى را براى حفظ  پرهيز از تهمت و نسبت

 . دانست نفس و تحريم شرك را براى اخالص در بندگى خدا و ربوبّيت حق

يحيى صوفى، از عبد الرحمان بن ديس مالئّى،از بشير بن زياد جزرى، احمد بن  . ٣
روايتى را در باب )عليه السالم(از عبد اهللا بن حسن، از مادرش فاطمه دخت امام حسين

هر گاه يكى از :  نقل آرده آه فرمود)عليها السالم(برخى مبانى قانونگذارى از حضرت زهرا

ام در بستر بيمارى است، از او قلم  دهد تا زمانى آه بنده تگانش فرمان مىبندگان خدا بيمار شود خداوند به فرش

 .سازم گيرم و يا او را رها مى ام، يا جانش را مى برداريد زيرا من او را در بستر نگاه داشته

ماجرا را به يكى از فرزندان عبد اهللا بن حسن ياد آور شدم وى : گويد راوى مى
آند، پاداش آارهايى را آه  اوند به فرشتگانش وحى مىخد: داشت پدرم اظهار مى: گفت
 .داد برايش بنويسيد ام در دوران صحتش انجام مى بنده

 :  روايت آرده آه آن مخّدره فرمود)عليها السالم( از فاطمه زهرا)عليه السالم(على . ٤

اى   مست آنندهنوشيدن هر ! اى محبوب دل پدر:  به من فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر خدا

 )٣٠٠(.آيد اى شراب به شمار مى حرام و هر مست آننده

بر عايشه :  ـ سليمان بن ابو سليمان، از مادرش ُاّم سليمان روايت آرده آه گفت٥
: اى پرسيدم گفت همسر پيامبر وارد شدم و درباره خوردن گوشت قربانى از او مسأله

 .ها نهى و سپس اجازه فرمودندرسول خدا ابتدا از خوردن آن

مقدارى )عليها السالم( از سفرى به خانه بازگشت، فاطمه)عليه السالم(على بن ابى طالب
مگر رسول خدا از خوردن گوشت قربانى : گوشت قربانى براى او حاضر آرد، حضرت فرمود

.   را صادر فرمودرسول خدا اجازه استفاده از آن : عرضه داشت)عليها السالم(فاطمه.  نهى نفرمود 
 رسيد و از )صلى اهللا عليه وآله وسلم( خدمت رسول خدا)عليه السالم(على: اظهار داشت)عليها السالم(فاطمه

                                                           
 .٣دالئل االمامه . ٣٠٠



توانيد از گوشت همه  مى: فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(آن حضرت در اين زمينه پرسش نمود، رسول خدا

 .يدها از ذى حجه تا ذى حجه سال بعد استفاده آن قربانى

روايت شده آه ) صلوات اهللا عليهم( دخت خاتم پيامبران)عليها السالم(از فاطمه زهرا . ٦
زنان و مردانى آه در نماز ! پدر جان:  پرسيد)صلى اهللا عليه وآله وسلم(از پدر بزرگوارش رسول خدا

 دارند؟ آنند چه آيفرى خود سهل انگارى مى

 : فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا

مردان و زنانى آه در مورد نماز خود سهل انگارى آنند، خداوند آنان را به پانزده عقوبت ! فاطمه جان

سازد ،شش عقوبت دنيوى، سه عقوبت هنگام مرگ، سه عقوبت در قبر، و سه عقوبت در قيامت  مبتال مى

 .شود هنگام برانگيخته شدن از قبر دامنگير وى مى

 :هاى دنيوى عقوبت

 ;دارد را از عمر او برمىخداوند برآت 

 ;آاهد از برآاِت روزى او مى

 ;زدايد خداى عّز وجّل نورانّيت چهره شايستگان را از صورتش مى

 ;دهد هر آارى انجام دهد بر آن پاداشى به او نمى

 ;رود دعايش به آسمان باال نمى

 ;گيرد مشمول دعاى خير شايستگان قرار نمى

 :هنگام مرگ

 ;ميرد با خوارى و ذّلت مى

 ;دهد در حال گرسنگى جان مى

 .و اگر از نهرهاى دنيا آب بياشامد، عطش وى فرو نخواهد نشست; رود تشنه آام از دنيا مى

 :در قبر

 ;آند تا در قبر، او را آزار و شكنجه دهد اى را بر او موّآل مى خداوند فرشته

 ;گردد قبر، بر او تنگ مى

 ;گيرد  مىقبرش را تاريكى فرا

 :شود در قيامت آن گاه آه از قبرش برانگيخته مى

 ;آند تا او را در برابر ديدگان مردم به صورت، روى زمين بكشد اى را بر او موآل مى خداوند فرشته

 ;دهد وى را شديدًا مورد حسابرسى قرار مى

گرداند و عذاب دردناآى در انتظار  خداوند، به او نظر رحمت نخواهد داشت و وى را پيراسته نمى

 )٣٠١(.اوست

                                                           
 .٤٣ / ٢سفينة البحار . ٣٠١



 

 اخالق و ادب . ٤

روايت آرده )عليها السالم( از مادر بزرگوارش حضرت زهرا)عليه السالم(امام حسين . ١
است آه درانساِن بخشنده وجود ندارد،از  ا بخل آفتىبپرهيز، زير از ُبخل!دخترم: آه پيامبرفرمود

در دنيااست، اگر آسى به  هايش دارد و شاخه ريشه درآتش دوزخ است آه پرهيز نما، زيرابخل درختى بخل

آنم، زيرا  تو را به سخاوت و بخشندگى سفارش مى. آند اى از آن بياويزد، او را وارد دوزخ مى شاخه

اى از آن آويزان  هايش روى زمين دنيا آويزان است، هر آس به شاخه شاخهسخاوت درختى بهشتى است آه 

 )٣٠٢(.آشاند شود آن شاخه وى را به بهشت مى

:  روايت شده آه فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(از زهراى بتول دخت رسول خدا . ٢
 :مود فر)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر

پوشند و ديگران را بى پروا به باد تمسخر  خورند و خوب مى اند آه خوب مى  بدترين افراد ُاّمتم آسانى

 )٣٠٣(.گيرند و استهزاء مى

روايت آرده )عليها السالم(اش فاطمه زهرا  از جّده)عليه السالم(فاطمه دخت امام حسين . ٣
صلى اهللا عليه (شد بر محمد  هر گاه وارد مسجد مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدارسول : آه فرمود

 : داشت فرستاد و عرضه مى  صلوات و درود مى)وآله وسلم

 . گناهانم را ببخش و درهاى رحمتت را به رويم بگشا! خدايا

فرستاد و  رفت، نيز بر محمد صلوات و درود مى و هر گاه از مسجد بيرون مى
گناهانم را بيامرز و درهاى فضل و لطف خويش را به رويم باز ! خدايا: داشت  مىسپس عرضه

 )٣٠٤(.نما

بهشت  سرور و شادى فرد در چهره مؤمن موجب رفتن او به :  فرمود)عليها السالم( ـ فاطمه زهرا٤

 )٣٠٥(.گردد و در چهره مخالف و بدخواه، سبب حفظ او از آتش دوزخ مى

روايت )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ـ زيد بن على، از پدراِن خود، از فاطمه دخت نبّى اآرم٥
 :آرده آه فرمود

در روز جمعه لحظاتى وجود دارد آه هر : شنيدم مى فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(سول خدااز ر

سازد،  مسلمانى آن لحظات را درك آند و از خداى عّز وجّل درخواستى نمايد خداوند حاجتش را برآورده مى

از قرص خورشيد زمانى آه نيمى : اى رسول خدا آدام لحظات؟ فرمود: عرضه داشتم: دارد فاطمه اظهار مى

                                                           
 .١٣١ ـ ١٣٠اهل البيت از توفيق ابو علم . ٣٠٢
 .١٣١اهل البيت از توفيق ابو علم . ٣٠٣
 .١٣١ ـ ١٢٩اهل البيت، از توفيق ابو علم، . ٣٠٤
 .ها از باب تقّيه است ، مقصود از فقره دوم حديث راضى نگاه داشتن ناصبى٣٥٤تفسير االمام . ٣٠٥



به بام خانه باال برو : فرمود  به غالم خود مى)عليها السالم(از آن پس فاطمه زهرا: گويد غروب آند، راوى مى

 )٣٠٦(.هرگاه ديدى نيمى از قرص خورشيد غروب آرده مرا خبر آن تا دعا آنم

فر محمد بن عوف بن ابو جع: گويد  مى٣١٠ابن حماد انصارى دوالبى متوّفاى  . ٦
سفيان طائى ُحّمصّى، از موسى بن اّيوب نصيبى، از محمد بن شعيب، از صدقه، آزاد 

به اتفاق جّدم : شده عبد الرحمان بن وليد، از محمد بن على بن حسين روايت آرده گفت
رفتيم در مسير راه نعمان بشير سوار بر  اش مى  به مزرعه)عليه السالم(حسين بن على

! ابا عبد اهللا: عرض آرد)عليه السالم( ما رسيد و از مرآب پياده شد و به حسيناسترش به
داد تا اين آه   نپذيرفت، نعمان همواره او را سوگند مى)عليه السالم(امام. شما سوار شويد

دارى، اينك حديثى را آه  مرا به آارى آه تمايل ندارم وا مى:  فرمود)عليه السالم(امام
آند آه رسول  شوم، فاطمه نقل مى نقل آرده براى تو ياد آور مىمادرم فاطمه برايم 

هر فردى به نشستن بر پشت چهار پا و بستر خوابش و نماز گزارن در :  فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا

.  اش سزاوارتر است مگر اين آه امام جماعتى باشد آه مردم از او درخواست اقامه نماز جماعت آنند خانه
 . اين، شما جلو مرآبت سوار شو و مرا پشت سر خود سوار آنبنا بر

 راست فرموده ولى زمانى آه پدرم در قيد )عليها السالم(فاطمه: نعمان عرضه داشت
 برايم روايت آرد آه حضرت در اين )صلى اهللا عليه وآله وسلم(حيات بود از رسول خدا

مان اين حديث را براى مگر اين آه صاحب مرآب اجازه دهد، وقتى نع: خصوص فرمود
 )٣٠٧(. نقل آرد، حضرت جلو مرآب و نعمان پشت سر او سوار شد)عليه السالم(امام

احمد بن يحيى ُاودّى، از جبارة بن مغّلس، از عبيد بن وسيم، از حسين بن حسن،  . ٧
صلى ( از پدرش، از فاطمه دختر رسول خدا)يه السالمعل(از مادرش فاطمه دخت امام حسين

آسى آه با دست آلوده به چربى بخوابد آسى جز خود را :  روايت آرده آه فرمود)اهللا عليه وآله وسلم

 .نكوهش نكند

عبد اهللا احمد بن يحيى صوفّى، از عبد الرحمان بن دبيس، از بشير بن زياد، از  . ٨
 : روايت آرده آه فرمود)عليها السالم(بن حسن، از مادرش، از فاطمه زهرا

آشد، بنا بر اين مهم نيست  ها دست مى هرگاه دو سپاه ستم پيشه با يكديگر درگير شوند ،خداوند از آن 

ها از بين  آنآداميك پيروز شوند و هرگاه سربازان و سپاهيان دو ستمكار با يكديگر در آويزند، ستمكارترين 

 .رود مى

                                                           
 .٥ /دالئل االمامه. ٣٠٦
 . به نقل از دوالبى٣٠١فاطمة الزهراء بهجة قلب المصطفى . ٣٠٧



: فرمايد آند مى  زنان شايسته را توصيف مى)عليها السالم(آن جا آه فاطمه زهرا . ٩
 )٣٠٨(.براى زنان بهتر است آه مردان را نبينند و مردان نيز آنان را مشاهده نكنند

 از پدر بزرگوارش محمد بن على، از پدر ارجمندش على )عليه السالم(امام صادق . ١٠
عليها (اش حضرت زهرا بن حسين، از پدر بزرگوار خود حسين بن على، از مادر گرامى

صدا (وقتى آيه شريف :  روايت آرده آه فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم( دخت رسول خدا)السالم

: فرمود)عليها السالم(فاطمه نازل شد )٣٠٩()قرار ندهيدآردن پيامبر را ميان خود، مانند صدا آردن ديگران 
پيامبر رو به من ! اى رسول خدا: هيبت پيامبر مرا گرفت او را پدر، صدا بزنم، از اين رو، بدو عرض آردم

ه اين آيه شريفه درباره تو و خاندانت نازل نشده، تواز من و من از توام، اين آيه دربا! دخترم: آرد و فرمود

تر است و خدا  زيرا اين آلمه دوست داشتنى! پدر: جفاپيشگان مغرور و متكّبر، نازل شده است، شما به من بگو

ام را بوسه زد و با آب دهان مبارك خود به بدنم آشيد، از آن پس هيچ  آند، آن گاه پيشانى را بيشتر خشنود مى

 )٣١٠(.گاه به استعمال بوى خوش نيازمند نشدم

اش نزد خدا باال رود، خداوند  آسى آه عبادات خالصانه:  فرمود)عليها السالم(فاطمه زهرا . ١١

 .فرستد برترين موهبتى را آه به مصلحت دنيا و آخرت وى است بر او فرو مى

عليه (ليث بن ابو سليم، از عبد اهللا بن حسن، از مادرش فاطمه دخت امام حسين . ١٢

صلى اهللا عليه (، از مادرش فاطمه دخت نبّى اآرم)عليه السالم(از پدر بزرگوارش حسين )السالم

 :روايت آرده آه فرمود)وآله وسلم

 )٣١١(;»خيارآم ألينكم َمناِآَب، وأآرمهم لنسائهم«

اش در برخورد با مردم بيشتر است و ازرشمندترين  بهترين فرد شما آسى است آه تواضع و فروتنى

 .گذارند اند آه به زنانشان احترام مى مردان آسانى

 از يارانش پرسيد، تعريف زن چيست؟ عرض )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا . ١٣
 :فرمود. زن، عورت است: آردند

عليها (ه زمانى به خداى خود نزديكتر است؟ از پاسخ درماندند، وقتى فاطمهزن چ

 :اين سخن را شنيد فرمود)السالم

 ;»أدنى ما تكون من ربِّها أن تلزم قعر بيتها«

 . تر است ماند، از هر لحظه به خدا نزديك انجام امورزندگى در خانه خود مى آن گاه آه زن براى

 :فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا
                                                           

 .٤٠ / ٢حلية االولياء . ٣٠٨
 .٦٣ /نور. ٣٠٩
 .٣٢٠ / ٣ آشوب مناقب ابن شهر. ٣١٠
صلى اهللا عليه وآله (، در برخى منابع اين روايت از رسول خدا٢٧٣ / ١فاطمة الزهراء بهجة قلب المصطفى . ٣١١

 .نقل شده است)وسلم



 )٣١٢(;إنَّ فاطمة بضعة مّني«

 .به راستى آه فاطمه پاره تن من است

 :در حديثى طوالنى از آن مخّدره نقل شده آه فرمود . ١٤

حق برگزيد، پنج سلمان از وضعيت لباس من در شگفت شد، سوگند به آسى آه تو را به ! اى رسول خدا

دهيم و شب  سال است زير انداز من و على پوست گوسفندى است آه روزها روى آن به شترمان علف مى

صلى (ها با ليف خرما پر شده است، پيامبر اآرم هايمان از پوست و داخل آن خوابيم و بالش هنگام روى آن مى

 )٣١٣(.ان پيشى گرفته استدخترم فاطمه از ديگر زن! سلمان: فرمود)اهللا عليه وآله وسلم

 : روايت شده فرمود)عليهما السالم(از على بن حسين بن على . ١٥

 برسد، فاطمه خود را از او پنهان )عليها السالم(روزى شخص نابينايى اجازه خواست خدمت فاطمه

بيند، چرا خود را از او  او آه تو را نمى! فاطمه جان:  به او فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(ساخت، رسول خدا

بينم و  بيند من او را مى اگر او مرا نمى! )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اى رسول خدا: پنهان آردى؟ عرضه داشت

دهم آه تو پاره تن من  گواهى مى: فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(آند، پيامبر اآرم بوى زن را استشمام مى

 )٣١٤(.هستى

يزيد بن سنان، از حسن بن على واسطى ،از بشير بن ميمون واسطى، از عبد  . ١٦
مادرم فاطمه دخت امام : اهللا بن حسن بن حسن بن على بن ابى طالب روايت آرده آه گفت

برايم نقل آرد و )صلى اهللا عليه وآله وسلم( دخت رسول اآرم)عليها السالم( از فاطمه زهرا)عليه السالم(حسين

ها را در پناه  آن(نوشت  براى امام حسن و امام حسين معوّذتين مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا: گفت

داد و  ها ياد مى آموخت، اين آلمات را به آن ها مى اى آه از قرآن بدان و همانند سوره) داد خدا قرار مى

هر چشم بد خواه و حسود به آلمات تامه الهى پناه از شّر هر شيطان و حشره، و از شر : فرمود مى

 )٣١٥(.جويم مى

 : روايت شده آه فرمود)عليها السالم(از حضرت زهرا . ١٧

ودم بر من وارد شد و  شب هنگام وقتى بسترم را براى خواب گسترده ب)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا

: قرآن را ختم آرده باشى، دوم: نخست. اى به بستر خواب مرو تا چهار آار را انجام نداده! فاطمه جان: فرمود

حج و عمره انجام داده : مؤمنان را از خود خرسند آرده باشى، چهارم: پيامبران را شفيع خود قرار دهى، سوم

اى رسول :شد، من صبر آردم تا نمازش تمام شد عرض آردم باشى، اين مطالب را فرمود و مشغول نماز 

حضرت لبخندى زد ! ها نيستم شما دستور به انجام چهار چيز داديد آه من در اين لحظه قادر بر انجام آن! خدا
                                                           

 .٩٢ / ٤٣بحار االنوار . ٣١٢
 .١٣٠ / ١١عوالم المعارف . ٣١٣
 .٢٥٨ / ١٠ احقاق الحق ملحقات. ٣١٤
 . چاپ جامعه مدرسين قم١٤٩: الذرية الطاهره، از ابن حماد انصارى دوالبى. ٣١٥



اى و هر گاه بر  را سه بار خواندى، گويى يك ختم قرآن خوانده)قل هو اهللا أحد(هر گاه سوره ! دخترم: و فرمود

من و پيامبران پيش از من صلوات و درود فرستى، همه ما در قيامت شفيع تو خواهيم بود و هر زمان براى 

سبحان اهللا و الحمُد هللا وال إله : مؤمنان طلب آمرزش نمايى، همه آنان از تو خشنود خواهند شد و هر گاه گفتى

 . )٣١٦(اى  اهللا واهللا اآبر، در حقيقت حج و عمره انجام دادهإال

:  در حديثى طوالنى به پدر بزرگوارش عرضه داشت)عليها السالم(فاطمه زهرا . ١٨
اين دو آيه را آه جبرئيل )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا . ات چيست؟ فدايت شوم سبب گريه! پدر

 :ده بود برايش يادآورشدبر او نازل آر

 )٣١٧(;)لها سبعة أبواب لكلِّ باب منهم جزء مقسوم* وإنَّ جهنَّم لموعدهم أجمعين (

داراى هفت در است و براى هر درى گروه معّينى از آنان * دوزخ ميعادگاه همگى آن هاست 

 . اند شده تقسيم

ز فرط ناراحتى روى زمين افتاد و  با شنيدن اين آيات ا)عليها السالم(فاطمه زهرا
 )٣١٨(.واى، واى بر آسانى آه وارد آتش دوزخ شوند: گفت همواره مى

 

 

 

 

 حكومت، سياست، تاريخ . ٥

 نقل آرديم در راستاى )عليها السالم(اى آه از وجود مقدس حضرت زهرا دو خطبه . ١
 و آينده آن و جاهلّيت قبل از بعثت ) عليه وآله وسلمصلى اهللا(بيان انقالب خجسته پيامبر اآرم

مبارك آن حضرت و پى آمدهاى انحراف رهبرى اسالمى از مسير صحيح خود، بيانگر 
سزد ديگر بار آن  مى. دور انديشى و گستردگى افق انديشه آن بزرگ بانوست

 .هابا دّقت مورد بررسى قرار گيرد خطبه

، از پدر )عليه السالم(ه صغرى دخت امام حسيندر مورد اخبار غيبى، از فاطم . ٢
 )صلى اهللا عليه وآله وسلم( دخت رسول اآرم)عليها السالم(اش فاطمه زهرا بزرگوارش، از جّده
 هفت تن از فرزندانم در : به من فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا: روايت شده آه فرمود

 )٣١٩(.رسند اّولين و آخرين به پايه آنان نمىشوند آه شهداى  ساحل فرات به خاك سپرده مى
                                                           

 .٧٠ /خالصة االذآار. ٣١٦
 .٤٤ ـ ٤٣ /حجر. ٣١٧
 .٢٠٣ / ٨بحار االنوار . ٣١٨
 .١٣١ / ٨بحار االنوار . ٣١٩



 از )عليها السالم( با فاطمه)صلى اهللا عليه وآله وسلم(در مورد راز گويى رسول اآرم . ٣
رفت روزى خدمت رسول  فاطمه آه بسيار شبيه پدر راه مى: عايشه نقل شده آه گفت

.  خوش آمدى ! دخترم:  فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(آمد، پيامبر اآرم)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا
سپس او را سمت راست يا چپ خود نشانيد و آن گاه رازى را با او در ميان گذاشت، 

 به ويژه خواسته با )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا! شگفتا: من به او گفتم. فاطمه گريست
نى؟ پس از آن پيامبر به او راز ديگرى گفت و فاطمه آ تو سخن بگويد و تو گريه مى

از فاطمه پرسيدم ! گريه و اندوهى اين گونه نزديك به هم نديده بودم: من گفتم: خنديد
 .من راز رسول خدا را فاش نخواهم ساخت: رسول خدا به تو چه فرمود؟ دخت پيامبر فرمود

ع را از او جويا شدم، در پاسخ  موضو)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پس از رحلت رسول اآرم
 :فرمود

جبرئيل هر سال يك بار :  رازى را با من در ميان گذاشت و فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا

رسد پايان  آرد، ولى امسال دو بار آن را بر من عرضه نموده است، به نظر مى قرآن را بر من عرضه مى

پيوندى و من بهترين  هل بيتم، تو نخستين آسى هستى آه به من مىاز ا! عمرم فرا رسيده باشد، فاطمه جان

آيا از اين خرسند نيستى آه ! فاطمه جان: ام، بدين جهت گريستم، سپس فرمود آسى هستم آه بر تو پيشى گرفته

 . لبخندم شد باشى ؟ و اين سخن سبب- )٣٢٠( و يابانوان مؤمنان-بانوى بانوان امت اسالم

رسول خدا آه در بستر بيمار شد، : عروة بن زبير، از عايشه نقل آرده گفت . ١٩
دخترش فاطمه را خواست و به او رازى گفت، فاطمه به گريه افتاد، پس از آن مطلبى به 

زمانى آه گريستم رسول : او فرمود آه اين بار فاطمه خنديد سبب آن را از او پرسيدم، فرمود

 خبر رحلت خود را به من داد و گريستم و آن گاه آه به من اطالع داد از اهل بيتش ) عليه وآله وسلمصلى اهللا(خدا

 )٣٢١(.پيوندم، خندان گشتم من نخستين آسى هستم آه به وى مى

 

 )عليها السالم(اى از دعاهاى زهرا  نمونه

بادت خويش راست قامت به نماز  با فرا رسيدن شب ،در محراب ع)عليها السالم(فاطمه
آورد و به نماز و مناجات و نيايش  ايستاد و با تمام توجه رو به پروردگار خويش مى مى
پرداخت و در پيشگاه ذات مقدس الهى، چونان انسانى ترسان و خوار و ذليل و از  مى

 :داشت خواند و در دعايش عرضه مى دنيا ُبريده، او را مى

 

                                                           
 .به ظاهر، ترديد از عايشه است. ٣٢٠
 .٢٨٣ / ٦مسند احمد . ٣٢١



قوًة في عبادتك  وتبّصرًا في آتابك وفهمًا في حكمك، اللهّم صّل على اللهّم إّني أسألك «

صلى اهللا عليه وآله (محّمد وآل محّمد وال تجعل القرآن بنا ماحًال والصراط زائًال ومحّمدًا

 ;» عنا موّليًا)وسلم

ا از تو نيروى در عبادت و بندگى و بينشى در درِك آياِت آتابت و فهم و درك احكام تور! خدايا

بر محمد و دودمانش درود فرست و قرآن را دور از دسترس فهم و صراط ! خواستارم، پروردگارا

 .را زايل از ما و محمد را رو گردان از ما قرار مده

 

 :نيز از جمله دعاهايش

اللهّم اجعل أول يومي هذا فالحًا وأوسطه صالحًا وأخره نجاحًااللهّم صّل على « . ١

ا ممن أناب إليك َفقبلته  وتوّآل عليك فكفيته  وتضّرع إليك محّمد وآل محّمد واجعلن

 ;»فرحمته

! خداوندا. آغاز اين روز را رستگارى و پايانش را موفقّيت و وسط آن را سعادتمندى قرار ده! خدايا

بر محمد و دودمانش درود فرست و ما را از آسانى قرار ده آه رو به سوى تو آورده و تو آنان را 

اى و به درگاهت ناله و زارى آرده و آنان   و بر تو توّآل آرده و تو آنان را آفايت نمودهاى، پذيرفته

 . اى را مشمول رحمت خويش قرارداده

اللهّم إّني اسألك الهدى والتقى والعفاَف والغنى  والعمل بما تحّب وترضى ، اللهّم « . ٢

حلمَك وعلمَك لجهلنا ، إّني أسألك من قوتك لضعفنا ومن غناك لفقرنا وفاقتنا، ومن 

اللهّم صلِّ على محّمد وآل محّمد وأعّنا على شكرك وذآرك وطاعتك وعبادتك يا أرحم 

 ;»الراحمين

هدايت و تقوا و پاآدامنى و بى نيازى و عمل به آن چه آه دوست دارى و خشنود ! پروردگارا

 و قدرت و در مقابل نيازمان بى از تو در مقابل ناتوانيمان نيرو! گردى را از تو خواستارم، خدايا مى

بر محمد و دودمانش درود فرست و ما را ! نيازى و براى نادانيمان دانش و بردبارى خواهانيم، خدايا

 .ترين بخشندها بر شكر و سپاس و ياد خود و فرمانبرى و عبادتت يارى فرما،اى بخشنده

 

  ـ دعاى معروف نور٣

، بسم اهللا نور على نور ، بسم اهللا الذي هو مدّبر بسم اهللا النور ، بسم اهللا نور النور «

اُالمور ، بسم اهللا الذي خلق النور من النور ، الحمد هللا الذي خلق النور من النور  



وأنزل النور على الطور ، في آتاب مسطور ، في رّق منشور ، بقدر مقدور ، على نبّي 

ور وعلى السّراء والضّراء محبور ، الحمد هللا الذي هو بالعّز مذآور  وبالفخر مشه

 )٣٢٢(;»مشكور وصّلى اهللا على سيدنا محمد وآله الطاهرين

به نام خداوند نور، به نام خداوندى آه نور در نور است، به نام خداوندى آه نور بر نور است ،به نام 

از نور آفريد، سپاس خداوندى را خداوندى آه تدبير امور به دست اوست، به نام خداوندى آه نور را 

سزد آه نور را از نور پديد آورد و نور را بر آوه طور نازل فرمود در آتابى به نگارش  مى

اى معّين، بر پيامبرى بزرگ، سپاس خداوندى را آه به  درآمده، و در نوشتارى گشوده شده، به اندازه

درود خدا . سرور، مورد شكرگزارى استارجمندى ياد شده و به فخر و افتخار، مشهور و در رنج و 

 .بر سّيد و ساالرمان محمد و دودمان پاآش باد

 

 

 

 )عليها السالم(شخصيت علمى و ادبى زهرا

 در هيجده سالگى به شهادت رسيد، به گواهى )عليها السالم(با اين آه فاطمه زهرا
اى به تدوين و  ده به نحو گستر)عليهم السالم(تاريخ، آن مخّدره نيز مانند ساير معصومان

در . گرد آورى موضوعات مربوط به اصول و مبانى دين مبين اسالم، همت گمارده است
هاى آنان را پاسخگو  ديدارهايى آه آن بانوى بزرگ با زنان مسلمان داشت، آليه پرسش

بود، رواياتى آه عمومًا از آن بزرگوار رسيده، حاآى از شخصيت علمى و ادبى آن 
هاى آن  هايى ادبى آه تاريخ نگاران در خصوص خطابه  نقل نمونهحضرت است و شايد
اى آه آن  هاى ادبى بسيار برجسته اند به روشنى بيانگر جنبه حضرت بدان پرداخته

 .ها به آار برده، باشد بزرگوار در اين سخنرانى

ن  نقل شده آه نخستي)صلى اهللا عليه وآله وسلم(در اين راستا دو خطبه از دخت نبّى اآرم
 در جمع زنان و ديگرى را در )صلى اهللا عليه وآله وسلم(خطابه را پس از رحلت پيامبر اآرم

 )٣٢٣(.هاى مهاجر و انصار ايراد فرموده است جمع شخصيت

 خطبه را  آن دو)صلى اهللا عليه وآله وسلم(ما در بيان رخدادهاى پس از رحلت رسول خدا
در اين زمينه دآتر بستانى با تشريح اين متن زيبا و هنرى . ايم عينًا ياد آور شده

                                                           
 .٦٦ / ٤٣بحار االنوار . ٣٢٢
 .٢٥٧) فى ضوء المنهج االسالمى(تاريخ االدب العربى . ٣٢٣



اى  اين خطبه با ستايش خداى متعال آغاز شده است، دقيقًا به سان همان شيوه«: گويد مى
 به تشريح آن )عليه السالم( آن را بنا نهاد و امام على)صلى اهللا عليه وآله وسلم(آه نبّى اآرم

 از يك سو در سخنان خود از شيوه خطابه )عليها السالم(رداخت، از اين رو، فاطمه زهراپ
اى را  هاى هنرى ويژه بهره جسته و از سويى خود، جنبه)عليه السالم(پيامبر و امام على

 .ارائه داده است

آن بانوى بزرگ موضوعات خطبه را زنجيره وار، با حمد و ستايش و شكر و 
ى خداوند در راستاى الطاف و عنايات و صفات او و دست آوردها و سپاس و مدح و ثنا

هاى نبّوت پدر بزرگوارش آغاز نموده، پس از آن متوجه موضوع اصلى شده  موهبت
ها و دست آوردهاى معنوى و عبادى، سخنان خويش  است و با بيان فهرستى از موهبت

ها و آثار اجتماعى آن و بين را استمرار بخشيده و بدين ترتيب، ميان نبّوت و دست آورد
اش، ارتباط ايجاد آرده است و بدين سان، معمارى اين خطبه  مقدمه و موضوع خطابه

 .هاى مهندسِى هماهنگى، ارائه گرديده است آتشين با طرح

ها استناد جسته، دو  هاى هنرى آه زهراى مرضيه در سخنان خود بدان شيوه
با آهنگى موزون و در قالب الفاظى بسيار مجموعه قابل توجه از عناصر تصويرى را، 

وار، تكرار و سوگند به  زيبا، متبلور ساخته آه در آن عباراتى متفاوت، همگون، زنجيره
 )٣٢٤(...خورد چشم مى

اى از   در نثر، به نقل نمونه)عليها السالم(پس از آشنايى با شخصيت ادبى زهراى أطهر
 :پردازيم عرى آن بزرگوار مىادبيات ش

 به خاك سپرده شد، فاطمه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(آن گاه آه پيكر مطهر نبّى اآرم. ١
چگونه دلتان راضى شد، بر چهره ! انس: رو به انس بن مالك آرده و فرمود)عليها السالم(زهرا

 .  خاك بريزيد)صلى اهللا عليه وآله وسلم(مبارك رسول خدا

 :يه افتاد و اين اشعار را در مصيبت پدر زمزمه آردو سپس به گر

هاى دور، تيره و تار شد و خورشيد روز تاريك و صبح و شام به شب ظلمانى مبّدل گشت و به  افق

 .تاريكى گراييد

 لرزد زمين اسفناك و اندوهگين است و سخت برخود مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پس از رحلت رسول خدا

دست دادن پيامبر اسالم بايد شرق و غرب گيتى بگريند و قبايل ُمَضر و َيمان، در غم جانسوز از 

 .سزاوارند در اين مصيبت اشك بريزند

 )٣٢٥(.ات خجسته است، درود خداى فرستنده قرآن به روان پاك تو باد آه روشنايى! اى پيامبر آخرين
                                                           

 .٢٦٢ ـ ٢٥٧تاريخ االدب العربى . ٣٢٤
٣٢٥ . 

 شمس النهار وأظلم العصران***  أغبّر آفاق السماء وآّورت 



سپس مشتى از خاك قبر پدر برگرفت و بر چشمان و صورت خود نهاد و آن گاه 
 :فرمود

 .آن آس آه خاك پاك قبر رسول خدا را ببويد، سزاوار است آه تا پايان عمر، هيچ گونه بوى خوشى نبويد

ريخت، به شب تيره  پس از تو آن قدر مصائب بر من فرو ريخت آه اگر بر روزهاى روشن مى! پدر

 )٣٢٦(.شدند تبديل مى

 :نيز در مصيبت جانكاه پدر بزرگوار خويش فرموده است . ٢

 .شنوى به غايبى آه در زير خروارها خاك آرميده برگو، آيا صداى ناله و فريادم را مى

ريخت، به شب تيره تبديل   من فرو ريخت آه اگر بر روزهاى روشن مىها بر پس از تو آن قدر مصيبت

 .شدند مى

من در سايه حمايت محمد قرار داشتم و تا زمانى آه او حامى من بود ،از دشمنان و آينه توزان بيم 

 .نداشتم، او جمال و جلوه من بود

رم آه بر من جفا و ستم و تعّدى ام و بيم آن دا ولى امروز در برابر فرو مايگاِن َپست، سر فرود آورده

 .صورت گيرد آه در اين صورت بايد ستمكاران را با چادرم از خود دور آنم

 .اى بگريد گريه من صبحگاهان است اگر ُقمرى، شب هنگام بر شاخه

 .پس از تو حزن و اندوه را همدم خود و اشك را سالح خويش قرار دادم ! پدر

 را ببويد، سزاوار است تا پايان عمر، هيچ )لى اهللا عليه وآله وسلمص(آن آس آه خاك پاك قبر رسول خدا

 )٣٢٧(.گونه بوى خوشى نبويد

شنيدم )صلى اهللا عليه وآله وسلم(از امام صادق: ن مفّضل منقول است آه گفت ـ از محمد ب٣
 به مسجد رسول خدا آمد و در آنار ستونى ايستاد و با اين اشعار رسول )عليها السالم(فاطمه: فرمود مى

 .را مخاطب ساخت)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا

                                                                                                                                                                      
 أسفًا عليه آثيرة الرجفان*** فاألرض من بعد النبّي آئيبة 

 ولتبكه مضر وآّل يمان*** فليبكه شرق البالد وغربها 
 صّلى عليك منّزل القرآن*** يا خاتم الرسل المبارك ضوؤه 

 . ١٦٥ ـ ١٦٤تاريخ األدب العربى . ٣٢٦
 أن ال يشمَّ مدى الزمان غواليا* **ماذا على من شمَّ تربة أحمد 
 ُصبَّت على األّيام ُعدن لياليا*** ُصّبت عليَّ مصائب لو أنَّها 

٣٢٧ . 
 إن آنت تسمع صرختي وندائيا*** قل للمغيَّب تحت أطباق الثرى 

 صبَّت على األّيام صرن لياليا*** صبَّت عليَّ مصائب لو أنَّها 
 وآان جمالياال أختشي ضيمًا *** قد آنُت ذات حمى بظلِّ محمِّد 

 ضيمى وأدفع ظالمي بردائيا*** فاليوم أخشع للذليل وأّتقي 
 شجنًا على غص بكيت صباحيا*** فإذا بكت قمريَّة في ليلها 

 وألجعلّن الدمع فيك وشاحيا*** فألجعلنَّ الحزن بعدك مونسي 
 أن ال يشمَّ مدى الزمان غواليا*** ماذا على من شمَّ تربة أحمد  



ى رخ داد آه اگر تو بودى، آن چنان بزرگ جلوه ا هاى بغرنج و پيچيده پس از تو خبرها و گرفتارى! پدر

 .آرد نمى

تو را چونان سرزمينى آه از باران محروم است از دست داديم و قوم تو بيچاره شده و از راه حق 

 .منحرف و واپسگرا شدند

خود را هاى  اى از اّمت تو، اسرار سينه همين آه تو از ميان ما رفتى و رخ در خاك نهان آردى، عّده

 )٣٢٨(.آشكار ساختند

 

 )عليها السالم(راوياِن از فاطمه

 پرورش يافته مكتب دانش و تقوا بود و )عليها السالم(زهراى مرضيه: ياد آور شديم آه

داشت، اين آتاب ويژه اهل بيت بود، » مصحف«پى برديم آه آن مخّدره آتابى به نام 

وجه خاص به تربيت فرزندان و خدمتكاران  افزون بر عنايت و ت)عليها السالم(فاطمه زهرا

خويش نظير ُاّم ايمن و فّضه آه نزديك به بيست سال جز با قرآن سخن نگفت، به 

اى داشت، از جمله توجه آن  گسترش علم و دانش و آموختِن به ديگران، عنايت ويژه

 )معليها السال(بزرگوار به گسترش علم و دانش راويان بسيارى است آه از آن مخّدره

 :شود ها اشاره مى اند آه ذيًال به نام آن روايت نقل آرده

 ابن أبى مليكه . ١

 ابو ايوب انصارى . ٢

 ;ابو سعيد ُخدرى . ٣

 ابو هريره . ٤

 اسماء بنت عميس . ٥

 ُاّم آلثوم . ٦

 بشير بن زيد . ٧

 انصارى جابر بن عبد اهللا . ٨

 )عليه السالم(حسن بن على . ٩

 )ه السالمعلي(حسين بن على . ١٠

                                                           
 . چاپ بيروت٣١٨ / ١ چاپ بيروت، اعيان الشيعه ١١٥ / ٢آشف الغّمه . ٣٢٨

 لو آنت شاهَدها لم تكثر الخطب*** قد آان بعدك أنباء وهنبثة 
 واختلَّ قومك لّما غبت وانقلبوا*** إّنا فقدناك فقد األرض وابَلها 

 لما قضيت وحالت دونك الترب*** أبدت رجال لنا فحوى صدورهم 



 

 َحَكم بن ابو نعيم . ١١

 ِربعى بن خراش . ١٢

 زينب دخت ابو رافع . ١٣

 )عليه السالم(زينب دخت على . ١٤

 سلمان فارسى . ١٥

 سهل بن سعد انصارى . ١٦

 شبيب بن ابو رافع . ١٧

 عباس بن عبد المّطلب . ١٨

 عبد اهللا بن حسن . ١٩

 عبد اهللا بن عباس . ٢٠

 عبد اهللا بن مسعود . ٢١

 )عليه السالم(على بن ابى طالب . ٢٢

 )عليه السالم(على بن حسين . ٢٣

 عوانة بن َحَكم . ٢٤

 )عليه السالم(فاطمه دخت امام حسين . ٢٥

 قاسم بن ابو سعيد ُخدرى . ٢٦

 هارون بن خارجه . ٢٧

 هشام بن محمد . ٢٨

 )٣٢٩(يزيد بن عبد الملك . ٢٩

                                                           
 .٦٠٢ . ٥٩٠مسند فاطمه از شيخ عزيز اهللا عطاردى . ٣٢٩
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