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  اطالعات كلي 

 : فاطمه بنت محمد.نام
فرمود: دخترم از اين جهت  وآله)هيعلاهللاي(صلاكرم  پيامبر

ناميده شده كه خداوند او و دوستانش را از » فاطمه«
 آتش جهنم رهايي بخشيده است.

 .الّنبي ام ابيها و : امكنيه
ه، زكيه، يقه، مباركه، طاهره، راضيه، مرضي: صدالقاب

 محدثه و بتول.
 است.» ءزهرا«لقب آن حضرت  مشهورترين

 اآلخره سال پنجم بعثت.: بيستم جمادي  والدت تاريخ
سال تولد آن حضرت را، دوم بعثت و برخي ديگر  برخي 

پنج سال قبل از بعثت، سالي كه قريش، كعبه را تجديد 
 دانند. آن حضرت، آخرين دختر پيامبر اكرم بنا كرد، مي

 بود. وآله)هيعلاهللاي(صل
 . : مكه معّظمهتولد محل
: خديجه بنت خويلد. اين بانو نخستين همسر و مادر

كه با جان و مال  بود وآله)هيعلاهللاي(صلياور پيامبر اكرم 
خويش در خدمت آن حضرت بوده و نهال اسالم را 
آبياري و بارور كرد. به همين دليل خداوند متعال وي را 

زنان مقدس و عرشي  قرار داده است. پيامبر  رديفدر 
شخصيت خديجه و  يدرباره  وآله)هيعلاهللاي(صل اكرم

 خدماتش فرمود:
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»الّلهبي  حينَ َكَفرَ  و َنتْنها، امراً مَخي َلني  الّلهما أبد

النّاس و صدَقْتني  اذْ كَذَبني  الّناس و واسْتني  ِبمالها اذ 
 ْنهاَ اللّهَقني  مزرو رَمني  النّاسحلَداْلو ونَ َغينَ درِها م

.1النِّساء« 
به خدا بهتر از او را خداوند براي  من جايگزين  سوگند

كه مردم نكرده است. او به من ايمان آورده بود در حالي
كه مردم مرا تصديق كرده، در حالي كفر ورزيده بودند؛ و

تكذيبم كرده بودند؛ و با اموالش با من مواسات كرده، در 
از او به  خداوندبودند؛ و كه مردم محرومم كرده حالي

من فرزنداني روزي كرد و از ساير زنان چنين موهبتي 
 نصيبم نشد.

 11: سوم جمادي اآلخر سال و علت شهادت تاريخ
 وآله)هيعلاهللاي(صلروز پس از رحلت پيامبر اكرم  95هجري، 

و  حضرتاز وفات  پسهايي كه  خاطر تألمات و رنجبه
متحمل شده  )السالمهي(علغصب خالفت اميرالمؤمنين علي 

) روز بيماري به شهادت 45 بود و پس از چهل (يا
 .رسيد
: نامعلوم است. ممكن است مزار آن حضرت، دفن محل

 وآله)هيعلاهللاي(صلپيامبر اكرم  يدر قبرستان بقيع يا در روضه
بنا  يا در منزل آن حضرت و يا در مكان ديگري باشد كه

به وصيت آن حضرت، محل دفن ايشان از چشم ديگران 
 پنهان مانده است.

 . امام حسين2. )السالمهي(عل . امام حسن مجتبي1: فرزندان
 .كلثوم . ام4.)السالماهي(عل. زينب كبري  3. )السالمهي(عل
فرزندي را حامله بود  )السالماهي(علحضرت فاطمه  چنينهم

ناميده » محسن«وي  را   وآله)هيعلاهللاي(صلكه پيامبر اكرم 
بر اثر فشارهاي روحي و قرارگرفتن حضرت  كه بود 

بين در و ديوار خانه، توسط مهاجمان،  )السالماهي(علفاطمه 
  2سقط شد.
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  السالم)(عليهماو علي  ازدواج فاطمه

  مراسم خواستگاري

به سن بلوغ رسيد  السالم)(عليهافاطمه حضرت هنگامى كه 
بزرگان قريش كه در اسالم سبقت گرفته و اهل فضل و 
كمال و جاه و جالل و داراى اموال بودند خواستگار 

اين ه هر گاه يكى از آنان راجع ب .شدند السالم)(عليهافاطمه 
كرد آن حضرت مذاكره مي )وآلهعليهاهللا(صلي موضوع با پيامبر

كردند كه بعضى گمان مي نمودنحوى از او اعراض ميه ب
او خشمناك شده است! يا ه ب )وآلهعليهاهللا(صليرسول خدا 

كه در اين باره از آسمان وحى بر آن بزرگوار نازل اين
-اهللا(صليخدا را از رسول  السالم)(عليهاگرديده! ابوبكر فاطمه 

  فرمود: حضرت اسالم خواستگارى نمود، ولى  )وآلهعليه
بعد از ابوبكر » با خداى سبحان است. اختيار فاطمه«

شد، ولى  السالم)(عليهاعمر بن خطاب خواهان فاطمه 
همان جوابى را به وى داد كه به ابوبكر فرموده  حضرت

  بود.
 )وآلهعليهاهللا(صليشانزده روز از فوت رقيه دختر پيامبر 

 ابوبكر و عمر و سعد بن معاذ در مسجد، 3گذشته بود
 السالم)(عليهاان راجع به فاطمه ننشسته بودند، اي النبي

  ابوبكر گفت: كردند. صحبت مي
خواستگار فاطمه شدند،  اشراف قريش در حضور پيامبر«

باشد. هر اختيار فاطمه با خدا مي«: حضرت گفته است
 »نمايد.را مهيا مي وي  ازدواج يگاه كه بخواهد وسيله

ل خدا خواستگارى طالب فاطمه را از رسوعلى بن ابى
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ننموده و با وى مذاكره نكرده، من علت عدم 

بينم خواستگارى على را جز تهيدستى چيز ديگرى نمي
فاطمه را براى  ،ام كه خدا و رسول طور دريافتهمن اين

  از عمر و سعد پرسيد: سپس ابوبكر » اند. على نگاه داشته
راجع طالب برويم و دانيد نزد على بن ابىآيا صالح مي«
چنانچه معلوم شود  يم؟ياين موضوع با وى مذاكره نماه ب

سعد  .»تهيدستى مانع على است ما به وى كمك كنيم
  بن معاذ گفت: 

اميد ه اى ابوبكر خدا تو را موفق نمايد، برخيزيد تا ب«
آنان از مسجد خارج و براى يافتن على » خدا برويم.

و را ولى ا رفتندمنزل آن حضرت  سوي السالم)(عليه
على با آن شترى كه با پرس و جو متوجه شدند  نيافتند.
آب براى درخت خرماى يكى از مشغول كشيدن داشت 
 امامچشم را يافتند و  السالم)(عليهوقتي علي  .استانصار 

  سؤال نمود:به آنان افتاد 
 »ايد؟ چه خبر داريد و براى چه منظورى نزد من آمده«

  ابوبكر گفت:
كه تو در نيكويي نيست مگر اين يا على! هيچ خصلت«

اسالم از  )وآلهعليهاهللا(صلي اى، تو نزد پيامبر آن سبقت گرفته
  مقامى دارى كه  ،نظر قرابت و رفاقت و سبقت

دانى. گروهى از اشراف قريش براى خواستگارى مي
رفتند و آن بزرگوار آنان را رد كرد و  فاطمه نزد پيامبر

فاطمه در دست قدرت خدا  اختيار« در جوابشان فرمود:
يا على! چه » دهد.است، اگر بخواهد او را شوهر دهد مي
 خواستگارى نمايي؟ مانعى دارد كه تو فاطمه را از پيامبر
فاطمه را براى تو  ،زيرا من اميدوارم كه خدا و رسول

پر از اشك  السالم)(عليه عليچشمان » نگاه داشته باشند.
  شد و فرمود:

فكر آرام مرا به هيجان آوردى و مرا براى اى ابوبكر! تو «
خدا قسم ه مطلبى كه از آن غافل بودم بيدار كردى. ب

  فاطمه رغبت دارم و مثل من شخصى راجعه كه من ب
ميل نيست. ولى تنها چيزى كه مانع من  زهرا بىه ب

  ابوبكر گفت: » باشد.است تهيدستى مي
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كه در  چهيا على! اين سخن را مگوى، زيرا دنيا و آن«
على امام » باشد.نظر خدا و رسول ناچيز ميه آن است ب

باز نمود از طناب آبكشي پس از اين جريان شتر خود را 
هاى خود را  گاه نعلينآن منزل برد و بست.ه و آن را ب
حضرت شد.  روانه )وآلهعليهاهللا(صلي پيامبربه سوي پوشيد و 

  سلمه بود. ام همسرشآن موقع در خانه 
 به درب منزل پيامبر السالم)(عليهقبل از رسيدن امام علي 

آمد كه داراى چندين  ايشاننزد  ايفرشته )وآلهعليهاهللا(صلي
كه حضرت نظيرش را صورت و چندين پر و بال بود 

وقتي فرود آمد به ايشان مالئكه نديده بود، او  ميان
  سالم داد و گفت:

 پيامبر !»گى نسلمژده باد تو را به يگانگى و پاكيز«
  پرسيد: وآله)عليهاهللا(صلي
  گفت: فرشته  »اين چه بشارتى است؟«
هاى  نام من سيطائيل است، من موكل به يكى از قائمه«

من اجازه دهد ه باشم، از خدا خواهش نمودم بعرش مي
دنبال من ه تو مژده دهم. اين جبرئيل است كه به كه ب
 »پروردگار آگاه نمايد.خواهد تو را از كرامت آيد و مي مى

  سخن وى تمام نشده بود كه جبرئيل نازل شد و گفت:
 »السالم عليك و رحمت اللَّه و بركاته يا نبى اللَّه!«

سپس يك حرير سفيدى از حرير بهشتى كه دو سطر از 
-اهللا(صلي پيامبرنور بر آن نوشته شده بود در ميان دست 

  حضرت پرسيد: .قرار داد )وآلهعليه
جبرئيل » حبيب من! اين حرير و اين خط چيست؟اى «

  : پاسخ داد
زمين كرد و تو را از ه يا محمد! خداى عليم توجهى ب«

براى  ميان خلق خود برگزيد و به پيامبرى مبعوث نمود.
صحبت زمين كرد و يك وزير و همه توجهى ب رادومين ب

را براى  و دامادى براى تو انتخاب نمود و دخترت فاطمه
  سؤال نمود: )وآلهعليهاهللا(صلي پيامبر» تزويج كرد.او 
  : جبرئيل جواب داد »اى حبيب من! اين مرد كيست؟«
يا محمد! وى كه در دنيا برادر و پسر عموى تو است «
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باشد. خداى توانا به بهشت دستور طالب ميعلى بن ابى

زر و  ؛درخت طوبى امر كرده داد تا خود را زينت نمود. ب
ها را آماده نموده است. حور العين خويشتن  حلهزيور و 

مالئكه دستور داده كه در آسمان ه اند. ب را زينت كرده
چهارم نزد بيت المعمور اجتماع نمايند. مالئكه ما فوق 

  ين يجانب آن نزول و مالئكه پاه المعمور ببيت
به رضوان  وندخدا طرف آن صعود نمودند.هالمعمور ببيت

امر نموده كه منبر كرامت را بر در ) (سرنگهبان بهشت
المعمور نصب نمايند، اين همان منبرى است از نور بيت

هاى موجودات را كه حضرت آدم بر فراز آن رفت و نام
  بر مالئكه عرضه نمود.

حجب خويشتن كه او را:  يخدا به يكى از مالئكه
كرد تا بر فراز آن منبر برود و   گويند: وحىراحيل مي
جاى آورد. هطور كه بايد و شايد بناى خدا را آنحمد و ث

در ميان مالئكه از لحاظ نيكويي بيان و شيرين زبانى 
راحيل بر فراز منبر رفت و  بهتر از راحيل وجود ندارد.

جاى آورد هطور كه بايد و شايد حمد و ثناى خدا را بآن 
جبرئيل » ها غرق سرور شدند.و بدين جهت اهل آسمان

  : ادامه داد
من دستور داده كه عقد نكاح را جارى كن، ه ب وندخدا«

زيرا من كنيز خودم فاطمه دختر حبيب خودم محمد را 
طالب تزويج كردم. من عقد ام على بن ابى براى بنده

نكاح را جارى كردم و جميع مالئكه را بر آن شاهد 
گرفتم، شهادت آنان بر اين پارچه حرير نوشته شده. 

تو عرضه ه داده كه اين حرير را بخداى من دستور 
ه عطر و مشك مهر نمايم و ب يوسيلههنمايم و آن را ب

كه مالئكه خداى جهان پس از اين رضوان تحويل دهم.
درخت طوبى امر كرد: ه را بر اين ازدواج شاهد گرفت ب

ها ها را نثار كند. مالئكه و حور العين آن زر و زيور و حله
يا  نمايند.مي افتخارها ت به آنرا برگرفتند و تا قيام
تو بگويم: ه بتا من فرموده ه محمد! خداى تعالى ب

طالب تزويج نمايي و فاطمه را براى حضرت على بن ابى
ايشان را به دو پسرى بشارت دهى كه: در دنيا و آخرت 
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با زكاوت، نجيب، طاهر، طيب، خيرخواه و با فضيلت 

  » خواهند بود.
 را زد )وآلهعليهاهللا(صلي درب خانه پيامبر م)السال(عليهوقتى على 

  سلمه گفت: ام
  پيامبر فرمود: در همين حال  »؟زنددر ميكيست كه «
برخيز در را باز كن و به وى بگو: وارد شود. وى مردى «

است كه خدا و رسول او را دوست دارند و او هم خدا و 
  سلمه گفت: ام» رسول را دوست دارد.

فداى تو يا رسول اللَّه! اين كيست كه ه ب پدر و مادرم«
  اش  اى و اين چنين در باره تو هنوز او را نديده

  فرمود:  )وآلهعليهاهللا(صلي پيامبر» فرمايي؟مي
سلمه! آرام باش! اين مردى نيست كه سفيه باشد اى ام«

ترين و زود عصبانى شود. وى برادر و پسر عمو و محبوب
سلمه با سرعتى براى باز كردن ام » مردم است نزد من.

سر ا پيچيد و نزديك بود ب شدامنه ب شدر رفت كه پاي
  . موقعى كه در را گشود با على بن به زمين خورد

طالب مواجه شد. آن حضرت وارد خانه نشد تا ابى
جايگاه خود ه ب سلمهام موقعى كه يقين پيدا كرد

رسول خدا ه شد و بمنزل گاه داخل آن ه است.بازگشت
  : سالم داد )وآلهعليهاهللا(صلي
 »اللَّه و بركاته ةالسالم عليك يا رسول اللَّه و رحم«

  در جوابش فرمود:  )وآلهعليهاهللا(صلي پيامبر
 السالم)(عليهعلى !» و عليك السالم يا ابا الحسن، بنشين«

ه نشست و همچنان ب )وآلهعليهاهللا(صلي در حضور پيامبر
اي كه داشت خواستهكرد از اظهار اه ميزمين نگ

زير افكنده و ه كشيد، لذا سر خود را بخجالت مي
گفت. پيامبر از قلب على آگاه بود، لذا به وى سخنى نمي

  فرمود: 
كنم كه حاجتى طور گمان مييا ابا الحسن! من اين«

داشته باشى، چه مانعى دارد، حاجت قلبى خود را بگو، 
  : فرمودعلى  !»من روا خواهد شدزيرا حاجت تو نزد 

دانى كه فدايت يا رسول اللَّه! تو ميه پدر و مادرم ب«
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از عمويت ابو طالب و فاطمه بنت اسد  خودت مرا
من كودكى بودم و عقلى (در سن شش سالگي) گرفتى، 

 ينداشتم، تو مرا با خويشتن هم غذا كردى، تو درباره
طالب و مادرم  من از لحاظ نيكويي و شفقت از پدرم ابو

 يوسيلههمرا بوند فاطمه بنت اسد افضل و برترى، خدا
تو و در دست تو هدايت نمود، خدا مرا از آن حيرت و 

هايي كه پدران و عموهايم دچار بودند نجات سرگرداني
داد، يا رسول اللَّه! تو در دنيا و آخرت براى من ذخيره و 

م با اين همه يا رسول اللَّه! من دوست دار پناگاه هستى.
 همسرياى خانه و  من فرموده هرعايتى كه نسبت ب

داشته باشم كه با او انس بگيرم. يا رسول اللَّه! من نزد 
را  السالم)(عليهاام تقاضا دارم كه دخترت فاطمه  تو آمده

» پذيرى؟براى من تزويج نمايي، آيا اين تقاضا را مي
 خوشحالى درخشيد. از شدت )وآلهعليهاهللا(صلي يامبرپصورت 

  فرمود: السالم)(عليهعلى به 
تو ه يا ابا الحسن! آيا تو چيزى دارى كه من فاطمه را ب«

  : پاسخ دادعلى » بدهم؟
فدايت اوضاع زندگى من از تو مخفى ه پدر و مادرم ب«

من فقط يك شمشير و يك زره و يك شتر دارم  نيست.
» ندارم.ها چيزى كشم. من غير از اينكه با آن آب مي

  فرمود:  )وآلهعليهاهللا(صليرسول خدا 
خواهى نيستى، زيرا مي نيازبييا على! تو از شمشيرت «

با آن در راه خدا جهاد كنى و با دشمنان خدا بجنگى، 
ها و كه آب از براى درخت خرماشتر خود را براى اين

ات بكشى و بار سفر را به پشت آن بگذارى الزم  خانه
اى كه دارى براى تو  مه را با همان زرهمن فاط دارى.

قبل از تو چند نفر از مردان اين ولي  4 نمايم.تزويج مي
گفتم فاطمه ميه تقاضا را داشتند، ولى هر گاه من ب

اى صبر كن تا من  چند دقيقه توكرد، ميلى مي اظهار بى
نزد فاطمه  )وآلهعليهاهللا(صليپيامبر .» نزد او بروم و برگردم

رفت، بانو از جاى بر خاست و عباى پدر را  السالم)(عليها
هاى آن حضرت را در آورد، آب آورد و  گرفت و نعلين

گاه هاى خود شستشو داد آنرا با دست ايشانپاهاى 
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  مبر فرمود: اپي نشست.
  گفت:  السالم)(عليها فاطمه »اى فاطمه!«
  فرمود: پدر »بله پدر!«
كه تو قرابت و فضيلت و طالب كسى است على بن ابى«

دانى، من از خداى سبحان را مي سبقت در اسالم وي
ترين خلق را براى بهترين و محبوبو ام كه ت خواسته

طالب اى فاطمه! حضرت على بن ابى خود تزويج كند.
داراى  ؛خدا ايمان دارده ب: داراى هشت خصلت است

اى مثل تو دارد  زوجه ؛باشدداراى حكمت مي ؛علم است
 ؛دارد (خواهد داشت)و فرزندى مثل حسن و حسين 

 ؛كندنهى از منكر مي ؛باشدمعروف ميه داراى مقام امر ب
اى فاطمه! ما اهل  نمايد.طبق قرآن مجيد قضاوت مي

ما عطا كرده، آن ه بيتى هستيم كه خدا هفت خصلت ب
احدى قبل از ما عطا نفرموده است و ه خصلت را ب  هفت

مبر ما كه اها را درك نخواهد كرد، پياحدى بعد از ما آن
مبر ما كه اوصى پي ؛پدر تو باشد بهترين پيامبران است

حضرت  ؛باشدشوهرت على باشد بهترين اوصياء مي
باشد بزرگ شهيدان و از ما حمزه كه عموى پدر تو مي

  جعفر طيار كه با دو بال خود در بهشت پرواز  ؛است
زندان و دو سبط حسنين كه فر؛ باشدكند از ما ميمي

(اي فاطمه!)  5روند از ما هستند.شمار ميه اين امت ب
گويي نموده؛ تو چه و  على در باره ازدواج با تو گفت

ساكت شد و صورت  السالم)(عليهافاطمه  »دانى؟صالح مي
رضايت  )وآلهعليهاهللا(صليپيامبر  بر نگردانيد. پدرخود را از 
  را از صورتش دريافت، لذا برخاست و فرمود: دخترش 

دليل بر رضايت وى خواهد  اللَّه اكبر! سكوت فاطمه«
خوشحال و خندان نزد علي  )وآلهعليهاهللا(صليپيامبر » بود.
برگشت و او را از رضايت دخترش آگاه ساخت  السالم)(عليه

و بعد جريان نزول سيطائيل و جبرائيل كه قبل از آمدن 
اتفاق افتاده بود را براي او شرح داد و بعد  السالم)ليه(ععلي 
  فرمود:

» تو اجراء خواهم كرد. يمن امر پروردگارم را درباره«
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به انس بن  زمان، اول ذي الحجه سال دوم هجري بود.

  مالك فرمود:
جبرئيل از جانب خدا براى من دستور آورد كه دخترم «

ادامه سپس  .»طالب تزويج كنمفاطمه را به على بن ابى
  : داد
اى از  برو ابا بكر و عمر و عثمان و طلحه و زبير و عده«

انس آنان را دعوت به مجلس عقد  !»انصار را حاضر نما
نمود. آنان كه آمدند پيامبر  السالم)(عليهماو علي  فاطمه

  چنين خطبه خواند:اين )وآلهعليهاهللا(صلي
  ل ستايش مخصوص پروردگارى است كه در قبا«

 گيرد، و به هاى خود مورد ثناى بندگان قرار مىنعمت
كنند و به  قدرتش مخلوق او را پرستش مى يواسطه

اى كه بر جهان تكوين دارد مورد  سبب سيطره و سلطه
گيرد، از عقابش همه هراسان، و به  اطاعت قرار مى

اند، فرمانش در آسمان و  نعمت و رحمتش تمامى راغب
خدايي كه با نيروى خود آفريدگان  زمين نفوذ دارد، آن

 يرا پديد آورده است، دستورات و فرامين خود را وسيله
امتياز بين مخلوقش قرار داده است كه هر كس اوامر او 

 ستورهايرا اجرا كند فضيلت داد بر كسى كه در قبال د
عزّت  يوى سركشى كند، و خداوند دين خود را وسيله

مبر خود محمد ابه سبب پيمخلوقش قرار داده و آنان را 
   .گرامى داشته است

ازدواج را نوعى از نسب  يخداوند، خويشاوندى به وسيله
و فاميلى قرار داده است و ازدواج از نظر قانون تكوين و 
تدوين الهى يك امر واجب و يك دستور عادالنه و نيكى 

ازدواج  يمنظور گرديده است نسل مخلوقات به وسيله
 يپديد آمده است، و بر طبق فطرت آفرينش، كّليه

اند، و لذا خداوند تبارك و  مردم ملزم به انجام ازدواج
اوست آن خدايي كه بشر را از آب «تعالى فرموده است: 

خلق فرموده و بين آنان نسبت و خويشاوندى قرار داده 
پس فرمان خدا به سوى » أ .است، پروردگار تو توانا است

                                                 
: و هو الَّذي خَلَقَ منَ الْماء بشَراً فَجعَلـه َنسـباً و صـهراً و    54فرقان/  أ 

 كانَ ربك قَديراً.
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ا، و حكم و قضايش به سوى تقدير وى جريان دارد، قض
اى است، و براى هر  براى هر حكم و قضايي اندازه

اى است در  اى مدتى است، و براى هر مدتى نوشته اندازه
تحت فرمان او، كه هر چه را بخواهد در آن نوشته 

نگارد و هر چه را كه بخواهد از آن نوشته محو  مى
   أ .ى نزد پروردگار استاصل يفرمايد، و نوشته مى

من امر فرموده كه فاطمه ه سپس بدانيد خداوند متعال ب
گيرم كه  را به على تزويج نمايم و من شما را گواه مى

به چهار  يهمهر  دخترم فاطمه را به على تزويج نمودم
صد مثقال نقره در صورتى كه على به اين امر رضايت 

واجبى كه  داشته باشد، بر حسب يك روش استوار و امر
پروردگار، فرض گرديده است، خداوند  ياز ناحيه

پراكندگى اين دو را جمع فرمايد، و اين ازدواج را براى 
ها را پاكيزه نمايد، و آنان مبارك گرداند، و نسل اين

فرزندهاى ايشان را كليدهاى رحمت و معادن دانش و 
حكمت و وسيله امنيت اجتماع اسالمى قرار دهد، اين 

گويم، و براى خود و شما از خداوند طلب  را مىمطلب 
  » 6.كنم آمرزش مى

  مراسم عروسي در آسمان

رمضان سال دوازده  20خداوند قبال در شب معراج (
 بعثت) نزد سدرة المنتهي در آسمان هفتم علي و فاطمه

ي را به عقد يكديگر در آورده بود. و همه السالم)(عليهما
سدرة ه و ب7شاهد گرفت.مالئكه را بر اين ازدواج 

  : ه بودالمنتهى فرمود
چه را كه در و گوهر و مرجان دارى براى فاطمه آن«

ها گاه حوريان بهشتى سبقت گرفتند و آنآن !»نثار كن
  گفتند:با افتخار را جمع نمودند و 

و اينك و » باشند.ها از نثارهاى فاطمه زهراء مياين«

                                                 
و  يمحواْ اللَّه ما يشَاء و يْثِبت، أَجلٍ كتَاب    لكلُ: 39و  38رعد /  أ 

 هندتَابِعاْلك أُم.  
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و  براي فاطمه )وآلهعليهاهللا(صليهمزمان با عقدي كه پيامبر 

مالئكه و ساكنين ه بخواند خداوند  السالم)(عليهماعلي 
بهشت دستور داد كه بهشت را با درخت و ميوه و 

بهشت را مأمور كرد تا  باد قصرهاى آن را زينت نمايند.
انواع و اقسام عطر و بوى خوش را در بهشت منتشر 

طه  يكه: سوره حور العين بهشتى را دستور داده نمايد.
و يس و حمعسق (قصص، نمل، شعرا) ها  و طاسين
را تالوت كنند، سپس منادى از زير عرش ندا (شوري) 
  :در داد

طالب آگاه باشيد كه امروز روز عروسى على بن ابى«
گيرم كه فاطمه دختر محمد است من شما را شاهد مي

رضايت خودم تزويج ه طالب برا براى على بن ابى
ابر سفيدى را فرستاد تا لؤلؤ و  وندگاه خداآن» نمودم.

قدرى ه ب مالئكهو  .زبرجد و ياقوت بر سر ايشان نثار كرد
سپس  8داندها برگرفتند كه كسى غير از خدا نمياز آن

و  برداشت.ل بهشت نُفرَاز سنبل و َقجبرئيل برخواست و 
  داد.  )وآلهعليهاهللا(صليفرود آمده به پيامبر 

  ى در بهشت ندا كرد:بعد مناد
  اى مالئكه و ساكنين بهشت من! ازدواج على بن «

طالب را كه حبيب محمد است با دختر محمد ابى
ام،  ايشان تبريك گفتهه تبريك بگوييد، زيرا من هم ب

ترين زنان را  آگاه باشيد كه من بعد از پيامبران محبوب
  راحيل گفت:  »ترين مردان تزويج نمودم.براى محبوب

بينيم در  كه ما مىپروردگارا! چه بركتى بيشتر از اين«
خداى » اى عطا خواهى كرد؟ ايشان دادهه بهشت ب
  فرمود: 

دهم اين است كه ايشان ميه بركت بيشترى كه ب«
ايشان با محبت من زندگى خواهند كرد و ايشان را براى 

عزت و جالل خودم ه ام، ب خلق خود حجت قرار داده
آورم و نسلى از  وجود مىه ز ايشان بقسم من مخلوقى ا
كنم كه خزانه داران زمين و معدن علم ايشان ايجاد مي

 يوسيلهه باشند، بعد از پيامبران بو طرفداران دين مي
گاه خداوند آن» 9نمايم.آنان بر خلقم اتمام حجت مي
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معين فاطمه زهراء  يدرخت طوبى را در عوض مهريه
و  10.على قرار دارد در منزل بهشتى و آن را نمود

نيز  وقرار داد، ايشانيك چهارم دنيا را مهريه همچنين 
دشمنان  لذا فاطمه اش نمودبهشت و دوزخ را مهريه

خويشتن را در دوزخ و دوستان خود را در بهشت داخل 
كس كه با بغض فاطمه و  و از آن طرف هر 11نمايد.مي

حرام كاري راه برود تا قيام قيامت  زمينفرزندانش روى 
  12ست.مرتكب شده ا

  مراسم عقد

 علينزد ي عقد، بعد از اجراي صيغه وآله)عليهاهللا(صليپيامبر 
  را گرفت و فرمود:  شدستو آمد  السالم)(عليه
على بركة اللَّه، و  بسم اللَّه، برخيز و اين دعا را بخوان:«

!لَى اللَّهع كَّْلتَتو ،ةَ إِلَّا بِاللَّهال ُقو ،اللَّه علي سپس » ما شاء
گاه نشانيد، آن السالم)(عليها فاطمهآورد و نزد  را السالم)(عليه

  فرمود: 
باشند. ترين خلق تو ميبار خدايا! اينان نزد من محبوب«

ه ب را خير و بركتتو ايشان را دوست داشته باش، و 
فرزندانشان عطا بفرما، ايشان را محفوظ بدار، پروردگارا! 

تو ه ايشان را از شر شيطان رجيم ب يمن ايشان و ذريه
  فرمود:  ه اماممبر باپيگاه آن 13»سپارممي
برخاست و زره خود  امام !»برخيز و زره خود را بفروش«
وقتي . فروختبه عثمان بن عفان  14به پانصد درهمرا 

  عثمان گفت:ها را تحويل گرفت امام پول
يا ابا الحسن! من از تو نسبت به اين زره سزاوارتر «

 .»ها از من سزاوارترىاين پوله نيستم، ولى تو نسبت ب
  : امام فرمود

  گفت: عثمان  !»آرى«
امام نزد  .»كنمتو هديه ميه پس من اين زره را ب«

ها را به حضرت داد و در پولآمد و  )وآلهعليهاهللا(صلي پيامبر
 15ضمن جريان عثمان را به اطالع حضرت رساند.

 السالم)(عليه عليها را در كنار خود ريخت و از پول حضرت
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چيزي به  و ايشان) نيزنپرسيد كه چه مبلغ پول است، 

يك مشت از آن  )وآلهعليهاهللا(صلي پيامبر حضرت نگفت.
ها ل را خواست و پولكه بالها را گرفت و پس از اينپول

  او فرمود: ه را به وى داد ب
پس از آن  !»اين پول براى فاطمه عطر خريدارى كنبا «

ها پر كرد و به ابوبكر داد هر دو مشت خود را از آن پول
  و به وى فرمود: 

اين پول را براى فاطمه لباس و اثاثيه منزل خريدارى «
عمار بن ياسر و گاه آن 16درهم بود. 63مقدار آن، !» نما

 گروه ديگرى از اصحاب را همراه ابوبكر روانه كرد.
هنگامى كه وارد بازار شدند اشياء مورد نظر را در نظر 

ها را پسند خريدند تا ابوبكر آنگرفتند ولى نمىمي
ها خريدند عبارت چه آن. آنشدگاه خريده مينمايد، آن
  بود از: 

اب به چهار مبلغ هفت درهم، يك نقه يك پيراهن ب
مشكى خيبرى، يك تخت كه وسط  يدرهم. يك قطيفه

آن را با ليف خرما بافته بودند، دو عدد تشك كه يكى از 
ها را از ليف خرما و ديگرى را از پشم پر كرده بودند، آن

ها را با تعداد چهار متكا از پوست طائف كه وسط آن
پشمى، يك  يعلف اذخر پر كرده بودند، يك پرده

حجرى (نام شهرى است در يمن)، يك دست حصير 
مسى، يك ظرف آب خورى  يآسياى دستى، يك باديه

چوبى براى شير، يك  يكه از پوست بود، يك كاسه
دود، يك سبوى سبز و انقير  يمشك آب، يك آفتابه

   هاى سفالى. كوزه
ها اشياء را خريدند ابوبكر مقدارى از آناين هنگامى كه 

ها را اصحاب پيامبر خدا آنرا برداشت و ما بقى 
حركت  )وآلهعليهاهللا(صليپيامبر منزل  به طرفبرداشتند و 

عرضه كردند ه حضرت ها را بموقعى كه آننمودند. 
  كرد و دست خود زير و رو ميه ها را بآنايشان 

  فرمود: مي
   »ها را براى اهل بيت من مبارك نمايد!خدا اين«
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  مراسم عروسي

مبر نماز امدت يك ماه با پي از عقد،پس  السالم)(عليه علي
نمود. و راجع منزل خويش مراجعت ميه خواند و بمي
 )وآلهعليهاهللا(صليرسول خدا ه ب السالم)(عليهاامر فاطمه ه ب

نزد ايشان آمد  روزي عقيل برادر امام گفت.چيزى نمي
  گفت:و 
 يا على! من براى هيچ نعمتى اين قدر خوشحال نشدم«

يا على!  اى. دختر محمد ازدواج كرده كه تو با فاطمه
كنى كه فاطمه را در پس چرا از رسول خدا تقاضا نمي
اجتماع شما  يوسيلهه اختيار تو بگذارد تا چشمان ما ب

  على فرمود: » روشن شود؟
آرى، من خيلى مايلم كه اين آرزو بر آورده شود، هيچ «

» كشم.خجالت مي مانعى در كار نيست، ولى از پيامبر
  عقيل گفت: 

حضور رسول خدا ه خدا قسم، برخيز و با من به تو را ب«
به همراه عقيل برخواستند تا نزد  السالم)(عليهعلي  »بيا!

ايمن كنيز در بين راه با امبيايند كه  )وآلهعليهاهللا(صلي پيامبر
 ند.مواجه شدو پرستار حضرت (از زمان وفات آمنه) 

 ايمنند، امرا از تصميم خود آگاه نمود موقعى كه وي
  گفت: 

شما اين عمل را انجام ندهيد، بگذاريد ما زنان اين «
مطلب را با آن حضرت در ميان بگذاريم زيرا سخن زنان 

پس » در اين باره بهتر در دل مردان جاى خواهد گرفت.
 هسلمه رفتنزد امبه تنهايي  السالم)(عليهعلي از اين جريان 

 زنان پيامبر ،از اين موضوع آگاه نمود، وى همو او را 
حضور ه آنان ب كرد.و جمع نمود را آگاه  )وآلهعليهاهللا(صلي

  و پس از  رسيدندعايشه بود  يكه در خانهحضرت 
. ام ايمن به كه در اطراف آن حضرت حلقه زدنداين

  گفت: وآله)عليهاهللا(صلي نمايندگي از همسران پيامبر
فداى تو! ما براى يك ه اللَّه! پدر و مادرمان بيا رسول «

ايم كه اگر خديجه زنده بود  موضوعى نزد تو آمده
 پيامبروقتى » شد.آن روشن مي يوسيلهه چشمانش ب



 (عليهاالسالم) زندگاني حضرت فاطمه /  20

 
شنيد چشمانش به را  السالم)(عليهانام خديجه  )وآلهعليهاهللا(صلي

  فرمود: اشك نشست. 
ن موقعى مثل خديجه پيدا نخواهد شد. خديجه در آ«

ه نمودند مرا تصديق كرد، مرا ب  كه مردم مرا تكذيب
پيشرفت دين خدا يارى راه  ثروت خود در يوسيله
قصر  يمن دستور داد خديجه را دربارهه خدا ب نمود.

زمردى كه در بهشت دارد و هيچ رنج و زحمتى در آن 
  گفت:  ايمنام .»نيست بشارت دهم

فداى تو باد! آرى ه بيا رسول اللَّه! پدر و مادر ما «
يد، ولى در عين يفرماطور بود كه شما ميخديجه همين

سوى رحمت پروردگار خويشتن رفت. خدا ه حال او ب
اين نعمت را براى آن مبارك نمايد و ما را هم با او در 

 17»درجات بهشتى و رضوان و رحمت خود جاى دهد.
  بعد ادامه داد:

كبرا زنده بود چشمش  ياگر خديجه !يا رسول اللَّه«
على دوست  شد.زهرا روشن مي براى عروسى فاطمه

را ببرد، ما تقاضا داريم چشم فاطمه را  دارد كه فاطمه
على روشن كنى و ايشان را در اختيار يكديگر ه ب

-اهللا(صليپيامبر » هاى ما هم روشن گردد.بگذارى تا چشم

  فرمود:  )وآلهعليه
كند خود را از من مطالبه نمي يپس چرا على زوجه«

   !»بردمدر صورتى كه من اين انتظار را از على مي
  ايمن پاسخ داد:ام
   فرمود: )وآلهعليهاهللا(صليپيامبر » كشد.از شما خجالت مي«
سراغ على ه ب ايمناموقتى  !»برو على را نزد من بياور«

 پاسختا  آمدن اوسترفت ديد آن حضرت در انتظار 
ايمن را لذا تا امام ام. درا برايش بگوي )وآلهعليهاهللا(صلي پيامبر
  فرمود: ديد 

  : ام ايمن گفت »چه خبر؟«
 السالم)(عليهعلي » .به دنبال تو فرستاده استپيامبر خدا «

رسيد و سالم نمود و ايشان  )وآلهعليهاهللا(صليخدمت پيامبر 
و به  هبرخاستپاسخش را گفت. همسران حضرت 

حضرت حضور در  السالم)(عليهعلي هاى خود رفتند.  حجره
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سؤال مبر اپي .كردزمين نگاه ميه باز شرم  ونشست 
  : نمود

» ات را در اختيارت بگذارم؟ آيا دوست دارى كه زوجه«
پاسخ نگريست زمين ميه طور كه بهمان السالم)(عليهعلي 
  : داد
 )وآلهعليهاهللا(صليپيامبر !» فدايت باده پدر و مادرم ب بله!«

  فرمود: 
تو بر  يبسيار خوب، امشب يا فردا شب اين خواسته«

از شوق از  ييدنيابا  السالم)(عليهعلي  .»آورده خواهد شد
رو  )وآلهعليهاهللا(صليپيامبر سپس  18نزد حضرت خارج شد.

  و فرمود:  نمود به زنان
  سلمه گفت: ام» كيست اينجا؟«
  فرمود: » زينب و فالن و فالن.من و «
هاى مرا براى پسر عمويم على و دخترم  يكى از حجره«

  ام سلمه گفت: » يد.يآماده نما ءفاطمه زهرا
 )وآلهعليهاهللا(صليپيامبر » ها يا رسول اللَّه؟ كدام حجره«

  فرمود: 
زنان خويشتن دستور داد تا خود ه گاه بتو، آن يحجره«

ام سلمه  وازم عروسى را مهيا كردند.را زينت نمودند و ل
  : پرسيد السالم)(عليهافاطمه از 
   فاطمه »اى؟ آيا عطرى از براى خود ذخيره نموده«

  فرمود:  السالم)(عليها
يك شيشه عطر آورد و مقدارى از آن  گاه بانوآن !»آرى«

ييد، بوسلمه كه آن را امريخت،  سلمهامدر ميان دست 
استشمام نمود كه نظيرش را تا به حال از آن عطري را 

   سؤال نمود: السالم)(عليها نبوييده بود لذا از فاطمه
  فرمود: حضرت  »اى؟ اين عطر را از كجا آورده«
(منظور جبرئيل است كه به صورت هر گاه دحيه كلبى «

حضور ه بآمد) مي )وآلهعليهاهللا(صلياين شخص نزد پيامبر 
  فرمود: من ميه حضرت بآن آمد مي رسول خدا

من پشتى را براى او  !»پشتى براى عموى خود بگذار«
  نهادم، سپس چيزى از ميان لباسهاى وى فرو مي
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  داد تا آن را جمع من دستور ميه ريخت و بمي
  از رسول خدا  السالم)(عليهگاه علي آن» كردم.مي
  پرسيد: مي )وآلهعليهاهللا(صلي
  فرمود:مي پيامبر » د؟ريزچيست كه فرو مي«
  » ريزد.هاى جبرئيل فرو ميعنبرى است كه از بال«

يا على! «فرمود:  السالم)(عليهبه علي  وآله)عليهاهللا(صليپيامبر 
غذاى فراوانى براى عروسى و اهل و عيال خود درست 

ما، خرما و روغن  يعهدهه كن! يا على گوشت و نان ب
مقدارى خرما  و رفت السالم)(عليه علي !»تو يعهدهه هم ب

هاى خود را باال زد و مبر آستيناو روغن خريد و پي
كه ريخت تا اينها را خرد نموده در ميان روغن ميخرما

گاه يك گوسفند آنغذايي عربي، درست شد. » حيس«
فرستاد. گوسفند ذبح شد و  السالم)(عليه عليچاق براى 

پيامبر بعد گشت. هاي زيادي نيز براي امام پخته نان
  فرمود:  السالم)(عليه ه عليب )وآلهعليهاهللا(صلي
عروسى خود   هر كسى را كه دوست دارى براى غذاى«

شد. مسجد پر وارد مسجد  السالم)(عليه علي !»دعوت كن
خجالت كشيد كه گروهى را بود از جمعيت بود. امام 

 ، لذا باالى بلندىدو گروهى را دعوت ننماي ددعوت كن
  جا بود رفت و ندا داد: كه در آن

 !»مند شويد عروسى فاطمه بهره يبياييد و از وليمه«
از كثرت جمعيت  السالم)(عليه عليآمدند، جمعيتي زيادي 

متوجه مبر اكشيد، وقتى پيو كمبود غذا خجالت مي
  شد فرمود:ايشان لت اخج
غذاى شما ه ب وندكنم كه خدايا على! من دعا مي«

آن گروه كه بيشتر از چهار هزار نفر بودند » بركت دهد.
تا آخرين نفر از غذا و آب خوردند و آشاميدند تا همه 

   عليآنان براى  !سير شدند و از غذا چيزى كم نشد
  مبر ابعد پي دعاى خير و بركت نمودند. السالم)(عليه
ى را پر از غذا نمودند يها كاسهتا  داددستور  )وآلهعليهاهللا(صلي
يك كاسه پر  فرستاد. و بعدها را براى زنان خويش نو آ

  از غذا نمود و فرمود: 
هنگامى كه آفتاب » اين براى فاطمه و شوهرش باشد.«
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  سلمه فرمود:ام بهغروب رسيد ه نزديك ب
ام سلمه رفت و حضرت زهراء  !»فاطمه زهراء را بياور«

هايش بزمين را در حالى آورد كه پر لباس السالم)(عليها
قدرى عرق ه شد، و از روى پدر بزرگوارش بكشيده مي

او ه پيامبر خدا ب» زمين خورد.ه ريخت كه بلت مياخج
  فرمود: 

 »خدا تو را در دنيا و آخرت از زمين خوردن نگاهدارد«
 ،در مقابل پدر خود رسيد السالم)(عليهاموقعى كه فاطمه 

  السالم)(عليهنقاب را از صورت آن بانو برداشت تا على پدر 
دست  )وآلهعليهاهللا(صليپيامبر سپس  را ديد. بانوصورت آن 

   عليرا گرفت و در ميان دست  السالم)(عليهافاطمه 
  و فرمود:نهاد  السالم)(عليه
پيامبر را براى تو مبارك  يا على! خدا قدم اين دخترِ«

اى است، اى فاطمه!  خوب زوجه ،كند! يا على! فاطمه
  و عملى برويد تانمنزل سويعلى خوب شوهرى است، 
گاه به آن )وآلهعليهاهللا(صليپيامبر  »انجام ندهيد تا خود بيايم.

المطلب و زنان مهاجرين و انصار دستور داد دختران عبد
حركت نمايند اظهار فرح و  السالم)(عليهاتا با فاطمه 

د تكبير بگويند، حمد ننجز بخواخوشحالى كنند، ر
جاى آورند، ولى سخنى نگويند كه خدا ه خداى را ب

خود را  قاطر )وآلهعليهاهللا(صليبعد از آن پيامبر  ناراضى باشد.
 السالم)(عليهافاطمه ه و ب نداختآورد و يك قطيفه روى آن ا

  فرمود: 
سلمان دستور داد تا مهار آن را ه گاه بآن »سوار شو!«

راند. از عقب ميرا  قاطربكشد و خود آن حضرت آن 
حمزه، عقيل، جعفر و اهل  همراه )وآلهعليهاهللا(صليپيامبر 

حركت  قاطربيت با شمشيرهاى كشيده از عقب 
  19نمودند.

رفتند و ام سلمه اين ارجوزه را آن بانو مي يزنان جلو
  خواند:مي
يارى خدا حركت كنيد، خدا را در ه من! باى كنيزان «

  هر حال شاكر باشيد.
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هاى خداى بزرگ شويد كه چه آفت و  يادآور آن نعمت

  ها را بر طرف نموده است.  ناراحتى
كه كافر بوديم هدايت نمود، خدا ما را بعد از اين

  ما نيرو بخشيد، ه ها بپروردگار آسمان
ه هايش ب و خالهزنان جهان حركت كنيد، عمه  با بهترينِ
  !فدايش باد

 يوسيلهه اى دختر آن كسى كه خداى بزرگ او را ب
  »وحى و پيامبرى برترى و فضيلت داد.

  خواند:عايشه نيز اين چنين شعر مي
اى زنان! معجز بپوشيد، و يادآور اين چيزهاى نيكو «

  ها است، شويد كه در اين محضر
 يههر بندياد آور پروردگار خلق شويد، زيرا ما را با 

  دين خود اختصاص داده است، ه شاكرى ب
حمد مخصوص خدايي است كه ما را برترى داد، شكر 

  مخصوص آن خدايي است كه مقتدر است، 
حركت كنيد كه خدا ذكر او را عطا  السالم)(عليهابا فاطمه 

باشد شوهرى كه پاك و پاكيزه ميه كرده و وى را ب
  اختصاص داده است.
نيز اين  )وآلهعليهاهللا(صليهمسر پيامبر  حفصه دختر عمر و

  خواند:چنين مي
فاطمه بهترين زنان بشر است، فاطمه داراى صورتى 

  باشد، چون قمر مي
هاى  آيه يواسطهه آن كسى كه ب يوسيلهه خدا تو را ب

   .زمر اختصاص داده شده برترى عطا نموده يسوره
نمود، يعنى على خدا تو را براى جوانى با فضيلت تزويج 

  طالب كه بهترين افرادى است كه حضور دارند.بن ابى
اى كنيزان من! فاطمه را ببريد، زيرا كه وى بزرگوار و 

  »دختر شخصى عظيم الشأن است.
  گونه سرود:معاذه، مادر سعد بن معاذ هم اين

كنم گويم، هر چه بادا باد؛ و خير را ياد ميسخني مي«
  سازم.و آن را آشكار مي

محمد بهترين بني آدم است؛ در او نه كبري است و نه 
  سبكي.
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به لطف او ما رشد خود را شناختيم؛ پس خداوند  به او 

  پاداش خير دهد!
و ما با دختر پيامبر هدايت و صاحب شرف هستيم كه 

  در (دل) آن پيامبر آرام گرفته است!
بينم اش بلند آوازه است. پس نمياي كه ريشهدر سايه
  »20كه همسان او باشد.چيزي 

صدايي  )وآلهعليهاهللا(صليدر بين راه بود كه رسول خدا 
 شنيد، ناگاه ديد جبرئيل و ميكائيل هر كدام با هفتاد

  از اينان سؤال نمود:اند، پيامبر  هزار ملك آمده
  : پاسخ دادند» ايد؟ زمين آمدهه براى چه ب«
طالب ايم فاطمه زهراء را براى على بن ابى ما آمده«

  سپس جبرئيل و ميكائيل و رسول خدا  .»ببريم
آن تعداد از فرشتگان، آن  21د.تكبير گفتن )وآلهعليهاهللا(صلي

شب را تا صبح به تسبيح و تقديس خداوند مشغول 
 وارد السالم)(عليهماو علي  فاطمهكه پس از اين 22بودند.

آن و فرش  شده بودكف خانه شن گسترده  ند،منزل شد
كه پر  بود پوستمتكايي نيز از و بود پوست گوسفندى 
شده ديوار زده ه و چوبى هم ب ي خرما.شده بود از شاخه

  23شده بود. هآويخت  ه آنمشك ببود و بند 
 نيز السالم)(عليهعلي نشست و  يطرف يك السالم)(عليها فاطمه

كه از علت اينه هر كدام بكنار او نشست. اين دو 
آن  .ندكردزمين نگاه ميه ب ندكشيديكديگر خجالت مي

 بودند. بعد از مدتي )وآلهعليهاهللا(صليدو منتظر ورود پيامبر 
  فرمود: (از پشت درب) آمد و حضرت 

  : ندگفت» كيست اينجا؟«
 حضرت »يا رسول اللَّه! بفرمائيد، بسيار خوش آمديد«

طرف خويشتن  را يك السالم)(عليهاوارد شد و فاطمه 
  نشانيد و به وى فرمود: 

فاطمه برخاست ظرفى را  !»مقدارى آب نزد من بياور«
مقدارى از حضرت آورد، پدر حضور ه پر از آب كرد و ب

آن آب را در دهان مبارك خود ريخت و پس از اينكه 
مضمضه نمود آن را در ميان كاسه ريخت و از آب كاسه 
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  آن بانو فرمود:ه ب ريخت و السالم)(عليهاسر فاطمه ه ب
وقتى نزديك آمد مقدارى از آن آب را  »نزديك من بيا!«

  او فرمود: ه پاشيد. سپس باو  يباالي سينه
وقتى برگشت مقدار ديگرى از آن آب را در  !»برگرد«

پس سبدى را باز كرد و س 24.ميان دو كتف وى پاشيد
در ميان آن و گالبي مقدارى نان قندى و موز و كشمش 

  بود، فرمود: 
سپس يك گالبى را دو  .»جبرئيل است يها هديهاين«

و  السالم)(عليهعلى ه قسمت نمود، يك قسمت آن را ب
بعد و  25كرد. داد السالم)(عليهافاطمه ه قسمت ديگرش را ب

  فرمود:
ترين خلق است نزد من، بار خدايا! اين دخترم محبوب«

ترين است كه محبوب پروردگارا! اين على برادر من
بار خدايا! اين على را ولى و مطيع  مخلوق است نزد من.

 »خود قرار بده و اهل و عيالش را برايش مبارك بگردان!
  پس از اين سخنان فرمود: 

ات برو! بركت و رحمت خدا  يا على! اكنون نزد زوجه«
» 26كه پسنديده و با عظمت است بر شما اهل بيت باد!

هجري زفاف صورت گرفت. آن محرم سال سوم  21
نه سالش تازه تمام شده  السالم)(عليها زمان حضرت فاطمه

  27بود.
آن شب را نزد امام علي و حضرت اسماء بنت عميس 

ماند و تصميم داشت تا يك هفته  السالم)(عليهما فاطمه
  جا بماند. آن السالم)(عليهاطبق وصيت حضرت خديجه 

. آمدبه خانه دامادش  )وآلهعليهاهللا(صليصبح روز بعد پيامبر 
  به وى فرمود: را ديد كه كنار درب ايستاده است. اسماء 

اى، در صورتى كه مردى در  جا ايستادهبراى چه اين«
  : اسماء گفت» ميان اين حجره است؟

شوهر  يخانهه فدايت هر گاه دخترى به پدر و مادرم ب«
ا انجام هاى او ر برود احتياج به زنى دارد كه خواسته

ام كه اگر فاطمه فرمانى داشته  جا ايستادهدهد. من اين
  و بعد ادامه داد:» باشد ببرم.

نمود، به او  هنگامى كه خديجه وفات كرد گريه مى
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  گفتم: 
كنى؟ تو  تو سرور زنان دو عالم هستى و گريه مى«

همسر رسول خدا هستى كه پيامبر با زبان خودش به تو 
  گفت:  »كنى؟ لى گريه مىبهشت داده است و يوعده

چرا گريه نكنم در حالى كه هر دخترى در شب «
زفافش نياز به زنى دارد كه مراقبش باشد و بدون سر و 

ترسم فاطمه  صدا نيازهايش را برآورده كند و من مى
من به او  »بزرگ شود و چنين كسى را نداشته باشد.

  اطمينان دادم: 
من اين عهد باشد كه اگر تا  ياى خاتون من! بر ذمه«

چه را كه يك مادر براى دخترش آن زمان زنده بودم، آن
وقتى پيامبر داستان عهد و  »دهد انجام دهم. انجام مى
به اشك  چشمانشبا خديجه شنيد، را  اسماءپيمان 
   :دعا كرداو و براى  28نشست

و  علي» دا حوائج دنيوى و اخروى تو را روا نمايد.خ«
. موقعى كه ندزير عبا خوابيده بود السالم)هما(عليفاطمه 

تصميم  ندو اسماء را شنيد )وآلهعليهاهللا(صليپيامبر گفتگوى 
حضرت در حالي كه با خود ولى  ندكه برخيز ندگرفت

ظرف شيري داشت ديگر وارد شده بود؛ وقتي متوجه 
خواهند از جاي خود به احترام حضرت ها ميشد آن

  برخيزند، فرمود:
حق آن حقى كه من بگردن شما دارم از يك ديگر ه ب«

آن دو به بستر خود  »جدا نشويد تا من نزد شما بيايم.
نشست و پاهاى  هاآنحضرت آمد و باالى سر برگشتند. 

پاى راست  السالم)(عليه عليخود را زير عبا داخل نمود. 
نيز  السالم)(عليهاو فاطمه  را بسينه خويش چسباند حضرت

 ه اينبآن دو را بسينه خود چسبانيد. يشان پاى چپ ا
در  29.ندوسيله پاهاى مبارك آن حضرت را گرم نمود

  سؤال نمود: السالم)(عليههمان حال از علي 
  : فرمود السالم)(عليهعلي  »زن خود را چگونه يافتى؟«
از بعد » براى اطاعت خدا بهترين يار و معين است.«

  فاطمه  :راجع به على پرسش نمود السالم)(عليهافاطمه 
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  گفت:  السالم)(عليها
دعا كرد  )وآلهعليهاهللا(صليرسول خدا  !»بهترين شوهر است«
  :كه
قلب ايشان را  !بار خدايا! يگانگى ايشان را محفوظ بدار«

هاى ايشان را با فرزندانشان وارث !گر مهربان فرمايبا يكد
ايشان عطا ه كى ببهشت برين قرار بده، نسل پاك و مبار

 يبفرما، خير و بركت در فرزندان ايشان قرار بده، ذريه
سوى اطاعت ه ايشان را پيشوايانى قرار بده كه مردم را ب

تو راهنمايي كنند، دستور به امورى دهند كه مرضى تو 
داد و  السالم)(عليها و بعد قسمتي از شير را به فاطمه» باشد.
  فرمود:

  و قسمتي ديگر را به علي » پدرت فدايت! بنوش!«
  داد و فرمود: السالم)(عليه
  گاه رسول خدا آن» پسر عمويت فدايت! بنوش!«

  او فرمود:ه اسماء دستور خروج داد و به ب )وآلهعليهاهللا(صلي
مبر برخاست كه اوقتى پي». تو جزاى خير دهده خدا ب«

  گفت:  ه ايشانب السالم)(عليهابرود فاطمه 
طاقت اداره كردن امور خانه را ندارم، پدر جان! من «

يك كنيز براى من بگير تا در امور خانه معين و ياور من 
  در جوابش فرمود:  وآله)عليهاهللا(صليپيامبر » باشد.

تو عطا ه آيا دوست ندارى كه چيزى بهتر از خادم ب«
  فرمود:  السالم)(عليهافاطمه  »كنم؟

پيامبر » خواهم.ميچه از خادم بهتر است آن !آرى !بگو«
  فرمود:  )وآلهعليهاهللا(صلي
مرتبه الحمد  33مرتبه سبحان اللَّه و  33در هر روزى«

مرتبه اللَّه اكبر بگو. اين صد مرتبه كار زبان 34اللَّه و 
 است، ولى در ميزان عمل داراى هزار ثواب خواهد بود.

اگر تو اين اذكار را هر روز صبح بگويي خدا  !اى فاطمه
  »30.دار خواهد شد ور دنيوى و اخروى تو را عهدهام

دستور پيامبر خدا با ه پس از اين جريان حضرت على ب
  31كرد. زفاف السالم)(عليهافاطمه 
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  غصب فدك

  مقدمه 

هاى فراوان و  اى است آباد، داراى نخل دهكدهفدك 
در قسمت شرقى منطقه خيبر كه هاى كشاورزى،  زمين

   .واقع است
صه پسر حيبه خيبر رسيد، م )وآلهعليهاهللا(صليوقتى پيامبر 

مسعود را نزد يهوديان فدك فرستاد تا آنان را به اسالم 
فرا خواند. جواب مثبت ندادند و سهل انگارى كردند. اما 

هايشان افتاد و پس از فتح خيبر بيم و هراس در دل
چون خيبر در برابر فرستادند و هم حضرتنزد پيكي 
  اى از فدك، از در مصالحه در آمدند. پيامبر  نيمه
چون مسلمانان، آن را از و آن را پذيرفت.  )وآلهعليهاهللا(صلي

راه پيكار به دست نياوردند و براى گرفتنش اسبى 
  فدك از آن پيامبر طبق قانون اسالم  نتاختند

  32شد. )وآلهعليهاهللا(صلي
نازل شد » أ ... حقَّه  َفĤت ذَا الُْقرْبى« يشريفه يسپس آيه

و جبرئيل امين منظور از نزديكان را حضرت فاطمه 
ي مفرسان شيعه و سني به گفته معرفى كرد. السالم)(عليها

را خواست و به او فدك را  دخترش ،)وآلهعليهاهللا(صلي پيامبر
 از آن پس، فدك به مالكيت حضرت زهرا 33عطا كرد.

درآمد و در زمان حيات پدر بزرگوارش در  السالم)(عليها
. عائدي فدك در سال اختيار آن حضرت قرار داشت

                                                 
  حق خويشان و نزديكان خود را بپرداز...: 38 / روم أ 
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  34شش هزار دينار بود.

  توطئه غصب 

  وقتي ابوبكر به خالفت رسيد، عمر به او گفت: 
خواهند، لذا علي ي دنيايند و غير آن را نميمردم بنده«

غنائم و فدك اش را از خمس و و خانواده السالم)(عليه
كه پيروانش وقتي متوجه اين محروم كن! تا اين

ي مفرط به دنيا و محروميت شدند، به خاطر عالقه
 35 »ها خواهند كرد.ي آن، او را ربرگزيدن آن و عالقه

فردى را از جانب چه عمر گفته بود انجام داد. ابوبكر آن
  خود به سرزمين فدك فرستاده و دستور داد تا 

جا اخراج كند. را از آن السالم)(عليها ءحضرت زهرا ينماينده
  نزد ابوبكر آمده و فرمود:  بانو ،در پى اين اقدام

ام را از  چرا مرا از ارث پدرى محروم نموده و نماينده«
جا را به دستور كه پدرم آنجا بيرون كردى، حال ايننآ

  ابوبكر گفت: » خدا براى من قرار داده بود؟
به عنوان ايمن را حضرت ام !»اهد بياوربر اين مطلب ش«

 :ايمن به ابي بكر گفتامآورد، شاهد 
اى  ،كه شهادت و گواهى بدهم بايد از توپيش از اين«

بپرسم: تو را به خدا قسم آيا اين فرمايش پيامبر  ،ابوبكر
ايمن يكى از زنان بهشتى ام«را قبول دارى كه فرمود: 

 ابوبكر پاسخ داد:  ؟»است
  گفت: ايمن ام !»قبول دارمآرى «
دهم كه خداوند عزيز و  بنا بر اين من نيز شهادت مى«

حقّ نزديكانت را «جليل بر پيامبر وحى فرستاد كه: 
نيز فدك را به دستور خداوند براى  پيامبر پس » أ !بده

نيز  السالم)(عليهعلي در همين حين امام » فاطمه قرار داد.
 السالم)(عليهانفع فاطمه وارد شد و به به مجلس ابوبكر 

اى نوشته و به  ابوبكر نيز مجاب شده و نامه .شهادت داد
و و قتي  در اين حال عمر وارد شد .حضرت زهرا داد

  چشمش به نامه افتاد پرسيد:

                                                 
  حقَّه  : آت ذَا اْلقُرْبى26اسراء/ أ 
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  : ابوبكر پاسخ داد »اين نامه چيست؟«
»عاى فدك را نموده و امايمن و علي براى او فاطمه اد

عمر بن خطّاب نامه را از دست حضرت  »شهادت دادند!
و پاره كرد!  ، تفي بر آن انداختگرفته السالم)(عليهافاطمه 

نيز گريان خارج شده در حالى  السالم)(عليهاحضرت زهرا 
  فرمود:  كه مى

مرا پاره كرد خداوند شكمش را پاره  يهر كه نامه«
نيز  )السالم(عليهي مسجد شد و امام علي ابوبكر روانه» كند!

خود را به مسجد رساند. حضرت ديد كه ابوبكر نشسته و 
اند. حضرت در مهاجرين و انصار اطرافش حلقه زده

  فرمود:  بكرخطاب به ابي
براى چه فاطمه را از ميراث پدرى او محروم ساختى «

كه او در زمان حيات رسول خدا مالك آن شده حال اين
  ابوبكر گفت:  »بود؟!

ه) مسلمين است، اگر شهودى را ء (مال هم اين فى«
در زمان حياتش به او بخشيده  بياورد كه رسول خدا

» قبول است و گر نه او هيچ حقّى در فدك ندارد.
  ضرت فرمود: ح
  ما خالف دستور خداوند  ياى ابوبكر، آيا درباره«

  گفت: ابوبكر  »كنى؟ مسلمانان حكم مى يدرباره
  فرمود: امام  !»نه اين طور نيست«
اگر در دست يكى از مسلمانان چيزى باشد و من ادعا «

كنم كه مالك آن هستم، تو از كداميك از ما درخواست 
  ابوبكر پاسخ داد:» ى؟ينما شهود مى

 !»كنم معلوم است كه فقط از تو طلب شاهد مى«
  فرمود: حضرت 

كه او كنى؛ با اين طلب شاهد مى پس چرا از فاطمه«
صاحب كرده و تا بعد از فدك را از زمان رسول خدا ت

كه از مسلمانان وفات او نيز مالك آن بوده، حال اين
 »كنى؟ درخواست شاهدى نمى ،كه مدعى هستند ،ديگر

  ابوبكر ساكت شده و مجاب گشت. عمر گفت: 
دست از اين سخنان بردار، كه ما قادر به   اى علي«
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بحث و احتجاج با تو نيستيم، اگر در اثبات اين مالكيت 

هدانى آورديد كه قبول است و گرنه فدك مال همه شا
مسلمين بوده؛ نه تو و نه فاطمه هيچ حقّى در آن 

  حضرت فرمود:  »نداريد!
  : ابوبكر جواب داد »؟اى اى ابوبكر آيا قرآن خوانده«
  فرمود:امام  !»آرى«
إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب « :شريفه يبه من بگو آيا آيه«

ما ي درباره أ جس اهل اْلبيت و يَطهرَكُم َتْطِهيراًعْنكُم الرِّ
  : پاسخ دادابوبكر  »نازل شده، يا ديگران؟

  فرمود:  السالم)(عليهعلي  »شما نازل شده يبلكه درباره«
اى ابوبكر اگر جماعتى گرد آمده و شهادت دهند كه «

اى شده است تو چه  فاطمه دخت پيامبر مرتكب فاحشه
  گفت: ابوبكر با گستاخي  »كرد؟خواهى 

 !»سازم مانند زنان ديگر مسلمان حد را بر او جارى مى«
  حضرت فرمود: 

اى ابوبكر در اين صورت در نزد خدا از كافران خواهى «
  ابوبكر پرسيد: .»بود
  امام جواب داد: »براى چه؟«
زيرا تو منكر گواهى خداوند بر طهارت او شده و «

اى، به همين  را پذيرفته شهادت گروهى از مردمان
كه آن را  ،فدك يمسأله ترتيب حكم خدا و رسول را در

رد نموده و در  ،در زمان حيات پيامبر تصاحب نموده
و فدك اي را پذيرفته باديه نشين عربيشهادت  ،مقابل

ء (مال  اى كه آن فى را از او غصب نمودى، و پنداشته
د فرموده كه پيامبر خوهمه) مسلمين است، حال اين

شخصى است كه به  يدليل و اثبات بر عهده«بود كه: 
زيان ديگرى ادعايى دارد، و ديگرى تنها بايد سوگند ياد 

، و تو از اين فرمايش پيامبر نيز غافل شده و »كند
اى، و از فاطمه كه فدك را  درست عكس آن عمل نموده

با شنيدن اين  »كنى. تصاحب نموده اقامه شاهد مى
نقص و سرتاسر منطقى جماعت حاضر متأّثر و  كالم بى

                                                 
خواهد پليدى و گناه را از شـما اهـل    : خداوند فقط مى33احزاب /  أ 

  بيت دور كند و كاملًا شما را پاك سازد.
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  متحير شده و به يكديگر خيره شدند، و يك صدا گفتند: 

 يحضرت به خانه »گويد! خدا كه علي راست مىه ب«
   36خود بازگشت.

 خطبه فدك 

  ات مهم خطبه موضوع

مطالب عميق و روشنگرى كه در اين خطبه به ايجاز و 
بانوى بزرگ و تربيت اختصار مورد توجه و عنايت آن 

مقام عالى رسالت قرار گرفته است به ترتيب زير ي يافته
  مى باشد: 

   .حمد و ستايش پروردگار عالم
  توحيد استداللى بر وجود خدا. 

  نبوت و لزوم اثبات آن.  يلهأمس
ل عصر يبازگويى و بيان دورنمايى از حوادث و مسا

  جاهلى. 
  رسالت.  اقدامات بزرگ و خدمات نجات بخش مقام

  يادى از قرآن و اهميت و سازندگى آن.
  هاى احكام شريعت. علل و فلسفه

هاى واالى ورود به بحث مورد نظر براى بيان ديدگاه
  سياسى. 

  بيان حوادث دوران فترت و رسالت. 
   .السالم)(عليه علىامام كلماتى در باب موقعيت ممتاز 

  . ها بر ضد اهل بيت رسالتشرح كوتاهى از توطئه
  تحميلى وقت. حكومت رئيس رسوا نمودن 

  دليل و برهان از قرآن مجيد.  ياقامه
   .تهييج و جلب نظر حاضرين و مجتمعين

  .ها به پدر بزرگوارشكايت از آن بيدادگري

  مقدمه

كه ديد با گفتگوي مسالمت  السالم)(عليها حضرت فاطمه
شود تصميم گرفت خود فدك حل نمي آميز قضيه
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مستقيما وارد مسجد شده و ابوبكر را به محاكمه كشد و 
از مسلمانان براي دادخواهي حقوق خود كمك بخواهد. 

و چادر خويش را  سر انداختسر بند خود را بر لذا 
و با جماعتي از زنان قوم و خدمتكاران افكند برخود 

حضرت كامال خود را  خود به سوي مسجد روانه شد.
راه مثل  تفاوتيبدون هيچ نش پوشانده بود و راه رفت

حضرت داخل مسجد  .بود )وآلهعليهاهللا(صليرفتن رسول خدا 
نشسته بود و مهاجرين و انصار و ديگران نيز ابوبكر شد. 

در اين هنگام پرده اي بين او و اطرافش جمع بودند. 
اي گاه نالهآن .آويختند و ايشان نشست نديگر مردما

همه مردم به گريه افتادند و جانسوز از دل برآورد كه 
گاه مجلس و مسجد به سختي به جنبش در آمد آن

لختي سكوت فرمود تا فرياد و همهمه خاموش گرديد و 
مردم كه همراه با ضجه بود ساكت شد و  صداي گريه

كالم را با حمد و  سپس جوش و خروش آنان آرام يافت.
 )وآلهعليهاهللا(صليثناي خدا آغاز فرمود و درود بر رسول خدا 

فرستاد كه مجددا در اين هنگام صداي گريه مردم بلند 
شد وقتي كه دوباره ساكت شدند كالم خويش را دنبال 

 و سخن خود را ادامه داد: كرده 

  خطبه آغاز
چه نعمت بخشيده و شكر او را در خداي را بر آن حمد«
چه پيشاپيش چه الهام نموده و ثنا و شكر بر او، بر آنآن
هاي ي كه خلق فرموده، نعمتيهااده. از عموم نعمتد

ها و ها اعطا فرموده و تمام منتفراواني كه به انسان
 ي كه پياپي فرو فرستاده. تعداد آن از حوصلهيهانعمت

احصاء و شماره كردن بيرون است و سر حدات آن از 
آن تا ابد از ادراك هوش  جزا و پاداش فراتر و دامنه

ها نعمت مردمان را فراخواند تا با شكر گزاري آنتر. فراخ
هايشان را با پي در پي فرستادن زياده گرداند و ثناي 
مردم را به خود از راه افزون نمودن نعم خويش متوجه 

ها را دو نمودن به اين نعم، نعمت تساخت و با دعو
ي يكه جز اهللا خداچندان نمود و گواهي دهم به اين
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  اي او نيست.نبوده و شريكي بر
بزرگي كه اخالص را تاويل آن قرارداد و قلوب را  كلمه

متضمن وصل آن ساخت و در پيشگاه تفكر و انديشه 
را كامال معقول و روشن داشت. خداوندي كه  معني آن

ها را توان وصف ها را قدرت ديدنش نيست و زبانچشم
و نيز وهم و خيال را به چگونگي ذات  باشدوي ن

فرمود نه از  ايجادنيست. اشيا را  يرساقدسش دست
كه ها را ساخت بي آناي كه قبال موجود باشد. آنماده

ها را به قدرت خويش گيري كرده باشد. آناز قالبي قالب
ها را به مشيت خويش ايجاد كرد. بي موجود فرمود و آن

اي ها باشد و فايدهكه نيازي براي وي در ساختن آنآن
و  كمته آنان. مگر تثبيت كردن حدر صورت بخشيدن ب

هشيار كردن بر طاعتش و اظهار كردن قدرت خويش و 
رام كردن خلق به عبوديت خويش و عزت بخشيدن به 

  دعوت خود. 
سپس پاداش مردم را بر اساس طاعت آنان مقرر فرمود 
و عقاب و جزاي خود را در معصيت آنان. و براي 

ن آنان به بازداشتن بندگان از نعمت خويش و كشاند
دهم كه پدرم بنده و فرستاده مي واهيگ .سوي رضوان

كه وي را قبل ازارسال انتخابش فرمود و پيش از  ؛اوست
كه بيافريند، ناميد و پيش از برانگيختنش او را به آن

آن هنگام كه هنوز مخلوقات در  ،پيامبري برگزيد
حجاب غيبت بودند و آن هنگام كه مردمان در منتهاي 

هاي عدم پوشيده شده بودند و به نهايت عدم تاريكي
  مقرون بودند.

اي كه خدا به عواقب و مĤل امور داشت و احاطه علمي از
ي ايداشت و شناسكه پروردگار به حوادث روزگار مي

كاملي كه به وقوع مقدرات داشت، او را برانگيخت تا امر 
حكم خود را قطعي نموده  يخود را تمام كرده و امضا

ها امت د و مقدرات را اجرا فرموده باشد و رسول خداباش
  اند و در پيشگاه ها فرقه فرقهرا ديد كه در آيين

هاي خود هاي افروخته خود معتكفند و به بتتشآ
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كه تراشيده خويش پرستشگرند و خدا را با وجود اين

شناسند منكرند. پس خداي تعالي طور فطري او را ميبه
را روشن فرمود و از  نهاي آتاريكيبه وسيله محمد 

ها ها مشكالتش را برطرف نمود و از جلوي ديدهقلب
  پوشاند برداشت.ها را ميچه كه آنآن
در ميان مردم قيام فرمود و آنان را از گمراهي  هدايت به

رهانيد و از كوري نجاتشان داده و بينايشان كرد و آنان 
رمود و به راه راست ي فيرا به سوي دين استوار راهنما

كه خداي تعالي وي را بر اساس  هنگامي خواندشان، تا
فت و رحمت و اختيار به سوي خويش برد. پروردگار أر

او بود و خود را به ديدن پيامبرش  ديدارراغب به 
 )وآلهعليهاهللا(صليسزاوارتر از ديگران كرد. پس رسول خدا 

و اينك هم اكنون از رنج اين دنيا در راحت است 
اند و رضوان و گرداگرد وي را مالئكه نيكوكار گرفته

خشنودي پروردگار آمرزنده او را فراگرفته و در جوار 
. درود خدا بر پدرم. آن است رحمت ملك جبار آرميده

پدري كه نبي و امين خدا بر وحي و برگزيده او بود 
چنين انتخاب شده از سوي خدا بر مردم و مورد وهم

ار مهربان بود و سالم خدا و رحمت و رضاي پروردگ
گاه روي به جانب اهل مسجد آن »بركات او بر وي باد.

  كرد و فرمود: 
يد و يپرچمداران امر و نهي او !شما اي بندگان خدا«

يد يهاي خداحامالن دين خدا و وحي او هستيد و امين
  يد به سوي امت ها.ينسبت به يكديگر و مبلغان او

حق، خود در ميان شماست و پيماني است كه  زمامدار
اي را براي شما از پيش با شما داشته است و باقيمانده

باقي گذاشت. كتاب ناطق خدا و قرآن راستگو نور 
هاي آن روشن فروزان و شعاع درخشان. بنيان و حجت

و اسرار باطن و لطائف دقيق آن آشكار است. ظواهر آن 
غبطه جهانند و تبعيت و  آن مورد انجلوه گر است. پيرو

كشاند. سخن پيروي از آن، انسان را به سوي رضوان مي
شنوي از آن، راه به سرانجام نجات است به وسيله آن به 

توان دست يافت و به فرائضي هاي نوراني خدا ميحجت
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كه  كه خداي تعالي واجب فرموده است و به محارمي
  است و به  بازداشتهها ها را از ارتكاب آنانسان
اش و به هاي جلوه گرش و به براهين كافيهگواهي
هاي ل پسنديده و مستحسنش و به رخصتيفضا

  توان راه يافت.اش مياش و به قوانين واجبهبخشنده
خداي تعالي ايمان را براي تطهير شما از شرك  پس

قرارداد و نماز را براي پاك كردن شما از تكبر و زكات را 
افزوني رزقتان و روزه را براي ردن جان و روزبراي پاك ك

تثبيت اخالص و حج را براي استحكام بخشيدن دين و 
ها و اطاعت ما را براي را براي تنظيم قلب عدل عمومي

ملت و امامت را براي در امان ماندن از تفرقه  ننظم يافت
و جهاد را براي عزت اسالم و صبر را براي كمك در 

ر به معروف را براي مصلحت عامه. استحقاق مزد و ام
نيكي كردن به پدر و مادر را سنگر و سپر حفظ از خشم 
و صله رحم را وسيله ازدياد عدد و قصاص را وسيله 

نذر را براي در معرض مغفرت  بهها و وفاي حفظ خون
 قرار گرفتن.

ها را به اندازه بخشيدن براي تغيير خوي كم و وزن كيل
واري را براي پاكيزگي از كثافت. خدادن و نهي از شراب

دوري گزيدن از تهمت زدن را براي محفوظ ماندن از 
لعنت و دور بودن رحمت. ترك سرقت را براي الزام به 
پاكدامني و شرك را حرام فرمود براي اخالص و يكسره 

گونه كه نآاز خدا « ،پس ؛او ربوبيتتن در دادن به 
كه مسلمان گر آنشايسته است بترسيد و از دنيا نرويد م

چه از چه به آن امر كرده و آنو خدا را در آن »أ .باشيد
همانا كه «يد. يداشته است اطاعت نما بازشما را آن 

  »ب ترسند.فقط دانشمندان از خدا مي

  ام! من فاطمه

 فرمود: گاهآن

                                                 
  . ال تَموتُنَّ إِلَّا و أَْنُتم مسلمون: اتَّقُوا اللَّه حقَّ ُتقاته و 102آل عمران/ أ 

 : إِنَّما يْخَشى اللَّه منْ عباده الْعلَماء.28فاطر/ ب 
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هستم و پدرم محمد  كه من فاطمه بدانيد مردم! اي«

در انتها نيز بر زبان را  چه ابتدا گويم هماناست. آن
چه انجام گويم غلط نيست و آنميچه خواهم راند. آن

پيامبري از خود شما بر شما «دهم ظلم و جور نيست. 
هاي شما بر او گران است، دلسوز بر آمد كه رنج

اگر  سپ »أ منان مهربان و رئوف است.ؤشماست و بر م
 دانيد كه من پدري دارم كه هيچپدرم را بشناسيد مي

يك از زنان شما چنان پدري ندارند و برادر پسر عمويم 
كه بود نه برادر مردان شما. چه نيكو بزرگواري است آن

من اين نسبت را به او دادم. رسالت خود را رسانيد 
وسرآغاز نبوت را به انذار آغاز كرد. راه خود را از پرتگاه 

گلوگاه  ،نان نواختآشمشير بر فرق  ،گردانيد مشركان
با زبان حكمت و موعظه ي «را گرفته و فشرد و  آنان

ها را درهم را به راه خدا دعوت كرد. بت آنان »ب حسنه
كرد. تا جمعشان شكست. سر سروران را منكوب ميمي

دان گريختند. تا صبح صادق از زير يشده، از م فراري
   گر شد.خالص جلوه قپرده شب بيرون آمد و ح

هاي شياطين خاموش به نطق در آمد. عربده زمامدار
شد و آنان الل شدند. خار نفاق از راه برداشته شد. گره 

هاي شما هاي كفر و شقاق از هم گشوده شده و دهان
باز شد. در ميان گروهي كه سپيدرو و  صبه كلمه اخال

شما بر كناره پرتگاهي «شكم به پشت چسبيده بودند و 
(كه به  اي آب بوديدجرعه انندو م »ت .از آتش بوديد

توانستند بنوشند) و آنقدر ضعيف سادگي شما را مي
بوديد كه هر كس طمع به چيزي داشت به سراغتان 

شد اي بوديد كه بالفاصله خاموش ميآمد و آتش زنهمي
ي را روشن و گرم كند و لگدكوب يتوانست جاو نمي

رفته و  آنشده روندگان و قدم ها. از آبي كه شتران در 
آشاميديد، از پوست حيوانات كردند؛ ميرا آلوده مي آن

                                                 
: َلقَد جاءُكم رسولٌ مـنْ أَْنُفسـُكم عزِيـزٌ عَليـه مـا عنـتُّم       128توبه/ أ 

يمحر ؤُفينَ رنؤْمبِالْم ُكمَليع رِيصح   
  بِالْحكْمةِ و الْموعظَةِ الْحسنَةِ: 125نحل/  ب 
  َشفا حفْرَةٍ منَ النَّارِ  : ُكْنُتم على103آل عمران/ ت 
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گرفتيد. خوار بوديد و مطرود. و برگ درختان غذا مي
تا  ؛»أ ترسيديد كه مردم اطرافتان شما را بربايند.مي«

بعد از  ،شما را نجات داد ،محمدبه وسيله خداي تعالي 
(بعد از حوادث زيادي كه بر سر حضرت  چنين و چنان

ي از دست شجاعان يكه بالهامحمد آمد.) بعد از آن
هاي عرب و از سركشان اهل كتاب كشيد و از گرگ

هرگاه كه آتش جنگ برافروختند خدا خاموشش «
  »ب فرمود.

ي از يهر هنگام كه شاخ شيطان سر برآورد. يا اژدها يا
مشركين دهان باز كرد. رسول خدا برادرش را در كام 

كه گشت تا آنفكند و او هم بر نميها و گلوگاه آن ااژد
گردانيد و آتش فرق سر آنان را پايمال شجاعت خود مي

  ها را به آب شمشيرش خاموش كرد.آن
 نزديكدر امر خدا،  كوشيدهتالش در راه خدا،  فرسوده

دامن به  هموارهخدا،  ياز اوليا سروري ،به رسول خدا
شما كمر زده، نصيحت گر، تالشگر و كوشش كننده و 

مهد امن  در كرديد.در اين هنگامه در خوشي زندگي مي
، گردش را بر گردون كه چرخمتنعم بوديد و منتظر اين

عليه ما آغاز كند و گوش به زنگ اخبار بوديد. هنگام 
  كرديد و به هنگام نبرد فرار كارزار عقب گرد مي

 ايانب كه خدا براي پيامبرش خانهنموديد و هنگاميمي
(بهشت) و آرامگاه اصفيا را برگزيد، خار و خاشاك نفاق 

  جامه دين كهنه شد. ؛شما ظاهر شد رد
(و مشهور به سخن درآمد گمراهان ساكت (و بي نام) 

گان، با قدر و منزلت شدند و شتر ناز و پست رتبهشد) 
هايتان در پرورده اهل بطالن به صدا در آمد و در خانه

گاه خود بيرون از مخفيآمد و شيطان سر خويش را 
آورد. ندايتان درداد. ديد كه پاسخگوي دعوت او هستيد 

. خواست كه يدكه فريب او را بخوريد؛ آماده او براي آن
يد و ديد كه شما راحت و سبك اين كار را يقيام نما

                                                 
  : تَخافُونَ أَنْ يتََخطََّفُكم النَّاس.26انفال/  أ 

  ها اللَّه.: كُلَّما أَوقَدوا ناراً للْحرْبِ أَْطَفأ64َمائده/  ب 
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كنيد. گرم و داغتان كرد و غضبناك و ديد كه مي

ترتان و ر شيپس داغ و نشان زديد بر غ هستيد؛ آتشين
كه از بر آبي كه سهم شما نبود وارد شديد، در حالي

عهد و قرار چيزي نگذشته بود و موضع شكاف زخم 
. دهن زخم هنوز به هم نيامده بودهنوز خيلي وسيع 

هنوز به قبر سپرده نشده بود. براي عمل  بود و پيامبر
ولي به «ترسيديم، خود بهانه آورديد كه از فتنه مي

راستي كه جهنم  به فتنه افتاديد وراستي كه در 
  »أ .احاطه داردبركافران 

  غصب فدك بر خالف حكم قرآن

افتادگي از شما و چطور اين كار دور بود اين پيش خيلي
كه كتاب خدا آوريد، در حاليرا كرديد؟ به كجا روي مي

در ميان دست و پاي شماست. مطالبش هويداست و 
هدايت آن ظاهر و م ياحكامش درخشان است و عال

  دم به چشم ه ب آشكار است و زواجر و نواهي آن دم
است ولي آن را  واضحآيد و درخشان است و اوامرش مي

طلبيد. يا رغبتي به آن را ميايد. آيا بيپشت سر انداخته
بدلي است براي  دب«كنيد. به غير قرآن حكم مي

م و هر كس غير از اسال«حكم مخالف قرآن  »ب .ظالمان
از او پذيرفته نشده و در آخرت از بجويد ديني را 

سپس آنقدر درنگ نكرديد كه  »ت زيانكاران خواهد بود.
اين دل رميده آرام گيرد و كشيدن افسار آن سهل 

كرديد و دامن ها را افروخته تر ميگردد. پس آتش گيره
تش را شعله ور كنيد. براي اجابت آزديد تا به آتش مي
آماده بوديد و براي خاموش  ،گمراه يطانِش كردن بانگ

نمودن انوار دين روشن خدا و از بين بردن سنن پيامبر 
  كف، شير را زير لب پنهان  هانهبرگزيده خدا، به ب

ها و خوريد و براي خانواده و فرزندان او در پشت تپهمي

                                                 
  ةِ سَقطُوا و إِنَّ جهنَّم لَمحيطَةٌ بِاْلكافرِينَ.: أَال في اْلفْتَن49توبه/  أ 

  : ِبئْس للظَّالمينَ بدال.50كهف/  ب 
: و منْ يبَتغِ َغيرَ اْلإِسالمِ ديناً فَلَنْ يْقبلَ 50: كهف/ 85آل عمران/  ت 

  .منْه و هو في اْلĤخرَةِ منَ الْخاسرِينَ
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ي يرفتيد و ما بايد شكيبادرختان كمين گرفته و راه مي
ان و فرو ي از شما كه مثل خنجر برّياكنيم بر صدمه ه

شود و شما در ميان شكم بر ما وارد مي نيزهرفتن 
  بريد كه براي ما ارثي نيست.اكنون گمان مي

طلبيد؟ آيا براي گروه اهل حكم جاهليت را مي آيا«
يا آ »أ باالتر و بهتر از حكم خداست؟ يقين چه حكمي

مانند آفتاب درخشان كه براي شما دانيد؟ در حالينمي
واضح است كه من دختر اويم! اي مسلمانان آيا سزاوار 

  است كه ارث پدرم را از من بگيرند.
در كتاب خداست كه تو از پدرت ارث  آيا پسر قحافه! اي

ببري و من از پدرم ارث نبرم؟! عجب امر تازه و زشتي 
اي؟ آيا دانسته و به عمد كتاب خدا را ترك كرده آورده
از  سليمان« گويد:اندازيد؟ آيا قرآن نميت سر ميو پش

جا كه خبر زكريا و در آيه ي ديگر آن »ب .داود ارث برد
پروردگارا مرا «كند، زكريا عرض كرد: را بازگو مي

 و »ت فرزندي عنايت فرما تا از من و آل يعقوب ارث برد.
و  »ث .اولي به يكديگرند ،خويشاوندان رحمي« :فرموده

-داي تعالي به شما درباره اوالد وصيت ميخ«فرموده: 
 و» ج فرمايد كه براي پسر دو برابر بهره ي دختر است.

كه مرگ يكي از شما فرارسد  يعني هنگامي«فرمايد: مي
كه وصيت كنيد براي بر شما نوشته شده است اين

و  »ح .است حق براي متقيان والدين و نزديكان، حكمي
از  اي نيست و سهميهرهبريد كه مرا بشما گمان مي
  ارث پدرم ندارم؟

اي فرمود كه پدرم را از آن خدا شما را مخصوص آيه آيا
                                                 

الْجاهليةِ يبغُونَ و منْ أَحسنُ منَ اللَّه حكْماً لقَومٍ  : أَ فَحْكم5مائده/  أ 
  يوقنُونَ.

  : ورِثَ سَليمانُ داود16نمل/  ب 
: فَهب لـي مـنْ َلـدنْك وليـا يرُِثنـي و يـرِثُ مـنْ آلِ        6و  5مريم/  ت 

قُوبعي .  
  ِببعضٍ في كتابِ اللَّه.  أَولى : و أُولُوا اْلأَرحامِ بعضُهم75انفال/  ث 
  . : يوصيُكم اللَّه في أَوالدُكم للذَّكَرِ مْثلُ حظِّ اْلأُْنَثيين11ِنساء/ ج 

: َ إِنْ تَرَك َخيراً الْوصيةُ للْوالدينِ و اْلـأَقْرَِبينَ ِبـالْمعرُوف   180بقره/  ح 
  . حقا عَلى الْمتَّقين
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يد اهل دو كيش از يكديگر يگوكه ميبيرون كرده؟ يا آن

-برند؟ و يا من و پدرم را اهل يك كيش نميارث نمي
دانيد؟ و يا شما به خصوص و عموم قرآن از پدرم و 

  عموزاده من داناتريد؟
اين تو و اين شتر، شتري مهارزده و رحل نهاده  اينك

شده برگير و ببر، با تو در روز رستاخيز و حشر مالقات 
خواهد كرد. چه نيكو داوري است خدا و نيكو دادخواهي 

گاهي است قيامت. در آن است محمد و چه خوش وعده
 تو آن وق »أ .برنداهل باطل زيان مي«ساعت و آن روز 

براي «ديگر ندامت و پشتيباني شما را سودي نرساند و 
كه  »ب .هر خبري قرارگاهي است پس خواهيد دانست

افزا بر سر چه كسي فرود خواهد آمد و عذاب خواري«
  »ت عذاب هميشگي بر چه كسي حلول خواهد نمود.

  رو به سوي انصار كرده و فرمود: گاهآن
حافظان  اي ملت!بازوان  اي انجمن نقبا و بازرسان! اي«

ضعف و غفلت در مورد حق من از چيست؟ و  اين اسالم!
اين سهل انگاري از دادخواهي من چرا؟ آيا پدرم رسول 

بايد حرمت هر كس در مورد فرزندان «فرمود: نمي خدا
چه به سرعت مرتكب اين اعمال شديد و  »او حفظ شود.

و آب از دهان و دماغ او فر ،چه باعجله اين بز الغر شده
كه شما را طاقت و توان (مثلي است). در صورتي تريخ

كوشيم هست و نيرو براي راه آن مي چه دربر آن
  حمايت من در اين مطالبه و قصدم هست.

يد كه محمد مرد؟ درست است كه: اين يگومي آيا
مصيبتي است بزرگ، مصيبتي است در نهايت وسعت، 

خته شده شكاف آن سر باز و بسي فراخ است و درز دو
شكافته شد. زمين سراسر بر اثر غياب او تاريك گرديد و 

يد، يها به نااميدي گرافروغ گرديدند، آرزوستارگان بي
مال شد و ياز جا فروريخت، حرمت حريم پا هاكوه

احترامي براي كسي پس از وفات او باقي نماند. پس اين 

                                                 
  : يْخسرُ الْمبطلُونَ.27جاثيه/  أ 

  . : لُكلِّ َنبإٍ مسَتقَرٌّ و سوف تَعلَمون67َانعام/  ب 
  : منْ يأْتيه عذاب يخْزِيه و يحلُّ عَليه عذاب مقيم.39هود/  ت 



 43/ الگوي بصيرتچهارده معصوم 

 
 
مصيبت به خدا بزرگترين پيش آمد بود و مصيبت 

كه بليه و پيش آمدي مانند آن نيست و بالي بزرگ بود 
  رسد.جانگدازي در اين دنيا به پاي آن نمي

-خدا آن را آشكار كرده همان قرآن كه در خانه كتاب
تان، آرام و يا بلند و با اهايتان، در مجالس شبانه و روزانه

ي يخوانيد. اين بالرا مي آن با لحنصوت، با تالوت و 
هم به انبيا و رسل وارد شده بود. است كه پيش از اين 

يه آي است قطعي. آري اين يحكم حتمي است و قضا
پيشاپيش موضوع موت پيامبر را خبر داده  ابراي شم
محمد نيست مگر پيامبر كه پيش از وي «است: 

اگر او بميرد و يا  آيا  پس ،پيامبران ديگري درگذشتند
قب و آن كس كه به ع ؟گرديدكشته گردد به عقب برمي
رساند و خدا شكر كنندگان را برگردد به خدا زياني نمي

   »أ پاداش خواهد داد.

 دادخواهي از انصار
 آيا!) (قيله مادربزرگ اوس و خزرج بود پسران قيله اي

من نسبت به ميراث پدرم مورد ظلم واقع شوم؟ در 
شنويد و داراي بينيد و سخن مرا ميكه مرا ميحالي

شنويد. اي دعوت مرا همگان ميانجمن و اجتماعيد. صد
از هر جهت آگاهي از حال من داريد و داراي نفرات و 

ايد، نزد شما اسلحه و زره و ذخيره ايد، داراي ابزار و قوه
رسد ولي دعوت من به شما مي صدايسپر هست. 
دهيد؟ و ناله و فريادخواهي من به گوشتان جواب نمي

يد؟ ينماي نميكنيد و ياررسد ولي دستگيري نميمي
كه شما به شجاعت و جنگاوري معروفيد و به در حالي

خير و سالح معروفيد. شما برگزيدگاني بوديد كه 
 يدهشديد و انتخاب شوندگاني كه برگزانتخاب مي

شديد، با عرب پيكار كرديد و تحمل رنج و زحمت 

                                                 
سـلُ أَ  : و ما محمد إِلَّا رسولٌ قَد خَلَت منْ َقبلـه الرُّ 144آل عمران/  أ 

عقبيه فََلـنْ    أَعقاِبُكم و منْ يْنقَلب على  َفإِنْ مات أَو ُقتلَ اْنقََلبُتم على
  يضُرَّ اللَّه َشيئاً و سيجزِي اللَّه الشَّاكرِينَ
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ها به رزم بر خاستيد، با پهلوانان به نبرد نموديد، با امت

د، همواره فرمانده بوديد و شما هميشه فرمانبر برخاستي
كرديم و شما تسليم امر ما بوديد، بوديد يعني ما امر مي

تا آسياي اسالم به گردش افتاد. پستان روزگار به شير 
هاي شرك آميز خاموش شد و ديگ طمع و و نعره آمد

تهمت از جوش افتاد و آتش كفر خاموش شد و دعوت 
گرفت و نظام دين كامال رديف  نداي هرج و مرج آرام

شد. پس چرا بعد از اقرارتان ايمان را حيران شديد؟ و 
همكاري خود را نهفته  ،پس از آن مرحله آشكار گونهچ

نشستيد؟ و بعد  عقب مي،و بعد از آن پيش قد كرديد؟
-بدا به حال آن گروهي كه قسماز ايمان شرك آورديد؟ 

و «بسته بودند  هايشان را شكستند بعد از آن پيمان كه
كه آنان جنگ را اخراج كنند با آن خواستند رسول خدا

كه خدا را آغاز نمودند، آيا از آنان هراس داريد در حالي
  »أ .هستيد منؤسزاوارتر است كه از او بهراسيد اگر كه م

ي يآسابينم به تنبلي و تنباشيد كه من مي آگاه
تر به قبض كس را كه سزاوارايد و آنهميشگي دل نهاده

باش ايد. با راحتو بسط امور بود از زمامداري دور كرده
ايد و از تنگناي زندگي سخت به فراخناي خلوت كرده
چه را كه حفظ كرده بوديد ايد. در اثر آن آنآن رسيده
چه را كه فرو برده بوديد افكنديد و آن روناز دهان بي
مين بدانيد اگر شما و هر كه در ز«، پس باال آورديد

است كافر شويد خداي تعالي بي نياز از همگان و ستوده 
   »ب است.

چه من گفتم با معرفت كامل بود به سستي بدانيد آن
ي كه قلب شما با يكه در خوي شما پديد آمده و آشنا

ها نموده است و ليكن اين صلي و خيانت حايبي وفا
جوشش دل اندوهگين است و بيرون ريختن خشم و 

تواند تحمل كند و جوشش ه روانم نميچه كغضب و آن

                                                 
َشـونَهم  : و هموا ِبإِخْراجِ الرَّسولِ و هم بدؤُُكم أَولَ مرَّةٍ أَ تَْخ13توبه/  أ 

  . فَاللَّه أَحقُّ أَنْ تَْخشَوه إِنْ ُكْنُتم مؤْمنين
: إِنْ َتْكفُرُوا أَْنُتم و منْ في اْلأَرضِ جميعاً َفإِنَّ اللَّه لََغنـي  8ابراهيم/  ب 

يدمح  
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و برون ريزي از سينه ام و پيش افكندن حجت و دليل 
و برهان بود. پس خالفت را بگيريد ولي بدانيد كه پشت 
اين شتر خالفت زخم است و پاي آن تاول كرده و 

است. عار آن باقي است و نشان از غضب خدا  اخسور
آتش «ردا به دارد و ننگ ابدي و هر كه آن را بگيرد ف

 »أ يابد خواهد رسيد.ها احاطه ميفروزان خدا كه بر قلب
به همين زودي «كنيد در برابر خشم خداست چه ميآن
كه ستم كردند خواهند دانست كه به كدام  آنان

 يكس آن دخترو من  »ب .بازگشتگاهي باز خواهند گشت
شما را از در پيش بودن «هشدار دهنده است هستم كه 

ما « ،پس شما هر چه خواهيد بكنيد »ت .دردناكعذاب 
كنيم و شما منتظر بمانيد كه ما هم مي اهم كار خود ر

  »ث منتظر خواهيم ماند.

  السالم)(عليها گفتگوي ابوبكر با حضرت فاطمه

شروع كرد به سخن ابوبكر خطبه حضرت كه تمام شد 
   :گفتن و پاسخ گفتن

منين عطوف و ؤدختر رسول خدا! همانا پدر تو بر م اي«
كريم و رئوف و رحيم بود و بر كافران عذاب و عقاب 
عظيم. اگر نسب او را بسنجيم يقينا وي را پدر تو نه پدر 
ديگر زنان خوهيم يافت و وي را برادر شوهر تو و نه 

(شوهر تو را)  ديگر دوستان خواهيم يافت. پدرت وي را
ر و خويشي برتري داد و شوهر تو نيز پد يبر هر دوست

-را در هر كار بزرگي مساعدت كرد. شما را دوست نمي
دارد شما را مگر دارد مگر هر سعادتمندي و دشمن نمي

هر بدكاري زيرا كه شما خاندان پاك رسول خدا هستيد 
 سوي شما راهنمايان ما به ،و برگزيده نجيبان جهان

به سوي بهشت و تو به  يروشن ايهخير بوديد و راه

                                                 
  : نَار اللَّه الْموقَدةُ، الَّتىِ َتطَّلع على اْلأَفِْدة.7و  6همزه/  أ 

  . : سيعَلم الَّذينَ ظَلَموا أَي مْنقَلَبٍ يْنقَلبون227َشعراء/  ب 
  : َلُكم بينَ يدي عذابٍ شَديد.46سبأ/  ت 
  . : إِنَّا عاملُونَ و اْنَتظرُوا إِنَّا مْنَتظرُون122َو  121هود/  ث 
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در  !زنان و دخت برترين پيامبران اي برگزيده ،خصوص

گفتارت راستگويي و در عقل فراوانت بر ديگران پيش 
قدمي، هرگز از حقت بازداشته شده نخواهي بود و در 

اي نخواهد بود و به خدا قسم ي تو بازدارندهيگوراست
نگذاشتم و جز  رفراتپا را ي رسول خدا أمن قدمي از ر

بيله به قوم و خويشان به اذن او اقدام نكردم و پيشرو ق
گيرم و خدا بر گويد. من خدا را گواه ميخود دروغ نمي

گواهي دادن من كافي است. من از پيامبر خدا شنيدم 
گروه پيامبران دينار و درهم و خانه و  ما« فرمود:كه مي
گذاريم ما فقط كتاب و حكمت به ارث نميرا اي مزرعه

چه ما به عنوان و آن گذاريمبه ارث ميرا و علم و نبوت 
تغذيه داريم به عهده ولي امر بعد از  طعمه و وسيله

و ما  »اش حكم نمايد.ماست كه هر گونه بخواهد درباره
هستي در مصرف خريد  آنچه را كه تو در طلب آن

اسب و اسلحه قرارداديم تا مسلمانان با آن كارزار كنند 
دال نمايند و با كفار جهاد نمايند و با سركشان بدكار ج

و اين كار را به اتفاق همه مسلمانان نمودم و تنها دست 
ي و نظري كه نزدم موجود بود أبه اين كار نزدم و در ر

من و اين مال من  ال. اينك اين حممستبدانه عمل نكرد
براي تو و در اختيار توست. نه از تو دريغ و كه است 

ه شود كمضايقه شده و نه براي كسي ديگر ذخيره مي
ي سرور بانوان امت پدر خود و درخت بارور و پاك يتو

لي كه مجموعه آن يبراي فرزندان خود. انكار فضا
 ،تونخواهد شد و از شاخه و ساقه  ،توست مخصوص
چه من تواند فرو نهد. حكم تو نافذ است در آنكس نمي

 ،پسندي كه من در اين موضوعمالك آنم آيا تو خود مي
-(عليهافاطمه  حضرت »خالف گفته پدرت را عمل كنم.

 جواب داد:  السالم)
اهللا! پيامبر اكرم از كتاب خدا رويگردان نبود و  سبحان«

فرمود پيوسته او مخالف احكام قرآن كريم حكمي نمي
 پيمودهاي آن ميپيرو قرآن بود و در فضا و پشت سوره

خواهيد عالوه نمود). آيا مي، تخطي نمين(هرگز از قرآ
به او ببنديد؟ اين كار  دروغچيزي هم به  ،بر غدر و مكر
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ها كه براي هالك او مااو شبيه است به آن د وفاتبعد از 
در زمان حياتش گسترده شد. اينك اين كتاب خدا بين 

من و  كم عادل؛ و ناطق قطعي به حقِامن و شما ح
ن زكريا از خدا خواست به م«گويد: باطل است كه؛ مي

و باز  »أ .فرزندي عطا فرما كه از من و آل يعقوب ارث برد
خداوند متعال  »ب سليمان از داود ارث برد.«فرمايد: مي

ها ها قرارداده و از فريضهچه از سهميهدر آنبه روشني 
ي كه از براي مردان و يهاو سهميه ميراث و آن بهره

انه توضيح داده؛ كه به كافيقدر هزنان مقرر فرموده ب
هاي اهل باطل را برطرف نموده و مجال گمان و شبهه 

. نه چنين است ستبراي احدي تا قيامت باقي نگذارده ا
ها و ولي هوابلكه « ه)را نخورد يوسفگرگ هرگز (

ساخته هاي نفساني شما براي شما راهي پيش پايتان 
و خدا بر آنچه  »ت نهاده پس مرا صبر بايد صبري جميل

 داد:پاسخ باز  ابوبكر» ياور ماست.كنيد و اظهار مي
خداي راست گفت و رسول او نيز راست گفت و دختر «

پيامبر نيز راست گفت. تو معدن حكمتي و مركز هدايت 
و رحمت و پايه ي دين و آئيني و سر چشمه ي حجت 

افكنم و سخن ترا انكار و دليلي. سخن حق ترا دور نمي
ين مسلمانان كنم. اينك اي نميينكرده و بر آن عيجو

بين من و تو اين قالده اي كه به گردن آويخته ام،  حكم
اند و به اتفاق ايشان آنچه گرفته آنان به گردنم انداخته

ام نه بر خويشتن بزرگ بيني دارم و نه خودرايم و 
مستبد و نه آنچه برداشته ام براي خود برداشته ام و 

 نگاهآ» ايشان همگي بر آنچه گفته ام شاهد و گواهند.
 رو به سوي مردم كرد و فرمود:حضرت 

مردمان! كه براي شنيدن حرف بيهوده شتابانيد و  اي«
آيا در قرآن «گيريد، كردار زشت زيان آور را ناديده مي

                                                 
  . : يرُِثني و يرِثُ منْ آلِ يعقُوب6مريم.  أ 

  : و ورِثَ سَليمانُ داود.16 نمل/ ب 
: بلْ سـولَت َلُكـم أَْنُفسـُكم أَمـراً َفصـبرٌ جميـلٌ و اللَّـه        18يوسف/  ت 

  ما َتصفُونَ.  الْمستَعانُ على
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نه بلكه  »أ ها مهر زده شده؟انديشيد يا آنكه بر دلنمي

آنچه از اعمال زشت انجام داده ايد تيرگي بر دلهاي شما 
ها و چشمهايتان را فرا گرفته است. زده است و گوش

انديشي كرديد و آيات قرآن را تاويل  Ĥلبسيار بد م
نموديد و بد راهي به او نشان داديد و بد معاوضه كرديد. 
به خدا قسم تحمل اين بار برايتان سنگين و عاقبت آن 
برايتان پر از زر و بال خواهد بود و وقتي كه پرده براي 

يانهاي اين امر برايتان روشن شما برداشته شود و ز
كرديد بر شما آشكار گردد و آنچه را كه حساب نمي

  37»ب آنجاست كه اهل باطل زيانكار گردد.«گردد. 
-اهللا(صليحضرت قبل از خروج از مسجد رو به قبر پيامبر 

نمود و در خطاب به ايشان اشعار رقيقه دختر  )وآلهعليه
 صيفي بن هاشم را خواند: 

پس از تو اخبار و اكاذيبى منتشر شد كه اگر شما «
  شد،  حاضر بودى كار مردم تا اين حد سخت نمى

چون زمينى كه بارانى نافع را ما تو را از دست داديم هم
از دست دهد، قوم تو به اختالف افتادند، پس تو خود 

  شاهد امور ايشان باش، 
نزد هر يك از خويشان او داراى احترام و منزلتند، و 

  تر، تر است كه به او نزديك خدا آن گرامى
 ) ها (از حقد و كينه چه در سينهگروهى از مردم آن

-ه كه تو درگذشتى و خاكاگداشتند به ما نماياندند، آن
  ل شد، يها ميان ما و شما حا

گروهى از مردمان نسبت به ما روى ترش كرده و مقام 
ا غايب ما را كوچك و سبك شمردند، چون از ميان م

  ما مورد غضب و خشم واقع شديم، ،شدى امروز
ارده و نورى بودى كه از تو همچون ماه شب چتو ه
شدند، و بر تو از جانب خداوند عزيز آيات  مند مى بهره

  شد،  نازل مى
جبريل با آيات خدا مونس ما  ،در گذشته فرشته وحى

اهل بيت بود، چون از ميان ما رفتى او نيز غايب شده و 
                                                 

  قُلُوبٍ أَْقفالُها؟  : أَ فَال يتَدبرُونَ اْلقُرْآنَ أَم على24محمد/  أ 
  . ك الْمبطلُون: و َخسرَ هنال78غافر/  ب 



 49/ الگوي بصيرتچهارده معصوم 

 
 

  ها از ما پوشيده شد، م خوبيتما
آمد، وقتى شما از  اى كاش مرگ پيش از تو سراغ ما مى

  ل شد، ياين دنيا رحلت نموده و ميان ما و شما حا
به ما مصيبتى رسيده كه به هيچ فرد اندوهناكى از عرب 

   »و عجم نرسيده بود.
علي  امامسپس حضرت به منزل بازگشت در حالى كه 

حضرت كه به خانه آمد،  كشيد.ش را ميرانتظا السالم)(عليه
  فرمود: ،ردهامام كاز شدت تأّثر شروع به مالمت 

 ،چون كودك در جنينطالب، چرا همبوااى فرزند «
زده در كنج خانه  پنهان شده و مانند افراد تهمت

ها را درهم پرهاى باز اى؟ تو كسى بودى كه شاه نشسته
طور شده كه اكنون از پر و بال مرغان ه شكستى، چ مى

بو قحافه، هديه پدر و ااى؟! اين فرزند  ناتوان فرو مانده
قوت و معيشت فرزندانم را به ظلم ستانده، و در 

كوشد، و جسورانه مجادله  مخالفت با من به سختى مى
چنان كه جماعت انصار دست از يارى من كند، آن مى

و همه  ا گسسته،برداشته و مهاجرين رشته دوستى ر
اند، نه مدافعى دارم و نه مانعى، از خانه با  تنهايم گذاشته

دلى آكنده از خشم خارج شدم و در نهايت خوارى 
بازگشتم، آرى آن روزى شكست خوردى كه تندى و 
خشونت خود را ضايع نمودى، آرى روزگارى در شكار 

نشينى را  كردى، و حال خاك گرگان بوده و پاره مى
دهى، و نه  اى را مى اى!! نه پاسخ گوينده مودهاختيار ن

سازى، من نيز ديگر هر  اى را ممنوع مى سخن ياوه
ام، اى كاش پيش از اين خوارى  اى را از كف داده چاره

ها كه با تو مرده بودم، عذرخواه من در تمام اين حرف
 ؛همانا خداى من است ،گفتم و كم حرمتى كه صادر شد

حمايت نمايى! واى بر من در هر  چه مرا وابگذارى و يا
گاهم از دنيا رفت، و بازويم ناتوان شد،  طلوع آفتاب! تكيه

كنم!  برم! و از خداوند دادخواهى مى شكايت نزد پدر مى
تر؛ و عذاب و نكال خدايا! نيرو و قدرت تو از همه افزون

 السالم)(عليهاامام، حضرت زهراء » تو از همه شديدتر است!
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  د و فرمود:را دلداري دا

بر تو هيچ ويل و واى مباد! كه  !اى دختر بهترين انبياء«
ويل و واى براى دشمن بدخواه تو است! اى دختر 
برگزيده عالميان و يادگار آخر الزّمان، غم و اندوه خود 
فرو نشان، و بدان كه من هرگز در دينم سستى نكرده و 

ه قدر ام، اگر مقصود شما روزى ب از حد توانم خارج نشده
كفاف است كه آن را خداوند ضمانت فرموده، و او 

چه براى تو مهيا و ضامنى استوار و امين است، و آن
فرموده برتر از آن است كه از شما به غارت رفته،   آماده

 السالم)(عليهاحضرت زهرا » پس كار را به خدا واگذار!
  : فرمود

 بعدو  »خدا مرا كافى است و او بهترين وكيل است«
 38ديگر چيزى نگفت.سكوت نمود و 

  تالشي ديگر بر احقاق حق

وقتي ابوبكر مسلط بر امور شد، به جارچي خود دستور 
  داد كه همه جا جار بزند كه: 

-هر كس طلبكاري از پيامبر دارد يا حضرت به او وعده«
جابر » اي داده است، نزد من بيايد تا من آن را ادا كنم.

 )وآلهعليهاهللا(صليبن عبد اهللا و جرير بن عبد اهللا از پيامبر 
طلب داشتند، نزد ابوبكر آمدند و او طلبشان را پرداخت 

 السالم)(عليها به حضرت فاطمه السالم)(عليهنمود. امام علي 
  فرمود: 

 فاطمه» را به ياد او بياور! بكر و فدكبرو سراغ ابي«
نزد ابوبكر رفت و فدك را به ياد او آورد همراه  السالم)(عليها

  خمس و غنيمت. ابوبكر گفت: 
  حضرت فرمود: » دليل بياور اي دختر رسول خدا!«
اما فدك، خداوند آيه بر پيامبرش نازل نمود و به او امر «

بدهد. نمود كه آن را به عنوان حقم به من و فرزندانم 
» أ به آن كه نزديك توست حقش را بده!«خداوند فرمود: 

ترين خاليق به رسول خدا هستيم من و فرندانم نزديك

                                                 
  حقَّه  : آت ذَا اْلقُرْبى26اسراء/  أ 
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لذا حضرت فدك را به من و فرزندانم بخشيد. و زماني 

و اْلمسكينَ و «كه جبرئيل بر آن حضرت تالوت كرد: 
حق مسكين و ابن «پيامبر سؤال كرد: » أ .ابنَ السِبيلِ

بدانيد هر «خداوند اين آيه را فرستاد: » سبيل چيست؟
گونه غنيمتى به دست آوريد، خمس آن براى خدا، و 
براى پيامبر، و براى ذى القربى و يتيمان و مسكينان و 

بر اين اساس پيامبر ». (از آنها) است واماندگان در راه
گاه خداوند خمس را به پنج قسمت تقسيم نمود آن

ها به رسولش ا خداوند از اهل اين آباديچه رآن«فرمود: 
بازگرداند، از آن خدا و رسول و خويشاوندان او، و 
يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان است، تا(اين 
اموال عظيم) در ميان ثروتمندان شما دست به دست 

چه براي خداوند است، براي رسول اوست و آن» ب نگردد!
قربي است و ما ذي چه براي رسول است براي ذي الآن

  القربي هستيم. خداوند فرمود: 
من هيچ پاداشى از شما بر رسالتم درخواست «بگو: «

» ت ) اهل بيتم(داشتن نزديكانم  كنم جز دوست نمى
  ابوبكر نگاهي به عمر نمود و گفت: 

عمر حضرت را مورد خطاب قرار داد و » گويي؟چه مي«
  گفت: 

» گويي؟چه مي» يتامي، مساكين و ابن سبيل«درباره «
  حضرت فرمود: 

يتامي، كساني هستند كه اقتداء به خداوند و رسول او «
و مساكين، كساني هستند  ث و ذي القربي نمودند.

يابند با اينان در دنيا و آخرت. و ابن سبيل، آرامش مي
  عمر گفت: » رود.ها را ميكسي است راه و مسلك آن

                                                 
  ادامه آيه قبل أ 

فَللَّه و للرَّسـولِ و    رسوله منْ أَهلِ اْلقُرى  : ما أَفاء اللَّه على7حشر/  ب 
 و الْمساكينِ و ابنِ السبيلِ َكي ال يُكـونَ دوَلـةً    و اْليتامى  لذي اْلقُرْبى

ْنُكمم ياءنَ اْلأَْغنيب  
  : ُقلْ ال أَسئَُلُكم عَليه أَجراً إِلَّا الْمودةَ في اْلقُرْبى.23شوري/  ت 
به معناي قرار دادن كسـي را بـه عنـوان    » إئتم«از ماده » يتامي« ث 

  امام و اقتداء به او
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ها و شمااش مال با اين حساب خمس و غنايم همه«

 السالم)(عليها فاطمه» مال دوستان و پيروان شماست؟!
  فرمود: 

اما فدك، خداوند آن را براي من و فرزندانم، نه «
دوستاداران و پيروان ما، اختصاص داده است. اما خمس، 
خداوند آن را بين ما و دوستان و پيروان ما تقسيم 

  ت: عمر گف» گونه كه در قرآن آمده است.نموده است آن
ها پس احسان به ديگر مهاجرين و انصار و تابعين (آن«

را نديده ولي اصحاب ايشان را  )وآلهعليهاهللا(صليكه پيامبر 
  فرمود:  السالم)(عليها فاطمه» شود؟!اند) چه ميديده

اگر از دوستان و شيعيان ما باشند كه برايشان صدقاتي «
ساخته، هست ها تقسيم نموده و واجب كه خداوند آن

ها مخصوص زكات«گونه كه خداوند فرموده است: آن
فقرا و مساكين و كاركنانى است كه براى (جمع آورى) 

كشند، و كسانى كه براى جلب محبتشان  آن زحمت مى
شود، و براى (آزادى) بردگان، و (اداى دين)  اقدام مى

بدهكاران، و در راه (تقويت آيين) خدا، و واماندگان در 
اين، يك فريضه (مهم) الهى است و خداوند دانا و راه 

  عمر گفت: » أ حكيم است! 
ها و مال فدك كه مال توست، غنيمت هم مال شما«

كنم اصحاب محمد دوستان شماست! من فكر نمي
  فرمود:  السالم)(عليها فاطمه» راضي به اين شوند!

ولي خداوند راضي به اين است. و رسولش نيز راضي به «
. و خداوند اين صدقات را طبق دوستي و اين است

پيروي تقسيم نموده است نه طبق دشمني و مخالفت. 
هر كس با ما دشمني ورزد با خداوند دشمني ورزيده 
است و هركس با ما مخالفت كند با خداوند مخالفت 
نموده است و هركس با خداوند مخالفت نمايد از ناحيه 

سخت در دنيا خداوند مستوجب عذابي دردناك و عقابي 
  عمر گفت: » و آخرت خواهد بود.

                                                 
نِ و الْعـاملينَ عَليهـا و   : إِنَّما الصـدقات لْلُفَقـراء و الْمسـاكي   60توبه/  أ 

سـبيلِ اللَّـه و ابـنِ      الْمؤَلَّفَةِ قُلُوبهم و فـي الرِّقـابِ و الْغـارِمينَ و فـي    
كيمح ليمع اللَّه و نَ اللَّهبيلِ فَريضَةً مالس  
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» چه ادعا داري دليل بيارو!دختر محمد! نسبت به آن«
  فرمود:  السالم)(عليها فاطمه

جابر بن عبد اهللا و جرير بن عبد اهللا را نسبت به «
ها دليل نخواستيد و ادعايشان تصديق كرديد و از آن

  عمر گفت: » كه دليل من در قرآن است.حال آن
اي را متذكر شدند و تو امر جابر و جرير امر ساده«

كني، چيزي كه موجب ارتداد بزرگي را ادعا مي
  فرمود:  السالم)(عليها فاطمه» شود.مهاجرين و انصار مي

و اهل بيت او هجرت نمودند،  آناني كه با رسول خدا«
به سوي دين او هجرت نمودند و انصار نيز به ايمان به 

القربي، (به خود) احسان سولش و به ذيخداوند و به ر
نمودند. لذا هيچ هجرتي نيست مگر به سوي ما و هيچ 
ياري نيست مگر به ما و هيچ كسي به خاطر پيروي (از 

كند مگر توسط ما. و هر كس از ما خداوند) احساني نمي
  عمر گفت: » رو برگرداند رو سوي جاهليت دارد!

را بياور كه بر درستي ها كن اين اباطيلت را!! و كسي ر«
حضرت سوي علي و » گويي شهادت دهد.چه ميآن

ايمن و اسماء بنت عميس و ام السالم)(عليهمحسن و حسين 
وقت همسر ابوبكر بود فرستاد. همگي نزد كه در آن

گفته  السالم)(عليها چه فاطمهابوبكر آمدند و نسبت به آن
  بود شهادت دادند. ابوبكر گفت: 

است و حسن و حسين پسرانش  همسر فاطمهاما علي، «
ايمن نيز كنيز اوست و اسماء نيز زماني همسر جعفر و ام

طالب بوده لذا او هم به نفع بني هاشم شهادت بن ابي
كرده است. خدمت مي دهد و زماني هم به فاطمهمي

امام » دهند.اشان به نفع خودشان شهادت ميآنان همه
  فرمود:  السالم)(عليهعلي 

است و هر كس او را  پاره تن رسول خدا اما فاطمه«
اذيت بكند پيامبر را اذيت نموده است و هر كس او را 

را تكذيب نموده است و اما  تكذيب نمايد رسول خدا
و سرور جوانان  حسن و حسين پسران رسول خدا

ها را تكذيب نمايد، رسول بهشت هستند و هركس آن
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هل بهشت همه را تكذيب نموده است. زيرا ا خدا

درباره من گفته است:  راستگويند. اما من، رسول خدا
من از تو ام و تو از مني و تو برادر مني در دنيا و آخرت 
و هركس حرف تو را رد كند حرف من را رد نموده است 
و هركس تو را اطاعت نمايد من را اطاعت نموده است و 

ست. و هركس تو را نافرماني كند من را نافرماني نموده ا
گواهي داده است كه او اهل  ايمن، رسول خدااما ام

بهشت است. و براي اسماء بنت عميس و فرزندان او دعا 
  عمر گفت: » نموده است.

گونه هستيد كه خود را توصيف نموديد ولي شما همان«
باالخره شهادت كسي كه منفعت را به سوي خودش 

  فرمود:  السالم)(عليهعلي » شود.كشاند قبول نميمي
شويد چه را كه ماهستيم منكر نميزماني كه شما آن«

پذيريد پس انا هللا ولي گواهي ما را به نفع خودمان نمي
كنيم و انا اليه راجعون. زيرا وقتي ما ادعايي را مطرح مي

خواهيد. هيچ ياوري نيست كه شما از ما بينه و دليل مي
ول او ياري كند! شما بر سلطنت و حكومت خداوند و رس

چنگ انداختيد و آن را از خانه خودش به خانه ديگر 
ها كه آنهم بي هيچ دليل و برهاني. منتقل ساختيد آن

دانند كه بازگشتشان به  ستم كردند به زودى مى
  فرمود:  السالم)(عليها گاه به فاطمهآن» أ كجاست!

ها قضاوت نمايد زيرا برگرد! تا خداوند بين ما و بين آن«
  » هترين قضاوت كننده است.خداوند ب

  امام صادق بعد از نقل اين جريان فرمود: 
-كه در اسالم پديد آمده است و يا پديد مي هر ظلمي«

شود و هر كار آيد و هر خوني كه به حرام ريخته مي
اي شود و هر مسئله غير پسنديدهزشتي كه علني مي

گردد پس تا روز قيامت بارش به گردن كه آشكار مي
ها دو است و به گردن همه شيعيان و پيروان آناين 

  »39ها هستند.ها كه راضي به واليت آناست و آن
    

                                                 
  : و سيعَلم الَّذينَ ظَلَموا أَي مْنقَلَبٍ يْنقَلبون227َشعراء/  أ 
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  اندوه و ارتحال

ها روايتى درباره در بعضى از كتاب عالمه مجلسى گويد:
يافتم كه دوست دارم آن را  السالم)(عليهاوفات فاطمه 

  گويد:  ورقة بن عبد اللَّه ازدى مى بنويسم:
براى رضاى خداوند به مّكه مشرّف شدم، در آن من 

زمانى كه مشغول طواف بودم با كنيزكى كه گندمگون و 
مواجه شدم، وى با  كالم بودصورت و خوشخوش

 خواند: فصاحت و بالغتى كه داشت اين دعا را مى
.. بارالها! اي صاحب كعبه! و اي اللَّهم رب اْلكَعبةِ الْحرَامِ.

ان محافظ آن كه بس گراميند! اي صاحب فرشتگ
صاحب زمزم و مقام و (ديگر) مشاعر بزرگ! اي پروردگار 
محمد، بهترين انسان، درود خداوند بر او باد و بر اهلش، 

خواهم هستند. من از تو ميآناني كه نيكوكار و گرامي 
كه من را با سروران پاكم محشور كني و با پسران كه 

و بعد در » أ از بركت! در كمال، شاخص هستند و پر
  خطاب به حاجيان اين چنين گفت:

ترين اى گروه حجاج! آگاه باشيد كه آقايان من خوب«
باشند، افرادى هستند كه  خوبان و برگزيدگان نيكان مى

قدر و منزلت آنان از ديگران برتر است و نام ايشان در 
ها مشهور و اين لباس افتخار را بر تن همه شهر

                                                 
اللَّهم رب اْلكَعبةِ الْحرَامِ و الْحَفظَةِ اْلكرَامِ و زمزَم و الْمقَامِ و الْمشَاعرِ  أ 

الْعظَامِ و رب محمد َخيرِ اْلأَنَامِ صلَّى اللَّـه عَليـه و آلـه اْلبـرَرةِ اْلكـرَامِ      
ياتادس عي مشُرَنأَنْ تَح أَلُكـينَ    أَسلجحالُْغـرِّ الْم ِهمنَائأَب رِينَ والطَّاه

  الْميامينِ.
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  ن به آن كنيزك گفتم: م» اند. كرده

كنم كه تو از دوستداران اهل  من اين طور گمان مى«
  : كنيز جواب »بيت باشى؟

  گفتم:  !»آرى«
  گفت:  »از كدام دوستان ايشان هستى؟«
  گفتم: » باشم. مبر مىادختر پي ،من فضه كنيز فاطمه«
از ديدارت اهللا هستم و من ورقه بن عبد آفرين!«

و گفتار تو بودم، اكنون از من مشتاق سخن  م.خوشحال
كنم هنگامى كه از طواف فراغت حاصل  تو خواهش مى
توقف كن تا من بيايم، اين عمل  گندمكردى در بازار 

گو از يكديگر و  پس از اين گفت »براى تو ثواب دارد.
به  ارغ شدم،كه من از طواف فپس از آن جدا شديم.
دم فضه دي گشتم،روانه از طريق بازار گندم سوى منزل 

در كنارى نشسته است. به سوى او رفتم و او را به 
اى به وى دادم كه صدقه نبود.  كنارى بردم و هديه
  سپس به او گفتم: 

چه را كه وى آگاه كن و آن ءمرا از بانويت فاطمه زهرا«
وقتى  »بعد از فوت پدرش ديد، برايم شرح بده!

با گاه چشمانش پر از اشك شد، آن ،شنيددرخواستم را 
 گفت: زاريناله و

اللَّه! غم و اندوه مرا تجديد كردى، بن عبد هاى ورق
اندوهى را كه در قلب من نهان بود برانگيختى! اكنون 

 چه را كه از فاطمه مشاهده نمودم بگويم:بشنو تا آن
از دنيا رحلت كرد  )وآلهعليهاهللا(صلي بدان موقعى كه پيامبر

ضرت ضجه و گريه مردم از صغير و كبير براى آن ح
براى  )وآلهعليهاهللا(صليكردند، مصيبت رحلت پيامبر خدا 

نزديكان و ياران، و دوستان بسيار بزرگ بود، هيچ زن و 
كه مشغول گريه و ناله و شد مگر اين مردى ديده نمى

در ميان اهل زمين و اصحاب و خويشاوندان و  ندبه بود.
وى از بانوى دوستان كسى نبود كه حزن و غم و اندوه 

شديدتر باشد. غم و غصه بانوى من  ءمن فاطمه زهرا
هفت  گرفت. اش شدت مى شد و گريه چنان زياد مىهم

شد هر روزى  آرام نمى السالم)(عليهاروز بود كه ناله فاطمه 
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گذشت گريه حضرت از روز گذشته بيشتر  كه مى
 كليه غم و اندوه السالم)(عليهاشد، در روز هشتم فاطمه  مى

درونى خود را ظاهر كرد و به عت كم طاقتى خارج شد 
 گويد. و فرياد كشيد، گويا با دهان پيامبر سخن مى

در همين موقع بود كه زنان مدينه دويدند، كودكان از 
جايگاه خود خارج شدند، صداى مردم به گريه و ضجه 

ها را خاموش بلند شد، مردم از هر طرف آمدند، چراغ
كردند  ن پيدا نباشد، زنان خيال مىكردند كه صورت زنا

مبر سر از قبر بيرون آورده! مردم به عّلت آن اكه پي
منظره دلخراش دچار وحشت و حيرت شده بودند. 

كرد و  براى پدر بزرگوارش ناله و ندبه مى ءحضرت زهرا
 فرمود: مى
واي پدرم! واي مصطفايم! واي محمدم! واي «

و ايتام! كسي كه براي ابوالقاسمم! واي اي بهار زنان بيوه 
كعبه بودي و براي محراب! كسي كه براي دخترت 

كه سپس در حالى» أ (مايه) سرگرداني و مصيبت شدي!
شد به سوى قبر پدر  دامن لباسش به زمين كشيده مى

بزرگوارش روانه گرديد. او از شدت اشك چيزى را 
از دست آمد تا نزديك قبر پدر  چنان مىديد و هم نمى
رسيد. و چون به سوى حجره رفت و چشمش اش داده

شود افتاد پاهايش  جا اذان گفته مىبه محلى كه در آن
چنان ادامه داشت تا از رفتن باز ماند، ناله و گريه وى هم

گاه زنان دويدند و آب بر بدن و آن كه غش كرد.اين
سينه و صورت او پاشيدند تا به هوش آيد آن هنگام كه 

 و فرمود:به هوش آمد، برخاست 
قدرت و قوت من تمام شد، طاقتم به سر آمد، دشمن «

كشد،  من مرا شماتت و سرزنش كرد، غم و اندوه مرا مى
ام، زبان و  پدر جان! من سرگردان و تنها و حيران مانده

صداى من ساكت شد، پشت من خم و زندگى من ناگوار 
 و روزگارم تيره و تار گرديد.

                                                 
وا ابتاه! وا صـفياه! وا محمـداه! وا ابـا القاسـماه! وا ربيـع االرامـل و        أ 

  اليتامى! من للقبلة و المصلى؟ من ال بنتك الوالهة و الثكلى!
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ونسى ندارم، كسى نيست پدر جان! بعد از تو انيس و م

كه مرا از گريه آرام نمايد و به هنگام ناتوانى يار و معين 
 من باشد.

پدر جان! بعد از تو مكان نزول قرآن از بين رفت، محل 
 هبوط جبرئيل و ميكائيل ناپديد شد.

پدر جان! بعد از تو اسباب (خير و بركت) دگرگون شد، 
و دنيا را درهاى چاره به روى من بسته شد! بعد از ت

 ام. ترك نموده
كنم و  كشم براى تو گريه مى پدر جان! تا نفس مى

باشم و غم و اندوه من براى تو ادامه  مشتاق تو مى
  سپس ندا سر داد: » دارد.

  و بعد اين اشعار را خواند: »پدر جان! پدر جان!
شود. به  حقّا كه غم و اندوه من براى تو تجديد مى«

 ريزد. فرو مى خداوند سوگند كه قلب من
و در هر روزى آه و افسوس من افزون خواهد شد، رنجى 

 برم، تمام نخواهد شد. كه براى فقدان تو مى
اين پيش آمد ناگوار عزا و مصيبت مرا بزرگ نمود، گريه 

 شود. من همه وقت تجديد مى
حقّا آن قلبى كه در عزا و مصيبت تو صبور باشد بسيار 

 »شكيبا و پر طاقت خواهد بود.
  گاه فرمود: آن
پدر جان! بعد از رفتن تو نورهاى دنيا منقطع شد، دنيا «

آن تر و تازگى را كه با بودن تو داشت از دست داد و 
هاى دنيا تر و خشك  روزگار تيره و تار گرديد. تاريكى

 آن را فرا گرفت.
پدر جان! من تا آن هنگام كه تو را مالقات نمايم تأسف 

 خورم. مى
 ز مفارقت تو چشم من به خواب نرفته.پدر جان! پس ا

پدر جان! كيست كه به داد بيوه زنان و بينوايان برسد؟ 
 كيست كه تا روز قيامت به داد امت تو برسد؟
 پدر جان! ما بعد از تو ضعيف و ناتوان شديم.

اند، در صورتى كه ما  پدر جان! مردم از ما روگردان شده
به شمار  به واسطه تو در ميان مردم معظم و بزرگ
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  رفتيم.  مى
  كدام اشك است كه در فراق تو فرو نريزد؟! 

كدام غم و اندوه است كه بعد از تو براى مصيبت تو 
  مى نباشد؟! يدا

كدام چشم است كه بعد از تو به خواب رود؟! در صورتى 
كه تو بهار دين و نور پيامبران بودى، چگونه است كه 

ها فرو نرفتند و زمين طعمه ها خراب نشدند و درياكوه
  زلزله نگرديد؟! 

پدر جان! من دچار مصيبت بزرگى شدم، اين مصيبت 
 من مصيبت كوچكى نيست.

پدر جان! من مغلوب اين عزاى بزرگ و اين پيش آمد 
 هولناك گرديدم.

پدر جان! مالئكه براى تو گريان شدند و افالك از 
 حركت ايستادند، منبرت بعد از تو دچار وحشت و

كه تو را محرابت از وجود تو خالى شد، قبر تو براى اين
در بر گرفته خوشحال و بهشت به تو و دعا و نماز تو 

 مشتاق گرديد.
پدر جان! آن مجالسى كه تو داشتى (با رفتن تو) دچار 

اين تأسف من باقي خواهد ماند اند.  ظلمت بزرگى شده
  كه به همين زودى نزد تو بيايم. تا اين
سن تو را از دست داد، همان ابو الحسنى كه: ابو الح

 ،مؤتمن، پدر دو فرزند تو حسن و حسين، برادر تو
 باشد. دوست تو و محبوب تو مى

در  ؛همان على كه تو او را از زمان كودكى پرورش دادى
زمان بزرگسالى او با وى برادر شدى، همان على كه 

ترين دوستان و اصحاب تو بود، همان على كه محبوب
در اسالم آوردن و هجرت نمودن و يارى كردن تو بر 
همه سبقت گرفت، ما تو را از دست داديم، گريه قاتل ما 

سپس آن » خواهد بود، تأسف همراه و مونس ما گرديد.
اى كرد كه نزديك بود روح از  بانو فريادى زد و ناله

  :سرودگاه اين اشعار را بدنش مفارقت نمايد، آن
كه من آشكار شد بعد از آنصبر من كم و عزاى  •
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 خاتم انبيا را از دست دادم.

اى چشم من، اشك فراوان بريز! اى چشم من، واى  •
  بر تو، بخل مكن و خون گريه كن! 

اى رسول خدا! اى برگزيده خدا! اى پناهگاه  •
  يتيمان و ضعيفان! 

ها و وحوش و پرندگان و زمين بعد از  حقّا كه كوه •
  شدند.گريه آسمان براى تو گريان 

• براي تو حكوهي در مكه كه محل عبادت ون ج)
كنند! اي سرور و ركن و مشعر گريه ميپيامبر بود) 

 گريد.من! (بيابان) بطحا هم مي
محراب عبادت و مجلس درس قرآن كه در هر  •

 كنند. شد براى تو گريه مى صبح و شام تشكيل مى
دين اسالم كه در ميان مردم يكى از غربا به شمار  •

 رود در مصيبت تو گريان شد. مى
رفتى  كاش آن منبرى را كه بر فراز آن مى •

ديدى كه چگونه بعد از نور وجودت، اكنون  مى
 ظلمت آن را فرا گرفته.

اجل مرا به زودى برسان! زيرا  ءاى خداى زهرا •
 »زندگى من تيره و تار گرديد.

سپس به منزل خود بازگشت و شب و روز شروع به 
شد و ناله و  د، اشك وى خشك نمىگريه و ناله كر

 جمع شدندبزرگان اهل مدينه  گرفت. اش آرام نمى ضجه
 و به حضور امير المؤمنين آمدند و گفتند:

كند، هيچ  شب و روز گريه مى اى ابو الحسن! فاطمه«
رويم، در  كدام از ما شب در رختخواب به خواب نمى

و آرام ها به عّلت مشغله و طلب معاش قرار كه روزحالى
كنيم كه فاطمه يا شب گريه  نداريم، ما از تو تقاضا مى

  حضرت فرمود: » كند و يا روز.
حضرت رو به » أ كنم.ازروي عالقه و احترام قبول مي«

داخل شد. بانو را  السالم)(عليها كه بر فاطمهخانه نمود تا اين
حال  هميندر ايستد.. ديد كه آني از گريستن باز نمي

                                                 
  حباً و كَرَامة أ 
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  : فرمود السالم)(عليهافاطمه 
اى ابو الحسن! من چندان مكثى در ميان اين مردم «

روم، به  نخواهم كرد و به زودى از ميان اين مردم مى
خداوند سوگند من شب و روز از گريه آرام نخواهم 

   :فرمود امام» كه به پدرم ملحق شوم.گرفت تا اين
على بعد از !» باشد، هر طور كه ميل دارى انجام بده«

 السالم)(عليهاآن، اطاقى خارج از شهر مدينه براى فاطمه 
گفتند. به هنگام  مى »بيت االحزان«ساخت كه آن را 

داشت و  را برمى السالم)(عليهمو حسين  حسن ، صبح فاطمه
چنان تا رفت و هم مى(بيت االحزان) بقيع (پشت) به 

ت رسيد حضر شب مشغول گريه بود. و چون شب فرا مى
 گردانيد. را به منزل باز مى السالم)(عليهاآمد و فاطمه  مى

مدت بيست و هفت روز اين  ،پس از فوت پدر حضرت
گاه مريض شد و تا چهل روز داد، آن برنامه را انجام مى

   زنده بود و سپس از دنيا رحلت كرد.
به هنگام رحلت آن حضرت، على نماز ظهر را خوانده به 

 سوى منزل بازگشت.
استقبال آن حضرت آمدند در  كه بهيزان را ديد كن

  امام به ايشان فرمود:  كه گريان و محزون بودند.حالى
چه خبر شده، چرا شما را ناراحت و مضطرب «

  گفتند:  »بينم؟! مى
را درياب، گر  ءيا امير المؤمنين! دختر عموى خود زهرا«

حضرت به » كنيم حاصلى داشته باشد. چه گمان نمى
رفت و وارد شد،  السالم)(عليهاسوى اطاق فاطمه سرعت به 
در ميان بستر خويش (كتان سفيد بانو ناگاه ديد 

على  غلطد. مصرى) افتاده و به طرف راست و چپ مى
ردا را از دوش خود و عمامه را از سر خويش  السالم)(عليه

افكند و لباس خود را درآورد، آنگاه آمد و سر حضرت 
  را به دامن گرفت و فرمود:  ءزهرا
سخنى نگفت. با او  السالم)(عليهاولى فاطمه » !ءاى زهرا«

  براى دومين بار فرمود: 
جوابى  السالم)(عليهافاطمه باز  »اى دختر محمد مصطفى!«
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 بار صدا زد: ينبراى سوم السالم)(عليهنداد! على 

اى دختر آن كسى كه زكات را در دامن عباى خود «
 فرمود: جوابى نشنيد.باز  »برد! را مىبراى فق

 بانو »اى دختر آن كسى كه با مالئكه نماز خواند!«
 صدا زد: السالم)(عليهعلى  جوابى نداد.

با من سخن بگو! من پسر عموى تو على بن  !اى فاطمه«
چشمان خود را به  السالم)(عليهافاطمه » ابى طالب هستم.

 السالم)(عليهگاه آن بانو گريست و على روى او باز كرد، آن
  فرمود:  همسرشهم گريان شد و به 

» مگر تو را چه شده؟ من پسر عمويت على هستم.«
  گفت:  السالم)(عليهافاطمه 

كنم  اى پسر عمو! من اكنون آن مرگى را مشاهده مى«
دانم كه تو بعد  توان از دست آن گريخت. من مى كه نمى

اج نكنى، يا على! اگر ازدواج كردى توانى ازدو از من نمى
يك شب و يك روز نزد همسرت و يك شب و يك روز 

على جان! به صورت حسن و  پيش فرزندان من باش.
اند،  زيرا ايشان يتيم و دل شكسته فرياد نزن!حسينم 

ديروز بود كه آنان جد خود را از دست دادند، امروز هم 
امتى كه آنان واى بر آن  دهند. مادر خود را از دست مى

-آن »ورزند! كشند و با ايشان بغض و دشمنى مى را مى
 گاه اشعارى را خواند:

كنى بر من گريه كن اى بهترين  اگر گريه مى«
 كنندگان، و اشك بريز كه روز فراق رسيد. هدايت

اى همسر بتول! من در باره نسل خود به تو سفارش 
 باشند. كنم، زيرا كه ايشان مالزم اسالم مى مى

هاى من گريه كن، مخصوصا كشته و  براى من و يتيم
 قتيل كربال را فراموش نكنى.

كنند و يتيمانى حيران و سرگردان  ايشان مفارقت مى
 علي» شوند، خداوند مقرر كرده كه روز فراق است. مى
  فرمود:  السالم)(عليه
گويى،  اى دختر رسول خدا! تو اين مطلب را از كجا مى«

دا از خاندان ما قطع شده در صورتى كه وحى خ
  : فرمود السالم)(عليهافاطمه  »است؟!
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در ميان  ماى ابو الحسن! من امروز خواب ديدم كه پدر«
 جواهرات سفيد است، چون مرا ديد فرمود: قصرى از

گفتم:  »دخترم! نزد من بيا، زيرا من مشتاق تو هستم.«
پدر! به خداوند سوگند كه من بيشتر شوق مالقات تو «
» تو امشب نزد من خواهى بود.«پدر فرمود: » دارم.را 

گفتار پدرم هميشه راست است و به وعده خود وفا 
 السالم)(عليههاي خود را به علي گاه وصيتآن» خواهد كرد.

 اين چنين فرمود:
هنگامى كه ديدى من سوره يس را قرائت نمودم بدان «

نه كه اجلم فرا رسيده، مرا غسل بده، ولى بدنم را بره
خودت و اهل  باشم. نكن، زيرا من پاك و مطهر مى

ام نماز  ام كه به من نزديك هستند بر جنازه خانه
مرا شبانه به خاك بسپار، اين نحوه را پدرم  بخوانيد.

 » پيامبر خدا به من خبر داده.
وقتي فرمايد: به خداوند سوگند  مى السالم)(عليه امام علي
را از زير  اوبدن : رحلت كرد مشغول كارش شدم فاطمه

پيراهن غسل دادم، به خداوند سوگند كه بدن فاطمه 
 كافوررا از باقيمانده  شگاه بدنپاك و مطهر بود، آن

-پيامبر حنوط كردم، سپس پيكرش را در ميان كفن
هايش جاى دادم و چون تصميم گرفتم كفن او را گره 

 بزنم، صدا زدم:
و حسين!  فضه، حسن أ اى ام كلثوم، زينب، سكينه«

بياييد و مادر خود را براى آخرين بار ببينيد، روز فراق 
حسن و » آمد و مالقات شما در بهشت خواهد بود.

آمدند كه فرياد پيش در حالى  السالم)(عليهماحسين 
  زدند:  مى
آه از اين حسرتى كه هيچ وقت به علت از دست دادن «

نخواهد جدمان، پيامبر خدا و مادرمان، فاطمه  از بين 
حسين! هنگامى كه جد  اي مادرِ !حسن اى مادرِ رفت.

برسان و به  اوما محمد را مالقات نمودى سالم ما را به 
                                                 

ند كه حضـرت دختـري بـه    بعضي از اين عبارت امام برداشت نمود أ 
 نام سكينه داشته و قبري نيز در سوريه براي او پيدا نمودند.
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امام علي  »ما بعد از تو در دار دنيا يتيم مانديم!« بگو: او

   دهد:ادامه مي السالم)(عليه
گيرم كه فاطمه آه و ناله كرد،  من خداوند را شاهد مى

اى  را دراز نمود و حسنين را چند لحظههاى خود دست
به سينه خود چسبانيد. ناگاه هاتفى از آسمان ندا در 

 داد:
ين را از روى سينه فاطمه بردار، ناى ابو الحسن! حس«

ها را گريان كردند، به خداوند سوگند كه مالئكه آسمان
من حسنين را » زيرا دوست مشتاق لقاى دوست است.

شتم و در حال بستن بندهاى بردا ءاز روى سينه زهرا
  كفن اين اشعار را سرودم:

مفارقت تو برايم بزرگترين امور است، و از دست دادن «
 ترين مصيبت. تو سخت

كنم كه  من براى حسرت و غم آن كسى گريه و ناله مى
 بهترين راه را براى مرگ پيمود.

 امياى چشم من! با من مساعدت و همراهى كن كه دا
 »ى دوست خودم گريان.محزون هستم و برا

را روى  السالم)(عليهاامير المؤمنين جسد فاطمه گاه آن
دست خويشتن گرفت و به سوى قبر پدرش رسول خدا 

 آورد و فرمود: )وآلهعليهاهللا(صلي
سالم بر تو اى رسول خدا! سالم بر تو اى حبيب خدا! «

سالم بر تو اى نور خدا! سالم بر تو اى برگزيده خدا! 
و تحيت من و دخترت فاطمه كه بر تو وارد درود 

آه از  شود بر تو باد. حقّا كه امانت مسترد گرديد. مى
حزن رسول! آه از حزن بتول! دنيا براى من تيره و تار 
شد. خوشحالى و سرور از من دور شد. آه از حزن و 

گاه جنازه آن بانو را نزديك قبر پيامبر آن »تأسف من!
از اهل خانه خود و اصحاب و خدا آورد و با گروهى 

دوستان و برخى از مهاجرين و انصار بر بدن حضرت 
را به  السالم)(عليهاپيكر فاطمه  وقتيو  زهرا نماز خواند.

خاك سپرد و در لحد جاى داد اشعارى خواند بدين 
  مضمون:

مصايب و مشكالت دنيا براى من زياد است، همنشين «
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 رگ عليل خواهد بود.دنيا كه دنيا طلب باشد تا زمان م
كه دو نفر با هم دوستى نمودند البته فراقى بعد از آن

وجود خواهد داشت، حّقا كه بقاى من نزد شما قليل و 
 اندك خواهد بود.

كه بعد از رسول خدا  ءحقّا از دست دادن فاطمه زهرا
براى من اتفاق افتاد دليل بر اين است كه هيچ دوستى 

  »تا ابد برقرار نخواهد بود.
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  السالم)(عليهافضه، كنيز حضرت فاطمه 

من در صحرا از كاروان دور گويد: ميابوالقاسم قشيري 
  افتادم و با زنى مصادف شدم، به وى گفتم: 

  گفت: » كيستى؟«
(فهميدم كه اول بايد » 40ُقلْ سالم َفسوف يعَلمونَ«

  او سالم كردم و گفتم: ه ب كرد)سالم مي
  گفت: » كنى؟كار ميجا چه اين«
(فهميدم گم شده  »41و منْ يهد اللَّه َفما َله منْ مضلٍّ،«

  گفتم: است) 
  گفت:  »باشى؟از جن يا انس مي«
»خُذُوا زِيَنَتُكم مي آدنفهميدم جزء بني آدم  »42يا ب)

  گفتم: است) 
  گفت:  »يي؟آاز كجا مي«
»يدعكانٍ بنْ منَ مونادفهميدم از جاي دوري  ».43ي)

   :گفتمآيد) مي
  گفت:  »روى؟كجا ميه ب«
»تياْلب جَلى النَّاسِ حع لَّهل فهميدم قصد حج  »44و)

  گفتم: دارد) 
  گفت:» چند وقت است كه از قافله دور افتادى؟«
ستَّةِ   و َلقَد خََلْقَنا السماوات و الْأَرض و ما بيَنهما في«

  گفتم: (فهميدم شش روز است)  »45أَيامٍ
  گفت: » غذا اشتها دارى؟ه آيا ب«
»أْكُُلونَ الطَّعامداً ال يسج مْلناهعما ج فهميدم  »46و)

  گفتم: بعد  و من به وى غذا دادمميل به غذا دارد) 
به صورت هروله راه برو (تا بتواني مسافت زيادي را با «
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  گفت:  »!خستگي كمتري راه بروي) عجله نكن
تواند ، (فهميدم نمي»47ال يكَلِّف اللَّه َنْفساً إِلَّا وسعها«

  گفتم: پياده راه برود) 
  گفت:  !»خويش سوار كنممركب بيا تا تو را در عقب «
(فهميدم درست  »48َلو كانَ فيِهما آلهةٌ إِلَّا اللَّه َلَفسدتا«

شود)  داند كه دو نفر نامحرم روي يك مركب سوارنمي
  من پياده شدم و او را سوار كردم، گفت: 

اي خواند كه هنگام (آيه»  49سبحانَ الَّذي سخَّرَ َلنا هذا«
موقعى سوار شدن بر مركب مسحب است خوانده شود) 

  غافله رسيديم به وى گفتم: ه كه ب
  گفت: »تو كسى را در اين قافله دارى؟«
... و ما محمد إِلَّا 50في اْلأَرضِيا داود إِنَّا جعْلناك خَليَفةً «

إِنِّي أَنَا   ...، يا موسى52خُذ اْلكتاب  ...، يا يحيى51رسولٌ
گاه صاحبان اين نامها را صدا زد، ناگاه ديدم آن» .53اللَّه

  او گفتم: ه من ب سوى او شتافتند.ه چهار جوان ب
  گفت: » اينان چه نسبتى با تو دارند؟«
»ْنيا اْلمالُ وياةِ الدنُونَ زِيَنةُ اْلحفهميدم اينان  »54اْلب)

  آمدند گفت:  شوقتى آن جوانان نزدپسران او هستند) 
» اْلَقوِي رْتتَأْجنِ اسرَ مإِنَّ َخي ،تَأِْجرْهاس تيا أَب

خواهد كه به من به ها مي(فهميدم او از آن »55الْأَمينُ
خاطر مركبي كه در اختيارش گذاشته ام چيزي بدهند) 

  او گفت: .كردند هديهمن ه ب چيزهاييآنان 
»شاءنْ يمل فضاعي اللَّه ها (فهميدم از آن »56و  

آنان چيزهاى ديگرى خواهد تا بيشتر به من بدهند) مي
  من دادند من از آن جوانان پرسيدم: ه نيز ب
  گفتند: » كيست؟ اين زن«
اين مادر ما، فضه است كه خادمه فاطمه زهراء بوده، «

وسيله آيات قرآن ه مدت بيست سال است كه جز ب
  57»گويد.سخن نمي

  شهره نوه فضه

دارد بنام  ياست بنام مسكه كه او دختر يفضه را دختر
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  :كندياز او نقل م يا هيقض ناريشهره كه مالك بن د

سوار  يبر مركب الغر يفيزن ضع كيموسم حج بود 
   :مردم به آن زن گفتند .بود و قصد حج داشت

كه به  يوقت »ناتوان سفر نكن مركبِ نيبرگرد و با ا«
مركب آن زن از راه ماند و عاجز  م،يديرس ابانيوسط ب
آن زن سر خود را به آسمان بلند كرد و عرضه  شد،

   :داشت
ات هو نه به خان ينه مرا در خانه ام رها كرد ايخدا«

با  ياز تو كس ري! به عزت و جاللت قسم اگر غيرساند
  تو  رياو را به غ تيكرده بود شكا نيمن چن

شد و  دايپ ابانيب انهياز م يشخصناگهان  »كردمينم
   :خانم گفت ندر دست داشت، به آ ياناقه
سوار شد و ناقه مانند برق حركت او  !»سوار ناقه شو«

  كرد و رفت.
آن بانو  ميديكه به مكه رس يوقت دميآن زن را ند گريد 

   :او را قسم دادم كه دم،يرا در حال طواف د
   :گفت » ؟يستيك تو«
   من شهره دختر مسكه دختر فضه خادمه زهرا«
  58هستم. السالم)اهي(عل
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   السالم)اهي(علتسبيح حضرت زهرا 

به مردى از قبيله بنى  السالم)هي(علروايت شده كه على 
  سعد به نام ابن اعبد فرمود: 

خواهى مقدارى از حاالت فاطمه را در آن زمانى  آيا مى
  كه در خانه من بود، براى تو بيان كنم؟

او با وجود اينكه از محبوبترين اشخاص در نزد رسول 
خدا بود ولى خدمتكارى نداشت و خود كارهاى منزل را 

آورد تا آنجا كه اثر بند  آب مى داد، او با مشك انجام مى
آن در شانه و سينه او باقى مانده بود و آنقدر خانه را 

هايش را در بر گرفته بود، جارو كرد كه غبار تمام لباس
  و آنقدر در زير ديگ غذا آتش افروخته بود كه 

داد،  هايش رنگ عوض كرده و بوى دود مىلباس
  گفتم:  هاى او بيشتر شد، به او هنگامى كه سختى

خواهى تا  روى و از او كنيزى نمى چرا نزد پيامبر نمى«
  » در كارهاى خانه به تو كمك كند؟

فاطمه به نزد رسول خدا رفت تا در اين باره با وى 
سخن بگويد، ولى از آن جهت كه اشخاصى نزد پيامبر 

  چيزى نگفته به خانه بازگشت.شرمظ آمد و بودند، 
براى عرض حاجتى به نزد  پيامبر كه دريافته بود فاطمه

وى آمده، صبح روز بعد به نزد ما آمد و از فاطمه در باره 
اش سؤال نمود. و من آنچه را  عّلت مراجعه روز گذشته

كه بين خودم و فاطمه صحبت شده بود، به رسول خدا 
  عرض كردم.

  رسول خدا فرمود: 
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فعال كنيزى در اختيار ندارم، اگر خدا بخواهد به زودى «

رويم و اگر كنيزى غنيمت گرفتم به تو  جنگ مىبه 
خواهم داد ولى بهتر از خدمتكار آن است كه هر گاه 

خواهيد در بستر خويش بخوابيد، سى و چهار بار اللَّه  مى
اكبر و سى و سه بار الحمد للَّه و سى و سه بار سبحان 

  »اللَّه بگوييد كه آن براى شما بهتر است.
گفت: از خدا و رسولش  در اين حال فاطمه سه بار

   59.راضى شدم و چنين خواهم كرد

   السالم)اهي(علبرتري تسبيح حضرت زهرا 

در باره برترين ذكر و اينكه در ميان اذكار رايج، كدام 
باشد، روايات و احاديث  يك از آنها افضل و برتر مى

  شود: فراوانى وجود دارد و به چند گروه تقسيم مى
  : گروه اول

تصريح دارند بر اينكه مجموع تسبيحات  رواياتى كه
اربعه يعنى سبحان اللَّه و الحمد للَّه و ال إله اال اللَّه و اللَّه 

  باشد. اكبر برترين ذكر مى
روايات اين گروه فراوان بوده و از طريق شيعه و اهل 

  اند. سّنت، مّتفقا نقل شده
  : گروه دوم

و ال قوة  رواياتى كه تصريح دارند بر اينكه ذكر ال حول
  إلّا باللَّه العلى العظيم برترين و باالترين ذكر است.

اند و  اين گروه روايات نيز، هم از طريق شيعه نقل شده
  .هم از طريق اهل سّنت

  : گروه سوم
رواياتى كه تصريح دارند بر اينكه ذكر ال إله إلّا اللَّه 

  برترين و باالترين ذكر است.
بوده و از طريق شيعه و اهل روايات اين گروه نيز فراوان 

  .اند سّنت نقل شده
  : گروه چهارم

رواياتى كه تصريح و تأكيد دارند كه ذكر الحمد للَّه به 
  تنهايى، برترين و باالترين اذكار است.

  : گروه پنجم
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رواياتى كه تصريح دارند بر اينكه ذكر اللَّه اكبر برترين 

  ذكر است.
  : گروه ششم

بر اينكه ذكر صلوات بر پيامبر  رواياتى كه تصريح دارند
  و خاندان ايشان برترين ذكر است.

  : گروه هفتم
رواياتى كه تصريح دارند بر اينكه ذكر تسبيح فاطمه 

  60برترين و باالترين ذكر است.السالم) اهي(علزهرا 
افضل از همه اذكار  السالم)اهي(علتسبيحات حضرت زهرا 

  است زيرا:
اين ذكر را بجاي  وآله)هيعلاهللاي(صلپيامبر گرامي اسالم 

خدمتكاري كه فاطمه درخواست كرده بودند، به ايشان 
آموختند. پس اين ذكر، توكل عملي است به نيروي 

تواند به انسان نيرويي اليزال خداوند. يعني ذكر مي
ار كند. يعني باور اين كبدهد كه او را بي نياز از كمك

  علي العظيم.كه: ال حول و ال قوة اال باهللا ال
همچنين در روايات شيعه آمده است كه بعد از اتمام 

يك بار گفته شود: ال  السالم)اهي(علتسبيحات حضرت زهرا 
  62و همچنن بعد از آن استغفار شود. 61اله اال اهللا.
حضرت زهرا گويد قطعا بياد را مياين ذكر كسي كه 

اين  افتد وهاي ايشان در زندگي ميو مرارت السالم)اهي(عل
تي است كه هم معناي صلوات است.همان مود  

   باشد.ترين ذكر ميبنابرين تسبيحات حضرت كامل
حضرت در كالم ائمه معصومين  تسبيح ،به همين خاطر

  از جايگاه رفيعي برخوردار است: السالم)مهي(عل
  :فرمايندمي السالم)هي(علامام باقر 

ِبشَي اللَّه ِبدا عأَْفَضلَ  م ء َلو و رَاءةَ الزَّهمِبيحِ فَاطنْ َتسم
كَانَ شَي  بِيحةَ إِنَّ َتسمفَاط ولُ اللَّهسر َلهَلَنح ْنهأَْفَضلَ م ء

فَاطمةَ الزَّهرَاء في ُكلِّ يومٍ دبرَ ُكلِّ صلَاةٍ أَحب إِلَي منْ 
  63. صلَاةِ أَْلف ركْعةٍ في ُكلِّ يوم

خداوند متعال به چيزى برتر از تسبيح حضرت زهرا 
عليها السالم عبادت نشده است، همانا اگر چيزى با 
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تر و برتر از آن وجود داشت، رسول خدا آن را به  فضيلت

  نمود. فاطمه تعليم مى
را در هر روز بعد از هر نماز بيشتر زهراء فاطمه تسبيح 

  دوست دارم از هزار ركعت در هر روز.
  فرمايند:ن ميهمچني

منْ سبح َتسِبيح الزَّهرَاء ثُم استَْغَفرَ ُغفرَ َله و هي ماَئةٌ 
بِاللِّسانِ و أَْلف في اْلميزَانِ و َتْطرُد الشَّيطَانَ و ُترْضي 

  64. الرَّحمن
هر كس تسبيح حضرت زهرا را به جاى آورد و سپس از 

بخشد.  آن گناه را بر او مى گناهش استغفار كند، خداوند
زيرا تسبيح زهرا عليها السالم گر چه صد ذكر در زبان 
تر  است ولى هزار بار ترازوى اعمال انسان را سنگين

را  راند، و خداوند بخشايشگر كند و شيطان را مى مى
  سازد. خشنود مى

در باره تفسير آيه و اذُْكرُوا اللَّه  السالم)هي(علاز امام صادق 
  سؤال كردند، ايشان فرمود: 65ذْكراً َكثيراً

من سبح رََكد ذََقَف فاطمةَ تسبيح 66.الكثيرَ الذكرَ اللَّه   
ذكر  السالم)اهي(علهر كس خداوند را با تسبيح فاطمه زهرا 

  بگويد، ذكر كثير گفته است.
  همچنين حضرت فرمود:

َنأْمرُ صبياَننَا ِبَتسِبيحِ فَاطمةَ َكما َنأْمرُهم بِالصَلاةِ إِنَّا 
   67. فَأَْلزِمه َفإِنَّه لَم يْلزِمه عبد َفَشقي

ما به كودكانمان همان طور به ذكر تسبيح فاطمه زهرا 
  كنيم. كنيم كه به نماز امر مى امر مى السالم)اهي(عل

  يك مسئله:
از سه ذكر اهللا اكبر، الحمد هللا و  كيهر اگر در تعداد
را شروع  يكه ذكر بعد ي، در صورتشك شد سبحان اهللا

كمتر،  زانيگذارد و اگر م ينكرده باشد، بنا را بر كمتر م
 كيباشد، بنا را بر  شتريگفته شود، ب ديكه با ياز مقدار

 يرا م يكيذكر كمتر از حد نصاب گذاشته و بعد آن 
كرد چند بار اهللا اكبر گفته و  ديترد. مثال اگر ديگو

تا  34از  شتريآن كه مورد قطعش هست، ب نيكمتر
اهللا  كيآورد و بعد  ياهللا اكبر را م 33است، در ذهنش 
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كه الحمد هللا باشد  يو به ذكر بعد ديگو يم گرياكبر د
   پردازد. يم

اگر بعد از شروع ذكر بعدي شگ در تعداد ذكر قبلي 
   68دهدنمينمود، به شكش اهميت 
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  چهل حكمت

  ايمما وسيله -1
 ،هسلُّ قُدحم و تُهنُ خاصَنح و ،هفي َخلْق سيَلتُهنُ وَنح

.هثَةُ أْنبيائرنُ وَنح و ،بِهفي َغي تُهجنُ حَنح 69و 
ارتباط خداوند با خلق او  يهل بيت پيامبر، وسيلهاما 

س پروردگار دهستيم، ما برگزيدگان پاك و مق
ت و راهنما خواهيم بود؛ و ما وارثان جيم، ما حهست

 پيامبران الهي هستيم.
 قضاوت در آسمان -2
عبد اللَّه بنِ مسعود قَالَ أََتيت فَاطمةَ صَلوات اللَّه عن  

ينَ بعُلك َفقَاَلت عرَج بِه جبرَئيلُ إَِلى عَليها فَُقْلت َلها أَ
السماء َفُقْلت فيما ذَا َفقَاَلت إنَّ نَفَراً منَ اْلمالئكَةِ 

ء، َفسأُلوا حَكماً منَ االْدميينَ، َفأَوحي  في َشي َتشاجرُوا
ليوا عرُوا، فَاْختارأنْ َتَتَخي هِمإَلي نَ اللّهب ب70.أبي طال 

نزد گويد: روزي نقل شده كه اللّه بن مسعود عبداز 
: همسرت سؤال كردمو  آمدم السالم)اهي(علفاطمه زهراء 

  كجاست؟ فرمود: 
  همراه جبرئيل به آسمان عروج نموده است، گفتم: 

  براي چه موضوعي؟! فرمود: 
اي شده است؛ و الهي مشاجره ياي از مالئكهبين عده

ايشان حكم و  بينها اند يك نفر از آدمتقاضا كرده
قضاوت نمايد؛ و خداوند به مالئكه وحي فرستاد: 
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ها هم حضرت خودتان يك نفر را انتخاب نمائيد؛ و آن
 را برگزيدند. السالم)هي(علعلي بن ابي طالب 

   السالم)هي(علتوصيف علي  -3
ُقْطب األْقطابِ، هو اإلمام الرَباني، والْهيَكلُ النُّوراني، 

وساللَةُ االْْطيابِ، النّاطقُ بِالصوابِ، نُْقطَةُ دائرَةِ 
 71اإلمامةِ.
ي الهي و رباني است، تجسم نور يپيشوا السالم)هي(علعلي 

و (ه تمامي موجودات جي است، مركز تويو روشنا
  پاكان  ياست، فرزندي پاك از خانواده )عارفان

  باشد، مي
است، او مركز و محور  )و هدايتگر(گو قحاي گوينده

 ت است.يو رهبر متاما
  پدران امت -4

هم، و ينْقذانِ ودأبوا هذه االْمةِ محمد و علي، يْقيمانِ أَ
 النَّعيم ِهمبيحاني ما، ووهمِ إنْ أطاعائذابِ الدنَ اْلعم

 72 وهما.فُقالدائم إنْ وا
والدين اين  السالم)هي(عل و علي وآله)هيعلاهللاي(صل حضرت محمد

ها را آن ،امت هستند، چنانچه از آن دو پيروي كنند
  از انحرافات دنيوي و عذاب هميشگي آخرت نجات 

  ع و وافر بهشتي ودهند؛ و از نعمت هاي متنمي
 سازند.مندشان ميبهره

  خلوص - 5
 صخال إلي اللّه دعنْ أصلَّ مجزَّوع طَ اللّهبأه ،هتبادع

.هتَلحصأفَْضلَ م 73 لَه 
 هركس عبادات و كارهاي خود را خالصانه براي خدا 

چيزهايي را كه به صالح ، خداوند بهترين بفرستد
 .كندبراي او تقدير مي اوست، 

  سعادت - 6
عيدقَّ السح عيدُكلَّ الس عيدإنَّ الس، بنْ أحاً في  مليع

.هتوم دعب و هيات74 ح 
ي سعادتمندي و بلكه همانا سعادتمند، بلكه همه
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  علي  حقيقت سعادتمندي در كسي است كه

دوست در زمان حيات و پس از رحلتش را  السالم)(عليه
 .بدارد

  طلب آمرزش - 7
 و ،مَتهطََفيبِالَّذينَ اص َئلُكدي، أسيس إلهي و كاءِبب

ولَدي في مفارَِقتي أَنْ َتغْفرَ لعصاةِ شيعتي، وشيعةِ 
 75 ذُريَتي.
اي، و به ها را برگزيدهكه آن كسانيبه حقّ  !خداوندا
 ازي من يجدا )مرگ و(پس از  دو فرزندم يگريه

و  من شيعيانگناهكاران خواهم ايشان، از تو مي
 را ببخشي. امشيعيان ذُريه

 شيعيان - 8
  ينا وبحكُلُّ منَّةِ ولِ اْلجيارِ أهنْ خُتنا مشيعوالي م

 76 اَوليائنا و معادي أعدائنا و اْلمسلم بَِقْلبِه و لسانه َلنا.
چنين دوستداران ما و آنان شيعيان و پيروان ما، و هم

هائي كه با قلب نيز آن و كه دشمن دشمنان ما باشند
بهترين افراد بهشتيان  ،تسليم ما هستند و زبان

  خواهند بود.
  1نفرين  -9

والّله يابنَ اْلَخطّابِ َلوال أّني أكْرَه أنْ يصيب اْلبالء منْ 
 هأجِد ُثم َلي الّلهع مأُْقسأّني س تملَلع ،َله ال ذَْنب

 77 سريع االْجابةِ.
  عمر بن خّطاب: در خطاب به 

ترسيدم كه عذاب الهي بر سوگند به خداوند، اگر نمي
شدي كه خدا را گناهي، نازل گردد؛ متوجه ميبي

ديدي چگونه كردم و ميدادم و نفرين ميقسم مي
 گرديد.دعايم سريع مستجاب مي

 2نفرين   - 10
عَليك في واللّه! الَدعونَّ اللّه .. واللّه! ال َكلَّمتُك أبداً،.... 

 78 كُلِّ صلوة.
در جريان بحث و  عليها)اهللاء (سالمزهرا حضرت

  ابوبكر فرمود:  محاجه با
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 ...به خدا سوگند، ديگر با تو سخن نخواهم گفت... 
 سوگند به خدا، در هر نمازي تو را نفرين خواهم كرد.

 خشم فاطمه -11
اَسَخْطُتماني، و ما إّني أُشْهِد اللّه و مالئَكتَه، أنَُّكما  

.هنَُّكما إَليألْشُكو الَنِبي نْ لَقيتَلئ ضيُتماني، و79 ر 
دو به  كه اينهنگاميابوبكر و عمر در خطاب به 

   مالقاتش آمده بودند:
گيرم كه شما مرا خشمناك خدا و مالئكه را گواه مي

نكرديد، و چنانچه  خشنودايد، و مرا كرده و آزرده
شكايت شما دو نفر را  ،ا را مالقات كنمرسول خد
 خواهم كرد.

  1ستم  - 12
ال تُصّلي عَلي اُمةٌ نَقََضت عهد اللّه و عهد أبي رسولِ 

ي، و اْلمؤمنينَ علي، و َظَلموا لي حّق اللّه في أميرِ
ي أبي ّلتي َكَتبها لاُقوا صحيَفتي أخَذُوا إرثي، و خَرَ

 80ِبملْك َفدك.
 يافرادي كه عهد خدا و پيامبر خدا را درباره

شكستند، و در حقّ من  السالم)هي(علاميرالمؤمنين علي 
پدرم را نسبت  يام را گرفتند و نامهظلم كرده و ارثيه

من نماز  يبه فدك پاره كردند، نبايد بر جنازه
 بگذارند.

  2ستم  - 13
 81 لدْنياكُم، قاليةً لرِجالكُم. أصبحت و اهللاِ! عاتقَةً

 حضرتسخنراني مشهور بعد از جريان غصب فدك و 
، بعضي از زنان مهاجر و انصار به منزل در مسجد

آمدند و احوال وي را جويا شدند، حضرت در ايشان 
  پاسخ فرمود: 

اي به خداوند سوگند، دنيا را آزاد كردم و هيچ عالقه
مردان شما  شمن و مخالفچنين دبه آن ندارم، هم

 بود. خواهم
  شكايت - 14
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 دعب ذْرّني، فَال عع كُميرِإَليَتعذ و ،ال أَكُمرُ بمعد 

 82.راعذْ حدلأي يوم غَديرِ خُم كُم، هلْ تَرَك أِبقْصيرَِت
  خطاب به مهاجرين و انصار: در 

آن از من دور شويد و مرا به حال خود رها كنيد، با 
هايتان، عذري براي شما تفاوتي و سهل انگاريهمه بي

باقي نمانده است. آيا پدرم در روز غدير خم براي 
 كسي جاي عذري باقي گذاشت؟

  شهادت -15
يا أبا اْلحسنِ! إنَّ رسولَ الّله عهِد إَلي و حدَثني أّني 

صبِرْ المرِاللّه َتعالي و اَولُ أهله ُلحوقاً ِبه و ال بد منْه، َفا
هبِقَضائ ض83.ار 

به من  وآله)هيعلاهللاي(صل اي ابا الحسن! همانا رسول خدا
و اظهار نمود: از اهل بيتش من اول كسي  وعده داده

اي از آن نيست، شوم و چارههستم كه به او ملحق مي
پس تو صبر نما و به قضا و مقدرات الهي خوشنود 

 !باش
  سالم بر پيامبر - 16

منْ سلَّم عَليه اَو عَلي ثَالثَةَ أيام أوجب اللّه لَه الجنَّةَ، 
 ُقْلت َلها: في حياته و حياتك؟ قاَلت: نعم و بعد موتنا.

84 
و بر من به  وآله)هيعلاهللاي(صلهر كه بر پدرم رسول خدا 

خداوند بهشت را براي او  ،مدت سه روز سالم كند
  واجب 

   پرسد:ميگرداند. راوي مي
  ؟ فرمود: شما و پدرتان آيا در زمان حيات و زنده بودن

 .بله، هم در زمان حيات و هم پس از مرگمان
   دفاع از واليت - 17

ما صَنع أبو اْلحسنِ إالّ ما كانَ يْنبغي لَه، و َلقَد صَنعوا 
 ما اللّه.مبهطال و مهسيب85ح 

سبت به دفن رسول خدا و ابو الحسن (نچه را آن
الهي او بوده است،  يجريان بيعت) انجام داد، وظيفه

ها را خداوند آن ،چه را ديگران انجام دادندو آن
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 نمايد.محاسبه و مجازات مي
  بهترين زنان - 18

 نَ الرِّجالَ ورَيأنْ ال ي ّنساءلرٌ لنَّ الرِّجالُ.َخيراه86ال ي 
زن آن است كه  )حفظ شخصيت(بهترين چيز براي 

مردان قرار  يمردي را نبيند و نيز مورد مشاهده
 نگيرد.

  مرا فراموش نكن! - 19
 دعني بَتزُور سنِ أنْ ال َتْنساني، وا اْلحيا أب صيكأو

 87 مماتي.
   :السالم)هي(علدر خطاب به امام علي 

مرگم فراموش نكن؛ و به زيارت و ديدار  مرا پس از
 من بر سر قبرم بيا.

  تابوت -20
إّني قَداستَْقبحت ما يصَنع بِالنِّساء، إّنه يطْرَح علي 
اْلمرَْئةِ الثَّوب َفيصُفها لمنْ رأي، َفال َتحمليني علي 

 88 سرير ظاهر، اُستُريني، ستَرَك الّله منَ النّارِ.
  ي خود: در خطاب به اسماء، نديمه

زنان را  يدانم كه جنازهمن بسيار زشت و زننده مي
تشييع  اناي روي بدنشپس از مرگ با انداختن پارچه

افرادي اندام و حجم بدن او را مشاهده بعد كنند و مي
نمايند. مرا بر تختي كرده و براي ديگران تعريف مي

ديگران  يمانع مشاهدهو (كه اطرافش پوشيده نيست 
بلكه مرا با پوشش كامل تشييع كن،  ؛قرار مده نيست)

 خداوند تو را از آتش جهنّم مستور و محفوظ نمايد.
  عفاف - 21

 89 إنْ لَم يكُنْ يراني فَإّني أراه، و هو يشُم الريح.
  نابينائي وارد منزل شد و حضرت زهراء  مرد

، نسبت به او حجاب كامل را رعايت كرد السالم)(عليها
عّلت آن را جويا شد؟ در  وآله)هيعلاهللاي(صلوقتي رسول خدا 

  پاسخ پدر اظهار داشت: 
 و بينماو را ميكه بيند، من اگر آن نابينا مرا نمي
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 كند.را استشمام مي )زن(و بوي اكه  ديگر آن

  آثار اعمال - 22
جعلَ الّله االْيمانَ َتطْهيراً َلكُم منَ الّشرْك، و الصالةَ 
 ماءن لنَّْفسِ، وةً ليالزَّكاةَ تَزْك رِ، وبنَ اْلكم َتنْزيهاً َلكُم

 الْخْالصِ، وَتْثبيتاً ل يامالص ي الرِّزقِ، وفجَتْشييداً  اْلح
 90للدينِ.

قاد را براي طهارت از خداوند سبحان، ايمان و اعت
قرار داد و  )هاها و شقاوتو نجات از گمراهي(شرك 

نماز را براي خضوع و فروتني و پاكي از هر نوع تّكبر، 
  مقرّر نمود. و زكات (و خمس) را براي 

روزي تعيين نمود. و روزه  در نفس و توسعه يتزكيه
را براي استقامت و اخالص در اراده، الزم دانست. و 

دين  يساس شريعت و بناابراي استحكام  را جح
 اسالم واجب نمود.

  شرط تشيع - 23
 ،نْهع رْناكجا زمَتْنَتهي ع و رْناكلُ ِبما أممَتع إنْ ُكْنت

 91 أْنت منْ شيعتنا، و إالّ فَال.َف
چه را كه ما اهل بيت عصمت و طهارت دستور اگر آن
ايم خودداري كردهچه نهي ايم عمل كني و از آنداده

 وگرنه، خير. ؛نمائي، تو از شيعيان ما هستي
  ترينهامحبوب - 24

حبب إَلي منْ دْنياُكم َثالثٌ: تالوةُ كتابِ اللّه، والنَّظَرُ 
.بيلِ اللّهاالْنْفاقُ في سو ،ولِ اللّهسر هج92في و  

براي من دوست داشتني است:  ي شماسه چيز از دنيا
تالوت قرآن، نگاه به صورت رسول خدا؛ و انفاق و 

 كمك به نيازمندان در راه خداوند متعال.
  وصيت -25

أُوصيك اَوالً أنْ َتَتزَوج بعدي بِإبنَةِ اُْختي أمامةَ، فَإنَّها 
 93لنِّساء.َتُكونُ لولْدي مْثلي، فَإنَّ الرِّجالَ البد لَهم منَ ا

   :السالم)هي(علدر خطاب به امام علي 
  پس از من با دختر خواهرم أمامه ازدواج نما، 

دلسوز و (كه او نسبت به فرزندانم مانند خودم چون
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است. همانا مردان در هر حال، نيازمند به زن  )متدين
  باشند.مي
   مادر -26

 تنَّةَ َتحلَها، فَإنَّ اْلجرِج الْزَم لَها َفَثمرِج ها، و الْزَمأقْدام
 94 اْلجنَّةَ.

بند او باش، چون هميشه در خدمت مادر و پاي
هاي نعمت آن يبهشت زير پاي مادران است؛ و نتيجه

 بهشتي خواهد بود.
  روزه - 27

 و هعمس و ساَنهنْ لصي إذا َلم هيامبِص مائالص َنعصما ي
 95 رِحه.بصرَه و جوا

روزه داري كه زبان و گوش و چشم و ديگر اعضاء و 
 يجوارح خود را كنترل ننمايد هيچ سودي از روزه

  برد.خود نمي
  خوشرويي -28 

 نَّةَ، واْلج بهصاحل وِجبنِ يؤْماْلم هجشْري في واَْلب
 96 بشْري في وجه اْلمعاند يقي صاحبه عذاب النّارِ.

تبسم و شادماني در برابر مؤمن موجب دخول در 
تبسم در مقابل  يبهشت خواهد گشت، و نتيجه

 دشمنان و مخالفان سبب ايمني از عذاب خواهد بود.
  ادب خوردن غذا - 29

 97ال يُلومنَّ امرُء إالّ نَْفسه، يبيت و في يده ريح َغمر.
ا نشويد هاي خود ركسي كه بعد از خوردن غذا دست

  چه ناراحتي برايش هايش آلوده باشد، چناندستو 
 وجود آيد كسي جز خودش را سرزنش نكند.به

 زمان دعا -30
  سِ َقدنِ الشَّميع فصن تأيْطحِ، فَإنْ رَلي السع دعاص

 98 تَدّلي لْلغُرُوبِ َفأعلمني حّتي أدعو.
  نزديك غروب آفتاب به غالم خود  ،روز جمعه

  فرمود: مي
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نصف خورشيد ديدي باالي پشت بام برو، هر موقع 

مرا خبر كن تا براي خود و ديگران دعا  ،غروب كرد
  كنم.
  آمرزش - 31

 99 إنَّ اللّه يغْفرُ الذُُّنوب جميعاً واليبالي.
  همانا خداوند متعال تمامي گناهان بندگانش را 

 و از كسي باكي نخواهد داشت.آمرزد مي
 حديث غدير - 32

قالَ:  إِنَّ النَِّبى » نْ ُكْنتم و ،هيلو ىلَفع هيلو نْ ُكْنتم
هإِمام ىلَفع ه100».إِمام   

هر كه من سرپرست  فرمود: وآله)هيعلاهللاي(صل اكرم پيامبر
اويم، پس على سرپرست اوست و هر كه را من رهبر 

 اويم، پس على رهبر اوست.
 تكريم سادات - 33

قالَ رسولُ اللّه: أَيما رجل صَنع إِلى رجل منْ ولْدى 
  101صنيعةً َفَلم يكافئْه عَليها، َفأَنَا اْلمكافئُ َله عَليها.

فرمود: هر كسى براى فردى  وآله)هيعلاهللاي(صل اكرم پيامبر
از فرزندان من كارى انجام دهد و بر آن كار پاداشى 

 نگيرد، من پاداش دهنده او خواهم بود.
  شفاعت - 34

 102 إذا حشرْت يوم الْقيامةِ، أشَْفع عصاةَ أُمةِ النَّبي.
كه در روز قيامت برانگيخته و محشور شوم، هنگامي

 نمايم.شفاعت مي خطاكاران امت پيامبر را
 شب اول قبر -35

  تاجحةٌ يفَإنَّها ساع ،عاءالدةِ الْقُرآنِ، والونْ ترْ مَفأْكث
.ياءفيها إلي أُْنسِ االْح تي103اْلم 

  : السالم)هي(علدر خطاب به امام علي 
كه مرا دفن كردي، برايم قرآن را بسيار پس از آن

ت در چنان كه ميچونتالوت نما، و برايم دعا كن، 
نس با زندگان اموقعيتي بيش از هر چيز نيازمند به 

 .است
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  ادب شوهرداري -36
 كنَْفس نْ إلهي أنْ أَكلِّفَتحي من، إّني ألسسا الحيا أب

.هَليع ر104 ما ال َتقْد 
من از خداي خود شرم دارم كه از تو اي ابوالحسن! 

را  آن يوان تهيهچيزي را در خواست نمايم و تو ت
 نداشته باشي.

  محروم ابدي - 37
 105 خابت أُمةٌ َقَتَلت إبنَ ِبْنت َنِبيها.

رستگار و سعادتمند نخواهند شد آن گروهي كه 
 پيامبر خود را به قتل رسانند.دختر  فرزند
 حرمت شراب -38

... و النَّهي عنْ ُشرْبِ اْلَخمرِ َتنْزيهاً عنِ الرِّجسِ، 
واجتناب اْلقَذْف حجاباً عنِ اللَّعنَةِ، و َترْك السرَْقةِ 

 106 ايجاباً لْلعفَةِ.
خداوند متعال منع و نهي از شرابخواري را جهت 

ها؛ و دوري از ها و جنايتپاكي جامعه از زشتي
هاي ناروا را مانع از غضب و نفرين ها و نسبتتهمت

 راي ايجاد عفت درب، را قرار داد؛ و دزدي نكردن
 .قرار دادجامعه 

 تقوا - 39 
اللّه رَّمح و ةِ، فَاتَُّقوا اللّهوِبيبِالرُّب إخْالصاً لَه قَّ  الشِّرْكح

وا اللّهأطيع ونَ، وملسم أْنتُم وتُّنَ إالّ وال َتم و ،هتُقات 
إنَّما يْخَشي الّله منْ  ه،فيما أمرَُكم بِه، و َنهاُكم عنْه، فَانَّ

 107 .ءعباده اْلعَلما
شرك را (در امور مختلف) حرام  ،خداوند سبحانو ... 

تن به ربوبيت او در  خالصانه كه همگانگرداند تا آن
طوري كه ل آيند؛ پس آنيدهند و به سعادت نا

است بايد تقواي الهي داشته  ي پرهيزگاريشايسته
با اعتقاد به دين اسالم از  جز كهباشيد و كاري كنيد 

بايد اطاعت و پيروي كنيد از  ،. بنابر ايندرويندنيا 
چه شما را به آن دستور داده يا خداوند متعال در آن
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از آن نهي كرده است، زيرا كه تنها علما و دانشمندان 

  .دارند (اهل معرفت) از خداي سبحان خوف و وحشت
   غصب خالفت -40

 ،اللّها وه، أمتْرَةَ َنبيوا ععاتَّب و هللي أهقَّ عتَرَُكوا اْلح َلو
 َلف، ونْ سع َلفرِثَها سَلو اْثنانِ، و ي الّلهف ا اْخَتلَفَلم

منْ ولْد  اسعَخْلف بعد َخَلف، حّتي يُقوم قائمنا، الّت
 108.اْلحسينِ

را به  )مامتيعني خالفت و ا( قبه خدا سوگند، اگر ح
  اهلش سپرده بودند و از عترت و اهل بيت پيامبر 

حّتي دو نفر  ،پيروي و متابعت كرده بودند )عليهمالّلهصلوات(
كردند. خدا و دين اختالف نمي يهم با يكديگر درباره

يكي  ،و امامت توسط افراد شايسته فتو مقام خال
گرديد و در نهايت تحويل پس از ديگري منتقل مي

گرديد كه او نهمين مي الشّريف)فرجهاللّه(عجلقائم آل محمد 
 .است السالم)هي(علفرزند از حسين 

    



 85/ الگوي بصيرتچهارده معصوم 

 
 

  

  

  

 منابع
 

  31اعراف:  42  37زمر:  41  89زخرف:  40  194/29: بحاراألنوار 39  97/1: اإلحتجاج 38  97/1: االحتجاج 3737  214/1: ترجمه جعفرى-احتجاج 36  194/29: بحاراألنوار 35 438 :الروض المعطار فى خبر االقطار، النص 34  306/4: ؛ مجمع البيان49/7: ؛ مجمع الزوائد273/5: در المنثور 33 468 باده ناب،ص: 32 117/43: بحار األنوار 31  همان. 30  353/1كشف الغمه:  29  137/43: بحار األنوار 28  260العدد القويه:  27  40امالي شيخ طوسي:  26  106/43: بحار األنوار 25  40امالي شيخ طوسي:  24  131مكارم األخالق:  23  به نقل از تاريخ بغداد از ابن عباس. 92/43: بحار األنوار 22  23 :دالئل االمامه 21 همان. 20 115/43: بحار األنوار 19  همان. 18 همان. 17  همان. 16  353/1كشف الغمه:  15  445/2احتجاج:  14  39امالي شيخ طوسي:  13 113/43: بحار األنوار 12  668امالي شيخ طوسي:  11  287: همان. 10  558: همان. 9  287 همان. 8  125امالي صدوق:  7  348/1كشف الغمه: 6  412/2الخصال:  5    353/1كشف الغمه:  4 43امالي شيخ طوسي:  3  سيد تقي  واردي - )السالمعليهم(خاندان عصمت  2  100: اهل البيت  1                                                 



 (عليهاالسالم) زندگاني حضرت فاطمه /  86

 
  338، ص: 3 مناقب ج 58 86/43: بحار األنوار 57  261بقره:  56  26قصص:  55  46كهف:  54 30قصص:  53  12مريم:  52  144آل عمران:  51  126ص:  50  13زخرف:  49  8انبياء:  48  286بقره:  47  8انبياء:  46  38ق:  45 97آل عمران:  44  44فصلت:  43                                                                    

  64/2: السالم)هي(علعيون اخبار الرضا  100  37/9: الّتبيان تفسير 99  399 :األخبار معاني 98  242/15: العمال كنزل 97  262/12: الوسائل مستدرك 96  336/7: الوسائل مستدرك 95  462/16: العمال كنزل 94  192/43: نواربحاراأل 93  295وقايع االيام: ج: صيام ص:  92  320:)السالمهياإلمام العسكري (عل تفسير 91  312/1: الشّريعة رياحين 90  91/43: بحاراألنوار 89  429/1: األحكام تهذيب 88  253/1: كوكب الدري 87  54/43: بحاراألنوار 86  355/28: بحاراألنوار 85  185/43: بحاراألنوار 84  200/43: بحاراألنوار 83  173: خصالال 82  128: اإلمامة دالئل 81  113 :األحزان بيت 80  303/28: بحاراألنوار 79  328/29بحار االنوار:  78  460/1: الكافي 77  155/68: بحاراألنوار 76  254/1: الدري كوكب 75  449/2: نهج البالغه ابن ابي الحديد شرح 74  108 :الخواطر تنبيه 73  259/23: بحاراألنوار 72  93/1: الشّريعة رياحين 71  150/37: بحاراألنوار 70  211/16: نهج البالغه ابن ابي الحديد شرح 69  184، ص: 1 تحرير الوسيلة، ج 68 343، ص: 3 الكافي ج 67 73، ص: 4 تفسير نور الثقلين، ج 66 41احزاب:  65  163ثواب األعمال و عقاب األعمال، النص، ص:  64 333، ص: 1 عوالي اللئالي ج 63 148 ص األعمال ثواب 62 342، ص: 3 الكافي ج 61  بحار االنوار آمده است. 90مجموعه اين احاديث در جلد  60  320ص  1من ال يحضره الفقيه، ج  ٥٩



 87/ الگوي بصيرتچهارده معصوم 

 
 
  352/36: بحاراألنوار 108  همان. 107  312/1: الشّريعة رياحين 106  430/3: المعاجز مدينة 105  228/2: شيخ طوسي أمالي 104  27/79: بحاراألنوار 103  129/19: الحقّ إحقاق 102  355للطوسي:  –االمالي  101                                                                    


