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 مقدمه
توان در رثاي جلوة نور جز با توسل به منبع نور سخن گفت؟ چگونه مي

"صلصال من حمإ مسنون"چگونه بشر خاكي و آلوده به گناه و مخلوق از 
4

جز به  

اي به سوي تواند روزنهاس از انوار كلمات مقام واليت ميياري معصوم و اقتب

 شناخت صديقة كبري سالم اهلل علیها باز كند؟

فاطمه سالم اهلل علیها زهرة زهرايي است كه از نور عظمت الهي خلق شده و  

چنان آسمان و زمین به نور وجودش روشنايي يافته كه فرشتگان به سجده آن 

 ۱ن نور، از حضرت حق پرسیدند.افتادند و دربارة عظمت آ

ما كان وما هو كائن »اي است كه خداوند علم فاطمه سالم اهلل علیها عالمه 

اي است كه به هر چیز  را تا قیام قیامت به او عطا فرموده، و عارفه« وما لم يكن

 5آگاه بوده است.

ي در او است؛ زيرا از علم الهي سرشار و جهل ونادان او سالم اهلل علیها فاطمه 

 1راه نداشته است.

 نويسندگان دفتر پیش رو به دنبال دو هدف عمده هستند: 

                                                           
 .62. سوره حجر: آیه 1

 .692. معاني األخبار، ص6

 .662، ص1 . الكافي، ج6

 .179، ص1 . علل الشرائع، ج4
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اول. شناخت مقام علمي حضرت فاطمة زهرا سالم اهلل علیها و آيات و روايات 

 متواتري كه در اين زمینه بیان شده است؛

دوم. بررسي اجمالي مصحف فاطمه سالم اهلل علیها و روش علمي ايشان در 

 ا دشمنان و ياد مختصري از فدكیة او.مناظره ب

هاي حسنه نیاز دارد،  امروزه كه نسل جوان ما بیش از پیش به الگوها و اسوه

اي از زندگي سرور زنان دو عالم را به بر آن شديم با نوشتن اين چند سطر گوشه

نمايش بگذاريم؛ اگر چه شخصیت آسماني بانوي بانوان فاطمه سالم اهلل علیها 

تر از وصف ماست؛ بانويي كه در شمار معصومین سالم اهلل درک و ارجمندبرتر از 

علیهم است و محبت و واليت او و خاندان او از فرايض ديني است، بانويي كه 

 4شود. نارضايي خدا محسوب مي خشم و نارضايي او خشم و

چگونه ممكن است ابعاد غريب شخصیت معنوي او در گفتار ما خاكیان 

حضرت زهرا سالم اهلل علیها را با اين سخنان كوتاه  شخصیت گر شود؟ جلوه

 اى از درياى فضیلت شود، قطره توان معرفى كرد و آن چه در اينجا آورده مى نمى

 آن عالمة  شهیده سالم اهلل علیها است. 

منسوب به پیامبر صلي اهلل علیه و آله است. عزيز سالم اهلل علیها  آري فاطمه

به تنهايي  سالم اهلل علیها صلي اهلل علیه و آله است؛ اما او پارة تن رسول خدا و

 ۱نیز كرامتي واالتر از اينها دارد.

مادر همان شخصیت  5خود مادر پدر خويش است؛ سالم اهلل علیها او

داند و به راستي  بزرگواري كه دخترش را پارة وجود خود و قوت قلب خود مي

هاي ممتازي بوده است كه چنین  مگر براي اين زن مطهره چه صفات و خصلت

 تواند باشد؟ از طريق پدر و همسر و فرزند، به فاطمه قابل ستايش و الهام مي

نزديک شدن، يک نگاه است و از مسیر خصوصیات فردي خودش  سالم اهلل علیها

                                                           
 .62، ص6 . عيون أخبار الرضا عليه السالم، ج1

 .106. األمالي) للصدوق(، النص، ص6

 .19، ص46 . بحار، ج6
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آموزتر و به تحصیل شناخت حقیقي و  به او تقرب جستن، نگاهي ديگر؛ اما درس

 تر. تر و دقیق تبة فاطمه نزديکتحقیقي از مقام و مر

داستان تاريخي و منحصر به فرد يک  سالم اهلل علیهاداستان حضرت فاطمه 

هاي واالي ايماني وانساني است كه تا سر حد جان و توان  انسان پايبند به ارزش

 مقید و متعهد به مباني فكري و ديني خود بوده است. 

واطف بلند آسماني و روايت رؤياي شرح دلپذير عسالم اهلل علیها داستان او 

ايمان و ايثار و اعتقاد انساني است؛ داستان شنیدني پارسايي و عفت و كرامت 

يک زن پیراسته و آراسته به آرايش روحي و معنوي است، حكايت يک بانوي 

 گاه مرد زندگي است.  شناس و يک همسر و ستون و تكیه  وظیفه

هاي دنیايي و دل بستن به  ها و بسندگي شرح قناعت سالم اهلل علیها قصة او

سمبل يک بانوي  سالم اهلل علیهاتر است. فاطمه  تر و ماندني زيورهاي حقیقي

ارزشمند و الگو به لحاظ حضور، مثبت و اثرگذار در محیط خانه و در محیط 

 جامعه است.

گونه شناخت؛ از طريق خودش و در خودش.  را بايد اين سالم اهلل علیهافاطمه 

طمه را با فاطمه و در فاطمه بايد به معرفت نشست؛ هر چند كه باز هم بايد فا

 4.«ما عرفناک حق معرفتک»گفت 

 سالم اهلل علیهابررسی شخصيت علمی حضرت فاطمه موضوع اين دفتر، 

مسلّم پیامبر اسالم   كريم و سنتهایی است که در قرآن با توجه به سند

ن قول و فعل و تقرير آن حضرت كه علماي صلي اهلل علیه و آله آمده است؛ هما

 اند. شیعه و اهل تسنن بدان پرداخته

در پايان بايسته است از كساني كه ما را در به انجام رساندن اين دفتر كوتاه، 

 اند كمال سپاسگزاري را داشته باشیم.رسان شدهياري

 

                                                           
 .66، ص22 . بحار، ج1



  بانوی آب و آیینه 

01 

 

 درآمد
سخن گفت؟ و  جز با توسل به منبع نور« جلوة نور»توان در رثاي  چگونه مي

جز به  4«صلصال من حمإ مسنون»چگونه بشر خاكي و آلوده به گناه و مخلوق از 

اي به سوي  تواند روزنه ياري معصوم و اقتباس از انوار كلمات مقام واليت مي

 شناخت صديقة كبري سالم اهلل علیها باز كند؟ 

ق شده، و فاطمه سالم اهلل علیها زهرة زهرايي است كه از نور عظمت الهي خل

چنان آسمان و زمین به نور وجودش روشنايي يافته كه مالئكه به سجده  آن

 ۱افتادند، و دربارة عظمت آن نور، از حضرت حق پرسیدند.

اي است كه خداوند پیش از خلقت آدم  فاطمه سالم اهلل علیها حوراي انسیه 

، و پیوسته ابوالبشر وي را از نور خويش آفريد و در زير ساق عرش خود جاي داد

 5به  تسبیح و تقديس و تهلیل و تحمید حضرت حق اشتغال داشت.

فاطمه سالم اهلل علیها بزرگ بانويي است كه چون خداوند، نور او و پدر و 

شوهر و دو فرزندش حسن و حسین را آفريد، واليتشان را بر مالئكه و ساير 

كافرين به حساب  مخلوقات عرضه داشت، قبول كنندگان از مقربین، و منكران از

 1آمدند.

ما كان و ما هو كائن "اي است كه خداوند علم به  فاطمه سالم اهلل علیها عالمه

اي است كه به هر چیز آگاه  را تا قیامت به او عطا فرمود، و عارفه "و مالم يكن

 6اي است كه به علم از جهل و ناداني جدايش كردند. و فاطمه 3بود

                                                           
 .62. سوره حجر، آیه 1

 .692. معاني األخبار، ص6

 .4، ص46 . بحار، ج6

 .602، ص66 . بحار، ج4

 .662، ص1 . الكافي، ج5

 .179، ص1 ل الشرائع، ج. عل2
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چونان  4ها نور اهلل االكبر، فخر هستي و سبب خلقت فاطمة زهرا سالم اهلل علی

درخشید، او سالم اهلل علیها زني است كه در فضل و  خورشید بر گسترة اسالم مي

بزرگي و مقام به مثل پیامبر صلي اهلل علیه و آله و علي سالم اهلل علیه و ائمه 

يشه با هر ديدگاه او سالم اهلل علیها بانويي است كه هر اند ۱سالم اهلل علیهم است،

پیرامونش گفتاري دارد، اما چگونه كلک انديشه از عهدة ستايش او سالم اهلل 

علیها كه سبب االسباب خلقت است  بر آيد  در حالي كه براي او سالم اهلل علیها  

توان  و در شأن او احاديث وارده به اندازة  فهم شنونده بوده است و چگونه مي

اند؟ و آن چه از كالم معصومین سالم اهلل علیهم بوده به اي گنج دريا را در كوزه

اند در حد  قدر فهم بشري و آن چه را ديگران در وصف او سالم اهلل علیها گفته

درک و  فهم خودشان بوده است، نه به اندازة وااليي مرتبت ايشان سالم اهلل 

 علیها.

یت كرد كه هايي ترب اي محقر، انسان اي كوچک و خانه زني كه در حجره"

نورشان از بسیط خاک تا آن سوي افالک و از عالم ملک تا آن سوي ملكوت اعلي 

گاه نور  درخشید. صلوات و سالم خداوند تعالي بر اين حجرة محقري كه جلوه مي

"عظمت الهي و پروردگار زبدگان اوالد آدم است.
5 

مقرب و سالم و درود خدا بر يگانه بانويي كه در عرش الهي محبوب مالئكة 

 1هم كالم با برترين آنان، حامل علم خدا يعني جبرئیل امین بود.

كه بهجت قلب و نور چشم  سالم اهلل علیها درود بي كران خداوند بر فاطمه

وجودي كه  3ها در پیشگاه او بود؛ و عزيزترين انسانصلي اهلل علیه و آله رسول 
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ترين مردم در  نموده بود و شبیه سراسر او را احاطه صلي اهلل علیه و آله پیامبر 

  4رفتار و گفتار به رسول خدا بود.

فاطمه زهرايي كه رسول خدا صلي اهلل علیه و آله فرمود: به هنگام قیامت و 

صحنة محشر جبرئیل از طرف راست او و مكائیل در جانب چپ، و امیرالمؤمنین 

نان اهل بهشت حضرت در جلو او، و دو آقاي جوا سالم اهلل علیهطالب  علي بن ابي

كنند  در پشت سر او حركت مي سالم اهلل علیهما امام حسن وحضرت امام حسین

گردد. ندايي از جانب حق تعالي جل جالله  چنین با جاللت وارد محشر ميو اين

نمايد تا اين كه وارد  را به خاليق معرفي مي سالم اهلل علیهارسد و ايشان  مي

 ! فرمايد: از من درخواست نما تا به تو عطا نمايم بهشت شود و خداوند به او مي

در جواب  سالم اهلل علیها به هر آرزويي كه داري جامة عمل خواهم پوشاند! و او

ترين آرزوي من بودي و هستي و از خداوند تقاضا  كند: تو بزرگ خداوند عرض مي

يد: قبل فرما كند كه محبین مرا به آتش دوزخ مسوزان! و خداوند در جواب مي مي

ام كه محبین تو را به آتش دوزخ  ها و زمین با خود عهد نموده از خلقت آسمان

 ۱نسوزانم.

آيا بر ما نیست با وجود چنین بانويي كه خیر كثیر و كوثر الهي است، هر چه 

 –بیشتر خود را به اين حقیقت نوراني نزديک نمايیم؟ و آيا بر جامعة اسالمي ما 

چنین مورد سزاوار است تا از شخصیتي كه اين -ا به خصوص خواهران محترم م

احترام خدا و رسول خدا صلي اهلل علیه و آله و انبیاي الهي است، شخصیتي كه  

هستي و كالم او سالم اهلل علیها در ملک و ملكوت و دنیا و آخرت اثر بخش بر 

 همة عالم هستي است دور باشند؟
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 رآنحضرت فاطمه سالم اهلل علیها از دیدگاه ق
*آية تطهیر: إنّما يريد اهلل لیذهب عنكم الرّجس أهل البیت و يطهّركم 

خواهد كه رِجس )هر آاليش( را از شما خاندان نبوّت  خدا چنین مي 4تطهیرا؛

 گرداند. ببرد و شما را پاک و منزّه 

در شأن نزول اين آيه، روايات متواتري در دست است كه حاكي است آية 

حضرت  شده است و در آن هنگام رسول اكرم، لمه نازل تطهیر در خانة امّ س

اند. جناب امّ سلمه   حضور داشته سالم اهلل علیهمصدّيقه، امیرالمؤمنین و حسنین 

كند كه من نیز به جمع شما داخل  تقاضا مي صلي اهلل علیه و آله از رسول اكرم

نهي كرد و خاندان رسالت قرار گیرم؟ حضرت او را  شوم و تحت كِساء نزد شما 

مخصوص است به  نه، تو داخل نشو! هر چند تو بر خیري؛ چون اين آيه »فرمود: 

 ۱«.ما پنج تن

گونه ترديدي نیست كه حضرت صدّيقة  پس با توجه به مطلب فوق، جاي هیچ 

، او نیز «البیت اهل»مشمول آية تطهیر است و در كلمة  نیز  سالم اهلل علیها زهرا

اثبات و  براي  صلي اهلل علیه و آلهها، پیامبر اكرم  اين باشد. گذشته از مراد مي

روشن شدن حقیقت امر، دست به ابتكار بسیار جالبي زدند و بعد از نزول آية 

تطهیر به مدت شش ماه هنگامي كه براي نماز صبح از كنار خانة حضرت فاطمه 

د خواه هنگام نماز است اي اهل بیت من، خداوند مي»زد:  گذشت صدا مي مي

نفر از  پلیدي را از شما اهل بیت دور كند و شما را پاک كند. حقیقتي كه نه

اند. ابوسعید خدري گزارش اين برنامه را تا هشت يا نه ماه  صحابه آن را نقل كرده

 5ثبت كرده است.
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فقل تعالوا ندع أبناءنا و أبناءكم و نساءنا و نساءكم و أنفسنا و * آية مباهله:  

پس بگو )اي پیامبر( بیايید ما و  4؛فنجعل لعنة اهلل علي الكاذبين أنفسكم ثمّ نبتهل

يكديگر  شما با فرزندان و زنان خود با هم به مباهله برخیزيم )يعني در حقّ 

 نفرين كنیم( تا دروغگويان را به لعن و عذاب خدا گرفتار سازيم.

آن  هايي به اسقف نجران نوشت و طي پیامبر اسالم در سال دهم هجرت نامه

مسیحیان نجران را به دين اسالم دعوت كرد. هیئت مسیحیان نجران به مدينه 

رفتند. نمايندگان نجران با پیامبر اسالم به مباحثه پرداختند و در مورد مسیح و 

گفتگوهاي شما ما را »مريم و خدا به گفتگو نشستند، در نهايت به پیامبر گفتند: 

ية مباهله را آورد و پیامبر را مأمور كرد تا در اين هنگام جبرئیل آ« كند قانع نمي

 ۱كنند به مباهله برخیزند. با كساني كه با او مجادله مي

نازل  سالم اهلل علیهم برگزيدة خدا بدون شک آية مباهله در حق اهل بیت

شده است؛ چون اين مطلب را بسیاري از محدثان، مفسران، مورخان و متكلمان 

الي آثار تفسیري و  و از سويي مدارک زنده در البهاند  هاي خود آورده در كتاب

در داستان مباهله با  صلي اهلل علیه و آلهدهد كه پیامبر  تاريخي شهادت مي

و از فرزندان جز دو  سالم اهلل علیها نصاراي نجران از زنان جز پارة تن خود فاطمه

 5رد.رود همراه نیاو اش حسن و حسین و علي را كه نفس وي به شمار مي نوه

پس حضرت  1رّبّه كلماتٍ فتاب علیه إنّه هو التّوّاب الرّحیم؛   *فتلقّى آدم من 

آدم از حضرت حق تبارک و تعالي كلماتي را فرا گرفت )و آن كلمات را وسیلة 

 خويش قرار داد( و خداوند توبة او را پذيرفت. قبولِ توبة 
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عاده است. با توجه به ال نقل شده است كه بسیار فوق 4دربارة اين آيه احاديثي

 صدّيقه تواند درک نمايد كه حضرت انسان به خوبي مي آية مذكور و اين روايات، 

همان  اسباب آفرينش جهان است؛ يعني يكي از علل خلقت و  سالم اهلل علیها

اند، ، سبب خلقتسالم اهلل علیهمطور كه رسول اكرم، امیرالمؤمنین و حسنین  

نیز يكي از علل آفرينش است، و معقول نیست  علیهاسالم اهلل  حضرت صدّيقه 

 باشد. كسي علّت خلقت باشد و واليت نداشته 

بگو )اي پیامبر(  ۱؛قل ال أسألكم عليه أجراً إالّ المودّة في القربي*آية مودّت: 

 خواهم، مگر مودّت با خويشان نزديكم.  من براي انجام رسالتم پاداشي از شما نمي

اجر رسالت خودش را از طرف حضرت حق  اهلل علیه و آلهصلي پیامبر اكرم  

دارد؛ يعني فقط مودّت خويشان   تبارک و تعالي، مودّت نزديكان خويش اعالم مي

توان اجر و مزد رسالتِ عظماي احمدي  را مي صلي اهلل علیه و آله رسول حضرت

فريقین اين مودّت ارزنده، هم وزن اجر رسالت پیامبر است و به اجماع  دانست. 

نازل  سالم اهلل علیهمبیت عصمت و قداست  )شیعه و سنّي( اين آيه در شأن اهل 

 سالم اهلل علیهم. شده است؛ يعني علي، فاطمه، حسن و حسین

گويد: خداي تعالي مودّت  مي  جناب قسطالني در كتاب المواهب اللّدنّیّه

وجوب محبّت اهل كرده است و دربارة  خويشان نزديک پیامبر را بر همگان واجب 

پیامبر، در  فرمايد: بگو اي  بیت معظّم حضرت رسول و ذرّيّة اوست كه خدا مي

 5خواهم به جز مودّت خويشان نزديكم. مقابل انجام رسالتم از شما مزدي نمي
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إنّا عرضنا األمانة علي السّموات و األرض و الجبال فأبين أن یحملنها و * 

ما امانت ]الهي و بار تكلیف[  4؛ه كان ظلوماً جهوالًاإلنسان إنّ  أشفقن منها و حملها

ها عرضه كرديم پس، از برداشتن آن سر باز زدند و  ها و زمین و كوه را بر آسمان

 از آن هراسناک شدند، ولي انسان آن را برداشت؛ راستي او ستمگري نادان بود.

اهلل  سالم آية مذكور نیز از آياتي است كه در اثبات واليت حضرت صدّيقه

و امیرالمؤمنین و فاطمه و حسنین  كرد. رسول اكرم توان از آن استفاده  مي علیها

 ۱اند. سالم اهلل علیهم از مصاديق امانت در اين آيه به شمار آمده هو ائمّ

 

 فاطمه سالم اهلل علیها الگوی اخالقی و اجتماعی در قرآن

برند و میان زن و ا براهاي قرآن كريم تمام بندگان خد بر اساس تعالیم و آموزه

در نظام آفرينش، زن به نوعي خلق شده است تا بتواند  5مرد فرقى نیست.

هايي كه بر دوش او نهاده شده را به وجه احسن به انجام برساند، براي  مسئولیت

همین زن خلق و خويي دارد كه سرشار از احساسات و عواطف و لطافت روحي و 

و باطني و رقت قلبي ويژه است؛ امیرالمؤمنین  رواني و به عبارتي لطافت ظاهري

اي به فرزند بزرگوارش امام حسن مجتبي سالم اهلل علیه  سالم اهلل علیه در نامه

فرمايد: زن همانند گل است و همانند قهرمان نیست پس در تكريم او كوشا  مي

از همین سبب براي زنان  1باش و عملي انجام مده كه كرامت او تحقیر گردد.

بديل و برگزيده از جنس خود الزم است تا  اى بى فتن الگويى كامل و اسوهيا

رود و مورد تأيید شرع و عرف و به عبارتي قرآن و  بتوانند آنچه را از زن انتظار مى

سنت و جامعه است به دست بیاورند، تا هم از حقوق الهي خود دفاع نموده 

اين سیرة اخالقى، اجتماعى و باشند و هم از كرامت ذاتي خود پاسباني نمايند؛ 
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خانوادگى  كه مطلوب و پسنديده است تنها در وجود نازنین حضرت صديقة 

طاهره، فاطمة زهرا سالم اهلل  علیها  تبلور يافته است، پس تأسى به زهراى 

است  صلي اهلل علیه و آلهكه نسخة وجودى پیامبر اكرم  سالم اهلل علیها مرضیه

ترين  شیوة زندگي براي هر كسي به خصوص  موزندهزيباترين، مفیدترين  و آ

 باشد. بانوان مي

اگر روزي بايد روز زن باشد چه روزي واالتر و افتخارآمیزتراز روز والدت 

باسعادت فاطمة زهرا سالم اهلل علیها است؛ زني كه افتخارخاندان وحي و چون 

زن متصور تمام ابعادي كه براي  4درخشد. خورشیدي بر تارک اسالم عزيز مي

است و براي يک انسان متصور است در فاطمة زهرا سالم اهلل علیها جلوه كرده و 

بوده است. يک زن معمولي نبوده است؛ يک زن روحاني ملكوتي، يک انسان به 

 ۱تمام حقیقت انسان.، تمام حقیقت زن تمام معنا انسان، تمام نسخة انسانیت، 

 

 گاه معصومینحضرت فاطمة زهرا سالم اهلل علیها از ن

 فاطمه  سالم اهلل علیها از نگاه امام امیرالمؤمنین سالم اهلل علیهالف . 

پاسخ صريح وزيباي علي سالم اهلل علیه به پیامبر صلي اهلل علیه و آله  در 

كند.  فرداي عروسي، فاطمه را بهترين يار و مددكار در طاعت حق معرفي مي

او پرسید: زهرا را چگونه يافتي؟ عرض  وقتي كه پیامبر صلي اهلل علیه و آله از

 5«؛ فاطمه چه خوب ياوري براي طاعت الهي است.نعم العون علي طاعة اهلل»كرد: 

در آخرين لحظات عمر مبارک حضرت فاطمه سالم اهلل علیها وصاياى خويش 

اى پسرعمو! تو هرگز مرا در دوران زندگى دروغگو و »نمود كه  را به همسرش مى

على سالم اهلل علیه كه شاهد « هرگز با فرمان تو مخالفت نكردم. خائن نیافتى و
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پناه به خدا! تو داناتر و »فرمايد:  بخش خود است، مى درگذشت تنها ياور و تسلّى

با خود،   تر و نیكوتر از آنى كه من به جهت مخالفت كردنت پرهیزگارتر و گرامى

گران خواهد بود؛ ولى  بر من تو را نكوهش كنم. دورى از تو و احساس فراقت 

گريزى از آن نیست. به خدا سوگند! با رفتنت مصیبت رسول خدا صلي اهلل علیه 

بزرگ و دردناک  و آله را برمن تازه كردى . انا هلل و انا الیه راجعون از اين مصیبت

 4«انگیز! وتأثرآور و حزن

ش را دقت دركالم على سالم اهلل علیه در اين لحظات، شدت عالقه و احترام

 رساند.  به فاطمه سالم اهلل علیها مى

در نگاه امام على سالم اهلل علیه فاطمه سالم اهلل علیها در چنان مرتبة وااليى 

از زهد و خداترسى و عمل به احكام الهى قرار دارد كه تصور مخالفت او با 

همسرش ممكن نیست. حضرت على سالم اهلل علیه در پاسخ به ادعاهاى 

دو سید جوانان »... نويسد:  اى مى يه مبنى بر فضايل امويان در نامهاساس معاو بى

از شماست. )كودكانى كه « صِبْيَة النار»اهل بهشت سالم اهلل علیهما از ماست و 

آنكه «  الحطب حمالة»نصیب آنان آتش گرديد.( بهترين زنان جهان از ماست و 

ها از  ست و آن فضیلتها ازما هیزم كشد براى دوزخیان از شماست. اين فضلیت

 ۱«شماست...

من به فاطمه و فرزندانش »فرمايد:  در شعرى كه به ايشان منسوب است، مى

كنم در آن  كنم! آن گاه به رسول خدا صلي اهلل علیه و آله افتخار مى مباهات مى

شخصیت وااليى چون حضرت على « هنگام كه فاطمه را به همسرى من درآورد.

كند و همسرى با او را مالک  سرى بانوى جهان افتخار مىسالم اهلل علیه به هم

 5داند. اش براي رهبرى اسالم مى برترى خود و شايستگى

                                                           
 .150، ص1 . روضة الواعظين و بصيرة المتعظين، ج1

 .627، ص62. نهج البالغه، نامه 6

 .170. دیوان أمير المؤمنين عليه السالم، ص6
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 فاطمه سالم اهلل علیها از نگاه امام حسن مجتبى سالم اهلل علیهب . 

اند. از  امام حسن سالم اهلل علیه در موارد بسیارى از مادرشان سخن گفته

دم مادرم در محراب به نماز ايستاده و تا طلوع شبى دي»فرمايد:  جمله مي

خورشید مشغول ركوع و سجود بود. شنیدم براى يكايک مردان و زنان دعا 

برد؛ ولى براى خود چیزى نخواست. عرض كردم: مادر!  كرد و آنان را نام مى مى

كنى؟ فرمود:  كنى، براى خود دعا نمى چرا همان گونه كه براى ديگران دعا مى

 4«اول همسايه بعد از آن خانه. فرزندم!

 فاطمه سالم اهلل علیها از نگاه امام حسین سالم اهلل علیهج . 

امام حسین سالم اهلل علیه در روز عاشورا، در آن هنگام كه لشكر دشمن او را 

مرا بین كشته شدن و ذلت مخیر »احاطه كرد، ضمن خطبة مفصلى فرمودند: 

دهم. خدا و رسول مرا از چنین كارى باز  ىاند و من هرگز تن به پستى نم كرده

هاى مطهر و پاكیزه اجازة چنین پذيرشى  دارند. همچنین نیاكان پاک و دامن مى

در يک كالم، امام حسین سالم اهلل علیه  دلیل پايمردى و « دهند. را به من نمى

 ۱داند. خويش را تربیت الهى فاطمه سالم اهلل علیها مى مقاومت

آن زمان كه رسول خدا صلي اهلل »كند:  اهلل علیه نقل مىامام حسین سالم 

سلمه بود، صرصائیل )يكى از فرشتگان الهى( نزد پیامبر   علیه و آله در خانة ام

آمد و عرض كرد: نور را به عقد نور درآور! پیامبر فرمود: چه كسى را براى چه 

الب سالم اهلل ط ابي بن كسى؟ گفت: دخترت فاطمه سالم اهلل علیها را براى على

علیهما. سپس در حضور جبرئیل و میكائیل و صرصائیل فاطمه را به عقد على 

 5«درآورد.

                                                           
 .6، ح 26و  21، ص 46. بحار، ج1

 .9، ص45. بحار، ج 6

 .61، ح 166، ص 46حار، ج. ب6
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 فاطمه سالم اهلل علیها از نگاه امام سجاد سالم اهلل علیهد. 

وقتى كه قیامت فرا رسد، منادى ندا »فرمايد:  امام سجاد سالم اهلل علیه مى

همه خوشحال از اين  4ود راه ندهید.دهد: در اين روز، ترس و اندوهى به خ مى

شود و گفته  برند. فاطمه سالم اهلل علیها وارد محشر مى عفو عمومى سر باال مى

به جز مسلمانانى  ۱شود كسانى كه به آيات ما ايمان آوردند و مسلمان شدند مى

شود:  گاه اعالم مى بیت هستند، همگى سرها را به زير اندازند. آن كه دوستدار اهل

است فاطمه سالم اهلل علیها دخت محمد صلي اهلل علیه و آله. او و همراهانش  اين

گويد:  فرستد و مى اى را خدمت وى مى روند. خداوند فرشته به سوى بهشت مى

كند: پروردگارا! حاجت  حاجتت را از من بخواه! فاطمه سالم اهلل علیها عرض مى

رى كردند، مورد عفو قرار من آن است كه مرا و كسانى را كه فرزندان مرا يا

 5«دهى.

 فاطمه سالم اهلل علیها از نگاه امام محمدباقر سالم اهلل علیه. هـ. 

شود ،  چون قیامت »... امام باقر سالم اهلل علیه به جابر روايت كردند كه: 

دهد: خديجه دختر خويلد كجاست؟ مريم دختر عمران، آسیه  جبرئیل ندا مى

خیزند. سپس  هر موسى كجايند؟ آنان از جاى بر مىدختر مزاحم، ام كلثوم خوا

پرسد امروز عظمت از آن كیست؟ محمد، علي، حسن و  خداوند از اهل محشر مي

گاه خداوند مي  گويند: از خداوند يكتاي قهار. آن حسین سالم اهلل علیهم مي

فرمايد: اى اهل محشر! امروز من كرامت را براى محمد و على و حسن و حسین 

ها را فرو  ه سالم اهلل علیهم قرار دادم. سرها را پايین بیاندازيد و چشمو فاطم

برود. سپس جبرئیل  خواهد به بهشت  ببنديد؛ چون فاطمه سالم اهلل علیها مى

برد و لیكن ايشان وقتى  آورد و آن حضرت را به بهشت مى اى بهشتى مى ناقه

رنگ شما براى فرمايد: د كند. خداوند مى رسد درنگ مى نزديک بهشت مى

 چیست؟

                                                           
 «. ال خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَ ال أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ»؛ 22. زخرف : 1

 «. الَّذِینَ آمَنُوا بِآیاتِنا وَ كانُوا مُسْلِمِينَ»؛ 29. زخرف : 6

 .1179، ص6، قسم11 ؛ عوالم العلوم، ج 409. تفسير فرات الكوفي، ص6
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گويد: پروردگارا! دوست دارم در چنین روزى مقامم  فاطمه سالم اهلل علیها مى

فرمايد: اى دخترحبیبم! برگرد و نظر افكن و هر كس را  شناخته شود. خداوند مى

كه دوستى تو يا دوستى يكى از فرزندان تو در دلش باشد، او را گرفته و وارد 

به خدا سوگند! اى »فرمايد:  باقر سالم اهلل علیه مى در ادامه امام« بهشت كن.

اى كه دانة خوب را از  جابر در آن روز فاطمه شیعیان و دوستانش را همانند پرنده

 4«كند. كند، از بین جمعیت جدا مى دانة بد جدا مى

 و. فاطمه سالم اهلل علیها از نگاه امام جعفر صادق سالم اهلل علیه

كند:  ايتى از امام صادق سالم اهلل علیه نقل مىمرحوم مجلسى در ضمن رو

هاى گذشته،  فاطمه سالم اهلل علیها، صديقة كبرى است. محور حركت انسان»

 ۱«حضرت فاطمه بوده است. معرفت و شناخت

كند  سید هاشم بحرانى روايت ديگرى از امام صادق سالم اهلل علیه نقل مى

كه به فضیلت آن حضرت سالم نبوت هیچ پیامبرى تكمیل نشد مگر اين »كه: 

 5«اهلل علیها اقرار نموده، محبت او را دارا باشد.

« القدر  ليلة إنا انزلناه فى»امام صادق سالم اهلل علیه در ذيل آية شريفة 

خداوند است؛ هركس « قدر»فاطمه و منظور از « لیله»فرمايد: منظور از  مى

 1«را درک كرده است.« القدر ليلة»فاطمه را آن گونه كه سزاوار است، بشناسد، 

 فاطمه سالم اهلل علیها از نگاه امام موسى كاظم سالم اهلل علیه .ز

همانا فاطمه سالم اهلل علیها، صديقه و »فرمايد:  امام كاظم سالم اهلل علیه مى

 3«شهیده است.

                                                           
 .1120، ص 6، ق 11علوم، ج؛ عوالم ال24، ص46. بحار، ج1

 .19، ح105، ص46. بحار، ج6

 .7، ح 76، ص1 ؛ ن.ک: بصائر الدرجات، ج121. عوالم العلوم، ص6

 .52، ح25، ص46. بحار، ج4

 .6، ح452، ص1 . الكافي، ج5
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در »گويد: از امام كاظم سالم اهلل علیه  شنیدم كه فرمودند:  سلیمان جعفر مى

كه اسم محمد، على، حسن، حسین، جعفر، عبداهلل و از زنان فاطمه باشد،  اى خانه

 4«فقر وتنگدستى وارد نخواهد شد.

 فاطمه سالم اهلل علیها ازنگاه امام رضا سالم اهلل علیهر. 

كند كه پیامبر صلي اهلل  امام رضا سالم اهلل علیه از اجداد گرامیش نقل مى

به تو داده شد كه به من  فرمودند: سه فضیلت علیه و آله به على سالم اهلل علیه 

داده نشده است. على سالم اهلل علیه عرض كرد: چه چیزهايى به من داده شده 

است؟ فرمود: تو پدر زنى چون من دارى كه من چنین پدر زنى ندارم، همسرى 

چون فاطمه سالم اهلل علیها به تو داده شده كه به من داده نشده است، حسن و 

 ۱«م اهلل علیهما به تو داده شده كه به من داده نشده است.حسین سال

امام رضا سالم اهلل علیه از پدران بزرگوار خود سالم اهلل علیهم از رسول خدا 

كند كه پس از ازدواج على سالم اهلل علیه و فاطمه  صلي اهلل علیه و آله  نقل مى

آفريدم  اهلل علیه را نمىاگر على سالم »سالم اهلل علیها خداوند عزوجل فرمودند: 

براى دخترت فاطمه سالم اهلل علیها همتا و همسرى در روى زمین يافت 

 5«شد. نمى

 ط. فاطمه سالم اهلل علیها از نگاه امام جواد سالم اهلل علیه

امام جواد سالم اهلل علیه خطاب به موسى بن قاسم كه گفت: در حج گاهي از 

بر آن بیفزا؛ زيرا كه برترين »ه، فرمودند: طرف مادرت نیز زيارت كردم و گاهى ن

 1«كنى. چیزى است كه بدان عمل مى

                                                           
 .2، ح19، ص2 . الكافي، ج1

، 6 م، ج؛ عيون أخبار الرضا عليه السال152، ح 72. صحيفة اإلمام الرضا عليه السالم، ص6

 .122، ح42ص

 .6، ح665، ص1 . عيون أخبار الرضا عليه السالم، ج6

 .6، ح614، ص4. كافي، ج4
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در محضر امام رضا سالم اهلل علیه بودم كه امام »كند:  زكريا بن آدم نقل مى

جواد سالم اهلل علیه در حالى كه بیش از چهار سال از عمرش نگذشته بود، وارد 

سر به آسمان بلند نمود و  شد. وقتى نشست دستش را روى زمین قرار داد و

مدتى طوالنى به فكر فرو رفت. امام رضا سالم اهلل علیه فرمود: جانم فدايت! چرا 

به مادرم فاطمه   هايى كه نسبت ستم  اى؟ پاسخ داد: به جهت اين چنین در انديشه

 4«سالم اهلل علیها انجام دادند.

  علیهی. فاطمه سالم اهلل علیها از نگاه امام هادى سالم اهلل

آن حضرت در موردعلت نامگذارى حضرت صديقة طاهره سالم اهلل علیها به 

دخترم فاطمه سالم »كند:  ، از رسول خدا صلي اهلل علیه و آله  نقل مى« فاطمه»

اهلل علیها را بدان جهت فاطمه سالم اهلل علیها نامیدند كه خداوند عزوجل او و 

 ۱«ارد.د دوستانش را از آتش جهنم به دور نگه مى

 
 ک. فاطمه سالم اهلل علیها از نگاه امام حسن عسكرى سالم اهلل علیه

امام حسن عسكرى سالم اهلل علیه از امیرالمؤمنین سالم اهلل علیه از رسول 

آن هنگام كه خداوند آدم و حوا را »كند كه :  خدا صلي اهلل علیه و آله  نقل مى

د. آدم به حوا گفت: خداوند هیچ كردن به خود مباهات مى آفريد، آنان در بهشت 

ام را به  مخلوقى بهتر از ما نیافريده است. خداوند به جبرئیل فرمود: اين دو بنده

فردوس برين ببر! زمانى كه وارد فردوس شدند، چشمانشان به بانويى افتاد كه 

هاى بهشتى در برداشت و تاجى نورانى بر سر گذاشته و دو  اى زيبا از جامه جامه

اش درخشان  ة درخشان به گوشش آويخته بود و بهشت از پرتو نور چهرهگوشوار

اش  بود. حضرت آدم به جبرئیل گفت: حبیبم جبرئیل! اين بانو كه از زيبايى چهره

بهشت نورانى گشته، كیست؟ گفت: او فاطمه سالم اهلل علیها دختر محمد صلي 

خواهد آمد. گفت: اين  اهلل علیه و آله پیامبرى از نسل تو است كه در آخرالزمان

طالب سالم اهلل  تاجى كه بر سر دارد، چیست؟ پاسخ داد: شوهرش على بن ابي

                                                           
 .59، ص50. بحار، ج1

 .16، ح15، ص46 . بحار، ج6
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علیهما است. گفت: اين دو گشواره كه بر دو گوش او است چیست؟ پاسخ داد: دو 

باشند. آدم گفت: حبیبم! آيا اينان  فرزندش حسن و حسین سالم اهلل علیهما مى

گفت: بلى، اينان در علم مكنون خداوند چهارهزار اند؟  پیش از من آفريده شده

 4«سال پیش از آن كه تو آفريده شوى، وجود داشتند.

  اللّه تعالى فرجه  ل. فاطمه سالم اهلل علیها از نگاه امام مهدى عجل

دختر رسول خدا ، »اللّه تعالى فرجه فرمودند:   اهلل االعظم عجل حضرت بقیة

امام مهدى « ن سرمشق و الگوى نیكويى است.فاطمه سالم اهلل علیها براى م

سازد، حضرت فاطمه  اللّه تعالى فرجه كه با ظهور خويش عالم را متحول مى  عجل

شمرد و اين، حكايت از  سالم اهلل علیها را الگوى عملى و حكومتى خويش مى

 ۱مقام واالى بانوى عالم، حضرت زهرا سالم اهلل علیها دارد.

از درياى وجود فاطمه سالم اهلل علیها بود. به اين  اى آنچه مطرح شد، قطره

 خود قرار دهد. امید كه در قیامت ما را مشمول عنايت و شفاعت

 

 جایگاه حضرت فاطمه سالم اهلل علیها در روایات اهل سنت 
در منابع تفسیري، روايي، رجالي و تاريخي اهل سنت صدها روايت در شأن و 

اي بسیار  شود. در اينجا به نمونه یها ديده ميمنزلت حضرت فاطمه سالم اهلل عل

 كنیم. كوتاه از آنها اشاره مي

 وجود حضرت فاطمه سالم اهلل علیها قبل از تولد آدم و حواالف. 

ق(، از امام حسن عسكري  258دانشمند اهل سنت ابن حجر عسقالني )م 

از پیامبر صلي اهلل  سالم اهلل علیه و او از پدران خود و آنها از جابر بن عبداهلل و او

كند كه وقتي آدم و حوا در بهشت بودند، نور وجود حضرت  علیه و آله نقل مي

                                                           
 .56، ص46 . بحار، ج1

 .120، ص56. بحار، ج6
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زهرا سالم اهلل علیها را ديدند و خداوند به آن دو فرمود: نور ايشان دو هزار سال 

 4قبل از خلقت شما آفريده شده بود.

 ازدواج حضرت فاطمه سالم اهلل علیها به امر خداوند ب. 

ابع اهل سنت روايات زيادي از بزرگاني همچون امیرالمؤمنین علي سالم در من

اهلل علیه، عبداهلل بن مسعود، عمر بن خطاب، بالل بن حمامه، سنان بن شفعله 

 ۱وانس در اين خصوص نقل شده است.

 ج. اوالد حضرت فاطمه سالم اهلل علیها ذرية پیامبر

ية پیامبر هستند. در روايت او در عالم بشريت تنها كسي است كه اوالدش ذر

عاصم بن بهدله آمده است: در مجلسي حجاج ذريه بودن امام حسین را براي 

پیامبر انكار كرد، اما يحیي بن يعمر او را ذرية حضرت دانست و پس از تهديد 

سورة انعام استشهاد كرد كه خداوند  25و  28حجاج براي اثبات آن به آيات 

معرفي كرده، در حالي كه حضرت عیسي پدر حضرت عیسي را از ذرية آدم 

 5رسد. نداشت و از طرف مادر خود حضرت مريم به آدم مي

 4حضرت فاطمه سالم اهلل علیها پارة تن پیامبر؛د.

 5هـ. حضرت فاطمه سالم اهلل علیها سرور زنان دو جهان؛

 و. غضب فاطمه سالم اهلل علیها غضب خدا و رضای او رضای خدا؛ 

 اند: اهلل علیه و آله  فرموده پیامبر خدا صلي

                                                           
 .642، ص6. لسان الميزان، ج1

 .66969، ح 202، ص 11؛ كنزالعمال، ج604، ص9. مجمع الزوائد، ج6

 .124، ص6. المستدرک، ج6

 .1199، ص6؛ معارج القبول، ج54، ص2؛ عون المعبود، ج670، ص1. البيان و التعریف، ج4

 .644، ص1. تهذیب االسماء واللغات، ج5
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؛ اي فاطمه بي شک خداوند از یا فاطمة ان اهلل یغضب لغضبك و یرضي لرضاک

 4شود. غضب تو غضبناک و از رضاي تو راضي مي

 ز. حضرت فاطمه سالم اهلل علیها مدافع رسالت؛ 

در اين زمینه روايات مختلفي به ويژه در دفاع از پیامبر صلي اهلل علیه و آله 

 ۱ر مقابل ابوجهل وجود دارد.د

 ح. حضرت فاطمه سالم اهلل علیها در محشر؛

در منابع اهل سنت روايات مختلفي از بزرگان همچون امیرالمؤمنین علي 

سالم اهلل علیه، عايشه، ابوسعید، ابوهريره، ابوايوب، سويد بن عمیر، بريدةبن عمر 

ل محشر به دستور خداوند اه»و ديگران نقل شده كه پیامبر گرامي اسالم فرمود: 

بندند تا حضرت فاطمه سالم اهلل علیها از صحراي محشر عبور  چشمان خود را مي

 5«كند.

 

 جايگاه حضرت فاطمه سالم اهلل علیها نزد عالمان اهل سنت 

 كنیم:  باره بسنده مي در اينجا به ذكر چند مورد در اين
مريم و فاطمه سالم اهلل  ما عقیده داريم برترين زنان عالم»گويد:  سیوطي مي

 1«.علیها هستند

ان فاطمة البتول افضل النساء »گويد: در حديث آمده است:  آلوسي مي

با اين حديث افضل بودن فاطمه سالم اهلل علیها بر تمام .« المتقدمات و المتأخرات

                                                           
 .152، ص6؛ تاریخ مدینة دمشق، ج624؛ كفایة الطالب، ص154، ص6. مستدرک، ج1

 .57، ص5. صحيح بخاری، ج6

 .102، ص16كنزالعمال، ج ؛679. تذكرة الخواص، ص6

 .64. الثغورالباسمة، ص4
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شود؛ زيرا او روح و روان رسول خدا بود. از اين رو بر عايشه نیز  زنان ثابت مي

 4داشت. برتري

من كسي »گويد:  مي«  فاطمة بضعة مني» سهیلي بعد از نقل حديث معروف 

 ۱«دانم. را مساوي با بضعة رسول اهلل نمي

تر فاطمه سالم اهلل علیها از همة زنان  بنابر قول صحیح»گويد:  ابن الجكني مي

 « افضل است.

 

 جایگاه حضرت فاطمه سالم اهلل علیها در آیات

ري و حديثي اهل سنت تقريباً صد و سي و پنج آيه در براساس منابع تفسی

چهل و نه سوره به نوعي دربارة حضرت فاطمه سالم اهلل علیها است. البته اين 

تعداد غیر از آياتي است كه در منابع شیعه ذكر شده است. دو سورة دهر و كوثر 

 هم به طور كامل در شأن حضرت فاطمه سالم اهلل علیها نازل شده است.

 گیرد: باره در چهار دسته جاي مي هاي نازل شده در اين ة آيات و سورههم

اسباب نزول: يعني آياتي كه حضرت فاطمه سالم اهلل علیها سبب نزول آن 

 بوده است؛
شأن نزول: يعني آياتي كه در شأن آن حضرت سالم اهلل علیها نازل شده 

 است؛
علیها به عنوان  جري و تطبیق: يعني آياتي كه حضرت فاطمه سالم اهلل

 مصداقي از آن اراده شده است؛

بطن: يعني آياتي كه حضرت فاطمه سالم اهلل علیها به عنوان باطن آن مورد 

 نظر است. 

 ها و آياتي كه حضرت فاطمه سالم اهلل علیها سبب نزول آنهاست. سوره

                                                           
 .162، ص6. روح المعاني، ج1

 .672، ص6. الروض اآلنف، ج6
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باره در روايات اهل سنت آمده است يعني  اي كه در اين از مجموع چهار آيه

( بحث را به سه آيه اول متمركز 53الي  55ت تطهیر، اعطا، ايثار و تجاره )نور: آيا

كنیم. البته بايد يادآوري كنم كه سورة دهر هم سبب نزولش فاطمه سالم اهلل  مي

 4علیها است.

 آية تطهیر 

جز اين  ۱انما يريد اهلل لیذهب عنكم الرجس اهل البیت و يطهركم تطهیرا؛

واهد پلیدي را از شما اهل بیت دور كند و شما را به خ نیست كه خداوند مي

 راستي پاک سازد. 

بر اساس روايات بسیار از فريقین كه از صحابه و تابعین به حد تواتر رسیده 

است، آيه تطهیر در شأن اصحاب كسا نازل شده است. بررسي روايات فريقین 

است. اين آيه بر دهد كه فاطمه سالم اهلل علیها سبب نزول اين آيه  نشان مي

 طهارت و عصمت اصحاب كسا داللت تام دارد. 
 ابوسعید خدري از ام سلمه چنین روايت كرده است:

آية تطهیر در خانة من نازل شد. من بر در خانه نشسته بودم. گفتم: اي 

رسول خدا من از اهل بیت نیستم! فرمود: تو بر خیر و نیكي هستي. تو از 

و در منزل، رسول خدا، علي، فاطمه، حسن و  همسران پیامبر هستي. گفت:

 5حسین سالم اهلل علیهم  بودند.

 شأن نزول

آمد  گويد: رسول خدا به رحمت الهي كه از آسمان مي عبداهلل بن جعفر مي

نظر كرد و سپس دستور داد اهل بیت يعني علي، فاطمه، حسن و حسین سالم 

نان افكند و دعا كرد و اهلل علیهم را جمع كردند. سپس كساي خويش را بر آ

                                                           
؛ تفسير 112، ص19؛ الجامع ألحكام القرآن، ج565، ص4. تفسير مقاتل بن سليمان، ج1

 .610، ص10؛ مجمع البيان، ج672، ص6القشيری، ج

 .66. سوره احزاب، آیه6

 .204، ص2؛ الدرالمنثور، ج7، ص16. جامع البيان، ج6
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هذا حديث صحیح »گويد:  سپس آية تطهیر نازل شد. حاكم نیشابوري سپس مي

 4«االسناد؛ اين حديث صحیح السند است.

روايات ديگر نیز از صحابه همچون عمر بن ابي سلمه، ابوسعید خدري و 

ديگران نقل شده كه آية تطهیر در خانة ام سلمه در شأن پنج تن آل عبا سالم 

 ۱اهلل علیهم  نازل شده است.

 رفتار پیامبر پس از نزول آيه

شهدنا رسول اهلل تسعة اشهر یأتي كل یوم باب علي بن كند:  ابن عباس نقل مي

السالم عليكم و رحمة اهلل انما یریداهلل ليذهب »طالب عند وقت كل صالة فيقول:  ابي

كل يوم خمس .« عنكم الرجس اهل البيت و یطهركم تطهيرا الصالة یرحكم اهلل

مرات؛ ما ديديم كه رسول خدا نه ماه تمام هر روز وقت هر نمازي درِ خانة علي 

فرمود: درود و رحمت و بركات خدا بر شما اهل بیت  آمد و مي طالب مي بن ابي

باد. نماز! خداوند شما را مشمول رحمت خويش قرار دهد. اين عمل را پیامبر هر 

 5كرد. روز پنج بار تكرار مي

همین مضمون با اندكي تفاوت توسط انس بن مالک، ابي برزه، ابي الحمرا و 

 ابوسعید خدري نقل شده است.
اند از: ابن عباس، انس  اند عبارت برخي از بزرگان كه اين حديث را نقل كرده

لیلي، براء  برزه، ابي الحمرا، ابي بن مالک، ابو سعید خدري، ابودردا، ابو هريره، ابي

بان )غالم پیامبر(، جابر بن عبداهلل انصاري، زيد بن ارقم، سعد بن بن عازب، ثو

وقاص، سلمان فارسي، صبیح )غالم ام سلمه(، صفیه بنت شیبه، عبداهلل بن  ابي

                                                           
 .142، ص6. المستدرک، ج1

؛ تفسيرالقرآن 204، ص2؛ الدرالمنثور، ج61؛ ذخائرالعقبي،669، ص1. مشكل اآلثار، ج6

 .616، ص9العظيم، ج

 .7،ص64. تفسيرالمراغي، ج6
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سلمه، عطیه، معقل بن سیار، واثلة بن اسقع، ام المؤمنین  جعفر طیار، عمر بن ابي

 4ام المؤمنین صفیه.ام سلمه، ام المؤمنین زينب، ام المؤمنین عايشه، و 

 احتجاج كنندگان به آية تطهیر در حق اصحاب كسا

امیرالمؤمنین علي سالم اهلل علیه در شورا براي خود به آية تطهیر احتجاج 

 ۱كرد.

امام حسن سالم اهلل علیه دو مرتبه به آية تطهیر احتجاج نمود؛ روز ضربت 

اين آيه احتجاج نمود.  خوردن حضرت امیر سالم اهلل علیه باالي منبر رفت و به

بعد از شهادت امام علي سالم اهلل علیه نیز باالي منبر رفت و به اين آيه احتجاج 

 5نمود.

 1امام حسین سالم اهلل علیه.

 3امام زين العابدين سالم اهلل علیه با مرد شامي.

 6امام رضا سالم اهلل علیه.

 8ابن عباس برابر گروهي به اين آيه احتجاج نمود.

 0ابي وقاص بر معاويه احتجاج نمود. سعدبن

دادند  واثلة بن اسقع در برابر گروهي كه امام علي سالم اهلل علیه را دشنام مي

 4به اين آيه احتجاج كرد.

                                                           
؛ 129، ص9؛ مجمع الزوائد، ج11، ص6؛ شواهدالتنزیل، ج2، ص16. جامع البيان، ج1

 .22، ص5؛ اسدالغابة، ج 605و  604المناقب، ص

 .664. المناقب، ص6

 .6166، ص9؛ تفسيرالقرآن العظيم، ج179، ص9. مجمع الزوائد، ج6

 .119، ص6. ینابيع المودة، ج4

 .16، ص66. جامع البيان، ج5

 .660، ص6.ینابيع المودة، ج2

 .56؛ خصائص نسائي، ص167. المناقب، ص7

 .64. خصائص نسائي، ص2
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 ۱ام سلمه در حق اصحاب كسا سالم اهلل علیهم  به آية تطهیر احتجاج نمود.

 ديدگاه برخی از دانشمندان اهل سنت 

 دانند: اهلل علیهم را فقط اصحاب كسا مي اين افراد اهل بیت سالم
جمهور اهل سنت، امام شافعي، احمد بن حنبل، محمد بن سوره، امام 

طحاوي، شوكاني، شبلنجي، حاكم نیشابوري، سخاوي، محب الدين طبري، حافظ 

گنجي، قسطالني، حاكم حسكاني، توفیق ابوعلم، امام ثعلبي، احمد بن محمد 

ور ابن عساكر شافعي، حمزاوي، سمهودي، مالعلي الشامي، ابن صباغ، ابومنص

قاري، امام مجدالدين فیروزآبادي، ابن حجر هیثمي، ابوبكر الحضرمي، محمد 

جسوس، ابوبكر النقاش، ابن مردويه، ابن بلبالن، حكمت ياسین، دكتر بیومي، 

 5شیخ سندي و رفاعي.

به صحت  همچنین بسیاري از مفسران، محدثان، رجالیان و بزرگان اهل سنت

اند؛ ابن جرير طبري، طحاوي و احمد طبري هر كدام  حديث كسا اعتراف نموده

شانزده روايت، سیوطي پانزده روايت، ابن مردويه نوزده روايت، و ابي حاتم هشت 

 اند كه همه داللت بر شأن نزول آية تطهیر دربارة اهل كسا دارند. روايت آورده
بیت سالم اهلل علیهم و صحابة كرام با حديث كسا از بیش از چهل نفر از اهل 

 852تقريباً  1مضامین مختلف نقل شده است. حاكم حسكاني در شواهد التنزيل 

حديث به طرق مختلف از چهارده نفر از صحابه نقل كرده و تنها از ام سلمه 

طريق مختلف اين حديث را نقل نموده است. همین طور ابن  96همسر پیامبر به 

                                                                                                                             
 .469، ص6؛ البدایة و النهایة، ج662، ص6لمودة لذوی القربى، ج. ینابيع ا1

 .624، ص69؛ ج652ص 12؛ المستند لالمام احمد حنبل، ج26. المناقب، ص6

، 5و ج 46 – 62، صص2؛ الكشف و البيان، ج624، ص4. ر.ک.به: المحرر الوجيز، ج6

، 6؛ المستدرک، ج129؛ نور االبصار في مناقب آل البيت، ص667، ص1؛ مشكل اآلثار، ج464ص

؛ صحيح ابن حبان، 601؛ المناقب، ص10، ص6؛ شواهدالتنزیل، ج67ص ؛  ذخائر العقبى،142ص

 .11، ص1؛ االمامة و اهل بيت، ج165، ص4؛ التفسير الصحيح، ج466، ص15ج

 .10، ص6. شواهدالتنزیل، ج4
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: در بیش از صد طريق آمده است كه آية تطهیر دربارة علي، 4گويد مردويه مي

 فاطمه، حسن و حسین سالم اهلل علیهم نازل شده است. 

 1و ابوبكر حضرمي 5ق( 382و نیشابوري )م  ۱ق( 908امام فخر رازي )م 

هاي  اند. ديدگاه ادعاي اجماع اهل تفسیر و حديث بر صحت حديث كسا نموده

باره وجود دارد كه براي رعايت اختصار از  ل سنت در اينديگري نیز از بزرگان اه

 كنیم. ذكر آنها خودداري مي
البته پوشاندن اهل بیت سالم اهلل علیهم با كسا و تالوت آية تطهیر و منحصر 

نمودن اهل بیت سالم اهلل علیهم به اين افراد چند بار تكرار شده است: در 

  3صفیه و در وقت مباهله.هاي ام سلمه، فاطمه، عايشه، زينب،  خانه

 مراد اهل بیت سالم اهلل علیهم از اصحاب كسا و ازواج 

در مقابل ديدگاه مشهور كه گذشت ديدگاه ديگري وجود دارد كه مصداق 

داند. اين  اهل بیت سالم اهلل علیهم در آيه را اصحاب كسا و همسران پیامبر مي

همسران پیامبر را نیز به عده اصحاب كسا را به خاطر روايات معتبر بسیار و 

از اهل بیت سالم اهلل علیهم  8و واثله  6خاطر سیاق آيات و دو روايت از ام سلمه

دانند. اين گروه معتقدند چون آيات قبل و بعد از آية تطهیر در مورد زنان  مي

آيد كه آية تطهیر، زنان پیامبر را نیز در بر  پیامبر است از اين سیاق به دست مي

 گیرد.  مي

                                                           
 .601. المناقب، ص1

 . 29، ص2. تفسير فخر رازی، ج6

 .172ص، 6. غرائب القرآن، ج6

 .172، ص6. غرائب القرآن، ج4

، 6؛ فوائد السمطين، ج494، ص6؛ البدایة و النهایة، ج7، ص66. ر.ک.به: جامع البيان، ج5

 .196، ص1؛ الكشاف، ج142، ص6؛ شواهدالتنزیل، ج19ص

 .124، ص4اضواء البيان، ج. 2

 .126، ص14. الجامع الحكام القرآن، ج7
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سیاق آيات در مورد همسران پیامبر با عتاب و تهديد همراه است؛ همچون 

النبي  یا نساء»، 4«كنتم تردن الحياة الدنيا و زینتها فتعالين امتعكن و اسرحكن ان»

قرن في  و»و همچنین  ۱«من یأت منكن بفاحشة مبينة یضاعف لها العذاب ضعفين

اما سیاق آية تطهیر همراه با تمجید  ؛ 5«بيوتكن و ال تبرجن تبرج الجاهلية االولي

 هاي متفاوت از يک رديف دانست.  توان با اين سیاق و مدح است؛ در نتیجه نمي
ضماير به كار رفته در آيات مربوط به همسران پیامبر، همه، مؤنث هستند؛ 

كنتن، تردن، فتعالین، امتعكن، اسرحكن، كنتن، تردن، منكن، لستن، »همچون 

 «.قلن، بیوتكن، تبرجن، اقمن، آتین، اطعن، اذكرن، بیوتكناتقیتن، تخضعن، 
عنكم، »اما ضماير به كار رفته در آيه تطهیر، همه، مذكر هستند؛ همچون 

 «.يطهركم
آيات مربوط به همسران شأن نزول مستقل دارد و آية تطهیر هم شأن نزول 

م اهلل علیهم مستقل خود را دارد؛ لذا شأن نزول و روايات فراواني كه اهل بیت سال

كند و همچنین رفتار متفاوت پیامبر صلي اهلل علیه و آله با  را از همسران جدا مي

نیز به ضمائر  1گذارد. جمهور اهل سنت همسران مجالي براي داللت سیاق نمي

اند: اگر آية شريفه دربارة همسران  استدالل كرده و گفته« يطهركم»و « عنكم»

 آمد.  مي« يطهركن»و « عنكن»پیامبر بود، تعبیر 

هاي برخي از همسران پس از نزول آية تطهیر كه از پیامبر پرسیدند:  از گفته

شما از همسران »آيا ما هم از اهل بیت هستیم و جواب منفي پیامبر كه 

آيد كه همسران  به دست مي« شما بر نیكي هستید»و « پیامبريد، نه از اهل بیت

                                                           
 .62. سوره احزاب: آیه 1

 .60حزاب: آیه سوره ا .6

 .66سوره احزاب: آیه . 6

 .26، ص16؛ المحرر الوجيز، ج546، ص6. الجواهر الحسان، ج4
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ؤال و برخورد با ام سلمه، عايشه، و زينب مشمول اين آية شريفه نیستند. اين س

 4صورت گرفته و پیامبر آنان را از اهل بیت خود بیرون و خارج دانسته است.

 آية اعطا 

و  ۱و لسوف يعطیک ربک فترضي؛»فرمايد:  خداوند در قرآن مجید مي

 « كند كه راضي شوي. پروردگارت به زودي عطايي مي
د به فاطمه سالم اهلل علیها اين اختیار در روايات زيادي آمده است كه خداون

را داد كه در فرداي قیامت از گنهكاران امت پدرش شفاعت كند و اين روايات از 

 طريق فريقین نقل شده است. 

اند؛ از جمله اين كه جابر بن  مفسران اهل سنت در ذيل اين آيه رواياتي آورده

و آله روزي فاطمه سالم  عبداهلل روايت كرده است كه رسول خدا صلي اهلل علیه

اهلل علیها را در منزل مشغول آرد كردن گندم ديد كه حُلّة شتر بر خود افكنده 

هاي بهشتي بچش.  بود، فرمود: يا فاطمه! بشتاب و تلخي دنیا را به خاطر نعمت

 5نازل شد.« و لسوف يعطیک ربک فترضي»به دنبال اين جريان بود كه آية 

 آيه ايثار 

ديگران را بر خود مقدم  8انفسهم و لو كان بهم خصاصة؛ و يؤثرون علي»

 « دارند هر چند خود سخت به آن نیازمندند. مي

 حسكاني ذيل آية شريفه از ابوهريره روايت آورده كه گفت:
مردي خدمت پیامبر آمد و از گرسنگي خود شكايت كرد. وقتي پیامبر ديد 

ت امشب او را میهمان چیزي براي او در خانة همسرانش نیست، فرمود: كیس

كند؟ علي سالم اهلل علیه گفت: من اي رسول خدا! سپس به سوي فاطمه سالم 

اهلل علیها رفت و جريان را با او در میان گذاشت. فاطمه سالم اهلل علیها فرمود: 

                                                           
 .7، ص6؛ جامع البيان، ج66، ص1. مشكل اآلثار، ج1

 . 15. سوره ضحي: آیه 6

 .644، ص6؛ شواهدالتنزیل، ج564، ص10؛ كشف االسرار، ج546، ص2. الدر المنثور، ج6

 .9. سوره حشر: آیه 4
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داريم.  ها نزد ما نیست؛ ولي ما میهمان را بر خود مقدم مي چیزي جز خوراک بچه

ها را بخوابان و من چراغ را براي میهمان  ه گفت: بچهپس علي سالم اهلل علی

نمايم. پس چنین كرد و میهمان خوراک خورد. پس از آنكه از میهمان  روشن مي

و يؤثرون »پذيرايي فرمودند در بامداد خداوند اين آيه را دربارة آنان نازل فرمود: 

 .4«علي انفسهم و لو كان بهم خصاصة

اين آيه دربارة »گفت:  كند كه مي باس نقل ميوي روايت ديگري را از ابن ع

 ۱«علي، فاطمه، حسن و حسین سالم اهلل علیهم نازل شده است.

 ها و آياتي كه در شأن حضرت فاطمه سالم اهلل علیها نازل شده است: سوره

 سورة كوثر

طبق نقل بسیاري از دانشمندان اسالمي اين سوره در جواب شماتت دشمنان 

ن وائل و همراهانش نازل شده است. چون پسران رسول اسالم همچون عاص ب

خدا صلي اهلل علیه و آله قاسم و عبداهلل از دنیا رفتند، عاص بن وائل سهمي 

عقب است. خداوند متعال در پاسخش اين  گفت: نسل او قطع شد و او ابتر و بي

قب آيه را )ان شانئک هو االبتر( نازل كرد كه خود عاص بن وائل ابتر و بدون ع

است. عاص بن وائل اين شماتت را چندين بار تكرار نمود. افراد ديگري چون ولید 

نیز اين شماتت  5بن مغیره، ابوجهل، عقبة بن ابي معیط، كعب بن اشرف و ابولهب

 كردند.  را تكرار مي
از شأن نزول اين سوره كه در جواب شماتت كنندگان كفار به رسول خدا 

طر نداشتن فرزند ذكور نازل شده نیز اينكه:  به خاطر صلي اهلل علیه و آله به خا

دادن كوثر شكر مخصوص به صورت نماز ويژه و قرباني مخصوص را خواستار 

كه اصلش دم بريدگي و قطع نسل و « االبتر»با « الكوثر»شده و با توجه به تقابل 

                                                           
 .642، ص6شواهد التنزیل، ج .1

 .647، ص6. شواهد التنزیل، ج6

؛ تفسير حدائق الروح و 624، ص60روح المعاني، ج؛ 406، ص2الدر المنثور، ج. ر.ک.به: 6

 .675، ص66الریحان، ج
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یامبر شود كه ادامة آثار نبوت از طريق نسل پ معلوم مي 4كند، ريشه را افاده مي

 ۱معرفي كرده است.« ابتر»شود كه دشمن را در مقابلش  محقق مي

همان طور كه قبل از اين ذكر شد در منابع تفسیري، روايي، رجالي و تاريخي 

اهل سنت روايات بسیاري در شأن و منزلت حضرت فاطمه سالم اهلل علیها آمده 

  است.
ا در بهشت بودند نور اند هنگامي كه آدم و حو دانشمندان اهل سنت نقل كرده

وجود حضرت زهرا سالم اهلل علیها را ديدند و خداوند به آنها فرمود: اين نور، دو 

 5 هزار سال قبل از خلقت آدم و حوا آفريده شده است.

 ذی القربی

 « حق خويشاوندي را بده 1و آت ذا القربي حقه؛»فرمايد:  خداوند مي

تأكید مي كند و مراد از ذا  در اين آيه، خداوند بر اداي حق خويشاوندي

 القربي اقرباي رسول خدا صلي اهلل علیه و آله است.
طبق روايات شیعه و سني، وقتي اين آيه نازل شد، پیامبر اكرم صلي اهلل علیه 

 و آله زهرا سالم اهلل علیها را فرا خواند و فدک را به او عطا فرمود.
و آله امر فرمود تا حق خداوند در اين آيه به رسول خدا صلي اهلل علیه 

خويشاوند خود را بدهد و پیامبر صلي اهلل علیه و آله هم طبق فرمان خداوند 

عزوجل به فاطمه سالم اهلل علیها فدک را داد؛ فدكي كه طبق نقل شیعه و سني 

از اموال مخصوص پیامبر صلي اهلل علیه و آله بود و كسي از مسلمانان در آن 

 سهمي نداشت.
سران و دانشمندان اهل سنت رواياتي را از صحابه مانند ابن بسیاري از مف

 3عباس و ابوسعید خدري با طرق متعدد در اين باره نقل كرده اند.

                                                           
 ، ماده )ب ت ر(.107. مفردات الفاظ القرآن، ص1

 .164، ص66ر الرازی، ج؛ تفسير الفخ652، ص 4، جالبالغه نهج السعاده في مستدرک نهج .6

 .645، ص6لسان الميزان، ج. 6

 .62اسراء: آیه . 4

 .676، ص5؛ الدر المنثور، ج69، ص6تفسير القرآن العظيم، ج. 5
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 مقام حضرت زهرا سالم اهلل علیها و جايگاه علمی ايشان

اگر چه فاطمه زهرا سالم اهلل علیها امام نیست، اما مقام و منزلت او در نزد 

لمانان به خصوص شیعیان نه تنها كمتر از ساير ائمه نیست، خداوند و در بین مس

تر از ساير ائمة  بلكه آن حضرت همتاي امیرالمؤمنین و داراي منزلتي عظیم

 باشد. طاهرين سالم اهلل علیهم مي
سالم اهلل علیها نیز مانند همة ائمة معصومین به سرچشمة علم و   فاطمة زهرا

اختیارش بود؛ منتهي به  مخزن معارف الهي راه يافته، علم اولین و آخرين در

انتها چندان ظهور و  كرد، اين علم بي دلیل اين كه از حضور در جامعه پرهیز مي

هاي همراه و همراز خود در  بروزي نداشت. دلیل ديگر اين كه سخنان او با زن

خورد  جايي ثبت نشده است؛ در عین حال مواردي در زندگي آن بانو به چشم مي

او  خطبة فدکتصال او به علم الهي است؛ براي نمونه كه گوياي حقیقت بلند ا

سراسر علم است و حكمت و فهم و درايت و مطالب توحیدي. نمونة بارز ديگر 

تا جايي  است كه آن نیز گنجي است قیمتي و دريايي پرگوهر؛ مصحف فاطمه

 گرفت. ار كه خود خازن علم خداوندند، قرار ميكه مورد استفادة ائمة اطه

 

 مقام علمی فاطمه سالم اهلل علیها

محبت اولیاي خداوند به ديگران، يک محبت ساده نیست؛ حتماً از عواملي 

ترين آنها علم و ايمان و تقواست. عالقة فوق العادة  گیرد كه مهم سرچشمه مي

اهلل علیه و آله  به دخترش فاطمة زهرا دلیلي است بر وجود اين پیامبر صلي 

فرمايد:  امتیازات بزرگ در اين بانوي نمونة جهان. از اين گذشته وقتي او مي

اين خود دلیل است  4است،« برترين زنان بهشت»يا « فاطمه برترين زنان جهان»

نگهي آيا ممكن است بر اين كه او از نظر علمي نیز سرآمد همة زنان جهان بود. وا

فردي كه به مقامات واالي علم و دانش نرسیده، رضا و غضب او رضا و غضب 

                                                           
 های گذشته بيان شد. . مدارک آن در بحث1

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA+%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87+%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7+%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AE%D8%B7%D8%A8%D9%87+%D9%81%D8%AF%DA%A9
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%B5%D8%AD%D9%81+%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87+%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%B5%D8%AD%D9%81+%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87+%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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 4پروردگار و پیغمبر باشد؟

عالوه بر همة اينها روايات مهمي در منابع معروف اسالمي وارد شده، كه از 

 دارد؛ مانند احاديث زير:  مقام ارجمند علمي اين بانوي بزرگ پرده بر مي
كند كه روزي پیغمبر اكرم صلي اهلل علیه و آله رو  حديثي نقل مي ابونعیم در

« ؛ چه چیزي براي زنان از همه بهتر است؟ماخَيرٌ ِللِنساءِ»به يارانش كرد و فرمود: 

ياران ندانستند در جواب چه بگويند. علي سالم اهلل علیه به سوي فاطمه سالم 

ید. بانوي اسالم گفت: چرا نگفتي: اهلل علیها آمد و اين مطلب را به اطالع او رسان

؛ ازهمه بهتر آن است كه نه آنها مردان خَيرٌ لَهُنَّ اَن ال یَرَینَ الرِجالَ و ال یَرَونَهُنَّ»

علي سالم اهلل علیه  بازگشت و اين « بیگانه را ببینند و نه مردان بیگانه آنها را

مَن »پیامبر فرمود: پاسخ  را به پیغمبر اكرم صلي اهلل علیه و آله  عرض كرد. 

عرض كرد: فاطمه سالم اهلل « عَلَّمَکَ هذا؛ چه كسي اين پاسخ را به تو آموخت؟

 ۱«؛ او پارة وجود من است.انَّها بَضعَةٌ مِنّي»علیها فرمود: 

دهد كه امیرمؤمنان علي سالم اهلل علیه با آن مقام  اين حديث نشان مي

شمن همه به آن معترفند و عظیمي كه در علوم و دانش داشت كه دوست و د

باب مدينة علم پیغمبر اكرم صلي اهلل علیه و آله  بود، گاهي از محضر همسرش 

كرد. اين سخن از پیغمبر صلي اهلل علیه  فاطمه سالم اهلل علیها استفادة علمي مي

اي از  گويد: او پاره و آله  كه بعد از بیان احاطة علمي فاطمه سالم اهلل علیها مي

چنانچه بسیاري  -«بَضعَةٌ»است، بیانگر اين واقعیت است كه منظور از وجود من 

تنها پارة تن و جسم نیست؛ بلكه فاطمه سالم  -اند  در تفسیر اين حديث گفته

اي از روح پیامبر صلي اهلل علیه و آله  و علم و دانش و اخالق و  اهلل علیها پاره

اي از آن مشكات  د و شعلهايمان و فضیلت او نیز بود، و پرتوي از آن خورشی

 5شد. محسوب مي

                                                           
 . مطلبي كه در روایات پيشين به آن اشاره شد.1

 .40، ص6. حلية االولياء، ج6

 .27، صبرترین بانوی جهان. زهرا سالم اهلل عليها 6
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 فضايل علمی حضرت زهرا سالم اهلل علیها

فاطمه سالم اهلل علیها پس از رسول اهلل صلي اهلل علیه و آله  بسیار ناراحت 

آمد و او را  كرد. جبرئیل خدمت حضرت زهرا سالم اهلل علیها مي بود و گريه مي

گفت. حضرت  ا براي آن حضرت ميگفت و وقايع آيندة اين جهان ر تسلیت مي

علي سالم اهلل علیه هم آن مطالب را از لسان حضرت زهرا سالم اهلل علیها 

نوشت تا كتاب بزرگي در آمد. بنابراين مصحف فاطمه سالم اهلل علیها مطالبي  مي

است كه خداوند به وسیلة جبرئیل به آن حضرت اعالم نموده است. در مصحف 

 4اخبار آنچه واقع شده و خواهد شد وجود دارد. فاطمه سالم اهلل علیها

اين مصحف اينک در دست حضرت بقیة اهلل مهدي آل محمد حجة بن 

كنند. امام باقر  الحسن)عج( است. تمام ائمه به اين صحفیة مادرشان افتخار مي

ما آنچه داريم از صحیفة »فرمايد:  سالم اهلل علیه كه شكافندة علوم است مي

 ۱«الم اهلل علیها داريم.مادرمان زهرا س

 

 وسعت علم و قدرت ايشان

دايرة علم و قدرت اهل بیت پیامبر گرامى صلي اهلل علیه و آله  كه حضرت 

فاطمه سالم اهلل علیها يكى از آنان است، به اذن خداوند تمام كائنات را در بر 

آنچه كه دلیل بر اين مطلب باشد آمده است؛  5گیرد. در زيارت رجبیّه مى

يعلمون ما كان و ما يكون و ما هو »اى از احاديث وارد شده:  طور كه در پاره انهم

« دانند هر چه را كه در قبل و در حال و پس از اين وجود داشته و دارد. كائنٌ؛ مى

و قوة  و اين محال عقلي نیست و شبیه اين عمومیت و وسعت را در هوا و حرارت

طور كه علم و قدرت حضرت عزرائیل  كنیم؛ همان جاذبه و غیر اينها مشاهده مى

ها و مالئكه احاطه دارد؛ چنانچه در روايات آمده  براي میراندن به همة انسان

                                                           
 .641و  662، ص1الكافي، ج. 1
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و كذلک نرى إبراهیم »فرمايد:  است. خداوند در حق ابراهیم سالم اهلل علیه مى

لكوت و باطن آسمان و زمین را به همچنین ما م 4ملكوت السّموات واألرض؛

و لما فصلت العیر قال أبوهم »فرمايد:  و در حق يعقوب مى« ابراهیم نشان داديم.

همین كه قافله از مصر جدا شد، پدرشان )يعقوب( گفت:  ۱إنّى ألجد ريح يوسف؛

 5«شنوم. من بوى يوسف را مى

؛ همانطور كه 1باشند معصومین سالم اهلل علیهم از مالئكه و انبیا برتر مى

، دال براين مطلب است، خداوند در حق رسول خاتم صلي اهلل 3نصوص و اجماع

إنّا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذيرا و داعیا الى اهلل بإذنه و »فرمايد:  علیه و آله مى

وصف شاهد را بر پیامبر  8خداوند در اين آيه بدون هیچ قیدى 6«سراجا منیرا

ين اطالق نشان دهندة عمومیّت است؛ همانطور كه خود اطالق نموده است و ا

و بديهى است كه شاهد بودن ممكن  0بقیّة صفات حضرت هم عمومى است

 نیست مگر براى كسى كه حاضر باشد و علم داشته باشد.

؛ تو را اى پیامبر روز 3و جئنا بک على هؤالء شهیدا»فرمايد:  و باز خداوند مى

 «آوريم. ن گذشته ميقیامت به عنوان شاهد بر پیامبرا
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فرمايد:  كند كه بعد از آن مى اين مطلب را، آن قول خداوند متعال تأيید مى

يومئذ يودّ الّذين كفروا و عصوا الرّسول لو تسوّى بهم األرض وال يكتمون اهلل »

روز قیامت كفار و كسانى كه معصیت پیامبر صلي اهلل علیه و آله را  4حديثا؛

شود پیامبر با خبر  )معلوم مى« كه با خاک يكسان باشند... كنند اند آرزو مى نموده

اگر شیاطین اطراف »شوند.( و باز در روايات آمده است:  بوده كه آنها شرمنده مى

وقتى  ۱«ديدند. ها را مى كردند، هر آينه ملكوت آسمان آدم طواف نمى هاى بنى دل

شته باشند، پس اهل چنین توان و قدرتى دا -اگر موانع برطرف گردد  -آدم  بنى

السالم عليك أیّها »گويیم:  بیت سالم اهلل علیهم سزاوارترند. و در تشهد نماز مى

تا پیامبر حاضر و ناظر نباشد، خطاب نمودن به او چه « النّبىّ و رحمة اهلل و بركاته

 معنا دارد؟

ة خدايى ما را از مرتب 5؛الرّبوبيّة و قولوا فينا ما شئتم نزّهونا عن»در حديث آمده 

اين بدان جهت است كه « منزه نمايید و هر چه خواهید در حق ما بگويید.

گروهى آنها را خدا دانستند پس مورد نهى قرار گرفتند؛ امّا بعد از مرتبة خدايى 

اى از آن علم و قدرت فراگیر است كه  هرگونه كمالى در آنها وجود دارد و نمونه

بر اين مطلب  3و جامعه 1الم اهلل علیههاى زيارات امام حسین س بعضى از قسمت

ها را به پیامبر اكرم  اى سالم داللت دارد. امّا اينكه در روايت وارد شده فرشته

، اين با مطالب گذشته منافات ندارد؛ زيرا اين، 6رساند صلي اهلل علیه و آله  مى

نظیر رساندن صحیفة اعمال توسط فرشتگان به سوى خداوند است، ) با اينكه 
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اوند خودش علم كامل دارد( و امّا اينكه گاهى حضرت از چیزهايى سؤال خد

و ما تلک بیمینک يا »كردند، اين مانند سؤال خداوند است كه پرسید  مى

هاى ديگر ازاين  و نمونه« اى موسى در دست راست خود چه دارى؟ 4موسى...؛

يات، قبیل كه بر شخص مطلع از روايات متواتر پوشیده نیست. از نظر روا

ها مصحف فاطمه سالم  هايى نزد ائمة طاهرين است كه از جملة آن كتاب كتاب

گفتند: علم ما كان و ما يكون  اهلل علیها است. ائمه به اين كتاب افتخار كرده، مى

و ما هو كائن در آن است و به خط امیرالمؤمنین و امالى حضرت زهرا سالم اهلل 

 ۱باشد. علیها مى

توان گفت در حق كسى كه پیامبر گرامى  نسانیت، چه مىاما از نظر فضايل ا

ان اهلل اصطفاک و طهرک و »اش فرموده است:  صلي اهلل علیه و آله بارها درباره

خداوند تو را برگزيده و پاكیزه و معصوم گردانیده و  5اصطفاک على نساء العالمین؛

ى جز سورة اگر براى فضیلت زهرا چیز« تو را بر همة زنها رجحان داده است.

 كوثر نبود، زهرا را بس بود كه بگويد نزد خداوند افضل و برتر از عالمیانم.
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

همانا كوثر را بر  1انا اعطیناک الكوثر فصل لربک و انحر ان شانئک هو االبتر؛»

تو ارزانى داشتیم، پس براى پروردگارت نماز گزار و قربانى كن، به درستى كه 

 «تو دنباله بريده است.بدخواه 

 

 علم فاطمه زهرا سالم اهلل علیها

ان اهلل جعل علیا و زوجته وابناءه »رسول اهلل صلي اهلل علیه و آله  فرمودند: 

حججا علي خلقه و هم ابواب العلم في امتي من اهتدي بهم هدي الي صراط 
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د قرار بر مخلوقات خو  مستقیم؛ خداوند متعال علي، همسر و فرزندانش را حجت

داده و آنان درهاي علم در میان امت من هستند. هر كس به وسیلة آنان هدايت 

در اين حديث، فاطمة زهرا سالم اهلل  4«جويد، به راه راست هدايت يافته است.

علیها مانند امیرالمؤمنین سالم اهلل علیه و سايرحضرات معصومین باب علم و 

 عامل هدايت مردم شمرده شده است.
 ديگري از امام جعفر صادق سالم اهلل علیه  چنین رسیده است: در حديث

بعد رسول اهلل صلي اهلل علیه و آله خمسة و   ان فاطمة سالم اهلل علیها مكثت

سبعین يوما، و كان دخلها حزن شديد علي ابیها و كان علیه السالم يأتیها 

ا و مكانه و جبرئیل فیحسن عزاءها علي ابیها و يطیب نفسها و يخبرها عن ابیه

يخبرها بما يكون بعدها في ذريتها و كان عليٌّ يكتب ذلک؛ فاطمه سالم اهلل علیها 

پس از رحلت رسول خدا، هفتاد و پنج روز زندگي كرد و ]در اين ايام[ بسیار 

محزون بود. در طول اين مدت جبرئیل به حضورش رسیده، او را در عزاي پدر 

ساخت و او را از پدرش و جايگاه  پاک ميها  گفت و دلش را از غصه تسلیت مي

كرد، حتي اخبار آينده را در مورد فرزندانش به اطالع او  عظیم او آگاه مي

چنانچه از اين  ۱« نوشت. رساند و امیرالمؤمنین سالم اهلل علیه  آنها را مي مي

آيد حضرت فاطمه سالم اهلل علیها با جبرئیل ارتباط مستقیم و  بر مي  حديث

كرد.  اشته، اخباري از دنیا و آينده و عالم برزخ را از او دريافت ميمداوم د

اش، محدود به زمان و مكان خود نبوده  وسیله میزان علم، اطالع و آگاهي بدين

 گرفت. است؛ بلكه علم او بسیار گسترده بود و از علم الهي سرچشمه مي

ديگران پوشیده و فاطمة زهرا سالم اهلل علیها بر اموري اشراف داشتند كه نزد 

پنهان بود؛ از جملة اين موارد علم حضرت به زمان مرگ خويش بود؛ چنانچه در 

حضرت زهرا سالم اهلل علیها هنگام »گويد:  روايتي اسماء بنت عمیس چنین مي

وفات به من فرمودند: هنگام وفات پیامبر صلي اهلل علیه و آله  جبرئیل مقداري 

ي اهلل علیه و آله  آورد. پیامبر آن را سه قسم كافور بهشتي براي رسول خدا صل
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كرد؛ يک قسم آن را براي خود برداشت، قسم ديگر را براي علي سالم اهلل علیه و 

قسم آخر را براي من گذاشت. اي اسماء! آن مقدار كافور را بیاور و كنار سرم 

ا بگذار، اندكي صبر كن و در انتظار من باش، پس مرا صدا بزن، اگر جوابت ر

ام. اسماء  ندادم، بدان كه به پدرم رسول خدا صلي اهلل علیه وآله  ملحق شده

گويد: اندكي صبر كردم و آنگاه فاطمه سالم اهلل علیها را صدا زدم، جوابي  مي

 4نشنیدم، دانستم كه فاطمه سالم اهلل علیها به ملكوت اعلي پیوسته است.

هاي عمر حضرت  سین لحظهكند: در واپ نقل مي ۱ام بني رافع همچنین سلمي 

زهرا سالم اهلل علیها كه من در محضر آن بزرگوار بودم، ايشان از من آبي براي 

هاي  غسل و شست و شوي بدنش خواست. آب را آماده كردم، سپس فرمود: لباس

ها را بر تن كرد و  نو را نیز بیاور. چنین كردم. آن بزرگوار پس از غسل، آن لباس

خوابید. آنگاه خطاب به من فرمود: اي سلمي! من در همین در بستر رو به قبله 

شوم و به سوي پروردگارم خواهم رفت، بعد از مرگ من هیچ  لحظه قبض روح مي

 5كس لباس مرا از تن برنگیرد.

 

 سرعت درک فاطمه سالم اهلل علیها

اي فاطمه سالم اهلل علیها استعدادي فوق طبیعي دارد. به طوري كه با اشاره

اي است كه تنها با يک نگاه  كند. حساسیت و روح او به گونهرا درک ميمسئله 

فهمد چه خبر است. روزي پیامبر بر در خانة حضرت زهرا سالم اهلل علیها پدر، مي

پرسي نكرده برگشت. فاطمه سالم اهلل علیها دريافت اي آويخته ديد و احوالپرده

                                                           
 .122، ص46بحار، ج. 1
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اي براي درماندگان شود. اين  و پرده را به مسجد نزد پیامبر فرستاد كه جامه

سرعت درک فاطمه سالم اهلل علیها است كه كار معلم را آسان و پیشرفت 

فهمد و از  ها مي اي عبارت كند. او از كلمه يادگیري و در نتیجه ترقي را تسريع مي

 4كند و آن است افتخار معلم او يعني پیامبر. ها استنباط مي اي كتاب جمله

 

 ه سالم اهلل علیهاخصوصیات مصحف فاطم

هايى نزد ائمة  زهرا از نظر علم داراى مصحف است. از نظر روايات، كتاب

ها مصحف فاطمه سالم اهلل علیها است. ائمه  طاهرين است كه از جملة آن كتاب

گفتند: علم ما كان و ما يكون و ما هو كائن در آن  به اين كتاب افتخار كرده، مى

 ۱باشد. امالى حضرت زهرا سالم اهلل علیها مىاست و به خط امیرالمؤمنین و 

مصحف فاطمه سالم اهلل علیها شامل اخبار و اطالعاتى در آيندة جهان تا روز 

قیامت، سرنوشت فرزندان و ذرارى آن حضرت، ستمگرى و انواع جنايات خلفاى 

باشد. اين كتاب كه از نظر  داد و از اين قبیل علوم و اخبار مي جور و پادشاهان بى

حجم سه برابر قرآن است، چیزى دربارة قرآن، يا احكام و حالل و حرام در آن 

نیست؛ بلكه آيندة تاريخ را تا روز رستاخیز ترسیم كرده است. اينک چند حديث 

 كنیم:  در اين زمینه نقل مى
ابوبصیر از امام صادق سالم اهلل علیه در مورد مصحف فاطمه سالم اهلل علیها 

مصحفٌ فیه مثل قرآنكم هذا ثالث »ت در جواب فرمودند: سؤال نمود، آن حضر

مصحف فاطمه سالم اهلل علیها سه  5مرات واللَّه ما فیه من قرآنكم حرف واحد؛

 « برابر اين قرآن موجود است، ولكن در يک حرف نیز مشابهت ندارند.

                                                           
 .29، ص46بحار، ج. 1

 .1، ح662، ص1الكافي، ج. 6

 .6، ح156؛ بصائر، ص669، ص1كافى، ج. 6
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عندى »فرمايند:  شبیه اين حديث را از امام كاظم سالم اهلل علیه داريم كه مى

مصحف فاطمه سالم اهلل علیها نزد من  4؛صحف فاطمة ليس فيه شىء من القرآنم

 «است؛ ولى چیزى از احكام قرآن در آن نیست.
از حماد بن عثمان آمده است كه روزى امام صادق سالم اهلل علیه فرمودند: 

كنند و اين جريان را از مصحف  در سنة يكصد و بیست و هشت زنادقه، خروج مى

كنم. حماد پرسید: مصحف فاطمه سالم اهلل علیها  اهلل علیها نقل مى فاطمه سالم

در مصحف فاطمه سالم اهلل علیها چیزى از حالل و »چیست؟ حضرت فرمودند: 

 ۱ «حرام نیست؛ ولى حوادث و اتفاقات روزگار در آن آمده است.

در حديث ديگرى همین امام بزرگوار از علوم غیبى و آنچه خداوند در 

هاى آسمانى كه مخصوص ائمه است  كند و از كتاب ن گذاشته خبر مىاختیارشا

و اما »گويد:   آورد، آنگاه در مورد مصحف فاطمه چنین مى ذكرى به میان مى

مصحف فاطمة سالم اهلل عليها ففيه ما یكون من حادث و اسماء من یملك الى ان 

م حوادث و اخبار مصحف فاطمه سالم اهلل علیها كتابى است كه تما 5؛تقوم الساعة

 «غیبى و نام پادشاهان تا روز قیامت در آن آمده است.
گويد: برخى از اصحاب شیعه از امام صادق سالم اهلل  و باالخره ابوعبیده مي

هاى جامعه، جفر و مصحف فاطمه پرسیدند، حضرت فرمودند:  علیه در مورد كتاب

                                                           
 .2، ح154بصائر، ص. 1

بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ؛ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ 12، ح157. بصائر، ص6

تَظْهَرُ الزَّنَادِقَةُ فِي سَنَةِ ثَمَانِيَةَ وَ عِشْرِینَ وَ مِائَةٍ وَ ذَلِكَ لِأَنِّي نَظَرْتُ   قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ

قُلْتُ وَ مَا مُصْحَفُ فَاطِمَةَ ع فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى لَمَّا قَبَضَ نَبِيَّهُ ص فِي مُصْحَفِ فَاطِمَةَ قَالَ فَ

لَكاً یُسَلِّي عَنْهَا دَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ مِنْ وَفَاتِهِ مِنَ الْحُزْنِ مَا لَا یَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مَ

تَ هَا وَ یُحَدِّثُهَا فَشَكَتْ ذَلِكَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ لَهَا إِذَا أَحْسَسْتِ بِذَلِكَ فَسَمِعْتِ الصَّوْغَمَّ

نَّهُ لَيْسَ فِيهِ فَقُولِي لِي فَأَعْلَمْتُهُ فَجَعَلَ یَكْتُبُ كُلَّمَا سَمِعَ حَتَّى أَثْبَتَ مِنْ ذَلِكَ مُصْحَفاً قَالَ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِ

 مِنْ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ وَ لَكِنْ فِيهِ عِلْمُ مَا یَكُونُ.

 .1، ح12، ص62بحار، ج. 6
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در حضور فاطمه مصحف فاطمه سالم اهلل علیها اين است كه ملكى پیوسته »

داد و از آيندة جهان و سرنوشت  سالم اهلل علیها بود و او را در عزاى پدر تسلى مى

 4 «كرد. اين كتاب را مصحف فاطمه سالم اهلل علیها گويند. فرزندانش خبر مى

گیريم كه مصحف فاطمه سالم اهلل علیها  از مجموع اين احاديث نتیجه مى

یلة ملک و پیک وحى به فاطمه سالم اهلل كتابى است كه از جانب خدا به وس

علیها القاء شده و امیرالمؤمنین سالم اهلل علیه  آن را نوشته و محتوايش در مورد 

اخبار غیبى و سرنوشت فرزندان فاطمه سالم اهلل علیهم و اتفاقاتى است كه 

دهند و در اين كتاب مسائل احكام و حالل و  پادشاهان و امرا در دنیا انجام مى

 باشد. رام نیامده و اين كتاب چنان پر حجم است كه سه برابر قرآن مجید مىح
 

 مناظرة علمی با مخالفان در سیره و روش فاطمة زهرا سالم اهلل علیها

كران  حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها به دلیل اتصال به اقیانوس ژرف و بي

بود و به صورت « لهيوحي ا»ها  هايي كه منبع و سرچشمة اصلي آن علوم و دانش

نهرهاي زالل و پاک توسط پیامبر اعظم صلي اهلل علیه و آله  به سرزمین جان و 

گرديد، از درجات و  روح اهل بیت عصمت و طهارت سالم اهلل علیهم جاري مي

مراتب بسیار باال و وااليي از علم و دانش برخوردار بود و تسلطي خیره كننده بر 

ن فرهنگ و معارف اسالمي داشت. زهراي بتول سالم اهلل هاي گوناگو ابعاد و جلوه

اي دقیق، خطیبي  سونگر، دانشمندي ژرف انديش، پژوهنده علیها متفكري همه

                                                           
؛ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ 641، ص1. كافى، ج1

بَا عَبْدِ اللَّهِ ع بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الْجَفْرِ فَقَالَ هُوَ جِلْدُ ثَوْرٍ مَمْلُوءٌ عِلْماً قَالَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: سَأَلَ أَ

فِيهَا كُلُّ مَا   لَهُ فَالْجَامِعَةُ قَالَ تِلْكَ صَحِيفَةٌ طُولُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فِي عَرْضِ الْأَدِیمِ مِثْلُ فَخِذِ الْفَالِجِ

نَّاسُ إِلَيْهِ وَ لَيْسَ مِنْ قَضِيَّةٍ إِلَّا وَ هِيَ فِيهَا حَتَّى أَرْشُ الْخَدْشِ قَالَ فَمُصْحَفُ فَاطِمَةَ ع قَالَ یَحْتَاجُ ال

ولِ اللَّهِ عَمَّا تُرِیدُونَ وَ عَمَّا لَا تُرِیدُونَ إِنَّ فَاطِمَةَ مَكَثَتْ بَعْدَ رَسُ 1 فَسَكَتَ طَوِیلًا ثُمَّ قَالَ إِنَّكُمْ لَتَبْحَثُونَ

 ص خَمْسَةً وَ سَبْعِينَ یَوْماً وَ كَانَ دَخَلَهَا حُزْنٌ شَدِیدٌ عَلَى أَبِيهَا وَ كَانَ جَبْرَئِيلُ ع یَأْتِيهَا فَيُحْسِنُ

نُ بَعْدَهَا فِي ذُرِّیَّتِهَا وَ عَزَاءَهَا عَلَى أَبِيهَا وَ یُطَيِّبُ نَفْسَهَا وَ یُخْبِرُهَا عَنْ أَبِيهَا وَ مَكَانِهِ وَ یُخْبِرُهَا بِمَا یَكُو

 كَانَ عَلِيٌّ ع یَكْتُبُ ذَلِكَ فَهَذَا مُصْحَفُ فَاطِمَةَ ع. 



  بانوی آب و آیینه 

11 

 

توانمند، فاضلي جامع و شاعري كامل بود. اين بانوي مقدس و مطهر در همة 

هاي علم و دانش به مقتضاي زمان و بر اساس نیازهاي روز  ها و عرصه صحنه

ها و  ها و مراقبت و ناظر و كوشا و فعال بود كه از آن جمله است دقتحاضر 

هاي اصیل ديني به افراد مراجعه  ها و آگاهي هاي ويژة او براي انتقال بینش تالش

 كننده با مواجهات و مباحثات دقیق علمي و معرفتي.
در میان مراجعاتي كه به حضرت فاطمه سالم اهلل علیها براي رفع مشكالت 

هاي آن بانوي بزرگ به منظور آماده كردن  شد و نیز از میان فعالیت مي علمي

اي را به مداقه  ها براي تحقق مواجهه و مناظرة علمي با مخالفان، نمونه زمینه

 نمايیم. هاي بیداري ذخیره مي هاي آگاهي و درس گذاريم و از آن پیام مي
ها بیان مطالب هدف از بیان منزلت و فضايل فاطمة زهرا سالم اهلل علی

آور و غیرقابل وصول نیست؛ بلكه هدف از آن آگاهي بیشتر و درک عظمت  شگفت

 وجود فاطمة زهرا سالم اهلل علیها و درس آموختن از مكتب پربار اوست.
حضرت زهرا سالم اهلل علیها از نظر زندگي مادي، بشري چون ديگران است؛ 

مي ابعاد شخصیتي آن حضرت اما از جنبة معنوي، بدانجا رسید كه شناخت تما

بسي دشوار و دستیابي به همة جوانب آن مشكل است. مقامي كه آن بزرگوار در 

اثر بندگي خدا و شناخت ومعرفت حضرت حق به دست آورد، مقامي بس عظیم 

شمار است. در اين نوشته سعي خواهیم كرد برخي از فضايل و  و فضايل او بي

باشد كه زندگي آن حضرت را الگو و سرمشق مناقب آن حضرت را بازگو نمايیم؛ 

 خويش قرار دهیم.
 

 فاطمه سالم اهلل علیها و فدک

اي از  اگر بخواهیم مقام علمي فاطمه سالم اهلل علیها را درک كنیم و به گوشه

آن پي ببريم، شايسته است به گفتار او در خطبة فدكیه بنگريم؛ چه آنجا كه 

كند، يا آن  اقدس ربوبي بر زبان جاري مي استوارترين جمالت را در توحید ذات

هنگام كه معرفت و بینش خود را دربارة رسول اكرم صلي اهلل علیه و آله  آشكار 

دهد. جاي  سازد و يا در مجالي كه در آن خطبه، امامت را شرح مختصري مي مي

جاي اين خطبه و احتجاجات اين بانوي بزرگوار به قرآن كريم و بیان علت تشريع 
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كران علم اوست كه متصل به مجراي  ام، خود سندي محكم بر اقیانوس بياحك

اي از علو مقام  توان گوشه وحي است. از ديگر شواهدي كه به آن وسیله مي

فاطمه سالم اهلل علیها را درک نمود، مراجعة زنان و يا حتي مردان مدينه در 

ي گوناگون تاريخ باشد كه در فرازها مسائل ديني و اعتقادي به آن بزرگوار مي

هاي عمیق فقهي فاطمه سالم اهلل علیها در  نقل شده است. همچنین استدالل

جريان فدک، به روشني بر احاطة فاطمه سالم اهلل علیها بر سراسر قرآن كريم و 

 نمايد.  شرايع اسالمي داللت مي
كیلومتر فاصله دارد و داراي  895اي بوده است كه تا مدينه حدود  فدک قريه

باشد. اين  اي حاصلخیز مي هاي فراوان خرماست و خطه مة جوشان و نخلچش

قريه متعلق به يهوديان بود و آن را بدون هیچ جنگي به پیامبر صلي اهلل علیه و 

گردد و بر طبق صريح قرآن، تنها  آله  بخشیدند؛ لذا مشمول اصطالح انفال مي

و آت »ريان و با نزول آيه اختصاص به خداوند و پیامبر اسالم دارد. پس از اين ج

، پیامبر صلي اهلل علیه و آله بر طبق دستور الهي آن را به فاطمه 4«ذا القربي حقه

سالم اهلل علیها بخشید. فاطمه و امیرمؤمنان سالم اهلل علیه در فدک عامالني 

كوشیدند و پس از برداشت محصول، درآمد آن را  داشتند كه در آباداني آن مي

 ۱فرستادند. م اهلل علیها ميبراي فاطمه سال

پرداخت و سپس  فاطمه سالم اهلل علیها نیز ابتدا حقوق عامالن خويش را مي

نمود؛ و اين در حالي بود كه خود آن حضرت  مابقي را در میان فقرا تقسیم مي

كردند. گاه آنان قوت روز خويش را هم  ترين وضع زندگي مي اش در ساده وخانواده

نهادند؛ اما در عین  نمودند و در نتیجه گرسنه سر به بالین مي ميدر راه خدا انفاق 

داشتند و در اين عمل خويش، تنها خدا را منظور  حال فقرا را بر خويش مقدم مي

  5دادند. نظر قرار مي

                                                           
 .62. سوره اسراء، آیه 1

 .46، ص7تفسير نور،  ج. 6

 دهر آمده است.ه . چنانچه در آیات آغازین سور6
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پس از رحلت رسول خدا صلي اهلل علیه و آله، ابابكر با منتسب نمودن حديثي 

ما انبیا از خويش ارثي »ه با اين مضمون كه به پیامبر اكرم صلي اهلل علیه و آل

، ادعا نمود آنچه از پیامبر اكرم صلي اهلل علیه و آله باقي مانده، «گذاريم باقي نمي

متعلق به تمامي مسلمین است. فاطمه سالم اهلل علیها در مقام دفاع از حق مسلم 

د كه خويش دو گونه عمل نمود؛ ابتدا افرادي را به عنوان شاهد معرفي نمو

گواهي دهند پیامبر صلي اهلل علیه و آله در زمان حیات خويش فدک را به او 

بخشیده است و در نتیجه فدک چیزي نبوده كه به صورت ارث به او رسیده 

اي را در مسجد پیامبر صلي اهلل علیه و آله  باشد. در مرحلة بعد حضرت خطبه

و امامت است. در اين كه حاوي مطالب عمیق در توحید و رسالت  4ايراد نمود

خطبه كه در نهايت فصاحت و بالغت ايراد گرديده است، بطالن ادعاي ابابكر را 

ثابت نمود. فاطمه به ابوبكر خطاب نمود كه چگونه خالف كتاب خدا سخن 

گويي؟! سپس حضرت به شواهدي از آيات قرآن اشاره نمود كه در آنها  مي

نمايد  يا از خداوند تقاضاي فرزندي را ميسلیمان، وارث داود ذكر گرديده و يا زكر

كه وارث او و وارث آل يعقوب باشد. از استدالل فاطمه سالم اهلل علیها به نیكي 

بر فرض كه فدک در زمان حیات پیامبر به فاطمه سالم اهلل »گردد:  اثبات مي

 رسد و در اين صورت باز علیها بخشیده نشده باشد، پس از پیامبر به او به ارث مي

هم مالک آن فاطمه سالم اهلل علیها است و ادعاي اينكه پیامبران از خويش ارث 

گذارند، ادعايي است خالف حقیقت، و نسبت دادن اين كالم به پیامبر  باقي نمي

اكرم صلي اهلل علیه و آله امري است دروغ؛ چرا كه محال است آن حضرت 

اين امر را  ۱قرآن كريم برخالف كالم الهي سخن بگويد و خداوند نیز بارها در

اما با تمام اين وجود همچنان غصب « تأيید نموده و بر آن تأكید كرده است.

اش بازگردانده نشد. بايد توجه داشت صحت  فدک ادامه يافت و به مالک حقیقي

هاي او آنچنان  ادعاي فاطمه سالم اهلل علیها چنان واضح و روشن بود و استدالل

ماند و  يد كه ديگر براي كسي جاي شک باقي نميمتین و استوار بیان گرد

                                                           
 گونه كه در قبل نيز ذكر شد. . همان1

 .62سوره اسراء: آیه . 6
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بسیاري از منكرين در درون خود به وضوح آن را پذيرفته بودند. دلیل اين معنا، 

آن است كه عمر،  خلیفة دوم، هنگامي كه فتوحات اسالمي گسترش يافت و نیاز 

دستگاه خالفت به درآمد حاصل از فدک برطرف گرديد، آن را به امیرمؤمنان 

اهلل علیه و اوالد فاطمه سالم اهلل علیهم باز گرداند؛ اما بار ديگر در زمان  سالم

 4عثمان فدک غصب گرديد.

 

 سخن پايانی

هاي  فاطمه سالم اهلل علیها را بايد به تنهايي و مطلق و مجزا از وابستگي

ارزشمندش، تنها به عنوان يک انسان در نظر گرفت تا پي به علو درجاتش برد و 

اش را در عین آنكه بر زمین خدا و در  هاي آسماني اي، ارزش غراق افسانهبي هیچ ا

كرد، به بررسي نشست. دختر رسول  رفت و زندگي مي میان خلق خدا راه مي

گرامي اسالم بودن و يا افتخار همسري ابرمردي چون علي را داشتن و يا مادر 

دامشان فضیلتي سلسلة نوراني امامت بودن و...، اينها همه به تنهايي هر ك

همتاست؛ اما اگر تنها به اعتبار همین گونه فضايل قومي و  گرانسنگ و بي

را با همین نگاه به قضاوت درآيیم، باز در  اش به او بپردازيم و شخصیت وي نسبي

ايم. نه، فاطمة زهرا سالم اهلل علیها خود به تنهايي،  حق فاطمه راه انصاف نپیموده

فاطمه، »گفتة زيباي دكتر شريعتي دانسته شود كه بايد نگريسته شود تا به 

 «فاطمه است.
با نگرش عمیق در اين سیره و روش علمي حضرت فاطمة زهرا سالم اهلل 

مناظرة علمي با  سازي مساعد به منظور تحقق مواجهه و علیها براي زمینه

 گردد: مخالفان اسالم نتايج ذيل حاصل مي
مخالفان يک اصل ضروري و يک  مواجهه و مناظرة علمي با معاندان و

شود  هاي فكري، فرهنگي و تبلیغي محسوب مي مسئولیت مهم در عرصة فعالیت

توان آن را كوچک پنداشت و در انجام آن قصور و غفلت ورزيد. اين وظیفه  و نمي

باشند و از  و مسئولیت اگر چه بر دوش همة افرادي كه عضو جامعة اسالمي مي

                                                           
 .64، ح 166و ص  1، ح105، ص69. بحار، ج1
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مباحثه و مواجهة علمي با مخالفان برخوردار هستند هاي الزم براي  توانايي

هاي علمیه،  هاي حوزه ترين وظايف و مسئولیت كند؛ لكن از مهم سنگیني مي

رود و هم  هاي جمعي به شمار مي هاي فرهنگي و رسانه مراكز دانشگاهي، سازمان

سو و  هاي مقطعي و فصلي از يک ريزي آنان هستند كه بايد با برنامه

 هاي درازمدت و زمان دار از ديگر سو به اين مهم اهتمام ورزند. زيري برنامه
يكي از آثار مهم مواجهات و مناظرات صحیح با مخالفان و معاندان، جلوگیري 

باشد. اين  هاي فكري و اعتقادي ناسالم در جامعه مي از رشد روزافزون جريان

كنند و آسیب و  يآورند و رشد م گونه سر از زمین بیرون مي ها كه قارچ جريان

آفرينند، نبايد به حال خود رها شوند كه تالش و فعالیت براي مهار و  آفت مي

آمدهاي مخربشان يک ضرورت حیاتي و انكارناپذير  جلوگیري از آثار و پي

هاي  باشد. چه كسي است كه منكر آثار مسموم و ويرانگر تحركات و فعالیت مي

هاي جديد به  اد را در شكل و قالبهايي باشد كه كفر و الح خطرناک جريان

دارند و آنان را به مرور و با شعارهاي فريبنده و شگردهاي  جوانان عرضه مي

توان نوجوانان و جوانان  دهند؟ آيا مي اعتقادي سوق مي ديني و بي شیطاني به بي

هاي فكري ناسالم به  هايي كه جريان را در برزخ شک و ترديد و ابهام و تاريكي

ها و  شان نشتافت و زنگارهاي سیاه پريشاني آورند رها نمود و به ياري وجود مي

 ها را از آيینة ذهن و فكرشان نزدود؟ سرگرداني

ترويج و گسترش تعالیم و قوانین اسالم در جامعه و ايجاد معرفت و 

هاي گوناگون است  هاي اصیل ديني براي نسل جوان داراي ابعاد و جلوه شناخت

باشد. اين  اجهات و مباحثات علمي با مخالفان اسالم ميكه يكي از آنها مو

در معرض ديد و نگرش و استماع نسل جوان واقع « زنده»مناظرات چه به صورت 

در دسترس « كتاب»و « مقاله»و با چاپ و نشر « مكتوب»شود و چه به صورت 

 . اينبخش و شناخت آفرين است ر و آگاهيافراد جامعه قرار گیرد، بسیار اثرگذا

سو  يک شود كه افراد جامعه به ويژه جوانان از هاي فكري و تبلیغي باعث مي تالش

سوي  كنند، آشنا شوند و از ابهاماتي كه معاندان و مخالفان ايجاد مي شبهات و با

ها و براهین ارائه شده به آنان واقف گردند و در نهايت  ها و استدالل ديگر به پاسخ

هاي الزم براي  نايل آيند و به آمادگي« ديني بینش»به مراتب قابل توجهي از 
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مقابلة منطقي و صحیح با ابهامات و شبهاتي كه در زندگي روزمره و در گوشه و 

 شوند دست يابند. رو مي اجتماع با آن روبه كنار مدرسه و دانشگاه و محیط

هاي فلسفي و  توان فقط در مكتب امروز معاندان و مخالفان فكري را نمي

ي غرب و شرق محدود نمود و مواجهات و مناظرات علمي را تنها در فكري دنیا

اين محدوده به حیطة عمل درآورد؛ بلكه در درون جامعة اسالمي و در میان افراد 

هاي مختلف سیاسي  ها و جناح هاي فكري و احزاب و جمعیت ها و جريان و گروه

هايي  شود و گرايش ميهاي انحراف از اصل تعالیم و قوانین اسالم مشاهده  نیز رگه

هاي گوناگون معارف ديني به  آيد كه بخش از جانب آنان به ظهور و عینیت در مي

نمايد و از اين طريق به اصل  ها و قوانین سیاسي اسالم را نفي مي ويژه آموزه

 برد. ضروري و حیاتي تشكیل حكومت اسالمي در همة اعصار يورش مي

خواهد كه زن باشد. تصوير  الم ميچنان كه اس بود، آن” زن“فاطمه، يک 

هاي سختي،  فقر، مبارزه  سیماي او را خود پیامبر رسم كرده بود و او را در كوره

هاي عمیق و شگفت انساني خويش پرورده و ناب ساخته بود. وي در  و آموزش

در برابر ” دختر“نمونه شده بود؛ مظهر يک ” زن بودن“همة ابعاد گوناگون 

در برابر فرزندانش، ” مادر“در برابر شويش، مظهر يک ” سرهم“پدرش، مظهر يک 

 اش. در برابر زمانه و سرنوشت جامعه” زن مبارز و مسئول“و مظهر يک 

زهراي عزيز! عشق و ارادت قلبي عاشقانة ما به تو تنها نه از آن روست كه تو  

دخت رسول اكرمي، كفو علي مرتضي و ام ائمه؛ و نه بدان روي كه حبیبه و 

گزيدة پروردگاري و مظهر واليت حضرت حق؛ و نه بدان جهت كه در سیر به بر

سوي معبود و محبوب به واالترين مرحلة قرب ره يافتي؛ و نه بدان دلیل كه رب 

ترين فرشتة مقرب را و سفیر وحي را كه جبرئیل امین بود براي  العالمین بزرگ

مقامات معنوي و مراتب  ات بر تو نازل فرمود؛ و نه براي ديگر تسلي و دلداري

بندگي تو. گرچه هر يک از اينها كافي است تا هر كس را كه از منزلت انساني 

دارد، مجذوب تو  اي دارد و در راه نیل به مقصد بزرگ آفرينش گام بر مي بهره

سازد و مرغ جانش به هواي كوي تو پرواز كند؛ اما ارادت و محبت ما به تو عالوه 

ه روز سپید كرامت و حیات طیبة جامعه و خانوادة خويش بر اين از آن روست ك

هاي زنان ما و در يک كالم زندگي ما از  هاي دختران ما، قلب را مديون توايم. دل



  بانوی آب و آیینه 

11 

 

تو نور گرفته و با نام تو و عشق تو معنا يافته است و خود را در پرتو شخصیت تو 

مكتب توست؛ همان  ايم. ما اذعان داريم كه همه چیزمان از تو و بیت تو و يافته

بیت محقر و گلي؛ لكن معطر و منور و از تمامي جهان خلقت واالتر و برتر. تمام 

ها  ارزش آن خانة كوچک و محقر و گلي همین است كه خانة دل و وجود انسان

 را نور و فضیلت بخشیده و به سوي مبدأ آفرينش راه نموده است. 
و دختران ما سپیدة انسانیت و آري، زهراي مظلوم و بال و پر شكسته! زنان 

فجر فضیلت خويش را مديون تواند. تويي الگو و اسوه و واال. تو با مبارزة قهرمانانة 

ستیزي را به آنان آموختي، و با عبادت، عفاف، عصمت و حجاب  خويش راه ظلم

خويش مسیر تكامل و اوج عظمت يک زن را به جهان نشان دادي، و با زهد و 

ظاهر فريبندة مادي دنیا ارزش واالي انسان را تبلور بخشیدي، و با اعتنايي به م بي

ها و ناماليمات  حمايت از دين خدا و انقالب پیامبر و امام خويش و تحمل سختي

به مبارزه برخاستي، و با علم و معرفت خود بلنداي منزلت انساني را بخصوص 

شوهرداري، تربیت و داري،  براي زنان تبیین كردي و با ارجمندترين شیوة خانه

پرورش فرزندان، شیوة جهاد زن در اسالم را به نمايش گذاشتي، و در يک كالم 

در تمام ابعاد و شئون زندگي، بهترين و ارزشمندترين روش زندگي و حیات 

 ها آموختي. زيباي انساني را براي همیشه به انسان
 اريخ است.گر ارتباط ما با يک ت ريشة عشق ما و عالقة ما به تو حكايت

در پايان بايد اشاره كرد: شخصیت حضرت زهرا سالم اهلل علیها را با اين بحث 

اى از درياى فضیلت  شد، قطره توان معرفى كرد و آنچه در اينجا آورده  كوتاه نمى

 آن صديقة شهیده و عالمة مرضیه است.

 

 



 منابع و مصادر

 

11 

 

 منابع و مصادر
 قرآن كریم. .1

بات الهداه بالنصوص و ق(: اث 1104 شيخ حر عاملى، محمد بن حسن) .6

  ق.1466المعجزات، چاپ اول، بيروت، مؤسسة األعلمي، 

ق(: اإلرشاد في معرفة حجج اهلل على العباد، محقق/  416مفيد، محمد بن محمد ) .6

 1416مصحح: مؤسسة آل البيت عليهم السالم، چاپ اول، قم، كنگره شيخ مفيد، 

 ق. 

 بيروت، دار الكتاب العربي. ق(: اسباب النزول،422 واحدی، علي بن احمد ) .4

ق(: اسدالغابة في  260ابن اثير، عزالدین ابي الحسن علي بن محمد شيباني ) .5

 معرفة الصحابة، تهران، اسماعيليان.

م(: اضواء البيان في ایضاح القرآن بالقرآن، بيروت، 1976)شنقيطي، محمدامين  .2

 م.1992دارالكتب العلمية، 

(: األمالي)للصدوق(، چاپ ششم، تهران، ق 621) ابن بابویه، محمد بن على .7

 . ش 1672كتابچى، 

م. ایضاً: 1995مهران، محمدبيومي: االمامة و اهل بيت، بيروت، دارالنهضة العربية،  .2

موسسه دایرة المعارف فقه اسالمي، مركز الغدیر للدراسات چاپ دوم، قم، 

 ش. 1676، االسالميه

ق(: بحار األنوار، محقق/مصحح:  1110)  مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى .9

 .  ق 1406، چاپ دوم، بيروت، دار إحياء التراث العربي،  جمعى از محققان

ق(: البدایة و النهایة، محقق:  774ر )ابن كثير دمشقي، ابي الفداء اسماعيل بن كثي .10

 ق. 1402 بيروت، داراحياء الثراث العربي، شيری، علي، چاپ اول،

ق(: بصائرالدرجات في فضائل آل محمّد صلّى اهلل  690)  صفار، محمد بن حسن .11

عليهم، محقق/مصحح: كوچه باغى، محسن، چاپ دوم، قم، كتابخانه آیت اهلل 

 ق. 1404مرعشي نجفي، 

http://mtif.org/p/organ/46818/%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
http://mtif.org/p/organ/46818/%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
http://mtif.org/p/organ/46818/%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87


  بانوی آب و آیینه 

18 

 

البيان و التعریف في اسباب ورود الحدیث زه حسيني، ابراهيم بن محمد: ابن حم .16

 ق.1464، محقق: خليل صامون شيحا، بيروت، دارالمعرفه، الشریف

ق(: تاریخ مدینة دمشق،  571ابن عساكر ابي القاسم علي بن الحسن شافعي ) .16

 ق. 1415بيروت، دارالفكر، 

تذكرة الخواص من األمة في ذكر ق(: 254 قزاوغلي )  بن  ، یوسف جوزی ابن .14

زاده حسين، چاپ اول، قم، المجمع العالمي الهل  محقق: تقي ،خصائص األئمة

 ق. 1462البيت عليهم السالم، 

الثعالبي المسمي بالجواهر الحسان ق(: تفسير 722 ثعالبي، عبدالرحمن بن محمد ) .15

م. ایضاً: مصححين: معوض، 1992في تفسير القرآن، بيروت، دارالكتب العلمية، 

علي محمد؛ عبدالموجود، عادل احمد؛ ابوسنه، عبدالفتاح، چاپ اول، بيروت، دار 

 ق.1412احياء التراث العربي؛ مؤسسة التاریخ العربي، 

ق(: تفسير حدائق 1642بداهلل االرمي العلوی)الهرری الشافعي، محمد االمين بن ع .12

الروح و الریحان في روایي علوم القرآن، محقق: هاشم محمد علي بن حسين 

 ق.1642مهدی، بيروت، دار طوق النجاة، 

ق(: تفسير الرازی )مفاتيح الغيب او 202فخر رازی، ابوعبداهلل محمد بن عمر) .17

 عربي. التفسير الكبير(، بيروت، دار احياء التراث ال

(: تفسير فرات الكوفي، محقق/مصحح: كاظم،  ق 607)  كوفى، فرات بن ابراهيم .12

 ق.1410  محمد، چاپ اول، تهران، وزارت ارشاد اسالمي،  

ق(: 774ابن كثير، عمادالدین ابوالفداء اسماعيل بن عمر بن كثير قرشي) .19

 تفسيرالقرآن العظيم، بيروت، دار الكتب العلميه.

ق(: تفسيرالمراغي، بيروت، داراالحياءالتراث 1671في )المراغي، احمد مصط .60

 ق.1625العربي، 

ق(: تفسير مقاتل بن سليمان، بيروت، دار احياء التراث  15مقاتل بن سليمان ) .61

 العربي.

http://www.lib.ir/book/54087966/%D8%A7%D9%84%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81/
http://www.lib.ir/book/54087966/%D8%A7%D9%84%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81/
http://www.lib.ir/book/54087966/%D8%A7%D9%84%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81/
http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/3515
http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/3515
http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/3515
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قرائتي، محسن: تفسير نور، چاپ هشتم، تهران، مركز فرهنگي درسهایي از قرآن،  .66

 ش.1626

ق(: تهذیب االسماء  272شرف الحزامي )النووی الشافعي محيي الدین یحيى بن  .66

 و اللغات، بيروت، دار الكتب العلمية.

ق(: الثغور الباسمة في مناقب فاطمة، 911سيوطي، جالل الدین عبد الرحمن) .64

مركز الدراسات و بحوث بيروت،  محقق: محمدسعيد الطریحي، چاپ اول،

دار الصحابة ق. ایضاً: محقق: مجدی فتحي السيد، چاپ اول، 1402، العلمية

 ق.1411، للتراث

ق(: جامع البيان عن تأویل آی القرآن،  610طبری، ابوجعفر محمد بن جریر) .65

 ق.1415بيروت، دارلفكر، 

دار الكتب  ق(: الجامع ألحكام القرآن، بيروت، 271قرطبي، محمد بن احمد ) .62

 ش.1624العلميه. ایضاً: تهران، ناصر خسرو، 

ق(: حلية االولياء و طبقات االصفياء، 460اصفهانى، ابو نعيم احمد بن عبداهلل ) .67

 بيروت، دارالكتب العلميه.  محقق: زغلول، سعيد،

ق(: خصائص اميرالمؤمنين علي، 606نسائي شافعي عبدالرحمن احمد بن شعيب ) .62

 دی، مكتبة نينوی الحدیثة.محقق: اميني محمدها

ق(: الدرالمنثور، چاپ اول، بيروت، دار 911سيوطي، جالل الدین عبد الرحمن) .69

 . 1625المعرفه، 

ق(: دعائم اإلسالم، محقق/مصحح: 626) ابن حيون، نعمان بن محمد مغربى .60

 . ق1625، چاپ دوم، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السالم،  فيضى، آصف

هـ . ق(: دالئل اإلمامة،  5بن جریر بن رستم )ق  طبرى آملى صغير، محمد .61

محقق/مصحح: قسم الدراسات اإلسالمية مؤسسة البعثة، چاپ اول، قم، بعثت، 

 ق.1416

ق(: دیوان أميرالمؤمنين عليه السالم، 911) ميبدى، حسين بن معين الدین .66

http://mtif.org/p/organ/49571/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D8%A9
http://mtif.org/p/organ/49571/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D8%A9
http://mtif.org/p/organ/49571/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D8%A9
http://mtif.org/p/organ/46975/%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB
http://mtif.org/p/organ/46975/%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB
http://mtif.org/p/organ/46975/%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB
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 ق.1411ندای اسالم،   مترجم/محقق/مصحح: زمانى، مصطفى، چاپ اول، قم،

ق(: ذخائرالعقبي في مناقب ذوی القربي، كتابخانه  294احمد بن عبداهلل )طبری،  .66

 ق.  1652قدسي، 

ق(: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، 167آلوسي، محمود بن عبد اهلل) .64

 بيروت، دار الكتب العلميه.

ق(: الروض اآلنف، مصر، مكتبة  521السهيلي، عبدالرحمن بن ابي الحسن) .65

 . ایضاً: بيروت، دار احياء التراث العربي، موسسة التاریخ العربي.الكليات االزهریة

: روضةالواعظين و بصيرة المتعظين،  ق( 502فتال نيشابورى، محمد بن احمد) .62

 ش. 1675چاپ اول، قم، شریف رضى، 

مفتاح الجنان،  -ق(: زاد المعاد 1110)  مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى .67

 ق. 1466موسسة األعلمي،   الدین، بيروت،مترجم/محقق/مصحح: اعلمى، عالء

مكارم شيرازی، آیت اهلل شيخ ناصر: زهرا برترین بانوی جهان، چاپ دوم، قم،  .62

 .1624سرور، 

ق(: سنن الترمذی، محقق: عبدالوهاب 679الترمذی، أبوعيسى محمد بن عيسى)  .69

 ق.1406عبداللطيف، عبد الرحمن محمد عثمان، چاپ دوم، بيروت، دارالفكر، 

ق(: شرح األخبار في فضائل األئمة  626)  ن حيون، نعمان بن محمد مغربىاب .40

األطهار عليهم السالم، محقق/مصحح: حسينى جاللى، محمدحسين، چاپ اول، 

 . ق1409قم، جامعه مدرسين، 

بيروت،  اآلثار، ق(: شرح مشكل 661طحاوی، ابو جعفر احمد بن محمد) .41

 م.1955دارالكتب العلمية، 

شرح نهج البالغة،  ق(: 252 ید، عبدالحميد بن هبة اهلل)ابن أبي الحد  .46

، كتابخانه آیت اهلل  محقق/مصحح: ابراهيم، محمد ابوالفضل، چاپ اول، قم

  ق.1404مرعشي نجفي،

ق(: شواهد التنزیل لقواعد التفضيل،  490) حسكاني، عبيداهلل بن عبداهلل .46
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فرهنگ و ارشاد  وزارت  محقق/مصحح: محمودى، محمدباقر، چاپ اول، تهران،

 ق. 1411اسالمي، مجمع إحياء الثقافة اإلسالمية، 

ق(، محقق:  654ق(: صحيح ابن حبان) 769فارسي، عالء الدین علي بن بلبان) .44

 ق.1414االرنؤوط شعيب، چاپ دوم، بيروت، مؤسسة الرسالة، 

ق(: صحيح بخاری، بيروت،  652البخاری الجعفي ابو عبداهلل محمد بن اسماعيل) .45

 ق. 1401فكر، دارال

ق(: صحيح مسلم،  621القشيرى النيشابوری، ابوالحسين مسلم بن الحجاج) .42

 بيروت، دارالفكر.

یاسين، حكمت بن بشير: الصحيح المسبور من التفسير بالماثور، مدینه، دارالمأثر،  .47

 م. 1999

ق(: صحيفة اإلمام الرضا عليه  606)  على بن موسى، امام هشتم عليه السالم .42

، چاپ اول، مشهد، كنگره جهانى امام  قق/مصحح: نجف، محمد مهدىالسالم، مح

 ق.1402رضا عليه السالم، 

موسوی خميني، روح اهلل: صحيفه نور، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى.  .49

 ش.1621ایضاً: تهران، مركز مدارک فرهنگي انقالب، 

كتاب فروشى  ق(: علل الشرائع، چاپ اول، قم، 621) ابن بابویه، محمد بن على .50

 ش.1625  ، داورى

(: عوالم العلوم و المعارف و األحوال 16)قرن  بحرانى اصفهانى، عبداهلل بن نوراهلل .51

طالب عليه السالم(،  من اآلیات و األخبار و األقوال )اإلمام علي بن أبي

محقق/مصحح: موحد ابطحى اصفهانى، محمدباقر، چاپ دوم، قم، مؤسسة اإلمام 

 . ش1626 تعالى فرجه الشریف، المهدى عجّل اهلل

(: عوالم العلوم و المعارف و األحوال 16)قرن  بحرانى اصفهانى، عبداهلل بن نوراهلل .56

من اآلیات و األخبار و األقوال )مستدرک سيدة النساء إلى اإلمام الجواد(، 

محقق/مصحح: موحد ابطحى اصفهانى، محمدباقر، چاپ اول، قم، مؤسسة اإلمام 
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 ق. 1416اهلل تعالى فرجه الشریف، المهدى عجّل 

عون المعبود، بيروت، دارالكتب  (:م1911عظيم آبادی، محمدشمس الحق) .56

 ق.1415العلمية، 

ق(: عيون أخبار الرضا عليه السالم،  621ابن بابویه، محمد بن على) .54

 . ق1672  محقق/مصحح: الجوردى، مهدى، چاپ اول، تهران، نشر جهان،

 ق(: فضائل الصحابه، قاهره،641ابن حنبل، ابوعبداهلل احمد بن محمد بن حنبل) .55

 دار ابن الجوزی.

ق(: غرائب القرآن و 250مي نيشابوری، نظام الدین الحسن بن محمد بن حسين)ق .52

الشيخ زكریا عميرات، چاپ اول، بيروت، دار الكتب  رغائب الفرقان، محقق:

 ق.1412العلميه، 

ق(: فوائد السمطين، محقق: محمودی، 766حموئي جویني، ابراهيم بن محمد) .57

 م.1972محمدباقر، بيروت، مؤسسة المحمودی، 

ق(: فوائد السمطين، محقق: محمودی، 766حموئي جویني، ابراهيم بن محمد)

      .ش1672محمدباقر، تهران، نشر داوود، 

قرشى بنایى، على اكبر: قاموس قرآن، چاپ ششم، تهران، دار الكتب  .52

 . ق1416االسالمية،

ق(: الكافي، محقق/مصحح: غفارى على اكبر و 669) كلينى، محمد بن یعقوب  .59

  .  ق1407محمد، چاپ چهارم، تهران، دار الكتب اإلسالمية،  آخوندى،

ق(: الكشاف عن حقایق غوامض 562زمخشری، ابوالقاسم محمود بن عمر) .20

 جوه التأویل، بيروت، دار الكتاب العربي.التنزیل و عيون االقاویل في و

الكشف و البيان عن تفسير ق(: 467ثَعْلَبي، ابواسحاق احمد بن محمد نيشابوری) .21

 ي.بيروت، دار احياء التراث العرب ،القرآن

ق(: كشف االسرار و عدة االبرار 421انصاری، ابواسماعيل عبداهلل بن محمد) .26

)معروف به تفسير خواجه عبداهلل انصاری(، شارح: ميبدی ابوالفضل رشيدالدین، 

http://www.lib.ir/search/author/%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%20%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B4%D9%85%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%20%20%D9%85/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B5%DB%B3%DB%B8_%28%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C%29
http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/12567
http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/12567
http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/12567
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 ش.1671تهران، امير كبير، 

طالب عليه  كفایة الطالب في مناقب علي بن أبيگنجي شافعي، محمد بن یوسف،  .26

 ق.  1404چاپ سوم، تهران، دار احياء تراث اهل البيت عليهم السالم،  ،السالم

ق(: كنزالعمال، محقق: بكری 975متقي هندی، علي متقي بن حسام الدین) .24

 ق.1409حياني، صفوة السقاء، بيروت، مؤسسة الرسالة، 

ق(، لسان الميزان،  256الدین ابوفضل احمد بن علي )ابن حجرعسقالني، شهاب  .25

 ق.1690چاپ دوم، بيروت، مؤسسة االعلمي، 

ق(: لطایف االشارات، قاهره، الهيئة 425قشيری شافعي، عبد الكریم بن هوازن ) .22

 المصریة العامة للكتاب.

ق(: مجمع البيان في تفسير القرآن، چاپ 520طبرسي أبو على الفضل بن الحسن) .27

 ق. 1415روت، مؤسسة األعلمي، اول، بي

ق(: مجمع الزوائد، بيروت، دارالكتب العلمية، 207هيثمي، علي بن ابي بكر) .22

 ق. 1402

ق(: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزیز 546 ابن عطيه، عبدالحق بن غالب) .29

م. ایضاً: بيروت، دار ابن 1992)تفسير ابن عطيه(، بيروت، دار الكتب العلميه، 

 ق.1466حزم، 

ق(: مستدرک علي الصحيحين، محقق: 405حاكم نيشابوری، محمد بن محمد ) .70

 ق. 1402مرعشي، یوسف، بيروت، دارالمعرفة، 

 ق(: مسند احمد، بيروت، دارصادر.641ابن حنبل، احمد بن حنبل ) .71

معارج القبول بشرح سلم الوصول الي علم ق(: 1677حكمي، حافظ بن احمد ) .76

 ، بيروت، دار الكتب العلميه.االصول في التوحيد

(: معاني األخبار، محقق/مصحح: غفارى، على  ق621) ابن بابویه، محمد بن على .76

  .  ق1406اكبر، چاپ اول، قم، جامعه مدرسين،

رآن، مفردات الفاظ الق  ق(: 506راغب اصفهانى، حسين بن محمد ) .74

http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1874
http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1874
http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/18414
http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/18414
http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/18414
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محقق/مصحح: داوودى، صفوان عدنان، چاپ اول، بيروت و دمشق، دار القلم و 

   ق. 1416 الدار الشامية، 

ق(: من ال یحضره الفقيه، محقق/مصحح: غفارى، 621ابن بابویه، محمد بن على) .75

 . ق1416على اكبر، چاپ دوم، قم، جامعه مدرسين، 

مناقب ابن شهر آشوب، (:  ق522ابن شهر آشوب مازندرانى، محمد بن على) .72

  ق.1679چاپ اول، قم، عالمه، 

ق(: المناقب، محقق: محمودی، مالك،  522خوارزمي موفق بن احمد البكری) .77

 ق.1411چاپ دوم، قم، مؤسسة النشر اإلسالمي، 

ق(: المواهب اللدنيه بالمنح المحمدیه، قاهره، 966 قسطالني، احمد بن محمد) .72

 المكتبة التوفيقية.

ق(: نهج البالغه، محقق/مصحح: صالح،  402مد بن حسين)شریف رضي، مح .79

 ق.1414،  صبحي، چاپ اول، قم، هجرت

البالغه، چاپ اول، بيروت،  محمودی، محمد باقر: نهج السعاده في مستدرک نهج .20

 ق. 1692دارالتعاریف، 

ق(: نور األبصار في مناقب آل بيت النبي المختار، چاپ  16شبلنجي، مومن )ق .21

 ق.1624 ،دار شقرونهشتم، قاهره، 

ق(: وسایل الشيعة، محقق/مصحح:  1104 شيخ حر عاملى، محمد بن حسن) .26

چاپ اول، مؤسسة آل البيت عليهم السالم،   مؤسسة آل البيت عليهم السالم،

 ق. 1409

ق(: ینابيع المودة لذوی القربي،  1694زی الحنفي، سليمان بن ابراهيم )القندو .26

 ق. 1412محقق: اشرف الحسيني، سيد علي جمال، چاپ اول، قم، اسوه، 
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 سؤاالت مسابقه كتابخوانی

 
 کنند؟ ـ کدام یک از فرشتگان در صحنة محشر حضرت فاطمه )س( را همراهی می1

  چپ جبريیل از طرف راست میكايیل از طرف

  میكايیل از طرف راست جبريیل از طرف چپ

  اسرافیل از طرف راست میكايیل از طرف چپ

  میكايیل از طرف راست عزرايیل از طرف چپ
 آیة تطهير در خانة چه کسی نازل شده است؟ـ 2

  ام ايمن     ام سلمه      خديجه      ابوطالب
 ست؟عبارت آیة مباهله در کدام گزینه آمده اـ 3

  فقل تعالوا ندع ابناءنا...           انما يريداهلل لیذهب عنكم الرجس
  قل ال اسألكم علیه اجرا...             انا عرضنا االمانة علي السموات...

 پيامبر اکرم )ص( در چه سالی از هجرت مسيحيان نجران را به دین اسالم دعوت کرد؟ـ 4

  سال ششم         سال هشتم           سال يازدهم           سال دهم
 پيامبر در مباهله با نصارای نجران چه کسانی را همراه خود برد؟ـ 5

  حضرت فاطمه، امام حسن و امام حسین )ع(               مهاجر و انصار
  حضرت فاطمه، حضرت امیر، امام حسن، امام حسین)ع(   حضرت فاطمه)س(

 ای مشهور است: آیه  به چه« عليه اجرا اال المودة فی القربیقل ال اسألکم »آیة ـ 6

  امانت         قربي         اجر         مودت
 نشانی آیه تطهير در کدام گزینه آمده است؟ـ 7

  55نور:          82مائده:          88آل عمران:          55احزاب: 
 است؟ آیة تطهير در شأن چه کسانی نازل شدهـ 8

          پنج تن         پنج تن و همسران پیامبر
 حضرت فاطمه و فرزندانش                     چهارده معصوم

دو »حضرت امير )ع( در پاسخ به ادعای بی اساس چه کسی مبنی بر فضائل امویان فرمود:ـ 9
 ؟«سيد جوانان اهل بهشت از ماست و صبية النار از شماست.

  اشعث بن قیس         عمرو عاص         معاويه         ابوموسي اشعري
 طبق روایت امام دهم )ع( به چه علت صدیقة طاهره فاطمه نام گرفته است؟ـ 11

 به علت دوري او و دوستانش از بديها      به علت دوري او و دوستانش از گناه
 وستانش از شرکبه علت دوري او و د     به علت دوري او و دوستانش از دوزخ

 کند؟ حضرت امير )ع( در پاسخ پيامبر اکرم )ص( حضرت فاطمه )س( را چگونه معرفی میـ 11

  دانا و پرهیزگار                                    بهترين همسر
  ياور خود در كارهاي منزل          بهترين يار و مددكار در طاعت حق
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 داند؟ دی و مقاومت خویش را متأثر از چه عاملی میامام حسين )ع( دليل پایمرـ 12

 غیرت و شجاعت     عامل تربیت الهي فاطمه    عامل ايمان    علم امامت
به خدا سوگند ای جابر در آن روز فاطمه شيعيان و دوستانش »فرماید:  کدام امام )ع( میـ 13

 ؟«کند از بين جمعيت جدا می کند ای که دانه خوب را از دانه بد جدا می را همانند پرنده

  كاظم)ع(امام موسي     امام رضا)ع(     امام محمدباقر)ع(    امام سجاد)ع(   
به فرمودة امام صادق )ع( « انا انزلناه فی ليلة القدر»منظور از ليله و قدر در آیة شریفة ـ 14

 چيست؟

          لیله: حضرت فاطمه )س(، قدر: حضرت امیر )ع(

  : حضرت فاطمه )س(، قدر: جبريیل )ع(لیله

  لیله: حضرت فاطمه )س(، قدر: حضرت رسول )ع(

  لیله: حضرت فاطمه )س(، قدر: خداوند متعال
بر اساس منابع تفسيری و حدیثی اهل سنت چند آیه از قرآن کریم دربارة حضرت فاطمه ـ 15

 است؟

855         86         858         52  
تو راضی  ای فاطمه بی شک خداوند از غضب تو غضبناک و از رضای»سخن از کيست: اینـ 16
 ؟«شود می

  جبريیل )ع(    حضرت امیر)ع(     پیامبر اكرم )ص(     سلمان فارسي
 در پاسخ به شماتت چه کسی نازل شده است؟« ان شانئک هو االبتر»آیة ـ 17

 ولید بن مغیره          ئلعاص بن وا         ابولهب         ابوجهل
 

 مراد از ذا القربی کيست؟« و آت ذا القربی حقه»در آیة ـ 18

  بني هاشم                       اقرباي رسول خدا 
  همسران پیامبر         اصحاب كسا و همسران پیامبر

 چيست؟« فاطمة بضعة منی»منظور پيامبر اکرم )ص( از حدیث ـ 19

   اي از روح و جان من است. فاطمه پاره   ي از جسم و تن من است.ا فاطمه پاره
  فاطمه حاصل عمر من است.         اي از جسم و جان من است. فاطمه پاره

 «ما آنچه داریم از صحيفة مادرمان زهرا داریم»این سخن از کيست؟ ـ 21

          امام محمد باقر)ع(          امام جعفر صادق )ع(

  امام زمان )عج(                   ام رضا )ع(ام
 مطالب مصحف حضرت زهرا )س( در چه موضوعی است؟ـ 21

          حالل و حرام                                    قرآن و احكام
 سخنان و علوم پیامبر            اخبار آيندة تاريخ تا روز رستاخیز

به « گذاریم ما انبيا از خویش ارثی باقی نمی»با انتساب حدیث کدام یک از افراد زیر ـ 22
 پيامبر ادعا کرد که آنچه از پيامبر باقی مانده است، متعلق به تمام مسلمين است؟

   عثمان         ابوسفیان         ابوبكر         عمر


