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  ؟! از كـدام  كنم  شروع  چگونه  دانم ! نمي بنويسم  و دوات  قلم  با كدام  دانم نمي  راستي  به

 �پيامبر   نسل  كه  است  ؟! او كسي نمايم  وصفش  زبان  ؟! با كدام بنشينم  تماشايش  به  زاويه

 ! او خـدا اسـت    رسـول   تـن   ي ! او پـاره  اسـت   بهشتي  كرد! او سرور زنان  حفظ  را برايمان

  ي منزلـه   نمود، او به �پيامبر   تقديم -اهللا عنها رضي -  خديجه  كه  است  لؤلؤيي  چهارمين

»��"#  $�  پـدر رنـج    براي  است  مهربان  مادري  ي منزله  ، او به» )'� �&%��«  يبرا  است » 

%�«! او مـادر   اسـت   بهشـت   جوانان سرور  ي كننده  ! او تربيت اش ديده) «  �»*%) « 

  .ـ � ـسرور   رسول  و دل  چشم  خنكي  ي پيامبر و مايه  هاي ، ريحانه است

  . است لكبري  ي خديجه و �اهللا  رسول قدر گران  ردخت »�012/  . -�,�+«! او  آري

  !  ـ � ـ  اعظم  رسول  پشتيبان  ! اي بهشت  سرور زنان  اي

  كرّار!  همسر فداكار و دلسوز حيدر  ! اي و حسين  حسن  مادر مهربان  اي

  !  بتول  ي فاطمه  ! اي عقبي  زاهد دنيا و راغب  اي

   ؟! را بنويسم  ات زندگي  داستان  قلم  با كدام

  !  از آني  قدرتري ! تو بسيار گران و ياقوتي  اي با مداد نقره

  را دارد؟!   سيرتت  كردن  ثبت  كاغذ لياقت  كدام

  !  تر و پر بهاتري درخشنده  ! تو خود از آن كاغذ طاليي

  خوشـبوتر و خـوش   هـا  گـل   ي ! تو خـود از همـه   خوشبو و ناب  هاي گل  و يا با عرق

  !  تري رنگ
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  ات سـيره   عظمـت   را در مقابـل   ! و سر تسـليم  است  آورده  عذر شرمندگي » مسكين« 

و   عظمت  همه  از آن  كوچكي  ي گوشه  حتي  توان نمي  آورد! هر چند قطعاً مطمئنم فرود مي

  بـازي  �اهللا   و رسـول   خديجـه   در دامان  كه  روزهايي  آن ، از تصوير بكشم  را به  فضايلت

را از   خستگي تا  ماليدي را مي  ات ديده  پدر رنج  و پاي  دست  كه  زهاييرو  از آن ! كردي مي

،  و غصـه   ! از غـم  مهربانت  باباي  پشتيباني  براي  ها و دعاهايت گريه  ! از آن در كني  به  تنش

  را!   بودن  محبوب با  روزهاي  و فرح  شادي

  !  دانم مقصر مي و  را مسئول  دم! خو ندارم  اي ! چاره كن  ! و دعايم بده  اما اجازه

  و عظمـت   ايـم  كـرده   تـو كوتـاهي    قـدر در حـق    چـرا ايـن   �اهللا  رسول  ي محبوبه  اي

  ! ايم نكرده  معرفي  جامعه  را به  شخصيتت

آميـز! و از   اغـراق   هاي نوشته  ، از بعضي واقع  خالف  هاي كردن  معرفي  از بعضي  دانم مي

را بسـيار    شخصـيتت   كه  اي و رنجيده  ناراحتي مزد،  به  و قلم  لبافخيا  هاي نويسنده  بعضي

 از  من  خدا قسم  ! اما به بوده » خرسه  خاله«  مانند دوستي  شان دوستي اند و كرده  بد معرفي

  ! از عاشـقان  بيـت   اهـل   واقعـي   اهللا! از محبان رسول  ، از پيروان از خودتانم  ! من نيستم  آنان

  !  گويان و حقيقت  گرايان ! و از حيقت صحابه

پروردگار و استمداد از او   اذن  به  ! تا بتوانم كن  راهم  ي را بدرقه  ! دعايت كن  دعايم  پس

  كـه   و دروغـي   خيالي  شخصيت  ، تا از اين بنگارم را  و واقعيات  از حقايق  مختصري  تعالي

 غّلـو و   بـه   نيـازي   را كـه   ات اصـلي   جايگـاه   آن ! و بـردارم   اند، پرده ساخته  حضرتت  براي

  ! نمايم  امروز و فردا معرفي  نسل  ندارد، به  بافي دروغ

ــ   »زهـرا   ي اطمـه ف«  زنـدگاني   بـه   جوان  نسل  براي  هايم نوشته  ي ! امروز سلسله آري

  كـنم  كر مـي ف  ، وقتي نمايم مي  خجالت و  شرمندگي  ! و احساس است  رسيده ـاهللا عنها رضي

  ! چگونـه  تصوير بكشـم   به  خوانندگان  را براي  و مناقب  و كماالت  فضايل  همه  آن  چگونه

متمركـز   �اهللا   رسـول   سـوي   را بـه   نگاهم  وقتي  قيامت  تا فرداي  ادا نمايم را  مطلب  حق

  ! نشوم  نگاهش  ي ، شرمنده كردم
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،  ، خديجـه  مؤمنـان   مـادران   و همچنـين  � پيامبر  ي جگرگوشه  اين  زندگاني  راستي  به

  در گـرداب   كه  است  امروزي  ي جامعه  مسلمان  زنان  براي  هديه  و... بهترين  ، حفصه عايشه

 بـر پروردگـار    با توّكـل   زنند. پس و پا مي  ، دست آن  ي مظاهر فريبنده  به  و عالقه  دنياطلبي

از   ، اندكي مطالب  كردن در بازگو  و اشتباه  لغزشاز   حفاظت  از او براي  توانا و درخواست

  ! كشم تصوير مي  را به  اش زندگاني

  و محبت  عشق  سبب افتد، و  مقبول  پروردگار يگانه  در بارگاه  تحقيق  اين  كه  اميد است

ـ  رضيـ زهراء   ي فاطمه  حضرت  به  نسبت  بيشتر مسلمانان   بيـت   اهـل   ، و تمـامي ـاهللا عنها

  شاءاهللا ان ، گردد.�امبر پي

   

34��  5678  9�77( % :��; �6� ,  �� <= 
���>?  @ABC D  .��E F  G�H��  @IJK L  

M��?N�  �� �! aiob @ kurdit.net  

   

 





   اول  بخش

   تا هجرت  از والدت زهراء  ي فاطمه

   

   مّكه  اهل  و آشتي  زهرا و صلح  ي فاطمه  والدت

و   از نـامش   كـردن  فكـر   كـه   شخصـيت   ايـن   است  قدر عجيب  ! چه كنم  اما از كجا شروع

زهد و   و به  نموده  دنيا خارج  بندهاي را از دنيا و قيد و  ، آدمي اش زندگي  روزهاي  خواندن

اهللا  رسول  از بعثت  پيش  سال  پنج  روزهاي  به  با هم  پس كند. مي  وصل  و خداشناسي  تقوي

، تا  شويم مي  همنشين ، شده  سپري  از عمرش  سال 35  فقط  كه  محمدي و با  گرديم برمي �

  ! يابيم  روزها آگاهي  آن  از اتفاقات

  جهـان   بـه   ديده  مكّرمه  در مّكه �پيامبر   از بعثت  قبل  سال  پنج عنهاـ اهللا ـ رضي  فاطمه

  روي  بزرگ  و بلوايي  عظيم  يا حادثه  مّكه در  كه  پيوست  وقوع  به  زماني  گشود. تولد ايشان

  جنگ  آتش  كه  رفت بود، و مي  كرده  خود مشغول  را به  اطراف و  مّكه  قبايل  تمام  كه  نموده

ها در  در سينه  و بغض  شود، كينه  افروخته  مختلف  قبايل  بين  كوچك  بر سر مسايل  اي قبيله

و... و در   باال رفتن  غرورها در حال كبر و، و  زدن  برق  ، شمشيرها در حال شدن  قوي  حال

شـود!    ريـزي  و خون  جنگ  به  تبديل  آن  مردم  و آرامش  و امنيت  تا مّكه  رفت مي  كالم  يك

  تجديـد بنـاي    بكشـاند، در وقـت    آتش  را به  مّكه  رفت مي  شد؟! كشمكش  گونه اما آيا اين

گردد؛   افتخار نصيبش  اين  خواست مي  اي بيلهبود. هر ق» حجراالسود»  و بر سر نصب  كعبه

و   سعادت  ي را مايه  و آن  رفت شمار مي  به  كار افتخار بزرگي  اين  آنان  ي همه  براي  چراكه

  ايـن   آوردن  دسـت   به  براي  و تالش  حسادت  دانستند؛ همين مي  خويش  ي قبيله  سربلندي

و   قتـال   بـراي  روز شمشـيرها   و چهار شبانه  گشتها  مخالفت  ور شدن شعله  سبب امتياز،

  بـراي   همگـي   كـه   بودند. در حالي  شده  زدن  ضربه  ي در آمد و آماده  از غالف  ريزي خون

  حـل   ي در انديشه  شان از متفكران  بودند، بعضي  شده  آماده  مسئله  بر سر اين  داخلي  جنگ

  و شمشـيرها را برهنـه    قـرار داده   هـم   را در مقابل  آنان  كه  اي بودند. فتنه  بزرگ  ي فتنه  اين

  به  نظر آنان  و اهل  بزرگان از  كه»  مخزومي  مغيره  بن  اُميه«،  از تفكّر فراوان  ، پس است  كرده
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  اخـتالف   قرار دهيد تا در مورد ايـن   حكَم  عنوان  را به  ! يكي قريش  اي«:  آمد، گفت شمار مي

از   هباشـد كـ    شخصي  اولين  و قاضي  حكَم  ، آن را بپذيريم  نظرش  كند و همگيصادر   حكمي
O PQبلند گفتند:   صداي با  همگي .»وارد شود  مسجدالحرام  درب R( � �7'SN�7�T :هستيم  راضي  

  . حكم  در برابر اين  و تسليم

بودند و در انتظـار    دوخته  مسجدالحرام  درب  را به  شان زياد چشمان  با با هيجاني  همه

  شـهرت »  صـادق «و »  امين»  به  همه  بين  شد كه وارد  شخصي  ؟ ناگهان شخص  ورود اولين

  . نداشت  او اعتراض  و داوري  حكم در مورد او  و كسي  داشت

  هنگـام   وارد شـد، در ايـن    اسـتوارش   زيبا و قامـت   ي چهره  با آن �  ! محمد امين آري

شـدند، از   �»  محمـد امـين  «ورود   متوجـه   حاضران  بود. وقتي  ساله 35  جواني �پيامبر 

  ! هستيم  راضي  اش و داوري  قضاوت  و به  است  محمد امين  اينفرياد برآوردند:   خوشحالي

  كند.  آنها داوري  خواستند بين از او  كرد، سپس  را گوش  شان اختالف  جريان �پيامبر 

  آن  را روي» حجراألسـود « و  كـرده   را پهـن   مبـاركش   يردا  نمود، سـپس   تأمل  اندكي

بـا    همگـي   سـپس رداء را بگيرد!   از اين  اي گوشه  و قومي  هر قبيله  بزرگو فرمود:   گذاشت

  بـا دسـتان   �پيـامبر    وقـت   ، آن قرار گرفـت   جايگاهش  مقابل را بلند كردند تا در  آن  هم

  داد.  پايان  ايجاد شده  ي و فتنه  اختالف  اد و بهنه  را در مكانش» حجراالسود»  مباركش

  ي فتنـه   ايـن   حـل   ي مـژده   شد و مـردم   پخش  مّكه  نقاط  در تمامي  سرعت  خبر به  اين

  و رضـايت   اظهـار خوشـحالي   دادنـد و از او  مـي   هـم   ، بـه �  محمد امين  را توسط  عظيم

را بـا    آنـان   مشكل  چگونه �  محمد امين  كه بردند  پي  مّكه  تمام ، ترتيب  نمودند. بدين مي

  مشاركت »حجراألسود»  در نصب  قبايل  تمامي  كه  كرد، طوري  حل  كامل  و فراست  درايت

و   روز، روز مهـم   ايـن   عّلـت   همـين   دهـد، بـه    روي  و درگيري  جنگ  اينكه  داشتند بدون

و   عقـل   بـر برتـري    محكمـي   دليـل  �پيامبر   اقدام  بود، و اين  مّكه  اهل  تمام  براي  مباركي

  بود.  ديگران بر  تدبيرش  حسن

و   و ايجاد صـلح   خوشحالي  ي مورد پسند و مايه  تدبيرش  از اينكه  خوشحال �پيامبر 

بـود،    در انتظـارش   و سـرور جديـدي    شـادي  نهـاد و  مي  گام  منزل  سوي  ، به گشته  آشتي
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  ؛ بـه  آسماني  اي با هديه  روز پربركت  را در همين  اقدامش  ناي  خواهد پاداش پروردگار مي

 رو شــد.  رو بــه  كننــده خوشــحال  بــا خبــري  منــزل  ورود بــه  فرمايــد. هنگــام  او عنايــت

  گوهرش  چهارمين ، جامعه  زنان  براي  كامل  الگوي  همسر فداكار و اين  ، اين لخديجه

و   آثـار نبـوغ    كـه   زيبـا و پـاك    دختـري  تولـد   ي دهنمـود، مـژ   �  پيامبر اعظم  به  را تقديم

!  بـود. آري   قدرش پدر گران  كامالً شبيه  كه  بود، دختري  نمايان  تولدش  از هنگام  مقبوليتش

  متولد شد. ـاهللا عنها رضيـ زهرا   ي فاطمه روز  در همين

   

  تولد دختر  ي مژده  در مقابل �پيامبر   العمل  عكس

  آن  ي نيز با جامعـه   شدن  مبعوث از  قبل  ، حتي از مسايل  در مورد بسياري �ر پيامب  ديدگاه

و...   خـواري  ، شـراب  بت  پرستش  ي در زمينه  آن  هاي نمونه بود.  متفاوت  روز جزيرةالعرب

و   و عيب تولد دختر  ي دارد، قضيه  ما ارتباط  بحث  به  كه  وجود دارد، اما چيزي  فراواني  به

  باشد. ها مي عرب  روزي  آن  ي جامعه  از سوي  آن  ر داشتنعا

  مطلـع   جاهليـت  در عصـر   دختـران   گـور كـردن    بـه   زنده  از جريان  خوانندگان  ي همه

  كشد: تصوير مي  به  برايمان  گونه را اين  دوران  مجيد آن  هستند، قرآن
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  و بـدبختي   و سرشكسـتگي   ننـگ   ي را مايه  ، دختران جاهليت  مردمان(«

 شد مي  توّلد دختر داده  ي مژده  از آنان  يكي  به  كه  دانستند) و هنگامي مي

  سـياه   ) صـورتش  كرد كـه  تغيير مي  اش چهره  ناراحتي  از فرط  چنان  (آن

و   شـد * از قـوم   مي  و اندوه  و غم  و غضب  گرديد و ممّلو از خشم مي

  شد، خويشتن مي  او داده  به  كه  بدي  ي مژده  خاطر اين  (خود) به  ي قبيله

را   ننگ  !) آيا اين گفت خود مي  به  و حيران  كرد (و سرگشته مي  را پنهان
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گـور    بـه   زنـده   دارد و يا او را زير خاك  بپذيرد و دختر را نگاه بر خود

  »كردند! مي  كه  بدي  قضاوت  چه ! سازد؟ هان

  كند؟ او سـه  مي  عمل  چگونه �  محمد امين  ببينيم طرز تفكر  با اين  اي جامعه  در چنين

دهند، سرور و  او مي  دختر را نيز به  چهارمين تولد  ي مژده  دارد، وقتي  دختر ديگر در خانه

  قـدرش  نزد همسر گـران   گيرد و با عجله را فرا مي  سراسر وجودش  و شادماني  خوشحالي

از او تشـكر   و  گفتـه   و تهنيـت   او تبريـك   و بـه رود،  مي ـاهللا عنها رضيـ   كبري  ي خديجه

  ، و پـس  است  نموده  را تحمل  حمل  درد وضع  را و اينك  بچه  حمل  رنج  ماه  ُنه  كند كه مي

  زيبـا بـراي    طفـل   خاطر ميالد اين  را به  اش شادماني ؛ل خديجه  از سالمتي  از اطمينان

  رفته  شمشيرها در غالف  بود كه  متولد شده  وزيدختر در ر  اين  چراكه اظهار كرد؛  مادرش

  وقتي �بود. پيامبر   يافته  پايان  شان و اختالف  شده  خاموش  در مّكه  اي قبيله  جنگ  و آتش

داد؛  O/�0%12T  او لقب  ناميد و به O+�,�- Tرا  كرد، او  او نگاه  و نوراني  معصومانه  سيماي  به

  بـر سـر نصـب     اخـتالف   ي واسـطه   بـه   مكّرمه  ي در مّكه  زيري خون و  جنگ  آتش  چراكه

  ناميـد، بـه    او را فاطمه �پيامبر   علّت  همين  ، به شده  روز خاموش  حجراالسود، در همين

  باشد.  بريده  منقطع  جهنّم  از آتش  اميد اينكه

O+�,�- T  ازOU�- T گويند: . مثالً مي و منع  : قطع يعني  است  مشتق  R-V R�R�  5�%��� <��0%W� :Y P  

  كرد و بريد،  قطع  شير را از فرزندش  زن  آن

  .  است  شده  دور و بريده  نيز از فاطمه  جهنّم  آتش  پس

   

  ! گذاشتم  را فاطمه  چرا اسمت

 لفاطمـه   بـه  �اهللا   رسـول   كـه   است  كرده  روايت �  علي  از حضرت  دمشقي  حافظ

  فرمود:

  سـخن   بـه   � علي  لحظه  در اين ؟ گذاشتم  را فاطمه  چرا اسمت  داني ! آيا مي فاطمه  اي

  ؟! ناميدي  اهللا! چرا او را فاطمه  يارسول:  آمد و گفت

  فرمود: �پيامبر 
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دور   قيامـت  در روز  جهـنّم   را از آتـش   ـ او و اوالدش   جل پروردگار ـ عز و   راستي  به

  . است  كرده

  :هديگر آمد  در روايتي

  روايـت  �  مرتضـي   سيدنا علي از  ابوعبداهللا الحاكم  و امام �  از ابوهريره  ديلمي  امام

  او و دوزخ  يـان م  اي و پرده  گردانيده  حرام  جهنّم  آتش او را بر  خداوند متعال  چون:  كنند كه مي

  اند.   گذاشته  را فاطمه  ، اسمش است  قرار داده

  بسـيار خوشـحال   زهـرا   ي ) از تولـد فاطمـه   (پيامبر و خديجـه   خوشبخت  ينزوج  اين

='Oe7�2 O T+%Pديگر او  خواهر  بود، سه  خانواده  اين  بودند. او دختر چهارم <N  T �O��  �4%HQ
 T 
  بودند.  متولد شده ـاهللا عنها رضيـ   كبري  ي خديجه  هم  ، آنمادر  از يك  همگي  بودند، كه

  را مشـاهده   سـعادت  و  ، بركـت  و جمـال   زهرا، زيبـايي   ي فاطمه  ي در چهره �پيامبر 

  ترين ، محبوب پدر و مادرش  زندگاني  لحظات  بود و تا آخرين  پدرش  نمود، او بسيار شبيه

  آمد. مي شمار  به  فرد نزد آنان

  

   جاهليت  ي جامعه  به  و درس �پيامبر   قداما

  زهرا و محبـت   ي ، فاطمه دخترش در مورد تولد �پيامبر   برخورد از سوي  گونه ! اين آري

را نزد پيامبر   زن  داد و جايگاه  روزي  آن  جاهليت  ي جامعه  را به  مهمي  او، درس  به  فراوان

  نمايد. مي  معرفي  جامعه  به �

  دختـران   ي مخصوصاً دربـاره  ) شدنش  (بعد از مبعوث �خدا   رسول ،منظور  همين  به

  ي مانـده   بـاقي   ترتيـب   نمودنـد تـا بـدين    مـي   آنان  به  خاص  دادند و توجه بيشتر تذكر مي

و   بود، از بـيخ   مانده  جاي  به  النفس ضعيف  هاي از انسان  بعضي در  را كه  جاهلي  هاي ريشه

  كنند. بر  بن

                                                 

مـي   )64ــ  4/62( السنةمنهاج شيخ اإلسالم ابن تيميه در  .187  : ص ، محمد برهان الرسول  نساء حول -1
  گويد: اين حديث دروغ و ساختگي است باتفاق علماي حديث.  [تصحيح كننده]
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  جاي  و به  آنان  حق  در اداي  و تالش  آنان  به  رفتار نيكو و توجه  را به  و مربيان  والدين 

  و بـه   بـوده   اسالم  بر مبناي  دختران  تربيت كردند، تا امر مي  ايشان  در مقابل  وظايف  آوردن

  صـورت   اين  به  كند كه يامر م  آن  به  و اسالم  ،است  راضي  آن  خداوند به  باشد كه  صورتي

  . را خواهند داشت  بهشت  و ورود به  الهي  رضايت  جلب  شايستگي

  گردد: مي  تقديم  دختران  ي درباره �  حضرت  آن  از رهنمودهاي  در اينجا قسمتي 

  فرمود: �خدا   رسول  كه  است  شده  روايت �»  مالك  بن  انس«از   مسلم  در صحيح

O��  f��  *"�N�;  �")  �4� /�; ,�gQ�?  � �&� b��'c��*?�a
 41  US�  + !��� T.  

دو   بـه   برسـند، سـپس    بلـوغ   كند تـا بـه    و بزرگ  نموده  دو دختر را سرپرستي  كه  كسي«

  ».خواهد بود  انگشت دو  مانند اين  با من  گويد: در روز قيامت مي  كرده  خود اشاره  انگشت

خدا   : از رسول گفت  كند كه مي  روايت»  عامر جهني  بن  عقبه«از   احمد در مسندش  امام

  : گفت مي  كه  شنيدم �

O�R�  V&�
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  خود لباس  مال از  نانكرد و بر آ  را تأمين  آنان  و غذا و زندگي  دختر داشت  سه  كه  كسي«

خواهـد    آتـش   در مقابـل   مانعي  عملش  اين  صبر كرد، در روز قيامت  آنان  پوشاند و بر تكفل

  .)1( »بود

و   بايد مربيـان   ، كه خانواده در  شان و جايگاه  در مورد دختران �پيامبر   بود ديدگاه  اين

  باشند.  را در نظر داشته  آن  والدين

   

  لزهرا  ي فاطمه تولد  تاريخ

ــ  زهـرا    ي فاطمه  حضرت  والدت  ، تاريخ تشيع  از اهل  و گروهي  سنّت  اهل  اكثر مورخان

:  انـد، از جملـه   كـرده   نقـل   از بعثـت   پيش  سال  ، پنج الثاني جمادي  را بيستم ـاهللا عنها رضي
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  شافعي  .)، ابوطلحهـه 241  (م  حنبل  .)، احمدبنهـ 356  (م  اصفهاني .)،هـ 310  ، (م طبري

هـ.)  400  (م  شيعي  .)، طبريهـ 329  (م  مانند كليني  شيعه  اي.) و... اما اكثر علمهـ 654  (م

  جمـادي  20در   فاطمه  حضرت  كه .) معتقدندهـ 1110  (م  و مجلسي.) هـ 548  (م  طبرسي

  . است  دنيا آمده  به  بعثت  پنجم  سال  الثاني

 41  در سن ـاهللا عنها رضيـ  زهرا  تولد حضرت  نيز وجود دارد، و اينكه  سومي  ي نظريه

  . است  داده  روي �پيامبر   سالگي

.) هــ  413  مفيـد (م   .)، شـيخ هـ 248  (م  يعقوبي  چون  افرادي  تشيع  اهل  همان  در ميان

  (م  بيهقـي   نچـو   بزرگاني  سنت  اهل  علماي  و در ميان  ) و كفعميهـ 460  (م  طوسي  شيخ

  (م  طبـري   الدين هـ) و محب 568  (م  خوارزمي )،هـ 1405  (م  نيشابوري  .)، حاكمهـ 458

  كـه   و سني  شيعه  علماي  رسد سخن نظر مي  اند. (به داده  ترجيح را  نظريه  ) اين . قهـ 994

پيـامبر    سـالگي  41  و يا در سن  بعثت  دوم  سال  الثاني  جمادي 20زهرا را   ي فاطمه  والدت

 17و يـا    االول ربيـع  12در  �پيـامبر   دارد؛ زيـرا   مطابقـت   اند، كامالً بـا هـم   ذكر كرده �

  زنـدگي   سال  آغاز چهلمين  يا رمضان  رجب  دنيا آمد و در ماه  به  الفيل  عام  سال  االول ربيع

  سـن  از  مـاه   يـا شـش  و چهـار    سال 39  بعثت  در هنگام  گرديد كه  مبعوث  نبوت  خود به

خـدا    رسـول   بعثت  دوم  سال  الثاني  جمادي 20در  ، ، بنابراين گذشت مي  حضرتش  شريف

  .)1( بود  اش زندگي  سال  و يكمين  در چهل �

  

   شبهه  يك  به  پاسخ

  ي نطفه  تكوين»  با عنوان  مطلبي  سنّت  اهل  از علماي  و بعضي  تشيع  اهل  هاي در اكثر كتاب

  : اينكه  آن  و توضيح خورد مي  چشم  به»  بهشتي  هاي از ميوه  اطمهف

و   فرسـتاده   ، بر تو سـالم  بزرگ  كرد: خداي  شد و عرض  نازل �بر پيامبر   جبرئيل  روزي«
از  �، پيامبر » باشي  مشغول  عبادت  و به  كني  دوري  روز از خديجه  شبانه  چهل  امر فرمود كه

...  داشـت   بـود و روزهـا، روزه    مشـغول   عبـادت   به  تا صبح  شب  و چهل  نرفت  خانه  روز به  آن
،  گريسـت  مـي  �پيامبر   و فراق  تنهايي  از اندوه  ولي كرد  عمل �دستور پيامبر   نيز به  خديجه
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  كند از خود دفاع مي لفاطمه      ﴾18﴿

 

  فرمـان   بـود، بـه    آورده  با خود از بهشت  غذايي  كه  آمد در حالي  وحي  ، پيك روز گذشت  چهل
  جمعـي  - شد و  خانه  ي روانه  و شبانه ،افطار كرد  بهشتي  پاك  غذاي  با آن �ند، پيامبر خداو

  آورد.  بهشت با خود از  معراج  در شب �غذا را پيامبر   آن :گويند نيز مي

  .)1( »منعقد گرديد ـاهللا عنها رضيـ   فاطمه  پاك  نطفه  شب  همان

  اهـل   نظريه  طبق اوالً  باشد؛ چراكه نمي  صحيح  تسّن  اهل  بزرگان  از ديدگاه  مطلب  اين

  هنگـام   انـد و آن  دنيا آمده  به  بعثت از  قبل  سال  پنج ـاهللا عنها رضيـ   فاطمه  ، حضرت سنّت

  نبود. �با پيامبر   جبرئيل  از ارتباط  خبري

  سـال  5يـا    بعثـت  از  پس  دو سال :گويند  كه  را بپذيريم  يا سوم  دوم  ي اگر نظريه :ثانياً

در  �پيـامبر    جمهـور علمـا، معـراج     قـول   ، بر اساس است  افتاده  اتفاق  اين  از بعثت  پس

  ). (واهللا اعلم  است  افتاده  اتفاق  مّكه در  اخير حضورش  هاي سال

   

  كند؟ كجا رشد مي  فاطمه

دارند:   فرد، تأثير مهمي  شخصيت در ساختار  مهم  عامل  ، سه تربيتي  شناسي روان  از ديدگاه

  . زندگي  ) محيط3( ، و فرهنگ  ) آموزش2، ( ) وراثت1(

  دهنـد، از نظـر اصـل    مـي   فـرد را تشـكيل    شخصـيت   ، مثلث عامل  سه  اين  در حقيقت

  ، رنـگ  و قيافـه   شـكل   پدر و مادر از قبيـل   ظاهري  وضعيت  تنها وارث  فرزند نه»  وراثت«

باشد؛ زيرا  پدر و مادر نيز مي  رواني  و صفات  حاالت  وارث  ، بلكه تاس  ، مو و غيره پوست

  . مؤثر است  نيز كامالً در جنين  روحي  و حاالت  رواني  صفات

و   و تربيتـي   اخالقـي   در رشـد بنيادهـاي    و اجتمـاعي »  جغرافيـايي   و محـيط   فرهنگ«

  در ماوراي  كرد كه  نبايد فراموش  هدارد، البت  مهمي  فرد، نقش  نهفته  استعدادهاي  شكوفايي

   .)2(« است  قرار گرفته  خود انسان  ستو خوا  اراده  ي ، مسئله گانه امور سه  اين
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  ﴾19﴿      كند از خود دفاع مي لفاطمه 
 

 

  و رفتـاري   اخالقـي   هاي و نيكي  و حسنات  عالم  هاي از خوبي  ؛ آنچه ـ از نظر وراثت1

  بودنـد، پـس    جمـع  �  بر اعظـم پيـام   اند، تماماً در وجود نازنين بوده  گذشته  در انبياي  كه

:  آمـده   تعجـب   به  نيكويش  از اخالق  قرآن  كه  شخصيتي  همان �اهللا   محمد رسول  پدرش

﴿y7 ‾ΡÎ) uρ 4’n?yè s9 @, è= äz 5ΟŠÏà tã﴾  / اى دارى! و تو اخالق عظيم و برجسته« ]4[قلم«.  

، حيـا،   حلـم   كـه  ل فداكار و دلسـوز ماننـد خديجـه     مادر؟ مادري  و اما مادر، كدام

ــ    فاطمه  بودند. پس  سرشتش جزو  اخالق  و حسن  و ادب  ، حكمت و عفّت  ، پاكي مروت

  . است  برده  ارث  به  و مادري پدر  و خو را از چنين  ُخلق ـاهللا عنها رضي

  بـه   ديـده   كائنـات   منازل  ترين و پاك  ترين در بزرگ ل ؛ فاطمه و آموزش  اما محيط

مملـو    و بركـت   ، اخـالص  ايمـان  را از  پروردگار آن  كه  محبوبي  همان  ود، منزلگش  جهان

ذكر   در ميان  پرهيزكاران  گشود، نزد پرهيزكارترين  چشم  و پاكي  تقوي  ي گردانيد، بر سفره

  شنيد. مي  پدر و مادرش  زبان از  كه  و تسبيحاتي

  آيات  هايش گوش بود، و با  ر پدرشب  وحي  شاهد نزول  رشد كرد كه  او در جايي  پس

و   رشد و نمـو، عقـل    و محل  تربيتي  ي شيوه  شنيد، بر اثر همين مي �اهللا   خدا را از رسول

  و محـيط   ، آمـوزش  وراثـت   ، و اين لبريز گشت  رباني  فزاي جان  از نفحات  و درونش  قلب

  . است  داشته  زمان  ي هنادر  اين  شخصيت  در تكوين  سزايي  تأثير به ، خانه

مادر ايثارگر   از تعليمات  كه  برد همچنان  بهره �پيامبر   ماننده  اي و مربي  از معلّم  فاطمه

  . را آموخت  پسنديده  و صفات  اخالقي  سجاياي  و مهربانش

و   شـيوه   كـه   پـدري   رشد كرد، همـان   و بلند پدر و مادرش  كريمانه  اخالق  او در ميان

  . است  شده  الگو معرفي  برترين  عنوان  به  جهانيان  براي  اش زندگاني  روش

﴿ô‰ s) ©9 tβ% x. öΝä3 s9 ’ Îû ÉΑθß™u‘ «!$# îο uθ ó™ é& ×π uΖ |¡ ym yϑ Ïj9 tβ% x. (#θ ã_ ö� tƒ ©!$# 

tΠ öθu‹ø9$# uρ t� ÅzFψ $# t� x.sŒ uρ ©!$# # Z��ÏV x.﴾           
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  كند از خود دفاع مي لفاطمه      ﴾20﴿

 

  براي پندار و گفتار و كردار) پيغمبر خدا  ي در (شيوه  زيبايي  و الگوي  سرمشق«

، و  داشـته  خـدا   باشند:) اميد بـه   ويژگي  سه  (داراي  كه  كساني  . براي شما است

  .»را بسيار ياد كنند  باشند، و خداي  قيامت  جوياي

  حسـن  و نيـز بـر    ، خيرخواهي نفس  ، عزّت كامل  در عفّت ل فاطمه  علّت  همين  به

  ، بهتـرين  رحمـت   رسـول  ، و پيامبر امت  كه  پدر دلسوزش  كرد و اينها از تعاليم رشد  خلق

   .)1( باشد بود، مي  راست  راه  سوي  به  كننده  و هدايت  مربي  ترين مرشد و بزرگ
   

  شديد پدر و مادر  و محبت  فاطمه

ـ  رضيـ زهـرا    ي فاطمه   اي و ويـژه   انفـراو   از محبـت   پـدر و مـادرش    از جانـب  ـاهللا عنها

ـ  رضيـ   زينـب   خصوص  به  خواهرانش  محبت  برخوردار بود، همچنين او را   كـه  ـاهللا عنها

  شد. مي  مشغول  بازي  كرد و با او به مي  و محبت  او لطف  نمود، به مي  راهنمايي

خـواهر    همچنـين  ، شوهر رفـت   ي خانه  رسيد و به  ازدواج  سن  به»  زينب»  كه  هنگامي

را   آن  علـت   كرد، مـادرش   بسيار گريه  ، فاطمه رفت  بخت  ي خانه  به»  رقيه»  يعني  ديگرش

  ؟! است  انداخته  گريه  تو را به  چيزي  چه:  جويا شد، و گفت

  كند، مـن  مرا از شما پدر و مادر جدا  كس  ندهيد هيچ  اجازه  كنم مي  خواهش:  گفت  فاطمه

  مهربـاني   نشان  كه  تبسمي و فداكار،  مادر مهربان  ، اين خديجه ! رمشماها را ندا  دوري  طاقت

  خـودت   تا وقتـي   كنيم نمي  هرگز تو را ترك ما:  و گفت  بست  نقش  بود، بر لبانش  و محبت

  .)2(بخواهي 

از   تصـور دوري   بود، كه  ّ پدر و مادرش مند و محب نيز عالقه لفاطمه  گونه  و اين

 �پيـامبر   بـود كـه    شـده   سبب  بستگي  و دل  عالقه  نمود. اين مي  بسيار سخت  يشبرا  آنان

  را با خود ببرد. او  مّكه  اطراف  به  رفتن  هنگام
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  ﴾21﴿      كند از خود دفاع مي لفاطمه 
 

 

  �پيامبر   و بعثت  فاطمه

  ديد پدرش مي  بود، كه  نگذشته ـاهللا عنها رضيـ زهرا   ي از عمر فاطمه  كامل  سال  پنج هنوز

  الهي  ي فرشته  سرانجام  دارد، تا اينكه  دوست در غار حراء را بسيار  دتو عبا  گزيني خلوت

  داد:  مژده  پيامبري  او را به  آيات  با اين
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  .]5 -1  /  علق[    

با   را بياغاز و) بخوان  شود، آن مي  تو وحي  به  را كه  چيزي  محمد! بخوان  (اي«

  بسـته   را از خـون   . انسـان  است  را) آفريده  جهان  ي (همه  آنكه  پروردگارت  نام

  خـدايي   همان . تر است ارتر و بخشنده! پروردگار تو بزرگو . بخوان است  آفريده

را   . بدو چيزهايي آموخت او  داد، و چيزها به  را تعليم  انسان . قلم  ي وسيله  به  كه

  . »دانست نمي  كه  آموخت

در   فاطمـه   كـه   منزلي  گردد، همان برمي  منزل  به  دگرگون  و با حالتي  با عجله �پيامبر 

  را بوسـه   او بپرد و سر و صـورتش   آغوش تا در  است  مهربانش  باباي  آنجا منتظر برگشتن

پروردگـار او را    اينكـه   گويد و آن مي  عجيبي  و مطلب  شده پدر كامالً متغير  ي بزند، چهره

  و بشـارت  ، و او را شـاهد  اسـت   كـرده   مبعوث  بشريت  ي جامعه  و نجات  راهنمايي  براي

  كـه   تـا جـايي    قرار داده» اهللا«  سوي  به  كننده  ، دعوت جهنّم از  و ترساننده  بهشت  ي دهنده

  . است  شده  واقع ها انسان  بر سر راه  نور دهنده  مانند چراغي

  ايـن  كو فاطمـه   خديجـه   كه  و در حالي  بار در منزل  آمد، اين  وحي  ي فرشته  باز هم

  چرخيدند؛  مي  دورش  به  هايي پروانه  همسر و فرزند دلسوز همچون



  كند از خود دفاع مي لفاطمه      ﴾22﴿
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  .]1ـ  7  / مدثر[

 را از  خيـز و (مردمـان  !) بر ميـده آر  (و در بستر خواب  بر سر كشيده  جامه  اي«

(و   بسـتاي   و كبريـايي   بزرگي  ! و تنها پروردگار خود را به ) بترسان خدا  عذاب

را از   خويشـتن  دار (و را پـاكيزه   خـويش   ي شـمار) و جامـه    تنها او را بـزرگ 

  بـراي   و بخشـش   . بذل كن  دوري  و پلشتي  ) و از پليدي گردان  ها پاك آلودگي

و   و بـذل   و صدقه  احسان خدا  رضاي  براي  (بلكه  كني  طلبي افزون  كه  مكن  اين

  .» كن  شكيبايي  پروردگارت ) رضاي  و محض  (خشنودي  ) و براي كن  بخشش

  پـدرش   زنـدگاني  در  بزرگ  تاريخي  تحول  گر اين نظاره ـاهللا عنها رضيـ زهرا   ي فاطمه

و   رسـالت   صـاحب   اُمتـي   مسـئوليت  شـد؛   بزرگي  ليتمسئو  صاحب  كه  پدري  بود، همان

  كه  جهاني  ها بود، مسئوليتي ها و تمدن فرهنگ  ي دهنده  پايان  كه  فرهنگي  ، مسئوليت قيادت

  . داشت  را بر دوش  انساني  نسل  تربيت

  پـدرش   منـزل  جديـد   فضاي  رشد كند، و با اين  جوي  بايد در چنين ل فاطمه  پس

...  ظالم  با كفار و مشركان  و مقابله ، دعوت  سنگين  ، مسئوليت الهي  جو وحي  سايد، همانبيا

  شد، از همـان  مي  نازل  قرآن  آيات  هر لحظه  برد كه مي سر  به  بعد در گلستاني  به  او از اين

  كـه   آموخـت  را مي  ، او چيزهايي گرفت مي  را تعليم  قرآن  كودكي  دوران و در  اول  لحظات

؛  يافـت  رشـد مـي    مند نبودند، او در مهد ايمان بهره  ، از آن و اطراف  در مّكه  نوجواني  هيچ

،  قـوي   ، قلبي آرام  َنْفسي  به  علت  همين  ، وقار و حيا، به و اعتكاف  با كوشش  همراه  رشدي

  هـم   و چيـزي   ناختشـ  را نمي  چيزي  غير از ايمان  كه  يافت  ، دست و پاك  زالل  و دروني

  .)1( ! شناخت او را نمي  غير از ايمان
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  ﴾23﴿      كند از خود دفاع مي لفاطمه 
 

 

هـا او   سال  با گذشت  كه  ، تعليمي يافت  زهرا تعليم  ي فاطمه  مباركي  ي مدرسه  در چنين

  دست  قابل  كسي  براي  برد كه  جايگاهي  نبود، به  رديفش  هم  كسي  رساند، كه  شرافتي  را به

  قـومش   دختـران   تنهـا او را بـين    نه  كه  اخالقي  هاي زيبايي و  يمهكر  صفات  نبود، به  يافتن

  داد.  دنيا نيز برتري  دختران  بر تمام  ممتاز كرد، كه

   

   اسالم  از پيشگامان  فاطمه

  مـردم  لزهرا  ي فاطمه برد، سر مي  به  كامل  حجاز در كفر و شرك  سرزمين  كه  هنگامي

  مشـغولند، امـا در همـان     جاهليت  كارهاي  پردازند و به ها مي بت  پرستش  به  ديد كه را مي

نوشـيد و   نمـي   كرد، شراب نمي  ها را پرستش بت  وقت  هيچ  پدرش  شد كه مي  متوجه  زمان

روزگـار را    شـيريني   و اخـالق   خاص  ي شيوه  در يك  داد، بلكه نمي  را انجام  جاهلي  افعال

  بودند.  ر و مادرشپد  مخصوص  كردند، كه مي  سپري

  حجـاز پرتوافشـاني    بر سـرزمين   داد خورشيد هدايتش  ، خداوند اجازه بحبوحه  در اين

  سـوي   هـا وجـود دارد، بـه    انسان  تمامي  سعادت  در آن  كه  را با قرآني �  كند و جبرئيل

  اسالم  بهو   را پذيرفت  دعوتش  بود كه  فردي  اولين ) (خديجه  فرستاد، مادر فاطمه  حبيبش

  همگـي  نيـز   ، دخترانش مهذب  و مربي  مادر دلسوز و عفيفه  از اين  تبعيت  كرد، و به  روي

اهللا   زهـرا (رضـي    ي فاطمـه  و  كلثـوم  ، ام ، رقيـه  زينـب   گرفتند؛ پس  جاي  اسالم  در آغوش

  آيند. شمار مي  به  مسلمان  دختران  اولين  ) بعد از مادرشان عنهن

  گويد: مي  انيزرق  امام

  صـداقت   ميان در  آنان  ؛ چراكه نيست  نص  به  نيازي �پيامبر   دختران  سبقت  اثبات  براي«
در   تعقـل   و از مادرشـان   اخالقي  مكارم  برترين  رشد كردند، و از پدرشان  شان والدين  و محبت

  .)1(»كند نمي  برابري  با آن  هو آيند  گذشته  زنان  عقل  كه  مادري  بودند، همان  امور را آموخته

سـريعاً    مادري پدر و  چنين  فرزندان  نمايد كه بعيد نمي  و هيچ  نيست  تعجب  جاي  پس

  .)2( بپردازند  از آنان  پيروي  را بپذيرند و به  شان والدين  سخن
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  جرقـه   بود، و با اين  يكتاپرستي و  جو توحيدي  ابتدا نيز داراي  از همان �پيامبر   منزل

  . آشكارتر و ظاهرتر گشت

   

   طالب ابي  در شعب  نوجوان  ي فاطمه

و  �بـر پيـامبر     قـريش   مشـركان   و آزارهـا از سـوي    شـكنجه   شدت  خاطر باال گرفتن  به

  ي كنند. خانواده  هجرت»  حبشه»  سرزمين  دادند تا به  ي اجازه  آنان  به �اهللا  ، رسول يارانش

شـد،   مـي   گسـيخته   ، از هـم  و محبت  و عشق  صفا و صميميت  گرم  نونكا  همان �پيامبر 

كرد، پيـامبر    هجرت  حبشه  به � عثمان  نيز با حضرت لبود، رقيه  رفته ل» زينب«

  كـه   از صـحابه   جمعـي   همـراه   ) بهك  فاطمه و  كلثوم  (ام  با دو دخترشان  و همسرش �

  ماندند.  همّك كنند، در  بودند هجرت  نتوانسته

                                                                                                                              

  . يافت  وفات  بود كه  را ياد گرفته  رفتن  راه  تازه :�  ) قاسم1

  العاص ابي«خود   ي دنيا آمد. با پسرخاله  به  در مكه �پيامبر   از بعثت  قبل  سال 10او :  ل) زينب2
  همان  شد. امامه»  اُمامه»  نام  دختر به  و يك»  علي»  نام  ر بهپس  يك  كرد و از او داراي  ازدواج»  ربيع  بن

كـرد    را وصـيت  �  علي  ، حضرت وفات  اهللا عنهاـ در وقت ـ رضي   فاطمه  حضرت  كه  است  دختري
  كند.  با او ازدواج  كه

  نمود.  دفن  بر او نماز گزارد و در بقيع �كرد و پيامبر   فوت  هجري  هشتم  در سال ل زينب
.  اسـت   لخديجـه   متولـد شـد، مـادر او هـم      مكرّمـه   در مّكه  لاز زينب  او پس :ل ) رقيه3

  كردنـد. بعـد از اينكـه     هجرت  حبشه  و به  كرده  ازدواج �  غني  عثمان  با حضرت  در مّكه ل رقيه
  وفـات   در مدينـه   هجري  دوم  در سال  رفتند. رقيه  مدينه  كردند، آنها نيز به  هجرت  مدينه  به �پيامبر 
  شد.  سپرده  خاك  به  و در بقيع  يافت

در   باشد. وي مي  كلثوم ، ام�و پيامبر  ل فرزند خديجه  دختر و چهارمين  سومين :ل كلثوم ) ام4
  شده  محاصره  جزو كودكان ل فاطمه  خواهرش  همراه  طالب ابي  دنيا آمد و در شعب  به  مكرّمه  مّكه

  خـواهرش   از رحلت  پس  در مدينه  نمود. وي  هجرت  مدينه  به  لنيز با فاطمه  از آن  و پسبودند. 
 �  عثمـان   بـا حضـرت    سـال  6  مـدت   لكلثـوم  درآمـد. ام  �  عثمان  عقد حضرت  به  لرقيه

  پردهسـ   خـاك   بـه   در كنار خواهرانش  و در بقيع  يافت  وفات  در مدينه  سر برد و سپس  را به  زندگاني
 شد.
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. در  را نداشت  استقامت و  ايمان  زدودن  فرسا بود، هر چند هرگز توان ها طاقت شكنجه

و  �را امضـا كردنـد و پيـامبر      اقتصـادي   ي محاصـره  پيمـان   مشركان  ،)1(بعثت  هفتم  سال

  شوند.  اهندهپن » طالب ابي  شعب»  نام  به  اي دره  مجبور شدند به»  هاشم بني»  همراه  به  يارانش

  گـرم   در روزهـاي  ، وجـود نداشـت    زيسـت   مناسـب   هاي ها و سايبان ، اطاق در شعب

از سـرما بـر خـود      سرد زمسـتان   هاي شب باريد، و در مي  آتش  بر سرشان  آفتاب  تابستان

  در اختيار نداشتند.  مناسبي  پوش تن و  لباس  لرزيدند و حتي مي

  بـر دهـان    چنـد تـن   خرما را  دانه  يك  رو گاه  ، از اين اشتد  فراوان  مشقت  آذوقه  تهيه

  بگيرند!  مكيدند تا مختصر رمقي مي  گذاردند و اندكي مي

كوشيد تا با نثار  مي ـاهللا عنها رضيـ   بلند بود، خديجه  گرسنگي  از شدت  فرياد كودكان

  شعب  ساكن  مسلمانان  سنگي، گر بازار سياه ، از گزاف  با قيمت  آذوقه  و تهيه  خويش  ثروت

  حكيم»  نام  به  از تجار مّكه  يكي  توسط  برايش  آذوقه  هاي بسته  رو گاه  كند، از اين  را چاره

  رسيد. مي  شعب  به  پنهاني»  حزام  بن

  گويد: مي  سهيلي

كنـد،    تهيـه   غـذايي   اش خـانواده   آمد تا براي مي  مكّه  به  با شترش  از صحابه  يكي  هرگاه«
  كنيد تـا تـوان    محمد گران  را بر ياران  تان ! اجناس بازاريان  : اي گفت شد و مي بلند مي  ابولهب
دانيـد،   مـي   تعهـداتم   بـه   را نسـبت   مرا و وفـادار بـودنم    باشند، شماها ثروت  را نداشته  خريدن

خريـد را    قدرت  شكل  بدينو  ! پردازم را مي  از شما ضرر كنيد، خسارتتان  كدام  هيچ  گذارم نمي
  .»داد قرار مي  و مشكالت  در سختي را بيشتر  و آنان  گرفت مي �اهللا   رسول  از ياران

  دوران در لخديجـه   و ثـروت   دارايـي   ي : عمـده  گفـت   تـوان  مـي   جهت  همين  به

  رسيد.  مصرف  ، به بازار سياه  بهاي  به  خريد آذوقه  و براي  اقتصادي  محاصره

و   سـخت   شـرايط   را در چنـين   اش كـودكي   هاي سال  از بهترين  سال  عزيز، سه  هرايز

  ). سالگي 15  الي 12  هاي گذراند (سال  جانكاهي
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  ، فريـاد اطفـال   گرفـت  را فـرا   و مقاومـت   ، شـكيبايي  طالب ابي  دره  هاي او در سنگالخ

 چشيد را مي  گرسنگي  تلخ  طعم  كودكان ديگر  شنيد و خود نيز بسان را مي  شعب  ي گرسنه
)1(. 

   نداشت  پايان  لفاطمه  تلخ  روزهاي

چند   از اين  پس  گذرد كه مي  از آن  آيد، اميدوارانه  پيش  مشكالتي  آدمي  براي  معموالً وقتي

  يابـد، امـا انگـار ايـن     مـي   رهايي  مشكالت  اين كند و از مي  و سرور بر او روي  روز، فرَح

هـا   و سـختي   ها از مشـكالت  زودي  اين  كند و نبايد به نمي  صدق لفاطمه  رايب  قاعده

  مشـاهده   مّكـه   مشـركان   را از سـوي   و آزار پدر مهربانش  شكنجه  سال  هفت يابد؛  نجات

  و حـاال كـه    سـر گذاشـت    پشـت   شرايط  ترين را در سخت  طالب ابي  شعب  سال  كرد؛ سه

  و تلخـي   سـختي   شـدن   از تمام  و شادمان اند برگشته  شعب و خرسند از  خوشحال  همگي

نـوردد؛   را در نمـي   نوجوان  ي فاطمه  قلب  خوشحالي  اما اين و...،  اقتصادي  محاصره  دوران

  شود. مي رو  رو به  و عزيزش  مادر مهربان  دادن  ؛ از دست بزرگ  اي ضايعه با  چراكه

  

   مادر مهربان  و وفات  ل فاطمه

افـراد آنجـا را دچـار     از  بسـياري   بـود كـه    حـدي   بـه   طالب ابي  شعب  هاي ار و سختيفش

  اش واقعـي   پيامبر و حامي  ، عموي شعب  قرباني  نمود، اولين  و العالج  سخت  هاي مريضي

نمـود و    وفات  و پيري  خاطر كهولت  و به  شعب  خاطر مشكالت  به  بود، ايشان»  ابوطالب«

مـادر عزيـز    لكبـري   ي ، خديجـه  محاصـره   اين  دوم  . قرباني تنها گذاشت را �پيامبر 

  بود. ـاهللا عنها رضيـ زهرا   ي فاطمه

نمودار شد، اما دريغـا    شادكامي  ، اينك شعب  ي محاصره  سال  سه  هاي سختي  بعد از آن

عطـر    خواسـت  يمـ   ، تازه نداشت  دوامي ـاهللا عنها رضيـ   فاطمه  شادي  روزهاي  و دردا كه

ـ  رضـي ـ   ، خديجه مادر عزيزش  كند، كه  استشمام را  و شادي  انگيز آزادي دل   بـه  ـاهللا عنها

  . بود از دنيا رفت  كشيده  در شعب  كه  هايي سختي خاطر
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  بـود؛ چراكـه    دردنـاك  و  بسيار تلخ �اهللا  رسول  ، برايل از فاطمه  قبل  حادثه  اين

را  �پيـامبر    از منـزل   و خارج  در منزل  بود كه  بزرگ  شتيبانيوفادار و پ  همسري  خديجه

 ل، اما ديگر خديجـه  كاست بر او مي  قريشيان  و فشارهاي  ناراحتي كرد و از مي  تقويت

  زن  داد، آن مـي   دلـداري  را �پيامبر   شيرينش  با سخنان  همسر وفادار كه  ، ديگر آن نيست

  منـزل   مـديريت   كـه   بزرگواري  بانوي  كرد، آن مي  را تقويت � پيامبر  با مالش  كه  وفاداري

را  �و پيامبر   رفت لو... خديجه  داشت  عهده  را به  فرزندانش  تربيت و �اهللا   رسول

  . گذاشت  جاي  به  و غصه  از غم  با دنيايي

از   حاباصـ   بـين  در  هميشـه   بـود كـه    تلـخ  �اهللا  رسـول   بـراي   واقعـه   ايـن   قدري  به

ديگـر    بـا زنـي    نبـود كـه    راحـت   كرد و بعد از او برايش ياد مي لخديجه  هاي خوبي

و   سـختي   ، سـال  درد و رنـج   سـال  �اهللا  رسـول  » الحـزن   عـام «،  سال  كند، و اين  ازدواج

  و آزار يـاران   ، شـكنجه ل و خديجـه   ابوطالـب   ، رحلـت  و اندوه  حزن  ، سال مشكالت

  و...  از همرزمانش  زيادي  جمع  وطن  جالي ، نزديكش

  بسته دل  دختران  براي  بلكه نبود،  تلخ �پيامبر   تنها براي ـاهللا عنها رضيـ   خديجه  مرگ

گرفتنـد،   يـاد مـي   لچيزهـا را از خديجـه    خيلي  بايست هنوز مي  كه  مادر، دختراني  به

بود.   و جانكاه  بود، بسيار تلختر و عزيزتر  كوچك  همه از  كه لفاطمه  مخصوصاً براي

  بـاز هـم   پـذيرد و   ، پايـان  از شعب  آزادي  شادي  زودي  اين  به  نبود كه  باوركردني او  براي

  كرد؟!  مبارزه  الهي با تقدير  توان بايد كرد؟ مگر مي  شود، اما چه  او محزون  قلب

  

   بعد از مادرش  لفاطمه 

  مسـلمانان   تمـامي   بـراي   طور عمومي  به  بود كه  سال  ده، سيز مّكه  و جانكاه  سخت  دوران

  تحمـل   ؛ چراكه طور خصوصي  به �اهللا  رسول  بيت  اهل  فرسا بود و براي دردآور و طاقت

 نبـود.   آسـان   قـدر هـم   و نور بـود، آن   سراسر رحمت  كه  پيامبري  به  رساندن و آزار  اذيت

  بود. ها را شاهد سال  اين  تمامي لفاطمه
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و آزار   او شاهد اذيت بود،  حبشه  به  و هجرت  خواهرانش  و فراق  ! او شاهد دوري آري

  پـدر عزيـزش    ها از جانب ها و رنج سختي  بود، او شاهد تحمل  پدرش  به  قريشيان  رساني

  برد. مي  سعادت  سوي  او را به  بود كه  اش بر پدر گرامي  الهي  آيات  بود، او شاهد نزول

  اند. محكم  آياتش  كه  كتابي  داد، همان مي  گوش  كتاب  اين  او به

  . گرفت نيرو مي  داد، و از آن مي  گوش �اهللا  رسول  با صداي  آيات  تالوت  او به

را و   بـود. او تالشـش    و تبليـغ   پر خطر دعوت  در راه  پدرش  هاي فشاني او شاهد جان

  برابر كرد. ها چند تيناماليم  را در مقابل  صبرش  همچنين

  در كنـار پـدرش    جهـت   همين  به  دانست را مي  دين  در راه  و ثبات  استقامت  او پاداش

  نسـبت   و محبتش  عشق �پيامبر   شد كه مي  سبب  اقدامات  استوار ايستاد و اين  مانند كوه

  .)1( گردد چند برابر  فاطمه  به

  

   بزرگ  يها مسئوليت  سوي  به  و حركت  لفاطمه 

  تربيت  اما او در منزلي بود،  و تلخ  بسيار سخت  نوجوان  ي فاطمه  مادر براي  هر چند مرگ

و   پر از مسـئوليت   اي آينده  سوي  به  حركت از  ، دست از اين  خاطر مسايلي  به  بود كه  يافته

  نكشد، بلكـه   دست  جامعه  تمامي  به  اسالم  دين  و ابالغ  دعوت  حركت  ي از ادامه  همچنين

  نمايد.  تلقي  موفقيت  هاي قله  به  صعود و ترقي  هاي ها را پله ها و تلخي سختي  اين

و   محافظـت   از پـدرش   حيـات   ي لحظـه   تـا آخـرين    با خود عهد كرد كه ل فاطمه

و   مبر جس  قريشيان  از سوي  كه پدر را  هاي ، درد و رنج مادرش  جاي  نمايد، و به  پشتيباني

و   كوچـك   از نظـر جسـمي   لهر چند فاطمـه  بخشد،  شد، آالم وارد مي  نازنينش  روح

  و كمـك   رساندن  و در ياري  ، قوي از نظر تقوي  ، بزرگ يقين و  الغر بود، اما از نظر ايمان

تغيير كرد و   انگيزي طور بسيار شگفت  به  از زمان  برهه  بود. او در اين  بسيار صادق  پدرش

ـ بعـد از     روحـي   گـاه  تكيـه  و  معنـوي   پناهگـاه   نبود، اما بـه   بيش  نوجواني  ا وجود اينكهب

ـ  رضـي ـ   خديجه  همانند مادرش  بود، درست  شده  تبديل  پدرش  خداوند ـ براي   .ـاهللا عنها
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  ﴾29﴿      كند از خود دفاع مي لفاطمه 
 

 

 ها و دلسوزي  آن  سبب  به  مادر پدرش  دادند، يعني  لقب<� �a'!� T�O را  فاطمه ، علّت  همين  به

  را نيز فدا كند.  حاضر بود جانش  كه  فراوانش  هاي حمايت

بـا   �  حضـرت   ، آن ريخـت   خاك �اهللا   بر سر رسول  قريش  از مشركان  مردي  روزي

ـ  رضيـ زهرا   ي فاطمه  دخترش شد،  آلود وارد خانه  خاك  سر و لباس   طـرف   بـه  ـاهللا عنها

:  كـرد، گفـت   مـي   پـدر پـاك    و لباس  ر و صورتها را از س خاك  كه  پدر دويد و در حالي

  رسانند! مي  قتل  شما را به  مشركان  ! اين ترسم مي  خيلي

و او را   توسـت  پـدر   خداونـد پشـتيبان    كـه   نكـن   ! گريه دختر عزيزمداد:   جواب �پيامبر 

  . )1( كند مي  محافظت

  

  كند! مي  دفاع  از پدرش ل فاطمه

  سـوي   را بـه   و مـردم   ،اسـت   مخـالف   جاهليت  از عادات  بسياري با  كه  است  ديني  اسالم

كنـد، امـا كفـار و     مـي   دعـوت   قيامت واحد و روز  خداي  به  و ايمان  توحيد و يكتاپرستي

  جاهليـت   و فرهنـگ   با خرافات  كه  هايشان با َنْفس  برنامه  اين  ناسازگاري  علّت  به  مشركان

آوردنـد.    روي  و آزار ايشان  اذيت  به  را نپذيرفتند، بلكه �پيامبر   بودند، دعوت  خو گرفته

  مقاومـت   بخـش  الهـام  ـاهللا عنها رضي ـزهراء   ي فاطمه  براي  خانه  ، محيط لحظات  از همين

  بود.  موحدان  راستين

  يهاي رسيد، شكنجه مي �پيامبر   ي خانه  ، به اصحاب  ي از شكنجه  تازه  خبري  هر لحظه

  وحشـت   هـا بـه   ددمـنش   از آن  كرد و انسانيت مي  سيخ  انسان  آنها مو را بر بدن  شنيدن  كه

، خبر از » أرت  بن  َخباب»  مقاومت  ، خبر فريادهاي»ياسر«، » سميه»  خبر از شهادت افتاد، مي

  حتـي   گـاه  هـا و...  در زير شـكنجه  او» اَحد اَحد»  و نداي»  حبشي  بالل»  ها بر پشت تازيانه

درد   را بـه   خانـدان   ايـن   مهربـان   رسـيد و قلـب   مي  گوش  به  شدگان شكنجه  ي ناله  صداي

  .)2(بود  اش و خانواده �پيامبر   و آزارها متوجه تهديدها  هم  آورد، گاه مي
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  كند از خود دفاع مي لفاطمه      ﴾30﴿

 

  هـاي  در كتـاب   زيـادي   هـاي  نمونه �  پيامبر اكرم  و روحي  جسمي  ي در مورد شكنجه

  اسـت   نيز مرتبط لزهرا  ي فاطمه  به  كه  اي اند، در اينجا نمونه شده  نقل  و حديث  سيره

  : كنيم مي  نقل

،  قريش  توسط  و آزار پدرش  ، از اذيت و سال  سن  كم  نوجوان  اين لزهرا  ي فاطمه

بيشـتر    از هر كس  پدر عزيزش  چراكه آمد؛ درد مي  به  و كوچكش  پاك  برد و قلب مي  رنج

  بود.  دو طرفه  و محبت  عالقه  و اين  داشت مي  ا دوستاو ر

 �اهللا  رسـول   فـداي  دنيا را  تمام  تنها خود را بلكه  نه  كرد كه آرزو مي  مخلص  ي فاطمه

  . كنيم  را نگاه  دهنده  تكان  ي صحنه  از اين  اي نمونه  بكند. با هم

  كنـد، بـه    نزديـك   قريش  و سران  زرگانب  را به  خودش  اينكه  براي»  طمعي  ابي  عقبة بن«

  . پرداخت �و آزار پيامبر   اذيت

  كند:  مي  نقل  را برايمان  قصه  اين �مسعود   عبداهللا بن

  نشسـته   نزديكي  نيز در آن  و همفكرانش  نماز بود، ابوجهل  مشغول  در كنار كعبه �پيامبر 
بيـاورد و   را  فـالن  بنـي   حيوانـات  )1( اسـالء   حاضر است  كسي  از آنها گفتند: چه  بودند، بعضي

خـاطر    به  حيوان  از شكم  قسمت  او بياندازد (اين  رود بر روي مي  سجده  محمد به  كه  هنگامي
  ). است  و كثيف معموالً بد بو  و... در آن  خون  شدن  و جمع  در آن  حيوان  ي بچه  گرفتن  جاي

 كرد، منتظر ماند تـا   آمادگي  كار اعالم  اين  انجام  ) براي عيطم أبي  بن  (عقبه  آنان  ترين شقي

، اما  ديدم  خودم  با چشمان  (من  انداخت  سر و گردنش  را بر روي  ، آن رفت  سجده  به �پيامبر 
  با صـداي   رو سياه  )، مشركان بودم  شده  منع � پيامبر  از جانب  چون  بكنم  كاري  توانستم نمي

  ي و بـر سـر و شـانه    كردند مي  پرت  هم  سوي  ، خود را به خنده  زدند و از شدت  خندهبلند زير 
  را بلنـد كنـد، تـا اينكـه      مباركش سر  توانست ماند و نمي  در سجده �كوبيدند. پيامبر  مي  هم

  بـار و قلبـي   اشـك   چشماني (با  نوجوان  ي برد، فاطمه  لفاطمه  سريعاً خبر را براي  كنيزي
، پيـامبر   برداشـت   عزيـزش   بابـاي   ها را از سـر و گـردن   پوست  آمد و آن  دوان  ) دوان ونمحز

را   بار فرمود: پروردگارا! قـريش   ) سه اندوهگين  را بلند كرد و (با دلي  سرش  و مهرباني  رحمت

                                                 

قـرار    در آن  انسـان   جنـين   كـه   مشـيمه   گويـد: همـان   حجر مـي   . ابن جنين  پرده  معني  به  السلي  اسالء: جمع -1
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  ﴾31﴿      كند از خود دفاع مي لفاطمه 
 

 

  بـن   و شـيبه   ، عتبـه  خداوندا! ابوجهل برد و فرمود:  را نام  از آنان  . و بعضي كنم تو واگذار مي  به
  را از آنـان   حقم  كه  سپارم تو مي  را به  معيط أبي  بن  و عقبه  خلف  بن  ، أميه عتبه  ، وليد بن ربيعه

  ، قسـم  ام كـرده   را فراموش  اسمش  اآلن  را نيز فرمود كه  گويد: و نفر هفتمي مي  ! راوي بگيري
بود، در   گرفته  نام �اهللا  رسول  كه  افرادي  ناي  ، تمامي اوست  در دست  جانم  كه  پروردگاري  به

  .)1( شدند  بدر سرنگون  جنگ

كـار    كـرد، و ايـن   او را صـادر   دسـتور كشـتن   �اسير شد، پيامبر »  معيط أبي  بن  عقبه«

  زدن  گـردن   فرمـان   اجراي  در هنگام �  علي  شد. حضرت  عملي �  علي  حضرت  توسط

  .)2(جهنم  ؟ پيامبر فرمود: آتش است  ملعون  در انتظار اين  كسي  فرمود: چه  مشرك  اين

   

                                                 

 اند. كرده  را روايت  آن  و مسلم  بخاري -1

 است.  كرده  را روايت  آن  طبراني -2





   دوم  بخش

   تا ازدواج  از هجرت ل زهراء  ي فاطمه

   

   هجرت  در راه ل فاطمه 

،  يافـت  مـي   شـدت   يـارانش  و �بـر پيـامبر     مّكـه   هر روز فشار و آزار كفـار و مشـركان  

ـ  رضي ـ  و خديجه  ابوطالب  از وفات  مخصوصاً پس   اصـلي   هـاي  از پشـتيبان   كـه ـ اهللا عنها

خواهـد   پروردگار مي  كه  است  ديني  ، همان اسالم  بودند، اما دين نفوذ  و صاحب �پيامبر 

بر اثـر    علّت  همين  ، به است  مقبول  نزد او تعالي  كه  است  ديني  سازد، و همان  غالب را  آن

نفـوذ    مّكه  از مرزهاي  خارج  به  دعوتش  بلكه رود، نمي  از بين  قريش  فشار كفار و مشركان

تـر بـر سـر     پـيش   كـه   هايي بود، همان  خود كشانده  سوي  را به»  يثرب«از   و مردماني  كرده

  ديـن   ايـن   بركـت   پرداختند، حاال به مي  ريزي و خون  جنگ  به  هم ها با ، سال جزيي  مسايل

  و يـارانش  �پيـامبر   از  برند. آنان سر مي  وزگار بهر  و آرامش  در آسايش  ساز، با هم انسان

  عبـادت   بـه   دور از فشـار قريشـيان    و بـه   آرامش بيايند و در»  يثرب»  نمودند تا به  دعوت

  شوند.  پروردگار مشغول

  و فـرد فـرد بـه     گـروه   ، گروه صادر شد و اصحاب  هجرت  ي اجازه  بود كه  هنگام  اين

  د.شدن  پناهنده»  يثرب«

  اين  براي  دستور رسيد كه شد و  داده  هجرت  اجازه �اهللا   خود رسول  به  از مدتي  پس

  را بگذارد. � علي  خويش  كند و بر جاي  انتخاب همسفر  عنوان  را به �سفر ابوبكر 

زهـرا و    ي فاطمـه   وقـت   اين شدند و در  هجرت  ي آماده �ابوبكر   همراه  به �پيامبر 

  بودند.  مانده �پيامبر   در بيت  كلثوم اُم  خواهرش

   

   بزرگ  اي و جايزه  سخت  امتحاني

را  �  علـي   حضـرت   جهانيـان  پروردگـار  �  و ابوبكر صديق �پيامبر   هجرت  در شب

  جـان   و قرار دادن �در بستر پيامبر   خوابيدن  داد و آن قرار  و سخت  بزرگ  مورد امتحاني

  كشـته  او  ظـاهري   محاسـبات   تمـام   براسـاس   كه  شب  بود. آن  اخالص  ي كفه در  عزيزش



  كند از خود دفاع مي لفاطمه      ﴾34﴿

 

  در بسـتر شـهادت   و  رفـت   مـرگ   اسـتقبال   بـر اهللا بـه    و توكل  با ايمان  شد، اما باز هم مي

  خوابيد. 

فداكار،   جوان  چنين  زهرا را نصيب  ي ، فاطمه كار بزرگ  اين  ي جايزه  عنوان  خداوند به

  كرد.  و پاكي  صادق

   

   مدينه  به  و هجرت  لفاطمه

  منتظـر رسـيدن   ل فاطمـه  بـود،   رسـيده   مدينه  كيلومتري 6ُقبا در   ي منطقه  به �پيامبر 

  ها و روزهـا بـه   . ساعت عزيز و مهربانش  آن  از وضعيت  پدر و باخبر شدن  از سوي  پيكي

  رسـيد كـه    روز فرمـان   از سه  پس  شد، تا اينكه مي  سپري  ظالمان  ظلم  درازي  و به  سختي

  كـه   اي فاطمـه   ، براي است  زيبايي  ي لحظه  بشتابند، چه �پيامبر   سوي  به  كلثوم و اُم  فاطمه

  كند.  گريه  خواست مي  خوشحالي  ، از فرط است  را نديده  پدر عزيزش  است  مدتي

برگردانـد، و    صـاحبانش   را به  مردم  هاي امانت �دستور پيامبر   طبق �  علي  حضرت

و   أسد را سوار بر شتر كرده  بنت  فاطمه  مادرش و  كلثوم  زهرا، اُم  ي روز، فاطمه  از سه  پس

   .)1( تاختند  مدينه  سوي  به

و   كـودكي   دوران  كـه   و زادگـاهش   محبـوب   ي از مّكـه  ـاهللا عنها رضيـ زهرا   ي فاطمه

و   پــدرش  بــه  و بــا عشــق كــرد  فظيبــود، خــداحا  نمــوده  را در آنجــا ســپري  نوجــواني

سـر    را پشـت   اش چيـز مـورد عالقـه    ، هـر  او و ديـدارش   بـه   پيوستن  براي  شماري لحظه

  . انداخت مي

پـدر    رخسار نوراني ، و خواهرش  ، فاطمه ـ مدينه مكه  كيلومتري 500مسير   از طي  پس

  خـاطر ظلـم    به  كه  پدر عزيزيزدند؛   بوسه  و بر سر و صورتش  كرده  را مشاهده  عزيزشان

  فراوان  هاي سختي  از تحمل  و پس  گذاشته  جاي  را به  زادگاهش ، مشركان  و شرك  ظالمان

  بود.  آمده  مدينه  به
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  ﴾35﴿      كند از خود دفاع مي لفاطمه 
 

 

نيز   مادرشان  جاي  و به  گرفته  را در آغوش  عزيزان  اين �پيامبر   كه  زيبايي  لحظات  چه

  سـوزان   را در زير آفتاب  سفر پانصد كيلومتري  رنج  علت  ينهم  كند. به مي  محبت  آنان  به

  سپردند.  فراموشي  ، به عربستان

  بابـا! دسـت    كـدام   هـم   بابـا! آن   بـر سـيماي    پدر! بوسه  كدام  هم  پدر! آن  ! آغوش آري

  آنكـه   سرور كائنات �اهللا  رسول ! محمد محبوب  كدام  هم  ! آن محبوب  در دستان  گذاشتن

و   غبـار قلـب    نگـاهش  نيم  ، آنكه است  و روحي  جسمي  دردهاي  تمام  درمان  نگاهش  يك

در   گذاشـتن   و دسـت   ! مالقـات  ، آري افزاسـت  روح  گرمش  َنَفس  زدايد، آنكه مي را  درون

  به  را از تن  خستگي  ، هر نوع مهرباني پدر  چنين  در آغوش  و آرميدن  عزيزي  چنين  دستان

  كرد.  زهرا را آرام  ي فاطمه  طور كه  كند، همان يدر م

   

  برد؟  مدينه  را به  لفاطمه  كسي  چه

  نقـل  �  علـي   حضـرت   همراهي  به ـاهللا عنها رضيـ زهرا   ي فاطمه  در مورد هجرت  آنچه

  اهـل  � علـي   خود حضـرت   در مورد هجرت  بود، البته  تشيع  اهل  برادران  گرديد، ديدگاه

خود  و در ُقبا  ها را ادا كرده روز امانت  شبانه  از سه  پس  را دارند كه  نظريه  يز همينن  سنت

  . فاطمه  همراه  رساند، اما نه �پيامبر   را به

  ي مدينـه   به �اهللا   رسول از ورود  ، پس اينكه  است  سنت  اهل  ي همه  مورد اتفاق  آنچه

  زيـدبن »  اش پسـر خوانـده    بـه  �ها، پيامبر  حجره  و ساختن  مسجد نبوي  و احداث  منوره

  المؤمنين ام« بروند و  مكه  بود، دستور داد به  ايشان  ي آزاد شده  غالم  كه»  ابورافع« و»  حارثه

  بياورند.  مدينه  را با خود به  أيمن  زهرا و اُم  ي ، فاطمه كلثوم  ، اُم» سوده

عبـداهللا دسـتور     پسرش  سفر به  ي و وسيله  پول  مقداري  نيز با دادن � ابوبكر  همزمان

را نيـز    �بياورنـد، طلحـه    مدينـه   را به ل و عايشه � ، همسر ابوبكر رومان  داد تا اُم

   .)1( دادند  از آنان  و مراقبت  دستور همراهي

  

  

                                                 

 . سنت  اهل  تواريخ  ي و بقيه 184  : ص ، محمد برهان الرسول  نساء حول -1



  كند از خود دفاع مي لفاطمه      ﴾36﴿

 

  ل زهرا  ي فاطمه  ازدواج

هـا   و سـختي   مشكالت از  اندكي آمد،  مدينه  به ـاهللا عنها رضيـ زهرا   ي فاطمه  كه  هنگامي

  سر آمد.  موقتاً به  و اندوهش  حزن  و دوران  گرفت  فاصله

  كند و بـراي   با او ازدواج  خواست مي  بود، هر كسي  رسيده  ازدواج  سن  به ل فاطمه

،  و آخـرين   دختر، دختر سيد اولين  اين  خاطر اينكه  به  شد؛ يكي مي  ديده  كار دو علّت  اين

شـمار    بـه   صـحابه   استاد و پـدر مشـفق    بود كه �  مصطفي محمد  حضرت  رور كائناتس

از   دهـه  دو  زهـرا در ايـن    ي فاطمـه   كـه   هـايي  و شايستگي  خاطر كماالت  ، به دوم آمد. مي

  ي نظير خديجه و كم  دلسوزانه  هاي بود و نيز تربيت  كرده  كسب �اهللا  ، از رسول اش زندگي

  خاصـي   هـاي  از ويژگـي   روزي  آن  ي جامعـه   زنان  خود در ميان  كه ـاهللا عنها رضيـ   كبري

  برخوردار بود.

و   شـرف   همه  اين  نمايد و به  ازدواج لبا فاطمه  داشت  دوست  در مدينه  هر مردي

  يابد.  دست �اهللا   با رسول  و قرابت  بزرگواري

   

   ل فاطمه  خواستگاران  ترين برجسته

  شـكلي   بـه   كـدام  هـر   شدند كـه   قدم پيش ل از فاطمه  خواستگاري  براي  ياديافراد ز

  بر كـف   و جان  نزديك  ياران  به  توان مي افراد  اين  ترين شنيدند، اما از مهم رد را مي  جواب

كـرد    اشـاره  �  عوف  بن  و عبدالرحمن  ، عمر فاروق ابوبكر صديق  همچون �اهللا   رسول

بـود   مي �اهللا   رسول  جاي  به  نبود و هر فرد ديگري  كار آساني  آنان  به  دادن رد  جواب  كه

را  �  عايشـه   تازگي  به  مخصوصاً اينكه و � ابوبكر  هاي فشاني و جان  خاطر احسانات  به

تقدير الهـي چيـز   داد، اما  رد نمي  شد و جواب مي  تسليم بود، شايد  او در آورده  ازدواج  به

  !مي خواستديگري 

  

  لاز فاطمه  خواستگاري  براي �  علي  به ك پيشنهاد ابوبكر و عمر

  آنـان   بـراي   ازدواج  ايـن   كه ديدند �اهللا   رسول  از وزراي  دو تن كابوبكر و عمر   وقتي

در   نحـوي   بـه   كـه  �اهللا   رسـول   وزير محبـوب  چهار  از ميان  ، خواستند كه نيست  ممكن
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بود،  راشد او خواهند  ي چهار وزير و خليفه �  چهار يار نبي  سرّ كه  اين  ها هم وقت  همان

تواند  نمي  پس دارد،  را در نكاح ل كلثوم  ، اُم � ديدند، عثمان  كرد، آنان مي  خودنمايي

و   خـويش   يـار چهـارم    سمت  به  شان ذهن  جهت  همين  باشد. به  را نيز داشته ل فاطمه

  . رفت �  مرتضي  علي  عنيي  شان همسنگر قديمي

  حضرت  به  نسبت كابوبكر و عمر   و صداقت  و شفقت  بر دلسوزي  داللت  اقدام  اين

   .)1(ند ا كرده  را نقل  آن  و سني  شيعه  هاي كتاب  كه  اي دارد، مسئله �  علي

رفتنـد و در   �  علي  حضرت نزد �معاذ   و سعدبن  ، عمر فاروق ابوبكر صديق  روزي

  كردند.  تشويق او را ل  از فاطمه  ورد خواستگاريم

 �اهللا  با رسول  خويشاونديش و  ، قرابت او در اسالم  در مورد سبقت �عمر   حضرت

  ، سـخن  قـرار داده   بيتش  او را جزو اهل  كه  تا حدي � پيامبر  در قلب  محبتش  و همچنين

  . گفت

برو و در امـر   �نزد پيامبر  زودتر  چههر   نظر من  فرمود: به �  ابوبكر صديق  حضرت

   .)2( است  من  كار آرزوي  نيز فرمود: اين �  علي  . حضرت كن  تعجيل  خواستگاري

  

  رود مي  لفاطمه  خواستگاري  براي �  علي

) را در ارشاد ك (ابوبكر و عمر  شيخين  و دلسوزي  صداقت �  علي  حضرت  كه  هنگامي

  سـوي   به  كرد، با عجله  مشاهده ل از فاطمه  كردن  گاريدر مورد خواست  و راهنمايش

  سوي  و با ذكر و دعا به  تميزتر پوشيده  هاي صفا داد و لباس  و سر و صورتي  شتافت  خانه

  نهاد.  گام �پيامبر   منزل

 �پيـامبر   شد، نزديك  داده ورود  او اذن  ، به ورود خواست  و اجازه  كرده  سالم �  علي

  شـده   سـرخ   اش ، چهـره  فراوان  و حياي  از خجالتي ، نشست  عجيبي  با حيا و شرم و  رفت
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 �پيـامبر    بگويد، تا اينكه  چيزي  ماند، او نتوانست  و ساكت  انداخت زير  را به  بود، سرش

  پرسيد: 

  !» را بزن  دلت  ! حرف نكش  ؟! خجالت اي آمده  خاطر نيازي  ! آيا به پسر ابوطالب  اي«

  گشود:   سخن  به  لب �  يعل

  پـرورش   ، بـا مهرتـان   ام شده  شما بزرگ  در منزل  باد! من  فدايت  اهللا! پدر و مادرم يا رسول
  وجـودت   از فـيض  نموديـد،   كوشش  در تربيتم  تر و نيكوتر از هر پدر و مادري ، مهربان ام يافته
ـ    رسول  ، اي يافتم  و هدايت  ها برده بهره   دو سـرايم   ي سـرمايه   پروردگـار كـه    هخدا! سـوگند ب
  . تويي

)  اسـت   داده  كمـك   ي وعـده   بر پروردگار كه  ، اما با توكّل ندارم  دنيا چيزي  (هر چند از مال
  و...   ام گرفته  ازدواج  به  تصميم

  پيشـاني  و  از صـورت   و حيـا، عـرق    و شـرم   رويي  بر سرخ  افزون  لحظه  (در اين

  گويد:) مي  خفيف  و صداي  و آرام  گيرد و با گير زبان مي  چكيدن �  علي

  . است  شده  نصيبم  بزرگي  درآوريد، سعادت  عقدم  را به  باشد و فاطمه  اگر مصلحت

  بگزار از فاطمه بپرسم... تا اينكه ازدواج صورت  :ندشد و فرمود  خوشحال �پيامبر 

  .)1( گرفت

  

   بهشت  سرور زنان  ي مهريه

پيشـنهاد و نيـز     ي مـورد نتيجـه   و در  رفته �نزد پيامبر   دوباره �  علي  ، حضرتروز بعد

  كرد.  عقد سؤال  تاريخ

و   نمـوده   مشورت  علي در مورد پيشنهاد ـاهللا عنها رضيـ   با فاطمه  از آن  قبل �پيامبر 

  ؟ در آورم  عقد علي  تو را به  دهي مي  آيا اجازهنظر او را جويا شد و فرمود: 

زيـر نظـر     كـه   جواني ، شناخت مي  كودكي  را از دوران  علي  كه ـاهللا عنها رضيـ   فاطمه

  ي را در كفـه   عزيـزش   جـان   هجرت  در شب  كه  صادقي  بود، جوان  يافته  تربيت �پيامبر 

  خـوب   خيلـي   ! فاطمـه  نمـود. آري  �پيامبر   را به  خدمت  ترين بزرگ و  گذاشت  اخالص
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  روي  از آن  فاطمـه   نباشـد؟! چگونـه    راضـي   وصـلت   ايـن   ، چـرا بـه   شـناخت  را مي  علي

  كـه   اش قلبـي   خواسـت   توانسـت  ماند، و نمـي   و حيا ساكت  خاطر شرم  او به گرداند؟! مي

باشـد، از خـود     نارضـايتي  از  ناشي  كه  كند، اما حركتي  پيوند بود را مطرح  اين  به  رضايت

  بروز نداد.

  به  شد كه  و متوجه  دريافت را  زهرا رضايتش  ي فاطمه  پر صالبت  در سكوت �پيامبر 

  دارد.  قلبي  كار تمايل  اين  بر انجام  وگرنه گويد نمي  و حيا لفظاً چيزي  خاطر شرم

كرد   علي  رو به  خوشحال مسرور و  و با قلبي  و بشاش  نوراني  اي با چهره �اهللا   رسول

  و فرمود:

  ؟ داري  و مهر همسرت  ازدواج  مراسم  براي  آيا چيزي

  اهللا و رسـول   محبـت  جـز   كـه   و دريافـت   را نگريست  ، خويشتن تمام  با صداقت  علي

، غيـر از   دانـي  مرا مي  وضعيت  اهللا! خودت  رسول ياداد:   ندارد، جواب  در بساط  چيزي �اهللا

  ! ندارم  اي ، سرمايه و شمشيرم  شتر ماده  يك

كـار    را چـه   آن ! تو بخشـيديم   بدر به  از غنايم  كه )1( زرهي  آن  پسفرمود:  �اهللا   رسول

  ؟ كردي

  . را دارم  هنوز آن داد:  جواب  علي

و   قـرار دهـيم    را بياور تا مهـر فاطمـه    و پولش  را بفروش  برو همان  پسفرمود:  �پيامبر 

  . مهيا نماييم  عروسي  اسباب

  . رفت مي  بازار شتابان  سوي  و به  را برداشته  جنگي  ، زره و خوشحال  ، شادان جوان  علي

و   شـمرده   غنيمـت  را  بـود، فرصـت    از مـاجرا خبـردار شـده     كـه  �  عثمـان   حضرت

زاهـد و    اظهار نمايـد و علـي   ك فاطمه و  علي  به  را نسبت  اش و عالقه  ، محبت خواست

:  كـرد و گفـت    جلوگيري  در بازار مدينه  آن  ي عرضه زا  علّت  همين  كند، به  فقير را كمك

  . خرم از تو مي  قيمتي هر  را به  آن  ! من علي  اي

                                                 

  از ضـربات   جلـوگيري   ها براي جنگ بافتند و در مي  هم  به  فوالدي  هاي با حلقه  بود كه  : لباسي جنگي  زره -1
  بـدر بـه    گجنـ   از غنـايم   شـتر و شمشـيري    همـراه   زره  ايـن  كردنـد،  مي  تن  به  دشمن  شمشير و تير و نيزه

 رسيد. �  علي  حضرت
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  عنوان  را به  زره  همان  ، دوباره از معامله  و پس  خريده  از علي  درهم 470را با   نهايتاً آن

  داد.  پس �  علي  حضرت  به  هديه

  همديگر. با  راشدين  خلفاي  صميمي  تباطاز ار  ديگري  ي صحنه  هم  اين

  را بـه   پيامبر مقدارينمود،  �اهللا   رسول  تقديم  مهر فاطمه  عنوان  ها را به پول �  علي

  و تزيينـي   بـويي   خـوش   و وسايل  بازار رفته  داد تا به )1( )� اهللا رسول  (مؤذنحبشي   بالل

  را خريـداري   عروسـي   وسايل  فاطمه  داد تا براي  مهسل  اُم  به  را هم  نمايد، و مقداري  تهيه

   .)2( كند

و   حضـور داشـته   �پيـامبر    در منزل  هنگام  در اين ـاهللا عنها رضيـ   سلمه  (هر چند اُم

از   نظـر برخـي    ، امـا طبـق   اسـت   بازار فرستاده  به  جهيزيه  ي تهيه  او را براي �اهللا   رسول

 و نيـز   خويشـاوندي   ي خـاطر رابطـه    و به  نبوده �همسر پيامبر   وقت  او در اين  مورخان

  چهـارم   در سـال   ايشـان  كرد، و آمد مي  رفت  آنان  منزل  به �اهللا   رسول  شديد به  ي عالقه

  در آمد و راهي �عقد پيامبر   عبداالسد) به  بن  (ابوسلمه  شوهرش  از شهادت  پس  هجري

  هجـري   دوم  سـال  ك  و علي  فاطمه  عقد و عروسي  مراسم  هك  حالي پيامبر شد، در  منزل

  .) است  شده برگزار

  مسـلمانان   بـين  »مهرالسـنة «  عنوان  بود به  نقره  درهم 500حدوداً   كه  مقدار مهريه  اين

  كردند، از اين  ازدواج  بعد از فاطمه  كه �پيامبر   همسران  اغلب  ي ، زيرا مهريه يافت  رواج

  بود.  ل روز، مهر فاطمه  آن  دختران  ازدواج  مهريه  و مبناي . راتر نرفتحد ف

  و نيـز محبـت   �  از پيـامبر اكـرم    و پيروي  تبعيت  ادعاي  كه  دارد كساني  آن  جاي  پس

  ي را سـرلوحه   ها نيز عملكـرد آنـان   زمينه  را دارند، در اين ـاهللا عنها رضيـ زهراء   ي فاطمه

  قرار دهند.  كار خويش

   

                                                 

را   فاطمـه   ي داد تـا جهيزيـه    و بـالل   سلمان  ها را به پول �: پيامبر  كه  است  آمده  تشيع  اهل  منابع  در بعضي -1
مـأمور    عنـوان   بـه   ، بالل سنت  اهل  ). اما در اكثر منابع43  زهرا: نصيرپور، ص  فاطمه  كنند. (زندگاني  تهيه

 . است  شده  سپرده  سلمه  اُم  به  عروسي  وسايل  ي و كار تهيه  شده  معرفي  تخريد عطريا
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  �  دختر پيامبر اعظم  ي جهيزيه 

 �اهللا  زهرا، دختر رسول  ي برود، فاطمه  بخت  خانه  به  قرار است  كه  دختري  با وجود اينكه

؟ آيـا پيـامبر    چيست  دختري  چنين  ي جهيزيه  كه  باشد، اما بنگريم مي  بهشت  و سرور زنان

  پرداخـت  و داد و فرياد  اعتراض  به  رد؟ آيا فاطمهگرفتار ك  و بدهي  بار وام خود را زير �

  بشـريت   ي دختر رهبر جامعـه   كه  نمود؟ در حالي  اظهار ناخرسندي  جهيزيه  نوع  و از اين

و   تهيـه   فاطمـه   براي  كه  اي بود! جهيزيه  اختيار پدرش در  المال بيت  تمام  كه  بود؟ در حالي

  بودند از:  بارتشد ع  فرستاده  علي  ي خانه  به

  . چوبي  عدد تخت  ـ يك1

را از   و ديگـري  گوسـفند   را از پشـم   يكي  كه  مصري  كتان  با روكش  ـ دو عدد ُتشك2

  بودند.  خرما پر كرده  ليف

  بود.  پر شده  از پشم  كه  چرم  ـ چهار بالش3

  حصير.  تخته  ـ يك4

  . مويين  اي ـ پرده5

  . بزرگ  ـ طشت6

  . آب  ـ مشك7

  شير.  براي  چوبي  ـ كاسه8

  ). (ابريق  ـ آفتابه9

  . سفالين  ـ دو عدد كوزه10

  . مسي  ـ چند ظرف11

  . )1( دستي  ـ آسياب12

  شـدند، چهـار تكـه     خريـداري   جهيزيه  عنوان  و به  منزل  براي  كه  وسايل  از اين  جداي

  شد:  خريداريـ اهللا عنها رضي ـزهرا   خود حضرت  براي  شخصي  وسايل
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  . اي دستبند نقره  . يك چادر مشكي  . يك عدد روسري  بلند. يك  عدد پيراهن  يك

و   سلمه  را اُم  جهيزيه  خريد اين  مسئول  سنت  اهل  شد، راويان  قبالً گفته  كه  گونه  همان

  است  درست  هر دو نظريه  نظر نگارنده  به اند، اما كرده  معرفي  و سلمان  ، بالل شيعه  راويان

  : كه  شكل  اين  به

  شد، بـالل   برده  نام  كه  منزل  وسايل  ها و همچنين بويي و خوش  خريد عطريات  مسئول

و   ماننـد لبـاس    شخصـي   وسـايل  خريـد   اند، و مسـئول  بوده ك فارسي  و سلمان  حبشي

  . است  بوده لسلمه  ، اُم زنانه  وسايل

بـر    حضـرت   حضـور آن  را در  ار برگشتند و جهيزيـه از باز �پيامبر   ياران  كه  هنگامي

  از چشـمان   اشـك   ، و گوهرهـاي  نگريسـت  آنهـا   سـوي   بـه  �خدا   نهادند، رسول  زمين

  بـه   ، زبـان  برداشت  آسمان  سر به  گاه لغزيد، آن  هايش بر گونه  و آرام  سرازير شده  مباركش

  (فاطمـه   است  سفالين  شان بيشتر ظروف  كه  كساني  پروردگارا! در زندگيفرمود:  دعا گشود و

  . )1( قرار ده  بركت ) و علي

   

  ك  و علي  عقد فاطمه  مراسم

  گويد: مي �اهللا   رسول  خادم �  أنس

و فرمود: بـرو و    زده مرا صدا �) پيامبر  از فاطمه  (علي  چند روز بعد از خواستگاري«

،  عفـان   بـن   ، عثمـان  خطاب  ، عمربن صديق وبكر؛ اب كن  ) دعوت مراسم  افراد را (براي  اين

  از انصار و...  ، زبير و جمعي ، طلحه وقاص  ابي  سعدبن ، عوف  بن  عبدالرحمن

كردنـد    اجتمـاع  گفتنـد و   را لبيـك  �اهللا   رسـول   دعـوت   ، همگي كردم  آنها را دعوت

  ). است  گرفته  در مسجد صورت  اجتماع  (ظاهراً اين

بود  �اهللا   رسول ، و فاطمه  بود، عاقد علي ك  و علي  عقد فاطمه  ي جلسه،  جلسه  اين

  فرمود:  عقد را قرائت  ي خطبه  كلمات  با اين  كه
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  قـدرتش   سـبب   ، و بـه  شـكرگزاري   هايش نعمت  سبب  به  كه  مر خداوندي  شكر و سپاس

دارنـد.    از او هـراس   و قدرتش  عذاب  سبب  ، و به برداري فرمان  سلطنتش  سبب  ، و به عبادت

  كامـل   بـا قـدرت    كه  كسي  همان شود، ياجرا م  و زمين  در آسمان  امر و دستوراتش  كه  كسي

  به  دينش  سبب  را ممتاز گرداند، و به  آنان  احكامش  ي وسيله  را آفريد، و به  مخلوقات  خويش

  . داشت  را گرامي  ، آنان آنان  ميان  به �محمد  پيامبرش  فرستادن بخشيد، و با  عزّت  آنان

ـ   سـبب  را  ، پيوند و ازدواج بسيار است  متشو عظ  با بركت  نامش  كه  است  اهللا ذاتي د پيون

  آن  ي واسـطه   بـه   كـه   داده قرار  فراوان  و خيري  عادالنه  ميو حك  واجب  را امري  و آن  نسب

از گوينـد    كـه   ، گويد پروردگـاري  است  نموده  ملزم  را بر آن  و مردمان  را مستحكم  ارتباطات

  : عزيزتر و بزرگوارتر است

) ذكـور و   گروه (دو  را به  و ايشان  است  ها را آفريده ) انسان (مني  از آب  كه  وند استخدا«

  .»و هست  بخواهد) توانا بوده  هر چه  (بر انجام  و پروردگار تو همواره  است  كرده  تبديل  اناث
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هـر    ياجـرا   ، براي تقدير اوست  به  منوط  آن  شود و اجراي پروردگار اجرا مي  فرمان  پس

  ثبـت   در آن  كه  كتابي  زماني هر  ، و براي هر تقدير، زماني  وجود دارد، و براي  تقديري  فرماني

  را بخواهـد ثابـت    كنـد و آنچـه   محـو مـي    بخواهد از كتاب  را كه  ، پروردگار آنچه است  شده

  . نزد پروردگار است  الكتاب  گرداند و ام مي

، اگر  آورم درمي عقد علي  به  نقره  مثقال 400  مقابلرا در  اطمهف  كه  شما را شاهد كردم  ....

  پروردگـار پراكنـدگي    ، پـس  الزم  اي پايدار و فريضه  سنتي  باشد. براساس  راضي  اين  به  علي

را   آنان را پيروز گرداند، و  شان فرمايد، و نسل  نازل  بركت  شان كند، و در زندگي  جمع را  آنان

را و از   سـخنم   ايـن   گويم بگرداند! مي  امت  امنيت  و سبب  حكمت  و منابع  رحمت  هاي وسيله

  . خواهم مي  خود و شما آمرزش  پروردگار براي

  نقـره   مثقال 400  را در مقابل  فاطمه  كرد و فرمود:   نگاه  علي  زيبا به  با تبسمي �پيامبر 

  ؟! هستي  ، آيا راضي در آورم  عقدت  به

  . هستم  اهللا! راضي  يا رسول  بله:  گفت �  علي

  علـي   متوجـه   گـردد. همـه    توزيـع   خرما و شيريني  مهمانان  دستور داد تا بين �پيامبر 

  آورد كـه   جاي  را به  پروردگارش  شكر و سپاس افتاد و  سجده  به �  علي  بودند. حضرت

  فرمود:  او  به �سر را بلند كرد. پيامبر   بود، سپس  كرده  انتخاب  مبارك امر  اين  او را براي

O: RE � ,svQ�~ �� R yN�!� ,s
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گرداند، و بر شماها  را پيروز  تان كند، و تالش  جمع  ) در كنار هم خداوند شما را (با محبت

  وجود آورد.  شما بهرا از   و فراوان  پاك  فرمايد، و نسلي  نازل  بركت

  بود، گويد:   حكايت  اين  راوي  كه  أنس

 وجـود   را بـه   و فـراوان   پـاكيزه   جمعـي   خداوند از آنان  كه  حقيقت  پروردگار، به  سوگند به«

   ). و حسين  اوالد حسن  به  (اشاره )1(»آورد
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سـيد انبيـا و    �اهللا  رسول  كه  وجود نيايد در حالي  به  از آنان  زياد و پاكي  نسل  چگونه

  اند! گفته  آمين �  كرام  ي و صحابه  دعا كرده  مرسلين

و شـوهر    زن  اين  كه  وجود نيايد در حالي  به  مبارك  نسلي  از آنان  كه  است  مگر ممكن

  بودند!  هستي  افراد عالم  و با تقواترين  ترين پاك  ي از جمله

   

   عروسي  مراسم

  ازدواج  صـادقانه   كـه   ، جوانـاني  داده  نـور وعـده    ي توانا در سوره پروردگار  طور كه  همان

و   كند و از ناراحتي را مي  آنان  كفايت دارند، خود  نگاه  و معصيت  نمايند و خود را از گناه

  دهد. مي  فقر نجاتشان
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را   ) خويش (ازدواج  ي شايسته  و كنيزان  مجرّد خود را و غالمان  و زنان  مردان«

و  فقـر   و بـه يكـديگر درآوريـد (    ازدواج  ) بـه  مهريه  و پرداخت  نفقه  ي (با تهيه

 ) اگـر فقيـر و   كـه  نباشـيد چـرا    آنان  ي آينده  ننگريد و نگران  ايشان  تنگدستي

گيـرد)    انجـام   از گناه  و دوري  عّفت  حفظ  براي  شان باشند (و ازدواج  تنگدست

خداونـد    گمـان  گرداند، بي نياز مي خود دارا و بي  را در پرتو فضل  خداوند آنان

  .» ) است همگان  (از نيات  و) آگاه  (بوده  فراخ  نعمت  داراي

كنـد، امـا پروردگـار      خـرج   عروسـي   بـراي   نداشت  بود، چيزي  فقير و ناتوان �  علي

برگـزار    اش عروسـي   مراسم  سربلندي با  قرار داد تا علي  را وسيله  و ديگران  كارساز است

  شود.
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دادنـد و    تشكيل  بزرگي  ، مجلس مبارك  مناسبت  اين  به  كرام  و صحابه  عبدالمطلب  بني

  درسـت   طعـامي   همانـان م  و بـراي   كـرده   ذبـح  چند گوسفند و شتر را �  حمزه  حضرت

  كردند.

ديگـر از انصـار،     جمعـي  كرد،  هديه  انصار نيز گوسفندي  از بزرگان �سعد   حضرت

  .شد  آوري خرما نيز جمع و  و روغن  كشك  و... آوردند و مقداري  ذرت

  آن  كـردن   در درسـت  شخصـاً  �اهللا   خود رسـول   شد كه  پخته  و لذيذي  خوب  غذاي

فقـرا و    بـراي   هـم   خوردنـد، مقـداري   سـير   ميهمانان  تمامي  علت  همين  داشتند، به  نقش

  شد.  در نظر گرفته  برايشان  نيز جداگانه ك  فاطمه و  علي  شد و سهم  برده  مستمندان

 ك و سـوده   عايشـه   هنگـام   در آن  ـ كـه    همسـرانش   به �، پيامبر  شام  از صرف  پس

  كنـان  و شادي  زنان بيارآيند و دف  خوب  را مانند عروسي ل  بودند ـ دستور داد فاطمه 

  بياورند.  بيرون

  بود كـه » شهباء»  نام  به �اهللا   ، قاطر خود رسولل فاطمه  انتقال  ي و وسيله  سواري

  شد. مي  كشيده  مهار آن �  انسلم  حضرت  توسط

  از اصـحاب   ، جمعـي  ك و علـي   فاطمه  بود، همراهان  و پربركت  كامالً معنوي  مراسم

  حركـت   كـاروان   اطراف  برهنه  شمشيرهاي با  و همرزمانش �  بودند، حمزه �اهللا   رسول

  بودند.  و با ذكر و ياد پروردگار در حركت  تكبيرگويان  همراه  كردند، هيأت مي

مسـجد    سـوي   بـه   صـحابه   رسـيدند، جمـع   �  علـي   منزل  به  نماز عشا بود كه  هنگام

نكنند، صبر كننـد تـا     از نماز خلوت  پيش  كه را نيز دستور داد �  علي �شتافتند، پيامبر 

  شوند. مي  از نماز فارغ  ايشان

  طلـب   آبـي   ظـرف  ، رفت ك  و فاطمه  علي  منزل  به  از مسجد برگشت �پيامبر   وقتي

  را از شـيطان   پروردگـار آنـان   خوانـد تـا   دعـا مـي    گرداند و بر آن مي  دست  كرد، و در آن

كشـيد    دست  �علي  ي بر سينه  فرمايد، پس  عنايت  آنان  به  مباركي  نمايد و نسل  محافظت

  فراوان  ايو حي  را نيز صدا زد، او با شرم ل كرد، فاطمه  مسح  آب  را با آن  و صورتش
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پاشيد، و فرمود:   آب  آنان  هر دوي  بر سر و روي �، پيامبر  ايستاده  پدر عزيزش  مقابل در
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كرد و   راهنمايي را ل ، فاطمه مؤمن  زن  شوهر و وظايف  در مورد حقوق  بعد از آن

نمايـد و از    او را حفـظ   و محبـت   رفتار كنـد و احتـرام    نيكي  به  ا با همسرشدستور داد ت

و   زن  نيـز حقـوق    ايشـان   رو كـرد و بـه   �  علي  به  از آن  نكند. پس  سرپيچي  دستوراتش

  ! هـر گـاه   نشـوي   زود عصـباني   كـن   سـعي «متذكر شد و فرمـود:   را  شوهر مؤمن  وظايف

و نيـز    بنـدگانش   پروردگـار را در مقابـل    و عظمت  ! و قدرت بنشين كرد،  بر تو روي  عصبانيت
را بگـذار    و عصبانيت  ! خشم شد: از خدا بترس  گفته  بياور، و هر وقت ياد  را به  صبر و تحملش

  و فرمود:   دعا كرده  و در آخر باز هم .« رو كن  و بردباري  حلم  و به
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  .»فرما!  نازل  بركت  شان در آنها و بر آنها و در نسل ،پروردگارا«

  ازدواج  از ايـن   خوشـحال  كـرد؛   را ترك  آنان  و ناراحتي  با خوشحالي �پيامبر   سپس

  محبوبش  ي فاطمه  و دوري  از فراق  ناراحت ، و ك و علي  فاطمه  و پيوند پربركت  مبارك

 را  خانـه  �پيـامبر    او بـود، امشـب    بـراي   و همراز بزرگي  گاه تكيه ، سن  با وجود كمي  كه

  . است  كننده  و ناراحت  سخت  آن  تحمل  راستي  بيند و به مي ل  از فاطمه  خالي

  دريافـت   رسول را از خدا و  اش ، او جايزه و شادمان  خوشحال  ! علي ، آري � اما علي

  شـده   او عنايـت   بـه  �اهللا   رسول تنها در بستر  شب  آن  در مقابل  كه  اي جايزه  د، همانكر

  . است

  هـاي  عقـل   تمـام   خوابيـد كـه   �در بستر پيامبر   و آرزوهايش  عشق  را با تمام  او شبي

  خـواب   بـه  ل  در كنار فاطمـه  او  امشب دانستند، اما مي  را قطعي  شدنش  كشته  بشري

ــي ــي ور م ــا تلخ ــختي و  د، ت ــب  آن  س ــوالني  ش ــاك  ط ــود.  او زدوده  از دل  و خوفن ش
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   سوم  بخش

   تا وفات  زهراء از ازدواج  ي فاطمه

   

   � علي  ي در خانه ل  فاطمه  

بـا    و يـاران   كائنـات  سـرور   و ملكـوتي   آسماني  دعاهاي  و زيبا و با آن  ساده  مراسم  با آن

از   خالي  اي ، خانه و پاك  ساده  اي خانه ، يافت  انتقال �  علي  منزل  به ل ، فاطمه وفايش

،  شده  و چيده  قيمتي  هاي ها و پشتي و بالش  قيمتي  ظروف و  قيمت گران  هاي و تخت  فرش

  شوند. مي  پهن  كه  بهايي گران  هاي و فرش

مـا    زمان  مردمان  كه  و چيزهايي  دنيوي  و برق  زرق  از تمامي  و خالي  گلي  ! منزلي آري

  ورزند! مي  عشق  آن  بندند و به مي  دل  بدان

از   پـر شـده    هـايي  وبـالش  بود،  شده  پهن  فرش  عنوان  گوسفند به  در آنجا پوست  بلكه

   .)1( و...  دستي  آسياي  ، يك سفالين  خرما، چند عدد ليوان  پوشال

   

  كند نمي  را تحمل  ل فاطمه  دوري �پيامبر 

  كبـري   ي زهرا يادگار خديجـه   ي فاطمه  بود كه  بسيار سخت �اهللا   رسول  براي  راستي  هب

 �پيـامبر    از منـزل  �  علـي   او دور باشد. منزل ، از بوده  روزش  شبانه  و همدم  مونس  كه

نمايد،   را مالقات ل هر روز فاطمه  توانست نمي �اهللا   رسول  علّت  همين  دور بود، به

  بـرد كـه   سـر مـي    به  انديشه  اين رو در  بود از اين  مشكل �پيامبر   براي  دوري  اين  تحمل

  بياورد.  خويش  در همسايگي  منزلي  را به ل فاطمه

مـاجرا بـاخبر     بود، از ايـن  �پيامبر   در همسايگي  منازلي  داراي  كه»  نعمان  بن  حارثه«

  كرد:  و عرض رساند �اهللا  رسول  شد، سريعاً خود را به

  منـزلم   باشد، و ايـن   خودت  در همسايگي  فاطمه  داري  دوست  كه  ام اهللا! شنيده  يا رسول«
  ... بـه  هسـتيم   رسـول  در اختيار خدا و  و مالم  . من شماست  به» نجار بني»  منازل  ترين نزديك
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  كند از خود دفاع مي لفاطمه      ﴾50﴿

 

  آن  ابلدر مق  شد تا اينكه  خواهم تر بسيار خوشحال  بفرمايي  قبول  را از من  خدا سوگند اگر آن
  .« بپردازي  من  به  پولي

  ».بفرمايد  را بر تو نازل  ، پروردگار بركتش گفتي  راست«فرمود:  �پيامبر 

در »  نعمـان   بـن   حارثـه »  از منـازل   و در يكي  كرده  مكان  نقل ك  و علي  فاطمه  سپس

  .)1( مستقر شدند �پيامبر   همسايگي

   

  نور الهي و ل  فاطمه  منزل

  سـبب   بـه  �  علـي   حضرت كردند،  عوض  منزل  ، سهك زهرا  ي و فاطمه  علي  حضرت

  توانسـت   سختي  ، به نداشت  انچن  آن  اي و كاشانه  دنيا، خانه  به  نسبت  اش رغبتي زهد و بي

و تا   عروسي  در شب  خود مهيا كند كه  براي �پيامبر   دور از منزل  باصفايي و  ساده  اقاط

 �اهللا   بـا رسـول    بودن  نزديك خاطر  به  بردند، و بعد از آن سر مي  در آنجا به  اندك  مدتي

 �  مسـجدالنبي   هـاي  حجـره   كـه   گزيدند تا وقتي  سكني » نعمان  بن  حارثه»  موقتاً در منزل

در  تا  در نظر گرفت ك  و علي  فاطمه  زندگي  را براي  اي حجره �پيامبر  شدند، و  ساخته

  آخـر عمـر در همـان    تا  امين  رسول  ي پرورده دو بزرگوار و دست  باشند، آن  كنار خودش

   .)2( كردند  زندگي  حجره

  را گل  و آن  پوشانده خرما و حصير  با چوب  آن  سقف  كه  گلين  ي ساده  اتاق  ! اين آري

  بـه   راحتـي   كرد به را بلند مي  دستانش  ايستاده  اگر كسي  بود كه  بودند، طوري  اندود كرده

.  وجـود داشـت    الهي  نور و صفاي  ها در آن سادگي  اين  ي رسيد، اما در كنار همه مي  سقف

  فرمايد: پروردگار در مورد آنها مي  بود كه  منازلي  جزو همان

﴿’ Îû BNθ ã‹ç/ tβÏŒ r& ª!$# βr& yì sùö� è? t�Ÿ2 õ‹ ãƒuρ $ pκ� Ïù …çµ ßϑ ó™ $# ßx Îm7|¡ ç„ …çµ s9 $ pκ� Ïù 
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  ﴾51﴿      كند از خود دفاع مي لفاطمه 
 

 

  كـه   هـايي  ) در خانه را بجويي  هستيد، آن  نور پرفروغ  اين  (اگر در جستجوي«

ذكر  شود (و با  خدا برده  شوند و در آنها نام  برافراشته  است  داده  خداوند اجازه

 آبـاد شـوند    آسـماني   احكـام   ، و بررسـي  قرآنـي   آيـات   و ياد او، و با تالوت

  تنزيـه  و  تقديس  به  و شامگاهان  ) در آنها سحرگاهان كه  مسجد نامي  هاي خانه

  .»پردازند مي  يزدان

   

   صبور و با تقوي  ي فاطمه

را بـا  »  تقوي«و  »صبر»  كه  خود ديده  را كمتر به ل  مانند فاطمه  دختران  اسالمي  تاريخ

  گنـدم   داد؛ از آسيا كردن مي  انجام  را خودش  منزل  كارهاي  يباشد. او تمام  كرده  جمع  هم

داد،  مي  انجام  خويش  مبارك  را با دستان  ، همگي نان  و پختن  تا خمير كردن  و جوها گرفته

  علي  حضرت بود.  درد آمده  به  ، و كمرش زده  تاول  هايش دست  فراوان  زحمات  بر اثر اين

  كند.  استخدام  خدمتكاري لفاطمه  بتواند براي  كه  نداشت  وضعي  از نظر مالي �

و   افتـاده   و ناتوان  حال بي ل و ديد فاطمه  برگشت  منزل  به �  علي  حضرت  روزي

و   درد آمـده   بـه   ، كمرش از چاه  كشيدن  ، بر اثر آب زده  تاول  دستانش  كردنآسياب بر اثر 

  . است  شده  ندگرگو  تنور، صورتش  بر اثر گرماي

،  اسـت   رسـيده   مدينه  به  از غزوات  فراواني  غنايم  تازگي  به  داد كه  مژده  فاطمه  به  علي

  ! كني  طلب  و خدمتكاري  بروي �نزد پيامبر   كه  است  مناسبي  فرصت

  فرمود:  � اهللا  آمد، رسول �نزد پيامبر   فاطمه

  ؟!  داشتي  ؟ آيا كاري طور شد آمدي  چه  دخترم

  داد:   جواب  فاطمه

  ! شما را بپرسم  و احوال  كنم  عرض  تا سالمي  آمدم

  نمايـد و بـه    مطـرح  را  اش از خواسـته   چيـزي   و نتوانست  و حيا او را فرا گرفت  شرم

  . برگشت  منزلش

  ؟! كار كردي  چه:  گفت �  علي



  كند از خود دفاع مي لفاطمه      ﴾52﴿

 

  . برگشتم  هتج  همين  به  را بگويم  ام خواسته  آمد كه  شرمم:  گفت  فاطمه

و لـرز و    با تـرس   آمد، البته �نزد پيامبر   فاطمه  همراه  بار خودش  بلند شد و اين  علي

  :  گفت  علي رسيدند، �اهللا   نزد رسول  تا اينكه  شرم

  از آب  ، كمـرش  كـرده   ورم  كـردن   را بنگر، بر اثـر دسـتاس    فاطمه  خدا! دستان  رسول  اي
از درد كمر  و قرار ندارد و  ها آرام ، شب شده  كباب  پختن  از نان  اش هره، چ درد آمده  به  كشيدن

  او بده  به  كنيزي  غنايم از  است  تواند بخوابد، اگر ممكن نمي  كار روزانه  و از خستگي  و پشتش
  كند!  او را كمك  خانه  تا در كارهاي

  فرمود:  با جديت �پيامبر 

  كـه   در حـالي   شـما خـدمتكار بـدهم     ! چطور بـه  بكنم  كاري  پروردگار اگر چنين  سوگند به
  ايـن  ، بـدهم   آنـان   بـه   يـابم  نمـي   پيچند، و چيزي بر خود مي  از گرسنگي  صفه  اهل  مسلمانان

  !  كنم مي  تهيه  فقرا غذا و آذوقه  براي  و با پولش  فروشم كنيزها را مي

   .)1(برگشتند  خانه  بودند، به  بردهزير   سر به  از شرمندگي  كه ك و فاطمه  علي

   

  ! از خدمتكار بهتر است  آنچه

بودند،   در رختخواب  آنان  كه  آمد در حالي ك  و فاطمه  علي  منزل  به  شب  همان �پيامبر 

بـود، و اگـر     بيـرون   پوشيدند، پاهايشان مي  آن را با  اگر سرشان  داشتند كه  بر روي  لحافي

 �پيـامبر   اسـتقبال   شـدند و بـه    متوجـه   ماند، آنـان  مي  برهنه  سرشان دند،پوشان پاها را مي

  دويدند.

  باشيد!  بمانيد، راحت  در جايتانفرمود:  �پيامبر 

(انگـار   ؟! نكـنم   خواستيد، راهنمايي  از من  بهتر از آنچه  چيزي  آيا شما را بهفرمود:   سپس

  دوسـت   پـدري   ي خـاطر عاطفـه    بود و بـه   ردهسر ب  به  روز را در فكر آنان  تمام �پيامبر 

  و اجـراي   در جامعـه   و برابـري   گسـتري  خاطر عدالت  باشد، اما به  راحت  دخترش  داشت

  آن  جبـران  فكر  به  جهت  همين  دهد به  را پاسخ  درخواست  اين  توانست نمي ، الهي  فرامين

  افتاد).  ديگري  از طريق
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  ﴾53﴿      كند از خود دفاع مي لفاطمه 
 

 

  ! داريم  اهللا دوست  يا رسول  ،بلهگفتند:   ) با خوشحالي ك و علي  دو (فاطمه  آن

  پيامبر فرمود:

تـر   فـراوان  بهتر و  خدمتكار خيرش  (و از كنيزه  ياد داده  من  به  جبرئيل  هستند كه  جمالتي

%�O[�o  مرتبـه   از هر نماز ده  ) پس است <(  �� Tمرتبـه   ده  O��%���T مرتبـه   و ده  Ok%
� �� T
تكـرار    مرتبـه »  و سـه   سـي «را   تسبيحات  رويد همين مي  رختخواب  به  كه  د و هنگاميبگويي
  . )1( كنيد

  آخر عمر بـر ايـن   بسيار خرسند شدند و تا  جمالت  اين  از آموختن ك  و فاطمه  علي

  كردند.  استقامت  رباني  ي توشه


Okابوداود، تعداد   در سنن� ��T شود،   مجموعاً صد مرتبه تا  شدهو چهار بار ذكر   سي

  پيامبر فرمود:

  فاطمـه  شـود،  مـي   نگاشته  هزار حسنه  اعمال  ي ، اما در نامه نيست  ذكر صد عدد بيش  اين
دنيـا و    مهم  كارهاي ، خداوند اذكار را تكرار كن  اين  بستر بروي  به  خواستي  ! اگر هر وقت جان

  .)2( خواهد نمود  را اصالح  آخرتت

  زنـدگي   نـوع   اين كرد، و از  خدمتكار را فراموش  ي ديگر قضيه ـاهللا عنها رضيـ   اطمهف

خـود    ي را پيشه»  قناعت»  علت  همين  ، به دانست مي  خشنود بود، او دنيا را كشتزار آخرت

  بود.  ياد گرفته  عزيز و محبوبش را از پدر  درس  و اين  ساخته

  :  آمده  ديگر از بخاري  در روايت

O _Q�� {�Z ?s"�w( �� n�># sv�[� ,sv ;��� ���#� �`  �� �kv? � � !N�*i�i ��o�?� ,  
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  كند از خود دفاع مي لفاطمه      ﴾54﴿

 

بسـتر    بـه   كرديـد؟! هرگـاه    درخواست  از من  بهتر از آنچه  شما بياموزم  را به  آيا چيزي«

  برايتان  از هر خادمي  بگوييد، اين بار تحميد 33و   بار تسبيح 33بار تكبير،  34رفتيد   ابخو

  . »بهتر است

   

  ؟! هرگز! خدا در كنار هم  خدا و دختر دشمن  دختر محبوب

ـ  رضي ـزهرا   ي فاطمه  هاي و تالش  شاهد زحمات � علي  حضرت   در امـورات  ـاهللا عنها

و   با رنـج   گونه اين  كه  است  شخصيتي  چه  فاطمه  كه  دانست د و مياوالد بو  و تربيت  منزل

  همـين   كند، بـه  نمي  و ناسپاسي  اعتراض  ترين آيد و كوچك كنار مي  فقر و فاقه  هاي سختي

  نمايد.  او را فراهم  و راحتي  آسايش  اسباب  نمود كه مي  تالش  علّت

  خواسـت   خودش  قول  به و  ديگر را داشت  با دختري  ازدواج  تصميم �  علي  حضرت

  شـود و بـه    كاسـته   فاطمه  و فشارهاي  زحمات از  را اختيار كند تا مقداري  همسر ديگري

  بود.  او را در نظر گرفته  فاطمه  خدمت  براي  اصطالح

  خواست مي �  علي  بود، كه  دختر ابوجهل»  جويريه« �  علي  دختر مورد نظر حضرت

آيـا    خواسـتند كـه    و از او اجـازه   رفتـه  �اهللا   رسول دختر نزد  نمايد. اولياي  زدواجبا او ا

  ؟ بدهند يا نه  علي  را به  جويريه  است  راضي

  خبـر از شـدت    ايـن   شـنيدن   محض  به ـاهللا عنها رضيـ زهراء   ي ديگر فاطمه  از طرف

  قرار داده  شوهرش  تصميم  در جريان را �اهللا  و رسول  پدر شتافت  منزل  سوي  به  ناراحتي

  كند.  مورد دخالت  در اين  نمود كه  درخواست  و از پدرش

  شد.  خبر بسيار ناراحت  اين  از شنيدن �پيامبر 

  فرمود: بر منبر مي  كه �از پيامبر   گويد: شنيدم  مخرمه  مسور بن

در   عقـد علـي    را بـه   دخترشـان   اند كـه  خواسته  اجازه  ) از من (ابوجهل  هشام ابن  فرزندان«
را   ، دختـرم  علـي   را تكرار فرمود) مگـر اينكـه    اين  مرتبه  داد، (سه  نخواهم  آنها اجازه  آورند! به



  ﴾55﴿      كند از خود دفاع مي لفاطمه 
 

 

، هـر   اسـت   من  تن  ي پاره  فاطمه  را عقد كند؛ چرا كه  تواند دخترشان مي  وقت  دهد آن  طالق
  .)1( است  او را آزار دهد، مرا آزرده  كس

  فرمود: �پيامبر   كه  است  آمده  ديگر از مسلم  ر روايتيد

  حـرام   كـه   دوم  ازدواج  (يعنـي   كـنم  نمـي   را حالل  و حرامي  را حرام  حاللي  گاه  هيچ  من«
  جمـع  جـا   در يـك   گـاه   خـدا هـيچ    خدا و دختر دشمن  خدا سوگند دختر رسول  ) اما به نيست

   .)2( شوند نمي

با   كرد كه  نمود، احساس  مشاهده را �اهللا  رسول  ناراحتي  كه  اميهنگ �  علي  حضرت

  و از او معـذرت   برگشـت  ل سـريعاً نـزد فاطمـه    ، شده  مرتكب  بزرگي  گناه  اقدام  اين

  پوشي چشم  علي  و همسر باوفا بود از خطاي  مؤمن  زن  ي نمونه  نيز كه  كرد، فاطمه  خواهي

  او را بخشيد. و  كرده

   

   مبارك  رزندانيف

  دو جـوان   ايـن  ،ك  و فاطمـه   علـي   و ميمـون   مبارك  از ازدواج  سال  يك  از گذشت  پس

  بيشـتر از خودشـان    فرمـود كـه    عنايت  آنان  به  ، پروردگار توانا فرزندي�پيامبر   محبوب

  بود. �اهللا   رسول  و خرسندي  خوشحالي  ي مايه

نـزد   �  عبـاس   همسـر حضـرت   ل » فضـل «مادر   ، روزي فاطمه  بارداري  در زمان

  : آمد و گفت �پيامبر

  .« است  ما، نزد من  در منزل  اركتمب  بدن  از اعضاي  يكي  كه  ديدم  در خواب«

  فرمود: �پيامبر 

  . دهي او شير مي  تو به  كه  است  ، پسري فاطمه  ، حمل است  مباركي  خواب

  اول  ي نيمـه  و يـا ، )1( رسـيد و در شـعبان    پايـان   بـه  ك  و فاطمه  انتظار علي  باألخره

  نيكـويي   عطا فرمود كه  پسري  آنان  ، پروردگار توانا به هجري  سوم  سال )2( المبارك  رمضان

  هويدا بود.  اول  لحظات  همان از  و سيمايش  صورت  و زيبايي
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  هـا منتظـر وضـع    مـدت   كه  حضرت رساند، آن �پيامبر   را به  مژده  اين  با عجله  فردي

تنهـا    خوشحالي  شد. اين  بسيار خوشحال خبر  اين  بود، از شنيدن  خويش  تن  ي پاره  حمل

خـود را در    كـه   اصحابي  ، همان مدينه  مسلمانان  تمامي  بلكه شد، نمي  خالصه  بيت  اهل  به

از تولد  د بودندمسرور و خرسن  دانستند، همگي مي  شريك  مرشد و استادشان  و شادي  غم

  .�اهللا   رسول»  سبط«

  از سـالمتي   اطـالع  از  و پـس   شـتافت  لفاطمـه   منزل  سوي  به  درنگ بي �پيامبر 

  ؟! كجاست  فرزندماو فرمود:   به  و تهنيت  و تبريك  فاطمه

  و در گـوش   اذان  راسـتش   و در گوش  كرده  آوردند، او را بغل �پيامبر   نوزاد را براي

  پرسيدند:  گفتند، سپس  اقامه  چپش

  ». حرب« داد:  جواب �  علي  حضرت ايد؟ كرده  انتخاب  برايش  اسمي  چه

خـاطر    (به  است  مناسب  طفل  اين  براي»  حسن«،  زيبا نيست  نام  ! اين نهفرمود:  �پيامبر 

  ). ظاهر و باطنش  و زيبايي  حسن

،  است  بوده �  حضرت  آن  از بعثت  پس �اهللا   رسول  بيت  فرزند اهل  اولين  ظاهراً اين

  برپا كردنـد، گوسـفندي   )3( » عقيقه»  ي جلسه  هفتم  شب در �  اكرم  رسول  خاطر همين  به

  نقره  آن  وزن هم ، سر نوزاد را تراشيده  كردند، موي  را دعوت  و يارانش  اصحاب ، كرده  ذبح

�Oرا   و نامش  كرده  )4( » تحنيك«نمودند، و شخصاً او را   فقرا صدقه  به) T 5( گذاشتند(.   

  و فاطمـه   علي  نيز به فرزند را  خداوند دومين»  حسن«از عمر   سال  يك  بعد از گذشت

دنيـا آمـد،     بـه   هجري  چهارم  سال  در شعبان  بود كه  نوزاد نيز پسري  عطا فرمود. اين ك
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  ، دعـوت  عقيقـه   بود، مانند دادن  داده  انجام»  حسن»  براي �پيامبر   كه  كارهايي  دقيقاً همان

را   همگي ، و تحنيك  گذاري و نام  آن  وزن هم  ي نقره  ي سر و صدقه  موي  تراشيدن ، صحابه

*O ناميد؛  كوچك  و او را حسن  داده  نوزاد جديد انجام  براي <) T  حسـن «مصـغّر    اسـم  «

O Rرا   آنان  جهت  همين  به  است R)*R7 T گويند. مي  

 �پيـامبر    كه  شدند تا جايي  تبديل �اهللا   رسول  فرزندان  ترين محبوب  دو پسر به  اين

  فرمود:

».�"&��N � <� �� R   �'&���T« )1(.   

  .»هستند در دنيا  و دلم  چشم  خنكي  ي و مايه  بويي دو خوش  اين«

  و فرمود: 

O3��~ ��P'(  ^1�  b7��T :»اند بهشت  واناناينها سرور ج«.  

  سـوي   بـه   بـود كـه    مبـارك   كـاري   دو فرزندش  اين  به  نسبت �پيامبر   فراوان  محبت

  . داشت  اشاره �  حضرت  آن  و مهرباني  رحمت

  گويد: كپسر زيد   اسامه

  اهللا! ايـن   : يارسـول  ، گفـتم  داشـت   در بغـل   شـد و چيـزي    خارج  از منزل �پيامبر   شبي«
  من  اينها فرزندان دارد، فرمود:  را در بغل  و حسين  حسن  و رداء را كنار زد، ديدم ؟ چادر چيست

)  خـويش   لطـف   (به  ، پس دارم  دو را بسيار دوست  اين  هستند، پروردگارا! من  دخترم  و فرزندن
  .)2( بدار!  دارد، دوست  محبت اينها  به  كه  كس  ) را و هر آن  و حسين  اينها (حسن

  چنـد صـفحه    ايـن  در  كه  است  بسيار بيشتر از آن»  حسين«و »  حسن»  و مناقب  ايلفض

در  O^1�  V'!  U'(�7�! |�'! �N T  كتاب در  نزديك  ي پروردگار در آينده  ياري  ذكر شوند، به

  . گفت  خواهيم  سخن  مورد آنان
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در   اسالمي  صحيح  ريختوا  بر اساس  كه  داشت  نام»  محسن»  فاطمه  حضرت  فرزند سوم

داننـد.   نمـي   فاطمـه   نيز او را اصالً از فرزندان ها بعضي. )1(است   كرده  فوت  كودكي  همان

  ! البتـه  اسـت   شـده   سـقط   دانند كـه  مي  فرزند فاطمه  را آخرين نيز او  تشيع  از اهل  گروهي

  ي نظريه  اين  اينكه  و مثلكنند  نمي  زياد بحث»  محسن«نيز در مورد   شيعه  منصف  مصنفين

ـ   نداشـته   خـارجي  يـا وجـود  »  محسـن »  را بيشتر پسند دارند كه  سنت  اهل   ا در همـان و ي

  .)2(است   كرده  فوت  كودكي

  هجري  پنجم  در سال  بود كه Oe7�2 T  نام  به  ، دختريل  فاطمه  حضرت  فرزند سوم

  ازدواج �»  طالـب  ابـي   جعفر بـن   عبداهللا بن« با  بلوغ  سن  به  از رسيدن  متولد شد، او پس

  .)3( كرد

 � حسـين   حضرت ، برادر بزرگوارش» كربال«انگيز  و غم  تلخ  ي در حادثه ل زينب

  دلسـوز بـود، او بعـد از شـهادت      مادري  بسان  آنان  كرد؛ و براي مي  را همراهي  و يارانش

  بـه   حسـين   امـام   ي و خـانواده   دكـان كو  ، در كاروان و يارانش �  حسين  حضرت  خونين

  . رفت  دمشق

  كـه   اسـت   رسـانده   ثبـت   بـه   از خويش  و صالبتي  ، استقامت اسالم  زنان  در تاريخ  وي

  . است  ناياب  در تاريخ  آن  ي نمونه

از   بود پـس   فرا گرفته زهرا)  ي (فاطمه  را از مادرش  و سخنوري  مبارزه  درس  كه  زينب

  آور به شگفت  و با رشادتي  گرفت  عهده شهدا را بر  خون  پيام  ابالغ  ي كربال وظيفه  ي واقعه

  .)4(پرداخت  يزيد  رژيم  عليه  افشاگري
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4%HQ� �<�O)،  ك و فاطمه  دو بزرگوار (علي  اين  فرزند چهارم  T هفـتم   سـال  بـود. او در  

  . او در سـال  گذاشـت »  كلثوم اُم«را  او  امن �دنيا آمد و پيامبر   به  منوره  ي در مدينه  هجري

   .)1(است  همانجا مدفون و  يافته  در مصر وفات  هجري 62

دو   صـاحب   ايشـان  و از  كـرده   ازدواج �عمـر    با حضرت  كودكي  در دوران  كلثوم اُم

، در  كلثـوم   و اُم �عمر   حضرت  ازدواج . (در مورد استO��2 T �O+'=N  T  هاي نام  فرزند به

  ). گفت  خواهيم  آخر سخن  بخش

   

   سادات  زهرا و نسل  ي فاطمه

و نيـز    خطبه  عقد و خواندن  در هنگام �باشند پيامبر   ياد داشته  به  محترم  اگر خوانندگان

از   خـداحافظي   در وقت  بار سوم  براي  همچنين و �  علي  حضرت  توسط  آن  بعد از قبول

  دعاي ك و علي  فاطمه»  نسل«) در مورد  جداگانه  مرتبه  سه  (يعني  علي  ي در خانه  فاطمه


E � ,s:«كردند:   خصوصي P�; � (�� ,svQ�~ ��yN�!  90#�� ,sv'Q�   n��\', n�>H
 sv7�« 

 -O4 �  انس  حضرت  سخن  اند و براساس گفته  اند، آمين را شنيده  آن  كه  اي و قطعاً صحابه
90#� �= ��  �� sa7� '��� >Hv��e  Tعنايـت   زوج  ايـن   را بـه   و كثيـري   پاك  خداوند نسل  

  پراكنده  خاكي  ي كره  اين  جاي  در جاي  امروزه  هستند كه  ساداتي  ، همين نسل  فرمود و آن

  عنهمـا) منتسـب   اهللا (رضـي   حسـين  و  حسـن   حضـرت   بـه   شـكلي   به  اند و هر كدام شده

از   بعضـي   خواهند شد. امـا متأسـفانه    وصل �  اكرم رسول  نيز به  آنان  طريق شوند و از مي

 � را بـا پيـامبر    و آن  نداشـته   را قبـول   پيونـد مبـارك    ، ايـن  امـروزي   روشنفكران علما و

،  بنـدرعباس   سـابق   خطيب  را به  سخن  ي در اينجا رشته  علّت  همين  دانند، به مي  ارتباط بي

را در   خـوبي   توضـيحات   بـاب   در اين  كه  سپاريم مي :  خطيب  عبدالرحيم سيد  مرحوم

  : است  نگاشته»  صهرين« ارزشمند  كتاب
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  كند از خود دفاع مي لفاطمه      ﴾60﴿

 

  است  اين  فرموده  عنايت �  علي  حضرت  ـ به   جالله  خداوند ـ جل   كه  دومي  فضيلت

خـدا    ازلـي   تمشـي   براسـاس   كـه   ايـي  خانـه   يعنـي  �پيامبر   در خانه  او را در كودكي  كه

 همسـر   خديجـه   عنايـت   داد و او را تحـت   بود، سـكونت   النبيين خاتم  و خانه  النبوت بيت

و   از اخـالق   وافـري   سـهم  قرار داد تـا  �اهللا  و مستقيماً زير نظر خود رسول �اهللا  رسول

  ذريـه   نمايد تا منشأ وجود و تسلسل  كسب  مبارك  ي خانه  در اين  انساني  سجايا و كرامت

  بشود.  �اهللا  رسول

  از حسن  همه  و حسيني  حسني  و سيدات  سادات  يعني �اهللا  رسول  و نسل  ! ذريه آري

  طـاهره   دو نفر سـالله   هستند و اين �اهللا  رسول  سيدتنا فاطمة بنت  طيب  پسران  و حسين

همسر   طالب ابي  بن  علي ،� اهللا  رسول  و منشأ ذريه  اصل  باشند. پس مي  طالب ابي  بن  علي

  . است  فاطمه

و   ايمان  و عالمت  محك او را  و بغض  حب �اهللا  رسول  كه  شخصي  چنين  درباره  پس

  جـدا و شـناخته    از هـم   و منـافق   او مـؤمن   و بغض  حب  وسيله  و به  قرار داده  مردم  نفاق

  ؟ شود يافت مي  بهتر از اين  صفتي  شوند، چه مي

خـدا سـيدنا     مخلـوق   بهترين  و نسل  و عالـ ذريه  خدا ـ جل   كه  كسي  شريف  در شأن

كـرد،    داد و حفـظ   وجود آورد و تسلسـل   او به  االنبياء را از پشت  عبداهللا خاتم  محمد بن

  ؟ گفت  توان مي  كرامت  برتر از اين  وصفي  چه

 33  در صـفحه  )1(  سـتان كرد  لمعـا   محمـد مـردوخ    شيخ  عالمه  كه  است  عجيب  خيلي

  نويسد: مي  سادات  درباره»  االختالف  حل»  نام  خود به  رساله

  نطفـه   نسـب   مـالك   كـه   گويند، در صورتي مي  هم  خود را سيد و اوالد رسول  اضافه  به«
  .» مزرعه  نه  است  مميز نژاد تخم  ؛ يعني رحم  نه  است

  گويد: مي  كرده  اضافه  سپس

پيغمبـر   غير،  به  دختر منتسب  و فرزندان  جد است  به  فرزند پسر منتسب  كه  است  ديهيب«
  صـحت   صـورت  انـد؟ اينهـا در   اوالد از كجا پيـدا شـده    همه  فرمود، اين  پسر رحلت  بدون  كه

  .« از اوالد رسول  بخوانند نه  علي  بايد خود را از نسل  انتساب
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  ﴾61﴿      كند از خود دفاع مي لفاطمه 
 

 

و اوالد   سـالله  تنهـا   نه  كه  است  اين  تقرير ناصواب  يناز ا  محمد مردوخ  مقصود شيخ

  محسـوب  �اهللا  رسـول   هسـتند ذريـه   ل  فاطمـه   از شـكم   كـه  ك  و حسـين   حسن

  ي نيستند؛ زيرا پسر و اوالد پسر ذريـه  �اهللا  رسول  ذريه  هم  خود حسَنين  شوند، بلكه نمي

 هستند، �اهللا دختر رسول  فاطمه  پسران  حسَنين  ، و چون دخترش  فرزندان  هستند نه  انسان

  و نسـل   ذريـه   اولي  طريق  به  اوالد حسَنين  شوند. پس نمي  محسوب �  حضرت آن  ي ذريه

  ذريه  اند نه طالب ابي  بن  علي  ي اوالد آنها ذريه و  حسَنين  د بود، بنابراينننخواه  حضرت آن

  گويد. مي  شيخ  هآنچ  است  اهللا! اين  رسول

  در وسـعت   كـه   محمـد مـردوخ    مانند شيخ  عالمي  شخص  كه  ما هرگز انتظار نداشتيم

  در طـول   را انكـار نمايـد كـه     حقيقتي بگذارد و  واضحي  حق  پا روي  نداريم  شك  علمش

ـ   مسلمين  عموم  و مورد قبول  اسالم  محقّق  علماي جمهور  مورد اتفاق  اسالم  تاريخ و   ودهب

 او و مؤيـد نظـر    رأي  بر خـالف   انعام  سوره 85و  84  ي آيه  طبق  مجيد هم  باشد. قرآن مي

  فرمايد: مي  داند كه مي  انسان  ي اوالد دختر را ذريه  جمهور علما بوده
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  )85 -84(انعام / 

  از ايـن   قبـل   چـون  -  و هارون  ، موسي ، يوسف ، ايوب داود، سليمان ،اند ابراهيم  ي و از ذريه

���Oضمير   دارد كه  احتمال  هر دو ذكر شده -معليهما السال -  و ابراهيم  نوح  نام  آيه  +%"�N`  «

در   كـه   بـزرگ   انبيـاي   اين زيرا ، است  و هر دو صحيح  � باشد يا ابراهيم  � نوح  به  راجع

آنهـا    زيـرا جـد اول   �  نوح  ذريه  باشند و هم مي �  ابراهيم  ذريه  اند هم ذكر شده  آيه  اين

  باشد. ) ميءابواالنبياء (پدر انبيا  به  ملقب  باشد كه مي  � براهيمآنها ا  و جد بعدي �  نوح

باشـد زكريـا،    مـي   ابـراهيم   ي و نيز از ذريه  نيكوكاران  به  دهيم مي  پاداش  چنين  و ما اين«

  .»رستگارانند اينها از صلحا و  ي و همه  و الياس  ، عيسي يحيي
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را   �عيسـي   حضـرت   الهـي   وحـي   كتاب  ن، اي كريم  شود قرآن مي  مالحظه  كه  چنان

از   حضـرت  آن  نسـب   آنكـه   و حـال   اسـت   شمرده  � ابراهيم  ي ذريه  ي صريحاً در زمرّه

 �  زيـرا عيسـي   از پدر،  رسد نه مي �  ابراهيم  به -عليها السالم -  مريم  مادرش  طرف

  پدر ندارد.

  كـه   تأييـد شـده    مطلـب   ايـن  كثيـر نيـز   مختصر تفسير ابـن   جزء دوم 32  ي در صفحه

  نويسد: مي

O 0
` q�»�'�« b�N` q ,���� +'Q� ,»U'1�0!Z«  ��»�4&« 0%#�� f4%c�� �%� ,
 [� ;f�;0�� b�N` q j�7��� ��� f4#� �� b�{�»�'�« �Z e7� s&Z ,���� +'Q� ,

»U'1�0!Z« +�w! ,���� +'Q� ,»U�0�« +� 3� { +&�- ,���� �a'Q�T�  

  دليل  است  كرده ذكر  ابراهيم  ذريه  ) در جمع فوق  را (در آيه  عيسي  حضرت  قرآن  در اينكه

  از طرف �  شوند، زيرا عيسي مي  انسان  در ذريه  داخل  انسان  اوالد دختران  كه  است  بر اين

  او پدر ندارد.  رسد چه مي �  ابراهيم  ـ به  ـ عليهاالسالم  مريم  مادرش

ذكر   به 589  ، ص7 ج تفسيرالمنار،  جزء هفتم 589  ي د محمد رشيد رضا در صفحهسي

  گويد: مي  آيه  اين  در پيرامون  پرداخته  مطلب  اين

O�f�"(� �=  Ua� !   0
�!�'�  q  Z b�N`U'1�0!  ��4& �  ��  �[  �	�  ^�%�� b�N���  � �{�
j�7��� T.  

يا   ابراهيم  ي ذريه ) در عدد مذكوره  ي (در آيه  عيسي  اينكه تفسير از  از علماي  بعضي  :يعني

  شود. مي  هم  اوالد دختران  شامل  ذريه  لفظ  اند كه كرده  استدالل  است  ذكر شده  نوح

  گويد: مي  كرده  استدالل  آيه  اين  نيز در تفسير خود به  رازي  فخرالدين  امام

  ».باشند مي �اهللا   رسول  از ذريه  و حسين  حسن  كه  است  بر اين  دليل  آيه  اين«

  گويد: مي جلد تفسير المنار  و از همان  صفحه  سيد محمد رشيد رضا در همان

O����)  q 0��  3�"
  �� b-0 �3�&  �� U' &   :n��4-0�O�^
  ��� �%��  �%-[  Ua"�%��  
�Ua'! �- ,b�,�- ��� �# ,G  � �&�U14! T.  
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  كنـد كـه   مـي   نقـل  �  الخطاب  عمر بن  از روايت  نسابمعرفة األ  نام  به  كتابشدر   ابونعيم

  فرمود: �اهللا   رسول

  مـن   كـه   فاطمـه   شود، جز فرزندان مي  ثابت  پدرشان  از طريق  نسبشان  آدم  فرزندان  همه«

  .» هستم  پدرشان

 �اهللا  رسول  كه  است  آمده  صحيح  روايت  به  بخاري  صحيح  جزء نهم 71  ي در صفحه

  فرمود: ك علي  بن  حسن  ي درباره

»57!�  �P'( ��1 )1( �^ �  � ��[  �Q��  +!  *!  *"�-  ��   *�QW� «� 
خدا   كه  اميد است و  است  سرور بزرگي  پسرم  ) فرمود: اين كرده  حسن  به  اهللا (اشاره  رسول

  .»دهد  و آشتي  صلح  يناز مسلم  دو گروه  بين ،او  ي وسيله  به

  كـرد مسـلمين    با معاويـه   علي  بن  سيدنا حسن  كه  يشد، زيرا در اثر صلح  هم  و چنين

  بردنـد و آسـوده    شمشيرها را در نيام خود كشيدند و  در بين  ريزي و خون  از جنگ  دست

  شدند.

  وصـف   به  صيفبا تو  حديث  را در اين  حسن �اهللا  شود، رسول مي  مالحظه  كه  چنان

O�P'%(T خود   تر از اينكه بهتر و قوي  دليلي  دهد و چه مي  نسبت  خودش  پسر به  عنوان  و به

  باشد، صريحاً پسر خود بداند. مي ل  فاطمه  پسر دخترش  كه او را  رسول  حضرت

  كـه   نبـوي   يثحـد   و با تصريح  ذكر كرديم  كه  كريم  قرآن  ي آيه  مدلول  به  با توجه  پس

  سـادات   باشند و همچنين مي �اهللا  رسول  و نسل  ذريه  حسَنين  كه  است  م، مسلَّ كرديم  نقل

  شوند. مي  محسوب �اهللا  تبعاً اوالد رسول  هم  حسيني و  حسني  و سيدات

  ي متوجـه   خـوبي   بـه   محمد مـردوخ   شيخ  عالّمه  كه  بايد بگويم  بحث  اين  ي در خاتمه

 35  ي دانـد و در صـفحه   امر نمي  اين بر  را دليل  او آن  ، ولي علما بوده  ورد استداللم  ي آيه

  گويد: مي خود  اختالف  حل  ي رساله

                                                 

باشد.  مي  تنكير تعظيم  ذكر شده  نكره  بديع  علم  نحو و در اصطالح  علماي  اصطالح  به  سيد كه  ي كلمه -1
 . است  سيد و سرور بزرگي  حسن  يعني
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  الفـارق   مـع   دارد، قياس  انتساب  نوح  مادر به  ي وسيله  به  كه  هم  بر عيسي  حسَنين  قياس«
َنين      انتساباو   ي وسيله  پدر ندارد تا به  ؛ زيرا عيسي است سـپدرنـد و    داراي  پيـدا كنـد؛ امـا ح

  .»وجود ندارد  انتساب  از قانون  لعدو  براي  مجوزي

بـر    آنها قياس  نسب شود پدر دارند، نمي  حسَنين  چون  كه  است  اين  شيخ  كالم  خالصه

 � اهللا رسـول   بـه  ل فاطمـه   مادرشـان   ي ، تا آنها را از ناحيـه  گرفت  � عيسي  نسب

  شده  نوح  به  منتسب  مريم  مادرش  ي ناحيه پدر ندارد، از  چون �  عيسي  داد، ولي  نسبت

  . است

عليهمـا   - يـا ابـراهيم    نـوح   ي از ذريـه   كـه   داشـت   پدري �  اگر فرضاً عيسي : يعني

او را از  رسد (نعوذباهللا) خـدا  آنها مي  به  -عليها السالم - مريم  نسب  نبود، با آنكه  -السالم

& %4` فرمـود!   نمـي   محسوب  صلحا و رستگاران  ي و او را از زمرّه  دانست آنها نمي  ي ذريه
�� ��!  [�Q�� �4	1  �UQc�� �461 1( بزرگي  عالم  از چه  عظيمي  خطاي  ، چه(.   

  

  ل  فاطمه  پرفراز و نشيب  زندگي

بـود، امـا در     دهه  سه  به  نزديك  فقط ـاهللا عنها رضيـ زهرا   ي فاطمه  زندگي  هر چند مدت

نمود. بسـيار    را مشاهده  اندكي  هاي شادي و  فراوان  هاي ها و تلخي سختي  مدت  اين  طول

  نمود:  اشاره  موارد ذيل  به  توان گذرا مي

  . مّكه  مشركان  از سوي  و آزار پدر عزيزش  اذيت  ي مشاهده �

  . طالب ياب  در شعب  پدر و يارانش  ي محاصره �

  او.  مادر عزيز و مهربان  وفات �

  . حبشه  به ل  رقيه  خواهرش  و جدايي  هجرت �

  .�  عثمان  همسر حضرت ل رقيه  خواهرش  وفات �

  .�پيامبر   قتل  به  و تصميم  در دارالندوه  مشركان  ي مصوبه �

  از او. ل فاطمه  خبري و بي  مدينه  به �اهللا   رسول  هجرت �
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  . دشمنان  از سوي  آنان  و تعقيب  مدينه  به ل فاطمه  هجرت �

  . در مدينه  اسالمي  حكومت  گيري شكل  روزهاي �

  . غيبي  و امدادهاي  الهي  نصرت  بدر و مشاهده  جنگ  وقوع �

  .�اهللا   رسول  شهادت  ي اُحد و شايعه  جنگ �

  جديد.  و آغاز زندگي  � با علي  ازدواج �

  . مبارك  تولد فرزندان �

  . هجري  هشتم  در سال ل ، زينب ديگرش خواهر  فوت �

  . هجري  نهم  در سال ل  كلثوم خواهر ديگر، اُم  فوت �

  . اسالم  و عظمت  شكوه  و مشاهده  مّكه  فتح �

  پدر.  زندگي  واپسين  روزهاي �

  . عزيز و محبوب  باباي  فراق �

  . عرب  از قبايل  ارتداد بعضي �

، چنـد برابـر    اش زنـدگي   هـاي  ها و تلخـي  يسخت ـاهللا عنها رضيـ زهرا   ي ! فاطمه آري

و بـا تقـوا در برابـر      صابره  زن  يك  عنوان  نشد و به  تسليم  بود، اما باز هم  شيرين  روزهاي

  آمد.  نايل  رفيع  جايگاه  آن  نمود تا به  استقامت  مشكالت

   

  ل  فاطمه  از نگاه  زن  زينت  بهترين

  گويد: مي � اهللا  رسول  خادم �  مالك  بن  أنس

و   تـرين  ارزنـده «پرسـيد:    بـود، از آنـان    نشسـته   يـاران   در جمـع  �خدا   رسول  روزي

  »؟ چيست  زنان  براي  زينت  ترين گرامي

  بدهد، علي  پاسخي  نتوانست  كردند، كسي  فكر فرو رفتند و يكديگر را نگاه  به  صحابه

  نهاد.  ميان در  را با همسرش  سؤال  و اين  رفت  خانه  به �

 نيـز   را نبيننـد و آنـان    آنـان   مـردان   كه  است  آن  زنان  براي  زينت  بهترين«فرمود:   فاطمه

  ».را نبينند  مردان
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  را براي ـاهللا عنها رضيـ   فاطمه  و پاسخ ، بازگشت �پيامبر   سوي  به  درنگ بي �  علي

  كرد.  بيان �  حضرت

  »؟! تو آموخته  به  اسخيپ  چنين  كسي  چه«فرمود:  �پيامبر 

  . فاطمهداد:   جواب �  علي

  .)1( »تاس  من  تن  ي . او پاره است  گفته  درست  فاطمه«فرمود:  �خدا   رسول

   

   فاطمه  در زندگي  مسلمان  زن  رسالت

  نيكـويي   ي و اُسـوه   بزرگ بسيار  ما مثَل  ي جامعه  زنان  براي ـاهللا عنها رضيـ زهرا   ي فاطمه

هـا و   بـا همسـايه    و سـالم   خـوب   ارتبـاط  ، در اش و اجتماعي  زناشويي  در زندگاني  ستا

  . فرزندانش  صحيح  و تربيت  مادري  ي وظيفه  ، در اجرا كردن خويشان

  بـه   نظـر تربيتـي   كـرد، از  شـوهر را ادا مـي    داد، حق مي  انجام  خوبي  را به  او كار منزل

برقـرار    بـا اطرافيـان    و صـحيح   درست  نمود، ارتباط مي  ربيترا ت  فرزندانش  شيوه  بهترين

  رسول  پروردگار و اطاعت  و عبادت  الهي  رضوان  كسب  اينها در پي  و در كنار تمامي  كرده

  بود. ـ ص ـاهللا 

  پروردگـار تقـديم    را در راه  زيادي  مال  گزارد، با جهد و تالش مي  را سر وقت  نمازش

و   قـدوه   علـت   همـين   بـود، بـه   ـ ص ـاهللا   رسـول   اخالق  به  گو و متخلقنمود. او راست

  باشد. ها مي ها و مكان زمان  در تمامي  مسلمان  زن  براي  نيكويي  ي اسوه

   

   بده  ! خود را نجات فاطمه

ـ زهرا   ي شد، فاطمه  اشاره  قبل  در صفحات  طور كه  همان ـ  رضـي  ـ و   از جايگـاه ـ اهللا عنها

  و درون  در قلـب  لفاطمـه   برخـوردار بـود و محبـت    �اهللا  نزد رسول  خاصي  منزلت

  . داشت  جاي �پيامبر 
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  نكتـه   اين  به �پيامبر   باز هم  ويژه  و جايگاه  محبت  با وجود اين  اينكه  مهم  ي اما نكته

  ارتباطات  به  كند و نبايد كسي  تالش  هر كسي بايد  آخرت  سراي  براي  فرمايد كه مي  اشاره

  . است  صالحه  و اعمال  ، ايمان زاد و توشه  بلكه ببندد،  دل  خويشاوندي

  بلند شد و فرمود: �پيامبر   روزي

  كـه  چـرا  دهيد)؛  نجات  جهنّم  را بخريد (و از آتش  خويش  هاي ! نفس قريش  جماعت  اي«
  . دهم  شما نزد پروردگار انجام  براي  كاري  هيچ  توانم نمي  من

  نجات  الهي  شما را از عذاب  توانم مين  كنيد) چراكه  عمل  ! (خودتان عبد مناف  فرزندان  اي
  . دهم

شـما   خـدا را از   از عذاب  چيزي  توانم نمي  ! من عبدالمطلب  فرزندان  صفيه  و اي  عباس  اي
  دهيد!  انجام  صالحه  اعمال  خودتان  ! پس باز دارم

  كـاري   ) هـيچ  (اما در مورد قيامت  كن  ، طلب خواهي مي  را از مالم  ! آنچه دخترم  فاطمه  اي
  .)1( !» ده  خود را نجات  ، پس دهم  انجام  برايت  توانم نمي

  داشـته   گـوش   ي آويـزه  را �  اكرم  و هشدار رسول  گفته  اين  بايد هميشه  مسلمان  پس

و   علي  بانو يا از مح  كس  فالن  ي خانواده ازو يا   از سادات  خاطر اينكه  به  باشد و محض

  ننشـيند، بلكـه    آنان  و حمايت  انتظار كمك  نداند و به  از عمل نياز خود را بي  است  حسين

  بنمايد. �پيامبر   شفاعت  را مستحق  خويش  صالحه  اعمال  انجام بايد با

   

  �اهللا  رسول  زندگي  روزهاي  و آخرين ل فاطمه

و   ساده  حج  يك  نه  گرفتند؛ البته اهللا بيت  حج  به  تصميم  آخر عمر مبارك  در سال � پيامبر

  اسـالمي   امـت   ها را به درس  آخرين  سيار بود كه  اي مدرسه  ، بلكه فريضه  يك  در حد اداي

  .)2( ... آموخت

  مأموريت  يك  را براي �  علي  ) حضرت هجري  (دهم  سال  همين  در رمضان �پيامبر 

نمـود.    ، اعـزام  يمـن   سـرزمين   بـه   نظـام   سيصد سواره  فرماندهي  و به  ـ تبليغي   رزمي  مهم
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  بـا موفقيـت    . مأموريـت  )1(بـود   شده  آنجا اعزام  به � وليد  خالد بن  تر نيز حضرت (پيش

  گرويدند.  اسالم  به  زيادي  و عده  گرفت  انجام

  فرستاد. �پيامبر   كار خود را براي  گزارش  اي مهنا  طي  از يمن �  علي  حضرت

  ، خـود را بـه   حج  مراسم  انجام  براي  امر فرمود كه �  علي  به  در پاسخ �خدا   رسول

  . بازگشت �  علي  سوي  به  پيام  با اين  برساند، و پيك  مّكه

شدند. آنها   ) همراه� پيامبر )، (با حجةالوداعسفر (  نيز در اين �پيامبر   همسران  ي همه

سـفر    بـود و در ايـن    نيز بـا آنـان   ـاهللا عنها رضي ـزهرا   ي ها سوار بودند، فاطمه هودج  به

  گذشـت  از  نيز پس �  علي  داد. حضرت  انجام �دستور پيامبر   را به  حج  مناسك  عبادي

زهـرا را    ي طمـه فا  همسـرش  رسـيد و در آنجـا    مكـه   به  حج  ، در ايام از مأموريت  ماه  سه

  .)2( كرد  مالقات

روز بـر    شـد، روز بـه    مـريض   كم كم �پيامبر  » حجة الوداع«از سفر   از بازگشت  پس

  . گشت مي  افزوده �  حضرت آن  مريضي

و   گشـت  مـي  �اهللا  گرداگرد رسـول   ، همانند پروانه� پيامبر  دلسوز و محب  ي اطمهف

  كرد. مي  قراري ، بي شدن  خاموش  در حال  بر گرد شمع  كه  اي پروانه  همچون

  فرمايد: مي ل  صديقه  ي عايشه  مادر مؤمنان

او   صـدا زد، در گـوش   را  بود، فاطمـه   در بستر مريض �پيامبر   از روزها كه  در يكي

  را صـدا زد و بـاز هـم     فاطمه  دوباره  لحظاتي از  افتاد. پس  گريه  به  فاطمه  كه  گفت  چيزي

  خنديد.  فاطمه ، او گفت  گوش در  چيزي

  گويد:  عايشه

  . بودم  را نديده  با اندوه  همراه  همانند امروز، شادي

  : پرسيدم  از فاطمه  پس

  »؟! واداشت  و گريه  خنده  تو را به  چيزي  بگو چه  من  ! به فاطمه  اي«
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  : گفت  فاطمه

  .»هستند  زنده  ايشان  ، تا وقتي كنم نمي  را فاش �اسرار پيامبر   من«

،  را جويا شـدم   اش خنده و  گريه  جريان  از فاطمه  دوباره �اهللا   رسول  از وفات  اما پس

  فرمود:  من  به �داد: پيامبر   جواب

كـار    ايـن   دو بـار بـراي    آمد، اما امسال مي  نزدم  دور قرآن  بار براي  يك  جبرئيل  هر ساله«
  .« كردم  گريه  علت  همين  . به ستا  زديكن  اجلم  كنم فكر مي  ، و من آمده

  فرمود: �پيامبر   سپس

  همـين   . بـه  پيوسـت   خـواهي   من  به  بود كه  خواهي  بيتم  فرد از اهل  ! تو اولين فاطمه  اي«
   . )1( »خنديدم  علت

   

   محبوب  باباي  فراق

نـور   بي  و ماه  ستارگان ، گريست مي  خورشيد در آن  كه  فرا رسيد، روزي  روز وداع  باألخره

  كردند. مي   شادي  اما آسمانيان  سرگردان  بودند. زمينيان  شده

  ، محبـوب  مرسـلين  ساالر انبيـا و   ، قافله سرور كائنات  روح  منتظر باال آمدن  ! همه آري

خبر!  بي  از عرشيان  سو، فرشيان  بودند. اما از آن �  محمد مصطفي  ، حضرت العالمين  رب

 سـر   كـه   در حـالي  �ر كردند، و پيامب مي  قراري بي ك و فاطمه  عايشه گريستند؛ مي  نآنا

را   عزيـزانش   كرد و تمامي  تسليم  آفرين  جان  به  بود، جان ل  عايشه  در دامان  مباركش

  . گذاشت  جاي  به

و   را در حـزن   اش دلباختـه  و  عاشـق   و هـزاران  ك  و فاطمـه   و عايشه  رفت �پيامبر 

  . گذاشت  اندوه

  هميشـه   كـه   اي فاطمـه  كنـد؟!   را درك  و عاشق  جوان  ي فاطمه  تواند حال مي  كسي  چه

شـد.   بلنـد مـي    استقبالش  بابا براي  هميشه  كه  اي بود. فاطمه �اهللا  رسول  در دست  دستش

و   دردنـاك ، واقعـاً   نيسـت   خبري  محبوبش  باباي  هاي از نوازش ، ديگر نيست  ديگر خبري

  . است  جانكاه
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  بود، همچـون   كشيده  را در زندگي  فراواني  هاي ها و رنج زهرا سختي  ي هر چند فاطمه

  تر، رحلت جانگدازتر و دردناك  از همه بابا و... اما  شدن  ، زخمي مادر و خواهرانش  وفات

  بود.  پدر عزيز و محبوبش

  : گفت مي  علت  همين  به

م َليت عبياصدن لَيالامِ على األَيت عبلَوأَنَّها ... ص بصائ  
  ما عَلى من شَم ُتربةَ أَحمد ... أَالَّ يشُم مدى الزَمانِ غَواليا

  هميشـه   بـراي   ريخـت  اگر بر روزهـا مـي    سرازير شد كه  من  بر قلب  و دردهايي  مصيبت

  داد.  مي  را از دست  شد و نورش مي  تاريك

  قطعـاً در طـول   باشـد؟   كرده  را استشمام �پيامبر   پاك  خاك  كه  كسي  حال  است  گونهچ

  نخواهد كرد!  گرانبها نيز استفاده  هاي از خوشبويي  گاه عمر هيچ

  : گفت كرد و مي مي  گريه ل  فاطمه

  . شتافتي  برين  فردوس  سوي  و به  گفتي  را لبيك  پروردگارت  ! دعوت پدر عزيزم  اي

كردنــد،  مــي  دفــن ل صــديقه  عايشــه  ي را در حجــره �اهللا   رســول  كــه  هنگــامي

  : گفت �اهللا   رسول  خادم  أنس  به ل فاطمه

 � اهللا رسـول   مبـارك   بر بدن  دهيد كه مي  خود اجازه  آيد و به مي  دلتان  ! چگونه أنس  اي«
    .)1(»بريزيد؟!  خاك

  كســي  ايشــان  از وفــات  پــس �اهللا  رســول  يدور  فــراوان  و انــدوه  خــاطر حــزن  بــه

  نكرد.  مشاهده  خنديدن  را در حال لفاطمه

tΠ﴿  ي آيه  در روز عرفه  كه  هنگامي öθu‹ø9$# àM ù= yϑ ø.r& öΝä3 s9 öΝä3 oΨƒÏŠ ....﴾ ]3  /  مائده[.  

  افتاد و فرمود:  گريه  به �عمر   شد، حضرت  نازل
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  باشد. نمي  آن  دنبال  به  چيزي  و اتمام  غير از نقصان  چيزي  شدن  از كامل  پس

شايد «بود:   فرموده  انديشيد كه مي  پدرش  سخنان  به  نيز در شب ـاهللا عنها رضيـ   فاطمه

  شـب   برود، او در طول  خواب  توانست نمي  علّت  همين  به » شما نباشم  ديگر در ميان  سال

  ؟ يـا اينكـه   او از دنياسـت   انتقـال   وقـت   كـه   شـده   اهللا وحي رسول  آيا به«پرسيد:  د مياز خو

  ....» است  شده  نزديك  رحلت  كند وقت مي  احساس

  ؟ چرا ناراحتي : كرد، گفت  را درك ل فاطمه  وضعيت �  علي  حضرت  وقتي

  شـود كـه   مـي   برداشـت   گونه اين  پدرم  ، از سخنان كنم مي  دلتنگي  احساس«:  گفت  فاطمه

  .« اوست  حيات  سال  آخرين  امسال

  بـدون   چيـزي   هـيچ  و  اسـت   خوب  حالش �الحمدهللا، پيامبر «:  گفت �  علي  حضرت

  .»گيرد نمي  صورت  قضا و قدر الهي

پيـامبر    كـم  ، كم االول ربيع  بود تا ماه  خوب �پيامبر   ، حال از سفر حج  از بازگشت  پس

  داد. قرار مي  امام  عنوان  را به � ابوبكر  جماعت نماز  براي  كه  شد تا حدي  ضمري �

   

  �بعد از پيامبر  ل  فاطمه

شـد،    زهـرا شـروع    ي فاطمـه   از زنـدگاني   جديـدي   ي مرحله �اهللا  رسول  از رحلت  پس

و   مـادي   ديگر تعّلقـات   كه  اي . مرحله مهربان حضور و وجود پدر عزيز و  بدون  اي مرحله

و   كـوچ   بـراي   آمـادگي   فقـط   كـه   اي بـود. مرحلـه    شده  منقطع  طور كامل  به  در آن  دنيوي

  بـه   از دنيـا و متعّلقـاتش    دل ل  فاطمه  بود. پس  پروردگار و پيامبرش  سوي  به  هجرت

  بود.  زشعزي  باباي  پروردگار و لقاي  رضاي  به  فكر و ذكر او رسيدن  َكند، تمام  طور كامل

  و وزراي  معـاونين  از  يكـي   گيـري  و رأي  و مشـورت  ااز شـور   شد پـس   متوجه  وقتي

او از هـر    شد؛ چراكه  ، خوشحال شده  انتخاب  جانشيني  به �  ابوبكر صديق  ، يعني پدرش

ابـوبكر   ، و اتفـاقي   دليل  ، بدون آخر عمر مبارك  در روزهاي �پيامبر   دانست بهتر مي  كس

  و خالفـت   جانشيني  طرف  به  اي اشاره  فرستاد، بلكه نمازها نمي  امامت  را براي �  صديق

  . داشت  ايشان
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  رسـول   وفـات  از  پـس  لفاطمه  به  حرمتي بي  همچون  مسائلي  از تواريخ  در بعضي

  . است  واقع  و خالف  كامالً اشتباه  شود كه مي  مشاهده �  اكرم

دانسـتند،   مـي  �را نـزد پيـامبر    ل  فاطمه  و منزلت  جايگاه  خوبي  به  صحابه  تمامي

پيـامبر    آزردن  همچـون   فاطمـه   كـردن   اذيـت »  بودند كه  را شنيده  حديث  اين  آنان  همگي

  روز پس  يك  هم  آن �پيامبر   بر كف  و جان  مخلص  شاگردان  است  ممكن  چگونه»  است

كننـد    جمع  هيزم ل فاطمه  ي كنند و جلو خانه  ادبي بي  گونه اين �اهللا  رسول  وفات از

  ؟! (در بخـش  نيست  شبيه  سياسي  ي افسانه  يك  بيشتر به  بكشند. آيا اين  آتش  را به  و خانه

  .شاءاهللا) نكرد. إ  خواهيم  بحث  آخر مفصالً در مورد آن

   

  ك  ابوبكر و فاطمه

زهـراء و    ي فاطمـه   حضرت  ي شود، رابطه مي  مشاهده  از تواريخ  در بعضي  آنچه  بر خالف

  هـاي  توصـيه   علـت   به �ابوبكر   بود. حضرت  نزديك و  بسيار خوب �ابوبكر   حضرت

مـورد   نيز در  مسلمانان  و به  داشت مي  ، او را بسيار دوستل  در مورد فاطمه �پيامبر 

از   نبـوت   خانـدان   احتـرام   نمود، كـه  مي  سفارش  بيت  و اهل ل فاطمه  و احترام  اكرام

  . است  اسالمي  ضروريات

  گويد: مي :  شعبي  امام

و   او آمـده   عيـادت   بـراي  � شـد، ابـوبكر    مريض ـاهللا عنها رضيـ   فاطمه  كه  هنگامي

  در اسـت   ابـوبكر پشـت  :  گفـت  ل فاطمه  به �  علي  ، حضرت ورود خواست  ي اجازه

  خواهد. ورود مي  ي اجازه

او   بـه   داري  دوسـت  آيا:  بود) گفت  و فرمانبردار شوهرش  مؤمن  زن  ي نمونه  (كه  فاطمه

  ؟! دهم  اجازه

  . بلهداد:   جواب �  علي
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  دسـت   او را بـه   رضـايت  تا  شده  داخل �  ابوبكر صديق دارد.  اجازه  پس:  گفت  فاطمه

خاطر   مگر به  را رها نكردم  ام ئفهطا و  ، ثروت و كاشانه  پروردگار خانه  سوگند به:  آورد و گفت

  . بيت  شما اهل  خوشنودي  و كسب  پروردگار و پيامبرش  رضاي  كسب

  شد.  راضي � كرد، تا ابوبكر  و خوشنودي  رضايت  نيز اعالم ل فاطمه  پس

  فاطمه  مقام  بر بلندي  دليل  كند كه مي  اشاره  اي نكته  به  واقعه  اين  در كنار نقل  ذهبي  امام

ـ  رضي ـ  : فاطمه اينكه  باشد و آن مي  و ادب  علم  در كسب ل   ايـن   خـوبي   بـه ـ اهللا عنها

  (پس .)1(دهد  راه  منزل  را به  تواند كسي نمي  شوهرش  اجازه  بدون  داد كه  را تشخيص  نكته

ابوبكر  با  تو عداو  خاطر كينه  به  بود، نه  شرعي  اصل  اين  خاطر رعايت  به گرفتنش  اجازه

  ).�  صديق

آمدنـد،   ل فاطمـه   عيـادت   بـه   با هـم  ك ابوبكر و عمر  مالقات  كنند در اين  نقل

  تر از خويشـان  عزيزتر و گرامي  نزد من �پيامبر   خدا! خويشان  عزيز رسول  ايابوبكر فرمود: 

   . )2( هستي  عايشه  تر از دخترم گرامي  باشند و تو در نزد من مي  خودم

   

   است  نزديك  كوچ  ي هنگامه

  بـه   كـه   بيـت   فرد از اهل  اولين  بود كه  شنيده  زهراء از پدر عزيزش  ي فاطمه  كه  از آنجايي

شـوهر    بـه   . روزي گرفـت  مـي   سـفر آمـادگي    ايـن   بـراي   شود، اوست مي  ملحق �پيامبر 

  بـه   كوچ  ي هنگامه  كنم مي  ! احساس عزيزم  پسر عموي:  گفت �  مرتضي  ، علي قدرش گران

  . كنم مي  ، تو را وصيتي است  نزديك  پدرم  سوي

  بگو!  داري  دوست  آنچهو فرمود:   نشست  در مقابلش �  علي  حضرت

  انجام  كاري  ميلت  خالف  و نه  ام گفته  دروغ  ، نه ام تو آمده  ي خانه  به  از وقتي:  گفت  فاطمه

  . ام داده
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بسـيار    از تو برايم  ! جدايي پرهيزگارتري  و از من  تو بسيار خداشناسي داد:  جواب �  علي

 �اهللا   رسول  رحلت ياد  خدا سوگند مرا به  . به را گرفت  جلو مرگ  توان ، اما نمي است  دردناك
  . انداختي  بزرگ  مصيبت  و آن

و سـر و    يپيشـان  را بـر   دستش �  علي  سر دادند. حضرت  هر دو گريه  لحظه  در اين

  وجـود بـراي    با تمام  بفرما! كه  داري  كه  هر دستوري:  و گفت  گذاشته ل فاطمه  صورت

  . ام آماده  خدمتگزاري

  فرمود: ـاهللا عنها رضيـ   فاطمه

 او از هـر   كـه  ؛ چـرا  كن  ازدواج»  اُمامه»  ام با خواهر زاده  من  بعد از مرگ  اينكه  من  وصيت

  ، كفـن  بـده   غسل  مرا شبانه  . ديگر اينكه بهتر است  فرزندانم  و مراقبت  يتترب  به  نسبت  كسي
  مرا نبينند.  ، تا نامحرمان است  ها در خواب چشم  كه  هنگام  بسپار، آن  خاك  و به  كن

  بود. در همـان   حساس و  بسيار دقيق  در مورد حجاب ـاهللا عنها رضيـ   فاطمه  حضرت

  اصـالً دوسـت  :  ) گفـت  � ابوبكر صـديق   (همسر حضرت»  عميس  اسماء بنت»  روزها به

  باشد.  نمايان  از زير آن  بدنش  اندازند كه  اي پارچه  زن  بر بدن  كه  ندارم

  سـپس  . ام ديـده   در حبشه  داد كه  خواهم  تو نشان  به  ! چيزي نباش  ناراحت:  گفت» اسماء«

كشيد   بر آن  اي پارچه  سپس نمود،  وصل  هم  و به كرد  ، آنها را خم خرما آورده  چند شاخه

  كرد.  درست  تابوت  شبيه  و چيزي

  اسـت   بسيار خـوب  شد و فرمود:  خوشحال  آن  از ديدن ـاهللا عنها رضيـ   فاطمه  حضرت

  بگذاريد تـا بـدنم    اين ، مرا در دادن  از غسل  شود. حتماً پس نمي  معلوم  در آن  جسد مرد يا زن
  . )1( نباشد  مشخص  مردان  براي

  اي لحظـه  �  علي و  و حسين  ، حسن يافت مي  روز شدت  روز به ل  فاطمه  يماريب

) فـرا   هجـري   (يـازدهم   رمضـان   سـوم   شنبه سه  گذاشتند. تا اينكه را تنها نمي ل  فاطمه

 )3(»اسـماء « يا )2( » سلمي»  به  فاطمه �  اكرم  رسول  از رحلت  پس  ماه  شش  رسيد، درست
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  خوبي  را به خود  كرد و بدن  كاملي  غسل ل  فاطمه  كردند. حضرت  آماده  فرمود تا آب

  را در وسـط   تـا رختخـوابش    (اسما) گفـت »  سلمي»  به  نو پوشيد سپس  هاي . لباس شست

 هـا را زيـر سـر    ) دست سنّت  صورت  كشيد؛ (و به دراز  قبله  رو به  گاه بگستراند، آن  حجره

 نكنـد   مـرا برهنـه    كسي  ام كرده  ، خود را پاكيزه شوم مي  روح  قبض  اكنون  من : نهاد و گفت
)1(.   

ـ  رضيـ زهراء   ي فاطمه  از پرواز روح  پس   وارد خانـه  ك و حسـين   حسـن  ـاهللا عنها

اسـماء  !  نيسـت   مادرمـان   اسـتراحت   وقت  اكنونرا گرفتند و گفتند:   مادرشان  شدند و سراغ

  . از دنيا رفت  ! مادرتان عزيزانم:  گفت  آنان  سلما) به(

انگيـز مـادر بـا خبـر      غم  را از مرگ  مسجد شتافتند تا پدرشان  جانب  زهراء به  فرزندان

  ايشد و فرمـود:    تاب بي  و اندوه  غم  شدت رسيد از  علي  زهراء به  خبر وفات  كنند. وقتي

  . جويم  تسليت  ، بعد از تو از كه وديب  من  بخش  دختر پيامبر! تو تسلي

  سـوي   بـه   فوج  فوج  مردم پيچيد.  در مدينه  سرعت  به �اهللا   يادگار رسول  خبر رحلت

گريسـتند،   مـي   شـدت   بـه   � حسين و  و حسن  علي  آمدند، با ديدن ل فاطمه  ي خانه

برگرديد!   هايتان خانه  به:  گفت كنند، اما ابوذر آمد و  زهراء را تشييع  ي منتظر بودند تا جنازه

  . است  افتاده تأخير  به  جنازه  تشييع  چون

  شـب   در دل  حضور مـردم   بدون  جنازه  تشييع  بود كه  خود فاطمه  از وصاياي  يكي  اين

  گيرد.  انجام

(همسر   عميس  اسماء بنت و �  علي  ، حضرتـاهللا عنها رضيـ   آنحضرت  وصيت  طبق

  و حضرت �  علي  حضرت  سپس كردند.  دادند و كفن  را غسل ل ، فاطمه)� ابوبكر

  حضـرت   فقط  جنازه  بردند. در تشييع  بقيع  او را به  گزاردند. و شبانه بر او نماز �  عباس

  حضور داشتند. �  فضلو ،  ، حسين ، حسن ، عباس علي

  در قبر گذاشتند. را ل  فاطمه  ، جسد مبارك�  و فضل  ، عباس علي  حضرت  سپس
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  فرمود: �  علي  حضرت  سپاري و خاك  تدفين  از مراسم  پس

  رقَةٌ ... وكل الذي دون املمات قَليلُلكًلّ اجتماع من خليلَني ف
  )1( وإنّ آفتقادى واحداً بعد واحد ... دليل على أن ال يدوم خليل

  چيز جز مرگ . و هر است  و جدايي  فراق  را عاقبت  و رفيق  هر دو دوست  پيوند و اجتماع

  بـر آن   ، دليـل  دهـم  مي  از دست �اهللا   از رسول  را پس  فاطمه  من  . اينكه است  ناچيز و اندك

  ماند. جاويد نمي  اي دوستي  هيچ  كه  است

  هجـري  11  سـال   رمضـان   در سوم  سالگي 29  در سن ـاهللا عنها رضيـ   فاطمه  حضرت

  در اسـالم   خـاطر اينكـه    امـا بـه   شـد.   سـپرده   خـاك   به  بقيع  قبرستان فرمود و در  رحلت

،  شـده   بـر مزارهـا نهـي     و بناسـازي   كاري سنگ ، و از است  حرام  پرستي و مرده  قبرپرستي

 و  مشـركان   مـأواي   قبر فاطمه  نداد كه  و اجازه  بر قبر نساخت  چيزي نيز �  علي  حضرت

  گيرد. قرار  خدا و رسول  دشمنان

ـ  رضـي ــ    فاطمـه   حضرت  باوراند كه  بر اين  از مورخان  بعضي   ي در حجـره  ـاهللا عنها

   .  )2( است  شده  دفن �پيامبر   در همسايگي  خودش
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   چهارم  بخش

    هايش و ويژگي  مناقب  فضايللزهراء   ي فاطمه

   

  - اهللا عنها رضي -  فاطمه  حضرت  اسامي

پـدر و    نيكي  اولين  اين ، است  والدين  و فرهنگ  از ادب  ، نشاني شتننيكو بر فرزند گذا  نام

  روحـي   در شكست  مهم  عاملي  و قبيح  مستهجن  اسامي  باشد. در عوض فرزند مي  مادر به

  خواننـد و اگـر نـامش    مـي   نامش  را به  انسان  ، زيرا همواره فرزند است  و خالء شخصيت

  شمارند.  مي  را سبك  نام  باشد صاحب  و مستهجن  سبك

هـا   نـام   بـا همـين    را نيكو برگزينيد، زيرا روز قيامت  تان هاي نام«فرمود:  �  پيامبر گرامي

  دور از فرهنگ  و به  قبيح  اسامي  بود كه  نيز بر اين �خدا   رسول  روش ».شويد مي  خوانده

و   ، فرزنـدان  هـا را داشـت   نـام   داد. او خـود بهتـرين   مـي  و شهرها را تغيير  مردان  اسالمي

   . )1( ها را داشتند نام  بهترين  هايش نوه

  آن  ي همـه   كـه   داشت  ديگر شهرت  ها و صفاتي نام  به ـاهللا عنها رضيـ   فاطمه  حضرت

  بـه   و استفاده  اطالع  جهت  او دارد كه  عالي  و مقام  پسنديده  بر صفات  دليل  ها و القاب نام

  : كنيم مي  آنها اشاره

،  كـردن   قطـع   معنـاي   به  عرب  در لغت  . و فطم است»  َفطْم«از مصدر   فاطمه : % -�,�+@

  . از هر بدي  شده جدا  يعني  . و فاطمه است  آمده  و جدا شدن  بريدن

J :�012 % هماننـد خورشـيد     اش ايسـتاد، چهـره   مـي   عبـادت   در محـراب   كـه   هنگـامي

ايسـتاد   مـي   عبـادت   در محـراب   كـه   هنگـامي  : است  فرموده :  صادق  درخشيد. امام مي

  زمـين   بـر اهـل    نـور سـتارگان    كـه   گونـه  درخشـيد آن  مـي   آسـمان   فرشتگان  براي  نورش

  .)2( »درخشيد مي
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  .)1( است  و درخشان  روشن  معناي  ازهر به  زهراء مؤنث

Af4"! % : جـدا شـده    زمانـه   ز سـاير زنـان  ا  و شرافتش  ، ايمان و دانش  فضل  واسطه  به  

و   ديگر قـرار داده   غير از زنان  بزرگواري  و  و برتري  خداوند او را در زيبايي  . چون)2(بود

  . نداشت وجود  مانند او در زهد و تقوي

I�� %+c� : نيكوكار.  و هميشه  يكسان  گفتار و رفتارش  بسيار راستگو، آنكه  

C+
N�� <�  . خير و بركت  و داراي  صاحب : % 

  . و پليدي  زشتي  از هر نوع  و پاكيزه  و پاكدامن  با عفت : % ,���01

K+P'
  . است  شده  و تزكيه  پاك : % 2

B+'S�N % : است  او بخشيده  به  پروردگار در دنيا و آخرت  از آنچه  خشنود و راضي .  

 +'S0�  پروردگار بود.  و رضاي  مورد خوشنودي  كه  كسي : % 

@¡ %��  5�7�� :P   از پدرش  هايش حمايت ها و خاطر دلسوزي  به �مادر پيامبر .  

@@�<� %  �:�a'! چـون   خويش پدر  براي  مادرش  از رحلت  پس ل! فاطمه مادر پدرش  

  و دلسوز بود.  مهربان  مادري

@J�<� %  *7 R R) : 3( و حسين  مادر حسن(.   

  

  لزهراء   ي فاطمه  فضايل

  ايـن   كه  است  بسيار فراوان ـاهللا عنها رضيـ زهرا   ي فاطمه  سيده  حضرت  و مناقب  فضايل

  از آنان  بسياري  سيوطي  الدين جالل  امام  عالّمه ذكر آنها را ندارد.  مختصر توان  در اين  قلم

�q b�(���� N4gH��  e=�7»  نام با  را در كتابي  +�,�- ��'��  Tينهمچن . است  كرده  آوري جمع  

"�OyNدر   نيز ابو عبداهللا حاكم  از ايشان  پيشW�  ��  *o'o��� T داده  كـار را انجـام    اين  
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باشد. اما مـا   مي  سنت  نزد اهل ـاهللا عنها رضيـ   فاطمه  حضرت  جايگاه  از عظمت  نشان  كه

  اشـاره  �اهللا   رسـول   و احاديث  قرآن  در پرتو آيات  مناقب  از اين  بعضي  به  فقط در اينجا

  . كنيم مي

   

   قرآن  در پرتو آيات  ل فاطمه

@ m﴿$ yϑ ‾ΡÎ) ß‰ƒÌ� ãƒ ª!$# |= Ïδ õ‹ ã‹Ï9 ãΝà6Ζ tã }§ô_ Íh�9$# Ÿ≅÷δ r& ÏM ø�t7ø9$# ö/ ä.t� ÎdγsÜ ãƒuρ # Z��ÎγôÜ s? ﴾ 

 (پيغمبر) دور كند و شما  بيت  را از شما اهل  خواهد پليدي خداوند قطعاً مي« .]33/   احزاب[

  .»سازد  پاك را كامالً

اهللا  رضـي ــ  زهـراء    ي ، فاطمه شده  او نازل  در شأن  مباركه  ي آيه  اين  كه  از افرادي  يكي

  كـه   فرمـوده   پروردگار اعالم  كه  هست او نيز  حال  شامل  افتخار بزرگ  باشد. اين مي ـعنها

  بزدايد.  را از آنان  و معاصي  شك ، ، شيطان شرك  قصد دارد، پليدي

  گويد: ـاهللا عنها رضيـ   سلمه  أم

و   حسـن  ، ، فاطمـه  علـي   اي با پارچه  كه  را ديدم �شد، پيامبر   نازل  آيه  اين  كه  هنگامي«
را از   گناهان  زشتي و  هستند، پليدي  من  بيت  پروردگارا! اينها اهل«را پوشيد و فرمود:   حسين

   .)1( »فرما  و آنها را كامالً پاك  دور كن  آنان

  گويد:  �  مالك  بن  انس

  بردند، از جلـو خانـه   مي  تشريف نماز فجر  براي  كه  هنگامي  متوالي  ماه  شش �پيامبر 

$﴿  بيت  اهل  نماز! اي فرمودند: نماز! و مي  گذشته  فاطمه yϑ ‾ΡÎ) ß‰ƒÌ� ãƒ ª!$# |= Ïδ õ‹ ã‹Ï9 ãΝà6Ζ tã 

}§ô_ Íh�9$# Ÿ≅÷δ r& ÏM ø�t7ø9$# ö/ ä.t� ÎdγsÜ ãƒuρ # Z��ÎγôÜ s? ﴾ )2(.   
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J m﴿tβθ ßϑ Ïè ôÜ ãƒuρ tΠ$ yè ©Ü9$# 4’n?tã Ïµ Îm7ãm $ YΖŠÅ3 ó¡ ÏΒ $ VϑŠÏK tƒuρ # ���Å™r&uρ  ∩∇∪ $ oÿ©ςÎ) ö/ ä3 ãΚÏè ôÜ çΡ 

Ïµ ô_ uθ Ï9 «!$# Ÿω ß‰ƒÌ�çΡ óΟ ä3Ζ ÏΒ [!# t“ y_ Ÿωuρ #�‘θ ä3 ä© ﴾ ]9و  8  / (دهر)  انسان[.  

،  حـال   زبـان   خدا. (به  داشت  وستخاطر د  و اسير، به  بينوا و يتيم  ند بهداد مي  و خوراك«

و   ، و از شـما پـاداش   دهـيم  مي  خدا خوراك  خاطر ذات  گويند:) ما شما را تنها به مي  بديشان

  .» خواهيم نمي  سپاسگزاري

و   فاطمه  در شأن را  آن  نزول  مفسران  كه  مجيد است  قرآن  آيات  ي نيز از جمله  آيه  اين

  دانند. مي ك  علي

  بـه   از يـارانش   جمعـي   همـراه   بـه  �بيمار شدند، پيـامبر   ك  و حسين  : حسنگويند

  فرزنـدانتان   شـفاي   بـراي   است  خوب  چهفرمود:  ك  و فاطمه  علي  و به ، رفت  آنان  عيادت

  خـويش   سالمتي  و حسين  حسن اگر  نذر كردند كه ك  و فاطمه  علي  گاه  آن بكنيد.  نذري

خود را بـاز يافتنـد،     دو بزرگوار سالمتي  آن  كه  هنگامي بگيرند.  روز روزه  را باز يابند، سه

از  ، افطار وجود نداشت  براي  چيزي  كردند، اما در خانه  عمل  نذر خويش  به  و فاطمه  علي

تقريباً   (يعني  صاع  سه  ي اندازه  جو به  مقداري  يهودي  از شمعون �  علي  رو حضرت  اين

  نمـود و بـا يـك     جوها را دستاسـ اهللا عنها رضي ـ  فاطمه  . حضرت گرفت  رضكيلو) ق 9

  كـه   افطـار نهـاد. هنگـامي     ي و بر سر سفره  پخت  تازه  نان  خانواده افراد  تمامي  براي  صاع

  خانـدان   اي و درود خداوند بر شما باد  : سالم برخاست  سائلي  افطار شدند، نداي  ي آماده

  بهشـتي   خداوند شـما را از غـذاي   غذا بدهيد،  من  ، به مسلمينم  از مساكين  ينيپيامبر! مسك

افطـار    بودند، سريعاً نان  جامعه  الگوي  خود گذشتگي در ايثار و از  كه  فرمايد. آنان  نصيب

  رفتند.  خواب  به  گرسنه  و با شكم  افطار كرده  كردند و خود با آب را ايثار  خويش

  نهـاده   در سـفره   افطارشان  فرا رسيد، نان  شب  گرفتند و چون  نيز روزه  بش  آن  فرداي

ايثار كردند.   يتيم  خود را به  غذاي  همگي  ترتيب  همان  آمد و باز به  در خانه  به  شد، يتيمي

  ماندند.  و خود گرسنه  افطار كرده  نيز با آب  شب  و آن
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بـار    كـرد و بـراي    كمك  تقاضاي  افطار، اسيري  گرفتند و هنگام  روزه  را هم  روز سوم

  اسير ايثار كردند.  آن  بود به  در سفره  آنچه  سوم

را نزد پيامبر   و آنان  گرفته را  دو پسر خويش  دست �  علي  حضرت  روز چهارم  صبح

لرزيدنـد.   مي  مرغكاني  چون  از گرسنگي  را ديد كه  حسين و  حسن �خدا   برد. رسول �

  آمـد. ديـد كـه    ل فاطمـه   حضـرت   منـزل   بـه   آنـان   همراه  و به  برخاست از جا  پسس

  از شدت  كه  در حالي  است  مشغول  عبادت  به  در محراب ـاهللا عنها رضيـ زهراء   حضرت

  . است  نشسته  در گودي  و چشمانش  چسبيده  پشت  به  وي  شكم  گرسنگي

فـرود    جبرئيـل   هنگام  آن خاطر شد، در  افسرده �ا خد  بود. رسول  تأثرآوري  ي منظره

  تـو تهنيـت    به  بيتي  اهل  چنين  داشتن  به  تعالي  را بگير! خداي  هديه  كرد: اين  آمد و عرض

  .)1( خواند �(دهر) را بر پيامبر »  انسان»  ي سوره  . سپس است  گفته

  رضـاي   خاطر كسب  به  و فاطمه  نند عليهما  كه  هايي انسان  در مورد تمام  آيه  اين  البته

پسـر و    بـراي   است  كند و درسي مي  صدق كنند، مي  خدمت  جامعه  مستمندان  پروردگار به

  ، مستمندان  به  فقراء و رسيدگي  خاطر سيري  به  كه  حكومتي  مسئووالن و  رهبران  دخترهاي

و   عمـل   فـاطمي  و  ما همانند علـي   سر ببرند. آيا مسئووالن  به  و گرسنگي  خود در سختي

  انديشند؟! مي  و فاطمي  كنند و علوي

A m)y�R7d' R� d�� �_&� ^ R�R- * 0Ri4 Rv d�� R  $\! R0� R P  [� * d0 Rod& R� R  $R�&� R~ Y P   R4 <1 R   R|d!R��(  كوثر.  ي سوره  

  تنها بـراي   است  چنين  كه  . حال ايم را عطا كرده  و فراواني  نهايت بي  تو خير و خوبي  ما به

و   خيـر و بركـت   توز تو بـي  كينه  دشمن ّ، شك  . بدون كن  و قرباني  پروردگار خود نماز بخوان

  خواهد بود.  و نشان  نام بي

ـ  رضي ـ  فاطمه  حضرت  و منزلت  در شأن  سوره  يك  ، بلكه آيه  يك  بار نه  اين ـ اهللا عنها

  بـن   عـاص «كرد،   فوت �پيامبر  پسر»  قاسم»  كه  هنگامي :گويند  . مفسران است  شده  بيان

  نسـل   و بـدون » ابتـر »  : او را بگذاريـد! او مـردي   بود، گفت �پيامبر   از دشمنان  كه»  وائل

                                                 

  ، ص6  ور: جو الدر المنث 296  ، ص واحدي  النزول  . اسباب124  زهراء، نصيرپور، ص  فاطمه  زندگاني -1
 و... 299



  كند از خود دفاع مي لفاطمه      ﴾82﴿

 

  مـردم  نـدارد).   فرزند پسري  محو خواهد شد! (چون  بميرد، نامش  كه  همين  ؛ چراكه است

شـمار    را بـه   و دختـران  خواهد شد  ا پسر وارثتنه  كردند كه تصور مي  گونه اين  جاهليت

نيـز   �كردند، محمد  فكر مي  آنان  علت  همين  دانستند، به خود نمي  آوردند و از نسل نمي

  . است  نسل  پسر ندارد، بدون  چون

آزردنـد،   را مـي  �پيـامبر    دل  كـه   و دشـمنان   مشـركان   هاي گويي ياوه  اين  به  در پاسخ

  دارد كه را  عظيمي  امت �فرمود ، پيامبر   نازل  را بر رسولش» كوثر»  ي سوره  خداوند مّنان

  حـوض  �كـرد، پيـامبر    خواهنـد   را ورد زبان  نامش  قيامت  اويند و تا قيام  عاشق  همگي

  ... �كند، پيامبر  مي  پذيرايي را  عاشقان  بر سر آن  كوثر را دارد كه

!  خدا و رسـول   دشمنان  اي شماييد  ، بلكه نيست  نسل  نو بدو  بريده  ابتر و دم �پيامبر 

  و دارايـي   ثروت  د شد. شماييد كهيمحو خواه  تاريخ  ي از صفحه  نامتان  از هالكت  پس  كه

  و عبـرت   نفـرين   مانـد مگـر بـراي    از شما نمـي   آيند، و نامي نمي  كارتان  نيز به  و اوالدتان

  .)1( ديگر  مشركان و  كافران

  و زيـادي   ، كثـرت  آخـرت  ، خير كثير در دنيا و نهر كوثر در بهشت  ، كوثر را به سرانمف

و با   است  درست  معاني  اين  ي اند. هر چند همه كرده و... تفسير  ، شفاعت�پيامبر   پيروان

  دتيزيا  نيز كوثر را به  ، اما گروهي است  مختلفي  معاني  داراي  زيرا قرآن ندارد،  منافاتي  هم

  انـد، جمعيـت   تفسـير كـرده  ـ اهللا عنها رضي ـزهراء   فاطمه  از فرزندان �خدا   رسول  نسل

و فاقـد    بريـده  دم  كـه   اسـت  �پيامبر   دشمن ، اين  عوض شمار نيايند. و در  به  كه  فراواني

  ود.فرم  بيان �پيامبر   دشمن  آيندگان  خداوند از نسل  كه  است  خبري  اين . و است  نسل

ـ  رضـي ــ   زهراء  ي از فاطمه �پيامبر   فرزندان  چگونه  كه  بايد نگريست تنهـا  ـ اهللا عنها

در   امـروزه   كه  كساني  يعني  تعداد سادات  كه  اي گونه  اند به از او، زياد گشته  دختر بازمانده

  كـس   يچ. و آيـا از هـ   اسـت   زياد و افزون  رسد، بس مي � پيامبر  به  نسبشان  اسالم  جهان

خداونـد    لطـف   بـه   هر لحظه  كه  نسلي  هم  ؟! آن است  مانده  بر جاي  انبوه  نسلي  گونه بدين

  از فرزنـدان   يـك   هـيچ   مورخان  تمامي  گواهي  به  كه  است  در حالي  شوند! و اين بيشتر مي
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  ي تنها فاطمـه   لكه، ب پا نگرفت  نسلي  نماندند و از آنان  آنها زنده  و فرزندان �خدا   رسول

  و از پي  زيست ، هر چند كوتاه  مدتي �خدا   از رسول  پس  بود كهـ اهللا عنها رضي ـزهراء 

  كـه   كثيري  نسل  است  و اين ،زياد شدند �اهللا  رسول  و يادگاران  بازماندگان  او فرزندانش

   .)1( فرمود  نايتع �خدا   رسول  بهـ اهللا عنها رضي ـ  فاطمه  وجود بركت  خداوند به

  گويد: كوثر مي  ي در تفسير سوره  فخر رازي  التفسير، امام  شيخ

  نداشتن  شد كه  نازل  كساني  در پاسخ  سوره  اين  ؛ چه است �اوالد پيامبر   معناي  كوثر به«
  نسـلي  �پيـامبر    خداوند به  كه  است  كوثر اين  گرفتند. معناي  عيب �  حضرت فرزند را بر آن

  كـه  �پيـامبر    بيـت   بسيار از اهـل   ماند. بنگر چه خواهد  باقي  زمان  در طول  كند كه عطا مي
  بنگـر چـه    ، پس نمانده  باقي  اُميه  از بني  كسي  ولي  پر است  آنان از  جهان  شدند، باز هم  كشته

  از نسـل   آن  الو امثـ » رضا«و »  كاظم«، » صادق«، »باقر»  چون  بزرگي  و علماي  انديشوران
  .)2( »برخاستند �پيامبر 

   

  ����اهللا   رسول  در پرتو احاديث  ل فاطمه

�Oe=�7  عنوان  را تحت  بابي  مسلمانان  حديث  هاي كتاب  تمامي  �^1  V'!  Tفضـايل   بيان  به  

ــ  زهـراء    ي فاطمـه   ، يعنـي  بيـت   سرسبد اهل  گل  بخصوص �پيامبر   بيت  اهل  و مناقب

  به  و جماعت  سنت  اهل  ي و عالقه  از محبت  نشان  اند و اين داده  اختصاص ـ عنهااهللا رضي

  بسـنده   احاديـث   از آن  ذكـر چنـد نمونـه     به  باشد. ما در اينجا فقط مي �پيامبر   بيت  اهل

  . از خروار است  اي نمونه  مشت  كه  كنيم مي

مـوارد  ـ اهللا عنها رضيـ  زهراء  ي نا فاطمهسيدت  و فضايل  عبدالبرّ در مورد مناقب  ) ابن1

  گويد: دارد. او مي ل فاطمه  و بزرگواري  از فضل  نشان  كه  ذكر كرده  فراواني

  و دو ركعت  برده  مسجد تشريف  گشتند به برمي  و يا از سفري  از جهادي �پيامبر   هرگاه«
  .)3(»رفتند مي  همسرانشان نزد  آنو بعد از   رفته  فاطمه  ديدن  به  گزاردند، سپس نماز مي
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پروردگار   اينكه دارا بود ـاهللا عنها رضيـ زهراء   ي فاطمه  كه  مباركي  ) از ديگر فضايل2

  و پـاكي   و سـخاوت   صـداقت   ي نتيجه  كرد و اين مي  اكرام  در منزلش  طعام  او را با كثرت

  بود.  نفسش

فرسـتاد.    بـرايش   گوشـت   و مقـداري   نان  دو قرص  از همسايگان  يكي  كنند كه  روايت

  را پوشانده  آن  و روي  قرار داده  ظرفي را در  و گوشت  نان ـاهللا عنها رضيـ   فاطمه  حضرت

  تشريف �فرستاد. پيامبر  و گوشت  نان  از اين  خوردن  براي �پيامبر   دنبال  را به  و پسرش

  داسـتان   ي كردند. بقيـه   پهن  پدرش  ويغذا را جل  ي سفره ل  فاطمه  آوردند و حضرت

  كنيد:  گوش ل  را از خود فاطمه

و   شدم ، متحير كردم  را نگاه  آن  ، وقتي و گوشت  بود از نان  ، پر شده را برداشتم  سر ظرف«
و بـر    آوردم  جـاي   او را بـه   شكر و سپاس  . پس پروردگار است  از طرف  بركت  اين  كه  فهميدم
  . گذاشتم �خدا   رسول  ، و غذاها را جلوي رود فرستادمد  رسولش

فرمـود:   آورد و  جـاي   كرد، شـكر پروردگـار را بـه     نگاه  ظرف  نيز به �پيامبر   كه  هنگامي
  »؟ را از كجا آوردي  همه  اين  دخترم«

�βÎ) ©!$# ä−ã—ö﴿،  پروردگار است  ! اينها از طرف : بابا جان گفتم tƒ tΒ â!$ t± o„ Î� ö�tó Î/ A>$ |¡ Ïm﴾ :

  بخشد. مي  حد و حساب  بي  را بخواهد رزق  هر كس  خدا راستي  به

تـو را    را كه  خداي  ! سپاس دخترم«و فرمود:   آورده  جاي  را به  خداي  سپاس �اهللا   رسول
  او عنايـت   بـه   رزقـي  پروردگـار   . وقتـي  اسـت   ) قرار داده (مريم  اسرائيل  بني  سرور زنان  شبيه

 ôÏΒ﴿:  گفـت  مـي   جـواب  كردنـد، در  مـي   شدند و سؤال مي  متعجب  از آن  ديگران  نمود كه مي

Ï‰Ζ Ïã «!$# ( ¨βÎ) ©!$# ä−ã—ö� tƒ tΒ â!$ t± o„ Î� ö�tó Î/ A>$ |¡ Ïm ﴾ / 37. [آل عمران[  

غـذا خوردنـد تـا      از آن  مطهرات  ازواج  و تمامي  ، حسين ، حسن ، فاطمه علي �پيامبر 

  تقسـيم   همسـايگان   را بـين   آن  فاطمـه   بود. سپس پر از غذا  ظرف  نوز همسير شدند، و ه

  .)1( قرار داد  و خير فراوان  بركت  پروردگار در آن  شكل  نمود. و بدين
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  :  گفت �گويد: پيامبر  �  حذيفه

  .« است  بهشتي  ، سرور زنان دخترت  فاطمه  داد كه  مرا مژده فرود آمد  از آسمان  اي فرشته«

I�� m  �� *7�¤W� P    b�rل�� V��= f�= :  5�7��  < P � :b�,�	� »*S0? ���  [�  G4v?   ��'(
^1� /�&  /�& �� b7�� *7�¤W� ? «)2(.   

  آيا دوست : گفت  فاطمه  به �ـ گويد: پيامبر اهللا عنها رضيـ   صديقه  ي عايشه  مادر مؤمنان

  ؟! باشي  مؤمن  و يا زنان  بهشت  اگر سرور زنان  شوي مي  و راضي  داري

C�� m  �! �����  ¥���  كf�= : ¦ R# : R P  f4%(N  �� < � q  §N��  M4%�# b% !N� f�%= ��   :
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.  

دانيـد   فرمود: آيا مي كشيد و  زمين  روي  چهار خط �گويد: پيامبر  ك  عباس  عبداهللا بن

  دانند.  مي بهتر  و رسولشگفتند: خداوند   ؟ ياران اينها چيست

(همسر پيـامبر)،   دختر خويلد  عبارتند از: خديجه  بهشتي  زنان  فرمود: برترين  حضرت  آن

(مـادر    دختـر عمـران    مـريم  ) و (همسـر فرعـون    دختـر مـزاحم    دختر محمـد، آسـيه    فاطمه

  . †) عيسي

                                                                                                                              

گويد: اين حديث ضعيف است، و با وجود ضعيف بودن آن، متنش هـم درسـت نيسـت.    شيخ آلباني مي 
  (تصحيح كننده)
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  فرمود:  كند كه مي  ـ نقلاهللا عنها رضيـ   صديقه  عايشه  المومنين  از ام  دختر طلحه  عايشه

و   نشســت و  رفــتن  گويــد در راه  ديگــري  و گفتــار (و در حــديث  كــالم را در  أحــدي«

شـد و   بلند مي �آمد پيامبر  مي  منزل  به  . وقتي جز فاطمه  به  نديدم �پيامبر   ) شبيه برخاست

  پيامبر چنين  به  نيز نسبت كرد، او مي  آمد گويي  بوسيد و خوش مي ، او را رفت مي  استقبالش  به

  .»بود

K m��  �! N4W�   b�0©�  \[� f4(N   ��� f�%= : »5%P7� �b %�! b%�,�- �% R�R- ,   �aR�% R� dª�
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  تـن   ي پاره  فاطمه« فرمود: �  حضرت  آن  كند كه مي  روايت �از پيامبر   مخرمه  مسور بن

  ». است  كرده  آورد، مرا خشمگين  خشم  او را به  ، هر كس است  من

 �� m  �!�  �� >!2  f4(N   ��� f�= : »57� b �! b�,�- 7�`¤ <� ,5  � �1�`� ��57<�%�7 <�   �%�
�aR� R�d&R�«)3(  .  

كند، مرا   ناراحت او را  و آنچه  است  او را بيازارد، مرا آزرده  ، آنچه است  من  تن  پاره  فاطمه

  . است  كرده  ناراحت
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  ـ گويد:   مبشره  ي از عشره  يكي �  وقاص  ابي  سعد بن  حضرت

،  علـي  �شد، پيـامبر    نازل ﴾���دع أَبناَءنا وأَبناَءكُمتعالَوا ن﴿  مباهله  ي آيه  كه  هنگامي

  هستند.  من  بيت  و فرمود: پروردگارا! اينها اهل  را فرا خوانده  ، حسين ، حسن فاطمه
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  ـ گويد: اهللا عنها رضيـ   صديقه  ي عايشه  مادر مؤمنان

  بافتـه   از مـوي   كه  رنگ  سياه  منقش  شد و گليم  خارج  از منزل �پيامبر   روز صبح  يك«

  حسـين   برد، سـپس   گليم  او را زير آن �آمد، پيامبر   حسن  ، ناگهان داشت  بود بر دوش  شده

و فرمود: را پوشاند،   و آنان  كرده  گليم  آن  را داخل  همگي ، علي  و سپس  آمد بعد از او فاطمه

  »دور كند...  بيت  را از شما اهل  خواهد پليدي مي پروردگار«
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  گويد:  ـ مادر مؤمناناهللا عنها رضيـ   عايشه

پيامبر   رفتن  راه با  رفتنش  راه  ـ كه  فاطمه  بوديم  نشسته  در محضرش �پيامبر   ا همسرانم

او   ، سـپس  آمدي ! خوش فرمود: دخترم او را ديد �پيامبر   كه  بود ـ وارد شد، همين   يكي �

  سـر داد. وقتـي    شـديدي   ي گريه  فاطمه  كه  گفت  او چيزي  نشاند و در گوش  را كنار خويش

  او چيـزي   و در گوش  او را نزد خود خوانده  كرد دوباره  مشاهده را  فاطمه  ناراحتي �پيامبر 

،  را پرسـيدم   واقعـه   دليـل   از فاطمـه   مجلس  شد. بعد از آن  فاطمه  خوشحالي  سبب  فرمود كه

  ز رحلـت ا  كرد. اما پـس   نخواهم  را فاش  رازش  است  در قيد حيات �پيامبر   تا وقتي : گفت

مرا فرا خواند، فرمـود:    كه  اول  ي داد: در مرحله  ، جواب روز پرسيدم  آن  ي از واقعه �پيامبر 

  ، احسـاس  است  دوبار آمده  آمد، اما امسال مي  نزدم  دور قرآن  بار براي  يك  هر ساله  جبرييل

  نـاراحتي   شـدت  �پيامبر   ي. اما وقت سر دادم  گريه  علت  همين  . به است  نزديك  اجلم  كنم مي

  زنـان  و يـا   بهشـت   اهل  سرور زنان  داري  ! آيا دوست فاطمه  : اي گفت  من  به  دوباره مرا ديد

  مـن   بـه   بـود كـه    خـواهي   بيتم  فرد از اهل  تو اولين: « ديگر آمده  ؟ و در روايت باشي  مؤمنين

  .» شدم  خوشحال  من  . پس شوي مي  ملحق
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  ) گويد:  است  از تابعين  يكي  عمير (كه  بن  جميع

  چـه  �پيـامبر   فـرد نـزد    ترين : محبوب كردم  ، از او سؤال رفتيم  نزد عايشه  ام عمه  همراه«

  (علي  : شوهر فاطمه گفت؟  كسي  چه  مردان  از ميان :شد  . گفته : فاطمه گفت  بود؟ عايشه  كسي

  .») مرتضي

  با حضرت ـاهللا عنها رضي ـ  عايشه  حضرت  و محبت  انصاف  ي دهنده  نشان  حديث  اين

  پرسـيدند؛ جـواب   مـي  ل  فاطمـه  را از  سـؤال   ينا  باشد، اگر هم مي ك و علي  فاطمه

  . و پدرش  داد: عايشه مي

  خيانتكـاران   آنچـه   خالف دارد، بر  عزيزان  اين  و صميمي  نزديك  ي از رابطه  نشان  اين

  اند. داده يكديگر قرار  را دشمن  اند و آنان نوشته  تاريخ

در   كـه   از احـاديثي   بسـياري   ديد كـه   م، خواهي باشيم  داشته  بر احاديث  دقيقي  اگر نگاه

ـ  رضــيـــ   فاطمـه   حضــرت  و بزرگــي  فضـل    ي عايشــه  آن  ، راوي شــده  روايــت ـاهللا عنها

 بود، مگـر عايشـه   نمي  و صميميت  محبت دو بزرگوار  اين  باشد. اگر بين مي لصديقه

  كنـد؟! بـدون    نقل برد، را باالتر مي ل  فاطمه  مقام  را كه  احاديث  مجبور بود آن ل

  كسـي   من«فرمايد:  مي  خرسندي  باشد با كمال  فشار و اجباري  تحت  عايشه  حضرت  اينكه

  و سـخن   حركـت  در  را. فاطمـه   مگـر فاطمـه    پيامبر نديـدم   شبيه  و راستي  در صداقت را

   .»بود و... �پيامبر   و... كامالً شبيه  گفتنش

و   نيـك   ي رابطـه  از  كسـي   چـه   و منافقـان   ز كـوردالن ج  است  بسيار عجيب  راستي  به

  اجـازه   خـويش   موقعيـت   حفـظ  خاطر  به  بيند. پس ضرر مي ك  و عايشه  فاطمه  صميمي

  برداشـته   و افترايشـان   از دروغ  پـرده   شوند؛ چراكه  آگاه  از واقعيات  جامعه  دهند مردم نمي
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  فرمود: كرد و  نگاه  حسينو   ، حسن ، فاطمه علي  به �گويد: پيامبر   زيد پسر ارقم

  از در صلح با شما  كه  كس  و هر آن  باشد، با او در جنگم  با شما در جنگ  كه  كس  هر آن

  بود.  و صفا خواهم  نيز با او در صلح  در آيد، من  و آشتي

  

  ـاهللا عنها رضيزهرا ـ   ي فاطمه  هاي ويژگي 

   سادات  ) در كاروان1
  از آن  تـاريخ   از زنان  كدام  هيچ  كه  است  هايي ويژگي  داراي ـعنها اهللا رضيـ زهرا   ي فاطمه

  باشد. مي  سادات  در كاروان  ، همراهي امتيازات  از اين  اند، يكي برخوردار نبوده

محمـد    حضـرت  پروردگـار   و رسـول   جهانيـان   بـراي   ، رحمـت  سيد اوالد آدم  پدرش

  .�  مصطفي

  ـاهللا عنها رضيـ   كبري  خديجه  ، حضرت مسلمان  زن  ولين، ا عالم  سيد زنان  مادرش

  .� اهللا رسول  دختران  و افضل  همعصرش  سيد زنان  خود فاطمه

  . بهشتي  سيد زنان  خود فاطمه

  .�  علي  حضرت خدا و  خدا و رسول  ، محبوب سيد در دنيا و آخرت  همسرش

  . در دنيا و آخرت �اهللا  رسول  و خوشبويي  بهشت  اهل  ، سيد جوانان پسرانش

  .�  حمزه  ، حضرت ، شير خدا و رسولش سيد شهيدان  عمويش
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را   كـرد، مسـتمندان   مـي   كمك  همسايگان  به  كه  ، كسي هاشم  سيد بني  ديگرش  عموي

  .�  عباس  حضرت داد، مي  طعام  گرسنگان  نمود و به مي  دستگيري

  .�جعفر طيار  حضرت  دار مجاهدان پرچم  مقامسيد و سرور، شهيد واال  پسر عمويش

   

  او  ) پيدايش2
از   جهانيـان   نجـات   ي وسـيله  ، و انبيا و مرسلين  امام  زهرا از پيوند سرور كائنات  ي فاطمه

و   و تقـوي   اسـتقامت   ي ، نمونه جهان  و سرور زنان �  محمد مصطفي  ، يعني كفر و شرك

  ي در كجـا؟ در خانـه    هم  متولد شد. آن ـاهللا عنها رضيـ   كبري  ي خديجه  ، يعني ايثارگري

امتيـاز    ها اين از انسان  يك  ، كدام مكّرمه  ي ، مّكه شهر؟! در بلد امين  در كدام ،�اهللا   رسول

  را دارد؟!

   

   از آتش  و منقطع  ) بريده3
  بـر سـر نصـب     اخـتالف   ي واسـطه   بـه   مكّرمـه   ي را در مّكـه   جنگ  آتش �پيامبر   وقتي

  فرمـود، بـه    دختـر را عنايـت    او اين  خداوند به روز  در همان  كرده  حجراالسود، خاموش

  مشـتق   از فطـم   . فاطمـه  جهنّم  از آتش  و بريده  منقطع  ناميد، يعني  او را فاطمه  علّت  همين

��Vگويند:  . مثالً مي و منع  : قطع يعني  است-  ��0 ����5W� : قطع  فرزندش شير را از  زن  آن  

  . است  شده  دور و بريده  جهنّم  نيز از آتش  فاطمه  . پسكرد و بريد

   
   وحي  ) رشد و نمو در مهبط4

  در آن  كـه   رشد كـرده   اي در خانه  كه  است  اين ـاهللا عنها رضيـ زهرا   ي امتياز ديگر فاطمه

  بـود، و بـدون    پـاك   و زشتي  پليدي  رگونهه آورد و از مي  وحي �بر پيامبر   امين  جبرئيل

  . گرفت را نيز فرا مي  فاطمه  و كوچك  پاك  ، قلب وحي  نزول  هنگام  انوار و فيوضات  شك

  

   



  كند از خود دفاع مي لفاطمه      ﴾92﴿

 

   مسلمان  دختران  ) اولين5

  بـه   مسلمان  دختران  اولين جزو  ديگرش  خواهران  همراه  به ـاهللا عنها رضيـ زهرا   ي فاطمه

  شـده   تربيت  و مادر مسلمان  زن  اولين  و خديجه �اهللا   زير نظر رسول  آنانآيند.  شمار مي

  روز بعثت  اولين  در همان  علّت  همين  بودند، به  نشنيده  از آنان  دروغي و  كذب  گاه  و هيچ

  آورد.  روي  اسالم  آغوش  نيز به  فاطمه �پيامبر 

   

   مظلوم  و همراز كودكان  ) همراه6

  طالـب  ابـي   در شعب  بود كه  نگذشته ـاهللا عنها رضيـ زهرا   ي از عمر فاطمه  دهه  هنوز يك

  مظلومـان   چشمان  شنيد، اشك را مي  ستمديده و  گرسنه  فرياد كودكان  پياپي  سال  سه  براي

خـود    بـه   مظلوميـت   و رنـج   از درد و گرسـنگي   آنان  نيز همچون ، و خود نگريست را مي

و   جبـاران   كرد، او ظلـم  مي  درك  خوبي  را به  و مظلومان  گرسنگان  او حال  پس پيچيد، مي

  مـا را درك   حـال   خـوبي   بـه  و امروز  كرده  مشاهده  خويش  ديدگان  را به  تاريخ  كاران ستم

  مـان  ديـده   رنـج   ي را از چهـره   مظلوميـت   ي نامـه  ، غـم  گوييم  سخن  اينكه  كند و بدون مي

  د.خوان مي

  داخل  بزرگ  استخرهاي و كنار  زير كولرگازي  كه  ها نبوده و آقازاده  او مانند شاهزادگان

  را بگذراند.  ، تابستان و مستي  و پايكوبي  و در رقص  كاخ

بـر    ، پـدرش  هيـاهويش  بـي  و  راحت  زندگي  نمودن  خاطر فراهم  به  نبود كه  او دختري

  راحـت   ببـرد، تـا فرزنـدانش     تاراج  را به  المال بيت بمكد ورا   آنان  كند و خون  ظلم  مردم

 و در  ريخت مي  عرق  طالب ابي  در شعب  عربستان  سوزان  زير گرماي او در  ! بلكه باشند، نه

  بدهـد؛ درس   مـا درس   زد، تـا بـه   مـي   يـخ   و كوچكش  نازنين  هاي دست  زمستان  سرماي

  ! گرايي حقيقت  ، درس استقامت  ايثار، درس  ، درس آزادگي

   

   ) مادر پدرش7
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  اي تنهـا لحظـه    باشـد، نـه   مـي  مجاهـد   دختران  براي  بزرگي  ي نمونه  ، كه مجاهده  ي فاطمه

، و  اصـلي   پشـتيبان   عنـوان   ، بـه  مادر عزيـزش   از وفات  پس  ، بلكه را تنها نگذاشت  پدرش

زدود  پدر مي  را از دل  و آزار قريشيان  تها و اذي رنج  آمد كه مي  حساب  به  پدرش  گاه تكيه

  علّت  همين  داد، به مي  و دلداري  كرده  و پشتيباني  را حمايت  پدرش  مهربان  مادري و مانند

  . مادر پدرش  دادند؛ يعني<�  �a'!� T�O  او لقب  به

  ي را در كفه  جانش  هميشه ، داشت �اهللا   رسول  به  كه  شديدي  ي عالقه  سبب  به  فاطمه

  بود.  گذاشته  مهرباني و  از پيامبر عطوفت  پاسداري  براي  اخالص

و  �اهللا   بـر رسـول   را  اسالء حيوانـات   و انداختن»  معيط ابي  بن  عقبه»  اهانت  حكايت

  . كرديم  را نقل �از پيامبر   و دفاع ل  رار فاطمهق

  دوان  دوان  ، فاطمـه  شـده  شـهيد  � اهللا  شد رسول  شايع  كه  اُحد نيز هنگامي  در جنگ

  زيبـايش   از صورت  كه  ، در حالي يافت  بر زمين  را نقش �اُحد رساند و پيامبر   خود را به

 را  آن  آورد و فاطمـه  مي  آب  با عجله �  كرد، علي مي  فوران  سرش  چكيد، خون مي  خون

،  زد و بـا خاكسـتر آن    را آتش  حصيري  تكه  آمد، نهايتاً فاطمه بند نمي  ، اما خون ُشست مي

  آورد. را بند  كرد و خون  و باندپيچي  را پانسمان  زخم

را   پـدرش   و پـاي   دست ، شده  و آزار واقع  مورد اذيت  ديد كه پيامبر را مي  وقتي  فاطمه

  كرد. دعا مي  عزيزش  باباي  و براي  ريخت مي  ماليد و اشك مي

   

  �ار ، حيد كرّ ) همسر علي8

ـ  رضـي ـ زهرا   ي فاطمه  ي برجسته  هاي از ديگر ويژگي از   او همسـر يكـي    اينكـه  ـاهللا عنها

و   او را محـب  �خيبر، پيامبر   فتح در روز  كه  ، كسي است  اسالم  تاريخ  مردان  ترين بزرگ

 كرو ابوب �اهللا   رسول  هجرت  در شب  كه  كرد، كسي  معرفي �اهللا   خدا و رسول  محبوب

خود   او را براي �پيامبر   كه  داد، كسي  مسلمان  جوانان  را به  درس  ترين بزرگ �  صديق

  خواند. �  موسي  براي �  هارون  ي منزله  به
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ها را  بار بت  يك  براي  حتي نداد  كرد و اجازه  او را تربيت  از كودكي �پيامبر   كه  كسي

  شود.  كند و دچار شرك  سجده

  غـزوات   قهرمـان  ، راشـدين   خلفـاي   باشـد، چهـارمين   مـي   مبشره  ي ز عشرها  كه  كسي

  . اسالمي

او   بزرگ  از افتخارات  كه بود �اهللا   رسول  از شاگردان  فردي  همسر چنين  ! فاطمه آري

  آيد. شمار مي  به

     

   در برابر مشكالت  ) استقامت9

هـا   و سـختي   مشـكالت  بـا   تولـدش   اول  روزهاي  از همان ـاهللا عنها رضيـ   فاطمه  زندگي

  ، محاصره بر پدرش  و آزار قريشيان  اذيت ، فشار و از ازدواج  پيش  بود، دوران  شده  عجين

  نمود. مي  را اندوهگين ل  فاطمه  ، قلب�پيامبر   ياران  هاي و شكنجه  در شعب

  كـه   اي رو شد، فاطمـه   رو به �  علي  حضرت  منزل  ي نيز با فقر و فاقه  از ازدواج  پس

  كارهـاي   بـراي   اي باشـد، تـا او لحظـه     اختيارش در  جهان  امكانات  تمام  داشت  شايستگي

  خـدمتگزارش   عصر خويش  زنان  تمام  داشت  شايستگي  كه  اي فاطمه نشود،  اذيت  روزمره

كشيد، اما با وجود  مي  آب  و از چاه  پخت مي  كرد، نان ها را آرد مي باشند، اما او خود گندم

  تربيـت   بر همان  از او صادر نشد، بلكه  ناسپاسي و  اعتراض  وقت  ها، هيچ سختي  اين  تمام

  شـايد بـراي    كه  كرد، مشكالتي مي  نرم  و پنجه  دسته  و با مشكالت  كرده  استقامت  اسالمي

  آيد. شمار مي  به  تاريخ  استقامت  اهل  ! او از زنان نبود. آري  تحمل  ديگر قابل  زنان

   

   ) مهاجر اسالم10
بـا    و تعّلـق   محبـت  بايـد از   آدمـي   كه  است  و بزرگ  بسيار مهم  از امتحانات  يكي  هجرت

،  دوستان  ترك  يعني  ديار، هجرت  ترك  يعني  بشويد، هجرت  چيزها و افراد دست  بسياري

  و...  نامشخص  و جايگاهي  آينده  سوي  به  حركت  يعني  هجرت



  ﴾95﴿      كند از خود دفاع مي لفاطمه 
 

 

  آنـان   بـراي  پروردگار  كه  قرار گرفت  اسالم  مهاجران  نيز در رديف ل  ! فاطمه آري

سـاير    بـه   نسـبت   خاصـي   و برتـري   و از فضـيلت   ،است  را در نظر گرفته  اي ويژه  جايگاه

  اند. برخوردار  مسلمانان

  و بسياري  اش مادري  ل، منز ، كعبه ؛ زادگاهش خاطر خدا و رسولش  نيز به ل فاطمه

  كرد.  هجرت  مدينه  و به  گذاشت  جاي  را به  اش مورد عالقه  چيزهاي

   

  ها در جنگ  ) شركت11
  ؛ آنـان  اسـت   شده  بيان اهللا  در راه  مجاهدان  براي  اي ويژه  و جايگاه  مجيد فضيلت  در قرآن

پروردگـار    را در راه  چيزشـان   مـه ه  كه ك و فاطمه  كنند، علي جهاد مي  و مال  با جان  كه

  نكردند.  جهاد را فراموش نيز  شان بودند، اما با جان  نموده  انفاق

  اُحـد بـه    جنـگ  شد، در  سپري  و دعوت  در جهاد، علم  اش زندگي ل زهرا  فاطمه

  . )1(نيز حضور داشت  مّكه  و خيبر و فتح ) (احزاب  خندق  . در جنگ شتافت �پيامبر   ياري

   

   ) مادر حسَنين12

ـ  رضيـ زهرا   ي فاطمه  ديگر از امتيازات  يكي »  و حسـين   حسـن « او مـادر   اينكـه  ـاهللا عنها

  . است �اهللا   رسول  هاي بويي  خوش

  بـه   كـودكي   و هـيچ   داشت مي  را بسيار دوست  آنان �  اكرم  رسول  كه  مادر دو پسري

  نبودند.  بمحبو � دو نفر نزد پيامبر  اين  ي اندازه

  اند. بهشت  اهل  سرور و سيد جوانان  كه  مادر دو كودكي

  آموختند.  جامعه  را به  و استقامت  آشتي  درس  كه  مادر دو شهيدي

  زن  كـرد. كـدام   مي  بازي  كرد، و با آنان  گذاري را نام  آنان �پيامبر   كه  مادر دو فرزندي

  ؟! است  كرده  ترا تربي  فرزنداني  چنين  تاريخ  در طول
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   قرآن  سامعان  ) اولين13

و   مبـارك   از زبـان  را  الهـي   آيـات   بود كه  افرادي  جزو اولين ـاهللا عنها رضيـ زهرا   فاطمه

بـا    شان گوش  ديگران  از آنكه  ! پيش بزرگي افتخار  شنيد. چه مي �اهللا  رسول  دلنشين  نواي

  را نور بخشـيد و گـوش   ل فاطمه  ، قلب الهي  انينور  آيات  آشنا شود، اين  كلمات  اين

  ؟! و محسن  مّتقي  ؟ كدام كسي  چه  با صداي  هم  آن داد،  او را نوازش

  آمـد، خوشـا بـه    مـي   بيـرون   مخلوقـات   تـرين  پـاك   ي از گلو و حنجره  كه  ! نوايي آري

  ! فاطمه  اي  سعادتت

   

  ـاهللا عنها رضيـ   ) حياء فاطمه14

  ي نشـانه   كه  حيايي  همان بود،  و حياء فراواني  شرم  صاحب ـاهللا عنها رضيـ زهرا   ي فاطمه

  يـك   ي اوليه  حقوق  درخواست  از شوهرش  گاه  هيچ  فراوان  خاطر شرم  ، او به است  ايمان

 كـرد، او  نمـي   اعتـراض   با فقر و فاقه  همراه  زناشويي  زندگاني  به  گاه  كرد، هيچ را نمي  زن

،  مـابين   ي عاطفـه  و  عشق  همه  و با وجود آن  شناخت مي  خوبي  را به  پدرش  منزلت قدر و

  بود.  نكرده  و حيا را پاره  شرم  ي اما پرده

  حضرت  كه  روزي  همان ، بازگو نموديم  پدر عزيزش  حياء را در مقابل  از اين  اي صحنه

، امـا از   نزد پـدر رفـت    كند، فاطمه  متكاريخد كنيز و  را فرستاد تا درخواست  ايشان  علي

  موافقـت   بـا درخواسـتش   �پيـامبر    كـه   دانست حيا نمود، او مي  اش خواسته  كردن  مطرح

  ي خواسـته   كـرد، ولـي    را اجابـت   ، دستورش شوهرش  برداري خاطر فرمان  كند، اما به نمي

  نزد علـي   كه  نمايد. هنگامي  رحمط  نتوانست  فراوان  و حياي  خاطر شرم  را به  اش شخصي

  آمـد كـه    شـرمم  OV'o"%(�  �[  +�w%(�  V% ;0- :Tرا فرمـود:    جمله  ، دقيقاً اين برگشت �

  . برگشتم  ، پس نمايم  را مطرح  ام خواسته
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   فاطمي  ) تسبيحات15

  را به  چيزي �اهللا   رسول  اينكه ـاهللا عنها رضيـ زهرا   ي فاطمه  حضرت  از ديگر افتخارات

هـا   امروز ميليـون   شد و تا به  و بركت  و رحمت  لطف  ي نيز مايه  اُمت  براي  كه  او آموخت

  برند. مي  بهره  و از آن  كرده را تكرار  آن  نفر مسلمان

O[�o�(  ��T )33 مرتبه  ،(O���� �T )33 مرتبه  ،(O�� �k
 T)33  مرتبه 34يا .(  

اهللا  رضـي ـ زهرا   ي فاطمه وجود  رسد، از بركت مي  هر مسلماني  به  كه  بزرگ  ثواب  اين

  تجويز نمود.  اُمت  را براي  نسخه  اين �پيامبر   بود كه ـعنها

   

   ) زهد و ورع16

  را شناخته  آن  و آفات  كرده  دنيا را درك  و پستي  وفايي بي  خوبي  به ـاهللا عنها رضيـ   فاطمه

  متاع  نياز به  و رفع  قدر ضرورت  جز به بود و  گردان  روي  امالً از آنك  علّت  همين  بود، به

  . نداشت  توجهي  دنيوي

  قضيه  بر اين  بزرگي ، شاهد از آن  پس  منزلش  و وضعيت  ازدواج  او در وقت  ي جهيزيه

  باشد. مي

بنـد    نگرد  ، فاطمه�اهللا  ورود رسول  محض  آمد، به ل  نزد فاطمه �پيامبر   روزي

كند  مي  را نگاه  آن �پيامبر   شد كه  متوجه بود،  كشيد و در دستانش  را از گردن  اش طاليي

  باشد. ) مي (شوهرم  ابوالحسن  ي هديه  اينكرد:   عرض

  دختر محمـد اسـت    فاطمه  بگويند اين  مردم  داري  ! آيا دوست فاطمه  ايفرمود:  �پيامبر 

  برد.  تشريف  دارد؟! سپس  ندر گرد  از آتش  زنجيري  كه

خريـد و در    غالمي  و با آن  را فروخته  هشدار، زنجير طاليي  اين  از شنيدن  پس  فاطمه

  خدا آزاد كرد.  راه

  :ندفرمود اهللا اكبر گفته رسيد، �اهللا   رسول  به  واقعه  خبر اين  وقتي
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  داد.  نجات  را از آتش  فاطمه  ا كهر  خداي  سپاس

.  اهللا اسـت ّ  و محـب   . او زاهـد و وارعـه   اوسـت   زهـد و ورع   ي نشانه  فاطمه  اقدام  اين

  ؟! مگر او دختر كسي نيست  وارعان و  نباشد؟! مگر دختر سيد زاهدان  چطور زاهد و وارع

  روي  جـاز، از دنيـا و متعّلقـاتش   ح  هـاي  خزانه  بر تمام  و تسّلط  قدرت  در وقت  كه  نيست

 و  امـوال   حاضـر شـدند تمـام     قريشـيان   كـه   نيسـت   محمدي  دختر همان گرداند! مگر او

  ؟! نپذيرفت بكشد، اما  از دعوتش  بگذارند، تا دست  را در اختيارش  شان دارايي

جـو    نـان  ، المـال   بيـت  از  استفاده  با وجود توانايي  كه  نيست  محمدي  مگر دختر همان

  خوابيد؟! مي  خورد و بر حصيري مي

 اكثريـت  (ماننـد  ناپايدار نبود  هاي و كاخ  دنيوي  زيورآالت  دنبال  به ل  ! فاطمه آري

  او بود.  خشنودي  پروردگار و كسب  رضايت  دنبال  !) بلكه امروزي  زنان

   

  ل  صديقه  ي ) فاطمه17

���O*c  پردازد، مقام مي ها انسان  ذكر مقامات  مجيد به  در قرآن  وقتي  پروردگار جهانيان T 
  مقـام   قرار دارد و بعـد از آن »  صديقين«، »انبيا« از  پس  برد، يعني مي  نام O��a~Tاز   را پيش

  ». شهيدان«

كننـد تـا بـر      اثبـات  ل  فاطمه  را براي  شهادت  كنند مقام مي  تالش  كه  افراد جاهلي

و   اسـت »  شـهيدان «باالتر از »  صديقين«  مقام  اند كه غافل  اينكه  ثلگردد، م  افزوده  فضايلش

  . است  بوده» ها صديقه«جزو   فاطمه

در   بـود، همچنـين   �اهللا   رسول  شبيه  ظاهري  در سيما و شكل  كارها، حتي  او در تمام

  بود.  عزيزش  باباي اهللا نيز همانند  الي  ، معرفت و انديشه  اخالق

  فرمايد: مي ـاهللا عنها رضيـ   صديقه  ي ، عايشه انمادر مؤمن
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  ﴾99﴿      كند از خود دفاع مي لفاطمه 
 

 

  .)1( »را  ، مگر پدرش نديدم  تر از فاطمه را صادق  كسي«

ماننـد    اي» صـديقه «  از سـوي   مباركـه   و گواهي  شهادت  ، همين فاطمه  بر صداقت  پس

  كند. مي  معرفي » صديقين»  او را در مقام  كه  است  ، كافي عايشه

﴿tΒ uρ Æì ÏÜ ãƒ ©!$# tΑθß™ §�9$# uρ y7 Í×‾≈ s9'ρ é'sù yì tΒ tÏ%©!$# zΝyè ÷Ρr& ª!$# ΝÍκö� n= tã zÏiΒ 
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  .]69  / نساء[

  حكـم   رضـا بـه  و   آنان  در برابر فرمان  از خدا و پيغمبر (با تسليم  كه  و كسي«

  همنشـين  و)  رود و همـراه   بهشت  كند، او (در روز رستاخيز به  ) اطاعت ايشان

  ) داده (هدايت  نعمت  درگاهند و) خداوند بديشان  (مقرّبان  خواهد بود كه  كساني

(و   و راستروان  پيغمبران خواهد بود، عبارتند از)  او همدمشان  كه  (مقرّباني  است

  (يعني  رفتند) و شهيدان  آنان  راه كردند و بر  را تصديق  پيغمبران  كه  راستگوياني

  كـه   سـاير بنـدگاني    (يعني  شايستگان خدا فدا كردند) و  خود را در راه  كه  آنان

  انـدازه   چـه   شـد) و آنـان    آراسته  عبادت و  زيور طاعت  به  شان و بيرون  درون

  .»هستند  خوبي  دوستان

   

  :�اهللا   رسول  ي ه) محبوب18 
  داشـته   جـاي  �پيامبر   و دل  در قلب  فردي  كه  باالتر را يافت  از اين  افتخاري  توان آيا مي

  باشد.
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گفته است كه راويان اين حديث راويان صحيح اسـت، امـا محقـق كتـاب مسـند ابـي يعلـي        هيثمي 

  (حسين سليم اسد) مي گويد كه اسنادش ضعيف است. (تصحيح كننده)  



  كند از خود دفاع مي لفاطمه      ﴾100﴿

 

  و ناسـوت   لـك م  عـالَم   هاي و ناپاكي  اند و از رذائل را شستشو داده  آن  مالئكه  كه  قلبي

را بر   الهي  آيات  جبرئيل  كه  . قلبي شتدا  جاي  در آن  نور پروردگار  كه  ياند، قلب كرده  پاك

  نمود. القاء مي  آن

  تـرين  خوشـبخت  باشـد، آيـا    داشته  جاي  قلبي  در چنين  مهر و محبتش  كه  ! كسي آري

  ؟! ها نيست انسان

  بس  بودند، همان  محروم  ديگر از آن  زنان  بود كه  جايگاهي  داراي �نزد پيامبر   فاطمه

  نشاند. خود مي  و او را بر جاي شد بلند مي  استقبالش  رايب �پيامبر   كه

  فرمايد: مي ـاهللا عنها رضيـ   عايشه

  حـرف   ي شـيوه   كردن  از نظر صحبت  نديدم �پيامبر   به  تر از فاطمه را شبيه  احدي  هيچ«
  و دسـتش  بوسيد، و او را مي  رفت مي  سويش  ديد، به او را مي �پيامبر   ، هرگاه و نشستن  زدن

  .)1( »نشاند مي  تا در جايش  گرفت را مي

   

  �پيامبر   ، آزردن لفاطمه  ) آزردن19
،  بـا فاطمـه    محبـت   اينكـه  دارد  برتري  معاصرش  بر ساير زنان  كه  فاطمه  از ديگر امتيازات

  آيد. شمار مي  به �پيامبر   و آزردن  فاطمه  و آزار دادن �اهللا   با رسول  محبت

 �، پيـامبر  را داشـت   ابوجهل دختر  با جويريه  قصد ازدواج �  علي  حضرت  كه  روزي

  و فرمود:  شده  عصباني

  .« است  او را بيازارد، مرا آزرده  ، هر كس است  من  تن  ي پاره  فاطمه«

  دارد.  نزد خدا و رسولش ل  بلند فاطمه  و جايگاه  از مقام  نشان  حديث  اين
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  ﴾101﴿      كند از خود دفاع مي لفاطمه 
 

 

   اندوزي  لمو ع  ل ) فاطمه20

؛ از  فرا گرفـت   وحي  را از سرچشمه  و دانش  ، علم كودكي  روزهاي  از همان ل  فاطمه

.  را آموخـت   ، توحيد و اسالم اخالق و  انسانيت  ، درس معلّم  بهترين  عنوان  به  پدر خويش

  . ياد گرفت �را از محضر پيامبر   زيادي  عملي  هاي درس  همچنين

  پرداختـه   حـديث   روايت  به  كه  است  تنها كسي �پيامبر   دختران  ناز ميا ل فاطمه

  . است

آنهـا    راويـان   كـه   شـده   از او نقـل   روايـت  18،  سنّت  اهل  معتبر حديث  هاي در كتاب

  عبارتند از:

  .)1( �  سلمي و  رافع  ، اُم كلثوم  ، اُم ، عايشه ، أنس ، حسين ، حسن علي  حضرت

   

  ل زهرا  ي طمهفا  ) عّفت21
ـ   كبري  ي خديجه  بزرگوارش را از مادر  و پاكدامني  عفت ـاهللا عنها رضيـ   فاطمه  حضرت

  عفت  ي اُسوه  او را به  پدر محبوبش  هاي نيز آموزه  بود و در كنار آن  آموخته ـاهللا عنها رضي

  خـود را در معـرض  نبايـد    بود كه  از پدر آموخته ل . فاطمه ساخت  مبدل  و پاكدامني

  نمايد و نيز ايـن   عرضه  نامحرم  را براي  خويش  و زينت  قرار دهد و زيبايي  بيگانگان  نگاه

  را بنگرد.  بيگانه  او نبايد مردان  بود كه  باور را پذيرفته

  ي نابينا اجـازه   مردي  كه بودند،  نشسته  با هم ـاهللا عنها رضيـ   و فاطمه �پيامبر   روزي

و خود را پوشـانيد،    برخاستـ اهللا عنها رضي ـ  مرد، فاطمه  از ورود آن  . قبل خواست ورود

  »؟! مرد نابيناست  آن  چرا خود را پوشانيدي« فرمود:  فاطمه  به �پيامبر 

  داد:  پاسخ  فاطمه

  مـرا استشـمام    ، امـا بـوي   و هر چند او نابيناسـت   بينم او را مي  كه  من  ! ولي پدر جان  بله«
  .»كند مي
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  كند از خود دفاع مي لفاطمه      ﴾102﴿

 

  . )1( »يهست  من  تن  ي تو پاره  كه  دهم مي  شهادت«فرمود: �خدا   رسول

   

  ل  فاطمه  ) سخا و بخشش22

بـود    آموختـه   قـدرش  گران از پدر و مادر ـاهللا عنها رضيـ زهرا   ي فاطمه  كه  ديگري  درس

!  نكن  را فراموش  وعانتبپسند، همن  هم  ديگران  براي پسندي خود مي  را براي  آنچه»  هاينك

 خـود   بيشتر از سيري  مراتب  وجود دارد، به  ديگران  خاطر سيري  به  در گرسنگي  كه  لذّتي

  حتـي  ك  مرتضي  زهرا و علي  ي فاطمه  كه  آمده  بارها پيش  علّت  همين  و... به»  است  آدم

  اند. سر گذاشته  گرسنگي و خود با  فقرا بخشيده  را به  خويش  ي سر سفره  نان

  بگيرند.  درس  عصر ما نيز از آن  تا زنان  كنيم مي  را نقل  بخشش  از اين  اي نمونه

  هـاي  با لباس  پيرمردي  ناگاه بودند،  در مسجد نشسته  يارانش  در جمع �پيامبر   روزي

  تـوان   و پيـري   شـد. ضـعف    ناخوشايند وارد مجلـس   و حالتي  ژوليده  غبارآلود و موهاي

  شد.  حالش  و جوياي  رفت  سويش  به �بود. پيامبر   گرفته را از او  ايستادن

  داد:  پيرمرد جواب

،  ده  ، مـرا لبـاس   ام ، برهنـه  بـده   ، مرا طعام ام . گرسنه حالم  پريشان  خدا! فقيري  رسول  اي«
  »بگشا!  از كارم  گره  بينوايم

  فرمود: �پيامبر 

  دهنده  خير همانند انجام  راهنماي  ؛ چراكه كنم مي  تو را راهنمايي، اما  ندارم  چيزي  اكنون«
  .« است  آن

  فرستاد. ل فاطمه  سوي  او را به  از ياران  يكي  همراه  به  پس

  بـراي   را كه  كلمات  كرد و همان  را طي  فاطمه  ي مسجد تا حجره  اندك  پيرمرد مسافت

  تكرار كرد. �اهللا   دختر رسول  بود براي  گفته �پيامبر 

  فرمود:  فاطمه
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  ﴾103﴿      كند از خود دفاع مي لفاطمه 
 

 

  مشـكلت  ، انشـاءاهللا  بند را ببر و بفـروش  گردن  ! اما اين نداريم  در خانه  چيزي  ما نيز اآلن«
  داده ل فاطمه  به  هديه  عنوان  به �  حمزه  بند را حضرت گردن  (آن .»گردد مي  برطرف

  بود).

  يـارانش   ي حلقه در  همچنان � . پيامبر مسجد برگشت  و به  بند را گرفت  پيرمرد گردن

  : بود، پيرمرد گفت  تعليم  مشغول

را   و نيـازم   را بفروشـم   نمود تـا آن   احسان  من  بند را به گردن  اين  خدا! فاطمه  رسول  اي«
  .« سازم  برطرف

  كـه » عمـار «زد!   حلقـه   مبـاركش   در چشمان  بند، اشك گردن  ديدن  محض  به �پيامبر 

  ي حمزه  بند يادگاري اما گردن  نداشته  خانه در  نيز چيزي  فاطمه  بود (كه  شده  قضيه  وجهمت

  : ) گفت است  ، بخشيده آن  شديد به  ي عالقه سيدالشهداء را با وجود

  »؟! بند را بخرم  گردن  اين  من  دهي مي  اهللا! آيا اجازه  يا رسول«

  فرمود:  �پيامبر 

  .»ندهد  خداوند او را عذاب  ) كه تباشد، (اميد اس  خريدار آن  هر كس«

  »؟! فروشي بند را چند مي  گردن«:  پيرمرد گفت  عمار به

  :  پيرمرد نيازمند گفت

  براي  را بپوشاند و ديناري  تنم  كه  كند، لباسي  سيرم  كه  و گوشت  از نان  غذايي  در مقابل«
  »برساند!  منزلم  تا به  راهم  خرج

  و مركبـي   و لباسي  دينار طال و غذايي  بيست  بند را در مقابل  گردن  اين  من«:  تعمار گف

  .« خريدماز تو 

او   تـن   بـه   مناسبي  او داد تا سير شد، لباس  به  مفصلي  برد و غذاي  خانه  او را به  سپس

  نمود.  منزلش  طال راهي دينار  بيست  سوار كرد و همراه  بر مركبي  كرد، سپس

خـود داد و    غـالم   پيچيد و به  اي و در پارچه  خوشبو كرده  بند را با مشك گردن  گاه  نآ

  : گفت

  .« او بخشيدم  به  را هم  ، خودت نك  خدا تقديم  رسول  را به  اين«



  كند از خود دفاع مي لفاطمه      ﴾104﴿

 

  آمد و جريان  فاطمه نزد  بخشيد. غالم ل  فاطمه  بند را به و گردن  نيز غالم �پيامبر 

خـدا    تـو را در راه   نمـ « فرمود:  غالم  به و  بند را گرفت زهرا، گردن  ي هرا بازگو كرد. فاطم

  .« آزاد كردم

  :  گفت  را پرسيد؟ غالم  اش زهرا راز خنده  ي خنديد. فاطمه  غالم

 را سـير كـرد،    اي گرسـنه   آورد كـه   خنـده   بنـد مـرا بـه    گردن  اين  دختر پيامبر! بركت  اي«

  عاقبـت  را آزاد كـرد و   را سوار نمود، غالمـي   اي كرد، پياده  را غني  را پوشاند، فقيري  اي برهنه
  .)1(» برگشت  صاحبش  به  هم

دنيـا    در همين  كه  اوست  در راه  مخلصانه  پروردگار و انفاق  به  ايمان  ي نتيجه  ! اين آري

  عنايـت   مخلـص   منفـق   برابـر را بـه    چندين نيز  دهد و در قيامت را مي  آن  پاداش  گونه اين

  فرمايد. مي

   

   و نماز صبح ل  ) فاطمه23
  كننـد؛ چراكـه   مـي   سسـتي   آن  بـه   نسـبت   اكثر مردم  كه  است  از نمازهايي  يكي  نماز صبح

بسـيار    آدمـي   َنْفس  براي  وقت  در اين  رفتن  عبادت  سوي  و به هرا رها كرد  شيرين  خواب

برخـوردار    اي و ويژه  خاص  از اهميت  عشا و نماز صبح نماز  علت  همين  ، به دشوار است

  . است

احمـد از    شـد. امـام   نمـي  قضا  اش نماز صبح  وقت  هيچ ـاهللا عنها رضيـ زهرا   ي فاطمه

  : كند كه مي  روايت  انس

  تشـريف   نمـاز صـبح    براي  ل فاطمه  ي از جلو حجره  وقتي  پياپي  ماه  شش �پيامبر «

$﴿!  بيــت  اهـل   مودنــد: نمـاز! نمــاز! اي فر بردنــد مـي  مـي  yϑ ‾ΡÎ) ß‰ƒÌ� ãƒ ª!$# |= Ïδ õ‹ ã‹Ï9 ãΝà6Ζ tã 

}§ô_ Íh�9$# Ÿ≅÷δ r& ÏM ø�t7ø9$# ö/ ä.t� ÎdγsÜ ãƒuρ # Z��ÎγôÜ s?﴾.  
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  ﴾105﴿      كند از خود دفاع مي لفاطمه 
 

 

   شبانه  هاي و عبادت ل  ) فاطمه24
  آن  بزرگـان   كـه   آموخـت  را  و برخاسـت   و نشسـت   زدن  حرف  اي زهرا در خانه  ي فاطمه

يافتنـد و   مي  پروردگار و راز و نياز با او آرامش  و شوهر (مادر و پدر) با عبادت  ن، ز خانه

  ها بـه  شب  نيمه  ديد كه را مي  پدر و مادر عزيزش  كودكي  از همان بردند، او مي  لذّت  از آن

قـدر    گفتگـو او آن  در راز و  گذاشـته   سـجده   سر به  خيزند و در برابر معبود حقيقي مي پا

  كرد. مي  ورم  پاهايشان  ايستادند كه مي

  زنـدگاني   بـراي  را  روش  و آن  برده  بهره  روحاني  شراب  نيز از اين ل  ! فاطمه آري

  . كار گرفت  به �  مرتضي  در كنار علي  اش زناشويي

، امـا   پرداخـت  مـي   فرزنـدان   تربيت  بود و به  مشغول  داري كار خانه  روز به  او در طول

و   در بستر نـرم   بيستم  قرن  زنان اكثر همچون  داد و تا صبح نمي  از دست  را رايگانها  شب

،  رفت نمي  غفلت  خواب  !) به مبتذل  هاي فيلم  به  كردن  ها نگاه از ساعت  پس  هم  (آن  راحت

  . پرداخت با پروردگار مي  ارتباط  و به  شمرده  غنيمت را  فرصت  بلكه

  

  )1( ـاهللا عنها رضيـ   سيدة فاطمه  و اخالق  صفات ديگر از  ) بعضي25

، از  يافـت   خود تربيـت  زير نظر پدر بزرگوار  چون ـاهللا عنها رضيـ   سيدتنا فاطمه  حضرت

، او را الگـو و   مسلمانان  و دختران  زنان  امروزه اگر  برخوردار بود، كه  بسيار وااليي  اخالق

  آخـرت   دنيـا و نيكبختـي    نمايند سـربلندي   از او پيروي  در اخالق و  خود دانسته  پيشواي

  پيـروي   بـراي  دنيا خواهند نمـود.   خود را بهشت  ي خواهند آورد و خانه  دست  به خود را

  : كنيم مي  بيان زير  شرح  بزرگوار به  اين  از اخالق  از او چند نمونه  كردن

،  ديگـران   نعمت  زوال  ، حسد و تمّناي و دشمني  از كينه ـاهللا عنها رضيـ   حضرت  * آن

  ، تكبر و غرور پـاك  مردم  كردن  ، مسخره ديگران  شمردن  ، كوچك سرگويي  و پشت  غيبت

  بود.   و منزّه
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  دهـد، ايمـان    جـاي  خـود   را در دل  رذيله  صفات  از اين  يكي  اگر انسان  كه  دانست مي

  بـه   و در آخرت  كرده  و ناآرامي  دلتنگي  احساس  هميشه  و در نتيجه  داده  خود را از دست

  گرفتار خواهد شد.  دوزخ  در پي  و پي  سخت  هاي عذاب

خـود    دوسـتان   بـه  كرد؛ مي  نيكي  كس  همه  آورد، و به جا مي  را به  كس  همه  * احترام

  . رفت مي  خويشان و  اقوام  ديدن  داد و به مي  صدقه  نيازمندان  و به  هديه

تنـد    سـخن   كسـي   بـه   گاه نمود و هيچ مي  گذشت  نابكاران  و اذيت  بدگويان  از بدي *

  . نگفت

زد.  نمـي   نبود حـرف   گفتن  سخن  به  حاجتي  كه  و تا وقتي  را اختيار نموده  * خاموشي

  شود. مي  از او ديده  اندكي  هاي ، روايت حديث  در كتب  علت  همين  به

  پـدر بزرگـوارش    بود كه  خود نشسته  ي در خانه  روزي ـاهللا عنها يرضـ   سيدتنا فاطمه

او   . بـه  در او پيـدا اسـت    كار منزل  و آثار خستگي  نشسته  خاموش  وارد شد، او را ديد كه

  فرمود:

در  ذكـر خـدا و دعـا     خود را مشغول  ، زبان نشستن  خاموش  جاي  به  بهتر است ، دخترم  اي
  : و بگويي  نمايي  او تعالي  بارگاه

O5 R) �� �4�'= �� < P   $"R d́ R0! �d'gR" d(� R   YQ d�R� < � � d  Gdw R~ d   YvR? { ,d  dQ57  d �Z  µd	R& * R� Rb R-0R, d  � T�  

و   را نيكو سازي  كارم  ي همه  كه  دارم نياز بر مي  تو دست  مهرباني  ، به پاينده  و اي  زنده  اي

  وا مگذار.  تنخويش  به  اي لحظه  مرا براي

  پيغمبر اسـالم   كه  بزرگوارش از پدر  نمودن  را در پيروي  دنيا و آخرت  سعادت  و چون

  نماند.  ياد خدا غافل از  دلش  گاه ، هيچ دانست ، مي است �

  و آرامـي   با متانت  هميشه ، و ضرورت  مگر در وقت  رفت نمي  خود بيرون  ي * از خانه

  . نگريست سو نمي  آن سو و  اين  به  رفتن  راه  و در حال  رفت مي  راه

  بر همـه   بزرگوارش را بعد از پدر  فرزندان  شوهر و تربيت  و خدمتگزاري  * كار منزل

  فرزنـدان   شـوهر و تربيـت    خـدمتگزاري  در  اگر زن  كه  دانست و مي ، داشت مي  چيز مقدم
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و   نموده  آماده  خويش  را براي  و دوزخ  ادهباد د  خود را به  عبادات  نمايد تمام  انگاري سهل

  . است  داده  خود نسبت  را به  و مردم  فرشتگان  بدگويي و  لعنت

راسـتگو بـود و اسـرار     خـود   نمود و در سـخن  خود وفا مي  هاي وعده  به  * او هميشه

  . داشت مي  را نگه  ديگران

  حـرص   كـه   دانسـت  د و مـي بـو   خـود راضـي    قسمت  و به  خود قانع  * او در زندگي

پـدر    وصـيت   كنـد. و هميشـه   مي  را آزرده  و دل  را پريشان  ، انسان و آزمند شدن  ورزيدن

  تا به  دنيا پايدار باش  هاي ! بر سختي فاطمه  ايفرمود:  او  به  كه  را در نظر داشت  ارجمندش

  نمـوده   ها را تحمل سختي  ي همه  وصيت  همين  او طبق.  يابي دست  آخرت  أبدي  هاي خوشي

  چشـم   ديگران  و ثروت  مال  به  گاه آورد و هيچ جا مي  پروردگار به  خاطر عبادت  طيب و با

  مـال   با زيادي  و توانگري  نيازي (بي بود:  فرموده  كه  پدر بزرگوارش  ي و توصيه  دوخت نمي

  . در نظر داشت  را هميشه ،» است  سَنْف  با غناي  و آسايش  رفاه  ، بلكه نيست  و دارايي

  كشـتزار آخـرت   دنيـا را   ، چـون  بسـت  نمـي   دنيـا دل   و آرايـش   زينت  به  گاه * او هيچ

و   را در نظـر داشـت    بعد از مـرگ   و ماجراهاي  خود، مرگ  احوال  ي و در همه  دانست مي

ديـدار    و شـوق   امـل ك  لبخنـد و خشـنودي    حال نمود و در مي  روز آماده  آن  خود را براي

   .)1(كرد  را وداع  فاني  بزرگوار خود دنياي پروردگار و همجوار پدر

  

ـ زهراء   ي بلند فاطمه  و مناقب  فضايل  ما از بيان  هدف ـ  رضـي  ـ   مطالـب   بيـان ـ اهللا عنها

  گـرفتن   و درس ـاهللا عنها رضيـ زهرا   مقام  بلندي بيشتر با  آگاهي  ، بلكه آور نيست شگفت

  الگـوي   چـه   دريابـد كـه    مسـلمان   زن  و بخصـوص   تا هر مسلمان . پربار اوست  مكتب از

ـ  رضيـ   فاطمه  ؛ چراكه داراست  زندگي  هاي زمينه  را در تمامي  اي ارزنده   جنبـه  ازـ اهللا عنها

  .)2( است  ديگران  چون  بشري  اش انساني
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دشـوار    بـس   ابعاد شخصيتش  يتمام  شناخت  كه  بدآنجا رسيده ،معنوي  اما از جنبه

آورد،   دسـت   او به  و معرفت  خدا و شناخت  بزرگوار در اثر بندگي  آن  را كه  مقامي . است

  . همتاست  بي  ارجمند و وجودش  بس  مقامي

  اگر پيرو او باشي ـاهللا عنها رضيـ   دوستدار فاطمه  ! اي خواهر و برادر مسلمان  و تو اي

او   امـا پيـرو طريقـت     نشـوي ـ اهللا عنها رضي ـ  خود فاطمه  هر چند بسان  ياو رو  راه  و به

  پـس .  اسـت   راه  راهنمـاي   او بهترين  كه  برسي  و معرفت  انسانيت  كمال  ي قله  و به  گردي

  .)1(  بشوي  گر بروي  شو كه  برخيز و براه

   

  گويد مي  با شما سخن ل زهراء  ي فاطمه

.�  ��0�  [0=  !V  و درود پروردگار بر شما باد.  سالم ! � �$  '

  نباشيد، كه  نااميد و مأيوس  مادي  خاطر فقر و ضعف  به  گاه هيچ ! بضاعت بي  كودكان  اي
و   با شماسـت  ، خدا سر بردم  به  مشركان  ي را در محاصره  ام كودكي  از دوران  سال  سه  هم  من
  ياد پروردگار باشيد.  به  همواره  د. پسپروردگار خواهيد رسي  هاي نعمت  به

  قرار ندهيد و زيبـايي   بيگانه  مردان  نگاه  خود را در معرض  گاه هيچ ! ;�4]  �#|�] �

  جامعـه   جوانـان   فسـاد و انحـراف    نكنيد، تـا عامـل    نمايان  آنان  را براي  خويش  و زينت
  نشويد.  جهّنم  گرفتار آتش  و در روز قيامت نباشيد

باشـيد و    با پروردگار را در نظر داشته  و ارتباط  تقوي  در امر ازدواج ! دوشيزه  دختران  اي
  با پسـرها بـه    نامشروع  افراد را نخوريد. از ارتباط  مادي  و مقام  و پست  دنيوي  زيورآالت  فريب
  پسـران   ا بـه ر نكنيـد خـود    گردد. شـما سـعي    تان نصيب  مباركي  ي پرهيز كنيد تا آينده  شدت

كنيـد، پروردگـار     را حفظ  خويش  و عّفت  نباشيد، اگر پاكي  پريشان  ازدواج  كنيد و براي  معرفي
  فرستد.  شما مي  دنبال  را به  مردان  ترين و پاك  بهترين
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 را در تنگنـا قـرار    تان و... والدين  و جهيزيه  مادي  مسائل  براي ! ;�4] �1 �¥�0 �

  خـالف   كه  عروسي  مراسم  . با برگزاري است  زيستي و ساده  در قناعت  ندهيد. خوشبختي
  نكنيد.   و گناه  را پر از معصيت  تان زندگي  باشد، شروع  اسالمي  شئونات

 امـور   بـه   از شـوهر، رسـيدگي    و فرمـانبرداري   شما اطاعت  ي وظيفه ! جوان  هاي خانم  اي

  باعـث   نكنيد كه  را فراموش  وظايف  باشد. اين مي  شوهرتان  و پشتيباني  فرزندان  ، تربيت منزل
  منـزل   به را  نشويد و كسي  خارج  شوهر از منزل  ي اجازه  شود. بدون مي  و دعوا در منزل  جنگ

  كنيد.   و... خودداري  و پوشاك  در خوراك  روي زياده  ندهيد. از اسراف  راه

  و ثـروت   نكنيـد و از مقـام    خـدا را فرامـوش    حـالي   در هـيچ  ! مسؤوالن  دختران ىا
  كنيـد. بـه   مـي   را ضـايع   جامعـه   فقرا و مسـاكين   حق  نكنيد كه  سوء استفاده  تان والدين
  براي  در شهر و ديار شما كه  هستند دختراني  نشويد كه  مشغول  و پاش  و ريخت  عياشي

  انـد. بـا وجـود در اختيـار داشـتن      جمحتـا   و دانشگاه  مدرسه  روز و خرج  ، لباس شب  نان
  خود سازيد.  ي را پيشه  و قناعت  زيستي ساده ، ثروت

ببريـد   را بكار  خويش  و تالش  سعي  تمام  اسالمي  با روش  فرزندان  در تربيت ! مادران  اي
از   همگـي  نياز دارد و اينها  كامل  و عرفاي  راسخ  و علماي  بركف  جان  مجاهدان  به  جامعه  كه

  جـذب   بـراي   و رها كردنشان  فرزندان  در تربيت  با كوتاهي  شوند. پس  شما بايد تربيت  دامان
ننماييـد.    سرشكسـته  را  نكنيد و اسـالم   خيانت  آينده  نسل  ، به ارزش بي  هاي فرهنگ  به  شدن
عنصـر و    سست  راديرا اف  را بكاريد و آنان  ديني  جهاد و غيرت  روح  در وجود فرزندانتان  بلكه

  بيـان   آنـان   را بـراي   دنيوي  متعلقات دنيا و  ارزشي بي  بار نياوريد، بلكه  و دنياپرست  طلب راحت
  باشيد.  و خود نيز عامل  كرده

 بـا   قرار دهيـد. ذكـر و ارتبـاط     خويش  زندگي  ي را سرلوحه  تقوي ! مسلمان  زنان  ىا

  نكنيـد. بـه    را فرامـوش   و پاكدامني  و عفّت  . حجابنكنيد  ترك  حالي  خداوند را در هيچ
 بـا   اسـرار و ارتبـاط    كـردن   ، فاش گري ، فتنه ، مدگرايي ، فحاشي ، بدگويي از غيبت  شدت

  و... پرهيز كنيد.  صبري و بي  ، ناسپاسي آنان  به  احترامي ، بي همسرانتان

  صـفتان  و شيطان  ساحران  و سخنان  گيري پايبند نباشيد و از فال  و بدعات  خرافات  به
، صـبر، شـكر،    ، خيرخـواهي  دوستي نوع  چون  اخالقي  فضايل  گزينيد. و خود را به  دوري
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،  همسـايگان   بـه   نسـبت   ، شـفقت  فرزنـدان   به  نسبت  شوهر، دلسوزي  فرمانبرداري رضا،
  نماييد.  و آراسته  مزين  خودسازي و  تزكيه



   پنجم  بخش

   تا واقعيت  از افسانهزهراء   ي فاطمه

   

   را بدانيم  حقايق

ــ  زهراء   ي فاطمه  حضرت  ي درباره  تشيع  با اهل  اسالمي  امت  اختالفي  مسايل  ي از جمله

  و اختالف  و تشتت  دو دستگي  سبب  باشد كه مي  و اصلي  مهم  ي مسئله  سه ـاهللا عنها رضي

  : ستا  شده

  ! ابوبكر بر فاطمه  ظلمادعاي  و   فدك  ـ باغ1

  ! كلثوم  عمر و ام  ازدواج  حقيقتـ 2

  عمر!  توسط  فاطمه  ـ شهادت3

  اهـل   معتبر، ديـدگاه   و منابع  تاريخي  حقايق  با استناد به  كنيم مي  سعي  بخش  ما در اين

دچار   جويان و حقيقت  جوانان  نسل تا  كنيم  بيان  موارد اختالفي  را در اين  و جماعت  سنت

  در صـفحات   كـه   گونه همان ـاهللا عنها رضيـ زهرا   ي فاطمه  فضايل نشوند. در مورد  اشتباه

و   تر عاشق عالمانه تر و بسيار آگاهانه  سنت  اهل  وجود ندارد و حتي  ، اختالفي گذشت  قبل

  از غلـو و مسـائل    كه  د، محبتيهستن ل زهراء  ي فاطمه  خصوص  و به  بيت  اهل  محب

  عمـده   ، بلكـه  نيسـت   در مـورد فضـايل    اختالف  پس . دور است  آلود به  كفرآميز و شرك

  : در مورد هر كدام  توضيحي  گردد و اكنون مذكور بر مي  مسئله  سه  همين  به  اختالف

   

  ! ابوبكر بر فاطمه  و ظلم»  فَدك) «1

  . در مورد فدك  توضيحاتي ، بپردازيم  َفدك  در زمينه  اختالفي  ماجراي  به  از آنكه  پيش

»  فدك»  نام  به  سرسبزي  ، روستاي منوره  ي مدينه  كيلومتري 140و » خيبر»  منزلي  در يك

  مـزارع   پر آبـي   ي شود. چشمه مي  شناخته » و حويط  حائط»  نام  به  اكنون  ، كه وجود داشت

را » خيبـر »  خبر فتح  آنان  بود. وقتي  يهوديان  به  روستا متعلّق  كرد. اين مي  روستا را سيرآب
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را »  فدك«. و  گرفت را فرا  وجودشان  سراپاي  شنيدند، ترس  اسالم  و سپاه �پيامبر   توسط

   .)1( كردند واگذار �  حضرت  آن  به  جزيه  عنوان  به

   .)2( نمودند واگذار �مبر پيا  را به  فدك  نصف  ها گويند: يهوديان بعضي

  روسـتا آواره   آن  نداد مردم  بود، اجازه  دوستي  و انسان  خيرخواهي  ي اسوه  كه �پيامبر 

»  مزارعـه »  صـورت   و بـه   كـار گماشـت    بـه   شـان  ها و مـزارع  را بر زمين  آنان  شوند، بلكه

دادند.  مي �پيامبر   را به  آندرآمد   نصف  بردند و در مقابل  زير كشت  را به  آنان  هاي زمين

  .)3( آمد شمار مي  به �پيامبر   جزو اموال  فدك  پس

   

   ء در اسالم في

  به  آيد و متعلق مي  دست  از كفار به  و درگيري  جنگ  بدون  كه  است  غنيمتي :)4( ء في

  در دسـت   ناختيـار آ   وجود ندارد، البته  كردن  و قسمت  خُمس  در آن  ، كه است  مسلمانان

» ء فـي »  از اموال  يكي  كنيم  بحث  در مورد آن  خواهيم مي  نيز كه » فدك«باشد.  مي �پيامبر 

  شد. �پيامبر   تسليم  كه  است

  . كنيم  مراجعه  صحيح  احاديث  به»  فدك»  از وضعيت  آگاهي  حاال براي
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  و عقـد پيمـان    و يا مصـالحه   تسليم  و از طريق  جنگ  بدون  از دشمن  كه  ، آنچه و خراج  ء: غنيمت في -4
 عميد).  . (فرهنگ يا اموال  از زمين  شود، اعم  گرفته
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  گويد:  �  حدثان  بن  أوس  بن  مالك

پيامبر   كه  كرد اين  حجت  آن  به )ك  و عباس  علي  نزاع  در وقت( �عمر   حضرت  آنچه«

  : داشت )2( صفيه  سه �

و سـاير    مهمانـان   پذيرايي مانند �پيامبر   و احتياجات  امور مهم  براي  النضير؛ كه  ) بني1

  باشد. مي  امور صرف

  شد. مي  صرف  مانده  در راه  مسافران  براي  ؛ كه ) فدك2

  و جزء سومش  مسلمانان  براي  بود؛ دو جزئش  جزء كرده  را سه  آن �پيامبر   ) خيبر كه3

  فقراي  را بين  ماند آن مي  اضافه  و عيال  اهل  ي از نفقه  چيزي  . هرگاه و عيالش  اهل  خرج  براي

  .»كرد مي  قسيمت  مهاجرين

   

  :�پيامبر   از وفات  پس  فدك
،  داشـت   تعّلـق  �  اكرم  رسول  به  كه  و ديگر اموالي  فدك  باغ �  اكرم  رسول  از وفات  پس

  را بـه   فـدك   باغ �پيامبر   باورند كه  بر اين  تشيع  اهل قرار گرفتند.  المال جزو بيت  همگي

  اقـدام   اين  تشيع  اهل  . نويسندگان گرفت  پس  را از فاطمه  بود اما ابوبكر آن  بخشيده  فاطمه

  ، همچـون  از فاطمـه  كنند و انگـار آنهـا حقـدارتر    مي  تلقي  فاطمه  به  بزرگي  و ستم  را ظلم

  خـود حضـرت    كه پردازند. در حالي مي  ي قضيه  اين  به  زدن  دامن  به  تر از آش داغ  اي كاسه
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زود   خيلي �ابوبكر   از گفتگو با حضرت  پس �  علي  و حضرت ـاهللا عنها رضيـ   فاطمه

  نكردند.  اعتراض شدند و  قانع

  بـه   نسـبت  � ابوبكر  و ظلم  كار را غصب  اين  شيعه  از نويسندگان  بعضي  اما متأسفانه

  ي جلسـه   كننـد. و حتـي   مـي   تبليغ  فراوان  و تاب  را با آب  دانند و آن مي  بيت  اهل  خاندان

  و فريـاد دادخـواهي    مسجد رفته  به ل فاطمه  كه كشند مي  را پيش  ساختگي  سخنراني

  بـه   تمامـاً اهانـت    خـورد كـه   مي  چشم  به  الفاظي  ساختگي  ي خطبه  . در اين است  سر داده

كارهـا    ايـن   آيد، كه مي  حساب  به �اهللا   رسول  مكتب  پيامبر و شاگردان  ي راشده  ي خليفه

  منصـف   . اكثر مورخان دور است  زهراء كامالً به  ي فاطمه  همچون  و با ادب  صالحه  از زني

  كنند: بازگو مي  گونه را اين  قضيه  اين

فكـر    ، بـه  برگشـت   عـادي   حـال   بـه  ل و فاطمه  يافت  وفات �پيامبر   كه  هنگامي

،  مسـلمين   ي نزد خليفـه  �  لحسنابوا  شوهرش  همراهي  رو به  افتاد. از اين  پدرش  ميراث

  مطـرح   پدرش  و ميراث  را در مورد اموال  آمدند و درخواستش �  ابوبكر صديق  حضرت

  كرد.

  كـه   ايـم  شـنيده   بزرگوارت فرمود: ما از پدر  و ادب  احترام  با كمال �ابوبكر   حضرت

  متعلق  صدقه  عنوان  ماند به مي  باقي از ما  برد، و آنچه نمي  ارث  از ما پيامبران  كسيفرمودند: 

،  بـوده  �همسـر پيـامبر     كه  عايشه  فرزندم  نه شما و  نه  علت  همين  (به . است  مسلمانان  به

  باشد). مي  محفوظ  تان حقوق  المال  بيت بريد، اما از نمي  چيزي

  بـه   قناعـت  و بـا   شـده  خشنود  خليفه  راهنمايي  از اين ـاهللا عنها رضيـ   فاطمه  حضرت

  او تربيـت   را اختيار نمود؛ چراكـه   زاهدانه  زندگي  گذشته  و همچون  خود برگشت  ي خانه

  ايـن   بـود. فاطمـه    آورده  روي  آخـرت   و به  دنيا را گذاشته  كه بود  كسي  زير دست  ي يافته

  : بود كه  قرار داده  خويش  العين  نصب را  آيات

﴿ö≅è% ßì≈ tF tΒ $ u‹÷Ρ‘‰9$# ×≅‹Î= s% äο t� ÅzFψ $# uρ ×� ö�yz Çyϑ Ïj9 4’s+̈?$#﴾   ]77  / نساء[.  

 پرهيزگـار باشـد بهتـر     كـه   كسـي   براي  و آخرت  است  دنيا اندك  بگو: كاالي«

  . » است
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  از زنان  همانند بعضي نكرد، و  و جدل  ، جنگ و دارايي  ثروت  آوردن  دست  به  او براي

،  او را زيـر پـا نگذاشـت     خدا و رسـول   حكم ، و باغات  پول  به  يافتن  دست  براي  امروزي

پيامبر   ي مژده  طبق  بود؛ چراكه  آخرت  آباد كردن  براي  دوران  در اين  اش سعي  او تمام  بلكه

  بود.  او نيز نزديك  رحلت �

﴿ôtΒ uρ yŠ# u‘r& nο t� ÅzFψ $# 4të y™uρ $ oλ m; $ yγuŠ÷è y™ uθ èδ uρ ÖÏΒ ÷σãΒ y7 Í×‾≈ s9'ρ é'sù tβ% Ÿ2 

Ο ßγã‹÷è y™ # Y‘θ ä3 ô± ¨Β ﴾                 ]19  / اسراء[.  

)  آوردن  (فرا چنگ  را بخواهد و براي  ) آخرت ي جاودانه  (دنياي  كه  و هر كس«

  چنين  باشد، اين  مؤمن  كه  دهد، در حالي  را از خود نشان  سزاوار آن  ، تالش آن

  .»ماند ياجر) نم (و بي  سپاس بي  شان ، تالش كساني

  كـه   نيسـت   بيش  اي افسانه اينها  و... تمامي»  فرياد دادخواهي«و »  فاطمه  مبارزات»  پس

  اند. كرده  سرهم  مقاصد نفساني  به  و رسيدن  نظر مردم  جلب  براي  افرادي

   

  بود؟  نشده  داده  كسي  به  فدك

اهللا  رضيـ زهرا   ي فاطمه  به �  اكرم  رسول  از سوي  فدك  ها در مورد اعطاي در كتاب  آنچه

  توسط  كردند كه مي  استفاده  آنها از درآمدش  ، بلكه است  واقع  كامالً خالف  شده  نقل ـعنها

  بود.   نبخشيده  كس  هيچ  را به  شد. و خود فدك مي  آنها داده  به �اهللا   خود رسول

  را جمـع   مـروان   بني رسيد،  فتخال  به �عبدالعزيز   عمر بن  كه  گويد: هنگامي  مغيره

  :  و گفت  كرده

و فقـرا و    عيـال  و  بر اهـل   از درآمد آن  بود كه �اهللا   رسول  به  متعلق  فدك  بدانيد كه«

  هـاي  نمـود و بيـوه   مي  خرج  هاشم بني  بر كودكان  كرد و نيز از درآمد آن مي  خرج  مساكين

 �اهللا  از رسـول  ـاهللا عنها رضيـ زهراء   ي داد. فاطمه مي  ازدواج  را با آن  هاشم  بني  خاندان

  حيات  طول در  . پس نپذيرفت �  حضرت او بخشد. اما آن  را به  فدك  كه  كرده  درخواست

  كردنـد. پـس    وفات  ايشان  بود، تا اينكه �در اختيار پيامبر   فدك  همچنان �  اكرم  رسول
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  پـيش   را در مـورد فـدك   �پيـامبر    ي رويـه   ، همانرسيد  خالفت  به � ابوبكر  كه  زماني

  رسيد همان  جانشيني  به �  خطاب  عمر بن  نيز كه  كرد. زماني  فوت  او هم  اينكه تا  گرفت

در امـر    آن  و نيـز صـرف    بيـت   اهل  براي  كردن  خرج  (يعني �و ابوبكر  �پيامبر   روش

خـود و    و بـه   را جدا كرده  آن  مروان  از آن  اد. پسد  ) را ادامه هاشم  بني  و امورات  ازدواج

عبـدالعزيز (خـود     عمـر بـن    بـه   دسـت   بـه   دست  آن داد. و بعد از  اختصاص  اش خانواده

 ، نمـوده   منع  را از آن  فاطمه �پيامبر   را كه  آنچه  و ديدم  نمودم  تأمل  ) رسيد. وقتي گوينده

  كـه   گيـرم  شاهد مي خدا سوگند شما را  به  ، پس نمايم  فو تصرّ  دخل  در آن  توانم نمي  من

  . )1( كردند  و عمر) صرف (پيامبر و ابوبكر  كرد كه  خواهم  صرف  راهي  در همان

  را بـه »  فـدك «تنهـا    نـه  �پيـامبر    شـود كـه   مـي   صراحتاً معلوم  دو حديث  از اين  پس

  درخواست  ي قضيه  همچون ـاهللا عنها رضيـ   فاطمه  كه  زماني  بود، بلكه  نداده لفاطمه

رد   جـواب   فاطمـه   بـه  �اهللا   كنـد، رسـول   مـي   طلب را  آن �كنيز و خدمتكار، از پيامبر 

  كنند: وارد مي �بر ابوبكر   تشيع  اهل  كه  اشكاالتي دهد. اما مي

   

  كرد!  محروم  پدرش  را از ارث  : ابوبكر، فاطمه اول  اشكال

ـ ا رضيـ   فاطمه (ابـوبكر) آمـد و     مسـلمين   ي نـزد خليفـه    ميـراث   گـرفتن   بـراي  ـهللا عنها

شـما  :  بدهـد. امـا ابـوبكر گفـت     او  را بـه   سـهمش   پـدرش   از ميراث  نمود كه  درخواست

  از تـو ارث   كسـي   چـه   تو بميري  ! وقتي قحانه ابي پسر  اي:  گفت  فاطمه ببريد!  توانيد ارث نمي

  اكنـون   كـه   شـده   چـه   پـس :  گفـت   فاطمـه  ! فرزنـدانم  و  زنانداد:   خابوبكر پاسخواهد برد؟ 

ما از   ما از خيبر و صدقات  سهم  ؟! پس برم نمي  ارث  پدرم از  برند و من مي  از تو ارث  فرزندانت
  شود؟! مي  چه  فدك

تـا    مـن «فرمود:   كه  شنيدم �اهللا   خدا سوگند از رسول  دختر پيامبر! به  اي:  ابوبكر گفت

  دارنـد؛ چراكـه    تعلـق   مـردم   ي همـه   به  كردم  فوت  ، وقتي كنم مي  در اينها تصرف  هستم  زنده
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  از مـا ارث   و كسـي   مـردم   ي همـه   بـراي   اسـت   ماند، صـدقه  مي  جاي  به  از ما پيامبران  آنچه
  .)1( »برد نمي

  درخواسـت   در مقابـل  او  گيرنـد كـه   مـي  �  را از ابوبكر صديق  اشكال  اين  تشيع  اهل

  بود احتجاج  خودش  هم  آن  فرد كه  يك  روايت  بود، به �پيامبر   وارث  زهراء كه  ي فاطمه

  ميـراث   از كسـي   نـه   مـا پيـامبران  «فرمـود:    كه  ام شنيده �اهللا   از رسول  من:  نمود و گفت

  نص  ابوبكر صريحاً مخالف  ي تهفگ  اين  آنكه  حال »برد مي  ميراث از ما  كسي  و نه  گيريم مي

ÞΟ﴿:  اسـت   رآنق ä3ŠÏ¹θ ãƒ ª!$# þ’ Îû öΝà2 Ï‰≈ s9÷ρ r& ( Ì� x.©%#Ï9 ã≅÷V ÏΒ Åeáym È÷ u‹sVΡW{$#���﴾ ]  نسـاء /  

كند كه سهم (ميراث) پسر، به اندازه  خداوند در باره فرزندانتان به شما سفارش مى« .]11

باشـد.   پيـامبر و غيـر پيـامبر مـي      و شـامل   ،اسـت   عام  نص  اينزيرا  »سهم دو دختر باشد

ŷ﴿  باشـد. همچـون   ديگر مي  نصوص  مخالف  همچنين Í‘uρ uρ ß≈ yϑ øŠn= ß™ yŠ…ãρ# yŠ���﴾  نمـل  /  

=ó﴿و  »و سليمان وارث داوود شـد « )16 yγsù ’ Í< ÏΒ š�Ρà$©! $ wŠÏ9uρ ∩∈∪ Í_ èOÌ� tƒ ß Ì̂� tƒuρ ôÏΒ 

ÉΑ# u z>θ à) ÷è tƒ﴾ ]نزد خويش وارثـى بـه مـن بـبخش كـه از مـن       پس از « ]6و  5  /  مريم

  ارث  انبياء هـم   شد كه  معلوم  آيه  ، از اين پس .»ميراث برد و [نيز] ميراثبر آل يعقوب باشد

ابـوبكر   انتقاد بر  در اين  تشيع  اهل  بود داليل  شود. اين مي  برده  ارث  از آنان  هم برند و مي

  موارد:  ما در اين  جواب  حال. � صديق

  ي و كينـه   بغـض   از روي  از ميراث ـاهللا عنها رضيـ زهراء   ي فاطمه  كردن  محروم :اوالً

،  گرفـت   انجـام   كـه  � ابـوبكر   توسـط   حـديث   ايـن   شنيدن  علت  به  ، بلكه نبوده  شخصي

از   يكـي  ل عايشـه   يعنـي  � خود ابـوبكر  دختر  كه  مطهرات  ازواج  ي بقيه  كه  همچنان

  عبـاس   به �پيامبر   ي متروكه  نصف  به  نزديك  همچنين نمود.  محروم  ا از ارثبود، ر  آنان

بـا   �عبـاس   حضـرت   نـداد در حـالي    او نيز چيزي  رسيد، اما به مي �پيامبر   عموي �
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  حكم  اين  كه  فهميديم  آمد. پس مي  حساب  و مشاور او به  داشت  نزديك  رفاقت � ابوبكر

  !ل  فاطمه  فقط  شدند نه  منع  از ارث �پيامبر   بيت  اهل  و تمام  بوده  عمومي

  يـك   خاطر روايـت   به  را فقط  ابوبكر، فاطمه«گويند:  مي  تشيع  اهل  برادران  اينكه :ثانياً

  ايـن   ! چراكـه  اسـت   محـض   دروغ  ايـن  .»كرد  محروم  بود، از ارث  خودش  هم  آن  فرد كه

، » العـوام   زبيـر بـن  «، » اليمان  بن  حذيفه»  روايت  به  سنت  لاه  حديث  هاي در كتاب  حديث

  سعد بـن « و»  عوف  بن  عبدالرحمن«، » عثمان«، » علي«، » عباس«، » ابو هريره« ،»ابو الدرداء«

»  مبشره  ي عشره«از   اند و حتي صحابه  و اينها از بزرگان ، است  و ثابت  صحيح»  وقاص  ابي

  باشند. مي

مـال عبـداهللا   «  باشـد كـه   مـي »  حذيفـه »  كـرده   را روايت  حديث  اين  كه  افرادياز   يكي

%�\ « : كه  آورده �پيامبر   حديث  در اظهارالحق»  مشهدي R) ��UvRi  +%!   _�% R�R- b%	��)�4= «)1(: 

  نماييد و باور داريد.  كند، تصديقش  بيان  حذيفه  را كه  آنچه

  علـي   خود حضرت برد)، نمي  از انبياء ارث  كسي  (كه  حديث  اين  ديگر از راويان  يكي

»  صـادق «،  سـنت   اهـل   اجمـاع   ، و بـه » معصوم« ، تشيع  اهل  اجماع  به  كه  است �  مرتضي

  .)2(نداريم  كاري � »عمر«و » ابوبكر«و »  عايشه»  روايت  . در اينجا اصالً به است

او »  زهري«باشد، از  مي  مسلمانان  حديث  هاي كتاب  از معتبرترين  كه  بخاري  در صحيح

  : گفت  مالك  كند كه مي  روايت»  حدثان  بن  اوس  بن  مالك«از   هم

و   نشسـته   اثنـا كـه    همـين  فـرا خوانـد. در    كاري  مرا براي �  خطاب  عمر بن  روزي«

  :  آمد و گفت »يرفاء»  ، خدمتكارش بوديم  صحبت  مشغول

جلـو در    وقـاص  ابي  و سعد بن  العوام  ، زبير بن عوف  بن  لرحمن، عبدا عفان  بن  عثمان«

  »شوند؟ وارد  دهي مي  ورود هستند! آيا اجازه  ي منتظر اجازه
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  ﴾119﴿      كند از خود دفاع مي لفاطمه 
 

 

  از مـدتي   نبود، پس  آمدنشان از  بياورند. خبري  : بگو تشريف گفت �  خطاب  عمر بن

خواهند، آيا  مي  اند و اجازه آمده نيز  و علي  عباس« : آمد و گفت  خليفه  خادم» يرفاء»  دوباره

  »شوند؟ دارند وارد  اجازت

!  : يا امير المؤمنين گفت �  وارد شدند، عباس  همگي  كه  ! هنگامي فرمود: آري �عمر 

النضير   بني  بر سر اموال  و عباس  علي  (آنها يعني كنيد.  ) قضاوت (علي  و اين  من  شما بين

   .داشتند)  د، اختالفبو � پيامبر  جزو اموال  كه

  يابد. حضـرت   پايان  تا اختالف  كن  دو حكم  اين  ! ميان امير مؤمنان  گفتند: اي  ميهمانان

  فرمود:  �عمر 

  و قـدرت   حكم  به  و زمين  آسمان  كه  پروردگاري  به  دهم صبر كنيد! شماها را سوگند مي«

0
O{ hN4%&,  ��%7فرمـود:   �پيغمبر   دانيد كه ، آيا مي برپاست او? �%�  b=�%�T:  از مـا    آنچـه

  از بزرگـان   حاضر كه  جمع  ي همه)؟  مسلمانان  همه  (براي  است  ماند صدقه مي  باقي  پيامبران

  . است  را فرموده  آن �پيامبر   تحقيق  ! به آريبودند، گفتند:   صحابه

ا را سـوگند  شـم «فرمـود:   و  نمـوده   روي ك  و علـي   عبـاس   به �عمر   حضرت  پس

  »فرمود؟ را  مطلبي  چنين �پروردگار، آيا پيامبر   به  دهم مي

  .« است  فرموده �! پيامبر  آريگفتند:  ك  و علي  عباس

را خبـر  » زبير  عروة بن« ، حديث  گويد: در مورد اين  است  حديث  اين  راوي  كه  زهري

  : ؟ عروة گفت و از او پرسيدم  دادم

  همسـران :  گفـت   كه  شنيدم ل از عايشه  هم  . من است  گفته  تراس  اوس  بن  مالك«

  باخبر شدن  محض  فرستادند. به  ميراث  طلب  براي �  را نزد ابوبكر صديق  ، عثمان�پيامبر 
مـا  «فرمـود:   �پيـامبر    مگر نشـنيديد كـه   ترسيد؟! آيا از خدا نمي: « و گفتم  رو كردم  آنان  به

كردنـد و    قبـول   هـم   آنـان   پس .« است  بماند صدقه از ما  و آنچه  گذاريم نمي  ميراث  پيامبران
   .)1( »گرفتند  را پس  درخواستشان
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  كند از خود دفاع مي لفاطمه      ﴾120﴿

 

  ي هماننـد آيـه    قطعيـت  ) در از مالـك   قبلي  (حديث  هم  حديث  اين  شد كه  معلوم  پس

از   ودند) خبر يكيب  صحابه  از بزرگان  (كه ذكر شد  آنان  نام  كه  جماعتي  ؛ چراكه است  قرآن

  مرتضـي   علـي   را تأييد كنند، بخصـوص   آن  همگي  آنكه  جاي  ، چه است  مفيد يقين  ايشان

ـ    ايشـان  ـ نـزد    يقـين   ي در افاده»  معصوم«فرد   و روايت  است»  معصوم»  نزد شيعه  كه �

  . است  برابر قرآن

 -  معصـوم   از امـام   كـه   شيعه  از كتب  روايتي  ، به روايات  اين  ي نظر از همه با قطع  حال

  فرماييد:  توجه  شده  نقل -بزعم ايشان

¶�N �! ��x  34c �  .2�0��  q  q�v��  ��  .|·���  �%�  ��  ���%�� �%!� 0%	 ;   �%�x
L�����  � �+&  f�= :  

»Z[  � /�'�&�� biN� /sQ ��$�`  �[  �l �4iN4� { /�'�&��q  ¸ mb·&  4i0� n�N�%7�� {� n��N� �
� �4iN�� s&Z�����)  ��  �UaH���)  ��-  ¯! �#� � Ro! �#� �c- �a7� �/ 0-�� � T.  

  فرمود:  كه  شده  روايت �  جعفر صادق  از امام  بختري  از طريق  در كافي

ندارند،  ) (مادي  وارثي انبيا  اند؛ چراكه پيامبران  ، وارثان و رباني  راسخين  علماي  حقيقت  به«

  و بيانـات   احاديـث   اند، بلكـه  نگذاشته  ارث  را به  و ديناري  درهم  ديگر) آنان  اي و (در نسخه

  . است  را برده  فراواني  ي آورد بهره  دست  از آنها را به  چيزي  اگر كسي  دارند كه  بهايي گران

$﴿  ي در آيـه   نچـه چنا و قطعـاً   مفيد حصر اسـت   ها هم شيعه  اعتراف  به OZs&T  لفظ uΚ‾ΡÎ) 

ãΝä3 –ŠÏ9uρ ª!$# …ã& è!θ ß™u‘uρ ...﴾ ]و   غيـر از علـم    شـد كـه    معلوم  ، پسآمده است .]55 /  مائده

  اند. نداده  كسي  به  ميراث  عنوان  را به  چيز ديگري  ، هيچ احاديث

  شنيده �  حضرت از آن  واسطه بال  كه  كسي  در حق �خبر پيغمبر   ديگر اينكه  ي مسئله

  ي شنيده  به  كردن  او عمل  ، و براي اي و شبهه  شك  هيچ  بدون  است  يقيني  باشد، مفيد علم

  .  را بشنود يا نه  آن  هم  از ديگري  ، خواه است  واجب  خويش

  به  غير متواتر نسبت متواتر  خبر به  تقسيم  كه  است  بر اين  و سني  شيعه  اصوليين  اجماع

خبـر او را    ديگـران   ي واسـطه   انـد و بـه   نكـرده   را مشـاهده  �پيامبر   كه  است  افرادي  آن



  ﴾121﴿      كند از خود دفاع مي لفاطمه 
 

 

  است  شنيده  خبري  از وي  واسطه  و بدون  نموده  را مشاهده � پيامبر  كه  آناني  اند، نه شنيده

  از ايـن   پـس   . حـال  بـاالتر از متـواتر اسـت     متـواتر، بلكـه    حكم  وي  خبر در حق  اين  كه

مسـتقيماً از    خـودش   چـون  �  ابوبكر صـديق   رسيد كه  خواهيم  نتيجه  اين  به  تتوضيحا

  و جـو از ديگـري    و پـرس   تفتـيش   بـه   بود، ديگـر نيـازي    را شنيده  حديث  اين �پيامبر 

   . )1(نداشت

  دروغ  هـم   . اين است  قرآن  ي آيه  مخالف  حديث  شد اين  گفته  بود كه  ديگر اين  اشكال

  ي كننـده   بيان  حديث  اين  ، پس�پيغمبر   به  ، نه است  امت  به  خطاب  آيه  ؛ زيرا حكم است

  الزم  آيـت   تخصـيص   باشد، پـس   هم  و اگر مخصص  آن  مخصص  نه  است  خطاب  تعيين

  باشد.  نموده  مخالفت  نه  داده  را تخصيص  آن  حديث  خواهد آمد و اين

،  نيست  وارث  و رقيق  نيست  ؛ مثالً اوالد كافر وارث است  يافته  بسيار تخصيص  آيه  اين

از   بعضـي   ايشـان   كننـد كـه   مي  خود روايت  ي ها از ائمه شيعه  ، همچنين نيست  وارث  قاتل

را أخـذ    انـد و خـود آن   كـرده   خـود منـع    پـدران   ي تركـه   بعضي را از  پدر خويش  وارثان

  . و پوشاك  ، انگشتري شمشير، مصحف اند مانند نموده

تـا    گرفتـه   اميرالمـؤمنين  از  بيـت   اهل  نزد جميع  آن  خبر و صحت  اين  بر ثبوت  و دليل

و   عبـاس   افتـاد، حضـرت    ايشان  دست  به �خدا   رسول  ي تركه  كه  هنگامي  است  آخر آن

  را نيز ندادند. پس  تمطهرا  واجاز  ندادند و سهم  چيزي  آنان  هو ب كردند  اوالد او را خارج

انـد  » معصـوم »  شـيعه  نـزد   كـه   بزرگواران  شد اين مي  جاري �پيغمبر   در تركه  ميراث اگر

  كردند؟! مي  را ضايع  ديگران  حق  شكل  بدين  چگونه

  كـه   مقـرر اسـت   و  ثابـت   حـديث   و علمـاي   سير و تواريخ  اهل  علماي  اجماع  زيرا به

  نزد حضـرت  �  خطاب  عهد عمربن در  و غيره  از خيبر و فدك �  حضرت  آن  ي متروكه

را أخـذ كـرد.     و آن  گرفتـه   پيشي  بر عباس  علي  بود. حضرت ك  عباس حضرت و  علي

  الحسين  بن  علي  و بعد از او به  علي  بن  حسين  و بعد از او به  علي  بن  حسن  از او به  پس

  دسـت   بـه   رسـيد و بعـد از آن   ، علي  بن  حسن  زيدبن  هب  و بعد از آنان  حسن  بن  و حسن
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  به  ايشان �عبدالعزيز   عمربن  بود تا زمان  مروان  امير بود، افتاد. و ديگر نزد آل  كه  مروان

  داشتند گفتند:  كه  عدالتي  علت

را بـر    . و آن گيـرم  نمي را  آن  كرد، من  منع  را از فاطمه  آن �خدا   رسول  را كه  چيزي«

از   معصومين  ي عملكرد ائمه  به  با توجه كار را كرد. پس  و اين )1( »كنم رد مي  اوالد فاطمه

  .)2(ت نيس  جاري  ميراث �  حضرت  آن  ي تركه در  شد كه  ، معلوم بيت  اهل

ŷ﴿  ي و اما در مورد آيه Í‘uρ uρ ß≈ yϑ øŠn= ß™ yŠ…ãρ# yŠ���﴾  بـر   ظـاهراً دال   كه] 16  [نمل / آيه

  شـود و مخـالف   مـي   برده  ارث  از آنان  برند و هم مي  ارث  از ديگران  انبيا هم  كه  است  اين

نيـز    اشكال  اين  حل  شد. براي  ثابت شيعه  معصومين  روايت  به  كه  است  قطعي  حديث  اين

  : كرديم  مراجعه بنا بر ادعاي شيعه  معصومين  اقوال  به

�N  57'Qv��  ��  ��  ����� �  : 
O[�  [s'Q(  hN�  �� ����[  hN� n���x  [s'Q( T 

  فرمود:  كند كه مي  روايت �  از ابوعبداهللا جعفر صادق  كليني

  .»برد  ارث  از سليمان �از داود و محمد   سليمان«

و   مـال   وراثـت   نه  است  عرفاني  و كماالت  و نبوت  علم  وراثت  اين  شد كه  معلوم  پس

  اهـل   اجماع  دارد؛ زيرا به  وراثت  همين بر  داللت  امام  قول  نيز مطابق  نظر عقلي ، از روكهمت

  آنكـه   شدند. حـال  مي  حضرت  آن  وارث  همه  ، پس داشت پسر  داود نوزده  حضرت  تاريخ

و   رسـيده   سـليمان   بـه   كـه   چيزي  برد، پس مي  را نام  سليمان  طور اختصاصي  پروردگار به

  .  است  و نبوت  علم  اند همين بوده  محروم  از آن  ديگر برادران

در   آنكـه   جـاي   چـه   ، پس پدر است  پسر، وارث  دانند كه مي  را همه  نكته  اين  همچنين

؟!  است  و منزه  پاك  از آن  قرآن  باشد كه نمي  جزو لغويات  ذكر شود، آيا اين  اين  الهي  كالم

$tΑ﴿ : اسـت   علـم   وراثـت   اين  فرمايد كه مي  اشاره  صريح طور  به  آيه  از آن  پس s% uρ $ yγ•ƒr'‾≈ tƒ 

                                                 

 .479  ، ص3  : ج اللمعات شعةأ -1

 .557ـ  558  : ص اثنا عشريه  ي تحفه -2



  ﴾123﴿      كند از خود دفاع مي لفاطمه 
 

 

â¨$ ¨Ζ9$# $ oΨôϑ Ïk= ãæ t, ÏÜΖ tΒ Î� ö�©Ü9$# $ uΖ�Ï?ρ é&uρ ÏΒ Èe≅ä. >óx«﴾ )1( .»  ــليمان ــت (س ): اى �و گف

   .»مردم! زبان پرندگان به ما تعليم داده شده، و از هر چيز به ما عطا گرديده
  بـود و سـه    عطا نشده ل  فاطمه  به»  فدك»  كه  گرفتيم  نتيجه  توضيحات  يناز ا  پس

  نمايد: مي  را روشن  مسئله  اين  عمده  دليل

  عمـربن   و سخنان  كرده  نقل  حدثان  اوس  بن  را از مالك  ابوداود آن  امام  كه  ـ احاديثي1

  نداده ل فاطمه  را به  فدك �پيامبر   بود كه  او رسيده  به  سينه  به  سينه  كه �عبدالعزيز 

  . است

آمـد   شمار مي  به  فاطمه  بود، جزو اموال  داده ل فاطمه  را به  فدك �ـ اگر پيامبر 2

  خود فاطمـه   سخنان  خيبر بدهيد. پس و  مرا از فدك  : ارث گفت نمي  در سخنانش  و فاطمه

  . است  نبوده او  اسم  قبالً به  كند كه مي  ثابت

 �اهللا   رسول  از طرف  اي باشد، هبه  عطا شده لفاطمه  قبالً به  باغ  اگر اين  ـ اينكه3

  هبه  اموال  به  آيد و ديگر كاري در مي  طرف  آن  ملكيت  تحت  قبض  محض  به  و هبه  است

  زمـان   آن  مـردم   ي بـود، همـه    بخشـيده  ل  فاطمـه   را قبالً به  اگر آن  ندارد. پس  دهنده

  خـارج  ل فاطمه  توانستند از ملكيت و غير او نمي � ابوبكر  وجه  هيچ  دانستند و به مي

از او   است �پيامبر   جزو اموال  اينكه  نام  او را به  ي نتوانستند حجره  كه  گونه  نمايند همان

  بگيرند.

  راتمطه  و ازواج ل عايشه  ي همانند حجره ل فاطمه  ي حجره  دانيم مي  همگي

هـا را در   حجـره   آن �  اكرم  رسول  چون اما ،�  علي  مال  بود نه �پيامبر   هاي جزو خانه

  داده �  اسـامه   را به  و يكي ل فاطمه  را به  اي و نيز حجره  همسرانش  به  خويش  زمان

  انهمسـر   بـه   قرآن  شد. خطاب  خارج �پيامبر   آنها در آمد و از اموال  ملكيت  بود، تحت

  كند: را تأييد مي  مطلب  اين �پيامبر 

﴿tβö� s% uρ ’ Îû £ä3 Ï?θ ã‹ç/﴾ )خود بمانيد...  و در منازل )33  /  احزاب   
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  كند از خود دفاع مي لفاطمه      ﴾124﴿

 

   

  و...  � علي  شهادت  قبول  : عدم دوم  اشكال

  بـراي  ل  فاطمـه   كننـد اينكـه   مـي   مطـرح   تشـيع   اهل  برادران  كه  ديگري  * اشكال

  : ابوبكر گفت  و به  پرداخت گفتگو  و با او به  رفت � كرنزد ابوب  فدك  بازگرداندن

  مـن   را بـه   آن  پـس  ، عطـا نمـوده    مـن   بـه   حيـاتش   را در زمـان   فدك �خدا   رسول«

ابـوبكر    داد ولـي   شـهادت ـ اهللا عنها رضي ـ  گفتار فاطمه  نيز بر راستي �  علي .« بازگردان

  برخاست  شهادت  نيز به �خدمتكار پيامبر »  مناي  اُم. « خواست ديگر  و شاهدي  نپذيرفت

  : داد كه  پاسخ  خليفه  ولي

  بـدين  و»  روا نيسـت   مـرد و دو زن   جز با دو مرد و يا يـك   شهادت !� دختر پيامبر  اي«

با ابوبكر را نمود   صحبت  ترك  ناراحتي  از شدت  . فاطمه)1( را رد كرد  فاطمه  ادعاي  شكل

  بود:   فرموده �امبر پي  كه  در حالي

O57� b �! b�,�-  ��-  ��ª� �a��ª�75  Tاو را بـه   ، هـر كـس   است  من  تن  ي پاره  فاطمه  

  . است  كرده  آورد مرا خشمگين  خشم

ـ  رضـي ـ زهرا   ي فاطمه  ادعاي : جواب*    و شـهادت   فـدك   ي در مـورد هبـه   ـاهللا عنها

اصـالً    سـنت   اهـل   در كتب  الرويات  اختالف  ، علي يا حسنين  ايمن  و ام �  علي  حضرت

  را بـه   سـنت   اهـل   حال  شود. با اين مي  يافت  تشيع  اهل  در منابع  ، اينها فقط موجود نيست

موجود   آن  خالف  سنت  اهل  در كتب  ، بلكه است  سفاهت  ، كمال نمودن  ملزم  دادن  جواب

  .  است

عبـدالعزيز پسـر     عمربن  چون  كه  آورده  ود از مغيرهابودا  از روايت  المصابيح ةدر مشكا

  فـدك   فاطمـه «... :  نمود و گفت  را جمع  مروان  رسيد، آل  خالفت  ، به مروان  عبدالعزيز بن

تر ذكـر   پيش  طور كامل  به  حديث  (اين ...» اما پيامبر نپذيرفت كرد،  درخواست �را از پيامبر 

  ). است  شده
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  كـه   اشـخاص   اين از  شهادت  و وقوع  ، صدور دعوي نگرفته  صورت  اي هبه  چون  پس

  ندارد.  گنجايش و  اند، امكان»  معصوم»  نزد شيعه

ادعا   باشد و فاطمه  صحيح  حديث  اين  تشيع  اهل  ي گفته  و طبق  آمديم ديگر:  جواب

  ملكيـت   تحـت »  موهـوب »  داننـد كـه   مـي   و سني  شيعه  ي همه  را كه  مسئله  ... اما اين كرده

  باشد.  نكرده  را قبض  آن  كه  آيد تا زماني در نمي»  له موهوب«

ـ زهرا   ي فاطمه  در تصرّف �پيامبر   در حيات  باالجماع  فدك ـ  رضـي  ـ   نبـوده ـ اهللا عنها

 �ابـوبكر    كـرد. پـس   مـي   مالكانـه   تصـرّف   بود كه �خود پيامبر   در تصرف  ، بلكه است

كـرد    را بيان  فقهي  ي كرد، اما مسئله  تصديق  ننمود، بلكه رد  هبه  ر ادعايرا د ل فاطمه

  نيـازي   صورت  آيد و در اين در نمي»  له موهوب»  نگردد در ملكيت  قبض  زماني تا  هبه  كه

  نبود.   و شاهد طلبيدن  گواه  به

را اظهـار    هبـه   ايـن   محـض  اخبار  از طريق  ايمن  و أم �  علي  حضرت  و اگر چنانچه

  شهادت  به  نكردن  . در اينجا حكم است  بزرگي  ، جهل گفتن  را رد شهادت  باشند، اين  كرده

شـاهد    بـه   كـه   اسـت   آن  . رد شهادت آنها نيست  رد شهادت  معناي  به  زن  مرد و يك  يك

  و موافـق   سـت ا شاهد چيز ديگر  بزنند و او را دروغگو تصور كنند، تصديق  دروغ  تهمت

را   حكـم   نيندازد و عـدم   فرق  مسئله دو  اين  بين  ، چيز ديگر. اگر كسي دادن  حكم  شهادت

  بـا او بـاقي    كـردن   بحـث   و جـاي   اسـت   كامـل   جاهل پندارد، او  شاهد يا مدعي  تكذيب

  يحدسـتور صـر    كـردن   را قبول  مرد و دو زن  يك  و يا شهادت  طلبيدن ماند. دو شاهد نمي

شـما بايـد از    . اسـت   نموده  عمل  قرآن  ، به صادر نكرده  اگر حكمي � . ابوبكر است  قرآن

   .)1( بگيريد  اشكال  قرآن

 �پيـامبر    حـديث   گويند و آوردن مي ل فاطمه  شدن  در مورد عصباني  و اما آنچه

��«  كه  57��ª� �a��ª� «�   
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  كند از خود دفاع مي لفاطمه      ﴾126﴿

 

  خشـم   قصد به  فعل و يا با  با قول  شخصي  كه  است  آن » �3��ª«  را دانست  بايد اين

  هرگـز قصـد اذيـت    �  ابـوبكر صـديق    كه  است  واضح باشد. پر  را داشته  ديگري  آوردن

  : گفت مي ل فاطمه  به  و بارها خطاب  نداشت را ـاهللا عنها رضيـ   فاطمه

OV7! �� ���  f4(N   ���Z ![  f4(N b!�0=   ��� e)�  Z� � Y P [  �^�  �%�  5%"!�0= T)1(:  بـه  

  آن  كه  تر است محبوب بسيار �پيامبر   و خويشاوندي  قرابت !� دختر پيامبر  خدا سوگند اي

  . خودم  و خويشاوندي  تا قرابت  دارم  و نگه  برقرار كنم را

  او! حضـرت   بـه   دادن وعيـد   جاي  ، چه نگرفته  صورت  او اغضابي  از جانب  وقتي  پس

  وعيـد بـراي    ، امـا چـون   اسـت   شده  عصباني  بشري  بارها بنابر طبع ـاهللا عنها رضيـ  زهرا

بـا    گيرد، اگـر حـديث   قرار نمي  مورد مالمت � ابوبكر  پس ،» غضب»  نه  است»  اغضاب«

��O  كه بود مي  الفاظ  اين  V��ª  +'Q�  V��ª +%'Q� <  Tوعيـد    خـوف  � ! بـر ابـوبكر   . آري

  خـانوادگي   بارهـا در مسـايل    چـرا كـه   �  مرتضي  تنها ابوبكر بر علي  هو ن  داشت وجود

  ابوبكر ربط  را به  حديث  اين  . پس است  شده  از او عصباني ـاهللا عنها رضيـ زهرا   حضرت

  باشد. نمي  صحيح �از آزار پيامبر   و او را ترساندن  دادن

خـاطر    رنجيـده  � از ابوبكر  مسئله  اين خاطر  به ـاهللا عنها رضيـ   واقعاً فاطمه  اگر هم

را   ايشـان   و رضايت  نزد او رفت  قلبي  اطمينان  براي �  ابوبكر صديق  باشد، اما بعد از آن

  . موجود است  و شيعه  سنت  اهل  هاي كتاب در  مسئله  آورد. اين  دست  به

  گويد: مي ةمشكا  در شرح  دهلوي  شيخ

ـ  رضـي ـ زهرا   ي فاطمه  خانه  به  قضيه  نبعد از اي �  ابوبكر صديق« و در   رفـت  ـاهللا عنها

  .»شد  راضي زهرا از او  كرد و حضرت  ايستاد و عذرخواهي  بر در خانه  آفتاب  گرماي

  روايـت   بـه   الخطـاب   . در فصـل  اسـت   آمده  با تفصيل  قضيه  نيز اين ةالنضر  در رياض

  از اوزاعـي »  المؤفقـه »  در كتـاب   السـمان   . ابن است  مروي  قصه  نيز همين  از شعبي  بيهقي

از  : آمـد و گفـت    فاطمـه   ي بر در خانه  سوزان  زير آفتاب  ابوبكر در روز گرم«:  كه  كرده  روايت
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  ل نـزد فاطمـه   �  علي  . حضرت�اهللا   دختر رسول گردد  راضي  تا از من  روم اينجا نمي

ـ  رضـي ــ    فاطمـه   ! پس نباش  ناراحت �بكر ابو از  و او را سوگند داد كه  رفت نيـز  ـ اهللا عنها

  .»نمود  رضايت  و اعالم  خشنود شده

را   روايت  يك  نمونه  عنوان  شود و به مي  ديده  روايات  نيز اين  تشيع  اهل  و اما در كتب

  : شده  روايت  السالكين  : در محجاج آوريم مي  از آنان

، و ديگر  است  كرده  و او را ترك  شده  از او ناراحت  فاطمه  ابوبكر دريافت  كه  هنگامي«

  آوردن  دسـت   بـه   آمـد و بـراي    سنگين امر بر ابوبكر  گويد، اين نمي  سخن  در مورد فدك

  راسـت   شـما در ادعايـت  «:  و گفـت   آمـده   رو نزد فاطمه  كرد، از اين  تالش  فاطمه  رضايت

شـماها    را بـه   سـهمي   از آنكـه   پـس   كه  را ديدم �پيامبر   اما من �دختر پيامبر!   اي ، گفتي
   .»نمود مي  تقسيم  فقرا و مستمندان  را بين  داد، بقيه مي

  .»كرد مي  پدرم  كه  بده  را انجام  كاري  تو نيز همان  پس«:  گفت  فاطمه

  . دهم مي  كار را انجام  همان  داند كه خداوند مي:  ابوبكر گفت

  . شدم  راضي  اين  به  كه  پروردگارا تو شاهد باش:  گفت  فاطمه  پس

  تقسـيم   سـبيل  ابـن  و  فقـرا و مسـاكين    را بـين   داد و بقيـه  را مي  سهمشان �و ابوبكر 

  . )1( نمود مي

  دعـواي  � ابـوبكر   شـد كـه    در اينجا صريحاً ثابت  اينكه  روايت  از اين  جالب  ي نكته

  و ام  علـي   شـهادت   بـه   نيازي  چه ديگر  . پس است  نموده  يقرا تصد ـاهللا عنها رضيـ زهرا 

  ؟! ايمن

   

  بدهند!  فاطمه  را به  فدك  بود كه  كرده  وصيت � : پيامبر سوم  اشكال
بدهنـد، امـا     فاطمـه   را به  فدك بعد از او  بود كه  كرده  وصيت �  ديگر: پيامبر اكرم  اشكال

  كار را نكرد!  ابوبكر اين
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  كند از خود دفاع مي لفاطمه      ﴾128﴿

 

  معتبري  كتاب  هيچ در ـاهللا عنها رضيـ زهرا   حضرت  ادعا از سوي  اين :اوالً : جواب

  .  است  نشده  ثبت  و سني  از شيعه

  جاري  ميراث �پيامبر   در ملك  ، وقتي است  برادر ميراث  وصيت  كه  بايد دانست :ثانياً

  بعـد از مـرگ    ملك  لهر دو انتقا  و ميراث  وصيت شود؟!  جاري  چگونه  شود، وصيت نمي

  آيد. شمار مي  به  المال جزو بيت  شان اموال  انبيا بعد از خودشان  كه  باشند. و دانستيم مي

  از سـوي   كـه   اسـت   درسـت   زمـاني   مخصوصـي   شـخص   بـراي   كردن  وصيت ثالثاً؛

0
O��7 فرمود: �پيامبر   باشد، وقتي  صادر نشده  آن  خالف  چيزي  كننده وصيت? ��  b=�%�T 
  . است  كرده  باطل ديگر را  هاي وصيت  حكم

  كه  است  ضروري  ، پس نبوده  مطلع  از آن � باشد، ابوبكر  شده  وصيت  اگر هم رابعاً،

  . مرد و دو زن  و يا يك دو مرد  قرآني  حكم  بر اساس  هم  شاهد بخواهد، آن

 ل فاطمـه   را بـه   فدك  انستنتو  علت  اين  خبر بود و به بي � اگر ابوبكر خامساً؛

  كسـي   كار را نكـرد؟ چـه    اين  خويش  خالفت  در زمان �  علي  بدهد، چرا خود حضرت

  كرد. مي  خرج  سبيل  و ابن  فقرا و مساكين  در راه  او نيز همانند بقيه  او بود؟ بلكه  مانع

  اند: گفته  يعهش  از علماي  ، بعضي دهيم  را نيز جواب  شبهه  اين  و اما در پايان

، امـا اگـر    نبـوده   زهـرا درسـت    ي از فاطمـه   و يا وصـيت   هبه  دعواي  اينكه  بر فرض«

  او نبخشيد تـا اسـباب    را به  فدك شد، چرا ابوبكر مي  راضي  فدك  زهرا با گرفتن  حضرت

  نشود؟  فراهم �پيامبر   تن  ي پاره  رنجش

  عظـيم   بـا باليـي    ايشـان  �ابـوبكر    خالفت  ايابتد  يعني  وقت  در اين  كه  بايد بگوييم

داشـتند،   مي  را مقدم ـاهللا عنها رضيـ زهرا   خاطر حضرت  بودند، اگر رضايت  گرفتار شده

بردنـد   مي  گمان  مردم  يقين  به  آنكه  ؛ اول يافت مي  راه  در دين  بزرگ  ي رخنه  دو صورت  به

را   خويش  نزديكان  كند و رعايت مي  حكم  و تبعيض  با تفاوت  در امور مسلمانان  خليفه  كه

  از ديگـران   كـه   كنـد، در حـالي   مي را برآورد  ايشان  ، مدعاي دعوي  ثبوت  بدون  كند كه مي

در   فسـاد عظـيم    موجب  گمان  خواهد، و اين مي  گواه شاهد و  خويش  دعواي  اثبات  براي
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  آوردند تا رعايت مي  دست  به  اي نيز بهانه  حكاماو   گرديد و قضاوت مي  قيامت  تا قيام  دين

  باشند.  را داشته  نزديكان

  تمليـك   طريـق   به  زمين  را اين ـاهللا عنها رضيـ زهرا   حضرت  كه  در صورتي  آنكه  دوم

  پـس   اوسـت   و نيابـت   زيـرا خالفـت   ، اسـت   مورث  ملك  در حقيقت  وارث  داد، ملك مي

0
��7  حكم  بود به �پيامبر   صدقه  كه  زمين  اين  بازگرداندن? ��l   mb=��پيـامبر    در خاندان

��="+  O�r� �� q  بود كه  شنيده �خدا   از رسول  آنكه  آمد، حال مي  الزم �  eQv��
   �4 �
q  '=+� T صادر شود.  كه  نداشت  هرگز امكان �از ابوبكر   عظيم  حركت  اين  

  نيـز بـراي    مطهرات  ازواج و �  عباس  حضرت  صورت  در اين  كهديگر اين  و اما دليل

را در   مصـالح   شد. و اگر ايـن  مي  مشكل � كردند و كار ابوبكر مي  درخواست  هايي سهم

  كـه   نبـوي   حـديث   حكـم   شد، ناچـار بـه   مي  ناراحت ل زهرا  حضرت  گرفت نظر مي

O��¤W�  Z�"!� �`   \'Q�!*"  � N�"#�s®41Tو كـم   تـرين  دو بال گرفتار آيد، پـايين   به  مؤمن  : هرگاه  

  را بگيرد.  ضررترين

  رضـايت   گذشـت   كه طور  تر بود، و همان آسان  اين  زيرا جبران  را گرفت  جانب  همين

  نمود. مي  روي  فساد در دين  گرفت مي ديگر را  آورد. اما اگر جانب  جاي  او را بعداً به

     

  ! كلثوم  عمر و ام  ازدواج  ي ) افسانه2

،  اسـت   شـده   ثبـت   تشيع  و اهل  سنت  اهل  در كتب  كه  تاريخي  و حقايق  از واقعيات  يكي

  ي دختـر فاطمـه    كلثـوم  با اُم  عمر فاروق  حضرت �اهللا  رسول  دوم  ي خليفه  ازدواج  جريان

  باشد. مي �  مرتضي  علي زهراء و

  شـهادت   ي افسـانه   انـد كـه   دريافتـه   چون  تاريخ  كنندگان و تحريف  از مغرضان  بعضي

،  با ايشـان  ل كلثوم ام  ازدواج با �  عمر فاروق  توسط ـاهللا عنها رضيـ زهراء   ي فاطمه

  و حسن  مرتضي  علي  دارد و شجاعت  تناقض ! مادرش  شهادت  اصطالح  از به  پس  هم  آن

  واقعيـت   در انكـار ايـن    سـعي   علت  همين  برد، به مي  را زير سؤال  آنان  و غيرت  و حسين

  اند. كرده  توزيع  جوانان  را بين  هايي و رساله  كتابچه  باره در اين  و حتي  نموده  تاريخي
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»  فريـد سـائل  »  آقـاي   توسـط   كه»  كلثوم  عمر و ام  ازدواج  افسانه»  نام  به  اي اخيراً رساله

را دچـار    از واقعيت  اطالع افراد بي  كه  گرديده  توزيع  وسيعي  ، در سطح است  شده  نگاشته

  مـورد هـم    در ايـن   تـا مختصـري    دانستيم  در اينجا الزم  علت  همين  ، به است  نموده  شبه

   .)1( نماييم نخوانندگا  تقديم

  

  :سنت  اهل  در منابع  ك كلثوم عمر و ام  ازدواج
 3 ، ج لاو  (قسـم »  السنن  كتاب«) در  . قـه 227  (م  مكي  منصور خراساني  ) سعيد بن1

  ) روايت (كراچي  علمي  مجلس  چاپ »النظر إلى امرأة إذا أراد أن يتزوجها«  ، باب130  ص

  : است  كرده

كند  مي  روايت �محمد باقر   امام  از پدر خود حضرت �  جعفر صادق  امام  حضرت«

ـ   أم �  خطـاب   عمر بـن   حضرت  كه كـرد.    خواسـتگاري  �  علـي   را از حضـرت   ومكلث

 . ام داشـته   نگه»  طالب ابي  جعفر بن»  برادرم  پسران  را براي  دخترانمفرمود:  �  علي  حضرت

  در آر! بـه   مـن   نكاح  به او را:  كرد و گفت  را مطرح  درخواستش  دو مرتبه �عمر   حضرت

 �  علي  حضرتندهد.   را انجام  ديگر آن  احدي  كرد كه  با او رفتار خواهم  خدا سوگند طوري

  آورد.  در خواهم  نكاحت  باشد، به:  گفت

در مسجد   كه  مهاجران  مجلس  سوي  به �عمر   ، حضرت مثبت  جواب  از دريافت  پس

 ببريـد!   مرا نزد همسـر جديـدم  بود، رفتند و فرمودند:   بر پا شده  منبر و روضه  ما بين  نبوي

  رسول  حديث  اين  . سپس و فاطمه  دختر علي  كلثوم ام:  گفت؟  كسي  چهگفتند:   عجببا ت  آنان

^«خواند:   مهاجران  جمع  را براي �اهللا  <
  e RR& � � e�( :�c7 <� �  �4� �    \{Z b��'c�� 5�&  5��(� T :

  . من  سبب و  شوند مگر نسب مي  منقطع  ها در روز قيامت ها و سبب نسب  تمام

                                                 

ت  »  كتاب  به  مسئله  بيشتر اين  توضيح  براي -1 ازدواج  افسـانه   بـر رسـاله    ردي» ؟ تـا كـي    فـرار از واقعيـ  ،
 فرماييد.  مراجعه  شاهوزهي  مجيب  برادر ارجمند جناب  ي نوشته
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  ، و دوسـت  ام كرده  را كسب �اهللا   رسول  صحابيت  افتخار و شرف  من:  گفت  فاروق عمر

  .)1( شد  حاصل نيز  آن  اكنون  خوشبختانه  نيز بر قرار گردد كه  نسبي  تعّلق  كه  داشتم

  فضـايل   ، بـاب 142  ص 3  (ج»  المسـتدرك «) در  . قهــ  405  (م  نيشـابوري   ) حاكم2

  ايـن «گويـد:   كند و در آخر مـي  ذكر مي  الفاظ تغيير در  را با اندكي  نجريا  ) همين�علي

  ». االسناد است  صحيح  حديث

  كلثوم ام  ازدواج  ) جريان825  روايت 7  (ج»  كنز العمال«در   هندي  متقي  علي  ) عالمه3

  .  است  ، ذكر كرده شده  منصور نقل  از سعد بن  را همانند آنچه كعمر   و حضرت

  را آورده  آن  بيـت   اهـل   فضل در 173  ، ص9  الزوائد: ج  در مجمع  حجر هيثمي  ) ابن4

  . است

، 41  (ص»  قريش  نسب«  ) در كتاب236  (م  عبداهللا الزبيري  ابن  ) ابو عبداهللا المصعب5

  : است  ) آورده تهران  چاپ»  طالب  ابي  بن  ولد علي»  عنوان  تحت

  كلثوم آورد و ام دنيا  فرزند به  طالب ابي  جعفر بن  از عبداهللا بن �  يدختر عل  كبري  زينب«
  ) سـيده  كلثـوم  و ام  دو (زينـب  دنيا آورد. و مادر هر  فرزند به �  الخطاب  عمر بن  براي  كبري
  .»باشد مي �اهللا   دختر رسولـ اهللا عنها رضيـ   فاطمه

  ) در كتابهـ 245  (م  بغدادي  رو الهاشميعم  بن  اميه  بن  حبيب  ) ابو جعفر محمد بن6

  : است  ) نوشته حيدرآباد دكن  چاپ » اصهار علي»  عنوان  تحت 56  (ص» المحبر«

  و فاطمـه   دختر علي  كلثوم  ام  كه  است �  خطاب  عمر بن �  علي  داماد حضرت  دومين«
  جعفر بـن   او نيز با عبداهللا بن زا  جعفر و پس  بن  عمر، با عون  از شهادت  بود. پس  در نكاحش

  .»كرد  زدواجا  طالب  ابي

 94  (ص»  المعـارف «  ) در كتـاب 276  (م  دينـوري   ُقتيبه  بن  ) ابو محمد عبداهللا مسلم7

  : است  نوشته مصر)  چاپ»  المرتضي  علي  بنات»  عنوان  تحت

ـ اهللا عنه رضـي ـ زهراء   ي دختر فاطمه  كه  كبري  كلثوم اما ام«   عمـر بـن    بـود، در نكـاح   ـا

  .»دنيا آورد...  به  و از او فرزندي  قرار داشت �خطاب

                                                 

 .213  ، ص2  : ج رحماء بينهم -1
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  بـن   اوالد علي  عنوان  (تحت»  نساباأل ةجمهر»  ) در كتاب456  (م  اندلسي  حزم  ) ابن8

  : است  ) نوشته طالب  ابي

پسر و   يك و از اوكرد   ازدواج  خطاب  با عمر بن �اهللا   دختر رسول  دختر فاطمه  كلثوم ام«
  جعفـر ازدواج   با محمد بـن  و بعد از او  با عون �از عمر   پس  كلثوم  دنيا آمد. ام  دختر به  يك
   .)1( »كرد

  فرمايد: مي .)هـ 774  (متوفيكثير   بن  ابوالفداء، اسماعيل  ) عالمه9

  ازدواج  و فاطمـه   طالـب  ابـي   ابـن   دختر علي  كلثوم با ام  خالفتش  در زمان  خطاب  عمربن«
او مقرّر فرمـود،    براي ، مهريه  هزار درهم  قرار داد و چهل  از حد مورد احترام  نمود، و او را بيش

  .)2(»بود �پيامبر   او از خاندان  خاطر آنكه  به

  فرمايد: مي .)هـ 597  (متوفي  جوزي  بن  عبدالرحمن  ابوالفرج  ) امام10

  ابـي   بن  دختر علي  كلثوم ام  مادرشان  هستند كه  د اكبر و رقيهعمر، زي  حضرت  از فرزندان«
  .)3(« است �اهللا   دختر رسول  فاطمه  مادرش  ) كه اهللا وجهه  (كرم  طالب

.) هــ  630  (متـوفي   أثيـر جـوزي    ابن  مشهور به  الكرم  ابي  بن  ، علي ابوالحسن  ) امام11

  فرمايد: مي

 دختـر   فاطمـه   حضـرت   مـادرش   كـه   طالـب   ابي  بن  تر عليدخ  كلثوم  عمر با ام  حضرت«

و زيـد    رقيـه   هاي نام  داد و دو فرزند به  مهريه  هزار درهم  كرد، چهل  بود، ازدواج �اهللا  رسول
    ·)4( »از او متولد شد

) هــ 852  (متـوفي   حجر عسـقالني   احمدبن  مشهور، عالمه  و محقق  حديث  ) حافظ12

  فرمايد: مي

دو  گويـد:  نمـود، زبيـر مـي     ازدواج  هزار درهـم   چهل  ي با مهريه  كلثوم  عمر با ام  رتحض«
   .)5( »درگذشتند روز  در يك  و هر دو فرزندش  كلثوم . ام فرزند او متولد شد، زيد و رقيه

                                                 

 مصر.  ، چاپ37ـ  38:  العرب  نساباأل ةجمهر -1

 .157  ، ص7 ج البداية والنهاية: -2

 .131  ، ص4 : ج والملوك  األمم  تاريخ  في  المنتظم -3

 .450  ، ص2  : ج تاريخال  في  الكامل -4

 .468  ، ص2  تمييز الصحابة: ج  صابة فياإل -5
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  تشيع  در آثار اهل كعمر   و حضرت  كلثوم ام  ازدواج 
  فرمايد: ) ميهـ 284  (متوفي )1(يعقوبي  يعقوب ابي  ، احمد بن مشهور شيعي  ) مورخ1

پيـامبر   دختـر   فاطمه  مادرش  را كه  طالب ابي  بن  دختر علي  كلثوم ، عمر، ام سال  و در اين«
.  اسـت   هنـوز كـودك   او  : كه گفت  علي  كرد. پس  خواستگاري  طالب ابي  بن  بود از علي �خدا

  فرمود:  كه  ام شنيده خود از پيامبر خدا  كن. لي نخواستم  پنداشتي  : آنچه عمر گفت

O^
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و   خويشـي  و  شود، جـز بسـتگي   مي  در روز رستاخيز بريده  و خويشاوندي  هر بستگي«

  .» من  دامادي

  ده و  گرفـت   زنـي   او را بـه   با پيامبر خدا باشد؛ پس  و دامادي  مرا بستگي  كه  خواستم  پس
  .)2( »داد  هزار دينار بدو مهريه

  فرمايد: مي»  البالغه  نهج  شرح«در  )3( الحديد ابي  ) ابن2

عطـر    دينار مقداري همسر عمر، با چند  كلثوم فرستاد. ام  روم  را نزد پادشاه  عمر پيكي«

فرسـتاد.    هديـه   صورت  هب  روم  پادشاه همسر  قرار داد و براي  را در دو شيشه  خريد، و آن

وارد   خانـه   اثناء عمر به  او داد. در اين  پر از جواهر به  شيشه ) آمد و دو كلثوم  نزد (ام  پيك

  بود.   خود ريخته  ) جواهرها را در دامن كلثوم (ام  كه  حالي در  شده

  »؟ اينها را از كجا آوردي«(عمر) پرسيد: 

                                                 

  جـد يعقـوبي    ضـح وا«گويـد:   مي  يعقوبي  تاريخ  در مقدمه»  يعقوبي  تاريخ»  ، مترجم آيتي  محمد ابراهيم -1
، و در  اسـت   كار نهـاده   خود را بر سر اين  و جان  بوده  بيت  فداكار اهل  شد از شيعيان  دانسته  چنانكه

»  اسـت   گواه  مطلب  بر اين  وي  و جغرافياي  از تاريخ  و مواردي  نيست  اي نيز شبهه  يعقوبي  بودن  شيعه
 ).19ـ  20(  ، ص1 : ج يعقوبي  تاريخ

  محمـد ابـراهيم    ، ترجمـه  يعقوبي  از تاريخ  نقل  به  زهراء، عبدالعزيز نعماني  ي فاطمه  شهادت  ي سانهاف -2
 .35:  ، ص2 : ج آيتي

كثيـر   ). ابنهـ 655 -. هـ 586الحديد. (  أبي  ابن  به  ، معروف محمد المدائني  اهللا بنهبة   عبدالحميد بن -3

  چنـين   اسـالمي   بـزرگ   دائرة المعـارف «) و در 233/13( اية والنهايةالبدداند،  مي  غالي  ي را شيعه  وي
  و تشـيع   تسنن  ميان  مشربي  كه  است  شده  بود و گفته  شافعي  و در فروع  معتزلي  در اصول  وي: « آمده

 ).641/2(  اسالمي  بزرگ  المعارف ةدائر». بود  برگزيده
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و فرمـود:    گرفـت  جواهرهـا را از او   عمر بالفاصـله  ، ) عمر را باخبر ساخت كلثوم  (ام

   .»ِ مسلمانانند اينها از آن«

  »هستند!  من  هديه  ؟! اينها عوض چگونه«:  ) گفت كلثوم (ام

  .»كند مي  قضاوت  و تو پدرت  من  نميا«:  (عمر) گفت

  ي اقيمانـده ب و  بـرداري   تواني مي  دينارهايت  ارزش  تو از جواهرها به«فرمودند:  �  علي

  .)1(» است  نموده  را حمل  آن  مسلمانان  پيك  ، چه است  مسلمانانِ  از آن  آن

»  الكـافي   صـحيح «.) در ـهـ  328:  (متـوفي   رازي  كلينـي   يعقـوب   محمد بـن   ) عالمه3

  فرمايد: مي

  : پرسيدم �عبداهللا   از ابي  كند كه مي  عمار روايت  بن  معاويه«

كجـا   برساند يا هـر   پايان  را به  عده  خودش  ي كند، آيا در خانه مي  اتوف  شوهرش  كه  زني
  نـزد ام  �  نمود، علـي   عمر وفات  از آنكه  خواهد. پس مي  هر كجا كهفرمود:  خواهد؟ مي  كه

  برد.  خودش  ي خانه  آمد و او را به  كلثوم

  : پرسيدم �عبداهللا  از ابي  كند كه مي  خالد روايت  بن  سليمان«

 را  عـده   شـوهرش   برسـاند؟ در خانـه    اتمـام   را بـه   ميرد در كجا عده مي  شوهرش  كه  زني

  خواهد؟ مي  نمايد يا هر كجا كه  سپري

نـزد   �  نمود. علي  عمر وفات  كه  فرمود: زماني  خواهد. سپس مي  هر كجا كه  بلهفرمود: 

    .)2( برد  خويش  خانه  او را به  را گرفت  آمد و دستش  كلثوم ام

  (متـوفي   حـرّ عـاملي   ، الحسن  محمدبن  را شيخ  فوق  روايات  كه  است  يادآوري به  الزم

�O^r�(�   b '����Z  ^'��  ^rه.) در  1104�  b �£��T )3(, ¹'~ �  � b	r���� �%�x 0	 ;4!

                                                 

 .351  ، ص19  الحديد: ج ابي  ابن  البالغه نهج  شرح از  نقل  به  ، نعماني شهادت  ي افسانه -1

 .121ـ  122  ، ص3 : ج الكافي  از صحيح  نقل  به  ، نعماني شهادت  ي افسانه -2

،  الطالق  كتاب 457  ، ص15  : جالشرعية  مسائل  تحصيل  ليإالشيعة   وسائل،  حسن  ، محمدبن حر عاملي -3

 . ، بيروت العربي  ، داراحياء التراثوالنفقة  السكني  ثبوت  عدم  باب
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�!  ���  º4%, )1(  متـوفي)  :ه.). در  460ON�%��"({�T )2( , كلينـي   يعقـوب   و محمـدبن  

��  ��	Op�0.) در هـ 328(  متوفي  q�v�� T )3در هــ 1266  (م  نجفي  محمد حسن  و شيخ، ) (.

O��v�� 01�4;  q  �»  :r�»  ¼���( T )4( ،اند. آورده نيز  

.) ـهـ 460  (متوفي  طوسي  حسن  را ابوجعفر محمد ابن  ديگري  روايت  بر اين  ) عالوه4

  : است  نموده  قلن  االحكام  در تهذيب

  فرزنـدنش  و �  دختر علـي   كلثوم  فرمود: ام  كند كه مي  روايت  جعفر از پدر بزرگوارش«
دو   از آن  يـك   كـدام  نشـد   درگذشتند، مشـخص   وقت  ، هر دو در يك خطاب  زيد پسر عمربن

  نماز خوانده  ا همب  دو آنانهر  نبرد، و بر  ارث  از ديگري  يك  . لذا هيچ است  نموده  زودتر وفات
   .)5(»شد

  حضـرت   همسري  ي رابطه اند، اما شده  بيان  فقهي  مسائل  در باب  مذكور گرچه  روايات

  شود. مي  در آنها مشاهده  وضوح  به ـاهللا عنها رضيـ   كلثوم و ام �عمر 

  ر كـرده را منتش  آن  كودك  كتاب  شوراي  كه»  و نوجوانان  كودكان  ي نامه  فرهنگ«) در 5

  : آمده  چنين

او را   ، نام است ـاهللا عنها رضيـ زهرا   ي و فاطمه �  علي  دختر حضرت  ، دومين كلثوم  ام«

  . قـهـ  17  در سـال   كلثوم ام ، نيست  معلوم  درستي  تولد او به  اند، سال نيز نوشته  صغري  زينب

                                                 

  ي ، شـماره 352  ، ص3 خبـار: ج األ  مـن   ، االستبصـار فيمـا اختلـف    حسـن   ، ابوجعفر، محمدبن طوسي -1
 . ه. ق 1390  ، بازار سلطاني تهران االسالمية  دارالكتب)، 1257) و (1258(  حديث

  ي ، شـماره 352  ، ص3 خبـار: ج األ  مـن   ، االستبصـار فيمـا اختلـف    حسـن   ، ابوجعفر، محمدبن طوسي -2
  . ه. ق 1390  ، بازار سلطاني تهران االسالمية  دارالكتب)، 1257) و (1258(  حديث

،  كلثـوم  ام  تـزويج   ، بـاب  النكـاح   كتـاب  346  ، ص5 : ج الكـافي   مـن   ، الفـروع  يعقوب  ، محمدبن كليني -3
 . ، تهران ه. ش 1362، االسالمية  دارالكتب

،  الطالق  كتاب 279ـ   280  ، صص32  : ج االسالم  شرائع  شرح  في  ، جواهر الكالم ، محمد حسن نجفي -4
 . م 1981  العربي  حياء التراثإ الوفاء، دار ةعد  في  الخامس  الفصل

  حديث  ي ، شماره362  ، ص9 : جالمقنعة  شرح  في  حكاماأل  از تهذيب  نقل  به  ، نعماني شهادت  ي افسانه -5
)1295.( 
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  ازدواج  عمـر، بـه    شدن  از كشته  پس كرد،  با او ازدواج �  از علي  خطاب  عمربن  درخواست  به
  .»كرد...  با برادر او محمد ازدواج  عون  از مرگ  پس ، در آمد و طالب  ابي  ، پسر جعفربن عون

او و   انـد كـه   نوشته زيد بود،  نام  به  و پسري  رقيه  نام  به  دختري  از عمر داراي  كلثوم  ام

  .)1(»روز درگذشتند  هر دو در يك  فرزندش

  منـابع   در تمـام   كلثـوم  ام بـا  �عمـر    حضرت  ازدواج  ي شد مسئله  بيان  طور كه  همان

  توانـد انكـار نمايـد، امـا متأسـفانه      نمـي  را  آن  و كسي  است  شده  ثبت  و سني  معتبر شيعه

را نشـر    شايعه  را باور كنند، اين ك و عمر  علي  محبت توانند نمي  خاطر اينكه  به  گروهي

  ! است  داده �عمر   را به  ، دخترش و ترس  خاطر تقيه  به �  علي  حضرت  كنند كه مي

  تزويج»  باب»  العقولةمرآ«  و فروع  كافي  اصول  در شرح  مال باقر مجلسي  و بخوانيد كه

و   را داده  ازدواج  ايـن   منكران  و جواب  كرده  مفصلي  گويد؟ او ابتدا بحث مي  چه»  كلثوم ام

  ازدواج  ايـن   كـه   اسـت   ايـن   اصـلي   جـواب «اما:   گرفته  صورت  ازدواج  كه  است  كرده  بتثا

  !». است  بوده  و اجباري  اما بنابر تقيه دارد،  واقعيت

و خصوصـاً    بيـت   اهل دار و دوست  خود را محب  كه  دارد، كساني  تعجب  بسيار جاي

  اهانـت   بزرگان  آن  به  گونه دهند اين مي  اجازهخود   به  دانند، چگونه مي ك  و حسين  علي

  را بـه   خـويش   و معصـوم   اند، دختر نوجوان حاضر شده  و بزدلي  خاطر ترس  به  نمايند كه

  در آورند؟!  دشمنشان  عقد و نكاح

خيبـر    پهلـوان   الغالـب  شير خـدا، اسـداهللا    مقدس  ساحت  به  توهين  ترين بزرگ  آيا اين

؟!  نيسـت   طلب و شهادت  بر كف  جان ك  و حسين  حسن  به  علني  توهين  ين؟ آيا ا نيست

در   خـويش   نكـاح   را بـه   ! با زور خواهرشـان  دشمنشان  كنيد كه مي  قدر پست  را اين  آنان

  آورد؟!
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  ؟!ك زهرا  ي فاطمه  ) شهادت3

ـ زهـرا    ي فاطمه  شهادت  ساختگي  ي آخر ما در مورد افسانه  و اما بحث ـ  رضـي  ـ  ـاهللا عنها

در مـورد    مؤرخـان   و اجمـاع ـ اهللا عنها رضي ـزهرا   ي فاطمه  باشد. قبالً در مورد وفات مي

  از سـودجويان   بعضـي   . اما چون كرديم  بحث  طبيعي  با مرگ  رمضان  در سوم  ايشان  وفات

  شـهادت  در مـورد   هـايي  و افسـانه   نشر اكاذيب  ، به و نوايي  نان  آوردن  دست  خاطر به  به

معتبر،   منابع  استناد به بر اهللا و  با توكّل  اند، پس كرده  را مشوش  جوانان  ذهن ل فاطمه

  كرد.  خواهيم  را ثابت  افسانه  اين  بنيادي بي

  گويند: مي  آنان

وارد   محكـم   ضـربتي   معصـومه   آن  مبارك  كشيد، و بر پهلوي  آتش  را به  فاطمه  ي خانه

  شد و...  حمل  سقط  موجب  كرد كه

  دهد: مي  پاسخ  گونه اين  در تحفه :  دهلوي  عبدالعزيز محدث  شيخ

  ايـن   به  لهذا اكثر اماميه ندارد،  اصلي  و هيچ  و افتراست  و بهتان  سراسر واهي  قصه  اين

!  است  زهرا را داشته  ي خانه  قصد سوختن �عمر   گويند حضرت نيستند و مي  قايل  قصه

  نكرد.  را عملي  اما آن

  ديگـر از آن   كسـي   متعـال   غير از خداي  كه  است  جزو امور قلبي  : قصد و نيت جواب

  باشـد و گفـتن    و تهديـد زبـاني    تخويـف  ، از قصد كردن  ايشان  ندارد، و اگر هدف  اطالع

  كسـاني   بـراي   فتهديد و تخوي  اين  كه  است  اين  حقيقتش ؛ سوخت  را خواهم  خانه  اينكه

  معظمـه   مكـه   حرم  حكم  آن  و به  دانسته  هر خيانتكاري  زهرا را ملجأ و پناه  ي خانه  بود كه

  ي خليفـه   خالفـت   زدن  بر هم و فساد و  ايجاد فتنه  شدند و منظورشان  در آنجا جمع  داده

  نيـز بـه   ـاهللا عنها ضيرـ زهرا   خود حضرت  بود كه انگيز فتنه  هاي مشورت  و برگزاري  اول

  ُخلـق   حسـن   كمـال   سـبب   نبود، اما بـه   ها راضي و برخاست  نشست و آمدها و  رفت  اين

  نياييد.  من  ي خانه  به  كه  گفت نمي  آنان  به  پرده بي

  را تهديد نمود كه  جماعت  برد آن  پي  فتنه  اين  به ـاهللا عنها رضيـ   خطاب  عمربن  وقتي

  بر اسـتنباط   تهديد مبني  اين  براي  زدن  آتش  لفظ  كار بردن  ! به زنم مي  بر شما آتشرا   خانه
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  در نماز جماعت  كه  نيز در مورد كساني �  حضرت  آن  كه  است �پيامبر   از حديث  دقيق

  كردند فرمود: نمي  شركت

ابـوبكر    چـون  زد. و  مخواه  آتش  ها را بر آنان خانه  نكنند، من  را ترك  كارشان  اگر اين

و   امـامي   چنـين   اقتدا بـه   باشد، ترك نمازها مي  براي �پيامبر   منصوب  نيز امام �  صديق

عملكـرد    دقيقـاً مشـابه    دارد كـه   وعيد را در پي  همين  مسلمانان  از جماعت  گرفتن  فاصله

  . است �پيامبر 

كفار بود،   از شاعران  يكي  كه»  خطل  ناب«رساندند:  �پيامبر   اطالع  به  مكه  در روز فتح

بـود،    كرده  خود را سياه  روي  در اشعارش �اهللا   رسول  به  و بارها با هجو پيامبر و توهين

  بـود، از رسـول    كـرده   مخفي  كعبه  هاي پرده  و خود را در پشت  برده  پناه  معظمه  ي كعبه  به

؟  سـازيم   رهـايش   بـرده   پنـاه   كعبه  به  ، آيا چون مكار كني  با او چه  كردند كه  سؤال �خدا 

  ندهيد.  فرمود: او را همانجا بكشيد و امانش �پيامبر 

  ي ندارنـد، چـرا در خانـه     پنـاه   معظمه  ي خدا، كعبه  ي در خانه  رو سياهاني  چنين  وقتي

  مكدر گردد كه  اشرار فساد پيشه  از سزا دادن زهرا چرا  باشند؟! و حضرت  داشته  زهرا پناه

Ow! �4cQ¬L�#  ��T ثابـت   اخبـار صـحيحه    از روي  بود. با وجود اين  تنيط پاك  آن  شيوه  

  نمـوده   منـع   منـزلش  در  اجتماع  را از اين  نيز آنان ـاهللا عنها رضيـ زهرا   حضرت  كه  است

  بود. 

  اسـت  �  علـي   حضرت  در اينجا بسيار كمتر از فعل �عمر   قول  ديگر اينكه  ي نكته

او از   مخالفـت   بـه   اي رسيد، عده  جناب  آن  به  خالفت �  عثمان  بعد از شهادت  چون  كه

 � عثمـان   خاطر خونخواهي  رفتند و نهايتاً به  المؤمنين  نزد ام  مكه  و به  شده  خارج  مدينه

  در امـان   كـه   ليرا كشـتند، در حـا    آنـان  �اميـر    قـرار گرفتنـد و حضـرت     هم  مقابل در

  ور شـدن  و شعله  ايجاد فتنه  در وقت  دهد كه مي  نشان  بودند. اين ل  عايشه  المؤمنين ام

تـر و   خاطر امـر مهـم    به  هم  شود، آن نمي  كرده  مصالح  برخي  و فساد، رعايت  جنگ  آتش

   .)1( تري ضروري
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  )1( ـاهللا عنها رضيـ زهرا   فاطمه  حضرت  شهادت  افسانه

ـ زهـرا    ي فاطمـه   حضرت  شهادت  يا ناآگاهانه  آگاهانه  برخي ـ  رضـي  ـ   را عنـوان ـ اهللا عنها

از   برسـانند، غافـل    اثبـات   را بـه  �پيامبر   بيت  اهل  رهگذر مظلوميت  نمايند، تا از اين مي

  خانـدان   حرمت  و هتك �  علي  حضرت  شامخ  مقام  به  توهين ، داستاني  چنين  جعل  آنكه

و   علـي   حضـرت   دوسـتانه   روابـط   بررسي  كه  گردد. در صورتي مي  محسوب  پيامبر اسالم

و  �  علي  حضرت  ، دختر گرامي كلثوم ام با �عمر   حضرت  و ازدواج كعمر   حضرت

  ابوبكر، عمر و عثمان  هاي نام  را به  خويش  از فرزندان  تعدادي �  علي  حضرت  گذاري نام

،  مـورد امـور خالفـت    در �  علـي   بـا حضـرت   �عمـر    حضـرت   مهم  هاي و مشورت

و   بزرگـواران   آن  ميان  دوستانه  و ارتباط  صميمانه  همكاري  ي و... نشانه  ها، احكام قضاوت

  . ادعا است  اين  بيانگر خالف

همسـر    قاتـل   ازدواج  را بـه   دختـرش  �  علـي   حضـرت   پذيرد كه مي  سليم  عقل  كدام

  با او برقرار نمايد!  دوستانه  ي در آورد و رابطه ـاهللا عنها رضيـ   ، فاطمه گراميش

 ـاهللا عنها رضيـ زهرا   فاطمه  حضرت  شهادت  متضاد حادثه  روايات  به  سطحي  نگرشي

  دليـل   همين  دارد. به  اساس و بي  واهي  داستان  چنين  بر جعل  ، داللت نويسندگان  و تعصب

  رقـابتي   ي را نتيجـه   اي واقعـه   چنين  ، بيان دانشمند معاصر اسالمي ، دروزه  محمد عزه  شيخ

  گويد: و مي  آمده پديد  و هاشميان  امويان  ميان  راشدين  از خلفاي  پس  داند كه مي

  راشـدين   از خلفـاي   پـس   كـه   است  تضاد و رقابتي  ي نتيجه  روايات  اين  قوي  احتمال  به«
تـر و   تـر، منـزه   ايمـان  بـا  ك  و علـي   فاطمـه   وگرنه  است  پديد آمده  هاشميان و  امويان  ميان

ر بـزرگ    پـا   بـه   مسـلمانان   مصـالح   بر خـالف   اند كه بوده  خردمندتر از آن مـتـر و   خيزنـد و ع
  .)2( »يازد  دست ـاهللا عنها رضي ـ  فاطمه  ي خانه  زدن  آتش  به  بود كه  دارتر از آن خويشتن

                                                 

  ، مـدرس  عبـدالعزيز نعمـاني    مولـوي   استاد عزيز و ارجمند جنـاب   ي از مقاله  طور كامل  به  فصل  اين -1
  منتشـر شـده    اول  ، سال سوم  ، شماره اسالم  نداي  ي پيشتر در مجله  شود كه مي  ، نقل زاهدان  دارالعلوم

 بود.

 .21  : ص االسالم و  العرب  تاريخ -2



  كند از خود دفاع مي لفاطمه      ﴾140﴿

 

  باشد مطلب  داشته  اگر سندي  ، ناقل يا حديثي  تاريخي  روايت  در نقل  كه  دانيم مي  همه

  و سـقم   در صـحت   يابد كـه  مي  امكان  خواننده  صورت  كند، در اين مي  را با ذكر سند نقل

ذكـر سـند و مأخـذ      بدون  بپذيرد و اگر ناقل  يافت  صحيح كند و اگر سند را  ، تحقيق نقل

اعتمـاد   ، نشده  نقل  آن  براي  ، مأخذ و سندي مدرك  ها كه نقل  گونه اين  به  يگراند كند،  نقل

  شمارند. را معتبر نمي  احاديثي  چنين  حديث  كنند. علماي نمي

را   كنند و آن نمي  اعتنايي و مأخذ  مدرك  بدون  تاريخي  هاي نقل  نيز به  اروپايي  محققان

  در كتـاب   نقلـي   چنين  شخص  گويند: فالن مي  كه  است  ينشمارند. حداكثر ا غيرمعتبر مي

  ندارد.  اعتبار تاريخي  ؛ يعني نداده  نشان  مدرك ، اما مأخذ و خود كرده

دارد، زيـرا فاقـد    سـند   ضعف  هم ـاهللا عنها رضيـ زهرا   ي فاطمه  حضرت  شهادت  نقل

دهـد   مـي   نشان  كه  شده  بيان  اي نهگو  دارد، زيرا به  بياني  ضعف  ، و هم است  سند و مدرك

  اعتماد ندارند.  آن  به  هم  خود ناقالن

  تشـيع   از علمـاي   برخي  كه  پردازيم مي  متعددي  روايات  نقد و بررسي  رو، ما به  از اين

  به  از آن  ذكري  خويش  در كتب  نويسان سيره و  محدثان  كه  اند در حالي پرداخته  آن  نقل  به

  دارد.  آن  بودن  اساسي بر بي  امر خود داللت  اين  اند، كه نياورده  ميان

ـ  رضـي ــ   زهـرا   ي فاطمه  حضرت  شهادت  داستان  جعل  به  كه  كسي  نخستين  ـاهللا عنها

  بود.  نظاميه  ي فرقه  رئيس .)،هـ 231ـ  160(  يسار نظام  بن  هيم، ابرا پرداخت

»  والنحـل   الملـل « .) درـه 548  (متوفي  شهرستاني  يمعبدالكر  محمد بن  ابوالفتح  عالمه

  گويد: مي

  جعل  دروغين  داستاني  بود...؛ وي  صحابه  بزرگان  به  او، توهين  مورد از تفرّدات  يازدهمين«
كـرد، و فريـاد     جنـين   را زد و او سـقط   فاطمـه   حضرت  ، شكم : عمر در روز بيعت كرد و گفت

و   ، حسـن  ، فاطمـه  علـي  جـز   كـه   در حالي» بسوزانيد  آن  را با ساكنان  فاطمه  ي خانه«زد:  مي
   .)1( »نبود  ديگر در خانه  كسي  حسين
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  ﴾141﴿      كند از خود دفاع مي لفاطمه 
 

 

  آراء و عقايد ابـراهيم  نقد  به»  البالغه نهج  شرح«در   شيعي  الحديد معتزلي ابي  ابن  عالمه

  گويد: مي  باره و در اين  پرداخته  نظام

را   آن نمودند تا  جمع  هيزم  و اينكه  ذكر كرده  فاطمه  ي خانه  به  ملهاو در مورد ح  اما آنچه«
در   و نـه   صـحابه  در مـورد   نه  استناد نيست  و قابل  مورد توثيق  كه  است  بسوزاند، خبر واحدي

  .)1(» است  رسيده  اثبات  به  عدالتش  كه  از مسلماناني  يك  مورد هيچ

  ذكـر سـند بـه     بـدون  » يعقوبي  تاريخ«در   يعقوبي  يعقوب بيا  را احمد بن  داستان  همين

  گويد: كند و مي مي  ديگر نقل  اي گونه

  ي در خانـه   طالـب  ابـي   بـن   و انصار بـا علـي    مهاجران  گروه  ابوبكر و عمر خبر يافتند كه«
آوردنـد، و    هجـوم   خانه  آمدند و به  با گروهي  اند، پس گشته  فراهم �دختر پيامبر خدا   فاطمه

و او را   گرفت  با او كُشتي عمر با او برخورد و  ، پس داشت  حمايل  آمد و شمشيري  بيرون  علي
  بـه : « آمد و گفت  بيرون  فاطمه  گاه  ريختند، آن  خانه  و به  را شكست  زد و شمشيرش  بر زمين

  پـس »  نمـايم  مـي   و زاري  ناله و نزد خدا  سازم مي  را برهنه  مويم  رويد، اگرنه  بيرون  خدا قسم
  از ديگـري   پـس   يكـي   بماندند. سـپس   و چند روزي  برفت بود  در خانه  رفتند و هر كه  بيرون
  .)2( »نكرد  روز بيعت  چهل  قولي  و به  ماه  از شش  پس جز  علي  كردند، ليكن  بيعت

  در مورد آتـش   در آن  اي رهاشا  هيچ  باشد كه مي  توجه  قابل  جهت  از آن  يعقوبي  روايت

  علي  حضرت  نبرد ميان  ، اما داستان نشده بزرگوار  بانوي  آن  به  و حمله  فاطمه  ي خانه  زدن

 دو بزرگوار و بـا   آن  ي كريمانه  با اخالق �ابوبكر   با حضرت  خاطر بيعت  به كو عمر 

$!â﴿  ي آيه  مفهوم uΗ xqâ‘ öΝæη uΖ ÷�t/﴾ مـذكور    داسـتان   كه  است  آن  . حقيقت ستكامالً ناسازگار ا

  آورده»  شاهنامه«در   فردوسي  ماند كه مي و اسفنديار  زال  نبرد رستم  ي افسانه  به  بيشتر شبيه

  ! تاريخي مستند و  حقيقتي  به  نه

  در كتاب  كه  است  دينوري  مسلم  ، عبداهللا بن قتيبه  ، ابن داستان  اين  ديگر از راويان  يكي

  گويد: مي» مامة والسياسةاإل«
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  كند از خود دفاع مي لفاطمه      ﴾142﴿

 

بودند،   گرد آمده  علي  و پيرامون  كرده  با او خودداري  از بيعت  كه  گروهي  ي ابوبكر درباره«
  بيرون  آنان  ولي را آواز داد  آمد و آنان  علي  ي خانه  فرستاد. عمر به  آنان  پرسيد و عمر را پيش

، اگـر   اوسـت   در دسـت  عمـر   جـان   آنكه  سوگند به« : و گفت  خواست  عمر هيزم  نيامدند، پس
  اگر فاطمـه «او گفتند:   به» كشيد،  خواهم  آتش  به  است  در آن  را با هر كه  نياييد، خانه  بيرون

آمدنـد و    بيـرون   جـز علـي    همـه   پس» باشد اگر او در آنجا  حتي: « گفت» ؟ در آنجا باشد چه
  .)1(»كردند  بيعت

  قتيبـه   ابـن   آن  نويسـنده   آنـان   زعـم   به  كه» مامة والسياسةاإل«  د از كتاببا استنا  برخي

ــ    فاطمـه   حضرت  شهادت  طريق  از اين اند تا نموده  ، سعي داشته  سني  مسلك  كه  دينوري

  وجود دارد.  استناد دو اشكال  در اين  كه  برسانند، در حالي  اثبات  را به ـاهللا عنها رضي

  صرفاً بـه  �عمر   حضرت  آيد كه بر مي  چنين »مامة والسياسةاإل«  از روايت  آنكه  اول

  سـوزاندن   نماينـد و در جهـت    تـا بيعـت    را متقاعد ساخت  نمود و مخالفان  تهديد بسنده

  ننمود.  اقدامي  گونه هيچ  گرامي  بانوي  آن  به  و حمله  فاطمه  حضرت  ي خانه

باشـد و علمـا در    نمـي   دينـوري   قتيبـه   ابـن   تأليف »لسياسةمامة وااإل«  كتاب  آنكه  دوم

  ترديد دارند.  دينوري  قتيبه  ابن  به  آن  انتساب

  گويد: مي»  األعالم«در   زركلي  خيرالدين

  .)2( »ترديد دارند  قتيبه  ابن  به  كتاب  اين  علما در انتساب«

  : است  نيز آمده» اإلسالمية  دائرة المعارف«در 

دهـد   مـي   ترجيح DeGeie  غوي ده  كه  اند در حالي داده  انتساب  قتيبه  ابن  را به  كتاب  اين«
  .)3( » است  بوده  قتيبه  و معاصر ابن  يا مغربي  مصري  مردي  آن  مصنف  كه

.) ـهـ  622  (متـوفي   طبرسـي   علي  ابومنصور، احمدبن  داستان  اين  ديگر از راويان  يكي

  گويد: مي»  الحتجاجا«در   باشد وي مي
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  ﴾143﴿      كند از خود دفاع مي لفاطمه 
 

 

  خانه  اطراف ها را هيزم  نمايند، آنان  جمع  دستور داد تا هيزم  از اطرافيانش  اي عده  عمر به«
  بلنـد گفـت    صـداي  بودند، عمر با  در خانه  و حسين  ، حسن ، فاطمه علي  كه  نهادند و در حالي

  خانـه   كنيد وگرنه  بيعت � اهللا  رسول  شويد و با جانشين  ! خارج خدا قسم  به«بشنود):   (تا علي
  خـارج   با شمشيرش  مبادا علي  ترسيد كه مي نزد ابوبكر آمد و  سپس .» زنم مي  را بر شما آتش

را   اش ورزيد، خانه  شو، اگر امتناع  داخل  اش خانه  نشد به  اگر خارج: « قنفذ گفت  به  گاه شود. آن
  ». بزن  آتش

بـردارد، امـا    را  تا شمشيرش  شتافت  شدند، علي  خانه  داخل  اجازه  بدون  قنفذ و همراهانش
انداختند.   سياهي  ريسمان  حضرت آن  را برداشتند و بر گردن  گرفتند و شمشير علي  پيشي  آنان

  بـر اثـر آن    زد كـه   فاطمـه   بـازوي   بـه   اي كرد، قنفذ تازيانـه   ممانعت  در خانه  در مقابل  فاطمه
قنفـذ در را بـر   ».  را بزن  فاطمه: « و گفت را نزد قنفذ فرستاد  كرد، ابوبكر شخصي  ورم  دستش
  در شـكم   كـه   كرد، فرزندي  جنين  شد. و سقط  شكسته  پهلويش  بر اثر آن  فشار داد كه  فاطمه
  .)1( »بود، شهيد شد  گذاشته  نام  را محسن  و پيامبر آن  داشت

  گويد: مي مذكور  بر وقايع  .) اضافهـه 1111(  متوفي  مال محمد باقر مجلسي

كـرد،   زد و فرزنـد او را شـهيد    مبـاركش   با عمر بر شكم  شعبه  بن  ديگر مغيره  روايتي  به«
  را يـاري  او  يـك   او رفتنـد و هـيچ    از پـي   جفاكاران  مسجد كشيدند، آن  را به �  علي  پس
  زود خيانـت   چـه  گفتنـد:  زدند و مي فرياد مي ذر و مقداد و عمار و بريد، و ابي  كرد، سلمان نمي

  را از اهـل   حضـرت   آن  خود را ظاهر كرديد و انتقام  هاي سينه  هاي خدا و كينه  كرديد با رسول
   .)2(»او كشيديد  بيت

  تـاريخي   روايـت   يـك   آنكـه   دليل  ، به استعجاب  بدون  و نه  با استعجاب  نه  افسانه  اين

  آنكـه   ويـژه   بـه   نيسـت   قبـول   قابـل   وجه  هيچ  ، به است  أخذ و مدركذكر سند و م  بدون

  نقل  اين  سال  از هزار و اندي  پس  از وي  تبعيت  به  و مجلسي  بعد از ششصد سال  طبرسي

  اند. نموده  مطرح  هايشان كتاب سند و مأخذ را در بي

                                                 

 .83  ، ص1  : ج االحتجاج -1

 .144  : ص جالء العيون -2



  كند از خود دفاع مي لفاطمه      ﴾144﴿

 

قـرار    و شـتم   ضرب مورد ـنهااهللا ع رضيـ   فاطمه  حضرت  كه  مطلبي  چنين  باور كردن

از   واكنشـي   گونـه  و انصار، هيچ  مهاجرين از  اعم  و ساير صحابه �  علي  گيرد و حضرت

  نمايد. مي  و غيرمحتمل ندهند، بسيار بعيد  خود نشان

از خود   كه  و توانايي  شجاعت با �  مرتضي  علي  حضرت  كه  پذير است امكان  چگونه

  تـرين  بـزرگ » عبـد ود   عمرو بـن «،  خندق  در جنگ  تنهايي  و به  داده  خيبر نشان  در جنگ

 او مـورد   باشد و همسـر گرامـي    حضور داشته  ، در خانه در آورده  پاي را از  عرب  قهرمان

  علي  نمايد؟! و حضرت  جنين  بشكند و سقط  مباركش  پهلوي  قرار گيرد تا آنجا كه  اهانت

ندهـد؛ اگـر واقعـاً      از خـود نشـان    واكنشي  گونه هيچ ، سالميا  وحدت  خاطر حفظ  به �

  اي واقعـه   چنـين   با نقـل   علي  باشد نبايد شيعيان  داشته  حد اهميت  تا اين  اسالمي  وحدت

را  �  علـي   راه  خـالف   صـورت   در آن  بگسالنند؛ كـه   را از هم  اسالمي  وحدت  ي شيرازه

قـرار    نيز مـورد تعـرّض   �  علي  حضرت  شخصيت  آنكه  تر از همه اند و شگفت برگزيده

،  او همانند: سلمان  و دلباختگان  شود. و طرفداران  مسجد برده  به  گيرد و با زور و سر نيزه

  ننمايند، بـدون   اقدامي  گونه باشند! و هيچ  صحنه  گر اين نظاره  مقداد، عمار، و بريده ابوذر،

  بـوده   از تشـيع   طرفـداري   و بـه   تعصب  از روي  داستاني  ينچن  كردن  و سر هم  ترديد نقل

  گويد: مورد مي  در اين  شيعي  الهي آيت  تقي دكتر سيد محمد  كه  ، چنان است

  اختصاص  خالفت  موضوع  به  كه  در آثاري  سيوطي  و حتي  ، مانند مسعودي بعدي  مؤلفين«
  افزايند، بعداً آثـار شـيعي   نمي  واقعه  ي درباره  مهمي  ياساس  ، مطلب دانيم مي  اند تا آنجا كه داده

  بـه   هستند و اخبـاري   جدلي  طبيعت  داراي عمدتاً  كه  و مجلسي  طبرسي  چون  مؤلفيني  توسط
  وجود آمد.  دهند، به را مي  تاريخي  ، و فاقد ارزش از تشيع  طرفداري

تنهـا    نـه   را كـه   اسـحاق  ابـن   كه  است  اين  روش  ، بهترين سقيفه  وقايع  منظور بازسازي  به
كار   ، اساس است  ما رسيده  به  هشام  ابن  از طريق  آثارش  همچنين  ، بلكه نويسنده  ترين قديمي
  .)1( »بگيريم

در   معاصـر آلمـاني    شـناس  اسالم )WiIFerd- MadeIung(  پروفسور ويلفرد مادلونگ

  گويد: مي  ساعده  بني  ي سقيفه  مورد روايات
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  ﴾145﴿      كند از خود دفاع مي لفاطمه 
 

 

  مطـابق   كـه   هاشـم  بني و  علي  زور عليه  اعمال  ي درباره  شده  نقل  اي جداگانه  هاي روايت«
كردنـد، امـا    مـي   ابوبكر) مخالفـت  (با  با بيعت  ماه  شش  مدت  آراء به  اتفاق  آنها به  زهري  نقل

  . نيست  همه  مورد اتفاق  روايات  احتماالً اين

)  هاشـم  آنها (بنـي   زور عليه  عمر را از اعمال  حد هوشيار بود كه  بدان ترديد تا  ابوبكر بدون
را   عبـدمناف   اكثريـت   بـين   همبسـتگي   از زور حس  استفاده  كه  دانست مي  باز دارد؛ و او خوب

  . سياسـت  خواست ) را مي (عبد مناف آنها  او خوشنودي  كه  خواهد كرد، در حالي  حتماً تحريك
  ، كـه  عايشـه   سـخن   كنـد. ايـن    منـزوي  را  هاشـم  بنـي   بود كـه   اين  تا حد ممكن او (ابوبكر)
خود اقرار و   اشتباه  او به  كه  كردند تا وقتي  را ترك  با علي  گفتن  سخن  برجسته  هاي شخصيت

  .)1( »باشد مي  مالحظه  كند قابل  بيعت با ابوبكر  تعهد كرد كه

  شرح«داند و در  نمي  بيش  اي را افسانه  هايي داستان  چنين  ي الحديد، مجموعه ابي  و ابن

  گويد: مي»  البالغه  نهج

  ي خانـه   قنفذ بـه   : فرستادن كنند، از قبيل بازگو مي  شيعه  را كه  و ناپسندي  زشت  كارهاي«
كـرد، و    ار ورمبزرگو  بانوي  آن  زد و بازوي  قنفذ او را با تازيانه  و اينكه ـاهللا عنها رضيـ   فاطمه

،  پـدرم   و او فرياد بر آورد: اي در و ديوار فشار داد،  ماند. عمر او را ميان  او باقي  تا موت  اثرش
انداختنـد    ريسمانيـ اهللا عنها رضيـ   علي  كرد. و بر گردن  جنين  سقط  گاه خدا! و آن  رسول  اي

و   حسـن   كرد، و فرزندانشان مي  و واويالهزد  مي سر او فرياد  پشت  كشيدند و فاطمه و او را مي
  را احضار كردند، از او خواستند تـا بيعـت   �  علي  آنكه از  گريستند، و پس مي  با آنان  حسين

فرمـود: آيـا     علـي   گـاه   تهديد نمودند آن  قتل  را به  علي  حضرت  آنان ورزيد،  كند، اما او امتناع
  خداونـد هسـتي    ي بنـده   گفتند: اينكـه   كشيد؟ آنان را مي خدا  برادر رسول خداوند و  شما بنده

  نفـاق   را بـه   آنـان   بزرگـان  �  . علـي  پذيريم خدا را نمي  تو و رسول  اما برادري ، داريم  قبول
را  � خـدا   شـتر رسـول    عقبـه   در شب  داشتند كه  اراده  را كه  آنان  خيانت  نمود و پيمان  متهم

  .« دهند، نوشت  فراري
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آنها را   كسي  هستند، و هيچ  اساس اينها نزد ما بي  ي گويد: همه مي  الحديد در ادامه ابي  ابن
  گونـه  دارنـد. ايـن   در مورد آنهـا   اطالعي  اند و نه كرده  آنها را روايت  نه  كند محدثان تأييد نمي

   .)1( »نمايند مي  نقل  شيعيان  ها را فقط داستان

   

   افسانه  اين  اشكاالت
خـود    بـه   وقت  هيچ  بودند كه مند عالقه �پيامبر   به  حدي  به �اهللا  رسول  ـ شاگردان1

  نمايند.  را فراهم �  حضرت آن  آزردگي دل و  ناخوشنودي  دادند اسباب نمي  اجازه

�O57  آنان  ي همه b �! <b�,�- T��� دادنـد ـ    نمـي   اجـازه  خـود   بـه   بودند. پس  را شنيده

  بـه   هنوز هم  از صحابه  ـ بيازارند. جمعي  از رحلتش  اندكي  ي با فاصله  هم  آن را �پيامبر 

تـأثير    آنـان   ي بـر روحيـه    قـدري   بـه  �پيـامبر    رحلت  چراكه بودند؛  برنگشته  عادي  حال

  نبود.  باور كردني  برايشان  كه  گذاشت

  شوند؟! مي  تبديل �امبر پي  دشمنان  به  بعد از چند ساعت  عاشقان  اين  چگونه  حال

  پذيرد؟! را مي  دروغ  اين  سليم  عقل  كدام

  شـده   كـامالً عـوض    بيت  اهل  به  نسبت  صحابه  ديدگاه»  غدير خم»  ي از واقعه  ـ پس2

در روز  �پيـامبر    كردند، چراكه مي  نگاه را  بيت  اهل  تمامي  خاصي  و احترام  بود و با ادب

  نموده  را بيان �  علي  با حضرت  مخصوصاً محبت  بيتش  اهل  منزلت و  جايگاه  غدير خُم

 �پيـامبر    با خاندان  مودت و  و دوستي  محبت  شان تالش  تمام  صحابه  علت  همين  بود. به

  بـه   گذشـت  مـي   از آن  تنهـا چنـد مـاه     غدير را كه  ي واقعه  زودي  اين  به  آنان  بود. چگونه

  كنند؟! رفتار مي  گونه  اين  و با علي  سپرده  فراموشي

بـود.    شـير خـدا و رسـول    خيبر و  نامدار و فاتح  از پهلوانان  يكي �  علي  ـ حضرت3

بكشـند.    بياندازنـد و تـا نـزد خليفـه      طنـاب  او  گردن  توانستند به  چطور چند نفر ضعيف
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  را چـه   و بـزرگش   قوي  و ايمان  نفس  بود؟ عزّت  كجا رفته اسداهللا  طلبي و شهادت  جرأت

  كار كرديد؟!

  طلبـي  و حـق   با شمشير و مبـارزه   اند كه بوده  نوجواني  در سن ك  و حسين  ـ حسن4

  بـزرگ   ظلـم   آن  جبـران   بـراي   نكردنـد و يـا بعـد از آن     طور اقدامي  بودند. چه  آشنا شده

  نزدند.  حرفي  ترين كوچك

، پسـر   فاطمه  حمل  شد كه  ، از كجا معلوم داشتهوجود ن  سونوگرافي  كه  زمان  ـ در آن5

  رساند؟! دروغگو را نمي  راوي  اي حافظه  كم  گذاشتيد؟! آيا اين  و او را نام  است

از   بيش  كه  صحابه  تمام بزنند، اما  ها دست ادبي و بي  معاصي  اين  به  ـ اگر چند نفر هم6

  وجـود داشـته    بيـت   اهـل   و محب  منصف افراد  آنان  يكصد هزار نفر بودند، قطعاً در ميان

  ظلم  نكردند؟! و جريان  مورد اعتراض  در اين  از آن  پس  نه و  وقت  آن  نه  ؛ چرا كسي است

  نكشيدند؟!  را پيش  نبوت  خاندان  به  و ستم

  گويد: مي  چنين  افسانه  در مورد اين  نيز در صهرين :  خطيب  عبدالرحيم  شيخ

  ي لنگـه  �عمـر    حضـرت   شـود كـه   مـي   علماء شنيده  نه  از عوام  ندرتاً! از بعضي  گاهي«
  علـي   حضـرت  همسـر  �اهللا  زهراء دختـر رسـول    ي فاطمه  حضرت  پهلوي  را به  منزل  دروازه

  تلـف   در شـكمش   جنـين   ديد كـه   تا آنجا صدمه  فاطمه  حضرت  و پهلوي  كوبيده �  مرتضي
نـدارد.    امر صـحت   اصالً اين »... محسن»  نام  به  است  علي  پسر حضرت  همان  طفل  شد. اين

  هـيچ   روحـاني   و از عـالم   ام نديـده   اي فرقـه   از هـيچ   معتبري  كتاب  را در هيچ  مطلب  اين  من
  . ام نشنيده  اي طايفه

ـ   هـم   آن  نبـوت   با خاندان  داد كه مي  و اجازه  خود جرأت  عمر به  حضرت  نه   ا فرزنـدطلبي ب
  شـوكت  و  قـدرت   و با آن  اسداللهي  شجاعت  با آن  علي  حضرت  كند و نه  چنين �اهللا  رسول

 �اهللا  رسـول  ، دختـر  همسرش  داد تا به مي  عمر مجال  ، به داشت  در وجود قدسي  كه  روحاني
  نمايد.  جنين  سقط  وارد كند كه  اي صدمه

كـار    اين  ، هرگز مجال ناچيزيم �  علي  با حضرت  مقايسه در  و شما كه  عزيز! من  خواننده
  اتفـاقي   وارد كند، اگـر چنـين    اي صدمه  همسر ما چنين  به  كه  دهيم نمي  كسي  را به  خطرناك

  رسـد بـه    . تـا چـه   ببازيم  راه  در اين  جان  كه  پردازيم مي  و تالفي  تقاص  به  آيد، تا جايي  پيش
  . و المغارب  المشارق  فارس ، اسداهللا الغالب
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  بـه   نسـبت   الخطـاب   از عمـر بـن    جسارتي  چنين  محال  اگر بر فرض  كه  داشت  بايد توجه
  كلثوم أم  هرگز دخترش  علي  بود، حضرت  سر زده  همسر علي ـاهللا عنها رضيـ   فاطمه  حضرت

  و حسين  حسن  حضرت  واهر تنيخ  بود، يعني ـاهللا عنها رضيـ زهراء   ي فاطمه  از همين  را كه

  آوردند. حضرت بود، درنمي  آورده  را بر سر مادرشان  جنايت  اين  كه  عمري  عقد و نكاح  به ك

  مادرشـان   بـه   بشود كـه   كسي  زن  خواهرشان  شدند كه نمي  هرگز راضي  ك و حسين  حسن
  بشـود و بـه    همسر كسـي   داد كه نمي در  ابداً تن  هم  كلثوم بود. خود ام  رسانده  مصيبتي  چنين
  تلـف   محسـن   نام  به  برادرش  كه  ديده  آسيب  حدي  او به  از دست  مادرش  برود كه  كسي  خانه
  واقـع   از حقيقـت   و عاري  يساختگ  غيرمعقول  داستان  اين  كه  است  واضح  ! بنابراين است  شده
  .)1( « است

  هـاي  در كتـاب   فراوانـي   و واهـي   اسـاس  بي  هاي داستان و  وقايع  كه  داشت  بايد توجه

،  ، تعصـب  مـذهبي   هـاي  : رقابـت  از قبيـل   مختلفي  هاي بنا بر انگيزه  كه وجود دارد  تاريخي

  حقـايق   صـورت   به  آنها و نشرشان  باور نمودن  ، كه است  شده  نقل و...  از منابع  اطالعي بي

  هـا، تهديـدي   خطبـه  و  نماز جمعه  هاي صدا و سيما، تريبونها،  ها، مجله در كتاب  تاريخي

  ، محسـوب  و سـني   شـيعه   ميـان   وحـدت  و  مـذاهب   بين  ، تقريب ملّي  وفاق  در راه  جدي

  گردد. مي

شـود،   مـي   خاطر طرفين  و رنجيدگي  كدورت  موجب  كه  از مسايلي  رو اجتناب  از اين

  خود بگرداند.  راه  راستين  جويان  را حق خداوند ما  اميد آنكه  . به است  و الزم  ضروري
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   سخن  پايان

،  درس  مجموعـه   يـك   ، كـه  هـدف   و بـدون   صرف  زندگي  داستان  يك  شد نه  تقديم  آنچه

در پرتـو    نـوراني   اي ؛ زنـدگي  ئـال  ايده و  سالم  زندگي  بودند براي  ، پند و اندرزهايي تجربه

  . و بركت  معنويت پر از  اي ، زندگي نبوي  تعاليم

  همـه   پرتو انوار الهـي  ، و در خدا رسيده  به  كه  فردي  زندگي  بودند از روزهاي  حقايقي

  بيند.  چيز را مي

و   كـرده   لمس  خوبي  دنيا را به  وفايي و بي  ارزشي بي  كه  كسي  بودند از زندگي  حقايقي

  كوشـش   آن  آبـادي   و بـراي   كرده  درك را  آخرت  و ابديت  ، و نيز عظمت نبسته  دل  آن  به

  . است  نموده

او   نام  به  بشريت  تاريخ  ، بلكه اسالم  تنها تاريخ  نه  كه  شيرزني  بودند از قهرماني  حقايقي

  كند. افتخار مي  اش بشردوستانه  هاي و انديشه

  بعضـي   هـاي  گـويي  هو يـاو   از غلـو و خرافـات    كـه   آنـان   بودنـد بـراي    و نيز حقايقي

  داشتند. برمي  گام  حقيقت  و در جستجوي  شده  خسته  نويسندگان

  زنـدگاني   واقعـات   نمـودن   بيـان   افراد و غيرواقعـي   كردن  معرفي  وارونه  اينكه  علت  به

شـمار    آنها به  به  نسبت  بزرگي  خيانت ـ   جاهالنه  تعصب  ـ از روي   برجسته  هاي شخصيت

�O+�,�- .  p�-� �4# 2� /�012  5 را  كتاب  نام  لذا بندهآيد،  مي �7
T كه  جهت  ، بدين گذاشتم  

(رضـي اهللا    آنحضـرت   به  را كه  واقع  خالف  ها و چيزهاي اغراق  شده  سعي  تحقيق  در اين

  گردد.  ، تقديم است  حقيقت  عين  و آنچه  دور نموده  دادند از ايشان مي  ) نسبت عنها

  تـوان   دانـد كـه   مـي   زهراء شـرمنده   ي فاطمه  خود را در برابر عظمت  ند مسكينهر چ

قـدر    ، اما به است  را نداشته �اهللا  رسول  ي پرورده دست  اين  زندگاني  ابعاد مختلف  ي ارائه

  و اسـاتيد محتـرم    نظران صاحب  كه  . اميدوارم نهادم  گام  ميدان  در اين  خويش  و توان  وسع

و   طلب فرصت تصوير بكشند تا افراد  را به  ايشان  زندگي  تر حقايق تر و جامع كامل طور  به

  سازند.  را منحرف  جديدمان  نسل  خود ذهن  هاي گويي و ياوه  سودجود نتوانند با ترهات
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  هـاي  و كاسـتي  ، خطاهـا  و ايميـل   نامـه   عزيز و دلسوز از طريـق   دوستان  اميد اينكه  به

و   پيشنهادات  بعدي  هاي در چاپ  نيازمند را متذكر شوند، باشد كه  مسكين  اين  هاي نوشته

  گردد.  مراعات  عزيزان  انتقادات
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  . خرّمدل  دكتر مصطفي  : با ترجمه كريم  ـ قرآن

  . بيروت  رقم، داراأل بخاري  اسماعيل  محمد بن  : امام بخاري  ـ صحيح
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  . داب، مطبعة اآل البغدادي  وهيب  د بن، محمو عالمالسادة األ  مدح  في  وهرة الكالمـ ج
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  . ، نشر احسان ، عبداهللا احمدي علوان  والد: عبداهللا ناصحـ تربية األ

  مهاباد.  ، سيديان كردستاني  اهللا مردوخ : آيت اختالف  ـ حل
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