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 مقدمھ
 
 فاطمھ الزھراء اّم ابیھا
 شعرى از حسان شاعر معاصر 
 
 منم كھ عصمت ّهللا و، بھ ساق عرش زیورم
 حبیبھ خدامنم ، حباب نور داورم
 
 رضاى من رضاى او، والى من والى او

  و، زھر بدى مطھرمكھ من ولیة ّهللا 
 
 على است نفس احمد و حقیقت محمدى



 منم كھ بضعة النبى و، با على برابرم
 
 بھ تخت اقتدارشان ، نشستھ ام كنارشان
 بھ تاج افتخارشان ، یگانھ است گوھرم
 
 بجز محمد و على ، كھ نور ما بود یكى
 ز انبیاء و اولیاء، خدا نموده برترم
 

د مرتضىاگر نبو: نبى چو گفت بر مال  
 ز اولین و آخرین ، ھر كسى نبود ھمسرم
 
 على ، شھاب ثاقب و منم فروغ ُزھر وى
 با اوج عصمت و حیا، بھ ھر زمان منورم
 
 نھال عشق ایزدى ، بھار حسن سرمدى
 شكوفھ محمدى ، عطاى رب و كوثرم
 
 حسین با حسن مرا، دو گوشوار زینتند
 على است طوق گردنم ، محمد است افسرم
 

على و من ، چو اصل و ام خلقتیم محمد و  
 منم كھ باب خویش را، درین مقام مادرم
 
 فدك چھ جلوه اى كند، بھ پیشگاه دولتم
 كھ مالكیت جنان ، بھ كف بود چو حیدرم
 
 علیھ غاصب فدك ، از آن قیام كرده ام
 كھ راه پر جھاد حق ، نشان دھم بھ دخترم
 
( بود مودت رسول و آل مصطفى) حسان   

خ من و، پناه روز محشرمامید برز  
 

بانوى بانوان دو جھان ، عطاى خداوند سبحان ، كوثر پربھاى): ع (فاطمة الزھراء  
، و یكى از)ع (قرآن ، كفو و ھمتاى امیرمومنان   

 . علل آفرینش عالم امكان
، شفیعھ محشر، ولیة هللا)ص (در آل كسا محور، عزیز قلب پیغمبر): ع (فاطمة الزھراء  

یازده فرزند معصومش برتراطھر، و از  ... 
ھمسرش): ص (محمد مصطفى : ، پدرش ))ھل اتى ((خانھ اش ، منزل ): ع (فاطمة الزھراء  : 

ام: ، دخترانش )ع (و امام حسین سیدالشھداء) ع (امام حسن مجتبى : ، پسرانش )ع (على مرتضى   
، دستش بوسھ گاه)ع (و زینب كبرى ) ع (كلثوم   

ص(اجر رسالت خاتم االنبیاء: فابخش قلوب اولیاء مودتش ص: مھرش ) ص (رسول خدا  ) 
ام ابیھا: ((و واالترین مدحش  ))... 

از مناقب بى شمار آن حضرت شمھ اى است ، و از دریاى بى كران فضایلش: این كتاب   
 ... قطره اى ، و از روایات موثق و متواتر و آیات رحمت قرآن بھره اى

آیت هللا كبیر، دانشمند روشن ضمیر صاحب كتابگفتارى است از عالم كم نظیر،   
(( عالمھ امینى رحمة هللا علیھ)) الغدیر  . 



 در آن زمان كھ عالمھ امینى ساكن نجف اشرف بود و یا در تابستان ھر
 سال كھ بھ تھران مى آمد، عارفى نكتھ دان ، استاد والیت و عرفان ، عاشق دلباختھ

، در انجام امور)دستمالچى (حاج كریم رومینا  آقاى: عترت و قرآن ، دوست بزرگوارم   
شبانھ روز كوشا بود، و در راه) ع (مربوط بھ ایشان و كتابخانھ حضرت امیرالمؤ منین   

 .خدمت عالمھ امینى و اھداف مقدس او، آنچھ در توان داشت صمیمانھ ایثار مى كرد
صرار و پیگیرى مداوم ودر یكى از این سفرھا، آن دوست ارجمند، با ھمتى عارفانھ و با ا  

 عاشقانھ ، عالمھ امینى را مھیا ساخت تا مطالبى بسیار جالب درباره مقام والیت كبراى
 حضرت صدیقھ زھراءسالم هللا علیھا بیان فرماید، در حالى كھ آن عارف ربانى تنھا
 مخاطب گفتار عالمھ امینى بود، آن مطالب بسیار ارزنده در نوارھاى منحصر بفرد ضبط

دید، كھ بیش از پانزده سال با دقت عالقھ اى كم نظیر توسط ایشان نگھدارى شدهگر  
 است در طى این مدت ، آنان كھ از وجود این نوارھا مطلع بودند، بى صبرانھ تكثیر نوارھا
 و یا پیاده كردن آن گفتار را در خواست مى كردند، تا بھ صورت كتابى در دسترس ھمھ

گیرد، و چون مطالب عالمانھ مذكور بطور خصوصى خطاب بھ و مورد استفاده عموم قرار  
 كى نفر ایراد شده بود، بدون اینكھ در این مورد بھ مراعات نظم و دقت

چنان كھ در سخنرانیھاى رسمى و عمومى(كامل در جملھ بندى و اداى كلمات   
ه كردننیازى باشد؛ لذا بنظر رسید كھ بھتر از تكثیر نوارھا، ھمان پیاد) معمول است   

 نوارھاست بھ تنظیم جمالت و بازنویسى كامل آن گفتار، بدون اینكھ در مفھوم آن مطالب
 سنگین عالمانھ و پربار كوچكترین تغییرى
 .حاصل شود
 در ھمان ایام كھ دوست بزرگوارم تصمیم بھ پیاده كردن نوارھا گرفت ، و مرا براى این

ید و اصرار داشت ، شبى در یك رؤ یاىكار مھم انتخاب كرد و در تسریع انجام آن تاءك  
 صادقھ عالمھ امینى را دیدم كھ بر فراز تختى نشستھ است و جمعى از عالقھ مندان و
 عاشقان مقام واالى حضرت زھرا سالم هللا علیھا برگرد او ازدحام نموده و بى تابانھ در

مان حیاتش ، با لحنىھمان گنھ كھ عالمھ امینى در ز. خواست انتشار آن فرمایشان را داشتند  
 گیرا و دلنشین ، دستور مى داد در مجالس علمى و آموزنده اش بھ قرائت اشعارم مفتخر شوم
 :، در آن رؤ یاى صادقھ نیز، در حالى كھ با دست بھ سوى من اشاره مى كرد، فرمود
(( ماءمور انجام این كار است) حسان   )). 

ر آفرین معنوى سر از پا نمى شناختم بامن كھ از این تاءیید غیبى و ماءموریت افتخا  
شتافتم) صاحب نوارھا(اشتیاق تمام بھ سوى مشھد مقدس محل سكونت دوست بزرگوارم   . 

، آنچھ در توان داشتم در)ع (من بھ فضل و یارى خداوند مستعان ، و با توجھات امام زمان   
ش عبارات تا مفھوم ،انجام این ماءموریت مقدس و معنوى بكار بردم ، و گاھى براى نگار  

 سرعت و تسلط كم نظیرى ادا فرموده است حتى بیش از ده بار بھ نوار آن گفتار گوش
 فرا دادم ، با وجود این ، ھر سھو و نارسائى و اشتباھى در این كتاب گرانبھا بھ نظر
 . خوانندگان عزیز برسد از من ناچیز است

ن ، عالمانھ و پر بار و جاودانھ بامن اقرار مى كنم كھ شایستھ بود این گفتار سنگی  
 شرح و تفسیر و حواشى مفصلى پیاده شود، تا بھتر حق مطلب ادا گردد، ولى با توجھ
 بھ اینكھ حتى قرآن كریم كھ كالم خدا و والترین سخنھاست اگر فقط بھ صورت
 تفاسیر بسیار مفصل چاپ و منتشر مى شد، عده كثیرى كھ حوصلھ و

عھ دارند ھمواره از فیوضات بى پایان آن بى بھره مى ماندند،مجال كمترى براى مطال  
و با -با ترجمھ  -و بھ ھمین جھت است كھ در تمام قرون و اعصار، كالم خدا، بطور ساده   

چاپ و در دسترس و مورد استفاده عموم قرار داده شده) بھ ھر سھ صورت (تفاسیر مفصل   
گرانبار فقط قدم اولیھ را در نشر آن است ، من نیز با پیاده كردن متن این گفتار  

 برداشتھ ام و بھ نظر من ، صالحیت شرح و تفسیر و حاشیھ نویسى مطالب اى كتاب را،
 بیش از ھر كس ، دو استاد محقق و دانشمند حجت االسالم حاج آقا رضا امینى و حجت االسالم حاج

كھ امید است در آینده بھ این امرآقا ھادى امینى فرزندان ارجمند عالمھ امینى دارا مى باشند،   
 .مھم اقدام فرمایند



ع(ام ابیھا ) 
 دنیاست چو قطره اى و، دریا، زھرا
 كى فرصت جلوه دارد اینجا، زھرا
 
 قدرش بود امروز نھان چون دیروز
 ھنگامھ كند و لیك فردا، زھرا
 
 خالق چو كتاب خلقت انشا فرمود
 عالم جو الفبا شد و معنى ، زھرا
 
(( لوالك: خدا گفت بھ مدحش  كھ) احمد  
 كى میشدى آفریده ، لوال، زھرا
 
(( دو پیكران دریایند)) على ((و )) طاھا  
 و آن برزخ مابین دو دریا، زھرا
 
 او سر خدا و لیلة القدر نبى است
 خیر دو سرا، درخت طوبى ، زھرا
 
 بر تخت جالل ، از ھمھ واالتر
 بر مسند افتخار، یكتا، زھرا
 

حور شخصیتھاستم)) آل كسا((در   
زھرا)) بنیھا((و )) بعل ((و )) آب ((مابین   

 
 سر سلسلھ نسل پیمبر كوثر
 سرچشمھ نور چشم طاھا، زھرا
 
 تنھا نھ ھمین مادر سبطین است او

زھرا))ام ابیھا: ((فرمود نبى   
 
 آن پایھ كھ دیروز پیمبر بنھاد
 امروز نگھداشتھ برپا، زھرا
 

ى ماندچھ باق)) مرتضى ((و )) احمد((از   
 از مجمعشان ، شود چو منھا، زھرا
 
 حرمت بنگر كھ در صفوف محشر
 یك زن نبود سواره اال زھرا
 
 ھنگام شفاعت چو رسد روز جزا
 كافى است براى شیعھ ، تنھا، زھرا
 

كھ در آتش بسوزد) حسانا(حیف است   
زھرا، زھرا: آن شیعھ كھ ورد اوست   



 
 پیشگفتار
 

، و معموال چنین مى پندارند كھ مناقب واعتقاد اكثر مردم بر این است   
 فضائل حضرت صدیقھ زھرا سالم هللا علیھا فقط بھ این جھت است كھ دختر حضرت
 رسول اكرم صلى هللا علیھ و آلھ بوده است ، و این مطلب ، موضوع بسیار مھم و
 گرانبھائى است كھ شایستھ است درباره آن مفصال بحث و گفتگو

قد بود كھ حضرت فاطمھ علیھاسالم صاحب والیت كبرى است ، یعنىبعمل آید، و باید معت  
 ھمانطور كھ باید بھ والیت رسول اكرم امیرالمؤ منین و حسنین علیھم السالم ایمان داشت ،
 مى بایست بھ والیت حضرت صدیقھ زھراء سالم هللا علیھا نیز ھمانگونھ اعتراف كرد و
 .معتقد بود

وان مطالب را از دو نظر تحقیق و بررسى كرد و در دوبراى اثبات این موضوع ، مى ت  
 :بخش آنھا را خالصھ نمود
فاطمھ سالم هللا علیھا از دیدگاه قرآن ، و بررسى آیاتى كھ مربوط: بخش اول  - 1  
 . بھ آن حضرت است
فاطمھ سالم هللا علیھا از دیدگاه روایات ، و بررسى احادیثى كھ در: بخش دوم  - 2  

آن حضرت وارد شده است و ھمردیف مناقبى است كھ درشان پیامبر اكرم و مناقب و فضائل  
 . امیرالمؤ منین سالم هللا علیھا و اوالد معصوم اوست
 
 
 
 فاطمھ سالم هللا علیھا از دیده گاه قرآن
 آیھ اول :
  ((انما یرید هللا لیذھب عنكم الرجس اھل البیا و یطھركم تطھیرا  ))
را از شما خاندان نبوت ببرد و شما را پاك و) ھر آالیش (رحبس  خدا چنین مى خواھد كھ ))  
  ((منزه گرداند 
 برخى را عقیده بر این است كھ چون این آیھ شریفھ بین دو آیھ واقع شده كھ آن آیات

نازل گردیده است ، بنابراین بھ ھمان نسق ، این آیھ ھم) ص (درباره زوجات پیغمبر  
شد، و ما الزم مى دانیم كھ از پنج طریق بھ این آیھباید درشان زوجات آن حضرت با  

 : نظر كنیم
 اول بررسى اینكھ بعد از نزول این آیھ ، از - 1

ھست كھ آیھ تطھیر) كالم صریحى (رسول اكرم صلى هللا علیھ و آلھ درباره آن نصى   
 درشان چھ كسى نازل شده است ؟
اكرم صلى هللا علیھ و آلھ كالم معتبر دوم اینكھ در این موضوع ، از خود زنھاى پیغمبر - 2  
 و صریحى وجود دارد كھ داللت كند این آیھ درباره كیست ؟، آیا یكى از آنان ادعا كرده است
 كھ آیھ تطیر درشان ما زنان پیامبر نازل شده است ؟ و یا اینكھ عكس این مطلب را اظھار
 نموده است ؟
با این آیھ احتجاج و) ع (اوالد امیرالمؤ منین سوم اینكھ آیا على سالم هللا علیھ و یا  - 3  
 مشاھده كرده اند؟ آیا ادعا كرده اند كھ این آیھ درشان ما
 اھل بیت است و در غیر ما نیست ؟ و آیا در مقام احتجاج از صحابھ چھ شنیده اند؟
 چھارم اینكھ آیا از خود صحابھ كالم معتبر و صریحى در این باره موجود است كھ آیھ - 4
 تطھیر درباره چھ كسى نازل شده است ؟
 پنجم اینكھ رجال تفسیر و حدیث در این مورد چھ مى گویند؟ ایا با نظر آن كسانیكھ - 5

مربوط بھ زوجات پیغمبر است ھمراى) مانند دو آیھ قبل و بعد آن (مى گویند آیھ تطھیر   
 و موافق ھستند؟ یا اینكھ مى گویند نھ خیر، چون درباره شان

وجود دارد، لذا باید تابع آن نص شد) كالم معتبر و صریحى (این آیھ ، نص نزول  . 



 بنابراین آنچھ درباره تطھیرشان مى شود از این پنج طریق كھ گفتھ شد، بیرون نیست
. 

ص(آیھ تطھیر گفتار پیامبر  ) 
درشان نزول این آیھ روایات متواترى در دست است كھ حاكى: اما آنچھ نفس قضیھ است   

آیھ تطھیر در خانھ ام سلمھ نازل شده است و در آن ھنگاماست   
، حضرت صدیقھ ، امیرالمؤ منین ، و حسنین صلوات هللا علیھم حضور)ص (رسول اكرم   

 داشتھ اند، جناب ام سلمھ خودش از رسول اكرم صلى هللا علیھ و آلھ تقاضا مى كند كھ
ان رسالت قرار گیرم ؟ حضرتمن نیز بھ جمع شما داخل بشوم و تحت كسا نزد شما خاند  

چون این آیھ مخصوص است بھ) وانت فى خیر(نھ ، تو داخل نشو : او را نھى كرد و فرمود  
 . ما پنج تن
 نام جماعتى از صحابھ كھ شان نزول این آیھ را بھ ھمین ترتیب
 :نقل كرده اند و روایات آنھا متواتر است بھ این شرح مى باشد

عمر بن ابوسلمھ -ابوسعید خدرى  - ابن عباس  -مالك انس بن  -سعدبن ابى وقاص   - 
ابوھریره -ام سلمھ  -عایشھ  - ابوحمرا ھالل  -عبدهللا بن جعفر  -واصلة بن اسقع   - 

مقداد بن اسود -ابوبرزه اسلمى  -حبیره  -جعفربن حبان  -ابوطفیل  -معقل بن یسار  . 
ھم راى و ھم سخن ھستند كھ آیھروایاتى كھ صحابھ مذكور نقل كرده اند، در این موضوع   

 نازل شده ، و فقط درشان پنج تن بوده است و ھیچیك ((ام سملھ  )) شریھ تطھیر در خانھ
غیر از حضرات. داخل این قضیھ نیست ، و این مطلب از مسلمات است ) ص (از زنان پیغمبر  

اینكھ نفر دیگر نیز این روایت را بھ ھمان ترتیب و با ذكر 300صحابھ ، تقریبا   
 بوده است ، ((ام سملھ  )) محل نزول آیھ خانھ

نفر را كھ در قرون مختلفھ مى زیستھ اند بطور 300و ما مشخصات این . نقل كرده اند  
 . شرح داده ایم ((الغدیر  )) تقصیل در كتاب

نفر نصوصى از پیغمبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ 300تمام این   
آیھ تطھیر از حضرت پرسیده شد كھ این آیھ شریفھ درنقل كرده اند، كھ بعد از نزول   

علیھم السالم(منم ، على ، فاطمھ ، حسنین : شان كیست ؟ حضرت فرمود  ). 
 پس با توجھ بھ مطالب فوق ، جاى ھیچگونھ تردیدى نیست كھ حضرت صدیقھ زھراء
 سالم هللا علیھا نیز مشمول آیھ تطھیر است و در كلمھ
گذشتھ از اینھا، پیغمبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ. مراد مى باشد او نیز ((اھل البیت  ))  

نفر از صحابھ 9، براى اثبات و روشن شدن حقیقت امر كار بسیار جالبى كرده است كھ   
 آنرا نقل كرده اند، بھ این شرح كھ بعد از نزول این آیھ ، حضرت

، ھنگام خروج از)تا زمان وفاتش تقریبا(، ھر روز )ص (رسول   
 منزل كھ براى اقامھ نماز صبح بھ مسجد تشریف مى برد،
 :قبل از نماز بھ در خانھ حضرت صدیقھ سالم هللا علیھا مى آمد و مى فرمود
 السالم علیكم یا اھل البیت ، انما یرید هللا لیذھب عنكم الرجس ))
  ((اھل البیت و یطھركم تطھیرا 
راده فرموده است كھ ھر ناپاكى را از شماسالم بر شما اى اھل البیت ، بدرستیكھ خدا ا ))  
 . ((خاندان نبوت دور گرداند و شما را پاك و منزه نماید 

من شش ماه در مدینھ بودم و این جریان را ھر روز مشاھده كردم ،: راوى دیگرى مى گوید  
من نھ ماه در مدینھ توقف كردم و ھر روز ناظر این صحنھ بودم: راوى دیگر نقل مى كند  . 

ماه در مدینھ ساكن بودم و ھر روز شاھد این روش 12من : وى دیگر اظھار مى داردرا  
بودم و این جریان تا آخرین روز زندگانى) ص (پیامبر  

 . رسول اكرم صلى هللا علیھ و آلھ ادامھ داشتھ است
 پس با توجھ بھ مطالب مذكور كامال روشن است كھ آیھ تطھیر مخصوص بوده است بھ

م هللا علیھا، و آن اشخاصى كھ در آنجا ساكن بوده اندخانھ صدیقھ سال . 
كھ بھ این روش ، بھ این استمرار، بھ این استقرار و در این) ص (حضرت رسول اكرم   

 مدت متوالى ، ھر روز بر در خانھ زھرا سالم هللا علیھا مى آمد، منظورش این بوده است كھ



روز نشنیده است امروز بشنود، و اگراگر كسى سخنان آموزنده و تعیین كننده او را دی  
 ......امروز نشد فردا، و اگر فردا نشد، روزھاى دیگر
 ھمھ صحابھ ، چھ آنانكھ در مدینھ حضور داشتند، و چھ مسافرینى كھ وارد شھر مى
 شدند، از این روش رسول اكرم صلى هللا علیھ و آلھ ، آگاه شدند كھ آیھ تطھیر فقط و

نازل شده است) پنج تن ) (ص (برفقط درشان خاندان پیغم  . 
ص(آیھ تطھیر و گفتار زنان پیامبر اكرم   ) 

در مورد آیھ تطھیر ادعائى كرده است یا) ص (اینك بررسى اینكھ آیا از ھمسران پیغمبر  
، از جملھ)ص (نھ ؟ در این مورد شیعیان روایاتى از زنان پیغمبر   ((ام سلمھ  )) 

ضرت عامھ نیز صحیح و معتبر شمرده اندنقل كرده اند كھ آن احادیث را ح . 
مى باشد، این است كھ جناب) شیعھ و سنى (یكى از آن روایات كھ مورد قبول فریقین   

پرسیدم كھ این آیھ تطھیر درشان كیست ؟) ص (من از پیغمبر: مى فرماید ((ام سلمھ  ))  
درباره من ، على ، فاطمھ ، حسنین است و تھم: حضرت فرمود  

مشمول این آیھ نیستم ، ما ھمسران نبى ، مورد خطاب این قضیھ. آیھ نیستى مشمول این   
بود،) ص (نیستیم ، و كامال واضح است كھ اگر آیھ شریفھ تطھیر درباره زنان پیغمیر  

 آنرا بر پیشانى جمل مى نوشد و غوغائى بر پا مى كرد، در ((عایشھ  )) جناب
رگز چنین ادعائى نكرده اند كھ این آیھھ) ص (صورتیكھ ھیچیك از ھمسران رسول اكرم   

 . درشان آنان بوده است
ع(و حضرت زھراء) ع (آیھ تطھیر و گفتار ائمھ اطھار  ) 

ع(، حسین بن على )ع (، حضرت صدیقھ سالم هللا علیھا، حسن بن على )ع (امیرالمؤ منین   )، 
بت شمارىحضرت سجاد، حضرت باقر، و حضرت صادق علیھم السالم ھمگى در ھنگام منق  

 .بھ این آیھ استناد و احتجاج كرده و برھان سخن خویش قرار داده اند
در) ع (امیرالمؤ منین   براى اثبات گفتار خود بھ این آیھ احتجاج و استنشاد ((یوم الدار  )) 

 نموده است كھ آیا آیھ تطھیر در مورد ما نیست ؟ و تمامى صحابھ و تابعین ، ضمن
بلى ، این آیھ درشان شماست ، و این مطلب از: رض كرده اندقبول اظھارات آن حضرت ع  

 . مسلمات است
 آیھ تطھیر و گفتار صحابھ
 ھمانطوریكھ در قسمت اول این بخش اشاره شد، تمام صحابھ و تابعین در این مطلب ھم
 راى و ھم سخن ھستند كھ آیھ تطھیر درشان پنج تن است و از آنان كسى كھ مخالف این

فقط و فقطعقیده است ،   از او ((سیاق  )) است كھ داستان ((عكرمھ  )) 
 . نقل شده است
 آیھ تطھیر و رجال تفسیر و حدیث
 علماء و رجال تفسیر و حدیث پس از بررسى روایات مذكور، ھمگى ، متفق
 اعتبار ندارد، و این ((عكرمھ  )) القول و ھم عقیده اند كھ سند
ستو برھان صحیحى نی ((سیاق  )) استدالل  . 
 بھ مالحظھ این كھ ضمائر آیھ شریفھ تطھیر ھمھ مذكر است و ضمائر دو آیھ

بنابراین سیاق آیھ تطھیر كھ در وسط آن دو آیھ است. قبل و بعد آن مؤ نث مى باشد  
ص(عوض شده ، و تغییر كرده است در نتیجھ نمى شود كھ مربوط بھ ھمسران پیغمبر  ) 

نبود، ھمین یك) ع (ت دیگرى درشان زھراى اطھر بوده باشد، و اگر جز آیھ تطھیر منقب  
 آیھ برھانى است كافى و نشانگر اینكھ حضرت صدیقھ سالم هللا علیھا معصومھ است ،
 . و عصمت از جملھ شئون و مناصب والیت است ، و ما، غیر ولى كھ معصوم باشد سراغ نداریم

ت ، یا پیغمبر است ، یا اماماز ابتداى خلقت ، آدم تا آخر، ھر كسى كھ معصوم است ولى اس  
 . است ، و یا صدیق است كھ حضرت صدیقھ سالم هللا علیھا نیز یكى از آنان است
 آیھ دوم :
 فقل تعالوا ابنائنا و ابنائكم و نسائنا و نسائكم و انفسنا و انفسكم ثم ))
  ((نبتھل فنجعل لعنة هللا على الكاذبین 
ا با فرزندان و زنان خود با ھم با مباھلھ بربیائید ما و شم) اى پیامبر(پس بگو  ))  



تا دروغگویان را بھ لعن و عذاب خدا گرفتار) یعنى در حق یكدیگر نفرین كنیم (خیزیم   
 . ((سازیم 
 این آیھ بطور صریح و آشكارا ندا مى كند بر اینكھ پیغمبر اكرم صلى هللا علیھ وآلھ

صدیقھ سالم هللا علیھا نیز در اینھنگامى كھ با نصاراى نجران مباھلھ فرمود، حضرت   
 مورد شركت داشت ، و او وجود مقدسى است كھ میان چھار معصوم دیگر در آیھ مباھلھ قرار

و) پیغمبر ص و على ع (انفسنا : و دو معصوم ) حسنین ع (ابنانا : گرفتھ است ، دو معصوم   
وجود مقدس ، و با توجھ ما بین آنھا، كھ از نساء منحصر است بھ این: نسائنا: یك معصومھ   

با نصاراى نجران یك كار عادى نیست ، و) ابتھال و نفرین كردن (بھ این مطلب كھ مباھلھ   
 با زن و مرد عادى نمى توان اقدام بھ مباھلھ كرد و طرف
 مقابل را مغلوب و رسوا نمود، بلكھ صالحیت اقدام بھ چین امر خطیرى را افراد مقدس و

كھ مورد نظر مرحمت حضرت حق تبارك و تعالى بوده باشند، و شایستھ اى دارا ھستند  
 حضرت صدیقھ سالم هللا علیھا نیز یكى از آن شخصیتھائى است كھ
 . مشمول این آیھ شریفھ است و این از مسلمات است
 آیھ سوم :
  ((فتلقى آدم من ربھ كلمات فتاب علیھ  ))
مات را فرا گرفت و آن كلمات رااز حضرت حق تبارك و تعالى كل) ع (پس حضرت آدم  ))  

توبھ خویش قرار داد ) قبول (وسیلھ   درباره این آیھ احادیثى ((
 نقل شده است كھ بسیار فوق العاده است ، و با توجھ بھ آیھ مذكور و این روایات ،
 انسان مى تواند بخوبى درك نماید كھ حضرت صدیقھ سالم هللا علیھا علت خلقت است

جھان مى باشد، یعنى ھمانطور كھ  رینش و یكى از اسباب آف  
، امیرالمؤ منین و حسنین علیھم السالم سبب خلقتند، حضرت صدیقھ سالم)ص (رسول اكرم   

 هللا علیھا نیز یكى از علل آفرینش است ، و معقول نیست كسى علت خلقت باشد و والیت
 .نداشتھ باشد

سالم هللا علیھا و دیگرى از جناب ابندر این باره دو روایت ، یكى از جناب امیرالمؤ منین   
است و جمعى از حفاظ عامھ آن) ع (روایتى كھ از وجود مقدس امیرالمؤ منین : عباس نقل مى كنم   

 : را ذكر كرده اند چنین است
 فتلقى آدم من ربھ )) : سالت النبى صلى هللا علیھ وآلھ قول هللا تعالى ))
حتى بعث هللا الیھ... بط آدم بالھند، و حوا بجدة ان هللا اھ: فقال  ((كلمات فتاب علیھ   

یا آدم الم اخلقك بیدى ؟، المانفخ فیك من روحى ؟،: جبرئیل و قال  ... 
و ما یمنعنى من البكاء و قد اخرجت من جوار الرحمان: فما ھذا لبكاء؟، قال : قال بلى ، قال   

ذنبك ، فعلیك بھوالء الكلمات فان هللا قابل تویتك و غافر: قال  .  
اللھم انى اسالك بحق محمد و آل محمد، سبحانك ال الھ اال انت عملت سوءا و ظلمت: قل یا آدم   

  ((نفسى فاغفرلى ، انك انت الغفور الرحیم ، فھوالء الكلمات التى تلقى آدم 
معناى آیھ شریفھ) ص (از پیغمبر اكرم : امیرالمؤ منین سالم هللا علیھا مى فرماید ))  ((  
لقى آدم من بھ كلمات فتاب علیھ فت ))  را سؤ ((

ھنگامى كھ خداى تعال ، آدم را در ھند، و حوا را در جده فرود آورد: ال كردم ، فرمود .... 
( تا اینكھ خداى تعالى) حضرت آدم مدتھا گذشت كھ اشك غم بر چھره مى ریخت   
 :جبرئیل را نازل كرد و فرمود

م نیافریدم ؟ آیا از روح بر تو ندمیدم ؟ و مالئك راخود) قدرت (یا آدم ، آیا من ترا بدست   
 بھ سجده كردن بر تو فرمان ندادم ؟ و حوا كنیز خود را بھ تو تزویج نكردم ؟

تو از چیست ؟ عرض كرد) مداوم (پس این گریھ : بلى ، خطاب آمد: حضرت آدم عرض كرد : 
اینك: داى تعالى فرمودخ. خدایا، چرا گریھ نكنم ، كھ از جوار رحمت تو رانده شده ام   

 فراگیر این كلمات را كھ بھ وسیلھ آن ، خدا توبھ ترا
خدایا، پاك و منزھى تو، نیست خدائى جز: قبول مى كند و گناھت را مى بخشد، بگو یا آدم   

 تو، بد كردم و بخود ستم روا داشتم ، پس بھ حق محمد و
در) ص (پیامبر اكرم . مھربان آل محمد، مرا ببخش ، بدرستیكھ این توئى بسیار بخشنده   



این است آن كلماتى كھ خداى تعالى بھ حضرت آدم آموختھ است ،: پایان سخن فرمود  
 گوئى خداى تعالى حضرت آدم را با این كلمات تسلى داده است ، كھ اگر از جوار رحمت من

واردور شده اى ، اینكھ ارزش فراگرفتن این كلمات گرانقدر، عوض ، ھم سن و برابر ج  
روایت. رحمان و ھم تراز فردوس و جنان است ، و جبران آن نعمتى كھ از آن محروم شده اى   

ص(از پغمبر اكرم   دیگرى در ھمین موضوع جناب ابن عباس   ) 
 :نقل مى كند كھ آن حضرت فرمود
الحمدr رب: لما خلق هللا عزوجل آدم ، و نفخ فیھ من روحھ عطس ، فالھمھ هللا  ))  

فقال لھ ربھ یرحمك ربك ، فلما سجد لھ المالئكھ تداخلھ العجب ،.  العالمین  
یا رب خلقت خلقا احب الیك منى ؟ فلم یجب ، ثم: فقال   

 قال الثانیھ ، فلم یجب ، ثم قال الثالثة ، فلم یجب ثم
نعم ، و لوالھم ما خلقتك ،: قال هللا عزول لھ   

ئكة الحجب ، آن ارفعوا الحجب فلمایا رب ارنیھم ، فاوحى هللا تعالى الى مال: فقال   
 رفعت الحجب ، اذا آدم بخمسة اشباح قدام العرش ،

یا آدم ھذا محمد نبى ، و ھذا على امیرالمؤ منین ابن عم النبى: فقال یا رب من ھوالء؟ قال   
 ووصیھ ، و ھذه فاطمة انبة نببى ، و ھذآن الحسن والحسین انبا على و ولدا نببى ، ثم

فلما اقترف الخطیئھ. م ھم ولدك ففرح بذلك یا آد: قال   
یا رب اسالك بحق محمد و على و فاطمة والحسن والحسین لما غفرت لى فغفرهللا لھ: قال   

 فلما ھبط ((فتلقى آدم من ربھ كلمات فتاب علیھ  )) : بھذا فھذا الذى قال هللا عزوجل
 محمد )) الى االرض ، صاق خاتما، فنقش علیھ

ى امیرالمؤ منین رسول هللا و عل   ((و یكنى آدم بابى محمد  ((
را آفرید، حضرت آدم عطسھ كرد و با الھام خدائى) ع (بعد از آنكھ خداى عالى آدم   

خداى تعالى در جواب فرمود. گفت  ((الحمدr رب العالمین  ))  رحمت ((یرحمك ربك  )) 
شدخوشا، آن بشرى كھ جواب عطسھ اش خطاب الھى با(خدا بر تو باد  ). 

 ھنگامیكھ فرشتگان بر حضرت آدم سجده كردند، تكبر بھ او راه یافت و در حالكیھ بر
پروردگارا، آیا مخلوقى كھ نزد تو محبوبتر از من باشد،: خود مى بالید عرض كرد  

 آفریده اى ؟ و این سؤ ال را سھ بار تكرار كرد و ھر سھ بار بى جواب ماند، دفعھ
خود را بازگو كرد، متوجھ گردید كھ سؤپرسش ) ع (سوم كھ حضرت آدم   

 :ال بى پاسخ او، سخن بجائى نبوده است ، آنگاه از جانب پروردگار خطاب آمد
 بلى ، یا آدم مخلوقاتى از تو محبوبتر دارم ، كھ اگر آنھا بوجود نمى آمدند، ترا نیز
 .نمى آفرید

پروردگارا آنھا را بھ من نشان بده: عرض كرد  . 
پرده ھا را كنار بزنید: ى تعالى بھ فرشتگان حاجب درگاه الھى وحى شددر آن ھنگام خدا  

( آفریننده جھان ، در پشت پرده غیب موجوداتى دارد كھ سبب تربیت آدم و اوالد آدمند. بلى  ). 
 چون حجابھا برداشتھ شد، از پشت پرده غیب ، پنج شبح ظاھر شدند كھ در پیشگاه عرش
 .ایستاده بودند

پیامبر من ، این على امیرالمؤ منین پسر عم او، این فاطمھ دخترش و این دو،این : خطاب آمد  
و پس از معرفى نامھاى آنھا، خدا. حسن و حسین ، پسر آن على ، فرزندان پیامبر من ھستند  

یا آدم ، اینان مقام اول را دارا ھستند و درجاتشان بسیار عالى است ، و مرتبھ: تعالى فرمود  
االى اینھا مى باشدتو تالى مقام و و . 

 :و بعدھا وقتى كھ حضرت آدم مرتكب و مبتالى آن ترك اولى شد، عرض كرد
 پروردگارا، از تو مسئلت دارم كھ بھ حق محمد، و على ، و فاطمھ ، و حسن و حسین از خطاى
 من درگذرى ، پس دعایش مستجاب شد و مشمول عفو و آمرزش خداى تعالى قرار گرفت و

پس آدم كلماتى از پروردگارش فرا: یھ شریفھ كھ خدا مى فرمایداین است معناى آ  
 گرفت كھ بھ وسیلھ آن كلمات توبھ او مورد
 .قبول واقع گردید

فرمود) ص (ابن عباس ، سپس روایت را چنین ادامھ مى دھد كھ پیغمبر : 



یامبربر زمین فرود آمد، انگشترى براى خود ساخت كھ نقش آن نام مبارك پ) ع (ھنگامیكھ آدم   
) ((ابى محمد  )) بود، و ((محمد رسول هللا  )) اعظم كنیھ او شد) پدر محمد ص  . 
است بھ سند خودش از ابن عباس) سنى (كھ یكى از بزرگان عامھ  ((حاف ابن النجار  ))  
 :روایت مى كند
 سالت رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ عن الكمات التى تلیھا آدم من ربھ ))

سال بحق محمد، و على ، و فاطمة ، والحسن والحسین اال تبت على فتاب:  فتاب علیھ ، قال  
  ((هللا علیھ تبارك و تعالى 
آیا آن كلمات كھ حضرت آدم از: از پیغمبر اكرم صلى هللا علیھ وآلھ سوال كردم  ))  
 پروردگار خود فرا گرفت و بھ وسیلھ آن توبھ او مورد

با این كلمات از خدا درخواست كرد كھ) ع (م آد: قبول واقع شد چیست ؟، حضرت فرمود  
 :توبھ او را بپذیرد
 بھ حق محمد، على ، فاطمھ ، حسن و حسین ، توبھ مرا ))
 . پس خداى تبارك و تعالى توبھ او را پذیرفت ((قبول فرما 
 حافظ كبیر دارقطنى )) از ((بدخشانى  ))،  ((درالمنثور  )) در ((سیوطى  )) این روایت را
ازو  ((  در مناقبش ، با ذكر سند ((ابن مغازلى  )) و ((ابن النجار  )) 
 نقل كرده اند، و با توجھ بھ مطالبى كھ گفتھ شد از این آیھ ھم استفاده مى شود كھ
 . بوده است ((ولیة هللا  )) وجود مقدس حضرت صدیقھ سالم هللا علیھا سبب خلقت عالم و
 آیھ چھارم :
كلمات فاتمھن واذا بتلى ابراھیم ربھ  )) ))  
 ھنگامى كھ پروردگار حضرت ابراھیم را با كلماتى امتحان فرمود و آن كلمات را تمام ))
 ھمانطوریكھ در آیھ قبل گفتھ شد كھ مقصود از كلمات چیست ، در این آیھ نیز مراد از ((كرد 

، امیرالمؤ منین ، حضرت صدیقھ و حسنین سالم هللا)ص (كلمات عبارتند از رسول اكرم   
 . علیھم
 یكى از بزرگان صحابھ حضرت صادق سالم هللا علیھ ((مفضل بن عمر  )) در این باره
 ، كھ حكیم ، فیلسوف و فقیھى فوق العاده است ، روایتى از آن حضرت
 :نقل مى كند و مى گوید
 ما ھذه الكلمات ؟ ((و اذا بتلى ابراھیم ربھ بكلمات فاتمھن  )) قول هللا عزوجل

لمات التى تلقیھا آدم من ربھ فتاب علیھ ، و ھو انھقال ھى الك  
اسالك بحق محمد و على و فاطمھ والحسن والحسین اال تبت على ، فتاب هللا علیھ ،: قال   

یا بن رسول هللا فما یعنى: قلت لھ . انھ ھو التواب الرحیم   
ما تسعة من ولداتمھن الى القائم اثنى عشر اما: ؟ قال یعنى  ((فاتمھن  )) : عزوجل بقولھ  
  ((الحسین علیھم السالم 

را) واذا بتلى ابراھیم ربھ بكلمات (از حضرت صادق سالم هللا علیھ معنى آیھ شریفھ   
 :پرسیدم كھ مقصود خداى تعالى از این كلمات چیست ؟ فرمود
 این كلمات ، ھمان كلمات است كھ حضرت آدم ، از خداى تعالى فرا گرفت و چنین عرض
 :كرد
وردگارا، بھ حق محمد، على ، فاطمھ ، حسن و حسین از تو درخواست مى نمایم كھپر ))  
 توبھ مرا بپذیرى ، پس توبھ اش مورد قبول واقع گردید، بدرستیكھ خدا، بسیار
  ((توبھ پذیر و مھربان است 
پرسیدم مقصود خداى تعالى از) ع (مى گوید، سپس از حضرت صادق  ((مفل بن عم   
( آیھ چیست ، فرمود در این) اتمھن  : 

تا قائم) ع (یعنى نام نھ امام اگر دیگر از اوالد حسین بن على   
را بھ پنج تن محلق نمود لذا كلماتى كھ حضرت ابراھیم بھ وسیلھ آنھا) ع (آل محمد  

فرا گرفت) ع (آزموده شد، جامع تر، باالتر، عالى تر، از كلماتى است كھ حضرت آدم   
. 

حضرت صادق سالم هللا علیھ ، در رواتى مى فرمایداین كلمات ھمان است كھ   نحن )) :



چھارده معصوم. یعنى مائیم آن كلمات كھ خدا در قرآن بھ آنھا اشاره مى فرماید ((الكلمات   
( را از این جھت) ع   نامیده اند كھ نامھاى آنھا در عرش نوشتھ شده است و ھمچنین ((كلمھ  )) 

ر بر شانھ آنان نقش بستھ است یك بار در رحم مادربھ مالحظھ آن كلمھ اى است كھ دوبا  
 . و بار دوم بعد از والدت
 ھنگامى كھ نطفھ امام سالم هللا علیھ منعقد مى شود، بعد از دمیده شدن روح ، بر دوش او
 :نوشتھ مى شود
  ((و تمت كلمة صدقا و عدال، ال مبدل لكماتھ  ))
داز روى راستى و عدالت كلمھ پرورگارت بھ ح ))  
 وقتى كھ امام سالم هللا ((كمال رسید، ھیچكس تبدیل و تغییر كلمات خدائى نتواند كرد 
 علیھ از مادر متولد مى شود، آنگاه نیز بر شانھ چپش آیھ مذكور نقش مى بندد و درباره
 :این كلمات است كھ حضرت ولى عصر سالم هللا علیھ در دعاى رجبیھ اش مى فرماید
ا اال انھم عبادك و خلقك فتقھا و رتقھا بیدك ، بدوھا منك وال فرق بینك و بینھ ))  
  (( ...عودھا الیك ، اعضاد و اشھاد و مناة و ادواد و حفظة و رواد
 نامیده شوند، و انبیاء بھ ((كلمات الھى  ))ھرگز امكان ندارد اشخاص كھ در منطق وحى ، 

و حضرت صدیقھ سالم هللاآنان متوسل شده باشند، ولى خودشان عارى از والیت باشند،   
آنھا را بھ حضرت آدم ،) معرفت (علیھا نیز داخل این كلمات است ، جزء این كلمات است كھ   

 بھ حضرت موسى ، بھ حضرت عیسى و سایر انبیاء آموختھ اند، و ھمھ انبیاء بھ آنان
 متوسل شده اند و باز تكرار مى كنیم ، ھرگز
 باشد، و انبیا بھ او ((كملة هللا  )) معقول نیست كھ كسى

لذا این آیھ ھم از آیاتى است كھ مى توان از. توسل كنند، ولى مقام والیت نداشتھ باشد  
 .آن را اثبات مقام والیت حضرت صدیقھ سالم هللا علیھا استفاده كرد
 آیھ پنجم:
  ((قل ال اسئكم علیھ اجرا اال المودة فى القربى  ))
رسالتم ، پاداشى از شما نمى خواھم ، مگر مودت با من براى انجام) اى پیامبر(بگو  ))  
 . ((خویشان نزدیكم 
 پیغمبر اكرم صلى هللا علیھ وآلھ ، اجر رسالت خودش را، از طرف حضرت حق تبارك و
 تعالى ، مودت نزدیكان خویش اعالم مى دارد، یعنى فقط مودت خویشان حضرت

ى دانسترسول اكرم را مى توان اجر و مزد رسالت عظماى احمد  . 
 درباره این آیھ بادى بھ طور تفصیل بحث و بررسى كرد تا روشن شود كھ آیا این آیھ
 شریفھ درشان كیست ؟ و این مودت ارزنده ، مودت چھ كسانى است و مقدار و اندازه آن چگونھ
 . است ؟ مودتى كھ ھم سنگ ، ھم كفھ ، و ھم وزن اجر رسالت محمدى است

و جمیع مسلمین ، این آیھ در شان) سنى شیعھ و (بھ اجمع فریقین   
على ، فاطمھ ، حسن و حسین سالم هللا علیھم: اھل بیت عصمت و قداست نازل شده است یعنى   . 

 احمد بن حنبل ))
 حافظ طبرانى )) - ((حافظ این ابى حاتم  )) - ((حافظ ابن منذر  )) - ((مناقب  )) در ((
ى مفسر واحد )) - ((حافظ ابن مردویھ  )) - ((  حافظ ابراھیم )) - ((ثعلبى مفسر  )) - ((
 روایت مى كند كھ ((ابن عباس  )) از ((فقیھ ابن المغازلى  )) و - ((بقوى مفسر  )) - ((
 :مى فرماید
 لما نزلت ھذه االیھ ، قبل یا رسول هللا من قرابنك ، ھوالء الذین وجبت علینا ))

على و فاطمھ وابناھما : مودتھم فقال ، ))  
سؤ) ص (بعد از نزول این آیھ از پیامبر اكرم  ))  

خویشان نزدیك تو كھ مودت آنان بر ما واجب است ، چھ كسانى ھستند؟ حضرت در: ال شد  
 :جواب فرمود

حسن و حسین ع(، و دو فرزند آنھا )ع (، فاطمھ )ع (على   ). 
 - ((حموینى  )) - ((كشاف  )) در ((زمخشرى  )) - ((ذخایر  )) در ((محب الدین طبرى  ))
 مطالب )) در ((ابن طلحھ شافعى  )) - در تفسیرش ((نیشابورى  )) - ((راید  )) در



 در ((ابوحیان  )) - در تفسیرش ((ابوسعید  )) - ( در تفسیرش ((رازى  )) - ((السئول 
 ابن صباغ )) - ((مجمع  )) در ((حافظ ھیثمى  )) - در تفسیرش ((نسفى  )) - تفسیرش
 نیز روایت - ((كفایة الطالب  )) در ((حافظ گنجى  )) - ((فصول  )) در ((مالكى 
 .مذكور را ذكر كرده اند
 :مى فرماید ((المواھب اللدنیھ  )) در ((قسطالنى  ))
 الزم هللا مودة قرباة كافة و بریتھ و فرض محبة جملھ ))

ا اال المودة فى القربىقال ال اسالكم علیھ اجر: فقال تعالى . اھل بیتھ المعظم و ذریتھ   
))  
را بر ھمگان واجب كرده است و درباره) ص (خداى تعالى مودت خویشان نزدیك پیامبر ))  
 :وجوب محبت اھل بیت معظم حضرت رسول او ذریھ اوست كھ خدا مى فرماید
 بگو اى پیامبر، در مقابل انجام رسالتم از شما مزدى نمى خواھم بھ جز مودت خویشان

وایت مذكور رانزدیكم ، ر  در ((ابن حجر  )) - ((شرح المواھب  )) در ((زرقانى  )) 
 در ((شبلنجى  )) - ((اتحاف  )) و در ((احاءالمیت  )) در ((سیوطى  )) - ((صواعق  ))
 .ذكر كرده اند ((اسعاف الراغبین  )) در ((صبان  )) و - ((نوراالبصار  ))
هللا مال حافظ ابوعبد )) در این موضوع روایت دیگرى  در سیره اش ((
 :نقل كرده است كھ مى فرماید
آن هللا جعل اجرى علیكم المودة فى: آن رسول هللا قال  ))  
 . ((اھل بیتى و انى سائلكم غدا عنھم 
را كھ بر عھده شماست) رسالتم (بدرستكیھ خداى تعالى مزد : رسول خدا فرمود ))  

روز قیامت نسبت بھ این مودت از شما مودت خویشان نزدیكم قرار داده است ، و من در  
 بازخواست خواھم كرد، یعنى آنچھ در روز قیامت ھمھ در

است كھ از جملھ والیت حضرت) ع (مقابل آن مسئول ھستند، عبارت از والیت چھارده معصوم   
 . صدیقھ سالم هللا علیھاست
 :روایت دیگرى از جابر بن عبدهللا نقل شده است كھ مى فرماید
یا محمد، اعرض على االسالم: اعرابى الى النبى و قال جاء  ))  . 

تشھد آن اال الھ اال هللا وحده ال شریك لھ و آن محمدا عبده و رسولھ ،: فقال   
تسالنى علیھ اجرا؟ ال، اال المودة فى القربى ،: قال   

  یحبھات ، ابایعك ، فعلى من ال یحبك و ال: قال . قرابتى او قرابتك ؟ قال قرابتى : قال 
آمین: قرابتك لعنة هللا ، فقال النبى صلى هللا علیھ وآلھ   . ))  

اسالم را بھ) ص (یا محمد: و عرض كرد) ص (یك عرب بایده نشین آمد حضور پیامبر اكرم   
، بنده و)ص (شھادت بده یكتائى خداى تعالى ، و اینكھ محمد: من عرضھ بدار، فرمود  

 . فرستاده اوست
رسول هللا در مقابل این رسالت كھ مرا ھدایت فرمودند آیا از من یا: اعرابى عرض كرد  

 مزدى ھم مى خواھید؟
نھ ، بجز مودت خویشان نزدیك ، كھ اجر رسالت من است: پیامبر فرمود  . 

خویشان نزدیك خودم را دوست بدارم یا خویشان ترا یا: اعرابى گفت   
 رسول هللا ؟

خویشان نزدیك مرا: پیامبر فرمود . 
یا رسول الھ اینك دستت را بدست من بده ، تا براى دوستى تو و: ى عرض كرداعراب  

 .نزدیكانت با تو بیعت كنم ، خدا لعنت كند كسى را كھ تو را و خویشان ترا دوست ندارد
پس ھر كس ایمان و اعتقاد بھ والیت و مودت: بھ این دعاى او آمین فرمود) ص (پیامبر اكرم   

، و)ص (یھا نداشتھ باشد نفرین شده است بھ زبان پیامبرحضرت صدیقھ سالم هللا عل  
 شواھد )) در ((حاكم حسكانى  )) ، و ((ابن عساكر  )) ، و ((طبرى  )) در روایت دیگرى
  ((ابى امامھ باھلى  )) بھ چند طریق از ((التنزیل 
 :نقل كرده اند كھ حضرت پیغمبر اكرم صلى هللا علیھ وآلھ فرمود

بیاء من اشجار شتى و خلقنى من شجرة واحدة ، فنا اصلھا، و على فرعھا وآن هللا خلق االن  



و من زاع عنھا ھوى. فاطمة لقاحھا، والحسن والحسین ثمرھا تعلق بغصن من اعصانھانجى ،  
 ولو آن عبدا عبدهللا بین الصفا و المروة الف عام ثم عام ثم الف عام ثم لم یدرك

لنار ثم تلىصحبتنا، اكبھ هللا على منخریھ فى ا  : 
  ((قل ال اسالكم علیھ اجرا اال المودة فى القربى 
 بدرستیكھ خداى تعالى نھال وجود پیامبر آن را متفاوت متفرق آفرید، ولى درخت وجود من را

من خود. جداگانھ ، واحد، و منحصربفرد خلق فرمود  
 استقالل دارم ، كسى در اصالت وجود من شریك من نیست ، من

مایھ بارورى آن(لقاح ) ع (، ساقتھ آن ، فاطمھ )سالم هللا علیھ (م ، على اصل آن درخت  ) 
میوه ھاى درخت وجود من ھستند، ھر كس شاخھ اى از شاخھ ھاى آن درخت) ع (و حسین ) ع (و حسن   

 را دستاویز خود كند نجات یافتھ است و ھر كس از آن دور شود بھ گمراھى افتد و اگر
سھ ھزار سال بین صفا و مروه خدا را عبادت كند ولى صحبت ما بنده اى از بندگان خدا  

 پنج تن را درك نكرده باشد خداى تعالى او را بھ رو در آتش افكند، سپس پیامبر اكرم
( این آیھ را تالوت فرمود) ص  : 
  ((قل ال اسالكم علیھ اجرا اال المودة فى القربى  ))

، مسلمانى ، مقدسى كھ بھ خدا و پیامبر اوبنابراین ، اگر بشرى ، بنده خدائى ، موحدى   
 معتقد باشد، و خدا را عبادت كند، نھ اینكھ بت پرستى نماید، كجا عبادت كند؟، بین صفا و
 مروه ، نھ در مكان گناه آلوده اى ، بھ مدت عبادت كند؟ سھ ھزار

لیھاسال ؛ لیكن بھ والیت پنج تن در نتیجھ بھ والیت حضرت صدیقھ زھراء سالم هللا ع  
 ایمان و اعتقاد نداشتھ باشد، عبادت او بھ حساب نخواھد آمد و مورد

این مودت ، ھمان است كھ در آیھ. قبول واقع نخواھد شد و جاى او در آتش دوزخ است   
 :عنوآن شده است كھ خداى مى فرماید ((حسنھ  )) شریفھ دیگر بنام
  ((و من یفترف حسنھ نزد لھ حسنا  ))
بخیرى را براى او مى افزائیم ) عاقبت (را بدست آورد، ما  ھر كس حسنھ اى ))  كھ مراد ((
 . از حسنھ در اینجا مودت است
 روایت مى كنند كھ مراد از ((ابن عباس  )) از ((و ابوحاتم  ((احمد بن حنبل  )) چنان كھ
است) ص (در آیھ مذكور مودت آل محمد ((حسنھ  ))  . 
كتابدر  ((حافظ ابوالشیخ ابن حبان  ))  روایتى از ((واحدى  )) از ((الثواب  )) 
 :امیرالمؤ منین سالم هللا علیھ نقل مى كنند آن حضرت فرمود
 : فینا آل حم آیھ ال یحفظ مودتنا اال كل مومن ، ثم قرا امیرالمؤ منین سالم هللا علیھ ))
  ((قل ال اسالكم علیھ اجرا اال المودة فى القربى 

است ، و مودت ما را نگھدارى نمى كند، مگر) آل حم (شان ما در قرآن آیھ اى است كھ در  
را محافظت نكند مؤ من نیست ، و از او) ص (یعنى ھر كس مودت آل محمد. (كسى كھ مؤ من است   

و سپس امیرالمؤ منین سالم هللا علیھ آیھ) سلب ایمان مى شود  : 
  ((قل ال اسالكم علیھ اجرا اال المودة فى القربى  ))

در نتیجھ ھر كس بھ والیت فاطمھ سالم هللا علیھا ایمان نداشتھ باشد،. ئت فرمودرا قرا  
نیست) بھ اعتقادات اسالمى (مؤ من   . 

 در آن روز كھ امیرالمؤ منین سالم هللا علیھ شھید شد، حسن بن على سالم هللا علیھ خطبھ
از جملھ فرمود را بر شمرد، و) ع (اى انشاد كرد و در آن خطبھ فضایل امیرالمؤ منین  : 

 ایھا الناس ، لقد فارقكم رجل ما سبقھ اال ولون یدركھ اال خرون ، لقد كان ))
 رسول هللا یغطیھ الرایھ فیقاتل جبرئیل عن یمینھ و
 میكائیل عن یساره فما یرجع حتى یفتح هللا علیھ ، و لقد قبضھ هللا فى اللیلد التى

لتى عرج فیھا بروح عیسى بنقبض فیھا وصى موسى و عرج بروحھ فى اللیلة ا  
ثم. ایھا الناس ، من عرفنى فقد عرفنى و من لم یعرفنى فانا الحسن بن محمد... مریم   

ثم اخذ فى. و اتبعت ملة آبائى ابراھیم و اسحاق و یعقوب : تلى ھذه االیھ قول یوسف   
ابن الداعىكتاب هللا ، ثم قال انا ابن البشیر، وانا ابن النذیر، انا ابن النبى ، انا   

 الى هللا باذنھ ، و انا ابن السراح المنیر، و انا ابن الذى



 ارسل رحمة للعالمین و انا من اھل البیت الذین اذھب هللا عنھم الرجس و طھرھم تطھیرا و انا من
 اھل البیت الذین افترض هللا عزوجل مودتھم و والیتھم ،

اال المودة فى القربى  قل ال اسالكم علیھ اجرا: فقال فینا انزل على محمد ))  
مرتبھ(اى مردم امروز مردى را از دست داده اید كھ بھ تحقیق كسى از اولین و آخرین بھ  ))  
پرچمش را) ص (او نرسیده و از او پیشى نگرفتھ است ، ھم او بود كھ پیامبر اكرم  (  
 بدست او مى داد، و در ھنگام جنگ جبرئیل از طرف راست ، و

چپ ھم رزم و ھمیار او بودند، و ھرگز از میدان نبردى مراجعت نمى كرد مگر میكائیل از جانب  
 .اینكھ خدا بدست او پیكار را پیروزمندانھ پایان داده بود
 خدا او را در ھمان شبى كھ وصى موسى جان سپرد و عیسى بن مریم بھ آسمان عروج كرد
 .قبض روح فرمود

ست ، و اگر نمى شناسد اینكھ بدانداى مردم ، ھر كس مرا مى شناسد كھ شناختھ ا :........ 
منم فرزند پیامبرى كھ بشارت دھنده بھ رحمت ، و....... من ، حسن ، فرزند محمدم ،  

بسوى خدا دعوت مى كرد، منم فرزند) بھ اذن خدا(ترسانده از عذاب الھى بود، و مردم را   
منم از خاندانى كھ. ن است در دو جھا) خدا(چراغ نور افشان ، منم فرزند آنكسى كھ رحمت   

 خدا پلیدھا را از آنان دور گردانیده و منزه و پاكشان كرده است ، منم از آن خانواده اى كھ
 . خداى تبارك و تعالى مودت و والیت آنان را بر ھمگان واجب فرموده است
 و درشان ما اھل بیت است كھ خدا بر پیامبرش این آیھ را
 : نازل فرموده است
  (( اسالكم علیھ اجرا اال المودة فى القربى قل ال ))
 نقل كرده است و چنین ادامھ مى دھد كھ حضرت حسن سالم هللا ((حاكم زرندى  )) این روایت را
 :علیھ فرمود
 انا من اھل البیت الذین كان جبرئیل علیھ السالم ))

ى علىینزل فینا و یصعد من عندنا و انا من اھل البیت الذین افترض هللا تعال  
قل ال اسالكم علیھ اجرا اال المودة فى القربى : كل مسلم و انزل هللا فیھم  ))  

 من از خاندانى ھستم كھ جبرئیل بر ما نازل مى شد و سپس از نزد ما بر آسمان صعود مى ))
 كرد، من از خانواده اى ھستم كھ خداى تعالى مودت آنان را بر ھمھ مسلمانان واجب كرده است
( كس ادعاى مسلمانى كند، باید داراى مودتیعنى ھر   

و درشان) اھل بیت پیامبر باشد و فردى از افراد مسلمین در این مورد استثناء نشده است   
بگو اى پیامبر، من براى انجام رسالتم مزدى از شما نمى: آنھاست كھ خدا مى فرماید  

  ((خواھم ، بجز مودت خویشان نزدیكم 
مذكور و آیھما ھمان خاندانیم كھ آیھ    ((و من یفترف حسنھ نزد لھ فیھا حسنا  )) 

 درشان ما نازل شده است ، و كسب حسنھ عبارت است از بدست آوردن مودت ما
 . اھل بیت
 در ((ابوالفرج  )) - ((معجم  )) در ((حافظ طبرانى  )) - ((حافظ بزاز  )) این روایت را
 در ((ھیثمى  )) - ((نھج  )) در شرح ((ابن ابى الحدید  )) - ((مقاتل الطالبین  ))
 - ((كفایة  )) در ((حافظ گنجى  )) - ((فصول  )) در ((ابن الصباغ  )) - ((مجمع  ))
 در ((صفورى  )) - ((صواعق  )) در ((ابن حجر  )) - ((ھبیره  )) از ((حافظ نسائى  ))
حضر. كر كرده اندآنرا ذ ((رشفتة الھادى  )) در ((حضرمى  )) و - ((نزھت المجالس  ))  

در سفرش بھ دمشق بھ آیھ مودت) ع (على بن الحسین   
 :استدالل كرد و خطاب بھ یكى از روایان چنین فرمود

فقرات آل حم ؟: قال . نعم : اقرات القرآن ؟ فقال   
ما قرات: قال . قرات القرآن و لم اقرا آل حم : قال   : 

 . قل ال اسالكم علیھ اجرا اال المودة فى القربى
نعم: قال ! و انكم النتم ھم ؟: قال   . 

حضرت فرمود. بلى : آیا قرآن خوانده اى ؟ عرض كرد )) : 
چگونھ مى شود قرآن را قرائت كرده باشم و: آل حم را خوانده اى ؟ عرض كرد  



آیا آیھ: حضرت فرمود. آل حم را نخوانده باشم  من براى رسالتم) اى پیامبر(بگو  ))   
واھم مگر مودت نسبت بھ خویشان نزدیكم پاداشى از شما نمى خ  را نخوانده اى ؟ عرض ((

بلى: كرد راستى شما ھمان خانواده ھستید؟ حضرت در جواب فرمود  . 
 در ((سیوطى  )) - در تفسیرش ((ابوحیان  )) - در تفسیرش ((ثعلبى  )) این روایت را
ى رزقان )) و - ((صواعق  )) در ((ابن حجر  )) - ((درالمنثور  ))   ((شرح مواھب  )) در ((
 .ذكر كرده اند
 ، در ((عمروبن شعیب  )) ، و ((سیعد بن جبیر  )) در تفسیرش مى نویسد ((طبرى  ))

چھ كسانى ھستند، از) ص (موضوع اینكھ خویشان نزدیك پیامبر  چنین ((زمخشرى  )) 
 :نقل مى كنند
الیھ اشد وآل محمد، ھم الذین یعود امرھھم الیھ فكل من كان امرھم  ))  
 اكمل كانوا ھم اآلل ، وال شك آن فاطمد و علیا والحسن والحسین ، كان التعلق بھم و بین
 رسول هللا اشد التعلقات و ھذا كالمعلول بالنقل المتواتر وجب آن یكونوا ھم
  ((اآلل 

ع(و حسنین ) ع (، فاطمھ )ع (مسلما على : خالصھ كالم اینكھ   )، 
ضمیمھ اجر نبوت و نشان دھند والیت اوست) ع (اطمھ آل پیغمبرند و قطعا حب ف  . 

 آیھ ششم :
  ((و یطعمون الطعام على حبھ مسكینا و یتیما و اسیرا  ))
  ((انما نطعمكم لوجھ هللا ال نرید منكم جزاءا وال شكورا  ))
و مى(را بھ فقیر و یتیم و اسیر مى دھند، ) خود(، در راه دوستى خدا طعام )آنانكھ  ))  

ما فقط براى رضاى خدا بشما طعام مى دھیم و از شما ھیچ پاداشى و سپاسى ھم) ندگوی  
 از این آیھ ھم در منقبت حضرت صدیقھ زھراء سالم هللا علیھا مى توان ((نمى طلبیم 
 :استفاده كرد

است كھ یقینا حضرت صدیقھ سالم هللا) شیعھ و سنى (این موضوع ھم از مسلمات فریقین   
اشخاصى است كھ سورهعلیھا از جملھ   درشان آنھا ((ھل اتى  )) 

 نازل شده است و ھیچكس در این مطلب كھ این سوره در
و حضرت صدیقھ سالم هللا علیھا نیز یكى از آنان مى باشد(فضائیل اھل بیت است  ) 

 . ھیچگونھ اشكالى را عنوان نكرده است
 راورى آن است ، ((ابن عباس  )) ما ابتدا حدیثى را كھ

مى كنیم ، و بعد بھ بررسى سند روایت و ذكر نام راویان حدیث مى پردازیمنقل   . 
 قال ابن عباس رضى هللا عنھ آن الحسن والحسین مرضا فعادھما ))

یا ابالحسن لو نذرت على: رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ وسلم فى ناس معھ ، فقالوا  
مما بھما، آن یصوموا ثالثھ ایام فنذر على و فاطمة و فضة جاریة لھما، آن برئا. ولدك   

 ، فشفیا و ما معھم شبى فاستفرض على من شمعون الخیبرى الیھودى ثالث اصواع من شعیر
 فطحنت فاطمة صاعا و اختبزت خمسة اقراص على عددھم فوضعوھا بین ایدیھم لیفطروا،

اطعمونى. مین السالم علیكم اھل بیت محمد، مسكین من مساكین المسل: فوقف علیھم سائل فقال   
 اطعمكم هللا من موائد الجنة فاثروه و با توالم یذوقوا اال الماء و اصبحوا صیاما، فلما
 امسوا و وضعوا الطعام بین ایدیھم وقف علیھم یتیم فاثروه ، و وقف علیھم اسیر فى
 الثالثة ففعلوا مثل ذلك ، فلما اصبحوا اخذ على رضى هللا عند بیدالحسن والحسین و

الى رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ وسلم فلما ابصرھم و ھم یرتعشون اقبلوا  
و قام فانطلق معھم ،! ما اشد ما یسوءنى ما ارى یكم ؟: قال . كالفراخ من شدة الجوع   

 فراى فاطمة فى محرابھا قد التصق ظھرھا ببطنھا، و غارت عیناھا، فساءه ذلك ،
  فىخذھا یا محمد؟ ھناك هللا: فنزل جبرئیل و قال 

  (( . اھل بیتك فاقراه السورة
با جمعى از مردم بھ) ص (بیمار شدند، پیامبر) ع (حسنین : مى فرماید ((ابن عباس  ))  
 چھ خوب است براى شفاى ((ابالحسن  )) عیادت آنان آمدند برخى پیشنھاد كردند یا

آنھا بودكھ جاریھ (و فضھ ) ع (و فاطمھ ) ع (فرزندانت نذرى بنمائى ، آنگاه على  ) 



ع(شفا یافتند سھ روز روزه بگیرند ھنگامیكھ حسنین ) ع (نذر كردند كھ اگر حسنین   ) 
چیزى براى افطار موجود نبود، لذا امیرالمؤ) ع (سالمتى خود را باز یافتند در خانھ على   

 منین سالم هللا علیھ از شمعون یھودى خیبرى سھ صاع جو وام گرفت ، و فاطمھ سالم
از یك صاع آن پنج قرص نان پخت و در سفره افطار نھاد، ھنگامى كھ آماده هللا علیھا  

، مسكینى از)ص (سالم بر شما اى خاندان محمد: افطار شدند، نداى سائلى برخاست   
 مساكین مسلمین بر در خانھ شما آمده است ، اطعام كنید، خدا از مائده ھاى بھشتى شما را روزى

ر خود را ایثار كردند، و فضھ نیز تبعیت از آنان نمود وفرماید، خاندان وحى نان افطا  
 ....ھمگى شب را بدون غذا صبح كردند و جز آب چیز دیگرى بھ كامشان نرسید
 فرداى آن شب را نیز روزه گرفتند، و چون شب فرا رسید، و نان افطارشان در سفره

خود را بھ آن یتیم نھاده شد، یتیمى بر در خانھ آمد و باز، بھ ھمان ترتیب ھمگى غذاى  
روز سوم ، اسیرى از راه رسید و مطالبھ طعام كرد، بار سوم نیز آنچھ در. ایثار كردند  

از طرف خاندان پیامبر بھ آن اثر ایثار شد) قبل از افطار(سفره بود  . 
را گرفت و بھ سوى) ع (صبح روز چھارم ، على سالم هللا علیھ دست حسنین   

افتاد) ع (ھنگامیكھ چشمش بھ حسنین ) ص (، پیامبر اكرم روان گردیدند) ص (رسول خدا  
 :كھ ھمانند مرغكان از شدت گرسنگى مى لرزیدند، فرمود
 چھ سخت است براى من كھ شما را بھ این حال مى بینم ،

آمد، و او را) ع (فورا از جاى برخاست و ھمراه آنان بھ خانھ حضرت زھرا) ص (رسول خدا  
ود، اما چھ مشاھده اى ، از شدت گرسنگى بطن مباركش بھ پشتمحراب عبادتش مشاھده فرم  

بسیار) ص (از این منظره پیامبر اكرم .... چسبیده ، و چشمھایش در گودى نشستھ بود  
، مبارك)ص (بگیر یا محمد: افسرده خاطر گردید، در آن ھنگام جبرئیل فرود آمد و چنین گفت   

اتى  ھل )) باد بر تو این خاندان تو و سپس سوره   (( .را قرائت نمود ((
و عموم) سنى و شیعھ (روایت كھ نقل شد مورد تاءیید و تصدیق پیشوایان علمى حضرات   

 مسلمین مى باشد، و اینك نام دانشمندانى از اھل سنت كھ این روایت را
 :نقل كرده اند
بنمحمد - ق   ه 285حكیم ترمذى متوفاى  - ق   ه 240متوفاى  ((ابو جعفر اسكافى  ))  

حاكم ابوعبدهللا - ق   ه 328ابن عبدربھ متوفاى  -ق   ه 310جلیل طبرى متوفاى   
ابواسحاق ثعلبى -ق   ه 416حافظ ابن مردویھ متوفاى  -ق   ه 405نیشابورى متوفاى   
حافظ - ق   ه 468ابوالحسن واحدى مفسر كبیر متوفاى  -ق   ه 427مفسر كبیر متوفاى   

ابوالقاسم زمخشرى در كشاف متوفاى - ق   ه 488اى ابوعبدهللا اندلسى حمیدى متوف  
ق  ه 581حافظ ابوموسى متوفاى  -ق   ه 568اخطب خوارزمى متوفاى  - ق   ھ 538  - 

محمدبن طلحھ شافعى -ق   ه 643شرخانى متوفاى  -ق   ه 606ابوعبدهللا رازى متوفاى   
الدین عبدالحمیدعز -ق   ه 654ابوالمظفرسبط ابن جوزى متوفاى  -ق   ه 652متوفاى   

قاضى -ق   ه 658حافظ ابوعبدهللا گنجى شافعى متوفاى  -ق   ه 655متوفاى   
حافظ -ق   ه 694حافظ محب الدین طبرى متوفاى  - ق   ه 685ناصرالدین بیضاوى متوفاى   

  ه 701حافظ الدین نسفى متوفاى  -ق   ه 699ابو محمد ابوحمزه عضدى اندلسى متوفاى 
نظام الدین قمى نیشابورى مفسر معروف - ق   ه 722وئى متوفاى شیخ السالم حم -ق   

ق  ه 741عالءالدین على بن محمد خازن بغدادى متوفاى  -متوفاى قرن ھشتم ھجرى   - 
حافظ - ق   ه 852حافظ ابن حجر متوفاى  - ق   ه 756قاضى عضدالدین ایجى متوفاى   

شیخ -ق   ه 982فى متوفاى ابوسعود عمادى حن - ق   ه 911جالل الدین سیوطى متوفاى   
محمد سلیمان محفوظ -ق   ه 1173شوكائى متوفاى  - ق   ه 1137اسماعیل بروسى متوفاى   

 از علماى قرن دوازدھم ، و عالوه بر آنھا جماعتى دیگر از علماء عامھ این حدیث شریف را در
 .ذیل آیھ مذكور آورده اند
 انا عرضنا االمانھ على السوات و االرض و ))

جبال فابین ان یحملنھا و اشففن منھا و حملھا االنسان انھ كان ظلوما جھوال ال )) (( 1 ))  
 آیھ مذكور نیز از آیاتى است كھ در اثبات والیت حضرت صدیقھ سالم علیھا مى توان از
 آن استفاده كرد امانتى كھ خداى تعالى بھ آسمانھا و زمین و كوھھا عرضھ كرده است و آنھا



و امیرالمؤ منین و فاطمھ و) ص (ھ اند، و این ھمان امانت والیت پیامبر اكرم زیر بار نرفت  
 .حسنین علیھم السالم و ائمھ بعد از آنان مى باشد
 :مى گوید حضرت صادق سالم هللا علیھ فرمود ((مفضل بن عمر  ))
 آن هللا تبارك و تعالى خلق االرواح قبل االجساد بالفى عام ))

ا ارواح محمد و على و فاطمة والحسن والحسین و االئمھ بعد ھمفجعل اعالھا و اشرفھ  
 صلوات هللا علیھم فعرضھا على السماوات و االرض و
 الجبال ، فغشیھا نورھم ، فقال هللا تبارك و تعالى للسماوات و االرض و

ھوال احبائى و اولیائى و حججى على خلقى و ائمة بریتى ما خلقت خلقا احب الى: الجبال   
فوالیتھم امانة عند.. م ، و لمن توالھم خلقت جنتى ، و لمن خالفھم و عاداھم خلقت نارى منھ  

 خلقى ، فایكم یحملھا باثقالھا و یدعیھا لنفسھ دون خیرتى ؟ فابت السماواتت و االرض
 و الجبال ان یحملنھا و اشفقن من ادعاء منزلنھا و تمنى محلھا من عظمة ربھا، فلما اسكن هللا

دم و زوجتھ الجنة قال لھماعزوجل آ  كال منھا رغدا حیث شئتما وال تقربا ھذه الشجرة )) :
 فنظرا الى منزلة محمد و على و فاطمة والحسن والحسین و االئمة ((فتكونا من الظالمین 

یا ربنا لمن ھذه المنزلة ؟: بعدھم فوجداھا اشرف منازل اھل الجنة فقاال  
كما الى ساق عرشى ، فرفعا رؤ وسھما فوجدا اسمارفعا رؤ وس: فقال هللا جل جاللھ   

 محمد، و على ، و فاطمة ، والحسن والحسین و االئمة صلوات هللا علیھم مكتوبة على ساق
یا ربنا ما اكرم: العرش بنور من نور الجبار جل جاللھ ، فقاال  

و ما اشرفھم لدیك! و ما احبھم الیك ! اھل ھذه المنزلة علیك   ! 
لوالھم ما خلقتكما، ھوالء خزنة علمى و امنائى على سرى : جاللھ فقال هللا جل  ))  

 خداى تعالى ارواح را دو ھزار سال ))
 قبل از خلقت بدنھا افرید، و از اولین و آخرین ، از آدم ابوالبشر تا روز قیامت ، شریف
 ترین ، و برترین روحھا، ارواح محمد، على ، فاطمھ و حسنین و ائمھ نھ گانھ از

ع (یعنى چھارده معصوم (ل حسین بن على نس  ھستند كھ خداى تعالى آنان را بر آسمانھا و ((
 زمین و كوھھا عرضھ كرد، نور چھارده معصوم ھمھ جا را فرا گرفت و جھانگیر شد، آنگاه
 از جانب حق تبارك و تعالى خطاب آمد كھ اینانند دوستان و اولیاء من ، و اینھا ھستند حجتھاى

لذا حضرت صدیقھ سالم هللا علیھا، حجت هللا و ولیة هللا است. (مخلوقات من من بر ھمھ   
ھیچیك از آفریدگانم نزد من محبوبتر از آنان) جلت عظمتھ (بھ نص خود حضرت احدیت   

دوزخم را براى مخالفین و اذیت كنندگان آنان  نیست ، بھشتم را براى دوستان آنھا، و آتش   
بھ جز این برگزیدگان من ،... مانت من است در نزد مخلوقاتم آفریده ام ، پس والیتشان ا  

 آیا كیست كھ بتواند این بار امانت را با تمام سنگینش بر دوش كشد و یا مدعى این مقام
 ....باشد؟
 ھنگامى كھ خداى عزوجل آدم و ھمسرش حوا را در بھشت ساكن گردانید و آنھا بھ مكان و

علیھم نظر افكندند و مشاھده كردند كھ مقامات آنانمنزلت چھارده معصوم صلوات هللا   
 :اشرف منازل اھل بھشت است ، عرض كردند
 پروردگارا، این مقام واالى چھ كسانى است ؟

آدم و حوا، ھنگامى كھ سر بھ. خطاب آمد كھ سر بلند كنید و بھ ساق عرش من نظر افكنید  
على ، فاطمھ ، حسن ، و حسین و سوى عرش الھى بلند كردند، مشاھده كردند كھ نام محمد،  

 ائمھ بعد از آنھا با خط نور از جانب خداى جبار بر ساق عرش نوشتھ شده است ، عرض
 :كردند
 پروردگارا، این چھ كرامتى است كھ بھ این چھارده تن داده اى ، و این مقام و منزلتى است

نزد تو شریف ترین و كھ بھ آنان عطا فرموده اى ؟ خدایا، سبب چیست كھ این موجودات در  
 :محبوب ترین مخلوقاتند، خداى عزوجل فرمود
 یا آدم ، اگر این چھارده تن نبودند تو و ھمسرت را نمى آفریدم ، اینان خزانھ داران علم من
 .و امینان اسرار من ھستند
 بنابر این حضرت صدیقھ زھراء سالم هللا علیھما یكى از گنجوران دانش و امانت داران

دائى استاسرار خ  . 



موضوع ارتكاب ترك اوالى آدم و) ع (در ادامھ روایت شریفھ پس از اینكھ حضرت صادق   
 :حوا را شرح مى دھد چنین مى فرماید
 فلما ارادهللا عزوجل ان یتوب علیھما جائھما ))

انكما ظلمتنا انفسكما بتمنى منزلة من: جبرئیل فقال لھما  
بھ من الھبوط من جوارهللا فضل علیكما، فجزاؤ كما ما قد عوقبتما  

 عزوجل الى الرضھ ، فسالربكما بحق االسماء التى رایتموھا على ساق العرش حتى
اللھم انا نساللك بحق االكرمین علیك محمد، و على ، و فاطمة ، والحسن: یتوب علیكما فقاال  

تواب الرحیم ،فتاب هللا علیھما، انھ ھوال ((، والحسین ، و االئمة اال تبت علینا و رحمتنا   
 فلم یزل انبیاءهللا بعد ذالك یحفظون ھذه االمانة و یخبرون بھا، اوصیاءھم و المخلصین من
  (( ... اممھم
 ھنگامى كھ خداى عزوجل اراده فرمود توبھ آدم و حوا را ))
 : قبول كند، جبرئیل نازل شد، و خطاب بھ آنھا چنین گفت

پروردگار خود بخواھید كھ بھ حق آن نامھائى شما بر نفس خود ستم روا داشتید، اینك از  
 كھ برساق عرش الھى مشاھده كردید، توبھ شما را

آنگاه آدم و حوا چنین معروض داشتند. قبول فرماید : 
 پروردگارا، از تو درخواست مى كنیم بھ حق محمد، على ، فاطمھ ، حسن و حسین و ائمھ
( توبھ ما را بپذیرى و ما راكھ نزد تو از ھمھ گرامى ترند، ) علیھم السالم   
 مشمول رحمت خود قرار دھى و بعد از آنكھ آدم و حوا این دعا را خواندند و این
 توسل بجاى آوردند، خداى تعالى توبھ آنھا
  ((قبول فرمود، بدرستیكھ اوست بسیار توبھ پذیر و مھربان 
 :در ادامھ حدیث ، حضرت صادق سالم هللا علیھ مى فرماید

نگھدارنده این) ع (جریان ، فرستادگان الھى ، در سایھ والیت چھارده معصوم بعد از این   
 امانت و معرف آن بوده اند، و بھ اوصیاء خود و مخلصین امت خویش نیز این موضوع را بیان
 .مى كردند
 انبیا بوده است چنانكھ ((ولیھ  )) در نتیجھ حضرت صدیقھ زھرا سالم هللا علیھا نیز

لى و یازده امام دیگر سالم هللا علیھم ولى آنھا بوده اند، یعنى عمھ انبیاپیغمبر اعظم و ع  
 بھ خضوع و فروتنى و در مقابل این چھارده وجود مقدس ایمان و اعتقاد داشتھ اند، چنانكھ
 در بعضى از احادیث آمده است كھ از جملھ اعمال امت حضرت موسى و حضرت عیسى در زمان

وات بر محمد و آل محمد بوده است ، و این خود نشان دھندهنبوت آن دو پیامبر، ذكر صل  
مى باشد) ع (اعتراف بر والیت چھارده معصوم  . 

 :از امام سالم هللا علیھ سؤ ال مى كنند كھ منظور از صلوات چیست ؟ حضرت مى فرماید
 صلوات اعتراف بھ والیت محمد و آل محمد است و سپس اضافھ مى نماید كھ این والیت ، ھمان
 :است كھ خدا مى فرماید
 : و ذلك قول هللا عزوجل
 انا عرضنا االمانھ على السماوات و االرض ))
  ((والجبال ، فا بین ان یحملنھا و اشفقن منھا و حملھا االنسان ، انھ كان ظلوما جھوال 
 این بود ھفت آیھ اى كھ برا شناسائى مقام واالى حضرت صدیقھ سالم هللا علیھ مى

ا استفاده كردتوان از آنھ . 
سوره احزاب 73آیھ  - (( 1 ))  
 
 

فاطمھ سالم هللا علیھا از دیدگاه روایات: بخش دوم  (( 1 ))  
 
 مقدمھ



 
در منقب) شیعھ و سنى (چنان كھ گفتھ شد، اخبار و احادیث مردود اطمینان كھ از فریفتن   

 :حضرت صدیقھ سالم هللا علیھا وارد شده است ، بھ دو بخش تقسیم مى شود
 : بخش اول
 
 فاطمھ )) احادیثى كھ در ذیل آیات شریفھ نقل شده است ، و ما آنھا را بھ عنوان

این احادیث دو دستھ است ،.  علیھا از دیدگاه روایات بررسى و تشریح كردسالم هللا  
 یك دستھ اشتراكى ، یعنى روایاتى در منقبت حضرت

نیز در) ع (رسول اكرم ، امیرالمؤ منین و حسنین سالم هللا علیھم مى باشد كھ حضرت زھرا  
 .آن مناقب اشتراك دارد

یاتى كھ مخصوص است بھ مدایح ودستھ دوم احادیث اختصاصى است ، یعنى روا  
 فضایل حضرت صدیقھ سالم هللا علیھا، و ما اخبار دستھ
 . اول را در پانزده موضوع رده بندى و مورد بحث و بررسى قرار مى دھیم

 موضوع اول
 
 زھرا سالم هللا علیھا یكى از علل آفرینش
 

است كھ بھ موجب آنھاروایت شده ) شیعھ و سنى (در این موضوع اخبار بسیارى از فریقین   
بوده است ،) عالم (ثابت مى شود، حضرت صدیقھ سالم هللا علیھا سبب آفرینش   

 ھمانگونھ كھ پدربزرگوارش ، امیرالمؤ منین و حسنین سالم هللا علیھم ، علت خلقت بوده
 .اند
 ما برخى از اخبار مربوط بھ این موضوع را در بخش

ینك حدیثى در اثبات این مطلب ، كھ راوى آناول در ذیل آیات شریفھ ذكر كردیم و ا  
 : است ((ابوھریره  ))
لما خلق هللا تعالى آدم اباالبشر و نفخ فیھ: قال رسول صلى هللا علیھ و الھ  ))  
 من روحھ ، التفت آدم یمنھ العرش فاذا فى النور خمسة اشباح سجدا و ركعا،

ت احدا من طین قبلى ؟ھل خلق) على نبینا و آلھ و علیھ السالم : (قال آدم   
فمن ھوالء الخمسھ االشباح الذین اراھم فى ھیئتى و صورتى ؟: قال ! ال یا آدم : قال   

ھوالء خمسة من ولدك ، لوال ھم ما خلقتك ، ھوالء خمسھ شققت لھم خمسة اسماء من اسمائى: قال   
و ال االرض و اللوال ھم ما خلقت الجنة و النار، و ال العرش ، وال الكرسى ، وال السماء   

 . المالئكة ، و ال االنس ، و ال الجن
 . فانا المحمود، و ھذا محمد، و اناالعالى و ھذا على ، و انا الفاطر وھذه فاطمة
 ... و انا االحسان و ھذالحسن ، و اناالمحسن و ھذالحسن

وال ابالىالیت بعزتى ان ال یاتینى احد مثقال ذرة من خردل من بغض احدھم اال ادخلھ نارى ،   
 یا آدم ، ھوالء صفوتى بھم انجیھم و بھم اھلكھم فاذا كان للك الى حاجة فبھوالء
  ((توسل 
ھنگامى كھ خداى تعالى حضرت آدم ابوالبشر را آفرید و از: فرمود) ص (رسول خدا ))  

بھ جانب راست عرش نظر افكند، آنجا پنج شبح غرقھ در) ع (روح خود در او بدمید، آدم   
حال سجده و ركوع مشاھده كرد، عرض كردنور بھ  : 

نھ ، نیافریده ام: خدایا قبل از آفریدن من ، كسى را از خاك خلق كرده اى ؟ خطاب آمد  . 
پس این پنج شبح كھ آنھا را در ھیئت و صورت ھمانند خود مى بینم چھ كسانى: عرض كرد  

 :ھستند؟ خداى تعالى فرمود



آنھا نبودند، ترا نمى آفریدم ، نامھاى آنان را ازاز نسل تو ھستند، اگر : این پنج تن   
اگر این پنج تن نبودند،) یعنى من خود، آنھا را نامگذارى كرده ام (اسامى خود مشتق كرده ام   

 نھ بھشت و دوزخ را مى آفریدم ، نھ عرش و كرسى ، نھ آسمان و زمین را خلق مى كردم ،
 ...و نھ فرشتگان و انس و جن را
  ((فاطر  )) است ، منم ((على  )) و این ((عالى  )) است ، منم ((محمد  )) و این (( محمود )) منم
 و این ((محسن  )) است ، و منم ((حسن  )) و این ((احسان  )) است ، منم ((فاطمھ  )) و این
 . است ((حسین  ))
 بھ عزتم سوگند، ھر بشرى بھ مقدار ذره بسیار كوچكى ، كینھ و دشمنى آنھا را در

این پنج تن ، برگزیدگان... دل داشتھ باشد، او را در آتش دوزخ مى افكنم ، یا آدم ،  
یا آدم ، ھر. منند، و نجات و ھالك ھر كس وابستھ بھ حب و بغضى است كھ نسبت بھ آنھا دارد  

 . وقت از من حاجتى مى خواھى ، بھ آنان توسل كن
فرمود در ادامھ سخن) ص (ابو ھریره مى گوید، پیامبر اكرم  : 

 نحن سفینھ النجاة ، من تعلق بھا نجى ، و من حاد عنھا ھلك ، فمن كان لھ الى هللا ))
  ((حاجت فلیسئل بنا اھل البیت 
كشتى نجاتیم ، ھر كس با ما باشد، نجات یابد، و ھر كس كھ از ما) پنج تن (ما  ))  

سیلھ ماپس ھر كس حاجتى از خدا مى خواھد پس بھ و. روگردان شود، ھالك گردد  
 . ((اھل بیت از حضرت حق تبارك و تعالى مسئلت نماید 
 در ((حافظ خوارزمى  )) - ((فرائد  )) در ((شیخ االسالم حموینى  )) این روایت را
 و چند تن دیگر از دانشمندان اھل سنت - ((مناقب  ))

د، و بانقل كرده اند، ھمچنین دانشمندان بزرگ شیعھ این حدیث شریف را روایت نموده ان  
 بررسى آن ، بھ طور خالصھ ، مى توان بھ شش مطلب ، و یا شش منقبت پى برد، كھ ھر
 .یك از پنج تن در آن مناقب و فضائل ، بھ طور یك نواخت و ھمردیف ، مشترك ھستند

خلقت پنج تن و انوار آنان قبل از آفرینش آدم بوده است ، و غیر از روایت مذكور: مطلب اول   
در این باره وارد شده است) شیعھ و سنى (ى نیز از فریقین احادیث بسیار  . 

، نسبت بھ مدت زمانى كھ پنج تن ،)ص (از حضرت رسول اكرم   
2000قبل از آدم بوجود آمده اند روایاتى منقول است كھ در برخى   

این ارقام تقریبى -سال و در بعضى بھ طور مختلف ذكر گردیده است كھ گمان مى رود   
عىاست نھ قط  . 

پنج تن سبب و علت آفرینش جھان بوده اند: مطلب دوم  . 
اسامى آنھا از نامھاى خداى تعالى مشتق شده است: مطلب سوم   . 

جزاى دشمنى و كینھ توزى نسبت بھ آنان ، سوختن در آتش قھر الھى است: مطلب چھارم   . 
ك و نجاتپنج تن ، برگزیدگان حضرت حق تبارك و تعالى ھستند، و ھال: مطلب پنجم   

 .ھر بشرى ، وابستھ بھ حب و بغضى است كھ نسبت بھ آنھا دارد
ھنگام حاجت خواستن از خداى تعالى باید آنھا را وسیلھ استجابت دعا قرار داد و: مطلب ششم   

 .بھ آنھا متوسل شد
 با توجھ بھ این شش مطلب كھ بیان شد، اگر اشخاصى واجد این شش منقبت بوده

قد بود و یقین كرد كھ آنھا یك بشر عادى نیستند، افرادى كھ خداىباشند، مى توان معت  
 تعالى از ھمان ابتداى خلقت بھ آدم ابوالبشر معرفى و نشان داده است كھ علت خلقت تو
 و اوالد تو اینھا ھستند، اگر حاجتى دارى باید بھ در خانھ اینان بروى ، اینھا

بنابر آنچھ گفتھ شد، پنج تن. كرده ام  برگزیدگان من اند، من خود اینھا را نامگذارى  



 در شش منقبت مذكور ھیچ فرقى با یكدیگر ندارند و در این مورد ھیچ تفاوتى میان پیغمبر
 اكرم ، على ، و حسنین علیھم السالم با حضرت صدیقھ سالم هللا علیھا وجود ندارد، ھمھ

ز جھات و اعتبارات دیگر ممكناگر چھ ا. در این مناقب یك نواخت ، ھم رتبھ ، و ھم درجھ اند  
ص(است قائل بھ فضلیت و برترى برخى بر بعضى باشیم ، مثال پیامبر اكرم   ) 

 .منصبى دارد كھ دیگران ندارند
 اگر درشان پنج تن بھ جز این شش منقبت نبود، ھمردیف بودن آنھا در این مناقب نشان مى

صدیقین ، از آدم تا خاتم خالصھ ازدھد كھ ھر یك از پنج تن ، از ھمھ پیامبران ، از ھمھ   
 .جمیع مخلوقات خداى تبارك و تعالى افضل و برترند
 زیرا اگر آنھا آفریده نمى شدند، این خوان رحمت ، و این سفره خلقت گسترده نمى شد ھر

یعنى ھر بزرگى ، ھر شریفى ، ھر نبیى ، ھر(كس كھ بھ عالم ھستى پا نھاده است   
در حقیقت كنار سفره) امامى ، ھر عالمى كھ بھ وجود آمده است  وصیى ، ھر خلیفھ اى ، ھر  

 رحمت آنھا نشستھ ، و از نعمت وجودشان برخوردار گشتھ ، و نان خور و پرورش یافتھ و
 عائلھ رحمت و بركت وجود پنج تن بوده است ، از این جھت است كھ حضرت سجاد سالم هللا

ا معرفى مى كند، مى فرمایدعلیھا در یكى از ادعیھ شریفھ اش كھ ائمھ ر : 
  ((نحن رحمة من استرحمك ، و غوث من استغاث بك  ))
 مائیم رحمتى كھ مردم از تو مى طلبند، مائیم غوث و پناه كسى كھ از تو پناه مى ))
از آدم(آرى ، آنان در پیش آمدھا پناه ، و در طلب حوائج ملجا ھمھ مردمند، اغلب انبیا  ((جوید   

نگام مشكالت و طلب حاجت بھ آناندر ھ) تا خاتم   
 متوسل شده اند و از آبرومندى آنھا در نزد خدا، حاجت روا گشتھ اند، آنھا محترمند، معظمند،
 معززند، علت خلقتند برگزیدگان خدا ھستند، و با توجھ بھ اینكھ پنج تن در مناقب

در این مورد گفتھ شده ، ھمدرجھ و ھمردیف ھستند، حضرت صدیقھ سالم هللا علیھا نیز  
 . كوچكترین فرقى با پدر بزرگوارش نداشتھ است

 

 
فاطمھ سالم هللا علیھا از دیدگاه روایات: بخش دوم  (( 2 ))  

 
 موضوع دوم

موضوع دوم از فضائل مشترك اینكھ نام پنج تن بر ساق عرش و بر در بھشت نوشتھ شده است و آن موجودات 
الئك آنھا را دیده و شناختھ اندمقدس بھ ھمھ فرشتگان معرفى شده اند و م . 

نقل مى كند كھ حضرت فرمود) ص (از رسول اكرم  ((ابن عباس  )) : 
الحسن . ال الھ االهللا ، محمد رسول هللا ، على حبیب هللا : لیلة عرج بى الى السماء رایت على باب الجنة مكتوبا ))
در شب معراجم بھ سوى آسمان ، این كلمات را  )) (( والحسین صفوة هللا ، فاطمة خیرة هللا ، على مبغضیھم لعة هللا

 :دیدم كھ بر در بشھت نوشتھ شده بود
 ((حسن  )) و ((فاطمھ  ))محبوب خداس  ((على  ))پیامبر خداست ،  ((محمد  ))نیست خدائى جز خداى بى ھمتا، 
ا دارند برگزیدگان خدا ھستند، لعنت خدا بر كسانیكھ كینھ و دشمنى آنان ر ((حسین  )) و ))  

سنى(این روایت را جمعى از علماى شیعھ ، و از رجال عامھ  ابن عسا  )) - در تاریخش ((خطیب بغدادى  ))، ( 
بدخشانى  )) - در كتاب مناقبش ((حافظ خوارزمى  )) -  در كتاب كفایھ اش ((حافظ گنجى  )) - در تاریخش ((كرد 
مندان نقل كرده اندو جماعتى دیگر از دانش -در مفتاح النجاتش  (( . 
آورده است كھ پیغمبر  ((زین الفتى  )) در كتاب ((حافظ عاصمى  )) حدیث دیگرى ((فاطمھ خیرة هللا  )) درباره

فرمود) ع (خطاب بھ امیرالمؤ منین ) ص (اكرم  : 
على رجال العالمین ان هللا عزوجل اشرف على الدنیا فاختارنى منھا على رجال العالمین ، ثم اطلع الثانیة فاختارك  ))

بعدى ، ثم اطلع الثالثة فاختار االئمة من ولدك على رجال العالمین ، ثم اطلع الرابعة فاختار فاطمھ على نساء العالمین 



)) . 
نظرى افكند و از ھمھ مردان عالم مرا انتخاب كرد، آنگاه بار دوم ) یعنى جمیع بشر(خداى تبارك و تعالى بھ دنیا  ))

جمیع مردان جھان ترا برگزید، و بار سوم ائمھ اى كھ از فرزندان تو ھستند انتخاب فرمود، سپس  نظر فرمود و از
  (( .را برگزید ((فاطمھ  ))بار چھارم از جمیع زنھاى عالم ، 
على  )) بھ طرق متعدد از حضرت صادق سالم هللا علیھ درباره این روایت سؤ ال شده است كھ آیا مراد از جملھ

ن نساءالعالمی یعنى : چیست ؟ حضرت فرمود ((  .بانوى بانوان جھان از اولین و آخرین مى باشد ((فاطمھ  ))
آیا در زمان خودش ؟ حضرت فرمود: راوى گوید كھ سؤ ال شد : 

سیده زنان جھان و مھین بانوى عالم است ) ع (بود، ولى فاطمھ ) ع (بانوى بانوان در عصر خودش حضرت مریم 
 . از اولین و آخرین

برگزیدگان خدا ھستند و در این مقام ، ھمدرجھ و ) ع (ر نتیجھ حدیث مذكور بھ ما مى آموزد كھ چھارده معصوم د
 .یكسان مى باشند

نقل شده است كھ مى فرماید) ص (روایت دیگرى از حضرت رسول اكرم  : 
محمد  لما خلق هللا تعالى آدم و عطس ، فاستوى جالسا، قالت المالئكھ یرحمك هللا یا ابا )) )) . 

رحمت خدا بر : را آفرید، حضرت آدم عطسھ كرد و نشست ، فرشتگان بھ او گفتند) ع (ھنگامى كھ خداى تعالى آدم 
  ((پدر محمد  )) تو باد اى

چنین است) ص (ادامھ حدیث از پیامبر اكرم   : 
لى حب هللا ، والحسن والحسین ال الھ االهللا ، محمد رسول هللا ، ع: فرخ راسھ فاذا ھو مكتوب على ساق العرش  ))
 . ((صفوة هللا ، فاطمة خیرة هللا 
 : حضرت آدم ھنگامى كھ مباركش را بلند كرد، این كلمات را مشاھده كرد كھ بر ساق عرش نوشتھ شده است ))
نیست خدائى جز خداى بى ھمتا، محمد پیامبر خداست ، على محبوب خداست ، حسن و حسین و فاطمھ  ))

دا ھستند برگزیدگان خ ))  
آموختھ شد كھ این پنج تن انتخاب شده از جانب خدا ھستند و، فرشتگان نیز بھ ھرسو مى ) ع (بھ این ترتیب بھ آدم 

 .نگریستند، نام مبارك پنج تن را مشاھده مى كردند
 .این ھم منقبتى است كھ ھر یك از پنج تن بھ طور یكسان در این رتبھ مشتركند

  (( 3 ))  علیھا از دیدگاه روایاتفاطمھ سالم هللا: بخش دوم
 
 موضوع سوم

سومین منقبتى كھ حضرت صدیقھ سالم هللا علیھا با پدر و ھمسر و فرزندانش اشتراك دارد منور بودن بھشت است 
 .با تصویر او
روایت مى كند كھ آن حضرت فرمود) ص (از حضرت رسول اكرم  ((انس  )) : 
الھى لیس فى الجنة صورة مثل : الجنتة فلم یر صورت مثل صورتھ فقال ان آدم صلوات هللا علیھ نظر فى  ))
 صورتى ؟

فاخبره هللا تعالى و اشار الى جنة الفردوس فراى قصرا من یاقوتھ بیضاء فد خلھا فراى خمس صور مكتوب على كل 
انا محمود و ھذا: صورة اسمھا ذه، انا الفاطر و ھ ((على  ))، انا االعلى و ھذا  ((احمد  ))  ، انا  ((فاطمھ  )) 

چون در بھشت بھ ھر سو ) ع (حضرت آدم  )) (( . ((حسین  ))، انا ذواالحسان و ھذا  ((حسن  )) المحسن و ھذا
خدایا، صورتى نظیر چھره من نیافریده اى ؟: نگریست و صورتى را بھ شكل و قیافھ خود نیافت ، عرض كرد  

در آنجا قصرى از یاقوت سفید دید و ھنگامى كھ ) ع (رت آدم خداى متعال او را متوجھ بھشت فردوس كرد و حض
 .وارد آن قصر شد، پنج تصویر مشاھده كرد كھ اسامى ھر یك از آنھا نیز بھ این شرح نوشتھ شده بود
است ،  ((فاطمھ  ))است ، من فاطرم و این  ((على  )) است ، من اعلى ھستم و این ((احمد  )) من محمودم و این

این من محسنم و  . است ((حسین  )) است من ذواالحسانم و این ((حسن  )) 
موالمحمد مبین  ))، و  ((نزھت المجالس  )) در ((شیخ عبدالرحمان صفورى  )) حدیث دیگرى در ھمین موضوع
 :، از حضرت صادق سالم هللا علیھ روایت مى كند كھ آن حضرت فرمود ((معارج النبوة  )) در ((
السین فجائھما جبرئیل و اتى بھما الى قصر من ذھب و فضة شرفاتھ من زمرد اخضر فیھ كان آدم و حواء ج ))
سریر من یاقوتة حمراء و على السریر قبة من نور فیھا صورة على راسھا تاج ، و فى اذنیھا قرطان من لولو، و فى 

ورة ؟ما ھذه الص: عنقھا طرق من نور، فتعجبوا من نورھا حتى ان آدم نسى حسن حواء فقال   
، و التاج ابوھا، و الطوق زوجھا، و القرطان ، الحسن والحسین ، فرفع آدم راسھ الى القبة  ((فاطمھ  )) : قال جبرئیل



انا المحمود و ھذا: فوجد خمسة اسماء مكتوبة من نور و ان االفاطر و  ((على  )) ، و انا االعلى و ھذا ((محمد  )) 
ا، و انا المحسن و ھذ ((فاطمة  )) ھذه یا آدم احفظ : فقال جبرئیل  ((الحسین  )) ، و منى االحسان و ھذا ((الحسن  )) 

بحق محمد وعلى ، و : ھذه االسماءفانك تحتاج الیھا، فلما ھبط آدم بكى ثالثمائة عام ثم دعا بھذه االسماء و قال یا رب 
قبل توبتى ، فاوحى هللا الیھ یا آدم فاطمة ، والحسن والحسین ، یا محمود یا اعلى ، یا فاطر یا محسن اغفرلى و ت

و حوا، در كنار ھم نشستھ بودند كھ جبرئیل بنزدشان آمد و آنان ) ع (آدم  )) ((لوسئلتنى فى جمیع ذریتك لغفرت لھم 
را ھمراه خود بھ داخل قصرى از طال برد، در آنجا تختى از یاقوت قرمز بود و باالى آن تخت قبھ اى بود نور 

ان آن قبھ چھره اى غرقھ در نور، كھ تاجى بر سر نھاده و دو گوشوار از لولو در گوشش ، و افشان ، و در می
ھر دو از نورانیت حیرت انگیز آن تمثال در شگفت شدند بھ حدى كھ . گردن بندى از نور بر گردنش آویختھ بود

زیبائى ھمسرش حواء را فراموش نمود ) ع (حضرت آدم  ( ) ھ و حسن بى نظیرى بودزیرا شاھد یك زیبائى بى سابق
این فاطمھ است ، و آن تاجش احمدنما، گردن : لذا روى بھ جبرئیل كرد و پرسید این صورت كیست ؟ جبرئیل گفت 

سر خویش را بھ سوى قبھ ) ع (آنگاه حضرت آدم . بندش حیدرنما و دو گوشوارش نشانگر حسن و حسین اوست 
خط نور نوشتھ دیدنور بلند كرد، و در آنجا این پنج اسم را با  : 

است ،  ((فاطمھ  ))است ، من فاطرم و این  ((على  )) است ، من اعلى ھستم و این ((محمد  )) من محمودم و این
  ((است  ((حسین  )) است ، و احسان از من است و این ((حسن  )) من محسنم و این

ر بسپار كھ بعدھا یقینا بھ آنھا نیازمند مى شوى ، یا آدم ، این نامھا را بھ خاط: پس از قرائت این نامھا جبرئیل گفت 
 .و آن اسماء مشكل گشاى تو خواھند بود
بیاد (سال اشك ریختن  300بعد از آنكھ حضرت آدم مرتكب آن ترك اولى شد و در نتیجھ بر زمین فرود آمد، بعد از 

خداى متعال چنین معروض داشتو با آن اسماء مبارك دعائى ترتیب داد و بھ پیشگاه ) آن نامھاى مقدس افتاد  : 
پروردگارا بھ حق محمد، على ، فاطمھ ، حسن و حسین ، یا محمود، یا اعلى ، و یا محسن ، یا فاطر از خطاى من 

در ) در آن حال دعا(در آن ھنگام از جانب خداى تعالى خطاب آمد كھ یا آدم اگر . در گذر و توبھ مرا قبول فرما
مھ فرزندانت را بیامرزم ھمھ آنھا را مى بخشیدم خواست مى كردى كھ گناھان ھ ))  

آرى براى خداى متعال ھرگز سنگینى ندارد كھ از بركت این دعا جمیع گناھان ما را نیز ببخشد، لذا جا دارد كھ ما 
 : نیز بگوئیم
رلنا و تقبل یا رب بحق محمد، و على ، و فاطمھ ، والحسن والحسین ، یا محمود یا اعلى یا فاطر یا محسن اغف ))
فرمود) ص (حدیث مفصل دیگى جناب سلمان نقل مى كند كھ حضرت رسول اكرم  ((توبتنا  : 
خدا محمود است و من محمدم ، خداى اعلى : خداى تعالى از اسامى خودش نامھاى ما را مشتق فرموده است  ))

ن است و نام دو فرزند من حسن است و نام برادرم على است ، خدا فاطر است و اسم دخترم فاطمھ است ، خدا محس
  (( . و حسین است
، و عده اى دیگر از دانشمندان بزرگ شیعھ و سنى نقل  ((خصائص علویھ  )) در ((این روایت را نطنزى  ))
فرموده اند، و اگر بھ جز این روایت ، حدیث دیگرى در دست ما نباشد از ھمین خبر، مطالب مھمى را مى توان 

توجھ بھ این كھ بعد از سیصد سال اشك ریختن ، در ھنگام درماندگى و احتیاج ، این نامھاى استفاده كرد، و با 
مقدس مشكل گشا و نجات بخش آدم ابوالبشر بوده اند، كامال واضح است كھ تمام فرزندان آدم در سختى ھا نیازمند 

وا خواھند بودآنان بوده و در طلب حاجت و رفع گرفتاریھا با توسل بھ این اسماء مبارك كامر . 
فاطمھ سالم هللا علیھا از دیدگاه روایات: بخش دوم  (( 4 ))  

 
 موضوع چھارم
چھارمین منقبتى كھ وجود مقدس حضرت زھرا سالم هللا علیھا با پدر و ھمسر و فرزندانش مشترك است ، در اھتاء 

ع نیاز، متوسل شدن بھ آنھاو اقتداء و تمسك است یعنى ھدایت یافتن و پیروى كردن مردم از آنان و در موق . 
 :روایت مى كند ((انس  ))
معاشر : صلى بنا رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ صلوة الفجر فلما انقتل من الصلوة اقبل علینا بوجھھ الكریم ، فقال  ))

رة ، فلیستمسك المسلمین ، من افتقد الشمس فلیستمسك بالقمر، و من افتقد القمر فلیستمسك بالزھرة ، و من افتقد الزھ
و ... انا الشمس و على القمر: یا رسول هللا ، ما الشمس و القمرو ھھا الزھرة و ما الفر قدان ؟ فقال : فقیل . بالفرقدین 

با ما نماز صبح بجاى آورد، و پس از ) ص (روزى پیامبر اكرم  )) ((كتاب هللا ال یفترقان حتى یردا على الحوض 
اى جماعت مسلمانان ، ھر كس كھ آفتاب را از : و فرمود: ا بھ سوى ما گردانیدفراغت از نماز روى مباركش ر

دست بدھد، پس باید بھ ماه تمسك جوید، و در فقدان ماه دست بھ دامان زھره شود، و اگر زھره را نیابد، بھ دو 
اب و ماه و زھره و سؤ ال شد كھ یا رسول هللا مقصود از آفت) ص (از پیامبر اكرم . پناه آورد) فرقدان (ستاره 



. من آفتابم ، على ماه ، و فاطمھ زھره است و دو ستاره حسنین اند: دو ستاره نور افشان چیست ؟ فرمود) فرقدان (
آنان بھ كتاب خدا دو دستاویز بشرند و ھمواره بھم پیوستھ اند و ھرگز از یكدیگر جدا نمى شوند تا در كنار حوض 

بھ من ملحق شوند) كوثر( . 
یگرى راروایت د نقل كرده اند  ((خصایص علویھ  )) در ((نطنزى  )) و - ((عرایس  )) در ((ابو اسحق ثعلبى  )) 

فرمود) ص (كھ حضرت رسول  : 
اطلبوا الشمس ، فاذا غابت ، فاطلبوا القمر، و اذا غاب القمر، فاطلبوا الزھره ، و اذا غابت الزھره ، فاطلبوا  ))

ما الشمس ؟ قال انا، قلنا من القمر؟ قال على ، قلنا فمن الزھره ؟ قال فاطمھ ، قلنا فمن  الفرقدین ، قلنا یا رسول هللا ،
در صورتیكھ ماه . آفتاب را بیابید، و اگر آفتاب غروب كرد، ماه را طلب كنید )) ((فرقدان ؟ قال الحسن والحسین 

را بجوئید) فرقدین (از نظرھا پنھان شد، زھره را بطلبید، و اگر زھره ناپدید شد، دو ستاره  . 
 سؤ ال شد یا رسول هللا مقصود از شمس و قمر و زھره فرقدین چھ كسانى ھستند؟

فرقدان(من آفتابم ، على ماه ، و فاطمھ زھره است ، و حسن و حسین دو ستاره : فرمود  ). 
دهللا جابربن عب )) با عبارات دیگر از ((حبیب السیر  )) و ((روضة الصفا  )) این روایت را صاحب نقل كرده  ((

فرمود) ص (است كھ حضرت رسول  : 
اھتدوا بالشمس ، فاذا غابت الشمس ، فاھتدوا بالقمر، و اذا غاب القمر فاھتدوا بالزھره ، و اذا غاب فاھتدوا  ))

 من القمر؟ على بن ابیطالب ، من الزھرة ؟ الزھراء سالم هللا. بالفرقدین ، فقیل یا رسول هللا من الشمس ؟ قال انا
 .نقل كرده اند ((جابر بن عبدهللا  )) این روایت را جمعى از دانشمندان شیعھ نیز از ((علیھا، والفرقدان ھما الحسنان 
این حدیث را ذكر نموده اند است با این تفاوت كھ بجاى  ((معانى االخبار  )) رحمت هللا علیھ نیز در ((صدوق  ))
رده است ، و در تمام اى روایات كھ از شیعھ و سنى منقول است گفتار آو ((اقتدوا  )) كلمھ ((اھتدوا  )) كلمھ

با جملھ) ص (پیغمبر كتاب خدا با عترت من بھم پیوستھ است و ھرگز از یكدیگر جدا نمى شوند، تا در كنار  )) 
)حوض  بھ من ملحق شوند ) كوثر استخاتمھ مى یابد و خود با این مطلب ، موضوع بسیار فوق العاده و مھمى  ((  . 

از روایات مذكور كامال روشن است كھ حضرت صدیقھ سالم هللا علیھا در مراتب و مناقب گفت شده ، ردیف 
است و در مقام تمسك ، اھتداء، و اقتداء ھمانند آنھا مى ) ع (و حسین ) ع (، امیرالمؤ منین )ص (رسول اكرم 

، على )ص (باشد، و اگر در والیت عصمت نظیر پیامبر اكرم  ( نبود، امر ھدایت یافتن ، و ) ع (، و حسنین )ع 
یكى ) ع (حضرت زھرا. پیروى مردم از او، و توسل ھر بشرى در مشكالت بھ او، كارى بیھوده و گزاف مى بود

بعد از خود باقى گذاشتھ است و در این باره مى فرماید) ص (از ذخائرى است كھ حضرت رسول اكرم  : 
من در میان شما دو وزنھ سنگین باقى مى گذارم ، كتاب خدا و  )) (( و عترتى انى مخلف فیكم الثقلین كتاب هللا ))
، و زھره اى است كھ در مدار )ص (و حضرت صدیقھ سالم هللا علیھا یك تن از عترت پیغمبر ((خاندان من 

غلبھ عصمت و والیت ، با شمس و قمر و فردین ھمرتبھ و ھمدرجھ است اگر چھ نور شمس و قمر بر نور زھره 
با تقدم و تاءخر ) (ص (دارد، و با وجود خورشید و ماه نمى توان نور زھره را مشاھده كرد، و گوئى پیامبر اكرم 

از ) ع (مى خواھد بیان فرماید كھ امیرالمؤ منین ) اسامى پنج تن در ھمھ روایات و با ترتیب مشخص و معین 
است و اگر چنین نبود، شایستھ بود كھ ) ع (از امیرالمومین زھراء افضل است ، و مقام زھراء تالى و بالفاصلھ بعد 

ذكر شود) ع (اول نام حضرت زھرا . 
ترتیب اسماء پنج تن ، در آسمانھا، در عرش ، در كرسى ، در جنت و در سایر مواقف كھ نوشتھ شده یا مورد 

بوده است) نسق (خطاب خدائى بوده اند بھ ھمین ترتیب و بھ ھمین سبك   . 
ع (است ، ابتدا نام خودش را ذكر مى كند، بعد امیرالمؤ منین ) ع (در ھر جا كھ سخن از پنج تن ) ص (رسول خدا

را، و در تمام اخبار و احادیث این ترتیب اسماء مراعات شده است ، لذا معلوم مى ) ع (و سپس حضرت صدیقھ ) 
)شود كھ مقام حضرت زھراء سالم هللا علیھا تالى و  است ، اگر چھ ، پنج تن ) ع (امیرالمؤ منین  بعد از) بالفاصلھ 

در منال و فضائل و مطالبى كھ گفتھ شد، ھمردیف ، ھمدرجھ و یكسانند، با وجود این مقام آنان در مراتب و ) ع (
مدراج دیگر ممكن است با ھم اختالف داشتھ باشد، ولى آنچھ محققا از ترتیب اسامى آنھا در كالم پیامبر مى توان 

، و )ص (پس از پیامبر) ع (داراى عالیترین مقام ، و امیرالمؤ منین ) ص (رد، این است كھ رسول اكرم استفاده ك
، صاحب واالترین مقام در جھان آفرینش )ع (پس از فاطمھ ) ع (حضرت زھرا سالم هللا علیھا بعد از او، حسنین 

 .ھستند
 علیھا از یازده امام دیگر افضل تر و برتر مى و ما این مطلب را نیز ثابت خواھیم كرد كھ حضرت زھرا سالم هللا

باشد، و اگر جز این یك منقبت ، فضیلت دیگرى درشان او نبود، ھمین براى اثبات مقام والیت آن حضرت كافى 
براى امت خود، ھمزمان و مكان ، در زمینھ ھاى علمى ، عملى ، تمسكى ، اقتدائى ، و ) ص (پیامبر اكرم . بود

جوابگوى جمیع نیازھاى بشرى باشند ....اھتدائى و . 



حضرت صدیقھ سالم هللا علیھا در تمام شئون مذكور سھیم و مشترك است ، بھ عبارت دیگر چنان كھ على بن 
مقتداى ما، ھادى ما، رھنماى ما، و ولى ماست ، عینا حضرت زھرا سالم هللا علیھا نیز ھمانگون ) ع (ابیطالب 

ان ، بلكھ براى جمیع بشر از اولین و آخریناست ، نھ تنھا براى ما مسلمان  . 
فاطمھ سالم هللا علیھا از دیدگاه روایات: بخش دوم  (( 5 ))  

 
 موضوع پنجم

موضوع پنجم كھ از موضوعھاى دیگر مھمتر است ، عبارت از این است كھ حضرت زھراء سالم هللا علیھا، در 
و دوستى یا دشمنى نسبت ) ع (جنگ و یا صلح با فاطمھ  و حسنین است ، و) ع (مقام والیت شریك امیرالمؤ منین 

ع (بھ او عینا ھمانند حرب و یا سلم با على و حسنین   . ، و حب و با بغض نسبت بھ آنھاست(
چنین روایت مى كند) ص (از رسول اكرم  ((زید بن ارقم  )) : 
سلم لمن سالمكم انا حرب لمن حاربكم و : قال رسول هللا لعلى و فاطمة والحسن والحسین  )) ص (پیامبر اكرم  )) ((

من ، با ھر كسى كھ با شما در جنگ باشد، در جنگم : خطاب بھ على ، فاطمھ ، حسن و حسین علیھم السالم فرمود) 
  ((، و ھر كسى كھ با شما از در صلح و آشتى در آید، من نیز با او در صلح و صفا خواھم بود 

است گاه آن حضرت مى فرمود این روایت با عبارات مختلف نقل شده : 
 :در موقع دیگر چنین فرماید ((انا حرب لمن حاربھم و سلم لمن سالمھم  ))
 :و در جاى دیگر مى فرماید ((انا سلم لمن سالمتم و حرب لمن حاربتم  ))
 :در روایت دیگرى مى گوید ((زید بن ارقم  )) ((انا حرب لمن حاربتم و سلم لمن سالمتم  ))
رسول هللا و ھو فى الحجرة ، یوحى الیھ و نحن ننتظره حتى اشتد الحر فجاء على بن ابیطالب ، و معھ  كنا معل ))

فما خرج رسول هللا ، رآھم . فاطمة والحسن والحسین سالم هللا علیھم ، فقدوا فى ظل حائط ینتظرون رسول هللا 
على ممسك بطرفھ االخر، فقال رسول هللا اللھم فاتاھم و وقفنا نحن مكاننا و ھو یظلھم بثویھ ممسكا بطرف الثوب و 

روزى ھمراه  )) ((انى احبھم فاحبھم ، اللھم انى سلم لمن سالمھم ، و حرب لمن حاربھم ، قال ذلك ثالث مرات 
بودیم كھ وحى نازل شد، و ما منتظر اتمام وحى بودیم تا آن حضرت از اتاق خارج شود، ھوا ) ص (پیامبر اكرم 

و ھمراه او فاطمھ ، حسن و حسین سالم هللا علیھم از راه ) ع (ود، در آن ھنگام على بن ابیطالب بشدت گرم شده ب
 .رسیدند و در سایھ دیوارى بحال انتظار نشستند، تا نزول وحى بپایان رسد و حضرت رسول از حجره بیرون آید

ھ و حسنین عیلھم السالم افتاد، از اطاق خارج گردید، نظر مباركش بر على و فاطم) ص (وقتى كھ پیامبر اكرم 
ص (حضرت بھ نزد آنان رفتند، و ما در حالى كھ بجاى خود ایستاده بودیم ، دیدیم كھ حضرت رسول  لباس  (

خودش را بر باالى سر آنھا سابیان كرد، با دست مباركش از یك طرف عبا گرفتھ بود، و طرف دیگرش ) عبادى (
آنگاه پیامبر چنین فرمود. شت در دست على بود كھ در زیر عبا جاى دا : 

خدایا، من اینان را دوست مى دارم پس تو نیز دوستشان بدار، بارالھا، با ھر كس كھ با اینان در صلح و صفا باشد، 
من در صلح و آشتى ھستم و ھر كس كھ با این چھار تن بجنگد من نیز با او در جنگ خواھم بود، و این كلمات را 
 .سھ بار تكرار نمود

ن حدیث شریف راای  )) در ((خطیب تبریزى  )) - ((مصابیح  )) در ((بغوى  )) - ((مستدرك  )) در ((حاكم  )) 
محب الدین  )) - ((نھایھ  )) و ((بدایھ  ))در  ((ابن كثیر  )) - ((احكام آیات  )) در ((جساس  )) - ((مصابیح 
دالغابھ اس )) در ((ابن اثیر  )) - ((ذخایر العقبى  )) در ((طبرى  ابن  )) - ((جامع صحیح  )) در ((ترمذى  ))،  ((
 ((طبرانى  )) - ((فصول  ))در  ((ابن صباغ  )) - ((سنن  )) در ((این جامھ  )) - ((تاریخ شام  ))در  ((عساكر 
 .، و جمعى دیگر از علماء شیعھ و سنى نقل كرده اند ((معجم  )) در
 :نقل شده است كھ مى گوید ((ابوبكر  )) روایت دیگرى بھ این شرح از
رایت رسول هللا خیم خیمة و ھو متكى على قوس عربیھ و فى الخمیة على ، و فاطمة و والحسن ، والحسین ، و  ))

معشر المسلمسین ، انا سلم لمن سالم اھل الخیمھ ، و حرب لمن حاربھم ، ولى لمن واالھم ، ال یحبھم اال سیعد : قال 
غضھم اال شقى الجد ردى الوالدة الجد طیب المولد، وال یب را در خیمھ اش ، در ) ص (روزى پیامبر اكرم  )) ((

و حسین ) ع (، حسن )ع (، فاطمھ )ع (در آن خیمھ على . حالى كھ بر یك كمان عربى تكیھ كرده بود نشستھ دیدم 
كسى كھ با اینان در اى مسلمانان بدانید، ھر : نیز حضور داشتند، آن حضرت روبھ حاضرین فرمود و گفت ) ع (

صلح و صفا باشد من نیز با او در سلم و آشتى ھستم ، و ھر كس با اینان بھ جنگ خیزد، من ھم با او در جنگ 
خواھم بود، من دوستدار كسى ھستم كھ اینان را دوست بدارد، دوست نمى داردشان مگر آن شخص بدبختى كھ از 

. دشان مگر آن شخص بدبختى كھ از آلوده دامنى زائیده شده باشددامانى پاكیزه بوجود آمده است و دشمن نمى دار
 . ذكر كرده است ((ریاض النظره  )) نیز در ((حافظ طبرى  ))این روایت را 



 :مى گوید ((صبیح  ))
كنت بباب النبى صلى هللا علیھ وآلھ فجاء على و فاطمة والحسن والحسین فجاسوا ناحیة ، فخرج رسول هللا صلى هللا 

انا حرب لمن حاربكم ، سلم لمن : و علیھ كساء خیبرى فجللھم بھ و قال  -انكم على خیر : وآلھ وسلم الینا فقال  علیھ
 . سالمكم
بر در خانھ آن حضرت بودیم كھ على ، فاطمھ ، حسن و حسین علیھم ) ص (روزى در انتظار پیامبر اكرم  ))

شما : سول خدا از خانھ خارج گردید خطاب بھ آنھا فرمودالسالم از راه رسیدند و در كنارى نشستند، وفتى كھ ر
 :پیوستھ در خیر ھستید، و سپس غبارى خیبرى خودش را بر سر آنان سایبان كرد و فرمود

من ، با ھر كسى با شما بجنگد، در جنگ ھستم ، و با ھر كسى كھ با شما در صلح و صفا باشد من نیز در سلم و 
  ((آشتى مى باشم 
ااین روایت ر ابن  )) ((مجمع  ))در  ((ھیثمى  )) - ((آیات االحكام  )) و در ((واسط حساس  )) در ((طبرى  )) 
 )) .و عده اى دیگر از دانشمندان نقل كرده اند - ((اصابھ  )) در ((ابن حجر  )) - ((اسدالغابھ  )) در ((اثیر 
 :مى گوید ((ابوھریره 
انا حرب لمن حاربكم و سلم لمن سالمكم : والحسین فقال نظر النبى الى على ، فاطمھ ، والحسن ،  )) پیامبر  )) ((

نظر بھ سوى على ، فاطمھ ، حسن ، و حسین علیھم السالم افكند و سپس فرمود) ص (اكرم  : 
من با ھر كسى بھ شما بجنگد در ستیزم ، و با ھر كسى كھ با شما در سلم و آشتى باشد، من نى در صلح و صفا 
  (( . ھستم

حدیث شریف را این  )) در ((امام حنابلھ  )) - ((تاریخ بغداد  )) در ((خطیب بغدادى  )) - ((حاكم در مستدرك  )) :
 ((مجمع  )) در ((طبرانى  )) - ((تاریخ  ))در  ((ابن عساكر  )) - ((مجمع  )) در ((ھیثمى  )) - ((مسند احمد 

وایت نموده اندھمچنین عده اى از دانشمندان شیعھ آن را ر. آورده اند . 
بشرى : روایاتى كھ تحت عنوان موضوع پنجم ذكر شد بسیار جاى تامل ، دقت و بررسى است و باید توجھ داست 

كھ در حال غضبش ، در ھنگام انبساط و فرحش ، در موقع رنج و گرفتاریش ، در زمان سرور و نشاطش و 
ھمھ مردم باشد، و تمام افراد بشر موظف بھ خالصھ در جمیع اطوار و حالش صاحب اختیار، مطاع و مقتداى 

خضوع تسلیم و اطاعت در برابر او باشند، و محبت بھ او دوستى با پیامبر، و دشمنى با او خصومت با رسول خدا، 
و اطاعت از او طاعت از پیامبر، و صلح با او، سلم و آشتى با رسول خدا باشد، تحقیقا اگر در صفات ھمردیف 

ز این احكام درباره او جارى نمى شود، و بھ عبارت دیگر فردى كھ در ملكات انسانى ، در پیامبر نباشد، ھرگ
فضائل و مكارم االخالقى ، در صفات نفسانى ، و خالصھ در جمیع حاالت و شئون بشرى طورى باشد كھ ھرگز 

و خضوع و تسلیم  ماءمور بھ اطاعت) بھ فرمان خدا و رسولش (كوچكوترین خالفى از او سر نزند، و ھمھ مردم 
نباشد) ص (در برابر او باشند، معقول نیست كھ در صفات ھمردیف و ھمتاى پیغمبر اكرم  . 

بلى ، آن انسانى كھ ھرگز كلمھ اى ، حرفى ، حركتى ، سكونى ، در ھیچ مورد، جز بھ فرمان و اجازه خدا از او 
پیوستھ در گفتار و كردار و در تمام  صادر نشود، و جز در راه محبت و رضاى پروردگار قدمى بر ندارد، و

صلح با او را، سلم و ) ص (حاالتش ، محدود و متعھد و مقید بھ امر خدا باشد تنھا او شایستھ است كھ پیامبر اكرم 
آشتى با خودش بداند و جنگ با او را ستیز با خودش بھ حساب آورد، و كامال روشن است كھ فاطمھ زھراء سالم 

ن نفس پاك انسانى ، و آنھمھ صفات ربانى ، یقینا باید در شئون والیت ، ھمردیف و ھمدرجھ و هللا علیھا، صاحب آ
 .یكسان با پیامبر اكرم ، على و حسنین باشد

فاطمھ سالم هللا علیھا از دیدگاه روایات: بخش دوم  (( 6 ))  
 
 موضوع ششم

میرالمونین و حسنین علیھم السالم ، و ا) ص (با پیامبر اكرم ) ع (موضوع ششم از مناقب مشترك حضرت زھرا
 .تقریبا نظیر آن فضائلى ست كھ در موضوع پنجم بیان شد
 :روایت مى كند ((ابن عباس  ))
اللھم : فقال . ان رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ كان جالسا ذات یوم ، و عنده على ، و فاطمة ، والحسن ، والحسین  ))

كرم الناس على ، فاحبب من احبھم ، و ابغض من ابغضھم ، و وال من واالھم ، و انك تعلم ان ھوالء اھل بیتى ، و ا
  عاد من عاداھم و اعن من اعانھم و اجعلھم مطھرین م كل دنش ، معصومین من كل ذنب ، و ایدھم بروح القدس 
ز حضور داشتند نشستھ بودند و على ، فاطمھ ، حسن و حسین علیھم السالم نی) ص (روزى پیامبر اكرم  )) ((منك 

بارالھا، تو خوب مى دانى كھ اینان خاندان من ، و عزیزترین مردم : دعاى آن حضرت در میان آن جمع چنین بود
نزد منند، پس محبان و دوستانشان را دوست بدار، با دشمنانشان دشمنى فرما، و یارانشان را اھانت بنما، اینان را 



میع گناھان بر كنار و مصون و محفوظ نگاھدار، و از جانب خود باروح از جمیع ناپاكیھا پاك و مبرا بدار، از ج
  ((القدس تاءییدشان فرما 

روحى ) ع (معصومین : روایات بسیار از ائمھ اطھار سالم هللا علیھم در موارد مختلف نقل شده است كھ مى فرماید
مى ) میع اخبار آن را روح القدس كھ در ج(دراند غیر از روح عموم بشر، كھ ھیچ انسانى در داشتن این روح 

 . نامند، ھمردیف نیست
این ھمان روح قدسى . صاحب والیت است ) ص (روح القدس ، ھمان روحى است كھ در سایھ آن ، پیامبر اكرم 

است كھ با داشتن آن على سالم هللا علیھ ، حسنین ، و امامان دیگر از اوالد حسین علیھم السالم بر ھمھ مردم والیت 
ند، این ھمان روح است كھ بھ تاءیید پیامبر اكرم حضرت صدیقھ سالم هللا علیھا نیز دارنده آن است ، و با داشتن دار

 .مى باشد ((ولیة هللا  )) این روح ، آن حضرت ھم
چنین ادامھ مى دھد) ص (روایت را از قول پیغمبر اكرم  ((ابن عباس  )) : 
بعدى ، وانت قاتد المومنین الى الجنة ، و كانى انظر الى ابنتى فاطمة ، قد یا على انت امام امتى و خلیفتى علیھا  ))
اقبلت یوم القیامة على نجیب من نور، عن یمینھا سبعون الف ملك ، و عن یسارھا سبعون الف ملك ، و بین یدیھا 

ومنین الى الجنة و سبعون الف ملك ، و عن خلفھا سبعون الف ملك ، تقود مومنات امتى الى الجنة ، انت قائد الم
: فاطمة نسقود مومنات امتى الى الجنة ، وانھا السیدة نساء العالمین فقیل یا رسول هللا ،اھى سیدة نساء عالمھا؟ فقال 

ذلك مریم بنت عمران فاما ابنتى فاطمة ، فھى سیدة نساء العالمین من االولین و االخرین ، و انھا لتقوم فى محرابھا 
یا فاطمة: المالئكة المقربین ، و ینادونھا بما نادت بھ المالئكة مریم فیقولون  -لف ملك من فیسلم علیھا سبعون ا  : (( 

. یا على ان فاطمة بضعة منى : ثم التفت الى على فقال  ((ان الھ اصطفاك و طھرك و اصطفاك على نساء العالمین 
ا، و انھا اول من یلحقنى من اھل بیتى ، وھى نور عینى ، و ثمرة فوادى ، یسوونى ما اساءھا و یسرنى ما سرھ

اللھم انى اشھدك انى محب لمن احبھم ، و مبغض لمن الغضھم ، وسلم لمن سالمھم ، و : فقال  ... فاحسن الیھا بعدى
یا على ، بعد از من ، جانشین من ، و امام و رھبر  )) ((حرب لمن حاربھم و عدولمن عاداھم ، و ولى لمن واالھم 

و پیشقدم و پیشرو اھل ایمان بھ سوى بھشتى ، و گوئى اكنون در نظرم مجسم است و مى بینم كھ دخترم امت منى ، ت
فاطمھ در روز قیامت سوار بر شترى از نور است ، در حالى كھ ھفتاد ھزار ملك از جانب راست ، ھفتاد ھزار از 

او پیشگام زنھاى مؤ من . ش مى كنندطرف چپ او، ھفتاد ھزار از پیش روى و ھفتاد ھزار از پشت سر او ھمراھی
است كھ ھمراھش بھ سوى بھشت مى روند، یاعلى ، تو پیشواى مردان مؤ من امتى منى ، و دخترم فاطمھ ساالر 
 . زنان با ایمان امت من و رھبر آنان بھ سوى بھشت است ، بدرستیكھ او بانوى بانوان جھان است

ر زمان خودش ؟ پیامبر فرمودعرض شد یا رسول هللا ، آیا بانوى بانوان د : 
سیده زنان در زمان خودش مریم بنت عرمان بود، ولى دخترم فاطمھ بانوى بانوان جھان و سرور زنھاى عالم از 
 . اولین و آخرین است
این فاطمھ است كھ آنگاه كھ در محراب عبادت مى ایستد، ھفتاد ھزار فرشتھ مقرب بر او سالم و درود مى فرستند، 

كنند یا فاطمھ ، خداى تعالى تو را از میان جمیع زنھاى عالم انتخاب كرد، و ترا از ھمھ آلودگیھا پاك و  و ندا مى
كرد و فرمود) ع (رو بھ سوى على ) ص (آنگاه رسول اكرم . منزه گردانید : 

من ، آنچھ  ، پاره اى از تن و جان من است ، اوست نور چشم من ، و میوه قلب)ع (، بدرستیكھ فاطمھ )ع (یا على 
را ناپسند آید، مرا نیز ناپسند است ، و آنچھ او را مسرور كند، مرا ھم شاد و خرسند مى نماید، او ) ع (زھراء

، بعد از من ، تا توانى بھ او نیكى كن ، )ع (نخستین كسى است كھ از خاندان من كھ بھ من خواھد پیوست ، یا على 
بارالھا، من تو را گواه مى گیرم ، كھ دوست مى دارم آن كسى را : داین چنین دعا نمودن) ص (سپس پیامبر اكرم 

كھ اینان را دوست بدارد و دشمن مى دارم شخصى را كھ با اینان دشمنى كند، با ھر كسى كھ با این چھر تن در 
و صفا  جنگ باشد من نیز با او در ستیزم ، و ھر فردى با اینان از در صلح و آشتى در آید، من ھم با او در سلم

  (( .خواھم بود
بار دیگر تكرار مى كنیم ، با در نظر گرفتن روایت شریفھ مذكور، حضرت صدیقھ سالم هللا علیھا بھ طور یقین 
صاحب والیت كبرى است زیرا ھرگز معقول نیست ، كھ دشمنى و یا دوستى با او ھمانند عدوات و یا محبت نسبت 

را نیز محزون و یا ) ص (گین و یا مسرور مى گرداند، حضرت رسول را غم) ع (بھ پیامبر باشد و آنچھ فاطمھ 
 .شد نماید، ولى او صاحب مقام والیت نباشد

و اگر حضرت صدیقھ سالم هللا علیھا در والیت ، در عصمت ، و در جمیع حاالتش ردیف پدر و ھمسر و دو 
كھ سخن بى ) ص (رسول خدا. مى كردمطالب مذكور را بیان ن) ص (فرزندش حسنین نمى بود، ھرگز پیامبر اكرم 

است ، آنچھ مى  ((ما ینطق عن الھوى ، ان ھواالوحى یوحى  )) حساب و گزاف و بیھوده نمى گوید، تمام گفتارش
 .گوید وحى الھى است ، آنھم در مقامى كھ خدا را شاھد سخنان خود قرار مى دھد



مراتب و فضائل است ، كھ خدا را گفتار خویش گواه از جانب خدا ماءمور بھ ابالغ این ) ص (گوئى پیامبر اكرم 
مى گیرد، چنان كھ در انجام نبوت و ابالغ رسالتش ، در مواقف متعدد شاھد قرار داده است ، و از مردم نیز اقرار 
سؤ ال  ((ھل بلغت ؟، بلى بلغت  )) )) :و اعتراف مى خواھد، و مى پرسد و خواستار جواب صریح آنان مى باشد

ھمان گونھ كھ در غدیرخم . بلى ابالغ كردى : د آیا رسالت خودم را انجام دادم ؟، و سپس جواب مى شنودمى فرمای
ھنگام ابالغ والیت امیرالمؤ منین على سالم هللا علیھ ، خدا را شاھد مى گیرد و از مردم ، اعتراف و اقرار مى 
ص(رسد كھ وجود مقدس پیامبرچنین بھ نظر مى ... بارالھا شاھد باش ... اللھم اشھد ...خواھد پیوستھ خود را  ( 

مسئول و ماءمور ابالغ والیت فاطمھ علیھاسالم نیز مى داند، و گوئى احساس مى كند كھ ھمواره مورد سؤ ال و 
را ابالغ كردى یا نھ ، لذا آن حضرت بھ طور ) ع (بازخواست حضرت حق تبارك تعالى است كھ آیا والیت زھرا

ضمن برشمردن فضائل فاطمھ سالم هللا علیھا و تشریح شئون والیتى او، بارھا خدا را گواه  مكرر، در گفتار خویش
را ابالغ كردم ؟ آیا پیغام را رساندم ؟ حق مطلب را بخوبى ) ع (آیا والیت زھرا  مى گیرد كھ بارالھا، شاھد باش 

 ...ادا كردم ؟
در قسمتى از سخنانش ) ص (حضرت رسول نتیجھ دیگرى كھ مى توان از روایت مذكور گرفت این است كھ 

چنین مى فرماید) ع (خطاب بھ على  : 
فاحسن الیھا... آنھا اول من یلحفى من اھل بیتى   

 .یعنى یا على اول كسى كھ از خاندان من بھ من ملحق خواھد شد
لذا مى بینیم قصد ... و این ودیعھ رسالت را نگھدارى كن .... است ، پس تا توانى بھ او نیكى بنما) ع (دختر فاطمھ 

و در نتیجھ تحصیل ) ص (امیرالمؤ منین سالم هللا علیھا ھمیشھ و در تمام حاالتش برآوردن خواھش پیامبر اكرم 
رضایت و آسایش خاطر زھراى اطھر است ، البتھ نھ تنھا از این جھت كھ ھمسر واالمقام او دختر گرامى رسول 

ھ فاطمھ سالم هللا علیھااست ، بلكھ بیشتر از این نظر ك) ص (خدا خود را نسبتت بھ ) ع (است و على  ((ولیة هللا  )) 
نیز نسبت بھ امیرالمؤ منین كھ) ع (او موظف و مسئول و متعھد مى داند، و متقابال حضرت زھرا  ((ولى هللا  )) 

، ھر یك در حفظ  است ، عینا ھمین احساس وظیفھ و مسئولیت را بھ حد اعتلى دارا مى باشد و این دو وجود مقدس
 .و نگھدارى و مراعات شخصیت آن دیگر كمال سعى و كوشش را بھ كار برده اند

لیكن اگر این مطلب بھ دقت مورد بررسى و مطالعھ قرار گیرد، روشن مى شود كھ حاالت دفاع و مجاھدت زھرا 
فوق العاده است ، و تحقیقا اگر  سالم هللا علیھا در حفظ و صیانت امیرالمؤ منین سالم هللا علیھ بى نظیر و بسیار

را مؤ كدا بھ زھرا علیھا سالم سفارش مى ) ع (نگاھدارى و دفاع از حریم والیت امیرالمؤ منین ) ص (پیامبر اكرم 
، ھرگز رفتارى بھتر و برتر از روش فاطمھ علیھاسالم امكان پذیر نبود)فرموده است   كھ سفارش (كرد  . 

بى نظیر ) ع (ایثار او در مراقبت و نگھدارى شئون ولى هللا االعظم امیرالمؤ منین  از خود گذشتگى ، و فداكارى و
بود، زھرا سالم هللا علیھا در این راه وجود خود را كامال فراموش كرده بود و ھمواره ھمت واالى او مصروف 

د در برابر مقام منیع حفظ حرمت على علیھ السالم و پیوستھ در فكر كمال مراقبت و حسن انجام تعھد اسالمى خو
نسبت بھ شئون والیت ھمسر عالى مقامش ) ع (والیت بود و ھمین توجھ بى نظیر و بصیرت و معرفت كامل فاطمھ 

 .خود آن حضرت مى باشد ((ولیة الھى  )) نشانگر مرتبھ عالى
فاطمھ سالم هللا علیھا از دیدگاه روایات: بخش دوم  (( 7 ))  

 
 موضوع ھفتم

در مقام ركن بودن نسبت بھ على بن ) ص (رك بودن فاطمھ سالم هللا علیھاست با رسول اكرم موضوع ھفتم مشت
 . ابى طالب سالم هللا علیھ

فرمود) ع (بھ على ) ص (جابربن عبدهللا چنین روایت مى كند، پیامبر اكرم  : 
و هللا خلیفتى علیك ، فلما مات سالم علیك ابا الریحانتین ، اوصیك بریحانتى من الدنیا من قبل ان ینھد ركناك ،  ))
فلما ماتت فاطمة قال ھذا الركن . قال على ھذا احد الركنین الذین قال رسول هللا ) صل هللا علیھ و الھ  )) )) النبى
سالم بر تو، اى پدر دو ریحانھ من ، یا على محافظت آن دو را بھ تو سفارش مى  )) ((الثانى الذى قال رسول هللا 

آن كھ ھر دو ركن تو از بین برود، را بخدا مى سپارم كھ او نگھدارنده توست كنم ، قبل از  ))  
 :روایت را چنین ادامھ مى دھد ((جابربن عبدهللا  ))
این بود یكى از آن دو ركن من ، كھ رسول خدا مى : ، امیرالمؤ منین فرمود)ص (پس از رحلت پیامبر اكرم  ))

فرمود) ع (كھ فاطمھ سالم هللا علیھا چشم از جھان فروبست ، على  و اینك منھدم گردید، و ھنگامى: فرمود : 
، امروز از دست دادم )ص (این بود ھمان ركن دومى كھ بقول پیامبر اكرم  )) این حدیث را عده اى از علماء بھ  ((
 :این شرح نقل كرده اند



حافظ محب الدین  )) - ((تاریخ شام  )) در ((حافظ، ابن عسا كرد  )) - ((حلیة االولیاء  )) در ((حافظ ابونعیم  ))
 )) در ((حافظ گنجى شافعى  )) - ((امام احمدبن حنبل امام حنابلھ  )) - ((ذخایر  )) و ((ریاض  )) در ((طبرى 
و جمعى  ((جامع كبیر  )) در ((حافظ سیوطى  )) - ((تذكره  )) در ((ابوالمظفر سبط ابن الجوزى  )) - ((كفایھ 

مندان و محققیندیگر از دانش  . 
 ((ركنیت  )) در اینجا الزم است ، موضوع ركن بودن بھ على علھ السالم را دقیقا بررسى كنیم كھ آیا مراد از این
 .چیست ؟ و حقیقت این رتبھ معنوى كھ مقام بسیار واال و بزرگى است چگونھ مى باشد

تصور شود عینا بھ ھمان گونھ ) ص (یامبر اكرم آنچھ مسلم است این است كھ در این مقام ، ھر معنائى كھ درشان پ
و بھ ھمان ترتیب درشان حضرت صدیقھ سالم هللا علیھا وارد است ، و بھ عبارت دیگر، حضرت زھرا علیھا سالم 
) ص (، و در این منقبت ھمتا و شریك و برابر با رسول خدا)ص (مثل و ھمانند پیامبر اكرم  ((ركنیت  )) در مقام
 .مى باشد

ا مقصد از ركن على بودن ، این نیست كھ فاطمھ علیھا سالم ، اداره كننده امور خانواده و كدبانوى خانھ و یقین
، و گرداننده چرخ زندگانى و آسایش بخش او و خاندان اوست ، زیرا كھ اینھا از وظایف حتمى ھر )ع (كاشانھ على 

نجاست كھ با وجود آیھای) ع (مھم این است و رمز عظمت زھراى اطھر. زن مسلمان است   . 
كھ موضع كلى مردان و زنان را نسبت بھ یكدیگر معین مى نماید، پیامبر اكرم  ((الرجال قوامون على النساء  ))

مى خواند، بھ ھمانگونھ كھ خودش را) ع (را ركن على ) ع (در یك مورد استثنائى ، حضرت صدیقھ ) ص ( ... 
محسوب مى شود، فاطمھ سالم هللا ) ع (ھر نحو و كیفیتى كھ ركن على بھ ھر معنى و مفاد، و بھ ) ص (رسول خدا

 . علیھا نیز بھ ھمان ترتیب ، بھ ھمان نسق ، و بھ ھمان وضع ، ركن مساوى و ھمتاى دیگر، در این منقبت است
ع (ركن بودن بھ على  )) در اینجا مى توان گفت كھ این ون از مقام شامخ والیت سرچشمھ مى گیرد، و از شئ ((

والیت است كھ ھریك از آن سھ وجود مقدس ، ركن دو نفر دیگر مى باشد، و این موضوع امكان پذیر نیست ، مگر 
بوده باشد، ) ع (و على ) ص (اینكھ فاطمھ سالم هللا علیھا نیز در مقام والیت ھمتا و ھمانند و برابر با پیامبر اكرم 

الم ، و اصل مودتى است كھ خدا آنرا اجر نبوت قرار داده ركن والیت ، اساس اس) ص (یعنى چنان كھ رسول خدا
است ، حضرت زھرا علیھاالسالم نیز در این شئون شریك ، برابر، و ھمتاى او است و بھ ھمین مناسبت پیامبر 

مى فرماید) ص (اكرم  : 
را نمى آفرید، فاطمھ ) ع (اگر خدا على ابن ابیطالب  )) ((لولم یخلق هللا على بن ابى طالب ، ما كان لفاطمة كفو  ))

شبیھ و نظیرى در عالم نداشت ) ع ( مى فرماید) ع (در روایت دیگرى آن حضرت خطاب بھ على  (( : 
اگر تو نبودى ، فاطمھ را بر روى زمین ) ع (یا على  )) ((لوالك یا على لما كان لفاطمھ كفو على وجھ االرض  ))
از)  ص(مقصود پیامبر اكرم  ((ھمانند و نظیرى نبود  كھ در این روایات و احادیث دیگر، درشان  ((كفو  )) 

ع(حضرت زھرا  بكار برده است ، چیست ؟ ( 
آیا منظور آن حضرت ، كفو در مال ، ھمانند در فقر و غنى ، یا ھمتا در خلقت ظاھرى است ؟ بطور یقین نھ ، بلكھ 
 . مقصود، كفو و ھمانند در مقام والیت ، و صفات و فضائل است

چنین است) ص (است ، ھمانگونھ كھ خود پیامبر اكرم ) ع (فاطمھ علیھاسالم در شئون والیت ھمتاى على  بلى ،  . 
، ركن ایمان ، ركن اسالم ، ركن توحید، ركن منطق و بیان ، و ركن حقیقت و شرف )ص (چنان كھ رسول خدا

ركن و اساس و اصل و پایھ و  و ائمھ اطھار نیز) ع (انسان است ، و بھ ھمان معنى و مفھوم ، حضرت زھرا
 .بنیادند

چنین خطاب مى كنیم) ركن بودن (در زیارت مبعث ، على علیھ السالم را بھ عنوان   : 
كھ ركن و پایھ ستون و تكیھ ) ع (على  )) ((وصل على عبدك و امینك االوفى و ركن االولیاء و عماد االصفیاء  ))

حضرت صدیقھ سالم هللا علیھاست) ص (كیھ گاھش بفرمایش پیغمبرگاه جمیع اولیاء و اصفیاء مى باشد، ركن و ت  . 
سید االوصیاء و ركن االصفیا نامیده شده است و در زیارت وارث ) ع (در زیارت ششم ، حضرت امیرالمؤ منین 

چنین عرضھ مى داریم) ع (حضرت اباعبدهللا الحسین   : 
زیارت عید فطر و قربان و در ((اشھد انك من دعائم الدین و اركان المومنین  ))  : 
 : و در زیارت اربعین حسین علیھ السالم ((اشھد انك من دعائم الدین و اركان المسلمین و معقل المؤ منین  ))
 : و در زیارت جامعھ كبیره ((اشھد انك من دعائم الدین و اركان المسلمین ، و معقل المؤ منین  ))
ب االیمان رساسة العباد، و اركان البالد، و ابوا )) آرى ، چھارده معصوم علیھم السالم ھمگى اركان توحید و  ((

، و حضرت صدیقھ سالم هللا علیھا در این )ع (ایمان و اسالمند، و ھر یك از آنان ركن است براى سایر معصومین 
ع (صادق  ، ركن است براى امیرالمؤ منین سالم هللا علیھ حضرت)ص (مقام ، نظیر و ھمانند و ھمتاى رسول اكرم 

در این زمینھ بیان روشن و واضحى فرموده اند)  : 



اگر خداى  )) ((لوال ان هللا عزوجل خلق امیرالمؤ منین ، لم یكن لفاطمة كفو على وجھ االرض ، آدم فمن دونھ  ))
ود را بر روى زمین نظیر و ھمتائى وج) ع (را نمى آفرید، از اولین و آخرین فاطمھ ) ع (عزوجل امیرالمؤ منین 

  ((نداشت 
، ھر دو صاحب والیت ، ھر دو داراى مقام عصمت و طھارت و ھر دو از اركان توحید و )ع (و فاطمھ ) ع (على 

 .ایمانند
 :امام ششم بھ عبارت دیگرى مى فرماید
 )) تشخیص ((لوال ان امیرالمؤ منین تزوجھا لما كان لھا كفو الى یوم القیامھ على وجھ االرض ، ادم فمن دونھ  ))
بشرى با بشر دیگر، مطلبى است كھ فھم انسان از درك آن عاجز و ناتوان  ((كفو وھمتا بودن  )) و یا ((ركن بودن 

كھ از ضمائر مخلوقات خویش آگاه است ، مى داند و مى تواند معین ) وهللا یعلم ما خلق (است و تنھا خداى تعالى 
ر موجودى در عالم كدام استكند چھ كسى كفو و نظیر و ھمانند كیست ، و ھمتاى ھ  . 

لذا، اختیار فاطمھ علیھاالسالم براى ھمسرى على علیھ السالم ، یك انتخاب الھى است ، خداى تعالى خود براى 
زھراعلیھا سالم زوجى را كھ كفو و ھمتاى اوست بر مى گزیند و در این عقد آسمانى ، خود خطبھ مى خواند، و 

ص(اكرم شھود این ازدواج مقدس ، پیامبر  جبرئیل و فرشتگان ھستند، و باید این چنین باشد، زیرا جز خداى  ( 
ع (جز على (كیست ، زھرائى كھ ھمتا ندارد و ھیچ بشرى ) ع (خالق یكتا چھ كسى مى داند كفو و ھمانند زھرا )) 

ا علیھاسالم است شبیھ و نظیر او نیست ، و در نتیجھ ھمین جھل و نادانى و ناتوانى بشر در شناخت مقام شامخ زھر
در جواب آنان ) ص (كھ مى بینیم ابوبكر و عمر نیز خواستار ازدواج با فاطمھ علیھاسالم مى شوند، و پیامبر اكرم 

 :چنین مى فرماید
، و تنھا خدا كھ خالق )خلق  -هللا یعلم ما (از آن خداست ، و من در این مورد ھیچگونھ اختیارى ندارم ) ع (فاطمھ 

كفو و ھمسر و زوج شایستھ او كیست ، و من و دخترم اگر چھ صاحب مقام والیتیم ، ولى خدا  زھراست مى داند
امرى است خدائى) ع (تعالى بر من و او والیت دارد و انتخاب و تعیین ھمسر فاطمھ   . 

فاطمھ سالم هللا علیھا از دیدگاه روایات: بخش دوم  (( 8 ))  
 
 موضوع ھشتم

 علیھاست با پدر و ھمسر و فرزندانش سالم هللا علیھم در مجاز بودن استثنائى آنان اشتراك حضرت صدیقھ سالم هللا
در جمیع حاالتشان) ص (بھ ورود و توقف در مسجد پیامبراكرم   . 

نسبت بھ تمام مساجد امتیاز خاص دارد، بھ این معنى كھ ھر شخص جنب و نفساء و ) ص (مسجد پیامبر اكرم 
وارد شود و بدون توقف از آنجا عبور كند، ولى ھرگز كسى مجاز نیست در حال حائض مى تواند بھ ھر مسجدى 

ص(جنایت و حیض و نفاس از مسجدالنبى  مستثنى ) ع (، و حسنین )ع (، فاطمھ )ع (عبور نماید و این حكم على  ( 
ھ در آنجا ازدواج عبور كنند، و نھ تنھا عبور كنند، بلك) ص (ھستند آنان مى توانند در ھر حالتى از مسجدالرسول 

نمایند و یا در حال جنابت در آنجا توقف كنند، و حتى فرزندانشان در آن مكان مقدس و مطھر زاده شوند، و این 
 از ((حافظ نسائى  )) و ((حافظ سیوطى  )) . امتیاز، مطلب بسیار مھم و فوق العاده و شایان دقت و بررسى است
 :روایت مى كنند ((ابن عباس  ))

ل هللا صلى هللا علیھ و آلھقال رسو  
 ((آن موسى سال ربھ ان یطھر مسجده لھارون و ذریتھ و انى سئلت هللا ان یطھر للك و لذریتك من بعدك  ))

فرمود) ع (بھ امیرالمؤ منین ) ص (حضرت رسول  : 
اند و از پروردگار خویش درخواست كرد كھ مسجدش را براى ھارون و ذریھ او پاك و مطھر گرد) ع (موسى  ))
روایت دیگرى بھ ھمین مضمون از امیرالمؤ  ((من نیز این مطلب را براى تو و فرزندانت از خدا خواستار شدم 

ع(منین   :نقل شده است كھ آن حضرت فرمود ( 
اخذ رسول هللا بیدى فقال ان موسى سال ربھ ان یطھر مسجده لھارون و ذریتھ و انى سئلت هللا ان یطھر للك و  ))

بعدك لذریتك من  ))  
 ((در سیره حلبیھ اش  ((حلبى  )) و - ((حافظ سیوطى  )) - ((حافظ ھیثمى  )) - ((حافظ بزاز  )) این روایت را
 .نقل كرده اند
چنین روایت مى كند كھ آن حضرت فرمود) ص (از پیامبر اكرم  ((سنن كبرى  )) در ((حافظ بیھقى  )) : 
على و فاطمة : اء و كل جنب من الرجال ، اال على محمد و اھل بیتھ اال ان مسجدى حرام على كل حائض من النس ))



ع (والحسن والحسین  )) . 
آگاه باشید، بدرستیكھ ورود بھ مسجد من براى زنان حائض و مردان جنب حرام است مگر براى من و خانواده ام  ))

اند على ، فاطمھ ، حسن و حسین و این روایت را جمعى دیگر از علما نیز نقل كرده . 
فرمود) ص (نقل میكند كھ پیامبر اكرم  ((عایشھ  )) حدیثى از ((تاریخ كبیرش  )) در ((بخارى  )) : 
  ((ال حل المسجد لحائض و ال لجنب اال لمحمد و آل محمد  ))
بھ زنان حائض و مردان جنب حالل نیست مگر بھ محمد و آل محمد ) من (ورود بھ این مسجد  )) در روایت  ((

جامعتر از احادیث قبلى است ،  دیگرى كھ فرمود) ص (مى نویسد كھ حضرت رسول  ((حافظ بیھقى  )) : 
، اال قد )ع (و على و فاطمھ والحسن والحسین ) ص (اال ال یحل ھذا المسجد لجنب و ال لحائض اال الرسول هللا  ))
براى اشخاص جنب و حائض ) من (د اى مردم آگاه باشید كھ ورود بھ این مسج )) ((بینت لكم االسماء ان ال تضلوا 

حال نیست مگر بھ رسول خدا و على و فاطمھ وحسن و حسین ، توجھ كنید كھ من اكنون یك یك اسامى آنان را ذكر 
دچار اشتباه و گمراھى نشوید ) بعد از من (كردم ، تا  )) . 

ن افراد منظور، وگفتن نام پنج تن با تعیین اسامى و مشخص نمود) ص (در اینجا نكتھ مھم این است كھ پیامبر اكرم 
، چھ )ص (بطور وضوح ، مى خواھند براى ھمگان كامال روشن شود كھ در این مورد، مقصود از آل محمد) ع (

) چنانكھ جمعى از علماء اھل سنت گفتھ اند(كسانى ھستند، تا ھمانندشان نزول آیھ تطھیر عده اى مغرضانھ نگویند 
یامبرند، و یا مقصود از آل ھر مردى ، خانواده اوست كھ در خانھ اش با ھم زندگى زنھاى پ) ص (مراد از آل محمد

مى كنند، و با این منطق و استدالل درست ، بخواھند براى افرادى یك منقبت از خود بتراشند، و فضائل مسلم آل 
را نادیده انگارند) ص (محمد . 

خوب توجھ كنید، فقط این اشخاص كھ من نام بردم مشمول  یعنى اى مردم ، ((قد بینت لكم االسماء ان ال تضلوا  ))
ھم راى و ھم عقیده اند) شیعھ و سنى (این فضلیت ھستند، و در این مورد فریقین  . 

، ضمن اینكھ تصدیق مى كنند در حكم مسجد النبى فقط پنج تن علیھم السالم استثناء )سنى (یك دستھ ازعلماء عامھ 
باز مى شد، لذا در ھر حالتى اجازه ) ص (در خانھ اش بھ مسجد پیامبر) ع (شده اند، ولى مى گویند چون على 

 . عبور از آن مسجد را داشتھ است
، و نھ )ع (عبور از مسجد را جایز مى داند، آنھم نھ براى مسجد النبى ) اجتیاز(ال حق جواب مسئلھ این است كھ او

) ع (اینكھ ساكن شدن و یا جنب و حائض شدن در آنجا را ثانیا در خانھ عده اى از اصحاب پیغمبر ھمانند خانھ على 
عبور از مسجد داده ) اجتیاز(م حق بھ مسجد النبى باز مى شد و اگر استدالل مذكور درست مى بود بایستى بھ آنھا ھ

دستور فرمود) ص (مى شد، در صورتیكھ مى بینیم ، پیامبر اكرم  : 
تمام درھائى كھ بھ مسجد باز مى شود باید مسدود گردد و ورود و خروج ھمھ افراد بھ خانھ ھا، باید خارج از 

این فرمان الھى ، غوغائى برپا شد و پس از ابالغ ) ع (و اوالد على ) ع (محوطھ مسجد انجام پذیرد، مگر على 
آمدند و تقاضا مى كردند راھى بسوى مسجد داشتھ باشند) ص (عده اى بخدمت رسول خدا . 

 :حتى جناب عباس عموى پیغمبر بھ آن حضرت عرض كرد
من حاضرم در خانھ ام را ببندم ، ولى خواھش مى كنم ، اجازه ندھید دریچھ اى بسوى مسجد داشتھ باشم ، ولى 

فرمود) ص (سول اكرم ر : 
اختیار بستھ یا باز بودن در خانھ ھا بسوى مسجد، بدست من نیست ، و من از جانب خدا مامور ابالغ این حكم ھستم 

و ) ع (و ھرگز اجازه نمى دھم كھ حتى یك دریچھ بجانب مسجد باز باشد، و این فضیلت مخصوص است بھ على 
 .خانواده او

كھ قائل بھ این خصوصیت ھستند، چنین اظھار نظر مى كنندجمعى از دانشمندان اھل سنت  : 
و خانواده او مجازند از مسجد النبى در ھر حالتى عبور، توقف و یا سكونت كنند و از سایر ) ع (علت این كھ على 

 مردم استثناء شده اند، این است كھ شرایط اجراى حكم در آنان موجود نیست ، زیرا آنان پاك و مطھرند، نھ جنب
مى شوند و نھ حائض و نفساء و از این جھت است كھ فاطمھ سالم هللا علیھا را طاھره مطھره نامیده اند، و این 

وارد شده ، استنباط كرده اند) ص (مطلب را از احادیثى كھ از پیامبر اكرم   از ((اخبار الدول  )) در ((قرغانى  )) 



 :چنین روایت مى كند ((عایشھ  ))
مھ كانت مشیتھا مشیة رسول هللا ، و كانت ال تحیض قط، النھاخلقت من تفاحة الجنة اذا اقبلت فاط )) راه رفتن  )) ((

بود، او ھیچگاه مثل زنان دیگر ناپاكى ماھانھ نداشت ، و این پاكیزگى از ) ص (ھمانند مشى رسول خدا) ع (فاطمھ 
بوده است ) ع (سیبى است بھشتى كھ مایھ خلقت زھرا )) . 

ھدیھ فرمود، و از آن نطفھ ) ص (ب بھشتى است كھ خداى تعالى در شب معراج بھ حضرت محمداین ھمان سی
منعقد گردید) ع (مطھر فاطمھ  . 

را مى بوسید و مى بوئید، و مى فرمود) ع (ھمواره سینھ و دست و چھره زھرا) ص (پیامبر اكرم  : 
ت را استشمام مى كنم ، و عطر سیب بھشتى ھرگاه من مشتقاق بھشت مى شوم ، از تو بوى بھش) ع (یا فاطمھ  ))
  ((از تو بر مشامم مى رسد 
كھ خود، این فرمایشات حضرت را شنیده است ، چنین استنباط و اجتھاد مى نماید كھ مطھر بودن  ((عایشھ  ))

از حق  فاطمھ علیھا سالم از ناپاكیھاى ماھانھ زنانھ ، بھ سبب آن سیب بھشتى است كھ خمیر مایھ خلقت اوست ، و
 . نمى توان گذشت كھ اجتھاد آن مخدره در اینجا صحیح بوده است
 :سخنش را چنین ادامھ مى دھد ((عایشھ  ))
 )) ((ولقد وضعت الحسن بعد العصر، و طھرت من نفاسھا فاغتسلت وصلت المغرب و لذالك سمیت الزھراء  ))

از نفاس پاك شد، غسل كرد، ) ع (ن ساعت زھراتولد یافت ، در ھما) ع (از فاطمھ ) ع (ھنگامى كھ حسن بن على 
  (( .نامیده اند ((زھرا  ))و نماز مغربش را بجا آورد، و بدین جھت است كھ او را 

سالم را از عبادت باز دارد،  - بلى ، ھرگز معقول نیست كھ ھمانند زنان دیگر، ناپاكى حیض و نفاس فاطمھ علھا 
نباید ) ع (حضور بوده ، و درگاه الھى ، حتى یك ساعت از وجود زھرااومحبوبھ خداست ، و باید ھمیشھ در حال 

 .خالى باشد
ولدت فاطمة بالحسن فلم ارلھا دما، فقلت یا رسول هللا انى لم ارلھا دما فى حیض وال نفاس ، فقال : وقالت ام سلمة  ))

 . (( والدة صلى هللا علیھ و الھ اما علمت ان ابنتى طاھرة مطھره ال یرى لھا دم فى طمث وال
بعد از اینكھ حسن علیھ السالم از فاطمھ سالم هللا علیھا متولد گردید، ھیچگونھ آثار حیض و : ام سلمھ مى فرماید ))

ص (نفاس در او مشاھده نكردم ، و موضوع را از پیامبر اكرم   :سؤ ال كردم ، آن حضرت فرمود (
، و ناپاكى حیض و نفاس از او دور استپاك و پاكیزه است ) ع (مگر نمى دانى كھ دخترم فاطمھ   . 

 . روایت كرده است ((ذخائر العقبى  )) در ((حافظ محب الدین طبرى  )) این حدیث را
 :از مادرش چنین نقل مى كند ((انس ابن مالك  ))
دما فى حیض وال نفاس ) ع (قالت مارات فاطمھ  )) ))  
فاطمھ علیھا سالم مشاھده نكردم من ھرگز ناپاكى حیض و نفاس معمول زنانھ را در  )) ))  
 :امیرالمؤ منین سالم هللا علیھ مى فرماید
ما البتول ؟ فانا سمعناك یا رسول هللا تقول ان مریم بتول و فاطمھ بتول ، فقال صلى هللا ) ص (سئل رسول هللا  ))

ت االنبیاء البتول ، التى لم ترحمره قط، اى لم تحض ، و ان الحیض مكروه فى بنا: علیھ و الھ  از پیامبر اكرم  )) ((
سؤ ال شد، معناى بتول چیست ، اینكھ از شما شنیده ایم كھ مریم ) ص ( ( بتول بوده اند؟ رسول ) ع (و فاطمھ ) ع 

در جواب فرمود) ص (خدا آن زنى را مى گویند كھ ھرگز آثار حیض و نفاس معمول زنانھ در او  ((بتول  )) :
شدن در دختر پیغمبران مكروه مى باشدمشاھده نشود، زیرا حالت حیض   )) در زبان عرب معنى ((بتل  )) لغت .

احادیث ) سنى (علماى عامھ  ((بتول  )) را میدھد، و در وجھ تسمیھ حضرت صدیقھ سالم هللا علیھا بنام ((انقطاع 
 :چنین روایت مى كند ((ابن اثیر  )) مختلف یا مطالب گوناگون نقل كرده اند، از جملھ
میت فاطمھ بالبتولس )) فاطمھ علیھاسالم را بھ سبب انقطاع  )) ((النقطاعھا نساء زمانھا فضال و دینا و حسبا  )) : 
گفتھ اند، مقام او در فضل و شرف و حب و نسب و عوالم دینى از جملھ بانوان عالم  ((بتول  ))او از زنان دیگر 
 :و در حدیث دیگر مى نویسد ((جدا و متمایز است 
یل النقطاعھا عن الدنیا اى هللا و ق ))  . ((بتول آن كسى است كھ دل از دنیا گسستھ و بھ خدا دلبستھ باشد  )) ((



فرمود) ص (روایت شده است كھ حضرت رسول اكرم  : 
ان فاطمھ لیست كنساء االدمیین ال تعتل كما تعتلین ) یاحمیر(یا عایشھ  )) اى عایشھ ، بدرستیكھ فاطمھ  )) ((

انند سایر زنان نیست و ھرگز آثار حیض و نفاس در او ظاھر نمى شود علیھاسالم ھم ))  
الغربین  )) در كتاب ((عبید ھروى  )) ((قال عبید الھروى فى الغریبین سمیت فاطمة بتوال النھا بتلت عن النظیر  ))
و بى ھمتاست مى نویسد، فاطمھ را از این جھت بتول مى گویند كھ منقطع النظیر است ، بى مثل و مانند ((  . 
 :حضرت باقر سالم هللا علیھ مى فرماید
لطھارتھا من كل دنس و طھارتھا من كل رفث ، و ما رات قط یوما  ((الطاھرة  )) انما سمیت فاطمھ بنت محمد ))
موسوم شده است كھ خدا او را از جمیع ) طاھره (بھ این جھت فاطمھ دختر پیامبر اكرم بھ  )) ((حمرة وال نفاسا 

در او دیده نشده است   اكیھا و آلودگیھا پاك و منزه گردانیده است و حتى یك روز آثار حیض و نفاس ناپ جمعى از  ((
دانشمندان از مطالب فوق چنین نتیجھ گرفتھ اند كھ ھمین پاك و منزه بودن فاطمھ علیھاسالم علت مجاز بودن اوست 

نت كردن در مسجد النبىدر نشستن و برخاستن ، خوابیدن و سكو) در ھمھ حاالت (  . 
فقیھ بسیار بزرگوار كھ یكى از بزرگان علماى حنفى در قرن سوم است در كتاب آیات االحكام خودش  ((جساس  ))
 :چنین مى فرماید

ع(، و حسنین )ع (، فاطمھ )ع (، على ابن ابیطالب )ص (مجاز بودن پیامبر اكرم  بھ  ((در جمیع حاالتشان  )) ( 
ابیدن ، و سكونت داشتن در مسجد النبى بھ سبب آیھ تطھیر است كھ درشان آنان نازل شده است ورود، نشستن ، خو

، و در نتیجھ نھ تنھا آغوش مسجد النبى ، بلكھ تمام مساجد، ھمیشھ و در ھر حال ، بروى آن موجودات مقدس باز 
اند مساجد ھمانند خانھ ھاى آنھایند، و است ، پنج تن علیھم السالم كھ از جمیع آلودگیھا و ناپاكیھا منزه و پاكیزه 

خداى تعالى وجود مقدسشان را در احكام مسجد استثناء كرده است و بھ پیامبرش دستور داده است كھ این موضوع 
را بھ اطالع امتش برساند، و اسامى یك یك آنان را اعالم نماید، و ھرگز كسى بھ ھیچ بھانھ اى نمى تواند بھ جمع 

ملحق گردد) ددر این مور(آنان  . 

 

 
فاطمھ سالم هللا علیھا از دیدگاه روایات: بخش دوم  (( 9 ))  

 
 موضوع نھم

و یازده فرزند معصومش ، در محدث بودن ) ع (اشتراك حضرت صدیقھ سالم هللا علیھاست با امیرالمؤ منین 
شنیدن حدیث فرشتگان(  ). 

دث بودن ، یكى از شئون آن استكھ مح(و امامت  -رسالت  -نبوت : منصبھاى الھى سھ قسم است   ). 
) ص (دانشمندان شیعھ و سنى ھمگى قائل بھ این مطلب معتقد بھ صاحب این منصب ھستند كھ بعد از پیامبر اكرم 

، الھام گیرنده ، و گوش فرا دھنده بھ حدیث فرشتگان ، باید وجود داشتھ باشد، انسانى كھ  ((محدث  )) یقینا بشرى
مطابق با فرامین الھى و مورد تصدیق تصویب خدائى استتمام گفتار و كردارش   . 

ھم صحبت و ھمراز چنین فردى ، آن فرشتھ اى است كھ واسطھ فیض از جانب خداست و شخص محدث آنچھ 
) ع (دستور مى گیرد، با كمال فرمان پذیرى ، بھ آنھا عمل مى كند، و اعتقاد ما شیعیان این است كھ ائمھ اطھار

شندھمگى محدث مى با . 
بشرى) ص (دانشمندان سنى نیز قائلند بر این كھ بعد از پیامبر اكرم  باید وجود داشتھ باشد تا فرشتگان  ((محدث  )) 

بھ او حدیث گویند، و از جانب خداى تعالى راھھاى حق و باطل را بھ او نشان دھند، با این تفاوت كھ علماء عامھ 
معین فرموده ) ص (بعد از رسول خداست خود پیامبر اكرم )  محدث(كسى را كھ ھم صحبت فرشتگان : مى گویند

 .! است ((عمر  )) است و آن شخص
وجود مقدس على سالم هللا علیھ است) ص (بعد از پیغمبر ((محدث  )) لیكن ما شیعیان معتقدیم كھ آن شخص  . 
ست ذكر مى كنیماشاره شده ا ((محدث  )) در اینجا چند روایت از كتب اھل سنت كھ در آنھا بھ كلمھ  . 
 :مى گوید ((عمربن الخطاب  )) در مناقب ((صحیحش  )) در ((بخارى  ))
لقد كان فى من كان قبلكم من بنى اسرائیل رجال یكلمون من غیر ان انبیاء فان ) صلى هللا علیھ وآلھ (قال النبى  ))



ل از اسالم مردانى از بنى اسرائیلدر دوران قب: فرمود) ص (پیامبر اكرم  )) (( .یكن من امتى منھم احد فعمر  (( 
 )) در ((مسلم  )) . ((محدث مى باشد  ((عمر  )) بوده اند، بدون اینكھ از انبیا باشند، و از امت من ((محدث 
چنین روایت مى كند) ص (، تقریبا با ھمین مفھوم ، از رسول خدا ((عمر  )) در فضائل ((صحیحش  : 
ن ، فان یكن فى امتى منھم احد فان عمر بن الخطاب منھم قد كان فى االمم قبلكم محدثو ))  ((محدث  )) موضوع ((

شیعھ و سنى(بودن یك مسئلھ اسالمى است نھ مذھبى ، زیرا فریقین  در این مطلب ھم راى و ھم سخن ھستند، و  ( 
تصریح شده از طرف علماء سنى نیز كامال  ((محدث  )) طبق روایاتى كھ ذكر شد، و احادیث دیگر بوجود شخص

است ، ولى آنچھ بسیار شایان توجھ و دقت است ، این كھ بھ پایان تمام این روایات ، راویان سنى ، نام عمر بن 
، كار بسیار سھل و آسانى است )ع (تشخیص اینكھ آیا عمر محدث است یا على . خطاب را ملحق و اضافھ نموده اند

ضبط است روشنگر این مسئلھ مى باشد ، زیرا نمونھ گفتار ھر یك از آنان كھ در تاریخ . 
بھ رسول خدا مى گوید) ص (كسى كھ در بستر احتضار پیغمر : 

  ((ان الرجل لیھجر  ))
ھذیان مى گوید، گفتارش بخوبى نشان مى دھد كھ آیا استاد او فرشتھ است یا ) مقصود پیامبر است (یعنى این مرد 

 شیطان ؟
ئلھ را چنین عنوان مى كند كھ فرق میان رسول ، و نبى و محدث چیست ؟ و كلینى رحمة هللا علیھ در كتاب كافى مس

 .سپس روایاتى را كھ روشنگر و مشخص كننده این سھ منصب الھى است ، ذكر مى كند
كسى است كھ فرشتھ واسطھ نزول وحى الھى با او سخن مى گوید، و او ملك را مى بیند و مى شناسد،  ((رسول  ))

ى كند و این رتبھ بسیار عالى استو با فرشتھ گفتگو م  . 
محدث كسى است كھ ھنگام گفتگو با . بعد از مقام واالى رسالت ، رتبھ نبوت است ، و پس از آن مقام محدث است 

فرشتگان آنھا را نمى بیند، و در این مورد روایات بسیار از حضرت باقر و حضرت صادق سالم هللا علیھما نقل 
ى نمونھ ذكر مى شودشده است كھ چند حدیث برا : 

  ((ان وصیاء محمد، محدثون  ))
ھمگى محدث بوده اند ) ص (بدرستیكھ اوصیاء محمد )) ))  
امامان ھمگى دانشمند، راستگو، داراى فھم بسیار خداداد، و  )) ((االئمھ علماء صادقون ، مفھمون ، محدثون  ))
  ((محدث مى باشند 
محدث ، آن كسى است كھ صداى فرشتگان را مى شنود، ولى  )) (( المحدث ، یسمع الصوت وال یرى الشخص ))
  ((او را نمى بیند 
  ((على علیھ السالم داراى مقام محدث بودند  )) ((كان على علیھ السالم محدثا  ))
 چیست ((محدث  )) از حضرت صادق سؤ ال مى شود، مقصود از
 :آن حضرت فرمود
محدث كسى است كھ فرشتھ بر او نازل مى شود، و نكات وحى را بر او  )) ((یاتیھ ملك فینك فى قلبھ كیت كیت  ))
  (( .عرضھ مى دارد بدون اینكھ ملك را مشاھده كند

وارد شده است و مقصود ما از نقل ) ع (روایاتى كھ ذكر شد از جملھ احادیث مسلم و قطعى است كھ از ائمھ اطھار
منصب ، در این منقبت ، حضرت صدیقھ سالم هللا علیھا با على  آنھا، اثبات این مطلب است كھ روشن شود در این

حضرت . و اوالد معصومین او شریك است و او نیز محدثھ بوده ، چنان كھ امامان دوازده گانھ محدث بوده اند) ع (
مى فرماید) ع (صادق  : 

یت فاطمة محدصة ، الن المالئكة فاطمھ بنت رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ كانت محدثھ و لم تكن نبیة ، انما سم ))
تھبط من السماء كما تنادى مریم بنت عمران ، یا فاطمة ان هللا اصطفاك و طھرك و اصطفاك على نساء العالمین ، یا 
) ص (دختر رسول خدا) ع (فاطمھ  )) (( .فاطمھ اقتى لبك واسجدى و اركعى مع الراكعین فتحدثھم و یحدثونھا

طمھ ع را از این جھت محدثھ نامیده اند كھ فرشتگان از آسمان بر او نازل مى شدند و با او محدثھ بود، نھ پیامبر، فا
سخن مى گفتند ھمان گونھ كھ با مریم بنت عمران گفتگو داشتند كھ یا فاطمھ بدرستى كھ خداى تعالى ترا پاك و منزه 
  ((گردانید و از تمام زنان عالم ترا برگزید 

ین ادامھ مى دھندبھ سخن چن) ع (حضرت صادق  . 
فقالت لھم ذات لیلة الیست المفضلة على نساء العالمین مریم بنت عمران ؟ فقالوا ال، ان مریم كانت سیدة نساء  ))
شبى حضرت  )) ((عالمھا و ان هللا عزوجل جعلك سیدة نساء عالمك و عالمھا و سیدة نساء االولین و اآلخرین 

صحبت خویش فرمود صدیقھ سالم هللا علیھا بھ فرشتگان ھم : 
آیا آن زن كھ از جمیع زنان عالم برتر است ، مریم بنت عمران نیست ؟ جواب دادند، زیرا مریم فقط سیدة زنان 



در تمام (عالم در زمان خودش بود، ولى خداى تعالى ترا ھم در زمان مریم ، و ھم در بین زنان اولین و آخرین 
تبانوى بانوان جھان قرار داده اس) زمانھا  . ))  

این روایت را عده اى از دانشمندان نقل كرده اند، با این اختالف كھ در برخى از احادیث جبرئیل را ھم صحبت 
 .حضرت صدیقھ سالم هللا علیھا ذكر كرده اند، و در بعضى از اخبار فرشتگان دیگر را

ص (كرم روایات وارده در این موضوع صریحا حاكى از این است كھ بعد از رحلت پیامبر ا خداوند متعال براى  (
تسلى خاطر حضرت زھرا عیلھاسالم ، فرشتگان را ھم صحبت و ماءنوس او گردانید، و در این مورد حضرت 

مى فرماید) ع (صادق  : 
ان فاطمھ مكنت بعد رسول هللا خمسة و سبعین یوما و قد كان دخلھا حزن شدید على ابیھا، و كان جبرئیل یاتیھا  ))

لى ابیھا، و یطیب نفسھا، و یحبرھا عن ابیھا و مكانھ و یخبرھا بما یكون بعدھا فى ذریتھا، و كان فیحسن عزاھا ع
روز زنده نماند،  75بیش از ) ص (بعد از رحلت پیامبر اكرم ) ع (فاطمھ  )) ((على یكتب ذلك فھذا مصحف فاطمة 

ى در پى بھ حضورش مى آمد، و او را در و غم جانسوز داغ پدر قلب او را لبریز كرده بود، بھ اینجھت جبرئیل پ
بود، و گاه از مقام و منزلت پدر بزرگوارش ) ع (عزاى پدر سالمت باد مى گفت ، و تسلى بخش خاطر غمین زھرا

سخن مى گفت ، و گاه از حوادثى كھ بعد از رحلت او بر ذریھ اش وارد مى گردید خبر مى داد، و امیرالمؤ منین 
ھ جبرئیل امال مى كرد ھمھ را بھ رشتھ تحریر در مى آورد، و مجموعھ این سخنان است كھ سالم هللا علیھ نیز آنچ

روایت دیگرى در كتاب كافى ، از حضرت صادق سالم هللا علیھ بھ این شرح نقل . بھ مصحف فاطمھ موسوم گردید
 : شده است
ماال یعلمھ اال الھ عزول فارسل الیھا  ان هللا تبارك و تعالى لما قبض نبیھ دخل على فاطمة من وفاتھ من الحزن ))
ملكا یسلى منھا غمھا و یحدثھا فاخبرت بذلك امیرالمؤ منین فقال لھا اذا احسست بذلك و سمعت الصوت ، قولى لى ، 
فاعلمتھ فجعل یكتب كل ما سمعت حتى اثبت من ذلك مصحفا، قال ثم قال اما انھ لیس من الحالل والحرام ولكن فیھ 
) ع (ھنگامى كھ خداى تعالى پیامبرش را قبض روح فرمود، از غمھاى گرانبارى كھ قلب زھرا )) ((علم ما یكون 
را در مصیبت پدرش فرا گرفت ، جز خداى عزوجل كسى آگاه نبود بھ این جھت حق تعالى فرشتھ اى را مونس 
 .زھرا سالم هللا علیھا فرمود كھ تسلى بخش غمھاى او، و ھم صحبت در تنھائى او باشد

فاطمھ سالم هللا علیھا این مطلب را بھ على علیھ السالم بازگو نمود، و حضرت فرمود ھر گاه احساس كردى كھ 
فرشتھ بھ حضورت آمد، و صداى او را شنیدى مرا خبردار كن ، و از امالء جبرئیل و فرشتگان دیگر كھ امیرالمؤ 
درباره آن فرمود) ع ( فراھم آمد، كھ على) ع (مصحف فاطمھ  ))منین كاتب آنھا بود،  : 
در این مصحف مسائل شرعى از حالل و حرام مطرح نیست ، بلكھ دانشى است از آنچھ واقع شده و یا بھ وقوع 
  (( . خواھد پیوست
 : محدثھ بودن فاطمھ سالم هللا علیھا از مسلمات است ، بھ طوریكھ در زیارت آن حضرت نیز وارد شده است
یة النقیھ ، السالم علیك ایتھا المحدثة العلیمة السالم علیك ایتھا التق )) در نتیجھ ، حضرت صدیقھ سالم هللا علیھا در  ((

با امیرالمؤ منین و یازده معصوم دیگر شریك مى باشد، و احراز ) ھم صحبت فرشتگان بودن (مقام محدثھ بودن 
هللا علیھا ولیة هللا است ، در سایھ مقام این مقام جز براى آنكس كھ ولى است امكان پذیر نیست ، و چون فاطمھ سالم 

و امیرالمؤ منین ، مقام والیت را توام با محدث بودن ، ) ص (والیتش ، فرشتگان با او سخن مى گویند، پیامبر اكرم 
در این باره مى فرماید) ص (ھر نبى بعد از خودش یك ولى را جانشین قرار داده است ، رسول خدا. بیان كرده اند : 

اء بعد از من ، امیرالمؤ منین ، فاطمھ ، و حسنین و اوالد معصومین آنانند و دارا بودن این مرتبھ واالى اولی ))
جز براى این سیزده معصوم براى ھیچ یك از افراد امت معقول نیست ) ص (محدث بودن در امت رسول خدا و  ((

یانگر مقام محدثھ بودن آن حضرت استتمام حركت ، اطوار، گفتار و كردار حضرت صدیقھ سالم هللا علیھا نما  . 
فاطمھ سالم هللا علیھا از دیدگاه روایات: بخش دوم  (( 10 ))  

 
 موضوع دھم
  ((اشتركھا مع ابیھا و بعلھا و بنیھا فى البشارة لشیعتھا  ))

ر بشارت بھشت را داده است و د) معصومش (بھ شیعیان امیرالمؤ منین و فرزندان ) ص (چنانكھ رسول اكرم 
منقبت و عظمت مقام آنان مطالبى بیان داشتھ اند، نسبت بھ شیعیان زھرا علیھاسالم نیز عینا با ذكر مناقب مژده 
 .بھشت داده اند

كسى است كھ از على علیھ السالم ھدایت مى یابد و ھمراه ) ع (شیعھ یعنى تابع و پیرو، و اقتدا كننده ، شیعھ على 
 . او و متمسك و دست بھ دامان اوست

ص (گاه پیامبر اكرم . است ) ع (شیعھ فاطمھ عیلھاسالم در اخبار عینا در ردیف شیعیان على  در مدح شیعیان  (



) ص (سخن مى گوید، و گاه در منقبت شیعیان فاطمھ سالم هللا علیھا، و ھمین روش رسول خدا) ع (امیرالمؤ منین 
ل دارد و داراى كرامات و مقام واال و صاحب والیت نشانگر این است كھ حضرت زھرا سالم هللا علیھا خود استقال

 .كبرى مى باشد
درشان آن حضرت) ص (اینك حدیثى از پیامبر اكرم   : 

عن جابر بن عبدهللا مرفوعا، اذا كان یوم القیاة تقبل ابنتى فاطمة ناقة من نوق الجنة ، خطامھا من لولو رطب ،  ))
االذفر ، عیناھا یاقوتنان حمراوان ، علیھا قبة من نور، یرى ظاھرھا  قوائمھا من الزمرد االخضر، ذنبھا من المسك

من باطنھا، و باطنھا من ظاھرھا، داخلھا عفو هللا ، خارجھا رحمة هللا ، على راسھا تاج من نور للتاج سبعون ركنا، 
ن الف ملك ، و كل ركن مرصع بالدر و الیاقوت یضیى كما یضیى الكوكب الدرى فى افق السماء على یمینھا سبعو

غضوا ابصاركم حتى تجوز فاطمھ : عن شمالھا سبعون الف ملك و جبرئل آخذ بخطام الناقة ، ینارى با على صوتھ 
، فال یبقى یومئذ نبى و ال رسول وال صدیق وال شھید اال غضوا ابصارھم حتى تجوز فاطمة فتسیر )ص (بنت محمد

قبل هللا جل جاللھ ، یا حبیبتى و ابنة حبیبى ، سلینى تعطى ، حتى تحاذى عرش ربھا جل جاللھ فاذا، النداء من 
الھى و سیدى ذریتى و شیعتى ، و شیعة ذریتى و محیى ، و محب ذریتى فاذا، النداء من قبل هللا : واشفعى ، فتقول 

، فتقدمھم این ذریة فاطمة و شیعتھا و محبوھا و محبو ذریتھا فیقبلون و قد احاط بھم مالئكة الرحمة : جل جاللھ 
روایت مى كند كھ فرمود) ص (جابر بن عبدهللا از رسول خدا ((فاطمة ، حتى تدخلھم الجنة  : 
ھنگامى كھ روز قیامت فرا رسد، دخترم فاطمھ سوار بر اشترى از اشتران بھشتى وارد عرصھ محشر مى شود،  ))

الھ اش از مشك بھشتى ، چشمانش از كھ مھار آن ناقھ از مروارید درخشان ، و چھار پاى آن از زمرد سبز، دنب
خیمھ اى(یاقوت سرخ ، و بر فراز آن ، قبھ اى  از نور، كھ بیرون آن از درونش و درون آن از بیرونش نمایان  ( 

است ، فضاى داخل آن قبھ انوار عفو الھى و خارج آن خیمھ ، پرتو رحمت خدایى است ، و بر فرازش تاجى از 
از در و یاقوت كھ ھمانند ستارگان درخشان در افق آسمان نور افشانند نور كھ داراى ھفتاد پایھ است . 

از جانب راست آن مركب ھفتاد ھزار ملك ، و از طرف چپ آن ھفتاد ھزار فرشتھ ، در حالى كھ جبرئیل مھار ناقھ 
ید، این فاطمھ نگاه خود فرانسوى خویش گیرید، و نظرھا بھ پایین افكن: را گرفتھ است ، با صداى بلند ندا مى كند

 .دختر محمد است كھ عبور مى كند
عبور ) ع (در آن ھنگام ، حتى پیامبران و انبیا و صدیقین و شھدا ھمگى از ادب دیده فرو مى گیرند، تا اینكھ فاطمھ 

 :مى كند و در مقابل عرش پروردگارش قرار مى گیرد، آنگاه از جانب خدا جل جاللھ ندا مى شود
ختر حبیب من ، بخواه از من ، آنچھ مى خواھى ، تا عطابت كنم و شفاعت كن ، ھر كھ را از محبوبھ من ، واى د

 . مایلى تا قبول فرمایم
ذریھ مرا، شیعیان مرا، پیروان ذریھ ، ) در باب (اى خداى من ، و اى موالى من ، : در جواب عرضھ مى دارد

ب مى رسددوستان مرا، و دوستداران ذریھ مرا، بار دیگر از جانب حق خطا : 
كجا ھستند ذریھ فاطمھ و پیوران او، كجایند دوستدارانش ، و دوستداران ذریھ او؟ در آن ھنگام جماعتى بھ پیش مى 
و فاطمھ علیھم سالم در حالى كھ پیشگام آنھاست  :آیند، و فرشتگان رحمت آنان را از ھر سوى در میان مى گیرند،
 .ھمگى را ھمراه خود بھ بھشت وارد فرماید

ضرت صدیقھ سالم هللا علیھا در روز قیامت سوار بر مركبھاى متفاوت بھ تناسب مواقف متعدد است ، و اینكھ در ح
احادیث وارده ، مركبھاى آن حضرت ، متفاوت ذكر شده است ، و بھ نظر بعضى ھا نوع مركب مورد اختالف 

عین در موقف معین بوده ، و ھمھ اش بوده است صحیح نیست ، زیرا ھر مركبى كھ بیان شده است ، با مشخصات م
درست جاى اختالف نیست ، و علت اختالف در مشخصات مركب ، از این جھت این كھ ھنگامى كھ فاطمھ علیھم 
سالم بھ سوى عرش الھى سیر مى كند مركب خاصى دارد، وقتیكھ از مقابل عرش بھ جانب بھشت روان است یك 

ھمانند (بھ بھشت و جوالن و طیران در فضاى خدا رحمت الھى مركب مخصوص دیگر، و ھمچنین ھنگام ورود 
در روایتى كھ ذكر شد، و مشخصات یكى از مركبھاى آن . داراى مركبھاى خاص و گوناگون مى باشد) جعفر طیار

حضرت بیان گردید و گفتھ شد كھ جبرئیل مھار ناقھ بھشتى زھرا سالم هللا علیھا را در روز محشر مى گیرد مى 
ت كھ جبرئیل ، نماینده خاص خداى المكان ، در ھر مكان و موقفى است و در برخى از آیات و روایات كھ توان گف
بكار رفتھ است ، دانشمندان ھمھ را حمل بر آمدن جبرئیل نماینده حق تبارك و تعالى نموده اند، لذا ) خدا آمد(جملھ 

رگزیده خدا و بانوى و بانوان عالم از اولین و ھنگام ورود فاطمھ علیھم سالم بھ عرصھ محشر، آن یكتا كنیز ب
 :آخرین ، ھمین شایستھ اوست كھ مھار مركبش را جبریل امین بگیرد و با افتخار ندا كند
چنین نقل شده است ) ص (در یك روایت دیگر از رسول اكرم  ((غضوا ابصاركم حتى تجوز فاطمة بنت محمد  ))
 :كھ فرمود
یا اھل القیامة غضوا ابصاركم ، ھذه فاطمة بنت محمد، تمر على الصراط، تمر :  ینادى مناد من بطنا العرش ))



 :روز قیامت منادى از عرش الھى ندا مى كند ((فاطمھ علیھ و تمر شیعتھا على الصراط كالبرق الخاطف 
فاطمھ است كھ از صراط عبور مى كند، آنگاه ) ص (اى اھل محشر چشمان خود فرو گیرید، این فاطمھ دختر محمد

 .علیھاسالم با شیعیانش بھ سرعت برق از صراط مى گذرند
منقول است كھ فرمود) ص (در حدیث دیگر از حضرت رسول اكرم  : 

فتقولین با رب شیعتى. ثم یقول جبرئیل یا فاطمة سلى حاجتك  )) فتقولین یا برب . فیقول هللا عزوجل قد غفرت لھم  . 
فتقولین یا رب شیعة شیعتى .فیقول هللا قد غفرت لھم  . شیعة ولدى فیقول هللا تبارك و تعالى انطلقى فمن اعتصم بك  . 
  ((فھو معك فى الجنة ، فعند ذلك یود الخالئق انھم كانوا فاطمیین 
پس آنگھ جبرئیل عرض  )) ((فتسرین ، و معك یا زھرا شیعتك و شیعة ولدك و شیعة امیرالمؤ منین آمن روعاتھم 

ھ مى خواھى از خداى خویش طلب كنیا فاطمھ ھر چ: مى كند  . 
خدایا، شیعیان مرا دریاب: عرض مى كند) ع (فاطمھ   . 

ھمھ شیعیان تو را آمرزیدم: خطاب مى رسد  . 
پروردگارا شیعھ فرزندانم را نیز نجات بده: عرضھ مى دارد  . 

ھ بھ تو پناھنده شود، ھمراه تو ھمھ آنان را بخشیدم ، یا فاطمھ اینك در میان اھل محشر برو و ھر كسى ك: ندا مى آید
 .بھ بھشت وارد خواھد شد

سپس بھ سخن چنین ادامھ داد) ص (پیامبر اكرم  : 
 . در آن ھنگام ھمھ مردم آرزو مى كنند كھ اى كاش ما نیز فاطمى بودیم

در چنین روزى است كھ شیعیان تو، پیروان اوالد تو، و شیعیان امیرالمؤ منین ) ع (یا فاطمھ  ( پى تو، بھ ، در )ع 
  (( .سالمت وارد بھشت مى شوند
 :سالم هللا علیھ نقل مى كند كھ فرمود ((باقر  )) در یك حدیث مفصل از حضرت ((جابر  )) جناب
وهللا یا جبر انھا ذاللك الیوم لتقط شیعتھا و محبیھا كما یلتقط الطیر الحب الجبد من الحب الردى فاذا سار شیعتھا  ))

، یلقى هللا فى قلوبھم ان التفتوا فاذا التفتوا، فیقول هللا تبارك و تعالىمعھا عند باب الجنة   : 
یا احبائى ما التفاتكم ؟ فقد شفت فیكم فاطمة بنت حبیبى فیقولون یا رب احبینا ان یعرف قدرنا فى مثل ھذا الیوم فیقول 

اطمة ، انظروا من اطعمكم لحب فاطمة یا احبائى ارجعوا، و ارجعوا و انظروا من احبكم لحب ف: هللا تبارك و تعالى 
، انظروا من احسنكم لحب فاطمھ ، انظروا من سقاكم لحب فاطمھ شریة ، انظروا، من رد عنكم غیبھ فى حب فاطمھ 
 . ، خذوا بیده و ادخلوه الجنة

وهللا ال یبقى فى الناس اال شاك او كافر او منافق : قال ابو جعفر ست ھمان روزى كھ بھ خدا قسم یا جابر، این ا )) ((
شیعیان خود را از میان اھل محشر جدا مى كند چنان مرغى كھ دانھ ھاى خوب را از بد جدا مى ) ع (مادرم زھرا

شیعیانش بھ در بھشت مى رسند، خدا در قلب آنان چنین القاء مى فرماید كھ بھ ) ع (سازد و چون ھمراه فاطمھ 
سبب چیست : نظر افكنند، از جانب خداى تعالى خطاب مى شود پشت سر خویش نگاه كنید، آنگاه بھ عقب سر خود

را درباره شما پذیرفتم) ص (كھ شما بھ پشت سرتان نگاه مى كنید؟ من كھ شفاعت فاطمھ دخترم حبیبم محمد  . 
پروردگارا دوست مى داریم قدر و منزلت ما شیعیان فاطمھ در چنین روزى شناختھ شود، پس از : عرض مى كنند

در میان (، نظر افكنید، )بھ صحنھ محشر(اى دوستان من ، برگردید، برگردید : تعالى خطاب مى شود جانب خداى
ع (شما را دوست داشتھ است ، ھر كس را كھ بھ خاطر زھرا) ع (ھر كس را كھ براى دوستى فاطمھ ) آن جماعت 

ان كرده و یا از غیبت شما روى بھ شما دوستداران فاطمھ اطعام كرده ، نیكى نموده ، و با جرعھ آبى سیرابت) 
بھ خدا : اضافھ فرمود) ع (گردان شده است ، دست او را بگیرید و بھ بھشت واردش كنید سپس حضرت ابوجعفر

ص (كسى بر جاى نمى ماند، جز آنكسى كھ نسبت بھ مقام واالى آل محمد) ع (سوگند از بركت محبت جده ام زھرا
ق باشدتردید داشتھ ، و یا كافر و یا مناف)  . 

منقول است كھ آن حضرت فرمود) ص (در تفسیر فرات ابن ابراھیم روایتى از حضرت رسول اكرم  : 
و ھم فى ما اشتھت ) ال یحزنھم الفزع االكبر: (تدخل فاطمة ابنتى الجنة و ذریتھا و شیعتھا، و ذلك قولھ تعالى  ))

، ھى وهللا فاطمة و ذریتھا و شیعتھا )انفسھم خالدون  ترم فاطمھ با ذریھ و شیعیانش وارد بھشت مى شوند، دخ )) ((
آنھا را ) ھول و ھراس بزرگ روز قیامت (ھرگز فزع اكبر : و در این مورد است كھ خداى تعالى مى فرماید

  ((غمگین نمى سازد 
 آرى ، فاطمھ و ذریھ و شیعیان او در پناه رحمت خدا، از وحشت روز محشر در امن و امان ھستند و از اینجا

داراى شیعھ مخصوص بھ خود و صاحب استقالل شخصیت مى باشد) ع (معلوم مى شود كھ حضرت زھرا . 
) ص (چنین روایت مى كند كھ پیامبر اكرم  ((الشراط الساعة  )) در بخش ((زین الفتى  )) در كتاب ((عاصمى  ))
 :فرمود



، و على اخذ بحجزتى و فاطمة اخذه بحجزة على  یا سلمان و الذى بعثنى بالنبوة الخدن یوم القیامة بحجزة جبرئیل ))
، والحسن اخذ بحجزة فاطمة ، والحسین اخذ بحجزة الحسن و شیعتھم اخذه بحجزتھم یا سلمان این ترى هللا ذاھبا 
برسول هللا ، یا سلمان این ترى رسول هللا ذاھبا باخیھ یا سلمان ، این ترى اخا رسول هللا ذاھبا بزوجتھ ، این ترى 

ة ذاھبة بولدھا، این ترى ولد رسول هللا ذاھبین بشیعتھم ؟ الى الجنة ورب الكعبھ یا سلمان الى الجنة و رب فاطم
 ((اى صفوان  )) ((الكعبة یا سلمان ، الى الجنة و رب الكعبھ یا سلمان عھد عھد بھ جبرئیل من عند رب العالمین 

نماینده خداى (، در روز قیامت من دامان جبرئیل  قسم بھ وجود مقدسى كھ مرا بھ پیامبرى مبعوث فرموده است
را مى گیرم ، و على دامان مرا، و فاطمھ دامان على را، و حسن دامان فاطمھ را، و حسین دامان حسن ) عزوجل 

پناھنده خود (را، و شیعیانشان دست بھ دامان آنھا ھستند، یا سلمان ، آیا گمان مى كنى ، خداى تعالى پیامبرش را 
ا مى برد؟ و پیامبر برادرش على را، و على ھمسرش زھرا را، و فاطمھ دو فرزندش را، و آنھا شیعیانشان كج) را

قسم بھ خداى كعبھ بھ سوى بھشت مى برند، : سھ بار تكرار فرمودند) ص (را كجا خواھند برد؟ سپس پیامبر اكرم 
استو این پیمانى است كھ جبرئیل از جانب پروردگار جھانیان وعده داده   . 

اعتراف و ایقان بر والیت حضرت صدیقھ سالم هللا علیھا، و اظھار تشیع و دوستى نسبت بھ او، در زیارت 
خدایا، شاھد باش ، كھ من از شیعیان زھرا، و از  )) : مخصوص آن حضرت نیز با این جمالت بیان شده است
 . ((دوستان اویم ، و معتقد بھ والیت آن حضرت ھستم 

نكھ حضرت فاطمھ سالم هللا علیھا در واالترین مناقب و برترین مقامات با پدر و ھمسر و فرزندانش با توجھ بھ ای
مشترك است و با در نظر گرفتن مطالبى كھ نسبت بھ مراتب عالى آن حضرت در روز قیامت بیان شد، و 

كھ صاحب این مقامات  نقل شده است ، ھرگز معقول نیست) ص (بشارتھائى كھ درباره شیعیانش از پیامبر اكرم 
 .عالیھ ، ولیة هللا نباشد
 و ((فاطمھ  )) مطالبى را كھ بیان شد، از اخبارى كھ در علت نامگذارى حضرت صدیقھ سالم هللا علیھا بھ اسامى
 .وارد شده است ، مى توان استفاده كرد ((بتول  ))
میت فاطمة ؟قال رسول هللا صل هللا علیھ والھ لفاطمة ، یا فاطمھ تدرین لم س ))  

ان هللا عزوجل قد فطمھا و ذریتھا عن النار یوم القیامة : قال على علیھ السالم ، یا رسول هللا لم سمیت فاطمة ؟ قال 
آیا مى دانى چرا اسم ترا فاطمھ نھاده اند؟: فرمود) ع (بھ فاطمھ ) ص (پیامبر اكرم  )) ((  

: فرمود) ص (پیامبر اكرم . ائید سبب این تسمیھ چیست یا رسول هللا خودتان بفرم: على علیھ السالم عرض كرد
  (( . سبب این است كھ خداى تعالى فاطمھ و شیعیان او را از آتش روز قیامت منقطع و دور نگھداشتھ است
: اسمى است كھ از اسماء حق تبارك و تعالى مشتق گردیده ، و بر عرش و جنت چنین نوشتھ شده است  ((فاطمھ  ))

و ھذه فاطمھانا الفاطر   
نقل كرده است و اضافھ مى  ((ابن عسا كر  )) از ((ذخائر العقبى  )) در ((محب الدین طبرى  )) روایت مذكور را

نیز در ) ع (كند كھ این حدیث را امام على بن موسى الرضا  . خود ذكر كرده است ((مسند  ))
در كتاب مسندش چنین مى فرماید) ع (حضرت رضا : 

ان هللا عزوجل فطم ابنتتى فاطمھ و ولدھاومن احبھم من النار فلذلك سمیت فاطمھ : قال ان رسول هللا  )) پیامبر  )) ((
بدرستیكھ خداى تبارك و تعالى دخترم فاطمھ و فرزندانش را دو ھر كسى را كھ آنان را دوست : فرمود) ص (اكرم 

  ((نامیده اند  ((فاطمھ  )) بدارد از آتش منقطع و دور گردانیده است واز این جھت است كھ او را
عالوه بر دانشمندانى كھ نامشان برده شد، جمعى دیگر از علماء نیز این روایت را در كتابھاى خود آورده اند، از 
كھ یكى از  ((عسقالنى  )) . این مطلب را ذكر كرده است ((عمدة التحقیق  )) در ((عبیدى مالكى  )) جملھ
 :بعد از نقل حدیث مذكور اضافھ مى نماید ((مواھب اللدنیھ  )) دانشمندان بزرگ عامھ است در
چنین روایت مى كند) ص (كھ از ائمھ صحاح ششگانھ است از پیامبر اكرم  ((نسائى  )) : 
ان هللا تبارك و تعالى فطم فاطمة و محبیھا عن النار، و سمیت بتوال ال نقطاعھا عن نساء زمانھا فضال و دینا و  ))

نقطاعھا عن الدنیا الى هللا تبارك و تعالى حسبا، و قیل ال  بدرستیكھ خداى تبارك و تعالى فاطمھ و دوستانش را  )) ((
از آتش منقطع و دور گردانیده است ، و او را بتول نامیده اند، زیرا از نظر ایمان بھ دین خود و فضیلت و اصالت 

تھ و بھ خداى خویش پیوستھ است ، از تمام زنھاى عصر خویش جدا و ممتاز بوده ، و دل از دنیا گسس ))  
ھر یك از نامھاى حضرت فاطمھ سالم هللا علیھا رمزى و سرى دارد كھ در اخبار وارد است ، چرا فاطمھ اش 
در  ((بتول  )) و ((فاطمھ  )) نامیده اند؟ چرا او را بتول گفتھ اند؟ و چرا اسمش را عذرا نھاده اند؟ چنان كھ گفتھ شد

حاكى از این است كھ حضرت فاطمھ و فرزندانش ) ص (معنى دارند كھ بھ فرمایش پیامبر اكرم حقیقت ھر دو یك 
 .و شیعیان او در روز قیامت از آتش منقطع و دورند
 . خدا ما را نیز از شیعیان فاطمھ سالم هللا علیھا قرار بدھد، انشاءهللا
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 موضوع یازدھم

) ع (و سایر ائمھ معصومین ) ع (و امیرالمؤ منین ) ص (با رسول اكرم ) ع (اشتراك خاتون محشر فاطمھ اطھر
 . در مبدا خلقت بودن ، در خوى و سرشت ، و در شئون دیگر آفرینش

ابت مى كند، زیرا در كیفیت خلقت نسبت بھ عموم بشر دارند مقام والیت آنان را ث) ص (مزیتى كھ محمد و آل محمد
در آفرینش امكان ندارد، و از این مطلب ، افضلیت آنان   بدون داشتن آن مقام شامخ دارا بودن این امتیاز مخصوص 

 .بر جمیع مخلوقات استفاده مى شود
و ائمھ اطھار صلوات هللا علیھم این موضوع را مبناى را مبناى استدالل برترى خودشان بر ) ص (رسول اكرم 

نبیا و فرشتگان قرار داده اند، و با در نظر گرفتن اینكھ حضرت صدیقھ سالم هللا علیھا در این فضیلت ، تمام ا
ص(ردیف و ھم شان پیامبر اكرم  مى باشد، و با بررسى اخبار وارده در این موضوع كامال واضح و ثابت مى  ( 

و مالئك افضل است ، و اگر نسبت بھ این شود كھ حضرت فاطمھ سالم علیھا ھمانند معصومین دیگر از جمیع انبیا 
ممتاز و شئون خلقت آن حضرت   كیفیت آفرینش ) كھ تصریح داریم ،(مطلب در اخبار تصریحى نداشتھ باشیم 

مى ) از انس و جان (حاكى از مقام والیت و برترى رتبھ آن وجود مقدس بر كافھ مخلوقات خداوند تبارك و تعالى 
روایت اول حدیثى است از: بررسى چند روایت مى پردازیم  باشد و در این باره ما بھ كھ او  ((مفصل بن عمر  )) 

از حضرت صادق سالم هللا علیھ سؤ ال مى كند كھ والدت فاطمھ علیھاسالم چگونھ بوده است ؟ آن حضرت در 
نعم:ابتداى كالم مى فرماید  ... 

ید این است كھ طرح این سؤ ال ، بسیار ارزنده در شروع سخن نشانگر عظمت موضوع و مو) بلى (گفتن كلمھ نعم 
 . و قابل بحث و گفتگو است و این مطلبى است گفتنى و داستانى است شنیدنى

چھ داستان عجیبى... نعم ، بلى چھ والدتى ، چھ مولودى   ... 
ن علیھا وال یسلمن نعم ، ان خدیجھ لما تروج بھا رسول هللا صلى هللا علیھ و الھ ھجرتھانسوة مكھ ، فكن ال یدخل ))

علیھا وال یتركن امراة تدخل علیھا، فاستوحشت خدیجة لذالك ، و كان جزعھا و غمھا حذرا علیھ ، فلما حملت بفاطمة 
كانت فاطمة تحدثھا من بطنھا و تصبرھا، و كانت تكتم ذلك من رسول هللا ، فدخل رسول هللا یوما فسمع خدیجھ 

تحدثین ؟ قالت الجنین الذى فى بطنى ، یحدثنى و یونسنى قال یا خدیجھ ھذا تحدث فاطمة ، فقال لھا یا خدیجھ من 
جبرئیل یخبرنى انھا انثى ، و انھا النسلھ الطاھرة المیمونھ و ان هللا تبارك و تعالى سیجعل نسلى منھا و سیجعل من 

ن حضرت والدنھا فوجھت نسلھا ائمة و یجعلھم خلفاء فى ارضھ بعد انقضاء وحیھ ، فلم تزل خدیجھ على ذلك الى ا
الى نساء قریش و بنى ھاشم ان تعالین لتلین منى ما تلى النساء من النساء فارسلن الیھا انت عصیتینا و لم تقبلى قولنا، 
تزوجت محمدا یتیم آل ابیطالب فقیرا ال مال لھ فلسنا نجى وال نلى من امرك شیئا فاعتمت خدیجھ لذلك فبینا ھى كذلك 

ع نسوة سمر طوال كانھن من نساء بنى ھاشم ، ففزعت منھن لما راتھن فقالت احداھن ال محزنى یا اذ دخل علیھا ارب
خدیجھ فانا رسل ربك الیك و نحن اخواتك انا ساره ، و ھذه اسیة بنت مزاحم ، وھى رفیقتك فى الجنة ، و ھذه مریم 

ك ما تلى النساء من النساء فجلست واحدة عن بنت عمران ، و ھذه كلثوم اخت موسى بن عمران بعثنا هللا الیك لنلى من
یمینھا و اخرى عن یسارھا، والثالثھ بین یدیھا، و الرابعھ من خلفھا، فوضعت فاطمة طاھرة مطھرة ، فلما سقطت الى 
االرض ، اشرق منھا النور حتى دخل بیوتات مكة و لم یبق فى شرق االرض وال غربھا موضع االاشرق فیھ ذلك 

شر من الحور العین ، كل واحدة معھا طست من الجنة ، و ابریق من الجنة ، و فى االبریق ماء من النور، و دخل ع
الكوثر فتنا ولتھا المراة التى كانت بین یدیھا فغسلھا بماء الكوثر و اخرجت خرقتین بیضاوین اشد بیاضا من اللبن ، و 

نیھ ، ثم استنطقتھا، فنطقت فاطمة ، بالشھادتین و قالت اطیب ریحا من المسك و العنبر، فلسفتھا بواحدة و قنعتھا بالثا
 اشھدان ال الھ االهللا ، و ان ابى رسول هللا سید االنبیاء،
و ان بعلى سید االوصیاء و ولدى سادة االسباط، صم سلمت علیھن ، و سمت كل واحدة منھن باسمھا، و اقبلن 

بعضھم بعضا بوالدة فاطمھ و حدث فى السماء نور زاھر یضحكن الیھا و تباشرت الحورالعین ، و بشر اھل السماء 
لم تره المالئكھ قبل ذلك و قالت النسوة خذیھا، طاھرة مطھرة زكیة میمونھ بورك فیھا و فى نسلھا، فتناولتھا فرحة 
مكھ از  ازدواج كرد، زنھاى) ص (با پیامبر اكرم ) ع (بعد از آنكھ خدیجھ  )) ((مستبشرة ، و القمتھا ثدیھافدر علیھا 

از سالم كردن بھ او خوددارى مى ) ع (او دورى جستھ و دیگر بھ خانھ او نمى آمدند و در ھنگام مالقات با خدیجھ 
كردند و از ورود زنان بھ خانھ او جلوگیرى مى نمودند بھ این جھت قلب خدیجھ را غم و وحشت فراگرفت ، البتھ 

براكرم تھدید مى كردنھ از ترس جان خودش بلكھ براى خطرى كھ جان پیام . 
وارد ) ص (در بطن او غفلتا رسول خدا) ع (بھ فاطمھ علیھاسالم باردار شد، حضرت فاطمھ ) ع (ھنگامیكھ خدیجھ 

)خانھ شد، و سخن گفتن فاطمھ را با خدیجھ بشنید، از خدیجھ  سؤ ال فرمود، با چھ كسى سخن مى گفتى ؟ ) ع 



 :عرض كرد
م صحبت من و مونس تنھائى من استاین كودكى كھ در بطن من است ، ھ  . 

فرمود) ص (پیامبر اكرم  : 
اى خدیجھ ، اینك جبرئیل بھ من خبر مى دھد كھ این كودك ، دختر است بدرستیكھ اوست اصل و ریشھ نسب مبارك 
 و پاكیزه من ، كھ خداى تبارك و تعالى سلسلھ اوالد مرا از او قرار داده است ، و از نسل اوست ائمھ طاھرین و
 . خلفاى روى زمین ، بعد از انقضاء دوران وحى من

تا ھنگام والدتش با خدیجھ سخن مى گفت ، و مونس و ھم صحبت مادر بود وقتى كھ میالدش ) ع (حضرت فاطمھ 
ھمانگونھ كھ بین سایر زنان مرسوم است(نزدیك شد، خدیجھ  بھ زنان قریش و بنى ھاشم پیغام داد كھ زمان وضع  ( 

: ولى آنان چنین پاسخ دادند. است بھ نزد من آئید، و مرا در والدت نوزادم یارى و مساعدت نمائیدحمل من نزدیك 
اى خدیجھ ، چون تو در امر ازدواجت گفتار ما را قبول نكردى ، و از سخنان ما سرپیچى نمودى ، و محمد، یتیم آل 

و ھرگز نمى آئیم ، و در ھنگام زادن ، ابیطالب را كھ فقیرى تھیدست است بھ ھمسرى برگزیدى ما نیز بھ نزد ت
از جواب رد آنان سخت غمگین و آزرده خاطر شد در آن بین ، ) ع (یارو پرستارت نخواھیم بود حضرت خدیجھ 

از دیدار آنان ) ع (ناگھان چھار زن ، ھمانند زنان بنى ھاشم ، بھ خانھ جناب خدیجھ وارد شدند، در حالى كھ خدیجھ 
اى خدیجھ ، غم مخور، پروردگار تو ما را براى یارى تو : از آن چھار زن بھ او گفت  ھراسان شده بود، یكى

رفیق  ((مزاحم  )) دختر ((آسیھ  ))ھستم ، این  ((ساوه  ))فرستاده است ، ما خواھران و یاوران تو ھستیم ، من ، 
است ، خدا ما  ((موسى بن عمران  )) خواھر ((كلثوم  ))دختر عمران ، و این ،  ((مریم  ))بھشتى تو است ، این ، 

یارو ) در این حالت كھ ھر زنى معموال بھ كمك زنان دیگر نیازمند است (را براى كمك تو فرستاده است ، تا 
 . پرستار تو باشیم

، دومى در طرف چپ او، سومى در پیش رویش ، و چھارمى )ع (یك نفر از آن چھار زن در سمت راست خدیجھ 
ترتیبى كھ براى تولد نوزاد مرسوم استبھ (در پشت سر او   .نشستند ( 

فاطمھ علیھاسالم پاك و پاكیزه تولد یافت ، و چون آن مولود مقدس بر زمین فرود آمد، نورى از طلعت او ساطع شد 
كھ پرتو آن در تمام خانھ ھاى مكھ وارد گردید، و در شرق و غرب زمین محلى نماند كھ از آن نور بى بھره باشد 

ھنگام ده نفر حورالعین ، كھ در دست ھر یك آفتابھ اى بھشتى ، پر از آب كوثر و یك طشت بھشتى بود، در آن 
نشستھ بود، تقدیم كردند، و آن بانو، ) ع (وارد شدند و بھ خدمت آن بانوئى كھ در پیش روى حضرت خدیجھ 

و سپس در میان پارچھ اى كھ از شیر بلكھ با آب كوثر شست و شو نمود، ) نھ با آبھاى دنیا(را ) ع (حضرت فاطمھ 
سپیدتر، و از مشك و عنبر خوشبوتر بود، پیچید و از ھمان پارچھ ، مقنعھ اى براى سر مبارك او ترتیب داد، و قبل 
 :از اینكھ او سخن بگوید، فاطمھ علیھاسالم چنین بھ سخن آغاز فرمود
پیام آور از جانب خدا و سید و ساالر پیمبران است ، و نیست ، و اینكھ پدرم  ((هللا  )) شھادت مى دھم كھ خدائى جز
 .اینكھ ھمسرم سیداالوصیاء و فرزندانم سید و ساالر نوادگان رسول خدا ھستند

بھ ھر یك از آن ) ع (این كلمات نخستین سخن حضرت صدیقھ سالم هللا علیھا، بعد از تولد اوست ، و سپس فاطمھ 
آنان شاد و خندان بھ سالم او پاسخ گفتندچھار زن با ذكر نامش سالم فرمود، و  . 

را بھ یكدیگر مباركباد گفتند، و دامنھ این شور ) ع (حوران بھشتى كھ در آنجا حضور داشتند والدت حضرت زھرا
و سرور بھ آسمانھا كشیده شد، و اھالى آسمان ھر یك در بشارت و تھنیت بر دیگران پیشى مى گرفت آن نور بسیار 

یالد حضرت فاطمھ درخشانى كھ در م ( در آسمانھا حادث شد، نورى كھ قبل از آن ھرگز فرشتگان نظیر آنرا ) ع 
مشاھده نكرده بودند، بشارت دھنده این مطلب بود، كھ عالم از طلعت این نوزاد، چراغان است ، و جھان از پرتو 
 ... رحمت نور باران

ندآوردند و گفت) ع (آن چھار بانو، نوزاد را بھ خدمت خدیجھ  : 
اى خدیجھ ، بگیر فرزند خود را، كھ پاك و پاكیزه و مطھر و مبارك است ، و بركات بى پایان الھى در وجود او، و 
 . نسل اوست

نوزاد را در آغوش گرفت و براى نوشیدن شیر بر سینھ اش نھاد) ع (حضرت خدیجھ  . 
ین كیفیت والدت ، مخصوص اولیاء باشد، و ا ((ولى هللا  )) آنچھ بیان شد، صفات و خصوصیات بشرى است كھ
 ... خداست ، و این شئون منحصر است بھ كسانى كھ داراى مقام والیتند و اولى بنفس دیگران

و على سالم هللا علیھ از آن نور آفریده شده اند، و بھ سبب ھمان نور نیز ) ص (خلق شدن از نورى كھ پیامبر اكرم 
خود این مطلب را تصریح مى فرماید، ھنگامى ) ص (ند، پیامبر اكرم بر جمیع فرشتگان و جبرئیل برترى یافتھ ا

من: كھ پرسیده شد یا رسول هللا تو افضلى یا جبرئیل فرمود  
سؤ ال كرد چرا یا رسول هللا ؟) ص (ابن عباس پسر عموى پیغمبر  



ورى كھ جز خدا كسى از ن) من نور مخزون مكنون فى علم هللا (خداى تعالى مرا آفریده است  )) :در جواب فرمود
 . از كیفیت آن آگاه نیست

خداى تعالى كالمى فرمود كھ از آن نورى حاصل شد، و سپس كالم دیگرى فرمود كھ از آن نیز نور دیگرى حادث 
 . ((گشت ، آنگاه آن دو نور بھم پیوستند، از نور اول ارواح ماه و از نور دوم پیكرھاى ما بوجود آمدند 

مام سالم هللا علیھ در اثر ھمان نور است كھ در رحم مادر بعد از انعقاد نطقھ آنان و دمیده و ا) ص (پیامبر اكرم 
 .شدن روحشان ، از ھمھ جا با خبر ھستند، بر ھمھ جا احاطھ دارند، و ھمھ چیز را مى دانند

مت نیست ، حضرت صدیقھ زھرا سالم هللا علیھا نیز عینا چنین است ، و مراتب مذكور از خصوصیات نبوت و اما
بلكھ از شئون والیت ، و اولى بنفس بودن بر جمیع بشر است و از بركات ھمان مقام است كھ حضرت صدیقھ زھرا 
سالم هللا علیھا در ھنگام والدتش ، بھ محض اینكھ بر زمین فرود مى آید از ھمھ چیز آگاه است ، دیگر تمام و 

بر شانھ مباركش ) ص (گونھ كھ در والدت پیامبر اكرم كمالش بھ بزرگى و كوچكى سن او وابستھ نیست ، ھمان
نیز در نخستین لحظات میالدش از نبوت ) ع (و تمت كلمة ربك صدقا و عدال نقش مى بندد، حضرت زھرا: كلمات 

خبر مى دھد، و بھ یكتائى خدا و ) كھ ھنوز منشور نگردیده ، و ابالغ نشده ، و بیعتى انجام نیافتھ است (پدرش 
شھادت مى دھد، علم او در روز والدتش با دانش او در ھنگام شھادتش ھیچ فرقى ندارد، از ) ص (مدرسالت مح

ھمھ چیز آگاه است ، بھ اوضاع جھان بیناست ، از تمام قضایا خبردار است ، اسامى فرشتگان نامھاى حورالعین و 
خرین چیزى بر او پوشیده نیست ، او در اسامى تمام انبیا را مى داند، از اولین و آ -اھل جنت ، اسم دشمنانش ، 

بطن مادر و در روز والدتش داراى ھمان علم خدادادى بوده است كھ پدرش و امیرالمؤ منین واجد آن بوده اند، در 
مى دھد چنان كھ على بن ابیطالب ) ص (نتیجھ جاى ھیچگونھ اشكال نیست اگر در میالدش شھادت بھ رسالت محمد

تمام اینھا از شئون والیت سرچشمھ مى گیرد، و در اثر آن نور . قرآن تالوت مى فرمایددر ھنگام والدتش ) ع (
است ، و جز خدا كسى از  ((محزون و مكنون فى علم هللا  )) مباركى است كھ مایھ آفرینش او بوده است ، نورى كھ

نعكس استكیفیت آن آگاه نیست نورى كھ مانند آئینھ اى تمام نما، ھمھ عوالم ملكوت در آن م  . 
نورى كھ در برابر لوح محفوظ و لوح محو و اثباتى كھ ملك حامل اوست ، و در مقابل اسرافیل و دیگر فرشتگان ، 
و روبروى جمیع عوالم خلقت از ابتداء تا انتھا قرار گرفتھ است و با احاطھ علمى ھمھ چیز را بى كم و كاست در 

آنگاه كھ خداى تعالى آن نور را آفرید، بھ سھ بخش : مى فرماید درباره اش) ص (بردارد، نورى كھ پیامبر اكرم 
فرمود، و از آن سھ قسمت من و، على ، و فاطمھ بوجود آمدیم  تقسیمش   . 

 :مى گوید ((عمار  ))
ادن ال حدثك بما كان و بما ھو كائن و بما لم : شھدت على بن ابیطالب قد ولج على فاطمة ، فلماابصرت بھ نادت  ))

فرایت امیرالمؤ منین علیھ السالم یرجع القھقرى فرجعت : ى یوم القیامة ، حین تقوم الساعھ ، قال عماریكن ال
برجوعھ اذ دخل على النبى ، فقال لھ ادن یا اباالحسن ، فدنا، فلما اطمئن بھ المجلس ، قال لھ یا على تحدثنى ام احدثك 

كانى بك قد دخلت على فاطمھ ، و قالت : حسن یا رسول هللا فقال الحدیث منك ا: ؟، قال امیرالمؤ منین سالم هللا علیھ 
نور فاطمة من نورنا؟ فقال اوال تعلم ؟ فسجد على : لك كیت و كیت فرجعت فقال على علیھ السالم بلى ، فقال على 

یا  فخرج امیرالمؤ منین ، و خرجت بخروجھ فولج على فاطمھ و ولجت معھ ، فقالت: شكرا هللا تعالى قال عمار
ان هللا : امیرالمؤ منین كانك رجعت الى ابى فاخبرتھ بما قلتھ لك ، قال كان كذالك یا فاطمة فقالت اعلم یا اباالحسن 

تعالى خلق نورى و كان یسبح هللا جل جاللھ ، ثم اودعھ بشجرة من شجر الجنھ ، فاضائت ، فلما دخل ابى الجنھ 
ھا فى لھواتك ففعل ، فاودعنى هللا سبحانھ طلب ابى ، ثم ...ك الشجرة واوحى هللا الیھ الھاما ان اقتطف الثمر من تل

اودعنى خدیجھ بنت خویلد فوضعتنى ، و انا من ذللك النور، اعلم ما كان و ما یكون و ما لم یكن ، یا اباالحسن ، 
افت ، و بھ محض شت) ص (بھ حضور پیامبر اكرم ) ع (از نزد زھرا) ع (امیرالمؤ منین  ((المومن ینظر بنورهللا 

فرمود) ص (ورود او، رسول خدا : 
یا على ، من داستان را : بھ او فرمود) ص (جلوس نمود، پیامبر اكرم ) ع (یا اباالحسن ، نزدیكتر بیا، و چون على 

 بازگو كنم ، یا كھ تو خود مى گوئى ؟
) ص (پیامبر اكرم . و زیباتر است اگر شما لب بھ سخن بگشائید، نیكوتر : امیرالمؤ منین سالم هللا علیھ عرض كرد

وارد شدى ، و او چنین و چنان گفت ) سالم هللا علیھا(گوئى من ھمراه تو بودم كھ بر حضرت صدیقھ زھرا : فرمود
بازگشتى و مطلب را با من در میان گذاشتى) بھ نزد من (، و تو از آنجا   . 

) ص (آیا نور فاطمھ از نور ماست ؟ پیامبر اكرم : زودبلى ، یا رسول هللا ، و سپس اف: على علیھ السالم عرض كرد
ع(را نمى دانى ؟، آنگاه على ) موضوع (مگر این : فرمود طرز سوال و جواب ، نشان . سجده شكر بجاى آورد ( 

آرى ، مگر  - آیا نور فاطمھ از نور ماست (مى دھد كھ این پرسش و پاسخ فقط براى تفھیم موضوع بھ دیگران است 
نمى گوید نھ نمى دانم ، بلكھ ھمانطوریكھ گفتھ ) ع (در اینجا ندانستن مطرح نیست ، و على ) ى دانى ؟تو خود نم



امیرالمؤ منین : مى گوید ((عمار  )) . شد این گفت و شنود براى تشریح موضوع ، جھت آگاھى دیگران است و بس
من نیز ھمراه او وارد خانھ زھرا  روان شد، و) ع (بھ سوى خانھ فاطمھ ) ص (از حضور پیامبر اكرم ) ع (

 . علیھاسالم شدم
یا امیرالمؤ منین ، از اینجا بھ حضور پدرم بر گشتى و آنچھ را كھ من بھ تو گفتھ : عرض كرد) ع (حضرت فاطمھ 

 . بودم بھ آن حضرت بازگو نمودى
بلى ، اینچنین بود یا فاطمھ: فرمود) ع (على   . 

مرا آفرید، این نور پیوستھ ) وجود(سن ، ھنگامى كھ خداى تعالى ، نور یا اباالح: عرض كرد) ع (حضرت زھرا
خدا را تسبیح و ستایش مى كرد، سپس پروردگار آنرا بھ درختى از درختھاى بھشتى امانت داد، و این نور ھمواره 

د، كھ از میوه آن پرتو افكن و روشنائى بخش بود، تا اینكھ پدرم بھ بھشت وارد گردید، و از جانب خدا بھ او الھام ش
منتقل ) ع (درخت بر گیرد، در آن ھنگام ، نور مرا خداى سبحان بھ صلب پدرم ، و بعدا بھ رحم خدیجھ بنت خویلد

فرمود، تا اینكھ از او متولد شدم ، من از ھمان نورم ، و از آنچھ در گذشتھ واقع شده است و یا در آینده واقع خواھد 
نیست با خبرم ، یا اباالحسن ، مومن با نور خدائى نظاره مى كند شد ، و از آنچھ ھرگز واقع شدنى . 

در این حدیث كھ بھ كیفیت خلقت ائمھ اطھار و حضرت صدیقھ زھرا سالم هللا علیھا اشاره شده است ، نشان مى 
 دھد كھ نور چھارده معصوم علیھم السالم نور واحد است ، و دانش خداداد آنھا نیز از ھمین نور سرچشمھ مى
گیرد، نورى كھ نزد خداى تبارك و تعالى مخزون و مكنون است و جز او كسى از كیفیت آن آگاه نیست ، و علم 
 . اولین و آخرین در آن نور منعكس است

در این زمینھ نقل شده است كھ مى فرماید) ص (روایت دیگرى نیز از حضرت رسول اكرم  : 
اخذ ذلك النور فقذفھ ، اصابنى ثلث النور، و اصاب فاطمة ثلث النور،  لما خلق هللا الجنة ، خلقھا من نور وجھھ ثم ))

، و من لم یصبھ من ذلك )ص (و اصاب علیا و اھل بیتھ ثلث النور، فمن اصابھ ذلك النور، اھتدى الى والیة آل محمد
ص (النور، ضل عن والیة آل محمد )) ) 

نور را باپس گرفت و ثلث آن را بر وجود من افكند،  آنگاه كھ خداى متعال بھشت را از نور جمالش آفرید، آن ))
 . ثلث دیگرش را بر فاطمھ ، و ثلث آخرین را بر على و اوالد على

راه یابد، و ھر كس از آن نور بى بھره ماند، ) ص (بر ھر كس پرتوى از آن نور افكنده شود بھ والیت آل محمد
بر ھر یك از شیعیان نیز شعاعى از این نور تابیده است ، . بھ گمراھى و تباھى افتد) ص (دور از والیت آل محمد

شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا شعیعیان ما از تھ مانده خمیر مایھ خلقت ما آفریده شده : كھ درباره آنان ، فرموده اند
 .اند

، نورالجالل و در توصیف نور مذكور، آنرا با تعبیرات مختلف ، نور وجدهللا ، نور عظمھ هللا ) ص (پیامبر اكرم 
نورى است  -نور، مخزون ، مكننون ، فى علم هللا : نورالكمال نامیده است و سپس چنین بھ سخن ادامھ مى دھد

تقسیم شده است كھ از یك ) مساوى (ھمانطور كھ بیان شد این نور بھ سھ قسمت . پوشیده و پنھان در علم خدائى 
ع(و اوالد على ) ع (، و از یك سوم دیگرش على )ع (مھ ، از یك ثلثش فاط)ص (قسمت آن محمد بن عبدهللا   ) 

آفریده شده اند، ھمانند میوه اى كھ بھ طور مساوى بین سھ نفر تقسیم شود، بھره ھر یك از سھ نفر بدون كم و زیاد با 
 . دیگران برابر بوده است

ش ، در عالم اظلھ ، در عالم الست در شئون آفرین(، بھ اقتضاى خلقتش از آن نور مبارك ، )ص (آنچھ پیامبر اكرم 
دارد، صدیقھ زھرا ) ، در عالم ارواح ، در عالم جنین ، در این جھان ، در قبر، در برزخ ، در حشر، و در جنت 

و اوالد معصومش ، ادرا مى باشند، در تمام عوالمى كھ آنھا سیر كرده اند ھمھ ) ع (سالم هللا علیھا و امیرالمؤ منین 
یك وضع ، و بھ یك ردیف بوده استیك نسق ، و بھ   . 

، از نور او جمیع خانھ ھاى مكھ و تمام عوالم باال و پائین )ص (بھ عنوان مثال ، اگر در ھنگام والدت پیامبر اكرم 
) بھ اقتضاى آفرینش از ھمان نور مقدسى كھ بیان شد(روشن مى شود، و فرشتگان والدت او را بشارت مى دھند، 

آن نور خدائى ، سرچشمھ علم و تقوى ، زھد و صفا، . سالم هللا علیھا نیز این چنین است  در میالد حضرت زھرا
 . رحمت و عظمت ، و سیر در عوالم معنوى است
اینكھ در روایات مختلف ، خلقت چھارده معصوم علیھم السالم ، دو ھزار سال ، ده ھزار سال ، شانزده سال ، و یا 

ر نقل شده است ھدف اصلى اعالم این مطلب بوده است كھ ھمھ بدانند این بیست ھزار سال قبل از آفرینش بش
. قبل از خلقت فرشتگان و آدمیان آفریده شده اند، نھ اینكھ تعداد دقیق سنوات مذكور اراده شده باشد) ع (چھارده تن 

ین یك منقبت و اخبار یاد آنھا نور واحدند، كھ ھمردیف و یكنواخت ، تمام عوالم معنوى را با ھم سیر كرده اند، و ھم
) ع (و على ) ص (شده در این موضوع ایجاب مى كند كھ حضرت صدیقھ زھرا سالم هللا علیھا ھمانند پیامبر اكرم 

 .و اوالد معصومش ، صاحب والیت كبرى بوده باشد
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 موضوع دوازدھم

ر حقیقت ، تابع و حاصل موضوع یازدھم است ، و كیفیت خلقت یكسان چھارده معصوم علیھم موضوع دوازدھم د
السالم ، ایجاب مى كند كھ در تمام شئون والیت نیز ردیف یكدیگر باشند لذا اثرات بغض و یا محبت ، اطاعت و یا 

یا پیروى نسبت بھ ھر یك از  عصیان نسبت بھ ھر معصومى ، برابر و یكسان با آثار و داد و یا عناد، سر پیچى و
 .معصومین دیگر مى باشد
اخبار وارده در این موضوع بسیار زیاد و فوق العاده است ، و شیعھ و سنى ھمگى بھ این روایات معتقد بوده و بھ 
 :صحبت آنھا اعتراف دارند، در اینجا چند روایت از این دستھ اخبار براى نمونھ نقل مى شود
من احبنى و احب ھذین و اباھما و امھما كان : صلى هللا علیھ وآلھ بید الحسن والحسین فقال  اخذ الرسول االكرم ))
ھر كس مرا، و این دو فرزند : دست حسنین را گرفت و فرمود) ص (رسول خدا )) ((معى فى درجتى یوم القیامة 
  (( .مرا، و پدر و مادر این دو را دوست بدارد، روز قیامت با من ھمدرجھ خواھد بود

مطلبى است كھ جا دارد بھ طور تفضیل درباره آن بحث و بررسى بعمل آید تا ) ص (ھم درجھ بودن با پیامبر اكرم 
 .كامال موضوع بر ھمگان روشن گردد

ھم درجھ باشد؟) ص (آیا چگونھ امكان دارد كسى در روز قیامت با رسول خدا  
ص(رم مگر بشرى مى تواند بھ درجھ رفیع و بى نظیر پیامبر اك  نائل شود؟ ( 

یك سر ) ص (آیا چطور ممكن است كھ انسانى بھ درجھ واالى دسترسى پیدا كند؟ در این كالم حضرت رسول 
مگو، ویا یك راز گفتنى نھفتھ است و آن عبارت از این است كھ آن حضرت مى خواھد بگوید، ھر كس مرا و 

است ، و با من در ردیف موالیان ، و در صف  عترت مرا دوست بدارد بھ درجھ مؤ منین بھ والیت نائل شده
معتقدین بھ والیت قرار دارد، اگرچھ در این صف و در این درجھ ، ھر فردى داراى رتبھ متفاوت و مخصوص بھ 
خود مى باشد، چنان كھ موحدان و افراد با ایمان را در روز قیامت درجات متفاوت بیشمارى است ، مؤ منین بھ 

اد افرادشان درجاتى است ولى در عین حال ھمھ آنان ، در صف موحدین ، در صف معتقدین ، والیت را نیز بھ تعد
و یا بھ (، ھم صف ، ھم ردیف ، ھم دین ، و ھم درجھ اند )ص (و در درجھ مومنین بھ والیت بھ محمد بن عبدهللا 

ر یك با دیگرى متفاوت بوده عبارت دیگر، ممكن است عده اى بھ درجھ شھادت نائل آیند ولى رتبھ و مقام معنوى ھ
، و تنھا در مرتبھ شھادت ھمھ با نسبت ھاى مختلف ، مشترك باشند و با حفظ مراتب و مقامات مخصوص بھ خود، 
 .( یكدیگر ھم صف و ھمردیف

درجة (باید توجھ داشت كھ درجات معنوى بھ تعداد افراد بشر متفاوت است ، مثال جمیع موحدین اگر چھ بھ 
ل شده ، و با یكدیگر در این موضوع نزدیك و ھم درجھ اند، لیكن خود این درجھ ، انبیا دارد، اوصیا نائ) التوحید

دارد، علما دارد، شھدا دارد، مخلصون دارد، كھ ھر یك را مقام و مرتبھ بسیار متفاوت و مخصوص بھ خود است ، 
ة الوالیت درج )) و تنھا در موحدین بودن با ھم مشتركند، و عینا ھمین گونھ است   ((درجة المحبت  )) و ((
 ((احمد بن حنبل  )) : روایت مورد بحث را عده اى از علماء سنى در كتابھاى خود نقل كرده اند كھ از جملھ آنان
خطیب  )) - كھ یكى از صحاص ششگانھ است ((جامع صحیح  )) در ((ترمذى  )) - ((مسند  )) امام حنابلھ در
در  ((ابن اثیر  )) - ((اسنى المطالب  )) در ((جزرى  )) - در تاریخش ((ابن عساكر  )) -در تاریخش  ((بغدادى 
ابن  )) - ((ذخایر  )) و ((ریاض  )) در ((محب الدین طبرى  )) - ((تذكره  )) در ((ابوالمظفر  )) - ((اسدالغابھ  ))
 . ((صواعق  )) و ((تھذیب  )) در ((حجر 

فرماید ابن حجر در تشریح حدیث مذكور مى : 
این دانشمند سنى بسیار نیكو مطلب  ((لیس المراد بالمعیة ھنا، المعیة من حیث المقام ، بل من جھت رفع الحجاب  ))
و ) ع (ھر كس مرا و على : مى فرماید) ص (در اینجا كھ پیامبر اكرم  )) :را درك نموده است كھ مى گوید

رد با من در روز قیامت ھم درجھ است ، مبادا چنین بھ نظر را دوست بدا) حسن و حسین (و دو فرزندم ) ع (زھرا
و ) ع (آید كھ مقصود ھم مقام بودن با رسول خداست ، بلكھ مراد این است كھ چون ھر مسلمان با ایمانى بھ على 

محبت داشتھ باشد، خداى تعالى او را بھ جوار رحمتش نزدیك مى فرماید، و در مركز لطف و ) ع (اوالد على 



ش قرار مى دھد، و پردھاه بر داشتھ مى شود، در این مقام رفع حجاب ، و بى پرده در محضر حق تبارك و احسان
ھم صف و ھمراه است) ص (تعالى قرار گرفتن ، با پیامبر اكرم   . 

 :آنگاه بھ سخن چنین ادامھ مى دھد ((ابن حجر  ))
ن النبیین و الصدیقن و الشھداء والصالحین ، و حسن فاولئك مع الذین انعم هللا علیھم م: نظیره فى قولھ تعالى  ))
مسلمانان مؤ من ، با انبیاء و صدیقین ، و شھداء و صالحین كھ : چنانكھ خداى تعالى مى فرماید )) ((اولئك رفیقا 
و كامال روشن  ((نیكویى  )) خدا نعمتھاى خویش را بھ آنان اعطا فرموده است ، ھمگام و ھمراھند، و چھ رفقاى

كھ در این آیھ یكسان بودن مقامات مطرح نیست بلكھ مراد برابر بودن ھمھ اھل ایمان است در معرض فیض ،  است
وگرنھ ھر یك از انبیاء صدیقین ، . و در جلوگاه رحمت ، و بى پرده در محضر لطف و مرحمت خدا قرار گرفتن 

اگانھ ، و درجھ و مرتبھ اى مخصوص شھداء، علماء، صالحین ، ابرار، اخیار، و مخلصون را مقامى خاص و جد
 . بھ خود پنج تن بھ طور یكسان در آن مشتركند، و ھرگز كسى را بھ آن مقام واال راه نیست
 :روایات دیگرى در این مورد علماء سنى و شیعھ نقل كرده اند كھ برخى از آنھا ذكر مى شود

مى فرماید) ص (حضرت رسول اكرم  : 
والحسین و فاطمة و علیا فقد احبنى و من ابغضھم فقد ابغضنى من احب ھوالء یعنى الحسن  )) ھر كس اینان  )) ((

را دوست بدارد، مرا دوست داشتھ است ، و كسى كھ با اینھا ) یعنى حسن و حسین و فاطمھ و على علیھم السالم (
 . دشمنى كند، با من خصومت كرده است
 :و درباره حضرت صدیقھ زھرا علیھم سالم مى فرماید
ان الذین یودون هللا و رسولھ لعنھم هللا  )) )) : و ذلك قولھ تعالى ((من آذاھا فقد آذانى ، و من آذانى فقد آذى هللا  ))
خدا را آزرده ) گوئى (ھر كس فاطمھ را بیازارد، مرا آزرده است ، و ھر مرا اذیت كند  )) ((فى الدنیا و االخرة 
 :چنان كھ خداى تعالى مى فرماید ((است 

از رحمت خود (مانا، آن كسانى كھ خدا و رسول او را بیازارند، خدا آنان را در دنیا و آخرت لعنت كرده است ھ
آزار خدا و رسولش برابر با ایذاء حضرت صدیقھ ) ص (، كھ با توجھ بھ فرمایش پیامبر اكرم )دور فرموده است 

 . زھرا سالم هللا علیھاست
در این موضوع بیان مى شود، ھمھ آنھا عبارات كتب ) ص (قول پیامبر اكرم  روایاتى كھ نقل شد و احادیثى كھ از

 :عامھ است كھ شیعھ و سنى در صحت آنھا متفق القول ھستند
پاره تن من است ، ھر كس او را خشمگین كند، مرا ) ع (فاطمھ  )) ((فاطمة بضعة منى ، من اغضبھا اغضبنى  ))
  ((بھ خشم آورده است 
نى ، یوذینى ما آذاھا، و یغضبنى ما اغضبھا فاطمة بضعة م )) فاطمھ پاره تن من است ، آنچھ فاطمھ را  )) ((
  (( .بیازارد، مرا نیز آزرده مى سازد، و آنچھ فاطمھ را بھ خشم آورد، مرا ھم غضبناك مى كند
نچھ او را دلگیر كند فاطمھ پاره تن من است ، آ )) ((فاطمة بضعة منى ، یقبضنى ما یقبضھا، یبسطنى ما یبسطھا  ))
  ((مرا گرفتھ خاطر مى سازد، و آنچھ او را مسرور گرداند، مرا شاد مى نماید 
فامطھ پاره تن من است ، آنچھ او را آزرده كند  )) ((فاطمة بضعد منى یوذینى ما آذاھا، و ینصبنى ما انصبھا  ))

مایدمرا مى آزارد، و آنچھ او را بھ زحمت اندازد مرا دچار مشقت مى ن . ))  
با مفھوم تقریبا ھمانند احادیث مذكور، ولى با عبارات مختلف ، علماء ) ص (روایات بسیارى از پیامبر اكرم 

شیعھ و سنى(فریقین   : نقل كرده اند كھ چند نمونھ از آنھا را در اینجا یاد آورد مى شویم ( 
بسطنى ما یبسطھا، و یقبضنى ما یقبضھا فاطمة شجنة منى ، ی )) ((فاطمة بضعة منى ، یسعفنى ما یسعفھا  )) )) (( 
 )) ((فاطمة مضعة منى ، یقبضنى ما قبضھا، و یبسطنى ما بسطھا  )) ((فاطمة مضعة منى ، من آذاھا فقد آذاتى 
ھدف و منظور ما از نقل این احادیث شریف در منقبت حضرت صدیقھ  ((فاطمة مضعة منى ، یسرنى ما یسرھا 

این است كھ بر ھمگان ثابت شود موضوع محبت و یارى آن حضرت ، و یا بغض و دشمنى  زھرا سالم هللا علیھا،
و یا عدوات و عناد نسبت بھ مقام نبوت است و اعتقاد ) ص (و اذیت او، عینا ھمانند محبت و دوستى با پیامبر اكرم 

المى و كلى است ، داشتن بھ این مطلب ، ھرگز منحصر بھ یك مذھب خاص نیست ، بلكھ این موضوع كامال اس



 . بدون تردید از معتقدات تمام مسلمین جھان است
لذا ما در اینجا نام عده اى از دانشمندان سنى كھ روایات مذكور را در طول چھارده قرن در كتابھاى خویش ثبت 
 : كرده اند، نقل مى كنیم

لیث بن سعد مصرى متوفاى  - ى ھجر 125ابن دینار مكى ، متوفاى  -قمرى  -ھجرى  117ابن ابى ملیكھ متوفاى 
احمد بن یونس یربوعى  - ھجرى  205ابوالنظر بغدادى متوفاى  - 198ابو محمد بن عینیھ متوفاى  -ق .- ه  175
فتیبھ بن  -ھجرى  336ابوالمعمر ھذلى متوفاى  -ھجرى  227حافظ ابوالید طیالسى متوفاى  - ھجرى  227متوفاى 

 241احمد امام حنابلھ متوفاى  -ھجرى  248حماد مصرى متوفاى ھجرى عیسى بن  240سعید ثقفى متوفاى 
كھ (حافظ مسلم در صحیحش  - ھجرى  256صاحب صحیح معروف متوفاى ) ابوعبدهللا (حافظ بخارى  -ھجرى 

ھجرى 261متوفاى ) یكى از صحاح ستھ است  كھ یكى از صحاح ستھ است (حافظ ابوعبدهللا بن ماجھ در سننش  - 
رىھج 273متوفاى )  ھجرى 275متوفاى ) كھ یكى از صحاح ستھ است (حافظ ابودواد سیستانى در سننش  -   - 

حكیم ابوعبدهللا  -ھجرى  275متوفاى ) كھ یكى از صحاح ششگانھ است (حافظ ابو عیسى ترمذى در صحیح 
ھجرى  303متوفاى ) كھ یكى از صحاح ششگانھ است (حافظ ابوعبدالرحمن نسائى  -ھجرى  285ترمذى متوفاى 

حافظ ابونعیم  - ھجرى  405حاكم ابوعبدهللا نیسابورى متوفاى  -ھجرى  303ابوالفرج اصفنھانى متوفاى  -
 502ابو ذكریا خطیب تبریزى متوفاى  -ھجرى  458ھجرى حافظ ابوبكر بیھقى متوفاى  430اصفھانى متوفاى 

 -ھجرى  544ابوالعیاط متوفاى  قاضى ابوالفضل قاضى -ھجرى  510حافظ ابوالقاسم بغوى متوفاى  -ھجرى 
ھجرى 568اخطب خوارزمى متوفاى  ابوالقاسم سھیلى متوفاى  -ھجرى  571حافظ ابوالقاسم ابن عساكر متوفاى  - 

ابوالفرج ابن جوزى متوفاى  -ھجرى  586ابن ابى الحدید معتزلى متوفاى  -ھجرى  581 ابن اثیر  -ھجرى  597
ھجرى 652ى متوفاى ابوسالم ابن طلحھ شافع - 630متوفاى  حافظ  -ھجرى  654سبط ابن جوزى حنفى متوفاى  - 

ھجرى 658گنجى شافعى متوفاى  حافظ عدلى اندلسى متوفاى  - ھجرى  694حافظ محب الدین طبرى متوفاى  - 
ھجرى 699 ھجرى 756قاضى ایجى معروف متوفاى  -ھجرى  747حافظ ذھبى شافعى متوفاى  -  جمال الدین  - 

ھجرى  806حافظ زین الدین عراقى متوفاى  -ھجرى  768ابوسعادت یافعى متوفاى  -ھجرى  750زرندى متوفاى 
حافظ جالل الدین  -ھجرى  852حافظ ابن حجر عسقالنى متوفاى  -ھجرى  807حافظ معزالدین ھیثمى متوفاى  -

كرى متوفاى حافظ قاضى دیار ب -ھجرى  923حافظ ابوالعباس قسطالنى متوفاى  -ھجرى  911سیوطى متوفاى 
و عده كثیرى از  -ھجرى  1031زین الدین مناوى متوفاى  - ھجرى  974ابن حجر ھیثمى متوفاى  -ھجرى  966

در قرن ) سنى (علماى عامھ  تا امروز 14و  13و  12و  11و  10 . 
ر چون این مطلب مورد بحث ، در نزد علماى عامھ نیز بسیار حائز اھمیت است و با این روایات شریفھ كھ ذك
ع(صریح استدالل و ثابت كرده اند كھ ھر كس نسبت بھ حضرت زھرا محبت نداشتھ ، و یا بھ نحوى از انحاء آو  ( 

لذا ما این موضوع را عمیقا مورد بررسى قرار مى دھیم. را آزرده باشد، كافر است   : 
مى است و با گاھى مطلب را معتقدین یك مذھب عنوان مى كنند، و گاھى موضوعى صددرصد عمومى و اسال
شیعھ و سنى(توجھ بھ مدارك و اسنادى كھ از دانشمندان فریقین  نقل شد كامال ثابت مى شود كھ این مطلب  ( 

كھ ھر كس حضرت صدیقھ زھرا سالم هللا علیھا را آزار اذیت نماید و آن حضرت از او دل آزرده : اسالمى است 
 . و ناخشنود باشد، كافى است

كھ از آن حضرت فرمود) ص (مھم و حیرت انگیز از پیامبر اكرم روایتى است فوق العاده  ان تبارك و تعالى  )) :
ع (ھمانا، خداوند تبارك و تعالى غضب مى كند ھنگامى كھ فاطمھ  )) ((یغضب لغضب فاطمھ ، و یرضى لرضاھا 

بھ خشم آید، و راضى مى شود آنگاه كھ او راضى و خشنود گردد )  ))  
اطمھ علیھالسالم فرمودو در روایت دیگر بھ ف : 

یا فاطمھ ، خدا با غضب تو غضب مى كند، و با رضاى تو  )) ((ان هللا یغضب لغضبك ، و یرضا لرضاك  ))
  ((راضى مى گردد 

سنى(این دو روایت عجیب را عده زیادى از دانشمندان عامھ   :نقل كرده اند كھ از جملھ آنھایند ( 
ھجرى 287ابن ابى عاصم متوفاى  - ھجرى 252ابوموسى ابن المثنى متوفاى   307ابویعلى مسلم متوفاى  - 



ھجرى 360حافظ ابوالقاسم طبرانى متوفاى  -ھجرى  حافظ  -ھجرى  405حافظ ابوحاكم نیسابورى متوفاى  - 
حافظ ابوالقاسم ابن عساكر  - ھجرى  430حافظ ابونعیم اصفھانى متوفاى  -ھجرى  406ابوسعید خرگوشى متوفاى 

 -ھجرى  694حافظ ابوالعباس طبرى متوفاى  - 654ابوالمظفر سبط ابن جوزى متوفاى  - ھجرى  571متوفاى 
حافظ  -ھجرى  974حافظ شھاب الدین ابن حجر ھیثمى متوفاى  -ھجرى  852حافظ ابن حجر عسقالنى متوفاى 

صاحب (شانى بدخ -ھجرى  1206ابوالعرفان صبان متوفاى  -ھجرى  1122ابوعبدهللا زرقانى مالكى متوفاى 
و عده اى دیگر 13متوفاى قرن  (مفتاح الجنات  ... 

با توجھ بھ اینكھ ھر بشر حاالت مختلفى دارد، و در ھر ساعت دستخوش تحوالت گوناگون است ، معقول نیست كھ 
بشرى در تمام لحظات زندگانى ، با وجود انھمھ دگرگونیھا، ھمیشھ و ھمھ جا مورد توجھ خدا بوده ، و رضایتش 

اى خدا، غضبش خشم خدا، مسرتش خشنودى خدا، محبتش حب خدا، و دشمنى با او دشمنى با خدا باشد، و بر رض
)ھر كس بھ چشم حقارت نگاه كند خدا نیز با نظر حقارت بر او بنگرد، مگر اینكھ صاحب مقام والیت  بوده ) مطلقھ 

ع(ؤ منین و امیرالم) ص (باشد، و بھ اعتبار ھمان مقام كھ عینا پیامبر اكرم  نیز دارا ھستند، تنھا این موضوع  ( 
 .امكان پذیر مى باشد

مى گویند پیامبر اكرم نیز ھمانند سایر مردم دشنام و ) سنیھا(و با عدم توجھ بھ شئون والیت است كھ حضرات عامھ 
بھ آن  و باالخره سخن را تا بجائى مى رسانند كھ در بستر مرگ خطاب... ناسزا مى گوید، خشمناك مى شود و

فاطمھ سالم هللا علیھا وجود مقدسى  (( ...این مرد ھذیان مى گوید )) (( ...ان الرجل لیھجر ))حضرت مى گویند، 
یك عمر او را بھ تمام امتش معرفى كرده ، و مقامات معنویش را بیان فرموده است) ص (است كھ پیامبر اكرم   . 

كھ محبتش محبت خدا، اطاعتش اطاعت خدا، رضایتش  چنان كھ گفتھ شد كامال روشن و مبرھن است آن بشرى
رضایت خدا، مخالفتش مخالفت خدا، سنحطش سنحط خدا، غضبش غضب خداست ، الزمھ اش این است كھ باید 

باشد، و در نتیجھ ، ھر كس بھ صاحب والیت ایمان نیاورد و محبتش را در دل ) مطلقھ (صاحب مقام شامخ والیت 
و این مطلبى است كھ علماى عامھ نیز بھ آن ایمان و اعتقاد دارند كھ در اینجا نقل بعضى  نداشتھ باشد، كافر است ،

 : از عبارات آنان مفید و ضرورى است
ھجرى در كتاب 581متوفاى سال  ((ابوالقاسم سھیلى  )) مى فرماید 196در جلد دوم صفحھ  ((الروض االنف  ))  : 
و ان فاطمھ ارادت حلھ حین نزلت تویتھ ، فقال ابا لبابھ قد ... فسھ فس توبھ ان ابا لبابھ رفاعة بن عبدالمنذر ربط ن ))
اقسمت ان ال یحلنى اال رسول هللا ، فقال رسول هللا ان فاطمھ مضعة منى ، صلى هللا علیھ و على فاطمة ، فھذا حدیث 
از گناھى كھ  ((رفاعھ  )) ھنگامى كھ ((یدل على ان من سبھا فقد كفر، و من صلى علیھا فقد صلى على ابیھا 
مرتكب شده بود توبھ كرد، خودش را بھ چوب توبھ محكم ببست و سوگند خورد ھرگز آن بند را نگشاید مگر اینكھ 
)محمد بن عبدهللا  بدست خود آنرا باز فرماید، و این را نشان قبول شدن توبھ خود قرار داده بود، تا اینكھ آیھ ) ص 

اراده فرمود آن بندھا را ) ع (دگار نازل شد و در آن ھنگام حضرت فاطمھ قبول شدن توبھ او از جانب پرور
نباید مرا از بند رھا نماید، زیرا من بھ این امر سوگند یاد ) ص (كسى جز پیامبر اكرم : بگشاید، و لى ابالبابھ گفت 

رسید، حضرت فرمود) ص (كرده ام ، و چون این سخن بھ گوش پیامبر اكرم  ھ پاره تن من است ، ھمانا، فاطم )) :
 .درود خدا بر او و بر فاطمھ باد
)كھ این حدیث داللت دارد بر اینكھ ھر كس فاطمھ  )) :سپس راوى حدیث چنین نتیجھ مى گیرد را دشنام دھد ) ع 

ص (كافر مى شود، و ھر كس بر او صلوات فرستد، برابر است با صلوات بر پدرش رسول خدا در كیفیت  ( ((
نقل شده است كھ ھمھ نشانگر این است كھ ) ص (او و زیارتش ، اخبارى از پیامبر اكرم  صلوات و سالم بر

در این مطلب كامال استقالل داشتھ و صلوات و زیاراتى مخصوص بھ ) ص (ھمانند رسول خدا) ع (حضرت زھرا
 .خود دارد
و اجالبتر اینكھنقل كرده است ،  ((جامع صغیر  )) نیز در شرح كتاب ((ابن حجر  )) این روایت را زین الدین  )) 
 :ضمن بیان این حدیث چنین نتیجھ مى گیرد ((كنوزالدقایق  ))صاحب كتاب  ((مناوى 
ھر كس  )) :كھ مى گوید ((فاطمھ بضعھ منى  )) در شرح حدیث شریف ((ابوالقاسم سھیلى  )) با توجھ بھ استدالل)

نسبت بھ آن حضرت است ، خدا چنین كسى را  را دشنام دھد، چون این عمل مشعر بر بغض او) ص (فاطمھ 



را موجب ) ع (دشمن مى دارد، و ھر كس را كھ خدا دشمن بدارد یقینا كافر است ، لذا ناسزا گفتن بھ حضرت زھرا
ابوبكر و عمر(از شیخین ) ع (فاطمھ : كفر مى داند، و ھمین داللت دارد بر اینكھ  ؟؟؟!!!افضل است  ( ...) 

یكى از بزرگان عامھ است در ادامھ تشریح آن حدیث مى فرماید كھ ((شریف سمھودى  )) : 
و معلوم ان اوالدھا بضعة منھا فیكونون بواسطتھا بضعة منھ و من ثم لم رات ام الفضل فى النوم ان بضعة منھ  ))
، وضعت فى حجرھا، اولھا رسول هللا بان تلد فاطمھ غالما، فیوضع فى حجرھا، فكل من یشاھد االن من ذریتھا

بضعة من تلك البضعة ، و ان تعددت الوسائط، و من تامل ذلك انبعث فى قلبھ داعى االجالل لھم ، و تجنب بغضھم 
است ، بلكھ اوالد او ) ص (پاره تن پیامبر) ع (و كامال روشن است كھ نھ تنھا فاطمھ  )) ((على اى حال كانوا علیھ 

محسوب مى شوند ) ص (پاره تن پیامبر) ع (اند، آنان نیز بھ واسطھ زھرا)ع (چون بضعھ فاطمھ  ))  
مشاھده شود، پاره تن رسول خداست ، اگر چھ شما واسطھ بسیار زیاد شد، ) ص (اكنون نیز در ھر كجا ذریھ پیامبر

احساس محبت مى نماید، و ) ص (نسبت بھ آل محمد  لذا ھر كس این موضوع را بدقت بررسى كند، در قلب خویش 
نان در ھر حال دورى مى جویداز دشمنى نسبت بھ آ . 

 :مى فرماید ((ابن حجر  ))
و فیھ تحریم اذى من یتادى المصطفى بتاذیھ ، فكل من وقع منھ فى حق فاطمة شى فتاذت بھ ، فالنبى یتاذى بشھادة  ))

ك ھذالخبر، وال شى اعظم من ادخال االذى علیھا من قبل ولدھا، و لھذا عرف باالستقراء معالجة من نعاطى ذال
، زیرا ھر چیزى كھ او را )علیھالسالم (حارم است آزار و اذیت فاطمھ  )) ((بالعقویة فى الدنیا و لعذاب االخرة اشد 

خدا را اذیت كرده ) در حقیقت (آزرده خاطر كند، پیامبر ص را دل آزرده مى نماید، و آنچھ رسول خدا را بیازارد، 
  (( . است
آنچھ تاریخ گذشتھ بھ ما گوشزد مى كند این است كھ جزاى : نتیجھ مى گیرددر پایان سخن چنین  ((ابن حجر  ))

را بیازارد، گرفتارى دنیاست ، و البتھ عذاب او در آخرت شدیدتر خواھد بود ) ع (كس كھ زھرا ناسزا گفتن بھ  . ((
و در نتیجھ مساوى )  ع(و امیرالمؤ منین ) ص (حضرت صدیقھ سالم هللا علیھا، برابر است با دشنام بھ پیامبر اكرم 

مى فرماید) ع (درباره على ) ص (است با دشنام بھ حضرت حق تبارك تعالى ، چنان كھ رسول خدا : 
دشنام ندھید، ھر كس بھ او ) ع (بھ على  )) ((ال تسبوا علیا، من سب علیا فقد سبنى ، و من سبنى فقد سب هللا  ))

س بھ من دشنام دھد، ھمانا بھ خدا بد زبانى كرده است دشنام دھد در حقیقت مرا ناسزا گفت است ، و ھر ك ))  
را خشمگین ) ع (على  )) ((ال تبغضوا على ، من اغضب علیا فقد اغضبنى ، و من اغضبنى فقد اغضب هللا  ))

مسازید، كھ ھر كس او را بھ خشم آورد ھمانا مرا غضبناك كرده است ، و ھر كس مرا خشمگین كند در حقیقت خدا 
شم آورده است را بھ خ ))  

را دوست داشتھ باشد، در حقیقت بھ من ) ع (ھر كس على  )) ((و من احبھ فقد احبنى ، و من احبنى فقد احب هللا  ))
  ((مھر ورزیده است ، و ھر كس محبت مرا در دل داشتھ باشد، ھمانا خدا را دوست داشتھ است 

بیان داشتھ اند، تنھا شایستھ آن وجود ) ع (امیرالمؤ منین و نظایر آنھا درباره ) ص (این فرمایشات پیامبر اكرم 
 . مقدسى است كھ داراى مقام شامخ والیت باشد، و مراتب مذكور از شئون مخصوص آن مرتبھ واالست

در منقبت حضرت زھرا سالم هللا علیھا، عینا با ھمین مضامین در كتب ) ص (روایات بسیار از قول پیامبر اكرم 
ص (نقل شده است كھ نشان مى دھد آن حضرت در جمیع احكام و شئون والیت با رسول خدا) سنى شیعھ و (معتبر 

، یا امیرالمؤ )ص (شریك است ، لذا علما چنین فتوى مى دھند كھ ھر كس بھ پیامبر اكرم ) ع (و امیرالمؤ منین ) 
ع(، یا فاطمھ زھرا)ع (منین  ھم كافر است ، و : امھ مى فرماینددشنام دھد واجب القتل مى شود، و دانشمندان ع ( 

پروردگارا، بھ حق محمد و آل محمد، ما را از نظر لطف فاطمھ زھرا سالم هللا علیھا دور مكن ، . ھم واجب القتل 
والیت او را در قلب ما جایگزین فرما، و با اعتقاد بھ این مقام والیت عمر ما را بپایان برسان) پرتو(و   . 

 

 
هللا علیھا از دیدگاه روایات فاطمھ سالم: بخش دوم  (( 13 ))  



 
 موضوع سیزدھم

و حسنین علیھم السالم در مقامات و ) ع (و امیرالمؤ منین ) ص (اشتراك فاطمھ زھرا سالم هللا علیھا با پیامبر اكرم 
 .درجاى كھ مخصوص و منحصر است بھ پنج تن آل عبا

نان را مقام و مركزیت خاصى است ، و ھرگز ھیچ بشرى و با دقت در این دستھ روایات كامال روشن مى شود كھ آ
 . را بھ آن درجات واال راه نیست
فرمود) ع (روایت مى كند كھ آن حضرت خطاب بھ امیرالمؤ منین ) ص (از پیامبر اكرم  ((زیدبن ارقم  )) : 
بلین اخوانا على سرر متقا: انت یا على معى ، فى قصرى فى الجنة مع فاطمة ابنتى ، ثم تلى  )) یا على تو و  )) ((

ص(دخترم فاطمھ در بھشت در قصر من ھمنشین من ھستید، سپس پیامبر اكرم  : این آیھ را تالوت فرمود ( 
 ((ریاض  )) در كتاب ((محب الدین طبرى  )) این روایت را ((برادران بر تختھاى بھشتى روبروى ھم مى نشینند 
یونى حم )) - ((مناقب  )) در ((ابن مغازلى  )) -  )) و - ((وسیلة المآل  )) در ((ابن با كثیر  )) - ((فرائد  )) در ((
 .نقل كرده اند ((مناقب  )) در ((احمد ابن حنبل  ))،  ((زین الفتى  )) در ((عاصمى 

ص(مرفوعا از پیامبر اكرم ) ع (حدیث دیگرى امیرالمؤ منین  فرمود) ص (نقل كرده اند كھ رسول اكرم  (  : 
درجة تدعى فى الجنة )) ، قالوا یا رسول هللا ، من یسكن معك  ((الوسیلھ  ))، فاذا سالتم هللا ، فسلوا لى  ((الوسیلھ  )) 

على ، و فاطمة والحسن والحسین : فیھا، قال  ھر گاه بخواھید در  ((الوسیلھ  )) در بھشت درجھ اى است بھ نام )) ((
سیلھ و )) ھنگام دعا چیزى براى من از خدا بطلبید، مقام را مسئلت نمائید، گفتند یا رسول هللا چھ كسانى در این  ((

ع(على : با شما ھمنشین ھستند، فرمود) مخصوص (درجھ   ) ع(و حسین ) ع (، حسن )ع (، فاطمھ   ). ))  
نیز در كتب خود ذكر نموده اند، از جملھ) سنى (این حدیث از دانشمندان عامھ  جامع  )) در كتاب ((سیوطى  )) 

چنین عرض مى ) ص (ما شیعیان نیز در زیارت پیامبر اكرم . نقل كرده است  ((حافظ ابن مردویھ  )) از (( الكبیر
 : كنیم
كھ واالترین درجات  ((درجة الوسیلھ  )) چنان كھ گفتھ شد ((اللھم اعطھ الدرجة الرفیعة ، وآتھ الوسیلة من الجنة  ))

ھرگز بشرى را بھ آن رتبھ اعلى راه نیست ، بھشتى است ، مخصوص و منحصر است بھ پنج تن ، و  درجة  ))
 . برتر از درجات جمیع انبیاء اوصیاء، اولیاء، و علماء و مخلصون است ((الوسیلھ 

فرمود) ص (چنین روایت مى كند كھ پیامبر اكرم ) ع (امیرالمؤ منین  : 
ة انا، و فاطمة ، و على ، والحسن ، والحسین ، فى مكان واحد یوم القیام )) روز قیامت من و فاطمھ و على ،  )) ((
  ((حسن و حسین ، داراى مقام و منزلت واحدى ھستیم 

آرى ، اینان در تمام عوالم خلقت مقام و منزلتشان یكى است ، در عالم نور، در عالم ذر، در عالم اظلھ ، در محشر، 
ام مسیر آفرینش ، از آغاز تا پایان ، در عوالم سفلى و علوى ، ملكى و ملكوتى ، در غیب و شھود، خالصھ در تم

كھ حدیث مذكور را نقل كرده اند عبارتند ) سنى (از علماء عامھ . ھمھ جا با ھم ، ھمردیف و ھم شان و ھم مقامند
 :از
روایت دیگرى كھ  - ((ریاض النضره  )) در ((حافظ محب الدین طبرى  )) - ((مسند  )) در ((احمد بن حنبل  ))

) ص (روزى رسول اكرم : نیز نسبت بھ آن اھمیت بسیار قائل شده اند عبارت از این است )  سنى(حضرت عامھ 
) ع (را در حال استراحت مشاھده كرد، و خطاب بھ حضرت زھرا) ع (شد، و امیرالمؤ منین ) ع (وارد خانھ على 

 :چنین فرمود
قیامة فى مكان واحد ، یوم ال)یعنى النائم (انى و ایاك ، و ھذین الحسنین و ھذالراقد  )) یا (ھمانا، من و تو  )) ((

و حسن و حسین ، و این شخص كھ در اینجا آرمیده است ، روز قیامت ھمھ در یكجا خواھیم بود ) زھرا ))  
محب الدین طبرى  )) - ((حافظ ابن عساكر  )) - ((مسند  )) در ((احمد ابن حنبل  )) :راویان این حدیث عبارتند از
سكانى حاكم ح )) - (( )) . 
اسناد این روایت را بررسى و صحت آنرا تاءیید نموده است ، ما نیز مدارك این حدیث  ((حاكم نیشابورى  ))

مى باشد) ص (شریف را كامال رسیدگى كردیم ، تردیدى در صحت آن نیست ، و مسلما از فرمایشات پیامبر اكرم  . 
ھ فرمودنقل مى كند ك) ص (از رسول خدا ((عبدهللا بن قیس  )) : 
جایگاه من و على و فاطمھ و  )) ((انا و على ، و فاطمة ، والحسن ، والحسین ، یوم القیامة فى قبة تحت العرش  ))
  ((حسن و حسین ، روز قیامت در قبھ اى است كھ زیر عرش قرار دارد 
تخت عظمت حضرت حق نا دارد، در پای ((وسیلھ  )) از این روایت چنین معلوم مى شود كھ واالترین مقامات كھ

آرى ، پایتخت عالم ، فقط جایگاه پنچ تن است ، آنجا كھ . تبارك و تعالى است ، و ھرگز كسى را بھ آنجا راه نیست 
 . نشانگر عظمت و جالل ، و جلوگاه نور جمال و جالل كبریائى است



الیت ھمھ جا ھمراه و ھمگام و چنان كھ گفتھ شد، این انوار پنجگانھ ، در جمیع منازل خلقت ، و در تمام شئون و
ھمتایند، و در ابتدا و انتھا، در عالم اظلھ ، در عالم ذر، در عالم ارواح و اشباح ، در دنیا و برزخ ، در حشر و 
نشر، خالصھ تا روز قیامت ، از یكدیگر جدا نبوده ، در كنار ھم ، در جمیع مراحل و در تمام ملكات و فضائل 
 .بطور یكسان سھیمند

فاطمھ سالم هللا علیھا از دیدگاه روایات: دومبخش   (( 14 ))  
 
 موضوع چھاردھم

در روز قیامت ، در بھشت ، و در ھنگام سیر در مواقف دیگر است ، ) سواره بودن (منقبت چھاردھم مقام ركوب 
د، و ھیچ زنى اشتراك دار) ع (و حسنین ) ع (كھ حضرت زھرا سالم هللا علیھا با پدر بزرگوارش و امیرالمؤ منین 

در عالم ، از اولین و آخرین ، داراى این مقام نیست ، فاطمھ علیھالسالم در این رتبھ نیز بین بانوان جھان بى 
ھمتاست ، تنھا اوست كھ سواره وارد عرصھ محشر مى شود، فرق او با زنھاى دیگر، بلكھ با جمیع انبیاء و 
  .مرسلین است
روایت مى كند كھ آن حضرت فرمود) ص (از پیامبر اكرم  ((بریده  )) : 
یبعث هللا ناقة صالح ، فیشرب من لبنھا ھو و من آمن بھ من قومھ ولى حوض كما بین عدن الى عمان ، اكوابھ  ))
را در روز رستاخیز بر مى انگیزد، ) ع (خداى تعالى ناقھ حضرت صالح  )) ((عدد نجوم السماء فیستقى االنبیاء 

ان آورندگان بھ او از شیر آن شتر مى نوشند و سیراب مى شوند، لیكن مرا حوضى و ایم) ع (پس حضرت صالح 
است بھ پھناى عدن و تا عمان ، كھ تعداد جامھاى آن بھ شمار ستارگان آسمانى است ، و من ، انبیا را سیراب مى 
  ((كنم 
 :و در ادامھ سخن پیامبر اكرم چنین مى فرماید
یا رسول هللا ، و انت على العضباء؟ قال ال، انا على البراق ، خصنى هللا : ، قال معاذو یبعث هللا صالحا على ناقتھ  ))

فاطمة ابنتى على العضباء : و قال ... بھ من بین االنبیاء را سوار بر ) ع (در روز حشر، صالح  )) خداى تعالى ((
عضباء بھ ) شتر(آیا شما نیز سوار بر  پرسید یا رسول هللا) ص (از پیامبر اكرم  ((معاذ  ))ناقھ اش بر مى انگیزد، 

نھ ، مركب اختصاصى من: محشر وارد مى شوید، آن حضرت در جواب فرمود است ، كھ خداى تعالى  ((براق  )) 
) ع (مركب مخصوص دخترم فاطمھ  ((عضباء  ))مرا در میان انبیاء بھ این مركب مخصوص گردانیده است ، و 
  (( . است
بن عساكر حافظ ا )) این روایت را عضباء  )) .در تاریخش ذكر كرده است و علماء شیعھ نیز آن را نقل كرده اند ((
)نام شترى است كھ ھر وقت على علیھ السالم از جانب پیامبر اكرم  (( براى تبلیغ اسالم ماءموریت داشت بر ) ص 

بر این مركب مخصوص ) ع (در برابر كفاره نیز على ) توبھ (آن سوار مى شد، چنانكھ جھت قرائت سوره برائت 
 .سوار بود
شنیدم كھ فرمود) ص (گوید، از حضرت رسول اكرم  ((كثیر ابن مره حضرمى  )) : 
حوضى اشرب منھ یوم القیامة و من آمن بى ، و من استسقانى من االنبیاء و تبعث ناقة ثمود الصالح ، فیحتلبھا  ))

اذا تركب : یھا من عند قره ، حتى توافى بھ المحشر، فقال معاذفیشرب من لبنھا ھو والذین آمنوا معھ من قومھ ثم یرك
در روز  )) ((العضباء یا رسول هللا ، قال ال، تركبھا ابنتى زھراء و انا على البراق ، اختصصت بھ من دون االنبیاء 

ران نیز قیامت مرا حوضى است كھ من و ھر كس كھ بھ من ایمان آورده است از آن سیراب مى شویم ، و از پیامب
و آنان كھ ) ع (برانگیختھ مى شود، صالح ) ع (آنكھ بخواھد سیراب مى گردد، در آن روز، ناقھ ثمود براى صالح 

در كنار قبرش بر آن ناقھ سوار مى ) ع (از قومش بھ او ایمان آورده اند از شیر آن شتر مى نوشند، سپس صالح 
 .شود و بھ صحنھ محشر مى آید
ا رسول هللا آیا در آن ھنگام شما ھم برشتری: عرض كر ((معاذ  )) نھ ، : سوار مى شوید؟ فرمود ((عضباء  ))  (( 
 . است كھ در میان انبیاء بھ آن اختصاص یافتھ ام ((براق  )) مركب دخترم فاطمھ است ، و مركب من ((عضباء 
كھ فرمود) ص (مى گوید شنیدم از پیامبر اكرم  ((ابوھریره  )) : 
یوم القیامة على الدواب و یبعث صالح على ناقتھ ، و ابعث على البراق  تبعث االنبیاء )) و تبعث فاطمة امامى  )) ((
در روز  )) ((و على ابن ابیطالب على ناقتى  )) (( .على العضباء، و یبعث ابنى فاطمھ الحسن والحسین على ناقتین 

اقھ اش مبعوث مى شود، و من نیز برسوار با ن) ع (سوار بر مركبھا ھستند، و صالح ) ع (قیامت انبیاء  ((براق  )) 
در پیشاپیش من بر) ع (و فاطمھ  بر دو ناقھ دیگر، و ) ع (و حسین ) ع (و دو فرزند فاطمھ ، حسن  ((عضباء  )) 

بر ناقھ مخصوص من ، ھمگى سوار مبعوث مى شویم ) ع (على ابن ابیطالب  )) . 
از مركبھاى عمومى بھشتى است نھ اختصاصى ، و با توجھ بھ ) شودچنان كھ را روایات استفاده مى (مركب انبیاء 



مخصوص من ) ع (مى فرماید سواره مبعوث شدن در روز قیامت بین انبیاء) ص (روایت قبل ، كھ پیامبر اكرم 
و حسنین سالم هللا ) ع (و فاطمھ ) ع (است ، در حشر سواره بودن بعد از آن حضرت ، مخصوص امیرالمؤ منین 

مى باشد علیھما . 
از ) ع (فاطمھ  : در تمام مواقف ، آنجا كھ از مسیر پنج تن سخن رفتھ است ، ردیف و ترتیب حركت چنین است

ع(، و امیرالمؤ منین )ع (پشتر سر فاطمھ ) ص (ھمھ جلوتر، و رسول خدا ، حسنین )ص (بعد از پیامبر اكرم  ( 
بھشت نیز بھ ھمین ترتیب استپشت سر آنان ھستند، حتى ورود پنج تن علیھم السالم بھ   . 

ذخایر العقبى  )) در ((محب الذین طبرى  )) :را نقل كرده اند عبارتند از ((ابوھریره  )) دانشمندانى كھ این روایت
 )) - در تاریخش ((ابن عساكر  )) - كھ صحت آنرا بررسى و تاءیید كرده است ((مستدرك  ))در  ((حاكم  )) - ((
 )) و ((خطیب  )) و ((حاكم  )) و ((ابوالشیخ  )) ضمن نقل این حدیث از ((سیوطى  )) - در تاریخش ((خطیب 
ع(چنین نتیجھ مى گیرد كھ این روایت آن احادیثى را كھ از طریق شیعھ درباره پیشگام بودن فاطمھ  ((ابن عساكر   
اسناد و مدارك در كتاب با ذكر ((حافظ سیوطى  ))در ھنگام سیر پنج تن نقل شده است ، تاءیید مى كند،  ( جمع  )) 
فرمود) ص (آورده است كھ حضرت رسول  ((الجوامع  : 
) ص (اولى كسى كھ بھ بھشت وارد مى شود فاطمھ دختر محمد )) ((اول شخص یدخل الجنھ فاطمة بنت محمد  ))
  ((است 
 :و در حدیث دیگر
ن انا، و على ، وفاطمة ، والحسن والحسی: ان اول من یدخل الجنة  )) ما پنج تن قبل از ھمھ كس بھ بھشت  )) ((
  ((وارد مى شویم 

وارد است ، معلوم مى شود كھ ) ص (از این دستھ اخبار، و احادیث دیگرى كھ در این موضوع از پیامبر اكرم 
فاطمھ علیھالسالم داراى مركبھائى است مخصوص بھ خود، كھ گاھى از نور، گاھى از یاقوت ، و گاھى از زمرد 

و یكى از مركبھاى آن حضرت نیز  است ،  . است ((عضباء  ))
فاطمھ سالم هللا علیھا ھنگام سیر در مواقف متعدد، مركبھاى مختلفى دارد، موقع ورود بھ محشر، ھنگام داخل شدن 
بھ بھشت ، وقت سیر در جنت ، و مراحل دیگر در موقفى سوار بر مركب مخصوص مى باشد، و اینكھ در 

این منقبت فاطمھ . حضرت را متنوع ذكر كرده اند، بھ سبب ھمین تعداد مواقف و منازل است احادیثمركبھاى آن 
سالم هللا علیھا كھ در میان جمیع زنان ، از اولین و آخرین ، تنھا بانوئى است كھ سوار بر مركب محشور دارد، 

شئون ھمین رتبھ واالست كھ خود برھان روشن و قاطعى است كھ آن حضرت داراى مقام شامخ والیت بوده ، و از 
 .جمیع زنان عالم در محشر پیاده اند، و او كھ ولیة هللا است ، سوار بر مركب مخصوص بھ خود

فاطمھ سالم هللا علیھا از دیدگاه روایات: بخش دوم  (( 15 ))  
 
 موضوع پانزدھم
ات مى كند، استقالل اوست در بودن حضرت صدیقھ زھرا سالم هللا علیھا را اثب ((ولیة هللا  )) دلیل دیگرى كھ

و امیرالمؤ ) ص (موضوع صلوات فرستادن بر آن حضرت و كیفیت زیارتش ، كھ ھمانند صلوات بر پیامبر اكرم 
و زیارات آنان است ، یعنى ھمانگونھ كھ بھ صلوات بر آن چھار وجود مقدس و ) ع (و حسنین ) ع (منین 

نیز در این موارد، ھمگان مامور، و ماجورند)  ع(زیارتشان امر شده است ، نسبت بھ حضرت زھرا . 
است كیفیت صلوات ) ص (یعنى آل محمد) ص (فاطمھ علیھالسالم كھ مشمول آیھ تطھیر و از اھل بیت پیامبر اكرم 

بصراحت چنین بیان داشتھ است) ص (بر او را رسول خدا  : 
نفرستید، ) ناقص (بر من صلوات بریده شده  )) ((ال تصلوا على صلوة بتراء، ان تصلوا على و تكستوا عن آلى  ))

صلوات بریده شده چیست ؟ ) ص (سول شد یا رسول هللا  اینكھ بر من صلوات بفرستید ولى در باره: فرمود )) ((  (( 
  (( .ساكت باشید ((آل من 

رسولش نمى  صلواتى كھ شامل على ، فاطمھ و حسنین علیھم السالم نباشد، مقطوع و بریده ، و مورد قبول خدا و
از شیعھ (باشد، لذا حضرت صدیقھ زھراعلیھ السالم ھمردیف و برابر افرادى است كھ جمیع مسلمین با ایمان جھان 

ھر شبانھ روز در تشھد نمازھاى پنجگانھ بر او درود مى فرستند، و او در این مقام ، ھمتاى محمد بن ) و سنى 
ص(عبدهللا   ) ھمین لزوم صلوات بر فاطمھ علیھالسالم در ھنگام اقامھ نماز،  است و) ع (، و حسنین )ع (، و على 

یك منقبت و فضیلت ساده نیست ، بلكھ نشانگر مرتبھ اعلى و منصب واالى آن حضرت است كھ اینچنین در جنب 
خود) ع (صاحبان رسالت و امامت قرار گرفتھ است ، و بدون تردید باید فاطمھ  یت و داراى مقام وال ((ولیة هللا  )) 

بوده باشد، تا ھمردیف و ھمتاى اولیاء خدا، مورد خضوع و مشمول صلوات و درود جمیع مومنین جھان در ھر 
 .زمان و مكان باشد



مى فرماید) ص (پیامبر اكرم  : 
یا فاطمھ ھر كس بر تو صلوات فرستد،  )) ((من صلى علیك یا فاطمة غفرهللا لھ والحقھ حیث كنت من الجنة  ))

او در گذرد، و او را در بھشت بھ من ملحق گرداند خداى تعالى از چنان كھ در موضوعھاى قبلى مشروحا بیان  (( .
ص (ھمدرجھ شدن با رسول هللا (شد، مقصود از تعبیرات  و یا ) ملحق شدن بھ پیامبر اكرم در بھشت (یا  ((

درجة (مؤ منین در مرتبھ كھ در روایات مكرر بكار رفتھ است ، جمع شدن جمیع ) ھمسایھ بودن با آن حضرت (
بھ ما ) ص (است كھ جامع تمام آن كسانى است كھ با عقاید درست ، و با ایمان بھ آنچھ از رسول خدا) االیمان 

در آن درجھ ھمھ مؤ منین یكسانند و در كنار ھم ، ولى جاى ھیچگونھ تردیدى . رسیده است ، از جھان رفتھ اند
آنھا برابر تعداد افراد بشر و بسیار متفاوت است ، كامال محفوظ بوده ، و  نیست كھ مراتب و درجات دیگر كھ شمار

 .مقام ھر كس مخصوص بھ خود او مى باشد
را چنین بیان مى فرماید) ع (در حدیثى یكى از فضائل حضرت فاطمھ ) ص (حضرت رسول اكرم  : 

ا، من ربك ؟ اتانى الروح ، قال ان فاطمة اذا قبضت و دفنت یسئلھا الملكان فى قبرھ )) فتقول هللا ربى ،  )) ((
القائم على شفیر قبرى على ابن ابیطالب ، اال  )) ((فیقوالن فمن نبیك ؟، فتقول ابى ، فیقوالن فمن ولیك ؟، فتقول ھذا 
قبض روح مى شود و ) ع (ھنگامى كھ فاطمھ : آمد بھ نزد من و گفت ) روح (جبرئیل  )) ((و ازیدكم من فضلھا 

هللا(پروردگار تو كیست ؟، مى فرماید : دو ملك در قبر از او سؤ ال مى كنند دفن مى گردد، . پروردگار من است  ( 
ولى تو كیست ؟ در جواب مى : آنگاه سؤ ال مى كنند. پدرم : سپس مى پرسند پیامبرت كیست ؟، در پاسخ مى فرماید

، ھمین كسى كھ در كنار قبرم ایستاده است)ع (على بن ابیطالب : گوید  . 
را بیان كنم ؟) ع (آیا باز ھم فضائل دیگر زھرا: در پایان سخن مى فرماید) ص (پیامبر اكرم   

تنھا كسى است در عالم ، كھ پدرش) ع (مى خواھد بدینوسیلھ تذكر دھد كھ فاطمھ ) ص (شاید پیامبر اكرم   (( 
  ((است ،  ((ولى هللا  )) رسول هللا و ھمسرش

مى فرماید) ص (رم در یك روایت دیگر پیامبر اك : 
ان هللا قد و كل بھا رعیال من المالئكھ ، یحفظونھا من بین یدیھا و من خلفھا و عن یمینھا و عن شمالھا و ھم معھا  ))
حیاتھا، و عند قبرھا و عند موتھا یكثرون الصلوة علیھا و على ابیھا و بعلھا و بنیھا، فمن زارنى بعد وفاتى فكانما 

من زار فاطمة فكانما زارنى ، و من زار على ابن ابیطالب فكانما زار فاطمھ ، و من زار زارنى فى حیاتى ، و 
ھمانا، خداى تعالى یك دستھ از فرشتگان  )) ((الحسن و الحسین فكانما زار علینا، و من زار ذریتھما فكانما زارھما 

د، و این مالئك در حال حیات ، و گماشتھ است ، تا از چھار طرف نگھبان او باشن) ع (را براى محافظت فاطمھ 
ھنگام مرگ او، و كنار قبرش پیوستھ در خدمت او ھستند، و كارشان صلوات فرستادن بر فاطمھ و پدرش و ھمسر 

و حسنین ) ع (و على ) ص (یعنى در منطق مالئك و لسان فرشتگان ، صلوات بر پیامبر اكرم (و فرزندان اوست 
طمھ علیھاسالم توام باشد، و در این منقبت نیز آن حضرت برابر و ھمردیف آن ھمواره باید با صلوات بر فا) ع (

چنین بھ سخن ادامھ مى دھد) ص (سپس پیامبر اكرم ) چھار وجود مقدس دیگر مى باشد : 
ع (ھر كس مرا بعد از وفاتم زیارت كند، مثل این است كھ مرا در حال حیات زیارت كرده است ، و كسى كھ فاطمھ 

را زیارت نماید مثل زیارت ) ع (كند، گوئى مرا زیارت نموده است ، و ھر كس على ابن ابیطالب  را زیارت) 
كردن حسنین است ، و آن كسى كھ زیارت كند ذریة آنان را، ھمانند زیارت خود آنھاست ، لذا زیارت حضرت 

ع(را در شھر رى ، بازیارت حسین بن على ) ع (عبدالعظیم  تھ اند، و این مطلب را علماء در كربال ھمانند دانس ( 
ھم عنوان كرده اند، مخصوصا موضوع صلوات بر فاطمھ سالم هللا علیھا را) سنى (عامھ  . 

 :در ذیل مطلبى مى نویسد ((روض االنف  )) در كتاب ((سھیلى  )) چنان كھ
ت بر پدر او صلوات صلوات فرستد، در حقیق) ع (ھر كس بر فاطمھ  )) ((و من صلى علیھا فقد صلى على ابیھا  ))
 .و از این حدیث نیز ولیة هللا بودن حضرت زھرا سالم هللا علیھا استنباط مى شود ((فرستاده است 
 چھل منقبت

نتیجھ و خالصھ آنچھ در پانزده موضوع بیان داشتیم ، چھل منقبت و یا چھل مطلب است كھ بسیارى از آنھا از 
اینكھ حضرت صدیقھ زھرا سالم علیھا در این چھل منقبت با پدر  شئون والیت و از خصوصیات ولى هللا است ، و

ولیة الھى  )) و ھمسر و فرزندانش سھیم و شریك و ھمسان و كامال برابر با آنھا مى باشد، خود حاكى از مقام واالى
یك آن حضرت است حاصل گفتار و نتیجھ بحث ما، ھمین چھل منقبت است كھ بھ ترتیب و بطور اختصار یك بھ  ((
 : اشاره مى كنیم

 منقبت اول 
آفرینش  ((خلقتھا قبل الناس ،شان ابیھا و بعلھا و بنیھا، و ھم انوار یسبحون هللا و یقد سوتھ و یھللونھ و یكبرونھ  ))
زھرا سالم هللا علیھا قبل از خلقت دیگران ، ھمانند پدر و ھمسر و فرزندانش ، آن انوار مقدسى كھ پیش از آفرینش 



م علوى و سفلى ، و خلقت بشر، در پیشگاه عرش عظمت حق تبارك و تعالى ، در حال تسبیح و تقدیس و كلیھ عوال
 .تھلیل و تكبیر خداى یكتا بوده ، و در عبادت استاد و آموزگار جبرئیل و سایر فرشتگان بوده اند

 منقبت دوم 
نھا و بین ابیھا و بعلھا خلقھا من نور عظمة هللا تبارك و تعالى ، وھى ثلث النور المقسوم بی )) آفرینش زھرا علیھا  ((
 سالم از نور عظمت حضرت حق تبارك و تعالى ،

نیز از آن آفریده شده اند، و مایھ خلقت ) ع (و على ابن ابیطالب ) ص (ھمان نور واحدى كھ حضرت رسول اكرم 
هللا و ھو نور مخزون مكنون فى على. فاطمھ علیھا سالم یك سوم ھمان نور بوده است   . 

 . نروى نھفتھ در خزینھ علم خداى ، نور قدس ، نور جالل ، نور كمال ، و نور كبریائى الھى

 منقبت سوم 
علیتھا فى خلقھ السماء واالرض ، و الجنة النار، و العرش و الكرسى والمالئكھ و االنس و الجن ،شان ابیھا و  ))
مسر و فرزندانش ، سبب آفرینش آسمانھا و زمین ، بھشت و فاطمھ علیھا سالم ، ھمتاى پدر و ھ ((بعلھا و بنیھا 
 . دوزخ ، عرش و كرسى و فرشتگان ، و انس و جن بوده است
وجود مقدس زھرا سالم علیھا، یكى از پنج تن است ، ھمان كسانى كھ علت آفرینش جھان ، و آدم و آدمیان بوده اند 

ك و ملكوت زمینھا و آسمانھا، نار و نور، بھشت و دوزخ ، و اگر آنھا نبودند انبیاء و اولیاء صدیقین و شھداء مل
سایر مخلوقات جھان بوجود نمى آمدند، اگر حضرت زھراسالم علیھا نبود، اثرى از آدم و اوالد آدم نبود، اگر او 

سى و آفریده نمى شدند، اگر او نبود از اسالم و خداشنا) ع (و ابراھیم ) ع (و نوح ) ع (و عیسى ) ع (نبود موسى 
 .توحید خبرى نبود

 منقبت چھارم 
نامگذارى زھرا علیھاسالم است از طرف خداوند متعال  ((تسمیتھا من عند رب العزة شان ابیھا و بعلھا و بنیھا  ))

، و على و حسن و حسین علیھم السالم ، و ھمین مطلب داللت دارد براى اینكھ این )ص (ھمانند اسم گذارى محمد
گونھ اختیارى ندارند، و تمام امورشان حتى انتخاب نامشان مربوط بھ خداى تعالى بوده و بھ پنج نفر از خود ھیچ

 . كسى در مورد آنان اجازه دخالت داده نشده است
ھرگز مجاز نیست كھ از جانب خدا فاطمھ و حسن و حسین علیھم السالم را ) ص (حضرت محمد بن عبدهللا 

) ص (ى ابن ابیطالب كھ مولود كعبھ و خانھ زاد، خداست ، پیامبر گرامى نامگذارى كند، ھمچنین در اسم گذارى عل
 . و ابوطالب را اختیارى نیست

 منقبت پنجم 
از اسمائى خداى ) ع (نام فاطمھ  )) ((اشتقاق اسمھا من اسماء هللا تبارك و تعالى ،شان ابیھا و بعلھا و بنیھا  ))
 تبارك و تعالى مشتق شده است ،

و ھمسر و فرزندانش  ھمانند نام پدر ))  

 منقبت ششم 
تسول انبیاء است بھ فاطمھ علیھاسالم و نامھاى او، ھمتاى  ((توسل االنبیا بھا و باسمائھاشان ابیھا و بعلھا و بنیھا  ))
پدر و ھمسر و فرزندانش ، و تمسك بھ اوست كھ وسیلھ نجات انبیاء و اوصیاء و سایر افراد بشر از مشكالت بوده 
 .است 
ھر كس كھ بھ او ایمان آورد، ھمانا رستگار شد، و ھر كس  )) ((من امن بھا فقد نجى و من لم یومن بھا فقد ھلك  ))
  ((بھ او اعتقاد نداشت بھ تحقیق ھالك گردید 

 منقبت ھفتم 
ف پدر و نام فاطمھ علیھاسالم ، ھمردی ((كتابھ اسمھا على ساق العرش وابواب الجنة لدة ابیھا و بعلھا و بنیھا  ))
 . ھمسر و فرزندانش ، بر ساق عرش و درھاى بھشت نوشتھ شده است

این چھ مقام واالئى است كھ با وجود انبیاء اوصیاء مخلصون ، و فرشتگان مقرب نام ھیچ موجودى بر ...! شگفتا
ش تمام عرش الھى ، آن پایتخت عظمت و جالل خدائى نگاشتھ شده است ، مگر اسامى مقدس پنج تن ، كھ زینت بخ

 . مراكز معنوى ، و عالى ترین منازل اخروى است



 منقبت ھشتم 
وجود شبح  )) ((كونھا شبحا عن یمنة العرش و صورة فى الجنھ ، ردف اشباح ابیھا و بعلھا و بنیھا و صورھم  ))

زھراسالم علیھا در راستاى عرش الھى ، و تصویرش در بھشت ، ھمردیف اشباح و تصاویر پدر و ھمسر و 
زندانش فر ))  

خداى تعالى ، نھ تنھا اسامى مقدس پنج تن زا زینت بخش عوالم باال قرار داده است بلكھ با اشباح و تصاویر نورانى 
 آنان ، عرش عظمت خویش و بھشت رحمتش را مزین فرموده ، و یمین عرش برین را میمنتى بیشتر بخشیده است
. 

افكند، اشباح پنج ترین را مى بیند، و چون بھ بھشت روى مى آورد، لذا آدم علیھ السالم ھنگامیكھ بھ عرش نظر مى 
تصاویر زیباى آنان را مشاھده مى كند، و بھ ھر جا كھ مى نگرد آثار جالل و جمال آن اركان خلقت منظر چشمان 
 . اوست

 منقبت نھم 
ھر فرد مسلمان و مؤ منى كھ با  ((اشتراكھا فى االھتداء، واالقتداء، و التمسك بھا، ردف ابیھا و بعلھا و بنیھا  ))

بیعت كرده ، و بھ او ایمان آورده ، و رسالت و اطاعتش را پذیرفتھ ، و آن حضرت را پیام ) ص (محمدبن عبدهللا 
ھستند، ناگزیر حضرت زھراسالم ) ع (و اوالد على ) ع (آور از جانب خداى خود مى داند، و پیشوایانش على 

او، و مرجع او، و در مشكالت او، رھنماى ((ولیھ  )) علیھا دستاویز و ) ھمانند پدر و ھمسر و فرزندانش  )) 
 . پناھگاه اوست

 منقبت دھم 
و امیرالمؤ ) ص (اشتراك فاطمھ علیھاسالم با پیامبراكرم  ((اشتراكھا فى العصمة ، و دخولھا فى آیة التطھیر  ))

عصمت هللا و مورد خطاب آیھ تطھیر مى باشد در مقام عصمت و طھارت ، كھ او نیز) ع (و حسین ) ع (منین  . 

 منقبت یازدھم 
ان امانیت كھ از جانب خداى تعالى بر آسمانھا  ((كونھا من االمانة المعروضة على السموات و االرض و الجبال  ))

نمودند نرفتھ ، و از قبولش امتناع ) و مسئولیت سنگین (و زمین كوھھا عرضھ شد، و آنھا زیر بار آن امانت وزین 
ولى بشر آنرا پذیرا شد، ھمانا والیت پنج تن علیھم السالم بوده است ، و وجود مقدس زھراسالم هللا علیھا ولیة هللا و 
 .جزء امانت معروضھ مى باشد

 منقبت دوازدھم 
ھ امیرالمؤ فاطمھ علیھا سالم ، در مقام ركن بودن نسبت ب ((اشتراكھا مع رسول هللا فى الركنیة لعلى ابن ابیطالب  ))
)منین علیھ السالم با پیامبر اكرم  و ) ص (ھمسان و ھمتا بوده است ، و این منقبت منحصر است بھ رسول خدا) ص 

در ذیل روایات مربوطھ اش بھ طور تفصیل بیان گردید) ركنیت (و مقصود از ) ع (صدیقھ زھرا . 

 منقبت سیزدھم 
بیھا و بعلھا و بنیھا اشتراكھا فى تطھیر مسجد رسول هللا لھا نظیر ا )) اشتراك فاطمھ سالم هللا علیھا با پدر و  ((

و پاك بودنش در ھر زمان و در ھر حال) ص (ھمسر و فرزندانش در مجاز بودن بھ ورود بھ مسجد پیغمبراكرم   . 

 منقبت چھاردھم 
) ((كونھا محدثة كاالئمة ، امیر المؤ منین و اوالده  )) است ، بھ این معنى كھ  بودن فاطمھ علیھاسالم) محدثھ 

و یازده اوالد معصوم اوست ، و با وجود اینكھ ) ع (فرشتگان با او سخن مى گفتند، و این مقام شئون امیرالمؤ منین 
منصب امامت نداشت ، ھم صحبت مالئك بوده است) ع (حضرت زھرا  . 

 منقبت پانزدھم 
ا و محبیھا اشتراكھا مع امیرالمؤ منین و اوالده فى التبشیر بشیعتھ )) بھ شیعیان و ) ص (چنانكھ رسول اكرم  ((

و یازده اوالدش ، مژده رستگارى داده است ، در موارد بسیار بھ شیعیان و محبان ) ع (دوستان امیر المؤ منین 
فاطمھ علیھاسالم نیز بشارت نجات و رھائى از عذاب داده است ، و این خود از شئون مخصوص صاحبان والیت 
 . است



شانزدھم منقبت   
سواره محشور شدن زھرا علیھاسالم ، ھمانند پدر و ھمسر و  ((ركوبھا یوم القایمة كبایھا و بعلھا و بنیھا  ))
 . فرزندانش

 منقبت ھفدھم 
این ) ص (گویا مقصود پیامبر(در روز قیامت من دست بھ دامان جبرئیل مى شوم : مى فرماید) ص (رسول اكرم 

، سپس در ادامھ سخن چنین )ى متعال است و من متمسك بھ دامان رحمت الھى ھستم باشد كھ جبرئیل نماینده خدا
دست بھ دامان من ، و على ابن ابیطالب متمسك بھ فاطمھ علیھاسالم است ، و یازده ) ع (دخترم زھرا: مى فرماید

ھستند) ع (دست بھ دامان على   فرزندش  . 

 منقبت ھجدھم 
و تصبرھا  كانت تحدث امھا و ھى فى بطنھا، )) سخن گفتن فاطمھ علیھاسالم با مادرش ، آنگاه كھ در رحم مادر  ((
 .بود، و او را بھ شكیبائى دعوت مى فرمود، و این خود از نشانھ ھاى مقام والیت مى باشد

 منقبت نوزدھم 
صدیقھ زھراسالم هللا حضرت  ((تكلمھا بالشھاد تین حین الوالدة و بذكر امیر المؤ منین و اوالده االسباط كااالئمة  ))

و فرزندان معصومش ، در ھنگام والدت لب بھ شھادتین گشوده است ، و این ) ع (علیھا نیز ھمانند امیرالمؤ منین 
صاحبان والیت است  خود از شئون مخصوص   . 

 منقبت بیست 
القیامة  اشتراكھا مع ابیھا و بعلھا و بنیھا فى العلم بما كان و ما یكون و ما لم یكن الى یوم )) اشتراك فاطمھ  ((
علیھاسالم با پدر و ھمسر و فرزندانش در علم بھ آنچھ در گذشتھ واقع شده است و آنچھ در آینده بوقوع خواھد 
پیوست ، و آنچھ تا روز قیامت واقع شدنى نیست و این دانش نیز مخصوص اولیاء خداست و دارا بودن چنین علمى 
 .از نشانھ ھاى مقام والیت مى باشد

 منقبت بیست و یكم 
فاطمھ علیھاسالم ھمانند ائمھ  ((والدتھا طاھرة مطھرة زكیة ، میمونة تقیة ، كما یعتقد فى االئمة االطھار  ))

مبارك و با طھارت و پاك و پاكیزه از مادر تولد یافتھ است) ع (اطھار  . 

 منقبت بیست و دوم 
ة االطھار نموھا فى الیوم و الشھر مثل ما جاء فى نمو االئم )) رشد حضرت صدیقھ زھرا علیھا السالم ، ھمسان  ((

در ھر ماه بھ قدر یكماه ، و در ھر ماه بھ اندازه یكسال) ع (با ائمھ اطھار  . 
ممكن است در اینجا مقصود نمو معنوى و روحى باشد نھ رشد جسمانى ، در ھر حال و بھ ھر معناى كھ درباره 

عینا در فاطمھ علیھاسالم نیز آن چنان است ائمھ اطھار علیھم السالم متصور است  . 

 منقبت بیست و سوم 
ھنگام والدت فاطمھ علیھاسالم نور او تمام خانھ ھاى مكھ ،  ((دخول نورھا حین ولدت بیوتات مكھ كوالده ابیھا  ))

، گوئى با نیز تمام جھان از نور مباركش روشن شد) ص (شرق و غرب را فرا گرفت چنان كھ در تولد پیامبر اكرم 
: نور افشانى این موجود مقدس ، خداى تعالى بھ اھل آسمان و زمین ، بھ فرشتگان و تمام مخلوقات اعالم مى فرماید

اینك تولد یافت ، آن ، بشرى كھ نور جھانیان از اوست ، و سبب خلقت علمیان و علت آفرینش تمام مخلوقات بوده 
ظلمات عدم بھ عالم نور ظھور چشم گشایند و بھ لباس آفرینش  است ، آن وجود مقدسى كھ باعث شد موجودات از

 .مزین گردند

 منقبت بیست و چھارم 
در آن ھنگام كھ حضرت زھراسالم هللا علیھا از  ((تبشیر اھل السماء بعضھم فعضا كما فى رسول هللا و االئمھ  ))

شارت مى دادند و تھنیت مى گفتند، چنانكھ جانب خدیجھ علیھاسالم والدت یافت ، فرشتگان میالد او را بھ یكدیگر ب
و ائمھ اطھار نیز مالئك مقدم مباركشان را بھ یكدیگر مژده مى دادند، و باید این چنین ) ص (در تولد پیامبر اكرم 



باشد، زیرا فاطمھ علیھاسالم یكى از اسباب آفرینش و علت العلل بوده است ، و فرشتگان نیز ھمانند سایر موجودات 
خلقت او و از یمن وجودش آفریده شده اند در سایھ . 

 منقبت بیست و پنجم 
حب فاطمھ علیھاسالم ھمانند حب ھمسر و فرزندان  ((فى وجوب حبھا كحب بعلھا و بینھا اجرا للرسالة الخاتمھ  ))

ص(بر ھمگان واجب است حتى بھ رسول خدا) كھ اجر رسالت خاتم االنبیاء است (معصومش   ). 
خداى تعالى مرا بھ دوستى این چھار نفر فرمان داده است: مى فرماید) ص (پیامبر اكرم  ، )ع (، فاطمھ )ع (على  : 

ع(و حسین ) ع (حسن   ). 
البتھ وجوب دوستى و محبت آنان نھ بھ انى جھت است كھ آن چھار نفر داماد و دختر و فرزندان پیامبرند بلكھ 

عتقد و معترف بھ مقام والیت فاطمھ علیھاسالم بوده و بھ این امر رسول خدا نیز ھمانند سایر بندگان مؤ من ، باید م
 .شھادت دھد

 منقبت بیست و ششم 
اشتراك زھراسالم هللا علیھا و ھمردیف و  ((اشتراكھا مع ابیھا و بعلھا و بنیھا فى درجة الوسیلة فى الجنة  ))

رجة الوسیلھ بھشت ، آنجا كھ پایتخت ھمدرجھ بودن اوست ، با پدر و ھمسر و فرزندانش در قبد الوسیلھ یا د
حضرت حق تبارك و تعالى است وجز پنج تن علیھم السالم از انبیاء و مرسیلن و صالحین و فرشتگان ) عظمت (

 . مقرب كسى را بھ آن مقام واال راه نیست

 منقبت بیست و ھفتم 
اشتراك فاطمھ علیھاسالم با پدر و ھمسر و  ((اشتراكھا مع ابیھا و بعلھا و بنیھا یوم القیامة فى قبة تحت العرش  ))

فرزندانش در قبھ اى از نور كھ زیر عرش بر پا مى شود و جز پنج تن علیھم السالم كسى را بھ آن رتبھ واال راه 
 .است كھ قبال بیان شد ((درجھ الوسیھ  )) نیست ، و این مقام غیر از

 منقبت بیست و ھشتم 
س مع ابیھا و بعلھا و بنیھا و ھى قبل الجمیع فى الدخول الى الجنة قبل النا )) ورود پنج تن علیھم السالم بھ بھشت  ((

قبل از ھمھ ، درحالى كھ فاطمھ علیھاسالم در پیشاپیش پدر و ھمسر و فرزندانش ، نخستین كسى است كھ وارد 
 .بھشت مى شود

 منقبت بیست و نھم 
بھ فى انھا من الكمات التى تلقیھاآدم بھا ابراھیم ر )) ) ع (فاطمھ علیھاسالم یكى از كلماتى است كھ حضرت آدم  ((

محمد، على ، فاطمھ ، حسن ، و : فراگرفت ، و حضرت ابراھیم نیز با ھمان كلمات امتحان شد، یعنى با كلمات 
 . حسین علیھم السالم

 منقبت سى ام 
ى از افرادى است كھ آیھ مباھلھ درشان آنھا فاطمھ علیھاسالم یك ((دخولھا فى ایة المباھلة بین ابنائنا و انفسنا  ))

و ابنائنا ) ع (و على ) ص(نازل شده است و آن وجود مقدس ، بین چھار معصوم قرار گرفتھ است یعنى انفسنا محمد
ع(و حسین ) ع (حسن   ) ))  

 منقبت سى و یكم 
و فى حكم السلم و الحرب و فى وحدتھا مع رسول هللا و على و بنیھ فى حكم الحب و البعض والوالء و العداء  ))
احكامى كھ در اسالم در مورد محبت و : سنى و شیعھ و این موضوع متفق القول و ھم عقیده ھستند ((السب واالذى 

جارى است ، عینا نسبت بھ ) ص (یا عاوت ، صلح و یا جنگ ، دشنام دادن و اذیت كردن نسبت بھ پیامبر اكرم 
دشمنى ورزد و یا ) ص (ر و واجب االجر است ، یعنى اگر كسى نسبت بھ رسول خدازھرا اسالم هللا علیھا نیز معتب

آن حضرت را بیازارد، و یا دشنام دھد چنان كھ مجازاتش حد زدن بر او و یا كشتن او، و یا موجب كفر اوست ، 
)عینا در این موارد حضرت زھرا  یكسان و برابر است) ص (با پیامبر اكرم ) ع   . 

م منقبت سى و دو  



ھمتا بودن  ((فى كفویتھا مع على فى الملكات و النفسانیات ن ولو لم یخلق على لم یكن لھا كفو من آدم و من دونھ  ))
 . فاطمھ علیھاسالم با على علیھ السالم در صفات و ارزشھاى معنوى

ع(آفریده نمى شد، ھرگز براى على ) ع (اگر فاطمھ : مى فرماید) ص (پیامبر اكرم  وجود نداشت ، ھمتائى  ( 
خلق نمى شد، فاطمھ را در جھان نظیر و مانندى نبود، سپس براى روشن شدن مطلب ، و ) ع (ھمچنین اگر على 

دیگران كھ خواستار : این بوده است ) ص (رفع این اشتباه احتمالى كھ مبادا تصور شود مقصود پیامبر اكرم 
ع(ھمسرى با فاطمھ  تصریح مى فرمایند، نھ تنھا فاطمھ ) ص (رسول خدا شدند، كفو و ھم شان او نبودند،  (  ( ) ع 

یعنى انبیاء(نظیر و مانندى نیست ، بلكھ از آدم و اوالد آدم ) ع (را در زمان حاضر جز على  جز پیامبر اسالم  )) 
 است كھ كفو) ع (نیست ، و تنھا على ) ع (ھرگز كسى ھمتاى زھرا) اوصیاء، اولیاء، صدیقون ، علماء و حكماء ((

بى نظیر است ، و بشرى در ملكات فاضلھ و مقامات عالیھ برابر ) ع (كھ چون فاطمھ ) ع (و ھمانند اوست ، على 
 .او نیست و این دو وجود مقدس در این منقبت بطور یكسان شریكند

) اردبا اینكھ وجود د(تصریحى در این مورد در دسترس ما نبود ) ص (اگر بجز این فرمایش از جانب پیامبر اكرم 
ع (ھمین حدیث شریف براى اثبات برترى حضرت صدیقھ زھرا ، كافى )جز پدر بزرگوارش (بر جمیع انبیاء  (

 .بود

 منقبت سى و سوم 
و یا ) ص (حكماء ودانشمندان چنین فتوى داده اند كھ ھر كس پیامبر اكرم  ((كفر من ابغض فاطمھ كابیھا و بعلھا  ))

، فاطمھ علیھاسالم نیز در این مورد با پدر و ھمسرش شریك است و مشمول را دشمن بدارد كافر است ) ع (على 
 این حكم مى شود، آیا چگونھ ممكن است بشرى صاحب مقاوم والیت نباشد، و دشمنى با او موجب كفر گردد؟

 منقبت سى و چھارم 
مر بحبھا والصلوة علیھا و زیارتھا فى االمر بالتوسل الیھا كابیھا و بعلھا و بنیھا فى الحوائج و عند كل مسئلة و اال ))
و فرزندان معصوم او ملجا و مرجع توسل جمیع انبیاء بوده اند، ) ع (و امیر المومنین ) ص (چنانكھ پیامبر اكرم  ((
 . بشر از آدم تا خاتم مامور بھ توسل بھ حضرت صدیقھ زھرا علیھاسالم بوده است

و براى استجابت دعا و رفع مشكالتش توسل بھ پنج تن علیھم السالم و از ھمان وقتى كھ آدم علیھ السالم آفریده شد، 
 .شفیع قرار دادن آنھا در پیشگاه پروردگار بى ھمتا توسط جبرئیل بھ او آموختھ شد تكلیف بنى آدم روشن گردید

حوادث  انسان كھ در جھانى پر از شدائد و مشكالت قدم مى نھد، دنیائى كھ دائما در آغوش امواج بال و گرداب
عظیمھ است ، رحمت بى كران الھى ایجاب مى كند كھ دست آویزھاى محكم و عروة الوثقاى ناگستنى در اختیار 
این بشر سرگردان قرار دھد تا در مسیر ناھموار زندگانیش ، امید گاھى خداپسند، و پناھگاھى دور از گزند داشتھ 

بھ ) ع (عھ الھى ، فرزندان آدم نیز ھمانند حضرت آدم باشد و با توسل و تمسك و چنگ زدن بھ ریسمان رحمت واس
 .ساحل نجات دست یابند

ھمانگونھ كھ خداوند یكتا بھ پیامبرانش راه نجات را نشان داده است و (اكنون با قلبى سرشار از خلوص ، و امیدوار 
ما نیز بھ درگاه) بھ آنھا طریق دعاى خداپسند را آموختھ است  ى آوریم ، و وجود مقدس روى نیاز م ((هللا  )) 

ع(آبرومند زھرا یا فاطمة اغیثینى : را شفیع و راه گشا و واسطھ فیض خدائى قرار مى دھیم و عرضھ مى داریم  ( 
 ... ، یا فاطمة اغیثینى

و زیارت آنان بھ عنوان یك فرمان الھى و امر اسالمى ) ع (و ائمھ اطھار) ص (چنان كھ بھ صلوات بر پیامبر اكرم 
اده است ، عینا بھ صلوات بر فاطمھ علیھالسالم و زیارتش تصریح و تاكید گردیده استدستور د  . 

 منقبت سى و پنجم 
فاطمھ زھرا سالم هللا علیھا ھمسان با امیرالمؤ منین و  ((دخولھا فى فضل سورة ھل اتى ، مع بعلھا و بنیھا  ))
یم استشریك و سھ ((ھلى اتى  )) حسنین علیھم السالم در فضیلت سوره  . 

 منقبت سى و ششم 
فاطمھ علیھالسالم در ھنگام والدتش حورالعین و بانوان  ((عرفانھا رسل الیھا عند والدتھا والتسلیم علیھا باسمائھا  ))

عالیمقامى را كھ از جانب خداى متعال بھ نزد آن حضرت ارسال شده بودند كھ كامال مى شناخت ، و قبل از سالم و 
ام ، یك یك آنان را مخاطب قرار داداحوالپرسى با ذكر ن : 

با ) ع (از این مطلب معلوم مى شود كھ مالقات و آشنائى زھرا (( ... یا ساره السالم علیك ، یا مریم السالم علیك ))
آنان بى سابقھ نبوده ، و آن وجود مقدس قبال عوالمى را طى كرده است كھ در مسیر ملكوتى خویش آن فرستادگان 



یا ولیة (ه و شناختھ است ، و باید اینچنین باشد، زیرا مقام شامخ والیت ایجاب مى كند كھ ھر ولى هللا آسمانى را دید
یك یك بشناسد) با آگاھى خدادادش (شیعیان خود را ) هللا  . 

 منقبت سى و ھفتم 
بعلمھا و ولدھا اطالع هللا على االرض و اختیارھا على نساء العالمین كاطالعھ على االرض و اختیار ابیھا و  ))
خداى تبارك و تعالى یك بار بر زمین نظر افكند و از : با كمال صراحت مى فرماید) ص (پیامبر اكرم  ((االئمة 

را، و در سومین نظر، اوالد معصوم او را، و در چھارمین بار ) ع (اولین و آخرین مرا برگزید، و دفعھ دوم على 
ز اولین و آخرین انتخاب فرمودرا از میان جمیع زنان عالم و ا) ع (زھرا . 

مرتضى است ، و ھمان سان كھ حسن ) ع (مصطفى است ، و چنان كھ على ) ص (پس ھمانگونھ كھ پیامبر اكرم 
مصطفاة ، مرتضاة ، مختاره برگزیده ) ھمتاى آنان (برگزیده و مختارند، زھرا سالم هللا علیھا ) ع (و حسین ) ع (

 . خداوند تبارك و تعالى است

قبت سى و ھشتم من  
بزرگترین مقام شفاعت را در روز  ((كونھا شفیعة كبرى یوم القیامة لشیعتھا و محبیھا كابیھا و بعلھا و بنیھا  ))

حائز مى باشد، بلكھ مى ) ع (و امیرالمؤ منین ) ص (قیامت حضرت صدیقھ سالم هللا علیھا ھمسان با پیامبر اكرم 
مقام امتیازاتى است مخصوص بھ خود و بى نظیرتوان گفت آن حضرت را در این رتبھ و  . 

بزرگداشت تشریف فرمائى او بھ محشر و پیشگاه عرش الھى بھ نحوى است كھ تمام توجھات بسوى آن وجود 
در ) ع (مقام شامخ حضرت صدیقھ زھرا: مقدس معطوف خواھد شد، و امام سالم هللا علیھ در این باره مى فرماید

تى از نظر یك نفر ھم پنھان نمى ماندروز قیامت چنان است كھ ح . 

 منقبت سى و نھم 
در روز قیامت از نور بر پا مى شود كھ  ((یعرف هللا قدرھا كما یعرف قدر ابیھا و بعلھا و بنیھا یوم القیامة  ))

و تعالى  بر آن جلوس مى نماید، در حالى كھ جبرئیل و انبیاء و اولیاء گرد آمده اند خداوند تبارك) ص (پیامبر اكرم 
مقام و منزلت زھرا سالم هللا علیھا و پدر و ھمسر و فرزندان معصومش را بھ اھل محشر معرفى مى فرماید، و 
 :ھنگام ورود فاطمھ علیھالسالم بھ صحنھ محشر از جانب حضرت حق تبارك و تعالى ندا مى شود
عبور ) ع (ن را فرو افكنید، تا فاطمھ اى اھل محشر نگاھتا ((یا اھل المحشر غضوا ابصاركم حتى تجوز فاطمھ  ))
 ....نماید

 منقبت چھلم 
بر انبیا و ) ص (چنانكھ برترى رسول اكرم  ((فى افضلیتھا على المالئكة والجن واالنس كابیھا و بعلھا وبنیھا  ))

م هللا مرسلین و مالئكھ ، با تفحص و تحقیق در روایات معتبر، ثابت شده است ، بھ ھمان طریق افضلیت زھرا سال
 . علیھا نیز بر جمیع مخلوقات از انس و جن و ملك ، منصوص و مسلم است

این چھل منقبت فاطمھ علیھالسالم ، خالصھ پانزده موضوع این كتاب است ، كھ با آیات قرآن ، و روایات معتبر 
 . مربوطھ و با ذكر اسناد بسیار مدارك اطمینان بخش ، آنھا را قبال بھ طور بیان كرده بودیم

اگر بخواھیم با قلبى حقیقت جو، منصفانھ قضاوت نمائیم ، یقینا در مى یابیم ، كھ این چھل منقبت از شئون 
مخصوص صاحبان والیت ، و الزم و ملزوم یكدیگرند، مناقبى كھ مبناى آنھا آیات انكار ناپذیر كالم هللا ، و گفتار 

اقتضاى حكمتش از ابتداء خلقت جھان تا برچیده شدن  بشرى كھ خداوند یكتا او را بھ. معصومین دل آگاه است 
بساط آن ، در كنار سفره رحمت خویش نشانده ، و او را در مراحل مختلف و مواقف بسیار سیر داده است ، منزلت 
واالى این بانوى بانوان و خاتون دو جھان ، در عالم اظلھ اش ، در عالم میثاقش ، در عالم خلقتش ، در عالم علوى 

فلى اش ، در عالم رحم مادرش ، در والدت و روز قیامت و محشرش ، در ورود بھ جنتش ، ھمھ و ھمھ ، و س
 . اوست ((ولیة هللا  )) حاكى از مقام اعالى
ھرگز معقول نیست كھ موجودى داراى مقام والیت كبرى نباشد، ولى علت آفرینش بوده ، و اعتقاد بھ قدر و مرتبھ 

ن بشمار آید و وجود مقدسش با پیامبر اكرم خداداد او از شرایط ایما ( در مناقب چھل گانھ مذكور بطور ) ص 
 .ھمسان شریك و سھیم باشد

اما قسمت دوم مناقب زھرا سالم هللا علیھا، احادیثى است كھ مربوط و مخصوص است بھ خود آن حضرت ، 
وھرداریش ، نگاھدارى از پدرش ، و فرزندانش ش  درباره مكارم االخالقش ، زھدش ، عبادتش ، ایثارش ، پرورش 

كماالت و فضایل بى شمار دیگرش ، كھ در كتب شیعھ و سنى مسطور است ، كھ در اینجا مورد بحث و بررسى ما 



 . نیست
ما را در سایھ والیت حضرت صدیقھ زھرا علیھالسالم محشور نماید، و ) ص (خداوند تعالى بحق محمد و آل محمد

و اوالد معصومش ) ع (این خاتون دو جھان كوتاه نفرماید، و از مؤ منین بھ رسول اكرم  دستمان را از دامان والى
 .قرار دھد، خدا پدر شما را نیز بیامرزد، و انشاءهللا عزیزتان بدارد، كھ شما باب این بحث را گشودید
 الحمدr رب العالمین
 


