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 پیشگفتار
 بسم اهللا الرحمن الرحیم 

در نظام هستى و عالم خلقت آنقدر مسایل اسرارآمیز وجود دارد كه یقینا بشر، با همه اطالعاتى كه از جهان دارد، 
ردهرگز به ژرفاى آن پى نخواهد ب .  

از جمله آن مسایل وجود چهارده معصوم است كه خداوند آنها را به عنوان هدیه و نعمت بر انسان ارزانى داشته 
  . است و در بین این چهارده معصوم یك زن به نام فاطمه علیهاالسالم نیز قرار داده است

امام از نسل اویندراستى این چه سرى است كه در بین چهارده معصوم یك زن وجود دارد كه یازده  ! 
 !و راستى فاطمه كیست ؟
  . . . فاطمه علیهاالسالم الگوى معرفت اهللا است
 صفات و اسماء الهى ، در فاطمه این جلوه ذات اقدس حق نمود و ظهور تام یافته است ؛
  . . . فاطمه علیهاالسالم اسوه حیات زیباست
  . . . فاطمه انسان كامل است و الگویى است براى تكامل
فاطمه علیهاالسالم نه فقط هدایت گرى است در مسیر كمال بلكه به مقصد رساننده است ؛ چرا كه داراى فضایلى 
فاطمه علیهاالسالم  :داراى فضایل رسول اهللا است و به فرموده برخى از بزرگان  . . .است كه انبیا آنها را داشته اند
  . . .اگر مرد بود، پیامبر بود

هاالسالم را با چه كسى باید مقایسه كرد؟راستى فاطمه علی  
  . . . با انبیا، كه برتر از انبیاست
  . فاطمه علیهاالسالم را مى بایست تنها با خاتم انبیا و تنها باید با دیگر معصومین قیاس كرد و بس

ه گوهر ناشناخته فاطمه علیهاالسالم كیست كه در هنگام نماز در پیشگاه معبود، خدا به وجودش افتخار مى كند و چ



 !ایست كه رضا و خشم خود را در رضا و خشم وى مى داند
  . فاطمه علیهاالسالم لیلة القدر است و شناخت فاطمه علیهاالسالم در شناخت لیلة القدر است
 در این بانوى بزرگ چه اسرارى نهفته است كه چنین جایگاهى در نزد خداوند دارد؟
م عصمت و والیت فاطمه علیهاالسالم عاجزیمبدون شك از شناخت مقا . . . آرى تنها به اندازه توان خود به  ! 

گردآورى احادیثى چند پیرامون زندگانى و شخصیت او پرداخته ایم ، كه به نام نامى یازده فرزندش در یازده بخش 
  .تنظیم گردیده و بدین وسیله نقدیم خوانندگان گرامى مى شود

مول شفاعت حضرتش شویمبه امید آن كه فرداى قیامت مش  . . .  

 قم حوزه علمیه
 محمد جواد مروجى طبسى
23/6/1380 
 
 میالد نور
 

مدت ها بود كه زنان عرب از خدیجه همسر گرامى رسول خدا صلى اهللا علیه و آله به خاطر ازدواج با آن حضرت 
  .، فاصله گرفته بودند

مونسى نداشت تا در نبود پیامبر صلى اهللا علیه و آله با او  هاله اى از غم و اندوه او را گرفته بود و در خانه هیچ
این بماند كه در  .انس بگیرد كه ناگه سكوت مطلق شكسته شده و جنین با مادر خود سخن گفته و دلداریش مى دهد

این مدت با مادر خود چه مى گفت و چه مى شنید زیرا تاریخ به درستى از این گفتگوهاى اسرارآمیز پرده بر 
اشته چرا كه مادر مؤ منان آن را در هاله اى از ابهام گذاردند راستى این جنین كیست و حقیقت او چیست كه ماهها  .

  .با مادر سخن مى گوید و او آنها را از پیامبر صلى اهللا علیه و آله كتمان مى كند
از روى تعجب ! سخن مى گوید نوشته اند روزى پیامبر صلى اهللا علیه و آله وارد خانه شد شنید كه خدیجه با كسى

با كه سخن مى گویى ؟! اى خدیجه : پرسید  ! 
  . با این جنین كه در شكم دارم ، اوست كه با من سخن مى گوید و مایه انس من شده است :گفت 

این جنین دختر است و خداوند نسل مرا از او : اى خدیجه بدان این جبرئیل است كه به من مى گوید : پیامبر فرمود 
1. (قرار داده و از نسلش امامانى به عنوان جانشین من معین خواهد كرد ) 

آرى ؛ جهان در انتظار مقدم عالى ترین نمونه زن بود كه تاكنون به خود ندیده بود، كه با میالدش براى زنان عالم 
  .هستى ، الگو و اسوه قرار گیرد
واست كمك كرد، اما آنها از روى كینه و دشمنى كه با نزدیك زایمان خدیجه شده ، از زنان عرب درخ . . . و اینك
  .وى داشتند پاسخ منفى دادند و از هر گونه كمك امتناع ورزیدند

مى شتابد  او در این فكر بود كه چه كند و چه كسى در این مشكل به كمكش  ناگهان حضور چهار زن بلند باالى  . . .
باشند، در خانه احساس نمودسیاه چهره را كه گویا از زنان بنى هاشم بوده  .  

یكى از آنها گفت . . . خدیجه از دیدن آنها لرزه بر اندامش افتاد چرا كه تا كنون آنها را ندیده بود غم ! اى خدیجه  :
من ساره و این آسیه دختر مزاحم و آن  . مخور؛ چرا كه ما فرستادگان پروردگار تو مى باشیم ما خواهران تو هستیم

كلثم خواهر موسى بن عمران استمریم و آن یكى    . خداى ما را فرستاد تا در امر زایمان تو را یارى نماییم . 
این چهار زن در طرف راست و چپ و پیش رو و پشت سر خدیجه قرار گرفتند، لحظاتى چند این مولود با سعادت 

آن مولود فاطمه بود. . . قدم به عرصه گیتى نهاد ا نورانى كند، پس از آن كه آسمانها را او بدنیا آمد تا زمین ر . . .
  .از نور خود منور ساخته بود

از این روى به هنگام والدت فاطمه نورى از وجودش پدیدار شد كه تمام خانه هاى مكه را در هاله اى از نور فرو 
  .برد و در شرق و غرب عالم هستى جایى نبود كه نور فاطمه در آن جا نتابیده باشد

سالم را با كوثر شستشو داده و در دو پارچه سفید پیچیده و از او خواستند تا سخن گویدفاطمه علیهاال .  
فاطمه به اراده پروردگار، لب به سخن گشوده و رسالت و پیامبرى محمد مصطفى صلى اهللا علیه و آله و والیت 

2. (على علیه السالم و امامت یازده فرزندش را گواهى داد ) 
با سعادت فاطمه را بیستم ماه جمادى امثالى سال پنجم بعثت نگاشته اند مورخان سال روز میالد .  

روز بیستم ماه جمادى االخر روزى است كه فاطمه زهرا : مرحوم مفید درباره این روز مبارك مى نویسد 
مؤ  علیهاالسالم دختر رسول خدا صلى اهللا علیه و آله متولد گردید و آن روزى است كه همه ساله شادى و سرور



منین تجدید مى شود، از این روى مستحب است كه در روز میالد فاطمه علیهاالسالم كارهاى نیك انجام پذیرد و 
3. (صدقه به فقراء و مساكین داده شود ) 

 شخصیت فاطمه از دیدگاه پیامبر
 

ه اش زیباترین شاءن و منزلت فاطمه زهرا علیهاالسالم را همین بس كه پیامبر خدا صلى اهللا علیه و آله دربار
سخنان را بیان فرموده كه درباره هیچ یك از زنان عالم چنین چیزى نفرموده حتى درباره همسر و سایر دختران 
  .خود
اینك از میان دهها روایتى كه درباره این شخصیت بى نظیر نقل گردیده به چند روایت بسنده كرده سپس به نكاتى 
 :در این جهت اشاره اى خواهیم داشت 

 فاطمه علیهاالسالم پاره تن پیامبر -1
بخارى در صحیح خود از ولید از ابن عیینه از عمر بن دینار از ابى ملیكه از مسور بن مخرمه از پیامبر صلى اهللا 

فاطمة بضعة منى فمن اءغضبها اءغضبنى ؛ فاطمه علیهاالسالم پاره تن من است : علیه و آله نقل كرده كه فرمود 
4. (م آورد مرا به خشم آورده است هر كه او را به خش ) 

 فاطمه علیهاالسالم قلب پیامبر -2
حسن بن سلیمان در كتاب محتضر از تفسیر ثعلبى از مجاهد از پیامبر صلى اهللا علیه و آله روایت كرده كه روزى 

ر كه این را ه: آن حضرت از خانه بیرون آمد و در حالى كه دست فاطمه علیهاالسالم را گرفته بود، چنین فرمود 
این فاطمه علیهاالسالم دختر محمد است و او پاره تن : مى شناسد كه شناخته است و هر كه وى را نمى شناسد بداند 

من مى باشد، او قلب من است كه در بین دو پهلوى من قرار گرفته است ؛ پس هر كه او را آزار دهد مرا آزار داده 
ه استو هر كه مرا آزار دهد خداى را آزار داد  . (5) 

 فاطمه علیهاالسالم تار موى پیامبر -3
فاطمه علیهاالسالم شعرة منى ؛ فمن آذى شعرة منى ، فقد : پیامبر صلى اهللا علیه و آله فرمود : جابر بن عبداهللا گوید 

6. (آذانى فقد آذى اهللا و من آذى اهللا لعنه اهللا مالء السموات و االرض  ) 
است و هر كه به تارى از موهاى من آزار برساند مرا آزار رسانده و هر كه مرا  فاطمه علیهاالسالم تار موى من

آزار رساند خدا را آزار رسانده است و هر كه خدا را آزار برساند، خداوند به اندازه آسمان ها و زمین او را لعنت 
  .خواهد كرد

 فاطمه نور چشم پیامبر -4
یا على ، : اهللا علیه و آله آورده است كه به على علیه السالم فرمود  ابن فتال نیشابورى ضمن حدیثى از پیامبر صلى

على جان ؛ فاطمه علیهاالسالم پاره تن من و نور  . آن فاطمه علیهاالسالم بضعة منى و هى نور عینى و ثمرة فؤ ادى
7. (چشم و میوه دلم مى باشد ) 

 فاطمه علیهاالسالم مایه سرور پیامبر -5
فاطمه علیهاالسالم بهجة قلبى : م از پیامبر صلى اهللا علیه و آله روایت كرده است كه فرمود امام حسین علیه السال

وابناها ثمرة فؤ ادى و بعلها نور بصرى ؛ فاطمه علیهاالسالم مایه سرور و خوشحالى من مى باشد، همچنین دو 
8. (فرزندش میوه دلم و همسرش نور چشمم مى باشد ) 

و زمین فاطمه برتر از آسمانها -6  
پس خداوند از نور دخترم فاطمه علیهاالسالم آسمان ها : و در حدیثى دیگر درباره خلقت فاطمه علیهاالسالم فرمود 

و زمین را آفرید، پس آسمان ها و زمین از نور دخترم فاطمه علیهاالسالم است و نور دخترم فاطمه علیهاالسالم از 
9. (م برتر از آسمانها و زمین است نور پروردگار است و دخترم فاطمه علیهاالسال ) 

 فاطمه برگزیده خداوند -7



: خطیب بغدادى ضمن اشاره به معراج پیامبر صلى اهللا علیه و آله از آن حضرت چنین روایت كرده كه فرمود 
، على  ال اله اال اهللا ، محمد رسول اهللا: همان شبى كه مرا به آسمان بردند دیدم كه بر درب بهشت چنین نوشته بود 

10(حبیب اهللا ، و الحسن و الحسین صفوة اهللا ، فاطمه علیهاالسالم خیرة اهللا و على باغضهم لعنه اهللا  ) 

 فاطمه یكى از حجت هاى خدا -8
طبرى در بشارة المصطفى به سند خود از امام زین از پدرش از امیر مؤ منان از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله 

ا و على و فاطمه علیهاالسالم و الحسن و الحسین و تسعة من ولد الحسین حجج اهللا على اءن: نقل كرده كه فرمود 
اءعداءنا اءعداءاهللا و اءولیاءنا اءولیاءاهللا ؛ من و على و فاطمه علیهاالسالم و حسن و حسین و نه فرزند از فرزندان 

11. (تان ما دوستان خدا هستندحسین حجت هاى خداوند بر بندگان او هستیم ، دشمنان ما دشمنان خدا و دوس ) 

 فاطمه بهترین زنان اءمت -9
بهترین زنان امتم فاطمه علیهاالسالم دختر : انس بن مالك از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله روایت كرده كه فرمود 

12(محمد صلى اهللا علیه و آله است  ) 

 برترین زنان اولین و آخرین -10
صلى اهللا علیه و آله رسیده چنین آمده و در روایت دیگرى كه از پیامبر  مردان عالم در زمان من على است و  :

13. (برترین زنان اولین و آخرین فاطمه علیهاالسالم است  ) 

 اگر تمام خوبى ها مجسم شود -11
ولو كان الحسن شخصا لكان فاطمه علیهاالسالم بل : هم چنین درباره شخصیت بى مانند فاطمه علیهاالسالم فرمود 

هى اءعظم ؛اگر تمام خوبى ها و فضایل اخالقى مجسم شود، شایسته است كه فاطمه علیهاالسالم باشد؛ بلكه فاطمه 
14. (علیهاالسالم واالتر از همه آنها مى باشد ) 

 فاطمه مریم كبرى است -12
ت این بود؛ على و از جمله بیانات و سفارش هایى كه رسول خدا صلى اهللا علیه و آله در حال احتضار به على داش

جان ؛ فاطمه علیهاالسالم امانت خدا و رسولش در نزد تو مى باشد، پس از این امانت خوب نگهدارى كن و مى دانم 
15. (كه چنین خواهى كرد، بدان كه او مریم كبرى است  ) 

 عزیزترین مردم نزد پیامبر -13
گفت از سعد بن مالك شنیدم كه مى گفت شیخ طوسى به سند خود از عبداهللا بن حارث بن نوفل نقل كرده كه  از  :

فاطمه علیهاالسالم بضعة منى من سرها فقد سرنى و من ساءها فقد ساءنى ، فاطمه : رسول خدا شنیدم كه مى فرمود 
علیهاالسالم اءعز البریة على ؛ فاطمه علیهاالسالم پاره تن من است هر كه او را خشنود كند مرا خشنود كرده و هر 

آزار دهد مرا آزار داده فاطمه علیهاالسالم عزیزترین مردم نزد من مى باشدكه او را  . (16) 

 محبوب ترین مردم -14
روزى در مسجد به على و عباس  :عالمه مجلسى از برخى كتابهاى مناقب به سند خود از اسامه نقل كرده كه گفت 

واستند كه از پیامبر صلى اهللا علیه و آله براى گذر كردم در حالى كه به بحث نشسته بودند، چون مرا دیدند از من خ
  . شان اجازه مالقات بگیرم

به رسول خدا عرض كردم : گوید    .این على و عباس هستند كه اجازه مالقات مى خواهند :
آیا مى دانى چه چیزى آنها را به این جا آورده است ؟: حضرت فرمود   

  . به خدا سوگند كه نمى دانم :گفتم 
اما من مى دانم براى چه به این جا آمده اند و سپس اجازه ورود به آنها داد: فرمود  .  

پس آن دو وارد شده و پس از سالم و اداى احترام در محضرش نشسته و اظهار داشتند اى رسول خدا كدام یك از 
17. (فاطمه : افراد خانواده ات در نزد تو محبوب تر هستند؟پیامبر پاسخ داد  ) 

1: از روایات گذشته به دست مى آید به چند نكته خالصه مى شود  اما نكاتى كه پیامبر بزرگوار اسالم صلى اهللا  .
علیه و آله عنایت ویژه اى بر تبیین شخصیت فاطمه علیهاالسالم و معرفى او و جایگاه واالیش داشتند بدین جهت با 

ختر خود پرداخته ، و او را پاره تن و قلب و بردن فاطمه علیهاالسالم در جمع صحابه و گرفتن دست او به معرفى د



  . تار موى و نور چشم و میوه دل خود دانسته كه این مسئله بسیار مهم و قابل مطالعه است
از روایات گذشته و ده ها روایت دیگر به دست مى آید كه فاطمه علیهاالسالم برتر از زنان تمام زنان عالم خلقت  .2

در فضیلت و بلندى مرتبه به او نمى رسند، حتى مریم مادر حضرت عیسى ، و این سخن مى باشد و هیچ یك از آنها 
از پیامبر صلى اهللا علیه و آله در شاءن و مقام فاطمه بهترین پاسخ براى یاوه گویى برخى از ناآگاهان و یا غرض 

ى مى گویند، فاطمه ورزان به مقام واالى فاطمه علیهاالسالم است كه گاهى از روى ناآگاهى و یا غرض ورز
  . علیهاالسالم همانند یكى از زنان عادى است

بسى جاى تعجب است مگر زنان عادى در زمان پیامبر نبودند؟ پس چرا این سخنان ارزشمند را درباره یكى از آنها 
  .نفرمود و چرا آن همه بر شخصیت فاطمه علیهاالسالم تكیه كرد
یهاالسالم دریغ نورزیده و پیوسته امت اسالمى را به احترام از وى و هیچ گاه از سفارش نسبت به فاطمه عل .3
  .رعایت حق او فرا مى خواند
نكته پنجم این است كه هر جا سخن از فاطمه علیهاالسالم به میان مى آورد مسلمانان را به دوستى او و اهلبیت  .4
  . محترمش فرا خوانده و از دشمنى با آنها سخت بر حذر مى داشت

طمه و ازدواج با علىفا  
 

آن روزى كه فاطمه علیهاالسالم به همراه على و سایر فاطمیات مكه را به قصد مدینه ترك گفته و وارد مدینه شد، 
درخواست هاى مكررى از پیامبر صلى اهللا علیه و آله شده و خواستگاران فراوانى براى وى آمدند، اما آن حضرت 
  .همه آن ها را رد كرد

ابوبكر و عمر هر یك چند مرتبه از پیامبر صلى اهللا علیه و آله در خواست ازدواج با : ب مى نویسد ابن شهراشو
. فاطمه علیهاالسالم دخت پیامبر صلى اهللا علیه و آله را داشتند ولى پیامبر صلى اهللا علیه و آله آنها را رد مى كرد

)18 ) 
بود، رفته و اظهار داشتند اموال و ثروت تو از همه روزى آن دو به نزد عبدالرحمن بن عوف كه مردى ثروتمند 

قریشیان بیشتر است و اگر چنان چه به خواستگارى دختر رسول خدا صلى اهللا علیه و آله بروى بر مال و ثروت و 
او نیز به نزد پیامبر خدا صلى اهللا علیه و آله رفت تا چنین درخواستى از او بنماید اما ! آبرویت افزوده خواهد شد

19. (از هم مورد اعتراض قرار گرفت ب ) 
او ضمن خواستگارى از فاطمه علیهاالسالم مهر زیادى را مطرح كرد، اما پیامبر صلى اهللا علیه و آله : نوشته اند 

بر این سخن ، سنگ ریزه اى را برداشته ناگهان همان سنگ در دستش   سخت عصبانى شده و به نشانه اعتراض 
20. (، سپس آن سنگ را در دامان خود انداخت كه در دم تبدیل به در و مرجان شدشروع به گفتن تسبیح كرد ) 

 تالش یاران و خواستگارى على علیه السالم
برخى از یاران پیامبر صلى اهللا علیه و آله از سخنان آن حضرت در مورد فاطمه علیهاالسالم كه اختیارش در دست 

ظر پیامبر صلى اهللا علیه و آله به على باشد، و علت این كه على دست پروردگار مى باشد، چنین دریافتند كه شاید ن
  .به این كار نزده ممكن است فقر و تنگدستى بوده باشد

از این رو ابوبكر به نزد سعد بن معاذ رفته و اظهار داشت آیا دوست دارید تا به نزد على رفته و از او در خواست 
رى كند و اگر چنان چه دستش خالى بود او را كمك كنیم ؟با اظهار موافقت كنیم تا از فاطمه علیهاالسالم خواستگا

سعد و استقبال از این پیشنهاد هر سه به سراغ على رفته و او را در باغ یكى از انصار در حال كشیدن آب از چاه 
  .یافتند

براى چه به این جا آمده اید؟  خبر تازه اى هست ؟: چون نگاه على علیه السالم به آن ها افتاد از روى تعجب پرسید 
اى ابوالحسن هیچ خصلت خوبى نیست مگر آن كه در تو بوده باشد و جایگاه خودت را نزد پیامبر  :ابوبكر گفت 

صلى اهللا علیه و آله بهتر از ما مى دانى ؟ مقصود ما از آمدن به سوى تو این است كه مى بینیم اشراف و بزرگان 
امبر صلى اهللا علیه آله خدمت آن حضرت رفته اند، اما پاسخ رد شنیده اند و مى قریش براى خواستگارى دخت پی

على جان چرا به نزد او نمى روى و فاطمه علیهاالسالم . گوید اختیار فاطمه علیهاالسالم در دست خدایش مى باشد
ه باشدرا خواستگارى نمى كنى امید این است كه خداوند فاطمه علیهاالسالم را براى تو نگه داشت .  

اى ابوبكر مرا به یاد چیزى انداختى كه تا كنون در فكر آن نبودم ؛ : چشمان على پر از اشك شد و فرمود : گوید 
بخدا قسم ، من فاطمه علیهاالسالم را مى خواهم و من كسى نیستم كه از مثل فاطمه دخت پیامبر صرف نظر كنم و 

و آن گاه دست از كشیدن آب برداشته ، به طرف خانه پیامبر  هیچ چیز جز تنگدستى تا كنون مانع این كار نشده
  .صلى اهللا علیه و آله حركت كرد



 خواستگارى على علیه السالم از فاطمه علیهاالسالم
پیامبر . على به طرف حجره ام سلمه كه پیامبر صلى اهللا علیه و آله در آن روز در آن جا بود رفته ، درب را كوبید

ه به ام سلمه فرمودصلى اهللا علیه و آل امام علیه السالم . على علیه السالم آمده است ، درب را باز كن تا وارد شود : 
بر رسول خدا صلى اهللا علیه و آله وارد گشته و پس از سالم به محضر پیامبر صلى اهللا علیه و آله در حالیكه سر 

كارى آمده ولى شرم از اظهار آن را دارد، به  خود را به پایین انداخته بود، لحظاتى نشست و همانند كسى كه براى
  .زمین خیره شده چیزى نمى گوید

از این رو . پیامبر صلى اهللا علیه و آله دانست كه در قلب على علیه السالم چه گذشته و چه مى گذرد: ام سلمه گوید 
رایت انجام خواهم دادهر چه مى خواهى بگو كه ب! اى ابوالحسن گویا مى بینم براى كارى آمده اى : فرمود  .  

پدر و مادرم به فداى تو اى رسول خدا، تو خود بهتر مى دانى كه خودت مرا از عمویت : على علیه السالم فرمود 
ابو طالب و از خانه فاطمه بنت اسد گرفتى در حالى كه من كودكى بیش نبودم ، مرا به غذاى روحیت تغذیه كردى 

من از نظر شفقت و مهربانى از پدر و مادرم برتر بودى ، خداوند مرا بر دست  و به آدابت تاءدیب نمودى و در نزد
اینك دوست دارم حال كه خداوند بازوى مرا به وسیله تو محكم گردانیده ، خانه و زندگى و . . . تو هدایت فرمود

  . همسرى داشته باشم كه در كنارش آرامش داشته باشم
طمه علیهاالسالم را از تو خواستگارى كنم و من بدین جهت این جا آمده ام تا فا آیا او را به من تزویج مى كنى ؟ ام  .

21. . . (دیدم كه چهره پیامبر صلى اهللا علیه و آله بسیار شادمان گشته و تبسمى در چهره على كرد: سلمه گوید  ) 
 علیه و آله سابقه و شیخ طوسى در امالى از على علیه السالم روایت كرده وقتى كه خدمت رسول خدا صلى اهللا

  .قرابت و خویشى خود را گفتم حضرت فرمود، یا على ؛ راست گفتى ، تو برتر از آن هستى كه ذكر شود
پیش از تو : عرض كردم اى رسول خدا آیا فاطمه علیهاالسالم را به من تزویج مى كنى ؟ پیامبر پاسخ داد : گوید 

ر هر مرتبه نشان از رضایت در چهره او ندیدم لیك اندكى تو صبر كن دیگران آمدند و من به او پیشنهاد دادم اما د
  . تا به نزد او رفته و بازگردم

سپس از جاى برخاسته و بر فاطمه علیهاالسالم وارد شد، حضرت زهرا علیهاالسالم به احترام پدر از جاى 
رى آب وضو آورده و دست و پاى پیامبر آنگاه مقدا. برخاسته و عبا از دوش پیامبر گرفته و نعلین از پایش در آورد

  . را شستشو داده و در محضرش نشست
: فاطمه علیهاالسالم جان ، عرض كرد لبیك لبیك اى رسول خدا؟پیامبر فرمود : پیامبر صلى اهللا علیه و آله فرمود 

از خداوند خواسته من . . . على بن ابى طالب را كه خوب مى شناسى ، از نظر سوابق و خویشى و تقدم در اسالم و
حال على آمده و تو را از من خواستگارى كرده است . . . ام كه پروردگارم تو را به بهترین بندگان خود تزویج كند

نظر تو چیست ؟ فاطمه علیهاالسالم سكوت كرده و در چهره اش آثار رضایت پیدا شد.  .  
سكوت فاطمه ! اهللا اكبر:ته و در حالى كه مى فرمود اینجا بود كه پیامبر خدا صلى اهللا علیه و آله از جاى بر خاس

22. (علیهاالسالم نشانه رضایت اوست ، از نزد او بیرون رفت  ) 

 چرا پیامبر صلى اهللا علیه و آله جواب رد مى داد
 در این كه چرا رسول خدا صلى اهللا علیه و آله به خواستگاران فاطمه علیهاالسالم پاسخ منفى مى داد عللى براى آن
در ابتداى ورود فاطمه علیهاالسالم به مدینه هنوز او به حد تكلیف شرعى نرسیده بود، زیرا با (1 :گفته شده است 

سال كه از  13بعثت به دنیا آمده است و پیامبر صلى اهللا علیه و آله ) 23(در نظر گرفتن این كه وى در سال پنجم 
سال داشت ؛ بدین جهت پیامبر خواستگاران  8در آن سال  بعثت گذشت به مدینه هجرت فرمود فاطمه علیهاالسالم

24. (را رد مى كرده چون فاطمه علیهاالسالم به حد بلوغ نرسیده بود ) 
من همانند :و در برخى روایات آمده است كه پیامبر صلى اهللا علیه و آله در پاسخ خواستگاران اظهار مى داشت (2

دهم ، مگر فاطمه علیهاالسالم را كه اختیارش در دست پروردگار شما بشر هستم و از شما زن گرفته و زن مى 
 (25) . است
چون خواستگاران همشاءن فاطمه علیهاالسالم نبودند، چنان چه عالمه مجلسى از عیون اخبار الرضا از امام (3

یا على : فرمود  رضا علیه السالم از پدرانش از على علیه السالم نقل كرده كه پیامبر صلى اهللا علیه و آله به من
علیه السالم بزرگانى از قریش درباره فاطمه علیهاالسالم به من گله كردند كه ما او را از تو خواستگارى كردیم 

من به آنها گفتم . ولى بر ما دریغ نموده اما او را به على علیه السالم تزویج كردى  به خدا سوگند این من نبودم كه  :
ى تزویج كرده باشم بلكه این خداوند بود كه دستور به چنین كارى داده استاز شما جلوگیرى كرده و به عل  .  

اى محمد خداى جل و عال مى گوید اگر على را خلقت نكرده بودم  :این جا بود كه جبرئیل بر من نازل گشته و گفت 
26. (یر مردم هرگز براى دخترت فاطمه علیهاالسالم همشاءنى روى زمین پیدا نمى شد، از آدم گرفته تا سا ) 

و در گفتگویى كه آن حضرت با ام اءیمن داشت باز پیامبر روى همشاءن بودن على علیه السالم تكیه كرده و فرمود 



اى ام اءیمن آگاه باش كه . یا ام اءیمن لقد زوجتها كفوا شریفا وجیها فى الدنیا و االخرة و من المقربین . اءما و اهللا : 
م را به كفو و همشاءن شرافتمندى شوهر دادم كه در دنیا و آخرت صاحب جاه و مقام و من دخترم فاطمه علیهاالسال

27. (منزلتى بوده و از مقربین است  ) 

 تعیین مهریه
پس از خواستگارى على علیه السالم از فاطمه علیهاالسالم و پذیرفتن وى و استقبال پیامبر خدا صلى اهللا علیه و آله 

فاطمه علیهاالسالم را به تو تزویج كنم چه چیزى را صداق او خواهى كرد؟على گفت یا اگر : از این وصلت فرمود 
  .شمشیر و اسب و زره و شترم را مهر او خواهم نمود :رسول اهللا 

اما شتر و شمشیر و اسب را نگه دار، زیرا تو رزمنده هستى و از این سه چیز بى نیاز نمى باشى ، : پیامبر فرمود 
28. (دان نیازى به آن ندارى و فقط همان را به عنوان مهریه براى فاطمه علیهاالسالم قرار ده و اما زره را چن ) 

رسانده و پول آن را نزد من بیاور تا آن   اى ابالحسن حال بر خیز و زره خود را به فروش : سپس به على فرمود 
  . چه را كه مناسب حال شماست تهیه كنم

بدین منظور از محضر پیامبر صلى اهللا علیه و آله بیرون آمده و زره را به چهار درهم : امام على علیه السالم گوید 
به عثمان بن عفان فروختم ، وقتى كه زره تحویل او داده و پولش را گرفتم ، عثمان ضمن )29(سیاه هجرى 

  . اى ابوالحسن تو به این زره سزاوارتر از من هستى :برگرداندن زره گفت 
، او گفت  آرى :عرض كردم  على گوید. این زره را من به تو هدیه كردم  : زره و پولش را برداشته و در   پس  : 

30. (مقابل پیامبر صلى اهللا علیه و آله قرار دادم  ) 

 مقدار مهریه فاطمه علیهاالسالم زهرا
فقط زره بوده  در بین مورخان اختالف هست كه مقدار مهریه فاطمه چقدر بوده است ؛ زیرا برخى آورده اند كه

و برخى دیگر عالوه بر زره به چند چیز دیگر اشاره نموده اند و دسته سوم مبلغ مهریه فاطمه علیهاالسالم را )31(
  .به سكه نقره رایج آن زمان گفته اند
 :اینك به خالصه و بررسى این نظریات مى پردازیم 

32(زره حطمیه ) الف  )  
رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله علیا علیه السالم فاطمه علیهاالسالم على درع زوج : امام صادق علیه السالم فرمود 

آن   له حطمیه تسوى ثالثین درهما ؛ پیامبر صلى اهللا علیه و آله فاطمه علیهاالسالم را به یك زره حطمیه كه ارزش
33. (درهم مى رسید تزویج كرد 30به  ) 

زره و چند چیز دیگر ) ب   
هریه فاطمه علیهاالسالم را عالوه بر یك زره ، یك زیر انداز پوستى و یك پیراهن كهنه كه از و در روایت دیگرى م

ان علیا : چنان چه عبداهللا بن یعفور از امام صادق علیه السالم روایت كرده كه فرمود . جنس برد بود مى دانند
 (34) .  تزوج فاطمه علیهاالسالم على جرد برد، و درع و فراش كان من اهاب كبش

پول نقد ) ج   
دسته سوم مبلغى از سكه نقره رایج آن زمان را به عنوان مهریه مطرح كرده اند و نسبت به این مقدار باز سه 
پیامبر صلى اهللا علیه و آله را به چهارصد و هشتاد درهم : امام حسین علیه السالم فرمود  :روایت مختلف نقل شده 

35. (به على تزویج كرد ) 
36. (ایت شده است كه چهارصد مثقال نقره بوده و گفته شده پانصد درهم بوده است هم چنین رو ) 

 توضیح و بررسى
ظاهرا در این تردیدى نباشد كه مهر فاطمه علیهاالسالم از پانصد درهم فراتر نرفته است ، حال یا این پانصد درهم 

رى كه همراه زره به عنوان مهر فاطمه نقره ، پول زره بوده است و یا حاصل مجموع پول زره و چند چیز دیگ
 .از این روى اگر چه ظاهرا اختالف در پول نقد شده است ، اما این قابل توجیه مى باشد . علیهاالسالم قرار گرفت
زیرا اگر فقط قیمت زره را در نظر بگیریم ممكن است اشكال شود كه قیمت زره چهارصد درهم و یا زیر پانصد 

با در نظر گرفتن چند چیز دیگر كه برد كهنه و زیر انداز بوده باشد، برابر با پانصد درهم اما . درهم بوده است 
  .خواهد بود

عالمه مجلسى ضمن یادآورى روایت چهارصد و هشتاد درهم ، و چهارصد مثقال نقره ، و پانصد درهم صحیح تر 
كان صداق فاطمه علیهاالسالم برد حبرة : است و سبب این اختالف روایت جابر جعفى از امام باقر است كه فرمود 

و روى عن الصادق علیه السالم قال . و اهاب كبش على عرار كان صداق فاطمه علیهاالسالم درع حطمیة و اهاب  :



هم  .كبش او جدى ؛ مهریه فاطمه علیهاالسالم پیراهنى بود از كتان بافت یمن و پوستى دباغى نشده و گیاهى خوشبو
علیه السالم روایت شده كه صداق فاطمه علیهاالسالم زره حطمیه و پوست دباغى نشده گوسفند چنین از امام صادق 

و دلیل آن كه مهر حضرت فاطمه علیهاالسالم از پانصد درهم فراتر نرفته است همانا سیره و ) 37. (یا شتر بود
اساس پانصد درهم كه به مهر روش معصومین بویژه پیامبر بزرگوار اسالم صلى اهللا علیه و آله این بود كه بر 

  .السنة معروف گشت عمل مى كردند
امام جواد علیه السالم به هنگام خطبه و خواستگارى از ام الفضل دختر ماءمون مهر جده اش فاطمه علیهاالسالم را 

اگر خواستى ازدواج كنى پس بنگر مهرى كه : مرحوم صدوق مى نویسد ) 38. (كه پانصد درهم بود، معین كرد
رار مى دهى از پانصد درهم بیشتر نشود كه همان مهر السنة باشد و بر همین مقدار پیامبر صلى اهللا علیه و آله با ق

همسران خویش ازدواج كرد و بر همین اساس و پایه دختران خود را به شوهر داد، بدین جهت مهر السنة مبلغ 
39. . . (پانصد درهم گشت  روایت امام صادق علیه السالم كه گفته بودممكن است گفته شود با توجه به  ( ارزش  : 

درهم سازش دارد؟ پاسخ مى دهیم ؛ اوال در همه روایات به چنین چیزى اشاره  400درهم بوده چگونه با  30زره 
درهم بوده است و با این ممكن است زره به همان مقدارى كه عثمان خریدارى كرد،  30نشده كه ارزش زره 

  .ارزش داشته باشد
درهم نبوده اما عثمان آن را به جهاتى به چند برابر خریده است 30و ثانیا ممكن است آن زره قیمتش بیش از   .  

ممكن است بین این روایات به چند وجه جمع  :در اینجا عالمه مجلسى ضمن بیانى در جمع بین این روایات فرموده 
هراول آن كه بگوییم زره جزء مهر بوده ، نه تمام م :كنیم  .  
درهم بیشتر ارزش نداشت ، گر چه در آن زمان  30دوم آن كه شاید مراد حضرت این باشد كه آن زره امروز بود، 
  . بهایش بیش از این بوده است

درهم بوده است اما حضرت على آن را به پانصد درهم فروخت 30سوم آن كه بگوییم قیمت زره همان   .  
40. (ادیث حمل بر تقیه شده است و چهارم این كه برخى از اخبار و اح ) 

 تاءمین و تهیه جهیزیه
پس از فروش زره توسط على علیه السالم و فراهم شدن مهریه فاطمه علیهاالسالم پیامبر صلى اهللا علیه و آله به 
  .چند نفر دستور داد تا لوازم خانه على و فاطمه علیهاالسالم را خریدارى كنند

درهم را جهت تاءمین لوازم منزل فاطمه  66یا  336حضرت مقدار : ماید امام صادق علیه السالم مى فر
علیهاالسالم به ام ایمن سپرد تا خریدارى كند و مقدار دیگرى را به اسماء بنت عمیس داد تا عطر خریدارى كند و 

هم چنین ) 41. (مقدار دیگرى را به نزد ام سلمه سپرد تا براى طعام ولیمه عروسى فاطمه علیهاالسالم مصرف شود
شیخ طوسى از پیامبر صلى اهللا علیه و آله نقل كرده كه آن حضرت بالل را فراخوانده دست برد و مبلغى از همان 

براى فاطمه علیهاالسالم عطر خریدارى كن و مقدار دیگرى را به ابوبكر داد : پول را گرفته ، به او سپرد و فرمود 
را كه مناسب حال او مى بینى از لباس و اثاث خانه خریدارى كن ، سپس  براى فاطمه علیهاالسالم آن چه: و فرمود 

عمار و برخى دیگر از یاران خود را به دنبالش فرستاده تا به كمك او بشتابند   .  
پس آن ها هر چه مى خواستند خریدارى كنند نخست بر او عرضه كرده اگر مصلحت مى دانست همان را 

42. (خریدارى مى كردند ) 

جهیزیه فاطمه علیهاالسالمصورت   
  : و آن چه كه این چند نفر به عنوان جهیزیه براى فاطمه خریدارى كردند، عبارت بود از
  . یك قواره پیراهن به قیمت هفت درهم .1
  . یك عدد روسرى بزرگ به قیمت چهار درهم .2
  . یك حوله سیاه خیبرى .3
بود یك تخت خواب كه با برگ درخت خرما بافته شده .4 .  
دو عدد تشك كتانى از كتان هاى مصرى كه درون یكى از آن ها لیف خرما و در درون دیگرى پشم گوسفند پر  .5
  .شده بود
  .چهار عدد بالش از پوست میش مكه كه از گیاه خوشبویى به نام اذخر پر شده بود .6
  . یك تخت پرده پشمى .7
  .یك قطعه حصیر .8
  . یك عدد دستاس .9
ك عدد طشت مسى براى شستن لباسی .10  .  



  . یك عدد مشك چرمى براى كشیدن آب از چاه .11
  .یك بادیه بزرگ براى دوشیدن شیر .12
  . یك ظرف چرمى براى آب .13
  . یك آفتابه گلى لعابى شده .14
  .یك سبوى گلى سبز .15
  . دو عدد كوزه سفالین .16
 یك قطعه پوست چرمى  .17
43. (پارچه هاى بافت قطریك چادر از  .18 ) 

 مراسم ازدواج فاطمه علیهاالسالم
و بنابر نقل شیخ طوسى ، ) 44(یك ماه از ماجراى عقد على و فاطمه علیهاالسالم مى گذشت تا اینكه جعفر و عقیل 

  .همسران پیامبر به على گفتند كه در صورت تمایل از آن حضرت بخواهند تا مراسم عروسى را به راه اندازند
و با اعالم موافقت از سوى على و رفت و آمد ام اءیمن به خانه پیامبر صلى اهللا علیه و آله ، نخست ام اءیمن در 
اى رسول خدا اگر خدیجه زنده بود امروز در مراسم جشن و عروسى فاطمه  :محضر رسول خدا چنین گفت 
  .علیهاالسالم چشمش روشن مى گشت ، این على است كه همسرش را مى خواهد

پس چشم فاطمه علیهاالسالم را به وسیله همسرش روشن بنما و هر دو را جمع نموده و چشم ما را هم به این كار 
  . روشن گردان

) 45. . . (چرا خود على چنین در خواستى از من نكرده ، چرا كه توقع ما از او چنین بود: پیامبر در پاسخ فرمود 
حال به دنبال على رفته و او را به نزد من بیاور: ه و آله به من فرمود پیامبر صلى اهللا علی: ام اءیمن گوید  .  

اى : به دنبال فرمان پیامبر صلى اهللا علیه و آله به سوى على رفته دیدم كه او در انتظار من است ، تا مرا دید پرسید 
  . پیامبر صلى اهللا علیه و آله در انتظار توست :ام ایمن چه كردى ؟ عرض كردم 

من همان وقت بر خاسته بر پیامبر صلى اهللا علیه و آله وارد شدم در حالى كه از شرم و حیا از رسول : ى فرمود عل
  . خدا سر به زیر انداخته بودم ، در محضرش نشستم

 آیا دوست دارى كه همسرت به نزد تو بیاید؟ من در حالى كه سرم پایین بود گفتم: پیامبر صلى اهللا علیه و آله فرمود 
  . آرى پدر و مادرم به فدایت :

46. (من امشب یا فردا شب این كار را انجام خواهم داد: پیامبر صلى اهللا علیه و آله فرمود  ) 
یا على منزلى را آماده كن تا فاطمه علیهاالسالم را به آن جا منتقل كنى: پس به امیر مؤ منان فرمود   .  

آله هیچ منزلى یافت نمى شود مگر منزل حارثة بن نعمان یا رسول اهللا صلى اهللا علیه و: على فرمود   .  
به خدا سوگند ما دیگر از حارثة خجالت مى كشیم زیرا بیشتر خانه هایش را از : پیامبر صلى اهللا علیه و آله فرمود 

این سخن كه به گوش حارثة رسید خدمت پیامبر صلى اهللا علیه و آله آمده ، عرضه داشت . او گرفته ایم  یا رسول  :
فاطمه علیهاالسالم را در شب   پس  . . . اهللا صلى اهللا علیه و آله من و اموالم در اختیار خدا و رسولش هستیم
  .عروسى در خانه حارثة بن نعمان اسكان داد

 آراستن فاطمه علیهاالسالم
این جا حضور دارد؟ ام چه كسى در  :این جا بود كه رسول خدا صلى اهللا علیه و آله نگاهى به زنان كرد و گفت 
  .یا رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله من هستم و این زینب و این فالن و فالن در این جا نشسته اند :سلمه گفت 

براى دخترم و پسر عمویم حجره اى در یكى از خانه ها مهیا كنید: پیامبر صلى اهللا علیه و آله فرمود  .  
دا صلى اهللا علیه و آله ؟در كدام حجره اى رسول خ :ام سلمه گفت   

در حجره خودت ، آن گاه دستور فرمود: پیامبر صلى اهللا علیه و آله فرمود  تا فاطمه علیهاالسالم را براى مراسم  : 
47. (عروسى زینت نموده و آرایش دهند ) 
. كردند پس زنان در خانه ام سلمه به چنین كارى مشغول شده و فاطمه علیهاالسالم را براى شب عروسى آماده

)48 ) 

 ولیمه عروسى على و فاطمه علیهاالسالم
گوشت و نان از ما : على جان ، باى مراسم عروسى غذاى خوبى آماده كن و آن گاه فرمود : سپس به على فرمود 

49. (باشد و خرما و روغن از تو ) 
على و فاطمه علیهاالسالم یاران پیامبر صلى اهللا علیه و آله كه چنین دیدند هر یك به توان خود در مراسم جشن 



  .شركت كرده و هدیه اى براى على آوردند
پیامبر صلى اهللا علیه و آله دستور داد كه گندم را آسیاب كرده و نان بپزند، و به على فرمود تا گاو و گوسفند را سر 
  .ببرد و خود به كندن پوست آن ها اقدام فرمود

 علیه و آله دستور داد تا شخصى از باالى بام خانه فریاد برآورد كه هنگامى كه غذا آماده گردید، پیامبر صلى اهللا
  .دعوت پیامبر صلى اهللا علیه و آله را اجابت كنید

مسلمانان به دعوت آن حضرت به مسجد آمده و در كنار رسول خدا صلى اهللا علیه و آله نشسته و به بركت وجود 
از چهار هزار نفر از مرد و زن مدینه و در چند نوبت از ولیمه مقدس پیامبر صلى اهللا علیه و آله در مراسم بیش 

50. (عروسى على علیه السالم و فاطمه علیهاالسالم غذا خوردند ) 
آورده اند كه پیامبر صلى اهللا علیه و آله در آن روز ظرفها را پر از غذا مى كرد و بوسیله عبداهللا بن زبیر و عبداهللا 

تان و ضعفا و بینوایان از مسلمانان و از هم پیمانان مى فرستاد و در آن روز خانه بن عقبه به خانه هاى بى سرپرس
51. (اى نماند كه از غذاى عروسى فاطمه علیهاالسالم به آن جا نرفته باشد ) 

 از خانه پیامبر صلى اهللا علیه و آله تا خانه على علیه السالم
كى بوده چرا كه در حقیقت روز شادى پیامبر صلى اهللا روز بسیار مبار) 52(روز اول ماه ذیحجه سال دوم هجرت 

روزى كه در شب آن ، پیامبر صلى اهللا علیه و آله فاطمه علیهاالسالم را به خانه  . علیه و آله و اهل بیت بوده است
  .على فرستاد

لیه و آله به سلمان شب كه فرا رسید پیامبر صلى اهللا ع: مورخین درباره كیفیت بردن فاطمه علیهاالسالم نوشته اند 
بغله شهبایم را بیاور و پس از آماده شدن ، پیامبر صلى اهللا علیه و آله فاطمه علیهاالسالم را بر مركب خود : فرمود 

  .سوار كرده تا به خانه على ببرد
م پس سلمان افسار مركب را در دست گرفته و رسول خدا صلى اهللا علیه و آله در پشت سر او قرار گرته بود، ه

چنان كه به راه خود ادامه مى دادند ناگهان از پشت سر، سر و صدایى به گوشش رسید، نگاه كرد دید جبرئیل و 
پیامبر صلى اهللا علیه و آله . میكائیل و اسرافیل هستند كه به همراه گروهى از فرشتگان به زمین فرود آمده اند

اى رسول خدا صلى اهللا علیه و آله آمده ایم تا فاطمه  : براى چه نازل شده اید؟در پاسخ گفت! اى جبرئیل : فرمود 
علیهاالسالم را به خانه على ببریم ، پس جبرئیل تكبیر گفت و میكائیل نیز تكبیر گفت و اسرافیل چنین كرد و سایر 

و در آخر  فرشتگان به دنبال این سه فرشته تكبیر سر دادند و به دنبال آنها پیامبر صلى اهللا علیه و آله تكبیر گفته
سلمان فارسى آواى تكبیر را سر داد و از آنها پس در مراسم عروسى و بردن عروس به خانه شوهر تكبیر گفتن 

53. (سنت شد ) 
هم چنین نقل شده كه پیامبر صلى اهللا علیه و آله به دختران عبدالمطلب و زنان مهاجرین و انصار دستور داد تا به 

شادى كنان رجز بخوانند و تكبیر بگویند و سخنى كه مورد رضاى خدا نیست بر همراه فاطمه علیهاالسالم بوده و 
  .زبان جارى نسازند

پس فاطمه علیهاالسالم را بر شهباى خود سوار كرده و سلمان افسار آن را به دست گرفته و گرداگرد : جابر گوید 
  .فاطمه علیهاالسالم هفتاد هزار حوریه در حركت بودند

مبر صلى اهللا علیه و آله و حمزه ، عقیل و جعفر و سایر اهل بیت نیز در پشت سر فاطمه از سوى دیگر پیا
علیهاالسالم در حالى كه شمشیرهاى خود را كشیده بودند، به راه افتادند و زنان پیامبر صلى اهللا علیه و آله به همراه 

ه مادر سعد سروده اى مى خواندند و دیگر زنان در پیشاپیش كاروان شادى حركت كرده و ام سلمه و حفصه و معاذ
در سایر زنان با تكرار مصراع اول شادى خود را اظهار مى كردند و سپس تكبیر سر مى دادند تا این كه داخل 

54. (على شدند ) 

 دست فاطمه علیهاالسالم در دست على علیه السالم
هاالسالم را در دست على قرار داد در بین در این كه پیامبر صلى اهللا علیه و آله بزرگوار در كجا دست فاطمه علی

مورخان اختالف هست برخى آن را در خانه پیامبر صلى اهللا علیه و آله و در برخى دیگر آن را در مسجد مى 
  .دانند

دخترم را : شیخ طوسى روایت كرده همین كه آفتاب غروب كرد، پیامبر صلى اهللا علیه و آله به ام سلمه فرمود 
ه علیهاالسالم را به محضر پیامبر آورد در حالى كه از شرم و حیا از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله او فاطم .بیاور

رسول خدا . گوشه هاى لباسش به زمین كشیده و عرق از پیشانیش سرازیر بود، در برابر آن حضرت قرار گرفت 
شته و دست فاطمه علیهاالسالم را گرفته صلى اهللا علیه و آله در حضور على نقاب از چهره فاطمه علیهاالسالم بردا

بارك اهللا فى ابنة رسول اهللا ، یا على نعم الزوجة فاطمه علیهاالسالم و یا فاطمه : و در دست على قرار داد و فرمود 



علیهاالسالم نعم البعل على ؛ خداى دختر رسول خدا صلى اهللا علیه و آله را بر تو مبارك گرداند، على جان فاطمه 
لسالم بسیار همسر خوبى است ، اى فاطمه علیهاالسالم على شوهر بسیار خوبى استعلیهاا  . (55) 

اما ابن شهراشوب آورده است كه پیامبر صلى اهللا علیه و آله پس از بردن فاطمه علیهاالسالم به خانه على خود به 
دست دخترش را در دست على  مسجد رفته و نخست على را فراخواند و سپس فاطمه علیهاالسالم را در آن گاه دو

 (56) . . . گذاشت

 دعاى ویژه براى فاطمه علیهاالسالم و على علیه السالم
كه خانه على علیه السالم و فاطمه علیهاالسالم را ترك كند، چند دعاى ویژه در حق . و سر انجام آن شب پیش از آن 

خدایا این دو بهترین : جمله این كه فرمود آن دو نموده كه هرگز شخص دیگرى را در این دعا شریك نساخت از 
بندگان تو در نزد من هستند، خدایا، تو آن ها را دوست داشته باش و فرزندان را بر آن ها مبارك گردان و نگهبانى 

57. (از سوى خود بر آن ها بگمار و از شر شیطان رجیم نسبت به این دو و فرزندانشان به تو پناه مى برم  ) 
ى كند پیامبر صلى اهللا علیه و آله را در آن حال مالحظه كردم كه پیوسته براى هر دو دعا مى كرد اسماء اضافه م

58. (كه هیچ كس دیگرى را با آن ها شركت نمى داد، او پیوسته دعا مى كرد تا وارد حجره خود شد ) 

 چشم اندازى به خانه فاطمه
 

ول خدا صلى اهللا علیه و آله به آن عشق مى ورزید و اهلش در مدینه منوره ؛ شهر پیامبر، تنها یك خانه بود كه رس
در و دیوار و فضاى این خانه از معنویت و نورانیتى خاص ، حكایت داشت. را به شدت دوست مى داشت   .  

این خانه روز و شب محل نزول و عروج فرشتگان الهى بود، پیامبر صلى اهللا علیه و آله آن قدر به این خانه احترام 
اشت كه بدون اجازه وارد آن نمى گردید، هر صبح و شام به آن جا مى رفت و پس از كوبیدن در آن ، با مى گذ

  .صداى بلند بر اهلش سالم مى داد
هنگام خارج شدن از شهر، آخرین نقطه توقفش در مدینه بود و پس از مراجعت ، اول به سراغ همان خانه مى 
  . رفت

بود كه این بخش به وصف آن خواهد پرداخت آن خانه خانه فاطمه علیهاالسالم  .  

 ویژگى هاى خانه فاطمه علیهاالسالم
 
 موقعیت جغرافیایى .1
این خانه در طرف شرق مسجد پیامبر صلى اهللا علیه و آله ، هم ردیف دیگر حجره هاى رسول خدا صلى اهللا علیه 
با توجه به دیگر گفته هاى ثبت شده ، مسلم  :به گفته نویسنده مدینه شناسى  . و آله و در وسط آن ها قرار داشت
 (59) . است كه خانه فاطمه علیهاالسالم بین مربع قبر و ستون تهجد بوده است
  .درباره على بن ابى طالب علیه السالم برایم سخن بگو :مردى به عبداهللا بن عمر گفت 
م نزد رسول خدا صلى اهللا علیه و آله چه اگر مى خواهى بدانى كه مقام و منزلت على علیه السال :عبداهللا گفت 

نسبت به خانه هاى پیامبر صلى اهللا علیه و آله ، سپس با دست خود به خانه   اندازه بود، پس نظر كن به خانه اش 
این خانه اوست كه در وسط خانه هاى پیامبر خدا صلى اهللا علیه و آله  :على و فاطمه علیهاالسالم اشاره كرد و گفت 

60. (ته است قرار گرف ) 

 

    مساحت خانه فاطمه علیهاالسالم -2
 14، از طرف شمال 5/14طول خانه فاطمه علیهاالسالم از طرف جنوب  : بتنونى در الرحلة الحجازیة مى نویسد

متر مى باشد 5/7متر و از طرف شرق  . (61) 

 اهدایى خدا و رسول -3
ورود به مدینه در فكر احداث چنین حجره اى براى حضرت  پیامبر بزرگوار صلى اهللا علیه و آله از همان ابتداى

بدین جهت كه حجره هایى را در طرف شرق مسجد براى همسران خود احداث كرد، براى  .فاطمه علیهاالسالم بود



  . فاطمه علیهاالسالم این حجره را ساخت
آن گاه پیامبر صلى اهللا  . . . : ام سلمه در روایتى كه درباره عروسى حضرت فاطمه علیهاالسالم است مى گوید

علیه و آله دختر خود، فاطمه علیهاالسالم و همچنین على علیه السالم را در پیش خود خواند و دست على علیه 
السالم را در دست راست و دست فاطمه علیهاالسالم را در دست چپ گرفت و به سینه خود گذارد و در میان دو 

على علیه السالم فرمود آن گاه به. چشم آن دو را بوسه زد خوب همسرى دارى و به فاطمه ! على جان  : 
تو هم خوب همسرى دارى! علیهاالسالم فرمود اى فاطمه  سپس از جاى برخاسته و پیشاپیش آن دو راه افتاد تا  . 

براى آن ها ساخته بود، وارد كرد  این كه آن دو را به خانه اى كه از پیش  .  
، در حالى كه دستگیره در را گرفته بود، فرمودسپس هنگام خروج از خانه   . . . طهر كما اهللا و طهر نسلكم : 

62. (خداوند شما و نسلتان را پاك گرداند ) 

 راهى به بیرون جز از مسجد نداشت -4
بدون شك در این  . از دیگر ویژگى هاى این خانه این بود كه هیچ گونه راهى به بیرون جز از طریق مسجد نداشت

نایتى بودكار ع   .شاید راز این عمل براى مسلمانان آشكار نگردید .
همگى مورخان اذعان دارند كه خانه على در دیگرى جز آنچه كه به سوى مسجد  : سید محمد باقر نجفى مى نویسد

63. (باز مى شد، نداشت  ) 

 خانه رفیع و پر نور -5
و خانه هاى پیامبران ، از نورانیت و جالل و شكوه  از دیگر ویژگى هاى این خانه این است كه همانند دیگر مساجد

  : خاصى برخوردار و از خانه هایى بود كه قرآن مجید درباره آن ها فرمود
آنها رفعت )قدر و منزلت (؛ در خانه هایى كه خدا رخصت داده كه )64(فى بیوت اذان اهللا ترفع و یذكر فیها اسمه 

  .یابد و نامش در آن ها یاد شود
یتى كه در ذیل آیه فوق آمده است ، انس از بریده نقل مى كنددر روا هنگامى كه پیامبر صلى اهللا علیه و آله این آیه  : 

 مقصود از این خانه ها كدام خانه هاست ؟ :را تالوت مى كرد، مردى از جاى برخاست و گفت 
یت منها و اءشار الى بیت على و فاطمه هذا الب! یا رسول اهللا  :ابوبكر گفت  . خانه هاى پیامبران : پیامبر فرمود

قال نعم و اءفضلها ؛ در حالى كه با دست خود به خانه على و فاطمه علیهاالسالم اشاره مى كرد گفت . علیهاالسالم  : 
 (65) . بلكه اءفضل از همه آن ها است . آرى : آیا این خانه از جمله آن خانه ها است ؟ حضرت فرمود

یامبر صلى اهللا علیه و آلهمحل نماز و عبادت پ -6  
خانه فاطمه علیهاالسالم استراحت گاه موقت پیامبر صلى اهللا علیه و آله هنگام دیدار از یگانه گهرش بوده ، جاى 
  .جاى این خانه قدمگاه ، محل نشستن ، محل عبادت و سجده گاه وجود مقدس نبى اكرم بود
) 66(هللا علیه و آله به دیدار ما آمد، ما نیز حریره اى روزى پیامبر صلى ا : حضرت على علیه السالم فرمود
پیامبر صلى اهللا علیه و آله  .برایش آماده كردیم و ام ایمن هم ظرفى از ماست ، كره و مقدارى خرما به ما هدیه كرد

 آن گاه با چشمانى پر از اشك ، سر به. از جاى برخاست ، وضو ساخت ، به سوى قبله ایستاد و مدتى دعا كرد
  .سجده گذارد
فرزندم حسن ، از جاى جست و  . هیبت و عظمت پیامبر صلى اهللا علیه و آله مانع شد كه علت گریه اش را بپرسم
كارهایى را دیدم انجام دادى كه پیش از این انجام نداده بودى! پدر جان  :گفت   : پیامبر صلى اهللا علیه و آله فرمود . 

اینك . در خوشحال شدم كه پیش از این ، چنین شادمانى به من دست نداده بودفرزندم من امروز با دیدن شما آن ق
  .جبرئیل آمد و به من خبر داد كه همه شما كشته خواهید شد و محل دفن شما هم دور از یكدیگر خواهد بود
  . با شنیدن این خبر براى شما دعا كردم
وصف كه قبرهاى ما از هم جدا مى باشد، پس چه كسى با این !اى رسول اهللا  : امام حسین علیه السالم عرض كرد
 به زیارت قبور ما مى آید؟
پس در روز قیامت به . گروهى از امتم كه كمك و صله مرا دوست مى دارند : پیامبر صلى اهللا علیه و آله فرمود

قیامت نجات  زیارت این دسته خواهم رفت و بازوانشان را گرفته و آن ها را از گرفتارى ها و سختى هاى روز
67. (خواهم داد ) 

 زادگاه امام حسن و امام حسین علیه السالم -7



در این خانه است اما نسبت به سایر  :تردیدى نیست كه زادگاه امام حسن ، امام حسین ، زینب كبرى و ام كلثوم 
یرا در زمان بعید به نظر مى رسد كه زادگاهشان در خانه حضرت فاطمه علیهاالسالم بوده باشد، ز :امامان 

عبدالملك بن مروان كه حسن بن حسن علیه السالم در آن جا سكونت داشت ، او را از خانه حضرت فاطمه 
68. (علیهاالسالم بیرون نمودند و خانه را به بهانه توسعه مسجد پیامبر صلى اهللا علیه و آله ویران كردند ) 

ر آن جا دیده به جهان گشوده باشد، زیرا آن حضرت در همچنین بعید است كه امام زین العابدین علیه السالم هم د
هجرى 38(سال  به دنیا آمد و پدرش امام حسین علیه السالم ، در آن سال همراه حضرت على علیه ) قمرى  . 

بنابراین به نظر مى رسد كه امام سجاد علیه السالم در كوفه به دنیا آمده باشد اما چنین سخنى  .السالم در كوفه بود
سى نگفته استرا ك  .  

، 34(بنابراین احتمال ها كه حضرت امام سجاد علیه السالم در سال  به دنیا آمده باشد، مى )ق  . هجرى36یا  35
توان گفت حضرت در مدینه به دنیا آمده اما باز هم بعید است كه در خانه حضرت فاطمه علیهاالسالم بوده است ، 

ر خانه حضرت فاطمه زندگى نمى كردزیرا امام حسین علیه السالم در آن وقت د .  

 محل رفت و آمد فرشتگان -8
خانه على علیه السالم و فاطمه علیهاالسالم بخشى از حجره پیامبر صلى اهللا علیه و  : امام باقر علیه السالم فرمود
ر صبح محل فرود وحى و رفت و آمد فرشتگانى است كه ه. پروردگار مى باشد  آله است و سقف آن خانه ، عرش
آن جا خانه اى است كه هرگز رفت و آمد  .و شام و هر ساعت و لحظه ، با آوردن پیام در حال آمد و شد هستند

گروهى فرود مى آیند و گروه دیگر باال مى روند. فرشتگان در آن ، پایانى ندارد پروردگار عالمیان پرده را از  .
قوت بخشید، تا نگاهش به عرش افتاد  به نور باصره اش آسمان ها براى حضرت ابراهیم علیه السالم كنار زد و  . 

پروردگار را   قدرت بیشترى داد؛ و آن ها عرش  :همچنین خداوند به دید چشم محمد، على ، فاطمه ، حسن ، حسین 
 (69) . . . .از خانه هاى خود مى دیدند و هرگز سقفى براى خانه هایشان جز عرش پروردگار نمى دیدند

از آیات الهى به وسیله ، امین وحى در همین خانه بر پیامبر صلى اهللا علیه و آله نازل گشتآرى بسیارى  جریان  . 
70. (حدیث كسا و آمدن جبرئیل نیز در همین خانه بود ) 

 سالم پیامبر صلى اهللا علیه و آله براهل خانه -9
اهللا علیه و آله نازل گشت ، آن حضرت بر پیامبر صلى )71(پس از آن كه آیه واءمر اهلك بالصالة و اصطبر علیها 

72(چهل روز  ) 73(، شش ماه ) 74(، هشت ماه  در هر صبح و شام به سوى خانه حضرت فاطمه )75(یا نه ماه  (
علیهاالسالم مى رفت و دستگیره در خانه را مى گرفت و پس از سالم بر اهل آن خانه ، به دستور آیه عمل مى 
و سپس این آیه را تالوت مى فرمود) 76(اهللا الصالة یرحمكم : نمود و مى فرمود انما یرید اهللا لیذهب عنكم  : 
 (77) . الرجس اءهل البیت و یطهركم تطهیرا
چهل روز پیامبر صلى اهللا علیه و آله را دیدم كه هر روز صبح به طرف در خانه على و  : ابو الحمراء مى گوید

فت و مى فرمودفاطمه علیهاالسالم مى آمد و دستگیره در را مى گر السالم علیكم اهل البیت و رحمة اهللا و بركاته  : 
الصالة یرحمكم اهللا.   (78)انما یریداهللا لیذهب عنكم الرجس اهل البیت و یطهركم تطهیرا  . 

نفر از صحابه و یاران پیامبر روایت شده است300این حدیث از  : قندوزى حنفى پس از ذكر این حدیث مى گوید  . 
(79) 

ته شدن در خانه ها جز خانه فاطمه علیهاالسالمبس -10  
یاران رسول خدا آن كاه كه مى بیند در خانه على علیه السالم و فاطمه علیهاالسالم به مسجد باز مى شود، هر یك از 
دیرى نگذشت كه فرمان رسول خدا صلى اهللا علیه و آله آمد كه تمام درها باید  .خانه خود درى به مسجد باز مى كنند

سته شود جز در خانه على علیه السالمب موج اعتراض باال گرفت اما پیامبر صلى اهللا علیه و آله قاطعانه بر  . 
  . موضوع پافشارى كرد و تمام درها، حتى پنجره ها را، جز در خانه على علیه السالم بست
نان باز بماندبرخى از یاران از حضرت خواستند كه اجازه دهد، درها همچ : زید بن ارقم مى گوید پیامبر صلى اهللا  .

از حمد و ثناى الهى فرمود  علیه و آله از جاى برخاست و پس   :  
حال مى بینم كه برخى از شما سخن گفته اید  . به من دستور داده شد كه درها، جز در خانه على علیه السالم را ببندم
اى را بسته یا باز كرده باشم ، بلكه دستورى بود كه من  این من نبودم كه در خانه !اما این را بدانید كه سوگند به خدا
 (80) . از آن پیروى كردم

حدیث یاد شده از احادیث مسلم شیعه و سنى است و تا كنون كسى بر صحت آن اشكال نگرفته جز ابن الجوزى كه 
ب فتح البارى در آن را در ردیف احادیث موضوعه و ساخته رافضى ها خوانده است اما ابن حجر عسقالنى در كتا



  : شرح صحیح بخارى در رد گفته ابن الجوزى اظهار مى دارد
اءخطاء فى ذلك شنیعا فانه سلك فى ذلك رد االءحادیث الصحیحة بتو همه المعارضة ؛ وى خطاى زشتى را در این 
 (81) . كتاب مرتكب شده است ، زیرا به بهانه تعارض ، بسیارى از احادیث صحیح را رد كرده است

 احترام ویژه امامان -11
گر چه در زمان معصومین علیهم السالم به ویژه از اواخر زمان امام سجاد علیه السالم به بعد، خانه حضرت 
فاطمه علیهاالسالم را به بهانه توسعه مسجد ویران كردند اما جایگاه خانه معلوم و مشخص بود و مردم بدون هیچ 

علیهاالسالم احترام ویژه اى قائل بودندتقیه اى ، نسبت به خانه حضرت فاطمه  .  
امام جواد علیه السالم هر روز مقارن اذان ظهر، نخست به زیارت رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله مى رفت ، سپس 
به طرف خانه حضرت فاطمه علیهاالسالم مى رفت و كفش هاى خود را بیرون مى آورد و وارد خانه حضرت 

82. (و در آن جا نماز مى گذارد فاطمه علیهاالسالم مى گشت ) 

 نگاهى دیگر
چرا كه در این خانه هرگز از زخارف دنیا و  .نگاه دیگرى كه به این خانه مى افكنیم ، حیرتمان بیشتر مى شود
اشتباه  . تجمل گرایى چیزى یافت نمى شود، خانه اى بسیار ساده ، نه فرش قابل ذكرى دارد و نه وسائل گران قیمت

نكنید كه حضرت على علیه السالم فقیر بود و تهى دست ، آورده اند كه از دسترنج خود هزار بنده را  نشود، خیال
آزاد كرد، بلكه این خانواده نمى خواستند غیر از زندگى زاهدانه راه دیگرى را در پیش گیرند، بدین جهت آنچه 

. خود در نهایت ساده زیستى زندگى مى كردندداشتند یا وقف فقرا و تهیدستان مى كردند یا به دیگران مى دادند و 
)83 ) 

اینك نیم نگاهى به وسائل این خانه كه در حقیقت همان جهیزیه حضرت فاطمه علیهاالسالم بود و در آن چند سال 
  . هیچ به آن اضافه نگشته بود خواهیم داشت

ویزان كردن لباس نصب كرده در این خانه عالوه بر چوبى كه حضرت على علیه السالم به دو طرف اطاق جهت آ
بود، یك پوست گوسفند كه در كف اطاق انداخته ، یك بالش كه داخلش را از لیف خرما پر كرده بود چیز دیگرى 
كه صورت جهیزیه پیش از این ، در بحث مراسم ازدواج از نظرتان ) .جز جهیزیه حضرت فاطمه علیهاالسالم نبود
 ( گذشت

مسرنوشت خانه فاطمه علیهاالسال  
متاءسفانه ، این خانه و ساكنانش پس از رحلت پیامبر اسالم صلى اهللا علیه و آله مورد بى مهرى امت قرار گرفت و 
  .دست خوش حوادث ناگوارى شد

خانه اى كه در و دیوارش بوى رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله از آن به مشام مى رسید و زمین و محرابش یادآور 
یادگار پیامبر خدا صلى اهللا علیه و آله بود نه تنها فقط در آن خانه را بستند و بر خالف  سجده هاى طوالنى یگانه

سفارش آن حضرت مردم را از فیض بركات آن خانه و اهلش محروم ساختند، بلكه براى بیعت گرفتن از على علیه 
ام در زمان عبدالملك بن السالم مورد هجوم ناجوانمردانه عده اى كینه توز و فرصت طلب قرار گرفت و سرانج

  .مروان ، به بهانه توسعه مسجد، ساكنان آن را بیرون كردند و در خانه را ویران ساختند
تعجب این جا است كه آن ها با مشاهده آن همه عطوفت و مهرورزى ها و احترام فوق العاده پیامبر صلى اهللا علیه 

لیهاالسالم چگونه مردان كینه توز و فرصت طلب را جهت و آله نسبت به اهل بیت خود به ویژه نسبت به فاطمه ع
آنان مگر حضرت فاطمه علیهاالسالم را . بیعت گرفتن از على علیه السالم روانه خانه فاطمه علیهاالسالم ساختند

86(و شكستند) 85(هم در خانه را سوزاندند)84(نمى شناختند كه با بردن آتش  ) و حرمت صاحب )87(، هم پهلو
88(. خانه را ) 

قبر  .در این خانه كه آن را هاله اى از غم و مظلومیت فرا گرفته ، دو قبر مجهول و گمشده و یك محراب قرار دارد
قبر دوم  .اول ، قبر محسن پنجمین فرزند حضرت على و فاطمه علیهاالسالم است و گویا در پاى در خانه دفن گودید

راى همگان قابل رؤ یت است و روزى این محراب محل نماز، احتماال قبر فاطمه علیهاالسالم و یك محراب كه ب
  .سجده و دعاى حضرت فاطمه علیهاالسالم زهرا علیهاالسالم بود

جاى بسى تعجب است كه آن خانه اى كه در زمان عبدالملك بن مروان به بهانه توسعه مسجد پیامبر خراب مى 
  . شود، امروزه در محاصره نرده هاى آهنین قرار گرفته است

 فاطمه اسوه حیات زیبا



 
انسانهاى پاك سرشت در پى یك زندگى پاك و حیات طیب هستند كه زیباترین نماد آن را مى توان در زندگانى 
  .رهبران دینى جستجو كرد

فاطمه ، از آن مربیان و معلمان اخالق است كه بشر مى تواند زندگى او را به عنوان بهترین الگو براى رفتار و 
ود قرار دهدمعاشرت خ .  

از خدا و روز قیامت و اخالق و   آن چه در پیش رو دارید اشاره اى است كوتاه و گذرا از ایمان ، عبادت ترس
  .روش معاشرت او كه به اختصار از آن یاد مى شود

 تهجد و عبادت -1
اطره به حساب آمد، اما در این نه سالى كه فاطمه علیهاالسالم در خانه على بود اگر چه براى او یك دوران پر خ

  . هرگز او را از هدف اصلى یعنى رسیدن به معبود و معشوق خود باز نداشت
او همانند پدرش محمد مصطفى صلى اهللا علیه و آله جزو پیشتازان میدان عبادت و بندگى خدا بود و به گفته حسن 
؛ در این امت عابدتر از فاطمه علیهاالسالم  لم یكن فى هذه االءمة اءزهد و ال اءعبد من فاطمه علیهاالسالم :بصرى 

89!(و زاهد تر از او نداریم  ) 
پیامبر  .وى آن قدر نماز مى خواند و خدا را عبادت مى كرد كه دو پاى مباركش ورم مى كرد : و همو گوید

در اشكال  بزرگوار اسالم صلى اهللا علیه و آله این حالت تحسین آمیز و اعجاب برانگیز فاطمه علیهاالسالم را
  :مختلف بیان مى داشت 

وجود فاطمه علیهاالسالم مملو از ایمان است ) الف   
ابن شهرآشوب از محمد بن على بن الحسین روایت كرده كه روزى پیامبر صلى اهللا علیه و آله سلمان را براى 
طمه علیهاالسالم به وى پس از درنگى كوتاه پشت در خانه فا : رساندن پیامى به خانه فاطمه فرستاد سلمان گوید
پس صداى فاطمه علیهاالسالم را از داخل خانه شنیدم كه قرآن مى خواند و در فضاى بیرون ، دستاس  . سالم گفتم
به محضر پیامبر صلى اهللا علیه و آله برگشتم و ماجرا به او گزارش كردم آن حضرت  : گوید .در حال چرخیدن بود
ن ابنتى فاطمه علیهاالسالم مالء اهللا قلبها و جوارحها ایمانا الى مشاشهایا سلمان ، ا : تبسمى كرد و فرمود اى  . . . 

خداوند قلب و اعضا و جوارح دخترم فاطمه علیهاالسالم را تا فرق سرش سرشار از ایمان كرده ، دخترم ! سلمان 
ئیل فرستاده تا به جاى او خود را در اطاعت و عبادت خدا قرار داده و خداوند فرشته اى را به نام زوقابیل جبر

90. (دستاس را بگرداند ) 
سالم فرشتگان به فاطمه علیهاالسالم ) ب   

و اما دخترم فاطمه ، پس او سیده زنان عالمیان از  : ابن عباس از پیامبر صلى اهللا علیه و آله نقل كرده كه فرمود
فرشته از فرشتگان مقربین بر او سالم گفته هنگامى كه در محراب عبادت ایستد، هفتاد هزار  . اولین و آخرین است
ان اهللا اصطفاك و طهرك و اصطفاك  :و همان ندایى را كه به مریم مى گفتند به فاطمه علیهاالسالم مى گویند، كه 

91. (على نساء العالمین  ) 
منزلت خداوندى ) ج   

ى عبادت و تهجد و راز و نیازش باز پیامبر اسالم صلى اهللا علیه و آله از عظمت فاطمه علیهاالسالم و از چگونگ
یا مالئكتى انظروا الى اءمتى فاطمه  : چنین پرده برداشته و نداى خداوند به فرشتگان را این چنین بیان مى كند
علیهاالسالم سیدة امائى ، قائمة بین یدى ترتعد فرائصها من خیفتى و قد اءقبلت بقلبها على عبادتى و اءشهدكم اءنى 

ها من النار ؛ فرشتگانم به فاطمه علیهاالسالم بنگرید كه چگونه در مقابل من ایستاده و از ترس من قد اءمنت شیعت
اعضاى بدنش مى لرزد و من قلبش را به عبادت خودم مشغول كرده ام ، شاهد باشید كه من دوستان و شیعیان او را 
 (92) . از آتش جهنم ایمن كردم

 ترس از روز قیامت -2
االسالم به شدت از روز قیامت و سخنى آن نگران بود و از پدر بزرگوارش درباره چگونگى حضرت زهرا علیه

  .زنده شدن و احوال روز قیامت سؤ االت بسیارى مى نمود
عالمه مجلسى مى نویسد هنگامى كه آیه و ان جهنم لموعدهم اءجمعین لها سبعة اءبواب لكل باب منهم جزء مقسوم 

علیه و آله نازل گشت آن حضرت بشدت گریست و یارانش نیز بر اثر گریه آن حضرت بر پیامبر صلى اهللا ) 93(
گریستند اما كسى نمى دانست كه پیامبر صلى اهللا علیه و آله چرا مى گرید، و جبرئیل چه چیزى را بر او نازل كرده 

خن گفتن با آن را كه باعث گریه فراوان پیامبر صلى اهللا علیه و آله شده است و از طرفى هیچ كس یاراى س
یاران چون مى دانستند وقتى پیامبر صلى اهللا علیه و آله نگاهش به فاطمه علیهاالسالم مى افتد شاد  . حضرت نداشت



مى گردد، یكى از اصحاب به خانه فاطمه رفت تا وى را از این ماجرا و گریه پیامبر صلى اهللا علیه و آله با خبر 
یه و آله با شنیدن این خبر برآشفت و در حالى كه خود را به یك چادر كهنه كه سازد، دختر رسول خدا صلى اهللا عل

دوازده جاى آن را با لیف خرما وصله كرده بود پوشانیده ، خانه را به قصد مسجد و دیدار پیامبر صلى اهللا علیه و 
بر تن دختران  . . . همین كه سلمان فارسى چشمش به چادر فاطمه افتاد گریست و گفت واحزناه . آله ترك گفت
قیصر و كسرى لباسهاى سندس و ابریشم مى باشد اما دختر پیامبر خدا صلى اهللا علیه و آله فقط یك چادر پشمینه 
 !!كهنه داشته باشد
هنگامى كه فاطمه علیهاالسالم بر پیامبر صلى اهللا علیه و آله وارد شد، با دیدن آن حالت از رسول خدا صلى اهللا 

ست پدر را آرام كند بدین جهت گفت علیه و آله خوا اى رسول خدا سلمان از لباسى كه من دارم شگفت زده شده  :
است و آن خدایى كه تو را به پیامبرى برانگیخت پنج سال است كه با على علیه السالم زندگى مى كنم و جز پوست 

اشد چیز دیگرى نداریم ، سپس گوسفندى كه روزها علف شترمان را روى آن مى ریزیم و شبها زیرانداز ما مى ب
 !پدر جان جانم فدایت باد چه چیز تو را به گریه درآورده است ؟ : فرمود

پیامبر صلى اهللا علیه و آله در پاسخ فاطمه علیهاالسالم آن چه را كه جبرئیل بر او نازل كرده بود بر دخترش تالوت 
  .كرد

ین افتاد در حالى كه مى فرمودفاطمه علیهاالسالم از شدت ترس و وحشت با صورت بر زم واى پس واى پس  : 
  .واى ، واى بر كسى كه وارد دوزخ شود
اى كاش گوسفندى بودم كه گوشت مرا مى خوردند و پوست مرا پاره پاره مى  :سلمان كه چنین دید از وحشت گفت 
  . كردند و هرگز نامى از آتش جهنم نمى شنیدم
و مرا نمى زایید كه نام آتش را بشنوماى كاش مادرم نازا بود  :ابوذر گفت   .  
اى كاش پرنده اى بودم كه بر من حساب و كتاب و عقابى نبودم و نام آتش را نمى شنیدم ، على  :مقداد مى گفت 
اى كاش مادرم مرا نمى زایید و نام آتش را نمى شنیدم ، پس دست بر سر مى گذاشت و مى  : علیه السالم نى فرمود
94. (رى راه و كمى توشه در سفر آخرت واى از دو :گفت  ) 

 انس با قرآن كریم -3
توجه ویژه حضرت زهرا به قرآن كریم در طول زندگى خود درس دیگرى را به شیفتگان این كتاب آسمانى مى 
گاهى اوقات كه امام على علیه السالم از مسجد به منزل مى آمد مالحظه مى كرد، همان آیاتى كه لحظاتى قبل  .دهد

پیامبر صلى اهللا علیه و آله نازل شده بر زبان فاطمه علیهاالسالم جارى است ، با كمال تعجب مى پرسید این آیات بر 
از چه راهى به شما رسیده است در حالى كه لحظاتى بیش نیست كه این آیات بر پیامبر صلى اهللا علیه و آله نازل 
 !شده ؟
95. (حسن آنها را برایم تالوت كرده است  فرزندت : فاطمه علیهاالسالم در پاسخ مى فرمود ) 
حبب الى من دنیاكم تالوة كتاب اهللا و النظر  : و در روایت دیگرى آمده است كه حضرت فاطمه علیهاالسالم فرمود
تالوت قرآن  :فى وجه رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و االنفاق فى سبیل اهللا ؛ سه چیز از دنیاى شما را دوست دارم 

، نگاه به چهره مقدس پیامبر صلى اهللا علیه و آله و انفاق در راه خداكریم  . (96) 
و پیش از این گذشت كه وقتى سلمان فارسى جهت رساندن پیامى از پیامبر صلى اهللا علیه و آله به خانه فاطمه 

پیامبر صلى اهللا علیه  علیهاالسالم رفته بود، صداى قرآن خواندن فاطمه علیهاالسالم را از درون خانه شنیده و براى
97. (و آله گزارش داد ) 

 دعا براى دیگران -4
حضرت فاطمه علیهاالسالم چگونه سخن گفتن با خدا و چگونه دعا كردن را به آیندگان آموخت ، او همیشه دعا مى 

كرد و  كرد و همه چیز از خدا مى خواست اما نه براى خود، فاطمه علیهاالسالم حتى در دعا كردن نیز ایثار مى
  . همه را بر خود مقدم مى داشت
مادرم فاطمه علیهاالسالم را در شب جمعه اى دیدم كه پیوسته در حال ركوع  : امام حسن مجتبى علیه السالم فرمود

و سجود بود تا این كه صبح دمید و شنیدم كه مؤ منین و مؤ منات را نام مى برد و بسیار براى آنان دعا مى كرد، 
یكبار براى خودش دعا كند، از روى تعجب گفتم  اما ندیدم حتى مادر، چرا براى خودت دعا نمى كنى و از خدا  :

 !چیزى نمى خواهى ، همان گونه كه براى دیگران دعا مى كنى ؟
98. (یا بنى الجار ثم الدار ، فرزندم اول باید همسایه را در نظر گرفت  : مادرم در پاسخ فرمود ) 

پیامبر صلى اهللا علیه و آله احترام فوق العاده به -5  



  .بر پیامبر نازل گشت ، حضرت فاطمه علیهاالسالم پدر را یا رسول اهللا خطاب مى كرد
  : امام حسین علیه السالم از مادرش فاطمه زهرا نقل مى كند كه فرمود

، از اینرو مى  از آن روزى كه این آیه بر پیامبر نازل گشت ، هیبت آن حضرت مانع شد كه او را پدر خطاب كنم
این آیه در باره تو و اهل بیت ! دخترم  : چون پیامبر این برنامه را از من مشاهده كرد، فرمود . یا رسول اهللا :گفتم 

تو نازل نگشته است ، زیرا تو از من هستى و من از تو مى باشم ، بلكه این آیه درباره اهل جفا و متكبران نازل 
ارندگشته كه احترام مرا نگه نمى د تو مرا با همان كلمه پدر خطاب كن كه براى آرامش قلب من بهتر و ! دخترم  .

سپس پیشانى مرا بوسید و مقدارى از آب دهان خود به من مالید كه از آن پس  . به خوشنودى خداوند نزدیك تر است
99. (هرگز نیاز به عطر پیدا نكردم  ) 

السالم به پیامبر صلى اهللا علیه و آله اشاره مى كند كه در بخش شیخ مفید به نمونه دیگرى از احترام فاطمه علیها
  .خواستگارى از فاطمه علیهاالسالم بیان شد

 سبقت در اسالم -6
  .حضرت زهرا علیهاالسالم به پیروى از سنت حسنه رسول خدا صلى اهللا علیه و آله بسیار اهمیت مى داد
وارد شدم تا مرا دید سالم كرد و در این امر نیكو بر من بر حضرت فاطمه  :در حدیث آمده است كه شخصى گفت 
 چه چیز تو را به این جا آورده است ؟ : پیشى گرفت ، سپس فرمود
  . به جهت بدست آوردن خیر و بركت :عرض كردم 
هشت پدرم مرا خبر داد كه هر كس سه روز بر من و یا پدرم درآید و سالم كند، خداوند ب : فاطمه علیهاالسالم فرمود

100. (را بر او واجب مى گرداند ) 

 تحمل سختى هاى زندگى -7
در روزهاى نخست شكل گیرى حكومت اسالمى در مدینه ، مشكالت فراوان و طاقت فرسایى بر مسلمانان وارد 

بسیارى از مهاجرین و انصار با تنگدستى روزگار مى گذراندند، به یقین با وجود این حالت رقت بار كه براى . شد
اسالم و پیروى از پیامبر پیش آمده بود هرگز براى انسانهاى با تقوا و دین دار قابل قبول نبود كه خود در  حفظ

  .بهترین شرایط زندگى كنند و دیگر مسلمانان را به حال خود رها سازند
ر حالى بدین جهت حضرت زهرا علیهاالسالم كه از نزدیك شاهد این مسائل بود چگونه مى توانست چیزى بگوید د

كه على نیز یكى از همان تهى دستان بود كه همانند سایر مسلمانان زندگى مى كرد و اگر هم بر چیزى دست مى 
  . یافت ، دیگران را بر خود مقدم مى داشت
تا چند سال وضع به همین منوال سپرى شد، على و فاطمه زیراندازى به جز یك پوست گوسفند كه روى آن مى 

با این حال فاطمه علیهاالسالم صبر كرد و سختى هاى زندگى را به خاطر خدا و پدر و شوهر  خوابیدند نداشتند،
خویش تحمل كرد پیامبر صلى اهللا علیه و آله ضمن با خبر بودن از وضع معیشتى على علیه السالم و فاطمه 

اندعلیهاالسالم پیوسته دختر خود را به صبر و شكیبایى در برابر مشكالت زندگى فرامى خو .  
روزى فاطمه علیهاالسالم خدمت پدر آمده ، عرض كرد یا رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله من و پسر  : انس گوید

عمویم زیراندازى جز یك پوست گوسفند نداریم ، كه شبها ما از آن استفاده نى كنیم و روزها علف شترمان را روى 
مودپیامبر صلى اهللا علیه و آله فر . آن پهن مى نماییم دخترم صبر كن زیرا موسى بن عمران علیه السالم ده سال  : 

101. (از روزهاى زندگى خود را سپرى كرد در حالى كه چیزى جز یك عباى قطوانیه نداشت  ) 
همچنین نقل شده است كه روزى پیامبر صلى اهللا علیه و آله و ابوبكر و عمر به دعوت ابوایوب به منزل او رفتند، 

این را به خانه فاطمه : گوشت را بر داشت و در قرص نانى گذارده به ابوایوب فرمود حضرت مقدارى از 
102. (علیهاالسالم برسان ؛ زیرا چند روز است كه از چنین غذایى استفاده نكرده است  ) 

بر روزى پیامبر صلى اهللا علیه و آله چشمش به فاطمه افتاد در حالى كه عبایى از پشم شتر  : جابر انصارى گوید
پیامبر صلى اهللا علیه و آله از دیدن این . سر افكنده و با دو دست خود آرد مى كرد، و فرزند خود را نیز شیر مى داد

دخترم پیش از شیرینى آخرت تلخى دنیا  : منظره متاءثر شده و در حالى كه اشك بر گونه هایش جارى بود، فرمود
  . را بچش
اهللا صلى اهللا علیه و آله خداوند را در برابر نعمتهایش ستایش مى كنم و  یا رسول : فاطمه علیهاالسالم عرض كرد

103. (بر نعمتهاى ظاهرى اش شكر گزارم  ) 
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  .حضرت فاطمه علیهاالسالم به عنوان یك مبلغه دین از توان باالیى برخوردار بود
ت و از نظر اخالق و برخوردها باید وى را با پدر از نظر علم جز با امام معصوم هرگز قابل مقایسه نیس

برخورد با مردم و به خصوص كسانى كه در حوزه دین ابهاماتى   آن حضرت روش  .بزرگوارش مقایسه كرد
  .داشتند، از پدرش یاد گرفته بود
رم كه در من مادر ضعیفى دا :زنى نزد حضرت فاطمه شرفیاب شد و گفت  : امام حسن عسكرى علیه السالم فرمود
حضرت فاطمه جواب  . مورد نماز دچار اشتباهى گردیده و مرا نزد شما فرستاده تا از شما مشكل او را سؤ ال كنم

وى بار دوم و سوم آمد و پرسید و پاسخ گرفت و این عمل تا ده بار تكرار شد و باز هم فاطمه . مسئله او را داد
آن زن از این همه رفت و آمدهاى پى در پى شرمنده شد و گفت . زهرا علیهاالسالم جواب سؤ ال او را بیان كرد : 

  . بیش از این شما را به زحمت نمى اندازم و دیگر سؤ ال نمى كنم
صدیقه طاهره فرمود باز هم بیا و هر چه سؤ ال دارى بپرس سپس ادامه داد اگر كسى را روزى اجیر نمایند كه بار 

ر مقابل بعنوان اجر و مزد به وى صد هزار دینار طال بدهند آیا در مقابل سنگینى را تا ارتفاعى باال ببرد ولى د
  . نه : چنین اجرتى این بار سنگین برایش دشوار خواهد بود؟ آن زن پاسخ داد
هر مسئله اى كه پاسخ مى دهم خداوند بیش از فاصله بین زمین و عرش كه پر از لؤ لؤ و جواهر  : حضرت فرمود

ش مى دهدشده باشد به من پادا مسلم است كه تو هر قدر سؤ ال كنى براى من هیچ گونه ناراحتى ایجاد   پس  .
روز قیامت كه علماى شیعیان ما  : از پدرم رسول خدا صلى اهللا علیه و آله شنیدم كه مى فرمود .نخواهد كرد

خلعت ها با میزان محشور مى گردند به میزان دانش شان به آنان خلعت هاى گرانبهایى داده مى شود و میزان 
  .تالشى كه براى ارشاد بندگان خدا نموده مناسبت دارد تا جایى كه به یكى از آنان هزار زیور از نور هدیه مى دهند
اى كسانى كه ایتام آل محمد را سرپرستى كردید و اى آنان كه در  : آن گاه منادى از سوى پروردگار ندا مى دهد

ئمه اطهار باشند آنان را محافظت و مراقبت مى كردید، اینان همان شاگردان شمایند، هنگام نبود پدران این ایتام كه ا
همان یتیمانى كه سرپرستى و نگهبانى شان نمودید و با علوم خود، آنان را شاداب و با طراوت كردید، پس آنان به 

به شاگردان خویش به مقدار  مقدار علمى كه به شاگردان خود داده اید، از سوى خدا به آنان خلعت دهید، پس آنان
درسى كه به آنها در دنیا داده بودند خلعت مى دهند حتى برخى از این شاگردان نیز به شاگردان خود خلعت مى 
دهند و از سوى خداى تبارك و تعالى امر مى شود كه به معلمان ، دو برابر آن چه به شاگردان خود خلعت داده اند 
  .خلعت داده شود

ه علیهاالسالم فرمودپس حضرت فاطم یك نخ از این خلعت هاى آخرتى از آن چه كه خورشید یك میلیون بر آن  : 
104. (بتابد با ارزش تر است  ) 

 التزام به تعهدهاى اخالقى -9
بسیارى از انسان ها در موقع تبیین برخى از ارزش ها و طرفدارى از آن ، خوب سخن مى گویند، اما نوبت به 

معلوم مى شود كه همه اش حرف بوده و بس مرحله عمل مى رسد، اما این اصل ارزشى یعنى تطابق گفتار و  . 
  .كردار در زندگى معلمان اخالقى همچون فاطمه علیهاالسالم جایگاه بسیار مهم و ویژه اى دارد
اى خانه او را وقتى كه قرار شد پیامبر صلى اهللا علیه و آله یك اسیر زن را به فاطمه هبه كند تا در كاره : گویند
تا  : كمك نماید، رسول خدا صلى اهللا علیه و آله یكى از اسراى ساحل بحر را خانه دخترش فرستاد و سفارش فرمود
  .با او مدارا شود
! اى رسول خدا صلى اهللا علیه و آله  :هنگامى كه فاطمه علیهاالسالم این سفارش را از پدر شنید، به پدر گفت 

من باشد و یك روز با او و در مرحله عمل نیز چنین كرده و تا آخر بدان پاى بند بود كارهاى خانه یك روز با . 
و در برابرش دستاس گذارده بود، و جو آرد مى كرد و دست  : روزى فاطمه علیهاالسالم نشسته بود : سلمان گوید

ى به خود مى پیچید، هاى آن حضرت زخمى شده بود، از سوى دیگر حسین علیه السالم در گوشه خانه از گرسنگ
دستهایت زخم شده است! اى دختر رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله  :عرض كردم  چرا بعضى كارها را به فضه  . 
 !واگذار نمى كنى ؟
پدرم به من سفارش كرده كه كارهاى خانه یك روز با من باشد و یك روز به عهده او، و دیروز نوبت او  : فرمود
 اجازه دهید یا جو را آرد كنم و یا حسین علیه السالم را آرام نمایم ؟ . . . عرض كردم : سلمان گوید . بوده است
مقدارى از جو را آرد كردم تا این كه  . من به آرام كردن حسین علیه السالم شایسته ترم ، تو جو را آرد كن : فرمود

پیامبر صلى اهللا علیه و آله شركت نمودم و صداى اقامه پیامبر صلى اهللا علیه و آله به گوش رسید، در نماز جماعت 
  . پس از نماز، ماجرا را براى على نقل كردم
پیامبر صلى اهللا علیه و آله  . حضرت گریان به خانه رفت اما مدتى نگذشت كه شاد و خندان به مسجد برگشت
دم دیدم به پشت خوابیده و بر فاطمه علیهاالسالم وارد ش : جریان را از على علیه السالم پرسید، در جواب فرمود



  .حسین هم روى سینه اش به خواب رفته است و آسیاب و هم بدون آن كه كسى آن را بگرداند مى چرخد
مگر نمى دانى در روى زمین فرشتگانى است كه در حال گردش اند و تا روز قیامت ، محمد و  : رسول خدا فرمود

105. (آل محمد را خدمت مى كنند ) 
اطمه علیهاالسالم از اول مى توانست چنین قرارى را نگذارد و اگر گذاشت ، گاهى بخاطر روشن است كه ف

رسیدگى بیشتر به فرزندان و یا در حاالت ویژه به تعهد خود عمل نكند و یا درخواست كمك بنماید، چرا كه او نه 
این مسئله فقط یك تعهد اخالقى سوگند یاد كرده بود و نه از لحاظ شرعى ملزم به رعایت چنین تعهدى بوده ؛ زیرا 

  .بود، اما مى بینیم كه حضرت هرگز این این عهد را نشكست و تا آخر به آن پاى بند بود

 خوشحالى از كم شدن بار مسئولیت  -10
آورده اند روزى على و فاطمه علیهاالسالم به خدمت رسول خدا صلى اهللا علیه و آله آمده درخواست كرده تا برنامه 

خدمات در خانه را براى هر یك معین بفرماید زندگى و .  
پیامبر صلى اهللا علیه و آله فاطمه علیهاالسالم را به خدمت در درون خانه گماشت و آن چه مربوط به بیرون از 
فال  :فاطمه كه از این تقسیم صحیح و حساب شده بسیار خوشحال گشته بود، گفت  .خانه بود به على واگذار كرد

نى من السسرور اال اهللا باكفائى رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله تحمل رقاب الرجال ؛ فقط خدا مى داند، یعلم ما داخل
چقدر خرسندم از این كه مى بینم رسول خدا صلى اهللا علیه و آله مرا از كارهایى كه فقط از عهده مردان بر مى آید 

106. (معاف داشت  ) 
ود كه دیگر على در منزل دست به هیچ كارى نزند و یا فاطمه علیهاالسالم در نا گفته نماند این تقسیم بدان معنا نب

كارهایى كه مربوط به تاءمین معاش و زندگى است به على علیه السالم كمك نكند، بلكه بر اساس برخى از روایات 
زد و گاهى فاطمه ، هم على علیه السالم در خانه به كمك زهرا علیهاالسالم مى شتافت و گاهى خانه را جارو مى 

براى تاءمین معاش به كمك على علیه السالم مى شتافت و در مقابل ریسیدن پشم براى مردم ، قدرى جو مى گرفت 
  .و از آن نانى تهیه مى كرد

 خدمت بى منت -11
هاى  جز در سال(در طول سالى كه فاطمه علیهاالسالم در خانه على علیه السالم بود با داشتن چهار فرزند خردسال 

فاطمه علیهاالسالم عالوه  .تمام كارهاى خانه را خودش انجام مى داد (آخر كه خادمه اى براى آن حضرت معین شد
بر بچه دارى خود از چاه آب مى كشید و جو آسیاب مى كرد، اما اظهار خستگى نكرده ، و هرگز به خاطر چنین 

ستنكاف نكرد و از زیر بار مسئولیت شانه خالى كارهایى بر شوهر منت نگذاشت و یا از كار كردن در خانه ا
  .ننمود
فاطمه علیهاالسالم آن محبوبه خدا و پیامبرى است كه امیرمؤ منان علیه السالم درباره فضایل و سجایاى اخالقى اش 
بترین آیا مایلى مطلبى را از خودم و از فاطمه علیهاالسالم براى تو بگویم ، او محبو : به مردى از بنى سعد فرمود
او آنقدر با مشك آب از چاه كشید تا آن كه در سینه اش  .و عزیزترین خلق در نزد پیامبر صلى اهللا علیه و آله بود
اثر گذاشت و آن قدر با دستاس آرد كرد، تا آن كه هر دو دستش سفت و سخت شد، و آن قدر خانه را نظافت كرد، تا 

زیر دیگ روشن كرد كه لباسش سیاه رنگ گردید و این كارهاى  آن كه پیراهنش غبار آلود شد، و آن قدر آتش در
چه خوب است نزد پدرت رفته و از  :روزى به فاطمه علیهاالسالم گفتم  .دشوار به وى آسیب فراوان وارد مى آورد
 آن حضرت بخواهى كه خدمتگزارى برایت معین نماید تا این خدمات را انجام دهد

ا صلى اهللا علیه و آله رفت ولى گروهى در نزد آن حضرت نشسته بودند، لذا از فاطمه علیهاالسالم نزد رسول خد
107. (گفتن حاجتش خوددارى كرد و برگشت  ) 

 فاطمه الگوى حیا و عفاف
 
تا كنون به نام و تاریخچه بسیارى از زنان در جهان اسالم و یا حتى جهان بشریت برخورد كرده ایم ، اما موفقیت 

ك جهت و بسیار محدود بوده و در مقایسه با یكدیگر، مشاهده مى كنیم هیچ كدام جامع تمام هر یك از آن ها در ی
اما دخت نبى اكرم صلى اهللا علیه و آله حضرت فاطمه زهرا  .صفات و كماالت اخالقى و علمى نبوده اند

ادت پدر بزرگوار و علیهاالسالم خود به تنهایى جامع تمام صفات انسانى و كماالت اخالقى است ، چرا كه به شه
 اوالد طاهرینش ، آیینه تمام نماى رسول خدا صلى اهللا علیه و آله بوده و پاره تن او و حجت بر اوصیایش بوده است
.  
سیره و روش فاطمه علیهاالسالم بزرگترین درس براى همگان است كه تطبیق و پیاده كردن آن ، سعادت و كامیابى 



  . را در پى خواهد داشت
لیهاالسالم مجسمه زهد، پارسایى ، اخالق و بزرگوارى ، اخالص و ایثار، حجب و حیا عفت و پاكدامنى و فاطمه ع

صدها خصلت خوب انسانى بوده است كه در این درنگ كوتاه به نشانه هایى از حیا و عفت این بانوى كرامت و 
  :فضیلت مى پردازیم 

 فاطمه علیهاالسالم معدن حجب و حیا
یز فاطمه علیهاالسالم پر از این نشانه ها است و آن ها گواهند كه وى چقدر با حجب و حیا بوده و به زندگى افتخارآم

  . این امر اهمیت مى داده است
فاطمه علیهاالسالم نه فقط در مسائل دنیوى از حریم حیا پاسدارى مى كرد، بلكه حتى پس از مرگ خود حاضر نبود 

ن نامحرم قرار گیرد و یا در آخرت همانند دیگر انسانها با بدن برهنه وارد بدن پیچیده به كفنش در مقابل دیدگا
صحنه قیامت و محشر كبرى شود و تا این دو امر برایش تضمین نشد از اضطراب و دلهره بیرون نیامده و مرگ 
  .برایش گوارا نبود

 گفتگوى فاطمه علیهاالسالم و درخواست از اسماء
هنگامى كه مرد یا زنى از دنیا مى رفت ، پسدر صدر اسالم چنین رسم بود،  از غسل و كفن ، او را روى تخته   

  .اى قرار داده و با كشیدن پارچه روى میت او را تا محل دفن تشییع مى كردند
این منظره كه براى فاطمه علیهاالسالم بسیار زشت و زننده بود، به هیچ وجه حاضر نبود، كه پس از مرگش این 

د، چرا كه هیكل زن اگر چه پوشیده بود، اما كامال پیدا بودگونه حمل گرد .  
اى اسماء؛ من  : بدین جهت در اواخر عمرش با گفتگویى كه با اسماء داشت ، این مسئله را مطرح كرده و فرمود
ن م :زشت مى دارم آنچه را كه با جنازه زنان انجام مى دهند كه فقط پارچه اى به روى زن مى كشند؛ اسماء گفت 
آن گاه چند چوب تر و تازه درخت خرما را طلبیده و  . در حبشه چیزى دیدم و مایلم شبیه آن را براى شما نشان دهم
چقدر خوب و  : فاطمه علیهاالسالم از این كار بسیار شاد شد و فرمود .آنها را خم نموده و پارچه اى برویش كشید
109. (دچرا كه زن از مرد شناخته نمى شو (108) . زیبا است ) 
. فاطمه علیهاالسالم با دیدن این نعش ، خنده بر لبانش ظاهر شد چهره اش خندان نشد مگر همان وقت  : اسماء گوید

)110 ) 
مرا مستور و  : و در نهایت با تحسین این كار از اسماء خواستند كه شبیه آن را براى او درست كنند، سپس فرمود

111. (نم مستور كندجه  پنهان كن ، خداوند تو را از آتش  ) 

 نمونه اى دیگر از حیاى فاطمه
فاطمه علیهاالسالم پرسشهاى زیادى از پدر داشتند و از جمله آن ها نحوه برانگیخته شدن انسانها در روز قیامت 
  . بود، چرا كه فاطمه علیهاالسالم از روز قیامت هول عظیمى در دل داشت
و آله پرسیدم  روزى از پیامبر خدا صلى اهللا علیه : گوید  آیا اهل دنیا روز قیامت برهنه اند؟ :
  . آرى اى دخترم : فرمود
 آیا من هم برهنه ام ؟ :گفتم 
  .آرى شما هم ولى آن جا كسى به كسى توجه ندارد : فرمود
 هنوز از . وا سواءتاه ، یومئذ من اهللا عزوجل ؛ چقدر جاى شرمندگى است ، آن روز در مقابل خداى متعال :گفتم 
اى محمد به فاطمه سالم برسان  : اكنون ، جبرئیل آمده به من مى گوید :محضر پدر بیرون نرفته بودم ، كه فرمود 
كه او را در روز قیامت به دو لباس از نور  : ، و بگو به جهت حیا و شرمت از خدا پروردگار وعده فرمود

112. (بپوشاند ) 

 فاطمه علیهاالسالم مظهر عفاف و حجاب
زنان مسلمان است ؛ زیرا با توجه به این   وم این است كه فاطمه علیهاالسالم بهترین مظهر عفت و پوشش مسئله د

كه فاطمه علیهاالسالم آن بانویى نبود كه كامال با خارج از خانه قطع رابطه كرده باشد؛ چون تاریخ گواه است كه 
روزمره به ویژه در روزهایى كه حضرت على وى دعوت دیگر زنان را مى پذیرفته ، هم چنین جهت تهیه وسائل 

علیه السالم حضور نداشتند بیرون مى رفته ، مرتب به خانه پیامبر صلى اهللا علیه و آله رفت و آمد مى كرده ، در 
جنگ احد، به همراه دیگر زنان به مداواى زخمهاى پیامبر صلى اهللا علیه و آله پرداخته ، و در فتح مكه و حجة 



پیامبر صلى اهللا علیه و آله بوده و پس از شهادت حمزه پیوسته به احد مى رفته ، و گاه برخى از الوداع همراه 
یاران پیامبر صلى اهللا علیه و آله را به همراه آن حضرت به حضور مى پذیرفته ، اما با این حال باز هم بر مسئله 
  . عفاف و حجاب زن سخت تكیه مى كرده است

آن بود كه زن به كرامت انسانى اش پى ببرد، و خود را فداى امیال و هوسهاى دیگران  فاطمه علیهاالسالم در پى
نكند، فاطمه مى خواست كه دامان زن مسلمان و هر آزاداندیش را از هر گونه فساد اخالق و روابط نامشروع و 
  .ضد ارزشهاى دینى پاك نگه دارد
وزى خدمت پیامبر صلى اهللا علیه و آله نشسته بودیم ، ما ر : از حضرت على علیه السالم روایت شده كه فرمود
 فرمود به من خبر دهید چه چیز براى زنان بهتر است ؟
  .هیچكدام نتوانست جواب حضرت را بگویند و برخواسته پراكنده شدند

رسول من به نزد فاطمه علیهاالسالم آمدم و سؤ ال را براى او نقل كردم و در ضمن گفتم كه هیچیك از ما جواب 
بهترین چیز  : خدا را نمى دانستیم ، حضرت زهرا علیهاالسالم فرمود من جواب سؤ ال را مى دانم سپس فرمود
  .براى زن این است كه هیچ مردى او را نبیند و او هم هیچ مردى را نبیند

ین است كه هیچ من به نزد رسول خدا صلى اهللا علیه و آله برگشتم و گفتم یا رسول اهللا بهترین چیز براى زن ا
  .مردى او را نبیند و او هم هیچ مردى را نبیند
 !شما كه قبال این جا حاضر بودید و چیزى نگفتید، پس این جواب را از كجا آوردى ؟ : حضرت با تعجب فرمود
  . گفتم از فاطمه
113. (ن من است براستى كه فاطمه پاره ت : پیامبر صلى اهللا علیه و آله ضمن تعجب از دخترش فاطمه ، فرمود ) 
نا گفته نماند كه این حدیث را هر یك به گونه اى معنى كرده اند كه برخى از آن ها چندان صحیح بنظر نمى رسد، 
و همچنین به زن  .مثال برخى معتقدند كه مراد فاطمه علیهاالسالم این است كه زن نگاه شهوت آلود به مرد نكند
  .چنین نگاهى نكند
  .این گونه نگاه كردن براى زن و مرد حرام است نه این كه بهتر آن است كه چنین نگاهى نكند :در پاسخ باید گفت 
و با این بیان حدیث را چه جور معنى كنیم ، آیا مقصود فاطمه این است كه زن هرگز از خانه بیرون نرود، كه این 

بلكه با خطى مشى و سیره خود فاطمه معنى هم صحیح نیست ، زیرا نه تنها این امر امكان ندارد و عملى نیست ، 
  . زیرا عرض شد خود فاطمه علیهاالسالم رفت و آمد داشته . مخالف است
 پس منظور حضرت از این جمله چیست ؟

بنظر مى رسد كه حضرت زهرا علیهاالسالم تكیه اش بر این بوده كه زن تا مى تواند از حضور غیر ضرورى 
الطهاى نامشروع و گفت و شنودهاى غیر اخالقى پرهیز كندخود بكاهد و در صورت حضور، از اخت . 

 

 درسى دیگر از فاطمه علیهاالسالم

  

  
آورده اند كه روزى فردى نابینا از فاطمه اجازه ورود خواست ، حضرت زهرا علیهاالسالم خود را از او 

پنهان كردى در حالى كه دخترم چرا خود را از او : پنهان كرد، پیامبر كه در آن جا حاضر بودند پرسیدند 
  او تو را نمى بیند؟

درست است كه او مرا نمى بیند اما من كه او را مى بینم ، عالوه بر این كه این مرد نابینا بو : عرض كرد 
  )114. (پیامبر صلى اهللا علیه و آله فرمود من گواهى مى دهم كه تو پاره تن من هستى . را استشمام مى كند

  قیامتسیماى فاطمه در روز 
  

چهره مقدس و ملكوتى فاطمه زهرا علیهاالسالم در تاریخ اسالم آن قدر تابناك و روشن است كه چندان به 

    



آن بزرگوار شایسته است اندكى درباره ) 115(تحقیق و بررسى نیاز ندارد؛ اما با توجه به ایام شهادت 
عصومان مى رویم تا با مقام و بر این اساس به سراغ روایات نورانى م. گفتگو كنیم   فضایل حضرتش 

  . جایگاه آن حضرت در قیامت آشنا شویم 

  كیفیت برانگیخته شدن
برانگیخته شدن و رستاخیز از لحظات بسیار سخت و وحشتناك آینده بشر است ، زمانى كه معصومان 

  . همواره بدان مى اندیشیده و گاه از خوف آن بیهوش مى شدند
د و بیشتر بدین زمان مى اندیشید، فكر زنده شدن ، عریان بودن انسان ها در فاطمه علیهاالسالم نیز چنین بو

  . او را در اندوه فرو مى برد. . . قیامت ، عرضه شدن به محضر عدل الهى و
روزى پیامبر صلى اهللا علیه و آله بر فاطمه وارد شد و او را : امیر مؤ منان على علیه السالم مى فرماید 

  . اندوهناك یافت 
  چرا اندوهگینى ؟! دخترم : مود فر

  . پدر جان یاد قیامت و برهنه محشور شدن مردم در آن روز رنجم مى دهد: فاطمه علیهاالسالم پاسخ داد 
آن روز، روز بزرگى است ، اما جبرئیل از سوى خداوند برایم خبر آورد من ! آرى دخترم : پیامبر فرمود 

ابراهیم و آنگاه همسرت على بن اءبى طالب علیه السالم   سپس اولین كسى هستم كه بر انگیخته مى شوم ، 
وى هفت گنبد از نور بر فراز . پس از آن خداوند جبرئیل را همراه هفتاد هزار فرشته به سوى تو مى فرستد

  . آنگاه اسرافیل لباس هاى بهشتى برایت مى آورد و تو آن ها را مى پوشى . آرامگاهت بر قرار مى سازد
رى به نام زوقائیل مركبى از نور برایت مى آورد كه مهارش از مروارید درخشان و جهازش از فرشته دیگ

  . تو بر آن مركب سوار مى شوى و زوقائیل آن را هدایت مى كند. طال
اندكى كه رفتى ، هفتاد هزار . در این حال هفتاد هزار فرشته با پرچمهاى تسبیح پیشاپیش تو راه مى سپارند

حالى كه شادمانند و دیدارت را به یكدیگر بشارت مى دهند، به استقبالت مى شتابند، به دست حور العین در 
آن ها در طرف راستت قرار . . . هر یك از حوریان منقلى از نور است كه بوى عود از آن بر مى خیزد

عمران  گرفته همراهت حركت مى كنند هنگامى كه به همان اندازه از آرامگاهت دور شدى ، مریم دختر
همراه هفتاد هزار حور العین به استقبالت مى آید و بر تو سالم مى گوید، آن ها سمت چپ قرار مى گیرند و 

آن گاه مادرت خدیجه ، اولین زنى كه به خدا و رسول او ایمان آورد، همراه هفتاد . همراهت حركت مى كنند
آیند، وقتى به جمع انسانها نزدیك شدى ،  هزار فرشته كه پرچمهاى تكبیر در دست دارند، به استقبالت مى

  . حوا با هفتاد هزار حور العین به همراه آسیه دختر مزاحم نزدت مى آید، و با تو رهسپار مى شود

  حضور فاطمه علیهاالسالم در میان مردم
فاطمه جان ، هنگامى كه به وسط جمعیت حاضر در قیامت مى رسى ، كسى از زیر عرش پروردگار به 

چشمها را فرو پوشانید و نظرها را پایین تا افكنید : ى كه تمام مردم صدایش را بشنوند، فریاد مى زند گونه ا
  . تا صدیقه فاطمه ، دخت پیامبر صلى اهللا علیه و آله و همراهانش عبور كنند

اه نمى به تو نگ. . . پس در آن هنگام هیچ كس جز ابراهیم خلیل الرحمن و على بن ابى طالب علیه السالم و
  )116. (كنند

جابر بن عبداهللا انصارى نیز در حدیثى از پیامبر صلى اهللا علیه و آله این حضور را چنین توصیف مى كند 
 :  

روز قیامت دخترم فاطمه علیهاالسالم بر مركبى از مركبهاى بهشت وارد عرصه محشر مى شود، مهار آن 
باله اش از مشك بهشتى و چشمانش از یاقوت مركب از مروارید درخشان چهار پایش از زمرد سبز، دن

نمایان است ،   سرخ است و بر آن گنبدى از نور قرار دارد كه بیرون آن از درونش و درون آن از بیرونش 
فضاى داخل آن گنبد، انوار عفو الهى و خارج آن پرتو رحمت خدایى است ، بر فرازش تاجى از نور دیده 

  . یاقوت دارد كه همانند ستارگان درخشان ، نور مى افشاندمى شود، كه هفتاد پایه از در و 
  . در هر یك از دو سمت راست و چپ آن مركب هفتاد هزار فرشته به چشم مى خورد

نگاه خود فراسوى خویش گیرد و نظرها را : جبرئیل مهار آن را در دست دارد و با صداى بلند ندا مى كند 
  . دختر محمد صلى اهللا علیه و آله است كه عبور مى كندپایین افكنید، این فاطمه علیهاالسالم 

در این هنگام ، حتى پیامبران و انبیا و صدیقین و شهدا همگى از ادب دیده فرو مى گیرند تا فاطمه 
  )117. (علیهاالسالم عبور مى كند، و در مقابل عرش پروردگار قرار مى گیرد



  منبرى از نور براى فاطمه علیهاالسالم
  : گفتگوى با دختر گرامى اش درباره چگونگى حضور وى در عرصه قیامت ، چنین مى خوانیم در ادامه 

سپس منبرى از نور برایت بر قرار مى سازند، كه هفت پله دارد و بین هر پله اى تا پله دیگر صفتهایى از 
نبر، حور همچنین در طرف چپ و راست م. فرشتگان قرار گرفته اند، كه در دستشان پرچمهاى نور است 

آن ! اى فاطمه : العین صف مى كشند، آن گاه بر باالى منبر قرار مى گیرى ، جبرئیل مى آید و مى گوید 
  )118. . . . (چه دوست دارى از خدا بخواه 

  شكایت در دادگاه عدل الهى
. است اولین درخواست فاطمه علیهاالسالم در روز قیامت ، پس از عبور از برابر خلق شكایت از ستمگران 

  : جابر بن عبداهللا انصارى از پیامبر صلى اهللا علیه و آله چنین نقل مى كند 
هنگامى كه فاطمه علیهاالسالم در مقابل عرش پروردگار قرار مى گیرد خود را از مركب به زیر انداخته 

كن ، خدایا الهى و سیدى ، میان من و كسى كه مرا آزرده و بر من ستم روا داشته داورى : اظهار مى دارد 
  )119. (بین من و قاتل فرزندم حكم كن 

دخترم فاطمه در حالى كه پیراهن هاى : بر اساس روایتى دیگر پیامبر اكرم صلى اهللا علیه و آله فرمود 
یا : خونین در دست دارد وارد، محشر مى شود پایه اى از پایه هاى عرش را در دست مى گیرد و مى گوید 

. و بین قاتل ولدى ؛ اى خداى عادل و غالب ، بین من و قاتل فرزندم داورى كن  عدل یا جبار اءحكم بینى
قال فیحكم البنتى و رب الكعبه ؛ به خداى كعبه سوگند به شكایت دخترم رسیدگى مى شود و حكم الهى صادر 

  )120. (مى گردد

  دیدار حسن و حسین
خدایا حسن و حسین را به من : ین است دومین خواسته فاطمه علیهاالسالم در روز قیامت از خداوند چن

در این لحظه امام حسن و امام حسین به سوى فاطمه علیهاالسالم مى روند در حالى كه از رگهاى . بنمایان 
  )121. (بریده حسین علیه السالم خون فوران مى كند

هرگز : مى گوید  هنگامى كه گفته مى شود وارد بهشت شو،: پیامبر خدا صلى اهللا علیه و آله مى فرماید 
  !وارد نمى شوم تا بدانم پس از من با فرزندانم چه كرده اند

پس بدان سمت مى نگرد و فرزندانش حسین علیه السالم را . به وسط قیامت نگاه كن : به وى گفته مى شود 
  . مى نگرد كه ایستاده و سر در بدن ندارد، دخت پیامبر ناله و فریاد سر مى دهد

  )122. (ناله و فریاد بر مى آورند) دیدن این منظره با (فرشتگان نیز 
حسسین بن على علیه السالم در حالى كه سر مقدسش را در دست دارد : امام صادق علیه السالم مى فرماید 

مى آید، فاطمه علیهاالسالم با دیدن این منظره ناله اى جانسوز سر مى دهد، در این لحظه هیچ فرشته مقرب 
  )123. ( علیه و آله مرسل و بنده مؤ منى نیست مگر آن كه به حال او مى گریدو پیامبر صلى اهللا

در این موقعیت خداوند به خشم آمده به نام هبهب كه هزار سال در آن دمیده شده تا سیاه گشته و هیچ 
آسودگى در آن راه نمى یابد و هیچ اندوهى از آن جا بیرون نمى رود، دستور مى دهد كشندگان حسین بن 

. آتش به فرمان پروردگار عمل كرده ، همه آن ها را بر مى چیند. . . على علیه السالم را بر گیر و جمع كن 
)124(  

  شفاعت براى دوستان اهلبیت
سومین درخواست فاطمه علیهاالسالم در روز قیامت از پروردگار شفاعت از دوستان و پیروان اهل بیت 

  . وستان و پیروانش را مورد شفاعت قرار مى دهداست كه مورد قبول حق قرار مى گیرد و د
هنگامى كه فاطمه علیهاالسالم به در بهشت مى رسد، به پشت سرش مى : امام باقر علیه السالم مى فرماید 

  اینك دستور داده ام به بهشت بروى ، نگران چه هستى ؟! نگرد، ندا مى رسد، اى دختر حبیب 
پروردگار؛ دوست دارم در چنین روزى با پذیرش شفاعتم مقام و  اى: فاطمه علیهاالسالم جواب مى دهد 

اى دختر حبیبم برگرد و در این مردم بنگر وهر كه در قلبش دوستى تو یا : ندا مى رسد . منزلتم معلوم شود
  )125. (یكى از فرزندانت نهفته است داخل بهشت كن 

قیامت بر پیشانى هر فردى ، مؤ من یا كافر  در روز: امام باقر علیه السالم در روایتى دیگر مى فرماید 
پس به یكى از محبان اهل بیت كه گناهانش زیاد است دستور داده مى شود به جهنم برده . نوشته شده است 

شود، در آن هنگام فاطمه علیهاالسالم میان دو چشمش را مى خواند كه نوشته شده است دوست دار اهل بیت 



الهى و سیدى ؛ تو مرا فاطمه علیهاالسالم نامیدى و دوستان و فرزندانم را به : ، پس به خدا عرضه مى دارد 
  . وسیله من از آتش دور ساختى و وعده تو حق است 

ندا مى رسد؛ فاطمه علیهاالسالم راست گفتى ؛ من تو را فاطمه نامیدم ، و به وسیله تو دوستان و پیروانت و 
  . ور گردانیدم دوستان فرزندانت و پیروانشان را از آتش د
این كه مى بینى بنده ام را به دوزخ مى برند، بدین جهت بود . وعده من حق است و هرگز تخلف نمى كنم 

كه درباره اش شفاعت كنى و شفاعتت را بپذیدم تا فرشتگان ، پیامبران ، رسوالن و همه مردم از منزلت و 
  . مقامت آگاهى یابند

  )126(ى اش مؤ من نوشته شده بگیر و به بهشت ببرحال بنگر دست هر كه را كه بر پیشان

  شفاعت دوستان فاطمه علیهاالسالم از دیگران
عظمت و مقام حضرت فاطمه در روز قیامت چنان است كه خداوند به خاطر فاطمه علیهاالسالم به دوستان 

  . آن حضرت نیز مقام شفاعت مى دهد
خدا سوگند، فاطمه علیها جا با شفاعت خود در آن روز جابر؛ به : امام باقر علیه السالم به جابر فرمود 

. شیعیان و دوستان را از میان اهل محشر جدا مى سازد؛ چنان كه كبوتر دانه خوب را از بد جدا مى كند
هنگامى كه شیعیان فاطمه علیهاالسالم همراه وى به در بهشت مى رسند، خداوند در دلشان مى افكند كه به 

دوستان من اكنون كه شفاعت فاطمه علیهاالسالم را در : كه چنین كنند، ندا مى رسد  وقتى. پشت سر بنگرند
  حق شما پذیرفتم ، نگران چه هستید؟

پروردگارا؛ ما نیز دوست داریم در چنین روزى مقام و منزلت ما براى دیگران : آنان عرضه مى دارند 
  . آشكار شود

خاطر دوستى فاطمه علیهاالسالم شما را دوست داشت و نیز دوستانم برگردید و هر كه را به : ندا مى رسد 
هر كه به خاطر محبت فاطمه علیهاالسالم به شما غذا، لباس ، یا آب داده و یا غیبتى را از شما دور گردانیده 

  )127. (همراه خود وارد بهشت كنید

  به سوى بهشت
به شكایتش در دادگاه عدل الهى به  فاطمه علیهاالسالم پس از شفاعت از دوستان و فرزندانش و رسیدگى

  . فرمان خدا، با جالل و شكوه خاصى وارد بهشت مى شود
روز قیامت دخترم فاطمه علیهاالسالم در حالى كه لباس هاى : پیامبر اكرم صلى اهللا علیه و آله مى فرماید 

از مشاهده این كرامت اهدایى خداوند را كه با آب حیات آمیخته شده پوشیده ، محشور مى شود و همه مردم 
بر هزار حله بهشتى براى او با . آنگاه لباسى از لباس هاى بهشت بر وى پوشانده مى شود. تعجب مى كنند

دختر پیامبر را به بهترین شكل ممكن و كامل ترین هیبت و تمام ترین كرامت و : خط سبز نوشته شده است 
  . بیشترین بهره وارد بهشت سازید

الم را به فرمان پروردگار در كمال عظمت و شكوه ، در حالى كه پیرامونش هفتاد هزار پس فاطمه علیهاالس
  )128. (كنیز قرار گرفته ، به بهشت مى برند

  استقبال حوریان بهشتى
هنگامى كه به در بهشت مى رسى ، دوازده هزار حوریه ، كه تا : رسول خدا به فاطمه علیهاالسالم فرمود 

ته و نخواهند رفت در حالى كه مشعل هاى نورانى به دست دارند و بر شترانى از كنون به مالقات كسى نرف
نور كه جهازهایشان از طالى زرد و یاقوت سرخ و مهارهایشان از لؤ لؤ و مروارید درخشان است 

  . سوارند، به استقبالت مى شتابند
و براى شیعیانت سفره  پس وقتى داخل بهشت شدى ، بهشتیان به یكدیگر ورودت را بشارت خواهند داد

كه بر پایه هایى از نور بر قرار ساخته اند، آماده مى سازند و در حالى كه هنوز ) 129(هایى از گوهر، 
  )130. (سایر مردم گرفتار حساب رسى اند، آنان از غذاهاى بهشتى مى خورند

  اولین سخن فاطمه علیهاالسالم در بهشت
هنگامى كه فاطمه علیهاالسالم : علیه و آله چنین روایت كرده است  سلمان فارسى از پیامبر اسالم صلى اهللا

  : داخل بهشت مى شود و در آن چه خداوند برایش مهیا كرده مى بیند، این آیه را تالوت مى كند 
بسم اهللا الرحمن الرحیم الحمد هللا الذى اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور الذى اءحلنا وار المقامة من 



بدرستیكه پروردگار ما آمرزنده و پاداش . تایش و سپاس ویژه خدایى است كه اندوهمان را زدودفضله ؛ س
ما . دهنده است ، پروردگارى كه در سایه بخشش خود ما را به بهشت و اقامتگاه همیشگى مان فرود آورد

  )131. (در آن جا با رنج و ماللى روبرو نمى شویم 

  نورانى شدن بهشت از نور فاطمه
در بسیارى از كتابها، از جمله كشف ثعلبى و فضایل ابوالسعادات ، در معناى : شهراشوب مى نویسد  ابن

  )132. (این آیه ال یرون فیها شمسا و ال زمهریرا 
چنانكه بهشتیان در بهشت : آورده اند كه ابن عباس گفت . و نمى بینند در بهشت نه آفتاب و نه سرمایى را

خدایا تو در : اهل بهشت اظهار مى دارند . نند كه باغهاى بهشت را نورانى كردهستند، ناگاه نورى مى بی
ال یرون فیها شمسا و ال زمهریرا ، بهشتیان در بهشت : كتابى كه بر پیامبرت فرستادى ، فرمودى 

  . خورشیدى نخواهند دید
زى تعجب كرده خندیدند و این نور آفتاب و ماه نیست ، بلكه على و فاطمه علیهاالسالم از چی: ندا مى رسد 

  )133. (از نور آن دو، بهشت روشن گردید

  زیارت انبیا از فاطمه علیهاالسالم در بهشت
  . آنگاه كه همه انبیا و اولیاى خدا وارد بهشت شدند، آهنگ دیدار دختر پیامبر مى كنند

ند، از آدم گرفته تا سایر هرگاه اولیاى خدا در بهشت مستقر گردید: رسول خدا به فاطمه علیهاالسالم فرمود 
  )134. (انبیا همه به دیدارت مى شتابند

  عنایات خداوند به فاطمه علیهاالسالم در بهشت
  . پروردگار منان به فاطمه زهرا علیهاالسالم در بهشت عنایاتى ویژه خواهد داشت 

  : بخشى از آن عنایات چنین است 

  خانه هاى بهشتى -1
هنگامى كه مرا به معراج بردند و داخل بهشت شدم ، به قصر : له فرمود پیامبر خدا صلى اهللا علیه و آ

فاطمه علیهاالسالم رسیدم ، درون آن هفتاد قصر بود كه تمام در و دیوار و اتاقهایش از دانه هاى مروارید 
  )135. (سرخ ساخته شده ، همه آنها به یك شكل زینت داده شده بود

  ه و آلههمنشینى با پیامبر صلى اهللا علی -2
. یا على تو و دخترم فاطمه علیهاالسالم در بهشت در قصر من همنشین من هستید: پیامبر به على فرمود 

  )136. (برادران بهشتى روبروى هم مى نشینند: سپس این آیه را تالوت فرمود 

  درجه وسیله -3
  . ا لى الوسیلة ان فى الجنة درجة تدعى الوسیلة فاذا ساءلتم اهللا فاساءلو: رسول خدا فرمود 

  قالوا یا رسول اهللا من یسكن معك فیها ؟
  )137. (قال على علیه السالم و فاطمة علیهاالسالم و الحسن علیه السالم و الحسین علیه السالم 

هر گاه خواستید هنگام دعا، چیزى برایم بخواهید، مقام وسیله را از . در بهشت درجه اى به نام وسیله است 
  . شویدخداوند خواستار 

  با شما همنشین خواهند بود؟) مخصوص (یا رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله چه كسانى در این درجه : گفتند 
  . على علیه السالم ، فاطمه علیهاالسالم ، حسن علیه السالم و حسین علیه السالم : فرمود 

راه بودن او با پدر و همسر از مناقب حضرت زهرا علیهاالسالم هم: مى نویسد  26عالمه امینى در منقبت 
آن جا پایتخت عظمت حضرت حق ، تبارك و تعالى است و جز پنج تن . و فرزندانش در درجه وسیله است 

  )138. (هیچ یك از انبیا و اولیا و مرسلین و صالحان و فرشتگان مقرب كسى بدان راه نمى یابد

  سكونت در حظیرة القدس -4
مه علیهاالسالم و علیا علیه السالم و الحسن و الحسین فى حظیرة القدس ان فاط: سیوطى در مسند مى نویسد 

فى قبة بیضاء سقفها عرش الرحمن ؛ فاطمه علیهاالسالم و على علیه السالم و حسن و حسین در جایگاهى 



. بهشتى به نام حظیرة القدس در زیر گنبدى سفید به سر مى برند، كه سقف آن عرش پروردگار است 
)139(  

در قیامت جایگاه من و على علیه السالم و فاطمه علیهاالسالم و : ن پیامبر صلى اهللا علیه و آله فرمود همچنی
  )140. (پروردگار است   حسن و حسین سرایى زیر عرش 

  : مى نویسد   نویسنده خصایص فاطمه علیهاالسالم ضمن مفصل درباره حظیرة القدس 
  )141. (است  در بهشت واالترین جایگاه ها حظیرة القدس

  بخشیدن چشمه تسنیم به فاطمه علیهاالسالم -5
نظرت درباره شیعیان على بن ابى : به كعب الحبر گفتم : طبرى از همام بن ابى على چنین نقل مى كند 

  طالب چیست ؟
اى همام من اوصافشان را در كتاب خدا مى یابم ، اینان پیروان خدا و پیامبرش و یاران دین او و : گفت 

خدا آنها را براى دینش برگزید و . اینان بندگان ویژه خدا و برگزیدگان اویند. روان ولیش شمرده مى شوندپی
  . براى بهشت خویش آفرید

جایگاه شان در فردوس اعالى بهشت در خیمه اى كه از اتاقهایى از مروارید درخشان دارد زندگى مى 
  . حیق مختوم مى نوشندكنند، آنان از مقربین ابرارند و سرانجام از جام ر

رحیق مختوم چشمه اى است كه به آن تنسیم گفته مى شود و هیچ كس جز آنها از آن چشمه استفاده نخواهند 
تنسیم چشمه اى است كه خداوند آن را به فاطمه علیهاالسالم دختر پیامبر صلى اهللا علیه و آله و همسر . كرد

آب آن چشمه چنان گوارا . ستون خیمه فاطمه جارى مى شود على بن ابى طالب علیه السالم بخشید و از پاى
  )142. (است كه به سردى كافور و طعم زنجفیل و عطر مشك شباهت دارد

  فاطمه و نقل حدیث از پیامبر
  

موقعیت ممتاز حضرت زهرا علیهاالسالم این فرصت را به حضرتش داد تا معارف اسالمى را بدون 
. آن معارفى كه جز او و فرزندانش كسى دیگر به كنه و عمق آن نرسید واسطه از پدر بزرگوارش فراگیرد،

از حضرت فاطمه زهرا علیهاالسالم به روایت از پیامبر صلى اهللا علیه و آله احادیثى شامل مطالب اخالقى 
، اجتماعى ، اعتقادى ، تفسیرى ، از قبیل احترام به همسر، رعایت حقوق همسایگان و مطالبى دیگر 

فضائل على علیه السالم و شیعیان و پیروان آن حضرت ، برخى از پیشگویى ها، برخى از دعاها، پیرامون 
آرى واقعا جاى تاءسف است كه امت از این گوهر ناشناخته پس از . رسیده است . . . موقع استجابت دعا و

با عظمت به مسائل مهم  پیامبر صلى اهللا علیه و آله هیچ استفاده نكرده ، به جاى آن كه از طریق این بانوى
جامعه زنان دست یافته و درى هاى زیبا و شیرینى را نسبت به راه و روش زندگى از دو لب مباركش 

  . بشنوند، به غیر از خون دل دادن به حضرتش كار دیگرى نكردند

  فاطمه علیهاالسالم مخزن اسرار پیامبر
لسالم مطلبى را نقل كرده كه نشان مى دهد كه حارثة بن قدامه از سلمان از عمار از حضرت فاطمه علیهاا

سینه زهرا علیهاالسالم در بردارنده چه علوم و اسرارى از پدرش رسول خدا صلى اهللا علیه و آله بوده كه 
  . امیر مؤ منان علیه السالم را به حیرت در آورده بود

را از فاطمه علیهاالسالم  آیا مى خواهى چیز عجیبى: روایت شده است روزى عمار به سلمان فارسى گفت 
  برایت نقل كنم ؟

روزى على علیه السالم را دیدم كه بر فاطمه : او گفت ! اى عمار. گفتم آرى ، نقل كن : سلمان گفت 
نزدیك شو ! على جان : تا چشم فاطمه علیهاالسالم به على علیه السالم افتاد، فریاد زد . علیهاالسالم وارد شد

  . ه و آنچه خواهد شد و آنچه كه اتفاق نمى افتد تا روز قیامت برایت بگویم تا درباره آنچه كه گذشت
دیدم كه امیر مؤ منان آرام آرام به عقب برگشت و من هم با برگشتن على علیه السالم به عقب : عمار گفت 

  . آن حضرت آمد تا بر پیامبر صلى اهللا علیه و آله وارد شد. برگشتم 
همین كه در محضر پیامبر صلى اهللا علیه و آله . پیش بیا! یا اباالحسن : ه فرمود پیامبر صلى اهللا علیه و آل

  تو مرا خبر مى دهى یا من تو را خبر دهم ؟: نشست ، فرمود 
بر فاطمه : حضرت فرمود . شنیدن حدیث از شما بهتر است اى رسول خدا: على علیه السالم فرمود 

آیا نور : على علیه السالم فرمود . ن گفت و همان دم برگشتى علیهاالسالم داخل شدى و به تو چنین و چنا



  فاطمه علیهاالسالم از نور ما است ؟
. آیا نمى دانى ؟ پس على علیه السالم به سجده افتاده خدا را شكر كرد: پیامبر صلى اهللا علیه و آله فرمود 

یه و آله خارج شده و بر فاطمه پس امیر مؤ منان علیه السالم از محضر پیامبر صلى اهللا عل: عمار گفت 
گویا خدمت پدرم رفتى و آنچه : فاطمه علیهاالسالم فرمود . علیهاالسالم وارد شد و من همراهش وارد شدم 

  . را كه به تو گفته بودم ، به عرضش رساندى 
كرد در  خداوند نور مرا خلق! بدان اى اباالحسن : فاطمه علیهاالسالم فرمود . آرى ، فاطمه جان : فرمود 

حالى كه او را تسبیح مى گفت و این نور را به درختى از درختان بهشت سپرد و این درخت بر اثر نور من 
نورافشانى مى كرد تا این كه پدرم در وقت معراج ، وارد بهشت شد، خداوند همان وقت بر دل پدرم انداخت 

به مادرم سپرد كه مرا به دنیا آورد و من  این نور را  تا میوه اى از همان درخت بچیند و تناول كند، سپس 
  )143. . . . (از همان نور مى باشم 

  اهتمام فاطمه علیهاالسالم نسبت به احادیث پیامبر صلى اهللا علیه و آله
از برخورد حضرت فاطمه علیهاالسالم نسبت به حفظ و نگهدارى احادیث پیامبر صلى اهللا علیه و آله چنین 

ادیث و آثار پیامبر صلى اهللا علیه و آله بیش از هر چیز اهمیت مى داد تا جائى كه بر مى آید كه وى به اح
براى لحظاتى یكى از همان احادیث را در كنار خود ندید، سخت برآشفته و از خادمه خود خواست تا هر چه 

  . زودتر آن را پیدا نموده و حاضر سازد
اى دختر : گفت . حضور فاطمه علیهاالسالم رسید مردى به: شقیق بن سلمه از ابن مسعود نقل كرده است 

آیا از پیامبر صلى اهللا علیه و آله چیزى نزد شما مانده است كه به من مرحمت كنید، حضرت به ! رسول خدا
  . خدمتكار به جست و جوى پرداخت ولى آن را پیدا نكرد. آن جریده را بیاور: خدمتكار خود فرمود 

. واى بر تو، آن جریده نزد من با حسن و حسین برابرى مى كند: د حضرت فاطمه علیهاالسالم فرمو
و در این جریده چنین نوشته . خدمتكار پس از جست و جوى بسیار آن را در ظرف خاكروبه انداخته است 

  : بود 
لیس من المؤ منین من لم یاءمن جاره بوائقه و من كان یؤ من : حضرت محمد صلى اهللا علیه و آله فرمود 

ان اهللا تعالى .  و الیوم االخر فال یؤ ذى جاره و من كان یؤ من باهللا والیوم االخر فلیقل خیرا او یسكت باهللا
ان الحیاء من االیمان واالیمان فى . یحب الخیر الحلیم المتعفف و یبغض الفاحش العنید البزاء السائل الملحف 

ان نباشد، هر كس به خدا و روز قیامت ایمان الجنة ؛ از مؤ منین نیست كسى كه همسایه از آزار وى در ام
خداى متعال اهل خیر بردبار عفیف را دوست مى دارد و . دارد باید سخن خوب بگوید وگرنه ساكت باشد

حیا از ایمان است و صاحب ایمان در بهشت است و . زبان و سست و لجوج را دشمن مى دارد شخص بد
  )144. (فحش از زشت گفتار و زشت گفتار هم در آتش است 

  چرا از فاطمه احادیث كمى بر جاى مانده ؟
علیهم  یكى این كه ایشان نمى توانستند همانند سایر معصومین. این امر ممكن است چند جهت داشته باشد

بدین جهت احادیث نقل شده از ایشان كم مى باشد ولى این احتمال به . السالم آزادانه به نقل حدیث بپردازند
زیرا اوال راویان مرد از حضرتش روایت كرده اند و ثانیا مگر روایت فقط به . دو جهت صحیح نیست 

  . مردان منحصر بوده و زنان حق روایت نداشته اند
ظلم آشكارى است كه پس از پیامبر صلى اهللا علیه و آله به اهل بیت آن حضرت شد،  همان: علت دیگر 

بزرگترین مانع از نشر و گسترش احادیث اهل بیت علیهم السالم على الخصوص فاطمه زهرا علیهاالسالم 
نقل آن  بود تا آنجا كه آن هایى هم كه از او روایتى شنیده بودند، به خاطر ترس و وحشتى كه حاكم بود، از

  . ها خوددارى كرده ، در سینه هاى خود پنهان كردند
تا زمانى كه عمر زنده بود، ما جراءت نداشتیم یك حدیث از پیامبر صلى : ابوهریره در این رابطه مى گوید 

  )145. (اهللا علیه و آله نقل كنیم 
لى بن ابى طالب علیهما و ممكن است چون بسیارى از این احادیث در فضل اهل بیت علیهم السالم خاصه ع

السالم بوده ، آن ها را شنیده اند اما از روى دشمنى و كینه اى كه با اهل بیت و على علیهم السالم داشتند، از 
  . بیان آن احادیث خوددارى كردند

  راویان حدیث از حضرت فاطمه علیهاالسالم
عالوه بر امیرمؤ منان ، امام حسن ،  عده نسبتا زیادى از حضرت زهرا علیهاالسالم حدیث نقل كرده اند كه



  : امام حسین ، حضرت زینب و ام كلثوم افراد زیر به نقل حدیث از حضرتش پرداخته اند 
حكم - 6یحیى بن جعده  - 5عبداهللا بن مسعود -4جابر بن عبداهللا انصارى -3ابوذر غفارى -2سلمان فارسى -1

ابوسعید خدرى - 11انس بن مالك -10ربعى بن حراش -9حذیفة بن الیمان -8عمرو بن الشرید -7بن ابى نعیم 
-17سهل بن سعد انصارى  -16بشیر بن زید -15ابو هریره -14ابو ایوب انصارى - 13ابن ابى ملیكه -12

قاسم بن اءبى - 21عوانة بن الحكم -20عبداهللا بن عباس -19عباس بن عبدالمطلب -18شبیب بن ابى رافع 
اسماء بنت عمیس -26ام سلمه -25عایشه -24نب دختر ابو رافع زی-23هشام بن محمد -22سعید خدرى 

سلمى رافع و غیر از این ها كه مى توان به روایات این عده در دالئل االمامه ، بشارة المصطفى ، -27
  . امالى شیخ طوسى ، كفایه االثر، مسند فاطمه علیهاالسالم و ده ها كتاب دیگر دست یافت 

  سخنى با احمد گالیه اى از مسند نویسان و
با توجه به شمار قابل توجه راویان حدیث از حضرت زهرا علیهاالسالم این گالیه را از همه مسند نویسان 
  . به ویژه احمد بن حنبل داریم كه چرا نسبت به دختر پیامبر صلى اهللا علیه و آله آن همه بى توجهى كرده اند

جلد ششم مسند نگاهى بیفكنیم ، خواهیم دید كه وى از  اما سخنى كه با احمد داریم این است كه اگر ما به
عایشه در حدود دویست و پنجاه و سه صفحه حدیث نقل كرده ولى از حضرت فاطمه علیهاالسالم حدود یك 
صفحه و نیم كه جمعا ده حدیث مى شود نقل كرده است كه حدیث اول و دوم و هشتم به یك مضمون اشاره 

  . ه یكى را به صورت مجمل و دیگرى با تفصیل بیشترى آورده است شده ، منتهى با این تفاوت ك
حال این سؤ ال ما این است آیا عایشه تا موقع رحلت آن حضرت نزد رسول خدا صلى اهللا علیه و آله بیشتر 

مگر به قول مورخین عامه ، حضرت زهرا پنج سال پیش از هجرت . بوده یا حضرت فاطمه علیهاالسالم 
 علیه و آله به دنیا نیامده است ؟ و آیا مگر همسرى عایشه با رسول خدا صلى اهللا علیه و آله پیامبر صلى اهللا

حضرت فاطمه علیهاالسالم در كنار پدر بوده ) 146(در مدینه صورت نگرفته است ؟ حداقل هجده سال 
علیهاالسالم از سؤ ال دیگر ما این است كه آیا در این هجده سال ، سالى یك حدیث هم حضرت فاطمه . است 

پدر روایت نكرده كه حداقل هجده روایت از دوران مكه و مدینه براى فاطمه علیهاالسالم از پیامبر صلى اهللا 
علیه و آله نقل شود؟ ما اگر حضور ده ساله پیامبر صلى اهللا علیه و آله را در مدینه حساب كنیم ، حضور و 

ط فاطمه علیهاالسالم بیشتر مى باشد یا عایشه ؟ با توجه به درك محضر پیامبر اكرم صلى اهللا علیه و آله توس
این كه پیامبر صلى اهللا علیه و آله با حضرت فاطمه علیهاالسالم بیشتر همدم و همراز بوده ، حضرت فاطمه 

  علیهاالسالم مى باید بیشتر روایت داشته باشد یا عایشه ؟
مه علیهاالسالم بیشتر بوده یا با عایشه كه از هر چند آیا مالقات پیامبر صلى اهللا علیه و آله با حضرت فاط

  شب یك شب نزد او بوده است ؟
مگر پیامبر صلى اهللا علیه و آله در این مدت نه سال به خانه زهرا : از نویسنده مسند احمد باید پرسید 

ط نه یا ده روایت از علیهاالسالم رفت و آمد نداشته ؟ آیا به هنگام مالقات كامال سكوت مى كرده تا بگوئیم فق
آیا به هنگام میالد امام حسن ، امام حسین و . پدرش نقل كرده است ؟ آیا چنین چیزى باور كردنى است 

حضرت زینب كبرى ، آن حضرت جهت تبریك به خانه زهرا علیهاالسالم نرفته و چیزى بفرموده كه وى 
و  9طمه علیهاالسالم به عیادت پدر نرفته آیا به هنگام رحلت و روزهاى بیمارى ، فا. آن ها را ضبط كند

  هیچ حدیث و روایتى از او نقل نكرده ؟ آیا این ظلم آشكار از یك عالم حدیث شناس بخشودنى است ؟

  مسند است یا كتاب فضایل ؟
داریم این است كه وى مسندى براى حضرت فاطمه ) ق . هجرى 911متوفاى (اما سخنى كه با سیوطى 

ده است كه خواننده در ابتدا فكر مى كند، وى دویست و هشتاد و چهار حدیث از احادیثى علیهاالسالم جمع كر
اما بعد روشن مى شود كه چنین . را كه حضرت فاطمه علیهاالسالم نقل كرده ، در این كتاب آورده است 

خبرى نیست ، زیرا از نام گذارى خود كتاب مشخص است كه مؤ لف بین روایاتى كه حضرت فاطمه 
یهاالسالم نقل كرده و بین روایاتى كه در فضل و مقام حضرت علیهاالسالم فاطمه علیهاالسالم نقل شده ، عل

  . جمع كرده است و نام آن را مسند گذاشته است 
و از دویست و هشتاد و چهار شماره اى كه در مقابل احادیث زده شده ، فقط سى و چهار حدیث را حضرت 

كه دو حدیث از آن ها با دیگرى اشتراك در نقل دارد و با این بیان به نظر مى  فاطمه علیهاالسالم نقل كرده
زیرا چیزى كه در آن بسیار . رسد اگر نام كتاب احادیث فى فضل فاطمه علیهاالسالم مى گذاشت ، بهتر بود

یت سه ثالثا از سى و چهار حدیث یاد شده ، دو روا. كم به چشم مى خورد، مسند فاطمه علیهاالسالم است 



بار تكرار شده و هفت حدیث دو بار تكرار گشته است كه با حذف احادیث مكرر فقط بیست و چهار حدیث 
  . باقى مى ماند

و بقیه احادیث نقل شده ، جز یك حدیث كه از تیغ محقق كتاب جان سالم به در برده ، به نظر آقاى فواز احمد 
ند یا مجهول یا مرفوع یا مرسل و سرانجام براى زمرلى محقق كتاب مسند فاطمة سیوطى ، یا ضعیف هست

هر كدام عیبى تراشیده كه در نتیجه به نظر ایشان از حضرت فاطمه علیهاالسالم هیچ حدیث صحیحى از 
  . آیا بى انصافى بیش از این قابل تصور است . پدرش نرسیده است 

  گسترش فرهنگ كوثر به وسیله معصومین علیهم السالم
دست به تالش وسیع و گسترده اى زدند تا جلوى گسترش فرهنگ كوثر را : هل بیت اگر چه دشمنان ا

بگیرند و متاءسفانه در برخى زمینه ها نیز موفق گردیدند و در برخى كتاب هاى حدیثى اثر منفى خود را 
مشاهده از این رو . با جدیت تمام تا حدودى توانستند مانع گسترش این كار شوند: گذارد اما امامان معصوم 

مى كنیم كه مطالب فراوانى از زبان فاطمه علیهاالسالم به وسیله هر یك از آن ها به دست ما رسیده است و 
آن چه را كه دشمن در پى از بین بردن یا تضعیف آن ها بود، اهل بیت احیا كردند و مطالب گوناگونى از 

اطمه علیهاالسالم در زندگى نه ساله قبیل مناقب ، فضائل ، روش زندگى ، سیره و سنت و رفتار حضرت ف
اش ، برخورد و گفت و گوهاى وى با پیامبر صلى اهللا علیه و آله در بسیارى از مسائل اخالقى ، اجتماعى ، 
معنوى و ده ها موضوع دیگر را به عنوان میراث اصیل حضرت فاطمه علیهاالسالم براى آیندگان به یادگار 

ست اول شیعه فراوان به چشم مى خورد، بدین جهت باید احادیث حضرت گذاشتند كه در كتاب ها و منابع د
بهره   فاطمه علیهاالسالم را از البالى گفته هاى امامان معصوم به دست آورده و از اندیشه هاى واالیش 

  . برد

  بررسى حوادث هجوم به خانه فاطمه
  

م برخى از خدا بى خبران قرار گرفت در این كه پس از رحلت پیامبر بزرگوار اسالم خانه فاطمه مورد هجو
جاى هیچ گونه شك و تردیدى نمى باشد چرا كه به شهادت مورخان شیعه و سنى این كار صورت گرفته و 
در این راستا به فاطمه زهرا علیهاالسالم نه تنها بى احترامى و اهانت شد بلكه به تنها یادگار پیامبر آسیب 

  . هاى فراوانى وارد گردید
  : اه ما باشید تا به این واقعیت پى ببرید اینك همر

  پیشگویى پیامبر درباره فاطمه
پیامبر صلى اهللا علیه و آله این مسئله را پیش از رحلت در چند نوبت پیشگویى كرده و تاءثر عمیق خود را 

  : پیشاپیش اظهار داشته ، چنان چه صدوق به سند خود از على بن ابى طالب علیه السالم نقل مى كند 
روزى من و فاطمه و حسن و حسین در محضر پیامبر صلى اهللا علیه و آله بودیم كه یك مرتبه نگاهى به ما 

  گفتم یا رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله چرا گریه مى كنى ؟. افكنده گریه اش گرفت 
  . براى آنچه كه پس از من بر شما وارد مى شود، گریستم : فرمود 

  اهد آمد؟عرض كردم بر سر ما چه خو
گریه ام براى آن ضربتى است كه بر فرق تو خواهند زد و بر آن سیلى كه به صورت زهرا مى : فرمود 

  )147. . . (زنند
و در حدیث دیگر نقل شده كه پیامبر صلى اهللا علیه و آله هنگام احتضار سخت به گریه افتاد كه محاسن 

  . پرسیدند  علت گریه را از حضرتش . شریفش تر شد
گویا . گریه ام بر آنست كه مى بینم اشرار امتم پس از من با اهل بیت من چه بى حرمتى ها مى كنند: ود فرم

مى بینم كه به دخترم فاطمه ظلم شده در حالى كه فریاد مى زند اى پدر، اى پدر كه هیچ یك از امتم به فریاد 
  )148. . . (او نمى رسد

هرگز چنین بى حرمتى نبوده است ، زیرا فاطمه علیهاالسالم  ممكن است برخى ناآگاهان چنین فكر كنند كه
آنقدر نزد صحابه عزیز بوده كه احدى به خود چنین جرئتى نمى داده تا به ساحت مقدسش اهانتى روا داشته 

  . باشد
  : در پاسخ مى گوییم كه به چند دلیل اهانت صورت گرفته است 

علیه السالم خواستند تا ترتیب مالقات با حضرت زهرا را  اگر اهانتى نكرده بودند پس چرا از على: اوال 



  )149. (براى آن ها فراهم كرده تا از فاطمه علیهاالسالم معذرت خواهى كنند
و : اگر آزار و اذیت نداده بودند پس چرا ابوبكر در آخر عمر بیمارى مرگ ، پیوسته مى گفت : و ثانیا 

لى اهللا علیه و آله و ادخله الرجال و لو كان اغلق على حرب لیتنى لم افتش بیت فاطمه بنت رسول اهللا ص
فلیتنى تركت بیت على و ان كان اءعلن الحرب و خالصه این دو نقل تاریخى : و یا این كه مى گفت ) 150(

اى كاش به سراغ خانه على علیه السالم و فاطمه علیهاالسالم نمى رفتم و به خانه اش داخل : این است كه 
آیا اگر بى . ان را وارد نمى كردم گر چه درب آن خانه را براى جنگ بر وى من بسته بودندنشده و مرد

  حرمتى نسبت به فاطمه علیهاالسالم انجام نداده بود این گونه آشكارا و بى پرده اظهار پشیمانى مى كرد؟

  چرا به خانه فاطمه علیهاالسالم هجوم آوردند؟
لل گوناگونى داشته باشد، اما مهمترین علت و انگیزه اى كه آن ها این بى حرمتى به خانه وحى مى تواند ع

را وادار به چنین كارى كرد مسئله گرفتن بیعت از على علیه السالم بود، كه اگر این كار را نمى كردند، بسا 
  . در آینده براى خودشان ایجاد مشكل مى كرد

ه انزوا كشاندن اهل بیت از صحنه سیاست و و این مسئله به روشنى داللت دارد، اگر نگوییم هدف آنان ب
به این كه نه تنها حق ادعاى خالفت و رهبرى مسلمین را ندارد بلكه به عنوان یك . خالفت اسالمى بود

مسلمان باید با خلیفه مسلمین بیعت كند و شاید این مسئله مهمتر از اصل بیعت كردن بود، زیرا در همان 
بن عبادة و دیگران بیعت نكردند، اما نه تنها به خانه شان هجوم نشد،  زمان بسیارى از مردم همانند سعد

این جاست كه باید عده اى اعرابى و خشونت طلب و بدور از عاطفه . بلكه مورد اعتراض هم قرار نگرفتند
و اخالق اسالمى همانند مغیرة بن شعبة را پیدا كرده و از آن ها در جهت شكستن حریم اهل بیت استفاده 

  . كرد

  آغاز ماجرا
  : عمر بن ابى المقدام از پدرش از جدش نقل كرده كه گفت 

در سقیفه بنى ساعدة در طرف راست ابوبكر نشسته بودم و مردم با او بیعت مى كردند، در این جا عمر بن 
در صورتى كه على علیه السالم با تو بیعت نكند، هیچ كارى از پیش نبرده : الخطاب به او رو كرد و گفت 

  . ایم ، كسى را به سراغ على فرستاده و دستور ده تا بیاید و با تو بیعت كند
  . ابوبكر به قنفذ دستور داد تا به خانه على علیه السالم رفته و او را براى بیعت فرا خواند

: على فرمود . اءعجب خلیفة رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله : قنفذ به در خانه على علیه السالم آمده گفت 
  الءسرع ما كذبتم على رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله ما خلف رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله اءحدا غیرى ؟

چه زود بر رسول خدا : على علیه السالم فرمود . به نداى خلیفه رسول خدا صلى اهللا علیه و آله پاسخ گوى 
و آله هیچ خلیفه و جانشینى غیر از من قرار نداده پیامبر خدا صلى اهللا علیه . صلى اهللا علیه و آله دروغ گفتید

  !است 
  . قنفذ برگشته و سخن على علیه السالم را به ابوبكر گزارش داد

بیا و بیعت كن زیرا تو فردى از : ابوبكر تو را خوانده و مى گوید : ابوبكر گفت ، به نزد او رفته بگو 
  . مسلمانان هستى 

پیامبر صلى اهللا علیه و آله به من دستور داده تا پس از او از : فرمود  على علیه السالم این بار در پاسخ
  )151. . . (منزل خارج نشوم مگر كتاب خداى را جمع بنمایم 

هنگامى كه على علیه السالم به قنفذ اجازه ورود به خانه را نداد، وى به مسجد : عالمه طبرسى مى نویسد 
  . لم یاءذن لنا: برگشته ، اظهار داشت 

اگر به شما اجازه داد كه چه بهتر و اگر اجازه نداد، بدون اذن و اجازه على علیه السالم وارد : عمر گفت 
  . خانه او شوید

اجازه : بار دیگر به سوى خانه فاطمه علیهاالسالم رفته و اجازه ورود خواستند، فاطمه علیهاالسالم فریاد زد 
ه قنفذ بودند برگشتند و او هم چنان پشت در خانه فاطمه در این جا كسانى كه همرا. نمى دهم وارد شوید

فاطمه علیهاالسالم اجازه نداد، در این جا عمر به خشم آمده : علیهاالسالم ماند، آنان به نزد عمر آمده و گفتند 
ما لنا و للنساء؛ ما را با زنان چه كار است ، سپس به گروهى كه در اطرافش بودند دستور داد تا : ، گفت 

. دارى هیزم همراه خود برداشته و خود نیز مقدارى هیزم برداشته و در اطراف منزل فاطمه قرار گرفتندمق
  . و در آن منزل على علیه السالم و فاطمه علیهاالسالم و فرزندانشان بودند



ى براى بیعت با خلیفه رسول خدا صل: این جا بود كه عمر فریاد برآورد به گونه اى كه على بشنود و گفت 
  )152. . . (اهللا علیه و آله بیرون مى آیى یا خانه ات را بر تو بسوزانم 

  و این بار فاطمه سخن گفت
مردمى بدتر از : وقتى كه فاطمه صداى عمر را شنید خود به پشت درب آمده و فرمود : مورخین نوشته اند 

امر خالفت را بین خود تمام  شما سراغ ندارم ، جنازه رسول خدا را در نزد ما رها كرده ، خود رفتید و
  . كردید، و هیچ حقى را براى ما در نظر نگرفتید، گویا از سخن پیامبر در روز غدیر خبرى ندارید

سوگند به خدا در آن روز پیامبر والیت را براى على بیان داشت تا امید شما را قطع نموده و دستتان را از 
  )153. . . (خالفت كوتاه كند

یا رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله ما ذا لقینا بعدك من : د پدر را مخاطب قرار داده ، فرمود سپس با صداى بلن
ابن الخطاب و ابن ابى قحافة ؛ اى رسول خدا صلى اهللا علیه و آله چه مصیبتهایى پس از تو از سوى فرزند 

  )154. (خطاب و فرزند ابى قحافه دیدیم 
هار شكایت او از برخورد غیر منطقى و نفرت آمیز عده عرب جاهلى ناله جان سوز فاطمه علیهاالسالم و اظ

و از خدا بى خبر بسیارى از مسلمانان را به شدت متاءثر كرده و بنا بر نقل ابن قتیبة برگشتند، در حالى كه 
و برخى دیگر از شدت ترس سكوت كرده زیرا با شكستن سكوت و دفاع از ) 155(به شدت مى گریستند

  . ر دست و پاى جالدان از بین مى رفتنداهل بیت ، زی
بدین جهت جز عده اى كه خود را آماده كرده بودند، بقیه به خاطر رعب و وحشت و یا به جهات دیگر على 

  . علیه السالم را تنها گذارده و فاصله گرفته بودند
لحظه به لحظه آرى هرگز این ناله ها در دل هاى سخت تر از سنگ برخى ، كوچكترین اثرى نداشته ، و 

  . آتش كینه هاى آنان شعله ور شده و براى دست یابى به على علیه السالم گام هاى بعدى را به اجرا گذاردند

  تعداد مهاجمین
شاید این سؤ ال در ذهن بسیارى باشد كه آیا در این ماجراى تاءسف بار و غم انگیز فرد به خصوصى 

  . شته اندشركت كرده و یا عده اى در این هجوم شركت دا
اى كاش به خانه فاطمه : پاسخ مى دهیم قبال گفته شد كه ابوبكر در پایان عمر از روى پشیمانى مى گفت 

علیهاالسالم حمله نمى كردم و مردان را به داخل خانه فاطمه علیهاالسالم جهت بیعت گرفتن از على علیه 
  . م یك نفر نبوده است و این سخن گویاى این مطلب است كه مهاج. السالم نمى فرستادم 

در این جا تاریخ نگاران برخى به نام چند نفر اشاره كردند و برخى دیگر به حمله دست جمعى اشاره 
فاءتوا فى جماعة حتى هجموا الدار ؛ پس آنان به همراه : نمودند، مثال ابن واضح اخبارى مى نویسد 

  )156(. جماعتى آمده و به خانه فاطمه علیهاالسالم هجوم آوردند
. پس عمر از جاى برخاسته ، به همراه گروهى به خانه فاطمه علیهاالسالم آمد: هم چنین ابن قتیبة مى نویسد 

عمر، گروهى از طلقا و آزاد شدگان و منافقین را به همراه خود : فیض كاشانى هم آورده است كه ) 157(
  )158. . . (به منزل امیرمؤ منان آورد

این كار به تنهایى صورت نگرفته بلكه عمر به پشتیبانى عده كه : ین بر مى آید كه و از گفته هاى گذشته چن
  . همراه او بودند دست به چنین كارى زد

  : شیخ مفید رحمة اهللا نام این عده را عالوه بر قنفذ چنین بر شمرده است 
سالم موالى ابو  -7ابو عبید جراح  -6مغیرة بن شعبه  - 5خالد بن ولید  -4عثمان  -3عمر - 2ابوبكر -1

  )159. (عمر بن ابى المقدام  -8حذیفة 
ابو االءسود نام اسید بن خضیر و سلمة بن سالمة بن وقش را در شمار مهاجمین به خانه فاطمه علیهاالسالم 

  )160. (قرار داده است 
داد افزوده و در نقل دیگرى برخى نام ثابت بن قیس و عبدالرحمن بن عوف و محمد بن مسلمة را به این تع

 )161. (اند

 

 درسى دیگر از فاطمه علیهاالسالم



  

  
آورده اند كه روزى فردى نابینا از فاطمه اجازه ورود خواست ، حضرت زهرا علیهاالسالم خود را از او 

دخترم چرا خود را از او پنهان كردى در حالى كه او : پنهان كرد، پیامبر كه در آن جا حاضر بودند پرسیدند 
  و را نمى بیند؟ت

درست است كه او مرا نمى بیند اما من كه او را مى بینم ، عالوه بر این كه این مرد نابینا بو را : عرض كرد 
  )114. (پیامبر صلى اهللا علیه و آله فرمود من گواهى مى دهم كه تو پاره تن من هستى . استشمام مى كند

  سیماى فاطمه در روز قیامت
  

فاطمه زهرا علیهاالسالم در تاریخ اسالم آن قدر تابناك و روشن است كه چندان به چهره مقدس و ملكوتى 
آن بزرگوار شایسته است اندكى درباره ) 115(تحقیق و بررسى نیاز ندارد؛ اما با توجه به ایام شهادت 

و جایگاه بر این اساس به سراغ روایات نورانى معصومان مى رویم تا با مقام . گفتگو كنیم   فضایل حضرتش 
  . آن حضرت در قیامت آشنا شویم 

  كیفیت برانگیخته شدن
برانگیخته شدن و رستاخیز از لحظات بسیار سخت و وحشتناك آینده بشر است ، زمانى كه معصومان همواره 

  . بدان مى اندیشیده و گاه از خوف آن بیهوش مى شدند
یشید، فكر زنده شدن ، عریان بودن انسان ها در فاطمه علیهاالسالم نیز چنین بود و بیشتر بدین زمان مى اند

  . او را در اندوه فرو مى برد. . . قیامت ، عرضه شدن به محضر عدل الهى و
روزى پیامبر صلى اهللا علیه و آله بر فاطمه وارد شد و او را : امیر مؤ منان على علیه السالم مى فرماید 

  . اندوهناك یافت 
  ى ؟چرا اندوهگین! دخترم : فرمود 

  . پدر جان یاد قیامت و برهنه محشور شدن مردم در آن روز رنجم مى دهد: فاطمه علیهاالسالم پاسخ داد 
آن روز، روز بزرگى است ، اما جبرئیل از سوى خداوند برایم خبر آورد من ! آرى دخترم : پیامبر فرمود 

ت على بن اءبى طالب علیه السالم ابراهیم و آنگاه همسر  اولین كسى هستم كه بر انگیخته مى شوم ، سپس 
وى هفت گنبد از نور بر فراز . پس از آن خداوند جبرئیل را همراه هفتاد هزار فرشته به سوى تو مى فرستد

  . آنگاه اسرافیل لباس هاى بهشتى برایت مى آورد و تو آن ها را مى پوشى . آرامگاهت بر قرار مى سازد
نور برایت مى آورد كه مهارش از مروارید درخشان و جهازش از  فرشته دیگرى به نام زوقائیل مركبى از

  . تو بر آن مركب سوار مى شوى و زوقائیل آن را هدایت مى كند. طال
اندكى كه رفتى ، هفتاد هزار . در این حال هفتاد هزار فرشته با پرچمهاى تسبیح پیشاپیش تو راه مى سپارند

را به یكدیگر بشارت مى دهند، به استقبالت مى شتابند، به دست حور العین در حالى كه شادمانند و دیدارت 
آن ها در طرف راستت قرار . . . هر یك از حوریان منقلى از نور است كه بوى عود از آن بر مى خیزد

گرفته همراهت حركت مى كنند هنگامى كه به همان اندازه از آرامگاهت دور شدى ، مریم دختر عمران 
ر العین به استقبالت مى آید و بر تو سالم مى گوید، آن ها سمت چپ قرار مى گیرند و همراه هفتاد هزار حو

آن گاه مادرت خدیجه ، اولین زنى كه به خدا و رسول او ایمان آورد، همراه هفتاد . همراهت حركت مى كنند
نزدیك شدى ، حوا  هزار فرشته كه پرچمهاى تكبیر در دست دارند، به استقبالت مى آیند، وقتى به جمع انسانها

  . با هفتاد هزار حور العین به همراه آسیه دختر مزاحم نزدت مى آید، و با تو رهسپار مى شود

  حضور فاطمه علیهاالسالم در میان مردم
فاطمه جان ، هنگامى كه به وسط جمعیت حاضر در قیامت مى رسى ، كسى از زیر عرش پروردگار به 

چشمها را فرو پوشانید و نظرها را پایین تا افكنید : نوند، فریاد مى زند گونه اى كه تمام مردم صدایش را بش
  . تا صدیقه فاطمه ، دخت پیامبر صلى اهللا علیه و آله و همراهانش عبور كنند

به تو نگاه نمى . . . پس در آن هنگام هیچ كس جز ابراهیم خلیل الرحمن و على بن ابى طالب علیه السالم و
  )116. (كنند

  : عبداهللا انصارى نیز در حدیثى از پیامبر صلى اهللا علیه و آله این حضور را چنین توصیف مى كند  جابر بن
روز قیامت دخترم فاطمه علیهاالسالم بر مركبى از مركبهاى بهشت وارد عرصه محشر مى شود، مهار آن 

انش از یاقوت سرخ مركب از مروارید درخشان چهار پایش از زمرد سبز، دنباله اش از مشك بهشتى و چشم

    



نمایان است ، فضاى   است و بر آن گنبدى از نور قرار دارد كه بیرون آن از درونش و درون آن از بیرونش 
داخل آن گنبد، انوار عفو الهى و خارج آن پرتو رحمت خدایى است ، بر فرازش تاجى از نور دیده مى شود، 

  . ان درخشان ، نور مى افشاندكه هفتاد پایه از در و یاقوت دارد كه همانند ستارگ
  . در هر یك از دو سمت راست و چپ آن مركب هفتاد هزار فرشته به چشم مى خورد

نگاه خود فراسوى خویش گیرد و نظرها را : جبرئیل مهار آن را در دست دارد و با صداى بلند ندا مى كند 
  . آله است كه عبور مى كندپایین افكنید، این فاطمه علیهاالسالم دختر محمد صلى اهللا علیه و 

در این هنگام ، حتى پیامبران و انبیا و صدیقین و شهدا همگى از ادب دیده فرو مى گیرند تا فاطمه 
  )117. (علیهاالسالم عبور مى كند، و در مقابل عرش پروردگار قرار مى گیرد

  منبرى از نور براى فاطمه علیهاالسالم
  : باره چگونگى حضور وى در عرصه قیامت ، چنین مى خوانیم در ادامه گفتگوى با دختر گرامى اش در

سپس منبرى از نور برایت بر قرار مى سازند، كه هفت پله دارد و بین هر پله اى تا پله دیگر صفتهایى از 
همچنین در طرف چپ و راست منبر، حور . فرشتگان قرار گرفته اند، كه در دستشان پرچمهاى نور است 

آن چه ! اى فاطمه : آن گاه بر باالى منبر قرار مى گیرى ، جبرئیل مى آید و مى گوید  العین صف مى كشند،
  )118. . . . (دوست دارى از خدا بخواه 

  شكایت در دادگاه عدل الهى
. اولین درخواست فاطمه علیهاالسالم در روز قیامت ، پس از عبور از برابر خلق شكایت از ستمگران است 

  : رى از پیامبر صلى اهللا علیه و آله چنین نقل مى كند جابر بن عبداهللا انصا
هنگامى كه فاطمه علیهاالسالم در مقابل عرش پروردگار قرار مى گیرد خود را از مركب به زیر انداخته 

الهى و سیدى ، میان من و كسى كه مرا آزرده و بر من ستم روا داشته داورى كن ، خدایا : اظهار مى دارد 
  )119. (رزندم حكم كن بین من و قاتل ف

دخترم فاطمه در حالى كه پیراهن هاى : بر اساس روایتى دیگر پیامبر اكرم صلى اهللا علیه و آله فرمود 
یا : خونین در دست دارد وارد، محشر مى شود پایه اى از پایه هاى عرش را در دست مى گیرد و مى گوید 

قال . عادل و غالب ، بین من و قاتل فرزندم داورى كن  عدل یا جبار اءحكم بینى و بین قاتل ولدى ؛ اى خداى
فیحكم البنتى و رب الكعبه ؛ به خداى كعبه سوگند به شكایت دخترم رسیدگى مى شود و حكم الهى صادر مى 

  )120. (گردد

  دیدار حسن و حسین
را به من خدایا حسن و حسین : دومین خواسته فاطمه علیهاالسالم در روز قیامت از خداوند چنین است 

در این لحظه امام حسن و امام حسین به سوى فاطمه علیهاالسالم مى روند در حالى كه از رگهاى . بنمایان 
  )121. (بریده حسین علیه السالم خون فوران مى كند

هرگز وارد : هنگامى كه گفته مى شود وارد بهشت شو، مى گوید : پیامبر خدا صلى اهللا علیه و آله مى فرماید 
  !وم تا بدانم پس از من با فرزندانم چه كرده اندنمى ش

پس بدان سمت مى نگرد و فرزندانش حسین علیه السالم را . به وسط قیامت نگاه كن : به وى گفته مى شود 
  . مى نگرد كه ایستاده و سر در بدن ندارد، دخت پیامبر ناله و فریاد سر مى دهد

  )122. (یاد بر مى آورندناله و فر) با دیدن این منظره (فرشتگان نیز 
حسسین بن على علیه السالم در حالى كه سر مقدسش را در دست دارد : امام صادق علیه السالم مى فرماید 

مى آید، فاطمه علیهاالسالم با دیدن این منظره ناله اى جانسوز سر مى دهد، در این لحظه هیچ فرشته مقرب و 
  )123. (ؤ منى نیست مگر آن كه به حال او مى گریدپیامبر صلى اهللا علیه و آله مرسل و بنده م

در این موقعیت خداوند به خشم آمده به نام هبهب كه هزار سال در آن دمیده شده تا سیاه گشته و هیچ آسودگى 
در آن راه نمى یابد و هیچ اندوهى از آن جا بیرون نمى رود، دستور مى دهد كشندگان حسین بن على علیه 

  )124. (آتش به فرمان پروردگار عمل كرده ، همه آن ها را بر مى چیند. . . و جمع كن السالم را بر گیر 

  شفاعت براى دوستان اهلبیت
سومین درخواست فاطمه علیهاالسالم در روز قیامت از پروردگار شفاعت از دوستان و پیروان اهل بیت 

  . اعت قرار مى دهداست كه مورد قبول حق قرار مى گیرد و دوستان و پیروانش را مورد شف



هنگامى كه فاطمه علیهاالسالم به در بهشت مى رسد، به پشت سرش مى : امام باقر علیه السالم مى فرماید 
  اینك دستور داده ام به بهشت بروى ، نگران چه هستى ؟! نگرد، ندا مى رسد، اى دختر حبیب 

ین روزى با پذیرش شفاعتم مقام و اى پروردگار؛ دوست دارم در چن: فاطمه علیهاالسالم جواب مى دهد 
اى دختر حبیبم برگرد و در این مردم بنگر وهر كه در قلبش دوستى تو یا : ندا مى رسد . منزلتم معلوم شود

  )125. (یكى از فرزندانت نهفته است داخل بهشت كن 
مؤ من یا كافر  در روز قیامت بر پیشانى هر فردى ،: امام باقر علیه السالم در روایتى دیگر مى فرماید 

پس به یكى از محبان اهل بیت كه گناهانش زیاد است دستور داده مى شود به جهنم برده . نوشته شده است 
شود، در آن هنگام فاطمه علیهاالسالم میان دو چشمش را مى خواند كه نوشته شده است دوست دار اهل بیت ، 

علیهاالسالم نامیدى و دوستان و فرزندانم را به  الهى و سیدى ؛ تو مرا فاطمه: پس به خدا عرضه مى دارد 
  . وسیله من از آتش دور ساختى و وعده تو حق است 

ندا مى رسد؛ فاطمه علیهاالسالم راست گفتى ؛ من تو را فاطمه نامیدم ، و به وسیله تو دوستان و پیروانت و 
  . دوستان فرزندانت و پیروانشان را از آتش دور گردانیدم 

این كه مى بینى بنده ام را به دوزخ مى برند، بدین جهت بود كه . است و هرگز تخلف نمى كنم وعده من حق 
درباره اش شفاعت كنى و شفاعتت را بپذیدم تا فرشتگان ، پیامبران ، رسوالن و همه مردم از منزلت و 

  . مقامت آگاهى یابند
  )126(و به بهشت ببرحال بنگر دست هر كه را كه بر پیشانى اش مؤ من نوشته شده بگیر 

  شفاعت دوستان فاطمه علیهاالسالم از دیگران
عظمت و مقام حضرت فاطمه در روز قیامت چنان است كه خداوند به خاطر فاطمه علیهاالسالم به دوستان آن 

  . حضرت نیز مقام شفاعت مى دهد
با شفاعت خود در آن روز جابر؛ به خدا سوگند، فاطمه علیها جا : امام باقر علیه السالم به جابر فرمود 

. شیعیان و دوستان را از میان اهل محشر جدا مى سازد؛ چنان كه كبوتر دانه خوب را از بد جدا مى كند
هنگامى كه شیعیان فاطمه علیهاالسالم همراه وى به در بهشت مى رسند، خداوند در دلشان مى افكند كه به 

دوستان من اكنون كه شفاعت فاطمه علیهاالسالم را در : وقتى كه چنین كنند، ندا مى رسد . پشت سر بنگرند
  حق شما پذیرفتم ، نگران چه هستید؟

پروردگارا؛ ما نیز دوست داریم در چنین روزى مقام و منزلت ما براى دیگران : آنان عرضه مى دارند 
  . آشكار شود

م شما را دوست داشت و نیز دوستانم برگردید و هر كه را به خاطر دوستى فاطمه علیهاالسال: ندا مى رسد 
هر كه به خاطر محبت فاطمه علیهاالسالم به شما غذا، لباس ، یا آب داده و یا غیبتى را از شما دور گردانیده 

  )127. (همراه خود وارد بهشت كنید

  به سوى بهشت
لهى به فاطمه علیهاالسالم پس از شفاعت از دوستان و فرزندانش و رسیدگى به شكایتش در دادگاه عدل ا

  . فرمان خدا، با جالل و شكوه خاصى وارد بهشت مى شود
روز قیامت دخترم فاطمه علیهاالسالم در حالى كه لباس هاى : پیامبر اكرم صلى اهللا علیه و آله مى فرماید 

اهدایى خداوند را كه با آب حیات آمیخته شده پوشیده ، محشور مى شود و همه مردم از مشاهده این كرامت 
بر هزار حله بهشتى براى او با . آنگاه لباسى از لباس هاى بهشت بر وى پوشانده مى شود. ى كنندتعجب م

دختر پیامبر را به بهترین شكل ممكن و كامل ترین هیبت و تمام ترین كرامت و : خط سبز نوشته شده است 
  . بیشترین بهره وارد بهشت سازید

ر كمال عظمت و شكوه ، در حالى كه پیرامونش هفتاد هزار پس فاطمه علیهاالسالم را به فرمان پروردگار د
  )128. (كنیز قرار گرفته ، به بهشت مى برند

  استقبال حوریان بهشتى
هنگامى كه به در بهشت مى رسى ، دوازده هزار حوریه ، كه تا : رسول خدا به فاطمه علیهاالسالم فرمود 

ه مشعل هاى نورانى به دست دارند و بر شترانى از كنون به مالقات كسى نرفته و نخواهند رفت در حالى ك
نور كه جهازهایشان از طالى زرد و یاقوت سرخ و مهارهایشان از لؤ لؤ و مروارید درخشان است سوارند، 

  . به استقبالت مى شتابند



پس وقتى داخل بهشت شدى ، بهشتیان به یكدیگر ورودت را بشارت خواهند داد و براى شیعیانت سفره هایى 
كه بر پایه هایى از نور بر قرار ساخته اند، آماده مى سازند و در حالى كه هنوز سایر مردم ) 129(از گوهر، 

  )130. (گرفتار حساب رسى اند، آنان از غذاهاى بهشتى مى خورند

  اولین سخن فاطمه علیهاالسالم در بهشت
هنگامى كه فاطمه علیهاالسالم : ه است سلمان فارسى از پیامبر اسالم صلى اهللا علیه و آله چنین روایت كرد

  : داخل بهشت مى شود و در آن چه خداوند برایش مهیا كرده مى بیند، این آیه را تالوت مى كند 
بسم اهللا الرحمن الرحیم الحمد هللا الذى اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور الذى اءحلنا وار المقامة من فضله 

بدرستیكه پروردگار ما آمرزنده و پاداش دهنده . كه اندوهمان را زدود ؛ ستایش و سپاس ویژه خدایى است
ما در آن جا . است ، پروردگارى كه در سایه بخشش خود ما را به بهشت و اقامتگاه همیشگى مان فرود آورد

  )131. (با رنج و ماللى روبرو نمى شویم 

  نورانى شدن بهشت از نور فاطمه
ارى از كتابها، از جمله كشف ثعلبى و فضایل ابوالسعادات ، در معناى این در بسی: ابن شهراشوب مى نویسد 

  )132. (آیه ال یرون فیها شمسا و ال زمهریرا 
چنانكه بهشتیان در بهشت : آورده اند كه ابن عباس گفت . و نمى بینند در بهشت نه آفتاب و نه سرمایى را

خدایا تو در : اهل بهشت اظهار مى دارند . نى كردهستند، ناگاه نورى مى بینند كه باغهاى بهشت را نورا
ال یرون فیها شمسا و ال زمهریرا ، بهشتیان در بهشت خورشیدى : كتابى كه بر پیامبرت فرستادى ، فرمودى 

  . نخواهند دید
این نور آفتاب و ماه نیست ، بلكه على و فاطمه علیهاالسالم از چیزى تعجب كرده خندیدند و از : ندا مى رسد 

  )133. (نور آن دو، بهشت روشن گردید

  زیارت انبیا از فاطمه علیهاالسالم در بهشت
  . آنگاه كه همه انبیا و اولیاى خدا وارد بهشت شدند، آهنگ دیدار دختر پیامبر مى كنند

هرگاه اولیاى خدا در بهشت مستقر گردیدند، از آدم گرفته تا سایر : رسول خدا به فاطمه علیهاالسالم فرمود 
  )134. (نبیا همه به دیدارت مى شتابندا

  عنایات خداوند به فاطمه علیهاالسالم در بهشت
  . پروردگار منان به فاطمه زهرا علیهاالسالم در بهشت عنایاتى ویژه خواهد داشت 

  : بخشى از آن عنایات چنین است 

  خانه هاى بهشتى -1
ه معراج بردند و داخل بهشت شدم ، به قصر فاطمه هنگامى كه مرا ب: پیامبر خدا صلى اهللا علیه و آله فرمود 

علیهاالسالم رسیدم ، درون آن هفتاد قصر بود كه تمام در و دیوار و اتاقهایش از دانه هاى مروارید سرخ 
  )135. (ساخته شده ، همه آنها به یك شكل زینت داده شده بود

  همنشینى با پیامبر صلى اهللا علیه و آله -2
سپس . یا على تو و دخترم فاطمه علیهاالسالم در بهشت در قصر من همنشین من هستید: د پیامبر به على فرمو

  )136. (برادران بهشتى روبروى هم مى نشینند: این آیه را تالوت فرمود 

  درجه وسیله -3
  . ان فى الجنة درجة تدعى الوسیلة فاذا ساءلتم اهللا فاساءلوا لى الوسیلة : رسول خدا فرمود 

  سول اهللا من یسكن معك فیها ؟قالوا یا ر
  )137. (قال على علیه السالم و فاطمة علیهاالسالم و الحسن علیه السالم و الحسین علیه السالم 

هر گاه خواستید هنگام دعا، چیزى برایم بخواهید، مقام وسیله را از . در بهشت درجه اى به نام وسیله است 
  . خداوند خواستار شوید

  با شما همنشین خواهند بود؟) مخصوص ( صلى اهللا علیه و آله چه كسانى در این درجه یا رسول اهللا: گفتند 



  . على علیه السالم ، فاطمه علیهاالسالم ، حسن علیه السالم و حسین علیه السالم : فرمود 
و از مناقب حضرت زهرا علیهاالسالم همراه بودن او با پدر و همسر : مى نویسد  26عالمه امینى در منقبت 

آن جا پایتخت عظمت حضرت حق ، تبارك و تعالى است و جز پنج تن هیچ . فرزندانش در درجه وسیله است 
  )138. (یك از انبیا و اولیا و مرسلین و صالحان و فرشتگان مقرب كسى بدان راه نمى یابد

  سكونت در حظیرة القدس -4
السالم و الحسن و الحسین فى حظیرة القدس  ان فاطمه علیهاالسالم و علیا علیه: سیوطى در مسند مى نویسد 

فى قبة بیضاء سقفها عرش الرحمن ؛ فاطمه علیهاالسالم و على علیه السالم و حسن و حسین در جایگاهى 
  )139. (بهشتى به نام حظیرة القدس در زیر گنبدى سفید به سر مى برند، كه سقف آن عرش پروردگار است 

در قیامت جایگاه من و على علیه السالم و فاطمه علیهاالسالم و : له فرمود همچنین پیامبر صلى اهللا علیه و آ
  )140. (پروردگار است   حسن و حسین سرایى زیر عرش 

  : مى نویسد   نویسنده خصایص فاطمه علیهاالسالم ضمن مفصل درباره حظیرة القدس 
  )141. (در بهشت واالترین جایگاه ها حظیرة القدس است 

  ه تسنیم به فاطمه علیهاالسالمبخشیدن چشم -5
نظرت درباره شیعیان على بن ابى طالب : به كعب الحبر گفتم : طبرى از همام بن ابى على چنین نقل مى كند 

  چیست ؟
اى همام من اوصافشان را در كتاب خدا مى یابم ، اینان پیروان خدا و پیامبرش و یاران دین او و : گفت 

خدا آنها را براى دینش برگزید و . ینان بندگان ویژه خدا و برگزیدگان اویندا. پیروان ولیش شمرده مى شوند
  . براى بهشت خویش آفرید

جایگاه شان در فردوس اعالى بهشت در خیمه اى كه از اتاقهایى از مروارید درخشان دارد زندگى مى كنند، 
  . آنان از مقربین ابرارند و سرانجام از جام رحیق مختوم مى نوشند

مختوم چشمه اى است كه به آن تنسیم گفته مى شود و هیچ كس جز آنها از آن چشمه استفاده نخواهند رحیق 
تنسیم چشمه اى است كه خداوند آن را به فاطمه علیهاالسالم دختر پیامبر صلى اهللا علیه و آله و همسر . كرد

آب آن چشمه چنان گوارا . ودعلى بن ابى طالب علیه السالم بخشید و از پاى ستون خیمه فاطمه جارى مى ش
  )142. (است كه به سردى كافور و طعم زنجفیل و عطر مشك شباهت دارد

  فاطمه و نقل حدیث از پیامبر
  

موقعیت ممتاز حضرت زهرا علیهاالسالم این فرصت را به حضرتش داد تا معارف اسالمى را بدون واسطه 
از . دانش كسى دیگر به كنه و عمق آن نرسیداز پدر بزرگوارش فراگیرد، آن معارفى كه جز او و فرزن

حضرت فاطمه زهرا علیهاالسالم به روایت از پیامبر صلى اهللا علیه و آله احادیثى شامل مطالب اخالقى ، 
اجتماعى ، اعتقادى ، تفسیرى ، از قبیل احترام به همسر، رعایت حقوق همسایگان و مطالبى دیگر پیرامون 

عیان و پیروان آن حضرت ، برخى از پیشگویى ها، برخى از دعاها، موقع فضائل على علیه السالم و شی
آرى واقعا جاى تاءسف است كه امت از این گوهر ناشناخته پس از پیامبر . رسیده است . . . استجابت دعا و

ه صلى اهللا علیه و آله هیچ استفاده نكرده ، به جاى آن كه از طریق این بانوى با عظمت به مسائل مهم جامع
زنان دست یافته و درى هاى زیبا و شیرینى را نسبت به راه و روش زندگى از دو لب مباركش بشنوند، به 

  . غیر از خون دل دادن به حضرتش كار دیگرى نكردند

  فاطمه علیهاالسالم مخزن اسرار پیامبر
نشان مى دهد كه  حارثة بن قدامه از سلمان از عمار از حضرت فاطمه علیهاالسالم مطلبى را نقل كرده كه

سینه زهرا علیهاالسالم در بردارنده چه علوم و اسرارى از پدرش رسول خدا صلى اهللا علیه و آله بوده كه 
  . امیر مؤ منان علیه السالم را به حیرت در آورده بود

آیا مى خواهى چیز عجیبى را از فاطمه علیهاالسالم : روایت شده است روزى عمار به سلمان فارسى گفت 
  رایت نقل كنم ؟ب

روزى على علیه السالم را دیدم كه بر فاطمه : او گفت ! اى عمار. گفتم آرى ، نقل كن : سلمان گفت 
نزدیك شو ! على جان : تا چشم فاطمه علیهاالسالم به على علیه السالم افتاد، فریاد زد . علیهاالسالم وارد شد



  . ه اتفاق نمى افتد تا روز قیامت برایت بگویم تا درباره آنچه كه گذشته و آنچه خواهد شد و آنچه ك
دیدم كه امیر مؤ منان آرام آرام به عقب برگشت و من هم با برگشتن على علیه السالم به عقب : عمار گفت 

  . آن حضرت آمد تا بر پیامبر صلى اهللا علیه و آله وارد شد. برگشتم 
همین كه در محضر پیامبر صلى اهللا علیه و آله . ش بیاپی! یا اباالحسن : پیامبر صلى اهللا علیه و آله فرمود 

  تو مرا خبر مى دهى یا من تو را خبر دهم ؟: نشست ، فرمود 
بر فاطمه : حضرت فرمود . شنیدن حدیث از شما بهتر است اى رسول خدا: على علیه السالم فرمود 

آیا نور : لى علیه السالم فرمود ع. علیهاالسالم داخل شدى و به تو چنین و چنان گفت و همان دم برگشتى 
  فاطمه علیهاالسالم از نور ما است ؟

. آیا نمى دانى ؟ پس على علیه السالم به سجده افتاده خدا را شكر كرد: پیامبر صلى اهللا علیه و آله فرمود 
مه پس امیر مؤ منان علیه السالم از محضر پیامبر صلى اهللا علیه و آله خارج شده و بر فاط: عمار گفت 

گویا خدمت پدرم رفتى و آنچه را : فاطمه علیهاالسالم فرمود . علیهاالسالم وارد شد و من همراهش وارد شدم 
  . كه به تو گفته بودم ، به عرضش رساندى 

خداوند نور مرا خلق كرد در ! بدان اى اباالحسن : فاطمه علیهاالسالم فرمود . آرى ، فاطمه جان : فرمود 
ح مى گفت و این نور را به درختى از درختان بهشت سپرد و این درخت بر اثر نور من حالى كه او را تسبی

نورافشانى مى كرد تا این كه پدرم در وقت معراج ، وارد بهشت شد، خداوند همان وقت بر دل پدرم انداخت 
نیا آورد و من از این نور را به مادرم سپرد كه مرا به د  تا میوه اى از همان درخت بچیند و تناول كند، سپس 

  )143. . . . (همان نور مى باشم 

  اهتمام فاطمه علیهاالسالم نسبت به احادیث پیامبر صلى اهللا علیه و آله
از برخورد حضرت فاطمه علیهاالسالم نسبت به حفظ و نگهدارى احادیث پیامبر صلى اهللا علیه و آله چنین بر 

 علیه و آله بیش از هر چیز اهمیت مى داد تا جائى كه براى مى آید كه وى به احادیث و آثار پیامبر صلى اهللا
لحظاتى یكى از همان احادیث را در كنار خود ندید، سخت برآشفته و از خادمه خود خواست تا هر چه زودتر 

  . آن را پیدا نموده و حاضر سازد
اى دختر : گفت . یدمردى به حضور فاطمه علیهاالسالم رس: شقیق بن سلمه از ابن مسعود نقل كرده است 

آیا از پیامبر صلى اهللا علیه و آله چیزى نزد شما مانده است كه به من مرحمت كنید، حضرت به ! رسول خدا
  . خدمتكار به جست و جوى پرداخت ولى آن را پیدا نكرد. آن جریده را بیاور: خدمتكار خود فرمود 

خدمتكار . د من با حسن و حسین برابرى مى كندواى بر تو، آن جریده نز: حضرت فاطمه علیهاالسالم فرمود 
  : و در این جریده چنین نوشته بود . پس از جست و جوى بسیار آن را در ظرف خاكروبه انداخته است 

لیس من المؤ منین من لم یاءمن جاره بوائقه و من كان یؤ من باهللا : حضرت محمد صلى اهللا علیه و آله فرمود 
ان اهللا تعالى یحب . جاره و من كان یؤ من باهللا والیوم االخر فلیقل خیرا او یسكت و الیوم االخر فال یؤ ذى 

ان الحیاء من االیمان واالیمان فى الجنة ؛ . الخیر الحلیم المتعفف و یبغض الفاحش العنید البزاء السائل الملحف 
وز قیامت ایمان دارد باید از مؤ منین نیست كسى كه همسایه از آزار وى در امان نباشد، هر كس به خدا و ر

خداى متعال اهل خیر بردبار عفیف را دوست مى دارد و شخص بد . سخن خوب بگوید وگرنه ساكت باشد
حیا از ایمان است و صاحب ایمان در بهشت است و فحش از . زبان و سست و لجوج را دشمن مى دارد

  )144. (زشت گفتار و زشت گفتار هم در آتش است 

  حادیث كمى بر جاى مانده ؟چرا از فاطمه ا
یكى این كه ایشان نمى توانستند همانند سایر معصومین علیهم . این امر ممكن است چند جهت داشته باشد

بدین جهت احادیث نقل شده از ایشان كم مى باشد ولى این احتمال به دو . السالم آزادانه به نقل حدیث بپردازند
از حضرتش روایت كرده اند و ثانیا مگر روایت فقط به مردان  زیرا اوال راویان مرد. جهت صحیح نیست 

  . منحصر بوده و زنان حق روایت نداشته اند
همان ظلم آشكارى است كه پس از پیامبر صلى اهللا علیه و آله به اهل بیت آن حضرت شد، : علت دیگر 

طمه زهرا علیهاالسالم بود بزرگترین مانع از نشر و گسترش احادیث اهل بیت علیهم السالم على الخصوص فا
تا آنجا كه آن هایى هم كه از او روایتى شنیده بودند، به خاطر ترس و وحشتى كه حاكم بود، از نقل آن ها 

  . خوددارى كرده ، در سینه هاى خود پنهان كردند
مبر صلى تا زمانى كه عمر زنده بود، ما جراءت نداشتیم یك حدیث از پیا: ابوهریره در این رابطه مى گوید 



  )145. (اهللا علیه و آله نقل كنیم 
و ممكن است چون بسیارى از این احادیث در فضل اهل بیت علیهم السالم خاصه على بن ابى طالب علیهما 
السالم بوده ، آن ها را شنیده اند اما از روى دشمنى و كینه اى كه با اهل بیت و على علیهم السالم داشتند، از 

  . ارى كردندبیان آن احادیث خودد

  راویان حدیث از حضرت فاطمه علیهاالسالم
عده نسبتا زیادى از حضرت زهرا علیهاالسالم حدیث نقل كرده اند كه عالوه بر امیرمؤ منان ، امام حسن ، 

  : امام حسین ، حضرت زینب و ام كلثوم افراد زیر به نقل حدیث از حضرتش پرداخته اند 
حكم - 6یحیى بن جعده  - 5عبداهللا بن مسعود -4ابر بن عبداهللا انصارى ج-3ابوذر غفارى -2سلمان فارسى -1

ابوسعید خدرى - 11انس بن مالك -10ربعى بن حراش -9حذیفة بن الیمان -8عمرو بن الشرید -7بن ابى نعیم 
-17سهل بن سعد انصارى  -16بشیر بن زید -15ابو هریره -14ابو ایوب انصارى - 13ابن ابى ملیكه -12

قاسم بن اءبى سعید - 21عوانة بن الحكم -20عبداهللا بن عباس -19عباس بن عبدالمطلب -18رافع  شبیب بن ابى
سلمى -27اسماء بنت عمیس -26ام سلمه -25عایشه -24زینب دختر ابو رافع -23هشام بن محمد - 22خدرى 

، امالى شیخ  رافع و غیر از این ها كه مى توان به روایات این عده در دالئل االمامه ، بشارة المصطفى
  . طوسى ، كفایه االثر، مسند فاطمه علیهاالسالم و ده ها كتاب دیگر دست یافت 

  گالیه اى از مسند نویسان و سخنى با احمد
با توجه به شمار قابل توجه راویان حدیث از حضرت زهرا علیهاالسالم این گالیه را از همه مسند نویسان به 

  . بت به دختر پیامبر صلى اهللا علیه و آله آن همه بى توجهى كرده اندویژه احمد بن حنبل داریم كه چرا نس
اما سخنى كه با احمد داریم این است كه اگر ما به جلد ششم مسند نگاهى بیفكنیم ، خواهیم دید كه وى از 

عایشه در حدود دویست و پنجاه و سه صفحه حدیث نقل كرده ولى از حضرت فاطمه علیهاالسالم حدود یك 
و نیم كه جمعا ده حدیث مى شود نقل كرده است كه حدیث اول و دوم و هشتم به یك مضمون اشاره صفحه 

  . شده ، منتهى با این تفاوت كه یكى را به صورت مجمل و دیگرى با تفصیل بیشترى آورده است 
له بیشتر حال این سؤ ال ما این است آیا عایشه تا موقع رحلت آن حضرت نزد رسول خدا صلى اهللا علیه و آ

مگر به قول مورخین عامه ، حضرت زهرا پنج سال پیش از هجرت . بوده یا حضرت فاطمه علیهاالسالم 
پیامبر صلى اهللا علیه و آله به دنیا نیامده است ؟ و آیا مگر همسرى عایشه با رسول خدا صلى اهللا علیه و آله 

ه علیهاالسالم در كنار پدر بوده است حضرت فاطم) 146(در مدینه صورت نگرفته است ؟ حداقل هجده سال 
سؤ ال دیگر ما این است كه آیا در این هجده سال ، سالى یك حدیث هم حضرت فاطمه علیهاالسالم از پدر . 

روایت نكرده كه حداقل هجده روایت از دوران مكه و مدینه براى فاطمه علیهاالسالم از پیامبر صلى اهللا علیه 
ده ساله پیامبر صلى اهللا علیه و آله را در مدینه حساب كنیم ، حضور و درك  و آله نقل شود؟ ما اگر حضور

محضر پیامبر اكرم صلى اهللا علیه و آله توسط فاطمه علیهاالسالم بیشتر مى باشد یا عایشه ؟ با توجه به این كه 
ت فاطمه پیامبر صلى اهللا علیه و آله با حضرت فاطمه علیهاالسالم بیشتر همدم و همراز بوده ، حضر

  علیهاالسالم مى باید بیشتر روایت داشته باشد یا عایشه ؟
آیا مالقات پیامبر صلى اهللا علیه و آله با حضرت فاطمه علیهاالسالم بیشتر بوده یا با عایشه كه از هر چند شب 

  یك شب نزد او بوده است ؟
این مدت نه سال به خانه زهرا  مگر پیامبر صلى اهللا علیه و آله در: از نویسنده مسند احمد باید پرسید 

علیهاالسالم رفت و آمد نداشته ؟ آیا به هنگام مالقات كامال سكوت مى كرده تا بگوئیم فقط نه یا ده روایت از 
آیا به هنگام میالد امام حسن ، امام حسین و . پدرش نقل كرده است ؟ آیا چنین چیزى باور كردنى است 

یك به خانه زهرا علیهاالسالم نرفته و چیزى بفرموده كه وى آن حضرت زینب كبرى ، آن حضرت جهت تبر
و هیچ  9آیا به هنگام رحلت و روزهاى بیمارى ، فاطمه علیهاالسالم به عیادت پدر نرفته . ها را ضبط كند

  حدیث و روایتى از او نقل نكرده ؟ آیا این ظلم آشكار از یك عالم حدیث شناس بخشودنى است ؟

  فضایل ؟مسند است یا كتاب 
داریم این است كه وى مسندى براى حضرت فاطمه ) ق . هجرى 911متوفاى (اما سخنى كه با سیوطى 

علیهاالسالم جمع كرده است كه خواننده در ابتدا فكر مى كند، وى دویست و هشتاد و چهار حدیث از احادیثى 
ا بعد روشن مى شود كه چنین ام. را كه حضرت فاطمه علیهاالسالم نقل كرده ، در این كتاب آورده است 

خبرى نیست ، زیرا از نام گذارى خود كتاب مشخص است كه مؤ لف بین روایاتى كه حضرت فاطمه 



علیهاالسالم نقل كرده و بین روایاتى كه در فضل و مقام حضرت علیهاالسالم فاطمه علیهاالسالم نقل شده ، 
  . جمع كرده است و نام آن را مسند گذاشته است 

ویست و هشتاد و چهار شماره اى كه در مقابل احادیث زده شده ، فقط سى و چهار حدیث را حضرت و از د
فاطمه علیهاالسالم نقل كرده كه دو حدیث از آن ها با دیگرى اشتراك در نقل دارد و با این بیان به نظر مى 

را چیزى كه در آن بسیار كم زی. رسد اگر نام كتاب احادیث فى فضل فاطمه علیهاالسالم مى گذاشت ، بهتر بود
ثالثا از سى و چهار حدیث یاد شده ، دو روایت سه بار . به چشم مى خورد، مسند فاطمه علیهاالسالم است 

تكرار شده و هفت حدیث دو بار تكرار گشته است كه با حذف احادیث مكرر فقط بیست و چهار حدیث باقى 
  . مى ماند

كه از تیغ محقق كتاب جان سالم به در برده ، به نظر آقاى فواز احمد  و بقیه احادیث نقل شده ، جز یك حدیث
زمرلى محقق كتاب مسند فاطمة سیوطى ، یا ضعیف هستند یا مجهول یا مرفوع یا مرسل و سرانجام براى هر 

كدام عیبى تراشیده كه در نتیجه به نظر ایشان از حضرت فاطمه علیهاالسالم هیچ حدیث صحیحى از پدرش 
  . آیا بى انصافى بیش از این قابل تصور است . است  نرسیده

  گسترش فرهنگ كوثر به وسیله معصومین علیهم السالم
دست به تالش وسیع و گسترده اى زدند تا جلوى گسترش فرهنگ كوثر را بگیرند : اگر چه دشمنان اهل بیت 

یثى اثر منفى خود را گذارد اما و متاءسفانه در برخى زمینه ها نیز موفق گردیدند و در برخى كتاب هاى حد
از این رو مشاهده مى كنیم كه . با جدیت تمام تا حدودى توانستند مانع گسترش این كار شوند: امامان معصوم 

مطالب فراوانى از زبان فاطمه علیهاالسالم به وسیله هر یك از آن ها به دست ما رسیده است و آن چه را كه 
یف آن ها بود، اهل بیت احیا كردند و مطالب گوناگونى از قبیل مناقب ، دشمن در پى از بین بردن یا تضع

فضائل ، روش زندگى ، سیره و سنت و رفتار حضرت فاطمه علیهاالسالم در زندگى نه ساله اش ، برخورد 
و گفت و گوهاى وى با پیامبر صلى اهللا علیه و آله در بسیارى از مسائل اخالقى ، اجتماعى ، معنوى و ده ها 
موضوع دیگر را به عنوان میراث اصیل حضرت فاطمه علیهاالسالم براى آیندگان به یادگار گذاشتند كه در 

كتاب ها و منابع دست اول شیعه فراوان به چشم مى خورد، بدین جهت باید احادیث حضرت فاطمه 
  . بهره برد  الیش علیهاالسالم را از البالى گفته هاى امامان معصوم به دست آورده و از اندیشه هاى وا

  بررسى حوادث هجوم به خانه فاطمه
  

در این كه پس از رحلت پیامبر بزرگوار اسالم خانه فاطمه مورد هجوم برخى از خدا بى خبران قرار گرفت 
جاى هیچ گونه شك و تردیدى نمى باشد چرا كه به شهادت مورخان شیعه و سنى این كار صورت گرفته و در 

هرا علیهاالسالم نه تنها بى احترامى و اهانت شد بلكه به تنها یادگار پیامبر آسیب هاى این راستا به فاطمه ز
  . فراوانى وارد گردید

  : اینك همراه ما باشید تا به این واقعیت پى ببرید 

  پیشگویى پیامبر درباره فاطمه
و تاءثر عمیق خود را  پیامبر صلى اهللا علیه و آله این مسئله را پیش از رحلت در چند نوبت پیشگویى كرده

  : پیشاپیش اظهار داشته ، چنان چه صدوق به سند خود از على بن ابى طالب علیه السالم نقل مى كند 
روزى من و فاطمه و حسن و حسین در محضر پیامبر صلى اهللا علیه و آله بودیم كه یك مرتبه نگاهى به ما 

  لیه و آله چرا گریه مى كنى ؟گفتم یا رسول اهللا صلى اهللا ع. افكنده گریه اش گرفت 
  . براى آنچه كه پس از من بر شما وارد مى شود، گریستم : فرمود 

  عرض كردم بر سر ما چه خواهد آمد؟
گریه ام براى آن ضربتى است كه بر فرق تو خواهند زد و بر آن سیلى كه به صورت زهرا مى : فرمود 

  )147. . . (زنند
ر صلى اهللا علیه و آله هنگام احتضار سخت به گریه افتاد كه محاسن و در حدیث دیگر نقل شده كه پیامب

  . پرسیدند  علت گریه را از حضرتش . شریفش تر شد
گویا . گریه ام بر آنست كه مى بینم اشرار امتم پس از من با اهل بیت من چه بى حرمتى ها مى كنند: فرمود 

مى زند اى پدر، اى پدر كه هیچ یك از امتم به فریاد  مى بینم كه به دخترم فاطمه ظلم شده در حالى كه فریاد
  )148. . . (او نمى رسد



ممكن است برخى ناآگاهان چنین فكر كنند كه هرگز چنین بى حرمتى نبوده است ، زیرا فاطمه علیهاالسالم 
اشته آنقدر نزد صحابه عزیز بوده كه احدى به خود چنین جرئتى نمى داده تا به ساحت مقدسش اهانتى روا د

  . باشد
  : در پاسخ مى گوییم كه به چند دلیل اهانت صورت گرفته است 

اگر اهانتى نكرده بودند پس چرا از على علیه السالم خواستند تا ترتیب مالقات با حضرت زهرا را : اوال 
  )149. (براى آن ها فراهم كرده تا از فاطمه علیهاالسالم معذرت خواهى كنند

و لیتنى : ذیت نداده بودند پس چرا ابوبكر در آخر عمر بیمارى مرگ ، پیوسته مى گفت اگر آزار و ا: و ثانیا 
و یا ) 150(لم افتش بیت فاطمه بنت رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و ادخله الرجال و لو كان اغلق على حرب 

: ریخى این است كه فلیتنى تركت بیت على و ان كان اءعلن الحرب و خالصه این دو نقل تا: این كه مى گفت 
اى كاش به سراغ خانه على علیه السالم و فاطمه علیهاالسالم نمى رفتم و به خانه اش داخل نشده و مردان را 

آیا اگر بى حرمتى نسبت به . وارد نمى كردم گر چه درب آن خانه را براى جنگ بر وى من بسته بودند
  و بى پرده اظهار پشیمانى مى كرد؟ فاطمه علیهاالسالم انجام نداده بود این گونه آشكارا

  چرا به خانه فاطمه علیهاالسالم هجوم آوردند؟
این بى حرمتى به خانه وحى مى تواند علل گوناگونى داشته باشد، اما مهمترین علت و انگیزه اى كه آن ها را 

نمى كردند، بسا در  وادار به چنین كارى كرد مسئله گرفتن بیعت از على علیه السالم بود، كه اگر این كار را
  . آینده براى خودشان ایجاد مشكل مى كرد

و این مسئله به روشنى داللت دارد، اگر نگوییم هدف آنان به انزوا كشاندن اهل بیت از صحنه سیاست و 
به این كه نه تنها حق ادعاى خالفت و رهبرى مسلمین را ندارد بلكه به عنوان یك . خالفت اسالمى بود

خلیفه مسلمین بیعت كند و شاید این مسئله مهمتر از اصل بیعت كردن بود، زیرا در همان زمان  مسلمان باید با
بسیارى از مردم همانند سعد بن عبادة و دیگران بیعت نكردند، اما نه تنها به خانه شان هجوم نشد، بلكه مورد 

بدور از عاطفه و اخالق این جاست كه باید عده اى اعرابى و خشونت طلب و . اعتراض هم قرار نگرفتند
  . اسالمى همانند مغیرة بن شعبة را پیدا كرده و از آن ها در جهت شكستن حریم اهل بیت استفاده كرد

  آغاز ماجرا
  : عمر بن ابى المقدام از پدرش از جدش نقل كرده كه گفت 

ر این جا عمر بن در سقیفه بنى ساعدة در طرف راست ابوبكر نشسته بودم و مردم با او بیعت مى كردند، د
در صورتى كه على علیه السالم با تو بیعت نكند، هیچ كارى از پیش نبرده ایم : الخطاب به او رو كرد و گفت 

  . ، كسى را به سراغ على فرستاده و دستور ده تا بیاید و با تو بیعت كند
  . ت فرا خواندابوبكر به قنفذ دستور داد تا به خانه على علیه السالم رفته و او را براى بیع

: على فرمود . اءعجب خلیفة رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله : قنفذ به در خانه على علیه السالم آمده گفت 
  الءسرع ما كذبتم على رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله ما خلف رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله اءحدا غیرى ؟

چه زود بر رسول خدا : على علیه السالم فرمود . پاسخ گوى به نداى خلیفه رسول خدا صلى اهللا علیه و آله 
پیامبر خدا صلى اهللا علیه و آله هیچ خلیفه و جانشینى غیر از من قرار نداده . صلى اهللا علیه و آله دروغ گفتید

  !است 
  . قنفذ برگشته و سخن على علیه السالم را به ابوبكر گزارش داد

بیا و بیعت كن زیرا تو فردى از : ابوبكر تو را خوانده و مى گوید  :ابوبكر گفت ، به نزد او رفته بگو 
  . مسلمانان هستى 

پیامبر صلى اهللا علیه و آله به من دستور داده تا پس از او از منزل : على علیه السالم این بار در پاسخ فرمود 
  )151. . . (خارج نشوم مگر كتاب خداى را جمع بنمایم 

هنگامى كه على علیه السالم به قنفذ اجازه ورود به خانه را نداد، وى به مسجد  :عالمه طبرسى مى نویسد 
  . لم یاءذن لنا: برگشته ، اظهار داشت 

اگر به شما اجازه داد كه چه بهتر و اگر اجازه نداد، بدون اذن و اجازه على علیه السالم وارد : عمر گفت 
  . خانه او شوید

اجازه : السالم رفته و اجازه ورود خواستند، فاطمه علیهاالسالم فریاد زد بار دیگر به سوى خانه فاطمه علیها
در این جا كسانى كه همراه قنفذ بودند برگشتند و او هم چنان پشت در خانه فاطمه . نمى دهم وارد شوید



به خشم آمده ، فاطمه علیهاالسالم اجازه نداد، در این جا عمر : علیهاالسالم ماند، آنان به نزد عمر آمده و گفتند 
ما لنا و للنساء؛ ما را با زنان چه كار است ، سپس به گروهى كه در اطرافش بودند دستور داد تا : گفت 

و . مقدارى هیزم همراه خود برداشته و خود نیز مقدارى هیزم برداشته و در اطراف منزل فاطمه قرار گرفتند
  . رزندانشان بودنددر آن منزل على علیه السالم و فاطمه علیهاالسالم و ف

براى بیعت با خلیفه رسول خدا صلى اهللا : این جا بود كه عمر فریاد برآورد به گونه اى كه على بشنود و گفت 
  )152. . . (علیه و آله بیرون مى آیى یا خانه ات را بر تو بسوزانم 

  و این بار فاطمه سخن گفت
مردمى بدتر از : خود به پشت درب آمده و فرمود وقتى كه فاطمه صداى عمر را شنید : مورخین نوشته اند 

شما سراغ ندارم ، جنازه رسول خدا را در نزد ما رها كرده ، خود رفتید و امر خالفت را بین خود تمام 
  . كردید، و هیچ حقى را براى ما در نظر نگرفتید، گویا از سخن پیامبر در روز غدیر خبرى ندارید

والیت را براى على بیان داشت تا امید شما را قطع نموده و دستتان را از  سوگند به خدا در آن روز پیامبر
  )153. . . (خالفت كوتاه كند

یا رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله ما ذا لقینا بعدك من : سپس با صداى بلند پدر را مخاطب قرار داده ، فرمود 
آله چه مصیبتهایى پس از تو از سوى فرزند ابن الخطاب و ابن ابى قحافة ؛ اى رسول خدا صلى اهللا علیه و 

  )154. (خطاب و فرزند ابى قحافه دیدیم 
ناله جان سوز فاطمه علیهاالسالم و اظهار شكایت او از برخورد غیر منطقى و نفرت آمیز عده عرب جاهلى 

د، در حالى كه به و از خدا بى خبر بسیارى از مسلمانان را به شدت متاءثر كرده و بنا بر نقل ابن قتیبة برگشتن
و برخى دیگر از شدت ترس سكوت كرده زیرا با شكستن سكوت و دفاع از اهل ) 155(شدت مى گریستند

  . بیت ، زیر دست و پاى جالدان از بین مى رفتند
بدین جهت جز عده اى كه خود را آماده كرده بودند، بقیه به خاطر رعب و وحشت و یا به جهات دیگر على 

  . تنها گذارده و فاصله گرفته بودندعلیه السالم را 
آرى هرگز این ناله ها در دل هاى سخت تر از سنگ برخى ، كوچكترین اثرى نداشته ، و لحظه به لحظه 
  . آتش كینه هاى آنان شعله ور شده و براى دست یابى به على علیه السالم گام هاى بعدى را به اجرا گذاردند

  تعداد مهاجمین
هن بسیارى باشد كه آیا در این ماجراى تاءسف بار و غم انگیز فرد به خصوصى شركت شاید این سؤ ال در ذ

  . كرده و یا عده اى در این هجوم شركت داشته اند
اى كاش به خانه فاطمه : پاسخ مى دهیم قبال گفته شد كه ابوبكر در پایان عمر از روى پشیمانى مى گفت 

اخل خانه فاطمه علیهاالسالم جهت بیعت گرفتن از على علیه علیهاالسالم حمله نمى كردم و مردان را به د
  . و این سخن گویاى این مطلب است كه مهاجم یك نفر نبوده است . السالم نمى فرستادم 

در این جا تاریخ نگاران برخى به نام چند نفر اشاره كردند و برخى دیگر به حمله دست جمعى اشاره نمودند، 
فاءتوا فى جماعة حتى هجموا الدار ؛ پس آنان به همراه جماعتى آمده و : ویسد مثال ابن واضح اخبارى مى ن

  )156. (به خانه فاطمه علیهاالسالم هجوم آوردند
. پس عمر از جاى برخاسته ، به همراه گروهى به خانه فاطمه علیهاالسالم آمد: هم چنین ابن قتیبة مى نویسد 

گروهى از طلقا و آزاد شدگان و منافقین را به همراه خود به عمر، : فیض كاشانى هم آورده است كه ) 157(
  )158. . . (منزل امیرمؤ منان آورد

این كار به تنهایى صورت نگرفته بلكه عمر به پشتیبانى عده كه : و از گفته هاى گذشته چنین بر مى آید كه 
  . همراه او بودند دست به چنین كارى زد

  : ا عالوه بر قنفذ چنین بر شمرده است شیخ مفید رحمة اهللا نام این عده ر
سالم موالى ابو حذیفة  -7ابو عبید جراح  -6مغیرة بن شعبه  - 5خالد بن ولید  -4عثمان  -3عمر - 2ابوبكر -1
  )159. (عمر بن ابى المقدام  -8

لسالم ابو االءسود نام اسید بن خضیر و سلمة بن سالمة بن وقش را در شمار مهاجمین به خانه فاطمه علیهاا
  )160. (قرار داده است 

و در نقل دیگرى برخى نام ثابت بن قیس و عبدالرحمن بن عوف و محمد بن مسلمة را به این تعداد افزوده 
 )161. (اند



 

 

    آیا درب خانه فاطمه علیهاالسالم را سوزاندند
تاریخى دارند، اما غافل از این كه برخى با انكار مسئله احراق درب خانه فاطمه علیهاالسالم سعى در محو حقایق 

  . مسئله سوزاندن درب خانه عالوه بر منابع شیعه در كتابهاى اهل سنت نیز اشاره شده است
و الذى نفس عمر بیده اءتخرجن اءو الءحرقنها على من فیها فقیل له یا  :فدعا بالحطب و قال  : ابن قتیبة مى نویسد

فقال ابا حفض ان فیها فاطمه علیهاالسالم  قسم به آن كسى كه  :و ان ؛ پس عمر دستور داد تا هیزم بیاورند و گفت  :
اى پدر حفص در  : جان عمر در دست اوست بیرون مى آیید یا خانه را با آن كه در او هست بسوزانم ، به او گفتند
162. (گرچه او هم باشد :گفت  ! این خانه فاطمه علیهاالسالم است ) 

ا انصاف بیشترى كه در این جهت به خرج داده ، بردن آتش به در خانه فاطمه علیهاالسالم را ابن عبد ربه اندلسى ب
پس عمر با شعله اى از آتش به سوى خانه على علیه السالم رفته تا خانه را بر آن ها  : مطرح كرده و مى نویسد
ده اى كه خانه ما را بسوزانى ؟اى ابن خطاب آم :بسوزاند كه فاطمه علیهاالسالم با آن ها روبرو گشته و گفت  ! 
163). (بیعت كنید(آرى ، یا این كه داخل شوید بر آن چه كه دیگران داخل شدند  :گفت  ) 

 سوزاندن درب خانه در منابع شیعه
  :و در منابع كهن شیعه به این مسئله به روشنى اشاره شده كه به گفته چند نفر از آن ها بسنده مى كنیم 
مسعودى مى نویسدعلى بن حسین ال -1 فهجموا علیه داره و احرقوا بابه و استخرجوه منه كرها ؛ پس آنان به  . . . : 

164. (خانه على حمله برده و درب خانه اش را به آتش كشیده و به زور وى را از خانه بیرون كشیدند ) 
مر؛ پس عمر در را سوزاند و فاءحرق الباب ثم دفعه ع : سلیم بن قیس از امیرمؤ منان ضمن بیاناتى چنین گوید -2

165. (با لگد آن را باز كرد ) 
گویا مى  :و دیلمى در ارشاد القلوب ، در بخشى از گفتگویى كه على ابن ابى طالب با عمر چنین آورده است كه  -3
سن و آن آتشى را كه بر در خانه ام روشن كرده اید تا من و فاطمه علیهاالسالم و ح . . .بینم دستور داده مى شود

. . . حسین و دو دخترم زینب و ام كلثوم را بسوزانید، بیاورند و شما دو نفر را بوسیله همان آتش مى سوزاند
)166 ) 

و هیچ روزى همانند محنت و مصیبت ما در  : و امام صادق علیه السالم ضمن بیاناتى به مفضل بن عمر مى فرماید
ردن بر درب خانه امیرمؤ منان علیه السالم و امام حسن و امام كربال نمى باشد، اگر چه روز سقیفه و آتش روشن ك

167. (حسین و فاطمه علیهاالسالم و زینب و ام كلثوم و فضه و كشتن محسن بوسیله لگد مهم تر و سخت تر است  ) 
هم چنین زدن سلمان فارسى و آتش روشن كردن بر درب  : و در نقل دیگرى حضرت به مفضل بن عمر فرمود

رمؤ منان علیه السالم و امام حسن و امام حسین ، تا آنها را بوسیله آتش بسوزانند و زدن به بازوى فاطمه و خانه امی
168. (تازیانه و لگد زدن به شكم او و اسقاط محسنش  ) 

 آیا فاطمه هم آسیب دید؟
سندو از دیگر مسائل مهمى كه در ماجراى شكستن حریم اهل بیت مطرح است ، این كه بسیارى مى پر آیا واقعا  : 

 در ماجراى حمله به خانه فاطمه علیهاالسالم به دخت پیامبر صلى اهللا علیه و آله آسیب رسید؟
پاسخ مى دهیم بدون شك حضرت زهرا علیهاالسالم در این ماجرا آسیب هاى فراوانى دید و در این راستا به چند 
  : جاى بدن مباركش آسیب وارد شد

فشار بین در و دیوار) الف  
اولین آسیبى كه دختر پیامبر صلى اهللا علیه و آله در این ماجرا متحمل شد، این بود كه فاطمه علیهاالسالم گمان نمى 
وارد شوند، بدین جهت با قرار گرفتن در پشت درب بسته با آنان به گفتگو   كرد كه آنان بدون اجازه به خانه اش
  . پرداخت
علیهاالسالم وراء الباب فدفعها عمر حتى ضغطها بین الباب و الحائط ؛ پس  فاختبت فاطمه : فیض كاشانى مى نویسد

فاطمه آمده و پشت درب خانه پنهان گشت ، عمر درب خانه را به شدت باز نموده و فاطمه علیهاالسالم را بین درب 
169. (و دیوار فشار داد ) 

ن صدوق در ذیل حدیث یا على علیه السالم و هم چنی) 170(و مسعودى نیز جمله و ضغطوا سیدة النساء بالباب ، 



این گنج همان محسن فرزند اوست و  : لك كنز فى الجنة آورده است كه از برخى از مشایخ و بزرگان كه مى گفتند
171. (این همان سقطى است كه به هنگام فشار بین در و دیوار بر فاطمه ، بوقوع پیوست  ) 

شكسته شدن پهلوى فاطمه علیهاالسالم) ب  
عالمه طبرسى ضمن اشاره به اصل جریان به مسئله شكسته شدن پهلوى فاطمه علیهاالسالم اشاره مى كند و مى 
فاءرسل اءبوبكر الى قنفذ اضربها،  . . . و حالت فاطمه علیهاالسالم بین زوجها و بینهم عند باب البیت : نویسد

فاطمه ) تى كه خواستند على را بیرون ببرندوق(فاءلجاءها الى عضادة بیتها فدفعها فكسر ضلعا من جنبها ؛ 
ابوبكر كسى را نزد قنفذ فرستاده كه فاطمه  . . .علیهاالسالم كنار درب خانه مانع از بردن شوهر خود شد

علیهاالسالم را بزن تا دست از على بردارد این جا بود كه قنفذ فاطمه علیهاالسالم را به دستگیره و تیزى درب خانه 
172. (نده اى از پهلویش را شكست فشار داده و د ) 

سیلى خوردن فاطمه علیهاالسالم) ج  
مسئله سومى كه در منابع شیعه به آن اشاره شده جریان اسائه ادب به فاطمه علیهاالسالم و سیلى زدن به آن حضرت 

علیه السالم فرمودمى باشد، كه پیامبر صلى اهللا علیه و آله در یك پیشگویى از این مسئله پرده برداشته و به على   : 
 (173) . . .گریه ام براى آن سیلى است كه به صورت فاطمه علیهاالسالم زده خواهد شد

آسیب دیدن بازوى فاطمه علیهاالسالم) د  
این واقعیت را نمى توان نادیده گرفت و یا پنهان كرد كه بازوى شریف فاطمه علیهاالسالم مجروح گردیده به گونه 

ظات زندگى وى را مى آزارد، حال چه كسى این كار را انجام داد، به روایات نگاهى مى افكنیم اى كه تا واپسین لح
:  
 . . : امام صادق علیه السالم ضمن بیان شرح ماجراى آتش زدن درب خانه فاطمه علیهاالسالم به مفضل مى فرماید
174. (و زدن به بازوى صدیقه كبرى بوسیله تازیانه  . ) 

رح این ماجرا مى نویسدسلیم بن قیس در ش یا ابتاه ، یا  :وقتى كه فریاد فاطمه علیهاالسالم بلند شد كه مى گفت  : 
  .عمر بن خطاب با نیامى كه شمشیر در آن بود به پهلوى فاطمه زد . رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله

نقل مرحوم طبرسى گذشت ،  و در) 175. (فریاد فاطمه كه بلند شد، بار دیگر به بازوى فاطمه علیهاالسالم زد
هنگامى كه مى خواستند على علیه السالم را به زور از خانه بیرون ببرند، فاطمه علیهاالسالم مانع شده و نمى 
گذاشت او را ببرند، قنفذ براى جدا كردن فاطمه از على علیه السالم دست به تازیانه برده و به شدت به بازوى 

ونه اى كه اثر آن تازیانهفاطمه زهرا علیهاالسالم زد به گ 176. (بر بازویش وجود داشت ) تا آخرین لحظه  )  ) 

سقط جنین) ه  
كه  :بیشتر مورخان شیعه و برخى از سنى ها بر این عقیده هستند كه فاطمه زهرا علیهاالسالم پنج فرزند داشت 

ى حمله به خانه فاطمه علیهاالسالم پنجمین آن ها پس از رحلت پیامبر صلى اهللا علیه و آله بزرگوار اسالم در قضایا
حال براى رسیدگى به این مسئله كه آیا فاطمه علیهاالسالم سقط كرده یا نه و آیا این سقط بدون سبب  .سقط گردید

بوده یا در اثر ضربت ، باید به كتابهاى شیعه و سنى نظرى افكند، تا به عمق این فاجعه و چگونگى مسئله آگاه 
  . شویم

كه در بسیارى از كتابهاى اهل سنت اشاره به وجود چنین فرزندى نشده است ، ابن الصباغ مالكى علیرغم این 
و محب الدین طبرى ) 178(و سبط بن الجوزى) 177( اشاره به پسر سومى به نام محسن دارند، اما مى  (179)

ر زمان حیات پیامبر صلى و برخى دیگر، رحلت این فرزند را د!! گویند وى در دوران كودكى از دنیا رفته است 
180. (اهللا علیه و آله مى دانند ) 

در اینجا ابن الصباغ مالكى ضمن اشاره به چنین فرزندى از فاطمه سقط شده ، این مسئله را به شیعه نسبت داده و 
 در بین فرزندان على فرزندى به نام محسن است كه برادر حسن و حسین مى باشد، شیعیان آورده اند : مى نویسد

181. (كه وى سقط شده است  ) 
آرى اگر چه ابن الصباغ اشاره گذارایى در این جهت دارد، اما دیگر به این نپرداخته كه این سقط به چه صورت 
  . آیا به حال طبیعى بوده و یا در اثر ضربه اى كه بر فاطمه وارد آمده سقط گردیده است . بوده است

قل كرده كه ولى ابن شهراشوب از معارف ابن قتیبه ن 182. (ان محسنا فسد من زخم قنفذ العدوى  : ) 
گر چه این مطلب فعال در معارف قتیبى وجود ندارد اما از نقل ابن شهراشوب مى توان با جرئت گفت كه نسخه 
  . معارف در زمان هاى بعد دچار حذف شده است



 بررسى جریان سقط در منابع شیعه
در منابع شیعه مالحظه شده اگر نگوئیم كه اتفاق در نقل دارند، در بیشتر آن  و اما جریان سقط جنین ، تا آن جا كه

چنان چه در كتاب سلم بن قیس و اثبات الوصیه و امالى صدوق و احتجاج طبرسى و الصراط  . ها آمده است
  . المستقیم و ده ها كتاب دیگر به نقل آن پرداخته شده است

ح كرده و برخى دیگر به تشریح ماجرا پرداخته اندبا این تفاوت كه برخى به طور كلى مطر .  
 اینك به چند نمونه اشاره مى نماییم
و كشته شدن محسن به  : ابن شهراشوب به نقل ماجرا پرداخته و از امام صادق روایت كرده كه به مفضل فرمود

183. (تر است  وسیله لگد عظیم تر و تلخ  ) 
گفتگویى كه با معاویه داشته ، هنگامى كه به مغیرة بن شعبه رسید به ذكر همچنین امام حسن مجتبى علیه السالم در 

این تو بودى كه فاطمه دختر رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله را كتك زدى  : همین ماجراى تلخ پرداخته و مى فرماید
اهانت به رسول بدان كه تو این كار را نكردى مگر براى  .تا خون آلودش كردى و در اثر همان ضربت سقط كرد

184. . . (خدا و مخالفت با امر او ) 
و بین شیعه اشتهار یافته كه فاطمه را بین درب و دیوار فشار دادند  : عالمه بیاضى ضمن نقل این ماجرا مى نویسد
 : تا محسن خود را سقط كرد در حالى كه همه كس مى دانست كه پیامبر صلى اهللا علیه و آله درباره اش فرموده بود

185. (اطمة بضعة منى من آذاها فقد آذانى ف ) 
  . آرى این حادثه تلخ در بین شیعه از آنچنان اشتهارى برخوردار است كه جزو مسلمات شمرده شده است
و آنچه بر اشتهار آن مى افزاید، این كه عبدالكریم شهرستانى در كتاب خود همین مسئله را به عنوان طعن بر نظام 

گویدنقل كرده و چنین مى  ضربتى بر شكم فاطمه زد كه ) از على (وى معتقد بوده كه عمر در روز بیعت گرفتن  : 
در اثر همان ضربت سقط جنین كرد و او در همان روز فریاد مى زد خانه فاطمه را با آن كه در او هست بسوزانید 

186. (و در خانه به جز على و فاطمه و حسن و حسین شخص دیگرى وجود نداشت  ) 
شهرستانى مجبور است كه براى لوث كردن این ماجراى مهم تاریخى چنین بگوید و نظام را متهم به شیعه آرى 

187. (بودن نماید، واال او چه ارتباطى به شیعه دارد، زیرا كسى است كه فرقه نظامیه به وى نسبت داده مى شود ) 
به خانه فاطمه صورت گرفته و آسیب رساندن  و خالصه این كه با استناد به منابع شیعه و سنى ، به دون شك حمله

به یادگار پیامبر صلى اهللا علیه و آله امرى قطعى بوده خواه اهل سنت به آن اشاره كرده و یا از ذكر آن خوددارى 
  .كرده باشند

 چند پرسش و پاسخ
  :و در پایان این بخش به چند پرسش و پاسخ مى پردازیم 
خص دیگرى در خانه بوده است ؟آیا به موقع حمله ش :سؤ ال اول   

در پاسخ مى گوییم كه ممكن است برخى به طرفدارى از مهاجمین بگویند، علت هجوم به خانه فاطمه براى این 
بوده تا بر آن عده از مهاجرین و انصارى كه به نشانه اعتراض به خالفت ابوبكر و حمایت از على علیه السالم در 

یابندخانه وى تحصن كرده بودند، دست  .  
  .آنان مى خواستند زبیر و عباس را براى بیعت به مسجد ببرند، بدین جهت به خانه فاطمه حمله كردند
زیرا در آن موقعیت حساس  .مى گوییم این سخن نادرست است ، و هدف آنان جز اهل بیت فرد دیگرى نبوده است 

نظر آنان نبوده است كسى غیر از اهل بیت در خانه نبوده و اگر هم حضور داشته ، مورد و بسیارى از مورخین  . 
  .، به نام احدى اشاره نكرده اند

در ثانى چرا به موقع آمدن اظهار نداشتند كه ما به دنبال عباس و زبیر و سعد بن عبادة آمده ایم و در صورت 
ننموده انددستیابى به این افراد با شما هیچ كارى نداریم در حالى كه هرگز به چنین مسئله اى اشاره  .  

 و سوم این كه اگر هدف شان آن چند نفر بود، پس چرا على علیه السالم را براى بیعت به مسجد بردند؟
 اگر هدف شان آن چند نفر بود، چرا به فاطمه آسیب رساندند؟ :چهارم 

، چرا به مقابله با و پنجم آن كه اگر كسى غیر از على علیه السالم و فاطمه علیهاالسالم و فرزندانشان در خانه بود
مهاجمین نپرداخت و چرا به هنگام دیدن آن صحنه دلخراش به دفاع از صاحب خانه مبادرت نورزید؟ و یا حداقل 
  . به دفاع از خود نپرداخت
به موقع هجوم به خانه على علیه السالم و فاطمه علیهاالسالم كسى جز اهل بیت در خانه  :و آخر آن كه نظام گفت 

188. ( وجود نداشت ) 
 برخورد على با مهاجمین چه بوده است ؟ :سؤ ال دوم 

در برخى تواریخ به این مسئله به گونه اى پرداخته شده است ، گویا على علیه السالم در موقع هجوم دشمنان هیچ 



دون عكس العملى از خود نشان نداده ، اما باید گفت واقعیت امر غیر از این است كه برخى آورده اند كه حضرت ب
  .هیچ عكس العملى تسلیم خواسته آنان شد

چرا كه هیچ عقل سلیمى باور نمى كند مردى كه پشت جنگاوران عرب را به زمین زده و آن ها را نابود ساخت ، 
  .حال در برابر عده اى فرومایه مطلقا سكوت كرده و هیچ واكنشى از خود نشان ندهد
ر چند هم ناتوان باشد، ببیند كه عده اى به خانه اش هجوم برده و فردى ه :به نظر میرسد این جزو محاالت است 

زن و فرزندش را مورد ضرب و شتم قرار مى دهند، اما هرگز از جایش تكان نخورده و دفاع نكند، چه رسد به 
  . غیرت امیرمؤ منان علیه السالم

را از جاى برخاسته و یقه عمر را واقعیت امر این است كه حضرت على علیه السالم با مشاهده این جریان ، فو
گرفته او را به زمین زده ، و آن چنان به بینى و گردنش كوبید، و اراده كشتن او را نمود، كه در همان حال به یاد 
قسم به خدایى كه  : این جا بود كه عمر را مخاطب قرار داده ، فرمود .سفارش پیامبر صلى اهللا علیه و آله افتاد

اگر نبود كه كتابى از طرف خدا گذشته و عهدى كه با ! رى ارج نهاده است ؛ اى پسر صهاك محمد را به پیامب
189. (رسول خدا صلى اهللا علیه و آله بسته ام مى فهمیدى كه تو نمى توانستى داخل خانه من شوى  ) 

به خانه على  با فریاد و استغاثه عمر در زیر دست و پاى امیرمؤ منان عده دیگرى : عالمه مجلسى مى افزاید
ریخته و خالد بن ولید شمشیر كشیده و على را مورد حمله قرار داد، اما حضرت بر او حمله كرد كه وى از رعب 
در این هنگام تنى چند از یاران على علیه السالم با  .و وحشت ، على علیه السالم را سوگند داد تا از او دست بردارد

ار و بریده اسلمى داخل خانه شده ، به كمك على علیه السالم شتافتند، چیزى خبر شده و مقداد و سلمان و ابوذر و عم
نمانده بود كه یك زد و خورد و خونریزى سختى در خانه على علیه السالم رخ دهد اما ظاهرا از این كه دست به یك 

براى بیعت از خانه  حركت كوبنده علیه مهاجمین نزدند به اشاره امیرمؤ منان بوده است سرانجام امیرمؤ منان را
190. (بیرون برده و مردم به دنبال او راه افتادند ) 

 سزاى عامالن این جنایت هولناك چیست ؟ :سؤال سوم 
از دیگر مباحث مهمى كه قابل مطالعه و بحث و بررسى است ، این كه واقعا اگر دادگاهى براى رسیدگى به این 

مى چه حكمى خواهد داد؟جنایت هولناك تشكیل شود رئیس دادگاه عدل اسال  
آیا كسى چنین حقى دارد كه براى بیعت از یك مسلمان درب خانه اش را سوزانده و سپس با شكستن آن به خانه 
هجوم برده و به همسر برده و به همسر او آزار رسانده و به دست و بازو و پهلویش آسیب رسانده و وى را بین 

قرار گیرد؟درب و دیوار فشار دهد تا در آستانه مرگ   
بگذریم كه خانه فاطمه ، محل نزول وحى و محل رفت آمد پیامبر و نشست و برخواست و نماز او و محل فرود 
مالئكة اهللا بوده كه هرگز حرمتش كمتر از مسجد نیست ، و هرگز پیامبر بدون اجازه وارد آن نمى گشته و شكستن 

اطر امتناع از بیعت شكسته مى شود و بدون اجازه به خانه حرمتش نیز جایز نبوده ، چگونه حریم خانه مسلمانى بخ
 اش حمله شده و به روى زن و فرزندش اسلحه مى كشند؟
آیا مرتكب چنین جنایت هوناكى كه این بى حرمتى را نسبت به یكى از خانه هاى پیامبر صلى اهللا علیه و آله انجام 
 داده ، نباید مورد تنبیه قرار گیرد؟
تعرض به زن غیر محارب كه به دستور پیامبر صلى اهللا علیه و آله حتى در جبهه ممنوع  : هم چنین مى پرسیم
 است ، آیا هجوم به خانه اش صحیح و جایز است ؟
آیا ترساندن زن باردار و زدن به پهلوى او از روى عمد تا مرز سقط جنین جرم به حساب نمى آید؟ اگر پیامبر 

م در آن وقت در قید حیات بودند و این آسیبها را مى دیدند سكوت مى كردند؟ و صلى اهللا علیه و آله بزرگوار اسال
اعمالشان را تاءیید مى كردند؟ و آیا خون كسانى كه باعث قتل محسن فرزند فاطمه علیهاالسالم شدند را مباح نمى 
 نمود؟

ر رسول خدا صلى اهللا علیه چنان چه خون هبار بن ابى االءسود را در روز فتح مكه مباح كرد، چرا كه زینب دخت
  .و آله را بوسیله نیزه اى ترسانده و در اثر آن ترس سقط جنین كرده بود
 :این خبر را بر استادم ابو جعفر نقیب قرائت كردم ، او گفت  : ابن ابى الحدید درباره داستان هبار چنین نقل مى كند

دن زینب و سقط جنین او حالل شمرد، ظاهر حال چنین اگر پیامبر صلى اهللا علیه و آله خون هبار را بخاطر ترسان
است كه اگر پیامبر صلى اهللا علیه و آله زنده بود، خون آن كسى كه فاطمه را ترسانده كه در اثر آن سقط كرده 
كه گروهى مى گویند، فاطمه  :آیا این سخن را از تو روایت كنم  :عرض كردم  :گوید به استادم  .حالل مى شمرد

شده و در اثر آن محسن را سقط كرده است ؟ترسانده   
این مطلب را از من نه روایت كن و نه بطالنش را از من روایت كن ؛ زیرا من در این جهت بخاطر  :او گفت 

191. (تعارض اخبار توقف دارم  ) 



 دفاع جانانه از حریم والیت
 

آله پر از افتخارات منحصر به فرد است كه  زندگى هجده ساله تنها یادگار پیامبر بزرگوار اسالم صلى اهللا علیه و
  . در زندگى بانوى دیگرى هرگز چنین افتخاراتى مشاهده نشده است
فاطمه علیهاالسالم آن شخصیت ممتازى است كه در تمام میدان هاى علمى و اخالقى و عبادى و اجتماعى و سیاسى 
  . جزو پیشتازان بلكه در صدر زنان عالم خلقت بوده است

ال از سن شریف و بزرگوارش نگذشته بود كه با فریاد كشیدن علیه مشركان و كافران مكه به حمایت از پنج س
  . پیامبر صلى اهللا علیه و آله شتافت

پیوسته از پدر حمایت و دفاع كرد، بویژه در همان سالهایى كه حضرت ختمى مرتبت صلى اهللا علیه و آله با كفار 
اریخ هرگز آن خاطرات را از یاد نمى بردقریش به جنگ برخاسته بود كه ت .  

او پس از پیامبر صلى اهللا علیه و آله نخستین پشتیبان و مدافع والیت و رهبرى امیرمؤ منان علیه السالم بود و در 
مدت كوتاهى كه پس از پدر زنده بود، هرگز آرام ننشست و به شیوه هاى گوناگون پیام مظلومیت على بن ابى 

دگان منتقل كرد و در این راستا آسیب هاى فراوانى را متحمل شد كه از نظرتان گذشتطالب را به آین  .  
  :اینك به گوشه اى از این دفاع مقدس كه در چند فراز تنظیم گردیده اشاره اى خواهیم داشت 

 نقل روایت درباره جانشینى على علیه السالم -1
الم ، به خاطر ترس و وحشتى كه از دستگاه حاكم داشتند، بسیارى از مسلمانان پس از رحلت پیامبر بزرگوار اس

  .حقایق زیادى را كتمان كردند گویا هرگز آنها را از پیامبر نشنیده اند
اما فاطمه علیهاالسالم نه تنها به خود اجازه چنین كارى نداد بلكه شجاعانه و به بهانه هاى مختلف حقایق را پیرامون 

لب اظهار كرد و آنچه را كه در این خصوص از پیامبر شنیده بود براى مردم بازگو والیت و امامت على بن ابى طا
  .نمود
 او در پاسخ محمود بن لبید كه پرسیده بود راز پیامبر صلى اهللا علیه و آله در موقع رحلت با تو چه بود؟
م ؛ على بهترین فردى است كه على خیر من اخلفه فیك : خدا را گواه مى گیرم كه شنیدم او پیامبر مى فرمود : فرمود
و همچنین دو فرزندش و نه فرزند از  . او را پس از خودم در بین شما قرار مى دهم و او امام و جانشین من است
نسل حسین علیه السالم كه اگر از آن ها پیروى كنید خواهید دید آن ها هدایت گر و هدایت یافته هستند و اگر با آنان 

192. (قیامت در بین شما امت اختالف خواهد بودمخالفت كردید تا روز  ) 

 یاد آورى ماجراى غدیر خم -2
نشدنى روز غدیر خم بود كه رسول خدا،   مهمترین سند والیت امیرمؤ منان على علیه السالم همان جریان فراموش 

صب فرمودعلى را به امر پروردگار در برابر چشمان ده ها هزار نفر به خالفت و جانشینى پس از خود ن فاطمه  .
زهرا علیهاالسالم كه خود شاهد اعالم جانشینى على از سوى پیامبر بود، روى همین ماجرا اصرار و پافشارى مى 
  .كرد

محمود بن لبید از جمله كسانى است كه سخن فاطمه علیهاالسالم را ضمن مالقاتى با وى در كنار قبر حمزه براى ما 
ى فاطمه علیهاالسالم را در كنار قبر حمزه سیدالشهدا دیدم كه به شدت مى روز : نقل كرده است ، او مى گوید
مى خواهم از شما چیزى بپرسم كه پیوسته ! اى سیده من  :گریست ، كمى صبر كردم تا آرام گرفت ، از او پرسیدم 
  . فكر مرا به خود مشغول داشته است
  . بپرس : فاطمه علیهاالسالم فرمود
لى اهللا علیه و آله پیش از رحلت خود سخنى در مورد جانشینى و امامت على علیه السالم فرموده آیا پیامبر ص :گفتم 
 است ؟
آیا روز غدیر خم را به ! اءنسیتم یوم غدیر خم ؟؛ بسى جاى تعجب است !!! واعجباه  : فاطمه علیهاالسالم فرمود
 فراموشى سپرده اید؟
طمه عرض كردم در تاءیید سخن حضرت فا : محمود بن لبید گوید بیاد دارم و مطلب همان است كه شما ! آرى  :

193. (مى فرمایید ) 

 گام در گام على علیه السالم در مجالس انصار -3
حمایت فاطمه علیهاالسالم هرگز به نقل حدیث و روایت درباره شخصیت واالى على علیه السالم و تكیه كردن بر 

یكى از شیوه هاى بود كه فاطمه علیهاالسالم در دفاع از حریم والیت  امامت و جانشینى او خالصه نمى شد، بلكه آن



  .در پیش گرفته بود
شیوه دیگر این كه فاطمه علیهاالسالم همراه امام خود به مجالس انصار مى رفت ، تا شاید آنان را از خواب غفلت 
  .بیدار كرده و حق على علیه السالم را بازستاند

ویسدابن قتیبه مورخ بزرگ مى ن على فاطمه را سوار بر مركب مى كرد و همراه خود شبانه به مجالس انصار  : 
اى دختر  : مى برد تا به دفاع از حق على علیه السالم پرداخته و از آنان یارى بطلبد اما انصار در پاسخ مى گفتند

و زودتر به نزد ما مى آمد، ما با اینان بیعت كردیم و اگر شوهر و عمو زاده ت! رسول خدا صلى اهللا علیه و آله 
  . هرگز به سراغ شخص دیگرى نمى رفتیم
آیا سزاوار بود كه پیامبر صلى اهللا علیه و آله را دفن نكرده در خانه اش  : حضرت علیهاالسالم در پاسخ مى فرمود

194!(رها مى ساختیم و بخاطر این موضوع با مردم به نزاع مى پرداختیم ؟ ) 

نفریاد بر حریم شكنا -4  
فاطمه علیهاالسالم در برابر عده اى حرمت شكن كه به حریم خانه اش حمله ور شده بودند تا به خیال خود على 
علیه السالم را به زور شمشیر از خانه بیرون كشیده ، براى بیعت به مسجد ببرند، آن چنان فریاد زد و از عمق 
ه غریبى بود و منظره عجیبى ، على علیه السالم صحن . جان ناله كشید كه قلب هر بیننده را جریحه دار ساخت
  . تنهاى تنها مانده بود، با یك مدافع آن هم فاطمه
راستى او چه كارى مى توانست انجام دهد، خود را از شر آنها حفظ كند، یا فرزندان خردسالش را آرام نماید یا از 
 امام خویش دفاع بنماید؟ و مانع بردنش شود؟

نگران كننده برایش غیر قابل تحمل بود، یك مرتبه فریاد زد و از آن ها خواست تا از خانه  فاطمه كه این وضعیت
  .در غیر این صورت آن ها را نفرین خواهد كرد :بیرون روند و گفت 
سوگند به خدا، از خانه بیرون مى روید یا این كه موهاى خود را پریشان كرده ، به  : فاطمه علیهاالسالم فریاد زد

195(خدا شكایت كنم و نفرین تان بنمایم ؟ درگاه ) 

 دفاع از على علیه السالم و شالق قنفذ -5
آه و ناله فاطمه بر دل آن مردم حرمت شكن هیچ اثرى نكرد، آنان همچنان بر بردن ولى خدا به مسجد اصرار مى 
هرگز نمى گذارم كه پسر به خدا سوگند  : ورزیدند و فاطمه علیهاالسالم به سختى جلوگیرى مى كرد و مى فرمود
چه زود سفارش پیامبر خدا را در باره ما اهل بیت فراموش كردید  . . .عمویم را از روى ظلم از خانه بیرون بكشید
در حالى كه به شما سفارش كرده بود، از ما پیروى نموده و ما را دوست داشته باشید و به  . .و از خدا نترسیدید
  . . .ریسمان ما چنگ بزنید

اطمه همچنان از ولى خدا دفاع مى كرد و على را محكم گرفته بود كه به وسیله شالق قنفذ او را از على جدا ف
196. (كردند ) 

 حفاظت از جان امام -6
على را كشان كشان به سوى مسجد بردند، اما مگر فاطمه دست از حمایت امام خود برداشت ؟ او بالفاصله بدنبال 

ر پى او تمام زنان بنى هاشم حركت كردندولى خدا به راه افتاد و د .  
 : فاطمه آمد و خود را به نزد قبر پیامبر صلى اهللا علیه و آله رساند، بار دیگر آن ها را مخاطب قرار داد و فرمود
عمو زاده ام را آزاد كنید، به خدایى كه پدرم را به حق فرستاد، اگر آزادش نكنید، موهاى خودم را پریشان مى كنم ، 

راهن پیامبر را بر سرم مى گذارم و به سوى پروردگارم فریاد مى كشم ، چرا كه نه صالح پیامبر در نزد خدا از پی
197. (پدرم عزیزتر بود و نه شترش عزیزتر از من ، و نه بچه اش از فرزندانم  ) 

از على بن ابى طالب قرار داد و آن گونه   آرى این فاطمه بود كه دست و صورت و پهلوى خود را سپر امام خویش 
علیه السالم دفاع كرد كه حاضر بود در این راه كشته شود اما به امامش آسیبى نرسد، او به دنبال على راه افتاد تا 
نقشه قتل او را خنثى كند، او پیراهن رسول خدا را بر سر گذارد و آماده نفرین كردن بود تا دست از جان ولى خدا 
  .بر دارند

لیهاالسالم براى حفظ اسالمسكوت فاطمه ع -7  
همچنانكه فاطمه به همراه حسنین ، تود را به قبر پیامبر صلى اهللا علیه و آله نزدیك مى كرد تا به وسیله یك نفرین ، 
  : مدینه زیر و رو شود، على موقعیت بسیار دشوار را در یافته به سلمان فرمود

و پهلوى مدینه دهان باز كرده است ، به خدا سوگند اگر نفرین اى سلمان دختر پیامبر را دریاب ، چرا كه مى بینم د



  .كند به كسى در مدینه مهلت داده نمى شود و بیم آن مى رود شهر مدینه و هر چه در آن هست به زمین فرو رود
ى سلمان گوید به فرمان امیرمؤ منان علیه السالم به سرعت خود را به فاطمه علیهاالسالم رسانده عرض كردم ، ا

خداى تبارك و تعالى پدرت را به عنوان رحمت براى امت فرستاد به خانه ات برگرد! دختر پیامبر .  
دیگر صبرم لبریز شده ، مرا رها كن تا به سوى قبر پدرم بروم و آن جا ! اى سلمان  : فاطمه علیهاالسالم فرمود
  . فریاد بزنم و به خدا شكایت كنم

م مرا به سوى تو فرستاده و به شما دستور برگشت داده استسلمان گوید گفتم على علیه السال  .  
حال كه على دستور داده گوش مى كنم و فرمان مى برم و بدین ترتیب حضرت به خانه  : فاطمه علیهاالسالم فرمود

198. (برگشت  ) 
شكنان براى حفظ و  آرى فاطمه علیهاالسالم به خانه برگشت تا به دیگران بفهماند كه اگر قیام او در برابر حریم

نیز به خاطر فرمان امام و حفظ اسالم بود  دفاع از والیت و ولى خدا بود، سكوتش  .  

 رد بیعت ابوبكر -8
از موارد دیگر حمایت فاطمه علیهاالسالم از والیت این بود تا وقتى كه زنده بود، هرگز با خلیفه اول بیعت نكرد و 

در حال خشم و غضب و قهر بود تا این كه از دنیا رفت نه تنها بیعت نكرد بلكه با او هم چنان حال سؤ ال ما این  . 
است كه چرا فاطمه با ابوبكر بیعت نكرد در حالى كه روایات زیادى از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله نقل شده كه 
199. (من مات و لیس له امام فموتته موتة جاهلیة  : ) 

 بوسیله بیعت نكردن با ابوبكر به مرگ جاهلى از دنیا رفته و یا حقیقتا ابوبكر امام آیا فاطمه علیهاالسالم العیاذ باهللا
 نبوده تا فاطمه به مفاد این روایت ملزم به بیعت با او باشد و یا حدیث قابل استناد نیست ؟
كه آنان با فاطمه شكى نیست كه فاطمه علیهاالسالم با ابوبكر بیعت نكرد و نه تنها در مالقاتى  :در پاسخ مى گوییم 
اگر پدرم را مالقات كنم از  : علیهاالسالم داشتند، حضرت زهرا علیهاالسالم از آن دو روى گردانید، بلكه فرمود
به خدا سوگند در هر نماز تو را نفرین مى  : شما دو نفر شكایت خواهم كرد و در پایان همین مالقات بود كه فرمود

200. (كنم  ) 
و شواهد این كه در صحیح بخارى و مسلم و دیگر صحاح آمده كه زهراى مرضیه از دنیا  و گویاتر از همه ادله

201. (رفت در حالى كه بر ابوبكر خشمناك بود ) 
از جهت دیگر حدیث من مات و لم یعرف امام زمانه آن قدر صحتش روشن است كه نیازى به بررسى اسناد ندارد، 

نقل نموده اند و این حدیث با اسناد فراوان و با تعبیرهاى مختلف از چرا كه این حدیث را شیعه و سنى به اتفاق 
  : پیامبر صلى اهللا علیه و آله نقل گردیده مثال
 (202) . من مات بغیر امام مات میتة جاهلیة :طیالسى در مسند از ابن عمر نقل كرده كه 
تتةمن مات و ال طاعة علیه مات می :و همچنین به تعبیرهاى دیگرى از قبیل  . . من مات و لیس له امام  (203) . . 

من مات و ال بیعة علیه) 204( در كتاب هاى ) 206. . (و من مات لیس علیه امام فمیتتة میتة جاهلیه  (205) . . . 
  .اهل سنت فراوان به چشم مى خورد

لیه السالم از پیامبر و در منابع شیعه نیز مرحوم كلینى قریب به یقین مضمون از فضیل بن یسار از امام صادق ع
من مات و لیس علیه امام فمیتته ، فقلت قال ذلك رسول اهللا ؟ فقال اى  : صلى اهللا علیه و آله نقل كرده است كه فرمود
  . و اهللا قد قال
قال ! فكل من مات و لیس له امام ، فمیتته جاهلیه ؟ :قلت  هر كه بمیرد و پیشوایى نداشته باشد، به مردن  . نعم :

یت مرده است ، عرض كردم این سخن پیامبر است ؟جاهل  
  . آرى به خدا او فرموده است : فرمود
 !عرض كردم پس هر كه بمیرد و پیشوایى نداشته باشد مرگش مرگ جاهلیت است ؟
207. (آرى  : فرمود ) 
ه او هرگز امام علت عدم بیعت فاطمه با ابوبكر كامال روشن مى گردد ك :و با در نظر گرفتن دو مسئله مسلم فوق 
  .نبوده ، تا فاطمه اقدام به چنین كارى كند

 انتقاد شددید از زنان مهاجر و انصار -9
و این بار نوبت زنان است كه فاطمه علیهاالسالم مى باید از آن ها سخت انتقاد كند، چرا كه آنان نیز در ضایع 

علیه و آله بویژه كوتاهى در حق امیر مؤ منان كردن حقوق اهل بیت و نادیده گرفتن سفارش هاى پیامبر صلى اهللا 
آنان با سكوت خود بر كارهاى خالف شوهران خود صحه گذاشتند، و این كار كه  .علیه السالم سهم بسزایى داشتند
مورد خشم فاطمه علیهاالسالم قرار گرفته بود، در عیادتى كه زنان مهاجر و انصار از او داشتند، ضمن خطبه اى 



ان گوشزد كردطوالنى به آن .  
 :ابن ابى الحدید در شرح نهج البالغه از عبداهللا بن حسن از مادرش فاطمه دختر امام حسین علیه السالم نقل كرده 
اى دختر رسول  : زمانى كه بیمارى فاطمه شدت یافت عده اى از زنان مهاجرین و انصار به نزد وى رفته ، گفتند
 خدا چگونه اى ؟

ودفاطمه علیهاالسالم فرم به خدا سوگند شب را به صبح رساندم در حالى كه از دنیاى شما ناخشنود، و از مردان  : 
واى بر آن ها چگونه خالفت را از پایگاه استوار رسالت و از پایه هاى نبوت و از  . شما خشمگین و ناراحت هستم

ف كردند و دور ساختند؟محل نزول جبرئیل امین و از كسى كه حاذق و آگاه به امور دین و دنیا است منحر ! 
چه شده كه اینان از ابوالحسن انتقام گرفتند و به علت استوارى قدم هاى ! آگاه باشید این همان خسران آشكار است 

او بر روى باطل و از بین بردن آن و به خاطر تسلیم ناپذیرى اش در راه خدا بود كه چنین كردند، به خدا سوگند 
به على سپرده بود دست بر مى داشتند، آن حضرت مهار شتر رهبرى و خالفت را اگر زمام امرى كه رسول خدا 

كامال در دست مى گرفت و به راحتى و آسانى آنان را رهبرى مى كرد، به طورى كه بر شتر خالفت نه جراحتى 
  .در بینى اش ایجاد مى شد و نه اضطراب و ناآرامى بر سوار كارش دست مى داد

زالل جوشان و وسیع مى رساند، تشنگى را برطرف مى كرد، در آب غوطه ور شده و  آنان را به سرچشمه اى
208. . . (مى نمود  شراره تشنگى و گرسنگى را خاموش  ) 

آنچه بیان شد گوشه اى بود از دفاع فاطمه زهرا علیهاالسالم از والیت و رهبرى على بن ابى طالب علیه السالم ، 
و درد دل بسیار كه خود به آن ها آگاهترید اما سخن در این باره فراوان است .  

حال سؤ ال ما این است اگر موال در فرمایش پیامبر صلى اهللا علیه و آله در ماجراى غدیر خم به معناى دوستى و 
محبت بود و نه به معناى والیت و خالفت و سرپرستى امت ، چرا فاطمه علیهاالسالم به ماجراى غدیر استدالل 

د را به این همه دردسر و مشقت انداخته و تا سر حد جان از حریم والیت دفاع مى كندكرده و چرا خو مگر والیت  .
به معناى دوستى آن همه مشكل آفرین بوده است ؟ مگر امت اسالمى نمى دانستند كه پیامبر صلى اهللا علیه و آله 
 !اهلبیت را دوست داشته و مسلمانان را به این دوستى فرا مى خوانده ؟

گر قرآن مجید مردم را به محبت و دوستى اهل بیت پس از نزول آیه قل ال اءسئلكم علیه اءجرا اال المودة فى م
موظف نكرده بود؟) 209(القربى  

پس چه لزومى داشت كه پیامبر صلى اهللا علیه و آله بار دیگر سه روز مردم را در آن بیابان سوزان نگه داشته و 
دوستى اهل بیت فرا بخواندخطبه بخواند و مردم را براى  .  

چه هدفى را دنبال مى ) 210(وانگهى آیه الیوم اءكملت لكم دینكم و اءتممت علیكم نعمتى و رضیت لكم االسالم دینا
نازل   كرد و چه چیزى در روز غدیر كامل شد كه پیش از این هنوز گفته نشده بود؟ آیا دوستى بود كه قبال آیه اش 

 !گردیده بود؟
مگر مسلمانان در آن روز به على علیه السالم تبریك نگفتند، مگر در آن روز عمر نگفت هم چنین  :  

211. (بخ لك یابن اءبى طالب اءصبحت موالى و مولى كل مسلم  ) 
خوشا به  : و اگر موال به معناى دوستى و محبت بود، دیگر چه نیازى داشت كه عمر بن الخطاب به او تبریك بگوید

بو طالب كه امروز موالى من و هر مسلمانى شدىحال تو اى پسر ا  .  
آرى این تبریك بخاطر سمت جدید على علیه السالم بود كه در روز غدیر خم توسط پیامبر صلى اهللا علیه و آله به 
و فاطمه علیهاالسالم دقیقا از همین موضع جانانه دفاع كرده و  .عنوان خلیفه و جانشین آن حضرت اعالم شده بود

ایستادگى نمودبر آن  .  

 شهادت حضرت فاطمه
 

بدون شك فاطمه علیهاالسالم به مرگ خدایى از دنیا نرفته است ، چرا كه قضایاى حمله به خانه او، و وارد آمدن 
  .آسیب هاى فراوان بر دست و پهلو و سینه و جنین ، ادامه زندگى را بر او بسیار دشوار كرد

ارده رنج مى برد، و سرانجام در اثر همان آسیب ها به شهادت رسیدو در این مدت كوته پیوسته از صدمات و اینك  .
  . جهت اثبات شهادت حضرت زهرا علیهاالسالم نگاهى به شواهد و دالئل موجود مى پردازیم
ما  : ناگفته نماند كه از امام حسن علیهاالسالم مجتبى و امام صادق و امام رضا علیه السالم روایت شده كه فرمودند

و شك نیست كه فاطمه علیهاالسالم جزو منا مى باشند) 212(نا اال مسموم اءو شهیدم .  
افزون بر این كه روایات صریح و روشنى بر شهادت حضرت فاطمه داریم كه معصومین روى این جهت تكیه 
  .كرده اند
كه به من ملحق خواهد پس فاطمه اولین كسى است  : پیامبر پیش از رحلت خود در یك پیشگویى به على فرمود -1



. شد، در حالى كه حزن و اندوه او را فراگرفته ، حق او را غصب كرده و وى را كشته اند بر من وارد خواهد شد
)213 ) 

برخى از یاران و  . پس از شهادت فاطمه ، مدتى امیر مؤ منان از یاران فاصله گرفته و از خانه بیرون نرفت -2
وضعیت براى آن ها گران آمده بود از عمار یاسر خواستند تا به خانه على رفته و  دوستان على علیه السالم كه این

  .از او بخواهد تا از دوستان فاصله نگیرد
  .عمار براى رساندن پیام ، به خانه حضرت على رفته و از وى خواست تا از خانه بیرون بیاید
ه ، دختر رسول خدا دار فانى را وداع گفت در این فقید و از دست رفت! بدان اى عمار : حضرت در پاسخ فرمود
سپس از جاى برخاسته در حالى كه اشك از  . حالى كه مظلوم بود و حق او غصب شده و شهید از دنیا رفت

214. . . (چشمانش سرازیر بود خانه را ترك گفت  ) 
مه مانع شد او را بزن پس او را سلیم بن قیس از على نقل كرده وقتى كه ابوبكر به قنفذ پیام فرستاد كه اگر فاط -3
براى آن كه دست از على بردارد به طرف دسته درب خانه اش فشار داده و یك دنده از پهلویش را شكست و جنین 
. او را سقط كرد، و پس از آن ماجرا در بستر بیمارى بود تا این كه در اثر همان صدمات ، شهید از دنیا رفت 

)215 ) 
م از محمد بن عمار بن یاسر از پدرش عمار حدیثى نقل كرده و در پایان همان حدیث ، امام حسین علیه السال -4
وقتى  : عمار ضمن باز گو كردن ماجراى پس از رحلت پیامبر صلى اهللا علیه و آله و هجوم به خانه فاطمه مى گوید

مه و بیرون آوردن پسر عموى كه پیامبر به لقاء اهللا شتافت ، و گذشت آنچه كه گذشت به هنگام ورود به خانه فاط
او، از دست آن مرد به فاطمه آنچنان آسیب رسید كه فرزند خود را سقط كرد و همان جریان باعث بیمارى و وفات 
 (216) .وى بود
علت وفات فاطمه علیهاالسالم این بود كه قنفذ غالم عمر  : همچنین از امام صادق علیه السالم نقل شده كه فرمود -5

ى با غالف شمشیر به دختر پیامبر صلى اهللا علیه و آله زد كه در اثر همان زدن محسن سقط گردید و به دستور و
217. . . (در پى این سقط جنین سخت بیمار گشت  ) 

ان فاطمه علیهاالسالم صدیقة  : على بن جعفر از برادر خود امام موسى بن جعفر علیه السالم نقل كرده كه فرمود -6
218. (شهیدة  ) 

بزرگان ما همانند شیخ مفید و دیگران بر این عقیده هستند كه وى شهید از دار دنیا رفته استو  وى در كتاب فقهى  . 
به روضه  . . . هرگاه به مدینه رفتى :خود به نام المقنعة در زیارت حضرت فاطمه علیهاالسالم چنین آورده است 

كن كه او همان جا دفن گردیده ، پس هرگاه خواستى او را  داخل شو و آن جا بایست و فاطمه علیهاالسالم را زیارت
  : . . .زیارت كنى به سوى قبله بایست و بگو
السالم علیك یا رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله ، السالم علیك و على بنتك الصدیقة الطاهرة ، السالم علیك یا فاطمه 

م علیك ایتها البتول الشهیدة الطاهرة ، لعن اهللا من ظلمك و علیهاالسالم بنت رسول هللا صلى اهللا علیه و آله ، السال
219. (منعك حقك و دفعك عن ارثك و لعن اهللا من كذبك  ) 

ان  : و عالمه مجلسى در مرآة العقول ذیل روایت كلینى در كافى از حضرت موسى بن جعفر علیه السالم كه فرمود
رد كه فاطمه علیهاالسالم شهید شده است و این مسئله از و این خبر داللت دا : فاطمه صدیقة شهیدة مى فرماید

220. . . (متواترات است  ) 

 سال روز شهادت
و اما سال روز رحلت جانگداز فاطمه علیهاالسالم اگر چه در بین مورخین اختالف نظر هست به گونه اى كه 

221. (برخى اقوال را به هجده نظر رسانده اند ) 
ها فقط دو قول است و نظر بزرگان نیز بر همین دو گفته استوار استاما مختار از بین این گفته   .  

قول اول هفتاد و پنج روز پس از رحلت پیامبر صلى اهللا علیه و آله در نظر گرفته شده و برگرفته از روایتى است 
س از رحلت وى هفتاد و پنج روز پ : كه به نظر عالمه مجلسى صحیحه است از امام محمد باقر نقل شده ؛ فرمود

222. (پیامبر صلى اهللا علیه و آله بزرگوار از دنیا رفته است  ) 
قول دوم نود و پنج روز است ، چنان چه مرحوم اربلى از امام محمد باقر علیه السالم همین قول را نقل كرده 

بر صلى اهللا علیه و و ابو الفرج اصفهانى نیز از امام محمد باقر علیه السالم گذشت سه ماه را از رحلت پیام) 223(
كه قول پیامبر صلى اهللا علیه و آله را تاءیید مى كند) 224(آله روایت كرده  .  

تطبیق دادن بین والدت و وفات  :در این جا عالمه مجلسى ضمن صحیحه خواندن روایت هفتاد و پنج روز فرموده 
پیامبر اسالم صلى اهللا علیه و آله در  و عمر شریف فاطمه علیهاالسالم كار بسیار دشوارى است ؛ زیرا اگر رحلت

صفر باشد باید وفات فاطمه در اواسط جمادى االءولى باشد و اگر به گفته اهل تسنن در دوازدهم ربیع  28روز 



االءول پیامبر صلى اهللا علیه و آله وفات نموده باشد، مى بایست وفات آن حضرت و در اواخر جمادى االءولى 
چه كه ابو الفرج اصفهانى نقل كرده كه فاطمه علیهاالسالم سه ماه پس از پدرش زنده  صورت پذیرفته باشد و آن

ماند؛ ممكن است با قول مشهور كه حضرت در سوم جمادى الثانى از دنیا رفته است ، منطبق شود، و خبر اءبو 
ر ناچیز بودنش ذكر بصیر از امام صادق بر همین قول است ، البته اگر بگوییم كه روزهاى زیادى را امام بخاط

225. (نفرموده است  ) 
و شیخ مفید در تاءیید نظر دوم مى فرماید روز سوم جمادى الثانى سال یازدهم هجرت سال روز رحلت حضرت 

. فاطمه علیهاالسالم زهرا مى باشد و این همان روزى است كه در همه سال غم و اندوه مؤ منین تجدید مى شود
)226 ) 

زندگى پاره تن مصطفى و همسر على مرتضى كه به طور اشاره و گذرا تقدیم خوانندگان این بود خالصه اى از 
شد؛ امید است خوانندگان عزیز ما را از كم و كاستى ها و یا ناهماهنگى هاى موجود در این چكیده عفو فرموده و 
  .اگر بر نكته اى دست یافتند، ما را بهرمند سازند

 واهللا الموفق و المعین
ابپایان كت  
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