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  دورنماي مطالب ٭

  وآله علیه اهللا صلّیرسول خدا هین توصی، برترالسالم علیهم اهل بیتبه  يمهرورز: میکگفتار 

  مقدمه

  وآله علیه اهللا صلّیرسول خدا وصیتن یآخر

  امت من ینبهتر

  وآله علیه اهللا صلّیرسول خدابا  یدشمن

  بخش مان نجاتیپ یک

  آزمونِ دشوار

  یه و شروع مسلمانیپا

  ژه روز جزایاز چهار سؤالِ و یکی

  شفاعتضابطه 

  

  وآله علیه اهللا صلّیت رسول خداین مصداق اهل بی، برترعلیهاالسالمحضرت زهرا: گفتار دوم

  تر از آفتاب روشن

  ياعتراف زمخشر

  

  علیهاالسالمبه حضرت زهرا ي، نماد مهرورزفاطمیه ایامدر  يسوگوار: گفتار سوم

  چرا ماتم؟

  السالم علیه وسفیبر فرزندش  السالم علیه عقوبیه حضرت یگر: نمونه اول

  گرید يا هیاز زاو السالم علیهنگاه امام سجاد

  ش حمزهیبر عمو وآله علیه اهللا صلّیرسول خداه یگر: نمونه دوم



 

  علیهاالسالم در سوگ حضرت فاطمه السالم علیه یحزن حضرت عل: نمونه سوم

  

  يهجر 6قرن در  یاز مجالس فاطم يا نمونه



  آغاز مطالب ٭

  میکگفتار 

  وآله علیه اهللا صلّیه رسول خداین توصیبرتر ،السالم علیهم اهل بیتبه  يمهرورز

  

  مقدمه

رو،  نیاز ا. ژه را به خود اختصاص داده استیو یگاهی، جاينبو يها هیان تمام توصی، در مالسالم علیهمامبریت پیت حقوق اهل بیرعا

  .برخوردار گشته است يرینظ یب یتاهمشان، از یت حقوق ایرعا ن مصداقیبه عنوان بارزتر »السالم علیهم اهل بیتبه  يمهرورز«

ان منابع یدر م یمکمستح ییده است و هم عمل ـ از پشتوانه روایه هم عقکـ  السالم علیهم اهل بیتگر، محبت و مودت به ید ياز سو

  .باشد یمند م بهره یعه و سنّیش یثیحد

  .اند دهیورز يا ژهید وکیتأ »السالم علیهم بیت اهلمحبت و مودت به «گاه یو جا یتاهماند ـ بر  نقل شده 1يمعنو تواتر ه بهکث ـ ین احادیا

به  يمهرورز ياز منزلت واال کیث حایسو، و احاد یکاز  السالم علیهم اهل بیتت حقوق یبه رعا وآله علیه اهللا صلّیرسول خدا يها هیتوص

ن اسالم یروان راستیژه پیمورد توجه و »السالم علیهم اهل بیتمحبت و مودت به «ده تا یگر، موجب گردید ياز سو السالم علیهم اهل بیت

  .ردیقرار گ

  

  وآله علیه اهللا صلّیرسول خدا وصیتن یآخر

   2.دیریار گکتم به یدرباره اهل بز روش مرا یشما ن: هکن بود یان فرمودند ایب وآله علیه اهللا صلّیرسول خداه ک ین مطلبیآخر

بر  یلین، خود دلیدهد و ا یز، خبر میفرد با آن موضوع ن یو روح یوند قلبیموضوع است، از پ یتاهمگر  ه نشانکن ی، عالوه بر اوصیت
                                                             

 .متعدد احادیث در پیام یک تکرار ـ 1

 صفحه و 90 صفحه المحرقه، صواعق ؛163 صفحه، 9 جلد الزوائد، مجمع: از نقل به ؛71 صفحه ،2 جلد الستّه، الصحاح من الخمسه فضائل ـ 2

136 .  

 .المطالب ارجح الموده؛ ینابیع: از نقل به بعد؛ به 447 صفحه ،9 جلد الحقّ، احقاق



 

  .است وآله علیه اهللا صلّیرسول خدادگاه یدر د »السالم علیهم اهل بیتحب «گاه یجا يبلند

  امت من نیبهتر

  3.ت من، پس از من استیاهل ب ينتان برایشما، بهتر نیبهتر: فرمودند وآله علیه اهللا صلّیرسول خدا

ت رسول یردن به اهل بک یخوب«را  ییوکن یاصل كند و مالک یف میر و شر را تعریه مرز خکاست  یح، خطّیروشن و صر ارین معیا

  .داند یم »السالم علیهمخدا

  .اند د فرمودهکیه ای، بر آن توص وآله علیه اهللا صلّیرسول خدااند؛ اما  گرفته يها را جد ن گونه سفارشیا کیاگرچه، تنها گروه اند

  :ل استیث ذیا، حدین وصایگر از اینمونه د

  وآله علیه اهللا صلّیرسول خدابا  یدشمن

نه بازخواست ین زمی، شما را در ا)امتیق(ه فردا کد، چرا یریرا بپذ» تمیبه اهل ب یکین«ه یتوص: فرمودند وآله علیه اهللا صلّی رمکرسول ا

  4.شود ینم، در آتش داخل مکخصومت  ] تمیبه اهل ب یکیاش در ن یوتاهکل یبه دل[ه من با او کهر  ] در آن روز[نم و ک یم

را  یسانکه آتش قهر خداست ـ ک، جهنّم ـ يآر! ایپرده و گو یاست ب يدیه وعکدهنده، نه وعده،  انکت یان ارزشمند و به راستین بیا

                                                             

  .497 صفحه، 3 جلد القدیر، فیض: از نقل به ؛71 صفحه ،2 جلد الستّه، الصحاح من الخمسه فضائل ـ 3

  .المطالب ارجح الزوائد؛ مجمع المحرقه؛ صواعق: از نقل به بعد؛ به 446 صفحه ،9 جلد الحقّ، احقاق

 و است شده حذف غالباً مربوط، فشرده هاي لوح در یا و کتب همان جدید هاي چاپ در آمده، مذکور منابع در چه آن که است سفأت جاي

  .است خورده رقم السالم علیهم بیت اهل تمظلومی بر دیگر سندي ترتیب، بدین

 .هالعالمی ۀالمجموع شرکات احدي ،1996 ـ 1991 االول، اصدار الشریف، الحدیث ۀموسوع: ك.ر: نمونه براي

 نور ؛90 صفحه المحرقه، صواعق ؛552 صفحه، 2 جلد العقبی، ذخائر: از نقل به ؛71 صفحه ،2 جلد الستّه، الصحاح من الخمسه فضائل ـ 4

 . 103 صفحه جی،لَنْـشَب االبصار



  .رندیگ ینم يتش را جدیب  ه او درباره اهلی، توصوآله علیه اهللا صلّیرسول خداه به فرموده کسوزاند  یم

دوار یو امیکن یاند و به عاقبت را وعده داده السالم علیهم اهل بیتروان و دوستدارانِ ی، پوآله علیه اهللا صلّیرسول خداز، یاز موارد ن ياریدر بس

  .اند ساخته

  بخش مان نجاتیپ یک

را به  یمانیند، همانا در نزد خداوند، قرار و پکت یتم حفظ و رعایس حقّ مرا در مورد اهل بکهر : فرمودند وآله علیه اهللا صلّیامبر خدایپ

  5.دست آورده است

 یشان، با چشمانیدهند؛ تا ا یخواهد داد، توجه م يچه رو ه مسلمانان را به آنکهستند  ییها باش ز، هشدارها و آمادهیث نیاز احاد یبرخ

ن دسته یاز ا يا م، نمونهیا ل آوردهیه در ذک یثیحد. بگذارند وآله علیه اهللا صلّیرسول خدااز  يرویتر، قدم در راه پ ژرف يدیبازتر و د

  :ث استیاحاد

  آزمونِ دشوار

   6!د شدیناً آزموده خواهیقیتم، یهمانا شما، بعد از من، درباره اهل ب: فرمودند وآله علیه اهللا صلّی رمکامبر ایپ

  یه و شروع مسلمانیپا

  8و  7.باشد یم السالم علیهم اهل بیتاسالم، محبت ما ) ا شروعی(ان یاست و بن) یا شروعی(ان یبن يدارا يزیهر چ

  ژه روز جزایاز چهار سؤالِ و یکی

ز، مورد پرسش قرار یه از چهار چکد مگر آن یامت نخواهد جنبیدر روز ق يا چ بندهیه يها قدم: فرمودند وآله علیه اهللا صلّی رمکرسول ا

  :ردیگ

 يریه مالش را در چه مسکفرسوده ساخت، سوم آن  یه بدنش را در چه راهک نیرد، دوم اکز فنا یش را در چه چیه عمر خوکاول آن 
                                                             

 . 90 صفحه المحرقه، صواعق ؛18 صفحه العقبی، ذخائر: از نقل به ؛72 صفحه ،2 جلد الستّه، الصحاح من الخمسه فضائل ـ 5

 . 553 صفحه، 2 جلد القدیر، فیض: از نقل به ؛71 صفحه ،2 جلد الستّه، الصحاح من الخمسه فضائل ـ 6

 . 103 صفحه ،7 جلد ،218 صفحه، 6 جلد العمال، کنز: از نقل به ؛77 صفحه ،2 جلد الستّه، الصحاح من الخمسه فضائل ـ 7

 ).حیدرآباد: طبع( 380 صفحه ،5 جلد المیزان، لسان: از نقل به ؛408 صفحه ،9 جلد الحقّ، احقاق ـ 8



 

  9!خواهد بود» السالم علیهم اهل بیتحب «ن سؤال، درباره یبه دست آورد و چهارم يریرد و از چه مسکصرف 

  ضابطه شفاعت

ه دوستدار ک یند، در حالکه خداوند را مالقات کد، پس هر یت باشیبا اهل ب یدوست بند و مالزم يپا: فرمودند وآله علیه اهللا صلّیرسول خدا

   10.در بهشت خواهد شدله شفاعت ما، داخل یما خاندان باشد، به وس

  

  گفتار دوم

  وآله علیه اهللا صلّیرسول خدات ین مصداق اهل بیبرتر ،علیهاالسالمحضرت زهرا

  

  تر از آفتاب روشن

ز یانگ ل، تعجبین گونه مسایا يبرا ییجو لید دلیشا. شندیاثبات خو لیه مثل آفتاب، خود دلکاند  واضح و روشن يل به قدریمسا یبعض

  .دیز بنمایه مضر نکده، بلیفا یاثبات آن موضوع، نه تنها ب ياقامه برهان برا یباشد و حتّو دور از ذهن 

  .ل استین قبیز از همیمسئله مورد بحث ما ن

رسول  یخ زندگانیسراسر تار. اند فرموده یش را معرّفیت خویگوناگون، اهل ب يها ، بارها و بارها، به بهانهوآله علیه اهللا صلّی رّمکم ینب

                                                             

  ).قاهره: طبع( 346 صفحه ،10 جلد الزوائد، مجمع: از نقل به ؛409 صفحه ،9 جلد الحقّ، احقاق ـ 9

 مناقب« جمله از عامه، از متعددي منابع از الحقّ احقاق شریف کتاب نهم جلد در را روایت این شوشتري نوراهللا قاضی مرحوم گرانقدر عالم

 .است کرده نقل نیز »السمطین فرائد« ،»الموده ینابیع« ،»لیمغاز ابن

  .172 صفحه، 9 جلد الزوائد، مجمع: از نقل به ؛79 صفحه ،2 جلد الستّه، الصحاح من الخمسه فضائل ـ 10

 .الموده ینابیع المحرقه؛ صواعق: از نقل به ؛428 صفحه ،9 جلد الحقّ، احقاق



  .ن خانواده استیا یمعرّف يها وسته شاهد صحنهی، پوآله علیه اهللا صلّیداخ

و سپس، [ علیهماالسالم نی، حسنعلیهاالسالمده نساء حضرت زهرای، سالسالم علیه طالبیبن اب ین علیرالمؤمنیه امکست ین يدیچ تردیه يجا

ش یت خویبه عنوان اهل ب وآله علیه اهللا صلّیه رسول خداکهستند  يا خانواده، همان ] السالم علیهم نینُه امام معصوم از فرزندان امام حس

   11.فرموده است یمعرّف

  ياعتراف زمخشر

  :سدینو ین میچن 12يست و سوم از سوره شوریه بیل آی، مفسر بزرگ اهل سنّت، ذيشرزمخْ

رسول با  السالم علیه نیو حس السالم علیه حسن ،السالم علیه ی، علعلیهاالسالم و ارتباط فاطمه یه وابستگکست ین يدیترد

  .وجود دارد 13متواتر ه در مورد نقلکاست  ینیقین، مانند یقین یروابط است و ا نیتر مکن و محیدتری، شدوآله علیه اهللا صلّیخدا

  14.میاهللا بدان رسول» آلِ«شان را، همان یه اکاست   ين ضروریبنابرا

 یخیتب تارکگوناگون در  يها انین تواتر، به بیا. آفتاب است یته مورد نظر ما در مثالِ روشنکبه بحث تواتر، همان ن ياشاره زمخشر

  .است یجست و جو قابل دسترس کیرده است و با اندکجلوه 

م؛ یدان یم وآله علیه اهللا صلّیامبریپ تیاز اهل ب یکیرا  علیهاالسالم، حضرت زهراوآله علیه اهللا صلّی ره و سنّت رسولیه با استناد به سکحال 

  :میریگ یجه مینت

  .خواهد بود علیهاالسالم به حضرت فاطمه ي، مهرورز»السالم علیهم اهل بیتمودت به «ق بارز یاز مصاد یکی

  
                                                             

  .است رسیده اثبات به خویش جایگاه در بسیار، روایی و تاریخی ادلّه با مسئله این ـ 11

 . 130 صفحه ،7 جلد مسلم، صحیح ؛416 صفحه ،2 جلد حاکم، مستدرك ؛26 صفحه ،9 جلد بخاري، کبیر تاریخ: ك.ر نمونه، براي

  .یبقُرْالْ فی ةَمودالْ االَّ راًاَج هعلَی مئَلُکُاَس الَ قُلْ ـ 12

 .تردیدناپذیر و یقینی قطعی، ـ 13

 به ؛234 صفحه ،23 جلد بحاراالنوار،( .يشور 23 آیه ذیل الکشّاف،: از نقل به ؛79 صفحه ،2 جلد الستّه، الصحاح من الخمسه فضائل ـ 14

 )173 صفحه ،4 جلد الکشّاف،: از نقل



 

  گفتار سوم

  علیهاالسالمبه حضرت زهرا ينماد مهرورز ،فاطمیه ایامدر  يسوگوار

  

  چرا ماتم؟

  .ژه برخوردار بوده استیو یگاهیان همه اقوام، از جایها و در م رباز، در همه فرهنگیزان، از دیفقدان عز در ماتم يو عزادار يسوگوار

  .حفظ نموده است یمربوط با آن را به خوب ين و نمادهایین آیز این »ات انسانیح خیتار«

آن را در احساس  يها شهیر نمود و ریتفس »گریدیکافراد با  یوند روحیو پ یارتباط عاطف«از  يا توان جلوه یرا م يو سوگوار يعزادار

  .ردکها جستجو  انسان كپا

رسول ره یم، سنّت و سیرکات قرآن یتوان در آ یآن را م يها ه نمونهکد زده است ییبشر، مهر تأ یعینش طبکن وایز بر این اسالم نید

  .به وضوح مشاهده نمود وآله علیه اهللا صلّیخدا

  

  السالم علیه وسفیبر فرزندش  السالم علیه عقوبیه حضرت یگر: نمونه اول

را  یامبران الهیدو تن از پ یان زندگیب، جرین داستانِ پر فراز و نشیا. است السالم علیه وسفیحضرت  يقرآن، ماجرا يها از داستان یکی

  .دیگو یر، سخن مین مسیشان در ایالت اکگر و مشیدیکن دو بزرگوار به یزان عالقه و محبت ایند و از مک ینقل م

  .افتد یم یی، مفارقت و جداالسالم علیه عقوبین او و پدرش یشود و ب ی، به چاه حسادت برادران گرفتار م السالم علیه وسفی

  .ندک یم ینیپدر سنگ يها شد و بار اندوه بر شانهک ین فراق به درازا میگذرد و ا یها م سال

، به نشانه اعتراض، او را از مرگ در سوگ السالم علیه وسفیبرادران . انجامد یم یینایارش به نابکه کد یگر یآن قدر م السالم علیه عقوبی

  .دهند یم میفرزند ب



  :دیفرما یان مین بخش از ماجرا را بیتاب خدا، اکات یآ

نفس  يها اوهام و گمان: گفت ]ردندکش نقل ین را برایامیبن يماجرا السالم علیه وسفیه برادران کپس از آن [ السالم علیه عقوبیحضرت 

  .ره شده و جلوه نموده استیبه شما چ

گاه  آن. ردار استکه او دانا و درست کشان را به من بازگرداند یه خداوند اکد است یرم؛ امیگ یش میو را پیکن يپس من باز هم صبر

  :د و گفتیگردان يشان رویاز ا السالم علیه عقوبی

. خورد یش را فرو میه درد خوک ید گشت، در حالیوسف، چشمانش سپیبر ) فراق يها هیو گر(وسف، و از شدت حزن یوا اَسفا بر 

 السالم علیه عقوبی. ینک یم كا خود را هالیو  يشو یمار میا از غصه فراقش بیه ک ینک یوسف میوسف یقدر  آن: فرزندانش به او گفتند

   15.دیدان یه شما نمکدانم  یم يزیبرم و درباره خداوند چ یشگاه خدا میدر غم و اندوه او به پت خود را یاکمن ش: گفت

د یگر یگدازد و سرانجام، آن قدر م یسوزد و م یش، چطور میفرزند خو ییاز فرستادگان خداوند، به خاطر فراق و جدا یکیه کم ینیب یم

  .شوند ینا میه چشمانش نابک

  .ینک یم كا خود را هالیو  يشو یمار میا بیند، باالخره تو یگو یه فرزندانش به او مکرسد  یجا م ن سوز و گداز، تا بدانیا

ه کدانست  ینم السالم علیه عقوبی، حضرت یخاص ی، در مقطع زمانیات، به خواست الهیروا یان برخیه بر اساس بکن است یجالب ا

محسوب  »زانیبر مرگ عز يسوگوار«قت یاو، در حق يها ها و غصه هیاز گر یا مرده؛ و لذا، بخشیزنده است  السالم علیه وسفی

   16.گردد یم

  

  گرید يا هیاز زاو السالم علیهنگاه امام سجاد

  .اند ستهیگر نگرید يا هیرا از زاو »السالم علیه عقوبیستن یو گر السالم علیه وسفیفراق «ان ی، جرالسالم علیهم اهل بیت

  .اند ن نمودهییرا تب »السالم علیهم اهل بیتبر  يل عزاداریدال«، یخته و به خوبیرا درهم آم یمستدل و عاطف یشان برداشتیا

محزون و  يا د، آن بزرگوار، پس از واقعه عاشورا به هر بهانهیدان یه مکچنان . است السالم علیهاز امام سجاد یتیاز جمله آن موارد، روا
                                                             

 . 86 ـ 83: یوسف ـ 15

 . 258 ـ 257 صفحه ،5 جلد البیان، مجمع تفسیر: ك.ر ـ 16



 

  .گشت یم يشان جاریاز چشمان ا کگرفت و اش یشان را فرا مکوجود مبارشدند و غم،  یسته مکش دل

  :فرمودند السالم علیه ا شدند، آن حضرتیشان جویرا از ا یتاب ین همه بیل ایان دلیه اطرافک یاز دفعات یکی

اش را از دست داد،  یینایه بکن یتا است، یان دراز در فراق فرزندش گریاو سال! د؟یخبر یب السالم علیه عقوبی يه و سوگواریا شما از گریآ

  .د گشته بودیدگانش ناپدیه فرزندش زنده بود و فقط از مقابل دک یدر حال

   17!ردند و سر از تنشان جدا ساختندکد یرا شه السالم علیهمامبریت پیه پدرم و هفده نفر از اهل بکدم یاما من با چشمان خود د

در  ي، عزادارالسالم علیه عقوبیحضرت  يند و با توجه به ماجراک یاستناد م السالم علیهم اهل بیتمصائب  یق، به بزرگین استدالل دقیا

  .دینما ی، قلمداد میعیو طب یهیامالً بدک يرا امر السالم علیهم اهل بیتمصائب 

  

غم فقدانِ «ه و اندوه در یگر يبرا يگریل دیچ دلی، هالسالم علیه عقوبی يشبانه روز يها هیا اگر به جز گریه آکن است یحال سؤال ا

 علیهاالسالم بر حضرت فاطمه 18انشانیپا یستن و اندوه بیان در گریعیت شیشد و حقّان یم، باز هم مطلوب ما حاصل نمینداشت »زانمانیعز

  د؟یرس یبه اثبات نم

  

  ش حمزهیبر عمو وآله علیه اهللا صلّیرسول خداه یگر: نمونه دوم

                                                             

  .تمیالْ علَی بکاءالْ جوازِ باب ،923 صفحه ،2 جلد الشیعه، وسائل ـ 17

  :نویسد می زمخشري ـ 18

  .پرسید را گریه این اجر و پدر اندوه و گریه مدت جبرئیل، حضرت از السالم علیه یوسف حضرت

  !است شهید هفتاد پاداش قدر به آن پاداش و سال هفتاد گریه و اندوه این مدت که فرمود پاسخ چنین مقرّب ملک آن

 . 193 صفحه ،18 جلد رازي، فخر کبیر تفسیر ؛497 صفحه ،2 جلد الکشّاف، تفسیر



مسلّم را به دست آورده بودند ـ  يروزیه پکن غزوه، مسلمانان ـ یدر ا. مهم و پر مخاطره صدر اسالم است يها از جنگ یکیجنگ اُحد، 

  .ست شدندک، دچار شكاند یبه خاطر اشتباه بزرگ گروه

ردند و دشمن، با کت کش حریگاه خویمت، از جایبستند، به طمع غن یوه اُحد را مکد گذرگاه پشت یـ با يه ـ به امر نبوکن گروه یا

  .ر ساختیشان را غافلگیور شد و ا ن فرصت، از پشت به مسلمانان حملهیاستفاده از ا

رسول شخص  یثر مسلمانان و حتّکدن به ایو صدمه رس وآله علیه اهللا صلّیرسول خدااران یاز  ياریست، منجر به شهادت بسکن شیا

  .شد السالم علیه یو حضرت عل وآله علیه اهللا صلّیخدا

  .د رسول خداستیرش ي، حمزه، عموکش ین جنگ، بید این شهیاما، بزرگتر

  .نمود یم یبانیپشت وآله علیه اهللا صلّیرسول خداور بود و همواره از یشجاع و غ ياو سردار

  .آمد یش برخوردار بود و از افتخارات اسالم به حساب میان قریدر م يا ژهیاز احترام و السالم علیه حمزه

ت، یجاهل به دل داشت ـ به رسم السالم علیه اندازه از حمزه یب يا نهکیه کان ـ ید، هند، همسر ابوسفیان رسیه جنگ اُحد به پاکپس از آن 

  .ردک 19له د را مثْیبدن آن شه

  .ساختار آزرده یرا بس وآله علیه اهللا صلّیرسول خداژه یانه هند، قلب مسلمانان و به ویشهادت حمزه، و رفتار وحش

ون و نوحه زنان و یش يانصار گذشتند و صدا يها خانه یکیاز نزد وآله علیه اهللا صلّیرسول خدا یه وقتکاند  ن نوشتهیخ چنیاتبان توارک

  :شد و فرمودند کشان پر از اشکدند، چشمان مباریش را شنیخو يشهدا يدخترانِ انصار برا

  20!!ندارد يا نندهکه یچ گریاما حمزه، ه

  

  .میدیند السالم علیه اش بر حمزه هیه، مانند گریرا در شدت گر وآله علیه اهللا صلّیرسول خداگاه  چیه: دیگو یمسعود مابن 

  :فرمود ین میرد و چنکرد، تا غش کست و نوحه یقدر گر ستاد و آنیاش ا او را در قبله قرار داد، سپس بر جنازه

  !ر رسول خدایر خدا و شیرسول خدا و ش يعمو يا
                                                             

 .بدن کردن پاره پاره ـ 19

 . 381 صفحه ،1 جلد الجنائز، کتاب حاکم، مستدرك ـ 20



 

  ها، یکیدهنده ن  انجام يا! حمزه يا

  !ها ها و غم يننده گرفتارک  برطرف يا! حمزه يا

  21!ننده خطرات از رسول خداک  دور يا! پناه و محافظ يا

 22و غش یهوش یه به حال بکند یگر یدر سوگ حمزه م يبه قدر وآله علیه اهللا صلّیرسول خداه کن نقل، آن است یته قابل توجه در اکن

  .افتند یم

  

در مرگ جانسوز « يعزادار يبرا يگرید يچ الگوی، هوآله علیه اهللا صلّیرسول خداا اگر به جز سنّت یآ: میپرس یگر میبار د کنیا

  شد؟ یم، باز هم مطلوب ما حاصل نمینداشت »زانمانیعز

  د؟یرس یبه اثبات نم علیهاالسالمحضرت زهرا يها بر مصائب و رنج يو عزادار يان در سوگواریعیت شیا حقّانیآ

  

  علیهاالسالم در سوگ حضرت فاطمه السالم علیه یحزن حضرت عل: نمونه سوم

  :عرضه داشتند وآله علیه اهللا صلّیرسول خداخطاب به  علیهاالسالمانه حضرت زهرایپس از دفن شبانه و مخف السالم علیه یحضرت عل

   23.خواهد شد يسپر يداریبا بن غم، یم در ایها است و شب ين، اندوهم ابدیپس از ا

                                                             

  .احد جنگ حوادث ،60 صفحه ،2 جلد ه،الحلبی ةسیر ـ 21

 . 181 صفحه العقبی، ذخائر ؛526 صفحه، )قاري علی املّ( حنیفه ابی مسند شرح: ك.ر شود؛ می دیده نیز کتب سایر در بیان این مشابه

  .نَشَقَ حتّی تَحبانْ و جنازته علی وقَف ثُم ـ 22

: طبع( 107 صفحه ،1 جلد طوسی، شیخ امالی ؛281 صفحه مفید، شیخ امالی ؛458 صفحه ،1 جلد کافی، اصول ؛202 خطبه البالغه، نهج ـ 23

 . 504 صفحه ،1 جلد الغمه، کشف ؛265 صفحه ،10 جلد معتزلی، الحدید ابی ابن البالغه نهج شرح ؛)نجف



    

  يهجر 6قرن در  یاز مجالس فاطم يا نمونه

سر عجيقمر 852 وفات( یقالنابن ح(  ِد بن عبداهللا واعظ بلخ«در شرح حالیمحم« ) یعل« به نام ياز قول فرد )قمري 596متوفّاي 

  :ه گفتکند ک ینقل م »بن محمود

  .حاضر شدم یواعظ بلخ یمرتبه در مجلس سخنران یک

  :گفت یم ]بتیر مصکبه زبانِ حال و در مقام ذ[او 

مگر من بودم ! ؟ینک یه میچرا در نزد من گر: نمود و گفت يرو به و السالم علیه یپس عل. ستیگر علیهاالسالم از روزها، فاطمه يروز«

  !ردم؟که اموال تو را گرفتم و حقّ تو را غصب ک

  »!ردم؟ک "ن و چنانیچن"ه با تو کمگر من بودم 

ر و عمر در حقّ که ابوبکن باورند یبر ا 24انیعیه شکبر شمرد  "ن و چنانیچن" يرا به جا يموارد یو در آن مجلس، واعظ بلخ

   25.دیانِ حاضر در آن مجلس، به آه و فغان بلند گردیعیه شیگر يپس صدا. اند روا داشته علیهاالسالم فاطمه

  :هرچند اظهار شده

 هفاطمی امایهو، شما هوس  یکه کنبود، چه شد  يخبر هفاطمی يو عزادار ين همه مراسم سوگواریچند سال قبل اصالً از او تا ... «

  26!»ادتان آمد؟ید و شهادت آن بزرگوار بیردک

  .باشد یفوق م پرسشا به یوتاه و گوک ید، پاسخین نوشتار مالحظه فرمودیچه در ا آن

                                                             

 .است  شده استفاده »رافضیان« واژه از »شیعیان« جاي به حجر، ابن مذهبی تعصب دلیل به ـ 24

  ).بیروت أعلمی،: چاپ( 218 ـ 217 صفحه ،5 جلد المیزان، لسان ـ 25

 .دهم پرسش ،»وحدت به دعوت« عنوانِ با 1387 هفاطمی مناسبت به سیستان سنّت اهل نامه شب ـ 26


