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 پیشگفتار
 

أمیرالمؤمنین وقدوة الصدِّیقین، وعلى فاطمة  الحمد للَّه رّب العالمین، وصّلى اللَّه على محّمد سّید النبّیین، وعلى
 .الزهراء سّیدة نساء العالمین،وعلى أبنائهما الكرام المعصومین

نوشتن درباره یكى از اولیائش شرافت  قلم یكى از بندگانش را توفیق ارزانى دارد، او را به چون خداوند بخواهد
شخصیتى چون فاطمه زهراعلیها السالم سخن گفته شود، طبیعى است كه این  و اگر قرار باشد درباره. بخشد مى



به مراتب باالتر از هر شرافت این جهان و رستگارى آن جهان است توفیق . 
اى مختصر درباره  داد تا مجموعه نعمتها و الطاف خداوند بر این بنده آن بود كه مرا در جوانى توفیقاز جمله 

اى بود كه فرصت چاپ و نشر این سلسله فراهم نیامد  زندگى چهارده معصوم به نگارش درآورم اّماشرایط به گونه
 .تا امروزكه این امكان فراهم شد و خدا را از این بابت سپاسگزارم

مسكین قرار دهد اى براى روز قیامت این بنده  میدوارم خداوند این مختصر را ذخیرها . 

 اّنه العفّو الغفور
  محّمد تقى مدّرسى
 
  علیها السالم فاطمه  :نام 
  علیها السالم محمد رسول خداصلى اهللا علیه وآله خدیجه كبرى :پدر و مادر 
ضّیه، انسّیه، بتول، زهره، حورّیه، محدَّثه، وزهرا، صّدیقه، كبرى، طاهره، راضیه، مر :شهرت  ... 
 اّم الحسنین، اّم ابیها و اّم اْلَائّمة :كنیه 
بعثت، در مّكه متولد شد 5جمادى الثانّیه سال  20در آستانه طلوع فجر روز جمعه  :زمان و محل توّلد  . 
به مدینه مهاجرت كرد، و در  علیه السالم در سن حدود هشت سالگى همراه حضرت على :هجرت وزمان ازدواج 

حضرت ازدواج نمود، و داراى پنج فرزند به نامهاى، حسن، حسین،  سال دوم هجرت، در آغاز ماه ذیحّجه، با آن
 .زینب، اّم كلثوم و محسن گردید
 11جمادى االولى، یا سّوم جمادى الثانیه سال  13یا  15بین نماز مغرب و عشاء در  :زمان و محل شهادت 

سالگى در مدینه به شهادت رسید 18در سن هجرى،  . 
است، كنار قبر پیامبر، در قبرستان بقیع، بین منبر  مرقد شریف آن بانوى با عظمت در یكى از این سه محل :مرقد 

شود مى زیارت صلى اهللا علیه وآله وقبر پیامبردر مسجدالنبى . 
 :دوران عمر ، دو بخش 
 .دوران مالزمت با پدر و همسر - 1
 .دوران چند ماهه بعد از رحلت رسول خدا كه از نظر اجتماعى و سیاسى بسیار مهم بود - 2
 

  بنیاد پاك :بخش اول 
 
 
1) (َواْلَبَلُد الطَّیُِّب َیْخُرُج َنَباُتُه ِبِإْذِن َربِِّه  ) ) 
 ".و زمین پاك برون آید گیاهش به اجازه پروردگارش"

 -آوران الهى، پدر فاطمه زهرا  پیام رستاده خدا و آخرین پیامبر و سرور تمامصلى اهللا علیه وآله، ف محّمد بن عبداللَّه
بود -پیامبرى بزرگ و پدرى گرامى  . 

اسالم و فداكار در راه تحّقق مكتب و اهداف آن،  خدیجه دختر خویلد، ام المومنین و نخستین زن مسلمان و حامى دین
 .مادر فاطمه بود

نسب خویلد پدر خدیجه بدین گونه به او  خوریم كه ه نام لؤى بن غالب برمىدرمیان نیاكان پیامبر به شخصى ب
رسد  مى  .خویلد پسر اسد، پسرعبدالعزى، پسر قصى بن كالب، پسر كعب، پسر لؤى، پسر غالب :

وى سه فرزندداشت به نامهاى عّوام، هاله و خدیجه. خویلد خود از بزرگان قریش و از توانگران مّكه بود . 
. عبدالمطّلب، نیاى پیامبرصلى اهللا علیه وآله بود پدر زبیر بن عّوام و داماد شخصیت بزرگ قریش، یعنىاین عّوام 

از یك سو پسردایى وى بود و از سوى دیگر پسر عمه او. از این رو زبیر از دو سوى با فاطمه زهرانسبت داشت . 
ده بود وگاه از اوقات براى دیدار رسول زن او تا پس از هجرت هم. اّما هاله دختر خویلد و خواهر خدیجه بود

پیامبر نیز به خاطر نسبتى كه هاله با خدیجه، همسر دلسوز و .آمد خداصلى اهللا علیه وآله به مدینه مى
اّما عایشه كه مانند دیگر زنانى كه به سایرهمسران شوهرانشان حسادت . نهاد فداكارش،داشت او را بسیار ارج مى

پیامبر، او را از این . گشود شد و زبان به اعتراض مى وحسادت مى تخوش ناراحتىكنند، از این بابت دس مى
شد تا خواهرش را مورد احترام  مى داشت و جایگاه و موقعّیت واالى خدیجه را كه به موجب آن سبب كاربازمى

كرد خاّصى قرار دهد، تشریح مى . 
* * * 



وفل بن اسدازدواج كندرفت كه خدیجه در جوانى با پسرعمویش ن چنین انتظار مى اّما این ازدواج به خاطر دالیلى  .
وبه همین خاطر  گشت مى( حقیقت)انجام نشد چراكه نوفل یكى ازُحكماى جزیرةالعرب بود كه همواره در جستجوى 

شقدم بنى تمیم به نام هند بن بناس براى ازدواج با خدیجه پی اّما پس از مّدتى یكى از بزرگان. توانست ازدواج كند نمى
پس از وى به عنوان بیوه زنى  ولى بادرگذشت هند، این ازدواج براى خدیجه ثمرى دربر نداشت و خدیجه. شد

 .ثروتمند باقى ماند
ثمره این . پس از مرگ هند، یكى از بزرگان مشهور عرب به نام عتیق بن عابد،خدیجه را به همسرى خود درآورد

اّما عتیق نیز ِبُمرد و دختر یتیم خود را در خانه خدیجه ازپِس خویش به . نامیدند" هند"پیوند دخترى بود كه او را
 .یادگار گذارد

بود توّلد خدیجه پانزده سال پیش از رویداد تاریخى هجوم ابرهه به مّكه اعراب، این حمله را مبدأ تاریخ خود  .
نام نهادند"عام الفیل"و آن را . اند گرفته . 

توان پى برد كه خدیجه پانزده سال بزرگتر  مى اتفاق افتاده" عام الفیل"مان واقعه از آنجا كه میالد رسول اكرم دره
خدیجه خود به  چراكه. گرفت وجود پیامبر سّومین كسى بود كه خدیجه را به همسرى مى با این. از پیامبر بوده است

خیص داده و دانسته بود كه جویى را در خدیجه تش خیرخواهى و حق این پیوند، تمایل داشت و از طرفى پیامبر روح
زنى است با حكمت و داراى اخالقى واال وى . 

به وى شناخت حاصل نمود به پیامبر عالقمند  از آنكه پیامبر سفرى تجارى با سرمایه او كرد ونسبت خدیجه هم پس
ا از كرد، خدیجه ر خدیجه كه پیامبرصلى اهللا علیه وآله را در این سفر همراهى مى بویژه آنكه غالم. شد

دور نیست كه خدیجه خود در این  البته. هاى نبوغ و عظمت وى آگهى داده بود حضرت و نشانه بزرگوار آن روح
داشت كه این پیوند انجام پذیرد شده بود و از این رو دوست مى اى از نبّوت پیامبر آگاه میان به گونه . 

در واقع این ازدواج را باید یكى از پیوندهاى .فتپیوند سعادتمندانه و تازه خدیجه با میمنت و فرخندگى انجام گر
خدیجه از این ازدواج، صاحب فرزندانى شایسته شد .پربركت در اسالم تلقى كرد : 

به همین دلیل مردم پیامبر را با كنیه . وى پیش از بعثت به دنیا آمد و درهمان هنگام نیز از دنیارفت :قاسم  - 1
كردند ابوالقاسم یاد مى . 

لَّه عبدال - 2 برادرش قاسم داشت بنابر قول مشهور این كودك هم سرنوشتى مانند سرنوشت : . 
اّما طاهر نیز . این كودك در روزگار ظهور اسالم چشم به جهان گشود ازاین رو وى را طاهر نامیدند :طاهر  - 3
 .پس از مدّتى درگذشت
زینب از این ازدواج . بن ربیع، ازدواج كرد عاصاش، ابوال او بزرگترین دختر پیامبر بود و با پسرخاله :زینب  - 4

حضرت فاطمه و بنا  امامه پس از درگذشت. دختر به نام امامه و دیگرى پسر به نام على یكى. صاحب دو فرزند شد
اّما پسر زینب، على، درهمان كودكى درگذشت، زینب . درآمد على حضرت، به همسرى حضرت به وصّیت خود آن

هجرت از دنیا رفتخود نیزدر سال هشتم  . 
همچون پدرش ابولهب، از دشمنان سرسخت  اّما عتبه. او با پسر عمویش عتبة بن ابى لهب ازدواج كرد :رقیه  - 5

از این رو پیامبرصلى اهللا علیه وآله بروى . بسیارى بر سر راه آیین جدید فراهم آورده بود اسالم بود و مشكالت
زیرا درندگان حجاز عتبه راَدریدند و بدین ترتیب رقیه بیوه شد. نفرین كرد، نفرینش نیز كارگر افتاد . 

اّما این پسر درهمان . پسرى شد به نام عبداللَّه پس از عتبه، رقیه به همسرى عثمان بن عّفان درآمد و از او صاحب
 .دوران كودكى درگذشت

رقیه دقیقًا درهمان . ا اجابت كردپروردگارش ر ثمره ازدواج آنها، تنها همین یك فرزند بود تا آنكه رقیه دعوت
 .هنگامى كه پیامبر دركنارچاههاى بدر مشغول نبرد با كفار قریش بود، چشم از جهان بربست
وهب به نام مادر پیامبر، یعنى آمنه بنت - این دختر را  :ام كلثوم  - 6 آمنه با پسر عمویش عتبة بن . آمنه نام نهادند -
زیرا . این پیمان به خاطر اختالف موجود میان دوطرف باسعادت همراه نبوداّما  .ابى لهب پیوندزناشویى بست

ورزید و پسرش را واداشت تا براى آزردن  ابولهب همچنان بر دشمنى و سرسختى خود برضّداسالم اصرار مى
را طالق دهد پیامبر دخترش . 

ام . چراكه در آن هنگام رقیه مرده بود گرفت پس از آنكه ام كلثوم از عتبه جدا شد، عثمان بن عّفان او را به همسرى
  هجرت، دیده از جهان فرو بست كلثوم نیز در سال نهم

 . فاطمه زهراعلیها السالم - 7
* * * 

آمد و به خوشخویى و خردمندى  شمار مى اش، بانوى توانگر حجاز به خدیجه با ثروت فراوان و تجارت گسترده
و نیز در  اشویى بست، در تدبیر امور مربوط به داخل و خارج خانهچون خدیجه باپیامبر پیوند زن. زبانزد بود



شد پرورش فرزندانى پاك و شایسته، همسرى نمونه قلمداد مى . 
دیگرى به اسالم گروید و خود را با تعالیم ارزشمند  چون پیامبر اكرم، به رسالت مبعوث شد، خدیجه پیش از هركس

وى همچنین همه . نكرد تبلیغ و گسترش اسالم از هیچ تالشى فروگذارىنظیر در  اسالم هماهنگ كردوبا پشتكارى بى
داند  حضرت هرگونه كه خود مى ثروت خود را براى پیشُبرد اسالم در راه خدا و دردست پیامبر قرارداد تا آن

خواهد،آن را در راه خدا مصرف كند ومى . 
رسول خدا با كمال . مستمند و تهیدست بودند مردماز آنجا كه در آغاز نخستین كسانى كه به دعوت پیامبر گرویدند، 

خدیجه مستقیمًا و  رساند و بردگان را با پول سخاوت، ثروت خدیجه رابه مصرف زندگى تازه مسلمانان تنگدست مى
توانگران قریش نیز . كرد خرید و آزادشان مى توانگر بود، مى یا به واسطّه كساِن دیگرى چون ابوبكر، كه مردى

پردازد كه ابوبكر با ثروت خدیجه و به دستور پیامبر به خرید بردگان مىدانستند مى . 
حّتى یك كلمه هم از روى هوا و هوس سخن  این بخشش پایان ناپذیر از سوى خدیجه به پیامبرى تقدیم شده بود كه

حقیقت را آشكار سازد گفت تا مگر یك نمى . گر است جلوه افتخارآمیز حقیقتى كه اینك بردوش مكتب، چونان نشانى .
" :این حقیقت آن بود كه پیامبر فرمود  شمشیر على و ثروت خدیجه استوار شد اسالم به ". 

اّمت اسالمى و شمشیر حضرت على همانند  در واقع ثروت حضرت خدیجه به منزله سنگ بناى ساختار اقتصادى
وحى و  نار پیامبرى كه صاحبوقتى این دو بازوى نیرومند در ك. شد محسوب مى دژ استوار ساختار سیاسى آن

واقتصادى و سیاسى اّمت اسالمى به حّد كمال رسید منزلگاه رسالت آسمانى بود، قرار گرفتند ساختار فرهنگى . 
از طرفى تكامل روحى و همكاریهاى فكرى خدیجه با مكتب اسالم،در تمام مواردى كه تا آن هنگام بر پیامبر 

داد تاحضرت خدیجه را در زمره چهار زن  ود،این امكان را به پیامبر مىصلى اهللا علیه وآله نازل شده ب اسالم
اند، وى فرموده است  حضرت نقل كرده چنان كه از آن. دنیا قلمداد كند كامل ازمردان، بسیارى به كمال دست  :

اند، اّما از زنان جز این چهار تن،كس دیگرى به كمال نرسید  یافته : 
2(دختر محّمدصلى اهللا علیه وآله مران، خدیجه دختر خویلد و فاطمهآسیه دختر مزاحم، مریم دختر ع ). 

* * * 
چراكه مرگ خدیجه در گسترش  .همین امور بود كه چون خدیجه وفات یافت، پیامبر از مرگ او بسیارمتأّسف شد

نامگذارى ( ندوهسال ا)الحزن تا آنجا كه ساِل درگذشت خدیجه به عنوان عام. دعوت پیامبر اكرم تأثیرفراوانى گذارد
یكى درگذشت ابوطالب كفیل و یاور پیامبرصلى اهللا . واقع شد در این سال دو ُمصیبت بزرگ بر پیامبر اكرم. شد

راستین پیامبر و آیین او گرفتاریها و دیگرى مرگ خدیجه دختر خویلد همسر مهربان و حامى علیه وآله در تمام . 

  شجره مبارك
 

جابر بن عبداللَّه روایت شده است كه گفت از امام باقرعلیه السالم از  : 
سازى  و به خود نزدیك مى گیرى بوسى و در آغوش مى تو فاطمه را مى :از رسول خداصلى اهللا علیه وآله سؤال شد 

پیامبر فرمود ! ندارى؟ و با او رفتارى دارى كه با دیگر دخترانت جبرئیل سیبى از بهشت برایم آورد، من آن  :
بستر شدم و او به فاطمه حامله شد، پس  آنگاه من با خدیجه هم. یب در صلب من تبدیل به آبى شدراخوردم و آن س

3"(كنم من از فاطمه بوى بهشت رااستشمام مى ). 
او در شكم مادرش لحظه به لحظه . است را درمیان گرفته انگیز، چهره فاطمه از معجزات شگفت اى همواره هاله

فاطمه به دنیا  گرفت تا آنكه گفت، وحضرت خدیجه با او انس مى با مادرش سخن مى مگفت حّتى در آن هنگا تكبیر مى
خود گویاى آن بود كه خداوند به این كودك توّجهى كامل  والدت او نیز با توّلد دیگر مردمان تفاوت داشت و این. آمد

 .و فراوان دارد
چراكه فاطمه نه یگانه دختر پیامبر بود و نه . مروی گاه از آنچه در میالد فاطمه زهرا رخ داده به شگفتى فرو مى

 .دختر بزرگ وى، و یا پسر او
تواند  نیست چنان كه مرد و زن بودن نیز نمى اّما باید بدانیم كه بزرگى و كوچكى سن در اسالم، معیارى پذیرفته

كه خداوند برطبق  ى استا همان حكمت بالغه. شناسد بلكه معیارى كه اسالم به رسمّیت مى.مالك ارزشها قلمداد شود
كند خواهد مى آن هر كارى را كه مى . 

هریك از این دو مقیاس . معیار دیگرى نیز در اسالم از رسمّیت برخوردار است كه همان كردارشایسته است
اى دارند جایگاه ویژه . 

خورشید و ماه و بنابراین آفرینش  .در امور مربوط به هستى، حكومت دارد، یعنى درمرحله تكوین :مقیاس نخست 
ها تمامًا در برابر حكومت خداوندى سرتسلیم فرود  مقیاس بوده است و این آفریده براساس همین... زمین و 

آورند مى . 



انسان را به خاطر آن صاحب اختیار و اراده  در امور تشریعى جریان دارد، یعنى در ُبعد اختیارى كه :مقیاس دّوم 
اند خوانده . 

باید . دارد،بشناسیم باید او را برطبق مقیاس دّوم بسنجیم پاكى را كه خداوند نیز او را دوست مىاگر بخواهیم انسان 
اّما . دهد، توّجه كنیم مى بنگریم و به كارهایى كه این فرد، با اراده و میل و خواست خویش انجام فقط به كردارش

اند اه درنظر اسالم پذیرفته نبودهگ از این قبیل، هیچ مقیاسهایى مانند نسب، نژاد، كشور ویا مسائلى . 
ابولهب عموى پیامبرصلى اهللا علیه وآله و  اگرچه. اسالم براى هزار ابولهب دربرابر یك سلمان ارزش قائل نیست

هاشم باشد كه مسئولیت سدانت خانه خدا و سقایت  سرشناس بنى فرزند سرور قریش، عبدالمطّلب، از خاندان
اى پارسى باشد كه شهرها اورا طرد كرده و گذشت عمر نیرو  ود، و اگرچه سلمان بردهبر دوش این خاندان ب حاّجیان

 .و توانش را درهم شكسته باشد
وثروتمند بودند دربرابر یك بالل سیاه  همچنین اسالم براى هزاران عتبه و عتیبه كه داماد پیامبرصلى اهللا علیه وآله

 .چرده، ارزشى قائل نبود
ترین آنان هب و از سپیدترین مردمان باشند و بالل ازسیاهاگرچه آنان پسران ابول . 

مّكه بود در برابر صهیب كه مستضعفى از  همین طور اسالم، براى هزاران ابوسفیان كه فرمانده نیروهاى عرب
ارزشى قائل نیست شهرهاى دور افتاده روم بود هیچ . 

شویم كه هریك از آنها مطابق با مقیاسهاى یاد  مى با نگرش به زندگانى حضرت فاطمه متوّجه دو جنبه از زندگى وى
 .شده است

گوئیم  مى در جنبه نخست، از دوران پیش از به دنیا آمدن فاطمه سخن از پدید آمدن وى از میوه بهشتى و گفتگو با  :
داوند العاده در وقت توّلدش، این موارد همه ازعنایت ویژه و همه جانبه خ وى، و رویدادهاى خارق مادرش در شكم

خواهد انجام  اى كه مطابق آن خداوند هرچه یعنى همان حكمت بالغه. اّول است به وى حكایت دارد كه برابر مقیاس
دهد مى . 

وآن را از دیگر زنان و از جمله دختران و زنان  در واقع این حكمت كه خداوند تنها فاطمه را بدان مخصوص داشته
زیرا خداوند .آنها دریغ كرده به خاطر مصلحتى الهى بوده است پیامبر و دختران،مهاجران و انصار و زنان

حال آنكه پیامبرصلى . روزگار خودش، برترى دهد خواسته درمیان اّمت اسالمى، زنى را بر مریم بانوى زنان مى
وه بهشتى اهللا علیه وآله شش فرزند دیگرداشت ،اّما آنها از میوه بهشتى آفریده نشده بودند و تنها فاطمه بود كه ازمی

 .به وجود آمد
درحالى كه تولد سایر فرزندان . همراه باشد العاده همچنین سببى در كار بود كه میالد فاطمه با رویدادهاى خارق

عجیب همراه نبود حضرت با این حوادث آن شاید این امر بدان .شناسیم ما درباره حكمتهاى الهى، همه چیز را نمى !
گونه كه مریم سرور زنان روزگار خودش  یعنى همان. نند اّمتهاى پیش از خودباشدعّلت بود كه اّمت اسالمى هم ما

محّمدصلى اهللا علیه وآله  بایست سرور زنان جهان درمیان اّمت علیه السالم بود، فاطمه هم مى عیسى درمیان اّمت
كردند و مقام او را تنّزل  مىیا شاید بدان جهت بود كه اعراب نیز مانند سایر اّمتهادرباره شخصیت زن، افراط . باشد

دانستند كه به هیأت مردان آفریده شده تا خدمتگذار آنان باشدو نیازهاى جنسى آنها را  دادند و او راحیوانى مى مى
تفّكر خطا و غیر واقعى را از مدار اندیشه آنان ِبُزداید و بشرّیت را از  خواست این برآورده سازد، و خداوند هم مى

ترتیب براى زنان سرورى قرار داد تابه او مباهات كنند و به واسطه آن بر  ء آن رهایى بخشد، بدینآثارو تبعات سو
 مردان فخر بفروشند؟

پیشوایانى قرار دهد كه به فرمان او مردم را هدایت كنند  خواست براى این اّمت یا شاید بدان جهت بود كه خداوند مى
خاتم پیامبران و از  بهترین تبار و از برترین نسلها، از پیامبرى كه از این رو آنان را از. برند و به راه راست

را آفرید تا حلقه رابط میان دو نور، نور نبى و نور وصى  پس فاطمه. جانشینى كه او سرور اوصیاست پدید آورد
انبه زندگى دقیق و همه ج اى كه خواننده پژوهشگر، پس از بررسى اّما نكته. احتماالت ممكن است همه این! باشد؟

خواست براى مردم  گونه كه خداوند مى شودآن است كه همان حضرت فاطمه زهراعلیها السالم بدان متوّجه مى
اى از  رهبرانى ازمردان قرار دهد، اراده كرد كه رهبرى نیز از جنس زن براى آنان بیافریند،تا براى زنان بهانه

آن به شكل كّلى باقى نماند، و نگویند  واالى ها وارزشهاى تمّسك به تعالیم اسالم و نمونه كسانى كه به اسالم  :
ُجستند از مردان هستند نه از زنان، و استعدادها و نیروهاى مردان بیش اززنان است تمّسك . 

جویان و كسانى كه بخواهند  است تا براى بهانه گونه خداوند در دعوت بندگان به سوى خویش به آنان لطف كرده بدین
اى باقى نماند ه كنند، عذروبهانهخود را توجی . 

همگون باشد، آن چنان كه در كارهاى  اى قرار داد تا با آنان در مسئولّیتهاى عمومى پس براى زنان الگو و نمونه
وتربیت فرزندان و رتق و فتق امور منزل از قبیل پخت و پز،نظافت و یا وظایف  خانه مانند باردارى وزایمان



بهره در میراث و شهادت دادن و چیزهاى دیگر همگون است انبرى از شوهر، و كمىشرعى، مانند حجاب و فرم . 
گیرى برخى از زنان از فعالیت  اى از مسئولّیتهاى فطرى و غیر فطرى كه به زن اختصاص دارد،باعث كناره پاره

اّما از آنجاكه خداوند . سستى آنها را در انجام برخى از فرایض دینى فراهم آورده است در امور دینى شده و موجبات
آن هم با مسئولّیتهاى خطیرى كه در آن  علیها السالم را نمونه تمام فضایل و ارزشهاى انسانى قرار داده فاطمه

ضعیف  اوضاع بحرانى برعهده داشت،شاید بدین وسیله خواسته است بر تمام زنانى كه به بهانه اینكه از جنِس
كند كنند، حّجت را تمام الى مىهستند، و شانه از زیر بار مسئولّیت خ . 

علیها السالم با این خصوصیات و ویژگیهاچیزى جدا از حكمت آفرینش پیامبران و  بنابراین حكمت آفرینش فاطمه
علیهم السالم نیست كه خداوند تمام آنها را  صلى اهللا علیه وآله و امامان معصوم اولیا و از جمله محّمد پیامبراسالم

ت از سایر مردم خلق كرده استباویژگیهایى متفاو . 
آیا حكمت عصمت پیامبران و اوصیا، و برترى آنان نسبت به دیگرمردمان، بدین خاطر نبوده است كه آنان پیشوایى 
 و امامت مردم رابرعهده داشته باشند ومردم باید آنان را الگوى زندگى خود قلمداد كنند؟

همان گونه كه پیامبران و اوصیا، سروران  بنابراین. استحكمت آفرینش فاطمه نیز درمیان زنان همین بوده 
جهان است مردانند، فاطمه نیز سرور زنان . 

جنبه دیگِر زندگانى حضرت فاطمه مربوط به آیاتى است كه درباره اونازل گشته و یا روایتهائى است كه از پیامبر 
 .درباره او نقل شده است

و احادیث تنها درخصوص فاطمه نازل شده است و درباره دیگر زنان و  اینك جا دارد از خود بپرسیم چرا این آیات
كنیم؟ حضرت به مواردى از این قبیل برخورد نمى آن حّتى خواهران ! 

بدین معنى كه . ذكر شد، وارد شده است پاسخ آن است كه این آیات و احادیث بنابر مقیاس دّوم كه پیش از این
و جنسیت  را در نزد خویش، كردار شایسته قرار داده است بدون آنكه به عامل افراد خداوند، مقیاس فضیلت و واالیى

گاه درمیان مردم به  حقیقت را دریافته بود، هیچ فاطمه زهراعلیها السالم نیز از آنجا كه این. او توّجهى داشته باشد
كرد و همچنین پیرو مقیاس  ىعلیه السالم تكّیه نم پیوند نسبى و سببى خودبا رسول خداصلى اهللا علیه وآله و على

كرد، بلكه خود شخصًا براى نیل به  نمى كه بدان اشاره كردیم، در پیشگاه خداوند به این رابطه خویش هم تكّیه نخستى
كوشید آن كمال عظیم مى . 

به  شد كه فاطمه به رابطه خویشاوندى خود با رسول خداتكّیه كند اّما چنین نبود، بلكه وى همواره چنین تصّور مى
كرد پیامبر را مبعوث كرده و به وى برترى و درخشندگى بخشیده بود، اتكامى رابطه خود با خداوندى كه . 

اشاره خواهیم كرد حقیقت تر بدین اى روشن گونه بعد، به ما در صفحات . 

  والدت سرور زنان بهشت
 

شد، در آن هنگام   علیه وآله سپرى مىپیامبرصلى اهللا آن روز بیستم ماه جمادى الثانى بود و دو یا پنج سال از بعثت
ثروت . یافت مى رسول خدا از یك سو و قریش از سوى دیگر، روز به روز گسترش دامنه جدایى و اختالف میان

كران و تجارت گسترده چیز چندانى بر  رسیدواینك از آن ثروت بى خدیجه در راه نشر دعوت اسالم به مصرف مى
رفت و ازسوى دیگر، به خاطر  دیجه از یك سو شتابان به سوى فقر پیش مىاز این رو خ. بود جاى نمانده

ارتجاعى كه سایر زنان قریش بدانها خوگرفته بودند و به دفاع از  هاى اش در برابر اندیشه موضعگیریهاى سرسختانه
وددارى كردندو آمد با او خ زیرا آنان او را رها ساختند و از رفت. كس شده بود پرداختند، تنها و بى مى آن . 

ومخالفت قریش با پیامبر و احساس ضرورت  دشمنى. شد شكاف میان مسلمانان و قریش روز به روز عمیقتر مى
كرد انتقام، اوضاع را بدتراز بد مى . 

قاصدى فرستاد تا وى را به هنگام وضع حملش  در بیستمین روز از ماه جمادى الثانى، خدیجه به دنبال زنان قریش
اش را رد كردند و كمك خود را از وى دریغ داشتند كنان خواسته اّما آنان،سرزنش .یارى رسانند . 

چراكه در آن روزگار مرسوم بودكه زنانى را براى انجام چنین امورى . خدیجه دل شكسته و غمگین نشست
نین موقعیتى به بنابراین پیداست كه یك زن درچ. همچنین از وجودزایشگاه وبیمارستان هم خبرى نبود. استخدام كنند

 .كسى نیاز دارد تا او را مدد برساند
آیا مگر او تا دیروزسرور زنان قریش و بانوى حجاز نبود كه . او دل شكسته و افسرده بود و حّق هم داشت ...

زد؟ اّما از هنگامى كه اوثروتش را  عربستان بر ثروت و متاع تجارى او دور مى بازرگانى شمال و جنوب جزیره
زنانى كه تا دیروز به خدمتكارى او مباهات  داوند انفاق كرده بود، تنها و پریشان مانده بود و هماندر راه خ

كردند، اكنون همگى ازوى رخ برتافته بودند مى . 
رفت تا در حّق خدیجه انجام  كرانه اوچه انتظارى مى از جالل خداوند و نیز از رحمت بى :اینك جا دارد كه بپرسیم 



كرد،موقعیتش با  پذیرفت و ثروتش را در راه نشر دین خدا صرف نمى اسالم را نمى او دعوت بهدهد؟ زیرا اگر 
یافت برد، بُكلى تفاوت مى آنچه كه اكنون در آن به سر مى . 

علیها السالم را در چنین حالت مشابهى مخاطب ساخت و به اوفرمود  خداوند مریم شاخه درخت خرما را تكان دهد  :
فعلى  خدایى كه دیوار كعبه را شكافت تا فاطمه بنت اسد كه موقعیتى مانند وضع.ازه فرو ریزدتا برایش خرماى ت

دنیا آورد طالب را به درون خانه رود و على بن ابى خدیجه داشت به !! 
رفت؟خدیجه با همان افسردگى نشسته بود كه چهار زن  اى چه انتظارى مى براستى از كرم خداوند َدر چنین لحظه

خانه او گام نهادند  و گندمگون بهبلند باال باك مدار و اندوه به خودرا مده كه ما در كنار " :یكى از آنان به وى گفت  .
سپس افزود . اى را كه زنان درچنین موقعیتى برعهده دارند، به انجام رسانیم ایم تا وظیفه توییم و اینك آمده من  :

دختر عمران است و این یكى نیز كلثم  ست و این یك، مریمهستم همسر ابراهیم و این آسیه دختر مزاحم ا ساره
علیها السالم به دنیا آمد به كمك خدیجه شتافتند تا فاطمه آنگاه هر چهار تن". خواهر موسى . 

 :فاطمه همین كه به دنیا آمد، لب به سخن گشود و گفت 
" دا سرور پیامبران و همسرم سرور وپدرم رسول خ دهم بر این كه جز خداوند یكتا معبود دیگرى نیست گواهى مى

سروران پیامبرزادگانند اوصیاست و پسرانم ". 
. فاطمه زمانى چشم به جهان گشود كه پیامبر زندگى سراسر جهادومقاومت فكرى دشوارش را آغاز كرده بود

ارا داد تا دعوتش راآشك گرفت و وحى به او فرمان مى درهمین سالها بود كه پیامبرمورد خطاب وحى قرار مى
نمود،  هاى دشوارى كه پیش رویش رخ مى وگردنه ُرست شروع كند و از زخم خارهاى خونینى كه در سر راهش مى

گرفته  در آن روزها، پیامبرصلى اهللا علیه وآله سنگینى بار رسالت را بر دوش. خود راه ندهد هراس و خستگى به
ثمر سازند و به  بودند تا مگر كوششهاى او را بى م كردهبود و نیروهاى ضاللت وگمراهى نیز متقابًال دربرابر او قیا

اى او را ازدعوتش بازدارند هر وسیله . 
پیامبرصلى اهللا علیه وآله در فراخوانى مردم به  سالهایى كه هرچه. فاطمه در چنین سالهاى بحرانى نشأت ونمو كرد

كردند رانش بیشتر تالش مىنیز در شكنجه و رساندن آزار به یا كوشید، دشمنانش سوى خدا بیشتر مى . 
قریش غذا را از آنان دریغ كرده  انگیز شعب ابى طالب بار دیگر كودكانى كه علیها السالم در رویداد غم فاطمه

پیچیدند درحالى كه گرگهاى درنده قریش در اطراف  آنان از گرسنگى برخود مى. بودند، شركت داشت
مسلمانان از غایله شعب رهایى یافتند،  پس از آنكه. مانان غذا بیاورددادند تا مبادا كسى براى مسل پاسدارى مى شعب

گذارده بود، اّما در همین حال افرادى از قریش به وى نزدیك شدندوزهدان شتر بر  یك روز پیامبر سر به سجده
تآمد و زهدان را از سر پدر برگرفت و دور انداخ گر این صحنه بود پیش فاطمه كه نظاره. سرش انداختند اندوهى  .

فاطمه را در خود فرو گرفته بود بسیار قلب . 
سوى خداوند فرا خواند اّما هیچ كس به دعوت  فاطمه شاهد بود كه پدرش سفرى به طایف كرد تا مردم آن دیار را به

حضرت پاسخ نگفت آن . 
و واپسین نفسهایش غلتید  علیها السالم پریشان حال دربستر مرگ مى گر روزى بود كه مادرش خدیجه فاطمه نظاره

هاى حجاز را  اى بود كه قافله تجاریش كوههاودره واین همان خدیجه. دنیا هیچ نداشت كشید درحالى كه از مال را مى
و ثروت حّتى آن قدر نداشت تا براى خود كفنى تهیه كند ساخت اّما پس از پذیرش اسالم از آن همه مال ُپر مى . 

شاهدبود كه چگونه مادرش در این راه از خود . در راه دین خدا دیده بودآرى او فداكاریهاى مادرش خدیجه را 
كرد نیرو و توان خویش از دین دفاع مى داد و با تمام گذشتگى نشان مى . 

ها، در روح او مفاهیمى زنده و پویا  این صحنه فاطمه از دیدن این همه ایثار و فداكارى درس زندگى گرفت، و دیدن
بخشید وتالش را در وجدان درونى او جان مى آورد وزندگى پدید مى . 

خدیجه براى او تنها یك مادر نبود بلكه او مادر .گشت بار اندوه مرگ مادر، همراه قهرمانیهاى او در دلش عجین مى
كرد خویش فداكارى مى و زنان با ایمان و مدافع حّق بود و در راه دین با تمام تاب و توان فاطمه و مادر همه مردان . 

توان از این  مه در نخستین سالهاى حیاتش با چنان امتحانات دشوارى روبروشد كه در تاریخ، كمتر كسى را مىفاط
 .نظر با او همانند كرد

زیرا او دختر رهبر این معركه، یعنى . معركه بود كرد و خود در قلب فاطمه زهرا همگام با نهضت اسالمى رشد مى
آن  كرد و بر طبق معیارهاى این او نیز همگام با این درگیرى حركت مىبنابر.پیامبرصلى اهللا علیه وآله، بود

زیست مى . 
زیست، تاریخ از رویدادهاوحوادثى كه مستقیمًا با فاطمه سر و كار داشته،  در زمانى كه فاطمه زهرا در مّكه مى

خودخواهى . است ى نشدهاّما مطمئنیم كه زندگى وى در مّكه، بدون آزار و اذّیت سپر. است سخنى به میان نیاورده
دهند همان گونه كه  قریشیان كافر تا آن اندازه رسیده بود كه خانواده پیامبررا نیز مورد آزار و اذّیت قرار مى



كردند خانواده دیگرمسلمانان را شكنجه و اذّیت مى . 
اش  گرفت و زندگى حضرت نیز بارها و بارها ازسوى قریش مورد آزار قرار توان به جرأت گفت كه آن بنابراین مى

داده است باید از  بعالوه این آزارها كه مستقیمًا خود او را مورد هدف قرارمى. نبوده است از حوادث ناگوار خالى
چرا كه هر صدمه و گزندى كه به پیامبر . داده نیز یاد كنیم آزارهایى كه غیر مستقیم او را تحت فشار قرارمى

نهاد مىرسید،تأثیر بیشترى در جان فاطمه  مى . 
خواستندحضرتش را به قتل رسانند، فاطمه  هنگامى كه خانه پیامبرصلى اهللا علیه وآله به محاصره درآمده و كفار مى

 .ناظر بر این ماجرا بود
همچنین هنگامى كه پیامبر به سوى مدینه مهاجرت كرد، فاطمه ناظربر این جدایى بود و تلخى فراق را به خوبى 

، به )4(فواطم كه امام على از جانب پیامبر فرمان یافت تا با بقیه خانواده پیامبر یعنى گامىكرد و نیز هن احساس مى
كاروان، راه مدینه را درپیش گرفت، گروه مسّلحى از .مدینه مهاجرت كند، فاطمه ناظر و شاهد این حركت بود

امام على و  میان. وآله به او بپیوندند سوى قریش مأمورشد تا آن را تعقیب كند و نگذارند خاندان پیامبرصلى اهللا علیه
علیها السالم  فاطمه. این گروه نبردى سخت روى داد و امام پس از آنكه صدماتى برآنها وارد كرد آنان را فرارى داد

كاروانى جاى داشت كه از سوى دشمن مورد حمله قرار گرفته بود در این روز نیز درهمان . 
وامام بود وتا اینان به او ملحق نشدند به داخل  مدینه، چشم به راه ورود فاطمهپیامبر اكرم نیز در بیرون از شهر 

 .شهر گام ننهاد
در . شد تر و كاملتر مى شخصیتش هر روز پرداخته فاطمه در مدینه نیز شاهد رویدادهاى بزرگى بود و بدین ترتیب

كت داشت و با خاكسترحصیر سوخته زیان مسلمانان در جریان بود، فاطمه زهرا نیز شر جنگ ُاُحد كه نبرد به
 .جراحت پدرش را مرهم نهاد و شمشیرهاى پیامبروجانشین او را شست و پاكیزه كرد

 ازدواج
 

كه ُبعد بزرگى از زندگى او . یكى دیگر از رویدادهاى جالِب توّجه زندگى فاطمه زهراعلیها السالم،ازدواج اوست
گیرد را دربر مى . 

اسالمى بود دواج تمام عیار، مطابق با ارزشهاىدر واقع ازدواج فاطمه یك از از این رو این پیوند به عنوان  .
مورد توجه قرار گرفت آل اى از یك ازدواج ایده نمونه . 

چرا كه این ازدواج صورت مجسمى . در فقه اسالمى، شیوه ازدواج فاطمه به عنوان سّنت مستحب قلمدادشده است
پیوند مبارك  ك بجاست به فراخور این كتاب به شرح قسمتهایى حساس از ایناین. است از تعالیم گرانبهاى اسالمى

 .بپردازیم

  خواستگارى: اّول 
است  ازدواج اسالمى مفهومى درحقیقت مفهوم. مراسم ازدواج به سادگى و بدون هیچ افراط و تفریطى برگزار شد

در وجود او  دامه حیات و بقاى نسل انساناى است فطرى كه براى ا ازدواج پدیده. آن برخاسته از واقعیت وطبیعت
 .تعبیه شده است

رو  از این. است ازدواجى صادر كرده با چنین خواهد و دستوراتى متناسب در واقع اسالم نیز ازدواج را بدین گونه مى
شود هیچ نیازى نیست دیگرى كه در برخى از كشورهاى اسالمى دیده مى فایده از تشریفات بى بسیارى به . 

كه از جهت حسب و نسب، مورد عالقه او  آن هم از زنى. شده ًال ازدواج با خواستگارى از سوى مرد آغاز مىمعمو
اى  ساده یافتند مهریه كردند و اگر او را شایسته مى زن نیز درباره مرد تحقیق مى و بستگان. گرفته است قرار مى

آورند و از تشكیل جلسات  ه ازدواج مرد درمىكردند و دخترشان را بدون تشریفات و رفت و آمدها،ب تعیین مى
المللى میان مّلتها درآمده  كه گویى اینك ازدواج به مثابه تعیین روابطبین. كردند خوددارى مى طوالنى و بدون فایده

شود اكنون نیزاین رفتار و طرز فكر دیده مى است، كه در برخى از كشورها هم . 
كند و در  آید، سالم مى مى علیه السالم خدمت پیامبرصلى اهللا علیه وآله ، علىبینیم امیرمؤمنان براى همین است كه مى

شود و حضرت امیر موضوع ازدواج با فاطمه را مطرح  پیامبر عّلت آمدنش راجویا مى. گیرد جاى خود قرار مى
كند كندوپیامبر با خوشرویى تمام از پیشنهاد او استقبال مى مى . 

  رىقبول پیشنهاد خواستگا :دّوم 
پیشنهاد را براى فاطمه با تفاصیل آن عرضه  پذیرد، مگر پس از آنكه این پیامبر پیشنهاد على را به طور قطعى نمى

رضایت خویش  كند و بدین ترتیب گوید و فاطمه نیز سكوت مى وفضایل ومناقب او مى حضرت از سوابق على آن. كند



دارد را اعالم مى . 
فرماید  ن سكوت فاطمه زهرا مىپیامبرصلى اهللا علیه وآله با دید فاطمه نشان رضایت او به این  اللَّه اكبر، سكوت :

 .پیوند است
اگرچه پدر نیز این حق . داردسرنوشت خود را برگزیند آورد كه حق شمار مى به صاحب كرامت را انسانى اسالم زن

ولى اگر پدر . داند ش را بهترمىهمسر با دخترش مشورت كند چرا كه او خیر و صالح دختر را دارد كه در انتخاب
بخواهد در این باره زور پیشه كند و یا در استفاده ازاین حق افراط روا دارد، در چنین حالتى شرع مقّدس قدرتش 

كند و  گونه ازافراط و تفریط جلوگیرى مى بدین. سپارد سازد، حق انتخاب را تمامًا برعهده خود زن مى را محدودمى
كند وحق انتخاب شوهر را تنها به دست  اش جدا مى كه زن را از خانواده یوه اروپایى و غربىبنابراین اسالم با ش

سپارد، به هیچ وجه هماهنگى وموافقت ندارد اومى . 
كه زن را به مثابه كاالیى مورد خرید و  از طرفى شیوه اسالمى در این باره با روش ازدواج در روزگار جاهلّیت

سازگارى ندارد هداد، هیچ گون فروش قرار مى . 

  برابرى :سّوم 
دشمن خود یعنى قریش، در جزیرةالعرب به  فاطمه در همان هنگامى كه مسلمانان توانسته بودند با نیرومندترین

خواستند در ازدواج بافاطمه دختر  مردان مسلمان هریك مى. و سال زنان رسیده بود رویارویى برخیزند، به سن
در آن هنگام فضایل و مناقب و پاكدامنى و . نایل آیند تا بدین ترتیب به این شرافت پیامبر بر یكدیگر سبقت جویند

اّما ازسوى دیگر مسلمانان از . حضرت، زبانزد همگان بود وتقوا و اجتهاد و دانش و معرفت آن آزرم و حكمت
بزرگان او را از پیامبر  داشتند از این رو بسیارى از توانگران و میزان عالقه وافر پیامبر اكرم به دخترش آگاهى

كرد چرا كه آنان راشایسته ازدواج با فاطمه و همتا  كردند اّما پیامبر اسالم آنان را با ظرافت رد مى مى خواستگارى
بافضیلت  مضافًابرآنكه پیامبر از طریق وحى، آگاهى یافته بود كه فاطمه، این زن. دانست حضرت نمى و برابر با آن

ى كه قرار است نسل پیامبر و تبار اوصیاو جانشینانش از او باشد، باید با مردى كه خداوند و معصوم در اسالم، كس
است، پیمان زناشویى ببندد سبحان او را برگزیده . 

فرمود  كرد، مى حضرت به هركس كه براى خواستگارى فاطمه به اورجوع مى از این رو آن : 
اش را  همین منظور نزد پیامبر آمد و خواسته گامى كه على بهاّما هن. من در این باره منتظر فرمان خداوند هستم

فرمود  مطرح كرد پیامبرصلى اهللا علیه وآله به وى حضرت آمده و به وى گفته بود  جبرئیل پیش از وى نزد آن :
، فاطمه را در آسمان به همسرى على درآورده و فرشتگان رابر آن گواه گرفته است خداوند تعالى كه . 

زمینیان بود و پیامبر و فاطمه نیز  براى آن بود كه حضرت امیر پس از پیامبرصلى اهللا علیه وآله بهترین تمام اینها
دانستند این نكته را بخوبى مى تنها همسر شایسته فاطمه بود علیه السالم على . . 

توان  ن باره مىدر ای. در اسالم نیز روا نیست كه پدر دخترش را به مردى كه همشأن اونیست، به همسرى درآورد
حضرت فرموده است  آن. علیه السالم روایت شده، استناد ُجست صادق به حدیثى كه از امام : 

" تر از وى همتایى براى فاطمه بر  علیه السالم را براى فاطمه نیافریده بود، از آدم تاپایین اگر خداوند امیرمؤمنان
5"(روى زمین وجود نداشت ). 

 مهریه و جهیزیه :چهارم 
حال آنكه . انسان در زندگى دنیا بیشتر به تشریفات توّجه داشته باشد، دردسرو مشكالتش هم افزونتر خواهد شد اگر

امیرمؤمنان نیز در حدیثى كه ازاوصاف . ساده زیستن و زهد درزندگى، موجب آسودگى و راحتى است
است  گوید، به همین نكته اشاره كرده و فرموده پرهیزكاران سخن مى : 

" 6"(اند كاران لّذت زهد دنیا را هم در این دنیا چشیدهپرهیز ). 
وراهنمایان رّبانى از اهّمّیت بیشترى  ساده زیستن و زهد، بخصوص درنظر رهبران و باالخص در نزد ائمه

 .برخوردار است
گزار كردن اش، به اضافه زهد درمراتب دنیا، بیشتر به هدف ساده بر شاید سادگى َمهر بانوى زنان و نیز لوازم خانه

روى مسلمانان قرار  اى براى ازدواجهاى اسالمى همواره پیش گرفته باشد تا به عنوان نمونه مراسم زناشویى انجام
صلى اهللا علیه وآله، رسول خدا بود و شوهرش  داشته باشد و چرا اینگونه نباشد؟ كه او فاطمه دخترمحّمد بن عبداللَّه

كه ازدواج او به عنوان الگو و نمونه قلمداد شود پس باید. امیرمؤمنان سرور اوصیا، على . 
كردند وخود را حّتى ملزم به رعایت  امامان معصوم نیز، عمًال در ازدواجهاى خود از این نمونه پیروى

كردند علیها السالم پرداخت، مى علیه السالم به فاطمه اى كه على مهریه ، یعنى همان بهاى"مهرالسّنه" . 
اى كه پیامبرصلى اهللا علیه وآله  همچنین جهیزیه.درهم بود 500یا بنابر بعضى روایات  و 480مهر حضرت زهرا 



بود از  آن را براى فاطمه تدارك دید، عبارت : 
 .پیراهنى به بهاى هفت درهم -
به ارزش چهار درهم) به عنوان چادر(روبندى  - . 
 .قطیفه سیاه خیبرى -
 .تختخوابى بافته شده از برگ و لیف خرما -
خرما پر شده بود دو تشك كه درون یكى از آنها با پشم گوسفند و درون دیگرى با لیف - . 
پر شده بود" اذخر"چهار بالش كه درون آنها از گیاه خوشبوى  - . 
اى نازك از پشم پرده - . 
شد كه گاهى این حصیر از علف بافته مى) 7(یك تخته حصیر هجرى - . 
 .یك آسیاب دستى -
 .یك تشت مسى -
كى از پوستمش - . 
اى چوبین كاسه - . 
 .مشك كهنه آب -
 .یك آفتابه -
 .دو كوزه سفالى -
 .یك سفره چرمى -
 .یك چادر بافت كوفه -
 .یك مشك آب -
 .مقدارى عطر -

بدین ترتیب كه كف خانه را باریگهاى نرم فرش كرد و چوب درازى به . علیه السالم نیز خانه خود را مهیا كرد امام
به عنوان رخت آویز استفاده شود و داخل اتاق را نیز با پوست گوسفندفرش كرد و  ویخت تا از آندو طرف دیوار آ

 .تنها یك بالش از لیف خرما در خانه قرار داد

 خطبه عقد :پنجم 
امیرمؤمنان فرمود . برخیز و براى خود خطبه بخوان  :رسول خدا به امام على فرمود  : 
" قریب گشت و بهشت را به كسانى كه از او پروا  نزدیك شد و به خواستارانشسپاس خدایى را كه به ستایشگرانش 

ونعمتهایش سپاس  او را بر نیكیهاى دیرینه. اش كنند با آتش بیم داد پیشه كنند، وعده فرمودوكسانى را كه نافرمانى
نهم مى . اوست و از بدیهایش پرسندهو پدید آرنده و میراننده وزنده كننده  آفریننده) خداى(داند او  سپاس كسى كه مى .

طلبیم كفایت مى آوریم و از وى خواهیم و بدو ایمان مى جوییم و هدایت مى از اویارى مى ". 
" و شریكى ندارد یكتاست. دهیم كه جز خداى یگانه هیچ معبودى نیست و شهادت مى شهادتى كه در اندازه او باشد و  .

درودى . و رسول خداست، درود خدا بر او، و بردودمانش باد دهیم كه محّمد بنده خشنودش سازد و نیزشهادت مى
این رسول خداست كه دخترش فاطمه را به پانصد . مندش سازد و او را باال بردو برگزیندش كه او را نیك آید و بهره

از او بپرسید و حضرتش را گواه گیرید. به همسرى من داد) مهر(درهم  ". 
فرمود آنگاه رسول خداصلى اهللا علیه وآله  : " خداوند مهربان او را با تو تزویج  من دخترم فاطمه را براساس آنچه

تو نیك داماد و نیك یارى هستى و . خداوند راضى و خشنودم كرده، به همسرى تو دادم و به خشنودى
خداوند براى تو كافى است خشنودى ". 

آن را تقسیم كنندآورند و سپس رسول خدا فرمود تا طبقى از خرماى نورس یا رسیده درمیان . 
در این باره حدیث دیگرى از زبان امیرمؤمنان نقل شده كه در سطوربعد براى بیان اهمّیت این پیوند در اسالم، آن 

به بخش بزرگى بر  ازجمله دالیل اهّمّیت این ازدواج آن است كه ما در كتابهاى تاریخ و حدیث. رابازگو خواهیم كرد
این امر خود نشانگر اهتمام . اند با فاطمه را مطرح كرده ر موضوع ازدواج علىخوریم كه به تفصیل یا اختصا مى

 .مسلمانان صدراسالم به این امر بوده است
كه گفته  حدیثى كه در این باره روایت شده، منقول از ضّحاك بن مزاحم است از على بن ابى طالب شنیدم كه  :

فرمود  مى آمدند و گفتند  ابوبكر و عمر نزد من : شود كه نزد رسول خدا بروى و درباره فاطمه با اوسخن  چه مى :
 بگویى؟

چون پیامبر مرا دید، خندید و آنگاه فرمود . حضرت رفتم من نزد آن : خواهى؟ اى؟ چه مى ابوالحسن براى چه آمده  
. حضرت، سخن گفتم من از خویشاوندى و پیشگامى خود در اسالم نیز و از یارى و جهادخویش در ركاب آن



حضرت در پاسخ فرمود  آن  .راست گفتى وبهتر از آنى كه گفتى:
دهى؟ اى رسول خدا آیا فاطمه را به همسرى من مى :گفتم   
اندوچون من خواستگارى آنان را با فاطمه  پیش از تو نیز كسان دیگرى از او خواستگارى كرده! على :او فرمود 

8(بازگردم ّما اینك تو اینجا بمان تا من دوباره به سویتا. اش نمایان شد در چهره درمیان نهادم، آثار نارضایتى ). 
فاطمه برخاست و رداى پیامبر راستاند وكفشهایش را به در آورد و . پیامبرصلى اهللا علیه وآله به اتاق فاطمه رفت

دست خویش پاهایش را ُشست و آنگاه بر جاى خود نشست، پیامبر به  حضرت مهّیا كرد و به آب وضو براى آن
فرمود او  بلى چه فرمایشى دارى اى رسول خدا؟ :اى فاطمه؟ پاسخ داد  :

وفضیلت و اسالم او آگاهى دارى و من نیز از  على بن ابى طالب كسى است كه تو بخوبى از قرابت :پیامبر فرمود 
در این . است او از تو خواستگارى كرده. ام كه تو رابه همسرى بهترین و محبوبترین خلقش درآورد خداوند خواسته

 باره چه نظرى دارى؟
پس برخاست و . اش را برنگرداند و رسول خدا نیز درسیمایش نشان ناخرسندى ندید فاطمه خاموش ماند اّما چهره

سكوت اودلیل بر موافقت اوست. اللَّه اكبر :گفت  . 
حضرت آمد و گفت  علیه السالم به نزد آن پس جبرئیل ن ابى طالب ده كه همسرى على ب اى محّمد، فاطمه را به :

پسندیده و على را نیز براى فاطمه خداوند او را براى على بن ابى طالب . 
و نزد من آمدودستم را گرفت و فرمود . ازدواج من درآورد آنگاه پیامبر فاطمه را به :على فرمود  برخیز به نام " :
ا ِباللَِّه َتَوكَّْلُت َعَلى اللَِّهَبَرِكِة اللَِّه َوماشاَء اللَُّه ال ُقوََّة ِإّل  َعلى :خدا و بگو  ". 
 :آنگاه مرا آورد و در كنار فاطمه نشانید و فرمود 
خدایا این دو محبوبترین خلِق تو در نزد منند پس آنان را دوست بدارو به فرزندانشان بركت ده و از سوى خود "

9"(گیرم ه شده، در پناه تو مىاین دو و فرزندانشان را از شر شیطان راند نگاهبانى برایشان بگمار و من ). 

  زفاف :ششم 
. خواندند اشتر را گرفته بودند و اشعار شاد مى زنان پیامبر اطراف. فاطمه زهرا بر اشتر سیاه و سپید پدرش نشست

كه شمشیرهاى  دست گرفته بود و پیامبر خود پیشاپیش اشتر و درمیان جوانان بنى هاشم سلمان نیز افسار اشتر را به
خواستند بگویند كه ما از عرض و  جوانان بنى هاشم بااین حركت در واقع مى. كرد به دست داشتند، حركت مىآخته 

كنیم ناموس خودپاسدارى مى . 
خواندند و دیگر زنان آنها را تكرار  پیامبر مى آرى، آن شب جشن عروسى برپا بود و این جشن با اشعارى كه زنان

بود خود گرفته كردند، شكوه خاصى به مى . 
خواند ام سلمه مى  : 

یاد آرید اى همسایگانم به یارى خدا گردش كنید و در همه احوال خداى را به - . 
 .و یاد آرید الطاف پروردگار واال مرتبه را كه ناخوشیها و آفتها را ازما دور كرد -
 .او ما را پس از كفر، هدایت كرد و از نو جان بخشید -
هایش فداى او گردند،همراه شوید ها و عمه خاله با بهترین بانوى عالمیان كه - . 
برترى بخشید اى دختر كسى كه خداى بزرگ او را با وحى و رسالت، بر دیگران - . 

خواند عایشه نیز این اشعار را مى  : 
 .اى زنان، روبندها زنید و آنچه شایسته گفتن در مجالس است، برزبان آرید -
دین خویش مخصوص فرمود ، او را به یاد آورید كه ما را بههمراه با تمام بندگان شاكر خداوند - . 
 .ستایش خداى را بر بخششهایش و سپاس اورا كه یكتا و ارجمندوتواناست -
 - على  -همراه گردید كه خداوند نام او را بلند گردانید و وى رااز جانب خود به پاكى و طاهرى  -فاطمه  -با او  -
 .مخصوص داشت
شعار مترّنم شد و خواندحفصه نیز بدین ا -  : 
 .فاطمه بهترین زنان بشر است و سیمایى چون ماه دارد -
آیات زمر مخصوص شد خداوند تو را بر همه آفریدگان برترى بخشید به فضیلت كسى كه به - . 
 .خداوند تو را به همسرى جوانى فاضل یعنى على بهتریِن حاضران،درآورد -
است كه او بزرگوار و فرزند مرد بزرگى همسایگانم، با فاطمه همراه شوید - . 

فاطمه را گرفت و درمیان دستان  پس از آنكه فاطمه به خانه على رسید، پیامبرصلى اهللا علیه وآله پیش رفت و دست
على نهاد و پیش از آنكه چنین كند، باسخنان گرم ونورانى خود، بذر عشق و محّبت را درمیان آنان كاشت و 

ف و تمجید كردازهریك از آنان تعری . 



سال به عنوان  9او پیش از این بمّدت .اى گام نهاد فاطمه زهراعلیها السالم از آغاز سال دّوم هجرت، به زندگى تازه
رفت تا  آرى اومى. خواست زندگى زناشویى خویش را آغاز كند بود و اینك مى دخترى نمونه در خانه پدرش مطرح

نهد تا جهان مفهوم زندگى هدفدار را در پرتو تعالیم  جامعه اسالمى بنیانسنگ بناى نخستین خانواده نمونه را در 
 .اسالمى بشناسد

و با وحیى كه از جانب خدا به سوى  علیه السالم اینك به مثالهایى از این خانواده نمونه كه فاطمه با همكارى على
كنیم بود اشاره مى شد، آن را بنیان نهاده پیامبرصلى اهللا علیه وآله مى  : 

ومحّبتى بود كه از ایمان هریك از آنان به  داد، عشق آنچه این دو را به هم پیوند مى: محّبت و دوستى عمیق  - 1
گرفت مى ویژگیها و مناقب دیگرى نشأت هاى پیامبروبرترین  فاطمه، على را به عنوان سرور اوصیا و پدر نوه .

از این رو به او بسیار عشق . دانست اوند مىحضرت و صاحب مقامى واال و بزرگ در نزدخد مردم پس از آن
ومادر  دانست كه او سرور زنان جهان علیه السالم نیز ازبزرگى و عظمت فاطمه آگاه بود و مى على. ورزید مى
به این دالیل بود كه امیرمؤمنان هم او را . شود مى هاى پیامبر است وشفاعتش در بارگاه خداوند مقبول واقع نوه

داشت بسیار دوست مى . 
ورزید چنان كه حضرت امیر نیز  ُسستى نمى فاطمه زهرا در انجام مسئولّیتهاى داخل خانه: همكارى در عمل  - 2

بدین گونه تقسیم  پیامبر اكرم هم وظایف را از روز نخست. داد خودش كوتاهى نشان نمى در انجام وظایف مربوط به
 : كرد

هم از وظایف اوست الوه بر آنكه دادن نفقهعلى باید خانه را بروبد و آب بیاورد ع - الف  . 
فرزندان و رتق و فتق امور آنان را برعهده  فاطمه باید آرد فراهم آَرد و خیمر درست كند و نان پزد و تربیت - ب 

 .گیرد
 : در حدیثى از ابوجعفرعلیه السالم نقل شده است كه فرمود
" كند ونان پزد و خانه را بروبد و على هم به او  خمیر درست فاطمه به على قول داد كه كارهاى خانه را انجام دهد و

فاطمه گفت روزى امام به. قول داد كه كارهاى بیرون ازخانه را انجام دهد وهیزم آورد و مواد خوراكى را تهیه كند  
یم تا حّق تو را بزرگ داشت، سه روز است كه چیزى ندار سوگند به آنكه: اى فاطمه آیا چیزى دارى؟ فاطمه گفت  :

علیه السالم پرسید  على. مهمان كنم تو را بدان رسول خداصلى اهللا علیه وآله :"پس چرا به من نگفتى؟ فاطمه گفت  :
اگر چیزى . سفارش كرد كه از پسر عمویت چیزى مخواه مرا نهى كرد از این كه چیزى از تو بخواهم بلكه به من

براى فاطمه زهرا ایجاد كرده  وظایف، رنج و زحمت فراوانى انجام این". وگرنه از او تقاضایى مكن آورد كه هیچ
فاطمه وارد شد و دید كه كار زیاد، على و فاطمه را خسته  بود چنانكه روزى رسول خداصلى اهللا علیه وآله به منزل

فاطمه: اید؟ على پاسخ داد  كدام یك از شما بیشتر خسته: پرسید  پس. كرده است . 
كار شد ادامه كار منع كرد و خود به جاى او مشغول آنگاه پیامبر فاطمه را از . 

مسلمانان در یكى از جنگها، غنایم بسیارى به دست آورده بودند ازاین رو فاطمه زهرا به حضور پیامبر اكرم رسید 
خانه كه  او دهد كه اورا در كارها ووظایف عنوان سهم وى از غنیمت به اى به حضرت خواست تاخادمه و از آن

شد، كمك كند در جنگها سنگین مى حضرت خصوص در زمان غیبت امیرمؤمنان و شركت آنبرایش ب . 
علیه السالم روایت شده است كه به مردى از بنى سعد فرمود از امام على اى برایت  آیادرباره خود و فاطمه نكته : 

حضرت عزیزتر و محبوبتر  آن او از تمام كسان پیامبرصلى اهللا علیه وآله در نزد.بازگویم؟ فاطمه در خانه من بود
اش از این بابت مجروح شده بودوآنقدر به دست خود آسیاب كرده بود  اوآن قدر با مشك آب آورده بود كه سینه .بود

را آنقدر ُرفته بود كه لباسهایش خاك آلوده شده بود و آنقدر زیر دیگ راروشن  كه دستانش خشن شده بود و خانه
10(و دودآلود شده بود و به همین خاطربسیار الغر و نزار گشته بودهایش چرك  كرده بود كه جامه ). 

من : حضرت به وى فرمود  خانه كمك كند، آن چون فاطمه زهرا از پیامبر خواستار كنیزى شد تا او را در كارهاى
بیشتر از كنیز به حال تو سودمند است آموزم كه به تو چیزى مى . 

آن چیست؟! پدر: فاطمه پرسید   
خود بنگرى  چون از نماز فراغ یافتى پیش از آنكه به چپ وراست: ر فرمود پیامب  33مرتبه بگو اللَّه اكبر و  34

آنگاه . كند چون، چنین كنى خداوند نیرو و نشاط به تو عنایت. هم بگو سبحان اللَّه مرتبه 33مرتبه بگو الحمد للَّه و
ا بدین خرسندى؟آی: او نگریست و فرمود  پیامبرصلى اهللا علیه وآله به  

آرى اى رسول خدا، خرسندم: فاطمه پاسخ داد  . 
از خواندن نماز، خود را به انجام آن ملزم  است كه بیشتر شیعیان پس" تسبیح الزهرا"این همان تسبیح مشهور به 

دانند مى . 
دهد  و نشان مىا. گذارد این است شخصیت آن زن درخشانى كه فاطمه زهراعلیها السالم آن را براى مابه نمایش مى



آنكه  كه چگونه یك زن باید مشكالت راتحّمل كند و به درجات واالیى كه خداوند براى او درنظر گرفته برسدبى
رود، توّجه نشان دهد بدانچه از دنیاى فانى از كف او مى . 

 : بنابر برخى از روایات، چون آیه زیر نازل شد كه فرمود
یعنى از خویشان و (چون از ایشان ) "11) (َغاَء َرْحَمٍة ِمن رَّبَِّك َتْرُجوَها َفُقل لَُّهْم َقْوًالمَّْیُسورًا َوِإمَّا ُتْعِرَضنَّ َعْنُهُم اْبِت )

وخوش بگو به خاطررحمت پروردگارت كه بدان امیدوارى، روى گرداندى بدیشان سخنى نرم) دخترت فاطمه ". 
فاطمه . نزد وى فرستاد راى خدمت به دخترش بهرا ب" فضه"پیامبرصلى اهللا علیه وآله خدمتكارى را بنام 

كردند و  داشته باشد آنان به خدمتكار خود امر و نهى مى خواست با او رفتارى مانند رفتار زنان عرب نمى
اّما فاطمه هرگز چنین نكردبلكه بدون آنكه میان . خدمتكارشان جزاطاعت از فرمانهاى آنها چاره دیگرى نداشت
خود و فضه تقسیم كرد ائل شود، روزهایى را بینخود و فضه امتیازى ق . 

كرد و تنها خدا و روز قیامت را  فاطمه زهرا زندگى و غذاى ناگوار و لباس درشت بافت و خشن راتحّمل مى - 3
. علیه السالم به پیشامدى سخت گرفتارشد على: در حدیثى ازسوید بن غفله آمده است كه گفت . آورد درنظر مى
كنم محبوبم بر در ایستاده  احساس مى من: رسول خدا فرمود . یامبرصلى اهللا علیه وآله رفت و در زدفاطمه به نزد پ

پیامبر خطاب به اوفرمود . أم ایمن در را گشود، فاطمه به خانه پیامبر قدم نهاد پس. اى أم ایمن برخیز و بنگر. است
سول خدا خوراك فرشتگان در نزد خداى چیست؟ ر اى: فاطمه گفت ! آمدى؟ تاكنون در چنین هنگامى نزد ما نمى: 

خوراك ما چیست؟ پیامبر فرمود: پس فاطمه عرض كرد . حمدوثناى خداست: پیامبر فرمود   : 
كلمه كه  اینك پنج. كه آتشى برافروخته نشده در خانه آل محّمد یك ماه است. سوگند به آنكه جانم به دست اوست

اى رسول خدا این پنج كلمه كدام است؟: فاطمه گفت . دهم ىاست،به تو یاد م من آموخته جبرئیل به  
یا َربَّ اْلَأوَّلیَن َواْلآِخریَن، یا َذا اْلُقوَِّة اْلَمتیِن َویاراِحَم اْلَمساكیِن َویا َأْرَحَم : "پیامبرصلى اهللا علیه وآله فرمود 

 ."اْلرَّاِحمیَن
فدایت در و پدرم بهما: همین كه چشم على به او افتاد، گفت . فاطمه بازگشت : اى فاطمه چه خبرى آوردى؟ گفت  .

وبراى آخرت بازگشتم براى كارى دنیایى رفتم آنچه پیش روى دارى بهتراست، آنچه پیش روى : على به او فرمود  .
 .دارى بهتر است

علیه السالم نقل شده است كه فرمود از امام جعفر صادق  : 
رسول خدا على از  اى: علیه السالم شكایت كرد و گفت   علیه وآله از علىعلیها السالم نزد رسول خداصلى اهللا فاطمه

اى فاطمه آیا : پیامبر به او فرمود . گذارد مگر آنكه آن رادرمیان بیچارگان پخش كند روزى خود چیزى برجاى نمى
وجل  من خشم خداى عز سازى؟ همانا خشم على خشم من وخشم برادرم وپسر عمویم خشمگین مى مرا درباره

12(است ). 
رسول خدا و زنان مسلمان در مسائل شرعى  فاطمه زهرا از زمان ازدواج تا هنگام وفاتش به عنوان واسطه میان

خود را از او  آمدند و مسائل شدند، نزد فاطمه مى در مسائل شرعى دچار اشكال مى بدین ترتیب كه زنانى كه. بود
آموخت و آنان را از  كردوفرهنگ وحى را به آنان مى مى حضرت اشكاالت آنان را برطرف پرسیدند و آن مى

كرد معرفت سیراب مى . 
عالوه بر این . برخى از امور را برعهده داشت حضرت همچنین در برخى از سفرهاى مهم شركت جست و انجام آن

وظایف كرد تا آنان بتوانندبراى  او در فتح مّكه نیز حضورداشت و به امور شخصى پدر و شوهرش رسیدگى مى
 .مهمى كه برعهده داشتند، از فرصتها بهتر استفاده كنند
 

 جایگاه حضرت فاطمه زهراعلیها السالم :بخش دوم 
   
 

است كه پیامبرصلى اهللا علیه وآله در  علیهما السالم نقل كرده زمخشرى در كشاف هنگام ذكر ماجراى زكریا و مریم
اى گوشت براى  علیها السالم دو قرص نان و پاره هفاطم حضرت .هنگام قحط سالى، به گرسنگى مبتال شد

حضرت طبق را به خود فاطمه بازپس دادوفرمود  اّما آن. را بر خود مقّدم داشت حضرت، تحفه برد و وى آن آن را  :
زده شد و  فاطمه با دیدن این صحنه شگفت. طبق پر ازگوشت و نان بود. آنگاه روپوش روى طبق را برگرفت. بگیر

پیامبر به فاطمه فرمود . نان و گوشت از جانب خداوند فرستاده شده است این برد كه پى این نان و گوشت از كجا :
پیامبر فرمود . حساب، روزى دهد از سوى خدا كه اوهركه را خواهد بى :آمده است؟ فاطمه پاسخ داد  سپاس  :

طالب و حسن و حسین و  ابى ، على بنحضرت سپس آن. خدایى راكه تو را مانند بانوى زنان بنى اسرائیل قرار داد
اّما از غذا، هیچ كاسته نشده بود و فاطمه . اهل بیتش را جمع كرد و همگى از آن غذاخوردند و سیر شدند



غذا را به همسایگان خویش بخشید باقیمانده . 
كه گفتند  ترمذى در صحیح از صبیح غالم ُاّم سلمه و زید بن ارقم نقل كرده است  علیه وآله به على پیامبرصلى اهللا :

 ."من بادشمن شما دشمن و با دوستان شما دوست هستم" :و فاطمه و حسن و حسین فرمود 
در حدیثى كه آن را از امام رضا و او ازپدرانش از امیرمؤمنان نقل كرده، آورده است كه " آل"ابن خالویه در كتاب 

حضرت فرمود  آن " :رسول خداصلى اهللا علیه وآله فرمود : آواز دهد  روز قیامت فرا رسد، منادى از دل عرش چون
دیدگان خود را بربندید تا فاطمه دختر محّمد،عبور كند! كه اى خالیق ". 

زند كه  همچنین در روایت دیگرى آمده است كه آن منادى بانگ مى سر به زیر افكنید و چشم فرو  !اى جماعت":
او را همراهى  حالى كه هفتاد هزار كنیز از حورالعین بهشتحضرت در آنگاه آن. بندید تا فاطمه از پل صراطبگذرد

گذرد كنند، از پل مى مى ". 
فرمود  بخارى در صحیح به سند خود روایت كرده است كه پیامبر اكرم : " هركه او را . فاطمه پاره تن من است

 ."خشمگین سازد به تحقیق مراخشمگین ساخته است
. اند و سنى، این مضمون را بااسناد صحیح و روایتهاى صریح نقل كرده بسیارى از دانشمندان اهل حدیث، از شیعه

وى روایت . است یكى از اینان ابوالفرج اصفهانى. اند روایت، با اعتمادى تمام استشهاد كرده تا آنجا كه برخى بدین
كند كه  مى عبداللَّه در آن . وارد شد علیه السالم بر عمر بن عبدالعزیز مجتبى عبداللَّه بن حسن مثنى فرزند امام حسن :

عمر او را در صدر مجلس نشانید،مورد احترام قرار داد و . هنگام جوان بودواز وقار و هیبتى خاص برخوردار
وى پاسخ داد . خصوص پرسش كردند از عّلت كار عمر در این. نیازش را برآورده ساخت یكى از معتمدانم خبرى  :

پیامبر فرمود . ام شنیده حضرت گویى خود آن را از دهان آن خدا برایم نقل كرد آن چنانكه از رسول فاطمه پاره تن  :
. آورد كند مرا نیز به خشم سازد و آنچه وى را خشمگین مى كندمرا نیز خوشحال مى آنچه او را شادمان مى. من است

اى از پاره تن رسول خداست این عبداللَّه هم پاره . 
اند كه گفت  ل كردهابن سعد و ابن مثنى از حضرت امیر نق اى فاطمه خداوند از خشم تو " :رسول خدافرمود  :

شود خشمگین و از خشنودى تو خشنودمى ". 
كرده است كه گفت  ابونعیم احمد بن عبداللَّه اصفهانى به سند خود از مسروق از عایشه نقل به هنگام بیمارى رسول  :

راه رفتنش بى . حضرت بودیم كه فاطمه وارد شد ین آنمنجر شد بر بال خداصلى اهللا علیه وآله، كه به رحلت وى
چون پیامبر فاطمه را دید فرمود . ماند كم و كاستى به راه رفتن پیامبر مى هیچ :" آنگاه وى را در " دخترم خوش آمدى

به سخن  درمیان زنان پیامبر من. فاطمه گریست. سپس رازى را با وى درمیان نهاد.سمت راست یا چپ خود نشانید
مدم و گفتم درآ گریى؟ برگزید آنگاه تو مى رسول خدا از میان ما همه تو را براى رازگویى : ! 

. عایشه در این باره از فاطمه پرسش كرد. خندید این بار فاطمه. سپس رسول خدا راز دیگرى با فاطمه درمیان نهاد
حضرت گفت  اّما آن عایشه دوباره ازآن رازى كه چون پیامبر درگذشت . كنم راز رسول خدا را برمال نمى من :

فاطمه پاسخ داد .پیامبرصلى اهللا علیه وآله با فاطمه درمیان گذارده بود، از وى سؤال كرد ام بدین خاطر  اّما گریه :
:بود كه رسول خدا به من فرمود  داشت اّما امسال آن رادو بار  جبرئیل در هرسال یك بار قرآن را بر من عرضه مى

من ازشنیدن این سخن گریستم آنگاه پیامبر به من . دانم امر را جز نزدیك شدن مرگم نمىعرضه كرد و عّلت این 
سپس فرمود . از خدا بترس و شكیباباش كه من براى تو َسَلف نیكویى هستم :فرمود  اى فاطمه آیادوست ندارى كه  :

بود كه خندیدم سرور زنان جهان و بانوى این اّمت باشى؟ در این هنگام . 
اند ن حدیث این روایت را با سندهاى بسیار و نیز َمتنى یكسان یادست كم با اندكى تفاوت نقل كردهدانشمندا . 

رسول خداصلى اهللا علیه وآله فرمود  به سند خود از ابن عّباس نقل كرده است كه" االستیعاب"مؤّلف كتاب  سرور " :
باشند س آسیه همسر فرعون مىدختر محّمد و سپس خدیجه و سپ زنان بهشت، مریم و پس از او فاطمه ". 

است كه پیامبر اكرم فرمود  ابن صباغ مالكى در فصول المهمه از بخارى و مسلم و ترمذى نقل كرده از مردان، " :
دختر  اند اّما اززنان جز مریم دختر عمران و آسیه دختر مزاحم همسر فرعون و خدیجه بسیارى به كمال رسیده

یگرى به كمال دست نیافته استخویلد وفاطمه دختر محّمد كس د ". 
والبته احادیث دیگرى نیز نقل شده، مبنى بر . است این دو حدیث با اسناد بسیار و مستفیض در كتب روایات نقل شده

باشدو فاطمه سرور  جز آنكه مریم سرور زنان دوره خودش مى. الذكر است آن زنان سابق آنكه فاطمه از برترین
كه از پیامبرصلى اهللا علیه وآله خطاب به حضرت زهرا  مؤید این نظر، سخنى است. استزنان عالم در تمام دورانه

تردید این اّمت ازدیگر اّمتها  آیادوست ندارى سرور زنان این اّمت باشى؟ از آنجا كه بى :نقل شده كه به وى فرمود 
تها، برتر وباالتر استتوان نتیجه گرفت كه بانوى زنان این اّمت نیز ازسروران دیگر اّم برتر است مى . 

رفت و  گشت، نخست به مسجد مى حاكم در مستدرك روایت كرده است كه چون رسول خدا از جنگ یاسفرى باز مى
شد رفت و بعد از آن به نزد همسرانش روانه مى گزاردو آنگاه به خانه فاطمه مى دو ركعت نماز مى . 



كرد و آخر از همه با فاطمه  ست باهمسرانش خدا حافظى مىخواست به سفر یا جنگى رود، نخ اّما هرگاه پیامبر مى
كند كه گفت  حاكم نیز همین مطلب را از ابن عمران نقل مى.گفت وداع مى شد  پیامبراكرم عازم سفرى مى هرگاه :

این نكته در كتب حدیث با سندهاى مستفیض نقل شده است. كرد،فاطمه بود آخرین كسى كه با او خدا حافظى مى . 
است كه از وى پرسیدند  ب استیعاب به نقل از عایشه آمدهدر كتا محبوبترین زنان در نزد رسول خداصلى اهللا علیه :

 .شوهرش على :و از مردها؟ گفت  :پرسیدند  .فاطمه:وآله چه كسى بود؟ عایشه گفت 
است كه گفت  همچنین مؤلف استیعاب به سند خود از ابن برید از پدرش نقل كرده محبوبترین زنان در نزد رسول  :

حضرت، على بود مردان در نزد آن خدا فاطمه و محبوبترین . 
از  :حاكم در مستدرك از جمیع بن عمیر نقل كرده است كه عایشه پس ازآنكه از وى درباره على پرسش شد، گفت 

صحاح خوداز قول  بخارى و مسلم در. پرسیدكه به خدا مردى را محبوبتر از على ندیدم من درباره مردى مى
اند كه فرمود  پیامبرصلى اهللا علیه وآله نقل كرده : 

 ."فاطمه سرور زنان بهشتى است"

  مبارزه با انحراف اّمت
 

رسالت الهى به كمال رسید، دیده  هجرى پس از آن كه 11صفر سال  28پیامبرصلى اهللا علیه وآله در روز دوشنبه 
 .از جهان فروبست

نصب رهبرى و مجرى شایسته، و تحكیم  ین هدف از اهداف اصلى خود را كه همانپیامبر پس از آن كه آخر
رهبرى كه خداوند پس از پیامبربراى مسلمانان . هاى رهبرى صالح تا ابدبراى مسلمانان بود، دنیا را وداع گفت پایه

مى و بهترین الگو و زنده و مجسم از تعالیم اسال علیه السالم بود كه خود سیمایى منصوب كرد، امیرمؤمنان على
خود درك كرده  این رهبر كسى بود كه كامًال مفاهیم شریعت اسالمى را با پوست و گوشت.آمد نمونه آن به شمار مى

از این گذشته وى در عمل توانسته بود . او به احكام دین، دانا و به اهدافى كه در پس آنهاجاى داشت آگاه بود. بود
مردم . دهد و خود را با آنها عجین سازد و توقعاتى كه دین ازوى داشت، پاسخ گویداین احكام رابر خود نیز تطبیق 

شناختندو به رهبرى او دل بسته و مطمئن بودند و او را میان خود و  نیز بخوبى على را با این صفات مى
حّجت قرار دادند خدایشان . 

و خداوند هم با نازل كردن این . پایان رسیدچون اهداف رسالت جامه تحّقق به خود پوشید، وظایف رسول خدانیز به 
) 13) (اْلِإْسَالَم ِدینًا  اْلَیْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدیَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْیُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضیُت َلُكُم ) :آیه پایان وظایف او رااعالن كرد 

و اسالم را به عنوان آیین براى شما پسندیدم ساختم امروز براى شما دینتان را كامل كردم و نعمتم را بر شما تمام" ". 
اثر زهرى كه به وى خورانیده .اش رو به و خامت نهاد رسول خداصلى اهللا علیه وآله به بستر بیمارى افتاد و بیمارى

كرد، یك گام، او را به سوى  هر روزى كه پیامبر اكرم سپرى مى.شد بودند روز به روز در بدنش آشكارتر مى
حضرت در  وبزرگوارى و خدمات آن او بر فضل. شناخت كرد، فاطمه زهرا پدرش را به نیكى مى تر مىنزدیك آخرت

ورزید زیراپدرش  به پیامبر مهر مى. كه او در این راه كشیده بود، آگاهى داشت راه خدا و انسانّیت، و نیز رنجهایى
او از همه چیز وهمه كس  طمه داشت و پیشمحبوبترین كس در نزد خداوند بود، و خدا نیز جایگاهى واال درنزد فا

تر بود عزیزتر ومحبوب . 
بایست تمام دوستیها و محبتها  تر بودوپیامبرى بود كه مى داشت چون از همه كس به او نزدیك پدرش را دوست مى
چنین  تواند با دیدن گر آن است كه پدر در بستر مرگ خفته است آیا اومى ولى اكنون او نظاره.در راه او بذل شود

انگیزى آرام گیرد؟ منظره غم  
فاطمه از اتاق پیامبر بیرون رفت و نیز هركس را كه در حجره پیامبراكرم بود، بیرون كردند مگر امیرمؤمنان را 

فاطمه به سوى اتاقش رفت و پیش از آن كه بنشیند،صداى . و مراقب حال او بود كه دركنار بستر پیامبر نشسته
پیامبرصلى اهللا علیه وآله نزدیك اتاق فاطمه بود، فاطمه  اتاق. از خانه رسول خدا بلند شد شیون و فریاد را شنید كه

سوى اتاق پیامبر رفت كه ناگهان خبر درگذشت پدرش را شنید سرآسیمه و وحشت زده به . 
ند، مگر وقتى واقعه هیچگاه او را خندان ندید اى كه پس از این رحلت پیامبر تأثیر عمیقى در دل فاطمه نهاد به گونه

فاطمه زهرا پس .نزدیك شده، و هنگام آن فرا رسیده است كه او نیز به پدرش ملحق گردد كه به وى الهام شد مرگش



شد از وفات پدر همواره بیمار و نزار بود و لحظه به لحظه ازشّدت غم رنجورتر مى . 
امیرمؤمنان گالیه كردند و از وى  به گریست كه مردم مدینه از این بابت علیها السالم چنان بر پدرش مى فاطمه

ودست  اّما فاطمه وقتى كه این درخواست را شنید بیشتر گریست. كند یا روز خواستند كه فاطمه زهرا، یا شب گریه
شود و افزود  از گریستن برنداشت مگر آن كه آنقدر بگرید تا به پدرش ملحق من اندكى بیش درمیان این مردم  :

 .درنگ نخواهم كرد
اى دینى داشت، همچنان كه مخالفان گریه وى، نیزاز پیشنهاد خود هدفى سیاسى را تعقیب  ه فاطمه انگیزهگری

شد بود جلب مى پیامبراسالم مردم بدو كه محبوب خاّص گریست توّجه زیرا وقتى فاطمه زهرامى. كردند مى . 

 

    ویژگیهاى بزرگ اخالقى: بخش سوم 

خداپرست و زاهد - الف   
این اّمت كسى از زهرا عابدتر نبود، او  در میان: آشوب از حسن بصرى روایت كرده است كه گفت ابن شهر - 1

كرد ورم مى ایستاد كه پاهایش آنقدر به نماز مى . 
او . در شب جمعه مادرم رادیدم كه براى عبادت ایستاده بود: علیه السالم روایت شده كه فرمود  از امام حسن - 2

و .كرد او براى مردان و زنان مؤمن دعا مى. سجودوقیام و قعود بود كه سپیده سر زد همچنان به حالت ركوع و
: كنى؟ فرمود  و براى دیگران دعا مى كنى چرا براى خود دعا نمى: من از او پرسیدم . برد یكایك آنها را نام مى

نخست همسایه سپس خانه! پسرم . 
خداصلى اهللا علیه وآله به خانه فاطمه وارد  روزى رسول: مود علیه السالم روایت شده است كه فر از امام صادق - 3

كند و درهمان حال به فرزندش  فاطمه را دید كه لباسى از پشم شتر دربركرده است و به دست خویش آرد مى. شد
دهد شیرمى . دخترم تلخى دنیارا به خاطر شیرینى آخرت بچش: رسول خدا با دیدن این منظره گریست و فرمود  .

فرود  پس این آیه. گویم هایش ثنا مى ستایم و به خاطر داده نعمتهایى كه داده مى خداوند را براى: ه زهرا گفت فاطم
) .آمد 14) ( َوَلَسْوَف ُیْعِطیَك َربَُّك َفَتْرَضى ) 
 ".و بزودى خداوند بتو ببخشد تا راضى شوى"
رفت، آخرین كسیكه با او وداع  مسافرت مى هكه رسول خدا هرگاه ب: احمد بن حنبل در مسند روایت كرده است  - 4

پیامبرصلى اهللا علیه .دید دخترش فاطمه بود گشت نخستین كسى را كه مى از سفر برمى كرد، فاطمه بود، وچون مى
اند، و دو النگوى نقره  اى به در خانه آویخته پرده وآله از جنگى برگشت و طبق معمول به خانه فاطمه رفت، دید كه

علیهما السالم است و حسین در دست حسن علیها السالم  فاطمه.حضرت از همانجا بازگشت و قدم به خانه ننهاد آن .
پس پرده را پایین آورد و النگوها را از . پنداشت كه پدر به خاطر دیدن پرده و النگوها به خانه آنهاداخل نشده است

فاطمه آنها رامیانشان تقسیم كرد و درهمان حال . ها گریستند هابیرون كرد و آنها را قطعه قطعه كرد، بچه دست بچه
رسول  آزاد شده(ها را از دست آنها گرفت و رو به ثوبان  پیامبر آن پاره. گریستند به نزد پیامبررفتند كه آن دو مى

كرد و فرمود) خدا و راوى همین حدیث  : 
و دو النگو از عاج بخر كه ) ورى دریایىجان دندان(بندى از عصب  اینها را نزد بنى فالن ببر، و براى فاطمه گردن

ندارم كه روزى پاكشان را در زندگى دنیایشان بخورند اینان خاندان منند و خوش . 
حضرت خواست  آوردند فاطمه از آن در روایت دیگرى آمده كه چون پرده و النگو را نزد پیامبرصلى اهللا علیه وآله

او آن كار  پدرش به فدایش: "با شنیدن سخن فاطمه زهرا سه بار فرمود  پیامبر اكرم.كه آنها را در راه خدا انفاق كند
 ".را انجام داد

اسماء : روایت شده است كه فرمود  علیهم السالم و مانند همین حدیث از امام رضا از پدرانش از على ابن الحسین
بندى  و حضرت زهرا گردننزد فاطمه بودم كه پیامبر خدا بر او وارد شد  بنت عمیس برایم روایت كرد كه من

: پیامبر به فاطمه فرمود . خریده بود اش از غنائم جنگى خود آویزان كرده بود كه آن را على بن ابیطالب از بهره به
درآورد و  فاطمه زهرا آن را از گردن! مبادا مردم بگویند كه فاطمه دخترپیامبر مانند جباران لباس پوشیده است

د و در راه خدا آزاد كرد،رسول خدا از این عمل فاطمه شادمان شداى خری فروخت و با آن برده . 
 : شیخ صدوق از امیرمؤمنان روایت كرده است كه فرمود - 5

كرد كه دستش زبر شد و پینه  اش اثر نهاد،و آنقدر دستاس مى آورد كه بند مشك در سینه فاطمه آنقدر با مشك آب مى
افروخت كه لباسهایش  مى شد، و آنقدر آتش در زیر دیگ ش گردآلود مىُرفت كه لباسهای بست، و آنقدر خانه رامى



شد دودآلود و سیاه مى ... 
دشوار تحّمل كرد فاطمه همگام با امیرالمؤمنین مشكالت زندگى را در شرایطى - 6 . 

و نان پختن و كارهاى خانه مثل خمیر كردن  فاطمه به على تعهد داد كه: "از امام باقرعلیه السالم نقل شده كه فرمود 
وغذا تهیه  ُرفتن را انجام دهد و على نیزبه او تعهد داد كه كارهاى بیرون از خانه را انجام دهد مانند هیزم آوردن

سوگند به آن كسى كه حقت را بزرگ كرده سه : گفت  آیا چیزى دارى؟ فاطمه: روزى على از فاطمه پرسید . كردن
ى كنمندارم تا از شما پذیرائ روز است كه چیزى ! 

مرا نهى كرد از اینكه چیزى  زیرا رسول خداصلى اهللا علیه وآله: فاطمه گفت ! پس چرا به من خبر ندادى؟: پرسید 
. نخواه، اگر چیزى آورد كه آورد وگرنه از او درخواست مكن از پسر عمویت چیزى: از تو بخواهم او فرمود 

و از او یك دینار وام گرفت،شب بود كه به طرف منزل علیه السالم از منزل بیرون رفت، مردى را دید  على پس
در راه با مقداد بن اسود برخورد كردو از او پرسید چه پیش آمده كه در چنین وقتى از منزل بیرون . رفت مى

اى امیرمؤمنان سوگند بحق آنكسى كه حق ترا بزرگ قرارداده است، گرسنگى سبب شده : اى؟مقداد پاسخ داد  آمده
آیا رسول خداصلى اهللا علیه وآله در این موقع زنده : باقرعلیه السالم پرسیدم  گوید از امام راوى مى. ایمكه بیرون بی

رسول خدا زنده بود آرى: بود؟ فرمود  . 
دارم و  دینار وام گرفتم، ولى ترا بر خود مقّدم مى امام على به مقداد فرمود مرا نیز گرسنگى بیرون كشانده، من یك

وفاطمه هم مشغول خواندن  رسول خدا را دید كه در خانه نشسته. داد دادوخود به طرف خانه روانه شددینار را به مق
چون فاطمه زهرا نمازش را به پایان رساند آن چیز را . شد دیده مى نماز بود و چیزى سرپوشیده درمیان ایشان

این از كجا برایت آمده : لى پرسید ع حضرت. اّما دیدند كاسه بزرگى پر از گوشت و نان است. طرف خود كشید به
خداست و خداوند هركه را خواهد بدون حساب روزى دهد از جانب: است؟ فاطمه پاسخ داد  . 

خواهى داستان كسى را كه مانند تووفاطمه بوده است برایت بازگو كنم؟ پاسخ داد  آیا نمى: رسول خدا به على فرمود 
ریاست كه در محراب بر مریم وارد شد و غذایى نزد او دید ازوى پرسیدداستان زك َمَثل تو َمَثل: فرمود . بلى:   : 

حساب روزى دهد خداوند و خداوند هركه را بخواهد بى از جانب: این غذا از كجا آمده است؟ پاسخ داد ! مریم . 
د حضرت قائم در آن غذا میخورد و اكنون نز آنان یكماه از آن ظرف غذا خوردند و این ظرف همان است كه

 ".ماست
علیهما السالم كهنه شده بود  حسن و امام حسین در حدیث معتبر دیگرى آمده است كه نزدیك عید بود و لباسهاى امام

دوزى؟  اند، مادر تو براى عید ما لباس نونمى فرزندان فالنى براى خود لباس نو دوخته:از این رو به مادرشان گفتند 
همین كه عید رسید جبرئیل با دو جامه زیباى . شود مى د برایتان دوختهلباس شما هم اگر خداوند بخواه: فرمود 

حضرت پرسید آن. خدا آمد بهشتى نزد رسول موضوع گفتگوى امام حسن و  برادرم جبرئیل، این چیست؟ جبرئیل : 
وخته د فاطمه بدیشان جواب داد اگر خداوند بخواهد برایتان لباس: امام حسین با حضرت زهرا را بیان كردوگفت 

خوش نداریم كه سخن فاطمه را تكذیب كنیم : چون خداوند سخن فاطمه را شنیدفرمود : سپس جبرئیل گفت . شود مى
اسناد خودش از انس آورده  و از سعید حفاظ دیلمى به. شود كه فرموده بود اگرخدا بخواهد برایشان لباس دوخته مى

رسند و دوزخیان در  بهشتیان در بهشت به نعمت مى ى كهدرحال: رسول خداصلى اهللا علیه وآله فرمود : كه گفت 
این نور چیست؟ شاید :پرسند  درخشد، آنان از یكدیگر مى شوند، ناگهان نورى در بهشت مى مى دوزخ به آتش شكنجه

علیه السالم با فاطمه مزاح كرده و  نه بلكه على: گوید  به آنان مى پروردگار بزرگ بر ما نظر افكنده است، رضوان
15.(كند زهرالبخندى زده و این دندانهاى زهرا است كه نور افشانى مى فاطمه ) 

َیا : ( چون آیه . به مرتبه واالیى دست یافته بود حضرت در عمل به اسالم و تطبیق یكایك احكام آن بر خودش آن - 7
خود  و رسول را درمیان) " 16...) (َوَال َتْجَهُروا َلُه ِباْلَقْوِل  َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َلا َتْرَفُعواَأْصَواَتُكْم َفْوَق َصْوِت النَِّبيِّ

نازل شد،مسلمانان وظیفه یافتند كه خطابشان را نسبت به " خواند، صدا نزنید آنچنان كه یكى از شما، دیگرى را مى
. اللَّه یا رسول: بگویند  بلكه به وى! حضرت را یا محّمد صدا نزنند پیامبرصلى اهللا علیه وآله تغییر دهند،و دیگر آن

اى بود كه پس از نزول آیه درباره رسول اكرم، شیوع یافت این كلمه . 
در واقع این دستور براى كسانى بود كه به خاطر تحقیر نام پیامبرصلى اهللا علیه وآله،بدون اداى هیچ گونه احترامى 

زدند نسبت به نام وى او را صدا مى . 
صدا ) اى پدر(حضرت را ابتاه  اوپیش از این، آن. ، شیوه صدا زدن پیامبر را تغییر دادفاطمه نیز، با شنیدن این آیه

كرد او را همواره یا رسول اللَّه خطاب مى اّما با نزول این آیه. زد مى . 
خواهم  چون مى: سؤال كرد، زهرا گفت  چون پیامبر كلمه رسول اللَّه را از دهان فاطمه شنید از او در این باره

را بشنوم" پدر"من دوست دارم از دهان تو همان كلمه : پیامبرفرمود . خدا را اطاعت كنم فرمان . 

  راستگوترین مردم - ب 



. نخستین زنى بود كه به همسرى رسول خدا درآمد عایشه تقریبًا با زهرا همسال بود و پس از رحلت حضرت خدیجه
خدایادى از خدیجه به میان  هر وقت كه رسول. كرد مى برد و به او حسادت خدیجه رشك مى او بسیارى از اوقات، به

داشت  گذاشت، و از اینكه رسول خدا فاطمه را بسیار دوست مى مى شد و بناى حسادت آورد، عایشه خشمگین مى مى
فرمود بوسید و مى شد و دستهاى او را مى و بادیدنش خوشحال مى  : " یا سخنان " بانوى زنان جهان است فاطمه

پیامبرصلى اهللا علیه وآله . شد ورتر مى گفت، آتش حسادت او شعله باره عایشه هیچ یك ازاینها را نمىدیگرى كه در
كرد و هم پایه زن  اى از قرآن درباره او فرود آمدكه وى را تهدید مى گفت، بلكه آیه نه تنهادرباره عایشه چیزى نمى
توانست  نمى بنابراین عایشه. نمود د بودند، معرفى مىهمسرى دو بنده شایسته خداون نوح و لوط كه كافر بودند و تحت

 .مناقب و فضایل فاطمه زهرا را بشنود یا ببیند
من هیچكس را راستگوتر از فاطمه ندیدم :"اّما با این وجود وى به این اعتراف عجیب، زبان گشوده و گفته است 

هیعنى پیامبرصلى اهللا علیه وآل. (مگر كسى كه او را بوجودآورده است ) " 

  قهرمان ایثار و گذشت - ج 
فاطمه و دیگر افراد . داد و اوضاع اقتصادى و مالى،سخت بحرانى بود علیها السالم امور خانه را سامان مى فاطمه

علیهما السالم چندى پیش بیمارشده  چه نذرى؟ حسن و حسین. داشتند روزه بگیرند خانواده براى وفاى به نذر تصمیم
نیز ) خدمتكارشان(فاطمه و حسنین و فضه .السالم نذر كرد كه این دو بهبود یابند روزه بگیرد علیه بودند، امام على

وفاى به نذر فرا  در به جاى آوردن این نذر باحضرت على همگام شدند، واكنون كه حال آن دو بهبود یافته بود نوبت
 .رسیده بود

بگیرند، چه واجب و چه مستحب بیش از  اهند روزهبخو اى كه هرگاه خانواده است درمیان ما چنین مرسوم امروزه
بینند روزها دیگر غذا تهیه مى . 

 .ولى خانواده امیرمؤمنان حّتى در این روزها هم تنگدست بودندوغذاى كافى براى خوردن نداشتند
رو از این . آرى در خانه دانش و بزرگوارى و پرهیزكارى، چیزى اندك یا زیادنداشتند، تا با آن افطار كنند

صاع  رفت و مقدارى پشم آورد تا فاطمه زهرا آن را بریسد و به جاى آن سه  علیه السالم از خانه بیرون امیرمؤمنان
 .جو مزد گرفت تا بدان افطار كنند

علیها السالم پنج گرده نان پخت،  علیه السالم، جو را به خانه آورد، تمام افراد خانواده روزه گرفته بودندفاطمه على
سالم بر شما اى خاندان نبّوت، من : پایان رسید و همه گرد سفره افطارنشستند كه یكى در را زد و گفت روز به 

خداوند به شمابركت دهد. به من چیزى بدهید. ام از تهیدستان مدینه هستم و گرسنه یكى . 
به آن فقیر دادند، و  علیهم السالم و حّتى فضه نانهاى خودرا برداشتند و حضرت على و به تبع او فاطمه و حسنین

را سپاس گفتند خود با آب خالى افطار كردند و خداى . 
خواستند  و آنان مى. زهرا پنج گرده نان پخته بود آن روز هم مانند روز پیش فاطمه. روز دّوم هنگام افطار فرا رسید

خود را به آن یتیم  واده نانهاىدوباره همه افراد خان. افطار كنند كه یتیمى بر درخانه آمده و از آنها خوراكى خواست
خدا را به جاى آوردند افطار كردند وسپاس و مانند روز پیش خود با آب. دادند . 

آنان همگى . آمد و از ایشان چیزى خواست این بار نیز به هنگام افطار اسیرى بر سراى آنان. شب سّوم فرا رسید
سنه بربالین نهادندنانهاى خود را به اسیر دادندوخود براى سّومین شب سر گر . 

سه صاع تمام شد، و آنان سه روز هم روزه  بدین ترتیب این. تمام ثروت این خانواده، از سه صاع جو بیشتر نبود
صبح رسانیدند، و تنها با اندكى آب افطار كردند گرفتند و شبها را با گرسنگى به . 
لرزیدند، و فاطمه زهرا به  مى دید كه از گرسنگىچون رسول خداصلى اهللا علیه وآله به دیدار آنان آمد، حسنین را 

خدا با دیدن این صحنه  رسول. شّدت ضعف كرده و ضعف و گرسنگى درامام وفضه نیز به سختى اثر كرده بود
سوره هل اتى در حق آنان نازل شد و  میرند، در این موقع بود كه پناه بر خدا، خاندان محّمد از گرسنگى مى: فرمود 

ُیوُفوَن ِبالنَّْذِرَوَیَخاُفوَن َیْومًا َكاَن َشرُُّه ُمْسَتِطیرًا: ( ن است این آیات چنی ُحبِِّه ِمْسِكینًا   َوُیْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلى * 
* َربَِّنا َیْومًا َعُبوسًا َقْمَطِریرًا  ِمن ِإنَّا َنَخاُف* ِإنََّما ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اللَِّه َال ُنِریُد ِمنُكْم َجَزاًء َوَال ُشُكورًا  * َوَیِتیمًاَوَأِسیرًا

17) (َفَوَقاُهُم اللَُّه َشرَّ ذِلَك اْلَیْوِم َوَلقَّاُهْم َنْضَرًةَوُسُرورًا  ) 
" به فقیر ) خدا(فراگیر است، و هم به دوستى  ترسند كه شّر آن كنند و از روزى مى اند وفا مى ایشان به نذرى كه كرده

دهیم، و از شماتوقع  ما تنها براى خشنودى خدا به شما طعام مى:) گویند  و مى(دهند،  و اسیر و طفل یتیم طعام مى
ترسیم در روزى كه ازرنج وسختى آن، رخسار خلق درهم و  ما از پروردگارمان مى. هیچ پاداش و سپاسى نداریم

دلى شادان  خدا هم آنان را از شّروفتنه چنان روزى محفوظ داشت و بدیشان روى خندان و. غمگین است
 ".عطافرمود

شكوهمند در ایثار و گذشت شدند، و  اى بدین گونه فاطمه زهراعلیها السالم و شوهر و پسران و خدمتگذارش نمونه



 .خانواده وى به پاس این گذشت ازسوى خداوند نشانى بزرگ دریافت داشتند
قسمتهایى از ویژگیها و فضائل زهرا را  اند، كرده در حدیث شریفى كه دانشمندان اسالم آن را از ابن عباّس روایت

مؤمن و با  فاطمه زهرا به عنوان بانوى زنان جهان و مقتداى راستگویان و نمونه زنان در این حدیث. خوانیم مى
 .فضیلت مطرح شده است
ماینك اجازه دهید تا باهم این حدیث را از قول ابن عّباس بخوانیم و بانقل آن این فصل را به پایان برسانی  : 

" افتاد كه از پیش رویش به این سوى و آن  كرد، چشمش به سوسمارى یك نفر اعرابى كه در صحرا زندگى مى
به سوى  سوسمار را دنبال كرد تا آن را گرفت و در آستین خود جاى داد و نفس زنان وى آن. گریخت سوى، مى

خدا چنین بود  شیوه رسول! ا محّمد، یا محّمدی: خدا قرار گرفت فریادزد  همین كه دربرابر رسول. پیامبر روانه شد
كرد  و اگر كسى او را با یااحمد خطاب مى. فرمود یا محّمد خواند، او نیز مى نام یا محّمد مى كه اگر كسى او را به

فرمود حضرت نیز مى شد یا اباالقاسم، آن مى یا احمد، و چنانچه به وى گفته: گفت  حضرت مى آن  : 
لبیك : فرمود  شكفت و مى اش از هم مى كردند؟چهره ر او را با عبارت یارسول اللَّه خطاب مىیا اباالقاسم، و اگ

 .وسعدیك
تو جادوگر دروغگویى : اعرابى گفت .چون اعرابى او را به نام یا محّمد صدا زد، حضرت پاسخ داد یا محّمد

است  كنى كه خدایى در آسمان ادعا مىتو همان هستى كه . آسمان و زمین دروغگوتر ازتو به خود ندیده است. هستى
 .كه تو را به سوى تمام مردم به پیامبرى فرستاده است

ترسیدم كه قومم مرا شتابكار خوانندهر آینه ضربتى با این شمشیر بر تو فرود  به الت و عّزى سوگند كه اگر نمى
كردم سوده مىوسیله گذشتگان و آیندگان را از شّر تو آ آوردم كه از پاى درآیى و بدین مى . 

حمله كرد تا او را بكشد، پیامبرصلى اهللا علیه  عمر بن خطاب با شنیدن سخنان اعرابى از جاى جست و به سویش
كرد  سپس رسول خدا به اعرابى توّجه. بردبارى به درجه پیامبرى نزدیك است اى اباحفص، بنشین كه: وآله فرمود 
آورند و با ما  در مجالس ما، بر ما هجوم مى آیا آنان! كند؟ رفتار مىآیا عرب چنین ! اى برادر بنى سلیم: و فرمود 

رانند؟ مى این گونه به درشتى سخن ! 
اى اعرابى سوگند به كسى كه مرا به حّق، به پیامبرى برانگیخت،هركس در این دنیا به من گزندى رساند، فرداى 

هفت آسمان مرا  به پیامبرى برانگیخت، ساكناناى اعرابى سوگند به كسى كه مرا . سوزد مى قیامت در آتش قیامت
دوزخ به سالمت برهى و در آنچه براى ماست شریك شوى  خوانند، اى اعرابى اسالم آر تا از آتش احمد راستگو مى

برادر ما باشى و در اسالم . 
كه این سوسمار گروم، مگر آن  من به تو نمى سوگند به الت و عّزى: اعرابى خشمگین شد و گفت : ابن عّباس گوید 

رسول خداسوسمار را . به تو بگرود و آنگاه سوسماررا از آستین خود بیرون انداخت، سوسمار پا به فرار گذاشت
سوسماربه پیامبرصلى اهللا علیه وآله روى كرد و حضرت . اى سوسمار به سوى من آى: مخاطب قرار داد و گفت 

عبداللَّه بن  تو محّمد بن: وبدون هیچ لكنتى به سخن آمد و گفت اى سوسمار من كیستم؟سوسمار با بیانى رسا : فرمود 
خداوند بزرگ را : پرستى؟ سوسمار گفت  كسى را مى چه: پیامبر فرمود . عبدالمطّلب بن هاشم بن عبدمناف هستى

واند ومخلوقات را بیافرید، و ابراهیم را دوست گرفت و تو را حبیب خودبرگزید، سپس اشعارى خ كه دانه را شكافت
وحّقانیت رسالت آسمانى وى اعتراف كرد و در آنها به راستگویى پیامبرصلى اهللا علیه وآله . 

بگوید آنگاه زبان سوسمار بند آمد و دیگر نتوانست چیزى: ابن عّباس گوید  اعرابى كه این صحنه را دیده بود، گفت  .
داند  چیزى نمى اده و بدینجا آورده بودم با آن كهآن را از بیابان شكار كرده در آستینم نه شگفتا، سوسمارى كه من: 

اى را  دهد، من پس از آنكه چنین صحنه اش گواهى مى گوید،وءدرباره وفهم و خردى ندارد، با محّمد چنین سخن مى
دهم كه جز خداوند  گواهى مى دست راستت را دراز كن كه من. خواهم اى نمى ام، دیگر معجزه خود دیده به چشم

پس اعرابى اسالم آورد. دهم كه محّمدبنده و فرستاده اوست ت و گواهى مىمعبودى نیس . 
او بیاموزید، چون اعرابى  چند سوره از قرآن را به: آنگاه پیامبرصلى اهللا علیه وآله رو به اصحاب كرد و فرمود 

ند به كسى كه تو را چقدر ثروت دارى؟ اعرابى پاسخ داد؟ سوگ: هایى از قرآن یاد گرفت، پیامبر به اوفرمود  سوره
درمیان همه آنان كسى از من فقیرتر و  حّق به پیامبرى برانگیخت، ما مردان بنى سلیم چهار هزار نفریم كه به

شود تر پیدا نمى تنگدست . 
اى در  چه كسى این اعرابى را برشترى سوار كند تا من برایش ناقه: پیامبر اكرم رو به یارانش كرد و فرمود 

پدر و مادرم فداى تو باد، من شتر سرخ موى،ده : از جاى برخاست و گفت  ؟ سعد بن عبادهبهشت ضمانت كنم
دهم اى دارم، آن را به این اعرابى مى ساله . 

خواهى شترى را كه به جاى آن در  كنى؟آیا مى اى سعد تو به داشتن شترت بر ما افتخار مى: پیامبر اسالم فرمود 
مادینه از زرسرخ  اى سعد آن شترى است: بلى پدر و مادرم فدایت فرمود : ت كنم؟ گف بخشم توصیف بهشت به تو مى



اش از مروارید،  و پاهایش از عنبر و كرك آن از زبرجد سبز، كوهانش ازكانور سپید مایل به خاكسترى، و چانه
اندرون، بیرونش اى از گوهر سپید قرار گرفته كه از برون،اندرونش و از  افسارش ازمروارید آبدار بر روى آن قبه

دهد پرواز مى شود، این شتر تو را در بهشت دیده مى . 
 : باز رسول خدا رو به یارانش كرد و فرمود

پرهیزكارى را تضمین كنم؟ امیرمومنان على از جاى  گذارد تا من برایش تاج چه كسى بر سر این اعرابى عمامه مى
یست؟ رسول خدا آن راتوصیف كرد، على عمامه خود پدر و مادرم به قربانت، تاج پرهیزكارى چ برخاست و گفت

 .را برداشت و بر سر اعرابى گذاشت
آورد تا من  راه او را فراهم مى چه كسى توشه: بار دیگر رسول خداصلى اهللا علیه وآله رو به اصحاب كرد و فرمود 

برخاست و گفت پدرومادرم راضمانت كنم؟ در این موقع سلمان فارسى از جاى   از جانب خداوند برایش توشه تقوى
روز عمرت در دنیا فرا رسد، خداوند گفتن كلمه ال اله  اى سلمان، هرگاه آخرین: توشه تقوى چیست؟ فرمود . فدایت

خواهى كرد و من نیز تو را  كند اگر آن را گفتى، مرا در بهشت مالقات إّلا اللَّه ومحّمدرسول اللَّه را به تو تلقین مى
هرگز مرا دیدار نخواهى كرد و من نیز ترا نخواهم دید اگر آن را بر زبان نیاورىدیدار خواهم كرد و  . 
هاى ُنهگانه رسول خدا را گردش كرد اّمانزد همسران پیامبر چیزى نیافت، درحال  سلمان بیرون رفت و حجره
پس . دختر پیامبراستاگر چیزى باشد در خانه فاطمه : فاطمه افتاد با خود اندیشید  برگشتن بود كه نظرش به حجره

فاطمه فرمود. سلمان فارسى: كیست؟ جواب دادمنم : در زد، فاطمه زهرا از پشت در پاسخ داد  خواهى؟  چه مى : 
و سوسمار را بیان كرد، و فاطمه فرمود سلمان ماجراى اعرابى محّمد را به حق به  اى سلمان سوگند به خدایى كه : 

ایم، و حسن و حسین از شّدت  گذرددرحالى كه هیچ غذایى نخورده مى پیامبرى برانگیخته است، سه روز بر ما
ام فرود  وجود اگر كسى به در خانه اند، با این اكنون مانند دو جوجه پركنده خوابیده اند و هم لرزه درآمده گرسنگى به

زنم آید او را بازپس نمى . 
یك صاع : گوید  او بگوكه فاطمه دختر محّمد مى سلمان بیا و پیراهن مرا بگیر و آن را نزد شمعون یهودى ببر و به

گردانم آن به من وام ده كه به خواست خداوند آن را به تو باز مى خرما و یك صاع جو در مقابل . 
علیها السالم دختر  شمعون این پیراهن فاطمه اى: سلمان پیراهن را گرفت و به نزد شمعون یهودى رفت و فرمود 

دربرابر آن یك صاع خرما و یك صاع جو به من وام دهى كه به  پیغام داده است كه. است محّمد صلى اهللا علیه وآله
گرداند و به آن  شمعون پیراهن را گرفت و آن را از این روبه آن رو بر مى. گردانم خدا آن را به تو باز مى خواست

چیزى  این. ن زهد در دنیاستاین هما! اى سلمان: گفت  نگریست و درحالى كه اشك ازچشمانش سرازیر بود مى مى
دهم كه جز خداوند، معبودى نیست  گواهى مى من. است كه موسى بن عمران در تورات، ما را بدان آگهى داده است

نیكو شد بدین ترتیب شمعون نیز اسالم آورد و اسالمش. دهم كه محّمدبنده و فرستاده خداست و گواهى مى . 
حضرت به دست  آن. ان داد و سلمان آن رانزد حضرت زهرا آوردشمعون یك صاع خرما و یك صاع جو به سلم

یك : كرد  پخت و به سلمان داد و فرمود این را بگیر و به پیامبر برسان، سلمان عرض خود جو را آرد كرد و نان
این بخششى است ! اى سلمان: علیها السالم فرمود  فاطمه.قرص از نان را برگیر و حسن و حسین را با آن سیر كن

گیریم پس چیزى از آن براى خود برنمى.از جانب ما در راه خدا سلمان نان و خرما را گرفت و نزدرسول خدا  .
كرد از منزل دخترت فاطمه،  سلمان این را از كجا آوردى؟ عرض: پیامبرصلى اهللا علیه وآله فرمود . آورد

معموًال وقتى كه رسول خدا در میزد . سوى زهرا رهسپار شد و در زد خدا كه سه روز چیزى نخورده بود به رسول
چهره زهرا نگریست و دید رنگش  پیامبر به. آن روز هم فاطمه در را باز كرد. گشود جز فاطمه در را نمى كسى

خاطر  ات به رنگ پریدگى چهره و تغییر حالِت دیده! دخترم: پیامبر اكرم فرمود .پریده وچشمانش دگرگون شده است
ایم و حسن و حسین از شّدت گرسنگى  غذایى نخورده پدر سه روز است كه ما هیچ: داد  چیست؟ فاطمه زهرا پاسخ

اند به لرزه افتاده و ماننددو جوجه پركنده شده . 
فاطمه . ودیگرى را روى زانوى چپ نشاند یكى را روى زانوى راست. رسول خدا حسن و حسین را بیدار كرد

پشت سر رسول  طمه را در آغوش گرفت، على بن ابى طالب همحضرت فا آن. زهرا نیز رو به روى پیامبرنشست
: خدا وارد خانه شد و پیامبر او را هم در آغوش گرفت،پیامبر چشمانش را به سوى آسمان گرفت و عرض كرد 

سپس . وبخوبى پاكشان ساز بار خدایا پلیدیها را از اینان دور گردان. این گروه خاندان منند. خدایم، سرورم،و موالیم
رفت و دو ركعت نماز گزارد و دست به سوى آسمان باال برد و عرض  اطمه برخاست و به پستوى اتاق خویشف

معبودا و سرورا:كرد  پیامبر تو، و اینان حسن و حسین دو  این محّمد است پیامبر تو، و این على است پسر عموى !
فروفرستادى كه  اسرائیل ت همچنان كه بر بنىاى فروفرس سبط پیامبر تو هستند، پروردگارابراى ما از آسمان مائده
خداوندا مائده رابراى ما فرو فرست كه ما بدان مؤمنیم. از آن خوردند و بدان ناسپاسى كردند . 

بود كه ظرفى از غذا فرود آمد كه  علیها السالم به پایان نرسیده هنوز دعاى فاطمه: به خدا سوگند : ابن عباس گوید 



فاطمه ظرف را برداشت و نزد پیامبرصلى اهللا . رسید مشك بود به مشام مى هتر از بوىطعم و بوى خوش آن كه ب
پرسید فاطمه این غذا . بن ابیطالب آن ظرف پر ازغذا را دید وعلى و امام حسن وحسین نهاد، همین كه على علیه وآله

اى ابوالحسن : م فرمود پیامبر اكر. چنین غذایى در خانه نبوده است دانست كه را از كجا آوردى؟ زیرا مى
 .بخورونپرس و سپاس خداى را كه مرا نمیراند تا از فرزندى مانند مریم دخترعمران برخوردار كرد
ِإنَّ اللََّه َیْرُزُق َمن هَذا َقاَلْت ُهَو ِمْن ِعنِد اللَِّه  َلِك  ُكلََّما َدَخَل َعَلْیَها َزَكِریَّا اْلَمْحَراَب َوَجَد ِعْنَدَها ِرْزقًا َقاَل َیا َمْرَیُم َأنَّى )

18) (َیَشاُء ِبَغْیِر ِحَساٍب ) 
" مریم این غذا از كجا : زكریا پرسید .یافت شد، نزد وى روزى مى هرگاه زكریا به محراب عبادت مریم وارد مى

حساب روزى دهد خدا هركه را خواهد بى برایت آمده؟ مریم گفت از سوى خدا كه ." 
از آن . علیهم السالم همگى از آن غذا خوردند وپیامبراز خانه زهرا بیرون رفت هپیامبر و على و حسنین و فاطم

سلیم درآن  بنى. وبر مركبش نشست و به نزد طائفه خود بنى سلیم، بازگشت طرف اعرابى نیز توشه خود را برداشت
: ار داد و گفت بگوئید اعرابى درمیان آنان ایستاد وبا آوازى رساآنان را مخاطب قر. هنگام چهار هزار نفر بودند

 .الاله اال اللَّه محّمد رسول اللَّه
افراد قبیله تا این گفته را از وى شنیدند، به سوى شمشیرهاى خوددویدند و با شمشیرهاى آخته به سویش آمدند و از 

پاسخ داداى؟اعرابى به آنان  گرائیده! مگر ازدین خود دست شسته و به آیین محّمد جادوگر دروغگو: او پرسیدند   : 
 !خیر، او نه جادوگر است و نه دروغگو

. من گرسنه به سویش رفتم. اى گروه بنى سلیم، خداى محّمد بهترین خداى و محّمدبهترین پیامبر است: سپس گفت 
سوسمار با پیامبر  آنگاه به نقل ماجراى سخن گفتن. پیاده بودم، سوارم كرد. برهنه بودم،لباسم پوشانید. سیرم كرد

و در ادامه سخنانش گفت. كرد پرداخت و شعرى را كه سوسمار خوانده بود، بیاناكرم  اى گروه بنى سلیم، به  : 
 .اسالم بگروید تا ازآتش دوزخ در امان بمانید

خود در جنگها دركنار پیامبرصلى اهللا علیه  اینان با پرچمهاى سبز رنگ. در آن روز چهار هزار نفر اسالم آوردند
19(كردند پیامبر پاسدارى مىوآله از اسالم و  ). 

 

پس از رحلت رسول خدا: بخش چهارم   
 
 

جاهلّیت بر اّمت اسالم وزیدن گرفت، و چیزى  هنوز امیرالمؤمنان از دفن پیامبر اكرم فارغ نشده بود كه تندبادهاى
كوه درمقابل این  این وظیفه خاندان رسالت بود كه مانند. اسالم را از بیخ وبن بركند نمانده بود تا نهال نوپاى

كه با رسول خداصلى اهللا علیه وآله بسته بودند به نوبه  انحرافات بایستند و از هستى اسالم پاسدارى كنند، تا به عهدى
فرموده بود حضرت زیرا آن. خود وفا كنند  : 

و . گمراه نخواهید شدگاه  این دو درآویزید هیچ كتاب خدا و عترتم، اگر به: گذارم  من دو چیز گرانبها درمیان شما مى
 : نیز فرموده بود

َمثل اهل بیت من چون كشتى نوح است، هركسى كه بر آن سوار شدنجات یافت و هركه از آن تخّلف ورزید غرق 
 .شد

وهركه او را به خشم آورد مرا به خشم آورده  فاطمه پاره تن من است، هركه او را بیازارد مرا آزرده: و نیز فرمود 
محور اصلى  علیها السالم در خاندان نبّوت به منزله فاطمه. آرد خدا را به خشم آورده است ا به خشماست، و هركه مر

حركت اصالح طلبانه خود را آغاز كرد؟ رسالت بود، پس او در برابر این انحرافات چه كرد و چگونه  
سیاسى اسالم بر شبه جزیره  گرویدند، نفوذ مى از آغاز انعقاد پیمان صلح حدیبیه كه مردم گروه گروه به اسالم

اسالمى در جان و دل  اى به خود گرفت اّما با این وجود، هنوز اصول ایمان و ارزشهاى وگسترده عربستان، ُبعد تازه
 .مردم استوار نشده بود

و سالمت جامعه ازسوى سركشانى كه در خط نفاق حركت . تپید دلها براى به دست آوردن غنایم جنگى مى
پیامبرصلى اهللا علیه وآله كه در میان آنان به عنوان پیامبر، رهبر، پدر، و پایه و  یژه پس از رحلتكردند به و مى

افتاد شد، به خطر مى بزرگ دین و دولت واجتماع تلّقى مى اساس . 
و . كرد یافت جلب مى پیامبر در هر فرصت مناسبى، نظر مسلمانان را به خط مكتب كه درصراط مستقیم تبلور مى

درمیان مسلمانان  دانست كه پس از وى خالء بزرگى زیرا مى. رساند و كمال به انجام مى تهاى خود را به تماممسئولّی
 .به وجود خواهد آمد

وخاندان پاكش را معرفى كرد، هنگامى بود كه  بزرگترین این مناسبتها كه پیامبر طى آن جانشین خود امیرمؤمنان



حّجةالوداع(خود  وى از آخرین سفر حّج خوانده ) خم(به نام  حضرت در منطقه صحرائى غدیر كه آن. گشت بازمى (
هركس كه : شد در حضور بیش از یكصد هزار نفر ازهمراهانش دست على را گرفت و او را بلند كرد و فرمود  مى

موالى اویم على هم موالى اوست من . 
بدون بروز مشكالت و حّتى بدون قربانى به به رغم تمام این تأكیدات و سفارشها، تحكیم مسأله جانشینى پس ازوى 

حضرت، بانگ محّمدى درحیات اّمت بود كه  آن. فاطمه زهراخود نخستین قربانى همین هدف بود. پایان نرسید
اگر صداى محّمد به خاموشى گرائید اّما پاره پاك . اگر محّمد از میان شما رفت خط و راه اونمرده است: فرمود  مى

كند گوید و با تمام نیرو هیاهوى جاهلّیت را در گلوها خفه مى ىسخن م تن او از وى . 
كرد و  علیها السالم ماه پر فروغى بود كه پس از غیبت خورشید رسالت باتیرگیهاى افق سیاسى مبارزه مى فاطمه

ها و پیام چراكه تمام. اگر خورشید وحى از مابرید و غروب كرد نور درخشان او هنوز پرتوافكن است: فرمود  مى
بنابراین فاطمه زهرا خود انعكاس این روشنى و .ارزشهاى دین واخالق وى در ضمیر فاطمه دخترش متجّلى بود

شد پرتوافكن همان نور،قلمداد مى . 
تفاوتى كه  طلبى و گرایش به سستى و بى راحت فاطمه زهرا خورشید گرمابخشى بود كه در روزگار زمستان كشنده

هاى جهاد و فداكارى را از میان بردارد، مردم را كه خواهان شورو حرارت  انهوجو رفت تا حرارت ایمان مى
داد سردیها پایان مى كرد و به بودند، با بیانات داغ و آتشین خود خورشیدوار گرم مى علیها السالم آن اندازه كه  فاطمه .

انصار غلبه كندمبارزه كرد،  رفت تا بر جامعه بویژه بر پیشاهنگان مهاجران و كه مى برضّد عوامل سستى و ضعف
 .دربرابر حكومت ایستادگى نكرد

ترین آنها را چنین مطرح  توان برجسته مى ریزى كرد كه اى پى فاطمه براى دستیابى بدین هدف طرحهاى حكیمانه
 : كرد
 .برانگیختن زنان در برابر مردانشان - 1
حضرت ناحیاى یاد پیامبر درمیان اّمت از طریق گریه و زارى بر آ - 2 . 

اى كنیم اشاره مناسبت نیست كه در اینجا به برخى از جزئیات این دو طرح بى . 

 برانگیختن زنان مدینه
   
اگرچه برخى دیگر از تواریخ  .بنابر برخى از روایات و تواریخ، فاطمه زهرا پیش از نود روز پس ازپدر نزیست

از زنان  گروهى. وبیمار بود زده اندوهگین وماتم اه هموارهمّدت كوت اّما وى درهمین.اند مدّتى كمتر از این ذكر كرده
سالم بر تو اى دختر رسول خدا چگونه  : مهاجر و انصار به دیدارش آمدند تا از وى عیادت كنند، آنان به اوگفتند
 شب را به روز آوردى؟

شایند است و بر مردان شما شما درنظرم ناخو ام كه دنیاى شب را درحالى به روز آورده! به خدا سوگند: پاسخ داد 
افكندمشان از وقتیكه به  جویدن فرو بردم آنقدر كال و نارس بودند كه فورًا از دهانم بیرون تا آنان را براى. خشمگینم

چه بد . گویان و بزدالن پس زشتى و پلیدى باد بر سست رأیان و یاوه.بردم از ایشان بیزار و آزرده شدم باطن آنها پى
خودشان پیشاپیش فرستادند، كه خداوند برایشان خشم خواهدگرفت و در عذاب او جاودانه خواهند آنچه براى  است

بادبینى و  پس بریده. گردن ایشان افكندم و دشواریهاى آن را بخودشان وا نهادم ناگزیر زمام خالفت را به. زیست
 !گوش مردم ستمكار

ه خدا سوگندآنان جز به خاطر ترس از شمشیر و نیز آخر اینان براى چه خالفت را از ابوالحسن بازداشتند؟ ب
 .جنگاورى وى و شجاعتهاى او درراه خدا از او كینه به دل ندارند

دست او سپرده بود در دست او  اگر زمام مركب خالفت را كه رسول خداصلى اهللا علیه وآله به! به خدا سوگند
راه  گاه به نرمى و راحتى، آنان را به كرد، آن مهار مى كردند، بخوبى آن را مى گذاردند و از وى دفاع و پیروى مى

االمین ودر كار دنیا  نبّوت، و مهبط روح او پایگاه استوار رسالت و اساس مستحكم كرد، كه برد و هدایت مى مى
خسارتى آشكار بود هشدار، كه این. وآخرت خبیر بود و  شد نه مركب خسته به خدا اگر خالفت بدو سپرده مى .

از  رساند وبركات گوارا وزالل رستگارى مى به سرچشمه را بدرستى آمد وآنان ستوه مى به گشت و نه راكب مىمجروح 
اند آنان را خواهد گرفت به زودى خداوند بدانچه كرده. بارید فرومى آسمان وزمین برایشان . 

حادثه به شگفت آیند ایشان را چه  تا این روزگار شگفت را به شما بنمایانم،واگر پس از این! بیائید و گوش فرا دهید
پشت دادند یا به كدامین ریسمان دست آویختند؟ چه بد یاور و چه بدهمنشینى وهمراهى  گاه سود؟ به كدام تكیه

براى خود گرفتند بد عوضى برگزیدند، و ستمگران چه ! 
رو را به جاى  ند، و دنبالهاسب رهوار برگزید پرهاى كوتاه را به جاى شاهپرها گرفتند و اسب درمانده را به جاى

آیا كسى كه به . تباهكارانند بدانید كه اینان! دهند كنند كار نیك انجام مى امام پذیرفتند، افسوس برقومى كه خیال مى



اش كنند؟  پیروى شود، یا آن كه خود راه نبرده، مگر آن كه رهبرى شود، سزاوارتر است كه سوى حق رهنمود مى
كنید؟ اورى مىشود چسان د شما راچه مى  

بزرگ بیاورید و آنها را از خون تازه و زهر  آنگاه قدحهاى. زاید اینك روزگار آبستن است پس بنگرید تاچه مى
اند،  اینان كرده آیند بدانچه كه و آیندگان كه از پى ما مى. افتند كاران به زیان مى بیهوده آنگاه است كه. كشنده پر كنید

آسوده بخوابید، مژده باد بر شما  خوش دارید و با خاطرى دل اقبت موحش هولناكپس بر این ع. آگاه خواهند شد
بّران و خودكامگیهاى ستمگران و آشوبهاى همیشگى وفراگیر شمشیرهاى . 

افسوس بر آنان. پس ِكشت و محصول شما كم و اندك است ! 
كنیم درصورتیكه شما خود آن را ناخوش بند  پاى توانیم شما را بدان دریغا كه خبرها بر آنان پوشیده شد، آیا ما مى

دارید؟ مى  

گرید فاطمه زهرا در سوگ پدر مى  
 

استمرار تمام ابعاد شخصیت رسول خدا بحساب  عالقه فاطمه به پیامبر تنها عالقه یك دختر به پدرش نبود، بلكه وى
وى را نشناخت  ت، و هركسهركه این بانو را شناخت كه شناخ: "او را نگرفت و نفرمود  مگر پیامبر دست. آمد مى

هركه وى را آزرد . وجان من است كه میان دو پهلویم جاى دارد او پاره تن من. بداند كه وى فاطمه دختر محّمد است
20"(و هركه مرا آزرد خدا را آزرده است مرا آزرده ). 

اى فاطمه : "من فرمود  رسول خدا به: علیها السالم به ما نفرمود كه گفت  علیه السالم از قول فاطمه مگر على
21"(هركس برتو درود و صلوات بفرستد خداوند او رابیامرزد ودر هر جاى بهشت باشم او را به من ملحق كند ). 

محّبت او محّبتى الهى و خدایى بود كه از . بود محّبت و دوستى فاطمه نسبت به پدرش باالتر از محّبِت قوم و خویشى
گرفت حضرت در پیشگاه خداوند سرچشمه مى وبزرگى آننبّوت  معرفت فاطمه به مقام شامخ . 

برد و با این حادثه،  حساسیت موقعیت، پى هنگامى كه فاطمه زهرا، رسول خدا را از دست داد تنها كسى بود كه به
 .گویى تمام كوههاى عالم برسر او خراب شد

بود اّما سیل غم در دل دختر و تنها با اینكه دل همه مسلمانان در فقدان رسول گرامى اسالم سوگوارواندوهگین 
 !!وارث و پاره تن پیامبرسرازیر گشت

حضرت غافل كرده بود مصیبتهاى بزرگ و بسیار، اندیشه مردم را از تفّكر جّدى براى پركردن جاى خالى آن . 
تن اندوه وى وفرستادن درود و آشكار ساخ و این وظیفه فاطمه زهرا بود كه با احیاى یاد رسول خدا و بیان عظمت

 .شدید خود بر او این خالء راپر كند
چون گریه او یاد رسول اللَّه را .كرد در واقع فاطمه زهرا با گریه خود بر رسول خداصلى اهللا علیه وآله عبادت مى

رسیده  گریه زهرا بر پدرش به حدّى. بخشید وارزشهاى رسالت پیامبر جان مى داشت، و این خود به مكتب زنده مى
ى را در شمار پنج نفر از مویه كنان جهان یعنى آدم،یعقوب، یوسف و امام سجادعلیهم السالم جاى بود كه و

22(اند داده ). 
حضرت گفت آن از فضه خدمتكار حضرت فاطمه نقل شده است كه درباره اندوه درمیان مردم جهان و یاران و  : 

تر و گریانتر و ناالنتر ازبانویم فاطمه زهرا  حضرت اندوهگین خدا هیچ كسى در فراق آن نزدیكان و دوستان رسول
یافت اش شّدت مى شدوگریه تر و فزونتر مى اندوه او هرلحظه تازه. نبود . 

اش بیشتر از  هر روز گریه. كاسته نشد وآرام نیافت واز اندوهش پدرش گریست روز در فراق علیها السالم هفت فاطمه
نهانش را آشكار ساخت و عنان شكیب از دست داد و ازخانه  چون هشتمین روزفرارسید، اندوه،. روز پیش بود

كودكان و . زنان شتابان به سویش رفتند. آید مى گویى صدایش از دهان پیامبر بیرون. بیرون آمد و فریاد كشید
چراغها خاموش شد .مردم به گریه و زارى پرداختند و از هر سوى گرد آمدند. روانه گشتند خردساالن نیز به نزدش

پیامبر خدا از قبر بیرون آمده است پنداشتند كه زنان چنین مى. روى زنان معلوم نشود تا همه در حیرت و شگفتى  .
! اى برگزیده! اى پدر: گفت  زدومى حضرت را صدا مى خواند و آن فاطمه در سوگ پدر نوحه مى. بودند فرو رفته
ایستد؟چه كسى به  ن پس چه كسى به محراب نماز مىاز ای! اى یاوریتیمان وشوى مردگان! اى ابوالقاسم! اى محّمد

 فریاد دختر سرگشته و عزادارت خواهد رسید؟
دید از بس اشك ریخته بود،چیزى نمى. آنگاه دامن كشان به سوى قبر پیامبر رفت چون نزدیك تربت پاك پیامبر شد  .

مأذنه افتاد،گامها را كوتاه كرد نگاهش به زنان سراسیمه به .تا آن كه از هوش رفت اّما آنچنان گریست و زارى كرد .
سخن گشوده بود و  آمد از جاى برخاست در حالى كه لب به چون به هوش. اش آب پاشیدند سویش شتافتند و بر چهره

گفت مى  : 
" اینك تنها ! اى پدر. نكوهشم كرد و افسردگى مرا كشت دشمن. پوست بدنم نیز به من خیانت كرد. تاب و توانم برفت



از ! پدر. ام تیره و تاروروزگارم سیاه شد زندگى. صدایم به خاموشى گراییده و ُپشتم شكسته است.ام مانده و حیران
ووحشتم ندارم و دیگر كسى نیست كه اشكم را باز دارد و یاورى  این پس هیچ همدم و همدلى براى رفع تنهایى

تمام . ومیكائیل از خاطرها فراموش شد ى جبرئیلپس از تو قرآن و منزل و مأو. كه در ناتوانیها مرا یار باشد نیست
و هر  من نیز پس از تو در این دنیا دیرى نخواهم زیست. درها دربرابرم بسته شد اسباب پس از تو دگرگون و همه

 ."دم كه برآرم با گریه بر تو همراه است اشتیاقم به تو واندوهم بر توهیچ گاه پایان ندارد
سپس این اشعار رامترّنم شد! اى جان من! پدراى : آنگاه بانگ برآورد كه   : 

 .اندوه من بر تو، اندوهى تازه است و قلب من، به خدا سوگند،جایگاه ریزش شور و غوغاست -
ام برتو تمام ناشدنى است یابد و گریه شود اندوه من در آن فزونى مى هر روز كه سپرى مى - . 
ام در این سوگ هر لحظه تازه  پس گریه. دادم آرامش را از كف پیشامدهاى ناگوار من بزرگ شد و عنان تسّلى و -
 .است
جان است شود، همانادلى افسرده و بى هر آن دلى كه در فراق تو با شكیب و تسلیت همراه مى - . 

اى پدر با مرگ تو دنیا از نور افشانى باز ایستادودرخشندگى خود را نهان ساخت كه آن به : سپس فریاد برآورد 
راند مى مى تو، در تجّلى بودروزهاى دنیا تیره و تار شده است و تنها از سیاهى و خشونت سخنسبب خّر ! اى پدر .

اى  از هنگامى كه تو رفته! اى پدر. تا روزى كه تو را دوباره دیدار كنم همواره در سوگ تواندوهگین و متأسفم
خواهد رسید؟ و اّمت تا روز  ن و شوى مردگاناز این پس چه كسى به فریاد بیچارگا. خواب نیز ازدیدگان من برفت

پس از تو ما از مستضعفان شدیم و مردم از ما روى ! قیامت دست به دامان چه كسى خواهندزد؟ اى پدر
پس كدامین اشك است كه از فراق .حال آن كه ما به وجود تو درمیان مردم بزرگ بودیم نه مستضعف. شدند گردان

اندوه است كه پس از تو پیوسته و همیشه نباشد؟ و كدامین چشم پس از توبه  دامینتو از دیدگان روان نشود؟ و ك
پس چگونه است كه كوهها از فراق تو به .شود؟ تو بهار دین و نور پیامبران بودى هنگام خواب ُسرمه كشیده مى

افتد؟ خشكند و زمین به لرزه نمى آیند ودریاهانمى جنبش در نمى ! 
اى ترسناك مرا  اینك مصیبتى بزرگ وحادثه. نبود این مصیبت اندك و آسان. گوار مبتال شدممن به پیشامدهاى نا! پدر

 .درخود فروگرفته است
فرشتگان بر تو گریستند و چرخ از گردش باز ایستاد، منبرت پس از توغریب و تنهاست و محرابت از دعا و 

دعا ونمازت مشتاق تو و به بهشت به تو خرسند و شاد است و آغوش گرفتن مناجات تو، تهى است و قبرت به ! 
. پس از تو چقدر ظلمت مجالست بزرگ شده است دریغا بر توتا گاهى كه من شتابان به سوى تو آیم! اى پدر

پروردى و  حسن وحسین و برادر و دوستت، و یاور تو و كسى كه او را به كودكى ابوالحسن مؤمن، پدر دو فرزندت
ویارانت كسى كه از دیگران در اسالم و هجرت و یارى  ترین دوستان تى و شیریندر بزرگى او را به برادرى گرف

تر بود، او نیز در ماتم تو به سوگ نشسته است دادن به توپیشقدم ما را در خود فرو گرفت و  داغ فراق تو همه .
 .گریه، كشنده ما شد واندوه و سوگوارى با ماهمنشین گشت

آنگاه این اشعار را خواند. ورد آنچنان كه گویى روحش ازكالبدش بیرون شداى از دل برآ سپس اشك ریخت و ناله  : 
ام اندك شد و عنان آرامشم ازكف رفت پس از فقدان خاتم پیامبران شكیبایى - . 
واى بر تو از بارش خون بخیلى مكن. چون باران ببار! اى دیده دیده - . 
اتواناناى رسول خدا و اى برگزیده او و اى پناه یتیمان و ن - . 
 .كوهها و حیوانات و پرندگان و زمین، همگى پس از آسمان بر توگریستند -
كردند حجون و ركن و مشعر همراه با بطحا همگى برتو گریه! سرورم - . 
 .محراب ودرس قرآن سحرگاهان وشامگاهان، آشكارا برتو گریستند -
تر شد، بر تو گریست اسالم نیز كه درمیان مردم از همه غریب - . 
از روشنایى، ظلمت و تاریكى او را در  دیدى كه چگونه پس رفتى، مى اى كاش منبرى را كه تو بر فراز آن مى -
 .خود فرو گرفته است
در مرگم شتاب فرماى كه روزگارم تیره و تار شده است! خدایا - . 

ایستاد  اشكش باز نمى. ارى گذاردناله و ز اش برگشت و شبانه روز بناى علیها السالم به خانه آنگاه فاطمه: فضه گوید 
گرفت اش آرام نمى و گریه . 

به . گرید فاطمه شبانه روز مى!اى ابوالحسن: علیه السالم رفتند وعرض كردند  بزرگان مدینه گردآمده نزد على
گذارد كه ما آسوده درپى كسب و كار خویش باشیم است وروزها نمى اى كه شبها خواب راحت را از ما گرفته گونه . 

بسیار خوب: امیرمؤمنان گفت . ایم تا به تو بگوییم كه از فاطمه بخواهى كه یا شبها گریه كندیا روزها ماآمده . 
وهیچ دلدارى و تسلیتى در مورد او مؤثر  گریست وقفه مى فاطمه همچنان بى. سپس امیرمؤمنان نزد فاطمه رفت



مدینه از  بزرگان! اى دختر رسول خدا: فاطمه فرمود  حضرت على به. آرام گرفت اّما چون على را بدید اندكى. نبود
 .من خواستند كه از تو بخواهم كه یا شبها بگریى یا روزها

به . درنگ من درمیان اینان چقدراندك و رفتنم از ایشان چقدر نزدیك است! اى ابوالحسن: فاطمه زهرا پاسخ داد 
: على به او فرمود .كه به پدرم رسول خدا بپیوندمخدا سوگند شب و روز ازگریستن دست برنخواهم داشت مگر آن

دانى بكن اى دختر رسول خدا آنچه خود مى . 
االحزان نامیدند اى در بیرون از شهر براى حضرت زهراساخت كه آن را بیت سپس امیرمؤمنان، خانه . 

خانه روانه  داد و با گریه به سوى آن رسید، زهرا حسن و حسین را پیشاپیش خود قرارمى چون صبح فرا مى
23(شد مى ). 

در . گرفت خاطرات عطرآگینش بهره مى فاطمه زهرا از برخى از مناسبتها براى معرفى رسول خدا ویادآورى
رسول خدا  پس از رحلت: روایت آمده است كه چون پیامبروفات یافت، بالل از گفتن اذان خوددارى كرد و گفت 

 .براى كس دیگرى اذان نخواهم گفت
شروع به . چون این خبر به گوش بالل رسید.دوست دارم صداى موّذن پدرم را بشنوم: هرا گفت روزى فاطمه ز

نتوانست از گریه  پس. اللَّه اكبر، اللَّه اكبر، فاطمه به یاد پدرش و دوران حیات او افتاد همین كه گفت. گفتن اذان كرد
د فاطمه فریادى كشید و به صورت بر زمین افتاد و رسی چون بالل به عبارت اشهد ان محّمدًا رسول اللَّه. باز ایستد

آنان گمان كردند كه فاطمه .بس است اى بالل كه دختر رسول خدا از دنیا رفت: مردم به بالل گفتند .از هوش برفت
فاطمه به هوش آمد از بالل خواست كه اذانش را به اتمام رساند اّما  چون. بالل اذانش را ناتمام گذارد .مرده است

ترسم كه با شنیدن اذان  من بر جان توبیمناكم و مى! اى سرور زنان: حضرت را اجرا نكرد و گفت  خواسته آن لبال
فاطمه نیزاو را از ادامه اذان معاف داشت. به جان خود آسیب رسانى . 

پیوندد فاطمه به پدر مى  
 

پیامبرصلى اهللا علیه وآله . داشت حضرت قرار فاطمه زهرا نیز در كنارآن. رسول خدا در بستر بیمارى افتاده بود
علیها  فاطمه آنگاه یك بار دیگر با وى رازى گفت كه این بار چهره. گریه افتاد در گوش او نجوایى كرد كه فاطمه به

 .السالم از هم شكفت
رسول خدا به وى فرمود كه جبرئیل هر سال :چون از فاطمه درباره نخستین رازى كه با او گفت پرسیدند، فرمود 

خواند اّما امسال دو بار خواند و این جز نزدیكى مرگ وى نیست یك بار قرآن را بر اومى . 
 .و راز دّوم آن بود كه نخستین كسى كه به وى خواهد پیوست منم

است كه به رسول خدا خواهد پیوست داد كه الاقل او نخستین كسى بدین ترتیب، فاطمه خود را دلدارى مى . 
او یّكه و تنها دربرابر توفانهاى . ودشوار بود س از پیامبر اكرم سپرى كرد بسیار سختدورانى كه فاطمه زهرا پ

علیه السالم نخستین قهرمان اسالم نیز به خاطر موقعّیت خاّصى كه  على سهمناك، ایستاد و حّتى امام
هایى بار سنگین مبارزه فاطمه به تن بنابراین الزم بود كه. توانست دركنار فاطمه در این جهاد شركت جوید نمى داشت

گذشت بهار از عمرش مى درحالى كه تنها بیست. را بر دوش گیرد حضرت  براى آگاهى از شرایط دشوار آن .
علیها السالم در  اى است كه فاطمه این سخنان درحقیقت دردنامه. مبارزه تنها به سخنان خود او گوش فرا دهیم براى

تراود خواهى از آنها مى هم با كلماتى كه درد و مبارزه كند آن مى علیه السالم شكوه آن از حال خود به على . 
امیرمؤمنان آمد و به وى گفت یكى از روزها هنگامى كه فاطمه از پیش ابوبكر بازگشته بود به سوى  : 

" اى؟ تو بودى كه  نشین گشته مّتهمان خانه چه شده كه مانند جنین در پس پرده نشسته و چون! اى پسر ابوطالب
تو درگذشته گرگها . اند شكستى، ولى اكنون پرهاى مرغان ضعیف به تو خیانت كرده مى هپرهاى بازها را درهمشا

ات را مهمل  مقدار كردى و بهره كه ارزش خود را بى اى؟ از روزى نشین شده دریدى اّما اینك خانه را از هم مى
است، بخدا سوگند آشكارا به  ا به ستم از من ستاندهگذاشتى، این پسرابى قحافه است كه هدیه پدرم ومؤنه فرزندانم ر

ترین دشمنان یافتم تا آنجا كه انصار،  با من داشت او را سرسخت دشمنى با من برخاسته است، در سخنانى كه
خود را از من دریغ داشتند، و مهاجران از ما بریدند و سایر مردم چشم ازما پوشیدند، اكنون نه كسى از ما  یارى

كند كند و نه كسى از ستم دشمن برماجلوگیرى مى دفاع مى . 
وناامید بازگشتم درحالى كه هیچ اختیارى ندارم،  با دلى لبریز از خشم و كینه از خانه بیرون شدم، و شكست خورده

ذّلت و خوارى مرده بودم اى كاش پیش از این . 
من، واى بر من در هر بامداد، واى بر خداوند از این تندى كه به تو كردم عذرخواه من است، و از سوى توحامى 

گاهم درگذشت،و بازویم سست گردید، به سوى پدر شكایت دارم و از خداوند دادخواهم، بار خدایا تو  من كه تكّیه
 ."نیرومندتر از دیگرانى



علیه السالم در پاسخ فاطمه زهرا فرمود امیر مؤمنان  : 
" از . جهانیان واى بازمانده پیامبرصلى اهللا علیه وآله تر برگزیدهاى دخ. واى بر تو نیست بلكه واى بر دشمنان توست

اگر براى روزى . ام ام اشتباه نكرده ام، و در توانایى ناتوان نشده این عتاب باز ایست، كه من در دینم ) ( میگویى سخن
چه خداوند و آن. است تو، مورد اعتماد واطمینان و كفیل روزى. كه روزى تو از طرف خداوند تضمین شده است

علیها السالم  فاطمه".حساب خداوند بگذار را به پس همه. اند داشته از تو دریغ برایت فراهم ساخته بهتراست از آنچه
24"(خداوند براى من كافى است و او نیكو وكیلى است: "فرمود  ). 

ب به سرورى زنان عالم ایمان بود و بدین سب او مجسمه. داستان زندگى سرور زنان عالم، داستان فضیلت و تقواست
زنان مؤمن است او الگوى تمامى. دست یافت . 

هاى فداكارى و پایدارى را به نمایش  نمونه داستان رحلت وى نیز داستان قهرمانى وشهادت بود، چرا كه بارزترین
 .گذاشت

یز را كه آتش انگ در اینجا مابخشى از این داستان غم. او تا زمان شهادت با هر وسیله ممكن از حق دفاع كرد
كنیم ور است، نقل مى مؤمنان بوجود آورد و همچنان شعله سوزنده غم و اندوه را در دلهاى . 

پس از ذكر ) 1207 ص 3 واعالم النساء ج156 ص 1 و تاریخ ابى الفداء ج 250 ص 2 العقد الفرید ج(در كتاب 
وى داده، آمده استصلى اهللا علیه وآله ر پیامبر گرامى اسالم رخدادهایى كه بعد از رحلت  : 

" چنانچه خوددارى : اعزام نمود و به او گفت ) خانه امام على جهت گرفتن بیعت(ابو بكر، عمر را به سوى آنان 
آتش بكشد،  عمر باشعله آتشى در دست به سوى آن خانه آمد و در نظر داشت كه خانه را به.. كردند با آنها بجنگ 

اى؟عمر  اى پسرخطاب، آیا براى به آتش كشیدن خانه ما آمده: رمود كه حضرت زهرا با او روبرو شد و به او ف
موافقت كنید - بیعت با ابوبكر  - اند  آرى، مگرآنكه برآنچه كه امت بر آن جمع شده: گفت  . 

اى به شكم  عمر، در روز بیعت، ضربه: "كندكه  نقل مى" نّظام"از  83صفحه " الملل والنحل"شهرستانى در كتاب 
جنین او  ها السالم زد كه بر اثر آنعلی فاطمه ( به  خانه را با آنكه در او هست: زد  عمر فریاد مى. ِسقط شد) محسن

علیهم السالم كسى نبود وحسین در حالى كه در خانه جز على و فاطمه و حسن. آتش بكشید . 
كند ذكر مى 404 ، صفحه1 ج" انساب االشراف"در " بالذرى"مشابه این واقعه را  . 

این  315 - 320صفحه " فاطمة الزهراء من المهدالى اللحد"رحمه اهللا در كتاب  سید محمد كاظم قزوینىعالمه 
كند واقعه را به تفصیل ذكر مى  : 

" بود در حالیكه سر مبارك خود را با  پشت در خانه - پیش از حمله دشمنان به خانه  -حضرت زهراعلیها السالم 
به سر نداشت، به این خاطر زمانى كه دشمنان حمله كردند به پشت درپناه  یىولى چادر یا عبا -دستمالى بسته بود 

. بین در و دیوار فشار سختى بر او وارد شد و اینجا بود كه. برد تا خود را از چشم مردان نامحرم مخفى نگهدارد
شش ماهه حامله بود این در حالى بود كه حضرت . 

او كشته شده بود،ومیخ در، به سینه مبارك او فرو رفته و سینه  حضرت، فریادى از شدت درد كشید، چرا كه جنین
حضرت را مجروح كرد آن . 

خواستند كه او را از منزل  بودند ومى علیه السالم را دستگیر كرده در این هنگام، دشمنان، حضرت امیر المؤمنین
پیچید و جنین كشته او در  خود مىحضرت زهراعلیها السالم از شدت درد به  با اینكه. بیرون برده و با خود ببرند

دشمنان ایستادگى نماید و مانع از بیرون  متالطم بود ولى براى دفاع از حریم والیت و امام كوشید تا در مقابل شكم
. تن رسول خدا، حضرت زهرا صادر شد اینجا بودكه دستور زدن پاره. بردن حضرت على گردد

عركه بودند، اینچنین داستان زدن مادر بزرگوارخود را و وفات او را علیها السالم كه شاهد این م فاطمه فرزندان
اند روایت كرده  : 

كرد وفرمود علیه السالم، در مجلس معاویه به مغیره ابن شعبه خطاب امام حسن مجتبى  : 
" قط علیها السالم، دختر رسول خدا را زدى تا خون از بدن اوجارى شد و آنچه در شكم داشت س تو بودى كه فاطمه

صلى اهللا علیه وآله، مخالفت با دستورات وى و هتك حرمت او در  رسول اللَّه نمود، و تو چیزى جز خار نمودن
به خدا سوگند كه سرنوشت تو در " بهشتى تو سرور زنان اهل"مگر رسول خدا به وى نفرموده بود كه . نظرنداشتى

 ."آتش جهنم است
چنان اورا زد كه تا روز رحلت، آثار تازیانه  قنفذ با تازیانه"شده است در كتاب ُسَلیم بن قیس از ابن عباس روایت 

او، حضرت را در چارچوب در خانه قرار داد و پهلوى اورا شكست . آن حضرت بود مانند دمل چركین بر بازوان
 ."تا او جنین خود را سقط نمود

بود كه قنفذ، غالم عمر،  لسالم اینعلت وفات حضرت زهراعلیها ا: فرماید  علیه السالم مى حضرت امام صادق
 ... بدستور وى، با غالف شمشیر بر پهلوى او زد تامحسن خودرا سقط كرد و بر اثر آن به شدت بیمار شد



صلى اهللا علیه وآله را زده و علت سقط جنین او  اللَّه شود كه بیش از یك نفر دختر رسول بنابراین چنین استنباط مى
شدت بیمار شد و در بستر بیمارى افتاد اقعه بهحضرت پس از این و.. شدند . 

عمیس را نزد خویش فرا خواند و كسى را درپى  حضرت مرگ خود را نزدیك دید، ام ایمن و اسماء بنت همینكه آن
چون امیرمؤمنان بر بالین او حاضر شد، فاطمه به وى گفت. علیه السالم فرستاد و او را نیزاحضار كرد على  : 

ساعت به ساعت در پیوستن به پدرم نزدیكتر  كنم كه بینم، و احساس مى مرگ خود را نزدیك مى من! اى پسر عمو
خدا  اى دختر رسول: علیه السالم فرمود  على. آنچه را كه در دل دارم به تو وصّیت كنم خواهم اینك مى. شوم مى

كرد، آنگاه حضرت زهرا  على باالى سر زهرا نشست و هركه درخانه بود بیرون. خواهى وصّیت كن هرچه مى
با تو  گاه در این مّدت كه باهم بودیم اى پسر عمو تو از آغاززندگى از من دروغ و خیانتى ندیدى و هیچ: گفت 

تر و  پناه بر خدا، تو داناتر به خداوندو نیكوكارتر و پرهیزكارتر و گرامى: علیه السالم فرمود  على. ام مخالفتى نكرده
واهم تو رابدین خاطر توبیخ و سرزنش كنمخداترستر از آنى كه بخ است، اّما  جدائى و فقدان تو بر من بسیار سنگین .

بدان كه غم درگذشت . رسول خدا را بر من تازه كردى به خدا سوگند مصیبت. با این حال از آن هیچ گریزى نیست
و اندوهبار است  گدازندهو از مصیبتى كه چقدر دردناك و دردآور و . و از دست دادن توبراى من بسیار است

َتسلّیتى براى آن نیست و كمبودى است كه جایگزین ندارد است كه به خدا سوگند این مصیبتى. كنیم استرجاع مى . 
 : سپس هردو، ساعتى بگریستند و على سر اورا در آغوش گرفت وفرمود

اى ومن درخواست تورا  دهفرمانم دا بدان خواهى به من وصّیت كن كه مرا آنچنان خواهى یافت كه هرچه مى
دهم ترجیح مى برخواست خویش . 

بهترین پاداش را به تو دهد، من به تو  اى پسر عموى رسول خدا، خداوند از سوى من: علیها السالم فرمود  فاطمه
زیرا .دختر خواهرم ازدواج كنى كه وى براى فرزندانم همچون خود من است كنم كه پس از من با امامه وصّیت مى

ناگزیرند كه زن اختیار كنند مردان . 
: على فرمود . اند تصویر آن را برایم كشیده من دیدم كه فرشتگان. پسر عمو برایم تابوتى فراهم ساز: سپس فرمود 

زهرا ساخت،  على آن را براى - چگونه بود؟ زهرا شكل تابوت را براى على بیان كرد،  آن را برایم توصیف كن كه
زهرا بود كه كسى پیش از آن چنین چیزى نه دیده و نه ساخته  كه در اسالم ساخته شد تابوتبنابراین نخستین تابوتى 

ام  اند بر جنازه كنم كه هیچ كس از اینانى كه به من ستم و حّقم راپایمال كرده به تو وصّیت مى: فرمود  سپس - . بود
ى از آنان و پیروانشان بر من اجازه نده كس. رسول خدا هستند زیرا اینان دشمن من و دشمن .حاضر نشوند

حضرت چشم از  گاه آن خاك سپار، آن اند، به ها آرام گرفته و به خواب فرو رفته نمازبخوانند، مرا در شب كه دیده
سالم خداوند براو و بر پدر و شوهر و فرزندانش. جهان فرو بست . 

علیها السالم گرد آمدند و همه باهم یكصدا  اطمهف هاشم در خانه زنان بنى. مردم مدینه یكپارچه ناله و فریاد سر دادند
اى بانوى :زدند  زنان داغدیده فریاد مى. از این همه شیون و فریاد از جاى كنده شود خواست مدینه مى. شیون كردند

حسن و . حضرت نشسته بود آن. شدند اى دختر رسول خدا مردم گروه گروه به سوى على علیه السالم روانه! ما
مردم همه از گریه آنان بگریه افتادند. گریستند ا السالم نیز رو به رویش بودندوهرسه مىعلیهم حسین . 

اى پدر اى : گفت  بیرون آمد درحالى كه مى ام كلثوم روپوشى به صورت انداخته و دامن كشان و با ردائى آویزان
رى درپى ندارداین فقدانى است كه دیگر دیدا .رسول خدا، اینك براستى ماتو را از دست دادیم . 
مردم گرد آمدند و نشستند و گریه و زارى سر دادند آنان منتظر بودندكه جنازه بیرون آید تا بر او نماز بخوانند اّما 
به  بروید كه بیرون آوردن جنازه دختر رسول خداصلى اهللا علیه وآله در این شامگاه : ابوذر بیرون آمد و به آنهاگفت

د و به راه خود رفتندمردم برخاستن. تأخیر افتاد . 
وحسن وحسین وعّمار و مقداد و عقیل و زبیر  خواب آرام فرورفت، امیرمؤمنان ها به گذشت ودیده از شب چون پاسى

علیها السالم رابیرون آوردند  حضرت جنازه فاطمه هاشم و یاران خاص آن وچند نفر از بنى و ابوذر وسلمان و بریده
علیها السالم هفت قبر  امیرمؤمنان دركنار قبر فاطمه. سپردند را در دل شب به خاكوبر آن نماز خواندند و سپس او 

علیه السالم قبر  على. اند حضرت نیزگفته برخى از یاران خاص آن. دیگر پدید آورد تاكسى جایگاه حقیقى قبر را نداند
25(را با زمین هموار كرد تا مبادا محل قبر شناخته شود ). 

طرف قبر رسول خدا روى كرد و فرمودآنگاه حضرت امیر به   : 
" ات، و  درود بر تو اى رسول خدا از من و درود بر تو از سوى دخترت،وزیارت كننده تو و خفته در خاك در بقعه

كسیكه انتخاب شد تابه زودى به تو بپیوندد، اى رسول خدا شكیبایى من در فراق برگزیده تواندك و طاقت من با 
آن هنگام كه من سرت را . براى من در پیروى از سّنت تودر فراقت، عزت وگرانمایگى است اّما .فقدان او طاق شد

بیرون شد بلى این چیزى است كه در  بودى كه جان از تنت) آغوشم(ام  بر لحدآرامگاهت نهادم، و میان گردن و سینه
گردیم كتاب خدا پذیرفته است چون ما ازاوییم و هم بدو باز مى . 



خدا پس گرفته شد، زهرا را زمین در ربود، پس از زهراچه نازیباست آسمان و زمین اى رسول همانا امانت تو ! 
اّما اندوهم همیشگى و جاودانه خواهد شد و شبهایم به بیدارى خواهدگذشت و در غمى غوطه خواهم خورد كه 

اندوه دلخراش .اى، برگزیند زیدهگاه از دلم بیرون نرود تاآنگاه كه خداوند براى من سرائى كه تو در آن اقامت گ هیچ
و بهمین زودى دخترت به . برم از این به خداى شكوه مى و من. حزن برانگیزاننده، چه زود میان ما جدائى انداخت

تو آگاهى خواهدداد از اجتماع اّمت تو براى ستم كردن به او، تمام ماجراها را هم از اوبپرس، از وى درباره 
او خود به زودى تمام این ماجراها را . آتشى در سینه داشت اّماراهى براى گفتن آن نیافتچه . رفتارشان با ما بپرس

26"(خواهدگفت، و خداوند در این باره داورى فرماید كه او بهترین داوران است ). 
هد مؤمنان به سردى و خاموشى نخوا گاه در دل اى از محّبت شد و گرما و روشنایى او هیچ زهراعلیها السالم شراره

او پرتواخالق . هرگز مكتبیان مسئول آن را از دست بر زمین نخواهند انداخت اى شد كه او پرچم مبارزه. گرایید
اش نمایان  به ناحق ریخته، و حق خیانت شده دمان را به رنگ خون طلبى بود كه پهنه سپیده نیكو و واال وعدالت

تا درمسیر جهاد مقّدس . اندازد جوانمردان به جریان مىتاب و تپش انقالب را در رگهاى  سازد، و بدین وسیله مى
مقّدسان از این شراره پاك توشه برگیرند طلبان و خشك خودش برضّد زورمداران و فرصت . 

نیازمندتر است تا او را مقتداى خود قرار دهد  علیها السالم اّمت ما امروز پیش از هر روز دیگر به احیاى یاد فاطمه
مردان بیشتر از زنان است لّیتو در این میان مسئو . 
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