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   تقدیم
 ،  و دلسوزم  پدر و مادر مهربان  به

 داد  پرورش  یاسالم  میمرا در پرتو تعال  که »فاطمه«مادرم   به

 . است  کرده  را تحمل  نیمسک  نیبا ا  یزندگ  یها یسخت  که  میهمسر جانفدا  به

  زمیعز» سارا و کوثر«به 

 خواهند  یم  که  یخواهران  یتمام  بهو 

 »زهراء  ی فاطمه«از   یدر ُزهد و تقو

 »حفصه«و  »شهیعا«از   و دانش  و در علم

  .ندینما  یرویپ »نیمؤمن  امهات«ا از یدن  به  نسبت  یرغبت یو ب  نیبر د  و در استقامت

با که  خواهران  یتمام  و به
ُ
 .کنند یم  یبانیپشت  شانیمرا با دعاها  مسجد ق





 
 
 

  آغاز سخن

 بعد؛  مااصطفی، أ  الذین  عباده  علی  والصالة والسالم  کفیلله و  الحمد 

  به  هیزاو  ؟! از کدام کنم  شروع  چگونه  دانم ی! نم سمیبنو  و دوات  قلم  با کدام  دانم ینم  یراست  به

کرد!   حفظ  مانیرا برا امبر یپ  نسل  که  است  ی؟! او کس مینما  وصفش  زبان  ؟! با کدام نمیبنش  شیتماشا

 ل جهیخد  که  است  ییلؤلؤ  نیچهارم ! او خدا است  رسول  تن  ی ! او پاره است  یبهشت  او سرور زنان
  مهربان  یمادر  ی منزله  ، او به»سید أنام«  یبرا  است »مسك  ختام«  ی منزله  نمود، او به امبر یپ  میتقد

 »حسین«و » حسن«! او مادر  است  بهشت  جوانان سرور  ی کننده  تی! او ترب اش دهید  پدر رنج  یبرا  است

 .سرور  رسول  و دل  چشم  یخنک  ی هیامبر و مایپ  یها حانهی، ر است

 . است لیکبر  ی جهیخد و الله  قدر رسول گران  ردخت »زهراءی  فاطمه«! او  یآر

 ـ !   ـ  اعظم  رسول  بانیپشت  ی! ا بهشت  سرور زنان  یا

 کّرار!  دریهمسر فداکار و دلسوز ح  ی! ا نیو حس  حسن  مادر مهربان  یا

 !  بتول  ی فاطمه  ی! ا یُعقب  ا و راغبیزاهد دن  یا

 ؟!  سمیرا بنو  ات یزندگ  داستان  قلم  با کدام

 !  یاز آن  یقدرتر ر گرانای! تو بس یاقوتیو   یا با مداد نقره

 را دارد؟!   رتتیس  کردن  ثبت  اقتیکاغذ ل  کدام

 !  یتر و پر بهاتر درخشنده  ! تو خود از آن ییکاغذ طال

 !  یتر رنگ  خوشبوتر و خوش ها گل  ی ! تو خود از همه خوشبو و ناب  یها گل  ا با عرقیو 

آورد! هر  یفرود م  ات رهیس  عظمت  را در مقابل  می! و سر تسل است  آورده  یعذر شرمندگ »نیمسک«

 مطمئنم
ً
 ، از ر بکشمیتصو  را به  لتیو فضا  عظمت  همه  از آن  یکوچک  ی گوشه  یحت  توان ینم  چند قطعا

  پدر رنج  یو پا  دست  که  ییروزها  از آن ! یکرد یم  یباز الله   و رسول  جهیخد  در دامان  که  ییروزها  آن

  یبابا  یبانیپشت  یبرا  تیها و دعاها هیگر  ! از آن یدر کن  به  را از تنش  یخستگ تا  یدیمال یرا م  تا دهید

 را!   بودن  محبوب با  یروزها  و فرح  ی، شاد و غّصه  ! از غم مهربانت

 !  دانم یمقصر م و  را مسئول  ! خودم ندارم  یا ! چاره کن  می! و دعا بده  اما اجازه

  جامعه  را به  تتیشخص  و عظمت  میا کرده  یتو کوتاه  قدر در حق  نیچرا ا الله  رسول  ی محبوبه  یا

 ! میا نکرده  یمعرف
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  یز! و از بعضیآم اغراق  یها نوشته  ی، از بعض واقع  خالف  یها کردن  یمعرف  یاز بعض  دانم یم

 اند و کرده  یار بد معرفیرا بس  تتیشخص  که  یا دهیو رنج  یناراحت مزد،  به  و قلم  البافیخ  یها سندهینو

، از  از خودتانم  ! من ستمین  آنان از  من  خدا قسم  ! اما به بوده »خرسه  خاله»  یمانند دوست  شان یدوست

 !  انیگو قتیو حق  انیگرا قتی! و از ح صحابه  ! از عاشقان تیب  اهل  یواقع  الله! از ُمحّبان رسول  روانیپ

  یپروردگار و استمداد از او تعال  اذن  به  ! تا بتوانم کن  راهم  ی را بدرقه  تی! دعا کن  میدعا  پس

  حضرتت  یبرا  که  یو دروغ  یالیخ  تیشخص  نی، تا از ا بنگارم را  اتیو واقع  قیاز حقا  یمختصر

و وغ  به  یازین  را که  ات یاصل  گاهیجا  ! و آن بردارم  اند، پرده ساخته
ّ
امروز و فردا   نسل  ندارد، به  یباف دروغ ل

 ! مینما  یمعرف

! و  است  دهیرس »لزهرا  ی اطمهف«  یزندگان  به  جوان  نسل  یبرا  میها نوشته  ی ! امروز سلسله یآر

را   و مناقب  و کماالت  لیفضا  همه  آن  چگونه  کنم یفکر م  ی، وقت مینما یم  خجالت و  یشرمندگ  احساس

  یسو  را به  نگاهم  یوقت  امتیق  یتا فردا  میادا نما را  مطلب  حق  ! چگونه ر بکشمیتصو  به  خوانندگان  یبرا

 ! نشوم  نگاهش  ی ، شرمنده متمرکز کردم الله   رسول

  ، حفصه شهی، عا جهی، خد مؤمنان  مادران  نیو همچن امبر یپ  ی جگرگوشه  نیا  یزندگان  یراست  به

مظاهر   به  و عالقه  یاطلبیدن  در گرداب  که  است  یامروز  ی جامعه  مسلمان  زنان  یبرا  هیهد  نیبهتر و...

ل  زنند. پس یو پا م  ، دست آن  ی بندهیفر
ّ
از   حفاظت  یاز او برا  توانا و درخواست بر پروردگار  با توک

 ! کشم یر میتصو  را به  اش یاز زندگان  ی، اندک مطالب  کردن در بازگو  و اشتباه  لغزش

شتر یب  و محّبت  عشق  سبب افتد، و  مقبول  گانهیپروردگار   در بارگاه  قیتحق  نیا  که  د استیام

 شاءالله ان ، گردد.امبر یپ  تیب  اهل  ی، و تماملزهراء  ی فاطمه  حضرت  به  نسبت  مسلمانان
با  ، مسجد جامع سنندج - یگنج  ایوب

ُ
 ق

  ق ١٤٢٧ یالثان ی/ جماد  ش ١٣٨٥  تیرماه

 aiob @ kurdit.netبا ما   ارتباط



 
 
 

 :اول  بخش
  تا هجرت  از والدت زهراء ی فاطمه

  مّکه  اهل  یو آشت  زهرا و صلح ی فاطمه  والدت 
  یروزها  و خواندن  از نامش  کردن فکر  که  تیشخص  نیا  است  بیقدر عج  ! چه کنم  اّما از کجا شروع

  وصل  یو خداشناس  یزهد و تقو  و به  نموده  ا خارجیدن  یبندها د ویا و قیرا از دن  ی، آدم اش یزندگ

  فقط  که  یو با محمد  میگرد یبرم الله  رسول  از بعثت  شیپ  سال  پنج  یروزها  به  با هم  پس کند. یم

گاه  آن  ، تا از اتفاقات میشو یم  نیهمنش ، شده  یسپر  از عمرش  سال ٣٥  ! میابی  یروزها آ

ه امبر یپ  از بعثت  قبل  سال  پنج ل فاطمه
ّ
رمه  در مک

ّ
  یزمان  شانیگشود. تولد ا  جهان  به  دهید  مک

ه در  که  وستیپ  وقوع  به
ّ
هم  لیقبا  تمام  که  نموده  یرو  بزرگ  ییو بلوا  میعظ  یا حادثه  مک

ّ
  را به  اطراف و  ک

  مختلف  لیقبا  نیب  کوچك  لیبر سر مسا  یا لهیقب  جنگ  آتش  که  رفت یبود، و م  کرده  خود مشغول

غرورها  ، و کبر و زدن  برق  رها در حالی، شمش شدن  یقو  ها در حال نهیدر س  و بغض  نهیشود، ک  افروخته

ه  رفت یم  کالم  كیو... و در   باال رفتن  در حال
ّ
و   جنگ  به  لیتبد  آن  مردم  و آرامش  تیو امن  تا مک

ه  رفت یم  شد؟! کشمکش  گونه نیا ایشود! اّما آ  یزیر خون
ّ
  ید بنایتجد  بکشاند، در وقت  آتش  را به  مک

  یبرا  گردد؛ چراکه  بشیافتخار نص  نیا  خواست یم  یا لهیبود. هر قب» حجراالسود«و بر سر نصب   کعبه

  شیخو  ی لهیقب  یو سربلند  سعادت  ی هیرا ما  و آن  رفت یشمار م  به  یکار افتخار بزرگ  نیا  آنان  ی همه

ها  مخالفت  ور شدن شعله  سبب از،یامت  نیا  آوردن  دست  به  یبرا  و تالش  حسادت  نیدانستند؛ هم یم

  شده  زدن  ضربه  ی در آمد و آماده  ز غالفا  یزیر و خون  قتال  یبرا رهایروز شمش  و چهار شبانه  گشت

  شان از متفکران  یبودند، بعض  شده  آماده  مسئله  نیبر سر ا  یداخل  جنگ  یبرا  یهمگ  که  یبودند. در حال

  رها را برهنهیو شمش  قرار داده  هم  را در مقابل  آنان  که  یا بودند. فتنه  بزرگ  ی فتنه  نیا  حل  ی شهیدر اند

ر فراوان  ، پس است  کرده
ّ
م«،  از تفک

ُ
آمد،  یشمار م  به  نظر آنان  و اهل  بزرگان از  که»  یمخزوم  رهیمغ  بن  هیا

م  عنوان  را بهیکی  ! قریش یا«:  گفت
َ
همگی  صادر کند و یحکم  اختالف  قرار دهید تا در مورد این  َحک

م  ، آن را بپذیریم  نظرش
َ
 با  یهمگ .»وارد شود  مسجدالحرام  از درب  هباشد ک شخصی  اولینقاضی  و  َحک

 «بلند گفتند:   یصدا
ّ
 . حکم  در برابر این  و تسلیم  هستیم ی: راض»منارضینا وَسل
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  نیبودند و در انتظار ورود اول  دوخته  مسجدالحرام  درب  را به  شان اد چشمانیز  یجانیبا با ه  همه

 در مورد او  یو کس  داشت  شهرت»  صادق«و »  نیام«به   همه  نیب  شد که وارد  یشخص  ؟ ناگهان شخص

 . نداشت  او اعتراض  یو داور  حکم

  یجوان امبر یپ  هنگام  نیوارد شد، در ا  استوارش  با و قامتیز  ی چهره  با آن   نی! محمد ام یآر

  اد برآوردند: اینیفر  یحالشدند، از خوش »  نیمحمد ام«ورود   متوجه  حاضران  یبود. وقت  ساله ٣٥

 ! هستیمراضی   اشیو داور  قضاوت  و به  است  محمد امین

 کند.  یآنها داور  نیخواستند ب از او  کرد، سپس  را گوش  شان اختالف  انیجر امبر یپ

و فرمود:   گذاشت  آن  یرا رو» حجراألسود« و  کرده  را پهن  مبارکش  یردا  نمود، سپس  تأمل  یاندک

  مقابل را بلند کردند تا در  آن  با هم  یهمگ  رداء را بگیرد! سپس  از این یا گوشهقومی  و  هر قبیله  بزرگ

  نهاد و به  را در مکانش» حجراالسود«مبارکش   با دستان امبر یپ  وقت  ، آن قرار گرفت  گاهشیجا

 داد.  انیپا  جاد شدهیا  ی و فتنه  اختالف

ه  نقاط  یر تمامد  سرعت  خبر به  نیا
ّ
  را توسط  میعظ  ی فتنه  نیا  حل  ی مژده  شد و مردم  پخش  مک

ه  تمام ، بیترت  نینمودند. بد یم  تیو رضا  یاظهار خوشحال دادند و از او یم  هم  ، به  نیمحمد ام
ّ
  مک

  یتمام  که  یکرد، طور  حل  کامل  و فراست  تیرا با درا  آنان  مشکل  چگونه   نیمحمد ام  بردند که  یپ

ت  نیهم  دهد، به  یرو  یریو درگ  جنگ  نکهیا  داشتند بدون  مشارکت »حجراألسود«در نصب   لیقبا
ّ
  عل

ه  اهل  تمام  یبرا  یو مبارک  روز، روز مهم  نیا
ّ
  عقل  یبر برتر  یمحکم  لیدل امبر یپ  اقدام  نیبود، و ا  مک

 بود.  گرانید بر  رشیتدب  و حسن
  ، به گشته  یو آشت  جاد صلحیو ا  یخوشحال  ی هیمورد پسند و ما  رشیتدب  نکهیاز ا  خوشحال امبر یپ

  نیا  خواهد پاداش یبود، پروردگار م  در انتظارش  یدیو سرور جد  یشاد نهاد و یم  گام  منزل  یسو

  یبا خبر  منزل  ورود به  د. هنگامیفرما  تیاو عنا  ؛ به یآسمان  یا هیبا هد  روز پربرکت  نیرا در هم  اقدامش

 ، جامعه  زنان  یبرا  کامل  یالگو  نیهمسر فداکار و ا  نی، ا لجهیخد رو شد.  رو به  کننده خوشحال

و   آثار نبوغ  که  با و پاكیز  یدختر تولد  ی نمود، مژده   امبر اعظمیپ  به  میرا تقد  گوهرش  نیچهارم

 شب  که  یبود، دختر  انینما  تولدش  از هنگام  تشیمقبول
ً
 روز  نی! در هم یبود. آر  قدرش پدر گران  هیکامال

 متولد شد. لزهرا  ی فاطمه

 تولد دختر ی مژده  در مقابل پیامبر   العمل  عکس
روز   آن  ی ز با جامعهین  شدن  مبعوث از  قبل  ی، حت لیاز مسا  یاریدر مورد بس امبر یپ  دگاهید

وجود   یفراوان  و... به  یخوار ، شراب ُبت  پرستش  ی نهیدر زم  آن  یها نمونه بود.  متفاوت  عربرةالیجز



 ٥  زهراء از والدت تا هجرت ی بخش اول: فاطمه

  ی جامعه  یاز سو  آن  و عار داشتن  بیو ع تولد دختر  ی هیدارد، قض  ما ارتباط  بحث  به  که  یزیدارد، اّما چ

 باشد. یها م عرب  یروز  آن

د یمج  هستند، قرآن  مطلع  تیجاهل در عصر  دختران  گور کردن  به  زنده  انیاز جر  خوانندگان  ی همه

 کشد: یر میتصو  به  مانیبرا  گونه نیرا ا  دوران  آن

﴿ ِ َحُدُهم ب
َ
َ أ نَ�ٰ ٱ�َذا �ُّ�ِ

ُ
ا وَُهَو َكِظيٞم  ۥَظلَّ وَۡجُههُ  ۡ� ِمن ُسوٓءِ َما  ۡلَقۡومِ ٱِمَن  َ�َتَ�َٰرىٰ  ٥٨ُمۡسَوّدٗ

َ بِهِ  ُ�ۡمِسُكهُ  ۦٓۚ �ُّ�ِ
َ
هُ  ۥ� ۡم يَُدسُّ

َ
ٰ ُهوٍن أ َاِب� ٱِ�  ۥَ�َ َ� َسآَء َما َ�ُۡكُموَن  ل�ُّ

َ
 .]٥٩-٥٨[النحل:  ﴾٥٩�

  به  که  یدانستند) و هنگام یم  یو بدبخت  یو سرشکستگ  ننگ  ی هیرا ما  ، دختران تیجاهل  مردمان«(

د دختر داده  ی مژده  از آنان  یکی
ّ
  ) صورتش کرد که یر مییتغ  اش چهره  یناراحت  از فرط  چنان  (آن شد یم  تول

و از خشمیگرد یم  اهیس
ّ
  نیخاطر ا  (خود) به  ی لهیو قب  شد * از قوم یم  و اندوه  و غم  و غضب  د و ممل

  نیا ای!) آ گفت یخود م  به  رانیو ح  کرد (و سرگشته یم  را پنهان  شتنیشد، خو یم  او داده  به  که  یبد  ی مژده

  یبد  قضاوت  چه ! گور سازد؟ هان  به  زنده  ر خاكیا او را زیدارد و   رد و دختر را نگاهیبپذ را بر خود  ننگ

 »کردند! یم  که

گر یدختر د  کند؟ او سه یم  عمل  چگونه   نیمحمد ام  مینیطرز تفکر بب  نیبا ا  یا جامعه  نیدر چن

  یو شادمان  یدهند، سرور و خوشحال یاو م  ز بهیدختر را ن  نیچهارم تولد  ی مژده  یدارد، وقت  در خانه

او   رود، و به یم لیکبر  ی جهیخد  قدرش نزد همسر گران  رد و با عجلهیگ یرا فرا م  سراسر وجودش

  را تحمل  حمل  درد وضع  نكیرا و ا  بچه  حمل  رنج  ماه  ُنه  کند که یاز او تشکر م و  گفته  تیو تهن  كیتبر

با یز  طفل  نیالد ایخاطر م  را به  اش یشادمان ؛ل جهیخد  یاز سالمت  نانیاز اطم  ، و پس است  نموده

  و آتش  رفته  رها در غالفیشمش  بود که  متولد شده  یدختر در روز  نیا  چراکه اظهار کرد؛  مادرش  یبرا

ه  یا لهیقب  جنگ
ّ
  معصومانه  یمایس  به  یوقت امبر یبود. پ  افتهی  انیپا  نشا و اختالف  شده  خاموش  در مک

در   یزیر خون و  جنگ  آتش  داد؛ چراکه »زهراء«  او لقب  د و بهینام »فاطمه«را  کرد، او  او نگاه  یو نوران

ه
ّ
رمه  ی مک

ّ
  نیهم  ، به شده  روز خاموش  نیحجراالسود، در هم  بر سر نصب  اختالف  ی واسطه  به  مک

ت
ّ
 باشد.  دهیبر  منقطع  جهّنم  از آتش  نکهید ایام  د، بهینام  او را فاطمه امبر یپ  عل

 م و منع  : قطع یعنی  است  مشتق »فطم«از  »فاطمه«
ً
َمت« ند:یگو ی. مثال

َ
ط

َ
 الصب  ف

ُ
  زن  آن :»يالمرأة

 کرد و برید،  قطع  شیر را از فرزندش

 . است  شده  دهیُبردور و   ز از فاطمهین  جهّنم  آتش  پس
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 ! گذاشتم  را فاطمه  چرا اسمت
 فرمود: لفاطمه  به الله   رسول  که  است  کرده  تیروا   یعل  از حضرت  یدمشق  حافظ

:  آمد و گفت  سخن  به   یعل  لحظه  نیدر ا ؟ گذاشتم  را فاطمه  چرا اسمت  یدان یا می! آ فاطمه  یا

 ؟! یدینام  فاطمهالله! چرا او را   ارسولی

 فرمود: امبر یپ

�َّ  - َّوََجلَعزَّ - اَهللا  َّنإ« قياَمة َانلِّار يَوم  تََها َعنقَد فَطَمَها وَُذرِّ
ْ
 .)١(» ال

 . است  دور کرده  امتیق در روز  جهّنم  را از آتش  او و اوالدش  -عز وجل-پروردگار   یراست  به

 :هگر آمدید  یتیدر روا

:  کنند که یم  تیروا   یمرتض  یدنا علیس از  ابوعبدالله الحاکم  و امام   رهیابوهراز   یلمید  امام

  ، اسمش است  قرار داده  او و دوزخ  میان يا و پرده  گردانیده  حرام  جهّنم  آتش او را بر  خداوند متعال  چون

 اند.  گذاشته  را فاطمه

بودند. او دختر   ار خوشحالیبس زهرا  ی فاطمه ) از تولد جهیامبر و خدی(پ  خوشبخت  نیزوج  نیا

مادر،   كیاز   یهمگ  بودند، که »کلثوم  مأ«و » ُرقّیه» «زینب«گر او ید خواهر  بود، سه  خانواده  نیا  چهارم

 بودند.  متولد شده  لیکبر  ی جهیخد  هم  آن

  هیار شبینمود، او بس  را مشاهده  سعادت و  ، برکت و جمال  ییبایزهرا، ز  ی فاطمه  ی در چهره امبر یپ

 آمد. یم شمار  به  فرد نزد آنان  نیتر ، محبوب پدر و مادرش  یزندگان  لحظات  نیبود و تا آخر  پدرش

  جاهلّیت ی جامعه  به  و درس پیامبر   اقدام
او،   به  فراوان  زهرا و محّبت  ی ، فاطمه دخترش در مورد تولد امبر یپ  یبرخورد از سو  گونه نی! ا یآر

  یمعرف  جامعه  به امبر یرا نزد پ  زن  گاهیداد و جا  یروز  آن  تیجاهل  ی جامعه  را به  یمهم  درس

 د.ینما یم

 درباره ) شدنش  (بعد از مبعوث خدا   رسول ،منظور  نیهم  به
ً
شتر تذکر یب  دختران  ی مخصوصا

  یبعض در  را که  یجاهل  یها شهیر  ی مانده  یباق  بیترت  نیبدنمودند تا  یم  آنان  به  خاص  دادند و توجه یم

 کنند. َبر  و ُبن  خیبود، از ب  مانده  یجا  به  النفس فیضع  یها از انسان

گوید: این  می )۶۴-۴/۶۲منهاج السنة (. شیخ اإلسالم ابن تیمیه در ١٨٧  : ص ، محمد برهان الرسول  نساء حول -١

 حدیث دروغ و ساختگی است باتفاق علمای حدیث.  [تصحیح کننده]
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در   فیوظا  آوردن  یجا  و به  آنان  حق  یدر ادا  و تالش  آنان  به  کو و توجهیرفتار ن  را به  انیو مرب  نیوالد 

  آن  خداوند به  باشد که  یصورت  و به  بوده  اسالم  یبر مبنا  دختران  تیترب کردند، تا یامر م  شانیا  مقابل

  و ورود به  یاله  تیرضا  جلب  یستگیشا  صورت  نیا  به  کند که یامر م  آن  به  و اسالم  ،است  یراض

 . را خواهند داشت  بهشت

 گردد: یم  میتقد  دختران  ی درباره   حضرت  آن  یاز رهنمودها  ینجا قسمتیدر ا 

 فرمود: خدا   رسول  که  است  شده  تیروا »  مالك  بن  انس«از   مسلم  حیدر صح

 .»أصابعه  وضم  هو كهات�القيامة أنا و  تبلغا، جاء يوم  حىت  جار�ت�  اعل  من«
  خود اشاره  دو انگشت  به  برسند، سپس  بلوغ  کند تا به  و بزرگ  نموده يدو دختر را سرپرست  که يکس«

 ».خواهد بود  انگشت دو  مانند این  با من  گوید: در روز قیامتیم  کرده

  دمیشن خدا   : از رسول گفت  کند که یم  تیروا»  یعامر جهن  بن  عقبه«از   احمد در مسندش  امام

 : گفت یم  که

  هل  ) �ن ماهل ي(أ  جَدته  من  �ساهنو  سقاهن، و فصرب عليهن  بنات  ثالث  هل  اكنت  َمن«
 .»انلِّار  حجاباً من

پوشاند و بر   خود لباس  مال از  کرد و بر آنان  را تأمین  آنان يو غذا و زندگ  دختر داشت  سه  که يکس«

 .)١(»خواهد بود  آتش  در مقابل يمانع  عملش  این  صبر کرد، در روز قیامت  آنان  تکفل

را در   آن  نیو والد  انید مربیبا  ، که خانواده در  شان گاهیو جا  در مورد دختران امبر یپ  دگاهیبود د  نیا

 باشند.  نظر داشته

 لزهرا ی تولد فاطمه  تاریخ
  ستمیرا ب لزهرا  ی فاطمه  حضرت  والدت  خی، تار عیتش  از اهل  یو گروه  سّنت  اهل  اکثر موّرخان

  یاصفهان .)،هـ ٣١٠  ، (م ی: طبر اند، از جمله کرده  نقل  از بعثت  شیپ  سال  ، پنج یالثان یجماد

مانند   عهیش  یا.) و... اّما اکثر علمهـ٦٥٤ (م  یشافع  .)، ابوطلحهـه٢٤١  (م  حنبل  .)، احمدبنهـ٣٥٦ (م

.) هـ ١١١٠  (م  یو مجلس.) هـ ٥٤٨  (م  یهـ.) طبرس ٤٠٠  (م  یعیش  ی.)، طبرهـ ٣٢٩  (م  ینیکل

 . است  ا آمدهیدن  به  بعثت  پنجم  سال  یالثان  یجماد ٢٠در   فاطمه  حضرت  که معتقدند

  یرو امبر یپ  یسالگ ٤١  در سن لزهرا  تولد حضرت  نکهیز وجود دارد، و این  یسوم  ی هینظر

 . است  داده

 .٥٤-٥٣ ؟ ص کنیم  خود را تربیت  فرزندان  چگونه -١
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  یطوس  خی.) شهـ ٤١٣  د (میمف  خی.)، شهـ ٢٤٨  (م  یعقوبی  چون  یافراد  عیتش  اهل  همان  انیدر م

  یشابورین  .)، حاکمهـ ٤٥٨  (م  یهقیب  چون  یبزرگان  سنت  اهل  یعلما  انیو در م  ی) و کفعمهـ ٤٦٠  (م

  حیترج را  هینظر  نی) ا . قهـ ٩٩٤  (م  یطبر  نیالد هـ) و محب ٥٦٨  (م  یخوارزم )،هـ ١٤٠٥  (م

  سال  یالثان  یجماد ٢٠زهرا را   ی فاطمه  والدت  که  یو سن  عهیش  یعلما  رسد سخن ینظر م  اند. (به داده

 با هم ذکر کرده امبر یپ  یسالگ ٤١  ا در سنیو   بعثت  دوم
ً
در  امبر یپ رایدارد؛ ز  مطابقت  اند، کامال

  سال  نیآغاز چهلم  ا رمضانی  رجب  ا آمد و در ماهیدن  به  لیلفا  عام  سال  االول عیرب ١٧ا یو   االول عیرب ١٢

  فیشر  سن از  ماه  ا ششیو چهار   سال ٣٩  بعثت  در هنگام  د کهیگرد  مبعوث  نبوت  خود به  یزندگ

  نیکمیو   در چهل خدا   رسول  بعثت  دوم  سال  یالثان  یجماد ٢٠در  ، نی، بنابرا گذشت یم  حضرتش

 .)١(بود  اش یزندگ  سال

  شبهه  یك  به  پاسخ

  فاطمه  ی نطفه  نیتکو« با عنوان  یمطلب  سّنت  اهل  یاز علما  یو بعض  عیتش  اهل  یها در اکثر کتاب

 : نکهیا  آن  حیو توض خورد یم  چشم  به»  یبهشت  یها وهیاز م

  و امر فرمود که  فرستاده  ، بر تو سالم بزرگ یکرد: خدا  شد و عرض  نازل بر پیامبر   جبرئیل یروز«

و   نرفت  خانه  روز به  از آن ، پیامبر »یباش  مشغول  عبادت  و به یکندوری   روز از خدیجه  شبانه  چهل

  عمل دستور پیامبر   نیز به  ... خدیجه داشت  بود و روزها، روزه  مشغول  عبادت  به  تا صبح  شب  چهل

  کهحالی  آمد در یوح  ، پیك روز گذشت  ، چهل گریست یم پیامبر   و فراق یتنهای  دوهاز ان یول کرد

و  ،افطار کرد یبهشت  پاك یغذا  با آن خداوند، پیامبر   فرمان  بود، به  آورده  با خود از بهشت یغذای

  بهشت با خود از  معراج  در شب غذا را پیامبر   آن :گویند ینیز م یجمع - شد و  خانه ی روانه  شبانه

 .)٢(»منعقد گردید ل فاطمه  پاك  نطفه  شب  همان آورد.

   باشد؛ چراکه ینم  حیصح  سّنت  اهل  بزرگان  دگاهیاز د  مطلب  نیا
ً
  ، حضرت سّنت  اهل  هینظر  طبق اوال

 نبود. امبریبا پ  لیجبرئ  ارتباطاز   یخبر  هنگام  اند و آن ا آمدهیدن  به  بعثت از  قبل  سال  پنج ل فاطمه

 یثان
ً
  نیا  از بعثت  پس  سال ٥ا ی  بعثت از  پس  دو سال :ندیگو  که  میریرا بپذ  ا سومی  دوم  ی هیاگر نظر :ا

ه در  ر حضورشیاخ  یها در سال امبر یپ  جمهور علما، معراج  قول  ، بر اساس است  افتاده  اتفاق
ّ
  مک

 ). (والله اعلم  است  افتاده  اتفاق

 .٢٨-٢٩  زهرا، نصیرپور: ص  فاطمه  یزندگان -١

  .٧٨  ، ص١٦  بحار األنوار، ج -٢

                                                 



 ٩  زهراء از والدت تا هجرت ی بخش اول: فاطمه

 کند؟ یکجا ُرشد م  فاطمه
 دارند:  یر مهمیفرد، تأث  تیشخص در ساختار  مهم  عامل  ، سه یتیترب  یشناس روان  دگاهیاز د

 . وراثت -١

 آموزش و فرهنگ. -٢

 محیط زندگی. -٣

  فرزند نه»  وراثت«دهند، از نظر اصل  یم  لیفرد را تشک  تیشخص  ، مثلث عامل  سه  نیا  قتیدر حق

  وارث  ، بلکه است  رهی، مو و غ پوست  ، رنگ افهیو ق  شکل  لیپدر و مادر از قب  یظاهر  تیوضع  تنها وارث

 در جنین  یروح  و حاالت  یروان  را صفاتیباشد؛ ز یز میپدر و مادر ن  یروان  و صفات  حاالت
ً
  نیز کامال

 . مؤثر است

  ییو شکوفا  یتیو ترب  یاخالق  یادهایبن در رشد  یو اجتماع»  ییایجغراف  طیو مح  فرهنگ«

،  گانه امور سه  نیا  یدر ماورا  کرد که  د فراموشینبا  دارد، البته  یمهم  فرد، نقش  نهفته  یاستعدادها

 .)١(»است  قرار گرفته  خود انسان  ستو خوا  اراده  ی مسئله

  یایدر انب  که  یو رفتار  یاخالق  یها یکیو ن  و حسنات  عالم  یها یاز خوب  ؛ آنچه از نظر وراثت -١

 در وجود نازن بوده  گذشته
ً
  محمد رسول  پدرش  بودند، پس  جمع   امبر اعظمیپ  نیاند، تماما

�نََّك لََعَ�ٰ ُخلٍُق ﴿ : آمده  تعجب  به  شیکوین  از اخالق  قرآن  که  یتیشخص  همان الله
 .»ای داری! برجسته م ویو تو اخالق عظ« ]٤ :قلمال[ ﴾٤َعِظيٖ� 

و   ی، پاک ا، مرّوتی، ح حلم  که ل جهیفداکار و دلسوز مانند خد  یمادر؟ مادر  و اّما مادر، کدام

ت
ّ

لق  لفاطمه  بودند. پس  سرشتش جزو  اخالق  و ُحسن  و ادب  ، حکمت عف
ُ

 پدر  نیو خو را از چن  خ

 . است  برده  ارث  به  یو مادر

گشود،   جهان  به  دهید  کائنات  منازل  نیتر و پاك  نیتر در بزرگ ل فاطمه؛  و آموزش  طیاّما مح

  یو پاک  یتقو  ی د، بر سفرهیمملّو گردان  و برکت  ، اخالص مانیرا از ا  پروردگار آن  که  یمحبوب  همان  منزل

 د.یشن یم  پدر و مادرش  از زبان  که  یحاتیذکر و تسب  انیدر م  زکارانیپره  نیزکارتریگشود، نزد پره  چشم
  خدا را از رسول  اتیآ  شیها گوش بود، و با  بر پدرش  یوح  شاهد نزول  رشد کرد که  ییاو در جا  پس

  از نفحات  و درونش  و قلب  رشد و نمّو، عقل  و محل  یتیترب  ی وهیش  نید، بر اثر همیشن یم الله 

 . ١٧  : ص  علی  حضرت  زندگی  پیرامون  پژوهش -١
                                                 



 کند از خود دفاع می لی زهراء فاطمه    ١٠

  تیشخص  نیدر تکو  ییسزا  ر بهیتأث ، خانه  طیو مح  ، آموزش وراثت  نی، و ا ز گشتیلبر  یرّبان  یفزا جان

 . است  داشته  زمان  ی نادره  نیا

م  فاطمه
ّ
  ثارگر و مهربانشیمادر ا  ماتیاز تعل  که  برد همچنان  بهره امبر یپ  ماننده  یا یو مرب  از معل

 . را آموخت  دهیپسند  و صفات  یاخالق  یایسجا

  اش یزندگان  و روش  وهیش  که  یپدر  رشد کرد، همان  و بلند پدر و مادرش  مانهیکر  اخالق  انیاو در م

 . است  شده  یالگو معرف  نیبرتر  عنوان  به  انیجهان  یبرا

ِ ٱَ�َن َلُ�ۡم ِ� رَُسوِل  لََّقدۡ ﴿ َّ�  ْ ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ لَِّمن َ�َن يَرُۡجوا
ُ
َ ٱأ َ ٱَوَذَكَر  �ِخرَ ٱ ۡ�َۡومَ ٱوَ  �َّ َّ� 

 .]٢١  :حزاباأل[ ﴾٢١َكثِٗ�� 
 ی. برا شما است یبرا پندار و گفتار و کردار) پیغمبر خدا ی در (شیوه یزیبایالگوی  و  سرمشق«

را بسیار یاد  یباشند، و خدا  قیامت ی، و جویا داشته خدا  باشند:) امید بهویژگی   سه ی(دارا  که یکسان

 .»کنند

ت  نیهم  به
ّ
ت ل فاطمه  عل

ّ
ُرشد کرد و   خلق  ز بر ُحسنیو ن  یرخواهی، خ نفس  ، عّزت کامل  در عف

  تیو هدا  یمرب  نیتر مرشد و بزرگ  نی، بهتر رحمت  ، و رسول امبر امتیپ  که  پدر دلسوزش  مینها از تعالیا

 . )١(باشد یبود، م  راست  راه  یسو  به  کننده

 شدید پدر و مادر  و محّبت  فاطمه 
  نیبرخوردار بود، همچن  یا ژهیو و  فراوان  از محّبت  پدر و مادرش  از جانب لزهرا  ی فاطمه

کرد و با  یم  و محّبت  او لطف  نمود، به یم  ییاو را راهنما  که لنبیز  خصوص  به  خواهرانش  محّبت

 شد. یم  مشغول  یباز  او به

  یعنی  گرشیخواهر د  نیهمچن ، شوهر رفت  ی خانه  د و بهیرس  ازدواج  سن  به»  نبیز«که   یهنگام

 یچیز  چه:  ا شد، و گفتیرا جو  آن  علت  کرد، مادرش  هیار گریبس  ، فاطمه رفت  بخت  ی خانه  به»  هیرق«

 ؟! است  انداخته  گریه  تو را به

  طاقت  کند، من مرا از شما پدر و مادر جدا  کس  ندهید هیچ  اجازه  کنم یم  خواهش:  گفت  فاطمه

بود، بر   و محّبت  یمهربان  نشان  که  یتبّسم و فداکار،  مادر مهربان  نی، ا جهیخد ! شماها را ندارمدوری 

 .)٢(یبخواه  خودت یتا وقت  کنیم ینم  هرگز تو را ترك ما:  و گفت  بست  نقش  لبانش

 .٤٢١  الرسول : ص  نساء حول -١

 .  ٤٢١همان  -٢

                                                 



 ١١  زهراء از والدت تا هجرت ی بخش اول: فاطمه

  شیبرا  از آنان  یتصّور دور  بود، که   پدر و مادرش ّمند و ُمحب ز عالقهین لفاطمه  گونه  نیو ا

ه  اطراف  به  رفتن  هنگام امبریپ  بود که  شده  سبب  یبستگ  و دل  عالقه  نینمود. ا یم  ار سختیبس
ّ
او   مک

 را با خود ببرد.

 پیامبر   و بعثت  فاطمه
و   ینیگز خلوت  د پدرشید یم  بود، که  نگذشته لزهرا  ی از عمر فاطمه  کامل  سال  پنج هنوز

  یامبریپ  او را به  اتیآ  نیبا ا  یاله  ی فرشته  سرانجام  نکهیدارد، تا ا  دوست اریدر غار حراء را بس  عبادت

 داد:  مژده

 ٱ﴿
ۡ
ِ  ۡقَرأ ِيٱَرّ�َِك  ۡسمِ ٱب �َ�ٰنَ ٱَخلََق  ١َخلََق  �َّ  ٱ ٢ِمۡن َعلٍَق  ۡ�ِ

ۡ
ۡ�َرمُ ٱَوَر�َُّك  ۡقَرأ

َ
ِيٱ ٣ ۡ� َّ� 

 ِ �َ�ٰنَ ٱ َعلَّمَ  ٤ ۡلَقلَمِ ٱَعلََّم ب  .] ٥-١: علقال[ ﴾٥َما لَۡم َ�ۡعلَۡم  ۡ�ِ
  آنکه  پروردگارت  با نام  را بیاغاز و) بخوان  شود، آن یم یتو وح  به  را که یچیز  محمد! بخوان ی(ا«

پروردگار تو بزرگوارتر و !  . بخوان است  آفریده  بسته  را از خون  . انسان است  را) آفریده  جهان ی (همه

. بدو  آموخت او  داد، و چیزها به  را تعلیم  انسان . قلم ی وسیله  به  که یخدای  همان . تر است بخشنده

 . »دانست ینم  که  را آموخت یچیزهای

در آنجا منتظر   فاطمه  که  یمنزل  گردد، همان یبرم  منزل  به  دگرگون  یو با حالت  با عجله امبر یپ

 متغ  ی بزند، چهره  را بوسه  او بپرد و سر و صورتش  آغوش تا در  است  مهربانش  یبابا  رگشتنب
ً
 ریپدر کامال

  تیبشر  ی جامعه  و نجات  ییراهنما  یپروردگار او را برا  نکهیا  د و آنیگو یم  یبیعج  و مطلب  شده

  یسو  به  کننده  ، دعوت از جهّنم  ترسانندهو   بهشت  ی دهنده  و بشارت ، و او را شاهد است  کرده  مبعوث

 . است  شده  واقع ها انسان  بر سر راه  نور دهنده  یمانند چراغ  که  ییتا جا  قرار داده» الله«

همسر و فرزند   نیا بو فاطمه  جهیخد  که  یو در حال  بار در منزل  نیآمد، ا  یوح  ی فرشته  باز هم

 دند؛یچرخ یم  دورش  به  ییها پروانه  دلسوز همچون

َها﴿ ُّ�
َ
� ثِّرُ ٱ َ�ٰٓ نِذۡر  ١ لُۡمدَّ

َ
ۡ  ٢ُ�ۡم فَأ َوَ�  ٥ ۡهُجرۡ ٱفَ  لرُّۡجزَ ٱوَ  ٤َو�َِيابََك َ�َطّهِۡر  ٣َوَر�ََّك فََكّ�ِ

 .]٧-١:مدثرال[ ﴾٧ ۡصِ�ۡ ٱَولَِرّ�َِك فَ  ٦َ�ۡمُن �َۡسَتۡكِ�ُ 
! و  ) بترسان خدا  عذاب را از  خیز و (مردمانبر !) آرمیده  (و در بستر خواب  بر سر کشیده  جامه یا«

دار  را پاکیزه  خویش ی شمار) و جامه  (و تنها او را بزرگ یبستا یو کبریای یبزرگ  تنها پروردگار خود را به

  که  مکن  این یبرا  و بخشش  . بذل کنی دوری و پلشت ی) و از پلید گردان  ها پاكیرا از آلودگ  خویشتن (و



 کند از خود دفاع می لی زهراء فاطمه    ١٢

و  ی(خشنود ی) و برا کن  و بخشش  و بذل  و صدقه  احسان خدا یرضا یبرا  (بلکه یکن یطلب افزون

 .»کن یشکیبای  پروردگارت )یرضا  محض

  که  یپدر  بود، همان  پدرش  یزندگان در  بزرگ  یخیتار  تحّول  نیگر ا نظاره لزهرا  ی فاطمه

مت  تیمسئول شد؛  یبزرگ  تیمسئول  صاحب
ُ
  انیپا  که  یفرهنگ  تی، مسئول ادتیو ق  رسالت  حبصا  یا

 . داشت  را بر دوش  یانسان  نسل  تیترب  که  یجهان  یتیها بود، مسئول ها و تمدن فرهنگ  ی دهنده

  د، همانیاسایب  پدرش  د منزلیجد  یفضا  نیرشد کند، و با ا  یجّو   نید در چنیبا ل فاطمه  پس

بعد در   به  نی... او از ا ظالم  با کفار و مشرکان  ، و مقابله دعوت  نیسنگ  تی، مسئول یاله  یجّو وح

  یکودک  و در دوران  اول  لحظات  شد، از همان یم  نازل  قرآن  اتیآ  هر لحظه  برد که یسر م  به  یگلستان

ه  ینوجوان  چیه  که  آموخت یرا م  ییزهای، او چ گرفت یم  میرا تعل  قرآن
ّ
مند  بهره  ، از آن اطرافو   در مک

  علت  نیهم  ا، بهی، وقار و ح و اعتکاف  با کوشش  همراه  ی؛ رشد افتی یرشد م  مانینبودند، او در مهد ا

س  به
ْ

و   شناخت یرا نم  یزیچ  مانیر از ایغ  که  افتی  ، دست و پاك  زالل  ی، و درون یقو  ی، قلب آرام  یَنف

 .)١(! شناخت یا نماو ر  مانیر از ایغ  هم  یزیچ
  یشرافت  ها او را به سال  با گذشت  که  یمی، تعل افتی  میزهرا تعل  ی فاطمه  یمبارک  ی مدرسه  نیدر چن

  صفات  نبود، به  افتنی  دست  قابل  یکس  یبرا  برد که  یگاهیجا  نبود، به  فشیرد  هم  یکس  رساند، که

ز یا نیدن  دختران  بر تمام  ممتاز کرد، که  قومش  دختران  نیتنها او را ب  نه  که  یاخالق  یها ییبایز و  مهیکر

  داد.  یبرتر

  اسالم  از پیشگامان  فاطمه
د ید یرا م  مردم لزهرا  ی برد، فاطمه یسر م  به  کامل  حجاز در کفر و شرك  نیسرزم  که  یهنگام

  شد که یم  متوجه  زمان  مشغولند، اما در همان  تیجاهل  یکارها  پردازند و به یها م بت  پرستش  به  که

در   داد، بلکه ینم  را انجام  یجاهل  د و افعالینوش ینم  کرد، شراب ینم  ها را پرستش بت  وقت  چیه  پدرش

 بودند.  پدر و مادرش  مخصوص  کردند، که یم  یروزگار را سپر  ینیریش  و اخالق  خاص  ی وهیش  كی
کند و   یحجاز پرتوافشان  نیبر سرزم  تشید هدایداد خورش  خداوند اجازه،  بحبوحه  نیدر ا

فرستاد، مادر   بشیحب  یسو  ها وجود دارد، به انسان  یتمام  سعادت  در آن  که  یرا با قرآن  لیجبرئ

مادر   نیا از  تیتبع  کرد، و به  یرو  اسالم  و به  رفتیرا پذ  دعوتش  بود که  یفرد  نیاول ) جهی(خد  فاطمه

 .٢٥٦  : صالرسول   حول  صحابیات  -١
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،  هی، رق نبیز  گرفتند؛ پس  یجا  اسالم  در آغوش  یهمگ زین  ، دخترانش مّهذب  یو مرب  فهیدلسوز و عف

 ند.یآ یشمار م  به  مسلمان  دختران  نیاول  ) بعد از مادرشان الله عنهن  یزهرا (رض  ی فاطمه و  کلثوم ام

 د:یگو یم  یزرقان  امام

  و محبت  صداقت  میان در  آنان  ؛ چراکه نیست  نص  به ینیاز پیامبر   دختران  سبقت  اثبات یبرا«

  در امور را آموخته  تعقل  و از مادرشان یاخالق  مکارم  برترین  رشد کردند، و از پدرشان  شان والدین

 .)١(»دکن ینم یبرابر  با آن  و آینده  گذشته  زنان  عقل  که یمادر  بودند، همان

 سخنیسر  یمادر پدر و  نیچن  فرزندان  د کهینما ید نمیبع  چیو ه  ستین  تعجب  یجا  پس
ً
  عا

 .)٢(بپردازند  از آنان  یرویپ  رند و بهیرا بپذ  شان نیوالد

آشکارتر و   جرقه  نیبود، و با ا  یکتاپرستی و  یدیجّو توح  یز دارایابتدا ن  از همان امبر یپ  منزل

 . گشتظاهرتر 

  طالبیاب  در شعب  نوجوان ی فاطمه
ت  خاطر باال گرفتن  به

ّ
،  ارانشیو  امبر یبر پ  شیقر  مشرکان  یو آزارها از سو  شکنجه  شد

  کانون  همان امبر یپ  ی کنند. خانواده  هجرت»  حبشه«ن یسرزم  دادند تا به  ی اجازه  آنان  به الله رسول

 .  ٢٥٨  ، ص زرقانی  از امام  نقل  ، به الرسول  حول  صحابیات -١
 عبارتند از: لفاطمه  پدر و مادری  و خواهران  برادران -٢

 : تازه راه رفتن را یاد گرفته بود که وفات یافت.قاسم )١ 

ینب٢  »  ربیع  بن  العاص ابی«خود   ی دنیا آمد. با پسرخاله  به  در مکه پیامبر   از بعثت  قبل  سال ١٠او : ل) ز

مامه«نام   دختر به  و یك»  علی«نام   پسر به  یك  کرد و از او دارای  ازدواج
ُ
  حضرت  که  است  دختری  همان  شد. امامه»  ا

 کند.  با او ازدواج  کرد که  را وصیت   علی  ، حضرت وفات  در وقت ل فاطمه

 نمود.  دفن  بر او نماز گزارد و در بقیع کرد و پیامبر   فوت  هجری  هشتم  در سال ل زینب 

ه  لاز زینب  او پس :ل ) رقیه٣ 
ّ
ه ل . رقیه است  لخدیجه  متولد شد، مادر او هم  مکّرمه  در مک

ّ
با   در مک

کردند، آنها   هجرت  مدینه  به پیامبر   کهکردند. بعد از این  هجرت  حبشه  و به  کرده  ازدواج   غنی  عثمان  حضرت

 شد.  سپرده  خاك  به  و در بقیع  یافت  وفات  در مدینه  هجری  دوم  در سال  رفتند. رقیه  مدینه  نیز به

ه  باشد. وی می  کلثوم ، امو پیامبر  ل فرزند خدیجه  دختر و چهارمین  سومین :ل کلثوم ) ام٤ 
ّ
  مکّرمه  در مک

نیز با   از آن  بودند. و پس  شده  محاصره  جزو کودکان ل فاطمه  خواهرش  همراه  طالب ابی  آمد و در شعبدنیا   به

   عثمان  عقد حضرت  به  لرقیه  خواهرش  از رحلت  پس  در مدینه  نمود. وی  هجرت  مدینه  به  لفاطمه

  و در بقیع  یافت  وفات  در مدینه  سر برد و سپس  هرا ب  زندگانی   عثمان  با حضرت  سال ٦  مدت  لکلثوم درآمد. ام

 شد.  سپرده  خاك  به  در کنار خواهرانش
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ز ین لهیبود، رق  رفته ل» نبیز«شد،  یم  ختهیگس  ، از هم و محّبت  و عشق  تیمیصفا و صم  گرم

و   کلثوم  (ام  با دو دخترشان  و همسرش امبر یکرد، پ  هجرت  حبشه  به  عثمان  با حضرت

ه  بودند هجرت  نتوانسته  که  از صحابه  یجمع  همراه  ) بهلفاطمه
ّ
 ماندند.  کنند، در مک

  هفتم  . در سال را نداشت  استقامت و  مانیا  زدودن  هر چند هرگز توانفرسا بود،  ها طاقت شکنجه

»  هاشم یبن«همراه   به  ارانشیو  امبر یرا امضا کردند و پ  یاقتصاد  ی محاصره مانیپ  مشرکان  ،)١(بعثت

 شوند.  پناهنده » طالب یاب  شعب«نام   به  یا دّره  مجبور شدند به

بر   آفتاب  تابستان  گرم  یدر روزها ، وجود نداشت  ستیز  مناسب  یها بانیها و سا ، اطاق در شعب

  پوش تن و  لباس  یدند و حتیلرز یاز سرما بر خود م  سرد زمستان  یها شب د، و دریبار یم  آتش  سرشان

 ار نداشتند.یدر اخت  یمناسب

  یگذاردند و اندک یم  بر دهان  چند تن ا راخرم  دانه  كی  رو گاه  نی، از ا داشت  فراوان  مشقت  آذوقه  هیته

 رند!یبگ  یدند تا مختصر رمقیمک یم

ت  اد کودکانیفر
ّ

  هیو ته  شیخو  د تا با نثار ثروتیکوش یم ل جهیبلند بود، خد  یگرسنگ  از شد

  یها بسته  گاه رو  نیکند، از ا  را چاره  شعب  ساکن  مسلمانان  ی، گرسنگ اهیبازار س ، از گزاف  متیبا ق  آذوقه

ه  یکی  توسط  شیبرا  آذوقه
ّ
 د.یرس یم  شعب  به  یپنهان»  حزام  بن  میحک«نام   به  از تجار مک

 د:یگو یم  یلیسه

ه  به  با شترش  از صحابهیکی   هرگاه«
ّ
بلند   کند، ابولهب  تهیه یغذای  اش خانواده یآمد تا برایم  مک

باشند،   را نداشته  خریدن  کنید تا توان  محمد گران  را بر یاران  تان ! اجناس بازاریان ی: ا گفت یشد و م یم

از شما ضرر کنید،   کدام  هیچ  گذارم یدانید، نم یم  تعهداتم  به  را نسبت  مرا و وفادار بودنم  شماها ثروت

در  را بیشتر  و آنان  گرفت یم الله   رسول  خرید را از یاران  قدرت  شکل  و بدین ! پردازم یرا م  خسارتتان

 .»داد یقرار م  و مشکالت یسخت

و   یاقتصاد  محاصره  در دوران لجهیخد  و ثروت  ییدارا  ی : عمده گفت  توان یم  جهت  نیهم  به

 د.یرس  مصرف  ، به اهیبازار س  یبها  به  د آذوقهیخر  یبرا

گذراند   یو جانکاه  سخت  طیشرا  نیرا در چن  اش یکودک  یها سال  نیاز بهتر  سال  ز، سهیعز  یزهرا

 ). یسالگ ١٥  یال ١٢  یها (سال

 . در نظر بگیریم  از بعثت  پیش  سال ٥اگر تولدش را  لفاطمه  سالگی ١٢در   یعنی -١
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را   شعب  ی گرسنه  اد اطفالی، فر گرفت را فرا  و مقاومت  ییبای، شک طالب یاب  دّره  یها او در سنگالخ

 .)١(دیچش یرا م  یگرسنگ  تلخ  طعم  کودکان گرید  ز بسانید و خود نیشن یم

  نداشت  پایان لفاطمه  تلخ یروزها
 وقت

ً
  چند روز، فَرح  نیاز ا  پس  گذرد که یم  از آن  دوارانهید، امیآ  شیپ  یمشکالت  یآدم  یبرا  یمعموال

 لفاطمه  یبرا  قاعده  نیابد، اما انگار ای یم  ییرها  مشکالت  نیکند و از ا یم  یو سرور بر او رو
و آزار   شکنجه  سال  ابد؛ هفتی  ها نجات یو سخت  ها از مشکالت یزود  نیا  د بهیکند و نبا ینم  صدق

ه  مشرکان  یرا از سو  پدر مهربانش
ّ
  طیشرا  نیتر را در سخت  طالب یاب  شعب  سال  کرد؛ سه  مشاهده  مک

  شدن  از تمام  اند و شادمان برگشته  و خرسند از شعب  خوشحال  یهمگ  و حاال که  سر گذاشت  پشت

نوردد؛  یرا در نم  نوجوان  ی فاطمه  قلب  یخوشحال  نیو...، اما ا  یاقتصاد  محاصره  دوران  یو تلخ  یتسخ

 شود. یرو م  رو به  زشیو عز  مادر مهربان  دادن  ؛ از دست بزرگ  یا عهیبا ضا  چراکه

  مادر مهربان  و وفات لفاطمه
  یها یضیاز افراد آنجا را دچار مر  یاریبس  بود که  یحد  به  طالب یاب  شعب  یها یفشار و سخت

  به  شانیبود، ا»  ابوطالب« اش یواقع  یامبر و حامیپ  ی، عمو شعب  یقربان  نینمود، اول  و العالج  سخت

  دوم  ی. قربان را تنها گذاشت امبر ینمود و پ  وفات  یریو پ  خاطر کهولت  و به  شعب  خاطر مشکالت

 بود. لزهرا  ی ز فاطمهیمادر عز لیکبر  ی جهی، خد محاصره  نیا
  غا و دردا کهینمودار شد، اما در  یشادکام  نكی، ا شعب  ی محاصره  سال  سه  یها یسخت  بعد از آن

  استشمام را  یو شاد  یز آزادیانگ عطر دل  خواست یم  ، تازه نداشت  یدوام ل فاطمه  یشاد  یروزها

 . ا رفتیبود از دن  دهیکش  در شعب  که  ییها یسخت خاطر  به  لجهی، خد زشیمادر عز  کند، که

  جهیخد  بود؛ چراکه  و دردناك  ار تلخیبس الله  رسول  ی، برال از فاطمه  قبل  حادثه  نیا

کرد و از  یم  تیرا تقو امبر یپ  از منزل  و خارج  در منزل  بود که  بزرگ  یبانیوفادار و پشت  یهمسر

  همسر وفادار که  گر آنی، د ستین لجهیگر خدی، اما د کاست یبر او م  انیشیقر  یفشارهاو   یناراحت

کرد،  یم  تیرا تقو امبر یپ  با مالش  که  یوفادار  زن  داد، آن یم  یرا دلدار امبر یپ  نشیریش  با سخنان

و...   داشت  عهده  را به  فرزندانش  تیو ترب الله   رسول  منزل  تیریمد  که  یبزرگوار  یبانو  آن

 . گذاشت  یجا  به  و غّصه  از غم  ییایرا با دن امبر یو پ  رفت لجهیخد

 .٣٣-٣٤  زهرا، نصیرپور: ص  فاطمه  زندگانی -١
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  یها یاز خوب  اصحاب  نیدر ب  شهیهم  بود که  تلخ الله  رسول  یبرا  واقعه  نیا  یقدر  به

  عام«،  سال  نیکند، و ا  گر ازدواجید  یبا زن  نبود که  راحت  شیکرد و بعد از او برا یاد می لجهیخد

و   ابوطالب  ، رحلت و اندوه  حزن  ، سال و مشکالت  یسخت  ، سال درد و رنج  سال الله  رسول»  الُحزن

 و...  از همرزمانش  یادیز  جمع  وطن  ی، جال کشینزد  ارانیو آزار   ، شکنجهل جهیخد

  که  یمادر، دختران  به  بسته دل  دختران  یبرا  نبود، بلکه  تلخ امبر یپ  یتنها برا ل جهیخد  مرگ

 برا یاد می لجهیزها را از خدیچ  یلیخ  ستیبا یهنوز م
ً
از   که لفاطمه  یگرفتند، مخصوصا

  یشاد  یزود  نیا  به  نبود که  یاو باورکردن  یبود. برا  و جانکاه  ار تلخیزتر بود، بسیتر و عز کوچك  همه

  یر الهیبا تقد  توان ید کرد؟ مگر میبا  شود، اما چه  او محزون  قلب  رد و باز همیپذ  انی، پا از شعب  یآزاد

 کرد؟!  مبارزه

  بعد از مادرش لفاطمه
ه  و جانکاه  سخت  دوران

ّ
دردآور و   مسلمانان  یتمام  یبرا  یطور عموم  به  بود که  سال  زدهی، س مک

  به  و آزار رساندن  تیاذ  تحمل  ؛ چراکه یطور خصوص  به الله  رسول  تیب  اهل  یفرسا بود و برا طاقت

ها را شاهد  سال  نیا  یتمام لنبود. فاطمه  آسان  قدر هم و نور بود، آن  سراسر رحمت  که  یامبریپ

 بود.
  انیشیقر  یو آزار رسان  تیاو شاهد اذ بود،  حبشه  به  و هجرت  خواهرانش  و فراق  ی! او شاهد دور یآر

بر   یاله  اتیآ  بود، او شاهد نزول  زشیپدر عز  ها از جانب ها و رنج یسخت  بود، او شاهد تحمل  پدرش  به

 برد. یم  سعادت  یسو  او را به  بود که  اش یپدر گرام

 اند. محکم  اتشیآ  که  یکتاب  داد، همان یم  گوش  کتاب  نیا  او به

 . گرفت یرو مین  داد، و از آن یم  گوش الله  رسول  یبا صدا  اتیآ  تالوت  او به

  صبرش  نیرا و همچن  بود. او تالشش  غیو تبل  پر خطر دعوت  در راه  پدرش  یها یفشان او شاهد جان

 برابر کرد. ها چند یمتینامال  را در مقابل

استوار   نند کوهما  در کنار پدرش  جهت  نیهم  به  دانست یرا م  نید  در راه  و ثبات  استقامت  او پاداش

 .)١(گردد چند برابر  فاطمه  به  نسبت  و محبتش  عشق امبر یپ  شد که یم  سبب  اقدامات  نیستاد و ایا

 

 .٤٢٤  ص  الرسول  نساء حول -١
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  بزرگ یها مسئولیت یسو  به  و حرکت  لفاطمه
  کهبود   افتهی  تیترب  یاما او در منزل بود،  و تلخ  ار سختیبس  نوجوان  ی فاطمه  یمادر برا  هر چند مرگ

  حرکت  ی از ادامه  نیو همچن  تیپر از مسئول  یا ندهیآ  یسو  به  حرکت از  ، دست نیاز ا  یلیخاطر مسا  به

صعود   یها ها را پله یها و تلخ یسخت  نیا  نکشد، بلکه  دست  جامعه  یتمام  به  اسالم  نید  و ابالغ  دعوت

 د.ینما  یتلق  تیموفق  یها قله  به  یو ترق

د، و ینما  یبانیو پشت  محافظت  از پدرش  اتیح  ی لحظه  نیتا آخر  با خود عهد کرد که ل فاطمه

  شد، آالم یوارد م  نشینازن  و روح  بر جسم  انیشیقر  یاز سو  پدر را که  یها ، درد و رنج مادرش  یجا  به

از نظر   ، بزرگ نیقی و  مانیو الغر بود، اما از نظر ا  کوچك  یاز نظر جسم لبخشد، هر چند فاطمه

ار یطور بس  به  از زمان  برهه  نیبود. او در ا  ار صادقیبس  پدرش  و کمك  رساندن  یاریو در   ی، قو یتقو

-  یروح  گاه هیو تک  یمعنو  پناهگاه  نبود، اما به  شیب  ینوجوان  نکهیر کرد و با وجود اییتغ  یزیانگ شگفت

ت  نیهم  به .لجهیخد  همانند مادرش  بود، درست  شده  لیتبد  پدرش  یبرا -بعد از خداوند
ّ
 ، عل

م«را   فاطمه
ُ
  که  فراوانش  یها تیها و حما یدلسوز  آن  سبب  به  مادر پدرش  یعنیدادند،   لقب» أبیها ا

 ز فدا کند.یرا ن  حاضر بود جانش
  خاك  با سر و لباس   تحضر  ، آن ختیر  خاك الله   بر سر رسول  شیقر  از مشرکان  یمرد  یروز

ها را از سر و  خاك  که  ید و در حالیپدر دو  طرف  به لزهرا  ی فاطمه  دخترش شد،  آلود وارد خانه

 رسانند! یم  قتل  شما را به  مشرکان  ! این ترسم یم یخیل:  کرد، گفت یم  پدر پاك  و لباس  صورت

  و او را محافظت  توست پدر  خداوند پشتیبان  که  نکن  ! گریه دختر عزیزمداد:   جواب امبر یپ

 . )١(کند یم

 کند! یم  دفاع  از پدرش لفاطمه
د و یتوح  یسو  را به  و مردم  ،است  مخالف  تیجاهل  از عادات  یاریبا بس  که  است  ینید  اسالم

ت  به  مشرکانکند، اّما کفار و  یم  دعوت  امتیق واحد و روز  یخدا  به  مانیو ا  یکتاپرستی
ّ
  یناسازگار  عل

س  برنامه  نیا
ْ

را  امبر یپ  بودند، دعوت  خو گرفته  تیجاهل  و فرهنگ  با خرافات  که  شانیها با َنف

  ی فاطمه  یبرا  خانه  طی، مح لحظات  نیآوردند. از هم  یرو  شانیو آزار ا  تیاذ  به  رفتند، بلکهینپذ

 بود.  موحدان  نیراست  مقاومت  بخش الهام لزهراء

 و... ٥٨  ، ص٢ : ج هشام ابن  . سیره١٨٠  : ص ، محمد برهان الرسول  نساء حول -١
                                                 



 کند از خود دفاع می لی زهراء فاطمه    ١٨

  دنیشن  که  ییها د، شکنجهیرس یم امبر یپ  ی خانه  ، به اصحاب  ی از شکنجه  تازه  یخبر  هر لحظه

  خبر از شهادت افتاد، یم  وحشت  ها به ددمنش  از آن  تیکرد و انسان یم  خیس  انسان  آنها مو را بر بدن

باب« مقاومت  یادهای، خبر فر»اسری«، » هیسم«
َ

»  یحبش  بالل« ها بر پشت انهی، خبر از تاز» أرت  نب  خ

حد« یو ندا
َ
حد ا

َ
د و یرس یم  گوش  به  شدگان شکنجه  ی ناله  یصدا  یحت  ها و... گاه ر شکنجهیدر ز او» ا

  اش و خانواده امبر یپ  و آزارها متوجه دهایتهد  هم  آورد، گاه یدرد م  را به  خاندان  نیا  مهربان  قلب

 .)١(بود
  ثیو حد  رهیس  یها در کتاب  یادیز  یها نمونه   امبر اکرمیپ  یو روح  یجسم  ی در مورد شکنجه

 : میکن یم  نقل  است  ز مرتبطین لزهرا  ی فاطمه  به  که  یا نجا نمونهیاند، در ا شده  نقل

برد و  یم  ، رنج شیقر  توسط  و آزار پدرش  تی، از اذ و سال  سن  کم  نوجوان  نیا لزهرا  ی فاطمه

  نیو ا  داشت یم  شتر او را دوستیب  از هر کس  زشیپدر عز  آمد؛ چراکه یدرد م  به  و کوچکش  پاك  قلب

 بود.  دو طرفه  و محّبت  عالقه
  بکند. با هم الله  رسول  یفدا ا رایدن  تمام  تنها خود را بلکه  نه  کرد که یآرزو م  مخلص  ی فاطمه

 . میکن  را نگاه  دهنده  تکان  ی صحنه  نیااز   یا نمونه

و آزار   تیاذ  کند، به  كینزد  شیقر  و سران  بزرگان  را به  خودش  نکهیا  یبرا»  طیمع  یاب  عقبة بن«

 . پرداخت امبریپ

 کند:  یم  نقل  مانیرا برا  قصه  نیا مسعود   عبدالله بن

بودند،   نشسته ینزدیک  نیز در آن  و همفکرانش  نماز بود، ابوجهل  مشغول  در کنار کعبه پیامبر 

  محمد به  که یبیاورد و هنگام را  فالنیبن  حیوانات )٢(اسالء  حاضر است یکس  از آنها گفتند: چه یبعض

  در آن  حیوان ی بچه  گرفتن یخاطر جا  به  حیوان  از شکم  قسمت  او بیاندازد (این یرود بر رو یم  سجده

 بد بو  و... در آن  خون  شدن  و جمع
ً
 ). است  و کثیف معموال

  به کرد، منتظر ماند تا پیامبر  یآمادگ  کار اعالم  این  انجام ي) برا ُمعیطیأب  بن  (عقبه  آنان  ترین یشق

 یکار  توانستم ی، اما نم دیدم  خودم  با چشمان  (من  انداخت  سر و گردنش یرا بر رو  ، آن رفت  سجده

ت  بلند زیر خنده یبا صدا  رو سیاه  )، مشرکان بودم  شده  منع  پیامبر  از جانب  چون  بکنم
ّ

  زدند و از شد

ماند و   در سجده کوبیدند. پیامبر  یم  هم ی کردند و بر سر و شانه یم  پرت  هم یسو  ، خود را به خنده

 .٣٢-٣٣  زهرا، نصیرپور: ص  فاطمه  زندگانی -١

گیرد، در  یقرار م  در آن  انسان  جنین  که  مشیمه  گوید: همان یحجر م  . ابن جنین  پرده یمعن  به يالّسل  اسالء: جمع -٢

 دارد.  نام  یالّسل  حیوانات

                                                 



 ١٩  زهراء از والدت تا هجرت ی بخش اول: فاطمه

 خبر را برا یکنیز  را بلند کند، تا اینکه  سر مبارکش  توانست ینم
ً
 ی برد، فاطمه  لفاطمه یسریعا

 یبابا  ها را از سر و گردن پوست  آمد و آن  دوان  ) دوان محزون یبار و قلب اشك ی(با چشمان  نوجوان

بار فرمود:   ) سه اندوهگین یرد و (با دلرا بلند ک  سرش یو مهربان  ، پیامبر رحمت برداشت  عزیزش

و   ، عتبه برد و فرمود: خداوندا! ابوجهل  را نام  از آنان ی. و بعض کنم یتو واگذار م  را به  پروردگارا! قریش

  را از آنان  حقم  که  سپارم یتو م  را به  معیطیأب  بن  و عقبه  خلف  بن  ، أمیه عتبه  ، ولید بن ربیعه  بن  شیبه

 یپروردگار  به  ، قسم ام کرده  را فراموش  اسمش  اآلن  را نیز فرمود که یگوید: و نفر هفتم یم ی! راویبگیر

  بدر سرنگون  بود، در جنگ  گرفته  نام الله  رسول  که یافراد  این ی، تمام اوست  در دست  جانم  که

 .)١(شدند
  حضرت  کار توسط  نیکرد، و ا او را صادر  دستور کشتن امبر یر شد، پیاس»  طیمع یأب  بن  عقبه«

در   یکس  فرمود: چه  ُمشرك  نیا  زدن  گردن  فرمان  یاجرا  در هنگام   یعل  شد. حضرت  یعمل   یعل

 .)٢(جهنم  امبر فرمود: آتشی؟ پ است  ملعون  نیانتظار ا

 اند. کرده  را روایت  آن  و مسلم یبخار -١

 است.  کرده  را روایت  آن  یطبران -٢

                                                 





 
 
 

 :دوم  بخش
  تا ازدواج  از هجرت ل زهراء  ی فاطمه

  هجرت  در راه لفاطمه
ه  هر روز فشار و آزار کفار و مشرکان

ّ
ت  ارانشی و امبر یبر پ  مک

ّ
 پس افتی یم  شد

ً
از   ، مخصوصا

،  اسالم  نیبودند، اما د نفوذ  و صاحب امبر یپ  یاصل  یها بانیاز پشت  که ل جهیو خد  ابوطالب  وفات

  مقبول  ینزد او تعال  که  است  ینید  سازد، و همان  غالب را  خواهد آن یپروردگار م  که  است  ینید  همان

ت  نیهم  ، به است
ّ
از   خارج  به  دعوتش  رود، بلکه ینم  نیاز ب  شیقر  بر اثر فشار کفار و مشرکان  عل

ه  یمرزها
ّ
تر بر سر  شیپ  که  ییها بود، همان  خود کشانده  یسو  را به»  ثربی«از   یو مردمان  کرده نفوذ  مک

  ساز، با هم انسان  نید  نیا  برکت  پرداختند، حاال به یم  یزیر و خون  جنگ  به  هم ها با ، سال ییجز  لیمسا

ند یایب»  ثربی«نمودند تا به   دعوت  ارانشیو  امبر یپ از  برند. آنان یسر م  روزگار به  و آرامش  شیدر آسا

 شوند.  پروردگار مشغول  عبادت  به  انیشیدور از فشار قر  و به  آرامش و در

  پناهنده»  ثربی«و فرد فرد به   گروه  ، گروه صادر شد و اصحاب  هجرت  ی اجازه  بود که  هنگام  نیا

 شدند.

 سفر ابوبکر  نیا  یبرا  د کهیدستور رس شد و  داده  جرته  اجازه الله   خود رسول  به  یاز مدت  پس

 را بگذارد.  یعل  شیخو  یکند و بر جا  انتخاب همسفر  عنوان  را به

م  زهرا و خواهرش  ی فاطمه  وقت  نیا شدند و در  هجرت  ی آماده ابوبکر   همراه  به امبر یپ
ُ
  کلثوم ا

 بودند.  مانده امبر یپ  تیدر ب

  بزرگ یا و جایزه  سخت یامتحان
  یرا مورد امتحان   یعل  حضرت  انیجهان پروردگار   قیو ابوبکر صد امبر یپ  هجرت  در شب

بود.   اخالص  ی کفه در  زشیعز  جان  و قرار دادن امبر یدر بستر پ  دنیخواب  داد و آن قرار  و سخت  بزرگ

  بر الله به  و توکل  مانیبا ا  شد، اما باز هم یم  کشته او  یظاهر  محاسبات  تمام  براساس  که  شب  آن

 د. یخواب  در بستر شهادت و  رفت  مرگ  استقبال

  یو پاک  فداکار، صادق  جوان  نیچن  بیزهرا را نص  ی ، فاطمه کار بزرگ  نیا  ی زهیجا  عنوان  خداوند به

 کرد.



 کند از خود دفاع می لی زهراء فاطمه    ٢٢

  مدینه  به  و هجرت لفاطمه
با در   ی منطقه  به امبر یپ

ُ
  یاز سو  یکیپ  دنیمنتظر رس ل بود، فاطمه  دهیرس  نهیمد  یلومتریک ٦ق

  ظالمان  ظلم  یدراز  و به  یسخت  ها و روزها به . ساعت ز و مهربانشیعز  آن  تیاز وضع  پدر و باخبر شدن

م  فاطمه  د کهیرس  روز فرمان  از سه  پس  نکهیشد، تا ا یم  یسپر
ُ
  بشتابند، چه امبر یپ  یسو  به  کلثوم و ا

  یخوشحال  ، از فرط است  دهیرا ند  زشیپدر عز  است  یمدت  که  یا فاطمه  ی، برا است  ییبایز  ی لحظه

 کند.  هیگر  خواست یم
روز،   از سه  برگرداند، و پس  صاحبانش  را به  مردم  یها امانت امبر یدستور پ  طبق   یعل  حضرت

م  ی فاطمه
ُ
  .)١(تاختند  نهیمد  یسو  و به  أسد را سوار بر شتر کرده  بنت  فاطمه  مادرش و  کلثوم  زهرا، ا

ه لزهرا  ی فاطمه
ّ
  یرا در آنجا سپر  یو نوجوان  یکودک  دوران  که  و زادگاهش  محبوب  ی از مک

ز یچ ، هر دارشیداو و   به  وستنیپ  یبرا  یشمار و لحظه  پدرش  به  و با عشق کرد  یبود، خداحافظ  نموده

 . انداخت یسر م  را پشت  اش مورد عالقه

را   زشانیپدر عز  یُرخسار نوران ، و خواهرش  ، فاطمه نهیـ مد مکه  یلومتریک ٥٠٠ر یمس  یاز ط  پس

 ، مشرکان  و شرك  ظالمان  خاطر ظلم  به  که  یزیزدند؛ پدر عز  بوسه  و بر سر و صورتش  کرده  مشاهده

 بود.  آمده  نهیمد  به  فراوان  یها یسخت  از تحمل  و پس  گذاشته  یجا  هرا ب  زادگاهش

  محّبت  آنان  ز بهین  مادرشان  یجا  و به  گرفته  را در آغوش  زانیعز  نیا امبر یپ  که  ییبایز  لحظات  چه

 سپردند.  یفراموش  ، به عربستان  سوزان  ر آفتابیرا در ز  یلومتریسفر پانصد ک  رنج  علت  نیهم  کند. به یم

  در دستان  گذاشتن  بابا! دست  کدام  هم  بابا! آن  یمایبر س  پدر! بوسه  کدام  هم  پدر! آن  ! آغوش یآر

  یدردها  تمام  درمان  نگاهش  كی  آنکه  سرور کائنات الله  رسول ! محمد محبوب  کدام  هم  ! آن محبوب

س  د، آنکهیزدا یم را  و درون  غبار قلب  نگاهش مین  ، آنکه است  یو روح  یجسم
َ

،  افزاست روح  گرمش  َنف

  ، هر نوع یمهربان پدر  نیچن  در آغوش  دنیو آرم  یزیعز  نیچن  در دستان  گذاشتن  و دست  ! مالقات یآر

 کرد.  زهرا را آرام  ی فاطمه  طور که  کند، همان یدر م  به  را از تن  یخستگ

 برد؟  مدینه  را به لفاطمه یکس  چه
  برادران  دگاهید، دیگرد  نقل   یعل  حضرت  یهمراه  به لزهرا  ی فاطمه  در مورد هجرت  آنچه

  پس  را دارند که  هینظر  نیز همین  سنت  اهل  یعل  خود حضرت  در مورد هجرت  بود، البته  عیتش  اهل

باو د  ها را ادا کرده روز امانت  شبانه  از سه
ُ
 . فاطمه  همراه  رساند، اما نه امبر یپ  خود را به ر ق

 .٤١  ، ص٢ : جییعقوب  تاریخ -١
                                                 



 ٢٣  از هجرت تا ازدواج لزهراء ی بخش دوم: فاطمه

  و احداث  منّوره  ی نهیمد  به الله   رسول از ورود  ، پس نکهیا  است  سنت  اهل  ی همه  مورد اتفاق  آنچه

آزاد   غالم  که»  ابورافع« و»  حارثه  دبنیز«اش  پسر خوانده  به امبر یها، پ حجره  و ساختن  یمسجد نبو

م» سوده  نیالمؤمن ام« بروند و  مکه  بود، دستور داد به  شانیا  ی شده
ُ
م  ی ، فاطمه کلثوم  ، ا

ُ
را با   منیأ  زهرا و ا

 اورند.یب  نهیمد  خود به
م  پسرش  سفر به  ی لهیو وس  پول  یمقدار  ز با دادنین  ابوبکر  همزمان

ُ
،  رومان  عبدالله دستور داد تا ا

  از آنان  و مراقبت  یز دستور همراهیرا ن  اورند، طلحهیب  نهیمد  را به لشهیو عا  همسر ابوبکر

  .)١(دادند

 لزهرا ی فاطمه  ازدواج
  و دوران  گرفت  ها فاصله یو سخت  مشکالت از  یآمد، اندک  نهیمد  به لزهرا  ی فاطمه  که  یهنگام

 به  و اندوهش  ُحزن
ً
 سر آمد.  موقتا

کار دو   نیا  یکند و برا  با او ازدواج  خواست یم  یبود، هر کس  دهیرس  ازدواج  سن  به ل فاطمه

ت
ّ
  حضرت  ، سرور کائنات نیو آخر  نید اولیدختر، دختر س  نیا  نکهیخاطر ا  به  یکیشد؛  یم  دهید  عل

و   اطر کماالتخ  ، به آمد. دوم یشمار م  به  صحابه  استاد و پدر مشفق  بود که   یمحمد مصطف

ز یبود و ن  کرده  کسب الله  ، از رسول اش یاز زندگ  دو دهه  نیزهرا در ا  ی فاطمه  که  ییها یستگیشا

از   یروز  آن  ی جامعه  زنان  انیخود در م  که ل یکبر  ی جهیر خدینظ و کم  دلسوزانه  یها تیترب

 برخوردار بود.  یخاص  یها یژگیو

و   یو بزرگوار  شرف  همه  نیا  د و بهینما  ازدواج لبا فاطمه  داشت  دوست  نهیدر مد  یهر مرد

 ابد.ی  دست الله   با رسول  قرابت

  لفاطمه  خواستگاران  ترین برجسته
رد را   جواب  یشکل  به  هر کدام  شدند که  قدم شیپ ل از فاطمه  یخواستگار  یبرا  یادیافراد ز

  همچون الله   رسول  بر کف  و جان  كینزد  ارانی  به  توان یافراد م  نیا  نیتر دند، اما از مهمیشن یم

  یکار آسان  آنان  به  رّد دادن  جواب  کرد که  اشاره   عوف  بن  و عبدالرحمن  ، عمر فاروق قیابوبکر صد

و   ابوبکر  یها یفشان و جان  خاطر احسانات  بود به یم الله   رسول  یجا  به  یگرینبود و هر فرد د

 . سنت  اهل  تواریخ  ی و بقیه ١٨٤  : ص ، محمد برهان الرسول  نساء حول -١
                                                 



 کند از خود دفاع می لی زهراء فاطمه    ٢٤

 ا
ً
رد   شد و جواب یم  مید تسلیبود، شا  او در آورده  ازدواج  را به   شهیعا  یتازگ  به  نکهیمخصوصا

 !چیز دیگری می خواست یر الهیتقدداد، اما  ینم

 لاز فاطمه یخواستگار یبرا  یعل  به بپیشنهاد ابوبکر و عمر

  ممکن  آنان  یبرا  ازدواج  نیا  دند کهید الله   رسول  یاز وزرا  دو تن بابوبکر و عمر  یوقت

سّر   نیا  ها هم وقت  در همان  ینحو  به  که الله   رسول  ر محبوبیچهار وز  انیاز م  ، خواستند که ستین

دند، ید  کرد، آنان یم  ییراشد او خواهند بود، خودنما  ی فهیر و خلیچهار وز  یار نبیچهار   که

م ، عثمان
ُ
  نیهم  باشد. به  ز داشتهیرا ن ل تواند فاطمه ینم  دارد، پس  را در نکاح لکلثوم  ا

 . رفت   یمرتض  یعل  یعنی  شان یمیو همسنگر قد  شیخو  ار چهارمی  سمت  به  شان ذهن  جهت

   یعل  حضرت  به  نسبت بابوبکر و عمر  و صداقت  و شفقت  یبر دلسوز  داللت  اقدام  نیا

  .)١(ندا کرده  را نقل  آن  یو سن  عهیش  یها کتاب  که  یا رد، مسئلهدا
رفتند و در مورد   یعل  نزد حضرت معاذ  و سعدبن  ، عمر فاروق قیابوبکر صد  یروز

 کردند.  قیاو را تشو ل از فاطمه  یخواستگار
  نیو همچن الله  با رسول  شیشاوندیخو و  ، قرابت او در اسالم  در مورد سبقت عمر   حضرت

 . گفت  ، سخن قرار داده  تشیب  او را جزو اهل  که  یتا حد  امبریپ  در قلب  محبتش

  یبرو و در امر خواستگار امبر ینزد پ زودتر  هر چه  نظر من  فرمود: به   قیابوبکر صد  حضرت

  .)٢(است  من  یکار آرزو  نیز فرمود: این   یعل  . حضرت کن  لیتعج

 رود یم  لفاطمه یخواستگار یبرا یعل
) را در ارشاد و ب(ابوبکر و عمر  نیخیش  یو دلسوز  صداقت   یعل  حضرت  که  یهنگام

و سر   شتافت  خانه  یسو  به  کرد، با عجله  مشاهده لاز فاطمه  کردن  یدر مورد خواستگار  شیراهنما

 نهاد.  گام امبر یپ  منزل  یسو  ر و دعا بهو با ذک  دهیزتر پوشیتم  یها صفا داد و لباس  یو صورت
ا و یو با ح  رفت امبریپ  كیشد، نزد  داده ورود  او اذن  ، به ورود خواست  و اجازه  کرده  سالم   یعل

و   انداخت ریز  را به  بود، سرش  شده  سرخ  اش ، چهره فراوان  یایو ح  یاز خجالت ، نشست  یبیعج  شرم

 د: یپرس امبر یپ  نکهید، تا ایبگو  یزیچ  نتوانستماند، او   ساکت

 و...  یعقوبی  زهرا، نصیرپور، تاریخی  فاطمه  زندگانی -١

 ٤٠.  زهراء، نصیرپور: ص  ی فاطمه  . زندگانی٤٢٥-٤٢٦  : ص قطب، محمد  الرسول نساء حول -٢

                                                 



 ٢٥  از هجرت تا ازدواج لزهراء ی بخش دوم: فاطمه

 !» را بزن  دلت  ! حرف نکش  ؟! خجالتیا آمده یخاطر نیاز  ! آیا به پسر ابوطالب یا«

 گشود:   سخن  به  لب  یعل

،  ام یافته  پرورش  ، با مهرتان ام شده  شما بزرگ  در منزل  باد! من  فدایت  الله! پدر و مادرم یا رسول

  و هدایت  ها برده بهره  وجودت  از فیض نمودید،  کوشش  در تربیتم یتر و نیکوتر از هر پدر و مادر مهربان

 .یتوی  دو سرایم ی سرمایه  پروردگار که  خدا! سوگند به  رسول ی، ا یافتم

ل ندارم یدنیا چیز  (هرچند از مال
ّ
  به  تصمیم ) است  داده  کمك ی وعده  بر پروردگار که  ، اما با توک

 و...   ام گرفته  ازدواج

گیرد  یم  چکیدن یعل یپیشان و  از صورت  و حیا، عرق  و شرم یروی  بر سرخ  افزون  لحظه  (در این

 گوید:) یم  خفیف یو صدا  و آرام  و با گیر زبان

 . است  شده  بمینص  یبزرگ  د، سعادتیدرآور  عقدم  را به  باشد و فاطمه  اگر مصلحت

 .)١(بگزار از فاطمه بپرسم... تا اینکه ازدواج صورت گرفت :ندشد و فرمود  خوشحال امبر یپ

  بهشت  سرور زنان ی َمهریه
عقد   خیز تاریشنهاد و نیپ  ی جهیمورد نت و در  رفته امبر ینزد پ  دوباره   یعل  روز بعد، حضرت

 کرد.  سؤال

ا شد و یو نظر او را جو  نموده  مشورت  یعل شنهادیدر مورد پ ل با فاطمه  از آن  قبل امبر یپ

 ؟ در آورم یعقد عل  تو را به یده یم  آیا اجازهفرمود: 

بود،   افتهی  تیترب امبر یر نظر پیز  که  یجوان ، شناخت یم  یکودک  را از دوران  یعل  که ل فاطمه

  را به  خدمت  نیتر بزرگ و  گذاشت  اخالص  ی را در کفه  زشیعز  جان  هجرت  در شب  که  یصادق  جوان

  نباشد؟! چگونه  یراض  وصلت  نیا  ، چرا به شناخت یرا م  یعل  خوب  یلیخ  ! فاطمه ینمود. آر امبر یپ

  که  اش یقلب  خواست  توانست یماند، و نم  ا ساکتیو ح  خاطر شرم  او به گرداند؟! یم  یرو  از آن  فاطمه

 باشد، از خود بروز نداد.  یتینارضا از  یناش  که  یکند، اما حرکت  بود را مطرحوند یپ  نیا  به  تیرضا

و   خاطر شرم  به  شد که  و متوجه  افتیدر را  تشیزهرا رضا  ی فاطمه  پر صالبت  در سکوت امبر یپ

 چیح
ً
 دارد.  یقلب  لیکار تما  نیا  بر انجام  گرنه و دیگو ینم  یزیا لفظا

 کرد و فرمود:  یعل  رو به  خوشحال مسرور و  یو با قلب  و بشاش  ینوران  یا چهرهبا  الله   رسول

 ؟یدار  و مهر همسرت  ازدواج  مراسم یبرا یآیا چیز

 .٣٦٤  ، ص٥ . أسدالغابة: ج٢٠ ، ص٨ سعد: ج ابن  . طبقات١٥٨  ، ص٨ اإلصابة: ج -١
                                                 



 کند از خود دفاع می لی زهراء فاطمه    ٢٦

در   یزیچ الله  الله و رسول  محّبت جز  که  افتیو در  ستیرا نگر  شتنی، خو تمام  با صداقت  یعل

،  و شمشیرم  شتر ماده  ، غیر از یكیدان یمرا م  وضعیت  خودت الله!  رسول یاداد:   ندارد، جواب  بساط

 ! ندارم یا سرمایه

 ؟یکار کرد  را چه  آن ! تو بخشیدیم  بدر به  از غنایم  که )١(یزره  آن  پسفرمود:  الله   رسول

 . را دارم  هنوز آن داد:  جواب  یعل

 یعروس  و اسباب  قرار دهیم  بیاور تا مهر فاطمهرا   و پولش  را بفروش  برو همان  پسفرمود:  امبر یپ

 . مهّیا نماییم

 . رفت یم  بازار شتابان  یسو  و به  را برداشته  یجنگ  ، زره و خوشحال  ، شادان جوان  یعل

و   ، محّبت و خواست  شمرده  متیرا غن  بود، فرصت  از ماجرا خبردار شده  که   عثمان  حضرت

ت  نیهم  کند، به  ر را کمكیزاهد و فق  ید و علیاظهار نما بو فاطمه  یعل  به  را نسبت  اش عالقه
ّ
از   عل

 . خرم یاز تو م یهر قیمت  را به  آن  ! منیعل ی: ا کرد و گفت  یریجلوگ  نهیدر بازار مد  آن  ی عرضه
 آنینها

ً
  به  هیهد  عنوان  را به  زره  همان  ، دوباره از معامله  و پس  دهیخر  یاز عل  درهم ٤٧٠را با   تا

 داد.  پس   یعل  حضرت

 گر.یهمد با  نیراشد  یخلفا  یمیصم  از ارتباط  یگرید  ی صحنه  هم  نیا

 یحبش  بالل  را به  یامبر مقداریپنمود،  الله   رسول  میتقد  َمهر فاطمه  عنوان  ها را به پول   یعل

  به  را هم  ید، و مقدارینما  هیته  ینییو تز  ییبو  خوش  لیو وسا  رفتهبازار   داد تا به )٢() الله رسول  (مؤذن

م
ُ
  .)٣(کند  یداریرا خر  یعروس  لیوسا  فاطمه  یداد تا برا  سلمه  ا

م
ُ
  یاو را برا الله   و رسول  حضور داشته امبر یپ  در منزل  هنگام  نیدر ا ل سلمه  (هر چند ا

 امبر یهمسر پ  وقت  نیاو در ا  از موّرخان  ینظر برخ  ، اما طبق است  فرستادهبازار   به  هیزیجه  ی هیته

و آمد   رفت  آنان  منزل  به الله   رسول  د بهیشد  ی عالقه زیو ن  یشاوندیخو  ی خاطر رابطه  و به  نبوده

 امبریعقد پ  د) بهعبداالس  بن  (ابوسلمه  شوهرش  از شهادت  پس  یهجر  چهارم  در سال  شانیا کرد، یم

شمشیر و تیر و   از ضربات یجلوگیر یها برا جنگ بافتند و در یم  هم  به یفوالد یها با حلقه  بود که ی: لباسیجنگ  زره -١

 رسید. یعل  حضرت  بدر به  جنگ  از غنایم یشتر و شمشیر  همراه  زره  این کردند، یم  تن  به  دشمن  نیزه

کنند.   را تهیه  فاطمه ی داد تا جهیزیه  و بالل  سلمان  ها را به پول : پیامبر  که  است  آمده  تشیع  اهل  منابع یدر بعض -٢

 یمعرف  مأمور خرید عطریات  عنوان  به  ، بالل سنت  اهل  ). اما در اکثر منابع٤٣  زهرا: نصیرپور، ص  اطمهف ی(زندگان

م  به یعروس  وسایل ی و کار تهیه  شده
ُ
 . است  شده  سپرده  سلمه  ا

 .٤٢٧  ص  الرسول  نساء حول -٣

                                                 



 ٢٧  از هجرت تا ازدواج لزهراء ی بخش دوم: فاطمه

  یهجر  دوم  سال ب یو عل  فاطمه  یعقد و عروس  مراسم  که  یحال امبر شد، دریپ  منزل  یدر آمد و راه

 .) است  شده برگزار

   که  هیمقدار َمهر  نیا
ً
را ی، ز افتی  رواج  مسلمانان  نیب» مهرالسنة»  عنوان  بود به  نقره  درهم ٥٠٠حدودا

  هیمهر  ی. و مبنا حد فراتر نرفت  نیکردند، از ا  ازدواج  بعد از فاطمه  که امبر یپ  همسران  اغلب  ی هیمهر

 بود.  ل روز، َمهر فاطمه  آن  دختران  ازدواج
  ی فاطمه  ز محّبتیو ن  امبر اکرمیاز پ  یرویو پ  تیتبع  یادعا  که  یدارد کسان  آن  یجا  پس

 قرار دهند.  شیکار خو  ی را سرلوحه  ز عملکرد آنانیها ن نهیزم  نیرا دارند، در ا لزهراء

   دختر پیامبر اعظم ی جهیزیه
و سرور  الله  زهرا، دختر رسول  ی برود، فاطمه  بخت  خانه  به  قرار است  که  یدختر  نکهیبا وجود ا

و   بار وام ریخود را ز مبر ایا پی؟ آ ستیچ  یدختر  نیچن  ی هیزیجه  که  میباشد، اما بنگر یم  بهشت  زنان

  یاظهار ناخرسند  هیزیجه  نوع  نیو از ا  پرداخت ادیو داد و فر  اعتراض  به  ا فاطمهیگرفتار کرد؟ آ  یبده

بود!   ار پدرشیاخت در  المال تیب  تمام  که  یبود؟ در حال  تیبشر  ی دختر رهبر جامعه  که  ینمود؟ در حال

 بودند از:  شد عبارت  فرستاده  یعل  ی خانه  و به  هیته  فاطمه  یبرا  که  یا هیزیجه

 . یچوب  عدد تخت  كی -١

شك -٢
ُ
خرما ُپر   فیرا از ل  یگریو د گوسفند  را از پشم  یکی  که  یمصر  کتان  با روکش  دو عدد ت

 بودند.  کرده

 بود.  پر شده  از پشم  که  چرم  چهار بالش -٣

 ر.یحص  تخته  كی -٤

 . نییمو  یا پرده -٥

 . بزرگ  طشت -٦

 . آب  مشك -٧

 ر.یش  یبرا  یچوب  کاسه -٨

 ). قی(ابر  آفتابه -٩

 . نیسفال  دو عدد کوزه -١٠

 . یمس  چند ظرف -١١

 . )١(یدست  ابیآس -١٢

 .٣٥٩  ، ص١ : ج الغمة  . کشف٣٩  ص ،١ : جیطوس ی. امال١١٠  ، ص٤ : ج واإلسالم  العرب  عالم یالنساء ف  أعالم -١
                                                 



 کند از خود دفاع می لی زهراء فاطمه    ٢٨

  یشخص  لیوسا  شدند، چهار تکه  یداریخر  هیزیجه  عنوان  و به  منزل  یبرا  که  لیوسا  نیاز ا  یجدا

 شد:  یداریخر لزهرا  خود حضرت  یبرا

 . یا دستبند نقره  كی.  یچادر مشک  كی.  یعدد روسر  كیبلند.   راهنیعدد پ  كی

 گفته  که  گونه  همان
ً
م  هیزیجه  نید ایخر  مسئول  سنت  اهل  انیشد، راو  قبال

ُ
،  عهیش  انیو راو  سلمه  را ا

 : که  شکل  نیا  به  است  درست  هیهر دو نظر  نظر نگارنده  به اند، اما کرده  یمعرف  و سلمان  بالل
و   یحبش  شد، بالل  برده  نام  که  منزل  لیوسا  نیها و همچن ییبو و خوش  اتید عطریخر  مسئول

م زنانه  لیو وسا  مانند لباس  یشخص  لید وسایخر  اند، و مسئول بوده بیفارس  سلمان
ُ
 لسلمه  ، ا

 . است  بوده
نهادند،   نیبر زم  حضرت  حضور آن را در  هیزیاز بازار برگشتند و جه امبر یپ  ارانی  که  یهنگام

بر   و آرام  ر شدهیسراز  مبارکش  از چشمان  اشك  ی، و گوهرها ستینگر آنها  یسو  به خدا   رسول

 یکسان یپروردگارا! در زندگفرمود:  دعا گشود و  به  ، زبان برداشت  آسمان  سر به  گاه د، آنیلغز  شیها گونه

 . )١(قرار ده  برکت )یو عل  (فاطمه  است  سفالین  شان بیشتر ظروف  که

 بیو عل  عقد فاطمه  مراسم
 د:یگو یم الله   رسول  خادم   أنس

افراد را   نیو فرمود: برو و ا  زده مرا صدا امبر ی) پ از فاطمه  ی(عل  یچند روز بعد از خواستگار«

 ، عوف  بن  ، عبدالرحمن عفان  بن  ، عثمان خطاب  ، عمربن قیصد ابوبکر؛  کن  ) دعوت مراسم  ی(برا

 از انصار و...  یر و جمعی، زب ، طلحه وقاص  یاب  سعدبن

 ا  اجتماع گفتند و  كیرا لب الله   رسول  دعوت  ی، همگ کردم  آنها را دعوت
ً
  اجتماع  نیکردند (ظاهرا

 ). است  گرفته  در مسجد صورت

  نیبا ا  بود که الله   رسول ، و فاطمه  یبود، عاقد عل ب یو عل  عقد فاطمه  ی ، جلسه جلسه  نیا

 فرمود:  عقد را قرائت  ی خطبه  کلمات

،  عذابه  من  يلهإ  املرهوب ، لسلطانه  ، املطاع ، املعبود بقدرته هللا املحمود بنعَمته احلمد«
َ  بقدرته  اخللق  خلق ي، اذل سمائهو  أرضه يف  انلافذ أمره ،  بدينه  ، و أَعزِّهم بأحاكمه  ُهم، و َم�َّ

�َسباً الحقاً،  الُمَصاَهَرةَ   ، جعل َ�َظَمتُه   و تعالت ُسُمها�ْ   اهللا تبارك ِّان �مد   بنبيه  وأ�رمهم

 .٣٥  ، ص٢ ج ؛ شهرآشوب  ابن  از مناقب  نقل  به ٤٤  زهرا، نصیرپور: ص  فاطمه یزندگان -١
                                                 



 ٢٩  از هجرت تا ازدواج لزهراء ی بخش دوم: فاطمه

  َْعّز من  ال، فق َ، و ألزمها األنام َاألرحام   به َخ�اً جامعاً أوْشجأمراً ُمفرَتَضاً وَحكماً اعدًال وو
 : قَائل
ِيٱ وَُهوَ ﴿ � فََجَعلَهُ  لَۡمآءِ ٱَخلََق ِمَن  �َّ  .]٥٤:فرقانال[ ﴾٥�ََسٗبا َوِصۡهٗر�ۗ َوَ�َن َر�َُّك قَِديٗر�  ۥ�ََ�ٗ

  َّ، وللك ٌ قدٍر أجل  للكقََدٌر، وقََضاء  ، و للُكِّ  قََدره  إىل ي�ر  قضاؤه، و قضائه  إىل يفَأْمُرا� �ر
  فاطمَة من  جتقَْد َزوَّ  . فاشهدوا أ� الكتاب  اُم  و عنده  ، يمحواُ� ما �شاء و يُثبت ٌكتاب  ٍأَجل
ٍة، إ  مثقال �عمائةأر ىلع يلَعٍّ  نِّة الَقائَمة، وَ   ىلع  بذلك  ريَض ْنفضِّ َواجبَة، فََجَمعالسُّ

ْ
  َالَفر�َْضة ال

ْستَْغفُراَ� يل قو�  أقول....  لَُهما  َ�ارَكاُهللا َشْملَُهما، وَ 
َ
  .)١(»َولَُ�م هذا َو أ

  ، و به عبادت  قدرتش  سبب  ، و بهیشکرگزار  هایش نعمت  سبب  به  که یمر خداوند  شکر و سپاس

  امر و دستوراتش  که یدارند. کس  از او هراس  و قدرتش  عذاب  سبب  ، و بهیبردار فرمان  سلطنتش  سبب

 ی وسیله  را آفرید، و به  مخلوقات  خویش  کامل  با قدرت  که یکس  همان شود، یاجرا م  و زمین  در آسمان

 محمد  پیامبرش  فرستادن بخشید، و با  عّزت  آنان  به  دینش  سبب  را ممتاز گرداند، و به  آنان  احکامش

 . داشت یرا گرام  ، آنان آنان  میان  به

را   و آن  د نسبپیون  سبب را  ، پیوند و ازدواج سیار استب  و عظمتش  با برکت  نامش  که  است یالله ذات

و   را مستحکم  ارتباطات  آن ی واسطه  به  که  داده قرار  فراوان یو خیر  عادالنه یمو حک  واجب یامر

 : از گویند عزیزتر و بزرگوارتر است  که ی، گوید پروردگار است  نموده  ملزم  را بر آن  مردمان

  تبدیل  ) ذکور و اناث گروه (دو  را به  و ایشان  است  ها را آفریده ) انسانی(من  از آب  که  خداوند است«

 .»و هست  بخواهد) توانا بوده  هر چه  (بر انجام  و پروردگار تو همواره  است  کرده

 یدیرتق یهر فرمان یاجرا ی، برا تقدیر اوست  به  منوط  آن یشود و اجرا یپروردگار اجرا م  فرمان  پس

را   ، پروردگار آنچه است  شده  ثبت  در آن  که یکتاب یزمان هر ی، و برایهر تقدیر، زمان یوجود دارد، و برا

 . نزد پروردگار است  الکتاب  گرداند و ام یم  را بخواهد ثابت  کند و آنچه یمحو م  بخواهد از کتاب  که

  به ی، اگر عل آورم یدرم یعقد عل  به  نقره  مثقال ٤٠٠  مقابلرا در  فاطمه  که  شما را شاهد کردم  ....

کند، و در   جمع را  آنان یپروردگار پراکندگ  ، پس الزم یا پایدار و فریضه یسنت  باشد. براساسراضی   این

و   حکمت  و منابع  رحمت یها را وسیله  آنان را پیروز گرداند، و  شان فرماید، و نسل  نازل  برکت  شانیزندگ

 . خواهم یم  خود و شما آمرزش یرا و از پروردگار برا  سخنم  این  گویم یبگرداند! م  امت  امنّیت  سبب

 .٤٢٧  : ص ، محمد قطب الرسول  . نساء حول١٨٥  : ص ، محمد برهان الرسول  نساء حول -١
                                                 



 کند از خود دفاع می لی زهراء فاطمه    ٣٠

در   عقدت  به  نقره  مثقال ٤٠٠  را در مقابل  فاطمه  کرد و فرمود:   نگاه  یعل  با بهیز  یبا تبسم امبر یپ

 ؟!یهستراضی  ، آیا آورم

 . هستمراضی  الله!  یا رسول  بله:  گفت   یعل

  بودند. حضرت  یعل  متوجه  گردد. همه  عیتوز  ینیریخرما و ش  مهمانان  نیدستور داد تا ب امبر یپ

  انتخاب  مبارك امر  نیا  یاو را برا  آورد که  یجا  را به  پروردگارش  شکر و سپاس افتاد و  سجده  به   یعل

 فرمود:  او  به امبر یسر را بلند کرد. پ  بود، سپس  کرده

كما، و�ارك اهللا شملكما، و َمَجع«  .»منكما كث�اً طّيباً   أخرجعليكما، و  أسعد جدِّ
  گرداند، و بر شماها برکت را پیروز  تان کند، و تالش  جمع  ) در کنار هم خداوند شما را (با محبت

 وجود آورد.  را از شما به  و فراوان  پاك یفرماید، و نسل  نازل

 د: یبود، گو  تیحکا  نیا  یراو  هک  أنس

 )١(»آورد وجود  را به  و فراوان  پاکیزه یجمع  خداوند از آنان  که  حقیقت  پروردگار، به  سوگند به«

  ). و حسین  اوالد حسن  به  (اشاره

دعا   نیا و مرسلید انبیس الله  رسول  که  ید در حالیایوجود ن  به  از آنان  یاد و پاکیز  نسل  چگونه

 اند! گفته  نیآم   کرام  ی و صحابه  کرده

  ی و شوهر از جمله  زن  نیا  که  ید در حالیایوجود ن  به  مبارك  ینسل  از آنان  که  است  مگر ممکن

 بودند!  یهست  افراد عالم  نیو با تقواتر  نیتر پاك

 یعروس  مراسم
ند و خود را ینما  ازدواج  صادقانه  که  ی، جوانان داده  نور وعده  ی پروردگار توانا در سوره  طور که  همان

 دهد. یم  و فقر نجاتشان  یکند و از ناراحت یرا م  آنان  تیدارند، خود کفا  نگاه  تیو معص  از گناه

﴿ ْ نِ�ُحوا
َ
َ�َٰ�ٰ ٱ َوأ

َ
ٰلِِح�َ ٱِمنُ�ۡم وَ  ۡ� ِمۡن ِعَبادُِ�ۡم �َمآ�ُِ�ۡمۚ إِن يَُ�ونُواْ ُ�َقَرآَء ُ�ۡغنِِهُم  ل�َّ

ُ ٱ ُ ٱوَ  ۦۗ ِمن فَۡضلِهِ  �َّ  .]٣٢[النور:  ﴾٣٢َ�ِٰسٌع َعلِيٞم  �َّ
و   نفقه ی را (با تهیه  ) خویش (ازدواج ی شایسته  و کنیزان  مجّرد خود را و غالمان  و زنان  مردان«

  آنان ی آینده  ننگرید و نگران  ایشان یو تنگدست فقر  یکدیگر درآورید (و به  واجازد  ) به مهریه  پرداخت

ت  حفظ یبرا  شان باشند (و ازدواج  تنگدست ) اگر فقیر و که نباشید چرا
ّ

گیرد)   انجام  از گناهدوری  و  عف

 .١٨٥  : ص ، محمد برهان الرسول  نساء حول -١
                                                 



 ٣١  از هجرت تا ازدواج لزهراء ی بخش دوم: فاطمه

و)   (بوده  فراخ  نعمت یخداوند دارا  گمانیگرداند، ب ینیاز میخود دارا و ب  را در پرتو فضل  خداوند آنان

گاه  .») است همگان  (از نّیات  آ

و   کند، اما پروردگار کارساز است  خرج  یعروس  یبرا  نداشت  یزیبود، چ  ر و ناتوانیفق   یعل

 برگزار شود.  اش یعروس  مراسم  یسربلند با  یقرار داد تا عل  لهیرا وس  گرانید

  دادند و حضرت  لیتشک  یبزرگ  ، مجلس مبارك  مناسبت  نیا  به  کرام  و صحابه  عبدالمطلب  یبن

 کردند.  درست  یطعام  همانانم  یو برا  کرده  ذبح چند گوسفند و شتر را حمزه

و... آوردند   گر از انصار، ذّرتید  یجمع کرد،  هیهد  یز گوسفندیانصار ن  از بزرگان سعد   حضرت

 شد.  یآور جمعز یخرما ن و  و روغن  کشك  یو مقدار
  الله   خود رسول  شد که  پخته  یذیو لذ  خوب  یغذا

ً
  داشتند، به  نقش  آن  کردن  در درست شخصا

 و  یعل  شد و سهم  برده  فقرا و مستمندان  یبرا  هم  یخوردند، مقدار ریس  همانانیم  یتمام  علت  نیهم

 شد.  در نظر گرفته  شانیبرا  ز جداگانهین ب فاطمه

دستور داد  -بودند بو سوده  شهیعا  هنگام  در آن  که-  همسرانش  به امبر ی، پ شام  از صرف  پس

 اورند.یب  رونیب  کنان یو شاد  زنان ند و دفیارآیب  خوب  یرا مانند عروس ل  فاطمه

  توسط  بود که» شهباء«نام   به الله   ، قاطر خود رسولل فاطمه  انتقال  ی لهیو وس  یسوار

 شد. یم  دهیکش  مهار آن   سلمان  حضرت

 معنو  مراسم
ً
 الله   رسول  از اصحاب  ی، جمع بیو عل  فاطمه  بود، همراهان  و پربرکت  یکامال

  همراه  أتیکردند، ه یم  حرکت  کاروان  اطراف  برهنه  یرهایبا شمش  و همرزمانش   بودند، حمزه

 بودند.  اد پروردگار در حرکتیو با ذکر و   انیرگویتکب

 امبر یمسجد شتافتند، پ  یسو  به  صحابه  دند، جمعیرس   یعل  منزل  به  نماز عشا بود که  هنگام

 شوند. یم  از نماز فارغ  شانینکنند، صبر کنند تا ا  از نماز خلوت  شیپ  که ز دستور دادیرا ن   یعل

  کرد، و در آن  طلب  یآب  ، ظرف رفت كبو فاطمه  یعل  منزل  به  از مسجد برگشت امبر یپ  یوقت

  به  یمبارک  د و نسلینما  محافظت  طانیرا از ش  خواند تا پروردگار آنان یدعا م  گرداند و بر آن یم  دست

 لکرد، فاطمه  مسح  آب  را با آن  د و صورتشیکش  دست  یعل  ی نهیبر س  د، پسیفرما  تیعنا  آنان
  یهر دو  یبر سر و رو امبر ی، پ ستادهیا  زشیپدر عز  در مقابل  فراوان  یایو ح  ز صدا زد، او با شرمیرا ن

�َّ و  ا بكمعيذهأ �إ  ا�« د، و فرمود:یپاش  آب  آنان   .)١(»الرجيم  الشيطان  ا منمتَهُذرِّ

 .یاز طبران  نقل  به ١٠٦  : ص جوهرة الکالم -١
                                                 



 کند از خود دفاع می لی زهراء فاطمه    ٣٢

کرد و دستور داد تا   ییرا راهنما ل ، فاطمه مؤمن  زن  فیشوهر و وظا  در مورد حقوق  بعد از آن

از   نکند. پس  یچیسرپ  د و از دستوراتشینما  او را حفظ  و محّبت  رفتار کند و احترام  یکین  به  با همسرش

  کن یسع«را متذکر شد و فرمود:   شوهر مؤمن  فیو وظا  زن  ز حقوقین  شانیا  رو کرد و به  یعل  به  آن

  پروردگار را در مقابل  و عظمت  ! و قدرت کرد، بنشین یبر تو رو  عصبانّیت  ! هر گاهینشو ینزود عصبا

را   و عصبانّیت  ! خشم شد: از خدا بترس  گفته  یاد بیاور، و هر وقت  را به  و نیز صبر و تحملش  بندگانش

 و فرمود:   دعا کرده  و در آخر باز هم .»رو کن يو بردبار  حلم  بگذار و به

 .)١(»�َسلهما هلما يف  �اركَعلَيهما و   فيهما وَ�ارك ْ بَارك ُِّهماللَّ «

 ».فرما!  نازل  برکت  شان در آنها و بر آنها و در نسل ،پروردگارا«

وند یو پ  اركمب  ازدواج  نیاز ا  کرد؛ خوشحال  را ترك  آنان  یو ناراحت  یبا خوشحال امبر یپ  سپس

،  سن  یبا وجود کم  که  محبوبش  ی فاطمه  یو دور  از فراق  ، و ناراحت بیو عل  فاطمه  پربرکت

  یراست  ند و بهیب یم ل از فاطمه  یرا خال  خانه امبریپ  او بود، امشب  یبرا  یو همراز بزرگ  گاه هیتک

 . است  کننده  و ناراحت  سخت  آن  تحمل

  کرد، همان  افتیدر  رسول را از خدا و  اش زهی، او جا و شادمان  خوشحال  ی! عل ی، آر  یاما عل

 . است  شده  تیاو عنا  به الله   رسول تنها در بستر  شب  آن  در مقابل  که  یا زهیجا

  شدنش  کشته  یبشر  یها عقل  تمام  د کهیخواب امبر یدر بستر پ  شیو آرزوها  عشق  را با تمام  یاو شب

  شب  آن  یو سخت  ید، تا تلخور یم  خواب  به ل در کنار فاطمه او  امشب دانستند، اما یم  یرا قطع

 شود.  او زدوده  از دل  و خوفناك  یطوالن

 .٤٢٨ـ  ٤٢٩  : ص ، محمد قطب الرسول  . نساء حول٢١  ، ص٨ سعد: ج  ابن  . طبقات٣٦٥  ، ص٥ : ج أسد الغابه -١
                                                 



 
 
 

 :سوم  بخش
  تا وفات  زهراء از ازدواج ی فاطمه

  یعل ی در خانه ل فاطمه
،  شیبا وفا  ارانیو   سرور کائنات  یو ملکوت  یآسمان  یدعاها  با و با آنیو ز  ساده  مراسم  با آن

  یها و تخت  از فرش  یخال  یا ، خانه و پاك  ساده  یا ، خانه افتی  انتقال   یعل  منزل  به ل فاطمه

  پهن  که  ییبها گران  یها ، و فرش شده  دهیو چ  یمتیق  یها یها و ُپشت و بالش  یمتیق  ظروفو   متیق گران

 شوند. یم

  دل  ما بدان  زمان  مردمان  که  ییزهایو چ  یویدن  و برق  زرق  یاز تمام  یو خال  یگل  ی! منزل یآر

 ورزند! یم  عشق  آن  بندند و به یم

خرما، چند   از پوشال  پر شده  ییها وبالش بود،  شده  پهن  فرش  عنوان  بهگوسفند   در آنجا پوست  بلکه

  .)١(و...  یدست  یایآس  كی،  نیسفال  وانیعدد ل

 کند ینم  را تحمل  لفاطمهدوری  پیامبر 
و   مونس  که  یکبر  ی جهیادگار خدیزهرا   ی فاطمه  بود که  ار سختیبس الله   رسول  یبرا  یراست  به

ت  نیهم  دور بود، به امبر یپ  از منزل   یعل  ، از او دور باشد. منزل بوده  روزش  شبانه  همدم
ّ
  رسول  عل

بود   مشکل امبر یپ  یبرا  یدور  نیا  د، تحملینما  را مالقات ل هر روز فاطمه  توانست ینم الله 

 اورد.یب  شیخو  یگیدر همسا  یمنزل  را به لفاطمه  برد که یسر م  به  شهیاند  نیرو در ا  نیاز ا

 یماجرا باخبر شد، سر  نیبود، از ا امبر یپ  یگیدر همسا  یمنازل  یدارا  که»  نعمان  بن  حارثه«
ً
عا

 کرد:  و عرض رساند الله  رسول  خود را به

  ترین نزدیك  منزلم  باشد، و این  خودت یدر همسایگ  فاطمه یدار  دوست  که  ام الله! شنیده  یا رسول«

را از   خدا سوگند اگر آن  ... به هستیم  رسول در اختیار خدا و  و مالم  . من شماست  به» نجاری بن«منازل 

 .»یبپرداز  من  به یپول  آن  ابلدر مق  شد تا اینکه  خواهم تر بسیار خوشحال یبفرمای  قبول  من

 ».بفرماید  را بر تو نازل  ، پروردگار برکتشیگفت  راست«فرمود:  امبر یپ

رات -١
ّ

 .٢٠٩  بالجنة: ص  نساء مبش
                                                 



 کند از خود دفاع می لی زهراء فاطمه    ٣٤

  یگیدر همسا»  نعمان  بن  حارثه«از منازل   یکیو در   کرده  مکان  نقل ب یو عل  فاطمه  سپس

 .)١(مستقر شدند امبر یپ

 یو نور اله ل فاطمه  منزل
زهد و   سبب  به   یعل  کردند، حضرت  عوض  منزل  ، سهبزهرا  ی و فاطمه  یعل  حضرت

  ییو باصفا  ساده  اقاط  توانست  یسخت  ، به نداشت  انچن  آن  یا و کاشانه  ا، خانهیدن  به  نسبت  اش یرغبت یب

بردند، و  یسر م  در آنجا به  اندك  یو تا مدت  یعروس  در شب  ا کند کهیخود مه  یبرا امبر یپ  دور از منزل

 در منزل  الله   با رسول  بودن  كیخاطر نزد  به  بعد از آن
ً
  یدند تا وقتیگز  یسکن»  نعمان  بن  حارثه«موقتا

در  بیو عل  فاطمه  یزندگ  یرا برا  یا حجره امبر یشدند، و پ  ساخته   یمسجدالنب  یها حجره  که

  تا آخر عمر در همان  نیام  رسول  ی پرورده دو بزرگوار و دست  باشند، آن  تا در کنار خودش  نظر گرفت

  .)٢(کردند  یدگزن  حجره

  اندود کرده  را گل  و آن  پوشانده ریخرما و حص  با چوب  آن  سقف  که  نیگل  ی ساده  اتاق  نی! ا یآر

د، اما در کنار یرس یم  سقف  به  یراحت  کرد به یرا بلند م  دستانش  ستادهیا  یاگر کس  بود که  یبودند، طور

پروردگار در مورد   بود که  یمنازل  . جزو همان وجود داشت  یاله  ینور و صفا  ها در آن یسادگ  نیا  ی همه

 د:یفرما یآنها م

ذَِن  ِ� ﴿
َ
ُ ٱُ�ُيوٍت أ ن تُۡرَ�َع َوُ�ۡذَكَر �ِيَها  �َّ

َ
ِ  ۥ�َُسّبُِح َ�ُ  ۥۡسُمهُ ٱأ  ﴾٣٦ �َصالِ ٱوَ  ۡلُغُدّوِ ٱ�ِيَها ب

 .]٣٦:نورال[
  است  داده  خداوند اجازه  که یهای ) در خانهیرا بجوی  هستید، آن  نور پرفروغ  این ی(اگر در جستجو«

  احکام ی، و بررسیقرآن  آیات  ذکر و یاد او، و با تالوت شود (و با  خدا برده  شوند و در آنها نام  برافراشته

  یزدان  تنزیه و  تقدیس  به  و شامگاهان  ) در آنها سحرگاهان که یمسجد نام یها خانه آباد شوند یآسمان

 .»پردازند یم

 یصبور و با تقو ی فاطمه
  جمع  را با هم»  یتقو«و » صبر«که   دهیخود د  را کمتر به ل  مانند فاطمه  دختران  یاسالم  خیتار

ر یخمتا   و جوها گرفته  گندم  ا کردنیداد؛ از آس یم  انجام  را خودش  منزل  یکارها  یباشد. او تمام  کرده

 .٤٠  : ص حیاة الصحابیات  صور من -١

 .١٤  ، ص٨  سعد: ج  ابن  طبقات -٢

                                                 



 ٣٥  زهراء از ازدواج تا وفات ی بخش سوم: فاطمه

  شیها دست  فراوان  زحمات  نیداد، بر اثر ا یم  انجام  شیخو  مبارك  را با دستان  ی، همگ نان  و پختن  کردن

  یبتواند برا  که  نداشت  یوضع  یاز نظر مال   یعل  بود. حضرت  درد آمده  به  ، و کمرش زده  تاول

 کند.  استخدام  یخدمتکار لفاطمه

آسیاب و بر اثر   افتاده  و ناتوان  حال یب ل د فاطمهیو د  برگشت  منزل  هب   یعل  حضرت  یروز

  تنور، صورتش  یو بر اثر گرما  درد آمده  به  ، کمرش از چاه  دنیکش  ، بر اثر آب زده  تاول  دستانش  کردن

 . است  شده  دگرگون

  یمناسب  ، فرصت است  دهیرس  نهیمد  به  غزواتاز   یفراوان  میغنا  یتازگ  به  داد که  مژده  فاطمه  به  یعل

 ! یکن  طلب  یو خدمتکار  یبرو امبر ینزد پ  که  است

 فرمود:   الله  آمد، رسول امبر ینزد پ  فاطمه

 ؟! یداشت ی؟ آیا کاریطور شد آمد  چه  دخترم

 داد:   جواب  فاطمه

 ! شما را بپرسم  و احوال  کنم  عرض یتا سالم  آمدم

 . برگشت  منزلش  د و بهینما  مطرح را  اش از خواسته  یزیچ  و نتوانست  ا او را فرا گرفتیو ح  شرم

 ؟!یکار کرد  چه:  گفت   یعل

 . برگشتم  جهت  همین  به  را بگویم  ام خواسته  آمد که  شرمم:  گفت  فاطمه

نزد   نکهیتا ا  و لرز و شرم  با ترس  البتهآمد،  امبر ینزد پ  فاطمه  همراه  بار خودش  نیبلند شد و ا  یعل

 :  گفت  یعل دند،یرس الله   رسول

درد   به  کشیدن  از آب  ، کمرش کرده  ورم  کردن  را بنگر، بر اثر دستاس  فاطمه  خدا! دستان  رسول یا

کار  یو از خستگ  تشاز درد کمر و پش و قرار ندارد و  ها آرام ، شب شده  کباب  پختن  از نان  اش ، چهره آمده

 کند!  او را کمك  خانه یتا در کارها  او بده  به یکنیز  غنایم از  است  تواند بخوابد، اگر ممکن ینم  روزانه

  امبر یپ
ّ

 فرمود:  تیبا جد

  اهل  مسلمانان  کهحالی  در  شما خدمتکار بدهم  ! چطور به بکنم یکار  پروردگار اگر چنین  سوگند به

  و با پولش  فروشم یکنیزها را م  این ، بدهم  آنان  به  یابم ینم یپیچند، و چیز یبر خود م یگرسنگاز   صفه

 !  کنم یم  تهیه  فقرا غذا و آذوقه یبرا

  .)١(برگشتند  خانه  بودند، به  ر بردهیز  سر به  یاز شرمندگ  که بو فاطمه  یعل

راتنساء  -١
ّ

 . تواریخ  و بقیه ٢١٠  بالجنة: ص  مبش
                                                 



 کند از خود دفاع می لی زهراء فاطمه    ٣٦

 ! از خدمتکار بهتر است  آنچه 
  یبودند، لحاف  در رختخواب  آنان  که  یآمد در حال بو فاطمه  یعل  منزل  به  شب  همان امبر یپ

 پوشاندند، یبود، و اگر پاها را م  رونیب  شانیدند، پاهایپوش یم  آن را با  اگر سرشان  داشتند که  یبر رو

 دند.یدو امبریپ  استقبال  شدند و به  متوجه  ماند، آنان یم  برهنه  سرشان

 باشید!  بمانید، راحت  در جایتانفرمود:  امبر یپ

 امبر ی(انگار پ ؟! نکنم یخواستید، راهنمای  از من  بهتر از آنچه یچیز  آیا شما را بهفرمود:   سپس

باشد،   راحت  دخترش  داشت  دوست  یپدر  ی خاطر عاطفه  بود و به  سر برده  به  روز را در فکر آنان  تمام

را   درخواست  نیا  توانست ینم ، یاله  نیفرام  یو اجرا  در جامعه  یو برابر  یگستر عدالت خاطر  اما به

 افتاد).  یگرید  قیاز طر  آن  جبران فکر  به  جهت  نیهم  دهد به  پاسخ

 ! داریم  الله دوست  یا رسول  ،بلهگفتند:   ی) با خوشحال بیو عل  دو (فاطمه  آن

 امبر فرمود:یپ

از   ) پس تر است فراوان بهتر و  خدمتکار خیرش  (و از کنیزه  یاد داده  من  به  جبرئیل  هستند که یجمالت

  به  که یبگویید و هنگام» الله اکبر«  مرتبه  و ده »الحمدلله«  مرتبه  ده» الله  ُسبحان«  مرتبه  هر نماز ده

 . )١(تکرار کنید  مرتبه»  و سه یس«را   تسبیحات  روید همین یم  رختخواب

ان  ی توشه  نیآخر ُعمر بر ا ار خرسند شدند و تایبس  جمالت  نیا  از آموختن ب و فاطمه  یعل   یربِّ

 کردند.  استقامت

 صد مرتبه تا  و چهار بار ذکر شده  یس »الله اکبر«ابوداود، تعداد   در سنن
ً
امبر یشود، پ  مجموعا

 فرمود:

! اگر هر  جان  فاطمه شود، یم  نگاشته  هزار حسنه  اعمال ی ، اما در نامه نیست  بیشذکر صد عدد   این

  را اصالح  دنیا و آخرتت  مهم یکارها ، خداوند اذکار را تکرار کن  این یبستر برو  به یخواست  وقت

 .)٢(خواهد نمود

ا را یخشنود بود، او دن  یزندگ  نوع  نیا کرد، و از  خدمتکار را فراموش  ی هیگر قضید ل فاطمه

ز و یعز را از پدر  درس  نیو ا  خود ساخته  ی شهیرا پ»  قناعت«علت   نیهم  ، به دانست یم  کشتزار آخرت

 بود.  اد گرفتهی  محبوبش

 .٢١١  بالجنة: ص  : ذکر و دعا. نساء مبشرات و مسلم  صحابه  : فضایلیبخار -١

 ابوداود.  . سنن٤١  ، ص٢ حلیة األولیاء: ج -٢

                                                 



 ٣٧  زهراء از ازدواج تا وفات ی بخش سوم: فاطمه

 :  آمده  یگر از بخارید  تیدر روا

،  ث�ثالأر�عا وت�ربا اهللا   ذا أخذتما مضاجعكما، أنمكما خ�اً ما سأتلما؟ إأال أعلِّ «
 .)١(»خادم  ، فهو خ� لكما من ثالثاً وثالث�  حتمداه. و ثالث�ثالثاً و  و�سبحاه

 ٣٤رفتید   بستر خواب  به  کردید؟! هرگاه  درخواست  از من  بهتر از آنچه  شما بیاموزم  را به یآیا چیز«

 . »بهتر است  برایتان یاز هر خادم  بگویید، این بار تحمید ٣٣و   بار تسبیح ٣٣بار تکبیر، 

 ؟! هرگز! خدا در کنار هم  خدا و دختر دشمن  دختر محبوب 
اوالد بود   تیو ترب  منزل  در امورات لزهرا  ی فاطمه  یها و تالش  شاهد زحمات  یعل  حضرت

د و یآ یکنار م  فقر و فاقه  یها یو سخت  با رنج  گونه نیا  که  است  یتیشخص  چه  فاطمه  که  دانست یو م

ت  نیهم  کند، به ینم  یو ناسپاس  اعتراض  نیتر کوچك
ّ
او را   یو راحت  شیآسا  اسباب  نمود که یم  تالش  عل

 د.ینما  فراهم

  یگریهمسر د  خواست  خودش  قول  به و  گر را داشتید  یبا دختر  ازدواج  میتصم   یعل  حضرت

او را   فاطمه  خدمت  یبرا  اصطالح  شود و به  کاسته  فاطمه  یو فشارها  زحمات از  یار کند تا مقداریرا اخت

 بود.  در نظر گرفته

  با او ازدواج  خواست یم   یعل  بود، که  دختر ابوجهل»  هیریجو«   یعل  دختر مورد نظر حضرت

  یعل  را به  هیریجو  است  یا راضیآ  خواستند که  و از او اجازه  رفته الله   رسول دختر نزد  یاید. اولینما

 ؟ ا نهیبدهند 

ت  نیا  دنیشن  محض  به لزهراء  ی گر فاطمهید  از طرف
ّ

پدر   منزل  یسو  به  یناراحت  خبر از شد

  نیدر ا  نمود که  درخواست  و از پدرش  قرار داده  شوهرش  میتصم  انیدر جر را الله  و رسول  شتافت

 کند.  مورد دخالت

 شد.  ار ناراحتیخبر بس  نیا  دنیاز شن امبر یپ

 فرمود: یبر منبر م  که امبر یاز پ  دمید: شنیگو  مخرمه  مسور بن

آنها   درآورند! به یعقد عل  را به  دخترشان  اند که خواسته  اجازه  ) از من (ابوجهل  هشام ابن  فرزندان«

تواند  یم  وقت  دهد آن  را طالق  ، دخترمیعل  را تکرار فرمود) مگر اینکه  این  مرتبه  داد، (سه  نخواهم  اجازه

 .)٢(است  او را آزار دهد، مرا آزرده  ، هر کس است  من  تن ی پاره  فاطمه  را عقد کند؛ چرا که  دخترشان

 .یصحیح بخار -١

 .الله رسول دختر  فاطمه  / فضایل  الصحابة  فضایل  : کتاب و مسلم ٢٧١  ص  الرسول  حول  صحابیات -٢

                                                 



 کند از خود دفاع می لی زهراء فاطمه    ٣٨

 فرمود: امبر یپ  که  است  آمده  گر از مسلمید  یتیدر روا

  ) اما به نیست  حرام  که  دوم  ازدواج ي(یعن  کنم ینم  را حالل یو حرام  را حرام یحالل  گاه  هیچ  من«

  .)١(شوند ینم  جمع جا  در یك  گاه  خدا هیچ  خدا و دختر دشمن  خدا سوگند دختر رسول

  اقدام  نیبا ا  کرد که  نمود، احساس  مشاهده را الله  رسول  یناراحت  که  یهنگام   یعل  حضرت

 نزد فاطمهیسر ، شده  مرتکب  یبزرگ  گناه
ً
  ز کهین  کرد، فاطمه  یخواه  و از او معذرت  برگشت لعا

 د.یاو را بخش و  کرده  یپوش چشم  یعل  یو همسر باوفا بود از خطا  مؤمن  زن  ی نمونه

  مبارك یفرزندان
  محبوب  دو جوان  نیا ،ب و فاطمه  یعل  مونیو م  مبارك  از ازدواج  سال  كی  از گذشت  پس

و   یخوشحال  ی هیما  شتر از خودشانیب  فرمود که  تیعنا  آنان  به  یتوانا فرزند، پروردگار امبریپ

 بود. الله   رسول  یخرسند

آمد و  امبرینزد پ   عباس  همسر حضرت ل » فضل«مادر   ی، روز فاطمه  یباردار  در زمان

 : گفت

 .»است  منما، نزد   در منزل  ارکتمب  بدن یاز اعضایکی   که  دیدم  در خواب«

 فرمود: امبر یپ

 .یده یاو شیر م  تو به  که  است ی، پسر فاطمه  ، حمل است یمبارک  خواب

 )٣( المبارك  رمضان  اول  ی مهین ایو ، )٢(د و در شعبانیرس  انیپا  به ب و فاطمه  یانتظار عل  باألخره

 از  شیمایو س  صورت  ییبایو ز  ییکوین  عطا فرمود که  یپسر  آنان  ، پروردگار توانا به یهجر  سوم  سال

 دا بود.یهو  اول  لحظات  همان

  تن  ی پاره  َحمل  ها منتظر وضع مدت  که  حضرت رساند، آن امبر یپ  را به  مژده  نیا  با عجله  یفرد

 د،ش ینم  خالصه  تیب  اهل  تنها به  یخوشحال  نیشد. ا  ار خوشحالیبس خبر  نیا  دنیبود، از شن  شیخو

  كیشر  مرشد و استادشان  یو شاد  خود را در غم  که  یاصحاب  ، همان نهیمد  مسلمانان  یتمام  بلکه

 .الله   رسول»  سبط«از تولد  مسرور و خرسند بودند  یدانستند، همگ یم

 .لفاطمه  / فضایل  صحابه  فضایل  : کتاب مسلم  صحیح -١
رات -٢

ّ
 .٢١٦  بالجنة: ص  نساء مبش

 . و دیگران ١٤١  ، ص٢٠  اثیر: ج  ابن  کامل -٣

                                                 



 ٣٩  زهراء از ازدواج تا وفات ی بخش سوم: فاطمه

 و  كیو تبر  فاطمه  یاز سالمت  از اطالع  و پس  شتافت لفاطمه  منزل  یسو  به  درنگ یب امبر یپ

 ؟! کجاست  او فرمود: فرزندم  به  تیتهن

گفتند،   اقامه  چپش  و در گوش  اذان  راستش  و در گوش  کرده  آوردند، او را بغل امبر یپ  ینوزاد را برا

 دند:یپرس  سپس

 ». حرب« داد:  جواب   یعل  حضرت اید؟ کرده  انتخاب  برایش ياسم  چه

و   خاطر ُحسن  (به  است  مناسب  طفل  این يبرا»  حسن«،  نیستزیبا   نام  ! این نهفرمود:  امبر یپ

 ). ظاهر و باطنش يزیبای

 ا
ً
خاطر   ، به است  بوده   حضرت  آن  از بعثت  پس الله   رسول  تیب  فرزند اهل  نیاول  نیظاهرا

و   اصحاب ، کرده  ذبح  یبرپا کردند، گوسفند )١(» قهیعق« ی جلسه  هفتم  شب در   اکرم  رسول  نیهم

 او را   فقرا صدقه  به  نقره  آن  وزن هم ، دهیسر نوزاد را تراش  یکردند، مو  را دعوت  ارانشی
ً
نمودند، و شخصا

  .)٣(گذاشتند »حسن«را   و نامش  کرده  )٢(» كیتحن«

عطا  ب و فاطمه  یعل  ز بهیفرزند را ن  نیخداوند دوم»  حسن«از عمر   سال  كی  بعد از گذشت

 همانیا آمد، دقیدن  به  یهجر  چهارم  سال  در شعبان  بود که  یز پسرینوزاد ن  نیفرمود. ا
ً
  که  ییکارها  قا

  ی سر و صدقه  یمو  دنی، تراش صحابه  ، دعوت قهیعق  بود، مانند دادن  داده  انجام»  حسن« یبرا امبر یپ

  کوچك  و او را حسن  داده  د انجامینوزاد جد  یرا برا  ی، همگ كیو تحن  یگذار و نام  آن  وزن هم  ی نقره

ر   اسم» ُحسین«د؛ ینام
ّ
 ند.یگو یم» َحَسَنین«را   آنان  جهت  نیهم  به  است»  حسن«مصغ

 فرمود: امبر یپ  که  ییشدند تا جا  لیتبد الله   رسول  فرزندان  نیتر محبوب  دو پسر به  نیا

  .)٤(»»ادلنيا  من يُهما ر�انتا«

 .»هستند در دنیا  و دلم  چشم یخنک ی و مایه یبوی دو خوش  این«

 و فرمود: 

 .»اند بهشت  اینها سرور جوانان«: »اجلنة  أهل  سّيدا شباب«

  فقرا توزیع  را بین  از آن  کنند و قسمتی می  سر او، ذبح  موی  تراشیدن  تولد نوزاد، هنگام  روز هفتم  که  گوسفندی : عقیقه -١

 در همین می  کنند و جلسه می  غذا درست  عنوان  را به  و قسمتی  نموده
ً
  و ختنه  گذاری  نوزاد نام  جلسه  گیرند، معموال

 شود. می

 . گذاری  نام  نوزاد در هنگام  دهان  کردن  شیرین -٢

رات ٤٣٠  : ص ، محمد قطب الرسول  نساء حول -٣
ّ

 . ٢١٦  بالجنة: ص  و نساء مبش

 اند. کرده  را روایت  و احمد آن  ، ترمذی بخاری -٤

                                                 



 کند از خود دفاع می لی زهراء فاطمه    ٤٠

  آن  یو مهربان  رحمت  یسو  به  بود که  مبارك  یکار  دو فرزندش  نیا  به  نسبت امبر یپ  فراوان  محبت

 . داشت  اشاره   حضرت

 د:یگو بدیپسر ز  اسامه

؟ چادر و  چیست  الله! این  : یارسول ، گفتم داشت  در بغل یشد و چیز  خارج  از منزل پیامبر  یشب«

هستند،   دخترم  و فرزندن  من  اینها فرزندان دارد، فرمود:  را در بغل  و حسین  حسن  رداء را کنار زد، دیدم

  ) را و هر آن  و حسین  ) اینها (حسن خویش  لطف  (به  ، پس دارم  دو را بسیار دوست  این  پروردگارا! من

 .)١(بدار!  دارد، دوست  محّبت اینها  به  که  کس

  ذکر شوند، به  چند صفحه  نیا در  که  است  شتر از آنیار بیبس»  نیحس«و »  حسن«و مناقب   لیفضا

  میخواه  سخن  در مورد آنان »را بیشتر بشناسیم  بیت  اهل«  کتاب در  كینزد  ی ندهیپروردگار در آ  یاری

 . گفت

  در همان  یاسالم  حیصح  خیتوار  بر اساس  که  داشت  نام»  محسن«فاطمه   حضرت  فرزند سوم

 از فرزندانین ها یبعض. )٢(است  کرده  فوت  یکودک
ً
  عیتش  از اهل  یدانند. گروه ینم  فاطمه  ز او را اصال

ز در مورد ین  عهیش  منصف  نیمصنف  ! البته است  شده  سقط  دانند که یم  فرزند فاطمه  نیرا آخر ز اوین

ا ی»  محسن«شتر پسند دارند که یرا ب  سنت  اهل  ی هینظر  نیا  نکهیا  کنند و مثل ینم  اد بحثیز»  ُمحسن«

 .)٣(است  کرده  فوت  یکودک  ا در همانیو   نداشته  یخارج وجود

متولد شد، او   یهجر  پنجم  در سال  بود که» زینب»  نام  به  ی، دخترل فاطمه  حضرت  فرزند سوم

 .)٤(کرد  ازدواج »  طالب یاب  جعفر بن  عبدالله بن«با   بلوغ  سن  به  دنیاز رس  پس

را   ارانشیو   نیحس  ، حضرت برادر بزرگوارش» کربال«ز یانگ و غم  تلخ  ی در حادثه ل نبیز

و    نیحس  حضرت  نیخون  دلسوز بود، او بعد از شهادت  یمادر  بسان  آنان  یکرد؛ و برا یم  یهمراه

 . رفت  دمشق  به  نیحس  امام  ی و خانواده  کودکان  ، در کاروان ارانشی

در   آن  ی نمونه  که  است  رسانده  ثبت  به  شیاز خو  یو صالبت  ، استقامت اسالم  زنان  خیدر تار  یو

 . است  ابینا  خیتار

 . ٢٥١  ، ص٣ النبالء: ج  . سیر اعالم است  کرده  را روایت  آن  ترمذی -١

 .٣٩٧ ، ص٣ اثیر: ج  ابن  ، کامل٤٣٠  ص:  ، محمد قطب الرسول  نساء حول -٢

 .٥٧  نصیرپور: ص  زهرا، قاسم  فاطمه  زندگانی -٣

رات -٤
ّ

 .٤٣١  : ص ، محمد قطب الرسول  و نساء حول ٢١٧  بالجنة: ص  نساء مبش

                                                 



 ٤١  زهراء از ازدواج تا وفات ی بخش سوم: فاطمه

کربال   ی از واقعه  بود پس  فرا گرفته زهرا)  ی (فاطمه  را از مادرش  یو سخنور  مبارزه  درس  که  نبیز

 دیزی  میرژ  هیعل  یافشاگر  آور به شگفت  یو با رشادت  گرفت  عهده شهدا را بر  خون  امیپ  ابالغ  ی فهیوظ

 .)١(پرداخت

م«)،  بو فاطمه  ی(عل دو بزرگوار  نیا  فرزند چهارم
ُ
در   یهجر  هفتم  سال بود. او در» کلثوم ا

م«را  او  نام امبر یا آمد و پیدن  به  منّوره  ی نهیمد
ُ
  در مصر وفات  یهجر ٦٢  . او در سال گذاشت»  کلثوم ا

  .)٢(است  همانجا مدفون و  افتهی

م
ُ
  یها نام  دو فرزند به  صاحب  شانیا و از  کرده  ازدواج عمر   با حضرت  یکودک  در دوران  کلثوم ا

م عمر  حضرت  ازدواج . (در مورد است» رقیه«و » زید«
ُ
  میخواه  آخر سخن  ، در بخش کلثوم  و ا

 ). گفت

  سادات  زهرا و نسل ی فاطمه
  ز بعد از قبولیو ن  بهخط  عقد و خواندن  در هنگام امبر یباشند پ  اد داشتهی  به  محترم  اگر خوانندگان

  یعل  ی در خانه  از فاطمه  یخداحافظ  در وقت  بار سوم  یبرا  نیو همچن   یعل  حضرت  توسط  آن

الله  جمع« کردند:  یخصوص  یدعا لیو عل  فاطمه»  نسل«) در مورد  جداگانه  مرتبه  سه  یعنی(

کما، و
ّ

 منکما   علیکما، وأخرج  باركشملکما، وأسعد جد
ً
با  طیَّ

ً
 صحابه »کثیرا

ً
را   آن  که  یا و قطعا

الکثیر  الله منهما  الله قد أخرج فو«   انس  حضرت  سخن  اند و براساس گفته  نیاند، آم دهیشن

  هستند که  یسادات  نی، هم نسل  فرمود و آن  تیعنا  زوج  نیا  را به  یریو کث  پاك  خداوند نسل »بالطی

و   حسن  حضرت  به  یشکل  به  اند و هر کدام شده  پراکنده  یخاک  ی کره  نیا  یجا  یدر جا  امروزه

  خواهند شد. اما متأسفانه  وصل   اکرم رسول  ز بهین  آنان  قیشوند و از طر یم  منتسب  بنیحس

  ارتباط یب امبر یرا با پ  و آن  نداشته  را قبول  وند مباركیپ  نی، ا یامروز  از علما و روشنفکران  یبعض

ت  نیهم  دانند، به یم
ّ
  مید عبدالرحیس  ، مرحوم بندرعباس  سابق  بیخط  را به  سخن  ی نجا رشتهیدر ا  عل

 : است  نگاشته»  نیصهر«ارزشمند   را در کتاب  یخوب  حاتیتوض  باب  نیدر ا  که  میسپار یم : بیخط

در   یاو را در کودک  که  است  نیا  هفرمود  تیعنا   یعل  حضرت  به خداوند  که  یدوم  لتیفض

  بود، سکونت  نییالنب خاتم  و خانه  النبوت تیخدا ب  یازل  تیمش  براساس  که  ییا خانه  یعنی امبر یپ  خانه

 زیو مستق الله  رسول همسر  جهیخد  تیعنا  داد و او را تحت
ً
 قرار داد تا الله  ر نظر خود رسولیما

 .٥٨  زهرا، نصیرپور: ص  فاطمه  زندگانی -١

 .٢٤٠  : ص زاده  الزهراء، محمد عقیل  سیدتنا فاطمة -٢

                                                 



 کند از خود دفاع می لی زهراء فاطمه    ٤٢

د تا منشأ وجود و ینما  کسب  مبارك  ی خانه  نیدر ا  یانسان  ا و کرامتیو سجا  اخالقاز   یوافر  سهم

 بشود.  الله  رسول  هیذر  تسلسل

  نیو حس  از حسن  همه  ینیو حس  یحسن  داتیو س  سادات  یعنی الله  رسول  و نسل  هی! ذر یآر

  طالب یاب  بن  یعل  طاهره  دو نفر سالله  نیهستند و ا الله  رسول  دتنا فاطمة بنتیس  بیط  پسران

 . است  همسر فاطمه  طالب یاب  بن  یعل ،الله   رسول  هیو منشأ ذر  اصل  باشند. پس یم

  مردم  و نفاق  مانیا  و عالمت  محك او را  و بغض  ُحب الله  رسول  که  یشخص  نیچن  درباره  پس

  نیبهتر از ا  یصفت  شوند، چه یم  جدا و شناخته  از هم  و منافق  مؤمناو   و بغض  ُحب  لهیوس  و به  قرار داده

 ؟ افتیشود  یم

عبدالله   دنا محمد بنیخدا س  مخلوق  نیبهتر  و نسل  هیذر -وعال  جل-خدا   که  یکس  فیشر  در شأن

  کرامت  نیبرتر از ا  یوصف  کرد، چه  داد و حفظ  وجود آورد و تسلسل  او به  اء را از پشتیاالنب  خاتم

 ؟ گفت  توان یم

  نام  خود به  رساله ٣٣  در صفحه )١( ستانکرد  عالم  محمد مردوخ  خیش  عالمه  که  است  بیعج  یلیخ

 سد:ینو یم  سادات  درباره»  االختالف  حل«

؛  رحم  نه  است  نطفه  نسب  مالك  که یگویند، در صورت یم  هم  خود را سید و اوالد رسول  اضافه  به«

 .» مزرعه  نه  است  ممّیز نژاد تخم ییعن

 د:یگو یم  کرده  اضافه  سپس

  بدون  پیغمبر که غیر،  به  دختر منتسب  و فرزندان  جد است  به  فرزند پسر منتسب  که  است یبدیه«

د خود را از بای  انتساب  صحت  صورت اند؟ اینها در اوالد از کجا پیدا شده  همه  فرمود، این  پسر رحلت

 .»از اوالد رسول  بخوانند نه یعل  نسل

و   و اوالد حسن  تنها سالله  نه  که  است  نیا  ر ناصوابیتقر  نیاز ا  محمد مردوخ  خیمقصود ش

خود   شوند، بلکه ینم  محسوب الله  رسول  هیهستند ذر ل  فاطمه  از شکم  که  بنیحس

، و  دخترش  فرزندان  هستند نه  انسان  ی هیرا پسر و اوالد پسر ذریستند؛ زین الله  رسول  هیذر  هم  نیَحَسنَ 

  شوند. پس ینم  محسوب   حضرت آن  ی هیهستند، ذر الله دختر رسول  فاطمه  پسران  نیَحَسنَ   چون

  ی هید آنها ذرو اوال  نیَحَسنَ   نید بود، بنابراننخواه  حضرت آن  و نسل  هیذر  یاول  قیطر  به  نیاوالد َحَسنَ 

 د.یگو یم  خیش  آنچه  است  نیالله! ا  رسول  هیذر  اند نه طالب یاب  بن  یعل

 . الله مردوخ آیت  ر بهمشهو -١
                                                 



 ٤٣  زهراء از ازدواج تا وفات ی بخش سوم: فاطمه

  شك  علمش  در وسعت  که  محّمد مردوخ  خیمانند ش  یعالم  شخص  که  میما هرگز انتظار نداشت

  مورد اتفاق  اسالم  خیتار  در طول  د کهیرا انکار نما  یقتیحق بگذارد و  یواضح  حق  یپا رو  میندار

ق  یعلما جمهور
ّ

 ٨٤  ی هیآ  طبق  د همیمج  باشد. قرآن یو م  بوده  نیمسلم  عموم  و مورد قبول  اسالم  محق

  داند که یم  انسان  ی هیاوالد دختر را ذر  جمهور علما بوده د نظریاو و مؤ  یرأ  بر خالف  انعام  سوره ٨٥و 

 د:یفرما یم

وَُسلَۡيَ�َٰن  دَ ۥَداوُ  ۦإِۡسَ�َٰق َوَ�ۡعُقوَبۚ ُ�ًّ َهَدۡ�َناۚ َونُوًحا َهَدۡ�َنا ِمن َ�ۡبُلۖ َوِمن ُذّرِ�َّتِهِ  ۥٓ َ�ُ  َووََهۡبَنا﴿
يُّوَب َوُ�وُسَف َوُموَ�ٰ َوَ�ُٰروَنۚ َوَ�َ�ٰلَِك َ�ۡزِي 

َ
َوَ�ۡحَيٰ وَِعيَ�ٰ �ۡ�َاَسۖ  َوَزَ�رِ�َّا ٨٤ لُۡمۡحِسنِ�َ ٱَو�

ٞ ّمَِن  ٰلِِح�َ ٱُ�ّ  .]٨٥-٨٤[األنعام:  ﴾٨٥ ل�َّ

  نوح  نام  آیه  از این  قبل  چون -  و هارون ی، موس ، یوسف ، ایوب داود، سلیمان ،اند ابراهیم ی و از ذرّیه

باشد    نوح  به  راجع» ذریته  منو«ضمیر   دارد که  احتمال  هر دو ذکر شده -علیهما السالم-  و ابراهیم

  ذریه  اند هم ذکر شده  آیه  در این  که  بزرگ يانبیا  این زیرا ، است  هر دو صحیحو    یا ابراهیم

 اول   نوح  ذریه  باشند و هم یم ابراهیم
َّ

   آنها ابراهیم یو جد بعد   آنها نوح  زیرا جد

 باشد. ی) مءابواالنبیاء (پدر انبیا  به  ملقب  باشد که یم

و  ی، عیسیباشد زکریا، یحی یم  ابراهیم ی و نیز از ذرّیه  نیکوکاران  به  دهیم یم  پاداش  چنین  و ما این«

 .»رستگارانند اینها از صلحا و ی و همه  الیاس

 در یرا صر  یسیع  حضرت  یاله  یوح  کتاب  نی، ا میکر  شود قرآن یم  مالحظه  که  چنان
ً
حا

ها یعل-  میمر  مادرش  از طرف  حضرت آن  نسب  آنکه  و حال  است  شمرده   میابراه  ی هیذر  ی زمّره

 پدر ندارد.   یسیرا عیز از پدر،  رسد نه یم   میابراه  به -السالم

 سد:ینو یم  که  د شدهییتأ  مطلب  نیز ایر نیکث ر ابنیمختصر تفس  جزء دوم ٣٢  ی در صفحه

یة »عیسی«وفي ذکر « علی القول اآلخر داللة علی ، »نوح«أو » إبراهیم«، علیه السالم، في ذر

یة الرجال؛ ألن  ، علیه »إبراهیم«، علیه السالم، إنما ینسب إلی »عیسی«دخول ولد البنات في ذر

یم«السالم، بأمه   .»علیها السالم، فإنه ال أب له» مر

  است  اینبر   دلیل  است  کرده ذکر  ابراهیم  ذرّیه  ) در جمع فوق  را (در آیه یعیس  حضرت  قرآن  در اینکه

 علیها-  مریم  مادرش  از طرف یشوند، زیرا عیس یم  انسان  در ذرّیه  داخل  انسان  اوالد دختران  که

 او پدر ندارد.  رسد چه یم   ابراهیم  به -السالم

  مطلب  نیذکر ا  به ٥٨٩  ، ص٧ ج رالمنار،یتفس  جزء هفتم ٥٨٩  ی د رضا در صفحهید محمد رشیس

 د:یگو یم  هیآ  نیا  امونریدر پ  پرداخته



 کند از خود دفاع می لی زهراء فاطمه    ٤٤

یة إ يف  عیسیبذکر   بعضهم  قد استدلو « یة یشمل  لفظ  نأ  علی  و نوحأ  براهیمذر والد أ  الذر

 .»البنات

ذکر   یا نوح  ابراهیم ی ذریه ) در عدد مذکوره ی (در آیه یعیس  تفسیر از اینکه یاز علما یبعض  :ییعن

 شود. یم  هم  اوالد دختران  شامل  ذریه  لفظ  اند که کرده  استدالل  است  شده

 د:یگو یم  کرده  استدالل  هیآ  نیا  ر خود بهیز در تفسین  یراز  نیفخرالد  امام

 ».باشند یم الله   رسول  از ذریه  و حسین  حسن  که  است  بر این  دلیل  آیه  این«

 د:یگو یم ر المناریجلد تفس  و از همان  صفحه  د رضا در همانید محمد رشیس

:   نعیمیبأل   نسابمعرفة األ  کتاب يعمر ف  حدیثو «
ً
،  بیهمأل   عصبتهم  نفإ  ولد آدم  کلو «مرفوعا

 .»بوهمأنا أ ينخال ولد فاطمة، فإ

 الله   رسول  کند که یم  نقل   الخطاب  عمر بن  از روایت  نسابمعرفة األ  نام  به  در کتابش  ابونعیم

 فرمود:

  پدرشان  من  که  فاطمه  شود، جز فرزندان یم  ثابت  پدرشان  از طریق  نسبشان  آدم  فرزندان  همه«

 .» هستم

  ی رهدربا الله  رسول  که  است  آمده  حیصح  تیروا  به  یبخار  حیصح  جزء نهم ٧١  ی در صفحه

 فرمود: بیعل  بن  حسن

 .»املسلم�   من  فئت�  ب�  به  يصلح  ناهللا أ  لعلو )١(هذا سّيد اب�«
  خدا به  که  امید است و  است یسرور بزرگ  پسرم  ) فرمود: این کرده  حسن  به  الله (اشاره  رسول

 .»دهد یو آشت  صلح  از مسلمین  دو گروه  بین ،او ی وسیله

و   از جنگ  دست  نیکرد مسلم  هیبا معاو  یعل  بن  دنا حسنیس  که  یرا در اثر صلحیشد، ز  هم  نیو چن

 شدند.  بردند و آسوده  امیرها را در نیشمش دند ویخود کش  نیدر ب  یزیر خون

  و به» سّید»  وصف  به  فیبا توص  ثیحد  نیرا در ا  حسن الله  شود، رسول یم  مالحظه  که  چنان

پسر   او را که  رسول  خود حضرت  نکهیتر از ا یبهتر و قو  یلیدل  دهد و چه یم  نسبت  خودش  پسر به  عنوان

 پسر خود بداند.یباشد، صر یم ل فاطمه  دخترش
ً
 حا

  حسن  باشد. یعنی می  تنکیر تعظیم  ذکر شده  نکره  بدیع  علم  نحو و در اصطالح  علمای  اصطالح  به  سید که  ی کلمه -١

 . است  سید و سرور بزرگی

                                                 



 ٤٥  زهراء از ازدواج تا وفات ی بخش سوم: فاطمه

  میکرد  نقل  که  ینبو  ثیحد  حیو با تصر  میذکر کرد  که  میکر  قرآن  ی هیآ  مدلول  به  با توجه  پس
َّ
  م، مسل

  هم  ینیحس و  یحسن  داتیو س  سادات  نیباشند و همچن یم الله  رسول  و نسل  هیذر  نیَحَسنَ   که  است

 اوالد رسول
ً
 شوند. یم  محسوب الله  تبعا

مه  که  مید بگویبا  بحث  نیا  ی در خاتمه
ّ
مورد   ی هیآ  ی متوجه  یخوب  به  محمد مردوخ  خیش  عال

 خود  اختالف  حل  ی رساله ٣٥  ی داند و در صفحه یامر نم  نیا بر  لیرا دل  او آن  ی، ول علما بوده  استدالل

 د:یگو یم

؛ زیرا  است  الفارق  مع  دارد، قیاس  انتساب  نوح  مادر به ی وسیله  به  که  هم یبر عیس  َحَسَنین  قیاس«

از   لعدو یبرا یپدرند و مجّوز یدارا  پیدا کند؛ اما َحَسَنین  او انتساب ی وسیله  پدر ندارد تا به یعیس

 .»وجود ندارد  انتساب  قانون

  بر نسب  اسیآنها ق  شود نسب یپدر دارند، نم  نیَحَسنَ   چون  که  است  نیا  خیش  کالم  خالصه

 یسیع  یداد، ول  نسبت الله رسول  به لفاطمه  مادرشان  ی هی، تا آنها را از ناح گرفت  یسیع

 . است  شده  نوح  به  منتسب  میمر  مادرش  ی هیپدر ندارد، از ناح  چون

 ع : یعنی
ً
  نبود، با آنکه  -هما السالمیعل- میا ابراهی  نوح  ی هیاز ذر  که  داشت  یپدر   یسیاگر فرضا

و او را از   دانست یآنها نم  ی هیرسد (نعوذبالله) خدا او را از ذر یآنها م  به  -ها السالمیعل- میمر  نسب

  یخطا  ، چه هجوة القلمو   هفوة اللسان  نعوذ بالله منفرمود!  ینم  محسوب  صلحا و رستگاران  ی زمّره

  .)١(یبزرگ  عالم  از چه  یمیعظ

 ل فاطمه  پرفراز و نشیب یزندگ
  مدت  نیا  بود، اما در طول  دهه  سه  به  كینزد  فقط لزهرا  ی فاطمه  یزندگ  هر چند مدت

  لیموارد ذ  به  توان یار گذرا مینمود. بس  را مشاهده  یاندک  یها یشاد و  فراوان  یها یها و تلخ یسخت

 نمود:  اشاره

ه  مشرکان  یاز سو  زشیو آزار پدر عز  تیاذ  ی مشاهده •
ّ
 . مک

 . طالب یاب  در شعب  ارانشیپدر و   ی محاصره •

 او.  ز و مهربانیمادر عز  وفات •

 . حبشه  به ل  هیرق  خواهرش  ییداو ج  هجرت •

 .  عثمان  همسر حضرت لهیرق  خواهرش  وفات •

 .١٥٥-١٦٠  : ص صهرین -١
                                                 



 کند از خود دفاع می لی زهراء فاطمه    ٤٦

 .امبر یپ  قتل  به  میو تصم  در دارالندوه  مشرکان  ی مصوبه •

 از او. لفاطمه  یخبر یو ب  نهیمد  به الله   رسول  هجرت •

 . دشمنان  یاز سو  آنان  بیو تعق  نهیمد  به لفاطمه  هجرت •

 . نهیدر مد  یاسالم  حکومت  یریگ شکل  یروزها •

 . یبیغ  یو امدادها  یاله  نصرت  بدر و مشاهده  جنگ  وقوع •

حد و شا  جنگ •
ُ
 .الله   رسول  شهادت  ی عهیا

 د.یجد  یو آغاز زندگ   یبا عل  ازدواج •

 . مبارك  تولد فرزندان •

 . یهجر  هشتم  در سال لنبی، ز گرشیخواهر د  فوت •

میخواهر د  فوت •
ُ
 . یهجر  نهم  در سال ل کلثوم گر، ا

ه  فتح •
ّ
 . اسالم  و عظمت  شکوه  و مشاهده  مک

 پدر.  یزندگ  نیواپس  یروزها •

 . ز و محبوبیعز  یبابا  فراق •

 . عرب  لیاز قبا  یارتداد بعض •

بود، اما باز   نیریش  ی، چند برابر روزها اش یزندگ  یها یها و تلخ یسخت لزهرا  ی ! فاطمه یآر

  عیرف  گاهیجا  آن  نمود تا به  استقامت  و با تقوا در برابر مشکالت  صابره  زن  كی  عنوان  نشد و به  میتسل  هم

 آمد.  لینا

 لفاطمه  از نگاه  زن  زینت  بهترین
 د:یگو یم الله   رسول  خادم   مالك  بن  أنس

 یبرا  زینت  ترین یو گرام  ترین ارزنده«د: یپرس  بود، از آنان  نشسته  ارانی  در جمع خدا   رسول  یروز

 »؟ چیست  زنان

  خانه  به   یبدهد، عل  یپاسخ  نتوانست  یکردند، کس  گر را نگاهیکدیفکر فرو رفتند و   به  صحابه

 نهاد.  انیم در  را با همسرش  سؤال  نیو ا  رفت

 ».را نبینند  مردان نیز  را نبینند و آنان  آنان  مردان  که  است  آن  زنان یبرا  زینت  بهترین«فرمود:   فاطمه

 کرد.  انیب   حضرت  یرا برا  لفاطمه  و پاسخ ، بازگشت امبر یپ  یسو  به  درنگ یب   یعل



 ٤٧  زهراء از ازدواج تا وفات ی بخش سوم: فاطمه

 »؟! تو آموخته  به یپاسخ  چنین یکس  چه«فرمود:  امبر یپ

 . فاطمهداد:   جواب   یعل

 .)١(»تاس  من  تن ی . او پاره است  گفته  درست  فاطمه«فرمود:  خدا   رسول

  فاطمه یدر زندگ  مسلمان  زن  رسالت 
ل  ی جامعه  زنان  یبرا لزهرا  ی فاطمه

َ
سوه  بزرگ اریبس  ما َمث

ُ
  یدر زندگان  است  ییکوین  ی و ا

  ی فهیوظ  ، در اجرا کردن شانیها و خو هیبا همسا  و سالم  خوب  ارتباط ، در اش یو اجتماع  ییزناشو

 . فرزندانش  حیصح  تیو ترب  یمادر

  وهیش  نیبهتر  به  یتینظر ترب کرد، از یشوهر را ادا م  داد، حق یم  انجام  یخوب  را به  او کار منزل

نها در یا  یو در کنار تمام  برقرار کرده  انیبا اطراف  حیو صح  درست  نمود، ارتباط یم  تیرا ترب  فرزندانش

 بود. الله  رسول  پروردگار و اطاعت  و عبادت  یاله  رضوان  کسب  یپ
نمود. او راستگو و   میپروردگار تقد  را در راه  یادیز  مال  گزارد، با ُجهد و تالش یم  را سر وقت  نمازش

  یدر تمام  مسلمان  نز  یبرا  ییکوین  ی و اسوه  قدوه  علت  نیهم  بود، به الله  رسول  اخالق  به  متخلق

 باشد. یها م ها و مکان زمان

  بده  ! خود را نجات فاطمه
نزد   یخاص  و منزلت  گاهیاز جا لزهرا  ی شد، فاطمه  اشاره  قبل  در صفحات  طور که  همان

 . داشت  یجا امبر یپ  و درون  در قلب لفاطمه  برخوردار بود و محّبت الله  رسول

د یفرما یم  اشاره  نکته  نیا  به امبر یپ  باز هم  ژهیو  گاهیو جا  محّبت  نیبا وجود ا  نکهیا  مهم  ی اما نکته

  بلکه ببندد،  دل  یشاوندیخو  ارتباطات  به  ید کسیکند و نبا  تالش  یهر کس دیبا  آخرت  یسرا  یبرا  که

 . است  صالحه  و اعمال  مانی، ا زاد و توشه

 بلند شد و فرمود: امبر یپ  یروز

  من  که چرا دهید)؛  نجات  جهّنم  را بخرید (و از آتش  خویش یها ! نفس قریش  جماعت یا«

 . دهم  شما نزد پروردگار انجام یبرا یکار  هیچ  توانم ینم

 . دهم  نجات یاله  شما را از عذاب  توانم یمن  کنید) چراکه  عمل  ! (خودتان عبد مناف  فرزندان یا

 .٣١٥  ، ص٨  : ج و کنز العمال ٤٠  ، ص٢ : جیحیلة األولیاء، اصبهان -١
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!  شما باز دارم خدا را از  از عذاب یچیز  توانم ینم  ! من عبدالمطلب  فرزندان  صفیه یو ا  عباس یا

 دهید!  انجام  صالحه  اعمال  خودتان  پس

  توانم ینم یکار  ) هیچ (اما در مورد قیامت  کن  ، طلبیخواه یم  را از مالم  ! آنچه دخترم  فاطمه یا

 48.)١(!» ده  را نجات خود  ، پس دهم  انجام  برایت

  به  باشد و محض  داشته  گوش  ی زهیآو را   اکرم  و هشدار رسول  گفته  نیا  شهید همیبا  مسلمان  پس

از  ازین یخود را ب  است  نیو حس  یعل  ّبانا از ُمحیو   کس  فالن  ی خانواده ا ازیو   از سادات  نکهیخاطر ا

  را مستحق  شیخو  صالحه  اعمال  انجام د بایبا  ند، بلکهیننش  آنان  تیو حما  انتظار کمك  نداند و به  عمل

 د.یبنما امبر یپ  شفاعت

 الله  رسول یزندگ یروزها  و آخرین لفاطمه
و در حد   ساده  حج  كی  نه  گرفتند؛ البته الله تیب  حج  به  میتصم  آخر عمر مبارك  در سال امبر یپ

 .)٢(... آموخت  یاسالم  امت  ها را به درس  نیآخر  ار بود کهیس  یا مدرسه  ، بلکه ضهیفر  كی  یادا

 -  یرزم  مهم  تیمأمور  كی  یرا برا   یعل  ) حضرت یهجر  (دهم  سال  نیهم  در رمضان امبر یپ

  خالد بن  ز حضرتیتر ن شینمود. (پ  ، اعزام منی  نیسرزم  به  نظام  صد سوارهیس  یفرمانده  و به  یغیتبل

 دند.یگرو  اسالم  به  یادیز  و عده  گرفت  انجام  تیبا موفق  تی. مأمور)٣(بود  شده  آنجا اعزام  به  دیول

 فرستاد. امبر یپ  یکار خود را برا  گزارش  یا نامه  یط  منیاز    یعل  حضرت

ه  ، خود را به حج  مراسم  انجام  یبرا  امر فرمود که   یعل  به  در پاسخ خدا   رسول
ّ
برساند، و   مک

 . بازگشت   یعل  یسو  به  امیپ  نیبا ا  كیپ

ها  هودج  شدند. آنها به  ) همراه امبریپ )، (با سفر (حجةالوداع  نیز در این امبر یپ  همسران  ی همه

 امبر یدستور پ  را به  حج  مناسك  یسفر عباد  نیبود و در ا  ز با آنانین لزهرا  ی سوار بودند، فاطمه

 د و در آنجایرس  مکه  به  حج  امی، در ا تیاز مأمور  ماه  سه  گذشت از  ز پسین   یعل  داد. حضرت  انجام

 .)٤(کرد  زهرا را مالقات  ی فاطمه  همسرش

 اند. کرده  را روایت  نیز آن  ، احمد و بیهقی ، ترمذی ، نسائی ، مسلم بخاری -١

ه  به  از مدینه  ، سفر سوم» رحمت  با نبی  همگام«و » حجةالوداع«داستان   سیره  های : کتاب ر.ك -٢
ّ
 . ، اثر نگارنده مک

 . اثر دیگر نگارنده»  سنت  لغدیر و ما اه  حدیث«شود به   رجوع  زمینه  بیشتر در این  اطالع  برای -٣

 .١٠٨٢-١٠٨٧  ، ص٣  : ج المغازی -٤

                                                 



 ٤٩  زهراء از ازدواج تا وفات ی بخش سوم: فاطمه

  یضیروز بر مر  شد، روز به  ضیمر  کم کم امبر یپ»  حجة الوداع«از سفر   از بازگشت  پس

 . گشت یم  افزوده   حضرت آن

  و همچون  گشت یم الله  گرداگرد رسول  ، همانند پروانه امبریپ  دلسوز و ُمحب  ی اطمهف

 کرد. یم  یقرار ی، ب شدن  خاموش  در حال  بر گرد شمع  که  یا پروانه

 د:یفرما یم ل قهیصد  ی شهیعا  مادر مؤمنان

  که  گفت  یزیاو چ  صدا زد، در گوش را  بود، فاطمه  ضیدر بستر مر امبر یپ  از روزها که  یکیدر 

  فاطمه ، او گفت  در گوش  یزیچ  را صدا زد و باز هم  فاطمه  دوباره  یلحظات از  افتاد. پس  هیگر  به  فاطمه

 د.یخند

 د:یگو  شهیعا

 . بودم  دهیرا ند  با اندوه  همراه  یهمانند امروز، شاد

 : دمیپرس  از فاطمه  پس

 »؟! واداشت  و گریه  خنده  تو را به یچیز  بگو چه  من  ! به طمهفا یا«

 : گفت  فاطمه

 .»هستند  زنده  ایشان ی، تا وقت کنم ینم  را فاش اسرار پیامبر   من«

داد:   ، جواب ا شدمیرا جو  اش خنده و  هیگر  انیجر  از فاطمه  دوباره الله   رسول  از وفات  اما پس

 فرمود:  من  به امبر یپ

فکر   ، و من کار آمده  این یدو بار برا  آمد، اما امسال یم  نزدم  دور قرآن یبار برا  یك  جبرئیل  هر ساله«

 .»کردم  گریه  علت  همین  . به ستا  نزدیك  اجلم  کنم یم

 فرمود: امبر یپ  سپس

  علت  همین  . به پیوست یخواه  من  به  بود که یخواه  بیتم  فرد از اهل  ! تو اولین فاطمه یا«

  . )١(»خندیدم

  محبوب یبابا  فراق 
بودند.   نور شده یب  و ماه  ستارگان ، ستیگر یم  د در آنیخورش  که  ید، روزیفرا رس  روز وداع  باألخره

 کردند. یم   یشاد  انیاما آسمان  سرگردان  انینیزم

 .١٢٦  ، ص٢  النبالء: ج  اند. سیر اعالم کرده  را روایت  آن  و مسلم  بخاری -١
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،  نیالعالم  رب  ، محبوب نیا و مرسلیساالر انب  ، قافله کائناتسرور   روح  منتظر باال آمدن  ! همه یآر

و   شهیستند؛ عایگر یم  خبر! آنان یب  انیاز عرش  انیسو، فرش  بودند. اما از آن   یمحمد مصطف  حضرت

  بود، جان ل  شهیعا  در دامان  سر مبارکش  که  یدر حال ر امبیکردند، و پ یم  یقرار یب بفاطمه

 . گذاشت  یجا  را به  زانشیعز  یکرد و تمام  میتسل  نیآفر  جان  به

 . گذاشت  و اندوه  را در حزن  اش دلباخته و  عاشق  و هزاران ب و فاطمه  شهیو عا  رفت امبر یپ

  در دست  دستش  شهیهم  که  یا فاطمه کند؟!  را درك  و عاشق  جوان  ی فاطمه  تواند حال یم  یکس  چه

از  گری، د ستین  یگر خبریشد. د یبلند م  استقبالش  یبابا برا  شهیهم  که  یا بود. فاطمه الله  رسول

 دردناك ستین  یخبر  محبوبش  یبابا  یها نوازش
ً
 . است  و جانکاه  ، واقعا

مادر و   وفات  د، همچونبو  دهیکش  یرا در زندگ  یفراوان  یها ها و رنج یزهرا سخت  ی هر چند فاطمه

 بود.  ز و محبوبشیپدر عز  تر، رحلت جانگدازتر و دردناك  از همه بابا و... اما  شدن  ی، زخم خواهرانش

 : گفت یم  علت  نیهم  به
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شد و  یم  تاریك  همیشه یبرا  ریخت یاگر بر روزها م  سرازیر شد که  من  بر قلب یو دردهای  مصیبت

 داد.  یم  را از دست  نورش

 در طول باشد؟  کرده  را استشمام پیامبر   پاك  خاك  که یکس  حال  است  چگونه
ً
از   گاه عمر هیچ  قطعا

 نخواهد کرد!  گرانبها نیز استفاده یها يخوشبوی

 : گفت یکرد و م یم  هیگر ل فاطمه

 .یشتافت  برین  فردوس یسو  و به یگفت  را لبیك  پروردگارت  ! دعوت پدر عزیزم یا

  أنس  به ل کردند، فاطمه یم  دفن لقهیصد  شهیعا  ی را در حجره الله   رسول  که  یهنگام

 : گفت الله   رسول  خادم

  خاك  الله رسول  مبارك  بر بدن  دهید که یم  خود اجازه  آید و بهیم  دلتان  ! چگونه أنس یا«

  .)١(»بریزید؟!

  را در حال لفاطمه  یکس  شانیا  از وفات  پس الله  رسول  یدور  فراوان  و اندوه  خاطر حزن  به

 نکرد.  مشاهده  دنیخند

 الجنائز.  ، کتاب ماجه  و ابن  المغازی  ، کتاب بخاری -١
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ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�مۡ  ۡ�َۡومَ ٱ﴿ ی هیآ  در روز عرفه  که  یهنگام
َ
شد،   نازل ]٣ة: مائدال[ ﴾...أ

 افتاد و فرمود:  هیگر  به عمر   حضرت
 انّلقصانإ  بعد االكمال  ليس«

ِّ
 » ال

 باشد. ینم  آن  دنبال  به یچیز  و اتمام  غیر از نقصان یچیز  شدن  از کامل  پس

شما   دیگر در میان  شاید سال«بود:   فرموده  د کهیشیاند یم  پدرش  سخنان  به  ز در شبین ل فاطمه

ت  نیهم  به » نباشم
ّ
الله  رسول  آیا به«د: یپرس یاز خود م  شب  برود، او در طول  خواب  توانست ینم  عل

 ....» است  شده  نزدیك  رحلت  کند وقت یم  احساس  ؟ یا اینکه او از دنیاست  انتقال  وقت  که  شده یوح

 ؟ یچرا ناراحت : کرد، گفت  را درك ل فاطمه  تیوضع   یعل  حضرت  یوقت

  آخرین  امسال  شود که یم  برداشت  گونه این  پدرم  ، از سخنان کنم یم یدلتنگ  احساس«:  گفت  فاطمه

 .»اوست  حیات  سال

قضا و قدر   بدون یچیز  هیچ و  است  خوب  حالش الحمدلله، پیامبر «:  گفت   یعل  حضرت

 .»گیرد ینم  صورت یاله

شد   ضیمر امبر یپ  کم ، کم االول عیرب  بود تا ماه  خوب امبر یپ  ، حال از سفر حج  از بازگشت  پس

 داد. یقرار م  امام  عنوان  را به  ابوبکر  جماعت نماز  یبرا  که  یتا حد

 بعد از پیامبر  ل فاطمه
  بدون  یا شد، مرحله  زهرا شروع  ی فاطمه  یاز زندگان  یدیجد  ی مرحله الله  رسول  از رحلت  پس

قاتید  که  یا . مرحله ز و مهربانیحضور و وجود پدر عز
ّ
  طور کامل  به  در آن  یویو دن  یماد  گر تعل

  بود. پس  امبرشیپروردگار و پ  یسو  به  و هجرت  کوچ  یبرا  یآمادگ  فقط  که  یا بود. مرحله  شده  منقطع

قاتشیاز دن  دل ل  فاطمه
ّ
ند، تمام  طور کامل  به  ا و متعل

َ
پروردگار و   یرضا  به  دنیفکر و ذکر او رس  ک

 بود.  زشیعز  یبابا  یلقا

ابوبکر   یعنی،  پدرش  یو وزرا  نیمعاون از  یکی  یریگ یو رأ  و مشورت ااز شور  شد پس  متوجه  یوقت

در  امبر یپ  دانست یبهتر م  او از هر کس  شد؛ چراکه  ، خوشحال شده  انتخاب  ینیجانش  به   قیصد

فرستاد،  ینمازها نم  امامت  یرا برا   قیابوبکر صد ، یو اتفاق  لیدل  ، بدون آخر عمر مبارك  یروزها

 . داشت  شانیا  و خالفت  ینیجانش  طرف  به  یا اشاره  بلکه

  مشاهده   اکرم  رسول  از وفات  پس لفاطمه  به  یحرمت یب  همچون  یمسائل  خیاز توار  یدر بعض

 اشتباه  شود که یم
ً
 . است  واقع  و خالف  کامال
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  نیا  آنان  یدانستند، همگ یم امبر یرا نزد پ ل  فاطمه  و منزلت  گاهیجا  یخوب  به  صحابه  یتمام

  است  ممکن  چگونه»  امبر استیپ  آزردن  همچون  فاطمه  کردن  تیاذ«بودند که   دهیشنرا   ثیحد

  یادب یب  گونه نیا الله  رسول  از وفات  روز پس  كی  هم  آن امبر یپ  بر کف  و جان  مخلص  شاگردان

  ی افسانه  كی  شتر بهیب  نیا ایبکشند. آ  آتش  را به  کنند و خانه  جمع  زمیه ل فاطمه  ی کنند و جلو خانه

 در مورد آن  ؟! (در بخش ستین  هیشب  یاسیس
ً
 .شاءالله) نکرد. إ  میخواه  بحث  آخر مفصال

 ب ابوبکر و فاطمه
  زهراء و حضرت  ی فاطمه  حضرت  ی شود، رابطه یم  مشاهده  خیاز توار  یدر بعض  آنچه  بر خالف

در مورد  امبر یپ  یها هیتوص  علت  به ابوبکر   بود. حضرت  كیو نزد  ار خوبیبس ابوبکر 

  و اهل ل فاطمه  و احترام  ز در مورد اکرامین  مسلمانان  و به  داشت یم  ار دوستی، او را بسل فاطمه

 . است  یاسالم  اتیاز ضرور  نبّوت  خاندان  احترام  نمود، که یم  سفارش  تیب

 د:یگو یم :  یشعب  امام

،  ورود خواست  ی و اجازه  او آمده  ادتیع  یبرا  شد، ابوبکر  ضیمر ل فاطمه  که  یهنگام

 خواهد. یورود می  اجازه  در است  : ابوبکر پشت گفت ل فاطمه  به   یعل  حضرت

 ؟! دهم  او اجازه  به یدار  دوست آیا:  بود) گفت  و فرمانبردار شوهرش  مؤمن  زن  ی نمونه  (که  فاطمه

 . بلهداد:   جواب   یعل

:  آورد و گفت  دست  او را به  تیرضا تا  شده  داخل   قیابوبکر صد دارد.  اجازه  پس:  گفت  فاطمه

پروردگار و  یرضا  خاطر کسب  مگر به  را رها نکردم  ام طائفه و  ، ثروت و کاشانه  پروردگار خانه  سوگند به

 . بیت  شما اهل یخوشنود  و کسب  پیامبرش

 شد.  یراض  کرد، تا ابوبکر  یو خوشنود  تیرضا  ز اعالمین ل فاطمه  پس

در  ل  فاطمه  مقام  یبر بلند  لیدل  کند که یم  اشاره  یا نکته  به  واقعه  نیا  در کنار نقل  یذهب  امام

  اجازه  بدون  داد که  صیرا تشخ  نکته  نیا  یخوب  به ل : فاطمه نکهیا  باشد و آن یم  و ادب  علم  کسب

  یشرع  اصل  نیا  تیخاطر رعا  به گرفتنش  اجازه  (پس .)١(دهد  راه  منزل  را به  یتواند کس ینم  شوهرش

 ).  قیبا ابوبکر صد  و عداوت  نهیخاطر ک  به  بود، نه

رات -١
ّ

 .١٢١  ، ص٢  النبالء: ج  و سیر أعالم ٢٢٤  بالجنة: ص  نساء مبش
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 یآمدند، ابوبکر فرمود: ا لفاطمه  ادتیع  به  با هم بابوبکر و عمر  مالقات  نیکنند در ا  نقل

باشند و تو در نزد  یم  خودم  تر از خویشان یعزیزتر و گرام  نزد من پیامبر   خدا! خویشان  زیز رسولع

 . )١(یهست  عایشه  تر از دخترم یگرام  من

  است  نزدیك  کوچ ی هنگامه
 امبر یپ  به  که  تیب  فرد از اهل  نیاول  بود که  دهیشن  زشیزهراء از پدر عز  ی فاطمه  که  ییاز آنجا

   یمرتض  ی، عل قدرش شوهر گران  به  ی. روز گرفت یم  یسفر آمادگ  نیا  یبرا  شود، اوست یم  ملحق

 ی، تو را وصیت است  نزدیك  پدرم یسو  به  کوچ ی هنگامه  کنم یم  ! احساس عزیزم یپسر عمو:  گفت

 . کنم یم

 بگو! یدار  دوست  آنچهو فرمود:   نشست  در مقابلش   یعل  حضرت

 . ام داده  انجام یکار  میلت  خالف  و نه  ام گفته  دروغ  ، نه ام تو آمده ی خانه  به یاز وقت:  گفت  فاطمه

  بسیار دردناك  از تو برایم ی! جداییپرهیزگارتر  و از من یتو بسیار خداشناسداد:   جواب   یعل

  بزرگ  مصیبت  و آن الله   رسول  رحلت یاد  مرا بهخدا سوگند   . به را گرفت  جلو مرگ  توان ی، اما نم است

 .یانداخت

  و سر و صورت  یشانیرا بر پ  دستش   یعل  سر دادند. حضرت  هیهر دو گر  لحظه  نیدر ا

 . ام آماده یخدمتگزار یوجود برا  با تمام  بفرما! که یدار  که ی: هر دستور و گفت  گذاشته لفاطمه
 فرمود: ل فاطمه

مامه«ام  با خواهر زاده  من  بعد از مرگ  اینکه  من  وصّیت
ُ
  نسبت یکس او از هر  که ؛ چرا کن  ازدواج»  ا

  بسپار، آن  خاك  و به  کن  ، کفن بده  غسل  مرا شبانه  . دیگر اینکه بهتر است  فرزندانم  و مراقبت  تربیت  به

 ند.مرا نبین  ، تا نامحرمان است  ها در خواب چشم  که  هنگام

  اسماء بنت«روزها به   بود. در همان  حساس و  قیار دقیبس  در مورد حجاب ل فاطمه  حضرت

 دوست:  ) گفت  قیابوبکر صد  (همسر حضرت»  سیعم
ً
اندازند  یا پارچه  زن  بر بدن  که  ندارم  اصال

 باشد.  نمایان  از زیر آن  بدنش  که

  چند شاخه  سپس . ام دیده  در حبشه  داد که  خواهم  تو نشان  به ی! چیز نباش  ناراحت:  گفت» اسماء«

  تابوت  هیشب  یزید و چیکش  بر آن  یا پارچه  سپس نمود،  وصل  هم  کرد و به  ، آنها را خم خرما آورده

 کرد.  درست

 .١٠٧  زهراء، نصیرپور: ص  فاطمه  زندگانی -١
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  در آن  جسد مرد یا زن  است  بسیار خوب شد و فرمود:  خوشحال  آن  دنیاز د ل فاطمه  حضرت

 پس ینم  معلوم
ً
 .)١(نباشد  مشخص  مردان یبرا  بگذارید تا بدنم  این ، مرا در دادن  از غسل  شود. حتما

 ل  فاطمه  یا لحظه   یعل و  نیو حس  ، حسن افتی یم  روز شدت  روز به ل  فاطمه  یماریب
از   پس  ماه  شش  د، درستیرس) فرا  یهجر  ازدهمی(  رمضان  سوم  شنبه سه  نکهیگذاشتند. تا ا یرا تنها نم

  کردند. حضرت  آماده  فرمود تا آب )٣(»اسماء«ا ی )٢(» یسلم«به   فاطمه   اکرم  رسول  رحلت

»  یسلم«به   د سپسینو پوش  یها . لباس شست  یخوب  خود را به  کرد و بدن  یکامل  غسل ل فاطمه

  صورت  د؛ (و بهیدراز کش  قبله  رو به  گاه آن بگستراند،  حجره  را در وسط  تا رختخوابش  (اسما) گفت

مرا   یکس  ام کرده  زهی، خود را پاک شوم یم  روح  قبض  اکنون  من : ر سر نهاد و گفتیها را ز ) دست سّنت

 . )٤(نکند  برهنه

را   مادرشان  شدند و سراغ  وارد خانه بنیو حس  حسن لزهراء  ی فاطمه  از پرواز روح  پس

از   ! مادرتان عزیزانم:  گفت  آنان  اسماء (سلما) به!  نیست  مادرمان  استراحت  وقت  اکنونگرفتند و گفتند: 

 . دنیا رفت

خبر   یز مادر با خبر کنند. وقتیانگ غم  را از مرگ  مسجد شتافتند تا پدرشان  جانب  زهراء به  فرزندان

ت د ازیرس  یعل  راء بهزه  وفات
ّ

  من  بخش یدختر پیامبر! تو تسل یاشد و فرمود:   تاب یب  و اندوه  غم  شد

 . جویم  تسلیت  ، بعد از تو از کهیبود

  ی خانه  یسو  به  فوج  فوج  د. مردمیچیپ  نهیدر مد  سرعت  به الله   ادگار رسولی  خبر رحلت

  ی ستند، منتظر بودند تا جنازهیگر یم  شدت  به   نیو حس  و حسن  یعل  دنیآمدند، با د لفاطمه

  تأخیر افتاده  به  جنازه  تشییع  برگردید! چون  هایتان خانه  : به کنند، اما ابوذر آمد و گفت  عییزهراء را تش

 . است

 رد.یگ  انجام  شب  در دل  حضور مردم  بدون  جنازه  عییتش  بود که  خود فاطمه  یایاز وصا  یکی  نیا

)، (همسر ابوبکر  سیعم  و اسماء بنت  یعل  ، حضرتل آنحضرت  تیوص  طبق

بر او نماز   عباس  و حضرت  یعل  حضرت  کردند. سپس  دادند و کفن  را غسل ل فاطمه

 .٤٣  ، ص٢  حلیة األولیاء: ج -١

 بودند...  او را آزاد کرده  بود که کنیز پیامبر   سلما همسر ابو رافع -٢

 أسماء.  و در بعضی  ذکر شده  سلمی  از تواریخ  در بعضی  چون -٣

و ذخائر  ٤٣  ، ص٢  و حلیة األولیاء: ج ١٦٣  ، ص٦  احمد: ج  ند امامو مس ١١٠  زهراء، نصیرپور: ص  فاطمه  زندگانی -٤

 و... ٥٩٠  ، ص٥  : ج و أسد الغابة ٤٣  ص یالعقب
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و ،  نی، حس ، حسن ، عباس یعل  حضرت  فقط  جنازه  عییبردند. در تش  عیبق  او را به  گزاردند. و شبانه

 حضور داشتند. فضل

 را در قبر گذاشتند. ل فاطمه  ، جسد مبارك  و فضل  ، عّباس یعل  حضرت  سپس

 فرمود:   یعل  حضرت  یسپار و خاك  نیتدف  از مراسم  پس
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ناچیز و   چیز جز مرگ . و هر است یو جدای  فراق  را عاقبت  و رفیق  هر دو دوست  پیوند و اجتماع

  هیچ  که  است  بر آن  ، دلیل دهم یم  از دست الله   از رسول  را پس  فاطمه  من  . اینکه است  اندك

 ماند. یجاوید نم یایدوست

فرمود و در   رحلت  یهجر ١١  سال  رمضان  در سوم  یسالگ ٢٩  در سن ل فاطمه  حضرت

 ، و از است  حرام  یپرست و مرده  یقبرپرست  در اسالم  نکهیخاطر ا  اما به شد.  سپرده  خاك  به  عیبق  قبرستان

  نداد که  و اجازه  بر قبر نساخت  یزیچ زین   یعل  ، حضرت شده  یبر مزارها نه  یو بناساز  یکار سنگ

 رد.یقرار گ  خدا و رسول  دشمنان و  مشرکان  یمأوا  قبر فاطمه

  یگیدر همسا  خودش  ی در حجره ل فاطمه  حضرت  باوراند که  نیبر ا  از موّرخان  یبعض

 . )٢(است  شده  دفن امبریپ

رات -١
ّ

 .٢٢٦  بالجنة: ص  نساء مبش

 .١١٤-١١٨  زهراء، نصیرپور، ص  فاطمه  زندگانی -٢

                                                 





 
 
 

 :چهارم  بخش
   هایش یو ویژگ  مناقب  فضایل لزهراء ی فاطمه

  ل فاطمه  حضرت  یاسام
  پدر و مادر به  یکین  نیاول  نیا ، است  نیوالد  و فرهنگ  از ادب  ی، نشان کو بر فرزند گذاشتنین  نام

  تیو خالء شخص  یروح  در شکست  مهم  یعامل  حیو قب  مستهجن  یاسام  باشد. در عوض یفرزند م

را   نام  باشد صاحب  و مستهجن  سبك  خوانند و اگر نامش یم  نامش  را به  انسان  را هموارهی، ز فرزند است

 شمارند.  یم  سبك

  ها خوانده نام  با همین  را نیکو برگزینید، زیرا روز قیامت  تانیها نام«فرمود:    یامبر گرامیپ

و   مردان  یاسالم  دور از فرهنگ  و به  حیقب  یاسام  بود که  نیز بر این خدا   رسول  روش ».شوید یم

  .)١(ها را داشتند نام  نیبهتر  شیها و نوه  ، فرزندان ها را داشت نام  نیداد. او خود بهتر یم رییشهرها را تغ

بر   لیدل  ها و القاب نام  آن  ی همه  که  داشت  گر شهرتید  یها و صفات نام  به ل فاطمه  حضرت

 : میکن یم  آنها اشاره  به  و استفاده  اطالع  جهت  او دارد که  یعال  و مقام  دهیپسند  صفات

م«از مصدر   فاطمه : فاطمه -١
ْ

ط
َ
و جدا   دنی، بر کردن  قطع  یمعنا  به  عرب  در لغت  . و فطم است»  ف

 . یاز هر بد  شده جدا  یعنی  . و فاطمه است  آمده  شدن

  د. امامیدرخش ید میهمانند خورش  اش ستاد، چهرهیا یم  عبادت  در محراب  که  ی: هنگامزهرا -٢

  آسمان  فرشتگان  یبرا  ستاد نورشیا یم  عبادت  در محراب  که  ی: هنگام است  فرموده : صادق

 .)٢(»دیدرخش یم  نیزم  بر اهل  نور ستارگان  که  گونه د آنیدرخش یم

 .)٣(است  و درخشان  روشن  یمعنا  ازهر به  زهراء مؤنث

  . چون)١(بود  جدا شده  زمانه  ر زنانیاز سا  و شرافتش  مانی، ا و دانش  فضل  واسطه  به : بتول -٣

و مانند او در زهد و   گر قرار دادهید  ر از زنانیغ  یبزرگوار  و  یو برتر  ییبایخداوند او را در ز

 . نداشت وجود  یتقو

 .١٣٢  زهراء، نصیرپور: ص  ی فاطمه  زندگانی -١

 .١٣٢  هراء، نصیرپور: صز  فاطمه  زندگانی -٢

 .٥١  : ص زاده سیدتنا فاطمة الزهراء، عقیل -٣

                                                 



 کند از خود دفاع می لی زهراء فاطمه    ٥٨

 کوکار.ین  شهیو هم  کسانی  گفتار و رفتارش  ار راستگو، آنکهیبس : یقهصد -٤

 . ر و برکتیخ  یو دارا  صاحب : ُمبارکه -٥

 . یدیو پل  یزشت  از هر نوع  زهیو پاک  و پاکدامن  با عفت : طاهره -٦

 . است  شده  هیو تزک  پاك : زکّیه -٧

 . است  دهیاو بخش  به  ا و آخرتینپروردگار در د  از آنچه  یخشنود و راض : راضیه -٨

 پروردگار بود.  یو رضا  یمورد خوشنود  که  یکس : مرضیه -٩

 . از پدرش  شیها تیحما ها و یخاطر دلسوز  به امبر یمادر پ :يالنب  مأ -١٠

م -١١
ُ
  مهربان  یمادر  چون  شیپدر خو  یبرا  مادرش  از رحلت  پس ل! فاطمه : مادر پدرشبیهاأ  ا

 و دلسوز بود.

م -١٢
ُ
  .)٢(نیو حس  مادر حسن : َحَسنین  ا

 لزهراء ی فاطمه  فضایل
مختصر   نیدر ا  قلم  نیا  که  است  ار فراوانیبس لزهرا  ی فاطمه  دهیس  حضرت  و مناقب  لیفضا

مه ذکر آنها را ندارد.  توان
ّ
الباسمة الثغور «نام  با  یرا در کتاب  از آنان  یاریبس  یوطیس  نیالد جالل  امام  عال

در   ز ابو عبدالله حاکمین  شانیاز ا  شیپ  نیهمچن . است  کرده  یآور جمع »السیدة فاطمه  مناقب يف

 لفاطمه  حضرت  گاهیجا  از عظمت  نشان  که  داده  کار را انجام  نیا »الصحیحین  علی  المستدرك«
  رسول  ثیو احاد  قرآن  اتیدر پرتو آ  مناقب  نیاز ا  یبعض  به  فقط نجایباشد. اما ما در ا یم  سنت  نزد اهل

 . میکن یم  اشاره الله 

 قرآن  در پرتو آیات لفاطمه
ُ ٱإِ�ََّما يُرِ�ُد ﴿ -١ ۡهَل  لرِّۡجَس ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  �َّ

َ
 ﴾٣٣ ٗ��َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ  ۡ�َۡيتِ ٱأ

 می]. «٣٣[األحزاب:
ً
خواهد پلیدی را از شما اهل بیت (پیغمبر) دور کند و شما  خداوند قطعا

 پاک سازد
ً
  ».را کامال

افتخار   نیباشد. ا یم لزهراء  ی ، فاطمه شده  او نازل  در شأن  مبارکه  ی هیآ  نیا  که  یاز افراد  یکی

و   شك ، طانی، ش شرك  یدیقصد دارد، پل  که  فرموده  پروردگار اعالم  که  هست زیاو ن  حال  شامل  بزرگ

 د.یبزدا  را از آنان  یمعاص

 .٤٣  ص ١١  : ج العرب  . لسان٧١  ، ص١  االثیر: ج  ابن  نهایه -١

 .٥٠-٥٤  : ص زاده ، و سیدتنا فاطمة الزهراء، عقیل١٣٢-١٣٤  زهراء، نصیرپور: ص  ی فاطمه  زندگانی -٢

                                                                                                                                 



 ٥٩  هایش فضایل مناقب و ویژگی لزهراء ی بخش چهارم: فاطمه

 د:یگو ل سلمه  أم

را   و حسین  حسن ، ، فاطمهیعل یا با پارچه  که  را دیدم شد، پیامبر   نازل  آیه  این  که یهنگام«

و آنها را   دور کن  را از آنان  ناهانگ یزشت و یهستند، پلید  من  بیت  پروردگارا! اینها اهل«پوشید و فرمود: 

 پاك
ً
  .)١(»فرما  کامال

 د: یگو   مالك  بن  انس

و   گذشته  فاطمه  بردند، از جلو خانه یم  فینماز فجر تشر  یبرا  که  یهنگام  یمتوال  ماه  شش امبر یپ

ُ ٱإِ�ََّما يُرِ�ُد ﴿ تیب  اهل  یفرمودند: نماز! نماز! ا یم ۡهَل  لرِّۡجَس ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  �َّ
َ
 ۡ�َۡيِت ٱأ

 .)٢( ﴾٣٣ ٗ��َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ 
َعامَ ٱ َوُ�ۡطِعُمونَ ﴿ -٢ ٰ ُحّبِهِ  لطَّ ِسً�ا  ۦَ�َ

َ
ِ ٱُ�ۡطعُِمُ�ۡم لِوَۡجهِ  إِ�ََّما ٨ِمۡسِكيٗنا َوَ�تِيٗما َوأ َّ�  �َ

  .]٩-٨[اإلنسان:  ﴾٩نُرِ�ُد ِمنُ�ۡم َجَزاٗٓء َوَ� ُشُكوًرا 
  ، بدیشان حال  زبان  خدا. (به  داشت  خاطر دوست  و اسیر، به  بینوا و یتیم  ند بهداد یم  و خوراك«

 یو سپاسگزار  ، و از شما پاداش دهیم یم  خدا خوراك  خاطر ذات  گویند:) ما شما را تنها به یم

 .»خواهیم ینم

 بیو عل  فاطمه  را در شأن  آن  نزول  مفسران  که  د استیمج  قرآن  اتیآ  ی ز از جملهین  هیآ  نیا
 دانند. یم

 ، رفت  آنان  ادتیع  به  ارانشیاز   یجمع  همراه  به امبر یمار شدند، پیب  بنیو حس  ند: حسنیگو

و   یعل  گاه  بکنید. آن ینذر  فرزندانتان یشفا یبرا  است  خوب  فرمود: چه  بو فاطمه  یعل  و به

رند. یبگ  روز روزه  ابند، سهیرا باز   شیخو  یسالمت  نیو حس  اگر حسن  نذر کردند که بفاطمه

کردند، اما در   عمل  شینذر خو  به  و فاطمه  یافتند، علیخود را باز   یدو بزرگوار سالمت  آن  که  یهنگام

  جو به  یمقدار  یودهی  از شمعون   یعل  رو حضرت  نی، از ا افطار وجود نداشت  یبرا  یزیچ  خانه

 یتقر  یعنی(  صاع  سه  ی اندازه
ً
نمود و با   جوها را دستاس ل فاطمه  . حضرت گرفت  لو) قرضیک ٩با

افطار   ی آماده  که  یافطار نهاد. هنگام  ی و بر سر سفره  پخت  تازه  نان  افراد خانواده  یتمام  یبرا  صاع  كی

  نیاز مساک  ینیامبر! مسکیپ  خاندان  یدرود خداوند بر شما باد ا و  : سالم برخاست  یسائل  یشدند، ندا

ثار و از خود یدر ا  که  د. آنانیفرما  بینص  یبهشت  ید، خداوند شما را از غذایغذا بده  من  ، به نمیمسلم

 .٦٠٤  ، ص٦  المنثور، ج ، الدّر  المناقب  ، کتاب ترمذی -١

 .٣٣  آیه  کثیر و الدر المنثور در ذیل  تفسیر ابن -٢

                                                 



 کند از خود دفاع می لی زهراء فاطمه    ٦٠

 نانیبودند، سر  جامعه  یالگو  یگذشتگ
ً
  و با شکم  افطار کرده  ثار کردند و خود با آبیرا ا  شیافطار خو  عا

 رفتند.  خواب  به  گرسنه
در   به  یمیتیشد،   نهاده  در سفره  افطارشان  د، نانیفرا رس  شب  گرفتند و چون  ز روزهین  شب  آن  یفردا

و   افطار کرده  ز با آبین  شب  ثار کردند. و آنیا  میتی  خود را به  یغذا  یهمگ  بیترت  همان  آمد و باز به  خانه

 ماندند.  خود گرسنه

  در سفره  آنچه  بار سّوم  یکرد و برا  کمك  یتقاضا  یریافطار، اس  گرفتند و هنگام  روزه  را هم  روز سّوم

 ثار کردند.یر ایاس  آن  بود به
  برد. رسول امبر یرا نزد پ  و آنان  را گرفته  شیدو پسر خو  دست   یعل  حضرت  روز چهارم  صبح

  و به  از جا برخاست  دند. سپسیلرز یم  یمرغکان  چون  یاز گرسنگ  د کهید را  نیو حس  حسن خدا 

  مشغول  عبادت  به  در محراب لزهراء  حضرت  د کهیآمد. د لفاطمه  حضرت  منزل  به  آنان  همراه

 . است  نشسته  یدر گود  و چشمانش  دهیچسب  پشت  به  یو  شکم  یگرسنگ  از شدت  که  یدر حال  است

  فرود آمد و عرض  لیجبرئ  هنگام  آن خاطر شد، در  افسرده خدا   بود. رسول  یتأثرآور  ی ظرهمن

  ی سوره  . سپس است  گفته  تیتو تهن  به  یتیب  اهل  نیچن  داشتن  به  یتعال  یر! خدایرا بگ  هیهد  نیکرد: ا

 .)١(خواند امبر ی(دهر) را بر پ»  انسان«

  پروردگار به  یرضا  خاطر کسب  به  و فاطمه  یهمانند عل  که  ییها انسان  مورد تمامدر   هیآ  نیا  البته

 و  رهبران  یپسر و دخترها  یبرا  است  یکند و درس یم  صدق کنند، یم  خدمت  جامعه  مستمندان

سر   به  یگرسنگو   یخود در سخت ، مستمندان  به  یدگیفقراء و رس  یریخاطر س  به  که  یحکومت  مسئووالن

 شند؟!یاند یم  یو فاطم  یو کنند و علو  عمل  یفاطم و  یما همانند عل  ا مسئووالنیببرند. آ

٣- ﴿ ٓ ا ۡ�َطۡيَ�َٰك  إِ�َّ
َ
ۡ�َ�ُ ٱإِنَّ َشانَِئَك ُهَو  ٢ ۡ�َرۡ ٱفََصّلِ لَِرّ�َِك وَ  ١ ۡلَكۡوثَرَ ٱأ

َ
 .الکوثر] [سورة ﴾٣ ۡ�

پروردگار خود  یتنها برا  است  چنین  که  . حال ایم را عطا کرده یفراوانو   نهایتیب یتو خیر و خوب  ما به

 خواهد بود.  و نشان  نامیو ب  خیر و برکت یتوز تو ب کینه  دشمن ، ّشك  . بدون کن یو قربان  نماز بخوان

  مفسران.  است  شده  انیب ل فاطمه  حضرت  و منزلت  در شأن  سوره  كی  ، بلکه هیآ  كی  بار نه  نیا

بود،  امبر یپ  از دشمنان  که»  وائل  بن  عاص«کرد،   فوت امبر یپ پسر»  قاسم«که   یهنگام :ندیگو

محو خواهد شد!   رد، نامشیبم  که  نیهم  ؛ چراکه است  نسل  و بدون» ابتر« ید! او مردی: او را بگذار گفت

و  خواهد شد  تنها پسر وارث  کردند که یتصّور م  گونه نیا  تیجاهل  مردم ندارد).  یفرزند پسر  (چون

 و... ٢٩٩  ، ص٦  و الدر المنثور: ج ٢٩٦  ، ص واحدی  النزول  . اسباب١٢٤  زهراء، نصیرپور، ص  فاطمه  زندگانی -١
                                                 



 ٦١  هایش فضایل مناقب و ویژگی لزهراء ی بخش چهارم: فاطمه

 کردند، محمد  یفکر م  آنان  علت  نیهم  دانستند، به یخود نم  آوردند و از نسل یشمار نم  را به  دختران

 . است  نسل  پسر ندارد، بدون  ز چونین

  ی سوره  آزردند، خداوند مّنان یرا م امبر یپ  دل  که  و دشمنان  مشرکان  یها ییگو اوهی  نیا  به  در پاسخ

  امتیق  امیند و تا قیاو  عاشق  یهمگ  دارد که را  یمیعظ  امت امبر یفرمود ، پ  نازل  را بر رسولش» کوثر«

کند،  یم  ییرایپذ را  عاشقان  بر سر آن  کوثر را دارد که  حوض امبر یکرد، پ خواهند  را ورد زبان  نامش

 ... امبر یپ

از   پس  ! که خدا و رسول  دشمنان  یا دییشما  ، بلکه ستین  نسل  و بدون  دهیبر  ابتر و دم امبر یپ

  کارتان  ز بهین  و اوالدتان  ییو دارا  ثروت  د کهیید شد. شمایمحو خواه  خیتار  ی از صفحه  نامتان  هالکت

 .)١(گرید  مشرکان و  کافران  و عبرت  نینفر  یماند مگر برا یاز شما نم  یند، و نامیآ ینم

، امبر یپ  روانیپ  یادیو ز  ، کثرت آخرت ا ویر در دنیر کثی، خ نهر کوثر در بهشت  ، کوثر را به مفسران

  را قرآنیز ندارد،  یمنافات  و با هم  است  درست  یمعان  نیا  ی اند. هر چند همه کرده ریو... تفس  شفاعت

  فاطمه  از فرزندان خدا   رسول  نسل  یادتیز  ز کوثر را بهین  یگروه، اما  است  یمختلف  یمعان  یدارا

  است امبر یپ  دشمن ، نیا  عوض ند. و دریایشمار ن  به  که  یفراوان  تیاند، جمع ر کردهیتفس لزهراء

  انیب امبر یپ  دشمن  ندگانیآ  خداوند از نسل  که  است  یخبر  نیا . و است  و فاقد نسل  دهیبر دم  که

 فرمود.

اد یاز او، ز  تنها دختر بازمانده لزهراء  ی از فاطمه امبر یپ  فرزندان  چگونه  که  ستید نگریبا

  امبریپ  به  نسبشان  اسالم  در جهان  امروزه  که  یکسان  یعنی  تعداد سادات  که  یا گونه  اند به گشته

  هم  ؟! آن است  مانده  یبر جا  انبوه  ینسل  گونه نیبد  کس  چیا از هی. و آ است  اد و افزونیز  رسد، بس یم

  موّرخان  یتمام  یگواه  به  که  است  یدر حال  نیشوند! و ا یشتر میخداوند ب  لطف  به  هر لحظه  که  ینسل

تنها   ، بلکه پا نگرفت  ینسل  نماندند و از آنان  آنها زنده  و فرزندان خدا   رسول  از فرزندان  كی  چیه

  او فرزندانش  یو از پ  ستیز ، هر چند کوتاه  یمدت خدا   از رسول  پس  بود که لزهراء  ی فاطمه

  وجود برکت  خداوند به  که  یریکث  نسل  است  نیو ا ،اد شدندیز الله  رسول  ادگارانیو   بازماندگان

  .)٢(فرمود  تیعنا خدا   رسول  به ل فاطمه

 د:یگو یکوثر م  ی ر سورهیدر تفس  یفخر راز  ر، امامیالتفس  خیش

 کوثر.  سوره ٣  صفوة التفاسیر، ج -١

 .١٢٠  زهراء، نصیرپور، ص  فاطمه  زندگانی -٢
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فرزند را بر   نداشتن  شد که  نازل یکسان  در پاسخ  سوره  این  ؛ چه است اوالد پیامبر  یمعنا  کوثر به«

  در طول  کند که یعطا م ینسل پیامبر   خداوند به  که  است  کوثر این یگرفتند. معنا  عیب   حضرت آن

ُپر   آنان از  جهان  شدند، باز هم  کشته  که پیامبر   بیت  بسیار از اهل  ماند. بنگر چه خواهد یباق  زمان

میه یاز بن یکس یول  است
ُ
، »باقر«چون  یبزرگ یو علما  اندیشوران  بنگر چه  ، پس نمانده یباق  ا

 .)١(»برخاستند پیامبر   از نسل  آن  و امثال» رضا«و »  کاظم«، » صادق«

 الله   رسول  در پرتو احادیث لفاطمه
  و مناقب  لیفضا  انیب  به »بیت  هلأ  مناقب«  عنوان  را تحت  یباب  مسلمانان  ثیحد  یها کتاب  یتمام

  نیاند و ا داده  اختصاص لزهراء  ی فاطمه  یعنی،  تیب  سرسبد اهل  گل  بخصوص امبر یپ  تیب  اهل

ذکر   به  نجا فقطیباشد. ما در ا یم امبر یپ  تیب  اهل  به  و جماعت  سنت  اهل  ی و عالقه  از محّبت  نشان

 . از خروار است  یا نمونه  مشت  که  میکن یم  بسنده  ثیاحاد  از آن  چند نمونه

  که  ذکر کرده  یموارد فراوان لزهراء  ی دتنا فاطمهیس  لیو فضا  عبدالبّر در مورد مناقب  ابن )١

 د:یگو یدارد. او م ل فاطمه  یو بزرگوار  از فضل  نشان

نماز   و دو رکعت  برده  مسجد تشریف  گشتند به یبرم یو یا از سفر یاز جهاد پیامبر   هرگاه«

 .)٢(»رفتند یم  همسرانشان نزد  و بعد از آن  رفته  فاطمه  دیدن  به  گزاردند، سپس یم

در   طعام  پروردگار او را با کثرت  نکهیا دارا بود لزهراء  ی فاطمه  که  یمبارک  لیگر فضایاز د )٢

 بود.  نفسش  یو پاک  و سخاوت  صداقت  ی جهینت  نیکرد و ا یم  اکرام  منزلش

  فرستاد. حضرت  شیبرا  گوشت  یو مقدار  نان  دو قرص  گانیاز همسا  یکی  کنند که  تیروا

  یبرا امبر یپ  دنبال  را به  و پسرش  ندهرا پوشا  آن  یو رو  قرار داده  یرا در ظرف  و گوشت  نان ل فاطمه

غذا را   ی سفره ل  فاطمه  آوردند و حضرت  فیتشر امبریفرستاد. پ  و گوشت  نان  نیاز ا  خوردن

 د:یکن  گوش ل  را از خود فاطمه  داستان  ی هیکردند. بق  پهن  پدرش  یجلو

  که  و فهمیدم  شدم ، متحیر کردم  را نگاه  آن یوقت،  و گوشت  بود از نان  ، ُپر شده را برداشتم  سر ظرف«

، و  درود فرستادم  و بر رسولش  آوردم یجا  او را به  شکر و سپاس  . پس پروردگار است  از طرف  برکت  این

 . گذاشتم خدا   رسول یغذاها را جلو

 .١٢٤  ، ص٣٢  تفسیر کبیر: ج -١

رات -٢
ّ

 .٢٢٠  بالجنة: ص  نساء مبش
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  این  دخترم«فرمود:  د وآور یجا  کرد، شکر پروردگار را به  نگاه  ظرف  نیز به پیامبر   که یهنگام

 .»؟یرا از کجا آورد  همه

َ ٱإِنَّ ﴿ ، پروردگار است  ! اینها از طرف : بابا جان گفتم   : به﴾٣٧يَۡرُزُق َمن �ََشآُء بَِغۡ�ِ ِحَساٍب  �َّ

 بخشد. یم  حد و حساب یب  را بخواهد رزق  هر کس  خدا یراست
سرور   تو را شبیه  را که یخدا  ! سپاس دخترم«و فرمود:   آورده یجا  را به یخدا  سپاس الله   رسول

  از آن  دیگران  نمود که یم  او عنایت  به یپروردگار رزق ی. وقت است  ) قرار داده (مریم  اسرائیل یبن  زنان

ِۖ ٱِمۡن ِعنِد ﴿ : گفت یم  کردند، در جواب یم  شدند و سؤال یم  متعجب َ ٱإِنَّ  �َّ يَۡرُزُق َمن �ََشآُء  �َّ
 .]٣٧ :[آل عمران ﴾٣٧بَِغۡ�ِ ِحَساٍب 

ر شدند، و یغذا خوردند تا س  از آن  مطهرات  ازواج  یو تمام  نی، حس ، حسن ، فاطمه یعل امبر یپ

پروردگار در   شکل  نینمود. و بد  میتقس  گانیهمسا  نیرا ب  آن  فاطمه  بود. سپس پر از غذا  ظرف  هنوز هم

 .)١(قرار داد  ر فراوانیو خ  برکت  آن

 : يالنب  قال حذیفة   عن )٣

  .)٢(»اجلنِّة   فاطمة سّيدة �ساء أهل ِّأن  فبرش� ٌَملَك  نزل«

 :  گفت گوید: پیامبر    حذیفه

 .»است یبهشت  ، سرور زنان دخترت  فاطمه  داد که  مرا مژده فرود آمد  از آسمان یا فرشته«

سيدة  ت�و�  أن  أما ترض�« لفاطمة:  يالنب  : قال قالت لعائشة  المؤمنین  ّأم  عن )٤
  .)٣(»؟ اجلنة أو �ساء املؤمن�  �ساء أهل

راضی  و یدار  آیا دوست : گفت  فاطمه  به گوید: پیامبر  ل صدیقه ی عایشه  مادر مؤمنان

 ؟!یباش  مؤمن  و یا زنان  بهشت  اگر سرور زنان یشو یم

ط : قالب عباس  عبدالله بن  عن )٥
َ

  هل« : . قال ٍأربعة خطوط  األرض يف  الله  ُرسول  : خ
 . أعلم  رسوله. فقالوا: الله و»هذا؟  ما َتدرون

رات٦٢٨  ، ص٣  . حیاة الصحابة: ج١١١  ، ص٦  البدایة و النهایة: ج -١
ّ

 .٢٢١  بالجنة: ص  . نساء مبش

 ).کننده (تصحیح گوید: این حدیث ضعیف است، و با وجود ضعیف بودن آن، متنش هم درست نیست یم یشیخ آلبان 

رات١٢٣  ، ص٢  النبالء: ج  . سیر اعالم١٥١  ، ص٣  : ج حاکم  مستدرك -٢
ّ

 و... ٢٢٧  بالجنة: ص  . نساء مبش

 ». الفضائل  فی«در   و مسلم» النبّوة  عالمات«در   بخاری -٣
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َ   �ساء أهل  أفضل« : فقال
ْ
  مزاحم  �ّمد، وآسية بنت  خو��، وفاطمة بنت  ة: خد�ة بنتنَّ اجل

 .)١(»عمران   بنت ُومر�م  امرأة فرعون

دانید اینها  یفرمود: آیا م کشید و  زمین یرو  چهار خط گوید: پیامبر  ب عباس  عبدالله بن

 دانند.  یم بهتر  گفتند: خداوند و رسولش  ؟ یاران چیست

  (همسر پیامبر)، فاطمه دختر خویلد  عبارتند از: خدیجه یبهشت  زنان  فرمود: برترین  حضرت  آن

  .†)ی(مادر عیس  دختر عمران  مریم ) و (همسر فرعون  دختر مزاحم  دختر محمد، آسیه
 کان ُما رأیت« : قالت  المؤمنین  عائشة أم  عن ةطلح  عائشة بنت  عن )٦

ً
   أشبه   أحدا

ً
کالما

 برسول
ً
َها و  قام  علیه  ذا دخلتإ   فاطمة، و کانت ْمن الله   وحدیثا

َ
ل بِّ

َ
 بها  َبرحَّ إلیها، فق

 .)٢(»به  تصنع يه  کانت  کذلكو 

 فرمود:  کند که یم  نقل ل صدیقه  عایشه  المومنین  از ام  دختر طلحه  عایشه

  ) شبیه و برخاست  نشست و  رفتن  گوید در راه یدیگر  و گفتار (و در حدیث  را در کالم یأحد«

 ، او را رفت یم  استقبالش  شد و به یبلند م آمد پیامبر  یم  منزل  به ی. وقت جز فاطمه  به  ندیدم پیامبر 

 .»بود  پیامبر چنین  به  نیز نسبت کرد، او یم یآمدگوی  بوسید و خوش یم

أْغَضبَها   ، َ�َمنفاطمة بضعٌة مّ� « : قال الله   رسول أنَّ  مخرمة   المسور بن  عن )٧
 .)٣(»أْغَضَب�

،  است  من  تنی  پاره  فاطمه« فرمود:   حضرت  آن  که کند می  روایت از پیامبر   مخرمه  مسور بن

 ». است  کرده  آورد، مرا خشمگین  خشم  او را به  هر کس

ما  ُ�نصبُ�ما آذاها و ، يُؤذي�فاطمة بضعة م�« : قال الله   رسول  زبیر عن  ابن  عن )٨
 . )٤(»اَنَْصبَها

  کند، مرا ناراحت  ناراحت او را  و آنچه  است  او را بیازارد، مرا آزرده  ، آنچه است  من  تن  پاره  فاطمه

 . است  کرده

 .١٦٠  ، ص٣  : ج حاکم  و مستدرك ٢٩٣  ، ص١  مسند احمد: ج -١

 و... ١٥٤  ، ص٣  : ج حاکم  . مستدرك٢٨٧١  : ح ترمذی - ٥٢١٧  ابو داود: ح -٢

 .٢٠٧١  . احمد: ح١٩٩٨  : ح ماجه  . ابن٣٨٦٩  : ح . ترمذی٢٠٧١  . ابوداود: ح٢٤٤٩  : ح . مسلم٣٧٦٧  : ح بخاری -٣

 . سابق  و منابع ٣١٩  ، ص٢  : ج . ترمذی٥  ، ص٤  . مسند احمد: ج١٥٩  ، ص٣  : ج حاکم  مستدرك -٤
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ۡ�َنآَءنَا ﴿ اآلیة  هذه  لما نزلت« : قال   وقاص يأب  سعد بن  عن )٩
َ
ْ نَۡدُع � َ�َعالَۡوا

ۡ�َنآَءُ�مۡ 
َ
 وفاطمة و  الله   دعا رسول ﴾...َو�

ً
 و حعلّیا

ً
 فقالسنا

ً
  ُهؤالء أهل  َّاللُّهم« : حسینا

 .)١(»بييت

 گوید:  -  مبشرهی  از عشرهیکی    وقاص یاب  سعد بن  حضرت

ۡ�َنآَءُ�مۡ ﴿ مباهلهی  آیه  که یهنگام
َ
ۡ�َنآَءنَا َو�

َ
،  ، فاطمهیعل شد، پیامبر   نازل  ﴾...َ�َعالَۡواْ نَۡدُع �

 هستند.  من  بیت  و فرمود: پروردگارا! اینها اهل  را فرا خوانده  ، حسین حسن

  : قالت لعائشة  المؤمنین أم  عن )١٠

  ، ثم فأدخله يعل  بن  ر أسود، فجاء الحسنشع  من  مرحل مرط  علیهغداة و   يالنب  خرج«

إِ�ََّما يُرِ�ُد ﴿ : قال  ثم  فأدخله يجاء عل  فاطمة فأدخلها ثم  جاءت  ، ثم معه  فدخل  جاء الحسین
ُ ٱ ۡهَل  لرِّۡجَس ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  �َّ

َ
 .)٢(﴾٣٣ ٗ��َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ  ۡ�َۡيتِ ٱأ

 گوید:  ل صدیقهی  عایشه  مادر مؤمنان

بود بر   شده  بافته یاز مو  که  رنگ  سیاه  منقش  شد و گلیم  خارج  از منزل پیامبر   روز صبح  یك«

و   آمد بعد از او فاطمه  حسین  برد، سپس  گلیم  او را زیر آن آمد، پیامبر   حسن  ، ناگهان داشت  دوش

را از  یخواهد پلید یم پروردگار«را پوشاند، و فرمود:   و آنان  کرده  گلیم  آن  داخلرا همگی  ،یعل  سپس

 .»دور کند...  بیت  شما اهل

 :  قالت لعائشة  عن )١١

نا «
ُ
ها فلما رآ الله   مشیة رسول  مشیتها من يفاطمة ما تخف  فأقبلت  عنده - يالنب  زواجأ-ک

، فلما رأ  ها، بکتسارَّ   َّأجلسها، ثم  َّ. ثم»مرحباً بابنيت«:  قال
ً
ها الثانیة،   یبکاًء شدیدا ُحزنها سارَّ

  رسول  علی يألفش  : ما کنت ؟ قالت كسألتها: عّما سارَّ  الله   رسول  ، فلما قام تضحك يذا هفإ

 .  ُهِسرَّ  الله 

 فلمَّ 
ِّ
؛ أما  فنعم  : أما اآلن قالت .يا أخبرتنلم  الحق  من  علیك يبما ل   علیك ُ: عزمت ُ قلت يا توف

ة. و�نَّ  َّلك  القرآن يعارض�  اكن   جرب�ل ِّنأ« :يأخبرن  نهفإ  ولاألمر األ یف يب سارَّ   حین   ه سنة مرَّ
  السلف  نعم �، فإياصرباَهللا و ، فاتِّيق ال قد اقرتبإ  جلاأل  ى، وال أر ت�َمرَّ   العام  به اعرض�

 .٢٩٩٩  : ج . ترمذی٢٤٠٤  : ح ممسل -١

 .١٦٢  ، ص٦  . مسند احمد: ج٣٨٧١  : ح . ترمذی٤٠٣٢  . ابوداود: ح٢٤٢٤  : ح مسلم -٢
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سيدة  ت�و�  أن  يا فاطمة! أال ترض�« : الثانیة قال ينسارَّ  يجزع ی. فلما رأ ُفبکیت .»أنا لك
،  وجعه يف  يُقبض  أنه فأخرب� �فسارَّ «الروایة:  يفو  »؟ اجلنة أو �ساء املؤمن�  النساء أهل

  .)١(»، فضحكت أتبعه  بيته  أهل  ّولأ أ� فأخرب� �سارَّ   ، ثم ُفبكيت

 گوید:  مادر مؤمنان ل عایشه

یکی  پیامبر   رفتن  راه با  رفتنش  راه  که-  فاطمه  بودیم  نشسته  در محضرش پیامبر   ما همسران

نشاند و   او را کنار خویش  ، سپسیآمد ! خوش فرمود: دخترم او را دید پیامبر   که  وارد شد، همین -بود

  مشاهده را  فاطمه یناراحت پیامبر  یسر داد. وقت یشدیدی  گریه  فاطمه  که  گفتچیزی  او  در گوش

  شد. بعد از آن  فاطمه یخوشحال  سبب  فرمود کهچیزی  او  و در گوش  او را نزد خود خوانده  کرد دوباره

  را فاش  رازش  است  در قید حیات پیامبر  یتا وقت : ، گفت را پرسیدم  واقعه  دلیل  از فاطمه  مجلس

مرا   که  اولی  داد: در مرحله  ، جواب روز پرسیدم  آنی  از واقعه پیامبر   تاز رحل  کرد. اما پس  نخواهم

،  است  دوبار آمده  آمد، اما امسال یم  نزدم  دور قرآن یبار برا  یك  هرساله  فرا خواند، فرمود: جبرییل

مرا  یناراحت  شدت پیامبر  ی. اما وقت سر دادم  گریه  علت  همین  . به است  نزدیك  اجلم  کنم یم  احساس

؟ و در یباش  مؤمنین  زنان و یا  بهشت  اهل  سرور زنان یدار  ! آیا دوست فاطمه ی: ا گفت  من  به  دوباره دید

  خوشحال  من  . پسیشو یم  ملحق  من  به  بود که یخواه  بیتم  فرد از اهل  تو اولین: « دیگر آمده  روایت

 .» شدم

 :  ُعَمیر قال  بن  میعج  عن )١٢

:  ؟ قالتالله   رسول  إلی أَحبَّ   کان  الناس ي أ ُلتسأعائشة ف  علی يتَعمَّ    مع ُدخلت«

 .)٢(: زوجها ؟ قالت الرجال  : من فاطمة. فقیل

 ) گوید:  است  از تابعینیکی   ُعمیر (که  بن  ُجمیع

بود؟  یکس  چه پیامبر  نزدفرد   ترین : محبوب کردم  ، از او سؤال رفتیم  نزد عایشه  ام عمه  همراه«

 .»)یمرتض ی(عل  : شوهر فاطمه گفت؟ یکس  چه  مردان  از میان :شد  . گفته : فاطمه گفت  عایشه

 بیو عل  فاطمه  با حضرت ل شهیعا  حضرت  و محّبت  انصاف  ی دهنده  نشان  ثیحد  نیا
 . و پدرش  شهیداد: عا یم  دند؛ جوابیپرس یم ل را از فاطمه  سؤال  نیا  باشد، اگر هم یم

 .١٦٢١  : ح ماجه  . ابن٢٤٥٠  : ح . مسلم٦٢٨٥  : ح بخاری -١

 شیخ آلبانی گفته است که این حدیث ضعیف و منکر است. (تصحیح کننده). ٣٨٧٤  : ح ترمذی -٢
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اند و  نوشته  خیتار  انتکارانیخ  آنچه  خالف دارد، بر  زانیعز  نیا  یمیو صم  كینزد  ی از رابطه  نشان  نیا

 اند. داده گر قراریکدی  را دشمن  آنان

  یبزرگو   در فضل  که  یثیاز احاد  یاریبس  د کهید  می، خواه میباش  داشته  ثیبر احاد  یقیدق  اگر نگاه

دو بزرگوار   نیا  نیباشد. اگر ب یم لقهیصد  ی شهیعا  آن  ی، راو شده  تیروا ل فاطمه  حضرت

را باالتر  ل فاطمه  مقام  را که  ثیاحاد  مجبور بود آن لشهیبود، مگر عا ینم  تیمیو صم  محّبت

د: یفرما یم  یخرسند  با کمالباشد   یفشار و اجبار  تحت  شهیعا  حضرت  نکهیا  کند؟! بدون  برد، نقل یم

  گفتنش  و سخن  در حرکت  را. فاطمه  مگر فاطمه  دمیامبر ندیپ  هیشب  یو راست  را در صداقت  یکس  من«

 شب
ً
  .»بود و... امبر یپ  هیو... کامال

و   فاطمه  یمیو صم  كین  ی رابطه از  یکس  چه  و منافقان  جز کوردالن  است  بیار عجیبس  یراست  به

  اتیاز واقع  جامعه  دهند مردم ینم  اجازه  شیخو  تیموقع  حفظ خاطر  به  ند. پسیب یضرر م ب شهیعا

گاه فلعنة الله خواهد شد.   لیتعط  شود و بازارشان یم  برداشته  شانیو افترا  از دروغ  پرده  شوند؛ چراکه  آ

ین  علی  . والکاذبین  المنافقینو   المشرکینو   الکافر

ی  عن )١٣ أنا « : الحسینو   الحسنفاطمة و و  يلعل  قال  الله  َ رسول  َّ أن« : قال   أرقم  د بنز
 .)١(»ساملهم   ملن ٌ، و سلم حاَر�هم   لَمن ٌحرب

 فرمود: کرد و  نگاه  و حسین  ، حسن ، فاطمهيعل  به گوید: پیامبر   زید پسر ارقم

در  يو آشت  از در صلح با شما  که  کس  و هر آن  باشد، با او در جنگم  با شما در جنگ  که  کس  هر آن

 بود.  و صفا خواهم  نیز با او در صلح  آید، من

 لزهرای  فاطمه یها یویژگ

  سادات  ) در کاروان١

اند،  برخوردار نبوده  از آن  خیتار  از زنان  کدام  چیه  که  است  ییها یژگیو  یدارا لزهرا  ی فاطمه

 باشد. یم  سادات  در کاروان  یهمراه ، ازاتیامت  نیاز ا  یکی

 .  یمحمد مصطف  حضرت پروردگار  و رسول  انیجهان  یبرا  ، رحمت د اوالد آدمیس  پدرش

 .ل یکبر  جهیخد  ، حضرت مسلمان  زن  نی، اول عالم  د زنانیس  مادرش

 .٤٤٢  ، ص٢  . مسند احمد: ج١٤٥  : ح ماجه  . ابن٣٨٧٠  : ح یترمذ -١

 شیخ آلبانی گفته است که این حدیث ضعیف است. (تصحیح کننده) 
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 . الله رسول  دختران  و افضل  همعصرش  د زنانیس  خود فاطمه

 . یبهشت  زناند یس  خود فاطمه

 .  یعل  حضرت خدا و  خدا و رسول  ، محبوب ا و آخرتید در دنیس  همسرش

 . ا و آخرتیدر دن الله  رسول  ییو خوشبو  بهشت  اهل  د جوانانی، س پسرانش

 .  حمزه  ، حضرت ر خدا و رسولشی، ش دانید شهیس  شیعمو

  یریرا دستگ  کرد، مستمندان یم  کمك  گانیهمسا  به  که  ی، کس هاشم  ید بنیس  گرشید  یعمو

 .  عباس  حضرت داد، یم  طعام  گرسنگان  نمود و به یم

 .اریجعفر ط  حضرت  دار مجاهدان پرچم  د واالمقامید و سرور، شهیس  شیپسر عمو

 او  شیدای) پ٢

،  از کفر و شرك  انیجهان  نجات  ی لهیوس ، و نیا و مرسلیانب  امام  وند سرور کائناتیزهرا از پ  ی فاطمه

  ی جهیخد  یعنی،  یثارگریو ا  یو تقو  استقامت  ی ، نمونه جهان  و سرور زنان   یمحمد مصطف  یعنی

ه نیشهر؟! در بلد ام  در کدام ،الله   رسول  ی در کجا؟ در خانه  هم  متولد شد. آن ل یکبر
ّ
  ی ، مک

رمه
ّ
 را دارد؟!از یامت  نیها ا از انسان  كی  ، کدام مک

  از آتش  و منقطع  دهی) ُبر ٣

ه  جنگ  آتش امبر یپ  یوقت
ّ
رمه  ی را در مک

ّ
حجراالسود،   بر سر نصب  اختالف  ی واسطه  به  مک

ت  نیهم  فرمود، به  تیدختر را عنا  نیاو ا  خداوند به روز  در همان  کرده  خاموش
ّ
د، ینام  او را فاطمه  عل

 م و منع  : قطع یعنی  است  مشتق  از فطم  . فاطمه جهّنم  آتشاز   دهیو بر  منقطع  یعنی
ً
ند: یگو ی. مثال

دور و   جهّنم  ز از آتشین  فاطمه  کرد و برید. پس  قطع  فرزندش شیر را از  زن  آن :»يالمرأة الصب  فطمت«

 . است  شده  دهیُبر

  یوح  ) رشد و نمو در َمهَبط٤

 امبریبر پ  نیام  لیجبرئ  در آن  که  رشد کرده  یا در خانه  که  است  نیا لزهرا  ی گر فاطمهیاز دیامت

  ، قلب یوح  نزول  هنگام  وضاتیانوار و ف  شك  بود، و بدون  پاك  یو زشت  یدیپل  هرگونه آورد و از یم  یوح

 . گرفت یز فرا میرا ن  فاطمه  و کوچك  پاك

 



 ٦٩  هایش فضایل مناقب و ویژگی لزهراء ی بخش چهارم: فاطمه

  مسلمان  دختران  نی) اول٥

ر یز  ند. آنانیآ یشمار م  به  مسلمان  دختران  نیاول جزو  گرشید  خواهران  همراه  به لزهرا  ی فاطمه

  از آنان  یدروغ و  کذب  گاه  چیو ه  شده  تیترب  و مادر مسلمان  زن  نیاول  جهیو خد الله   نظر رسول

ت  نیهم  بودند، به  دهینشن
ّ
 آورد.  یرو  اسالم  آغوش  ز بهین  فاطمه امبر یپ  روز بعثت  نیاول  در همان  عل

  مظلوم  و همراز کودکان  ) همراه٦

  سه  یبرا  طالب یاب  در شعب  بود که  ـ نگذشتهالله عنهایرضزهرا ـ   ی از عمر فاطمه  دهه  كیهنوز 

 ، و خود ستینگر یرا م  مظلومان  چشمان  د، اشكیشن یرا م  دهیستمد و  گرسنه  اد کودکانیفر  یاپیپ  سال

  و مظلومان  گرسنگان  او حال  پس د،یچیپ یخود م  به  تیمظلوم  و رنج  یاز درد و گرسنگ  آنان  ز همچونین

  به و امروز  کرده  مشاهده  شیخو  دگانید  را به  خیتار  کاران و ستم  جّباران  کرد، او ظلم یم  درك  یخوب  را به

  مان دهید  رنج  ی را از چهره  تیمظلوم  ی نامه ، غم مییگو  خنس  نکهیا  کند و بدون یم  ما را درك  حال  یخوب

 خواند. یم

  و در رقص  کاخ  داخل  بزرگ  یاستخرها و کنار  یر کولرگازیز  که  ها نبوده و آقازاده  او مانند شاهزادگان

 را بگذراند.  ، تابستان یو مست  یکوبیو پا

کند و   ظلم  بر مردم  ، پدرش شیاهویه یب و  راحت  یزندگ  نمودن  خاطر فراهم  به  نبود که  یاو دختر

  یر گرمایز او در  ! بلکه باشند، نه  راحت  ببرد، تا فرزندانش  تاراج  را به  المال تیب را بمکد و  آنان  خون

  و کوچکش  نینازن  یها دست  زمستان  یسرما و در  ختیر یم  عرق  طالب یاب  در شعب  عربستان  سوزان

 ! ییگرا قتیحق  ، درس استقامت  ثار، درسیا  ، درس یآزادگ  بدهد؛ درس  ما درس  زد، تا به یم  خی

  ) مادر پدرش٧

را تنها   پدرش  یا تنها لحظه  باشد، نه یم مجاهد  دختران  یبرا  یبزرگ  ی نمونه  ، که مجاهده  ی فاطمه

آمد  یم  حساب  به  پدرش  گاه هی، و تک یاصل  بانیپشت  عنوان  ، به زشیمادر عز  از وفات  پس  ، بلکه نگذاشت

و   تیرا حما  پدرش  مهربان  یمادر زدود و مانند یپدر م  را از دل  انیشیو آزار قر  تیها و اذ رنج  که

ت  نیهم  داد، به یم  یو دلدار  کرده  یبانیپشت
ّ
م«  او لقب  به  عل

ُ
 . مادر پدرش  یعنیدادند؛ » أبیها  ا

  اخالص  ی را در کفه  جانش  شهیهم ، داشت الله   رسول  به  که  یدیشد  ی عالقه  سبب  به  فاطمه

 بود.  گذاشته  یمهربان و  امبر عطوفتیاز پ  یپاسدار  یبرا
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رار و ق الله   را بر رسول  واناتیاسالء ح  و انداختن»  طیمع یاب  بن  عقبه«اهانت   تیحکا

 . میکرد  را نقل امبر یاز پ  و دفاع ل فاطمه
حد ن  در جنگ

ُ
حد   خود را به  دوان  دوان  ، فاطمه شده دیشه الله   شد رسول  عیشا  که  یز هنگامیا

ُ
ا

  سرش  د، خونیچک یم  خون  شیبایز  از صورت  که  ی، در حال افتی  نیبر زم  را نقش امبر یرساند و پ

ست یم را  آن  فاطمهآورد و  یم  آب  با عجله   یکرد، عل یم  فوران
ُ

 فاطمهیآمد، نها یبند نم  ، اما خون ش
ً
  تا

 آورد. را بند  کرد و خون  یچیو باندپ  را پانسمان  ، زخم زد و با خاکستر آن  را آتش  یریحص  تکه

  د و اشكیمال یرا م  پدرش  یو پا  دست ، شده  و آزار واقع  تیمورد اذ  د کهید یامبر را میپ  یوقت  فاطمه

 کرد. یدعا م  زشیعز  یبابا  یو برا  ختیر یم

 د کّرار ی، ح ی) همسر عل٨

  خیتار  مردان  نیتر از بزرگ  یکیاو همسر   نکهیا لزهرا  ی فاطمه  ی برجسته  یها یژگیگر ویاز د

  یمعرف الله   خدا و رسول  و محبوب  او را ُمحب امبر یبر، پیخ  فتح در روز  که  ی، کس است  اسالم

  مسلمان  جوانان  را به  درس  نیتر بزرگ   قیصد و ابوبکر الله   رسول  هجرت  در شب  که  یکرد، کس

 خواند.   یموس  یبرا   هارون  ی منزله  خود به  یاو را برا امبر یپ  که  یداد، کس

کند و   ها را سجده بتبار   كی  یبرا  یحت نداد  کرد و اجازه  تیاو را ترب  یاز کودک امبر یپ  که  یکس

 شود.  دچار شرك

 . یاسالم  غزوات  قهرمان ، نیراشد  یخلفا  نیباشد، چهارم یم  مبشره  ی از عشره  که  یکس

شمار   او به  بزرگ  از افتخارات  که بود الله   رسول  از شاگردان  یفرد  نیهمسر چن  ! فاطمه یآر

 د.یآ یم

  در برابر مشکالت  ) استقامت٩

  بود، دوران  شده  نیها عج یو سخت  با مشکالت  تولدش  اول  یروزها  از همان ل فاطمه  یزندگ

، امبریپ  ارانی  یها و شکنجه  در شعب  ، محاصره بر پدرش  انیشیو آزار قر  تی، فشار و اذ از ازدواج  شیپ

 نمود. یم  نیرا اندوهگ ل فاطمه  قلب
  داشت  یستگیشا  که  یا رو شد، فاطمه  رو به   یعل  حضرت  منزل  ی ز با فقر و فاقهین  از ازدواج  پس

  که  یا فاطمه نشود،  تیاذ  روزمره  یکارها  یبرا  یا باشد، تا او لحظه  ارشیاخت در  جهان  امکانات  تمام

  کرد، نان یها را آرد م باشند، اما او خود گندم  خدمتگزارش  شیعصر خو  زنان  تمام  داشت  یستگیشا
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از او   یناسپاس و  اعتراض  وقت  چیها، ه یسخت  نیا  د، اما با وجود تمامیکش یم  آب  و از چاه  پخت یم

کرد،  یم  نرم  و پنجه  دسته  و با مشکالت  کرده  استقامت  یاسالم  تیترب  بر همان  صادر نشد، بلکه

شمار   به  خیتار  استقامت  اهل  ! او از زنان یآر نبود.  تحمل  گر قابلید  زنان  ید برایشا  که  یمشکالت

 د.یآ یم

  ) مهاجر اسالم١٠

ق  محّبت د ازیبا  یآدم  که  است  و بزرگ  ار مهمیبس  از امتحانات  یکی  هجرت
ّ
زها یچ  یاریبا بس  و تعل

  یسو  به  حرکت  یعنی  ، هجرت دوستان  ترك  یعنی  ار، هجرتید  ترك  یعنی  د، هجرتیبشو  و افراد دست

 و...  نامشخص  یگاهیو جا  ندهیآ

را   یا ژهیو  گاهیجا  آنان  یپروردگار برا  که  قرار گرفت  اسالم  مهاجران  فیز در ردین ل  ! فاطمه یآر

 اند. برخوردار  ر مسلمانانیسا  به  نسبت  یخاص  یو برتر  لتیو از فض  ،است  در نظر گرفته

  یزهایچ  یاریو بس  اش یمادر  ، منزل ، کعبه ؛ زادگاهش خدا و رسولشخاطر   ز بهین ل فاطمه

 کرد.  هجرت  نهیمد  و به  گذاشت  یجا  را به  اش مورد عالقه

 ها در جنگ  ) شرکت١١

و   با جان  که  ؛ آنان است  شده  انیالله ب  در راه  مجاهدان  یبرا  یا ژهیو  گاهیو جا  لتید فضیمج  در قرآن

بودند، اما با   نموده  پروردگار انفاق  را در راه  زشانیچ  همه  که بو فاطمه  یکنند، عل ید مجها  مال

 نکردند.  ز جهاد را فراموشین  شان جان

حد به  شد، در جنگ  یسپر  و دعوت  در جهاد، علم  اش یزندگ ل زهرا  فاطمه
ُ
 امبر یپ  یاری  ا

ه  فتحبر و ی) و خ (احزاب  خندق  . در جنگ شتافت
ّ
  .)١(ز حضور داشتین  مک

  نی) مادر َحسنَ ١٢

  رسول  یها ییبو  خوش»  نیو حس  حسن« او مادر  نکهیا لزهرا  ی فاطمه  ازاتیگر از امتید  یکی

 . است الله 

دو   نیا  ی اندازه  به  یکودک  چیو ه  داشت یم  ار دوستیرا بس  آنان   اکرم  رسول  که  یمادر دو پسر

 نبودند.  محبوب  امبریپنفر نزد 

 .٢٧٦  : ص الرسول  حول  صحابیات -١
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 اند. بهشت  اهل  د جوانانیسرور و س  که  یمادر دو کودک

 آموختند.  جامعه  را به  و استقامت  یآشت  درس  که  یدیمادر دو شه

  خیتار  در طول  زن  کرد. کدام یم  یباز  کرد، و با آنان  یگذار را نام  آنان امبر یپ  که  یمادر دو فرزند

 ؟! است  کرده  تیرا ترب  یفرزندان  نیچن

  قرآن  سامعان  نی) اول١٣

 الله  رسول  نیدلنش  یو نوا  مبارك  را از زبان  یاله  اتیآ  بود که  یافراد  نیجزو اول لزهرا  فاطمه

  یننورا  اتیآ  نیآشنا شود، ا  کلمات  نیبا ا  شان گوش  گرانید  از آنکه  شی! پ یافتخار بزرگ  د. چهیشن یم

  یمّتق  ؟ کدام یکس  چه  یبا صدا  هم  داد، آن  او را نوازش  د و گوشیرا نور بخش ل فاطمه  ، قلب یاله

 ؟! و ُمحسن
 ! فاطمه  یا  سعادتت  آمد، خوشا به یم  رونیب  مخلوقات  نیتر پاك  ی از گلو و حنجره  که  یی! نوا یآر

 ل اء فاطمهی) ح١٤
  ، او به است  مانیا  ی نشانه  که  ییایح  همان بود،  یاء فراوانیو ح  شرم  صاحب لزهرا  ی فاطمه

  یزندگان  به  گاه  چیکرد، ه یرا نم  زن  كی  ی هیاول  حقوق  درخواست  از شوهرش  گاه  چیه  فراوان  خاطر شرم

و با وجود   شناخت یم  یخوب  به را  پدرش  منزلت کرد، او قدر و ینم  اعتراض  با فقر و فاقه  همراه  ییزناشو

 بود.  نکرده  ا را پارهیو ح  شرم  ی ، اما پرده نیماب  ی عاطفه و  عشق  همه  آن

را   شانیا  یعل  حضرت  که  یروز  همان ، میبازگو نمود  زشیپدر عز  اء را در مقابلیح  نیاز ا  یا صحنه

ا یح  اش خواسته  کردن  ، اما از مطرح د پدر رفتنز  کند، فاطمه  یخدمتکار ز ویکن  فرستاد تا درخواست

،  شوهرش  یبردار خاطر فرمان  کند، اما به ینم  موافقت  با درخواستش امبر یپ  که  دانست ینمود، او م

  مطرح  نتوانست  فراوان  یایو ح  خاطر شرم  را به  اش یشخص  ی خواسته  یکرد، ول  را اجابت  دستورش

 ای، دق برگشت   ینزد عل  که  ید. هنگامینما
ً
 :»فرجعت  أسأله  نأ  أستحیت«را فرمود:   جمله  نیقا

 . برگشتم  ، پس نمایم  را مطرح  ام خواسته  آمد که  شرمم

  یفاطم  حاتی) تسب١٥

  یبرا  که  او آموخت  را به  یزیچ الله   رسول  نکهیا لزهرا  ی فاطمه  حضرت  گر افتخاراتیاز د

مت
ُ
  و از آن  کرده را تکرار  آن  ها نفر مسلمان ونیلیامروز م  شد و تا به  و برکت  و رحمت  لطف  ی هیز ماین  ا

 برند. یم  بهره
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 ). مرتبه ٣٤ا ی ٣٣(» کبرأ الله«)،  مرتبه ٣٣( »لله الحمد«)،  مرتبه ٣٣( »الله  سبحان«

  نیا امبر یپ  بود که لزهرا  ی فاطمه وجود  رسد، از برکت یم  یهر مسلمان  به  که  بزرگ  ثواب  نیا

مت  یرا برا  نسخه
ُ
 ز نمود.یتجو  ا

  ) ُزهد و ورع١٦

ت  نیهم  بود، به  را شناخته  آن  و آفات  کرده  ا را دركیدن  یو پست  ییوفا یب  یخوب  به ل فاطمه
ّ
  عل

 از آن
ً
 . نداشت  یتوجه  یویدن  متاع  از بهین  و رفع  قدر ضرورت  بود و جز به  گردان  یرو  کامال

 باشد. یم  هیقض  نیبر ا  یبزرگ ، شاهد از آن  پس  منزلش  تیو وضع  ازدواج  او در وقت  ی هیزیجه

را   اش ییبند طال  گردن  ، فاطمهالله  ورود رسول  محض  آمد، به ل  نزد فاطمه امبر یپ  یروز

ی  هدیه  کرد: این  کند عرض یم  را نگاه  آن امبر یپ  شد که  بود، متوجه  د و در دستانشیکش  از گردن

 باشد. ی) م (شوهرم  ابوالحسن

 یزنجیر  که  دختر محمد است  فاطمه  بگویند این  مردم یدار  ! آیا دوست فاطمه یافرمود:  امبر یپ

 برد.  تشریف  دارد؟! سپس  در گردن  از آتش

خدا آزاد   د و در راهیخر  یغالم  و با آن  فروختهرا   ییر طالیهشدار، زنج  نیا  دنیاز شن  پس  فاطمه

 کرد.

 :ندفرمود الله اکبر گفته د،یرس الله   رسول  به  واقعه  نیخبر ا  یوقت

 .)١(»انلار  فاطمة من  نىجَّ  ياحلمد� اذل«

 داد.  نجات  را از آتش  فاطمه  را که یخدا  سپاس

  . چطور زاهد و وارع الله است  ّو ُمحب  . او زاهد و وارعه اوست  ُزهد و ورع  ی نشانه  فاطمه  اقدام  نیا

ط  قدرت  در وقت  که  ستین  ی؟! مگر او دختر کس ستین  وارعان و  د زاهدانینباشد؟! مگر دختر س
ّ
  و تسل

قاتشیحجاز، از دن  یها خزانه  بر تمام
ّ
  که  ستین  یمحمد  دختر همان گرداند! مگر او  یرو  ا و متعل

 بکشد، اما  از دعوتش  بگذارند، تا دست  ارشیرا در اخت  شان ییدارا و  اموال  حاضر شدند تمام  انیشیقر

 ؟! رفتینپذ

خورد و بر  یجو م  ، نان المال  تیب از  استفاده  ییبا وجود توانا  که  ستین  یمحمد  مگر دختر همان

 د؟!یخواب یم  یریحص

 سنن نسایی و مسند احمد. -١
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!)  یامروز  زنان تیاکثر دار نبود (مانندیناپا  یها و کاخ  یویدن  ورآالتیز  دنبال  به ل ! فاطمه یآر

 او بود.  یخشنود  پروردگار و کسب  تیرضا  دنبال  بلکه

   ی ) فاطمه١٧
ّ

 ل قهیصد
  شیرا پ » صدیقین«  پردازد، مقام یم ها انسان  ذکر مقامات  د بهیمج  در قرآن  یوقت  انیپروردگار جهان

 ». دانیشه»  مقام  قرار دارد و بعد از آن»  نیقیصد«، »ایانب« از  پس  یعنی برد، یم  نام »شهدا«از 

  افزوده  لشیکنند تا بر فضا  اثبات ل فاطمه  یرا برا  شهادت  کنند مقام یم  تالش  که  یافراد جاهل

  بوده» ها قهیصد«جزو   و فاطمه  است»  دانیشه«باالتر از »  نیقیصد»  مقام  اند که غافل  نکهیا  گردد، مثل

 . است

و   در اخالق  نیبود، همچن الله   رسول  هیشب  یظاهر  ما و شکلیدر س  یکارها، حت  او در تمام

 بود.  زشیعز  یبابا ز همانندیالله ن  یال  ، معرفت شهیاند

 د:یفرما یم ل قهیصد  ی شهی، عا مادر مؤمنان

 .)١(»را  ، مگر پدرش ندیدم  تر از فاطمه را صادق یکس«

 «  یاز سو  مبارکه  یو گواه  شهادت  نی، هم فاطمه  بر صداقت  پس
ّ

  ی، کاف شهیمانند عا  یا» قهیصد

 کند. یم  یمعرف » نیقیصد«او را در مقام   که  است

َ ٱيُِطِع  َوَمن﴿ ْوَ�ٰٓ�َِك َمَع  لرَُّسوَل ٱوَ  �َّ
ُ
ِينَ ٱَفأ ۡ�َعَم  �َّ

َ
ُ ٱ� يقِ�َ ٱوَ  نَ  ۧ �َّبِّ�ِ ٱَعلَۡيِهم ّمَِن  �َّ ّدِ  لّصِ

َهَدآءِ ٱوَ  ٰلِِحَ�ۚ ٱوَ  لشُّ ْوَ�ٰٓ�َِك َر�ِيٗقا  ل�َّ
ُ
 .]٦٩: نساءال[ ﴾٦٩وََحُسَن أ

کند، او   ) اطاعت ایشان  حکم  و رضا به  آنان  در برابر فرمان  از خدا و پیغمبر (با تسلیم  کهکسی  و«

درگاهند و) خداوند   (مقّربان  خواهد بود کهکسانی   همنشین و)  رود و همراه  بهشت  (در روز رستاخیز به

و   پیغمبران خواهد بود، عبارتند از)  او همدمشان  که ی(مقّربان  است  ) داده (هدایت  نعمت  بدیشان

د خو  که  آنان ی(یعن  رفتند) و شهیدان  آنان  راه کردند و بر  را تصدیق  پیغمبران  که ی(و راستگویان  راستروان

  عبادت و  زیور طاعت  به  شان و بیرون  درون  که یسایر بندگان ی(یعن  شایستگان خدا فدا کردند) و  را در راه

 .»هستند یخوب  دوستان  اندازه  چه  شد) و آنان  آراسته

رات٤٧٠٠مسند ابی یعلی الموصلی ح  -١
ّ

 .٣٦٦  ، ص٤  : ج و االستیعاب ٢١٢  بالجنة: ص  ، مبش

 گفته است که راویان این حدیث راویان صحیح است، اما محقق کتاب مسند ابی یعلی (حسین سلیم اسد)هیثمی  

 گوید که اسنادش ضعیف است. (تصحیح کننده)  می
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 :الله   رسول  ی ) محبوبه١٨

 باشد.  داشته  یجا امبر یپ  و دل  در قلب  یفرد  که  افتیباالتر را   نیاز ا  یافتخار  توان یا میآ

م  یها یو ناپاک  اند و از رذائل را شستشو داده  آن  مالئکه  که  یقلب
َ
اند،  کرده  پاك  و ناسوت  لكم  عال

 نمود. یالقاء م  را بر آن  یاله  اتیآ  لیجبرئ  که  ی. قلب داشت  یجا  در آن  نور پروردگار  که  یقلب

 ؟! ستیها ن انسان  نیتر خوشبخت ایباشد، آ  داشته  یجا  یقلب  نیدر چن  مهر و محّبتش  که  ی! کس یآر

 امبر یپ  که  بس  بودند، همان  محروم  گر از آنید  زنان  بود که  یگاهیجا  یدارا امبر ینزد پ  فاطمه

 نشاند. یخود م  یو او را بر جا شد یبلند م  استقبالش  یبرا

 د:یفرما یم ل شهیعا

و   زدن  حرفی  شیوه  کردن  از نظر صحبت  ندیدم پیامبر   به  تر از فاطمه را شبیه یاحد  هیچ«

تا در   گرفت یرا م  بوسید، و دستش یو او را م  رفت یم  سویش  دید، به یاو را م پیامبر   ، هرگاه نشستن

 .)١(»نشاند یم  جایش

 امبر یپ  ، آزردنلفاطمه  ) آزردن١٩

با   ، محّبت با فاطمه  محّبت  نکهیا دارد  یبرتر  معاصرش  ر زنانیبر سا  که  فاطمه  ازاتیگر امتیاز د

 د.یآ یشمار م  به امبر یپ  و آزردن  فاطمه  و آزار دادن الله   رسول

و   شده  یعصبان امبری، پ را داشت  ابوجهل دختر  هیریبا جو  قصد ازدواج   یعل  حضرت  که  یروز

 فرمود:

 .»است  او را بیازارد، مرا آزرده  ، هر کس است  من  تنی  پاره  فاطمه«

 دارد.  نزد خدا و رسولش ل بلند فاطمه  گاهیو جا  از مقام  نشان  ثیحد  نیا

  یاندوز   و علم  ل) فاطمه٢٠

  شی؛ از پدر خو فرا گرفت  یوح  را از سرچشمه  و دانش  ، علم یکودک  یروزها  از همان ل  فاطمه

م  نیبهتر  عنوان  به
ّ
  یعمل  یها درس  نی. همچن را آموخت  د و اسالمی، توح و اخالق  تیانسان  ، درس معل

 . اد گرفتی امبر یرا از محضر پ  یادیز

 . است  پرداخته  ثیحد  تیروا  به  که  است  یتنها کس امبر یپ  دختران  انیاز م ل فاطمه

رات٤٩٩  ، ص٢  حیاة الصحابة: ج -١
ّ

 .٢١٥  بالجّنة: ص  . نساء مبش
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 آنها عبارتند از:  انیراو  که  شده  از او نقل  تیروا ١٨ ، سّنت  اهل  ثیمعتبر حد  یها در کتاب

م شهی، عا ، أنس نی، حس ، حسن یعل  حضرت
ُ
م کلثوم  ، ا

ُ
 ٧٦.)١(  یسلم و  رافع  ، ا

ت٢١
ّ

 لزهرا  ی فاطمه  ) عف

بود و در   آموخته ل یکبر  ی جهیخد  را از مادر بزرگوارش  یو پاکدامن  عفت ل فاطمه  حضرت

سوه  او را به  پدر محبوبش  یها آموزه زین  کنار آن
ُ
ل  یو پاکدامن  عفت  ی ا

ّ
از پدر  ل . فاطمه ساخت  مبد

  نامحرم  یرا برا  شیخو  نتیو ز  ییبایقرار دهد و ز  گانگانیب  نگاه  د خود را در معرضینبا  بود که  آموخته

 را بنگرد.  گانهیب  د مردانیاو نبا  بود که  رفتهیباور را پذ  نیز اید و نینما  عرضه

از   . قبل ورود خواست  ی نا اجازهیناب  یمرد  که بودند،  نشسته  با هم ل و فاطمه امبر یپ  یروز

چرا خود را « فرمود:  فاطمه  به امبر ید، پیو خود را پوشان  برخاست ل مرد، فاطمه  ورود آن

 »؟! مرد نابیناست  آن یپوشانید

 داد:  پاسخ  فاطمه

 .»کند می  مرا استشمام ی، اما بو و هرچند او نابیناست  بینم یاو را م  که  من ی! ول پدر جان  بله«

 . )٢(»یهست  من  تنی  تو پاره  که  دهم یم  شهادت« فرمود: خدا   رسول

 ل فاطمه  ) سخا و بخشش٢٢

خود   یرا برا  آنچه«ه نکیبود ا  آموخته  قدرش از پدر و مادر گران لزهرا  ی فاطمه  که  یگرید  درس

ت نکن  را فراموش  بپسند، همنوعانت  هم  گرانید  یبرا یپسند یم
ّ

  یریخاطر س  به  یدر گرسنگ  که  ی! لذ

ت  نیهم  و... به»  است  خود آدم  یریشتر از سیب  مراتب  وجود دارد، به  گرانید
ّ
  که  آمده  شیبارها پ  عل

  یو خود با گرسنگ  دهیفقرا بخش  را به  شیخو  ی سر سفره  نان  یحت بیمرتض  یزهرا و عل  ی فاطمه

 اند. سر گذاشته

 رند.یبگ  درس  ز از آنیعصر ما ن  تا زنان  میکن یم  را نقل  بخشش  نیاز ا  یا نمونه

غبارآلود و   یها با لباس  یرمردیپ  ناگاه بودند،  در مسجد نشسته  ارانشی  در جمع امبر یپ  یروز

بود.   گرفته را از او  ستادنیا  توان  یریو پ  شد. ضعف  ند وارد مجلسیناخوشا  یو حالت  دهیژول  یموها

 شد.  حالش  یایو جو  رفت  شیسو  به امبر یپ

 .٣٦٥  ، ص٤  : ج اإلصابة -١

 .٣٨٠  ص : مغازلی  ابن  مناقب -٢
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 داد:  رمرد جوابیپ

از   گره  ، بینوایم ده  ، مرا لباس ام ، برهنه بده  ، مرا طعام ام . گرسنه حالم  پریشان یخدا! فقیر  رسول یا«

 .»بگشا!  کارم

 فرمود: امبر یپ

 .»است  آن  دهنده  خیر همانند انجام یراهنما  ؛ چراکه کنم یم ی، اما تو را راهنمای ندارمچیزی   اکنون«

 فرستاد. لفاطمه  یسو  او را به  ارانیاز   یکی  همراه  به  پس

  گفته امبر یپ  یبرا  را که  کلمات  کرد و همان  یرا ط  فاطمه  ی مسجد تا حجره  اندك  رمرد مسافتیپ

 تکرار کرد. الله   دختر رسول  یبود برا

 فرمود:  فاطمه

  برطرف  مشکلت، انشاءالله  بند را ببر و بفروش گردن  ! اما این نداریم  در خانهچیزی   ما نیز اآلن«

 بود).  داده ل فاطمه  به  هیهد  عنوان  به   حمزه  بند را حضرت گردن  (آن .»گردد یم

  میتعل  مشغول  ارانشی  ی حلقه در  همچنان  امبری. پ مسجد برگشت  و به  بند را گرفت  رمرد گردنیپ

 : رمرد گفتیبود، پ

 .»سازم  را برطرف  و نیازم  را بفروشم  نمود تا آن  احسان  من  بند را به گردن  این  خدا! فاطمه  رسول یا«

  هیقض  متوجه  که» عّمار«زد!   حلقه  مبارکش  در چشمان  بند، اشك گردن  دنید  محض  به امبر یپ

 دالشهداء را با وجودیس  ی حمزه  یادگاریبند  اما گردن  نداشته  خانه در  یزیز چین  فاطمه  بود (که  شده

 : ) گفت است  دهی، بخش آن  د بهیشد  ی عالقه

 »؟! بند را بخرم  گردن  این  من یده یم  الله! آیا اجازه  یا رسول«

 فرمود:  امبر یپ

 .»ندهد  خداوند او را عذاب  ) که تباشد، (امید اس  خریدار آن  هر کس«

 »؟!یفروش یبند را چند م  گردن«:  رمرد گفتیپ  عمار به

 :  ازمند گفتیرمرد نیپ

  راهم  خرج یبرا یرا بپوشاند و دینار  تنم  که یکند، لباس  سیرم  که  و گوشت  از نان یغذای  در مقابل«

 »برساند!  منزلم  تا به

 .»خریدماز تو  یو مرکب یو لباس یدینار طال و غذای  بیست  بند را در مقابل  گردن  این  من«:  عمار گفت

بر   کرد، سپساو   تن  به  یمناسب  ر شد، لباسیاو داد تا س  به  یمفصل  یبرد و غذا  خانه  او را به  سپس

 نمود.  منزلش  یطال راه نارید  ستیب  سوار کرد و همراه  یمرکب
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 : خود داد و گفت  غالم  د و بهیچیپ  یا و در پارچه  خوشبو کرده  بند را با ُمشك گردن  گاه  آن

 .»او بخشیدم  به  را هم  ، خودت نک  خدا تقدیم  رسول  را به  این«

را بازگو کرد.   انیآمد و جر  نزد فاطمه  د. غالمیبخش ل فاطمه  بند را به گردنو   ز غالمین امبر یپ

 .»خدا آزاد کردم  تو را در راه  نم« فرمود:  غالم  و به  بند را گرفت زهرا، گردن  ی فاطمه

 :  گفت  د؟ غالمیرا پرس  اش زهرا راز خنده  ی د. فاطمهیخند  غالم

را پوشاند،  یا برهنه را سیر کرد، یا گرسنه  آورد که  خنده  بند مرا به نگرد  این  دختر پیامبر! برکت یا«

 .)١(»برگشت  صاحبش  به  هم  عاقبت را آزاد کرد و یرا سوار نمود، غالم یا کرد، پیاده یرا غن یفقیر

  پاداش  گونه نیا ایدن  نیدر هم  که  اوست  در راه  مخلصانه  پروردگار و انفاق  به  مانیا  ی جهینت  نی! ا یآر

 د.یفرما یم  تیعنا  مخلص  ُمنفق  برابر را به  نیچند زین  امتیدهد و در ق یرا م  آن

  و نماز صبح ل ) فاطمه٢٣

را   نیریش  خواب  کنند؛ چراکه یم  یسست  آن  به  نسبت  اکثر مردم  که  است  ییاز نمازها  یکی  نماز صبح

س  یبرا  وقت  نیادر   رفتن  عبادت  یسو  و به هرها کرد
ْ

نماز   علت  نیهم  ، به ار دشوار استیبس  یآدم  َنف

 . برخوردار است  یا ژهیو و  خاص  تیاز اهم  عشا و نماز صبح

 : کند که یم  تیروا  احمد از انس  شد. امام ینم قضا  اش نماز صبح  وقت  چیه لزهرا  ی فاطمه

بردند  یم  تشریف  نماز صبح یبرا  لفاطمهی  از جلو حجره یوقت یپیاپ  ماه  شش پیامبر «

ُ ٱإِ�ََّما يُرِ�ُد ﴿ ! بیت  اهل یفرمودند: نماز! نماز! ا یم ۡهَل  لرِّۡجَس ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  �َّ
َ
 ۡ�َۡيِت ٱأ

 .﴾٣٣ ٗ��َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ 

  شبانه  یها و عبادت ل) فاطمه٢٤

و شوهر   ، زن خانه  آن  بزرگان  که  آموخت را  و برخاست  و نشست  زدن  حرف  یا زهرا در خانه  ی فاطمه

ت  افتند و از آنی یم  از با او آرامشیپروردگار و راز و ن  (مادر و پدر) با عبادت
ّ

  از همان بردند، او یم  لذ

  سر به  یقیزند و در برابر معبود حقیخ یم پا  ها به شب  مهین  د کهید یرا م  زشیپدر و مادر عز  یکودک

 کرد. یم  ورم  شانیپاها  ستادند کهیا یقدر م  گفتگو او آن در راز و  گذاشته  سجده

 .١٣٩  : ص ابوعلم  توفیق  البیت  از اهل  نقل  زهرا، نصیرپور، به  فاطمه  زندگانی -١
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در   اش ییزناشو  یزندگان  یرا برا  روش  و آن  برده  بهره  یروحان  شراب  نیز از این ل ! فاطمه یآر

 . کار گرفت  به   یمرتض  یکنار عل
از   گانیها را را ، اما شب پرداخت یم  فرزندان  تیترب  به بود و  مشغول  یدار کار خانه  روز به  او در طول

ها  از ساعت  پس  هم  (آن  و راحت  در بستر نرم  ستمیب  قرن  زنان اکثر همچون  داد و تا صبح ینم  دست

با   ارتباط  و به  شمرده  متیغن را  فرصت  ، بلکه رفت ینم  غفلت  خواب  !) به مبتذل  یها لمیف  به  کردن  نگاه

 . پرداخت یپروردگار م

 )١(ل فاطمه ۀدیس  و اخالق  گر از صفاتید  ی) بعض٢٥

  ییار واالیبس  ، از اخالق افتی  تیخود ترب ر نظر پدر بزرگواریز  چون ل دتنا فاطمهیس  حضرت

از او   در اخالق و  دانستهخود   یشوای، او را الگو و پ مسلمانان  و دختران  زنان  امروزه اگر  برخوردار بود، که

  خود را بهشت  ی خواهند آورد و خانه  دست  به خود را  آخرت  یکبختیا و نیدن  یند سربلندینما  یرویپ

 : میکن یم  انیب ریز  شرح  بزرگوار به  نیا  از اخالق  از او چند نمونه  کردن  یرویپ  یبرا ا خواهند نمود.یدن

،  ییسرگو  و پشت  بتی، غ گرانید  نعمت  زوال  ی، حسد و تمّنا یو دشمن  نهیاز ک ل حضرت  * آن

 بود.   و منّزه  ، تکّبر و غرور پاك مردم  کردن  ، مسخره گرانید  شمردن  کوچك

  خود را از دست  مانیدهد، ا  یجا خود  را در دل  لهیرذ  صفات  نیاز ا  یکی  اگر انسان  که  دانست یم

  یدر پ  یو پ  سخت  یها عذاب  به  و در آخرت  کرده  یو ناآرام  یدلتنگ  احساس  شهیهم  جهیو در نت  داده

 گرفتار خواهد شد.  دوزخ

  و به  هیخود هد  دوستان  به کرد؛ یم  یکین  کس  همه  آورد، و به یجا م  را به  کس  همه  * احترام

 . رفت یم  شانیخو و  اقوام  دنید  داد و به یم  صدقه  ازمندانین

 . تند نگفت  سخن  یکس  به  گاه چینمود و ه یم  گذشت  نابکاران  تیو اذ  انیبدگو  ی* از بد

در   علت  نیهم  زد. به ینم  نبود حرف  گفتن  سخن  به  یحاجت  که  یو تا وقت  ار نمودهیرا اخت  ی* خاموش

 شود. یم  دهیاز او د  یاندک  یها تی، روا ثیحد  کتب

  د کهیوارد شد، او را د  پدر بزرگوارش  بود که  خود نشسته  ی در خانه  یروز ل دتنا فاطمهیس

 او فرمود:  . به دا استیدر او پ  کار منزل  یو آثار خستگ  نشسته  خاموش

او   در بارگاه ذکر خدا و دعا  خود را مشغول  ، زبان نشستن  خاموش یجا  به  بهتر است ، دخترم يا

 :یو بگوی ینمای یتعال

 تغییر.  با اندکی ٢٤٧-٢٥٧  : ص زاده سیدتنا فاطمةالزهراء، عقیل  از کتاب  برگرفته -١
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 یو مرا برا یرا نیکو ساز  کارمی  همه  که  دارم ینیاز برم  تو دست یمهربان  ، به پاینده یو ا  زنده یا

 وا مگذار.  خویشتن  به یا لحظه

،  است   غمبر اسالمیپ  که  بزرگوارش از پدر  نمودن  یرویرا در پ  آخرتا و یدن  سعادت  و چون

 نماند.  اد خدا غافلی از  دلش  گاه چی، ه دانست یم

و در   رفت یم  راه  یو آرام  با متانت  شهیهم ، و ضرورت  مگر در وقت  رفت ینم  رونیخود ب  ی * از خانه

 . ستینگر یسو نم  آن سو و  نیا  به  رفتن  راه  حال

میچ  بر همه  بزرگوارش را بعد از پدر  فرزندان  تیشوهر و ترب  یو خدمتگزار  * کار منزل
ّ

  ز مقد

  د تمامینما  یانگار سهل  فرزندان  تیشوهر و ترب  یخدمتگزار در  اگر زن  که  دانست یو م ، داشت یم

  را به  و مردم  فرشتگان  ییبدگو و  و لعنت  نموده  آماده  شیخو  یرا برا  و دوزخ  باد داده  خود را به  عبادات

 . است  داده  خود نسبت

  را نگه  گرانیراستگو بود و اسرار د خود  نمود و در سخن یخود وفا م  یها وعده  به  شهی* او هم

 . داشت یم

،  آزمند شدنو   دنیورز  حرص  که  دانست یبود و م  یخود راض  قسمت  و به  خود قانع  ی* او در زندگ

فرمود:  او  به  که  را در نظر داشت  پدر ارجمندش  تیوص  شهیکند. و هم یم  را آزرده  و دل  شانیرا پر  انسان

  نیهم  او طبق. ییاب دست  آخرت یأبد یها یخوش  تا به  دنیا پایدار باش یها ی! بر سخت فاطمه یا

  به  گاه چیآورد و ه یجا م  پروردگار به  اطر عبادتخ  بیط و با  نموده  ها را تحّمل یسخت  ی همه  تیوص

با  یو توانگر ینیاز ی(ب بود:  فرموده  که  پدر بزرگوارش  ی هیو توص  دوخت ینم  چشم  گرانید  و ثروت  مال

س یبا غنا  و آسایش  رفاه  ، بلکه نیست یو دارای  مال یزیاد
ْ

 . در نظر داشت  شهیرا هم ،» است  َنف

  ی و در همه  دانست یم  کشتزار آخرت ا رایدن  ، چون بست ینم  ا دلیدن  شیو آرا  نتیز  به  گاه چی* او ه

 نمود و در یم  روز آماده  آن  یو خود را برا  را در نظر داشت  بعد از مرگ  یو ماجراها  خود، مرگ  احوال

  را وداع  یفان  یایزرگوار خود دنب دار پروردگار و همجوار پدرید  و شوق  کامل  یلبخند و خشنود  حال

  .)١(کرد

  ، بلکه ستیآور ن شگفت  مطالب  انیب لزهراء  ی بلند فاطمه  و مناقب  لیفضا  انیما از ب  هدف

گاه   و بخصوص  تا هر مسلمان . پربار اوست  از مکتب  گرفتن  و درس لزهرا  مقام  یبلند شتر بایب  یآ

 .٢٤٧-٢٥٧  : ص زاده سیدتنا فاطمةالزهراء، عقیل -١
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 ل فاطمه  ؛ چراکه داراست  یزندگ  یها نهیزم  یرا در تمام  یا ارزنده  یالگو  چه  ابد کهیدر  مسلمان  زن
 .)١(است  گرانید  چون  یبشر  اش یانسان  جنبه از

  را که  یمقام . دشوار است  بس  تشیابعاد شخص  یتمام  شناخت  که  دهیبدآنجا رس ،یمعنو  اما از جنبه

  یب  ارجمند و وجودش  بس  یآورد، مقام  دست  او به  معرفتو   خدا و شناخت  یبزرگوار در اثر بندگ  آن

 . همتاست

هر چند   یاو رو  راه  و به  یرو او باشیاگر پ ل دوستدار فاطمه  ی! ا خواهر و برادر مسلمان  یو تو ا

او   که  یبرس  و معرفت  تیانسان  کمال  ی قله  و به  یاو گرد  قتیرو طریاما پ  ینشو ل خود فاطمه  بسان

 .)٢(یبشو یگر برو  شو که  برخیز و براه  پس.  است  راه  یراهنما  نیبهتر

 گویدیم  با شما سخن لزهراءی  فاطمه
 و درود پروردگار بر شما باد.  سالم ! و یك  بیست  قرن  مردم یا

  سه  هم  من  نباشید، که  ناامید و مأیوس یماد  خاطر فقر و ضعف  به  گاه هیچ ! بضاعت یب  کودکان یا

پروردگار  یها نعمت  و به  با شماست ، خدا سر بردم  به  مشرکانی  را در محاصره  امیکودک  از دوران  سال

 یاد پروردگار باشید.  به  همواره  خواهید رسید. پس

  خویش  و زینت یقرار ندهید و زیبای  بیگانه  مردان  نگاه  خود را در معرض  گاه هیچ ! جوان  دختران یا

  گرفتار آتش  و در روز قیامت نباشید  جامعه  جوانان  فساد و انحراف  نکنید، تا عامل  نمایان  آنان یا برار

 نشوید.  جهّنم

  زیورآالت  باشید و فریب  با پروردگار را در نظر داشته  و ارتباط یتقو  در امر ازدواج ! دوشیزه  دختران یا

ت  با پسرها به  نامشروع  افراد را نخورید. از ارتباط یماد  و مقام  و پست یدنیو
ّ

ی  پرهیز کنید تا آینده  شد

نباشید، اگر   پریشان  ازدواج یکنید و برا یمعرف  پسران  را به نکنید خود یگردد. شما سع  تان نصیب یمبارک

ت یپاک
ّ

 فرستد.  یشما م  دنبال  را به  مردان  ترین و پاك  کنید، پروردگار بهترین  را حفظ  خویش  و عف

 یندهید. خوشبخت را در تنگنا قرار  تان و... والدین  و جهیزیه یماد  مسائل یبرا ! جوان یها عروس یا

  باشد، شروع یاسالم  شئونات  خالف  که یعروس  مراسم ی. با برگزار است یزیست و ساده  در قناعت

 نکنید.   و گناه  را ُپر از معصّیت  تان یزندگ

نَا۠ �ََ�ٞ ّمِۡثلُُ�ۡم يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ ﴿ فرماید: می   امبرشخداوند در مورد پی  که  گونه همان -١
َ
َمآ �   بگو: من ]١١٠[الکهف:  ﴾قُۡل إِ�َّ

 شود. می  نازل  وحی  بر من  جز آنکه  همانند شمایم  بشری  هم
 .١٣٢  زهراء، نصیرپور: ص  فاطمه  زندگانی -٢
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  ، تربیت منزل امور  به یاز شوهر، رسیدگ یو فرمانبردار  شما اطاعتی  وظیفه ! جوان یها خانم یا

  و دعوا در منزل  جنگ  باعث  نکنید که  را فراموش  وظایف  باشد. این یم  شوهرتان یو پشتیبان  فرزندان

در  یرو زیاده  ندهید. از اسراف  راه  منزل  به راکسی  نشوید و  خارج  شوهر از منزلی  اجازه  شود. بدون یم

 کنید.  یو... خوددار  و پوشاك  خوراك

  سوء استفاده  تان والدین  و ثروت  نکنید و از مقام  خدا را فراموشحالی   در هیچ ! مسؤوالن  دختران یا

  نشوید که  مشغول  و پاش  و ریخت یعّیاش  کنید. به یم  را ضایع  جامعه  فقرا و مساکین  حق  نکنید که

اند. با  محتاج  و دانشگاه  مدرسه  روز و خرج  ، لباس شب  نان یبرا  در شهر و دیار شما که یهستند دختران

 خود سازید.ی  را پیشه  و قناعت یزیست ساده ، ثروت  وجود در اختیار داشتن

  به  جامعه  ببرید که را بکار  خویش  و تالش یسع  تمام یاسالم  با روش  فرزندان  در تربیت ! مادران یا

  شما باید تربیت  از دامانهمگی  نیاز دارد و اینها  کامل یو عرفا  راسخ یو علما  برکف  جان  مجاهدان

  ، به ارزشیب یها فرهنگ  به  شدن  جذب یبرا  و رها کردنشان  فرزندان  در تربیت یبا کوتاه  شوند. پس

  جهاد و غیرت  روح  در وجود فرزندانتان  ننمایید. بلکه  سرشکسته را  نکنید و اسالم  خیانت  آینده  نسل

دنیا  یارزشیب  بار نیاورید، بلکه  و دنیاپرست  طلب عنصر و راحت  ُسست یرا افراد  را بکارید و آنان یدین

 باشید.  و خود نیز عامل  کرده  بیان  آنان یرا برا یدنیو  متعلقات و

  خداوند را در هیچ با  قرار دهید. ذکر و ارتباط  خویش یزندگی  را سرلوحه یتقو ! مسلمان  زنان  یا

ت  نکنید. حجاب  تركحالی 
ّ

ت  نکنید. به  را فراموش یو پاکدامن  و عف
ّ

، ی، فحاشی، بدگوی از غیبت  شد

 یصبر یو ب ی، ناسپاس آنان  به یاحترام ی، ب همسرانتان با  اسرار و ارتباط  کردن  ، فاشیگر ، فتنهیُمدگرای

 و... پرهیز کنید.

گزینید. و دوری   صفتان و شیطان  ساحران  و سخنان یگیر پایبند نباشید و از فال  و بدعات  خرافات  به

شوهر،  یفرمانبردار ، صبر، شکر، رضا،ی، خیرخواهیدوست نوع  چون یاخالق  فضایل  خود را به

 نمایید.  و آراسته  مزّین یخودساز و  ، تزکّیه همسایگان  به  نسبت  قت، شف فرزندان  به  نسبت یدلسوز



 
 
 

 :پنجم  بخش
  تا واقعّیت  زهراء از افسانه  ی فاطمه

  را بدانیم  حقایق
  سه لزهراء  ی فاطمه  حضرت  ی درباره  عیتش  با اهل  یاسالم  امت  یاختالف  لیمسا  ی از جمله

 : است  شده  و اختالف  و تشتت  یدو دستگ  سبب  باشد که یم  یو اصل  مهم  ی مسئله

 ! ابوبکر بر فاطمه  ظلمادعای  و   فدك  باغ -١

 ! کلثوم  عمر و ام  ازدواج  حقیقت -٢

 عمر!  توسط  فاطمه  شهادت -٣

و   سنت  اهل  دگاهیمعتبر، د  و منابع  یخیتار  قیحقا  با استناد به  میکن یم  یسع  بخش  نیاما در 

نشوند. در مورد   دچار اشتباه  انیجو قتیو حق  جوانان  تا نسل  میکن  انیب  یموارد اختالف  نیرا در ا  جماعت

  اهل  یوجود ندارد و حت  یف، اختال گذشت  قبل  در صفحات  که  گونه همان لزهرا  ی فاطمه  لیفضا

گاهانهیبس  سنت هستند،  لزهراء  ی فاطمه  خصوص  و به  تیب  اهل  و ُمحب  تر عاشق تر و عالمانه ار آ

  ، بلکه ستین  لیدر مورد فضا  اختالف  . پس دور است  آلود به  ز و شركیکفرآم  از غلّو و مسائل  که  یمحّبت

 : در مورد هر کدام  یحیتوض  گردد و اکنون یمذکور بر م  مسئله  سه  نیهم  به  اختالف  عمده

 ! ابوبکر بر فاطمه  و ظلم»  َفَدك) «١
ك  نهیدر زم  یاختالف  یماجرا  به  از آنکه  شیپ

َ
د

َ
 . در مورد فدك  یحاتیتوض ، میبپرداز  ف

وجود »  فدك«نام   به  یسرسبز  ی، روستا منوره  ی نهیمد  یلومتریک ١٤٠و » بریخ« یمنزل  كیدر 

  رآبیروستا را س  مزارع  یپر آب  ی شود. چشمه یم  شناخته » طیو ُحَو   حائط«نام   به  اکنون  ، که داشت

ق  نیکرد. ا یم
ّ
  اسالم  و سپاه امبر یپ  را توسط» بریخ«خبر فتح   آنان  یبود. وقت  انیهودی  به  روستا متعل

 واگذار   حضرت  آن  به  هیجز  عنوان  را به»  فدك«. و  گرفت را فرا  وجودشان  یسراپا  دند، ترسیشن

  .)١(کردند

 .٣٥  ص»  خراج«در   قرشی  آدم  بن  از یحیی  نقل  به -١
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  .)١(نمودند واگذار امبر یپ  را به  فدك  نصف  انیهودیند: یها گو یبعض

  آنان  شوند، بلکه  روستا آواره  آن  نداد مردم  بود، اجازه  یدوست  و انسان  یرخواهیخ  ی اسوه  که امبر یپ

بردند و   ر کشتیز  را به  آنان  یها نیزم»  مزارعه«صورت   و به  کار گماشت  به  شان ها و مزارع نیرا بر زم

 .)٢(آمد یشمار م  به امبر یپ  جزو اموال  فدك  دادند. پس یم امبر یپ  را به  درآمد آن  نصف  در مقابل

 فیء در اسالم

،  است  مسلمانان  به  د و متعلقیآ یم  دست  کفار به از  یریو درگ  جنگ  بدون  که  است  یمتیغن :)٣(ء یف

مس  در آن  که
ُ

  ز کهین » فدك«باشد.  یم امبر یپ  در دست  ار آنیاخت  وجود ندارد، البته  کردن  و قسمت  خ

 شد. امبر یپ  میتسل  که  است» ء یف«از اموال   یکی  میکن  بحث  در مورد آن  میخواه یم

گاه  یحاال برا  . میکن  مراجعه  حیصح  ثیاحاد  به»  فدك«ت یاز وضع  یآ

 :  قال   الحدثان  بن  أوس  بن  مالك  عن

ثالث صفایا: بنو النضیر، وخیبر  أنه قال: کانت لرسول الله  کان فیما احتج به عمر «

 ألبناء السبیل، وأما خ
ً
 لنوائبه، وأما فدك فکانت حبسا

ً
یبر وفدك؛ فأما بنو النضیر فکانت حبسا

 نفقة ألهله فما فضل عن نفقة  فجزأها رسول الله 
ً
ثالثة أجزاء: جزأین بین المسلمین وجزءا

ین  .)٤(»أهله جعله بین فقراء المهاجر
 گوید:    حدثان  بن  أوس  بن  مالك

  سه پیامبر   که  کرد این  حجت  آن  به )ب و عباس یعل  نزاع  در وقت( عمر   حضرت  آنچه«

 : داشت )٥(صفیه

  و سایر امور صرف  مهمانان يپذیرای مانند پیامبر   و احتیاجات  امور مهم يبرا  النضیر؛ که یبن )١

 باشد. یم

 شد. یم  صرف  مانده  در راه  مسافران یبرا  ؛ که فدك )٢

 .٧٠٧  ، ص٢  : ج المغازی -١

 .٨٢  زهراء، نصیر پور، ص  فاطمه  زندگانی -٢

از   شود، اعم  گرفته  و عقد پیمان  و یا مصالحه  تسلیم  و از طریق  جنگ  بدون  از دشمن  که  ، آنچه و خراج  ء: غنیمت فی -٣

 عمید).  . (فرهنگ یا اموال  زمین

 .٤٠٦٢  : ح صابیح. مشکاة الم٢٩٦٧  ابو داود: ح -٤

 خود برگزیند.  برای  غنائم  کردن  از تقسیم  قبل  امام  : آنچه صفیه -٥
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  خرج یبرا  و جزء سومش  مسلمانان یبرا  بود؛ دو جزئش  جزء کرده  را سه  آن پیامبر   خیبر که )٣

  مهاجرین یفقرا  را بین  ماند آن یم  اضافه  و عیال  اهلی  از نفقهچیزی   . هرگاه عیالشو   اهل

 .»کرد یم  تقسیم

 :امبر یپ  از وفات  پس  فدك

ق   اکرم  رسول  به  که  یگر اموالیو د  فدك  باغ   اکرم  رسول  از وفات  پس
ّ
جزو   ی، همگ داشت  تعل

بود اما ابوبکر   دهیبخش  فاطمه  را به  فدك  باغ امبر یپ  باورند که  نیبر ا  عیتش  اهل قرار گرفتند.  المال تیب

کنند و  یم  یتلق  فاطمه  به  یبزرگ  و ستم  را ظلم  اقدام  نیا  عیتش  اهل  سندگانی. نو گرفت  پس  را از فاطمه  آن

پردازند. در  یم  ی هیقض  نیا  به  زدن  دامن  به  تر از آش داغ  یا کاسه  ، همچون از فاطمه انگار آنها حقدارتر

زود   یلیخ ابوبکر   از گفتگو با حضرت  پس   یعل  و حضرت ل فاطمه  خود حضرت  که یحال

 نکردند.  اعتراض شدند و  قانع

  اهل  خاندان  به  نسبت  ابوبکر  و ظلم  کار را غصب  نیا  عهیش  سندگانیاز نو  یبعض  اما متأسفانه

  شیرا پ  یساختگ  یسخنران  ی جلسه  یکنند. و حت یم  غیتبل  فراوان  و تاب  را با آب  دانند و آن یم  تیب

  یساختگ  ی خطبه  نی. در ا است  سر داده  یاد دادخواهیو فر  مسجد رفته  به ل فاطمه  کشند که یم

 اهانت  خورد که یم  چشم  به  یالفاظ
ً
  به الله   رسول  مکتب  امبر و شاگردانیپ  ی راشده  ی فهیخل  به  تماما

 به  ی فاطمه  همچون  و با ادب  صالحه  یکارها از زن  نیا  د، کهیآ یم  حساب
ً
. اکثر  دور است  زهراء کامال

 کنند: یبازگو م  گونه نیرا ا  هیقض  نیا  منصف  موّرخان

افتاد.   پدرش  راثیفکر م  ، به شتبرگ  یعاد  حال  به لو فاطمه  افتی  وفات امبر یپ  که  یهنگام

آمدند و    قیابوبکر صد  ، حضرت نیمسلم  ی فهینزد خل   ابوالحسن  شوهرش  یهمراه  رو به  نیاز ا

 کرد.  مطرح  پدرش  راثیو م  را در مورد اموال  درخواستش

کسی  فرمودند:  که  میا دهیشن  بزرگوارت فرمود: ما از پدر  و ادب  احترام  با کمال ابوبکر   حضرت

  (به . است  مسلمانان  به  متعلق  صدقه  عنوان  ماند به یم یباق از ما  برد، و آنچه ینم  ارث  از ما پیامبران

  المال  تیب د، اما ازیبر ینم  یزی، چ بوده امبر یهمسر پ  که  شهیعا  فرزندم  نه شما و  نه  علت  نیهم

 باشد). یم  محفوظ  تان حقوق

و   خود برگشت  ی خانه  به  و با قناعت  شده خشنود  فهیخل  ییراهنما  نیاز ا ل فاطمه  حضرت

ا را یدن  که بود  یکس  ر دستیز  ی افتهی  تیاو ترب  ار نمود؛ چراکهیرا اخت  زاهدانه  یزندگ  گذشته  همچون

 : بود که  قرار داده  شیخو  نیالع  نصب را  اتیآ  نیا  بود. فاطمه  آورده  یرو  آخرت  و به  گذاشته
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ۡ�َياٱقُۡل َمَ�ُٰع ﴿  .]٧٧:نساءال[ ﴾�ََّ�ٰ ٱَخۡ�ٞ لَِّمِن  �ِخَرةُ ٱقَلِيٞل وَ  �ُّ

 . »است پرهیزگار باشد بهتر  کهکسی  یبرا  و آخرت  است  دنیا اندك یبگو: کاال«

  یبرا  یامروز  از زنان  یهمانند بعض نکرد، و  و جدل  ، جنگ ییو دارا  ثروت  آوردن  دست  به  یاو برا

  نیدر ا  اش یسع  او تمام  ، بلکه ر پا نگذاشتیاو را ز  خدا و رسول  حکم ، و باغات  پول  به  افتنی  دست

 بود.  كیز نزدیاو ن  رحلت امبر یپ  ی مژده  طبق  بود؛ چراکه  آخرت  آباد کردن  یبرا  دوران

َراَد  َوَمنۡ ﴿
َ
ۡشُكوٗر� َوَسَ�ٰ لَهَ  �ِخَرةَ ٱأ ْوَ�ٰٓ�َِك َ�َن َسۡعُيُهم مَّ

ُ
 ﴾١٩ا َسۡعَيَها َوُهَو ُمۡؤِمٞن فَأ

 .]١٩:سراءاإل[

را   سزاوار آن  ، تالش ) آن آوردن  (فرا چنگ یرا بخواهد و برا  ) آخرتی جاودانه ی(دنیا  که  و هر کس«

اجر)  ی(و ب  سپاس یب  شان تالش، یکسان  چنین  باشد، این  مؤمن  کهحالی  دهد، در  از خود نشان

 .»ماند ینم

  یبرا  یافراد  که  ستین  شیب  یا افسانه نهایا  یو... تمام»  یاد دادخواهیفر«و »  فاطمه  مبارزات«پس 

 اند. کرده  سرهم  یمقاصد نفسان  به  دنیو رس  نظر مردم  جلب

 بود؟  نشده  داده  یکس  به  فدك

   شده  نقل لزهرا  ی فاطمه  به   اکرم  رسول  یاز سو  فدك  یاعطاها در مورد  در کتاب  آنچه
ً
کامال

  آنها داده  به الله   خود رسول  توسط  کردند که یم  استفاده  آنها از درآمدش  ، بلکه است  واقع  خالف

 بود.   دهینبخش  کس  چیه  را به  شد. و خود فدك یم

 :  و گفت  کرده  را جمع  مروان  یبن د،یرس  خالفت  به ز یلعزعبدا  عمر بن  که  ید: هنگامیگو  رهیمغ

  خرج  نیو فقرا و مساک  الیع و  بر اهل  از درآمد آن  بود که الله   رسول  به  متعلق  فدك  د کهیبدان«

  ازدواج  آن را با  هاشم  یبن  خاندان  یها وهینمود و ب یم  خرج  هاشم یبن  بر کودکان  ز از درآمد آنیکرد و ن یم

   حضرت او بخشد. اما آن  را به  فدك  که  کرده  درخواست الله  از رسول لزهراء  ی داد. فاطمه یم

  وفات  شانیا  نکهیبود، تا ا امبر یار پیدر اخت  فدك  همچنان   اکرم  رسول  اتیح  طول در  . پس رفتینپذ

  گرفت  شیپ  را در مورد فدك امبر یپ  ی هیرو  همان د،یرس  خالفت  به  ابوبکر  که  یزمان  کردند. پس

و  امبر یپ  روش  د همانیرس  ینیجانش  به   خطاب  عمر بن  ز کهین  یکرد. زمان  فوت  او هم  نکهیا تا

  ) را ادامه هاشم  یبن  و امورات  در امر ازدواج  آن  ز صرفیو ن  تیب  اهل  یبرا  کردن  خرج  یعنی( ابوبکر 

  دست  به  دست  آن داد. و بعد از  اختصاص  اش خود و خانواده  و به  را جدا کرده  آن  مروان  از آن  داد. پس

  را از آن  فاطمه امبر یپ  را که  آنچه  دمیو د  نمودم  تأمل  ید. وقتی) رس ندهیز (خود گویعبدالعز  عمر بن  به
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در   که  رمیگ یشاهد م خدا سوگند شما را  به  ، پس مینما  ّرفو تص  دخل  در آن  توانم ینم  من ، نموده  منع

 . )١(کردند  و عمر) صرف امبر و ابوبکری(پ  کرد که  خواهم  صرف  یراه  همان

 معلوم  ثیدو حد  نیاز ا  پس
ً
بود،   نداده لفاطمه  را به»  فدك«تنها   نه امبر یپ  شود که یم  صراحتا

  را طلب  آن امبر یز و خدمتکار، از پیکن  درخواست  ی هیقض  همچون ل فاطمه  که  یزمان  بلکه

وارد  بر ابوبکر   عیتش  اهل  که  یدهد. اما اشکاالت یرد م  جواب  فاطمه  به الله   کند، رسول یم

 کنند: یم

 کرد!  محروم  پدرش  را از ارث  : ابوبکر، فاطمه اول  اشکال

  راثیاز م  نمود که  (ابوبکر) آمد و درخواست  نیمسلم  ی فهینزد خل  راثیم  گرفتن  یبرا ل فاطمه

 ياب پسر یا:  گفت  فاطمه ببرید!  توانید ارث یشما نم:  بدهد. اما ابوبکر گفت او  را به  سهمش  پدرش

:  گفت  فاطمه ! فرزندانم و  زنانداد:   ابوبکر پاسخخواهد برد؟   از تو ارثکسی   چه یتو بمیر ی! وقت هفقحا

ما از خیبر و   سهم  ؟! پس برم ینم  ارث  پدرم از  برند و من یم  از تو ارث  فرزندانت  اکنون  که  شده  چه  پس

 شود؟! یم  چه  ما از فدك  صدقات

  هستم  تا زنده  من«فرمود:   که  شنیدم الله   خدا سوگند از رسول  دختر پیامبر! به یا:  ابوبکر گفت

 یجا  به  از ما پیامبران  آنچه  دارند؛ چراکه  تعلق  مردمی  همه  به  کردم  فوت ی، وقت کنم یم  تصرف در اینها

 .)٢(»برد ینم  از ما ارثکسی  و  مردمی  همه یبرا  است  ماند، صدقه یم

  زهراء که  ی فاطمه  درخواست  در مقابل او  رند کهیگ یم   قیرا از ابوبکر صد  اشکال  نیا  عیتش  اهل

 الله   از رسول  من:  نمود و گفت  بود احتجاج  خودش  هم  آن  فرد که  كی  تیروا  بود، به امبر یپ  وارث

  نیا  آنکه  حال »برد یم  میراث از ماکسی   و نه  گیریم یم  میراثکسی  از  نه  ما پیامبران«فرمود:   که  ام شنیده

 مخالفیابوبکر صر  ی تهگف
ً
ُ ٱ يُوِصيُ�مُ ﴿ : است  رآنق  نص  حا َكرِ ِمۡثُل َحّظِ  �َّ ۡوَ�ِٰدُ�ۡمۖ لِ�َّ

َ
ِ�ٓ أ

� ٱ نثََيۡ�ِ
ُ
راث) پسر، به یکند که سهم (م خداوند در باره فرزندانتان به شما سفارش می« .]١١: نساءال[ ﴾...ۡ�

  نیباشد. همچن یم امبریر پیامبر و غیپ  و شامل  ،است  عام  نص  نیارا یز» اندازه سهم دو دختر باشد

ۖ ۥُسلَۡيَ�ُٰن َداوُ  َوَورَِث ﴿ باشد. همچون یگر مید  نصوص  مخالف مان وارث یو سل« ]١٦: نمل[ال ﴾...َد

ا ﴿ و »داوود شد نَك َوِ�ّٗ ُ پس از « ]٦-٥: [مریم ﴾َوَ�رُِث ِمۡن َءاِل َ�ۡعُقوَبۖ  يَرِثُِ�  ٥َ�َهۡب ِ� ِمن �َّ

 .٤٠٦٣  : ح . مشکاة المصابیح٢٩٧٢  ابو داود: ح -١

 .٤٥و  ٤٤  : ص البلدان  فتوح -٢

                                                 



 کند از خود دفاع می لی زهراء فاطمه    ٨٨

  هیآ  نی، از ا پس ».عقوب باشدیبر آل  راثیز] میراث برد و [نیمن مش وارثی به من ببخش که از ینزد خو

  نیدر ا  عیتش  اهل  لیبود دال  نیشود. ا یم  برده  ارث  از آنان  برند و هم یم  ارث  اء همیانب  شد که  معلوم

 :موارد  نیما در ا  جواب  حال.  قیانتقاد بر ابوبکر صد
 
ً
  به  ، بلکه نبوده  یشخص  ی نهیو ک  بغض  یاز رو  راثیاز م لزهراء  ی فاطمه  کردن  محروم :اوال

دختر   که  مطهرات  ازواج  ی هیبق  که  ، همچنان گرفت  انجام  که  ابوبکر  توسط  ثیحد  نیا  دنیشن  علت

  نصف  به  كینزد  نینمود. همچن  محروم  بود، را از ارث  از آنان  یکی ل شهیعا  یعنی  خود ابوبکر

  حضرت  ینداد در حال  یزیز چیاو ن  د، اما بهیرس یم امبر یپ  یعمو   عباس  به امبر یپ  ی متروکه

  حکم  نیا  که  میدیفهم  آمد. پس یم  حساب  و مشاور او به  داشت  كینزد  رفاقت  با ابوبکر عباس

 !ل فاطمه  فقط  شدند نه  منع  از ارث امبر یپ  تیب  اهل  و تمام  بوده  یعموم
 یثان

ً
  هم  آن  فرد که  كی  تیخاطر روا  به  را فقط  ابوبکر، فاطمه«ند: یگو یم  عیتش  اهل  برادران  نکهیا :ا

  اهل  ثیحد  یها در کتاب  ثیحد  نیا  ! چراکه است  محض  دروغ  نیا .»کرد  محروم  بود، از ارث  خودش

، » یعل«، » عباس«، » رهیابو هر« ،»ابو الدرداء«، » العوام  ر بنیزب«، » مانیال  بن  فهیحذ«ت یروا  به  سنت

  نها از بزرگانیو ا ، است  و ثابت  حیصح»  وقاص  یاب  سعد بن« و»  عوف  بن  عبدالرحمن«، » عثمان«

 باشند. یم»  مبشره  ی عشره«از   یاند و حت صحابه

در »  یمال عبدالله مشهد«  باشد که یم»  فهیحذ«کرده   تیرا روا  ثیحد  نیا  که  یاز افراد  یکی

  بیان  حذیفه  را که  : آنچه)١(»قوهحذيفة فََصدِّ   به  ثَ�مما َحدَّ « : که  آورده امبر یپ  ثیحد  اظهارالحق

 نمایید و باور دارید.  کند، تصدیقش

   یمرتض  یعل  خود حضرت برد)، ینم  اء ارثیاز انب  یکس  (که  ثیحد  نیا  انیگر از راوید  یکی

 بهی. در ا است»  صادق«،  سنت  اهل  اجماع  ، و به» معصوم« ، عیتش  اهل  اجماع  به  که  است
ً
  نجا اصال

 .)٢(میندار  یکار  »عمر«و » ابوبکر«و »  شهیعا«ت یروا

 از  او هم»  یزهر«باشد، از  یم  مسلمانان  ثیحد  یها کتاب  نیاز معتبرتر  که  یبخار  حیدر صح

 : گفت  مالك  کند که یم  تیروا»  حدثان  بن  اوس  بن  مالك«

  صحبت  و مشغول  نشسته  اثنا که  نیهم فرا خواند. در  یکار  یمرا برا   خطاب  عمر بن  یروز«

 :  آمد و گفت »رفاءی«، خدمتکارش  میبود

  گوید که این حدیث ضعیف است. (تصحیح کننده). می ، آلبانی٣٨١٢سنن ترمذی ح  -١

 .٥٥٥ـ  ٥٥٦  ، ص٢  : ج عشریهاثنا   ی تحفه -٢

                                                 



 ٨٩  زهراء از افسانه تا واقعیت ی بخش پنجم: فاطمه

  ی جلو در منتظر اجازه  وقاص یاب  و سعد بن  العوام  ر بنی، زب عوف  بن  ، عبدالرحمن عفان  بن  عثمان«

 .»شوند؟ وارد  یده یم  ا اجازهیورود هستند! آ

» رفاءی«دوباره   یاز مدت  نبود، پس  آمدنشان از  یاورند. خبریب  فی: بگو تشر گفت   خطاب  عمر بن

 »شوند؟ وارد دارند  ا اجازتیخواهند، آ یم  اند و اجازه ز آمدهین  یو عل  عباس« : آمد و گفت  فهیخل  خادم

  من  نی! شما ب نیر المؤمنیا امی:  گفت   وارد شدند، عباس  یهمگ  که  ی! هنگام یفرمود: آر عمر 

  امبریپ  جزو اموال  ر کهیالنض  یبن  بر سر اموال  و عباس  یعل  یعنی(آنها  د.یکن  ) قضاوت ی(عل  نیو ا

  .داشتند)  بود، اختالف

 فرمود:  عمر   ابد. حضرتی  انیپا  تا اختالف  کن  دو حکم  نیا  انی! م مؤمنان ریام  یگفتند: ا  همانانیم

،  برپاست او  و قدرت  حکم  به  و زمین  آسمان  که يپروردگار  به  دهمیصبر کنید! شماها را سوگند م«

  ماند صدقهیم يباق  از ما پیامبران  آنچه :»صدقة  ما تر�ناه  ،نورث ال«فرمود:  پیغمبر   دانید کهیآیا م

  تحقیق  ! بهيآربودند، گفتند:   صحابه  از بزرگان  حاضر که  جمع  ی )؟ همه مسلمانان  همه ي(برا  است

 . است  را فرموده  آن پیامبر 

  به  دهم یشما را سوگند م«و فرمود:   نموده  یرو ب یو عل  عباس  به عمر   حضرت  پس

 »را فرمود؟ یطلبم  چنین پروردگار، آیا پیامبر 

 .»است  فرموده ! پیامبر یآرگفتند:  ب یو عل  عباس

و از او   را خبر دادم» ریزب  عروة بن« ، ثیحد  نید: در مورد ایگو  است  ثیحد  نیا  یراو  که  یزهر

 : ؟ عروة گفت دمیپرس

، پیامبر   : همسران گفت  که  دمیشن ل شهیاز عا  هم  . من است  گفته  راست  اوس  بن  مالك«

و   رو کردم  آنان  به  باخبر شدن  محض  فرستادند. به  میراث  طلب یبرا   را نزد ابوبکر صدیق  عثمان

  و آنچه  گذاریم ینم  میراث  ما پیامبران«فرمود:  پیامبر   ترسید؟! مگر نشنیدید که یآیا از خدا نم: « گفتم

  .)١(»گرفتند  را پس  کردند و درخواستشان  قبول  هم  آنان  پس .»است  بماند صدقهاز ما 

؛  است  قرآن  ی هیهمانند آ  تیقطع ) در از مالك  یقبل  ثی(حد  هم  ثیحد  نیا  شد که  معلوم  پس

،  است  نیقید یمف  شانیاز ا  یکیبودند) خبر   صحابه  از بزرگان  (که ذکر شد  آنان  نام  که  یجماعت  چراکه

و   است»  معصوم«عه ینزد ش  که   یمرتض  یعل  د کنند، بخصوصییرا تأ  آن  یهمگ  آنکه  یجا  چه

 . است  برابر قرآن -شانیا نزد-  نیقی  ی در افاده»  معصوم«فرد   تیروا

 .٤٧٧-٤٧٩  ، ص٣ : ج . أشعةاللمعات الخمس  النضیر و کتاب  ، قصة بنی المغازی  : کتاب بخاری -١
                                                 



 کند از خود دفاع می لی زهراء فاطمه    ٩٠

  نقل -شانیبزعم ا-  معصوم  از امام  که  عهیش  از کتب  یتیروا  ، به اتیروا  نیا  ی نظر از همه با قطع  حال

 د:ییفرما  توجه  شده

محمد   عبدالله جعفر ابن يبأ  عن يالبختر   عن يالکاف يف يالراز   یعقوب  محمد بن یرو[

 : قال  نهأ   الصادق

   نسخة) لم يفاألنبیاء ال یورثوا (و   نأ  ذلكالعلماء ورثة األنبیاء و   نإ«
ً
 وال دینارا

ً
یرثوا درهما

 .» وافر ٍٍء منها فقد أخذ بَحظيأخذ بش  فمن  محادیثهأ  من  حادیثوإنما أورثوا أ

 فرمود:  که  شده  روایت   جعفر صادق  از امام يبختر  از طریق یدر کاف

) ندارند، و (در ی(ماد یوارث انبیا  اند؛ چراکه پیامبران  ، وارثانیو رّبان  راسخین یعلما  حقیقت  به«

  دارند که یبهای گران  و بیانات  احادیث  اند، بلکه نگذاشته  ارث  را به یو دینار  درهم  دیگر) آنان یا نسخه

 . است  را برده یفراوانی  آورد بهره  دست  از آنها را بهچیزی کسی  اگر

 چنانچه  د حصر استیمف  ها هم عهیش  اعتراف  به» نماإ«  لفظ
ً
ُ ٱَوِ�ُُّ�ُم  إِ�ََّما﴿  ی هیدر آ  و قطعا َّ� 

را   یگریز دیچ  چی، ه ثیو احاد  ر از علمیغ  شد که  معلوم  ، پس. آمده است]٥٥ ة:مائدال[ ﴾...ۥَورَُسوُ�ُ 

 اند. نداده  یکس  به  راثیم  عنوان  به
د یباشد، مف  دهیشن   حضرت از آن  واسطه بال  که  یکس  در حق غمبر یخبر پ  نکهیگر اید  ی مسئله

  ، خواه است  واجب  شیخو  ی دهیشن  به  کردن  او عمل  ی، و برا یا و شبهه  شك  چیه  بدون  است  ینیقی  علم

 .  ا نهیرا بشنود   آن  هم  یگریاز د

  است  یافراد  آن  به  ر متواتر نسبتیغ متواتر  خبر به  میتقس  که  است  نیبر ا  یو سن  عهیش  نییاصول  اجماع

  را مشاهده  امبریپ  که  یآنان  اند، نه دهیخبر او را شن  گرانید  ی واسطه  اند و به نکرده  را مشاهده امبر یپ  که

باالتر از متواتر   متواتر، بلکه  حکم  یو  خبر در حق  نیا  که  است  دهیشن  یخبر  یاز و  واسطه  و بدون  نموده

 یمستق  خودش  چون   قیابوبکر صد  د کهیرس  میخواه  جهینت  نیا  به  حاتیتوض  نیاز ا  پس  . حال است
ً
ما

  . )١(نداشت  یگریو جو از د  و پرس  شیتفت  به  یازیگر نیبود، د  دهیرا شن  ثیحد  نیا امبر یاز پ

را ی؛ ز است  دروغ  هم  نی. ا است  قرآن  ی هیآ  مخالف  ثیحد  نیشد ا  گفته  بود که  نیگر اید  اشکال

  نه  است  خطاب  نییتع  ی کننده  انیب  ثیحد  نیا  پس، غمبر یپ  به  ، نه است  امت  به  خطاب  هیآ  حکم

ص را   آن  ثیحد  نیخواهد آمد و ا  الزم  تیآ  صیتخص  باشد، پس  هم  و اگر مخّصص  آن  ُمخصَّ

 باشد.  نموده  مخالفت  نه  داده  صیتخص

 .٥٥٦  ، ص٢  : ج اثنا عشریه  تحفه -١
                                                 



 ٩١  زهراء از افسانه تا واقعیت ی بخش پنجم: فاطمه

 اوالد کافر وارث است  افتهی  صیار تخصیبس  هیآ  نیا
ً
  وارث  ، قاتل ستین  وارث  قیو رق  ستین  ؛ مثال

 را از  شیپدر خو  از وارثان  یبعض  شانیا  کنند که یم  تیخود روا  ی ها از ائمه عهیش  نی، همچن ستین

و   ی، انگشتر ر، مصحفیشمش اند مانند را أخذ نموده  اند و خود آن کرده  خود منع  پدران  ی ترکه  یبعض

 . پوشاك

  است  تا آخر آن  گرفته  نیرالمؤمنیام از  تیب  اهل  عینزد جم  نآ  خبر و صحت  نیا  بر ثبوت  لیو دل

  هو ب کردند  و اوالد او را خارج  عباس  افتاد، حضرت  شانیا  دست  به خدا   رسول  ی ترکه  که  یهنگام

شد  یم  یجار غمبر یپ  در ترکه  راثیم اگر  ز ندادند. پسیرا ن  مطهرات  واجاز  ندادند و سهم  یزیچ  آنان

 کردند؟! یم  عیرا ضا  گرانید  حق  شکل  نیبد  اند چگونه» معصوم«عه یش نزد  که  بزرگواران  نیا

  آن  ی متروکه  که  و مقرر است  ثابت  ثیحد  یو علما  خیر و تواریس  اهل  یعلما  اجماع  را بهیز

 بعباس حضرت و  یعل  نزد حضرت   خطاب  در عهد عمربن  رهیو غ  بر و فدكیاز خ   حضرت
  و بعد از او به  یعل  بن  حسن  از او به  را أخذ کرد. پس  و آن  گرفته  یشیپ  بر عباس  یعل  بود. حضرت

،  یعل  بن  حسن  دبنیز  به  و بعد از آنان  حسن  بن  و حسن  نیالحس  بن  یعل  و بعد از او به  یعل  بن  نیحس

  عمربن  بود تا زمان  مروان  گر نزد آلیر بود، افتاد. و دیام  که  مروان  دست  به  د و بعد از آنیرس

 داشتند گفتند:  که  یعدالت  علت  به  شانیا زیعبدالعز

رد   را بر اوالد فاطمه  . و آن رمیگ ینم را  آن  کرد، من  منع  را از فاطمه  آن خدا   رسول  را که  یزیچ«

 در  شد که  ، معلوم تیب  از اهل  نیمعصوم  ی عملکرد ائمه  به  توجهبا  کار را کرد. پس  نیو ا )١(»کنم یم

 .)٢(تسین  یجار  راثیم   حضرت  آن  ی ترکه

ۖ ۥُسلَۡيَ�ُٰن َداوُ  َوَورَِث ﴿ ی هیو اما در مورد آ  دال  که ]١٦ :نملال[ ﴾...َد
ً
  ا همیانب  که  است  نیبر ا ظاهرا

  تیروا  به  که  است  یقطع  ثیحد  نیا  شود و مخالف یم  برده  ارث  از آنان  برند و هم یم  ارث  گرانیاز د

  مراجعه بنا بر ادعای شیعه  نیمعصوم  اقوال  ز بهین  اشکال  نیا  حل  یشد. برا  ثابت شیعه  نیمعصوم

 : میکرد
 : عبدالله يبأ  عن يالکلین  یرو

 ورث  نداود وأ  ورث  سلیمان  أن«
ً
 .»سلیمان  محمدا

 فرمود:  که کند می  روایت   از ابوعبدالله جعفر صادق يکلین

 .»برد  ارث  از سلیمان از داود و محمد   سلیمان«

 .٤٧٩  ، ص٣  : ج أشعة اللمعات -١

 .٥٥٧-٥٥٨  : ص اثنا عشریه  ی تحفه -٢

                                                 



 کند از خود دفاع می لی زهراء فاطمه    ٩٢

نظر  ، از و متروکه  مال  وراثت  نه  است  یعرفان  و کماالت  و نبوت  علم  وراثت  نیا  شد که  معلوم  پس

  داود نوزده  حضرت  خیتار  اهل  اجماع  را بهیدارد؛ ز  وراثت  نیهم بر  داللت  امام  قول  ز مطابقین  یعقل

  را نام  مانیسل  یطور اختصاص  پروردگار به  آنکه  شدند. حال یم  حضرت  آن  وارث  همه  ، پس داشت پسر

 .  است  و نبوت  علم  نیاند هم بوده  محروم  از آن  گر برادرانیو د  دهیرس  مانیسل  به  که  یزیچ  برد، پس یم

  نیا  یاله  در کالم  آنکه  یجا  چه  ، پس پدر است  پسر، وارث  دانند که یم  را همه  نکته  نیا  نیهمچن

  حیطور صر  به  هیآ  از آن  ؟! پس است  و منزه  پاك  از آن  قرآن  باشد که ینم  اتیجزو لغو  نیا ایذکر شود، آ

َها َوقَا﴿ : است  علم  وراثت  نیا  د کهیفرما یم  اشاره ُّ�
َ
� ۡ�ِ ٱُعّلِۡمَنا َمنِطَق  �َّاُس ٱَل َ�ٰٓ ِ  لطَّ

وتِيَنا ِمن ُ�ّ
ُ
َوأ

ٍء�  ز به ما یم داده شده، و از هر چی): ای مردم! زبان پرندگان به ما تعلمان یو گفت (سل. «)١(﴾َ�ۡ

  ».دهیعطا گرد
  نیا  عمده  لیدل  بود و سه  عطا نشده ل فاطمه  به»  فدك«که   میگرفت  جهینت  حاتیتوض  نیاز ا  پس

 د:ینما یم  را روشن  مسئله

ز یعبدالعز  عمربن  و سخنان  کرده  نقل  حدثان  اوس  بن  را از مالك  ابوداود آن  امام  که  یثیاحاد -١

 امبر یپ  بود که  دهیاو رس  به  نهیس  به  نهیس  که است  نداده ل فاطمه  را به  فدك . 

در   آمد و فاطمه یشمار م  به  فاطمه  بود، جزو اموال  داده لفاطمه  را به  فدك امبر یاگر پ -٢

  کند که یم  ثابت  خود فاطمه  سخنان  د. پسیبر بدهیو خ  مرا از فدك  : ارث گفت ینم  سخنانش

 به
ً
 . است  او نبوده  اسم  قبال

 به  باغ  نیاگر ا  نکهیا -٣
ً
  و هبه  است الله   رسول  از طرف  یا هبه باشد،  عطا شده لفاطمه  قبال

  ندارد. پس  دهنده  هبه  اموال  به  یگر کارید و دیآ یدر م  طرف  آن  تیملک  تحت  قبض  محض  به

 به  اگر آن
ً
  وجه  چیه  دانستند و به یم  زمان  آن  مردم  ی بود، همه  دهیبخش ل  فاطمه  را قبال

نتوانستند   که  گونه  ند همانینما  خارج ل فاطمه  تیتوانستند از ملک یر او نمیو غ  ابوبکر

 رند.یاز او بگ  است امبر یپ  جزو اموال  نکهیا  نام  او را به  ی حجره

جزو   مطهرات  و ازواج ل شهیعا  ی همانند حجره ل فاطمه  ی حجره  میدان یم  یهمگ

  به  شیخو  ها را در زمان حجره  آن   اکرم  رسول  اما چون ،  یعل  مال  بود نه امبر یپ  یها خانه

آنها در آمد و   تیملک  بود، تحت  داده   اسامه  را به  یکیو  ل فاطمه  را به  یا ز حجرهیو ن  همسرانش

 کند: ید مییرا تأ  مطلب  نیا امبر یپ  همسران  به  قرآن  شد. خطاب  خارج امبر یپ  از اموال

 .٥٥٩-٥٦٢  ، ص٢  : ج اثنا عشریه  تحفه  کنید به  بیشتر رجوع  تفصیل  جهت -١
                                                 



 ٩٣  زهراء از افسانه تا واقعیت ی بخش پنجم: فاطمه

  خود بمانید...  و در منازل .]٣٣[األحزاب:  ﴾ِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ  َوقَۡرنَ ﴿

 و...   یعل  شهادت  قبول  : عدم دوم  اشکال

نزد   فدك  بازگرداندن  یبرا ل  فاطمه  نکهیکنند ا یم  مطرح  عیتش  اهل  برادران  که  یگرید  * اشکال

 : ابوبکر گفت  و به  گفتگو پرداخت  و با او به  رفت  ابوبکر

ز ین   یعل .»بازگردان  من  را به  آن  پس ، عطا نموده  من  به  اتشیح  را در زمان  فدك خدا   رسول«

م. « خواست گرید  یو شاهد  رفتیابوبکر نپذ  یداد ول  شهادت ل گفتار فاطمه  یبر راست
ُ
»  منیا  ا

 : داد که  پاسخ  فهیخل  یول  برخاست  شهادت  ز بهین امبر یخدمتکار پ

  یادعا  شکل  نیبد و»  روا نیست  مرد و دو زن  جز با دو مرد و یا یك  شهادت ! دختر پیامبر یا«

ت  . فاطمه)١(را رد کرد  فاطمه
ّ

  فرموده امبر یپ  که  یبا ابوبکر را نمود در حال  صحبت  ترك  یناراحت  از شد

 بود: 

  خشم  او را به  ، هر کس است  من  تنی  پاره  فاطمه »�أغضبها أغضب  فمن فاطمة بضعة م�«

 . است  کرده  آورد مرا خشمگین

ا ی  منیا  و ام   یعل  حضرت  و شهادت  فدك  ی در مورد هبه لزهرا  ی فاطمه  ی: ادعا * جواب

   سنت  اهل  در کتب  اتیالرو  اختالف  ی، عل نیحسن
ً
  عیتش  اهل  در منابع  نها فقطی، ا ستیموجود ن اصال

  در کتب  ، بلکه است  سفاهت  ، کمال نمودن  ملزم  دادن  جواب  را به  سنت  اهل  حال  نیشود. با ا یم  افتی

 .  موجود است  آن  خالف  سنت  اهل

  ز بنیز پسر عبدالعزیعبدالعز  عمربن  چون  که  آورده  رهیابوداود از مغ  تیاز روا  حیدر مشکاة المصاب

  درخواست را از پیامبر   فدك  فاطمه«... :  نمود و گفت  را جمع  مروان  د، آلیرس  خالفت  ، به مروان

 ). است  تر ذکر شده شیپ  طور کامل  به  ثیحد  نی(ا ...» اما پیامبر نپذیرفت کرد،

  عهینزد ش  که  اشخاص  نیا از  هادتش  و وقوع  ی، صدور دعو نگرفته  صورت  یا هبه  چون  پس

 ندارد.  شیگنجا و  اند، امکان» معصوم«

  نی... اما ا ادعا کرده  باشد و فاطمه  حیصح  ثیحد  نیا  عیتش  اهل  ی گفته  و طبق  میگر: آمدید  جواب

  ید تا زمانیآ یدر نم»  له موهوب«ت یملک  تحت»  موهوب«دانند که  یم  یو سن  عهیش  ی همه  را که  مسئله

 باشد.  نکرده  را قبض  آن  که

 .٨٣  زهرا، نصیرپور: ص  فاطمه  زندگانی -١
                                                 



 کند از خود دفاع می لی زهراء فاطمه    ٩٤

خود   در تصرف  ، بلکه است  نبوده لزهرا ـ  ی فاطمه  در تصّرف امبر یپ  اتیدر ح  باالجماع  فدك

  رد ننمود، بلکه  هبه  یرا در ادعا لفاطمه ابوبکر   کرد. پس یم  مالکانه  تصّرف  بود که امبر یپ

در »  له موهوب»  تینگردد در ملک  قبض  یتا زمان  هبه  کرد که  انیرا ب  یفقه  ی کرد، اما مسئله  قیتصد

 نبود.   دنیو شاهد طلب  گواه  به  یازین  صورت  نید و در ایآ ینم

را   نیباشند، ا  را اظهار کرده  هبه  نیا  محض اخبار  قیاز طر  منیا  و أم   یعل  حضرت  و اگر چنانچه

رّد   یمعنا  به  زن  كیمرد و   كی  شهادت  به  نکردن  نجا حکمی. در ا است  یبزرگ  جهل،  گفتن  رّد شهادت

بزنند و او را دروغگو تصور کنند،   دروغ  شاهد تهمت  به  که  است  آن  . ردَّ شهادت ستیآنها ن  شهادت

  فرق  مسئله دو  نیا  نیب  یگر. اگر کسیز دی، چ دادن  حکم  شهادت  و موافق  است گریز دیشاهد چ  قیتصد

با او   کردن  بحث  یو جا  است  کامل  جاهل پندارد، او  یا مدعیشاهد   بیرا تکذ  حکم  ندازد و عدمین

.  است  قرآن  حیدستور صر  کردن  را قبول  مرد و دو زن  كی  ا شهادتیو   دنیطلب ماند. دو شاهد ینم  یباق

  .)١(دیریبگ  اشکال  د از قرآنیشما با . است  نموده  عمل  قرآن  ، به صادر نکرده  یاگر حکم  ابوبکر

أغضبها   من«  که امبر یپ  ثیحد  ند و آوردنیگو یم لفاطمه  شدن  یدر مورد عصبان  و اما آنچه
  .»أغضب�

را   یگرید  آوردن  خشم  قصد به  ا با فعلیو   با قول  یشخص  که  است  آن »اغضاب«  را دانست  نید ایبا

و بارها   را نداشت ل فاطمه  تیهرگز قصد اذ   قیابوبکر صد  که  است  واضح باشد. پر  داشته

 : گفت یم لفاطمه  به  خطاب

خدا   : به)٢(»يقرابت  من  صلأ  نأ يلإ  أحب الله   قرابة رسول  ن! إالله   رسول  والله یا بنت«

و   را برقرار کنم  آن  که  تر است محبوب بسیار پیامبر  یو خویشاوند  قرابت!  دختر پیامبر یسوگند ا

 . خودم یو خویشاوند  تا قرابت  دارم  نگه

بارها  لزهرا  او! حضرت  به  دادن دیوع  یجا  ، چه نگرفته  صورت  یاو اغضاب  از جانب  یوقت  پس

  ابوبکر  پس ،» غضب«نه   است»  اغضاب« ید برایوع  ، اما چون است  شده  یعصبان  یبشر  بنابر طبع

. » عليه ُغضبت  عليه  غضبت  من«که  بود یم  الفاظ  نیبا ا  ثیرد، اگر حدیگ یقرار نم  مورد مالمت

  لیبارها در مسا  چرا که   یمرتض  یتنها ابوبکر بر عل  و نه  داشت د وجودیوع  خوف  ! بر ابوبکر یآر

 .٥٦٢-٥٦٣  ، ص٢ : ج تحفه -١

 .٤٧٩  ، ص٣  : ج أشعة اللمعات -٢

                                                 



 ٩٥  زهراء از افسانه تا واقعیت ی بخش پنجم: فاطمه

و او را   دادن  ابوبکر ربط  را به  ثیحد  نیا  . پس است  شده  یو عصباناز ا لزهرا  حضرت  یخانوادگ

 باشد. ینم  حیصح امبر یاز آزار پ  ترساندن

 فاطمه  اگر هم
ً
  خاطر باشد، اما بعد از آن  دهیرنج  از ابوبکر  مسئله  نیخاطر ا  به ل واقعا

 در  مسئله  نیآورد. ا  دست  را به  شانیا  تیو رضا  نزد او رفت  یقلب  نانیاطم  یبرا   قیابوبکر صد

 . موجود است  عهیو ش  سنت  اهل  یها کتاب

 د:یگو یمشکاة م  در شرح  یدهلو  خیش

  بر در خانه  آفتاب یو در گرما  رفت لزهرای  فاطمه  خانه  به  قضیه  بعد از این   ابوبکر صدیق«

 .»شدراضی  زهرا از او  کرد و حضرت یایستاد و عذرخواه

ز ین  یاز شعب  یهقیب  تیروا  به  الخطاب  . در فصل است  آمده  لیبا تفص  هیقض  نیز ایالنضرة ن  اضیدر ر

ابوبکر در روز : « که  کرده  تیروا  یاز اوزاع»  المؤفقه«در کتاب   السمان  . ابن است  یمرو  قصه  نیهم

  گردد دختر رسولراضی   تا از من  رومیاز اینجا نم : و گفت آمد  فاطمهی  بر در خانه  سوزان  زیر آفتاب  گرم

  ! پس نباش  ناراحت از ابوبکر   و او را سوگند داد که  رفت  لنزد فاطمه یعل  . حضرتالله 

 .»نمود  رضایت  و اعالم  نیز خشنود شده ل فاطمه

  را از آنان  تیروا  كی  نمونه  عنوان  شود و به یم  دهید  اتیروا  نیز این  عیتش  اهل  و اما در کتب

 : شده  تیروا  نیالسالک  : در محجاج میآور یم

  گر در مورد فدكی، و د است  کرده  و او را ترك  شده  از او ناراحت  فاطمه  افتیابوبکر در  که  یهنگام«

  نیکرد، از ا  تالش  فاطمه  تیرضا  آوردن  دست  به  یآمد و برا  نیسنگ امر بر ابوبکر  نید، ایگو ینم  سخن

  را دیدم پیامبر   اما من دختر پیامبر!  یا ،یگفت  راست  شما در ادعایت«:  و گفت  آمده  رو نزد فاطمه

  .»نمود یم  تقسیم  فقرا و مستمندان  را بین  داد، بقیه یشماها م  را به یسهم  از آنکه  پس  که

 .»کرد یم  پدرم  که  بده  را انجام یکار  تو نیز همان  پس«:  گفت  فاطمه

 . دهم یم  کار را انجام  همان  داند که یخداوند م:  ابوبکر گفت

 . شدمراضی   این  به  که  پروردگارا تو شاهد باش:  گفت  فاطمه  پس

 .)١(نمود یم  میتقس  لیسب ابن و  نیفقرا و مساک  نیرا ب  هیداد و بق یرا م  سهمشان و ابوبکر 

 ثابتینجا صریدر ا  نکهیا  تیروا  نیاز ا  جالب  ی نکته
ً
را  لزهرا  یدعوا  ابوبکر  شد که  حا

 ؟! منیا  و ام  یعل  شهادت  به  یازین  چه گرید  . پس است  نموده  قیتصد

 . السالکین  از محجاح  نقل  به ٥٦٥  ، ص٢  : ج تحفه -١
                                                 



 کند از خود دفاع می لی زهراء فاطمه    ٩٦

 بدهند!  فاطمه  را به  فدك  بود که  کرده  تیوص  امبری: پ سوم  اشکال

  نیبدهند، اما ابوبکر ا  فاطمه  را به  فدك بعد از او  بود که  کرده  تیوص   امبر اکرمیگر: پید  اشکال

 کار را نکرد!

  : جواب
ً
  نشده  ثبت  یو سن  عهیاز ش  یمعتبر  کتاب  چیه در لزهرا  حضرت  یادعا از سو  نیا :اوال

 .  است

 یثان
ً
شود،  ینم  یجار  راثیم امبر یپ  در ملك  ی، وقت است  راثیبرادر م  تیوص  که  د دانستیبا :ا

  که  میباشند. و دانست یم  بعد از مرگ  ُملك  هر دو انتقال  راثیو م  تیوص شود؟!  یجار  چگونه  تیوص

 د.یآ یشمار م  به  المال تیجزو ب  شان اموال  ا بعد از خودشانیانب

 
ً
  یزیچ  کننده تیوص  یاز سو  که  است  درست  یزمان  یمخصوص  شخص  یبرا  کردن  تی؛ وصثالثا

  باطل گر راید  یها تیوص  حکم »صدقة  ما تر�ناه« فرمود: امبر یپ  یباشد، وقت  صادر نشده  آن  خالف

 . است  کرده

 
ً
شاهد   که  است  یضرور  ، پس نبوده  مطلع  از آن  باشد، ابوبکر  شده  تیوص  ، اگر همرابعا

 . مرد و دو زن  كیا یو  دو مرد  یقرآن  حکم  بر اساس  هم  بخواهد، آن

 
ً
بدهد، چرا خود  لفاطمه  را به  فدك  نتوانست  علت  نیا  خبر بود و به یب ؛ اگر ابوبکرخامسا

ز همانند یاو ن  او بود؟ بلکه  مانع  یکس  کار را نکرد؟ چه  نیا  شیخو  خالفت  در زمان  یعل  حضرت

 کرد. یم  خرج  لیسب  و ابن  نیفقرا و مساک  در راه  هیبق

 اند: گفته  عهیش  یاز علما  ی، بعض میده  ز جوابیرا ن  شبهه  نیا  انیو اما در پا

  زهرا با گرفتن  ، اما اگر حضرت نبوده  زهرا درست  ی از فاطمه  تیا وصیو   هبه  یدعوا  نکهیا  بر فرض«

 نشود؟  فراهم امبر یپ  تن  ی پاره  رنجش  د تا اسبابیاو نبخش  را به  فدك شد، چرا ابوبکر یم  یراض  فدك

  گرفتار شده  میعظ  ییبا بال  شانیا ابوبکر   خالفت  یابتدا  یعنی  وقت  نیدر ا  که  میید بگویبا

  راه  نیدر د  بزرگ  ی رخنه  دو صورت  داشتند، به یم  را مقدم لزهرا  خاطر حضرت  تیبودند، اگر رضا

  حکم  ضیو تبع  با تفاوت  در امور مسلمانان  فهیخل  بردند که یم  گمان  مردم  نیقی  به  آنکه  ؛ اول افتی یم

کند، در  یم را برآورد  شانیا  ی، مدعا یدعو  ثبوت  بدون  کند که یرا م  شیخو  کانینزد  تیکند و رعا یم

  میفساد عظ  موجب  گمان  نیخواهد، و ا یم  گواه شاهد و  شیخو  یدعوا  اثبات  یبرا  گرانیاز د  که  یحال

را   کانینزد  تیآوردند تا رعا یم  دست  به  یا ز بهانهین  حکاماو   د و قضاوتیگرد یم  امتیق  امیتا ق  نیدر د

 باشند.  داشته
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در   وارث  داد، ملك یم  كیتمل  قیطر  به  نیزم  نیرا ا لزهرا  حضرت  که  یدر صورت  آنکه  دوم

 امبر یپ  صدقه  که  نیزم  نیا  بازگرداندن  پس  اوست  ابتیو ن  خالفترا یز ، است  مورث  ملك  قتیحق

بود   دهیشن خدا   از رسول  آنکه  آمد، حال یم  الزم امبر یپ  در خاندان صدقة)  (ما ترکناه  حکم  بود به

  که  نداشت  هرگز امکان از ابوبکر   میعظ  حرکت  نیا »ئهقي يعود يف  اكللكب  صدقته العائد يف«  که

 صادر شود.

  ییها سهم  یز براین  مطهرات  و ازواج   عباس  حضرت  صورت  نیدر ا  نکهیگر اید  لیو اما دل

  حضرت  گرفت یرا در نظر م  مصالح  نیشد. و اگر ا یم  مشکل  کردند و کار ابوبکر یم  درخواست

اختار   ت�ببليَّ  ذا ابت�إ  مناملؤ«  که  ینبو  ثیحد  حکم  شد، ناچار به یم  ناراحت لزهرا
 را بگیرد.  ضررترین  و کم  ترین دو بال گرفتار آید، پایین  به  مؤمن  : هرگاه»هونهماأ

 به  تیرضا  گذشت  که طور  تر بود، و همان آسان  نیا  را جبرانیز  را گرفت  جانب  نیهم
ً
  یجا  او را بعدا

 نمود. یم  یرو  نیدر د فساد  گرفت یم گر راید  آورد. اما اگر جانب

 ! کلثوم  عمر و ام  ازدواجی  ) افسانه٢
  انی، جر است  شده  ثبت  عیتش  و اهل  سنت  اهل  در کتب  که  یخیتار  قیو حقا  اتیاز واقع  یکی

م  عمر فاروق  حضرت الله  رسول  دوم  ی فهیخل  ازدواج
ُ
   یمرتض  یعل زهراء و  ی دختر فاطمه  کلثوم با ا

 باشد. یم

  ی فاطمه  شهادت  ی افسانه  اند که افتهیدر  چون  خیتار  کنندگان فیو تحر  از ُمغرضان  یبعض

  شهادت  اصطالح  از به  پس  هم  ، آن شانیبا ا لکلثوم ام  با ازدواج   عمر فاروق  توسط لزهراء

  برد، به یم  ر سؤالیرا ز  نآنا  رتیو غ  نیو حس  و حسن  یمرتض  یعل  دارد و شجاعت  ! تناقض مادرش

  نیرا ب  ییها و رساله  کتابچه  باره نیدر ا  یو حت  نموده  یخیتار  تیواقع  نیدر انکار ا  یسع  علت  نیهم

 اند. کرده  عیتوز  جوانان
 رسالهیاخ

ً
  شده  نگاشته»  د سائلیفر« یآقا  توسط  که»  کلثوم  عمر و ام  ازدواج  افسانه«نام   به  یا را

  نیهم  ، به است  نموده  را دچار شبه  تیاز واقع  اطالع یافراد ب  که  دهیگرد  عیتوز  یعیوس  ، در سطح است

  .)١(میینما نخوانندگا  میتقد  مورد هم  نیدر ا  یتا مختصر  میدانست  نجا الزمیدر ا  علت

برادر ارجمند   ی ، نوشته ازدواج  افسانه  بر رساله  ردی» ؟ کیتا   فرار از واقعیت«کتاب   به  مسئله  بیشتر این  توضیح  برای -١

 فرمایید.  مراجعه  شاهوزهی  مجیب  جناب
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 :سنت  اهل  در منابع  بکلثوم عمر و ام  ازدواج

، ١٣٠  ص ٣ ، ج لاو  (قسم»  السنن  کتاب«) در  . قـه ٢٢٧  (م  یمک  یمنصور خراسان  د بنیسع )١

 : است  کرده  تی) روا ی(کراچ  یعلم  مجلس  چاپ »النظر إلی امرأة إذا أراد أن یتزوجها«  باب

  حضرت  کند که یم  تیروا محمد باقر   امام  از پدر خود حضرت   جعفر صادق  امام  حضرت«

  دخترانمفرمود:    یعل  کرد. حضرت  یخواستگار   یعل  را از حضرت  کلثوم  أم   خطاب  عمر بن

  را مطرح  درخواستش  دو مرتبه عمر   حضرت . ام داشته  نگه»  طالبیاب  جعفر بن«برادرم   پسران یرا برا

را   دیگر آن یاحد  هکرد ک  با او رفتار خواهم یخدا سوگند طور  در آر! به  من  نکاح  به او را:  کرد و گفت

 آورد.  در خواهم  نکاحت  باشد، به:  گفت   یعل  حضرتندهد.   انجام

  نیما ب  یدر مسجد نبو  که  مهاجران  مجلس  یسو  به عمر   ، حضرت مثبت  جواب  افتیاز در  پس

  چهگفتند:   با تعجب  آنان ببرید!  مرا نزد همسر جدیدمبود، رفتند و فرمودند:   بر پا شده  منبر و روضه

  مهاجران  جمع یرا برا الله   رسول  حدیث  این  . سپس و فاطمه یدختر عل  کلثوم ام:  گفت؟ یکس

    يوم ٌ ُمنقطع ٍسبب و ٍ�ََسب  لُك «خواند: 
َّ
ها در روز  ها و سبب نسب  : تمام»وسبيب �سيب القيامة إال

 . من  سبب و  شوند مگر نسب یم  منقطع  قیامت

  که  داشتم  ، و دوست ام کرده  را کسب الله   رسول  صحابیت  افتخار و شرف  من:  گفت  عمر فاروق

ق
ّ
 .)١(شد  حاصل نیز  آن  اکنون  خوشبختانه  نیز بر قرار گردد که ینسب  تعل

  نی) همیعل  لیفضا  ، باب١٤٢  ص ٣  (ج»  المستدرك«) در  . قهـ ٤٠٥  (م  یشابورین  حاکم )٢

االسناد   صحیح  حدیث  این«د: یگو یکند و در آخر م یذکر م  الفاظ ر درییتغ  یرا با اندک  انیجر

 ». است

و   کلثوم ام  ازدواج  انی) جر٨٢٥  تیروا ٧  (ج»  کنز العمال«در   یهند  یمتق  یعل  عالمه )٣

 .  است  ، ذکر کرده شده  منصور نقل  از سعد بن  را همانند آنچه بعمر  حضرت

 . است  را آورده  آن  تیب  اهل  فضل در ١٧٣  ، ص٩  : جالزوائد  در مجمع  یثمیحجر ه  ابن )٤

  ، تحت٤١  (ص»  شیقر  نسب«  ) در کتاب٢٣٦  (م  یریعبدالله الزب  ابن  ابو عبدالله المصعب )٥

 : است  ) آورده تهران  چاپ»  طالب  یاب  بن  یولد عل«عنوان 

 یبرا یکبر  کلثوم آورد و ام دنیا  فرزند به  طالبیاب  جعفر بن  دالله بناز عب یدختر عل یکبر  زینب«

  دختر رسول ل فاطمه  ) سیده کلثوم و ام  دو (زینب دنیا آورد. و مادر هر  فرزند به   الخطاب  عمر بن

 .»باشد یم الله

 .٢١٣  ، ص٢  : ج رحماء بینهم -١
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» المحّبر«در کتاب ) هـ ٢٤٥  (م  یبغداد  یعمرو الهاشم  بن  هیام  بن  بیحب  ابو جعفر محمد بن )٦

 : است  ) نوشته درآباد دکنیح  چاپ » یاصهار عل«عنوان   تحت ٥٦  (ص

در   و فاطمه یدختر عل  کلثوم  ام  که  است   خطاب  عمر بن  یعل  داماد حضرت  دومین«

  طالب یاب  جعفر بن  او نیز با عبدالله بن از  جعفر و پس  بن  عمر، با عون  از شهادت  بود. پس  نکاحش

 .»کرد  زدواجا

ت  بن  ابو محمد عبدالله مسلم )٧
ُ
  عنوان  تحت ٩٤  (ص»  المعارف«  ) در کتاب٢٧٦  (م  ینورید  بهیق

 : است  نوشته مصر)  چاپ»  یالمرتض  یعل  بنات«

و از او   قرار داشت خطاب  عمر بن  بود، در نکاح لزهراءی  دختر فاطمه  که یکبر  کلثوم اما ام«

 .»دنیا آورد...  به یفرزند

  یاب  بن  یاوالد عل  عنوان  (تحت»  نساباأل جمهرة«) در کتاب ٤٥٦  (م  یاندلس  حزم  ابن )٨

 : است  ) نوشته طالب

دختر   پسر و یك  یك کرد و از او  ازدواج  خطاب  با عمر بن الله   دختر رسول  دختر فاطمه  کلثوم ام«

  .)١(»کرد  جعفر ازدواج  با محمد بن و بعد از او  با عون ر از عم  پس  کلثوم  دنیا آمد. ام  به

 د:یفرما یم .)هـ ٧٧٤  ی(متوفر یکث  بن  لیابوالفداء، اسماع  عالمه )٩

نمود، و او را   ازدواج  و فاطمه  طالبیاب  ابن یدختر عل  کلثوم با ام  خالفتش  در زمان  خطاب  عمربن«

 مورد احترام  بیش
ّ

او از   خاطر آنکه  او مقّرر فرمود، به یبرا ، مهریه  هزار درهم  چهل قرار داد و  از حد

 .)٢(»بود پیامبر   خاندان

 د:یفرما یم .)هـ ٥٩٧  ی(متوف  یجوز  بن  عبدالرحمن  ابوالفرج  امام )١٠

  طالب یاب  بن یدختر عل  کلثوم ام  مادرشان  هستند که  عمر، زید اکبر و رقیه  حضرت  از فرزندان«

 .)٣(»است الله   دختر رسول  فاطمه  مادرش  ) که الله وجهه  (کرم

 د:یفرما ی.) مهـ ٦٣٠  ی(متوف  یر جوزیأث  ابن  مشهور به  الکرم  یاب  بن  ی، عل ابوالحسن  امام )١١

 الله  رسول دختر  فاطمه  حضرت  مادرش  که  طالب یاب  بن یدختر عل  کلثوم  عمر با ام  حضرت«

  .)٤(»و زید از او متولد شد  رقیه یها نام  داد و دو فرزند به  مهریه  هزار درهم  کرد، چهل  بود، ازدواج

 مصر.  ، چاپ٣٧ـ  ٣٨:  العرب  جمهرة األنساب -١

 .١٥٧  ، ص٧ البدایة والنهایة: ج -٢

 .١٣١  ، ص٤ : ج والملوك  األمم  تاریخ  فی  المنتظم -٣

 .٤٥٠  ، ص٢  : ج التاریخ  فی  الکامل -٤
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 د:یفرما ی) مهـ٨٥٢  ی(متوف  یحجر عسقالن  احمدبن  مشهور، عالمه  و محقق  ثیحد  حافظ )١٢

دو فرزند او متولد  گوید: ینمود، زبیر م  ازدواج  هزار درهم  چهلی  با مهریه  کلثوم  عمر با ام  حضرت«

  .)١(»درگذشتند روز  در یك  و هر دو فرزندش  کلثوم . ام شد، زید و رقیه

 عیتش  در آثار اهل بعمر  و حضرت  کلثوم ام  ازدواج

 د:یفرما ی) مهـ ٢٨٤  ی(متوف )٢(یعقوبی  عقوبی یاب  ، احمد بن یعیمشهور ش  موّرخ )١

بود از  پیامبر خدا دختر  فاطمه  مادرش  را که  طالبیاب  بن یعل دختر  کلثوم ، عمر، ام سال  و در این«

 یپنداشت  : آنچه . عمر گفت است  هنوز کودك او  : که گفت یعل  کرد. پس یخواستگار  طالبیاب  بن یعل

 فرمود:  که  ام شنیده خود از پیامبر خدا  . لیکن نخواستم

 .»يصهرو ال سبيبالقيامة إ  يوم  نقطعي  �سبو  سبب  لك«
 .» من یو داماد یخویش و یشود، جز بستگ یم  در روز رستاخیز بریده یو خویشاوند یهر بستگ«

هزار دینار بدو   ده و  گرفت یزن  او را به  با پیامبر خدا باشد؛ پس یو داماد یمرا بستگ  که  خواستم  پس

 .)٣(»داد  مهریه

 د:یفرما یم»  البالغه  نهج  شرح«در  )٤(دیالحد یاب  ابن )٢

را   د، و آنیعطر خر  ینار مقدارید همسر عمر، با چند  کلثوم فرستاد. ام  روم  را نزد پادشاه  یکیعمر پ«

 ) آمد و دو کلثوم  نزد (ام  كیفرستاد. پ  هیهد  صورت  به  روم  پادشاه همسر  یقرار داد و برا  شهیدر دو ش

) جواهرها را در  کلثوم (ام  که  یحال در  وارد شده  خانه  عمر بهاثناء   نیاو داد. در ا  ُپر از جواهر به  شهیش

 بود.   ختهیخود ر  دامن

 .٤٦٨  ، ص٢  تمییز الصحابة: ج ياإلصابة ف -١

  دانسته  چنانکه  جد یعقوبی  واضح«گوید:  می  یعقوبی  تاریخ  در مقدمه»  یعقوبی  تاریخ«، مترجم  آیتی  محمد ابراهیم -٢

  ای نیز شبهه  یعقوبی  بودن  ، و در شیعه است  کار نهاده  سر اینخود را بر   و جان  بوده  بیت  فداکار اهل  شد از شیعیان

 ).١٩-٢٠(  ، ص١ : ج یعقوبی  تاریخ»  است  گواه  مطلب  بر این  وی  و جغرافیای  از تاریخ  و مواردی  نیست

، ٢ : ج آیتی  د ابراهیممحم  ، ترجمه یعقوبی  از تاریخ  نقل  به  زهراء، عبدالعزیز نعمانی  ی فاطمه  شهادت  ی افسانه -٣

 .٣٥: ص

  ی را شیعه  کثیر وی هـ). ابن ٦٥٥-هـ. ٥٨٦الحدید. (  أبی  ابن  به  ، معروف محمد المدائنی  هبة الله بن  عبدالحمید بن -٤

و   معتزلی  در اصول  وی: « آمده  چنین  اسالمی  بزرگ  دائرة المعارف«) و در ٢٣٣/١٣داند، البدایة والنهایة ( می  غالی

  اسالمی  بزرگ  دائرة المعارف». بود  برگزیده  و تشیع  تسنن  میان  مشربی  که  است  شده  بود و گفته  شافعی  در فروع

)٦٤١/٢.( 
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 »؟یاینها را از کجا آورد«د: ی(عمر) پرس

  ِاینها از آن«و فرمود:   گرفت جواهرها را از او  ، عمر بالفاصله ) عمر را باخبر ساخت کلثوم  (ام

  .»مسلمانانند

 »هستند!  من  هدیه  ؟! اینها عوض چگونه«:  ) گفت کلثوم (ام

 .»کند می  قضاوت  و تو پدرت  من  نمیا«:  (عمر) گفت

  ِاز آن  آنی  باقیمانده و یبردار یتوان یم  دینارهایت  ارزش  تو از جواهرها به«فرمودند:    یعل

 .)١(» است  نموده  را حمل  آن  مسلمانان  پیك  ، چه است  مسلمانان

 د:یفرما یم»  یالکاف  حیصح«.) در ـه ٣٢٨:  ی(متوف  یراز  ینیکل  عقوبی  محمد بن  عالمه )٣

 : دمیپرس عبدالله   یاز اب  کند که یم  تیعمار روا  بن  هیمعاو«

  کجا که برساند یا هر  پایان  را به  عده  خودشی  ، آیا در خانهکند می  وفات  شوهرش  که یزن

آمد و او   کلثوم  نزد ام ینمود، عل  عمر وفات  از آنکه  خواهد. پس یم  کجا کههر فرمود:  خواهد؟ یم

 برد.  خودشی  خانه  را به

 : دمیپرس عبدالله  یاز اب  کند که یم  تیخالد روا  بن  مانیسل«

نماید یا هر  یسپر را  عده  شوهرش  برساند؟ در خانه  اتمام  را به  میرد در کجا عده یم  شوهرش  که یزن

 خواهد؟ یم  کجا که

  کلثوم نزد ام ینمود. عل  عمر وفات  که یفرمود: زمان  خواهد. سپس یم  هر کجا که  بلهفرمود: 

   .)٢(برد  خویش  خانه  او را به  را گرفت  آمد و دستش

ه.) در  ١١٠٤  ی(متوف  یحّر عامل ، الحسن  محمدبن  خیرا ش  فوق  اتیروا  که  است  یادآوری به  الزم

یعة  مسائل  تحصیل  إلیالشیعة   وسائل«   الحسن  بوجعفر محمد بنالطائفة أ  و شیخ ،)٣(»الشر

.) در هـ ٣٢٨(  یمتوف  ینیکل  عقوبی  و محمدبن، )٥(»االستبصار«ه.). در  ٤٦٠:  ی(متوف )٤(یطوس

 .٣٥١  ، ص١٩  الحدید: ج ابی  ابن  البالغه نهج  از شرح  نقل  به  ، نعمانی شهادت  ی افسانه -١

 .١٢١ـ  ١٢٢  ، ص٣ : ج الکافی  ز صحیحا  نقل  به  ، نعمانی شهادت  ی افسانه -٢

  عدم  ، باب الطالق  کتاب ٤٥٧  ، ص١٥  الشرعیة: ج  مسائل  تحصیل يالشیعة إل  ، وسائل حسن  ، محمدبن حر عاملی -٣

 . ، بیروت العربی  والنفقة، داراحیاء التراث  السکنی  ثبوت

) و ١٢٥٨(  حدیث  ی ، شماره٣٥٢  ، ص٣ األخبار: ج  من  ، االستبصار فیما اختلف حسن  ، ابوجعفر، محمدبن طوسی -٤

 . ه. ق ١٣٩٠  ، بازار سلطانی االسالمیة تهران  )، دارالکتب١٢٥٧(

) و ١٢٥٨(  حدیث  ی ، شماره٣٥٢  ، ص٣ األخبار: ج  من  ، االستبصار فیما اختلف حسن  ، ابوجعفر، محمدبن طوسی -٥

 . ه. ق ١٣٩٠  ار سلطانی، باز االسالمیة تهران  )، دارالکتب١٢٥٧(
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  شرح يف  جواهر الکالم«.) در هـ١٢٦٦  (م  ینجف  محمد حسن  خیو ش، )١(»يالکاف  من  الفروع«

 اند. آورده زین، )٢(»سالماإل   شرائع

  بی.) در تهذـه٤٦٠  ی(متوف  یطوس  حسن  را ابوجعفر محمد ابن  یگرید  تیروا  نیبر ا  عالوه )٤

 : است  نموده  نقل  االحکام

پسر زید   فرزندنش و یدختر عل  کلثوم  فرمود: ام  که کند می  روایت  جعفر از پدر بزرگوارش«

  نموده  دو زودتر وفات  از آن  یك  کدام نشد  درگذشتند، مشخص  وقت  ، هر دو در یك خطاب  عمربن

  .)٣(»شد  نماز خوانده  با هم  دو آنانهر  نبرد، و بر  ارث یاز دیگر  یك  . لذا هیچ است

و  عمر   حضرت  یهمسر  ی رابطه اند، اما شده  انیب  یفقه  مسائل  در باب  مذکور گرچه  اتیروا

 شود. یم  در آنها مشاهده  وضوح  به ل کلثوم ام

 : آمده  نیچن  را منتشر کرده  آن  کودك  کتاب  یشورا  که»  و نوجوانان  کودکان  ی نامه  فرهنگ«در  )٥

نیز  یصغر  او را زینب  ، نام است لزهرای  و فاطمه یعل  دختر حضرت  ، دومین کلثوم  ام«

  خطاب  عمربن  درخواست  به  . قـه ١٧  در سال  کلثوم ام ، نیست  معلوم یدرست  تولد او به  اند، سال نوشته

 ، در آمد و طالب یاب  ، پسر جعفربن عون  ازدواج  عمر، به  شدن  از کشته  کرد، پس  با او ازدواج  یاز عل

 .»کرد...  با برادر او محمد ازدواج  عون  از مرگ  پس

هر دو در   او و فرزندش  اند که نوشته د بود،یز  نام  به  یو پسر  هیرق  نام  به  یدختر  یاز عمر دارا  کلثوم  ام

 .)٤(»روز درگذشتند  كی

  یو سن  عهیمعتبر ش  منابع  در تمام  کلثوم با ام عمر   حضرت  ازدواج  ی شد مسئله  انیب  طور که  همان

توانند  ینم  نکهیخاطر ا  به  یگروه  د، اما متأسفانهیتواند انکار نما یرا نم  آن  یکس و  است  شده  ثبت

و   هیخاطر تق  به   یعل  حضرت  کنند که یرا نشر م  عهیشا  نیرا باور کنند، ا بو عمر  یعل  محّبت

 ! است  داده عمر   را به  ، دخترش ترس

  چه»  کلثوم ام  جیتزو«باب »  مرآةالعقول«  و فروع  یکاف  اصول  در شرح  یمال باقر مجلس  د کهیو بخوان

  ازدواج  که  است  کرده  و ثابت  را داده  ازدواج  نیا  منکران  و جواب  کرده  یمفصل  د؟ او ابتدا بحثیگو یم

االسالمیة،   ، دارالکتب کلثوم ام  تزویج  ، باب النکاح  کتاب ٣٤٦  ، ص٥ : ج الکافی  من  ، الفروع یعقوب  ، محمدبن کلینی -١

 . ، تهران ه. ش ١٣٦٢

  ، الفصل الطالق  کتاب ٢٧٩ـ  ٢٨٠  ، صص٣٢  : ج االسالم  شرائع  شرح  فی  ، جواهر الکالم ، محمد حسن نجفی -٢

 . م ١٩٨١  العربی  عدة الوفاء، دار إحیاء التراث  فی  الخامس

 ).١٢٩٥(  حدیث  ی ، شماره٣٦٢  ، ص٩ المقنعة: ج  شرح  فی  األحکام  از تهذیب  نقل  به  ، نعمانی شهادت  ی افسانه -٣

 .٣٢٤  ، ص٣ ج : و نوجوانان  کودکان  ی نامه  از فرهنگ  نقل  به  ، نعمانی شهادت  ی افسانه -٤
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  بوده یجبارو ا  اما بنابر تقیه دارد،  واقعیت  ازدواج  این  که  است  این یاصل  جواب«اما:   گرفته  صورت

 !». است

 عل  تیب  دار اهل و دوست  خود را ُمحب  که  یدارد، کسان  تعجب  یار جایبس
ً
و   یو خصوصا

خاطر   به  ند کهینما  اهانت  بزرگان  آن  به  گونه نیدهند ا یم  خود اجازه  به  دانند، چگونه یم  بنیحس

 در آورند؟!  شان دشمن  عقد و نکاح  را به  شیخو  و معصوم  اند، دختر نوجوان حاضر شده  یو بزدل  ترس

  نیا ای؟ آ ستیبر نیخ  پهلوان  ر خدا، اسدالله الغالبیش  مقدس  ساحت  به  نیتوه  نیتر بزرگ  نیا ایآ

  قدر پست  نیرا ا  ؟! آنان ستین  طلب و شهادت  بر کف  جان ب نیو حس  حسن  به  یعلن  نیتوه

 در آورد؟!  شیخو  نکاح  را به  خواهرشان ! با زور دشمنشان  د کهیکن یم

 ؟!لزهرای  فاطمه  ) شهادت٣
 در مورد  یم لزهرا  ی فاطمه  شهادت  یساختگ  ی آخر ما در مورد افسانه  و اما بحث

ً
باشد. قبال

  بحث  یعیطب  با مرگ  رمضان  در سوم  شانیا  در مورد وفات  مؤّرخان  و اجماع لزهرا  ی فاطمه  وفات

  ییها و افسانه  بینشر اکاذ  ، به ییو نوا  نان  آوردن  دست  خاطر به  به  انیاز سودجو  یبعض  . اما چون میکرد

ل  اند، پس کرده  را مشوش  جوانان  ذهن لفاطمه  در مورد شهادت
ّ
  منابع  بر الله و استناد به  با توک

 کرد.  میخواه  را ثابت  افسانه  نیا  یادیبن یمعتبر، ب

 ند:یگو یم  نآنا

  موجب  وارد کرد که  محکم  یضربت  معصومه  آن  مبارك  ید، و بر پهلویکش  آتش  را به  فاطمه  ی خانه

 شد و...  حمل  سقط

 دهد: یم  پاسخ  گونه نیا  در تحفه :  یدهلو  ز محدثیعبدالعز  خیش

  لیقا  قصه  نیا  به  هیاکثر امام لهذا ندارد،  یاصل  چیو ه  و افتراست  و بهتان  یسراسر واه  قصه  نیا

 نکرد.  یرا عمل  ! اما آن است  زهرا را داشته  ی خانه  قصد سوختن عمر   ند حضرتیگو یستند و مین

ندارد، و   اطالع  گر از آنید  یکس  متعال  یر از خدایغ  که  است  یجزو امور قلب  تی: قصد و ن جواب

 ؛ سوخت  را خواهم  خانه  نکهیا  باشد و گفتن  ید زبانیو تهد  فیتخو ، از قصد کردن  شانیا  اگر هدف

هر   زهرا را ملجأ و پناه  ی خانه  بود که  یکسان  یبرا  فید و تخویتهد  نیا  که  است  نیا  قتشیحق

 و  جاد فتنهیا  شدند و منظورشان  در آنجا جمع  داده  معظمه  مکه  حرم  حکم  آن  و به  دانسته  یانتکاریخ

  خود حضرت  بود که زیانگ فتنه  یها مشورت  یو برگزار  اول  ی فهیخل  خالفت  زدن  بر هم فساد و

لق  ُحسن  کمال  سبب  نبود، اما به  یها راض و برخاست  نشست و آمدها و  رفت  نیا  ز بهین لزهرا
ُ

  خ

 د.ییاین  من  ی خانه  به  که  گفت ینم  آنان  به  پرده یب
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!  زنم یم  را بر شما آتش  خانه  د نمود کهیرا تهد  جماعت  برد آن  یپ  فتنه  نیا  به  خطاب  عمربن  یوقت

  آن  که  است امبر یپ  ثیاز حد  قیدق  بر استنباط  ید مبنیتهد  نیا  یبرا  زدن  آتش  لفظ  کار بردن  به

 د:کردند فرمو ینم  شرکت  در نماز جماعت  که  یز در مورد کسانین   حضرت

ز ین   قیابوبکر صد  چون زد. و  خواهم  آتش  ها را بر آنان خانه  نکنند، من  را ترك  کارشان  نیاگر ا

  از جماعت  گرفتن  و فاصله  یامام  نیچن  اقتدا به  باشد، ترك ینمازها م  یبرا امبر یپ  منصوب  امام

 مشابهیدق  دارد که  ید را در پیوع  نیهم  مسلمانان
ً
 . است امبر یعملکرد پ  قا

کفار بود، و بارها با   از شاعران  یکی  که»  خطل  ابن«رساندند:  امبر یپ  اطالع  به  مکه  در روز فتح

  برده  پناه  معظمه  ی کعبه  بود، به  کرده  اهیخود را س  یرو  در اشعارش الله   رسول  به  نیامبر و توهیهجو پ

،  میکار کن  با او چه  کردند که  سؤال خدا   بود، از رسول  کرده  یمخف  کعبه  یها پرده  و خود را در پشت

 د.ینده  د و امانشیفرمود: او را همانجا بکش امبر ی؟ پ میساز  شیرها  برده  پناه  کعبه  به  ا چونیآ

  داشته  زهرا پناه  ی ندارند، چرا در خانه  پناه  معظمه  ی خدا، کعبه  ی در خانه  یاهانیرو س  نیچن  یوقت

ر گردد که  شهیاشرار فساد پ  از سزا دادن زهرا چرا  باشند؟! و حضرت
ّ

  وهیش »الله  خالقتخلقوا بأ«  مکد

ز یـ نالله عنهایرضزهرا ـ   حضرت  که  است  ثابت  حهیاخبار صح  یاز رو  نیبود. با وجود ا  تنیط پاك  آن

 بود.   مودهن  منع  منزلش در  اجتماع  نیرا از ا  آنان

بعد از   چون  که  است   یعل  حضرت  ار کمتر از فعلینجا بسیدر ا عمر   قول  نکهیگر اید  ی نکته

نزد   مکه  و به  شده  خارج  نهیاو از مد  مخالفت  به  یا د، عدهیرس  جناب  آن  به  خالفت   عثمان  شهادت

 بهیرفتند و نها  نیالمؤمن  ام
ً
 ر یام  قرار گرفتند و حضرت  هم  در مقابل  عثمان  یخاطر خونخواه  تا

جاد یا  در وقت  دهد که یم  نشان  نیبودند. ا ل شهیعا  نیالمؤمن ام  در امان  که  یرا کشتند، در حال  آنان

خاطر امر   به  هم  شود، آن ینم  کرده  مصالح  یبرخ  تیو فساد، رعا  جنگ  آتش  ور شدن و شعله  فتنه

  .)١(یتر یرورتر و ض مهم

 )٢(لزهرا  فاطمه  حضرت  شهادت  افسانه

گاهانه  یبرخ گاهانهی  آ رهگذر   نیند، تا از اینما یم  را عنوان لزهرا  ی فاطمه  حضرت  شهادت  ا ناآ

  مقام  به  نی، توه یداستان  نیچن  جعل  از آنکه  برسانند، غافل  اثبات  را به امبر یپ  تیب  اهل  تیمظلوم

 .٥٩٠ـ  ٥٩٣  ، ص٢  : ج اثنا عشریه  تحفه -١

،  زاهدان  دارالعلوم  ، مدّرس عبدالعزیز نعمانی  مولوی  استاد عزیز و ارجمند جناب  ی از مقاله  طور کامل  به  فصل  این -٢

 بود.  منتشر شده  اول  ، سال سوم  ، شماره اسالم  ندای  ی پیشتر در مجله  شود که می  نقل
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  یبررس  که  یگردد. در صورت یم  محسوب  امبر اسالمیپ  خاندان  حرمت  و هتك   یعل  حضرت  شامخ

  ی، دختر گرام کلثوم با ام عمر   حضرت  و ازدواج بعمر  و حضرت  یعل  حضرت  دوستانه  روابط

وبکر، عمر و اب  یها نام  را به  شیخو  از فرزندان  یتعداد   یعل  حضرت  یگذار و نام   یعل  حضرت

ها،  ، قضاوت در مورد امور خالفت   یعل  با حضرت عمر   حضرت  مهم  یها و مشورت  عثمان

ادعا   نیا  انگر خالفیو ب  بزرگواران  آن  انیم  دوستانه  و ارتباط  مانهیصم  یهمکار  ی و... نشانه  احکام

 . است

،  شیهمسر گرام  قاتل  ازدواج  را به  دخترش   یعل  حضرت  رد کهیپذ یم  میسل  عقل  کدام

 د!یبا او برقرار نما  دوستانه  ی در آورد و رابطه ل فاطمه

،  سندگانینو  و تعصب لزهرا  فاطمه  حضرت  شهادت  متضاد حادثه  اتیروا  به  یسطح  ینگرش

دانشمند  ، دروزه  محمد عزه  خیش  لیدل  نیهم  دارد. به  اساس یو ب  یواه  داستان  نیچن  بر جعل  داللت

و   انیامو  انیم  نیراشد  یاز خلفا  پس  داند که یم  یرقابت  ی جهیرا نت  یا واقعه  نیچن  انی، ب یمعاصر اسالم

 د:یگو یو م  آمده دیپد  انیهاشم

و   امویان  میان  راشدین یاز خلفا  پس  که  است یتضاد و رقابتی  نتیجه  روایات  این یقو  احتمال  به«

بر   اند که بوده  تر و خردمندتر از آن تر، منزه ایمان با بیو عل  فاطمه  وگرنه  است  پدید آمده  هاشمیان

ی  خانه  زدن  آتش  به  بود که  دارتر از آن تر و خویشتن خیزند و ُعَمر بزرگ پا  به  مسلمانان  مصالح  خالف

 .)١(»یازد  دست ل فاطمه

را با ذکر سند   باشد مطلب  داشته  یاگر سند  ، ناقل یثیا حدی  یخیتار  تیروا  در نقل  که  میدان یم  همه

 کند و اگر سند را  قی، تحق نقل  و سقم  در صحت  ابد کهی یم  امکان  خواننده  صورت  نیکند، در ا یم  نقل

،  مدرك  ها که نقل  گونه نیا  به  گرانید کند،  ذکر سند و مأخذ نقل  بدون  رد و اگر ناقلیبپذ  افتی  حیصح

 شمارند. یرا معتبر نم  یثیاحاد  نیچن  ثیحد  یکنند. علما یاعتماد نم ، نشده  نقل  آن  یبرا  یمأخذ و سند

رمعتبر یرا غ  کنند و آن ینم  ییاعتنا و مأخذ  مدرك  بدون  یخیتار  یها نقل  ز بهین  ییاروپا  محققان

 ، اما مأخذ و خود کرده  در کتاب  ینقل  نیچن  شخص  ند: فالنیگو یم  که  است  نیشمارند. حداکثر ا یم

 ندارد.  یخیاعتبار تار  یعنی؛  نداده  نشان  مدرك

  ، و هم است  را فاقد سند و مدركیدارد، ز سند  ضعف  هم لزهرا  ی فاطمه  حضرت  شهادت  نقل

 اعتماد ندارند.  آن  به  هم  دهد خود ناقالن یم  ننشا  که  شده  انیب  یا گونه  را بهیدارد، ز  یانیب  ضعف

 .٢١  : ص و االسالم  العرب  تاریخ -١
                                                 



 کند از خود دفاع می لی زهراء فاطمه    ١٠٦

  آن  نقل  به  عیتش  یاز علما  یبرخ  که  میپرداز یم  یمتعدد  اتیروا  ینقد و بررس  رو، ما به  نیاز ا

  نیا  اند، که اوردهین  انیم  به  از آن  یذکر  شیخو  در کتب  سانینو رهیس و  محدثان  که  یاند در حال پرداخته

 دارد.  آن  بودن  یاساس یبر ب  امر خود داللت

سار ی  بن  میه، ابرا پرداخت لزهرا  ی فاطمه  حضرت  شهادت  داستان  جعل  به  که  یکس  نینخست

 بود.  هینظام  ی فرقه  سیرئ .)،هـ ٢٣١-١٦٠(  نظام

 د:یگو یم»  والنحل  الملل« .) درـه ٥٤٨  ی(متوف  یشهرستان  میعبدالکر  محمد بن  ابوالفتح  عالمه

کرد و   جعل  دروغین یداستان یبود...؛ و  صحابه  بزرگان  به  او، توهین  مورد از تفّردات  یازدهمین«

ی  خانه«زد:  یکرد، و فریاد م  جنین  را زد و او سقط  فاطمه  حضرت  ، شکم : عمر در روز بیعت گفت

  دیگر در خانهکسی   و حسین  ، حسن ، فاطمهیعل جز  کهحالی  در» بسوزانید  آن  را با ساکنان  فاطمه

  .)١(»نبود

  نظام  مید ابراهیآراء و عقا نقد  به»  البالغه نهج  شرح«در   یعیش  ید معتزلیالحد یاب  ابن  عالمه

 د:یگو یم  باره نیو در ا  پرداخته

را بسوزاند،   آن نمودند تا  جمع  هیزم  و اینکه  ذکر کرده  فاطمهی  خانه  به  او در مورد حمله  اما آنچه«

از   یك  در مورد هیچ  و نه  صحابه در مورد  نه  استناد نیست  و قابل  مورد توثیق  که  است یخبر واحد

 .)٢(» است  رسیده  اثبات  به  عدالتش  که یمسلمانان

گر ید  یا گونه  به ذکر سند  بدون » یعقوبی  خیتار«در   یعقوبی  عقوبی یاب  را احمد بن  داستان  نیهم

 د:یگو یکند و م یم  نقل

دختر   فاطمهی  در خانه  طالبیاب  بن یو انصار با عل  مهاجران  گروه  ابوبکر و عمر خبر یافتند که«

آمد و   بیرون یآوردند، و عل  هجوم  خانه  آمدند و به یبا گروه  اند، پس گشته  فراهم پیامبر خدا 

شت عمر با او برخورد و  ، پس داشت  حمایل یشمشیر
ُ
را   زد و شمشیرش  و او را بر زمین  گرفت یبا او ک

را   مویم  روید، اگرنه  بیرون  خدا قسم  به: « آمد و گفت  بیرون  فاطمه  گاه  ریختند، آن  خانه  و به  شکست

 یو چند روز  برفت بود  در خانه  تند و هرکهرف  بیرون  پس»  نمایم یم یو زار  و نزد خدا ناله  سازم یم  برهنه

روز   چهل یقول  و به  ماه  از شش  پس جز یعل  کردند، لیکن  بیعت یاز دیگر  پسیکی   بماندند. سپس

 .)٣(»نکرد  بیعت

 .٧١  ، ص١ : ج والنحل  الملل -١

 .٣٤  ، ص٢٠ الحدید: ج ابی  ابن  البالغه  نهج  شرح -٢

 .١٢٦  ، ص٢ : ج الیعقوبی  تاریخ -٣

                                                 



 ١٠٧  زهراء از افسانه تا واقعیت ی بخش پنجم: فاطمه

  ی خانه  زدن  در مورد آتش  در آن  یا اشاره  چیه  باشد که یم  توجه  قابل  جهت  از آن  یعقوبی  تیروا

  عتیخاطر ب  به بو عمر  یعل  حضرت  انینبرد م  ، اما داستان بزرگوار نشده  یبانو  آن  به  و حمله  فاطمه

   ﴾رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ ﴿ ی هیآ  دو بزرگوار و با مفهوم  آن  ی مانهیکر  با اخالق ابوبکر   با حضرت
ً
کامال

ار یو اسفند  زال  نبرد رستم  ی افسانه  به  هیشبشتر یمذکور ب  داستان  که  است  آن  قتی. حق ناسازگار است

 ! یخیمستند و تار  یقتیحق  به  نه  آورده»  شاهنامه«در   یفردوس  ماند که یم
مامة اإل«  در کتاب  که  است  ینورید  مسلم  ، عبدالله بن بهیقت  ، ابن داستان  نیا  انیگر از راوید  یکی

 د:یگو یم »والسیاسة

بودند، پرسید و   گرد آمده یعل  و پیرامون  کرده یبا او خوددار  از بیعت  که یگروهی  ابوبکر درباره«

عمر   نیامدند، پس  بیرون  آنان یول را آواز داد  آمد و آنان یعلی  خانه  فرستاد. عمر به  آنان  عمر را پیش

در   را با هر که  نیایید، خانه  ، اگر بیرون اوست  در دست عمر  جان  آنکه  سوگند به: « و گفت  خواست  هیزم

اگر او در  یحت: « گفت» ؟ در آنجا باشد چه  اگر فاطمه«او گفتند:   به ،»کشید  خواهم  آتش  به  است  آن

 .)١(»کردند  آمدند و بیعت  بیرون یجز عل  همه  پس» باشد آنجا

  که  ینورید  بهیقت  ابن  آن  سندهینو  آنان  زعم  به  که »مامة والسیاسةاإل«  با استناد از کتاب  یبرخ

برسانند، در   اثبات  را به ل فاطمه  حضرت  شهادت  قیطر  نیاز ا اند تا نموده  ی، سع داشته  یسن  مسلك

 وجود دارد.  استناد دو اشکال  نیدر ا  که  یحال

 ب عمر  حضرت  د کهیآ یبر م  نیچن »مامة والسیاسةاإل«  تیاز روا  آنکه  اول
ً
  د بسندهیتهد  هصرفا

  و حمله  فاطمه  حضرت  ی خانه  سوزاندن  ند و در جهتینما  عتیتا ب  را متقاعد ساخت  نمود و مخالفان

 ننمود.  یاقدام  گونه چیه  یگرام  یبانو  آن  به

  ابن  به  آن  باشد و علما در انتساب ینم  ینورید  بهیقت  ابن  فیتأل »مامة والسیاسةاإل«  کتاب  آنکه  دوم

 د دارند.یترد  ینورید  بهیقت

 د:یگو یم»  األعالم«در   یزرکل  نیرالدیخ

 .)٢(»تردید دارند  قتیبه  ابن  به  کتاب  این  علما در انتساب«

 : است  ز آمدهین »اإلسالمیة  دائرة المعارف«در 

  مصنف  دهد که یم  ترجیح DeGeie یغو ده  کهحالی  اند در داده  انتساب  قتیبه  ابن  را به  کتاب  این«

 .)١(» است  بوده  قتیبه  و معاصر ابن ییا مغرب یمصر یمرد  آن

 .١٢  ، ص١ اإلمامة والسیاسة: ج -١

 .١٣٧  ، ص٤  : ج التراجم  قاموس  األعالم -٢

                                                 



 کند از خود دفاع می لی زهراء فاطمه    ١٠٨

در   یباشد و ی.) مـه ٦٢٢  ی(متوف  یطبرس  یعل  ابومنصور، احمدبن  داستان  نیا  انیگر از راوید  یکی

 د:یگو یم»  االحتجاج«

نهادند و   خانه  اطراف ها را هیزم  نمایند، آنان  جمع  دستور داد تا هیزم  از اطرافیانش یا عده  عمر به«

  به«بشنود):  ی(تا عل  بلند گفت یصدا بودند، عمر با  در خانه  و حسین  ، حسن ، فاطمهیعل  کهحالی  در

  سپس .» زنم یم  بر شما آتش را  خانه  کنید وگرنه  بیعت  الله  رسول  شوید و با جانشین  ! خارج خدا قسم

نشد   اگر خارج: « قنفذ گفت  به  گاه شود. آن  خارج  با شمشیرش یمبادا عل  ترسید که یم نزد ابوبکر آمد و

 ». بزن  را آتش  اش ورزید، خانه  شو، اگر امتناع  داخل  اش خانه  به

 یپیش  بردارد، اما آنان را  تا شمشیرش  شتافت یشدند، عل  خانه  داخل  اجازه  بدون  قنفذ و همراهانش

در   در مقابل  انداختند. فاطمه یسیاه  ریسمان  حضرت آن  را برداشتند و بر گردن یگرفتند و شمشیر عل

را شخصی  کرد، ابوبکر  ورم  دستش  بر اثر آن  زد که  فاطمه یبازو  به یا کرد، قنفذ تازیانه  ممانعت  خانه

  شکسته  پهلویش  بر اثر آن  فشار داد که  قنفذ در را بر فاطمه».  را بزن  فاطمه: « و گفت نزد قنفذ فرستاد

بود، شهید   گذاشته  نام  را محسن  و پیامبر آن  داشت  در شکم  که یکرد، فرزند  جنین  شد. و سقط

 .)٢(»شد

 د:یگو یم مذکور  عیبر وقا  .) اضافهـه ١١١١(  یمتوف  یمال محمد باقر مجلس

را   یعل  کرد، پس زد و فرزند او را شهید  مبارکش  با عمر بر شکم  شعبه  بن  دیگر مغیره یروایت  به«

ذر و مقداد و یو اب  کرد، سلمان ینم یرا یار او  یك  او رفتند و هیچ یاز پ  جفاکاران  مسجد کشیدند، آن  به

خود را  یها سینه یها خدا و کینه  کردید با رسول  زود خیانت  چه گفتند: یزدند و م یعمار و برید، فریاد م

  .)٣(»او کشیدید  بیت  را از اهل  حضرت  آن  ظاهر کردید و انتقام

ذکر سند   بدون  یخیتار  تیروا  كی  آنکه  لیدل  ، به استعجاب  بدون  و نه  با استعجاب  نه  افسانه  نیا

و   بعد از ششصد سال  یطبرس  آنکه  ژهیو  به  ستین  قبول  قابل  وجه  چیه  ، به است  و مأخذ و مدرك

  مطرح  شانیها کتاب سند و مأخذ را در یب  نقل  نیا  سال  یاز هزار و اند  پس  یاز و  تیتبع  به  یمجلس

 اند. نموده

 . ، دارالمعرفة، بیروت٢٦٢:  ، ص١  اإلسالمیة ج  ، دائرة المعارف خورشید، ابراهیم ی، احمد، زکیالشنتناو -١

 .٨٣  ، ص١  : ج االحتجاج -٢

 .١٤٤  : ص جالء العیون -٣

                                                                                                                                 



 ١٠٩  زهراء از افسانه تا واقعیت ی بخش پنجم: فاطمه

و    یعل  رد و حضرتیقرار گ  و شتم  ضرب مورد ل فاطمه  حضرت  که  یمطلب  نیچن  باور کردن

  رمحتملیو غ دیار بعیندهند، بس  از خود نشان  یواکنش  گونه چیو انصار، ه  نیمهاجر از  اعم  ر صحابهیسا

 د.ینما یم

  از خود در جنگ  که  ییو توانا  شجاعت با   یمرتض  یعل  حضرت  که  ر استیپذ امکان  چگونه

  یپا را از  عرب  قهرمان  نیرت بزرگ» عبد ُودّ   عمرو بن«،  خندق  در جنگ  ییتنها  و به  داده  بر نشانیخ

  مبارکش  یپهلو  رد تا آنجا کهیقرار گ  اهانت او مورد  یباشد و همسر گرام  حضور داشته  ، در خانه درآورده

از   یواکنش  گونه چیه ، یاسالم  وحدت  خاطر حفظ  به   یعل  د؟! و حضرتینما  نیجن  بشکند و سقط

 وحدت  خود نشان
ً
  با نقل  یعل  انیعید شیباشد نبا  داشته  تیحد اهم  نیتا ا  یاسالم  ندهد؛ اگر واقعا

را    یعل  راه  خالف  صورت  در آن  بگسالنند؛ که  را از هم  یاسالم  وحدت  ی رازهیش  یا واقعه  نیچن

سر رد و با زور و یقرار گ  ز مورد تعّرضین   یعل  حضرت  تیشخص  آنکه  تر از همه اند و شگفت دهیبرگز

  دهیمقداد، عمار، و بر ، ابوذر، او همانند: سلمان  و دلباختگان  شود. و طرفداران  مسجد برده  به  زهین

از   یداستان  نیچن  کردن  و سر هم  د نقلیترد  ند، بدونیننما  یاقدام  گونه چیباشند! و ه  صحنه  نیگر ا نظاره

  نیدر ا  یعیش  یاله تیآ  یتق د محمدیدکتر س  که  نان، چ است  بوده  عیاز تش  یطرفدار  و به  تعصب  یرو

 د:یگو یمورد م

اند تا  داده  اختصاص  خالفت  موضوع  به  که یدر آثار یسیوط یو حت ی، مانند مسعودیبعد  مؤلفین«

 آثار شیع ینم  واقعهی  درباره یمهم یاساس  ، مطلب دانیم یم  آنجا که
ً
  چون یمؤلفین  توسط یافزایند، بعدا

   که یو مجلس یطبرس
ً
  ، و فاقد ارزش از تشیع یطرفدار  به یهستند و اخبار یجدل  طبیعت یدارا عمدتا

 وجود آمد.  دهند، به یرا م یتاریخ

  ترین یتنها قدیم  نه  را که  اسحاق ابن  که  است  این  روش  ، بهترین سقیفه  وقایع یمنظور بازساز  به

 .)١(»کار بگیریم  ، اساس است  ما رسیده  به  هشام  ابن  از طریق  آثارش  همچنین  ، بلکه نویسنده

  اتیدر مورد روا  یمعاصر آلمان  شناس اسالم )WiIFerd- MadeIung(  لفرد مادلونگیپروفسور و

 د:یگو یم  ساعده  یبن  ی فهیسق

 یزهر  نقل  مطابق  که  هاشمی بن و یعل  زور علیه  اعمالی  درباره  شده  نقل یا جداگانه یها روایت«

 این یم  ابوبکر) مخالفت (با  با بیعت  ماه  شش  مدت  آراء به  اتفاق  آنها به
ً
مورد   روایات  کردند، اما احتماال

 . نیست  همه  اتفاق

 . ٥٧،  در مسیر تاریخ  تشیع -١
                                                 



 کند از خود دفاع می لی زهراء فاطمه    ١١٠

 هوشیار بود که  تردید تا بدان  ابوبکر بدون
ّ

و ) باز دارد؛  هاشمی آنها (بن  زور علیه  عمر را از اعمال  حد

 تحریك  عبدمناف  اکثریت  بین یهمبستگ  از زور حس  استفاده  که  دانست یم  او خوب
ً
خواهد   را حتما

 ممکن  . سیاست خواست ی) را م (عبد مناف آنها یاو خوشنود  کهحالی  کرد، در
ّ

  این  او (ابوبکر) تا حد

  را ترك یبا عل  گفتن  سخن  برجسته یها شخصّیت  ، که عایشه  سخن  کند. این یمنزو را  هاشمی بن  بود که

 .)١(»باشد یم  مالحظه  کند قابل  بیعت با ابوبکر  خود اقرار و تعهد کرد که  اشتباه  او به  که یکردند تا وقت

  نهج  شرح«داند و در  ینم  شیب  یا را افسانه  ییها داستان  نیچن  ی د، مجموعهیالحد یاب  و ابن

 د:یگو یم»  البالغه

 ل فاطمهی  خانه  قنفذ به  : فرستادن کنند، از قبیل یبازگو م  شیعه  را که یو ناپسند  زشت یکارها«
ماند. ُعَمر او را  یاو باق  تا موت  کرد، و اثرش  بزرگوار ورم یبانو  آن یزد و بازو  قنفذ او را با تازیانه  و اینکه

کرد. و بر   جنین  سقط  گاه خدا! و آن  رسول ی، ا پدرم یو او فریاد بر آورد: ا در و دیوار فشار داد،  میان

کرد،  یم  زد و واویاله یم سر او فریاد  پشت  کشیدند و فاطمه یانداختند و او را م یریسمان یعل  گردن

را احضار کردند، از او  یعل  آنکه از  گریستند، و پس یم  با آنان  و حسین  حسن  و فرزندانشان

 یعل  گاه  تهدید نمودند آن  قتل  را به یعل  حضرت  آنان ورزید،  کند، اما او امتناع  خواستند تا بیعت

 یخداوند هستی  بنده  گفتند: اینکه  کشید؟ آنان یخدا را م  برادر رسول خداوند و  فرمود: آیا شما بنده

نمود و   متهم  نفاق  را به  آنان  بزرگان ی. عل پذیریم یخدا را نم  تو و رسول یاما برادر ، داریم  قبول

 .»دهند، نوشت یرا فرار  خدا  شتر رسول  عقبه  در شب  داشتند که  اراده  را که  آنان  خیانت  پیمان

آنها را تأیید کسی   هستند، و هیچ  اساس یاینها نزد ما بی  گوید: همه یم  الحدید در ادامهی اب  ابن

  ها را فقط داستان  گونه دارند. این در مورد آنها یاطالع  اند و نه کرده  را روایت آنها  نه  کند محدثان ینم

  .)٢(»نمایند یم  نقل  شیعیان

  افسانه  نیا  اشکاالت

  خود اجازه  به  وقت  چیه  بودند که مند عالقه امبر یپ  به  یحد  به الله  رسول  شاگردان -١

 ند.ینما  را فراهم   حضرت آن  یآزردگ دل و  یناخوشنود  دادند اسباب ینم

 . ، حمید رضا ضابط ، محمد جواد مهدی ، جواد قاسمی احمد نمایی  ، ترجمه٦٨  محمد: ص  حضرت  جانشینی -١

 .٦٠  ، ص٢ الحدید: ج ابی ابن  البالغه نهج  شرح -٢

 . اول  ، سال سوم  ، شماره اسالم  ، ندای ، عبدالعزیز نعمانی فاطمه  شهادت  ی افسانه 
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  هم  را آن امبر یپ-دادند  ینم  خود اجازه  به  بودند. پس  دهیرا شن ...»فاطمُة بضعة م�«  آنان  ی همه

  بودند؛ چراکه  برنگشته  یعاد  حال  به  هنوز هم  از صحابه  یازارند. جمعیب - از رحلتش  یاندک  ی با فاصله

 نبود.  یباور کردن  شانیبرا  که  ر گذاشتیتأث  آنان  ی هیبر روح  یقدر  به  امبریپ  رحلت

 شوند؟! یم  لیتبد امبر یپ  دشمنان  به  بعد از چند ساعت  عاشقان  نیا  چگونه  حال

 رد؟!یپذ یرا م  دروغ  نیا  میسل  عقل  کدام

 عوض  تیب  اهل  به  نسبت  صحابه  دگاهید»  ر خمیغد« ی از واقعه  پس -٢
ً
و   بود و با ادب  شده  کامال

میدر روز غد امبر یپ  کردند، چراکه یم  نگاه را  تیب  اهل  یتمام  یخاص  احترام
ُ

 و  گاهیجا  ر خ

 محبت  تشیب  اهل  منزلت
ً
  علت  نیهم  بود. به  نموده  انیرا ب   یعل  با حضرت  مخصوصا

  نیا  به  آنان  بود. چگونه امبر یپ  با خاندان  موّدت و  یو دوست  محبت  شان تالش  تمام  صحابه

  گونه  نیا  یو با عل  سپرده  یفراموش  به  گذشت یم  از آن  تنها چند ماه  ر را کهیغد  ی واقعه  یزود

 کنند؟! یرفتار م

بود. چطور چند نفر   ر خدا و رسولیش بر ویخ  نامدار و فاتح  از پهلوانان  یکی   یعل  حضرت -٣

  یطلب و شهادت  بکشند. جرأت  فهیاندازند و تا نزد خلیب  طناب او  گردن  توانستند به  فیعض

 د؟!یکار کرد  را چه  و بزرگش  یقو  مانیو ا  نفس  بود؟ عّزت  کجا رفته اسدالله

  آشنا شده  یطلب و حق  ر و مبارزهیبا شمش  اند که بوده  ینوجوان  در سن بنیو حس  حسن -٤

  یحرف  نیتر کوچك  بزرگ  ظلم  آن  جبران  یبرا  ا بعد از آنینکردند و   یطور اقدام  بودند. چه

 نزدند.

و او را   ، پسر است فاطمه  َحمل  شد که  ، از کجا معلوم وجود نداشته  یسونوگراف  که  زمان  در آن -٥

 رساند؟! یدروغگو را نم  یراو  یا حافظه  کم  نیا اید؟! آیگذاشت  نام

کصد یاز   شیب  که  صحابه  تمام بزنند، اما  ها دست یادب یو ب  یمعاص  نیا  به  فر هماگر چند ن -٦

 در م
ً
  ی؛ چرا کس است  وجود داشته  تیب  اهل  و ُمحب  منصف افراد  آنان  انیهزار نفر بودند، قطعا

  نبّوت  خاندان  به  و ستم  ظلم  انینکردند؟! و جر  مورد اعتراض  نیدر ا  از آن  پس  نه و  وقت  آن  نه

 دند؟!ینکش  شیرا پ

 د:یگو یم  نیچن  افسانه  نیدر مورد ا  نیز در صهرین : بیخط  میعبدالرح  خیش

! از بعض یگاه«
ً
را   منزل  دروازهی  لنگه عمر   حضرت  شود که یم  علماء شنیده  نه  از عوام یندرتا

 یو پهلو  کوبیده یمرتض یعل  حضرت همسر الله  زهراء دختر رسولی  فاطمه  حضرت یپهلو  به

 یعل  پسر حضرت  همان  طفل  شد. این  تلف  در شکمش  جنین  دید که  تا آنجا صدمه  فاطمه  حضرت
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 این »... محسن«نام   به  است
ً
  از هیچ یمعتبر  کتاب  را در هیچ  مطلب  این  ندارد. من  امر صحت  اصال

 . ام نشنیده یا طایفه  هیچ یروحان  و از عالم  ام ندیده یا فرقه

 الله  رسول یبا فرزندطلب  هم  آن  نبوت  با خاندان  داد که یم  و اجازه  خود جرأت  عمر به  حضرت  نه

در وجود   که یروحان  شوکت و  قدرت  و با آن یاسدالله  شجاعت  با آن یعل  حضرت  کند و نه  چنین

  سقط  وارد کند که یا صدمه الله  رسول ، دختر همسرش  ا بهداد ت یم  عمر مجال  ، به داشت یقدس

 نماید.  جنین

را   کار خطرناك  این  ، هرگز مجال ناچیزیم یعل  با حضرت  در مقایسه  و شما که  عزیز! من  خواننده

  به یآید، تا جای  پیش یاتفاق  وارد کند، اگر چنین یا صدمه  همسر ما چنین  به  که  دهیم ینمکسی   به

و   المشارق  ، فارس اسدالله الغالب  رسد به  . تا چه ببازیم  راه  در این  جان  که  پردازیم یم یو تالف  تقاص

 . المغارب

  حضرت  به  نسبت  الخطاب  از عمر بن يجسارت  چنین  محال  اگر بر فرض  که  داشت  باید توجه

ی  فاطمه  از همین  را که  کلثوم أم  ترشهرگز دخ يعل  بود، حضرت  سر زده یهمسر عل  لفاطمه

را   جنایت  این  که یعمر  عقد و نکاح  به ب و حسین  حسن  حضرت یخواهر تن یبود، یعن لزهراء

  شدند که ینمراضی  هرگز  بو حسین  حسن  آوردند. حضرت یبود، درنم  آورده  بر سر مادرشان

 تن  هم  کلثوم بود. خود ام  رسانده یمصیبت  چنین  مادرشان  به  بشود کهکسی   زن  خواهرشان
ً
داد  یدرنم  ابدا

  نام  به  برادرش  که  دیده  آسیب یحد  او به  از دست  مادرش  برود کهکسی   خانه  بشود و بهکسی  همسر  که

  از حقیقت یو عار یساختگ  غیرمعقول  داستان  این  که  است  واضح  ! بنابراین است  شده  تلف  محسن

 .)١(»است  قعوا

 وجود دارد  یخیتار  یها در کتاب  یفراوان  یو واه  اساس یب  یها و داستان  عیوقا  که  داشت  د توجهیبا

  شده  نقل و...  از منابع  یاطالع ی، ب ، تعصب یمذهب  یها : رقابت لیاز قب  یمختلف  یها زهیبنا بر انگ  که

ما، یها، صدا و س ها، مجله در کتاب  یخیتار  قیحقا  صورت  به  آنها و نشرشان  باور نمودن  ، که است

   یدیها، تهد خطبه و  نماز جمعه  یها بونیتر
ّ

   وفاق  در راه  یجد
ّ
  انیم  وحدت و  مذاهب  نیب  بی، تقر یمل

 گردد. یم  ، محسوب یو سن  عهیش

  و الزم  یشود، ضرور یم  نیخاطر طرف  یدگیو رنج  کدورت  موجب  که  یلیاز مسا  رو اجتناب  نیاز ا

 خود بگرداند.  راه  نیراست  انیجو  را حق خداوند ما  د آنکهیام  . به است

 .٣٠١-٣٠٢  : ص صهرین -١
                                                 



 
 
 

  سخن  پایان

، پند و  ، تجربه درس  مجموعه  كی  ، که هدف  و بدون  صرف  یزندگ  داستان  كی  شد نه  میتقد  آنچه

 پر از  یا ی، زندگ ینبو  میدر پرتو تعال  ینوران  یا ی؛ زندگ ئال دهیا و  سالم  یزندگ  یبودند برا  ییاندرزها

 . و برکت  تیمعنو

 ند. یب یز را میچ  همه  یهپرتو انوار ال ، و در دهیخدا رس  به  که  یفرد  یزندگ  یبودند از روزها  یقیحقا

،  نبسته  دل  آن  و به  کرده  لمس  یخوب  ا را بهیدن  ییوفا یو ب  یارزش یب  که  یکس  یبودند از زندگ  یقیحقا

 . است  نموده  کوشش  آن  یآباد  یو برا  کرده  درك را  آخرت  تیو ابد  ز عظمتیو ن

او و   نام  به  تیبشر  خیتار  ، بلکه اسالم  خیتنها تار  نه  که  یرزنیش  یبودند از قهرمان  یقیحقا

 کند. یافتخار م  اش بشردوستانه  یها شهیاند

و   شده  خسته  سندگانینو  یبعض  یها ییگو اوهیو   از غلّو و خرافات  که  آنان  یبودند برا  یقیز حقایو ن

 داشتند. یبرم  گام  قتیحق  یدر جستجو

  یها تیشخص  یزندگان  واقعات  نمودن  انیب  یرواقعیافراد و غ  کردن  یمعرف  وارونه  نکهیا  علت  به

را   کتاب  نام  د، لذا بندهیآ یشمار م  آنها به  به  نسبت  یبزرگ  انتیخ - جاهالنه  تعصب  یاز رو-  برجسته

ها و  اغراق  شده  یسع  قیتحق  نیدر ا  که  جهت  نی، بد گذاشتم »کند می  زهراء از خود دفاعی  فاطمه«

  قتیحق  نیع  و آنچه  دور نموده  شانیدادند از ا یم  نسبت ل آنحضرت  به  را که  واقع  خالف  یزهایچ

 گردد.  می، تقد است

  ابعاد مختلف  ی ارائه  توان  داند که یم  زهراء شرمنده  ی فاطمه  خود را در برابر عظمت  نیهر چند مسک

  دانیم  نیدر ا  شیخو  و توان  قدر وسع  ، اما به است  را نداشته الله  رسول  ی پرورده دست  نیا  یزندگان

را   شانیا  یزندگ  قیتر حقا تر و جامع کامل طور  به  د محترمیو اسات  نظران صاحب  که  دوارمی. ام نهادم  گام

  نسل  خود ذهن  یها ییگو اوهیو   و سودجود نتوانند با ترهات  طلب فرصت ر بکشند تا افرادیتصو  به

 سازند.  را منحرف  دمانیجد

  نیمسک  نیا  یها نوشته  یها یو کاست ، خطاها لیمیو ا  نامه  قیز و دلسوز از طریعز  دوستان  نکهید ایام  به

 گردد.  مراعات  زانیعز  و انتقادات  شنهاداتیپ  یبعد  یها در چاپ  ازمند را متذکر شوند، باشد کهین

با  ، مسجد جامع سنندج - يگنج  ایوب
ُ
 ق

  ق ١٤٢٧ يالثان ي/ جماد  ش ١٣٨٥  تیرماه

 aiob @ kurdit.netبا ما   ارتباط
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