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مقدمه
»بسم اهلل الرحمن الرحیم«

وجـود مقـدس پیامبر اکـرم؟ص؟ به فرموده قرآن، اسـوه شایسـته همه 
خداباوران اسـت: لقد کان لکم فی رسـول اهلل اسـوۀ حسـنة لمن کان 
یرجـوا اهلل و الیـوم اآلخر و ذکر اهلل کثیراً؛ مسـلمًا برای شـما در زندگی 
رسـول خدا؟ص؟ سرمشق نیکویی می باشد، برای آنها که امید به رحمت 

خدا و روز رستاخیز دارند خدا را بسیار یاد می کنند )احزاب2۱(.
 اقتداء و تاسـی کامل به رسـول خدا؟ص؟ توفیقی اسـت که تنها نصیب 
کسـانی خواهد شـد که دل در گرو عشـق خداوند دارند و او را بسیار یاد 
می کنند. رسـول مکرم؟ص؟ که خود شایسـته ترین اسوه حسنه مؤمنان 
هسـتند، بـه کّرات یگانه دختـرش را پاره وجود خویـش، روح و ریحان 
خویش و جان و جانان خویش می خواند و با تعابیری گوناگون رضایت 
او را رضایـت خـود و ناراحتـی او را ناراحتـی خود اعالم مـی دارد. چنین 
تاکیـدات متواتری از جانب رسـول اهلل؟ص؟ به چـه هدفی صادر گردیده 
اسـت؟ چـرا پیامبر رحمـت، بر این حقیقت فـراوان تاکید مـی ورزد که 
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فاطمه، پاره ای از وجود من اسـت؟ آیا این همه تاکید جز برای آن اسـت 
کـه توجـه همه مؤمنان طول تاریخ را به اسـوه  پذیـری از ابعاد زندگانی 
فاطمه، در مقام اسـتمرار بخش سـیره پیامبر؟ص؟ جلب کند؟ چرا چنین 
نباشـد در حالی که وجود فاطمه از وجود رسـول خدا جدا نیسـت. وجود 
فاطمه، قسمتی از وجود رسول خداست و سیره او جلوه دیگری از سیره 
رسـول خدا. وجود فاطمه، مکمل وجود رسـول خداسـت و اسـوه گری 
فاطمه، تکمیل کننده اسـوه گری شایسـته ترین اسـوه حسـنه. فاطمه، 
استمرار اسوه حسنه است و این است رمز و راز آن که سیره فاطمه؟اهس؟ 
برای همه امامان از نسـل او، حجت و الگو می گردد: حنن حجة اهلل عیل 
لـق و فاطمـة حجـة اهلل علینـا؛ مـا )امامان معصـوم( حجت خداوند بر  الخ
مردمان هسـتیم و فاطمه حجت )خداوند( بر ما. )تفسـیر اطیب البیان، 

جلد ۱۳، ص 225،  ذیل آیه ۳ از سوره جن(
اسـوه گری سیره فاطمه زهراء؟اهس؟ چنان در اوج یگانگی است که وجود 
مبـارک بقیـه اهلل االعظم؟جع؟ فاطمه؟اهس؟ را اسـوه نیکـوی زندگانی 
خویـش معرفـی می فرمایـد: و فـی إبنة رسـول اهلل لی أسـوۀ حسـنة؛ 
همانـا در دختـر رسـول خدا؟ص؟ برای مـن الگویی شایسـته وجود دارد 
)بحاراالنوار5۳: ۱78(. این تعبیر حاکی از آن اسـت که اقتدای حضرت 
مهـدی؟جع؟ به حضرت زهرای مرضیه؟اهس؟، نه از آن جهت اسـت که 
فاطمه؟اهس؟، مادر آن حضرت است بلکه بدین جهت است که آن دردانه 
هسـتی، دختر رسـول خدا؟اهس؟ و اسـتمرار وجود اوسـت؛ پاره تن رسول 

خداست و اسوه پذیری از وی، همان اسوه پذیری از رسول خداست. 
مقـام معظـم رهبری)حفظـهاهلل( در خصـوص ایـن بانـوی باعظمـت 
می فرماینـد: مـن حقیقتًا، نه بـه عنوان تعارف، نه به عنـوان یک حرِف 
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هزاران بار تکرار شـده، واقعًا قاصرم؛ زبان قاصر اسـت، دل قاصر است، 
ذهن قاصر اسـت که بخواهد از این مقام بلند تعریف و تجلیل کند؛ این 
موجود انسانی، این دختر جوان، این همه فضیلت، این همه درخشندگی، 
این همه کبریا و عظمت؛ که کسی مثل پیغمبر وقتی فاطمة زهرا؟اهس؟ بر 
او وارد می شـد، »قام إلیها«؛ نه فقط بلند می شـد، بلکه بلند می شد و به 
سـمت او می رفت. یک وقت یکی وارد اتاق می شـود، شما به احترامش 
بلند می شـوید؛ یک وقت کسـی وارد اتاق می شـود، شـما با اشـتیاق به 
طرفـش می روید. اینها مگر شـوخی اسـت؟ این بحِث پـدر - فرزندی 
نیسـت. پیغمبـر خدا اینجـور از فاطمة زهرا تجلیل میکنـد؛ رضای او را 
رضای خود، رضای خود را رضای خدا؛ سـخط او را سـخط خود، سخط 
خود را سـخط خـدا اعالم می کند؛ اینها مقامات فاطمة زهرا اسـت. آن 
زندگـی بـا امیرالمؤمنیـن، آن تربیـت آن فرزندان. خب، مگر می شـود 

دربارۀ این بزرگوار، امثال ما حرف بزنیم؟ )۱۳9۱/2/2۳( 
باعنایـت بـه ابعادگسـترده شـخصیتی حضـرت زهـرا؟اهس؟ و ویژگـی 
هـای ایشـان بـه عنـوان الگو، برهمـة افرادی کـه می تواننـد به نوعی 
درمسیرمعرفی شخصیت این بانوی مکرمه قدمی بردارند، واجب است 

که نقشی را ایفا نمایند. 
بی شک تقارن نوروز با ایام فاطمیه، رسالتی سنگین و کلیدی را بر دوش 
نخبگان فرهنگی جامعه به خصوص ائمة محترم جماعات که در ارتباط 
مسـتقیم با مردم می باشـند قرار داده است و از آنان انتظار می رود ضمن 
ترویـج سـنت های حسـنه دید و بازدیـد و صله رحم و رفـع کدورت ها، 
از تبییـن شـاخصه های سـبک زندگی فاطمی و تاکید بـر حفظ حرمت 

فاطمیه در این ایام تعطیالت غافل نشوند.
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تحویل سـال در چنیـن فضایی معنوی که مملو از عطر فاطمی اسـت، 
می طلبـد کـه بیـش از پیش خود را بـه حبل متین الهی گـره بزنیم و به 
آسـتان معصومیـن؟مهع؟ تمسـک جوییـم. و از درگاه الهـی بخواهیم به 
برکت و واسطه حضرت صدیقه کبری؟اهس؟، حال ما را حقیقتًا به بهترین 

حال ها مبدل گرداند.
ضمن سـپاس از نویسـندگان و محققین ارجمند این اثر علمی و تشکر 
از همـکاران گرانقـدر در دفتر مطالعات و پژوهش ها، امیدواریم این اثر، 
در نـگاه شـما گرامیان بـه ویژه ائمة محتـرم جماعات مقبـول افتاده و 
پیشـنهادات و نظرات ارزشـمند خویش را از خادمان خویش در معاونت 

فرهنگی اجتماعی مرکز دریغ نفرمایید.



والیتمداری
حضرتزهرا؟اهس؟

شباول
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انگیزهسازی
حضـرت باقـر؟ع؟ از پدر بزرگـوارش نقل مي فرماید که ایشـان ازدواج 
حضـرت فاطمه؟اهس؟ را یـادآوري کرده و فرمودند: »روزي حضرت زهرا 
از رسـول خدا؟ص؟ درخواسـت کـرد تا خادمي براي او فراهـم فرماید، تا 
آنجا که فرمود: رسول خدا؟ص؟ در یکي از جنگ ها و غزوه هاي ساحلي، 
اسـیراني نصیبش شـد، آنها را تقسـیم فرمود و دو زن را که یکي جوان 
و دیگري به سـن کمال رسـیده و از جواني گذشـته بود، برای خود نگه 
داشت. به دنبال حضرت زهرا؟اهس؟ فرستاد و دست یکي از آن دو را گرفته 
در دسـت فاطمه؟اهس؟ گذاشـت و فرمود: اي فاطمه! این از آن تو باشد، او 
را کتـک نزني. زیرا من دیـدم که نماز مي خواند و جبرائیل مرا از این که 
نمازگـزاران را کتـک بزنـم، نهي کرده و بدین سـفارش و توصیه تأکید 
فرمود. فاطمه که دید رسـول خدا مرتّب سـفارش وي را مي کند، روي 
به حضرت کرده گفت: اي رسـول خدا! کارهاي خانه یک روز بر عهده 
من و یک روز بر عهده او باشـد. اشـک از دیدگان رسـول خدا سـرازیر 

شد و فرمود: 
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َته۱
َ
 ِرسال

ُ
َعل ُم َحْيُث َي�جْ

َ
ْعل

َ
اهلُل أ

خدا بهتر مي داند رسالتش را کجا قرار دهد
ًة َبْعُضها ِمْن َبْعٍض َو اهلُل َسیٌع َعلمٌي2. ّيَ ُذّرِ

فرزنداني که بعضي از آنان از ]نسـل [ بعضي دیگرند و خداوند شـنواي 
داناست.« ۳

آری! فاطمـه؟اهس؟ وقتـی حساسـیت پیامبـر گرامـی اسـالم را می بیند، 
این گونـه اطاعـت از امر ولّی را پاسـخ می گوید و والیتمداری خویش را 
در برابر توصیه های پیامبر اعظم؟ص؟ بدین صورت به اثبات می رساند.

اقناعاندیشه
خداونـد متعـال در قـرآن کریم والیت و سرپرسـتی را مختّص خودش 

اعالم فرموده و می فرماید:
۴. ِلّ َو

ْ
ْوِلیاَء َفاهلُل ُهَو ال

َ
ُذوا ِمْن ُدوِنِه أ خَ َّ

ِم ات
َ
أ

آیا به جاي او سرپرسـتان و معبوداني براي خود گرفته اند؟ در حالي که 
سرپرست و معبود واقعي خداست.

البتـه خداونـد برای بندگان صالـح و فرمانبردارش که در مسـیر او قدم 
برمی دارند و سعی در هدایت بشر دارند نیز این والیت را قرار داده است. 

همان گونه که می فرماید:
ـوَة َو ُيْؤُتـوَن 

َ
ل ِذيـَن ُيِقیُمـوَن الّصَ

َّ
 ال

ْ
ِذيـَن َءاَمُنـوا

َّ
ُه َو ال

ُ
ُكـُم اهلُل َو َرُسـول ـا َوِلّيُ َ

َ
ِإّن

1.  انعام، 124 
2.  آل عمران، 34 

3.  عبـداهلل بـن نـوراهلل بحرانـی اصفهانـی. عوالم العلوم و المعارف واألحوال من اآلىـات و األخبار و األقوال 
)مسـتدرك سـىدة النسـاء إلی اإلمام الجواد(، ج  11- قسم 1، ص: 353 

4.  الشوری، آیه 9 
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ِكُعون۱ َكوَة َو ُهْم َرا الّزَ
ولّي شـما، تنها خدا و پیامبر اوسـت و کسـاني که ایمان آورده اند؛ همان 

کساني که نماز برپا مي دارند و در حال رکوع زکات مي دهند.
پس والیت بندگان صالح خداوند از جانب خداوند اسـت. از طرف دیگر 
پیامبـر گرامی اسـالم بارهـا و بارها این بندگان صالح خـدا را که دارای 
والیت هسـتند معرفی می نماید و اطاعـت خداوند را متوقف بر اطاعت 

این انوار درخشان اعالم می دارد. 
ْنَت 

َ
ِد آَدَم َو أ

ْ
ُد ُول َنا َسّيِ

َ
 أ

ُ
 اهلِل؟ص؟ َيُقول

َ
ْعُت َرُسول ؟ع؟ َسِ ْؤِمِنيخَ ِمیُر اْلُ

َ
 أ

َ
َقال

ْبَغَضَنا 
َ
َحّبَ اهلَل َو َمْن أ

َ
َنا َفَقْد أ َحّبَ

َ
ِتي َمْن أ ّمَ

ُ
ُة ِمْن َبْعِدَك َساَدُة أ ِئَّ

َ
ُّ َو اْل َيا َعیِلي

َنـا َفَقـْد َواَلي اهلَل َو َمـْن َعاَداَنا َفَقْد َعـاَدي اهلَل َو َمْن  ْبَغـَض اهلَل َو َمـْن َواال
َ
َفَقـْد أ

طاَع اهلَل َو َمْن َعَصاَنا َفَقْد َعَصي اهلَل.2
َ
َطاَعَنا َفَقْد أ

َ
أ

امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمود از رسول خدا؟ص؟ شنیدم که مي فرمود: من سید 
اوالد آدمم و اي علي تو و امامان بعد از تو سـادات امت من هسـتید. هر 
که ما را دوست بدارد خدا را دوست داشته و هر که ما را دشمن بدارد خدا 
را دشـمن داشـته و هر که به والیت ما باشد به والیت خداست و هر که 
دشمن ماست دشمن خداست و هر که فرمان ما بََرد خدا را فرمان برده 

و هر که نافرماني ما کند خدا را نافرماني کرده.
ایـن والیت آن قـدر برای خداوند متعال اهمیـت دارد که یکی از ارکان 

اسالم معرفی شده است.
َكاِة، َو  ِة، َو الّزَ

َ
ل ي الّصَ

َ
ُم  َعیلي  َخٍْس: َعیل

َ
ْسـل َ  اْلِ : »ُبِني

َ
ِبي َجْعَفٍر ؟ع؟ َقال

َ
َعْن أ

اُس  َخَذ الّنَ
َ
ِواَلَيِة، َفأ

ْ
ْ ٍء َكَما ُنوِدَي ِبال ِواَلَيِة؛ َو َلْ ُيَناَد ِبَشي

ْ
ْوِم، َو ال ، َو الّصَ ّجِ اْلَ

1.  المائده، آیه 55 
2.  محمد بن علی بن بابویه، األمالی) للصدوق(، النص، ص: 476 
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َواَلَية.۱ 
ْ
َبٍع َو َتَرُكوا هِذِه« َيْعِني ال ْر

َ
ِبأ

امام باقر؟ع؟ فرمود: اسالم روي پنج پایه نهاده شده: نماز و زکات و روزه 
و حج و والیت. و به چیزي مانند والیت فریاد زده نشـد، مردم آن چهار 

را گرفتند و این )یعني والیت( را رها کردند.2
با این تفاصیل برای ما بسیار قابل تأمل است که حضرت زهرا؟اهس؟ با آن 
رفعـت مقـام و مرتبه که پیامبر بارها زبان به مدح آن حضرت گشـوده و 
در شأن آن بانوی بزرگوار تعابیری مانند ُمهَجت۳ )خون قلب من( و ُنوُر 
ِتي َبْيخَ َجْنَبي  

َّ
وِحَي ال َرُة ُفَؤاِدي  )میوه دل من( و ُر َ َ

َعْيِني  )نور چشم من( و ث
)روح من که درون من است(۴، فرموده اند باز هم می بینیم که آن شفیعه 
محشـر در مقابل پدر عظیم الشـأن و شـوهر واال مقامشان که ولّی خدا 
بودنـد، بـا تواضع کامل برخورد کرده و فرامیـن آن بزرگواران را به طور 

کامل اجرا می نمودند.5 
لـذا می بینیم که حضرت زهـرا؟اهس؟ در ماجرای غصب فدک و خطبه ای 
کـه ایـراد فرمودنـد، کاماًل سـخنان و رهنمودهای علـی؟ع؟ را به اجرا 
گذاشـتند و حتی اسـتدالل های آن بانوی بزرگوار، برگرفته از سـخنان 
امام علی؟ع؟ بود.۶ همچنین مشاهده می کنیم که جریان نهضت گریه 
آن حضـرت، بـا حمایت و هدایت امیرمؤمنان صـورت می گیرد و بعد از 

1.  محمدبن یعقوب کلینی، الكافی )ط - دارالحدىث(، ج 3، ص: 53 
2.  سید جواد مصطفوی، أصول الكافی / ترجمه مصطفوى، ج 3، ص: 30 

3.  محمد بن حسن شیخ حر عاملی، إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات ، ج 2،ص:98 
4.  محمد بن علی بن بابویه، األمالی) للصدوق(، النص، ص: 113 

5.  الزم بـه ذکـر اسـت کـه در تعابیـری کـه پیامبـر اسـالم بـه کار می برنـد، هیـچ گونـه غلّوی نیسـت و پیامبر 
ـَوى،  ایـن کلمـات را   از روی احساسـات نفرموده انـد؛ زیـرا خداونـد حكیـم می فرماینـد: َو َمـا َىنِطـُق َعـِن الْهَ
 َوْحـٌی ُىوَحـی؛  و از سـر هـوس سـخن نمی گوىـد. اىـن سـخن بـه جـز وحـی اى کـه وحـی می شـود، 

َّ
ِإْن ُهـَو ِإال
نىسـت.

6.  محمد بن محمد مفید، اإلختصاص، النص ،ص:183 
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اعتـراض مـردم مدینـه، حضرت زهـرا؟اهس؟ با تأیید امـام خویش به این 
نهضـت ادامـه می دهد.۱والیتمـداری حضـرت صدیقـه طاهره؟اهس؟ به 
حدی بود که حتی پس از تصمیم بر نفرین، با درخواسـت امام علی؟ع؟ 
از این تصمیم منصرف می شـود2 و این گونه به همگان نشـان می دهد 
کـه حتـی بـا آن همه صدمات، بـرای نفرین نمودن نیز بایـد از ولّی امر 

تبعیت نمود.
همچنین حضرت فاطمه؟اهس؟ با همراهی امیرالمؤمنین در رفتن به درب 
خانـه انصـار و یـاری طلبـی از آنها، به وضوح نشـان دادند کـه حتی در 
انجـام فعالیت های تبلیغاتـی نیز باید در جهت رهنمودهای ولی امر و با 
هماهنگی او عمل نمود و از تنهایی در این مسیر نباید هراسی به دل راه 
داد؛ بلکـه با انجام وظایـف و به کار بردن تمام توان خویش و تالش در 
ایجاد ابتکار عمل، باید تا پای جان در این مسـیر  اسـتقامت نمود. بدین 

صورت است که والیتمداری حقیقی انجام مي پذیرد.
درس دیگـری کـه آن بانـوی مظلومه بـه امت اسـالمی می آموزد این 
اسـت که همواره باید خود را با مسـیر حق و راه والیت بسـنجیم و تأیید 
صحت تالش ها و انجام درست وظایف را از ولّی امر خویش بگیریم. لذا 
می بینیم که حضرت زهرا؟اهس؟ حتی در هنگام شـهادت با همه زحماتی 
که برای امام زمان خویش کشیده است، باز هم به دنبال مهر تأیید امام 
خویـش بر اعمال و رفتار خود می باشـد. لـذا این گونه با ولّی امر خویش 

سخن مي گوید:
 پسر عمو! آیا در این مّدتي که تو با من معاشرت داشتي، دروغ و خیانت 

1. محمد روحانی، زندگانی حضرت زهرا؟اهس؟، ترجمه بحار األنوار ،ص:609 
2.  محمد بن محمد مفید، اإلختصاص، النص، ص: 186 
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و مخالفتي از من دیدي؟
حضرت علی؟ع؟ فرمود: ابداً!! به خداوند پناه مي برم! تو به وجود خداوند 
داناتري و نیکوکارتر و پرهیزکارتر و گرامي تر و از خدا خائف تر از آني که 

من تو را به علّت مخالفت کردن، سرزنش نمایم.۱
از این پاسـخ امام علی؟ع؟ معلوم می شـود که حضرت زهرا؟اهس؟ در همه 
شئون زندگی، چه در باب زندگی شخصی، یعنی اطاعت از شوهر و چه 
در زمینـه مسـائل اجتماعی، یعنی تبعیـت از مقام والیت، همواره تابع و 
یاور امیرالمؤمنین؟ع؟ بوده است و بعد از این تالش بی وقفه، آن بانوی 

مکّرمه مهر تأیید بر والیتمداری خود را از امام زمانش مي گیرد.
و امروز که در عصر غیبت امام زمان؟جع؟ به سر می بریم، ما نیز آزمون 
پذیـرش والیـت را پیـش روی خویـش می بینیـم؛ که اگر ایـن آزمون 
دشـواری که از مسـلمانان صدر اسـالم گرفته شـد، از ما گرفته نشـود، 
عدالت در آزمون های الهی برقرار نشده است. فلذا یقینًا این آزمون برای 

ما نیز وجود دارد، اما در شکلی دیگر و با ظاهری جدید.
مسـلمانان صدر اسـالم، آن زمان از آزمون والیتمداری سربلند بیرون 
نیامدند و سخن پیامبر را نادیده گرفتند و با وجود اینکه حضرت زهرا؟اهس؟ 
نمونه ای کامل از والیتمداری را به نمایش گذاشتند، باز هم امام خویش 
را تنها گذاشـتند.  اینک پس از هزار و چهارصد و اندی سـال ما در برابر 
این آزمون بزرگ قرار داریم که آیا کالم امامان معصوم؟مهع؟ را بپذیریم 

و یا از پذیرش آن سرپیچی  کنیم. آن جا که فرمودند:
ا  َ َ

ُه  ِمْنُه، َفِإّن
ْ
ْم َيْقَبل

َ
َنا َفل ِ

ْ
، َفِإَذا َحَكَم ِبُ�ك

ً
ِكما ْيُكْم َحا

َ
ُتـُه َعل

ْ
ي َقـْد َجَعل َفـِإّنِ

ي اهلِل َو ُهـَو َعـیلي  َحـّدِ 
َ

 َعـیل
ُ

اّد ْيَنـا الـّرَ
َ
 َعل

ُ
اّد ، َو الـّرَ

َ
ْيَنـا َرّد

َ
 ِبُ�ْكـِم اهلِل َو َعل

َ
اْسـَتَخّف

1.  محمد روحانی، زندگانی حضرت زهرا؟اهس؟ ) ترجمه جلد 43 بحار األنوار( ، ص: 631 
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ْرِك ِباهلِل.۱ الّشِ
آری! آزمون بزرگ والیتمداری ما تبعیت از فقیه جامع الشرایطی است 
که مدبّرانه زمام امور را به دست گرفته است و با پیروی از بانوی گرامی 
اسالم َعلَم مبارزه با کفر و نفاق را در اهتزاز نگه داشته است. لذا وظیفه 
هر شـیعه والیتمدار، پیروی از والیت فقیه اسـت تا با تأّسی به حضرت 
زهرا؟اهس؟ با سـکوت ولّی زمان خویش، سـکوت و با فریاد او فریاد سـر 

دهد.

پرورشاحساس
هر گاه رسـول خدا؟ص؟ از سـفري بازمي گشـت، اّولین کسي را که دیدار 
مي نمـود، فاطمـه زهرا؟اهس؟ بود، پـس در آن هنگام به مّدتي طوالني در 

نزد او توّقف مي کرد.
در یکـي از ایـن سـفرها کـه پیامبـر از مدینه خارج شـده بـود، حضرت 
فاطمـه؟اهس؟ دو خلخـال از نقره، یـک گردن بند، دو گوشـواره و پرده اي 
خریـداري نمـود تا در بازگشـت پدر و شـوهرش از سـفر، تنّوعي براي 

ایشان باشد.
هنگامي که پیامبر؟ص؟ از مسـافرت بازگشـت، مثل همیشه اّول به خانه 
حضرت فاطمه؟اهس؟ رفت، اصحاب پیامبر همچنان بر در خانه فاطمه؟اهس؟ 
ایسـتاده بودنـد و چـون از طول مـّدت حضـور  پیامبر در نـزد دخترش 
اطالعي نداشـتند نمي دانسـتند که آیا باید توقف کنند یا برگردند، ولي 
هنوز، مّدت زیادي سـپري نشـده بود که رسول خدا؟ص؟ از خانه حضرت 
فاطمـه؟اهس؟ خـارج شـد در حالي که آثـار غضب در چهره ایشـان کاماًل 

1.  محمد بن یعقوب الكلینی، الكافی )ط - دارالحدىث(، ج 1، ص: 168 
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مشـهود و قابـل تشـخیص بود، ایشـان در همـان حال به سـوي منبر 
)مسجد( رفته و در کنار آن بر زمین نشست.

هنگامـي کـه پیامبـر با غضـب از خانـه دختـرش خارج شـد، حضرت 
فاطمه؟اهس؟ دریافت که خشم  رسول خدا؟ص؟ به سبب مشاهده خلخال ها، 
گوشواره، گردن بند و آن پرده بوده است، لذا به سرعت آنها را جمع آوري 
نمـوده و به حضور پدرش فرسـتاد و به کسـي که آنهـا را مي برد فرمود: 
سالم مرا به پدرم برسان و بگو که اینها را در راه خدا به مصرف برساند. 
وقتي که آن شخص نزد رسول خدا؟ص؟ آمد و پیغام حضرت فاطمه؟اهس؟ 
را به ایشان رسانیده و بسته محتوي آن وسائل را به حضرت داد، پیامبر 
سه مرتبه فرمود: پدرش به فدایش باد، و فرمود: دنیا در نزد محّمد و آل 
محّمد؟مهع؟ ارزشـي ندارد، چرا که اگر دنیا به اندازه بال یک پشـه ارزش 
داشـت، همانا ذّره اي از آن را نصیب کافر نمي نمود و پس از این سـخن 

برخاست و به نزد دخترش فاطمه؟اهس؟ رفت.۱

رفتارسازی
عیسـي بـن عبـد اهلل قمـي از حضرت صـادق؟ع؟ روایت کـرده که آن 

حضرت فرمود:
هنگامـي کـه خبـر خزاعـه و قریش در شـام به ابوسـفیان رسـید، وي 
بالفاصلـه خدمت حضرت رسـول؟ص؟ رسـید و عرض کـرد: یا محمد! 
خون خویشـاوندان خود را حفظ کن و مدت معاهده را زیاد نما. حضرت 
فرمود: یا اباسفیان، شما با ما مکر مي کنید. عرض کرد: ما با شما مکري 

نداریم و به قرارداد خود عمل مي کنیم.

1.  محمد روحانی، زندگانی حضرت زهرا؟اهس؟، ترجمه بحار األنوار ،ص:195 
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پس از این ابوسفیان نزد ابوبکر رفت و گفت: به قریش پناه دهید، ابوبکر 
گفت: واي بر تو! کسـي مي تواند در برابر حضرت رسـول به مشـرکین 
قریش پناه دهد و از آنان طرفداري کند؟!! ابو سفیان بعد از این نزد عمر 
رفـت و این گفته هـا را براي او هم گفت، پس از این به منزل خواهرش 
اّم حبیبـه رفـت و هنگامي که اراده کرد تا روي فرش بنشـیند، اّم حبیبه 

فرش ها را جمع کرد؛ تا ابوسفیان روي آن جلوس نکند.
ابـو سـفیان گفـت: اي دختـرک من، میل نـداري مـن روي این فرش 

بنشینم؟ 
گفت: آري، این فرش پیغمبر؟ص؟ است و چون شما مشرک و پلید هستي 
نمي توانـي روي بسـاط حضرت رسـول؟ص؟ جلوس کني. ابوسـفیان از 
منـزل دخترش هم بیرون شـد و به منزل فاطمـه ؟اهس؟ رفت و گفت: اي 
دختـر پیغمبر، قریـش را پناه مي دهي و به مدت معاهده مي افزائي، تا از 

گرامي ترین زنان باشي؟
حضرت فاطمه؟اهس؟ فرمود: کسي را که پیغمبر؟ص؟ پناه دهد، وي در پناه 
من خواهد بود، ابوسفیان گفت: پس به فرزندانت امر کن تا آنان مردم را 
در پناه خود بگیرند، فرمود: فرزندان من قریش را نمي  شناسند تا آنها را 
در پناه خود بگیرند. ابوسفیان از نزد حضرت فاطمه؟اهس؟  نومید برگشت .۱

آری! کسی را که ولّی خدا پناه ندهد، انسان والیتمدار نیز پناه نمی دهد 
و از موالی خویش سـبقت نمی گیرد؛ تا دشـمنان خدا بفهمند که هیچ 

پناهگاهی جز خداوند و اولیاء او و دین اسالم ندارند.

1.  فضل بن حسن طبرسی - عزیز اهلل عطاردی قوچانی، ترجمه إعالم الورى ،  ص:155 
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روضه
شاید بتوان گفت که اوج والیتمداری یک فرد در زمانی معلوم مي شود 
که ولّی خدا تنها مانده باشد و نیاز به یاری و کمک داشته باشد. حضرت 
زهرا؟اهس؟ در این چنین زمانی به یاری امام زمان خود، یعنی امیرالمؤمنین 
علـی؟ع؟ شـتافت و تمام تـالش خود را برای یـاری آن حضرت به کار 

بست و در این مسیر لطمه های زیادی بر ایشان وارد شد.
امـا اوج ایـن والیتمداری در زمانی اتفاق افتاد که فاطمه؟اهس؟ می خواهد 
از علی؟ع؟ در مسـجد دفاع کند. در روایت نقل شـده است زمانی که به 
درب خانـه حضرت زهـرا؟اهس؟ آمدند، عمر لگدی بر درب خانه زد و آن را 

شکست. 
َبا ّبَ

َ
ْخَرُجوُه ُمل

َ
؟ع؟ َو أ ٍ

ّ ي َعیِلي
َ

وا َعیل
ُ
َفَدَخل

سـپس بـه درون خانـه ریختند و گریبان علی؟ع؟ را گرفتند و به سـوی 
مسجد کشیدند.

حضـرت زهـرا؟اهس؟  از خانه خارج شـد و فرمود: ای عمـر و ای ابابکر! آیا 
مي خواهیـد شـوهر مرا بکشـید؟ به خـدا اگر او را رها نکنیـد، موهایم را 
پریشان می کنم و گریبان چاک می زنم و حتمًا بر سر قبر پدرم می روم و 
به درگاه خدا ناله می کنم. پس حضرت زهرا؟اهس؟ دست امام حسن و امام 

حسین؟امهع؟ را گرفت و به سوی قبر پیامبر؟ص؟ به راه افتاد.
پس امام علی؟ع؟ به سـلمان فرمود: ای سـلمان! دختر پیامبر را دریاب. 
من می بینم که دو طرف مدینه زیر و رو می شود. به خدا اگر فاطمه ؟اهس؟ 

نفرین کند، زمین، شهر مدینه را با اهلش می بلعد.
لـذا سـلمان خود را به فاطمه؟اهس؟ رسـاند و گفت: ای دختـر پیغمبر! خدا 

پدرت را از رحمتش مبعوث کرد. از این امر منصرف شو.
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فاطمه؟اهس؟ فرمود: دیگر صبر ندارم. بگذار تا سر قبر پدرم بروم.
در این هنگام سـلمان گفت: علی؟ع؟ مرا به سـوی تو فرستاد و تو را امر 

کرد که بازگردی.
ِطیُع َفَرَجَعْت.

ُ
ُه َو أ

َ
ُع ل ْسَ

َ
ْت أ

َ
 َفَقال

در اینجا فاطمه؟اهس؟ فرمود: به حرف او گوش می دهم و اطاعت می کنم؛ 
سپس بازگشت.۱

شـهر آبسـتن غم هاسـت خدا رحـم کند
شـهر این بار چه غوغاسـت خدا رحم کند

بوي دود است که پیچیده، کجا مي سوزد؟ 
نکنـد خانـه ي موالسـت خدا رحـم کند 

همه ي شـهر به این سمت سرازیر شدند
در میـان کوچه دعواسـت خـدا رحم کند 

هیـزم آورده کـه آتـش بزننـد ایـن در را 
پشـت در حضرت زهراست خدا رحم کند

همـه جمعنـد و موافـق که علـي را ببرند
و علـي یکـه و تنهاسـت خـدا رحـم کند 

بیـن این قوم کـه از بغض لبالب هسـتند
قنفـذ و مغیـره پیداسـت خـدا رحـم کند 

مادر افتاد و پسر رفت زدست ، درد این است
چشـم زینب به تماشاسـت خدا رحم کند 

مو پریشـان کند و دسـت بـه نفرین ببرد 
در زمیـن زلزلـه برپاسـت خـدا رحم کند 

1.  محمد بن محمد مفید، اإلختصاص، النص، ص: 186 
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ماجـرا کاش همـان روز بـه آخر مي شـد 
تـازه آغـاز بالهاسـت خـدا رحـم کنـد 

غزلم سـوخت دلم سوخت دل آقا سوخت 
روضـه ي ام ابیهاسـت خـدا رحـم کنـد



استقامتتاریخی
حضرتزهرا؟اهس؟

شبدوم
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انگیزهسازی
قبل از هجرت نبی مکرم اسـالم؟ص؟ و زمانی که ایشـان در مکه و میان 
مشـرکین حضور داشـتند، روزی فاطمه؟اهس؟ از کنار ابوجهل می گذشت 
کـه ناگهان ابوجهل نگاه تندی از روی سـنگدلی بـه فاطمه؟اهس؟ کرد و 
چنان سـیلی محکمی به صورت ایشـان زد که تمام بغض و کینه ای که 
از پیامبر؟ص؟ و فاطمه؟اهس؟ در دل داشت با آن ضربه بر حضرت وارد کرد. 
حضرت زهرا؟اهس؟ از این سـیلی کینه توزانه، به شـدت دردمند شـد. گویا 
ابوجهل به نوجوانانی که سـالح و قدرت دفاع از خودشـان نداشـتند، با 
دسـت کتک می زد و به همین خاطر جایگاهش در میان قریش بسـیار 

تنزل کرده بود.
مدتی بعد، حضرت زهرا؟اهس؟ ابوسـفیان را که رئیس و حاکم قریش بود 
دیدند و از آ ن چه که آن انسـان پسـِت ترسو یعنی ابوجهل در حق ایشان 
انجام داده بود شـکایت کرد. در این هنگام غیرت ابوسـفیان به جوش 
آمـده و فاطمه؟اهس؟ را به جایی که ابوجهل نشسـته بـود بازگرداند و او را 
به شـدت توبیخ کـرد. در این هنگام ابوجهل سـرش را پایین انداخت و 
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شرمسار گشت.۱
ایـن جریـان کـه به عنوان نمونه ذکر شـد، نشـان دهنده آن اسـت که 
حضرت زهرا؟اهس؟ در مسـیر حق، آن قدر اسـتوار بوده و استقامت داشتند 
که حتی شـخصی متکبر و ظالم مانند ابوجهل را به زانو درآورده و او را 
شـرمنده سـاخته و را به عنوان یکی از سرسـخت ترین دشمنان پیامبر 
محکوم نمودند و این سیاسـت حضرت به قدري مؤثر واقع گشـت که 

ابوجهل در میان مشرکین نیز مذمت شد.

اقناعاندیشه
مقاومت در مسـیر حق، یکی از ویژگی های انسان مؤمن و مّتقی است، 

همان گونه که در قرآن کریم به آن اشاره شده است.
اُفوا َو ال  خ َ

 ت
َ
اّل

َ
ِئَكُة أ ل ُم اْلَ ْيِ

َ
 َعل

ُ
ل َّ اْسَتقاُموا َتَتَنّزَ ُ

َنا اهلُل ث ّبُ وا َر
ُ
ذيَن قال

َّ
»ِإّنَ ال

تي  ُكْنُتْ ُتوَعُدوَن«2
َّ
ِة ال ّنَ َ وا ِباْلج ْبِشُر

َ
َزُنوا َو أ ْ َ

ت
در حقیقت، کساني که گفتند: »پروردگار ما خداست« سپس ایستادگي 
کردند، فرشـتگان بر آنان فرود مي آیند )و مي گویند( »هان، بیم مدارید 

و غمین مباشید و به بهشتي که وعده یافته بودید، شاد باشید.«
پر واضح اسـت که ماندن در مسـیر حق و صراط مسـتقیم که به معنای 
تبعیت کامل از امام معصوم اسـت، مشـکل تر از یافتن آن می باشـد؛ تا 
ْسَقْيناُهْم ماًء 

َ
يَقِة َل ِر ي الّطَ

َ
ِو اْسَتقاُموا َعیل

َ
ْن ل

َ
آنجا که در ذیل آیه شریفه َو أ

َغَدقا۳ وارد شده است 
ْوِصَياِء 

َ
ْؤِمِنيخَ َو اْل ِمیـِر اْلُ

َ
ِبي َطاِلٍب أ

َ
ِ ْبِن أ

ّ ي َواَلَيِة َعیِلي
َ

ـِو اْسـَتَقاُموا َعـیل
َ
َيْعـِني ل

1.  اسماعیل انصاری زنجانی، الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء، ج  20، ص 205 
2.  فصلت، آیه 30 
3.  الجن، آیه 16 
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ً
ْسـَقْيَناُهْم َمـاًء َغَدقـا

َ
ـْم َل ِيِ ْمِرِهـْم َو َنْ

َ
ـْم ِفي أ ـوا َطاَعَتُ

ُ
ـِدِه؟مهع؟ َو َقِبل

ْ
ِمـْن ُول

ْوِصَياء۱
َ
ٍ َو اْل

ّ مَياُن ِبَواَلَيِة َعیِلي يَقُة ِهَي اْلِ ِر مَياَن َو الّطَ ُم اْلِ وَبُ
ُ
ْبَنا ُقل ْشَر

َ
 َل

ُ
َيُقول

همان گونه که در این روایت شریفه مطرح گردیده است اعطاء ایمان از 
جانب خداوند و منّور شدن قلب انسان به نور ایمان متوقف بر استقامت 
بر صراط حق - که والیت امیرمؤمنان علی؟ع؟ اسـت - مي باشـد. لذا 
تنها راه رسیدن به درجات کمال و پیمودن مسیر تعالی انسان، استقامت 

و صبوری نمودن در مسیر حق و تبعیت از امام زمان است.
حضرت زهرا؟اهس؟ با استقامتی بی نظیر در راه دفاع از مسیر پر نور والیت، 
الگویـی کامـل را در تبعیـت از امام زمان و اسـتقامت در مسـیر حق به 
همـگان ارائـه نمودند و در عمل به همگان آموختند که در مسـیر عمل 
بـه دین خـدا و آیات قرآن، در صورت لزوم حتی زندگی انسـان نیز باید 

فدا گردد. 
حضرت زهرا؟اهس؟  همچنین با اسـتقامت خویـش در برابر انحرافات، به 
تمـام مسـلمین در پهنـه تاریخ یاد دادند که نپذیرفتـن ظلم و انحراف و 
مقابله با جریان های انحرافی،  وظیفه واجب یک مسـلمان اسـت و این 
وظیفه را خداوند بر عهده انسـان گذاشـته اسـت. قرآن کریم با صدای 

رسا این تکلیف را اعالم می دارد و می فرماید:
ُكـْم ِمـْن ُدوِن اهلِل ِمـْن 

َ
ـاُر َو مـا ل ـُكُم الّنَ ُمـوا َفَتَمّسَ

َ
ذيـَن َظل

َّ
»َو ال َتْرَكُنـوا ِإَلي ال

وَن«2 َّ ال ُتْنَصُر ُ
ْوِلیاَء ث

َ
أ

و به کسـاني که سـتم کرده اند، متمایل مشوید که آتش )دوزخ( به شما 
مي رسد و در برابر خدا، براي شما دوستاني نخواهد بود و سرانجام یاري 

1.  محمد بن یعقوب الكلینی، الكافی )ط - اإلسالمىة(، ج 1، ص: 220 
2.  هود، آیه 113 
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نخواهید شد.
حضـرت زهـرا؟اهس؟ در مدت کوتاه عمر خویش نشـان دادنـد که باید در 
عمـل  به این مسـئولیت الهی پاسـخ گفـت و به همین دلیـل اقدامات 
ابتکاری متعّددی برای رسـوا نمودن جریان نفاق انجام دادند تا عالوه 
بر انجام تکلیف الهی خویش به مؤمنین نیز چگونگی به دسـت گرفتن 
ابتـکار عمـل و انـواع اقداماتی را کـه در این جهت می تـوان انجام داد، 

نشان بدهند.
 یکی از این اقدامات که حضرت زهرا؟اهس؟ برای بیداری جامعه اسالمی 
انجام داده و بر آن استقامت بسیاری داشتند، گریه بر مصیبت پیامبر؟ص؟ 
و مظلومیـت حضـرت علـی؟ع؟ بـود. این اقـدام در زمینه نشـان دادن 
مظلومیـت حـق و یادآوری بیعتی بود که خداوند و پیامبر از مردم گرفته 
بودنـد. روی دیگـر این فریاد مظلومیت، نشـان دادن ظلـم بزرگی بود 
کـه منافقیـن بر دین حق و ولّی خدا روا داشـته بودند. این حرکت باعث 
افشـا  ماهیت منافقین داشـته و ظالم بودن آن ها را نشـان می داد و در 
نتیجـه ایـن حرکت، جریاني برای مقابله با ظلـم ظالمان بر پایه فطرت 

ظلم ناپذیر انسان فراهم آمد.
حضرت زهرا؟اهس؟ تا حدی در این کار مؤثر، استقامت ورزیدند که سران 
خودفروختـه و سسـِت قبایل و منافقین احسـاس خطـر نموده و تالش 
خـود را در مقابلـه بـا این حرکـت به کار بسـتند و در ابتدا بـا بهانه های 
واهی سعی در خاموش کردن حضرت فاطمه؟اهس؟ نمودند و زمانی که با 
مقاومت آن حضرت مواجه شدند حتی درختی را که آن حضرت در زیر 
آن گریه می کرد بریدند، ولی باز هم آن بانوی مظلومه به گریه خویش 
ادامه داد، تا آنکه حضرت علی؟ع؟ اتاقکی را برای آن حضرت در خارج 
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بقیع بنا کرد.۱
گرچـه آنهـا تالش کردنـد تا اثر این اقدام را کم کنند و باعث شـدند که 
حضـرت زهرا؟اهس؟به ناچار برای گریه به خارج شـهر برود ولی تأثیر این 
اقدام نه تنها کم نشـد بلکه در پهنه تاریخ نیز تأثیر این حرکت حضرت 
باقی ماند و تاریخ این سوال را مطرح نمود که چرا نام حضرت زهرا؟اهس؟  
در کنار آدم أبوالبشـر که صد سـال گریه کرد2 و یعقوب نبی که قرآن در 
ِن«۳ و نیز در کنار  ـْز ْت َعْينـاُه ِمـَن اْلُ

َ
مـورد گریه او می فرمایـد: »َو اْبَيّض

امام سـجاد؟ع؟ که چهل سـال بر مصیبت پدر بزرگـوارش گریه کرد،۴ 
جزء بّکائین ثبت شده است؟

حضرت زهرا؟اهس؟  اقدامات متعدد دیگری نیز انجام دادند از جمله اینکه 
با خطبه ها و سخنان خویش درباره غصب خالفت5 به صورت مستقیم 
و با محکوم کردن دشمن به خاطر غصب فدک۶ به صورت غیر مستقیم 
سـعی در رسـوا نمـودن منافقین داشـتند. آن حضـرت در خطبه ای که 
بـه خطبـه فدکیه معروف شـده اسـت، با غاصـب نشـان دادن خلیفه و 
اثبـات عدم کفایت او بـه همگان اثبات مي کنند که او لیاقت خالفت بر 

مسلمین را ندارد. آن حضرت مي فرمایند:
َك َبَعْثَت ِإَلي َوِكییِلي 

َ
ّن
َ
ِلَسُه َو أ ْ ْسَت َمج

َ
ِبي َو َجل

َ
َك َخِلیَفُة أ

َ
ّن
َ
َعْيَت أ

َ
َبا َبْكٍر اّد

َ
َيا أ

َّ ي
َ

ا َعیل َق ِبَ
َ

 اهلِل؟ص؟ َصّد
َ

ّنَ َرُسول
َ
ُم أ

َ
ْخَرْجَتُه ِمْن َفَدَك َو َقْد َتْعل

َ
َفأ

1.  اسماعیل انصاری زنجانی، الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء، ج  1، ص: 189 
2.  محمد بن علی بن بابویه، عىون أخبار الرضا؟ع؟، ج 1، ص: 243 

3.  سوره یوسف، آیه 84 
4.  جعفر بن محمد قولویه، کامل الزىارات، النص، ص: 107 

5.  خطبه فدکیه، االختصاص، المفىد ،ص:183 
6.  همان.
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ای ابابکـر اّدعـا مي کنـی کـه جانشـین پـدر مـن هسـتی و در جای او 
نشسـته ای در حالی که کسـی را به سـوی وکیل من فرستادی و وکیل 
مرا را از فدک اخراج کردی، در حالی که تو می دانی که رسول خدا فدک 

را به من بخشیده است.
این گوشه ای از اقدامات آن مدافع حریم والیت است که در تاریخ ثبت 

گردیده است. 
و این گونـه نتیجه مقاومت حضرت زهـرا؟اهس؟ و موفقیت آن حضرت در 
تاریخ ثبت گردید و ما به عنوان شـیعیان آن بانوی یگانه اسـالم، درس 
اسـتقامت تـا پای جان را در برابر باطـل و انحراف آموختیم و انقالبی از 
جنـس انقـالب فاطمه زهـرا؟اهس؟ را برپا نمودیم. آری! مـا از فاطمه؟اهس؟ 
مقاومـت در برابـر قدرت هـای ظالم عالـم و منافقیـن و منحرفین را به 
عنـوان وظیفـه دینـی یـاد گرفتیـم و ادامه این مسـیر پر نور را بـا الهام 
گرفتـن از زندگانـی دختر پیامبرمان با تمام توان و با به کار گرفتن تمام 

ظرفیت ها ادامه خواهیم داد.

پرورشاحساس
حضـرت زهـرا؟اهس؟ مبارزات خویش را حتی در بسـتر بیمـاری نیز ادامه 
می دادنـد. از همیـن رو زمانـی که عایشـه دختـر طلحه بـه عیادت آن 
ـي، َما  ّمِ

ُ
ْنـِت َو أ

َ
ِبي أ

َ
حضـرت رفت، ایشـان را گریـان دید؛ لذا گفـت: »ِبـأ

ِذي ُيْبِكیك «
َّ
ال

پـدر و مـادرم به فدای تو، چه چیزی تو را گریان نموده اسـت؟ حضرت 
زهرا؟اهس؟ فرمودند: ای عایشـه! آیا از رویداد تلخ و فاجعه باری می پرسی 
که گزارش تکان دهنده ی آن همه جا پراکنده شده و بال های پرندگان 
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بر اثر آن فروریخته و رهروان به خاطر آن از راه بازمانده اند؟ این رویداد 
غم بـاری بـود که خدا آن را به آسـمان باال بـرد و من در زمین به اندوه و 

آزمایش آن گرفتار شدم.
واقعیـت ایـن اسـت که پسـت ترین شـخص قبیله تیـم و خبیث ترین 
شـخص قبیله عـدی۱، پـاداش پیشـتازی و پیشـگامی امیرمؤمنان در 
میدان های دانش و ایمان و عمل و جهاد قهرمانانه به وی دادند. آنها تا 
جایی که توانسـتند کینه و دشـمنی او را در دل نهان داشـتند و از آشکار 
سـاختن آن جلوگیری نمودند، اما هنگامی که نورافشـانی دین کم سـو 
شد و پیامبِر امین، جهان را بدرود گفت، آن دو به سرعت کینه های کور 
را آشـکار سـاخته و به شدت در کوره بداندیشی و تجاوز دمیدند و فدک 

را مصادره کردند.
حقیقت این است که فدک، بخشش پروردگار بلند مرتبه به شایسته ترین 
مناجات کننده با او، یعنی پیامبر بود و آن حضرت آن را به من بخشید تا 
تأمین کننده هزینه زندگی فرزندان او و نسل من باشد و این بخشش با 

علم خدا و به گواهی امین وحی انجام شد.
پـس اگـر آن دو نفـر فـدک را از مـن گرفتنـد و مـرا از درآمـد ناچیز آن 
بازداشـتند، مـن آن را در روز رسـتاخیز مایه تقرب به خـدا قرار داده و به 
حساب او خواهم آورد و خورندگان و برندگان تجاوزکار فدک، آن را به 

زبانه های شعله ور و سوزان آتش سهمگین دوزخ خواهند یافت.2
و این گونـه حضـرت زهـرا؟اهس؟ منافقیـن و غاصبین را رسـوا می نمود تا 
همه عالم بدانند که این مسیر به غضب الهی و دوزخ منتهی می گردد.

1.  منظور اولی و دومی است.
2.  محمد بن الحسن طوسی، األمالی، النص، ص: 204 
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رفتارسازی
ایسـتادن و اسـتقامت در برابـر ظلـم، وظیفه هر انسـان مؤمنی اسـت؛ 

همان گونه که خود پیامبر گرامی اسالم؟ص؟ فرموده اند:
ْسَتْضَعِفيخَ  ِ َو اْلُ ِكيخ َسا َك ُحّبَ اْلَ

َ
»َيا َعیِلي  ِإّنَ اهلَل ]َتَباَرَك َو[ َتَعاَلي َوَهَب ل

 َو َرُضوا ِبَك ِإَماما - إل أن قال - َو ِشیَعُتَك 
ً
ْم ِإْخَوانا ْرِض َفَرِضیَت ِبِ

َ
ِفي اْل

َفُهم.«۱
َ
ّقِ َو ااِلْسِتَقاَمِة اَل َيْسَتْوِحُشوَن ِإَلي َمْن َخال اِج اْلَ ي ِمْنَ

َ
َعیل

حضرت زهرا؟اهس؟ که بهتریِن زنان عالم اسـت، نیز این اسـتقامت را در 
رفتار و گفتار به خوبی به ما تعلیم داده اند. آن بانوی با عظمت برای حفظ 
اسالم ناب، پس از مبارزات فراوان و خطبه های متعدد و مفتضح کردن 
غاصبین خالفت و منافقین، دست به اقدامی شگرف زد تا این مبارزه و 
مقاومـِت در مقابـل ظلم در تاریخ ثبت شـود و هیچ کس نتواند فریاد آن 

بضعه رسول را خاموش کرده و یا نادیده بگیرد. 
این اقدام حضرت زهرا؟اهس؟ وصیتی بود که ایشـان به امیرالمؤمنین؟ع؟ 

نمودند و فرمودند:
مبـادا احـدي از ایـن گروهي کـه در حّق من ظلم روا داشـتند و حّق مرا 
غصب کردند، براي تشییع جنازه ام حاضر شوند!! زیرا ایشان دشمن من 
و دشمن رسول خدا مي باشند. مبادا بگذاري احدي از آنان و پیروانشان 
بـه جنـازه ام نماز بخوانند!! مرا شـبانه در آن هنگام که چشـم ها همه به 

خواب رفته باشند، دفن کن.2
این کار حضرت در عمل باعث ایجاد یک سوال بزرگ برای مسلمانان 
در تاریخ شـده اسـت که چرا تشـییع و دفن حضرت زهرا؟اهس؟ شـبانه و 

1.  فرات بن ابراهیم کوفی، تفسىر فرات الكوفی، ص: 265 
2.   محمد روحانی علی آبادی، زندگانی حضرت زهرا؟اهس؟، ترجمه بحار األنوار، ص: 628 
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مخفیانـه اتفـاق افتـاد. این حرکـت در ادامه ی مقاومـت در برابر جبهه 
انحـراف و باطـل بوده اسـت که تا همیـن امروز نیز ادامـه دارد و به هر 

وجدان آگاه و فطرت سالم انحراف منحرفین را نشان می دهد.
اقدام بعدِی آن حضرت، اختفاء قبر ایشان است که این سوال را در ذهن 
ایجاد می نماید که چرا مزار پاره تن رسول خاتم آشکار نیست؟ مگر چه 

اتفاقی افتاده است که قبر سرور زنان بهشت مخفی است؟
ایـن دو اقـدام حضـرت زهـرا؟اهس؟ حتی در همـان زمان هم اثـر خود را 

گذاشت، چنانچه در تاریخ آمده:
 
ً
 ِبْنتا

َ
ُكْم ِفیُكْم ِإاّل ْف َنِبّيُ ِ

ّ
ل وا: َلْ ُي�خَ

ُ
، َو َقال

ً
اُس َو اَلَم  َبْعُضُهْم  َبْعضا »َفَضّجَ الّنَ

ـا!  ْيَ
َ
َة َعل

َ
ـل ـا َو اَل  الّصَ ـا َو اَل َدْفَنَ وا َوَفاَتَ ُضـُر ْ َ

ـوُت َو ُتْدَفـُن َو َلْ ت َواِحـَدًة، َتُ
 َو َلْ َتْعِرُفوا َقْبَرَها!«۱

ْ
َبل

ایـن دو اقـدام حضرت زهرا؟اهس؟ آن قدر بر مردم زمان ایشـان گران آمد 
کـه بـه دسـتور دومی شـروع به نبش قبور سـاخته شـده کردنـد تا قبر 
صدیقه طاهره را پیدا نموده و بر آن نماز بخوانند و آن را دفن کنند، ولی 

امیرالمؤمنین؟ع؟ مانع این کار شدند.

روضه
مقاومت در مسـیر حق و اسـتقامت در برابر انحراف و ظلم، طبعًا هزینه 

نیز خواهد داشت که انسان مؤمن این هزینه را خواهد پرداخت.
حضرت زهرا؟اهس؟ در دفاع از والیت، اسـتقامتی تاریخی داشـت؛ تا آنجا 
کـه وقتـی به خانه آن جگرگوشـه پیامبر حمله کردنـد، دفاعی جانانه از 

1.  محمد بن جرىر بن رستم  طبری آملی، دالئل اإلمامة )ط - الحدىثة(، ص: 136 
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موالی خویش نمود. زیرا در تاریخ اینگونه آمده است:
دومی درب خانه را آتش زد. وقتي در سوخت، او در را باز کرد! در همین 

لحظه بود که حضرت زهرا در مقابل وي قرار گرفت و فریاد زد:
پدر جان! اي رسول خدا!

ـْوَط  ـا َفَصَرَخـْت َفَرَفـَع الّسَ  ِبـِه َجْنَبَ
َ
ـْيَف َو ُهـَو ِفي ِغْمـِدِه َفَوَجـأ »َفَرَفـَع الّسَ

َبَتاه .«۱
َ
َفَضَرَب ِبِه ِذَراَعَها َفَصاَحْت َيا أ

او شمشـیر خـود را همان طـور که در غالف بود، بلند کـرده و به پهلوي 
فاطمه؟اهس؟ زد، وقتي ناله آن بانوي مظلومه بلند شد، با تازیانه به نحوي 
به ساق دست آن حضرت نواخت که زهرای مرضیه صیحه اي زد و پدر 

خود رسول خدا را به فریادرسی طلبید.
هنگامي که حضرت امیر؟ع؟ با این منظره مواجه شد، از جاي برجست 
و کمربند آن ملعون را گرفته و او را از جاي کند و بر زمین افکند. آن گاه 
بیني و گردن وي را کوبید و تصمیم گرفت که او را به قتل رسـاند! ولي 
دستور پیامبر؟ص؟ را به یاد آورد که به آن حضرت فرموده بود: باید صبور 
و شکیبا باشي، لذا فرمود: اي پسر صّهاک! سوگند به حّق آن خدایي که 
حضـرت محّمـد؟ص؟ را به مقام نبّوت گرامي داشـت، اگر چنین نبود که 
مـن بـه خاطر امر خداوند باید صبر کنم، تو مي دیدي که نمي توانسـتي 
داخل خانه من شـوي! و عمر پیوسـته اسـتغاثه مي کرد! در این هنگام 
مردم به میان خانه علي ریختند و بر آن حضرت غلبه یافته و ریسـمان 
به گردن مقّدسـش انداختند! فاطمه زهرا؟اهس؟ نزدیک در آمد تا حضرت 
امیر؟ع؟ را از دسـت آنان رها کند، ولي قنفذ آن بانوي مظلومه را هدف 
تازیانـه قـرار داد! و اثر آن تازیانه نظیر یک بازوبند به بازوي آن حضرت 

1.  سلیم بن قیس الهاللی،کتاب سلىم بن قىس الهاللی، ج 2، ص: 864 
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بود، تا زماني که رحلت فرمود.
آنـگاه آن بانـو را بـه نحوي به در کوبید، که دنده و پهلویش شکسـت و 

جنین خود را که در رحم داشت، سقط کرد.۱
از اللـه زار توحیـد آتـش زبانـه مـی زد

گل گشـته بود خامـوش بلبل ترانه می زد
در گلشـن والیت یک نوشـکفته گل بود

گر می گذاشت گلچین آن گل جوانه می زد
مـن ایسـتاده بـودم دیـدم کـه مـادرم را

قاتـل گهی به کوچه گاهی به خانه می زد
گاهی به پشت و پهلو، گاهی به دست و بازو

گاهی به چشم و صورت، گاهی به شانه می زد
گردیـده بـود قنفـذ همدسـت بـا مغیـره

او بـا غالف شمشـیر ایـن تازیانـه می زد
وقتی که باغ می سـوخت صّیاِد بی مرّوت

مـرغ شکسـته پـر را در آشـیانه مـی زد
با چشـم خویـش دیدم جـان دادن پدر را

از نالـه ای کـه مـادر در آسـتانه مـی زد

1.  محمد روحانی علی آبادی، زندگانی حضرت زهرا؟اهس؟، ترجمه بحار األنوار ص:644 
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انگیزهسازی
پـس از جنگ اُُحد و بازگشـت مجاهدین از جنـگ، زنانی از مهاجرین و 
انصار به سـمت لشـکر خارج شـدند و آب و غذا بر پشت هایشـان حمل 
می کردنـد و در بیـن آنهـا فاطمه؟اهس؟ دختر رسـول خـدا؟ص؟ نیز حضور 
داشـت. پـس زمانـی که پدرش را دید و بـدن او را خونین یافت، او را در 
آغـوش گرفتـه و خون ها را از صورت پیامبر پـاک می کرد، در حالی که 
رسول خدا؟ص؟ می فرمود: خشم خدا بر قومی که صورت رسول خدا؟ص؟ 
را خون آلود کردند شدید شد. غضب خداوند بر مردی که رسول خدا؟ص؟ 

او را کشت، شدید شد.
و علی بن ابی طالب؟ع؟ قصد رفتن به جایگاه آب را نمود و به فاطمه؟اهس؟ 
فرمود: این شمشیر را نگه دار. پس مقداری آب در گودی سپری ریخته 
و آورد. هنگامـی کـه رسـول خدا؟ص؟ خواسـت از آن آب بخورد، متوجه 
شـدند که آن آب بو بد )بوی خون( می دهد. پس فرمود: این آب بدمزه 
است و با آن مضمضه کردند و فاطمه با استفاده از آن خون ها را از بدن 

پدرش شست.۱

1.  ابوبكر بیهقی، دالئل النبوة، ج  3، ص: 283 
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همان گونـه که داسـتان مذکور را به عنـوان نمونه ذکر کردیم، حضرت 
زهرا؟اهس؟ همیشه با مراقبت و حمایت از رسول گرامی؟ص؟ و امیرالمؤمنین 
علی؟ع؟ موجبات تقویت جبهه اسـالم و ثبات جامعه اسالمی را فراهم 

می آوردند.
توجـه به این نکته الزم اسـت که وجود حضـرت صدیقه طاهره؟اهس؟ در 
جمع پرسـتاران و مداوا کنندگان مجروحین جبهه ی جهاد، طبعًا باعث 
ایجاد انگیزه و تالش بیشـتر در بین زن ها برای کمک به مجروحین و 
تأمین تدارکات جنگ بوده است و این عقبه مستحکم باعث دل گرمی 

و آرامش در بین مجاهدین می گردیده است.

اقناعاندیشه
بدیهی است که یکی از مقدماتی که برای پیشرفت و تقویت دین مداری 
در جامعه اسـالمی الزم اسـت، ثبات جامعه اسالمی می باشد. به همین 
دلیـل بر مسـلمانان الزم اسـت تـا هر فعالیتـی که باعث ثبـات جامعه 

اسالمی می شود با کمال جدیت دنبال کنند.
بـه همیـن دلیـل قرآن کریم در سـوره مبارکـه عصر، خـروج از زیان و 
خسـران را منـوط بـه همیاری مؤمنیـن و توصیه به حـق و صبر در بین 
خودشـان می نمایـد و در غیـر این صورت انسـان را به صـورت قطعی 

متضّرر اعالم می کند.
و نیز به همین دلیل پیامبر گرامی اسالم؟ص؟ می فرمایند:

ْسِلم «۱ ْيَس ِبُ
َ
ْسِلِميخَ َفل ُموِر اْلُ

ُ
َتُّ ِبأ ْصَبَح اَل َيْ

َ
»َمْن أ

هـر کـه صبح کنـد در حالی که اهتمامـي به کار مسـلمانان ندارد، پس 

1.  محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی، الكافی )ط - اإلسالمىة(، ج  2، ص: 163 
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مسلمان نیست.
فلذا تمامی تالش های حضرت زهرا؟اهس؟ در راستای کمک به مسلمین 

می توان در مسیر ایجاد ثبات در جامعه دانست.
حضـرت زهرا؟اهس؟ حضوری مؤثر در اتفاقات مهم زمان خود داشـتند. از 
جمله مواردی که آن حضرت باعث آرامش مؤمنان و مسلمانان گردید، 
حضور ایشـان در ماجرای مباهله با مسـیحیان نجران بود که در نتیجه 
باعث عقب نشـینی مسـیحیان و اسـتحکام و اطمینان بیشتر جامعه به 
حقانیت مسیر خود گردید. زیرا رؤسای مسیحیان نجران با هم مشورت 
کردنـد و گفتنـد که اگـر محّمد با اصحاب خود آمد، پیامبر نیسـت، ولی 
اگـر با خانواده اش آمد، پیامبر اسـت زیـرا او فقط در صورتی خانواده اش 
را مـی آورد کـه صـادق باشـد.۱ حضرت زهـرا؟اهس؟ در ایـن واقعه باعث 
سـرافرازی و اطمینان خاطر مسلمانان به مسیر حق خویش گردیدند تا 
بار دیگر حجت بر مسـلمانان و حتی مسـیحیان تمام گردد و قوت قلبی 

برای مؤمنین باشد.
همچنین در همین راسـتا، حضرت زهرا؟اهس؟ برای گرفتن حق حضرت 
علـی؟ع؟ و مبـارزه بـا غصب خالفت قیـام نمودند، زیـرا امیرالمؤمنین 
علـی؟ع؟ در خطبـه ای کـه معروف به خطبه شقشـقیه اسـت، شـرایط 
خالفت خلفاء سـه گانه را تشریح می نمایند. از این توضیحات مشخص 
می شـود که جامعه اسـالمی در زمان آن ها هیچ ثباتی نداشته است. آن 

حضرت با دلی پر از اندوه می فرمایند:
»شگفتا! اولي با اینکه در زمان حیاتش مي خواست حکومت را واگذارد، 
ولي براي بعد از خود عقد خالفت را جهت فرد دیگري بست. چه سخت 

1.  علی بن ابراهیم قمی، تفسىر القمی، ج  1، ص: 104 
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هر کدام به یکي از دو پستان حکومت چسبیدند! حکومت را به فضایي 
خشـن کشـانیده و به کسي رسـید که کالمش درشـت و همراهي با او 

دشوار و لغزش هایش فراوان و معذرت خواهیش زیاد بود.«۱
و در قسمت دیگری از این خطبه می فرمایند:

»تا سومي به حکومت رسید که برنامه اي جز انباشتن شکم و تخلیه آن 
نداشـت و دودمان پدري او )بني امیه( به همراهي او برخاسـتند و چون 
شتري که گیاه تازه ی بهار را با ولع مي خورد، به غارت بیت المال دست 
زدند، در نتیجه ی این اوضاع رشته اش پنبه شد و اعمالش کار او را تمام 

ساخت و شکم بارگي سرنگونش نمود.«2
به دلیل اینکه حضرت زهرا؟اهس؟ از این افراد و آینده جامعه اسالمی آگاه 
بود، تمام تالش خود را برای ایجاد حکومتی صالح و عادل به کار بست 

تا جامعه ای با ثبات و تکامل یافته شکل بگیرد ولی موفق نگشت.
از طرف دیگر حضرت زهرا؟اهس؟ به عنوان دختر پیامبر با زندگی سـاده و 
زاهدانه ای که داشتند باعث الگو گرفتن مردم در ساده زیستی و دوری از 
حرص در زمان پیامبر و نیز در طول تاریخ گردیده اند. زیرا وجود نازنین 
پیامبر خاتم؟ص؟ یکی از عوامل بی ثباتی و ناآرامی را رغبت به دنیا و عدم 

زهد معرفی می نمایند و می فرمایند:
َبَدَن.۳

ْ
َب َو ال

ْ
َقل

ْ
يُح ال ْنَيا ُيِر

ُ
ْهُد ِفي الّد َن َو الّزُ ْز ّمَ َو اْلُ َ ْنَيا ُتْكِثُر الْ

ُ
ْغَبُة ِفي  الّد الّرَ

رغبـت در دنیـا انـدوه و غم را زیـاد می کند و زهد در دنیا آسـایش دل و 
بدن را مي افزاید.

1.  محمد بن حسین شریف الرضی،  نهج البالغة )للصبحی صالح(، ص: 48 
2.  محمد بن حسین شریف الرضی ، نهج البالغة )للصبحی صالح(، ص: 49 

3.  محمد بن علی بن بابویه،الخصال، ج 1، ص: 73 
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فلذا زندگی حضرت زهرا؟اهس؟ که طبیعتًا در معرض دید مسـلمانان بوده 
اسـت و صحابه پیامبر زندگی سـاده و زاهدانه آن حضرت را دیده و نقل 
نموده اند باعث اشاعه ترک حرص و زهد نسبت به دنیا در بین مسلمین 
می شـده اسـت و این مسئله باعث کم شـدن تنش و اختالفات و ایجاد 
آرامش در جامعه اسالمی می گردیده است. همان طور که جناب سلمان 

پس از دیدن چادر حضرت زهرا؟اهس؟ می گرید و مي گوید:
آه آه کـه دختـران قیصر و کسـري غرق ابریشـم هسـتند و لباس دختر 
حضرت محّمد؟ص؟ یک قطعه پشمي است که مندرس و دوازده موضع 

آن دوخته و وصله شده!!.۱
فعالیت دیگر حضرت زهرا؟اهس؟ در جهت ایجاد ثبات در جامعه صدقات و 
موقوفاتی بود که غالبًا آن حضرت با ایثار آن ها را در بین فقراء مسلمین 
تقسیم می نمود و این کار باعث کم شدن فقر در جامعه و دوری از فساد 

می گردید همان گونه که پیامبر گرامی اسالم؟ص؟ فرمودند:
2 ً
ْن  َيُكوَن  ُكْفرا

َ
َفْقُر أ

ْ
َكاَد ال

فقر نزدیک است که به کفر بیانجامد.
همچنین فقر باعث ایجاد تشویش و اضطراب در بین مسلمانان می شود 

همان گونه که حضرت علی؟ع؟ می فرمایند:
ُهُموم .۳

ْ
َعْقِل َجاِلٌب  ِلل

ْ
ْفِس َمْدَهَشٌة ِلل ٌة ِللّنَ

َّ
َفْقَر َمَذل

ْ
ِإّنَ ال

همانا فقر باعث ذلت نفس و باعث سرگردانی عقل و جلب کننده غم ها 
است.

1.  محمد جواد نجفی، زندگانی حضرت زهرا؟اهس؟ ) ترجمه جلد 43 بحار األنوار(، ص: 109 
2.  محمد بن یعقوب کلینی، الكافی )ط - دارالحدىث(، ج 3، ص: 748 

3.  عبد الواحد بن محمد تمىمی آمدى، تصنىف غرر الحكم و درر الكلم، ص: 365 
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بنابرایـن حضـرت زهرا؟اهس؟ از ایـن طریق نیز باعث دور شـدن غم ها و 
تشـویش ها از جامعه مسـلمین می شده اسـت. همان گونه که نقل شده 

است :
قـال زید بن علي: إن فاطمة بنت رسـول اهلل؟اهس؟ تصّدقـت مباهلا عیلي بني 
هاشم و بني املطلب، و إن علیا؟ع؟ تصّدق عليم و أدخل معهم غیرهم .۱

زیـد بن علـي مي فرماید: حضرت زهراي اطهر؟اهس؟ کلیـه اموال خود را 
به بني هاشـم و فرزندان عبد المّطلب صدقه داد. حضرت امیر هم کلیه 

اموال خود را به ایشان و دیگران صدقه داد.
همچنیـن آن بانـوی یگانه لباس عروسـی خویش را بـه فقیر داد.2 این 
صدقـات آن قدر گسـترده و مؤثر بود که حتـی خداوند در قرآن کریم به 

بعضی از آن ها اشاره نموده و می فرماید:
۳. ً

ِسیرا
َ
ِه ِمْسِكیًنا َو َيِتیًما َو أ َ  ُحّبِ َعاَم َعیلي َو ُيْطِعُموَن الّطَ

در ذیل این آیه در روایتی از امام صادق؟ع؟ وارد شـده اسـت که این آیه 
در شأن حضرت زهرا؟اهس؟ و امیرالمؤمنین؟ع؟ نازل شده است.۴

این گونـه حضـرت زهرا؟اهس؟ طریقـه ایجاد آرامش در جامعـه را برای ما 
بـه یادگار گذاشـته اند تـا مؤمنین و خیرخواهان با عمـل به این تعالیم و 
فرامین باعث پیشـرفت و تعالی جوامع اسالمی گشته و با ایجاد آرامش 
و ثبات در جامعه، در رشـد جامعه اسـالمی سهیم باشند و وظیفه خود را 

در قبال مسلمین انجام دهند.

1. محمد بن جرىر بن رستم  طبرى آملی صغىر، دالئل اإلمامة) ط- الحدىثة(، ص: 131 
2.  اسماعىل انصارى زنجانی خوئىنی ، الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء ،ج 1،ص:189 

3.  اإلنسان، آیه 8 
4.  علی بن ابراهیم قمی، تفسىر القمی، ج 2، ص: 38 
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پرورشاحساس
روزی رسـول خدا؟ص؟ بعد از نماز عصر در محراب مسـجد نشسـته بود 
و مـردم اطـراف او را گرفتـه بودنـد. در این حال پیرمـردی از مهاجرین 
که لباس های کهنه به تن داشـت و از شـّدت ضعف قدرت حفظ خود را 
نداشت به نزد ایشان آمد. پیامبر؟ص؟ از احوال او سوال کرد. او گفت: ای 
محمد! گرسنه ام، غذایی به من بده. برهنه ام، لباسی در اختیارم بگذار.

پیامبـر؟ص؟ فرمـود: من چیـزی ندارم که به تو بدهم ولـی تو را به جایی 
راهنمایـی می کنـم کـه خدا را بـر خود مقـّدم مي دارند! به سـوي خانه 

فاطمه برو.
سـپس رسـول خدا؟ص؟ به بالل فرمود: برخیز و این اعرابی را به در خانه 

فاطمه؟اهس؟ ببر.
آن پیرمرد همراه بالل رفت تا به در خانه فاطمه؟اهس؟ رسیدند و با صداي 
ئكة و مهبط  تلف املل رسا گفت: »السلم علیكم يا اهل بيت النبّوة و مخ

.» يل من عند رّب العامليخ وح الميخ بالتنز جبرئیل الّر
فاطمه؟اهس؟ فرمود: و علیک السالم، تو کیستي؟ 

پیر مرد جریان درخواستش و فرمایش پیامبر؟ص؟ را مطرح کرد.
حضرت فاطمه؟اهس؟ پوستیني را که حسن و حسین روي آن مي خوابیدند، 

به آن پیرمرد داد.
پیرمرد گفت: اي دختر محّمد! من با وجود این ضعف و گرسنگي با این 

پوست چه کنم؟ 
راوي گوید: هنگامي که فاطمه؟اهس؟ این سخن را شنید، گردن بند خود را 
که فاطمه بنت حمزه - دختر عمویش- به وي هدیه کرده بود، از گردن 

خویش باز کرده و به پیرمرد داد و گفت:
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این گردن بند را بفروش، شـاید خداوند مهربان بهتر از این را به تو عطا 
فرماید.

پیرمـرد پـس از آنکـه گردن بند را گرفت، به سـوي مسـجد بازگشـت 
و بـه رسـول خـدا؟ص؟ گفت: اي رسـول خـدا! این گردن بنـد را دخترت 
فاطمـه؟اهس؟ به من بخشـید و گفت: آن را بفروش، شـاید خداوند بهتر از 

آن را نصیب تو فرماید.
پیامبـر؟ص؟ با دیـدن گردن بند گریه اش گرفت و گفـت: چگونه خداوند 
بـه تو بهتر از آن نصیب نفرماید، درحالي که فاطمه؟اهس؟ دختر بزرگترین 

پیامبر خدا؟ص؟ آن را به تو عطا کرده است.
در این حال عّمار برخاست و گفت: اي رسول خدا! آیا اجازه مي دهي که 

من این گردنبند را بخرم؟
پیامبـر؟ص؟ فرمـود: آن را خریـداري کن، و اهلل اگر ثقلیـن در خریداري 

آن شرکت کنند، خدا هرگز آنان را به آتش دوزخ عذاب نخواهد کرد.
عمار گفت: اي پیر مرد! این گردن بند را به چه قیمتي مي فروشي؟

پیرمرد گفت: به یک شـکم نان و گوشـت و یک برد یماني که بدن خود 
را به وسیله آن بپوشانم و با آن براي خدا نماز بگذارم و یک دینار که به 

کمک آن به اهل و عیال خویش برسم.
عّمـار که سـهم خود از غنائـم خیبر را فروخته بود گفت: بیسـت دینار و 
دویسـت درهم و یک بُرد یماني، با شـتري راهوار که تو را به آسـاني به 
وطنت مي رساند، با یک شکم نان گندم و گوشت به تو مي دهم و آن را 

از تو خریداري مي نمایم.
پیرمرد گفت: اي مرد، تو چقدر سخاوتمندي! سپس عمار آنچه را وعده 
کرده بود به او داد و گردن بند را گرفت. بعد از آن رسـول خدا؟ص؟ به پیِر 



49 کوثــــــــــــــــــــــرعشــــــــــــق

عرب گفت: آیا سیر شدي؟ آیا بدن خود را پوشانیدي؟
پیرمرد گفت: آري، پدر و مادرم به فداي تو، من دیگر بي نیاز گردیدم.

سـپس عّمار گردن بند فاطمه را با مشـک خوشبو نموده و آن را در میان 
بُردي یماني پیچید و تحویل غالمي به نام سهیم داد و به او گفت: این 

را تحویل پیامبر بده و خود آن غالم را نیز به پیامبر؟ص؟ هدیه نمود.
آن غالم گردن بند را نزد رسـول خدا؟ص؟ آورده و سـخنان عّمار را براي 
ایشـان بـاز گفـت، پیامبـر؟ص؟ به او گفت: مـن تو را با ایـن گردن بند به 
فاطمه بخشـیدم. سـهیم به نزد فاطمه آمد و سـخن پیامبر؟ص؟ را براي 

او بیان نمود، و فاطمه؟اهس؟ آن گردن بند را گرفته و غالم را آزاد کرد.
غـالم مذکور پس از اینکه آزاد شـد، خندیـد. فاطمه؟اهس؟ گفت: اي مرد! 

براي چه مي خندي؟
غـالم گفت: عظمت برکـت و خیر کثیر این گردن بند مـرا خندان نموده 
اسـت، زیرا گرسـنه اي را سـیر کرد، برهنه اي را پوشانید، فقیري را بي نیاز 
کرد، غالمي را آزاد نمود و در نهایت نیز به دست صاحب اصلیش بازگشت.۱

رفتارسازی
شیخ صدوق؟هر؟ به سه سند از اسماء بنت عمیس روایت مي کند:

مـن نزد حضرت فاطمه بودم هنگامي که رسـول خدا؟ص؟ وارد خانه آن 
بانو گردید و در گردن او گردن بندي از طال دید که حضرت علي؟ع؟ از 
سـهم غنائم خویش براي فاطمـه خریده بود، پس پیامبر به فاطمه؟اهس؟ 

فرمود:
اي فاطمه! آیا دوست مي داري که مردم بگویند فاطمه دختر محّمد؟ص؟ 

1. محمد روحانی علی آبادی، زندگانی حضرت زهرا؟اهس؟، ترجمه بحار األنوار، ص: 327 
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اسـت ولـي لبـاس سـتمگران و زیـور زورگویـان را مورد اسـتفاده قرار 
مي دهـد؟ پـس فاطمه؟اهس؟ آن گردن بند را باز کـرده و فروخت و با پول 
آن بـرده اي را خریـده و آزاد نمود، و رسـول خدا؟ص؟ از این کردار فاطمه 

خوشحال گردید.۱
حضـرت زهـرا؟اهس؟ این گونـه از زندگی خود می کاسـت تا مسـلمین در 

آسایش باشند و جامعه در ثبات و آرامش باشد.
همچنین حضرت فاطمه؟اهس؟ در تدارکات جنگ ها حضور فعال داشـتند 
تا جایی که در جنگ خندق وقتی پیامبر؟ص؟ در حال کندن خندق بودند، 
حضـرت زهرا؟اهس؟ برای ایشـان تکه نانی می بـرد و وقتی پیامبر؟ص؟ در 
مورد این تکه نان سوال می کند، حضرت زهرا؟اهس؟ می فرماید: من برای 
حسـن و حسـین؟امهع؟ نان درست کردم و از آن نان قسمتی را برای شما 

آوردم. در اینجا پیامبر؟ص؟ می فرمایند: 
»يا فاطمة، أما إنه أول طعام دخل جوف أبيك منذ ثلث.«

ای فاطمه بدان که این اولین غذایی اسـت که بعد از سـه روز در شـکم 
پدرت می رود.2

و این گونه زهرای اطهر؟اهس؟ پیامبر و مسلمین را یاری می نمود و از هیچ 
کوششـی در جهت تقویت روحیه مسـلمانان و آرامش جامعه اسـالمی 

دریغ نمی فرمود.

روضه
مـا در ایـن محفل بـا اندکـی از مجاهدت های حضرت زهـرا؟اهس؟ برای 

1.  محمد روحانی علی آبادی، زندگانی حضرت زهرا؟اهس؟، ترجمه بحار األنوار، ص: 218 
2. اسماعیل انصاری زنجانی، الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء، ج  8، ص: 50 
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ایجاد ثبات و آرامش در جامعه اسالمی آشنا شدیم.
آن حضرت همواره به گونه های مختلف، سـعی در تکامل و پیشـرفت 
اهـداف عالیـه اسـالم داشـتند. یکی از ایـن تالش ها دعا کـردن برای 

مؤمنین بود تا جایی که امام حسن؟ع؟ نقل می کند:
در شب جمعه مادرم حضرت فاطمه؟اهس؟ در محراب عبادت خود ایستاده 
و مشـغول بندگي حق تعالي گردید و پیوسـته در رکوع و سجود و قیام و 
دعا بود تا صبح طالع شد، شنیدم که پیوسته دعا مي کرد از براي مؤمنین 
و مؤمنات و ایشـان را نام مي برد، و دعا براي ایشـان بسـیار مي کرد و از 
بـراي خـود دعائي نمي کرد. پـس گفتم: اي مادر چـرا از براي خود دعا 
نکـردي چنانچـه از بـراي دیگران دعا کـردي؟ گفـت: اي فرزند! اّول 

همسایه را باید رسید و بعد خود را.۱
ولـی افسـوس کـه اهـل مدینه قـدر این بانوی دلسـوز و مـادر امت2 را 

ندانستند و او را تنها گذاشتند.
و این تنهایی و غربت را امیرالمؤمنین؟ع؟ بعد از دفن حضرت زهرا؟اهس؟ 

در جمالتی خطاب به پیامبر؟ص؟ ابراز می نماید. حضرت می فرماید:
ای پیامبر! امانتی را که به من سپرده بودی به تو برگردانده شد، اما اندوِه 
من همیشـگی اسـت و شب هایم را با بیداری به سـر می برم تا اینکه به 
تـو بپیونـدم. به زودی دخترت تو را آگاه خواهد کرد که امت تو به سـتم 

کردن هم رأی شدند. چگونگِی حال را بی پرده از او بپرس.
خداوند شـاهد اسـت که من از ترس دشمنان، دختر تو را پنهان به خاک 
سپردم. آن دختر تو که حقش را ربودند و میراث او را باز داشتند، با اینکه 

1.  محمد باقر مجلسی، جالء العىون، ص: 193 
2.  علی بن موسی بن طاووس، إقبال األعمال )ط - القدىمة(، ج  2، ص: 624 
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از زمان تو چندان نگذشته و نام تو هنوز کهنه نشده است. به پیشگاه تو 
ای رسـول خدا شـکایت می آورم و در اطاعت از تو تسلّی خاطر و صبر و 

شکیبایی نیک است.۱

دخترم خـوش آمدی جای تو در دنیا نبود
بی وجـود تـو صفـا در گلشـن ُعقبـا نبود

جـان بابا بارهـا مرگ از خـدا کردم طلب
بـی تو جز خون جگر در دیده ی زهرا نبود

دخترم آن شب که من دست علی دادم تو را
جای پنج انگشت سیلی در رخت پیدا نبود

جان بابا نقش این سـیلی گواهی می دهد
هیچکـس مثل مـن و مثل علی تنها نبود

دخترم روزی که بر ماه رخت سـیلی زدند
هرچه می پرسـم بگو آیا علـی آنجا نبود؟

جـان بابا بود اّما دسـت هایش بسـته بود
چـاره ای جز صبر بین دشـمنان او را نبود

دختـرم آیـا حسـینم دیـد مـادر را زدنـد
شـاهد ایـن صحنه آیا بود زینـب یا نبود؟

جـان بابـا لرزه بـر اندامشـان افتـاده بود
ذکرشـان جـز یا رسـول اهلل و یـا اُّما نبود

دخترم با آن همه احسان که دید اّمت ِز من
بوسـه گل میـخ در اجـر ذوی القربی نبود

1.  محمد بن الحسن الطوسی، األمالی، النص، ص: 109 
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جـان بابـا خانه پـر گردید از دشـمن ولی
هیـچ کس جز فضه و دیوار و در با ما نبود

دخترم چون سـینه مجروح تو آسیب دید
درد آن جـز در درون سـینه بابـا نبـود۱

1.  حاج غالمرضا سازگار، نخل میثم.





هدایتگری
حضرتزهرا؟اهس؟

شبچهارم
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انگیزهسازی
ابن شهر آشوب و قطب الدین راوندي می گویند:

روایت شده که علي؟ع؟ مقداري جو از یک یهودي قرض کرد، یهودي 
مزبور گفت:

بایـد در ازاي آن چیـزي را به عنـوان رهن در نزد من بگذاري. علي؟ع؟ 
چادر حضرت فاطمه؟اهس؟ را که از پشـم بود به او داد. آن شـخص چادر را 
گرفته و به خانه برده و در اطاقي گذاشت. به هنگام شب زن آن شخص 
بـراي انجـام کاري داخل اطـاق مذکور گردید و نـوري را دید که اطاق 
را روشـن کرده، فوراً از اطاق خارج شـد و آنچه را دیده بود به شـوهرش 
اطـالع داد، مـرد یهودي که فراموش کرده بـود چادر فاطمه؟اهس؟ در آن 
اطاق اسـت تعّجب نمود و به سـرعت برخاسته داخل آن اطاق گردید و 
بالفاصله دریافت که آن نور از چادري ساطع مي شود که علي؟ع؟ آن را 
گرو گذاشـته اسـت. پس آن مرد یهودي و همسرش از خانه خارج شده 
و هر یک به سـوي اقوام خویش شـتافته و آنها را از معجزه اي که دیده 
بودند آگاه نمودند، و در اثر این واقعه هشتاد نفر از آنها به اسالم متمایل 
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گردیده و ایمان آوردند.۱
آری! وجـود مقـدس حضرت فاطمه؟اهس؟ منشـأ برکات فـراوان و باعث 
هدایـت بسـیاری از غیرمسـلمانان بـه دیـن مبین اسـالم بوده اسـت. 
همچنین مسلمانان از رهنمودها و هدایتگری ایشان بهره ها برده اند که 
بخشی از آن در تاریخ به ثبت رسیده است. البته بخشی از این توفیقات 
به سـبب معجزات و کرامات و بخشـی نیز به سبب گفتار و رفتار ایشان 
واقع شـده اسـت. داسـتانی که ذکر شـد از مواردی اسـت که کرامات و 
معجزات آن بانوی عظیم الشأن باعث هدایت افراد زیادی شده است.

در بخش دوم نیز مي توان گفت که افراد بسـیاری با سـخنان و رفتار آن 
بانوی بزرگوار در مسیر عبودیت و بندگی خداوند قرار گرفته اند که یک 

نمونه از آن را خدمتتان عرض می نماییم.
در برخی کتابها نقل شـده اسـت که یکی از نوادگان امرؤالقیس2 شـنید 
کـه مـردی در مکـه و مدینه ادعای نبوت کرده اسـت و کالمی را برای 

مردم مي خواند که بشر از آوردن مثل آن عاجز است.
پس به سـمت مدینه به راه افتاد و پرسید: چه کسی محبوب ترین مردم 

است در نزد مردی که ادعای نبوت کرده است؟
پس گفتند: دخترش که نامش فاطمه است. پس به خانه فاطمه آمد.

پس زمانی که به خانه فاطمه؟اهس؟ رسـید فاطمه؟اهس؟را در حال نماز یافت. 
پس نشسـت تا بشـنود که در نمازش چه مي خواند. پس شـنید که سوره 
زلزال را مي خواند. پس وقتی که آن حضرت از نماز فارغ شد آن زن به او 

1.  محمد روحانی، زندگانی حضرت زهرا؟اهس؟ ) ترجمه جلد 43 بحار األنوار(؛ ص 229 
2.  او در زمـان خـود فصیـح تریـن شـخص در بیـن قبیلـه خـود بـود. کـه حضـرت علـی؟ع؟ او را در بیانی که 

در حكمـت455 نهـج البالغـه دارد شـاعرترین شـعرا معرفی نمـوده اند. 
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گفت: چرا اشـعار جد مرا همان گونه که هست نمی خوانی؟ فاطمه گفت: 
جّد تو کیست؟ زن گفت: امرؤ القیس است و ابیات زیادی دارد و چند بیت 
را که شبیه آیات سوره زلزال بود خواند و گفت: اگر اشعار جّد مرا مي خوانی 
آنهـا را ناقص نکن و تغییر مده. پـس فاطمه؟اهس؟فرمود: آنچه که خواندم 
شـعر نبود بلکه کالم خداوند بود که جبرئیل امین آن را برای پدرم آورده 
است. پس زن گفت: بعضی از آیاتش را که مشتمل بر بالغت و فصاحت 
اسـت برایم بخـوان. فاطمه؟اهس؟فرمود: همه قـرآن در نهایت فصاحت و 

بالغت است. پس زن گفت: فصیح ترین آن ها را برایم بخوان.
حضرت زهرا؟اهس؟ این آیه را برای او خواندند:

ُقوَن۱ ُكْم َتّتَ
َّ
َعل

َ
باِب ل

ْ
ل

َ
ِلي اْل و

ُ
ِقصاِص َحیاٌة يا أ

ْ
ُكْم ِفي ال

َ
َو ل

دختـر امرؤالقیس گفت: پـدرم نیز ابیاتی دربـاره زندگی و قصاص دارد 
ولـی بـا این فصاحت و بالغت نیسـت. باز هم از ایـن کلمات برای من 

بخوان.
 حضرت زهرا؟اهس؟این آیه را برای او قرائت نمودند:

ْمـُر َو 
َ
َ اْل ْقِلِعـي َو ِغیـَض امْلـاُء َو ُقـِ�ي

َ
ِعـي مـاَءِك َو يـا َسـاُء أ

َ
ْرُض اْبل

َ
 يـا أ

َ
َو ِقیـل

2
وِدّيِ ُ ي اْلج

َ
اْسَتَوْت َعیل

در این هنگام او شـهادتین بر زبان جاری نمود و مسـلمان شـد و گفت: 
شهادت مي دهم که این کالم، کالم بشر نیست.۳

اقناعاندیشه
همان طـور که مطـرح کردیم، وجـود مقدس حضرت زهرا؟اهس؟ سـبب 

1.  البقره، آیه 179 
2.  هود، آیه 44 

3. اسماعیل انصاری زنجانی، الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء ،ج 21،ص:128 
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هدایت بسیاری از مردم بوده است.
در اینجـا ایـن مقدمه قابل ذکر اسـت که هدایت و ارشـاد انسـان ها به 
دو صـورت انجـام مي پذیـرد. یکـی هدایت تکوینـی و دیگری هدایت 
تشـریعی. امـا هدایت تکویني هدایتي اسـت که به امـور تکویني تعلق 
مي گیـرد، مانند اینکه خداوند هر یـک از انواع مصنوعات را که آفریده، 
او را بـه سـوي کمـال و هدفي کـه برایش تعیین کـرده و اعمالي که در 
سرشتش گذاشته راهنمایي فرموده و شخصي از اشخاص آفریده را به 
سـوي آنچه برایش مقدر شـده و نهایت و سررسیدي که براي وجودش 

قرار داده است به راه انداخته، چنان که مي فرماید:
َّ َهدي( ۱  ُ

َقُه ث
ْ
ْ ٍء َخل  َشي

َّ
ْعطي  ُكل

َ
ِذي أ

َّ
َنا ال ّبُ )َر

و نیز مي فرماید:
َر َفَهدي(2

َ
ِذي َقّد

َّ
ي َو ال َق َفَسّوَ

َ
ِذي َخل

َّ
)ال

و اما هدایت تشریعي: این هدایت مربوط است به امور تشریعي از قبیل 
اعتقادات حق و اعمال صالح که امر و نهي، بعث و زجر و ثواب و عقاب 
خداوند همه مربوط به آن اسـت. این قسـم هدایت نیز دو گونه اسـت: 
یکي ارائه طریق یعني صرف نشـان دادن راه که هدایت مذکور در آیه 
(۳  از آن قبیل است. دیگر ایصال  ً

ا َكُفورا  َو ِإّمَ
ً
ِكرا ا شا  ِإّمَ

َ
ِبیل ا َهَدْيناُه الّسَ

َ
)ِإّن

به مطلوب یعني دست طرف را گرفتن و به مقصد رساندن که در آیه )َو 
َبَع َهواُه(۴ به آن اشاره شد.5

َ
ْرِض َو اّت

َ
َد ِإَلي اْل

َ
ْخل

َ
ُه أ َرَفْعناُه ِبا َو لِكّنَ

َ
ْو ِشْئنا ل

َ
ل

1.  طه، آیه 50 
2.  االعلی، آیه 2و3 
3.  اإلنسان، آیه 3 

4.  األعراف، آیه 176 
5.  سید محمد باقر موسوی همدانی، ترجمه تفسیر المیزان، ج7، ص477 
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در مـورد هدایـت تشـریعی نیز باید توجه داشـته باشـیم کـه در روایات 
متعدد وارد شـده اسـت که تنها راه هدایت به سـوی خداوند، اهل بیت 
عصمـت؟اهس؟ هسـتند و هدایـت یافتـن فقط و فقـط از طریـق آن انوار 
ّنَ هذا ِصراطي  

َ
مقدسـه امکان پذیر است؛ همان گونه که در ذیل آیه )َو أ

َق ِبُكـْم َعـْن َسـبیِلِه ذِلُكـْم   َفَتَفـّرَ
َ

ـُبل ِبُعـوا الّسُ ِبُعـوُه َو ال َتّتَ
َ
 َفاّت

ً
ُمْسـَتقیما

ُقون(۱ وارد شده است:  ُكْم َتّتَ
َّ
َعل

َ
ُكْم ِبِه ل ا َوّصَ

؟« قلت: ال. 
ً
عن أبي جعفر ؟ع؟ قال: »أ تدري ما يعني بِصراِطي ُمْسَتِقیما

قال: »والية عیلي و الوصیاء؟مهع؟«2
حـال که اختصاص مسـیر عبودیت و هدایـت به اهل بیت عصمت؟اهس؟ 
مشـخص شـد شـأن هدایتگری حضرت زهرا  ؟اهس؟ بیشـتر مشـخص 
می گـردد. زیـرا حضـرت زهـرا؟اهس؟ بـه فرمـوده قـرآن کریـم یکـی از 
بزرگتریـن هدایتگران بشـر بوده و هسـتند تا آنجا کـه خداوند در قرآن 

کریم می فرماید: 
َبَشِر.۳

ْ
ل ِ

ّ
، َنِذيًرا ل ُكبَرِ

ْ
ا اَلْحَدي ال ِإّنََ

همانا او یکی از بزرگان است که بشر را هشدار می دهد.
و امام باقر؟ع؟ در ذیل این آیه می فرمایند:

 َيْعِني  َفاِطَمَة؟اهس؟
َ

َبَشِر َقال
ْ
 ِلل

ً
ُكَبِر- َنِذيرا

ْ
ْحَدي ال ا َلِ ِفي َقْوِلِه  ِإّنَ

و عجیب تـر آن اسـت کـه در این بیـن که اهل بیـت عصمت؟مهع؟ تنها 
راه هدایت و وسـیله سـعادت انسان ها هسـتند، حضرت زهرا؟اهس؟ باعث 
هدایـت امامـان معصوم؟مهع؟ نیز می گـردد و هدایتگران امـت را نیز به 

1.  انعام/153 
2.  سید هاشم بحرانی،البرهان فی تفسىر القرآن، ج 2، ص: 498 

3.  المدثر، آیه 36 



شهـــــــدسخــــــن627

سوی خداوند رهنمون می سازد.
آن حضـرت عـالوه بر تربیت امام حسـن و امام حسـین؟امهع؟ به عنوان 
دو امـام معصـوم و سـرور جوانان اهل بهشـت، با مصحف خود وسـیله 
هدایـت امامان دیگر نیز گردیده اسـت. همان گونه که امام صادق؟ع؟ 
تاریـخ ظهـور زنادقه را مطرح فرمود و در ادامـه فرمودند که این مطلب 
را از مصحـف فاطمـه؟اهس؟ می گویم. سـپس در توضیح این کالمشـان 

فرمودند:
ي َفاِطَمَة ِمْن َوَفاِتِه ِمَن 

َ
 َعیل

َ
ـُه؟ص؟ َدَخل ـا َقَبـَض َنِبّيَ ِإّنَ اهلَل َتَبـاَرَك َو َتَعـاَلي َلَّ

َها  ا َغّمَ ي َعْنَ ِ
ّ

 ُيَسـیل
ً
كا

َ
ـا َمل ْيَ

َ
 ِإل

َ
ْرَسـل

َ
 َفأ

َّ
 اهلُل َعـّزَ َو َجـل

َ
ُمـُه ِإاّل

َ
ِن َمـا اَل َيْعل ـْز اْلُ

ْحَسْسـِت 
َ
ـا ِإَذا أ َ

َ
 ل

َ
؟ع؟ َفَقـال ْؤِمِنـيخَ ِمیـِر اْلُ

َ
ـا َفَشـَكْت َذِلـَك ِإَلي أ ُثَ َو ُيَ�ّدِ

َع  َمـا َسِ
َّ
 َيْكُتـُب ُكل

َ
ْمُتـُه َفَجَعـل

َ
ْعل

َ
ِلي ِلـي َفأ ـْوَت َفُقـو ِبَذِلـَك َفَسـِمْعِت الّصَ

ِل َو 
َ

ل ْيَس ِفیِه ِمـْن اْلَ
َ
ـُه ل

َ
َما ِإّن

َ
 أ

َ
َّ َقـال ُ

 ث
َ

 َقـال
ً
ْثَبـَت ِمـْن َذِلـَك ُمْصَ�فـا

َ
ي أ

َحـّتَ
ُم َما َيُكوُن.۱

ْ
ِكْن ِفیِه ِعل

َ
َراِم َو ل اْلَ

زمانـی کـه خداونـد تبارک و تعالـی پیامبـر؟ص؟  را قبـض روح کرد، بر 
فاطمـه؟اهس؟ به سـبب وفات ایشـان آنقدر اندوه وارد شـد کـه غیر از خدا 
هیچ کسی نمی داند. پس خداوند فرشته ای را به سوی زهرا؟اهس؟  فرستاد 
تـا او را تسـلّی دهد و بـا او صحبت کند. پس زهـرا؟اهس؟ این مطلب را به 
امیرالمؤمنین؟ع؟ گفت. علی؟ع؟ به او فرمود: زمانی که آن را احسـاس 
کردی و صدایش را شـنیدی به من بگو. حضرت زهرا؟اهس؟ نیز در وقتی 
که فرشـته الهی می آمد به علی؟ع؟ می گفت و آن حضرت نیز هر آنچه 
که می شنید می نوشت تا اینکه آن شنیده ها به صورت مصحفی درآمد. 
سـپس امـام صادق؟ع؟ فرمودنـد: آگاه باش کـه در آن از حالل و حرام 

1.  محمدبن یعقوب کلینی. الكافی )ط - دارالحدىث(، ج 1، ص: 596 
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چیزی نیست، بلکه در آن علم اتفاقات آینده است.
در برخی روایات نیز وارد شـده که این فرشـته الهی جناب جبرئیل امین 

بوده است۱.
و شـگفت  اینکـه حتی حضـرت مهدی؟جع؟  کـه خود َمهـدّی ااُلَمم 

هستند، نیز می فرمایند:
ْسَوٌة َحَسَنة.2

ُ
و ِفي  اْبَنِة َرُسوِل  اهلل؟صِ؟ ِلي أ

و عجیب تر آنکه حتی سـید األوصیـاء حضرت علی؟ع؟ نیز از نور وجود 
حضـرت زهـرا؟اهس؟ بهره منـد گردیده انـد. نمونـه ای از این نورافشـانی 

دریاهای نور را در این مجال مطرح می نماییم:
از علي؟ع؟ روایت شد که فرمود:

مـا نزد رسـول خـدا؟ص؟ نشسـته بودیم کـه آن حضرت فرمـود: به من 
بگویید که چه چیزي براي زنان بهتر است؟

همه ما از جواب بازماندیم و متفّرق شدیم، و من نزد فاطمه آمدم و آنچه 
را که پیامبر از ما پرسـیده بود و ما نتوانسـته بودیم جواب دهیم، براي او 
بـاز گفتـم. فاطمه گفـت: ولي من جواب این سـؤال را مي دانم، بهترین 

چیز براي زنان آن است که مردان را نبینند و مردان نیز آنان را نبینند.
علـي؟ع؟ گویـد: من به نزد رسـول خدا؟ص؟ بازگشـتم و بـه آن حضرت 
گفتم: اي رسـول خدا! من پاسـخ آن سؤال را مي دانم و آن این است که 
بهتریـن چیـز براي زنان آن اسـت که مردان را نبیننـد و مردان نیز آنها 

را نبینند.
رسـول خـدا؟ص؟ فرمودند: چرا هنگامي که نزد من بـودي این جواب را 

1.  محمد بن حسن صفار، بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد ؟مهع؟، ج 1، ص: 153 
2.  محمد بن الحسن طوسی، الغىبة )للطوسی(/ کتاب الغىبة للحجة، النص، ص: 286 
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بیان نکردي، بگو بدانم چه کسي آن را به تو تعلیم داده است؟
گفتم: فاطمه؟اهس؟ ،پس رسول خدا؟ص؟ از این امر تعّجب کردند و گفتند: 

همانا فاطمه پاره اي از تن من است.۱
آری! آن بانوی عظیم الشـأن که در زمان خودش نیز تالش وافری در 
جهـت هدایت مـردم و جامعه اسـالمی مبذول داشـت، در طول تاریخ 
باعـث هدایت انسـان های زیادی گردید و ایـن هدایت ها نه تنها برای 
عموم مسـلمانان انجام شده است بلکه برای اولیاء خدا نیز بوده و باعث 

تقرب به خداوند و مایه هدایت بیشتر آن ها گردیده است . 
و این گونه فاطمه؟اهس؟ باعث هدایت مسلمین و حتی اولیاء الهی می گردد 
و تمامـی خالئـق غیر از نبی مکّرم اسـالم از نور وجود ایشـان در جهت 

هدایت بهره مند می  شوند.

پرورشاحساس
همان گونـه که مطـرح کردیم حضرت زهرا؟اهس؟ در مـدت کوتاه حیات 
پربرکتشـان همیشـه در فکر هدایت دیگران به سمت مسیر حق بودند. 
تا آنجا که وقتی پیامبر؟ص؟ برای اعرابی تازه مسـلمان شـده که از قبیله 
بنی سـلیم بود غذا خواسـتند، سـلمان به خانه حضرت فاطمه؟اهس؟ رفت 
و ماجـرای مسـلمان شـدن اعرابـی و درخواسـت پیامبـر را به حضرت 
زهرا؟اهس؟ عرضه داشت. فاطمه؟اهس؟ فرمود: اي سلمان! به حق آن خدائي 
که محّمد؟ص؟ را به پیامبري مبعوث نموده، مدت سـه روز اسـت که ما 
غذا نخورده ایم، حسـن و حسـین از شدت گرسـنگي به من بهانه جوئي 
مي کنند و اکنون ایشـان نظیر دو جوجه به خواب رفته اند، ولي در عین 

1.  محمد روحانی، زندگانی حضرت زهرا؟اهس؟ ) ترجمه جلد 43 بحار األنوار( ، ص: 319 
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حـال موقعـي که خیري بر در خانه مـن بیاید، آن را رد نخواهم کرد. اي 
سـلمان! ایـن پیراهن مـرا بگیر و نزد شـمعون یهودي ببر و بـه او بگو: 
فاطمـه دختـر محّمـد؟ص؟ مي گوید: این پیراهن را بـردار و در مقابل آن 

یک من خرما و یک من جو به من بده تا بعداً با خواست خدا بپردازم.
سـلمان آن پیراهـن را گرفـت و پـس از اینکه نزد شـمعون یهودي آمد 
بـه وي گفت: ایـن پیراهن فاطمه؟اهس؟ دختر حضرت محّمد؟ص؟ اسـت، 
فاطمه مي گوید: این پیراهن را بگیر و در مقابل آن یک من خرما و یک 

من جو به من بده تا بعداً با خواست خدا به تو پرداخت کنم.
شـمعون آن پیراهـن را گرفـت و در میان دو دسـت زیـر و رو مي کرد و 

چشمانش اشک مي ریخت و مي گفت:
اي سـلمان! ایـن همـان زهد و تقواي واقعي اسـت در دنیـا! این همان 
زهـدي اسـت که تـورات حضرت موسـي به ما خبـر داده، مـن اکنون 
شـهادت مي دهم که خدا یکي است و حضرت محّمد؟ص؟ بنده و رسول 

او مي باشد. یهودي اسالم آورد و اسالم او بسیار نیکو شد.
سـپس آن یهودي یک من خرما و یک من جو به سـلمان داد، سـلمان 
آنهـا را آورد و به حضرت فاطمـه؟اهس؟ تقدیم نمود، حضرت زهرا؟اهس؟ آن 
جو را با دست خود آسیا کرد و از آرد آن نان پخت. آن گاه آن نان ها را به 

سلمان داد و به او فرمود: این نان ها را بگیر و به حضور پیامبر؟ص؟ ببر.
در نتیجه معجزه ی پیامبر و امکاناتی که اصحاب و حضرت زهرا؟اهس؟ به 
آن عرب بنی سـلیم دادند، در آن روز تعداد چهار هزار مرد که صاحبان 

پرچم هاي سبز بودند، ایمان آورده و در اطراف پیغمبر خدا گرد آمدند.۱

1.  محمد جواد نجفی، زندگانی حضرت زهرا؟اهس؟ )ترجمه جلد 43 بحار األنوار(، ص86 
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رفتارسازی
مردي به زن خود گفت برو خدمت حضرت فاطمه؟اهس؟ دختر رسول خدا 
و از او برایم سـؤال کن که آیا من از شـیعیان آن  ها هسـتم یا نه؟ آن زن 
خدمت حضرت زهرا؟اهس؟ آمده و سـوال را پرسـید. حضرت فرمودند: به 
شـوهرت بگـو اگر به آنچه ما فرمانت دادیـم عمل مي کني و از آنچه تو 
را نهي نمودیم خودداري مي کني، تو از شـیعیان ما هسـتی و ااّل نه. زن 
بازگشـت و جریان را به شـوهرش گفت. مرد تا شنید گفت: واي بر من! 
کیست که بتواند از گناه و لغزش جدا شود و در این صورت من در دوزخ 
جاوید و همیشگي هستم، زیرا با این بیان که حضرت فرموده، من شیعه 
آنها نیستم و هر کس شیعه اهل بیت نباشد در آتش دوزخ مخلّد است.

زن دوبـاره خدمـت حضرت زهرا؟اهس؟ آمد و سـخن شـوهرش را عرض 
کرد. حضرت فرمود: به او بگو چنین نیسـت، شـیعیان ما بهترین مردم 
بهشـت هسـتند و هر کس ما را دوسـت دارد و دوسـتدار دوسـتان ما و 
دشمن دشمنان ماست و با دل و زبان تسلیم ماست، اگر با دستورات ما 
مخالفت کند، از شیعیان ما نیست ولي با این وضع، آنها نیز اهل بهشت 
هسـتند. اّمـا بعـد از اینکه با ابتالء بـه مصیبت هاي دنیا یـا گرفتاري در 
عرصات قیامت و مشـکالت گوناگـوِن آن روز، یا رفتن در طبقه باالي 
دوزخ از گناهان پاک شود و وقتي پاک شد چون از دوستان ماست او را 

نجات مي دهیم و او را به جایگاه خود منتقل مي سازیم.۱
آری! حضـرت زهـرا؟اهس؟ بسـیار دقیـق جانب خـوف و رجـاء را رعایت 
می نمودنـد و همگان را به سـمت و سـوی تقوای الهـی و بهره مندی از 

آموزه های اسالمی سوق می دادند.

1.  علی تهرانی، شىعه در پىشگاه قرآن و اهل بىت؟اهس؟)ترجمه جلد 65 بحار األنوار(، ص: 211 
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روضه
گرچه حضرت زهرا؟اهس؟ در مسیر تعالِی جامعه اسالمی زحمات فراوانی 
متحمل شـدند و زمینه هدایت بسـیاری از مردم را فراهم نمودند، ولی 
مردم بی وفای مدینه حق آن حضرت را اداء نکردند و در حق آن بانوی 

بزرگوار ظلم نمودند.
در زیارتنامه آن شفیعه ی محشر می خوانیم:

َعِلیَمة 
ْ
َثُة ال

َ
َ�ّد ا اْلُ ُتَ ّيَ

َ
ْيِك أ

َ
َلُم َعل ُة الّسَ ِقّيَ ُة الّنَ ِقّيَ ا الّتَ ُتَ ّيَ

َ
ْيِك أ

َ
َلُم َعل »الّسَ

ْضَطَهَدُة  ا اْلُ ُتَ ّيَ
َ
ْيِك أ

َ
َلُم َعل ْغُصوَبُة الّسَ وَمُة اْلَ

ُ
ْظل ا اْلَ ُتَ ّيَ

َ
ْيِك أ

َ
َلُم َعل الّسَ

ْقُهوَرة«۱ اْلَ
سـالم بر تو اي ذات متقِي پاک گوهر، سـالم بر تو اي آنکه به الهام خدا 
دانا بودي، سالم بر تو اي مظلومی که حق تو را غصب کردند، سالم بر 

تو اي ستم کشیده و مقهور دشمنان دین.
آن بانـوی مظلومه تا آخریـن روزهای زندگی پر برکتش از فکر هدایت 
مـردم غافـل نبـود و با اینکه در بسـتر شـهادت قرار داشـت بـاز هم در 
سـخنانی بـه زنان مدینه که به عیادت ایشـان آمـده بودند، پس از حمد 

خدا و صلوات بر پیامبر فرمود: 
»واي بر این اّمت! چه چیز آنان را از ستون هاي استوار رسالت و اساس 
نبّوت و راهنمایي و مهبط فرشـته وحي و دانا به تمام امور دنیا و آخرت، 
گمراه سـاخت؟ آگاه باشید که این انحراف خسران مبین است. چرا این 
گونـه أبـو الحسـن را عقوبت کردند؟! به خدا سـوگند کـه این مجازات 
)خـذالن و تنهـا گذاردن آن حضرت( فقط به خاطر ترس از شمشـیر او 
و کمي مالحظه در اجراي حق، و سـختي و شـّدت جنگ او، و شجاعت 

کارزار، و بي مهابا بودن او در اجراي فرامین الهي بود.«2

1.   مفاتیح الجنان، ص 317 
2.  بهراد جعفری، اإلحتجاج )ترجمه االحتجاج علی اهل اللجاج(، ج 1، ص: 247 
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آری او اینگونه نسـبت به هدایت امت اسـالمی غم خوار و حریص بود 
ولـی ایـن مردم او را تنها گذاشـتند و هنگامی که درب خانه آن مظلومه 
می سـوخت، هیـچ کس از مـردم مدینه به یـاری آن پاره ی تـن پیامبر 

نرفت.
بابـا چـه بـي وفـا شـده دنیـاي بعـد تـو

مـن مانـدم و مصائـب عظمـاي بعـد تو
امتـت بـود  تـو  رفتـن  انتظـار  چشـم 

شـعله کشـید فتنـه ز فـرداي بعـد تـو
داغـت بـراي فاطمه سـنگین تمام شـد

پشـت مـرا شکسـته قضایـاي بعـد تـو
اصحـاب تـو چـه زود به ما پشـت پا زدند

تـو بعـد  شـبهاي  فاطمـه  گـواه  آري 
دارد بـه قتـل حجـت حق حکـم مي کند

اجمـاع ایـن سـقیفه و فتـواي بعـد تـو۱
رسـالتت اجـر  شـده  ادا  کوچه هـا  در 

یعنـي شکسـت حرمـت مـوالي بعـد تو
در تنگنـاي ایـن در و دیـوار عاقبـت

تـو بعـد  ابیهـاي  اّم  رفـت  دسـت  از 
آتـش، هجوم، کوچه، قبالـه، فدک! ببین

چیـزي نمانـده از تـن زهـراي بعـد تـو
مالیات هـا!2 از  مي شـود  معـاف  قنفـذ 

سـیلي بـه دخترت شـده سـرمایه بعد تو
دیگـر ببر مـرا که زمانش رسـیده اسـت

نـه! نیسـت جـاي فاطمـه دنیـاي بعد تو

1.  سلیم بن قیس هاللی، کتاب سلىم بن قىس الهاللی، ج 2، ص: 868 
2.  سلیم بن قیس هاللی،  کتاب سلىم بن قىس الهاللی، ج 2، ص: 675 



بصیرتدهی
حضرتزهرا؟اهس؟

شبپنجم
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انگیزهسازی
چون بانوي ما حضرت فاطمه؟اهس؟ به بستر بیماري افتاد )همان بیماري 
کـه منجـر به فوت آن حضرت گشـت( زنـان انصـار و مهاجرین براي 
عیـادت بـه خدمت او رسـیده و گفتند: با این بیماري چگونه شـب را به 

صبح آوردي اي دختر پیامبر؟
حضرت زهرا؟اهس؟  نیز پس از حمد الهي و صلوات بر پدرش فرمود:

به خدا سوگند در حالي شب را به صبح رساندم که از دنیاي شما ناراضي، 
و از مـردان شـما بیـزارم. آنان را پـس از امتحـان دور انداختم، و پس از 
مشـاهده نّیات سـوء و رفتارهاي ناهنجارشـان از همه آنان کناره گیري 

نمودم!
سپس گمراه شدن پس از هدایت را به باد انتقاد گرفته و فرمود: قبیح و 
زشـت باد آن شـکاف هاي شمشیر )که در جهاد راه خدا ایجاد شد(، و هر 
کار لهوي پس از کاري جّدي، و آن سنگ خوردن ها از کّفار و آزار نیزه! 
و نتیجـه اش ایـن خطاي در رأي و سسـتي نظر! چـه کار بدي مرتکب 
شدند! که غضب الهي براي ایشان مهّیا و تا ابد در جهّنم خواهند ماند!۱

1.  المائده، آیه 80 
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البّته من ایشان را به راه حّق خواندم و متوّجه سنگیني آن نموده و همه 
چیـز را بر آنان ظاهر نمودم. رویشـان به خاک بـاد! مرگ بر آنان! لعنت 

بر قوم ستمکار!۱
واي بر این اّمت! چه چیز آنان را از سـتون هاي اسـتوار رسـالت و اساس 
نبّوت و راهنمایي، و مهبط فرشته وحي، و دانا به تمام امور دنیا و آخرت، 
گمراه سـاخت؟ آگاه باشـید که این انحراف، خسـران مبین است.2 چرا 
این گونه أبو الحسـن را عقوبت کردند؟! به خدا سـوگند که این مجازات 
)خـذالن و تنهاگـذارن آن حضـرت( فقط بخاطر ترس از شمشـیر او و 
کمِي مالحظه در اجراي حّق، و سـختي و شـّدت جنگ او، و شـجاعت 
کارزار، و بي مهابا بودن او در اجراي فرامین الهي بود، و به خدا سـوگند 
اگر تمام اّمت از راه سـعادت منحرف شـده و از پذیرش راه روشن امتناع 
مي کردنـد، امیرمؤمنـان علي؟ع؟ همه آنان را بـه راه آورده و آرام آرام و 
صحیح و سـالم به سـعادت و خوشـبختي مي کشـاند، که نه خود خسته 
شود و نه ایشان ملول، و در نهایت آنان را به سرچشمه اي با آبي گوارا و 
مطلوب و عاري از هر خس و خاشـاک مي برد، و ایشـان را از آن سیراب 
باز مي گرداند و در خفا و آشـکار ایشـان را نصیحت مي نمود در حالي که 
خود آن حضرت از غناي آنها بهره نمي برد و از دنیاي ایشان براي خود 
چیزي ذخیره نمي فرمود، مگر به اندازه شـربت آبي که تشـنگي خود را 
سـیراب کند و اندکي از طعام که گرسـنه بدان سـّد جوع نماید، و در آن 
وقت زاهد از راغب و راسـتگو از دروغگو تمیز داده و شـناخته مي شـد. 
»اگـر مردم قریه ها و دهات ایمان مي آوردنـد و پرهیزگاري مي کردند، 

1.  هود، آیه 44 
2.  زمر، آیه 15 
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هر آینه درهاي آسمان را به رحمت و برکت به روي ایشان باز مي کردیم 
و زمین را رخصت مي دادیم تا خیر و برکات خود را برون اندازد،۱ و لکن 
چون مردم تکذیب آیات الهي کردند و به اعمال زشـت پرداختند ما هم 
بر ایشان تنگ گرفتیم و به سبب کردار قبیح و عصیان، ایشان را معاقب 
و مأخوذ داشـتیم«2 و کسـاني کـه از این جماعت مرتکب ظلم و سـتم 

شدند بزودي جزاي اعمال بدشان به آنان مي رسد.
آن قـدر این سـخنان حضـرت زهرا؟اهس؟ تأثیرگذار بـود و چنان مهاجر و 
انصـار را به خاطر تنها گذاشـتن والیت محکـوم کرد که آنان مجبور به 
دفاع از خود شدند و پس از شنیدن این سخنان از زبان زنان، به جانب آن 
حضرت شـتافته و گفتند: اي بانوي زنان جهان، اگر علّي بن ابي طالب 
پیـش از آن کـه ما با أبوبکـر بیعت کنیم و پیمان متابعـت محکم کنیم؛ 
حاضر مي شـد و این سـخنان را بیان مي فرمود، هرگز سـر از طاعت او 

بیرون نمي کردیم!
حضرت فاطمه؟اهس؟ فرمود: از من دور شوید! پس از اتمام حّجت بر شما 
دیگـر جایـي براي عذر و بهانه شـما نیسـت، و هیچ چیز چـاره تقصیر و 

کوتاهي شما نکند.۳

اقناعاندیشه
ایجاد بصیرت در جامعه به دو صورت امکان دارد، یا با رفتار و یا با گفتار. 
حضـرت زهـرا؟اهس؟ تمـام توان خویـش را برای ایجاد بصیـرت با هر دو 

1.  اعراف، آیه 96 
2.  زمر، آیه 51 

3.  یهراد جعفری، اإلحتجاج / ترجمه جعفرى، ج 1، ص: 246 
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روش انجام دادند. ایشان با ایراد خطبه ها و سخنان روشنگرانه، تالش 
نمودند تا جامعه را از رفتن به مسـیر انحراف و غرق شـدن در ورطه بال 
و غضب الهی نگه دارند. نمونه هایی از کلمات و خطبه های ایشان ذکر 

گردید و در ادامه نیز خواهد آمد.
امـا در مـورد تالش رفتاری آن سـیده زنان عالم نیز مـوارد متعددی در 
تاریخ ذکر گردیده است. یکی از این موارد، دفاع جانانه آن بانوی مکّرمه 
از امـام خویـش، وقتی بود کـه علی؟ع؟ را با زور برای بیعت به مسـجد 
می بردنـد۱. حضـرت زهرا؟اهس؟  با دفـاع خویش از خلیفه بر حّق رسـول 
خدا؟ص؟ به تمامی مردم مدینه و تمامی مسلمانان در طول تاریخ درس 
مهمـی دادنـد و آن درس این بود که مسـلمانان همان گونه که در برابر 
پیامبر خدا؟ص؟ وظیفه دارند و باید از ایشان و اهداف ایشان با جان و مال 
و آبرو دفاع کنند در برابر جانشین رسول خدا نیز همین وظایف را دارند 
و باید با گذشتن از جان و تحمل جراحات و لطمات از او دفاع کنند و در 

مسیر تحقق اهداف الهی در حمایت از ولّی خدا گام بردارند.
مورد دیگری که آن شفیعه محشر برای ایجاد بصیرت در جامعه به کار 
بست این بود که به همراه علی؟ع؟ به درب خانه مهاجر و انصار می رفت 

و با آنان سخن می گفت، همان طور که در تاریخ آمده است:
علـی؟ع؟ فاطمـه؟اهس؟ را بر حماری سـوار می کرد که بـر روی آن عبای 
پشـمی انداخته بود و امام حسـن و امام حسـین؟امهع؟ با او بودند و چهل 
صبـح او را بـر در خانـه مهاجرین و انصار می بـرد و حضرت زهرا؟اهس؟ به 
آنـان می گفـت: ای گروه مهاجرین و انصار! خدا را یاری کنید. من دختر 
پیامبر شما هستم. شما با پیامبردر روزی که بیعت کردید، بیعت نمودید 

1.  اسماعیل انصاری زنجانی، الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء، ج 11،ص:130 
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آنچـه را کـه از خود و فرزندانتان دفع می کنید از پیامبر و فرزندان پیامبر 
نیز دفع کنید، پس به بیعتتان با رسول خدا عمل کنید.۱

ایـن رفتـار و گفتار حضـرت زهرا؟اهس؟ نیـز درس مهمی بـرای مدعیان 
مسـلمانی در برداشـت. زیرا آنها می دیدند که حضرت زهرا؟اهس؟  با حالی 
منقلـب و جسـمی مجروح به دفاع از والیـت برمی خیزد و این دفاع هم 
بـا رفتـار و هم با گفتار صورت می گیرد. ضمـن اینکه آن حضرت برای 
دفاع از امام خود، از حقوق خود به عنوان فرزند پیامبر اسـتفاده می کنند 
و نقـض پیمـان صحابه با رسـول خـدا؟ص؟ را تذکر مي دهـد و این نکته 
نشـان دهنده وظیفه مسـلمین برای دفاع از والیت اسـت؛ دفاعی که با 
تمام امکانات مشـروع، حتی استفاده از حقوق شخصی فرد باید صورت 

بپذیرد.
اما صد حیف که تاریخ گواهی می دهد که هیچ یک از انصار و مهاجرین 

ندای فاطمه؟اهس؟ را لبیک نگفتند و او را تنها گذاشتند.2
یکی دیگر از تالش هایی که صدیقه طاهره؟اهس؟ انجام دادند گریه کردن 
بـود و ایـن گریه کردن آن قدر مؤثر بود کـه باعث اعتراض مردم مدینه 
شـد.۳ زیرا فاطمه؟اهس؟ مردم مدینه را با این شـیون و ناله به یاد پیامبر و 
فرمایشـات آن حضرت می انداخت و ظلمی را که در حق امیرالمؤمنین 
علـی؟ع؟ درباره غصب خالفت شـد فریاد می کـرد. لذا مردمی که خود 
را بـه خـواب زده بودنـد و از پذیـرش و حمایت حق سسـتی می کردند، 
نمی توانسـتند گریـه غفلـت زدای آن حضـرت را تحمـل کننـد. فلـذا 

1.  محمد بن محمد مفید، اإلختصاص، النص، ص: 184 
2.  همان.

3.  محمد باقر مجلسی، بحار األنوار )ط - بىروت(، ج 43، ص: 177 
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همان گونـه که نفس لّوامه خود را سـاکت کرده بودند، سـعی نمودند با 
اعتراض، فریاد تظلّم خواهی حضرت فاطمه؟اهس؟ را نیز خاموش نمایند.

و این گونـه بـود که حضرت زهرا؟اهس؟ در مدت کوتاهی که بعد شـهادت 
پدر بزرگوارشان زنده بودند، به عنوان یکی از »بّکائین« در طول تاریخ 
ثبت شده اند. ایشان از لحاظ میزان گریه، هم طراز با گریه های آدم؟ع؟ 
در رانده شدن از بهشت شمرده شده است؛ درحالی که حضرت آدم؟ع؟ 
طبق روایات آن قدر گریه کرد که اشـک بر روی گونه هایش مثل جای 
جویبار جا گذاشـته بود۱ و نیز با حضرت یعقوب؟ع؟  در یک ردیف قرار 
گرفته انـد، درحالـی حضرت یعقوب؟ع؟   آن قدر گریـه کرد که به تعبیر 
قرآن، چشـم هایش سفید شد2 و نیز با امام سجاد؟ع؟که بیست یا چهل 

سال گریه کرد.۳ 
اقدامـات حضـرت زهـرا؟اهس؟ به همین جا ختم نشـد بلکه آن نور چشـم 
پیغمبر با سخنان متقن خویش در خطبه ای که به خطبه فدکیه معروف 
شده است، تمامی مسلمین را به سوی تبعیت از والیت دعوت کردند و 
معـارف بلندی را مطرح نمودنـد. گرچه این تنها خطبه آن حضرت نبود 
بلکـه ایشـان در هر موقعیتی تالش خویـش را در جهت بیداری جامعه 

به کار می بستند.
البته از این مسئله نباید غفلت نمود که فاطمه ای که همیشه از مواجهه 
با نامحرم و مردان اجنبی اجتناب می کند و از اینکه در تقسـیم کارها با 
امیرالمؤمنین؟ع؟، فعالیت در خانه قسـمت او می شـود بسیار خوشحال 

1.  محمد بن حسن شیخ حر عاملی، وسائل الشىعة، ج 3، ص: 281 
2.  یوسف، آیه 84 

3.  محمد بن حسن شیخ حر عاملی، وسائل الشىعة، ج 3، ص: 281 
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می گردد همین فاطمه؟اهس؟ برای مقابله با انحراف و نفاق در برابر دشمن 
قـد َعلَم می کند البته در کمال پوشـش؛ و این درسـی برای خواهران و 
دختـران ماسـت که این بصیـرت فاطمی را درک کنند تـا در جایی که 
حضور یک بانوی مؤمن انقالبی ضرورت می یابد با اقتداء به فاطمه؟اهس؟ 
در نهایـت حجـاب و عّفت در جامعه حضور پیدا نماید، همان گونه که در 

تاریخ نقل شده است که:
َثْت  َغَها َذِلَك   اَل

َ
 َو َبل

ً
ي َمْنِع  َفاِطَمَة؟اهس؟ َفـَدكا

َ
ُبـو َبْكـٍر َو ُعَمـُر َعیل

َ
ـَع  أ ْجَ

َ
ـا أ ـُه َلَّ

َ
ّن
َ
أ

ا َو ِنَساِء  ٍة  ِمْن َحَفَدِتَ ْت ِفي ُلَ
َ
ْقَبل

َ
ا َو أ َباِبَ

ْ
ل ْت ِب�جِ

َ
ِسَها َو اْشَتَمل

ْ
ي َرأ

َ
اَرَها َعیل ِخَ

َقْوِمَها.۱ 
چـون أبـو بکر و عمـر فاطمه بنت خیر البشـر را از تصـّرف ضیاع فدک 
منع نمود و این خبر ظلم أثر به آن بضعه پیغمبر رسـید، مقنعه بر تارک 
مبارک انداخت و چادر خود را کساء بدن أطهر خویش ساخته، با جمعي 
از خدمتکاران و عورات بني هاشم و أحفاد ایشان متّوجه مسجد پیغمبر 

گردید.
از این عبارت مشـخص مي شـود که حضرت زهرا؟اهس؟ با سه پوشش که 
یکی مقنعه و دیگری چادر و سـومی حلقه ای از زنان بنی هاشـم بود، به 
سـمت مسـجد روانه گردید و در مسجد نیز از پشت پرده، شروع به ایراد 
کالم فرمود. این نحوه رفتار نیز نشـان دهنده شـیوه ای اسـت که برای 
ایجـاد بصیـرت در جامعه باید به کار گرفته شـود که همگی باید شـیوه 
هایی مشـروع باشـند. به عبارت دیگر این رفتار حضرت زهرا؟اهس؟ تعبیر 

عملی از این سخن معروف است که هدف، وسیله را توجیه نمی کند.
و بدین شکل فاطمه؟اهس؟ الگویی را برای همه مؤمناني که به دنبال ایجاد 

1.  احمد بن علی طبرسی، اإلحتجاج علی أهل اللجاج ، ج 1، ص: 97 
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بصیرت هسـتند، در همیشـه تاریخ ایجاد نمودند و فریاد تظلّم خواهی و 
دفاع از والیت را با ارائه الگویی کامل و فاخر در تاریخ ماندگار کردند.

پرورشاحساس
چون أبوبکر و عمر، فاطمه؟اهس؟ را از تصّرف فدک منع نمودند و این خبر 
به آن بضعه پیغمبر رسـید، به واسـطه اتمام حّجت بر اّمت در باب طلب 
حـّق خود که حضرت سـّید البرّیـه؟ص؟ در اّیام حیات خویش به ایشـان 
بخشیده بود، مقنعه بر تارک مبارک انداخت و جلباب خود را کساء بدن 
أطهر خویش سـاخته، با جمعي از خدمتکاران و زنان بني هاشـم متّوجه 
مسـجد پیغمبر گردید و مانند رسـول مختار با کمال طمأنینه و وقار راه 
می رفـت و چـون به مسـجد رسـید و أبوبکر با عمر و جمعـی از أنصار و 
مهاجـر و غیـر آنان حاضر بودند، حضرت فاطمه؟اهس؟ چادر بر پیش روي 

خویش حایل گردانیده بنشست.
پـس آن گاه نالـه و آه برکشـید بـه نوعي که تمامي قوم شـروع در گریه 
و زاري نمودنـد و از نالـه آن حضرت، به غایت مضطرب گشـتند و پس 
از اینکـه مردم از گریسـتن قرار گرفتنـد، افتتاح کالم به حمد ایزد عاّلم 
نموده و شـروع در صلوات سـّید البرّیات؟ص؟ فرمود و باز مردم شروع در 
گریـه و بـکاء نمودند. حضرت فاطمـه؟اهس؟ نیز اندک زمانـي صبر کرد؛ 
چون قوم از گریه ساکت گشتند، پس از ایراد سخنانی در مورد خویش و 

یادآوری رشادت های علی؟ع؟، روی به صحابه فرمود و گفت:
اکنون که خداي تعالي پیامبر خود را به سـراي انبیاء و برگزیدگان خود 
نقـل مکان  فرمـود؛ میانتان کینه هاي باطني ظاهر گشـت و جامه دین 
کهنه و بي رونق شـد و گمراِه بي زبان به سـخن آمد و فرد بي نام و نشان 
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معروف گشت و سرکرده اهل باطل صداي زشت خویش را بلند نمود و 
قدم به ساحت شما نهاد و شیطان با نیرنگ و فریب شما را تحریک کرد 
و پاسخ مثبت شنید و شما را فریب خورده دید و براي اوامر خود آماده به 
خدمت یافت و شما را به خشم آورد و به هدف خود رسید و شما اعتدال 

عمل را از دست داده و گمراه شدید.
الحال زماني نگذشـته، دامنه جراحت گسـترش یافتـه و گویي ناعالج 
شـده و هنوز جسم شـریف پیامبر در قبر مستقر نشده بود، که حریصانه 
آشوب کردید و اعمال خود را جلوگیر از فتنه مي پنداشتید، بدانید که این 
مردم هنگام امتحان باختند و جایگاه مردم کافر جهّنم است؛ این اعمال 
از شـما به دور اسـت و جاي چه عجب اسـت و چگونه دروغ مي گویید؟ 
در حالي که کتاب خدا در میان شـما اسـت، قرآني که ظاهر و احکامش 
روشـن و حقایق آن آشـکار و نواهي آن واضح و اوامرش صریح اسـت، 
آیا کالم خدا را پشت سر انداختید؟ یا از آن اعراض کرده اید؟ چه تبدیل 
بدي کردند ستمگران و هر کس جز اسالم را پیروي کند، از او پذیرفته 
نخواهد شد و در سراي آخرت از زیانکاران خواهد گشت. سپس آن قدر 
صبـر نکردید کـه بحران و جوش این مصیبـت فروکش کند و خروش  
آن آرام گیـرد و بالفاصلـه اقدام به دامـن زدن و افروختن آتش کردید، 
و شـراره هاي فسـاد مردم را شعله ور سـاختید و دعوت شیطان را اجابت 
نمـوده و گمراه شـدید، پـس انوار دین مبین حـّق را خاموش و احکام و 
سـّنت هاي رسـول خدا را ترک نمودید. شما به بهانه هاي واهي اهداف 
شـوم خود را به اجرا گذاشـته و در واقع به اهل بیت پیامبر خیانت و ستم 
نموده و هر چه خواستید کردید، ما در مقابل شما صبر مي کنیم، همچون 
صبر در برابر تیزي و برش کارد و طعنه نیزه ها، حال شما مي پندارید که 
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مرا هیچ ارثي نیست. مگر از احکام جاهلّیت پیروي مي کنید؟۱

رفتارسازی
انسـان برای بصیرت بخشیدن به جامعه و ایجاد آگاهی در بین مؤمنان 
الزم است که از ابزارهای مشروع استفاده نماید، تا حق را آشکار سازد. 
در اینجـا نحـوه برخـورد حضرت زهرا؟اهس؟  برای دفـاع از حّق خویش و 

نشان دادن چهره واقعی دشمن را ذکر می نماییم.
زمانی که پیامبر؟ص؟ از دنیا رفت و ابوبکر به جای پیغمبر نشست، وکیل 

فاطمه؟اهس؟ را از فدک اخراج کرد.
حضـرت زهـرا؟اهس؟  به نزد ابوبکر آمد و گفت: ای ابوبکر! اّدعای خالفت 
پیامبر را داری و به جای او نشستی، در حالی که وکیل مرا از فدک اخراج 
کـردی و حـال آنکه تو می دانی که پیامبر فدک را به من هدیه داد و من 

شهودی بر این مطلب دارم.
ابوبکر گفت: پیامبر چیزی به ارث نمی گذارد.

پس فاطمه؟اهس؟ به نزد علی؟ع؟ برگشت و ماجرا را توضیح داد.
امـام علـی؟ع؟ فرمود: به او بگو چگونه پیامبر چیزی به ارث نمی گذارد، 
ْيماُن داُوَد«2 و در حالی که 

َ
در حالـی که قـرآن می فرمایـد: »َو َوِرَث ُسـل

یحیی از زکریا ارث برد. پس چرا من از پدرم ارث نبرم؟
وقتـی حضـرت زهرا؟اهس؟ این پاسـخ را به ابوبکـر داد، ابوبکر گفت: تو را 

تعلیم داده اند.
حضـرت زهـرا؟اهس؟  هم فرمود اگر کسـی به من تعلیم داده آن شـخص 

1.  احمد غفاری مازندرانی، اإلحتجاج علی أهل اللجاج )للطبرسی( ، ج 2، ص: 27 
2.  سوره نمل، آیه 16 
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پسر عمویم و شوهرم بوده است.
سـپس ابوبکـر گفـت: عایشـه و عمر شـهادت مي دهنـد کـه از پیامبر 

شنیده اند که فرموده است که پیامبر چیزی به ارث نمی گذارد.
حضرت زهرا؟اهس؟ فرمود: این اولین شهادت دروغ و ناحّقی است که آنها 

در مورد اسالم داده اند.
سـپس حضـرت زهـرا؟اهس؟ فرمود: من بـر این که پیامبر فـدک را به من 

هدیه داده است، بّینه دارم.
ابوبکر گفت: بّینه ات را بیاور.

سـپس حضرت زهرا؟اهس؟ جناب اّم ایمن و حضرت علی؟ع؟ را به عنوان 
شاهد آورد.

ابوبکـر بـه جناب اّم ایمن گفت: آیا تو آنچه را که فاطمه؟اهس؟ می گوید از 
پیامبر شنیده ای؟

سـپس علـی؟ع؟ و جنـاب ام ایمن گفتنـد: ما از پیامبر؟ص؟ شـنیدیم که 
فرمود فاطمه؟اهس؟ سرور زنان بهشت است.

سـپس اّم ایمـن گفـت: آیا سـرور زنان اهل بهشـت چیـزی را که مال 
خودش نیسـت، ادعا می کند؟ و من زنی از اهل بهشـت هستم و آنچه را 

که از خود پیامبر شنیدم، نقل می کنم.
ابوبکر گفت: این داستان ها را رها کن. به چه چیزی شهادت می دهی؟

جنـاب اّم ایمـن گفـت: روزی در خانـه فاطمـه؟اهس؟ نشسـته بودیـم و 
پیامبر؟ص؟ نیز نشسته بود، تا اینکه جبرئیل بر پیامبر نازل شد و گفت ای 
محّمد برخیز. خداوند به من دستور داده که محدوده فدک را با بال های 

خودم عالمت گذاری کنم.
پس من در آنجا ماندم تا اینکه پیامبر بازگشت.
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پس فاطمه؟اهس؟ گفت: ای پدر کجا رفتی؟
پیامبر فرمود: جبرئیل محدوده فدک را معین کرد.

سـپس فاطمـه؟اهس؟ گفـت: ای پـدر! مـن از فقر و تنگدسـتی بعـد از تو 
می ترسم. فدک را به من صدقه بده.

پس پیامبر؟ص؟ فرمود: فدک مال تو باشد.
سـپس پیامبر؟ص؟ رو به من و علی؟ع؟ کرد و فرمود: شـما دو نفر شـاهد 

باشید.
در این هنگام ابوبکر گفت: تو زن هسـتی و شـهادت یک زن به تنهایی 

کفایت نمی کند و علی؟ع؟ هم به نفع خودش شهادت می دهد.۱

روضه
آری فاطمـه اطهـر؟اهس؟ تمـام تالش خویـش را برای کمـک به جامعه 

اسالمی به کار بست.
بر طبق نقلی پس از خطبه و شـهادت شـهود، حضـرت زهرا؟اهس؟ اولین 
پیروزی خود را به دسـت آورد و به همگان نشـان داد که حق با اوسـت 
و عمر و ابوبکر ظالم هسـتند و دسـت نوشته ای از ابوبکر برای در اختیار 
داشـتن فـدک گرفت، ولی مصیبتی در اینجـا رخ داد. در روایت دارد که 

فرمود: 
ْت ِكَتاٌب 

َ
ِذي َمَعَك َفَقال

َّ
ِكَتاُب ال

ْ
ٍد َما َهَذا ال ّمَ  َيا ِبْنَت ُمَ

َ
ا ُعَمُر َفَقال ِقَيَ

َ
َفل

ْيِه َفَرَفَسـَها 
َ
ْن َتْدَفَعُه ِإل

َ
َبْت أ

َ
َّ َفأ یـِه ِإَلي ّمِ

ُ
 َهل

َ
ُبـو َبْكـٍر ِبَرّدِ َفـَدَك َفَقال

َ
َكَتـَب ِلـي أ

ا  ـَن ِمْن َبْطِنَ َ�ّسِ ْسـَقَطِت اْلُ
َ
ـُن َفأ َ�ّسِ ُه اْلُ ًة ِباْبٍن اْسُ

َ
ِبِرْجِلِه َو َكاَنْت َحاِمل
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ِكَتاَب َفَخَرَقه۱
ْ
َخَذ ال

َ
َّ أ ُ
ا ِحيخَ ُنِقَفْت  ث ُذِنَ

ُ
ْنُظُر ِإَلي ُقْرٍط ِفي أ

َ
ي أ ّنِ

َ
َطَمَها َفَكأ

َ
َّ ل ُ
ث

 پس عمر ایشـان را دید و گفت: ای دختر محّمد این نوشـته که همراه 
توسـت چیسـت؟ حضرت فرمودند: این نوشته ایسـت کـه ابوبکر آن را 
در مـورد بازگرداندن فدک برای من نوشـته اسـت. پس عمر گفت: آن 
را بـه من بـده؛ پس حضرت امتناع فرمودند؛ پس در حالی که ایشـان به 
فرزنـدی به نام محسـن بـاردار بودند، عمـر با لگد به ایشـان زده، پس 
محسـن از شـکم ایشان سقط شـد. سپس سـیلی به صورت ایشان زد. 
چنیـن اسـت کـه انگار من وقتی را که گوشـواره از گوش ایشـان افتاد، 

می بینم. سپس نوشته را گرفته و پاره کرد.

شـد فـدک، بعـد از پیمبـر، کفـر و ایمـان را محـک
کرد رسـوا خویشتن را دشـمن از غصب فدک

فاطمـه، لطـف خفـی، روح نبـی، جـان علـی اسـت
آنکـه ذکـر خیـر او باشـد همـه ورد ملـک

گرفـت چـون  هسـتی  نـور  ابیهـا  اّم  از  عالـم 
دارد او بـر گـردن خلـق جهـان حـق نمـک

خـالف نمی گویـد  اطهـر،  صدیقـه  حضـرت 
کـذب قـول آن منافق هـم، ندارد هیچ شـک

صحبـت از ارث و وراثـت، خـود کمـال ابلهی اسـت
پیـش بانویی که مهر او سـما اسـت و سـمک

محـال فـرض  بـر  ارث  نمانـد  گیـرم،  نبـی  از 
حـق ذی القربـای پیغمبـر، نبـود از مـا تـرک
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بی حیـا ریایـی،  بـا  فریبـی،  مـردم  مردکـی، 
آن کـه انـدر مکتـب شـیطان بود شـاگرد یک

شـد سـراپا مسـت دنیـا، زد بـه عقبـی پشـت پـا
نـام خـود در لـوح اعـدای محّمـد کـرد حـک

را علـم  بـاب  بسـت  بهتـان  ظلـم  و  دروغ  بـا 
باطـل آمد جای حق چون دید حق را بی کمک

وای در محـراب قـدس و منبـر طاهـا نشسـت
خائنـی پسـت و منافـق با دو صـد دوز و کلک

نیـام در  اهلل  یـد  تیـغ  خـدا،  صبـر  جلوه گـر 
رفته خیر المرسـلین و مرتضی مانده است تک

فتنه بـار زمـان  و  خطرنـاک  دور  چنیـن  در 
نطـق زهرا کـرد رسـوا خائنان را یـک به یک

جسم او چون گوهری بشکست و پنهان شد به خاک
در پـی او سـال ها بیهـوده می گـردد فلـک

بقیـع در  امامـان  قبـر  و  مخفـی  زهـرا  قبـر 
لیـک در بیت محمـد آن دو غاصب مشـترک

در لهیـب عشـق و غیـرت سـوزد و گویـد حسـان
العجـل یـا حّجـت المهـدی، یـداهلل معـک


