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 نامگذارى فرزند فاطمھ (علیھا السالم ) از طرف پروردگار ·
 كمك گرفتن از فرزند در مورد آیات نازل شده ·
 ( تعلیم و تربیت زینب (علیھا السالم ·
 غذاى آسمانى براى فاطمھ (علیھا السالم ) و فرزندانش ·
 ( خبر شھادت امام حسین (علیھ السالم ) بھ فاطمھ (علیھا السالم ·
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 توجھ بھ فرزندان ·
 بازى با فرزندان ·
 یاد پدر در جمع كودكان ·
 آیا فرزندان فاطمھ (علیھا السالم ) فرزندان پیامبرند؟ ·
 استداللى دیگر ·
 ( لباس بھشتى براى فرزندان فاطمھ (علیھا السالم ·
 ( مصیبت امام حسین (علیھ السالم ·
 ( ام ایمن و حسین (علیھ السالم ) و فاطمھ (علیھا السالم ·
 ( رفع تشنگى فرزندان فاطمھ (علیھا السالم ·
 ماجراى پنج تن آل عبا ·
 ( خبر شھادت امام حسین (علیھ السالم ·
 عنایت حضرت زھراء بھ حضرت عباس ·
 ( توجھ خاص پیامبر (صلى هللا علیھ و آلھ و سلم ) بھ فرزندان فاطمھ (علیھا السالم ·
 ( پارچھ دست بافت فاطمھ (علیھا السالم ·
 (مرقد حضرت معصومھ (سالم هللا علیھا) تجلیگاه مرقد حضرت زھراء (سالم هللا علیھا ·
 فصل ھشتم : فضایل و كرامات ·
 حضرت زھراء و حضرت مریم ·
 اسماء و القاب آن حضرت ·
 : فاطمھ -1 ·
 : صدیقھ -2 ·
 : مباركھ -3 ·
 : طاھره -4 ·
 : زكیھ -5 ·
 : راضیھ -6 ·
 : مرضیھ -7 ·
 :( زھراء (علیھا السالم -8 ·
 : محدثھ -9 ·
 : اما لقبھاى حضرت ·
 فاطمھ (علیھا السالم ) زبانھ ترازو ·
 احترام بھ فاطمھ (علیھا السالم ) از نظر فقھ اسالمى ·
 مالقات فاطمھ (علیھا السالم ) با حوریان بھشتى ·
 چادر بانوى زنان جھان ·
 توقف فاطمھ (علیھا السالم ) در مدخل جھنم ·
 سخن گفتن با جبرئیل ·
 فاطمھ و اھل بیت (علیھ السالم ) در كشتى نوح ·
 فاطمھ سبب سجده مالئكھ بر آدم ·
 حضرت فاطمھ (علیھا السالم ) در آیھ مباھلھ ·
 ( ویژگیھاى خاص حضرت فاطمھ (علیھا السالم ·
 ( محبوبیت نام فاطمھ (علیھا السالم ) در نزد ائمھ (علیھ السالم ·
 ( نرو افشانى حضرت زھراء (علیھا السالم ·
 دخترم ، طاھره مطھره است ·
 انگشتر دنیایى یا تخت بھشتى ؟ ·
 پوشش در مقابل مرد نابینا ·
 ( شفاعت فاطمھ (علیھا السالم ) از گریھ كنندگان حسین (علیھ السالم ·
 ( وجھ نامگذارى فاطمھ (علیھا السالم ·
 نزدیكترین حاالت زن ·



 فاطمھ (علیھا السالم ) مصداق آیات قرآن ·
 فاطمھ (علیھا السالم )، نخستین كسى كھ وارد بھشت مى شود ·
 ...آنچھ خوبان ھمھ دراند ·
 اى آدم ! اگر آنھا نبودند تو را خلق نمى كردم ·
 فاطمھ (علیھا السالم ) نور آسمان و زمین ·
 این بانو كیست ؟ ·
 شفاعت فاطمھ (علیھا السالم ) از گناھكاران ·
 مشاھدات حضرت آدم در بھشت ·
 آتش بر گوشت و خون فاطمھ (علیھا السالم ) حرام است ·
 احترام بھ حدیثى از پیامبر ·
 ( فایده ھاى دوستى فاطمھ (علیھا السالم ·
 شفاعت فاطمھ (علیھا السالم ) بھ وسیلھ دو دست بریده عباس ·
 تاءثیر حاالت معنوى حضرت فاطمھ (علیھا السالم ) بر فضھ ·
 ( استقبال از فاطمھ (علیھا السالم ·
 ( سبزى حضرت فاطمھ (علیھا السالم ·
 صلوات بر فاطمھ و فرزندان ایشان ·
 .توسل بھ فاطمھ (علیھا السالم ) قفل بستھ را باز مى كند ·
 ( ھمھ چیز براى دوستان فاطمھ (علیھا السالم ·
 ( صفات شیعیان و پیروان اھل بیت (علیھ السالم ·
 شفاعت فاطمھ (علیھا السالم ) از فرزندان و شیعیان ·
 فاطمھ (علیھا السالم ) شاخھ شجره طیبھ ·
 ارزش و احترام خداوند بھ فاطمھ ·
 اھل محشر! چشمان خود را ببندید ·
 نام فاطمھ (علیھا السالم ) معجزه مى كند ·
 فاطمھ (علیھا السالم ) روشنى نور آسمانھا ·
 سقف خانھ فاطمھ (علیھا السالم )، عرش پروردگار ·
 خدا از خشم فاطمھ (علیھا السالم ) خشم مى كند ·
 ما وسیلھ خدا در بین بندگان ھستیم ·
 فاطمھ (علیھا السالم ) جزء زنان بھ كمال رسیده ·
 اطعام الھى ·
 ( بخشش پروردگار، خشنودى فاطمھ (علیھا السالم ·
 گلو بند پر بركت ·
 ( از خود گذشتگى و ایثار فاطمھ (علیھا السالم ·
 ارزش علم و دانش ·
 ( علم و دانش حضرت فاطمھ (علیھا السالم ·
 عنایات حضرت زھراء (علیھا السالم ) بھ سادات ·
 ( فضایل فاطمھ (علیھا السالم ·
 سیبى از طرف خداوند ·
 ( برائتى از سوى خداوند براى شیعھ على و فاطمھ (علیھا السالم ·
 بانوى برگزیده ·
 ( در وصف فاطمھ (علیھا السالم ·
 فاطمھ (علیھا السالم ) در آیھ مؤ دة فى القربى ·
 ( سؤ ال از پیامبر (صلى هللا علیھ و آلھ و سلم ) جواب از فاطمھ (علیھا السالم ·
 فاطمھ (علیھا السالم ) یكى از چھار سواران قیامت ·
 ( وعده بھشت براى صلوات بر فاطمھ (علیھا السالم ·
 اگر فاطمھ نبود درخت نبوت باردار نمى شد ·



 اھمیت پوشش و حجاب ·
 ( نزول آیھ براى خشنودى فاطمھ (علیھا السالم ·
 این قبھ پر نور از آن فاطمھ (علیھا السالم ) است ·
 چرا فاطمھ (علیھا السالم ) را زھراء نامیدند؟ ·
 سنگریزه ھایى كھ بھ غذاى خوش طعم مبدل شدند ·
 فاطمھ (علیھا السالم ) برترین مخلوقات ·
 مقصود از نور على نور چیست ؟ ·
 مقام فاطمھ (علیھا السالم ) در بھشت ·
 ( زنان مورد شفاعت فاطمھ (علیھا السالم ·
 ( لباس بھشتى فاطمھ (علیھا السالم ·
 فاطمھ (علیھا السالم ) سزاوارترین زنان ·
 فاطمھ (علیھا السالم ) حوریھ اى انسان نما ·
 فاطمھ (علیھا السالم ) تمام حقیقت زن ·
 فاطمھ (علیھا السالم ) حقیقت لیلة القدر ·
 ( مصحف فاطمھ (علیھا السالم ·
 پوشش از نامحرم ·
 ( نور تبسم فاطمھ (علیھا السالم ·
 ( فصل نھم : پس از رسول هللا (صلى هللا علیھ و آلھ و سلم ·
 نالھ ھاى حضرت زھراء (علیھا السالم ) در فراق پدر ·
 استدالل فاطمھ (علیھا السالم ) بھ قرآن ·
 ام سلمھ از فاطمھ (علیھا السالم ) دفاع مى كند ·
 شھادت ام ایمن در غصب فدك ·
 وصیت فاطمھ (علیھا السالم ) در مورد امالك ·
 بوى پیراھن پدر ·
 دوست دارم صداى اذان بالل را بشنوم ·
 یاد آورى ماجراى غدیر خم ·
 ( بلند شدن پایھ ھاى مسجد بھ واسطھ خشم فاطمھ (علیھا السالم ·
 ( شھادت عایشھ علیھ فاطمھ (علیھا السالم ·
 فاطمھ (علیھا السالم ) خودش را معرفى مى كند ·
 چرا ابوبكر فدك را بھ فاطمھ (علیھا السالم ) نداد ·
 انگیزه ھاى مطالبھ فدك ·
 ( خطبھ حضرت صدیقھ طاھره در مسجد پیامبر (صلى هللا علیھ و آلھ و سلم ·
 داستان فدك ·
 فدك در طول تاریخ ·
 ابوبكر شاھدان فاطمھ (علیھا السالم ) را رد كرد ·
 سخنان فاطمھ (علیھا السالم ) در برابر ھجوم كنندگان بھ خانھ خود ·
 ( محدوده فدك از نظر امام كاظم (علیھ السالم ·
 سخنان فاطمھ (علیھا السالم ) در مورد فدك ·
 طلب یارى از مردم ·
 ( گریھ فاطمھ (علیھا السالم ) بر مظلومیت على (علیھ السالم ·
 استدالل على (علیھ السالم ) در مورد فدك ·
 عثمان از ارث فاطمھ (علیھا السالم ) دفاع كرد ·
 ( دیدار ام سلمھ با فاطمھ (علیھا السالم ·
 سخنان فاطمھ (علیھا السالم ) در جمع زنان مدینھ ·
 فاطمھ (علیھا السالم ) یكى از بكائین ·
 فصل دھم : ادعیھ و اذكار ·



 عشق فراوان فاطمھ بھ جمال زیباى پروردگار ·
 ( تسبیح حضرت فاطمھ زھراء و فضایل آن (علیھ السالم ·
 فضیلت تسبیح حضرت زھراء (علیھا السالم ) در شب ·
 ( تسبیح حضرت فاطمھ از بیان امام صادق (علیھ السالم ·
 تعلیم دادن تسبیح بھ فاطمھ (علیھا السالم ) توسط پدر ·
 ( درمان با تسبیح فاطمھ (علیھا السالم ·
 ( تالوت قرآن فاطمھ (علیھا السالم ·
 ( ایمان و عبادت حضرت فاطمھ (علیھا السالم ) از نگاه پیامبر (صلى هللا علیھ و آلھ و سلم ·
 دعاى خالص شدن از زندان ·
 اضافھ شدن یك ركعت بھ نماز مغرب ·
 ( نماز ھدیھ بھ حضرت فاطمھ (علیھا السالم ) و ائمھ معصومین (علیھ السالم ·
 ( دعاى جامع حضرت زھراء (علیھا السالم ·
 روایتى از حضرت فاطمھ در مورد شخص بیمار ·
 ( صلوات بر فاطمھ (علیھا السالم ·
 فاطمھ و شب قدر ·
 ( برنامھ عبادى فاطمھ (علیھا السالم ·
 ( ساعت و روز مخصوص حضرت زھراء (علیھا السالم ·
 دعاى فاطمھ (علیھا السالم ) براى گنھكاران ·
 روایتى از حضرت فاطمھ در مورد سستى در نماز ·
 :اما شش چیزى كھ در این دنیا بھ ایشان مى رسد عبارتند از ·
 :اما آنھایى كھ ھنگام مرگ بھ ایشان رخ مى نمایاند ·
 :اما آنچھ در قبر بھ سراغ آنھا مى آید ·
 :اما آنچھ كھ ھنگام خروج از قبر در روز قیامت با آنان ھمراه مى گردد ·
 دعایى براى رفع بى خوابى ·
 دعاء و تسبیحات آن حضرت ·
 دعاى معروف حضرت زھراء (علیھا السالم ) براى رفع تب ·
 ( نماز فاطمھ (علیھا السالم ·
 ( نماز دیگرى از حضرت فاطمھ (علیھا السالم ·
 ( توسل بھ آن حضرت (علیھ السالم ·
 ( زیارت حضرت فاطمھ (علیھا السالم ·
 چھار عمل مھم موقع خواب ·
 ( سفارش امام زمان (عج ) بھ ذكر تسبیح حضرت زھراء (علیھا السالم ·
 دعاى حضرت زھراء (علیھا السالم ) در آخرین روزھاى حیات ·
 ( فضیلت تسبیح حضرت زھراء (علیھا السالم ·
 ( حرز حضرت فاطمھ (علیھا السالم ·
 ( نماز استغاثھ بھ حضرت زھراء (علیھا السالم ·
 ( آداب سفره از زبان فاطمھ (علیھا السالم ·
 : اما چھار عمل واجب ·
 :و چھار عمل مستحب عبارتند از ·
 : و آن چھار عمل كھ نشانھ ادب و بزرگوارى است ·
 ( نماز شب فاطمھ (علیھا السالم ·
 ( عبادت فاطمھ (علیھا السالم ) در كالم پیامبر (صلى هللا علیھ و آلھ و سلم ·
 عبادت فاطمھ (علیھا السالم ) قبل و بعد از تولد ·
 ( نقش انگشترھاى حضرت فاطمھ (علیھا السالم ·
 دعاى حضرت فاطمھ (علیھا السالم ) براى رفع گرفتارى ·
 ( توسل ائمھ (علیھ السالم ) بھ حضرت فاطمھ (علیھا السالم ·



 دعاھاى حضرت زھراء در روزھاى ھفتھ ·
 دعاى روز شنبھ -1 ·
 دعاى روز یكشنبھ -2 ·
 دعاى روز دوشنبھ -3 ·
 دعاى روز سھ شنبھ -4 ·
 دعاى روز چھارشنبھ -5 ·
 دعاى روز پنج شنبھ -6 ·
 دعاى روز جمعھ -7 ·
 ( فصل یازدھم : سوگنامھ فاطمھ (علیھا السالم ·
 ( شكایت امام زمان (عج ·
 یا على (علیھ السالم ) در ھیچ امرى مخالف تو را نكردم ·
 . اشك مظلوم ، موجب رحمت است ·
 ( بیت ااالحزان فاطمھ (علیھا السالم ·
 ( تقاضاى عیادت از فاطمھ (علیھا السالم ·
 وداع فرزندان با مادر ·
 ھنوز بازوى مادرم سیاه و كبود است ·
 ( اندوه امام زمان (علیھ السالم ·
 ذخیره فاطمھ (علیھا السالم ) براى قبر ·
 سفارش بھ خواندن قرآن ·
 ( تابوت فاطمھ (علیھا السالم ·
 ( ماجراى ضربت فاطمھ (علیھا السالم ) از زبان امام صادق (علیھ السالم ·
 ( آتش زدن در خانھ ! از زبان فاطمھ (علیھا السالم ·
 ( گریھ بر امام حسین (علیھ السالم ·
 فاطمھ بین فشار در و دیوار ·
 عذاب آنان كھ فاطمھ (علیھا السالم ) را آزردند ·
 ( لحظھ غم انگیز شھادت فاطمھ (علیھا السالم ·
 ( ماجراى خاك سپارى فاطمھ (علیھا السالم ·
 ( اندوه امام جواد (علیھ السالم ) بر مصائب مادرش فاطمھ (علیھا السالم ·
 ماجراى ضربت فاطمھ (علیھا السالم ) از زبان عمر ·
 مقام رفیع فاطمھ (علیھا السالم ) در روز موعود ·
 ( صداى نالھ زھراء (علیھا السالم ·
 ( وصیتھاى حضرت زھراء (علیھا السالم ) بھ على (علیھ السالم ·
 ھیچكس را بر جنازه ام داخل نكنید ·
 بدون اجازه وارد خانھ فاطمھ (علیھا السالم ) شدند ·
 !!تشكر از قنفذ ·
 على در فراق ھمسر ·
 خبر دادن از لحظھ شھادت ·
 ( علت وفات فاطمھ (علیھا السالم ) از زبان امام صادق (علیھ السالم ·
 قبر فاطمھ (علیھا السالم ) كجاست ؟ ·
 آخرین كارھاى فاطمھ زھراء ·
 وصیت نامھ اى كھ باالى سر فاطمھ (علیھا السالم ) بود ·
 آماده شدن براى دیدار حق ·
 ( غمھاى فاطمھ (علیھا السالم ) از زبان على (علیھ السالم ·
 فاطمھ (علیھا السالم ) را در پیراھنش غسل دادم ·
 صدیقھ را جز صدیق غسل ندھد ·
 !اى كاش فاطمھ زنده بود ·



 ( اعمال روز شھادت حضرت فاطمھ (علیھا السالم ·
 ( مھدى (عج ) منتقم فاطمھ (علیھا السالم ·
 ( مدت عمر حضرت فاطمھ (علیھا السالم ) بعد از پیامبر (صلى هللا علیھ و آلھ و سلم ·
 ( نبش قبر فاطمھ (علیھا السالم ·
 ( بشارت عزرائیل و میكائیل بھ فاطمھ (علیھا السالم ·
 ( گریھ فرشتگان بر مظلومیت فاطمھ (علیھا السالم ·
 داغ دل موال ·
 حنوط بھشت ·
 و در خاتمھ ·

 

 

 مقدمھ كوتاه
 با خودم گفتم قلم بر پا كنم

 
 بھر زھراء مدحتى انشاء كنم

 اشك چشمم فرصت انشاء نداد
 

لرزید و قلم ھم پا نداددست   
 از فراسوى دلم آمد ندا

 
 تو كجا و مدحت خیرالنساء

 با دلى بشكستھ و حالى خراب
 

 زیر لب گفتم مدد یا بوتراب
 من نبودم الیق مدحش ولى

 
 مدح زھراء گفتم از قول على

 اى بزرگ آفرینش فاطمھ
 

 چلچراغ اھل بینش فاطمھ
 اى ستون خیمھ آل عبا

 
اب كساءمحور اصلى اصح  

 اى طفیل ھستیت چرخ و فلك
 

 لوح و كرسى و قلم جن و ملك
 دست بوست اولین و آخرین

 
 خاك روب خانھ ات روح االمین

 روح بخش كائناتى فاطمھ
 

 معنى صوم و صالتى فاطمھ
 بسم هللا الرحمن الرحیم

انھایى را تربیت كرد كھ نورشان ، زنى كھ در حجره اى كوچك و خانھ اى محقر، انس)سالم هللا علیھا(فاطمھ زھراء 
 (1).از بسط خاك تا آن سوى افالك و از عالم ملك تا آن سوى ملكوت اعلى مى درخشند
( . جلوه كرده است ) سالم هللا علیھا(تمام ابعادى كھ براى زن و براى یك انسان متصور است ، در فاطمھ ) آرى 

یك زن معمولى نبوده است ، یك زن روحانى ، یك زن ملكوتى ، یك انسان تمام معنا انسان ، تمام نسخھ ) ایشان (
ت انسانانسانیت ، تمام حقیقت زن ، تمام حقیق  .(2) 

. و تكمیل شخصیت اجتماعى است انسان ھا   بھترین الگو براى پرورش ) سالم هللا علیھا(نسخھ ھاى رفتارى فاطمھ 
و آنچھ مى آید جلوه اى از زندگانى این زن ملكوتى است كھ ھمیشھ چراغ راه انسانھا است ، شخصیتى كھ نھ تنھا 
 .مسلمین بلكھ تمام انسانھاى آزاده و طالب رفتار انسانیت از ایشان الگو مى گیرند
 مجموعھ الگوى ھاى رفتارى

كتابھا، ...))ابعاد تاریخى ، اجتماعى ، فرھنگى ، سیاسى ، و)((علیھ السالم (عصومین درباره ابعاد شخصیتى ائمھ م
جزوات و مقاالت زیادى نوشتھ شده است كھ ھر كدام در جایگاه خود شایستھ و نیكو است ، اما آنچھ امروز بیش از 

تى بتواند الگو قرار گیرد، ھمھ مورد توجھ و نیاز جامعھ است تھیھ الگوھایى از این بزرگواران است كھ بھ راح
امروزه افراد، خصوصا نسل جوان ما بھ دنبال الگو است ، و شكى نیست جامعھ شیعى ما شیفتھ الگو گرفتن از این 
بزرگواران است بھ نحوى كھ بسیار مشاھده گردیده كھ افراد پس از مدتھا جایگزینى فرھنگى مجددا دنبال فرھنگ 

آنچھ ما را بر آن داشت تا روى . گردند تا بتوانند جان تشنھ خویش را سیراب كنند مى) علیھ السالم (ناب اھل بیت 
 . این موضوع كار شود دقیقا در راستاى مطالب فوق است

الگوھاى رفتارى حضرت فاطمھ ((آنچھ اكنون تقدیم مى گردد تنھا گوشھ اى از این دریاى بیكران است كھ بنام
ھ استنام گرفت)))سالم هللا علیھا(زھراء  ھمانطور كھ بیان شد الگوھاى رفتارى ، مجموعھ اى از رفتارھاى عملى  . 

 .تمام امامان معصوم است كھ انشاءهللا بھ زودى در مجموعھ ھاى جداگانھ تقدیم مى گردد



سالم هللا علیھا(الگوھاى رفتارى حضرت فاطمھ  ) 
نھفتھ است كھ ھیچگاه نمى توان یكى را بر نورانیت خاصى ))شفیعھ روز جزا((و))ام ابیھا((در مجموعھ رفتارھاى

در این كتاب سعى گردیده عالوه بر الگوھاى رفتارى و عملى آن حضرت مختصرى از تاریخ . دیگرى ترجیح داد
در دستھ بندى الگوھاى عنوان شده در كتاب سعى شده تا چند . زندگانى ایشان بیان گردد تا مجموعھ اى كامل گردد

دستھ بندى مطالب بصورت سیر تاریخى ، : بیان مختصرى از زندگانى ایشان ، دوم :  اول .چیز مالحظھ گردد
كل كتاب از فصول ذیل . جھت تنوع و عدم خستگى در مطالعھ سعى شده ترتیب موضوعات یكنواخت نباشد: سوم 

 : تشكیل یافتھ است
دیباچھ: فصل اول   : 

 ...شامل موضوعات ، گذرى بر زندگانى ، اسماء، القاب و
والدت: فصل دوم   : 

 ...مسائل مختلف ایام والدت ، معجزات و
در منزل پدر: فصل سوم  : 

 ...پس از والدت ، توجھات پدر بزرگوار و
ازدواج: فصل چھارم   : 

 ...ازدواج بانوى اسالم ، الگوھاى یك ازدواج خوب و سالم و
ھمراه با رسول هللا: فصل پنجم   : 

ختر و بالعكس والگوھایى از رفتار پدر نسبت بھ د ... 
ھمراه امام) علیھ السالم (در منزل على : فصل ششم   : 

و) علیھ السالم (الگوھاى زیبایى از ھمسردارى و ھمراھى با امام على  ... 
ھمراه با فرزندان: فصل ھفتم   : 

 ...تربیت و ھمراھى با فرزندان و
فضایل و كرامت: فصل ھشتم   : 

بیشترین مطالب در این فصل متمركز شده است فضایل و كرامات این بانوى بزرگ كھ  . 
پس از رسول هللا: فصل نھم   : 

بر ایشان گذشت و آنگونھ كھ آن حضرت رفتار نمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (آنچھ پس از رسول هللا  . 
ادعیھ و اذكار: فصل دھم  : 

ستایشان ا... ادعیھ فاطمیھ ، كھ شامل الگوھاى عبادى و رفتارى معنوى و  . 
سوگنامھ: فصل یازدھم   : 

و) سالم هللا علیھا(، بیت االحزان فاطمھ )سالم هللا علیھا(در فراق فاطمھ  ... 
. در خاتمھ الزم مى دانم از تمام بزرگوارانى كھ در تكمیل این مجموعھ ما را یارى رسانده اند تقدیر و تشكر نمایم 

خداوند قرار گیرد انشاء هللا اعمال ، رفتارى و گفتار ما مورد رضایت . 
 و آخر دعوانا ان الحمد ɏ رب العالمین

دیباچھ: فصل اول   
علیھا السالم(گذرى كوتاه بر زندگى حضرت فاطمھ زھراء   ) 

در آخرین ساعات روز جمعھ ، بیستم جمادى االخرى ، سال دوم یا پنجم  -ام ابیھا  -آفتاب وجود زھراى اطھر 
لكھ عرب ، خدیجھ كبرى ، در شھر مكھ طالع گردیدبعثت ، از پیغمبر مكرم اسالم و م . 

نور وجودش قبل از )((صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (دخترى بود كھ بھ فرموده پیامبر ) علیھا السالم (حضرت فاطمھ 
ھنگام تولد در )). آفرینش آسمانھا و زمین ، از نور با عظمت خداوند خلق گردید و نطفھ اش از سیب بھشتى بود

ھ نور وجودش خانھ ھاى مكھ را نورانى ساختھ بود و بر لب شكر خدا مى كرد پا بر عرصھ دنیا نھادحالى ك بھ  .
قابلھ اش بھترین زنان بودند كھ پس از تولد، او را . شھادت قرآن ، او از ھر پلیدى و عادات زنانھ پاك و پاكیزه بود

 .طیب و طاھر در قنداقھ اى پیچیده و بھ مادرش تحویل دادند
بسیار مورد عالقھ پدر بوده و او را بسیار دوست مى داشت و درباره اش مى ) علیھا السالم (حضرت فاطمھ 

من ھر گاه مشتاق بھشت مى شوم فاطمھ را مى بوسم:((فرمود )). 
پاره تن من است) علیھا السالم (فاطمھ ... فاطمة بضعة منى :((و نیز مى فرمود  .)) 

در مكھ با محاصره اقتصادى در شعب ابى طالب ھمراه بود كھ در پایان این ) م علیھا السال(آغاز زندگى حضرت 
. بھ آخر رسید) علیھا السالم (محاصره ، عمر یكى از بھترین كسان حضرت ، یعنى مادر ایشان خدیجھ كبرى 



دار حضرت خدیجھ با وجود مھر و محبت فراوان نسبت بھ دختر، بھ فرمان الھى دار ممر را براى اسكان در 
 .مستقر رھا نمود و بھ سراى آخرت رھسپار شدند

پس از مادر، مھر او در خانھ پدر سایھ افكنده و بر چھره پدر كھ از فراق ابوطالب و خدیجھ و آزار كفار در ھم مى 
 . شكست گل نشاط و امید مى كاشت

ن در مكھ ، در سال دھم پس از چند سال زندگى پر مشقت و تحمل مشكالت فراوا) علیھا السالم (حضرت فاطمھ 
بخاطر در امان ماندن از مشركین بھ دستور ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (بعثت بھ سوى مدینھ ، شھرى كھ پیغمبر 

 .خداوند ھجرت كرده بود، رھسپار شد
سال از عمر شریفش  9در اول ذى الحجھ ، سال دوم ھجرت ، در حالى كھ ھنوز ) علیھا السالم (حضرت زھراء 

محرم سال سوم ھجرت كھ  21سال داشت در آمد و در  25كھ حدود ) علیھ السالم (شتھ بود بھ ھمسرى على نگذ
را آغاز كرد) علیھ السالم (شب زفاف آن حضرت است ، زندگانى مشترك خود با على  . 

دگار جبرئیل امین از سوى پرور: در روایت آمده است كھ ) علیھ السالم (در جریان ازدواج حضرت با على 
)ماءمور گشت تا در زمین او را بھ عقد على  كھ از قبل در آسمانھا و در ملكوت اعلى بستھ شده بود ) علیھ السالم 

نبود ھیچ یك از خالیق شایستگى ھمسرى براى ) علیھ السالم (در روایتى دیگر آمده است كھ اگر على . در آورد
 .حضرت فاطمھ را نداشتند

ن ، تالقى دریاى نبوت و امامت بود و رسول خدا ازدواج آنھا بھ فرموده قرآ ( در شب ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم 
گذاشت و واسطھ تالقى این دو ) علیھ السالم (زفاف ، بین این دو دریا نشست و دست فاطمھ را در دست على 

یعنى امام حسن و امام  ،))اللؤ لؤ و المرجان((نیكوترین ثمره این تالقى. دریاى عمیق و مواج ھدایت و ارشاد شد
بودند) علیھ السالم (حسین  . 

سال زندگى  9. ھم عزیز پدر و ھم محبوب ھمسر بود. فاطمھ شمع خانھ و حلقھ وصل رسالت و امامت بود
خانھ . از خاطره ھایى است كھ ھیچ وقت از نظر على مرتضى محو نمى شود) علیھ السالم (زناشوئى او با على 

ون عفت و عصمت بود كھ از این كانون ، فرزندانى ھمچون امام حسن ، امام حسین ، آنھا مھد تربیت و كان
بیرون آمدند) علیھم السالم (حضرت زینب ، ام كلثوم  . 

، صاحب اذكار و صحیفھ فاطمیھ )نظم و نثر(داراى زھد و تقوى ، فصاحت و بالغت ) علیھا السالم (فاطمھ زھراء 
ا بودن امكانات یك زندگى راحت و اشرافى ، ھرگز بھ سمتش نرفت و با ، بزرگ بانویى است كھ با وجود مھی

سیدة نساء ((بھ مقام) علیھ السالم (تبعیت بى چون چرا از پدر، یعنى پیغمبر اسالم و وصى او على مرتضى 
دگى او با غنائم جنگى و ھدایایى كھ برایش مى رسید، خود و زن. مفتخر گشت ))العالمین ؛ سرور زنان جھان ھستى

 .اش را زینت نمى داد و تمامى آنھا را براى كمك بھ وضع فقرا و مستمندان خدمت پدر مى فرستاد
بھ تالش و كوشش ) علیھ السالم (در خانھ شوھر براى پیشبرد زندگى مشترك ، ھمرزم على ) علیھا السالم (فاطمھ 

نیاز بود آب بھ دوش مى كشید و از  مى پرداخت و با دستھاى پینھ بستھ آسیا مى كرد و شخصا در آن زمان كھ
وقتى كھ فضھ خادمھ براى كمك در كارھاى خانھ بھ منزل او آمد، كارھا . تحمل ھیچ گونھ زحمتى دریغ نمى فرمود

 .را با او تقسیم نمود و بھ نوبت ، روزى او و روزى فضھ بھ امر خانھ مبادرت مى ورزیدند
پدرم بھ من وصیت : ر تقاضایى نكرد و در علت آن مى فرمودھیچ وقت از شوھ) علیھا السالم (حضرت فاطمھ 

 .كرد كھ ھیچگاه از شوھر تقاضائى نكنم ، مبادا كھ از انجام آن برنیاید
با تمام وجودش بھ دفاع ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (یكى از دو ركن امامت ، پس از پیامبر ) علیھا السالم (فاطمھ 

مل مشقات فراوان ، سیلى نامحرمان ، سرانجام خود و فرزند عزیزش را در این از حریم والیت پرداخت و با تح
 .راه ایثار نمود

دنیایى از شرم و عاطفھ ، بھ قدرى محبوب بود كھ خجالت مى كشید بھ شوھرش وصیت كند ) علیھا السالم (فاطمھ 
نگفت) علیھ السالم ( و حتى فشارى كھ از در خانھ بھ پھلویش رسیده بود، مدتھا كتمان كرد و بھ على  . 

ھجرى در سن ھجده سالگى ، مابین نماز  11سرانجام در سیزدھم جمادى االولى یا سوم جمادى االخرى سال 
روز پس از رحلت رسول خدا  75، )علیھ السالم (مغرب و عشاء بھ جوار حق شتافت و بھ فرموده امام صادق 

علیھ السالم (و جسمى ، على در اثر فشار روحى ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم ( را تنھا گذاشت و بھ جوار حق  (
 . شتافت

بین ((و))قبرستان بقیع ،)))((صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (كنار قبر پیامبر ((قبر شریفت در مدینھ منوره در سھ محل
مطاف مالئكھ مقرب الھى است))قبر و منبر پیامبر  . 

 : چھ خوب سروده است
تھازیتونة عم الورى بركا  

 
 مشكاة نور هللا جل جاللھ



فانوس نور خداوند عزوجل و زیتونى مى باشد كھ بركاتش ھمگان را فرا گرفتھ است) علیھا السالم (فاطمھ   . 
 ھى قطب دائرة الوجود و نقطة  لما تنزلت اكثرت كثراتھا

دا كرداست كھ ھنگامى كھ نازل شد كثرت فراوان پی) مركزى (او قطب دایره ھستى و نقطھ اى  . 
 ھى عنصر التوحید فى عرصاتھا

 
 ھى احمد الثانى و احمد عصرھا

او در میدان یكتاپرستى اصل و اساس آن است. او احمد دوم و ستوده ترین مردم دوران خویش است   .(3) 
علیھا السالم(شناسنامھ حضرت فاطمھ   ) 

 : نام
، زھراء،)علیھا السالم (فاطمھ  ... 

 : شھرت
 سیدة نساء العالمین
 : كنیھ
 ...ام اءبیھا، اءم الحسن ، اءم الحسین و
 :نام پدر
 ...احمد، محمد،
 :نام مادر

كبرى دختر خویلد خدیجھ  
 :تاریخ تولد
 جمادى االخرى 20
 :روز تولد
 جمعھ
 :محل تولد
 مكھ مكرمھ
 : تاریخ ازدواج

سالگى 9سال دوم ھجرى در سن   
 :نام ھمسر
 . على بن ابى طالب
 :فرزندان ذكور
 حسن ، حسین و محسن
 : فرزندان مؤ نث
 زینب و ام كلثوم
 :نام ماماھا

حوا و كلثومچھار زن برگزیده آسیھ ، مریم ،   
 : نام پرستاران
 ده حورالعین بھشتى و فرشتگان
 : تاریخ شھادت
 جمادى االولى یا سوم جمادى االخرى 13
 : محل دفن
 مدینھ منوره
 اسمھا، لقبھا و كنیھ ھاى آن حضرت
 :اسمھا
 . فاطمھ ، صدیقھ ، مباركھ ، طاھره ، زكیھ ، راضیھ ، مرضیھ ، زھراء و محدثھ
 :كنیھ ھا

ام ((،))ام المحسن((،))ام الحسین((،))ام الحسن((،))ام النبى((،))ام ابیھا:((مشھور آن حضرت عبارتند ازكنیھ ھاى 
ام االئمھ((،))السبطین )). 

 :لقبھا
 :بعضى از لقبھا عبارتند از



نصوره ، سیده ، انسیھ حوراء، نوریھ ، حانیھ ، كریمھ ، رحیمھ ، قانعھ ، قوامھ ، عقیلھ ، فھیمھ ، رئوفھ ، محرمھ ، م
 (4)جمیلھ ، جلیلھ ، صابره ، شریفھ ، عفیفھ ، شھیده ، حكیمھ ، مطھره ، عطوفھ ، زاھده بتول و عذراء

و خاتم انبیاء است و در وصفش ھمین بس ، كھ خداوند درباره ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پدرش محمد مصطفى 
او آخرین .))یا احمد لو الك لما خلقت اال فالك ؛اى احمد اگر بخاطر تو نبود جھان ھستى را نمى آفریدم :اش فرمود

رمز خلقت و آفرینش افالك و انجم بھ بركت وجود اوست و . ى سبیل است فرستاده از سفراى الھى ، عقل كل و ھاد
او مردى پاكدامن و امین مكھ بود كھ . در سایھ بعثت او نظام اسالمى رشد كرد و بشر بھ سعادت واقعى رسید

 .خداوند او را بر ھمھ جھانیان بلكھ بر ھمھ انبیاء و اوصیاء برترى داد
كبرى ، از خاندانى بود كھ اغلب اعضایش متفكر و صاحب مقامات علمى مادرش زن سرشناس عرب ، خدیجھ 

خدیجھ از قبیلھ قریش ، صاحب مال و ثورت بسیار، داراى صفات عالى و در خور نام زكیھ ، پناه زنان و . بودند
مى خواندند))ام اال یتامش ؛ مادر یتیمان((بھ گونھ اى كھ بدین خاطر. دختران بى پناه بود . 

مرگ ھمسر اول و بھ قولى ھمسر دوم بھ علت ثروت و شھرت و پاكدامنى و طھارت ، خواستگارانى او پس از 
را فردى امین و ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (بسیار داشت ولى بھ ھمھ آنھا پاسخ منفى مى داد، اما چون محمد 

وسیلھ پیام رسانى بھ او پیشنھاد راستگو یافتھ بود و آثار عظیمى از نجابت و عزت در او سراغ داشت ، خود بھ 
بھ خاطر خویشاوندى و نزدیكى تو با ! اى پسر عم : خدیجھ بھ او گفت . ازدواج داد و تقاضاى ھمسرى با او را كرد

من و داشتن شرافت ، امانت دارى ، اخالق خوش و صدق در سخن ، بھ تو رغبت دارم و خواستار ازداوج با تو 
 . شده ام

خود از دین محمد حمایت كرد و بھ جایى رسید كھ خداوند بھ وسیلھ جبرئیل براى او سالم مى او با مال و ثروت 
خدیجھ دختر : او را بسیار عزیز مى داشت و درباره اش مى فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیامبر . رساند

 .خویلد از جملھ چھار زنى است كھ بھ كمال رسیده اند
علیھا السالم(برادران و خواھران حضرت   ) 

آن حضرت دارى سھ یا چھار فرزند : آمده است ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (در احواالت فرزندان رسول خدا 
پسران آن حضرت عبارت بودند از. پسر و چھار دختر بود : 

 : قاسم -1
صلى هللا علیھ و آلھ و ( قبل از بعثت بھ دنیا آمد و پیش از بعثت نیز از دنیا رفت و بھ ھمین جھت كنیھ رسول خدا

ابوالقاسم بود) سلم  . 
 : عبدهللا -2

بھ او . بود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (این فرزند نیز كھ در كودكى از دنیا رفت ، ھمنام پدر بزرگوار پیغمبر 
 .طیب ھم مى گفتند
 : ابراھیم -3

یك سال و ده ماه از دنیا رفتدر مدینھ متولد شد و پس از یك سال و شش ماه و بنابر روایتى پس از   . 
صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(اما دختران پیامبر   ): 

 : زینب -1
از . در آمد))ابوالعاص بن ربیع((بود كھ بھ عقد پسر خالھ اش) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (دختر بزرگ رسول خدا 

علیھ (بھ عقد على ) علیھا السالم ( بھ وصیت حضرت زھراء))امامھ((او یك دختر و یك پسر متولد شد كھ دخترش
در آمد) السالم  . 

 : ام كلثوم -2
عثمان بن ((آمنھ بوده ، كھ پیامبر او را بھ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (ھم نام مادر رسول خدا : برخى گفتھ اند

تزویج كرد، ولى قبل از مراسم عروسى از دنیا رفت))عفان  . 
 : رقیھ -3

عتبھ . در آورد))عتبة بن ابى لھب((او را بھ عقد) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (غ ، پیامبر پس از رسیدن بھ سن بلو
رقیھ را از خانھ اش بیرون كرد و پس از مرگ عتبھ ، ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (بھ علت دشمنى با رسول خدا 

در آمد))عثمان بن عفاف((رقیھ بھ عقد . 
علیھا السالم(فاطمھ زھراء  -4  ): 

علیھ (پس از رسیدن بھ سن بلوغ بھ عقد على . از این دختر است ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (سل رسول خدا ن
در آمد و از این ازدواج داراى چھار فرزند گردید) السالم  .(5) 

پرسید - ) عجل هللا تعالى فرجھ الشریف (یكى از نواب امام زمان  -شخصى از حسین بن روح  صلى (رسول خدا  :



چند دختر داشت ؟) هللا علیھ و آلھ و سلم   
 .گفت چھار دختر

د؟كدامیك از ھمھ با فضیلت ترن: پرسید  
علیھا السالم(فاطمھ : جواب داد  ). 

با اینكھ او از ھمھ فرزندانش كوچكتر بوده و كمتر مصاحبت رسول خدا : پرسید ( را ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم 
 درك كرده ، چرا او با فضیلت تر است ؟

ھ او وارث یكى اینك: بھ سبب دو خصلت كھ خداى سبحان مخصوص او گردانیده بود: حسین بن روح جواب داد
بود و دیگرى اینكھ نسل رسول خدا ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا  ( از ذریھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم 

 (6). اوست و خداوند سبحان اینھا را بھ او ارزانى نداشت مگر بھ خاطر اخالصى كھ در نیت داشت
در رابطھ با اخالص مى فرماید) علیھا السالم (فاطمھ  : 

 (7)من اصعد الى هللا خالص عبادتھ اھبط هللا عزوجل الیھ افضل مصلحتھ 
كسى كھ عبادت خالصانھ خود را بھ سوى خدا فرستد، پرورگار بزرگ ترین مصلحت او را بھ سوى او خواھد ))
 ((.فرستاد

والدت: م فصل دو  
از نور خداست) علیھا السالم (نور فاطمھ   

ھنگامى كھ خداوند متعال خواست بھشت را بیافریند آن را از نور : فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا 
یك سوم آن نور بھ من رسید و یك سوم آن بھ فاطمھ . وجھ خویش خلق كرد، سپس آن را گرفتھ بھ سوى ما افكند

( و یك سوم دیگر بھ على و خاندانش اصابت كرد) السالم  علیھا از آن نور بھ ھر كسى كھ چیزى تابیده شده باشد  .
راه پیدا مى كند و ھر كس از آن نور چیزى بھ او نرسیده باشد، از ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (بھ والیت آل محمد 

و گمراه مى شودمنحرف ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (والیت خاندان محمد  .(8) 
این نور از چیست ؟! پروردگارا  

، زھراء نامیده شد؟ آن )علیھا السالم (براى چھ فاطمھ : سؤ ال كرد) م علیھ السال(جابر بن عبدهللا از امام صادق 
 :حضرت فرمودند

علیھا (را از نور با عظمت خویش خلق كرده ، پس ، چون نور فاطمھ ) علیھا السالم (براى اینكھ خداوند فاطمھ 
ن نور خیره شد و از عظمت طلوع كرد آسمانھا و زمین بھ واسطھ نور او منور شدند، چشم مالئكھ از آ) السالم 

پروردگارا، این نور از چیست ؟ خداوند بھ آنان وحى نمود كھ این نور از نور : پروردگار بھ سجده افتادند و گفتند
من است ، آن را در آسمان جاى دادم و از عظمت و جالل خود او را خلق كردم و از صلب بزرگترین پیامبران 

ھمین نور جانشینان او را بیرون مى آورم ، ھمانھایى كھ امر مرا بر پاى مى از . خود او را خارج خواھم ساخت 
 (9).دارند و مردم را بھ سوى من ھدایت مى كنند و جانشینان و حاكمان من در زمین خواھند بود

 نام زھراء جزء را كل مى كند
 

 نام زھراء خار را گل مى كند
 نام زھراء زنگ از دل مى برد

 
 نام زھراء كشتى ما را بھ ساحل مى برد

 نام زھراء در دل و جان من است
 

 نام زھراء روح ایمان من است
علیھا السالم(ور فاطمھ آفرینش ن  ) 

علیھا السالم(نور فاطمھ : فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیغمبر  قبل از آفرینش آسمانھا و زمین خلق شده و  ( 
بھ سیبى تابیدن گرفت و با تناول آدم از آن سیب ، ) علیھا السالم (چون آدم خواست از بھشت ھبوط كند نور فاطمھ 

نور فاطمھ در اصالب آباء طاھره و ارحام امھات طیبھ نقل مى شد تا اینكھ جبرئیل براى .  در صلب او قرار گرفت
بستھ شد) علیھا السالم (من سیبى آورد و با خوردن آن سیب نطفھ فاطمھ  .(10) 

صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(بر این اساس است كھ در روایتى از پیامبر اكرم  من ھر وقت : نقل شده كھ مى فرمود ( 
را مى بوسم) علیھا السالم (مشتاق بوى بھشت مى شوم فاطمھ   . 

 درخشندگى بانویى در بھشت
این . ى كھ خداوند آدم را خلق فرمود، در بھشت چشم آدم بھ بانویى افتاد كھ درخشندگى و نورانیتش بى نظیر بودوقت

بانو در حالى كھ بر سر، تاجى از طال و مرصع بھ جواھر داشت چنان زیبا مى نمود كھ آدم زیباتر از وى مشاھده 
صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(فاطمھ دختر محمد : رموداین بانو كیست ؟ ف! پروردگارا: پس سؤ ال كرد. نكرده بود  ). 

شوھر او كیست ؟: سؤ ال كرد  
خداوند بھ جبرئیل فرمان داد، در قصرى از یاقوت را بھ روى وى بگشاید، وقتى كھ جبرئیل در را گشود آدم در آن 

یبائى یوسف نشستھ بوددید و تختى از طال كھ بر روى آن جوانى بھ ز) بھ خوشبوئى كافور(قبھ اى از كافور    پس  .



این جوان شوھر او، یعنى على بن ابیطالب است: فرمود  .(11) 
جزئى از لوالك لما خلقت االفالك) علیھا السالم (ھ فاطم  

 : جابر بن عبدهللا انصارى مى گوید كھ
جبرئیللل بر من نازل شد و گفت ، خداوند مى فرماید: فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیامبر  : 

ایا احمد لو الك لما خلقت االفالك ، و لوال على لما خلقتك و لو ال فاطمة لما خلقتكم  
(( اگر تو نبودى موجوات را نمى آفریدم و اگر على نبود تو را نمى آفریدم و اگر فاطمھ نبود شما دو نفر ! اى احمد
 ((. را نمى آفریدم

و پدرش و ھمسرش و فرزندان اوست) علیھا السالم (ھر چھ ھست بھ افتخار وجود فاطمھ   .(12) 
در توبھ حضرت آدم) علیھا السالم (نام فاطمھ   

روایاتى ذكر شده است (13)در كتابھاى تفسیرى در ذیل آیھفتلقى آدم من ربھ كلمات فتاب علیھ انھ ھو التواب الرحیم 
از : از ابن عباس نقل شده است كھ ))رالدر المنثو((از جملھ در. ، مبنى بر اینكھ این كلمات ، چھ كلماتى بوده اند

درباره كلماتى كھ آدم از پروردگارش دریافت نمود و خداوند توبھ او را ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا 
آدم از خداوند بھ حق محمد و على و فاطمھ و حسن و حسین : پذیرفت پرسیدم ، فرمود ( در خواست ) علیھم السالم 

بپذیرد و خداوند ھم پذیرفت  كرد كھ توبھ او را (14). 
 دستور جبرئیل براى دورى از خدیجھ

رابطح((پیامبر در نشستھ بود كھ جبرئیل ھمانند آغاز بعثت در شكل و صورت اصلى اش در حالى كھ  (15)((
این گونھ ظھور و طلوع جبرئیل ، . و مغرب جھان را فرا گرفتھ بود بر آن حضرت فرود آمدپرھاى او مشرق 

خداوند على ! اى محمد: جبرئیل حضرت را صدا زد و گفت . نشان از وقوع كارى بزرگ و امرى عظیم داشت 
 . اعلى ، سالم مى رساند و امر مى فرماید كھ چھل روز از خدیجھ ھمسرت كناره گیرى كنى

اف چھل روزه حضرت در خانھ فاطمھ بنت اسد، شب زنده دارى ، روزه ھاى مكرر و كنارگیرى از مردم و اعتك
بر خالف سنت ھمیشگى بستن در بر روى دیگران . ھمسرش ، شباھتى بھ دوران آغاز نزول وحى و بعثت داشت 

سوى خانھ خدیجھ و ترك سنت در ھنگام افطار شب چھلم و بھ تنھایى از طعام آسمانى خوردن و توجھ و حركت بھ 
 .در تطھیر و وضو گرفتن و نماز قبل از خوابیدن ، ھمھ اینھا نشان از وقوع امر بزرگ بود

از غذاى بھشتى بود) علیھا السالم (نطفھ تكوین فاطمھ  . 
 : عالمھ مجلسى در جلد ششم بحار آورده است

خداوند على اعلى سالمت ! یا محمد: و عرض كرد آمد) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (جبرئیل امین نزد رسول خدا 
صلى هللا (پیامبر . مى رساند و بھ تو فرمان مى دھد كھ بھ مدت چھل شبانھ روز از ھمسرت خدیجھ دورى گزینى 

پس از صدور این دستور از سوى خداوند متعال با وجود عالقھ زیاد خود بھ خدیجھ ، چھل شبانھ ) علیھ و آلھ و سلم 
لى كھ روزھا روزه و شبھا بھ عبادت مى ایستاد از خدیجھ كنارگیرى نمود و بھ توسط عمار یاسر براى روز، در حا

 : ھمسرش پیام فرستاد كھ
كناره گیرى من از تو بھ جھت بى اعتنایى و یا اینكھ تو را رھا كرده باشم نیست ، بلكھ بھ جھت امتثال ! اى خدیجھ 

ن موضوع را بر خیر و نیكى حمل نما، زیرا كھ خداى متعال بھ وجود تو تو اى خدیجھ ای. فرمان پروردگارم است 
بھ ھنگام شب در خانھ را ببند و استراحت كن ، من در منزل . بر فرشتگان مقربش در ھر روز افتخار مى كند

 . فاطمھ بنت اسد بھ سر مى برم
پروردگار على اعلى )! آلھ و سلم  صلى هللا علیھ و(اى محمد : پس از گذشت چھل روز جبرئیل فرود آمد و گفت 

صلى هللا علیھ و آلھ و (رسول خدا ! سالمت مى رساند و مى فرماید كھ خود را براى تحیت و تحفھ او آماده سازى 
من نمى دانم: چیست ؟ جبرئیل پاسخ داد))رب العالمین((تحفھ حضرت! اى جبرئیل : فرمودند ( سلم در این ھنگام  . 

پس آن طبق . پیامبر شد، در حالى كھ طبقى بھ ھمراه داشت و روى آن دستمالى از دیبا بودمیكائیل شرفیاب حضور 
صلى هللا علیھ و (اى محمد : نھاد و جبرئیل پیش آمد و عرض كرد) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (را در برابر پیامبر 

طار كنىپروردگارت امر مى كند كھ امشب از غذاى موجود در این طبق اف)! آلھ و سلم   ! 
ھر شب بھ ھنگام افطار بھ من مى فرمودند كھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیامبر : مى فرمایند) علیھ السالم (على 

بر : در خانھ را باز بگذارم تا ھر كھ نیازمند غذا است بتواند داخل خانھ شده و غذا بخورد، ولى در آن شب فرمودند
بھ خانھ شو، زیرا این غذا جز من بر ھر كسى حرام استدر منزل بنشین و مانع ورود افراد   . 

دستمال روى طبق را برداشت و در آن خوشھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیامبر : مى فرمایند) علیھ السالم (على 
ل از آن غذا بھ تنھایى سیر می) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا . اى خرماى تازه و خوشھ اى انگور بود

جبرئیل بر دست ایشان آب مى  .فرموده و آب گوارا نوشیدند، سپس دست خویش را براى شستن دراز فرمودند



باقى مانده غذا بھ ھمراه ظرف بھ آسمان برده شد. ریخت ، میكائیل مى شست و اسرافیل خشك مى كرد . 
امشب نماز اول وقت بر شما : فت جبرئیل گ. برخاستند تا نماز گزارند) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا 

خداى تعالى بھ ذات خود سوگند خورده است كھ از صلب شما امشب فرزندى . حرام است تا بھ منزل خدیجھ در آئید
بھ سرعت بھ سوى منزل خدیجھ آمدند) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا . پاك و پاكیزه ایجاد فرماید . 

صدا كردم كیست كھ در را مى . واب و بیدارى بودم كھ صداى در را شنیدم در آن شب بین خ: خدیجھ مى گوید
خدیجھ باز كن من : با سخن دلنشین و لحن زیباى خود فرمودند) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (كوبد؟ ناگاه رسول خدا 

صلى (و پیامبر  برخاستم در حالى كھ بسیار خوشحال و شادمان بودم ، در را باز كردم: خدیجھ مى گوید. محمدم 
ایشان عادت داشتند ھر وقت وارد منزل مى شدند ظرفى مى خواستند، وضو مى . وارد شدند) هللا علیھ و آلھ و سلم 

ولى در آن شب نھ ظرفى براى وضو خواستند و نھ آماده . گرفتند و نماز مى خواندند، آنگاه استراحت مى كردند
سوگند بھ آنكس كھ آسمان را بر افراشت و آب را جارى . بستر آمدندبراى خواندن نماز شدند، بلكھ بالفاصلھ بھ 

علیھا (از من دور نشد مگر اینكھ سنگینى حمل فاطمھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (نمود، در آن شب رسول خدا 
را در خویشتن احساس كردم) السالم   .(16) 

 سیب بھشتى
درخواست ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (از رسول اكرم ) علیھا السالم (روزى حضرت خدیجھ : نقل كرده اند كھ 

: جبرائیل دو سیب از بھشت نزد آن بزرگوار آورده و گفت . را بھ او نشان دھدنمود كھ چیزى از میوه ھاى بھشتى 
یكى از : خداوندى كھ براى ھر چیز اندازه اى مقدر كرده است مى فرماید)! صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (اى محمد 

را ) علیھا السالم (این دو سیب را خودت بخور و سیب دیگر را بھ خدیجھ بده ، من از شما دو نفر فاطمھ زھراء 
پیامبر نیز طبق دستور خداوند متعال عمل كرد. مى آفرینم  .(17) 

ایى مادرھمدم تنھ  
پرسیدند، آن حضرت فرمود) علیھا السالم (درباره چگونگى والدت فاطمھ ) علیھ السالم (از امام صادق  : 

ازدواج كرد، زنان مكھ از او دورى جستھ و بھ خانھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (بعد از آنكھ خدیجھ با رسول خدا 
دارى مى كردند و مانع ارتباط زنان دیگر نیز با خدیجھ او رفت و آمد نمى كردند و از سالم كردن بھ او خود علیھا )

خدیجھ از این رفتار آنان بھ وحشت افتاده و بسیار غمگین و افسرده بود، البتھ نھ از ترس جان . مى شدند) السالم 
ا ھنگامى كھ بھ ام. را تھدید مى كرد) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (خودش ، بلكھ بیم او از خطرى بود كھ جان پیامبر 

در رحم مادر با او سخن مى گفت و او را دعوت بھ صبر ) علیھا السالم (حاملھ شد، فاطمھ ) علیھا السالم (فاطمھ 
مى داد  مى كرد و بھ او آرامش  . 

 مخفى داشتھ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (را از رسول خدا ) علیھا السالم (سخن گفتن فاطمھ ) علیھا السالم (خدیجھ 
با كسى ) علیھا السالم (بر خدیجھ وارد شد، شنید كھ خدیجھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (روزى رسول خدا . بود

یا رسول هللا : اى خدیجھ با چھ كسى سخن مى گفتى ؟ خدیجھ مى گفتى ؟ خدیجھ عرض كرد: پرسید: سخن مى گوید
صلى هللا علیھ و آلھ (رسول خدا . ى من شده است جنینى كھ در رحم من است با من سخن مى گوید و مونس تنھای! 

اكنون این جبرئیل است كھ مرا بشارت مى دھد كھ این طفل دختر است و اصل و ! اى خدیجھ : فرمود) و سلم 
ریشھ پاك و پاكیزه من مى باشد، خداوند تبارك و تعالى نسل مرا از او قرار مى دھد و بعد از اتمام وحى از سلسلھ 

شوایان و جانشینانى در زمین بر مى گزینداوالد او پی .(18) 
 !برخیز اى مادر

از درون ) علیھا السالم (ند، اشتباھا خواست در ركعت سوم سالم دھد، فاطمھ روزى حضرت خدیجھ نماز مى خوا
 :شكم ، وى را ندا داد
 قومى یا اماه ، فانك فى الثالثة

تو در ركعت سوم مى باشى! برخیز اى مادر )).(19) 
 مادر جان محزون مباش

خواستند كھ شكافتھ شدن ماه را بھ آنھا نشان دھد، ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (ھنگامى كھ كافران از پیامبر اكرم 
چند . (حاملھ بوده و این موضوع بر ھمگان مشخص شده بود)  علیھا السالم(زمانى بود كھ خدیجھ بھ فاطمھ زھراء 

زھى تاءسف و اندوه ، چھ بسیار زیانكار است آن : كھ خدیجھ با خود مى گفت ) روزى بیش بھ تولدش نمانده بود
)كسى كھ منكر رسالت محمد  . شود و حال آنكھ او بھترین فرستاده پروردگار من است ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم 

! محزون مباش و نترس ! مادر جان : از درون شكم ، وى را صدا زده و گفت ) علیھا السالم (در این ھنگام فاطمھ 
 (20). ھمانا خداوند با پدرم مى باشد و یاور اوست
 سالم خدا و جبرئیل بر مادر فاطمھ



: فرمود كھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (منقول است كھ حضرت رسول ) علیھ السالم (از حضرت امام محمد باقر 
حاجت من آن است كھ : آیا حاجتى دارى ؟ گفت ! اى جبرئیل : چون جبرئیل مرا بھ معراج برد و برگردانید، گفتم 

 . خدیجھ را از جانب خدا و از جانب من سالم برسانى
سالم جبرئیل را رسانید، خدیجھ گفت) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پس چون حضرت رسول   : 

 هللا السالم ، و منھ السالم ، و الیھ السالم
وست سالم و بر جبرئیل سالم بادخدا را است سالم و از او است سالم و بھ سوى ا . 

ھرگاه جبرئیل نازل مى شد و خدیجھ حاضر نبود او را سالم مى رسانید: در روایات دیگر نقل شده است كھ  .(21) 
علیھا السالم(خشم پیامبر بھ خاطر توھین بھ خدیجھ   ) 

مى فرماید) علیھ السالم (حضرت امام صادق  : 
علیھا (وارد منزل شد، عایشھ را دید كھ مقابل حضرت زھراء ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (روزى رسول خدا 

تو گمان مى كنى مادرت بھتر از من ! اى دختر خدیجھ : و بھ تندى حرف مى زند و مى گویدایستاده و با ا) السالم 
سخن عایشھ را شنید، ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (است ؟ چھ فضیلتى بر من دارد؟ او زنى مثل ما بود رسول خدا 

فاطمھ جان: فرمود) لھ و سلم صلى هللا علیھ و آ(پیغمبر . وقتى فاطمھ چشمش بھ پدر افتاد، شروع بھ گریھ كرد  ! 
عایشھ بھ مادرم توھین كرد: چرا گریھ مى كنى ؟ عرض كرد خشمناك شد ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا  .

عایشھ ساكت شو: و فرمود  . خداوند متعال زنھاى با محبت و بچھ دار را مبارك قرار داده است !
و رقیھ و ام كلثوم و زینب آورده است ، ولى ) علیھا السالم (و فاطمھ خدیجھ براى من فرزندانى مثل طاھر و قاسم 

 (22).خدا تو را عقیم و نازا قرار داده است 
 نازل شدن سوره كوثر
 :ابن عباس مى گوید

صلى هللا علیھ و آلھ (روزى رسول خدا : نازل شد و این موقعى بود كھ ))عاص بن وائل سھمى((سوره كوثر درباره
 این. در نزدیكى بنى سھم با آن حضرت مالقات و گفتگو كرد) عاص بن وائل (از مسجد بیرون مى آمد و ) و سلم 

با چھ كسى : چون عاص داخل مسجد شد، گفتند. در حالى بود كھ عده اى از بزرگان قریش در مسجد نشستھ بودند
با این ابتر: صحبت مى كردى ؟ گفت  . 

و خدیجھ از دنیا رفتھ بودند) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (این ماجرا زمانى رخ داد كھ عبدهللا فرزند رسول خدا  . 
هللا و زخم زبان مشركین ، قلب ایشان را آزرده كرد، اما فرشتھ وحى كھ ھمواره آرامش دھنده غم از دست دادن عبد

پروردگار مھربان ! بود نازل شد و پیامبر را بشارت داد كھ اى محمد) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (قلب رسول هللا 
ر تو جسارت كرده است خوار و بھ سوى تو سرچشمھ بركات و خیرات را نازل خواھد كرد و دشمن تو را كھ ب

بھ شكرانھ این وعده الھى نماز گذارد و ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پس پیامبر . ذلیل نموده و ابتر قرار مى دھد
 (23).پروردگار را بر این نعمت با بركت ستود

 در جواب آنكھ گوید، ابتر است
 

 گو كھ زھرایم ز عالم برتر است
 او عطاى رب االرباب من است

 
 مادر اوالد و انساب من است

 نسل زھراء برترین نسلھاست
 

 ریشھ او بھترین اصلھاست
كھ گوید نسل پیغمبر كجاستھر   

 
 گو درون نسل پاك مرتضى است

 كوثر چیست ؟
بھ ) علیھ السالم (نازل شد، على بن ابى طالب ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (وقتى كھ سوره كوثر بر پیامبر اسالم 

كوثر چیست ؟ ! )صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (اى رسول خدا : عرض كرد) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیامبر 
نھرى است كھ خداوند بھ من كرامت نموده است: حضرت فرمود  . 

: این نھر گرانقدر است ، پس براى ما توصیف كن اى رسول خدا؟ حضرت فرمود: عرض كرد) علیھ السالم (على 
آرى اى على ، كوثر نھرى است كھ از زیر عرش خداى غزوجل جارى است ، آبش از شیر سفیدتر و از عسل 

زعفران ، خاكش مشك   رین تر و از كره نرم تر است ، سنگریزه ھایش زبرجد و یاقوت و مرجان ، گیاھش شی
 . خوشبو و پایھ ھایش بھ زیر عرش خداوند استوار است
 پاورقي
 
125، ص 16صحیفھ نور، ج  -1  
185، ص 6صحیفھ نور، ج  -2  



43، ص ) علیھ و آلھ و سلم صلى هللا(شادمانى دل پیامبر ) علیھا السالم (فاطمھ زھراء  -3 . 
مراجعھ فرمایید))اسماء و القاب((، بحث))فضائل((اینكھ معانى ھر یك از اسمھا و القاب چیست بھ بخش -4 . 
6، ص )علیھا السالم (زندگى حضرت فاطمھ  -5  
37، ص 43ج : بحار -6  
184ص  71ج : بحار -7  
44ص  43بحار، ج ، بھ نقل از 79فاطمھ زھرا، شادمانى دل پیامبر، ص  -8  
179بھ نقل از علل الشرایع ، ص /  183ریحانھ خانھ وحى ، ص  -9  
227چھاده معصوم ، ص  -10  
223، ص 2كتاب نزھة المجالس ج : ، بھ نقل از70فاطمة الزھراء من المھد الى اللحد،ص  -11 . 
26وم ، ص عوالم الع: بھ نقل از 8رنجھا و فریادھاى فاطمھ ، ترجمھ بیت االحزان ، ص  -12 . 
13- (( و خداوند توبھ او را پذیرفت ، چرا كھ ) و بھ آنھا توبھ كرد(سپس آدم از پروردگار كلماتى دریافت داشت 

37/ بقره .))خداوند توبھ پذیر و مھربان است  . 
 .الدر المنثور -14
 محلى میان مكھ و مدینھ -15
51فاطمھ زھراء از والدت تا شھادت ، ص  -16 . 
82، ص )صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (شادمانى دل پیامبر ) علیھا السالم (اء فاطمھ زھر -17 . 
143روضة الواعظین ، ص  -18 . 
، ص 5احقاق الحق ج : بھ نقل از 439، ص )صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (فاطمھ زھراء شادمانى دل پیامبر  -19
117. 
314ص : روض لفائق : بھ نقل از 57فاطمھ زھراء از والیت تا شھادت ، ص  -20 . 
2/279تفسیر عیاشى ،  -21  
3ص  16بحاراالنوار، ج  -22 . 
124ریحانھ خانھ وحى ، ص  -23 . 

 

دست بھ پھلوى امیرالؤ منین على ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پس رسول خدا  ( على : زد و فرمود) علیھ السالم 
ودجان این نھر از آن من و تو و دوستان تو پس از من خواھد ب .(24) 

بھ ھنگام تولد) علیھا السالم (سخن فاطمھ   
اعات روز جمعھ ، بیستم جمادى الثانى ، سال پنجم بعثت بھ دنیا آمددر آخرین س) علیھا السالم (فاطمھ زھراء  . 

بھ زمین رسید نورى از آن ) علیھا السالم (ھنگامى كھ وجود مبارك فاطمھ : مى فرماید) علیھ السالم (امام صادق 
. كرد وجود نازنین ساطع گردید كھ پرتو آن بھ تمام خانھ ھاى مكھ داخل شد، بھ حدى كھ ھمھ مكھ را روشن

ھمزمان با آن در آسمان نیز نور روشنى پدیدار گشت كھ مالئكھ و فرشتگان آسمان پیش از آن نورى بھ این زیبایى 
 .ندیده بودند

در حالى كھ در دست ھر كدام  - ده فرشتھ از فرشتگان زیبا روى پروردگار ) علیھا السالم (بھ مباركى تولد فاطمھ 
شرفیاب شدند واز ) علیھا السالم (بھ حضور فاطمھ  -ز آب كوثر قرار داشت تشطى از ظروف بھشتى كھ پر بودند ا

 .آن آب بھ ایشان نوشانده و غسلش دادند
علیھا (سپس دو جامعھ زیباى سفید، از شیر سفیدتر و از مشك و عنبر خوش بوتر، یكى را بھ بدن نازنین فاطمھ 

پیچیدند و جامعھ دیگر را مقنعھ او قرار دادند) السالم  . 
شھادت مى : فاطمھ شروع بھ سخن گفتن كرد و گفت . را دعوت بھ سخن گفتن كردند) علیھا السالم (آنگاه فاطمھ 

دھم كھ پروردگار و آفریننده من ، كسى نیست مگر خداى بزرگ و بى ھمتا، گواھى مى دھم بھ اینكھ پدرم سید و 
ھ ھمسرم و جانشین رسول خداست و فرزندانم سرور برگزیدگان خدا و رسول خدا است و اقرار مى كنم بھ اینك

بر ھر یك از آن چھار ) علیھا السالم (پس از آن فاطمھ . دو سبط رسول خدایند)) علیھما السالم (حسن و حسین (



زنانى كھ خدیجھ را در امر زایمان مساعدت كرده بودند با بردن نام ایشان سالم داد و آنھا نیز با شادمانى پاسخ 
 (25).دادند

و در ھفتھ بھ  رشد جسمانى خود را آغاز كرد بھ طورى كھ در ھر روز بھ اندازه یك ھفتھ) علیھا السالم (فاطمھ 
 .اندازه یك ماه و در یك ماه بھ اندازه یك سال كودكان دیگر رشد مى كرد

علیھا السالم(زلزلھ بزرگ در لحظھ والدت فاطمھ   ) 
فرمود) علیھ السالم (حضرت على  : 

بر در شب تولد نور پاك فاطمھ ، زلزلھ عظیمى در مكھ اتفاق افتاد كھ سنگھاى بزرگى از كوه ابوقیس جدا شد و 
آن قدر این زلزلھ ادامھ داشت كھ ابوطالب بر باالى بلندى رفت و بھ خداوند . زمینھاى پست و بلند مى غلطیدند

 :عرض كرد
الھى و سیدى اساءلك بالحمدیة المحمودیة و بالعلویة العالیة و بالفاطمیة البیضاء اال تفضلت على اءھل التھامة 
 . بالرحمة و الراءفھ
(( بھ مقام حمد شده محمدى و مقام بلند علوى و مقام درخشان فاطمى از او درخواست مى كنم ! اى خدا و آقاى من 
 ((. كھ بر اھل مكھ بوسیلھ رحمت و مھربانیت تفضل و احسان نمایى

و على و فاطمھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (بھ این ترتیب ابوطالب در پیشگاه خداوند بھ ساحت مقدس پیامبر 
معلیھما السال(  (26).توسل جست و از بركت نام ایشان ھمان لحظھ زمین مكھ آرام شد ( 

را حفظ كرده و در شداید و بالھا مى خواندند ولى جھت آن را نمى دانستند پس از آن مرم آن كلمات . 
علیھا السالم(كمك كردن زنان بھشتى در تولد فاطمھ   ) 

نقل مى كند كھ فرمود) علیھا السالم (از خدیجھ ))ذخائى العقبى((طبرى در : 
تا مرا در امر زایمان مساعدت كنند،  زمانى كھ لحظھ تولد فرزندم نزدیك شد بھ سراغ قابلھ ھاى قریش فرستادم ،

در ھمین ھنگام چھار زن بر من . بودم از آمدن امتناع ورزیدند) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (ولى چون ھمسر محمد 
 ! وارد شدند كھ جمال ، زیبایى و نورانیت آنان قابل توصیف نیست

سومى خود را كلثم یا . سیھ دختر مزاحم ھستم من آ: دسیگرى گفت . من مادر تو حوا ھستم : یكى از آنان گفت 
من مریم دختر عمران ، مادر عیسى ھستم ، آمده ایم تا در امر : كلثوم خواھر موسى معرفى كرده و چھارمى گفت 

 . زایمان ، تو را كمك كنیم
با ذكر نامشان  بھ دنیا آمد نور جمالش فضا را روشن و منور ساخت و بر آنان) علیھا السالم (پس از آنكھ فاطمھ 

 (27).سالم كرد و درھمان لحظھ تولد بھ یگانگى خداوند، رسالت پدرش ، امامت شوھر و فرزندانش شھادت داد
 :چھ خوب سروده است شاعر

 خجال من نور بھجتھا
 

 تتوارى الشمس بالشفق
 .از خجالت درخشش نور او خورشید، ھر بامداد در پوشش شفق ، پنھان مى شود

 و حیاء من شمائلھا
 

 یتغطى الغصن بالورق
گھا گشیده و قامت خود را بدان پوشیده و و از شرم شمایل و اوصاف او شاخھ ھاى درختان ، خود را بھ زیر بر

 .پنھان مى دارند
علیھا السالم(اعمال روز تولد حضرت فاطمھ   ) 

آمده است كھ) رحمة هللا علیھ (در مفاتیح الجناح شیخ عباس قمى   : 
 واقع شده و در آن روز چند) علیھا السالم (سال پنجم یا دوم از بعثت والدت و با سعادت حضرت فاطمھ زھراء 

 . عمل مناسب است
روزه: اول   

خیرات و صدقات بر مؤ منین: دوم   . 
زیارت آن حضرت كھ چنین است: سوم   : 

یا ممتحنة امتحنك هللا الذى خلقك قبل ان یخلقك ، فوجدك لما امتحنك صابرة ، و زعمنا انا لك اولیاء و مصدقون ، و 
لك ان كنا صدقناك اال الحقتنا بتصدیقنا لھما لنبشر انفسنا بانا صابرون لكل ما اتانا بھ ابوك ، و اتى بھ وصیھ ، فانا نسئ
اسالم علیك یا بنت رسول هللا ، السالم علیك یا بنت نبى هللا:قد طھرنا بوالیتكو مستحب است در ادامھ بگوید  ... 

(( بت تو را شكیبا بر ھر گونھ بال و مصی  اى آنكھ خدایى كھ تو را خلق كرد پیش از خلقت بیازمود و در آن آزمایش 
و بردبار گردانید و ما چنین پنداریم كھ دوستان شما ھستیم و مقام بزرگى شما را تصدیق مى كنیم و بر ھر دستور و 
تعلیمات الھى كھ پدر شما و وصیش كھ درود حق بر او باد براى ما آورد صبور و مطیع خواھیم بود پس ما در 



شما ھستیم كھ ما را بھ واسطھ این تصدیق بھ رسول و وصیش خدا خواست مى كنیم ھرگاه كھ مصدق و مؤ من بھ 
 ((.بھ شما ملحق فرماید تا بھ ما مژده رسد كھ بواسطھ دوستى شما ما را از گناھان پاك سازد

را خدا بر او نھاد) علیھا السالم (نام فاطمھ   
روایت كرده اند كھ) علیھ السالم (از امام باقر العلوم   : 

) فاطمھ (پا بھ جھان نھاد خداى متعالى فرستھ اى را امر فرمود تا این نام ) علیھا السالم (زھراء زمانى كھ فاطمھ 
من شیر را بھ وسیلھ : فرمود) علیھا السالم (را بر زبان رسول مكرم جارى نماید، سپس خداوند خطاب بھ فاطمھ 

وهللا : در ادامھ مى فرمایند) علیھ السالم (امام باقر . و تو را از ناپاكى باز داشتم  (28)علم در وجود تو قطع كردم 
كھ خداوند از ھمھ (ملو ساخت و او را از ناپاكیھاى زنان در میثاق ذر خداى تبارك و تعالى این بانو را از علم م

 .پاك و پاكیزه تر قرار داد (29)( خالیق پیمان پاك گرفت
 فاطمھ حوریھ اى انسان نما

فرمود) علیھا السالم (روایت است كھ رسول خدا ) علیھ السالم (از امام صادق  : 
خدا و رسول او بھتر مى دانند : كردند  آفریده شده است ؟ عرض ) علیھا السالم (اى مردم آیا مى دانید چرا فاطمھ 

فرمود) و آلھ و سلم  صلى هللا علیھ(پیامبر  : 
 . خلقت فاطمة حوراء انسیة ال انسیة
 .((فاطمھ یك بانوى بھشتى انسانى است اما انسان نیست))

آن زمان كھ من بھ معراج رفتم جبرئیل سیبى : سپس فرمود. او از عرق جبرئیل و موھاى ریز او آفریده شده است 
ل آن سیب را بھ سینھ خود چسبانید بھ طورى كھ عرق جبرئی. از بھشت از طرف پروردگار براى من ھدیھ آورد

جبرئیل گفت. آنگاه بر من سالم كرد و من جواب دادم . سیب و عروق جبرئیل یكى شده بود خداوند این سیب را  : 
 .از بھشت براى تو ھدیھ فرستاده ، آن را بخور

ر شگفت شدمپس من آن را شكافتم ، ناگھان نور درخشانى از آن درخشید كھ من از آن د : جبرئیل گفت  . 
بانویى است كھ از : ؟ جبرئیل گفت .منصوره چھ كسى است : این نور منصوره ، فاطمھ مى باشد، گفتم ((بخور

نام او در آسمان منصور و در زمین فاطمھ است. صلب تو خارج مى گردد  .(30))) 
در منزل پدر: فصل سوم   

 من ھرگز پدر را رھا نخواھم كرد
من ازداواج كردند و بھ خانھ شوھر رفتھ بودند، فاطمھ بھ دا) علیھا السالم (ھنگامى كھ خواھران حضرت فاطمھ 

من دوست نمى دارم بھ خانھ دیگر بروم ، من ھیچ گاه از شما ! مادر: چسبیده و گفت ) كھ ھنوز زنده بود(مادرش 
 . جدا نمى شوم

بگذار وقتش . این را ھمھ مى گویند، ما نیز مى گفتیم : با لبخندى سرشار از ستایش پاسخ داد) علیھا السالم (خدیجھ 
در حالى كھ مادر ساكت بود با اصرار گفت نھ ، من ھرگز پدر را رھا نخواھم  )علیھا السالم (اما فاطمھ ! برسد

 (31).كرد ھیچ كس نمى تواند مرا از او جدا كند
 فاطمھ در محاصره اقتصادى

صلى هللا علیھ و آلھ و (سپرى شده بود كھ پیامبر ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (یكسال از عمر نازنین در دانھ پیامبر 
یامبر و اصحاب او، بھ دلیل فشارھاى روحى و شكنجھ ھاى كفار بر مسلمانان و تصمیم سران كفار بر قتل پ) سلم 

شعب ابى ((، تصمیم بر ترك مكھ گرفتھ و بھ دره اى بیرون از مكھ در محلى كھ بھ آن)صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (
او مى . رشد و نماى خود را در تنگناى شعب سپرى نمود) علیھا السالم (فاطمھ . مى گفتند، حركت كردند))طالب

. یرامون او و شبھا تا صبح از خیمھ پدر حراست مى نمودنددید كھ خویشان ابوطالب و دوستداران پدر و روزھا پ
وقتى كھ كودكان ھم سن او در ناز و نوازش و رفاه بودند، او بر روى ریگھاى داغ بیابان مكھ راه مى رفت و در 

ھنگامى كھ او را از شیر مادر گرفتند، نھ تنھا غذا مخصوصى برایش نبود، بكلھ . سختى و رنج بزرگ مى شد
عمولى ھم یافت نمى شدخوراك م . 

پایان دوران شیرخوارگى ، راه رفتن ، سخن گفتن ، و آداب ابتدایى زندگى را بھ ھمراه پدر و ) علیھا السالم (فاطمھ 
 .مادر و دیگران مسلمانان بھ مدت سھ سال دوشوارترین شرایط در شعب ابى طالب گذارند

علیھا السالم(ار رسول خدا و فاطمھ ھنوز گرد و غبار مشكالت و سختیھاى دوران شعب از رخس زایل نشده بود  ( 
خدیجھ از این بیمارى بر نخاست و فاطمھ را كھ پنج . كھ خدیجھ در سن شصت و پنج سالگى بھ سختى بیمار شد

آن سال بھ جھت فوت ابوطالب و خدیجھ سال غم و اندوه نام گرفت. سال بیش نداشت با پدر گرامیش تنھا گذاشت   . 
را از بھشت آوردند) علیھا السالم ( كفن خدیجھ  



بھ وسیلھ فاطمھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (خدیجھ ھمسر گرامى پیامبر  ( از پیامبر خواھش كرد تا ) علیھا السالم 
نیز ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیامبر . ھمان عبایى را كھ در حین نزول وحى بھ سر مى كشید كفن او قرار دھد

سالم بر تو و خدیجھ باد، خدایت ! یا رسول هللا : ى خدیجھ داد، در ھمین ھنگام جبرئیل نازل شد و گفت عبا را برا
خدیجھ ھر چھ مال داشت در راه ما داد، تو عباد خود را نگھ دار، من كفن خدیجھ را از بھشت آوردم و : مى فرماید

 (32). آن كفن رحمت و مغفرت است
در فراق مادر) علیھا السالم (فاطمھ   

افضل بانوان عرب در جود و بخشش و كرم . خدیجھ كبرى ، ملكھ عرب ، در نجابت و جاللت شھرتى بسزا داشت 
از بذل مال دریغ نكرد و با آن . پیغمبر، قویترین مددكار روزھاى سختى او بود  خدیجھ بھترین مونس و انیس . بود

بھ این جھت . قدرت مالى و شھرت مقامى كھ داشت از ھر لحاظ خود را در اختیار پیامبر و آرمانھاى او گذاشت 
بسیار او را دوست مى داشت و جبرئیل در اكثر مواقع كھ نازل مى شد بھ  )صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا 

 .خدیجھ سالم مى رساند
در سال دھم بعثت زمانى كھ ھنوز بیش از یك سال از رھایى پیغمبر و یارانش از محاصره شعب نگذشتھ بود كھ 

) علیھا السالم (در حالى كھ فاطمھ خدیجھ از دنیا رفت . خدیجھ و ابوطالب بھ فاصلھ كمى از یكدیگر از دنیا رفتند
بسیار سخت بود) علیھا السالم (پنج سالھ بود و در این سن ، تحمل درد یتیمى براى فاطمھ  . 

چون خدیجھ از دنیا رفت ، پیامبر خدا بھ ھمراھى اصحاب ، او را با احترام بسیار تشیع كرده و براى خاكسپارى بھ 
آوردند))حجون((قبرستان را ) علیھا السالم (خود بھ درون قبر رفت و خدیجھ ) هللا علیھ و آلھ و سلم صلى (پیامبر  .

 .كھ یادگار سالھاى رنج و مجاھدت او بود بھ خاك سپرد
كودك خردسالى بیش نبود او ) علیھا السالم (وقتى كھ خدیجھ از دنیا فاطمھ : مى فرماید) علیھ السالم (امام صادق 

سراغ پدر رفت و دامان پدر را گرفتھ . مود و از ھمگان سراغ مادر را مى گرفت از نبود مادر اظھار دلتنگى مى ن
صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (؟ پیامبر ))یا ابتاه اءین امى ؛ اى پدر جان ، مادرم كجاست:((، بھ دور او گشت و گفت 

طرف پروردگار جل و  نتوانست جواب او را بدھد، قدرى ساكت شد، در ھمین لحظات فرشتھ وحى نازل شد و از) 
 : عال براى فاطمھ پیام آورد كھ
 ان ربك یاءمرك ان تقراء على فاطمة السالم

سالم برسانى) علیھا السالم (پروردگارت فرمان مى دھد كھ بر فاطمھ ! اى رسول خدا  
 : و بھ او بگوئى كھ

رعون و مریم بنت عمرانان امك فى بیت من قصب كعابھ من ذھب و عمده من یاقوت احمر، بین آسیة امراة ف  ... 
او در كنار آسیھ . مادرت در كاخى از مروارید كھ اطاقھایش از طال و ستونھایش از یاقوت سرخ است جاى دارد

 . ھمسر فرعون و مریم دختر عمران دو زن از زنان برگزیده عالم میھمان نعمتھاى پروردگار است
فاطمھ كھ دریاى . ابالغ كرد) علیھا السالم (دگار را بھ فاطمھ پیغام پرور) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیامبر 

 : معرفت و دانش و بینش بود با شنیدن پیغام پروردگار آرام گرفت و گفت
 ان هللا ھو السالم و منھ السالم و الیھ السالم
 .پروردگار من خود سر منشاء و آغاز سالم است ، سالم مخصوص اوست و بھ او باز مى گردد

را بھ دامان پدر گذارد و رضایت خود را بر رضایت پروردگار اعالم كرد سپس سر .(33) 
ابوجھل را دشنام مى دھد) سالم علیھا ال(فاطمھ  . 

صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(روزى پیغمبر خدا : ابن مسعود روایت كرده كھ  نزدیك خانھ كعبھ نماز مى خواند و  ( 
كیست كھ : ابوجھل و جمعى از مشركان دیگر در كنارى نشستھ بودند ابوجھل رو بھ اطرافیان خود كرده و گفت 

ز شتران فالن قبیلھ را كھ دیروز نحر كرده اند بیاورد و ھمین كھ محمد بھ سجده رفت اكنون برخیزد و شكنبھ اى ا
 بر سرو گردن او بیفكند؟
ابوجھل و  .یكى از مشركین كھ در آنجا حضور داشت انجام این كار را بھ عھده گرفت و این كار را انجام داد

پیامبر . ھ صورت تمسخر بھ یكدیگر نگاه كردنداطرافیان او در حالى كھ نظاره گر صحنھ بودند مى خندیدند و ب
علیھا (رسانید و فاطمھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (ھمچنان در سجده بود تا آنكھ شخصى خود را بھ منزل پیامبر 

را از ماجرا با خبر كرد، فاطمھ ) السالم  ( كھ در آن زمان دختر كوچكى بود بھ سرعت خود را بھ ) علیھا السالم 
انده و آن شكنبھ را از روى پدر برداشت و سپس رو بھ ابوجھل و اطرافیان او كرده و بھ سختى آنان را مسجد رس

 (34).دشنام داد
 ام اءبیھا



 چون آیھ شریفھ
 (35)النبى اولى بالمؤ منین من انفسھم و ازواجھ امھاتھم ؛

یافتھ و بدان مفتخر شدند))ام المؤ منین((نازل شد، بر حسب این آیھ زنان رسول خدا كنیھ . 
او را در ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (نزد پدر آمد و تقاضاى افتخارى كرد، پیامبر ) علیھا السالم (حضرت زھراء 

نین ھستند تو مادر منىاگر زنان من مادر مؤ م: آغوش گرفت و نوازش كرد و فرمود  .(36) 
ام ابیھا؛ مادر ((بھ حدى بود كھ او را) علیھا السالم (بھ فاطمھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (شدت عالقھ رسول خدا 

حضرت   از پدر بزرگوارش ) علیھ السالم (امام صادق . بھ معنى مادر پدرش خطاب مى فرماد))پدر خود
روایت كرده است كھ فرمود) علیھ السالم (باقرالعلوم  : 

كانت تكنى ام ابیھا) علیھا السالم (ان فاطمة   
ام ابیھا كنیھ گرفت((بھ) لسالم علیھا ا(ھمانا فاطمھ   .))(37) 

خطاب بھ فاطمھ بھ كار مى رفتھ است) و آلھ و سلم  صلى هللا علیھ(این كنیھ مستقیما توسط شخص پیامبر   . 
ثمره شجره طیبھ نبوت و نتیجھ خلقت و حاصل عمر پیامبر ) علیھا السالم (فاطمھ  ( در ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم 

 وقتى كھ مشركین مكھ پیامبر را آزار و اذیت مى كردند و گرد و خاك و شكمبھ حیوانات. ھمھ حال غمخوار پدر بود
بر روى پیامبر مى ریختند، این فاطمھ بود كھ غبار غم از چھره پدر مى شست و با محبتھاى خود نسبت بھ پدر 

شد، یعنى دخترى كھ مثل مادر است براى پدرش))ام ابیھا((مكنى بھ كنیھ  ! 
 داستان ھجرت

و خروج از مكھ ،  در جریان ھجرت و پیش از حركت) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (مى دانیم كھ رسول اكرم 
را ماءمور كرد تا در بستر او بخوابد و بھ سفارشھایش عمل نماید و بھ ھمراه ) علیھ السالم (امیرالمؤ منین على 

از مدینھ بھ مكھ ھمراه ) علیھ السالم (زنانى كھ در ھجرت على . زنانى كھ باقى مانده بودند بھ آن جناب ملحق شوند
 :او بودند عبارت از

فاطمھ بنت اسد، فاطمھ دختر حمزه و فاطمھ دختر زبیر بن عبدالمطلب) علیھا السالم ( حضرت فاطمھ  . 
رسید، با ھشت نفر از ))ضجنان((در راه ھجرت بھ مدینھ وقتى بھ منطقھ اى بھ نام) علیھ السالم (حضرت على 

در برخى از كتب . ان كردشجاعان قریش كھ آنھا را تعقیب مى كردند برخورد نمود، بھ آنھا حملھ ور شد و متفرقش
، یكى از سوار كارانى بود كھ قریش او را بھ تعقیب حضرت ))حویرث بن نقید بن عبد قصى((سیره آمده است كھ

و یكى از بانوان ) علیھا السالم (و ھمراھانش فرستاده بود، وى بر شترى كھ حضرت زھراء ) علیھ السالم (على 
را بر زمین انداخت ، حضرت ) علیھا السالم (حملھ كرده و حضرت زھراء دیگر بھ نام فاطمھ بر آن سوار بودند، 

كھ بر اثر صدمات روحى وارد شده پیش از ھجرت ، بھ ویژه پس از رحلت مادر بزرگوارش بسیار ضعیف گشتھ 
 ((.بود، از این ضربھ صدمھ دید

ھ در این توقف ، عده اى دیگر ماندند ك))ضجنان((و ھمراھان او، یك شبانھ روز در) علیھ السالم (حضرت على 
كنیز حضرت رسول ))ام ایمن((از مسلمانان از جملھ ( در آن شب ، . بھ آنھا ملحق شدند) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم 

در پیشگاه پروردگار نماز بھ جاى آورده و تا صبح مشغول راز و نیاز و ذكر و دعا با خالق كردگار شده و پس از 
این گروه از مھاجرین ، منزل بھ منزل ھمین مراسم . عت ، حركت خود را آغاز نمودندبرپایى نماز صبح بھ جما

پیش از رسیدن آنان بھ مدینھ آیھ. عبادت و راز و نیاز و نماز جماعت را انجام مى دادند تا اینكھ وارد مدینھ شدند  : 
االرض ربنا ما خلقت ھذا باطال الذین یذكرون هللا قیاما و قعودا و على جنوبھم و یتفكرون فى خلق السوات و 

 (38)فاستجاب لھم ربھم انى ال اضیع عمل عامل منكم من ذكر او انثى  ...سبحانك فقنا غذاب النار
علیھا (و زن حضرت فاطمھ ) علیھ السالم (در شاءن آنان نازل شد كھ مراد از مرد در آیھ شریفھ حضرت على 

مى باشد) السالم  (39). 
 فاطمھ غمخوار پدر

در سال دھم بعثت ابوطالب و خدیجھ ، در فاصلھ كوتاھى یكى پس از دیگرى از دنیا رفتند، این دو حادثھ ناگوار بھ 
صلى هللا (دشمنان رسالت پیامبر  .نامید))سال غم و اندوه((قدرى در روح بزرگ پیغمبر تاءثیر كرد كھ آن سال را

وقتى كھ مشاھده كردند مدافع او، یعنى ابوطالب از دنیا رفتھ است ، شروع بھ آزار و اذیت او ) علیھ و آلھ و سلم 
 .پرداختند

را در كوچھ مالقات كرد، مقدارى خاكروبھ و ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (روزى یكى از مشركین مكھ پیامبر 
چیزى نگفت و با ھمین حال وارد ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (و صورت آن جناب پاشید، پیامبر  آشغال بر سر

بھ استقبال پدر شتافت ، آب آورد و با چشم گریان سر و صورت پدر را شست ) علیھا السالم (فاطمھ . خانھ شد



ش كھ خدا پدرت را از شر دشمنان گریھ نكن ، مطمئن با! دخترم : فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیامبر 
 (40).محفوظ مى دارد و پیروز مى گرداند

ازدواج: فصل چھارم   
 جمال دل آراى فاطمھ
 :انس بن مالك مى گوید

مانند شب چھارده بود یا مانند خورشیدى كھ ابر گردا گرد او را گرفتھ باشد و از ابر بیرون ) علیھا السالم (فاطمھ 
سفید چھره اى كھ ، سفیدى وى آمیختھ با سرخى بود، با موئى بسیار سیاه و شبیھ ترین مردم بھ رسول خدا . آید

علیھ و آلھ و سلم صلى هللا(  ) 
 :مادر انس فاطمھ را اینگونھ توصیف مى كند

ھمچون ماه شب چھارده بود، ھمچون خورشیدى كھ پشت ابر بھ زیبایى نور افشانى مى كند، ) علیھا السالم (فاطمھ 
م دلنشین و فاطمھ سپید رو و وجیھ ، ھمواره تبس. یا ھمچون لحظھ اى كھ ماه با تمام شكوه از پشت ابر بیرون مى آید

نمكین بر لب داشت و ھنگام تبسم دندانھاى سپید و مرتب و زیبایش بسان دانھ ھاى مروارید كھ در رشتھ اى ردیف 
 . شده باشند نمایان مى گشت

او را ھمچون خود ندانید، فاطمھ حوریھ اى است در لباس : در این باره فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیامبر 
گل است) علیھا السالم (فاطمھ زھراء . ر زمان مشتاق بھشت مى شوم او را مى بوسم من ھ. انسان   .(41) 

علیھ (در جریان خواستگارى حسن مثنى فرزند امام حسن ) علیھ السالم (امام حسین : ین نقل كرده اند كھ ھمچن
علیھ السالم(از دختر امام حسین ) السالم   ) ( من فاطمھ را براى تو اختیار مى : ، در جواب فرمود)فاطمھ یا سكینھ 

او . دارد) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (دختر رسول خدا ) علیھا السالم (كنم ، زیرا شباھت بیشترى بھ مادرم فاطمھ 
 (42). در دیانت تمام شب را بیدار بوده و روز را روزه مى گیرد و شكل و جمال شبیھ حورالعین است

علیھا السالم(خواستگاران فاطمھ   ) 
(( كھ ھر دو از ثروتمندان بزرگ بودند، بھ عزم خواستگارى نزد ))عثمان بن عفان((و))عبدالرحمن بن عوف

) علیھا السالم (اگر فاطمھ ! دااى رسول خ: عبد الرحمن عرض كرد. آمدند) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا 
را بھ ھمسرى من در آورى حاضرم یك صد شتر سیاه با چشمانى آبى و بارھایى از پارچھ ھاى كتان اعالى 
 ! مصرى بھ ھمراه ده ھزار دینار پول مھریھ اش كنم

اسالم دارم ،  قدمى و سابقھ بیشتر در  با توجھ بھ امتیازى كھ من بر عبدالرحمن از جھت پیش : عثمان عرض كرد
 . حاضرم ھمین مھریھ را بپردازم

از سخن آنان سخت خشمناك شد و براى آنكھ بھ آنھا بفھماند من بھ مال ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیغمبر اسالم 
داستان خرید و فروش و مبادلھ ثروت نیست ، بلكھ ) علیھا السالم (شما عالقھ اى ندارم و داستان ازدواج فاطمھ 

تو خیال مى كنى من بنده : است خدایى ، مشتى سنگ ریزه برداشتھ و بھ طرف عبدالرحمن پاشید و فرمود امرى
پول و ثروتم ، كھ بوسیلھ ثروت خود بر من فخر و مباھات مى كنى و مى خواھى بوسیلھ پول ازدواج را بر من 
 تحمیل كنى ؟

ا وقتى پیشدر نقل ابن شھر آشوب بھ دنبال آن آمده كھ آن سنگریزه ھا ر عبدالرحمن ریخت بھ صورت مرجان و   
پیامبر بدین وسیلھ بھ او فھماند كھ . جواھرات قیمتى در آمد، كھ ھر یك از آنھا بھ اندازه قیمت تمام ثروت او بود

 (43).احتیاجى بھ این پولھا ندارند
علیھا السالم(ھمتاى فاطمھ ) علیھ السالم (على   ) 

روایت مى كند) علیھ السالم (از پدران بزرگوارش ، از امیرالمؤ منین على ) علیھ السالم (امام رضا  : 
عده اى از بزرگان قریش مرا در مورد فاطمھ ! اى على : بھ من فرمود)  علیھ و آلھ و سلم صلى هللا(پیامبر اكرم 

ما فاطمھ را از تو خواستگارى كردیم و موافقت ننمودى و او را بھ على : سرزنش كرده و گفتند) علیھا السالم (
( دادى) علیھ السالم   . 

او را بھ ھمسرى على در نیاوردم ، بلكھ خداوند با ازدواج  بھ خدا سوگند، من بھ نظر شخصى خودم: بھ آنان گفتم 
)شما مخالفت و با ازدواج على  صلى هللا (اى محمد : جبرائیل بر من نازل شده و گفت . موافقت فرمود) علیھ السالم 

ت فاطمھ را نمى آفریدم براى دختر) علیھ السالم (اگر على : ھمانا خداوند عزوجل مى فرماید)! علیھ و آلھ و سلم 
 (44).ھمتا و ھمسرى در روى زمین وجود نداشت ، از آدم گرفتھ تا پایین تر از او

اج دو نورازدو  
) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا : نقل كرده كھ فرمود) علیھ السالم (خوارزمى بھ سند خود از امام حسین 

و با ھر زبان بھ زبانى  (45)در خانھ ام سلمھ بود كھ فرشتھ اى بابیست سر كھ ھر سرى ھزاران زبان داشت 



پیامبر . كف دست او از گسترده ھفت آسمان و زمین پھناورتر بود. مستقل خدا را تسبیح و تقدیس مى كرد، فرود آمد
تا كنون با این شكل بر من فرود نیامده اى ! جبرئیل : پرسید. پنداشت كھ جبرئیل است ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (

خدا مرا بھ سوى شما فرستاد تا پیام دھم كھ نور را بھ نور )). صرصائیلم((من جبرئیل نیستم ، من: ؟ عرض كرد
 . تزویج فرمایى

؟ چھ كسى را بھ چھ كسى: فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیامبر   
دخترت فاطمھ را بھ على بن ابى طالب: عرض كرد  . 

ھیچ معبود بھ حقى جز :((دید كھ در میان دو شانھ صرصائیل نوشتھ شده است ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیامبر 
صلى هللا علیھ و آلھ (پیامبر )). خدا نیست ، محمد رسول خدا و على بن ابى طالب بھ پا دارند حجت خداوندى است

پرسید) سلم و  دوازده ھزار : از چھ زمانى این كلمات میان دو شانھ ات نوشتھ است ؟ عرض كرد! صرصائیل  :
 (46)((.سال پیش از آنكھ خدا دنیا را بیافریند
 مراسم خواستگارى

را از پیامبر خواستگارى كردند، ) علیھا السالم (ابوبكر و عمر و چند تن از ثروتمندان بزرگ ، حضرت فاطمھ 
ھنوز كوچك ) الم علیھا الس(فاطمھ : بھ ھمھ آنھا جواب رد داد و فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (ولى پیامبر 

) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (اصحاب رسول خدا . است و تعیین ھمسر او با خداست ، من نیز منتظر فرمان خدایم 
یعنى نور را بانور. احساس كرده بودند كھ پیغمبر میل دارند فاطمھ را بھ على كابین ببندد . 

شستھ بودند و با ھم در مورد خواستگارى از یك روز ابوبكر، عمر، سعدبن معاذ و گروھى دیگر در مسجد ن
علت خواستگارى نكردن حضرت على از حضرت : صحبت مى كردند و مى گفتند) علیھا السالم (حضرت فاطمھ 

سپس با ھم بھ سراغ على رفتھ و حضرت را در نخلستان یكى از انصار كھ با شتر . فاطمھ تھدیستى او مى باشد
مى كرد پیدا كردند آبكشى ، درختان خرما را آبیارى . 

صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (تو در تمام كماالت بر سایرین برترى دارى و از عالقھ رسول خدا ! یا على : بھ او گفتند
رفتند ولى پیامبر دست ) علیھا السالم (بھ خودت آگاھى ، اشراف و بزرگان قریش براى خواستگارى از فاطمھ ) 

شخص دیگرى قابلیت این . كھ خدا و رسول ، فاطمھ را براى تو قرار داده اند رد سینھ آنھا زد، گمان مى كنیم
 .افتخار را ندارد

احساسات و خواستھ ھاى درونى مرا تحریك نمودى ، بھ خدا سوگند من نیز ! اى ابابكر: فرمود) علیھ السالم (على 
تو مى دانى كھ اموال دنیا در ! على  یا: خواستگار فاطمھ ام ، ولى از مال دنیا چیزى ندارم ، ابوبكر عرض كرد

 .نظر خدا و رسول او ارزشى ندارد
بھ منزل آمد، بدنش را . را تكان داد و عشق درونى او را شعلھ ور ساخت ) علیھ السالم (پیشنھاد ابوبكر روح على 

شتافت) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (شستشو داد و عباى تمیزى بر تن كرد و بھ خدمت رسول خدا   . 
. در را باز كن : پیغمبر بھ ام سلمھ فرمود. در زد) علیھ السالم (على . پیامبر در منزل ام سلمھ تشریف داشت 

 .كوبنده در شخصى است كھ خدا و رسولش او را دوست دارند و او ھم خدا و رسولش را دوست دارد
. از خجالت شرش را بھ زیر انداخت وارد منزل شد، سالم كرد و در حضور پیامبر نشست و ) علیھ السالم (على 

صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(پیامبر  گویا براى حاجتى نزد من آمده اى كھ از ! یا على : سكوت را شكت و فرمود ( 
پدر و مادرم فداى تو باد، من در خانھ شما بزرگ شدم و ! یا رسول هللا : اظھار آن خجالت مى كشى ؟ عرض كرد

اكنون موقع آن شده كھ براى ! یا رسول هللا . گشتم و بھ بركت وجود شما ھدایت شدم از الطاف شما برخوردار 
را بھ عقد من در آورى سعادت ) علیھا السالم (خودم ھمسرى انتخاب كنم ، اگر صالح مى دانید كھ دخترت فاطمھ 

 . بزرگى نصیب من شده است
پیشنھادى بود، صورتش از سرور و شادمانى بر  كھ در انتظار چنین) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا 

نزد فاطمھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیامبر . صبر كن تا از فاطمھ اجازه بگیرم : افروختھ شد و فرمود علیھا )
على را بھ خوبى مى شناسى ، براى خواستگارى تو آمده است ، آیا اجازه مى ! دخترم : رفت و فرمود) السالم 

از خجالت سكوت ) علیھا السالم (فاطمھ . بھ عقدش در آورم ؟ خدا از آسمان اجازه عقد فرموده است دھى تو را 
سكوت او را عالمت رضایت دانست و بھ نزد على ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیامبر  (47). كرد و چیزى نگفت

براى عروسى چیزى دارى ؟! یا على : آمد و با لبى خندان فرمود) علیھ السالم ( (48) 
در بھشت) علیھا السالم (مراسم عقد فاطمھ   

و حضرت فاطمھ ) علیھ السالم (قبل از عقد على : خورزمى در مناقب مى نویسد ( در زمین ، جبرئیل ) علیھا السالم 
خداوند، تو را از میان ھمھ بندگان بھ رسالت خود مبعوث گردانید و براى تو : عرض كردخدمت پیامبر رسید و 

)وزیر و دامادى اختیار فرمود  صلى هللا علیھ و آلھ و (پیغمبر . دخترت فاطمھ را بھ عقد او در آورد) اراده كرده 



على بن ابیطالب است نامش. پسر عم تو در نسب و برادر تو در دنیا: پرسید او كیست ؟ عرض كرد) سلم   . 
بھشت را زینت كنند، درختان آن میوه آورند و : خداوند امر فرمود! یا رسول هللا : سپس جبرئیل عرض كرد

حوریان بھشتى جمال خود را بھ زیورھا آرایش نمایند مالئكھ در حوالى بیت المعمور جمع شدند و منبرى از نور 
عرض اسماء((كھ آدم در روز بر من چنین وحى : آنگاه جبرئیل گفت . بر آن باال رفت نصب نمودند (49)((

من عقد )). را بھ على بن ابیطالب و تو نیز براى مالئكھ عقد نكاح را بخوانمن عقد بستم كنیزك خود فاطمھ :((شد
 . نكاح را بر فراز منبر نور خواندم و مالئكھ را شاھد این ازدواج گرفتم
او با حركتى میوه ھایش را ریخت و  .پس از اتمام عقد، بھ درخت طوبى امر شد كھ میوه خود را بر مالئكھ نثار كند

اینك ماءمور شدم كھ بھ ) جبرئیل (من . عین از آن جمع نموده و از این نصیب بھ خود افتخار كردندمالئكھ و حورال
 (50)تو ابالغ كنم تا در زمین نیز عقد ازدواج میان آن دور را منعقد گرانى 
 خداوند ولى عقد فاطمھ در آسمان

عثمان بن ((و))عبد الرحمن بن عوف زھرى((در جریان خواستگارى: از انس بن مالك روایت شده است كھ است 
اقھ سیاه چشم كبود با ده ھزار دینار مھریھ او قرار پیشنھاد كردند كھ صد ن) علیھا السالم (از حضرت فاطمھ ))عفان

بھ : اى احمد، خداوند متعال بھ تو سالم رسانده و مى فرماید: در ھمان لحظھ ، جبرئیل نازل شد و گفت . مى دھند
برو، زیرا مثل او مثال كعبھ است كھ ھمگى بھ سوى آن مى روند، اما آن بھ   سوى على حركت كن و بھ نزدش 

خداوند بھ من دستور داده تا بھ رضوان بھشت دستور دھم چھار طرف بھشت را آذین بندد و . نمى رودسوى كسى 
دستور دھم تا جایى كھ مى توانند خود را بھ زر و زیور بیارایند و بھ ))سدرة المنتھى((و))طوبى((بھ درخت

بھ یكى از فرشتگان بھ . یستندحورالعین امر كنم تا خود را زینت دھند و زیر درخت طوبى و سدرة المنتھى با
دستور داد كھ بر ساق عرش حاضر شود))راحیل((نام . 

ھنگامى كھ ھمھ فرشتگان حاضر شدند، بھ من امر فرمود منبرى از نور بر افرازم و بھ راحیل دستور داد بر باالى 
)منبر رود و خطبھ ازدواج را ایراد كند و فاطمھ  مھریھ آن . در آورد) السالم علیھ (را بھ عقد على ) علیھا السالم 

من و میكائیل شھود، و . حضرت را خمس اموال دنیا قرار داد كھ تا روز قیامت متعلق بھ او و فرزندانش باشد
بھ درخت طوبى و سدرة المنتھى دستور داد كھ تمام عطرھا و زیورھاى خود را بر سر آنان . خداوند ولى عقد بود

در آورى ) علیھ السالم (را بھ عقد على ) علیھا السالم (كھ در روى زمین فاطمھ  بیفشانند و بھ تو نیز امر فرموده
(51) 

مرج البحرین یلتقیان((مصداق آیھ) علیھا السالم (ھراء حضرت ز )) 
 : كلیھ مفسرین ، محدثین و مورخین فریقین در اسالم در شاءن نزول آیھ

یخرج منھما اللؤ لؤ و المرجان # فباى آال ربكما تكذبان # بینھما برزخ ال یبغیان # مرج البحرین یلتقیان  (52) 
علیھ (و حضرت على ) علیھا السالم (گفتھ اند كھ درباره تالقى بحر نبوت و والیت ، تعین ازدواج حضرت زھراء 

ستنازل شده ا ( السالم  . 
روایت كرده اند كھ) علیھ السالم (از امام صادق   : 

این . تالقى دریاى نبوت و والیت بھ واسطھ بحر عصمت و طھارت است ))مرج البحرین یلتقیان((مراد از آیھ
 .دریاى عمیق ، متوازى السطح بوده و برزخ آنھا شخصیت رسول هللا است كھ زودتر از جھان رحلت مى فرماید

امام حسن و ))مرجان((و))لؤ لؤ((یت باران رحمت در زمین عصمت و طھارت مى بارد و مراد ازاز آسمان وال
این دو دریاى عمیق ھیچ یك بر . ھستند كھ از آن مھد عصمت و طھارت بھ وجود مى آیند) علیھ السالم (امام حسین 

 .دیگرى طغیان نمى كنند
شخصا در شب زفاف بین این دریاى نبود و ) و سلم  صلى هللا علیھ و آلھ(بر اساس ھمین حقیقت ، رسول خدا 

علیھا السالم (والیت نشست و دست فاطمھ  گذاشت و واسطھ تالقى این ) علیھ السالم (را گرفت و در دست على  (
 (53).دو دریاى عمیق مواج ھدایت و ارشاد شد
 ازدواج آسمانى

خواستگارى ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (را از رسول خدا ) علیھا السالم (فاطمھ ) علیھ السالم (وقتى كھ على 
عرض ) علیھ السالم (آیا براى این امر چیزى دارى ؟ على : د و فرمودكرد، پیامبر مسرور و شادمان شد، تبسم نمو

من چیزى را از شما پنھان نمى كنم ، تمام دارائیم یك شمشیر، یك زره و ! پدر و مادرم فداى شما یا رسول هللا : كرد
است و جز اینھا چیزى ندارم) یا اسب (یك شتر آبكش   .(54) 

شمشیر براى تو الزم است ، زیرا تو مرد جنگ ھستى و با آن در : فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا 
شتر نیز از لوازم زندگى است كھ باید با آن آبكشى نمایى و براى اھل و عیال خود كسب . كنى راه خدا جھاد مى 

مى پذیرم) علیھا السالم (روزى كنى و در مسافرتھا براى باربرى استفاده اش كنى ، زره را بھ عنوان مھر زھراء   



. 
پدر و مادرم فداى شما ! یا رسول هللا بلى : آیا مى خواھى تو را بشارتى بدھم ؟ عرض كرد! یا على : سپس فرمود

تو را بشارت باد كھ خداى تعالى فاطمھ را در آسمان بھ تو تزویج نمود پیش از آنكھ من او را در زمین : فرمود. باد
 (55). بھ تو تزویج كنم

علیھا السالم(زمین ، مھر فاطمھ   ) 
روایت مى كند كھ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (ابن عباس از رسول خدا   : 

آورد و زمین را مھریھ او  خداوند فاطمھ را بھ ازدواج تو در! اى على : فرمود) علیھ السالم (آن حضرت بھ على 
 (56). قرار داد، پس ھر كس بر روى زمین راه برود و با تو دشمن باشد راه رفتن او بر روى زمین حرام است

شفاعت از گناھكاران) علیھا السالم (مھریھ فاطمھ   
مى گوید))اخبار الدول و آثار االول((احمدبن یوسف دمشقى در : 

صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(زمانى كھ حضرت رسول اكرم : در خبر وارد شده  را بھ عقد ) علیھا السالم (فاطمھ  ( 
عرض كرد) علیھا السالم (فاطمھ : در آورد، مالى اندك را بھ عنوان صداق تعیین فرمود) الم علیھ الس(على  اى  .
دختران مردم نیز شوھر كرده و مقدار كمى بھ عنوان صداق برایشان تعیین مى گردد، پس فرق بین من ! رسول خدا

ردانى و از خداى تعالى بخواھى كھ برگ) علیھ السالم (و آنان چیست ؟ از شما مى خواھم كھ مھریھ مرا بھ على 
پس جبرئیل در حالى كھ با وى كاغذ كوچكى از حریر بود نازل شد . مھریھ مرا شفاعت گناھان امت تو قرار دھد

 .كھ در آن نوشتھ شده بود
 .((خدا تعالى مھریھ فاطمھ را شفاعت گناھكاران از امت پدرش قرار داد))

ت كھ وقتى بھ حال احتضار قرار گرفتند، وصیت فرمودند كھ آن كاغذ در تاریخ زندگانى حضرت زھراء آمده اس
بھ ھنگامى كھ در قیامت : بھ وصیتشان كھ عمل شد فرمودند. كوچك را روى سینھ شان ، در زیر كفن قرار دھند

 ((برانگیختھ شدم این كاغذ را بھ دست مى گیرم و از گناھكاران امت پدرم شفاعت مى كنم
از پدر بزرگوارش رسول ) علیھا السالم (فاطمھ زھراء : نقل مى كند كھ ))زھة المجالسن((ھمچنین صفورى در

اكرم درخواست نمود تا صداق وى را شفاعت براى امت او قرار دھد و این بانوى بزرگوار زمانى كھ بر صراط 
 (57).مى آیند صداق خویشتن را طلب كنند
 پاورقي
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علیھا السالم(مھر حضرت زھراء   ) 
داشت  یا چھارصد و ھشتاد یا پانصد درھم ارزش یك زره كھ بھ مبلغ چھارصد  - 1  .(58) 
 . یك دست لباس كتان یمنى - 2
وست گوسفند دباغى نشدهیك پ - 3  . 

در آسمان) علیھا السالم (مھریھ فاطمھ   
ما مھریھ فاطمھ : عرض كرد) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (شخصى بھ پیغمبر  ( را در زمین دانستیم ) علیھا السالم 

بر فرموداما مھریھ او در آسمان چقدر بوده ؟ پیام) بود) علیھ السالم (مھریھ حضرت ھمان زره على (چقدر است  : 
اصرار كرد و پیغمبر بھ او فرمود  از آنچھ بھ كارت مى آید بپرس و آنچھ را بھ كارت نیاید واگذار؟ آن شخص  : 

(( زمین تعیین شده ، ھر كسى در آن قسمت از روى بغض و عداوت نسبت ) 5/1))(خمس((مھریھ فاطمھ در آسمان
روز قیامت بر او حرام استو فرزندان او، راه برود تا ) علیھا السالم (بھ فاطمھ   . 

روایت شده كھ فرود) علیھ السالم (در حدیث دیگرى در مناقب از امام باقر  مھریھ حضرت در آسمان پنج یك  :
دنیا و ثلث بھشت و چھار رود از رودھاى دنیا، فرات ، نیل ، نھروان و بلخ مقرر شده است) 5/1(  .(59) 

علیھا السالم(مدت عقد و عروسى حضرت فاطمھ زھراء   ) 



در این مدت على و فاطمھ . بعضى از مورخین ، فاصلھ بین عقد و زفاف را یك ماه و گروھى یك سال نقل كرده اند
یك روز زوجات پیامبر . از روى شرم نام ھمدیگر را بر زبان جارى نمى كردند، تا یك ماه گذشت ) علیھا السالم (

تاءخیر مى كنى ؟ اگر شرم ) علیھا السالم (چرا در زفاف فاطمھ : رفتھ و گفتھ ) علیھ السالم (نزد حضرت على 
)دارى اجازه ده ما با پیغمبر  در این مورد صحبت كنیم و اجازه عروسى را بگیریم) لى هللا علیھ و آلھ و سلم ص  . 

چون ھمھ در حضور پیغمبر جمع شدند، اول . رخصت داد كھ ایشان با رسول خدا صحبت كنند) علیھ السالم (على 
مسرور مى شد و )  علیھا السالم(اگر خدیجھ زنده بود خاطرش بھ زفاف فاطمھ ! یا رسول هللا : ام سلمھ عرض كرد

على خواستار ھمسرش است و ما ھمھ در . ھم بھ دیدار شوھرش روشن مى گشت ) علیھا السالم (چشم فاطمھ 
حلقھ زد   نام خدیجھ را شنید اشك در چشمش ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (چون پیامبر . انتظار این شادمانى ھستیم 

ود كھ مرا تصدیق كرد آن ھنگام كھ ھمھ مرا تكذیب مى كردند، او با مانند خدیجھ كجاست ؟ او بانویى ب: و فرمود
خداوند بھ او بشارت داد كھ در بھشت قصرى از زمرد كھ در آن از ھمھ بالیا . مالش مرا در دین حق یارى كرد

 . مصون است خواھد داشت
صلى هللا علیھ و (پیامبر . گرددنام خدیجھ را بھ نیكویى نبردیم كھ باعث ناراحتى شما : زوجات پیامبر عرض كردند

پیامبر . چرا على خود تقاضاى ھمسرش را نكرد؟ گفتند حیاء مانع در خواست او شده است : فرمود) آلھ و سلم 
( اطاق ام سلمھ (دستور داد یكى از اطاقھا ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم  را تمیز و زینت كنند و ام سلمھ را ماءمور  (

فاطمھ  كارھاى عروسى و زفاف ( علیھا السالم(كرد و سرانجام عروسى حضرت زھراء ) علیھا السالم  واقع  ( 
 . گشت

علیھا السالم(در عقد فاطمھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (خطبھ پیامبر   ) 
مورد پرستش و در سلطنت و پادشاھیش   سپاس خداى را كھ بھ نعمتش مورد سپاس و ستایش است و بھ قدرتش 

در   آنكھ از عذابش ھمگى ترسان ، فرمانش . بردار و بھ آنچھ نزد اوست مورد رغبت و میل ھمگان مطاع و فرمان
آفریدگان را بھ قدرتش آفرید و بھ احكام و فرامین خود آنان را متمایز ساخت و . آسمان و زمین نافذ و روان است 

شان داشتگرامی))محمد((بھ دین خود ایشان را عزت بخشید و بھ وسیلھ پیغمبر خود  . 
بھ راستى كھ خداى تعالى پیوند از طریق زناشویى را نسبى جدید و بھ صورت امرى فرض قرار داد و ھمگان را 
 :بدان ملزم ساخت و این گونھ فرمود
 (60)((اوست كھ از آب بشرى آفرید و آن را نژاد و پیوندى قرار داد و پروردگار تو قدرتمند است))
براى ھر حكمى مقدرى و براى  .پس فرمان خدا بھ حكم او جریان یابد و حكمش بھ آنچھ مقدر فرموده جارى شود

ھر چھ را خدا خواھد محو و ھر چھ را خدا خواھد ثبت مى كند و . و براى ھر مدتى مكتوبى است ھر مقدرى مدتى 
)اصل ھمھ كتابھا نزد اوست ، بارى من شما را گواه مى گیرم كھ فاطمھ  را در برابر چھار صد ) علیھا السالم 

در آوردم اگر او راضى باشد) علیھ السالم (مثقال نقره بھ عقد ازدواج على  .(61) 
علیھا السالم(خطبھ عقد حضرت زھراء   ) 

بھ ھمراه على ) آلھ و سلم  صلى هللا علیھ و(پس از مراسم خواستگارى ، پیغمبر  ( بھ مسجد رفتھ و بھ ) علیھ السالم 
ھنگامى كھ مردم جمع شدند، حضرت بر باالى منبر رفت و . مھاجر و انصار را در مسجد جمع كن : بالل فرمودند

ھ آگاه باشید كھ جبرئیل بر من نازل شد و از جانب خدا پیام آورد ك! اى مردم : پس از حمد و ثناى الھى فرمود
در عالم باال و در حضور فرشتگان برگزار شده و دستور داده كھ ) علیھا السالم (مراسم عقد ازدواج على و فاطمھ 

حضرت نشست و بھ على فرمود  سپس . در زمین نیز آن مراسم را انجام دھم و شما را بھ آن گواه گیرم  برخیز و  :
 . خطبھ عقد را بخوان

خدا را بر نعمتھایش سپاس مى گویم و شھادت مى دھم كھ بھ غیر از او : مودبرخاست و فر) علیھ السالم (على 
صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(درود بر محمد . خدایى نیست ، شھادتى كھ مورد پسند و رضایت او واقع شود  ) ،

اى . ده است خدا ازدواج را براى ما پسندیده و بدان امر نمو! اى مردم . درودى كھ مقام و درجھ اش را باال برد
رسول خدا، فاطمھ را بھ عقد من در آورد و زره ام را از بابت مھر قبول كرد، از آن حضرت بپرسید و ! مردم 

 .گواه باشید
یا رسول هللا: عرض كردند) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (مسلمانان بھ پیغمبر  فاطمھ را با على كابین بستھ اى ؟  ! 

تمام حضار دست بھ دعا برداشتھ و گفتند  س آرى ، پ: رسول خدا پاسخ دادند خدا این ازدواج را بر شما مبارك  :
 (62).گرداند و در میان شما دوستى و محبت افكند
 تزیین اطاق عروسى
(( اطاق عروسى ) علیھ السالم (داد و حضرت على ) علیھ السالم (یكى از منازل خود را بھ على ))حارثة بن نعمان

بھتر است بدانیم كھ اطاق عروس و داماد چگونھ تزئین شده بود. را تزئین كرد !! 



اطاق پھن كرد و چوبى در داخل اطاق نصب فرمود كھ بر آن مشك و كوزه آرى موالى متقیان مقدارى شن در كف 
چوب بزرگى را نیز از این دیوار بھ آن دیوار بھ عنوان پرده آویزان نمود، و آنگاه پوست . را آویزان فرمودند

ھ على گوسفند را بر روى شن كف اطاق پھن نمود و بالشى از برگ خرما روى آن نھاد، این تمام چیزھایى بود ك
از متاع دنیا و زخارف آن در تزئین اطاق عروسى بھره برده بود) علیھ السالم ( .(63) 

علیھا السالم(در شب عروسى حضرت فاطمھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (اى پیامبر دع  ) 
شدند، رسول گرامى اسالم ، على را فرا ) علیھ السالم (وارد خانھ على ) علیھا السالم (وقتى كھ حضرت فاطمھ 

را گرفت و در دست ) السالم علیھا (خواندند و بھ فاطمھ زھراء فرمان دادند تا پیش او بنشیند، آنگاه دست فاطمھ 
این فاطمھ امانت من است ! اى على . خدا دختر رسولش را بر تو مبارك فرماید: نھاد و فرمود) علیھ السالم (على 

این فاطمھ ! اى على . نزد تو ( بھترین ھمسرى است كھ تو مى توانستى انتخاب كنى و اى فاطمھ) علیھا السالم   ! 
رین شوھرى است كھ امكان داشت نصیب تو گرددبرت) علیھ السالم (این على  . 

این دو، محبوب ! نیكیھاى خود را براى آن دو و در دو فرزندشان قرار بده پروردگارا! پروردگارا: سپس فرمود
آن دو را دوست بدار و من اینان را بھ تو مى سپارم و فرزندان آنان را نیز از ! خدایا. ترین مخلوق نزد من ھستند

انده شده در پناه تو قرار مى دھدشر شیطان ر .(64) 
علیھا السالم(عھده دار شب زفاف فاطمھ  (65)اءسماء بنت عمیس   ) 

آیا گریھ مى كنى : شان گفت اسماء بنت عمیس بھ ای. خدیجھ كبرى در بستر مرگ بود و آه مى كشید و گریھ مى كرد
 و حال آنكھ تو سیده زنان ھستى و ھمسر رسول خدایى ، و كسى ھستى كھ پیامبر بھ وى بھشت را بشارت داده است
. 

گریھ من براى آن است كھ فاطمھ ام كوچك است و من از دنیا مى روم و شب عروسى او را نمى : خدیجھ فرمود
از آن مى . ارد تا زنى ھمراھیش كند و وظایف وى را بھ او گوشزد نمایدبینم ، ھمان شبى كھ ھر دخترى نیاز د

این امر بھ : اسماء گفت . باشد  ترسم و اندوھگینم كھ در آن شب زنى نباشد تا فاطمھ را ھمراھى كرده و ھمدمش
علیھا السالم(راء عھده من ، با خدا پیمان مى بندم كھ اگر تا آن وقت زنده ماندم وظیفھ شما را در برابر فاطمھ زھ  ) 

 (66). انجام دھم
 یاد قبر قیامت در شب عروسى

بسیارى . ى شروع یك زندگى تازه براى ھر زن و مردى شیرین و خاطره انگیز است شب ازدواج و آغاز لحظھ ھا
این لحظھ ھاى شیرین را بھ انواع گناه آلوده مى كنند، اما ببینیم كاملترین زن ، الگوى بانوان جھان حضرت فاطمھ 

شروع مى نماید؟ در شب عروسى چھ حاالتى دارد؟ و زندگى مشترك خود با ھمسرش را چگونھ) علیھا السالم (  
چرا ناراحتى ! در شب عروسى ، ھمسر گرامیش فاطمھ را نگران و گریان دید، پرسید، فاطمھ ) علیھ السالم (على 

 ؟
بھ یاد پایان عمر و قبر خویش افتادم كھ امروز از خانھ . پیرامون حال و رفتار خویش فكر كردم ! یا على : پاسخ داد

پس تو را بھ خدا سوگند . ى دیگر از اینجا بھ طرف قبر و قیامت خواھم رفت پدر بھ خانھ شما منتقل شدم و روز
 (67). مى دھم كھ بیا تا بھ نماز بایستیم و با ھم در این شب خدا را عبادت كنیم
 پیراھن عروسى بھ بینوایى ھدیھ مى شود

در شب ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (كھ داراى پیراھنى وصلھ دار بود، رسول خدا ) علیھا السالم (حضرت زھراء 
: سائلى بر در خانھ شد و گفت . و تھیھ فرمود، پیراھن تازه اى را براى ا)علیھا السالم (عروسى و زفاف فاطمھ 

حضرت خواست پیراھن وصلھ دار خود را بھ او دھد، بھ یاد این . من از خاندان نبوت پیراھن كھنھ اى مى خواھم 
 :آیھ شریفھ افتاد كھ خداوند متعال مى فرماید
 (68)لن تنالو البر حتى تنفقوا مما تحبون 

بنابراین پیراھن نو خود را )). ھرگز بھ مقام نیكوكاران نخواھید رسید تا اینكھ از آنچھ كھ دوست دارید، انفاق كنید
 .بھ او داد

اى : جبرائیل بھمراه ھدیھ اى از لباسھاى بھشتى كھ از سندس سبز بود نازل شده و گفت . ھنگام زفاف كھ فرا رسید
مى خواھم . سالم كنم ) علیھا السالم (ھمانا خداوند بھ تو سالم مى رساند و بھ من دستور داده كھ بر فاطمھ ! محمد

 . این لباس را بھ او بدھم
. ابالغ نمود و پیراھنى را كھ جبرئیل آورده بود بر او پوشانید) علیھا السالم (بھ فاطمھ حضرت سالم خداوند را 

صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(پیامبر خدا  عباى خود را نیز بر او پیچاند و جبرئیل او را با بالھاى خود در بر گرفت  ( 
با چراغى كھ بھ ھمراه داشت  -) ا السالم علیھ(ھنگامى كھ حضرت فاطمھ . تا نور آن پیراھن چشمان را خیره نكند

در بین زنان كافر كھ ھر یك شمعى بھ ھمراه خود داشتند نشست ، جبرائیل بال خود را بھ یك سوزد و عبا را  -



برداشت ، انوارى از او تابید كھ مشرق و مغرب را روشن ساخت ، با تابش نور بر دیدگان زنان كافر، كفر از 
ه و ھمگى شھادتین گفتنددلھاى آنان بر طرف شد .(69) 

 !خداوند تو را از لغزشھاى دنیا و آخرت نگھ دارد
كاسھ اى طلبید و ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (، رسول خدا )علیھ السالم (و على ) علیھا السالم (ھ شب زفاف فاطم

ھنگامى كھ خورشید غروب كرد، بھ ام سلمھ . این متعلق بھ فاطمھ و ھمسرش مى باشد :غذایى در آن نھاد و فرمود
فتھ ، در حالى كھ دامنش بر زمین كشیده مى رفتم و دست فاطمھ را گر: ام سلمھ مى گوید. فاطمھ را بیاور: فرمود

بھ خدمت حضرت كھ رسید، از . شد و عرق شرم و خجالت از چھره اش جارى بود، او را نزد حضرت آوردم 
صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(رسول خدا . شدت خجالت پایش لغزید خداوند تو را از لغزشھاى دنیا و آخرت : فرمود ( 

كھ قرار گرفت ، حضرت چادر از صورتش بھ یك سو زد تا على چھره او را پیش روى حضرت . نگھ دارد
 (70).ببیند

گذاشت و ) علیھ السالم (دست فاطمھ را گرفت و در دست على ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (اكرم سپس پیامبر 
 :فرمود
 ... بارك هللا لك فى ابنة رسول هللا
 .((خداوند در مورد دختر رسول خدا بھ تو بركت دھد

ھ خانھ خود بروید و ب: اى على ، فاطمھ ھمسر نیكى است ، و اى فاطمھ ، على نیز ھمسر نیكى است ، پس فرمود
 . كارى نكنید تا من نزد شما بیایم

) علیھا السالم (شد بھ فاطمھ ) علیھ السالم (وارد خانھ على ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (آنگاه كھ رسول خدا 
برخیز و مقدارى آب بیاور: فرمود . 

اندكى ) لى هللا علیھ و آلھ و سلم ص(فاطمھ برخاست و كاسھ اى پر از آب كرده نزد آن حضرت حاضر كرد، پیامبر 
از آن آب را بھ دھان خود ریخت و مضمضھ كرد، و آن را در آن ظرف ریخت ، سپس مقدارى از آن آب را بر 
)سر فاطمھ  بھ جانب آن ) علیھا السالم (بھ جانب من روكن ، وقتى كھ فاطمھ : ریخت ، و فرمود) علیھا السالم 

قدرى از آن آب را بھ سینھ فاطمھ پاشید و مقدارى را ھم بین ) علیھ و آلھ و سلم صلى هللا (حضرت رو كرد، پیامبر 
 (71).شانھ ھاى او پاشید و آنگاه در حق او دعا كرد

علیھا السالم(ھمراھى فرشتگان در عروسى فاطمھ   ) 
، پیامبر اكرم )علیھا السالم (در شب زفاف فاطمھ : در حدیثى آمده است كھ  ( قطیفھ اى ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم 

را بر آن سوار كرد، زمام ) علیھا السالم ( انداخت و فاطمھ))) دلدل((و بھ روایتى بھ ناقھ خود(بر استر شھباى خود 
در بین راه صدایى شنید، دید كھ جبرئیل و میكائیل . مھار ناقھ را بھ سلمان داد و خود از پشت سر، استر را مى راند

چھ شده كھ بھ زمین فرود آمدید؟ گفتند آمدیم تا بھ عنوان ھمراھى : پرسید. ھر یك با ھفتاد ھزار فرشتھ وارد شده اند
آنگاه جبرائیل ، میكائیل ، فرشتگان و حضرت رسول ھمگى . با عروس ، فاطمھ را بھ خانھ على بن البطالب ببریم 

 (72).تكبیر گفتند، و از آن زمان تكبیر گفتن در عروسى رسم شد
علیھا السالم(در عروسى فاطمھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (اشعار زنان پیامبر   ) 

صلى هللا علیھ و آلھ و (مى بردند، پیامبر ) علیھ السالم (شبى كھ صدیقھ طاھره را براى زفاف بھ سوى منزل على 
براى اینكھ دختر عزیزش درد یتیم را احساس نكند دستور داد، مركب خاص او را با پارچھ اى ریشھ دار ) م سل

در ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (دھانھ اسب بھ دستور پیامبر . بر آن سوار شود) علیھا السالم (تزیین كنند تا فاطمھ 
ددست سلمان قرار داشت و پیامبر خود نیز اسب را مى ران . 

و زنان مھاجر و انصار در این حركت ، فاطمھ )) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (عمھ ھاى پیامبر (دختر عبدالمطلب 
را ھمراھى مى نمودند و زنان پیامبر در حالى كھ اشعار مى خواندند، پیشاپیش قافلھ در حركت ) علیھا السالم (

 .بودند
یاد آورید . ارى خدا راه روید و پروردگار را در ھر حال شكر نمائیدبا ی! اى ھمقدمان من : ام سلمھ چنین مى خواند

راه بروید با بھترین . آنچھ را كھ پروردگار بر شما انعام فرمود و شما را از ناراحتیھا و آفت ھا دور نگھ داشت 
كھ فداى تو عمھ ھا و خالھ ھاى من: زنان عالم ، آن زنى كھ سزاوار است بھ او گفتھ شود  . 

ز او عایشھ اشعارى سرود و سپس حفصھ چنین گفتبعد ا  : 
پروردگار بھ فضل خود بھ آیھ ھاى سوره . فاطمھ بھترین زنان بشر، آن كسى كھ صورتى ھمچون قرص ماه دارد

خداوند تو را بھ جوانى فاضل تزویج فرمود، على بھترین كسى است . زمر تو را بر تمام جھانیان برترى داده است 
 . كھ موجود است

ما ھمراه دختر پیامبر ھدایت ھستیم كھ شرف در او جمع و : چنین سرود) مادر سعبن معاذ(پس از حفصھ ، معاذه 



این قافلھ بھ این صورت در . فراھم شده است ، در قلھ ارتفاعى بلند مرتبھ كھ ھیچ كس را شبیھ و نزدیك او نمى بینم 
یدندرس) علیھ السالم (حركت بودند تا اینكھ بھ خانھ على  . 

 استفاده كردن حضرت از بوى خوش
علیھا (را بھ خانھ على ببرند، بھ فاطمھ ) علیھا السالم (وقتى كھ مى خواستند حضرت فاطمھ : ام سلمھ مى گوید

فاطمھ . آرى ، شیشھ اى از عطر مخصوص ذخیره كرده ام : آیا عطر و بوى خوشى دارید؟ فرمود: گفتم ) السالم 
( طرى آورد و مقدارى از آن را در كف دستم ریخت ، آنچنان بوى خوشى داشت كھ ھرگز شیشھ ع) علیھا السالم 

دحیھ كلبى((ھر وقت: این بوى خوش را از كجا تھیھ كرده اى ؟ فرمود: مثل آن نبوئیده بودم ، گفتم  بھ  (73)((
فرشى مى آوردم و او بر آن . فرشى براى عمویت بیاور! اى فاطمھ : حضور پدرم مى آمد، پدرم بھ من مى فرمود

جمع كن ، : بھ من مى فرمودچیزى بر زمین مى ریخت ، پدرم   وقتى بر مى خاست از درون لباسش . مى نشست 
 . این عنبر است كھ از بال و پر جبرئیل ریختھ است

علیھا (در خواب قیلولھ عرق مى كرد، حضرت فاطمھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (ھرگاه پیامبر : برخى نوشتھ اند
صاعد مى عرق او را مى گرفت و در شیشھ اى مى كرد، این عرق بوى خوشى داشت كھ از آن مت) السالم 

 (74).شد
علیھا السالم(شادمانى مالئكھ در عروسى فاطمھ   ) 

بن عبدهللا نقل مى كند كھعبدالرحمن صفورى از جابر   : 
وارد شد) آلھ و سلم  صلى هللا علیھ و(در حالى كھ مى گریست بر پیامبر  (75)ام ایمن  رسول مكرم اسالم از علت  .

مردى از انصار دختر خویش را شوھر داده و در مراسم ازدواج ، بر سر دختر : گفت . گریھ او سؤ ال فرمودند
گردو و شكر افشانده ، من با دین این منظره بھ یاد منظره ازدواج فاطمھ زھراء   خویش  ( افتادم كھ ) علیھا السالم 

ر وى چیزى نیفشاندیدشما بر س قسم بھ آن كس كھ مرا بھ : فرمودند) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا  .
پیامبرى برانگیخت و رسالت را خاص من گرانید، پروردگار متعال در آن ھنگام كھ فاطمھ را براى على تزویج 

ان این فرشتگان ، جبرئیل ، میكائیل فرمود، مالئكھ مقرب خود را امر كرد تا در گرد عرش او جمع شوند كھ در می
آنگاه بھ پرندگان امر فرمود. و اسرافیل نیز حضور داشتند نغمھ سرائى كرده و درخت طوبى بر آنان لؤ لؤ شفاف  :

 (76).و درخشنده با ُدّر سفید ھمراه با زبرجد سبز و یاقوت سرخ بیفشاند
علیھا السالم(ولیمھ عروسى حضرت فاطمھ   ) 

 از پول زره ده درھم بھ من داد و) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (حضرت رسول : مى فرمایند) علیھ السالم (على 
من طبق دستور حضرت آنھا را خریده و بھ . یا على ، با این پول مقدارى روغن و خرما و كشك تھیھ كن : فرمودند

حضرت سفره چرمى خواست ، آستین بال زد و از . نزد ایشان آوردم پیامبر خود نیز گوسفند چاقى تھیھ نموده بود
ھر كس را كھ مى خواھى دعوت كن: آن خرما و كشك و روغن غذایى تھیھ نمود آنگاه بھ من فرمود  . 

من بھ مسجد آمدم ، دیدم جمع كثیرى از صحابھ در مسجد حضور دارند و من از : مى فرماید) علیھ السالم (على 
! اى مردم : اینكھ گروھى را دعوت كنم و عده اى را دعوت نكنم شرمگین شدم ، لذا روى بلندى رفتھ و گفتم 

مردم بلند شده و بھ راه افتادند و من از كثرت جمعیت و كمى غذا خجالت . یائیدھمگى براى صرف ولیمھ فاطمھ ب
على جان من از خدا : از این مطلب آگاھى یافت ، فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (چون رسول خدا . مى كشیدم 

حالى كھ چیزى از غذا  پس تمام آن جمعیت از آن غذا خوردند و سیر شدند در. مى خواھم كھ این غذا را بركت دھد
 ...كم نشد

صلى (پس رسول خدا . را زینت و عطر آگین نمودند) علیھا السالم (چون آفتاب غروب كرد زوجات پیامبر، فاطمھ 
را در سمت چپ خود ) علیھا السالم (را در سمت راست و فاطمھ ) علیھ السالم (، على )هللا علیھ و آلھ و سلم 

على جان : گذاشت و فرمود) علیھ السالم (آنگاه دست دخترش را در دست على . سیدنشانید و پیشانى آنھا را بو
فاطمھ جان: فاطمھ ھمسر خوبى است ، بھ دخترش نیز فرمود على شوھر خوبى است ، سپس در حق آنھا دعا  ! 

 (77).كرد
 میخك و سنبل ، گلھاى عروسى

را از پیامبر اكرم ) علیھا السالم (حضرت فاطمھ ) علیھ السالم (وقتى على  ( ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم 
ماجرا ) علیھ السالم (على . مى خواھم مژده اى بھ تو بدھم : فرمود )علیھ السالم (خواستگارى كرد، پیامبر بھ على 

فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (را پرسید، پیامبر  : 
وقتى كھ جبرئیل آمد در دستش دستھ ھاى گل میخك و . قبل از آمدن تو، جبرئیل خبر ازدواج شما را بھ من داده بود

علیھا (این از گلھاى جشن عروسى على و فاطمھ : راى چیست ؟ گفت این گلھا ب: پرسیدم . سنبل خوش بوى بود
ھمھ جاى : در بھشت است ، امروز خداى تعالى بھ فرشتگان دستور آذین بندى بھشت را داد و فرمود) السالم 



سرود شادى ))حمعسق((و))یس))((طھ((بھشت را بیارایند و در فضاى آن عطر افشانى كنند و حوریان با خواندن
ندایى از جانب خداوند برخاست كھ امروز روز جشن عقد على بن ابى طالب است ، گواه باشید كھ من . ندبخوان

خطبھ عقد بھ دستور خداوند خوانده شد و ندایى بلند . فاطمھ دختر محمد را بھ ازدواج على بن ابى طالب در آوردم 
یدبھ على و فاطمھ تبریك گوی! اى ساكنان بھشت ! شد كھ اى فرشتگان  (78) 

علیھا السالم(جھاز حضرت صدیقھ طاھره   ) 
با ) علیھ السالم (پیشنھاد ازدواج حضرت على ) و آلھ و سلم  صلى هللا علیھ(پس از اینكھ حضرت رسول اكرم 

را قبول كرد و از میان وسایل كم على ، زره او را براى خرج عروسى قبول فرمود، على ) علیھا السالم (فاطمھ 
ى هللا صل(پیامبر . آورد) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (زره را فروخت و پول آن را نزد رسول اكرم ) علیھ السالم (

این مبلغ را بھ سھ قسمت تقسیم فرمودند، یك سوم براى خرید جھیزیھ ، یك سوم براى خریدن ) علیھ و آلھ و سلم 
 .عطر و بوى خوش و یك سوم آن را نزد ام سلمھ بھ امانت گذاشتند تا براى ولیمھ شب عروسى از آن استفاده كنند

قدار پولى را كھ براى جھیزیھ گذاشتھ بود بھ چند نفر از یاران و درھم ، م 63) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیامبر 
آنھا بھ بازار رفتھ و . با این پول براى دخترم آنچھ از لوازم خانھ مورد نیاز است تھیھ كنید: اصحاب داده و فرمودند

 :وسائل مورد نیاز را خریدارى كردند كھ آن وسائل عبارتند از
صرى ، محتواى یكى از آنھا برگ خرما و دیگرى پشم گوسفند بوددو دست رختخواب از پارچھ م - 1 . 
 . فرشى از پوست - 2
 .بالشى از پشم با درونى از برگ خرما - 3
 . عبائى خیبرى - 4
 . مشك آب - 5
دو ظرف بزرگ و دو ظرف كوچك. (دو كوزه و دو ظرف آب  - 6  ) 
 . آفتابھ - 7
 . پرده اى از پشم نازك - 8
درھم 9قیمت پیراھنى بھ  - 9  . 
 . یك روسرى بھ ارزش چھار درھم - 10
 . حولھ اى سیاه رنگ - 11
 . تختى پوشیده بھ روتختى - 12
 .چھار زیر دستى از پشم طائف با محتواى از گیاھى بھ نام اذفر - 13
 . حصیرى بحرینى - 14
 . دستاس - 15
 . وسیلھ و ظرف خضابى از مس - 16
 .ظرفى براى شیر - 17
ى بزرگ براى آبظرف - 18  . 

پیامبر . آورده شد) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (وقتى كاالھا بھ نزد پیامبر  ( با دست آنھا ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم 
بركت ده قومى را كھ بیشترین ظرفھایشان گلین است! پروردگارا: را زیر و رو كرده و فرمودند  .(79) 

در عرض خداوند) علیھا السالم (جھاز فاطمھ   
) علیھا السالم (ھ زھراء را در خواستگارى از فاطم) علیھ السالم (یكى از منافقان مدینھ حضرت امیرمؤ منان على 

یا على ، تو معدن فضل و ادب و شجاع ترین مبارزان عرب ھستى ، چرا زنى خواستى كھ : مالمت كرد و گفت 
اگر دختر مرا مى خواستى ، چنان مى كردم كھ از در خانھ من تا در خانھ تو، شتر پر ! چاشتش بھ شب نمى رسد؟

 .از جھاز دختر من بود
این كار بھ تقدیر است نھ بھ تدبیر: فرمود) علیھ السالم ( حضرت امیرالمؤ منین . 

 الحكم ɏ العلى الكبیر
 . فرمان از آن خداوند بلند مرتبھ و بزرگ است

تفاخر ما با اعمال است ، نھ با اموال و . ما را بھ مال و متاع دنیا نظرى نیست ، مقصود رضاى حق تعالى است 
م و دینارمباھات ما بھ كردار است نھ بھ درھ . 

سر بردار تا ! على : رضاى خود را بھ حكم و قضاى الھى ظاھر كرد، ندایى بھ وى رسید) علیھ السالم (چون على 
حضرت سربلندى كرد، از باالى . را بنگرى ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (قدرت حق را بینى و جھاز دختر محمد 

تمام آن میدان از ناقھ ھاى . میدانى وسیع بھ نظرش آمد سرش تا عرش خدا حجابھا برداشتھ شد و در زیر عرش



بر ھر شترى كنیزكى چون مھر تابان در حالى كھ زمام . بھشتى ، با بارھایى از در و گوھر و مشك و عنبر پر بود
آنھا ندا مى كردند. ھر شتر بھ دست غالمى بود، قرار داشت  . 

 ھذا جھاز فاطمة بنت محمد المصطفى
دختر محمد مصطفى استاین جھاز فاطمھ   . 

آمد) علیھا السالم (على از مشاھده آن منظره خوشحال شد و بھ حجره فاطمھ  با ) علیھا السالم (حضرت فاطمھ  .
اگر چھ سرزنش منافقان را درباره ما شنیدى ، اما جھاز ما را بھ عین عیان : گفت ) علیھ السالم (مشاھده على 

 (80). دیدى
 عروس و داماد یكدیگر را مى ستایند

از ھمان شب اول ازداوج چنان براى على ) علیھا السالم (شخصیت فاطمھ زھراء  ( جلوه مى نماید، ) السالم  علیھ
ھمسرت را : مى پرسد) علیھ السالم (فرداى آن شب از على ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (كھ وقتى پیامبر اكرم 

 :چگونھ یافتى ؟ بى درنگ پاسخ مى گوید
 نعم العون على طاعة هللا
 .بھترین یار و یاور براى اطاعت و عبودیت خداوند

مى پرسد) لیھا السالم ع(ھمچنین از فاطمھ زھراء  : 
 ((كیف راءیت زوجك ؟ شوھرت را چگونھ دیدى ؟
 :پاسخ داد
(( بھترین شوھر دیدم! یا ابة خیر زوج ؛ اى پدر )).(81) 
 تاج دامادى

فرموند) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (روزى رسول خدا  : 
حضرت سلیمان جھیزیھ اى براى دخترش كھ جھاز بزرگى با چیزھاى دیگر، بھ ھمراه تاجى از طال براى دامادش 

بعد از شنیدن این مطالب بھ منزل آمده و ) سالم علیھ ال(على . دانھ جواھر زینت شده بود آماده ساخت  700كھ بھ 
علیھا السالم (فاطمھ . بیان كرد) علیھا السالم (را براى حضرت فاطمھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (سخنان پیامبر 

، پیامبر با عظمتى بوده ، )علیھ السالم (سلیمان : چنین تصور كرد كھ شاید در قلب شوھرش چنین گذشتھ باشد كھ ) 
این ) علیھا السالم (فاطمھ ! اما پیغمبر ما كھ قدر او باالتر و شاءن او بزرگتر است ، دخترش چنین جھیزیھ اى 

 .موضوع را پنھان نموده و براى احدى آشكار نكرد تا اینكھ از دنیا رحلت فرمود
ت باالى تختى نشستھ و را در خواب دید كھ در بھش) علیھا السالم (در یكى از شبھا فاطمھ ) علیھ السالم (على 

علیھا السالم(اطراف تخت فاطمھ  حورالعین بھ خدمت او ایستاده اند و دخترى در نھایت حسن و جمال و گشاده  ( 
ایستاده و منتظر فرمان اوست) علیھا السالم (روئى در حالتى كھ بھ زیورھا زینت كرده در مقابل فاطمھ   . 

این دختر سلیمان : این دختر كیست ؟ حضرت جواب داد) یھا السالم عل(اى فاطمھ : فرمود) علیھ السالم (على 
آن روز كھ پدرم راجع بھ جھیزیھ دختر سلیمان ! بدانكھ یا على . پیغمبر است كھ او را بھ خدمت من واداشتھ اند

براى ) و براى احدى آشكار نساختم (كردم   فرموده بود و در قلب من چیزى گذشت كھ من آن را با خود حدیث نفس 
تو عوض آن تاجى كھ سلیمان براى دامادش ریختھ بود چنین قرار داده شده كھ پرچم حمد در روز قیامت بھ دست 
 (82).تو باشد

بھ ودیعھ نھادم) علیھ السالم (تو را نزد على ! جان ) علیھا السالم (فاطمھ   
صلى هللا علیھ و آلھ (وقتى كھ عروسى وارد منزل داماد شد، رسول خدا ) علیھا السالم (شب عروسى على و فاطمھ 

س از اذان و اقامھ نماز عشاء، حضرت ظرفى آب خواست ، پ. بھ بالل فرمود تا اذان نماز عشاء را بگوید) و سلم 
در حالى كھ آیاتى از قرآن تالوت مى فرمود بھ عروس و داماد دستور داد تا از آن آب بنوشند، سپس خود با آن 
 .وضو گرفت و بر سر ھر دو پاشید

علیھا (خارج شود فاطمھ ) م علیھ السال(مى خواست از خانھ على ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (وقتى كھ پیامبر 
صلى هللا (پیامبر . بھ سختى گریست ، چون این نخستین بار بود كھ طعم تلخ جدایى از پدر را مى چشید) السالم 

اكنون تو ھمسر كسى ھستى كھ نیرومندترین مردم در ! دخترم : دخترش را آرام كرد و فرمود) علیھ و آلھ و سلم 
ح بلند بر ھمگان برترى دارد، من تو را نزد او بھ ودیعھ نھدمایمان است و از نظر اخالق و رو  .(83) 

ھمسرى صدیقھ) علیھا السالم (فاطمھ   
علیھ السالم(بھ امیرالمؤ منین ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا  پروردگار سھ نعمت ! یا على : فرمودند ( 

 : ارزشمند بھ تو عطا كرده است كھ بھ ھیچ كس ، حتى بھ من ارزانى نكرده
پدرزنى چون من بھ تو عطا كرده است: اول   . 



قھ ھدیھ فرموده استبھ تو ھمسرى چون دخترم صدی: دوم   . 
بھ تو عطا كرده است) علیھ السالم (فرزندانى چون حسن و حسین : سوم   . 

البتھ شما از من و من ھم از شما ھستم: بھ دنبال آن فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیامبر   .(84) 
برترین خلق است) علیھا السالم (شوھر فاطمھ   

رفتم ) علیھ السالم (شبى كھ من بھ خانھ على : بھ من فرمود) علیھا السالم (فاطمھ زھراء : اسماء بنت عمیس گفت 
سخن مى گوید و على نیز با آن ) علیھ السالم (از خواب بیدار شدم ، دیدم كھ زمین با على ) شب  در نیمھ ھاى(

دخترم ، : صبح نزد پدرم جریان را گفتم ، پدرم سجده اى طوالنى كرد و سرش را بلند كرد و فرمود. حرف مى زند
ر سایر مردم برترى داده و بھ زمین بشارت باد تو را بھ اوالد صالح و نسل پاكیزه ، زیرا خداوند شوھرت را ب

 .دستور داده كھ با او سخن بگوید و از اخبار شرق و غرب عالم او را مطلع كند
 پیمان اسماء و خدیجھ

بعد از مراسم شب عروسى ، رسول مكرم اسالم آب خواستند، جرعھ اى بھ دھان برد و مضمضھ كرد و بعد آن 
ریختند و آنگاه آن آب را بر سر و سینھ و بین دو كتف حضرت فاطمھ جرعھ را از دھان بھ داخل كاسھ اى بیرون 

را نیز صدا كرد و ھمین عمل را با او انجام دادند) علیھ السالم (افكنده و على ) علیھا السالم ( . 
لیھ صلى هللا ع(وقتى كھ پیامبر . زنان را امر فرمود تا ھمگى خارج شوند) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (سپس پیامبر 
كھ ھستى ؟ گفت اسماء بنت عمیس : خواستند از اطاق خارج شوند شخصى را در آنجا دیدند، فرمودند) و آلھ و سلم 

آرى یا رسول هللا ، پدر و مادرم فداى شما من . عرض كرد. آیا نگفتم كھ ھمھ از اینجا خارج شوید: فرمود. ھستم 
صلى هللا علیھ و (آنگاه جریان را براى رسول خدا . نى بستھ ام قصد مخالفت امر شما را نداشتم ، ولى با خدیجھ پیما

اى اسماء امیدوارم كھ خدا : پیامبر با شنیدن نام خدیجھ متاءثر شده ، گریستند و بعد فرمودند. بیان كرد) آلھ و سلم 
 (85).حوائج تو را در دنیا و آخرت بر آورد
 بخشش پیراھن نو

دستمالى بستھ شده در كنار آن ) علیھا السالم (بھ ھنگام رحلت حضرت فاطمھ ) علیھ السالم (حضرت على 
د و دید، پارچھ اى ابریشمى و سبز است كھ در آن پارچھ كاغذ سفیدى است كھ بر حضرت مشاھده كرد، آن را گشو

)روى آن چیزھایى نوشتھ شده و نور از آن مى درخشد، حضرت فاطمھ  فرمود) علیھا السالم  : 
اى ابوالحسن ، ھنگامى كھ پدرم مرا بھ ھمسرى تو در آورد، در شب عروسى دو پیراھن داشتم ، یكى نو و دیگرى 

اى خاندان نبوت و معدن خیر و : سر نماز بودم كھ كسى در زد و سائلى از پشت در مى گفت . و وصلھ دار كھنھ
من پیراھن نو خود را . جوانمردى ، من بینوائى برھنھ ام ، اگر پیراھن كھنھ اى دارید من نیازمند آن مى باشم 

صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (عروسى كھ رسول خدا صبح روز بعد از  .برداشتھ ، بھ او دادم و لباس كھنھ را پوشیدم 
اى پدر آن را بھ سائلى : دخترم مگر تو لباس نو نداشتى ، چرا آن را نپوشیدى ؟ گفتم : بر من وارد شد و فرمود) 

بسیار كار خوبى كردى ، اگر بھ خاطر شوھرت لباس نو را خودت مى پوشیدى و لباس كھنھ : فرمود. صدقھ دادم 
اى رسول خدا من بھ شما اقتدا كردم ، : عرض كردم . دادى در ھر دو حالت توفیق شامل تو مى شد را صدقھ مى

ھنگامى كھ با مادرم خدیجھ ازدواج كردى ، ھر آنچھ را كھ بھ تو داده بود در راه خدا انفاق كردى تا حدى كھ سائلى 
ر ھمان موقع جبرائیل نازل شد و این آیھ را د. بھ شما رسید و پیراھن خود را بھ او دادى و حصیر بر خود پوشیدى 

 .آورد
 و ال تبسطھا كل البسط فتقعد ملوما محسورا
 (86). خیلى دستھایت را نگشاى كھ بعد شرزنش شده و حسرت زده بنشینى

بھ : خداوند سالم رسانده و مى فرماید: رسول خدا گریست و مرا بھ سینھ اش چسباند، جبرائیل نازل شده و گفت 
مین است سالم برسان و بھ او بگو، ھر چھ مى خواھى طلب كن و اگر ھر چھ در آسمان و ز) علیھا السالم (فاطمھ 

پدر جان لذت خدمتگزارى او، مرا از سؤ ال كردن از او بازداشتھ : عرض كردم . بخواھى بھ تو داده خواھد شد
پیامبر فرمود. من نیازى جز نگاه كردن بھ چھره بزرگوارانھ او در بھشت برین ندارم . است  دخترم ، دستھایت  :

خداوندا امتم را ببخشاى ، و : دستھایش را باال برده و گفت  را باال بیاور، من دستھایم را باال بردم و حضرت نیز
من آن عده از گناھكاران امت تو : من آمین گفتم ، جبرائیل پیامى از سوى خداوند متعال آورد كھ خداوند مى فرماید

باره من در این : را كھ در دلشان محبت فاطمھ و مادرش و شوھرش و فرزندانش را داشتھ باشد مى بخشم ، فرمود
 : خداوند بھ جبرائیل دستور داد دیبایى سبز و دیبایى سپید كھ بر روى آن نوشتھ شده است . سندى مى خواھم
 كتب ربكم على نفسھ الرحمة
 ،((. پروردگارتان رحمت را بر خود الزم كرده است

دخترم این نوشتھ : جبرائیل و میكائیل و حضرت رسول بر آن گواھى داده و امضاء كردند، حضرت فرمود. بیاورد



در این بستھ است ، روز وفاتت كھ رسید وصیت كن در قبرت بگذارند تا روز قیامت كھ مردم سر از قبر بردارند و 
گناھكاران حتمى شدند این امانت را بھ من تسلیم كن تا آنچھ را كھ خداوند بر من و تو ارزانى داشتھ از خداوند 

ھستید تو و پدرت براى جھانیان رحمت. بخواھم  .(87) 
صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(ھمراه رسول هللا : فصل پنجم   ) 

را بسیار مى بوسید) علیھا السالم (فاطمھ ) لیھ و آلھ و سلم صلى هللا ع(پیامبر  . 
دختر گرامیش فاطمھ را وجود دارد كھ بھ نقل ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (روایات زیادى در مورد بوسیدن پیامبر 

 . از آنھا اكتفا مى كنیم
صلى هللا علیھ و آلھ و (م بھ رسول خدا در سخن گفتن ، شبیھ ترین مرد) علیھا السالم (فاطمھ : عایشھ مى گوید - 1

. وقتى بر پیغمبر وارد مى شد آن حضرت دستش را مى گرفت و مى بوسید و بر جاى خودش مى نشانید. بود) سلم 
وارد مى شد، فاطمھ بھ احترام ) علیھا السالم (بر حضرت فاطمھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (ھرگاه رسول خدا 

ت ، دست آن حضرت را مى بوسید و در جاى خودش مى نشانیدپدر از جاى بر مى خاس . 
! یا رسول هللا : حضرت فاطمھ را مى بوسد، عرض كرد) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (روزى عایشھ دید كھ پیغمبر 

اگر مى دانستى من چقدر فاطمھ : را مى بوسى با اینكھ شوھر دارد؟ فرمود) علیھا السالم (آیا ھنوز ھم فاطمھ 
فاطمھ حوریھ اى است بھ صورت انسان ، . را دوست دارم محبت تو نیز نسبت بھ او زیادتر مى شد) لیھا السالم ع(

 ( 88)من ھر وقت مشتاق بوى بھشت مى شوم او را مى بوسم 
از مسافرت بر مى گشت گلوگاه فاطمھ را مى ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (ھرگاه رسول خدا : عایشھ مى گوید - 2

بوى بھشت از را او استشمام مى كنم: بوسید و مى فرمود  . 
سول خدا طره موى باالى پیشانى فاطمھ را مى بوسید، او را مى بویید و بسیارى از اوقات ر: عایشھ مى گوید - 3
 .زبانش را بر او مى كشید
) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیامبر اكرم : فرمودند) علیھ السالم (حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق  - 4

وى سینھ فاطمھ مى گذاشت و براى او نمى خوابید مگر آنكھ اول صورت فاطمھ را مى بوسید، صورت خود را ر
 .دعا مى كرد

پیامبر تمام صفحھ پیشانى فاطمھ و یا میان سینھ او را مى بوسید: در روایتى دیگر چنین آمده است  . 
از مسافرت بر مى گذشت بھ منزل ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (ھرگاه رسول خدا : ابو ثعلبھ خشنى مى گوید - 5

مھ بھ استقبال پدر مى رفت و حضرت او را در آغوش مى گرفت و بین دیدگانش را مى فاطمھ مى رفت ، فاط
 (89).بوسید

اورقيپ  
 
چنین مھریھ اى را خداوند معین نمود تا : مثقال نقره خالص بود كھ بھفرموده پیامبر 400بانصد درھم معدل  -58
ناسخ  - . دو ونیم مثقال طالى ناب بود) 5/2(مثال نقره در آن زمان معادل  400براى امت اسالم سنت باشد و 

351، ص 3مناقب ج . 38 - 39، كتاب دوم ص 4التواریخ ، ج  . - 
48و دختران آن حضرت ص ) علیھا السالم (زندگى حضرت فاطمھ  -59  
25/ فرقان  -60  
50زندگانى حضرت فاطمھ و دختران آن حضرت ، ص  -61  
145 - 92، ص 43بھ نقل از بحاراالنوار، ج  56بانوى نمونھ اسالم فاطمھ زھرا، ص  -62 . 
163، ص  از والدت تا شھادت) علیھا السالم (فاطمھ زھراء  -63  
170فاطمھ زھراء از والیت تا شھادت ، ص  -64  
. را یافت ) علیھا السالم (اسماء بنت عمیس یكى از زنانى بود كھ توفیق ھمراھى و ھمرازى با فاطمھ زھراء  -65

 او. او زنى شایستھ و مھاجر، عالمھ ، و محدثھ ، بھشتى ، ھمسر و مادر دو شھید، بسیار عاقل ، ھشیار و نجیب بود
و مدافع على ) علیھا السالم (و ماءنوس و ھمراه زھراء ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (مطیع و محرم رسول خدا 

بود) علیھ السالم ( . 
صلى (ھمراه شوھرش بھ حبشھ مھاجرت كرد و حضرت رسول ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (او بھ امر رسول خدا 

را بھ او داد) علیھ السالم (شھادت امام حسین در خلوت ، خبر ) هللا علیھ و آلھ و سلم  . 
 



در غسل او شركت داشت و در واپسین لحظات بر ) علیھا السالم (او تنھا زنى بود كھ بھ وصیت حضرت زھراء 
صلى هللا علیھ و آلھ و (كسى كھ بعد از رحلت رسول خدا . بالین حضرت حاضر و در دوران بیماریش ھمدم او بود

علیھا (لبخندى برلبھاى حضرت زھراء ) علیھا السالم (مارى حضرت با نشان دادن تابوت بھ فاطمھ در ایام بی) سلم 
نشاند) السالم  . 

 
و علیھ شوھرش ) علیھا السالم (او در جریان فدك ، بر حقانیت گفتار زھراء  ( پس از شھادت . شھادت داد) ابوبكر

خود : ممانعت كرد و در جواب اعتراض آنان گفت  از ورود عایشھ بھ خانھ آن حضرت) علیھا السالم (فاطمھ 
 . حضرت چنین خواستھ است
 

توطئھ خلفاء را . بود، چھ آنگاه كھ در خانھ او و چھ در خانھ دشمن او بود) علیھ السالم (او ھمواره مدافع على 
) علیھ السالم (على و محب ) ابوبكر(بھ او خبر داد و فرزندش محمد را دشمن پدر ) علیھ السالم (براى كشتن على 

از آن . حضور داشت ، احادیث و فضائل او را نشر مى داد) علیھ السالم (زمانى كھ در خانھ على  .پروراند
62 - 64فرھنگ فاطمیھ ص  -. شھید شد) علیھ السالم (حضرت فرزندى آورد كھ در كربال در ركاب امام حسین  . 

- 
 
133فاطمھ زھراء از والیت تا شھادت ، ص  -66  
270، ص 1ارشاد شیخ مفید، ج : بھ نقل از. 20ص ) سالم هللا علیھا(فرھنگ سخنان فاطمھ زھراء  -67 . 
92/ آل عمران  -68 . 
، بھ نقل از احقاق الحق ، ج 226، ص 2ج : نزھة المجالس ،/  638فاطمھ زھراء شادماین دل پیامبر، ص  -69

402، ص 10 . 
631مھ زھراء شادمانى دل پیامبر، ص فاط/  95 - 96، ص 43بحاراالنوار، ج  -70  
59بیت االحزان ، ص  -71 . 
جزو دھم 263 - 264، ص 1امالى شیخ صدوق ج : بھ نقل از/  632فاطمھ زھراء شادمانى دل پیامبر، ص  -72  . 
و از یاران آن حضرت و از پیشقدمان بھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (دحیة بن خلیفھ كلبى ھمشیر پیامبر  -73

بر ))دحیھ كلبى((سالم بود، جمال بسیار زیبائى داشت ، شاید بھ ھمین منظور بسیارى از اوقات جبرئیل بھ صورتا
دحیھ ((پیامبر نازل مى شد، پیامبر وقتى با جبرئیل صحبت مى كرد ناظرین خیال مى كردند كھ آن حضرت با

سخن مى گوید))كلبى . 
114، ص 43بحاراالنوار، ج  -74  
صلى هللا علیھ و آلھ و (رسول خدا . او خانھ زاد خاندان رسالت بود. پدرش بود))ثعلبھ((نام داشت و))بركھ((او -75

اسامھ ھمان كسى بود كھ از جانب . را بھ دنیا آورد))اسامة بن زید((در آورد و))زید بن حارثھ((وى را بھ عقد) سلم 
184آمنھ مادر پیامبر، ص .((اسالم شدعھده دار فرماندھى سپاه ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیامبر  .)) 

صلى هللا علیھ و آلھ (ام ایمن ، حبشى بود و در سفر یثرب ھمراه آمنھ و حضرت محمد ))بنت الشاطى((بنا بھ نوشتھ
از دنیا رحلت مى كند و ام ایمن سرپرستى پیامبر ))ابوا((بود، ھمان سفرى كھ در مراجعت از آن ، آمنھ در) و سلم 

در طول ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیامبر . را در ادامھ مسافرت بھ عھده مى گیرد) لیھ و آلھ و سلم صلى هللا ع(
، ام ایمن را مادر خود مى ))آمنھ((پس از مرگ مادرم: زندگیش با دیدن ام ایمن بھ یاد مادرش مى افتاد و مى فرمود

216، ص 16شرح نھج البالغھ ابن ابى الحدید، ج ((دانم .)) 
 
 

ام ایمن گرچھ آزاده . او داراى كماالت اخالقى و نفسانى بسیار باالیى است و بارھا مورد مدح پیامبر قرار گرفت 
در حق زھراء داشت ، خود بھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (بود، اما بھ خاطر آن ھمھ سفارشھایى كھ رسول خدا 



او انصاف و ایثار و شھادت را در این خانھ تجربھ كرد و  در آمد تا بھ كمالى رسد،) علیھا السالم (خدمت زھراء 
را براى بیعت بھ مسجد بردند، در مسجد در برابر ھمھ فریاد اعتراض سرداد و بى ) علیھ السالم (آنگاه كھ على 

ن آنگاه كھ فدك را غصب كردند در برابر استبداد خلفا ایستاد و شجاعانھ علیھ آنا. پروا خلفا را اھل نفاق خواند
از فراق او و براى اعتراض بھ خلفا و رساندن پیام مظلومیت ) علیھا السالم (شھادت داد، او بعد از شھادت زھراء 

از مدینھ ھجرت كرد و آنقدر در فراق یار و مظلومیت او سوخت كھ خیلى زود بھ ) علیھا السالم (على و زھراء 
او باد سالم و رضوان خدا بر. معشوق پیوست و از تنھایى در آمد . 
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حضرت او را استقبال كرده ، دستھایش را . بھ خدمت حضرت رسول رسید) علیھا السالم (روزى حضرت زھراء 
اى . وى گوید، عرض كردم را. بوسید، بھ ھنگام خداحافظى بار دیگر دستھایش را بوسید و او را بدرقھ فرمود

من این : فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیامبر ... چنین كارى را درباره ھیچ یك از شما ندیده ام ؟! رسول خدا
 (90)كار را جز بھ فرمان پروردگارم انجام ندادم 
 فاطمھ پاره تن رسول خدا

در حالى كھ دست حضرت فاطمھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (روزى پیامبر  ( را گرفتھ بود از منزل ) علیھا السالم 
علیھا (د كھ مى شناسد و ھر كس او را نمى شناسد بداند كھ فاطمھ ھر كس او را مى شناس: بیرون آمد و فرمود

ھر كس او . است ، او پاره تن ، قلب و روحى در كالبد من است ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (دختر محمد ) السالم 
 (91). را بیازارد، مرا آزرده و ھر كس مرا بیازارد خدا را آزارده است
 : در روایتى دیگر آمده است كھ

بھ منظور پذیرفتھ شدن  ،))رفاعة بن عبدالمنذر((،))ابولبابھ)((صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (در زمان حضرت رسول 
خواست او ) علیھا السالم (وقتى كھ توبھ شان پذیرفتھ شد، حضرت فاطمھ . توبھ آنھا، خود را بھ ستون مسجد بستند

كسى مرا باز ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (سوگند یاد كرده ام كھ جز رسول خدا : را از ستون باز كند، او گفت 
طمھ ، پاره تن من استھمانا فا: پیامبر فرمود. نكند  .(92) 

 كیست زھرا؟ آیینھ ذات خدا  كیست زھرا؟ آیینھ ایزدنما
را؟ مظھر كل الجمالكیست زھ  كیست زھرا؟ مظھر كل الجالل  

 كیست زھرا؟ مظھر كل الكمال
 

 آیینھ حسن جمال ذو الجالل
 كیست زھرا؟ عاشق ذات خدا

 
 مظھر اسماء و اوصاف خدا



 كیست زھرا؟ دخت احمد، مصطفى
 

 مظھر كل الكمال كبریا
 فاطمھ در بیان پیامبر

منزلت و جایگاھى كھ در نزد پروردگار عالمیان داشتند، بسیار مورد عالقھ بھ خاطر ) علیھا السالم (فاطمھ زھراء 
در قالب گفتار و كردار، ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول اكرم . بودند) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیامبر خدا 

ھایى از آن كلمات اشاره مى بارھا محبت و عالقھ قلبى خود نسبت بھ فاطمھ را ابراز داشتند كھ در اینجا بھ نمونھ 
 . كنیم
 .((فاطمة بضعة منى ؛ فاطمھ پاره تن من است))- 1
 .((ھى نور عینى ؛ فاطمھ نور چشم من است))- 2
 فاطمة حوراء انسیة ، كلما اشتقت الى الجنة قبلتھا؛- 3
 .((فاطمھ حوریھ اى است بھ صورت انسان ، ھر زمانى كھ من مشتاق بھشت مى شوم او را مى بوسم
 .((ابنتى فاطمة حوراء آدمیة ؛ دخترم فاطمھ حوریھ است بھ صورت آدمیان))- 4
 .((. فاطمة ھى الزھرة ؛ فاطمھ گل است))- 5
 .((فاطمة روحى اللتى بین جنبى ؛فالطمھ روح و جان من است- 6
 .((فاطمھ ثمرة فو آدى ؛ فاطمھ میوه دل من است))- 7
8 -(( استو ھى قلبى ؛ فاطمھ دل و قلب من  )). 
 .((فمن اذاھا فقد آذانى ؛ ھر كس او را اذیت كند مرا اذیت كرده است))- 9
 .((فمن اغضبھا اغضبنى ؛ ھر كھ او را خشمگین كند مرا خشمگین كرده است))- 10
و یبسطنى ما بیسطھا و یریبنى ما راءبھا؛ھر كس فاطمھ را شاد كند مرا شاد كرده است و ھر كھ فاطمھ را - 11

مرا نگران كرده است نگران كند )). 
 بوى بھشت

سؤ . بود) علیھا السالم (عایشھ بر رسول خدا وارد شد، در حالى كھ پیامبر مشغول بوسیدن فاطمھ : ابن عباس گوید
وهللا تو نیز اگر میزان دوست داشتن مرا نسبت بھ او مى ! آیا فاطمھ را دوست مى دارى ؟ فرمود آرى : ال كرد

ام زیادتر مى شد، زیرا آن شب كھ مرا بھ آسمان چھارم بھ معراج بردند، در آن ھنگام بھ  دانستى محبتت بھ فاطمھ
خرما در من بھ صورت . من خرماى تازه اى كھ نرم تر از كف و معطرتر از مشك و شیرین تر از عسل بود دادند

علیھا السالم(پس فاطمھ . حاملھ شد) علیھا السالم (بھ فاطمھ ) علیھا السالم (نطفھ در آمد و از آن خدیجھ  ، حوریھ ( 
)اى است بھ صورت انسان كھ ھرگاه من مشتاق بھشت مى شوم بوى فاطمھ  را استشمام مى كنم) علیھا السالم   
.(93) 

علیھا السالم(براى فاطمھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (دعاى پیامبر   ) 
صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(یك روز خدمت رسول خدا : عمران بن حصین مى گوید بودم كھ حضرت فاطمھ  ( 

ھ صورت دخترش كھ از شدت گرسنگى زرد و آثار از وقتى چشم آن حضرت ب. بر او وارد شد) علیھا السالم (
اى خدایى : را بر سینھ او نھاد و فرمود  خون در آن دیده نمى شود افتاد، او را بھ نزد خویش خواند، دست مباركش 

. دختر محمد را گرسنھ مدار) علیھا السالم (كھ گرسنھ ھا را سیر مى كنى و درماندگان را باال مى برى ، فاطمھ 
بر طرف شد و آثار خون ) علیھا السالم (بھ بركت دعاى پیغمبر زردى صورت حضرت زھراء : مى گوید عمران

 ( 94). در صورتش ھویدا گشت
اى پدر((صدایم كن! فاطمھ جان  )) 

 : وقتى كھ آیھ شریفھ
 (95).ال تجعلوا دعاء الرسول بینكم كدعاء بعضكم بعضا

صلى هللا علیھ و آلھ و (شاگرد اول قرآن ، لحن گفتگوى خود را با پیامبر ) علیھا السالم (نازل شد، فاطمھ زھراء 
استفاده نمود))یا رسول هللا((عوض كرده و بھ جاى پدرم ، در ھنگام گفتگو با پیامبر از واژه) سلم  . 

رنگ و ) علیھا السالم (حاوى یك نوع احترام و تكریم بود، اما براى رسول خدا از طرف فاطمھ  این واژه ھر چند
از طرف ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (بوى عاطفى و جالى عشق و صفا را نداشت و واژه اى دلنشین براى پیامبر 
لذا با عكس العمل پیامبر مواجھ گردید(دخترش نبود،  .)(96) 

ول بھ ھنگام نز: فرمودند) علیھا السالم (حضرت فاطمھ زھراء : روایت شده است كھ ) علیھ السالم (از امام صادق 
مانع از این شد كھ بھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (ھیبت و شكوه رسول خدا ...))ال تجعلو دعا الرسول ((آیھ شریفھ

چند بار ایشان را بھ ھمین ترتیب صدا . خطاب مى كردم ))یا رسول هللا((لذا))یا ابة ، اى پدر جان((حضرت بگویم
این آیھ درباره تو ! فاطمھ جان : ند تا اینك رو بھ من كرده فرمودكردم ، ولى پیامبر از پاسخ دادن خوددارى فرمود



این آیھ در رابطھ با جفاكاران و انسانھاى . و خانواده تو و نسل تو نازل نشده است ، تو از منى و من از تو ھستم 
م را احیاء كرده و ، زیرا این كلمھ قلب))اى پدر((پس فاطمھ جانم ، بھ من بگو. خودخواه و متكبر نازل گردیده است 

 .خدا را ارضى مى كند
، ))اى پدر((انت منى و انا منك ، قولى یا ابة فانھا اءحیى للقلب و اءرضى للرب ؛تو از منى و من از تو، بگو بھ من

 (97). زیرا آن مایھ حیات قلب من و خشنودى پروردگار است
پس حضرت ، پیشانى مرا بوسید و آب دھان مبارك را بھ صورتم كشید كھ پس از آن دیگر بھ استعمال عطر نیازى 
 (98). نداشتم
 اطاعت از پدر
 : اسماء دختر عمیس روایت كرده اند كھ گفت

این گردنبد را . (طال بود نشستھ بودم  در حالى كھ در گردنش گردنبندى از) علیھا السالم (روزى در خدمت فاطمھ 
در این وقت رسول ). خریده بود) علیھا السالم (از سھم غنایم جنگى خود براى فاطمھ ) علیھ السالم (حضرت على 

وارد خانھ دخترش شد، چون چشمش بھ آن گردنبند افتاد فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (خدا  : 
دختر محمد ) علیھا السالم (م نمى گویند فاطمھ مرد)! علیھا السالم (اى فاطمھ  ( زیور ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم 

حضرت . بیش از این سخنى نگفت ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (آالت جباران را بھ تن كرده است ؟ رسول خدا 
خت و با پول آن بنده اى با شنیدن سخن كوتاه پدر، گردنبند را بیرون آورده ، آن را فرو) علیھا السالم (فاطمھ 

 (99).خریدارى كرد و آزاد نمود
 آموختن از پدر

روایت كرده كھ فرمود) علیھ السالم (زراره از امام صادق  : 
اظھار دلتنگى كرد) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (نزد رسول خدا ) علیھا السالم (فاطمھ  صلى هللا علیھ (رسول خدا  .

آنچھ در آن است بیاموز! دخترم : برگ خرمایى بھ او داد و فرمود) و آلھ و سلم  . 
 :در آن برگ چنین نوشتھ شده بود
(( خدا و روز قیامت ایمان دارد، ھمسایھ اش را اذیت نمى كند ھر كس بھ .)) 
 ((.ھر كس كھ بھ خدا و روز قیامت ایمان دارد، مھمانش را گرامى مى دارد))
 (100).((ھر كس بھ خدا و روز قیامت ایمان دارد، باید سخن نیك بگوید یا سكوت كند))

بھترین افراد روى زمین) علیھا السالم (فاطمھ   
علیھ السالم(قال رسول هللا   ): 

خیر اھل االرض عنصرا و شرفا و كرما؛ و لو كان الحسن شخصا لكان فاطمة ، بل ھى اعظم ، ان فاطمة ابنتى و  
فرمود اگر حسن و نیكویى در قالب یك شخص و یك چھره در مى آمد آن ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا 

شخص فاطمھ بود، بلكھ از آن ھم بزرگتر بود، مطمئنا دختر من فاطمھ بھترین افراد روى زمین از نظر شخصیت ، 
 (101). شرافت و كرامت است

علیھا السالم(بركت غذا بھ دعاى فاطمھ   ) 
 :جابر بن عبدهللا انصارى مى گوید

غذایى براى خوردن ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (دینھ قحطى شده بود و چند روزى بود كھ پیامبر یك سال در م
اما غذایى نیافت. نداشت ، پس بھ حجره ھاى ھمسرانش رفت   . 

فاطمھ . رفت و از دخترش تقاضاى غذا نمود) علیھا السالم (بھ خانھ فاطمھ  ( فدایت : عرض كرد) علیھا السالم 
یكى از ھمسایگان ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (ھ غذایى در خانھ نیست ، بعد از رفتن رسول خدا گردم ، ھیچگون

)دو قرص نان و مقدارى گوشت براى فاطمھ ھدیھ آورد، فاطمھ  آن را گرفت و در میان ظرفى نھاد ) علیھا السالم 
را بر خود و فرزندانم مقدم مى دارم ، ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا  : و روپوشى بر آن گذاشت و گفت

علیھ السالم(لذا توسط حسن و حسین   ) آن حضرت دوباره . را خبر كرد) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (، رسول خدا 
جریان ھدیھ را خدمت پدر عرض كرد) علیھا السالم (فاطمھ . بھ منزل دخترش آمد صلى هللا علیھ و آلھ و (پیامبر  .

پیامبر وقتى سرپوش را از . آن ظرف را نزد پیامبر نھاد) علیھا السالم (را نزد من بیاورد، فاطمھ آن : فرمود) سلم 
بھ فاطمھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیامبر  .روى ظرف برداشت ناگھان دید كھ ظرف پر از نان و گوشت است 

فرمود) علیھا السالم (  این غذا از كجا بدست آمده ؟ :
از نزد خدا، خداوند بھ ھر كس بخواھد روزى فراوان مى بخشد:((عرض كرد) لسالم علیھا ا(فاطمھ  )) 

 ھو من عند هللا یرزق من یشاء بغیر حساب
سپاس خدایى را كھ تو را شبیھ بانوى بنى : حمد خداى را بھ جا آورده و فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیغمبر 



قرار داد) مریم (اسرائیل  . 
از آن غذا خوردند و سیر شدند، ولى ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (ل خانھ و حتى ھمسران پیامبر پس ھمگى اھ

از آن غذا براى ھمھ ھمسایھ ھا فرستادم ، : مى فرماید) علیھا السالم (حضرت فاطمھ . ظرف ھمچنان پر از غذا بود
عطا ) علیھ السالم (مریم  خداوند خیر و بركت سرشارى بھ آن غذا داد چنانكھ چنین بركتى بھ حضرت

 (102).فرمود
 خبر از حوادث آینده

علیھا السالم(بر فاطمھ زھراء ) آلھ و سلم صلى هللا علیھ و (روزى پیغمبر  علیھا (وارد شد، حضرت زھراء  ( 
مقدارى خوراكى از خرما، نان و روغن براى پدرش آماده كرد پیامبر، على ، فاطمھ ، حسن و حسین ) السالم 

علیھ السالم ( بھ سجده ) و سلم صلى هللا علیھ و آلھ (پس از تناول طعام رسول خدا . براى تناول دور ھم جمع شدند (
اى رسول : گفت ) علیھ السالم (على . خندید، آنگاه گریست ، سپس نشست   رفت و سجده اى طوالنى كرد، سپس 

وقتى كھ با شما غذا خوردم از سالمتى :((حضرت فرمود. علت خندیدن و سپس گریھ خود را براى ما بفرمایید! خدا
بھ جاى آوردم پس سجده شكر. و جمع شما، شادمان و مسرور شدم  آیا تو را از آنچھ : جبرئیل فرود آمد و گفت  . 

جبرئیل گفت ، اما دخترت ، او نخستین فرد از  ! پس از تو بر خاندانت خواھد گذشت خبر ندھم ؟ گفتم چرا برادرم
رش خاندان تو است كھ پس از آنكھ مورد ستم واقع شد، حقش را از او گرفتند و از ارث محرومش كردند و بر ھمس

اما . اما پسر عمویت ، مورد ظلم و ستم قرار مى گیرد و بھ شھادت مى رسد. ستم روا داشتند بھ تو ملحق خواھد شد
مورد ظلم و ) علیھ السالم (اما حسین . مورد ظلم و ستم قرار مى گیرد و بھ شھادت مى رسد) علیھ السالم (حسن 

ى شود و با پیكر غرقھ بھ خون در غربت دفن مى شودستم قرار مى گیرد و شھید مى شود، پامال سم ستوران م . 
آیا كسى او را زیارت مى : پس من در این حال گریستم و گفتم : فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا 
ثواب ھزار حج و ھزار : زائر او چقدر ثواب مى برد؟ گفت : گفتم . غریبان ، او را زیارت مى كنند: كند؟ گفت 

سپس خندید. ھمھ را با تو بجا آورده باشد عمره كھ .(103) 
 حدیث معراج درباره زنان گمراه

در شب معراج زنانى را مشاھده فرمود كھ بھ انواع عذابھا گرفتار شده ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا 
مگر كار و رفتار این زنھا چھ بود ! اى حبیب من ، اى نور چشم من : فرمود) علیھا السالم (بودند، حضرت فاطمھ 

آن ! دخترم : فرمود) هللا علیھ و آلھ و سلم  صلى(كھ خداوند این گونھ عذابھا را بر آنان مقرر داشت ؟ رسول خدا 
زنى كھ بھ موھایش آویزان بود زنى بود كھ موھایش را از مردھا نمى پوشاند، و آن كسى كھ بھ زبانش آویختھ شده 
بود، شوھرش را اذیت مى كرد، و آن زنى كھ بھ پاھایش آویختھ شده بود، بدون اجازه شوھرش از خانھ بیرون مى 

كھ گوشت بدن خود را مى خورد، بھ خاطر آن بود كھ بدن خود را براى مردم آرایش مى كرد و آن  رفت و آن زنى
زنى كھ بھ شكل سگ بود و آتش از پایینش وارد و از دھانش خارج مى شد، بھ خاطر آن بود كھ زنى آواز خوان و 
 (104).نوحھ سرا و حسود بود

پرستار پدر) علیھا السالم (فاطمھ   
 زخمھاى فراوانى دیده بود، بھ ھمین علت خبر شھادت آن) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (در غزوه احد پیغمبر 

براى كسب اطالع از حال ) علیھ السالم (نفر از زنان ھاشمى و نزدیكان اھلبیت  14. حضرت را بھ مدینھ آوردند
)پیامبر سراسیمھ بھ طرف احد بیرون رفتند، قافلھ ساالر آنھا فاطمھ زھراء  وقتى بھ محل . بود) علیھا السالم 

دن بدن مجروح پدر، او را در آغوش گرفت و گریست با دی) علیھا السالم (استقرار سپاه اسالم رسیدند، فاطمھ  . 
كھ با سپر آب مى آورد، بر زخمھاى ) علیھ السالم (فاطمھ با كمك على . بدن و لباس آن حضرت غرق خون بود

پیامبر مى ریخت و فاطمھ زخمھاى پدر را مى شست ، اما ھر چھ مى شستند خون بند نمى آمد، بلكھ خونریزى 
. قطعھ حصیرى را سوزاند و خاكستر آن را بر زخمھاى پدر گذاشت تا آنكھ خون قطع شد فاطمھ. بیشتر مى شد

صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(پیغمبر  روزھا استخوان پوسیده را مى سوزانید و با آن زخمھا را دود مى داد تا بھتر  ( 
 (105).شد
 پدر بھ فدایت

چنان بود كھ ھرگاه بھ سفرى مى رفت آخرین كسى كھ براى ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رفتار پیغمبر اكرم 
)خداحافظى نزد او مى رفت فاطمھ  بود و چون از سفر باز مى گشت نخستین كسى را كھ بھ دیدارش) لسالم علیھا ا  
) علیھا السالم (در یكى از سفرھا فاطمھ . بود كھ مدتى طوالنى در نزد او مى ماند) علیھا السالم (مى رفت فاطمھ  

بھترى پدر و در غیاب پدر دستبند و گردن بند و دو گوشواره و یك پرده براى درب خانھ تھیھ كرد تا با وضع 
صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(پیامبر . شوھرش را دیدار كند علیھا السالم (در مراجعت از سفر یكسره بھ خانھ فاطمھ  ( 

آمد، اما بر خالف گذشتھ اصحاب دیدند كھ رسول خدا خیلى زود در حالى كھ آثار ناراحتى در چھره اش نمایان ) 



از نگاه پر معناى پدر فھمید كھ ) علیھا السالم (فاطمھ . د و بھ منبر رفت بود از خانھ فاطمھ خارج شد، بھ مسجد آم
 .او بسیار آزرده شده ، اشكش جارى گشت ، زیرا تا كنون پیامبر با او چنین بر خورى نكرده بود

خدا  كھ چنان دید فورا دستبند و گردن بند و گوشواره ھا را باز كرده ، ھمھ را زند رسول) علیھا السالم (فاطمھ 
ھمینكھ ! اینھا را در راه خدا صرف كن : دخترت سالم مى رساند و مى گوید: فرستاد و براى پدر پیغام فرستاد كھ 
آمد و جریان را معروض داشت ، پیغمبر سھ بار ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (فرستاده فاطمھ بھ نزد رسول خدا 

باد  فداھا ابوھا؛ پدرش بھ فدایش :((فرمود ا از براى محمد و خاندان او نیست ، اگر دنیا در پیش خدا بھ اندازه دنی .((
این سخنان را فرمود و ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پغمبر . بال مگسى ارزش داشت شربتى از آب بھ كافر نمى داد

رفت) علیھا السالم (از منبر پائین آمد و بھ خانھ فاطمھ   .(106) 
 كمك بھ خانواده شھداء

. رسید) لم صلى هللا علیھ و آلھ و س(شھید شد این خبر بھ رسول خدا ))موتھ((وقتى كھ جعفر بن ابیطالب در غزوه
صلى هللا علیھ و (رسول اكرم  .پیامبر گریست و صحابھ نیز گریھ كردند و این خبر بھ اندرون خانھ پیامبر نیز رسید

بھ خانھ اسماء آمده و فرزندان جعفر را خواستھ ، دست بر سر آنان كشید و آنان را بوئید و بر سینھ ) آلھ و سلم 
ھ اى اتفاق افتاده ، لذا سؤ ال كرداسماء احساس كرد كھ واقع. خویش چسباند آیا از جعفر خبرى ! اى رسول خدا :

جعفر را پیش خدا بدان: رسیده ؟ پیامبر گریھ كرده و فرمود  . 
) علیھا السالم (حضرت فاطمھ زھراء   بھ سمت منزل دختر خویش ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (سپس رسول خدا 

علیھا (فاطمھ . اده جعفر درست كن ، زیرا آنان مشغول عزادارى ھستندطعامى براى خانو: رفتھ و بھ وى فرمود
آردى تھیھ كرد و با آن مقدار فراوانى نان پختھ ، سپس نانھا را بھ ھمراه مقدارى خرما بھ خانھ جعفر ) السالم 

 (107).فرستاد
بھ خاطر نزول آیھ عذاب) علیھا السالم (گریھ فاطمھ   

نقل مى كند))زھد النبى((سید بن طاووس از كتاب : 
 ھنگامى كھ آیات

جزء مقسوم  لھا سبعة ابواب لكل باب منھم# و ان جھم لموعدھم اجمعین  (108) 
. یز از گریھ آن حضرت بھ گریھ افتادندگریھ شدیدى كرد، صحابھ ن) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (نازل شد، پیامبر 

. پیامبر چنان منقلب بود كھ كسى نمى توانست از او سؤ ال كند. ولى كسى علت گریھ آن حضرت را نمى دانست 
را مى دید خوشحال مى ) علیھا السالم (این بود كھ ھرگاه فاطمھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (عادت رسول خدا 

رفت تا او را نزد پیامبر بیاورد، وقتى كھ بھ خانھ ) علیھا السالم (اصحاب بھ حضور فاطمھ شد، از این رو یكى از 
و ما عندهللا خیر و ابقى((زھراء وارد شد دید كھ او مشغول آسیا كردن جو است و آیھ را مى خواند آن مرد  (109)((

بى درنگ برخاست و چادر ) علیھا السالم (فاطمھ . صحابى سالم كرد و جریان گریھ رسول خدا را بھ او خبر داد
سلمان او را دید و گریھ كرد، و . ز خانھ بیرون آمدكھنھ اى كھ دوازده وصلھ از لیف خرما داشت بھ سر گرفت و ا

بپوشند، اما دختر ))حریر((و))سندس((لباسھاى) شاه ایران (دختران قیصر روم و كسرى !))واحزناه :((گفت 
 !!پیامبر چادرى را كھ دوازده وصلھ دارد و كھنھ است بھ سر كند

: پدر جان فدایت گردم : آمد و عرض كرد) آلھ و سلم صلى هللا علیھ و (بھ حضور پیامبر ) علیھا السالم (فاطمھ 
 علت گریھ تو چیست ؟
 .پیامبر دو آیھ فوق را كھ جبرئیل نازل كرده بود خواند

وقتى كھ نام جھنم را شنید، با صورت بھ روى زمین افتاده و پى در پى مى گفت) علیھا السالم (فاطمھ   : 
 الویل ثم الویل لمن دخل النار))

اى بر كى كھ وارد دوزخ گرددواى ، سپس و .))(110) 
علیھا السالم(بھشت وعده گاه فرزندان فاطمھ   ) 

وارد منزل دخترش فاطمھ زھراء ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (سول خدا روزى ر ( شد، حضرت ) علیھ السالم 
و فرزندانش در ) علیھ السالم (على . فاطمھ مشغول روشن كردن آتش بود تا براى اھل خانھ خود غذایى بپزد

در . نشست و با او مشغول صحبت شد  كنار دخترش ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا  .كنارى خوابیده بودند
. آب مى خواھم ! باباجان : از خواب بیدار شده خدمت پیامبر آمد و عرض كرد) علیھ السالم (این ھنگام امام حسن 

پیامبر او را در آغوش كشید، سپس برخاست و بھ سوى شتر شیر ده خود آمد و با دست خود آن را دوشید، آنگاه 
بدھد، پس حسین ) علیھ السالم (حسن كاسھ شیر را آورد تا بھ  ( آب ! باباجان : بیدار شده ، عرض كرد) علیھ السالم 

برادرت كھ از تو بزرگتر است پیش از تو آب ! فرزندم : فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیامبر  . مى خواھم
 . خواستھ است



یامبر با نرمى و مھربانى از او مى خواست تا پ. اول باید مرا سیراب فرمایى : عرض كرد) علیھ السالم (حسین 
علیھا السالم(در این حال فاطمھ . بیاشامد، ولى او نمى پذیرفت ) علیھ السالم (بگذارد ابتدا برادرش حسن  عرض  ( 

او را بیشتر دوست ندارم ، ھر دو نزد من برابرند، جز : گویا حسن را بیشتر دوست دارى ؟ فرمود! پدرجان : كرد  
ھمگى در بھشت در یك ) علیھ السالم (من و تو و آنان و على . حسن اول تقاضاى آب كرد و او مقدم تر است اینكھ 

 (111). جا و یك درجھ قرار داریم
 خدا بھ تو رحم كند

بود و معموال زودتر از بقیھ براى نماز حاضر مى شد، اما یك ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (بالل مؤ ذن رسول خدا 
 .روز بالل از وقت معمول دیرتر بھ نماز صبح حاضر شد

وقتى بھ مسجد مى آمدم از منزل : دیر آمد بالل را پرسید، عرض كردعلت ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا 
اى دختر : عرض كردم . عبور كردم ، دیدم مشغول آسیا گردن است و بچھ اش گریھ مى كند) علیھا السالم (فاطمھ 

بچھ : رمودیكى از كارھایت را بھ من واگذار كن ، تا شما را كمك كنم ، ف) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا 
من آسیا كردن را بھ عھده گرفتم ، از . دارى از من بھتر ساختھ است ، اگر میل دارى در آسیا گرداندن كمك كن 

 . این جھت دیرتر بھ مسجد آمدم
بھ فاطمھ رحم كردى خدا بھ تو ترحم كند: فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیغمبر  .(112) 

علیھا السالم(دعاى پیامبر و شفاى فاطمھ   ) 
زھراى : حضرت بھ او فرمود. دبھ عیادت دخترش كھ بیمار شده بود آم) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (روز پیغمبر 

پیامبر . كسالت دارم ! پدر جان : عرض كرد) علیھا السالم (حالت چطور است ؟ چرا غمگینى ؟ فاطمھ ! من 
بھ انگور میل : عرض كرد) علیھا السالم (آیا بھ چیزى میل دارى ؟ فاطمھ : فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (

خداوند قدرت آن را دارد كھ انگور براى ما : پیامبر فرمود. انگور نیست  دارم ، ولى مى دانم كھ اكنون فصل
آنگاه دست بھ دعا برداشت و عرض كرد. بفرستد : 

اللھم ائتنا بھ مع افضل امتى عندك منزلة ؛خدایا انگور را ھمراه كسى كھ از نظر مقام بھترین فرد امت من در 
 . پیشگاه توست نزد ما بفرست

پیامبر . در حالى كھ زنبیلى زیر عبا بھ دست گرفتھ بود وارد خانھ شد) علیھ السالم (لى لحظاتى نگذشت كھ ع
صلى هللا علیھ و آلھ و سلم( انگور است كھ براى فاطمھ : چھ ھمراه دارى ؟ عرض كرد! یا على : بھ او فرمود ( 

( صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(پیامبر خدا . آورده ام ) علیھا السالم  ، خدایا ))هللا اكبر، هللا اكبر:((رموددوبار ف ( 
اختصاص دادى ، شفاى دخترم را در ) علیھ السالم (بھ على ) در مورد بھترین فرد امت (ھمانگونھ كھ دعاى مرا 

از آن انگور خورد و ھنوز پیامبر از خانھ ایشان بیرون نرفتھ ) علیھا السالم (فاطمھ زھراء . این انگور قرار بده 
وى بزرگوار با اذن پروردگار شفا یافتبود كھ آن بان  .(113) 

علیھا السالم(رؤ یاى صادقھ فاطمھ   ) 
قرآنى در دست دارد و مى خواند، ناگاه : در خواب دیدند كھ ))حجة الوداع((بعد از) علیھا السالم (طمھ حضرت فا

صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(وحشت زده از خواب بیدار شد، خدمت پیامبر . قرآن از دستش افتاد و مفقود شد رسید  ( 
نور دیده ام: فرمود) ھ و سلم صلى هللا علیھ و آل(پیامبر . و از خوابش براى رسول خدا گفت  آن قرآنى كھ در  ! 

و بھ دیدار حق مى روم. خواب دیدى ، من بودم كھ بھ زودى از نظرھا ناپدید مى شوم   .(114) 
 نگذارید پیامبر را بیازارند

در واپسین روزھاى زندگانى ، روزى بھ منبر رفت و فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیامبر اكرم  : 
اینك این محمد ! اى مردم : ھر كس از من طلبى دارد درخواست نماید، آنگاه بالل در كوچھ ھاى مدینھ فریاد زد كھ 

 .بن عبدهللا است كھ مى خواھد قبل از روز قیامت قصاص شود ھر كس حقى از او طلب دارد بخواھد
شما در جنگ بدر كھ صف سربازان را تنظیم مى كردید، با شالق خود بر ! اى رسول خدا: مردى بلند شد و گفت 

 .شكم من در حالى كھ لخت بود، زدید
ھمان شالق را بیاورید: مرد گفت . بیا قصاص كن : فرمود) ھ و سلم صلى هللا علیھ و آل(پیامبر  . 

ھمان شالق روزھاى ) علیھا السالم (بھ بالل اشاره فرمود كھ از خانھ فاطمھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیامبر 
 .جنگ را بیاورد

پدرم با شالق چھ مى ! بالل  اى: سراغ شالق را گرفت ، حضرت فرمود) علیھا السالم (وقتى كھ بالل از فاطمھ 
 خواھد بكند؟ االن كھ روز جنگ نیست ؟

واى از این اندوه ، : وقتى كھ بالل آنچھ را در مسجد گذشت براى فاطمھ شرح داد، آن حضرت نالھ اى زد و گفت 
 براى اندوه تو اى پدر، غیر از تو چھ كسى سرپرست فقرا و تھیدستان و درماندگان است ؟



اى بالل بھ فرزندانم حسن و حسین بگو نزد آن مرد رفتھ تا از آنان قصاص كند ! دوست ھمھ دلھااى دوست خدا و 
 .و نگذارند پیامبر را بیازارد

پیراھن خود را باال زد تا آن مرد ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (وقتى كھ شالق را آوردند پیامبر : در ادامھ آمده است 
منظورم از این كار ھمین بود: بر شكم پیامبر بوسھ زد و گفت با شالق بر ھمان موضع بزند ولى  .(115) 

قات كنم ؟پدر جان شما را كجا مال  
از رسول خدا ) علیھا السالم (حضرت فاطمھ : نقل مى كند كھ ) علیھ السالم (جابر بن عبدهللا انصارى از قول على 

شما را كجا مالقات كنم ؟) روز قیامت (اى پدر، در روز توقفگاه بزرگ : پرسید  
ست و نزد پروردگارم امت خود با من ا))الحمدɏ((اى فاطمھ ، كنار در بھشت در حالى كھ پرچم: حضرت فرمود

 . را شفاعت مى كنم
پدرم اگر آنجا مالقاتت نكردم ؟: عرض كرد  

مرا بر حوض كوثر مالقات كن ، در حالى كھ بھ امتم آب مى دھم: فرمود  . 
اگر آنجا مالقاتت نكردم ؟: عرض كرد  

امت مرا سالم نگھ دار! راپروردگا: مرا بھ صراط مالقات كن ؛ در حالى كھ ایستاده ام و مى گویم : فرمود . 
اگر آنجا مالقاتت نكردم ؟: عرض كرد  

امت مرا سالمت نگھ دار! پروردگارا: مرا نزد میزان مالقات كن ، در حالى كھ مى گویم : فرمود . 
اگر آنجا مالقات نكردم ؟: عرض كرد  

ھاى آتش منع مى كنم ، پس  مرا بر كنار جھنم مالقات كن ، در حالى كھ امتم را از شعلھ و زبانھ: حضرت فرمود
با شنیدن این جملھ خوشحال شد) علیھا السالم (فاطمھ  .(116) 

علیھا السالم(با فاطمھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیامبر راز   ) 
صحبتھاى خصوصى و سرى بین پیامبر و حضرت ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (در ھنگامھ وفات رسول خدا 

گریست و در پایان صحبت ) علیھا السالم (صورت پذیرفت كھ در ابتداء، حضرت زھراء ) علیھا السالم (فاطمھ 
براى ھمھ این گریھ و خنده جاى سؤ ال . ، شاد و خندان دانھ ھاى اشك را از صورت مبارك پاك كرد آن حضرت

 بود؟
: علت را پرسیدند، جواب داد) علیھا السالم (از حضرت زھراء ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پس از وفات پیامبر 

بھ من فرمود كھ جبرئیل ھر سال ) یھ و آلھ و سلم صلى هللا عل(در ابتدا رسول خدا  : علت گریھ نخستین این بود كھ
من مرگ و وفات خود را . یك بار قرآن را بھ من عرضھ مى فرمود، ولى امسال و ھم اكنون دوبار عرضھ كرد

دخترم ھیچ : سپس فرمود. من با شنیدن این خبر گریستم . با تقوا باش و صبر پیشھ كن ! دخترم . نزدیك مى بینم 
منزلت مانند تو نیست پس در صبر و بردبارى مانند كمترین زنان نباش و این را بدان كھ تو نخستین زنى در مقام و 

با شنیدن این خبر خوشحال شدم و خندیدم. كسى ھستى كھ بھ من ملحق خواھى شد  .(117) 
علیھا السالم(بر مظلومیت فاطمھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (گریھ پیامبر   ) 
صلى هللا علیھ و آلھ و (چون ھنگام وفات حضرت رسول اكرم : شیخ طوسى از ابن عباس روایت كرده است كھ 

سبب ! یا رسول هللا : عرض كردند. نزدیك شد آن قدر گریست كھ آب دیده اش بر محاسن مباركش جارى شد) سلم 
 گریھ شما چیست ؟

گویا مى نگرم كھ . بھ خاطر آنچھ افراد جفاكار از امت من ، نسبت بھ فرزندانم روا مى دارند گریھ مى كنم : فرمود
یا ابتاه و احدى از امت من او را كمك و اعانت نكند: ندبعد از من بھ دخترم فاطمھ ستم كنند و او ندا ز حضرت  .

پیامبر اكرم . شنید گریست ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (وقتى كھ این سخن را از پیامبر ) علیھا السالم (فاطمھ 
دخترم گریھ نكن: فرمود  . 

اھند كرد، بلكھ گریھ من از مفارقت گریھ نمى كنم براى آنچھ بعد از تو با من خو! اى پیامبر خدا: فاطمھ گفت 
 ! شماست یا رسول هللا

كھ زود بھ من ملحق خواھى شد و از اھل بیت من تو اول كسى ! بشارت باد تو را اى فاطمھ : حضرت فرمود
 (118). خواھى بود كھ بھ من ملحق مى شوى
 آخرین سخنان پدر با دختر

از سلمان فارسى شنیدم كھ مى گفت: سلیم بن قیس ھاللى مى گوید  : 
وارد شد، چون ) علیھا السالم (ء در آن بیماریى كھ پیامبر از دنیا رفت نزد آن حضرت نشستھ بودم كھ فاطمھ زھرا

 .حال ضعف پدر را دید بغض گلویش را گرفت بھ طورى كھ اشك بر گونھ ھایش جارى شد
بعد از تو بر ! دخترم ، چرا گریھ مى كنى ؟ عرض كرد، یا رسول هللا : فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیامبر 



قمان مى ترسمخودم و بر فرزندانم از بى اعتنایى و ضایع شدن ح  . 
مگر نمى دانى ما ! اى فاطمھ : در حالى كھ چشمانش اشك آلوده شده بود فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیامبر 

خداوند . اھل بیتى ھستیم كھ خداوند براى ما آخرت را بر دنیا ترجیح داد و فنا را بر ھمھ خلقش حتمى نموده است 
د و مرا از میان آنان انتخاب كرد و سپس بار دوم بھ زمین توجھ نمود و ھمسر تبارك و تعالى توجھى بھ زمین نمو

سپس بار سوم بھ زمین توجھ كرد و تو و یازده نفر از فرزندانت و فرزندان برادرم و شوھرت . تو را انتخاب كرد
 .را كھ از نسل تو ھستند انتخاب كرد

ر تو آن است كھ تو را بھ ازدواج بھترین امتم و بھترین اھل دخترم ، آیا نمى دانى كھ از جملھ كرامت ھاى خداوند ب
دو آقاى اھل ) علیھ السالم (تو سیده زنھاى اھل بھشت ھستى و دو پسرت حسن و حسین . بیت در آورده است 

از آنچھ پدرش بھ او فرمود مسرور و خوشحال شد) علیھا السالم (حضرت زھراء . بھشتند .(119) 
 وعده دیدار

بھ آن حضرت عرض ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (حضرت زھراء در واپسین لحظات عمر حضرت رسول خدا 
من لحظھ اى در دنیا در فراق شما نمى توانم صبر كنم ، قرار من و شما فردا كجا؟! درجان پ: كرد  

تو نخستین كسى ھستى كھ بھ من ملحق خواھى شد و قرار من و تو در كنار پل جھنم: حضرت فرمود  . 
مگر خداوند متعال جسم و بدن شما را بر آتش حرام نكرده است ؟: گفت   

آنجا ایستاده ام تا اینكھ امتم عبور كنند آرى ، اما من در: فرمود . 
اگر شما را آنجا ندیدم ؟: عرض كرد  

فرمود مرا در كنار پل ھفتم از پل ھاى جھنم در حالى خواھى دید كھ از ستمدیده درخواست بخشش ستمگر از 
 . ظلمش مى كنم

اگر شما را ندیدم ؟: پرسید  
را شفاعت مى كنممرا در مقام شفاعت مى بینى و من امت خود : فرمود  . 

اگر شما را آنجا ندیدم ؟: پرسید  
مرا نزد میزان مى بینى در حالى كھ از خداوند براى امتم رھایى از آتش را مى خواھم: فرمود  . 

اگر شما را آنجا ندیدم ؟: پرسید  
است))عاصن((تا))ایلھ((عرض حوض من بھ اندازه فاصلھ بین. خواھى دید) كوثر(مرا در كنار حوض خود : فرمود  

پوشیده شده در دست  بر سر حوضم ھزاران جوان ایستاده كھ ھزار جام مانند در منظوم و جواھر سپید (120).
. ھر كس یك بار از آن بیاشامد پس از آن ھیچ گاه تشنھ نخواھد شد. دارند در یك صف كنار یكدیگر ایستاده اند

 (121).حضرت ھمچنان پاسخ مى داد تا وقتى كھ روح از بدن مباركش مفارقت كرد
 سخنى نمى گویم كھ پروردگارم را بھ خشم آورد

نشستھ بود و با ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (كنار بستر پیامبر ) علیھا السالم (فاطمھ : جابر انصارى مى گوید
جانكاه مى گفت اندوھى  : 

 .((وا كرباه لكربك یا ابتاه ؛ آه و فغان از رنج و مصیبت تو اى پدر جان))
فرمود) علیھا السالم (بھ فاطمھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیامبر  دخترم ، براى من بعد از امروز رنجى  :

صورت بزنى ، تو ھمچنان كھ پدرت در نباید در وفات پدرت گریبان چاك كنى و سیلى بھ ! اى فاطمھ . نخواھد بود
دیدگان اشك مى ریزند، و دل بھ درد مى آید ولى سخنى نمى گویم كھ پروردگار ((مرگ پسرش ابراھیم گفت ، بگو

 (122).((را بھ خشم آورد در مصیبت تو اى ابراھیم اندوھناكیم
صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(در لحظات آخر عمر پیامبر ) علیھا السالم (فاطمھ   ) 

سرم را : فرمودند) السالم علیھ (در آخرین لحظات عمر شریفشان بھ على ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا 
بر دامن خود بگیر، زیرا كھ امر الھى فرا رسید و چون جان من بیرون رود مرا رو بھ قبلھ بگذار و كار غسل و 

سر آن حضرت را بھ دامن گرفت ، آن حضرت از حال ) علیھ السالم (حضرت على . كفن مرا خودت انجام بده 
آن حضرت افكند و بھ روى او نگاه مى نمود و نوحھ و گریھ مى كرد و خود را بر ) علیھا السالم (رفت ، فاطمھ 

 :این شعر ابوطالب را مى خواند
 و ابیض یستسقى الغمام بوجھھ

 
 ثمال الیتامى عصمة الالرامل

 ((. و سفید روئى كھ مردم بھ بركت روى او طلب باران مى كنند، او كھ فریاد رس یتیمان و پناه بیوه زنان است))
اى گفتار : دختر جانم : چشمش را باز كرد و با آواز ضعیف فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (دا رسول خ

 : عمویت ابوطالب است ، آن را مخوان ولى این آیھ را بخوان
و ما محمد اال رسول قد خلت من قبلھ الرسل اءفان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم و من ینقلب على عقبیھ فلن یضر 



شیئا و سیجزى هللا الشاكرین  هللا (123) 
بھ او اشاره كرد ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (د شد، پیامبر صداى گریھ اش بلن) علیھا السالم (در این ھنگام فاطمھ 

فاطمھ . كھ نزدیك بیا ( آھستھ بھ او سخنى گفت كھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (نزدیك رفت ، پیامبر ) علیھا السالم 
قبض گردید) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (روى فاطمھ از آن سخن شكوفا شد، سپس جان رسول خدا  ... 

پرسیدند كھ آن سخن پیامبر با تو چھ بود كھ ) علیھا السالم (كھ بعد از رحلت پیامبر از فاطمھ : ر حدیث آمده د
بھ من خبر داد كھ من نخستین نفر از اھل ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیامبر  :موجب خرسندى تو گردید؟ فرمود

نمى گذرد كھ من بھ او مى پیوندم و این مژده موجب از  بیت او ھستم كھ بھ او ملحق مى گردم و بعد از او چندان
 (124).بین رفتن اندوه من مى گردید

با عزرائیل) علیھا السالم (فتگوى فاطمھ گ  
ھنگام بیمارى لحظھ اى بیھوش گردید، در آن ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا : از ابن عباس روایت شده 

فاطمھ . ھنگام در خانھ كوبیده شد ( كیستى ؟: فرمود) علیھا السالم   
آیا اجازه مى ! پرسشى كنم ) لى هللا علیھ و آلھ و سلم ص(مرد غریبى ھستم آمده ام از رسول خدا : كوبنده در گفت 

 دھید بھ محضرش برسم ؟
باز گرد، خدا تو را بیامرزد، اكنون پیامبر بیمار است: فرمود) علیھا السالم (فاطمھ   . 

مرد غریبى است از پیامبر اجازه : آن شخص غریب رفت و پس از لحظھ اى باز آمد و در خانھ را كوبید و گفت 
بھ ھوش ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (مى طلبد آیا بھ غریبان اجازه ورود مى دھید؟ در این ھنگام رسول خدا  ورود

آیا مى دانى این شخص كیست ؟ این كسى است كھ جمعیتھا را پراكنده مى كند، لذات را ! فاطمھ جانم : آمد و فرمود  
عزائیل(در ھم مى شكند، این فرشتھ مرگ  ا سوگند قبل از من از كسى اجازه نگرفتھ و پس از من است ، بھ خد ( 

ھم از احدى اجازه نمى گیرد، بھ خاطر مقام ارجمندى كھ در پیشگاه خداوند دارم از من اجازه مى طلبد، بھ او 
 . اجازه ورود بده

ارد خانھ پیامبر شد داخل شو، خدا تو را بیامرزد، عزرائیل مانند نسیم مالیمى و: بھ او فرمود) علیھا السالم (فاطمھ 
 : و گفت

صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(السالم على اھل بیت رسول هللا ؛سالم بر خاندان رسول خدا   ).(125) 
علیھا السالم(از دیدگاه فاطمھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (سیماى پیامبر   ) 

. بعد از رحلت پدر نالھ ھاى جانسوزى دارد كھ دل ھر عاشقى را بھ درد مى آورد) علیھا السالم (حضرت زھراء 
 :حضرتش در فراق پدر و در توصیف او مى گوید
 پاورقي
 
196ص ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (شادمانى دل پیامبر ) علیھا السالم (فاطمھ زھراء  -90 . 
84ص ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (فاطمھ زھراء شادمانى دل پیامبر  -91  
233، ص 7الغدیر ج : بھ نقل از/ ، 169ص : فاطمھ زھراء شادمانى دل پیامبر -92 . 
54دت ، ص فاطمھ زھراء از والدت تا شھا -93 . 
117بانوى نمونھ اسالم ، ص  -94 . 
صداى كردن پیامبر را در میان خود، مانند صدا كردن یكدیگر قرار ندھید.((63/ نور  -95 .)) 
211فرھنگ فاطمیھ ، ص  -96 . 
33، ص 43ص : ، بحار228فاطمة الزھراء من المھد الى الحد، ص  -97 . 
364، ابن مغازلى ، مناقب ص 393، ص ) علیھ و آلھ و سلم صلى هللا(فاطمھ زھراء شادمانى دل پیامبر  -98 . 
29ص : و دختران آن حضرت ) علیھا السالم (زندگانى حضرت فاطمھ  -99 . 
487، ص 8ج : وسائل الشیعھ / ، 51ص : 43ج : بحار/ ، 667ص  2ج : كافى  -100 . 
68، ص 2ج : طین فرائد السم: بھ نقل از/  177ص ): علیھا السالم (در مكتب فاطمھ  -101 . 
40ص ): علیھا السالم (رنجھا و فریادھاى فاطمھ  -102 . 
44، ص 98ج : بحار. / 376ص ) علیھا السالم (رنجھاى زھراء  -103 . 
309 - 310، ص 8ج : بھ نقل از بحاراالنوار. / 435ص : فاطمھ زھراء شادمانى دل پیامبر -104 . 
31، ص 20ج : حاراالنوار -105  



13 - 14ص ): علیھ السالم (از زندگانى حضرت فاطمھ و زینب كبرى  فرازھایى -106 . 
573ص :فاطمة الزھراء من المھد الى الحد -107 . 
ھفت در دارد و براى ھر درى گروه معینى از آنھا # و جھنم میعادگاه ھمھ گمراھان است .((44 -  43/ حجر  -108
 .((تقسیم شده اند
36/ شورى . یدارتر است و آنچھ نزد خداست ، بھتر و پا -109  
50ص : رنجھا و فریادھاى فاطمھ  -110 . 
56ص ) علیھ السالم (فرھنگ جامع سخنان امام حسین  -111  
77بانوى نمونھ اسالم ، ص / ، 51ص : ذخائر العقبى  -112 . 
295، ص 4ج : احقاق الحق  -113  
239، ص 1ج : ریاحین الشریعھ  -114  
508، ص 22ج : حارب/ ، 6حدیث : امالى صدوق  -115 . 
21، ص 43ج : بحاراالنوار -116  
959ص : امالى صدوق : بھ نقل از/ ، 148ص : فرھنگ سخنان فاطمھ زھراء -117 . 
15حدیث : باب الخمسة  1/272: شیخ صدوق ))الخصال((بھ نقل از/ ، 300ص : منتھى االمال  -118 . 
202اسرار آل محمد، ص  -119  
) یمن ))(صنعاء((عرض حوض كوثر بھ اندازه فاصلھ بین: اینگونھ آمده است  10ص  1در كتاب الغدیر ج  -120

است) دمشق ))(بصرى((تا  . 
497، ص 1ج : كشف الغمھ : بھ نقل از/ ، 436ص : فاطمھ زھراء شادمانى دل پیامبر -121 . 
193ص : كحل البصر -122 . 
ھ پیش از او نیز پیامبرانى بودند كھ از این و محمد نیست مگر پیامبرى از جانب خدا ك.((144/ آل عمران  -123

اگر او نیز بھ مرگ یا شھادت در گذرد آیا شما باز بھ دین جاھلیت خود رجوع خواھید كرد؟ پس . جھان در گذشتند
 ((.ھر كس كھ مرتد شود بھ خدا ضررى نخواھد رسانید و خداوند بزودى شاكران را پاداش خواھد داد
176-177، ص 1ج : ارشاد مفید -124  
16 - 17ص : انوار البھیھ  -125 . 

 

پدر عزیزم دنیا بھ جمال تو با رونق و روشن بود و امروز در عزاى تو گلھاى جھان پژمرده است ، اكنون ، ترو ))
تو بھار دین پروردگار عالم بودى ، تو نور فروزان نبوت بودى ، . خشك دنیا حكایت از ظلمت و تاریكى مى نماید

چگونھ است كھ آب زمین را فرا . تو كوھسارھا فرو نمى ریزد، چھ پیش آمد دریاھا فرو نمى نشینندچھ شد در فراق 
تو خود قرین مسرت و . فرشتھ گان بر تو گریستند محراب تو بى مناجات و معطل ماند: پدر عزیزم . نمى گیرد

ه و مجال خورشید، تو كجایى اى روشنایى روز و جلو. شادى گشتى و بھشت بھ لقاى تو در دعاى تو زینت گرفت 
پدر عزیزم ، . عزا پوشیده و گلھاى شاداب بھارى در غم تو، رنگ خزان بھ خود گرفتھ   كھ جھان دور از تو لباس 

این چھ بار گران بود كھ . آنقدر در جستجوى تو بكوشم تا تو را باز جویم . آنچنان در غم تو بنالم كھ جان بسپارم 
ر نمى توانم بھ مسجد بیایم تا جاى خالى تو را ببینمپشت مرا در ھم شكست دیگ  ...(126) 

، ھمراه امام)ھ السالم علی(در منزل على : فصل ششم   
صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(محل دعاى پیامبر ) علیھا السالم (دِر خانھ فاطمھ   ) 

 پس از نزول آیھ
 (128)... و آیھانما یرید هللا لیذھب عنكم(127)و اءمر اھلك بالصلوة و اصطبر علیھا

مى ) علیھما السالم (ھر روز، وقت نماز صبح بھ در خانھ على و فاطمھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیامبر اكرم 
پس اھل بیت ، یعنى على و فاطمھ و حسن و حسین )). سالم و رحمت و بركات خدا بر شما باد:((آمد و مى فرمود

( سپس )). و سالم و رحمت و بركات خدا بر شما باد اى پیامبر خدا:((ى داشتنددر پاسخ اظھار م) علیھم السالم 
ھمانا خداوند چنین مى . نماز، نماز، خدا شما را رحمت كند: حضرت دو طرف چھار چوبھ در را گرفتھ مى فرمود



ت تا زمانى پس حضر. خواھد كھ ھر گونھ آلودگى را از شما خاندان نبوت ببرد و شما را از ھر ناخالصى پاك كند
 (129).كھ در مدینھ حضور داشت ھر روز صبح پیوستھ این كار را انجام مى داد تا اینكھ از دنیا رحلت فرمود

علیھا السالم(از زبان فاطمھ ) علیھ السالم (على   ) 
زبان بھ ) علیھ السالم (در برابر یكى از افراد نادان مدینھ كھ در مورد على ) علیھا السالم (حضرت فاطمھ 

مى دانى على كیست ؟: سرزنش گشوده بود و ناسزا مى گفت ، فرمود  
ھیكلى نورانى و مركز توجھ ھمھ عارفان و خداپرستان و فرزندى از خاندان پاكان ، على امامى ربانى و الھى و 

صلى (دو دستھ گل پیامبر ) علیھم السالم (گوینده بھ حق و روا، جایگاه اصلى و محور امامت ، پدر حسن و حسین 
و دو بزرگ و سرور جوانان اھل بھشت است) هللا علیھ و آلھ و سلم   .(130) 

علیھا السالم(در دست فاطمھ ) علیھ السالم (ذوالفقار على   ) 
كندنقل مى ) رحمة هللا علیھ (مرحوم شیخ مفید  : 

با ظرفى ) علیھا السالم (از جنگ احد باز مى گشت حضرت فاطمھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (وقتى كھ پیامبر 
پر از آب بر در خانھ بھ استقبال پدر آمد و سر و صورت پدرش را از گرد و خاك راه شستشو داد، بھ دنبال آن 

) علیھا السالم (خون از راه رسید و ذوالفقارش را بھ فاطمھ با دستى مجروح و پر از ) علیھ السالم (امیرالمؤ منین 
 :داد و فرمود
 خذى ھذا السیف فقد صدقنى الیوم
 .این شمشیر را بگیرد، كھ امروز وفاى خود را نسبت بھ من نشان داد

فرمود) علیھا السالم (بھ فاطمھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (سپس رسول خدا  : 
شمشیر على را بگیر كھ شوھرت امروز دین خود را ادا كرد و خداوند و بھ وسیلھ ) م علیھا السال(اى فاطمھ 

 (131).شمشیر او بزرگان قریش را از پاى در آورد
بھ سؤ االت شرعى با گشاده روئى پاسخ مى داد) علیھا السالم (فاطمھ   

: رسید و گفت ) علیھا السالم (روزى یكى از زنان مدینھ خدمت حضرت فاطمھ : نقل فرمود) علیھ السالم (على 
تا مسائل شرعى نماز را از شما بپرسم مادر پیرى دارم كھ در مسائل نماز سؤ االتى دارد، مرا فرستاده  . 

بپرس: فرمود) علیھا السالم (حضرت زھراء   . 
اى دختر رسول : در ادامھ پرسشھا، آن زن خجالت كشید و گفت . زن مسائل فراوانى را مطرح كرد و پاسخ شنید

آن چھ سؤ ال : فاطمھ فرمودحضرت . ، بیش از این نباید شما را بھ زحمت اندازم )صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (خدا 
دارى بپرس ، آیا كسى را اجیر نمایند كھ بار سنگینى را بھ بام ببرد و در مقابل ، صد ھزار دینار طال مزد بگیرد، 
 چنین كارى براى او دشوار است ؟

ش بیش از فاصلھ بین زمین و عر. من ھر مساءلھ اى را كھ پاسخ مى دھم : حضرت ادامھ داد. خیر: آن زن گفت 
 (132).گوھر و لؤ لؤ پاداش مى گیرم ، پس سزاوارتر است كھ بر من سنگین نیاید

در فتح مكھ) علیھ السالم (م على دفاع از اما  
ھنوز . در روز فتح مكھ دو تن از خویشان مشرك شوھرم را پناه دادم : گوید) علیھ السالم (ام ھانى ، خواھر على 

، سواره و زره پوش وارد خانھ ام شده و بھ طرف آن دو )علیھ السالم (آنھا در خانھ ام بودند كھ ناگھان برادرم على 
! اگر بخواھى آن دو را بكشى باید پیش از آنھا مرا بكشى : من میان او وایشان ایستادم و گفتم  .تن شمشیر كشید

بیرون رفت در حالى كھ چیزى نمانده بود آنھا را ) علیھ السالم (على .) ظاھرا خواھرش حضرت را نشناختھ بود(
رساندم ، اما آن حضرت را ))بطحا((رد) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (من خود را بھ محل خیمھ رسول خدا . بكشد

از ھمسرش ) علیھا السالم (را دیدم و ماجرا را برایش گفتم ، دیدم فاطمھ ) علیھا السالم (پیدا نكردم ، ولى فاطمھ 
در ) علیھا السالم (تو ھم باید مشركین را پناه دھى ؟ یا بھ نقلى حضرت زھراء : قاطع تر است ، با تعجب فرمود

تو از اینكھ على دشمنان خدا و دشمنان ! اى ام ھاین : وھرش بر آمده و روى بھ ام ھانى كرده فرمودمقام دفاع از ش
؟...رسول خدا را ترسانیده و تھدید كرده ، آمده اى بھ حضرت رسول شكایت كنى   

پیامبر بھ آنھا رسید و از حضرتش براى آن دو نفر امان طلبیدم و ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (در این میان پیامبر 
فاطمھ . فرمود كھ براى او آب فراھم كند) علیھا السالم (بھ فاطمھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پس پیامبر . امان داد

 .آب فراھم كرد و پیامبر شستشو نمود
( صلى (اسالم و بیعت بھ حضرت پیامبر   ھنگامى كھ ھند و دیگر زنان مشركین براى اعالم پذیرش ) ناگفتھ نماند

نیز حضور داشت) علیھا السالم (رسیدند فاطمھ ) هللا علیھ و آلھ و سلم   .(133) 
خانھ من است) علیھا السالم (طمھ خانھ فا  



در ضمن حدیثى طوالنى چنین فرمود) علیھ السالم (حضرت موسى بن جعفر  : 
در خانھ من و خانھ ) علیھا السالم (آگاه باشید كھ در خانھ فاطمھ :((پیامبر اكرم بھ ھنگام رحلت از این دنیا فرمود

را دریده و ھتك حرمت خدا را كرده است اش خانھ من است ، ھر كس ھتك حرمت او كند، حجاب خداوند  .)) 
بھ خدا سوگند : مدتى طوالنى گریست و فرمود) علیھ السالم (حضرت موسى بن جعفر : راوى این حدیث مى گوید

! كھ حجاب خداوند ھتك شد، بھ خدا سوگند حجاب خدا ھتك شد، بھ خدا سوگند حجاب خداوند ھتك شد، اى مادر
 (134).درود خداوند بر او باد

بر حورالعین) علیھا السالم (شرافت فاطمھ   
درباره آنان نازل شده است))ھل اتى((نى است كھ سورهاز جملھ ابرار و كسا) علیھا السالم (فاطمھ   . 

بیان مى كنند كھ ))ھل اتى((در سوره) علیھا السالم (علماى شیعھ و سنت نكتھ اى راجع بھ عظمت حضرت فاطمھ 
است ، او مى گوید))ابوالفرج عبدالرحمن بن الجوزى((از آن جملھ ، : 

(( ھل ((طعامھا، آشامیدنیھا، قصرھا، چشمھ ھاى جارى در سورهشگفتا كھ انواع نعمت ھاى بھشت از پوشیدنیھا، 
ذكر شده ، ولى از زنان و حوریان بھشتى كھ نھایت لذت است سخنى بھ میان نیامده و این بھ خاطر احترام ))اتى

علیھا السالم(فاطمھ  را وصف ) علیھا السالم (كسى كھ فاطمھ زھراء . است كھ اشرف دختران بھ شمار مى آید ( 
ند از حورالعین سخن بھ میان نمى آوردمى ك .))(135) 

 پذیرایى شایستھ از مھمان
و یوثرون على انفسھم و لوكان بھم :ایثار خاندان نبوت در سوره مباركھ حشر مى فرمایدقرآن كریم در شرح 

 (136)خصاصة 
 :شرح ماجرا

شرفیاب شد و از گرسنگى شكایت ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (در حدیث آمده است كھ مردى خدمت رسول خدا 
شخصى را بھ حجره ھاى ھمسران خود فرستاد تا چیزى براى مرد ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (كرد، رسول خدا 

 :فقیر بیابند، اما ھمگى آنھا گفتند
(( ال الماء؛ نزد ما چیزى جز آب نیستماعندنا ا )). 

چھ كسى امشب این مرد فقیر را مھمان مى : رو بھ اصحاب كرد و فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (سپس پیامبر 
 كند؟

فرمود) علیھ السالم (على  : 
 ،((!انا لھ یا رسول هللا ؛ من پذیرائیش مى كنم اى رسول خدا))

رساند، حضرت فاطمھ گفت) علیھا السالم (یان را بھ اطالع حضرت فاطمھ پس بھ طرف خانھ حركت كرد و جر  : 
 ما عندنا اال قوت الصبیة و لكنا نؤ ثر بھ ضعیفنا
 . نزد ما غذایى ، جز بھ اندازه دختر بچھ اى نیست و لكن ما مھمان را بر خود مقدم مى داریم

شما بچھ ھا را خواب كن ، من از مھمان پذیرایى مى  :فرمود) علیھا السالم (بھ فاطمھ ) علیھ السالم (آن شب على 
چراغھا را خاموش كرد و خود بھ ھمراه مھمان سر سفره نشست ، اما خود از غذا چیزى نخورد تا اینكھ . كنم 

نازل )) علیھا السالم (على و فاطمھ (مھمان سیر شد، صبح ھمان شب این آیھ نھم از سوره حشر در شاءن ایشان ، 
بى آنكھ سخنى . (شرفیاب شد) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (صبح كھ خدمت رسول خدا ) لیھ السالم ع(على . شد

تبسم كرد و آیھ فوق را تالوت فرمود و ایثار آنھا را ستود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیامبر ) بگوید .(137) 
علیھ السالم(تحمل گرسنگى با شنیدن فضایل على   ) 

صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (نزد رسول خدا : گوید) علیھا السالم (حضرت فاطمھ  رفتھ سالم كردم ، حضرت  (
یك دانھ ) علیھ السالم (بھ خدا سوگند كھ امروز صبح در خانھ على ! اى پیامبر خدا! علیك السالم دخترم  :فرمود

صبحگاھان نھ گوسفندى داشتیم ، نھ . ھم اكنون پنچ روز است كھ غذا بھ دھان او وارد نشده است . گندم ھم نبود
 !!شترى و نھ خوراكى و نھ آشامیدنى اى 

من چنین كردم ، مشاھده . دستت را میان پشت و لباسم قرار ده : فرمود. نزدیك رفتم . نزدیك بیا: حضرت فرمود
نمودم كھ بین پشت و شانھ حضرت سنگى است كھ بھ سینھ ایشان بستھ شده است ، فریادى كشیدم ، رسول خدا 

حمد آتشى براى غذاى حدود یك ماه است كھ در خانھ ھاى خاندان م! دخترم : فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (
را میدانى ؟) علیھ السالم (آیا قدر و منزلت على : فرمود  سپس . افروختھ نشده است   

او كسى است كھ كارھاى مرا در سن دوازده سالگى كفایت كرد و در شانزده سالگى در پیش روى من بھ دفاع از 
ت و در بیست سالگى غم و اندوه مرا بر را بر زمین زد و گش) قریش (من شمشیر زد، در نوزده سالگى شجاعان 

 .طرف كرد و در قلعھ خیبر را كھ پنجاه نفر نمى توانستند آن را بلند كنند، در بیست و چند سالگى بلند نمود



آمد در حالى كھ خانھ اش از ) علیھ السالم (از شنیدن این مطالب روشن شد، نزد على ) علیھا السالم (چھره فاطمھ 
على . شده بود نور چھره اش روشن ( صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(اى دختر محمد : بھ او فرمود) علیھ السالم   ) 

صلى هللا علیھ و (ھمانا رسول خدا : ھنگامى كھ از نزد من بیرون رفتى ، چھره ات بدین گونھ روشن نبود؟ گفت 
د تو آمدمفضایل تو را برایم گفت ، نتوانستم خود را نگھ دارم تا اینكھ نز) آلھ و سلم   .(138) 

 چرخیدن آسیاى سنگى بھ امر پروردگار
فتاز ابوذر غفارى روایت كرده اند كھ گ  : 

علیھ السالم(مرا بھ خانھ على ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا  فرستاد تا او را بھ نزد پیغمبر بخوانم ،  ( 
چون بھ خانھ آن حضرت رفتم چیز عجیبى مشاھده كردم ، دیدم آسیاى سنگى كھ در خانھ بود، بدون اینكھ كسى او 

) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (بھ نزد رسول خدا ) علیھ السالم (من بھ ھمراه على . را بھ گردش در آورد مى چرخد
آنگاه من جریان را بھ عرض پیغمبر رساندم. آمدیم  ھمانا خداى : فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا  . 

او را مى داند  را از ایمان و یقین پر كرده و چون ناتوانى جسمى) علیھا السالم (تعالى قلب و جوارح دخترم فاطمھ 
صلى هللا علیھ و آلھ و (مگر نمى دانى كھ خداوند فرشتگانى را بھ كمك و خدمتكارى آل محمد . وى را كمك مى دھد

گماشتھ است ؟) سلم   
بھ نماز و عبادت كھ مى ایستاد و كودكش در ) علیھا السالم (گاھى حضرت فاطمھ : در روایت دیگرى وارد شده 

شتھ اى گھواره را بھ حركت در مى آوردفر. گھواره گریان مى شد .(139) 
علیھا السالم(ھ در ھمھ خانھ ھا بستھ شود اال خانھ على و فاطم  ) 

آرى : آیا مى خواھید برخى از اخبار خود را براى شما بازگو كنم ؟ گفتند: فرموده است ) علیھ السالم (امام حسن 
فرمود! اى پسر امیرالمؤ منین  مسجدش را در مدینھ ساخت و ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (ھنگامى كھ رسول خدا  :

گذاشت ، مھاجرین و انصار نیز درھایى از خانھ ھاى خود را بر طرف مسجد در خانھ خود را بھ روى مسجد باز 
خداوند متعال اراده فرمود كھ فضیلت حضرت محمد و خاندان واالى او را آشكار كند، لذا جبرئیل نازل شد . گشودند

ھ بھ سوى مسجد پیش از آنكھ عذاب الھى فرود آید، باید ھمھ درھایى ك: و از سوى خداوند متعال دستور آورد كھ 
بھ او دستور داد در خانھ اش را ببندد ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (نخستین كسى كھ پیامبر ! باز است ، بستھ شود

اى رسول خدا دوست دارم بھ ھنگام رفتن بھ : بعد عمر بن خطاب از راه رسید و گفت . عباس عمومى حضرت بود
: حضرت فرمود. روزانھ اى بھ مسجد باز كرده تا بتوانم شما را ببینم  جایگاه نماز شما را ببینم ، اجازه فرمایید

خداوند : فرمود. بھ اندازه اى كھ بتوانم صورتم را بر آن بگذارم : گفت . خداوند متعال چنین اجازه اى نمى دھد
بھ اندازه اى كھ بتوانم یكى از چشمھایم را روى آن بگذاریم: گفت . اجازه نمى دھد . اوند اجازه نمى دھدخد: فرمود . 

سوگند بھ آن كسى كھ جانم در : سپس فرمود. اگر بگویى بھ اندازه سر سوزن بھ تو اجازه نخواھم داد: آنگاه فرمود
على و فاطمھ و حسن و حسین (من شما را خارج و آنھا . دست اوست  ( را داخل نكردم ، بلكھ خداوند )) علیھ السالم 

 (140).آنان را داخل و شما را خارج كرد
 پدرم فداى تو باد

رفت ) علیھا السالم (تھ بود بھ در خانھ فاطمھ كھ از مسافرت بر گش) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (روزى رسول خدا 
بى درنگ از در خانھ برگشت. ، دید كھ بر در خانھ او پرده اى و در دستھایش دستبندى نقره اى است  ابو رافع  . 

آن حضرت در حالى كھ مى گریست داستان مراجعت حضرت رسول را بھ . شد) علیھا السالم (وارد خانھ فاطمھ 
علت مراجعت را پرسید) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (بو رافع از پیامبر ا: ابو رافع گفت  بھ خاطر : حضرت فرمود .

اینھا را بھ عنوان : آنھا را بھ وسیلھ بالل نزد حضرت فرستاد و پیغام داد) علیھا السالم (فاطمھ . پرده و دستبندھا
اھل ((اینھا را ببر و بفروش و بھ: ل فرمودحضرت بھ بال. صدقھ دادم ، بھ ھر نحوى كھ صالح مى دانید خرج كنید

) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا . بالل دستبندھا را بھ دو درھم و نیم فروختھ و بھ اھل صفھ داد. بده ))صفھ
پدرم فداى تو باد، كار نیكى انجام دادى: آمد و فرمود) علیھا السالم (نزد فاطمھ   .(141) 

در یكى از سفرھاى جنگى ، بھ مدینھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا : در نقلى دیگر آمده است كھ 
ھ سوى خانھ فاطمھ رھسپار شد، وقتى كھ بھ در خانھ رسید، ناگھان پرده مخصوصى را دید كھ آویزان بازگشت و ب

را دید كھ در دستشان دستبند نقره اى مى باشد) علیھ السالم (است و حسن و حسین  . 
از ھمانجا بازگشت و وارد خانھ فاطمھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیامبر  ( فاطمھ از جریان  .نشد) علیھا السالم 

 . برگشتن پدر از در خانھ آگاه شد و گمان برد كھ علت بازگشت پیامبر بھ خاطر آن پرده و دستبندھا بوده است
آنھا با چشمى گریان بھ . بیرون آورد) علیھ السالم (بالفاصلھ پرده را گرفت ، دستبندھا را از دست حسن و حسین 

 .حضور رسول خدا آمدند
اینھا را بھ فالن جا ببر و با اینھا : فرمود) یكى از غالمان ))(ثوبان((ندھا را از آنھا گرفت و بھرسول خدا آن دستب



 :براى فاطمھ یك گردنبدند از چوب عصب ، و دو دستبند از چوب عاج خریدارى كن و فرمود
من ھستند و من دوست ندارم فان ھوالء اھل بیتى و ال احب ان یاءكلوا طیباتھم فى حیاتھم الدنیا؛زیرا اینھا اھل خانھ 

 (142).كھ آنھا زیبائیھا و لذائذ را در این دنیا مصرف كنند و براى آخرت باقى نگذارند
 سخنان حضرت فاطمھ در مورد پیامبر و على

بھ برخى از زنان فرمود) علیھا السالم (حضرت زھراء  : 
ولى پدر و مادر نسبى خود را با  !دو پدر دینیت ، محمد و على را با ناخشنودى پدر و مادر نسبى خود خشنود ساز

ر پدر و مادر نسبى تو از تو ناراضى باشند حضرت محمد خشم دو پدر دینى خود از خود راضى مساز، زیرا اگ
با دادن جزئى از ھزاران ھزار ثوابھاى طاعت خود آن دو را ) علیھ السالم (و على ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (

اگر از تو )) علیھ السالم (و على ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (حضرت محمد (راضى مى كنند، ولى پدران دینى 
زیرا ثواب طاعت ھمھ مردم دنیا نمى تواند جلو . اراضى باشند پدر و مادر نسبى تو نمى توانند آنھا را راضى كنندن

 (143)سخط و غضب آنان را بگیرد
علیھا السالم(ادب و ایثار فاطمھ   ) 

) علیھ السالم (بھ حدى بود كھ گرسنگى خود و فرزندانش را از على ) علیھا السالم (ادب و ایثار حضرت فاطمھ 
در این رابطھ بھ موارد زیر  .پنھان مى كرد و از شوھرش تقاضایى نمى كرد تا شاید نتواند آن را بر آورده كند

 :توجھ فرمایید
در حالى كھ آثار ضعف و گرسنگى از چھره او نمایان بود، بھ حضور ) علیھا السالم (روزى فاطمھ زھراء  - 1

وقتى این حالت را مشاھده كرد، دستھایش را بھ سوى آسمان ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پدرش رسید رسول خدا 
گرسنگى فرزندم را بھ سیرى تبدیل نما و وضع او را سامان بده! خدایا :بلند نمود و گفت   .(144) 

فاطمھ جان : از دخترش پرسید) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (خدا  روزى رسول - 2 چرا رنگ رخسارت پریده  !
 است ؟ چرا رنگ فرزندانم حسن و حسین دگرگون شده است ؟

سھ روز است كھ غذا نخورده ایم و فرزندانم حسن و حسین از شدت گرسنگى بى تاب شده ! پدرجان : عرض كرد
ى پركنده از گرسنگى بھ خواب رفتھ انداند و ھم اكنون مانند جوجھ ھا .(145) 

اى غذایى كرد، آن حضرت گفتاز آن حضرت تقاض) علیھ السالم (روزى على  - 3 دو روز است كھ خودم  : 
: بھ او مى گوید) علیھ السالم (وقتى كھ على . چیزى نخورده ام و ھر چھ در خانھ بود براى شما و فرزندانم آورده 

از خداى خود شرم كردم كھ چیزى از تو بخواھم كھ : چرا مرا آگاه نساختى تا براى شما غذا تھیھ كنم ؟ مى گوید
ام آن برایت دشوار باشدانج .(146) 

در كارھاى منزل) علیھ السالم (كمك كردن حضرت على   
از جامع االخبار نقل شده كھدر بحار   : 

بر ما وارد شدند در حالى كھ فاطمھ زھراء ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا : فرمودند) علیھ السالم (على 
عرض كردم! یا اباالحسن : حضرت فرمودند. در كنار دیگ نشستھ بود و من عدس پاك مى كردم ) علیھا السالم (  : 

مردى كھ بھ :((گوش فرا ده ، زیرا آنچھ مى گویم از سوى پروردگار مى گویم : مودندفر. لبیك یا رسول هللا 
ھمسرش در خانھ كمك و مساعدت نماید، بھ تعداد موھاى بدنش براى او عبادت سالى را مى نویسند كھ روزھا را 
 (147).((روزه داشتھ و شب ھا را شب زنده دارى نموده است
 شاءن نزول آیھ تطھیر

بھ ) لسالم علیھا ا(روزى با حسنین و فاطمھ : روایت كرده كھ فرمود) علیھ السالم (ابن بابویھ از امیرالمؤ منین 
در این ھنگام . ، در حجره ام سلمھ ھمسر پیامبر وارد شدیم )صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (حضور پیغمبر اكرم 

 : جبرئیل نازل شد و آیھ
 (148)انما یرید هللا لیذھب عنكم الرجس اھل البیت و یطھر كم تطھیرا
 .را نازل نمود

این آیھ در شاءن تو و فاطمھ و حسن و حسین و ائمھ ! یا على : فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیامبر اكرم 
حسین  از فرزندان) علیھ السالم ( ( نزول شده است) علیھ السالم   . 

صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(بھ رسول خدا : مى فرمود) علیھ السالم (على  ائمھ بعد از شما چند نفر : عرض كردم  ( 
دوازده نفرند، كھ اول آنھا تو، و بعد از تو حسن و بعد او حسین و بعد از او على فرزند : ھستند؟ حضرت فرمود

: آنگاه فرمود. رسید) عج (اسامى ایشان را بیان فرمود تا بھ حضرت حجة بن الحسن العسكرى  یكى یكى. حسین 
اینھا نام و اوصیاء و ائمھ بعد : در شب معراج پروردگار بھ من فرمود. نوشتھ شده   اسامى تمام شما بر ساق عرش
 (149).از تو مى باشند، ھمھ ایشان پاك و پاكیزه و معصوم و دشمنان آنھا ملعونند



 كارھاى فاطمھ در خانھ على
علیھا السالم (ى جریانى از زندگانى خودم با فاطمھ مى خواھ: روزى امیرالمؤ منین بھ یكى از اصحاب خود فرمود

را برایت تعریف كنم ؟)   
(( آنقدر بھ وسیلھ . آنقدر در خانھ من با مشك آب حمل كرد كھ اثر آن در سینھ اش پدیدار شد) علیھا السالم (فاطمھ 

گرد و خاك نشستآنقدر خانھ را جاروب كرد كھ بر لباس او . آسیاب دستى گندم آرد كرد كھ دستش تاول زد آنقدر  . 
او زیاد كار كرد و بسیار ھم آسیب دید. آتش زیر دیگ روشن كرد كھ لباسش دوده اى و سیاه شد .(150) 

 ھرگز از شوھرت چیزى نخواه
ھزار درھم فروختھ و ھمھ پولھا را بین فقراء و تھیدستان  12باغى داشتند كھ آن را بھ مبلغ ) علیھ السالم (على 

مروز ما پس غذاى ا! از ایشان پرسید؟ یا على ) علیھا السالم (وقتى كھ بھ منزل بازگشت ، فاطمھ . مدینھ تقسیم كرد
 چھ شد؟

با خود اندیشید كھ چرا چنین گفتم ) علیھا السالم (براى تھیھ غذا از منزل خارج شد، اما فاطمھ ) علیھ السالم (على 
 .، چون از پدر شنیده بود كھ ھرگز از شوھرت چیزى نخواه ، شاید نتواند آن را تھیھ كند
 .آنگاه فرمود
 فانى اءستغفر هللا و ال اءعود اءبدا

ز خدا آمرزش مى طلبم و دیگر این رفتار را تكرار نخواھم كردمن ا .(151) 
ھل اتى((شاءن نزول سوره )) 

بھ ھمراه جمعى از ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا . بیمار شدند) علیھ السالم (امام حسن و امام حسین 
)اصحاب بھ عیادت آنھا آمد و بھ على  على و . خوب است براى شفاى فرزندانت نذر كنى : گفتند) علیھ السالم 

ن دو از بیمارى شفا یافتند سھ روز، روزه بگیرند و شكر نذر كردند كھ اگر آ) علیھم السالم (فاطمھ و فضھ خادمھ 
در این ھنگام . طولى نكشید كھ حال آن دو بھ بھبودى رفت و شفا یافتند. نعمت سالمتى آن دو عزیز را بھ جا آورند
چیزى براى خوردن یافت نمى شد، بھ ھمین خاطر على ) علیھ السالم (در خانھ امیرمؤ منان على  ( از ) علیھ السالم 

از   پس ) علیھا السالم (فاطمھ . جو قرض كرد) كھ ھر صاع سھ كیلو است (شمعون خیبرى یھودى سھ صاع 
 . آسیاب كردن جو، یك سوم آن را بھ اندازه تعداد افراد خانواده ، یعنى پنج قرص نان پخت

اینك . بھ خانھ برگشت ) لم صلى هللا علیھ و آلھ و س(پس از پایان نماز بھ امامت رسول خدا ) علیھ السالم (على 
آنھا آماده . نان و نمك است ، آماده پذیرایى از بھترین خلق خداست   سفره غذا در حالى كھ طعام اول و آخرش 

آرى صداى فقیرى است كھ . افطار مى شوند، اما ھنوز شروع بھ افطار نكردند كھ صداى كوبھ در بلند مى شود
 :تقاضاى غذا دارد و مى گوید

مسكین من مساكین المسلمین ، اطعمونى اطعمكم هللا من موائد الجنة) انا(علیكم یا اھل بیت محمد، اسالم   
درود بر شما اى خاندان محمد، من مسكین از مسكینان مسلمین ھستم غذایى بھ من بدھید، خداى تعالى از غذاھاى 
 .((بھشتى بھ شما بخوراند

چنین فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (ھ دختر رسول خدا صدا را كھ شنید، خطاب ب) علیھ السالم (على  : 
آیا بھ بیچاره اى كھ دست نیاز بھ خانھ ات ! اى دختر بھترین خلق روى زمین ! اى بزرگوار اھل یقین ! فاطمھ جان 

امور  با گرسنگى غم و بھ سوى ما آمده است و تمام. آورده ، نظرى دارى ؟ بھ خدا شكوه مى كند و حاجت مى طلبد
بھشت دلپذیر بھ شما وعده مى دھد، ھمان بھشتى كھ بر . در دست خداست و ھمھ خوبیھا از او نشاءت مى گیرد

بھ آن گرسنھ خوارك مى دھم و بھ : در جواب ھمسرش فرمود) علیھا السالم (حضرت زھراء . بخیل حرام است 
عت خود آنھا را بھ بھشت خواھم بردسیر شدن او امیدوارم ، بھ راستى كھ حق براى نیكان است و بھ شفا . 

 .آن پنج تن ، شخص مسكین را بر خود مقدم داشتھ و سھم خود را بھ فقیر دادند و آن شب را با آب افطار كردند
بخش) علیھا السالم (در آن روز حضرت فاطمھ . روز دوم را نیز روزه گرفتند دیگرى از جو را آسیاب كرد و بھ   

سالم بر شما اھل بیت محمد : چون ھنگام افطار شد، یتیمى بر در خانھ آمد و گفت . ان پخت اندازه تعداد افراد، ن
( از آنچھ خدا بھ شما . من یتیم و گرسنھ ام ، پدرم از مھاجرین بود و در جنگ شھید شد)! صلى هللا علیھ و آلھ و سلم 
 .روزى داده بھ من دھید تا خدا نیز در بھشت بھ شما عوض دھد

ھر كس كھ بخشش كند براى او خواھد ماند و آب و غذاى بھشتى بھ او داده : فرمود) علیھ السالم (حضرت على 
 .مى شود

در پاسخ بھ دعوت ھمسرش چنین سرود) علیھا السالم (حضرت زھراء  : 
(( زیرا آنھا كھ گرسنھ اند فرزندان منند -حتما او را بر فرزندانم مقدم مى دارم و او را سیر مى كنم  )). 

ن بار ھم مثل شب قبل ، تمام افراد خانھ غذاى خود را بھ آن یتیم دادندای . 



روز سوم نیز باقیمانده جو را آسیاب كرده و نان پخت) علیھا السالم (فاطمھ  ھنگام افطار، اسیرى آمد و از آنھا  . 
بر ! فاطمھ جان . است فاطمھ ، دختر پیامبرى است كھ سرور تمام انبیاء : امیرالمؤ منان فرمود. تقاضاى غذا كرد

ھر كس امروز كار خیرى انجام دھد و بذر را بپاشد، روز جزا محصول آن درو . این اسیر گرفتار، منت بگذار
آنگاه ھمگى غذاى خود را سیر دادند. خواھد كرد . 

 علیھ و صلى هللا(را گرفتھ و بر پیامبر ) علیھ السالم (دست حسن و حسین ) علیھ السالم (فرداى روز سوم ، على 
پیامبر . وارد شدند) آلھ و سلم  ( وقتى آنھا را دید مشاھده كرد كھ از شدت گرسنگى مانند ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم 

برخاستھ ، ھمراه ! چقدر این منظره و این حالتى كھ در شما دیدم بر من ناگوار است : فرمود. جوجھ اى مى لرزند
)ایشان بھ خانھ على  در محراب عبادت ایستاده و آثار گرسنگى در ) علیھا السالم (د، دید كھ فاطمھ آم) علیھ السالم 
 چھره اش نمایان است و از شدت گرسنگى پوست شكمش بھ پشت او چسبیده و دیدگانش بھ كاسھ سر فرو رفتھ است
ھاى پیامبرت از خدایا، بچھ : را ناراحت كرد و فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (مشاھده آن وضع ، پیغمبر  .
 گرسنگى مى میرند؟

فرود آورد و بھ او گفت) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (را بر پیغمبر ))ھل اتى((در این وقت جبرئیل نازل شد و سوره  
: 
 خذھا یا محمد ھناك هللا فى اھل بیتك
 (152).((.بگیر این سوره را، خداوند تو را در داشتن چنین اھل بیتى تھنیت مى گوید

را راضى خواھد كرد) علیھا السالم (خداوند فاطمھ   
یت كرده استروا) علیھ السالم (ثعلبى از حضرت امام صادق   : 

علیھا السالم(بھ خانھ فاطمھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (روزى حضرت رسول  رفتند، فاطمھ را در حالى  ( 
مشاھده كرد كھ جامعھ اى از جلھاى شتر پوشیده و با دستھاى خود آسیاب را مى گردانید و در حین كار فرزند خود 
وقتى كھ این حالت را از دختر دید متاءثر شد، اشك ) ھ و آلھ و سلم صلى هللا علی(رسول اكرم  .را نیز شیر مى داد

. تلخیھاى دنیا را بھ خاطر حالوتھاى آخرت تحمل كن ! اى دختر گرامى : از دیده ھاى مباركش جارى شد و فرمود
فاطمھ   پس  ( نم خدا را بر حمد مى كنم خدا را بر نعمتھاى او و شكر مى ك! یا رسول هللا : عرض كرد) علیھا السالم 

در این ھنگام جبرئیل نازل شد و آیھ. كرامتھاى او  : 
 (153)و لسوف یعطیك ربك فترضى 
 (154)((.را از طرف خداوند فرود آورد
 رضایت كامل على و فاطمھ از ھمدیگر

مى فرمایند) علیھ السالم (ین على امیرالمؤ من : 
ھیچ گاه فاطمھ از من نرنجید و او نیز ھرگز مرا نرنجاند، او را بھ ھیچ كارى مجبور نكردم ، او نیز مرا آزرده 

در ھیچ امرى قدمى بر خالف میل باطنى من برنداشت و ھرگاه بھ رخسارش نظاره مى كردم تمام غصھ . نساخت 
ایم را فراموش مى كردمھایم بر طرف مى شد و دردھ  . 

خشمگین شود، او نیز ھیچ ) علیھا السالم (ھرگز كارى نكردم كھ فاطمھ ! بھ خدا قسم : در جاى دیگر مى فرمایند
 (155).گاه مرا خشمگین نكرد
 كمك بھ مجاھدین در جنگ خندق

در جنگ خندق كھ مدینھ در محاصره قرار داشت ، ھر كس بھ اندازه توان خود از جنگ پشتیبانى مى كرد، 
سنگر نشین را تاءمین مى  نیز نان مى پخت و بخشى از نیازمندیھاى مجاھدان) علیھا السالم (حضرت زھراء 

 .فرمود
در یكى از روزھا كھ براى فرزندان خویش نان تازه آماده كرده بود، نتوانست بدون پدر از آن استفاده نماید، بھ نزد 
 : پدر رفت و گفت

خط در ((قرص نانى را كھ مى بینید براى غذاى فرزندانم آماده كردم ، اما دلم آرام نگرفت ، ناچار آن را! پدرجان 
خدمت شما آوردم))جبھھ  . 

این اولین غذایى است كھ پس از سھ روز، پدرت بردھان مى ! دخترم : فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیامبر 
 (156).گذارد

بر دامنھ ) مى باشد) علیھا السالم (كھ یكى از آن مساجد بھ نام حضرت زھراء (وجود مساجد سبعھ : تذكر
بر كنار آن حفر گردید ) خندق (ھنگام نبرد احزاب ، ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (كھ در عھد پیامبر ))سلع((كوه

در روزھاى سخت محاصره است) علیھا السالم (ان و یادگارى از حضور حضرت زھراء نش  .(157) 
گوشت قربانىمصرف   



را بھ سفرى دور اعزام فرمود، در این ایام ) علیھ السالم (حضرت على ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا 
حضرت مقدارى از گوشت قربانى را براى . رسید) علیھا السالم (مقدارى گوشت قربانى براى حضرت فاطمھ 

 .شوھرش ذخیره نمود
منظور (مصرف گوشت قربانى را نھى نفرمود؟ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (مگر رسول خدا : از ایشان سؤ ال شد

 .( صدقھ كھ بر سادات و اھل بیت حرام است
مصرف گوشت عید قربان اجازه داده شده: فرمود  .(158) 

بھ خاطر تقسیم كارھا) علیھا السالم (شاد شدن فاطمھ   
درباره تقسیم ) علیھا السالم (میان على و فاطمھ : روایت شده كھ فرمود) علیھ السالم (در حدیثى از امام صادق 

صلى هللا علیھ (رفتند و پیغمبر ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (دمت رسول خدا براى حل این مشكل خ. كارھا بحث شد
كارھاى مربوط بھ داخل خانھ بھ عھده فاطمھ و كارھاى خارج : كارھاى منزل را اینگونھ تقسیم كرد) و آلھ و سلم 

باشد) علیھ السالم (از خانھ بھ عھده على  . 
جز خدا كسى نمى داند تا چھ اندازه از این : م خوشحال شد كھ گفت بھ قدرى از این تقسی) علیھا السالم (فاطمھ 

كارى را كھ موجب تماس با مردان (كار مردان را ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (تقسیم خوشحال شدم كھ رسول خدا 
از عھده من برداشت) است   .(159) 

 پشتیبانى از شوھر در كارھاى خیر
گریھ مى ) علیھا السالم (نزد فاطمھ ) علیھ السالم (وارد خانھ شد، دید حسن و حسین ) علیھ السالم (روزى على 

 .كنند
) علیھ السالم (على ! اینھا گرسنھ اند و یك روز است كھ چیزى نخورده اند: گفت ) علیھا السالم (راء فاطمھ زھ

در دیگ ، تنھا آب است كھ براى دل خوشى فرزندانم بر سر آتش: پس این دیگ بر سر آتش چیست ؟ گفت : پرسید  
ھ بازار برد و بھ مبلغ شش درھم فروخت و با عبایش را ب. از این ماجرا دلتنگ شد) علیھ السالم (على ! نھاده ام  

آیا كسى در راه خدا وام مى دھد تا چند : وقتى كھ بھ خانھ باز مى گشت فقیرى بھ حضرت گفت . آن غذایى تھیھ كرد
: پرسید) علیھا السالم (ھمھ آن خوراكى را بھ او داد، چون بھ خانھ رسید، فاطمھ ) علیھ السالم (برابر گردد؟ على 

فاطمھ . آرى ، ولى ھمھ آنھا را بھ بینوایى دادم : چیزى براى رفع گرسنگى بچھ ھا بدست آوردى ؟ گفت !  یا على
چھ خوب كردى ، تو ھمیشھ توفیق كار خیر مى یابى: گفت ) علیھا السالم (  ! 

رم را مى شت! یا على : در راه شخصى را دید كھ گفت . براى اقامھ نماز از منزل خارج شد) علیھ السالم (على 
علیھ السالم (امام على . خواھم بفروشم  بھ تو فروختم ھر وقت پولى یافتى بھ : گفت . من فعال پولى ندارم : گفت  (

ناگھان شخصى رسید و عرض . درھم خرید و حركت كرد 60آن شتر را بھ ) علیھ السالم (من باز دھى ؟ على 
این شتر را بھ من بفروش! یا على : كرد بھ چھ قیمتى مى خرى ؟ گفت: فرمود) السالم  علیھ(على  .   . درھم 120 : 

حضرت شتر را داد و پول را گرفت ، نیمى از آن پولھا را بھ صاحب شتر داد و نیمى دیگر را براى خود برداشت 
حضرت . شنید) علیھ السالم (رسید و ماجرا را از على ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (در این وقت رسول خدا . 

این در عوض آن وامى بود كھ بھ فقیر داده بودى. فروشنده جبرئیل و خریدار میكائیل بود! یا على : مودفر  .(160) 
 داستان دینار و آرد فروش

از خانھ بیرون ) علیھ السالم (غذا و پولى یافت نمى شد، در این حال على ) علیھا السالم (روزى در خانھ فاطمھ 
در ھمھ جا اعالم كرد كھ یك دینار پیدا شده ، ولى ھیچ كس بھ سراغ آن . آمد و یك دینار پول در كوچھ پیدا كرد

بھ على ) علیھا السالم (حضرت فاطمھ . ددینار نیام ( با این دینار آرد بخر، ھرگاه صاحب آن : گفت ) علیھ السالم 
با این قصد از منزل خارج شد، مردى را دید كھ مقدارى ) علیھ السالم (حضرت على . پیدا شد بھ او بر مى گردانیم 

على . آرد بھ قیمت یك دینار مى فروشد ( رید و یك دینار را بھ او داد، ولى او سوگند یاد كرد آرد را خ) علیھ السالم 
 .كھ پولى از بابت آرد نمى گیرد

آرد و یك دینار را بھ خانھ آورد و جریان را بھ فاطمھ ) علیھ السالم (على  ( علیھا (فاطمھ : گفت ) علیھا السالم 
علیھ (از تمام شدن آرد، على  پس. از جریان بسیار تعجب كرد، با آن آرد نان درست كردند و خوردند) السالم 

علیھ السالم (على . دوباره اعالم كرد دینارى پیدا كرده ، ولى باز كسى بھ عنوان صاحب آن مراجعھ نكرد) السالم 
علیھ (على . دوباره براى خرید آرد بیرون رفت باز ھمان مرد را دید و قضیھ خرید آرد مثل دیروز تكرار شد) 

برگشت فاطمھ زھراء وقتى كھ بھ منزل ) السالم  ( ھم آرد آوردى و ھم ! یا على : و گفت ! تعجب كرد) علیھا السالم 
 دینار را؟

مى : گفت ) علیھا السالم (فاطمھ . فروشنده سوگند یاد كرد كھ دینار را نمى گیرم : فرمود) علیھ السالم (على 
 . خواستى تو در سوگند از او پیشى بگیرى و دینار را بھ او بدھى



براى بار سوم خرید آرد بیرون رفت ، ابتدا در این مدت براى یافتن صاحب دینار ھمھ جا اعالم ) علیھ السالم (على 
حضرت این بار او را سوگند داد كھ باید پول آرد را بگیرى . دوباره ھمان مرد را دید كھ آرد مى فروشد. كرده بود

صلى هللا علیھ و (در این ھنگام رسول خدا . ن بازگشت پس از آن دینار را بھ طرف آن مرد انداخت و بھ سوى خا. 
او جبرئیل بود، : فرمود. نھ یا رسول هللا : آیا آن مرد را شناختى ؟ عرض كرد! یا على : را دید، فرمود) آلھ و سلم 

اگر  سوگند بھ خداوندى كھ جانم در دست اوست. آن آرد رزقى بود كھ خداوند بوسیلھ جبرئیل براى شما فرستاده بود
سوگند یاد نمى كردى ھر روز تا آن دینار در دست تو بود جبرئیل را ھمان گونھ مى یافتى كھ آرد بھ تو مى داد و 
 (161). دینار از تو نمى گرفت
 داستان انار

زھراء جان : بھ بالین او آمد فرمود) علیھ السالم (على . بیمار و بسترى شد) علیھا السالم (روزى حضرت زھراء 
حضرت على . من از شما چیزى نمى خواھم : چھ میل دارى تا برایت فراھم كنم ؟ گفت !  ( اصرار  )علیھ السالم 

اى پسر عمو، پدرم بھ من سفارش كرده كھ ھرگز چیزى از شوھرت در خواست : گفت ) علیھا السالم (فاطمھ . كرد
 .نكن ، مبادا تھیھ آن برایش مشكل باشد و در برابر درخواست تو شرمنده شود

تا برایت آماده كنم ، بھ حق من ، ھر چھ میل دارى بگو)علیھا السالم (اى فاطمھ : فرمود) علیھ السالم (على   . 
. اگر انارى برایم فراھم كنى خوب است . اكنون كھ ما را سوگند دادى مى گویم : گفت ) علیھا السالم (فاطمھ 

علیھ السالم(حضرت على  در راه با چند نفر از . برخاست و براى فراھم نمودن انار از منزل بیرون رفت  ( 
فصل انار گذشتھ ، ولى چند ! یا على : ر در كجا پیدا مى شود؟ آنھا گفتندانا: مسلمانان روبرو شد و از آنھا پرسید

شمعون وقتى كھ چشمش . حضرت بھ در خان شمعون رفت . روز قبل شمھون یھودى چند انار از طائف آورده بود
كھ براى  ماجرا را گفت و افزود) علیھ السالم (افتاد علت آمدن آن حضرت را پرسید؟ على ) علیھ السالم (بھ على 

ھمسر شمعون پشت در . چیزى از انارھا باقى نمانده است ھمھ را فروختھ ام : شمعون گفت  . خریدارى انار آمده ام
من یك انار براى خودم برداشتھ بودم و در زیر برگھا پنھان كردم: بود و سخن آنھا را مى شنید، بھ شوھرش گفت   

. 
 پاورقي
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: او گفت . آن حضرت چھار درھم بھ شمعون داد. داد) علیھ السالم (آنگاه رفت و انار را آورد و بھ حضرت على 
امام فرمود. قیمتش ، نیم درھم است  ھمسرت این انار را براى خود ذخیره كرده بود تا روزى از آن نفع بیشترى  :

آن حضرت در برگشت بھ طرف منزل ، صداى نالھ . نیم درھم مال خودت و سھ درھم و نیم ھم مال ھمسرت  .ببرد
پرست و غذا درمانده اى را شنید، بھ دنبال صدا رفت ، دید مردى غریب و بیمار و نابینایى در خرابھ اى بدون سر

تو كیستى ؟ از كدام قبیلھ : روى زمین خوابیده است ، حضرت جلو رفت و سرش را بھ دامن گرفت و از او پرسید
مى باشم ، در ) ایران (من از اھالى مدائن ! اى جوان صالح  : اى ؟ چند روز است كھ در اینجا افتاده اى ؟ گفت

م و با خود گفتم خود را بھ موالیم امیرمؤ منان مى رسانم شاید ناگزیر سوار بر كشتى شد. آنجا قرض زیادى داشتم 
) علیھ السالم (جوان نمى دانست كھ سرش بر دامن على  -آن حضرت كمكى بھ من كند و قرضھایم را ادا نماید 

م من یك انار براى بیمار عزیزم مى برم ، ولى تو را محروم نمى كنم و نصفش را بھ تو مى دھ: امام فرمود -است 
اگر : جوان گفت . حضرت انار را دو نصف كرده و نصف آن را كم كم در دھان آن جوان مى گذاشت تا تمام شد. 

نیم دیگر ) علیھ السالم (على ! مرحمت فرمایى نصف دیگرش را نیز بھ من بخورانى ، چھ بسا حال من خوب شود
 .انار را نیز كم كم بھ او خوراند تا تمام شد

در حالى كھ از شدت حیا غرق در . خداحافظى با آن جوان بیمار بھ سوى خانھ حركت كرد آنگاه حضرت بعد از
از شكاف در بھ درون خانھ نگاھى كرد تا ببیند فاطمھ . فكر بود بھ در خانھ رسید، ولى حیا كرد وارد خانھ شود

( علیھا السالم(مشاھده كرد فاطمھ . خواب است یا بیدار) علیھا السالم  و طبقى از انار پیش روى اوست  تكیھ كرده ( 
: پرسید . و میل مى فرماید، حضرت بسیار خوشحال وارد خانھ شد، متوجھ شد كھ این انار مربوط بھ این دنیا نیست

این انار را چھ كسى براى شما آورده است ؟ فاطمھ ! فاطمھ جان  ( وقتى كھ از ! اى پسر عمو: گفت ) علیھا السالم 
ناگاه صداى در بھ گوشم رسید فضھ خادمھ . لى نكشید كھ نشانھ سالمتى را در خود یافتم پیش من رفتى ، چندان طو

آن مرد گفت . در را گشود، مردى را دید كھ طبق انار دارد ) علیھ السالم (این طبق انار را امیرمؤ منان على  :
 (162). براى فاطمھ فرستاده است
 حكایتى دیگر



اى فاطمھ ، از : نزد آن حضرت آمد و فرمود) علیھ السالم (بیمار شد، على ) علیھا السالم (روزى حضرت فاطمھ 
لت چھ میل دارد؟شیرینى ھاى دنیا د  

حضرت قدرى اندیشید، چون چیزى با خود نداشت ، از جا حركت كرد و . اى على ، من انارى مى خواھم : گفت 
در بین راه ، بھ مردى بیمار و نا . بھ بازار رفت ، درھمى قرض كرد و انارى با آن خرید و بھ سوى منزل شتافت 

اى على ، ھم اكنون پنج روز است : دلت چھ مى خواھد؟ پاسخ داد! داى پیر مر: آشنا بر خورد كرد، ایستاد و فرمود
حضرت لحظھ . كھ در اینجا افتاده ام ، مردم از كنارم عبور كرده ، اما توجھى بھ من نمى كنند، دلم انار مى خواھد

از انار محروم یك انار براى فاطمھ خریده ام ، اگر آن را بھ این مستمند بدھم فاطمھ : اى با خود اندیشید و گفت 
 :خواھد شد و اگر بھ او ندھم با فرمایش خداوند كھ فرمود
 (((163)واما السائل فالل تنھر؛سائل را از خود مران 
 . مخالفت ورزیده ام

) علیھا السالم (پیرمرد بى درنگ بھبود یافت و در ھمان حال فاطمھ . پس انار را باز كرد و بھ آن پیرمرد خورانید
ت حضر. شرمنده بود وارد منزل شد) علیھا السالم (در حالى كھ از فاطمھ ) علیھ السالم (على . نیز بھبود یافت 

چرا اندوھناكى ؟ : آمد و گفت ) علیھا السالم (از جان حركت كرد و بھ طرف حضرت على ) علیھا السالم (زھراء 
ھمین كھ انار را بھ آن پیرمرد دادى ، میل بھ انار از دلم كنار رفت! سوگند بھ عزت و شكوه خداوند  . 

من سلمان فارسى ھستم ، در را باز : خ دادكیستى ؟ پاس: حضرت پرسید. در ھمین ھنگام شخصى حلقھ در را كوبید
حضرت . در را باز كرد، دید كھ سلمان فارسى طبقى سرپوشیده آورده ، آن را پیش روى حضرت گذاشت ! كن 
حضرت سرپوش از . از خداوند براى پیامبرش و از پیامبرش براى تو رسیده : این طبق چیست ؟ جواب داد: پرسید

نار در آن بودروى طبق برداشت ، نھ عداد ا اگر این انارھا براى من است مى بایست ده عدد ! اى سلمان : فرمود .
زیرا خداوند فرموده است. باشد  : 

 .من جاء بالحسنھ فللھ عشر امثالھاھر كس كار نیك انجام دھد براى او ده برابر پاداش نیك خواھد بود
طبق گذاشت و گفت  سلمان خندید و یك انار از آستین خود بیرون آورد و آن را در بھ خدا سوگند ده تا ! اى على  :

 (164)! بود، اما خواستم بدین وسیلھ تو را بیازمایم
 تحمل كمبودھا و مشكالت زندگى
حضرت زھراء روزى در خدمت پدر از مشكالت زندگى و كمبودھاى رفاھى سخن بھ میان آورد و عرض  - 1
 :كرد
(( من و پسر عمویم چیزى از وسایل رفاھى ندایم مگر پوست گوسفندى ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (اى رسول خدا 

ابیم و روزھا بر روى آن شتر خود را علف مى دھیمكھ شبھا بر روى آن مى خو  . 
دخترم صبر و تحمل داشتھ باش ، زیرا موسى بن عمران ده سال با : فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا 

 .ھمسرش زندگى كرد در حالى كھ فروشى جز یك قطعھ عباى قطوانى نداشتند
وارد شد و از نزدیك وضع زندگى آنان را ) علیھا السالم (روزى دیگر رسول گرامى بر دخترش فاطمھ  - 2

فاطمھ جان: مشاھده نمود، پس فرمود  در چھ حالى بھ سر مى بردى ؟ ! 
با عبایى زندگى مى كنیم كھ نصف آن فرش زیر . حال و وضع ما ھمین است كھ مى نگرید! یا رسول هللا : پاسخ داد

رو انداز ما كھ بر روى خود مى كشیم ماست كھ بر روى آن مى نشینیم و نصفى دیگر،  . 
چرا رنگ تو پریده است ؟ چرا ! فاطمھ جان : پرسید) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (زمانى دیگر رسول خدا  - 3

سھ روز است كھ ! پدرجان : عرض كرد) علیھا السالم (رنگ فرزندانم حسن و حسین دگرگون شده است ؟ فاطمھ 
از شدت گرسنگى بى تاب شده اند، ھم اكنون مانند جوجھ ھاى ) علیھ السالم (ین غذا نخورده ایم ، حسن و حس

 .پراكنده از شدت گرسنگى بھ خواب رفتھ اند
صلى هللا (جد بزرگوارشان را جلوى درب منزل دیدند، بھ سوى پیامبر ) علیھا السالم (روزى فرزندان فاطمھ  - 4

گرسنھ ایم ، بھ مادرمان ! یا رسول هللا : ل خدا جاى گرفتند و گفتندشتافتند و بر روى دوش رسو) علیھ و آلھ و سلم 
) علیھا السالم (پیامبر داخل منزل آمد و خطاب بھ فاطمھ . بگو قرص نانى بھ ما بدھد تا رفع گرسنگى نمائیم 

ل خدا در خانھ ما چیزى بھ جز بركت وجود رسو! پدرجان : دخترم بھ دو فرزندم طعام بده ، پاسخ شنید: فرمود
وجود ندارد) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم ( .(165) 

علیھا السالم(چادر نورانى فاطمھ   ) 
 : ابن شھر آشوب و قطب راوندى روایت كرده اند كھ

) علیھا السالم (كھ بھ پول احتیاج پیدا كرد بود، بھ ناچار چادر حضرت فاطمھ ) علیھ السالم (روزى حضرت على 
آن مرد یھودى . رھن گذاشت و قدرى جو قرض گرفت ))زید((را كھ از جنس پشم بود نزد مردى یھودى بھ نام



بھ ھنگام شب ، زن مرد یھودى وقتى كھ وارد حجره شد نورى از آن . برد و در حجره گذاشت  چادر را بھ خانھ
زن وقتى كھ آن حالت عجیب را دید نزد شوھرش. چادر مشاھده كرد كھ تمام حجره را روشن كره بود رفت و   

چادر حضرت فاطمھ  چون فراموش كرده بود كھ. (شوھرش از شنیدن آن حالت تعجب كرد. آنچھ دیده بود نقل كرد
پس بھ سرعت داخل حجره شد و متوجھ شد كھ نور از چادر حضرت فاطمھ ) در خانھ اوست ) علیھا السالم (

( یھودى از مشاھده این حالت . آن بانوى عصمت است كھ مانند بدر منیر خانھ را روشن كرده است ) علیھا السالم 
تان خود رفتند و ھشتاد نفر از آنھا را بھ خانھ آوردند كھ پس آن دو بھ خانھ خویشان و دوس. تعجبش زیادتر شد

بھ نور اسالم منور گردیدند) علیھا السالم (چادر فاطمھ ) نور(ھمگى آنھا از بركت شعاع  .(166) 
 امام چون كعبھ است

صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(پس از رحلت رسول خدا : محمود بن لبید گوید بر سر ) علیھا السالم (حضرت فاطمھ  ( 
وه ، جلو رفتھ ، سالم در یكى از روزھا حضرت را در آنجا دیده ، جل. مزار شھیدان مى رفت و آنجا مى گریست 

. بپرس : فرمود. سؤ الى دارم كھ در سینھ ام پنھان كردم و مرا مى آزارد! اى بانوى زنان جھان : كردم و گفتم 
علیھ السالم (چرا على : عرض كردم   نسبت بھ حق خود ساكت مانده و از آن دست برداشتھ است ؟ (

امام چون كعبھ است كھ بھ سوى او مى روند : فرمود) ھ و سلم صلى هللا علیھ و آل(رسول خدا ! اى ابا عمر: فرمود
سپس . و او بھ سوى مردم نمى رود بھ خدا سوگند، اگر مى گذاشتند كھ حق بر محور خود : حضرت ادامھ داد 

بچرخد و آن را براى اھلش باقى مى گذاشتند و از خاندان پیامبر خدا پیروى مى كردند، ھیچ گاه دو نفر درباره خدا 
یا یكدیگر مخالفت نمى كردند و آیندگان از گذشتگان آن را بھ ارث مى بردند و گذشتگان براى آیندگان خود مى 

علیھ السالم (گذاشتند تا اینكھ قائم ما كھ نھمین فرزند حسین  اما اینان آن كسى را كھ خداوند مؤ . است ، بپاخیزد (
صلى هللا (آنھا ھمین كھ پیامبر خدا . وا قرار داده ، كنار زدندخر دانستھ ، مقدم داشتھ و آن كسى را كھ خداوند پیش

را در قبر نھادند و جسم شریفش را بھ خاك سپردند، ھوى و ھوس را برگزیده و بھ آراء و افكار ) علیھ و آلھ و سلم 
 (167)!نفرین بر آنان باد .خود عمل كردند
 تقسیم كارھاى خانھ با كنیز

از پدر بزرگوارش نقل مى فرماید) علیھ السالم (امام باقر  : 
آنھا را . غزوه ھاى ساحلى ، اسیرانى نصیبش شد در یكى از جنگھا و) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا 

بھ دنبال حضرت . تقسیم فرمود و دو زن را كھ یكى جوان و دیگرى بھ سن كمال رسیده بود براى خود نگھ داشت 
)زھراء  اى : گذاشت و فرمود) علیھا السالم (فرستاد و دست یكى از آن دو را گرفتھ در دست فاطمھ ) علیھا السالم 

این از آن تو باشد، او را كتك نزن ، زیرا من دیدم كھ نماز مى خواند و جبرائیل مرا از )! ھا السالم علی(فاطمھ 
علیھا السالم (فاطمھ . اینكھ نمازگزاران را كتك بزنم نھى كرد صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (وقتى دید كھ رسول خدا  (

كارھاى ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا  اى: مرتب سفارش او را مى كند، رو بھ حضرت كرده و گفت ) 
با شنیدن سخنان ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا  .خانھ یك روز بر عھده من و یك روز بر عھده او باشد

علیھا السالم (فاطمھ  هللا اعلم حیث یجعل رسالتھ:((و فرمود (168).اشك از دیدگاه مباركش سرازیر شد ( ))(169) 
 فرشتگان خدمتكار فاطمھ
 : مرحوم راوندى در كتاب خرائج از سلمان فارسى روایت مى كند كھ گفت

كرد و بر دستھ را دیم كھ نشستھ بود و پیش روى او آسیابى بود كھ جو را با آن دستاس مى ) علیھا السالم (فاطمھ 
علیھ (بود و فرزندش حسین ) علیھا السالم (دستاس خون تازه دیدم كھ در اثر سائیده شدن و زخم دست فاطمھ 

را دیدم كھ در گوشھ اى دیگر گریھ مى كرد) السالم  . 
اى دختر پیغمبر: بھ او عرض كردم . سوخت ) علیھا السالم (دلم بھ حال زھراء  خانھ است ، چرا كار))فضھ((این !

بھ من سفارش) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا : را بھ او واگذار نمى كنى ؟ در جواب من فرمود كرده كھ   
امروز نوبت من و فردا نوبت اوست. كارھاى خانھ را با او بھ نوبت انجام دھم   . 

) علیھ السالم (س كنم یا حسین من عرض كردم ، پس اجازه دھید من بھ شما كمك كنم ، یا جو را دستا: سلمان گفت 
علیھا السالم(زھراء . را آرام نمایم  من . پس تو جو را دستاس كن . من بھتر مى توانم حسین را آرام كنم : فرمود ( 

. مشغول دستاس كردن جو شدم و در این حال صداى مؤ ذن برخاست و وقت نماز شد، من برخاستم و بھ نماز رفتم 
گریان شده ، بھ خانھ رفت ، اما ) علیھ السالم (گفتم ، على ) علیھ السالم (را بھ على  چون نماز تمام شد ماجرا

ما چرا را از او پرسید و او در ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا  . طولى نكشید كھ تبسم كنان بازگشت
و حسین روى سینھ اش بھ خواب  را دیدم كھ بھ پشت خوابیده) علیھا السالم (بھ خانھ رفتم ، زھراء : جواب گفت 

! اى على : تبسم كرد و فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیغمبر  !رفتھ و دستاس نیز خود بھ خود مى چرخید



را ))محمد و آل محمد((مگر نمى دانى كھ خدا متعال فرشتگانى دارد و آنھا در زمین گردش مى كنند تا خدمتكارى
 (170).بكنند

علیھ السالم(یكى از دور ركن على ) علیھا السالم (فاطمھ   ) 
ت على فرمودبھ حضر) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا  : 

بھ زودى دو ركن تو از بین مى روند و خداوند خود كمبود مرا براى تو جبران مى ! سالم بر تو اى پدر دو ریحانھ 
. این یكى از دور كن بود: فرمود) علیھ السالم (على ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (بعد از رحلت رسول خدا . نماید

این ركن دیگر بود: از دنیا رفت ، فرمود) علیھا السالم (بعد از آنكھ فاطمھ  .(171) 
لیھ السالمع(و على ) علیھا السالم (مفاخره بین فاطمھ   ) 

وارد شدند، ) علیھا السالم (بر على و فاطمھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا : از بن عباس روایت شده كھ 
صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(وقتى كھ چشم آنان بھ پیامبر . در حالى كھ آن دو بزرگوار مى خندیدند افتاد ساكت  ( 

شما را چھ شده ، مى خندیدید اما با دیدن ساكت : بھ آنان فرمودند) و آلھ و سلم صلى هللا علیھ (شدند، پیامبر اكرم 
پیامبر مرا بیش از تو دوست مى دارد و : على مى گوید! پدر جان : زودتر جواب داد) علیھا السالم (شدید؟ فاطمھ 
تو شیرینى فرزندى ! خترم د: رسول خدا تبسم نمود و فرمودند. پیامبر مرا بیشتر از تو دوست دارد: من مى گویم 

اما على براى من عزیزتر از تو است) یعنى نسل من از تو است (براى من دارى   .(172) 
 مفاخره اى دیگر

در ) علیھا السالم (با ھمسر گرامیش حضرت فاطمھ ) علیھ السالم (ابن شاذان قمى روایت مى كند كھ یك روز على 
 .بین خرما خوردن بھ مفاخره پرداختند

صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا ! اى فاطمھ : فرمود) علیھ السالم (على  . تر دوست مى داردمرا از تو بیش (
علیھا السالم(حضرت زھراء  من دختر اویم ، من نور دیده پیغمبرم ، من یگانھ دختر باقى مانده او ! واعجبا: گفت  ( 

 . ھستم
برویم) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (اگر سخن مرا باور نمى كنى بیا با ھم خدمت پیغمبر : فرمود) علیھ السالم (على   

. 
) علیھا السالم (فاطمھ . رسیدند) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (با ھم خدمت پیامبر ) ھا السالم علی(على و فاطمھ 

كدامیك از ما دو نفر نزد شما محبوبتریم ، من ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (اى رسول خدا : پیشدستى كرده و گفت 
 یا على ؟
 :رسول خدا فرمود
 انت احب و على اعز منك

رى ، و على از تو براى من عزیزتر استتو بھ من محبوبت  .)). 
من كسى ھستم كھ در خانھ خدا متولد شدم. نگفتم كھ پیغمبر مرا بیشتر از تو دوست دارد: فرمود) علیھ السالم (على   

. 
من دختر خدیجھ كبرى ھستم: فاطمھ   . 

من كسى ھستم كھ بلندى پرچم اسالم بھ دست من بوده: على   . 
رسید))قاب قوسین او ادنى((رفت و بھ مقام قرب))دنى فتدلى((ى ھستم كھ تا مقاممن دختر كس: فاطمھ  . 

من كسى ھستم كھ جبرئیل خدمت من كرده: على   . 
خوانده است و خدمتگزارانم فرشتگان مى باشند))راحیل((من كسى ھستم كھ خطبھ ام را در آسمان: فاطمھ  . 

من كسى ھستم كھ مولدم خانھ خداست: على   . 
من كسى ھستم كھ عقدم در آسمانھا بستھ شده:  فاطمھ  . 

من صالحترین بندگان خدا ھستم: على   . 
من دختر خاتم النبیین ھستم: فاطمھ   . 

من آنم كھ نامم على از نام خداى على مشتق شده: على   . 
من آنم كھ نامم فاطمھ از فاطر مشتق گشتھ است: فاطمھ   . 

من سرچشمھ علوم و معارف دینم: على   . 
من محور گردش چرخ نجات راغبین ھستم: فاطمھ   . 

من آنم كھ بھ نام من آدم توبھ كرد: على  . 
من آنم كھ تو بھ او بھ واسطھ من قبول شد: فاطمھ  . 

من تقسیم كننده بھشت و دوزخم: على   . 



من دختر محمد مختارم: فاطمھ   . 
من بھترین رھروان جھانم: على   . 

من بھترین زنانم: فاطمھ   ... 
مرا حمایت نمى كنى ، بر پسر عمت مرا تنھا مى ! یا رسول هللا : بھ پدر عرض كرد) علیھا السالم (آنگاه فاطمھ 

 گذارى ؟
من گوشت و پوست و خون او ھستم: فاطمھ گفت . یا فاطمھ من از محمد بھ منزلھ نفس او ھستم : على فرمود  ... 

سر پسر عمت را ))فاطمة قومى ؛ دخترجان برخیز:((فرمود) سلم صلى هللا علیھ و آلھ و (در این موقع رسول خدا 
 .ببوس كھ جبرائیل و میكائیل و اسرافیل و عزرائیل با چھار ھزار ملك ، براى حمایت پسر عمت آمده اند

بر خواست سر شوھرش را بوسید و گفت) علیھا السالم (فاطمھ   : 
بھ حق رسول خدا از ! و الیك والى ابن عمك ؛اى ابا الحسن  یا ابا الحسن بحق رسول هللا معذرة الى هللا عز و جل

 . خداوند عزوجل و از تو و پسر عمویت پوزش مى طلبم
را بوسید) علیھا السالم (و امیرالمؤ منین نیز دست فاطمھ  .(173) 

 عشق و عالقھ بھ شوھر
نقل مى كند))االرشاد((شیخ مفید در كتاب : 

را در ماجراى ) علیھ السالم (حضرت على ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (ھنگامى كھ در سال ھشتم ھجرت ، پیامبر 
حضرت : براى سركوبى دشمن فرستاد، روایت شده كھ ))یابس((بھ سوى بیابان و ریگزار))ذات السالسل((جنگ

مخصوصى داشت ، ھرگاه بھ جنگ بسیار سخت مى روفت آن عصابة را ) دستمال ))(عصابة)((علیھ السالم (على 
علیھا السالم (در این سفر ھم بھ نزد فاطمھ . بھ سر مى بست   .آمد و آن عصابة را طلبید (

) علیھ السالم (كجا مى روى ؟ مگر پدرم مى خواھد ترا بھ كجا بفرستد؟ حضرت على : گفت ) علیھا السالم (طمھ فا
بھ سوى بیابان ریگزار مى روم: فرمود  . 

در ھمین ھنگام . از خطر این سفر، و مھر و محبتى كھ بھ على داشت گریان شد) علیھا السالم (حضرت فاطمھ 
آلھ و سلم صلى هللا علیھ و(پیامبر  چرا گریھ مى كنى ؟ آیا : آمد و بھ فاطمھ فرمود) علیھا السالم (بھ خانھ فاطمھ  ( 

 .مى ترسى كھ شوھرت كشتھ شود؟ نھ ، انشاء هللا كشتھ نمى شود
اى رسول خدا آیا نمى خواھى كشتھ شوم و : عرض كرد) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (بھ پیامبر ) علیھ السالم (على 

بروم ؟بھ بھشت  (174) 
 ساده زیستى
 :سلمان فارسى مى گوید

عجبا : ھ چادرى وصلھ دار بر سر داشت ، در شگفتى ماندم و گفتم را دیدم ك) علیھا السالم (روزى حضرت فاطمھ 
دختران پادشاھان ایران و روم بر كرسیھاى طالیى مى نشینند و پارچھ ھاى زر بافت بھ تن مى كنند و این دختر 
)رسول خداست نھ چادرھاى گران قیمت بر سر دارد و نھ لباسھاى زیبا فاطمھ  لمان اى س: پاسخ داد) علیھا السالم 
 . خداوند بزرگ ، لباسھاى زینتى و تختھاى طالیى را براى ما، در روز قیامت ذخیره كرده است

اى رسول خدا، سلمان از : حضرت سپس بھ خدمت پدر گرامیش رفت و شگفتى سلمان را مطرح كرد و گفت 
فرش خانھ ما پوست مدت پنج سال است : سادگى لباس من تعجب نمود، سوگند بھ خدایى كھ تو را مبعوث فرمود

گوسفندى است كھ روزھا بر روى آن شترمان علف مى خورد و شبھا بر روى آن مى خوابیم و بالش ما چرمى 
 (175). است كھ از لیف خرما پر شده است

صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(محل دعاى پیامبر ) علیھا السالم (در خانھ فاطمھ   ) 
مى ایستاد و بھ ) علیھا السالم (ھر سپیده دم ، بر در خانھ على و فاطمھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیامبر اسالم 

مى كرد؛ خداوند عرض  
الحمد ɏ المحسن المجمل المنعم المفضل الذى بنعمتھ تتم الصالحات سمیع سامع بحمد هللا و نعمھ و حسن بالوه عندنا 
 ... نعوذ باɏ من النار نعوذ باɏ من صباح النار نعوذ باɏ من مساء النار الصلوة

خود، اعمال صالحھ را تمام كرده ،  حمد مخصوص آن خداى محسن و نیكوئى است كھ فضیلت بخش و بھ نعمت
سمیع است و سامع ، حمد خدا و نعمت او و حسن آزمایش او بر ما، پناه مى برم بھ خدا از دوزخ ، پناه مى برم بھ 
خدا از بامداد دوزخ ، پناه مى برم بھ خدا از شام دوزخ ، رحمت بر شما باد، اى اھل بیت ، ھمانا خداوند خواستھ 

ببرد اى اھل بیت ، و بھ خوبى شما را پاكیزه كندپلیدى را از شما  .(176) 
خانھ ھا بھترین) علیھا السالم (خانھ فاطمھ   



وقتى كھ آیھ مباركھ) علیھا السالم (در حدیث است كھ رسول خدا   
 فى بیوت اذن هللا ترفع و یذكر فیھا اسمھ
 (177).در خانھ ھایى كھ خدا فرمان داده رفعت یابد و نام خدا در آن ھا ذكر شود

مردى از جاى خود بلند شد و عرض كرد: را تالوت فرمود : 
 اى بیوت ھذا یا رسول هللا ؟؛ اى رسول خدا آن خانھ كدامند؟

فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیامبر  : 
(( نیباء؛ خانھ ھاى پیامبران استبیوت اال  .)) 

مى ) علیھا السالم (در حالى كھ اشاره بھ خانھ على و فاطمھ (یا رسول هللا ، : ابوبكر از جاى بلند شد عرض كرد
 :(كرد
 .((ھذا البیت منھا؟؛ این خانھ از آن خانھ ھاست ؟))
 :پیامبر فرمود
(( ت ؟نعم من افضلھا؛ آرى این خانھ از بھترین آن خانھ ھاس )).(178) 
 مدارا و مھربانى با ھمسر

از عروسى حضرت فاطمھ  چند روز بعد) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا  ( بھ دیدار آنھا ) علیھا السالم 
علیھ السالم(از على . رفت  پرسید) علیھا السالم (خواست تا چند لحظھ از اتاق بیرون رود، پس از فاطمھ  (  : 

پدرجان ، خدا بھترین مردان را نصیب من كرده ، لكن زنان : ھمسرت را چگونھ یافتى ؟ عرض كرد! دخترم 
پدرت تو را بھ مردى فقیر و تھیدست كابین : یدنم آمدند بھ جاى تبریك ، عقده اى بر دلم نھادند و گفتندقریش كھ بھ د

 .بستھ ، با اینكھ ثروتمندان و رجال بزرگى خواستگار تو بودند
پدر و شوھر تو فقیر ! نور دیده ام : دخترش را دلدارى داد و فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا 

گنجھاى زمین را بر من عرضھ داشتند، ولى من نعمتھاى اخروى را بر ثروت و مال دنیا . ستند، بھ خدا سوگندنی
من براى تو ھمسرى برگزیدم كھ از ھمھ زودتر اسالم آورد او از حیث علم و دانش و عقل ! عزیزم . ترجیح دادم 

تو ھمسر خوبى دارى ، قدرش را بدان و از . یدخدا در بین بشر، من و شوھرت را برگز. بر تمام مردم برترى دارد
سرپیچى نكن  فرمانش   . 

با ھمسرت مدارا و مھربانى كن: را خواند و فرمود) علیھ السالم (سپس على  پاره ) علیھا السالم (بدان كھ فاطمھ  . 
استھر كس او را آزاد كند مرا اذیت كرده و ھر كس او را خشنود كند مرا خشنود كرده . تن من است   .(179) 

خانھ ، خانھ توست! على جان   
علیھا (و عمر براى عیادت آمدند، اما حضرت زھراء مریض شد، ابوبكر ) علیھا السالم (چون حضرت زھراء 

بھ آن دو اجازه مالقات نداد) السالم  مالقات كند و رضایت او را ) علیھا السالم (ابوبكر كھ نتوانست با فاطمھ  .
را بدست آورم) علیھا السالم (بھ خدا قسم زیر سقف دیوار نمى خوابم تا رضایت فاطمھ : بداست آورد، گفت   . 

رفتیم ، اما بھ ما اجازه عیادت ) علیھا السالم (ما براى عیادت فاطمھ : رفتند و گفتند) علیھ السالم (نزد على آن دو 
بسیار خوب ، : فرمود) علیھ السالم (على . نداد، شما او را راضى كنید تا بھ خدمت او برویم و از او دلجوئى كنیم 

. نزل رفت و از دختر پیغمبر براى ورود آن دو اجازه خواست بھ م. صحبت مى كنم ) علیھا السالم (من با فاطمھ 
)حضرت زھراء  بھ خدا سوگند كھ ھرگز با آنھا سخن نخواھم گفت تا خدمت پدرم برسم و : گفت ) علیھا السالم 

علیھ السالم(على . جریان كار آنھا را بازگویم  ا علیھ(حضرت فاطمھ . آنھا مرا واسطھ و شفیع قرار دادند: فرمود ( 
زنان تابع مردانند و من مخالفت تو نمى كنم ، ھر كھ را . خانھ ، خانھ توست ! على جان : عرض كرد (السالم 
 . خواھى اجازه فرماى

روى ) علیھا السالم (فاطمھ . نشستند و سالم كردند) علیھا السالم (آن دو وارد خانھ شدند و در برابر بستر فاطمھ 
ما براى رضاى خاطر تو آمده ایم كھ ما را ببخشى و از تقصیر ما : آنھا گفتند. نگفت  از آنھا گردانید و با آنھا سخن

 . درگذرى
من از آنھا یك سؤ الى دارم و خدا را : كرده و فرمود) علیھ السالم (روى بھ على ) علیھا السالم (حضرت فاطمھ 

او . فاطمھ پاره تن من است : دا فرمودآیا فراموش كردید كھ رسول خ: فرمود .شاھد مى گیرم كھ حقیقت را بگویند
ھر كس او را آزار دھد مرا آزرده است و ھر كس مرابیازارد خدا را آزرده است و كسى . از من و من از او ھستم 

كھ پس از من او را بیازارد چنان است كھ در حضور من او را آزرده باشد و ھر كھ در زندگى من او را اذیت كند 
رگ من او را اذیت كرده است ؟مثل آن است كھ در م  

وقتى حضرت فاطمھ . را تصدیق كردند) علیھا السالم (ھر دو حرفھاى حضرت فاطمھ  ( از آن دو ) علیھا السالم 
تو شاھد باشد، شما ھم اى حاضرین شاھد باشید كھ ابوبكر و عمر ! پروردگارا: اقرار گرفت ، سربلند كرد و فرمود



بھ حق پدرم با شما دیگر سخن نگویم تا خدا را : از آنان روى گردانید و فرمودسپس ؛ دوباره . مرا اذیت كردند
بھ ) علیھا السالم (ابوبكر از حرفھاى حضرت فاطمھ . مالقات كنم و شكایت شما را بھ داورى عدل الھى تقدیم نمایم 

از من )  علیھ و آلھ و سلم صلى هللا(كاش مادرم مرا بھ دنیا نیاورده بود تا دختر پیامبر : شدت متاءثر شد و گفت 
عجب است از مردم كھ زمام امور را بھ دست تو داده اند كھ براى خشم زنى : عمر بھ او گفت . ناراضى نباشد

این را گفت و ھر دو برخاستند و رفتند. جزع مى كنى و بھ رضاى زنى شاد مى گردى  . 
علیھا السالم(نزول مائده آسمانى براى فاطمھ   ) 

آمده است))ف الغمھكش((در كتاب  : 
قیلولھ((مختصرى بھ عنوان) علیھ السالم (روزى على  ن از خواب بیدار شد، براى رفع خوابید، چو (180)((

سوگند بھ آن خدایى كھ پدرم را بھ نبوت : گفت ) علیھا السالم (زھراء . گرسنگى خود غذایى از ھمسرش طلب كرد
و تو را بھ وصیت گرامى داشتھ ، امروز چیزى كھ بتوانم تو را سیر كنم ندارم ، بلكھ دو روز است كھ خود چیزى 

بود براى شما و فرزندانم آوردمنخورده ام و ھر چھ در خانھ   ...! 
چرا بھ من خبر ندادى تا براى شما چیزى تھیھ كنم ؟! اى فاطمھ : فرمود) علیھ السالم (على   

از خداى خود شرم كرده كھ چیزى از تو بخواھم كھ انجام آن برایت ! اى ابوالحسن : پاسخ داد) علیھا السالم (فاطمھ 
با دلى پر از امید و توكل بھ خدا، از ) علیھا السالم (بعد از شنیدن سخنان فاطمھ  )علیھ السالم (على . دشوار باشد

خانھ بیرون آمد و یك دینار پول قرض كرد تا براى اھل خانھ چیزى بخرد، او ھمچنان مى رفت كھ مقداد بن اسود 
اى گرم این چنین پریشان چرا در این ھو: حضرت از او پرسید. را دید كھ در ھواى گرم مدینھ در كوچھ نشستھ بود

 در كوچھ نشستھ اى ؟
مرا بھ حال خود واگذار و از وضع من نپرس! اى اباالحسن : مقداد عرض كرد  . 

من نمى توانم از تو بگذرم ، مگر آنكھ از حال تو با خبر گردیم! الى برادر: فرمود) علیھ السالم (على   . 
و شد گفتروبر) علیھ السالم (مقداد وقتى كھ با اصرار على   : 

سوگند بھ خدا چیزى جز تنگدستى مرا بھ این حال در : اكنون كھ اصرار مى كنى خواھم گفت ! اى ابوالحسن 
نیاورده ، من در حالى كھ خانواده ام گرسنھ بودند از خانھ بیرون آمدم ، چون صداى گریھ آنھا را از شدت گرسنگى 

بیرون آمدم شنیدم نتوانستم خود دارى كنم و اندوھناك از خانھ  . 
رو بھ مقداد . از اشك پر شد و بر محاسن مباركش جارى گشت ) علیھ السالم (با شنیدن این سخنان دیده گان على 

سوگند بھ ھمان خدا، كھ بھ او سوگند یاد كردى مرا نیز چنین امرى از خانھ بیرون آورده و من : كرد و فرمود
پول را بھ او داد و براى اقامھ . ى دھم و تو را بر خود مقدم مى دارم اكنون یك دینار قرض كرده ام ، آن را بھ تو م

بھ جا آورد و ھمچنان در مسجد ماند تا ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (نماز ظھر را با پیامبر . نماز، بھ مسجد رفت 
بھ جاى آورد) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (نماز عصر و مغرب را نیز در مسجد با پیامبر  . 

علیھ السالم(بعد از نماز رو بھ على ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیامبر  آیا دوست دارى من : كرد و فرمود ( 
علیھ السالم (مھمان شما باشم ؟ على  كھ از طریق ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیامبر . از شرم ، پاسخى نداد (

ار بھ مقداد مطلع بود، از طرف خداى تعالى ماءمور وحى از ماجراى گرسنگى خاندان على و قرض دادن یك دین
برود) علیھ السالم (شده بود تا آن شب را براى صرف شام بھ خانھ على  . 

تا برگردم و نمى گویى آرى تا بھ ! چرا نمى گویى نھ ! اى ابالحسن : فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیامبر 
 ھمراھت بیایم ؟

با كمال اشتیاق مقدم شما را گرامى مى دارم ، بفرمائید: كردعرض ) علیھ السالم (على  ! 
در مطالى خود، مشغول عبادت بود و پشت سرش ) علیھا السالم (فاطمھ . پس بھ اتفاق یكدیگر وارد خانھ شدند

 . قدحى پر از غذاى گرم كھ بخار از آن بر مى خاست وجود داشت
ز مصال بر خاست و بھ پدر سالم كردچون صداى پدر را شنید ا) علیھا السالم (فاطمھ  صلى هللا علیھ (رسول خدا  .

چگونھ روز خود را شب كردى ؟ ! دخترم : پاسخ سالمتى را داده و دست بر سرش كشید و فرمود) و آلھ و سلم 
بھ خوبى: از زندگى خود اظھار رضایت كرد و گفت ) علیھا السالم (فاطمھ ! خدایت رحمت كند سپس رفت و آن  ! 

بعد از ) علیھ السالم (على . گذارد) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (روى رسول خدا   پر از غذا را برداشتھ و پیش قدح 
: دیدن ظرف غذا كھ بوى عطر آن فضاى اتاق را پر كرده بود بھ صورت ھمسرش خیره شد، پس بھ ھمسرش گفت 

 . مرگر تو سوكند نخوردى و نگفتى كھ دو روز است غذایى نخورده ام
خداى من داناتر است بدانچھ كھ در آسمانھا و زمین : سر بھ سوى آسمان بلند كرد و گفت ) علیھا السالم (فاطمھ 

پس این غذا را كھ تا كنون مانند آن را ندیده و : پرسید) علیھ السالم (على  .است و مى داند كھ من راست گفتھ ام 
دست مبارك خود ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (اى ؟ رسول خدا  خوشبوتر از آن را استشمام نكرده ام از كجا آورده



این غذا، در مقابل ھمان دینارى است كھ در راه خدا ایثار : را بر پشت شانھ على گذارد و فشارى داد و فرمود
 . كردى در حالى كھ خود بھ آن نیازمند بودى

گفتگریست و ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (در این وقت رسول خدا   : 
الحمد ɏ الذى اءبى لكما ان تخرجا من الدنیا حتى یجریك یا على مجرى زكریا و یجرى فاطمة مجرى مریم بنت 
 . عمران
سپاس خدایى را سزاوار است كھ نخواست شما از دنیا بروید تا تو را ھمانند زكریا و فاطمھ را ھمانند مریم دختر 
 (181).عمران گرداند
 براى دنیا رفتم ولى توشھ آخرت آوردم

نقل شده كھ))سوید بن غفلة((از))دعوت راوندى((در كتاب  : 
براى رفع مشكل خدمت رسول ) علیھا السالم (گرفتاریى پیش آمد كرد، لذا فاطمھ زھراء ) الم علیھ الس(براى على 

) علیھا السالم (صداى راه رفتن حبیبھ ام ، فاطمھ : پیامبر فرمودند. رفت و در زد) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (خدا 
علیھا (برخاست و در را گشود، پس فاطمھ  ام ایمن. برخیز و ببین كیست ! اى ام ایمن . را از پشت در مى شنوم 

صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(پیامبر . وارد شد) السالم  در ساعتى بھ سراغ من آمده اى كھ ! فاطمھ جان : فرمود ( 
طعام مالئكھ ! اى رسول خدا: صدیقھ طاھرة عرض كرد. ھیچگاه در این ساعت ھا سابقھ نداشت بھ دیدن من بیائى 

: طعام ما چیست ؟ رسول اكرم فرمودند: حمد و ستایش كردن ، عرض كرد: چیست ؟ فرمودند در نزد پروردگار
قسم بھ آن كس كھ جانم در قبضھ قدرت اوست یك ماه است كھ در منزل ما براى طبخ طعام آتشى افروختھ نشده 

سؤ ال ) علیھا السالم (فاطمھ . بھ تو پنج كلمھ یاد مى دھم كھ جبرئیل آن را بھ من یاد داده ! است ، ولى فاطمھ جان 
آن پنج كلمھ چیست ؟ فرمود! یا رسول هللا : كردند : 

 . یا رب االولین و االخرین ، یا ذالقوة المتین ، یا راحم المساكین ، و یا ارحم الراحمین
اى پروردگار اولین و آخرى ، و اى صاحب نیرویى سخت استوار، اى مھربان نسبت بھ مساكین ، و اى مھربان 
 . ترین مھربان

پدر و : سؤ ال فرمودند) علیھ السالم (على . با خوشحالى بھ طرف منزل برگشت ) علیھا السالم (فاطمھ زھراء 
علیھ السالم (على . براى دنیا رفتم ولى توشھ آخرت آوردم : مادرم فداى تو باد، با خود چھ آورده اى ؟ عرض كرد

فرمودند)  ده اى خیر استخیر پیش ، خیر پیش ، ھر چھ آور :  .(182) 
 كمك كردن پیامبر بھ فاطمھ
 : در روایت آمده است كھ

با ھم مشغول ) علیھا السالم (شد، دید على و فاطمھ ) علیھ السالم (رد خانھ امیر مؤ منان على روزى رسول خدا وا
از ) علیھا السالم (فاطمھ : عرض كرد) علیھ السالم (كدامیك از شما خستھ ترید؟ على : آسیا كردن مى باشند، فرمود

 . من خستھ است
) علیھا السالم (فاطمھ . دختر عزیزم برخیز: فرمود) ھا السالم علی(بھ فاطمھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیامبر 

) علیھ السالم (نشست و بھ على ) علیھا السالم (خود بھ جاى فاطمھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (برخاست و پیامبر 
 (183).در آسیا كمك كرد
 خانھ فاطمھ جایگاه رسالت

روایت مى كنند كھ فرمود) علیھ السالم (زید بن على از پدرش على بن الحسین و از على بن ابیطالب  : 
علیھا السالم(بر على و فاطمھ ) م صلى هللا علیھ و آلھ و سل(روزى پیامبر  وارد شد و دو طرف در خانھ را گرفتھ  ( 

ھمانا خداوند ! اى دخترم ! سالم بر شما اى خاندان رحمت و جایگاه رسالت و محل نزول فرشتگان : ، فرمود
ست و از بار دیگر بھ زمین نگری. نمود  سبحان توجھى خاصى بھ اھل زمین فرمود و پدرت را برگزید و پیامبرش 

باز بھ زمین نگریست و تو و مادرت . مردم روى زمین ھمسرت على را بعنوان برادر و جانشین من انتخاب نمود
براى چھارمین مرتبھ بھ زمین توجھ نمود، دو پسرت را برگزید . را برگزید و شما را بانوى زنان جھانیان قرار داد
اینان دو پسر پیامبرت و دو ! پروردگارا: پروردگار گفت  عرش. و آنان را دو آقاى جوانان اھل بھشت قرار داد
بنابر این ، آن دو در روز قیامت ھمانند دو گوشواره بر دو طرف . جانشین و وصى اویند، مرا بھ آنان زینت ده 

 (184).عرش خدا قرار مى گیرند
عرش پروردگار) علیھا السالم (سقف خانھ فاطمھ   

 :عبدهللا بن عجالن سكونى مى گوید
صلى (ات رسول خدا از حجر) علیھا السالم (خانھ على و فاطمھ : شنیدم كھ فرمود) علیھ السالم (از حضرت باقر 

از درون خانھ آنان پنجره اى . است و سقف خانھ شان عرش پروردگار جھانیان مى باشد) هللا علیھ و آلھ و سلم 



گشاده بھ سوى عرش ، معراج وحى مى باشد كھ فرشتگان صبح ، شب و در ھر ساعت و ھر لحظھ بر آنان وحى 
ان نمى گسلد، گروھى فرود مى آیند و گروھى باال مى ورود و خروج گروھھاى فرشتگان از آن. نازل مى كنند

 (185).روند
راسم حجة الوداعدر م) علیھا السالم (فاطمھ   

از سوى پیامبر براى یك ماءموریت مھم رزمى تبلیغى بھ ) علیھ السالم (در ماه رمضان سال دھم ھجرى ، على 
پس از انجام ماءموریت و موفقیت كامل . ھمراه سیصد سواره نظام بھ كشور یمن كھ در قلمرو پیامبر بود اعزام شد

ارش كار خود را براى پیامبر از یمن طى نامھ اى گز) علیھ السالم (، على  ( . فرستاد) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم 
علیھ السالم(پیامبر در پاسخ بھ على  براى انجام مراسم حج خود را بھ مكھ برسان: امر فرمود (   . 

ر روز در ماه ذیقعده آن سال با عده زیادى از مردم براى سفر حج مھیا شده و د) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیامبر 
احرام بستند))ذى الحلیفھ((ذیقعده سال دھم ھجرى قمرى از مدینھ بھ سوى مكھ حركت نمودند و در 25شنبھ  . 

در این سفر ھمراه پیامبر در ) علیھا السالم (و حضرت فاطمھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (ھمھ ھمسران پیامبر 
 .انجام مناسك حج حضور داشتند

در ایام حج بھ مكھ رسید و در آنجا ھمسر عزیزش فاطمھ . ز گذشت سھ ماه از ماءموریت پس ا) علیھ السالم (على 
 .را دیدار نمود

در یك اجتماع با شكوه پیامبر ))غدیر خم((در) حجة الوداع (در پایان این سفر  ( بھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم 
پس با توجھ بھ حضور فاطمھ . نصوب نمودرا بھ امامت و جانشینى خود م) علیھ السالم (فرمان خداوند على  علیھا )

فاطمھ زھراء در مراسم با شكوه غدیر خم حضور داشتھ :((در حجة الوداع با اطمینان مى توان گفت كھ ) السالم 
 (186). است
 اولین مدافع حریم والیت

علیھا (را بھ زور بھ طرف مسجد مى بردند، فاطمھ زھراء ) علیھ السالم (در آن ھنگامھ غم آلود مدینھ كھ على 
میان جمعیت آمد و بین امام و آنان قرار گرفت و فرمود) السالم  : 

واى بر شما چھ زود بھ خدا و رسولش . ند بھ خدا، نمى گذارم پسر عموى مرا ظالمانھ بھ سوى مسجد ببریدسوگ
  پیروى از ما و دوستى با ما را بھ شما سفارش ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (خیانت كردید، با اینكھ رسول خدا 

 ...كرده بود
رھا : وارد مسجد شد و فرمود) علیھا السالم (ند، حضرت زھراء آنگاه كھ امام را مظلومانھ و با ستم بھ مسجد برد

قسم بھ آن خدایى كھ محمد را بھ حق برانگیخت ، اگر از على دست بر ندارید گیسوان خود را . كنید پسر عموى مرا
 .پریشان كرده و پیراھن رسول خدا را بر سر افكنده در برابر خدا فریاد خواھم زد

را تھدید كرد كھ اگر بیعت نكنى گردنت را مى زنم ، ) علیھ السالم (شمشیر برھنھ ، على  در مسجد وقتى كھ عمر با
)در این ھنگام حضرت زھراء  آیا مى خواھى شوھرم را از ! اى ابوبكر: خطاب بھ ابوبكر فرمود) علیھا السالم 

گریبان چاك زده كنار قبر  دستم بگیرى ؟ سوگند بھ خدا اگر دست از او برندارى ، موى سرم را پریشان مى كنم و
مى روم) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پدرم رسول خدا   . 
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علیھ (حضرت على . را گرفت و بھ سوى قبر پیامبر بھ راه افتاد) علیھ السالم (سپس دست امام حسن و حسین 
را دریاب ، گویى دو طرف مدینھ را مى نگرم كھ بھ لرزه ) علیھا السالم (سلمان ، فاطمھ : بھ سلمان فرمود) السالم 

گریبان چاك نماید و كنار قبر پیامبر نفرین و نالھ سر دھد دیگر ) علیھا السالم (در آمده ، سوگند بھ خدا، اگر فاطمھ 
د و زمین ھمھ آنھا را در كام مرگبار خود فرو مى بردمھلتى براى مردم مدینھ باقى نمى مان . 

اى دختر محمد : رسید و گفت ) علیھا السالم (سلمان شتابان خدمت حضرت زھراء  ( ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم 
خداوند پدرت را مایھ رحمت جھانیان قرار داده است ، خواھش مى كنم بھ خانھ برگرد و نفرین در حق مردم نادان 
علیھ السالم (را دارند، من در شھادت على ) علیھ السالم (آنھا قصد جان على ! اى سلمان : حضرت پاسخ داد . مكن

نمى توانم صبر كنم ، صبرم تمام شده )  ... 
مرا فرستاد و فرمود كھ بھ شما بگویم) علیھ السالم (امام على : سلمان گفت  . بھ خانھ باز گردید و نفرین نكنید : 

ت زھراء وقتى كھ حضر ( حال كھ شوھر و امام من فرمان داده كھ بھ خانھ : پیام امام را شنید، فرمود) علیھا السالم 
علیھ (بعد از اینكھ دست از امام برداشتند امام على  . باز گردم ، مى روم و صبر مى كنم و از او اطاعت مى كنم

حضرت زھراء . ا در پیش گرفت تنھا و مظلوم از مسجد مدینھ بیرون آمده و راه خانھ ر) السالم  ( بھ ) علیھا السالم 
یا . جانم فداى جان تو، جان و روح من سپر بالھاى جان تو! على جان : شوھر معصوم خود نگریستھ و فرمود

اگر تو در خیر و نیكى بھ سر برى با تو خواھم زیست و با تو . ھمواره با تو خواھم بود)! علیھ السالم (ابالحسن 
 (187).خواھم بود

فرزندان: فصل ھفتم   
 مادرى نمونھ

كودك نامگذارى است یكى از ابتدایى ترین مراحل پروش و اثر گذارى در روح نامگذارى ، براى طفل اھمیت  . 
فوق العاده اى دارد، زیرا اولین چیزى كھ در فھم لطیف و حساس كودك راه پیدا مى كند نام و شھرت اوست و اینكھ 

بدین جھت على . این نام چھ بار فرھنگى و معنا دارى را حمل مى كند، تاءثیر زیادى در روح و روان كودك دارد
یكى از حقوقى را كھ فرزندان بر عھده پدر دارند نام نیكو و پسندیده مى شمارد و مى فرماید) السالم علیھ ( : 

 حق الولد على الوالد اءن یحسن اسمھ ؛
 (188).حق فرزند بر پدر این است كھ نامى نیكو بر او بگذارد

در رابطھ با تولد فرزندان و نام ) علیھا السالم (با این توضیح نگاھى كوتاه مى كنیم بھ زندگى حضرت زھراء 
 ...گذارى و عقیقھ و

علیھا السالم(حضرت زینب و ام كلثوم بعد از تولد امام حسن ، امام حسین ،  امر ) علیھا السالم (حضرت زھراء  ( 
علیھ السالم(نامگذارى را بھ على  من در امر نامگذارى فرزندانم : مى فرمود) علیھ السالم (على . واگذار مى كرد ( 

مبر مى آورد و حضرت ھم سبقت نمى گیرم ، بنابر این كودك را نزد پیا) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (از رسول خدا 



 . بھ نامھاى برگزیده شده از طرف خداوند بر آنان نام مى گذاشت
راست و اقامھ در گوش چپ فرزند بود   یكى دیگر از سنتھاى جارى در زندگى صدیقھ كبرى ، گفتن اذان در گوش 

وزاد متولد شده بودو صدقھ براى ن) قربانى كھ در واقع مى توان آن را بیمھ سالمتى شمرد(و دیگر عقیقھ  . 
ھر گاه صاحب فرزندى مى شد، براى او گوسفندى عقیقھ مى داد، ) علیھا السالم (نقل شده است كھ حضرت فاطمھ 

سپس روز ھفتم ، سر او را مى تراشید و برابر وزن موھاى او نقره صدقھ داده و براى قابلھ و ھمسایھ ھا ھدیھ مى 
مى كرد فرستاد و دیگران را در شادى خود سھیم .(189) 

علیھا السالم(فرزندان فاطمھ   ) 
سھ پسر و دو دختر مى باشد) علیھ السالم (با على ) م علیھا السال(حاصل پیوند آسمانى فاطمھ زھراء  . 

علیھ السالم(امام حسن   ) 
بعد از تولد او را در . رمضان سال سوم ھجرى قمرى متولد شد 15بود كھ در ) علیھا السالم (اولین فرزند فاطمھ 

بھ امر ) علیھ و آلھ و سلم صلى هللا (پیامبر . پارچھ اى سفید پوشاندند و جھت نامگذارى خدمت رسول اكرم بردند
را بر او نھاد و برایش گوسفندى عقیقھ كرد و روز ھفتم سر او را تراشید و بھ اندازه وزن ))حسن((پروردگار نام

 .آن نقره صدقھ داد
پرورش یافت و بسیار ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (دوران كودكى را در دامن پیامبر ) علیھ السالم (امام حسن 

ھمراه پدر در جبھ ھاى جھاد و از جملھ در نبرد جمل ) علیھ السالم (در دوران امامت على . قھ ایشان بودمورد عال
عاقبت در . ، امام و خالفت بھ او منتقل گردید)علیھ السالم (و صفین و نھروان شركت جست و پس از شھادت على 

  ر مدینھ منوره دفن گردید و مزار شریفش ھجرى بھ وسیلھ زھراء بھ شھادت رسید و در قبرستان بقیھ د 49سال 
 . مطاف مالئكھ مقرب خداوند است

علیھ السالم(امام حسین   ) 
، در سوم شعبان سال چھارم ھجرى متولد شد)علیھا السالم (دومین فرزند فاطمھ  او نیز مثل برادرش مورد عالقھ  .

علیھ (پس از شھادت امام حسن . بود) سلم صلى هللا علیھ و آلھ و (و محبت بسیار زیاد نبى اكرم حضرت محمد 
ھجرى با  61بھ امامت رسید و علیھ حكومت جابرانھ و ضد اسالمى یزید قیام نمود و در عاشوراى سال ) السالم 

شھادت خود و یارانش در كربال پر شورترین حماسھ تاریخ بشریت را آفرید و قبر شریفش در كربالى معال 
الھى و عاشقان مى باشدزیارتگاه مالئكھ و فرشتگان  . 

علیھا السالم(حضرت زینب   ) 
عبدهللا بن ((در سال پنجم یا ششم ھجرى متولد شد و با پسر عمویش) علیھا السالم (سومین فرزند فاطمھ زھراء 

داشت و حتى ) علیھ السالم (او ھمیشھ از ھمان كودكى دلبستگى خاص بھ برادرش امام حسین . ازدواج كرد))جعفر
خواست بھ مسافرتى برود ھمراه ) علیھ السالم (ازدواج شرط بر آن نمود كھ ھرگاه برادرش حسین  بھ ھنگام

مدتى بعد از واقعھ عاشوراء . اسیران شھر بھ شھر مى رفت و افشاگرى نمود و از حقانیت دین اسالم دفاع كرد
ت یافتھ و ھمانجا مدفون است و در مدینھ وفا: بعضى گفتھ اند. در محلى دفن آن حضرت اختالف است . وفات نمود

در اطراف شام و برخى گفتھ اند در مصر مدفون است و بنابر قولى ھم دمشق محل دفن آن  :برخى دیگر گفتھ اند
 . است و داراى زیارتگاھى است

علیھا السالم(زینت صغرى   ) 
وى . م ھجرى دیده بھ جھان گشوددر سال ھفت) علیھا السالم (دومین دختر على و فاطمھ . كھ كنیھ اش ام كلثوم است 

علیھ (حضور داشت و پس از شھادت آن حضرت در خدمت امام سجاد   در كربال بھ ھمراه برادر بزرگوارش 
عون ((چھارده ماه پس از مراجعت ، در مدینھ در گذشت ، شوھرش. بھ شام و از آنجا بھ مدینھ بازگشتند) السالم 

بوده است))بن جعفر  . 
معلیھ السال(محسن   ) 

او در حادثھ ھجوم بر در خانھ حضرت سقط شود و . آخرین فرزند فاطمھ ، كھ پیامبر این نام را بر او نھاده بود
اولین شھید و والیت شد و بنابر روایتى در روز قیامت حضرت خدیجھ و فاطمھ بنت اسد، محسن شھید را بدست 

انتقام او را بگیرد گرفتھ وارد صحراى محشر مى شوند و از خداوند مى خواھند كھ . 
بھ مادرش مباھات مى كند) علیھ السالم (امام حسین   

علیھ السالم(، در حالى كھ على )صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (روزى رسول خدا  علیھ (نزد او بود امام حسین  ( 
اى : عرض كرد) علیھ السالم (على . را كھ شش سالھ بود در دامان خود نشاند و لبان او را مى بوسید) السالم 

كدام یك نزد شما محبوب تریم ، من یا حسین ؟! رسول خدا  
) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (ھر كھ در شرافت واالتر است او نزد رسول خدا : پاسخ داد) علیھ السالم (امام حسین 



 . محبوب تر و مقرب تر است
با من مباھات مى كنى ؟! حسین جان : فرمود) علیھ السالم (على   

بلى پدر جان: عرض كرد  ! 
حدود ھفتاد ... من امیرمؤ منانم ، من زبان راستگویانم ، من وزیر مصطفایم ، من : فرمود) علیھ السالم (على 

 .فضیلت از فضایل خود را شمرد
از فضایل  آیا شنیدى ؟ اینھا ذره اى! ابا عبدهللا : فرمود) علیھ السالم (بھ حسین ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیامبر 

 . و مزیت اوست او باالتر از اینھاست
مادرم . من حسین بن على ھستم ! اى امیر مؤ منان . ھمھ ستایشھا از آن خداوند است : فرمود) علیھ السالم (حسین 

مادر من نزد خدا و ھمھ مردم برتر از مادر تو ! اى على . سرور بانوان جھانیان است ) علیھ السالم (فاطمھ زھراء 
تو نزد خدا برتر از ! اى على . برتر از ھمھ مردم و جد توست ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (جدم محمد مصطفى و 

 ... منى و من با پدران و مادران و اجداد خود فاخرتر از تو ھستم
 نیز او را در آغوش گرفت و) علیھ السالم (سپس برخاستھ دست بھ گردن على انداخت و او را بوسید و على 

 (190).بوسید
 .پنج تن ھرگز از ھم جدا نمى شوند

بھ آفتاب اقتدار پیدا : فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا  جابر بن عبدهللا انصارى روایت كرده است كھ
كنید و اگر آفتاب غروب كرد و بھ ماه اقتدار پیدا كنید و اگر ماه از نظرھا غائب شد، بھ زھره بھ اگر زھره ناپدید 

پس بھ دو ستاره فرقدین تمسك كنید. گشت  . 
: دوباره سؤ ال شد منظور از ماه كیست ؟ فرمود. ؟ فرمود منم سؤ ال شد یا رسول هللا منظور از خورشید كیست 

و از زھره ؟ فرمود. على بن ابیطالب  مقصود امام حسن : و از دو ستاره فرقدین ؟ فرمودند) علیھا السالم (زھراء  :
( مى باشند) علیھ السالم (و امام حسین ) علیھ السالم  . 

است و ھرگز از یكدیگر جدا نمى شوند، تا در كنار حوض كوثر كتاب خدا با عترت من بھم پیوستھ : سپس فرمود
 (191).بھ من ملحق شوند

پرورشگاه زبدگان اوالد آدم) علیھا السالم (مھ خانھ فاط  
در پیامى فرمود) سالم هللا علیھا(ساللھ پاك زھراء اطھر ) رحمة هللا علیھ (امام خمینى  : 

زنى كھ در حجره اى كوچك و خانھ اى محقر، انسانھایى را تربیت كرد كھ نورشان از بسیط خاك تا آن سوى افالك 
وت اعلى مى درخشندو از عالم ملك تا آن سوى ملك . 

 صلوات و سالم خداوند بر این حجره محقر كھ جلوه گاه نور عظمت الھى و پرورشگاه زبدگان اوالد آدم است
.(192) 

از طرف پروردگار) علیھا السالم (نامگذارى فرزند فاطمھ   
)وقتى كھ در نیمھ ماه مبارك رمضان سال سوم ھجرى قمرى اولین مولد فاطمھ  چشم بھ جھان گشود، ) علیھا السالم 

بھ على ) علیھا السالم (فاطمھ  ( من در : فرمود) علیھ السالم (على . ندگفت نام او را انتخاب ك) علیھ السالم 
سبقت نمى گیرم ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (نامگذارى بر پیامبر خدا  صلى هللا (او را نزد حضرت رسول   پس  .

پس او را نزد حضرت رسول . سبقت نمى گیرم ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (بردند، پیامبر خدا ) علیھ و آلھ و سلم 
چھ نامى برایش انتخاب كردید؟ حضرت على : بردند، پیامبر او را بوسید و فرمود) یھ و آلھ و سلم صلى هللا عل(

علیھ السالم( ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (قبل از شما نامى براى او انتخاب نكردیم ، پیامبر اكرم : جواب داد ( 
من ھم بر خداى خویش سبقت نمى گیرم: فرمود  . 

خداوند عزوجل امر مى : د نازل شد و تبرك پروردگار را بھ پیامبرش رساند و عرض كردجبرئیل از طرف خداون
است او را بھ نام فرزند ) علیھ السالم (بھ شما مانند نسبت ھارون بھ موسى ) علیھ السالم (كند كھ چون نسبت على 

پیامبر )). ُشبّر:((جبرئیل جواب داد نام او چھ بود؟: فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیامبر  .ھارون نام بگذار
زبان من عربى است ، جبرئیل عرض كرد، معادل آن در زبان : فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (

است))حسن((عربى  .(193) 
 كمك گرفتن از فرزند در مورد آیات نازل شده

صلى هللا علیھ و آلھ و (در دوران ھفت سالگى ، بھ مسجد مى رفت و پاى منبر رسول خدا ) علیھ السالم (امام حسن 
در برگشت بھ منزل ، براى مادرش فاطمھ زھراء مى نشست و آنچھ در مورد وحى از آن حضرت مى شنید ) سلم 
بدین ترتیب كھ ھمچون یك خطیب روى متكائى مى نشست و سخنرانى مى نمود و . (نقل مى كرد) علیھا السالم (

فرا گرفتھ بود بیان مى كرد) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (در ضمن سخنرانى آنچھ كھ از پیامبر  ). 



سخن مى گفت در مى ) علیھا السالم (اه وارد منزل مى شد و با فاطمھ زھراء ھر گ) علیھ السالم (حضرت على 
با اینكھ شما در منزل ھستید چگونھ از آنچھ : یافت كھ فاطمھ از تمام آیات نازل شده قرآن اطالع دارد، از او پرسید

جریان را ) علیھا السالم ( در مسجد بیان كرده آگاه ھستى ؟ فاطمھ زھراء) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (كھ پیامبر 
علیھ السالم(براى على   .شرح داد كھ این آگاھى از ناحیھ فرزندش حسن مى باشد ( 

حسن كھ در مسجد، سخنان پیامبر را شنیده بود وارد . در گوشھ اى از منزل مخفى شد) علیھ السالم (روزى على 
ولى لكنت زبان پیدا كرد، حضرت زھراء . دمنزل شد و طبق معمول بر متكائى نشست ، تا بھ سخنرانى بپرداز

تعجب نكن ، زیرا كھ شخصى بزرگى ، : بھ مادرش عرض كرد) علیھ السالم (حسن . تعجب نمود) علیھا السالم (
از مخفیگاه ) علیھ السالم (در این ھنگام على . سخن مرا مى شنود و استماع او مرا از بیان مطلب ، باز داشتھ است 

ش ، حسن را بوسیدخارج شده و فرزند .(194) 
علیھا السالم(تعلیم و تربیت زینب   ) 

سالم هللا علیھا(ختر دانشمند فاطمھ زھراء د) علیھا السالم (حضرت زینب  بود، طورى كھ او را عقیلھ بنى ھاشم  (
) علیھ السالم (روزى مشغول تالوت قرآن بود، در این ھنگام پدرش على  .نامیده اند، او استاد علوم قرآنى بود

) علیھ السالم (على  .صداى او را شنید حضرت زینب تفسیر بعضى از این آیات قرآنى را از پدرش سؤ ال مى كند
بھ سختى تحت تاءثیر ھوش و ذكاوت درخشان زینب قرار گرفتھ ، لذا اشاراتى بھ آینده دختر گرامى خود زینب 

) علیھا السالم (مادرم فاطمھ : حضرت زینب در پاسخ پدر گفت . جریاناتى را كھ در پیش دارد یاد آورد شد. كرد
اى فردایم آماده سازدمرا بھ این مطالب ، آگاه كرده تا مرا بر .(195) 

و فرزندانش) علیھا السالم (غذاى آسمانى براى فاطمھ   
وارد منزل فاطمھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (گروھى از صحابھ نقل كرده اند كھ پیامبر : لسى گویدمرحوم مج

حسن و حسینى از من خوردنى مى خواھند و من چیزى نمى یابم ! فاطمھ جان : شد و فرمود) علیھا السالم (زھراء 
 .تا آنھا بخورند

نشستند، فاطمھ ) سالم علیھا ال(پس پیامبر با على و حسن و حسین و فاطمھ  ( متحیر بود و نمى دانست ) علیھا السالم 
صلى هللا علیھ و (اى محمد : چھ كند؟ پیامبر مدتى بھ آسمان نگاه كرد، در این ھنگام جبرئیل نازل شد و عرض كرد

) م علیھا السال(بھ على و حسن و حسین و فاطمھ : خداى على اعلى سالمت مى رساند و مى فرماید) آلھ و سلم 
رو بھ اھل بیت كرد ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (بگو، از میوه ھاى بھشتى چھ چیزى را دوست مى دارند؟ پیامبر 

از میوه ھاى بھشتى كدام را دوست دارید؟ آنان از : پروردگار مى داند كھ شما گرسنھ اید و مى فرماید: و فرمود
سكوت را شكست و عرض كرد) علیھ السالم (سین روى شرم از پیامبر سكوت كرده و چیزى نگفتند، پس ح با  :

مادر جان ، اى بانوى زنان عالمیان و با اجازه شما، اى برادر ! بابا جان اى امیرمؤ منان ، با اجازه شما! اجازه شما
حسین جان ھر چھ مى خواھى : حسن نیكوكار، مى خواھم یكى از میوه ھاى بھشتى را انتخاب كنم ، ھمگى فرمودند

 .بگو
ما رطب تازه مى خواھیم: بھ جبرئیل بگو! اى رسول خدا: عرض كرد) علیھ السالم (امام حسین   . 

سپس. خداوند این را مى دانست : فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیامبر  نمود و ) علیھا السالم (رو بھ فاطمھ   
وارد شد، دید طبقى ) علیھا السالم (فاطمھ . وربرخیز و وارد آن اطاق شو و ھر چھ در آن بود بیا!فاطمھ : فرمود

آن طبق . در آنجا نھاده شده است  -با اینكھ فصلش نبود  - بلورین با روپوش سبز بھشتى كھ در آن رطب تازه است 
پیامبر . را نزد پیامبر آورد ( این از كجا آمده ؟ فاطمھ ! فاطمھ جان : فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم  علیھا )

داد و عرض كرد) كھ در قرآن مجید آمده (ھمان جواب مریم را ) م السال ھمانا خدا ھر كھ را ((از جانب خداست :
برخاست و طبق را پیش ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیامبر   سپس  (196)((كھ بخواھد بى حساب روزى مى دھد

آنگاه خرما را دانھ دانھ در دھان اھل بیت خود گذاشت و مى . بسم هللا الرحمان الرحیم . روى ھمھ نھاد و فرمود
بخورید نوش جان و گوارایتان باد: فرمود .(197) 

علیھا السالم(بھ فاطمھ ) علیھ السالم (خبر شھادت امام حسین   ) 
بر اوالد حسن ) علیھ السالم (فضیلت فرزندان حسین : سؤ ال شد)  علیھ و آلھ و سلم صلى هللا(از صادق آل محمد 

در چیست و حال آنكھ ایشان در طریق واحد و مكان و منزلت یكسانند؟) علیھ السالم (  
مى مگر معتقد نیستید و باور ندارید آنچھ را مى گویم و سبب آن را بیان : فرمود) علیھ السالم (امام جعفر صادق 

شرفیاب شد و عرض كرد) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (ھمانا جبرئیل بھ محضر پیامبر ! كنم  . 
؛...ان هللا یبشرك بمولود یولد من فاطمة تقتلھ امتك من بعدك ! یا محمد  

خداوند مژده مى دھد كھ فرزندى برایت از فاطمھ متولد مى شود كھ بعد از تو امت تو او را بھ ! اى رسول خدا
ادت مى رسانندشھ .(198) 



این . من چنین فرزندى را نمى خواھم : بھ خدایم سالم برسان و بگو: فرمود) لھ و سلم صلى هللا علیھ و آ(پیامبر خدا 
صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(آنگاه رسول خدا . گفتگو و رفت و آمد جبرئیل تا سھ بار تكرار شد  ) علیھ السالم (، على 

ن فرزندى رغبتى نیست و ھمچنان این مرا بھ چنی: نیز فرمود) علیھ السالم (على . را از این موضوع آگاه ساخت ) 
این فرزند صاحب امامت خواھد بود و آثار : گفتار سھ بار بین آنان تكرار شد و در مرتبھ سوم خداوند فرمود

صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(آنگاه پیامبر . پیغمبران را بھ ارث خواھد بود و علوم اولین و آخرین را خواھد داشت   ) 
علیھا السالم(فاطمھ . را نیز از این ماجرا خبر داد) م علیھا السال(فاطمھ  من چنین فرزندى ! این پدر: عرض كرد ( 

فرزندان پسر تو پیشوایان دین ! اى فاطمھ : نمى خواھم و باز این گفتگو سھ بار تكرار شد و در مرتبھ سوم فرمود
پس فاطمھ . من و وارث آثار من و خازن علم من خواھند بود ( اى پدر بھ قضاى خدا : عرض كرد) م علیھا السال

حاملھ شد و پس از شش ماه وضع حمل نمود و فرزند شش ماھھ زنده نمى ) علیھ السالم (رضا دادم ، پس بھ حسین 
بھ روایتى یحیى (ماند بھ جز حسین و عیسى  )(199) 

علیھ (ضمن اشاره بھ این مطلب كھ جبرئیل از شھادت امام حسین ) علیھ السالم (در حدیث دیگرى از امام صادق 
خبر داده بود مى فرمایند) علیھا السالم (مھ و آن حضرت بھ فاط) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (بھ پیامبر ) السالم  : 

آیا مادرى را در دنیا سراغ دارید كھ او را بھ تولد پسرى مژده دھند و او با كراھت حاملھ شود و با كراھت وضع ))
بار بگذارد))(حمل كند ). 

علیھ السالم(ین اشاره بھ این آیھ شریفھ قرآنى است كھ درباره امام حس) علیھ السالم (این مطلب امام صادق  نازل  ( 
 . شده است
و وصینا االنسان بوالدیھ احسانا حملتھ امھ كرھا و وضعتھ كرھا و حملھ و فصالھ ثلثون شھرا حتى اذا بلغ اءشده و 
بلغ اءربعین سنة قال رب اءوزعنى اءن اءشكر نعمتك التى اءنعمت على و على والدى و اءن اءعمل صالحا ترضاه 

انى تبت الیك و انى من المسلمین  و اءصلح لى فى ذریتى (200) 
بر ) علیھ السالم (درباره فضیلت فرزندان امام حسین ) م علیھ السال(باز در حدیث دیگرى از امام جعفر صادق 

نھ از ) علیھ السالم (بعد از تولد امام حسین : در علل الشرایع آمده است كھ ) علیھ السالم (فرزندان امام حسین 
بان ھر روز حاضر مى شد و ز) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (فاطمھ و از ھیچ زنى دیگر شیر نیاشامید و رسول خدا 

علیھ السالم(مى گذاشت و حسین ) علیھ السالم (مباركش را در دھان حسین  زبان جدش را مى مكید و سیر مى  ( 
روئید) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (شد و گوشت او از گوشت رسول خدا  . 
) سالم علیھ ال(مى گذاشت و حسین   در بعضى از روایات آمده است كھ آن حضرت انگشت ابھام را در دھانش 

را مى مكید و شیر مى خورد و بدین صورت یك ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (ھمچون سینھ و مادر انگشت پیامبر 
 (201).روز یا دو روز گرسنھ نمى شد

و فرزندانش) سالم هللا علیھا(حرمت آتش بر فاطمھ   
چنین فرمودند) علیھ السالم (حضرت على  : 

فاطمھ را فاطمھ نامیده اند، زیرا كھ خدا تبارك و تعالى : فرمودند) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (شنیدم كھ رسول خدا 
زندانش را از آتش باز داشتھ و بركنار داشتھ است ، البتھ آن فرزندانى از ایشان كھ خدا را مالقات كنند در وى و فر

 (202).حالى كھ ایمان بھ پروردگار داشتھ و بھ آنچھ كھ بر من نازل گردیده اعتقاد داشتھ باشند
 ماجراى شگفت انگیز روزھاى باردارى

: پرسیدم ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (روزى از رسول خدا : روایت شده است كھ گفت ))مقداد بن اسود الكندى((از
نان مى نماید كھ حسین از حسن بھ سال بزرگتر است ؟چ! یا رسول هللا   

در قلوب مؤ منین معرفتى است پنھان از مادرش فاطمھ پرسش كن) علیھ السالم (از براى حسین : فرمود  ! 
گفت اى . آمدم و بر در خانھ ایستادم ، حمامھ بر در خانھ آمد) علیھا السالم (من بھ در خانھ فاطمھ : مقداد مى گوید

چھ كسى بھ تو خبر داده است كھ من بر در خانھ ایستاده : گفت ! چیزى مرا بھ شگفتى در آورده است ! ندى برادر ك
مردى از كنده بر در خانھ ایستاده است و سؤ الى دارد از : بھ من فرمود) علیھا السالم (بانوى من فاطمھ : ام ؟ گفت 

من))قرة العین((محل و مقام  . 
خدمت آن حضرت رسیدم و عرض   پس . موجب كنجاوى من شد) علیھا السالم (مھ كرامت فاط: مقداد مى گوید

زمانى كھ حسن : فرمود) علیھا السالم (منزلت و مقام حسین در چیست ؟ حضرت فاطمھ ! اى دختر پیامبر: كردم 
علیھ السالم( بھ دین من آمدند ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (متولد شد تا مدتى بھ او شیر دادم ، روزى رسول خدا  ( 

سپس بھ . آرى او را از شیر گرفتم : حسن را از شیر باز گرفتى ؟ گفتم : و حسن در حال خوردن خرما بود، فرمود
در جبین تو تشعشع نورى مى بینم كھ بھ زودى فرزندى مى آورى كھ براى خالیق حجت باشد! دخترم : من فرمود . 

را چنین بیان فرمود) علیھ السالم (حمل امام حسین كیفیت ) علیھا السالم (آنگاه حضرت فاطمھ  : 



چون یك ماه از حمل من سپرى شد حرارتى در من بوجود آمد چون این موضوع را بھ عرض پدر رساندم رسول 
از این آب بنوش ، وقتى كھ ! فاطمھ جان  :خدا كوزه آبى طلبید و كلماتى بر آن خواند و در آن دمید و بھ من فرمود

ن آب نوشیدم بھ اذن خداوند عطش من بر طرف شد و از ماه دوم تا سوم رغبتى بھ خوردن و نوشیدن شربتى از آ
در ماه سوم خبر و سعادت در خانھ ما زیاد شد و . نداشتم و بھ قدرت پروردگار چنان بود كھ شربت شیر مى آشامم 

رفتم و بھ ذكر خداى مشغول بودم و از در ماه چھارم بھ بعد زحمت و ناراحتى از من زایل شد، بیشتر بھ مسجد مى 
تا ماه پنجم تمام شد چون ماه ششم فرا رسید در شبھاى تاریك از . مصالى خویش فقط براى حاجتى بیرون مى رفتم 

احتیاج بھ نور چراغى نداشتم و در مصالى خویش صداى خویش صداى تسبیح و ) علیھ السالم (فروغ نور حسین 
مى شنیدم و چون از ماه ششم نھ روز گذشت نیرویى بدست آوردم و خداوند پشت مرا تھلیل او را از درون خویش 

قوى ساخت و چون ده روز دیگر گذشت در خواب بودم كھ شخصى سفید پوش را دیم كھ بر بالین من نشست و بر 
دیگر باره روى و پشت من دمید، من ترسیدم از خواب بیدار شدم و تجدید وضو كردم چھارم ركعت نماز گذاشتم ، 
روز بعد . من از حال خود رفتم و دوباره شخصى كنارم حاضر شد و مرا نشاند و بر من چیزى خواند و تعویذ كرد

وقتى كھ مرا دید آثار سرور و شادمانى در چھره مباركش آشكار شده و ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا 
آنكھ ! بشارت باشد تو را اى فاطمھ : رساندم حضرت فرمودمن جریان خواب را بھ عرض ایشان . حال من نیكو شد

پس حضرت گریست و مرا بھ سینھ خود . در تو بدمید دوست من میكائیل بود كھ موكل ارحام اھل بیت من است 
آن دیگرى دوست من جبرئیل است كھ خداوند او را براى خدمت بھ فرزند تو گماشتھ است: چسبانید و فرمود  

.(203) 
علیھا السالم(قطرات اشك و فرزندان فاطمھ   ) 

سخت گرسنھ بودند و از خوردنى چیزى در منزل ) سلم  صلى هللا علیھ و آلھ و(روزى رسول خدا : عایشھ مى گوید
را ) علیھ السالم (رداى مرا حاضر كن ، تا بھ خانھ فاطمھ روم و حسن و حسین : حضرت بھ من فرمود. نداشتیم 

آمد و فرمود) علیھا السالم (چون حضرت بھ خانھ فاطمھ . دیدار كنم تا كمى از گرسنگى خود را فراموش كنم  اى  :
سخت گرسنھ بودند با حالت ) علیھ السالم (حسن و حسین ! پدرجان : عرض كرد! فرزندان من كجا ھستند؟ !فاطمھ 

 .گریھ از خانھ بیرون رفتند
در بین . بیرون آمدند) علیھا السالم (براى پیدا كردن آنھا از خانھ فاطمھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیامبر خدا 

آنھا در سایھ دیوار ! یا رسول هللا : اى ابو دردا پسرھاى مرا ندیدى ؟ عرض كرد: را دید و فرمود))ابودردا((راه
بنى جذعان خوابیده اند، پس با ھم بھ طرف آنھا رفتند، پیامبر آن دو را بھ سینھ چسباند و اشك از رخسارشان پاك 

ا من ایشان را بردارماجازه دھید ت)! صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (اى رسول خدا : ابودردا عرض كرد. كرد  . 
بگذار تا آب دیده گانشان را پاك كنم ، سوگند بھ آن كسى كھ مرا بھ پیامبرى فرستاد، ! اى ابودرداء: حضرت فرمود

پس حضرت . اگر قطره اى از آب دیده گانشان بر زمین افتد، تا قیامت بالى گرسنگى از میان امت بیرون نمى رود
آمدند) علیھا السالم (ھ فاطمھ آن دو را برداشتھ و بھ طرف خان .(204) 

علیھ السالم(آرامش گھواره امام حسین   ) 
است كھ در خبر آمده  : 

در گھواره گریھ مى كرد، در این ھنگام ) علیھ السالم (خواب بود و حسین ) علیھا السالم (روزى حضرت فاطمھ 
را تسلیت ) علیھ السالم (جبرئیل فرود آمد و حسین  بیدار شد صداى ) علیھا السالم (چون فاطمھ . مى داد (205)

)كسى را شنید كھ حسین  را آرام مى كند، ولى كسى را ندید نگران شد، از این جھت خدمت پیامبر ) علیھ السالم 
او جبرئیل بود ! اى فاطمھ : ید و این واقعھ را بھ عرض پدر رساند پیغمبر فرمودرس) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (

 (206).كھ براى آرام كردن حسین فرود آمد بود
از زبان مادر) علیھ السالم (خاطره امام حسین   

روایت مى كند كھ فرمود) علیھ السالم (از اجداد گرانقدر خود و از امام حسین ) علیھ السالم (امام صادق  : 
صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (ھنگامى كھ تو را بھ دنیا آوردم ، رسول خدا : بھ من فرمود) علیھا السالم (مادرم فاطمھ 

حضرت پارچھ را بھ سویى . من تو را در پارچھ اى زرد رنگ پیچیده و بھ دست حضرت دادم . بر من وارد شد) 
افكنده و پارچھ سفید گرفت و تو را با آن پوشانده در گوش راستت اذان و در گوش چپت اقامھ گفت و سپس فرمودن 

علیھ (امان است ، نھ نفر از فرزندان او امامان نیكو كارند و نھمین آنان ، مھدى او را بگیر، او پدر ام! اى فاطمھ 
ایشان است) السالم   .(207) 

 توجھ بھ فرزندان
بھ خانھ پیامبر رفت ، چون بھ در خانھ رسید دید دختش فاطمھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (روزى پیامبر 

چرا اینجا ایستاده اى ؟: آن حضرت فرمود . مضطرب و ناراحت پشت در ایستاده است  



با حالتى مضطرب ، عرض كرد) علیھا السالم (فاطمھ زھراء  : 
بھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیامبر . فرزندانم صبح زود بیرون رفتھ اند و تا كنون از آنھا ھیچ خبرى ندارم 

دنبال آنھا روانھ شد، چون بھ نزدیك غار جبل رسید، آنھا را دید كھ در كمال سالمت و آرامش ، مشغول بازى 
آمد) یھا السالم عل(آنھا را بر دوش گرفت و بھ سوى خانھ فاطمھ . ھستند .(208) 

 بازى با فرزندان
بازى مى كرد و او را باال ) علیھ السالم (رزندش امام حسن با ف) علیھا السالم (نقل شده است كھ حضرت زھراء 

 :مى انداخت و در قالب زیباى شعر چنین مى فرمود
 واخلع عن الحق الرسن  اءشبھ اءباك یا حسن
 و ال توال ذاالحن  و اعبد الھا ذالمنن

مانند پدرت على باشد، و ریسمان ظلمى را از گردن حق بردار! حسن جان  - 1 . 
ى احسان كننده را پرستش كن و با افراد دشمن و كینھ توز دوستى مكنخدا - 2  . 

را دست نوازش مى كرد، مى فرمود) علیھ السالم (آنگاه كھ امام حسین  : 
 انت شبیھ باءبى

 
 لست شبیھا بعلى

تو بھ پدرم رسول هللا شباھت دارى و بھ پدرت على شباھت ندارى! حسین جان   . 
را مى شنید و لبخندى مى زد) علیھا السالم (سخنان فاطمھ ) علیھ السالم (این در حالى بود كھ على  .(209) 

جمع كودكان یاد پدر در  
، بعد از برگشتن از كنار قبر پدر، ساعت بھ ساعت غش مى كرد و از حال مى رفت )علیھا السالم (حضرت فاطمھ 

 :و ھر ھنگام كھ بھ ھوش مى آمد از دو فرزند دلبندش سؤ ال مى فرمود
مھربان شما اى دو فرزندم ، كھ شما را عزیز و كرامى مى داشت و ھمواره شما را بر روى  (210)كجاست پدر
 دوش خود مى گرفت و نمى گذاشت بر روى زمین راه بروید؟

ن ترین مردم نسبت بھ شما بود؟كجاست پدر شما كھ مھربا  
دیگر ھرگز او را نمى بینم كھ این درب منزل را باز كند و شما را بر دوش خود گیرد، ھمان رفتارى كھ ھمواره 
 (211).نسبت بھ شما انجام مى داد

فرزندان پیامبرند؟) علیھا السالم (آیا فرزندان فاطمھ   
طبرسى و تفسیر على بن ابراھیم از ابى الجارود، از ))احتجاج((بھ نقل از))بحاراالنوار((مرحوم عالمھ مجلسى در

ل مى كنند كھ حضرت فرمودنق) علیھ السالم (حضرت باقر  : 
: چھ مى گویند؟ عرض كردم ) علیھ السالم (مخالفان ما در مورد حضرت امام حسن و امام حسین ! اى اباالجارود

شما بر آن چگونھ : ادعاى ما را دل بر اینكھ این دو بزرگوار فرزندان رسول خدایند، انكار مى كنند و فرمودند
ده خداى متعال را در مورد حضرت عیسى شاھد مى آورم ،فرمو: احتجاج مى كنید؟ عرض كردم   

و زكریا و یحى و عیسى # و من ذریتھ داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسى و ھرون و كذلك نجزى المحسنین 
 (212). و الیاس كل من الصالحین

) علیھ السالم (را از فرزندان حضرت ابراھیم ) علیھ السالم (مى بینم در این آیھ پروردگار توانا حضرت عیسى 
امام فرمود. معرفى مى فرماید مى گویند كھ فرزند دختر نیز : عرض كردم  آنان در مقابل این حجت چھ مى گویند؟ :

آن گاه شما چگونھ بر آنان احتجاج مى نمائید؟: فرزند انسان ھست اما فرزند صلبى او نیست ، فرمودند  
بھ فرموده خداى تعالى كھ مى فرماید: عرض كردم : ابوالجارود مى گوید : 

 (213).... فقل تعالوا ندع ابنائنا و ابنائكم و نسائنا و نسائكم ...
ان عرب و مرسوم است در زب: آنان در برابر این استدالل چھ مى گویند؟ عرض كردم مى گویند: سؤ ال فرمودند

كھ شخصى كھ چند فرزند دارد بھ جاى فرزندان من مى گوید فرزندان ما، در حالى كھ آنھا فقط فرزند شخصى 
صلى هللا (وهللا اى ابى الجارود آیھ اى از كتاب خدا بھ تو نشان دھم كھ فرزندان رسول خدا : فرمودند. واحدى ھستند

كھ جز كافر آن را رد نمى كندنموده   را مشخص ) علیھ و آلھ و سلم  . 
آنجا كھ خداى تعالى مى فرماید: گفتم فدایت شوم این آیھ كجاست ؟ فرمودند: ابوالجارود گوید : 

 (214)حرمت علیكم امھاتكم و بناتكم 
 :تا آنجا كھ مى فرماید
 (215). و حالئل ابنائكم الذین من اصالبكم

علیھ (پس از این منكران بپرس ، آیا براى رسول خدا ازدواج با ھمسران امام حسن و امام حسین : حضرت فرمودند



حالل بود؟ اگر بگویند آرى پس بھ خدا سوگند دروغ گفتھ و اگر بگویند نھ پس آنان فرزندان صلبى رسول  ( السالم
حرمت بھ خاطر آن است كھ این دو فرزندان صلبى وى مى باشندخدایند و آن  .(216) 

 استداللى دیگر
علیھ السالم (وسف ثقفى ، استاندار خونخوار عبدالملك در كوفھ بود او با شیعیان و یاران حضرت على حجاج ابن ی

بسیار دشمنى مى كرد)  . 
شبى حجاج مرا طلبید، ھراسان شدم و برخاستھ و نزدش رفتم ، ناگھان در كنار مسند او : عامر شعبى مى گوید

و شمشیر تیز در كنار آن بود، سالم ) اد را روى آن مى كشتندرسم بر این بود كھ افر(سفره چرمى دیدم پھن شده 
نترس ، بھ تو امشب تا فردا ظھر امان دادم بعد مرا در كنار خود نشاند و : كردم جواب سالم مرا داده و گفت 

ھ علی(این مرد مى گوید كھ حسن و حسین : گفت . فرمان داد تا پیر مردى را كھ در غل و زنجیر بود نزد وى آورند
ھستند، باید بر این ادعا برایم از قرآن دلیل آورد وگرنھ با ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (دو پسر رسول خدا ) السالم 

بھرت است كھ غل و زنجیرش را بگشائید اگر دلیل آورد كھ آزاد خواھد شد و : گفتم . شمشیر گردنش را خواھم زد
ببردخواھد رفت و اال این شمشیر نمى تواند آھن را  . 

مفسر قرآن (است ))سعیدبن جبیر((وقتى كھ غل و زنجیر از او باز كردند بھ دقت در او نگریستم وى را شناختم كھ
اندوھگین شدم با خود گفتم كھ وى چگونھ مى خواھد از قرآن دلیل بیاورد، ). و یار و شاگرد خاص امام سجاد

فرزندان ) علیھ السالم (ا كرده اى ، كھ حسن و حسین بر آنچھ ادع: ناگھان صداى حجاج بلند شد و بھ سعید گفت 
سعید گفت بھ من مھلت بده حجاج چند لحظھ سكوت كرد و . پیامبرند از قرآن دلیل بیاور وگرنھ گردنت را مى زنم 

دلیل خود را بیاور: دوباره گفت  ! 
 : سعید اندكى فكر كرد و سپس گفت

حمن الرحیم و وھبنا لھ اسحق و یعقوب كال ھدینا و نوحا ھدینا من قبل و بسم هللا الر. اعوذ باɏ من الشیطان الرجیم 
 (217). من ذریتھ داود و سلیمان ایوب و یوسف و موسى و ھارون و كذلك نجزى المحسنین

حجاج چنین ادامھ داد. حاال دنبالھ آیھ را تو بخوان : سعید اندكى مكث كرد و آن گاه خطاب بھ حجاج گفت  : 
 (218). و زكریا و یحیى و عیسى و الیاس كل من الصالحین

بھ چھ مناسبت خداى متعال نام عیسى را در اینجا ذكر فرموده است ؟: سعید خطاب بھ حجاج گفت   
چگونھ عیسى مى تواند از فرزندان ابراھیم باشد : سعید گفت . دزیرا كھ عیسى از فرزندان ابراھیم بو: حجاج گفت 

و حال آنكھ وى اساسا پدر نداشتھ است ، بلكھ عیسى پسر دختر اوست و در عین حال خداى تعالى با وجود بعد و 
فاصلھ زمانى حضرت عیسى را بھ حضرت ابراھیم منسوب نمود؟ پس در حالى كھ مى توان پس دختر را چنین 

با وجود قرب زمانى و بلكھ ھم زمان بودن ) علیھ السالم (انى بھ كسى منسوب داشت قطعا حسن و حسین فاصلھ زم
صلى هللا علیھ و آلھ (یافتن آنھا در دامان پیامبر   و پرورش ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (آنھا در زمان حیات پیامبر 

است فرزندان آن ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (ر و با وجود اینكھ مادرشان دختر بدون واسطھ پیامب) و سلم 
حجاج از این استدالل دقیق و محكم قانع شد و دستور آزادى سعید را داد و ده ھزار دینار . حضرت بھ شمار مى آیند

 .بھ عنوان ھدیھ بھ او داد
ى قرآن را از وى یاد وقتى صبح شد با خود گفتم بر من واجب شد كھ سراغ این شیخ رفتھ و معان: عامر شعبى گوید

پس بھ سراغ شیخ رفتم و او را . بگیرم ، زیرا تصور مى كردم كھ معانى آیات را مى دانیم و حال آنكھ نمى دانیم 
در مسجد یافتم در حالى كھ آن دینارھا پیش رویش بود و آنھا را در بین تھیدستان و فقراء تقسیم مى كرد و مى گفت 

اگر یك نوبت ما را دچار غم و غصھ كنند در . است ) علیھ السالم (سن و امام حسین كھ اینھا ھم از بركت امام ح: 
 (219).مقابل ھزار بار خوشحالمان نموده و بھ عالوه خدا و پیامبرش را از ما راضى مى كنند

علیھا السالم(لباس بھشتى براى فرزندان فاطمھ   ) 
: كھ كودكى بیش نبودند، لباس مناسبى نداشتند، بھ مادر خود گفتند) علیھ السالم (ایام عید بود و امام حسن و حسین 

لباس شما نزد : فرمود) علیھا السالم (اند، چرا ما را لباس نو نمى پوشانى ؟ فاطمھ  بچھ ھاى مدینھ لباس نو پوشیده
بخواست خدا براى شما دوختھ خواھد : یا بھ روایتى فرمود. خیاط است ھر گاه آورد بھ شما لباس نو مى پوشانم 

 .شد، شب عید دوباره ھمان سخن را بھ مادر خود گفتند
آنان ھم سخن خود را تكرار . اى آنان سوخت و گریست و ھمان پاسخ پیشین را داددلش بر) علیھا السالم (فاطمھ 

علیھا السالم(فاطمھ . شخصى در خانھ را زد. چون تاریكى شب ھمھ جا را فرا گرفت و ھمھ بھ خواب رفتند. كردند  
باز كرد دید مردى در را . اى دختر رسول خدا، من ھمان خیاطم ، جامعھ ھا را آوردم : كیستى ؟ گفت : پرسید (

بھ خدا سوگند ھیچ كس را شكوھمندتر از : فرمود) علیھا السالم (فاطمھ . است كھ با خود لباس عید را آورده است 
وارد اطاق شد ) علیھا السالم (فاطمھ . سپرد و برگشت ) علیھا السالم (دستمال بستھ اى را بھ فاطمھ . او ندیده بودم 



یراھن ، دو روپوش بلند، دو شلوار، دو رداء، دو عمامھ و دو جفت كفش مشكى پاشنھ و دستمال را گشود و دید دو پ
فرزندان خود را بیدار كرد و لباس ھا را بھ آن پوشاند) علیھا السالم (حضرت فاطمھ . سرخ در آن است  . 
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شما ھم زنان خود را، ما از نفوس خود دعوت كنیم ، شما ھم از نفوس خود؛ آنگاه زنان خویش را دعوت نماییم ، 
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بوسھ زد، سپس  وقتى كھ آن سبط خود را با لباس نو دید بھ آغوش گرفت و) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا 
علیھا السالم(از فاطمھ  . خیاط و لباسھایى را كھ فرستاده بودى دیدم . بلھ : خیاط را دیدى ؟ عرض كرد: پرسید ( 

علیھا (فاطمھ . گنجینھ دار بھشت بود))رضوان((او خیاط نبود بلكھ: فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیامبر 
بھ آسمان عروج نكرده : از كجا خبردار شدى ؟ فرمود)  علیھ و آلھ و سلم صلى هللا(اى رسول خدا : پرسید) السالم 

را شنید ) علیھا السالم (خداى متعال چون سخن فاطمھ : یا بھ روایتى . (بود كھ نزد من آمد و خبر آن را بھ من داد
نمى پسندیم كھ سخن فاطمھ را تكذیب كنیم:((فرمود )).(220) 

علیھ السالم(مصیبت امام حسین   ) 
روایت است كھ فرمود) علیھ السالم (از حضرت صادق  : 

صلى هللا علیھ و (گرفتھ بود، رسول خدا   را در آغوش ) علیھ السالم (سین ح) علیھا السالم (روزى حضرت فاطمھ 
او را از آن حضرت گرفتھ و فرمود) آلھ و سلم  خداوند كشنده تو را لعنت كند، خداوند كسى را كھ تو را برھنھ مى  :

من و كسانى كھ یكدیگر  كند لعنت كند، خداوند كسانى را كھ یكدیگر را بر علیھ تو كمك مى كنند نابود سازد و بین
پدرجان چھ مى گویید؟ : پرسید) علیھا السالم (حضرت زھراء . را بر علیھ تو كمك و یارى مى كنند حكم فرماید

او . بھ یاد مصیبتھایى كھ پس از من و تو بھ او مى رسد و ستمھا و كینھ توزى ھایى كھ با او مى شود افتادم : فرمود
گویا . ھد بود كھ گویا ستارگان آسمانند كھ خود را براى كشتھ شدن ھدیھ آورده انددر آن روز بھ ھمراه گروھى خوا

پدر جان ، این جایى را كھ : میدان آنان را مى بینم ، جایگاه فرود و محل قتل و دفن آنان را مى نگرم ، عرض كرد
اندوه و گرفتارى ما و امت جایگاھى كھ بھ آن كربال مى گویند و خانھ غم و : توصیف مى فرمایید كجاست ؟ فرمود

اگر تمام ساكنان آسمانھا و زمین بخواھند براى یك نفر از آنان . بدترین افراد امتم بر آن خروج مى كنند. است 
آنان در آتش جاودانھ خواھند بود. شفاعت كنند، شفاعتشان در مورد آن یك نفر پذیرفتھ نمى شود .(221) 

علیھا السالم(و فاطمھ ) علیھ السالم (ام ایمن و حسین   ) 
خوابى دید كھ او را بھ شدت متاءثر كرد و بھ  (222)وقتى كھ زھراى اطھر بھ فرزند دومش حاملھ گردید، ام ایمن 

ھمسایگان ام ایمن نزد رسول خدا : منقول است ) لسالم علیھ ا(بنابر آنچھ كھ از امام صادق . شدت مى گریست 
ام ایمن از شدت گریھ شب گذشتھ را تا صبح ! اى پیامبر گرامى : آمده و عرض كردند) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (

او وى را آوردند پس حضرت بھ . كسى را بھ سراغ ام ایمن فرستاد) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (نخوابیده ، پیامبر 
اى ام ایمن خدا دیدگانت را نگریاند، ھمسایگانت آمده و بھ من خبر دادند كھ تو شب را تا صبح گریستھ اند؟ : فرمود

. رؤ یایى عجیب دیدم كھ گفتنش برایم سخت و دشوار است ! یا رسول هللا : علت گریھ تو چھ بوده ؟ عرض كرد
اى در بیدارى ھم ھمانگونھ واقع شود، پس برایم نقل  معلوم نیست كھ ھمان گونھ كھ خواب دیده: حضرت فرمودند

 . كن
: پیامبر فرمودند. شب پیش خواب دیدم كھ گویى برخى از اعضاء بدن شما در منزل من افتاده است : ام ایمن گفت 

 فاطمھ زھراء فرزندى بھ نام حسین بھ دنیا خواھد آورد و تو او! خوش خبر باشى چھ خواب نیكویى دیداى ام ایمن 
این است معنى آنچھ در خواب دیده اى كھ بعضى از اعضاى . را تربیت كرده و در پناه و آغوش خود مى گیرى 

 .((بدن من در منزل تو افتاده است
را بھ دنیا آورد، ام ایمن او را پیش رسول خدا ) علیھ السالم (امام حسین ) علیھا السالم (وقتى كھ فاطمھ زھراء 



این تاءویل رؤ یاى تو . آفرین بر حامل و محمولھ ى ام ایمن : پیامبر فرمودند  برد پس ) سلم  صلى هللا علیھ و آلھ و(
 . است

نیز چنین خوابى را دیده بود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (ھمچنین ام الفضل زوجھ عباس عموى پیامبر  .(223) 
علیھا السالم(رفع تشنگى فرزندان فاطمھ   ) 

، )علیھا السالم (زمانى مسلمانان بھ علت كمبود آب سخت در فشار بودند، حضرت فاطمھ : در روایت آمده است 
! اى رسول خدا: برد و عرض كرد) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (را نزد پیامبر ) علیھما السالم (ن حسن و حسی

 . فرزندان من خردسالند و تحمل تشنگى در توان آنھا نیست
كھ نگرانى دخترش را دید، زبان مباركش) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیامبر  علیھما (را در دھان حسن و حسین   

را بر طرف كرد و موجب ) علیھا السالم (قرار داد و با باال كردن دھان آنھا، تشنگى فرزندان فاطمھ ) السالم 
 (224).خشنودى دخترش شد
 ماجراى پنج تن آل عبا
 : در كتاب عوالم الكبیر از جابر بن عبدهللا انصارى روایت شده است كھ

سالم بر : روزى پدرم بر من وارد شد و فرمود: دخت گرامى رسول اكرم مى فرماید) علیھا السالم (فاطمھ زھراء 
علیھا السالم(تو اى فاطمھ  عرض . در بدن خود احساس ضعف مى كنم : فرمودند))علیك السالم:((كردم   عرض  !( 

شما را از ضعفتان بھ خدا مى سپارم! كردم پدر جان  فاطمھ . عباء یمن را بیاور و مرا در آن بپوشان : فرمودند . 
اه شب چھارده در آن ھنگام چھره ایشان مانند م. زھراء مى فرمایند عباء را آوردم و ایشان را در آن عباء پوشاندم 

 .مى درخشید، ساعتى بعد فرزندم حسن آمد و سالم كرد
صلى هللا علیھ (در اینجا بوى خوشى استشمام مى كنم كھ شبیھ بوى جدم رسول خدا ! مادر جان : حسنم بیان داشت 

طرف عبا بھ ) علیھ السالم (پس حسن . آرى فرزندم ، جدت در زیر عبا خوابیده است : گفتم . است ) و آلھ و سلم 
صلى هللا علیھ و آلھ و (رفت و بر جدش سالم كرد و گفت آیا بھ من اجازه مى فرمائید كھ داخل عبا شوم ؟ پیامبر 

من بویى ! مادرجان : آمد و سالم كرد و فرمود) علیھ السالم (بعد از ساعتى حسین . بھ او اجازه ورود داد) سلم 
علیھ السالم (زندم ، جدت و برادرت در زیر عباء ھستند، امام حسین آرى فر: گفتم . مثل بوى جدم استشمام مى كنم 

جلو رفت و اجازه ورود خواست ، پس پیامبر )  ( ! اى فرزندم و اى شفیع امتم : فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم 
علیھ (حسن على در این ھنگام ابوال: مى فرماید) علیھا السالم (فاطمھ زھراء . تو نیز اجازه دارى داخل عبا شوى 

بودى خوشى ھمچون بوى برادر ! فاطمھ جان : نیز آمدند، بر من سالم كردند و من نیز پاسخ دادم فرمودند) السالم 
را استشمام مى كنم ، گفتم آرى ایشان بھ ھمراه دو فرزند شما ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (و پسر عمم رسول خدا 

علیك اسالم اى برادر، جانشین و : ان اجازه ورود خواستند، پیامبر فرمودندزیر عبا رفتھ و سالم كردند و از ایش
! اى پدر بزرگوارم : صاحب پرچم من ، تو نیز اجازه دارى در عبا در آیى ، آنگاه من نیز نزدیك عبا رفتم و گفتم 

دارى داخل عبا شوى ،  علیكم السالم دخترم و پاره تنم ، تو نیز اجازه :آیا بھ من اجازه ورود مى دھى ؟ فرمودند
طرفین عبا را گرفت و با دست ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (در این ھنگام پیامبر . پس من ھم بھ جمع آنھا پیوستم 

. اینان اھل بیت و خاصان و یاوران من ھستند! پروردگارا: داشتند  راست بھ سوى آسمان اشاره كرد و عرض 
من استگوشت آنان گوشت من و خون آنان خون   . 

استقرار ما در زیر عبا چھ فضیلتى : سؤ ال مى كند) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (از رسول خدا ) علیھ السالم (على 
قسم بھ آن كسى كھ مرا بھ پیامبرى برانگیخت ، این خبر : فرمودند) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (دارد؟ رسول اكرم 

ھیچ محفلى از محافل اھل زمین كھ دوستان و شیعیان ما در آن گرد آمده  در) حدیث كساء(اجتماع ما زیر این عبا 
باشند خوانده نشود، مگر آنكھ رحمت خدا بر آنان نازل شده و مالئكھ در مجمع آنان جمع خواھند شد براى ایشان 

اى على: فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پس دوباره پیامبر . طلب آمرزش نمایند خدایى كھ مرا بھ  قسم بھ آن ! 
و در آن بوده باشند جمعى از  - پیغمبرى برانگیخت ذكر نمى شود این خبر ما در مجلسى از مجالس اھل زمین 

مگر آنكھ خداوند متعال ھم و غم او را بر  -شیعیان و دوستان ما و در میان ایشان صاحب ھم و غمى بوده باشد 
ت او را برآورده گرداندطرف گرداند و صاحب حاجتى مگر آنكھ خداوند حاج .(225) 

علیھ السالم(خبر شھادت امام حسین   ) 
علیھا السالم (گریان و غمگین بھ سوى مادرش حضرت فاطمھ ) در ایام كودكى ) (السالم علیھ (روزى امام حسین 

علیھا السالم (آمد، حضرت فاطمھ )  چرا گریھ مى كنى ؟ خدا چشم تو را ! نور دیده ام ، میوه دلم : بھ او فرمود (
 .نگریاند

گویا جدم از من رنجیده است ؟! مادرجان : عرض كرد  
فدایت شوم چرا؟: فرمود) السالم علیھا (حضرت فاطمھ   



من و برادرم حسن خدمت جد خود رفتیم تا او را زیارت كنیم ، در مسجد و در حالى كھ ! مادرجان : عرض كرد
پدرم على و اصحاب دور او نشستھ بودند، بھ خدمتش رسیدیم ، او حسن را طلبید و بر زانوى راست خود نشاند و 

اند تا اینكھ دھان و لبان حسن را بوسید و مدت طوالنى بوئید، اما دھان و لبان مرا طلبید و بر زانوى چپ خود نش
مرا نبوسید و بر گلویم و بوسھ زد، پس اگر مرا دوست داشت و از من بدش نمى آمد، باید مرا مثل برادرم مى 

تو بیا دھان مرا ببوى ، آیا در دھان من بوى بدى است كھ دوست ندارد؟! مادرجان . بوسید  
نھ عزیزم ، بھ خداى بزرگ سوگند، در دل رسول خدا ذره اى از تو ناراحتى نیست : فرمود) علیھا السالم (راء زھ

) ..، اكنون بیا با ھم خدمت پیامبر برویم  را گرفت و تا ) علیھ السالم (پس دست حسین ) ببینم ماجرا چھ بوده است 
و على كسى را ندیدبھ جز پیامبر ) علیھا السالم (درب مسجد آمدند، فاطمھ  سالم بر ! پدر جان : فاطمھ عرض كرد .

 .شما
سالم و رحمت و بركات خدا بر تو باد! اى فاطمھ : پیامبر فرمود . 

دل حسینم را چگونھ شكستى ؟ آیا نفرموده اى كھ حسین گل آرام بخش من است ؟ آیا ! سرورم : عرض كرد
 نفرموده اى كھ او زینت آسمانھا و زمین است ؟

اینھا را گفتھ ام! چرا دخترم : فرمود  . 
پس چرا او را ھمانند برادرش حسن نبوسیدى ؟ او گریان نزد من آمده است: عرض   . 

این رازى است كھ مى ترسم اگر بشنوى پریشان گردى و دلت شكستھ شود! دخترم : فرمود . 
تو را بھ حقى كھ بر ما دارى آن راز را از من پنھان مدار! پدرجان : عرض كرد . 

ھر آینھ ما از خداییم و بھ سوى او باز مى گردیم ، دخترم : گریست و فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیامبر 
جان) علیھا السالم (فاطمھ  اكنون این برادرم جبرئیل است كھ از خداى بزرگ من خبر مى دھد كھ سرانجام حسن  ! 

( شھید خواھد شد، از این رو من لبان او را كھ محل تماس با با زھرى كھ ھمسرش بھ او مى خوراند ) علیھ السالم 
با شمشیر شمر سرش از تن جدا مى شود و بھ شھادت مى ) علیھ السالم (امام حسین  . زھر است بوسیدم و بوئیدم
 (226). رسد، از این رو من گلوى او را كھ محل تماس شمشیر است بوسیدم و بوئیدم
 اال لعنة هللا على القوم الظالمین
 عنایت حضرت زھراء بھ حضرت عباس

: سراغ مى گرفت و مى فرمود) علیھ السالم (اره از حسین اگر در جریان حادثھ كربال مى خوانیم كھ ام البنین ھمو
)ھمھ پسرانم بھ فداى حسین  نیز عالقھ خاصى بھ حضرت ) علیھا السالم (در عوض حضرت زھراء ) علیھ السالم 

داشت و او را بھ عنوان پسرش یاد كرده است) علیھ السالم (عباس   . 
شبى در . بار مرقد منور در ده روز یكبار زیارت مى نمود نقل شده كھ شخصى از اھالى كربال ھر روز دو یا سھ

علیھا السالم(عالم خواب ، فاطمھ  را دید و بھ حضور آن حضرت مشرف شد و سالم كرد، ولى حضرت زھراء  ( 
پدر و مادرم بھ فداى شما، چرا از من روى مى : آن شخص عرض كرد. از او روى گردانید) علیھا السالم (

من روزى : چرا از زیارت فرزندم دورى مى كنى ؟ عرض كرد: رى نموده ام ؟ حضرت فرمودگردانید؟ چھ تقصی
فرمود. را زیارت مى كنم ) علیھ السالم (سھ بار مرقد مطھر فرزندت حسین  : 

و ال تزور ابنى العباس اال قلیال) علیھ السالم (تزورابنى الحسین   
یارت مى كنىپسرم حسین را زیارت مى كنى اما پسرم عباس را كم ز  .(227) 

ھا السالمعلی(بھ فرزندان فاطمھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (توجھ خاص پیامبر   ) 
حاملھ شد پیامبر در این ایام عازم سفرى ) علیھ السالم (بھ امام حسن ) علیھا السالم (زمانى كھ حضرت فاطمھ 

جبرئیل بھ من خبر داد كھ فرزند تو پسر است پس بھ ! اى فاطمھ : فرمود  خارج از مدینھ شدند، لذا بھ دخترش
 . ھنگام تولد بھ او شیر مده تا من خود بیایم

نیامد، عواطف و محبت ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (گذشت و پیامبر ) علیھ السالم (سھ روز از تولد امام حسن 
از ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (حسن را شیر دھد، چون رسول خدا ) علیھا السالم (مادرى ، باعث شد كھ فاطمھ 

ن مولود چگونھ رفتار كردى ؟ عرض كردبا ای! دخترم : مسافرت مراجعت نمود از دخترش سؤ ال كرد : 
این نوزاد از گرسنگى گریھ مى كرد، دلم بھ حالش سوخت پس بھ ! اءدركنى علیھ رقة االمھات فارضعتھپدر جان 

فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا  .((او شیر دادم : 
خواھد ابى هللا عز و جل اال ما اءراد؛خداوند نمى خواھد اال آنچھ را خود . 

( مى آمد امامان ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (شیر نمى خورد تا رسول خدا ) علیھ السالم (كنایھ از اینكھ اگر حسن 
 .(امت از صلب او بودند

باردار شد، ) علیھ السالم (بھ امام حسین ) علیھا السالم (وقتى كھ حضرت فاطمھ ) علیھ السالم (بعد از امام حسن 



جبرئیل بھ من خبر داد كھ ! دخترم فاطمھ : فرمود) علیھا السالم (بھ فاطمھ ) ى هللا علیھ و آلھ و سلم صل(باز پیامبر 
: عرض كرد! اگر چھ یك ماه باشد. بھ زودى صاحب پسرى خواھى شد، پس بھ او شیر مده تا من حاضر شوم 

. مدینھ بھ جھت امرى خارج شده بودند ھم از) علیھ السالم (پیامبر بھ ھنگام تولد حسین . پدرجان چنین خواھم كرد
مراجعت ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (فاطمھ بھ دستور پیامبر از شیردادن خوددارى كردند تا اینكھ رسول خدا 

)نمودند و بھ خانھ فاطمھ  با این مولود چھ كردى ؟ عرض : فرمود) علیھا السالم (آمدند و بھ فاطمھ ) علیھا السالم 
را ) علیھ السالم (حسین ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پس پیامبر . ق دستور شما بھ او شیر ندادم پدرجان طب: كرد

كامیاب شدى : بھ بغل گرفت و زبان مباركش را در دھان او گذاشت تا بمكد و سیراب شود پس پیامبر دو بار فرمود
وھى فیك و فى ولدك ؛ امامت ((ا خود بخواھد وخداوندا با دارد اال آنچھ ر: اى حسین ؟ كافیست تو را، آنگاه فرمود

 .((در تو و فرزندان توست
گذاشت و ) علیھ السالم (انگشت ابھام خود را در دھان حسین ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (بھ روایتى دیگر پیامبر 

علیھ (ت حسین در ھر یك روز یا دو روز این عمل را تكرار مى نمود و تا چھل روز ادامھ داشت تا اینكھ گوش
یافت  پرورش ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (از گوشت رسول خدا ) السالم   .(228) 

علیھا السالم(پارچھ دست بافت فاطمھ   ) 
و جریانات دیگر، باعث شد كھ مردم ) علیھا السالم (و حضرت زینب ) علیھ السالم (در پى خطبھ ھاى امام سجاد 

یزید از ترس شورش مردم و جھت اغفال آنھا اظھار پشیمانى مى كرد و . شام تغییر جھت داده و بر علیھ یزید شدند
علیھ (اظھار محبت مى كرد و حتى بھ آنھا اجازه داد كھ در دمشق براى امام حسین ) یھا السالم عل(بھ اھل بیت 

و شھداى كربال عزادارى كنند) السالم  صلى هللا علیھ و آلھ و (نقل شده كھ وقتى یزید خواست اھل بیت رسول خدا  .
ر سھ حاجت از من تقاضا كنى ھر سھ را اگ: گفت ) علیھ السالم (را در مدینھ باز گرداند بھ امام سجاد  ( سلم

علیھ السالم (امام سجاد . برآورده مى كنم  را بده تا آن ) علیھ السالم (اول آنكھ سر مقدس پدرم حسین  :فرمود (
دوم آنكھ اموالى را كھ از ما غارت شده است بھ ما بازگردانى. صورت نازنین را ببینم  سوم آنكھ اگر تصمیم  . 

در مورد : یزید گفت . شخص امینى را معین كن كھ این بانوان را بھ حرم جدمان مدینھ برساندكشتن مرا دارى ، 
من تو را عفو كردم و زنان را كسى جز تو بھ مدینھ  9دوم اینكھ . تقاضاى اول ، ھرگز روى پدرت را نخواھى دید

 .باز نمى گرداند
دین برابر قیمت آن را بھ شما مى پردازمو اما اموالى را كھ از شما بھ غارت برده اند من در عوض چن  . 

ما از اموال تو چیزى نمى خواھیم و بگذار از اموالت چیزى كم نشود، ولى اموال : فرمود) علیھ السالم (امام سجاد 
صلى هللا علیھ و آلھ و (دختر محمد ) علیھا السالم (غارت شده خود را مى خواھیم ، زیرا بافتھ ھاى مادرم فاطمھ 

یزید دستور داد آن اموال را باز آورند و دویست دینار از . مقنعھ و گردنبند و پیراھن او در میان آنھاست  و) سلم 
داد و آن حضرت آن را گفت و در میان فقرا و مساكین تقسیم ) علیھ السالم (مال خود بر آن افزود و بھ امام سجاد 

 (229).كرد
سالم هللا علیھا(تجلیگاه مرقد حضرت زھراء ) سالم هللا علیھا(مرقد حضرت معصومھ  ) 

من متولد شده نجف اشرف و بزرگ شده : س خود فرمودنددر در) رحمة هللا علیھ (آیت هللا العظمى مرعشى نجفى 
آنجا بودم ، علت آمدنم بھ شھر قم این بود كھ مرحوم پدرم ، آیت هللا سید محمود مرعشى براى آنكھ از محل قبر 

شب (بیتوتھ ) علیھ السالم (با خبر شود چھل شب در حرم حضرت على ) علیھا السالم (شریف حضرت زھراء 
سید محمود چھ : بھ پدرم فرمود) در یك حالت مكاشفھ (نمود، یك شب آن حضرت ) ادت و مناجات زنده دارى و عب

محل قبر حضرت فاطمھ زھراء : مى خواھى ؟ پدرم عرض كرد ( كجاست تا در كنار قبرش بروم و ) علیھا السالم 
. خالف وصیت او معلوم كنم  را بر) علیھا السالم (من كھ نمى توانم قبر فاطمھ : او را زیارت كنم ؟ حضرت فرمود

در این (خداوند مقام شكوھمند فاطمھ را : پس در ھنگام زیارت او چھ كنم ؟ حضرت فرمود: پدرم عرض عرض 
. بھ حضرت معصومھ داده است ، یعنى مرقد حضرت معصومھ تجلیگاه مرقد شریف حضرت زھراء است ) مورد

را ) علیھا السالم (را درك كند مرقد حضرت معصومھ  )علیھا السالم (ھر كس مى خواھد زیارت حضرت فاطمھ 
 ( 230).زیارت كند

راماتفضایل و ك: فصل ھشتم   
 حضرت زھراء و حضرت مریم

 مریم از یك نسبت عیسى عزیز
 

 از سھ نسبت حضرت زھراء عزیز
 نور چشم رحمة للعالمین

 
 آن امام اولین و آخرین

 آنكھ جان در پیكر گیتى دمید
 

 روزگار تازه ، آیین آفرید
 بانوى آن تاجدار ھل اتى

 
 مرتضى مشگل گشا شیر خدا



وپادشاه و كلبھ اى ایوان ا  
 

 یك حسام و یك زره سامان او
 مادر آن مركز پرگار عشق

 
 مادر آن كاروان ساالر عشق

 آن یكى شمع شبستان حرم
 

 حافظ جمعیت خیر االمم
 تا نشیند آتش پیكار و كین

 
 پشت پا زد بر سر تاج و نگین

 وان دگر موالى ابرار جھان
 

 قوت بازوى احرار جھان
 در نواى زندگى ، سوز از حسین

 
 اھل حق حریت آموز از حسین

 سیرت فرزندھا از امھات
 

 جوھر صدق و صفا از امھات
 مزرع تسلیم را حاصل بتول

 
 مادران را اسوه كامل بتول

 بھر محتاجى دلش آنگونھ سوخت
 

 با یھودى چادر خود را فروخت
 نورى و ھم آتشى فرمانبرش

 
 گم رضایش در رضاى شوھرش

 آن ادب پرورده صبر و رضا
 

سیاب گردان و لب قرآن سراآ  
 گریھ ھاى او ز بالین بى نیاز

 
 گوھر افشاندى بدامان نماز

 اشك او بر چید جبرئیل از زمین
 

 ھمچو شبنم ریخت بر عرش برین
 رشتھ آیین حق زنجیر پاست

 
 پاس فرمان جناب مصطفى است

 ورنھ گرد تربتش گردیدمى
 

 (231)سجده بر خاك او پاشیدمى 
 اسماء و القاب آن حضرت

ھا بیانگر فضیلتى براى او مى داراى نامھا و القاب متعددى بودند كھ ھر یك از آن) علیھا السالم (فاطمھ زھراء 
اسمھاى حضرت عبارتند از. باشند : 

 : فاطمھ -1
علیھ (برگرفتھ شده از كالم معصوم ) علیھا السالم (درباره وجھ تسمیھ فاطمھ بھ عنوان نام مبارك بانوى دو عالم 

وجوھى چند است) السالم   : 
داشتھ شده از آلودگى ھا، یا ذریھ او از آتش فاصلھ  فاطمھ یعنى جدا شده از ھر زشتى و بریده شده از ھر بدى و باز

 .دارند
فاصلھ ، اسمى مشتق شده از نام پروردگار -عجز مردم از شناخت كامل او  -شفاعت كننده دوستدارانش در قیامت  . 

 : صدیقھ -2
 . بھ معناى زن بسیار راستگو، چون در تمام عمر شریفش ھیچ دورغى از او شنیده نشده

خداوند بھ تو ! یا على : مى فرمایند) علیھ السالم (بھ على ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رى پیامبر در ضمن گفتا
من را راستگوتر و صادق : یا عایشھ مى گوید. ھمسرى چون دخترم صدیقھ ھدیھ كرده كھ بھ من عطا نكرده است 

ندیدم) علیھا السالم (تر از فاطمھ   . 
 : مباركھ -3

و میمون ، زیرا خداوند در نسل او بركتى قرار داده ، كھ از وجود نازنین او پروردگار نسل یعنى بركت خجستھ 
را در ھمھ جھان گسترش بخشیده است و خداوند ذریھ او را مبارك ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا 

 .گردانید
 : طاھره -4

مادامى كھ فاطمھ : امام صادق فرمود. پلیدیھا از طھارت است بھ معناى پاكى از ھر نقصى ، و پاكیزگى از ھمھ
) علیھا السالم (حرام كرده بود، زیرا فاطمھ ) علیھ السالم (زنده بود خداوند سایر زنان را بر على ) علیھا السالم (

آن حضرت حتى در زایمان ھم خون نفاس نمى دید. پاكیزه بود و حائض نمى شد . 
 : زكیھ -5

آیھ ((و))ھل اتى((بھ معناى نمو كننده در كماالت و خیرات ، تا جایى كھ سوره. موبھ معنى پاكیزگى ، رشد و ن
در شاءن آنھا نازل شد و اخالق او از ھر حیث پاك و تزكیھ شده بود و ھم چنین رشد و نمو، از لحاظ ))ایثار

ھھا رشد مى كردجسمانى ، زیرا گفتھ اند كھ آن حضرت بیشتر از كودكان ھم سن خود در روزھا و ھفتھ ھا و ما . 
 : راضیھ -6



با دیدن آن ھمھ . و شوھرش راضى بود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (چون در تمام شئون زندگى از خدا و پیغمبر 
سختى از زمان كودكى تا روز شھادت ، آنچھ كھ خداوند برایش تدبیر كرده بود راضى بود و حتى یكبار شكایت 
 .نكرد
 : مرضیھ -7

یا آنكھ خدا و . چون خداوند در آخرت آن قدر شفاعت او را بپذیرد كھ راضى گردد. ضا است اسم مفعول از ر
 .رسول خدا و شوھرش از او راضى بودند
علیھا السالم(زھراء  -8  ): 

علیھا السالم (اینكھ چرا فاطمھ را زھراء نام نھاده اند بنابر روایات و كالم معصومین . بھ معنى درخشنده و نورانى 
از نور با عظمت پروردگار خلق شده است و نورانیت آسمانھا و زمین از نور اوست) علیھا السالم (مھ فاط)   . 

نور ) علیھ السالم (وقت نماز صبح و ظھر و شام براى على  -در ھر روز چند بار ) علیھا السالم (صورت فاطمھ 
)افشانى مى كرد و باالخره فاطمھ  علیھ السالم(چون بھ فرموده امام صادق زھراء نامیده شد ) علیھا السالم  چون  :( 
 .ھرگاه در محراب عبادت بھ نیایش مشغول بود براى مالئكھ و اھل آسمانھا نور افشانى مى كرد
 : محدثھ -9

امام صادق . بھ معناى كسى كھ معارف الھى را از زبان فرشتگان وحى دریافت كرده و مالئكھ با او سخن مى گویند
محدثھ نامیده شد، براى آنكھ مالئكھ پروردگار از ) علیھا السالم (بھ درستى كھ فاطمھ : فرمودند) علیھ السالم (

آنھا . آسمان بر او نازل مى شدند و او را ندا مى دادند، ھمانطورى كھ مریم دختر عمران را خطاب مى كردند
اى فاطمھ : مى گفتند) علیھا السالم (خطاب بھ فاطمھ  ( تو را برگزیده و پاك ساختھ و بر تمام خدا ) علیھا السالم 

بھ شكرانھ این نعمت براى پروردگار خود خضوع كن و ) علیھا السالم (اى فاطمھ . زنان جھان برترى داده است 
 (232).سجده بھ جاى آور
 : اما لقبھاى حضرت
 :ایشان داراى لقبھاى فراوانى بوده كھ بھ بعضى از آنھا اشاره مى شود

بانو: سیده   
انسان بھشتى: انسیھ حوراء  

موجودى از حقیقت نورى: نوریھ   
دلسوز فرزندان: حانیھ   

اربزرگو: كریمھ   
با محبت و مھربان: رحیمھ   

كم توقع -قانع : قانعھ   
شب زنده دار: قوامھ   

خردمند: عقیلھ   
بافھم: فھیمھ   

دلسوز و مھربان: رئوفھ   
گرامى و مورد احترام: محرمھ   

خداوند او را یارى كرده است -یارى شده : منصوره   . 
زیبا: جمیلھ   

بزرگ: جلیلھ   
پایدار: صابره   

دشرافتمن: شریفھ   
پاكدامن: عفیفھ   

شھید شده ، گواه: شھیده   
با حكمت و داراى فھم و ادراك حكیمانھ: حكیمھ   

پاكیزه شده: مطھره   
با عاطفھ و محبت: عطوفھ   . 

پارسا: زاھده   
زبانھ ترازو) علیھا السالم (فاطمھ   



فرمود) علیھ السالم (على  : 
در سمت ) علیھ السالم (در حالى كھ حسن ) لھ و سلم صلى هللا علیھ و آ(روزى وارد منزل شدم دیدم رسول خدا 

پیش روى آن حضرت نشستھ بودند مى ) علیھا السالم (در سمت چپ و فاطمھ ) علیھ السالم (راست و حسین 
علیھا السالم(شما دو كفھ ترازو ھستید و فاطمھ ! اى حسن و اى حسین : فرماید دو كفھ جز بھ . زبانھ آن است  ( 

شما دو نفر، امام ھستید و . سان و ھماھنگ نمى شوند و زبانھ جز بر روى دو كفھ استوار نمى ماندوسیلھ زبانھ یك
 (233). مادرتان داراى مقام شفاعت است

از نظر فقھ اسالمى) علیھا السالم (احترام بھ فاطمھ   
بھ او فرمود) علیھ السالم (نام دخترش را فاطمھ نام نھاده بود، امام ) علیھ السالم (یكى از اصحاب امام صادق  : 

ھ او را فاطمھ نامیده اى بھ او دشنام مده و او را نفرین اما اذا سمیتھا فاطمة فال تسبھا و ال تلعنھا و ال تضربھا؛حاال ك
 . مكن و او را مزن

و جنبھ قداست آن بانوى بزرگوار، بر ھر مسلمان مؤ منى ، ) علیھا السالم (شاءن و مقام حضرت فاطمھ زھراء 
زھراء در  در فقھ و فرھنگ اسالمى نیز، تجلیل و تكریم و تعظیم بھ حضرت فاطمھ. امرى بدیھى و مسلم است 

مرتبھ واالیى قرار دارد كھ رعایت آن بر ھر فرد مسلمانى در ردیف واجبات و عدم رعایت آن جزو محرمات و 
 .معاصى بھ شمار مى آید
)در اینجا بھ عنوان نمونھ بھ چند مورد از دستورات فقھى كھ در این باب  )) علیھا السالم (احترام بھ حضرت فاطمھ 

ى جاى ویژه اى دارد اشاره مى شودصادر شده و در فقھ اسالم . 
براى فرد بى وضو حرام است كھ اسم خداوند متعال را مس نمایند، و مس اسامى مبارك پیغمبر و ائمھ و  - 1

نیز اگر ھتك حرمت و بى احترامى تلقى شود حرام است) علیھا السالم (حضرت زھراء   . 
نگذاشتن و دورنگھ داشتن این اسامى مبارك از اماكن و زیر پا) علیھ السالم (حفظ حرمت اسامى معصومین  - 2
 . آلوده و ناپاك ، از واجبات شرعى است
عالمھ . در باب دیات و قصاص فقھ اسالمى نیز آمده است كھ متعدیان بھ امور اعتقادى حكم ارتداد را دارند - 3

ادر پیامبر گرامى را یا دخترش را كسى كھ م: در این باره مى گوید))تحریر االحكام((در) رحمة هللا علیھ (حلى 
 . مورد قذف و نسبت ناروا و عمل غیر مشروع قرار دھد مرتد و از دین خارج است
بر اساس فقھ اسالمى فردى كھ نسبت بھ آن بانوى . قتل است ) علیھا السالم (كیفر دشنام گفتن بھ فاطمھ زھراء  - 4

زبان بگشاید مستوجب مرگ است و باید بھ قتل رسانده  مقدس ھتك حرمت كند و بھ فحاشى و دشنام و بدگوئى ،
 .شود

بھ ائمھ ) علیھا السالم (الحاق صدیقھ طاھره :((در تحریر الوسیلھ خود مى فرماید) رحمة هللا علیھ (امام خمینى 
و  از فرزندانش ، خالى از وجھ نیست ، بلى اگر دشنام بھ صدیقھ طاھره بازگشت بھ دشنام) علیھ السالم (اطھار 

طبق نظر فقھاى شیعھ اگر . نماید بدون شبھھ دشنام دھند كشتھ مى شود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (سب رسول هللا 
علیھا (و حضرت فاطمھ زھراء ) علیھ السالم (یا ائمھ معصومین ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (شخصى بھ پیامبر 

بھ قتل برساند مگر این كھ ترس زیان جانى و یا مالى قابل توجھ دشنام دھد بر شنونده آن واجب است او را ) السالم 
یا آبرویى بر خود داشتھ باشد بنابراین ھم وجوب قتل ثابت است و ھم این كھ اجراى این حكم احتیاج بھ اجازه حاكم 
 (234).شرع ندارد

ناسزا بگوید و یا عملى توھین آمیز در ) علیھ السالم (پس دریافتیم كھ از نظر فقھى اگر كسى بھ چھارده معصوم 
یكى از حضرات معصومین مى ) یھا السالم عل(مورد آنان انجام دھد حكمش قتل است مسلما حضرت فاطمھ زھراء 

 .باشند
ظھور كند ) علیھ السالم (چون حضرت مھدى : مى خوانیم كھ فرمود) علیھ السالم (در روایتى از امام جعفر صادق 

مى پردازد و بھ سراغ قبر آنان مى ) علیھا السالم (پس از اقداماتى بھ كیفر قاتالن ستمگر مادرش حضرت فاطمھ 
را زنده مى كند، و بھ محاكمھ مى كشد و پس از آن بھ دارشان آویزان مى كند و پس از باز كردن از  رود و آنان

 (235).مى زند  دار، پیكر كثیف و نحسشان را آتش
) علیھا السالم (اذیت حضرت فاطمھ ) علیھا السالم (عالوه بر حكم فقھى در مورد توھین كننده بھ حضرت فاطمھ 

علیھا السالم (اذیت حضرت فاطمھ  دھھا حدیث معتبر در . است ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (اذیت خدا و پیامبر  (
 . این مورد در كتابھاى شیعى و سنى آمده است

فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا  : 
فاطمة بضعھ منى ، فمن اغضبھا اغضبن处فاطمھ پاره تن من است ، ھر كس او را بھ خشم آورد مرا بھ خشم آورده 
 . است



 : و نیز فرموده
ھر كس او را اذیت كند مرا اذیت نمود و كسى كھ مرا اذیت كند من آذاھا فقد آذانى ، و من آذانى فقد اذى هللا عزوجل

 . خدا را اذیت كرده است
كسى كھ خدا و رسولش را بیازارد مورد لعنت خدا قرار مى گیرد: و بنابر فرموده خداوند در قرآن  . 

را بیازارند خدا آنان را در ان الذین یوذون هللا و رسولھ لعنھم هللا فى الدنیا و االخرةھمانا كسانى كھ خدا و رسول او 
 (236). دنیا و آخرت لعنت كرده است و از رحمت خود دور فرموده است

در مورد اھانت كننده بھ حضرت صدیقھ طاھره كھ روز شنبھ ھشتم بھمن ) رحمة هللا علیھ (حضرت امام خمینى 
بسمھ تعالى ، با كمال تاءسف و تاءثر صداى :((از صداى جمھورى اسامى ایران پخش شده و بعد فرمودند 1367

فردى كھ این . شرم دارد بازگو نمایدجمھورى اسالمى مطالبى در مورد الگوى زن پخش كرده است كھ انسان 
مطالب را پخش كرده است تعزیر و اخراج مى گردد و دست اندركاران آن تعزیر خواھند شد و در صورتى كھ 
ثابت شود قصد توھین در كار بوده است بال شك فرد توھین كننده محكوم بھ اعدام است ، اگر بار دیگر از این گونھ 

البتھ . یھ و توبیخ و مجازات شدید و جدى مسؤ ولین رده باالى صدا و سیما خواھد شدقضایا تكرار گردد موجب تنب
 ((.در تمامى زمینھ ھا قوه قضائیھ اقدام مى نماید

9/11/1367روح هللا الموسوى الخمینى   
با حوریان بھشتى) علیھا السالم (مالقات فاطمھ   

مى گوید) رحمة هللا علیھ (سلمان فارسى  : 
گذشتھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (بیرون آمدم ، در حالى كھ ده روز از رحلت حضرت رسول روزى از خانھ 

صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (تو پس از رحلت رسول خدا ! اى سلمان : را دیدم بھ من فرمود) علیھ السالم (على . بود
اى محبوب من ، اى اباالحسن: عرض كردم . بر ما جفا نمودى )  . ون شما مورد جفا قرار نمى گیردكسى ھمچ ! 

)بلكھ حزن و اندوھم پس از رسول خدا  حضرت . باعث شد نتوانم بھ زیارت شما بیایم ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم 
برو بھ خانھ نزد فاطمھ ، دختر رسول خدا ! اى سلمان : فرمود ( ، زیرا او مشتاق دیدار )صلى هللا علیھ و آلھ و سلم 

عرض كردم. از ھدیھ اى كھ از بھشت برایش آورده اند بھ تو ھم بدھدمى خواھد . توست  آیا مگر پس از حضرت  : 
آرى ، دیروز رسید: رسول براى آن حضرت از بھشت تحفھ و ھدیھ مى رسد؟ فرمود . 

علیھا (سراسیمھ خود را نزد آن حضرت رساندم و با اجازه زھراء : مى گوید) رحمة هللا علیھ (سلمان فارسى 
در پیشگاھش زانوى . وارد خانھ شدم ، دیدم حضرت نشستھ و بر روى خود عباى كوتاھى انداختھ است ) م السال

بعد از رحلت پدرم بھ من جفا كردى ؟! اى سلمان : آن حضرت بھ من فرمود. ادب زدم   
آنچھ بھ تو مى بنشین و ! پس چھ كسى ؟ اى سلمان : آیا من بھ شما جفا كردم ؟ فرمود! اى حبیبھ من : عرض كردم 

 !گویم ، خوب فراگیر
در این فكر بودم كھ با وفات پدرم وحى الھى . دیروز ھمین جا نشستھ بودم و در منزل ھم بستھ بود: حضرت فرمود

بھ ناگاه در منزل باز . از ما قاطع شد و از رفت و آمد مالئكھ دیگر خبرى نیست ، بسیار غمگین و محزون بودم 
د كھ از نظر زیبایى ، شادابى و معطر بودن بى مانند بوده و ھیچ چشمى بھ زیبایى آنان شد و سھ دختر وارد شدن

از زنان مكھ ھستید یا مدینھ ؟: پرسیدم . از جایم برخاستھ و بھ سوى آنان رفتم . ندیده است   
حوریان بھشتى و  ما اھل مكھ و مدینھ نیستیم و نیز از ساكنان زمین نمى باشیم ، ما از! اى دختر رسول خدا: گفتند

خداوند ما را نزد شما فرستاده است. مشتاق و دوستدار تو ھستیم   . 
مقدوده چرا؟ گفت من براى : گفتم )). مقدود:((اسم تو چیست ؟ جواب داد: من از یكى كھ بزرگتر مى نمود پرسیدم 

آفریده شده ام) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (مقداد بن اسود كندى صحابى رسول خدا   . 
من براى : بھ چھ مناسبت سلمى نامیده شده اى ؟ گفت : گفتم ))سلمى:((اسم تو چیست ؟ گفت : از سومى پرسیدم 

مى باشم) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (زندگى با سلمان فارسى ، دوست و خدمتكار پدر تو، رسول خدا   . 
آنگاه حضرت . از مشك خوش بو تر بودسپس حوریان بھشتى خرمایى تازه بھ من دادند كھ : حضرت ادامھ داد

با این خرما افطار كن و فردا ! اى سلمان : مقدارى از آن خرماھا را بھ من داد و فرمودند) علیھا السالم (فاطمھ 
 !ھستھ آن را برایم بیاور

 در كوچھ ھاى مدینھ بھ طرف منزل مى رفتم ، بھ ھر. من خرما را گرفتھ از حضورش مرخص شدم : سلمان گوید
آیا مشك ! چھ بوى عطر دلنشینى : مى گذاشتم ، مى پرسید) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (كس از اصحاب رسول خدا 

آرى: با خود دارى ؟ در جواب مى گفتم   . 
روز بعد نزد آن . در موقع افطار با خرما روزه ام را باز كردم ، ولى نھ ھستھ داشت و نھ ریگ و نھ خاشاكى 

من دیروز روزه ام با تحفھ و ھدیھ شما باز كردم ولى ھیچ ھستھ اى نداشت: م حضرت رفتھ عرض كرد  . 



ھیچ گاه ھستھ اى نخواھد داشت ، زیرا خرماھا از نخلى است كھ خداوند آن را در دار ! اى سلمان : حضرت فرمود
بھ من آموخت و ) م صلى هللا علیھ و آلھ و سل(با كالم و سخنى كاشتھ است كھ پدرم حضرت محمد ) بھشت (السالم 

 (237). من ھر صبح و شام بر آن مواظبت مى كنم
سم هللا النور بسم هللا نور النور بسم هللا نور على نور بسم هللا الذى ھو مدبر االمور بسم هللا بسم هللا الرحمن الرحیم ب

الذى خلق النور من النور الحمد ɏ الذى خلق النور من النور و اءنزل النور على الطور فى كتاب مسطور فى رق 
بالفخر مشھور و على السراء و الضراء  منشور بقدر مقدور على نبى محبور الحمد ɏ الذى ھو بالعز مذكور و

مشكور و صلى هللا على سیدنا محمد و آلھ الطاھرین ؛بھ نام خداى بخشنده مھربان بھ نام مبارك خدا كھ نور عالم 
است و بھ نام مبارك خدا كھ نور نور عالم است و نام مبارك خدا كھ نور باالى نور عالم است بھ نام مبارك خدا آن 

ستایش ) یعنى عالم و آدم را از نور خود آفرید(امور عالم است بھ نام مبارك خدا آن نام كھ نور آفرید نام كھ مدبر 
را بر طور سینا در كتاب مسطور تورات نازل كرد در صحیفھ گشوده بقدرى كھ مقدور ) تجلى خود(خدا را كھ نور 

دات بھ عزت مذكور و بھ فخر و جاللت خدا را كھ نزد تمام موجو  نمود بر پیغمبر عالم و صالح خود ستایش 
صلى هللا علیھ )معروف است و در حال آسایش و سختى باید شكر گزار او بود و درود خدا برسید ما حضرت محمد 

باد  و اھل بیت طاھرینش ) و آلھ و سلم  . 
مدینھ كھ مبتال بھ چون این دعا را از آن حضرت آموختم آن را بھ بیشتر از ھزار نفر از اھل مكھ و : سلمان گفت 

 .تب بودند آموختم ، بھ خدا قسم ھمھ آنھا بھ اذن خداى تعالى شفا یافتند
 چادر بانوى زنان جھان

روایت شده است كھ فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (از رسول خدا  : 
ش خداوند صدا مى ھنگامى كھ خداوند خالیق از اولین و آخرین را مبعوث گرداند، منادى پروردگارمان از زیر عر

و ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (دختر محمد ) علیھا السالم (اى گروه خالیق ، دیدگاه خود را ببندید كھ فاطمھ : زند
ھیچ كس در صحنھ قیامت نیست مگر آنكھ چشمانش را مى بندد، بھ جز ! بانوى زنان جھانیان از صراط بگذرد

ھنگامى كھ وارد . چرا كھ فرزندان آن حضرتند) علیھ السالم (نان محمد، على ، حسن ، حسین و فرزندان پاك آ
صحراى محشر مى شود، دنبالھ چادرش بر روى صراط كشیده مى شود، یك سر آن در بھشت بھ دست خود آن 
 . حضرت است و سر دیگرش در عرصھ قیامت است
 :منادى پروردگارمان صدا مى زند
 پاورقي
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و كسى از دوستداران حضرت باقى ! بھ گوشھ ھاى چادر بانوى زنان جھانیان چنگ زنید!  اى دوستداران فاطمھ
نمى ماند مگر اینكھ بھ گوشھ اى از اطراف چادر آن حضرت باقى نمى ماند مگر اینكھ بھ گوشھ اى از اطراف 

یك : گفتند. مى چسبندچادر آن حضرت چسبیده است تا اینكھ بیش از ھزار فئام و ھزار فئام بھ آن چنگ مى زنند و 
ھزار ھزار كھ بھ وسیلھ آن حضرت از آتش نجات مى یابند: فئام چقدر است ؟ فرمود .(238) 

در مدخل جھنم) علیھا السالم (توقف فاطمھ   
حضرت زھراء : شنیدم كھ مى فرمود) علیھ السالم (از حضرت باقر : از محمد بن مسلم روایت شده كھ گویند

نوشتھ ))مؤ من یا كافر((در روز قیامت بر پیشانى ھر كس. در مدخل جھنم توقفى ویژه مى نماید) علیھا السالم (
بھ كسانیكھ گناھان زیادى انجام داده اند دستور داده مى شود كھ وارد آتش جھنم شوند. ت شده اس . 

اى خدا : آنگاه مى گوید. است ))دوستدار اھل بیت((بین دو چشم او مى خواند كھ وى) علیھا السالم (فاطمھ زھراء 
یھ ام را دوست مى دارد، از آتشتو مرا فاطمھ نامیدى و بھ وسیلھ من آن كس را كھ من و ذر! و اى موالى من    

 . جدا مى سازى ، و وعده تو راست است و تو از نویدى كھ داده اى تخلف نمى كنى
من تو را فاطمھ نامیده و بھ وسیلھ تو، كسى كھ تو را دوست ! راست مى گویى اى فاطمھ : خداوند متعال مى فرماید

وعده . ت داشتھ و بھ والیت پذیرفتھ باشد، از آتش نجات مى دھم داشتھ باشد و بھ والیت پذیرفتھ ، و ذریھ تو را دوس
بخوانى كھ مؤ من است ، دستش را بگیر و بھ   من حق است و از آن تخلف نمى كنم ھر كس را كھ بر پیشانیش 

 (239) .بھشت واردش ساز
 سخن گفتن با جبرئیل

و در مالقات ) علیھا السالم (در یكى از بیانات خود، در ایام شھادت حضرت زھراء ) رحمة هللا علیھ (امام خمینى 
 :با زنان مى فرمایند
(( براى كسى یك مسئلھ ساده نیست ، خیال نشود كھ جبرئیل براى ھر كس مى آید و امكان مساءلھ آمدن جبرئیل 

دارد بیاید، این یك تناسب الزم است بین روح آن كسى كھ جبرئیل مى خواھد بیاید و مقام جبرئیل كھ روح اعظم 
و این تناسب بین جبرئیل كھ روح اعظم است و انبیاء درجھ اول بوده است... است   . 

. و موسى و عیسى و ابراھیم و امثال اینھا، بین ھمھ كس نبوده است ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا مثل 
ھم من ندیده ام كھ وارد شده باشد، این ) علیھا السالم (حتى درباره ائمھ  . بعد از این ھم بین كسى دیگر نشده است

است كھ من دیده ام كھ ) علیھا السالم (اى حضرت زھراء طور كھ جبرئیل بھ آنھا نازل شده باشد فقط این كھ بر
جبرئیل بھ طور مكرر در این ھفتاد و پنج روز وارد مى شده و مسائل آینده اى كھ بر ذریھ او مى گذشتھ است این 

در ھر صورت من این شرافت و فضیلت را از ... مسائل را مى گفتھ است و حضرت امیر ھم ثبت مى كرده است 
آن ھم نھ ) علیھ السالم (این فضیلت را من باالتر از ھمھ مى دانم كھ براى غیر انبیاء  -ى بزرگ است ھمھ فضائل

ھمھ انبیاء براى طبقھ بالى انبیاء كھ در رتبھ آنھاست ، براى كسى دیگر حاضر نشده و با این تعبیرى كھ مراوده 
ن واقع نشده و این از فضائلى است كھ از داشتھ است جبرئیل در این ھفتاد و چند روز، براى ھیچ كس تا كنو

است) علیھا السالم (مختصات حضرت صدیقھ   .(240) 
در كشتى نوح) علیھ السالم (طمھ و اھل بیت فا  

ھنگامى كھ خداوند متعال اراده فرمود كھ قوم نوح را نابود كند، بھ : فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا 
او دستور داد تا درخت ساج را قطع كند، بعد جبرائیل فرود آمد و شكل كشتى را بھ او نشان داد و صندوقچھ اى كھ 

نوح غیر از پنج میخ تمام آنھا را در آن كشتى بھ كار . ن صد و بیست و نھ ھزار میخ در آن بود برایش آورددر آ
 . گرفت

نوح متحیر و . وقتى كھ دستش را بھ یكى از آن پنج میخ زد، آن میخ در دست او ھمچون ستاره اى نورانى تابید
من بھ نام بھترین : نطق آورد و گفت  خداوند آن میخ را بھ زبان فصیح و گویا بھ. شگفت زده شد

مى باشم)))ɏ علیھ و آلھ و سلم (حضرت محمد ((پیامبران اى جبرائیل این : جبرائیل نزد او آمد، نوح بھ او گفت  . 
 چھ میخى است كھ تا كنون چیزى شبیھ بھ آن ندیده ام ؟

آن را در . نسانھا از اولین تا آخرین مى باشدبھترین ا)))صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (محمد ((این میخ بھ نام: گفت 
بعد دستش را بھ میخ دوم زد، نورى از آن درخشید و اطراف را روشن كرد. جلوى راست كشتى بھ كار گرفت  . 

آن میخ را . است ) علیھ السالم (میخ برادر و پسر عمویش على : این میخ چیست ؟ جبرائیل پاسخ داد: نوح پرسید



بعد دستش را بھ میخ سوم زد، آن نیز درخشید و اطراف را روشن كرد، . پ كشتى كوبیددر قسمت جلو سمت چ
آن را در كنار میخ پدرش كوبید. است ) علیھا السالم (این میخ فاطمھ : جبرائیل گفت  . 

 علیھ(این میخ حسن : جبرائیل بھ او گفت . بعد دستش را بھ میخ چھارم زد آن نیز درخشید و اطراف را روشن كرد
بعد دستش را بھ میخ پنجم زد، نورى درخشید . كوبید) علیھ السالم (آن را در كنار میخ پدرش على . است ) السالم 

این نم وترى چیست ؟! اى جبرائیل : و صداى گریھ بلند شد و نمناك گشت ، نوح پرسید  
آنگاه رسول خدا . ادرش كوبیدآن را در كنار میخ بر. است ) علیھ السالم (این میخ حسین سیدالشھدا : پاسخ داد

خداوند متعال فرموده است: فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (  . 
 .((و حملناه على ذات الواح و دسر؛او را بر چوبھا و میخھا سوار كردیم
 (241).میخھاى آن ما ھستیم و اگر ما نبودیم كشتى ، ساكنانش را حركت نمى داد
 فاطمھ سبب سجده مالئكھ بر آدم

دى از راه رسید و نشستھ بودیم كھ مر) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (در خدمت رسول خدا : ابوسعید خدرى مى گوید
استكبرت ام كنت من العالین:((از حضرت درخواست كرد تا درباره قول خداوند توضیح داده و بفرماید  (242)((

 اینان چھ كسانى ھستند كھ حتى از مالئكھ مقربین برتر و واالترند؟
منظور از آنان من ، على فاطمھ ، حسن و حسین مى باشیم كھ در : فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا 

یم ، و مالئكھ با تسبیح ما تسبیح مى سراق عرش ، دو ھزار سال پیش از خلقت آدم ، خداوند را تسبیح مى كرد
ھنگامى كھ خداوند آدم را آفرید بھ مالئكھ دستور فرمود كھ بر او سجده كنند، پس مالئكھ ماءمور بھ سجده . كردند

ھمھ فرشتگان بھ امر خداوند سر اطاعت نھادند مگر ابلیس كھ نافرمانى كرد و . نشده بودند مگر بھ خاطر وجود ما
چھ چیز تو را بازداشت از اینكھ بر آنچھ كھ ! اى ابلیس :((خداوند متعال بھ او فرمود. تناع ورزیداز سجده كردن ام

یعنى از این ))من با دست قدرت خود آفریدم سجده كنى ؟ آیا استكبار ورزیدى یا از موجودات عالى و برتر بودى ؟
 . پنج تن كھ اسامى آنان در سرداق عرش نوشتھ شده است

ما ھستیم آن باب خدایى كھ از آن در وارد مى شوند و ھدایت : فرمودند) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پس رسول خدا 
ھر كس ما را دوست داشتھ باشد خداوند او را دوست داشتھ و بھ بھشت خود . یافتگان بھ وسیلھ ما ھدایت مى گردند

دوست ندارد ما را . و بھ آتش داخل مى كندواردش مى سازد و ھر كس با ما دشمنى كند خداوند او را دشمن داشتھ 
 (243).مگر كسى كھ در دامان پاك و پاكیزه زاده شده باشد

در آیھ مباھلھ) علیھا السالم (حضرت فاطمھ   
آمده ) علیھ السالم (بھ نقل از امیرالمؤ منین على ) رضوان هللا تعالى علیھ (در كتاب بحاراالنوار مرحوم مجلسى 

آمدند كھ سھ تن از آنان جزء ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا   گروھى از نصاراى نجران پیش : است 
پس . را بیازمایند) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (آنھا آمده بودند تا رسول خدا . ان و دو تن از مشاھیر یھود بودندبزرگ

اسقف كھ . سؤ ال كردند) علیھ السالم (از سؤ ال و جوابھایى كھ با پیامبر داشتند، نصارى پیرامون حضرت مسیح 
ساكت شدند) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (یامبر پدر عیسى كھ بود؟ پ: یكى از بزرگان آنان بود پرسید جبرئیل فرود  .

آیا روح بدون بدن مى شود؟: اسقف گفت . او روح خدا و كلمھ او بود: آمد و گفت   
ساكت ماندند، در این ھنگام وحى الھى نازل شد) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیامبر  : 

قال لھ كن فیكون  ان مثل عیسى عندهللا كمثل آدم خلقھ من تراب ثم (244) 
ى محمد ا: سپس گفت . این جواب كھ حضرت عیسى از خاك است بر اسقف گران آمد صلى هللا علیھ و آلھ و سلم )

پس . این مطلب را بھ در تورات و نھ در انجیل و نھ در زبور یافتھ ایم ، مطلبى است كھ فقط تو مى گویى )! 
 :خداوند وحى فرمود

نفقل تعالوا ندع ابنائنا و ابنائكم و نسائنا و نسائكم و انفسنا و انفسكم ثم نبتھل فنجعل لعنة هللا على الكاذبی .(245) 
انشاء هللا فردا : فرمودند) سلم  صلى هللا علیھ و آلھ و(وقت مباھلھ را معین نما پیامبر . پس اسقف و ھمراھان گفتند

 . صبح
را گرفت و او را پیش خود ) علیھ السالم (دست على ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (صبح پس از نماز رسول خدا 

علیھا السالم(قرار داد و فاطمھ  را در سمت راست و چپ خود ) علیھ السالم (را از پشت سر و حسن و حسین  ( 
آنگاه بھ حالت دعا زانو بر زمین نھادند. وقتى كھ من دعا كردم شما آمین بگوئید: رمودقرار داد و بھ آنان ف . 

یا بھ . سوگند بھ خدا كھ او پیامبر است : وقتى كھ مسیحیان این حالت و افراد را مشاھده كردند پشیمان گشتھ و گفتند
من چھره ھایى مى بینم كھ اگر از خدا بخواھند ! اى گروه و جماعت نصارى : گفت  ( 246)عبارتى اسقف نجران 

) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (ند در برابر رسول خدا پس آمد. كوه را نابود كند حتما آن را نابود خواھد شاخت 



اى اباالقاسم : نشستند و گفتھ  بسیار خوب ، ولى بھ شما مى گویم كھ اگر : پیامبر فرمود. ما را از مباھلھ معاف دار !
 (247).با شما مباھلھ مى كردم روى زمین حتى یك نصرانى باقى نمى ماند مگر آنكھ ھالك مى شد

علیھا السالم(ویژگیھاى خاص حضرت فاطمھ   ) 
از ابتداى خلقت تا پایان عمر، . خاصى بودند در زندگى خود داراى ویژگى) علیھا السالم (حضرت فاطمھ زھراء 

 :كھ عبارتند از
صلى هللا (از پیامبر ) علیھ السالم (اولین ویژگى آن حضرت خلقت آن حضرت است از نور خدا امام صادق  - 1

روایت مى كنند كھ ) علیھ و آلھ و سلم  ز را از نور خود خلق كرد قبل ا) علیھا السالم (خداوند عز و جل فاطمھ  :
دستور مى دھد كھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (و نام فاطمھ مشتق شده از نام خداوند بھ پیامبر . آنكھ آدم را بیافریند

چھل روز در خلوت ، شبھا بھ عبادت و روزھا را روزه دارى كند و بعد از اتمام این مدت براى او طعام بھشتى 
 .مى فرستد
، تكلم كردن او در رحم با مادر عزیزش )علیھا السالم (فرد صدیقھ طاھره  یكى دیگر از ویژگیھاى منحصر بھ - 2
 .بود كھ او را در سختیھاى تسلى مى داد
بھ ھنگام تولدش برترین زنان قابلھ اش: سومین ویژگى آن حضرت اینكھ  - 3 بودند و بعد از تولد نور وجودش   

تشو دادند و او لب بھ سخن گشود كھ خدایى جز هللا نیست تمام خانھ ھاى مكھ را روشن كرد و او را با آب كوثر شس
 .و پدرم پیامبر خدا و شوھرم جانشین او و فرزندانم امامان بعد از او ھستند
ھم چنین در روایت آمده است كھ حورالعین و بھشتیان یكدیگر را در والدت آن حضرت بشارت دادند و جشن میالد 
 .گرفتند
رشد جسمى خود را آغاز ) علیھا السالم (فاطمھ : فرمود) علیھ السالم (ام صادق ام: رشد و نمو آن حضرت  - 4

نمود بھ طورى كھ در ھر روز بھ اندازه یك ھفتھ و در ھر ھفتھ بھ اندازه یك ماه و در ھر ماه بھ اندازه یك سال 
 .كودكان ھم سن خود رشد مى نمود
) علیھ السالم (بھ على ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (مبر عقد او در آسمانھا بستھ شد، پیا: ازدواج آسمانى  - 5

او را بھ مرد فقیرى دادى ، : كھ یا على عده اى از مردم مرا در مورد ازدواج فاطمھ سرزنش كرده و گفتند: فرمود
ھمانا  در نیاوردم ، بلكھ خداوند واسطھ این ازدواج بود،) علیھ السالم (من او را بھ ھمسرى على : بھ آنان گفتم 

را نیافریده بودم براى دخترت فاطمھ بر روى زمین از آدم تا كنون كفو ) علیھ السالم (اگر على : خداوند مى فرماید
 .و ھمتایى نبود
. در مورد مھریھ فاطمھ در آسمان سؤ ال شد) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (از پیامبر اكرم : مھریھ آسمانى  - 6

مان خمس زمین است و ھر كس در آن راه رود و نسبت بھ او و شوھرش و مھریھ اش در آس: حضرت فرمود
تا روز قیامت بھ صورت حرام بر آن راه برفتھ است. فرزندانش كینھ داشتھ باشد  . 

از ھمھ آلودگیھا و پلیدیھا پاك بود و ھرگز خون حیض و ) علیھا السالم (فاطمھ زھراء . او اولین زن طاھره بود - 7
حرام كرده بود) علیھ السالم (زنده بود خداوند زنان دیگر را بر على  نفاس ندید و تا . 

علیھ السالم (او تنھا زن معصوم اسالم است كھ آیھ قرآن درباره او و اھل بیت ): علیھا السالم (عصمت فاطمھ  - 8
نازل شده است)   . 

 (248)انما یرید هللا لیذھب عنكم الرجس اھل البیت و یطھر كم تطھیرا
 .در معصوم بودن او ھمین بس كھ خداوند بواسطھ خشم او خشمگین و بھ واسطھ رضاى او راضى مى شود
روایت شده است كھ آن حضرت گاھى در نماز بود و فرزندش گریھ ): علیھا السالم (فرشتگان خدمتكار فاطمھ  - 9
 .مى كرد و مشاھده كھ فرشتگان گھواره اش را حركت مى دادند و یا اینكھ آسیاى دستى آن حضرت را مى چرخانند
فرشتگان ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (امبر بعد از رحلت پی. یعنى با فرشتگان صحبت مى كرد: محدثھ بود - 10
 .الھى بر او فرود مى آمدند و با او صحبت مى كردند و مصحف را بر او نازل كردند

را محدثھ نامیده اند، زیرا كھ فرشتگان آسمان فرود ) علیھا السالم (فاطمھ زھراء : فرمود) علیھ السالم (امام صادق 
فرشتگان آسمانى بھ فاطمھ . نگونھ كھ مریم دختر عمران را مورد ندا قرار داده اندآمده و با ایشان گفتگو كردند ھما

خدا تو را انتخاب كرده و پاك نموده و بر زنان عالم و برترى بخشیده ! اى فاطمھ : گفتند) علیھا السالم (زھراء 
 (249). است
وارد بھشت مى شود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (اولین شخصى كھ بعد از پیامبر  - 11 . 
باشد این از ویژگیھاى خاص آن حضرت مى. سال  1400پنھانى بودن قبرش بعد از  - 12 . 

علیھ السالم(در نزد ائمھ ) علیھا السالم (محبوبیت نام فاطمھ   ) 



بسیار دوست داشتنى و محبوب بود آنان این نام را گرامى ) علیھ السالم (نزد اھل بیت ))فاطمھ((این نام مقدس یعنى
 .مى داشتند و ھر كس را كھ بھ این نام نامیده مى شد احترام مى نمودند
(( او را چھ : از یكى از یارانش كھ خدا بھ وى دخترى عنایت فرموده بود، سؤ ال كردند) السالم  علیھ(امام صادق 

درود خدا بر فاطمھ باد! فاطمھ : حضرت فرمودند. فاطمھ اش نام نھاده ام : نام نھاده اى ؟ عرض كرد . 
نگویى و گرامیش بدارى پس بدان چون این نام را بر او نھاده اى مواظب باش سیلى بر صورتش نزنى و بھ او بد  . 

 : ھمچنین در وسائل الشیعھ از سكونى نقل شده است كھ
اى سكونى چھ غمى : سؤ ال فرمودند. وارد شدم در حالى كھ گرفتھ و افسرده بودم ) علیھ السالم (بر امام صادق 

 دارى ؟
او را چھ نامیده اى ؟ عرض: فرمودند. دخترى برایم بھ دنیا آمد: عرض كردم  آه ، آه ، آه : فرمودند. فاطمھ : م كرد  

از امام كاظم . بدان اگر او را فاطمھ نام نھاده اى ، لعن و دشنام مده و او را مزن : ، سپس اضافھ كردند علیھ )
 : نقل شده است كھ ( السالم
 (250).((فقر در خانھ اى كھ نام محمد و فاطمھ در آن باشد وارد نمى شود))

علیھا السالم(نرو افشانى حضرت زھراء   ) 
چرا فاطمھ دختر ! سر رسول خدااى پ: عرض كردم ) علیھ السالم (ابان بن تغلب نقل مى كند كھ بھ امام صادق 

زھراء نامیده شد) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیامبر  . 
درخشان مى شد براى على ) علیھا السالم (براى اینكھ فاطمھ : آن حضرت فرمودند ( در ھر روز سھ ) علیھ السالم 

 .مرتبھ ، با نورى كھ در حین نماز از صورتش درخشان مى شد
ھ مردم در خانھ ھا بسر مى بردند، سفیدى آن نور بھ خانھ ھاى مدینھ داخل مى شد بھ وقت نماز صبح ھنگامى ك

صلى هللا علیھ و آلھ (مردم از این موضوع تعجب مى كردند، بھ نزد رسول خدا . طورى كھ اطاقھایشان سفید مى شد
آنھا ) هللا علیھ و آلھ و سلم صلى (رسول خدا . رفتھ و از آنچھ اتفاق افتاده بود از حضرت سؤ ال مى كردند) و سلم 

آنھا بھ منزل حضرت فاطمھ مى فرستادند، حضرت را در . مى فرستاد) علیھا السالم (را بھ طرف منزل فاطمھ 
ساطع مى شود و آن نور از صورت   حالى مى دیدند كھ در محرابش بھ نماز ایستاده و نور از محراب عبادتش 

بنابر این مى فھمیدند نورى كھ بھ خانھ ھایشان داخل شده ، از نور . شود مى  پخش ) علیھا السالم (حضرت زھراء 
 . آن حضرت است

پس از آن ھنگامى كھ روز بھ نیمھ مى رسید و فاطمھ مشغول نماز ظھر مى شد از صورتش نور زردى ساطع مى 
ا و رنگ رخسار آنھا را این نور بھ حدى بود كھ زردى آن داخل خانھ ھاى مدینھ مى شد، بھ گونھ اى كھ لباسھ. شد

مى كردند و حضرت مجددا آنھا   آنھا دوباره خدمت پیامبر رفتھ و از ایشان درباره این نور پرسش . زرد مى كرد
را بھ خانھ حضرت فاطمھ مى فرستاد و آنھا حضرت را در محراب عبادت مى دیدند در حالى كھ نور صورتش 

از ) علیھا السالم (سید و خورشید غروب مى كرد صورت فاطمھ چون روز بھ پایان مى ر. پرتو افشانى مى كرد
شادى و شكرگذارى پروردگار سرخ شده و پرتو افشانى مى كرد و سرخى صورتش خانھ ھاى مردم را سرخ مى 

مى آمدند و از این موضوع سؤ ال مى كردند و حضرت ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (آنھا دوباره نزد پیامبر . كرد
مى دیدند كھ آن ) علیھا السالم (آنھا پس از ورود بھ منزل فاطمھ . بھ خانھ دخترش رھنمون مى ساخت  آنھا را

. پرتو افشانى مى كند  حضرت نشستھ و بھ تسبیح و تمجید خداى متعال مشغول است و نور از صورت مباركش 
الم علیھا الس(سپس مى دانستند كھ آنچھ اتفاق مى افتاده ، از نور صورت فاطمھ   . بوده است (

 فاطمھ نور خدائى داشتست
 

 در دلش مھر خدایى كاشتست
 نور او نور محمد نور حق

 
 زین سبب نامیم او را حور حق

 یك زمان وقت نماز صبح بود
 

 موقع راز و نیاز صبح بود
 نورى از وجھ جمیلش شد نمون

 
 جملھ اجزاء ھستى سبزگون

 گفت اى پیغمبر كھ این نور جلى
 

ن دخترم شد منجلىاز جبی  
 دخترم نور خدا بودست و ھست

 
 از شما مردم جدا بودست و ھست

 دخترم ، طاھره مطھره است
از شما ! یا رسول هللا : عرض كردند. راجع بھ كلمھ بتول سؤ ال كردند) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (از رسول خدا 

دفرمودن. شنیده ایم مریم بتول است و فاطمھ نیز بتول است  بتول كسى است كھ ھرگز خون ندیده ، چون كھ خون  :
 . ریزى ماھانھ در دختران انبیاء ناپسند است

را ) علیھ السالم (خون حیض ندیدم و بھ ھنگامى كھ حصن ) علیھا السالم (در فاطمھ : اسماء بنت عمیس مى گوید



آیا نمى دانى كھ دخترم : فرمودند) سلم  صلى هللا علیھ و آلھ و(رسول اكرم . بھ دنیا آورد از خون نفاس عارى بود
 .طاھره و مطھره است و در او بھ ھنگام حیض و زایمان خون دیده نمى شود

خداى متعال تا زمانى كھ فاطمھ زھراء در قید حیات بودند دیگر : مى فرمایند) علیھ السالم (ھم چنین امام صادق 
علیھ السالم(زنان را بر على  زیرا كھ او طاھره : ؤ ال شد، چرا یا بن رسول هللا ؟ فرمودندس. حرام فرمودند بود ( 

 (251).اى بود كھ ھیچگاه حائض نمى گردید
 انگشتر دنیایى یا تخت بھشتى ؟

استفاده ) علیھا السالم (از ھر فرصتى براى تربیت جسمى و روحى فاطمھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا 
 .مى كرد تا از او دخترى نمونھ ، ھمسرى نمونھ و مادرى نمونھ بسازد، تا الگویى دیگران باشد
 :ابن شھر آشوب نقل مى كند

تقاضاى انگشترى نمود، ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (از پدرش رسول خدا ) علیھا السالم (ى حضرت فاطمھ روز
ھرگاه نماز شب : مى خواھى چیزى بھ تو یاد دھم كھ از انگشتر بھتر باشد؟ سپس بھ او فرمود: پیغمبر بھ او فرمود

 ! خود را خواندى از خدا بخواه كھ بھ حاجت خود مى رسى
آنچھ را )! علیھا السالم (اى فاطمھ : ھاتفى او را ندا داد. بھ دستور پدر این كار را انجام داد) علیھا السالم (فاطمھ 

فاطمھ حاى نماز را بلند كرد، زیر آن انگشتر یاقوتى را كھ بھ . و جاى نماز تو است ))مصلى((خواستھ اى در زیر
نگشت كرد و مسرور شدآن را بر داشتھ بھ ا. قیمت در نمى آمد مشاھده نمود . 

: چون شب شد در خواب دید گویا در بھشت است و سھ قصر را مشاھده كرد كھ مانند آنھا در بھشت نبود، پرسید
داخل یكى ) علیھا السالم (فاطمھ ). صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (فاطمھ دختر محمد : این قصرھا از آن كیست ؟ گفتند

ى در آنجا دید كھ سھ پایھ داشت تخت. از آن قصرھا شد و گردشى كرد : این تخت چرا سھ پایھ دارد؟ گفتند: پرسید .
چون صاحب این تخت از خدا انگشترى در خواست كرده ، بھ ھمین جھت یكى از پایھ ھاى این تخت را برداشتھ و 

علیھا (فاطمھ . ست براى او انگشتر درست كرده و بھ او داده اند و از این جھت این تخت روى ھمین سھ پایھ مانده ا
چون صبح شد، پیش پدر آمد و خوابى را كھ دیده بود براى پدر تعریف كرد. از خواب بیدار شد) السالم  حضرت  .

دنیا از آن شما نیست و آخرت بھره شما است و وعده گاه شما بھشت خواھد بود، شما را با دنیاى فانى : بھ او فرمود
و جانماز خود ))مصلى((دستور داد كھ بھ ھمان ترتیب انگشتر را زیر سپس بھ او. و پر از فریب كارى نیست 

شب در خواب بھشت را دید و داخل ھمان قصر شده و . طبق دستور پدر عمل كرد) علیھا السالم (فاطمھ . بگذارد
انگشتر برگشت و تخت بھ حال : آن تخت را مشاھده كرد كھ روى چھار پایھ است و چون علت را پرسید گفتند

ستین روى چھار پایھ استوار گردیدنخ .(252) 
 عالم صدف است و فاطمھ گوھر اوست

 
این گوھر جوھر اوستگیتى عرض است و   

 در قدر و شرافتش ھمین بس كھ ز خلق
 

 احمد پدر است و مرتضى شوھر اوست
 پوشش در مقابل مرد نابینا

نقل شده است كھ فرمود) علیھ السالم (از على بن الحسین امام سجاد  : 
حضرت فاطمھ  .اجازه خواست كھ بھ خانھ آن حضرت وارد شود) علیھا السالم (مردى كورى از فاطمھ زھراء 

خود را از وى پوشانید) علیھا السالم ( چرا خود : با دیدن این منظره فرمودند) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیامبر  .
اگر او مرا نمى بیند من كھ او را مى بینم ، و : حضرت پاسخ دادند. را از او پوشاندى و حال آنكھ او تو را نمى بیند

تشمام مى نمایدبھ عالوه شامھ او بوى مرا اس شھادت مى دھم كھ تو : فرمودند) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیامبر  .
 (253).! پاره تن من ھستى

علیھ السالم(از گریھ كنندگان حسین ) علیھا السالم (شفاعت فاطمھ   ) 
بھ دخترش از كشتھ شدن فرزندش حسین ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (روایت شده است ھنگامى كھ رسول خدا 

این حادثھ ! پدرجان : ت بسیار گریست و گف) علیھا السالم (و مصائب آن حضرت خبر داد، فاطمھ ) علیھ السالم (
ھنگامى كھ من و تو و على نباشیم: چھ وقت اتفاق خواھد افتاد؟ فرمود  . 

پس چھ كسى بر او گره مى كند و چھ كسى ! پدرجان : شدت یافت و گفت ) علیھا السالم (گریھ حضرت فاطمھ 
ل بیتم و مردانشان بر مردان زنان امت من بر زنھاى اھ! اى فاطمھ : عزاى او را بر پاى مى دارد؟ حضرت فرمود

روز قیامت كھ بر پا مى . اھل بیتم گریھ خواھند كرد و نسلى پس از نسل دیگر ھر سال عزادارى را تجدید مى كنند
گریھ كنند ) علیھ السالم (شود، تو شفیع زنان مى شوى و من شفیع مردان و ھر یك از آنان كھ بر مصیبت حسین 

ھ بھشت وارد مى نماییمرا مى گیریم و او را ب  دستش   . 
گریھ كرده ) علیھ السالم (در روز قیامت ھمھ چشمھا گریانند بھ جز چشمى كھ بر مصیبت حسین ! اى فاطمھ 

 (254).باشد



علیھا السالم(وجھ نامگذارى فاطمھ   ) 
نقل مى كنند كھ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (از رسول ) علیھ السالم (امام صادق   : 

چرا بھ این )  علیھا السالم(آیا مردانى فاطمھ : فرمودند) علیھ السالم (بھ على ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیامبر 
)نام نامیده شده است ؟ على  زیرا كھ آتش بر : رسول مكرم فرمودند. نھ یا رسول هللا : عرض كردند) علیھ السالم 
 . وى و شیعیانش ممنوع گردیده است

: مى فرمودند) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (شنیدم رسول خدا : چنین فرمودند) علیھ السالم (ھمچون حضرت رضا 
. ا فاطمھ نایمده اند، زیرا كھ خداى تبارك و تعالى وى و فرزندانش را از آتش باز داشتھ و بر كنار داشتھ اندفاطمھ ر

البتھ آن فرزندانى از ایشان كھ خدا را مالقات كنند در حالى كھ ایمان بھ پروردگار داشتھ و بر آنچھ نیز كھ بر من 
 (255).نازل گردیده اعتقاد داشتھ باشند
 نزدیكترین حاالت زن

بھ معناى (گفتند عورت  زن چیست ؟: از اصحابش سؤ ال فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (روزى رسول اكرم 
در چھ زمان و چھ حالتى او نزدیكتر بھ پروردگار خود مى باشد؟ اصحاب : حضرت فرمود. است ))شرم و حیا

نزدیكترین : این مطلب را شنید، فرمود) علیھا السالم (ھنگامى كھ حضرت فاطمھ . جواب این سؤ ال را ندانستند
صلى هللا علیھ و آلھ و (رسول خدا . ون خانھ اش بھ سر مى بردحالت او بھ پروردگارش زمانى است كھ در اندر

ھمانا فاطمھ پاره تن من است: فرمود (سلم   .(256) 
مصداق آیات قرآن) علیھا السالم (فاطمھ   

مصداق آیات متعددى از ) علیھا السالم (بر اساس روایاتى كھ مورد قبول و اتفاق شیعھ و سنى است حضرت فاطمھ 
 : قرآن است كھ از آن جملھ
خداى متعال در قرآن او را كوثر یا خیر كثیر نامید: مصداق خیر كثیر - 1 . 

عطیناك الكوثرانا ا ...(257). 
را بھ خیر كثیر از نسل فاطمھ بشارت مى اساس نزول آن ، سخن مشركان در مورد پیامبر بود كھ خداوند پیامبر 

 .دھد و شماتت كنندگان پیامبر را ابتر مى نامد
در تفسیر و معنى آیھ) علیھ السالم (امام صادق : مصداق آیھ قدر - 2  
 (258)((انا انزلناه فى الیلة القدر))

را معنى آن دانستھ و مصداق كسى مى داند كھ در شب قدر نازل شده است) علیھا السالم (فاطمھ   . 
و مسیحیان نجران پدید آمد، ) لھ و سلم صلى هللا علیھ و آ(در داستان مباھلھ كھ بین پیامبر ))نسائنا((مصداق آیھ - 3

قرار داد و بقیھ را خارج ))نسائنا((را مصداق آیھ) علیھا السالم (پیامبر از میان زنان و اقوام فقط حضرت فاطمھ 
 .كرد
 :مصداق آیھ تطھیر - 4
 (259).انما یرید هللا الیذھب عنكم الرجس اھل البیت و یطھر كم تھیرا

بھ گفتھ انس  -بعد از نزول آھى . نازل شد) علیھ السالم (این آیھ در مورد پیامبر و على و فاطمھ و حسن و حسین 
پیامبر شش ماه یا بھ روایتى تا آخر عمر شریفش ھنگام طلوع فجر از خانھ بیرون مى آمد و رھسپار  -الك بن م

مى ایستاد و مى فرمود) علیھا السالم (مسجد مى شد و مرتب در آن ھنگام مقابل در خانھ فاطمھ  بھ ! اھل بیت من  :
ى را دور كندیاد نماز باشید خداوند مى خواھد از شما اھل بیت ھرگونھ پلید .(260) 

 : مصداق آیھ ذى چ - 5
 (261). قل اال اساءلكم علیھ اجرا اال المودة فى القرى

دت او در خواست شده از نظر خویشاوندى نزدیگترین ذى القربایى است كھ در قرآن مو) علیھا السالم (فاطمھ 
صلى هللا (این فاطمھ است كھ خون پیامبر در رگھاى او جارى است و بضعھ رسول و پاره تن رسول خدا . است 

است) علیھ و آلھ و سلم   . 
 : مصداق آیھ ایثار و اطعام - 6
 (262)و یوثررون على انفسھم و لو كان بھم خصاصة 
 و مصداق آیھ
 (263).و یطعمون الطعام على حبھ مسكینا و یتیما و اسیرا

فاطمھ است كھ بھ ھمراه على و فرزندانش و فضھ افطارى خود را در راه خدا دادند و با آن روزه خود را افطار 
یافت و این عمل شایستھ سھ روز پى در پى ادامھ. كردند  . 

است كھ در دامان وحى مصداق كامل اھل بیت رسول خد) علیھا السالم (فاطمھ  (264): مصداق آیھ اھل بیت - 7



در حدیث كساء مى خوانیم كھ پیامبر . پرورش یافتھ ، و كاملترین افراد و عزیزترین آنھا در نزد رسول خداست 
صلى هللا علیھ و آلھ و سلم ( علیھ السالم(كسانى خود را روى فاطمھ على و حسن و حسین  ( : انداخت و فرمود ( 

تو بھ خیر و نیكى ھستى ولى از اھل بیت من نیستى: د و بھ ام سلمھ فرمودخدایا اینان اھل بیت و خاندان من ھستن  . 
 : مصداق آیھ - 8
 (265). لن تنالو البر حتى تنقوا مما تحبون

كھ در شب عروسى فقیرى از آن حضرت . این آیھ اشاره بھ ھدیھ دادن آن حضرت در شب عروسى است 
 .درخواست لباس كھنھ اى كرد كھ آن حضرت لباس نو خود را بھ آن فقیر ھدیھ داد
 : مصداق آیھ - 9
 (266)((... مرج البحرین یلتفیان))

امام حسن و  است كھ ثمره این ازدواج لؤ لؤ و مرجان یعنى) علیھ السالم (كھ این آیھ در امر ازدواج فاطمھ و على 
ھستند) علیھ السالم (امام حسین  . 

در تفسیر آیھ))ذریاتنا:((مصداق آیھ  - 10  
 (267)ربنا ھب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما

ازواج و ذریھ و قره عین و اماما پرسید((از جبرئیل درباره كلمات) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا  . 
علیھ (قرة عین و على ))حسن و حسین((و))فاطمھ((و مصداق ذریھ))خدیجھ((مصداق ازواجنا،: جبرئیل گفت 

ذكر كرد))امام((را مصداق) السالم  . 
 : مصداق آیھ - 11
 (268)((... تتجافى جنوبھم عن))

نازل شده است) علیھا السالم (مى نویسند این آیھ در شب زفاف فاطمھ   . 
، نخستین كسى كھ وارد بھشت مى شود)علیھا السالم (فاطمھ   

سوگند بھ آن ! اى فاطمھ : نقل شده كھ فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (در ضمن حدیثى طوالنى از رسول خدا 
ود در بھشت بر ھمھ آفریدگان حرام است تا اینكھ من داخل آن شوم ، و تو كسى كھ مرا بھ راستى مبعوث كرد، ور

نخستین كسى ھستى كھ پس از من وارد بھشت مى شوى ، در حالى كھ زیورى پوشیده و برخودار از نعمت ، و 
 . خوشحالى

رد بھشت مى سوگند بھ آن كسى كھ مرا بھ حق مبعوث كرد، تو بانوى زنان ھستى كھ وا! اى فاطمھ گوارایت باد
سوگند بھ آن كسى كھ مرا بھ راستى مبعوث فرمود، ھمانا دوزخ چنان فریادى بر مى آورد كھ ھیچ فرشتھ . شوند

خداوند ! اى دوزخ : پس بھ او خطاب مى شود .مقرب و پیامبر مرسلى باقى نمى ماند مگر آنكھ از ھوش مى رود
علیھا السالم (خود آرام بگیر، تا اینكھ فاطمھ بھ عزت من ، آرام باش و در جاى : جبار بھ تو مى گوید دختر  (

با تو داخل مى ) علیھ السالم (بھ سوى بھشت برود، ھر آینھ حسن و حسین ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا 
در سمت چپ تو، و تو از باالترین نقطھ بھشت ) علیھ السالم (در سمت راست و حسین ) علیھ السالم (حسن . شوند

ر پیشگاه پروردگار، بر دیگران اشراف دارىد  . 
من بھ دشمنى و حكومت با دشمنان ، تو بھ پا مى خیزم و آنان كھ حق تو را گرفتند و رشتھ دوستى با تو ! اى فاطمھ 

: پشیمان خواھند شد و در مقابل من بھ زمین كشانیده مى شوند و من مى گویم . را بریده و بر من دروغ بستند
سپس آنان را . آنان بعد از تو كالم حق را تبدیل و تحریف نمودند: و گفتھ مى شود! امت من ، امت من  پروردگارا،

 (269).بھ سوى دوزخ مى برند
 ...آنچھ خوبان ھمھ دراند

نقل شده كھ فرمودند) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (در احادیث معتبر از رسول خدا  : 
بھشتى ، و در مالئكھ بوى ))یاس((بھشتى قرار داده ، و در حورالعین بوى گل))بھ((خداوند در پیامبران بوى

ھر سھ بوى را جمع فرموده است) علیھا السالم (خترم زھراء بھشتى ، و در د))سرخ((گل  . 
 :در جاى دیگر فرمودند

بخورید و ))بھ((پس. استشمام مى شده است ))بھ((خداوند ھیچ پیامبر و امامى را مبعوث نكرده مگر آنكھ از او بوى
 (270).بھ ھمسرانتان نیز بخورانید تا فرزندانتان خوش بو و خوش سیرت شوند

اگر آنھا نبودند تو را خلق نمى كردم! اى آدم   
ھنگامى كھ خداى : روایت كرده است كھ آن حضرت فرمود)  صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(ابوھریره از رسول خدا 

متعال آدم ابوالبشر را آفرید و از روح خود در او دمید، آدم بھ جانب راست عرش نظر كرد، آنجا پنج شبح غرقھ 
آیا پیش از ! خداوند: بھ درگاه پروردگار عرضھ داشت . در نور كھ در حال سجود و ركوع بودند مشاھده كرد



نھ خلق نكرده ام: ن كسى را از خاك آفریده اى ؟ خداى متعال فرمودآفریدن م  . 
پس این پنج شبح كھ آنھا را در ھیئت و شكل خود مى بینم چھ كسانى ھستند؟: آدم عرض كرد  

) علیھ السالم (این پنج تن ، از نسل تو ھستند كھ عبارتند از محمد و على و فاطمھ و حسن و حسین : خداوند فرمود
اگر این پنج تن نبودند بھشت و دوزخ ، عرش و كرسى و آسمان و زمین و . آنھا نبودند تو را نمى آفریدم كھ اگر 

 (271). فرشتگان و انسن و جن را خلق نمى كردم
نور آسمان و زمین) علیھا السالم (فاطمھ   

از درخت طوبى سیبى گرفت و بھ دو نیم كرد، از وسط آن ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (در شب معراج رسول خدا 
نور منصوره خدا در آسمان و : این نور چیست ؟ عرض كرد: سیب نورى ظاھر شد، پیغمبر از جبرئیل پرسید

در زمین) علیھا السالم (فاطمھ   ! 
چون یارى كرده : چرا در آسمان منصوره است ؟ عرض كرد: فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا 

از ) علیھا السالم (خداست در روز قیامت و در شفاعت ، پس پیغمبر آن سیب را میل فرمودند، و ماده نطفھ زھراء 
 (272).آن سیب منعقد شد
 این بانو كیست ؟

نقل مى كند) ھ و سلم صلى هللا علیھ و آل(جابر بن عبدهللا از رسول خدا  : 
از ما : وقتى كھ خداوند آدم و حوا را خلق فرمود آن دو در بھشت از نعمتھاى خداوند لذت مى بردند و مى گفتند

زیباتر كیست ؟ در این گفتگوھا بودند كھ دخترى را مشاھده نمودند كھ ھرگز مانند وى را ندیده بودند، زیرا 
عرض كردند. چشمھا را خیره مى ساخت نورانیت عجیب و درخشندگى فراوانش ،  این بانو كیست ؟ ! خداوند :
علیھا السالم(صورت سیده زنان ، فاطمھ : فرمودند این تاجى كھ بر سر اوست ! پروردگارا: عرض كردند. است  ( 

این دو گوشواره ھا چھ ھستند؟ : سؤ ال كردند. است ) علیھ السالم (شوھرش على بن ابیطالب : چیست ؟ فرمود
ھستند، كھ ایشان این مقام را دو ھزار سال پیش از آنكھ تو را ) علیھ السالم (دو فرزندش حسن و حسین : رمودندف

 (273).خلق كنم در علم پنھانم داشتھ اند
از گناھكاران) علیھا السالم (شفاعت فاطمھ   

)در اخبار متواتره آمده است كھ در روز محضر قبھ اى از نور باالى سر زھراء  نصب كنند و ھفتاد ) علیھا السالم 
از نور است كھ بوى عمود از آن متصاعد ھزار ملك و حوریھ اطراف او را دارند كھ در دست ھر یك مجمرى 

است و ھر یك شمعدانى مرصع بھ جواھر در دست دارند كھ نور افشانى مى كند و آسیھ و مریم ، و خدیجھ حاضر 
 .مى شوند و تكبیر گویان وارد صحراى محشر مى شوند و از آنجا بھ قصرھاى تزئین شده بھشت مى روند

را مى خواھد و حسین شھید با ھمان سر بریده ) علیھ السالم (، و حسین ) علیھا السالم(در صحراى محشر فاطمھ 
) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیغمبر . بھ خونخواھى بر مى خیزد) علیھا السالم (فاطمھ . ظاھر و محشور مى شود

فاطمھ . فاطمھ جان امروز، روز شفاعت است نھ روز انتقام : مى فرماید ( گاه دیوان محاسبات از پیش) علیھا السالم 
 : الھى تقاضاى عفو گناھان شیعیان خود را مى نماید و مصداق آیھ
 ((و لسوف یعطیك ربك فترضى))

آن قدر بھ تو خواھد داد كھ راضى شوى) در قیامت (پروردگارت   (275).ظاھر مى شود (274). 
 مشاھدات حضرت آدم در بھشت

روایت مى كند كھ آن حضرت فرمودند) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (انس بن مالك از رسول خدا  : 
عرض . چون در بھشت بھ ره سو نگاه كرد صورتى را بھ شكل و قیافھ خود نیافت ) علیھ السالم (حضرت آدم 

كرد  فریده اى ؟ خداى تبارك و تعالى او را متوجھ بھشت فردوس خدایا، صورتى نظیر چھره من نیا: كرد . 
داخل قصر پنج تصویر مشاھده  .حضرت آدم در آنجا قصرى از یاقوت سفید مشاھده كرد و داخل آن قصر سفید شد

من محمودم و : آن نوشتھ ھا عبارت بودند از. كرد كھ بر روى ھر یك از آن صورتھا، اسم آن نیز نوشتھ شده بود
) علیھا السالم (منم فاطر و این فاطمھ . منم اعلى و این على است . است ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (این احمد 

علیھ السالم(من محسنم و این حسن . است  است) علیھ السالم (من ذواالحسانم و این حسین . است  (   .(276) 
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حرام است) م علیھا السال(آتش بر گوشت و خون فاطمھ   
 : انس بن مالك روایت مى كند كھ

وارد شد در حالى كھ آن حضرت مشغول درست كردن حریره با ) علیھا السالم (روزى عایشھ بر حضرت فاطمھ 
آن را با دست خود ) علیھا السالم (آرد و شیر و روغن براى بچھ ھا بود و دیگ بر روى آتش مى جوشید و فاطمھ 

من از ! اى پدر: ابوبكر رفت و گفت   ضطراب و نگرانى از نزد او بیرون آمده و نزد پدرش عایشھ با ا. ھم مى زد
چیز شگفت آورى دیدم و آن اینكھ او دست بھ درون دیگى كھ بر روى آتش مى جوشید برده ) علیھا السالم (فاطمھ 

صلى (این خبر بھ گوش پیامبر . این را پنھان كن كھ كار مھمى است ! دختركم : ابوبكر گفت . و آن را ھم مى زد
ھمانا مردم دیدن دیگ : رسید، حضرت بر باالى منبر رفتھ و بعد از حمد و ثناى خداوند فرود) هللا علیھ و آلھ و سلم 

سوگند بھ آن كس كھ مرا بھ پیامبرى برگزید، خداوند آتش را بر گوشت . و آتش را بزرگ شمرده و تعجب مى كنند
دور   فرزندان و شیعیان او را نیز از آتش . حرام فرموده است ) علیھا السالم (د فاطمھ و خون و موى و رگ و پیون

آسمان بركاتش را بر او نازل نموده و زمین گنجینھ ھاى خودش را تسلیم او نموده است ، واى ، واى . نموده است 
ھ خود راه دھد، ھمانا فاطمھ شك و تردیدى ب) علیھا السالم (، واى بھ حال كسى كھ در فضیلت و برترى فاطمھ 

پیش از من دعا مى كند و شفاعت مى نماید و شفاعتش على رغم میل كسانى كھ با او مخالفت مى كنند، پذیرفتھ مى 
 (277) .شود
 احترام بھ حدیثى از پیامبر

بھ سند خود از ابن مسعود نقل مى كند))الدالئل((ابوجعفر طبرى در كتاب : 
صلى هللا علیھ (اى دختر رسول خدا، آیا چیزى از رسول خدا : آمد و گفت ) علیھا السالم (مردى بھ محضر فاطمھ 

بھ كنیز خود ) علیھا السالم (براى خود شما یادگار مانده كھ مرا از آن بھره مند سازى ؟ فاطمھ زھراء ) سلم و آلھ و 
كنیز جستجو پرداخت ، اما آن را پیدا نكرد، فاطمھ بھ او فرمود. را بیاور) لوح نوشتھ شده (آن جریده : فرمود : 

 و یحك اطلبیھا فانھا تعدل عندى حسنا و حسینا؛
ارزش دارد) علیھ السالم (و، آن را پیدا كن ، كھ آن در نزد من مانند حسن و حسین واى بر ت . 

آورد، در آن نوشتھ بود) علیھا السالم (كنیز بھ جستجو پرداخت و آن را پیدا كرد و نزد فاطمھ  صلى (رسول خدا  :
در امان نباشد، و ھر كس بھ خدا  از مؤ منان نیست كسى كھ ھمسایھ اش از آزار او:((فرمود) هللا علیھ و آلھ و سلم 

و معاد معتقد است ، بھ ھمسایھ اش آزار نمى رساند، ھر كھ بھ خدا و معاد معتقد است ، بھ ھمسایھ اش آزار نمى 
رساند، ھر كھ بھ خدا و معاد ایمان دارد، سخن نیك بگوید یا ساكت شود، خداوند دوست مى دارد، كسى را كھ خیر 

ن دار است ، و دشمن مى دارد ھر كھ را كھ دشنام دھنده و بد زبان و بى شرم و بسیار سؤ اندیش و بردبار و خویشت
ال كننده و اصرار كننده در سؤ ال باشد، زیرا شرم و حیاء از ایمان است و ایمان در بھشت مى باشد، ولى دشنام از 
 (278)((. بى شرمى است و بى شرم در آتش است

علیھا السالم(فایده ھاى دوستى فاطمھ   ) 
 : از سلمان فارسى نقل شده است كھ

ھر كس! اى سلمان : من فرمودبھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیامبر اكرم  دخترم را ) علیھا السالم (فاطمھ   
! دوست داشتھ باشد، در بھشت با من خواھد بود و ھر كس او را دشمن بدارد، در آتش خواھد بود، اى سلمان 

دوستى فاطمھ در صد جا فایده خواھد داد كھ آسانترین آن ، مواضع مرگ ، قبر و میزان محشر، پل صراط و 
حسابرسى است جایگاه  . 

از او راضى باشد من از او راضى ھستم و از ھر كس كھ من راضى ) علیھا السالم (ھر كس كھ دخترم فاطمھ 
باشم خدا ھم از او راضى خواھد بود، ھر كس كھ فاطمھ بر او خشمگین باشد من بر او خشمگین باشد من بر او 

او خشمگین خواھد بودخشمگینم و ھر كس كھ من بر او خشمگین باشم خداوند بر  واى بر حال كسى ! اى سلمان  .
ستم نماید و واى بر كسى كھ بھ ذریھ و شیعیان او ستم ) علیھ السالم (كھ بھ او و شوھرش امیرالمؤ منین على 

 (279).كند



بھ وسیلھ دو دست بریده عباس) علیھا السالم (شفاعت فاطمھ   
بھ على ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (در روز قیامت پیامبر : نقل شده است  ( بھ فاطمھ بگو : مى فرماید) علیھ السالم 

را بھ فاطمھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیام پیامبر ) علیھ السالم (ت چھ دارى ؟ على براى شفاعت و نجات ام
فاطمھ در جواب مى گوید. ابالغ مى كند) علیھا السالم ( : 

 یا امیر الؤ منین كفانا الجل ھذا المقام الذان المقطوعتان من ابنى العباس ؛
اى ما در مورد مقام شفاعت كافى استدو دست بریده پسرم عباس ، بر! اى امیرالمؤ منین   .(280) 

بر فضھ) علیھا السالم (تاءثیر حاالت معنوى حضرت فاطمھ   
روزى در بیابان از قافلھ باز ماندم و در این ھنگام زنى را دیدم كھ تنھا در آن بیابان : ابولقاسم قشیرى نقل كرده كھ 

تو كیستى ؟ گفت: سرگردان است ، از او پرسیدم   : 
 (281).((قل سالم فسوف یعلمون ؛ بگو سالم ، بھ زودي خواھند دانست))

در این بیابان چھ مى كنى ؟ گفت: سالم كردم و گفتم   : 
 و من یھد هللا فما من مضل ؛

د گمراه كننده اى نداردو ھر كس كھ خداوند ھدایتش كرده باش .(282) 
نى یا جن و یا پرى ھستى ؟ گفتاز حالت و سخنان او شگفت زده شدم ، لذا پرسیدم تو از آدمیا  : 

 (283).یا بنى آدم خذوا زینتكم ؛ اى فرزندان آدم ، زینت خود را برگیرد
 : گفتم از كجا مى آیى ؟ گفت
 (284).((ینادون من مكان بعید؛ از جایى دور دست ندایشان مى دھند))
 : گفتم اینك كجا مى روى ؟ گفت

مقرر است) كعبھ (و هللا على الناس حج البیتو خداى را بر مردم ، حج خانھ   .(285) 
چند روز است كھ از قافلھ باز مانده اى ؟ گفت: گفتم   : 

و لقد خلقنا السوات و االرض و ما بینھما ستة ایام ،و بھ راستى كھ آسمانھا و زمین و ما بین آنھا را در شش روز 
 (286). آفریدیم

غذا و طعام میل دارى ؟ گفت: گفتم   : 
 (287)و ما جعلنا ھم جسدا ال یاءكلون الطعام ؛و ما آنان را بھ صورت پیكرى نساختھ بودیم كھ خوراك نخورند

م ، گفتعجلھ كن تا بھ كاروان برسی: او را طعام دادم ، سپس گفتم . فھمیدم كھ میل بھ غذا دارد  : 
تكلیف نمى كند  ال یكلف هللا نفسا وسعھا؛خداوند ھیچكس را جز بھ اندازه توانش  (288). 

بیا بھ ردیف من سوار اسب شو، گفت: گفتم   : 
 (289).لو كان فیھما الھة اال هللا لفسدتا؛اگر در آن دو، خدایان متعددى جز خداوند بود تباه مى شدند

گفت. فھمیدم كھ ایشان بھ مساءلھ نامحرمى اشاره دارد، لذا سریع پیاده شدم و او را سوار گردم   : 
 (290)((سبحان الذى سخر لنا ھذا، پاك است كسى كھ این را رام ما ساخت))

در این قافلھ كسى را دارى ؟ گفت: زمانى كھ بھ قافلھ رسیدیم ، پرسیدم   : 
وى زمین خلیفھ خود گماشتھ ایمیا داود انا جعلناك خلیفة فى االرض ؛اى داود، ما تو را در ر  .(291) 

(( طرف خداو ما محمد اال رسول ؛ و محد نیست مگر پیامبرى از  )).(292) 
 (293).((یا یحیى خذ الكتاب بقوة ؛ اى یحیى ، كتاب آسمانى را بھ جد و جھد بگیر))
 (294).((یا موسى انى انا هللا ؛ اى موسى ، من خداوندم))
. پس بھ میان قافلھ رفتم و این نامھا را با صداى بلند خواندم ، ناگھان دیدم چھار جوان بھ سوى آن زن توجھ كردند

این جوانان كیستند؟ گفت: از آن زن سؤ ال كردم  من  : 
 (295). المال و البنون زینة الحیوة الدنیا؛ اموال و پسران ، تجمیل زندگى دنیوى است
 : فھمیدم كھ این جوانان پسران ھستند، وقتى كھ جوانان نزد او آمدند، خطاب بھ آنان گفت

یا ابت استاخره ان خیر من استاءجرت القوى االمین ،پدر جان ، او را دستمزد بھ كارگیر كھ او بھترین كسى است 
واناست و ھم درستكاركھ مى توانى بھ كارگیرى ، ھم ت .(296) 

دوباره گفتپس آن جوانان بھ من احساس و نیكى كردند و پاداش دادند، آن زن   : 
 (297).((و هللا یضاعف لمن یشاء، و خداوند براى ھر كسى كھ بخواھد چند برابر مى كند))
 .پس آن جوانان پاداش مرا زیاد كردند

علیھا السالم (او مادرمان فضھ است كھ كنیز بى بى فاطمھ زھراء : من از آن جوانان پرسیدم این بانو كیست ؟ گفتند
بود و بیست سال است كھ تمام صحبتھایش با آیات قرآن است و جز قرآن چیزى دیگر بر زبان جارى نمى سازد)  . 



علیھا (در سالھاى آخر عمرش بھ حضرت زھراء ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (نیزى است كھ رسول خدا فضھ نام ك
فضھ در خانھ حضرت فاطمھ و . بخشید تا كمك كار او باشد و نام فضھ را خود پیامبر براى او انتخاب كرد) السالم 

ریجا یكى از زنان بزرگ اسالم گردید و چنان تربیت شد كھ تد) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (اھل بیت پیغمبر 
 . كماالت بسیارى كسب نمود و كراماتى از او نقل گردیده است

علیھا السالم(استقبال از فاطمھ   ) 
شنیدم) علیھ السالم (از ابن عباس وارد شده كھ از امیرالمؤ منین على   : 

ھا السالم علی(بر فاطمھ زھراء ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (روزى رسول اكرم  وارد گردیدند و ایشان را  (
دخترم: اندوھناك یافتند، فرمودند پدرجان بھ یاد محشر افتادم كھ ھمھ مردم در آن : چرا اندوھگینى ؟ پاسخ دادند ! 

 .صحنھ عریان ایستاده اند
ل از سوى آرى دخترم ، روز قیامت روز بزرگى است ، ولى جبرئی: فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیامبر 

كھ زمین برایش شكافتھ شده و در روز قیامت بیرون مى آید منم و بعد از   خداى متعال بھ من خبر داده ، اولین كس 
)من شوھر تو على  ، آنگاه خداى تعالى جبرئیل را با ھفتاد ھزار فرشتھ بھ سوى تو گسیل مى دارد، در )علیھ السالم 

سپس اسرافیل سھ جامعھ نور برایت مى آورد و تو را ندا مى . ى شودآن ھنگام بر قبر تو ھفت قبھ نور روشن م
برخیز و بھ سوى محشربیا) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (دخت محمد ! اى فاطمھ : دھد . 

اسرافیل پوشش ھا را بھ تو  . تو بلند مى شودى در حالى كھ از ترس قیامت كامال ایمنى و بدنت كامال پوشیده است
بھ سویت مى آید در حالى كھ شترى از نور بھ ھمراه اوست كھ زمان ))روفائیل(( پوشى ، سپس  مى دھد و تو مى

آن شتر از لؤ لو تازه است و بر روى آن شتر ھودجى است از طال و تو سوار بر آن مى شوى و روفائیل زمان آن 
وقتى كھ . تسبیح است  را در دست مى گیرد، و پیش روى تو ھفتاد ھزار فرشتھ است كھ در دستشان پرچمھاى

 (298)حركت تو تند شد، ھفتاد ھزار فرشتھ از تو استقبال مى كنند و با دیدن تو اظھار خوشحالى مى كنند
علیھا السالم(سبزى حضرت فاطمھ   ) 

روایت كرده كھ فرمود) علیھ السالم (شیخ كلینى از حضرت صادق  : 
است) علیھا السالم (نیست و آن سبزى فاطمھ ))خرفھ((در روى زمین گیاھى اشرف و پر منفعت تر از  . 

نامیدند، بھ جھت بغض و ))بقلة الحمقاء((را كھ خرفھ راخدا لعنت كند بنى امیھ : سپس حضرت فاطمھ فرمود
داشتند) علیھا السالم (عداوتى كھ با ما و فاطمھ  .(299) 

گویند))تورك((، تو))خرفھ((مى گویند و بھ فارسى))بقلة المبارك((،))الفرفخ((،))الرجلة((خرفھ را بھ عربى . 
این گیاه را بیشتر دوست داشت بدین جھت بھ آن حضرت نسبت ) علیھا السالم (در روایت آمده كھ حضرت فاطمھ 

نیز این گیاه را دوست داشت) و آلھ و سلم  صلى هللا علیھ(چنانكھ رسول خدا . داده شده   .(300) 
رسول خدا : است كھ فرمود) لیھ السالم ع(در روایت ابن ابى عمیر از امام صادق  ( بر ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم 

سوخت ، بر روى گیاه رجلھ بقلة الزھرا راه رفت و سوزش پاى مبارك آن   روى شن گرم راه مى رفت ، پایش 
آن گیاه را دعا كرد و آن را دوست مى داشت) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (حضرت ساكت شد و پیغمبر   .(301) 

صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(از رسول خدا ) علیھ السالم (حماد بن زكریا از امام صادق  بر : نقل كرده كھ فرمود ( 
كھ پوشانند است و اگر چیزى عقل را زیاد مى كند، ھمان فرفخ است) خرفھ (شما باد فرفخ   .(302) 

بقلة ((این گیاه در مسیل ، وادیھا، رودخانھ ھا، و جاھاى نمناك مى روید و چون منافع زیادى دارد بھ آن
نیز مى گویند))بقلة المباركھ((و))الزھراء . 

ھاى آن گلبرگھاى این گیاه خودرو و داراى ساقھ سرخى است كھ روى زمین مى خوابد، گلھایش سفید یا زد و ختم
 .ریز و سیاه و تخم آن در طب بھ كار مى رود

اطباء پیشین عقیده داشتند این گیاه ثالول را قطع مى كند و براى سردرد، گرمى التھاب معده چشم و جریان خون 
 (303). نافع است
 صلوات بر فاطمھ و فرزندان ایشان

ھنگامى كھ آیھ شریفھ: كعب بن عجره گویند  : 
 (304)ان هللا و مالئكتھ یصلون على النبى یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیھ و سلموا تسلیما

مى دانیم كھ چگونھ بر تو سالم كنیم ، ولى نمى دانیم كھ چگونھ بر ترو ! اى رسول خدا: نازل شد و عرض كردیم 
بگوئید: ت بفرستیم ؟ حضرت فرمودصلوا : 

 .اللھم صل على محمد و آل محمد
صلوات بریده چیست ؟ : صلوات بریده و بى دنبالھ بر من نفرستید پرسیدند: نیز روایت شده كھ حضرت فرمود

اینكھ بگوئید: فرمود : 



 ((اللھم صل على محمد))
 :و بعد ساكت شوید، بلكھ بگویید
 (305)اللھم صل على محمد و آل محمد

: آورده است كھ حضرت فرمود )صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (عالمھ امینى گوید؛ دیلمى این حدیث را از پیامبر اكرم 
 (306).دعا در پرده و حجاب است تا اینكھ بر محمد و اھل بیتش صلوات فرستاده شود
 اللھم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجھم

قفل بستھ را باز مى كند) علیھا السالم (توسل بھ فاطمھ  . 
زمانى كھ در نجف اشرف مشغول تحصیل بودم ، یك روز در : یكى از طالب فاضل و مورد و ثوق تعریف مى كند

كرده و در حجره گذاردم و بیرون آمده و در را قفل ماه مبارك رمضان ، طرف عصر غذایى براى افطار خود تھیھ 
چون بھ . كردم ، پس از اداى نماز مغرب و عشاء و گذاشتن مقدارى از شب براى صرف افطار بھ مدرسھ برگشتم 

در حجره رسیدم ، متوجھ شدم كھ كلید را گم كرده ام ، داخل صحن مدرسھ را خوب گشتم و از بعضى از طالب كھ 
بھ علت گرسنگى و نیافتن راه پاره سخت پریشان شدم از . سؤ ال نمودم ، اما باز ھم كلید پیدا نشد در مدرسھ بودند

بھ زمین نگاه مى كردم كھ ناگاه مرحوم حاج سید مرتضى كشمیرى . مدرسھ بیرون آمده ، روانھ حرم مطھر شدم 
(307) ( پس با من بھ مدرسھ آمد و بھ در حجره . جریان را بھ عرض ایشان رساندم . را دیدم ) اعلى هللا مقامھ 
 :رفتیم ، فرمود
(( ) علیھا السالم (پس چگونھ نام نامى حضرت زھراء . ھاى بستھ است معروف است كھ نام مادر موسى كلید قفل

كھھ ناگھان قفل باز شد! یا فاطمھ : آنگاه دست روى قفل نھاد و ندا كرد))چنین اثرى نكند؟ .(308) 
علیھا السالم(ھمھ چیز براى دوستان فاطمھ   ) 

مى گوید) علیھ السالم (جابر بن عبدهللا انصارى بھ نقل از حضرت باقر  : 
علیھا السالم (فاطمھ ((پس: در روز قیامت منادى كھ جبرئیل است ندا در مى دھد ))) صلى هللا علیھ و (مد دختر مح

بر پاى مى خیزد و خداى تباك و تعالى مى ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (كجاست ؟ آنگاه فاطمھ زھراء ) آلھ و سلم 
علیھ (كرامت و بزرگوارى امروز از آن كیست ؟ محمد و على و حسن و حسین ! اى اھل جمع و محشر: فرماید

ھاربراى خداى واحد ق: عرض مى كنند) السالم  . 
من امروز كرامت و بزرگى را براى محمد و على ! اى اھل جمع و صحراى محشر: قآنگاه خداى تعالى مى فرماید

علیھ السالم(، فاطمھ و حسن و حسین  سرھا را پایین افكنده و چشمھا را ! اى اھل جمع و محشر. قرار دادم  ( 
وداست كھ بھ سوى بھشت مى ر) علیھا السالم (ببندید،این فاطمھ  . 

آنگاه جبرئیل شترى از شتران بھشت مى آورد در حالى كھ دو طرفش را دیباج آویزان كرده اند و مھار آن از لؤ لؤ 
بر آن سوار مى شوند و ) علیھا السالم (پس جلوى پاى حضرت زانو مى زند و حضرت صدیقھ طاھره . تازه است 

را در سمت چپ وى مى فرستد و صد ھزار خداى متعال صد ھزار فرشتھ در طرف راست و صد ھزار فرشتھ 
فرشتھ را ماءمور مى كند تا حضرت فاطمھ را روى بالھاى خود سوار كنند و حمل نمایند تا ایشان را بھ در بھشت 
چرا ! اى دخت حبیب من : خداى تعالى مى فرماید. وقتى بھ در بھشت مى رسند حضرت فاطمھ مى ایستد .برسانند

مى   عرض ) علیھا السالم (تو را امر كردم بھ بھشت من در آیى ؟ حضرت فاطمھ  توقف كردى و حال آنكھ من
پروردگار مى . دوست دارم كھ ارزش و قدر و قیمت من در مثل چنین روزى شناختھ شود! پروردگارا :كنند

دستش  اى دختر حبیب من برگرد و بنگر، ھر كس در قلبش محبت تو و یا محبت یكى از فرزندان تو باشد: فرماید
آنگاه ، حضرت شیعیان و دوستانش را بر مى گزیند و انتخاب مى كند، ھمانگونھ . را بگیر و او را داخل بھشت نما

بر در ) علیھا السالم (وقتى كھ شیعیان و دوستان حضرت زھراء . كھ پرنده دانھ نیكو را از دانھ بد جدا مى كند
توقف شما براى چیست و حال آنكھ فاطمھ ! اى دوستان من  :بھشت مى رسند مى ایستند و خداى تعالى مى فرماید

ما دوست داریم كھ در ! پروردگارا: دخت حبیب من شفاعت شما را نموده است ؟ پاسخ مى دھند) علیھا السالم (
اى دوستان من برگردید و ببینید چھ كس شما : خداى تعالى مى فرماید. چنین روزى ارزش و منزلتمان شناختھ شود

را دوست مى داشتید دوست داشت ؟ چھ كسى بھ شما بھ خاطر دوستى ) علیھا السالم (خاطر آنكھ شما فاطمھ را بھ 
)فاطمھ زھراء  شربتى داد؟ ) علیھا السالم (غذا داد؟ چھ كسى بھ شما بھ خاطر دوستى فاطمھ زھراء ) علیھا السالم 
)چھ كسى شما را بھ خاطر دوست داشتن فاطمھ  دستش را بگیرید و او را وارد   ؟ پس ...س پوشاندلبا) علیھا السالم 
 (309).بھشت نمائید

ندارد دین ندارد ھر كھ مھر فاطمھ در دل  
 

 دین و ایمان غیر حب فاطمھ امكان ندارد
بى والى فاطمھ صوم و صلوة ارزش 
  ندارد

خصم زھراء جاى غیر از دوزخ و نیران 
 ندارد



 ھر كھ حب زھراء گو بیا در بزم ما
 

 .بى صفاى فاطمھ درد كسى درمان ندارد
علیھ السالم(صفات شیعیان و پیروان اھل بیت   ) 

فرستاد، ) علیھا السالم (در شھر مدینھ ھمسرش را خدمت حضرت زھراء ) علیھ السالم (روان اھل بیت یكى از پی
آیا شوھرم از شیعیان شما مى باشد یا نھ ؟: تا بپرسد  

اگر بھ آن چھ بھ شما امر مى كنیم ، عمل كنید و از آنچھ : پاسخ كلى داد و فرمود) علیھا السالم (حضرت فاطمھ 
مى داریم دورى كنید از شیعیان مائید و واال ھرگزشما را بھ حذر  !! 

واى بر : آن شخص پس از شنیدن پاسخ كلى حضرت ، مضطرب شد و با توجھ بھ ضعفھا و سستى ھاى خود گفت 
 .من كھ ھمیشھ در آتش جھنم خواھم بود

بازگو نمود) علیھا السالم (ھمسرش نگرانى او را خدمت حضرت فاطمھ زھراء  بھ ) از من : (دحضرت پاسخ دا .
شیعیان ما از بھترین افراد اھل بھشتند و ھمھ دوستان ). كھ او قضاوت كرده است (ھمسرت بگو چنین نیست 

آرى كسى كھ با قلب و زبان تسلیم ما اھل بیت شده ، . دوستان ما و دشمنان دشمنان ما، ھمھ در بھشت خواھند بود
پرھیز را محترم نشمرد از شیعیان واقعى ما نخواھد بود، گرچھ این اما از او امر ما سرپیچى كند و نواھى و موارد 

گروه پس از پاك شدن از گناھان ، و تحمل مشكالت روز قیامت و قرار گرفتن اندك زمانى در طبقات باالى جھنم و 
خودمان  چشیدن عذاب ، اھل بھشت خواھند بود و ما بھ خاطر دوستى شان با ما نجاتشان داده و آنان را بھ پیشگاه

 (310).انتقال خواھیم داد
از فرزندان و شیعیان) علیھا السالم (شفاعت فاطمھ   

نقل مى كند كھ مى فرمودند) علیھ السالم (الى صدوق از امام محمد باقر در ام از جابر بن عبدهللا انصارى شنیدم  :
وقتى روز قیامت مى شود، دخترم فاطمھ : فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم : (رسول خدا فرمود : كھ مى گفت

مى آید، در حالى كھ سمت راست او ھفتاد ھزار و در   سوار بر ناقھ اى از ناقھ ھاى بھشتى بھ پیش ) علیھا السالم (
: سمت چپ او نیز ھفتاد ھزار فرشتھ در حركتند و جبرئیل در حالى كھ مھار ناقھ را در دست دارد ندا در مى دھد

صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(دخت محمد ) علیھا السالم (چشمان خود را ببندید تا فاطمھ   .عبور كند ( 
در . نبى و رسول و صدیق و شھیدى باقى نمى ماند مگر آنكھ چشمانش را مى بندد تا فاطمھ بگذرد در آن روز ھیچ

از من ! مى آید كھ اى حبیبھ من و اى دختر حبیب من ))جل جاللھ((این ھنگام این خطاب از سوى حضرت حق
تم و ستمگرى نخواھم گذشتبخواه تا بھ تو بدھم ، و شفاعت كن تا بپذیرم ، پس بھ عزت و جاللم سوگند كھ از س  . 

فرزندان و شیعیانم و شیعیان فرزندانم و دوستانم و ! الھى و سیدى : عرض مى كند) علیھا السالم (فاطمھ زھراء 
و شیعیان و ) علیھا السالم (آنگاه از سوى خداى تعالى خطاب مى رسد، فرزندان فاطمھ . دوستان فرزندانم 

علیھا (در این ھنگام افراد مورد نظر كھ فرا خوانده شدند مى آیند، سپس فاطمھ دوستداران فرزندان فاطمھ كجایند؟ 
در جلو بھ راه مى افتد تا آنان را داخل بھشت كند) السالم  .(311) 

شاخھ شجره طیبھ) علیھا السالم (فاطمھ   
سوره ابراھیم 24آیھ (معناى كلمھ طیبھ و شجره طیبھ را پرسیدند، ) علیھ السالم (از حضرت امام باقر   : 

 :فرمود(312)كشجرة طیبة اصلھا ثابت و فرعھا فى السماء
است كھ نسب ایشان در بنى ھشام ثابت است و ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (مراد از شجره و درخت ، رسول اكرم 

میوه آن ) علیھ السالم (شاخھ آن و ائمھ ) علیھا السالم (است و فاطمھ ) علیھ السالم (از فرع شجرى على منظور 
ھرگاه یكى از شیعیان بمیرد بررگى از درخت مزبور مى افتد، و . درخت مى باشند و شیعیان برگھاى درخت ھستند

 (313).چون مؤ منى متولد مى شود برگ تازه اى سبز مى شود
 ارزش و احترام خداوند بھ فاطمھ

بھ عیادت آن ) علیھا السالم (بیمار شد، فاطمھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا : ابوایوب انصارى مى گوید
 .حضرت آمد و گریھ مى كرد

بھ خاطر ارزش و احترامى كھ خداوند بھ تو گذاشت تو را بھ ھمسرى كسى كھ ! اى فاطمھ : حضرت بھ او فرمود
و او پدرت بھترین پیامبران از ماست ! فاطمھ . در اسالم از دیگران سابقھ اش بیشتر و علمش بیشتر بود در آورد

مى باشد، و بھترین اوصیاء از ماست و او شوھرت مى باشد، و بھترین شھیدان از ماست كھ حمزه عمومى پدرت 
مى باشد، و از ماست كسى كھ دارى دو بال است و در بھشت بھ وسیلھ آن دو بال رو از مى كند و او جعفر پسر 

كھ ) علیھ السالم (ى جوانان اھل بھشت ، حسن و حسین از ماست دو نواده این امت و دو آقا. عموى پدرت مى باشد
این امت و او از ) عج (سوگند بھ آن كسى كھ جانم در دست اوست از ماست مھدى . آن دو، پسران تو ھستند

 (314). فرزندان تو است
چشمان خود را ببندید! اھل محشر  



روز قیامت : فرمودند) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیامبر اكرم : روایت است كھ فرمود) علیھ السالم (از امام رضا 
چشمان خود را ببندید تا فاطمھ از صراط عبود كند ! ى اھل محشراز جانب عرض الھى ندایى بلند مى شود كھ ا

دختر پیامبر اسالم در حالى كھ ھفتاد ھزار حوریھ مالزم ركاب او ھستند، تاجى از نو بر سر دارد و دو گوشواره 
از مالئكھ مى پرسند این كیست وارد محشر شده . نور در گوش ، و از نور جمالش صحراى محشر منور مى گردد

، یگانھ دختر پیغمبر اسالم است)علیھا السالم (او ملكھ اسالم ، صدیقھ طاھره ، فاطمھ زھراء : جبرئیل مى گوید ؟  . 
روایت مى كند كھ فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (از پیغمبر ) علیھ السالم (على  جبرئیل بر من نازل شد و  :

ت ھمھ عریان ھستند ولى براى آنكھ فاطمھ برھنھ نباشد دو بھ دخترت فاطمھ سالم برسان و بگو روز قیام: گفت 
 (315). حولھ از نور بر او مى پوشانیم

معجزه مى كند) علیھا السالم (نام فاطمھ   
 : قطب راوندى روایت كرده است

سوگند یاد كرد كھ دیگر ) خادمھ آن حضرت (ام ایمن : از دنیا رحلت فرمود) علیھا السالم (چون حضرت فاطمھ 
طرف مكھ بھ در مدینھ نماند، زیرا كھ نمى توانست جاى آن حضرت را خالى ببیند، پس از مدینھ خارج شد و بھ 

چون از یافتن آب ماءیوس شد دست بھ سوى آسمان بلند . در بین راه دچار تشنگى و گرسنگى شدیدى شد. راه افتاد
من خادمھ حضرت فاطمھ ام ، آیا مرا از تشنگى ھالك خواھى كرد؟ ناگھان بھ اعجاز ! خداوند: نمود و عرض كرد

چون از آن آب خورد تا ھفت سال محتاج بھ خوردن . بھ زمین آمددلو آبى از آسمان براى او ) علیھا السالم (فاطمھ 
مردم او را در روزھاى بسیار گرم براى كار بھ بیابان مى فرستادند، اما او تشنھ نمى شد. و آشامیدن نشد .(316) 

روشنى نور آسمانھا) علیھا السالم (فاطمھ   
كھ فرمودند) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (روایت كرده اند از رسول خدا  : 

سال قبل از آنكھ سایر خالئق  را از نور و عظمت و بزرگى خود خلق كرد، ھزار) علیھ السالم (خداوند من و على 
 . با بیافریند، در آن زمان كھ ھیچ تسبیح و تقدیسى وجود نداشت

چون . پس نور مرا شكافت و از نور من آسمانھا و زمین را آفرید و بھ خدا قسم كھ من از آسمانھا و زمین برترم 
علیھ (ید، بھ پروردگارم قسم كھ على را منتشر ساخت ، عرش و كرسى از نور او خلق گرد) علیھ السالم (نور على 

را باز كرد و لوح و قلم از نور حسن ) علیھ السالم (سپس نور حسن . از عرش و كرسى افضل است ) السالم 
( علیھ السالم (بھ وجود آمد و بھ خداوند قسم كھ حسن ) علیھ السالم  بھ ) علیھ السالم (از لوح و قلم از نور حسن  (

ھمھ ھستى از شرق تا غرب   سپس . از لوح و قلم برتر است ) علیھ السالم (قسم كھ حسن  وجود آمد و بھ خداوند
مالئكھ بر پروردگار از آن ھمھ تاریكى و ظلمت شكایت كردند و خواستند كھ خداوند تاریكى را از میان . تاریك ماند

 .ایشان برطرف كند
از آن كلمھ نورى خلق ؛، سپس آن نور را بھ آن روح  خداوند خواستھ آنان را اجابت فرمود و كلمھ اى را فرمود و

آن روح آمیختھ بھ . قرار داد، ھمھ عالم از شرق تا غرب نورانى شد  اضافھ كرد و آن را در بلندترین مكان عرش 
علیھا السالم (و بھ ھمین دلیل او را زھراء ) علیھا السالم (نور خلق شده از لطف پروردگار كسى نیست جز فاطمھ 

امیدند، زیرا نورش آسمانھا را روشن ساختن)   .(317) 
ردگار، عرش پرو)علیھا السالم (سقف خانھ فاطمھ   

نقل شده است كھ) علیھ السالم (روایتى است در تفسیر برھان از حضرت باقر  علیھا (سفق خانھ على و فاطمھ  : 
در انتھاى خانھ ھاشان شكافى است كھ از . حجره رسول هللا است و سقف خانھ شان ، عرش رب العالمین ) السالم 

ئكھ ھر صبح و شام و ھر ساعتى و ھر لحظھ اى با آن تا عرش ، پرده از معراج وحى برداشتھ شده است و مال
گروھى فرو مى آیند و دستھ . وحى الھى بر آنان نازل مى شوند و رشتھ فروج مالئكھ فرود مى آیند، قطع نمى شود

بیفزود تا ) علیھ السالم (و ھمانا خداوند بر قوت دیده محمد و على و فاطمھ ، حسن و حسین ... اى باال مى روند
خانھ ھایشان بھ عرش رحمان . شاھده مى كردند و جز عرش ، سرپوشى براى خانھ ھایشان نمى دیدندعرش را م

 مسقف است و معراجھاى مالئكھ و روح در خانھ ھاى اینان است ، بھ اذن پروردگارشان ، من كل امر سالم
.(318) 

خشم مى كند) علیھا السالم (خدا از خشم فاطمھ   
پرسیدند) علیھ السالم (از امام صادق  : 

) علیھا السالم (ز خشم فاطمھ خدا ا:((بعضى جوانان حدیثى از شما نقل مى كنند كھ باور كردنى نیست ، مى گویند
ر شما این روایت را در كتابھاى خود ندارید كھ مگ: فرمود) علیھ السالم (امام صادق  (319)((!بھ خشم مى آید؟

زنى ) علیھا السالم (خدا از خشم بنده مؤ من بھ خشم مى آید؟ گفتند چرا؟ فرمودند پس چرا باور نمى كنى كھ فاطمھ 
 (320)با ایمان باشد و خدا از خشم او بھ خشم آید؟



 ما وسیلھ خدا در بین بندگان ھستیم
سپاس بگذارید خداوندى را كھ بھ خاطر عظمت و نورانیتش تمام : فرموده است ) علیھا السالم (حضرت زھراء 
زمین براى رسیدن بھ او در جستجوى وسیلھ اند، و ما وسیلھ او در بین مخلوقاتش مى باشیم ، ما  ساكنان آسمانھا و

 (321). برگزیدگان او، جایگاه قدس و تنزه او، و حجت او در پنھانى حق و وارثان پیامبر اوییم
جزء زنان بھ كمال رسیده) علیھا السالم (فاطمھ   

فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیامبر  : 
ران ، خدیجھ بنت خویلد، آسیة بنت مزاحم ، مریم بنت عم: كمل من الرجال كثیر و لم یكمل من النساء اال اربع 

 فاطمة بنت محمد
در مراحل رشد و تكامل انسانى مردان بسیارى بھ مرحلھ كمال رسیدند، ولى از زنان جزء چھارتن بھ آن مقام دست 
نیافتھ اند، و آن چھار نفر، آسیھ ھمسر فرعون ، مریم دختر عمران ، خدیجھ دختر خویلد و فاطمھ دختر محمد است 
.))(322) 
 اطعام الھى

نقل مى كند كھ فرمود) علیھ السالم (از امام باقر ) رحمة هللا علیھ (كلینى  : 
فرمود) علیھا السالم (بھ فاطمھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (امبر روزى پی ! فاطمھ ، برخیز و آن كاسھ بزر :

را بیرون بیاور) بھشتى  برخاست و كاسھ اى را بیرون آورد كھ در آن ترید و استخوان ) علیھا السالم (فاطمھ  .
علیھ السالم (فاطمھ و حسن و حسین . گوشت دار لبریز بود ده روز از آن غذا ھمراھش بود بدید، بھ او تا سیز (

ام ایمن ، خدمت . ما چندین روز است كھ از این غذا مى خوریم : این را از كجا آورده اى ؟ فرمود: عرض كرد
اگر نزد ام یمن چیزى باشد آن براى فاطمھ و فرزندان ! فاطمھ : عرض كرد. رسید) علیھا السالم (حضرت فاطمھ 

از آن غذاى بھشتى ) علیھا السالم (طمھ چیزى باشد ام ایمن از آن بھره اى ندارد؟ پس فاطمھ اوست ، و اگر نزد فا
بھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیامبر . ھمین كھ ام ایمن از آن خورد آن كاسھ بھشتى ناپدید شد. براى ام ایمن آورد

ده بودى ، تو و فرزندانت تا قیامت قیامت از آن اگر از آن طعام بھ ام ایمن نخوران: فرمود) علیھا السالم (فاطمھ 
 .تناول مى كردید

خود بیرون مى آورد) ظھور(آن كاسھ نزد ماست كھ قائم ما آن را در زمان : فرمود) علیھ السالم (امام باقر  .(323) 
علیھا السالم(بخشش پروردگار، خشنودى فاطمھ   ) 

و جابر بن عبدهللا انصارى ) علیھ السالم (بھ نقل از امام صادق ) رحمة هللا علیھ (در جلد دھم بحار مرحوم مجلسى 
 :آمده كھ فرمودند

را دیدند در حالى كھ لباس از پوشاك شتر ) علیھا السالم (فاطمھ زھراء ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (م رسول اكر
بر تن داشت و بھ سمت خود آسیا مى كردند و فرزند خود را نیز شیر مى دادند، اشك از چشمان مبارك رسول خدا 

تلخى و سختى دنیا را پیشاپیش بچش تا شیرینى ! م دختر جان: سرازیر گردید و فرودند) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (
سپاس پروردگار را بر نعمتھاى فراوانش و شكر بھ ! اى رسول گرامى : آخرت را پس از آن دریابى ، عرض كرد

پس از این گفتگو آیھ. خاطر مواھب و بخشوده ھایش   : 
(( ید كھ راضى و خشنود گردى نازل بھ زودى پروردگارت آنچنان بخشش بر تو نما))و لسوف یعطیك ربك فترضى
 (324).شد
 گلو بند پر بركت
 :جابر بن عبدهللا انصارى مى گوید

خواندیم ، اصحاب اطرافش نشستھ بودند، ناگاه ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (روزى نماز عصر را با پیغمبر 
پیرمردى خدمت پیغمبر رسید كھ لباس كھنھ اى پوشیده بود و از شدت پیرى و ناتوانى نمى توانست بر جاى خودش 

یا رسول هللا مردى : عرض كرد. و از احوالش پرسید متوجھ او شد) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیغمبر . قرار گیرد
صلى هللا (رسول خدا . ھستم گرسنھ ، سیرم كردن ، برھنھ ام لباسى بھ من عطا كن ، تھى دستم چیزى بھ من بده 

فرمود من اكنون چیزى ندارم ، ولى تو را بھ جایى راھنمایى مى كنم ، بلكھ شاید حاجتت ) علیھ و آلھ و سلم 
بھ خانھ . برو بھ منزل كسى كھ خدا و رسولش را دوست دارد، خدا و رسول نیز او را دوست دارند. دبرآورده شو

پیر مرد ناتوان را بھ خانھ : سپس بھ بالل فرمود... برو، شاید چیزى بھ تو عطا كند) علیھا السالم (دخترم فاطمھ 
)فاطمھ  ھدایت كن) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم   . 

پیر مرد عرض. رفتند) علیھا السالم (ر مرد بھ خانھ فاطمھ بالل بھ اتفاق پی سالم بر شما اى خانواده نبوت و : كرد  
خدمت پدرت . فقیرى ھستم : كیستى ؟ عرض كرد: حضرت فاطمھ جوابش را داد و فرمود. مركز نزول فرشتگان 

برھنھ ام پوششى بھ من بدھید، . دگرسنھ ام سیرم كنی! رسیدم و مرا بھ سوى شما راھنمایى نموده اى دختر پیغمبر



ھیچ غذایى در خانھ سراغ نداشت پوست گوسفندى ) علیھا السالم (حضرت زھراء . فقیرم چیزى بھ من عطا كنید
كھ ھیچ غذایى در خانھ سراغ نداشت پوست گوسفندى كھ فرش حسن و ) علیھ السالم (كھ فرش حسن و حسین 

این پوست كجاى زندگى مرا اصالح مى كند؟ حضرت فاطمھ : عرض كرد. بود و پیرمرد داد) علیھ السالم (حسین 
این را بفروش و زندگى خودت : گلوبندى را كھ دختر عمویش بھ او ھدیھ داده بود بھ او داد و فرمود) علیھا السالم (

 . را بدان اصالح كن
آن حضرت گریست و . عرض كرد) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیر مرد برگشت و جریان را خدمت پیغمبر 

گردنبند را بفروشى تا خدا بھ بركت عطاى دخترم براى تو گشایش فراھم سازد: فرمود . 
صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(از رسول خدا ) رحمة هللا علیھ (عمار یاسر  اجازه گرفت كھ آن گردنبند را خریدارى  ( 

آنكھ شكمم را از نان و گوشت سیر كنى و یك برد  بھ بھاى: آن را چقدر میفروشى ؟ گفت : كند، از پیرمرد پرسید
من این : عمار گفت . یمانى بر تنم بپوشانى تا با آن نماز بخوانم و یك دینار پول بدھى تا ما نزد اھل و عیالم برساند

گردنبند را بھ بیست دینار و دویست درھم و یك برد یمانى و یك حیوان سوارى و نان و گوشتى كھ سیرت كند مى 
صلى هللا علیھ و آلھ و (او خدمت رسول خدا . پیرمرد گردنبند را بھ عمار فروخت و پولش را تحویل گرفت . م خر
علیھا السالم (آرى بھ بركت عطاى فاطمھ : سیر و پوشیده شدى ؟ عرض كرد: حضرت از او پرسید. برگشت ) سلم 

ده و نھ گوشى شنیده باشدبى نیاز شدم ، خدا در عوض بھ فاطمھ عطائى بكند كھ نھ چشمى دی)  صلى (رسول خدا  .
كرده است ، ) علیھا السالم (خدا در ھمین دنیا چنین عطائى را بھ فاطمھ : بھ اصحاب فرمود) هللا علیھ و آلھ و سلم 

بھ او داده ) علیھ السالم (و فرزندانى چون حسن و حسین ) علیھ السالم (زیرا پدرى مثل من و شوھرى مثل على 
 . است

پیغمبرت كیست ؟ جواب مى : را قبض روح كند، در قبر از او بپرسند) علیھا السالم (كھ عزرائیل فاطمھ  وقتى
خدا گروھى از ) علیھ السالم (شوھرم على بن ابیطالب . امامت كیست ؟ جواب مى دھد: مى گویند. پدرم : دھد

او و پدر و شوھر و فرزندانش مالئكھ را ماءموریت داده كھ بعد از مردنش دائما درود مى فرستند و بر  . 
این را خدمت حضرت : گفت   عمار گردنبند را گرفت و خوشبو كرد و در پارچھ یمانى گذاشت و بھ غالمش 

وقتى كھ غالم پیش پیغمبر رفت حضرت گردنبند را با . رسول تقدیم كن ، خودت را نیز بھ آن حضرت بخشیدم 
علیھا السالم(غالم بھ فاطمھ  طمھ گردنبد را گرفت و غالم را آزاد نمودفا. بخشید (  . 

زیرا گرسنھ اى را ! از بركت این گردنبند در گشفتم : علت خنده اش را پرسیدند، گفت . غالم بعد از آزادى خندید
  سیر كرد، برھنھ اى را پوشش داد، و تھى دستى را بى نیاز كرده و بنده اى را آزاد كرد و باز ھم نزد صاحبش
 (325). برگشت

علیھا السالم(از خود گذشتگى و ایثار فاطمھ   ) 
بھ اصحاب خود ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (مك خواست ، پیامبر عرب تازه مسلمانى در مسجد مدینھ از مردم ك

با . نگریست ، سلمان فارسى برخاست تا نیاز آن مرد را برطرف سازد، ھر جا رفت با دست خالى برگشت 
فاطمھ سر : افتاد، با خود گفت ) علیھا السالم (ناامیدى بھ طرف مسجد مى آمد كھ چشمش بھ منزل حضرت زھراء 

یكوكارى است ، لذا درب خانھ را كوبید و داستان مرد عرب را شرح دادچشمھ ن ) علیھا السالم (حضرت زھراء  .
را بھ پیامبر برگزید، سھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (سوگند بھ خداوندى كھ حضرت محمد ! اى سلمان :((فرمود

از شدت گرسنگى بى قرارى مى كردند و  )علیھ السالم (روز است كھ غذا نخورده ایم و فرزندانم حسن و حسین 
اما من ، نیكى و نیكوكارى را كھ در خانھ مرا كوبیده است ، رد نمى كنم آنگاه . خستھ و مانده بھ خواب رفتھ اند

بگیرد  پیراھن خود را بھ سلمان داد تا در مغاز شمعون یھودى گرو گذاشت ، مقدارى خرما و جو قرض  . 
: آمدم و گفتم ) علیھا السالم (ز دریافت جو و خرما بھ طرف منزل حضرت فاطمھ پس ا: سلمان فارسى مى گوید

پاسخ داد. مقدارى از این غذاھا را براى فرزندان گرسنھ ات بردار)! صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (دختر رسول خدا  . 
(( ى داریماین كار را فقط براى خداى بزرگ انجام دادیم و ھرگز از آن چیزى بر نم! اى سلمان   .))(326) 
 ارزش علم و دانش

من و دیگرى معاند بودند در یك مطلب دینى با ھم  دو زن كھ یك مؤ: فرمود) علیھ السالم (امام حسین عسكرى 
رسیدند و جریان را تعریف كردند) علیھا السالم (تنازع داشتند، براى حل اخالف خدمت حضرت فاطمھ  . 

گفتارش را با دلیل و برھان تاءیید كرد و بدین وسیلھ بر ) علیھا السالم (چون حق با زن مؤ من بود حضرت فاطمھ 
فرشتگان : بھ زن مؤ من گفت ) علیھا السالم (حضرت فاطمھ . شت و از این پیروزى شادمان شدزن معاند پیروز گ

 .خدا بیشتر از تو شادمان گشتند و غم و اندوه شیطان و پیروانش نیز بیشتر از غم و اندوه زن معاند مى باشد
عوض خدمتى كھ حضرت فاطمھ در : و بدین جھت خدا بھ فرشتگان فرمود: فرمود) علیھ السالم (آنگاه امام حسن 

بھ این زن مؤ من كرد، بھشت و نعمت ھاى بھشتى را براى او ھزار برابر آنچھ قبال مقرر بود ) علیھا السالم (



مقرر بدانید، و ھمین روش و سنت را درباره ھر دانشمندى كھ با علم و دانش خود مؤ منى را تقویت كند كھ بر 
وابش را ھزار ھزار برابر مقرر داریدمعاندى پیروز گردد معمول دارید و ث .(327) 
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علیھا السالم(علم و دانش حضرت فاطمھ   ) 
وارد منزل شد، حضرت فاطمھ ) علیھ السالم (روزى حضرت على : عمار مى گوید ( یا على : فرمود) علیھا السالم 

علیھا (كھ از سخن فاطمھ ) علیھ السالم (حضرت على . شتھ و آینده برایت سخن بگویم نزدیك بیا تا از حوادث گذا! 
شرفیاب شد و سالم كرد و نزدیك آن حضرت ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (در شگفت بود، خدمت پیامبر ) السالم 

 . نشست
ى كنى یا من بگویم ؟ حضرت على آیا تو آغاز بھ سخن م! یا على : فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیغمبر 

صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(پیامبر . دوست دارم از سخنان شما استفاده كنم : عرض كرد) علیھ السالم ( : فرمود ( 
بھ شما این چنین و آن چنان فرمود و بھ ھمین جھت بھ نزد من آمدى ؟ حضرت على ) علیھا السالم (گویا فاطمھ 

صلى هللا علیھ و آلھ و (مگر نور فاطمھ ھم از سنخ نور ما است ؟ پیغمبر ! یا رسول هللا : عرض كرد) علیھ السالم (
از شنیدن این سخن بھ سجده شكر افتاد و خداى را ) علیھ السالم (مگر نمى دانستى ؟ حضرت على : فرمود) سلم 

گویا ! یا على : فرمود) م علیھا السال(حضرت فاطمھ . برگشت ) علیھا السالم (سپس بھ نزد فاطمھ . سپاس گفت 
. آرى اى دختر پیامبر: فرمود) علیھ السالم (نزد پدرم رفتى و این چنین و آن چنان بھ تو فرمود؟ حضرت على 

علیھا السالم(فاطمھ  خداوند نور مرا آفرید و خداى را تسبیح مى گفت ، آنگاه او را در یكى از ! یاابالحسن : فرمود ( 
ذاشت ، آنگاه كھ پدرم داخل بھشت شد از جانب خدا ماءموریت یافت كھ میوه ھاى آن درختان بھشتى بھ ودیعھ گ

درخت تناول كند، پدرم از میوه آن درخت خورد و بدین وسیلھ نور من بھ صلب او منتقل گشت و از صلب پدرم بھ 
یا ابالحسن. نور مى یابم  من از آن نور ھستم و حوادث گذشتھ و آینده را بوسیلھ آن! یا على . رحم مادرم وارد شدم   

 (328).مؤ من بھ وسیلھ نور خدا مى بیند !
بھ سادات) لیھا السالم ع(عنایات حضرت زھراء   

(( شاعر قرن ھفتم ، سالى بھ سوى مكھ رھسپار شد، در بین راه بعضى از سادات منسوب بھ بنى داود بھ ))ابن عنین
او دستبرد زدند و ھمھ اموال او را غارت كردند و حتى لباسھاى تنش را بیرون آورده و چنین زخم بر او وارد 
 .نمودند و گریختند

نامھ شكایت نوشت و از او دادخواھى كرد و براى او قصیده اى نوشت ))عزیزبن ایوب((لطان یمنابن عنین براى س
 .كھ انتقام او را از ساداتى كھ اموالش را غارت نمود بودند بگیرد

وقتى كھ ابن عنین قصیده و نامھ شكایت آمیز را نوشت و براى سلطان یمن فرستاد، در عالم رؤ یا دید كھ در كنار 
مشغول طواف كعبھ مى باشد، پیش رفت و سالم كرد، ولى حضرت ) علیھا السالم (ت و حضرت زھراء كعبھ اس



جواب سالم او را نداد، گریھ و زارى كرد و بھ آن حضرت عرض كرد كھ گناه من چیست كھ جواب سالم مرا نمى 
 دھى ؟

ن چین استاشعارى خواند كھ مضمون آ))ابن عنین((در پاسخ) علیھا السالم (حضرت زھراء   : 
حاشا كھ ھمھ فرزندان فاطمھ پست و زشت باشند، ولى روزگار با مگر و حیلھ با ما بدى و ستم كرد، اگر یك نفر ))

از اوالد من بدى نمود، تو نباید عمدا بھ ھمھ آنھا دشنام بدھى ، از كردار خود توبھ كن بھ خاطر جدشان مصطفى 
ر و بھ آنھا توھین مكن ، و ھر چھ از ناحیھ آل رسول بھ تو رسید، پاداش آنھا را گرامى بدا) صلى هللا علیھ و آلھ (

 .((آن را در روز قیامت ھنگام مالقات با ما دریافت خواھى كرد
در حال گریھ و زارى و ترس از خواب بیدار شدم در حالى كھ زخمھاى بدنم خوب ده بود و در : ابن عنین مى گوید

عذر خواھى نوشتمآن ھنگام توبھ كردم و اشعارى در   .(329) 
علیھا السالم(فضایل فاطمھ   ) 

اى موالى : آمد و عرض كرد) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (نزد پیامبر اكرم سلمان : از ابوذر روایت شده است كھ 
در قیامت بھ من خبر بدھى) علیھا السالم (از تو مى خواھم از فضائل فاطمھ ! من   . 

سوگند بھ خدایى كھ جانم در دست :((با چھره اى خندان بھ او نگریست و فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیامبر 
اوست ، فاطمھ  قدرت ( ھمان بانویى است كھ در عرصھ محشر، سوار بر شتر عبور مى كند كھ سر ) علیھا السالم 

جبرئیل در سمت راست آن شتر، : شتر نمودى از خشیت خدا است ، چشمانش از نور خدا مى باشد، تا اینكھ فرمود
علیھ السالم(و حسین  در پیشاپیش آن ، و حسن) علیھ السالم (و میكائیل در سمت چپ آن و على  در پشت سر آن  ( 

خداوند حافظ و نگھبان اوست ، تا از صحنھ محشر عبور كند، در این ھنگام ناگھان از جانب خدا . حركت مى كنند
 :ندا مى رسد
(( چشمھاى خود را فرو خوابانید، و سرھاى خود را پایین آورید، این فاطمھ دختر پیامبر شما، ھمسر ! اى خالیق 

است ، پس از پل صراط عبور مى كند در حالى ) علیھ السالم (امام شما، مادر حسن و حسین ) یھ السالم عل(على 
 .كھ دو چادر شفاف و سفید بر سر دارد

وارد بھشت مى شود و بھ نعمتھاى و مواھبى كھ خداوند براى او آماده ساختھ مى ) علیھا السالم (وقتى كھ فاطمھ 
 :نگرد مى گوید

الحمد ɏ الذى اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور احلنا دار المقامة من فضلھ ال یمسنا . حمن الرحیم بسم هللا الر
حزن و اندوه را از ما دور ساخت ، البتھ خداى ما : فیھا لغوب ؛بھ نام خداوند مھربان ، حمد و سپاس خداوند را كھ 
از عطاى خود قرار داد كھ در آن ھیچ گونھ رنج و  بخشنده و شكرپذیر است ، آن خدایى كھ ما را در مقام عالى

 (330).ناگوارى بھ ما نمى رسد
خداوند سیبى از طرف  

نیز ) علیھ السالم (بودیم و على و فاطمھ و حسن و حسین ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (در خدمت رسول خدا 
حاضر بودند، در این وقت جبرئیل فرود آمد و سبى آورد و بھ دست رسول خدا داد آن حضرت سیب را بھ امیرالمؤ 

رسول خدا . ا گرفت و بوئید و بھ رسول خدا باز گردانیدآن ر) علیھ السالم (داد على ) علیھ السالم (منین على 
صلى هللا علیھ و آلھ و سلم( نیز آن را ) علیھ السالم (داد، امام حسن ) علیھ السالم (آرا گرفت و بھ دست حسن  ( 

، دوباره سیب را گرفت و بھ دست حسین )صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا . گرفت و بوئید و باز گردانید
علیھ السالم ( ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (سپس پیامبر . آن حضرت نیز سیب را گرفت و بوئید و باز گردانید. داد (

صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(رسول خدا . سیب را بھ فاطمھ داد و فاطمھ ھمچنان آن را گرفت و بوئید و باز گردانید  ) 
داد و چون على خواست دوباره سیب را دست رسول خدا باز ) م علیھ السال(دوباره سیب را گرفتھ بھ دست على 

گرداند آن شیب را شكافت و دو نیمھ شد و نورى از آن بھ سوى آسمان ساطع گشت و خطى در دو سطر بدین گونھ 
 : نوشت

و الحسن بسم هللا الرحمن الرحیم تحیة من هللا تعالى الى آل محمد المصطفى ، و على المرتضى ، و فاطمھ الزھراء، 
و الحسین سبطى رسول هللا ، و اءمان لمحبیھما یوم القیمة من النار؛این تحیتى است از خداوند بھ سوى آل محمد، 

فرزندان رسول خدا و امانى است از براى دوستان ) علیھ السالم (على مرتضى و فاطمھ زھراء و حسن و حسین 
مدر روز قیامت از آتش جھن) علیھ السالم (حسن و حسین   .(331) 

علیھا السالم(برائتى از سوى خداوند براى شیعھ على و فاطمھ   ) 
روایت شده است كھ گفتاز بالل بن حمامھ   : 

شادان و خندان بھ ما رسید، عبدالرحمن بن عوف از جا حركت ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (روزى رسول خدا 
اى رسول خدا چھ شده كھ مى خندید؟ فرمود بشارتى از سوى پروردگارم بھ من رسیده است ، : كرده عرض كرد



تزویج كند بھ فرشتھ اى دستور ) علیھا السالم (را بھ فاطمھ ) السالم علیھ (خداوندمتعال ھنگامى كھ اراده كرد على 
داد كھ درخت طوبى را تكان دھد، با تكان دادن درخت سكھ ھایى از آن نثار شد، فرشتگان شروع بھ جمع آورى 

از  در آن روز ھیچ یك. خواھند كرد  آنھا كردند، چون روز قیامت شود، فرشتگان آنھا را در بین خالیق پخش 
برائت و :((دوستداران با اخالص ما دیده نخواھند شد مگر اینكھ نامھ اى بھ دستش رسیده كھ در آن نوشتھ شده 

 (332) . بركنارى از آتش ، از سوى برادر و پسر عمو و دخترم ، رھا شدن مردان و زنانى از امتم از آتش
 بانوى برگزیده

نشستھ بودند، و در كنار ایشان حضرت على و حضرت فاطمھ و ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (روزى پیامبر خدا 
علیھ السالم(امام حسن و حسین  خدایا تو مى دانى كھ اینان اھل بیت من : پیامبر عرض كردند. نشستھ بودند ( 

ھستند، پس بار خدایا آن كسى كھ آنان را دوست داشتھ باشد دوستش بدار، و ھر كس كھ یاور آنان باشد یاورش باشد 
پس از من بر  تو امام امت و خلیفھ! اى على : پس فرمودند... و آن كس كھ دشمن آنان است با او دشمن باش 

و گوئى ھم اكنون مى  .مسلمانان خواھى بود، تو در قیامت پیشواى مؤ منانى ھستى كھ بھ سوى بھشت خواھند رفت 
بر مركبى از نور سوار است و بھ صحراى محشر مى آید در حالى كھ ھفتاد ) علیھا السالم (نگرم كھ دخترم فاطمھ 

چپ و بھ ھمین تعداد پیش رو و بھ ھمین تعداد فرشتھ نیز در  ھزار فرشتھ در سمت راست و ھفتاد ھزار در طرف
او ھم زنان مؤ منھ امت را بھ سوى بھشت مى برد. پشت سر او وى را ھمراھى مى كنند . 

برترین زنان در : در زمان خویش برترین زنان است ؟ فرمود) علیھا السالم (یا رسول هللا آیا فاطمھ : سؤ ال شد
در حالى كھ دختر من فاطمھ سرور و برترین زنان در . از آن مریم دختر عمران است  زمان خود مقامى است كھ

تمام زمانھاست و بھ ھنگامى كھ براى عبادات در محراب مى ایستد ھفتاد ھزار فرشتھ بر او درود مى فرستند و او 
زنان عالم برترى  خدا ترا برگزید و پاكت ساخت و بر تمام! اى فاطمھ : را اینگونھ مخاطب قرار مى دھند

 (333).بخشید
علیھا السالم(در وصف فاطمھ   ) 

فاطمھ محل اسرار رب العالمین ، دختر ولى خدا، ھمسر ولى دیگر خدا و مادر ! ھشتى فاطمھ تكوین یافتھ از میوه ب
 . اولیاى خدا و معصومان است

نور چشم رسول ، دردانھ خدیجھ كبرى است. او ذخیره بزرگ الھى و ذخیره دار حجت خداوند است   . 
است ، ولى بھ تعبیر رسول خدا او  فاطمھ انسان. معجزه تربیت محمد است و پرورنده امامان و حجت ھاى الھى 

 ! فرشتھ اى است در صورت انسان
در جنبھ حسب و نسب و فضل و افتخار چھ كسى مى تواند چون فاطمھ باشد، او دختر بھترین افراد عرب و عجم ، 
ل بھترین پیامبران و شوھرش بھترین اوصیاء و فرزندانش بھترین جوانان اھ  و خود بانوان زنان عالم ، پدرش
 . بھشت و مھدى امت از نسل اوست

یك شاخھ گل است) علیھا السالم (فاطمھ : پدرش در وصف او مى فرمود  . 
پیامبر بوى بھشت را از او . او از نور عظمت خدا خلق شده ، حوراء انسیھ است و نطفھ او از میوه بھشتى است 

 . استشمام مى كرد، محور اھل بیت است و از زنان برگزیده جھان است
بھشت براى فاطمھ خلق شده و داراى مقام شفاعت است. از صابرین است ) علیھا السالم (زھراء   . 

ھر . با جبرئیل مراوده داشتھ است ، براى او مائده نازل مى شد، امانتدار خلفاى الھى است ، یادگار خدیجھ كبرى 
ى توانست پرثمرترین و با فضیلت ترین و بھار عمر را ندیده ، خزان گشت ول  چند عمرش كوتاه و وجود نازنینش
 .بھترین الگو براى زنان باشد

در ادب فاطمھ ھمین بس كھ پدر را بھ حكم قرآن ، رسول هللا خطاب مى كرد و خدمتكار خانھ را بانوى من و در 
 . طول زندگى مشترك با امیرالمؤ منین چیزى از وى نخواست

 عالم صدف است و فاطمھ گوھر اوست
 

ض است و فاطمھ جوھر اوستگیتى عر  
 در قدر و شرافتش ھمین بس از ز خلق

 
 . احمد پدر است و مرتضى شوھر اوست

در آیھ مؤ دة فى القربى) علیھا السالم (فاطمھ   
ھنگامى كھ این آیھ : زمخشرى گوید این خویشاواندان تو كھ مودت و ! اى رسول خدا: نازل شد، سؤ ال شد (334)

على و فاطمھ و دو پسران او: محبت نسبت بھ آنھا بر ما واجب شده ، چھ كسانى مى باشند؟ فرمود ... 
ھر كس بھ محبت آلف محمد بمیرد، شھید مرده است ، آگاه باشید : د محبت بھ اھل بیت فرمودرسول خدا در مور

ھر كس بر محبت آل محمد بمیرد، آمرزیده شده از دنیا رفتھ است ، ھر كس بر محبت آل محمد بمیرد، ملك الموت 
گونھ كھ تازه عروس بھ خانھ  آگاه باشید ھر كس بر محبت آل محمد بمیرد ھمان. مژده ورود بھ بھشت بھ او مى دھد

 .داماد قدم بر مى دارد، او بھ سوى بھشت گام بر مى دارد



آگاه باشید ھر كس بر محبت آل محمد بمیرد خداوند در قبرش دو در بھ بھشت قرار مى دھد، آگاه باشید ھر كس بر 
نوشتھ   انى و بین دو چشمش دشمنى آل محمد از دنیا برود، در روز قیامت در حالى وارد محشر مى شود كھ بر پیش

ماءیوس از رحمت خدا:((شده است  )). 
آگاه باشید ھر كسى بر دشمنى و بغضى آل محمد بمیرد، كافر از دنیا رفتھ است ، آگا باشید ھر كس بر كینھ و بغض 
 (335).نسبت بھ آل محمد بمیرد بوى بھشت بھ مشامش نمى رسد

علیھا السالم(جواب از فاطمھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (سؤ ال از پیامبر   ) 
. نشستھ بودیم ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (نزد رسول خدا من با عده اى از اصحاب : فرمودند) علیھ السالم (على 

آیا مى دانید كھ بھترین خصوصیت و صفت براى زنھا چیست ؟ ھیچ یك از حاضران : آن حضرت فرمودند
نتوانستند جوابى بدھند، بعد از پایان جلسھ من بھ خانھ رفتھ و جریان آن مجلس و سؤ ال پیامبر، و ندانستن جواب 

صلى هللا (من جواب سؤ ال پیامبر ! یا على : بیان كردیم ، او بھ من گفت ) علیھا السالم (فاطمھ زھراء آن را با 
بھترین چیز براى زن آن است كھ نھ نامحرمى او را ببیند و نھ او نامحرمى را .((را مى دانم ) علیھ و آلھ و سلم 

 .((ببیند
تو وقتى ! یا على : شتم و جواب سؤ ال را گفتم ، حضرت فرمودبازگ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (من نزد پیامبر 

فاطمھ جواب : نزد من بودى جواب سؤ ال را نمى دانستى اینك چھ كسى جواب را بھ تو گفتھ است ؟ عرض كردم 
صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(پیامبر ! را بھ من یاد داد  فاطمھ پاره تن من است: خوشحال شد و فرمود (   .(336) 

یكى از چھار سواران قیامت) علیھا السالم (فاطمھ   
یكى از سواران چھارگانھ روز قیامت است كھ سوار ) السالم  علیھا(در پاره اى از روایات آمده ، فاطمھ 

مى گردد و وارد محشر مى شود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (شتر رسول خدا ))غضبا((بر . 
در بستر رحلت قرار ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (ھنگامى كھ پیامبر : مرحوم ابن شھر آشوب ، روایت مى كند

مرا بعد از خود براى چھ كسى وصیت مى كنى ؟: یامبر عرض كردگرفت ، ناقھ غضباء بھ پ  
خدا بھ تو بركت دھد تو از آن دخترم فاطمھ ھستى ، كھ ))اى غضباء:((فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیامبر 

اقھ ، رحلت كرد، آن ن) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (ھنگامى كھ پیامبر . در دنیا و آخرت بر تو سورار مى گردد
سالم بر تو اى دختر رسول خدا، اكنون فراق من از دنیا نزدیك شده : آمد و گفت ) علیھا السالم (شبانھ نزد فاطمھ 

لب بھ آب و علف نزده ام ، آن ناقھ از ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (است ، سوگند بھ خدا پس از رحلت رسول خدا 
مبر جان دادفراق جانسوز پیامبر سھ روز بعد از رحلت پیا .(337 ) 

اى : شنیدم كھ مى فرمود) یھ و آلھ و سلم صلى هللا عل(از رسول خدا : ھمچنین عبدهللا بن عباس بن عبدالمطلب گوید
پدر و مادرم : مردى عرض كرد. ما تنھا چھار نفریم كھ در قیامت سواره ایم و سواره دیگرى جز ما نیست ! مردم 

خود سوارم ، و برادرم صالح پیامبر بر ))براق((من بر: فرمود. آن سواران چھ كسانى ھستند! فدایت اى رسول خدا
من ، و على ابن ابى طالب بر اشترى ))غضباى((مش آن را پى كردند، و دخترم فاطمھ بر شترھمان شترى كھ قو

 (338). از اشتران بھشتى سوار است
علیھا السالم(وعده بھشت براى صلوات بر فاطمھ   ) 

جھ مطلبى باعث شده كھ : حضرت فرمود. وارد شد و سالم كرد) علیھا السالم (شخصى بر حضرت فاطمھ زھراء 
 صبح بھ این زودى بھ اینجا آمده اى ؟

فرمودند) سالم علیھا ال(حضرت زھراء . براى طلب بركت آمده ام : عرض كرد پدرم بھ من خبر داد، ھر كس بر  :
: یا بر من سھ روز سالم بفرستد خدا بھشت را بر او واجب مى گرداند) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا 

در زمان حیات او و حیات شما؟ فرمودند: عرض كرد : 
 (339).آرى در زمان حیات ما و حتى پس از مرگ ما
 اگر فاطمھ نبود درخت نبوت باردار نمى شد

مى فرماید) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیامبر اكرم  : 
. بارك و تعالى وجد پیامبران را از درختان متفاوت و متفرق آفریده ولى مرا از یك درخت خلق كردھمانا خداوند ت

علیھا السالم(ساقھ آن است و فاطمھ ) علیھ السالم (من اصل آن درختم و على  مایھ باورى آن درخت و حسن و  ( 
بھ گمراھى افتاده است ، اگر بنده . دھر كس از آن دور شو. میوه ھاى درخت وجود من ھستند) علیھ السالم (حسین 

اى از بندگان خدا سھ ھزار سال بین صفا و مروه خدا را عبادت كند، ولى محبت ما پنج تن را درك نكرده باشد 
 (340).خداى تبارك و تعالى او را بھ صورت در آتش افكند
 اھمیت پوشش و حجاب



 :در كافى از جابر بن عبدهللا نقل شده كھ گوید
بھ در خانھ حضرت فاطمھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (من بھ ھمراه رسول خدا  ( پیامبر . م رسیدی) علیھا السالم 

صلى هللا علیھ و آلھ و سلم( پاسخ ) علیھا السالم (، فاطمھ زھراء ))السالم علیكم:((در زدند و فرمودند ( 
فرمودن آیا داخل شوم) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیامبر )). علیك السالم یا رسول هللا:((دادند آرى : پاسخ دادند . 

فرمودند آیا من و آن كسى كھ ھمراه من است داخل شویم ؟ ) و آلھ و سلم  صلى هللا علیھ(پیامبر . اى فرستاده خدا
. خود را بپوشان ) علیھا السالم (فاطمھ جان : فرمودند. اى پیامبر مكرم ، بر سر من چیزى نیست : عرض كردند

علیك السالم :((دادندفاطمھ زھراء پاسخ ))السالم علیكم:((ایان ھمین كار را انجام دادند، آنگاه رسول اكرم ، فرمودند
پاسخ ) علیھا السالم (آیا وارد شوم ؟ فاطمھ زھراء : فرمودند) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیامبر ))یا رسول هللا

شما و آن كس كھ با شماست وارد شوید) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (آرى اى رسول خدا : دادند .(341) 
علیھا السالم(نزول آیھ براى خشنودى فاطمھ   ) 

رسول خدا من این دست  اى: دستور دزدى را قطع كنند، درد گفت ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (روزى رسول خدا 
اگر دخترم فاطمھ نیز بھ جاى تو مى : را در اسالم تقدیم كردم و شما دستور مى دھید آن را ببرند، حضرت فرمود

این سخن را شنید و غمگین شد، جبرائیل فرود آمد و ) علیھا السالم (حضرت فاطمھ . بود، این دستور را مى دادم 
 :این آیھ را آورد

ن عملكلئن اشركت لیحبط  
 (342).((اگر شرك بورزى عمل و كار تو بى ارزش خواھد بود

ن ھنگام این آیھ نازل شدرسول خدا غمگین شد، در ھمی : 
 لو كان فیھما آلھة اال هللا لفسدتا

وجود مى داشت تباه و فاسد مى شدند))هللا((اگر در آسمان و زمین خدایانى غیر از .(343) 
از سخن تو ) علیھا السالم (فاطمھ زھراء : حضرت رسول از نزول آیھ تعجب كرد، جبرئیل نازل شده و گفت 

 .غمگین شده بود، این آیات براى ھمراھى با او نازل شد تا خشنود گردد
بداند كھ ) علیھا السالم (معنا چنین باشد كھ این نازل شد تا فاطمھ شاید : مرحوم مجلسى در شرح این حدیث مى گوید

 (344).مانند این گونھ كلمات مشروط، با جاللت و مقام مخاطب منافات ندارد
است) علیھا السالم (این قبھ پر نور از آن فاطمھ   

 حسن بن یزید مى گوید؛
نامیده شده است ؟))زھراء((،)علیھا السالم (پرسیدم چرا فاطمھ ) علیھ السالم (از امام صادق   

بھشت قبھ اى از یاقوت سرخ است كھ بلندى آن مسیر یكسال در ) علیھا السالم (بھ دلیل اینكھ براى فاطمھ : فرمودند
آن قبھ بھ قدرت خداى قادر آویزان است ، بدون آنكھ از پایین بر ھیچ ستونى تكیھ زند و از باال ھیچ . راه است 

براى آن قبھ ھزار در است ، بر ھر درى ھزار ملك از مالئكھ پروردگار . وسیلھ نگھدارنده اى آن را نگاه دارد
رار دارند، اھل بھشت آن را مى بینند بھ ھیبتى كھ ھر یك از شما ستاره اى درخشان و نورانى را در آسمان مى ق

است) علیھا السالم (این قبھ پر نور از آن فاطمھ : بیند، پس اھل بھشت مى گویند  .(345) 
را زھراء نامیدند؟) علیھا السالم (چرا فاطمھ   

زیرا خداوند او را از : ، بھ نام زھراء نامیده شد؟ فرمودند)علیھا السالم (چرا فاطمھ : از امام محمد باقر پرسیدند
بواسطھ نور آن حضرت آسمان و زمین روشن شد و حدى كھ مالئكھ تحت تاءثیر آن نور . ت خودش آفریدنور عظم

خدایا این نور چیست ؟: قرار گرفتند و براى خدا بھ سجده افتادند، عرض كردند  
او را از صلب . شعلھ اى است كھ از نور عظمت خودم آفریدم و در آسمانھا ساكنش نمودم : حق تعالى فرمود

ھترین پیغمبران خارج خواھم ساخت و از این نور ائمھ و پیشوایان دین را خارج مى كنم تا مردم را بھ سوى حق ب
 (346).ھدایت كنند، آنان جانشینان پیغمبر من خواھند بود
 سنگریزه ھایى كھ بھ غذاى خوش طعم مبدل شدند

سھ روز بود كھ چیزى از خوراكى نخورده بودند، از گرسنگى بى تاب شده ) علیھ السالم (امام حسن و امام حسین 
آنان را بھ ) علیھا السالم (خوردن نبود،، لذا فاطمھ زھراء  چون در خانھ چیزى براى. ، از مادر غذا طلب كردند

باز آنان ناراحتى مى كردند بھ حدى كھ . بھانھ اى تسلى داده كھ جد بزرگوارتان مى آید و چیزى برایتان مى آورد
برخاستھ قدرى سنگ ریزه جمع نمد، در دیگى ریخت و رویش آب كرد، . حضرت دلگیر شد و اشكش جارى گردید

صبر كنید طعام بار : یگ را نیز پوشانده ، آتش در زیر آن روشن نمود تا بھ جوش آید و بھ فرزندانش فرمودسر د
اگر آن : ایشان بیرون مى رفتند و بعد از زمانى مى آمدند و بھ مادر مى گفتند. گذاشتھ ام ، ھنوز پختھ نشده است 

حضرت فاطمھ . غذا پختھ است برایمان بیاور ( ھنوز خام است ، ساعتى صبر كنید تا : مى فرمود )علیھا السالم 



اگر ! اى مادر: بر سر دیگ رفتھ و سر پوش را برداشت و گفت ) علیھ السالم (در این ھنگام امام حسن . پختھ شود
عجب كھ : كاستھ را برداشت و فرمود) علیھا السالم (فاطمھ . پختھ یا خام است ، قدرى براى ما بردار تا بخوریم 

چون بر سر دیگ آمد مشاھده كرد طعامى در كمال خوبى و خشبوئى است! دپختھ با پس از آن برداشت و نزد  . 
برخاست و وضو تازه نمود و نماز شكر ) علیھا السالم (فاطمھ زھراء . فرزندان گذاشت آنان مشغول خوردن شدند

چنان ! الحمدɏ ، تو اى فاطمھ : ، فرمودرسید) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (بھ جاى آورد و چون این خبر بھ پیامبر 
 (347). ھستى كھ در ذریھ انبیاء و اولیاء سابق بوده

برترین مخلوقات) علیھا السالم (فاطمھ   
آمده است) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (در كتاب ادریس پیامبر   : 

فرزندان آدم روزى در محضر او اختالف كردند : روزى حضرت ادریس اصحاب خود را جمع كرد و بھ آنھا گفت 
ین مخلوقات است ، چرا كھ خداوند او را با پدر ما آدم ، بھتر: كھ بھترین خالیق چھ كسانى ھستند؟ بعضى گفتند

دست قدرتش آفرید و روحش را در او دمید و بھ فرشتگان امر كرد كھ بھ عنوان احترام او را سجده كنند؟ او را 
 .معلم فرشتگان و خلیفھ خود در زمین قرار داد و از ھمھ خالیق خواست از او اطاعت كنند

ئیل امین است و ھر كدام مطلب خاصى گفتند، و در این باره سخن بھ درازا نھ بھترین مخلوقات ، جبر: بعضى گفتند
آنچھ شما گفتید ھیچ كدام درست نیست ! فرزندانم : بھ آنھا رو كرد و فرمود) علیھ السالم (كشید تا اینكھ حضرت آدم 

وردگار نگاه كردم ، وقتى كھ خداوند مرا آفرید و روحش را در كالبد من دمید، برخاستم و نشستم و بھ عرش پر
  كھ در نھایت عزت و زیبایى و شكوه و جالل بودند دیدم بھ گونھ اى كھ مرا غرق انوار و درخشش ))پنج نور((،

 .خود كرده بودند
اینھا بھترین مخلوقات من و بابھاى رحمت من و واسطھ : اینھا چھ كسانى ھستند؟ فرمود! پروردگارا: عرض كردم 

ند، اگر اینھا نبودند زمین و آسمان و بھشت و دوزخ و خورشید و ماه را نمى آفریدمھاى بین من و خلق من ھست  . 
بھ عرش بنگر: خدایا نام اینھا چیست ؟ فرمود: گفتم  ! 

علیھ (على ))(ایلیا((،))صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (محمد ))(فار قلیطا:((وقتى كھ نگاه كردم این نامھاى پاك را دیدم 
اى )) علیھ السالم (حسین ))(شبیر((و)) علیھ السالم (حسن ))(شبر((،))علیھا السالم (فاطمھ ))(طیطھ((،))السالم 

صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(مرا تھلیل و تسبیح كنید، خداى یكتا جز من نیست و محمد ! خالیق من   رسول من است ( 
.(348) 
 مقصود از نور على نور چیست ؟

درباره این آیھ) علیھ السالم (موسى بن قاسم از على یبن جعفر روایت كرده است كھ از حضرت موسى بن جعفر   
ح ، المصباح فى زجاجةكمشكاة فیھا مصبا  .(349) 

، حسین ))زجاجھ((و) علیھ السالم (حسن ))مصباح((و) علیھا السالم (فاطمھ ))مشكاة((مقصود از: پرسیدم ، فرمود
است ) علیھ السالم ( . 

(( شجره ((است كھ در بین زنان جھان مثل ستاره درخشان مى باشد،) علیھا السالم (فاطمھ ))كوكب درى
آن كھ نور ))روغن چراغ((نھ یھودى است و نھ نصرانى ،) نھ شرقى است و نھ غربى (ابراھیم است كھ ))مباركھ

در وجود حضرت ))نور على نور((و مقصود از: ھدعلم است كھ از آن ظاھر مى شود و بدان سخن مى گویدمى د
امامانى ھستند كھ یكى پس از دیگرى مى آیند، خداوند بھ نورش ھر كھ را بخواھد ھدایت مى ) علیھا السالم (فاطمھ 

 (350).كند، یعنى بھ والیت ما ھدایت مى كند
در بھشت) علیھا السالم (مقام فاطمھ   

مى فرماید) علیھا السالم (حضرت فاطمھ : مى فرماید) علیھ السالم (امام صادق  : 
بعد از وفات پدر بزرگوارم شبى در عالم رؤ یا دیدم كھ گویا پدر بھ سویم متوجھ شد از خود بى اختیار شدم فریاد 

یا ابتاه:((زدم  )) ، بعد از تو اخبار آسمان و وحى خداوند رحمان از خانھ ما قطع شد در این حال ))، یا رسول هللا
مرا بھ آسمان بلند كردند، در این وقت سر برداشتم دیدم صفھاى مالئكھ در جلوى روى من نمودار شد دو ملك 

قصرھاى بلند و نھرھاى جارى ، چنانكھ وصف آن نتوان كرد، در این حال حوریان بھشتى مرا استقبال كردند و بھ 
مرحبا بھ كسى كھ بھشت براى او خلق شده و  :قدوم من یكدیگر را بشارت مى دادند و تبسم مى نمودند و مى گفتند

را خدا براى پدرش خلق كرده ، از آنجا مالئكھ مرا داخل قصرى بردند كھ در آن غرفھ ھایى بود كھ ھیچ چشمى ما 
و چندان از الوان طعامھا در ... ندیده و وصف آن را فرشھاى سندس ، و استبرق و حریر و دیباج محال است 

دتر و از مشك خوشبوتر نمودار بود كھ ظرفھاى طال و نقره و مائده ھاى گوناگون و نھرھاى جارى از شیر سفی
 (351).وصف آنھا ممكن نبود

یھا السالمعل(زنان مورد شفاعت فاطمھ   ) 



صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(قال رسول هللا   ): 
فائیما امراة صلت فى الیوم و اللیلة خمس صلوات ، و صامت شھر رمضان ، و حجت بیت هللا الحرام و زكت مالھا، 
 و اطاعت زوجھا، و والت علیا بعدى دخلت الجنة بشفاعة ابنتى فاطمة و اءنھا لسیدة نساء الغالمین

در حدیثى فرمودند) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (كرم پیامبر ا : 
ھر زنى كھ نمازھاى پنج گانھ شبانھ را بخواند و ماه رمضان را روزه بگیرد و حج خانھ با حرمت خدا را بھ جا 

باشد با شفاعت ) علیھ السالم (فرمان برد و پس از من پیرو على   آورد و زكات مالش را بپردازد و از ھمسرش 
بھ بھشت در آید بھ راستى كھ او خاتون زنان جھانیان است دخترم )).(352) 

السالم علیھا(لباس بھشتى فاطمھ   ) 
نقل مى فرماید))خرائج((در بحار از : 

ما حق : و عرض كردند) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (آمدند خدمت پیامبر . روایت شده كھ یھود عروسى داشتند
را بھ این عروسى ما ) علیھا السالم (جوار و ھمسایگى با شما داریم ، از شما تقاضا مى كنیم كھ دخترت فاطمھ 

نكھ مزید عیش ما شود و بر این مطلب خیلى اصرار كردندبفرستید تا ای فاطمھ زوجھ على بن : حضرت فرمودند .
از . یھود از حضرت رسول در خواست كردند كھ شفاعت بفرماید نزد على . ابیطالب است و بھ فرمان اوست 

با ) علیھا السالم (مھ طرفى یھود تمام اسباب عیش را از حلى و خلل آراستھ بودند و گمان مى كردند اینكھ فاط
 .لباسھاى كھنھ و مندرس بھ عروسى مى آیند و مى خواستند با این كار آن را خفت بدھند
. ناگاه جبرئیل نازل شد و جامعھ ھاى بھشتى آورد، پس صدیقھ طاھره جامعھ لباس بھشتى را پوشید و زینت كرد

وھاى آن حضرتوقتى كھ وارد مجلس آنان شد تعجب كردند از لباسھا و زینت و ب  . 
داخل شد بھ خانھ یھود، زنان یھود بھ سجده افتادند و بھ سبب دیدن آن ) علیھا السالم (چون حضرت زھراء 

 (353).حضرت عده زیادى اسالم آوردند و مسلمان شدند
سزاوارترین زنان) علیھا السالم (فاطمھ   

من زنى بى ھمسر ھستم: رسید و عرض كرد) علیھ السالم (زنى خدمت امام صادق   . 
منظورت چیست ؟: امام فرمودند  

م ، و با این كار مى خواھم بھ مقام عالى معنوى برسمازدواج نمى كنم و از آن دورى مى نمای: عرض كرد  . 
فرمودند) علیھ السالم (امام صادق  : 

از این عقیده دست بردار، ھرگز ترك ازدواج موجب وصول بھ مقامات عالى معنوى نیست ، اگر انسان با ترك 
چرا كھ . كھ ترك ازدواج كندسزاوارتر از تو بود ) علیھا السالم (ازدواج بھ چنین مقامى مى رسید حضرت فاطمھ 

پیشى نگرفتھ است) علیھا السالم (ھیچ كس در وصول بھ كماالت معنوى از فاطمھ   .(354) 
حوریھ اى انسان نما) علیھا السالم (فاطمھ   

فاطمھ : از پدران بزرگوارش نقل مى فرمایند كھ ) علیھ السالم (امام باقر  ( بھ جھت طاھره نامیده ) علیھا السالم 
و نفاس ندید  شده است ، از جملھ اینكھ ھرگز خون حیض  .(355) 

خداوند تا زمانى كھ فرمانى كھ فاطمھ : فرمود) علیھ السالم (امام صادق  ( زنده بود، زنان را بر على ) علیھا السالم 
حرام كرد، زیرا او زن پاكیزه اى بود كھ حیض نمى دید) م علیھ السال( .(356) 

حضور داشتم ، ھنگامى كھ وضع حمل كرد، ) علیھا السالم (یكى از زایمانھاى فاطمھ در : اسماء بنت عمیس گفت 
یا رسول هللا فاطمھ زایمان كرد، ولى از او : عرض كردم ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (بھ پیامبر . خونى ندیدم 

یده شده استحوریھ است كھ بھ شكل انسان آفر) علیھا السالم (اسماء فاطمھ : خونى ندیدم ؟ فرمود  .(357) 
تمام حقیقت زن) علیھا السالم (فاطمھ   

مى فرمایند) علیھا السالم (رباره حضرت فاطمھ زھراء د) رحمة هللا علیھ (امام خمینى  : 
یك . جلوه كرده است ) علیھا السالم (تمام ابعادى كھ براى زن و براى یك انسان متصور است ، در فاطمھ زھراء 

زن معمولى نبوده است ، یك زن روحانى ، یك زن ملكوتى ، یك انسان بھ تمام معنا انسان ، تمام نسخھ انسانیت ، 
ام حقیقت زن ، تمام حقیقت انسانتم  . 

او موجودى ملكوتى است كھ در عالم بھ صورت انسان ظاھر شده است ، بلكھ موجودى . او زن معمولى نیست 
 (358). الھى و جبروتى كھ در صورت یك زن ظاھر شده است

حقیقت لیلة القدر) علیھا السالم (فاطمھ   
شرفیاب شد و در بین سؤ االت متعددى كھ بیان داشت ، ) علیھ السالم (مردى نصرانى بھ خدمت امام موسى كاظم 

خان را جویا شدتفسیر باطن آیات اول سوره د . 
حم و الكتب المبین انا انزلنھ فى الیلة مبركة انا كنا منذرین فیھا یفرق كل اءمر حكیم حم ،سوگند بھ این كتاب 



روشنگر كھ ما آن را در شبى پر بركت نازل كردیم ، ماھمواره انذار كننده بوده ایم در آن شب ھر امرى بر اساس 
 (359).حكمت الھى تدبیر و جدا مى گردد

مى ) علیھ السالم (لى ع))كتاب مبین((است و) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (محمد ))حم((امام: امام در پاسخ فرمود
مى باشد) علیھا السالم (فاطمھ ))اللیلة((باشد و اما .(360) 

علیھا السالم(مھ مصحف فاط  ) 
مطالبى است كھ پس از : در مورد مصحف پرسیدم ، فرمود) علیھ السالم (از امام محمد باقر : ابوبصیر مى گوید

 .در گذشت پدرش ، حضرت رسول بر ایشان نازل شد
یف آن را برایم توص: عرض كردم . چیزى از قرآن در آن نیست : آیا از قرآن چیزى در آن ھست ؟ فرمود: گفتم 

آن داراى دو جلد از جنس: فرمود! فرمایید . زبرجد قرمز است و بھ اندازه طول و عرض یك برگ مى باشد  
بھ وجود آمده است ))كن((از در سفید كھ با گفتن كلمھ: ورقھ و برگ آن از چیست ؟ فرمود: عرض كردم  عرض  .

ال بوده است و آنچھ كھ تا روز قیامت خواھد اخبار آنچھ تا بھ ح: چھ چیزى در آن نوشتھ شده است ؟ فرمود: كردم 
بود و اخبار ھر یك از آسمانھا و تعداد فرشتگان ھر یك از آنھا، نامھاى فرستادگان خدا از انبیاى مرسل و غیر 
 .مرسل و اقوامى كھ اینان بر آنھا مبعوث شده اند

از تا پایان آفرینش ، نامھاى ھر شھر و اسامى مخالفان و گروندگان بھ آنھا، اسامى تمام مؤ منان و كافران از آغ
تعداد جھنمیان و . اسامى ھمھ آفریدگان و مدت عمر آنھا، تعداد كسانى كھ وارد بھشت مى شوند... آمار كافران 

نامھاى ھر یك از آن دو گروه و نیز علم قرآن بھ ھمان گونھ كھ نازل شده و ھمچنین علم تورات و انجیل و زبور بھ 
ل و تعداد درختان و سنگریزه ھاى ھر شھر و دیار وجود داردھمان ترتیب نزو . 

خداوند این مصحف را توسط جبرائیل ، میكائیل و اسرافیل نزد آن حضرت : فرمود) علیھ السالم (حضرت باقر 
این نزول در ثلث دوم شب جمعھ در ھنگامى كھ حضرت در محراب خود بھ نماز ایستاده بود واقع شد. فرستاد . 
خداوند بھ تو سالم مى رساند و سپس مصحف را : پس از اتمام نماز از حضرت بھ او سالم كردند و گفتندفرشتگان 

سالم مخصوص خداوند و از سوى او و بھ سوى اوست و بر شما : در دامان آن حضرت گذاشتند، حضرت فرمود
ز نماز صبح تا سر ظھر آنگاه فرشتگان بھ آسمان رفتند، حضرت پس ا. اى فرشتگان خدا سالم و سالمتى باد

از آن   فدایتان شوم ، پس : عرض كردم : راوى مى گوید. مشغول خواندن و مطالعھ آن بود تا اینكھ بھ آخرش رسید
آن را بھ على : حضرت ، این مصحف بھ چھ كس منتقل شد؟ فرمود ( علیھ (داد و پس از شھادت على ) علیھ السالم 
بھ امام حسن ) السالم  ( و بعد نزد اھلش باقى مى ماند تا اینكھ بھ ) علیھ السالم (و بعد بھ امام حسین  )علیھ السالم 

عرض كردم. صاحب این امر واگذار كند  : 
آنچھ را كھ من بھ تو گفتم ، دو برگ اول آن بود و مطالب پس از ! اى ابا محمد: فرمود!! این علم بسیار زیاد است 

ز آن را ھم بازگو نكردمورقھ دوم را براى تو نگفتم و حتى یك حرف ا  .(361) 
 پوشش از نامحرم
 :عمران بن حصین مى گوید

عرض ! نمى آیى ) علیھا السالم (با من بھ دیدن فاطمھ : بھ من فرمود) هللا علیھ و آلھ و سلم صلى (روزى پیامبر 
در زدیم و . رفتیم ) علیھا السالم (با ھم بھ طرف منزل فاطمھ . مایل بھ دیدار او ھستم ! چرا یا رسول هللا : كردم 

صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (وسول خدا . داد اجازه ورود) علیھا السالم (پیامبر از فاطمھ رخصت خواست و فاطمھ 
فرمود)  جز پارچھ اى پشمین وسیلھ اى : گفت ) علیھا السالم (آیا با كسى كھ ھمراه من است داخل شوم ؟ فاطمھ  :

 . براى پوشش و ستر خود ندارم
فاطمھ . تا وارد شویم دستور پوشش دادند كھ چنین و چنان خود را بپوشان ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا 

عرض كرد) علیھا السالم ( با : چیزى كھ سرم را بپوشاند ندارم ، پیامبر پارچھ اى كھنھ بھ ھمراه داشت ، فرمود :
علیھا السالم(پس فاطمھ . این پارچھ سرت را بپوشان   (362). خود را پوشاند و ما وارد شدیم ( 

علیھا السالم(نور تبسم فاطمھ   ) 
فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا  : 

گرفتار عذابند، براى بھشتیان نورى مى   ان در آتش در آن ھنگام كھ بھشتیان در بھشت برخودار از نعمت و دوزخی
این نور چیست ؟ شاید پروردگار با عزت و اقتدار بر ما توجھ فرموده و بھ ما نظر : درخشد، از یكدیگر مى پرسند

) علیھا السالم (با فاطمھ ) علیھ السالم (نھ على : بھ آنان مى گوید) فرشتھ نگھبان بھشت (رضوان ! افكنده است ؟
فاطمھ لبخند زده است ، این نور از بین دندانھاى او درخشیده است(زاحى كرده و اوم  .(363 ) 

صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(پس از رسول هللا : صل نھم ف  ) 
در فراق پدر) علیھا السالم (نالھ ھاى حضرت زھراء   



مدت ھفت . بیابد) علیھا السالم (كسى از اھل زمین نمى تواند گریھ كننده اى گریان تر و ناالنتر از فاطمھ زھراء 
ستھ بود و ھر روز گریھ اش از روز قبل زیادتر روز از رحلت رسول گرامى مى گذشت كھ حضرت در منزل نش

روز ھشتم از خانھ بیرون آمد، زنھا ھم او را ھمراھى مى كردند، و چراغھا را خاموش كردند تا چھره . مى گردید
صدیقھ طاھره پدر را صدا مى زد و نالھ مى كرد و زنان ھم او را ھمراھى مى كردند. آنان مشخص نباشد . 

وا ابالقاسماه! وا محمداه ! و اصفیاه ! و ابتاه   ! 
آنگاه حركت كرد و نحوه حركت كردن و لباس پوشیدن آن حضرت درست مانند رسول خدا بود تا بھ قبر پدر 

وقتى كھ نگاھش بھ جاى اذان افتاد بى ھوش شد بعد از اینكھ بھ ھوش آمد چنین گفت. نزدیك شد  : 
 پاورقي
 
6 - 7، ص 7ج : معارف عوالم ال/ ، 8، ص 43ج : بحاراالنوار -328 . 
، ترجمھ بیت االحزان25ص : رنجھا و فریادھاى فاطمھ  -329  . 
ترجمھ بیت االحزان/  47ص : رنجھا و فریادھاى فاطمھ  -330  . 
99 - 98، ص 1ج : ناسخ التواریخ  -331 . 
210، ص 4ج : بھ نقل از تاریخ بغداد/  616ص : فاطمھ زھراء شادمانى دل پیامبر -332 . 
12ص : فاطمھ زھراء از والدت تا شھادت  -333  
23/ شورى  -334 . 
467، ص 2ج : ، بھ نقل از تفسیر كشاف 69ص : فاطمھ زھراء شادمانى دل پیامبر -335 . 
210، ص 4ج : محجة البیضاء -336  
محمد محمدى اشتھاردى -ترجمھ بیت االحزان / ، 35ص : رنجھا و فریادھاى فاطمھ  -337  
52ص : ت فاطمھ زھراءفضائل و كماال -338 . 
241ص : فاطمھ زھراء از والدت تا شھادت  -339 . 
شواھد التزیل: بھ نقل از/ ، 295ص : ریحانھ خانھ وحى  -340  . 
179فاطمھ زھراء از والیت تا شھادت ص  -341  
65/ زمر  -342  
22/ انبیاء  -343  
43، ص 43اراالنوار، ج ، بھ نقل از بح158 - 159ص : فاطمھ زھراء شادمانى دل پیامبر -344 . 
230، ص 3ج : مناقب  -345  
89، ص 2ج : بھ نقل از كشف الغمھ / ، 102ص : بانوى نمونھ اسالم  -346  
100ص : فضائل الزھراء -347  
43ص : فضایل و كرامات حضرت زھراء -348  
باشد) پرفروغ (مثل نور خداوند ھمانند چراغدانى است كھ در آن چراغى .((35/ نور  -349 .)) 
317ص : ابن مغازلى ، مناقب : بھ نقل از/  67ص : فاطمھ زھراء شادمانى دل پیامبر -350  
324ص : بھ نقل از فضائل الزھراء/ ، 332ص : فرھنگ فاطمیھ  -351  
268ص : فرھنگ فاطمیھ  -352 . 
5388، ص 14ج : بھ نقل از الخرایج و الجرایع / ، 30، ص 37ج : بحاراالنوار -353  
118، ص 14ل الشیعھ ، ج وسائ -354 . 
66، ص 11ج : عوالم العلوم / ، 19، ص 43ج : بحاراالنوار -355 . 
330، ص 3ج : مناقب آل ابى ابیطالب /  16، ص 43ج : بحاراالنوار -356 . 
112، ص 78ج : بحاراالنوار/  55 - 53ص : دالئل االمامھ  -357 . 
185، ص 6ج : صحیفھ نور -358 . 
4الى  1/ دخان  -359 . 
326، ص 2ج : اصول كافى /  158، ص 4ج : تفسیر برھان  -360 . 



28 - 27ص : بھ نقل از دالئل االمامة /  251ص : فاطمھ زھراء شادمانى دل پیامبر -361  
42، ص 2ج : ، بھ نقل از حلیة االولیاء246ص : در مكتب فاطمھ  -362 . 
7ص ): خوارزمى (المقتل بھ نقل از / ، 129ص : فاطمھ زھراء شادمانى دل پیامبر -363  

 

قوتم رفتھ و یكھ و تنھا باقى مانده و در كار خویش حیران و سرگردانم! پدرجان   . 
بعد از تو براى وحشتم انیسى نمى یابم و مانعى براى گریھ ام و یاورى براى ضعفم نمى یابم! پدرجان   . 

رفت آرى پدر بعد از تو نزول قرآن و مل ھبوط جبرئیل و میكائیل از بین  . 
بعد از تو روابط انسانھا دگرگون شد و درھا پشت سر من بستھ گردید! پدرجان  . 

بعد از تو از دنیا نفرت دارم و تا زمانى كھ نفسم بر آید بر تو گریھ خواھم نمود! پدر عزیز . 
شوق من نسبت بھ تو پایانى ندارد، و حزن من بعد از تو انجامى! پدرجان   . 

 :و چنین مى سرود
من پیوستھ بر تو تازه است و قلب من بھ خدا سوگند عاشق سرسخت است اندوه  . 

 (364). دلى كھ در عزا و مصیبت تو، صبور باشد یا تسلیت پذیرد ھمانا بسیار شكیبا و پر طاقت است
بھ قرآن) علیھا السالم (استدالل فاطمھ   

یكى از معجزات حضرت صالح ، شتر و بچھ آن شتر بود كھ در قرآن معجزه و چگونگى برخورد قوم صالح با آن 
د متعال عذاب خود را بر آن قوم نازل نمودخداون) علیھ السالم (آمده است كھ بخاطر كشتن ناقھ صالح  .(365) 

وارد مسجد شد و ) علیھا السالم (و با ستم بھ مسجد بردند حضرت زھراء  را مظلومانھ) علیھ السالم (آنگاه كھ على 
 :فرمود
(( قسم بھ آن خدایى كھ محمد را بھ حق بر انگیخت ، اگر از وى دست بر ندارید، گیسوان ! رھا كنید پسر عموى مرا

یقین بدانید كھ ناقھ . زدخود را پریشان كرده ، و پیراھن رسول خدا را بر سرافكنده و در برابر خدا فریاد خواھم 
 (366).((صالح در نزد خدا از من گرامى تر نبود، و بچھ آن ناقھ نیز از فرزندان من قدر و قیمتش زیادتر نبود

دفاع مى كند) علیھا السالم (ام سلمھ از فاطمھ   
كردند، ام سلمھ یكى از ) علیھا السالم (در جریان غصب فدك و جسارتھایى كھ عمر و ابوبكر بھ حضرت فاطمھ 

چنین مى گوید) علیھا السالم (زنان پیامبر در دفاع از حضرت فاطمھ  : 
در دامن پیغمبر پرورش . آیا با فاطمھ چنین رفتار مى كنى ؟ با اینكھ او حوریھ اى است در میان انسانھا !اى ابابكر

یافت ، و در حین والدت بین فرشتگان دست بھ دست مى شد، و در پرورشگاه پاكیزگان پرورش یافت ، و در 
علیھا السالم (فاطمھ ) علیھ و آلھ و سلم  صلى هللا(آیان چنان مى پندارى كھ رسول خدا . بھترین جا رشد و نمو كرد

خویشان و نزدیكانت : نگفتھ است ؟ با اینكھ خدا بھ پیغمبرش مى فرماید  را از ارث محروم نموده ، ولى بھ خودش ) 
یا احتمال مى دھید كھ رسول خدا ! را انذار كن  ( بھ او گفتھ باشد، ولى او مطالبھ ارث ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم 

؟ با اینكھ بھترین زنان عالم و مادر بھترین جوانان و ھمانند مریم دختر عمران مى باشد و پدرش خاتم پیغمبران كند
 . است

را از سرما و گرما نگھدارى مى ) علیھا السالم (فاطمھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا ! بھ خدا سوگند
مى نھاد  و دست چپش را بر روى بدنش ) علیھا السالم (ھ ھنگام خواب دست راست خودش را زیر سر فاطم. كرد . 

بھ زودى بر خدا . پیش چشم شماست ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (آھستھ تر باشید، ھنوز رسول خدا ! اى ابوبكر
سال  دفاع كرد، ولى تا یك) علیھا السالم (ام سلمھ از فاطمھ . وارد مى شوید و نتیجھ كردارتان را مشاھده مى كنید

 (367).از حقوق محروم شد
 شھادت ام ایمن در غصب فدك

در مورد بخشیدن فدك از طرف پیامبر بھ دخترش شاھدانى ) علیھا السالم (ھ بعد از اینكھ ابوبكر از حضرت فاطم
را بھ عنوان شاھد آوردند) علیھ السالم (ام ایمن و على ) علیھا السالم (حضرت فاطمھ . خواست  .. 

جبرئیل نیز نشستھ بود، ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (من در خانھ فاطمھ نشستھ بودم و رسول هللا : ام ایمن گفت 
كنم  یا محمد برخیز، خداوند بھ من دستور داده كھ حد و حدود فدك را براى تو مشخص : نازل شد و گفت   . 

) علیھا السالم (برخاست و با جبرئیل رفت و طولى نكشید كھ برگشت ، فاطمھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیامبر 
با جبرئیل رفتم حد و حدود فدك را برایم : فرمود) آلھ و سلم  صلى هللا علیھ و(بابا كجا رفتى ؟ پیامبر : عرض كرد
من مى ترسم بعد از تو در مضیقھ قرار بگریم آن را بھ من صدقھ ! پدر: گفت ) علیھا السالم (فاطمھ . مشخص نماید



 .بده ، پیامبر فرمود
آنگاه رسول خدا . فاطمھ ھم آن را تحویل گرفت . دخترم من آن را بھ تو بخشیدم  ( ) لى هللا علیھ و آلھ و سلم ص

شاھد باشید كھ آن را بھ فاطمھ بخشیدم! ام ایمن و اى على : فرمود  .(368) 
در مورد امالك) علیھا السالم (وصیت فاطمھ   

دارى ھفت بستان بودند كھ وقف بنى ھاشم و بنى مطلب فرموده و نظاره و ) علیھا السالم (حضرت صدیقھ طاھره 
ان نھادند تا زمانى كھ ایشان در قید حیات ھستند و بعد از ایش) علیھ السالم (سرپرستى بر آنھا را بھ عھده موال على 

بر عھده فرزندان خود بھ ترتیب سن آنھا گذاشتھ شد و آن حضرت براى این امر وقفنامھ اى نوشتند كھ مضمون آن 
 : چنین است
 بسم هللا الرحمن الرحیم

عواف ، ذالل ، برقھ ، مبیت یا ((این وصیتى است كھ فاطمھ دختر محمد نسبت بھ بستان ھاى ھفتگانھ خویش یعنى
مى نماید كھ پس از حسن بھ ) علیھ السالم (، بھ على بن ابیطالب ))، مشربھ و ام ابراھیممیشب ، حسنى ، صافیھ 

زبیر بن ((و))مقداد بن اسود((حسین و پس از حسین ، بزرگترین فرزند من ناظر بھ آنھا خواھد بود و خداى تعالى و
مرقوم داشت این وصیت حضرت را) علیھ السالم (را بر این وصیت شاھد مى گیرم و على ))عوام )). 

در مورد لوازم خانھ آمده است كھ براى دختر ) علیھا السالم (ھمچنین در نسخھ دیگرى از وصیت حضرت فاطمھ 
آن صندوق كوچكتر است و در اموال ، ھر :((جندب ، یعنى دختر ابوذر غفارى ، وصیت كرده است كھ چنین است 

است و فرش و جبھ و تخت و متكاه دو قطیفھ ، ھمھ از آن چھ ھست بھ او مى دھید و نیز دو كفش من كھ از پوست 
 (369).((او باشد
 بوى پیراھن پدر

نقل شده است كھ فرمود) علیھ السالم (حضرت على از  : 
علیھا السالم(روزى فاطمھ . من حضرت رسول را در پیراھن مباركش غسل دادم  آن پیراھن را بھ من : گفت  ( 

پیراھن را آورد ھمین كھ بوى پیراھن بھ مشام او رسید از ھوش رفت ، من كھ این حالت را از او ! نشان بده 
راھن را از او پنھان نمودممشاھده كردم ، پی  .(370) 

 دوست دارم صداى اذان بالل را بشنوم
بالل برده اى دل . ، صداى اذان بالل ھم خاموش شد)صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (یامبر با سكوت صوت قرآن پ

او مؤ ذن نبى مكرم اسالم بود. سوختھ بود كھ بھ بركت اسالم و محبت پیامبر، ارجمند و عزیز شده بود . 
و بگوئید كھ دوست دارم بھ ا: شخصى را نزد بالل فرستاد و فرمود) علیھا السالم (روزى دختر پیامبر اسالم فاطمھ 

  براى ھیچ كس جز دخترش ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (بعد از رسول خدا : بالل گفت  . صداى اذان تو را بشنوم
فاطمھ . بلند كرد))هللا اكبر((،))هللا اكبر((بالل بھ ماءذنھ رفت و صداى خاطره انگیز خویش را بھ . اذان نمى گویم

در افتادبھ یاد پ) علیھا السالم ( مردم پنداشتند . بلند شد و بیھوش بر زمین افتاد) علیھا السالم (صداى ضجھ زھراء  .
بالل دیگر اذان نگو، كھ فاطمھ طاقت شنیدن ندارد:((كھ او جان داده ، شتابان بھ سوى بالل دویدند و فریاد زدند )) ،

چرا بالل اذان را بھ پایان : ش آمد و فرمودپس از چند لحظھ اى بھ ھو) علیھا السالم (زھراء . بالل دم فرو بست 
بر تو بیمناك شدیم كھ ناگھان جان بھ جان آفرین تسلیم كنى: نبرد؟ عرض كردند  .(371) 

 یاد آورى ماجراى غدیر خم
 :محمود بن لبید مى گوید

را در كنار قبر حضرت حمزه در ) علیھا السالم (فاطمھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پس از رحلت پیامبر اكرم 
علیھ (آیا براى امامت على : احد، در حال عزادارى و گریھ مشاھده كردم ، فرصت را غنیمت شمرده سؤ ال كردم 

از سخنان رسول گرامى اسالم ، مى توانید دلیلى بیاورید؟ حضرت زھراء پاسخ داد) السالم  : 
آیا روز غدیر خم را فراموش كرده اید؟! شگفتا  
على : فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (شنیدم كھ پیامبر گرامى اسالم  ( را  بھترین كسى است كھ او) علیھ السالم 

حسن و (امام و خلیفھ بعد از من است و دو فرزندم ) علیھ السالم (على . جانشین خود در میان شما قرار مى دھم 
علیھ السالم(و نھ نفر از فرزندان حسین )) علیھ السالم (حسین  اگر از آنھا . پیشوایان و امامانى پاك و نیكند ( 

لفت ورزید، تا روز قیامت بالى تفرقھ و اختالف در میان شما اطاعت كنید شما را ھدایت خواھند نمود و اگر مخا
 .حاكم خواھد شد

سكوت و حق خود را نگرفت ؟) علیھ السالم (پس چرا امام على ! بانوى من : پرسیدم   
مثل امام ، مانند كعبھ است ، مردم باید در : فرموده است ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا : حضرت فرمود

آن طواف كنند، نھ آن كھ كعبھ دور مردم طواف نماید اطراف .(372) 



علیھا السالم(ھ خشم فاطمھ بلند شدن پایھ ھاى مسجد بھ واسط  ) 
بھ مسجد و تصمیم حضرت زھراء براى رفتن كنار قبر رسول ) علیھ السالم (سلمان در ضمن روایت بردن على 

من نزدیك آن حضرت بودم ، بھ خدا سوگند، دیدم : مى گوید! براى نفرین كردن ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (خدا 
از زمین كنده شده بھ طورى كھ كسى مى ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پایھ ھاى دیواره مسجد حضرت رسول 

 .توانست از زیر آنھا عبور كند
ھمانا خداوند تبارك و تعالى پدرت را بھ ! اى سرور من ! اى بانوان من : خودم را بھ آن حضرت رسانید گفتم 

یا بھ (حضرت برگشت . وند قرار مده عنوان رحمت فرستاد، از نفرین دست بدار و این مردم را دچار عذاب خدا
در این وقت دیدم كھ دیواره ھاى مسجد در جاى خود : سلمان مى گوید) برگشت ) علیھ السالم (قولى بھ دستور على 

 (373). مستقر گردید، بھ طورى كھ از زیر آنھا گرد و غبار حركت كرده بھ بینى ھاى ما فرو رفت
علیھا السالم(شھادت عایشھ علیھ فاطمھ   ) 

نقل شده است كھ فرمود) علیھ السالم (از امام صادق ))اختصاص شیخ مفید((در كتاب : 
رحلت فرمود و ابوبكر بھ جاى او نشست ، براى وكیل فاطمھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (مى كھ رسول خدا ھنگا

نزد ابوبكر آمد و ) علیھا السالم (حرت فاطمھ . در فدك ، پیامبر فرستاد و او را از فدك بیرون كرد) علیھا السالم (
و بھ جاى او نشستھ اى ، با اینكھ مى دانى رسول خدا  اى ابوبكر تو ادعا مى كنى كھ جانشین پدرم ھستى: فرمود

پس چرا وكیل مرا از فدك . فدك را بھ من بخشید و من براى این موضوع شھود دارم ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (
پیامبر از خود ارث نمى گذارد: بیرون كردى ؟ ابوبكر گفت  . 

نمى برم ، با اینكھ سلیمان از داود ارث برد، و یحیى از زكریا چرا من از پدرم ارث : فرمود) علیھا السالم (فاطمھ 
 برد؟

: شنیده اند كھ فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (عایشھ و عمر گواھى مى دھند كھ از رسول خدا : ابوبكر گفت 
فرمود) علیھا السالم (فاطمھ  .پیامبر از خود ارث نمى گذارد : 

لسالمھذا اول شھادة زور شھدا بھا فى ا  
 (374).((این نخستین گواھى باطل در اسالم است كھ آن دو نفر گواھى داده اند

خودش را معرفى مى كند) لیھا السالم ع(فاطمھ   
در ضمن خطبھ اى كھ ؛ مسجد ایراد فرمود، خود را این چنین معرفى مى كند) علیھا السالم (فاطمھ زھراء  : 

آنچھ اول مى گویم آخر ھم ھمان را مى گویم و آنچھ مى ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (منم فاطمھ دختر محمد ! بدانید
براى شما پیامبرى از خودتان آمد تا بر شما دلسوز . ، و آنچھ اقدام مى كنم زیاده روى نمى كنم گویم غلط نیم گویم 

اگر خواستید اصل و نسب او . بود، از ناراحتى شما ناراحت بود، نسبت بھ مؤ منان مھربان و رئوف و دلسوز بود
من است ، نھ پسر عم شما، چھ نیكو نسبتى را بجویید، بدانید كھ او پدر من است ، نھ پدر زنان شما و براى پسر عم 

صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (است انتساب بھ محمد  ). 
نداد) علیھا السالم (چرا ابوبكر فدك را بھ فاطمھ   

در مورد مالكیت فدك موضوعى است كھ حتى ) علیھا السالم (اقرار و اعتراف بھ درستى ادعاى فاطمھ زھراء 
صلى هللا علیھ و آلھ (نیز آن را صحیح دانستھ اند و اعراف بھ درستى سخنان پیامبر  دانشمندان منصفى از اھل سنت

كرده اند) و سلم  . 
(( مى نویسد))نھج البالغھ((در شرح))ابن ابى الحدید معتزلى : 

در ادعاى ) علیھا السالم (آیا فاطمھ : معلم مدرسھ غربیھ در بغداد پرسیدم ))على بن عیسى فارقى((من از استادم
آرى: الكیت فدك صادق بود؟ جواب دادم  

او . در ادعاى خود راستگو بود) علیھا السالم (سپس چرا خلیفھ اول فدك را بھ او نداد، در حالى كھ فاطمھ : گفتم 
 خنده اى بر لب آورده و سپس با كالم لطیف و زیبا و طنز گو در حالى كھ كم تر عادت بھ شوخى داشت چنین گفت
: 

بھ او مى داد، فردا بھ سراغش مى آمد و ) علیھا السالم (را بھ مجرد ادعاى فاطمھ ))فدك((زاگر ابوبكر آن رو
ادعاى خالفت براى ھمسرش مى كرد و وى را از مقامش كنار مى زد و از ھیچ گونھ عذرى و دفاعى از خود 

نیازى بھ دلیل و شاھد  پذیرفتھ بود كھ فاطمھ ھر چھ را ادعا كند راست مى گوید و))فدك((نداشت ، زیرا با دادن
 ندارند،

این یك حقیقت است ، گرچھ استادم آن را بھ عنوان مزاح مطرح كرد: اضافھ مى كند))ابن الحدید((سپس .(375) 
 انگیزه ھاى مطالبھ فدك



این بود كھ با مطالبھ فدك و پس گرفتن آن ، مى توانست ) علیھا السالم (نخستین انگیزه مطالبھ فدك از جانب فاطمھ 
بودند و ابوبكر را از دستش خارج نمود ))سقیفھ بنى ساعده((را كھ با توطئھ) علیھ السالم (خالفت امیرالمؤ منین 

 .جانشین وى كرده بودند بھ شوھرش باز گرداند و از حقوق آن حضرت دفاع كند
ھر كس موظف است حقوق از دست رفتھ اش را مطالبھ كند و . انگیزه دوم این است كھ حق گرفتنى است نھ دادنى 

انسان منافات ندارد، چھ سكوت در باز ستاند، اگر چھ نسبت بھ آن احساس بى نیازى كند این كار باز ھد و تقواى 
 . برابر ظلم ، كمك بھ ظلم است

این كھ انسان ھر چند بھ دنیا دلبستگى نداشتھ باشد، ولى براى حفظ آبرو و امرار معاش و ادامھ زندگى بھ : سوم 
ھ پیامبر كما اینك. عوامل مادى نیازمند است و از طرفى مى تواند از ثورتش براى كمك بھ دیگران استفاده نماید

در آغاز رسالت با ثروت خدیجھ توانست عالوه بر احیاى دین خدا، بھ یارى بینوایان ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (
 .و تھیدستان بشتابد

اگر پیروز شد بھ ھدف خود دست مى یابد و اگر . انسان بھ اقتضاى عقل باید بھ دفاع از حقش بپردازد: چھارم 
ظلوم واقع خواھد شد و با این مظلومیت ، غاصب و ستمگر را كھ مدعى درستى رسوا نتوانست بھ حق خود برسد م

 (376). خواھد كرد، و بھترین وسیلھ جلب قلوب مردم است
صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(خطبھ حضرت صدیقھ طاھره در مسجد پیامبر   ) 

چند نفر را نزد ابوبكر فرستاد و از عمال او شكایت كرد و ) علیھا السالم (از عایشھ نقل مى كنند كھ فاطمھ زھراء 
خیبر باقى مانده بھره ما مى باشد و دستور ده فدك را برگردانندكھ فدك میراث من است و آنچھ از خمس : پیغام داد . 

من از پدرت شنیدم كھ فرمود: گفت ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (ابوبكر بھ فرستادگان دختر پیامبر  : 
 نحن معاشر االنبیاء النورث ؛
 . ما جماعت پیغمبران ارث نمى گذاریم

چادر خواست و ) علیھا السالم (حضرت فاطمھ . كھ ابوبكر چنین مى گویدخبر آوردند ) علیھا السالم (براى فاطمھ 
وارد شدند، پرده اى حایل كشیدند، و حضرت ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (با زنان بنى ھاشم بھ مسجد رسول خدا 

صار بھ گریھ چنان آھى از دل پر درد در فراق پدر كشید كھ مھاجر و ان. پشت پرده نشست ) علیھا السالم (فاطمھ 
 .در آمدند
 .بعد از چند لحظھ كھ حضار آرام شدند، آنگاه روى سخن با ابوبكر كرده و این چنین خطبھ نمود
(( بیرون آمد و بھ اشباح بى رنگ صحراى   سپاس و ستایش پروردگارى را كھ دست بخشنده او از آستین آفرینش 

وشانیدعدم رنگ وجود بخشید و از نیستى و كتم عدم لباس ھستى پ . 
 ...سپاس او را كھ ما را این درس آموخت و شكر گذارى را وظیفھ ما گردانید

چھ كسى گفتھ است فاطمھ از میراث پدر محروم است ؟ آن كیست كھ حصار قانونى ارث را شكست و آیات قرآن 
ا سراید، كھ سخت ابوبكر با من داستانھا گوید و سخنھ: را بھ مقتضاى میل تغییر داده است ؟ اى مھاجر و انصار

من از گفتار این مرد غرق حیرتم. شگفت انگیز است  او چنین فكر مى كند كھ خود مى تواند میراث ابى قحافھ را  ! 
بھ او تلقین كرده اند كھ ! بر فاطمھ حرم است ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (در اختیار گیرد، اما میراث محمد 

نحن معاشراالنیاء ال :((ث نمى گذارند و از پدرم روایت آورده اند كھ پیغمبران براى بازماندگان خویش میرا
صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (، اما فراموش كرده اند كھ قرآن مجید اجازه نمى دھد كسى بیھوده از بان محمد ))نورث

تا بنگرید روایت . من اكنون قرآن مقدس را پیش چشم شما مى گشایم و آیات آن را بر شما مى خوانم . سخن گوید) 
 .((ابوبكر منطبق با قرآن است یا مخالف آن ؟

و ورث سلیمان داود:((تالوت نمودند 16آنگاه از سوره نمل آیھ  و از سوره مریم گفتار زكریا را كھ خبر  (377).((
یرثنى و یرث من آل یعقوب) 5(فھب لى من لدنك ولیا .... مى دھد  ...(378) سپس فرمود. را تالوت كرد : 

اى مھاجر و انصار شما چھ مى گوئید؟ شما چگونھ مى خواھید فاطمھ دختر محمد را كھ جگر گوشھ او و ))
؟بى بھره سازید) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پرورش یافتھ بھ آئین اوست از میراث محمد  )). 

من روز رستاخیز گریبان تو را خواھم گرفت و حق پایمال شده امروز :((در این موقع روى بھ ابوبكر كرد و فرمود
 .((را از تو باز ستانم

علیھا السالم(قالت فاطمة الزھراء   ): 
غ آالء اسداھا، و تمام الحمد ɏ على ما انعم ، و لھ الشكر على ما الھم ، و الثناء بما قدم من عموم نعم ابتداھا، و سبو

منن واالھا، جم عن االحصاء عددھا، و ناءى عن الجزاء امدھا، و تفاوت عن االدراك ابدھا، و ندبھم الستیزادتھا 
 .بالشكر التصالھا و استحمد الى الخالئق باجزالھا، و ثنى بالندب الى امثالھا

ص تاءویلھا، و ضمن القلوب موصولھا و انار فى و اشھد ان ال الھ اال هللا وحده ال شریك لھ ، كلمة جعل االخال



 .التفكر معقولھا
 . الممتنع من االبصار رؤ یتھ ، و من االلسن صفتھ و من االوھام كیفیتھ

ابتدع االشیاء ال من شى ء كان قبلھا، و انشاءھا بال احتذاء امثلة امتثلھا، ثم جعل الثواب على طاعتھ و وضع العقاب 
و اشھد ان ابى محمدا عبده و رسولھ ، اختاره و انتجبھ . اده عن نقمتھ و حیاشة لھم الى جنتھ على معصیتھ ذیادة لعب

 . قبل ان ارسلھ ، و سماه قبل اءن اجتباه ، و اصطفاه قبل اءن ابتعثھ
فعل ایھا الناس اعلموا انى فاطمة و ابى محمد اقول عودا و بدءا و ال اقول ما اقول غلطا، و ال افعل ما ا: ثم قالت 

 .شططا
فبلغ الرسالة صادعا . فان تعزوه و تعرفوه تجدوه ابى دون نسائكم اخاابن عمى دون رجالكم و لنعم المزى الیھ 

 . بالنذارة مائال عن مدرجة المشركین
و انى تؤ فكون ؟ و كتاب هللا بین اءظھر كم ، اموره ظاھرة و اءحكامھ زھراة و اءعالمھ باھرة و زواجره الئمة و 

ه واضحةاءوامر  ... 
حمد و ثنا بر خداوند، در برابر . ستایش خداوند را، بر نعمتھاى كھ بھ ما بخشید، و شكر او را بر آنچھ الھام فرمود

نعمتھایى كھ از پیش فرستاد و نعمتھائى كھ آفرید و نعمتھاى فراوانى كھ بھ انسانھا عطا فرمود، و تمام منتھا و 
ى كھ شمارش آن از توان اسنان فزونتر، و پاداش آن ناممكن و درك دامنھ و نعمتھای. نعمتھایى كھ پیاپى فرستاد

 . گستردگى آن از ادراك و ھوش بشر فراتر است
نا نعمتھا را فزونى . مردم را بھ شكر گزارى فرا خواند، تا نعمتھا را پیاپى فرستد و بھ حمد و سپاس دانمایى كرد

برابر نماید بخشد و با در خواست بندگان ، نعمتھا را چند . 
، خدایى نبوده و شریكى براى او نیست ، تفسیر این گواھى و شھادت تن اخالص ))هللا((گواھى مى دھم ، بھ جز

خداوندى كھ چشمھا او را . است و پایبند آن ، قلبھاى آگاه كھ در پیشگاه تفكر و اندیشھ ،، معناى آن را روشن فرمود
و ھم و خیال از درك ذات او فرو مانده اند. عاجزند نمى توانند بنگرند، و زبانھا از وصف او . 

آنگاه پاداش را بر اطاعت . اشیاى عالم را بدون اینكھ چیزى موجود باشد آفرید، و بدون مثال و نمونھ اى ایجاد كرد
 .و بندگى ، و عذاب را در مخالفت و سرپیچى قرار داد، تا بندگان را از عقوبت برھان و بھ سوى بھشتت سوق دھد

) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (و پدرم محمد ! ھستم ) علیھا السالم (بدانید كھ من فاطمھ ! اى مردم : سپس فرمود
آنچھ مى گویم ناروا نیست و آنچھ انجام دھم بر ظلم و ناروا تكیھ ندارد. آغاز و پایان سخن من بر حق است . است  . 

نھ پدر زنان شما، و . بشناسید، مى دانید، مى دانید كھ پدر من است  ))صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (محمد (اگر او را 
على (برادر پسر عموى من  ( چھ نیكو بزرگوارى است كھ این نسبت را بھ او . است نھ مردان شما)) علیھ السالم 

 . دارم
رتگاه سقوط مشركین راه خود را از پ. پیامبر را سالت خود را بھ گوش مردم رساند و آنان را از عذاب الھى ترساند

 .گردانید
روشن است و احكام آن درخشان ، و   چرا بیراھھ مى روید؟ در حالى كھ كتاب خدا در میان شماست ، مطالبش 

 . نشانھ ھاى ھدایت آن آشكار و نھى و ھشدارھاى آن روشن و او امرش واضع است
 داستان فدك

واقع شده و بین این قریھ تا مدینھ منوره دو یا سھ  فدك ، روستاى آباد و حاصل خیزى است كھ در سرزمین حجاز
كیلومتر نوشتھ اند 140بعضى مسافت آن را . روز فاصلھ است  . 

این روستا داراى چشمھ ھاى جوشان و درختان فراوان بوده و بعد از خیبر، باالترین تكیھ گاه اقتصادى یھودیان 
 . حجاز بھ حساب مى آمده است

ت كھ در سال ھفتم ھجرت ، بعد از فتح خیبر و قلعھ ھاى یھودى نشین ، وحشت و مشھور بین مورخان این اس
یھودیان . را جھت مذاكره با اھل فدك فرستاد))محیصة بن مسعود((رسول خدا. ترسى در دل اھل فدك بھ وجود آمد
صھ خدمت رسول و چند تن از رؤ ساى قبایل را، ھمراه ، محی))نون بن یوشع((پس از مذاكره با فرستاده پیامبر،

صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(خدا  فرستادند و قرار داد صلح را بر اساس واگذار نمودن نیمى از فدك بھ آن حضرت  ( 
امضاء كردند و بھ این ترتیب فدك بدون درگیرى و خونریزى فتح گردید و یھودیان اھل فدك تسلمى شدند و امان 

نازل فرمود گرفتند و خداوند آیات ذیل را بر رسول اكرم : 
؛...و ما افاء على رسولھ منھم فما اوجفتم علیھ من خیل و اال ركاب ولكن هللا   

چیزى است كھ شما براى بدست آوردن آنھا ) و بخشید(بھ رسولش باز گرداند ) یھود(و آنچھ را كھ خداوند از آنان 
را بر ھر كس بخواھد مسلط مى نماید و  زحمتى نكشیده اید، نھ اسبى تاخید و نھ شترى ، ولى خداوند پیامبران خود

آنچھ را كھ خداوند از اھل این آبادى ھا بھ رسولش باز گرداند، از آن خدا و . خداوند بر ھر چیزى تواناست 



 (379).رسولش و خویشاوندان او مى باشد
و آت ذالقربى ((گردید و پس از نول آیھ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (بھ این ترتیب فدك ملك خالص رسول خدا 

علیھ السالم (فدك را بھ دخترش فاطمھ زھراء بخشید و على ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا  (380)((حقھ
و ام ایمن را بر این ھدیھ گواه گرفت)   . 

ھزار دینار و بھ روایتى بالع بر ھفتاد ھزار دینار  24مى گوید، سالیانھ بھ ))ابن طاووس((چنان كھدر آمد فدك را 
گویا این تفاوت در آمد بھ اعتبار اختالف عواید سنواتى بوده است. مى شد  .(381) 

 فدك در طول تاریخ
مى توانست پشتوانھ اى اقتصادى باشد تا ) علیھ السالم (و خاندان اھل بیت ) علیھ السالم (بودن فدك در دست على 

از این رو خلفاى غاصب بعد از پیمبر . یت گام بردارندآنان با توان سیاسى و امكانات مالى بتوانند در گسترش وال
پس از تصرف كرسى خالفت سعى كردند فدك را كھ روستاى حاصل خیز و پر در ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (

در آورند و آنان را از حق مسلم خود و ) علیھ السالم (آمدى بود، با ھر حیلھ اى از دسترس زھراى اطھر و على 
روم نمایندارث پدر مح . 

 : مراحل غصب فدك و بر گرداندن آن در دوره ھاى مختلف بھ شرح زیر است
ابوبكر پس از نشستن بر كرسى خالفت ، این آبادى را تصرف و جزء اموال عمومى و ثورت ملى اعالم كرد  - 1

ندند و تالش ھاى را از فدك بیرون را) علیھا السالم (و ماءموران وى افراد منصوب شده از سوى فاطمھ زھراء 
جھت برگرداندن فدك بھ جایى نرسید) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (دختر رسول خدا  . 

، نھ )صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پس از قرار گرفتن بر مسند خالفت ، فدك را بھ ورثھ رسول خدا : خلیفھ دوم  - 2
... برویى شود و اعمال گذشتھ شان در مورد فدك وباز گرداند تا برایش كسب آ) علیھ السالم (اوالد فاطمھ و على 

 : بھ و در نامھ خود بھ عثمان بن حنیف نوشت
جریان فدك تا زمان عمر بن عبدالعزیز  .((مرا با فدك چھ كار؟ در حالى كھ فردا بدنمان بھ خاك سپرده خواھد شد))

برخورد مالیم و مناسب در پیش گرفتھ ) علیھ السالم (اما از آنچھ كھ او نسبت بھ اھل بیت . ھمچنان ادامھ دشت 
باز گردانم ) علیھا السالم (دستور داد تا فدك را بھ فرزندان فاطمھ ))عمرو بن حزم((بود، بھ فرماندار خود در مدینھ

 .و او چنین كرد
 .یزید بن عبدالمك از خلفاى بنى امیھ پس از چندى مجددا آن را غصب نمود - 5
، ابوالعباس سفاح ، خلیفھ معروف عباسى ، فدك را بھ عبدهللا بن حسن بن حسن بن پس از انقراض بنى امیھ  - 6

باز پس داد، چون وى را نماینده بنى فاطمھ مى دانستند) علیھ السالم (على  . 
پس از مدتى كوتاه ، او جعفر عباسى فدك را از بنى الحسن گرفت ، چون آنان قیامى را علیھ بنى عباس انجام  - 7
 .دادند
 .مھدى عباسى فرزند ابو جعفر عباسى بار دیگر آن را بھ بنى فاطمھ باز گرداند - 8
موسى بن الھادى ، خلیفھ دیگر عباسى باز فدك را غصب كرد و بعد از آن ھارون الرشید راه و رسم او را در  - 9
 .این امر ادامھ داد
ه ق فدك را با 210خالفت در سال  ماءمون فرزند ھارون براى چندمین بار، پس از استقرار بر كرسى - 10

پس داد) علیھا السالم (احترامى خاص بھ بنى فاطمھ  . 
 .متوكل عباسى فدك را در خالفت خود بار دیگر غصب كرد - 11
) علیھ السالم (ق مجددا بھ فرزندان امام حسن و امام حسین  -  248منتصر عباسى دستور داد آن را در سال  - 12

رتیب فدك ھر روز در دست گروھى قرار گرفت و ابزارى جھت اعمال سیاست ھاى حكام بنى باز گردانند و بدین ت
ھر گاه مى خواستند دست بر روى آن مى گذاشتند و یا رھایش مى كردند كھ سرانجام ویران . امیھ و بنى عباس شد

 (382).شد و درختانش خشك گردید
را رد كرد) علیھا السالم (ابوبكر شاھدان فاطمھ   

لبد، و آن گواھھ و شاھد برگفتارش مى ط) علیھا السالم (پس از جریان مصادره فدك سرانجام ابوبكر از فاطمھ 
را بھ عنوان شاھد معرفى مى ) علیھ السالم (و بھ روایتى حسین ) علیھ السالم (و امیرالؤ منین ))ام ایمن((حضرت

 .كند
تو را بھ خدا سوگند مى دھم كھ آیا پیامبر نفرمود ! اى ابوبكر: نخست ام ایمن نزد ابوبكر حاضر مى شود و مى گوید

من گواھى مى دھم كھ خداوند : آنگاه ام ایمن گفت . شنیدم : ؟ ابوبكر گفت ام ایمن از اھل بھشت خواھد بو: كھ 
وحى فرستاد كھ حق ذى القربى را بده ، و پیامبر بھ دنبال این ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (متعال بھ رسول خدا 

داد) علیھا السالم (وحى ، فدك را بھ فاطمھ  . 



ولى ابوبكر شھادت ھیچ كدام را نپذیرفت و . بھ ھمین نحو شھادت داد نزد ابوبكر آمد و) علیھ السالم (سپس على 
را ھم ، چون وى شوھر ) علیھ السالم (چون ام ایمن زن است ، شھادت زن صحیح نیست و گواھى على : گفت 

نپذیرفت. است و بھ نفع خود گواھى مى دھد و حق را بھ سوى خود مى كشد) علیھا السالم (فاطمھ   ! 
و گواه آوردن على ) علیھا السالم (اند كھ بعد از سخنان فاطمھ برخى نوشتھ  ( وام یمن ، ابوبكر حاضر ) علیھ السالم 

)شد فدك را بھ فاطمھ  برگرداند و نامھ اى ھم در این باره نوشت و بھ آن حضرت داد، ولى عمر ) علیھا السالم 
این چھ نامھ اى است ؟ ابوبكر گفت: اطالع یافت و گفت  دعاى مالكیت فدك را كرد و شاھدان بر صدق فاطمھ ا : 

 . گفتار او گواھى و شھادت دادند و من این نامھ را نوشتم
دختر رسول خداگریان شد و بیرون رفت... گرفتھ و پاره كرد) علیھا السالم (عمر، نامھ را از دست فاطمھ   . 

اعجمى است و درست حرف نمى زند و  و اما ام ایمن زنى: گفت ) علیھا السالم (در مورد شاھدان حضرت فاطمھ 
مى   ھم آتش را بھ طرف نان خود مى كشاند، یعنى بھ بھانھ ھمسرش ، بھ نفع خویش تالش ) علیھ السالم (على 

 (383).كند
در برابر ھجوم كنندگان بھ خانھ خود) علیھا السالم (سخنان فاطمھ   

آمد و از آن حضرت خواست كھ از ) علیھ السالم (وقتى كھ عمر ھمراه جماعت بسیارى بھ در خانھ حضرت على 
امتناع ورزید، بارى عمر پیام فرستاد كھ ممكن ) علیھ السالم (لى خانھ براى بیعت با ابوبكر بیرون بیاید، حضرت ع

نیست من از خانھ بیرون بیایم ، زیرا من مشغول جمع آورى و تنظیم قرآن ھستم كھ شما آن را بھ پشت سر خود 
ون نیایم و افكنده اید، و دلبستگى بھ دنیا شما را بھ خود سرگرم ساخت ، و من سوگند یاد كرده ام كھ از خانھ ام بیر

صلى هللا (دختر رسول خدا ) علیھا السالم (در این ھنگام فاطمھ . عبا بر دوش نیفكنم تا قرآن را جمع و تنظیم كنم 
از خانھ بیرون آمد و كنار در خانھ در برابر جمعیت ایستاد و فرمود) علیھ و آلھ و سلم  : 

(( صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (شند، جنازه رسول خدا با) بد برخورد(من قومى را نمى شناسم كھ مثل شما بد محضر 
مساءلھ رھبرى را نزد خودتان بدون مشورت با ما . (امر خود را بین خود بریدید(را در دست ما رھا كردید، ) 

آگاھى ندارید، و ))روز غدیر((پس با ما مشورت نكردید، حق ما را نادیده گرفتید، گویا اصال بھ جریان) پایان دادید
را از ) علیھ السالم (در آن روز، دوستى و والیت على ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (د بھ خدا، رسول خدا سوگن

مردم عھد گرفت ، تا میان شما را از دستیابى بھ مقام رھبرى قطع كند، ولى شما رشتھ ھاى پیوند خود با پیامبرتان 
 .را بریدید

رةو هللا حسیب بیننا و بینكم فى الدنیا و االخ  
 (384).خداوند در دنیا و آخرت ، بین ما و شما حكم و داورى كند

علیھ السالم(كاظم محدوده فدك از نظر امام   ) 
فدك را بگیر تا آن را بھ تو باز گردانم! یا اباالحسن : گفت ) علیھ السالم (ھارون بھ امام كاظم   . 

از آن سرپیچى مى كرد، تا اینكھ ھارون بر این مطلب پا فشارى كرد، امام فرمود) علیھ السالم (امام كاظم  : 
 . من فدك را با حدود آن تحویل مى گیرم

اگر حدود آن را معین كنم ، آن را بر نمى كردانى: حدود آن كدام است ؟ امام فرمود: گفت ھارون   . 
چھره ھارون تغییر . حد اول ، عدن است : فرمود) علیھ السالم (امام . بھ حق جدت كھ بر مى گردانم : ھارون گفت 

 ! كرد و گفت عجب
سمرقند رنگ رخسارھارون تیره تر شد: حد دوم  . 

عجب: آفریقا چھره ھارون سیاه شد و گفت : حد سوم   ! 
ھارون گفت. ساحل دریا در امتداد خزر و ارمنستان : حد چھارم   : 

امام كاظم ! بنابر این چیزى براى ما باقى نماند، پس بفرما در جاى من بنشین  ( بھ تو گفتم كھ : فرمود) علیھ السالم 
 (385). اگر حدود فدك را تعیین كنم ، آن را بر نمى گردانى

در مورد فدك) علیھا السالم (سخنان فاطمھ   
شھ دختر طلحھ فرموددر پاسخ عای) علیھا السالم (حضرت فاطمھ  : 

تو از من درباره جنایتى پرسش مى كنى كھ دل مرغان ھوا از شنیدن آن كباب است و قدمھاى انسان را سست مى 
بھ آسمان رفتھ داستان مصیبت بارش در زمین بھ جاى مانده است  كند و بھ لرزه در مى آورد، گرد و غبارش   . 

رقابت ) علیھ السالم (خواستند تا با ابوالحسن على ))عدى((حقھ باز قبیلھ و))تیم((فرزند فرومایھ ابى قحافھ از قبیلھ
كنند و چون نتوانستند كارى از پیش ببرند، بغض گلویشان را فشرده ، كینھ و دشمنى او را در سینھ ھایشان پنھان 

جھان فرو بست ، كرده و ظاھر آن را در خون فرود بردند، ھمین كھ چراغ دیانت خاموش و پیامبر امین دیده از 
كینھ ھایشان بھ جوش ، و خشمشان بھ خروش آمد، شیطان حاكم بر افكار و گفتارشان گشتھ ، بى درنگ دست روى 



و عطیھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (ھمان سرزمین كھ ملك خاص رسول خدا . فدك گذاشتھ آن را غصب كردند
صوص خود را بھ خاطر كودكان گرسنھ ام كھ نوادگان آن حضرت ملك مخ. پروردگار بھ برگزیده با وفایش بود

خداوند از این بخشش آگاه ، وامین وحى او بر این واگذارى گواه بود. پاك او بودند بھ من بخشید . 
حال كھ معونھ وارث مخصوصم را از من گرفتھ و سایبانم را از سرم ربوده اند و نیز از مختصر روزى و قوتى 

ھ و حقم را خورده اند، در روز قیامت شكایتشان را بھ خدا كرده ، خورنده اش شعلھ ھاى كھ داشتم ، مرا باز داشت
 (386).جھنم را بھ ھمراه آب داغ و گداختھ خواھد دید
 طلب یارى از مردم

و سقیفھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پس از رحلت پیامبر ) علیھا السالم (در روایت آمده است كھ حضرت فاطمھ 
)بنى ساعده شبھا بھ ھمراه على  ھاجر و بھ در خانھ م) علیھ السالم (و فرزندانش حسن و حسین ) علیھ السالم 

اى دختر : آنھا در جواب مى گفتند. دعوت مى كرد) علیھ السالم (انصار مى رفت و آنھا را بھ نصرت و یارى على 
اگر قبل از این پسر عمت ما را بھ بیعت خود . ما با ابوبكر بیعت كرده ایم و دیگر كار گذاشتھ است ! رسول خدا

 . دعوت مى كرد البتھ با او بیعت مى كردیم
صلى هللا علیھ و آلھ و (چگونھ مى توانستم پیكر مطھر رسول خدا : در جواب آنھا مى فرمود) لیھ السالم ع(على 
را بى غسل و كفن بر جاى بگذارم و براى بیعت بھ نزد شما بیایم ؟ چگونھ مى توانستم در امر خالفت با ) سلم 

بوده ؟ مگر كسى را باور مى شد كھ مدعیان مردم مبارزه كنم در حالى كھ ھنوز پیكر مطھر پیامبر بر روى زمین 
)خالفت این گونھ حق وصى پیامبر  را غصب كنند؟) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم   

ابوالحسن كارى غیر از آنچھ كھ سزاوار و مناسب او : در جواب آنھا مى فرمود) علیھا السالم (حضرت زھراء 
با خداست و خداوند از آنان باز خواست خواھد كردبود، انجام نداد و آنان نیز كارى كردند كھ حسابشان  .(387) 

علیھ السالم(ومیت على بر مظل) علیھا السالم (گریھ فاطمھ   ) 
 :از جعفر بن محمد، از پدران بزرگوارش روایت شده كھ فرمود

گرفت  رسید، گریھ اش ) علیھا السالم (ھنگامى كھ موقع رحلت حضرت فاطمھ  از ) علیھ السالم (امیرالمؤ منین  . 
اى بانوى من: آن حضرت پرسید دھایى است كھ پس از گریھ من بھ خاطر پیشام: چرا گریھ مى كنى ؟ فرمود ! 

 .وفات من خواھى دید
آنگاه حضرت . بھ خدا سوگند این مطالب در راه خدا برایم كوچك است ! گریھ نكن : فرمود) علیھ السالم (على 

علیھ السالم(على . بھ او وصیت كرد كھ ابوبكر و عمر را در تشییع جنازه اش خبر نكند) علیھا السالم (زھراء   ) 
ھمسرش عمل نمودنیز بھ وصیت ھاى  .(388) 

در مورد فدك) علیھ السالم (استدالل على   
د نزد ابوبكر رفت در حالى كھ عده اى از مھاجران و انصار اطراف او را گرفتھ بودند بھ مسج) علیھ السالم (على 

صلى هللا علیھ و (را از تصرف در میراثش از رسول خدا ) علیھا السالم (چرا فاطمھ : بھ او خطاب كرده و فرمود
فدك فى ء : ؟ ابوبكر پاسخ دادمنع كردى ، با اینكھ در زمان حیات پیامبر آنجا را در تصرف خود داشت ) آلھ و سلم 

و غنیمت مسلمانان است ، اگر فاطمھ بر این مطلب گواه و شھودى بیاورد بھ او مى دھم وگر نھ حقى در آن نخواھد 
 . داشت

تو در بین ما بر خالف حكم خداوند درباره دیگر مسلمانان حكم مى كنى ؟ : فرمود) علیھ السالم (امیرالمؤ منین 
اگر چیزى در دست مسلمانان باشد و من مدعى آن شوم ، تو از چھ كسى مطالبھ شھود و : ودنھ حضرت فرم: گفت 

پس چرا از فاطمھ : فرمود. بینھ مى كنى ؟ گفت از تو شاھد خواھم خواست  ( مطالبھ شھود مى كنى با ) علیھا السالم 
و پس از رحلت آن ) آلھ و سلم صلى هللا علیھ و (اینكھ ھم اكنون فدك در دست اوست و در زمان حیات رسول خدا 

 حضرت ، آنجا را تملك كرده است و از مسلمانانى كھ مدعى آن شده اند بینھ و شاھد مى خواستى ؟
ما نمى توانیم در مقابل تو استدالل كنیم! دست از این سخنان بردار! اى على : ابوبكر ساكت شد و عمر گفت   

.(389) 
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دفاع كرد) علیھا السالم (عثمان از ارث فاطمھ   
عایشھ و حفصھ سالى دو ھزار دینار و بقیھ زوجات . بیت المال دریافت مى داشتندزنان پیغمبر مقررى سالیانھ از 

ساالنھ ده ھزار دینار بھ عنوانھ مقدرى مى گرفتند) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا  . 
! اى عثمان : عایشھ گفت  .در زمان حكومت عثمان ، حفصھ و عایشھ جھت مطالبھ مقررى خود نزد عثمان آمدند

ابوبكر و عمر بھ میل خود بھ تو : عثمان گفت . نچھ پدر و عمربن خطاب بھ من عطا مى كردند تو نیز بھ من بده آ
عایشھ . چیزى مى دادند، ولى من در كتاب و سنت چیزى نیافتم كھ بھ تو عطایى بدھم ، من چنین كارى نمى كنم 

بھ من رسیده ، بھ من بده) سلم  صلى هللا علیھ و آلھ و(پس میراث مرا كھ از رسول خدا : گفت   . 
نزد پدرت آمد و مطالبھ میراث خود كھ از پیامبر ) علیھا السالم (مگر فراموش كرده اى كھ فاطمھ : عثمان گفت 

صلى هللا علیھ و آلھ و سلم( گواھى دادید كھ پیامبر چیزى را بھ ارث ))مالك بن اوس((باقى مانده بود كرد، تو و ( 
را باطل كردى و اینك آمده اى آن ارث را مطالبھ مى كنى ؟ من ) علیھا السالم (ارث فاطمھ نمى گذارد، تو حق 

 . ھرگز چیزى بھ تو نمى دھم
فاطمھ : عثمان در این موقع تكیھ داده بود، وقتى سخنان عایشھ را شنید برخاست و نشست و گفت : بھ گفتھ طبرسى 

اینك چھ خوش) علیھا السالم ( عایشھ(امروز من پسر عمویى ھستم پشتیبان او، آیا تو نبودى خواھد دانست كھ     ) 
كھ ھمراه یك اعرابى كھ با بول خود وضو گرفت ، نزد پدرت شھادت دادید كھ كسى از پیامبر ارث نمى برد و 
 (390)فاطمھ را از ارث محروم كردى ؟

علیھا السالم(دیدار ام سلمھ با فاطمھ   ) 
 : مرحوم ابن شھر آشوب در مناقب از ام سلمھ نقل مى كند كھ

آمدم و حال آن حضرت را ) علیھا السالم (مھ بھ دین فاط) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پس از وفات رسول خدا 
 :پرسیدم ، فاطمھ ، در جواب فرمود



صبح كردم در حالى كھ میان غم و اندوه بسیار ھستم ، فقدان پیغمبر و ظلمى كھ نسبت بھ وصى او انجام شده ، بھ ))
تاءویلى كھ پیغمبر از  مقام امامت و رھبریش را بر خالف تنزیل كتاب خدا و. خدا سوگند پرده حرمتش را دریدند

و . آن فرمود از دستش ربوده و از او گرفتند، و انگیزه اى نداشتند جز كینھ ھایى كھ از جنگ بدر از او داشتند
انتقامھایى كھ بدین وسیلھ از جنگ احد مى خواستند بگیرند، و آن كینھ و انتقامھا را در دلھاى نقاق جویانھ خویش 
 (391)((...پنھان كرده بودند

در جمع زنان مدینھ) علیھا السالم (سخنان فاطمھ   
پرسیدند حضرت فرمود  بھ دیدنش آمدند و از احوالش  گروھى از زنان مدینھ در ایام بیمارى حضرت : 

بھ خدا سوگند روزى دارم كھ از دنیاى شما بیزار و از مردان شما خشمناكم ، پیش از آنكھ چشم امیدى بھ یارى و ))
ن كمك آنھا داشتھ باشم آنان را از پیش نظر خود بھ كنارى افكندم و پس از آنكھ در معرض آزمایششان در آوردم آنا

را دشمن خود دانستم و چھ زشت است در میدان مبارزه شمشیر شكستھ و نیز سست و راءى و تدبیر پراكنده و 
 ! مضطرب

بھ راستى بھ دست خود چھ كردار زشتى را براى فرداى خویش فراھم كرده كھ مرود خشم خداى تعالى قرار گرفتھ 
 .و در عذاب الھى مخلد ھستند

رى و چھ این منصب الھى را از فراز پایاھاى محكم و ستونھاى غیر قابل تزلزل بھ چھ منظو! و اى بر اینان 
 رسالت و نبوت و مھبط وحى امین ، و خبیر و ماھر در امر دنیا و دین بر كندند؟

آخر اینان از ابوالحسن چھ عقده اى در دل . بھ راستى كھ این كارشان ھمانا خسران و زیانى است آشكار
 (392)...!داشتند؟

یكى از بكائین) علیھا السالم (فاطمھ   
ریھ كنندگانیعنى بسیار گ))(بكائون((ابن بابویھ روایت كرده است كھ  ) 

علیھ (و على بن الحسین ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (آدم ، یعقوب ، یوسف ، فاطمھ بنت محمد . پنج نفر بودند
 .( السالم

اما . اما حضرت آدم ، پس از در مفارقت بھشت آن قدر گریست كھ بھ روى او اثر گریھ مانند دو نھر مانده بود
اما یوسف ، او ھم در فراق یعقوب آن قدر گریست تا . گریست كھ نابینا شدیعقوب پس بر مفارقت یوسف آن قدر 

 . آنكھ اطرافیان او در زندان بھ او گفتند كھ یا شب گریھ كن یا روز، تا ما در وقتى آرام بگیریم
صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پس از وفات رسول خدا ) علیھا السالم (اما فاطمھ  ل مدینھ آنقدر گریھ مى كرد كھ اھ (

آمدند و از گریھ فاطمھ شكایت كردند، پس آن حضرت روزھا بھ مقبره شھدایى احد مى ) علیھ السالم (بھ نزد على 
 . رفت و در آنجا عزادارى مى كرد و شب بھ خانھ بر مى گشت

ت ، كھ بر مصیبت پدرش بیست سال یا بھ روایتى چھل سال گریست و ھر وق)علیھ السالم (اما على بن الحسن 
طعامى نزد حضرت مى گذاشتند گریھ مى كرد ھر وقت نگاھش بھ آن مى افتاد گریھ مى كرد تا اینكھ بھ ایشان 
مى ترسیم كھ خود را از گریھ ھالك كنید؟ فرمود! كردند یا بن رسول هللا   عرض شكایت مى كنم مصیبت و اندوه  :

علیھا (مانا بھ یاد نمى آوردم شھادت فرزندان فاطمھ ھ. خود را بھ سوى خدا و مى دانم از خدا آنچھ شما نمى دانید
را مگر آنكھ گریھ در گلوى من مى گیرد) السالم  .(393) 

ادعیھ و اذكار: فصل دھم   
 عشق فراوان فاطمھ بھ جمال زیباى پروردگار

پرسید) علیھا السالم (از فاطمھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (روزى پیامبر اكرم  : 
چھ در خواست و حاجتى دارد؟ ھم اكنون فرشتھ وحى در كنار من است و از طرف خداوند پیام آورده ! فاطمھ جان 

 .است تا ھر چھ بخواھى تحقق پذیرد
پاسخ داد) علیھا السالم (فاطمھ  : 

 شغلنى عن مسئلتھ لذة خدمتھ ، ال حاجة لى غیر النظر الى وجھھ الكریم ؛
حاجتى جز این ندارم كھ پیوستھ نظاره . لذتى كھ خدمت حضرت حق مى برم ، مرا از ھر خواھشى باز داشتھ است 

باشم گر جمال زیبا و واالى خداوند  .(394) 
علیھ السالم(تسبیح حضرت فاطمھ زھراء و فضایل آن   ) 

 : طبق روایات وارده
ر آن است كھ تسبیح حضرت زھراء در دو جا، یكى پس از نماز و دیگرى بھ ھنگام خوابیدن مستحب استمشھو  . 

فرمودند) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول اكرم  : 
 33: تعقیباتى ھست كھ ھر كس آنھا را بعد از تمامى نمازھاى واجب بگوید ناكام و ناامید نشود، آن عبارت است از



هللا اكبر((مرتبھ 34((و))الحمدɏ((مرتبھ 33))((سبحان هللا((مرتبھ )). 
علیھا (تسبیح فاطمھ : نقل مى كند كھ آن حضرت فرمود) علیھ السالم (از حضرت صادق ))وسائل اشیعھ((صاحب

و سى و سھ ))سبحان هللا((و سى و سھ مرتبھ))هللا اكبر((و آن سى و چھار مرتبھ! را بگو) السالم 
صلى هللا علیھ و آلھ و (بھ خدا سوگند كھ اگر چیزى برتر از آن وجود داشت پیامبر اكرم . ت اس))الحمدɏ((مرتبھ

مى داد  آن را بھ دخترش آموزش ) سلم  . 
نقل كرده اند كھ فرمود) علیھ السالم (در جاى دیگر از امام صادق  : 

صلى هللا (ود داشت پیامبر اكرم خداوند بھ ھیچ تحمیدى برتر از آن عبادت نشده است و اگر برتر از آن چیزى وج
آن را بھ دخترش مى بخشید) علیھ و آلھ و سلم  علیھ (پس از ھر نمازى در ھر روز نزد امام صادق گفت آن  (395)

محبوبتر از ھزار ركعت نماز در ھر روز است و ھر بنده اى كھ مالزم و متعھد نسبت بھ آن باشد، ھیچ ) السالم 
گاه شقى و بدبخت نخواھد شد، بنابر این ھمان گون كھ كودكان را بھ اصل خواندن نماز امر كرده ، مى باید بھ 

تعقیبات نیز امر نمود، زیرا ھر چند این ذكر در زبان صد تاست ولى در میزان الھى ھزار تا بھ شمار خواندن این 
مى آید، شیطان را دور مى سازد و خشنودى پروردگار را جلب مى نماید، سنگینى ھایى را كھ در گوشھا وجود 

كھ پایش را از جاى نماز بر دارد و تكان دارد بر طرف مى كند و آن را ھیچ بنده اى نمى گوید مگر اینكھ قبل از این
 .بخورد، خداوند او را مى بخشد و بھشت را بر او واجب مى گرداند

باگفتن این . تكمیل كند و سپس استغفار نماید))الالھ اال هللا((مخصوصا پس از نماز صبح و ھنگامى كھ آن را باگفتن
و ))الذاكرین هللا كثیرا.((ھ بسیار ذكر خدا مى گویندتسبیحات است كھ بنده خدا در جملھ كسانى محشور مى شود ك

فاذكرونى : شایستھ آن مى شد كھ خداوند از او یاد كند ھمان گونھ كھ خداوند وعده كرده و فرموده است 
 (396)((اذكركم

ھر گاه حورالعین یكى از فرشتگان را ببیند كھ براى كار بھ سوى زمین مى آورد، با تسبیحى : روایت شده است كھ 
درست شده است راه او را پیدا مى كنند) علیھ السالم (كھ از خاك قبر امام حسین  . 

نیز روایت شده است كھ فرمود) علیھ السالم (رت كاظم از حض : 
مسواك ، شانھ ، سجاده ، تسبیح سى وچھار دانھ و انگشتر عقیق: مؤ من از پنج خصلت خالى نیست   .(397) 

در شب) علیھا السالم (فضیلت تسبیح حضرت زھراء   
 : در روایت آمده كھ

وقتى كھ بھ رختخواب مى روید، یك فرشتھ بزرگار و یك شیطان ناپاك و :((فرمود) علیھ السالم (امام صادق 
روز خویش را با عمل خیر ختم كن و شب خود را : ند، فرشتھ مى گویدسركش و شرورى با شتاب بھ سویتان مى آی

روز خود را با گناه ختم كن و شب خود را با گناه آغاز كن:((با عمل خوب آغاز نما، اما شیطان مى گوید )). 
بھ پایان اگر شخصى از فرشتھ بزرگوار اطاعت كند و روز خود را با یاد خدا :((در ادامھ افزود) علیھ السالم (امام 

برد و وقتى وارد جایى كھ مى خواھد بخوابد شد، شب خود را با یاد خدا آغاز نماید و سى و چھار بار تكبیر، و سى 
فرشتھ ، شیطان را از او دور مى كند، و شیطان دور مى  .وسھ مرتبھ تسبیح ، و سى و سھ بار حمد خدا را بگوید

از او نگھدارى مى كندشود، و تا ھنگام بیدار شدن از خواب آن فرشتھ  . 
وقتى بیدار شد، شیطان با شتاب بھ پیش آمده و مشابھ سخنى را كھ پیش از خواب بھ وى گفتھ بود مى گوید، و 
فرشتھ نیز مانند ھمان سخنى كھ پیش از خوابیدن بھ وى گفتھ بود مى گوید، اگر بنده بھ ھمان صورتى كھ نخست 

ند، فرشتھ شیطان را از او دور مى كند و خداوند در برابر این عمل ، خدا را یاد كرد، خداوند عزوجل را یاد ك
 .عبادت یك شب را براى او مى نویسد
 :ور در جاى دیگر فرمود

سپرى كند از مردان و زنان باشد كھ خدا را زیاد یاد مى ) علیھا السالم (ھر كس شب را با تسبیح حضرت فاطمھ 
 .كند

ھنگام خوابیدن انجام مى دھند، آمده ) علیھ السالم (در باره آنچھ كھ اھل بیت )  علیھ السالم(ھمچنین از امام ھادى 
 : است
(( طھارت ، سى وسھ بار تسبیح خدا، و سى و سھ : ما اھل بیت در ھنگام خوابیدن ده كار را پیوستھ انجام مى دھم 

ھر كس این ... تاب و آیة الكرسى وبار حمد، و سى و چھار بار تكبیر گفتن و رو بھ سوى قبلھ خوابیدن و فاتحة الك
 (398). كارھا را انجام دھد بھره آن شب را بر گرفتھ است

علیھ السالم(تسبیح حضرت فاطمھ از بیان امام صادق   ) 
تسبیحى از نخ پشمینى كھ صد گره خورده ) علیھا السالم (در مكارم االخالق نقل شده كھ در دست حضرت فاطمھ 

بود وجود داشت كھ تعداد تكبیرھا در آن باكره موجود بود كھ در دست مى گردانید و تكبیر گفتھ و تسبیح مى كردند، 



از شھادت حمزه حضرت از تربت حمزه سید الشھداء   این كھ حمزه سید الشھداء عمومى پیامبر شھید شد پس تا 
ساالر ) علیھ السالم (وقتى كھ موضوع شھادت حضرت امام حسین . براى ساختن دانھ ھاى تسبیح استفاده كردند

انھ ھاى تسبیح استفاده نمودند، زیرا شھیدان واقع شد مردم از خاك و تربت سرور جانبازان عالم براى ساختن د
 .فضیلتى عظیمى در آن وجود دارد

تسبیح از نخھاى آبى درست شده و سى و چھار دانھ داشت و آن تسبیح مادر ما : فرمودند) علیھ السالم (امام صادق 
ختند و با آن تسبیح بود، كھ بعد از شھادت حمزه از خاك قبر او دانھ ھاى تسبیح را سا) علیھا السالم (فاطمھ زھراء 

فرمودند) علیھ السالم (حضرت صادق . مى گفتند : 
را بگوید قطعا خداى را فراوان ذكر نموده است) علیھا السالم (ھر كسى تسبیحات فاطمھ زھراء   . 

توسط پدر) علیھا السالم (تعلیم دادن تسبیح بھ فاطمھ   
سعد داشت بھ او فرموددر گفتگویى كھ با یكى از مردان بنى ا) علیھ السالم (على  : 

در خانھ تالش بسیار مى كرد، حمل آب ، آرد كردن جو پختن نان و كارھاى دیگر خانھ ، او ) علیھا السالم (فاطمھ 
 .را آزرده و خستھ كرده بود

آورده اند، من بھ فاطمھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (براى رسول خدا ) غالم و كنیز(روزى شنیدم كھ بردگانى 
پدرت بروى و از او درخواست خدمتكارى نمایى تا در امر خانھ دارى بھ   خوب است پیش : گفتم ) یھا السالم عل(

 .تو كمك كند
رسید ولى مشاھده كرد كھ جمعى از اصحاب ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (بھ خدمت پیامبر ) علیھا السالم (فاطمھ 

 .نزد آن حضرت نشستھ اند و گفتگو مى كنند
متوجھ آمدن فاطمھ شدن بود، فرداى ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رم برگشت و چیزى نگفت ، ولى رسول خدا از ش

دیروز براى چھ كارى آمده ! فاطمھ جان : بھ خانھ ما آمد و فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (آن روز رسول خدا 
 .بودى ؟ حیا موجب سكوت فاطمھ شد

من عرض كردم . ز ھم شرم فاطمھ مانع شد تا چیزى بگویدبراى بار دوم پرسید و با فاطمھ آنقدر ! اى رسول خدا :
در خانھ من آسیاب كرده كھ دستش تاول زده و آنقدر آب كشیده كھ اثر بند مشك در گردنش مشاھده مى شود، آنقدر 

ایش تغییر كرده ، و ما خانھ را جاروب كرده كھ جامھ اش گرد آلود شده و آن قدر آتش روشن كرده كھ رنگ لباسھ
 .شنیدیم كھ براى شما برده ھایى آورده اند، از این رو من بھ او گفتم تا بھ نزد شما بیاید و از شما تقاضاى كنیز كند

وقتى كھ این سخن را شنید، فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا  : 
تكار بھتر باشد؟ بعد فرمودمى خواھى چیزى بھ تو آموزش دھم كھ از كنیز و خدم! دخترم  : 

هللا ((مرتبھ 34بگو، نیز ))الحمدɏ((مرتبھ 33تسبیح كن و ))سبحان هللا((مرتبھ خداى را با 33شب ھنگام خواب 
اگر این ذكر را ھر شب تكرار كنى ، خداوند مشكالت دنیا و آخرت را بر تو ! دخترم . را بر زبان بیاور))اكبر

 .آسان مى گزراند
از خدا و رسول خدا خشنودم:((بعد از شنیدن این سخنان ، سھ مرتبھ گفت ) ا السالم علیھ(فاطمھ  )).(399) 

سوره اسراء نازل شد و حضرت كھ  30آیھ ) علیھا السالم (نقل شده است بعد از خروج پیامبر اكرم از منزل فاطمھ 
فضھ را كھ زنى پرھیز كار بود براى كمك بھ خانھ فاطمھ فرستاد. ھمھ وجودش رحمت و عطوفت بود .(400) 

علیھا السالم(درمان با تسبیح فاطمھ   ) 
حضرت با او سخن گفت ، آن مرد كالم حضرت را نشنید و از . رسید) علیھ السالم (مردى خدمت امام صادق 

رت شكوه نمودسنگینى گوشش بھ حض غافلى ؟) علیھا السالم (چرا از تسبیح فاطمھ :((حضرت بھ او فرمود . )) 
و سى وسھ ))هللا اكبر((سى وچھار مرتبھ: فدایت گردم تسبیح فاطمھ چیست ؟ حضرت فرمود: آن مرد گفت 

مى گویى تا این بھ عدد صد برسد و كامل گردد))سبحان هللا((و سى و سھ مرتبھ))الحمدɏ((مرتبھ )). 
پس از مدت كوتاھى بھ این تسبیحات مداومت كردم ، سنگینى گوشم بر طرف شد: آن مرد مى گوید . 

علیھا السالم(تالوت قرآن فاطمھ   ) 
روایت مى فرماید كھ) رحمة هللا علیھ (از سلمان ) علیھ السالم (امام محمد باقر   : 

چون . فرستاد) علیھا السالم (مرا بھ سوى خانھ فاطمھ براى امرى ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (روزى پیامبر اكرم 
پیغام رسول . بھ در حجره فاطمھ رسیدم ، دیدم كھ آن حضرت آیات قرآن تالوت مى كند و با دست آسیاب مى نماید

را گفتم و برگشتم خدمت پیامبر و جریان كار فاطمھ را گزارش دادم ، پیغمبران ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (خدا 
فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم ( : 

 یا سلمان ان ابنتى فاطمة مالء هللا قلبھا و جوار حھا الیمانا الى مشاشھا الطاعة هللا



خداوند گوشت و پوست دخترم فاطمھ را تا استخوان از ایمان پر فرموده و ھیچگاه از فكر خدا دور ! اى سلمان 
 (401). نیست

صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(از نگاه پیامبر ) علیھا السالم (ایمان و عبادت حضرت فاطمھ   ) 
ایمان بھ خدا در اعماق دل : مى فرمود) علیھا السالم (درباره حضرت فاطمھ ) و سلم صلى هللا علیھ و آلھ (پیغمبر 

چنان نفوذ كرده كھ براى عبادت خدا خودش را از ھمھ چیز فارغ مى سازد) علیھا السالم (و باطن روح زھراء  . 
دل من و روح و روان من پاره تن من و نور چشم من و میوه . دخترم بھترین زن عالم است ) علیھا السالم (فاطمھ 

آنگاه كھ در محراب عبادت مى ایستد نورش براى فرشتگان آسمان . حوریھ اى است بھ صورت انسان . است 
چطور در مقابل من بھ نماز ایستاده و اعضاى ! بنده مرا ببینید: درخشندگى دارد و خداوند بھ مالئكھ خطاب مى كند

اى مالئكھ گواه باشد كھ پیروان فاطمھ را از عذاب دوزخ در امان ! بدنش را خوف مى لرزد و غرق عبادت است 
 (402). قرار دادم

ص شدن از زنداندعاى خال  
فرموده ، روایت شده است كھ))مھج الدعوات((در) رحمة هللا علیھ (سید بن طاووس   : 

حضرت . را در خواب دید) علیھا السالم (شخصى در شام مدت زیادى محبوس بود، پس شبى حضرت زھراء 
 ! دعایى بھ او تعلیم فرمود و بھ او گفت این دعاء را بخوان

و آن دعا این است. اء را خواند از زندان خالص شد و بھ خانھ خود رفت چون شخصى محبوس این دع  : 
اللھم بحق العرش و من عالو، و بحق الوحى و من اوحاه و بحق النبى و من نباه ، و بحق البیت و من بناه ، یا سامع 

و جمیع الؤ منین و  كل صوت ، یا جامع كل فوت ، یا بارى النفوس بعد الموت ، صل على محمد و اھل بیتھ و اتنا
الؤ منات فى مشارق االرض و مغارھا، فرجا من عندك عاجال، بشھادة ان ال الھ اال هللا و ان محمدا عبدك و رسولك 
 ، صلى هللا علیھ و آلھ و على ذریتھ الطیبین الطاھرین و سلم تسلیما كثیرا

او مى رسد و بھ حق پیامبر و آنكھ بھ او  خدا یا بھ حق عرش و آنكھ بر باالى اوست و بھ حق وحى و آنكھ وحى بھ
اى شنونده ھر صدا، اى جمع كننده ھر چھ نابود شده ، و . پیام مى دھد و بھ حق خانھ كعبھ و آنكھ خانھ را بنا كرد

اى براگیزاننده جانھا پس از مرگ ، درود فرست بر محمد و اھل بیتش و بھ ما تمام مرد و زن اھل ایمان در مشرق 
م فرج و گشایش عاجال از جانب خود عطا فرما، بھ حق گواھى ما بر اینكھ خدایى جز تو نیست و و مغرب عال

محمد بنده و فرستاده توست كھ درود خدا بر او بر آل او و ذریھ او باد كھ ھمھ نیكان و پاكان عالمند و تحیت كامل 
 (403).فراوان بر آنان باد
 اضافھ شدن یك ركعت بھ نماز مغرب

و سؤ ال شد چرا نماز مغرب سھ ركعت است و نافلھ اش چھار ركعت كھ در سفر ) علیھ السالم (از امام صادق 
 حضر تقصیر در آن نیست ؟

بھ صورت دو ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (خداوند تبارك و تعالى ھمھ نمازھا را بر پیامبر : آن حضرت فرمود
 .ركعتى نازل كرد

بھ ھمھ نمازھا بھ جز مغرب و نماز صبح دو ركعت ) بھ امر پروردگار) (صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا 
ھ در حضر بھ صورت تمام و در سفر بھ طور قصر خوانده شوداضافھ نمودند، ك .(404) 

علیھا السالم (مشغول اقامھ نماز مغرب بودند، حضرت فاطمھ )  علیھ و آلھ و سلم صلى هللا(ھنگامى كھ رسول خدا 
بدنیا آمدند)  یك ركعت بھ نماز ) بھ امر پروردگار(بھ شكرانھ این نعمت ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا  .

پس چون امام حسن . مغرب اضافھ فرمودند ( گر بھ عنوان نافلھ بھ آن سھ بھ دنیا آمد، دو ركعت دی) علیھ السالم 
بھ دنیا آمد، بھ نافلھ مغرب دو ركعت دیگر اضافھ ) علیھ السالم (ركعت اضافھ نمودند و زمانى كھ امام حسین 

 (405).فرموده و آن را شكرانھ تولد آن حضرت قرار دادند
علیھ السالم(و ائمھ معصومین ) علیھا السالم (نماز ھدیھ بھ حضرت فاطمھ   ) 

 : در روایت آمده است
، چھار ركعت آن را ھدیھ آدمى در روز جمعھ ھشت ركعت نماز بگذارد، یعنى بعد از ھر دو ركعت سالم بگوید

و ) علیھا السالم (كند و چھار ركعت دیگر را ھدیھ بھ حضرت فاطمھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (حضرت رسول 
گردانھ و ھمچنین ھر روز از ) علیھ السالم (در روز شنبھ چھار ركعت نماز بھ جاى آورد ھدیھ بھ حضرت على 

بھ امامى كند بھ ترتیب آنھا تا آنكھ روز پنجشنبھ چھار ركعت و ھدیھ بھ امام ھفتھ را چھار ركعت نماز نماید و ھدیھ 
و دوباره در روز جمعھ ھشت ركعت نماز گذارد و چھار ركعت آن را بھ حضرت ) علیھ السالم (جعفر صادق 

و چھار ركعت دیگر آن را ھدیھ حضرت فاطمھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول  ( اند و در گرد) علیھا السالم 
كند و در طول ھفتھ ھر روز چھار ركعت نماز ھدیھ ) علیھ السالم (روز شنبھ چھار ركعت نماز ھدیھ امام موسى 



گرداند و ما بین ھر دو ركعت ) عج هللا فرجھ (امامى بھ تربیت آنھا روز پنجشنبھ چھار ركعت نماز ھدیھ امام زمان 
 :از این نمازھا این دعا را بخواند

السالم و منك اسالم و ایك یعود السالم حینا ربنا منك بالسالم اللھم ان ھذه الركعات ھدیة منا الى و الیك اللھم انت 
فصل على محمد و آلھ و بلغھ ایاھا و اعطنى افصل املى و رجائى فیك و فى رسولك صلواتك علیھ و آلھ و  . فالن
 فیھ

بار . از خود بھ سالم ! ارزانى دار بھ ما پروردگارا. م بار خدایا سالم و از توست سالم و بھ سوى تو برگردد سال
و   پس رحمت فرست بر محمد و آلش ) اسم امام را مى آوریم (خدایا این ركعت ھا ھدیھ من است بھ دوستش فالنى 

 رحمت تو بر او و آلش و. برسان و بھ او این را و بده بھ من بھترین آرزویم را و امیدم را از خودت و از رسولت 
 .((از او

اسم آن امام را بگوید كھ نماز را ھدیھ ایشان كرده است))فالن((پس ھر دعایى كھ مى خواھد بكند بھ جاى كلمھ  . 
علیھا السالم(دعاى جامع حضرت زھراء   ) 

سید احمد بن عبدالرحمن حسینى ، والى مدینھ را دیدم كھ بسیار دعا : نقل نموده كھ ))بقطان مقرى((شیخ طبرسى از
رى مى نمود، پس از مدتى بھ سفر رفت و مدت زیادى او را ندیدم ، ھنگامى كھ مراجعت نمود، دیدم گریھ و و زا

صلى هللا علیھ (شبى در حرم پیامبر : دعایش گاھش پیدا كرده ، پس از علت كاھش گریمھ اش سؤ ال نمودم او گفت 
خواندم و قبل از نماز صبح ھنگامى كھ  در روضھ آن حضرت ما بین قبر و منبر نافلھ صبح را) و آلھ و سلم 

را در خواب دیدم ، ایشان ) علیھا السالم (پس حضرت فاطمھ . تضرع و دعا مى نمودم خواب بر من غلبھ كرد
كثرت گریھ و دعایت قلبم را مجروح ساختھ است ، عرض كردم ، خود شما ما را بھ تضرع و ! فرزندم  :فرمودند

دعاى جامع چیست ؟ : رست مى گویى ، اما چرا بھ دعاى جامع دعاء نمى كنى ؟ گفتم د: دعا ارم فرموده اید، فرمود
 :چنین بگو :فرمود
الھم قنعنى بما رزقتنى و استرنى و عافنى ابدا ما ابقیتنى و اغر الیى و ارحمنى اذا توفیتنى ، الھمى ال تتعبنى فیى 

كاف عنیى والدى و كل ذى نعمة علیى ، الھم فرغنى الما طلب ما لم نقدره الى و ما قدرت الى فاجلھ سھال یسیرا الھم 
خلقتنى لھ و ال تشغلنى بما تكفلت لى بھ مو ال تذبنى و انا اسغفرك و ال تحرمنى و انا اسئلك ، اللھم ذل نفسى لیى نفى 

یمننفسى ،، و عظم شانك فى قلبى ، و الھمنى طاعتك و العمل بما یرضیك و التجنب لما یسخطك یا ارحم الراح  
.(406) 

ا آن زمان كھ باقى گذارى سالمتى مرا بھ آنچھ روزى داده اى قانع گردان ، و عیبھاى مرا بپوشان و بھ من ت! خدایا
مرا در سختى بدست آوردن آنچھ برایم مقدر ! عطا فرما، و مرا بیامرزد و رحم كن آنگاه كھ مرا میراندى ، خداى 

بھ پدر و مادرم و ! نفرمودى نیازدار و آنچھ برایم مقدار فرمودى بدست آوردند را برایم سھل و آسان گردان ، خدایا
مرا بھ خاطر آنچھ آفریدى فراغت بال ده و بھ آنچھ ! تى دارد عوض و پاداش عطا كن ، خدایاھر آنگھ بر من نعم

خود انجامش را برایم بر عھده گرفتى مشغول مساز، و در حالى كھ من از تو طلب آمرزش مى كنم عذابم مكن ، و 
ر گردان ، و مقامت را در در حالى كھ از تو درخواست مى كنم محورم مساز، خداى ؟ نفسم را در نزد خودم خوا

 . دلم بزرگ نشان ده ، و اطاعتت و آنچھ باعث خش تو گردد، اى مھربان ترین مھربانان
 روایتى از حضرت فاطمھ در مورد شخص بیمار

صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(را رسول خدا ) علیھا السالم (فاطمھ زھراء   :نقل مى كند كھ فرمودند ( 
الى مالئكتھ ان ارفعوا عن عبدى القلم ما دام فى وثاقى فانى انا حبستھ حیت اقبضھ او اخلى  اذا مرض العبد اوحى هللا

 سبیلھ
زمانى كھ بنده اى مریض مى شود خداوند بھ فرشتگان خود فرمان مى دھد تا زمانى كھ بنده ام در بستر بیمارى 
 ( 407).است از او قلم را بردارید

علیھا السالم(صلوات بر فاطمھ   ) 
بھ یكى ) الم علیھ الس(، صلواتى است كھ امام حسن عسكرى )علیھا السالم (صلوات بر سیده نسوان فاطمھ زھراء 

در قسم صلوات بر حجج طاھره بعد ))مفاتیح الجناح((از یاران خود تعلیم فرمود كھ بسیار مورد تاءكید است و در
چنین آمده ) علیھ السالم (و امیرالمؤ منین على ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (از صلوات بر حضرت رسول خدا 

 : است
بیبة حبیبك و نبیك و ام اءصفیائك التى انتجتھا و فصلتھا و اخترتھا على اللھم صل على الصدیقة فاطمھة الزكیة ح

نساء العالمین اللھم كن الصالب لھا ممن ظلمھا و استخف بحقھا و كن الثائر اللھم بدم اءوالدھا اللھم و كما جعلتھا اءم 
امھا صالة تكرم بھا و جھ اءبیھا اءئمة الھدى و حلییلة صاحب الواء و الكریمة عند المال اال على فصل علیھا و على 

 محمد صلى هللا علیھ و آلھ و تقربھا اءعین ذریتھا و اءبلغھم نى فى ھذه الساعة اءفضل التحیة و السالم



پروردگارا درود فرست بر صدیقھ فاطمھ ، داراى نفس ذكیھ كھ مورد عالقھ و محبت و دوستى حبیت تو و پیغمبر 
و امامان برگزیده و او منتخب توست كھ وى را برگزیدى و فضیلت دادى ، و اكرم تو است و مادر دوستان خاص ت

تو از ظلم و بیدادى كھ امت جاھل در حق او كردند و اھانت نمودند ! برترى بر تمام زنان عالم دادى ، پروردگارا
نتقام بكش ، دادخواھى كن ، و از آن مردم بى رحم كھ خون پاك فرزندانش را بھ خاك ریختند خونخواھى كن و ا

چنانكھ آن حضرت را قرار دادى مادر ائمھ ھدى و ھمسر على مرتضى صاحب لواء و بیرق فتح و ! پروردگارا
درود فرست بر آن حضرت و بر مادرش درودھایى كھ ! شفاعت ، آنكھ در مال اعلى گرامى است ، پس تو اى خدا

را بھ آن درود اكرام مى كنى و چشم ذریھ او را  )صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (وجود پدر بزرگوارش حضرت محمد 
 (408).((روشن مى گردانى و از من ھم اى خدا در این ساعت بھترین سالم و تحیت را بھ آن بزرگواران برسان
 فاطمھ و شب قدر

یك شب عادى جلوه نمى كرد، بلكھ آن را شبى فوق العاده و بى نظیر و ) علیھا السالم (شب قدر براى فاطمھ زھراء 
ندان خود را براى آن از دست رفتنى مى دانست ، از این رونھ تنھا خویش را براى آن شب آمده مى كرد، بلكھ فرز

بنابر این در تاریخ مى خوانیم كھ. شب آماده مى كرد  : 
(( ، نمى گذاشت كھ احدى از بستگانش در شب قدر ماه مبارك رمضان بھ خواب روند و حال )علیھا السالم (فاطمھ 

رمودآنان را با كمى طعام و غذا، چاره جویى مى كرد و براى آن شب ، از روز آمده مى گریید و مى ف : 
 (409)((.محروم آن كسى است كھ از خیر این شب ، محروم بماند))

لیھا السالمع(برنامھ عبادى فاطمھ   ) 
براى عبادت برنامھ و محل خاص داشتند كھ از جملھ داشتن محراب و جایگاه ) علیھا السالم (حضرت زھراء 

 .خاص در خانھ بود
مى فرماید) علیھ السالم (در روایات آمده است كھ امام حسن  : 

 ...راءیت امى فاطمة قامت فییى محرابھا الیلة جمعتھا
در محراب عبادتش دیدم كھ مادرم فاطمھ را در شب جمع  ... 

صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(و ھمچنین در تاریخ آمده است كھ روزى پیامبر  علیھا السالم (بھ خانھ حضرت زھراء  ( 
فى :((جواب دادند))اءین ابنتى ؟؛ كجاست دخترم ؟:((را گفتند و فرمودند) علیھا السالم (آمدند و سراغ فاطمھ ) 

ادتش مى باشدمحرابھاد در محراب عب )). 
در غروب جمع ساعتى است كھ دعا : از پدرم شنیدم كھ : ھمچنین زمان خاصى را براى دعا داشتند و مى فرمودند

 .مستجاب مى شود و لذا شخصى را ماءمور مى كردند كھ در آن وقت بھ ایشان خبر دھند
ى آمده است كھ آن حضرت در در روایات. حضرت براى درك شب قدر و احیاء آن برنامھ ریزى خاصى داشتند

روز بھ بچھ ھا استراحت كافى مى داد و بھ آنھا شام كمترى مى داد تا براى مراسم شب احیاءآماده باشد و مى 
ھر كس كھ خیر این شب بھ او نرسد مرحوم است: فرمود  . 

در تاریخ . بوداز جملھ برنامھ ھاى آن حضرت در مسائل عبادى استفاده از بوى خوش و لباس مخصوص در نماز 
اى اسماء عطر :((مى خوانیم كھ آن حضرت در واپسین لحظھ ھایى زندگى پس از وضو گرفتن بھ اسماء فرمودند

مرا، ھمان عطرى كھ ھمیشھ مى زنم ، و پیراھنى را كھ ھمیشھ در آن نماز مى گزارم بیاور و بر بالینم بنشین ، 
علیھ (یدار شدم كھ نماز مى گزارم وگرنھ كسى را دنبال على ھرگاه وقت نماز شد مرا از خواب بیدار كن ، اگر ب

را بفرست تابیاید) السالم  .(410) 
علیھا السالم(ساعت و روز مخصوص حضرت زھراء   ) 

در روایات ، روزھاى ھفتھ و ساعات شبانھ روز، ھر یك بھ نام مبارك یكى از معصومین نامگذارى شده است و 
آمده است))مفاتیح الجناح((براى ھر روز و ھر ھفتھ با توجھ بھ ھمین نام گذارى ادعیھ و اعمالى در  . 

روز یكشنبھ متعلق بھ امیرالمؤ منین و فاطمھ زھراء از جملھ از بین روزھا  ( آمده است و زیارت ) علیھا السالم 
خوانده مى شود) علیھ السالم (با زیارت حضرت على ) علیھا السالم (حضرت فاطمھ  . 

را در این روز مى كنیم با این سالم) علیھا السالم (پس قصد زیارت حضرت فاطمھ   . 
تحنك الذى خلقك فوجدك لما امتحنك صابرة اءنا لك مصدق صابر على ما اءتى بھ اءبوك و السالم علیك با ممتحنة ام

وصیھ صلوات هللا علیھما و اءنا اءساءلك ان كنت صدقتك اال اءلحقتنى بتصدیقى لھما لتسر نفسى فاشھدى اءنى 
 ظاھر بو الیتك و والیة آل بیتك صلوات هللا علیھم اءجمعین

ه نزد خدایى كھ تو را آفرید و در آنچھ آزمود صابر یافت من مقام رفیع شما را تصدیق مى سالم بر تو باد اى آزمود
كنم و صبر كننده ام بر آنچھ پدرت و وصى او آورده اند و من از شما در خواست مى كنم كھ ھرگاه من شاءن و 

ملحق ) پیغمبر و وصیش (مقام شما را بحق تصدیق كرده ام شما ھم مرا بمصدقان و مؤ منان بھ آن دو بزرگوار 



كامل متوسلم بھ دوستى شما و اھل بیت شما صلوات هللا علیھم   كنید تا دلشاد گردم و گواه باشید كھ من با اخالص
 (411). اجمعین

ساعت آخر شب ، یك ساعت بھ اذان صبح است كھ بھترین ساعات و وقت ) فاطمھ (ساعت خاص آن حضرت 
وجھ اختصاص . این ساعات بھ ملكھ اسالم تعلق دارد. این ساعات و وقت استجابت دعا است . استجابت دعا است 

لیلة ((، مستورى آن بانو است از نامحرمان و اشاره بھ این است كھ آن معظمھ ، این ساعت بھ حضرت
ان شاء هللا. حقیقى است و لذا سوره قدر را ده بار در آن ساعت خوانده اثر عمیق دارد))القدر  .(412) 

براى گنھكاران) علیھا السالم (دعاى فاطمھ   
در آخرین لحظھ وفات حضرت زھراء دیدم كھ حضرت دستھایش را بھ سوى آسمان بلند كرده و : اسماء مى گوید

 :مى گوید
(( و شوق و اشتیاقى كھ او نسبت بھ من ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (صطفى بھ حق حضرت محمد م! پروردگارا

علیھ السالم (و اندوھى كھ بر من دارد، و بھ حسن مجتبى ) علیھ السالم (دارد، و بھ حق شوھرم على مرتضى  و  (
انم كھ دختران نسبت بھ من ، و بھ دختر  و حسرت افسردگى اش ) علیھ السالم (گریھ اش بر من ، و بھ حسین شھید 

فاطمھ اند و بھ حق آه و ماتمشان بر من از تو مى خواھم كھ بر گنھكاران امت حضرت محمد ترحم فرموده و آنان 
 (413)! را ببخشایى و بھ بھشت واردشان سازى كھ تو گرامى ترین سؤ ال شوندگان و مھربانترین مھربانانى
 روایتى از حضرت فاطمھ در مورد سستى در نماز

: پرسید) سلم صلى هللا علیھ و آلھ و (نقل شده كھ از پدر گرامى خود رسول خدا ) علیھا السالم (از حضرت زھراء 
اى فاطمھ مردان و : چگونھ است حال آن زنان و مردانى كھ در نمازشان سستى مى كنند؟ حضرت فرمود! پدرم 

زنانى كھ نماز را سبك بشمارند، خداوند آنھا را بھ پانزده چیز مبتال مى گرداند، شش در دنیا، سھ در ھنگام مرگ ، 
كھ از قبر خارج مى شوندسھ در قبر، و سھ دیگر در روز قیامت ، آنگاه  . 

 :اما شش چیزى كھ در این دنیا بھ ایشان مى رسد عبارتند از
 .خداوند بركت را از عمرشان دریغ مى دارد - 1
 .روزیشان را بى بركت مى گرداند - 2
 .سیماى افراد صالح را از چھره آنھا بر مى گیرد - 3
ایش محسوب نمى داردعمل شایستھ اى كھ انجام مى دھند، اجر و پاداشى بر - 4 . 
 .دعایشان را بھ آسمان باال نمى برد - 5
 .برایشان لذت و بھره اى از دعاى صالحین نمى باشد - 6
 :اما آنھایى كھ ھنگام مرگ بھ ایشان رخ مى نمایاند
 .در حال ذلت و خوارى مى میرند - 1
 .گرسنھ دار فانى را وداع مى گویند - 2
اگر از آبھاى این دنیا بھ آنھا بنشانند، تشنگى آنھا بر طرف نمى شود. بندند تشنھ از این سرا رخت بر مى - 3 . 
 :اما آنچھ در قبر بھ سراغ آنھا مى آید
 .خدا ملكى را در قبر براى آزار و اذیت آنان مى گمارد - 1
 .قبر را بر ایشان تنگ مى گرداند - 2
 .تاریكى گورشان را فرا مى گیرد - 3

ج از قبر در روز قیامت با آنان ھمراه مى گردداما آنچھ كھ ھنگام خرو : 
خدا ملكى را ماءمور مى كند تا آنان را بھ صورت روى زمین بكشند، آن ھم در حالى كھ مردم آنھا را نظاره  - 1
 .مى كنند
 .موقع حساب از آنان بھ شدت حساب پس مى گیرد - 2
اك نمى گرداند و براى آنان عذاب دردناك استخداوند نگاه خود را از آنان دریغ مى دارد و آنان را پ - 3  .(414) 
 دعایى براى رفع بى خوابى

حضرت فاطمھ : فرمود) علیھ السالم (آمده كھ حضرت على ) علیھ السالم (حضرت موسى بن جعفر  در روایتى از
حضرت فرمود دخترم : شكایت نمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (از بى خوابى بھ رسول خدا ) علیھا السالم (

 : عزیزم ، این دعا را بخوان
یة ، و یا مسكن العروق الضاربة ، و یا منوم العیون الساھرة ، یا مشبع البطون الجائعة ، و یا كاسى الجسوم العار

 سكن عروقى الضاربة ، و اءذن لعینى نوما عاجال
اى سیر كننده شكمھاى گرسنھ ، و اى پوشاننده تنھاى برھنھ ، و اى آرام كننده رگھاى زننده ، و اى بھ خواب برنده 



مرا آرام فرما، و زود بھ چشم اجازه خوابیدن بده) بدن (چشمھایى كھ بھ خواب نمى روند، رگھاى زننده  )). 
این دعا را خواند و از بى خوابى اى كھ رنج مى برد آسوده شد) علیھا السالم (پس حضرت فاطمھ  (415) 

 دعاء و تسبیحات آن حضرت
كھ ھمواره آن جمالت را مى خواند چنین است) علیھا السالم (یكى از تسبیحات حضرت زھراء   : 

 سبحان الذى من استنار بالحول و القوة
 . پاك است آن خدایى كھ در نورانیت و قدرت ، خودكفاست

من احتجب فى سبع سموات فاال عین تراهسبحان   
 .پاك است آن كھ در ھفت آسمان محبوب است و چشمى نتواند او را بنگرد
 سبحان من اذل الخالئق بالموت و اعز نفسھ بالحیاة
 .پاك است آن كھ آفریدگان را با مرگ بھ خوارى كشانده و خویش را با حیات عزیز فرمود
هسبحان من یبقى و یفنى كل شى سوا  

 . پاك است آن كھ جاوید است و ھر چیزى غیر او فانى است
 سبحان من استخلص الحمد لنفسھ و ارتضاه
 .پاك است آن كھ ستایش را ویژه خود كرد و براى خود برگزید
 (416).((سبحان الحى العلیم ؛ پاك است آن زنده آگاه))

براى رفع تب) علیھا السالم (دعاى معروف حضرت زھراء   
نقل مى كند) رحمة هللا علیھ (سلمان فارسى  : 

شتى ، از خرماى خوش بویى كھ بھ آن حضرت تقدیم پس از مالقات با حوریان بھ) علیھا السالم (حضرت زھراء 
، در شھر مدینھ با ھر )علیھا السالم (داشتند، مقدارى را بھ من عطا فرمود، پس از خدا حافظى از حضرت زھراء 

چھ عطر دلنشینى ؟ آیا مشك : مالقات مى كردم مى گفت ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (یك از اصحاب رسول خدا 
بازگو نمودم ، حضرت در ) علیھا السالم (ارى ؟ من این ماجراى شگفت آور را براى حضرت فاطمھ ناب با خود د

این خرماى معطر بھشتى از درختى است كھ براى یكى از دعاھاى من : حالى كھ متبسم و خوشحال بود فرمود
رفع تب بكار مى رود و آن دعا  آموختم كھ براى) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (آفریده شده و من آن را از رسول خدا 

 : این است كھ
 بسم هللا الرحمن الرحیم
 پاورقي
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بسم هللا النور بسم هللا نور النور بسم هللا نور على نور بسم هللا الذى ھو مدبر االمور بسم هللا الذى خلق النور من   
مسطور فى كتاب مسطور فى رق النور الحمد ɏ الذى خلق النور من النور و اءنزل النور على الطور فى كتاب 

منشور بقدر مقدور على نبى محبور الحمد ɏ الذى ھو بالعز مذكور و بالفخر مشھور و على اسراء و الضراء 
 مشكور و صلى هللا على سیدنا محمد و آلھ الطاھرین
 بھ نام خداى بخشنده مھربان

عالم است بھ نام مبارك خدا كھ نور باالى نور  بھ نام مبارك خدا كھ نور عالم است بھ نام مبارك خدا كھ نور نور
یعنى عالم (عالم است بھ نام مبارك خدا آن نام كھ مدبر امور عالم است بھ نام مبارك خدا آن نام كھ نور را نور آفرید 

 آفرید و) جمال خود(را از نور ) وجود عالم و نور جان آدم (ستایس خدا را كھ نور ) و آدم را از نور خود آفرید
را بر طور سینا در كتاب مسطور تورات نازل كرد در صحیفھ گشوده بقدرى كھ مقدور نمود بر ) تجلى خود(نور 

پیغمبر عالم و صالح خود ستایش خدا را كھ نزد تمام موجودات بھ عزت مذكور و بھ فخر و جاللت معروف است و 
) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (ا حضرت محمد در حال آسایش و سختى باید شكر گزار او بود و درود خدا بر سید م

 (417)((.و اھل بیت طاھرینش باد
ن این دعا را از آن حضرت آموختم آن را بھ بیشتر از ھراز نفر از اھل مكھ و مدینھ كھ مبتال بھ چو: سلمان گفت 

 .تب بودند آموختم بھ خدا قسم ھمھ آنھا بھ اذن خداى تعالى شفا یافتند
علیھا السالم(نماز فاطمھ   ) 

رئیل بھ ایشان تعلیم نمود دو ركعت نماز مى خواند كھ جب) علیھا السالم (حضرت فاطمھ : در روایت آمده است 
بود، در ركعت اول بعد از حمد صد مرتبھ سوره قدر و در ركعت دوم بعد از حمد صد مرتبھ سوره توحید مى 
 :خواند و چون سالم مى گفت این دعا را مى خواند

من لبس  سبحان ذى العز الشامخ المنیف سبحان ذى الجالل الباذخ العظیم سبحان ذى الملك الفاخر القدیم سبحان
البھجة و الجمال سبحان من تردى بالنور و الوقار سبحان من یرى اءثر النمل فى الصفا سبحان من یرى وقع الطھیر 
 .فى الھواء سبحان من ھو ھكذا ال ھكذا غیره 
منزه است خداى صاحب عزت و مقام بلند منزه است خداى صاحب جالل و كبریایى و عظمت منزه است خداى 

 -ازلى منزه است خدایى كھ لباس حسن و جمال بھ قامت خود آراستھ منزه است خدایى كھ رداى  صاحب ملك فاخر
نور وقار در بر دارد منزه است خدایى كھ اثر پاى مورچھ را در سنگ سخت سیاه مى بیند منزه است خدایى كھ 

وى دارى این كمال نیستخط سیر مرغ را در ھوا مى بیند منزه است خدایى كھ تنھا او بدین كمال است و غیر   .)). 
 (418).در روایت آمده است كھ بعد از این نماز تسبیح مشھور آن حضرت خوانده شود

علیھا السالم(نماز دیگرى از حضرت فاطمھ   ) 
شرفیاب شد و سؤ ال كرد كھ مى خواھم مرا ) علیھ السالم (محمد بن على حلبى روز جمعھ خدمت حضرت صادق 

علیھا (من كسى را بزرگتر از فاطمھ : حضرت فرمود. عملى تعلیم فرمایى كھ بھترین اعمال باشد در این روز
نمى دانم و نمى دانم چیزى را افضل از آنچھ كھ تعلیم كرد ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (نزد رسول خدا  ( السالم

ھر كھ صبح كند در روز جمعھ ، غسل كند و قدمھاى را بگستراند و چھار ركعت نماز : پیغمبر فاطمھ را فرمود
 50رتبھ و در ركعت دوم بعد از حمد م 50كند، بھ دو سالم ، و بخواند در ركعت اول بعد از حمد توحید را 



را و چون از نماز فارغ شد این دعا را بخواند))اذا جاء نصرهللا((مرتبھ : 
الھى و سدى من تھیاء اءو تعبى اءو اءعد اءو استعد لوفادة مخلوق رجاء رفده و فوائده و نائلھ و فواضلھ و جوائزه 
 (419)... فالیك یا الھى

علیھ السالم(توسل بھ آن حضرت   ) 
ان شوداز توسالت بسیار مجرب بھ بى بى دو عالم جمالت زیر است كھ شایستھ است با حضور قلب بی : 

یا فاطمة الزھراء یا بنت محمد یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و موالتنا انا توجھنا و استشفعنا و توسلنا بك الى هللا و 
 قدمناك بین یدى حاجاتنا یا وجیھة عند هللا اشفعى لنا عند هللا

و بھ تو آورده ایم و بھ اى فاطمھ زھرا اى دخت محمد اى نور دیده پیغمبر خدا اى سیده و موالى ما ھمھ ما ر
حضرتت متوسل شده و تو را شفیع بھ درگاه خدا آورده ایم و تو را براى انجام حاجاتمان نزد خدا مقدم داشتھ ایم اى 
 (420).آبرومند نزد خدا ما را پیش حضرت حق شفاعت فرما

 یا بنت محمد
 

 یا قرة عین الرسول
 تو زھرائى و نور چشم احمد  تویى فاطمھ دخت محمد
 انا توجھنا و استشفعنا  یا سیدتنا و موالتنا
 تو ما را سرورى در ھر دو دنیا

 
اھمان از حى داناشفاعت خو  

 و توسلنا بك الى هللا
 

 و قدمناك بین یدى حاجاتنا
 بر آور حاجتم با اذن سبحان  توسل بر تو جویم نزد یزدان
 اشفعى لنا عند هللا  یا وجیھة عند هللا
 تو را در نزد یزدان ھست بس جاه

 
 (421)شفاعت بھر ما از حضرتش خواه 

علیھا السالم(زیارت حضرت فاطمھ   ) 
م علیك اءیتھا المظلومة السالم علیك یا سیدة نساء العالمین السالم علیك یا والدة الحجج على الناس اءجمعین السال

اللھم صل على اءمتك و ابنة نبیك و زوجة وصى نبیك صالة تزلفھا فوق زلفى عبادك ) پس بگو(الممنوعة حقھا 
 : المكرمین من اءھل السماوات و اءھل االرضین

و اى ستمدیداى درود بر تو باد اى بانوى زنان جھان درود و سالم بر تو باد اى مادر امامان ھمھ مردم درود باد بر ت
كھ حقت را بھ زور گرفتند بار خدایا رحمت فرست بر كنیزت و دختر پیغمبرت و ھمسر وصى پیغمبرت رحمتى 
 (422).((كھ او را برتر از نزدیكى بندگان گرامیت از اھل آسمانھا و اھل زمینھا نزدیك گرداند
 چھار عمل مھم موقع خواب

روایت است كھ فرمود) علیھا السالم (در خالصة االذكار از حضرت فاطمھ  : 
در وقتى كھ رختخواب خود را پھن كرده بودم و  بر من وارد شد) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (حضرت رسول اكرم 

مخواب مگر آنكھ چھار عمل بجاى آورى! اى فاطمھ : حضرت فرمود. مى خواستم بخوابم   : 
 ختم قرآن كنى ، - 1
 . پیغمبران را شفیعان خود گردانى - 2
 . مؤ منین را از خود خشنود كنى - 3
 . حج و عمره كنى - 4

من توقف كردم تا نمازش را تمام كرد. نماز شد این سخنان را فرمود و مشغول امر ! یا رسول هللا : عرض كردم  .
دخترم : فرمودى بھ چھار چیز كھ من قدرت ندارم در این وقت آنھا را بھ جا آورم ، آن حضرت تبسم كرد و فرمود

را سھ مرتبھ پس گویا ختم قرآن كرده اى) سوره توحید))(قل ھوهللا احد((ھرگاه بخوانى!   .(423) 
قیامت ھرگاه صلوات بفرستى بر من و پیغمبران قبل از من ، ماشفیعان تو خواھمیم بود در روز  . 

 .و ھرگاه استغفار كنى از براى مؤ منین ، پس تمامى ایشان از تو خشنود خواھند شد
حج و عمره كرده اى   سبحان هللا و الحمدɏ و ال الھ اال هللا و هللا اكبرپس :و ھرگاه بگویى  (424) 

علیھا السالم(بھ ذكر تسبیح حضرت زھراء ) عج (سفارش امام زمان   ) 
نقل كرده اند كھ) اعلى هللا مقامھ (حضرت آیة العظمى سید شھاب الدین مرعشى نجفى   : 

علیھ السالم(داشتم ، شبى براى زیارت حضرت سید محمد  وقتى در سامراء اقامت از سامراء بیرون رفتھ و راه  ( 
ولى دفعتا . بخاطر تشنگى فوق العاده و گرسنگى و وزیدن باد، بیھوش شده روى خاكھاى گرم افتادم . را گم نمودم 

انید كھ تا كنون نظیر آن آن شخص كوزه آبى بھ لب من رس. چشم باز كردم و سر خود را بر زانوى شخصى دیدم 
پس از خوردن آب ، سفره نان را باز نمودم . آب را در گوارایى و شیرینى نیاشامیده بودم  پس از صرف غذا، آن  .



در اینجا نھرى : من گفتم . نھرى جارى در اینجا وجود دارد خود را در آن شستشو بده : مرد عرب بھ من فرمود
این آب است كھ در اینجا جارى است: آن مرد عرب فرمود. شدم نیست وگرنھ من این قدر تشنھ نمى  بھ مجرد  . 

تعجب كردم كھ نھر آب در كنار من بوده . صادر شدن این كلمھ از آن مرد عرب دیدم در آنجا نھر با صفایى است 
فتم حرم قصد كجا دارى ؟ گ: پس آن مرد عرب از من پرسید! نزدیك بھ ھالك شدن بودم   و من از تشنگى و عطش

این ھم حرم سید محمد است : آن شخص عرب فرمود. مطھر سید محمد دیدم نزدیك بقعھ سید محمد ھستم و حال  .
در . آنكھ محلى كھ در آنجا راه را گم كرده بودم قادسیھ بود و مسافت زیادى از آنجا تا حرم سید محمد وجود داشت 

وضیح داد از سفارشھاى او، تاءكید بر تالوت قرآن مجید، فاصلھ مصاحبت با آن مرد عرب مطالبى چند را برایم ت
انكار تحریف قرآن ، نیكى بھ والدین ، رفتن بھ بقاع متبركھ و امامزادگان ، احترام بھ ذریھ علوى ، خواندن نماز 
)شب ، ذكر تسبیح حضرت زھراء  در این ھنگام بھ فكرم خطور . و زیارت حضرت سید الشھداء بود) علیھا السالم 

با بروز این فكر در ذھنم ناگھان آن شخص عرب از . باشد) عج (رد كھ نكند این شخص محترم ھمان امام زمان ك
 (425).نظرم ناپدید گردید

در آخرین روزھاى حیات) علیھا السالم (دعاى حضرت زھراء   
پس از گذشت شصت روز ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (فاطمھ دخترم رسول خدا : فرمود) علیھ السالم (امام باقر 

شكوه از ظالمان این بود از رحلت پیامبر، بیمار و بسترى شد و بیماریش شدید گردید و دعاى او در : 
صلى هللا (یا حى و یا قیوم برحمتك استغیث فاغثنى ، الھم زحزحنى عن النار و ادخلنى الجنة و الحقنى بابى محمد 

 .( علیھ و آلھ و سلم
پناه مى آورم بھ رحمت تو، پس بھ من پناه بده و مرا از آتش دوزخ دور گردان و بھ بھشت ! اى خداى زنده و توانا

ملحق فرما) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (كن و مرا بھ پدرم محمد  وارد )). 
خدا بھ تو عافیت مى دھد و تو را زنده نگھدارد:((بھ او مى فرمود) علیھ السالم (على  )). 

بسیار نزدیك است كھ با خدایم مالقات كنم! اى ابوالحسن :((مى فرمود) علیھا السالم (فاطمھ  )).(426) 
علیھا السالم(فضیلت تسبیح حضرت زھراء   ) 

كھ ھر كس آنھا را بعد از تمامى نمازھاى واجب  تعقیباتى ھست: فرمودند) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول اكرم 
هللا ((مرتبھ 34، ))الحمدɏ((مرتبھ 33، ))سبحان هللا((مرتبھ 33: بگوید ناكام و ناامید نشود، و آن عبارت است از

 .((اكبر
بل را در نماز واجب و ق) علیھا السالم (ھر كس تسبیحات حضرت فاطمھ : مى فرمایند) علیھ السالم (امام صادق 

 .از اینكھ از حالت جلوس تشھد و سالم خارج شود، بھ جا آورد خدا بھشت را بر او واجب كند
) ھنگام خواب تسبیح بگوید. (سپرى كند) علیھا السالم (ھر كس شب را با تسبیح حضرت فاطمھ : باز مى فرمایند

 .از مردان و زنانى باشد كھ خدا را زیاد یاد مى كنند
حمد و ستایش ) علیھا السالم (خداوند بھ چیزى برتر از تسبیح حضرت فاطمھ : مى فرماید) م علیھ السال(امام باقر 

علیھا (آن را بھ حضرت فاطمھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (نشده و اگر چیزى برتر از آن بود ھر آینھ رسول خدا 
مى بخشید) السالم  .(427) 
علیھا السالم(حرز حضرت فاطمھ   ) 

شاءنى  یا حى یا قیوم برحمتك اسغیث فاغثنى و ال تكلنى الى نفسى طرفة عین ابدا و اصلح: بسم هللا الرحمن الرحیم 
 كلھ

اى زنده ، اى برپادارنده ، بھ رحمت تو فریاد خواھى مى كنم ، بھ فریادم برس و . بھ نام خداوند بخشنده و مھربان 
 .((!مرا ھیچ گاه و براى ھمیشھ حتى یك چشم بر ھم زدن ، بھ خودم وا مگذار و تمام كارھایم را اصالح فرما

علیھا السالم(نماز استغاثھ بھ حضرت زھراء   ) 
 : در روایات آمده است
ھر گاه تو را حاجتى باشد و سینھ ات از آن تنگ شده است ، پس دو ركعت نماز بخوان و چون سالم نماز را گفتى 

یا :((را بخوان ، پس بھ سجده برو و صد مرتبھ بگو) علیھا السالم (، سھ مرتبھ تكبیر بگو و تسبیح حضرت فاطمھ 
جانب راست صورت را بر زمین بگذار و ھمین دعا را صد مرتبھ بگو و بعد و بعد ))موالتى یا فاطمة اغیثینى

جانب چپ صورت را بر زمین بگذار و ھمین ذكر را صد مرتبھ بگو، و باز دوباره بھ سجده برو و صد و ده مرتبھ 
بدرستى كھ خداوند بر مى آورد آن را انشاء هللا تعالى. این ذكر را بگو، و حاجت خود را یاد كن   .(428) 

علیھا السالم(آداب سفره از زبان فاطمھ   ) 



ذا خوردن و بھداشت عمومى فرموددرباره آداب غ) علیھا السالم (حضرت زھراء  : 
 4كار نیك وجود دارد كھ سزاوار است ، ھر مسلمانى آنھا را بشناسد كھ چھار مورد واجب و  12در سر سفره غذا 

مورد نشانھ اءدب و بزرگوارى است 4مورد مستحب و   . 
 : اما چھار عمل واجب
بدانیم كھ نعمت ھا از اوست. (شناخت و معرفت پروردگار - 1  ) 
 . راضى بھ نعمتھاى خدا بودن - 2
در آغاز غذا))بسم هللا الرحمن الرحیم((گفتن - 3 . 
الحمدɏ رب العالمین((گفتن. (سپاسگذارى خدا در پایان  - 4 ))). 
 :و چھار عمل مستحب عبارتند از
 .وضو گرفتن قبل از غذا - 1
 . نشستن بھ جانب چپ - 2
 . در حال نشستھ غذا خوردن - 3
ردن با سھ انگشتغذا خو - 4  . 
 : و آن چھار عمل كھ نشانھ ادب و بزرگوارى است
 . از غذاى پیش روى برداشتن - 1
 . لقمھ ھا را كوچك برداشتن - 2
 . غذا را بھ خوبى جویدن - 3
 (429). كمتر در صورت دیگران نگاه كردن - 4

علیھا السالم(نماز شب فاطمھ   ) 
از جھت عبادت ، عابدترین و پارساترین زنان عالم بود و با تمام مشاغل و گرفتاریھایى كھ ) علیھا السالم (فاطمھ 

انھ بھ عھده داشت عالوه بر فرائض ، نوافل و مستحبات را نیز انجام مى داددر داخل و خارج خ . 
فرزند بزرگوار آن حضرت ) علیھ السالم (از امام حسن ))علل الشرایع((در كتاب) رحمة هللا علیھ (شیخ صدوق 

 :روایت كرد كھ فرمود
راكعة ساجدة حتى اتضح عمود الصبح و قامت فى محرابھا لیلة جمعتھا فلم تزل ) علیھ السالم (راءیت امى فاطمة 

سمعتھا تدعو للمؤ منین و المؤ منات و تسمیھم و تكثر الدعاء لھم و ال تدعو لنفسھا بشى ء فقلت لھا یا اماه لم ال 
 تدعون لنفسك كما تدعون لغیرك فقالت یا بنى الجار ثم الدار

ا ھنگامى كھ سپیده طالع شد پیوستھ در حال مادرم فاطمھ را دیم كھ در شب جمعھ در محراب عبادت ایستاده و ت
ركوع و سجده بود و شنیدم پیوستھ براى مردان و زنان با ایمان دعا مى كرد و آنھا را در دعا نام مى برد و بسیار 

چرا ھمانطور كھ براى دیگران دعا مى ! مادرجان : و براى خودش دعا نمى كرد، من گفتم . براى آنھا دعا مى كرد
چرا ھمانطور كھ براى دیگران دعا مى كنى براى خودت ! مادرجان : ودت دعا نمى كرد، من گفتم كنى براى خ

پسرم: دعا نمى كنى ؟ فرمود  ((! اول ھمسایھ ، سپس خانھ ! 
علیھا (در میان امت عبادت كسى از فاطمھ : در روایات اھل سنت حسن بصرى ، یكى از بزرگان ایشان مى گوید

زیرا آنقدر روى پاھاى خود در مقام عبادت ایستاد كھ قدمھایش ورم كردبیشتر نبود، ) السالم  .(430) 
صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(در كالم پیامبر ) لیھا السالم ع(عبادت فاطمھ   ) 

 : در حدیث نبودى آمده است كھ
فرمود) علیھا السالم (درباره عبادت حضرت فاطمھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا  : 

تابش مى كند، فاطمھ ھرگاه در محراب عبادت بھ پیشگاه پروردگار خود مى ایستد نور او براى فرشتگان آسمان 
كنیزم :((ھمانند ستارگان كھ براى اھل زمینى مى درخشد، و خداى عزوجل در آن وقت بھ فرشتگان خود مى فرماید

فاطمھ ، بانوى ھمھ زنان جھان را بنگرید چگونھ در پیشگاه من بھ عبادت ایستاده و بند بند بدنش از خوف من مى 
 (431)!لرزد
 :در حدیث دیگرى بھ سلمان مى فرماید

ر كرده كھ یك سره خداى تعالى چنان دل و جان و تمام اعضاء و جوارح دخترم فاطمھ را بھ ایمان پ! اى سلمان 
 (432). براى عبادت و فرمانبردارى حق تعالى خود را از ھمھ چیز فارغ ساختھ است

با : آرى فاطمھ بھ ھنگام عبادت چنان غرق در عظمت حق مى گشت و از خود جدا مى شد كھ از فكر عزیزان خود
تمام عالقھ اى كھ بھ آنھا داشت بیرون مى رفت و خداى تعالى فرشتگان را ماءمور مى كرد تا گھواره كودك او را 
 .حركت دھند



تولدقبل و بعد از ) علیھا السالم (عبادت فاطمھ   
: روایت مى كند كھ آن حضرت فرمودند) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (از رسول خدا ) علیھ السالم (امام صادق 

خداوند فاطمھ را خلق كرد قبل از آنكھ آسمان و زمین را خلق كند و او حوریھ اى است انسانى كھ از نور خدا 
از . خداوند فاطمھ را در حقھ اى زیر ساق عرش قرار دادآفریده شده است قبل از آنكھ خدا آدم را خلق كند، آنگاه 

چھ بود؟) علیھا السالم (پس در آن زمان غذاى فاطمھ ))فما كان طعامھا؟))یا رسول هللا:((رسول خدا سؤ ال شد  
غذاى فاطمھ تسبیح و تقدیس و تھلیل و تمجید )). التسبیح و التقدیس و التھلیل و التحمید:((آن حضرت فرمودند

گار بودپرورد . 
شھدت مى دھم كھ پروردگار و آفریننده من ، : و بھ ھنگام تولد بھ سجده افتاد و خداوند را شكر كرد و چنین گفت 

كسى نیست مگر خداى بزرگ و بى ھمتا و گواھى مى دھم بھ اینكھ پدرم سید و سرور برگزیدگان خدا و رسول 
حسن و (قاى پیشوایان و جانشین رسول خداست و فرزندانم خداست و از ھمین آغاز اقرار مى كنم بھ اینكھ ھمسرم آ

بزرگ اسباط رسول خدایند) ) علیھ السالم (حسین  .(433) 
 : نیز روایت شده كھ
 كانت فاطمة تنھج فى الصالة من خیفة هللا تعالى

مى كرد  فاطمھ چنان بود كھ در نماز از خوف خداى تبارك و تعالى غش  .(434) 
علیھا السالم(نقش انگشترھاى حضرت فاطمھ   ) 

روى یكى از . داراى چند انگشتر بود كھ حلقھ اش از نقره و انگشترش از عقیق بود) علیھا السالم (حضرت فاطمھ 
 :آنھا این جملھ بود
(( دار و ولى عصمت و پاكى من استهللا ولى عصمتى ، خداوند نگھ )). 
 :و در دیگرى نوشتھ شده بود
 ((نعم القادر))
 :و روى یكى دیگر از آنھا
(( بود))آمن المتوكلون .(435) 

نقش این كلمات در انگشترى تاءثیر عجیبى در دفع دشمنان و نگھدارى اموال و اوالد و بدن از شر انس و جن و 
 .شیاطین و تمام ناراحتى ھا و آفات و بدیھا دارد

عن处سبحان من الجم الجن بكلماتھ ھمچنین گفتھ شده است كھ نقش انگشتر آن حضرت ، نقش انگشتر سلیمان بن داود، ی
بوده است.))؛پاك و منزه است خدایى كھ مھار كرد جن را بھ كلمات خود  .(436) 

براى رفع گرفتارى) علیھا السالم (دعاى حضرت فاطمھ   
در روز عاشوراء، پدرم مرا در حالى كھ خون از بدن مباركش مى : مى فرماید) علیھ السالم (امام زین العابدین 

 :جوشید بھ سینھ اش چسباند و فرمود
مى آید  پیش دعایى است براى رفع گرفتارى و نیاز شدید و مشكلى كھ ! پسرم  این دعا را مادرم فاطمھ زھراء  .

فرا گرفتھ بود و پیامبر را ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (بھ من آموختھ است و او خود از رسول خدا ) علیھا السالم (
بخوان: آنگاه فرمود! از من فراگیر. جبرئیل آموزش داده بود  . 

ظیم ، یا من یقدر على حوائج السائلین ، یا من یعلم ما فى بحق یس و القرآن الحكیم ، و بحق طھ و القرآن الع
الضمیر، یا منفس عن المكروبین ، یا مفرج عن المغمومین ، یا راحم الشیخ الكبیر، یا رازق الطفل الصغیر، یا من 
 الیحتاج الى التفسیر، صل على محمد و آل محمد و افعل بى كذا و كذا؛

و قرآن حكیم ، اى كسى كھ توانایى بر آوردن نیازھاى ))طھ((و بھ حق و قرآن حكیم))یاسین((بھ حق! خداوند
درخواست كنندگان و محتاجان را دارى ، اى كسى كھ بھ آنچھ در ضمیر و باطن است آگاھى دارى ؟ اى برطرف 

نده اى مھربان نسبت بھ پیرمرد كھنسال ، و اى روزى دھ! كننده اندوه دل شكستھ گان ، اى گشاینده غم افسردگان 
اى كسى كھ نیازمند بھ تفسیر و برھان نیست ، بر محمد و خاندان محمد درود فرست و براى من ! كودك خردسال 

 (437).((این كار را انجام بده
علیھا السالم(بھ حضرت فاطمھ ) علیھ السالم (توسل ائمھ   ) 

ھرگاه تب مى كردند آب خنگى طلب مى كرد و وقتى كھ آب بھ دستش مى رسید جرعھ اى ) علیھ السالم (امام باقر 
ا صداى بلند بھ حدى كھ در بیرون خانھ نیز شنیده از آن را مى نوشید، لحظھ اى از نوشیدن باز مى ماند و سپس ب

یا فاطمة بنت محمد؛ فاطمھ اى دختر رسول :((مى شد از تھ دل مادرش زھراء را صدا مى كرد و مى فرمود
و بدین گونھ خود را از سوز تب تسلى مى داد و برخود مرحمى مى نھاد و جان و روح خود را با یاد محبوب ))خدا

و عطر آگین مى نمودو توسل بھ او آرام  . 



شاید تذكر بھ نام حضرت زھراء : در ھمین زمینھ مرحوم شیخ عباس قمى مى فرماید ( در ھنگام تب ) علیھا السالم 
شدید بیانگر این بود كھ ھمچنانكھ بدنم بھ آتش تب مى سوزد و آن را با آب سرد خاموش مس سازم قلبم ھم بھ آتش 

علیھا السالم(ر فاطمھ مصیبت مادرم گزاران است ، لذا با ذك  (438).دل را آرام مس ساختند ( 
 دعاھاى حضرت زھراء در روزھاى ھفتھ

ز دعاھاى وارده منسوب بھ حضرت فاطمھ كھ بسیار تاءكید شده استا  : 
 دعاى روز شنبھ -1
اللھم افتح لنا خزائن رحمتك و ھب لنا اللھم رحمة ال تعذبنا بعدھا فى الدنیا و االخرة و ارزقنا من فضلك الواسع رزقا 

یك فقرا و فاقة و بك عمن سواك غنا و تعففا حالال طیبا و ال تحوجنا و ال تفقرنا الى احد سواك و زدنا لك شكرا و ال
اللھم وسع علینا فى الدنیا اللھم انا نعوذ بك اءن تزوى و جھك عنا فى حال و نحن نرغب الیك فیھ اللھم صل على 
 . محمد آل محمد و اءعطنا ما تحب واجعلھ لنا قوة فیما تحب یا اءرحم الراحمین

كھ بعد از آن در دنیا و آخرت عذابمان   بھ ما رحمتى ببخش ! و خدایاگنجینھ ھاى رحمت را بروى ما بگشا ! خدایا
نفرمایى ، و از فضل وسیع خود رزقى حالل و پاك نصیب ما گردان ، و ما را بھ غیر خود محتاج و نیازمند مفرما، 

بر ما وسعت  و شكر از تو حاجت و نیازمند بھ تو و بى نیازى از غیر خود را براى ما زیاد كن ، خدایا؟ در دنیا
عطا فرما، خداى ؟ ما بھ تو پناه مى بریم از اینكھ روزى خویش را از ما پنھان دارى در حالى كھ ما بسوى تو 

صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(بر محمد ! مشتاقیم ، خدایا  درود فرست و ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (و آل محمد  ( 
عالقھ توست بھ ما نیرو ده ، اى مھربان ترین مھربانانآنچھ دوست دارى بھ ما عطا كن و در آنچھ   . 

 دعاى روز یكشنبھ -2
اللھم اجعل اول یومى ھذا فالحا و آخره نجاحا و اءوسطھ صالحا اللھم صل على محمد و آل محمد و اجعلنا ممن 
 اءناب الیك فقبلتھ و توكل علیك فكفیتھ و تضرع الیك فرحمتھ

بر محمد ! گارى و انتھاى آن را پیروزى و وسط آن را صالح قرار ده ، خدایاابتداى این روز را راست! خدایا
درود فرست و ما را از آنكھ بسوى تو ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (و آل محمد ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (

یت زارى نمودند و تو بازگشتند و تو قبولشان فرمودى و آنانكھ بر تو توكل نمودند و كفایتشان نمودى و آنانكھ بسو
 . رحمتشان نمودى قرار ده
 دعاى روز دوشنبھ -3

اللھم انى اسئلك قوة فى عبادتك و تبصرا فى كتابك و فھما فى حكمت اللھم صل على محمد و آل محمد و التجعل 
عنا مولیا) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (القرآن بنا ماحال و الصراط زائال و محمدا   

بر ! انجام عبادتت توانایى ، و اندیشھ در كتاب تو و فھم در حكمتت در خواست بمى كنیم ، خدایا از تو در! خدایا
صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(محمد  درود فرست و قرآن را دشمن ما و ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (و آل محمد  ( 

گردان قرار مده را از ما روى) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (صراط را بى ثبات و محمد   . 
 دعاى روز سھ شنبھ -4
اللھم اجعل غفلة الناس ذكرا و اجعل صالح ما نقول باءلسنتنا نیة فى قلوبنا اللھم ان مغفرتك اءوسع من ذنوبنا و 
 . رحمتك اءرجى عندنا من اءعمالنا اللھم صل على محمد و آل محمد و وفقنا لصالح االعمال و الصواب من الفعال

مردم را براى ما یاد آورى و یا آنان را براى ما شكر، و آنچھ از سخنھاى شایستھ و بھ زبانھایمان مى غفلت ! خدایا
پاك(گوییم و بھ عنوان نیتى  ھمانا كھ آمرزشت وسیع تر از گناھان ما، و رحمتت ! در دلھاى ما قرار ده ، خداى  ( 

درود فرست و در ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (د بر محم! در نزد ما امیدوار كننده تر از كردار ما است ، خدایا
 . اعمال صالح و انجام كارھاى درست ما را موفق گردان
 دعاى روز چھارشنبھ -5
اللھم احرسنا بعینك التى ال تنام و ركنك الذى الیرام و یاءسمائك العظام و صل على محمد و آل محمد و احفظ علینا 

ما لو ستره غیرك شاع و اجعل كل ذلك مطواعا انك سمیع الدعاء قریب مجیبما لو حفظھ غیرك ضاع و استر علینا   
. 

صلى هللا علیھ و (و آل محمد ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (بھ چشمان تو كھ ھرگز نخوابد، و ركن و بر محمد ! خدایا
، و عیبھاى ما را درود فرست و از ما حفاظت كن كھ اگر غیر تو از ما حفاظت كند ضایعمان كند) آلھ و سلم 

بپوشان كھ اگر غیر تو بپوشاند آشكارش نماید، و ھمھ آن را براى ما فرمانبردارى قرار ده ، ھمانا تو شنونده دعا و 
 . نزدیك و اجابت كننده اى
 دعاى روز پنج شنبھ -6



من قوتك لضعفنا و من  اللھم انى اسئلك الھدى و التقى و العفاف و الغنى و العمل بما تحب و ترضى اللھم انى اءسئلك
غناك لفقرنا و فاقتنا و من حلمك و علمك لجھلنا اللھم صل على محمد و آل محمد و اءعنا على شكرت و ذكرك و 
 . طاعتك و عبادتك برحمتك یا اءرحم الراحمین

خواست  من از تو ھدایت ، تقوا، پاكدامنى ، بى نیازى از خلق ، و عمل بھ آنچھ موجب خشنودى تو شود در! خدایا
من از تو براستى سستى ما نیروى تو، نیازمندى ما بى نیاز تو و نادانى ما بردبارى و دانائیت را ! مى كنم ، خدایا

درود ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (و آل محمد ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (بر محمد ! درخواست مى كنم ، خدایا
كر و فرمانبردارى و عبادتت یارى فرما، اى مھربان ترین مھربانانفرست ، و بھ رحمت خویش ما را در شكر و ذ  

. 
 دعاى روز جمعھ -7

اللھم اجعلنا من اءقرب من تقرب الیك و اءوجھ من توجھ الیك و اءنجح من ساءلك و تضرع الیك اللھم اجعلنا ممن 
جعلنا ممن اءخلص لك بعملھ و اءحبك فى كانھ یراك الى یوم القیامة الذى فیھ یلقاك و ال تمتنا اال على رضاك اللھم و ا

جمیع خلقك اللھم صل على محمد و آل محمد و اغفر لنا مغفرة جزما حتما ال نقترف بعدھا ذنبا و ال نكتسب خطیئة و 
ال اثما اللھم صل على محمد و آل محمد صالة نامیة دائمة زاكیة متتابعة متواصلة مترادفة برحمتك یا اءرحم 
 (439)الراحمین 

نمودند، و كامیاب  خدایا ما را از نزدیكترین كسانى كھ بھ تو نزدیك شوند، و آبرومندترین كسانى كھ رو بھ سوى تو
ما را تا روز قیامت كھ تو را مالقات ! ترین كسانى كھ از تو درخواست و بھ سوى تو زارى كردند قرار ده ، خدایا

ما را از آنان كھ كردار ! كنند از آنان قرار ده كھ گویا تو را مى بینند و ما را نمیران جز بھ خشنودیت ، خدایا
بر محمد و آل محمد ! را در ھمھ آفریدگانت دوست دارد قرار ده ، خدایا خویش را براى تو خالص كرده و تو

درود فرست و ما را بیامرز، آمرزیدنى حتمى كھ پس از آن در گناه نیفتیم و خطاء و ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (
د درود فرست و آل محم) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (بھ رحمت خویش بر محمد ! گناھى كسب ننماییم ، خدایا

 . درودى ھمیشگى و پاك پى در پى و متصل ، اى مھربان ترین مھربانان
علیھا السالم(سوگنامھ فاطمھ : فصل یازدھم   ) 

عج(شكایت امام زمان   ) 
فرمودند) عج (حضرت مھدى  : 

فتگوى با شما اگر نبود كھ دوستدار شایستگى و مھر بر شما بوده و اگر نسبت بھ شما محبت و عالقھ نداشتیم ، از گ
روى گردانده و كارى بھ كار شما نداشتھ و بھ آزمایش خود كھ درگیرى با یك ستمگر سركش و گمراه است كھ عده 
اى را نیز در گمراھى بھ دنبال مى كشد مى پرداختیم ، ھم او كھ با پروردگار خود بھ نزاع و ضدیت برخاستھ و 

را كھ خداوند اطاعت او را واجب نموده منكر شده است ، مدعى چیزى شده كھ مربوط بھ او نبوده و حق كسى 
انسان نادان بھ پستى كار خودش گرفتار : من از دختر رسول خدا سرمشق نیكویى دارم . ھمان ستمگر غاصب 

 (440). خواھد شد و بھ زودى شخصى كافر خواھد دانست كھ فرجام كار از آن كیست
در ھیچ امرى مخالف تو را نكردم) علیھ السالم (یا على   

على : گفت ) علیھ السالم (على  كھ در بستر بیمارى بود بھ) علیھا السالم (در یكى از روزھاى آخر حیات فاطمھ 
ھنگام فراق نزدیك شده است ، سخنانى دارم كھ مى خواھم با تو بگریم! جان   . 

نشست و دستور داد كسى ) علیھا السالم (آنچھ دلت مى خواھد بگو، پس بر بالین فاطمھ : فرمود) علیھ السالم (على 
آنگاه دختر پیامبر این چنین گفت. داخل اطاق نباشد  : 

(( از شروع زندگى ام با تو در ھیچ امرى مخالفت تو را نكردم و ھرگز از من دروغ و خیانت سر ! اى پسرم عم 
 .نزد

در حالى كھ او را تصدیق مى كرد، گفت) علیھ السالم (على   : 
بر  تو باتقواتر و متواضع تر از آن ھستى كھ من تو را بر چنین امرى سرزنش كنم ، آه چقدر جدایى و دورى از تو

. مصیبت پیامبر برایم زنده مى شود، از دست دادن تو براى من بسیار سخت و ناگوار است ! من دشوار خواھد بود
مصیبت فراق تو آن قدر تلخ و سنگین است كھ تحمل . از این ماتم بھ خداى خود پناه مى برم و دل بھ او مى سپارم 

ز نمى تواند آن را جبران كند، این دردى است كھ آن براى على مشكل و طاقت فرساست ، مصیبتى كھ ھیچ چی
 . درمانى براى او نمى بینم

علیھا السالم (گریھ فاطمھ . را بھ سینھ چسباند و با ھم گریستند) علیھا السالم (سر فاطمھ ) علیھ السالم (سپس على 
براى تنھایى على )  ( ھا السالمعلی(در فراق زھراء ) علیھ السالم (و گریھ على ) علیھ السالم   ).(441) 

 . اشك مظلوم ، موجب رحمت است



نمود و گفت ) علیھ السالم (ضرت على رو بھ ح) علیھا السالم (روزى حضرت فاطمھ  من از پدرم ! اى اباالحسن  :
اشك ، خشم خداوند را خاموش مى كند و قبر باغى از باغھاى بھشت نخواھد بود مگر ھنگامى : شنیدم كھ مى فرمود

 . كھ بنده از ترس خدا گریھ كند و خداوند عزیز و جبار مى داند كھ من با این اشكھا از خوف خدا مى گریم
از اشكھاى آن حضرت گرفتھ و بر چھره خود كشیده ) علیھا السالم (گریست ، فاطمھ ) علیھ السالم (حضرت على 

اى اباالحسن: و گفت  . اگرغمگینى در بین امت گریھ كند خداوند آن امت را مورد بخشایش خود قرار مى دھد ! 
م تا مشمول رحمت خدا شومتو غمگین و محزونى و من اشك چشم تو را بھ صورت م处كش! پسر عمو  .(442)  

علیھا السالم(بیت ااالحزان فاطمھ   ) 
و پیش آمدن مشكالت و مصیبتھا بر اھل بیت پیامبر فاطمھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (دا بعد از وفات رسول خ

از نظر جسمى روز بھ روز بھ تحلیل مى رفت و از فراق . ھمواره شال عزابر سربستھ بود) علیھا السالم (زھراء 
ھاى آن حضرت بر پدرش  ساعتى بیھوش مى شد و ساعتى بھ ھوش مى آمد گریھ. پدر گریان و قلبش سوزان بود

 .قطع نمى شد
از دو طرف در داشت یكى داخل مسجد باز مى شد و دیگرى در كوچھ مجاور باب ) علیھا السالم (منزل زھراء 

)جبرئیل ، مردى كھ در مواقع نماز بھ مسجد مى آمدند از جلوى درب خانھ فاطمھ  عبور مى كردند و ) علیھا السالم 
مگر چھ شده كھ یگانھ دختر پیامبر این قدر ناالن است ؟ : نیدند و با خود مى گفتندصداى نالھ آن حضرت را مى ش

این موضوع بر سران حكومت گران آمد! مگر چھ ظلمى بر او روا داشتند؟ لذا افرادى خدمت امیرالمؤ منین على  .
را كنترل نماید یا شب )  علیھا السالم(رسیدند و از آن حضرت خواستند تا گریھ و عزادارى فاطمھ ) علیھ السالم (

داشتھ باشیم  گریھ كند و یا روز، تا ما آرامش   . 
آمد و فرمود) علیھا السالم (حضرت امیر پس از سخنان آنان ، نزد فاطمھ  گروھى آمده اند و مى ! فاطمھ جان  :

بھ فاطمھ بگو یا شب گریھ كند یا روز: گوید ! 
چقدر اندك است ماندن من در میان مردم و چقدر نزدیك است !  اى اباالحسن: جواب داد) علیھا السالم (فاطمھ 

سوگند بھ خدا ھرگز سكوت نمى كنم ، نھ در شب و نھ در روز، تا اینكھ بھ ... زمان ، پنھان شدن من از جمعشان 
ھر طور دوست مى دارى عمل كن ، لذا آن حضرت : فرمود) علیھ السالم (على . پدرم رسول هللا ملحق گردم 

براى فاطمھ درست كرد و حضرت فاطمھ ھر روز دست حسن و حسین ))بیت االحزان((ھى را در بقیع بنامجایگا
را مى گرفت و بھ آنجا مى رفت و بھ عزادارى مشغول مى شد و غروب آنھا را بھ منزل باز مى ) علیھ السالم (

 (443).گرداند
علیھا السالم(تقاضاى عیادت از فاطمھ   ) 

 : شیخ طوسى روایت كرده است
عیادت ، بھ خانھ فاطمھ  بھ عنوان) عمومى پیامبر(شدت یافت ، عباس ) علیھا السالم (ھنگامى كھ بیمارى فاطمھ 

. بھ او گفتھ شد كھ حال فاطمھ بسیار ناگوار است و ھیچكس را بھ خانھ اى كھ در آن بسترى است راه نمى دھند. آمد
از قول : پیام فرستاد، و بھ قاصد خود گفت ) علیھ السالم (عباس بھ خانھ خود مراجعت كرد و براى امیرمؤ منان 

زاده ، عمویت سالم مى رساند و مى گوید سوگند بھ خدا از بیمارى و دردمندى حبیبھ اى بردار :((من بھ على بگوید
)رسول خدا و نور چشم پیامبر و من ، یعنى فاطمھ  آن چنان اندوھگین و غم زده شده ام كھ وجودم در ) علیھا السالم 

) هللا علیھ و آلھ و سلم  صلى(ھم شكستھ شده است ، گمان مى برم از نخستین كسى از ما باشد كھ بھ رسول خدا 
 .ملحق مى شود و آن حضرت او را براى بھترین مقامات بھشت برگزیده و بھ پیشگاه خداى بزرگ مى برد

بھ رحمت خدا خواھد رفت ، اجازه بده فردا جماعتى از مھاجران و انصار ) علیھا السالم (اگر مى دانى كھ فاطمھ 
و شركت كنند و بھ پاداش ثواب آن نائل شوند كھ این كار براى عظمت را جمع كنم ، تا در تشییع جنازه و نماز ا

 .((اسالم ، كار نیكى است
سالم مرا بھ عمویم :((بود، فرمود))عماریاسر((بھ قاصد عباس كھ بھ گفتھ راوى ،) علیھ السالم (حضرت على 

فتم ، و راءى شما نیكو است ولى خداوند محبت شما را از ما كم نكند، پیشنھاد شما را دریا :عباس برسان ، و بگو
ظلم كردند و او را از حقش باز داشتند و از میراث پدرش محروم ) علیھا السالم (مى دانى كھ آنھا ھمواره بھ فاطمھ 

پیامبر در حق او را رعایت نكردند و رعایت حق الھى را ننمودند و خداوند براى داورى كافى   نمودند و سفارش 
من اى عمو از تو مى خواھم كھ مرا ببخشى و مرا در ترك پیشنھاد تو . تقام خواھد گرفت است و از ستمگران ان

)معذور بدارى ، زیرا فاطمھ  وصیت كرده كھ امر او را پنھان سازم) علیھا السالم   .(444) 
 وداع فرزندان با مادر

از دنیا رحلت فرمود اسماء خود را روى آن حضرت انداخت و او را مى ) علیھا السالم (وقتى حضرت فاطمھ 
وارد شدى سالم اسماء بنت ) ھ و آلھ و سلم صلى هللا علی(یا فاطمھ وقتى كھ بر پدرت رسول خدا : بوسید و مى گفت 



وارد شدند و دیدند كھ مادرشان رو بھ قبلھ ) علیھما السالم (در این ھنگام حسن و حسین . عمیس را بھ او برسان 
اى فرزندان : مادرمان ھیچ وقت در این ساعت نمى خوابید؟ اسماء عرض كرد! اى اسماء: دراز كشیده فرمودند

ا نخوابیده بلكھ بھ جوار حق شتافتھ استمادر شم! رسول خدا  . 
خود را بر روى مادر افكنده در حالى كھ پاھایش را مى ) علیھا السالم (با شنیدن این سخن حضرت امام حسن 

مادرجان: بوسید مى فرمود  .قبل از آنكھ جان از بدنم بیرون رود با من سخن بگو ! 
من حسینم ، مادر ! مادرجان : ى مادر را مى بوسید و مى فرمودپا) علیھ السالم (و ھمین گونھ حضرت امام حسین 

 . جان پیش از آنكھ قلبم از حركت باز ایستد و بمیرم با من حرف بزن
مى نویسد))ناسخ التواریخ((صاحب كتاب : 

در حالى كھ چادرش بر زمین كشیده مى شد، ) علیھا السالم (زینب ) علیھا السالم (بھ ھنگام رحلت حضرت زھراء 
ھم اكنون محرومیت دیدار تو برایمان معلوم گردید و شناختھ شد! اى پدر، اى رسول خدا: جلو آمده فریاد زد . 

كھ ام كلثوم بیرون آمد در حالى كھ چادرى بر سرافكنده بود كھ قسمت پایین آن بر زمین : عالمھ مجلسى نقل مى كند
ھم اكنون بھ ! اى بابا، اى رسول خدا: بود صداى مى زدكشیده مى شد و پیراھنى بر تن كرده كھ اندامش را پوشیده 

 .راستى تو را از دست دادیم ، بھ طورى كھ دیدار دیگرى نخواھد بود
 پاورقي
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 ھنوز بازوى مادرم سیاه و كبود است
(( یكى از استوانھ ھاى علم در حوزه علمیھ نجف اشرف و حوزه علمیھ قم ))حضرت آیة هللا مرتضى فیروز آبادى
 .((بود

زمانى كھ در نجف اشرف بودم ، یك شب در عالم رؤ یا دیدم كھ در منزل : نقل كرده اند كھ ایشان مى فرمود
افرادى از . با چادر نشستھ است ) علیھا السالم (اقامھ شده و در آن مجلس حضرت فاطمھ شخصى خود، مجلسى 

چون ھمھ رفتند، حضرت چادر را كنار . مؤ منین بھ صف ایستاده ، یكى یكى آمده عرض ادب مى كنند و مى روند
! چھ جمالى . نجام دادزد، از این عمل خانم متوجھ شدم كھ چون من بھ آن حضرت محرم ھستم ، لذا این عمل را ا

است) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (صورتش شبیھ بھ صورت پیامبر : در عالم رؤ یا گفتم   . 
آیا این كھ قریب بھ ھزار و چھارصد سال است خطباء مى گویند، ! مادر: سپس جلوتر رفتھ و عرض كردم 

مان بھ گردن بھ مسجد بردند، صحت دارد؟ را با سر بى عمامھ و دوش بى رداء و ریس) علیھ السالم (شوھرت على 
 :حضرت فرمود
 استحقروا ابا الحسن بعد رسول هللا
 !على را بعد از رسول خدا تحقیر كردند
 .من بھ فارسى مى گفتم و حضرت عربى جواب مى داد

بھ  قریب ھزار و چھارصد سال است كھ مورخین نوشتھ اند و خطباء گفتھ اند كھ آن نانجیب! مادر: عرض كردم 
آنگاه دست راست را از آستین . بلى : فرمود)). و فى عضدھا كمثل الدملج((بازوى شما تازیانھ زد و سیاه شده

 (445). بیرون آورد، دیدم ھنوز بازوى مادرم سیاه و كمبود است
علیھ السالم(اندوه امام زمان   ) 

مرحوم عالمھ سید باقر پسر آیة هللا حجت سید محمد ھندى نقل شده كھ حضرت ولى عصر را در شب عید غدیر در 
چھ شده كھ شما را امروز غمگین و افسرده مى بینم با ! آقاى من : خواب بھ حالت افسردگى و غمگین دید و پرسید

 اینكھ مردم از عید غدیر خوشحال و مسرورند؟
در یاد و غم اندوه مادرم مى باشم ، سپس فرمود: حضرت فرمود : 

 بعد بیت االحزان بیت سرور  ال ترانى اتخذت ال و عالھا
حزان خانھ خوشى بگیرمسوگند بھ شرف مقام آن حضرت مرا نخواھى دید كھ پس از بیت اال  .(446) 
براى قبر) علیھا السالم (ذخیره فاطمھ   

گفت) علیھ السالم (در ضمن وصایاى خود بھ على ) لسالم علیھا ا(حضرت فاطمھ  این شیشھ را بگیر و ! یا على  : 
فرمودند) علیھ السالم (على . ھنگامى كھ از كار من فارغ شده و مرا در قبرم نھادى ، آنان را در لحد من بگذار : 

در این شیشھ چیست ؟! اى بانوى زنان   
راستى كھ قطرات اشك ، غضب و : من از پدرم شنیدم كھ مى فرمود! اباالحسن یا : پاسخ داد) علیھا السالم (فاطمھ 

مى سازد و قبر، باغى از باغات بھشت نمى شود مگر اینكھ بنده از خوف خدا گریھ كرده   خشم خداى را خاموش 
جمع  باشد و خداى عزیز جبار مى داند كھ گریھ كرده ام و این قطرات اشك من در سحرھاست كھ در این شیشھ

علیھ السالم (حضرت على . كرده ام و آن را ذخیره اى براى درون قبر خود نموده ام تا در روز حشر، آن را بیابم 
گریان شد و در این موقع فاطمھ ) علیھا السالم (از سخن حضرت زھراء )  ( دستش را دراز كرد و ) علیھا السالم 

خود كشیدرا گرفت و بھ صورت ) علیھ السالم (اشكھاى چشم على  .(447) 
 سفارش بھ خواندن قرآن

و او از پدرانش نقل كرده است كھ)  علیھ السالم(از امام صادق ))مصابح االنوار((در كتاب  : 
وقتى : وصیت كرد) علیھ السالم (ھنگام احتضار، بھ امیر مؤ منان على ) علیھ السالم (ھنگام ) علیھا السالم (فاطمھ 

از دنیا رفتم ، خودت مرا غسل بده و كفن كن و نماز بر جنازه ام بخوان و در قبر بگذار، و لحد مرا بچین و خاك 
یز، و سپس باالى سر، مقابل صورتم بنشین و بسیار قرآن بخوان و دعاكن ، زیرا آن ھنگام ساعتى است بر قبرم بر

كھ میت بھ انس بازنده ھا نیاز دارد، و من تو را بھ خدا مى سپارم و وصیت مى كنم كھ با فرزندانم بھ نیكى رفتار 
 (448). كنى



 موال بیا شبھاى جمعھ بر مزارم
 

 روحم شود شاد اگر آیى كنارم
 اى روح و جانم یا على

 
 ورد زبانم یا على

و جان حسین و كودكانم جان تو  سوى پدر با صد محن امشب روانم  
 اى افتخارم یا على  بنشین كنارم یا على

علیھا السالم(تابوت فاطمھ   ) 
 :اسماء بنت عمیس ، نقل مى كند

با او بودم ، روزى مرا بھ یاد كیفیت حمل جنازه توسط مردم ) علیھا السالم (روزھاى آخر زندگانى حضرت زھراء 
را جنازه را روى تختھ اى مى گذارند و باالى دست مردان حمل مى كنند؟چ: انداخت ، و ابراز نگرانى فرمود كھ  ! 

من بسیار زشت مى دانم كھ جنازه زنان را پس از مرگ بر روى تابوت سرباز گذاشتھ و بر روى آن : سپس فرمود
و بدن مرا  مرا بھ روى تابوت آن چنانى نگذار. پارچھ اى مى اندازند كھ حجم بدن را براى بینندگان نمایش مى دھد

كھ خدا تو را از آتش جھنم باز دارد. بپوشان  . 
براى من تابوتى درست كنید، ھمانگونھ كھ مالئكھ شكل آن را بھ ! اى پس عمو: وصیت كرد) علیھ السالم (بھ على 

 .من نشان داده اند
جنازه ھا  در سرزمین حبشھ ، تابوتى براى حمل: خدمت آن حضرت توضیح دادم : اسماء بنت عمیس مى گوید

درست مى كنند كھ بدن میت را مى پوشاند و سپس بھ وسیلھ چوبھاى تر و شاخھ ھاى نازك درخت ، شكل و قیافھ 
 . آن را ترسیم كردم

براى من تابوتى مثل آن درست كن و مرا با آن بپوشان ، : خوشحال شده و فرمود) علیھا السالم (حضرت زھراء 
 (449).خدا تو را از آتش دوزخ حفظ نماید

علیھ السالم(از زبان امام صادق ) علیھا السالم (ماجراى ضربت فاطمھ   ) 
روایت مى كند كھ آن حضرت فرمود) علیھ السالم (از عبدالھ بن سنان از امام صادق ))ختصاصاال((در كتاب : 

زھراء در حالى كھ نوشتھ را در درست داشت . نوشت ) علیھا السالم (ابوبكر نوشتھ اى در رد فدك براى زھراء 
این نوشتھ )  علیھ و آلھ و سلم صلى هللا(دختر محمد : از نزد ابى بكر بیرون آمد، عمر در راه بھ او رسید و گفت 

نوشتھ را بھ : گفت . نوشتھ اى است كھ ابوبكر در رد فدك برایم نوشتھ است : چیست كھ در دست توست ؟ فرمود
علیھا السالم(زھراء . من بده  عمر لگدى بھ زھراء زد كھ در اثر این ضربھ . حاضر نشد نوشتھ را بھ او بدھد ( 

گویى ھم اكنون . بھ نام محسن در شكم داست سقط كرد، سپس عمر، او را سیلى زد كھ فرزند پسرى) عھ (زھراء 
سپس عمر نوشتھ را برداشت و پاره كرد. بھ گوشواره ھاى گوشش مى نگرم كھ در اثر سیلى شكست  زھراء  .

ھ از دنیا رفتبھ خانھ رفت و ھفتاد و پنج روز در اثر ضربتى كھ عمر بھ او زد، مریض بود تا اینك) علیھا السالم (  
.(450) 

علیھا السالم(از زبان فاطمھ ! آتش زدن در خانھ   ) 
علیھا السالم(ء قال فاطمة الزھرا  ): 

فجمعوا الحطب الجزل على بابى و آتوا بالنار لیحرقوه و یحرقونا فوقعت بعضادة الباب و ناشدتھم باهللا و باءبى ان 
و ركل . یكفوا و ینصرونا فاخذ عمر السوط من ید قنفذ مولى ابوبكر فضرب بھ على عضدى حتى صار كالد ملج 

قطت بوجھى و النار تسعر و یسفح فى وجھى فیضربى بیده حتى انتثر قرطى الباب برجلھ فرده على و انا حامل فس
 من اذنى فجائنى المخاض فاسقطت محسنا بغیر جرم ،
 :فاطمھ زھراء فرمود

من در آستانھ در . بر در خانھ ام ھیزم و خاشاك آوردند و آتش آوردند كھ آن را شعلھ ور سازند و ما را بسوزانند
سم دادم بھ خدا و بھ پدرم كھ دست از ما بردارید و بھ دادمان برسیدقرار داشتم و آنھا را ق . 

عمر تازیانھ را از دست قنفذ غالم ابوبكر گرفت آن را بر بازویم زد، چنان كھ كبود شد لگد محكمى بر در زد و آن 
. ام را داغ مى كردرا بر رویم انداخت در حالى كھ حاملھ بودم بھ رو در خاك افتاده ، آتش زبانھ مى كشید و چھره 

مرا چنان سیلى زد كھ گوشواره از گوشم فرو افتاد درد زایمان مرا گرفت و محسنم را بدون جرم سقط 
 (451).((كردم

علیھ السالم(گریھ بر امام حسین   ) 
اشك ریختن را چھ ثوابى است ؟! اى موالى من : عرض كرد) علیھ السالم (مفصل بھ امام صادق   

در صورتى كھ بھ خاطر فردى بر حق اشك ریختھ شود، ثوابى بى شمار دارد: فرمود . 
انتقام گیرى شما از روز سختى و اندوھتان بزرگتر استروز ! اى پسر رسول خدا: عرض كرد  . 



ولى ھیچ روز ھمچون روز محنت و اندوه ما در كربال نیست ، ھر چند روز سقیفھ و سوزاندن در : حضرت فرمود
خانھ امیرالمؤ منین و حسنین و فاطمھ و زینب و ام كلثوم و فضھ و كشتن محسن با ضرب لگد، بزرگتر و 

تر است ، زیرا آن روز اصل و ریشھ عذاب است وحشتاكتر و تلخ   .(452) 
 فاطمھ بین فشار در و دیوار

گ شقایق بنویسیدبر حاشیھ بر  گل طاقت بین در و دیوار ندارد  
نقل مى كند كھ))سلیم بن قیس كوفى((عالمھ مجلسى از  : 

ھمھ مردم با تو بیعت كرده اند جز على و : ، عمر بھ ابوبكر گفت )صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (بعد از رحلت خدا 
نام داست نزد ))قنفذ((بوبكر پسر عموى عمر را كھاھل بیت او، شخصى را نزد او بفرست كھ بیاید و بیعت كند، ا

فرستاد) علیھ السالم (على  قنفذ چند بار از طرف ابوبكر نزد على رفت و پیامبر ابوبكر را ابالغ كرد، ولى على  .
از آمدن نزد ابوبكر امتناع ورزید) علیھ السالم ( . 

السالم علیھ(عمر خشمگین شد و با خالد بن ولید و قنفذ بھ در خانھ على  قنفذ چند بار از طرف ابوبكر نزد . فرستاد ( 
از آمدن نزد ابوبكر امتناع ورزید) علیھ السالم (على رفت و پیام ابوبكر را ابالغ كرد، ولى على  . 

) علیھا السالم (فاطمھ . ھجوم آوردند) علیھ السالم (عمر خشمگین شد و با خالد بن ولید و قنفذ بھ در خانھ على 
ھنوز شال عزا از رحلت پیامبر بر سرش بود، و از فراق پدر سخت نحیف و ناتوان شده بود، عمر  پشت در بود،

در را باز كن! اى پسر ابوطالب : فریاد زد  ! 
ما را با تو چكار، چرا دست از ما بر نمى دارى ؟ با اینكھ ما عزادار ھستیم ! اى عمر: فرمود) علیھا السالم (فاطمھ 

 ؟
ز كن ، وگرنھ آن را بھ روى شما مى سوزانمدر را با: عمر گفت   . 

آیا از خدا نمى ترسى ؟ بدون اجازه وارد خانھ من مى شود و بھ خانھ ام ! اى عمر: فرمود) علیھا السالم (فاطمھ 
 ھجوم مى كنى ؟

رو برو پس آتش طلبید و در خانھ را بھ آتش كشید، آنگاه در نیم سوختھ را فشار داد، در این ھنگام فاطمھ با عمر 
 :شد و فریاد زد
(( ؛ اى پدرجان اى رسول خدا))یا ابتاه یا رسول هللا ! 

نالھ اى زد، عمر دوباره ) علیھا السالم (عمر شمشیرش را كھ در نیام بود بلند كرد و بھ پھلوى زھراء زد، فاطمھ 
؛ اى پدرجان !بتاه یا ا((فریاد زد) علیھا السالم (تازیانھ اش را بلند كرد و بر بازوى زھراء زد، فاطمھ  در این ((...!

با شتاب بیرون آمد و گریبان عمر را گرفت و كشید و او را بر زمین افكند بھ طورى كھ ) علیھ السالم (ھنگام على 
صلى هللا (بینى و گردن عمر مجروح گردید و تصمیم بھ قتل او گرفت ، اما بھ یاد وصیت و سفارش رسول خدا 

كھ آن حضرت را بھ صبر و تحمل سفارش كرده بودافتاد ) علیھ و آلھ و سلم  . 
بھ خداوندى كھ محمد را بھ مقام نبوت ، گرامى داشت ، اگر وصیت پیامبر نبود البتھ مى ! اى پسر ضحاك : فرمود

 . دانستى كھ بدون اجازه قدرت وارد شدن بھ خانھ مرا نداشتى
د، و وارد خانھ شدند و حضرت را بھ طرف مسجد جمعى بھ یارى او شتافتن. عمر فریاد مى زد و كمك مى خواست 

قنفذ با تازیانھ ، ضربتى بر بازوى آن . كنار در خانھ بود) علیھا السالم (براى بیعت بردند، در این ھنگام فاطمھ 
بزرگ بانوى جھان زد و ھنگامى كھ آن حضرت از دنیا رفت آثار آن تازیانھ مانند بازوبند در بندنش نمایان بود و 

ر را فشار داد و بھ پھلوى فاطمھ زد كھ یك دنده از دنده ھاى پھلویش شكست و جنین را كھ در رحم داشت سپس د
 (453).سقط شد، از آن پس ھمچنان بسترى بود تا اینكھ بھ شھادت رسید

را آزردند) علیھا السالم (عذاب آنان كھ فاطمھ   
نخستین فردى كھ در روز قیامت براى او داد خواھى مى كنند و دوباره او داورى مى نمایند، در : روایت شده است 

علیھ السالم(مورد محسن فرزند على  ت كھ درباره قاتل او، قنفذ حكم مى شود، آنھا را مى آورند و با تازیانھ اس ( 
ھاى آتشین مى زنند كھ اگر یك تازیانھ از آن تازیانھ ھا بھ تمام دریا بیفتد، ھمھ آب آنھا از مشرق تا مغرب ، بھ 

دل مى گردند، قاتل جوشش در مى آید و اگر آن را بر كوھھاى دنیا بگذارند، ھمھ آنھا ذوب شده و بھ خاكستر مب
 .محسن ، قنفذ را با آنان تازیانھ ھا مى زنند

در روز قیامت ، حضرت خدیجھ و فاطمھ : نقل مى كنند كھ فرمود) علیھ السالم (ھمچنین در روایتى از امام صادق 
علیھ السالم(مادر على (بنت اسد  علیھا السالم (محسن را حمل مى كنند، آنھا گریھ و نالھ مى كنند، مادرش فاطمھ  (( 

 :این آیات قرآن را مى خواند (
 (454).((ھذا یومكم الذى توعدون ؛ این ھمان روزى است كھ بھ آن وعده داده شده ایم))

یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینھا و بینھ امدا بعیدا؛امروز ھمان روز 



است كھ ھر كس آنچھ را از كار نیك انجام داده ، حاضر مى بیند، و دوست مى دارد میان او و آنچھ از اعمال بد 
ھ زمانى زیاد مى بودانجام داده ، فاطم )).(455) 

شریفش از اشك ترشد سپس فرمودآن چنان گریھ كرد كھ محاسن ) علیھ السالم (آنگاه امام صادق  : 
 (456).ال قرت عین ال تبكى عند ھذا الذكر؛روشن مباد آن چشمى كھ ھنگام ذكر این مصیبت ، گریھ نكند

علیھا السالم(لحظھ غم انگیز شھادت فاطمھ   ) 
علیھا (من در ساعات آخر عمر فاطمھ : ھمسر ابو رافع نقل كرده اند كھ گفت ))سلمى((راویان سنى و شیعھ از

براى ) علیھ السالم (على . از او پرستارى مى كردم ، یك روز حال او خوب شد و بیماریش آرام گرفت ) السالم 
علیھا السالم(فاطمھ . بعضى از كارھا از خانھ بیرون رفتھ بود مقدارى آب بیاور تا غسل كنم ، و : بھ من فرمود ( 

آب آوردم و كمك كردم ، تا فاطمھ برخاست و غسل نیكویى انجام داد، لباسش را عوض كرد، . بدنم را شستشو دھم 
مى روم ، من خودم را شستھ ام من امروز از دنیا: سپس بھ من فرمود  . 

 . ھیچكس روى مرا باز نكند، سپس دستش را زیر دستش گذاشت و از دنیا رفت
جان سپرد، ساعت بین مغرب و عشاء بود و وقت احتضار بر ) علیھا السالم (آن ھنگام كھ فاطمھ : روایت شده 

 (457).جبرئیل و عزرائیل سالم كرد
علیھا السالم(ماجراى خاك سپارى فاطمھ   ) 

ھنگام غسل ھیچكس حاضر را غسل داد، ) علیھا السالم (جنازه زھراء ) علیھ السالم (چون شب فرا رسید على 
) علیھ السالم (اسماء على ). علیھ السالم (نبود جزء حسن و حسین ، زینب و ام كلثوم ، فضھ و اسماء بنت عمیس 

 .را در كار غسل فاطمھ كمك مى كرد
شك را خ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (با ھمان پرده اى كھ بدن رسول خدا ) علیھ السالم (نیز روایت شده كھ على 

و چون پاسى : آمده است كھ ))روضة الواعظین((و در كتاب. را خشك نمود) علیھا السالم (كرده بود، بدن زھراء 
ھمراه حسن و حسین ) علیھ السالم (از شب گذشت ، حضرت على  ( ، عمار، مقداد، عقیل ، زبیر، )علیھما السالم 

را از خانھ بیرون آوردند و آن بدن مطھر را بھ خاك  ابوذر، سلمان ، بریده و چند نفر از خواص بنى ھاشم ، جنازه
ھفت قبر دیگر ساخت تا قبر ) علیھا السالم (اطراف قبر حضرت زھراء ) علیھ السالم (حضرت على . سپردند

شناختھ نشود) علیھا السالم (فاطمھ  . 
چند تكبیر گفت ) یھا السالم عل(سؤ ال كرد، امیرالمؤ منین در نماز بر فاطمھ ) علیھ السالم (شخصى از امام صادق 

یك تكبیر مى گفت ، جبرئیل ھم یك تكبیر مى گفت ، و بعد فرشتگان ) علیھ السالم (على : ؟ آن حضرت فرمود:
 : مقرب الھى تكبیرى مى گفتند، تا اینكھ امیرالمؤ منین پنج تكبیر گفت

علیھ السالم(در كجا بر او نماز خواند؟ امام صادق : شخصى دیگر پرسید در خانھ اش نماز خواند، سپس : فرمود ( 
 (458).جنازه را حركت دادند و از خانھ بیرون آوردند

علیھا السالم(بر مصائب مادرش فاطمھ ) علیھ السالم (ندوه امام جواد ا  ) 
كھ در آن زمان كمتر از ) علیھ السالم (روزى امام جواد : طبرسى نقل شده است كھ ))دالئل االمامة((در كتاب

وارد شد) علیھ السالم (امام رضا   چھار سال داشت بر پدر و بزرگوارش  . 
دستش را بر زمین زد و سرش را بھ طرف آسمان بلند كرد، و مدت طوالنى ) علیھ السالم (در این ھنگام امام جواد 

 . در فكر فرو رفت
قربانت گردم ، چرا در فكر فرو رفتھ اى ؟: بھ فرزندش فرمود) علیھ السالم (امام رضا   

سوگند . وارد شد) ا السالم علیھ(بھ خاطر آن مصائبى كھ بر مادرم فاطمھ : در پاسخ گفت ) علیھ السالم (امام جواد 
بھ خدا، آن دو نفر را از قبر بیرون مى آورم سپس با آتش آنھا را مى سوزانم و خاكسترشان را در دریا پراكنده مى 
 . نمایم

فرزندش را بھ نزدیك خواند، بین دو چشم او را بوسید و فرمود) علیھ السالم (حضرت رضا  : 
ھستى) امامت (ن امر پدر و مادرم بھ فدایت ، تو شایستھ ای  .(459) 

از زبان عمر) علیھا السالم (ماجراى ضربت فاطمھ   
را چنین بیان مى كند) علیھا السالم (امھ اى براى معاویھ چگونگى بر خورد خود با فاطمھ عمر در ضمن ن : 

بیرون نیاید، ھیزم فراوانى بھ اینجا بیاورم و آتشى ) براى بیعت (اگر على از خانھ : بھ فاطمھ كھ پشت در بود گفتم 
بھ سوى مسجد مى كشانم بر افروزم و خانھ و اھلش را بسوزانم ، و یا اینكھ على را براى بیعت آنگاه تازیانھ قنفذ  . 

خانھ را : را گرفتم و فاطمھ را با آن زدم ، و بھ خالد بن ولید گفتم تو و مردان دیگر ھیزم بیاورید، و بھ فاطمھ گفتم 
با  ھمان وقت دستش را از در بیرون آورد تا مرا از ورد بھ خانھ باز دارد، من او را دور نموده و. بھ آتش مى كشم 

شدت ، در را فشار دادم و با تازیانھ بر دستھاى او زدم تا در را رھا كند، از شدت درد تازیانھ ، نالھ كرد و گریست 



، نالھ او بھ قدرى جانگاه و جگر سوز بود كھ نزدیك بود دلم نرم شود و از آنجا منصرف گردم ، ولى بھ یاد كینھ 
افتادم) مشرك (ریشیان و حرص او بر كشتن ق) علیھ السالم (ھاى على   ... 

با پاى خودم لگد بر در زدم ، ولى او ھمچنان در را محكم نگھ داشت بود كھ باز نشود، وقتى كھ لگد بر در زدم 
 : صداى نالھ فاطمھ را شنیدم كھ گمان كردم ، این نالھ ، مدینھ را زیر و رو كرد، در آن حال فاطمھ مى گفت

یا فضة الیك فحذینى فقد و هللا قتل ما فى اءحشائى من حمل! فعل بحبیبتك و ابنتك ، اه یا رسول هللا ھكذا ی! یا ابتاه   
اى فضھ بیا و مرا دریاب ! آه . بنگر كھ این گونھ با حبیبھ و دختر تو رفتار مى شود! اى رسول خدا! اى پدر جان 

 .((كھ سوگند بھ خدا فرزندم كھ در رحم من بود كشتھ شد
شار دادم ، در باز شد، وقتى وارد خانھ شدم ، فاطمھ با ھمان حال روبروى من ایستاد، ولى در عین حال در را اف

شدت خشم مرا بھ گونھ اى كرده بود كھ گویى پرده اى در برابر چشمم افتاده است چنان سیلى روى روپوش بھ 
 (460)...صورت فاطمھ زدم كھ بھ زمین افتاد

در روز موعود) علیھا السالم (مقام رفیع فاطمھ   
ارد محضر مى شود در آن روز موعود، با كیفیت مخصوصى و) علیھا السالم (در روایت است كھ حضرت فاطمھ 

كھ بر سرش تاجى است از نور كھ ھفتاد ركن دارد و ھر ركنى ، مرصع است بھ در و یاقوت ، و نور مى دھد 
است از ) كجاوه اى (و بر آن ناقھ ھودجى ... مانند ستاره درخشان و بر ناقھ اى سوار است كھ از ناقھ ھاى بھشت 

آیند از جانب بھشت ، دوازده ھزار حورالعین كھ براى احدى  مى  طال كھ آن حضرت در آن است و بھ استقبالش
 ...استقبال ننموده اند و نخواھند نمود

پس منبرى از نور برایش نصب مى نمایند كھ ھفت پلھ دارد و ما بین ھر پلھ تا پلھ دیگر صفوفى از مالئكھ است و 
! خدایا: پس عرض مى كند). ھ السالم علی(با آن حضرت است رخت ھاى خون آلود و پیراھن غرقھ بھ خون حسین 

را، پس مصور شود حسین بھ حالتى كھ سر در بدن ندارد و خون ) علیھما السالم (مى خواھم ببینم حسن و حسین 
چون آن حالت را ببیند فریادى زند و خود را از ناقھ بھ زیر اندازه و پیغمبر و   پس . از رگھاى او جارى است 

ندمالئكھ ھمھ فریاد مى زن .(461) 
علیھا السالم(صداى نالھ زھراء   ) 

 : نقل كرده اند كھ
كھ شیفتھ و دلداره خاندان پیغمبر ))الغدیر((حوم آیة هللا امینى صاحب كتاب شریفدر اوج ناراحتى و بیمارى مر

آیا تا بھ حال براى شما معلوم نشده كھ قبر حضرت : بوده از ایشان سؤ ال كردند) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (اكرم 
 زھراء در كجاست ؟ و در چھ نقطھ اى باید ایشان را زیارت كرد؟

ھر وقت بھ مدینھ مى رفتم ، صداى نالھ و ضجھ جانكاه و : ى پس از لحظاتى سكوت فرمودندمرحوم عالمھ امین
علیھا السالم (جانسوز حضرت زھراء  شما از قبرش سؤ ال مى كنید در حالى كھ ھنوز نالھ آن . بھ گوشم مى رسید (

 (462). حضرت در مدینھ طنین افكن است
علیھ السالم(بھ على ) علیھا السالم (وصیتھاى حضرت زھراء   ) 

 : در كتاب روضة الواعظین آمده است
دیدى عارض شد و تا چھل روز ادامھ داشت و چون دانست كھ مرگش را مرض ش) علیھا السالم (حضرت فاطمھ 

را حاضر سازند تا با او وصیت ) علیھ السالم (نزدیك است ام ایمن و اسماء بنت عمیس را فرستاد تا حضرت على 
 تو را بھ. از آسمان بھ من خبر دادند كھ مرگم نزدیك است ! اى پسر عم : چون حضرت امیر حاضر شد، گفت . كند

اى پسر عم.((چند چیز وصیت مى كنم  ھرگز مرا دروغگو و خائن نیافتى و از روزى كھ با من معاشرت نموده  ! 
معاذهللا تو داناترى بھ خدا و نیكوكارتر و . فرمود) علیھ السالم (حضرت على . اى مخالفت تو نكرده ام 
است اجتناب ناپذیرو بر من بسیار گران است مفارقت تو ولیكن مرگ امرى ... پرھیزكارتر . 

وصیت مى كنم. خدا تو را جزاى خیر دھد اى پسر عم رسول خدا: فرمود) علیھا السالم (پس حضرت فاطمھ   : 
را بھ عقد خود در آورى ، زیرا كھ مردان را چاره از زن گرفتن نیست و او براى ))امامھ((اول ، این كھ بعد از من

 . فرزندان من ، مثل من است
عشى قرار ده ، زیرا كھ مالئكھ صورت آن را بھ من نشان دادنددوم ، برایم ن . 

وصف ) علیھا السالم (حضرت فاطمھ   پس . وصف آن را براى من بیان كن : فرمود) علیھ السالم (حضرت على 
بود كھ در زمین ساختند) تابوتى (آن را بیان كرد، و حضرت براى او درست كرد و آن اولین نعشى  . 

یت مى كنم تو را كھ نگذارى ، آنانى كھ بر من ستم كردند و حق مرا گرفتند كھ ایشان دشمن من و سوم ، اینكھ وص
 .دشمن رسول خدایند، احدى از ایشان و اتباع ایشان بر من نماز كنند
 (463).چھارم ، اینكھ مرا شبانھ دفن كن در وقتى كھ دیده ھا در خواب باشد



 ھیچكس را بر جنازه ام داخل نكنید
برود، اسماء  عایشھ خواست بھ حجزه او: از دنیا رحلت فرمود) علیھا السالم (وقتى حضرت فاطمھ : نوشتھ اند كھ 

 .طبق وصیت او را راه نداد
این زن خثعمیھ : عایشھ شكایت خود را نزد پدرش برد و گفت  میان من و دختر پیغمبر در آمده است و نمى  (464)

 . گذارد من نزد جسد او بروم ، بعالوه براى او حجلھ اى چون نو عروسان ساختھ است
اسماء چرا نمى گذارى زنان پیغمبر نزد دختر او بروند؟ چرا براى دختر : ابوبكر بھ در حجره فاطمھ آمد و گفت 

 پیامبر حجلھ ساختھ اى ؟
و چیزى را كھ براى او ساختھ ام وقتى زنده بود . زھراء بھ من وصیت كرد كھ كسى بر او داخل نشود: اء گفت اسم

 . بھ او نشان دادم و بھ من دستور داد مانند آن را برایش بسازم
حال كھ چنین است ھر چند بھ تو گفتھ چنان كن: ابوبكر گفت   . 

صورت ساختندو این نخستین تابوتى است كھ در اسالم بدین  .(465) 
شدند) علیھا السالم (بدون اجازه وارد خانھ فاطمھ   

ى گویدسلیم بن قیس ھاللى م : 
بدون اجازه اش ھجوم بردند؟) علیھا السالم (آیا بھ خانھ حضرت زھراء : گفتم ) رحمة هللا علیھ (بھ سلمان فارسى   

آرى بھ خدا سوگند، و این در حالى بود كھ فاطمھ روسرى بر سر نداشت لكن آن حضرت بھ منظور رعایت : گفت 
رمان حفظ كند، اما فشار در موجب شكستھ شدن پھلویش و حجابش خود را بھ پھلوى در كشید تا خود را از نامح

اى فضھ مرا دریاب ، سوگند بھ خدا جنینم را كشتند و استغاثھ مى ! آه : كشتھ شدن محسنش گردید، و فریاد زد
یا ابتاه یا رسول هللا ، دیروز بود كھ از میان ما رفتى((كرد  !(466) 

 !!تشكر از قنفذ
عمر بن خطاب در یك سال نصف حقوق ھمھ كارگزارانش را بھ عنوان غرامت : از سلیم بن قیس نقل شده است كھ 

برداشت ، ولى حقوق قنفذ را بھ طور كامل پرداخت كرد) مالیات  و كمبود بودجھ و( . 
بھ مسجد رسول خدا رفتم گروھى نشستھ بودند، كھ اكثر آنھا از بنى ھاشم بودند، در این جلسھ عباس : سلیم مى گوید

بھ ) م علیھ السال(چرا عمر مانند كارگزارانش از حقوق قنفذ كم نكرد؟ حضرت على  :عموى پیامبر بھ على گفت 
 :اطراف خود نگاه كرد و سپس قطرات اشك از چشمانش سرازیز شد، آنگاه در پاسخ عباس فرمود
 شكر لھ ضربة ضربھا فاطمة بالسوط فماتت و فى عضدھا اثرة كانھ الدملج

طمھ حقوق قنفذ را كم نكرد، تا از او تشكر نماید بھ خاطر ضربت تازیانھ اى كھ او بر فاطمھ نواختھ بود كھ وقتى فا
 (467).از دنیا رفت ، اثر آن تازیان در بازوى او وجود داشت و ھمانند بازوبند، نمایان بود
 على در فراق ھمسر

بعد از دفن ھمسر گرامیش احساس كرد كھ تمام غمھاى عالم بھ او ھجوم آورده ، پس رو بھ قبر ) علیھ السالم (على 
كرد و چنین گفت) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا   : 

(( م و زیارت تو آمده و بھ تو ، اكنون دختر تو بھ سال)صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (سالم من بر تو اى رسول خدا 
اینك ودیعھ خود را . كاسھ صبرم در مصیبت دخترت لبریز گشتھ ، درد فراق او بر من سخت ناگوار است . پیوستھ 

بھ زودى فاطمھ براى تو شرح ماجرا را خواھد گفت . بگیر بپرس امت ! یا رسول هللا . چھ ظلمھا كھ بھ او كردند :
اما بدان كھ حق او را بھ ظلم ! دخترت را از بیم دشمن بھ خاك سپردم ! ول خداتو با دخترت چھ كردند؟ اى رس

اكنون صلوات و درود خداوند بر تو و فاطمھ ات باد... بردند ارث را از او گفتند )).(468) 
دوست دارم ، كز غمت یا فاطمھ تنھا 
  بگریم

 از یتیمان تو پنھان ، در دل شبھا بگریم

 دوست دارم ، بنگرم بر آسمان پر ستاره
 

 تا سحر با یاد تو، اى زھره زھراء بگریم
ر دوست دارم شرح حال من ، بھ پیغمب

 تا تسلى یابد این دل ، چونكھ با طاھا بگریم  بگوئى

دوست دارم ، جانم از تن ، با نفسھایم بر 
 بس كھ یا زھراء بگویم ، بسكھ بى پروا بگویم  آید

دوست دارم كھ ) حسانا(گر چھ ناچیزم 
  منھم

جانم از پیكر بر آید، بسكھ بر مولى بگریم 
(469) 

 خبر دادن از لحظھ شھادت



كرد و رازى را فشاء ) علیھ السالم (در ساعات آخر زندگى خویش با على ) علیھا السالم (حضرت فاطمھ زھراء 
 .از لحظھ وفات خویش خبر داد

در ھمین ساعت بھ خواب رفتھ بودیم ، محبوبم رسول خدا را در خواب دیدم پدرم در ! اى اباالحسن : ایشان فرمود
عرض. بھ نزد من بشتاب كھ سخت مشتاق تو ھستم ! دخترم : قصرى از مروارید سفید بود، چون مرا دید فرمود   

تو امشب در پیش ما : یاق من براى زیارت شما شدیدتر است ، در این ھنگام پدرم فرمودسوگند بھ خدا، اشت: كردم 
 .خواھى بود
 (470).یا على رسول خدا آنچھ وعده دھد، راست است و بھ آنچھ عھد و پیمان بندد وفا مى كند

 پیش چشمان من تو را با تازیانھ زدند  یادم ز لحظھ اى كھ آتش بھ خانھ زدند
 مرا ببر بھ ھمرت زھراء  بدون تو غریبم و تنھا

لیھ السالمع(از زبان امام صادق ) علیھا السالم (علت وفات فاطمھ   ) 
فرمود) علیھ السالم (امام صادق  : 

روز سھ شنبھ سوم جمادى االخر سال یازدھم ھجرى از دنیا رفت و علت وفاتش این بود كھ ) علیھا السالم (فاطمھ 
قنفذ غالم عمر بن خطاب ، بھ دستور عمر با پایھ غالف شمشیر بھ او زد، بھ طورى كھ فرزندش محسن ، سقط 

وجب بیمارى شدید فاطمھ شد، و آن حضرت وقتى كھ بسرتى گردید، بھ ھیچكس از آن افرادى كھ گردید، و ھمین م
 (471).بھ او ستم كرده بودند اجازه نداد كھ بھ عیادت او بیایند

كجاست ؟) علیھا السالم (قبر فاطمھ   
در مدینھ منتشر گردید مردان و زنان مدینھ ھمھ گریان شدند و بھ ) علیھا السالم (چون خبر وفات حضرت فاطمھ 

سپس ابوذر بیرون آمد و گفت. ودندسوى خانھ آن حضرت دویدند و در انتظار بیرون آمدن جنازه و تشییع آن ب  : 
تشییع جنازه بھ تاءخیر افتاده ، پس مردم متفرق شدند، چون پاسى از شب گذشت و دیده ھا بھ خواب رفت جنازه را 

عمار، مقداد، عقیل ، زبیر، ابوذر، سلمان و ) علیھ السالم (حضرت على ، امام حسن و امام حسین . بیرون آوردند
نماز كردند و در ھمان شب او را ) علیھا السالم (و خواص آن حضرت ، بر حضرت فاطمھ گروھى از بنى ھاشم 

دور قبر آن حضرت ھفت قبر دیگر ساخت تا ندانند قبر آن حضرت ) علیھ السالم (حضرت على . دفن كردند
 . كجاست
 .بھ روایتى دیگر چھل قبر دیگر را آب پاشید كھ قبر آن مظلومھ در میان آنھا مشتبھ باشد

و بھ روایت دیگر، قبر آن حضرت را با زمین ھموار كرد كھ عالمت قبر معلوم نباشد، لذا بھ ھمین سبب در موضع 
 . قبر آن حضرت اختالف است

مابین قبر حضرت رسالت و منبر آن : بعضى گفتھ اند كھ در بقیع است نزدیك قبور ائمھ بقیع و بعضى گفتھ اند
سول اكرم فرمودندحضرت مدفون است ، زیرا كھ حضرت ر : 

 ان بین قبرى و منبرى روضة من ریاض الجنة
 . مابین قبر من و منبر من ، باغى است از باغھاى بھشت و منبر من بر درى است از درھاى بھشت

وهللا اعلم. آن حضرت را در خانھ خود دفن كرده اند: بعضى دیگر گفتھ اند  .(472) 
 اى گل پژمرده باغ على

 
 تازه شد از ھجر تو داغ على

 واى كھ عمر تو چھ كوتاه بود  آه عجب مرگ تو جانكار بود
 فاطمھ اى شمع شبستان من  اى گل امید گلستان من
 اى تو نبى را بھ جھان نور عین

 
 گو چھ كنم با حسن و با حسین

 بھر تو محبوب بھ ھر صبح و شام
 

 (473)اشك غم دیده فشانده مدام 
 آخرین كارھاى فاطمھ زھراء

در آخرین روز حیات حضرت فاطمھ ساعتى از آن روز خوابید و ظاھرا در آن لحظات رؤ یا، پدر بزرگوارش را 
در قصرى از در سفید دیدند و را در خواب ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (آرى ایشان رسول خدا . بھ خواب مى بیند

دخترم عزیزم بھ سوى من بیا، من مشتاق دیدن تو ھستم ، حضرت : وقتى چشمشان بھ حضرت فاطمھ افتاد فرمودند
وهللا من بھ دیدار شما مشتاق تر و آرزومندترم: عرض كردند) علیھا السالم (فاطمھ  : رسول اكرم بھ وى فرمودند . 

 .تو امشب در نزد من خواھى بود
بعد از بیدار شدن از خواب سبك خود را آماده سفر آخرت مى كند، زیرا مى دانست ) علیھا السالم (حضرت فاطمھ 

 . كھ وعده پدر راست است
بنابر این گاه نشستھ و گاه ایستاده بھ طرف محل شستشو رفت و شروع بھ شستن لباس اطفال با دستھاى لرزان خود 



در ھمین حال على وارد منزل شد و . و شروع بھ شستشوى سر آنان نمود كرد و آنگاه كودكان را فرا خواند
آن حضرت . از او علت بلند شدن از بستر و پرداختن بھ انجام كارھا را پرسید. ھمسرش را مشغول انجام كارھا دید

نان بھ چون امروز آخرین روز عمر من است خود برخاستم تا سر و لباس كودكانم را بشویم ، زیرا آ :پاسخ داد
سپس رؤ یاى خویش را براى ھمسرش بیان نمود. زودى یتیم مى شوند .(474) 

بود) علیھا السالم (كھ باالى سر فاطمھ وصیت نامھ اى   
روپوش را از صورت حضرت . بھ بالین او آمد) علیھ السالم (، حضرت على )علیھا السالم (پس از وفات فاطمھ 

 :برداشت و نوشتھ اى را باالى سر او دید كھ در آن چنین نوشتھ شده بود
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 ، اءوصت و ھى تشھد اءن ال الھ اال هللا و ان محمدا عبده و رسولھ و ان ھذا ما اءوصت بھ فاطمة بنت رسول هللا
 .الجنة حق و النار حق و ان الساعة آتیة ال ریب فیھا و ان هللا یبعث من فى القبور
یا على انا فاطمة بنت محمد زوجنى هللا منك الكون لك فى الدنیا و االخرة ، انت اولى بى من غیرى حنطنى و 

كفنى باللیل و صل على وادفنى بالیل و التعلم احدا و اءستودعك هللا و اقرء على ولدى السالم الى یوم غسلنى و 
 . القیامة
 . بھ نام خداوند بخشنده مھربان

وصیت كرده در حالى كھ شھادت مى . این آن چیزى است كھ فاطمھ دختر حضرت محمد بھ آن وصیت كرده است 
و این كھ بھشت حق و دوزخ حق است ، . این كھ محمد بنده و رسول او است  خدایى نیست و))هللا((دھد كھ جز

 .قیامت خواھد آمد و شك و تردیدى در آن نیست و خداوند كسانى را كھ در قبرھا ھستند برانگیختھ خواھد كرد
تو در  مى باشم ، خداوند مرا بھ ھمسرى) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (من فاطمھ دختر حضرت محمد ! اى على 

آورد تا در دنیا و آخرت براى تو باشم ، تو از دیگران نسبت بھ من شایستھ ترى ، مرا در شب حنوط كن و كفن بنما 
تو را بھ خدا مى سپارم و بھ فرزندانم تا . و غسل بده و بر من نماز بگذار و شبانھ دفنم كن و ھیچكس را آگاه نكن 

 (475).روز قیامت سالم و درود مى فرستم 
 آماده شدن براى دیدار حق
 : روایت كرده اند كھ

دیك شد اسماء بنت عمیس را فرمود كھ آبى بیاور تا من وضو نز) علیھا السالم (چون وقت وفات حضرت فاطمھ 
سازم ، و بھ روایتى غسل كرد و نیكوترین غسلھا و بوى خوش طلبید و خود را خوشبو گردانید و جامھ ھاى نو 

اى اسماء: پوشید و فرمود جبرئیل وقت وفات پدرم چھل درھم كافور از بھشت آورد، حضرت آن را بھ سھ قسمت  !
آن كافور را . گذاشت ) علیھ السالم (یك قسم را براى خود گذاشت و یكى براى من و یكى را براى على : دتقسیم كر

 .بیاور، كھ مرا با آن حنوط كنند
اى اسماء ساعتى صبر كن ، بعد از آن مرا بخوان ، اگر : پس رو بھ قبلھ خوابید و جامھ را روى خود كشید و فرمود

علیھ السالم(جواب نگفتم على  اسماء ساعتى انتظار كشید، بعد آن . را خبر كن و بدان بھ پدر خود ملحق شدم  ( 
جواب نشنید، ! اى دختر مصطفى ، اى دختر بھترین فرزندان آدم : حضرت را صدا كرد اما صدایى نشنید و گفت 

آن پس بھ روى . جامھ از روى مباركش برداشت ، دید كھ مرغ روحش بھ ریاضى جنات پرواز كرده است 
در . چون بھ خدمت حضرت رسول رسیدى سالم مرا بھ او برسان : حضرت افتاد و او را مى بوسید و مى گفت 

اى اسماء مادر مادر این وقت چرا بھ خواب رفتھ : وارد شدند، گفتند) علیھ السالم (این حال امام حسن و امام حسین 
دیده است ، بروید و پدر خود را خبر كنیدمادر شما بھ رحمت رب العالمین واصل گر: است ؟ اسماء گفت  . 

ایشان چون بھ نزدیك مسجد رسیدند صدا بھ گریھ بلند كردند، پس صحابھ گفتند سبب گریھ شما چیست اى فرزندان 
مادرمان از دنیا مفارقت كرده ، چون حضرت على : رسول خدا؟ مگر جاى جد بزرگوارتان را خالى دیدید؟ گفتند

بعد از تو خود را بھ ! زھراء جان : آمد مى فرمود  و چون بھ ھوش . وى در افتاد و غش كرداین خبر را شنید بر ر
 . كھ تسلى دھم

علیھ السالم(از زبان على ) علیھا السالم (غمھاى فاطمھ   ) 
با دست خود خاك بر قبرش ریخت و آن را صاف نمود تا بر ) علیھ السالم (، على )علیھا السالم (بعد از دفن فاطمھ 

كسى معلوم نشود، در این ھنگام حزن و اندوه آن حضرت ھیجان كرد، آب از دیده ھاى مباركش جارى شد، رو بھ 
سالم از من بر تو باد و از جانب دختر و حبیبھ تو و )). السالم علیك یا رسول هللا((قبر رسول هللا گردانید و گفت

، و در میان خاك در عرصھ تو خوابیده ، حق تعالى او را نور دیده تو و زیارت كننده تو كھ بھ زیارت تو آمده است 
چھ بسیار زود جدایى افتاد میان ما و بھ سوى خدا شكایت . در میان اھل بیت اختیار كرد كھ زود بھ تو ملحق گردد

 مى كنم حال خود را



ن در حق او، امت تو بر غصب حق من و ظلم كرد: بھ زودى دخترت بھ تو خبر خواھد داد كھ ! یا رسول هللا 
احوالش را، چھ بسیار غمھا در سینھ او بر روى ھم نشستھ بود كھ بھ كسى   یكدیگر را یارى كردند پس از او بپرس

نمى توانست اظھار كند، و بھ زودى ھمھ آنھا را بھ تو خواھد گفت ، و خداى از براى او حكم خواھد كرد و او 
 .! سالم بر تو باد یا رسول هللا (476). بھترین حكم كنندگان است

را در پیراھنش غسل دادم) علیھا السالم (فاطمھ   
را سھ بار و پنج بار غسل داد و ) علیھا السالم (امیرالمؤ منین جنازه فاطمھ : مى فرمایند) م علیھ السال(امام حسین 

در شستن پنجم مقدارى كافور گذارد و در كفن بر بدن او لنگ پھن و بلندى پوشاند و این تنھا على بود كھ غسل و 
تو، دختر پیامبر و برگزیده و بھترین زھراء كنیز ! بارالھا: در موقع غسل مى فرمود. كفن او را عھده دار بود

حجتش را بھ او تلقین فرما و برھان او را بزرگ دار و درجھ اش را باال ببر و او را بھ ! آفریده تو است ؟ خدایا
 . پدرش محمد ملحق كن

. دم من تجھیز فاطمھ را آغاز نمودم و او را در پیراھنش غسل دا: نیز مى فرماید) علیھ السالم (خود حضرت على 
سپس او را با باقى مانده حنوط رسول خدا حنوط كردم و در كفنھایش . بھ خدا سوگند او خجستھ و پاك و پاكیزه بود
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 صدیقھ را جز صدیق غسل ندھد
سؤ ال مى كند؟ ) علیھ السالم (از امام صادق ) علیھا السالم (ه غسل دادن فاطمھ در روایتى مفضل بن عمر دربار

 چھ كسى فاطمھ را غسل داد؟
علیھ السالم(امیرالمؤ منین على : مى فرمایند) علیھ السالم (امام صادق   ). 

این واقعیت بر تو  گویا: گویى این فرمایش امام قدرى بر من گردان آمد، بھ ھمین دلیل امام فرمودند: مفضل گوید
 گران آمد؟

آرى فدایت گردم: عرض كردم   . 
نباید این مطلب بر تو گران آید، چرا كھ فاطمھ صدیقھ بود و شایستھ نیست كھ كسى جز صدیق صدیقھ را : فرمود

 (478)غسل دھد، نمى دانى مریم را كسى جز پسرش عیسى غسل نداد؟
 !اى كاش فاطمھ زنده بود

عرض) علیھ السالم (بعد از آنكھ ابولؤ لؤ بھ عمر خنجر زد، بھ حضرت على  من این ! اى امیرالمؤ منین : كرد  
حضرت با شنیدن این مضوع اشكش جارى شده و بھ شدت گریست و آرزو كرد . را زدم و شكمش را دریدم مرد 

زنده مى بود و این خبر را مى شنید) علیھا السالم (كھ اى كاش فاطمھ  بعد حضرت نوشتھ اى را از گریبان  (479)
این نامھ را بگیر و از مدینھ خارج شو ھفت مرتبھ این نامھ را بخوان و بھ ھر جا كھ خواستى : در آورده و فرمود

 (480).برو
علیھا السالم(اعمال روز شھادت حضرت فاطمھ   ) 

 : در مفاتیح الجناح شیخ عباس قمى چنین آمده است
واقع شده پس باید در این روز شیعیان بھ ) صلوات هللا علیھا(فاطمھ  روز سوم جماید االخرى روز شھادت حضرت

 .عزادارى قیام كنند و زیارت آن مظلومھ را بخوانند و بر ظالمان و غاصبان حق او نفرین كنند
زیارت مختص بھ روز شھادت آن حضرت را بھ این طریق فرموده است ))زوائد الفوائد((سید بن طاووس در كتاب

دا نماز زیارت یا نماز خود آن حضرت را بھ جا مى آورى و نماز آن حضرت دو ركعت است در ھر در ابت: كھ 
را مى خواند و اگر نتوانى در ركعت اول بعد از حمد ))قل ھو هللا احد((مرتبھ سوره 60ركعت بعد از حمد، 

بخوان و چون سالم نماز را را ))قل یا ایھا الكافرون((را بخوان و در ركعت دوم سوره))قول ھو هللا احد((سوره
بھ تحقیق كھ روایت شده است كھ ھر كس با این زیارت آن مظلومھ را . گفتى زیارت حضرت فاطمھ را بخوان 

زیارت كند و از خدا طلب آمرزش كند حق تعالى گناھانش را مى آمرزد و او را داخل بھشت مى گرداند و اما 
 : زیارت آن حضرت در روز وفات

سیدة نساء العالمین السالم علیك یا والدة الحجج على الناس اءجمعین السالم علیك اءیتھا المظلومة  اسالم علیك یا
اللھم صل على اءمتك و ابنة نبیك و زوجة وصى نبیك صالة تزلفھا فوق زلفى عبادك ) پس بگو(الممنوعة حقھا 

 المكرمین من اءھل اسماوات و اءھل االرضین
ان جھان ، درود و سالم بر تو باد اى مادر امامان ھمھ مردم ، درود باد بر تو اى درود بر تو باد اى بانوى زن

بار خدایا رحمت فرست بر كنیزت و دختر پیغمبرت و ھمسر وصى . ستمدیده اى كھ حقت را بھ زور گرفتند
ھاپیغمبرت ، رحمتى كھ او را نزدیك كند برتر از نزدیكى بزرگان گرامیت از اھل آسمانھا و اھل زمین )).(481) 

علیھا السالم(منتقم فاطمھ ) عج (مھدى   ) 
شما قیام خواھد كرد؟))قائم:((دسؤ ال ش) علیھ السالم (از امام باقر   

آیا مردم زمان او حضرت را درك خواھند كرد؟: شما حضرت را درك نخواھید كرد، پرسیدند: حضرت فرمود  



اھل زمانش نیز او را درك نخواھند كرد، قائم ما بھ راستى و حقیقت قیام خواھد كرد، پس از آنكھ شیعیان : فرمود
دعوت مى كند و كسى جواب او را نمى دھد، روز چھارم دست بر پرده كعبھ  سھ روز مردم را. ناامید شده باشند

و مرتب دعا مى كند! مرا یارى كن ! پروردگارا: آویختھ و مى گوید . 
را در جنگ بدر یارى كرده بودند و ھنوز ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (خداوند متعال بھ فرشتگانى كھ رسول خدا 

آنان با . اورده و اسلحھ شان را بر زمین نگذارده اند دستور مى دھد بھ یارى او بروندزین اسبھایشان را پایین نی
 ...حضرت بیعت كرده بعد سیصد و سیزده نفر با او بیعت مى كنند و حضرت بھ مدینھ مى رود

پس آنان را و بعد آن دو نفر را بھ حالت تر و تازه از قبر بیرون مى آورد با آنان صحبت كرده آنھا جواب مى دھند، 
. جمع كرده بودند مى سوزاند) علیھ السالم (با ھمان ھیزمى كھ براى سوزاندن خانھ على و فاطمھ و حسن و حسین 

 (482).آن ھیزمھا ھنوز نزد ما وجود دارد و بھ ارث بھ یكدیگر مى رسد
صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(بعد از پیامبر ) علیھا السالم (مدت عمر حضرت فاطمھ   ) 

 روز و 75در مورد تاریخ شھادت آن حضرت اختالف است ، برخى مدت عمر آن حضرت بعد از پیامبر را 
گفتھ اند... روز و برخى سھ ماه و 95برخى  . 

پس از رحلت رسول ) علیھا السالم (ھمانا فاطمھ : روایت شده است كھ فرمود) علیھ السالم (از حضرت صادق 
  ھفتاد و پنج روز زنده بود و در این مدت از در گذشت و فقدان پدر بزرگوارش ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (خدا 

ن بودبسیار اندوھگی جبرائیل نزد آن حضرت مى آمد و او را تسلیت و دلدارى مى داد و از پدرش و جایگاه وى  .
برایش مى گفت ، و از حال آن حضرت و رویدادھاى آینده كھ بر فرزندان آن حضرت وارد مى شود، بھ او خبر 

آنھا را مى نوشت) علیھ السالم (مى داد و حضرت على   . 
عثت حضرت رسول متولد شد و در ھنگام شھادت ھیجده سال و ھفتاد و پنج روز پس آن حضرت در سال پنجم ب

 (483). داشت
علیھا السالم(بر فاطمھ نبش ق  ) 

وقتى كھ این خبر در مدینھ منتشر شد، ابوبكر و عمر و ) علیھا السالم (صبح روز شھادت حضرت فاطمھ زھراء 
آمده ایم فاطمھ نماز : جمع شدند و گفتند) علیھ السالم (گروھى از مھاجر و انصار اطراف خانھ حضرت على 

وصیت كرد كھ او را شب بھ خاك بسپارند و جز شوھر و ) علیھا السالم (ھ فاطم: مقداد بیرون آمد و گفت . بگذاریم 
 .فرنزدانش كسى بھ او نماز نخواند

فاطمھ وصیت كرده بود كھ : عباس بن عبدالمطلب گفت ! نگفتم چنین خواھند كرد؟: عمر رو بھ ابوبكر كرد و گفت 
دا اگر بخواھم او را از قبر بیرون مى آورم و بر او قسم بھ خ: عمر گفت . شما بر وى نماز نگذارید آن دو بر آشفتند

 . نماز مى گذارم
سوگند بھ خداى بزرگ اگر چنین قصدى كنى دست راست ! یابن ضحاك : بیرون آمد و فرمود) علیھ السالم (على 

السالم علیھ(عمر فھمید چون على . تو را خواھم انداخت و اگر شمشیر بردارم تا خون تو را نزیزم در غالف نبرم   
قسم خورده و ممكن است چنین كند برگشتھ و با گروھى از مردم بھ طرف بقیع رفتند و دیدند چھل قبر است كھ  (

واى بر ما، پیغمبر جز یك دختر نداشت و او ھم از دنیا رفت و حاضر : مثل ھم بودند، مردم بھ یكدیگر مى گفتند
 .نشد كسى بر او نماز بگذارد

امیرالمؤ منین شمشیر بھ دست گرفت . رسید كھ مردم در بقیع اجتماع كردند) السالم  علیھ(خبر بھ حضرت على 
مانند شیر خشمناك بھ طرف بقیع حركت كرد و روى یك از قبرھا ایستاد در حالى كھ رگھاى گردنش از فشار 

عالمیان قسم  بھ پروردگار! اى مردم مدینھ : غضب پر خون شده بود و چشمھاى مباركش سرخ شده بود، فریاد زد
 . ، اگر سنگى از روى یكى از این قبرھا بردارید با شمشیر تمام این جمعیت را خواھم كشت

. قسم بھ خدا قبر فاطمھ را نبش مى كنم تا بر او نماز بگذارم ) علیھ السالم (یا ابوالحسن : عمر پیش آمد و گفت 
كانى او را بھ زمین انداخت و فرموددست پیش برد و دامن عمر را گرفت و با ت) علیھ السالم (على  : 

خالفت را كھ حق من بود گرفتى و من بھ امر پیغمبر ساكت ماندم تا مردم مرتد نشوند، اما بحق ! اى پسر ضحاك 
علیھ السالم (آن خدایى كھ جان على  را ) علیھا السالم (در دست قدرت اوست اگر تو و اصحابت قصد قبر فاطمھ  (

را قسم داد كھ ) علیھ السالم (در این حال ابوبكر پیش آمد و على . شماھا سراب مى كنم  كنید، زمین را از خون
 (484).دست از عمر بردارد، و گفت كھ ما كارى نمى كنیم كھ خاطر تو آزرده شود

علیھا السالم(بشارت عزرائیل و میكائیل بھ فاطمھ   ) 
نقل فرمود) علیھ السالم (حضرت على  : 

نگاھى بھ اطراف خود كرد و فرمود) علیھا السالم (در لحظھ ھاى شھادت ، حضرت زھراء  : 
جبرئیل امین سالم بر شما اى فرشتگان و  . 



جبرئیل در حالى كھ بر من سالم مى كرد، نزد من آمد و فرمود! اى پسر عمو : 
امروز تو در ملكوت الھى و بھشت ! خداوند بر تو سالم مى كند، اى محبوبھ حبیب خدا و میوه دل رسول هللا 

 .موعود ملحق خواھى شد
سوگند بھ خدا این ! اى پس عمو: م داد و فرمودبعد روى از ما گردانید و باز بھ گروھى دیگر از مالئكھ سال

 .حضرت میكائیل است و ھمانند جبرئیل بر من سالم كرد و بشارتھاى او را داد
 :بار دیگر بھ گروه دیگرى سالم كرد و فرمود

اى پس عمو، سوگند بھ خدا كھ این حق است ، این حضرت عزرائیل است كھ بال و پرش مشرق و مغرب عالم را 
پدرم چنین اوصافى درباره او را بھ من اطالع داده بود و حال این ھمان است. تھ فرا گرف  . 

در قبض روح من عجلھ كن و مرا آزار نده! سالم بر تو اى گیرنده روح آدمى   . 
خدایا بھ سوى تو مى آیم ، نھ بھ سوى آتش: در پایان من مى شنیدم كھ مى فرمود  .(485) 

علیھا السالم(گریھ فرشتگان بر مظلومیت فاطمھ   ) 
، ))علیھ السالم (على (بھ فرموده خود  و. خود بھ تنایى فاطمھ زھراء را غسل داد و كفن كرد) علیھ السالم (على 

فاطمھ را در پیراھن او غسل دادم ، او طاھر و مطھر بود، او را عریان نساختم ، حنوط كردم او را، از حنوط 
 .باقیمانده پیغمبر كھ از بھشت آمده بود

ر توشھ از جمال و در آخرین مرحلھ صدا زد اى فضھ ، حسن و حسین و زینب و ام كلثوم را خبر كن تا بار دیگ
در این ھنگام واقعھ اى رخ داد كھ قلم از شرح و تحلیل آن . یتیمان ، خود را روى جنازه مادر انداختند. مادر بگیرند

قضیھ اى كھ در حد خود عجیب است و از قوانین ماوراى طبیعى نشاءت مى گیرد. عاجز و ناتوان است  . 
روى ) علیھم السالم (ھمان طور كھ حسنین و زینبین ! مى گریم خداى را شاھد : مى فرماید) علیھ السالم (على 

نالھ كرد و دستھایش را ) علیھا السالم (مادر افتاده بودند و گریھ مى كردند، ناگھان بندھاى كفن باز شد و فاطمھ 
اتفى از در این موقع ھ. را بھ آرامى در آغوش كشید) علیھما السالم (كشیده از كفن بیرون آورد و حسن و حسین 

دوست . فرزندان فاطمھ را از جنازه مادر جدا كن ، فرشتگان آسمان بھ گریھ در آمدند! یا على : آسمان ندا داد
على پیش آمد و بچھ ھا را از روى سینھ مادر بلند كرد در حالى كھ بھ شدت اشك مى ریخت. مشتاق دوست است   

.(486) 
 داغ دل موال

 داغ دل موال دوباره گشت تازه
 

 ریحانھ ھا را زد صدا پاى جنازه
نمائیدآخر وداع خویش با مادر   كھ اى گوشھ گیرانھ شب غربت بیائید  
 آن پر شكستھ طایران از جا پریدند

 
 افتان و خیزان جانب مادر دویدند

 چو جان شیرین جسم او در بر گرفتند
 

 گل بوسھ از آن اللھ پرپر گرفتند
 یكباره از عمق كفن آھى بر آمد

 
 با نالھ بیرون دستھاى مادر آمد

 در قلب شب خورشید خاموش مدینھ
 

ھ سینھبگذاشت روى ھر دو ماھش را ب  
 مى خواست بى تابى ز طفالن جان بگیرد

 
 مى رفت تا جان على پایان بگیرد

بشتاب ، بشتاب! ناگھ نالھ آمد على   
 

 دو گوشواره عرش را دریاب دریاب
 مگذار زھراء را چنین در بر بگیرند

 
 مگذار روى سینھ مادر بمیرند

 خیل ملك را رحمى از بھر خدا كن
 

جدا كن از پیكر مادر یتیمان را  
 حنوط بھشت
 :حضرت زھراء در آخرین لحظات عمر شریفش بھ اسماء فرمود

بقیھ حنوط پدرم را از فالن محل بیاور و آن را در كنار سر من قرار بده! اى اسماء  . 
مدت زمان كمى بھ وفات پیامبر اكرم مانده بود : در مورد حنوط نقل شده است كھ فرمودند) علیھ السالم (از على 
این حنوطى كھ جبرئیل براى من از بھشت آورده و او بھ شما ! اى على و اى فاطمھ : را صدا زد و فرمودكھ م

سالم مى رساند و بھ شما عرض مى كند آن را دو قسمت كرده ، قسمتى را براى من و قسمتى را براى خودتان 
 .بردارید

راى شما است ولى ناظر در باقیمانده آن ثلث این حنوط ب! پدرجان : عرض كرد) علیھا السالم (حضرت فاطمھ 
اى دختر مؤ فقھ : رسول خدا از شنیدن این سخن گریست و فاطمھ را بھ خود چسباند و فرمود .على بن ابیطالب باشد

علیھا السالم(یا على : آنگاه فرمود. ، رشیده و مھدیھ  : على عرض كرد. در مورد باقیمانده حنوط چھ مى گویى  ( 



پیامبر . ده براى فاطمھ و نصف دیگر براى كسى كھ اكنون شما او را مى بینى ، یا رسول هللا نصف از باقیمان
آرى نصف آخر ھم مال تو: فرمودند .(487) 

 و در خاتمھ
 كى فرصت جلوه دارد اینجا، زھرا  دنیاست چو قطره اى و دریا، زھراء
 قدرش بود امروز نھان ، چون دیروز

 
 ھنگامھ كنید، ولیك فردا، زھرا

 خالق چو كتاب خلقت انشاء فرمود
 

 عالم ، چون الفبا شد و معنا، زھراء
لوالك(بھ مدحش  احمد كھ خدا گفت  كى مى شدى آفریده ، لوال، زھراء  ( 

 و آن برزخ ما بین دو دریا، زھرا  طاھا و على ، دو بیركان دریایند
 بر تخت جالل ، از ھمھ واالتر

 
 بر مسند افتخار، یكتا، زھرا

 در آل كساء، محور شخصیتھاست
 

زھرا))بنوھا((و))بعل((و))آب((ما بین  
در نبى استاو سر خدا و لیلة الق  خیر دو سرا، درخت طوبى ، زھرا  

 سر چشمھ نور چشم طاھا، زھرا  سر سلسلھ نسل پیمبر، كوثر
 تنھا نھ ھمین مادر سبطین است او

 
ام ابینھا، زھرا: فرمود نبى   

 امروز، نگھداشتھ بر پا، زھرا  آن پایھ كھ دیروز پیمبر بنھاد
ان ، شود چو منھا، زھرااز مجمعش  از احمد و مرتضى ، چھ باقى ماند  
 حرمت بنگر كھ در صفوف محشر

 
 یك زن نبود سواره ، اال زھرا

 ھنگام شفاعت چو رسد، روز جزا
 

 كافى است براى شفیعھ ، تنھا زھرا
كھ در آتش سوزد) حسانا(حیف است  زھرا، زھرا: آن شیعھ كھ ورد اوست     
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