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زندگی کوتاه ،ولــی سراسر نــور حضرت زهــرا؟اهس؟ آکنده از جلوههای
ِ
هدایتی و بصیرتی است؛ چراکه آن حضرت ،بانویی است که بهعنایت
ال ـهــی ،تــمــام مــراحــل رشــد و کــمــال انسانیت را طــی کــرد و بــه مقام
عصمت نائل آمد .این بانو که خود با تمام وجود در راه دفاع از والیت
جانفشانی کرد ،در خانهای کوچک ،ولی پر از عشق و صفا و معنویت،
انسانهایی را تربیت کرد که در طول تاریخ برای بشریت نورافشانی
کرده و میکنند؛ بنابراین ،رفتار و ِمنش سرور زنان عالم برای پیروان
مکتب امامت درسهای فراوانی دارد که هرکه فراخور نیاز و ظرفیتش
میتواند از این اقیانوس بیکران بهره جوید و به کمال خویش دست
یابد .این مجموعۀ کوتاه را هدیه میکنیم به محضر برترین بانوی
آسمانی؛ باشد که مقبول پیشگاه الهی واقع شود و رضایت قلب نازنین
ّامابیها ،صدیقۀ کبری؟اهس؟ را فراهم َ
آورد!
			

انتشارات زائر رضوی
معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی
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لحظۀ آفرینش راز هستی
چهل روز بود که پیامبر اکرم؟ص؟ بهفرمان الهی از خدیجۀ کبری؟اهس؟
دوری کــرده بــود و هــردو به عبادت و ستایش حضرت حق مشغول
بودند؛ چراکه لحظۀ تکوین زیباترین گل سرسبد هستی نزدیک بود.
جبرئیل امین و میکائیل در شب آخر این چلۀ عارفانه و عاشقانه ،با
طبقی از میوههای بهشتی فرود آمده بودند تا زمینۀ انعقاد ساللۀ پاک
رسول خدا؟ص؟ را از عالم ملکوت فراهم آورند.
1
آری ،نور ملکوتی فاطمه؟اهس؟ به زمین انتقال یافت و مونس مادر
در لحظات سخت زندگی شد .باالخره انتظارها بهسر رسید و جمعه،
بیستم جمادیالثانی ،پیچیدن دردی آرام در جان خدیجه؟اهس؟ ،تولد
راز هستی را نویدداد .خدیجه؟اهس؟ سخت نگران و مضطرب شده بود:
کسی از زنــان مکه نبود که یــاریاش کند؛ امــا دیــری نگذشت که
چهار زن بهشتی به یــاریاش شتافتند تا در بهدنیاآمدن وجود سراسر
نور انسیۀ حورا سهیم باشند .حضرت فاطمه؟اهس؟ تهلیلگویان چشم
به جهانگشود .چه پربرکت است وجود کوثر نبوت ،آینۀ تمامنمای
جمال و نور الهی که اگر نبود ،هستی در ظلمتی وصفناشدنی فرو
میرفت!2

 .1نک :محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۱۶ص۷۸و.۷۹
 .2نک :محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج .43ص2و.3
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مادر پنجساله!
روزها در گذر بودند و فاطمه؟اهس؟ مراحل رشد و تکامل خویش را فراتر از
زمان میپیمود؛ اما کودکیاش در تنگنای شکنجههای طاقتفرسای
پیامبر؟ص؟ و یارانش توسط مشرکان بهسختی و با رنج میگذشت .در
روزهای محاصره ،بهاتفاق پدر و مادر و خاندان بنیهاشم به درهای
پناه بردند و آنجا بود که فاطمه؟اهس؟ میدید علی؟ع؟ با فداکاری و
پی مادر رهسپار
عشق بسیار به پیامبر؟ص؟ ،همچون شتربچهای که در ِ
اســت ،همراه رســول خــدا؟ص؟ اســت 1تا بــزرگــواری و ارزشه ــای عالی
انسانی را بیاموزد.
سالهای تلخ محاصره ،چیزهایی را از فاطمه؟اهس؟گرفت و چیزهایی
به او بخشید :شادمانی زندگی را از او ربود و درخشش روح و چشمۀ
جوشان محبت را به او بخشید .در ایــن ســالهــا ،فاطمه؟س؟ بزرگ
میشد و بسان کوه ،نیرومند و استوار.
نــاگــاه دســت روزگ ــار زه ــرای مرضیه؟اهس؟ را در پنجسالگی داغدار
فراق مادر کرد؛ 2اما او صبورانه و بردبار ،یگانه غمخوار و یاور پدر شد.
فاطمه؟اهس؟ تهدید کافران را میشنید و میدید که چگونه ابوجهل و
قریشیان ،خاک و کثافات بر چهرۀ بزرگترین پیامآور الهی میپاشند!
اینوقتها چشمان او لبریز از اشــک میشد و سر پــدر را میشست و
میگریست و پدر همدلی کرده و دختر یگانهاش را آرام میکرد .در این
لحظات بود که چشمۀ محبت در دل پدر میجوشید و دختر نازنینش
 .1علیبنابیطالب؟ع؟ ،نهج البالغه ،خطبۀ ( ۱۹۲خطبۀ قاصعه).
 .2ذبیحالله محالتی ،ریاحین الشریعة ،ج ،۱ص.۲۳۶

را ّ
«امابیها»مینامید1.

آیهای در وصف شجاعت علی؟ع؟
چند روزی بود که پیامبر؟ص؟ برای تأسیس پایگاه اسالم ،مکه را به
قصد مدینه ترک کــرده و فاطمه؟اهس؟ منتظر خبری بود از پــدر .پیغام
خوشی رسید که مهاجران بهسالمت رسیدهاند و او نیز باید زیر لوای
ُپرافتخار علی؟ع؟ رهسپار هجرت به مدینه شود.
قافله از تــرس تعقیب مشرکان و مزاحمتهای آنهــا شتابان در
حرکت بود که ناگاه زمین از ُسمضربههای اسبها به خود لرزید.
در ایــن میان ،شمشیر علی؟ع؟ زیــر تیغ آفتاب میدرخشید و در آن
لحظههای ُپــرهـیــجــان ،فاطمه؟اهس؟ دیــد کــه علیبنابیطالب؟ع؟
چگونه ّ
یکهوتنها با تمام توان و شجاعتی بینظیر ،همۀ مهاجمان را به
شکست و عقبنشینی وادار کرد.
ت بودند و شبهنگام نفسی
مهاجران سرزمین نور تا شب در حرک 
تازه میکردند .فاطمه؟اهس؟ به آسمان آراسته از ستارهها مینگریست و
روحش لبریز از یاد خدا میشد و تا صبح را به رازونیاز با خالق هستی
 .1نک :علیبنعیسی اربلی ،کشف الغمة فی معرفة االئمة ،ج ،۱ص.۴۶۲
 .2نک :کمال سید ،یک آسمان پروانه ،ص23تا.28
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هرگاه رنجهای پیامبر؟ص؟ از کجفهمی اعراب جاهلی افزون میشد،
به خانه برمیگشت تا با دیدن و بوییدن زهرا؟اهس؟ روحش لبریز از عطر
گلهای بهشتی و قلبش ماالمال از نور جمال الهی شود2.
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بعد
میگذراند .قافله صبحگاهان منزلبهمنزل حرکت میکرد و ِ
تعقیبوگریزها سرانجام ،بهسالمت به مدینه واردشد .بهمحض ورود
فاطمه و علی؟امهس؟ ،پیامبر؟ص؟ با خوشحالی به استقبالشان شتافت و
علی؟ع؟ را در آغوشگرفت وفرمود:
علیجان ،پیش پای شما جبرئیل بر من نازل شد و مرا از
تمام احوال شما در این سفر باخبر کرد :از عبادتهایتان
در طول راه ،از تهجدهایتان در شبها ،از مناجاتهایتان
در بامدادان و از جنگوگریزهایتان تا اینجا .جبرئیل از
جانب خداوند رحمان ،در شأن فداکاریها و قلب سرشار
ایمانتان آیاتی جانبخش را برای استقبال از شما فرود
از
َ َّ ذ َ َ ذْ ُ ُ نَ َ ق ً َ قُ ُ ً
ودا َو َع ٰلى جُ� نُ�و ب�همْ
ن
آورد< :ال ِ�ي�� ي��كرو� اهلل ِ� ي�اما و �ع
ِِ
َ َ تَ فَ َّ ُ نَ ف َ ْ
ت َ ْ َ ْ ض َ َّ
َّ
خَ َ قْ تَ
ن
ماوا� و الار ِ� ر ب��ا ما�ل��
و ي���كر
و� ِ�ی خ�ل ق ِ� الس ِ
ً
َ ذ
1و2
اطلا( >...همانها كه خدا را درحال ايستادن و
ه�ا ب� ِ
نشستن و آنگاه كه بر پهلو خوابيدهاند ،ياد مىكنند و در
اسرار آفرينش آسمانها و زمين مىانديشند [و مىگويند]:
«بارالها ،اين را بيهوده نيافريدهاى)». ...

 .1آلعمران191 ،تا.۱۹۵
 .2نک :سیدهاشمبنسلیمان بحرانی ،البرهان فی تفسیر القرآن ،ج ،۲ص۶۷۶تا.۶۷۸

زمزمۀ پاکی و پا کدامنی و بــزرگــواری و شکوهمندی یگانه دخت
ن ـبـ ّـی اکـ ــرم؟اهس؟ کــه از روح زالل و چـشــمــان ســراســر نـ ــورش نشئت
میگرفت ،در شهر پیچیده بــود .حــاال همۀ اشــراف و بزرگان مدینه
چشم بــه خواستگاری او داشتند و کسی نمیدانست ایــن مــرواریــد
شکوهمند هستی و انسیۀ حورا از آن کیست؛ اما پیامبر؟ص؟ چشمانتظار
پیک وحی بود و همۀ خواستگاران را باز میگرداند .در این میان،
علیبنابیطالب؟ع؟ هم متمایل به خواستگاری بود؛ ولی شرم و حیا
و تنگدستی مانع اقدامش بود .ناگاه رسول خدا؟ص؟ علی؟ع؟ را فرا
ف َّ
خواند و به او فرمود«َ :ا ْ� ش� ْر �ا َعل ُّی فَ�ا نَّ� َ
اهلل قَ� ْد �زَ َّو جَ� َ
ماء...
ک ِب�ها �ِی
الس ِ
ب ِ ی ِ ِ
( 1».یا علی ،مژده! زیرا خداوند فاطمه؟اهس؟ را در آسمانها به ازدواج تو
درآورده است). ...
مــوالی متقیان چون فرمان الهی را شنید ،به سجدۀ شکر افتاد و
سپاس الهی را بهجا آورد؛ سپس مجلس خواستگاری بهطور رسمی
تشکیل شد .امیرالمؤمنین علی؟ع؟ عرقریزان در برابر رسول خدا؟ص؟
نشست .پیامبر؟ص؟ فرمود« :آیا برای این امر چیزی داری؟» علی؟ع؟
عرض کــرد« :پــدر و مــادرم فــدای شما یا رســولاهلل! من چیزی از شما
پنهان نمیکنم .تمام داراییام یک شمشیر و یک زره و یک شتر است
و جز اینها چیزی ندارم ».رسول خدا؟ص؟ فرمود« :شمشیر برای تو الزم
است .تو مرد جنگ هستی و با آن در راه خدا جهاد میکنی .شتر نیز از
 .1نک :محمدبنعلیبنشهرآشوب َس َروی مازندرانی ،مناقب آلابیطالب ،ج ،۳ص۳۴۵؛ محمدباقر مجلسی،
بحار االنوار ،ج ،43ص 108و.109
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لوازم زندگی است .زره را بهعنوان ِمهر زهرا؟س؟ میپذیرم».
این زره پانصد ِدرهم ارزش داشت که بهعنوان مهریۀ بانوی دو عالم
در دنیا قرار داده شد .رسول خدا؟ص؟ با فروش زره ،مبلغی از آن را به
خرید جهیزیه اختصاص داد که عبارت بود از :یک پیراهن زنانه ،یک
ـری بلند ،یک قطیفه ،تختی بافتهشده از لیف خرما ،دو ُتشک،
روسـ ِ
چهار بالشت ،یک پردۀ خانگی ،حصیری برای فرش ،آسیابی دستی،
مشکی از پوست ،تشتی مسی ،کاسهای چوبی ،ظرفی برای آبخوری،
یک آفتابه ،دو بازوبند نقرهای ،سبویی سبزرنگ و چند کوزۀ سفالین.
وقتی آنها را به حضور پیامبر؟ص؟ آوردند ،چون چشمان نازنین حضرت
به آن وسایل افتاد ،فرمود« :خداوند [اینها را] برای اهلبیت مبارک
فرماید!» 1

 .1نک :محمدبنحسن طوسی ،االمالی ،ص۴۰و۴۱؛ محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،43ص.۹۴
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خانهای به بلندای آسمان
خانۀ داماد برای ورود زیباترین گل هستی آماده شده بود .خانهای بود
ساده و ارزانقیمت که علی؟ع؟ کف اتاقش را با شن نرم پوشانده،
پوست گوسفندی را بهعنوان زیــرانــداز پهن کــرده ،یک پشتی روی
آن گذاشته و تکهچوبی را بین دو دی ــوارش نصب کــرده و بهجای
چوبلباسی ،زینتبخش آن قرار داده بود1.
عروس هستی با شادی و مشایعت حوریان بهشتی که صفبهصف
بــرای عــرض تبریک خدمت پیامبر؟ص؟ رسیده بــودنــد ،تکبیرگویان
بهسوی منزل موالی متقیان بدرقه شد و با یاد خدا وارد خانه علی؟ع؟
شــد .رســول خــدا؟ص؟ دســت مــبــارک فاطمه؟اهس؟ را گرفت و در دست
علی؟ع؟ گذاشت و فرمود« :ای علی ،خدا دختر رسولش را بــرای تو
مبارک فرماید! این فاطمه ،امانت من است نزد تو .ای علی ،فاطمه؟س؟
بهترین همسر برای توست و ای فاطمه ،این علی برترین شوهر است
که برای تو مقدر شده است2». ...
نور وجود فاطمه؟س؟
حاال خانۀ علی؟ع؟ روشن شده بود .شعلههای ِ
خانه را نورافشانی میکرد :خانهای کوچک ،اما گرم و صمیمی که
عطر بهشت در فضای آن پیچیده است.

 .1محمدبنعلىبنشهرآشوب َسروی مازندرانی ،مناقب آلابیطالب ،ج ،3ص35۳؛ محمدباقر مجلسی،
بحار االنوار ،ج ،۴۳ص.۱۱۴
 .2سیـدمحـمـدکـاظـم قـزویـنی ،فـاطـمة الزهـراء؟اهع؟ مـن المـهد الـی اللـحـد ،ص۱۳۰و۱۳۱؛ نـک:
محمدبنحسن طوسی ،االمالی ،ص.۴۲
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سؤال از علی؟ع؟ دربارۀ همسرش!
شب شده و میهمانها رفت ه بودند .عروس و دامــاد در خانۀ سادۀ خود
نخستین لحظات زندگی مشترکشان را آغــاز کــرد ه بودند که ناگاه،
صــدای گریۀ آرام فاطمه؟اهس؟ دامــاد را بهسوی او کشاند و مضطربانه
پرسید« :چه شده است ای دختر رسول خدا؟! چه چیز ناراحتت کرده
است؟!»
عروس وحی ،درحالیکه روبهقبله بر سجاده نشسته بود ،با صدایی
ِ
لرزان جوابداد« :امروز مرا از خانۀ پدرم به خانۀ تو آوردهاند و روزی دیگر،
حال خود را در پایان عمر و عالم قبر بهیاد
از خانۀ تو به خانۀ قبر میبرندمِ .
آوردم و مرا به گریه واداشت!»
علی؟ع؟ در فکر بــود چگونه ایــن انــدوه عارفانه را پاسخ گوید که
فاطمه؟اهس؟ او را از این ابهام نجاتداد« :بیا در این آغازین لحظههای
زندگی به نماز بایستیم و خد را عبادت کنیم 1».لبخند علی؟ع؟ در
رضایت خدا و تبسم فرشتگان محوشد.
صبح پس از عروسی ،پیامبر؟ص؟ با ظرفی از شیر به دیــدار دخترش
ِ
آمد .به اهل خانه سالم کرد و واردشد و با مهربانی از علی؟ع؟پرسید:
«همسرت را چگونه یافتی؟» دامــاد با جملهای کوتاه ،امــا پرمحتوا
پاسخ داد« :خوب یاوری است در طاعت خدا!» رسول خدا؟ص؟ به دختر
یگانهاش نگریست .تبسم زیبای او معنایی جز این نداشت که او نیز
شوهرش را بهترین یاور در طاعت حق دیده است.
 .1محمد دشتی ،نهج الحیاة ،ص.۳۴
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زندگی تازهاش مشغولشده بود .علی؟ع؟ میدانست که
زهرا؟اهس؟ به
ِ
زهرا؟اهس؟ پارۀ تن رسول خدا؟ص؟ است؛ 1پس نه او را میآزرد و نه بر کاری
که دوست نداشت ،وادارش میکرد .زهرا؟اهس؟ نیز هرگز از فرمان همسر
سرپیچی نمیکرد2.
سحرگاهان در چشمهسار نماز و نیایش با حق غوطهور میشدند و در
بامداد ،زهرا؟اهس؟ شروع به آسیاب گندم میکرد و تنور را برای پخت نان
مهیا میساخت .علی؟ع؟ نیز هراندازه که از دستش برمیآمد ،در خانه
از کمک به همسر گرامیاش دریغ نمیورزید :هیزم و آب میآورد و خانه
را آبوجارو میکرد و . ...آری ،خوشترین لحظههای علی و زهرا؟امهس؟
زمانی بود که در کنار هم بهسر میبردند3.

 .1نک :محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،امالی ،ص.۱۰۴
 .2نک :علیبنعیسی اربلی ،کشف الغمة فی معرفة االئمة ،ص۳۶۳؛ محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار،
ج ،43ص.516
 .3نک :محمدبنعلیبنبابویه قمیُ ،
کتاب من ال یحضره الفقیه ،ج ،۳ص۱۶۹؛ محمدباقر مجلسی،
بحار االنوار ،ج ،43ص.151

پیامبر؟ص؟ زودبـهزود به خانۀ دخترش سر میزد .عشق پیامبر؟ص؟ به
فاطمه؟اهس؟ آسمانی بود ،نه زمینی .این بار که بعد ِاذن ورود ،وارد خانه
شد و چشمش به رخسار فاطمه؟اهس؟ افتاد که به استقبالش آمده بود،
او را درحالی دید که رنگش پریده و زیر چشمانش به کبودی نشسته
بود! دست دخترش راگرفت و با نگرانیپرسید« :دخترم ،چه شده؟!»
فاطمه؟اهس؟ که حاال با دیدن پدر انگار درمان تمام دردهایش را یافته
بــود ،با لبخندی زیبا پاسخ داد« :چشمهایم درد میکند پدرجان!»
پیامبر؟ص؟ این بار پرسید« :آیا چیزی میل داری؟» فاطمه؟اهس؟ نخست
سکوت میکند؛ امــا باالخره با اصــرار پــدر میگوید« :اشتها به انگور
ً
دارم؛ ولی میدانم که فعال فصلش نیست ».رسول خدا؟ص؟ تبسمی
کرد و فرمود« :خدا قادر است آن را به ما برساند .خداوندا ،انگور را با
امت من است ،حاضر فرما!» طولی نکشید
آنکسیکه نزد تو
بهترین ِ
ِ
که صــدای در بلند شد و علی؟ع؟ درحالیکه در گوشۀ ردای خود
مقداری انگور پیچیده بود ،وارد شد!
بر لبان مبارک پیامبر؟ص؟ لبخندی نقش بست و فرمود« :اهلل اکبر،
اهلل اکبر! خدایا ،همانطورکه ما را با آمدن علی و مستجابشدن دعا،
شاد کردی ،این [انگور] را وسیلۀ شفای دخترم قرار ده!» آنگاه فرمود:
«دخترم ،به نام خدا میل کن ».هنوز رسول خدا؟ص؟ بیرون نرفته بود
که آثار بهبودی و سالمتی در فاطمه؟اهس؟ ظاهر شد1.
 .1نـک :عبـدالحمیـدبنهبـةاللهبنابیالحـدید معتـزلی ،شرح نهـج البـالغـة ،ج ،20ص225؛
علیبنموسیبنجعفربنطاووس (سیدبنطاووس) ،التشريف بالمنن فی التعريف بالفتن ،ص۳۸۸و۳۸۹.
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مادر پدر
فاطمه؟اهس؟ پرستار و ِ

ُ
خبر حرکت لشکر مکه بهسمت مدینه و آتــش جنگ احــد ،همهجا
پیچید .زهرا؟اهس؟ با وجود عالقۀ وصفناپذیرش به پدر و همسر ،آنها
را برای رویارویی با دشمن تجهیز و بدرقه کرد .با اهمالکاری برخی از
سپاهیان ،صحنۀ پیکار به شکست سپاه اسالم منجر شد و مسلمانان
با شایعۀ شهادت پیامبر؟ص؟ پراکنده شده و جز اندکی ،پیامبر؟ص؟ را
تنها گذاشتند1.
همراهی چند تن از زنان
فاطمه؟اهس؟ در ایــن موقعیت سخت ،به
ِ
هاشمی ،بــرای کسب اطــاع از حال پیامبر؟ص؟ بهسمت میدان نبرد
شتافت .در آنجا ،حضرت را غــرق زخمهای شمشیر یافت و او را در
آغوش گرفت و گریست؛ سپس با کمک علی؟ع؟ آبآورد و زخمهای
پدر را شستوشو داد و مرهم گــذارد؛ اما هیچ مرهمی نتوانست خون
زخمهای پیامبر؟ص؟ را بند َ
آورد .فاطمه؟اهس؟ قطعهحصیری را سوزاند و
خاکسترش را بر زخمهای پدر گذاشت تا آنکه خون بند آمد .سایر زنان
نیز با اقتدا به ّامابیها ،بهیاری رزمندگان مجروحشتافتند و به آنها آب
و غذا داده و زخمهایشان را مداوا کردند2.
آری ،فاطمه؟اهس؟ عالوهبر برعهدهگرفتن مسئولیتهای خانه در غیاب
همسر ،در وقت نیاز ،در اجتماع هم حاضر شده و در حمایت از کیان اسالم
و پاسداری از جان رسول خدا؟ص؟ تا پای جان پیش میرفت!
 .1نک :علیبنابراهیم قمی ،تفسیر ّ
القمی ،ج ،۱ص۱۱۰تا ۱۱۴.
 .2نک :محمدبنعمر واقدی ،کتاب المغازی ،ج ،۱ص۲۴۹و۲۵۰؛ محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار،
ج ،20ص.31

خورشید گرمتر از گذشته بر نخلستانهای مدینه میتابید .چند چاه
آب با فاصلهای زیاد از نخلستانها قرار داشت و دستی پر مهر ،نخلهای
کوچکتر را که نمیتوانستند این گرما را تاب بیاورند ،سیراب میکرد.
از صبح این هشتادمین سطل آب بود که علی؟ع؟ از چاه کشیده بود
تا ضمن آبیاری و رسیدگی به نخلها ،در برابر آن مزدی دریافت کند.
غروب که کار به اتمام رسید ،علی؟ع؟ درحال برگشت به خانه بود
که دید دونفر مشغول مشاجرهاند .جلو رفت و با حوصله به حرفهای
هردو گوش داد و با آرامــش مشکلشان را حل کرد .آنها تحتتأثیر
سخنان علی؟ع؟ یکدیگر را در آغوش گرفتند و صلح کردند و به راه
خود ادامه دادند .علی؟ع؟ نیز بیلش را بهدوش گرفت و بهطرف خانه
حرکت کرد .در میانۀ راه ،صدای گریۀ افرادی به گوش حضرترسید.
پی آن شیون میکردند .علی؟ع؟
جنازهای را میبردند و چند نفر در ِ
بهعادت همیشه ،در تشییعجنازه شرکت کرد .مردم برای نماز میت
کنار قبر آماده شده بودند که طلبکاران آن میت مانع اقامۀ نماز شدند.
پیامبر اکــرم؟ص؟ که در میان جمعیت حضور داشــت ،ندا داد« :آیا
کسی هست که طلب برادر دینیاش را قبول کند؟» علی؟ع؟ جلو دوید
و فرمود« :طلب این مرد را به عهده میگیرم و اجرت تمام آنچه امروز
کار کردهام را به طلبکاران میپردازم ».با این عمل جوانمردانه ،جنازه
دفن شد و مراسم بهخوبی پایان یافت.
علی؟ع؟ دوبــاره راهــی شــد .به خانه که رسید ،در زد .فاطمه؟اهس؟
که با دیــدن علی؟ع؟ گویا دنیایی را به او داده بودند ،با چهرهای
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متبسم و گشاده بهاستقبال آمد و غبار لباس همسر را زدود .علی؟ع؟
با وجود آنکه خسته بود ،پس از دیدن زهرا؟اهس؟ چهرهاش پر از خنده و
شادی شد و رو به بانو فرمود« :احوال همسر عزیزم چطور است؟ راستی
فاطمهجان ،تمام دستمزد امــروزم را در ازای طلب یکی از مسلمانان
انفاق کــردم ».فاطمه؟س؟ با خوشرویی پاسخ داد« :علی ،تو سرور
و صاحباختیاری! من در تمام بخششهایت با تو سهیم هستم».
علی؟ع؟ دوبــاره لبخند زد و به چهرۀ آرام و متبسم فاطمه؟اهس؟ خیره
ً
اصال خسته نبود!1
ماند .گویا
َ
ََ ْ ُ
ك ْن ُت أ ْن ُظرُ
علی؟ع؟ در توصیف چنین روزهایی میفرمود« :لقد
ََْ ََ ْ َ ُ َ ّ ُْ ُ ُ ْ َ
وم َو الأ ْح َز ُان( 2».هرگاه به چهرۀ فاطمه؟اهس؟
ي الهم 
ف ع ِن 
ِإليها فتنك ِش 
نگاه میکردم ،تمام غم و غصههایم برطرف میشد).

 .1نک :اعظم رحمتآبادی ،فاطمه و خانواده ،ص.۱۰۲
 .2علیبنعیسی اربلی ،کشف الغمة فی معرفة االئمة ،ج ،۱ص۳۶۳؛ محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار،
ج ،43ص.516
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خدا و مالئک به تماشای او!
صبح که میشد ،کودکان فاطمه بازی میکردند و میدویدند و در
حین ب ــازی ،مکرر خــود را در آغــوش مــادر میانداختند .فاطمه؟اهس؟
هــمــانطــورکــه بــه کــارهــای خــانــه م ـیرس ـیــد ،بــا کــودکــانــش ب ــازی و
دست خود به آنها
گفتوگو میکرد و غذا را که آمــاده میکرد ،با ِ
میخورانید .در فاصلۀ رسیدگی به کارهای خانه هم هرگاه فرصت
سر ذوق
میکرد ،قرآن میخواند .بچهها با شنیدن صدای تالوت مادر ِ
میآمدند و آرام کنارش میآرمیدند.
اما شب به ارتباط ویژۀ فاطمه؟اهس؟ با خدا اختصاص داشت .فرزندان
را که با الالیی مادرانهاش میخوابانید ،سجادهاش را پهن میکرد و به
رازونیاز با خدای خویش میپرداخت .نماز شبش ترک نمیشد .از سر
شب که به نماز میایستاد ،تا طلوع فجر عبادت میکرد؛ آنچنانکه
اگــر فــرزنــدانــش نیمهشب بـیــدار میشدند ،میدانستند کــه مــادر در
محراب عبادت است و کنار سجادهاش مینشستند و با نگاه به مادر،
دعا و عبادت شبانه را از او میآموختند1.
پیامبر اکرم؟ص؟ در وصف عبادت دختر یگانهاشفرموده است:
دخـتــرم فاطمه ،ســرور زنــان عالمیان ،از اولــیــن و آخرین
اسـ ــت ...هــرگــاه او در م ـحــراب عــبــادت ظــاهــر شــود و در
پیشگاه خدا قرار گیرد ،نورش بر مالئکۀ آسمانها میتابد؛
اهل زمین میدرخشد.
همانطور که نور ستارگان برای ِ
در آن حال ،خداوند به مالئکهاش میفرماید« :ای مالئکۀ
 .1نک :علیبنعیسی اربلی ،کشف الغمة فی معرفة االئمة ،ج ،۱ص.۴۶۸

 .1محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،امالی ،ص۱۱۳؛ ابراهیمبنمحمد حمویی جوینی خراسانی،
فرائد السمطین ،ج ،2ص3۵.
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من ،بنگرید به فاطمه ،سرور کنیزانم که چگونه در برابر
من به عبادت ایستاده است و چسان از ترس و ّ
خشیت من
ِ
میلرزد؟! ...من شما مالئکه را گواه میگیرم که پیروان
واقعی او را در آتش نمیسوزانم!»1
ِ
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آیهای در وصف مهماننوازی علی؟ع؟ و فاطمه؟اهس؟
تازهمسلمانان از نقاط دور و نزدیک ،خودشان را به مدینه میرسانند؛ اما نه
آذوقهای برای خوردن داشتند و نه پول کافی برای رفع سایر نیازهایشان.
خانۀ پیامبر؟ص؟ و علی و فاطمه؟امهع؟ در شهر به بخشش و انفاق مشهور
ُ
بود و تنها خانههایی بود که کسی از آن ناامید باز نمیگشت.
روزی عــربــی مستمند بــه محضر پیامبر خ ــدا؟ص؟ رســیــد و از درد
گرسنگی به آن حضرت ِشکوه کرد .حضرت؟ص؟ نیز پیکی را بهسراغ
زنان خویش فرستاد و از آنها درخواست طعام کرد؛ ولی همگی گفتند
جز آب چیزی در خانه ندارند .پیامبر؟ص؟ از مسلمانان درخواست کرد
که آن مرد را میهمان خود کنند .در این میان ،علی؟ع؟ اظهار آمادگی
کرد و بهطرف خانه حرکت کرد و ماجرا را به فاطمه؟س؟ اطالع داد.
َ
َ
ُ
زهرای مرضیه؟اهس؟ گفت« :ما ع ْن َدنا ا ّلا ُق ُ
وت ِ ّ
الص ْب َیةِ ل ِک ّنا ن ْؤ ِث ُر َض ْیفنا».
ِ
ِ
(جز بهاندازۀ خوراک یک بچه ،طعامی نداریم؛ ولی آن را به میهمان
خود میدهیم).
فاطمه؟اهس؟ با توافق امیرالمؤمنین؟ع؟ بچهها را بدونآنکه غذا
بخورند ،خوابانید؛ سپس علی؟ع؟ چراغ را خاموش کرد و خود بههمراه
میهمان سر سفره نشست و وانمود کــرد که او نیز طعام مـیخـ َ
ـورد تا
میهمان متأثر نشود .اینچنین میهمان سیر شد و خودشان گرسنه
شب را صبح کردند .روز بعد که علی؟ع؟ در مسجد حاضر شد ،رسول
خدا؟ص؟ با دیدن آن حضرت گریه کرد و فرمود:
دیشب مالئکۀ الهی از میهماننوازی شما تعجب کردند
و پیک وحی در شأن فداکاری شما آیاتی نــازل کــردَ :
<و

بخشش خدا به بخشندگان
یکــه بـهشــدت گرسنه ب ــود ،از
روزی امیرالمؤمنین عـلــی؟ع؟ درحــالـ 
فاطمه؟اهس؟ درخواست غذا کرد .فاطمه؟اهس؟ فرمود« :علیجان ،در خانه
طعامی نیست .من و بچههایت دو روز است که گرسنهایم .مختصر
غذایی که داشتیم ،به شما خوراندم ».علی؟ع؟ از شنیدن این سخنان
سخت ناراحت شد و فرمود« :چرا به من خبر ندادی که چیزی تهیه
کنم؟!» فاطمه؟اهس؟ پاسخ داد« :ای ابوالحسن ،از خــدای خود شرم
کردم چیزی از تو بخواهم که انجام آن برایت دشوار باشد».
اشک در چشمان علی؟ع؟ حلقه زد و برای تهیۀ طعام زن و فرزندانش
گرسنگی خانواده اش را
به بــازار رفت و دیناری قرض کرد تا مشکل
ِ
برطرف کند .در میانۀ راه ،مقداد را دید که یکی از دوستانش بود و فهمید
که او هم از تهیۀ طعام برای خانوادهاش درمانده است .مانند همیشه
دستخالی شد و
ایثار کرد و یک دیناری را که داشت ،به او داد .علی؟ع؟ ِ
 .1حشر.۹ ،
 .2نک :محمدبنحسن طوسی ،االمالی ،ص۱۸۵؛ محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،41ص.28
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كا� بِ� ِه ْم خ�
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ُ
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ُ
َ
ف
ن
شُ� َّح �� ِس ِه � ول ِئ�ک هم الم� ِلح ن
و�>1و( 2و آنها را بر خود
مقدم مــىدارنــد؛ هرچند خودشان بسیار نیازمند باشند!
كــســانـىكــه از بــخــل و ح ــرص نــفــس خــويــش ب ــاز داشــتــه
شدهاند ،رستگاراناند).
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نتوانست به خانه برود؛ بنابراین رو به مسجد آورد و مشغول عبادت شد.
پیامبر خدا؟ص؟ مأمور شد شب را در خانۀ علی؟ع؟ بهسر َبرد .حضرت؟ص؟
بعد از نماز مغرب و عشا دست علی؟ع؟ را گرفت و فرمود« :علی جان،
امشب مرا به میهمانی خود میپذیری ».موالی متقیان چون میدانست
در خانه چیزی بــرای پذیرایی ندارند ،سکوت کــرد؛ ولی پیامبر؟ص؟
دوبــاره اظهار داشــت« :چــرا جــواب نمیدهی؟ نمیخواهی میهمانت
باشم؟!» علی؟ع؟ عرض کرد« :ای رسول خدا ،بفرمایید!» پیامبر؟ص؟
دست علی؟ع؟ را گرفت و بهاتفاق هم ،به خانه رفتند .زهرا؟اهس؟ درحال
نماز و نیایش با حق بود و پشتسرش قدحی از غذای گرم قرار داشت.
بوی عطر غذا فضای اتاق را پر کرده بود .زهرا؟اهس؟ بعد نماز ،صدای پدر
را شنید و سالم کرد و خوشامد گفت؛ سپس سفره را برای پذیرایی باز
کرد و ظرف پر از غذا را روبهروی رسول خدا؟ص؟ گذاشت.
علی؟ع؟ با زبان بیزبانی از فاطمه؟اهس؟ پرسید« :فاطمهجان ،غذا از
کجا؟! ما که غذایی نداشتیم!» پیش از آنکه فاطمه؟اهس؟ جواب دهد،
رسول خدا؟ص؟ دست بر دوش علی؟ع؟ گذاشت و فرمود« :یا َع ِل ُّی َهذا
ََُ
َ َ َ َ ُ
ینار َک ِم ْن ِع ْن َد اهلل( ». ...ای علی ،این [غذا]
ینارک و هذا جزاء ِد ِ
بدل ِد ِ
پــاداش آن دیناری است که به مقداد دادی ). ...سپس گریان شد
و ادامه داد ...« :يا على! خدا تو را نظير حضرت زكريا؟ع؟ و فاطمه را
نظير حضرت مريم؟ع؟قرار داد »...آری ،خداوند دربارۀ آنها ماجرای
زکریا و مریم را تکرار کرده و به این خانوادۀ سعادتمند نیز مائدۀ بهشتی
مرحمت کرده بود1.
 .1نک :محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،4۳ص۵۹تا.۶۱

در یکی از روزها پیامبر خدا؟ص؟ به خانۀ دخترش زهرا؟اهس؟ داخل شد و
پس از سالم فرمود« :درود خدا بر شما!» آنگاه ادامه داد« :دخترم ،در
بدنم احساس ضعف و سرما میکنم .عبای یمنی را بیاور و مرا با آن
بپوشان ».زهرا؟اهس؟ اطاعت امر کرد و پیامبر؟ص؟ را که چون ماه تابان
در شب چهارده میدرخشید ،پوشاند.
اندکی بعد ،امامحسن؟ع؟ از راه رسید .رو به مــادر کــرد و فرمود:
«سالم مادر .من رایحۀ خوشی احساس میکنم ،همانند رایحۀ جدم
رسول خــدا؟ص؟!» زهــرا؟اهس؟ فرمود« :بله پسرم ،جدت زیر عبای یمنی
خوابیده است ».امامحسن؟ع؟ بر پیامبر؟ص؟ درود فرستاد و گفت« :آیا
به من اجازه میدهید داخل عبا شوم ».پیامبر؟ص؟ اجازه فرمود .پس از
ساعتی ،امامحسین؟ع؟ آمد و سالم کرد و فرمود« :مادرجان ،من بوی
جدم را استشمام میکنم!» فاطمه؟اهس؟ فرمود« :آری فرزندم ،جدت و
برادرت در زیر عبا هستند».حسین؟ع؟ جلو رفت و اجازۀ ورود خواست؛
پس پیامبر؟ص؟ فرمود« :ای فرزندم و شفیع امتم ،تو نیز اجــازه داری
داخل شوی».
امیرالمؤمنین علی؟ع؟ نیز به خانه آمد و فرمود« :سالم زهراجان .من
خوش برادر و پسرعمویم رسول خدا؟ص؟ را میشنوم!» زهرا؟اهس؟
بوی
ِ
فرمود« :آری ،پیامبر و فرزندانمان ،حسنین ،زیر عبا هستند ».علی؟ع؟
هم نزدیک رفته و سالم کردند و اذن ورود خواستند .پیامبر؟ص؟ فرمود:
«ای وصی من و جانشینم ،تو نیز اجازه داری داخل شوی ».در انتها،
زهــرای اطهر؟اهس؟ نیز از پــدر کسب اجــازه کــرد .پیامبر؟ص؟ فرمودند:
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احترام به زن در روزگار زنستیزی جامعه!
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«دخترم و پارۀ تنم ،تو نیز داخل عبا شو ».در این هنگام ،پیامبر؟ص؟ دو
سر عبا را باال برد و با دست راست بهسوی آسمان اشاره کرد و فرمود:
«خدایا ،کسانیکه زیر این عبا هستند ،دخترم و فرزندانم و جانشینم
هستند .اینها اهلبیت من و خواص من هستند...؛ پس صلوات و
برکات و رحمت شفابخش خود را بر آنان ارزانی دار و از هرگونه پلیدی
دورشان کرده و پاکشان کن ».جبرئیل امین که به این جمع ملکوتی
حسرت مـیخــورد ،به آنــان ملحق شد و بشارت الهی را در استجابت
دعــای پیامبر با نــزول آیۀ تطهیر در شأن اهلبیت پیامبر به همگان
َْ ْ
 1نَّ ُ ُ ُ ُ ذْ َ َ نْ ُ ُ ّ
الر جْ� َس اه َل ال بَ� يْ� تِ� َو
اعالم ُ فرمود<ِ ً :ا�ما ي� ِر ي�د اهلل ِل ي�� ِه ب� ع�كم ِ
َ
ّ
يُ� َط ِه َرك ْم ت� ْط ِه ي�را>( 2خداوند مىخواهد پليدى و گناه را فقط از شما
ً
اهلبيت دور كند و كامال شما را پاک سازد).

 .1نک :عباس قمی ،مفاتیح الجنان ،مقدمۀ حدیث شریف کسا؛ نک:محمدبنحسن طوسی ،االمالی،
ص.۳۶۸
 .2احزاب.33 ،

فرزند بزرگ زهــرا؟اهس؟ که حاال هفت سال داشــت ،هر روز قبل از ظهر،
لحظهشماری میکرد تا وقت نماز همراه پیامبر؟ص؟ به مسجد برود و
پای منبر رسول خدا؟ص؟ بنشیند .او با شوروشوق به سخنان پیامبر؟ص؟
گوش میکرد و آنها را به ذهن میسپرد و بعد از نماز و دعا شتابان
مـیدویــد تا زودتــر به خانه برسد؛ چــون مــادر منتظر بــود و کنار اتاق
متکایی را همانند منبری کوچک آماده کرده بود تا او بر فراز آن بنشیند
و شنیدههایش را بازگو کند .همین که حسن؟ع؟ به خانه میرسید
و وارد میشد ،زهــرا؟اهس؟ او را در آغــوش میگرفت و با خوشحالی به
سخنان فرزندش گوش میداد.
حاال مدتها بود که علی؟ع؟ هرگاه وارد منزل میشد و با فاطمه؟اهس؟
سخن میگفت ،درمییافت که همسرش از تمام آیــات نازلشده بر
پیامبر؟ص؟ اطــاع دارد؛ بنابراین با تعجب پرسید« :بــا اینکه شما در
منزل هستی ،چگونه از آنچه در مسجد بیان شده است ،باخبری؟»
زهرا؟اهس؟ با خنده حقیقت ماجرا را برای علی؟ع؟ شرح داد که این فرزند
دلبندشان حسن است که روایتگر آیات قرآنی است.
پدر کنجکاو بود که نور دیــدهاش چگونه سخنرانی میکند .پس
یکی از این روزهــا در گوشهای از اتــاق مخفی شد تا فرزندشان از راه
برسد .حسن؟ع؟ طبق معمول از مسجد آمــد و روی متکا نشست تا
صحبت کند؛ ولی لکنت زبان پیدا کرد .زهرا؟س؟ از این حال تعجب
کرد! حسن؟ع؟ به مادرش عرض کرد« :مــادر! احساس میکنم فرد
بزرگی حضور دارد که احترام حضور او مانع میشود من از آیاتی که تازه
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منبری کوچک برای بزرگمرد فردا
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به پیامبر نازل شده است و در مسجد شنیدهام ،حرفی بزنم ».در این
هنگام ،پدر از پشت پرده بیرونآمد و فرزند مؤدبش را در آغوش فشرد و
لبخند بر لبان مبارک هردونشست1.

 .1عباس قمی ،سفینة البحار و مدینة الحکم و اآلثار ،ج،1ص.245

جنگ خیبر با دالوریه ــای امیرالمؤمنین علی؟ع؟ به پیروزی سپاه
َ َ ت َ
ا� �ذ ا
ْاسالم منجر شد .در همین روزها بود که پیک حق ندا داد< :و ء ِ
ُ
َّ ُ
حضرت حق فدک
ال ق� ْر ب� ٰی َح ق�ه َو( 1>...و حق نزدیکان را بپرداز و). ...
ِ
را حق فاطمه؟اهس؟ دانسته بود و رسول خدا؟ص؟ باید آن را به دخترش
میسپرد .به این ترتیب ،پیامبر؟ص؟ فدک را به فاطمه؟اهس؟ بخشید2.
فــدک سرزمینی بــود حــاصـلخـیــز ،بــا بــاغهــا و م ــزارع بـیشــمــار که
بیشتر نیاز مردم مدینه به گندم را تأمین کند .تمام درآمد
میتوانست
ِ
درآمد زیاد نتوانست
فدک در اختیار دختر رسول خدا؟اهس؟ بود؛ اما این
ِ
سادگی زندگی آن بانو را دگرگون کند؛ چراکه فاطمه؟اهس؟ دل
صفا و
ِ
به دنیا نبسته بود و همۀ آن را برای رضای خدا ،وقف فقرا و نیازمندان
میکرد .او بیاعتنایی به دنیا و وارستگی را از پدری آموخته بود که
َ
َ
َ
وک ِبف ِق ٍیر َو
در مقام تهذیب و تزکیۀ دخترش میفرمود« :یا ُبن َّیةِ ما ا ُب ِ
ُ
ْ َّ
َْ
َ
ََ ْ ُ َ ْ َ َ
َّ َ
زائ ُن الا ْر ِض ِم َن الذه ِب َو ال ِفضةِ
ک ِبف ِق ٍیر َو لقد ع ِرضت َعل َّی خ ِ
لا َب ْعل ِ
َ
َ ْ َْ ُ
َْ
اهلل َربِّــی َعـ ّـز َو َجــل( 3».دخـتــرم ،پــدر و شوهر تو فقیر
فــاخــتــرت َمــا ِعند ِ
نیستند .خداوند گنجینههای طال و نقرۀ زمین را به من عرضه کرد؛
ولی من آنچه نزد پرودگارم باقی میماند ،برگزیدم).

 .1اسراء.26 ،
 .2نک :فضلبنحسن طبرسی ،ترجمۀ تفسیر مجمع البیان ،ج ،14ص.125
 .3نک :علیبنعیسی اربلی ،کشف الغمة فی معرفة االئمة ،ج ،۱ص۳۶۳؛ محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار،
ج ،43ص.133
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هدیهای از طرف خدا!
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در زمرۀ شیعیان
زهرا؟اهس؟ همچون پدرش ،مربی اخالق و معرفت بود .وجود او همچون
وجود رسول خدا؟ص؟ سراسر نورانیت و چشمهسار عطوفت و حکمت
بود .حاال خانۀ پیامبر؟ص؟ مرجع پاسخگویی به سؤاالت دینی و معرفتی
هم شده بود .روزی در مدینه ،همسر یکی از پیروان اهلبیت خدمت
حضرت زهرا؟اهس؟ شرفیاب شد و عرض کرد« :شوهرم میپرسد آیا در زمرۀ
شیعیان شما قرار دارد یا نه؟» حضرت؟اهس؟ در جواب او فرمود« :اگر به
آنچه شما را امر میکنیم عمل میکند و از آنچه شما را برحذر میداریم
دوری میکند ،از شیعیان ماست؛ وگرنه نیست».
وقتی جواب زهرا؟اهس؟ به آن مرد رسید ،بسیار هراسان و مضطرب شد
و مرتب میگفت« :وای بر من! پس من برای همیشه در آتش جهنم
خواهم بود!» همسر آن مرد دوباره خدمت حضرت زهرا؟اهس؟ بازگشت و
حال زار شوهرش را بازگو کرد .این بار از زبان پاک زهرای مرضیه؟اهس؟
کالمی لبریز از عطوفت و حکمت صادر شد که تا قیام قیامت برای همۀ
محبان اهلبیت مایۀ امید و سرور است:
ْ
َ
َ
ُ
ْ
ّ
َ ْ َ ٰ َ َّ َ َ
ُ
ُ
َ
ْ
ّ
َ
یار اه ِل الجنةِ و ک ّل م ِح ِبینا
لیس هکذا ِان ِشیعتنا ِمن ِخ ِ
َو. ...
[از جانب من به همسرت بگو] چنین نیست که او گمان
کرده است .شیعیان ما از بهترینهای اهل بهشتاند و نیز
همۀ دوستان ما و دوستان دوستان ما و دشمنان دشمنان
ما ،جملگی در بهشت خواهند بود .کسانیکه با قلب و
زبان تسلیم ما اهلبیت شده باشند ،چنانچه از فرمانهای

 .1سیدهاشمبنسلیمان بحرانی ،البرهان فی تفسیر القرآن ،ج ،4ص.۶۰۲
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ما سرپیچی کنند و از نواهی و دیگر مهلکات پرهیز نکنند،
هرچند از شیعیان [حقیقی و کامل] ما نیستند ،عاقبت از
بهشتیان خواهند بود؛ اما بعد از آنکه از گناهانشان پاک و
مطهر شوند :یا با بالها و گرفتاریهای دنیایی ،یا با انواع
مشکالت روز قیامت یا پس از چشیدن عذاب
سختیها و
ِ
در طبقۀ سطحی جهنم؛ ولــی عاقبت ،بهخاطر محبت
و دوسـتـیشــان بــا مــا ،نجاتشان میدهیم و ایــشــان را به
پیشگاه خودمان منتقل خواهیم کرد1.

مـــــهربـــــــانو 38 /

آن روز مدافع حرم ،زهرا؟اهع؟ بود
هنوز چند ماهی از حجةالوداع و بیعت با ّ
وصی مصطفی؟امهع؟ نگذشته
بود که ابر سیاه پیمانشکنی جامعۀ اسالمی را در بر گرفت و هنوز
چند ساعتی از عــروج ملکوتی رســول خــدا؟ص؟ نگذشته بــود که امت
او ،تیغ حق ُ
کشی از نیام کینه و نفاق برکشیدند و بر قلب یگانه
ّ
وصی او نشاندند! اما در این میان ،این شیداترین پروانۀ شمع امامت،
یاری ّ
ولی امر خویش دست نکشید.
فاطمه؟اهس؟ ،بود که لحظهای از ِ
فداسازی خویش ،به همگان
او چون پروانهای عاشق ،با سوختن و
ِ
امام برحق ،چونان کعبه است :کعبهای که مردم باید بر
آموخت که ِ
گردش طواف کنند ،نه او بر گرد مردم!1
ِ
ِ
فاطمه؟اهس؟ در راه دفــاع از والیــت ،جــان خویش را بهخطر انداخت
و پهلویش شکست و بــا فــریــادهــای ج ـگــرســوزش ،زیــبــاتــریــن شعار
والیتمداری را در گوش جهانیان طنینانداز کرد« :ای ّ
ولی امر من،
روحم به فدای تو و جانم سپر بالی تو! همواره همراهت خواهم بود،
چه در خیر و نیکی بهسر بری و چه در سختی و بال گرفتار آیی!»2و3

 .1نک :محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۳۶ص۳۵۳و.۳۵۸
 .2کفاح حداد ،قرائة فی السیرة الفاطمیة ،ص.۶۳۷
 .3نک :محمدتقی مصباح یزدی ،جامی از زالل کوثر ،ص۱۴۵و.146
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تمام سپاه علی؟ع؟!
فاطمه؟اهع؟؛ ِ
زه ــرای مــرضـیــه؟اهس؟ بــا وج ــود کسالت و بـیــمــاری ،دســت از حمایت
امیرالمؤمنین ع ـلــی؟ع؟ نکشید و ای ــن ب ــار ،ب ــرای اتــمــام حــجــت بر
مسلمانان ،بــا حجاب کامل و هـمــراه جمعی از زن ــان ،راهــی مسجد
پیامبر؟ص؟ شد .بعد از آنکه میان فاطمه؟اهس؟ و مردان حاضر در مسجد
پردهای نصب شد ،حضرت همانند پدر بزرگوارش ،بعد از حمد و ثنای
الهی ،خطبهای آتشین ایراد فرمود؛ چنانکه دلها را سوزاند و عواطف
خفتۀ مردم را بیدار کرد و مردم حاضر در مسجد ،همگی با صدای بلند
بهگریه افتادند.
صدیقۀ طاهره؟اهس؟ در قسمتی از این خطابۀ ماندگار فرمود:
من آنچه شرط بالغ است ،با شما گفتم؛ اما میدانم که
خوارید و در چنگال زبونی گرفتار! یارینکردن وجودتان
را فرا گرفته و ابر بیوفایی بر قلوبتان سایه گسترده است.
بازداشتن زبان از شکایت،
چه کنم که دلم خون است و
ِ
از طاقت بیرون! میگویم برای اتمام حجت مردمان...
آنچه میکنید ،خدا میبیند و ستمکار بـهزودی میداند
که در کجا مینشیند!1
فاطمه؟اهس؟ در جایی دیگر ،میان زنان مدینه که برای عیادتش آمده
بودند ،فرمود:
ُ
ُ َّ َ ً
َ ً ُ ْ
َ ْ َ ْ ُ
َ
ّ
َ
جالکن. ...
قالیة ِل ِر ِ
عائفة ِلدنیا کن ِ
اهلل ِ
اصبحت و ِ
یکــه از دنــیــای شما و مردانتان
مــن صبح ک ــردم؛ درحــالـ 
 .1نک :احمدبنعلی طبرسی ،االحتجاج ،ج ،1ص.۱۰۴

 .1احمدبنعلی طبرسی ،االحتجاج ،ج ،1ص۱۰۸و.۱۰۹
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خشمگینم! وای بر آنــان! چگونه خالفت را از کوههای
محکم رسالت و پایههای محکم نبوت و رهبری و جایگاه
امــن نــزول وحــی و جبرئیل امین و آگــاهــان در امــر دنیا و
دیــن کنار زدن ــد؟! میدانید چــرا اینگونه بــه ابوالحسن
پشت کــردنــد؟ بــه خــدا کــه ایــن مــجــازات ،فقط بهخاطر
تــرس از شمشیر او ،بـیبــاکـیاش از خطر و کشتهشدن،
مسامحهنکردنش با آنهــا ،شدت جنگ و شجاعتش در
کارزار و آمادگی و قاطعیت او در اجرای فرامین الهی بود!
یکــه زم ــام شتر حکومت بـهدســت علی؟ع؟
...درصــورت ـ 
میافتاد ،اگر مردم از راه حق منحرف میشدند و راه کج
در پیش میگرفتند ،آنها را آرام میکرد و هموار به راه
حق برمیگرداند؛ طوریکه نه راکــب خسته شــود و نه
مرکب ناتوان ...و مردم او را در نهان و آشکار ،خیرخواه
خود مییافتند!1
زنان مدینه شوهرانشان را از سخنان زهرا؟اهس؟ باخبر کردند و پس از آن،
مردان برای عذرخواهی آمدند؛ ولی دیگر فایدهای نداشت و عذرشان
پذیرفته نبود.
بهراستی اگر زهــرا؟اهس؟ و آن سخنان هدایتگرش نبود ،شاید امروز
ما نیز بــاور نمیکردیم که حق با علی بــوده اســت؛ چراکه نفاقها،
کینهها ،سیاستبازیها ،تطمیعها ،تحریفها و ...چنان دست به
دست هم داده و امامت را به انزوا کشانده بود که حتی اجازه نمیداد،
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گویی علی؟ع؟ به احــدی از آیندگان برسد .درحقیقت،
فریاد حق
ِ
های زهرا؟اهس؟ در امت اسالمی ،چنان در اوج بیمثالی است
روشنگری ِ
که پژواک روحبخش آن تا قیام قیامت در گوش جهانیان طنینانداز
خواهد ماند.

در هنگامۀ ُپــرغــوغــای ص ـحــرای محشر کــه همگی در اضــطــراب و
هــراس بهسر میبرند ،ناگاه ندایی عرش الهی را به لــرزه درمــی َ
آورد:
ُ
«غ ُّضوا َا ْب َ
صار ُک ْم( ». ...چشمهایتان را فرو افکنید تا فاطمه ،دختر
محمد؟ص؟ عبور کند ).در پی این ندا ،هیچکس باقی نمی َ
ماند؛ مگر
آنکه چشمانش را از روی احترام فرو میافکند .فاطمه؟اهس؟ با هدایت
ّ
جبرئیل از صحنۀ محشر میگذرد و در این میان ،زبان به تظلمخواهی
میگشاید.
ّ
َ َ َ ََْ
ندایی از جانب خداوند جل جالله فرا میرسد« :یا ح ݬِبیب ݬِتی و ابنة
َ ݩُ ݩْ
ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ َّ َ َ َّ َ َ
َ
َ
جازنِی ظل ُم
لالی لا
ح ِب ِیبی س ِل ِینی تعط ْی و اشف ِعی تشف ِعی فو ِعزتِی و ج ِ
ظال ٍم( ».ای دختر حبیب من ،بخواه که هرچه بخواهی ،عطا میشود.
ِ
شفاعت کن که هرکه را شفاعت کنی ،پذیرفته میشود .به عزت و
جاللم سوگند که ستم ستمکار را مجازات میکنم!)
فاطمه؟اهس؟ عرضه میدارد« :پروردگار و سرور من ،فرزندانم و پیروانم
و پیروان فرزندانم و دوستدارانم و دوستداران فرزندانم [را دریاب]!»
در پــی درخــواســت فــاطـمــه؟اهس؟ از جــانــب خــداونــد رحــمــان خطاب
میرسد« :کجایید فرزندان فاطمه و پیروانش؟ کجایید دوستداران
فاطمه و دوستداران فرزندان او؟» پس بالفاصله فرشتگان رحمت آنها
را در بر میگیرند .فاطمه؟اهس؟ پیشاپیش ایشان بهسوی بهشت حرکت
میکند و ایشان از پی آن بانو وارد بهشت برین میشوند1.
چــه رازی اســت کــه در مــیــان اینهمه شفاعتکنندگان عرصۀ
 .1محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،امالی ،ص۱۷و.۱۸
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فاطمه؟اهس؟؛ طالیهدار شفاعت
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محشر ،زهــرا؟اهس؟ طــایـهدار شفاعت بیمنتهای حق شــده اســت و در
این هنگامۀ هولناک ،نام فاطمه؟اهس؟ همچون خورشیدی درخشان
جلوهگری میکند؟! میتوان گفت :حضرت زهرا؟اهس؟ بهخاطر لطافت
روحی خاص ،مظهر تام رحمت الهی است و ریشهدارترین محبتها و
ِ
رحمتها و مغفرتهای خداوند در وجود این عزیز تجلی و ظهور کرده
است و از همین روست که آخرین و گستردهترین شفاعتها که خود،
تجلی رحمت بیکرانۀ الهی است ،بهدست مهربان صدیقۀ کبری؟اهس؟
صورت میپذیرد1.
ُ
مـعــدن د ّر والیــت ،مـن ـبــع ف ـیــض خــــدا
در شـفـاعت عـالمی چشمانتظـار فـاطمه
چون به محشر بر شفاعت لب گشاید لطف دوست
بخشد از رحمت ،گناه دوستدار فاطمه
به امید آنکه ما هم از زمرۀ شفاعتشدگان فاطمی باشیم!
التماس دعا

 .1نک :محمدتقی مصباح یزدی ،جامی از زالل کوثر ،ص.33
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کتابنامه
 .۱قرآن کریم.
 .۲ابنابیالحديد ،عبدالحميدبنهبةاهلل ،شرح نهج البالغة ،به تحقیق
و تصحیح محمد ابوالفضل ابراهيم ،ج ،۲۰چ ،۱قـم :کتابخانۀ
آيتاهلل مرعشی نجفی.1۴۰۴ ،
نشـهــرآشــوب ،محمدبنعلیبنشهرآشوب َس ـ َـروی مــازنــدرانــی،
 .۳ابـ 
مناقب آلابیطالب ،ج ،۳چ ،۱قم :عالمه137۹ ،ق.
 .۴ابنطاووس ،علیبنموسیبنجعفر ،التشريف بالمنن فی التعريف
بالفتن ،بهتحقیق و تصحیح مؤسسۀ صاحب االمر ،چ ،۱قم :مؤسسۀ
صاحب االمر؟جع؟.۱۴۱۶ ،
 .۵اربلی ،علیبنعیسی ،کشف الغمة فی معرفة االئمة ،بهتحقیق و
تصحیح سیدهاشم رسولی محالتی ،ج ،۱چ ،۱تبریز :بنیهاشمی،
1381ق.
 .۶بحرانی ،سیدهاشمبنسلیمان ،البرهان فی تفسیر القرآن ،ج۲و،۴
چ ،۱قم :مؤسسۀ البعثة، 137۴.
 .۷حداد ،کفاح ،قرائة فی السیرة الفاطمیة ،چ ،۱کربال :مکتبة العتبة
الحسینیة المقدسة.۱۴۳۶ ،
 .۸حمویی جوینی خــراســانــی ،ابراهیمبنمحمد ،فــرائــد السمطین،
بهتحقیق مـحـمــدبــاقــر م ـح ـمــودی ،ج ،2چ ،۱ب ــی ــروت :مؤسسة
المحمودی للطباعة و النشر.1400 ،
 .۹دشـتــی ،محمد ،نهج الـحـیــاة ،قــم :مؤسسۀ فرهنگیتحقیقاتی
امیرالمؤمنین؟ع؟.۱۳۷۳ ،
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 .۱۰رحمتآبادی ،اعظم ،فاطمه و خانواده ،چ ،۱مشهد :نامۀ نرجس،
.1396
 .۱۱صدوق (شیخ صدوق) ،محمدبنعلیبنبابویه قمی ،امالی ،چ،۶
تهران :کتابچی.۱۳۷۶ ،
ُ
کتاب من ال
 .۱۲صدوق (شیخ صدوق) ،محمدبنعلیبنبابویه قمی،
یحضره الفقیه ،بهتحقیق و تصحیح علیاکبر غفاری ،ج ،۳چ،۲
قم :دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعۀ مدرسين حوزۀ علميۀ
قم1۴13 ،.
 .۱۳طبرسی ،احمدبنعلی ،االحتجاج ،بهتحقیق و تصحیح محمدباقر
خرسان ،ج ،1چ ،۱مشهد :مرتضی.1403 ،
 .۱۴طبرسی ،حسنبنفضل ،مکارم االخالق ،چ ،۴قم :الشریف الرضی،
.1۴12
 .۱۵طبرسی ،فضلبنحسن ،ترجمۀ تفسیر مجمع البیان ،ترجمۀ احمد
بهشتی ،ج ،14چ ،۱تهران :فراهانی.13۵2 ،
 .۱۶طوسی ،محمدبنحسن ،االمالی ،بهتحقیق و تصحیح موسسة
البعثة ،قم :دار الثقافة ،چ.۱۴۱۴ ،۱
 .۱۷علیبنابیطالب؟ع؟ ،نهج البالغه ،بهکوشش محمدبنحسین
شــریــف الــرضــی ،بهتحقیق و تصحیح صبحی صــالــح ،چ ،۱قم:
هجرت.۱۴۱۴ ،
 .۱۸قزوینی ،سیدمحمدکاظم ،فاطمة الزهراء؟اهع؟ من المهد الی اللحد،
چ ،۱بیروت :مؤسسة االعلمی للمطبوعات.۱۴۱۱ ،
 .۱۹قمی ،عباس ،سفینة البحار و مدینة الحکم و اآلثار ،ج،1ص.245
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 .۲۰قمی ،عباس ،مفاتیح الجنان ،ترجمۀ حمیدرضا شیخی ،بهتحقیق
و تصحیح بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی ،چ،۱۱
مشهد :بهنشر.۱۳۹۵ ،
ّ
 .۲۱قمی ،علیبنابراهیم ،تفسیر القمی ،بهتحقیق و تصیح طیب
موسوی جزائری ،ج ،۱چ ،۳قم :دار الکتاب.۱۴۰۴ ،
 .۲۲کمال سید ،یک آسمان پروانه ،ترجمۀ حسین سیدی ،چ ،۱قم:
مؤسسۀ فرهنگی نقش.1379 ،
 .۲۳مجلسی ،محمدباقر ،بحار االنــوار ،ج۱۶و۲۰و۳۶و۴۱و ،۴۳چ،۲
بیروت :دار احیاء التراث العربی.1403 ،
 .۲۴مجلسی ،محمدباقر ،سفینة البحار ،ج ،1بیجا :بینا ،بیتا.
 .۲۵محالتی ،ذبیحاهلل ،ریاحین الشریعه؛ در ترجمۀ بانوان دانشمند
شیعه ،ج ،۱چ ،۱تهران :دار الکتب االسالمیة ،بیتا.
 .۲۶مصباح ی ــزدی ،محمدتقی ،جــامــی از زالل کــوثــر ،بهتحقیق
محمدباقر ح ـیــدری ،چ ،۱۵ق ــم :مــؤسـســۀ آمــوزشــی و پژوهشی
امامخمینی.13۹۲ ،
 .۲۷واقدی ،محمدبنعمر ،کتاب المغازی ،بهتحقیق مارزدن جونز،
ج ،۱چ ،۳بیروت :اعلمی.۱۴۰۹ ،

توضیحات شرکت در مسابقه
* پرسشها از متن موجود طرح شده است و افراد باالی دوازده سال
میتوانند در مسابقه شرکت کنند.
* به روشهای زیر میتوانید در مسابقات فرهنگی شرکت کنید:
 .1ارســال پاسخ به سامانۀ پیامکی :بــرای ایــن کــار ،کافی است
بهترتیب نام مسابقه و شمارۀ گزینههای صحیح پرسشها بهصورت
یک عدد پنجرقمی از چپ به راست ،همراه با نام و نام خانوادگی خود
به سامانۀ پیامکی  3000802222ارسال کنید.
مثال :مهربانو  123۴۲زهراسادات موسوی
 .2مراجعه به بخش مسابقات پرتال جامع آستان قدس رضوی
بهنشانی:

www.haram.razavi.ir

* قرعهکشی از بین پاسخهای کامل و صحیح و بهصورت روزانه
انجام میشود و نتیجۀ آن نيز ازطــریــق سامانۀ پیامکی گفتهشده
بهاطالع برندگان میرسد.
تذکر :پیشنهادها و انتقادهای خود را در پیامکی جداگانه ارسال
کنید.
تلفن۰۵۱- ۳۲۰۰۲۵۶۹ :
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پرسشها
پرسش اول :رســول خــدا؟ص؟ هرگاه از کجفهمی اعــراب جاهلی رنج
میبرد ،چه میکرد؟
 .۱برای آنها طلب غفران میکرد
 .۲با دیدن و بوییدن حضرت زهرا؟اهس؟ آرام میگرفت
 .۳شکایت آنها را به خداوند میکرد
 .۴آنها را تنبیه میکرد
پرسش دوم :رســول خــدا؟ص؟ از میان دارایـیهــای امیرالمؤمنین؟ع؟
کدام را مهریۀ حضرت زهرا؟اهس؟ قرار داد؟
.1شمشیر
 .2زره
 .3شتر
 .4اسب
پرسش سوم :امیرالمؤمنین علی؟ع؟ در پاسخ پیامبر اکرم؟ص؟ ،حضرت
زهرا؟اهس؟ را با چه تعبیری توصیف فرمود؟
 .۱خوب همسری است در خانهداری
 .۲خوب یاوری است در طاعت خدا
 .۳خوب مادری است برای فرزندانم
 .۴خوب یاوری است در سختیها

ـزو
پرسش پنجم :بنا بــه فــرمــودۀ حضرت زه ــرا؟ع؟ در چــه صــورت جـ ِ
شیعیان این بزرگوار خواهیم بود؟
 .۱عمل به آنچه امر کردهاند
 .۲دوری از آنچه که برحذر داشتهاند
 .۳اهتمام بر انجام مستحبات
 .۴گزینۀ 1و 2
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پرسش چهارم :طبق آیۀ  ۲۶سورۀ مبارکۀ اسراء ،پیامبر؟ص؟ بهدستور
الهی چه اقدامی را انجام دادند؟
 .1وقف فدک برای رسیدگی به امور نیازمندان
 .2اهدای فدک به حضرت زهرا؟اهس؟
 .3اهدای فدک به اقوام و خویشان
 .4اهدای فدک به امیرالمؤمنین علی؟ع؟
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پورتال فرهنگیتبلیغی حرم مطهر امامرضا؟ع؟

 صفحۀ اصلی پایگاه مجازی حرم مطهر رضوی: -پخش زندۀ مراسم و اماكن حرم مطهر رضوی:

haram.razavi.ir
tv.razavi.ir

 -دسترسی به آرشیو محصوالت فرهنگی حرم مطهر رضویarchive.razavi.ir :

كانالها و صفحات شبكههای اجتماعی

وقت سالم؛
حــالوهــوای حــرم؛
ثبت درخواست زیارت نیابتی؛
اعالم برنـامههای حرم مـطهر رضـوی؛
ارائۀ مطالب ویژۀ دختران و پسران  12تا  18سال؛
نشر معارف رضوی به زبانهای عربی ،انگلیسی ،اردو ،فرانسه و ...؛
انتشار تولیدات فرهنگی حرم مطهر رضوی اعم از فیلم و صوت مراسم
حرم مطهر رضوی.
میتوانید به این شبكهها از مسیرهای زیر دسترسی داشته باشید:
tvapp.razavi.ir/razavi_aqr_ir
 شبكههای فارسی:tvapp.razavi.ir/razavi_int
 شبكههای اجتماعی بینالملل: رب ــات چندزبانۀ حــرم مطهر رض ــوی در شبكههای اجتماعی شاملبخشهای پاسخگویی به سؤاالت دینی ،زیارت نیابتی و ارتباط با حرم:
@haramrazavi_bot

