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ِ مهربانــان!(مهربانــى  ات، اى مهربان تريــن

1. عباس قمی، مفاتیح الجنان، دعای مطالعه.

بسم  اهلل الرحمن الرحیم
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مقدمه

جلوه های  از  آکنده  زهــرا؟اهس؟  حضرت  نــور  سراسر  ولــی  کوتاه،  زندگِی 
هدایتی و بصیرتی است؛ چراکه آن حضرت، بانویی است که به عنایت 
بــه مقام  و  را طــی کــرد  انسانیت  و کــمــال  رشــد  مــراحــل  تــمــام  الــهــی، 
عصمت نائل آمد. این بانو که خود با تمام وجود در راه دفاع از والیت 
جان فشانی کرد، در خانه ای کوچک، ولی پر از عشق و صفا و معنویت، 
نورافشانی  بشریت  برای  تاریخ  در طول  تربیت کرد که  را  انسان هایی 
کرده و می کنند؛ بنابراین، رفتار و مِنش سرور زنان عالم برای پیروان 
مکتب امامت درس های فراوانی دارد که هرکه فراخور نیاز و ظرفیتش 
می تواند از این اقیانوس بی کران بهره جوید و به کمال خویش دست 
بانوی  برترین  محضر  به  می کنیم  هدیه  را  کوتاه  مجموعۀ  این  یابد. 
آسمانی؛ باشد که مقبول پیشگاه الهی واقع شود و رضایت قلب نازنین 

اّم ابیها، صدیقۀ کبری؟اهس؟ را فراهم آوَرد!

                  انتشارات زائر رضوی
معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی



 8
  /

و   
ــان

بـــــ
هر

مـــــ

لحظۀ آفرینش راز هستی

چهل روز بود که پیامبر اکرم؟ص؟ به فرمان الهی از خدیجۀ کبری؟اهس؟ 
مشغول   حق  حضرت  ستایش  و  عبادت  به  هــردو  و  بــود  کــرده  دوری 
بودند؛ چراکه لحظۀ تکوین زیباترین گل سرسبد هستی نزدیک بود. 
با  عاشقانه،  و  عارفانه  چلۀ  این  آخر  شب  در  میکائیل  و  امین  جبرئیل 
ک  طبقی از میوه های بهشتی فرود آمده بودند تا زمینۀ انعقاد ساللۀ پا

رسول خدا؟ص؟ را از عالم ملکوت فراهم آورند.
مادر  مونس  و  یافت1  انتقال  زمین  به  فاطمه؟اهس؟  ملکوتی  نور  آری، 
و جمعه،  به سر  رسید  انتظارها  باالخره  زندگی شد.  لحظات سخت  در 
بیستم جمادی الثانی، پیچیدن دردی آرام در جان خدیجه؟اهس؟، تولد 
راز هستی را نوید  داد. خدیجه؟اهس؟ سخت نگران و مضطرب شده بود: 
که  نگذشت  دیــری  امــا  کند؛  یــاری اش  که  نبود  مکه  زنــان  از  کسی 
سراسر  وجود  به دنیاآمدن  در  تا  یــاری اش  شتافتند  بهشتی  به  زن  چهار 
چشم  تهلیل گویان  فاطمه؟اهس؟  حضرت  باشند.  سهیم  حورا  انسیۀ  نور 
به جهان  گشود. چه پربرکت است وجود کوثر نبوت، آینۀ تمام نمای 
فرو  وصف ناشدنی  ظلمتی  در  هستی  نبود،  اگر  که  الهی  نور  و  جمال 

می رفت!2

1. نک: محمدباقر مجلسی، بحار االنوار، ج۱۶، ص۷۸و۷۹.
۲. نک: محمدباقر مجلسی، بحار االنوار، ج43. ص2و3.
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مادر پنج ساله!

روزها در گذر بودند و فاطمه؟اهس؟ مراحل رشد و تکامل خویش را فراتر از 
زمان می پیمود؛ اما کودکی اش در تنگنای شکنجه های طاقت فرسای 
پیامبر؟ص؟ و یارانش توسط مشرکان به سختی و با رنج می گذشت. در 
دره ای  به  بنی هاشم  خاندان  و  مادر  و  پدر  به اتفاق  محاصره،  روزهای 
و  فداکاری  با  علی؟ع؟  می دید  فاطمه؟اهس؟  که  بود  آنجا  و  پناه  بردند 
عشق بسیار به پیامبر؟ص؟، همچون شتربچه ای که در پِی مادر رهسپار 
ــای عالی  اســت، همراه رســول خــدا؟ص؟ اســت1 تا بــزرگــواری و ارزش هـ

انسانی را بیاموزد.
سال های تلخ محاصره، چیزهایی را از فاطمه؟اهس؟  گرفت و چیزهایی 
چشمۀ  و  روح  درخشش  و  او  ربود  از  را  زندگی  شادمانی  او  بخشید:  به 
بزرگ  فاطمه؟س؟  ســال هــا،  ایــن  در  او  بخشید.  به  را  محبت  جوشان 

می شد و بسان کوه، نیرومند و استوار.
داغ دار  پنج سالگی  در  را  مرضیه؟اهس؟  زهـــرای  ــار  روزگـ دســت  نــاگــاه 
فراق مادر  کرد؛2 اما او صبورانه و بردبار، یگانه غمخوار و یاور پدر  شد. 
و  ابوجهل  را می شنید و می دید که چگونه  فاطمه؟اهس؟ تهدید کافران 
ک و کثافات بر چهرۀ بزرگ ترین پیام آور الهی می پاشند!  قریشیان، خا
و  می شست  را  پــدر  سر  و  می شد  اشــک  از  لبریز  او  چشمان  این وقت ها 
می گریست و پدر همدلی کرده و دختر یگانه اش را آرام می کرد. در این 
لحظات بود که چشمۀ محبت در دل پدر می جوشید و دختر نازنینش 

1. علی بن ابی طالب؟ع؟، نهج البالغه، خطبۀ ۱۹2 )خطبۀ قاصعه(.
۲. ذبیح الله محالتی، ریاحین الشریعة، ج۱، ص23۶.
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را »اّم ابیها«  می نامید.1 
هرگاه رنج های پیامبر؟ص؟ از کج فهمی اعراب جاهلی افزون می شد، 
به خانه برمی گشت تا با دیدن و بوییدن زهرا؟اهس؟ روحش لبریز از عطر 

گل های بهشتی و قلبش ماالمال از نور جمال الهی شود.2

آیه ای در وصف شجاعت علی؟ع؟

به  را  مکه  اسالم،  پایگاه  تأسیس  برای  پیامبر؟ص؟  که  بود  روزی  چند 
پیغام  پــدر.  از  بود  خبری  منتظر  فاطمه؟اهس؟  و  کــرده  ترک  مدینه  قصد 
لوای  زیر  باید  نیز  او  و  رسیده اند  به سالمت  مهاجران  که  خوشی  رسید 

ُپرافتخار علی؟ع؟ رهسپار هجرت به مدینه شود.
در  شتابان  آن هــا  مزاحمت های  و  مشرکان  تعقیب  تــرس  از  قافله 
خود  لرزید.  به  اسب ها  ُسم ضربه های  از  زمین  ناگاه  که  بود  حرکت 
آن  در  و  می درخشید  آفتاب  تیغ  زیــر  علی؟ع؟  شمشیر  میان،  ایــن  در 
علی بن ابی طالب؟ع؟  کــه  ــد  دی فاطمه؟اهس؟  ُپــرهــیــجــان،  لحظه های 
چگونه یّکه وتنها با تمام توان و شجاعتی بی نظیر، همۀ مهاجمان را به 

شکست و عقب نشینی وادار کرد.
نفسی  شب هنگام  و  بودند  حرکت   در  شب  تا  نور  سرزمین  مهاجران 
تازه می کردند. فاطمه؟اهس؟ به آسمان آراسته از ستاره ها می نگریست و 
با خالق هستی  رازونیاز  به  را  تا صبح  و  یاد خدا می شد  از  لبریز  روحش 

1. نک: علی بن عیسی اربلی، کشف الغمة فی معرفة االئمة، ج۱، ص4۶2.
۲. نک: کمال سید، یک آسمان پروانه، ص23تا2۸.
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بعِد  و  می کرد  حرکت  منزل به منزل  صبحگاهان  قافله  می گذراند. 
تعقیب وگریزها سرانجام، به سالمت به مدینه وارد  شد. به محض ورود 
فاطمه و علی؟امهس؟، پیامبر؟ص؟ با خوش حالی به استقبالشان  شتافت و 

علی؟ع؟ را در آغوش  گرفت و  فرمود:
از  علی جان، پیش پای شما جبرئیل بر من نازل شد و مرا 
از عبادت هایتان  تمام احوال شما در این سفر باخبر کرد: 
در طول راه، از تهجدهایتان در شب ها، از مناجات هایتان 
از  جبرئیل  اینجا.  تا  جنگ وگریزهایتان  از  و  بامدادان  در 
جانب خداوند رحمان، در شأن فداکاری ها و قلب سرشار 
از شما فرود  برای  استقبال  را  آیاتی جان بخش  ایمانتان  از 
ِهْم  و�بِ

�نُ ُ َعلٰى  �ب َو   
ً
ُعودا �قُ َو   

ً
اما �ي �قِ اهلَل  ُكُرو�نَ 

�نْ �يَ �نَ  �ي ِ �ن
َّ
ل
َ
>ا آورد: 

�قَ  �قْ
َ
ل ما�نَ ا  �ن َّ َر�ب َاْر�نِ 

ْ
ال َو  ماوا�قِ  الّسَ  ِ �ق

ْ
ل �نَ �نِى  ُرو�نَ 

َّ
ك �نَ �قَ َ �ي َو 

و  ایستادن  درحال  را  خدا  که  )همان ها  ...<1و2  ً
اِطلا �ب ا  َه�ن

نشستن و آنگاه که بر پهلو خوابیده اند، یاد می کنند و در 
اسرار آفرینش آسمان ها و زمین می اندیشند ]و می گویند:[ 

»بارالها، این را بیهوده نیافریده اى... .«(

1. آل عمران، ۱۹۱تا۱۹۵.
۲. نک: سیدهاشم بن سلیمان بحرانی، البرهان فی تفسیر القرآن، ج2، ص۶۷۶تا۶۷۸.
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عقدی بسته شده در آسمان

دخت  یگانه  شکوهمندی  و  بــزرگــواری  و  ک دامنی  پا و  پاکی   زمزمۀ 
نشئت  ــــورش  ن ســراســر  چــشــمــان  و  ل  زال روح  از  کــه  اکــــرم؟اهس؟  ــبــّی  ن
مدینه  بزرگان  و  اشــراف  همۀ  حــاال  بــود.  پیچیده  شهر  در  می گرفت، 
مــرواریــد  ایــن  نمی دانست  کسی  و  داشتند  او  خواستگاری  بــه  چشم 
شکوهمند هستی و انسیۀ حورا از آن کیست؛ اما پیامبر؟ص؟ چشم انتظار 
میان،  این  در  می گرداند.  باز  را  خواستگاران  همۀ  و  بود  وحی  پیک 
علی بن ابی طالب؟ع؟ هم متمایل به خواستگاری بود؛ ولی شرم و حیا 
فرا  را  علی؟ع؟  خدا؟ص؟  رسول  ناگاه  بود.  اقدامش  مانع  تنگ دستی  و 
ماِء...  الّسَ �نِى  ها  �بِ َک  َ �ب ّوَ رنَ  �ْ �قَ ِا�نَّ اهلَل  �نَ َعِلّىُ  ا  �ي ْر  ْسشِ �ب

َ
»ا خواند و به او  فرمود: 

.«1 )یا علی، مژده! زیرا خداوند فاطمه؟اهس؟ را در آسمان ها به ازدواج تو 
درآورده است... .(

و  افتاد  شکر  سجدۀ  به  شنید،  را  الهی  فرمان  چون  متقیان  مــوالی 
رسمی  به طور  خواستگاری  مجلس  سپس  آورد؛  به جا  را  الهی  سپاس 
تشکیل شد. امیرالمؤمنین علی؟ع؟ عرق ریزان در برابر رسول خدا؟ص؟ 
امر چیزی داری؟« علی؟ع؟  این  برای  »آیا  نشست. پیامبر؟ص؟ فرمود: 
عرض کــرد: »پــدر و مــادرم فــدای شما یا رســول اهلل! من چیزی از شما 
پنهان نمی کنم. تمام دارایی ام یک شمشیر و یک زره و یک شتر است 
و جز این ها چیزی ندارم.« رسول خدا؟ص؟ فرمود: »شمشیر برای تو الزم 
است. تو مرد جنگ هستی و با آن در راه خدا جهاد می کنی. شتر نیز از 

1. نک: محمدبن علی بن شهرآشوب َسَروی مازندرانی، مناقب آل ابی طالب، ج3، ص34۵؛ محمدباقر مجلسی، 
بحار االنوار، ج43، ص ۱0۸و۱0۹.
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لوازم زندگی است. زره را به عنوان ِمهر زهرا؟س؟ می پذیرم.«
این زره پانصد ِدرهم ارزش داشت که به عنوان مهریۀ بانوی دو عالم 
به  را  آن  از  مبلغی  زره،  با فروش  داده شد. رسول خدا؟ص؟  قرار  دنیا  در 
خرید جهیزیه اختصاص داد که عبارت بود از: یک پیراهن زنانه، یک 
ُتشک،  دو  خرما،  لیف  از  بافته شده  تختی  قطیفه،  یک  بلند،  روســرِی 
چهار بالشت، یک پردۀ خانگی، حصیری برای فرش، آسیابی دستی، 
مشکی از پوست، تشتی مسی، کاسه ای چوبی، ظرفی برای آبخوری، 
یک آفتابه، دو بازوبند نقره ای، سبویی سبزرنگ و چند کوزۀ سفالین. 
وقتی آن ها را به حضور پیامبر؟ص؟ آوردند، چون چشمان نازنین حضرت 
برای اهل بیت مبارک   را[  ]این ها  افتاد، فرمود: »خداوند  به آن وسایل 

فرماید!« 1 

1. نک: محمدبن حسن طوسی، االمالی، ص40و4۱؛ محمدباقر مجلسی، بحار االنوار، ج43، ص۹4.
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خانه ای به بلندای آسمان

خانۀ داماد برای ورود زیباترین گل هستی آماده شده بود. خانه ای بود 
پوشانده،  نرم  شن  با  را  اتاقش  کف  علی؟ع؟  که  ارزان قیمت  و  ساده 
روی  پشتی  یک  کــرده،  پهن  زیــرانــداز  به عنوان  را  گوسفندی  پوست 
به جای  و  کــرده  نصب  دیـــوارش  دو  بین  را  تکه چوبی  و  گذاشته  آن 

چوب لباسی، زینت     بخش آن قرار داده بود.1
عروس هستی با شادی و مشایعت حوریان بهشتی که صف به صف 
تکبیرگویان  بــودنــد،  رسیده  پیامبر؟ص؟  خدمت  تبریک  عــرض  بــرای 
به سوی منزل موالی متقیان بدرقه شد و با یاد خدا وارد خانه علی؟ع؟ 
دست  در  و  گرفت  را  فاطمه؟اهس؟  مــبــارک  دســت  ــدا؟ص؟  خ ــول  رس شــد. 
تو  بــرای  را  رسولش  دختر  خدا  علی،  »ای  و  فرمود:  علی؟ع؟  گذاشت 
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 است... .«2 
حاال خانۀ علی؟ع؟ روشن شده بود. شعله های نوِر وجود فاطمه؟س؟ 
که  صمیمی  و  گرم  اما  کوچک،  خانه ای  می کرد:  نورافشانی  را  خانه 

عطر بهشت در فضای آن پیچیده است.

1. محمدبن علی بن شهرآشوب َسروی مازندرانی، مناقب آل ابی طالب، ج3، ص3۵3؛ محمدباقر مجلسی، 
بحار االنوار، ج43، ص۱۱4. 

۲. سیـدمحـمـدکـاظـم قـزویـنی، فـاطـمة الزهـراء؟اهع؟ مـن المـهد الـی اللـحـد، ص۱30و۱3۱؛ نـک: 
محمدبن حسن طوسی، االمالی، ص42. 
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سؤال از علی؟ع؟  دربارۀ همسرش!

شب شده و میهمان ها رفته  بودند. عروس و دامــاد در خانۀ سادۀ خود 
ناگاه،  که  بودند  کــرده   آغــاز  را  مشترکشان  زندگی  لحظات  نخستین 
مضطربانه  و  او  کشاند  به سوی  را  دامــاد  فاطمه؟اهس؟  آرام  گریۀ  صــدای 
ناراحتت کرده   پرسید: »چه شده است ای دختر رسول خدا؟! چه چیز 

است؟!«
عروِس وحی، درحالی که روبه قبله بر سجاده نشسته بود، با صدایی 
لرزان جواب  داد: »امروز مرا از خانۀ پدرم به خانۀ تو آورده اند و روزی دیگر، 
از خانۀ تو به خانۀ قبر می برندم. حاِل خود را در پایان عمر و عالم قبر به یاد 

آوردم و مرا به گریه واداشت!«
که  گوید  پاسخ  را  عارفانه  ــدوه  ان ایــن  چگونه  بــود  فکر  در  علی؟ع؟ 
فاطمه؟اهس؟ او را از این ابهام نجات  داد: »بیا در این آغازین لحظه های 
در  علی؟ع؟  لبخند  کنیم.«1  عبادت  را  خد  و  بایستیم  نماز  به  زندگی 

رضایت خدا و تبسم فرشتگان محو  شد.
دیــدار دخترش  به  از شیر  با ظرفی  پیامبر؟ص؟  از عروسی،  صبِح پس 
 آمد. به اهل خانه سالم کرد و وارد  شد و با مهربانی از علی؟ع؟  پرسید: 
پرمحتوا  امــا  کوتاه،  جمله ای  با  دامــاد  یافتی؟«  چگونه  را  »همسرت 
پاسخ داد: »خوب یاوری است در طاعت خدا!« رسول خدا؟ص؟ به دختر 
یگانه اش  نگریست. تبسم زیبای او معنایی جز این نداشت که او نیز 

شوهرش را بهترین یاور در طاعت حق دیده است.

1. محمد دشتی، نهج الحیاة، ص34. 
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زهرا؟اهس؟ به زندگِی تازه اش مشغول  شده بود. علی؟ع؟ می دانست که 
زهرا؟اهس؟ پارۀ تن رسول خدا؟ص؟ است؛1 پس نه او را می آزرد و نه بر کاری 
که دوست نداشت، وادارش می کرد. زهرا؟اهس؟ نیز هرگز از فرمان همسر 

سرپیچی نمی کرد.2
سحرگاهان در چشمه سار نماز و نیایش با حق غوطه ور می شدند و در 
بامداد، زهرا؟اهس؟ شروع به آسیاب گندم می کرد و تنور را برای پخت نان 
مهیا می ساخت. علی؟ع؟ نیز هراندازه که از دستش برمی آمد، در خانه 
از کمک به همسر گرامی اش دریغ نمی ورزید: هیزم و آب می آورد و خانه 
را آب و جارو می کرد و... . آری، خوش ترین لحظه های علی و زهرا؟امهس؟ 

زمانی بود که در کنار هم به سر می بردند.3

1. نک: محمدبن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، امالی، ص۱04. 
۲. نک: علی بن عیسی اربلی، کشف الغمة فی معرفة االئمة، ص3۶3؛ محمدباقر مجلسی، بحار االنوار، 

ج43، ص۵۱۶. 
کتاُب من ال یحضره الفقیه، ج3، ص۱۶۹؛ محمدباقر مجلسی،  ۳. نک: محمدبن علی بن بابویه قمی، 

بحار االنوار، ج43، ص۱۵۱. 
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انگور شفابخش

پیامبر؟ص؟ زودبــه زود به خانۀ دخترش سر می زد. 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 را  گرفت و با نگرانی  پرسید: »دخترم، چه شده؟!«

فاطمه؟اهس؟ که حاال با دیدن پدر انگار درمان تمام دردهایش را یافته 
پدرجان!«  می کند  درد  »چشم هایم  داد:  زیبا  پاسخ  لبخندی  با  بــود، 
پیامبر؟ص؟ این بار  پرسید: »آیا چیزی میل داری؟« فاطمه؟اهس؟ نخست 
انگور  به  »اشتها  می گوید:  پــدر  اصــرار  با  باالخره  امــا  می کند؛  سکوت 
تبسمی  خدا؟ص؟  رسول  نیست.«  فصلش  فعاًل  که  می دانم  ولی  دارم؛ 
کرد و فرمود: »خدا قادر است آن را به ما برساند. خداوندا، انگور را با 
آن کسی که نزد تو بهتریِن امِت من است، حاضر فرما!« طولی نکشید 
خود  ردای  گوشۀ  در  درحالی که  علی؟ع؟  و  شد  بلند  در  صــدای  که 

مقداری انگور پیچیده بود، وارد شد!
بر لبان مبارک پیامبر؟ص؟ لبخندی نقش بست و فرمود: »اهلل اکبر، 
اهلل اکبر! خدایا، همان طورکه ما را با آمدن علی و مستجاب شدن 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 شد.1

ص22۵؛  ج 20،  البـالغـة،  نهـج  شرح  معتـزلی،  عبـدالحمیـدبن هبـة الله بن ابی الحـدید  نـک:   .1
علی بن موسی بن جعفربن طاووس )سیدبن طاووس(، التشریف بالمنن فی التعریف بالفتن، ص3۸۸و3۸۹. 
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فاطمه؟اهس؟ پرستار و مادِر پدر

همه جا  ــد،  ُاح جنگ  آتــش  و  مدینه  به سمت  مکه  لشکر  حرکت  خبر 
پیچید. زهرا؟اهس؟ با وجود عالقۀ وصف ناپذیرش به پدر و همسر، آن ها 
را برای رویارویی با دشمن تجهیز و بدرقه کرد. با اهمال کاری برخی از 
سپاهیان، صحنۀ پیکار به شکست سپاه اسالم منجر شد و مسلمانان 
را  اندکی، پیامبر؟ص؟  با شایعۀ شهادت پیامبر؟ص؟ پراکنده شده و جز 

تنها گذاشتند.1
زنان  از  تن  چند  همراهِی  به  سخت،  موقعیت  ایــن  در  فاطمه؟اهس؟ 
نبرد  میدان  به سمت  پیامبر؟ص؟  حال  از  اطــالع  کسب  بــرای  هاشمی، 
در  را  او  و  یافت  شمشیر  زخم های  غــرق  را  حضرت  آنجا،  در  شتافت. 
آغوش گرفت و گریست؛ سپس با کمک علی؟ع؟ آب  آورد و زخم های 
نتوانست خون  اما هیچ مرهمی  و مرهم گــذارد؛  داد  را شست وشو  پدر 
زخم های پیامبر؟ص؟ را بند آوَرد. فاطمه؟اهس؟ قطعه حصیری را سوزاند و 
خاکسترش را بر زخم های پدر گذاشت تا آنکه خون بند آمد. سایر زنان 
نیز با اقتدا به اّم ابیها، به یاری رزمندگان مجروح  شتافتند و به آن ها آب 

و غذا داده و زخم هایشان را مداوا کردند.2
آری، فاطمه؟اهس؟ عالوه بر برعهده گرفتن مسئولیت های 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 می رفت!

1. نک: علی بن ابراهیم قمی، تفسیر القّمی، ج۱، ص۱۱0تا۱۱4. 
بحار االنوار،  المغازی، ج۱، ص24۹و2۵0؛ محمدباقر مجلسی،  کتاب  ۲. نک: محمدبن عمر واقدی، 

ج20، ص3۱. 
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تبسمش؛ آرام بخش قلب علی؟ع؟

بر نخلستان های مدینه می تابید. چند چاه  از گذشته  خورشید گرم تر 
آب با فاصله ای زیاد از نخلستان ها قرار داشت و دستی پر مهر، نخل های 
کوچک تر را که نمی توانستند این گرما را تاب بیاورند، سیراب می کرد. 
از صبح این هشتادمین سطل آب بود که علی؟ع؟ از چاه کشیده بود 
تا ضمن آبیاری و رسیدگی به نخل ها، در برابر آن مزدی دریافت کند.

غروب که کار به اتمام رسید، علی؟ع؟ درحال برگشت به خانه بود 
که دید دونفر مشغول مشاجره اند. جلو رفت و با حوصله به حرف های 
تحت تأثیر  آن ها  کرد.  حل  را  مشکلشان  آرامــش  با  و  داد  گوش  هردو 
راه  را در آغوش گرفتند و صلح کردند و به  سخنان علی؟ع؟ یکدیگر 
خود ادامه دادند. علی؟ع؟ نیز بیلش را به دوش گرفت و به طرف خانه 
حرکت کرد. در میانۀ راه، صدای گریۀ افرادی به گوش حضرت  رسید. 
علی؟ع؟  می کردند.  شیون  آن  پِی  در  نفر  چند  و  می بردند  را  جنازه ای 
نماز میت  برای  در تشییع جنازه شرکت کرد. مردم  به عادت همیشه، 
کنار قبر آماده شده بودند که طلبکاران آن میت مانع اقامۀ نماز شدند.
»آیا  داد:  ندا  داشــت،  حضور  جمعیت  میان  در  که  اکــرم؟ص؟  پیامبر 
کسی هست که طلب برادر دینی اش را قبول کند؟« علی؟ع؟ جلو دوید 
و فرمود: »طلب این مرد را به عهده می گیرم و اجرت تمام آنچه امروز 
کار کرده ام را به طلبکاران می پردازم.« با این عمل جوانمردانه، جنازه 

دفن شد و مراسم به خوبی پایان یافت.
فاطمه؟اهس؟  زد.  در  رسید،  که  خانه  به  شــد.  راهــی  ــاره  دوب علی؟ع؟ 
چهره ای  با  بودند،  داده  او  به  را  دنیایی  گویا  علی؟ع؟  دیــدن  با  که 
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متبسم و گشاده به استقبال آمد و غبار لباس همسر را زدود. علی؟ع؟ 
با وجود آنکه خسته بود، پس از دیدن زهرا؟اهس؟ چهره اش پر از خنده و 
شادی شد و رو به بانو فرمود: »احوال همسر عزیزم چطور است؟ راستی 
مسلمانان  از  یکی  طلب  ازای  در  را  امــروزم  دستمزد  تمام  فاطمه جان، 
سرور  تو  »علی،  داد:  پاسخ  خوش رویی  با  فاطمه؟س؟  کــردم.«  انفاق 
هستم.«  سهیم  تو  با  بخشش هایت  تمام  در  من  صاحب اختیاری!  و 
خیره  فاطمه؟اهس؟  متبسم  و  آرام  چهرۀ  به  و  زد  لبخند  دوبــاره  علی؟ع؟ 

ماند. گویا اصاًل خسته نبود!1
ْنُظُر 

َ
أ ُكْنُت  َقْد 

َ
»ل می فرمود:  روزهایی  چنین  توصیف  در  علی؟ع؟ 

ْحَزاُن .«2 )هرگاه به چهرۀ فاطمه؟اهس؟ 
َ
أ

ْ
ُهُموُم  َو ال

ْ
ي  ال ِ

ِشُف  َعنّ
َ

ْيَها َفَتْنك
َ
ِإل

نگاه می کردم، تمام غم و غصه هایم برطرف می شد.(

1. نک: اعظم رحمت آبادی، فاطمه و خانواده، ص۱02. 
۲. علی بن عیسی اربلی، کشف الغمة فی معرفة االئمة، ج۱، ص3۶3؛ محمدباقر مجلسی، بحار االنوار، 

ج43، ص۵۱۶. 



 25
  /

و   
ــان

بـــــ
هر

مـــــ



 26
  /

و   
ــان

بـــــ
هر

مـــــ

خدا و مالئک به تماشای او!

در  و  می دویدند  و  می کردند  بازی  فاطمه  کودکان  می شد،  که  صبح 
فاطمه؟اهس؟  می انداختند.  مــادر  آغــوش  در  را  خــود  مکرر  بـــازی،  حین 
ــازی و  هــمــان طــورکــه بــه کــارهــای خــانــه مــی رســیــد، بــا کــودکــانــش بـ
آن ها  به  خود  دسِت  با  می کرد،  آمــاده  که  را  غذا  و  می کرد  گفت وگو 
فرصت  هرگاه  هم  خانه  کارهای  به  رسیدگی  فاصلۀ  در  می خورانید. 
می کرد، قرآن می خواند. بچه ها با شنیدن صدای تالوت مادر سِر ذوق 

می آمدند و آرام کنارش می آرمیدند.
اما شب به ارتباط ویژۀ فاطمه؟اهس؟ با خدا اختصاص داشت. فرزندان 
الیی مادرانه اش می خوابانید، سجاده اش را پهن می کرد و به  را که با ال
از سر  نماز شبش ترک نمی شد.  با خدای خویش می پرداخت.  رازونیاز 
ع فجر عبادت می کرد؛ آن چنان که  شب که به نماز می ایستاد، تا طلو
در  مــادر  کــه  می دانستند  می شدند،  بــیــدار  نیمه شب  فــرزنــدانــش  اگــر 
محراب عبادت است و کنار سجاده اش می نشستند و با نگاه به مادر، 

دعا و عبادت شبانه را از او می آموختند.1
پیامبر اکرم؟ص؟ در وصف عبادت دختر یگانه اش  فرموده است:

آخرین  و  اولــیــن  از  عالمیان،  ــان  زن ســرور  فاطمه،  دخــتــرم 
ــود و در  اســــت... هــرگــاه او در مــحــراب عــبــادت ظــاهــر ش
پیشگاه خدا قرار گیرد، نورش بر مالئکۀ آسمان ها می تابد؛ 
می درخشد.  زمین  اهِل  برای  ستارگان  نور  که  همان طور 
در آن حال، خداوند به مالئکه اش می فرماید: »ای مالئکۀ 

1. نک: علی بن عیسی اربلی، کشف الغمة فی معرفة االئمة، ج۱، ص4۶۸. 
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من، بنگرید به فاطمه، سرور کنیزانم که چگونه در برابر 
من به عبادت ایستاده است و ِچسان از ترس و خشّیت من 
می لرزد؟!... من شما مالئکه را گواه می گیرم که پیروان 

واقعِی او را در آتش نمی سوزانم!«1

1. محمدبن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، امالی، ص۱۱3؛ ابراهیم بن محمد حمویی جوینی خراسانی، 
فرائد السمطین، ج2، ص3۵. 
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آیه ای در وصف مهمان نوازی علی؟ع؟ و فاطمه؟اهس؟

تازه مسلمانان از نقاط دور و نزدیک، خودشان را به مدینه می رسانند؛ اما نه 
آذوقه ای 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 خانه هایی بود که کسی از آن ناُامید باز نمی گشت.
درد  از  و  رســیــد  خـــدا؟ص؟  پیامبر  محضر  بــه  مستمند  عــربــی  روزی 
گرسنگی به آن حضرت ِشکوه کرد. حضرت؟ص؟ نیز پیکی را به سراغ 
زنان خویش فرستاد و از آن ها 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 
را به فاطمه؟س؟ اطالع داد.  کرد و به طرف خانه حرکت کرد و ماجرا 
ِكّنا ُنْؤِثُر َضْيَفنا.« 

َ
ْبَیِة ل ا ُقوُت الّصِ

ّ
زهرای مرضیه؟اهس؟ گفت: »ما ِعْنَدنا ِال

را به میهمان  نداریم؛ ولی آن  ک یک بچه، طعامی  به اندازۀ خورا )جز 
خود می دهیم.(

غذا  بدون آنکه  را  بچه ها  امیرالمؤمنین؟ع؟  توافق  با  فاطمه؟اهس؟ 
بخورند، خوابانید؛ سپس علی؟ع؟ چراغ را خاموش کرد و خود به همراه 
تا  مــی خــوَرد  طعام  نیز  او  که  کــرد  وانمود  و  نشست  سفره  سر  میهمان 
گرسنه  خودشان  و  شد  سیر  میهمان  این چنین  نشود.  متأثر  میهمان 
شب را صبح کردند. روز بعد که علی؟ع؟ در مسجد حاضر شد، رسول 

خدا؟ص؟ با دیدن آن حضرت گریه کرد و فرمود: 
کردند  تعجب  شما  میهمان نوازی  از  الهی  مالئکۀ  دیشب 
>َو  کــرد:  نــازل  آیاتی  شما  فداکاری  شأن  در  وحی  پیک  و 
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و�قَ  ُ �ي َم�نْ  َو  صاَص�قٌ  �نَ ِهْم  �بِ كا�نَ  ْو 
َ
ل َو  ِسِهْم  �نُ �نْ

َ
ا َعلٰى  ُرو�نَ  �شِ وؤْ ُ �ي

خود  بر  را  آن ها  )و  <1و2  ِلُحو�نَ ُم�نْ
ْ
ال ُهُم  َک  �ؤِ

َ
ول

ؤُ
ا �نَ ِسِ�  �نْ �نَ ّحَ  ُ �ش

باشند!  نیازمند  بسیار  خودشان  هرچند  مــی دارنــد؛  مقدم 
کــســانــی کــه از بــخــل و حـــرص نــفــس خــویــش بـــاز داشــتــه 

شده اند، رستگاران اند.( 

بخشش خدا به بخشندگان

از  بـــود،  گرسنه  بــه شــدت  درحــالــی کــه  عــلــی؟ع؟  امیرالمؤمنین  روزی 
فاطمه؟اهس؟ درخواست غذا کرد. فاطمه؟اهس؟ فرمود: »علی جان، در خانه 
طعامی نیست. من و بچه هایت دو روز است که گرسنه ایم. مختصر 
غذایی که داشتیم، به شما خوراندم.« علی؟ع؟ از شنیدن این سخنان 
تهیه  ندادی که چیزی  به من خبر  فرمود: »چرا  و  ناراحت شد  سخت 
شرم  خود  خــدای  از  ابوالحسن،  »ای  داد:  پاسخ  فاطمه؟اهس؟  کنم؟!« 

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 
را  اش  خانواده  گرسنگِی  مشکل  تا  کرد  قرض  دیناری  و  رفت  بــازار  به 
برطرف کند. در میانۀ راه، مقداد را دید که یکی از دوستانش بود و فهمید 
که او هم از تهیۀ طعام برای خانواده اش درمانده است. مانند همیشه 
ایثار کرد و یک دیناری را که داشت، به او داد. علی؟ع؟ دسِت خالی شد و 

1. حشر، ۹. 
۲. نک: محمدبن حسن طوسی، االمالی، ص۱۸۵؛ محمدباقر مجلسی، بحار االنوار، ج4۱، ص2۸. 



 3
0  /

و   
ــان

بـــــ
هر

مـــــ

نتوانست به خانه برود؛ بنابراین رو به مسجد آورد و مشغول عبادت شد.
پیامبر خدا؟ص؟ مأمور شد شب را در خانۀ علی؟ع؟ به سر َبرد. حضرت؟ص؟ 
بعد از نماز مغرب و عشا دست علی؟ع؟ را گرفت و فرمود: »علی جان، 
امشب مرا به میهمانی خود می پذیری.« موالی متقیان چون می دانست 
پیامبر؟ص؟  ولی  کــرد؛  سکوت  ندارند،  پذیرایی  بــرای  چیزی  خانه  در 
میهمانت  نمی خواهی  نمی دهی؟  جــواب  »چــرا  داشــت:  اظهار  دوبــاره 
باشم؟!« علی؟ع؟ عرض کرد: »ای رسول خدا، بفرمایید!« پیامبر؟ص؟ 
دست علی؟ع؟ را گرفت و به اتفاق هم، به خانه رفتند. زهرا؟اهس؟ درحال 
نماز و نیایش با حق بود و پشت سرش 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 روبه روی رسول خدا؟ص؟ گذاشت.
علی؟ع؟ با زبان بی زبانی از فاطمه؟اهس؟  پرسید: »فاطمه جان، غذا از 
کجا؟! ما که غذایی نداشتیم!« پیش از آنکه فاطمه؟اهس؟ جواب دهد، 
َعِلّیُ َهذا  رسول خدا؟ص؟ دست بر دوش علی؟ع؟ گذاشت و فرمود: »یا 
 ِدیناِرَک وَ  َهذا َجزاُء ِدیناِرَک ِمْن ِعْنَد اهلل... .« )ای علی، این ]غذا[ 

ُ
َبَدل

شد  گریان  سپس   ). دادی...  مقداد  به  که  است  دیناری  آن  پــاداش 
و ادامه داد: »... یا علی! خدا تو را نظیر حضرت زکریا؟ع؟ و فاطمه را 
نظیر حضرت مریم؟ع؟قرار داد...« آری، خداوند دربارۀ آن ها ماجرای 
زکریا و مریم را تکرار کرده و به این خانوادۀ سعادتمند نیز مائدۀ بهشتی 

مرحمت کرده بود.1

1. نک: محمدباقر مجلسی، بحار االنوار، ج43، ص۵۹تا۶۱. 
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احترام به زن در روزگار زن ستیزی جامعه!

در یکی از روزها پیامبر خدا؟ص؟ به خانۀ دخترش زهرا؟اهس؟ داخل شد و 
ادامه داد: »دخترم، در  آنگاه  بر شما!«  از سالم فرمود: »درود خدا  پس 
با آن  مرا  و  بیاور  را  یمنی  بدنم احساس ضعف و سرما می کنم. عبای 
بپوشان.« زهرا؟اهس؟ اطاعت امر کرد و پیامبر؟ص؟ را  که چون ماه تابان 

در شب چهارده می درخشید، پوشاند.
فرمود:  و  کــرد  مــادر  به  رو  رسید.  راه  از  امام حسن؟ع؟  بعد،  اندکی 
رایحۀ جدم  احساس می کنم، همانند  رایحۀ خوشی  مادر. من  »سالم 
یمنی  عبای  زیر  جدت  پسرم،  »بله  فرمود:  زهــرا؟اهس؟  خــدا؟ص؟!«  رسول 
خوابیده است.« امام حسن؟ع؟ بر پیامبر؟ص؟ درود فرستاد و گفت: »آیا 
به من اجازه می دهید داخل عبا شوم.« پیامبر؟ص؟ اجازه فرمود. پس از 
ساعتی، امام حسین؟ع؟ آمد و سالم کرد و فرمود: »مادرجان، من بوی 
را استشمام می کنم!« فاطمه؟اهس؟ فرمود: »آری فرزندم، جدت و  جدم 
برادرت در زیر عبا هستند.«  حسین؟ع؟ جلو رفت و اجازۀ ورود خواست؛ 
داری  اجــازه  نیز  تو  امتم،  شفیع  و  فرزندم  »ای  فرمود:  پیامبر؟ص؟  پس 

داخل شوی.«
امیرالمؤمنین علی؟ع؟ نیز به خانه آمد و فرمود: »سالم زهراجان. من 
زهرا؟اهس؟  می شنوم!«  را  خدا؟ص؟  رسول  پسرعمویم  و  برادر  خوِش  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، 
فرمودند:  پیامبر؟ص؟  کــرد.  ــازه  اج کسب  پــدر  از  نیز  اطهر؟اهس؟  ــرای  زه
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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 به سوی آسمان اشاره کرد و فرمود: 
»خدایا، کسانی که زیر این عبا هستند، دخترم و فرزندانم و جانشینم 
و  صلوات  پس  هستند...؛  من  خواص  و  من  اهل بیت  این ها  هستند. 
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 
استجابت  در  را  الهی  بشارت  و  شد  ملحق  آنــان  به  مــی خــورد،  حسرت 
همگان  به  پیامبر  اهل بیت  شأن  در  تطهیر  آیۀ  نــزول  با  پیامبر  دعــای 
َو   ِ �ق �يْ �بَ

ْ
ال ْهَل 

َ
ا َس  ْ �ب الّرِ ُم 

ُ
ك َع�نْ ِه�بَ 

�نْ ِل�يُ اهلُل   �ُ ِر�ي ُ �ي ما 
>ِا�نَّ فرمود:1  اعالم 

شما  از  فقط  را  گناه  و  پلیدى  می خواهد  )خداوند   2>
ً
را ْطِه�ي �قَ ْم 

ُ
َرك َطّهِ ُ �ي

ک سازد.( اهل بیت دور کند و کاماًل شما را پا

1. نک: عباس قمی، مفاتیح الجنان، مقدمۀ حدیث شریف کسا؛ نک:  محمدبن حسن طوسی، االمالی، 
ص3۶۸.

۲. احزاب، 33. 
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منبری کوچک برای بزرگ مرد فردا

از ظهر،  فرزند بزرگ زهــرا؟اهس؟ که حاال هفت سال داشــت، هر روز قبل 
لحظه شماری می کرد تا وقت نماز همراه پیامبر؟ص؟ به مسجد برود و 
پای منبر رسول خدا؟ص؟ بنشیند. او با شوروشوق به سخنان پیامبر؟ص؟ 
نماز و دعا شتابان  از  بعد  را به ذهن می سپرد و  گوش می کرد و آن ها 
اتاق  کنار  و  بــود  منتظر  مــادر  چــون  برسد؛  خانه  به  زودتــر  تا  مــی دویــد 
متکایی را همانند منبری کوچک آماده کرده بود تا او بر فراز آن بنشیند 
به خانه می رسید  بازگو کند. همین که حسن؟ع؟  را  و شنیده هایش 
به  خوش حالی  با  و  می گرفت  آغــوش  در  را  او  زهــرا؟اهس؟  می شد،  وارد  و 

سخنان فرزندش گوش می داد.
حاال مدت ها بود که علی؟ع؟ هرگاه وارد منزل می شد و با فاطمه؟اهس؟ 
بر  نازل شده  آیــات  تمام  از  همسرش  که  درمی یافت  می گفت،  سخن 
در  شما  اینکه  »بــا  پرسید:  تعجب  با  بنابراین  دارد؛  اطــالع  پیامبر؟ص؟ 
باخبری؟«  است،  شده  بیان  مسجد  در  آنچه  از  چگونه  هستی،  منزل 
ح داد که این فرزند  زهرا؟اهس؟ با خنده حقیقت ماجرا را برای علی؟ع؟ شر

دلبندشان حسن است که روایتگر آیات قرآنی است.
دیــده اش چگونه سخنرانی می کند. پس  نور  بود که  پدر کنجکاو 
راه  از  فرزندشان  تا  شد  مخفی  اتــاق  از  گوشه ای  در  روزهــا  این  از  یکی 
تا  نشست  متکا  روی  و  آمــد  مسجد  از  معمول  طبق  حسن؟ع؟  برسد. 
صحبت کند؛ ولی لکنت زبان پیدا کرد. زهرا؟س؟ از این حال تعجب 
فرد  می کنم  احساس  »مــادر!  کرد:  عرض  مادرش  به  حسن؟ع؟  کرد! 
بزرگی حضور دارد که احترام حضور او مانع می شود من از آیاتی که تازه 
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به پیامبر نازل شده است و در مسجد شنیده ام، حرفی بزنم.« در این 
هنگام، پدر از پشت پرده بیرون  آمد و فرزند مؤدبش را در آغوش فشرد و 

لبخند بر لبان مبارک هردو  نشست.1

1. عباس قمی، سفینة البحار و مدینة الحکم و اآلثار، ج۱،ص24۵.
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هدیه ای از طرف خدا!

سپاه  پیروزی  به  علی؟ع؟  امیرالمؤمنین  دالوری هـــای  با  خیبر  جنگ 
ا  اسالم منجر شد. در همین روزها بود که پیک حق ندا داد: >َو َءا�قِ دنَ
ُ� َو...<1 )و حق نزدیکان را بپرداز و... .( حضرِت حق فدک 

ْر�بٰى َ��قَّ
�قُ
ْ
ال

را به دخترش  را حق فاطمه؟اهس؟ دانسته بود و رسول خدا؟ص؟ باید آن 
می سپرد. به این ترتیب، پیامبر؟ص؟ فدک را به فاطمه؟اهس؟ بخشید.2

بــی شــمــار که  ع  مـــزار بــاغ هــا و  بــا  بــود حــاصــل خــیــز،  فــدک سرزمینی 
می توانست بیشتِر نیاز مردم مدینه به گندم را تأمین کند. تمام درآمد 
نتوانست  زیاد  این درآمِد  اما  بود؛  اختیار دختر رسول خدا؟اهس؟  فدک در 
صفا و سادگِی زندگی آن بانو را دگرگون کند؛ چراکه فاطمه؟اهس؟ دل 
به دنیا نبسته بود و همۀ آن را برای رضای خدا، وقف فقرا و نیازمندان 
از پدری آموخته بود که  را  او بی اعتنایی به دنیا و وارستگی  می کرد. 
َو  ِبَفِقیٍر  ُبوِک 

َ
ا ما  ِة  ُبَنّیَ تزکیۀ دخترش می فرمود: »یا  و  در مقام تهذیب 

ِة 
َ

ِفّض
ْ
ال َو  َهِب 

َ
الّذ ِمَن  َاْرِض 

ْ
ال َخزاِئُن  ّیَ 

َ
َعل ُعِرَضْت  َقْد 

َ
ل َو  ِبَفِقیٍر  ِک 

ُ
َبْعل لا 

پــدر و شوهر تو فقیر  َجــل.«3 )دخــتــرم،  َو  ــّزَ  َع َربِّــی  اهلِل  ِعْنَد  َمــا  َفــاْخــَتــْرُت 
به من عرضه کرد؛  را  زمین  نقرۀ  و  نیستند. خداوند گنجینه های طال 

ولی من آنچه نزد پرودگارم باقی می ماند، برگزیدم.(

 1. اسراء، 2۶.
۲. نک: فضل بن حسن طبرسی، ترجمۀ تفسیر مجمع البیان، ج۱4، ص۱2۵.

۳. نک: علی بن عیسی اربلی، کشف الغمة فی معرفة االئمة، ج۱، ص3۶3؛ محمدباقر مجلسی، بحار االنوار، 
ج43، ص۱33.
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در زمرۀ شیعیان

زهرا؟اهس؟ همچون پدرش، مربی اخالق و معرفت بود. وجود او همچون 
حکمت  و  عطوفت  چشمه سار  و  نورانیت  سراسر  خدا؟ص؟  رسول  وجود 
بود. حاال خانۀ پیامبر؟ص؟ مرجع پاسخ گویی به سؤاالت دینی و معرفتی 
هم شده بود. روزی در مدینه، همسر یکی از پیروان اهل بیت خدمت 
حضرت زهرا؟اهس؟ شرفیاب شد و عرض کرد: »شوهرم می پرسد آیا در زمرۀ 
شیعیان شما قرار دارد یا نه؟« حضرت؟اهس؟ در جواب او فرمود: »اگر به 
آنچه شما را امر می کنیم عمل می کند و از آنچه شما را برحذر می داریم 

دوری می کند، از شیعیان ماست؛ وگرنه نیست.«
وقتی جواب زهرا؟اهس؟ به آن مرد رسید، بسیار هراسان و مضطرب شد 
و مرتب می گفت: »وای بر من! پس من برای همیشه در آتش جهنم 
خواهم بود!« همسر آن مرد دوباره خدمت حضرت زهرا؟اهس؟ بازگشت و 
ک زهرای مرضیه؟اهس؟  حال زار شوهرش را بازگو کرد. این بار از زبان پا
کالمی لبریز از عطوفت و حکمت صادر شد که تا قیام قیامت برای همۀ 

محبان اهل بیت مایۀ امید و سرور است:
ینا  ُمِحّبِ َو ُكّلُ  ِة  َجّنَ

ْ
ال ْهِل 

َ
ا ِمْن ِخياِر  ِشيَعَتنا  ِاّنَ  ذا 

َ
ْیَس ٰهك

َ
ل

َو... .
]از جانب من به همسرت بگو[ چنین نیست که او گمان 
کرده است. شیعیان ما از بهترین های اهل بهشت اند و نیز 
همۀ دوستان ما و دوستان دوستان ما و دشمنان دشمنان 
و  قلب  با  کسانی که  بود.  خواهند  بهشت  در  جملگی  ما، 
زبان تسلیم ما اهل بیت شده باشند، چنانچه از فرمان های 
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ما سرپیچی کنند و از نواهی و دیگر مهلکات پرهیز نکنند، 
از  از شیعیان ]حقیقی و کامل[ ما نیستند، عاقبت  هرچند 
ک و  بهشتیان خواهند بود؛ اما بعد از آنکه از گناهانشان پا
مطهر شوند: یا با بالها و گرفتاری های دنیایی، یا با انواع 
سختی ها و مشکالِت روز قیامت یا پس از چشیدن عذاب 
محبت  به خاطر  عاقبت،  ولــی  جهنم؛  سطحی  طبقۀ  در 
به  را  ایــشــان  و  می دهیم  نجاتشان  مــا،  بــا  دوســتــی شــان  و 

پیشگاه خودمان منتقل خواهیم کرد.1

1. سیدهاشم بن سلیمان بحرانی، البرهان فی تفسیر القرآن، ج4، ص۶02.
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آن روز مدافع حرم، زهرا؟اهع؟ بود 

هنوز چند ماهی از حجة الوداع و بیعت  با وصّی مصطفی؟امهع؟ نگذشته 
هنوز  و  گرفت  بر  در  را  اسالمی  جامعۀ  پیمان شکنی  سیاه  ابر  که  بود 
امت  که  بــود  نگذشته  خــدا؟ص؟  رســول  ملکوتی  عــروج  از  ساعتی  چند 
یگانه  قلب  بر  و  برکشیدند  نفاق  و  کینه  نیام  از  حق ُکشی  تیغ  او، 
وصّی او نشاندند! اما در این میان، این شیداترین پروانۀ شمع امامت، 

فاطمه؟اهس؟، بود که لحظه ای از یارِی ولّی امر خویش دست نکشید.
او چون پروانه ای عاشق، با سوختن و فداسازِی خویش، به همگان 
آموخت که اماِم برحق، چونان کعبه است: کعبه ای که مردم باید بر 

ِگردش طواف کنند، نه او بر ِگرد مردم!1 
انداخت  به خطر  را  خویش  جــان  والیــت،  از  دفــاع  راه  در  فاطمه؟اهس؟ 
شعار  زیــبــاتــریــن  جــگــرســوزش،  فــریــادهــای  ــا  ب و  شکست  پهلویش  و 
امر من،  ولّی  »ای  را در گوش جهانیان طنین انداز کرد:  والیت مداری 
روحم به فدای تو و جانم سپر بالی تو! همواره همراهت خواهم بود، 

چه در خیر و نیکی به سر بری و چه در سختی و بال گرفتار آیی!«2و3

1. نک: محمدباقر مجلسی، بحار االنوار، ج3۶، ص3۵3و3۵۸.
۲. کفاح حداد، قرائة فی السیرة الفاطمیة، ص۶3۷.

۳. نک: محمدتقی مصباح یزدی، جامی از زالل کوثر، ص۱4۵و۱4۶.
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فاطمه؟اهع؟؛ تماِم سپاه علی؟ع؟!

حمایت  از  دســت  بــیــمــاری،  و  کسالت  وجـــود  بــا  مــرضــیــه؟اهس؟  زهـــرای 
بر  حــجــت  اتــمــام  ــرای  بـ ــار،  بـ ایـــن  و  نکشید  عــلــی؟ع؟  امیرالمؤمنین 
مسجد  راهــی  زنـــان،  از  جمعی  هــمــراه  و  کامل  حجاب  بــا  مسلمانان، 
پیامبر؟ص؟ شد. بعد از آنکه میان فاطمه؟اهس؟ و مردان حاضر در مسجد 
پرده ای نصب شد، حضرت همانند پدر بزرگوارش، بعد از حمد و ثنای 
الهی، خطبه ای آتشین ایراد فرمود؛ چنان که دل ها را سوزاند و عواطف 
خفتۀ مردم را بیدار کرد و مردم حاضر در مسجد، همگی با صدای بلند 

به گریه افتادند.
صدیقۀ طاهره؟اهس؟ در قسمتی از این خطابۀ ماندگار فرمود:

اما می دانم که  با شما گفتم؛  است،  بالغ  آنچه شرط  من 
خوارید و در چنگال زبونی گرفتار! یاری نکردن وجودتان 
را فرا گرفته و ابر بی وفایی بر قلوبتان سایه گسترده است. 
چه کنم که دلم خون است و بازداشتِن زبان از شکایت، 
مردمان...  حجت  اتمام  برای  می گویم  بیرون!  طاقت  از 
می داند  بــه زودی  ستمکار  و  می بیند  خدا  می کنید،  آنچه 

که در کجا می نشیند!1
فاطمه؟اهس؟ در جایی دیگر، میان زنان مدینه که برای عیادتش آمده 

بودند، فرمود:
. ... ّنَ

ُ
ْصَبْحُت َواهلِل عاِئَفًة ِلُدْنیا ُكّنَ قاِلَيًة ِلِرجاِلك

َ
ا

مردانتان  و  شما  دنــیــای  از  درحــالــی کــه  ــردم؛  کـ صبح  مــن 

1. نک: احمدبن علی طبرسی، االحتجاج، ج۱، ص۱04.
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کوه های  از  را  خالفت  چگونه  ــان!  آن بر  وای  خشمگینم! 
محکم رسالت و پایه های محکم نبوت و رهبری و جایگاه 
امــر دنیا و  در  آگــاهــان  و  امین  و جبرئیل  نــزول وحــی  امــن 
ابوالحسن  بــه  این گونه  چــرا  می دانید  ــد؟!  زدنـ کنار  دیــن 
ایــن مــجــازات، فقط به خاطر  بــه خــدا کــه  پشت کــردنــد؟ 
کشته شدن،  و  خطر  از  بــی بــاکــی اش  او،  شمشیر  از  تــرس 
در  شجاعتش  و  جنگ  شدت  آن هــا،  با  مسامحه نکردنش 

کارزار و آمادگی و قاطعیت او در اجرای فرامین الهی بود! 
علی؟ع؟  بــه دســت  حکومت  شتر  زمـــام  ــه  ــی ک ــورت ...درص
می افتاد، اگر مردم از راه حق منحرف می شدند و راه کج 
راه  به  هموار  و  می کرد  آرام  را  آن ها  می گرفتند،  پیش  در 
نه  و  شــود  خسته  راکــب  نه  طوری که  برمی گرداند؛  حق 
آشکار، خیرخواه  و  نهان  در  را  او  مردم  و  ناتوان...  مرکب 

خود می یافتند!1
زنان مدینه شوهرانشان را از سخنان زهرا؟اهس؟ باخبر کردند و پس از آن، 
مردان برای عذرخواهی  آمدند؛ ولی دیگر فایده ای نداشت و عذرشان 

پذیرفته نبود.
امروز  شاید  نبود،  هدایتگرش  سخنان  آن  و  زهــرا؟اهس؟  اگر  به راستی 
نفاق ها،  چراکه  اســت؛  بــوده  علی  با  حق  که  نمی کردیم  بــاور  نیز  ما 
به  دست  چنان  و...  تحریف ها  تطمیع ها،  سیاست بازی ها،  کینه ها، 
دست هم داده و امامت را به انزوا کشانده بود که حتی اجازه نمی داد، 

1. احمدبن علی طبرسی، االحتجاج، ج۱، ص۱0۸و۱0۹.
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درحقیقت،  برسد.  آیندگان  از  احــدی  به  علی؟ع؟  حق گویِی  فریاد 
روشنگری هاِی زهرا؟اهس؟ در امت اسالمی، چنان در اوج بی مثالی است 
ک روح بخش آن تا قیام قیامت در گوش جهانیان طنین انداز  که پژوا

خواهد ماند.
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فاطمه؟اهس؟؛ طالیه دار شفاعت

و  اضــطــراب  در  همگی  کــه  محشر  صــحــرای  ُپــرغــوغــای  هنگامۀ  در 
درمـــی آوَرد:  لــرزه  به  را  الهی  عرش  ندایی  ناگاه  می برند،  به سر  هــراس 
دختر  فاطمه،  تا  افکنید  فرو  را  )چشم هایتان   ». َاْبصاَرُکْم...  وا 

ُ
»ُغّض

محمد؟ص؟ عبور کند.( در پی این ندا، هیچ کس باقی نمی ماَند؛ مگر 
با هدایت  از روی احترام فرو می افکند. فاطمه؟اهس؟  را  آنکه چشمانش 
جبرئیل از صحنۀ محشر می گذرد و در این میان، زبان به تظّلم خواهی 

می گشاید.
اْبَنَة  َو  ی  یَبتݬݬݬِ َحبݬݬِ »یا  می رسد:  فرا  جالله  جّل  خداوند  جانب  از  ندایی 
ُم 

ݩْ
ل ظݩݩُ جاَزنِی  لا  َجلالِی  َو  تِی  ِعّزَ َفَو  ِعی 

َ
ُتَشّف اْشَفِعی  َو  ُتْعَطْی  َسِليِنی  َحِبیِبی 

ظاِلٍم.« )ای دختر حبیب من، بخواه که هرچه بخواهی، عطا می شود. 
و  به عزت  پذیرفته می شود.  را شفاعت کنی،  شفاعت کن که هرکه 

جاللم سوگند که ستم ستمکار را مجازات می کنم!(
فاطمه؟اهس؟ عرضه می دارد: »پروردگار و سرور من، فرزندانم و پیروانم 

و پیروان فرزندانم و دوستدارانم و دوستداران فرزندانم ]را دریاب[!«
ــد رحــمــان خطاب  در پــی درخــواســت فــاطــمــه؟اهس؟ از جــانــب خــداون
دوستداران  کجایید  پیروانش؟  و  فاطمه  فرزندان  »کجایید  می رسد: 
فاطمه و دوستداران فرزندان او؟« پس بالفاصله فرشتگان رحمت آن ها 
را در بر می گیرند. فاطمه؟اهس؟ پیشاپیش ایشان به سوی بهشت حرکت 

می کند و ایشان از پی آن بانو وارد بهشت برین می شوند.1
عرصۀ  شفاعت کنندگان  این همه  مــیــان  در  کــه  اســت  رازی  چــه 

1. محمدبن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، امالی، ص۱۷و۱۸.



 44
  /

و   
ــان

بـــــ
هر

مـــــ

در  و  اســت  شــده  حق  بی منتهای  شفاعت  طــالیــه دار  ــرا؟اهس؟  زه محشر، 
درخشان  خورشیدی  همچون  فاطمه؟اهس؟  نام  ک،  هولنا هنگامۀ  این 
جلوه گری می کند؟! می توان گفت: حضرت زهرا؟اهس؟ به خاطر لطافت 
روحِی خاص، مظهر تام رحمت الهی است و ریشه دارترین محبت ها و 
رحمت ها و مغفرت های خداوند در وجود این عزیز تجلی و ظهور کرده 
است و از همین روست که آخرین و گسترده ترین شفاعت ها که خود، 
تجلی رحمت بیکرانۀ الهی است، به دست مهربان صدیقۀ کبری؟اهس؟ 

صورت می پذیرد.1

مـعــدن ُدّر والیــت، مـنــبــع فــیــض خــــدا
در شـفـاعت عـالمی چشم انتظـار فـاطمه

چون به محشر بر شفاعت لب گشاید لطف دوست
بخشد از رحمت، گناه دوستدار فاطمه

به امید آنکه ما هم از زمرۀ شفاعت شدگان فاطمی باشیم!
التماس دعا

1. نک: محمدتقی مصباح یزدی، جامی از زالل کوثر، ص33.
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مسابقۀ فرهنگی مهربانو
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پرسش ها

رنج  جاهلی  اعــراب  کج فهمی  از  هرگاه  خــدا؟ص؟  رســول  اول:  پرسش 
می برد، چه می کرد؟

1. برای آن ها طلب غفران می کرد
۲. با دیدن و بوییدن حضرت زهرا؟اهس؟ آرام می گرفت

۳. شکایت آن ها را به خداوند می کرد
۴. آن ها را تنبیه می کرد

امیرالمؤمنین؟ع؟  دارایــی هــای  میان  از  خــدا؟ص؟  رســول  دوم:  پرسش 
کدام را مهریۀ حضرت زهرا؟اهس؟ قرار داد؟

1.شمشیر
۲. زره

۳. شتر
۴. اسب

پرسش سوم: امیرالمؤمنین علی؟ع؟ در پاسخ پیامبر اکرم؟ص؟، حضرت 
زهرا؟اهس؟ را با چه تعبیری توصیف فرمود؟

1. خوب همسری است در خانه داری
۲. خوب یاوری است در طاعت خدا

۳. خوب مادری است برای فرزندانم
۴. خوب یاوری است در سختی ها
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پرسش چهارم: طبق آیۀ ۲۶ سورۀ مبارکۀ اسراء، پیامبر؟ص؟ به دستور 
الهی چه اقدامی را انجام دادند؟

1. وقف فدک برای رسیدگی به امور نیازمندان
۲. اهدای فدک به حضرت زهرا؟اهس؟
۳. اهدای فدک به اقوام و خویشان

۴. اهدای فدک به امیرالمؤمنین علی؟ع؟

جــزِو  صــورت  چــه  در  زهـــرا؟ع؟  حضرت  فــرمــودۀ  بــه  بنا  پنجم:  پرسش 
شیعیان این بزرگوار خواهیم بود؟

1. عمل به آنچه امر کرده اند
۲. دوری از آنچه که برحذر داشته اند

۳. اهتمام بر انجام مستحبات
۴. گزینۀ 1و ۲
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