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فاطمة زهرا)س( سّرى از اسرار الهى 
موضوعومطلبىكههمگانيابهدلیلظرفیتمحدودويابهعلتهاىديگرنبايدازآنمطلع
شوندرا»ّسر«مىگويیم.امروزمطالبسرىراطبقهبندىكردهوبهچهاردستهتقسیممىكنند:
1ـ محرمانه؛امورىكهطبقهبندىمحدودىدارند.ازاينگونهامورجمعزيادىآگاهمىشوند

امابهمصلحتنیستكههمهمردممطلعشوند.

2ـ خیلی محرمانه؛بهمیزانىكهخبرومطلبحساسترباشدبهمنظوررعايتمالحظات
سیاسى،بايدعدهكمترىازآنآگاهشوند.

گفتنىاستكهمسائلمحرمانهوخیلىمحرمانهراپسازمدتمعینىمىتواندآشكاركرد.

3ـ سّرى؛ بهامورىگفتهمىشوندكهجنبهامنیتىبااليىدارندكهافشاءآنهابهامنیتكشور
وياشخصآسیبمىرساند.پیداستكهگروهكمىازآنآگاهمىشوند.

4ـ به كلی سّرى؛همانگونهكهازنامشپیداستبعضىازمسائلوخبرهاوموضوعاتكه

مقدمۀ چاپ چهارم
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جنبهىامنیتىبااليىدارندبهخاطرحفظمصالحنبايدمنتشرشوند.بههمیندلیلتعدادكسانى
كهازمحتواىچنانمطالبىآگاهمىشوندبسیارمحدودند.

بايداضافهكردكهمسائلسّرىوبهكلىسّرىممكناستهرگزمنتشرنشودويادرصورد
احساسضرورتبهطوراجمالواختصارويابدونارايةاصلسندمنتشرشوند.

هرچنددرروابطبینانسانهاوكشورهامسائلزيادىوجودداردكهبعضاًسّرىويابهكلى
سّرىاستاماباتوجهبهتأثیراتمحدودىكهبعضىازمسائلدارندهرچنددرجمعبندىجزءامور
سّرىوياحتىبهكلىسّرىهستند،درحقیقت»سّر«تلقىنمىشوندزيرامسائلىكهطبقهبندى

آنهاموقتاستنبايدسّرىتلقىكرد.
سّر به امورى گفته می شود كه هرگز افشا نخواهد شد.

جابربنيزدجعفىازيارانوشاگردانصديقوباظرفیتوصادقحضرتامامرضا)ع(است.امام
هشتمبهدلیلظرفیتباالىوى20/000حديثومطلبونكتهبهوىآموختندوفرمودند:

»اینها مخصوص خود تو است، آنها را به دیگران منتقل مكن.«

ازمحتواىآناحاديثكسىاطالعندارد.ولىازآنجايىكهحضرترضا)ع(راعالِمآلمحمد
مىدانیم،مىتوانگفتكهآناحاديثدنیايىشگفترابرروىجابرگشودهاست،زيراهمةحقايق

وهمةاسرارنزدائمةاطهار)ع(است.

سّر مطلق الهى 
هرقدربرجستگانوبزرگانبیشتربابخشىازابعادعظیمشخصیتىصديقةكبرى)س(آشنا

مىشوند،بیشترخودرادربرابرآنوجودنورانىوآسمانىكوچكمىبینند.
امامخمینىرضواناهللعلیهمىگويد:

»... تمام ابعادى كه براى زن متصور است و براى یك انسان متصور است،

در فاطمة زهرا)ع( جلوه كرده و بوده است. 

]او[یك زن معمولی نبوده است. یك زن روحانی، یك زن ملكوتی، یك انسان به تمام معنا،

 انسان تمام نسخة انسانیت، تمام حقیقت زن، تمام حقیقت انسان،

او زن معمولی نیست. 

او موجود ملكوتی است كه در  عالم به صورت انسان ظاهر شده است.

 بلكه موجود الهی- جبروتی در صورت یك زن ظاهر شده است... 

تمام هویت هاى كمالی كه در انسان متصور است و در زن تصور دارد، تمام در این زن است... 
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زنی كه تمام خاصه هاى انبیا در اوست.

 زنی كه اگر مرد بود، نبی بود. 

زنی كه اگر مرد بود به جاى رسول اهلل)ص( بود... 

معنویات جلوه هاى ملكوتی، جلوه هاى الهی، جلوه هاى جبروتی، 

جلوه هاى ملكی و ناسوتی،
همه در این موجود مجتمع است...«1

امامخمینى)ره(درجاىديگرىدربارةشخصیتآسمانىحضرتزهرا)س(مىگويد:
»... زنی كه افتخار خاندان وحی است،

و چون خورشیدى بر تارك اسالم عزیز می درخشد.«

زنىكهفضايلاوهمطرازفضايلبىنهايتپیغمبراكرم)ص(وخاندانعصمتوطهارتاست،
زنىكههركسىباهربینشدربارةاوگفتارىداردوازعهدةستايشاوبرنیامدهاست.

احاديثىكهازخاندانوحىرسیده،بهاندازةفهممستمعانبودهاستكهدريارادركوزهاى
نتوانگنجاند؛وديگرانهمهرچهگفتهاندبهمقدارفهمخودبوده،نهبهاندازةمرتبتاو.2

نزول جبرئیل بر حضرت زهرا)س(
»من راجع به حضرت صدیقه)س( خودم را قاصر می دانم كه ذكرى بكنم، فقط اكتفا می كنم

 به یك روایت كه در كافی شریفه است و با سند معتبر نقل شده است و آن روایت این است كه 

حضرت صادق)س( می فرماید:

 فاطمه)ع( بعد از پدرش 75 روز زنده بودند. در این دنیا بودند و حزن و شدت بر ایشان غلبه داشت 

و جبرئیل امین می آمد خدمت ایشان و به ایشان تعزیت عرض می كرد 

و مسائلی از آینده نقل می كرد.3 

ظاهر روایت این است كه در این 75 روز جبرئیل امین رفت و آمد داشته است 

و مسائل را در آتیه اى كه واقع می شده، ذكر كرده و آن چه به ذریّة او می رسیده در آتیه ذكر كرده 

و حضرت امیر هم آنها را نوشته است... 

مسألة آمدن جبرئیل یك مسألة ساده نیست. خیال نشود كه جبرئیل براى هركسی می آید و یا 
1-صحیفۀامام،ج7،ص337.
2-صحیفهامام،ج12،ص274.

3-اصولکافی،ج1،ص754،ح1.
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امكان دارد بیاید. این یك تناسب الزم است بین روح آن كس كه جبرئیل می خواهد نزد او بیاید 

و مقام جبرئیل كه روح اعظم است. این معنا و این تناسب بین جبرئیل كه روح اعظم است

 و انبیاى درجة اول بوده است؛ مثل رسول خدا، موسی، عیسی و ابراهیم و امثال اینها)ع(. 

بین همه كس نبوده است و بعد از این هم بین كسی دیگر نشده است، 
حتی در بارة ائمه هم من ندیده ام كه وارد شده باشد؛ فقط این براى حضرت زهرا)س( است.۱

گفتیمكهحضرتزهرا)س(سّرىازاسرارالهىاست.نزولمرتبجبرئیلبرصديقةكبرىو
رساندنپیامخداوندعلیموحكیمبهايشانازاسرارآفرينشاست.نیازىنیستكهكنكاشكنیم
تاازمحتوياتآنعاداتاطالعيابیم.نَْفسموضوعبسیارمهماست.يعنىوجهمشتركجبرئیلكه
روحاعظماستبازهراىمرضیهكهروحخدادركالبدانساناست،ايجابمىكردهكهتاآخرين
روزىكهحضرتزهرا)س(زندهبودند،ازاينموهبتبرخوردارشوندوازطريقجبرئیلامینبا

خداوندسبحاندرارتباطپیوستهباشند.
اگربهعمقايننكتهپىببريم»سّر«بودنحضرتزهرا)س(معلوممىشود؛»سّرى«كههرگز

افشانخواهدشد.
بسیاربعیداستكهحقیقتاين»سّر«حتىدرقیامتهمفاششود.چونشنیدنحقیقِتهر
سّرىاگرمقدورباشد،دركوفهموابعادمختلفآنحقیقتمطلبديگرىاستكهبهطورقطع



غیرازائمةاطهار)ع(بقیةمردمازدركوفهمآنحقیقتتاابدمحرومند.
بهقولشاعر:

           من گنگ خواب دیده و عالم تمام كر            من عاجزم ز گفتن وخلق از شنیدنش

دربارة چاپ چهارم كتاب از عرش تا عرش
ازآنجايىكهچاپاولاينكتاببهسرعتنايابشد،چاپدوموسومآنمتعاقباًچاپودر
اختیارخوانندگانعزيزقرارگرفت.خواستیمكهبراىچاپچهارمبهقولمعروفمطلبىبنويسیم
امابضاعتمحدودنويسندهموجبشدكهتوفیقحاصلشودوازنگاهخدابینبنیانگذارجمهورى

اسالمىحضرتامامخمینى)ره(،زهراىمرضیهرابنگريم،كهاينگونهشد.
تهران/علیمحمدبشارتی
1392/2/11
برابربا20جمادیآخر1434/سالروزمیالدمسعودحضرتزهرا)س(

1-صحیفۀامام،ج20،ص4.
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اَنزلونا َعن الّربوبّیة و ُقولُوا ما شئُتْم

گفتندربارةبزرگانكارىبسدشواراست،بهخصوصنوشتنوبهنگارشدرآوردنبزرگىهاى
افرادبزرگدشوارترومشكلتراست.

اگركسىبامحدوديتمعرفتبخواهددربارةآنانكهخداوندسبحانبهطهارتدايمىو
روحىوجسمىآنهااذعانكردهوبهطوردايمبهآنهاكهشاهكارآفرينشهستند،درودوتحّیت
مىفرستدومالئكهرانیزبهچنینموضعىواداشتهومؤمنانرانیزبههمینكارتوصیهكردهاست
كهبگويدوبنويسد،معلوماستكهحاصلكارشچهخواهدشد؛بهخصوصبراىنويسندهكه

هیچگاهاهلادعانبودهاست.

حضرت زهرا)س( محور حدیث كساء
ماوات«؛1 قاعدةنگارشعربىتقدمفعلبرفاعلومفعولدرجملههاىفعلیهاست.مثاًل»َخَلق ا           هللُ السَّ



»َخَلق«فعل،»اهلل«فاعلو »سماوات«مفعولاست؛اماگاهخداوندسبحانبهعمداينقاعدهرابرهم
مىزندتانكتةبسیارمهمىرامطرحكندكهتوجهبهآنازرعايت»آيیننگارش«مهمتراست:

1-سورۀجاثیه،آیۀ22.

مقدمۀ چاپ سوم
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واذ ابتلی ابراهیم ربُُّه بَِکلماٍت َفَاَتّمُهّن قاَل اِنّی جاِعُلَک لِلّناِس اِماما1ً

خداوندابراهیمرابهآزمايشهاىفراوانوگوناگونآزمود.ابراهیمازهمةآنامتحاناتسربلند
وپیروزبیرونآمد.خداوندپاداشاوراامامتمردمقراردهد.

قاعدهاينبودكهجاىفاعلكهخداست،درجاىابراهیمكهمفعولاست،قرارگیرد؛مثاًل
بگويد: َواِْذ ابتلی َربُّ اِبراهیم؛اماازآنجايىكهدراينآيهمحورابراهیماست،پروردگارمتعالعالوه

برمحوريتدرآيه،اورابهلحاظنگارشمقدمبرفاعلقراردادهاست.
تاامروزوبعدازهزارانسالازخودياازبزرگانبپرسیمياآنكهخودبهتحقیقدررواياتو
كنكاشدرتاريخبپردازيمتاببینیمچهشدكهحضرتابراهیم)ع(كهنخسترسولبود،درمقام
رسالتبیشترينهمتخودرامصروفكردتاخودكهطعمشیرين»بندگىخداوند«راچشیدهبود،
اينلذترابهديگرانهمبچشاند.سپستالشىمضاعفداشتتاپسازآنكهخودازلذتبىنظیرو
جانبخش»خدامحورى«بهرههاىكافىووافىبردهبود،جسموجانجامعةآنروزراهمازآنشراب
شورانگیزوبىمثالبهرهمندسازد.حضرتابراهیمدرهردوراهبهتالشهاىخستگىناپذيردستزدواز
هیچچیزوهیچكسنهراسیدوجزبهخدانینديشید.قلباوكهماالمالازعشقخداشدهبود،حتىدر
سالهاىپايانىعمركهفرزنددارشدهبود،حاضرشدتنهافرزندشرادرمسیرجلبخداوندقربانىكند...
بىجهتنبودونیستكهپروردگارسبحان69بارناممباركابراهیمرادركالمجاودانةخودبا
ًة قانِتًا«؛امتمطیعفرمانخدا. احترامآوردهاست.درجايىاورابهتنهايى»امت«خواند؛آنهم»اُمَّ

درجايىاوراخلیلخودخواند؛ َواّتَخذا    هللُ اِبْراهیَم َخلیاًل.2
آرىخداابراهیم)ع(خالىازخللرابهدوستىخودانتخابكردوسالمهمیشگىبرابراهیم

مىفرستد؛َسالٌم َعلی ابراهیم.3
حضرتزهراهممحورحديثكساست.آنجاجبرئیلازپروردگارمىپرسد:

َوَمْن َتْحَت الِکساء

چه کسی زیر کساست؟

فقال َعزَّ َوَجل... ُهْم فاِطمُة َواَبُوها َوبَْعُلها َوبنُوها

... فاطمه و پدرش، فاطمه و شوهرش و فاطمه و فرزندانش.

گويى،خداوندمىخواهدوجودمقدسپیامبرعالىقدراسالموامیرالمؤمنینوامامحسنوامام
حسین)ع(راوابستهبهحضرتزهرامعرفىكند؛يعنىوجودمباركائمةاطهاروابستهبهوجود

1-سورۀبقره،آیۀ124.
2-سورۀنساء،آیۀ125.

3-سورۀصافات،آیۀ109.
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حضرتزهراست؛همچنانكهدرحديثقدسىهمآمده،خداوندبهپیامبرشفرمود:
لَْوال َعِلٌی لما َخَلْقُتُکما

اگر زهرای مرضیه نبود، تو و امیرالمؤمنین را خلق نمی کردم. 

وقتىپیامبراعظماسالمخودرادرآيینةتمامنماىمعراجديد،بهمسؤولیتعظیمخوددر
حاكمیتتوحیدبیشترپىبرد.

ُسْبحاَن الّذی اَسری بَِعْبِدِه لَیاًل ِمَن الَمْسِجِدالَحراِم اِلَی الَْمْسِجداالَْقصی الَّذی باَرْکنا َحْولَُه لُِنرَیُه ِمْن آیاِتنا...1

منزه است پروردگاری که در یک شب بنده اش را از مسجدالحرام )مکه( به مسجداالقصی  )بیت المقدس(

 سیر داد تا آیات خویش را به او بنمایاند.

بهراستى،آياتالهىچهبودكهپیامبردرآنشبمشاهدهكرد؟
بهنظرمامهمترينعنصرهستىوجودمقدسپیامبراسالم)ص(بودهوهست.خداوندبراى

برنامهريزىتوحیدىخوددرجهتحركتازكثرتبهوحدتالزمدانست:
۱-عظمتكاروانساالرتوحیديانرابهخودايشانبنماياند.

درآنشب،پروردگار،معراجرايابهتربگويمهمةهستىرابهصورتآينةمناسبىدرآوردتا
پیامبررحمتموقعیتخودوحقیقتوجودىخودرادرآنآينهببیند؛كهچنانشد.

2-موقعیتامیرالمؤمنینهمكهبراىپیامبرروشنشدهبود.بیشاز300آيهدرشأنمولى
نازلشدهاست.2كهبهقولخودامیرالمؤمنینآية43سورةرعدمهمتريناينآياتهستندكه

خداوندمىفرمايد:
َویُقوُل الَّذیَن َکَفُروا لَْسَت ُمْرساًل ُقْل َکفی بالّلِه شهیداً بَینی َوبَیَنُکْم َوَمْن ِعْنَدُه ِعْلُم الْکتاِب3  

کافران می گویند که تو پیامبر نیستی. به آن ها بگو خداوند که شاید رسالت من است، مرا کفایت می کند 

و همچنین کسی که تمامی علم کتاب نزد اوست.

براىاثباتهرموضوعىدوشاهدالزماست.دراثباترسالتپیامبرهمخداونددوشاهد
آوردهاست؛يكىخودشوديگرىامیرالمؤمنینعلى)ع(.اينافتخارنهتنهاموجبافتخارپیامبرو
امیرالمؤمنینوآباوابناىامیرالمؤمنیناست،بلكهمايةافتخارتمامىهستىتاروزقیامتاست.

3-دربارةمقامومنزلتحضرتزهرا)س(نیزبحثهاوصحبتهاىبسیاراست:
اوالً:آنچهماوبزرگترازماازاولاسالمتاامروزگفتهوازاينبهبعدخواهندگفت،مانند
مشاهدةعالمازسوراخسوزناست.اصوالًاظهارنظرخاكیاندربارةافالكیانوملكیاندربارة

1-سورۀاسرا،آیۀ1.
2-نک:شبهایپیشاور،ص386.

3-سورۀرعد،آیۀ43.
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ملكوتیانشرحمعراجبراىمورچهاست.
ثانیاً:اينگفتههاونوشتههاچیزىرابهمقامآسمانىحضرتزهرا)س(نمىافزايد.

ثالثاً:مقامقدسىحضرتزهراثبوتىاست.
درشبمعراجحقیقتحضرتزهرابرپیامبرآشكارترشد.آنچهپیامبرديدند،آنبودكه

خداوندمتعالبراىحضرتزهراخواستهبود.خداوندهستىبخشمىفرمايد:
َمازاَغ الَْبَصُر و ماَطغی ؛1 

آن چه پیامبر دید سوء تفاهم و توّهم نبود.

اهل غلو نیستیم
بهراستى،پیامبراسالمدرشبمعراجچهديدندكهخداوندمىفرمايدآنچهپیامبرديد،حقیقتى
شورانگیزبود.اصوالًاهلُغلونیستیم.ُغالتراخارجازدينمىدانیمودشمنمىداريم.آنهابودند
كهسهمبسیارىدرمظلومیتاهلالبیت)ع(داشتند.دربارةائمةاطهارچیزىرامىگويیمكهخداوند

دربارةآنهافرمودهاست،ياخوددربارةخودشانفرمودهاند.اماامیرالمؤمنین)ع(مىفرمايد:
بوبّیِة و ُقولُوا ما شئُتْم  اَنِْزلُونی َعِن الرُّ

مرا خدا ندانید، آنگاه هرچه می خواهید دربارۀ من بگویید.

پسپیامبر)ص(درآنشبآنچهمشاهدهكردند؟برخالفتصورزشتبعضىها،وجودحضرت
حقنبود.خداوندمىفرمايد:

الُتْدِرُکُه األبصار َوُهَو ُیدِرُک األبصار2

هیچ چشمی قدرت درک او را ندارد.

وخوددرپاسخموسىكهمشتاقمشاهدهبود،فرمود:
لَْن َترانی؛3

مرا هرگز نخواهی دید.

همهمىدانیمكهلن»نفىابد«است؛يعنىنهحضرتموسىونهكوچكترازموسىونهبزرگتر
ازموسىهرگزخداوندرانخواهندديد.اصوالًوجوداقدسپروردگارسبحانباالتروفوقالعادهترازآن
استكهدرديدمحدودومادىنگرمابگنجد.ازنظرعلمىهمچیزىقابلمشاهدهاستكهدريك
مقطعزمانىودريكنقطةمكانىباشد.خداوندكهخالقزمانومكانومحیطبرآنهاست،هرگز
دراينمحدوديتهاقرارنمىگیرد.بنابراين،آنچهپیامبردرآنشبديد،مقامدخترشانحضرت

1-سورۀنجم،آیۀ17.
2-سورۀانعام،آیۀ103.

3-سورۀاعراف،آیۀ143.
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زهرابودكهيكعمربانهايتتواضعواحترامويژهباايشانبرخوردمىكرد.جالباستاشاره
كنیمكهپیامبرخودفرمودهانددرشبمعراجكهپیامبربهمقامدستنايافتنى»اِلی َربَِّک ُمْنتهاها«1
دستيافتند،مقامىكهتاآنشبهیچمخلوقىبهآننرسیدهبود،حتىجبرئیلامینباآنهمه
سابقةويژهكهدربارگاهالهىداشت،ازحركتبازماندووقتىپیامبربراىمعرفتبیشترجبرئیلبه

مقامخودوبهامر»ربُّ االرباب«ادامةهمراهىوىباخودراخواستارشد،جبرئیلگفت:
لَْو َدنَْوُت اَنُمَلًة لَاْحَتَرْقُت

اگر پیش تر آیم، خواهم سوخت.

 گفت رو رو مـن حریف تو نیمگـفت جـبریال   بپر انـدر  پیم

خود فروغ قهـر مى سوزد پََرمگر  سر  مویى از این  برتر پرم

دراينجابودكهخداوندسبحانپیامبررحمتخودرامخاطبساختوفرمود:
لَوالَک لَما َخَلْقُت االَفالَک 

اگر تو نبودی کاینات را خلق نمی کردم.

پیامبرمىفرمايد:بهشكرانةاينمقامعظیمبهسجدهافتادموخداىراسپاسگفتم.
بهمحضسربرداشتنازسجدهخداوندفرمود:

لَْوال َعلیٌّ لَما َخَلْقُتَک

اگر علی امیرالمؤمنین نبود، تو را نمی آفریدم.

پیامبربهشكرانةمقامپسرعموخلیفةخودبهسجدهافتاد.
بالفاصلهوبهمجردآنكهسرازسجدهبرداشت،خداوندفرمود:

لَْوال فاِطَمة لَما َخَلْقَتُکما2

شرحبیشترآنمعارفوايندلدادگىاثرگذاروحركتخیزدرسیرخدامحورىرادرمتن
كتابمالحظهمىفرمايید.

چاپسومكتابازعرشتاعرشكهمدتمتمادىلزومآناحساسمىشدومتقاضىبسیار
داشت،اينكدراختیارشماعزيزانوواليتمداراناست.منتظرديدگاههاىكارشناسانةشمايیم.
تهران/علیمحمدبشارتی
90/6/23

1-سورۀنازعات،آیۀ44.
2-نک:فصلچهارمهمینکتاببهنقلازکتبمعتبراهلتسننوالجّنهالعاصمهۀازمیرجهانیص48وملتقیالبحرین،ص14و

عالمهنمازیشاهرودیدرمستدرکسفینهالبحار.
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كه از لحـد به دور افتـاده گوشـة كفنشبه پاى الله كدامین شهید مدفون است

 زودترازآنچهتصّورمىشد،چاپاّولكتابازعرشتاعرشنايابشدوسريعترازآنچه
پیشبینىمىكرديم،بهچاپدّومآنناگزيرشديم.علتآنرافقطدرموضوعكتابودرتناسب

زمانانتشارآنمىدانیمكهايامفاطمیهبود.
باحفظنظرفوق،تشنگىونیازجامعهبهمسائلىراكهجنبةمعرفتىبهائمةاطهارعموماًو

شخصحضرتزهرا)س(بهخصوصدارد،ازهمینموضوعهممىتوانپىبرد.
مردممابههرمیزانكهازدانشوآگاهىبرخوردارباشند،تالشآنهابراىبیشترفهمیدنو
بهترمطلعشدنهرگزمتوقفنمىشود.بهخصوصاگرمطالبعلمىباروشىنووباسبكىمتناسب

بافضاىجامعةامروزباشد.
اگربخشاعظمبازديدكنندگانازنمايشگاهبینالمللىكتابتهرانراكهدرارديبهشتهرسال
برگزارمىشود،تماشاچىفرضكنیم،بازهممشاهدهمىكنیمكهبخشجالبتوجهىازمردم،
دنبالمعرفتوفهمبیشترهستند.همانهايىكهدرهنگامخارجشدنازغرفهها،حاصلتالش

محققانرابردستودوشحملمىكنند.اينالبتهدرخورتوجهبسیاراست.
دربارةحضرتزهرا)س(هرچهبگويیم،كمگفتهايم؛چونمقامحضرتزهرا)س(فراترازفهمو

مقدمۀ چاپ دوم
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دركافرادعادىاست؛اماجالباستاضافهكنیمبهرغمايننكتهكهعاموخاصنقلكردهاند،رفتار
ايشانتماماًبراىهمةزنانعالماسوهوسرمشقمىتواندباشد.توجهويژهبهپدرواحترامهمیشگىبه

مقامرسالتبسیارعمیقوچشمگیربودونشانازمعرفتفراوانصديقةطاهرهمىباشد.
حضرتزهرا)س(،درشوهردارىنیزسنگتمامگذاشتند.اينبُعداززندگىسیدةنساءدرخور
توجهبسیاراست.وقتىشبپرستانوديوسیرتان،كانونوحىرابهآتشكشیدندوحضرتزهرا)س(
رامضروبومجروحساختند،بهقولصالحالدينشافعىمتوفاىسال764هجرىكهمىنويسد:
عمردرروزبیعتچنانبهشكمفاطمه)س(كوبیدكهمحسنازشكماوبرزمینافتاد.۱...بهرغم
جراحتسختوصدماتفراوانبازهماززمینبرخاستندوبراىحفظشوهرشانورهايىايشان

ازدستدشمنان،بهدنبالامیرالمؤمنین)ع(رفتندوحضرترابهمنزلبازگرداندند...
درفرزنددارىنیزنمونهواسوهاند.مابراىاجتنابازتطويلكالمازذكرنمونههاخوددارى
مىكنیم؛امادررأستمامىاعمالوافكارحضرتزهرا)س(خداخواهىوخدامحورىوخدادوستى
است.نبايدتصوركنیمكهدخترپیامبربودنبهتنهايىبراىرشدوتعالىورسیدنبهمقامباالى
معنويتومعرفتكافىاست.بسیارىازفرزندانوهمسرانپیامبرانرامىشناسیمكهدچارخبطو
خطاشدندوازكاروانتقواوحتىانسانیتبازماندند.حضرتزهرا)س(تمامىتالشومساعىخودرا

براىجلبرباالرباببهكارگرفتندكهخداونددربارةايشانفرمود:
ِه ال ُنریُد ِمْنُکْم َجزاًء َو ال ُشُکورا2  ِه ِمْسکینًا َو َیتیمًا َو أَسیرا إِنَّما ُنْطِعُمُکْم لَِوْجِه اللَّ عاَم َعلی  ُحبِّ َو ُیْطِعُموَن الطَّ

غذای خود را در اوضاعی که به آن نیاز داشتند، در راه خداوند به نیازمند و یتیم و گرفتار می دادند

 و می گفتند ما این کار را صرفاً برای خدا و جلب رضای او انجام می دهیم 

و در مقابل، توقع هیچ پاداش و حتی تشکر هم از شما نداریم. 

سورةانساننمايشگاهىعظیمازفرهنگخدامحورىاهلبیتاست.اتفاقاًمحورآنماجراى
شورانگیزكهموجبنزولآنسورهباآنآياتشگفتانگیزكهدربردارندةسپاسهمهجانبةخداى
هستىبخشاست،حضرتزهرا)س(است.همینويژگىهاىفوقالعادهاستكهپیامبرفرمودند:

َمْن َعَرَف فاِطَمَة مقاَمها َفَقْد اَْدَرک لَْیَلَة الَْقْدِر 

ازخداوندسبحانمسألتداريمكهمعرفتمارابهمقامحضرتزهرا)س(افزونترفرمايد.
تهران/علیمحّمدبشارتی
84/9/2

1-الوافیبالوفیات،ج5،ص347.
2-سورۀانسان،آیۀ9.
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1- حضرت زهرا)س(، میزان خشم و خرسندی خداوند 
به طور قطع، در تاریخ بشر و تا قبل از ظهور اسالم، کسی را سراغ نداریم که تمامی افکار و اعمال 
او را پروردگار سبحان تأیید و حمایت کرده باشد؛ حتی انبیای عظام و پیامبران اولو العزم الهی هم از 

این قاعده مستثنی نیستند. 
اصوالً خصلت ها و صفاتی که انسان ها به آن  مشهور می شوند، دو دسته اند؛ 

- دسته ای، صفات و القاب و عناوین قراردادی است که مردم به افراد و اشخاص می دهند.
این گونه صفات، ناپایدار و اغلب بی مبنا و به بیان بهتر، اعتباری است. 

- دستۀ دیگر، صفات و القاب و عناوین غیرقراردادی است و مردم هیچ نقشی در آن ندارند.
 این القاب یا خصلت ها، پایدار، ماندگار و اساسی است؛ زیرا خدای اصولی و اصول گرا، چنین 
لطفی به آن ها کرده و آن ها را با چنان صفاتی ستوده است؛ مثاًل حضرت ابراهیم، »خلیل« است. خلیل 
یعنی کسی که خالی از خلل است. یوسف، »صّدیق« است؛ چون در قول و فعل، صادق و درستکار 
است. اسماعیل، »صادق الوعد« است. موسی، »کلیم اهلل« است. پیداست که لقب خلیل به حضرت 
ابراهیم، صّدیق به حضرت یوسف، صادق الوعد به اسماعیل و کلیم به حضرت موسی را خداوند عطا 

کرده است. 

پیشگفتار
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پروردگار سبحان، اخالق نیکوی پیامبر عظیم الشأن اسالم را بارها ستوده است؛ آن جا که می فرماید:
اِنَّک لََعلی ُخُلٍق َعظیٍم1 

وا ِمْن َحْولِک2 لَْو کْنَت َفّظًا َغلیَظ الَْقْلِب لَانْفضُّ
 َو ما اَْرَسْلناک اِلّا َرْحمة لِْلعالَمیَن3

 دلپذیرترین و شورانگیزترین تعبیر خداوند، دربارۀ اخالق بزرگوارانه و زیبای  پیامبر)ص(، به این  شکل
ظهور یافته است:

ْم َحریٌص َعَلیکْم بِالُْمؤِمنیَن َرُؤوٌف َرحیٌم4  لََقْد جاءکْم َرُسوٌل ِمْن اَنُْفِسکْم َعزیٌز َعَلیِه ما َعِنتُّ

تحقیقاً، پیامبری از خودتان برای شما فرستادیم. او کسی است که مشکالت شما، او را رنج می دهد. 

به شما بسیار عالقه مند است و به مؤمنان، دلسوز و مهربان است. 

 پیامبری که خداوند او را این گونه حمایت و تأیید می کند، موجب فخر است. 
ایشان به دلیل مهربانی های مثال زدنی، تقدیر می شوند. این صفات زیبا در پیامبر نهادینه شده است. 

بنابراین، خداوند پیامبر را برای همیشه، اسوه و الگو قرار می دهد و می فرماید: 
ِه أُْسَوٌة َحَسَنة5  لََقْد کاَن لَُکْم فی  َرُسوِل اللَّ

تحقیقاً، پیامبر اسالم بهترین پیشوا و رفتار ایشان بهترین سرمشق برای شما مسلمانان است. 

اُسوه بودن پیامبر)ص(، دلیل محکمی بر خاتمیت ایشان است و این گونه است اخالق و رفتار و 
اعمال همۀ ائمۀ طاهرین، برای آن ها که حق مدار و حق خواه اند. 

خداوند دربارۀ امیرالمؤمنین)ع( هم می فرماید: 
ُه َو َرُسولُُه َو الَّذیَن آَمُنوا  ُکُم اللَّ إِنَّما َولِیُّ

کاَة َو ُهْم راِکُعوَن 6  الَة َو ُیْؤُتوَن الزَّ الَّذیَن ُیقیُموَن الصَّ

ولّی و سرپرست شما، خدا و رسول اوست و کسانی که ایمان آورده اند؛ 

آنان که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع، زکات می دهند. 

اکثر علما و مفسران شیعه و بسیاری از محققان اهل سنت می گویند این آیه در شأن امیرالمؤمنین نازل 
شده است؛ زمانی که ایشان، در حال نماز و در هنگام رکوع، انگشتری خود را به فقیری بخشیدند.7 

1-سورۀقلم،آیۀ4.
2-سورۀآلعمران،آیۀ159.

3-سورۀانبیاء،آیۀ107.
4-سورۀتوبه،آیۀ128.
5-سورۀاحزاب،آیۀ21.
6-سورۀمائده،آیۀ55.

7-مکارمشیرازی،ناصر،تفسیرنمونه،ج6،بهنقلازمعتبرترینکتباهلسنتمانندتفسیرطبریوابنحجرعسقالنیوتفسیر
الدّرالمنثوروسبطبنجوزیدرتذکرهالخواص.
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۲- میزان خشم و خرسندی خدا 
 خداوند سبحان، حضرت زهرا)س( را، به دلیل صفات متعدد ستوده است. اسامی حضرت زهرا)س(

که همگی از جانب خداوند متعال نازل شده است و همۀ القاب ایشان، از تأیید همۀ آداب، عادت ها، 
خصلت ها، حرکت ها، اندیشه ها، خط مشی ها و دیدگاه های حضرت زهرا)س( حکایت می کند. 

مجموعۀ خصوصیات حضرت زهرا)س(، از ایشان انسانی واال و فوق العاده ساخته است که هیچ 
بانویی، قبل و بعد از اسالم، به پای ایشان نرسیده است و نخواهد رسید. 

پیامبر رحمت و رسول محبت و نبی موّدت که بسیار تحت تأثیر مهربانی های بی حّدواندازۀ حضرت

 

زهرا)س( قرار گرفته بودند، ایشان را »اُمُّ اَبیها« لقب دادند؛ یعنی مادر پدرش. آیا این لقب با توجه 
به میزان محّبت فوق العادۀ ایشان به پدرشان بوده است؟ 

 به راستی، مقام حضرت زهرا)س( دست نیافتنی و فوق العاده است. به دور از تعصب و خارج از 
 احساسات و مالحظات عاطفی، منزلت ایشان، در پیشگاه پروردگار سبحان، بسیار ارجمند و از دیدگاهی،

منحصر به فرد است. اگر لحظه ای بیشتر، به کالم آسمانی پیامبر آسمانی اسالم بیندیشیم، تا حدی به 
واالیی و بزرگی حضرت زهرا)س( پی می بریم و درمی یابیم که حضرت زهرا)س(، میزان خشم و 
خرسندی خداست. این مقام، از هر زاویه ای که نگریسته شود، فوق العاده در فوق العاده است؛ چراکه 
افراد وزین و پارسا، در تداوم ِجّد و جهد در مسیر الهی و رعایت تقوا و خلوص، به تدریج به مقام 
قرب و لقاءاهلل می رسند و این اوج و شکوه دلبستگی به خداوند، با رعایت همۀ مالحظات است. اما 
این گونه نیست که انسان مؤمن و پارسا، با ِجّد و جهد، حتی نه با تحصیل که از راه حصول، می تواند 
به مقام »میزان« برسد و خشم و خرسندی او، مالک و میزان خشم و خرسندی خدا باشد؛ چون تفاوت 

فراوانی است بین امام و مأموم. 
نمی توان شخصی که افکار و اعمال او را خدا تأیید می کند با فردی مقایسه کرد که افکار و اعمال او 
منشأ و مالک خداوند در همۀ امور خلقت است و جز حضرت زهرا)س(، چنین شخصیتی نمی شناسیم. 

گردش افالک و روزگار سراسركرده خدا با صداى قلب تو تنظیم

قدر و ارزش او را خداوند به خوبی می داند: 
  تـرا به بـام فلک بـرد و نردبان برداشـتبه دامنت نرسد دست كس كه جلوة عشق

۳- بزرگ ترین عیب، نداشتن معرفت
افراِد اندکی، حضرت زهرا)س( را این گونه می شناسند. حتی نویسنده که به ساحت مقدس زهرا)س( 

 

صادقانه عشق می ورزد و سال هاست که با این مبانی آشنایی نسبی دارد، به عمق این مسائل پی نبرده 
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است و نخواهد برد. شناخت و عرفان به ماهیت هر شخص و هر چیز، لزومًا از راه تحصیل به دست 
نمی آید. ازآن جاکه حصول هم، از دسترس ما دور است، جز اذعان به نداشتن معرفت به مسائل عالی 
عرفانی، چاره ای نداریم؛ اما باید اقرار کنیم که عشق ورزیدن به ساحت مقدس حضرت زهرا)س(، 

اصوالً، موجب معرفت نسبی می گردد که از راه تحصیل، هرگز دست یافتنی نیست.
رایحۀ دلپذیر و شاعرانۀ عشق ورزیدن به حضرت زهرا)س(، پاسخ دل نشین و شورانگیز صدیقۀ 
طاهره به عالقه مندان و ارادتمندان خود است. این شمیم دل نواز و این نسیم روح بخش و این عشق 
آسمانی را فقط کسانی درک می کنند که همۀ عشق خود را به پای بانوی بانوان عالم، صدیقۀ کبری، 
فاطمۀ زهرا)س(، ریخته اند، به او می اندیشند و قلب و روح و جان خود را از آن جان مطلق، محظوظ 
و مشحون کرده باشند. پیامبر رحمت، چنان رابطه ای با زهرای مرضیه داشتند که نه تنها قلم از نگارش 

آن عاجز است، بلکه پای خیال و ادراک هم به آن نمی رسد که فرمودند:
 1

ْنبیَّ ُة َعینی َو ِهَی ُروِحی الَّتی بَْیَن َجَ فاِطَمُة بَْضَعٌة ِمّنی َو َثَمَرُة ُفؤادی َو ُقرَّ

فاطمه پارۀ  تن من، حاصل قلب من، نور دیدۀ من و روح من است.... 

به نظر می رسد که پیامبر)ص( می خواهند، بیش از این ها دربارۀ زهرا)س( بفرمایند؛ اما کلمات 
قاصرند. یقیناً، حضرت زهرا)س( به دلیل مهربانِی ِصرف، به این لقب مفتخر نشدند. دالیل دیگری دارد 

که به آن ها اشاره خواهم کرد. قول و فعل و سکوت پیامبر اسالم که قول و فعل و سکوت خداست: 
َو َما َیْنِطُق َعِن الَْهوى  إِْن ُهَو إاِلَّ َوْحٌي ُیوحی 2 

دربارۀ حضرت زهرا)س( می فرمایند: 
اِنَّ ا     هللَ یْغِضُب لَِغَضِب فاِطَمَة َو َیْرضی لِِرَضاها3 

خداوند با خشم زهرا)س(، خشمگین و با رضایت زهرا)س(، راضی می شود.

یعنی حضرت زهرا)س(، میزان خشم و خرسندی خدایند. 

۴- منع نقل احادیث پیامبر اسالم)ص( 
یکی از خطاهای نابخشودنی شیخین که درجهت قدرت بالمنازع آن ها صورت گرفت، جلوگیری 

از انتشار احادیث پیامبر)ص( بود. 
 عمر، پس از استقرار ابوبکر بر اریکۀ قدرت و آرام  شدن امور و از دور خارج کردن رقیبان، به تدریج،
به اعوجاج فکری و اخالقی دچار شد. اسراف مالی و به قدرت رساندن عناصر مشکوک و سایر اقدامات 

1-امالیشیخصدوق،ص116
2-سورۀنجم،آیات3و4.

3-حاکمنیشابوری،المستدرک،ج3،ص154؛سبطبنجوزی،تذکرهالخواص،ص175.
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ناصحیح او، این بار، با مقاومت بعضی صحابه روبه رو شد. اصحاب پیامبر)ص(، با نقل قول های رسول 
 خدا، به تقبیح اعمال شیخین می پرداختند و کارهای آن ها را خالف سّنت رسول رحمت می دانستند. 
نخستین واکنش های ابوبکر و عمر، تندخویی، بدزبانی، تهدید و تطمیع بود. به تدریج که مخالفت ها 
سازمان می یافت و نیمه منسجم می شد، به اقدام گستاخانه و کفرآمیزی دست زدند که در تاریخ اسالم، 

مشکالت بسیاری را به بار آورد که به آن ها اشاره خواهم کرد. 

۵- پاک كردن صورت مسأله 
شیخین، به جاِی تصحیح اعمال و رفتار خود و قانع کردن اصحاب، به فکر چاره جویی افتادند. آن ها، 
 در ادامۀ مبارزه با اصحاب پیامبر)ص(، در بخشنامه ای، نقل حدیث از پیامبر را، دربارۀ هر موضوعی،

منع کردند. دراین راستا، به قدری سبعیت به خرج دادند که بی سابقه بود. آن دو، در راستای اهداف زشت 
 خود، بزرگان صحابه را زندانی کردند، آن ها را از مسؤولیت خلع نمودند یا زمینۀ مسؤولیت آن ها را

از بین بردند، حقوق آن ها از بیت المال را کاهش دادند و در پاره ای از مواقع، به کلی قطع کردند. 
بدتر از همۀ این ها، وقتی با منع نقل حدیث، مردم را تشنۀ شنیدن حدیث دیدند، گروهی از عّمال 
خود را واداشتند تا به نّقالی و قصه گویی بپردازند. این نقالی ها که موجب پدید آمدن خرافات شد، به 
اسرائیلیات هم مشهور است. آن ها گفتند فقط حاکمان و امیران حق فتوا دارند؛ بنابراین، پیداست که 
فقط احادیثی که در جهت تقویت غاصبان بود، منتشر می شد و چون هیچ نقل قولی از پیامبر)ص( 
در حمایت از آن ها نبود و اصوالً چون هیچ گونه فضیلتی جز خشونت و نفاق در آن ها وجود نداشت، 
دروغ پردازی در اسالم آغاز شد و بر روی حقایق حدیثی پردۀ جهالت کشیده شد و تحریف و خرافات 

به عنوان حدیث نبوی! در اسالم آغاز گشت.1

۶- خانه نشین شدن علم 
بحث تحریم نقل حدیث به همین جا ختم نمی شود. وقتی که باب علم بسته شود، درهای تفسیر، 
فقه، اصول، فلسفه، نجوم، ریاضیات، حکمت، طب و همۀ علوم بسته می گردد. دانشمندان منزوی 
می شوند، مباحثه متروک می شود و اصوالً این گونه موضوعات، تدریجًا، به دست فراموشی سپرده 
می شود. وقتی امیرالمؤمنین، علی بن ابی طالب)ع( را خانه نشین کردند، به همراه ایشان، همۀ فضایل و 

معارف خانه نشین شد. مگر پیامبر)ص( نفرمودند: 

1-امینی،عبدالحسین،الغدیر،ج8،ص166؛مرتضیعاملی،سیدجعفر،الصحیحمنسیرهالنبی،ج1،ص30بهنقلازحسینبنعلی
امامارزشها،ص145.
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اَنَا َمدیَنُة الِْعْلَم َو َعِلیٌّ بابُها َفَمْن اَراَد  الِْعْلَم َفَلیأت الْباَب1 

من شهر علم هستم و علی)ع( دروازۀ این شهر است؛

پس هر کس طالب علم است، از راه آن )حضرت علی( وارد شود. 

همچنین امیرالمؤمنین)ع(  فرمودند: 
إنَّ َرُسوَل ا     هللِ َعلََّمنی اَلَْف باٍب  َو  کلُّ باٍب ِمْنها یْفَتُح اَلَْف باٍب َفذلِک اَلَْف اَلَْف باٍب 

َحّتی َعِلْمُت ما کاَن َو مایکون اِلی یْوِم الِْقیاَمة َو ِعْلم الَْمنایا َو الَْبالیا َو َفْصُل الِْخطاِب2 

پیامبر اسالم، به من هزار باب علم آموخت که از هر باب آن هزار هزار )یک میلیون( باب بر من گشوده شد 

تا این که از تمامی رخدادهایی که تا روز قیامت روی می دهد، آگاهی یافتم، 

و دانش بالیا و منایا و همچنین تمامی زبان ها و لهجه ها را فهمیدم. 

۷-  نهادینه نشدن اسالم در میان مسلمانان 
ده سال پس از هجرت، همراه با جنگ ها، درگیری ها، فتنه ها و مبارزۀ دایمی و شبانه روزی با 
مشکالت گذشت. سایۀ شوم جنگ، لحظه ای از مدینه و از حکومت اسالمی دور نشد و خطر جنگ، 

به طوردایم، مدینه را تهدید می کرد. 
پیامبر عزیز، در آخرین روزهای زندگی، ارتش را مجّهز کردند و مسلمانان را برای جنگیدن با 
روم اخاللگر و جنگ افروز، آماده ساختند و فرماندهی را به »اُسامه بن زید« سپردند. سران و بزرگان 

متمرد، بیماری پیامبر را بهانه قرار دادند و از همراهی با سپاه خودداری نمودند. 
جمعی، در اقدامی ناصواب، به بهانۀ جوان بودن فرماندۀ سپاه، پیوستن به این سپاه را دون شأن 
خود دانستند و مدینه را ترک نکردند.3 فرماندۀ سپاه نیز، پس از چند روز توقف در »نخلیه«، به مدینه 
بازگشت. او به رغم اعتراض به کودتاگران، با ترفند آن ها تطمیع شد و ابتدا با ابوبکر، سپس با عمر و 

پس از آن، با عثمان بیعت نمود. 
جالب این که، اسامه، پس از مرگ عثمان و اقبال و استقبال گستردۀ مردم برای بیعت با جانشین 

راستین پیامبر)ص(، از بیعت با امیرالمؤمنین)ع( اجتناب ورزید...
این سرگذشت فرزنِد فرزندخواندۀ پیامبر)ص( است. 

هدف از نگارش این فرازهای تاریخی، توضیح این مسألۀ مهم است که نفاق دایمی بعضی از 
1-قندوزی،سلیمان،ینابیعالموده،باب14؛گنجیشافعی،محمدبنیوسف،کفایهالطالب،باب58؛عسقالنی،ابنَحجر،الصواعق

المحرقه.
2-شیرازی،سلطانالواعظین،شبهایپیشاور،ص924نقلازکتباهلسنت.

3-ابنابیالحدید،شرحنهجالبالغه،ج2،ص290.



33

س(
هرا)

ت ز
ضر

ی ح
اس

سی
ی 

دگ
ل زن

حلی
ت

مسلمانان، فرصت خودسازی و تعالی و تعمیق اندیشه های اسالمی و اعتقادات الهی را از افراد بسیاری 
ربود؛ اسالم در آن ها نهادینه نشد و غبارهای عهد جاهلیت، از قلب بسیاری از آن ها زدوده نگشت. 

۸- کشورگشایی های سیاسی 
کودتاگران برای آن که به ضد کودتا دچار نشوند، بزرگان صحابه را به  کاری غیر از سیاست وادار 

ساختند تا به تدریج، از دخالت در امور سیاسی خودداری کنند. 
در ادامۀ تدبیر سیاست زدایی، بحث کشورگشایی را مطرح کردند و از همان آغاز، به نواحی 
اطراف و مناطق دور و نزدیک، لشکرکشی کردند. این جنگ های طوالنی و دایمی به دو منظور 

صورت گرفت: 
1- اصحاب باسابقه و باتدبیر و محبوِب پیامبر)ص( را از مدینه دور کنند تا به غصب خالفت و 

کشتن حضرت زهرا)س( اعتراض نکنند. 
2- با کشورگشایی، کفایت خود را به رخ رقیبان و مخالفان بکشند و خود را باصالحیت معرفی 

کنند.
این احتمال بسیار ضعیف است که آن ها با خیرخواهی و به قصد قربت و به منظور مسلمان کردن 
مردم اطراف، کشورگشایی کرده باشند. چگونه ممکن است افرادی بخواهند با خودداری از پیوستن 
به سپاه اسامه،1 توهین به پیامبر در هنگام وفات2 و مهم تر و تلخ تر از آن ها، با آتش زدن خانۀ حضرت 
زهرا)س( و مضروب نمودن سیدۀ نساء و کشتن محسن3...، ادعای دین داری و ترویج دین نمایند؟ 

شهیدمطهری دراین باره می گوید: 
»بهتر، این بود که شتاب نمی شد و به فتوحات پرداخته نمی شد. صبر می کردند به طور طبیعی اسالم 

از دیوارها نفوذ کند. اثر این شتاب زدگی، همین شکاف ها و اختالف هایی است که هست. 
پیامبر)ص( هم اصالً وصیت نکرد که بعد از من فتوحات کنید. با آن که انواع وصیت ها کرد. 

در ذایقه ها، فتوحات شیرین است؛ اما معلوم نیست عقل آن را تأیید کند. هیچ معلوم نیست که 
 علی)ع( اگر خلیفه می شد، این فتوحات را تصویب می کرد. همان طوری که بعد از حکومت به اصالح 
 داخل پرداخت. به عالوه، همین فتوحات، منشأ فساد اخالق اعراب شد؛ پس این عجله، از طرفی جامعه ای

نامتجانس درست کرد و از طرفی، جنس اعراب را فاسد کرد.«4
1-پیامبرفرمودهبودند:لََعَناهللَُمْنتََخلَّفَعْنَجیِشاُساَمه.

2-سبطبنجوزی،تذکرهالخواص،ص36.
3-بالذری،احمدبنیحی،أنساباألشراف،ج1،ص75؛عسقالنی،ابنحجر،لسانالمیزان،ج5،ص177؛صفدی،صالحالدین،الوافی

بالوفیات،ج5،ص347.
4-مجموعهآثارشهیدمرتضیمطهری،ج17،ص432.
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آری، جنس اعراب عوض شد و خط مشی مسلمانان که باید مجاهدت و ایثار و پرهیزکاری باشد، 
به کلی تغییر یافت. تالش هدایت شدۀ عمومی که از پایتخت اسالم، یعنی مدینه، رهبری می شد بر 

مخالفت جّدی با اهل بیت استوار بود.
 به راستی، وقتی اهل بیت مظهر همۀ خوبی ها باشند و به خوبی ها سفارش کنند، مخالفت با آن ها، 

جز ضدیت با خوبی ها چه مفهومی دارد؟ 
در دعای جامعۀ کبیره، از قول امام هادی)ع( و خطاب به اهل بیت، می خوانیم: 

کالُمکْم ُنوٌر َو اَْمُرکْم ُرْشٌد َو َوِصّیُتکُم التَّْقوی 

َو ِفْعُلکُم الَْخیُر وَ عاَدُتکُم الِْاْحساُن 

ْفُق َو َقولُکْم ُحکٌم وَ َحْتٌم  ْدُق َوالِرّ ُتُکُم الَْکَرُم َو شأُنکُم الَْحقُّ وَ الصِّ َو َسجیَّ

َو َرأیکْم ِعْلٌم َو ِحْلٌم َو َحْزٌم اِْن ُذِکَر الَْخیُر 

لَُه وَ  اَْصَلُه َو َفْرَعُه َو َمْعِدنَُه َو َمأویه َو ُمْنَتهاُه...1  ُکْنُتْم اَوَّ

سخنان شما روشنگر، امور شما یکپارچه و خوشبختی زا، توصیه های شما پرهیزکاری، 

کارهای شما نیک، عادت شما نیکی، شیوۀ شما بزرگواری و بخشندگی، 

رفتار شما حق و راستی و مدارا، گفتارتان قاطع و حتمی است

 و دیدگاه شما بر علم و درعین حال،

 بر بردباری و دوراندیشی منطبق است. 

اگر سخنی نیکو باشد، شما اول و ریشه و شاخه و مرکز و جایگاه و پایان آن هستید...

با این موضع معصومان و با این شناخت، مخالفت و مبارزه با آن ها، نه تنها ناپسندتر از مبارزه با 
اسالم و خداست، بلکه مبارزه با همۀ اموری است که خداوند، انسان ها را به انجام دادن آن ها توصیه 

کرده یا از آن باز داشته است. 
آثاِر کوتاه مدت مخالفت با اهل بیت مشخص شد که شکستن حریم وحی، زیرپانهادن دستورات 
خداوند، هجوم به خانۀ حضرت زهرا)س(، مجروح و مضروب کردن »ودیعة ا   هلل«، کشتن محسن و 
خانه نشین کردن وّصی پیامبر)ص( بود. آثار میان مدت، قدرت گرفتن نفاق و احیای شرک نوین 
و کفر جدید و جان گرفتن مخالفان اسالم بود و آثار درازمدت، حاکمیت یافتن دشمنان قسم خوردۀ 

اسالم، با اندیشۀ ریشه کن نمودن اسالم و مسلمانی بود.2
تحلیل دقیق کودتا را امیرالمؤمنین)ع(، در سخنانی معروف به خطبۀ ِشْقِشقّیه، مطرح کردند. 

1-قمی،عباس،مفاتیحالجنان،زیارتجامعۀکبیره.
2-میهمانآسمانی،ص48.
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ازآن جا که این تحلیل را در کتاب میهمان آسمانی آورده ام، از تکرار آن خودداری می کنم. 
آثار زیان بار کودتا در میان مدت، به صورت مشکالت دایمی و فراوان بروز کرد. جنگ  جمل که 
3 نفر از برخاستگان همان تفکر؛ یعنی طلحه، زبیر و عایشه آن را برپا کرده بودند، 12هزار نفر از 
مسلمانان را به کشتن داد. جنگ صفین که عنصر دیگری از نزدیکان شیخین یعنی معاویه، آن را بر 
امیرالمؤمنین تحمیل کرد، 45 هزار نفر کشته به همراه داشت و در جنگ نهروان که گروهی گمراه تر، 
آن را صورت داده بودند، 10هزار نفر کشته شدند. آیا از حمله به کانون وحی و مضروب کردن 

حضرت زهرا)س(، ثمر دیگری جز این، انتظار می رفت؟ 
علمای اهل سنت نوشته اند:

اِنَّ ُعَمَر َضَرَب بَْطَن فاِطَمة یْوَم الَْبیعة َحّتی اَلَْقِت الُْمْحسِن ِمْن بَْطِنها1

عمر، در روز بیعت )روز کودتا(، چنان به شکم حضرت زهرا)س( کوبید که محسن سقط شد. 

آیا عمر، با حمله به خانۀ وحی و کشتن محسن، قصد قربت داشت و می خواست اسالم را ترویج 
کند؟ هیچ عقل سلیم و هیچ مسلمان و حتی هیچ انسانی، چنین نظری ندارد.

 آن ها با آتش زدن خانۀ وحی، قصد داشتند از اسالم و اهل  بیت انتقام بگیرند، نه چیز دیگر. 
به راستی، اگر پیامبر)ص( زنده بود، چه موضعی در برابر این اقدام شرارت آمیز آن ها می گرفت؟ و با 
کسی که خانۀ وحی را به آتش کشید و آن همه، به خاندان پیامبر اسائۀ ادب نمود، چه کار می کرد؟ 

بهتر است پاسخ این سؤال را از زبان علمای اهل سنت بشنویم. 
ابن ابی الحدید ُمعتزلی، از قول استاد خود می نویسد: 

لَْو کاَن َرُسوَل ا     هللِ َحیًا لَأباَح َدِم َمْن َرُوَع فاِطَمة َحّتی اَلَْقْت ذابَْطِنها2 

اگر پیامبر زنده بود، خون کسی را که به فاطمه)س( حمله کرد )عمر( و موجب سقط جنین وی شد، 

می ریخت و او را به جرم این جنایت می کشت. 

 همان گونه که بیان شد، کودتاگران هرگز نمی توانند ادعا کنند که با حمله به کانون وحی و کشتن
حضرت زهرا)س(، قصد خدمت به اسالم و مسلمانان داشته اند. 

 معلوم است که تربیت شدگان آن ها باید حتی ظواهر اسالم را هم رعایت نکنند؛ بنابراین، قدرت یافتن
معاویه، یزید، ولید، ولیدبن یزیدبن عبدالملک، منصور، هارون، مأمون، معتصم و متوکل، عجیب نبود. 
اگرچه کودتاگران، با زیر پا گذاشتن دستورات پیامبر)ص(، ماسک دین داری را بر چهره گذاشتند، 
پیروان و جانشینان آن ها، دیگر به ماسک هم نیازی نداشتند و تند و تیز، همۀ توان و استعداد و 

1-نظاممعتزلی)ابراهیمبنسیاربنهانیبصری(،صفدی،صالحالدین،الوافیبالوفیاتبهنقلازشبهایپیشاور،ص519.
2-ابنابیالحدید،شرحنهجالبالغه،ج3،ص351.
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امکانات را درجهت هدم و حذف اسالم و مسلمانی به کار گرفتند تا کار به این جا کشید...  
 این البته دیدگاهی است که همگی برآن اند؛ ولی گروهی در جهل مرکب ماندند و در مسیر گمراهی، 

تا انتها رفتند و به »اسفل السافلین« رسیدند.
 در مقابل، گروهی متوجه شدند و با نزدیک شدن به اهل بیت، به اصالح اشتباهات خود همت 
گماشتند. جمعی نیز در آخرین روزهای حیات خود، نادم شدند و تائب گشتند؛ یکی از این افراد، 

عایشه است. او به عبداهلل بن زبیر وصیت کرد و گفت: 
اِْدِفُنونی َمَع اََخواتی بِالَْبقیِع َفِانّی َقْد اَْحُدُث اُُموراً بَْعَدُه1 

مرا در بقیع، همراه خواهرانم )در کنار همسران پیامبر(، دفن کنید؛ 

چون من خود می دانم که پس از  پیامبر، چه خالف هایی مرتکب شده ام. 

 البته، عایشه که خود به اشتباه های خود اذعان می کند، می توانست در کنار پدر خود، ابوبکر، دفن
شود، ولي از انجام این کار حیا کرد و خواست با دفن در آن محل، موجب آزردگی بیشتر پیامبر)ص( 
 نشود. این سخن عایشه، نشانۀ اقرار به سیاه کاری های خود پس از پیامبر، به خصوص در حق امیرالمؤمنین
و خاصه در توطئۀ جنگ جمل است. هم او که با سوارشدن بر شتر، سربازان را علیه امام زمان، یعنی 
امیرالمؤمنین، تحریک می کرد؛ به همین دلیل، این جنگ که در دهم جمادی االول سال 36 هجری در 

اطراف بصره روی داد، به »جنگ جمل« معروف شد.2
هرچه پایه های حکومت کودتاگران محکم تر می شد، بنیان اسالم سست می گردید و هراندازه بر 
قلمرو کفر افزوده می شد، از رونق حق کاسته می شد و هر قدر بر نفوذ و سلطۀ آن ها اضافه می شد، از 

نفوذ و سلطۀ اسالم کم می شد. 
این وضعیت، به فاجعه ای انجامید که دوری تدریجی از والیت، به نزدیکی بیشتر با شیاطین جن و 
انس منجر شد. حاکمیت والیت ستیز کودتاگران، به حاکمیت حق ستیزان و کفرگرایان بی هویتی منجر 
شد که نه تنها اسالم و تشّیع را تضعیف کردند، بلکه موجب رونق دوبارۀ شرک و کفر و بت پرستی

 

 در قالب جدید و با شعارهاي نو شد. لذا اخالق کم رنگ، پارسایی مهجور، صداقت خانه نشین و خداپرستی
آوارۀ کوه و بیابان شد. 

این اوضاع، کم وبیش، تا امروز ادامه دارد. اگر حمل بر تعصب نویسنده نشود، فاجعۀ ضدبشری 
سلطۀ اخالق ُکش و عفت سوز صهیونیسم و امپریالیسم، حاصل همان کودتای ضدخدایی و هر گناه و 

خطایی است که صورت می گیرد. 
1-ابنقتیبهدینوریوحاکمدرمستدرکومحمدبنیوسفزرندیدرسیرهالنبینقلازشیرازی،سلطانالواعظین،شبهایپیشاور،

ص739.
2-ازظهوراسالمتاسقوطبغداد،ص149.
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۹- همه چیز فدای والیت 
بررسی زندگی سیاسی حضرت زهرا)س( پس از ارتحال پیامبر)ص(، در دفاع از والیت امیرالمؤمنین)ع(، 
از فرازهای ماندگار زندگی آن حضرت است. کودتاگران، عوام فریبانه، بر مسند پیامبر)ص( تکیه زدند و 
منافقانه از تعیین نکردن جانشین توسط پیامبر سخن گفتند و مزّورانه از ارث نگذاشتن پیامبر سخن به میان 
آوردند. زهرای مرضیه در برابر این کودتاگران، سرسختانه ایستادند، از حریم والیت پاسداری کردند و 
در این راه، سالمتی و جان خود را فدای »امیرالمؤمنین«، »امام المتقین«، »نبأ العظیم«، »صراط المستقیم«، 
»یعسوب الدین« و »وصی رسول رب العالمین« کردند و این، درسی بسیار شگفت و فوق العاده و مهم 

است. 
 باید همه چیز را به پای صاحب والیت بریزیم و سر بر پای »ولی امر« بگذاریم و او را محور، مبنا، اصل، مرکز،

مالذ و صاحب اراده و... بدانیم. اصوالً، باید مطیع اماِم خود باشیم، نه آن که از امام بخواهیم تا خواستۀ ما را 
اجابت کند. به همین دلیل، تقاضا از امام، نادرست است. باید همچون امام بیندیشیم، به سان امام عمل نماییم 

و خالصه، باید پا را جای پای امام بگذاریم تا خود را مطیع راستین و پیرو واقعی و شیعه بدانیم. 

10- اهداف کتاب 
کتاب از عرش تا عرش، تاریخ تحلیلی زندگی حضرت زهرا)س( است؛ اگرچه فصل هایی از این 
کتاب به مسائل شخصی حضرت زهرا)س( اشاره دارد. عمده ترین هدف تألیف کتاب، توجه بیشتر به 

مقاومت های مثال زدنی حضرت زهرا)س( در پاسداری از ارزش هاست.
برای ارایۀ الگویی عملی و روشی اجرایی از افکار و اعمال و اندیشه های حضرت زهرا)س( که 
دختری نمونه، همسری فوق العاده، مادری آسمانی و زنی بزرگ و برجسته یا بهتر بگویم، بزرگ ترین 

و برجسته ترین زن عالم است، تالش فراوان کرده ام. 
ادعا نمی کنم که در این کتاب، به کشف بزرگی نایل شده یا به  کار فوق العاده ای دست زده ام؛ اما 
عشق و ارادت دیرپا و اعتقاد من به ساحت مقدس مادرم، سرانجام، با عنایت ویژۀ این مادر آسمانی، 

به تهیۀ این کتاب انجامید. 
 در فصل فصل کتاب و سطرسطر مطالب، عنایت های خاص حضرت زهرا)س( محسوس بوده است.

اکنون، اهل معنا و معرفت، به خوبی می توانند حاصل آن همه عنایت را مالحظه کنند. 
نکتۀ درخور توجه دیگر این که به رغم تالش مذبوحانۀ کودتاگران در منع حدیث، احادیث نبوی 
جمع آوری شد و در حفظ آن ها، در طول تاریخ، دقت فراوانی صورت گرفت. از جمله این که بیشتر 
مستندات این کتاب، از منابع اهل سنت گردآوری شده است. این هم از مسائل بسیار مهم آفرینش 
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است که منکران والیت، معتقدان بالقوۀ والیت اند!
َ َو ما َتشاؤوَن اِلّا اَْن یشاءا    هلل

کتاب حاضر، حاصل سال های متمادی و طوالنی، مطالعه و تحقیق دربارۀ تاریخ صدر اسالم است. 
محصول این مطالعات، تاکنون به صورت چند کتاب، به ارادتمندان بیت وحی، محققان، دانشمندان 

و عالقه مندان تقدیم شده است. 
 کتاب والیت سرخ، دربارۀ حضرت سیدالشهداء)ع( و میهمان آسمانی، در تشریح زندگی امام رضا)ع(،
از آن جمله اند. پیش از آن ها، کتاب  ازظهور اسالم تا سقوط بغداد، منتشر و تاکنون دوبار چاپ شده 
 است و در آستانۀ چاپ سوم است؛ اما کتاب از عرش تا عرش، با همۀ آن ها متفاوت است. این تفاوت،

نه در نثر و نه در محتواست؛ بلکه در مآخذ و مستندات است.
از آن جایی که توجه جدی در تحلیل زندگی حضرت زهرا)س(، عمدتًا به وقایع پس از ارتحال 
پیامبراسالم)ص( محدود می شود، تقریبًا همۀ مستندات این کتاب دربارۀ تحلیل 95 روز حیاِت همراه 
با درد و رنج حضرت زهرا)س(، از منابع اهل سنت است؛ بنابراین چنان چه عده ای از ناآشنایان، از 
محتوای تند کتاب ایراد بگیرند، اشکال گرفتن از نویسنده نیست؛ بلکه ایراد گرفتن از کتب دانشمندان 

عامه یا بهتر بگویم، از تاریخ)!( و حوادث تاریخی)!( است. به قول شاعر:

خود شکن، آیینه شکستن خطاستآینـه چون نقش تو بنمود راست

این هم از کرامات اهل بیت محسوب می شود که به رغم تمهیدات کودتاگران برای جلوگیری از 
ترویج فرهنگ اهل بیت که با قانون منع حدیث آغاز شد، منابع اهل سنت ُپر است از مطالب عمیق 

و ارزنده و شایستۀ توجه، دربارۀ عصمت اهل  بیت و آلودگی مخالفان آن ها. 

11- ویژگی های کتاب
هیچ گفته و نوشته ای دربارۀ حضرت زهرا)س(، خالی از نقص و عیب نیست. کتاب حاضر هم از 
 این قاعده مستثنا نمی باشد. بسیار تالش کردم تا کتابی جامع تر و پرمحتواتر، دربارۀ حضرت زهرا)س(

بنویسم؛ اما بضاعت کم و مهم تر از آن، ادعای کمتر این جانب، مانع این کار شد. 
در این کتاب، جای بحث های مهمی مانند بررسی »حدیث کسا«، تفسیر »خطبۀ فدکیه«، پرداختن 
به حدیث »اُمُّ ابیها«، توجه دادن به »صحیفۀ فاطمه«، تفسیر »کوثر«، دلیل حرمت ازدواج امیرالمؤمنین 
در بود حضرت زهرا)س( و عّلت نام برده نشدن حورالعین در سورۀ »َهْل اتی« و... بسیار خالی است؛ 

البته نپرداختن به این مباحث، نقص کتاب است؛ ولی عیب آن نیست. 
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درعین حال، در این کتاب به مباحثی مانند فدک، توجه بسیار دقیقی شده است. ازجمله، با توجه 
به درآمد ساالنۀ فدک که بنا بر بعضی از روایات صحیح، 24هزار تا 70 هزار دینار بوده است،1 
درآمد متوسط ساالنۀ آن را 50 هزار دینار در نظرگرفته ایم. این میزان به وجه رایج امروز، حدود 
یک میلیارد تومان می شود.2 با محاسبات دقیق فنی و علمی، وسعت فدک را حدود ده هکتار به دست 

آورده ایم.3 
این محاسبات، نخستین بار است که منتشر می شود. تا آن جا که تحقیق کرده ام، در هیچ کدام 
از منابع، اعم از فارسی و عربی و التین، چنین بحثی وجود ندارد. با توجه به وسعت فدک و درآمد 
ْث«، معنای  جالب توجه آن، تصمیم قطعی کودتاگران برای غصب فدک با جعل حدیث »ال نُورِّ

جدیدی پیدا می کند. 
محروم کردن اهل بیت، از درآمد فدک و بستن دست انفاق و ایثار آن بزرگواران و خالصه، 
خلوت شدن اطرافیان والیت، اهداف کودتاگران بوده است و اعتراض حضرت زهرا)س( و اصرار و 

ابرام ایشان برای گرفتن فدک، از این جهت شایستۀ توجه بسیار است... .
حضرت زهرا)س( با عمل خود، به ما آموختند که همواره باید صاحب والیت را محور، مرجع، و 
مصدر امور بدانیم و در حفظ موال، جان خود را در طبق اخالص گذاشته، فدای والیت کنیم، نه آن که 

با خواسته های فراوان و تقاضاهای متعدد و دردسرساز، موال را آزرده سازیم. 
از خداوند سبحان می خواهیم ما را در شناخت والیت، بیش ازپیش موفق بدارد و توفیقمان دهد تا 

با نثار مال و جان و فکر خود، پاسدار ارزش های واالی والیت باشیم. اِنْ شاء اهلل. 

تهران/علیمحمدبشارتی  
جمعه18اردیبهشت1383
مطابقبا17ربیعاالول1425
میالدمسعودپیامبرعظیمالشأناسالم

1-نک:مصباحالمنیر؛مجمعالبحرین؛معجمالبلدان؛سفینهالبحار،ج2،ص351.
2-همینکتاب.

3-فصلفدکهمینکتاب.
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پی بردن به میزان منزلت و مکانت حضرت زهرا)س( نزد خداوند سبحان بسیار دشوار و برای 
افراد معمولی، ناممکن است. چگونه می توان به این موضوع مهم پی برد. 

پی بردن به اندیشۀ افراد از سه طریق مقدور است: 
1- باید آن قدر به فرد نزدیک بود که به راحتی بتوان از افکار و اندیشه های وی آگاهی یافت. 

2- باید به لحاظ روحی و باطنی به قدری مسلط بود که به سادگی بتوان از محتوای فکر و نیات 
افراد اطالع یافت. 

3- اوضاع باید به گونه ای پیش برود و رقم بخورد که انسان در روند غیرمعمول و قرارگرفتن 
در موقعیتی فوق العاده همانند وکالت یا وصایت به اسناد و مدارک مستند و دقیق دست یابد و از آن 

طریق به تفکرات فرد مدنظر آگاه شود. راه چهارمی وجود ندارد. 
قرار فوق در مسائل اجتماعی عمومیت دارد. 

حال، چگونه می توان بدون طی طریق از راه های منحصر سه گانۀ فوق، به ذهنیات و اندیشه های 
پاک خداوند پاک، دربارۀ موقعیت حضرت زهرا)س( آگاهی یابیم؟ به فرض محال، اگر به عالقه مندی 
پروردگار سبحان به حضرت فاطمه زهرا)س( آگاه شویم، هرگز نمی توانیم به میزان این عالقه مندی 
دسترسی یابیم و آگاه گردیم. این مشکل، تا آخر دامن ما را می گیرد و ما را از تعقیب نهایی هدف 
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بازمی دارد. 
حال که پذیرفتیم امکان نزدیک شدن به خداوند به منظور فوق میسور و مقدور نیست و چنین 
مقامی برای اولیا هم پیش نمی آید و حتی همۀ انبیا هم از چنین اوضاعی برخوردار نبوده اند، پس چه 

راهی برای ما می ماند؟ 

1- سخن پیامبر)ص(، سخن خداست
در بحث عرفان دربارۀ والیت رسول اهلل)ص( دیدیم و خواندیم که مقام و موقعیت پیامبر عالی قدر 
منحصر به خود ایشان است. هیچ انسانی به شرافت و مقام پیامبر در نزد خداوند متعال نرسیده است 
و نخواهد رسید. این موقعیت تام و تمام منحصر به پیامبر است و بس. هیچ کدام از  پیامبران الهی از 

این موهبت فوق العاده و ممتاز برخوردار نبوده اند. 
آیات و روایات متعدد و فراوان همگی حکایت از آن دارند که قول پیامبر اسالم)ص(، قول 

خداوند و فعل او فعل خداست و اوامر و نواهی او، اوامر و نواهی پروردگار است. 
قرآن کریم دربارۀ پیامبر عظیم الشأن اسالم می فرماید: 

ما َیْنِطُق َعِن الَْهوی اِْن ُهَو اِلّا َوْحٌی ُیوَحی1 

همۀ سخنان و اظهارات پیامبر، آن چیزی است که به او وحی شده است. 

بسیاری از مترجمان و مفسران، دو آیۀ فوق را این گونه معنا کرده اند:''پیامبر هرگز از روی هوای 
نفس سخن نمی گوید. آن چه می گوید، چیزی نیست جز وحی که بر او نازل شده است.''2 

بحث دربارۀ وحی بودن اظهارات رسول  اهلل)ص( ظاهراً متفق علیه بوده است. آن چه بحث برانگیز بوده 
و هست و از این به بعد هم خواهد بود، مجموعۀ اظهارات، دستورها و اعمال و افکار ایشان است. 

شیعه معتقد است که تمامی اظهارنظرها، دستورالعمل ها، توصیه ها و قول و فعل و سکوت و تأیید 
پیامبر، همگی و بالاستثنا دستور خداست. این بدان معناست که در تمامی امور، اعم از جزیی و کلی، 

خداوند سبحان، رسول عزیز و شریف و مهربان خود را هدایت و راهنمایی می فرماید. 
همچنین مفهوم این آیات این است که پیامبر به مقام و مکانتی به لحاظ عرفانی و آسمانی و الهی 
رسیده اند که با آگاهی از مجموعۀ سخنان خداوند سبحان و بینش و منزلت خود، همۀ سخنان ایشان 

»وحی ُمنزل« است؛ یعنی هرچه بگویند، خداوند تأیید کرده است. 
پیامبر همان نمایندۀ تام االختیار خداوند است که خداوند قول و فعل و سکوت و همۀ اعمال ایشان 

1-سورۀنجم،آیۀ3و4.
2-برگزیدۀتفسیرنمونه،ج4،ص577.
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را به طور مطلق تأیید کرده و هرکس منکر این حقیقت باشد، منکر نبوت ایشان است. 
از همین جاست که اختالف بین مسلمانان آغاز می شود. گروهی)که متأسفانه اکثر مسلمانان را 
تشکیل می دهند و از صدر اسالم و از زمان پیامبر گرامی پیدا شدند(، سخنان پیامبر را دسته بندی 
کردند. مجموعۀ مسائلی که جنبۀ وحی مطلق و ظاهری داشت و رسول گرامی آن را از زبان فرشتۀ 
وحی نقل کردند یا آن که بدون واسطه از لسان خداوند سبحان، بیان داشتند و تحت عنوان قرآن، 
به تدریج و در زمان خود پیامبر جمع آوری و تدوین شد و بعدها تکثیر گردید، به عنوان قول خدا قبول 

کردند، ولی دربارۀ نظریات خود پیامبر)ص( به بحث و جدل پرداختند. 
 ما معتقدیم که قرآن موجود بین مسلمانان بدون کم و کاست و اضافه، همان قرآن زمان پیامبر )ص(

است که به امر رسول گرامی اسالم و توسط امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب)ع( گردآوری و با اشاره و 
هدایت رسول اهلل تدوین و تنظیم گردید؛ تا این جای بحث، اختالفی وجود ندارد. 

ما شیعیان اعتقاد راسخ و کامل داریم که بر طبق آیات سوم و چهارم سورۀ نجم مجموعۀ اظهار 
نظرهای پیامبر عظیم الشأن اسالم وحی است. 

 از سیاق این دو آیه و دیگر آیات، کلیت و عمومیت استفاده می شود. نه از این آیات و نه از آیات
دیگر، تفاوت بین اظهارات  رسول  گرامی مستفاد نمی شود. اِْن ُهَو اِلّا َوْحٌی یوحی، به خوبی کلیت را می رساند. 
در پاسخ آن دسته از محققان که می گویند این آیات مکی است و مخاطب، مشرکان و بت پرستان 
قریش هستند که می گفتند حرف های حضرت محمد غیر وحی است و اظهارات خود اوست، بنابراین، 
این دو آیه کلیت ندارد، می گوییم: ''قرآن، برای همۀ زمان ها و مکان ها و برای همۀ مردم جهان است. 
بین مشرکان و بت پرستان و آن هایی که ظاهراً مسلمان بودند؛ ولی اظهارات پیامبر)ص( را که دلخواه 

شخص آن ها نبود، نعوذباهلل غیر وحی می دانستند، فرقی نبود و نیست و نخواهد بود.'' 
بعضی از مسلمان ها، در بسیاری از مواقع با ادعاها و اظهارات نسنجیده و غیرمسؤوالنۀ خود، 

دربارۀ رهنمودهای پیامبر عالی قدر، مشکالت بسیاری را در عالم اسالم به وجود آوردند.
 این دسته از افراد، هم خود با این موضع گیری های ناصواب و ناصحیح، به بیراهه رفتند و هم 
جمع بسیاری از مسلمانان را به بیراهه کشاندند و بدبختی ها و نابسامانی ها و مشکالت بسیاری در 

عالم اسالم، به وجود آوردند. 
همین ها در آن هنگام که موضع گیری های سخیف آنان در برابر پیامبر تأثیرگذار نبود و تضعیف ها، 
با مواجهۀ پیامبر و شجاعت دیگر مسلمانان خنثی می شد، درصدد حذف فیزیکی پیامبر برآمدند و طرح 
ترور پیامبر را تهیه کردند. اصوالً، در آن هنگام که بیان و منطق، کارایی خود را از دست می دهد، تروریسم

 

جان می گیرد؛ مسأله ای که متأسفانه، امروز با آن مواجهیم. 
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۲-  ترور پیامبر
در سال هشتم هجری، جنگ تبوک روی داد. تبوک در منتهی الیه مرز شمالی جزیره العرب و 
هم مرز روم بود. تبوک حدود 800 کیلومتر از مدینه فاصله داشت. هیچ گاه پیامبر و مسلمانان تا این 
حد از مدینه فاصله نگرفته بودند. دوری راه، صعب العبوربودن راه، نداشتن امکانات کافی و حرکت 

در فصل گرم، مشکالت را دوچندان کرده بود. 
پیامبر)ص( و مسلمانان به تبوک رسیدند، ولی از قوای دشمن اثری نبود. مشرکان و رومیان که 
آوازۀ جنگاوری مسلمانان را شنیده بودند، میدان را ترک کرده و متواری شده بودند. این حادثه، بدون 
هیچ برخوردی خاتمه یافت و پیامبر با پیروزی روانی بزرگ و ایجاد رعب فراوان در دل دشمن، 

دستور بازگشت به مدینه را صادر کردند. 
در راه بازگشِت پیامبر از تبوک به مدینه، دست مشرکان از آستین12 نفر از مسلمان نماها بیرون

 

آمد. این افراد از قبل هم داستان شده بودند که شتر پیامبر را، هنگامی که از گردنۀ صعب العبوری گذر 
می کند، َرم دهند تا پیامبر)ص( از شتر سقوط کنند...

پیک وحی، توطئۀ ترور را به اطالع پیامبر)ص( رساند. پیامبر زمام شتر خود را به عمار دادند و به 
ُحذیفه فرمودند شتر را به پیش براند و به کسی اجازه ندهد از آن شتر سبقت بگیرد. 

هنگامی که توطئه گرها خواستند به تصمیم شوم خود جامۀ عمل بپوشانند، برقی درخشید و چهرۀ 
هر 12 نفر، مشخص شد، به طوری که عمار و ُحذیفه آن ها را شناختند. پیامبر)ص(، بنابر مصالحی چند 
به آن دو فرمودند: فعاًل دراین باره با کسی صحبتی نکنید. این چندمین بار بود که مشرکان و منافقان، 

بر کشتن پیامبر)ص( تصمیم گرفته بودند؛ اما خداوند تصمیم دیگری گرفته بود.
یکی از فّعاالن این 12 نفر، معاویه بود. چند نفر از فّعاالن سقیفه، از دیگر افراد این گروه توطئه گر 

بودند که قصد ترور پیامبر)ص( را داشتند.1
این حادثه را عالوه بر عامۀ مورخان شیعه و علمای حدیث، جمعی از علمای اهل تسنن نیز بیان 
کرده اند؛ مانند حافظ ابوبکر احمدبن حسین بیهقی شافعی، در کتاب دالئل النبوه؛ احمدبن احمد حنبل، 

در جلد پنجم ُمسند و ابن ابی الحدید، در شرح نهج البالغه.2 
غرض این که، این موضوع، از نظر تاریخی، ثابت است. 

مجموعۀ اسناد و مدارک تاریخی، به خوبی روشن مي کند که آن هایی که گفته های پیامبر)ص( 
را دسته بندی کردند، هرگز قصد خدمت به مردم مسلمان را نداشتند. آن ها برای منافع شخصی خود، 

1-بشارتی،علیمحمد،ازظهوراسالمتاسقوطبغداد،ص73.
2-نک:امینی،عبدالحسین،الغدیر؛شیرازی،سلطانالواعظین،شبهایپیشاور،ص591.
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چنین موضع گیری های ناصوابی را اتخاد نمودند و آن همه مشکل برای عالم به وجود آوردند. 
 همین ها بودند که در روز وفات پیامبر اسالم)ص(، در کنار بستر ایشان حضور داشتند. رسول خدا

تصمیم گرفتند بر نکته ای که بارها بر آن تأکید فرموده بودند،1 تأکید چندباره کنند و آن، جانشینی 
امیرالمؤمنین، علی بن ابی طالب)ع( بود؛ بنابراین، فرمودند: ''کاغذ و قلمی برایم بیاورید تا چیزی برای 

شما بنویسم که بعد از این، هرگز گمراه نشوید.'' 
عمر که در آن مجلس نشسته بود و می دانست قصد پیامبر از تقاضاکردن قلم و کاغذ چیست، با 

گستاخی، بدون آبروداری و حفظ ظاهر و با تندی بسیار که جزو صفات ثانویۀ او بود، گفت:
انَُّه لَیْهُجَر َحْسُبنا ِکتاَب ا     هلل2 َدعوا الّرُجَل َفِ

این مرد را رها کنید که هذیان  می گوید)!( قرآن برای ما کافی است.

پیامبر)ص( از سخن عمر ناراحت شدند و فرمودند:
ُقوُموا ِعْندی... 

از کنار من برخیزید.
بدین سان، از وصیت کردن پیامبر)ص( جلوگیری کردند.3

به راستی، آیا عمر با اظهارات خود قصد داشت به مسلمانان خدمت کند؟ 
جلوگیری کردن از وصیت پیامبر)ص( عالوه  بر آن که موجب آزردگی آن حضرت شد، مسأله ای 
نیست که بتوان به هر مالحظه ای از کنار آن گذشت. تأکید پیامبر بر حل مشکالت مردم، آن هم در 
آخرین لحظه های حیات پربار خود، به امر خداوند بود. نکته ای که در آیات و روایات، بر آن تأکید 

فراوانی شده بود؛ اما عمر نگذاشت.
شیعه معتقد است که قرآن با احادیث و روایات پیامبر عظیم الشأن اسالم و اهل بیت عصمت و 

طهارت، تفاوتی ندارد.
اِْن ُهَو اِلّا َوْحٌی ُیوَحی 

تفاوت بین این دو رکِن رکین و این دو ثقِل ثقیل، به دلیل تفاوت راه و روش و شکل است، نه 
محتوا. وانگهی، اگر از پیروان عمر سؤال کنیم: چنان چه به عقیدۀ شما کتاب خدا کافی است، دستور 
چگونگی اقامۀ نماز را از کدام آیات قرآن استخراج می کنید؟ مقدمات نماز، مقارنات نماز، مبطالت 
نماز و... را چگونه به جای می آورید و رعایت می کنید؟ جز شیعه، کسی برای این سؤال، جوابی 
ندارد. شیعه می گوید: گفتار پیامبر، مکمل قرآن نیست. قرآن کتابی کامل است. احادیث نبوی و 

1-غدیرشورانگیزترینحوادثتاریخ،ص122.
2-سبطبنجوزی،تذکرهالخواص،ص36؛ابنابیالحدید،شرحنهجالبالغه،ج2،ص563.

3-ازظهوراسالمتاسقوطبغداد،ص88.
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روایات معصومان، تمام کنندۀ قرآن و شرح و تفسیر این کتاب آسمانی است. هیچ حکمی از احکام 
الهی قرآن را بدون نیاز به معصومان نمی توان فهمید و اجرا کرد، حتی در توحید و معاد هم باید به 

قرآن ناطق مراجعه کرد. قرآن می فرماید:
لْنا َعَلیک الْکتاَب ِتْبیانًا لِکِلّ َشیء1  َو نََزّ

ما کتاب را برای روشن شدن همۀ مسائل و راهنمایی همۀ امور بر تو فرو فرستادیم. 

در آیۀ دیگری می فرماید: 
َو ال َرْطٍب َو ال یابٍِس الّا فی کتاٍب ُمبیٍن2 

تمامی مسائل در کتاب آمده است. 

همچنین می فرماید: 
مواِت َو ال فی االَْرِض  ٍة فی السَّ عالِم الَْغیِب الیْعُزُب َعْنُه ِمْثقاُل َذرَّ

َو ال اَْصَغُر ِمْن ذلِک َو ال اَکَبُر اِلّا فی کتاٍب ُمبیٍن3 

از دید تیزبین و دقیق الهی، هیچ چیز پنهان نیست. او از همۀ امور پنهانی باخبر است.

 به اندازۀ سنگینی ذره ای، چه در کل آسمان ها و چه در زمین، از حوزۀ علم بی پایان او بیرون نخواهد بود

و نه کوچک تر از ذره و نه بزرگ تر از آن، مگر این که همۀ این ها، در کتاب ثبت است. 

با بررسی این آیات و آیات مشابه، مشخص می شود، خداوند ادعا دارد که همۀ امور در قرآن 
کریم آمده و از تمامی مسائل، در این کتاب آسمانی صحبت شده است. با توجه به این که خدای 

سبحان، صادق مطلق است، برای اثبات ادعای خداوند، شاهد و دلیل الزم است. 
در قرآن کریم، دربارۀ مجموعۀ مسائل اسالمی، اعم از اعتقادات، عبادات، احکام و... کمتر بحث 
شده است. به احکامی مانند ارث، قضا، حدود و دیات، نسبتًا مفصل تر و به سایر امور، به صورت بسیار 
مختصر، اشاره شده است. مسائل عبادی نیز بسیار مجمل مطرح شده و از بسیاری مسائل مبنایی و 
مهم، بحثی به میان نیامده است. با این مقدمه چگونه می توان پذیرفت که در قرآن از همۀ مسائل سخن 

رفته و دربارۀ همۀ امور بحث شده است؟ 
همچنین، دربارۀ خالفت و وصایت با صراحت و وضوح سخن نرفته است. همه می دانیم که شرط 
الزم برای پایداری، عمل به احکام روشن و روشنگر اسالم عزیز است. تا حکومت اسالمی برقرار 
نشود، توقع اجرای دقیق احکام نورانی اسالم، بی جا و غیرعملی است. حکومت اسالمی، ظرف اجرای 
دستورات اسالمی است. حال، وقتی در قرآن، به این موضوع بسیار اساسی، توجه چندانی نشده است، 

1-سورۀنحل،آیۀ89.
2-سورۀانعام،آیۀ59.
3-سورۀسبأ،آیۀ3.
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از چه طریق و با چه استدالل مقبولی بپذیریم که اسالم در پی تشکیل حکومت حق و عدل است تا در 
آن محیط، به عدالت اجتماعی دست یابد که یکی از خواست ها و نیازهای مبرم بشر است؟ 

فقط در سایۀ حکومت است که اسالم می تواند احکام نورانی خود را به اجرا درآورد. از این مهم تر، 
در پناه حکومت والیی است که می توان پذیرفت، اسالم دین متعالی است. چنین دینی می تواند داعیۀ 
رهبری جوامع مختلف را داشته باشد؛ ولی وقتی از چگونگی نِیل به حکومت حق و عدل و حتی از 
مشخصات چنین حکومتی و حاکم و سرپرست و رهبر آن، در قرآن سخن نرفته است، چگونه چنین 

ادعایی پذیرفتنی است؟ 
 از طرفی، آن هایی که با کودتایی در سقیفه، حکومت و زمامداری را از خاندان وحی و نبوت غصب
 کردند و به دست نااهل ترین افراد سپردند و جانشینان آن ها، بیشترین جنایات تاریخ را مرتکب شدند،

از کجا و با چه استداللی، به تشکیل حکومت همت گماشتند؟ اگر بگویند تشکیل حکومت اسالمی، 
 ابتکار آن هاست، پر واضح است که ادعایی بیش نیست؛ زیرا نه خلفا و نه مشاوران آن ها، توان اندیشیدن

به چنین مفهوم آسمانی را نداشتند. 
پس، به ناچار باید بپذیریم که بحث تشکیل حکومت اسالمی، بحثی عمیق و بسیار مهم و ارزنده 
است و از ابتکارات اسالم می باشد. پیامبر)ص(، بارها این موضوع را به مناسبت های مختلف، مطرح 
فرمودند و مشخصات آن را هم اعالم کردند. غاصبان خالفت از همین راه وارد شدند و کردند آن چه 
نباید انجام می دادند. به راستی اگر کسی از غاصبان خالفت می پرسید:''شما که می گویید کتاب خدا 
ما را بس است و سایر اموری را که در قرآن نیست، بدعت می دانید، حکم حکومت اسالمی را از کدام 

آیات اسالمی استخراج کرده اید؟'' تحقیقًا، آن ها پاسخی نخواهند داشت. 
همچنین، خلیفۀ دوم آشکارا منکر بعضی از احکام مهم و ضروری اسالم شد و آن ها را زیر پا 
گذاشت و به خود جرأت داد که جلو اجرای آن ها را بگیرد. او به گفتۀ علمای معتبر اهل تسنن، مانند 

بخاری و مسلم، ایمان درستی نداشت و حتی روزی گفت:
ٍد َقطُّ یْوَم اْلُحَدیبیِه1 ة ُمَحمَّ ما َشَککُت فی ُنُبوَّ

هیچ روزی به اندازۀ روز ُحدَ یبیه )روزی که رسول اهلل)ص( بنا بر مصالحی، با کفار قریش صلح کردند(،

در نبوت پیامبر شک نکرده بودم.

 معلوم می شود وی بارها در رسالت و نبّوت حضرت محمد)ص( تردید کرده بود؛ ولی در روز 
ُحدیبیه، تردید وی از همیشه بیشتر بوده است. چنین عنصری به خود حق می دهد که حکمی برخالف 

حکم خداوند و سفارش اکید پیامبر)ص( بدهد و اسالم را به انحراف بکشاند، آن وقت بگوید:
1-شیرازی،سلطانالواعظین،شبهایپیشاور،ص456.
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َحْسُبنا ِکتاَب ا     هلل 

عمر کسی است که جملۀ »َحّی َعلی َخیِر الَْعَمل« را از اذان حذف کرد. همچنین برخالف موازین 
قرآن و سنت گفت:

ُمُهنَّ َو اُعاِقُب َعَلیهنَّ ُمْتَعة الِنساء  أّیها الناُس َثالُث کنَّ َعلی َعْهِد َرُسول ا     هللِ و أنَا اُنْهی َعْنُهنَّ اُحرِّ
َو ُمْتَعة الَْحّج َو َحّی َعلی َخیِرالَْعَمِل1

ای مردم، سه چیز در زمان پیامبر وجود داشت و اجرا می شد؛ ولی من از انجام دادن آن نهی می کنم 

و آن ها را حرام می دانم و هر کس را که آن ها را انجام دهد، مؤاخذه خواهم کرد. 

نکاح موقت و طواف نساء و جملۀ َحّی َعلی َخیر الَْعَمل.

 ابوبکر هم که برخالف نص صریح قرآن کریم، درآمد خمس را با توجیه فراوان، در مسیر دیگری 
هزینه کرده بود، به دستور عمر به طورکّلی حکم خمس را کأن لم یکن کرد و منسوخ نمود.2 

به دستور عمر، مسلمانان موظف شدند دست بسته نماز بخوانند. کسی نمی پرسد شما به چه حقی، 
به خود اجازه دادید که احکام خدا را تعطیل کنید و جامعۀ مسلمین را به طرف نیستی سوق دهید. 
این ها بدعت نبود؟ اما اگر پیامبر موضوعی را مطرح می کردند، شما از ایشان مدرک می خواستید و 
می پرسیدید: این حکم خداست یا دستور خود شما؟ چه تفاوتی بین دستور خدا و فرمان پیامبر)ص( 

وجود دارد؟ 
خداوند می فرماید:

ما آتاکُم الّرُسوُل َفُخذُوُه و ما نَهاکْم َعْنُه َفانَْتُهوا3

آن چه پیامبر دستور داد، به کار بندید و از آن چه شما را نهی کرد، بپرهیزید.

با این صراحت که کل دستورات پیامبر)ص(، اعم از امر و نهی را شامل می شود، آیا بین قول 
پیامبر و قرآن که قول خداست، می توان تفاوتی قایل شد؟ 

از نظر پیروان حقیقِی پیامبر)ص( هیچ گونه تفاوتی بین دستورات خداوند سبحان و اوامر و نواهی 
پیامبِر وی وجود ندارد. 

جالب این که پیروی بی چون وچرا از دستورات پیامبر)ص(، به امر خداست؛ چون حکم، حکم 
اوست. همه باید بدون کمترین انعطاف، تسلیم و پیرو و در یک کلمه، شیعۀ پیامبر)ص( باشیم و 

سنت های او را بر هرچیز مقدم داریم. 
خداوند می فرماید:

1-همان،ص802.
2-میهمانآسمانی،ص40؛ابنابیالحدید،شرحنهج البالغه،ج4،ص87.

3-سورۀحشر،آیۀ7.
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اَلنَّبی أْولی بِالُْمؤِمنیَن ِمْن اَنُْفِسِهْم1

 حراست و پاسداری از پیامبر الزم است؛ پس حفظ جان پیامبر)ص( بر جان همۀ مسلمانان اولویت  
دارد. باید پرسید وقتی جان پیامبر این قدر با ارزش و فوق العاده است، چگونه است که عده ای، چندین 
بار درصدد برآمدند تا پیامبر را ترور کنند. آیا مقصود آن ها از کشتن پیامبر، اجرای فرمان خدا بود؟ 
آیا جز این بود که پیامبر را انسانی معمولی می دانستند و مقام آسمانی ایشان را در عمل، تکذیب 

می کردند؟
دربارۀ عوامل آن توطئۀ شوم، جز این نمی توان گفت که اصوالً، آن ها اعتقادی به اسالم و پیامبر 
اسالم نداشتند. اتفاقًا، اکثر افراد آن گروه توطئه گر، پس از ارتحال پیامبر گرامی اسالم، در سقیفه جمع 
شدند و برخالف سفارش ها و توصیه های اکید پیامبر تصمیم گرفتند. آن ها خالفت را از امیرالمؤمنین 

غصب کردند و اسالم و مسلمانان را به انحراف کشاندند. 
قرآن کریم صریحًا می فرماید: 

ُسوَل َفَقْد اَطاَع ا     هلل2َ  َمْن ُیِطِع الرَّ

اطاعت از پیامبر، به طورقطع، اطاعت از خداوند است. 

معنای اطاعت چیست؟ آیا اطاعت، جز پیروی بی چون وچرا از فرامین پیامبر، معنای دیگری 
دارد؟ پاسخ این سؤال روشن است. به طورقطع کسانی که به اشکال مختلف، به مخالفت با پیامبر 
اسالم برخاستند و با موضع گیری های سخیف و زشت خود، اسباب آزار پیامبر را فراهم آوردند، بویی 

از اسالم و مسلمانی نبرده بودند. 
قرآن کریم می فرماید: 

ُسوَل َو ال ُتْبِطُلوا اَْعمالَکْم3  اَِطیُعوا ا     هللَ َو اَِطیُعوا الرَّ

از خداوند و پیامبر اطاعت کنید و اعمال خود را )با مخالفت با خدا و پیامبرش(، باطل نکنید.

خداوند سبحان، صریحاً، می فرماید که اطاعت نکردن از خداوند و پیامبر، مخالفت با خدا و پیامبر محسوب 
می شود که موجب باطل شدن اعمال و نابودی دستاوردها خواهد شد. جالب این که آیۀ بعدی می فرماید: 

ُه لَُهم 4  اٌر َفَلْن َیْغِفَر اللَّ ِه ُثمَّ ماُتوا َو ُهْم ُکفَّ وا َعْن َسبیِل اللَّ إِنَّ الَّذیَن َکَفُروا َو َصدُّ

کسانی که )با مخالفت با خدا و پیامبر( کافر شدند و راه اجرای فرامین خداوند را مسدود ساختند،

 سپس ُمردند، درحالی که در کفر خود باقی بودند، خداوند هرگز آن ها را نخواهد بخشید.

1-سورۀاحزاب،آیۀ6.
2-سورۀنساء،آیۀ80.

3-سورۀمحمد،آیۀ33.
4-سورۀمحمد،آیۀ34.
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تعجب من از کسانی نیست که خالفت را غصب کردند و گمراه شدند و بسیاری از مردم را گمراه 
نمودند. تعجب من از افرادی است که امروز، این آیات و بّینات الهی را می خوانند؛ ولی از محتوای 

روشن و صریح آن اطالع نمی یابند. 
این ها یا متوجه فرمان واضح خداوند نمی شوند یا متوجه می شوند و تجاهل می کنند. 

خداوند، صریحًا کسانی را که از فرمان او و دستورات پیامبرش سرپیچی کرده اند، کافر می خواند 
و گناهان آن ها را نابخشودنی می داند. جالب توجه این که خداوند گناهان بندگان مؤمن را می بخشد، 

چه خود مي فرماید:
ُنوَب َجمیعا1ً اِنَّ ا     هللَ یْغِفُر الذُّ

خداوند تمامی گناهان را خواهد بخشید.

خداوند بعضی از گناهان را می بخشد و بعضی را نخواهد بخشید. 

۳- گناهان نابخشودنی
۱- شرک: خداوند، هیچ گاه، مشرک را نمی بخشد. بخشش مربوط به مؤمنان خطاکار است که 

بر اثر نادانی دچار لغزش و خطا شده اند؛ زیرا:
مشرک نجس است؛

2
ٌ اِنَّما الُْمْشِرکوَن نََجس 

خداوند و رسولش از مشرکان بری هستند؛
اَنَّ ا     هللَ بَِریٌء ِمَن الُْمْشِرکیَن َو َرُسولُُه3

فریب مسجدسازی و کارهای مشابه آن ها را نخورید؛
ما کاَن لِْلُمْشِرکیَن أَْن َیْعُمُروا َمساِجَد اللَّه 4

غیر از شرک بقیۀ گناهان آمرزیده می شود؛
اِنَّ ا     هللَ الیْغِفُر اَْن ُیْشَرَک به َو یْغِفُر ما ُدوَن ذلِک لَِمْن یشاء5

از مشرکان فاصله بگیرید؛
اَْعِرْض َعِن الُْمْشرکیَن6

1-سورۀزمر،آیۀ53.
2-سورۀتوبه،آیۀ28.
3-سورۀتوبه،آیۀ3.
4-سورۀتوبه،آیۀ17.
5-سورۀنساء،آیۀ48.
6-سورۀانعام،آیۀ106.
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باید مشرکان را تماماَ کشت؛
َو قاِتُلوا الُْمْشرکیَن کافَّة1

احکام شرک و مشرکان در قرآن و احادیث به خوبی روشن است. بنابراین، چنین عناصر خبیث 
خطرناکی را نمی توان دوست گرفت یا با آن ها مبادلۀ اقتصادی کرد و روابط سیاسی برقرار نمود یا 

مهم تر این که نباید به آن ها به هیچ وجه اعتماد کرد یا به آن ها تکیه نمود. 

۲- نفاق: گروه دوم که خداوند گناهان آن ها را نخواهد بخشید، منافقان هستند؛ همان هایی که 
ظاهراً ایمان آورده اند، ولی نه تنها ایمان در آن ها نهادینه نشده، بلکه از سپر ایمان برای پیشبرد اهداف 

شوم خود استفاده می کنند. 
خطر این گروه که ظاهری اسالمی دارند، در بسیاری از مواقع از مشرکان بیشتر است. منافقان 

دشمنان داخلی هستند. 
منافقان شیطانند؛

َو إذا لَُقوا الَّذیَن اَمُنوا قالُوا اَمّنا َو اِذا َخَلْوا اِلی َشیاِطیِنِهْم قالُوا اِنّا َمَعکْم2

منافقان دروغگو هستند؛
َوا     هللُ َیْشَهُد اِنَّ الُْمنافقیَن لَکاِذبُوَن3

منافقان، فاسقند؛
إنَّ الُْمنافقیَن ُهُم الْفاِسُقوَن4

منافقان فهم ندارند؛
َو لکنَّ الُْمنافقیَن الیْفَقُهوَن5

جایگاه منافقان در منتهی الیه جهنم است؛
ْرک الْأْسَفِل ِمَن الّناِر6 اِنَّ الُْمناِفقیَن فی الدَّ

]بنابراین[ باید تا نابودی کامل با آن ها جنگید و با آن ها سخت گرفت

 تا نتوانند برای مسلمانان مشکل ایجاد کنند؛
جاِهِد الْکّفاَر والُْمناِفقیَن َو اْغُلْظ َعَلیِهْم7

1-سورۀتوبه،آیۀ36.
2-سورۀبقره،آیۀ14.

3-سورۀمنافقون،آیۀ1.
4-سورۀتوبه،آیۀ67.

5-سورۀمنافقون،آیۀ7.
6-سورۀنساء،آیۀ145.
7-سورۀتوبه،آیۀ73.
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منافقان و کافران جایگاه واحدی دارند؛
َم َجمیعا1ً اِنَّ ا     هللَ جاِمُع الُْمناِفقیَن َو الْکاِفریَن فی َجَهنَّ

منافقان و مشرکان و کافران یکسانند؛ چون همگی علیه اسالم و مسلمانان صف واحد محسوب می شوند

 و از دیدگاه خداوند سرنوشت محتوم یکسانی دارند، 

ذلّت در دنیا و خسران در آخرت؛
ُه الُْمناِفقیَن َو الُْمناِفقاِت َو الُْمْشِرکیَن َو الُْمْشِرکات 2 َب اللَّ لُِیَعذِّ

این بخشی از احکام منافقان از دید اسالم بود؛ همان هایی که گناهان آنان هرگز بخشیده نخواهد شد. 

۳- آزردن پیامبر)ص(: از سیاق آیات قرآن کریم و روایات ائمه استفاده می شود که غیر از این 
دو گروه، گروه دیگری هم هستند که خداوند سبحان گناهان آن ها را نخواهد بخشید. آن ها کسانی 
هستند که موجب سلب آسایش پیامبر)ص( شده و باعث آزردن رسول اهلل گشته اند. تفاوتی نمی کند، 
چه آن هایی که در حیات پیغمبر ایشان را آزردند یا باعث شدند که پس از ارتحال، پیامبر الهی آزرده 

شوند. احکام این دسته هم مشخص است که عبارت است از: 
آزردن خداوند و پیامبر یکسان است و موجب لعنت دنیا و آخرت برای آن هاست؛

نْیا َو الْآِخَرة3 ُه ِفی الدُّ َه َو َرُسولَُه لََعَنُهُم اللَّ إِنَّ الَّذیَن ُیْؤُذوَن اللَّ

 آزرده خاطرکردن پیامبر موجب عذاب الیم است؛
والّذیَن یؤُذوَن َرُسوَل ا     هللِ لَُهْم َعذاٌب ألیٌم4

در مقابل پیامبر نباید صداهایتان را بلند کنید؛

الَتْرَفُعوا اَْصواَتکْم َفْوَق َصْوِت النَّبی َو الَتْجَهُروا بِالَْقْوِل َکَجْهِر بَْعِضکْم لَِبْعٍض اَْن َتْحَبَط اَْعمالُکْم5 

مقصود این است که روی حرف پیامبرحرف نزنید و قول پیامبر را از هر جهت مقدم بر نظر خود 
بدانید.

پیامبر از همۀ مؤمنان مهم تر، ارزشمندتر، مقدم تر و از هر جهت برتر است. 

همه باید فدای پیامبر شوند تا هدایت و والیت بماند؛
اَلنَّبیُّ أْولَی بِالُْمؤمنیَن ِمْن اَنُْفِسِهْم6

1-سورۀنساء،آیۀ140.
2-سورۀاحزاب،آیۀ73.
3-سورۀاحزاب،آیۀ57.
4-سورۀتوبه،آیۀ61.

5-سورۀحجرات،آیۀ2.
6-سورۀاحزاب،آیۀ6.



55

س(
هرا)

ت ز
ضر

ی ح
اس

سی
ی 

دگ
ل زن

حلی
ت

وقِت پیامبر بسیار ارزشمند است. وقت ایشان را نباید بدون دلیل گرفت؛
ِبیَّ َفَیْسَتْحِیی ِمنُکْم1 َولَا ُمْسَتْأنِِسیَن لَِحِدیٍث إِنَّ َذلُِکْم َکاَن ُیْؤِذی النَّ

هرگز بر خدا و پیامبر او در هیچ امری پیشی نگیرید و به فکر و تحلیل خود اصالت ندهید؛
ِه َو َرُسولِه 2 ُموا بَْیَن َیَدِی اللَّ ال ُتَقدِّ

 پیامبر را به اتهام ساده بودن نیازارید. صمیمی و صاف و درستکاربودن سادگی نیست؛
ِبیَّ َوَیُقولُوَن ُهَو أُُذٌن3 َوِمْنُهُم الَِّذیَن ُیْؤُذوَن النَّ

از خداوند و پیامبر اطاعت کنید؛
ُسول 4 َه َو الرَّ ُقْل أَطیُعوا اللَّ

اطاعت از پیامبر، اطاعت از خداوند است؛
َه 5 ُسوَل َفَقْد أَطاَع اللَّ َمْن ُیِطِع الرَّ

پیامبری که برای همۀ عالمیان رحمت است. 

]رحمت برای همۀ عالم ، جزو رسالت پیامبر است[؛
َو ما أْرَسْلناک اِلّا َرْحَمًة لِْلعالَمیَن6

 یعنی در سایۀ تبعیت و اطاعت از پیامبر)ص( است که رحمت بسیار شامل انسان می شود، رحمت
همه جانبه. همۀ دستورهای پیامبر، رحمت و نعمت است.

آن قدر پیامبر مهم اند که خداوند به جان ایشان قسم می خورد؛
لََعْمُرک اِنَُّهْم لَفی َسکَرِتِهْم َیْعَمُهوَن7

ما تو را برای همۀ مردم فرستاده  ایم. 

وظیفۀ تو مژده دادن به هدایت شدگان و اخطار شدید به مخالفان است؛
ًة لِلّناِس بَشیراً َو نَِذیرا8ً َو ما اَْرَسْلناک اِلّا کافَّ

پیامبر از ناراحتی های شما غصه می خورد؛
ْم9 لََقْد جاءکْم َرُسوٌل ِمْن اَنُْفِسکْم َعزیٌز َعَلیِه ما َعِنتُّ

1-سورۀاحزاب،آیۀ53.
2-سورۀحجرات،آیۀ1.
3-سورۀتوبه،آیۀ61.

4-سورۀآلعمران،آیۀ32.
5-سورۀنساء،آیۀ80.
6-سورۀانبیاء،آیۀ107.
7-سورۀحجر،آیۀ72.
8-سورۀسبا،آیۀ28.

9-سورۀتوبه،آیۀ128.
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 حضرت موسی و حضرت عیسی از آمدن او بشارت داده اند؛

قًا لِما بَیَن یَدیَّ من التَّوراِة  َو اِْذ قاَل َعیسی بن َمْریَم یا بَنی إْسرائیَل اِنّی َرُسولُ  ا     هللِ اِلَْیکْم ُمَصِدّ

راً بَِرُسوٍل َیأِتی ِمْن بَْعِدی اْسُمُه اَْحَمُد1  َو ُمَبشِّ

 خالصه این که رسول اهلل و اطرافیان ایشان چنین معرفی شده اند: 
محّمد )ص( پیامبر خداست؛ و کسانی که با اویند، بر کافران، سختگیر ]و[ با همدیگر مهربانند.

 آنان را در رکوع و سجود می بینی. فضل و خشنودی خدا را خواستارند. 

عالمِت ]مشخّصه [ آنان بر اثر سجود در چهره هایشان است. 

این صفت ایشان است در تورات، و َمثَِل آنها در انجیل چون کشته ای است که جوانه خود برآورد

 و آن را مایه دهد تا ستبر شود و بر ساقه های خود بایستد و دهقانان را به شگفت آورد،

 تا از ]انبوهیِ [ آنان ]خدا[ کافران را به خشم دراندازد. خدا به کسانی از آنان که ایمان آورده

 و کارهای شایسته کرده اند، آمرزش و پاداش بزرگی وعده داده است.

داً  عًا ُسجَّ اِر ُرَحَماُء بَْیَنُهْم َتَراُهْم ُرکَّ اُء َعَلی الُْکفَّ ِه َوالَِّذیَن َمَعُه أَِشدَّ ُسوُل اللَّ ٌد رَّ ُمَحمَّ

ُجوِد  ْن أََثِر السُّ ِه َو ِرْضَوانًا ِسیَماُهْم ِفی ُوُجوِهِهم مِّ َن اللَّ َیْبَتُغوَن َفْضاًل مِّ

ْوَراِة َوَمَثُلُهْم ِفی الِْإنِجیِل َذلَِك َمَثُلُهْم ِفی التَّ

اَر  اَع لَِیِغیَظ بِِهُم الُْکفَّ رَّ  َکَزْرٍع أَْخَرَج َشْطَأُه َفآَزَرُه َفاْسَتْغَلَظ َفاْسَتَوى َعَلى ُسوِقِه ُیْعِجُب الزُّ
ْغِفَرًة َوأَْجراً َعِظیما2ً الَِحاِت ِمْنُهم مَّ ُه الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ َوَعَد اللَّ

پیامبر و اطرافیان مهّذب و معتقد ایشان چند مشخصه دارند: 
1- در برابر دشمنان اسالم سخت  گیر و انعطاف ناپذیرند. 

2- در مقابل دوستان، باایمان و مهربان و رئوفند. 
3- پیوسته در حال عبادتند. یا به رکوع مشغولند یا پیوسته در حال سجده اند؛ یعنی تسلیم خداوندند. 

4- همواره درصدد جلب رضای خداوند متعالند. 
5- آثار تعبد و تسلیم که نشان ایمان کامل آن هاست، همچون داغ ابدی بر پیشانی آن هاست. 

)یعنی ایمان آن ها از چهرۀ آن ها مشخص است(.
در بیان دیگری می فرماید که این تعابیر دربارۀ پیامبر و یاران ایشان در تورات است؛ اما انجیل 

تعبیر دیگری دارد. انجیل دربارۀ آنان می گوید: 
آنان به مانند مزرعۀ سرسبز و پربرکت و پررونقی هستند که آثار زنده بودن و پرباربودن را به صورت 

جوانه ها و شکوفه ها به نمایش گذاشته اند و درختان آن از استحکام و سرسبزی بسیار برخوردارند؛ 
1-سورۀصف،آیۀ6.
2-سورۀفتح،آیۀ29.
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به طوری که خود دهقانان را به شگفتی واداشته است. 

در این تعبیر شکوهمند نیز پنج مشخصۀ آن ها را با مثال زیبایی بیان کرده است: جوانه زدن: 
َشْطأه؛ کمک کردن: آَزَر؛ محکم شدن: إْسَتْغَلْظ؛ برپای خود ایستادن: اسْتوی َعلی ُسوِقِه؛ نمو چشمگیر 

و اعجاب انگیز: ُیْعِجُب الّزّراُع. این مشخصات اطرافیان پیامبر موجب خشم دشمنان اسالم می شود. 
در پایان این آیۀ بسیار مهم که صفات مشترک پیامبر و جانشینان پیامبر را آورده است، چنین می فرماید: 

خداوند کسانی را که ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند، می آمرزد و پاداش عظیمی خواهد داد. 

 این آیه، بسیار مهم و درخور توجه فراوان است. هیچ آیه ای به صورت کارشناسی و دقیق، مشخصات
مؤمنان و اطرافیان پیامبر را مانند این آیه بیان نکرده است. این آیه بحث های بسیار، تعابیر فراوان و 
تفاسیر عمیق دارد. برای توجه بیشتر خوانندگان اضافه می شود که در این آیۀ شریفه یا به عبارت بهتر 
 این آیه تنها آیه ای است که تمامی حروف الفبا در آن وجود دارد؛ یعنی 28 حرف الفبای عربی را یک جا 

داراست. مهم تر این که صفات جانشینان پیامبر)ص( در آیه آمده است.
این تصویر گویایی از چهرۀ تابناک و نورانی پیامبر عظیم الشان اسالم از دید خداوند سبحان است. 
چنین شخصیتی عظیم و آسمانی که خالصه و عصارۀ خلقت است و پروردگار سرمایه گذاری بسیاری 
برای ایشان صورت داده، صرفًا برای هدایت و سعادت بشر است. با این حساب، هیچ کس نمی پسندد 
و نمی پذیرد و تحمل نمی کند که گروهی در راه این پیامبر نورانی و آسمانی اخالل کنند و با ایجاد 
مزاحمت های بسیار، مانع از انجام وظیفۀ پیامبر شوند. پیداست که آزردن این پیامبر موجب آزردگی 
خداوند متعال و آزردگی انبیا و اولیا و خشم فرشتگان و ناراحتی مؤمنان واقعی خواهد شد. گروهی 
جاهل، همواره پیامبران را از تعقیب هدف خود باز می داشتند؛ اما جاهالن و بی دینان، پیامبر اسالم را 
بسیار آزردند و از هر جهت موجب آزار ایشان را فراهم آوردند؛ به طوری که خود پیامبر فرمودند: 

ما اُوِذی نَبّی ِمْثل ما اُوذیُت 

هیچ پیامبری به اندازۀ من اذیت نشد. 

۴- آزردگی های پیامبر)ص(
تصور نشود حجم گستردۀ غم ها و غصه های رسول اهلل)ص( و مشکالت جانکاه آن وجود عزیز 
و مقدس، از ناحیۀ مشرکان و کّفار و اهل کتاب بوده است. از ساحت مقدس پیامبر به دور است که 
ایشان بخواهند از سختی های رسالت و نبوت سخن بگویند و از راه ناهموار مبارزه با شرک و کفر که 
باید ایشان با هدایت و تعبد هموار کنند، گالیه کنند. همچنین رسول گرامی اسالم هرگز از جنگیدن با 
مشرکان در دعوت آن ها به خداپرستی، ننالیدند. از محاصرۀ طوالنی قریش در »ِشعِب ابی طالب« ملول 
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 نشدند؛ از هیچ یک از قدرت های مسلط آن روز یعنی ایران و روم نترسیدند و از احتمال خطرهایی که
از ناحیۀ هر دو وجود داشت، خم به ابرو نیاوردند. 

پیامبر عظیم الشأن اسالم بیشتر و بهتر از همه می دانستند که سختی ها و دشواری های کار ایشان مالزمۀ 
رسالت و نبوت و امامت ایشان است. اصوالً پیامبر)ص( انتظار نداشتند که مشرکان و کّفار که با ظهور اسالم 
تمامی منافع نامشروع آن ها در سایۀ توحید از بین می رفت، در مقابل پیامبر اسالم ساکت شوند. مقاومت 
آن ها طبیعی و عادی بود. جنگ های بدر، اُحد، َخندق، خیبر، حنین، تبوک و غیره همگی مقاومت طبیعی 
شرک در برابر توحید و مقاومت آلودگی در برابر پاکی و پارسایی بود. اتفاقاً در همۀ جنگ ها، مشرکان 

شکست خوردند و عقب نشستند. پس پیامبر از که می ترسیدند و از چه گالیه داشتند؟ 

۵- گالیۀ پیامبر)ص( از دشمنان دوست نما
گالیۀ پیامبر عالی قدر اسالم از مسلمان نماها و همان عناصر ظاهرالصالح و منافق است که در لباس 
اسالم، بیشترین ضربه را به اسالم زده اند. آن ها بودند که در آزار پیامبر اسالم، بسیاری از فرصت ها 
را از مسلمانان گرفتند. همان هایی که نگذاشتند دین اسالم با برنامه های عملی خود مسلمانان جهان و 
مردم عالم را از بدبختی های مختلف خارج کند و به سعادت و سربلندی و بالندگی بکشاند. دریغ و 
درد که مجبوریم این حقیقت تلخ را بازگو کنیم که آن چه بر اسالم و مسلمانان در طول تاریخ رفت، 
از لحظه ای آغاز شد که منافقان مسلمان نما، به اشکال مختلف از مطرح شدن امیرالمؤمنین)ع( به  عنوان 
 خلیفۀ پیامبر)ص( ممانعت کردند. مشکالت، از روزی آغاز شد که بغض ها و کینه های مشرکان

که اجداد و اقوام و بزرگان آن ها به دست امیرالمؤمنین کشته شده بودند، در جاهای مختلف شعله 
کشید و بسیاری از فرصت ها را سوزاند. 

این خشم ها و بغض ها در هنگام ارتحال پیامبر)ص( نیز شعله ور شد و نگذاشت رسول رحمت، 
آخرین توصیه ها را دربارۀ خالفت امیرالمؤمنین بنمایند. بنابراین، گناه همۀ انحراف های مسلمانان 
و غیرمسلمانان بر گردن اصحاب سقیفه است. اگر ما بنا به مالحظاتی در این باره کمتر گفته ایم و 

نوشته ایم، چیزی از واقعیت های موضوع کم نمی کند و کم نخواهد کرد. 
اتفاقًا هدف این کتاب بازخوانی و بازگویی تاریخ تلخ پس از ارتحال پیامبر اسالم)ص( است. 

ارتحال پیامبر حادثه ای بسیار تلخ و دردناک و جانکاه بود. پیامبری از دنیا رفته بودند که مجرای 
فیض و رحمت و برکت و هدایت الهی بودند. درگذشت ایشان جهان انسانی و بهتر بگوییم جهان 
خلقت را عزادار ساخت؛ اما فوت پیامبر غیرمنتظره نبود. همه می دانیم که انسان ها و همۀ موجودات 
فانی و فناپذیرند. از طرفی خدای متعال در جای جای قرآن کریم از محقق شدن فوت پیامبر سخن به 
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 میان آورده، آن جا که صریحًا فرموده است: 
اِنَّک مّیٌت َو اِنَُّهْم میِّتوَن1 

تو می میری و آنان همگی خواهند ُمرد. 

به رغم این مسألۀ بدیهی و روشن، چرا تا این اندازه سیل اشک از دیدگان زهرای مرضّیه)س( در 
عزای پدر آسمانی او جاری شد و آه و نالۀ ایشان هرگز قطع نشد؟ 

پاسخ روشن است. طبیعی بود که حضرت صّدیقۀ طاهره از ارتحال پیامبر سوگوار باشند؛ اما 
افسردگی ایشان از غصب خالفت بود. غصب خالفت دردناک تر و صعب تر از فوت پیامبر بود. 

 پیامبر باألخره روزی از دنیا می رفتند. ولی غصب خالفت درد و داغی را بر قلب و سینه و وجود 
 عزیز حضرت زهرا)س( گذاشت که هرگز آثار آن تا ظهور حضرت بقیه اهلل األعظم امام عصر ارواحنافداه

برطرف نخواهد شد. گریه های حضرت زهرا)س( به دلیل کودتا علیه هدایت و والیت بود. اشک های 
 شبانه روزی زهرا)س( بر داغ پایان آرزوها و آغاز اعوجاج ها، جاری شده بود. غم اصلی فاطمۀ زهرا)س(

از این بود که با غصب خالفِت مولی الموحدین امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب)ع( تقوا خانه نشین شد و 
پارسایی منزوی گشت و خدامحوری کم رنگ شد. برعکس، نفاق به صحنه آمد و خودمحوری رایج 

و  دنیاپرستی پرطرفدار شد. 
با غصب خالفت آن هایی که عالقه ای به اسالم و اعتقادی به )ص( نداشتند، به عنوان خلیفۀ پیامبر 
بر منبر پیامبر باال رفتند. مضحک است اگر کسانی با کودتا علیه ایمان مجّسم و حقیقت اسالم، شعار 

طرفداری از ایمان و ترویج اسالم سر دهند. این شعار از کودتای آن ها تلخ تر و بدتر است. 
ُه ِمَن الُْمتَّقین 2  ُل اللَّ إِنَّما َیَتَقبَّ

خداوند فقط اعمال پرهیزگاران را می پذیرد. 

۶- خالصۀ بحث
از آن جایی که اثبات اصالت همۀ ادعاهای پیامبر اسالم)ص( پایۀ اصلی تدوین این کتاب است، 

بحث وحی بودن گفته های پیامبر را به طور خالصه می آوریم. 
گروهی از مسلمانان معتقدند که مخاطب آیات سوم و چهارم سورۀ نجم، مشرکان هستند. 
بنابراین، این دو آیه تخصیص دارد و تعمیم ندارد؛ یعنی بعضی از گفته های پیامبر وحی است، ولی ما 

معتقدیم که آیات سوم و چهارم سورۀ نجم، تعمیم دارد. 

1-سورۀزمر،آیۀ30.
2-سورۀمائده،آیۀ27.
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شیعه معتقد است که گفتار پیامبر سه گونه اند: 
1- قول پیامبر عینًا قول خداست. مانند قرآن کریم که تمامًا کالم خداست. 

2- چون پیامبر نمایندۀ تام االختیار خداوند در زمین هستند؛ بنابراین، تمامی اظهارات ایشان را 
خداوند تأیید و حمایت می کند و عین قول خداست. 

3- چون پیامبر اصوالً مطهرند، خطا در وجود و ذات ایشان راه ندارد. پس هرچه ادعا کنند یا 
بگویند یا انجام دهند، مطابق خواست و نظر خداست. 

احادیث نبوی با این دیدگاه مفهوم دیگری پیدا می کنند. از آن جایی که اقوال ائمۀ اطهار را به 
لحاظ اعتقادی در همین راستا باید دید، بنابراین تفاوتی بین اقوال اهل  بیت نمی توان قایل شد. همۀ 

گفته های آن ها، قول خدا محسوب می شود.
خداوند، با شدیدترین بیان به دفاع از موضع گیری های پیامبر برخاسته است. آن جا که می فرماید: 

لَّ َعَلینا بَْعَض الَْاقاویِل لََاَخْذنا ِمْنُه بِالْیمیِن ُثمَّ لَقَطْعنا ِمْنُه الَْوتیَن1 َولَْو َتَقوَّ

برخالف آن چه بعضی پنداشته اند، آیۀ 44 سورۀ حاقه تهدید پیامبر عظیم الشأن اسالم نیست؛ بلکه 
به نظر ما تقویت شدید ایشان و تأکید بر وحی بودن همۀ ادعاهای ایشان است. نظر ما این است که این 

آیه در راستای آیات سوم و چهارم سورۀ مبارکۀ نجم و تأیید و تحکیم آن است. 
خداوند سبحان در چارچوب تأیید و تقویت پیامبر اسالم درجهت »حاکمیت حق بر زمین« به 

مشرکان و کافران و بت پرستان خطاب عتاب آمیز می کند و می فرماید:
اِنَُّه لََقْوُل َرُسوٍل کریٍم2 

قرآن قول رسول کریم است. 

سپس با جدیت و قاطعیت و همچون معّلمی کاردان در ادارۀ دانش آموزان و پدری مطمئن به 
صداقت فرزند خود می فرماید: اعمال و گفته های پیامبر وحی است. 

اگر مطلب خطایی به ما نسبت دهد، می دانیم که با او چگونه رفتار کنیم؛ یعنی به او می گوییم که 
چه بگوید و چه عملی انجام دهد و با که بجنگد و با چه کسانی صلح کند. اعمال پیامبر هرچه باشد، 
حمایت می کنیم؛ یعنی شما دلسوزتر از ما به خدا و اسالم و مردم نیستید. بی دلیل بهانه تراشی نکنید. 

َل« صحت برداشت و تفسیر ما را مشخص می کند.  توجه به واژۀ »لَْو َتَقوَّ
 دربارۀ میزان عالقۀ خداوند به حضرت زهرا)س( از زبان پیامبر عالی قدر اسالم)ص( در فصل جداگانه ای

در همین کتاب به طور مفصل بحث می کنیم. 

1-سورۀالحاقه،آیۀ44تا46.
2-سورۀالحاقه،آیۀ40.



فصل دوم

میالد نور



62

ش
عر

 تا 
ش

عر
از 



63

س(
هرا)

ت ز
ضر

ی ح
اس

سی
ی 

دگ
ل زن

حلی
ت

حضرت صدیقۀ طاهره فاطمۀ زهرا)س( در روز بیستم جمادی الثانی سال پنجم بعثت، در مدینه و در 
 دامان پیامبر رحمت و خدیجۀ کبری متولد شدند. فضای خانۀ پیامبر که با نور تابناک والیت و امامت

و رسالت روشنایی خاصی داشت، با تولد حضرت زهرا)س( نورانیت ویژه ای گرفت. این نورانیت 
بی نظیر و شگفت انگیز از شخصیت ممتاز و فوق العادۀ این مولود آسمانی خبر می داد. 

پیامبر از تولد زهرای مرضیه)س( بسیار خرسند و خوشحال شدند. تا آن روز هیچ کس پیامبر 
رحمت را تا آن اندازه مسرور و شادمان نیافته بود. با توجه به این که همۀ رفتار پیامبر گرامی اسالم 
حساب شده و دقیق بود، بنابراین این خرسنـدی از نشئـه ای الهی سرچشمه می گرفت و از خبری ویژه 

حکایت داشت:عطیۀ عظیم الهی، کوثر ُمْعطی. 
اِنّا اَْعَطیناک الَْکْوَثَر1

ای رسول گرامی، ما به تو زهرا)س( را عطا کردیم. 

 با توجه به معانی کوثر و مفاهیم بلند آن، می توان میزان مکانت حضرت زهرا)س(، آن هم از دیدگاه
خداوند سبحان را دریافت. البته درک میزان شخصیت حضرت فاطمۀ زهرا)س( از دید پروردگار متعال 
 و پیامبر اسالم و ائمۀ معصوم به عواملی چند از جمله تعهد، تقوا، عرفان و آشنایی به فرهنگ آل اهلل

1-سورۀکوثر،آیۀ1.
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بستگی دارد. در این باره در بحث های بعدی به آن خواهیم پرداخت. هرچند پیامبر عظیم الشأن اسالم، 
قبل از حضرت زهرا)س( سه دختر پاکدامن، باتعهد، مهربان و ارزشمند داشتند، اُم ّکلثوم، رقیه و زینب،1

 

و چرا و به چه دلیل پیامبر)ص(، تا آن اندازه به حضرت زهرا)س( اظهار عالقه می کردند و همگان را 
به دوستی با ایشان و احترام به ایشان توصیه می فرمودند، جاي تأمل دارد. 

دلیل این شدت عالقه را در چند نکته می توان خالصه کرد: 
- توصیۀ همراه با تأکید پیامبر به دوستی حضرت زهرا)س( و احترام به ایشان به امر خداوند و 

دستور خداوند بود. 
آیات و روایات فراوانی در این باره وجود دارد که بعداً به آن ها اشاره خواهیم کرد. 

- تعهد، تقوا، تهّجد و عالقۀ وافر به پروردگار و ارتباط دایم حضرت زهرا)س( با خداوند سبحان 
و عشق فراوان به پیامبر اسالم و امیرالمؤمنین؛ بنابراین، پارسایی و تقوا که شرط قرابت به خداست،

اِنَّ اَکَرَمکْم ِعْنَدا     هللِِ اَْتقیکْم2

دلیل عالقه مندی پیامبر به حضرت زهرا)س( است.
- البته بزرگ ترین پارسایی، دوستی با امیرالمؤمنین است. 

- رسالت پیامبر اسالم، با فرزندان حضرت زهرا)س( کامل و مستمر می شد. هدایت مردم از 
جانب خداوند، امری محدود به زمان و مکان خاص نیست و تا قیامت تداوم می یابد. قبل از اسالم، 
ارسال مستمر رسوالن، هدایت مردم را در پی داشت؛ اما استمرار هدایت مردم پس از اسالم، به دست 
فرزندان حضرت زهرا)س( تحقق می یافت. ازاین رو، خاتمیت پیامبر اسالم و جاودانگی اسالم، به 
حضرت زهرا)س( بستگی تام داشت؛ یعنی وجود بابرکت حضرت زهرا)س( موجب جهانی شدن 
اسالم و بی نیازی خداوند به ارسال پیامبران می شد و کفایت مردم برای هدایت، توسط فرزندان 
حضرت زهرا)س( صورت می گرفت. این می تواند دلیل شّدت عالقۀ پیامبر به حضرت زهرا)س( 

باشد.
بعضی از محققان اسالم اعتقاد دارند که ام کلثوم، رقیه و زینب، دختران حضرت خدیجه از شوهر 
قبلی ایشان بوده اند.3 بنابراین، حضرت زهرا)س(، یگانه فرزند حضرت محمد از حضرت خدیجه 
می باشند.4 با این نظر، حضرت زهرا)س( یک دانۀ دختر پیامبر بودند و دراین باره، در همین کتاب، 

مفّصل تر بحث می کنیم؛ یعنی تنها فرزند پیامبر عظیم الشأن اسالم، حضرت زهرا)س( بودند.

1-قمی،عباس،منتهی اآلمال،ص132.
2-سورۀحجرات،آیۀ13.

3-عسکری،سیدمرتضی،دراساتفی الحدیثوالتاریخ،ج1،ص215.
4-فصلسوم،ص26.
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1- دربارۀ خدیجه 
تردیدی نیست که خدیجه باوفاترین، متعهدترین، عزیزترین و مؤثرترین همسر پیامبر اسالم 
بود. این شخصیت عالی قدر و بسیار گرامی، سهم فراوانی در حفاظت از پیامبر)ص( و در ترویج 
و تبلیغ و پایداری اسالم داشت. ازاین رو، خدیجه برگردن همۀ مسلمانان، حق عظیمی دارد. جامعۀ 
بشری نیز، به نحوی، مدیون ایثارگری و فداکاری این زن بزرگ و بزرگ زاده است. دریغ و درد که 
دشمنان پیامبر و مخالفان اسالم، با هر شخصی که در تاریخ خون بار اسالم، نقشی تأثیرگذار داشته 
 است، به مخالفت برخاستند و همان ها نگذاشتند که مقام و منزلت حضرت خدیجه، آن گونه که بود، 

بر مردم روشن شود. 
بدون تردید، خدیجه بانویی پارسا، خدامحور، کم حرف، پرتالش، وفادار، پرعاطفه، صمیمی، 
بامعرفت، فهمیده و بسیار خوش نام بود. او، چه قبل از بعثت پیامبر و چه بعد از بعثت، صمیمانه و 
صادقانه، در کنار پیامبر بود و لحظه ای از ایشان غفلت نمی کرد. پسندیده نیست که بگوییم، خدیجه 
خواستگاران متمّول و مشهور، فراوان داشت ولی حاضر شد که با حضرت محمد)ص( که از ثروت

 

بهره ای نداشتند، ازدواج کند. این تعبیر، هم توهین به پیامبر است و هم اهانت به حضرت خدیجه. 
خدیجه بانویی باَشرف، عزیز، باکمال، ثروتمند و خوش نام بود. بدیهی است که چنین زنی، 
خواستگاران فراوان دارد و بسیاری از رجال و شخصیت ها مایل بودند تا وی را به همسری انتخاب 
کنند. این هم بدیهی بود که چنین زنی حق داشت بین مجموع خواستگارها، شخصی را که فرهیخته تر، 
پارساتر، خوش نام تر، متعهدتر و باشرف تر باشد، انتخاب کند. اکثرقریب به اتفاق خواستگارهای 
حضرت خدیجه، افرادی بودند که ثروت خدیجه موجب تمایل آن ها شده بود، نه اخالق و پارسایی 
وی. بنابراین، حضرت خدیجه، صریحًا با همۀ خواستگارها یا نمایندگان آن ها به مخالفت برخاست و 
به آن ها پاسخ منفی داد. بین خواستگاران فراوان و متعدد، فقط، یک نفر بود که حضرت خدیجه خود، 
از قبل عالقه مند بود که شخصًا طوق بندگی ایشان را بر گردن آویزد و در پناه ایشان، قرار و آرام 
گیرد و خوشبخت شود. آن شخص، کسی جز حضرت محمد)ص( نبود؛ همان مرد نجیب، نجیب زاده، 

اصیل، پاک دامن، مردم دار و متعهد که همه او را »محمد امین« می شناختند.

 ۲- خدیجۀ باکره 
نیاز نیست که انسان، عرفان بسیاری داشته باشد یا از کیاسِت فراوانی برخوردار گشته باشد یا 
اهل پیش بینی باشد تا بتواند، با افتخار، همسر حضرت محمد)ص( گردد و در پناه نوادۀ حضرت هاشم 

و حضرت عبدالمطلب، بزرِگ مکه و افتخار مّکیان، آرام و قرار گیرد. 
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حضرت محمد)ص(، قبل از بعثت هم، پاک ترین، متعهدترین، پاکدامن ترین، ارزشی ترین و 
 مردم دارترین شخصیت مکه بودند. پیداست که حضرت خدیجه که خود، این صفات را داشتند، تمایل

 فروانی برای همسری حضرت محمد)ص(، داشته باشند؛ اَلّطّیباُت لِلّطّیبیَن.1 همچنین، پیداست که برای 
حضرت خدیجه، تعهد و پارسایی مطرح است، نه عوامل فرعی دیگر مانند ثروت. از سویی، ثروت 
اهل مکه، مگر از کجا به دست آمده بود؟ یا از رهگذر تجارت یا از راه خالف و حرام. خدیجه که خود، 

بازرگانی کاردان و باتجربه بود، چندان به ثروت نمی اندیشید. 
از سوی دیگر، شهرت بزرگان مکه، از چه بود؟ اکثرقریب به اتفاق مشاهیر مکه، بت پرستان، 
بت تراشان و بت سازانی بودند که برای تحمیق مردم، بت پرستی را ساز کرده بودند. نَفس مردِم مخالف 
را گرفته بودند و فریاد مخالفان این سیاست ضّدارزشی را در حلقوم ها خفه کرده بودند. همان عناصر 
خون خوار، الابالی، دزد، جنگ افروز، خشن، دخترُکش که زناِن بعضی از آن ها، به نشانۀ خودفروشی، 

بر بام منزل خود، پرچم روسپی گری را به اهتزاز درآورده بودند...
این هم عوامل شهرت مشاهیر مکه... دیگر، از مردان مکه، چه مانده بود که شایستۀ توجه باشد؟ 

هیچ و هیچ.
به راستی که هر زن متعهد دیگری، غیر از خدیجه هم، اگر خواستگاران مشرک و بی قیمت و 
زن بارۀ مکه به خواستگاری  او می رفتند، باید به همۀ آن ها، پاسخ منفی می داد و آن ها را از کوی و 
سرای خود می راند. به خصوص شخصی مانند خدیجه که همۀ صفات انسانی و ارزشی را در حد کمال 
داشت، هرگز پیوند با مشاهیر مکه، برای او ارزش نبود. او همواره مایل بود، با شخصی الهی که مثل 
خود او می اندیشید، ازدواج کند. به این ترتیب، حضرت خدیجه با نهایِت مسّرت و خرسندی، پیشنهاد 
 ازدواج با حضرت محمد را پذیرفت. خدیجه)س( افتخاری برای خود می دانست که با شخصی ارزشی،

هم نفس و همراه شود و همسر او گردد. پس برخالف آن چه مشهور است، این ازدواج مّنتی بر پیامبر 
نبود؛ بلکه مطلوِب خدیجه و مطلوِب حضرت محمد)ص( بود. 

با این مقدمه و با شناختی که از حضرت خدیجه داریم، می توانیم تفکرات و آمال و آرزوهای 
وی را دقیقًا درک کنیم. بنابراین، قول ا بن شهرآشوب، دانشمند بزرگ شیعه را می توانیم بپذیریم که 

می گوید: 
»احمد بالذری« و »ابوالقاسم کوفی« در کتاب های خود و سیِد رضی )گردآورندۀ نهج البالغه( 

 

 در الشافی و ابوجعفر در التلخیص، نوشته اند که حضرت رسول با خدیجه ازدواج کرد، درحالی که
خدیجه باکره بود و قبالً ازدواج نکرده بود. مؤید این مطلب، موضوعی است که در دو کتاب 

1-سورۀنور،آیۀ26.
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 األنوار و البدع آمده است. بدین معنا که رقیه و زینب، دختران خدیجه نبودند، بلکه دختران هاله، 
خواهر خدیجه، بوده اند.1

بدین ترتیب، حضرت خدیجه، آن بانوی برزگوار، پرهیزکار، پاکدامن، نجیب و گران قدر، به عقد 
»محّمد اَمین« در آمد؛ عقدی که در آسمان ها، خطبۀ آن خوانده شده بود و مالئک شاهد آن بودند. 

۳- قبل از تولد 
دربارۀ حضرت زهرا)س(، مطالب شگفت انگیز فراوانی در منابع معتبر حدیثی و تاریخی، آمده 

است؛ به راستی که این شگفتی ها را پایانی نیست.
حضرت فاطمه)س(، در درون شکم مادر، با خدیجه سخن می گفت و آن هنگام که به دنیا آمد، 

به روی زمین، به حال سجده در آمد و انگشت خود را باال گرفت؛
ها َو لَّما ُولَِدْت َوَقَعْت حیَن َوَقَعْت َعلی االَْرِض ساِجَدة راِفَعة اِْصَبَعها2 کانَْت فاِطَمة ُتَحّدُث فی بَْطِن اُمِّ

ظاهراً صحبت کردن دربارۀ چنین امری، کاماًل جدید بود و در تاریخ، کسی نظیر آن را به  خاطر 
نداشت. بعضی دربارۀ حضرت مسیح، معتقدند که در رحم مادر با حضرت مریم صحبت می کرده و 
مادر خود را تسّلی می داده است؛ ولی ظاهراً این قول مشهور نیست، زیرا بیشترین اعجاب مردم از 
تکلم حضرت عیسی در گهواره بوده است. چنان که در ماجراهای آغاز تولد حضرت مسیح و حیرت و 
سردرگمی مردم و ایرادهایی که به مریم می گرفتند، حضرت مریم همه را به طفل خود، حواله می داد و 

پاسخ شبهه ها و سؤال های متعدد آن ها را به نوزاد خود محول می کرد. مردم با تعجب بیشتر می گفتند: 
ُم َمْن کاَن فی الَمْهِد َصبّیا3ً  کیَف ُنکلِّ

چگونه با نوزادی که در گهواره است، سخن بگوییم؟ 

در این وقت، طفل نوزاد، با قدرت و اعجاز الهی، به سخن در آمد و به همۀ تصّورات غلط و تفکّرات

 

باطل آن ها پایان داد و برعکس، بر اعجاب آن بیفزود. 
قاَل اِنّی َعْبُدا     هللِ  اتانِی الْکتاَب َوَجَعَلنی نَبّیا4ً 

گفت من بندۀ خداوندم. به من کتاب داده و مرا پیامبر قرار داده است. 

سخن گفتِن حضرت مسیح، عجیب تر از »بکرزایی« حضرت مریم نبود؛ اما از آن جایی که بسیاری 
از مردم تحت تأثیر القائات انسان های شیطان صفت قرار می گیرند، خداوند با تکلم حضرت مسیح، 

1-ابنشهرآشوب،المناقب،ج1،ص159،نقلازرحمانیهمدانی،فاطمهالزهرا)س(بهجهقلبالمصطفی،ص186.
2-قزوینی،سیدمحمدکاظم،فاطمهالزهرا)س(ازوالدتتاشهادت،ص263.

3-سورۀمریم،آیۀ29.
4-سورۀمریم،آیۀ30.
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آن هم در روزهای آغازین تولد، به بسیاری از القائات خاتمه داد و تولد شگفت انگیز حضرت عیسی 
را از قدرت بالغۀ خود دانست و بر پاکی حضرت مریم صّحه گذاشت.

بنابراین سخن گفتن حضرت زهرا)س( قبل از تولد، کاماًل نو بود و تازگی داشت. هرچند دربارۀ سایر 
 ائمۀ اطهار هم، چنین وضعی را نوشته اند. سخن گفتن امام حسین)ع( در رحم مادر، ظاهراً از مسلمات

است؛ اما سخن گفتن حضرت زهرا)س( بی سابقه بود. 
حضرت خدیجه  می گوید:

لَّما َحَمْلُت بِفاِطَمة کانَْت َحْماًل َخفیفًا ُتکّلُمنی ِمْن باِطنی

زمانی که به فاطمه)س( حامله شدم، وی در شکمم با من صحبت می کرد. 

حدیث سوم که بیانگر سخن گفتن زهرا)س( است، نکتۀ دیگری را هم در بردارد. آن نکته که مؤید 
 دلیل پنجمی است  که دربارۀ علت عالقۀ شدید پیامبر اسالم به حضرت زهرا)س( آورده ایم؛ بنابراین

و بنا به اهمیت فراوانی  که این  حدیث دارد، آن را عینًا می آوریم: 
َم  لَّما َحَمَلْت َخدیَجة بِفاِطَمة کانَْت تکّلمها ما فی بطنها َو کانَْت تکتمها َعِن النَّبی َصلَّی ا      هللُ َعَلیِه َو آلِِه َو َسلَّ

ْن کانَْت ُتخاِطُبُه َفقالَْت:  َفَدَخَل علیها یْومًا َوَجَدها َتَتکّلُم َو لَیَس َمَعها َغیُرها َفَسَألَها َعمَّ

ُم َمعی ما فی بَْطنی َفِانَُّه یَتکلَّ

َم اَبِْشری   َفقاَل النَّبی َصلَّی ا     هللُ َعَلیِه َوآلِِه َو َسلَّ

یا َخدیجة هِذِه بِْنٌت َجَعلها ا     هلل اّم اََحَد َعَشَر ِمْن ُخَلفائی یْخِرُجوَن بَْعدی َو بَْعَد اَبیِهْم1 

آن زمان که خدیجه به فاطمه)س( حامله گردید، فاطمه)س( در درون شکم مادر، با وی سخن می گفت

 و خدیجه این مطلب را از رسول خدا، پنهان می کرد. 

پس، روزی رسول خدا بر خدیجه وارد شدند و مالحظه کردند که مشغول سخن گفتن است،

 بدون این که کسی پیش او باشد. پس، از خدیجه سؤال فرمودند که با چه کسی سخن می گوید؟ 

خدیجۀ کبری عرض کرد: با کسی که در شکم دارم، سخن می گویم. 

پس، رسول خدا فرمودند: بشارت باد تو را ای خدیجه،

 خدای متعال دختری را که در شکم داری، مادر یازده خلیفه قرار داده است

 که جانشینان من هستند و پس از من و پدرشان خواهند آمد. 

چنین موقعیتی را هیچ انسانی، جز حضرت زهرا)س( نداشته است. حتی دربارۀ پیامبر عالی قدر 
اسالم)ص(، چنین مطلبی درج نشده و هیچ کس هم چنین ادعایی نداشته است. این زهرا)س( است 

که ازهرحیث تافتۀ جدابافته است. 
1-شافعی،عبدالرحمن،نزههالمجالس،ج1،ص227،نقلازفاطمۀزهرا)س(ازوالدتتاشهادت،ص268.
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۴- قبل از حمل 
فوق العادگی حضرت زهرا)س( را از ابعاد مختلف می توان فهمید. آن چه محققان در بررسی زندگی 
حضرت زهرا)س( به آن پرداخته اند، بیشتر دربارۀ دفاع از والیت در زندگی حضرت فاطمه)س( و پس 
از ارتحال پیامبر اسالم است. حال آن که، برای پی بردن به بخشی از زندگی پرَرمزوراز و شگفت آور

 

این بانوی آسمانی، باید به تمامی زوایای زندگی و همۀ مراحل حیات پربار ایشان، توجه کرد تا دفاع 
فوق العادۀ ایشان از والیت امیرالمؤمنین)ع(، مفهوم بیشتری پیدا کند. 

به شگفتی های دوران جنینی بانوی اول اسالم، اشاره کردیم، حال، به مرحله ای دیگر نیز اشاره می کنیم.
عاّلمه  مجلسی، حدیث صحیحی را که به حد تواتر رسیده است، نقل می کند. آن حدیث، چنین است: 

د  َم َفناداُه یا ُمحمَّ َهَبَط َجبرئیُل َعلی َرُسوِل ا     هللِ َصلَّی ا     هللُ َعَلیِه َو الِِه َو َسلَّ

الم َو ُهَو یأُمُرک اَْن َتْعَتِزَل َخدیجَة اَْربَعیَن َصباحًا لَعلّی األعلی َیْقَراُ َعَلیک السَّ

َم َو کاَن لَها ُمِحّبًا َو بِها واِمقًا  َفَشقَّ ذلِک َعلی النَّبی َصلَّی ا     هللُ َعَلیِه َو الِِه َو َسلَّ

َفَاقاَم النَّبی اَْربَعیَن یْومًا یُصوُم الّنهاَر َو یُقوُم اللَّیَل َحّتی اِذا کاَن فی اِخِر اَّیاِمِه ِتْلک...1 

جبرئیل امین نزد رسول خدا آمد و به وی عرض کرد که  ای محمد، خداوند علّی اعال، 

بر شما سالم می رساند و دستور می دهد که باید چهل شبانه روز، از همسرت، خدیجه، فاصله بگیری.

 این موضوع، بر رسول حق گران آمد؛ زیرا با وجود عالقۀ فراوانی که به خدیجه داشت،

 چهل روز دوری از وی، مدت زیادی بود. پس، رسول خدا، چهل شبانه روز را به همین ترتیب، دوری گزیدند. 

درحالی که روزها را روزه می گرفتند و شب ها را به عبادت و شب زنده داری می گذراندند. 

ضمناً، به خدیجه پیام فرستادند. این پیام را عمار یاسر، به آن بانو رسانید که: ای خدیجه، گمان مبر که 

کناره گیری من از تو، بر سبیل بی اعتنایی است یا این که تو را رها کرده ام. به علت امتثال فرمان پروردگارم

 که مرا به دوری موقت از تو فرمان داده است، رعایت کرده ام. 

تو ای خدیجه، این موضوع را جز بر خیر و نیکویی، حمل منما؛ زیرا خدای متعال، به وجود تو،

 بر فرشتگان ُمقرب خود، در هر روز، به کّرات، مباهات می کند؛ پس هنگامی که شب فرا می رسد،

 در را ببند و داخل بستر رفته، استراحت کن و من نیز در منزل فاطمه بنت اسد به سر می برم. 

خدیجه، هر روز چندین بار، از دوری محبوبش، رسول خدا، متأثر می گردید. 

وقتی چهل شبانه روز به پایان رسید، جبرئیل فرود آمد و گفت: 

ای محمد! پروردگار علی اعلی، بر شما سالم می رساند و به شما امر می فرماید که

 خود را برای تحیّت و تحفۀ او، آماده سازی. 

1-مجلسی،محمدباقر،بحاراألنوار،ج6،ص217.
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رسول مکرم اسالم فرمودند: ای جبرئیل، تحفۀ حضرت رب العالمین چیست و تحیت او کدام است؟ 

جبرئیل پاسخ داد: نمی دانم. 

رسول اکرم، در این گفت وگو بودند که میکائیل به حضور پیامبر، شرفیاب شد، درحالی که همراهش طبقی بود 

که بر روی آن، دستمالی از دیبا وجود داشت. پس، آن طبق را در برابر نبی مکرم نهاد

 و جبرئیل پیش آمد و عرض کرد: 

ای محمد، پروردگارت امر می کند که امشب، از غذای موجود در این طبق افطار کنی.

علی)ع( فرماید: رسول اکرم به هنگام افطار، به من فرمان می دادند که در را باز بگذارم تا هرکه از راه می رسد 

و نیازمند غذاست، بتواند داخل خانه شود و غذا بخورد؛ ولی در آن شب فرمودند: 

یا علی! بر دِر منزل بنشین و مانع ورود افراد شو؛ زیرا که این طعام، جز بر من، بر همه کس حرام است. 

علی)ع( می فرماید: پس، در کناِر در نشستم و پیامبر، با غذا تنها ماندند و طبَق غذا را سرپوش برداری فرمودند و 

در طبق، خوشه ای خرمای تازه وخوشه ای انگور بود. آنگاه، رسول خدا از آن غذا میل فرمودند و آب گوارا هم 

نوشیدند و دست خویش را برای شستن، پیش آوردند. پس، جبرئیل بر دست ایشان آب می ریخت و میکائیل 

می شست و اسرافیل خشک می کرد و بقیۀ غذا، به همراه ظرف، به آسمان برده شد.

 رسول خدا برخاستند تا نماز )نافله( گزارند. جبرئیل گفت: در این لحظه، نماز بر شما حرام است، 

به منزل خدیجه بروید و با وی بیامیزید؛ زیرا خدای تعالی، به ذات خود سوگند خورده است که از صلب شما، 

امشب، فرزندی پاک و پاکیزه ایجاد فرماید. 

رسول اکرم، به سرعت، به طرف خانه خدیجه آمدند. خدیجه گوید: من، کم کم، با تنهایی انس گرفته بودم و 

وقتی شب می رسید، سر خود را می پوشاندم، پرده را می انداختم، دِر خانه را می بستم و نماز به جای می آوردم و 

پس از آن، چراغ را خاموش می کردم و در بستر می آرمیدم. در آن شب، بین خواب و بیداری بودم که صدای 

دقّ الباب شنیدم. صدا کردم: کیست که در را می کوبد؟ دری که جز محمد، کسی حق دقّ الباب را ندارد. 

رسول خدا، با سخن دل نشین و لحن زیبای خود، فرمودند: خدیجه! باز کن. من محمدم. 

خدیجه می گوید: برخاستم، درحالی که بسیار خوشحال و شادمان بودم. در را گشودم و پیامبر وارد شدند. 

ایشان عادت داشتند هروقت وارد منزل می شوند، ظرفی می خواستند و وضو می گرفتند، نماز می خواندند

 و بعد از نمازخواندن، به بستر خود، برای استراحت می رفتند؛ ولی در آن شب، نه آب خواستند و نه برای نماز 

آماده شدند؛ بلکه، بالفاصله به بستر آمدند... پس، سوگند به آن کس که آسمان را برافراشت و آب را جاری 

فرمود که در آن شب، رسول خدا، از من دور نشدند، مگر این که سنگینی حمل فاطمه)س( را در خویش 

احساس کردم. ]تا آخر حدیث[.1 

1-فاطمۀزهرا)س(ازوالدتتاشهادتازسّیدمحمدکاظمقزوینی،53–51،نقلازبحاراألنوار.
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اهتمام خداوند سبحان و توجه ویژۀ پروردگار را به حضرت فاطمۀ زهرا)س( از حدیث فوق 
به خوبی می توان فهمید. شوق و شور باری تعالی به صدیقۀ طاهره وصف ناشدنی است. این اندازه توجه، 
 این حد اهتمام، این قدر برنامه ریزی و درکل، دقت خدای متعال در پرورش حضرت زهرا)س(، آن هم

قبل از تولد و قبل از انعقاد نطفه، فقط و فقط دربارۀ صدیقۀ طاهره وجود داشته است. پس، به خوبی 
می توان نتیجه گرفت که این وجود مّقدس، موجودی غیرمعمولی، وجودی ملکوتی، عنصری الهی، 
انسانی آسمانی و خالصه، زنی برتر از تمامی زنان عالم و باالتر از همۀ انبیا و اولیا، به جز پیامبر خاتم، 

هستند. 
عالوه بر آن، از حدیث ارزنده و بسیار مهم فوق نتایج دیگری هم می توان گرفت که برای اجتناب از 
 اطالۀ کالم، از آن ها می گذریم؛ البته ضمن تجزیه وتحلیل زندگی حضرت زهرا)س(، به بخشی از آن ها

اشاره خواهم کرد. 
اهمیت حدیث فوق که به نظر برخی از اهل فن به حد تواتر رسیده است، به قدری است که عالوه 

بر علمای شیعه، گروهی از مشاهیر عامه هم آن را نقل کرده اند؛ ازجمله: 
- خوارزمی، در مقتل الحسین، صفحۀ 63 و 68.

- ذهبی، در میزان االعتدال، جلد2، صفحۀ26. 
- تلخیص المستدرک، جلد3، صفحۀ156. 

- ابن حجر عسقالنی، در لسان المیزان، جلد4، صفحۀ36. 
و بسیاری از دیگر دانشمندان عامه بر حدیث فوق صّحه گذاشته اند و توجه ویژۀ خداوند سبحان 
را بر رسول گرامی اسالم و حضرت خدیجه، قبل از تولد حضرت صدیقۀ طاهره و حتی قبل از حمل، 

تأیید کرده اند و وجود حضرت زهرا)س( را ازاین جهت، استثنایی و خارق العاده دانسته اند. 

۵- تاریخ تولد
 دربارۀ تاریخ تولد حضرت صدیقۀ طاهره، اختالف نظر مختصری، بین محققان وجود دارد. همان گونه
که در فصل دوم گذشت، حضرت زهرا)س(، در بیستم جمادی الثانی سال پنجم بعثت، در مکه، متولد شدند. 

مرحوم  شیخ کلینی، در کتاب شریف کافی می نویسد: 
پنج سال پس از بعثت رسول خدا، فاطمۀ زهرا)س( به دنیا آمد. این حادثه، سه سال بعد از معراج 

رسول خدا واقع شد. هنگامی که پیامبراکرم از دنیا رفتند، فاطمۀ زهرا)س( هجده ساله بودند.1 
با توجه به این که دوران رسالت رسول گرامی اسالم، 23سال بوده است، قول کافی معتبر و دقیق است. 

1-کلینی،محمدبنیعقوب،الکافی،ج3،ص319.
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مرحوم   ابن شهرآشوب، در کتاب مناقب، آورده است: 
فاطمۀ زهرا)س(، پنج سال بعد از بعثت، متولد گردید که مصادف بود با سه سال پس از 
وقوع معراج. در بیستم جمادی الثانی تولد اتفاق افتاد. این بزرگوار، همراه پدر گرامی خود، 

هشت سال در مکه زندگی کردند، سپس مهاجرت نمودند.1
مرحوم  َعاّلمه مجلسی، در بحاراألنوار آورده است:

 فاطمۀ زهرا)س(، دختر رسول گرامی اسالم، پنج سال بعد از بعثت متولد شد...2
 البته، اقوال دیگری نیز دربارۀ تاریخ تولد حضرت زهرا)س(، نقل شده است، از جمله این که گروهی
نوشته اند که تولد ایشان، در سال دوم هجری روی داده است. این قول، چون با اقوال مشهور مغایرت 

آشکار دارد، نمی تواند مستند و دقیق باشد. 
برخی از علمای عامه، ذکر کرده اند که میالد حضرت فاطمه زهرا)س( قبل از بعثت بوده است.

این نظرها، با احادیث فراوان و بعضًا متواتر، دربارۀ آمدن طعام آسمانی برای حضرت پیامبر قبل 
از تولد حضرت زهرا)س(، رفتن پیامبر به معراج و خوردن میوه های بهشتی و... که همگی از مسّلمات 

است، مغایرت آشکار دارد و از اعتبار ساقط و فاقد ارزش است. 
قایالن به چنان مدارکی سه دسته اند: 

1- آن هایی که چندان اهل دقت و تعّمق نیستند و به خود زحمت بررسی و کنکاش در اسناد و مدارک

 

تاریخی را نمی دهند؛ لذا به اسناد سهل الوصول توجه می کنند و بدون دقت و وسواس که شرط صحت 
اقوال و ادعاهاست، هرچه را دیدند، نقل می کنند و از آن دفاع می کنند. 

 2- افرادی که نمی خواهند برای ائمۀ اطهار، مقام الهی و فوق العاده قایل شوند. همان هایی که حتی
پیامبر عظیم الشأن اسالم را هم انسانی معمولی تّصور می کردند؛  لذا به خود اجازه می دادند که به ایشان 

ایراد بگیرند و موجب آزردگی ایشان را فراهم آورند. 
3- گروهی که در خباثت، ضرب المثل بودند. آن ها منتهای خباثت خود را در عداوت به پیامبر و 

اهل بیت پیامبر که عصمت آن ها را خداوند سبحان، صریحًا بیان فرموده، بروز دادند. 
خداوند دربارۀ عصمت اهل بیت می فرماید: 

َرُکْم َتْطهیرا3  ْجَس أَْهَل الَْبْیِت َو ُیَطهِّ ُه لُِیْذِهَب َعْنُکُم الرِّ إِنَّما ُیریُد اللَّ

این ارادۀ خلل ناپذیر خداوندگار است که هرگونه پلیدی، بدی و زشتی را برای همیشه، 

از شما اهل بیت پیامبر، دور کرده است و کامالً شما را پاک ساخته است.
1-قزوینی،سیدمحمدکاظم،فاطمۀزهرا)س(،ص58.

2-مجلسی،محمدباقر،بحاراألنوار،ج65،ص147.
3-سورۀاحزاب،آیۀ33.
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اظهار این ارادۀ الهی؛
- اوالً با کلمۀ »اِنَّما« بیان شده است. اِنَّما، کلمۀ حصر است؛ یعنی این موهبت و موقعیت، شامل 

خاندان پیامبر است و بس؛
- ثانیًا، فرموده است »لُِیْذِهَب َعْنکْم«، به جای »ِمنکم« که نشان دهندۀ دورشدن رجس از باطن، قلب،

 

روح، اراده، فکر، نیت و درکل، از وجود اهل بیت است. وقتی باطن و روح پاک شد، عمل و رفتار 
که بیانگر و ظهور باطِن پاک است، پاک، منزه، بی نقص و بی عیب است؛

- ثالثاً، »یریُد ا     هلل« آمده است. یرید فعل مضارع است و فعل مضارع برای دوام و استمرار می آید.
بنابراین مفهوم و معنای آیه چنین است که خداوند اراده کرده است و در این اراده، ثابت و استوار 
است که رجس و پلیدی برای همیشه از شما خاندان پیامبر دور باشد و شما را مطلقًا پاک و طاهر، 

از هر حیث، قرار داده است؛
- رابعاً، اراده از صفات ذاتیه است. صفات ذاتیه صفاتی هستند که در نقطۀ اثبات جاری اند و هرگز و 

در هیچ وضعی، نفی ندارند، برخالف صفات فعلیه که نفی و اثبات دارند؛ مانند مشّیت و قضا. 
خداوند مي فرماید:

ْجَس أَْهَل الَْبْیت   ُه لُِیْذِهَب َعْنُکُم الرِّ ُ إِنَّما ُیریُد اللَّ

به رغم این قاعدۀ قرآنی، در اسالم، گروهی منافق ایجاد شدند که از همان آغاز، قصد به انحراف 
 کشاندن اسالم را داشتند و چون نتوانستند، درصدد برآمدند تا قرآن را تحریف کنند و چون از عهدۀ 
این عمل شیطانی هم برنیامدند، در جعل حدیث، تالِش بسیار کردند. خلفای جور، در آغاز، با منع 

نقل حدیث، در مردم تشنگی بسیاری برای شنیدن حدیث، ایجاد کردند. 
به جعل حدیث  با حمایت همه جانبۀ غاصباِن خالفت،  بازرگانان حدیث،  بعد،  در دوره های 
پرداختند تا شاید بتوانند مسلمانان را از این راه، به اعوجاج وادارند؛ البته باید گفت که فاجعۀ جعل 

حدیث، مشکالت بسیاری در عالم اسالم ایجاد کرده که هنوز هم آثار آن باقی و برقرار است.
 باید اشاره کنم که به رغم بروز این پدیدۀ ناهنجار، تشخیص حدیث صحیح از احادیث جعلی 
که بسیار فراوان هم هستند، برای اهل فن دشوار نیست؛ به خصوص با وجود قرآن کریم که اصل 
خلل ناپذیر بنیاد اعتقادی شیعه و همۀ مسلمانان است، احادیث مغایر با قرآن در طهارت اهل بیت، 

دورانداختی است.

۶- وقت زایمان 
 روایات صحیح و احادیث معتبر فراوانی دربارۀ فوق العادگی حضرت زهرا)س( وجود دارد. بسیاری
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از علمای حدیث نقل کرده اند که خدیجه گفته است: 
زمانی که لحظۀ تولد فرزندم نزدیک شد، به سراغ قابله های قریش فرستادم و از آن ها کمک 
خواستم؛ اما چون همسر محمد بودم، از آمدن امتناع ورزیدند )همین نکته هم دلیل محکمی است که 
تولد حضرت زهرا)س(، بعد از بعثت بوده است. زیرا زنان قریش قبل از بعثت پیامبراسالم با خدیجه 
خصومتی نداشتند، ولی پس از بعثت، همسر حضرت محمد)ص(بودن، علت مخالفت زنان قریش 

شد. این موضوع، فقط در وقت تولد حضرت زهرااتفاق افتاد(. 
حضرت خدیجه در ادامه می گوید: 

در همین هنگام، چهار زن، بر من وارد شدند که جمال و زیبایی و نورانیت آنان، وصف شدنی نیست.
یکی از آنان گفت: من مادر تو حّوا هستم. دیگری گفت: من آسیه ام. سومی خود را کلثوم، خواهر حضرت 

موسی، معرفی کرد و چهارمی گفت: من مریم هستم. ما آمده ایم تا به تو، در زایمان کمک کنیم.1 
 خداوند، تمامی مراحل وجودی حضرت زهرا)س( را تکفل نمود و خود، با تمامی قدرت، در مراقبت
از جسم و جان صدیقۀ طاهره کوشید تا تردیدی برای هیچ کس نمانَد که حضرت زهرا)س(، تافتۀ 

جدابافته است. 
به دور از تعصب و گزافه گویی، این همه اندیشه، تدارک، برنامه ریزی، اجرای دقیق برنامه ها و 
به کارگرفتن همۀ عناصر مؤثر در هستی، برای تولد حضرت زهرا)س(، نشان از اهتمام فوق العادۀ 

خداوند سبحان به حضرت زهرا)س( و مکانت سیدۀ نساء عالم در بارگاه پروردگار است. 
اگر اسنادی که مندرجات این بخش از کتاب، از آن ها گرفته شده، صرفاً از کتب شیعه بود، ممکن 
بود گروهی به خود اجازه دهند که در اصالت آن ها تشکیک کنند، هرچند، تشّیع با برخورداری از منابع 
پایان ناپذیر والیت و امامت نیازی به مستندکردن باورهای عمیق و اصیل و آسمانی خود دربارۀ ائمۀ 
اطهار)ع( ندارد. این مطالب را برای آن دسته از افرادی می نگاریم که بدون اطالع از کتب مهم و معتبِر 
خود و بدون آگاهی از تفکرات و معتقدات دانشمندان بزرگ خود از اعتقادات شیعه دربارۀ فضایل و 
مناقب اهل بیت ایراد می گیرند و نادانسته حرفی می زنند که هم عالمت جهل آن هاست و هم خسران  دنیا 
 و آخرت خود را رقم می زنند. ما همگان را به مطالعۀ دقیق تر اسناد اسالمی دربارۀ شخصیت آسمانی آل اهلل

توصیه می کنیم.
کسی به تأیید نیاز دارد که ضعف و بی کفایتی سراسر وجود او را احاطه کرده و ناتوانی، امان او را 
بریده است. مستندکردن مطالب و ادعا در جایی است که گفتار، سست و استدالل، ضعیف و مسائل، 
خالِف واقع باشد؛ اما جایی که خداوند سبحان حامی است و ارادۀ حق تعالی در همان جهت است، 

1-مجلسی،محمدباقر،بحاراألنوار،ج16،ص80.
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دیگر از هیچ چیز و هیچ کس نباید بیم داشت. برعکس، اگر تمامی قدرت های مادی یک جا متمرکز 
و متراکم شوند که اقدامی در جهت خالف ارادۀ خداوند انجام دهند، موفق نخواهند شد و هرگز چنین 

اقدامی، تحقق نخواهد پذیرفت. 
چون كه او برگشت، صد سلطان به هیچ چون خـدا یار است، از سلطان مپیچ

تأیید این تحلیل، نظر خداوند سبحان است، آن جا که می فرماید: 
َو یُقوُل الَّذیَن کَفُروا لَْسَت ُمْرَساًل ُقْل َکفی بِالّله َشهیداً بَینی َو بَینکم َو َمْن ِعْنَدُه ِعْلُم الْکتاب1 

ای پیامبر، کافران می گویند که تو پیامبر نیستی. به آن ها بگو خداوند و آن کس که علم کتاب دارد 

)امیرالمؤمنین، علی بن ابی طالب(، بر اثبات نبّوت من کافی است. 

یعنی  ای پیامبر، تو نیاز به تأیید دیگران نداری. تو پیامبری و امیرالمؤمنین هم پیرو تو می باشد. پس، 
دیگر چه کم داری؟ چون حمایت خداوند و طرفداري همچون علی بن ابی طالب را داری، همه چیز داری. 
همۀ قدرت ها متعلق به توست؛ چون خداوند پشتیبان و حامی و ولی توست و مولی الموحدین، طرفدار تو. 
دربارۀ »َو َمْن ِعْنَدُه علم الکتاب« بسیار شنیده ایم یا خوانده ایم و ما پیش ازاین، شرح و تفسیر آن را 

درج کرده ایم؛ اما در این جا فقط به یک نکته بسنده می کنیم. این که خداوند به پیامبر می فرماید: 
فقط تأیید امیرالمؤمنین، علی بن ابی طالب برای نبوت تو کافی است. تو به پشتیبانی او، دل خوش 

باش و او هم به پیروی کردن از تو، دل خوش باشد. 
البته باید اضافه کنیم که نوشته های ما، براساس دانش محدود و معرفت محدودتر و درکل، 
»بضاعت مزجات« ماست؛ وگرنه، ما کجا و مقام و منزلت حضرت زهرا)س( کجا؛ ما کجا و عالقه و 

ارادت باری تعالی کجا؛ ما کجا و میزان عشق و عالقۀ پیامبر به حضرت زهرا)س( کجا.
      تـو را به بـام فلـک بُـرد و نردبان بـرداشت به دامنت نرسد دست كس كه جلوة عشق 

اصوالً تا شخصی به معرفت ائمه آشنایی پیدا نکند، از درک و فهم مقام آن ها عاجز است. وقتی 
عجز انسان، دربارۀ مقام اهل بیت، به اثبات برسد، دیگر، هرچه از اهل بیت بگوید و بنویسد، دستی از 
دور بر آتش داشتن، است؛ اما، حداقل فایدۀ این بحث ها، این است که مسیر صالح و فالح انسان که 
دوستی با اهل بیت است، مشخص می شود؛ آنگاه، انسان به میزان معرفت خود به آن ذوات مقّدس، به 

آن ها عشق می ورزد. میزان عنایات خاصۀ الهی به ما، به میزان عشق ما به اهل بیت است. 
به جـز والى تو، قرب خـدا میسر نیست

كه راه نیست به توحید، جز بدین تمهید

1-سورۀرعد،آیۀ43.
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برای هر پدیده و هر شخص، نامی انتخاب می کنند. این رسمی است که از دیرباز، بین ملل، معمول 
و مرسوم بوده است. هرقدر نام، زیباتر و دلپذیرتر باشد، تأثیرگذارتر و جالب تر است. بسیار توصیه 
کرده اند که برای فرزندان، نام نیکو انتخاب کنیم. رسول گرامی اسالم و امامان معصوم، سفارش 
 فراوان فرموده اند که فرزندان خود را با نام نیکو، زینت دهید و با انتخاب اسمی زیبا و پسندیده

که تأثیر فراوانی در زندگی دارد، آن ها را سربلند سازید.
حال، ببینیم رسول گرامی اسالم)ص( که خود توصیه کننده به این امر مهم هستند، برای دختر 

آسمانی خود، چه نامی انتخاب می کنند. 
امام باقر)ع( می فرمایند: 

 در آن هنگام که فاطمۀ زهرا)س( پا به جهان نهاد، خدای تعالی فرشته ای را امر فرمود که نام »فاطمه«
را بر زبان پیامبر اسالم جاری سازد.1

حضرت رضا)ع( از قول پدر خود که از جد آن ها، پیامبر اسالم، نقل کرده اند، فرمودند: 
الُم  یا فاِطَمة اََتْدریَن لَِم سّمیت فاِطَمة قاَل َعلی َعَلیهِ السَّ

لَِم سّمیت قاَل لِأنَّها ُفِطَمْت ِهی َو شیَعُتها ِمَن الّناِر2
1-فاطمۀزهرا)س(بهجهقلبالمصطفی،ص192.
2-مجلسی،محمدباقر،بحاراألنوار،ج43،ص15.
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ای فاطمه، آیا می دانی که چرا فاطمه نامیده شده ای؟ علی)ع( سؤال کردند: چرا؟ 

پیامبر فرمودند: زیرا که وی و شیعیان او را از آتش باز داشته اند. 

1- نام های مّقدس حضرت زهرا)س( 
مشهورترین اسامی دختر آسمانی پیامبر عظیم الشأن اسالم و سیدۀ زنان عالم، فاطمه است. این نام، 
همان گونه که گفتیم، تعیین شده از ساحت خداوند ذوالجالل است. تعدادی دیگر از اسامی حضرت 
فاطمۀ زهرا)س( که امام صادق)ع( فرموده اند، عبارت است از: صدیقه، زهرا، طاهره، زکیه، راضیه، 
مرضیه، ُمَحّدثه.1 عالوه بر این ها، حضرت زهرا)س( اسامی، القاب و کنیه هایی دارند؛ از جمله: حوراء، 

انسیه، ُمبارکه، بتول و... 
 البته، هریک از این نام های مقدس معانی خود را دارد. برای تبّرک و به طورخالصه، به بررسی چند

نام و معانی آن ها می پردازیم: 

۱/۱- صّدیقه
صّدیقه، مؤنث صّدیق است. صّدیق، مبالغه از صدق است؛ پس صدیقه یعنی زن راست گو و راست گفتار

 

و راست کردار. 
این ها، معنای معمول و عادی این کلمه است؛ اما معنای حقیقی و عرفانی این واژه، واالتر از معانی 
ظاهری آن می باشد. برای پی بردن به معنای عرفانی واژه، الزم است چند آیۀ قرآن کریم را بررسی کنیم: 

 َواْذکْر فی الْکتاِب ابْراهیَم اِنَُّه کاَن ِصّدیقًا نبّیا2ً 

به یاد آر، ابراهیم را که وی شخصیتی بسیار راست گو و پیامبر بود و راستی، در وی تثبیت )کتاب( شده بود. 

یَقة3  ه ِصِدّ ُسَل َو اُمُّ َما الَْمسیُح بن َمْریَم اِلّا َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُّ

جز این نبود که مسیح، فرزند مریم، پیامبر بود، همچنان که قبل از او نیز، پیامبرانی بودند

و مادرش نیز زنی بسیار راست گو و درست کردار بود. 

َقْت بِکَلماِت رَ بِّها«.  حضرت مسیح، صّدیق بود. مادرش، مریم، هم صّدیقه بود؛ زیرا »َصدَّ
این دو آیه، به خوبی، از منزلت دو پیامبر بزرگ و بزرگوار خداوند، حضرت ابراهیم و حضرت 
مسیح و از مقام و مرتبۀ حضرت مریم، سخن می گوید. در قرآن کریم، از این واژه بسیار استفاده شده 
است. در این کتاب آسمانی، 4 بار کلمۀ َصَدَق، 5 بار َصَدَقه، 7 بار صدقات، 1 بار صدیق، 2 بار صّدیقًا،

 

1-مجلسی،محمدباقر،بحاراألنوار،ج10،ص217.
2-سورۀمریم،آیۀ41.
3-سورۀمائده،آیۀ75.
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قًا و درمجموع، 155 بار کلمۀ صدق و مشتقات آن به کار رفته است. این،  ق، 13 بار ُمَصدَّ 5 بار ُمَصدِّ
خود، اهمیت این کلمه و اهتمام خداوند را به صداقت، صدق، صادق، صادقین و... را نشان می دهد. 

اگرچه، دو آیۀ فوق ناظر بر صفات برجستۀ پیامبران الهی است، برای استفادۀ بیشتر از این واژه، 
آیۀ دیگری را می آوریم: 

ُسول  َه َو الرَّ َو َمْن ُیِطِع اللَّ

ّدیقیَن وَ  الُشَهداء َو الّصالَِحیَن   َفُاولئک مَع الّذیَن اَنَْعمَ ا     هللُ َعَلیِهْم ِمَن الّنبّییَن َو الصِّ

َو َحُسَن اُولئک َرفیقا1ً 

آن کس که اطاعت و پیروی از خدا و پیامبر نماید، به طورتحقیق، جزو کسانی است که خدا به آنان،

 نعمت ویژه عطا کرده است؛ مانند انبیا، صدیقان، شهدا و صالحان.

 به راستی که اینان، همراه و دوست و رفیق مطلوبی هستند. 

آیۀ فوق، صریحًا از هماهنگی و همدلی و همراهی پیروان راستین پیامبر)صّدیقین( با انبیای بزرگ

 

الهی، شهدا و... نام می برد و آن ها را صریحًا در شمار آن ها قرار می دهد. 

۱/۱/۱- صّدیقین
آیا صّدیقین همان انبیا هستند؟ پاسخ، به روشنی منفی است. اصوالً، هر پیامبری صّدیق است؛ ولی 

هر صّدیقی، لزومًا پیامبر نیست؛ اما در عداد پیامبران است. 
صّدیق، یعنی کسی که با تمام وجود، دعوت انبیا و اولیا را اجابت کرده و با همۀ امکانات، درجهت

 

تحقق اهداف آن ها، کمر هّمت بسته است؛ پس، صّدیق، پیامبر نیست؛ ولی یکی از ابزار  پیامبری، 
صّدیق است. 

حال، به بحث اصلی خود بازمی گردیم. 
یکی از اسامی حضرت فاطمۀ زهرا)س(، صّدیقه است. صّدیقه، آن وجود مقّدسی است که با همۀ 
وجود، به رسالت پدر آسمانی خود واقف بودند و نبوت ایشان را تصدیق کردند؛ چون خدای سبحان 
را با همۀ وعده ها، امیدها، نویدها و امرونهی ها، تصدیق کردند و لحظه ای در این باور باطنی و قلبی، 

خللی رسوخ نکرد. 
در راستای همین باورها، والیت و امامت و وصایت همسر خود، امیرالمؤمنین، را پذیرفته بودند. در 
 راه اعتقاد خود ایستادگی ها کردند و مقاومت ها نمودند و سرانجام، جان خود را در این راه فدا نمودند.

این، اوج صداقت است که ایثار مال و ایستادگی تا پای جان می باشد. 
1-سورۀنساء،آیۀ69.
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۱/2- مبارکه
از دیگر اسامی حضرت زهرا)س(، مبارکه است. مبارک یعنی پربرکت، اثربخش، گسترده و 
همه جانبه، هم به لحاظ کّمی و هم کیفی. اصوالً، به کارها و اعمالی که آثار فراوانی، هم برای مردم 
و هم برای خود انسان دارد، بابرکت می گوییم. اموال بابرکت، عمر بابرکت، علم بابرکت، کتاب 

بابرکت، پول بابرکت و... . 
وجود مقّدس رسول اهلل)ص(، فرزند پسر نداشتند. دشمنان اسالم از این وضع سوء استفاده کردند 
و تبلیغات گسترده ای را علیه پیامبر رحمت به راه انداختند؛ این که ایشان فاقد پسر است. عرب ها 

کسی را که فاقد پسر بود، »ابتر« می گفتند.
 سران مشرکان به خصوص پس از فوت پسر پیامبر، بسیار خوشحالی کردند و از فوت فرزند رسول

هدایت خرسند شدند و »عاص بن وائل« گفت که چون ایشان پسر ندارد، نسل ایشان تمام می شود و 
رسالت و هدایت نیز خاتمه می یابد. 

خداوند سورۀ کوثر را فرستاد و فرمود: 
اِنّا اَْعَطیناک الْکْوَثَر...

اِنَّ شانَِئک ُهَو الَْابَْتَر

ما به تو، کوثر اعطا کرده ایم. 

مفسران اسالمی، معانی فراوانی را برای کوثر، ذکر کرده اند؛ از جمله خیر کثیر، حوض کوثر، 
رسالت و نبوت، دین پربرکت، طرف داران فراوان، اصحاب بسیار و...  

ولی هیچ کدام از این معانی و برداشت ها معنای کوثر نیست. خداوند باید در برابر شایعاتی که 
کّفار به راه انداخته اند، واکنش مناسب نشان دهد و پاسخی دندان شکن ارایه نماید. برداشت های فوق، 
پاسخ به کّفار نیست. برای توجه بیشتر و دقت فراوان تر، برخی از برداشت های فوق از کلمۀ کوثر را 

می آوریم تا معنای دقیق آیه و سوره، بهتر مشخص شود. 
ما به تو خیر کثیر دادیم؛ تحقیقًا، دشمن تو بی پشت است! 

ما به تو رسالت دادیم؛ تحقیقًا، دشمن تو بی پشت است!
ما به تو حوض کوثر دادیم؛ تحقیقًا، دشمن تو  بی پشت است!

ما به تو دین پربرکت دادیم، ما به تو طرفداران فراوان دادیم، ما به تو اصحاب بسیار دادیم، 
ما به تو دین اسالم دادیم، ما به تو قرآن دادیم و... ، تحقیقًا دشمن تو  بی پشت است! 

پر واضح است که مشرکان، نه تنها پاسخ دندان شکن نمی گیرند، بلکه اصوالً، پاسخی، با این 
برداشت ها، نخواهند گرفت. 



83

س(
هرا)

ت ز
ضر

ی ح
اس

سی
ی 

دگ
ل زن

حلی
ت

۱/2/۱- معنای درست کوثر 
با توجه به مقدمۀ فوق، آیه دربارۀ وجود مقّدس حضرت زهرا)س( آن مولود آسمانی است. 

خداوند می فرماید: ما به تو زهرا)س( را عطا کردیم. از نسل پربرکت این دختر، فرزندان فراوان و 
ارزشمندی به وجود می آیند که رسالت تو را مستمر خواهند کرد و ترویج می دهند و با تالش و جّد و 
جهد، اسالم را جهانی خواهند نمود. تو، اگرچه پسر نداری، پسران این دختر، پرچم هدایت و والیت را در 
سراسر دنیا و برای همیشۀ تاریخ به اهتزاز درخواهند آورد و دین تو جهانی مي شود. در آن صورت معلوم 
خواهد شد که دشمنان تو، بدون پشت اند؛ یعنی نسل دشمنان تو به زودی منقرض می شود و جز نامی از 

آن ها در تاریخ نخواهند ماند...  
به راستی، چه تفسیری از این بهتر برای »کوثر«، می توان بیان کرد. ائمۀ اطهار همه از نسل حضرت 
زهرا)س( می باشند. فرزندان ائمه که همگی از مجاهدان پاکدامن، ایثارگر، مردم دار و مبارز بودند و به 

حضرت زهرا)س( افتخار می کردند، فرزند شایستۀ حضرت زهرا)س( هستند. 
در طول تاریخ، نسل پربرکت و فرزندان حضرت زهرا)س( اسالم را حفظ کردند و به پیش بردند 
و از گزند انحراف و اعوجاج مصون داشتند. هرچند در این راه، خود به شهادت رسیدند، رسالت خود 

را به انجام رساندند. 
دشمنان اسالم، با آگاهی از همین اندیشه، به پاکسازی قومی پرداختند. بنی امیه، در کربال، مردان 
اهل بیت را به شهادت رساندند و به غیر از حضرت سّجاد که ایشان، بنا به مصلحت الهی بیمار بودند، 
بقیه همه شهید شدند و برای آن که چیزی از کوثر باقی نمانَد، بدن های پاک آن ها را پایمال سّم اسبان 

کردند. 
واقعۀ »َحّره«، پس از حادثۀ کربال و در سال 63 هجری، در یک  منزل مدینه، روی داد. مردم مدینه،

 

به خون خواهی امام حسین)ع(، به پا خاستند. یزید، »ُمسلم بن ُعقبه« را به سرکوبی آن ها فرستاد. حدود10هزار

 

نفر از مردم مدینه، در این حادثه کشته شدند. 
»ُمسلم بن ُعقبه« به قدری در خون ریزی اسراف کرد که به »ُمسرف« شهرت یافت. جمع بسیاری 
از بنی هاشم، در این واقعه شهید شدند. در حادثۀ »طف« هم بسیاری از نوادگان حضرت زهرا)س(، 

شربت شهادت نوشیدند. 
بنی امیه و بنی مروان و بنی عباس، اگرچه در بسیاری از مسائل با هم اختالف داشتند، در کشتن 
فرزندان حضرت زهرا)س( مشترک بودند. گروه بسیاری از نوادگان حضرت زهرا)س(، توسط این 
 اقوام و به دستور آن ها از بین رفتند. بسیاری هم مجبور شدند نسل خود را مخفی کنند و در خفا مردند.

 پراکندگی آن ها و پریشانی خاندان آنان و پراکنده  بودن قبور آن ها در اقصای عالم، نتیجۀ همان جنایات 
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بی شمار دشمنان اهل بیت است.
اَلّلهمَّ الَْعْنُهْم َجمیعا1ً

خدا همۀ دشمنان اهل بیت را لعنت کند. 

آیا دشمن، به رغم این همه دشمنی و خصومت دیرپا و نسل کشی بی  سابقه توانست در ارادۀ الهی 
برای پایدارماندن نسل حضرت زهرا)س( خللی ایجاد کند؟ خیر، هرگز. 

در طول تاریخ، فرزندان حضرت زهرا)س( پرچم مبارزه ضد ظلم و جهل را بر دوش داشتند و 
بارها، پشت تبه کاران خودمحور و بیدادگراِن مردم ستیز را به لرزه درآوردند. صف شهدای این نسل 
پربرکت برای تحقق اهداف الهی طوالنی است. دربارۀ مبارزات علمی این نسل پربرکت، الزم است 
کتاب های مفصلی تدوین شود تا به بخشی از این مبارزات اشاره گردد و فهرست طوالنی اسامی آن 
عزیزان درج شود. عمدۀ مراجِع تقلید، از نسل پاک حضرت زهرا)س( هستند. بنیان گذار جمهوری 

اسالمی، امام خمینی)ره( نیز از نسل همان شجرۀ پربرکت است. 
مقام معظم رهبری، حضرت آیت اهلل سیدعلی خامنه ای، افتخار فرزندِی حضرت زهرا)س( را دارند. 

امروز، درحدود 6 میلیون سّید، در دنیا زندگی می کنند که عمدۀ آن ها، از فرزندان زهرای مرضیه  اند. 
نام  »مبارکه«  پربرکت،  نسل  به دلیل  زهرا)س(،  پربرکت حضرت  وجود  این که  کوتاه سخن 
گرفته اند. ذریه های پرافتخار حضرت زهرا)س( تا قیامت، برقرار خواهند ماند. هیچ کس نمی تواند در 
مسیر این کوثر جاری مانع ایجاد کند. جالب تر این که بزرگان دین و پاسداران تقوا و حافظان اسالم 

دشمن ستیز، اغلب از نسل حضرت زهرا)س( هستند. 

۱/3- طاهره 
عموم مفّسران شیعه و بسیاری از مفسران و علمای اهل تسنن، نوشته اند که روزی رسول گرامی 
 اسالم به منزل حضرت زهرا)س(، تشریف بردند. پوششی عبا مانند )کسا، روانداز، ملحفه( بر روی خود

کشیدند تا استراحت کنند.
طولی نکشید، امام حسن)ع( وارد شدند و به نزدیک بستر پیامبر آمدند و اجازه خواستند که در 
کنار پیامبر)ص(، قرار گیرند. پیامبر اجازه دادند. بالفاصله، امام حسین)ع( آمدند. ایشان نیز به جّد 
خود ملحق شدند. حضرت مولی الموحدین، امیرالمؤمنین، علی بن ابی طالب)ع( هم آمدند و از رسول اهلل 
اجازه گرفتند و در کنار ایشان قرار گرفتند. سرانجام، حضرت صّدیقۀ طاهره)س( هم به نزدیک بستر 
پدر آسمانی خود آمدند و اجازه گرفتند و در زیر کسا، در جوار پیامبر، آرمیدند. دراین حال، جبرئیل 

1-زیارتعاشورا.
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نازل شد و اجازه خواست و سپس، این آیه را آورد: 
َرُکْم َتْطهیرا1  ْجَس أَْهَل الَْبْیِت َو ُیَطهِّ ُه لُِیْذِهَب َعْنُکُم الرِّ إِنَّما ُیریُد اللَّ

ارادۀ خدا بر این قرار گرفته است که آلودگی )ظاهری و باطنی( را از شما، »اهل بیت«، دور سازد

و شما را پاک و پاکیزه بدارد. 

 این آیه، پاکی مطلق اهل بیت را، برای همیشه تضمین کرده است. عالوه بر آن، همۀ مفسران شیعه
گفته اند که محور اهل بیت در »حدیث کسا«، حضرت زهرا)س( است. چنان که گفته اند جبرئیل از 

خداوند پرسید که چه کسانی زیر »کسا« هستند
»َو َمْن ُهْم َتْحَت الْکسا« قاَل: ُهْم فاِطَمة َو اَبُوها َو بَْعُلها َو بَُنوها

پروردگار فرمود: آن ها عبارت اند از:
فاطمه)س(، پدر فاطمه، شوهر فاطمه و دو فرزند فاطمه.

یعنی محور بحث، حضرت زهرا)س( می باشند. 
عالوه بر علمای شیعه، بسیاری از مشاهیر اهل سنت و علمای عامه، با اسناد محکم، طهارت و 

پاکی و تنزیه خاندان پیامبر را نقل کرده اند؛ از جمله: 
امام  فخر رازی، دانشمند بزرگ اهل سنت، می نویسد: بر دوش پیامبر، پوشش سیاهی بود. )امام(
حسن آمد، وی را داخل کرد؛ آنگاه )امام(حسین آمد، او را نیز داخل فرمود؛ پس فاطمه)س( و آنگاه 

علی)ع( آمدند، هر دو را داخل آن فرمودند؛ سپس فرمودند:
ْجس ...2 ُه لُِیْذِهَب َعْنُکُم الرِّ إِنَّما ُیریُد اللَّ

 ابن اثیر جزری می نویسد: وقتی آیۀ» إِنَّما ُیریُداللَّه«، بر رسول خدا، نازل شد، ایشان در منزل »ام سلمه«
 بودند؛ پس رسول اکرم، فاطمه)س( و حسن و حسین را صدا کرد و آنان را در عبایی پوشانید، درحالی که

علی در کنار ایشان بودند؛ سپس فرمود: اینان اهل بیت من هستند که خدا، از آنان پلیدی را بُرد و 
آنان را پاک نمود.

ام سلمه گفت: آیا من نیز با آنانم؟ پیامبر فرمودند: خیر؛ ولی تو مقام خاص خود را داری و تو بر خیری.3
زمخشری، دانشمند متعصب اهل تسنن، هم می نویسد: 

رسول اکرم بیرون آمدند؛ درحالی که بر دوش ایشان گلیمی بود. خط خط از موی سیاه نقشه دار؛ پس 
امام حسن مجتبی آمد. رسول خدا او را داخل فرمود؛ آنگاه امام حسین آمد، پیامبر وی را نیز وارد کردند؛ 

پس فاطمه و علی آمدند و نبی گرامی، آن دو را نیز داخل در آن فرمودند؛ آنگاه تالوت فرمودند:
1-سورۀاحزاب،آیۀ33.

2-تفسیرفخررازی،ج2،ص700.
3-ابناثیر،اُسدالغابهفیمعرفهالصحابه،ج2،ص12.
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َرُکْم َتْطهیراً 1 ْجَس أَْهَل الَْبْیِت َو ُیَطهِّ ُه لُِیْذِهَب َعْنُکُم الرِّ ُ إِنَّما ُیریُد اللَّ

مقصود این که طهارت اهل بیت، امری مسّلم، به دلیل اعتقادات مسلمانان است. کسانی که منکر 
این اصل مسّلم شوند، منکران قرآن و انکارکنندگان توحید و نبوت و معادند. ضمن این که انکار 

آن ها، هیچ چیز را ثابت نمی کند، بلکه درحقیقت، انکاِر خود می کنند.
پس، طاهره یعنی آن بانوی آسمانی و الهی که خداوند سبحان، انبیا، اولیا، شهدا، صلحا، فرشتگان 

و اهل آسمان ها، بر پاکی، پاک دامنی، طهارت ظاهری و باطنی ایشان گواهی می دهند. 

۱/4- فاطمه)س(  
 مشهورترین اسم دختر آسمانی پیامبر آسمانی اسالم، فاطمه)س( است، رسول گرامی اسالم به دختر
خود فرمودند: ای فاطمه! خداوند برای تو اسمی از اسامی خود را مشتق کرد. او فاطر است و تو فاطمه 

هستی.2
امیرالمؤمنین فرموده اند: از آن جهت فاطمه)س(، فاطمه نامیده شد که خداوند، دوستداران ایشان 

را از آتش جهنم، دور نگه داشت.3
حضرت صادق)ع( هم فرموده اند: از آن جهت فاطمه)س(، فاطمه نامیده شد که از پلیدی، به دور 

است.4

۱/5- ُمَحّدثه
یکی از اسامی بسیار مهم و روشنگر و زیبای حضرت زهرا)س(، ُمَحّدثه است. ازآن جایی که 
مالئک، عمومًا و حضرت جبرئیل، به خصوص، بر حضرت زهرا)س( نازل می شدند و با او گفت وگو 
می نمودند و عنایات الهی را به ایشان ابالغ می کردند و علوم مخصوصی را به ایشان می آموختند و 

درکل، مسائل بسیار مهمی از خدا به ایشان منتقل می شد، ایشان را ُمَحّدثه می گویند. 
اسحاق بن جعفربن محمدبن عیسی بن زیدبن علی گوید: 

از حضرت صادق)ع( شنیدم که می فرمود: از آن جهت حضرت فاطمه)س( را ُمَحّدثه نامیدند که 
مالئکه از آسمان فرود می آمدند و با ایشان صحبت می کردند، همان گونه که با حضرت مریم صحبت 
می کردند. آن ها به فاطمه)س( می گفتند: ای فاطمه! خداوند تو را برگزیده و پاک کرده و بر سایر 

1-زمخشری،جاراهلل،تفسیرکّشاف،ج1،ص193.
2-مجلسی،محمدباقر،بحاراألنوار،ج65،ص15.
3-نک:فاطمهالزهرا)س(بهجهقلبالمصطفی.
4-مجلسی،محمدباقر،بحاراألنوار،ج43،ص14.
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زنان جهان، برتری داده است. 
ای فاطمه! در پیشگاه پروردگارت خضوع کن، سجده نما و با راکعین، رکوع بنما. حضرت 
فاطمه)س( با آنان صحبت می کرد و آنان به او حدیث می گفتند. شبی، به آن ها فرمود: مگر مریم، 
دختر عمران، بر سایر زنان جهان برتری داده نشده است؟ مالئکه پاسخ دادند: مریم، بانوی زنان جهان 
در عصر خود بود؛ ولی خداوند تو را بانوی زنان جهان، هم در این زمان و هم در زمان حضرت مریم 

و هم بانوی زنان اولین و آخرین قرار داده است.1
عاّلمه امینی، در کتاب ارزندۀ الغدیر می نویسد: 

امت اسالمی، بر این مطلب اتفاق ِنظر دارند که در این امت، مانند سایر امت های گذشته، مردمی 
 بوده اند که حدیث به آنان گفته می شده و ُمَحّدْث بوده اند. رسول خدا)ص( نیز به این مطلب خبر داده اند.

چنان که از طریق عامه و خاصه در کتب صحاح و مجموعۀ حدیثی معتبر وارد شده است.
 ُمَحّدث یعنی کسی که بدون آن که پیامبر باشد، مالئکه با او صحبت می کنند و صورت مالئکه 
را هم نمی بینند، یا این که در دل او چیزی می افتد و الهام می شود و خداوند متعال به صورت کشف و 
الهام علمی به او می آموزد یا در دل او، حقایقی که بر دیگران پوشیده است، روشن می شود یا چیزی 

دیگر شبیه همین مفاهیم.2 

۱/5/۱- دو زن بزرگوار
قرآن کریم، از دو زن بزرگوار یاد می کند که پیامبر نبوده اند؛ ولی مالئکه بر آن ها نازل شده اند یا 

دربارۀ موضوعی، خداوند با آن ها سخن گفته است: 
۱- مریم؛ دختر عمران و مادر بزرگوار حضرت عیسی مسیح. 

َرِک و اْصَطفاِک َعلی نِساء الْعالَمیَن  َو اِْذ قالَِت الَْمالِئکُة یا َمْریُم اِنَّ ا     هللَ اْصَطفاِک َو َطهَّ

یا َمْریُم اْقنتی لَِربِِّک َو اْسُجدی َو اْرَکعی َمَع الّراکعیَن3 

زمانی که مالئکه به مریم گفتند: ای مریم! خداوند تو را برگزید و تو را پاکیزه و مطهر کرد

 و تو را بر زنان عالم، برتری داد.

 ای مریم! تسلیم پروردگارت باش و سجده کن و با راکعان و به مانند آن ها رکوع بنمای.

عالوه بر این دو آیه، در آیات متعدد قرآن کریم، از گفت وگوی مالئکه با مریم، سخن به  میان 
آمده است. در سورۀ مریم، از آیۀ 16 به بعد، دراین باره بحث می کند: 

1-همان،ص78.
2-امینی،عبدالحسین،الغدیر،ج5،ص42.

3-سورۀآلعمران،آیۀ42و43.
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َو اْذکْر فی الْکتاِب َمْرَیَم اِْذ انَْتَبَذْت ِمْن اَْهِلها َمکانًا َشْرقّیًا. 

َثَل لَها بََشراً َسِوّیًا.  َفاتََّخَذْت ِمْن ُدونِْهِم ِحجابًا َفَاْرَسْلنا اِلَْیها ُروَحنا َفَتمَّ

ْحمِن ِمْنک اِْن کْنَت َتقّیًا. قاَل اِنَّما اَنَا َرُسوُل َربِِّک لَِاَهَب لَِک ُغالمًا َزکّیًا.  قالَْت اِنّی اَُعوُذ بِالرَّ

قالَْت اَنّی یکُوُن لی ُغالٌم َو لَْم یْمَسْسنی بََشٌر َو لَْم اَُک بَغّیًا 

ٌن َولَِنْجَعَلُه آیًة لِلّناِس َو َرْحَمًة ِمّنا َو کاَن اَْمراً َمْقِضّیا1ً  قاَل کذلِِک قاَل َربُِّک ُهَو َعلیَّ َهیِّ

مریم را به یاد آر، در آن هنگام که از خانواده اش جدا شد و در ناحیۀ شرقی، جای گرفت 

و حجابی میان خود و آن ها افکند. در این هنگام، ما روح خود را به سوی او فرستادیم 

و او در شکل انسانی بی عیب ونقص، بر مریم ظاهر شد. او بسیار ترسید و گفت: 

من از تو، به خدای رحمان پناه می برم، اگر تو پرهیزگار نباشی. 

گفت: من فرستادۀ پروردگار تو هستم )آمده ام( تا پسر پاکیزه ای به تو ببخشم. 

)مریم( گفت: چگونه ممکن است فرزندی برای من باشد؛

 درحالی که تاکنون، انسانی با من تماس نداشته است و زن آلوده ای نبوده ام.

 گفت: موضوع، همین است که پروردگارت فرموده است. این کار برای خداوند آسان است. 

ما می خواهیم او را نشانه ای از خود، برای مردم قرار دهیم و رحمتی از سوی ما )برای مردم( باشد.

 این امری تمام شده است 

)و تحقق می یابد و بحث و گفت وگو،

 در تصمیم خداوند و ارادۀ ذات ازلی و ابدی، راه ندارد(. 

ادامۀ این ماجرای شنیدنی، در آیات بعدی آمده است. آیات بعد، به وضوح از گفت وگوی مالئکه 
با مریم، بیشتر صحبت می کند. 

 
۲- مادر موسی؛ قرآن کریم، از فروفرستادن وحی بر مادر حضرت موسی، سخن به میان آورده است: 

َو اَْوَحینا الی  ام ُموسی اَْن اَْرِضعیِه َفِاذا ِخْفِت َعَلیِه َفَالْقیِه ِفی الْیمِّ

 َو ال َتخافی َو ال َتْحَزنی اِنّی راّدوه اِلَیک َو جاِعلُوُه ِمَن الُْمْرَسلیَن2 

ما به مادر موسی وحی فرو فرستادیم. این که به فرزند خود شیر ده و اگر از آن ترسیده ای،

 او را در دریا انداز. نترس و غمگین مباش.

 ما او را به تو باز می گردانیم و او را از پیامبران قرار خواهیم داد. 

1-سورۀمریم،آیۀ16تا22.
2-سورۀقصص،آیۀ7.
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این آیه، باصراحت و به روشنی، از ارسال وحی بر مادر حضرت موسی، سخن به  میان می آورد. 
این که مادر موسی، برابر فرمان خداوند عمل کرد و کودک خردسال خود را از ترس فرعونیان به 
رودخانه انداخت. خداوند نیز به وعدۀ خود عمل فرمود و کودک را به مادرش بازگرداند و سپس او 

را به پیامبری برگزید. 

۱/5/2- شخصیت بی نظیر حضرت زهرا)س( 
قصد و غرض از آوردن این آیات، اثبات این مسأله است که صحبت خداوند با مالئکه با افرادی که 
پیامبر هم نبوده اند، مخصوص و منحصر به حضرت زهرا)س( نبوده است؛ البته حضرت زهرا)س( را با 
هیچ کدام از زنان و مردان عالم نمی توان قیاس کرد. آن وجود مقّدس برگزیدۀ خدا بود. خداوند همواره با 
حضرت زهرا)س( در تماس بود. جبرئیل چه هنگام حیات پربار پیامبر اسالم و چه پس از ارتحال پیامبر، 

به طور مستمر و روزانه، آن هم چندین بار در روز به حضور حضرت زهرا)س( می رسید. 

۱/5/3- تقدیم صورت مذاکرات 
جالب توجه این که، در آن وقت که جبرئیل قصد تشرف به حضور پیامبر را داشت و می خواست 
آیات و بینات الهی را بر پیامبر بخواند، نخست به زیارت حضرت زهرا)س( مشّرف می شد و آن هنگام

 

که قصد عروج به آسمان را داشت، باز هم به خدمت حضرت زهرا)س( می رسید. 
فهم ما این است که جبرئیل، قبل از شرف یابی به محضر پیامبر، نزد حضرت زهرا)س( می رفت 
و می گفت  که چه مطالبی را می خواهم به پدر شما بگویم و بعد از مالقات با پیامبر نیز به حضور 
حضرت زهرا)س( می رسید و حاصل گفت وگوی خود با پیامبر را به حضرت زهرا)س( می گفت و 
به قولِ معروف، »صورت مذاکرات« خود با پیامبر را تقدیم حضرت زهرا)س( می کرد. هیچ کس را 

قدرت و توان درک مقام و منزلت حضرت زهرا)س( در پیشگاه خداوند، جز اهل بیت، نیست. 
دراین باره، به بیان سه حدیث از پیامبر آسمانی اسالم که قول و گفتارشان، قول و گفتار خداست، 

اکتفا می کنیم. می توانیم این احادیث را از زبان فرشتۀ وحی و از زبان خداوند بدانیم: 
1- فاطمۀ زهرا)س(؛ محور خشم و خرسندی خدا:

اِنَّ ا     هللَ َیْغِضُب لَِغَضِبک َو َیْرْضی لِِرضاک1

ای فاطمه، خداوند، با غضب تو، غضبناک می شود و با رضایت تو، راضی می گردد. 

1-تذکرهسبطبنجوزی،ص175ومقتلخوارزمی،ج1،52وکفایهالطالب،219وکنزالعّمال،ج7،11وصواعقالمحرقه،105و
مستدرکحاکم،ج3،154.
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2- رؤیت حضرت زهرا)س(، مانند لقاءاهلل:
ْلُتها1 فاِطمة َحْوراء اِنِْسیة کلَّما اََشْقُت اِلی الَْجنَّة َقبَّ

فاطمه حوریه ای است به صورت انسان. هر زمان که من مشتاق بهشت )لقاءاهلل( شوم، او را می بوسم. 

پیداست که پیامبر عالی قدر اسالم، محتاج بهشت و نعمت های مادی بهشت نیستند. ایشان خود، 
از بهشت هم باالترند. ایشان مشتاق لقاءاهلل می باشند که منتهای نعمت های  دنیا و آخرت است.
بنابراین، در آن هنگام که پیامبر مشتاق لقاءاهلل می شوند، حضرت زهرا)س( را می بوسند. 

3- درک مقام حضرت زهرا)س(، مانند تشخیص شب قدر ممکن نیست:
َمْن َعَرَف فاِطَمة مقامها َفَقْد اَْدَرک لیلة القدر2

هرکس مقام حضرت زهرا)س( را درک کند، به طورتحقیق، شب قدر را درک خواهد کرد. 

ازآن جاکه فهم شب قدر، ممکن نیست و جز از راه حدس و احتمال، آن شب بر مردم مکشوف 
نمی باشد، فهم قدر و منزلت حضرت زهرا)س( نیز برای مردم عادی، ناممکن است. به فرض این که 

شخصی شب قدر را تشخیص دهد، درک قدر حضرت زهرا)س(، چیز دیگری است.

۱/6- راضیه و مرضیه
از دیگر اسامی مقّدس حضرت زهرا)س(، راضیه و مرضیه است. این دو نام از اسماي حسنای الهی 
است؛ یعنی خداوند سبحان از بندگان پرهیزکار خود راضی است، »َرِضَی ا   هللُ َعْنُهْم«.۳ همچنین، چون 
 خداوند سبحان، از هر حیث، دارای کمال مطلق است، مطلوب نیکان و پاکان است. حضرت زهرا)س(
 نیز مطلوب خداوند می باشند و چون اعمال و اندیشه های الهی حضرت زهرا)س(، رضایت بخش است،
مرضّی خداوندگار می باشند. دربارۀ معنای اسامی حضرت زهرا)س(، به همین مختصر بسنده می کنیم. 

۲- کنیه ها و القاب
2/۱- کنیه ها 

در زبان فارسی، معموالً افراد و اشخاص به همان نام و مشخصات اولیه شناخته می شوند. به ندرت 
 پیش می آید که شخصی، با صفات بارز و برجسته مشخص شود و معروف گردد. اگر هم دربارۀ افرادی
 چنین وضعی پیش آید، حداقل می توان گفت که عمومیت ندارد. در عربی، این گونه نیست؛ چون افراد،

1-تاریخخطیببغدادی،ج5،86.
2-بحاراألنوار،ج43،65وفرائدالسمطینفیفضائلالمرتضیوالبتولوالسبطینتألیفمحمدبنسعدالدینبنمحمدجوینی،ج1،38.

3-سورۀمجادله،آیۀ22؛بینه،آیۀ8؛مائده،آیۀ119.
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با کنیه ها و القاب شناخته می شوند. 
وقتی شخصی به نام احمد، دارای فرزندی شد، مثاًل اگر پسر است و او را حسن نام گذاشتند، پدر 
به نام ابوالحسن معروف می شود. ابوالحسن را کنیۀ احمد می گویند. دربارۀ زن هم، کنیه وجود دارد. 

همچنان که حضرت صّدیقۀ طاهره)س(، پنج کنیه د ارند. 
کنیه های حضرت زهرا)س( عبارت اند از: 1- ام الحسن 2- ام الحسین 3- ام المحسن 4- ام األئمه 

5- ام ابیها؛ البته معروف ترین کنیۀ ایشان ام ابیهاست. 
به کاربردن کنیه، عالوه بر این که احترام به فرزند است، بیشتر، به جهت تکریم و تعظیم صاحب 

کنیه است؛ مانند ام ابیها. 

2/2- القاب
 خصلت ها و صفات برجسته و آشکار افراد، اعم از تحصیلی یا حصولی، برای مردم بسیار مهم است. 
 دارندگان این صفات، به تدریج به این صفات شهرت می یابند. شهرت افراد به صفات را القاب می گوییم؛
 البته در فرهنگ فارسی، کمتر افراد به لقب مشهور می شوند، اما در فرهنگ عربی، افراد عمدتًا به لقب
 شناخته می شوند. محققان اسالمی، القاب حضرت زهرا)س( را بسیار فراوان گفته و نوشته اند. در این جا

به مشهورترین القاب حضرت زهرا)س(، فهرست وار می پردازیم: 
سیدة: بانو

انسیة حوراء: انسان بهشتی 

حانیة: دلسوز فرزندان 

نوریة: موجودی از جنس نور

عذراء: دوشیزه 

کریمة: بزرگوار 

رحیمة: بامحّبت و مهربان

شهیدة: شهیدشده، گواه

عفیفة: پاک دامن 

رشیدة: کامل

قانعة: کم توقع

شریفة: شرافتمند

حبیبة: دوست و بامحّبت
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محّرمة: گرامی و درخور احترام 

صابرة: پایدار 

سلیمة: سالم، بی عیب ونقص 

مکّرمة: بزرگوار و گرامی

صفّیة: برگزیده 

عالمة: دانشمند

علیمة: دانا

معصومة: بی گناه

مغصوبة: غصب شدۀ حق 

مظلومة: ستمدیده

میمونة: خوش ُیمن و بابرکت 

منصورة: یاری شده، خداوند او را یاری کرده است

ُمحتشمة: بااحترام و باحشمت

جمیلة: زیبا 

جلیلة: بزرگ 

معّظمة: احترام گذاشته شده، گرامی

حاملة البلوی بغیر شکوی: بالکش نستوه

حلیفة العبادة والتقوی: هماوای پرستش و پرهیزکاری

حبیبة ا     هلل: محبوب خداوند

بنت الصفوة: دختر برگزیده 

رکن الُهدی: پایۀ هدایت 

آیهالُنبوه: نشان نبّوت

شفیعة الُعصاة: شفاعت کنندۀ گناهکاران

امّ الخیرة: مادر نیکوکاران

ُتّفاحة الجّنة: سیب بهشتی 

ُمطّهرة: پاکیزه شده

َسیدة الِنساء: بزرگ بانوی زنان

بنُت المصطفی: دختر حضرت مصطفی 
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َصفوة ربّها: برگزیدۀ پروردگارش

موطن الهدی: جایگاه هدایت

ُقّرة َعیِن المصطفی: نور چشم پیامبر اسالم

بضعة المصطفی: پارۀ تن پیامبر

بهجة قلب المصطفی: زندگی پیغمبر اسالم

بقّیة المصطفی: بازماندۀ حضرت پیامبر

حکیمة: باحکمت و دارای فهم و ادراک فراوان

فهیمة: بافهم 

عقیلة: خردمند 

محزونة: غمگین

َمکروبة: دل شکسته

علیلة: بیمار

عابدة: پرستنده

زاهدة: پارسا 

قّوامة: شب زنده دار

باکیة: گریه کننده

صابرة: پایدار 

صّوامة: بسیار روزه  گیر

رئوفة: دلسوز و مهربان 

عطوفة: باعاطفه و بامحّبت

حّنانة: غم خواِر بامحّبت

ة: نیکوکار بِرَّ

شفیقة: دوستدار 

اَنّانة: دردمند

والدة السبطین: مادر دو نوادۀ پیامبر

دوحة النبی: شاخسار پیامبر

نوٌرسماوّی: نور آسمانی 

زوجة الوصی: همسر جانشین پیامبر
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بدٌر تمام: ماه شب چهارده 

غّرٌة غّراء: سپیدروِی نورانی 

روح ابیها: روان پدر

ُدّرٌة بیضاء: گوهر تابناک 

واسطة قالدة الوجود: حلقۀ اتصال دو زنجیر هستی 

ة بحرالشرف والجود: ُدّر دریای شرف و سخاوت ُدرَّ

ولّیة ا    هللِ: ولی و دوست خداوند و کسی که خداوند، او را ولی قرار داده است

ا    هللِ: راز نهانی خدایی  ِسرَّ

امین الوحی: نگه دارندۀ امیِن وحی الهی

عیُن ا    هلل: دیدۀ خدایی

مکینٌة فی عالم السماء: دارندۀ جایگاه در عالم آسمانی 

جمال اآلباء: موجب زیبایی و آبروی پدران 

شرف االبناء: شرافت و بزرگواری فرزندان

ة بحرالعلم و الکمال: دّر دریای دانش و کمال  ُدرَّ

جوهرة العّزة والجالل: گوهر تابناک عزت و بزرگواری

قطب رحی المفاخر السنّیة: مرکزیت افتخارات فوق العاده

مجموعة المآثر العلّیة: گردآورندۀ یادگارهای برین

مشکوة نورا    هلل: چراغ دان نور الهی

زجاجة: شیشه و چراغ دان نورانی برای نور الهی

کعبة اآلمال لَِاْهل الحاجة: محل مهم مراجعات مردم نیازمند

لیلة القدر: شب قدر )درک شب قدر معادل درک مقام حضرت زهرا)س((

لیلة المبارکة: شب بابرکت

اِبنة َمْن َصَلّْت به المالئکة: دختر آن کس که مالئکه بر او درود فرستاد

قرار قلب اّمهاالُمعّظمة: آسایش بخش دل مادر بزرگوارش

عالیة المحل: بلندجایگاه

ِسّرالعظمة: راز بزرگی و بزرگواری 

مکسورة الضلع: پهلوشکسته

رضیض الصدر: سینه شکسته 
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مغصوبة الحق: کسی که حقش غصب شده است

خفّی القبر: کسی که قبرش پنهان است

مجهولة القدر: قدرش ناشناخته است

ممتحنة: آزمایش شده

المظلوم زوجها: کسی که به همسرش ظلم شده است

المقتول َولُدها: کسی که فرزندش کشته شده

کوثر: کثیراالوالد و کثیرالخیر
بقیة النبّوة: بازماندۀ پیامبری1

و... 

البته، این ها بخشی از القاب حضرت زهرا)س( است. به طورقطع، ایشان القاب واالتر و بیشتری 
دارند که از دسترس افراد معمولی به دور است. 

به نظر ما مهم ترین لقب حضرت زهرا )س( کوثر است زیرا :
 1- این لقب عطیۀ خداوند به حضرت زهرا)س( است.

 2- پاسخ قاطع خدا به دشمنان پیامبر است که ایشان را ابتر می خواندند. اما از رهگذر»کوثر معطی«
شجره طیبۀ معصومین به وجود آمدند و امروز بیش از ده میلیون سید در دنیا هستند.

 3- شجرۀ جاوید قرآن است که در سوره ای تنها به اندازه یک سطر عالی  ترین معنا و مفهوم و درس
و وعده و وعید و نعمت پایدار را آورده است. 

راستی امروز نسل »عاص بن وائل« پدر عمرو عاص  کجایند که می گفت چون پیامبر پسر ندارد 
ابتر است و نسل پربرکت پیامبر رحمت کجا هستند؟

سقیفۀ خونین غم
چون رایت خداى شد از مصطفى بلند

اسالم دین حـق شد و نام خـدا بلند

اركان كفر جملـه فرو ریخت روز بدر

شد شرک سرنگون و بشد حق او بلند

ایثـار اهـل بیـت چـو گـردید آشکار 

                                        از جـانب خـداى بشد هـل اتـى بلند

1-فاطمهالزهراء)س(بهجهقلبالمصطفی،صص274-279.
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روز غـدیر چون كه خداوند ذوالجالل

                                       بنمود تا به دست بنـى مـرتضـى بلند

ز آن روز شـد سقیفـة خـونین غم با 

                                       ز آن جـا بگشـت فـاجـعـة نینوا بلند

 از كـربال گـرفـت نظام جهـان قوام

                                    شد پرچـم خـداى هـم از كـربال بلند

پـر شد جهان از زمزمه و ذكـر یا حسین

                                    تا روز حشـر هست یقیـن این نوا بلند

تا تشنـه لب شهیـد كنـار فرات شد

                                  آه و فغان و ناله شد از »ماسـوى« بلند

آتش گـرفت خانة هستـى از آن زمان

                                   كز خیمـة حسین بشـد شعلـه ها بلند

    بشکست قلـب و سینة زهرا دوباره واى

                                    شد از شکست سینه و دل ها صدا بلند

خـورشید شـد خـجـل ز رخ ختـم انبیا 

                                              چـون سـر حسیـن سـر نیـزه ها بلند

در خاک و خون حسین چو عطشان بشد شهید  

 اشـک خـداى در غـم خـون خـدا چکـید1 

1-اشعارازنویسندهاست.



فصل چهارم

پیامبر)ص( و  زهرا)س(
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 گفتیم که هیچ کس جز خداوند متعال و اهل بیت به مقام حضرت زهرا)س( پی نخواهد برد و هیچ کس
جز آن ذوات مقدس نمی تواند به منزلت این بانوی آسمانی آگاهی یابد. علت هم این است که درک 
 و فهم و عرفان مردم عادی پایین است و چگونه ممکن است برای دانش آموزی که از انجام چهار عمل
 اصلی عاجز است، از »لگاریتم« یا ریاضیات عالی سخن به میان آورد. به  راستی فهم مقام و منزلت حضرت

 زهرا)س( از درک ریاضیات عالی برای افراد معمولی سخت تر و دشوارتر است؛ چراکه امکان فراگیری 
ریاضیات با مهارت و تمرین و دقت میسر است؛ اما فهم مقام حضرت زهرا)س( به عناوین و عوامل 
دیگری بستگی دارد که از این قبیل مقوالت خارج است و به محال نزدیک تر می باشد؛ زیرا فهم مقام 

حضرت زهرا)س( حصولی است و تحصیلی نیست. 
اّما اگر بپذیریم که درک مقام حضرت زهرا)س( برای انسان های معمولی ناممکن است؛ پس 

گفتن از مقام حضرت زهرا)س( و قلم زدن در این وادی چه سودی دارد؟ 
در پاسخ باید بگوییم دشواربودن این فهم به معنای رهاکردن موضوع نیست. اگر در این وادی 
یعنی درجهت درک بهتر مقام حضرت زهرا)س( گام برداریم، به فهم موضوع نزدیک می شویم. یعنی 
عرفان ما افزایش می یابد و راه، هموارتر می شود. قصد و غرض از بازکردن این فصل هم همین است. 
ما اگر نمی توانیم به فتح این قّلۀ رفیع موفق شویم، اما می توانیم به اندازۀ درک و تالش و عرفان خود 
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بر دامنۀ آن راه یابیم. 

1- عشق به اهل  بیت)ع(، عشق به خداست
محّبت و عالقه مندی به پیامبر و اهل بیت سفارش مؤکد خداوند است. بسیار بعید است همۀ آن هایی

 

 که به این مبانی بی اعتنا هستند، از این مبانی بی اطالع باشند. البته افراد بی گناه و مستضعف و بی اطالعی
هستند که از این همه مسائل بدیهی آگاه نباشند. بحث ما با آن ها نیست. روی سخن ما با آن هایی است 
که به رغم پربودن کتب معتمد و معتبر آن ها از سفارش های خدا و پیامبر دربارۀ لزوم محّبت ورزیدن 
به پیامبر و اهل بیت، تجاهل می کنند، یا بدتر این که به کتمان آن همه بدیهیات می پردازند. به چنین 

افرادی فعاًل کار نداریم. 

۲- عشق و تعادل
امکان ندارد کسی ادعای دین داری و تهّذب کند، ولی قلب او از عشق ماالمال نباشد و چشم او 
از نگاه های عاشقانه خالی باشد. ممکن نیست فردی مدعی پاکی و پرهیزکاری باشد، ولی به پاکان و 
پرهیزکاران بی اعتنا باشد. پذیرفتنی نیست که شخصی خیال کند متعادل است، ولی عشق و محّبت 

که عالمت تعادل است، در نهاد او نباشد. 
از طرفی، خدای هستی بخش که رئوف، رحیم، کریم، رحمان، ودود و حلیم است، آن کس را که 
بیشتر دوست دارد، از دریای بی کناره و بی کرانۀ عشق و محّبت آکنده می کند که نشانی از خود او باشد. 

عشق ورزیدن به پاکان و پارسایان و اهل والیت نشانی از خداست؛ به همین دلیل به پیامبر می فرماید:
َو ما اَْرَسْلناک اِلّا َرْحَمًة لِْلعالَمیَن1

ما تو را فرستادیم که برای همه رحمت و محبّت باشی.

پس، آن کس که عشق و محّبت ندارد، نشانی از خدا و پیامبر ندارد و آن کس که عشق و محّبت 
دارد، »آیة  ا    هلل« است. 

۳- سفاهت و سادگی 
ساده لوحی است اگر کساني تصور کنند با دوری از اهل بیت به سرچشمۀ اسالم ناب می رسند. سادگی 
است که با آزار پیامبر)ص( ترویج دین  کنند و با کشورگشایی بر تعداد مسلمانان بیفزایند. سفاهت 
 است که با غصب خالفت پیامبر عزیر و کشتن حضرت زهرا)س( و خانه نشین کردن مولی الموحدین

1-سورۀانبیاء،آیۀ107.
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امیرالمؤمنین )َسالم اهلل علیهم اجمعین( به اسالم خدمت کنند و درصدد رضایت خداوند برآیند. 
خدای سبحان خود می فرماید: 

ُه ِمَن الُْمتَّقین 1 ُل اللَّ إِنَّما َیَتَقبَّ

 به طور قطع، خداوند فقط عمِل پرهیزکاران را می پذیرد. 

به راستی، اگر شخص ناپرهیزکار، همۀ کاینات را به تسلیم در برابر خداوند وادار سازد، هیچ گونه اجر 
و مزدی دریافت نخواهد کرد؛ چه رسد به شخص ناپرهیزکاری که درصدد قتل پیامبر)ص( برآید و بارها 
در هر موقعیتی موجبات آزار پیامبر را فراهم آورده باشد و شعار هواداری از اسالم و مسلمین سر دهد!! 

 كى بـر هـواى عالـم روحانیـان پرىاى مرغ پاى بسته به دام هواى نفس

۴- نابودی اسالم در دستور کار غاصبان و کودتاگران 
ما در همین کتاب، نامۀ مفصل عمر به معاویه را نگاشته ایم.2 عمر در این نامه تأکید دارد که به راه 

خود در راه ریشه کن کردن اسالم و نابودی مسلمانان و اسالم ادامه دهد. 
معاویه همان عنصر فاسد، خونخوار و تبه کاری است که اسالم را با چنین رهنمودهایی به انحراف 
داً َرُسوُل ا    هللِ را شنید، سخت عصبانی شد و به  کشاند؛ هم او که وقتی از مؤّذن کلمۀ اَْشَهُد اَنَّ ُمحمَّ
»ُمغیرۀ بن ُشعبه«، جنایت کار معروف که پیش او بود، گفت: هر روز در جهان اسالم پنج بار نام این 
داً َرُسوُل ا    هلل. اکنون با این وضع  مرد )یعنی پیامبر اسالم( را فریاد می کنند و می گویند: اَْشَهُد اَنَّ ُمَحمَّ

چه راهی مانده است جز این که نام او نیز بمیرد و دفن شود.3 
این ماجرا را بسیاری از مورخان اسالمی نقل کرده اند. 

دشمنان ائمۀ اطهار، دشمنان  خدا، پیامبر و دشمنان پرهیزگاری و پاک دامنی و خوبی بودند؛ زیرا 
با حاکمیت آن ها بود که پاکی کم رنگ شد و پرهیزگاران بسیاری کشته شدند و پاک دامن ها منزوی 

گشتند.
ابن ابی الحدید نکتۀ بسیار مهمی نقل می کند. وی می نویسد: 

مردی به حضرت علی)ع( گفت: ای امیرالمؤمنین، اگر از رسول خدا پسری باقی می ماند که عقل 
و اندیشه داشت، آیا مّلت عرب، زمام امر خود را به دست او می سپرد؟ حضرت فرمود: نه، بلکه او 
اگر همان کاری را که من انجام دادم، انجام می داد،  او را می کشتند و اگر قریش اسم آن حضرت را 
وسیله ای برای رسیدن به ریاست و نردبانی برای حکومت و آقایی خود قرار نمی داد، بعد از مرگ 

1-سورۀمائده،آیۀ27.
2-نک:فصلدوازدهمهمینکتاب.

3-مسعودی،مروجالذهب،ج3،ص454.



102

ش
عر

 تا 
ش

عر
از 

رسول خدا حتی یک روز هم، خداوند را نمی پرستیدند.1
این سند عالوه بر ماهیت بعضی از کودتاگران، از انگیزه ها و نیات آن ها نیز پرده برمی دارد. 

در این زمینه به دو سند دیگر می پردازیم: 
از امام و پیشوای بزرگ حضرت بقیه اهلل ارواحنا فداه در حدیث سعدبن عبداهلل روایت شده است 
که انگیزۀ مسلمان شدن غاصبان خالفت، دستیابی به ریاست و خالفت بوده است؛ زیرا آنان با یهودیان 
رفت و آمد داشتند و از پیشگویی های تورات و دیگر کتب مقدس از آن ها سؤال می کردند... و بدین 
انگیزه که شاید هر یک از آن ها به وسیلۀ حضرت به حکومت شهر و دیاری برسند، با آن حضرت 

بیعت کردند.2 
 همچنین از زیدبن علی بن حسین)ع( روایت شده است که فرمود: به خدا سوگند اگر آنان می توانستند

از طریق دیگری غیر از وابستگی به  نام پیامبر و رسالت آن حضرت، به حکومت برسند، از پذیرش 
پیامبری آن حضرت برمی گشتند.3

۵- ساده لوحی یا تعصب 
 عده ای از افراد ساده لوح یا متعصب یا حداقل بی اطالع از مبانی و مسائل، تصور می کنند با کتمان
 حقیقت، خدمتی به اسالم و مسلمانان می کنند. آن ها می پندارند اگر از افشای حقایق خودداری می کنند،

برای وحدت صفوف مسلمانان و اتحاد آن هاست! آن ها توجه ندارند که وحدت در سایۀ توحید معنا و 
مفهوم پیدا می کند. اتحاد و وحدت، مخصوص هواداران خداوند است. فقط در سایۀ توحید است که 
خودرأیی ها و خودمحوری ها و خودخواهی ها از بین می رود و انسان فقط با رهاکردن عوامل تفرقه و 

تشتت است که به خدا نزدیک می شود و بس.
باز هم تکرار می کنیم که فقط در سایۀ توحید می توانیم با دیگران اتحاد داشته باشیم. 

۶- اتحادیه های سست
 به راستی، به چه دلیل و چرا بیگانگان از خداوند، نمی توانند به وحدت برسند؟ آن هایی که بزرگ ترین

و نیرومندترین و مشهورترین پیمان های سیاسی و نظامی ایجاد کرده اند و در سایۀ این پیمان هاست که بر 
بخش اعظم جهان حکومت می کنند. پیمان هایی مانند »ناتو«، »سنتو« و »سیتو« که آمریکا ایجاد کرد و طی 
این سه پیمان »اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی« را در محاصره قرار داد. آمریکا با پیمان ناتو، شوروی را 

1-ابنابیالحدید،شرحنهجالبالغه،ج20،ص298.
2-فاطمهالزهرا)س(بهجهقلبالمصطفی،ص142.
3-مجلسی،محمدباقر،بحاراألنوار،ج52،ص86.
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از شمال غرب تا مرزهای ترکیه محاصره کرد. با ایجاد پیمان سنتو که ایران و ترکیه و پاکستان و انگلیس و 
آمریکا عضو آن بودند، شوروی را از مرزهای جنوبی به محاصره درآورد و زنجیر حصر شوروی را تنگ تر 
کرد. آمریکا با پیمان سیتو محاصرۀ شوروی را در شرق دور تکمیل کرد و راه ارتباط مسکو را تقریباً با جهان 
خارج محدود نمود. آیا این پیمان های دیرپا و نیرومند، می توانند مشکالت جهان امروز را برطرف کند؟ آیا 
اصوالً این اتحادیه ها دیرپا و پایدارند؟ خداوند کریم با جمله ای کوتاه و محکم پاسخ روشنی به این سؤال داده 
 است.قرآن دربارۀ این پیمان ها و دیگر پیمان های مشابه که در گذشته منعقد شده یا در آینده انعقاد خواهد

یافت، می فرماید: 
َتْحَسُبُهْم َجمیعًا و ُقُلوبُُهْم َشّتی1

شما می پندارید که آن ها با هم متحدند و حال آن که از درون متالشی اند.

این تصویری که خداوند از اتحادیه های نظامی، سیاسی و اقتصادی ارایه می دهد، چند نکتۀ بسیار 
مهم و اساسی دارد: 

1- هیچ اتحادیه ای که برخاسته از توحید نباشد، پایدار نیست. 
2- تمامی پیمان ها بر اصول استعماری استوار است و ضدمردمی است. 

3- هیچ پیمانی هر قدر هم به لحاظ ظاهر نیرومند باشد، مؤمن واقعی را نمی ترساند و نباید بترساند. 
4- خیانت و جاسوسی در این اتحادیه ها امری کاماًل عادی است. 

5- از عضونشدن در آن ها ناراحت نباشید یا از عضویت در آن ها خرسند نباشید. 
6- اتحادیه ها تمامًا فاقد عناصر و عوامل واقعی اتحادیه اند؛ بنابراین سست و شکننده اند. 

۷- وحدت در سایۀ توحید 
اگر خواستید با شخص یا گروه یا دولتی اتحادیه ای منعقد کنید که پایدار و مطمئن و مفید باشد، 
حتمًا این اتحادیه باید در زیر چتر توحید باشد. فقط در سایۀ توحید است که امور، حساب شده و کارها 

سازمان یافته و منافع اعضا درخور توجه همگان و اهداف پیمان مدنظر همۀ اعضا خواهد بود. 
هدف از بعثت انبیا تقویت توحید است. توحید یعنی اقرار به وجود صانع نیرومندی که وحدت 

و سعادت انسان را فقط او می خواهد. 

۸- سخنان پیامبر اسالم)ص( دربارۀ حضرت زهرا)س( 
قباًل گفتیم که تمامی امور حضرت زهرا)س( حساب شده و برنامه ریزی شده توسط خداوند سبحان 

1-سورۀحشر،آیۀ14.
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بود. پیامبر دربارۀ حضرت زهرا)س( صرفًا مجری اوامر خداوند بودند. 
در فصل دوم همین کتاب ذیل آیۀ شریفۀ»ما َیْنِطُق َعِن الَْهوی اِْن ُهَو اِلّا َوْحی یوحی«،۱ گفتیم که همۀ 
مفسران اعم از شیعه  و سنی اتفاق دارند که قرآن تمامًا وحی است. هیچ قولی از پیامبر در قرآن راه نیافته

 

و پیامبر از قول خود چیزی را به قرآن اضافه نکرده اند. 
عالوه بر آن، شیعه معتقد است قرآن بدون کم و کاست همان است که خداوند سبحان بر پیامبر  

عظیم الشأن اسالم فرستاده است. 
پیامبر در زمان حیات پربار خود به تدوین و تنظیم قرآن به صورت امروزی اقدام فرموده اند؛ 
یعنی عالوه بر آن که قرآن کریم وحی مطلق است، تدوین و تنظیم قرآن که به دستور پیامبر و توسط 

امیرالمؤمنین صورت گرفت، نیز وحی است. 
اما اعتقاد شیعه دربارۀ آیات سوم و چهارم سورۀ مبارکۀ نجم فراتر از این هاست. ما معتقدیم که 
پیامبر اسالم به مقام و منزلتی در بارگاه خداوند رسیده اند که هیچ کس به این مقام و منزلت نرسیده 

است. 
خداوند متعال خواست که پیامبر به این مرتبت فوق العاده نایل گردد. امر، امر اوست. همواره خواست 

خداوند است که در کاینات جاری است. چون فقط و فقط خداست که بر کاینات اشراف کامل دارد:
حمُن َعَلی الَْعْرِش اسَتوی2 اَلرَّ

که خود گوید:
َو ما َتشاُؤوَن اِلّا أن َیشاَء ا     هللُ َربُّ الْعالَمیَن3

امروز خیلی ها شعار وحدت اسالمی سر می دهند؛ ولی نه تنها گامی در جهت این وحدت شعاری 
برنمی دارند، بلکه تالش قولی و فعلی آن ها عکس شعار آن هاست. توجه به خواست و سفارش پیامبر 

رمز وحدت است. 
شیعه نمی خواهد که مسلمانان از اصول و مبانی خود دست بردارند، بلکه شیعه خواستار عمل به 

مبانی مسلمانان است. ما می گوییم پیامبر عالی قدر اسالم فرمودند:
فاِطَمة بَْضَعة ِمّنی ... َمْن اذانی َفَقْد اَذی ا     هلل4َ

فاطمه، پارۀ تن من است. هر کس که او را بیازارد، مرا آزرده است 

و هر کس مرا بیازارد، خدا را به خشم آورده است.

1-سورۀنجم،آیۀ3و4.
2-سورۀطه،آیۀ5.

3-سورۀتکویر،آیۀ29.
4-صحیحبخاری،ج5،صص21تا29.



105

س(
هرا)

ت ز
ضر

ی ح
اس

سی
ی 

دگ
ل زن

حلی
ت

همچنین رسول گرامی اسالم دربارۀ حضرت زهرا)س( گفته اند:
اِنَّ ا     هللَ َیْغِضُب لَِغَضِب فاِطَمة َوَیْرضی لِرضاها1

خداوند با خشم فاطمه غضبناک می شود و با رضایت او راضی می گردد. 

و باز می بینیم که نبّی عزیز و شریف اسالم فرموده اند:
لُتها2 فاِطَمة َحْوراء اِنْسّیة کّلما اََشْقُت اِلی الَْجنَّة َقبَّ

فاطمه حوریه ای بهشتی است به صورت انسان. 

هر وقت که مشتاق بهشت )و وصال معشوق و معبود( می شوم، زهرا)س( را می بوسم. 

چنین خدایی که قدرت او مطلق و زوال ناپذیر و ابدی است، پیامبر خود را به چنان جایگاه رفیعی 
رسانیده است. او پیامبر را باال برد و بر همۀ مخلوقات برتری داد و خود و خاندان پیامبر را تطهیر کرد 

و بر تمامی هستی رجحان بخشید. 

۹- پیامبر خدایی 
چنان پیامبری با چنین جایگاهی، فوق العاده در فوق العاده  است؛ یعنی مقام او فوق العاده است و مهم تر 
از آن شخصیت پیامبر فوق العادگی دارد. چنین پیامبری که از روی دست و نوشتۀ خداوند، اسرار گذشته 

و حال و آینده را مشاهده کرده  است و از چشم خدا به هستی می نگرد، دیگر همه چیز او خدایی است.
 قول پیامبر قول خداست. فعل پیامبر، فعل خداست. نگاه پیامبر، نگاه خداست. سکوت پیامبر، 
سکوت خداست. تبّسم پیامبر، تبّسم خداست. خشم پیامبر، خشم خداست. صلح پیامبر، صلح خداست 

و جنگ پیامبر، جنگ خداست...  
 با این دیدگاه و تحلیل، پیامبر نمایندۀ تام االختیار خداوند در کاینات با اختیار ویژه و پایدار و وسیع
است. بنابراین الزم نیست هرچه پیامبر می فرمایند، لزومًا قول خدا باشد، بلکه با توجه به اشراف و 
اطالع ایشان بر ظاهر و باطن هستی افکار، اندیشه و اقوال ایشان بر خواست مطلق خداوند منطبق و 

رضایت و تأیید خداوند را به همراه دارد و تمامًا آن چیزی است که خداوند می خواهد. 
عالوه بر آن، می توان گفت بسیاری از خواسته های پیامبر را پروردگار به صورت قرآن نازل کرده 
است. اعتقاد نداریم که این ها قول پیامبر است، بلکه این خداست که خواست پیامبر را به صورت 

»کالم اهلل مجید« فرو فرستاده و تهیه و تنظیم کرده است. 
برای تأیید قول و تحلیل خود و به  منظور رعایت اختصار به نمونه ای در این زمینه اشاره می کنیم. 

1-اربلی،عیسی،کشفالغمه،ج2،ص84.
2-بغدادی،خطیب،تاریخبغداد،ج5،ص86.
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همه می دانیم که قبلۀ مسلمانان در آغاز بعثت، به طرف »مسجداالقصی« بود. به دالیلی چند که در 
این جا از ذکر آن می گذریم، پیامبر اسالم قلبًا می خواستند که قبلۀ مسلمانان »مسجدالحرام« باشد. 

خداوند سبحان هم فکر و خواست پیامبر عزیز خود را می خواند و هم به این فکر و خواست عمل 
می کند و سرانجام دستور تغییر قبله را صادر می نماید. 

نَّک ِقْبَلًة َترضاها َفَولِّ َوْجَهک َشْطَر الَْمْسِجِدالَْحراِم  ماء َفَلُنَولیَّ َقْد نَری َتَقلَُّب َوْجِهک ِفی السَّ

َو َحیُث ما ُکْنُتْم َفَولُّوا ُوُجوَهکْم َشْطَرُه...1 

ما نگاه های انتظارآمیز تو را به آسمان می بینیم. اکنون تو را به سوی قبله ای که از آن راضی خواهی بود، 

باز می گردانیم. هم اکنون )و از این به بعد( هر کجا که هستید، روی خود را به سوی مسجدالحرام کنید

 و به طرف مسجدالحرام نماز بخوانید. 

درود به پیامبر عظیم الشأن اسالم و سالم و صلوات خداوند و انبیا و اولیا و شهدا و صلحا و مالئکه 
و همۀ موجودات به آن وجود مقدسی که خداوند هم سعی دارد رضایت آن عزیز را به دست آورد. 

پس معلوم می شود که خداوند و پیامبر او به عنوان عاشق و معشوق و معشوق و عاشق همواره در 
صدد جلب نظر و رضایت یکدیگرند.

با این  دیدگاه، ضرورتی ندارد که  اظهارات پیامبر لزومًا اظهارات  خدا باشد، بلکه هرچه هست، 
خداوند از قبل رضایت داشته و تأیید کرده است. این معنای وسیع و درست »ما َیْنِطُق َعِن الْهوی اِْن 

ُهَو اِلّا َوْحٌی ُیوَحی«۲ است. 

 با این استدالل که با عقل و شرع و اصول اعتقادات صحیح اسالمی مطابقت دارد، تمامی موضع گیری های
پیامبر عظیم الشأن اسالم را خداوند رضایت دارد و تأیید می کند؛ چون قول صریح و دستور مستقیم 

خداست. 

10- حضرت زهرا)س( از دیدگاه پیامبر اسالم)ص( 
 چه خوش است دوستدار صدیقۀ کبری، فاطمۀ زهرا)س(، سرور زنان جهان را از منظر پیامبر عالی قدر

اسالم سیداالنبیاء مشاهده کند و از جایگاه رفیع شخصی مشاهده کند که خداوند سبحان دربارۀ ایشان 
فرمود:

لَْوالک لَما َخَلْقُت الَْاْفالک

اگر تو نبودی، کاینات را خلق نمی کردم. 

اظهار نظر پیامبر اسالم)ص( دربارۀ حضرت زهرا)س( سه ویژگی منحصربه فرد دارد: 
1-سورۀبقره،آیۀ144.
2-سورۀنجم،آیۀ3و4.
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 ۱- کمیت: مجموعۀ این اظهارات فراوان است. فراوانی موضع گیری های پیامبر)ص( دربارۀ حضرت
زهرا)س( مخصوص حضرت زهرا)س( است. 

 ۲- کیفیت: مشی پیامبر اسالم)ص( در معرفی حضرت زهرا)س( عجیب و بی سابقه است. اعالم 
مواضع پیامبر خاتم به لحاظ محتوا دربارۀ حضرت زهرا)س( نیز مخصوص حضرت زهرا)س( است. 

۳- ُحّجیت: گفتیم که اظهارنظرها و موضع گیری ها و مجموعۀ قول و فعل و تقریر پیامبر)ص( 
برای همه حّجت است. پیامبری که قول او قول خدا و کردارهای او کردار خدایی است؛ یعنی پیامبر

 

نه تنها از طرف خداوند دربارۀ حضرت زهرا)س( سخن می گویند، بلکه به نیابت از خداوند به معرفی 
حضرت زهرا)س( می پردازند. بهتر است بگوییم پیامبر زبان گویای خداوند در معرفی فاطمه  است. 
با این مقدمه، دیگر دشوار نیست اگر بگوییم خداوند عشق سوزان خود به حضرت زهرا)س( را 
با زبان پیامبر اظهار می کند و عالقه مندی شدید و محّبت عمیق و شوق سرشار خود به صّدیقۀ طاهره 

را به پیامبر گفته است تا بیان کند. 

11- سهل ممتنع 
تا این جا، شناخت حضرت زهرا)س( آسان می نماید؛ اما مشکلی باقی می ماند. دریغ و درد که فهم 
 ما محدود، علم ما کم، معرفت ما ناقص، توان ما ابتدایی، عقل ما بسیط، درک ما سطحی و وسعت دید ما 

کوتاه است. 
با این ابزار نامتناسب، چگونه می خواهیم روایات و احادیث نبوی را دربارۀ حضرت زهرا)س( معنا 
 کنیم تا از این رهگذر، به مرکز نورانی نور مطلق و به سرچشمۀ حیات ابدی و به سراپردۀ جاودانگی الهی 

و به منتهای معیت محض و شاهکار شورانگیز هستی که حضرت زهرا)س( است، نایل شویم؟ 
آیا می توان حجم آب ها و وسعت اقیانوس ها و عمق دریاهای عالم را با انگشتانه ای اندازه گرفت 

و از تمامیت و خواص و انواع آن گفت؟
آیا می توان با بال و پر نحیف پروانه ای به دیدار خورشید شتافت و از نورانیت و حرارت و وزن 

مخصوص و انواع حرکت ها و سیاره ها و اقمار آن سخن به میان آورد؟ 
آیا می توان تعداد شن ها و ماسه ها و ریگ های صحراها و بیابان ها و کویرهای گسترده و وسیع را 

با دست های فاقد انگشِت شست و اشاره شمارش کرد؟ 
 آیا می توان رزق و روزی بندگان و مخلوقات الهی را فقط در یک روز محاسبه کرد و در راه تأمین

آن گام برداشت؟ 
آیا می توان گلبول ها و سلول های بدن انسان های ماقبل تاریخ تا امروز را به درستی شمرد و 
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وظایف آن ها را در طول تاریخ به درستی شماره نمود؟ 
آیا می توان به افکار و اندیشه ها و تصّورات و خواست ها و آرزوهای همۀ مردم عالم به خوبی پی 

برد و این خواسته ها را احصا و مکتوب و اجابت کرد؟ 
پاسخ سؤاالت فوق به طور قطع منفی است. به فرض محال، روزی کسی یا کسانی ادعا کنند که 
از عهدۀ پاسخ این سؤال ها یا برخی از آن ها برمی آیند؛ حال آن که ممکن نیست بتوانند یا بتوانیم به 

این سؤال پیچیده و غامِض خلقت پاسخ دهیم که حضرت زهرا)س( کیست؟ 
بیش از چهارده قرن است  که جهان هستی در برابر این سؤال، مات و مبهوت مانده است. 

1۲- فاطمه)س( کیست؟ 
اگر بگوییم ایشان دختر پیامبر خاتمند، آیا پاسخ سؤال را داده ایم؟ خیر! مگر نه خود پیامبر به 

ایشان لقب آسمانی »اُمِّ ابیها« داده اند؟ 
اگر بگوییم ایشان همسر مولی الموحدین امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب  هستند، پاسخ نارساست؛ 

چراکه مولی به ایشان گفته اند
بَابی أنَت َو أُّمی

اگر بگوییم حضرت زهرا)س( مادر حسنین  و مادر ائمۀ اطهار می باشند، بیانی ناقص است؛ مگر 
نه حضرت صادق گفته اند:

ة َعَلینا ُتنا فاِطَمة ُحجَّ نَْحُن ُحَجُج ا     هللُ َعلی َخْلِقِه َوَجدَّ

اگر بگوییم حضرت زهرا)س( بندۀ مخلص و خالص و عاشق و خاکسار خداست، باز هم سخن 
کاملی نیست. مگر نه خداوند سبحان در لیله المعراج به پیامبر فرمودند: 

یا اَْحَمُد لَوالک لما َخَلْقت الَْاْفالک لَْوال َعِلّی لما َخَلْقُتک
َو لَْوال فاِطَمة لما َخَلقُتُکما1

ای  پیامبر، اگر تو نبودی،  کاینات را نمی آفریدم. 

اگر علی  امیرالمؤمنین نبود، تو را خلق نمی کردم و اگر فاطمه نبود،

 هیچ کدام از شما دو نفر یعنی تو و علی بن ابی طالب را نمی آفریدم. 

پس ما چه بگوییم؟ ما هم چیزی نداریم که بگوییم. معرفت ما به حضرت زهرا)س( به گونه ای نیست 
که چیزی برای گفتن داشته باشیم. تأسف بارتر این که آن چه را هم دربارۀ حضرت زهرا)س( می دانیم، 

توان تفهیم و گفتن آن را نداریم. در بیان وصف حضرت زهرا)س( ما همه مصداق این شعریم: 
1-میرجهانی،الّجنهالعاصمۀ،ص48؛ملتقیالبحرین،ص14،عالمهنمازیشاهرودیدرمستدرکسفینهالبحار.
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من گنـگ خـواب دیـده و عالـم تمام كـر

 مـن عاجـزم ز گفتـن و خلـق از شـنیدنش 

1۳- دیدگاه پیامبر دربارۀ حضرت زهرا)س( 
۱3/۱- میزان خشم و خرسندی خداوند

اِنَّ ا     هللَ َیْغِضُب لَِغَضِبک َو َیْرَضی لِِرضاک1 

ای فاطمه، خداوند از غضب تو خشمگین می شود و از رضایت تو راضی می گردد. 

حدیث فوق که بسیاری از بزرگان اهل تسنن در کتب خود از پیامبر اسالم)ص( نقل کرده اند، 
به خوبی نشان دهندۀ آن است که حضرت زهرا)س( میزان خشم و خرسندی خداست. 

۱3/2- شبیه ترین شخص به پیامبر
ما َراَیُت اََحداً اَْشَبَه َسْمتًا َو َدلًّا َو َهْدیًا َو َحدیثًا بَِرُسوِل ا     هللِ فی قیاِمِه َو ُقُعوِدِه ِمْن فاِطَمة 

کانَْت اِذا َدَخَلْت َعلی َرُسول ا     هللِ قاَم الیها 

َب بِها َو اََخَذ بِیِدها َو اَْجَلَسها فی َمْجِلِسِه2  َلها َو َرحَّ َفَقبَّ

هیچ کس را در حرکات بدن و راه و رسم زندگی و سخن گفتن به رسول خدا از فاطمه شبیه تر ندیدم. 

آن هنگام که بر پیامبر اکرم داخل می شد،

 پیامبر به احترام ایشان برمی خاستند

 و به ایشان خوشامد می گفتند و دست ایشان را می گرفتند و در نزد خود می نشانیدند.

 این حدیث در راستای فوق العادگی حضرت زهرا)س( و نیز دلیل بر عشق و عالقۀ پیامبر رحمت 
به ایشان است. 

۱3/3- پارۀ تن پیامبر 
فاِطَمة بِْضَعٌة ِمّنی َفَمْن اَْغَضَبها َفَقْد اَْغَضَبنی3 

فاطمه پارۀ تن من است. 

هر کس او را غضبناک کند، مرا غضبناک کرده است. 
1-حاکمنیشابوری،المستدرک،ج3،ص154؛سبطبنجوزی،تذکرهالخواص،ص175؛مقتلخوارزمی،ج1،ص52؛کفایهالطالب،

ص219؛الصواعقالمحرقه،ص105؛کنزالعمال،ج7،ص111.
2-نک:السنن،تِرِمذی؛ابنعبدربه،عقدالفرید،ج2،ص2.

3-احمدبنحنبل،المسند،ج4،ص328؛نسائی،الخصائص،35؛مسلموبخارینیزدرصحاحخوداینحدیثراآوردهاند.
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فاِطَمة بِْضَعٌة ِمّنی یْقِبُضنی ما یْقِبُضها َو یْبِسُطنی ما یْبُسُطها1 

فاطمه پارۀ تن من است. هر کس او را اندوهگین کند، مرا اندوهگین کرده،

 و هر کس وی را خوشحال کند، مرا خوشحال نموده است. 

فاِطَمة بِْضَعة ِمّنی یریُبنی ما رابَها َو یؤذینی ما اذاها2 

فاطمه پارۀ تن من است. آن کس او را ناراحت کند، مرا ناراحت کرده،

 و هر کس او را بیازارد، مرا آزرده است. 

َمْن َعَرَف هِذِه َفَقْد عرفها َو َمْن لَْم یْعِرْفها 

َفِهی بِْضَعة ِمّنی ِهی َقْلبی َو ُروحی

 الَّتی بَیَن َجَنتی َفَمْن اذاها َفَقْد اَذانی3 

آن که فاطمه را می شناسد که می شناسد و آن کس که او را نمی شناسد،

 بداند که او پارۀ تن من است و قلب و روح من می باشد. 

هر کس او را بیازارد، مرا آزرده است. 

۱3/4- امتیاز منحصربه فرد امیرالمؤمنین)ع(
حضرت امام رضا از پدران بزرگوار خود و از امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب و سرانجام از پیامبر 

اسالم نقل کرده اند که فرمودند: یا علی سه چیز به تو داده شده است که به من داده نشده است. 
عرض کردم: ای رسول خدا، چه چیز به من داده شده است؟ 

پیامبر فرمودند: 
ْم اَنَُّه قاَل لَِعلّی  َعْن َرُسوِل ا     هللِ َصّلی ا     هللُ َعَلیِه َو الِه َو َسلَّ

اوتیَت ثالثًا لَْم یؤَتُهنَّ اََحداً َو ال اَنَا اوتیت ِصهراً ِمْثلی َو لَْم اَنَا ِمْثلی

 اوتیت َزْوَجة ِصّدیَقة ِمْثل اِبَْنتی َو لَْم اُوَت مثلها َزْوَجة 
َو اوتیت الَْحَسَن َو الُْحَسیَن ِمْن ُصْلِبک َو لَْم اُوَت ِمْن ُصْلبی ِمْثَلُهما4

پدرزنی به تو داده شده است مانند من، ولی من فاقد آن هستم؛ 

همسری چون فاطمه به تو داده شده و به من داده نشده است؛

 و حسن و حسین به تو داده شده و به من عطا نشده است؛ 

1-الصواعقالمحرقه،ص113؛احمدبنحنبل،المسند،ج4،ص323.
2-نک:مسنداحمدوصحیحبخاریوخصائصنسائی،ص35.

3-الفصولالمهمه،ص150،نزههالمجالس،ج2،ص228؛انواراالبصار،ص45.
4-مسنداالمامالرضا،ص119.
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۱3/5- بهترین مردان و بهترین زنان
قاَل َرُسوُل اهللِ)ص(:

ٍد1  َخیُر ِرجالِکْم علی بن ابی طالب َو َخیُر نِسائکْم فاِطَمة بِْنُت ُمَحمَّ

بهترین مردان شما علی بن ابی طالب و بهترین زنان فاطمه زهرا هستند. 

۱3/6- تافتۀ جدابافته
قاَل َرُسوُل اهللِ)ص(:

لَْو لَْم یْخُلُق ا     هللُ َعلّیًا لَما کاَن لِفاِطَمة کْفٌو2 

اگر خداوند علی بن ابی طالب را خلق نکرده بود، هرگز برای حضرت زهرا همسری وجود نداشت. 

۱3/7- به خاطر حضرت زهرا)س( 
َعْن َعلّی)ع( قاَل:

َدَخَل َعَلینا َرُسول ا     هللِ)ص( وَ فاِطَمة جالَِسة ِعْنَد الِْقْدِر َو اَنَا اُنْفی الَْعَدَس قاَل یا اَبَا الَْحَسِن 

ُقْلُت لَّبیک یا َرُسوَل ا     هللِ قاَل اِْسَمْع ِمّنی َو ما اَُقوُل اِلّا ِمْن اَْمِر َربّی: 

ما ِمْن َرْجٍل یعیُن اْمَراَتُه فی بیتها اِلّا کاَن لَُه بِکلِّ َشْعَرة َعلی بََدنِِه ِعباَدة َسَنة 

ِصیاٌم نَهاَرها َو قیاٌم لیلها3 

علی)ع( فرمودند:
پیامبر اسالم بر ما وارد شدند و فاطمه زهرا)س( در کنار دیگ نشسته بودند و من عدس پاک می کردم.

 پیامبر فرمودند: یا اباالحسن، عرض کردم: بلی یا رسول اهلل. فرمودند:

 گوش فرا ده؛ زیرا آن چه می گویم، از سوی پروردگار می گویم. 

مردی که به همسر خود در خانه کمک کند،

 به تعداد موهای بدنش برای وی عبادت ساالنه می نویسند؛

 آن هم به گونه ای که روزهای آن را روزه گرفته و شب های آن را با شب زنده داری به روز رسانده باشد. 

استاد ما می گفت: این همه اجِر کمک شوهر به همسر به خاطر ُگِل روی حضرت زهرا)س( است. 
خرسندی حضرت زهرا)س( از کمک های امیرالمؤمنین)ع( موجب خرسندی ایشان از مردانی 

شده که در منزل به همسران خود کمک می کنند. 
1-فاطمهزهرا)س(ازوالدتتاشهادت،ص264.

2-فاطمهالزهرا)س(،ص270.
3-مجلسی،محمدباقر،بحاراألنوار،ج85،ص118.
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۱3/8- تزویج با برجسته ترین افراد و اولین مسلمان
قاَل َرُسوُل اهللِ)ص(:

تی ِسْلمًا َو اَکَثَرُهْم ِعْلمًا َو اَْعَظَمُهْم ِحْلما1ً  اِنّی َزّوْجُتک اَْقَدَم اُمَّ

من تو را به ازدواج شخصی درآوردم که پیش قدم تر از همه در گرایش به اسالم بود

 و عالم تر از همۀ مردم و بردبارترین شخصیت ها در مسیر الهی است. 

۱3/9- انفاق بهترین اشیا در راه خدا
اِنَّ الّنبی)ص( َصَنَع لَها َقمیصًا َجدیداً لَیَلة َعْرِسها َو زفافها

 َو کاَن لَها َقمیٌص َمْرُفوٌع َواِذا بِسائٍل َعلی الْباِب یُقوُل:

ة َقمیصًا َخلقًا َفَاراَدْت اَْن َتْدَفَع اِلَیِه الَْقمیَص الَْمْرُفوَع ُبوَّ  اَْطُلُب ِمْن بَیِت النُّ

 َفَقْد َذکَرْت َقْولُُه َتعالی: 

وَن لَْن َتنالُوا الِبرَّ َحتی ُتْنِفُقوا َمما ُتِحبُّ

فاُف نََزَل َجبرئیُل قاَل:   َفَدَفَعْت لَُه الَْجدیَد َفَلّما َقُرَب الزِّ

الَم َو اََمَرنی اَْن اُِسّلَم َعلی فاِطَمة ُد اِنَّ ا     هللَ یْقرُئک السَّ یا ُمَحمَّ
ْنُدِس الَْاْخَضِر...2 وَ َقْد اَْرَسَل لَها َمعی َهِدیة ِمْن ِثیاِب الَْجنَّة ِمن السُّ

پیامبر اسالم در شب عروسی برای حضرت فاطمه)س( پیراهن نو و جدیدی دوختند

 و جامه ای کهنه و وصله دار هم داشتند. 

در این هنگام فقیری در زد و گفت:

 از خانۀ رسول خدا لباسی کهنه می خواهم. 

حضرت زهرا)س( خواستند که لباس کهنه را به سائل بدهند؛ ولی فرمودۀ خدای سبحان به یاد ایشان آمد 

که به نیکی و پاداش نیک نمی رسید مگر آن چه دوست دارید )در راه خدا( انفاق کنید.

 پس لباس نو را به فقیر دادند. 

در شب عروسی، جبرئیل به محضر پیامبر آمد و عرض کرد یا رسول اهلل: 

پروردگار سالم به شما می رساند و فرموده که به فاطمه سالم برسانم

 و لباسی را که او به همراه من برای ایشان از جامه های سبز و زیبای بهشتی فرستاده است،

 به ایشان بدهم. 

1-احمدبنحنبل،المسند،ص26،فاطمۀزهرا)س(ازوالدتتاشهادت،ص264.
2-نزههالمجالس،ج2،ص226.
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۱3/۱0- اجازه خواستن پیامبر از حضرت زهرا)س( 
 پیامبراکرم به قصد دیدار دختر خود، حضرت زهرا)س( از خانه خارج شدند و به درب خانۀ حضرت
 زهرا)س( رسیدند. جابربن عبداهلل می گوید: من خود در معیت پیامبر بودم. وقتی به درب خانه رسیدند،

الُم َعَلیکْم. فاطمۀ زهراپاسخ دادند: َعَلیک الّْسالْم یا َرُسوَل ا    هللِ. پیامبر فرمودند: آیا  در زدند و فرمودند: السَّ
اجازه می دهید داخل شوم؟ حضرت زهرا)س( پاسخ دادند: آری ، ای رسول گرامی خدا، داخل شوید.

پیامبر فرمودند: آیا من و آن کسی که همراه من است، داخل شویم؟ حضرت زهرا)س( عرض 
کردند: ای پیامبر مکرم، بر سر من چیزی نیست. پیامبر فرمودند: فاطمه جان، زیادی مالفۀ سِر خود را 
الُم َعَلیکْم. فاطمۀ زهرا)س(  بپوشان. ایشان همین کار را انجام دادند. آنگاه رسول اکرم فرمودند: السَّ
الْم یا َرُسوَل ا    هللِ. پیامبر فرمودند: آیا وارد شوم؟ حضرت فاطمه)س( پاسخ دادند:   پاسخ دادند: َعَلیک السَّ
 آری ، ای رسول خدا. پیامبر فرمودند. من و آن کس که همراه من است؟ حضرت زهرا)س( پاسخ دادند: 

آری شما و آن کس که با شماست، داخل شوید.1
اوج اعتقاد و احترام پیامبر اسالم به حضرت زهرا)س( را می توان از همین روایت به خوبی دریافت؛ 
زیرا پیامبر برای دیدار دختر خود به راه می افتد. آنگاه برای داخل شدن به داخل منزل اجازه می گیرند و بعد 

هم برای همراه خود اجازۀ جداگانه می گیرند. آنگاه چندین بار »اِْذِن ُدخول« را تکرار می کنند. 
 به راستی، چنین خانه ای که پیامبر اسالم با آن مقام و موقعیت، این گونه متواضعانه و صمیمانه 

برای ورود به آن، اذن دخول می گیرند، ازنظر ما از کعبه هم برتر است. 

۱3/۱۱- آخرین روزهای حیات پیامبر
 پیامبر بزرگوار و عالی قدر اسالم در آخرین روزهای حیات پربرکت خود، دست زهرا)س( را در دست

امیرالمؤمنین)ع( گذاشتند و فرمودند: 
یا اَباالَْحَسُن هِذِه وَ دیعة ا     هللِ و ودیعة َرُسولِِه ِعْنَدک َفاْحِفْظ ا     هللَ َواْحَفْظنی فیها 

َو اِنَّک لَفاِعُل هذا یا َعلّی هِذِه َوا     هللِ َسیدة نِساء اَْهِل الَْجنَّة ِمْن الَْاّولیَن وَ الْآِخریَن هِذِه َو ا     هللِ َمْریُم الْکْبری 

اما َوا     هللِ ما بََلَغْت نَْفسی هذا الَْمْوِضَع َحّتی َسَالُْت ا     هللَ لَها َولَکْم َفَاْعطانی ما َسَالُْتُه 

یا َعلّی اَنِْفْذ لما اََمْرُتک بِِه فاِطَمة َفَقْد اََمْرُتها بَاشیاء اََمَرنی بِها َجْبرَ ئیُل 

َو اْعَلْم یا َعلّی اِنّی راٍض َعَمْن رضیت َعْنُه ابَْنتی فاِطَمة وَ کذلِک َربّی َو َمالِئکُتُه 

یا َعلّی َویٌل لَِمْن ظلمها َویٌل لَِمْن ابْتّزها حقها 

َل َراَْسها وَ قاَل: َو َویٌل لَِمْن َهَتک حرمتها ُثمَّ َضمَّ فاِطَمة اِلَیِه َو َقبَّ

1-کلینی،محمدبنیعقوب،اصولکافی،ج2،ص37؛فاطمۀزهرا)س(ازوالدتتاشهادت،ص179.
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 ِفداک اَبُوک یا فاِطَمة...1 

ای اباالحسن! 

فاطمه امانت خدا و امانت پیامبر او پیش توست. او را حفظ نمای. 

ای علی، به خدا قسم، از گذشته و حال و آینده، این دختر سیدۀ زنان بهشت است.

 او را اگر شبیه و مانندی باشد، مریم کبری است. 

علی جان، سوگند به خدا من به این مقام و مرتبت نرسیدم مگر آن که آن چه برای خود از خدا خواستم، 

برای او هم از خدا خواسته ام و خداوند آن را به فاطمه عنایت فرموده است. 

یا علی! فاطمه هر چه به تو بگوید، انجام ده؛ زیرا او هرچه بگوید، همان است که جبرئیل به او می گوید. 

یا علی! بدان من از کسی راضی هستم که فاطمه از او راضی باشد؛ 

چون رضایت خدا و مالئکه در رضایت اوست.

 یا علی! وای بر کسی که به دخترم فاطمه ظلم کند. 

وای بر کسی که حق او را غصب کند. 

وای بر کسی که هتک احترام او کند. 

آنگاه پیامبر حضرت زهرا)س( را به سینه چسباندند و سر ایشان را بوسیدند و فرمودند:
 ای فاطمه، پدر و مادرم فدای تو باد. 

1-مجلسی،محمدباقر،بحاراألنوار،ج6،ص235.
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َوِمْن آیاتِه اَْن َخَلَق لَکْم ِمْن اَنُْفِسکْم اَْزواجًا لَِّتْسکُنواْ الیها

ة َو َرْحَمة َو َجَعَل بَیَنکم َمَودَّ

 اِنَّ فی ذلِک ال یات لَِقْوِمٍ یَتَفّکُروَن1 

یکی دیگر از نشانه های الهی این است که برای شما از نوع خودتان همسرانی قرار داد

 تا با ازدواج با آن ها آرامش و تعادل در شما ایجاد شود و بین شما را دوستی و رحمت فراهم آورد. 

به تحقیق، در این موضوع آیاتی است برای کسانی که اهل تفکرند. 

یکی از فرازهای شورانگیز تاریخ اسالم و یکی از حوادث شاعرانۀ تاریخ تشیع و نیز یکی از مقاطع 
تاریخی زیبا و دلپذیر و فراموش نشدنی، ازدواج حضرت امیرالمؤمنین و حضرت زهرا)س( است. اهمیت 
این ازدواج نه به  سبب تشریفات آن بود و نه به  دلیل حضور رجال و شخصیت های لشکری و کشوری و 
نه عوامل ظاهری و مسائل مادی آن، بلکه مهم ترین دلیل آن خاطره انگیزبودن این ازدواج، حضور مؤثر و 

محسوس خداوند سبحان در لحظات این واقعه چه قبل و چه حین و چه بعد از آن بود. 
برای روشن ترشدن این بحث نخست به بررسی دقیق تر فضای آن روزها می پردازیم. اصوالً ازدواج 
سّنت سنّیۀ پیامبر اسالم و موضوعی عقلی و منطقی و غریزی است. ازدواج کردن اجابت دعوت

 

1-سورۀروم،آیۀ21.
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فطرت و عمل به توصیۀ خداوند سبحان و انبیای عظام است؛ یعنی، انجام وظیفه است. پس چرا ما دربارۀ 
ازدواج حضرت زهرا)س( این قدر مقدمه چینی  می کنیم  و فصلی را به این موضوع اختصاص داده ایم؟ 

برای پاسخ به این سؤال ناچاریم قدری به عقب برگردیم و فوق العادگی حضرت زهرا)س( را 
هرچند به صورت اشاره و گذرا تکرار کنیم تا اهمیت این ازدواج روشن تر شود: 

1- حضرت امیرالمؤمنین از پیامبر عالی قدر اسالم نقل می کنند که فرمودند: اولین کسانی که وارد 
 بهشت می شوند، من، تو، فاطمه، حسن و حسین می باشیم. عرض کردم: پس دوستداران، کی وارد

بهشت می شوند؟ فرمودند: پشت سر شما.1 
2- حضرت امام باقر ضمن حدیث مفصلی دربارۀ مقام حضرت زهرا)س( می فرمایند: اطاعت 
ایشان بر تمامی آفریدگان خداوند اعم از پیامبران و مالئکه و جن و انس و پرندگان و حیوانات اعم 

از اهلی و وحشی فرض و واجب بود.2 
 3- ابوسعید خدری گوید: در خدمت رسول خدا)ص( نشسته بودیم. مردی از راه رسید و از حضرت

پرسید که دربارۀ فرمایش خداوند که فرمود:
اِْسَتکَبْرَت اَْم کْنَت ِمَن الْعالیَن3

 توضیح دهید که »عالین« چه کسانی هستند که از مالئکۀ مقربین برتر و باالترند؟ رسول خدا فرمودند:
من و علی و فاطمه و حسن و حسین می باشیم که در سرادق عرش بودیم و خداوند را تسبیح می کردیم 

و مالئکه با تسبیح ما تسبیح کردند. دو هزار سال پیش از آن که آدم خلق شود...4
 این ها بخش کمی از فضایل و عظمت و منزلت حضرت زهرا)س( نزد خداوند سبحان است. بدیهی

است که ازدواج چنین وجود مقدسی بسیار شورانگیز، مهم و فوق العاده است. 
حافظ همدانی از حضرت امام حسین)ع( نقل می کند که فرمودند: روزی پیامبر اسالم در خانۀ  ام َسَلَمه 

 

بودند. ناگاه فرشته ای عظیم بر ایشان نازل شد درحالی که مشغول ذکر خداوند بود. پیامبر فرمودند: ای 
جبرئیل، هیچ گاه در چنین صورتی بر من نازل نشده بودی؟ فرشته پاسخ داد: من جبرئیل نیستم. من 
»صرصائیل« هستم. خداوند مرا به سوی شما فرستاد تا نور را با نور تزویج نمایید. حضرت پرسیدند: چه 
 کسی را با چه کسی؟ گفت: فاطمه را با علی بن ابی طالب. پیامبر اسالم حضرت زهرا)س( و حضرت علی 

را احضار فرمودند. سپس در حضور جبرئیل و میکائیل و صرصائیل خطبۀ عقد را خواندند. 
 حضرت می فرمایند: در این هنگام، رسول خدا)ص( به میان شانه های صرصائیل نگاه کردند، مشاهده

1-مسندفاطمهالزهرا)س(ازجاللالدینسیوطی،ص45.
2-رحمانیهمدانی،احمد،فاطمهالزهراءبهجهقلبالمصطفی،ص44.

3-سورۀص،آیۀ75.
4-تأویلاآلیات،ج2،ص59.
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ة.  ٌد َرُسولُ  ا     هللِ علی بن ابی طالب ُمقیُم الُْحجَّ فرمودند که نوشته شده است: الاِلهَ اِلّاا ، هلل ُمَحمَّ
پیامبر پرسیدند: ای صرصائیل، چند وقت است که این  جمله بین شانه های تو نوشته شده است؟ 

پاسخ داد: دوازده هزار سال پیش از آن که خداوند متعال دنیا را بیافریند.1

1- عجیب یا جالب؟ 
ممکن است عده ای از خواندن یا شنیدن این حدیث یا دیگر احادیثی که دربارۀ شأن و شخصیت 
حضرت زهرا)س( وارد شده است، تعجب کنند. این تعجب اگر موجب اندیشۀ بیشتر برای پی بردن 
به مقام و منزلت حضرت زهرا)س( باشد، خوب است؛ ولی چنان چه این تعجب باعث تردید گردد، 

ناروا و نپذیرفتنی است. 
 از طرف دیگر، با توجه به شأن و شخصیت حضرت زهرا)س( و با توجه به مقام و منزلتی که بانوی

اول اسالم نزد خداوند سبحان و نزد پیامبر دارند، این گونه احادیث هیچ گونه اعجابی ندارد. بنابراین، در 
این گونه مواقع، باید گفت جالب است نه عجیب. کسی که در سایۀ تقوی و خداباوری قرار گیرد و پروردگار 
 به او عنایت و توجه مخصوص کند، به مقام شامخ معیت می رسد؛ یعنی در مسیر »اِلی َربِّک ُمْنَتهاها«۲ 
 گام برمی دارد. سپس به پیش می رود و تحت جاذبۀ مطلق خداوند پرجذبه و پرجاذبه قرار می گیرد و بر

شتاب او افزوده می گردد. 
یاأّیها الْإنْساُن إنَّک کاِدٌح اِلی َربِّک کْدحًا َفُمالقیِه3 

آنگاه با دلی آکنده از عشق خداوند و با گام های استوار از لطف خدا و با شوقی وصف ناشدنی و 
با اطمینان از وعده های پروردگار در مسیر لقاءاهلل استوار و پایدار پیش می رود و باال می رود تا جایی 

که دیگر باالیی وجود نداشته باشد.
 ُثمَّ َدنّی َفَتَدلّی َفکاَن قاَب َقْوَسیِن اَْو اَْدنی4

سپس در آن محیط سرشار از نور و با دلی آکنده از شور و سری مشحون از شعور و قلبی ماالمال 
از عشق بی زوال و لطف بی پایان و محّبت بی نظیر و موّدت فوق العاده و با سینه ای آکنده از والی او،

 

در حاشیۀ امن خدای امین قرار می گیرد. به راستی، چه لذتی شیرین  تر از قرار دل های بی قرار در سایۀ 
کردگار می توان یافت؟ و چه عشقی سوزان تر از عشق خداست که هم دوطرفه و هم پایدار است؟

به راستی، چه چیز موجب آرامش دل های بی قرار می شود، جز یاد و ذکر او؟

1-مجلسی،محمدباقر،بحاراألنوار،ج43،ص123.
2-سورۀنازعات،آیۀ44.
3-سورۀانشقاق،آیۀ6.
4-سورۀنجم،آیۀ8و9.
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ااَل بِِذکِر ا     هللِ َتْطَمِئّن الُْقُلوُب1

بلی فقط خدا و یاد و نام اوست که موجب آرامش درون انسان می شود. 

امیرالمؤمنین علی)ع( می فرمایند:
ااَل َو اِنَّ ِمَن الَْبالء الفاقة َو اََشدُّ ِمَن الْفاقة َمَرُض الَْبَدِن َو اََشدُّ ِمْن َمَرِض الَْبَدِن َمَرُض الَْقْلِب2

به راستی که فقر و فاقه از بالهاست و از فقر بدتر بیماری جسمی است و از آن بدتر، ناآرامی قلب است. 

بدون تردید، آن چه از فقر و بیماری جسمی بدتر است، بی قراری است. این بی قراری در سایۀ لطف 
پروردگار و با اتکا و توکل و عشق به او، به آرامش و قرار تبدیل می شود؛ چون هیچ چیز و هیچ کِس 
دیگر نمی تواند موجب قرار دل ها شود. اصوالً فطرت و سرشت را خداوند خالق دل این گونه گذاشته است 

که جز برای او و به عشق او و جز در فراق او نتپد. این خود از شاهکارهای خلقت است.
ای منتـهای لـذت هستـی لقـای تو 

ـه شـد آشنـای تـو   بیـگانه شـد ز خـویش ک

گر لذت وصال تو را یافت عاشقـی
بیـرون ز خـویـش مـی شود و مـبتـالی تـو

                آید اگر به  کوی تو سرگشته ای به شوق
                                          گلبانگ ارجـعی شــنـود از نـدای تـو 

فرخنده عاشقی که کند وصلـت آرزو
                   خّرم  سری  که هست در آن سر هوای تو 

هرگز نگویمت »ارنی« را که بینمت 
                                                بی شک  که  هست  در دل و در دیده  جای  تو 

  حور و قصور و جلوۀ فردوس  خوشتر است 
                                       یـا لـذت لـقـای تـو و هـم رضـای تــو

    زخمی که بر تنی  بزنی عین مرهم است
                                              بـیـمـار عـشـق زنـده بـود از دوای تـو

دنیـا و آخرت به دو ارزن نمـی خـرد
آن کس که راه جانب معبود هم بـرد۳

ــرون و برخورداری از انعام دنیوی و اخروی که در رأس  دلدادگی به خداوند عالوه بر آرامش درون و ب
1-سورۀرعد،آیۀ28.

2-نهجالبالغه،حکمت388،ص871.
3-شعرازنویسنده.
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نعمت های بهشتی نیز رضایت خداوند جلوه می کند، براي انسان نعمتي بي اندازه است، که خود  مي فرماید:
َو ِرْضواٌن ِمَن ا    هللِ اَکَبر1

عالوه بر همۀ این ها که شاعرانه و شورانگیز است، انسان مؤمِن متقی عارف، از نعمت های فراوانی در 
همین دنیا نیز برخوردار می شود که نه تنها از دسترسی، بلکه حتی از تفکر افراد عادی هم خارج است. 

در قرآن کریم، فرازهای بسیار زیبا و هیجان انگیزی وجود دارد که برخی از مواهب الهی را که 
شامل عده ای شده، سخن گفته است. انتقال تخت بلقیس از یمن به شام در یک چشم بر هم زدن2 
توسط »آصف بن برخیا« از آن جمله است. حال آن که آصف نه پیامبر بود و نه جانشین پیامبر. او فقط 
در سایۀ محّبت و لطف پروردگار به حضرت سلیمان و به شخص آصف به چنین مقامی نایل گردیده 
بود و بس. حال وقتی فردی عادی مانند »آصف بن برخیا« به چنین مقامی نایل می شود، ائمۀ اطهار که 
از انبیای اولی العزم هم برترند، اعجابی ندارد که از زبان پیامبر عظیم الشأن اسالم مطالب بسیار مهمی 

دربارۀ مقام آن ها بشنویم یا بخوانیم. 
با این مقدمۀ کوتاه، باید خداوند دربارۀ ازدواج حضرت زهرا)س( تصمیم بگیرد و مالئکه ای به نام 
صرصائیل با آن مکانت و موقعیت برای ابالغ ازدواج ایشان با حضرت امیرالمؤمنین)ع( نازل شود. 

اوضاع آن فرشته و سخنان وی به طور قطع، فرع بر مقام و معنویت حضرت زهرا)س( است. 
در حدیث »خّباب بن اّرت« آمده است که: خداوند متعال دستور داد نور را با نور تزویج کند. 
والیت این ازدواج با خداوند بود و خطبه خوان، جبرئیل و نداکننده، میکائیل و دعوت کننده، اسرافیل 

و پخش کنندۀ نقل و شیرینی، عزرائیل و شاهدان، مالئکۀ آسمان ها و زمین ها.
سپس، خداوند متعال دستور داد که درخت طوبی، میوه های خود را بریزد. طوبی ُدّر سفید، یاقوت سرخ، 
زبرجد سبز، ُمروارید تازه پخش کرد و حورالعین شتابان آن ها را جمع کردند و به یکدیگر هدیه می دادند.3 

مرحوم  عاّلمه مجلسی رضوان اهلل علیه )که حق بزرگی بر گردن شیعه به دلیل جمع آوری فرهنگ 
شیعه و تدوین آن دارد( دربارۀ ازدواج حضرت زهرا)س( احادیث فراوانی گرد آورده است. به نظر ما 
و به  طور قطع، بسیاری از روایات از دسترس عاّلمه مجلسی دور افتاده است. شناخت ما از این دو نور،

 

بیشتر از این چند روایت محدود دربارۀ ازدواج آن دو بزرگوار است. 

۲- خواستگاران
از انس بن مالک هم روایت شده است که روزی عبدالرحمن بن عوف ُزهری و عثمان بن ُعفان نزد 

1-سورۀحدید،آیۀ20.
2-سورۀنمل،آیۀ39.

3-مجلسی،محمدباقر،بحاراألنوار،ج43،ص110.
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رسول خدا رفتند. عبدالرحمن به حضرت عرض کرد: یا رسول اهلل، دخترتان فاطمه را به همسری من 
درآور. من صد ناقۀ سیاه کبود چشم که همگی از شتران مصری حامله شده باشند، با ده هزار دینار، 
مهریۀ او قرار می دهم. در بین اصحاب رسول خدا، کسی از عبدالرحمن و عثمان پول دارتر نبودند. 
عثمان گفت: من نیز همان اندازه می دهم. به عالوه، من پیش از عبدالرحمن اسالم آورده ام. رسول خدا 
از گفتار آنان به خشم آمدند، مشتی سنگ ریزه برداشتند و به پیش عبدالرحمن بن عوف پرتاب کردند 
و فرمودند: تو اموال خود را به رخ من می کشی؟ در این هنگام سنگ ریزه ها به ُدّر تبدیل شدند؛ ُدّری 

که قیمت یکی از آن ها به اندازۀ تمام اموال عبدالرحمن می شد. 
در همان ساعت، جبرئیل نازل شد و گفت: ای احمد! خداوند متعال به تو سالم می رساند و می فرماید: 
حرکت کن و برو نزد علی بن ابی طالب؛ زیرا َمَثِل او َمَثِل کعبه است که همگی به سوی کعبه می روند؛ 
ولی کعبه به سوی کسی نمی رود. خداوند به من دستور داده است که به رضوان بهشت دستور دهم چهار 
طرف بهشت را آذین بندد. به درخت طوبی و سدره المنتهی دستور دهم که تا جایی که می توانند، خود 
را به زر و زیور بیارایند. به یکی از فرشتگان به نام »راحیل« که در بین مالئکه از او زیباتر، فصیح تر و 
خوش صحبت تر نیست، دستور دهد که بر ساق عرش حاضر شود. هنگامی که همۀ فرشتگان حاضر 
شدند، به من دستور داد منبری از نور برافرازم و به راحیل دستور داد بر باالی منبر رود و خطبه ای بلیغ 
از خطبه های ازدواج را ایراد کند و فاطمه)س( را به عقد حضرت علی)ع( در آورد و مهریۀ آن حضرت 
را »خمس اموال دنیا« قرار داد که تا روز قیامت متعلق به او و فرزندان او باشد و من و میکائیل شهود 
و خداوند ولّی عقد بود. به درخت طوبی و سدره المنتهی دستور داد که تمام عطرها و زیور خود را بر سر 
آنان بیفشانند و به حورالعین دستور داد که آن ها را جمع کنند و تا روز قیامت به آن فخر و مباهات نمایند 

و به تو نیز امر فرمود که در روی زمین فاطمه را به عقد حضرت علی درآوری...1
این بحث بسیار مهم را که به نفس ازدواج حضرت زهرا)س( با امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب)ع( 

مربوط می شود، با حدیثی از جابربن عبداهلل خاتمه می دهیم: 
جابربن عبداهلل می گوید: هنگامی که رسول خدا)ص( فاطمه را به امیرالمؤمنین تزویج فرمودند، 
خداوند از باالی عرش خود آن دو را با یکدیگر تزویج فرمود. جبرئیل خطبه خواند و میکائیل به همراه 

هفتادهزار فرشته، شهود عقد بودند. 
این، کمی از بسیار و قطره ای از دریای فضیلت بانوی اسالم است. وجود بابرکت و ارزشمندی که 
درخور توجه ویژۀ خداوند بود؛ به طوری که مسؤولیت ازدواج او را خود به عهده گرفت و امیرالمؤمنین 

را یگانه کفو و همسر برای ایشان معرفی فرمود و با آن مقدمه، مراسم ازدواج را ترتیب داد.
1-مجلسی،محمدباقر،بحاراألنوار،ج43،ص145.
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۳- مهریه و صداق
در باور عده ای از مردم که از شأن و شخصیت حضرت زهرا)س( آگاهی ندارند، مهریۀ حضرت 
زهرا)س( همان درهم محدودی است که در روایات شیعی به درستی آمده است و به »ِمهرالسنة« هم 
معروف شده است. باید در این جا با صداقت و صراحت بگوییم، ذوات مقدس الهی و اهل بیت)ع( در 
قالب محاسبات دنیا نمی گنجند. پس، با معیارهای مادی نمی توان حد و مرزی برای آن ها تعیین کرد. 

چون به هر دلیل، دنیا ظرف محدودی است؛ بنابراین مظروف دنیا محدودتر است. 
پس نمی توان آن ارواح آسمانی را در قالب های زمین بسیط درآورد که ظرف محدود دنیا به هیچ وجه 
توان و اصوالً صالحیت آن ها را ندارد. با این حساب »ِمهرالسنة« عالمت و معیاری عمومی و ظاهری 
است. وقتی مقام و منزلت آن ها را نمی توان با معیارهای مادی و اصوالً با میزان محاسبات از جنس 

ُم الناقه« درمی آوریم. »خلق« و »ایجاد« سنجید، همان بهتر که از این بحث بگذریم وگر نه سر از »ُمَقوِّ
 مرحوم  مسعودی، در کتاب مروج الذهب، می نویسد: بعد از واقعۀ تلخ عاشورای سال 61 هجری 
که به شهادت حضرت اباعبداهلل الحسین و اصحاب ایشان انجامید، فرماندار بصره)!( -یا یکی دیگر از 
شهرها- به منبر رفت و درحالی که مردم را مخاطب قرار داده بود، گفت: مردم، از خدا بترسید و منتظر 

عذاب آسمانی باشید که فرزند پیامبر را کشتید و خشم و نارضایتی پروردگار را فراهم آوردید.
 وی در ادامه گفت: قوم ثمود ناقۀ حضرت صالح را کشتند. خداوند هم بر آن ها غضب کرد و 

همۀ آن ها را نابود نمود.
َفَدَمَدَم َعَلیِهْم َربُُّهْم بَِذنِْبِهْم َفَسّواها وَ الیخاُف ُعقبها1 

تا این جای موضوع، مشکلی پیش نیامد و تحلیل فرماندار درست بود؛ اما فرماندار در ادامۀ 
تحلیل خود بحثی را مطرح کرد که موجب خندۀ شدید مردم شد. وی گفت: مردم، خداوند قوم ثمود 
را به سبب کشتن یک ناقه از بین برد. درحالی که قیمت ناقه حداکثر 50 دینار بود. پس خداوند ثمود 
را به سبب 50 دینار نابود کرد!!؟ مردم به مجرد این که شنیدند، فرماندار برای »ناقة ا     هلل« قیمت تعیین 
کرد، شدیداً خندیدند و او را مسخره کردند و تحلیل او را به باد استهزا گرفتند. این فرماندار به همین 

ُم الناقه« مشهور شد؛ یعنی کسی که برای ناقۀ خداوند قیمت تعیین نمود.  دلیل به »ُمَقوِّ
حق با مردم بود. اصوالً وقتی چیزی یا شخصی به خداوند ارتباط و اتصال پیدا کرد، خدایی می شود 
و قیمتی آسمانی می یابد و چون خداوند کمال مطلق است، وابستگان به خداوند نیز مطلقیت می یابند و 

فوق العادگی پیدا می کنند. این است ترجمان موقعیت ممتاز ائمۀ طاهرین. 
با این مقدمۀ کوتاه که با قلم نارسا و زبان الکن مطرح کردیم، حال می توانیم به خوبی درک کنیم 

1-سورۀشمس،آیۀ14و15.
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که ائمۀ اطهار اصوالً زمینی نیستند که زمینی بیندیشند و مادی فکر کنند. ما انسان های معمولی و 
کوچک هستیم که می خواهیم با وابستگی به این و آن، بزرگ شویم و با خانۀ بزرگ و اتومبیل مجلل 
و دیگر امکانات مادی، کمبودهای شخصیتی خود را جبران نماییم و با زرق و برق جمال یابیم و با 

خودبزرگ بینی و احیانًا تکبر، نقایص خود را بپوشانیم. 
 با این تمهیدات، نمی توانیم به کمال برسیم؛ چون راه کمال از سوی دیگری است و فقط با پیوستگی

و وابستگی به خداوند کمال حاصل می شود. 
گفتیم که مهر ظاهری حضرت زهرا)س( بسیار مختصر بود. محدثان معتقدند، میزان آن حدود 

500 درهم بوده است؛ اما مهریۀ معنوی حضرت زهرا)س( از حساب و خیال و تفکر خارج است. 
شخصی از حضرت پیامبر پرسید که ما فهمیدیم که مهریۀ حضرت زهرا)س( در روی زمین چه 

قدر است. بفرمایید مهریۀ ایشان در آسمان ها چقدر است؟
پیامبر فرمودند: از چیزی که مفید به حال توست، بپرس و از آن چه فایده ای به حال تو ندارد، 

سؤال مکن. راوی عرض کرد: یا رسول اهلل، این از جمله مسائلی است که برای ما اهمیت دارد. 
فرمودند: مهریۀ او در آسمان، خمس زمین است. هر کس بر روی زمین راه رود و به او و فرزندان 

او کینه داشته باشد، تا روز قیامت به صورت حرام بر آن راه رفته است.1
 در ضمن حدیثی از حضرت باقر)ع( آمده است که فرمودند: خداوند فرموده است که مهریۀ حضرت

زهرا)س( از علی)ع(، خمس زمین و ثلث بهشت قرار داده شده است.2
دریغ و درد که حجم کتاب محدود است و معرفت محدود نویسنده مانع از بحث بیشتر دربارۀ 
مقام و منزلت حضرت زهرا)س( است وگرنه بدون تعارف و اغراق اگر همۀ نویسندگان صاحب نام 
و عنوان، می خواستند حول صفتی از صفات بسیار بانوی بزرگ و آسمانی اسالم بحث کنند، همه چیز 

به پایان می رسید؛ ولی حق مطلب ادا نمی شد. 
 در پایان این بحث، برای آن دسته از خوانندگان عزیز که ممکن است در اظهارات و ادعاها و تحلیل های
نویسنده تشکیک کنند، مطالب خود را با درج چند حدیث دربارۀ ارزش های حقیقی از بیان خداوند 

متعال و ائمۀ طاهرین به پایان می بریم. 
خداوند سبحان در قرآن کریم می فرماید:

الَل3 َفماذا بَْعَد الَْحقِّ اِلّا الضَّ

یعنی راهی جز راه خداوند، ظاللت و گمراهی است. پس هرچه هست، مربوط به خدا و از طرف خداست.
1-مجلسی،محمدباقر،بحاراألنوار،ج43،ص145.

2-همان،ص107،بهنقلازرحمانیهمدانی،احمد،فاطمهالزهراءبهجهقلبالمصطفی،ص655.
3-سورۀیونس،آیۀ32.
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مواِت وَ الَْاْرَض1 هللِ ما ِفی السَّ

هرچه در آسمان ها و زمین است، متعلق به خداست. پس خداوند مالک مطلق است. این خداوند 
که مالکیت مطلق دارد، ارزش و مالک ارزش را تعیین فرموده است. 

حال ببینیم او چه کسانی را بهترین می داند و مالک های این بهترین ها چیست؟ 

۴-  بهترین بندگان خداوند
برای روشن ترشدن بحث و دقت بیشتر در این مفهوم و ارتباط صدر و ذیل این فصل از کتاب، 

الزم دیدیم ارزش گذاران انسانیت، ارزشی ترین انسان ها را به ما معرفی کنند: 
1- پیامبر عالی قدر اسالم می فرمایند: 

اِذا اَراَد  ا     هللُ بَِعْبٍد َخیراً لَُه واِعظًا ِمْن نَْفِسِه یأُمُرُه َو یْنهاُه2 

چون خداوند خیر بنده ای را بخواهد، خود بنده را واعظ خود قرار می دهد که او را به نیکی وادار سازد 

و او را از بدی ها باز دارد. 

 حدیث شریف نبوی فوق بسیار روشن و روان است و نیاز به شرح و تفسیر و توضیح ندارد. خیر 
از نظر خداوند یعنی توجه به اوامر و نواهی پروردگار. 

2- امیرالمؤمنین می فرمایند: 
َهُه ِفی الّدیِن َو اَلَْهَمُه الَْیقیَن3  اِذا اَراَد ا     هللُ بَِعْبٍد َخیراً َفقَّ

هرگاه خداوند خوبی بنده ای را بخواهد، او را در دین فقیه و آگاه گرداند و یقین را به او الهام فرماید.

3- امیرالمؤمنین می فرمایند: 
دَق وَ َجَعَل َقْلَبُه  اِذا اَراَد ا     هللُ بَِعْبٍد َخیراً َفَتَح لَُه ُقْفَل َقْلِبِه وَ َجَعَل فیِه الْیقیَن َوالصِّ

واعیًا َسَلک فیِه َو َجَعَل َقْلَبُه َسلیمًا َو لِسانَُه صادقًا 

َو َخلیَقَتُه ُمْسَتقیَمة َو َجَعَل اُُذنَُه َسمیَعة و َعیَنُه بَصیَرة4 

هرگاه خداوند خوبی بنده ای را بخواهد، قفل دل او را می گشاید

 و یقین و صدق در آن جای می دهد 

و آنگاه مسیر قلب او را آگاه می کند 

و قلبی سلیم و زبانی راستگو و اخالقی نیکو و گوشی شنوا و چشمی بینا به او عطا می کند. 

1-سورۀنور،آیۀ64.
2-کنزالعمال،30762.

3-میزانالحکمه،ج4،ص1602.
4-کنزالعمال،30768.
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4- قال الصادق)ع(: 
رُه عیوبها  َهُه ِفی الّدیِن َو بَصَّ َدُه ِفی الّدنیا َوَفقَّ اِذا اَراَدا     هللُ بَِعْبٍد َخیراً َزهَّ

َو َمْن اُوتیُهنَّ َفَقْد اُوِتی َخیَر الدنیا َو الْآِخَرة1 

هرگاه خداوند خوبی بنده ای را بخواهد، او را به دنیا بی اعتنا گرداند؛

 او را در دین فقیه و آگاه کند 

و به عیب های خود بینا سازد. 

این سه خصلت به هرکس داده شود، خوبی دنیا و آخرت به او داده شده است. 

همان گونه که از زبان پیامبر رحمت و جانشین برحق ایشان و همچنین از زبان حضرت امام  صادق 
شنیدیم، ارزش از دید خداوند سبحان توجه به خدا و توّسل و تمسک و تّقرب به اوست. بقیۀ امور هیچ 
است. حال اگر کسی از راه تحصیل و حصول به این مقام رسیده باشد، به فرمایش امام  صادق خوبی دنیا 
و آخرت را یکجا دارد. بنابراین، مالک هایی مانند ثروت و مقام و موقعیت شخصی و فامیلی و عناوینی 
این چنین، محلی از اِعراب در بارگاه خداوند ندارد و اگر شخصی به چنان کمالی رسیده باشد، از همۀ 

مظاهر دنیا برتر و باالتر است. 
خالصه این که خیر در دنیا، توجه مطلق به خداست و خیر در آخرت حاصل و نتیجۀ اعمال و افکار 

خود او در دنیاست. 
کتاب های روایی از روایات صحیح و دقیق در این باره مشحون است؛ هرچند که روایات با بحث 
و هدف ما از نگارش این کتاب هماهنگ است، برای اجتناب از اطالۀ کالم از ذکر نمونه های بیشتر 

خودداری می کنیم و این مقال را با حدیثی از پیامبر اکرم به پایان می بریم. پیامبر فرمودند:
َمْن َجَمَع ا     هللُ لَُه اَْربََع ِخصاٍل َجَمعَ  ا     هللُ َخیَر الدنیا َو الْآِخَرة 

قیَل ما ِهی یا َرُسوَل ا    هللَ؟ 
قاَل َقْلبًا شاکراً و لِسانًا ذاکراً َو داراً َقْصداً َو َزْوَجة صالَِحة2

هر که را خداوند چهار خصلت دهد، خیر دنیا و آخرت را به او داده است. 
عرض شد: ای پیامبر خدا، آن چهار خصلت کدام است؟ فرمودند: 

دل سپاسگزار، 
زبان گویا به ذکر خدا، 

مسکن متوسط، 

و همسر شایسته.
1-میزانالحکمه،ج4،1602.

2-میزانالحکمه،ج4،1598،نقلازکنزالعمال30811.
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۵- خطبۀ عقد 
در بعضی از روایات وارد شده است که خطبۀ عقد را حضرت راحیل خوانده است. بعضی گفته اند 

که حضرت جبرئیل خطبۀ عقد را چنین خواند: 
سپس خداوندی را که ارواح را آفرید، سپیدۀ صبح را شکافت و بر روی عرش خود پنج 
صورت را نقش بست، او زنده کنندۀ  مردگان، گردآورندۀ پراکندگی ها، بیرون آورندۀ گیاهان 

و نازل کنندۀ برکت ها، هستی بخش مردمان و پدید آوردندۀ ابرهاست. 
صداها بر او اشتباه نشود و لغت ها بر او پوشیده نماند، خواب و فراموشی او را فرا نگیرد. 

و شهادت می دهیم که جز خداوند یکتا خدایی نیست و شهادت می دهیم که محّمد بنده و 
فرستادۀ او و علی بن ابی طالب جانشین پیامبر اوست. شما از فرشتگان مقّرب و مالئکۀ راکع و 
 فرشتگان تسبیح کننده و تمام ساکنان آسمان ها و زمین ها گواه باشید که من بانوی زنان جهانیان، 
دختر محمد امین، فاطمۀ زهرا)س( را به علی بن ابی طالب، سرور وصیت شدگان تزویج کردم. 
آگاه باشید که به فرمان پروردگار جهانیان، خمس دنیا از زمین و آسمان، خشکی و دریا، کوه ها 
و دشت های آن به او تعلق دارد و خداوند متعال به آنان وحی کرد که من ولّی و وصّی رسولم

 

علی بن ابی طالب را با بانوی جهانیان فاطمۀ زهرا)س( تزویج کردم.1
این حدیث را عالوه بر شیعه، بسیاری از اهل تسنن هم نقل کرده اند. 

۶- مهریه
دربارۀ مهریۀ حضرت زهرا)س( بحث های فراوانی شده است. میزان این مهریه چه مقدار و با پول 

امروز چه مبلغی می شود؟
 در پاسخ باید بگوییم که خاندان نبّوت ترجمان »َویؤِثرُوَن َعلی اَنُْفِسِهْم َو لَْو کاَن بِِهْم َخصاَصة«۲ 
هستند؛ یعنی آنان در اطعام مساکین و پوشاندن افراد ُتهیدست و برای جلب رضایت بیشتر خداوند، 
 ازخودگذشتگی می کردند و اولویت را به آن ها می دادند. چنان که در سورۀ »َهْل اَتی« خداوند این خصلت

آن ها را ستوده و چنین فرموده است:
ِه ِمْسکینًا َو یتیمًا َو اَسیراً عاَم َعلی ُحبِّ َو ُیْطِعُموَن الطَّ

ِه ال ُنریُد ِمْنُکْم َجزاًء َو ال ُشُکورا.3 إِنَّما ُنْطِعُمُکْم لَِوْجِه اللَّ

با این حساب، آن ها هرگز به دنبال مسائل مادی نبودند و اهمیتی به آن نمی دادند. 
1-میرجهانی،سیدحسن،الجنهالعاصمه،ص100؛رحمانیهمدانی،احمد،فاطمهالزهراءبهجهقلبالمصطفی،ص658.

2-سورۀحشر،آیۀ9.
3-میهمانآسمانی،ص95.
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از حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( روایت شده است که فرمودند: پیامبر اسالم حضرت زهرا)س( 
را به عقد امیرالمؤمنین علّی صلوات اهلل علیهم اجمعین به 480 درهم در آوردند. و روایت شده است 
که مهریۀ ایشان 400 مثقال نقره بوده است و روایت شده که پانصد درهم بوده است که این روایت 

صحیح تر است.1
اختالف 400 و 480 و 500 درهم دلیل بی اهمیت بودن مبلغ است. به راستی، وقتی عبدالرحمن عوف 
و عثمان حاضر بودند، ده هزار دینار به عالوۀ صد ناقه با آن خصوصیات به عنوان مهریه بپردازند، 400 
یا 500 درهم رقم بسیار ناچیزی محسوب می شود. بااین حال، این مقدار با وجه رایج امروز کشورمان 
در حدود 16 میلیون تومان می شود؛ یعنی معادل تقریبی 12سکۀ بهار آزادی به قیمت امروز. چون هر 
دینار سه چهارم مثقال شرعی است و هر درهم یک دهم دینار است.2 پس از اصالحات پولی عبدالملک 
مروان طراز دینار به کّلی تغییر کرد و مانند درهم نقوش آن به کلمات منحصر گردید و وزن آن که 
بیشتر ظاهراً سولیدوس روم شرقی بود )یعنی قریب 4/55 گرم( تقلیل یافت. وزن رسمی دینار تا قرن 
چهاردهم هجری در اغلب ممالک اسالمی عموماً ثابت ماند.3 در وزن درهم نیز اختالف کرده اند. در زمان 
حضرت پیغمبر)ص( به وزن نه یا ده یا شش یا پنج سکه می زدند؛ یعنی هر ده عدد سکه به وزن هفت 

مثقال می رسید و این قول صحیح تر است؛ یعنی هر درهم یک دهم دینار بوده است.4
البته محاسبات فوق فقط تحلیل و نظر نویسنده نیست. آگاهان و عالقه مندان می توانند محاسبات 

و استدالل ها را دقیقًا بررسی کنند تا به  همین نتیجه برسند. 

۷- تصحیح یک اشتباه
 با توجه به این که هر مثقال طالی آب شدۀ امروز 5/380/000 ریال است،5 هفت دهم آن می شود، 
 حدود 3/766/000 ریال. پس هر دینار به وجه رایج امروز چیزی کمتر از 400هزار تومان می شود 
و یک دهم آن هم حدود 40/000 تومان. بنابراین، مهریۀ مادی حضرت زهرا)س( می شود در حدود 
16 میلیون تومان به وجه رایج امروز جمهوری اسالمی ایران. پس اظهارات عده ای از افراد بی اطالع 
که وقتی سخن از مهریه به میان می آید، می خواهند به ساده ترین صورت ممکن مسأله را حل کنند و 
به مهریۀ حضرت زهرا)س( استناد می کنند، درست نیست. مهریۀ حضرت زهرا)س( همان گونه که 
گفتیم، 16 میلیون تومان و حدوداً معادل 12 سکۀ بهار آزادی است. به عبارت دقیق تر، مهریۀ حضرت 

1-مجلسی،محمدباقر،بحاراألنوار،ج43،ص112.
2-میهمانآسمانی،ص95.

3-لغتنامۀدهخدا،ج7،ص1004.
4-همان،ص9417.

5-روزنامۀجمهورياسالمي،دوشنبه23اردیبهشتماه92،ص11)هرمثقالطال538000تومان-سکه1/300/000تومان(
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 صدیقۀ طاهره، فاطمۀ زهرا)س(، حدود 12 سکۀ بهار آزادی که هر سکه بیش از 1/300/000 تومان 
قیمت دارد، بوده است. هرچند ممکن است عده ای اشکال کنند که امروز که طال در بازار جهانی در 
اوج است، قیمت درهم و دینار را تعیین کرده ایم. به این عزیزان می گوییم با توجه به مجموعۀ عوامل، 
قیمت دینار از 350 هزار تومان کمتر نبوده است. هرچند ممکن است قیمت دینار قدیم با توجه به قیمت 
امروز طال که در اوج است، قدری متفاوت باشد؛ اما قیمت دینار از 350 هزار تومان کمتر نبوده است. 
اگر مهریۀ آن حضرت را برمبناي 600 درهم در نظر بگیریم، به وجه رایج امروز حدود 14 سکه مي شود 
که این شاید به واقعیت )مهر السنۀ حضرت زهرا( نزدیک تر باشد. البته، ساده زیستی را با سادگی نباید 

اشتباه گرفت؛ که توجه نکردن به عمق احادیث و حوادث تاریخی نیز خود نوعی سادگی است. 

۸- جهیزیۀ حضرت زهرا)س( 
 پس از روشن شدن میزان صداق و مهریۀ حضرت زهرا)س(، اینک به میزان جهیزیۀ ایشان می پردازیم.

خوشبختانه، میزان جهیزیه در کتب معتبر، ضبط و ثبت است. ما در این جا عالوه بر اشیا و اجناسی که 
به عنوان جهیزیۀ حضرت زهرا)س( تهیه شد، اضافه می کنیم که تقریبًا همۀ وجوه جهیزیه از مهریه ای که

 

حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب)ع( داده بودند، تهیه گردید. 
عاّلمه مجلسی از قول حضرت امام صادق)ع( نقل می کند: پیامبر اسالم درهم ها را در دامن خود 

 

 ریختند و 63 یا 66 درهم را به »ام ایمن« دادند تا لوازم خانه خریداری کند. این مبلغ حدود 2/400/00 تومان
 ]هر درهم 37/000 تومان بر مبناي هر مثقال طال538/000 تومان و هر دینار 377/000 تومان[ می شد. 
اینک لیست اشیاء و لوازمی را که به عنوان جهیزیه برای حضرت زهرا)س( تهیه شد، در این جا می شماریم: 

1- یک پیراهن به قیمت هفت درهم یعنی چهارده هزار تومان؛ 
2- یک روسری به قیمت چهار درهم یعنی هشت هزار تومان؛ 

3- دو دست رختخواب از پارچۀ مصری که زیرانداز از لیف خرما و روانداز از پشم گوسفند بود. 
4- یک عدد تختخواب با روتختی؛ 

5- چهار عدد پشتی پشمی از پشم طائف؛
6- یک عدد پردۀ پشمی؛ 

7- یک عدد قطیفۀ خیبری؛
8- یک تخت حصیر هجری که در مناطقی از یمن تهیه می شد؛

9- یک دستگاه آسیای دستی )دستاس برای آردکردن گندم و جو(؛
10- یک عدد دلو چرمی )َمشک مانند( برای کشیدن آب از چاه؛
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11- یک عدد ظرف مسی برای درست کردن حنا و غیره؛
12- ظرفی برای شیر؛
13- ظرفی برای آب؛

14- آفتابه؛
15- سبوی سبزرنگ، احتماالً ُخم کوچک؛ 

16- دو عدد کوزۀ سفالی برای نگه داری و خنک کردن آب؛
17- َمشک آب برای حمل آب؛

18- چادر قطوانی )نوعی مرغوب که در اطراف کوفه تهیه می شد(؛
19- یک تخته فرش از جنس پوست.1

با توجه به این روایت و دیگر روایات و متون تاریخی چنین به نظر می رسد که وسایل زندگی 
حضرت زهرا)س( نه فقیرانه بود و نه مسرفانه و نامرسوم. آن چه ما از عملکرد پیامبر عظیم الشأن اسالم 
در این باره می فهمیم، تعادل و رعایت مالحظات جامعه و تهیۀ وسایل در حد متوسط جامعه بوده است. 
متأسفانه، عده ای بی خبر از این همه دّقت و مراقبت پیامبر آسمانی اسالم در تدارک وسایل ازدواج، 
اغلب از سادگی ازدواج و ساده بودن وسایل و جهیزیۀ حضرت زهرا)س( سخن به میان می آورند؛ 

بدون آن که بتوانند از ساده بودن تعریف دقیقی بیان کنند و اصوالً ساده زیستی را شرح دهند. 
به راستی، وقتی که پیامبر عالی قدر اسالم تا قیامت اسوه و الگوی همۀ مسلمانان عالم هستند »لََقْد کاَن 
لَکْم ِفی َرُسولِ ا      هللِ اُْسَوٌة َحَسَنة«،۲ باید رفتار پیامبر در تهیه و تدارک ازدواج دختر خود حضرت زهرا)س(

 

 به گونه ای باشد که برای همه عبرت باشد و همۀ مسلمانان با طیب خاطر و به راحتی آن را رعایت کنند.
        با توجه به مطالب فوق، به راحتی می توان سادگی را معنا کرد. این که سادگی در فرهنگ پیامبر 
عالی قدر اسالم زندگی مطابق با زندگی متوسط افراد جامعه باشد نه کمتر از آن؛ که بهترین دلیل این 

مّدعا، ازدواج حضرت زهرا)س( است. 

۹- نکته ای مهم و اساسی 
همه می دانیم که تاریخ ازدواج حضرت صدیقۀ طاهره اول ذی الحّجۀ سال دوم هجری است. آن 
روز فقط 72 روز از جنگ بدر می گذشت و از آغاز هجرت رسول اهلل درست یک سال و نه ماه بیشتر 
نگذشته بود و از ورود شورانگیز پیامبر اسالم به مدینه دقیقًا یک سال و هشت ماه و هیجده روز گذشته 

1-مجلسی،محمدباقر،بحاراألنوار،ج19،ص113.
2-سورۀاحزاب،آیۀ21.
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بود. فقر و مسکنت بر بخش اعظم مردم مدینه سایه افکنده بود. گروهی از مسلمانان، همۀ هستی و 
مایملک خود را در مکه جا گذاشته بودند و پنهان و آشکار به مدینه مهاجرت کرده بودند. این گروه 
که بعدها به مهاجران شهرت یافتند، وضع اقتصادی بسیار بدی داشتند. مردم متعهد و انقالبی مدینه که 
از خیلی قبل ایمان آورده بودند، با امکانات محدود خود از مهاجران پذیرایی می کردند. این ایثارگری 
در بسیاری از مواقع به قیمت گرسنگی خود آن ها تمام می شد. خداوند کریم ایثارگری مردم مدینه در 

پذیرایی از مهاجران را تقدیر کرده است. خداوند دربارۀ آن ها می فرماید: 
اَر َو الْایماَن ِمْن َقْبِلِهم ُیِحبُّوَن َمْن هاَجَر اِلَیِهْم  ُءو الدَّ َوالَّذیَن َتَبوَّ

َو ال َیِجُدوَن  ِفی ُصُدوِرِهْم حاَجًة ِمّما اُوُتوا َو ُیؤِثُروَن  َعلی اَنُْفِسِهْم 

وَ لْو کاَن بِِهْم َخصاَصٌة َو َمْن ُیوَق ُشحَّ نَْفِسِه َفُاولئک ُهُم الُْمْفِلُحوَن1 

آن هایی که از قبل ایمان آورده بودند و آمادگی همه جانبه داشتند که از مهاجران پذیرایی همه جانبه نمایند

 و بسیار دوست داشتند که مسلمانان به سوی آنان بروند 

و در دل خود هیچ گونه نیازی نداشتند به آن چه به مهاجران می دادند 

و آن ها را بر خود مقدم می داشتند 

و کسانی که این گونه حرص و هوای نفس را به کنترل خود در آورده اند، تحقیقاً رستگارند. 

مهاجران اغلب افراد متمول و متمکن بودند؛ ولی در مدینه در سختی معیشت قرار داشتند و به لحاظ 
اقتصادی بر آن ها سخت می گذشت. مردم مدینه به راستی در پذیرایی از آن ها سنگ تمام گذاشتند؛ ولی 
به رغم این موضوع، بخشی از مهاجران که انصار و مسلمانان مدینه برای پذیرایی از آن ها هیچ گونه امکاناتی 
نداشتند، در داخل مسجد مدینه در عسرت فراونی به سر می بردند. آن ها بر روی سکویی )ُصّفه( زندگی 
می کردند. این ها به نام »اصحاب ُصّفه« شهرت یافته اند. اگر مردم مدینه بعضی از روزها یا شب ها غذایی اضافه 
می آوردند، آن غذاها را در اختیار اصحاب ُصّفه می گذاشتند. با وجود سختی، مشقت، بی پناهی، لباس کم و 

نداشتن زیرانداز یا روانداز هنگام شب، دلی ماالمال از ایمان و قلبی سرشار از عشق به پیامبر داشتند. 
جالب است اضافه کنیم که مردم مدینه مردمی به لحاظ اقتصادی متوسط بودند و با رفاه فاصلۀ 
بسیاری داشتند. همان گونه که گفتیم، همین امکانات محدود را هم در اختیار مهاجران گذاشتند. حال 

به خوبی می توان ُعسرت و فقر مضاعف و مشکالت عدیدۀ اصحاب ُصّفه را تا حّدی درک کرد. 

10- نه افراط نه تفریط 
با این مقدمه، مهریه و جهیزیۀ حضرت زهرا)س(  بسیار جالب توجه است؛ یعنی رفتار عالمانه و 

1-سورۀحشر،آیۀ9.
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عادالنه و خردمندانه و آسمانی پیامبر عظیم الشان اسالم چیزی است و برداشت و فهم ما چیز دیگری. 
خالصه این که ساده زیستی یعنی خود را به ُعسرت انداختن و از مواهب الهی محروم شدن، و آیۀ 
»کُلوا ِمْن َطّیباِت ما َرَزْقناکْم«۱ را رعایت نکردن، به دور از عقل است. البته در همۀ این مواقع، رعایت 

تعادل کردن و دچار افراط نشدن نیز مبنایی است به شرط آن که به تفریط نکشد. 
اسالم همیشه از افراط و تفریط در رنج و عذاب بوده است. همین اظهارات هم می تواند موجب سوء 
استفادۀ گروهی ناآگاه واقع شود؛ اما صریحاً و با تکیه به اسناد محکم گفتیم که وظیفۀ پیامبر اسالم ارائۀ 
الگوی مناسب زندگی است. هیچ کس نگفت یا رسول اهلل، می خواستید اول اصحاب ُصّفه را سیر کنید 
و بعد به تهیۀ جهیزیۀ حضرت زهرا)س( برآیید. ما هم می گوییم هر چیز به جای خویش نیکوست. عمل 
صالح آن عملی است که پیامبر و خاندان او انجام می دهند. دیگران هر چه می خواهند بگویند. تهیۀ جهیزیه، 
کاری ضروری و بسیار الزم بود. به خصوص این که ازدواج حضرت زهرا)س( پس از هجرت ظاهراً 
اولین ازدواج اهل بیت است. بنابراین، رسول گرامی اسالم این موضوع را با دقت بسیار انجام دادند و 

عالوه بر نفس این ازدواج مقدس، الگویی مناسب از تعادل و رفتار درست هم ارایه فرمودند. آری،
                                                                                                      اسالم دین عقل است. 

11- ولیمۀ عروسی 
تا این مرحله، ازدواج جنبۀ خصوصی داشت. اینک به یکی از اجزای مهم  مراسم ازدواج حضرت 
زهرا)س( اشاره می کنیم. موضوع ولیمۀ عروسی نیز از فرازهای زیبا و به یادماندنی این ازدواج بود. 

ام سلمه همسر باوفا، پرهیزگار، عاقل و باتجربۀ رسول گرامی اسالم مسؤولیت مهم تهیۀ غذای 
ولیمه را عهده دار بود. او چیزی در حدود یکصد درهم از دست مبارک پیامبر دریافت کرده بود تا 
برای تدارکات عمومی جشن عروسی هزینه کند. این زن نجیب و خدامحور و دوستدار اهل بیت، در 
ادارۀ جشن عروسی و مراسم پشت صحنه، نقش محوری را به عهده داشت. عالوه بر آن، ام سلمه در 
غیاب حضرت خدیجه)س( که حدود پنج سال پیش از  دنیا رفته بود، برای حضرت زهرا)س( مادری 
 کرد و سنگ تمام گذاشت. ام سلمه در بسیج همسران پیامبر و تقسیم کار بین آن ها نیز بسیار استادانه

عمل کرد. 
به دستور رسول اهلل، غذای مفّصلی مرکب از گوشت و نان تهیه شد. خود مولی امیرالمؤمنین به امر 
پیامبر نیز خرما و روغن تهیه کردند. با توجه به تهیۀ خرما و روغن به نظر نمی رسد که ولیمۀ عروسی 
فقط آبگوشت بوده است. همه می دانیم از ترکیب روغن و خرما، نوعی حلوای لذیذ و باکیفیت تهیه 

1-سورۀبقره،آیۀ57و172؛سورۀاعراف،آیۀ160؛سورۀطه،آیۀ81.
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می شود. چیزی که در مناطق جنوبی کشورما، اکنون نیز مرسوم است. به هرحال، این از دستور پیامبر 
به امیرالمؤمنین ناشی می شد که فرموده بودند: یا علی! برای خانواده ات غذایی خوب تهیه کن.1 

امیرالمؤمنین که همواره تابع و تسلیم و منقاد پیامبر بودند، در تهیۀ مقدمات جشن ازدواج این 
انقیاد را جداً بیشتر بروز دادند.

1۲- دعوت عمومی برای ولیمه 
وقتی که همه چیز آماده شد، پیامبر عالی قدر اسالم به امیرالمؤمنین دستور دادند که به مسجد بروند 
و همۀ مردم را به صرف شام که ولیمۀ عروسی بود، دعوت کنند؛ حرکت، زیبا و شورانگیز و مراسمی 

زیباتر و شورانگیزتر.
همۀ رفتارهای پیامبر رفتاری الهی است؛ چون خداوند سبحان برنامه های پیامبر را تا آخر تدوین و 
تنظیم کرده است. پیامبر ُمجری بودند. این مراسم و این دعوت هم به امر پروردگار متعال انجام می شد. 
خوشا به حال مؤمنان خدامحور و خداجو و متعهد و پارسا که با نظر پروردگار در چنین مراسمی 

حضور می یافتند. 

1۳- مراسم ازدواج در دهۀ دوم آبان ماه 
مردم مسلمان مدینه پس از یک روز نسبتًا طوالنی کار در مزارع و باغ ها و در محل های کسب و 
کار خود و در خنکی دهۀ دوم آبان ماه2 سال دوم هجری که خورشید تشعشات گزنده و سوزندۀ خود 
را از دست داده و دوستانه تر و زیباتر بر مدینه و اطراف تابانده بود، دست از کار کشیده بودند و خود 
را برای شرکت در نماز جماعت آماده می کردند. نمازی شاعرانه و شورانگیز به امامت بزرگ ترین 
شخصیت های عالم هستی و آسمانی ترین انسان های خدایی و خالصۀ انبیا و عصارۀ اولیا و ظهور 
رأفت و رسول رحمت و نوید مغفرت و شفیع اُّمت و امید دنیا و آخرت و امام وحدت و نبی اخوت و 

پرچمدار عدالت و پایان بخش رسالت و پیامبر لطف و مهر و عشق و عاطفه و محّبت و موّدت که:
 َو ما اَْرَسْلناک اِلّا َرْحَمًة  لِْلعالَمیَن3 

نماز مغرب و عشا به امامت پیامبر عالی قدر اسالم به پایان رسید. مؤمنان خداجو، یکی بعد از 
دیگری با نظم و نزاکتی خاص در منزل امیرالمؤمنین)ع( حضور یافتند. جمعیت بسیار بود. بسیاری از 

1-رحمانیهمدانی،احمد،فاطمهالزهراءبهجۀقلبالمصطفی،ص676بهنقلازبحاراألنوار،ج43،ص94.
2-براساسمحاسبۀنویسندهاولذیالحجۀسالدومهجریکهازدواجحضرتزهرا)س(درآنروزانجامگرفت،باشانزدهمآبان

ماهبرابربودهاست.
3-سورۀانبیاء،آیۀ107.
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 افراد که در تهیه و تدارک شام بودند، ازدحام فوق العادۀ جمعیت را که مشاهده کردند، ترسیدند که غذا
به قدرکافی نباشد؛ اما آرامش خاطر پیامبر به همه قوت قلب داد. 

1۴- رفتار پدرانه و بزرگوارانۀ پیامبر عزیز 
در بسیاری از مواقع، پیامبر عظیم الشأن اسالم)ص( دامن هّمت را به کمر می زدند و مانند افراد 
بسیار معمولی به حل مشکالت و انجام امور می پرداختند. این رفتار بزرگوارانۀ پیامبر در سفر و حضر، 

در جنگ و صلح، در فراغت و اشتغال تداوم داشت. 
در آن شب باشکوه، پیامبر رحمت، مسؤولیت توزیع غذا را به عهده گرفتند. در آغاز، پیامبر عزیز 
ظروفی را از غذا آکنده کردند و به منازل همسران خود فرستادند. آنگاه ظرفی را هم از غذا انباشته 
کردند و برای حضرت زهرا)س( و امیرالمؤمنین)ع( آماده فرمودند. سپس نوبت به اصحاب رسید. 

رسول گرامی اسالم شخصًا برای همه غذا کشیدند و به آن ها عنایت فرمودند. 
 در آن مراسم، همگی اعم از مدعوین و کسانی که بدون دعوت آمده بودند، از دست مبارک پیامبر

غذا گرفتند و سیر شدند و رفتند. 
 دربارۀ تعداد مدعوین و میهمان ها نیز سخن بسیاری گفته اند و دیدگاه های مختلفی بیان شده است.
با توجه به وسعت کم شهر مدینه در اول هجرت و این که قسمت زیادی از شهر را خانه های یهودیان 
»بنی قریظه« قرار داشت و همچنین قسمتی از شهر مدینه هنوز موضع خود را در قبال اسالم به روشنی 
اعالم نکرده بودند، مجموع مسلمانان مدینه به هزار نفر می رسید. این تعداد اعم از مهاجر و انصار بودند. 
 البته آمار دقیقی از تعداد مسلمانان در آن روزها در دست نیست. بر اساس قرائن و شواهد چنین

استنباطی داریم، یک دلیل ما این است: 
 در جنگ بدر که در روز هفدهم رمضان سال دوم هجرت )75 روز قبل از این ازدواج( در بین 
مکه و مدینه، بین پیامبر و مشرکان قریش روی داد، تعداد کّل سپاهیان اسالم 313 نفر بود. اگر 
تعداد مردانی را که به هر دلیل در مدینه ماندند و در جنگ شرکت نکردند، به این عدد اضافه کنیم، 
چیزی حدود 330 می شود. همچنین، اگر پس از انتشار پیروزی برق آسای اسالم بر مشرکان و 
شکست خّفت بار مکیان و کشته شدن سران توطئه گر کفر، مانند ُعتبه)پدر هنده، عیال ابوسفیان( و 
برادرش شیبه و ولید )دایی معاویه( و ابوجهل و نزدیک به 70 نفر دیگر از رؤسای شرک و کفر را 
عامل مسلمان شدن گروهی دیگر بدانیم و حرکت مسلمان شدن مردم حجاز را جدی تر و سریع تر به 
حساب آوریم و توجه به مدینه و اسالم را چشمگیرتر و اساسی تر فرض کنیم، این تحلیل که با منابع 
تاریخی و حتی روایی تطابق کامل دارد، به ناچار ما را به عدد هزار نفر تعداد مسلمانان مدینه می رساند. 



135

س(
هرا)

ت ز
ضر

ی ح
اس

سی
ی 

دگ
ل زن

حلی
ت

همان هایی که همگان در مراسم شکوهمند ولیمۀ ازدواج حضور داشتند. 

1۵- شب زفاف 
مهمان ها پس از صرف غذا متفرق شدند. همۀ کارها به نحو دلخواه و طبق برنامۀ از قبل تنظیم شده 

پیش می رفت. همه چیز منظم و مرتب بود. 
 شیخ صدوق ضمن نقل روایتی می نویسد: پیامبر عظیم الشأن اسالم شتر شهبای خود را آماده کرده

بودند تا به عنوان مرکب عروس از آن استفاده شود. زنان و همسران پیامبر همه حضور داشتند. 
هاشمیات نیز بودند. پیامبر مهار شتر را به سلمان دادند و خود در عقب مرکب حرکت می کردند. 
در این هنگام، صدایی به گوش رسید. جبرئیل و میکائیل با 70 هزار فرشته وارد شدند و در معیت 
عروس قرار گرفتند. آن شب شبی باشکوه و فراموش نشدنی بود. همه چیز وفق مراد اهل بیت پیش 

می رفت. همه به ذکر و دعا مشغول بودند. فرشته ها تکبیر می گفتند.1 
                آب زنید راه را، هین كه نگار مى رسد

مژده دهید باغ را بوى بهار مـى رسد       

در شب زفاف پیراهن و ُحّله ای را حضرت زهرا)س( پوشیده بودند که به دنیا می ارزید. وقتی آن را 
پوشیدند، موجب تعجب بسیاری از زنان شد؛ به طوری که عده ای از حضرت زهرا)س( سؤال کردند که این 

ُحّله را از کجا آورده اید؟ ایشان در پاسخ فرمودند: این از سوی خداوند متعال است.2 
 پس از آن که عروس به منزل داماد وارد شدند، به دستور پیامبراسالم همۀ همراهان حضرت زهرا)س(

به خصوص خانم ها، خانۀ امیرالمؤمنین را ترک کردند. قبل از خانم ها، مردان نیز منزل را ترک کرده 
بودند. 

در این مراسم، دختران عبدالمطلب به خصوص صفیه حضور داشتند. از مردان نیز عالوه بر بعضی 
از اصحاب خاص مانند سلمان و ابوذر، عموی پیغمبر یعنی حمزه و عموزادگان یعنی حضرت جعفر 

و عقیل و برادران امیرالمؤمنین نیز عروس را همراهی می کردند.3 
 هرچند گروهی از محققان حضور جعفر را در آن مراسم بعید می دانند. آن ها می گویند در آن روزها، 
حضرت جعفر در حبشه بود. ما ضمن احترام به  نظر محققان ارزشمند اعتقاد داریم که پس از مهاجرت 
تاریخی پیامبر)ص( به مدینه و هجرت تدریجی مسلمانان به این شهر و به خصوص پس از پیروزی 
پیامبر در جنگ بدر، ادامۀ اقامت حضرت جعفربن ابی طالب در حبشه دلیلی نداشته است. اگر این 

1-شیخصدوق،األمالی،ج1،ص263.
2-مجلسی،محمدباقر،بحاراألنوار،ج43،ص155.

3-رحمانیهمدانی،احمد،فاطمهالزهراءبهجهقلبالمصطفی،ص679.
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تحلیل را بپذیریم، حضور اسماء بنت عمیس در تمامی مراسم عروسی توجیه تمام پیدا می کند.
در این هنگام، پیامبر وارد اتاق شدند و دیدند هنوز اسماء در اتاق است. فرمودند: مگر نگفتم که 
همگی خانه را ترک کنند؟ اسماء پاسخ داد: چرا شنیدم. پس چرا خانه را ترک نکردی؟ علتش این 
است که وقتی حضرت خدیجه در حال احتضار بود، او را ناراحت و گریان یافتم. علتش را پرسیدم. 
 در جواب فرمود: نگران دخترم حضرت زهرا)س( هستم که در شب زفاف با نداشتن مادر دچار مشکل
 شود. من به خدیجه قول دادم چنان چه زنده ماندم، در شب زفاف در حق حضرت زهرا)س( مادری کنم.

پیامبر پس از شنیدن این عبارات، به یاد فداکاری ها و وفاداری های خدیجه افتادند. لختی توقف 
کردند، سپس برای اسماء دعا فرمودند.1 

پیامبر به داخل اتاق وارد شدند. ظرف شیری را به دست حضرت زهرا)س( دادند و فرمودند: 
پدرت فدای تو باد. از این شیر بیاشام. 

پس از آن که حضرت زهرا)س( سه ُجرعه از آن شیر نوشیدند، ظرف را به دست امیرالمؤمنین)ع( 
دادند و فرمودند: شما نیز بیاشامید که پسر عمویت به قربان تو باد.2 

بدین سان شکوهمندترین و زیباترین و ارزشمندترین و آسمانی ترین مراسم ازدواج آغاز شد و به 
پایان رسید که سیدۀ زنان عالم به زوجیت سید اولیا درآمدند. 

آری اول ذی الحجۀ سال دوم هجری زیباترین حوادث تاریخی رقم خورد و سیدۀ نساء به زوجیت 
سید اوصیا در آمد. 

امیرالمؤمنین)ع( با ازدواج با حضرت زهرا)س( به موهبتی دست یافتند که هیچ کس دیگر از اول 
خلقت تا روز قیامت به چنین موهبتی دست نیافته و نخواهد یافت. 

تو  را گـرفت  و جهـان را طـالق داد عـلى
 جهان به قتل تو  زین رو همیشه بود عجول3

1-مجلسی،محمدباقر،بحاراألنوار،ج43،125.
2-همان،139.

3-غافلمازندراني



فصل ششم
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یکی از مسائل بسیار مهم در فرهنگ اسالمی توجه به همسر و رعایت مالحظات اخالقی و 
اجتماعی همسر است. این موضوع کاماًل دوطرفه است؛ یعنی هم شوهر باید برابر تعلیمات اسالم 
با زوجۀ خود رفتاری الهی، خداپسندانه و مقبول داشته باشد و هم زن باید مساعی خود را مصروف 
سازد تا رضایت مشروع شوهر خود را به دست آورد. در این فصل، تالش داریم به مناسبت زندگی 
سراسر الهی حضرت زهرا)س(، ازجمله به رفتار آسمانی ایشان با مولی الموحدین امیرالمؤمنین 

علی بن ابی طالب)ع(، وظیفۀ زن و شوهر را در چارچوب مقررات و مواضع اسالمی مطرح کنیم. 

1- کمال َمرد
از دیدگاه پروردگار خالق، مرد هرچند، عالم، پارسا، سیاستمدار، متخصص، سخنور، نویسنده، 
مفسر و... باشد، همچنان ناقص است. نقص مرد با تألیف و ترجمه و کار شبانه روزی در مراکز 
تحقیقاتی و انجام عمل های پزشکی بزرگ و موفق و به دست آوردن افتخارات در میادین ورزشی 
و بهره دهی در عرصۀ سیاسی، نظامی، علمی و... برطرف نمی شود. آفرینش بشر به گونه ای است که 

این گونه امور که تمامًا زیبا، جالب و دفاع کردنی است، نمی تواند خأل وجودی مرد را برطرف کند. 
امکان ندارد بتوان با این گونه امور به کمال رسید. این ها برای کمال مرد الزم است؛ اما کافی 
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نیست. به عبارت دیگر، این ها فرع است و اصل چیز دیگری است. کمال مرد، در گرفتن همسر و 
ازدواج است. 

در فصل پنجم، نوشتیم که خداوند سبحان ازدواج برای مرد را موجب آرامش و جمعیت خاطر 
می داند.1 اگر این گفتۀ خدا را با فرمودۀ دیگر پروردگار مقایسه کنیم که فرموده است:

ِه َتْطَمِئنُّ الُْقُلوب 2 أاَل بِِذْکِر اللَّ

فقط با یاد خداست که دل ها آرام می یابد و اطمینان درونی ایجاد می شود.

به خوبی متوجه می شویم که ازدواج قانونمند و تشکیل زندگی مشترک با همسر در قالب مقررات 
شرع، مانند ذکر خدا که عامل آرامش دل است، موجب آرامش دل خواهد شد. 

۲- هماهنگی با نظام هستی
به جز گروهی اندک از مردم امروز دنیا که تحت تأثیر تلقینات شیطانی برخی از شیادان دانشمندنما 

و فیلسوف مآب قرار دارند، بقیۀ مردم دنیا به ازدواج راغبند و آن را ضرورتی اجتناب ناپذیر می دانند. 
ازدواج به هر بهانه و با هر انگیزه و نیتی که صورت پذیرد، مفید و مؤثر است. ازدواج پاسخ صحیح 
به پیام فطرت است. ازدواج هماهنگی کامل با غریزه است. ازدواج عمل به وظیفه توسط شخصی متعادل 

است. ازدواج عمل فردی عاقل است. ازدواج سازگاری با نظام هستی و همراهی با آفرینش است. 
انسان مجرد هر که باشد و هر چه باشد، تعادل روحی ندارد و به طورقطع از عقل سلیم برخوردار نیست. 

۳- مشخصات زندگی مشترک مطلوب 
گفتیم که ازدواج امری قراردادی، اختراعی و سلیقه ای نیست، بلکه نیازی فطری است. بقیۀ 
شرایط ازدواج، جنبۀ روبَنایی و شکلی دارد. اصل ازدواج زیربنایی و مبنایی است. حال که به این 
موضوع مهم توجه کردیم، باید ببینیم چه نوع ازدواجی یا ازدواج با چه مشخصاتی مطلوب اسالم و 

محبوب آل اهلل و اهل بیت است؟ 
از آن جایی که انسان نوعًا موجودی زیاده طلب، خودخواه، دیرباور و زودرنج است و این اخالقیات 
کم و بیش در همه به وفور یافت می شود، اسالم با قانونمندکردن زندگی مشترک، وظایف زن و شوهر 

را دقیقًا مشخص کرده است تا زن و مرد:
- اوالً، با حقوق خود آشنا شوند.

1-سورۀروم،آیۀ21.
2-سورۀرعد،آیۀ28.
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- ثانیًا، از حقوق خود عدول نکنند و تمام خواه نشوند. 
- ثالثًا، در صورت بروز اختالفات که اغلب ریشه در زیاده طلبی و تمام خواهی دارد، بتوان براساس

 

قانون به حل مشکل پرداخت.

۴- دیکتاتوری مرد و مظلومیت زن 
زیادخواهی پدیده ای زشت و نپذیرفتنی است. زیاده طلب هرکس باشد، محکوم است. در طول 
تاریخ مردها بودند که همواره با تعدی و تجاوز به پایمال کردن حقوق زن ها پرداخته اند. زن در تاریخ 
مظلوم بوده و مظلوم است و مظلوم خواهد ماند. ریشۀ مظلومیت زن در زیاده خواهی مرد است. اگر 
مردها به حقوق خود آشنا بودند و به سهم خود راضی بودند، هرگز هیچ گونه مظلومی در دنیا یافت 
نمی شد. دیکتاتوری مرد در همین خوی و خصلت وی ریشه دارد. مجموعۀ تبه کاری ها و ستیزه جویی ها، 

ظلم ها، قتل ها، حبس ها، تبعیدها، بدعهدی ها و پیمان شکنی ها حاصل تجاوزکاری مردان است. 

۵- دیکتاتوری زن بدتر از دیکتاتوری مرد
اگر خوی زیاده طلبی رشد کند، انسان را دچار مشکالت فراوانی خواهد کرد. زیاده طلب هر کس که 
 باشد، محکوم است. اگر زیاده طلب زن باشد، بروز مشکالت مضاعف خواهد شد. سهم و حد و توانمندی
و برنامه ریزی و اصوالً قدرت مانور زن برابر فطرت زن است. آفرینش، قوای زن را کامل آفریده 
است تا برای آن چه مأمور به آن است، به شکل ممتاز موفق به انجام آن شود. هیچ گونه نقصی در زن 

مشاهده نمی شود؛ البته برای آن گونه اموری که درخور و در توان زن باشد. 
متأسفانه مشاهده شده است زمانی که زنی به هر دلیل به قدرت دست یافته است، نه تنها اندازۀ 
خود را نگه نداشته، بلکه تعدی و تجاوز را به افراط رسانده است. در این جا به چند نمونه از زنان 

دیکتاتور و به چند فقره از اعمال آن ها اشاره می کنیم.
 جرجی زیدان می نویسد: خیزران مادر هارون الرشید سال ها بر امور خالفت مسلط بود. او که 
همسر مهدی عباسی است، از همان آغاز با گستاخی و قدرت به امر و نهی می پرداخت. وی که تا 

سال 371 هجری زنده بود، بر هارون و خالفت او تسلط تمام داشت.1 
طبری می نویسد: خیزران ناظر کارها بود و یحیی بدو گزارش می داد و مطابق رأی او کار 

می کرد.2 

1-میهمانآسمانی،ص86.
2-تاریخطبری،ج12،ص5231.
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جرجی زیدان می نویسد:
خیزران، این زن خودکامۀ دیکتاتور، بیش از هر چیز به جمع آوری نقدینگی و امالک حرص 
داشت. به قدری مستغالت گرد آورد که عایدی ساالنۀ وی به 160 میلیون درهم )یعنی معادل 320 
میلیارد تومان( رسید. این مبلغ برابر با نصف عایدات سراسر امپراطوری اسالم در آن زمان می شد.1 
یک روز »خالصه« پیش هادی رفت و گفت مادرت خیزران از تو لباس می خواهد. هادی بگفت 
تا یک خزینه پر از جامه )لباس( بدو دهند. در منزل خیزران، هیجده هزار جامه از جامه های مّزین 

یافتند.2 
به راستی، اگر انسان ها به حدود خود پای بند باشند و از حقوق خود تجاوز نکنند، هرگز زنی مانند 
خیزران به خود اجازه نمی دهد که نیمی از درآمد کل  امپراطوری اسالمی که از مراکش  تا غرب چین 
را شامل می شد، صرف هوسرانی کند و صف فقرا و مستمندان را طوالنی تر نماید. اگر حد و اندازه 

رعایت شود، همه چیز تا آخر قانونمند و مشروع پیش می رود. 

۶- فتنۀ مغول نتیجۀ زیاده خواهی یک زن 
تاریخ به دیکتاتوری زنان زیاده خواه توجه بیشتری نشان داده است. یکی از این زنان خودخواه 
»ترکان خاتون« مادر سلطان محّمد خوارزمشاه و خالۀ  غایرخان حاکم شهر اترار و عامل فتنۀ مغول 
است. آن هایی که به مطالعۀ منابع تاریخی عالقه مندند، به خوبی می دانند که چنگیزخان هیأتی مرکب از 
500 نفر را به دربار سلطان محمد خوارزمشاه فرستاد تا روابط اقتصادی بین دو امپراطوری را توسعه 
دهد. تا چشم غایرخان، حاکم شهر مرزی اترار، به اموال و کاالهای هیأت مغولی افتاد، عنان اختیار از 
دستش برفت. شبانگاه به خوابگاه آن ها ریخت و همه را از دم تیغ بی دریغ خود گذرانید. به جز یک نفر 
که موفق به فرار شد، همگی کشته شدند. وقتی خبر به چنگیز رسید، آتش خشم در وی زبانه کشید. 
چنگیز نامه ای به سلطان محّمد نوشت و تنبیه غایرخان را خواستار شد. سلطان محّمد ابتدا پذیرفت؛

 

ولی ترکان خاتون که خالۀ غایرخان بود، با درخواست چنگیز مخالفت کرد.3 همین موضوع یکی از 
دالیل عمدۀ حملۀ مغوالن به کشور ما شد که در تاریخ نمونۀ جنایات مغوالن را کسی سراغ ندارد. 

در آن فتنه، عالوه بر اشغال کشور، چیزی در حدود سه میلیون نفر کشته شدند و شهرها به ویرانه 
تبدیل شد. به قول معروف: آمدند، کشتند، سوختند، رفتند.4 

1-تاریختمدناسالموعرب،ص813.
2-تاریخطبری،ج12،ص5192.

3-ازظهوراسالمتاسقوطبغداد،ص406.
4-تاریختحلیلیایرانبعدازاسالم،ص149.
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کمال الدین اسماعیل اصفهانی شاعر آن دوره دربارۀ مصایب فتنۀ مغول چنین سروده است: 
مـنـابر شـده هـیـزم شـوربـا مساجـد شـده خنـدق پارگین

كـه بُـد جـاى پیـشـانـى اولـیاسـگ مـرده افتاده در موضعـى

چـو ابـدال گشتـه ستون ها دوتا چو اوتاد در مسجد افتاده سقف

اده افکنـده محـراب هاامـامـان چـو قندیـل آویخـته ـّ چو سج

نـه آزرم خـلـق و نـه تـرس خدا  نه بر طفل رحمت نه بر پیر شرم

کمترین آثار فرهنگی تجاوز مغول و فتنۀ چنگیز به کشور ما پریشانی فکری، رواج خرافات، 
دل سپردن به قضا و َقَدر، گسترش روح تسلیم و بی توجهی به مسؤولیت دینی و اجتماعی و ُسستی گرفتن

 

باورهای دینی است. در حملۀ مغوالن به نیشابور، تغاجار داماد چنگیزخان کشته شد. نیشابور پس از 
حماسه ای مثال زدنی در مقاومت، سرانجام به تصرف مغوالن درآمد. تمامی اهالی شهر که بیش از یک 
میلیون نفر بودند، کشته شدند. سه روز پس از این قتل عام، دختر چنگیز، همسر تغاجار، وارد شهر 
شد. دستور داد شهر نیشابور را شخم زدند و جو کاشتند و به آن آب بستند و سپس، منطقه را ترک 

کردند. در این حمله، سگ و گربه های شهر هم کشته شدند.1
غرض از درج این فرازهای تاریخی، تذکر این نکتۀ بسیار مهم است که زیاده خواهی از هر کسی 
که باشد، غلط و خالف و در بسیاری از مواقع، مصیبت بار است و زیاده خواهی از افرادی که گرفتار 

احساس می شوند، خطرناک تر و مصیبت بارتر است. برای اطالع بیشتر، باید به تاریخ مراجعه کرد.

۷- چه باید کرد؟ 
همه باید به حق و عدل برگردیم. هیچ کس، از خبط و خطا مصون نیست. اسالم دین حق و عدل 
است. اسالم، با وضوح و صراحت، وظیفۀ زن و شوهر را تعیین کرده است. هرچه با اسالم،  دینی با 
برنامۀ مشخص برای همه کس و هر چیز و با ائمۀ  اطهار، به عنوان اسوه و شاخص، بیشتر آشنا شویم 
و نزدیک گردیم، متعالی تر می شویم و معقول تر عمل می کنیم. نمی توان مسلمان بود ولی زیاده طلب 
بود. اسالم اجازۀ چنین رفتاری را به مسلمانان نداده است. نمی توان خود را والیی دانست و طرفدار 
ِه ُأْسَوٌة َحَسَنة«2 را که پیامبر اسالم را برای همیشه  ائمه خواند؛ ولی آیۀ شریفۀ »لََقْد کاَن لَُکْم فی  َرُسوِل اللَّ
سرمشق و الگو برای همه می داند، از یاد برد. معلوم است که پیام این آیه برای همۀ مسلمانان است 

1-ازظهورتاسقوطبغداد،ص412.
2-سورۀاحزاب،آیۀ21.
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و این آیه عالوه بر پیامبر، تمامی ائمۀ طاهرین را اسوه قرار داده است؛ چون همۀ آن ها ذوات مقدس 
و نور واحدند؛ » کّلهم ُنوٌر واِحٌد«.

۸- حضرت زهرا)س(؛ اسوه و الگو 
حضرت زهرا)س( دختر نمونه، همسر نمونه و مادر نمونه  است و در یک جمله، حضرت زهرا)س( 
زنی سر تا پا خدایی و پا تا سر آسمانی و الهی است. چنین زنی را خداوند الگوی زن مسلمان، اعم از 

دختر، همسر و مادر قرار داده است؛ اسوه برای همیشه، در همه جا و در هر حال.
روابِط بسیار حساب شده و عاطفی و پرمحّبت حضرت زهرا)س( به پیامبر اسالم به قدری شدید، 
عمیق، واقعی و اثرگذار بود که پیامبر رحمت که خود مجسمۀ محّبت و سمبل عاطفه و ظهور رحمت 
الهی بودند، بسیار تحت تأثیر این عاطفه قرار داشتند و بارها فرمودند: ِفداها اَبُوها؛۱ جان پدر فدای 
این دختر باد. با توجه به این که پیامبر از روی احساس حرف نمی زنند و هرچه می گویند، وحی است، 
می توان بیشتر به عمق این جمله پی برد و تا حدی به میزان عالقۀ خداوند به حضرت زهرا)س( و به 

جایگاه ویژۀ ایشان در بارگاه پروردگار آشنا شد. 

۹- حضرت زهرا)س( عاشق شوهر 
هیچ کس جز خداوند و پیامبر او و حضرت زهرا)س(، به مقام و منزلت مولی امیرالمؤمنین)ع(، 
آگاهی نیافت. به بخشی از اظهارات پیامبر اسالم دربارۀ حضرت علی)ع(، آگاهی داریم؛ درحالی که به 
عمق و معانی آن کلمات راه نیافته ایم. چگونه کسی را که شنا نمی داند می توان در اقیانوسی رها کرد 

تا به عمق و عرض و طول اقیانوس راه یابد و از منابع، ذخایر و محتوای اقیانوس اطالع پیدا کند؟
به راستی که کلمات پیامبر)ص( دربارۀ مولی، به رغم سادگی جمالت و واژه ها، بسیار پرمغز و 
عمیق است؛ اما حضرت زهرا)س( به عمق معانی آشنایی یافته بودند و غّواص دریای بی کرانۀ علم و 
حلِم مولی شده بودند. چنین غّواصی پیداست که نه تنها عاشق این غّواصی می شود، بلکه خود عاشق 

و شیفتۀ بحر مّواج والیت مولی می گردد که این گونه هم بود. 

10- قانع و خویشتن دار 
همۀ صفات و افکار و اعمال حضرت زهرا)س( برای همه سرمشق است. 

یکی دیگر از این صفات آسمانی، درخواست نکردن از همسر است. حضرت زهرا)س( تقاضا از 
1-بهجهقلبالمصطفی،ص137.
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امیرالمؤمنین)ع( را به حّداقل رسانده بودند تا مشکلی برای امیرالمؤمنین ایجاد نشود. روزی غذای 
مختصری در منزل بود. حضرت زهرا)س( آن را بین حسنین تقسیم کردند و خود گرسنه ماندند. 
وقتی امیرالمؤمنین مطلع شدند، به حضرت زهرا)س( گفتند: فاطمه جان! چرا این موضوع را با من در 

میان نگذاشتید تا غذا تهیه کنم؟ حضرت زهرا)س( در پاسخ گفتند: 
یا اَبَا الَْحَسِن اِنّی لََاْسَتحیی ِمْن اِلهی اَْن اُکلَُّف ماال َتْقِدُر َعَلیِه1

من از پروردگار خود شرم می کنم چیزی را از شما درخواست کنم که توان انجام آن را نداشته باشید. 

11- بهترین شوهر 
همسر خوب و مناسب همسری است که وقتی ویژگی های الزم را ازنظر اعتقادی در شوهر خود 
مشاهده کرد، تابع و تسلیم وی شود و خداوند را به دلیل این نعمت بدیع سپاسگزار باشد و بر این 
همه الطاف، راضی باشد. اِشکال بسیاری از خانواده ها در این است که از همسر تقاضاهای فراوان 
دارند و چون تهیۀ آن ها مقدور نیست، بنای ناسازگاری می گذارند. اصوالً، بسیاری از زنان و مردان، 
ایده آل گرا هستند و در رؤیا زندگی می کنند و همسران ایده آل  را در ذهن می پرورانند. وقتی که بین 
همسر و ایده آل ِ ناممکن خود فاصله مشاهده می کنند، اختالف ها آغاز می شود. باید به داشته ها راضی 

بود و آن چه خود داریم، ز بیگانه تمنا ننماییم. 
حال، به فرازی زیبا، از تفکر حضرت زهرا)س(، اشاره می کنیم: 

روزی، پیامبر عالی قدر اسالم)ص( از حضرت زهرا)س( سؤال کردند:
کیَف َراَیِت َزْوَجک؟

شوهر خود را چگونه یافته اید؟

یعنی حضرت علی)ع( چگونه همسری است؟ حضرت زهرا)س( در پاسخ عرض کردند:
یا اَبَة َخیُر َزْوٍج2

شوهرم، امیرالمؤمنین بهترین همسر است. 

هرچند، حضرت امیرالمؤمنین به راستی بهترین همسر بودند، نکته ای که از این پاسخ باید آموخت، 
رضایت دادن و راضی شدن به مجموعۀ افکار و اعمال شوهر است. معلوم است که همۀ وسایل زندگی، در 

خانۀ حضرت زهرا)س( فراهم نبود، اما حضرت زهرا)س( شوهر خود را بهترین شوهر می دانستند. 
این، درس بزرگی برای همه باید باشد.

1-مجلسی،محمدباقر،بحاراألنوار،ج43،ص133.
2-ریاحینالشریعه،ج1،ص101؛مجلسی،محمدباقر،بحاراألنوار،ج43،ص133.
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1۲- شرافت متقابل 
تردیدی نیست که حضرت زهرا)س(، بعد از رسول اهلل0ص( از همۀ معصومان باالتر و واالترند. 

حتی از امیرالمؤمنین نیز برترند. دالیل این ادعا نیز بسیار است؛ از جمله این که پیامبر فرمودند: 
خداوند، در حدیث معروف، فرمود:

لَوال فاِطَمة... لَما َخَلْقُتکما1

اگر زهرا)س( نبود، پیامبر)ص( و حضرت علی)ع( را خلق نمی کردم. 

و اگر حضرت علی نبود، برای حضرت زهرا)س( همسری نبود.

که برعکس آن را هیچ کس نگفته است.2 
برای اطالع بیشتر، به کتب معتبر مراجعه شود.3 

1۳- عاشق پاک باز
ممکن نیست افراد معمولی بتوانند به معنای دقیق عشِق سوزان حضرت زهرا)س( به همسر خود 
علی)ع( پی ببرند. ما هم درصدد کشف این معانی نیستیم؛ اما آن چه از رفتار متواضعانه و خاضعانۀ 

حضرت زهرا)س( در قبال همسر می فهمیم، بسیار زیبا، الهی و جالب توجه است: 
1- حضرت زهرا)س( هیچ گاه برتری و شرافت خود را مطرح نکردند. 

2- هرگز خود را باالتر از مولی ندانستند. 
3- هرگز لحظه ای در انجام وظیفۀ همسری خود تعلل نداشتند. 

4- هرگز در ادارۀ منزل سهل انگاری نکردند. 
5- به رغم مشغلۀ فراوان و کار گسترده که پس از غصب خالفت برای ایشان پیش آمد و با 
وجود عبادت های طوالنی و شبانه روزی ایشان که مشهور است، خانه داری و انجام وظیفۀ خود را که 

بر اساس تقسیم کار صورت گرفته بود، فراموش نفرمودند.
6- هرگز از دشواری کار در خانه مانند تهیۀ آرد از گندم یا جو با دستاس و پس از آن تهیۀ خمیر 

و نان گالیه نداشتند.
7- هرگز جمله ای که موجب دلخوری و خشم و ناخرسندی مولی شود، بر زبان جاری نفرمودند. 

8- هرگز آن چه انجام دادن آن برای مولی شاق و دشوار بود، درخواست نکردند. 
9- هرگز در برابر مولی، اََهم را فدای مهم نکردند. 

1-ملتقیالبحرین،ص14.
2-مجلسی،محمدباقر،بحاراألنوار،ج43،ص92.

3-قمی،عباس،منتهیاآلمال،ج1،ص160.
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10- تواضع در برابر مولی، از برجسته ترین صفات حضرت زهرا)س( بود. هرگز فروتنی را در 
قبال مولی فراموش نکردند. 

اگر بخشی از این خصوصیات در زنی باشد، بوی بهشت از آن خانه استشمام می شود و پروردگار، 
به افراد خانه نظر لطف می کند. دریغ و درد که هرقدر از اخالق و رفتار اهل بیت فاصله می گیریم، 
بیشتر دچار مشکل در خانه و بحران در بیرون خانه می شویم. هیچ گونه راه حلی برای پایان دادن به 

مشکالت کوچک و بزرگ جز تمّسک به حضرت زهرا)س( وجود ندارد. 
 كه روح را به جز این نسخه هیچ درمان نیستمگر به دامن زهرا)س( زنیم دست امید 

1۴- فداکاری و جانبازی 
این بانوی آسمانی و این خانم عرشی و این محبوبۀ خدا و رسول خدا، سیدۀ زنان اهل بهشت و 
این زن پاک دامن و خدامحور و حق مدار، بانوی بانوان عالم و مادر امامان هدایتگر، در راه والیت 

شوهر آسمانی خود فداکاری ها نمودند و ازخودگذشتگی ها کردند. 
زهرای مرضیه)س( برای احقاق حق غصب شدۀ مولی الموحدین لحظه ای قرار و آرام نداشتند و 
 سکوت را جایز ندانستند. این موضوع بسیار مهمی است که حضرت فاطمۀ طاهره محو در والی همسر

خود و تسلیم خواست و فرمان مولی بودند. 
سرانجام نیز در راه تحقق مقام والیت شوهر خود، نخست فرزند خود محسن را فدای مولی کردند 

و خود نیز در همین مسیر الهی جاِن باارزش خود را فدای شوهر خود نمودند. 
 آری، حضرت زهرا)س( در فداکاری به خاطر شوهر خود تا پای جان ایستادگی کردند و خود نیز
فدای شوهر خود شدند؛ تا از این جهت هم، حضرت زهرا)س( اُسوۀ زنان پرعاطفه و حق شناس و والیت مدار

 

عالم باشند. 

1۵- توضیح خاتمیت
حضرت زهرا)س( با شهادت خود نهال نورس والیت و امامت را آبیاری کردند. از آن جایی که 
والیت و امامت تداوم نبّوت و رسالت و توضیح روشن خاتمیت است و هدایت ابدی در سایۀ والیت 
معنا پیدا می کند، شهادت حضرت زهرا)س( سهمی اساسی در خاتمیت و تأثیر فوق العاده ای در تداوم 

هدایت و در تبیین والیت داشت.
 خون مقدس حضرت زهرا)س( از کم رنگ شدن غدیر جلوگیری کرد. پیام مؤثر غدیر حاکمیت 

مطلق و ابدی خداوند بر بشر با والیت ائمۀ اطهار است. 





فصل هفتم

فرزندداری
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ازدواج پدیده ای حیاتی، دستوری فطری، سنت دیرپای الهی، هنجاری معمول و موضوعی طبیعی 
است. یکی از اهداف ازدواج، حفظ نسل و بقای انسان است. 

انبیای الهی همواره مردم را در مسیر فطرت هدایت کرده اند. تشویق پیامبر اسالم بر ازدواج و تعبیر 
زیبای »اَلنِّکاُح ُسنَّتی« نشان دهندۀ اهمیت موضوع ازدواج است. همچنین تشویق بر فرزنددارشدن، یکی 
از سنت های زیبا و ماندگار اسالم است. امروزه کشورهای غربی و عمدتًا اروپا که به دالیل نامقبولی

 

از فرزنددارشدن خودداری کرده اند، رشد نرخ جمعیت آن ها منفی است؛ یعنی چون توالد و تناسل 
محدود شده، شمار پیران بیشتر از جوان هاست و اگر وضع بر همین روال ادامه یابد، چندین سال دیگر 
این گونه کشورها شاهد مشتی پیراِن بی سرپرست و فاقد پایگاه خانواده و محروم از عواطف فرزند 
خواهند شد. از همین روست که تالش جامعه شناسان و دلسوزان این جوامع بر تشویق فرزندداری 

متمرکز شده است؛ ولی بسیار طول خواهد کشید تا نسل این جوامع شعاری به حال تعادل درآید. 

1- زندگی الهی حضرت زهرا)س( 
تمامی زندگی حضرت زهرا)س( خدایی و آسمانی بود. تصور نشود این نوشته ها از سر تعصب 
است. وقتی کسی تمامی امور خود را با دستورات و رضایت خداوند و برای جلب  نظر پروردگار 
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انجام دهد، زندگی  او الهی می شود. زندگی حضرت زهرا)س( مشحون از خدامحوری و سرشار از 
خدابینی و همراه با نیت خالص و توّجه مخصوص به خداوند بزرگ بود. زندگی بانوی اول اسالم 

ظهور و ترجمان »الَّذیَن ُهْم َعلی َصالِتِهْم دایُموَن«۱ بود.

۲- معنای صاله دایم 
آیا می شود شخصی به صورت مدام و پیوسته به نماز مشغول باشد بدون آن که به کار دیگری 
 بپردازد؟ چنین چیزی ممکن نیست. انسان غیر از نماز، واجبات دیگری هم دارد که باید به آن ها بپردازد؛
اموری که لزوماً باید نماز را خاتمه داد تا بتوان به انجام آن ها مشغول شد. پس معنای این آیه چیست؟

 همه می دانیم که صالة از ریشۀ ِصله است. ِصله یعنی ارتباط و پیوستگی؛ پس صالة یعنی هر کار 
و موضوعی که موجب ارتباط و اتصال انسان با پروردگار سبحان گردد. صالة)نماز( نوعی ارتباط 
مخصوص با خداست. پس معنای »صالة دایم«، نمازخواندن به صورت دایم و پیوسته در تمامی حاالت 
نیست. اگر شخصی تمامی کارهای خود را از قلب پاک و با نیت خالص و به قصد قربت انجام دهد، او 
دایم در حال صالة است؛ حتی اگر خوابیده باشد یا به خوردن مشغول باشد یا برای تأمین زندگی 
شرافتمندانه خود کار کند. همۀ  این ها »صالة« است و می تواند معنای »اَلّذیَن ُهْم َعلی َصالِتِهْم دایُموَن« 

باشد؛ یعنی ارتباط و پیوستگی و وابستگی دایمی با خداوند عالم. 
حضرت زهرا)س( این گونه بودند. شوهرداری و بچه داری نیز در این راستا مفهوم می یابد. کمتر از 
یک سال از ازدواج حضرت زهرا)س( گذشته بود که نخستین فرزند اهل بیت، یعنی امام مجتبی)ع(، 
پا به عرصۀ وجود گذاشتند. همان گونه که در فصل پنجم و در بحث ازدواج گفتیم، ازدواج حضرت 
زهرا)س( با امیرالمؤمنین)ع( در اول ذی الحجۀ سال دوم هجری روی داد. با توجه به این که تولد 
امام مجتبی در پانزدهم رمضان سال سوم هجری است، امام دوم با فاصلۀ 9 ماه و پانزده روز پس از 

ازدواج به دنیا آمدند. 
با تولد این نوزاد موجی از خرسندی خانۀ وحی و بیت آسمانی حضرت امیر و حضرت زهرا)س( 
را فرا گرفت. همه خوشحال بودند. خوشحالی زایدالوصفی که نمی شد پنهان کرد. بعد از آن که پیامبر 
عظیم الشأن به خانۀ حضرت زهرا)س( تشریف آوردند، نوزاد را که در پارچه پیچیده بودند، در دامن 
پیامبر)ص( گذاشتند و درحالی که شادی در چشمان رسول خدا موج می زد و تبّسم و خرسندی سراسر 
وجودشان را فرا گرفته بود، در گوش راست نوزاد اذان و در گوش چپ اقامه خواندند. سپس لحظه ای 
درنگ کردند. همه در انتظار پیک وحی نشسته بودند تا خداوند نام نوزاد را تعیین کند. طولی نکشید 

1-سورۀمعارج،آیۀ23.
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که جبرئیل رسید و ضمن ابالغ سالم و اعالم خرسندی فراوان رب االرباب از تولد نوزاد، پیغام خداوند 
را رساند. خداوند فرمود که نام نوزاد را »حسن« بگذارید.

»َحَسن«، نامی نیک، پرمعنا، زیبا، مسّرت بخش؛ صفت ُمشّبهه از ُحسن، یعنی بسیار زیبا، قشنگ، 
مناسب، موزون، دلپسند، محبوب و مطلوب است. 

 پیداست که این اسم ظاهر و باطن امام دوم را شامل می شود؛ یعنی کسی که قیافه و صورت و اندام
مناسب و اعمال، رفتار و افکار متناسب دارد و همه چیز او َحَسن است... 

۳- فرزندداری
شخصی به مانند حضرت زهرا)س( که مطلوب خداوند و محبوب رسول خدا)ص( و درخور توجه 
همۀ عرشیان می باشند، از این به بعد بخش جالب توجهی از وقت خود را به فرزندداری می پرداختند؛ 
لباس فرزند را زود به زود عوض کنند، به موقع به فرزند خود شیر دهند، شب را بیدار بمانند تا فرزند 

بخوابد، از استراحت خود بگذرند تا فرزند استراحت کند و ... 

پستان به دهـن گـرفتن آمـوخت گـویـنـد مـرا چــو زاد مـادر

بیـدار نـشسـت و خفـتن آمـوختشـب ها بَـِر گـاهـوارة مــن

تـا شـیـوة راه رفـتـن آمـوخـتدسـتـم بگـرفت و پا به پا برد

الـفاظ نـهاد و گـفتـن آمـوخـتیـک حـرف و دو حرف بر زبانم

بـر غنـچة ُگل شکفتـن آمـوختلبـخـنـد نهـاد بـر لـب مـن

 تا هستم و هسـت دارمش دوست   پس هستى من ز هستى اوست

۴- دومین فرزند
دومین فرزند حضرت زهرا)س(، حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( می باشند.

امام حسین در روز سوم شعبان المعظم سال چهارم هجری در مدینه متولد شدند.1 گروهی از 
مورخان تاریخ های دیگری را برای تولد حضرت امام حسین)ع( ذکر کرده اند؛ اما از آن جایی که 

هدف از تدوین کتاب موضوع دیگری است، از پرداختن به آن خودداری می کنیم. 
1-طبرسی،اعالمالوری،ص308.
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بعضی از محققان نوشته اند که دوران حمل امام حسین فقط شش ماه بوده است.1 
شاعری در این باره خوش سروده است: 

زبس شوق شهادت داشت در سر

ره نـه ماهـه را شش ماهـه پیمود

شاعر دیگری خوش تر گفته است: 
 كه طى شـود ره نه ماهه كم تر از شش ماه3نگر به جذبة معشوق در حماسة عشق   

۵- نام گذاری
باید توجه کنیم که نام تمامی ائمۀ اطهار از قبل مشخص بوده است. همۀ این نام ها را خدای سبحان 
تعیین کرده است. در اسناد قدیم، نام مقدس ائمۀ اطهار وجود داشته است. روایات متعددی وجود دارد 
که نشان می دهد امیرالمؤمنین)ع( یا فاطمۀ زهرا)س( نام هایی را برای حسنین انتخاب کرده بودند؛ 

ولی پیامبر اسامی را تغییر دادند و خود اسامی معروف را برای فرزندان خود برگزیدند!
باید با صراحت بگوییم که این گونه روایات فاقد اعتبار علمی و اعتقادی و اکثر قریب به اتفاق از 
منابع اهل سنت است و از آن جا به منابع تشیع راه یافته است. ما در این باره و در همین بحث دربارۀ 

تولد حضرت زینب)س( قدری دقیق تر بحث کرده ایم که مقداری از ابهامات را برطرف می کند. 
مولود مبارک و مقدس را در پارچه ای پیچیدند و به محضر پیامبر بردند. رسول گرامی اسالم در 
گوش راست نوزاد اذان و در گوش چپ اقامه خواندند. به دستور پیامبر اسالم نام این مولود آسمانی 

حسین گذاشته شد. 
در روز هفتم تولد دستور دادند گوسفندی را برای نوزاد عقیقه کنند. ران گوسفند را با مقداری پول 
 به قابله مرحمت فرمودند و مابقی را در راه خداوند صدقه دادند. چندی نگذشت که به دستور پیامبر

موهای سر امام حسین را تراشیدند و هم وزن آن نقره در راه خداوند به مستمندان داده شد. 
این سّنت زیبا- یعنی عقیقه- حق است که به درستی اجرا شود. 

۶- عالقۀ شدید حضرت زهرا)س( به فرزند
انسان متعادل باید با عاطفه و با محّبت باشد. دین اسالم دین تعادل، توازن، عاطفه و محّبت است. 

به میزانی که انسان از سویدای دل به اسالم دلبستگی داشته باشد، صمیمی تر و باصفاتر است. 
وقتی خداوند، رحمان، رحیم، کریم، ودود، رئوف، غفور، خلیل، حبیب و صدیق باشد، پیامبر خود 

1-ابنشهرآشوب،مناقبآلابیطالب،ج4،ص76.
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را نیز با همین مشخصات مبعوث می کند و بر همین روش توصیه می فرماید. 
حضرت زهرای مرضیه)س( فرزند راستین اسالم و فرزند قرآن و تربیت  شدۀ خداوند و آگاه از  مسائل 
 پشت پرده اند. خالصۀ بخشی از مسائل پشت پرده که »ِسرُّ الَْاْسرار« است، محّبت و موّدت پروردگار

به بندگان و عفو و بخشش کردگار است؛ چنان که خود فرماید:
ْحَمة1 َکَتَب َربُُّکْم َعَلی نَْفِسِه الرَّ

مشخصۀ بارز و جاودانی خدا رحمت و محبّت است. 

زهرای مرضیه)س( نیز این گونه بودند. حضرت زهرا)س( بعد از عالقه مندی زایدالوصف به امام 
مجتبی)ع(، با امام حسین)ع( بسیار مهربان و صمیمی بودند. صمیمت لزومًا همیشه و فقط به معنای 
اظهار عالقه نیست، بلکه برنامه ریزی دقیق و اجرای دقیق برنامه برای تزکیه و تعلیم فرزند هم هست. 

البته، این برنامه ریزی در راستای همان محّبت آشکار و عمیق است. 
 حضرت زهرا)س( در برنامه ای نانوشته، هر روز برای پرورش فرزندان خود دستورالعمل مخصوصی
را به اجرا درمی آوردند. این برنامه ها با روحیه و نیاز سنین مختلف فرزندان کاماًل هماهنگی داشت. 

فرزندان در محیطی مأنوس و صمیمی تربیت می شدند و راه سعادت خود را در محضر مادر دنبال 
می کردند. جالب است اضافه کنیم به رغم مشغلۀ عبادی و اجتماعی حضرت زهرا)س(، آنی ایشان از 
پرداختن به فرزندان خود غافل نمی شدند. این موضوع با کار و تالش اجتماعی مغایرت ندارد. اگر 
انسان برای زندگی خود برنامه داشته باشد، هم به عبادت خود می رسد و هم به پدرداری، شوهرداری،  
مردم داری، خانه داری و هم تربیت فرزند؛  تقسیم کار، دقت در اجرا، توجه به صحت امور، تنظیم همۀ 

امور بر اساس برنامه و...  
 این ها رمز موفقیت هر فرد در امور دنیای خود خواهد بود که سعادت آخرت را نیز به دنبال خواهد

داشت. این درست است که اهل بیت ُمنّزه از عیب و مبّرا از نقص و مصون از اشتباهند؛ ولی باید قبول 
کرد که نقش و سهم مادر در این امر خطیر بسیار مهم و اثرگذار می باشد. 

القاب امام حسین)ع(، رشید، طیب، زکی، مبارک، سیدالشهدا و سید شباب اهل الجنه است.
مهم ترین و معروف ترین کنیۀ حضرت امام حسین)ع(، ابوعبداهلل می باشد. 

۷- زینب کبری)س(
سومین فرزند حضرت زهرا)س( و اولین دختر ایشان، حضرت زینب است. حضرت زینب در 

روز پنجم جمادی االول سال 5 هجری در مدینه متولد شدند. 
1-سورۀانعام،آیۀ54.
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 روزی که زینب به دنیا آمد، سراسر خانۀ امیرالمؤمنین را خرسندی، خوشحالی، نور و سرور فراگرفت.
هم حضرت زهرا)س( و هم امیرالمؤمنین)ع( در انتظار نزول اجالل پیامبر اسالم)ص( بودند؛ طولی 

نکشید که پیامبر تشریف آوردند. 
  حضرت زهرا)س( قنداقۀ زینب را در دامان پیامبر نهادند و خداوند را برای اعطای این فرزند سپاس

گفتند. سپس عرض کردند: برای این فرزند نامی انتخاب بفرمایید. 
پیامبر فرمودند: من در نام گذاری برای این فرزند، بر خداوند سبقت نمی گیرم. در همین حال، آثار 

وحی در سیمای آسمانی پیامبر)ص( مشاهده شد. پیامبر سه بار پشت هم گفتند:  ا    هلَلُ اَکَبُر.
امیرالمؤمنین به پیامبرعرض کردند:

ْرَت یا َرُسوَل ا     هلل؟ لَِم کبَّ

چرا شما تکیبر می گویید؟

چه اتفاقی افتاده که ا     هلَلُ اَکَبُر سر می دهید؟
پیامبر فرمودند: یا َعلی، تو زینت عرش و زینت دنیا و آخرت هستی. خداوند فرمود که من نام این 
 نوزاد را »زینب« یعنی »زینت پدر« بگذارم. این کیست و چه می کند که حاصل کار او موجب خرسندی

و تأیید و افتخار پدر می شود؟ 

۸- واقع گرایی نه گزافه گویی
تصور نشود که القاب، عناوین و اسامی ائمۀ اطهار مانند افراد عادی و معمولی، حاصل محّبت ها و 
 عالیق پدر و مادر به فرزند است. بارها دیده و شنیده ایم که بعضی از والدین، نام فرزند خود را شجاع الدوله،

فخرالدوله، امین االسالم، غیاث الدین، شرف المّله، شیخ الشریعه، ِعّزالدین، قدرت اهلل و غیره می گذارند، 
بدون آن که از معانی و مفاهیم این نام ها اطالعی داشته باشند یا کم ترین آثار و قراینی از این واژه ها 

در نهاِد نوزاد وجود داشته باشد. 
البته نمی خواهیم گذاردن این اسامی را بر روی فرزندان نفی کنیم. قصد ما از این بحث، این 
است که بگوییم نام هایی که داریم یا بر روی افراد خانوادۀ خود می گذاریم، بدون استثنا مسّما ندارد؛ 
یعنی به معانی این اسم ها توجه نکرده ایم و اگر هم توجه کرده ایم، دلیلی نداشته است؛ چون»اَلْأْسماء 
ماء«. دربارۀ اسامی ائمۀ اطهار اوضاع به کّلی فرق می کند. اگر مثاًل امام چهارم،»سّجاد«  ُتْنِزُل ِمَن السَّ

لقب گرفته اند، به دلیل عبادت فراوان و طوالنی کردن عبادات و به خصوص سجده های طوالنی است. 
یا اگر امام نهم، »جواد« لقب یافته اند، دلیل آن بذل و بخشش فراوان است که عام و خاص و دوست 

و دشمن بر جود امام نهم تأیید دارند.
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این بحث، بسیار مهم، حساس و مفّصل است. اگر بپذیریم که نام ائمۀ طاهرین از ناحیۀ خداوند 
 سبحان است، پس این نام ها، از امری طبیعی که از آغاز در نهان آن ها نهادینه شده و از ابتدا، در ذات آن ها

وجود داشت، حکایت دارد و ارادۀ ازلی پشت این حقیقت است. چنان که در زیارت می خوانیم: 
بَوَن الُْمّتقُوَن الّصاِدُقوَن  ُموَن اْلُمَقرَّ وُموَن الُْمَکرَّ ة الّراِشدُوَن الَْمهدّیوَن الَْمْعُصَ اَْشَهُد اَنَّکُم الْأئمَّ

الُْمْصَطَفْوَن الُْمطیُعوَن لِّلِه الَْقّواُموَن بِأْمِرِه الْعاِمُلوَن بِإراَدِته الْفائزُوَن بِکراَمِتِه إْصَطفاکْم بِِعْلِمِه 

کْم بُِبْرهانِِه...1  إْرَتضاکْم لَِغیِبِه َو اْختاَرکْم لِِسّرِه َو اْجَتباکْم بُِقْدَرِتِه َو  اََعّزکْم بُِهداُه َو َخصَّ

گواهی می دهم که شما »ائمۀ اطهار«، همگی پیشوایان راه یافته، راه دان، هدایتگر، معصوم، گرامی،

 مقرب، پرهیزکار، راست گوی، برگزیده و فرمانبردار خدایید و قیام کننده به فرمان او هستید، 

کارها را طبق خواست خدا انجام می دهید و با کرامت و لطف خاص او رستگار شده اید. 

با دانش بی نظیر خود، شما را انتخاب کرد و شما را پسندید و مناسب دانست که به اسرار او آگاهی یابید. 

با قدرت خود شما را برگزید.

 با هدایت مخصوص، شما را سرفراز نمود،

 و با دالیل بسیار روشن، به شما امتیاز داد و بر همگان ممتاز نمود... 

این صفات و مشخصات، نه قراردادی است و نه تحصیلی؛ چون نه کسی با ائمه چنین قراردادی بسته 
است و نه درخواستی در کار بوده است، بلکه این خداوند قادر متعال و علیم عاّلم است که به تشخیص

 

 و مصلحت خود، ائمۀ اطهار را چنین خواسته است. و چون خداوند چنین خواسته، هرگونه سؤال و شبهه
و اشکال، به سائل بازمی گردد و بحث های خشک و نامأنوس مانند جبر و تفویض و علت و معلول 
و...، جز سرگرمی نیست؛ که نخست، خلفای غاصب با دستور ترجمۀ کتب بی روح فالسفۀ یونانی، 
ملت های مسلمان را به خود مشغول ساختند و به تدریج، این گونه بحث ها به کالم دل نشین اسالمی و حتی 

شیعی رسوخ یافت و موجب تدوین آیین نامه)!( برای ذات و صفات خداوند شد. 
اعتقادات اسالمی  شیعی که از منبع پرفیض وحی نشأت گرفته است، جایی برای این گونه بحث های 

خشک و انحرافی نمی گذارد. شیعه قول خداوند را مالک و میزان می داند که خداوند می فرماید:
َو ما َتشاُؤوَن اِلّا اَْن یشاَء ا     هللُ َربُّ الْعالَمیَن2

آن چه شما بخواهید، نخواهد شد؛ بلکه آن چه خواست خداوند است، محقق می گردد. 

خداوند اراده کرده است که ائمۀ اطهار، برتر، برجسته تر، مفیدتر، عابدتر، زاهدتر، شجاع تر، 
صبورتر و در یک کالم، همیشه فوق العاده- چه در دنیا و چه در آخرت- باشند. 

1-زیارتجامعۀکبیره.
2-سورۀتکویر،آیۀ29.
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 ارادۀ هیچ کس در این ارادۀ الهی کم ترین اثری ندارد. این اراده هم خلل ناپذیر است و هم همیشگی؛
بنابراین، فضایل اهل بیت همیشگی و ابدی است. این هم خواست خداست که پیوستگی خداوند با اهل 

بیت و پیوند اهل بیت با خداوند، دایمی و جاودانی باشد.

۹- اسم ظهور مسّماست
مقصود از بیان اسم درحقیقت، مسّماست. اسماءاهلل توقیفی است؛ یعنی خداوند اسماء خود را بیان 
کرده است. دیگران نمی توانند برای خدا اسم تعیین کنند. با توجه به اهمیت مسّما، اسم در این بحث 

معنا پیدا می کند. 
در عبادت خداوند نیز همین وضع است؛ یعنی:

- اگر کسی اسم را به تنهایی بپرستد، ملحد و کافر است. مثالً کلمۀ خدا و علیم و رحیم را بپرستد.
- اگر کسی اسم را با مسّما بپرستد، مشرک است؛ زیرا باید یکتاپرست بود. 

پرستیدن اسم و مسّما دوگانه پرستی است. پس باید مسّما را پرستش کرد؛ خدایی که علیم و رحیم 
و غفور است. 

خداوند اراده کرده است که ائمه، معصوم باشند. قباًل گفتیم که اراده از صفات ذاتیه است؛ یعنی 
بازگشت ناپذیری و تجدیدنظرناپذیری در ارادۀ خداوند مستور است. خداوند می فرماید:

رکْم َتْطهیرا1ً ْجَس اَْهَل الَْبیِت وَ ُیَطهِّ اِنَّما ُیرید ا      هللُ لُِیذِهَب َعْنکُم الرِّ

این حکم تغییرناپذیر خداوند است که هرگونه آلودگی و خطا را

 از شما اهل بیت برای همیشه دور ساخته است.

با توجه به این بحث، می توانیم تا حدی به معانی اسمای ائمۀ اطهار پی ببریم. وقتی که امیرالمؤمنین، 
فخر کاینات و افتخار موجودات و زینت آفرینش و زیور همۀ هستی و حتی فخر خداوند است، حال 
می توان تا اندازه ای به معنای رسای »زینب« پی برد و دست قدرتمند پروردگار را در هدایت همیشگی 

حضرت زینب برای رسیدن به قّلۀ بلند »َزیِن اَْب« مشاهده کرد. 
از همین رهگذر به وضوح می توان به »سناریوی« شکوهمند و افتخارآمیز تاریخ کربال که به دست 
توانمند و حکیمانۀ خداوند سبحان تهیه و تدوین و تنظیم شده است، پی برد و ماندگاری »کربال« را تا »قیام 

قیامت« دید و عشق فطری و غریزی انسان های متعالی به امام حسین و حضرت زینب را دریافت که: 

 تکمیـل آن بـه آه شـرربار زینب استترویج دین اگرچه به خون حسین شد

1-سورۀاحزاب،آیۀ33.
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10- ام کلثوم
چهارمین فرزند حضرت زهرا)س( و دومین دختر ایشان حضرت ام کلثوم است. 

این دختر برجسته و شایسته، در سال هفتم هجری در مدینه دیده به جهان گشود. تمامی مراتب 
ابتدای تولد حضرت زینب)س( دربارۀ این نوزاد به اجرا درآمد. همۀ اهل بیت از تولد ایشان بسیار 

شادمان شدند. 

11- تفاوت
 فرزندان حضرت زهرا)س( همگی برجسته بودند؛ اما دست تقدیر چنین مقرر کرده بود که حضرت

زینب)س( رسالتی خاص داشته باشند و ام کلثوم، رسالتی دیگر. 
در فاجعۀ کربال، این تفاوت بیشتر به چشم می خورد. 

 حضرت زینب)س( رسالت خود را در افشاگری و نقد تند از ابن زیاد و یزید، دیدند. همه جا در مظلومیت
اهل بیت و معصومیت خاندان خود سخن گفتند و به شهادت رسیدن حضرت اباعبداهلل)ع( را بهترین دلیل 

بر انحراف خلفای جور دانستند.
 ایشان، یزید پلید را ننگ تاریخ خواندند و اهل بیت را جانشینان پیامبر اسالم معرفی کردند. اما 
رسالت حضرت ام کلثوم طور دیگری بود. همان قدرت قاهره که زینب را چنان می خواست، ام کلثوم 

را رسالت دیگری داد. 
رسالت ام کلثوم حفظ حدود و ثغور والیت و امامت، از هر حادثه و مشکلی بود. پس از فاجعۀ کربال 

هم حضرت سجاد)ع( و هم حضرت زینب)س(، در معرض خطر جدی قرار داشتند.
 فاصلۀ این دو بزرگوار تا مرز شهادت، فاصلۀ بسیار کمی بود. همان گونه که می دانیم، به دلیل 
 پاسخی که امام سجاد)ع( به ادعاهای پوچ ابن زیاد دادند، عبیداهلل دستور قتل امام چهارم را صادر کرد؛1 

درحالی که پاسخ امام تند و توهین آمیز هم نبود. 
این خود دلیل واضحی بود که عزم آل ابوسفیان در ریشه کن کردن اهل بیت جزم شود.

حضرت زینب نیز به دلیل رسالت افشاگری و محکوم کردن حکومت شرک و کفر و نفاق کوفه و شام، 
در معرض شهادت بودند. 

به  همین دلیل، حضرت ام کلثوم بنا داشتند که در صورت بروز هر اتفاق محتمل، اسرار و ودیعۀ الهی 
امامت را که حضرت امام حسین)ع( به دست ایشان سپرده بودند، به انجام برسانند و با »تحّفظ مطلق«، 

رسالت خود را تمام کنند که این گونه شد. 
1-سیدبنطاووس،اللهوف،ص68.
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به دستور و خواست پیامبر عظیم الشأن اسالم،1 بعدها ام کلثوم به عقد عون بن جعفربن ابی طالب 
درآمد. همچنان که حضرت زینب)س(، با همین خواست الهی، با عبداهلل بن جعفربن ابی طالب ازدواج 

کردند. 
 حضرت زینب)س( این بانوی پرهیزکار و بافضیلت، پس از بازگشت از سفر فاجعه بار کربال، در

اوضاع روحی و جسمی بسیار وخیمی به سر می بردند. 
 غم جانکاه شهادت برادر ایشان، سیدالشهدا، به تدریج توان ایشان را از بین برد و درست چهارده ماه

پس از مراجعت به مدینه، در سال 62 هجری در مدینه درگذشت. 

1-شیخصدوق،منالیحضرهالفقیه،ج3،ص393.
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هیچ کاری بدون حضور مردم به سرانجام نمی رسد. هیچ پروژه ای بدون رضایت مردم کلید 
نمی خورد. هیچ نهضتی بدون داشتن پایگاه مردمی، هرچند بر حق و عدل هم استوار باشد، رشد 
نخواهد کرد و نتیجه نخواهد داد. مردم در هر حرکتی، حرف آخر را می زنند. اولویت همۀ تفکرات 

جامعه شناسی و تکنولوژیک بر مردم است. بی اعتنایی به مردم در هر برنامه ای مضحک است. 
طرفداران دموکراسی، برای تسهیل کار سایر دانشمندان، مردم شناسی را به صورت علم و حتی 
تکنولوژی درآورده اند. از زمان سقراط و حتی قبل از وی، توجه خاصی به نقش مردم در تحوالت 

اجتماعی می شده  است. 

1- میلیاردها دالر هزینه 
امروز قدرت های سلطه گر جهانی که برای سلطۀ بیشتر بر جهان با افکار عمومِی مخالف روبه رو شده اند،

 

میلیاردها دالر هزینه می کنند تا به  وسیلۀ رسانه های مختلف به تغییر افکار مردم بپردازند و دیدگاه ها 
را تغییر دهند. بدون پرداختن به بی اثربودن چنین تفکری و بدون توجه به حاصل آن می خواهیم بر 
این نکته تأکید کنیم که قدرت های جهانی که قدرت اقتصادی و سیاسی و به خصوص نظامی گسترده 
و فوق العاده ای دارند، نمی توانند به مردم و افکار آن ها بی اعتنا باشند. افکار مردم دنیا برای قدرت ها 
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بسیار مهم است؛ اما تالش می کنند تا افکار جهانی را با خود همراه کنند. 

۲- اسالم؛ دین مردم داری
شعارهایی که امروز در دنیا مطرح است، با هم متفاوت است. غربی ها اولویت را به فرد و »اصالت 
فرد« می دهند و به افکار فرد درجهت رشد و توسعۀ سرمایه بسیار توجه دارند. همه چیز در اختیار تولید 

سرمایه است. 
در دولت های شرقی و در دوران حاکمیت سوسیالیزم، اولویت با مردم و »اصالت جمع« بود و 
تولید در درجۀ دوم بود. هر دو تفکر فلسفی راه اشتباهی می روند. ممکن نیست بدون توجه به خواست و 
 نظر مردم کاری را انجام داد. شعارهای سوسیالیستی و کمونیستی در سال1991 با فروپاشی شوروی
 از بین رفت. غرب نیز سرنوشتی مشابه شرق دارد. فقط اسالم است که از مردم سخن می گوید و صادقانه 

در خدمت مردم است؛ چون اسالم، دین مردم داری است.
عموم فالسفۀ سکوالر، اعم از غربی های پول پرست و شرقی های مادی ملحد، با تعبیرات ناروا 
و تفکرات انحرافی، سالیان دراز به عفت سوزی و اخالق کشی پرداختند و با ازبین بردن استعدادها و 
فرصت ها و تلف کردن امکانات، تنهاچیزی که برای آن ها مطرح نبود، مردم آن ها بود. دین اسالم با 
تمامی توان در خدمت مردم قرار گرفت و با برنامه ریزی های معقول و عملی، به حل مشکالت مردم 
پرداخت. هرچند، اسالم در این زمینه تنها ماند و دشمنی های بسیاری دید و سختی های فراوانی کشید، 
اما امروز سربلند و سرفراز بر اوج قّلۀ مردم داری ایستاده و به تعهدات خود درقبال مردم پای بند است. 

۳- چند پیام آسمانی در حل مشکالت مردم 
اگر به کتاب های روایی نگاهی بیندازیم، مجموعه ای از ُگل های معطر و ُدرهای زیبا و جواهرات 

قیمتی را خواهیم یافت که نشان دهندۀ اهتمام خاص اهل بیت به این فرهنگ ماندگار است. 
برای توجه به این فرهنگ غنی و زیبا، به ذکر چند حدیث بسنده می کنیم. 

قال رسول اهلل)ص(:
َمْن َمشی فی َعْوِن اَخیِه َو َمْنِفَعِتِه َفَلُه َثواُب الُْمجاِهدیَن فی َسبیِل ا     هلل1ِ 

کسی که برای کمک به برادِر خود و سودرساندن به او اقدام کند،

 پاداش مجاهدان در راه خدا را خواهد داشت. 

اَیضًا قاَل:
1-میزانالحکمه،ج3،1318.



165

س(
هرا)

ت ز
ضر

ی ح
اس

سی
ی 

دگ
ل زن

حلی
ت

َمْن َقضی لَِاخیِه الُْمْوِمِن حاَجًة کاَن کَمْن َعَبَدا     هللَ َدْهَرُه1 

هرکس یک نیاز برادر مؤمن خود را برآوَرد، 

چنان است که همۀ عمر خود را به عبادت خدا سر کرده باشد. 

قاَل الّصاِدُق)ع(:
َنة2  لُها الْجَّ وَ َجلَّ لَُه یْوَم القیاَمِة ِماَئة اَلِْف حاَجًة ِمْن ذلِک اَوَّ َمْن َقضی لِأخیِه الُْمْوِمِن حاَجًة َقَضی ا      هللُ َعزَّ

هرکس یک خواستۀ برادر مؤمن خود را برآورده سازد،

خداوند َعّز و َجّل روز قیامت صدهزار خواستۀ او را برآوَرد،، که ابتدایی ترین آن ها بهشت است. 

قال الصادق)ع(:
َمْن کاَن فی حاَجِة اَخیِه الُْمؤِمُن الُْمْسْلِم کاَن ا     هللُ فی حاَجِتِه ما کاَن فی حاَجِة اَخیِه3 

کسی که به فکر برآوردن نیاز برادر مؤمن مسلمان خود باشد، تا زمانی که در فکر رفع نیاز او باشد، 

خداوند نیازهای او را برطرف می کند. 

پیامبر)ص( در پاسخ به این سؤال که بهترین مردم کیست، فرمودند: 
َخیُرالّناِس َمْن َیْنَفُع الّناَس َفکْن ناِفعًا  لَُهْم4 

بهتریِن مردم کسی است که به حال مردم، سودمند باشد؛ پس تو برای آنان سودمند باش. 

امیرالمؤمنین)ع( هم دراین باره فرموده اند: 
َخیُر الّناِس َمْن نََفَع الّناَس5 

بهتریِن مردم کسی است که به مردم سود برساند. 

۴- مردم خوب، بهتر از عمل خوب 
شاید تعجب آور باشد اگر بگوییم که ارزش افراد خوب، از عمل آن ها بیشتر است. عمل خوب، هرچند 

خوب است، ولی شخص خوب و ارزشمند چون منشأ عمل خیر است، از کار خوب بهتر است. 
از شخص خوب صدها، بلکه هزارها عمل خوب صادر می شود. به  همین دلیل پیامبر اسالم می فرمایند: 

َخیٌر ِمَن الَْخیِر ُمْعِطیِه6 

بهتر از خوبی، کسی است که خوبی می کند. 

1-شیخصدوق،األمالیص481.
2-کلینی،محمدبنیعقوب،الکافی،ج2،ص193.

3-همان،199.
4-میزانالحکمه،ج4،1608.

5-غررالحکم،5001.
6-میزانالحکمه،ج4،1614.
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۵- دو حدیث عجیب دربارۀ مردم داری 
قال رسول اهلل)ص(:

َمْن َسعی فی حاَجِة اَخیِه الْمؤِمن 

َفکأنَّما َعَبَد ا     هللَ ِتْسَعة آالِف َسَنٍة صائمًا نَهاَرُه قائمًا لَیَلُه1 

هرکس برای حل مشکل برادر مؤمن خود گام بردارد،

 مثل این است که ۹هزار سال خدا را عبادت کرده باشد،

که روزها، روزه باشد و شب های آن، به نماز مشغول باشد. 

قال الصادق)ع(:
َمْن َسعی فی حاَجة اَخیِه الُْمْسِلم 

َوَجَلّ لَُه اَلَْف اَلَْف َحَسَنة2  َطَلَب َوْجهِ ا     هللِ کَتَب ا     هللُ َعزَّ

هر کسی برای رضای خداوند در راه برآوردن نیاز برادر مسلمان خود بکوشد، 

خداوند عّزوجّل هزارهزار )یک میلیون( حسنه برای او می نویسد. 

در حدیث قدسی آمده است که روزی حضرت موسی از پروردگار سؤال کرد: پروردگارا! اگر 
تو انسان بودی، چه کاری را بیشتر دوست داشتی انجام دهی؟ اصوالً، کدام یک از اعمال بندگان را 
بیشتر می پسندی؟ خداوند، در پاسخ حضرت موسی، فرمود: من خدمت به مردم را بیشتر از هر عمِل 

بندگانم، دوست دارم و می پسندم و تأیید می کنم. امام صادق)ع( فرموده اند: 
 : َوَجَلّ قاَل ا      هللُ َعزَّ

ُهْم اِلَّی اَلَْطُفُهْم بِِهْم وَ اْسعاُهْم فی َحوائِجِهْم3  اَلَْخْلُق عیالی َفَاحبُّ

خداوند عّز و جّل فرموده است: 

مردم، خانوادۀ من هستند؛ پس محبوب ترین آنان نزد من، کسانی هستند که با مردم، مهربان تر،

و در راه برآوردن نیازهای مردم کوشاتر و فّعال تر باشند. 

به راستی، با این منابع سرشار و فرهنگ غنی، مسلمانان باید ببالند که رهبران آنان چقدر مردم دار 
هستند و این فرهنگ را ترویج می کنند. 

 بخشی از خط مشی ائمۀ اطهار)ع( را دربارۀ مردم داری آن ذوات مقدس خواندیم. حال نمونه ای از
توجه حضرت زهرا)س( را دراین باره می خوانیم. دقت کنید که این نمونه، توجه معنوی و باطنی 

حضرت زهرا)س( به مردم است که ریشه در روح ایشان دارد. 
1-مجلسی،محمدباقر،بحاراألنوار،ج74،ص316.
2-کلینی،محمدبنیعقوب،الکافی،ج2،ص197.

3-همان،ص199.
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۶- توجه نظری به مردم 
امام مجتبی)ع( می گویند: در شب جمعه ای مادرم فاطمه)س( در محراب ایستاده و به عبادت 
 خداوند مشغول بودند و تا هنگام دمیدن سپیدۀ صبح پیوسته در حال رکوع و سجود و قیام و قعود بودند.

با گوش خود می شنیدم که اسامی مردان و زنان باایمان را بر زبان جاری می کردند و برای آن ها دعا 
می نمودند. به قدری اسم مؤمنان را گفتند که سحر شد و چیزی به اذان صبح نمانده بود؛ این در حالی 
بود که برای خودشان هیچ چیزی را از خداوند درخواست نکردند. بعد از دعا، به ایشان عرض کردم: 

ای مادر! چرا همان گونه که برای دیگران دعا کردید، برای خودتان دعا نمی کنید؟ 
ایشان فرمودند: فرزندم! باید همسایه را )در دعا( بر خود مقدم داشت.1

اگر دربارۀ مردم داری حضرت زهرا)س(، فقط همین یک حدیث وجود داشت، کافی بود که تا 
اندازه ای بتوانیم به توجه ویژۀ حضرت زهرا)س( به مردم پی ببریم. شخصی در آن  حّد از تقوی و 
 شخصیتی تا آن  پایه از فضیلت و برتری، هیچ ابایی ندارند که برای مردم دلسوزی کنند و خیر و سعادت

مؤمنان را از خداوند بخواهند؛ البته این اخالق نظری و توجه نظری ایشان به مردم است. 

۷- توجه عملی به مردم 
نمی شود کسانی به دستور خداوند پیامبر را اسوه و رفتار رسول خدا را سرمشق و الگوی خود قرار 

دهند، اما به مردم بی احساس باشند. چنین چیزی ممکن نیست. خداوند به پیامبر)ص( می فرماید: 
َفِبما َرْحَمًة ِمَن ا     هللِ لِْنَت لَُهْم َو لَْو کْنَت  َفّظًا َغلیَظ الَْقْلِب

وا ِمْن َحْولِک َفاْعُف َعْنُهْم َو اْسَتْغِفْر لَُهْم وَ شاِوْرُهْم ِفی اأْلْمِر2   لَانَْفضُّ

در پرتو رحمت و لطف پروردگار است که با مردم مهربان شده ای،

و به راستی، اگر تو اهل خشونت بودی، مردم از اطراف تو پراکنده می شدند.

از تقصیر آن ها بگذر و برای آن ها طلب غفران الهی نمای و در کارها با آن ها مشورت کن. 

آیۀ فوق، از آیات روشن، شیوا و بی نیاز از توجیه و تأویل است. در یک جمله، این آیه دستورالعملی 
کامل و جامع به رهبران و پیشوایان مردم به صورت اعم می دهد و دستور کار دقیقی هم برای پیامبر 
دربردارد. علت العلل محبوبیت پیامبر و استقبال مردم از ایشان را لطف خداوند به ایشان می داند که 

در اخالق آسمانی و الهی رسول)ص( به صورت مهربانی و محّبت عمومی ظهور یافته است. 
حال که پیامبر به چنین مطلوبیتی دست یافته اند، وظیفه ای نیز برای ایشان تعیین می شود )چرا 

1-مجلسی،محمدباقر،بحاراألنوار،ج43،ص81.
2-سورۀآلعمران،آیۀ159.
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که هر چیزی زکاتی دارد(.
حال که محبوِب مردم شده اید و مردم به شما پناه آورده اند، َفاْعُف َعْنُهْم؛ از لغزش های آن ها 
درگذر. خطاهای آن ها را نادیده گیر و از اشتباه آن ها بگذر. بداخالقی آن ها را ببخش. تندی آن ها 
را تحمل کن. عیوب آن ها را بپوشان و با درشتی های احتمالی آن ها، پدرانه رفتار نمای و برای رفع 

این گونه لغزش ها و دشواری های اخالقی مردم، از خدا کمک بخواه. 
همۀ این ها ترجمۀ عفو و ترجمان غفران است. 
در ادامۀ همین رهنمودهای آسمانی، می فرماید:

 َوشاِوْرُهْم ِفی الَْاْمِر

با آن ها مشورت نمای.

کارهای اجتماعی را با کمک آن ها، به انجام برسان. در حل مشکالت از آن ها کمک بخواه. در 
آبادانی و سازندگی، روی حمایت آن ها حساب باز کن. در نامالیمات مانند محاصره، کمبود، جنگ 
و... حمایت آن ها اثرگذار و تعیین کننده است. برای رفع و دفع این گونه مشکالت باید به آن ها توجه 

بایسته کنی. اصوالً، کارهای آنان را با کمک خود آن ها به پایان برسان... 
به راستی اگر با فرهنگ قرآنی آشنایی بیشتری پیدا می کردیم و با رفتار و اخالق پیامبر)ص(، بهتر 
آشنا می شدیم، به بعضی از تفاسیر نامربوط در شرح این آیۀ شریفه نیازی نداشتیم که بگوییم غرض از 
»مشورت با مردم«، حل اختالفات خانوادگی آن هاست، یا بدتر این که بگوییم این مشورت، به نوعی 
»َسِرکاری« است؛ یعنی »شاِوْرُهْم َو خالِْفُهْم« یعنی با آن ها مشورت نمای، ولی با مشورت های آن ها 
مخالفت کن! این گونه تعابیر سخیف نه  تنها مخالف صریح قرآن است، بلکه با روحیات و اخالقیات 

و عملکرد پیامبر)ص( کاماًل متضاد و مخالف است. 
آیه به قدر کافی گویا، الهام بخش و روشنگر است. هر فردی در مقام رهبری اجتماعی، در هر رتبه 

و مکانتی که باشد، باید با مردم در کمال مهربانی و عطوفت رفتار کند. 
خشونت و پیشوایی، دو صفت نامتجانس و جمع ناپذیر است. در صورت بروز خشونت و تندی در هر 

کسی، رمیدگی اجتماعی و سرخوردگی مردمی به عنوان حاصل تندی ظاهر می شود. 
طبعاً مردم سرخورده، به هر مشکلی روبه رو شوند و به هر بالیی مبتال گردند و هر گناهی که مرتکب 

شوند، علت العلل آن، رفتار نامناسب مدیران است؛ مدیران نیز در گناه آن ها سهیم و شریکند. 

۸- خدامحوری و مردم داری 
در تمامی جوامع و در طول تاریخ هر طرز فکری بر استواری مردم بوده است. اگر مردم، فکری 
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را خواسته و پسندیده و انتخاب کرده اند، آن فکر پاینده و پایدار مانده است. هر فلسفه، ایده و سیاستی 
چنان چه با استقبال مردم روبه رو شود، ماندگار است. رسالت انبیای الهی برای توجه دادن مردم به توحید 
به عنوان استقالل، آزادی و دوری از هرگونه تعبد واهی و کرنش بی جا و عّزت روح و جسم است. 

اعتقاد به معاد به معنای توجه کردن به حاصل پدیدۀ شورانگیز و شاعرانه و زیبای توحید است و بس. 
اگر دین پیامبری پرطرفدار و رسالت او گسترده و موفقیت او چشمگیر شده است، در سایۀ توجه 
مردم به آن پیامبر بوده است نه چیز دیگر؛ چون حمایت و محّبت پروردگار همواره و برای همۀ انبیا 

بوده است.
حال بعضی از انبیا با توجه به مجموعۀ اوضاع توانستند بهتر با مردم کنار بیایند و بیشتر به رفع 
 مشکالت مردم بپردازند؛ درنتیجه، رسالت آن ها تسهیل شد و راه آن ها هموار گشت و طرف داران توحید

روبه افزایش گذاشت. 

۹- مردم داری در رسالت انبیا
داستان شیرین و زیبایی که خداوند دربارۀ رسالت دو پیامبر بزرگوار در سورۀ یس آورده است، 

دلکش و شنیدنی است. 
َواْضِرْب لَُهْم َمَثاًل اَْصحاَب الَْقْریِة اِْذ جاَءها اَلُْمْرَسُلوَن

بُوُهما َفَعّززنا بِثالٍِث َفقالُوا اِنّا اِلَیکْم ُمْرَسُلوَن1  اِْذ اَْرَسْلنا اِلیِهُم اْثَنیِن َفکَذّ

خالصۀ ماجرا از این قرار است: 
خداوند سبحان دو پیامبر را برای شهر انطاکیه فرستاد. این دو در شهر دچار مشکل تبلیغ علیه 
حکومت خودکامۀ شهر شدند و هر دو دستگیر و به زندان افتادند. خداوند پیامبر سوم را به این شهر 
فرستاد. این پیامبر قبل از آن که به داخل شهر برود، در مدخل شهر در مغازۀ نّجاری وارد شد و اوضاع 
شهر را از صاحب مغازه که نام او »حبیب نّجار« بود، پرسید. وی در آغاز کاماًل تجاهل کرد و با توجه 

به گرفتاری رفقای خود، این بار مسائل حفاظتی را کاماًل مراعات کرد. 
وی پس از روزها و هفته ها و صرف وقت بسیار، به تدریج خود را به حبیب نّجار معرفی کرد و 

رسالت خود را در راستای رسالت آن دو پیامبر که در زندان بودند، برشمرد. 
حبیب نّجار با رفتار خوب و زیبای این پیامبر، به توحید متمایل شد و ایمان آورد. این پیامبر 

روزها به شهر می رفت و شب ها به مغازۀ نّجاری برمی گشت. 
سرانجام روزی وی نیز به دست دژخیمان حاکم طاغوتی انطاکیه افتاد... حاکم ملحد انطاکیه در 

1-سورۀیس،آیات13و14.
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دادگاه فرمایشی صحرایی و در حضور همۀ مردم شهر آن ها را محاکمه کرد. حرف های درشتی بین آن 
سه پیامبر و درباریان رد و بدل شد. از جمله این که درباریان گفتند: 

نکْم ِمّنا َعذاٌب اَلیٌم1  اِنّا َتَطّیْرنا بِکْم لَئْن لَْم َتْنَتُهوا لََنْرُجَمنَّکْم َولَیَمسَّ

ما از شما بیزاریم و از شما بدمان می آید. اگر دست از کار تبلیغی خود برندارید، 

شما را سنگسار می کنیم و انواع شکنجه های سخت در انتظار شماست.

)به راستی وقتی منطق ضعیف می شود، تهدید قوی می گردد(. 
آن سه پیامبر بزرگوار گفتند: 

طائُرکْم َمَعکْم اَِئْن ُذّکْرُتْم بَْل اَنُْتْم َقْوٌم ُمْسِرُفوَن2 

بدبختی شما از خود شماست، اگر توجه داشته باشید؛ ولی شما اهل دقت و تفکر نیستند و در 
خودخواهی به اسراف و زیاده خواهی افتاده اید.

در این وقت، مردم شهر متوجه شخصی شدند که دوان دوان و فریادکنان خود را به جمع رساند و 
با صدای بلند و رسایی گفت: ای مردم، از پیامبران الهی پیروی کنید. همان هایی که خود درستکار و 
بدون غرض هستند و هیچ گونه مال و اموال و پاداشی از شما نمی خواهند که در رسالت آن ها شک 
کرده اید. او کسی نبود جز حبیب نّجار. مبارزۀ حبیب و بحث و مجادلۀ  وی با سران طاغوتی شهر اثر 
فراوانی بر مردم گذاشت. او با صمیمیت، سادگی و صداقت که حاصل تربیت و هدایت پیامبر سوم 

بود، رو به مردم کرد و گفت: 
چرا من خدایی را که خالق و آفرینندۀ من است و به سوی او برمی گردید، نپرستم؟ آیا من به جای 
خداوند، بت ها و معبودهای موهوم و ساختگی را انتخاب کنم که چنان چه خداوند اراده ای کند، آن ها 

فاقد کم ترین قدرت و حمایت هستند؟ در آن صورت، من در گمراهی آشکار خواهم بود. 
سپس حبیب با کمال شجاعت رو به  پیامبران کرد و گفت: اِنّی آَمْنُت بَِربِّکْم۳ من به شما ایمان 
آوردم. سپس به مردم رو کرد و گفت: بشنوید یا بشنوید که من استدالل خود را دربارۀ یکتاپرستی 
و فواید آن گفتم یا بشنوید که من بدون ترس و واهمه از احدی، به خـداوند ایمان آوردم. )به راستی 

در جایی که توحید مطرح است، ترس معنا ندارد(. 
به تحریک طاغوت شهر، دژخیمان بر سر حبیب نّجار ریختند و او را به شهادت رساندند. ماجرای 
ماندگار و اثرگذار حبیب نّجار به  همین جا ختم نمی شود. موضوع حرکت حبیب نّجار و اظهارات 
شجاعانه و توفندۀ وی در جمع طاغوتیان، همچون صاعقه ای سهمگین بر سر تبه کاران بود. وی به سان 

1-سورۀیس،آیۀ18.
2-سورۀیس،آیۀ19.
3-سورۀیس،آیۀ25.
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فرشته ای برای آن هایي شد که طالب حق و حقیقت بودند. قرآن می فرماید: 
ماء َو ما کّنا ُمْنِزلیَن1 َو ما اَنَْزلنا َعلی َقْوِمِه ِمْن بَْعِدِه ِمْن ُجْنٍد ِمَن السَّ

 اِْن کانَْت اِلّا َصیَحًة واِحَدًة َفِاذا ُهْم خاِمُدوَن2

حرکت حبیب نّجار به مانند صاعقه ای سهمگین بود که بساط شرک و کفر را در هم نوردید و 
مردم شهر که خشم فروخورده ای از سلطۀ سنگین و طوالنی بت پرستی داشتند، خشم خود را بروز 
دادند و علیه طاغوتیان دست به شورش زدند. طولی نکشید که تمامی مردم شهر به یکتاپرستی روی 

آوردند.3
مقصود از نقل این تفسیر که به صورت گذرا و مختصر به آن پرداختیم، توضیح توجه به مردم و 
روی آوری انبیا به مردم با توصیه و تأکید خداوند است. اصوالً غرض از بعثت پیامبران هدایت مردم است، 

 

که هست؛ زیرا خداوند به پیامبر می فرماید:
ًة لِلّناِس4 َو ما اَْرَسْلناک اِلّا کافَّ

ما تو را برای همۀ مردم فرستادیم.

پس توجه به مردم در رأس رسالت و هدایت انبیاست. اما نکتۀ زیباتر و شکوهمندتر، رفتار 
پرعاطفۀ پیامبر)ص( با همۀ مردم است:

َو ما اَْرَسْلناک اِلّا َرْحَمًة لِْلعالَمیَن5

و ما فقط تو را فرستادیم که برای همه رحمت و محبّت و خیر و عاطفه باشی. 

این افتخار برای دینی است که دستورالعمل قاطع و راهبردی آن، محّبت، صفا و صمیمیت است. 
 آفرین بر پیامبری که رحمت و مرحمت، جزو ذات و فطرت اوست و آفرین بر اسالم که چنین پیامبری

را برای نجات مردم از ظلم و بی توجهی و بی معرفتی و بی محبتی و هدایت آن ها به سوی وادی رحمت 
و معرفت و محبت دارد. 

هزاران و میلیون ها و میلیاردها بار باید از خداوند رحمان، رحیم، کریم، ودود، رئوف، خلیل، 
غفور، غفار، حلیم، حمیم و... سپاسگزاری کنیم که دریاهای پرمهر خود و آغوش پرعاطفۀ خود را 
با بعثت پیامبراسالم)ص( تا ابد بر روی همۀ مردم، عمومًا و بر مسلمانان به خصوص، گشوده است؛ 

پیامبری که دختر او حضرت زهرا)س( اسوۀ زنان عالمند. 

1-سورۀیس،آیۀ28.
2-سورۀیس،آیۀ29.

3-هرچندبعضیازمفسرانمعتقدندکهعذابآسمانی،مردمانطاکیهرابهکلّینابودکرد.
4-سورۀسبأ،آیۀ28.

5-سورۀانبیاء،آیۀ107.
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10- مردم داری ظهور لطف خدا
شاید برای بسیاری از مردم اعم از مسؤول و غیرمسؤول این نکته روشن نشده باشد که بعضی از 
صفات انسان تحصیلی نیست و حصولی است؛ یعنی خدادادی است. خداوند وقتی به بنده ای بخواهد 
لطف مخصوص بنماید، صفتی برجسته و فوق العاده به وی عنایت می کند؛ مانند ایثار، انفاق، والیت، 
پایداری در راه حق و پاسداری از ارزش های الهی. این گونه صفات تحصیلی نیست. یعنی نمی توان 
مثاًل دانشکدۀ ایثار گذاشت تا فارغ التحصیالن آن دانشکده ایثارگر و فداکار شوند. یا نمی توان رشته ای 
در دانشگاه به نام شعر ایجاد کرد و دانشجویان آن پس از مثاًل چهار سال شاعر شوند. این محال است؛ 

زیرا شعر حصولی است، با تحصیل و مطالعه هیچ کس شاعر نشده و نمی شود. 
مردم داری یکی از صفات حصولی است. کسانی که عالقه مندند تا مشکالت مردم را با مهر و محّبت 
حل کنند، این ها انسان های فوق العاده ای هستند. بدون تردید صفات نیک وجه تمایز انسان های 
بزرگ و انسان های معمولی است. انبیا بدون استثنا به این صفت زیبا مّتصف بودند. ائمۀ اطهار همگی 
به این صفت شهره بودند و مشهور خاص و عام شدند. پیروان ائمه اگر چنین صفتی نداشته باشند، 

بی دلیل خود را پیرو آل اهلل می دانند. پیامبر عالی قدر اسالم)ص( می فرمایند:
اِنَّ َحوائَج الّناِس اِلَیکْم ِمْن نَِعم ا     هللِ َعَلیکْم

مراجعات مردم به شما دلیل نعمت خداوند به شماست.

چه کسی است که از لطف مخصوص خداوند به خود شادمان نشود و از آن استقبال نکند؟ 
بلی! ارباب رجوع از هر صنف و طبقه ای که باشند و هرگونه خواسته ای که داشته باشند، تفاوتی 
نمی کند. همۀ آن ها نعمت های الهی هستند که به سوی شما سرازیر شده است. باید با شوق و شور از 
این نعمت ها استقبال کرد. سؤالی که می ماند که به اشکال شبیه تر است، این است که مگر می شود به 

همۀ خواسته های مردم پاسخ داد و همه را پذیرفت و در منزل و دفتر کار را بر روی همه باز کرد؟
پاسخ روشن است. هیچ کس نگفته است که باید به همۀ سؤال ها و درخواست های متفاوت مردم پاسخ 
 مثبت داد و به همۀ خواست های آنان جامۀ عمل پوشاند. چه بسا که بسیاری از درخواست های مردم، 

شدنی نیست یا خالف قانون و به دور از مقدورات است. 
باید به مردم احترام گذاشت و با سعۀ صدر با مردم رفتار کرد. درخواست های شدنی مردم را برآورده 

ساخت و با گشاده رویی و رفتار مناسب، درخواست هاي نشدنی مردم را پاسخ منفی داد. 

11- روان شناسی انسانی 
جامعه شناسان و روان شناسان می گویند به مجرد این که چشم مریض به پزشک بیفتد، بخش 
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بسیاری از بیماری مریض که جنبۀ تلقینی، احساسی و روانی دارد، برطرف می شود. 
بخش دیگری از بیماری زمانی بهبود می یابد که پزشک با حوصله و سعۀ صدر به درد دل بیمار 
توجه نشان می دهد. مجموعۀ این دو مرحله باعث رفع 50 درصد از درد بیمار می شود. بنابراین، تجربه 

و تخصص و فوق تخصص پزشک در 50 درصد از بیماری بیمار مؤثر است. 
نظریۀ فوق در همه جا و برای همۀ بیماران صادق نیست؛ اما در بسیاری از مواقع این نظریه 

درست است و کاربرد دارد. 
در روایات اسالمی وارد شده است که پیامبر اسالم)ص( با مردم رفتار پدرانه و مهربانانه داشتند. 
 مردم از این فرصت استفاده می کردند و به دیدار پیامبر می شتافتند و مشکالت خود را با ایشان در میان
می گذاشتند. پیامبر آن دسته از مشکالت اصحاب را که حل شدنی بود، حل می فرمودند و به بسیاری 
از درخواست های مردم هم به دالیلی که گفتیم، پاسخ منفی می دادند. هنگام خروج ارباب رجوع از 
منزل پیامبر، حتی شخصی که مشکل او حل نشده بود، از پیامبر راضی بود. وی به مردم می گفت: اگر 
پیامبر مشکلم را حل نکرد، حداقل با رفتار پدرانه و متواضعانه مرا مجذوب و شرمندۀ خود ساخت. 
این بود که اکثر قریب به اتفاق مردم، پیامبر را از دل و جان دوست می داشتند. این حرکت، سیاست 
دیرپا و ماندگار اهل بیت در قبال مردم است؛ سیاستی که موجب شد همواره مردم توجه بسیاری در 

طول تاریخ به اهل بیت داشته باشند. 

1۲- نمونه ای از مردم داری حضرت زهرا)س( 
امام عسکری)ع( فرموده اند که دو زن در یکی از مباحث دینی با هم اختالف داشتند. یکی از آن 
دو مؤمن بود و دیگری معاند و مخالف اسالم )و تمام خواه( بود. هر دو برای حل اختالف خود نزد 

حضرت زهرا)س( آمدند. 
حضرت زهرا)س( برای زن مسلمان در بیان دالیل خود علیه طرف مخالف کمک نمودند تا توانست 
 ادعای خود را به اثبات برساند. وی سپس از این موضـوع بسیار خوشحال شد. حضـرت زهـرا)س(

 فرمودند: 
 خشنودی مالئکه از پیروزی تو بیش از خشنودی تو می باشد، چنان که غمگین شدن شیطان و پیروان

او بیش از ناراحتی و حزن آن زن است. 
خداوند متعال به فرشتگان فرمود: برای حضرت فاطمه به سبب کمکی که به این بیچارۀ درمانده 
نموده است، هزاران برابر آن چه من برای  او فراهم کرده ام، از بهشت آماده سازید و این کار را برای 
هر کسی که بر روی درماندۀ بیچاره ای دری بگشاید و بتواند بر معاندی غلبه کند، نیز سنت قرار دهید 
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که هزار هزار برابر آن چه از بهشت بر او آماده گشته، در نظر گیرند.1 
از این حدیث، برداشت های فراوانی می توان داشت؛ هم خرسندی خداوند و مالئکۀ او از خرسندی 

مؤمن مسلمان و هم خشم و ناراحتی شیطان و طرفداران شیطان از خوشحالی مؤمنان و مسلمانان. 
اقدام الهی حضرت زهرا)س( موجب خرسندی خداوند و خشم شیاطین است. هر فرد مؤمنی که 
بتواند گرهی از کار مسلمانی باز کند و او را در رسیدن به حق و ادعایش کمک کند، آثار مثبت 

فراوانی در عالِم وجود می گذارد.
 كـز كــار خلـق یـک گـرة بسـته وا كندصدها فرشته بوسه بر آن دست مى زنند     

1۳- حدیثی از صحیفۀ حضرت زهرا)س( 
از ابن مسعود نقل شده است که مردی نزد حضرت فاطمه)س( آمد و گفت: ای دختر رسول خدا! 
آیا رسول خدا نزد شما چیزی گذاشته اند که برای من تازگی داشته باشد. حضرت زهرا)س( روی به 
کنیز خود فرمود و دستور داد که آن دستمال ابریشمی را بیاور. او به دنبال دستمال رفت؛ ولی هرچه 
گشت، نتوانست آن را پیدا کند. حضرت فرمودند: وای به حال تو. حتمًا باید آن را پیدا کنی؛ زیرا 
محتوای آن دستمال برای من به اندازۀ حسن و حسین ارزش دارد. کنیز پس از جست وجوی فراوان، 
دستمال را پیدا کرد؛ درحالی که پر از گرد و غبار بود. در آن صحیفه از قول رسول اهلل)ص( چنین 

آمده بود:
کسی که همسایه اش از ّشر او در امان نباشد، از مؤمنان نخواهد بود. بنابراین، هر کس به خداوند و روز 

قیامت معتقد است و به آن ایمان دارد، همسایۀ خود را آزار ندهد.
کسی که به خداوند و روز رستاخیز ایمان دارد، یا سخن را نیکو گوید و یا اصالً صحبت نکند.

 خداوند، انسان نیکوکار و بردباِر پاک دامن را دوست دارد و به زشت کار بخیل، گدای سمج و 
پررو کینه دارد و او را دشمن می دارد. 

همانا حیا از ایمان است و ایمان در بهشت است. فحش و ناسزاگویی از پررویی و بی حیایی است و 
آدم پررو و بی حیا در آتش خواهد بود.2

حدیث به قدر کافی واضح و روشن است. توجه داشتن به مردم به خصوص به همسایگان و رعایت 
مالحظات اسالمی به همسایگان و حفظ آرامش برای همسایگان از اهم واجبات است که متأسفانه امروز تا 

حد فراوانی این مالحظات کم رنگ می شود. 

1-مجلسی،محمدباقر،بحاراألنوار،ج2،ص8؛بهجهقلبالمصطفی،ص423.
2-فاطمۀالزهرا)س(بهجۀقلبالمصطفی،ص419.
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1۴- ایثارگری حضرت زهرا)س( 
از جابربن عبداهلل انصاری روایت شد که گوید: رسول خدا)ص( نماز عصر را بر ما خواندند. 
پس از نماز، در محراب خود روی به مردم نشستند و مردم اطراف ایشان جمع شدند. در این حال، 
پیرمردی از اعراب مهاجر که جامه ای کهنه و پاره بر تن داشت و از شّدت ضعف و پیری نمی توانست 
روی پای خود بایستد، وارد شد. حضرت او را تفقد و دلجویی کردند و احوال او را پرسیدند. پیرمرد 
گفت: ای پیامبرخدا! من گرسنه ام؛ مرا سیر کنید. برهنه ام؛ بر من لباس بپوشانید. فقیر و تهیدستم؛ مرا 
مرحمتی نمایید. حضرت فرمودند: من خود چیزی ندارم که به تو بدهم؛ ولی کسی که مردم را به سوی 
خیر و خوبی راهنمایی کند، مانند کسی است که خود خیر و خوبی را انجام داده است. برو به منزل 
کسی که خدا و رسول او را دوست می دارد و خداوند و رسولش او را دوست می دارند و او، خدا را بر 
خود ترجیح می دهد. برو به خانۀ فاطمه؛ خانۀ حضرت زهرا)س( درست در جوار خانۀ حضرت پیامبر 
بود. سپس فرمودند: ای بالل، برخیز و این مرد را به خانۀ فاطمه برسان. پیرمرد به همراه بالل به راه 

افتاد تا به درِب خانۀ حضرت زهرا)س( رسیدند. پیرمرد با صدای بلند صدا زد:
ُبَوة َو ُمْخَتَلِف الَْمالئکة... الُم َعَلیکْم یا اَْهَل بَیِت النُّ السَّ

سالم بر شمایی که خاندان پیامبری و ای محل رفت و آمد فرشتگان 

و محل فرود جبرئیل روح االمین که قرآن را از سوی پروردگار جهانیان می آورد... 

حضرت فاطمه پاسخ دادند:
الم َو َعَلیَک السَّ

... تو کیستی؟

گفت من پیرمردی از بادیه نشینان هستم که از نقطه ای دوردست نزد پدرت سرور انسان ها 
رسیده ام. ای دختر پیامبر، برهنه و گرسنه هستم. به من رسیدگی فرمایید. خداوند تو را درخور 
مرحمت خود قرار دهد. این در موقعیتی بود که پیامبر و حضرت زهرا)س( و امیرالمؤمنین صلوات 

اهلل علیهم اجمعین چیز )درستی( نخورده بودند و پیامبر هم از این موضوع کاماًل آگاه بودند... 
حضرت فاطمه گردن بندی را که عموزادۀ او، دختر حضرت حمزه، به ایشان هدیه کرده بود، از 
گردن باز کرد و به آن شخص دادند و فرمودند: این را بگیر و بفروش. امید است خداوند بهتر از آن 

را به تو بدهد. 
فقیر، گردن بند را گرفت و نزد حضرت محّمد به مسجد برد؛ درحالی که ایشان هنوز در بین اصحاب 
نشسته بودند. سپس گفت: رسول خدا! دخترتان فاطمه این گردن بند را به من داده و فرموده اند: آن 
را بفروشم؛ امید است خداوند امورت را درست کند. پیامبر گریستند و فرمودند: چگونه امورت را 



176

ش
عر

 تا 
ش

عر
از 

روبه راه نکند درحالی که فاطمه دختر محّمد)ص( و بانوی دختران حضرت آدم است، این را به تو 
داده  است. عّمار یاسر از جا حرکت کرد و گفت: رسول خدا آیا اجازه می فرمایید من این گردن بند را 
خریداری نمایم؟ پیامبر فرمودند: تو آن را خریداری کن که اگر جن و انس در خرید آن با یکدیگر 
مشارکت کنند، خداوند آنان را به آتش جهنم نمی سوزاند. عمار گفت: ای شخص فقیر! این گردن بند 
را به چه مبلغی می فروشی؟ فقیر پاسخ داد: این گردن بند را به وعده ای غذای سیر از نان و گوشت و 
همچنین به بُردی )عبا( یمانی که با آن خودم را بپوشانم و برای پروردگارم نماز بخوانم و همچنین به 

دیناری که با آن بتوانم کرایه دهم و به خانواده ام برسم. 
در این حال، عّمار گفت: بیست دینار به تو می دهم که بُردی یمانی خریداری کنی و َمرکب برای 

سفر خود تهیه کنی و از غذای خوب خود را سیر نمایی. 
مرد فقیر گفت: ای مرد، تو چقدر سخاوتمندی. سپس همراه عّمار به راه افتاد و عّمار آن چه گفته 
 بود، انجام داد. فقیر نزد پیامبر بازگشت. حضرت از او سؤال کردند: آیا سیر شدی و لباس تهیه کردی؟

وی در پاسخ گفت: آری! پدر و مادرم فدای شما باد. بی نیاز شدم. 
حضرت فرمودند: دربارۀ حضرت زهرا)س(  که به تو احسان کرد، دعا کن. 

 مرد فقیر گفت: پروردگارا، تو خدایی، ما تو را حادث و پدیده نمی دانیم و جز تو خدایی را نمی پرستیم. 
تو به هر صورت، روزی دهندۀ ما هستی. خداوندا، به فاطمه چیزی عطا فرما که نه چشمی دیده و نه 

گوشی شنیده باشد. 
رسول خدا آمین گفتند. سپس روی به اصحاب کردند و فرمودند:

خداوند سه چیز را در دنیا به فاطمه عطا کرده است.
- من پدر او هستم و هیچ یک از جهانیان چنین عطیه ای ندارد. 

- علی شوهر اوست و اگر او نبود، برای فاطمه همسری وجود نداشت. 
- حسن و حسین را به او بخشیده است؛ درحالی که در جهان مانند آن دو سرور و نوادگان پیامبران و 

ساالر جوانان اهل بهشت وجود ندارد. 
در برابر پیامبر، مقداد، عّمار و سلمان نشسته بودند. حضرت فرمودند: آیا بیش از این در فضیلت 

زهرا)س( بگویم؟ آن ها گفتند: آری.
پیامبر فرمودند: روح االمین نزد من آمد و گفت: وی در آن لحظه که قبض روح شود و دفن گردد، 
دو فرشته در قبر از او می پرسند: پروردگارت کیست؟ فاطمه در پاسخ می گوید: اهلل پروردگار من 
است. سپس می پرسند: پیامبر تو کیست و پاسخ می دهد: پدرم. سؤال می شود: ولّی تو کیست؟ پاسخ 

می دهد: آن کس که اینک بر کنار قبرم ایستاده )یعنی علی بن ابی طالب( امام من است. 
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آگاه باشید، بیش از این در فضیلت فاطمه به شما بگویم. همانا خداوند متعال، گروهی از مالئکه را 
مأموریت داده تا از پیش رو و طرف راست و چپ، وی را حفاظت کنند. آنان در دوران زندگی و در 
میان قبر و هنگام وفات با او هستند و به طور دایم بر او و بر شوهر و فرزندان ایشان درود می فرستند. 
پس هر کس بعد از وفاتم به زیارت من آید، مثل این است که مرا در زمان حیات زیارت کرده 
باشد و هر کس علی بن ابی طالب را زیارت کند، گویا فاطمه را زیارت کرده است و هر کس حسن 
و حسین را زیارت کند، گویا علی را زیارت کرده است و هر کس ذّریۀ آن دو را زیارت کند، گویا 

آن دو را زیارت کرده است. 
عّمار )بعد از شنیدن این همه فضیلت( گردن بند را برداشت و با ُمشک آن را خوشبو نمود و در 
بُردی یمانی پیچید و آن را به غالم خود به نام »سهم« که از سهمیۀ غنایم خیبر خریداری کرده بود، داد 
و گفت: این گردن بند را نزد حضرت رسول ببر و خودت نیز از این به بعد تعلق به ایشان خواهی 

داشت. 
غالم گردن بند را گرفت و نزد پیامبر آورد و گفتۀ عّمار را به عرض حضرت پیامبر رساند. پیامبر 
فرمودند: برو نزد فاطمه و گردن بند را به او تسلیم نمای و تو هم به او تعلق داری. غالم گردن بند را 
به نزد حضرت زهرا)س( آورد. حضرت زهرا)س( گردن بند را گرفتند و غالم را هم در راه خدا آزاد 

کردند. غالم خندید. حضرت زهرا)س( پرسیدند: چرا می خندی؟ 
 غالم گفت: من از برکت این گردن بند خنده ام گرفت؛ چون از برکت این گردن بند، گرسنه ای سیر شد،
برهنه ای صاحب لباس شد، تهیدستی از فقر خارج گردید و بنده ای را آزاد ساخت و سرانجام به نزد 

صاحب گردن بند بازگشت.1
 این روایت نیز نکات بسیار لطیف، ظریف و عمیقی دربردارد؛ ازجمله، ایثارگری حضرت زهرا)س( 

که ایشان ظهور کمال»الُْجْوِد بَْذُل الَْمْوُجوْد« هستند. 
از دیگر درس های این روایت، همه جانبه گرایی بعضی از اصحاب و هماهنگی با اهل بیت است. 

درس دیگر این حدیث شریف، سریع الرضابودن بعضی از مردم است. پیرمرد فقیر به رغم در 
اختیار داشتن گردن بند قیمتی، فقط به این مسأله راضی شد که لباسی بیابد و غذایی بخورد و به وطن 

خود بازگردد؛ برخالف بعضی ها که از توقعات فراوان و نشدنی، صاحب جود را پشیمان می کنند. 
كه صاحـب كـرم را پشیمان كنى طمع را نباید تو چنـدان كنى

دربارۀ انفاق و ایثار ائمۀ اطهار عمومًا و حضرت زهرا)س( به خصوص احادیث فراوانی وجود 
دارد؛ ولی با مالحظۀ حجم کتاب به همین مختصر بسنده کردیم. 

1-فاطمهالزهرا)س(بهجهقلبالمصطفی،ص381.
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1۵- تفسیر »اِنَّما نُْطِعُمکْم لَِوْجِه اهللِ«1
یکی از افتخارات چشمگیر و ماندگار اهل بیت عمومًا و حضرت زهرا)س( به خصوص سورۀ 
مبارکۀ »َهْل اَتی« یا »انسان« است. ماجرا به قدری واضح و مشهور است که ما نیازی برای تفسیر یا 

شرح این سوره نداریم. ماجرا به صورت خیلی خالصه بدین قرار است که: 
حسنین مریض شدند. اهل بیت تصمیم گرفتند که برای شفای حضرت امام حسن و امام حسین 
سه روز را روزه بگیرند. روز اول در هنگام افطار شخصی دق الباب کرد. فردی از اهل خانه به درِب 
منزل رفت. مردی بود که گفت: مسکین هستم. مدتی است چیزی برای خوردن نیافته ام. حضرت 
زهرا)س( گفتند: من سهم خود را به ایشان می دهم و امیرالمؤمنین نیز چنین کردند و آن ها شب فقط 

با آب افطار کردند. 
روز دوم در موقع افطار فردی درب منزل را به صدا درآورد. پرسیدند: کیستی؟ گفت: فردی یتیم 

هستم. کمکی به من بدهید. اهل بیت تمامی غذای خود را به یتیم دادند و با آب افطار کردند. 
روز سوم به همین وضع سپری شد. درست در وقت افطار مردی درب خانۀ حضرت زهرا)س( را 
کوبید. پرسیدند: کیستی؟ گفت: اسیر بودم و چیزی برای خوردن ندارم. همۀ اهل بیت غذای افطاری 

خود را به اسیر دادند. فردا صبح حسنین شفا یافتند. 
امیرالمؤمنین با حسنین به حضور پیامبر رسیدند و ماجرا را نقل کردند. پیامبر اسالم به همراه 
آن ها به خانۀ حضرت زهرا)س( آمدند. حضرت زهرا)س( را مشاهده کردند که در محراب عبادت 

ایستاده اند و شدیداً گرسنه شده اند. 
در همین هنگام جبرئیل نازل شد و سورۀ »َهْل اَتی« را آورد... تا آن جا که خداوند ضمن تقدیر از 

ایثارگری »اهل بیت« می فرماید:
ِه ِمْسکینًا َو یتیمًا َو اَسیراً  عاَم َعلی ُحِبّ َو ُیْطِعُموَن الْطَّ

ِ اِنَّما ُنْطِعُمکْم لَِوْجِه ا      هلل
 ال ُنریُد ِمْنکُم َجزاء َو الُشکوراً

غذا را درحالی که خود به آن نیاز دارند، به مسکین و یتیم و اسیر می دهند،

 و می گویند:

 ما این کار را صددرصد برای خداوند انجام می دهیم،

 و در مقابل آن هیچ گونه پاداشی نمی خواهیم 

و حتی توقع تشکر هم نداریم.... 

1-مجلسی،محمدباقر،بحاراألنوار،ج43،ص56.
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حدیث فوق متواتر است. جالب است که 18 آیه از کل این سوره در شأن اهل بیت است.1 به 
احترام حضرت زهرا)س( در این سوره در کنار نعمت های بهشتی نامی از حورالعین به میان نیامده 

است. 

1۶- بازگشت به اسالم 
تاریخ مشحون است از گستاخی ها، تندروی ها و خشونت های مثال زدنی بعضی از زنان که حّد 
خود را رعایت نکردند و به حّق خود قانع نگشتند. آن گاه هم خود را نابود کردند و هم موجب نابودی 
گستردۀ امکانات و مهم تر از آن باعث ازبین رفتن فرصت ها شدند. متأسفانه بعضی از تحلیلگران وقتی 
 به فساد و تعدی زنان می رسند، فقط به جنبه ای خاص از فساد زنان اشاره می کنند؛ ولی از اتالف وقت ها

 و هدررفتن فرصت ها و نابودی زمینه های رشد و از همه بدتر بر جای گذاشتن تصویری زشت از زنان، 
چیزی نمی گویند. 

گفتیم که زیاده خواهی موجب بروز مشکالت بسیار و اثرگذار می شود که باید توجه ویژه به آن داشت. 
امروزه وقتی که به آثار مخّرب فتنۀ وحشتناک و نقشۀ خائنانه ای که دشمنان زنان برای زنان 
غربی تهیه کرده اند، می نگریم، مظلومیت مضاعف زنان اروپایی و آمریکایی را به  وضوح مشاهده 

می کنیم. 
گوهر زنان ساده لوح و زودباور را در عنفوان جوانی می ربایند و پس از گذشت این دوره، آن ها 
را با ده ها درد و مشکل رها می کنند. عده ای را در کارخانه ها به کارهای شاّق و سخت می گمارند و 

احساسات زنانه و مادرانۀ آن ها را در زیر چرخ دنده های تکنولوژی نابود می سازند.
صداقت نداشتن تفکرات غربی در قبال زنان از بی اعتنایی آن ها در به کارگیری خانم ها در ُپست های

 

کلیدی مانند برنامه ریزی، مسائل اقتصادی، دیپلماسی، امور پارلمانی، عرصۀ علمی، دانشگاهی و 
مراکز تحقیقاتی و علمی کاربردی... کاماًل نمایان است. 

در این موضوعات تعداد کمی از زنان غربی این مصایب را درک می کنند؛ آن هم با تأخیر بسیار 
و در زمانی که فرصت ها کاماًل از بین رفته است. 

فالسفۀ غربی و شرقی به یک اندازه در فرسودن زنان و نابودی استعداد زن ها سهیم و شریکند. 
چاره ای برای نجات زن ها جز پیروی از اسالم و تبعیت از رفتار حضرت زهرا)س( نمانده است.
 زن با تأسی از حضرت زهرا)س( و تبعیت از شوهر خود یاد می گیرد که از افراد خارج از حوزۀ عرفانی

و قانونی تبعیت نکند. تبعیت از شوهر، راز سعادت زن و خوشبختی هر همسر خوب است. 
1-مکارمشیرازی،ناصر،تفسیرنمونه،ج25،ص344بهنقلازامینی،عبدالحسین،الغدیر،ج3،ص107.
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1۷- کالم آخر
این بحث بسیار مهم را با حدیثی زیبا در انفاق و مردم داری از حضرت زهرا)س( به پایان می بریم:

 ُحِبَّب اِلّی ِمْن دنیاکْم َثالٌث:

 ِتالَوُة کتاِب ا     هللِ 

َو  النَّظُر فی َوْجِه َرُسوِل ا     هللِ 
َو الِْانفاُق فی َسبیل    ِ  هلل1ِ

از دنیای شما سه چیز را بسیار دوست دارم. 

- تالوت قرآن کریم،

-  نگاه کردن به چهرۀ پیامبراسالم،

- و انفاق در راه خداوند. 

آیۀ تطهیر

نه مثل ساره اى و مریم نه مثل هاجرى و حّوا

فقط شبیه خودت هستى فقط شبیه خودت زهرا )س(

اگر شبیه كسى باشى شبیه نیمة شب قدرى 

شبـیه آیـة تطـهیـرى شبیـه سـورة اعـطینـا

شناسنامة تو صبح است پدر تبّسم و مادر نور

سـالم مـا به تو اى باران درود مـا به تو اى دریـا

بیار آب و وضویى كن ز چشمه سار فدک اینک

نماز عشـق بخـوان فردا به َسمِت قبلـة عاشورا

كـبود شعلـه ور آبـى سپیـدجامـة مهتـابى

 به خون نشستن تو امروز به ُگل نشستن تو فردا2

1-وقایعاالیام،خیابانی،ص295،بهنقلازکتابفرهنگسخنانحضرتفاطمه)س(،ص197.
2-ابوالقاسمحسینجاني
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 رسول گرامی اسالم)ص( پس از عمری پارسایی و هدایت مردم و خدمت به خلق و بعد از 23 سال
رسالت آسمانی در سپیده دم روز بیست و هشتم سال یازدهم هجری درحالی که سر مبارک ایشان بر 

سینۀ امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب)ع( قرار داشت، چشم از جهان فرو بستند.1
رسول آسمانی اسالم در آخرین ساعات حیات پربرکت خود و در آن زمان که بزرگان صحابه 
حاضر بودند، فرمودند: کاغذ و قلمی برای من بیاورند تا برای شما مطالبی بنویسم که پس از مرگ 

من منحرف نشوید. عمر که می دانست قصد پیامبر از قلم و کاغذ چیست، با گستاخی گفت:
ُجَل َفِانَُّه لَیهُجرَحْسُبنا کتاَب ا     هلل2ِ َدعوا الرَّ

این مرد را رها کنید که هذیان می گوید، قرآن ما را کافی است. 

پیامبر عالی قدر اسالم از گفته های کفرآمیز عمر ناراحت شدند و فرمودند:
ُقوُموا ِعْندی

از کنار من برخیزید.

بدین وسیله عماًل از توصیۀ مؤکد پیامبر در آخرین لحظات ممانعت کردند. 

1-ازظهوراسالمتاسقوطبغداد،ص89.
2-سبطبنجوزی،تذکرهالخواص،ص26؛ابنابیالحدید،شرحنهجالبالغه،ج2،ص563.
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بسیار بعید است که صحبت کفرآلود عمر ابتدا به ساکن مطرح شده باشد. به  نظر ما این گفتۀ وی 
از چند نکتۀ بسیار مهم حکایت داشت: 

1- عمر اصوالً پیامبر را انسانی ماورایی و آسمانی و فوق العاده نمی دانست. رفتار ناشیانه و مشکل ساز

 

عمر با پیامبر اسالم از همین تفکر عمر ناشی می شد. 
 2- عمر چون پیامبری را در شمار مسائل مطرح جامعه می دانست، به خود اجازه می داد تا در بدیهی ترین

مسائل تردید کند. قرآن کریم می فرماید:
ما َیْنِطُق َعِن الَْهوی اِْن ُهَو اِلّا َوْحی یوحی1 

تمامی گفته های پیامبر از جانب خداوند و حاصل وحی است. 

3- چنین گفتار تند، زشت و گستاخانه بدون این که گوینده نگران واکنش اصحاب پیامبر باشد، 
نشان دهندۀ آن است که طرح کودتا تهیه شده بود و عناصر اصلی کودتا با وظایف خود آشنا بودند. 

بنابراین از واکنش احتمالی نگران نبودند. 
4- به احتمال بسیار پس از اظهارات عمر حاضران هیچ گونه واکنشی نشان ندادند. همچنین 
احتماالً بعضی دیگر از حاضران پس از اظهارات پیامبر، واکنش های سردی از خود نشان داده اند و با 
حرکت های دست و سر و چشم و غیره تعجب خود را نشان دادند و ناخشنودی خود را بدین وسیله بیان 
 داشته اند و عمر که گستاخ تر از همه بوده است، واکنش جمع حاضر را جمع بندی کرد و چنان گفتار تلخی

بیان نمود. 
 5- با این تحلیل نیاز نیست که اسناد تاریخی را بررسی کنیم تا علت العلل تشکیل اجتماع سریع

بعضی از افراد را در سقیفه دنبال نماییم. آن هایی که به اشکال مختلف پیامبر را به طور دایم آزرده خاطر 
کردند، چندین بار درصدد ترور پیامبر برآمدند و با رفتار و گفتار خود صحابۀ بزرگوار پیامبر را 
رنجاندند، بدیهی است که پس از غدیر و معرفی امیرالمؤمنین به عنوان جانشین پیامبر، ساکت ننشینند 

و با تشکیل جلسات متعدد و یارگیری، برنامۀ کودتا را تدوین و تنظیم کنند و تقسیم کار نمایند. 
تشکیل جلسه در »سقیفۀ بنی ساعده« به نظر ما اولین پرده از نمایشنامۀ مضحک کودتا بود. 

بنابراین اگر می بینیم که توطئۀ کودتا با آن همه بی پروایی ها و گستاخی ها و با آن همه سرعت به 
 نتیجه می رسد، از کار منسجم گروهی حکایت می کند. کاری که به طورقطع نظر مشرکان دور و نزدیک

را قباًل جلب کرده یا حداقل رضایت آن ها را کسب کرده بودند. 
حال با این تحلیل، بهتر می توانیم بفهمیم که چرا صدای صحابۀ محبوب و فرزانه ای مانند سلمان 
به جایی نرسید و عکس العمل تند صحابی صادق و سالمی مانند ابوذر در غوغای جمعیت گم شد و 

1-سورۀنجم،آیات3و4.
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مخالفت عباس و دیگر نزدیکان بیت وحی با بی اعتنایی کامل کودتاگران مواجه شد. 
در فصول دیگر همین کتاب، به خصوص در بحث آتش زدن بیت وحی به  طور مشروح و مفصل 

نگاشته ایم که حوادث بسیار مهم و عمیق و تأثیرگذار و فوق العاده ای مانند: 
1- ارتحال رسول اهلل؛ 

2- تشکیل جلسه در سقیفه؛
 3- طرح و اجرای کودتا بر ضد جانشین برحق پیامبر؛ 

4- آتش زدن خانۀ حضرت زهرا)س( و سقط کردن محسن؛
 5- تصمیم برای گرفتن بیعت از حضرت امیرالمؤمنین، 

فقط در یک روز انجام می شود. 
هرچند برابر محاسبات دقیق، روز بیست و هشتم صفر سال یازدهم هجری مطابق با هشتم 
خردادماه بوده است؛ یعنی روزی بسیار گرم و بسیار طوالنی، ولی آتش کودتاگران و قدرت طلبان و 
خودمحوران گرم تر و داغ تر از دمای هوا بود و سرعت اعمال براندازانۀ آن ها نیز به قدری بود که هنوز 

روز به پایان نرسیده بود که کار کودتاگران به پایان رسید و ظاهراً اوضاع بر وفق آن ها گشت. 
 اگر از اهداف کودتاگران و اقدامات و اعمال اولیۀ آن ها بگذریم، هرگز نمی توانیم به راحتی از کنار

این سؤال بزرگ و بسیار مهم و اساسی بگذریم که چرا به رغم این که عمر، اوالً، هیچ گونه سابقۀ کار 
مهمی در تاریخ اسالم نداشت و حتی در اوایل اسالم قصد کشتن پیامبر را نمود؛ ثانیًا، از هیچ گونه 
پایگاه مردمی و درخور توجهی برخوردار نبود؛ ثالثًا، قبیله و عشیرۀ وی جزو قبایل ضعیف و کم تعداد 
بود؛ رابعًا، خود نیز از مدیریت و سیاست بی بهره بود و فقط خشونت را حایز بود؛ خامسًا، هیچ گونه 
ِعّده و ُعّده و محافظ و پاسدار و محفاظ نداشت، چگونه است که با آن وحشی گری و خشونت، بر 

اوضاع مسلط می شود و نفس مخالفان را در سینه ها حبس می کند؟ 
پاسخ این سؤال ازنظر ما بسیار روشن است. همان گونه که گفتیم، طرح کودتا از قبل تهیه شده 
بود و هر یک از گروه های کودتا، به وظایف خود آشنا شده بودند. چه بسا »سناریوی« کودتا را بارها 
بررسی کرده بودند و افراد، دیدگاه های اصالحی داده بودند و مطالب را به دفعات مرور کرده بودند. 

این موضوع را می توان از فحوای روایات و اسناد تاریخی مالحظه کرد. 

1- طرح ترور پیامبر)ص(
چگونه است که12 تن از صحابه، طرح ترور پیامبر را می ریزند و در موقعی که پیامبر از جنگ 
تبوک به مدینه باز می گشتند، به اجرا می گذارند. آن ها قرار گذاشتند در تاریکی شب و در آن هنگام 
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که شتر پیامبر از باریکه ای مخوف که یک طرف آن دّره ای صعب و عمیق بود، با پرتاب وسایلی 
در مسیر شتر پیامبر، شتر پیامبر اسالم را َرم دهند و ایشان را به دره بیندازند، هیچ کس از این توطئه 
باخبر نشد. پیک وحی، پیامبر را از توطئه باخبر کرد. در هنگام اقدام زشت آن ها برقی جهیدن کرد و 
هر 12 توطئه گر شناخته شدند، ُحذیفه و عمار که پیامبر را همراهی می کردند، هر12 نفر را دیدند؛ اما 

پیامبر به آن دو نفر فرمودند: فعاًل لب فرو بندند و چیزی بروز ندهند. 
عمدۀ اصحاب سقیفه، اعضای تیم ترور را تشکیل می دادند!

۲- مسؤولیت خطیر عمر در کودتا 
دیدیم که عمر فاقد شخصیتی مقبول و فاقد پیشینه و اصوالً فاقد صفات الزم برای همکاری و 
همراهی با مردم بود. او هرگز نتوانسته بود بین اصحاب پیامبر اسالم، برای خود چند نفر دوست بیابد. 
ناسازگاری، کم سوادی، خشونت و گستاخی وی، موجب رمیدن بسیاری از مردم از وی شده بود. اگر 

بخشی از این صفات در فردی باشد، دشمنان او از دوستان او بیشتر خواهد شد. 
 با این مشخصات و با این که کودتاگران به دالیلی چند نیاز داشتند که پایه های کودتا بر دوش توده ها 

و مردم عادی گذاشته شود، چرا چنین مسؤولیتی را به عمر سپردند؟ 
از نظر نویسنده، پاسخ سؤال روشن است. کودتاگران در آغاز کار، نیاز به مردم داری و محّبت نداشتند. 

 

رفتار پیامبر بزرگ اسالم و اخالقیات اهل بیت در مردم داری و محّبت به مردم، شهرۀ خاص و عام بود. 
کودتاگران نمی توانستند فراتر از آن ها عمل کنند، بلکه توطئه گران نیاز داشتند در آغاز کار، خشونت 
 را ضمیمۀ کار خود کنند تا مخالفان از آن ها حساب ببرند و به آیندۀ خود بیندیشند و از مخالفت

دست بردارند!!
از این جهت است که عمر را به عنوان سرکوبگر پایگاه مخالفت و سرکوبگر مخالفان انتخاب 
می کنند. همان شخصی که به قول امیرالمؤمنین حکومت را به فضایی خشن کشاندند و به کسی رسید 
 )عمر( که کالم او درشت و همراهی با او دشوار و لغزش های او فراوان و معذرت خواهی  او بسیار بود.

به جاست در این جا همۀ موضع گیری های مولی الموحدین  امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب)ع( را که طی 
خطبۀ مشهور به شقشقیه دربارۀ کودتاگران بیان داشته اند، یادآوری کنیم. 

۳- تحلیل امیرالمؤمنین)ع( از کودتای منافقان 
امیرالمؤمنین  اوضاع تلخ پس از ارتحال رسول اهلل)ص( را این گونه بیان می فرمایند:  

را َضْرَعیها  َفیا َعَجبًا بَینا ُهَو یْسَتقیُلها فی َحیاتِه اِْذ َعَقَدها لِآَخَر بَْعَد َوفاِتِه لََشدَّ ما َتَشطَّ
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ها َو َیکُثُر الِْعثاُر فیها َو الْاْعِتذاُر ِمْنها  َفیصیرها فی َحْوَزة َخْشناء یْغُلُظ َکْلُمها َو یْخُشُن َمسُّ

شگفتا، اولی )ابوبکر( در زمان حیات خود می خواست حکومت را واگذارد؛ ولی برای بعد خود عقد خالفت را 

جهت دیگری بست. چه سخت هر کدام به یکی از دو پستان حکومت چسبیدند. 

حکومت را به فضایی خشن کشاندند و به کسی رسید )عمر( که کالم او درشت و همراهی با او دشوار

و لغزش های او فراوان و معذرت خواهی  او فراوان بود. 

َم َفُمِنی الّناُس ْعَبة اِْن اَْشَنَق لَها َخَرَم َو اِْن اَْسَلَس لَها َتَقحَّ َفصاحبها کراکِب الصَّ

ٍن َو اِعتراٍض   لََعْمُرا     هللِ بَِخْبٍط ِو ِشماٍس َو َتَلوُّ

معاشرت با او مانند کسی می نمود که بر شتر چموشی سوار است. 

اگر مهارش را بکشد، بینی  او زخم شود و اگر رهایش کند، خود و راکب را به هالکت اندازد.

 به خدا قسم، امت در زمان او دچار اشتباه و ناآرامی و تلّون مزاج و انحراف از راه خدا شدند.

ة الِْمْحَنة َحّتی اِذا َمضی لَِسبیِلِه جعلها فی َجماَعة  ة َو ِشدَّ َفَصَبْرُت َعلی ُطوِل الُْمدَّ

ِل ِمْنُهْم  یُب ِفّی مع الْأوَّ َزَعَم اَنّی اََحُدُهْم َفیالِّلِه و لِلُشوری! َمَتی اْعَتَرَض الرَّ

وا  َحّتی ِصْرُت اُْقَرُن اِلی هِذِه النَّظاِئِر لکّنی اَْسَفْفُت اِْذ اََسفُّ

َو ِطْرُت اِْذ طاُروا. َفَصغی َرُجٌل ِمْنُهْم لِِضْغِنِه َو ماَل الْآَخُر لِِصْهِرِه َمَع َهٍن َو َهٍن

 اِلی اَْن قاَم ثالُِث الَْقْوِم ناِفجًا ِحْضَنیِه بَیَن نَثیِلِه وَ ُمْعتَلِفِه 

بیِع َو قاَم َمَعُه بَُنو اَبیِه َیخَضمُوَن ماَل ا     هللِ ِخْضَم الْابِِل نِْبَتَة  الرَّ

اِلی اَِن انْتکَث َفْتُلُه َو اَْجَهَز َعَلیِه َعَمُلُه َو کَبْت بِِه بِْطَنُتُه1 

آن مدت طوالنی را نیز صبر کردم و بار سنگین هر بالیی را به دوش کشیدم تا زمان او هم سپری شد

 و امر حکومت را به شورایی سپرد که به گمانش من هم یکی از آنانم. 

خداوندا چه شورایی! 

من چه زمانی در برابر اولین آن ها )ابوبکر( در برتری و شایستگی مورد شک بودم 

که امروز، هم پایۀ این اعضای شورا قرار گیرم؟ ولی در نشیب و فراز شورا در آن شرکت کردم. 

در آن جا یکی به خاطر کینه ، به من رأی نداد و دیگری برای بیعت به داماد خود تمایل کرد 

و مسائلی دیگر که ذکر آن مناسب نیست. تا سومی به حکومت رسید که برنامه ای جز انباشتن شکم 

و تخلیۀ آن نداشت و دودمان پدری او )بنی امیه( به همراهی او برخاستند،

 همچون شتری که گیاه تازۀ بهار را با ولع می خورد به غارت بیت المال دست زدند. 

درنتیجۀ این اوضاع، رشته اش پنبه شد و اعمالش کار او را تمام ساخت و شکمبارگی سرنگونش کرد. 

1-نهجالبالغه،خطبۀشقشقیه،ص58.
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۴- لج بازی های بی پایان 
نمونه های دیگری از افکار و اعمال عمر را در این جا متذکر می شویم: 

می توان از افرادی که اشتباه دارند، گذشت؛ مشروط بر این که بر اشتباه خود اصرار نداشته باشند 
و از عمل اشتباه خود نوعی احساس ندامت در آن ها باشد. مشکل زمانی است که شخصی اشتباه کند، 
خود هم به اشتباه و خطای خود واقف گردد؛ ولی به راه خود ادامه دهد. این کلمه حکم کّلی است و 
استثنابردار هم نیست؛ یعنی فرقی بین مردم اعم از کوچک و بزرگ و زن و مرد نیست. اتفاقًا همۀ مردم 
دنیا با فرهنگ ها و اعتقادات متفاوت در این باره اتفاق نظر دارند که نباید از مقررات و باورهای عمومی 
 تخلف کرد. تخلف از هر کس باشد، پذیرفتنی نیست. نگارنده خود دربارۀ پای بندی دول اروپایی

به مقررات خود، خاطره ای دارم که نقل آن خالی از لطف نیست و هم دلیل خوبی بر اظهارات و تحلیل 
این مقال است. در دوران خدمت در وزارت امور خارجه، سفری به آلمان داشتم. یک روز برای خرید 
لباس به فروشگاهی رفتیم. رانندۀ سفارت همراه ما بود. راننده، اتومبیل را در منطقۀ توقف ممنوع نگه 
داشت. در آن سال ها، توقف در منطقۀ توقف ممنوع 50 مارک جریمه داشت. خانم پلیسی از فاصلۀ 
30 متری درحالی که به تابلو توقف ممنوع اشاره می کرد، به راننده فهماند که نباید در این منطقه پارک 
کند. رانندۀ خودخواه و بی ضابطه با تغّیر گفت: مهم نیست، 50 مارک جریمه  را می دهم!! پلیس جلو 
آمد و دو برگ جریمه به راننده داد؛ یکی برگ جریمۀ توقف در منطقۀ توقف ممنوع به مبلغ 50 مارک 
و دیگری برگ جریمۀ بی توجهی به تذکر پلیس به مبلغ 400 مارک!! حق با پلیس بود. رانندۀ متخلف 

و خودخواه باید تنبیه می شد. 
انسان عاقل و متعادل حتمًا باید پس از اشتباه، از راه خود برگردد و جبران اشتباه هم بکند. 

شاعر می گوید: 
چون خطایى از تو سر زد در پشیمانى گریز 

كز خطا نـادم نگردیدن  خطاى  دیگرى است

حال ببینیم رفتار عمر در این گونه مواقع چطور بوده است؟ 
در حدیث صحیح از پیامبر وارد شده است که خواندن نمازهای مستحبی با جماعت ممنوع است. 
پیامبر اسالم غیر از نماز جمعه و نماز عیدین، خواندن دیگر نمازهای مستحبی را به جماعت ممنوع 

کردند و فرمودند: 
حی َمْعصیٌة  الة بِالّلیِل فی َشْهِر َرَمضاِن ِمَن الّناِفَلة فی َجماَعٍة بِْدَعٌة وَ َصالُة الضُّ اِنَّ الصَّ

حی  أال َفالَتْجَتِمُعوا َشْهَر َرَمضان ِفی الّناِفَلة وَ الُتصّلوا َصالة الضُّ

َنة َخیٌر ِمْن کثیِر ِمْن بِْدَعة  َفِانَّ َقلیاًل ِمنَ السُّ
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ااَل َو اِنَّ کلَّ بِْدَعة َضاللَة َو کّل َضاللَة سبیلها اِلی الّناِر1 

نماز نافلۀ شب های ماه رمضان به جماعت بدعت است و نماز ضحی بدعت و معصیت است. 

مردم، نماز نافلۀ شب های ماه رمضان را به جماعت نخوانید و نیز نماز ضحی نخوانید. 

عمل کمی که مطابق سنّت و دستور پیامبر باشد، بهتر است از عمل بسیاری از بدعت )و خالف( باشد. 

بدانید هر بدعتی گمراهی است،

 و سرانجام هر گمراهی و ضاللتی جهنم است. 

رهنمود پیامبر اسالم به قدر کافی واضح است. ایشان می خواهند بفرمایند: مردم، خودرأی و 
خودسر و خودخواه و مستبد نباشید. به فرمان خدا و پیامبر او عمل کنید. خودرأیی بدون تردید به 

انحراف و اعوجاج می انجامد. اصرار و پافشاری در نظر خود مقدمۀ گمراهی است. خداوند می فرماید:
ُسوُل َفُخُذوُه َو ما نَهاکْم َعْنُه َفانَْتُهوا2  ما اتاکُم الرَّ

آن چه پیامبر به شما فرمود، بپذیرید و از آن چه شما را منع کرد، پرهیز نمایید.

از این آیه، استفاده ای دیگر هم می شود و آن این که امر و نهی دیگران برای خود آن ها هم کارایی 
ندارد، چه رسد دیگران. از آیۀ فوق انحصار استفاده می شود. 

حال به فرازی تاریخی از موضع گیری عمر دربارۀ این آیه و آن روایت می پردازیم: 
شبی در دورۀ خالفت عمر در سال 14 هجری )اوایل حکومت او( وارد مسجد شد. دید چراغ ها 
روشن است و مردم جمع شده اند. پرسید: چه خبر است؟ گفتند: مردم جمع شده اند برای نماز تطّوع 

به جماعت. عمر گفت:
بِْدَعٌة َو نِْعَمِت الِْبْدَعة3

این عمل بدعت است؛ ولی بدعت خوبی است!؟

بخاری در صحیح از عبدالرحمن بن عبدالقاری نقل می کند که خلیفه چون دید مردم نماز را متفرق 
می خوانند، گفت: نماز را به جماعت بخوانید، بهتر است. پس امر کرد »اُبیّ بن کعب« با آن ها نماز را 
به جماعت بخواند. شب بعد که به مسجد آمد، دید مردم امر او را اجرا کرده!؟ و نماز مستحبی را به 

جماعت می خوانند گفت:
نِْعَمِت الِْبْدَعة هِذِه

خوب بدعتی است این بدعت!؟ 

اسم این را می گذاریم لج بازی در برابر خدا و پیامبر. عمر خود به خوبی می داند که این کار خالف 
1-شیرازی،سلطانالواعظین،شبهایپیشاور،ص709.

2-سورۀحشر،آیۀ7.
3-شیرازی،سلطانالواعظین،شبهایپیشاور،ص710.
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فرمان خدا و رسول خدا است؛ ولی باز هم از سر لج بازی انجام می دهد و حتی به مردم هم می گوید انجام 
دهید که بدعت خوبی است. او نمی داند که خالف فرمان خدا در هر حال و هر  وضعی خالف است، ولو 
حاصل این خالف مسلمان و باتقواشدن تمامی مردم زمین شود و فساد و تبه کاری از روی زمین رخت 

بربندد و ریشۀ ظلم و جور کنده شود. امور صحیح در چارچوب فرامین خدا معنا دارد و بس. 

۵- لج بازی از این بیشتر؟ 
این که عمر تحت هیچ شرایطی حاضر نبود کمترین امتیازی برای اهل بیت و بنی هاشم قایل شود، 
ظاهراً قولی است که جملگی برآنند. عمر حاضر نبود برابر نص قرآن کریم خمس اموال را به بنی هاشم 
 بپردازد. واقدی از قول ا بن عباس می گوید:  عمر هم در دورۀ خالفت خود ما را فرا خواند و گفت: حاضرم

از درآمد خمس، دختران شما را عروس کنم )یعنی هزینۀ ازدواج آن ها را بپردازم( و هم تعهد کرد 
که از آن درآمد به افراد معیل کمک کند و وام وامداران را بپردازد. ما حاضر نشدیم و گفتیم: تمامی 

خمس را به خود ما واگذار کن. او هم این پیشنهاد را نپذیرفت.1 

۶- اوضاع خاندان وحی 
پیامبر رحمت و رسول هدایت و پدر امت از  دنیا رفتند. همه سوگوار و تمامی اهل بیت از بزرگ 
و کوچک افسرده و داغدار بودند. اشک ها در چشم ها حلقه می زد و آرام آرام بر گونه های پاک 
معصومان می غلتید و به دامان می افتاد. غم جانکاه ارتحال پیامبر اهل آسمان ها را هم سوگوار کرده 
بود. حضرت صّدیقۀ طاهره فاطمه زهرا)س( بی اندازه مضطرب و غمگین و نگران بودند. آن بزرگوار 
همه چیز را می دانستند و از درد جانکاه و رنج بی پایان که بعد از پیامبر در انتظارشان بود، واقف بودند؛ 

ولی باید صبر کنند. صبر جمیل. ای کاش این گونه بود.

۷- تلخ ترین حوادث تاریخ
در فصل پیش مقداری دربارۀ کینه توزی های گروهی از مسلمانان بحث کردیم. در این فصل، به 

اقدامات دیگر آن ها در غصب خالفت و آزار اهل بیت می پردازیم: 
کودتای همراه با خون ریزی، تا حدی جا افتاد و مردم به تدریج با اوضاع جدید عادت می کردند. 
خلیفۀ غاصب، با ترفندهای شیطانی توانست در مدت کوتاهی بر اوضاع تسلط یابد. اکثر قریب به 

اتفاق مسلمانان اعم از مهاجر و انصار، اوضاع جدید را پذیرفتند و با قدرت جدید کنار آمدند. 
1-واقدی،محمدبنعمر،المغازی،ص531.
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بیعت کنندگان سه گروه بودند: 
- گروه اول، همکاران، همفکران، مشاوران و افراد هم حزب خلیفۀ  جدید. همان هایی که از روز 
غدیر خم، نقشۀ جلوگیری از خالفت امیرالمؤمنین را طراحی کردند. این ها پس از بازگشت به مدینه، 

با تشکیل جلسات مخفی دایمی، جزییات این نقشه را هم بررسی کرده بودند. 
- گروه دوم، آن هایی که اصاًل تمایلی برای حکومت شیخین نداشتند. آن ها وقتی بحث خالفت 
خارج از اهل بیت مطرح شد، خود را کاندیدای خالفت کردند و سرانجام تسلیم کودتاگران شدند و 

با آن ها بیعت کردند؛ مانند قبایل اوس و خزرج. 
- گروه سوم، سران، بزرگان و اشراف مدینه که برای خود بر طبق رسمی قدیمی، قوم و قبیله و 
عشیره درست کرده بودند. برابر رسوم عهد جاهلی، آرا و اصوالً ارادۀ اهل و عشیره در دست رهبران 
قبایل و عشایر بود. قبل از ماجرای سقیفه، شیخین در راستای برنامه های درازمدت و کوتاه مدت خود، 
کارهای بسیاری کرده بودند. بنابراین، اگر مشاهده می کنیم که کار کودتاگران با آن سرعت پیش 
رفت، حاصل برنامه ریزی های قبلی و تقسیم کار و تعیین مسؤولیت ها برای تماس دایمی با سران و 

بزرگان بود. در غیر این صورت، ممکن نبود کار به سادگی پیش رود. 

۸- فریادها به جایی نرسید
با این تحلیل، می توانیم فضای مدینه را در روز دوشنبه بیست و هشتم صفر سال یازدهم هجری، 
روز ارتحال پیامبراسالم تصور کنیم. حال به خوبی می توانیم درک کنیم که چرا کار ابوبکر به سرعت 

باال گرفت و فریادهای ابوذر، سلمان، مقداد و... به جایی نرسید. 
وقتی رؤسای قبایل، با پول های نجومی عثمان و عبدالرحمن عوف و حکم بن عاص و معاویه و 
ابوسفیان... کاماًل ارضا و اشباع شدند، به راحتی با قبایل خود کنار آمدند. آن ها توانستند با توزیع کمی 
از آن بودجۀ فراوان، دل اهل قبیلۀ خود را متوجه ابوبکر کنند و آن ها را به آینده ای بهتر!! که رفاه!! و 

ثروت و مکنت!! و غیره بود، امیدوار سازند. 
درحقیقت، آن ها توانستند روی ضعف جامعۀ خود دست بگذارند. آن ضعف هم چیزی جز فقر 
نبود. به راستی که وقتی فقر در جامعه ای وجود داشته باشد، مشکالت دیگر یکی پس از دیگری در جامعه 

ریشه می دواند. 

۹- یثرب شدیداً فقیر 
البته فقر موجود مدینه، امری قدیمی، ریشه دار و دیرپای بود. یثرب شهری کوچک و کم اهمیت 
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بود. در این شهر جز عده ای محدود که از رفاه نسبی برخوردار بودند، بقیۀ مردم مدینه در فقر جانکاه 
و سخت به سر می بردند. درآمد کم این مردم را سران قبایل و یهودیان »بنی قریظه« و »بنی نضیر« و 

»بنی  قنیقاع« با بالی ربا... از بین می بردند. هیچ کس نبود که به فریاد مردم ستمدیده برسد. 
سران دو قبیلۀ »اوس« و »خزرج« با جنگ های طوالنی، خسته کننده و پرهزینه، مردم خود را به 

کشتن می دادند تا چند روزی بیشتر حکومت کنند. 

10- هجرت پیامبر)ص(
هجرت پیامبر به یثرب، موجب رونق، آبادانی، امنیت و صلح در این شهر و رفاه نسبی مردم شد. 
وقتی یثرب به برکت حضور پیامبر اسالم به مدینه تبدیل شد، »مظروف« شهر نیز تغییر کرد. تجارت 
رونق گرفت. رفت و آمدها افزایش یافت. شهر رو به گسترش نهاد و به تدریج اشتغال جایگزین 
بیکاری شد و تولید جای مصرف را گرفت. مشاغلی مانند آهنگری برای ساخت و سازوبرگ جنگی و 
خانگی و کشاورزی باب شد و نجاری برای ساخت وسایل چوبی و سّراجی برای ساختن زین و برگ 
اسب و دامداری برای مصرف مردم و کشاورزی و صنعت و تجارت و ساختمان سازی... با تشویق 
پیامبر عالی قدر اسالم رشد یافت و از رونق بی سابقه ای برخوردار شد. برای نخستین بار در تاریخ مدینه، 

مردم و به خصوص ریش سفیدان و معّمرین می دیدند که مردم به لحاظ اقتصادی کاماًل تغییر کرده اند. 
پیروزی برق آسا در جنگ بدر بر رونق مدینه افزود. حتی نه تنها شکست در جنگ اُحد چیزی از 
رونق مدینه نکاست، بلکه اهمیت این شهر را افزون تر کرد. شکست ذلت بار احزاب در جنگ خندق، 

مدینه را از شور و حرکت و پویایی و تالش و تکاپو در زمینه اقتصادی آکنده کرد. 

11- صلح حدیبیه 
پیامبر عالی قدر اسالم در سال ششم هجری موفق شدند صلح شرافتمندانه ای را با قریش و 
اهل مکه منعقد کنند. به نظر نگارنده، این صلحی تحمیلی از ناحیۀ اسالم بر بت پرستان بود. دلیل 

تحمیلی بودن صلح این بود که: 
اوالً، مسلمانان در اوج قدرت بودند و اهل مکه در ضعف؛ 

ثانیًا، با این صلح، دیگر دست پیامبر اسالم برای تبلیغ گسترده باز شد و مسلمان ها نیز به دور از 
ترس از مردم مکه، به این شهر رفت و آمد کردند. 

این رفت و آمدها قلوب بسیاری از مردم مکه را متوجه اسالم کرد. 
ثالثًا، بسیاری از قبایل و عشایر که متوجه قدرت اسالم شده بودند؛ ولی از ترس ابوسفیان و کّفار 
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قریش جرأت نزدیک شدن به مدینه را نداشتند، به راحتی با مسلمان ها تماس برقرار کردند و به تدریج 
اسالم را پذیرفتند. 

این صلح به نفع اسالم تمام شد. دو سال بعد، مکه بدون خون ریزی به دست پیامبر اسالم فتح 
شد. همۀ این عوامل باعث شد که بر رونق اقتصادی مسلمانان افزوده شود و فقر به معنای گرسنگی 

از مدینه رخت بربندد. 
متأسفانه، به دلیل فقر دیرپا و فرهنگ جاهلی که تالش و تولید را ارزش نمی دانست، زمان بسیاری 
الزم بود تا مسلمانان به جایگاه رفیع پیش بینی شده توسط پیامبراسالم، هم به لحاظ فرهنگی و اعتقادی 

و هم به لحاظ اقتصادی برسند. 
از حق نمی بایست گذشت که فقر به معنای گرسنگی )جوع( از مدینه رخت بربست؛ یعنی دیگر 
در سراسر مدینه شخصی که نتواند خود را سیر کند، پیدا نمی شد. دستورات مترقی اسالم مانند زکات، 
خمس، انفاق، ایثار و غیره موجب ریشه کن شدن گرسنگی و فقر شد؛ ولی تا رسیدن به محیط مطلوب 

و اوضاع بهتر، فاصلۀ بسیاری بود. 

1۲- بالیی به نام رفاه طلبی 
نکته ای که نمی توان از آن گذشت و باید با دقت و تیزبینی به آن نگریست، موضوعی به نام 
رفاه طلبی است. رفاه طلبی نیاز نیست، بلکه بیماری است. به این معنا که انسان بدون در نظر گرفتن 
»مقدورات« و »محظورات« و بدون ضابطه و قانونمندی، بخواهد از امکانات بیشتر و بهتر، برخوردار 

شود. ناگفته نماند که داشتن زندگی خوب، مطلوب اسالم است.
اسالم شدیداً با فقر و زندگی فقیرانه مخالف است. اسالم همواره به داشتن زندگی آبرومند و متناسب 

با شخص و شخصیت انسان، توجه داشته و دارد و خواهد داشت. 
مشکل این جاست که عده ای برای »حد« اعتباری قایل نیستند و به آن توجهی نمی کنند. می خواهند یک 
 شبه، ره یک ساله را طی کنند. آن وقت دچار مشکالت عدیده مانند: خالف، خطا، سوء استفاده، رانت خواری
 و غیره می شوند. آن وقت کوس رسوایی آن ها در جراید و دادگاه ها به صدا در می آید. سپس به همه چیز 
بد می گویند و به همه کس بدبین می شوند. حال آن که مشکل در خود شخص عجول و نامنضبط است که 
می خواهد به همه چیز برسد و چون راه را با قوانین و ضوابط بسته می بیند، به هر کاری دست می زند و 

گرفتار می شود؛ همان گرفتاری که متأسفانه امروز برخی از شخصیت ها و مسؤوالن دچار آن شده اند. 
متأسفانه اهل مدینه اعم از مهاجر و انصار گرفتار این مشکل شدند. آن ها تحت تأثیر القائات، به 
رفاه طلبی افتادند که بعدها فساد و افساد آن ها مشکالت عدیده ای را در تاریخ اسالم به وجود آورد. 
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1۳- فرازی تاریخی
پیامبر پرافتخار اسالم پس از آن که در رمضان سال هشتم هجری مکه را بدون خون ریزی فتح 
کردند، پس از اقامۀ عمرۀ مفرده، عازم جنگ با اهل طائف شدند. این جنگ و گریز که حدود دو ماه 
طول کشید، سرانجام به پیروزی اسالم انجامید. پیامبر اسالم با غنایم بسیار به مکه بازگشتند. بخشی 

از این غنایم هنگفت و بی سابقه را مورخان چنین نوشته اند: 
6 هزار نفر اسیر، 24 هزار نفر شتر، 40 هزار رأس گوسفند، 852 کیلوگرم طال و نقره،1 تعداد 

بسیاری اسب، مقدار فراوانی سازوبرگ نظامی، مقدار فراوانی غذا، مانند آرد و خرما و...   
پیامبر آسمانی اسالم در آغاز دستور دادند مقداری از این غنایم را قبل از رسیدن به مدینه توزیع 
کنند. از جمله 100 شتر را به ابوسفیان و70 شتر را به معاویه دادند. ابوسفیان، رئیس مکه بود. شخص 
جاه طلب و احترام خواه بود. او به همین راضی بود که محترم باشد و محترم بماند. پیامبر که این خوی 
ابوسفیان را کاماًل می شناختند، برای تحبیب قلوب و جلب نظر وی، چنین دستوری را صادر فرمودند؛ 
زیرا در غیر این صورت، خوف آن بود که پس از دورشدن پیامبر از مکه، ابوسفیاِن توطئه گر، مجدداً

 

به جمع آوری نیرو بپردازد و مشکالتی را در مکه به وجود آورد. 
با توجه به این که قلعۀ طائف سرسختانه مقاومت کرده بود و پیامبر بدون گشودن این قلعه آن جا 
را ترک فرموده بودند، هیچ بعید نبود اهالی مقاوم و سرسخت طائف پس از بازگشت پیامبر به مدینه، 
وارد مکه شوند و به کمک مکیان مشرک، شهر را دوباره به پایگاه بت پرستی تبدیل نمایند. اقدام های 
پیش گیرانۀ پیامبر، کارساز واقع شد؛ زیرا پس از دورشدن پیامبر و سپاه اسالم از مکه، نمایندگانی از 
سوی »مالک« فرماندۀ دژ فتح نشدۀ طائف، به مکه آمدند و با ابوسفیان برای جنگیدن با اسالم مذاکره 
کردند، اما ابوسفیان نپذیرفت. مالک پیغام داده بود که به رغم نظر شما، اسالم شکست ناپذیر نیست، 
همچنان که در طائف شکست خوردند؛ اما ابوسفیان که پیامبر و مسلمانان را بهتر از مالک می شناخت 
و جنگ های طوالنی و متعددی را که علیه اسالم به راه انداخته بود، بیهوده دیده بود، از پذیرش پیشنهاد 
 مالک خودداری کرد. درحقیقت، علت اصلی مخالفت ابوسفیان با پیشنهاد مالک، هدیۀ ارزشمند و قیمتی
 پیامبر و رفتار پدرانۀ ایشان با مردم مکه بود. رفتار محبت آمیز پیامبر، اهالی مکه را برای همیشه شرمنده

کرد و آن ها را مدیون و مرهون خود ساخت.
 به رغم اقدام حکیمانۀ پیامبراسالم، جمعی از انصار از پیامبر ایراد گرفتند که چرا در بذل غنایم، ابوسفیان
و معاویه را در اولویت قرار داده اند. پیامبر پس از شنیدن حرف های انصار با آن ها مالقات کردند و با 
مالطفت و مهربانی بسیار به آن ها، حکمت آن را تفهیم فرمودند و ادامه دادند آن ها با شتران به مکه بازگشتند 

1-درتاریخچهارهزاروقیهطالونقرهآمدهاست.هروقیه213گرماست.
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و شما با پیامبر به مدینه باز می گردید. این اظهارات ساده و صمیمانه و صادقانۀ پیامبر، چنان انصار را 
شرمنده کرد که بی اختیار اشک شرمندگی از چشمان آن ها سرازیر شد. انصار شدیداً از اظهارات خود

 

عذرخواهی نمودند. 

1۴- ریشه کنی فقر از مدینه
پیامبر اسالم با پیروزی کامل نظامی و سیاسی به مدینه بازگشتند. همان گونه که گفته شد، چیزی 

در حدود 24 هزار شتر با اشیای بسیار دیگر، رهاوردهای مادی این سفر بود. 
قباًل نوشتیم که تعداد مسلمانانی که به همراه پیامبر برای فتح مکه به راه افتادند، چیزی در حدود 
10 هزار نفر بودند. به هر طریق که پیامبر بخواهند غنایم را بین مسلمانان تقسیم کنند، فقر از مدینه 
ریشه کن می شد که شد؛ اما مشکل بعضی از مسلمان ها، فقر و گرسنگی نبود، بلکه زیاده خواهی و 
رفاه طلبی بود. همین ضعف در آغاز کودتا بود که گروه بسیاری را به طمع انداخت؛ یعنی مردمی که 
از برکت پیامبر اسالم و اسالم به نان و نام رسیده بودند، فریب خوردند و به »اهل بیت« که همۀ اسالم 
بلکه همۀ هستی در آن ها خالصه شده بود، پشت کردند. آن ها به امید زرق و برق زندگی و رفاه کاذب 

به کودتاگران روی آوردند. 
ازآن جاکه وقتی انسان طرفداري از هر شخص یا حزبی را پذیرفت، باید اساسنامه و تفکر او را نیز 
بپذیرد، بسیاری از مردم مدینه دنبال شیخین به راه افتادند و افکار و اعمال آن ها را هم پذیرفتند. روی 
قاعدۀ»ُحبُّ الَشیء ُیعمی َو ُیِصّم«، چون طرفدار خلیفۀ غاصب شدند، چشم خود را بر اعمال زشت آن ها 
 بستند. عالوه بر آن، گوش آن ها هم آمادۀ شنیدن بدکاری ها و بدعهدی آن ها، نبود. این موجب فاجعۀ 

بسیار عظیمی در تاریخ اسالم شد. 

1۵- اقدامات بعدی کودتاگران
گفتیم که ابوبکر با نقشه های قبلی و ترفندهای بعدی به منبر رفت. غوغا ادامه داشت و جدال و مناقشه 
پایان نیافته بود. پس از بیعت عمر و عبدالرحمن عوف، دیگر افراد یکی پس از دیگری برای بیعت با وی به 
جایگاه رفتند. طولی نکشید که انبوه جمعیتی که در مسجد بودند، با ابوبکر بیعت کردند. تعجب آورتر این که 
وقتی چشم افراد بیعت کننده به اصحاب باوفای پیامبراسالم می افتاد، برای آن که از تیر طعنه و شماتت آن ها 
در امان بمانند، سعی می کردند با آن ها روبه رو و مواجه نشوند. این دوره هم بسیار کوتاه بود؛ زیرا کودتاگران 
با دقت در تعقیب عناصری بودند که با ابوبکر بیعت نکرده بودند. آن ها به جست وجوی خانه به خانه به 

تعقیب آن ها می پرداختند و از آن ها بیعت می گرفتند و با این کار هر نوع مقاومتی را ریشه کن کردند. 
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1۶- معنای بیعت
هر قوم و ملتی سّنت ها و آداب و رسوم مخصوص خود دارند. اقوام یا مردم کشورهای دیگر 
لزومًا نمی توانند این سنت ها تقلید یا احترام کنند؛ اما بررسی ریشه ها و توجه به سنت بیعت و توجه به 

میزان پای بندی مردم معتقد به این رسوم، برای اهل تحقیق حایز اهمیت بسیار است. 
بیعت شکل سازمان یافته و حساب شده و دقیق تر، مصافحه است. مصافحه همان دست دادن است؛ 
یعنی مرد برای نشان دادن عالقه مندی و دوستی و ارادت خود به مرد دیگر، دست او را می فشارد. 
 فشردن دست را مصافحه می گویند. این دست دادن سنتی دیرپا و رایج و قدیمی بین همۀ مردم دنیاست.

هیچ کس نمی داند تاریخ این سنت چیست و این حرکت عاطفی از کجا آغاز شده است، اما به احتمال 
قوی، این سنتی الهی و آسمانی است که پیامبران به انسان ها ارزانی داشته اند. دلیل موجه این ادعا اوالً،

 

فراگیربودن و بین المللی بودن این سنت است؛ ثانیًا، موضوعی مقبول و انسانی که با فطرت و روحیات

 

انسان سازگاری دارد. به همین دلیل، در اسالم توصیۀ بسیاری دربارۀ آن شده است. 
پیامبر اسالم می فرمایند:

1 َتصاَفحُوا یْذَهُب الُْغلَّ َعن ُقُلوبِکْم یا َتصاَفُحوا َفِانَُّه یْذَهُب بِالِْغِلّ

با هم دست دهید تا کینه ها از دل هایتان زدوده شود.

پس یکی از فواید مصافحه، رفع کینه توزی و دفع دشمنی هاست. ضمنًا مصافحه نوعی پای بندی و 
وابستگی و قبول داشتن را در پی دارد. با مصافحه انسان قول و فعل دیگری را تأیید می کند. 

1۷- بیعت یا پیمان بستن 
همان طور که گفتیم، مصافحه موضوعی عاطفی واجتماعی است؛ اما در عرب این مصافحه و 
 دست دادن بار اخالقی و قانونی فراوانی دارد. با کسی دست می دهیم که به وی ارادت داریم و با دست دادن
 می خواهیم ارادت و دوستی خود را به وی نشان دهیم. اعراب، عالوه بر این و با استفادۀ طبیعی از مصافحه،

با قصد دیگری دست افراد را می فشارند. 
در عرب رسم بوده است که پس از انعقاد عهدنامه ها و پیمان ها دست یکدیگر را هم به عنوان 
ضمانت عهدنامه می فشردند. فشردن دست همدیگر »میثاق غلیظ« پیمان نامه محسوب می شد. رؤسای 
قبایل نیز پس از نصب به این مقام توسط مردم، این گونه حمایت می شدند و تقویت می گردیدند. پس 
از ظهور اسالم و توجه فراگیر مردم حجاز به اسالم، مردم با فشردن دست پیامبر، پای بندی خود را به 
 اسالم و پیامبر اسالم نشان می دادند. هجدهم ذی الحجۀ سال دهم هجری )غدیر خم( در آن هنگام که

1-محمدیریشهری،محمد،میزانالحکمه،ج7،3076،حدیث10504.
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 پیامبر اسالم، به امر پروردگار، امیرالمؤمنین را جانشین خود، به مردم معرفی فرمودند، مردم را واداشتند
که با امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب به عنوان خلیفۀ رسول اهلل بیعت کنند. این بیعت ضمانت فرامین 

خداوند و توصیۀ مؤکد پیامبر اسالم محسوب می شد. 
در طول تاریخ، برای بیعت اعتبار و احترام فراوانی قایل بودند. شکستن بیعت و پیمان، مسأله ای 
 قبیح و ناپذیرفتنی بود. به همین دلیل در هنگام بیعت دقت بیشتری می کردند تا بعد از بیعت نادم نشوند؛
چون اگر ندامت موجب شکستن بیعت می شد، آثار سیاسی، نظامی، اخالقی و اجتماعی بسیار تلخ و 

ناگواری داشت. 
در تاریخ عاشورا و در بررسی زندگی سیاسی حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( مسألۀ بیعت به صورت 

گسترده وعمیق مطرح است که به صورت خالصه به فرازی از آن می پردازیم: 
 قبل از سال60 هجری، آنگاه که آثار مرگ و زوال بر چهرۀ معاویه حاکم خونخوار شام مشاهده

می شد، وی در اقدامی بی سابقه، فرزند خود یزید را جانشین به مردم معرفی کرد. آنگاه طی دستورالعملی 
هماهنگ که به حکام و فرمانداران صادر کرد، از آن ها خواست که از مردم برای یزید بیعت بگیرند. 
طبق معمول، اکثر قریب به اتفاق مردم!! دعوت معاویه را پذیرفتند و یزید را به عنوان »رهبر آیندۀ 

مسلمانان« به رسمیت شناختند و بر این عقیدۀ خود با بیعت کردن ملتزم شدند. 
در این میان، فقط4 نفر!!؟ اصوالً از بیعت کردن با یزید خودداری نمودند: حضرت اباعبداهلل الحسین 

 

ا بن علی بن ابی طالب)ع(، عبداهلل بن زبیر، عبداهلل بن عمر، عبدالرحمن بن ابوبکر. 
از این چهار نفر، عبدالرحمن بن ابوبکر پیرمردی غیرسیاسی بود که به سیاست کار نداشت. مخالفت 
او با والیتعهدی یزید بیشتر جنبۀ روحیۀ انزواطلبی داشت. به قول معاویه، وی انس با زنان خود را بر 

هر چیز ترجیح می داد.1 سرانجام، وی دو سال قبل از مرگ معاویه، در سال 58 هجری درگذشت. 
عبداهلل بن عمر خود را سیاسی می دانست؛ ولی اصاًل سیاسی نبود. او دنیا را بر آخرت ترجیح می داد.

 

 او در حیات معاویه با یزید بیعت نکرد؛ اما پس از قدرت گرفتن یزید، از مدینه عازم شام شد و به دیدار 
یزید رفت. یزید هم یکصدهزار دینار، به عبداهلل بن عمر داد. او از یزید راضی شد و دیگر متعرض وی 

نگردید. 
قیمت »عبداهلل بن عمر« همین بود، بلکه خیلی کم تر از این. همین عبداهلل بن عمر پس از نابودی 
بنی اُمیه و استقرار بنی مروان و استقرار حّجاج بن یوسف بر مدینه، به دیدار حجاج برای بیعت با عبدالملک

 

مروان رفت!! حّجاج برای تحقیر بیشتر عبداهلل بن عمر، به خوردن مشغول شد. او وقتی علت آمدن 
عبداهلل بن عمر را شنید که برای بیعت آمده است به وی گفت: دستم بند است. با پای من بیعت کن. 

1-عمادزاده،حسین،تاریخمفصلاسالم،ص261.
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فرزند عمر هم با نهایت حقارت و ذلّت با پای حّجاج بیعت کرد.1
فاْعَتِبرُوا یا اُولی الَْابْصار2

فقط حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( بودند که عالوه بر خودداری از بیعت با یزید، در همه جا از 
آلودگی ها و پلیدی های یزید سخن می گفتند و وی را از هر حیث فاقد صالحیت و لیاقت معرفی 
می کردند. اگر به دالیل محکم حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( در بیعت نکردن با یزید نگاهی اجمالی 
بیندازیم، عالوه بر اطالع  از مکنونات امام حسین)ع(، به سّنت دیرپای بیعت و ضرورت پای بندی بر 

آن بیشتر پی می بریم. 
حضرت امام حسین)ع( می فرمایند:

نَْحُن َو بَُنوا اُمیة اِْخَتَصْمنا فی ا     هللِ َعزَّ َو َجلَّ ُقْلنا َصَدَق ا     هللُ وَ قالوا کِذَب ا     هللُ 3

ما و بنی امیه )و با هر کس که با ما جنگید( بر محور خدا با هم نزاع کردیم.

ما گفتیم خدا راست گفته است.

 آنان گفتند خدا دروغ گفته است. 

یا می فرمایند:
َفِمْثلی الُیبایُع ِمْثَلُه4

شخصی مانند من با یزید بیعت نمی کند. 

حضرت اباعبداهلل همچنین می فرمایند:
لیِل َو ال اََفرُّ ِمْنُهْم ِفراَر الَْعبیِد5 َو ا      هللِ ال اُْعِطیهْم بِیدی اِْعطاء الذَّ

به خدا سوگند، هرگز مانند ذلیل ها دست در دست آن ها نخواهم گذاشت،

و به مانند بندگان از جنگ با آن ها نمی گریزم. 

حضرت اباعبداهلل همچنین به برادرشان محمد حنفیه می فرمایند:
َو ا      هللِ لَْو لَْم یکْن ِفی الّدنیا َمْلَجًأ َوال َمأوی لَما بایْعُت یزیَد بن ُمعاویة اَبَدا6ً

به خدا سوگند، اگر در دنیا هیچ جا و مکانی نداشته باشم، هرگز با یزید بیعت نمی کنم. 

اباعبداهلل الحسین علت بیعت نکردن خود را با یزید در جمله ای کوتاه بیان می فرمایند:
ّنَة َقْد اُمیْت َو الِْبْدَعة َقْد اُْحییْت اَْدُعوکْم اِلی کتاِب ا     هللِ َو ُسنَّة نَبّیِه َفِانَّ السُّ

1-ازظهوراسالمتاسقوطبغداد،ص154.
2-سورۀحشر،آیۀ2.

3-موسوعۀکلماتاالمامالحسین،ص563.
4-صافیگلپایگانی،لطفاهلل،پرتوییازعظمتحسین)ع(،ص336.

5-نفسالمهوم،ص149؛طبری،محمدبنجریر،تاریخطبری،ج7،ص3025.
6-کوفی،ابناعثم،الفتوح،ص832.
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شما را به کتاب خدا و سنت  پیامبر او دعوت می کنم. 

همانا سنّت مرده و بدعت زنده شده است. 

همان گونه که از گفته ها و اعمال حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( مشخص است، پیشوای آزادگان 
عالم حاضر نیستند عنصری فاسد، بی هویت، هوس باز و بی کفایت را به عنوان رهبر مسلمانان عالم 
به رسمیت بشناسند. به رسمیت شناختن در تأیید لفظی و در تمجید بیانی و غیره نیست، بلکه به مجرد 

این که شخصی دست دیگری را به عنوان بیعت فشرد، تا آخر باید فرمانبردار او باشد. 

1۸- عمر طراح و مجری تهاجم به خانه زهرا)س(
کودتاگران پس از جمع و جورکردن مسألۀ بیعت در مسجد و آرام کردن مهاجر و انصار و تسلط 
نسبی بر اوضاع، تصمیم گرفتند نیرومندترین و عمده ترین و مؤثرترین سنگرهای مقاومت در برابر 

کودتا را به تسخیر در آوردند. 
 عمر تصمیم گرفت همۀ مخالفان بالقوه و بالفعل حاکمان جدید را از سر راه خود بردارد. او به خوبی

 از قدرت امیرالمؤمنین)ع( مطلع بود. همچنین عمر می دانست که پیامبر)ص(، حضرت علی)ع( را در 
غدیر خم جانشین خود به مردم معرفی کرده اند. ازاین رو او تصمیم گرفت با به زانودرآوردن این مدعی 
منصوص و منصوب و نیرومند و باکفایت برای خالفت، راه رسیدن به قدرت مطلق و فرمانروایی بی رقیب 
 بر مسلمانان برای خود هموار سازد. ازاین رو به ابوبکر پیشنهاد کرد به هر قیمتی که باشد، حضرت

امیرالمؤمنین را مجبور کند که با وی بیعت نماید. 
این فراز از تاریخ به قدری تلخ و دلهره آور است که انسان از شنیدن و خواندن آن هم بیمناک 
می شود، چه رسـد به آن که بخواهد به رشتـۀ تحـریر درآورد و با تحلیـل، خواننـده را به درب منـزل 
 مولی الموحدین امیرالمؤمنین ببرد و ماجرای تهاجم اراذل و اوباش را به »مهبط وحی« و محل »نزول جبرئیل«

و سرای »اهل بیت« به خوانندگان بنمایاند. 

1۹- سیاه نمایی!
بعضی از خوانندگان محترم این سلسله نوشتار از خط نیرومند والیی حاکم بر محتوا و شکل 
کتاب تقدیر و تشکر نموده اند و بارها نویسنده را با عنایت و لطف قرار داده اند. برعکس، عده ای دیگر 
که تعداد آن ها درخور توجه نبوده است، می گویند چرا در زوایای تاریک تاریخ زندگی ائمۀ طاهرین 
تا این اندازه دقیق شده ایم و تا این حد به نکات ریز و دقیق زندگانی آل اهلل پرداخته ایم و سیاه نمایی 
 می کنیم!!؟ داستان خشونت عمر به اهل بیت و به خصوص حضرت زهرا)س( به قدری تلخ و جانکاه است
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که انسان بی اختیار متأثر می شود و بر کودتاگران و مهاجمان لعنت و نفرین می فرستد؛ اما اگر از این 
مباحث احساسی بگذریم و به انگیزه ها و عوامل اصلی این حوادث توجه کنیم، نکتۀ بسیار مهم حاصل 

می شود که در پایان فصل نهم این کتاب به آن می پردازیم. 

۲0- مهاجمان به بیت وحی در جامعۀ امروز 
بسیاری از مردم ممکن است در حین انجام خطا توجه نداشته باشند و بر اثر غفلت دچار خبط و 

اشتباه شوند. 
چنین افرادی اغلب پس از انجام خطا، پشیمان می شوند. به طور قطع، وقتی شخص خطاکار از عمق 
 دل و با نیت خالص از خطای خود ندامت حاصل کند، توبه کرده است و رجای واثق است که خداوند
از وی بگذرد؛ اما اگر کسی از خطای خود نادم نباشد و به تکرار خطا هم بپردازد، امید است روزی 

نادم شود و به حق برگردد.
بدبخت افرادی هستند که به خطا دست می زنند و بر خبط و خطای خود اصرار دارند. از این 
خبط و خطای آن ها عالوه بر انحراف اعتقادی گستردۀ مردم، موجب اعوجاج در دین و در خط مشی 
اسالم می شوند. در چنین اوضاعی برابر آیات قرآن کریم و روایات صحیح اسالمی هرگز گناه آن ها 

آمرزیده نخواهد شد. 

۲1- تلخ ترین حوادث تاریخ 
 روز ارتحال پیامبر اسالم)ص(، بدون تردید، تلخ ترین روزهای تاریخ است. البته نه به سبب ارتحال

پیامبر. ارتحال پیامبر بسیار تلخ و دردناک بود؛ اما چون مرگ حق است، همه آن را می پذیریم. 
تلخی آن روز به سبب جسارتی بود که به ساحت والیت و بیت وحی صورت گرفت. 

حضرت زهرا)س( خود دربارۀ آن روز چنین فرموده اند:
ماَراَیُت کالْیْوِم َقطُّ َحَضرُوا اَْسَوء َمْحَضراً َتَرکُوا نَبّیُهْم 

وا بِالَْاْمِر ُدونَنا1 ِجناَزة بَیَن اَْظُهِرنا َو اْسَتبدُّ

من هرگز روزی بدتر از امروز ندیدم که عده ای از مردم زشت ترین صحنه ها را پدید آوردند. 

جنازۀ پیامبر اسالم در برابر ما بود و آن ها خودسرانه و مستبدانه حق ما را گرفتند 

و دیگران را به جای ما نشاندند. 

1-شیخصدوق،األمالی،ص95؛امینی،عبدالحسین،الغدیر،ج5،ص372؛دینوری،ابنقتیبه،االمامۀوالسیاسۀ،ج1،ص12.
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چهارده قرن است شیعه مدعی است که پس از ارتحال پیامبر اسالم)ص(، گروهی دست به کودتا 
زدند و با غصب خالفِت امیرالمومنین علی بن ابی طالب)ع( اسالم را از مسیر خود خارج کردند و به 

انحراف کشاندند و بدبختی ها و مشکالت بسیاری را برای مسلمانان فراهم آوردند. 
 شیعه می گوید: در مواقع مختلف، پیامبر اسالم بر جانشینی امیرالمؤمنین تأکید کردند. هیچ کس 
در زمان پیامبر منکر این موضوع اساسی نبود. فقط پس از درگذشت پیامبر، همان هایی که اسالم در 
آن ها نهادینه نشده بود و به احتمال فراوان، بعضی از آن ها اصوالً بویی از اسالم نبرده بودند و همواره 
درصدد ایجاد مزاحمت برای اسالم و رسول گرامی اسالم بودند و ضربات بسیاری را در جنگ های 
مختلف به اسالم وارد آوردند و حتی چندین بار درصدد ترور پیامبر برآمدند،1 همان ها سرانجام با 
غصب خالفت، هم اسالم را ترور کردند و هم خالفت را؛ هم جانشین راستین پیامبر را خانه نشین 
کردند و هم تقوا و پرهیزکاری را؛ هم اسالم را به انحراف کشاندند و هم جهان انسان ها را؛ هم  حضرت  
زهرا)س( را شهید کردند و هم امیرالمؤمنین)ع( تا امام عسکری)ع( و هر پارسایی را که در تاریخ 

اسالم به شهادت رسید.

1-ازظهوراسالمتاسقوطبغداد،ص73نقلازمسنداحمدبنحنبل،ج5،ص216وابنابیالحدیددرشرحنهجالبالغهوسلطانالواعظین
شیرازیشبهایپیشاور،ص591.
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شیعه نه فقط مدعی است، بلکه معتقد است و دلیل دارد که پیامبر عالی قدر اسالم دربارۀ هیچ 
موضوعی به اندازۀ جانشینی امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب)ع( تأکید نفرمودند؛ زیرا معموالً تأکید 
در اموری می شود که ممکن است انکار شوند. مسلمانان در توحید، نبوت و معاد ظاهراً مشکلی 
نداشتند. مشکِل بسیاری از مسلمانان، خالفت امیرالمؤمنین بود. این موضوع تازگی هم نداشت. 
پیامبر عالی قدر اسالم از همان آغاز بعثت، موضوع جانشینی علی بن ابی طالب را مطرح کردند. در 
طول 23 سال رسالت، به کّرات در این باره صحبت فرمودند و موضوع جانشینی خود را با صراحت 
و وضوح بیان داشتند؛ حتی به قول بسیاری از علما، بزرگان و مورخان اهل تسنن، پیامبر در آستانۀ 
وصول به حق و گسیل از خاک به افالک و در هنگام ارتحال، قلم و کاغذی را طلب فرمودند تا 
دربارۀ جانشینی امیرالمؤمنین تأکید صدباره کنند، ولی عمر مانع از این کار شد1 و حتی جسارتی 

بی سابقه به پیامبر کرد که در کتب تاریخی ثبت است.2 
عمر به خوبی می دانست که اگر موضوع جانشینی امیرالمؤمنین مکتوب شود و بین مسلمانان در 
آن لحظات منتشر گردد، ممکن است طرح کودتا عقیم بماند؛ لذا از وصیت پیامبر جلوگیری کرد. 

این موضوع محل اتفاق شیعه و بسیاری از علمای سنی است.
پیامبر عالی قدر اسالم در هجدهم ذی الحجۀ سال دهم هجری )حجه الوداع( در نزدیکی محلی به 
 نام غدیر خم در بین مکه و مدینه به دستور خداوند سبحان همراهان خود را برای ابالغ موضوع بسیار 
مهمی فراخواندند. آن ها که مقداری جلوتر رفته بودند، بازگشتند و گروه بسیاری که هنوز نرسیده 
بودند، رسیدند. بالفاصله منبری از جهاز شتران برای پیامبر تهیه کردند. رسول گرامی اسالم درحالی که 

دستان امیرالمؤمنین را در دستان خود داشتند، مردم را مخاطب قرار دادند و فرمودند: 
َمْن کْنُت َموالُه فهذا َعِلٌی َمْوالُه

 هر کس من رهبر او هستم، علی هم موال و رهبر اوست.

 مرحوم  عاّلمه امینی 110 نفر از اصحاب و 84 نفر از تابعین و 360 نفر از علما را نام می برد که 
حدیث غدیر را نقل کرده اند.3

1- انکار غدیر!! 
چرا به رغم این همه صراحت و تأکید دربارۀ جانشینی امیرالمؤمنین علی)ع( عده ای به راحتی 
1-صحیحُمسلم،ج2،ص338؛عسقالنی،ابنحجر،الصواعقالمحرقه،ص81؛ابناثیر،تاریخکامل،ج2،ص122.عالوهبراینهااین

حدیثرا30نفرازصحابهنقلکردهاند.
2-صحیحبخاری،ج1،ص22.

3-امینی،عبدالحسین،الغدیر،ج1،صص151-1.
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توانستند امیرالمؤمنین را خانه نشین کنند و به غصب خالفت بپردازند و آنگاه به راحتی بر گردۀ 
مردم سوار شوند؟ )شرح بیشتراین مطلب در کتاب»اسالم مجسم«- بررسي مختصر زندگي سیاسي 
امیر امؤمنین- آمده است و در آن جا مفصالً به ریشه های شرک آلود توطئۀ کودتای غصب خالفت اشاره 

شده و انگیزه های غاصبان را مورد بررسی قرار گرفته و پاسخ بسیاري از مسائل داده شده است(1. 
در این جا به صورت خیلی خالصه می توانیم بگوییم که طراحان کودتا و اصحاب سقیفه سه گروه بودند: 

1- جمعی دنیاطلب، قدرت مدار و خودمحور که فقط به قدرت و حکومت می اندیشیدند. 
آن ها برای رسیدن به این هدف از انجام هیچ کاری ابا نداشتند. اینان همه چیز حتی خدا و اسالم و 
 پیامبر عالی قدر اسالم را فرع خواست و اندیشه های خود می دیدند. آن ها نماز هم می خواندند، روزه هم
 می گرفتند و حج هم به جا می آوردند؛ ولی چون ایمان در آن ها نهادینه نشده بود، دچار تضاد وحشتناکی
 شدند. آنگاه که امر دایر شد بین رسیدن به قدرت یا رعایت مصالح اسالم و مواعظ پیامبر، خیلی راحت

 وصایای پیامبر اسالم را زیر پا گذاشتند و خالفت را از جانشین برحق پیامبر، با زور و تهدید و ارعاب، 
گرفتند و در راه نیل به هدف شوم خود از آتش زدن خانۀ امیرالمؤمنین و کشتن حضرت زهرا)س( و 
توهین و تحقیر اهل بیت و... هم هیچ ابایی نداشتند؛ که ابوبکر و عمر در رأس این گروه قرار دارند. 

با خـود چـه كنـى  كه نفس كافر دارىگیـرم كـه هزار  مصحف  از بر  دارى

 آن را بـه زمیـن بنه كـه در سـر دارىسر را به زمین چه مى نهى وقت نماز

2- جمعی مشرک، منافق، بت پرست و بی دین که در شرک و کفر خود پابرجا مانده بودند و 
هیچ گونه اعتقادی به اسالم و مسلمانی نداشتند و منافقانه ادعای اسالم می کردند. این گروه با سرعت، 

ترقی و رشد نمودند و به شهرت و قدرت رسیدند و برنامه های فساد از درون را آغاز کردند. 
این ها در چند جبهه علیه اسالم می جنگیدند.

الف- جبهۀ نظامی: تقریبًا هر جبهۀ نظامی که علیه اسالم باز شد، آن ها در آن نقش داشتند یا خود 
جنگیدند یا اقوام را به جنگ اسالم تحریک کردند.

ب- جبهۀ روانی: آن ها از یک طرف با اعمال و انکار و اقدامات خود موجب آزار پیامبر می شدند 
و از طرف دیگر مسلمانان را با تبلیغات مسموم و روانی به مسلمانی خود دلسرد و به آیندۀ اسالم 

بدبین می کردند. 
 ج- جبهۀ سیاسی: اسناد تاریخی حکایت از آن دارد که این گروه، اطالعات درونی اسالم را در اختیار

دشمن قرار می دادند و دشمنان اسالم را به جنگ با اسالم تشویق می نمودند. این ها تالش همه جانبه ای 
1-بشارتي،عليمحمد،مجتمعفرهنگيعاشورا،1391
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در افشای برنامه های سری پیامبر داشتند و از این جهت بیشترین خدمت را به دشمنان اسالم کردند 
و نقش ستون پنجم دشمن به عهدۀ گروه دوم بود. 

 برجسته ترین عناصر این گروه، ابوسفیان )پدر معاویه و پدربزرگ یزید(، حکم بن عاص و ولیدبن عقبه
بودند. عناصر سرسخت تر و خطرناک تر این گروه را، معاویه، عثمان،1 عمربن عاص و زیادبن ابیه و 

چند نفر دیگر تشکیل می دادند. این ها همگی از مهاجران هستند. 
3- عده ای ساده لوح، زودباور، سطحی نگر و غیرسیاسی که متأسفانه عمدۀ آن ها از انصار بودند. 
آن ها در آغاز سرسختانه از والیت و خالفت امیرالمؤمنین حمایت می نمودند، ولی به محض این که 
شور و هیجان حاکم بر سقیفه را مشاهده کردند، شدیداً مرعوب شدند و به جای دفاع از اصول، تحت 
تأثیر جو موجود قرار گرفتند. بدتر این که وقتی ادعای خالفت را از زبان ابوبکر و عمر شنیدند، هم 
تحریک شدند و هم خوی دیرین قدرت طلبی آن ها ُگل کرد و خود ادعای خالفت کردند. بدین وسیله 

سوابق دیرین و شکوهمند خود را از دست دادند و جزو مخالفان خالفت امیرالمؤمنین درآمدند. 
عمدۀ انصار تحت تأثیر القائات »سعدبن ُعباده« رئیس قبیلۀ خزرج واقع شدند و راه او را ادامه 
دادند. »اسدبن حضیر انصاری« رئیس قبیلۀ اوس، رقیب قبیلۀ خزرج برای آن که از دشمن قدیم خود 
عقب نماند، دنباله رو ابوبکر شد و برای بقای سلطنت وی دعا کرد!! بدین وسیله اخالق جاهلی تجدید 
و نوعی ارتداد بر همه جا حاکم شد؛ یعنی بازگشت به رسوم زشت جاهلی و رقابت به جای رفاقت و 

دشمنی و تفرقه به جای دوستی و وحدت؛ که همۀ این ها حاصل اولیۀ کودتا بود.

۲- در سقیفه چه گذشت؟ 
در »سقیفۀ بنی ساعده« غوغایی برپا بود. هر کس به نفع خود سخن می گفت و اظهارات دیگران 
را تکذیب می کرد. رئیس قبیلۀ اوس داد سخن می داد و سوابق خود و قبیلۀ خود را طرح می کرد. 
سعدبن عباده، رئیس خزرج طور دیگری سخن می راند. سران مهاجر مانند ابوبکر، عمر و ابو عبیده جّراح

 

یکی پس از دیگری از فضایل مهاجران می گفتند و خود را مقدم در اسالم معرفی می کردند. تنها 
چیزی که مطرح نبود، وصایای پیامبر اسالم در جانشینی امیرالمؤمنین بود. 

در این میان، صدای مسلمانان واقعی و اصحاب راستین پیامبر، مانند سلمان فارسی، ابوذر، مقداد، 
عّمار، عثمان بن حنیف، سهل بن حنیف و... به جایی نمی رسید؛ چون هرچند این ها از شخصیت های 

برجستۀ اسالم بودند، اما توطئه به گونه ای طراحی شده بود که صدای آن ها به جایی نرسد. 

1-تاریخطبری،ص144ومعجمالبلدان،ج3،ص281مینویسند:
-چونمردممدینهعثمانرامرتدمیدانستند،ازدفنجنازۀاودرقبرستانمسلمینجلوگیریکردند.
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زد و خورد و درگیری شدیدی روی داد. ماجرا از سقیفه به مسجد کشیده شد. ابوبکر به کمک عمر و 
 با برنامه ریزی قبلی به منبر رفت. یک باره انصار، ابوبکر را در باالی منبر مشاهده کردند که در دو طرف

منبر، عمر و ابوعبیده با شمشیر ایستاده بودند. به ناگاه عمر دست خود را دراز کرد و ضمن بیعت با 
 ابوبکر، خالفت را به وی تبریک گفت. سه شنبه 29 صفر سال یازدهم هجری مطابق با هشتم خرداد ماه.
یک روز داِغ داِغ داِغ!!؟ روزی که اسالم و مسلمانی در حرارت تند و در غوغای سقیفه به کّلی آتش 

گرفت. 

۳- موضع امیرالمؤمنین)ع( 
در تمامی این اوضاع و احوال، حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب در منزل بودند و از آن چه 
در سقیفه و در مسجد می گذشت، اطالع داشتند. ایشان در آن اوضاع به طور کّلی از منزل خارج 

نشدند. عواملی را که موجب شد ایشان از منزل خارج نشوند، متفاوت گفته اند. از جمله: 

3/۱- ترس از انحراف عقیدۀ مردم 
برای آن که مسلمانان به سرنوشت نصارا مبتال نگردند و برای پیامبر اسالم مقام الوهیت قایل 
نشوند و هیچ کس انکار فوت ایشان نکند، امیرالمؤمنین در خانه نشستند و پذیرای خیل مسلمانانی 

بودند که می آمدند و جنازۀ پیامبر را زیارت می کردند.1 
عده ای از علمای اهل سنت مانند امام احمدبن حنبل و طبری و دیگران نقل می کنند که بعد از 
ارتحال پیامبر، عمر نزد ابوبکر رفت و گفت: می ترسم محمد)ص( نمرده باشد و حیله کرده )نعوُذبِالّلِه( 

تا دوست و دشمِن خود را بشناسد یا این که چون موسی غایب شده باشد!! 
وی گستاخی را بیشتر کرد و گفت: هر کس بگوید رسول خدا مرده، من او را حد می زنم. ابی بکر 
چون این جمالت را شنید، او نیز شکی در دلش پیدا شد. از این گفتارها اضطرابی در مردم پدید آمد و 
اختالف کلمه ظاهر شد. چون این خبر را به علی)ع( دادند، ایشان با عجله و شتاب خود را به جمعیت 
رساندند و فرمودند: ای قوم! این چه هیاهوی بی دانشی است که برپا نموده اید؟ مگر فراموش نموده اید 

این آیۀ شریفه را که خداوند در حیات رسول اهلل به او اعالم داشت: 
اِنَّک مّیٌت و اِنَُّهْم مّیُتون2 

تو می میری و همۀ مردم خواهند ُمرد.

1-عمادزاده،تاریخمفّصلاسالم،ج1،ص99.
2-سورۀُزمر،آیۀ30.
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 پس به حکم این آیۀ شریفه پیامبر)ص( از دنیا رفت. استدالل حضرت علی)ع( مقبول اّمت واقع 
شد و یقین به ارتحال پیامبر کردند. عمر گفت:  گویا من هرگز این آیه را نشنیده بودم.1 

3/2- جمع آوری قرآن 
بسیاری از مورخان و دانشمندان معتقدند علت اصلی بیرون نیامدن حضرت علی)ع( از خانۀ 
خود در آن روز این بود که حضرت مشغول جمع آوری و تنظیم قرآن کریم بودند. )البته شیعه اعتقاد 
دارد که قرآن به شکل و ترتیب موجود در زمان پیامبر اسالم تنظیم گردید. احتماالً مولی در آن روز 

مشغول جمع کردن قرآن بودند تا از دستبرد مهاجمان به خانۀ حضرت زهرا)س( محفوظ بماند(.
ابن قتیبه می گوید: ... عمر به دِر خانه علی)ع( آمد و آنان را که در خانه بودند، صدا زد. آنان بیرون 
نیامدند. وی دستور داد هیزم جمع کنند و بیاورند و گفت: سوگند به آن کسی که جان عمر در دست 

اوست، از خانه بیرون آیید و ااّل خانه را بر روی کسانی که در آن به سر می برند، آتش خواهم زد.
به او گفته شد: ای ابوحفص، در این خانه فاطمه زندگی می کند. گفت: باشد. یاران علی)ع( از 
خانه بیرون آمدند همگی بیعت کردند. به جز علی)ع( که می پنداشت سوگند خورده و گفته بود که تا 

قرآن را جمع نکنم، از خانه بیرون نمی آیم و عبایم را به دوش نمی افکنم.2
هیچ کدام از این دو دلیل از دیدگاه شیعه پذیرفتنی نیست. شیعه دلیل بیرون  نیامدن حضرت 
مولی الموحدین امیرالمؤمنین علی)ع( را دلیل موّجه تر و مهم تر از این ها می داند. دالیل فوق مهم است،

 

ولی با نگاهی دقیق تر به فراز تاریخی و تلخ ارتحال پیامبر اسالم، این دو دلیل رنگ می بازند. 
برخالف آن چه در میان گروهی مشهور است که قرآن در عصر پیامبر اسالم به  صورت پراکنده 
بود، بعد در زمان ابوبکر یا عمر یا عثمان جمع آوری شد، معتقدیم قرآن در زمان خود پیامبر به  همین 
صورت امروزی جمع آوری شده بود و سرآغاز آن سورۀ حمد بوده است؛ به همین دلیل، به سورۀ حمد 

»فاتحه  الکتاب« می گویند. پس باید کتاب باشد تا سورۀ حمد کلید ورودی آن نام گذاري شود.3 
دلیل اول نیز چندان محکم نیست. 

۴- ارتداد گسترده بعد از ارتحال پیامبر)ص(
مطالبی که دربارۀ علت کناره گیری حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب)ع( مطرح کردیم، 
اغلب از کتب روایی و اظهارنظرهای راویان و مورخان بود. آن ها هر کدام با عقیده و اعتقاد خود 

1-شیرازی،سلطانالواعظین،شبهایپیشاور،ص853.
2-دینوری،ابنقتیبۀ،االمامهوالسیاسه،ج1،ص19.
3-مکارمشیرازی،ناصر،تفسیرنمونه،ج1،ص8.
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مطالب را تحلیل می کنند؛ اما تحلیل همواره باید در واقعیات ریشه داشته باشد تا مسموع گردد و 
مورد توجه واقع شود. تجهیز و تکفین جنازۀ مطهر رسول گرامی اسالم)ص( بسیار مهم است، اما 

موضوع خالفت و والیت مهم تر است. قرآن کریم در این باره صراحت دارد، آن جا که می فرماید: 
ُسُل اََفِاْن ماَت اَْو ُقِتَل انَْقَلْبُتْم َعلی اَْعقابِکْم  ٌد اِلّا َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُّ ما ُمحمَّ

َو َمْن یْنَقِلْب َعلی َعِقَبیِه َفَلْن یُضرَّ الّلَه َشیئا1ً 

محمد)ص( پیامبری مانند پیامبران قبل بود؛ اگر بمیرد یا کشته شود، 

آیا شما به  گذشتۀ )شرک آلود خود( بازمی گردید؟ 

کسی که چنین کند، هرگز نمی تواند زیانی به خداوند وارد آورد. 

همه می دانیم که این آیه در جنگ اُحد نازل شده است.2 مخاطب آیه، آن هایی هستند که علت 
فرار خود را از جنگ، شنیدن خبر کشته شدن پیامبر اعالم کردند. 

خداوند می فرماید: به فرض این که پیغمبر کشته شد یا ُمرد، شما باید به گذشتۀ خود برگردید و از 
مسائل اصولی خود عدول کنید. عاّلمه طباطبایی ذیل این آیه از قول راغب نقل می کند: 

 »انقلب علی عقبیه« یعنی »ارتّد علی آثارهما قصصا« و چون رجوع به  سوی گذشتگان را جزا برای شرطی

که موت یا قتل پیغمبر است قرار داده، به ناچار مراد از این رجوع، برگشت از دین است نه اعراض و 
روگرداندن از جنگ؛ زیرا بین قتل یا موت پیغمبر و بین فرار از جنگ ارتباطی نیست. ارتباطی که 
هست، بین موت یا قتل نبی با برگشت به  سوی کفر بعد از ایمان است.3 معلوم می شود عده ای در 

اُحد دست از همه چیز کشیده بودند!!
باید همواره به خدا پناه برد و برای هدایت و تداوم هدایت از او کمک گرفت. هیچ کس نمی تواند بدون 

اتکا به خداوند به آیندۀ خود مطمئن باشد. 

۵- دوران دشوار
 بعد از آن که مردم با ابوبکر بیعت کردند، حضرت علی)ع( شب ها حضرت زهرا)س( را بر چهارپایی
 سوار می کردند و به در خانۀ انصار می بردند و از آن ها یاری می طلبیدند. آن ها می گفتند: ای دختر رسول خدا،

کار از کار گذشته است. ما با این مرد بیعت کرده ایم. اگر همسر و پسرعموی تو پیش از این َمرد، نزد 
ما می آمد و از ما بیعت می خواست، کسی غیر از او را انتخاب نمی کردیم...4 

1-سورۀآلعمران،آیۀ144.
2-واقدی،محمدبنعمر،المغازی،ص233.

3-طباطبایی،سیدمحمدحسین،تفسیرالمیزان،ج4،ص65.
4-دینوری،ابنقتیبه،االمامهوالسیاسه،ص12.
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توجیه را ببینید. چون ابوبکر پیشنهاد بیعت کرده است، مردم مدینه اعم از مهاجر و انصار با او 
بیعت کردند. آن ها از خود نپرسیدند که چرا ابوبکر باید جانشین پیامبر)ص( شود. پس آن همه آیات 
بینات که در شأن امیرالمؤمنین)ع( نازل شده، به چه منظوری بوده است؟ پس آن همه سفارش ها و 
توصیه های پیامبر اسالم دربارۀ خالفت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب چه شد؟ عالوه بر آن، آن همه 
تأکید دربارۀ مقام و منزلت و شخصیت حضرت زهرا)س( چرا نادیده گرفته شد؟ چرا درب منزل 
حضرت زهرا)س( را آتش زدند؟ چرا محسن ایشان را سقط کردند؟ چرا ایشان را مجروح و مصدوم 
و مضروب کردند؟ حاکمیتی که براساس ایذای محبوبۀ خدا حضرت زهرا)س( آغاز شود، باید به 

حکومت یزید و ولید و متوکل بینجامد. 
برعکس، اگر کار به دست امیرالمؤمنین می افتاد، اوضاع وفق نظر خداوند و پیامبر خدا و مصلحت 
مردم پیش می رفت. حضرت زهرا)س( در این باره فرموده اند: به خدا سوگند، اگر می گذاشتند حق در 
جای خود استقرار یابد و از خاندان پیامبر او پیروی می کردند، هیچ گاه دو نفر دربارۀ خدا اختالف پیدا 
نمی کردند. گذشتگان از گذشتگان و آیندگان یعنی بعد از دیگری به ارث می بردند تا این که قائم ما که 
نهمین نفر از فرزندان حسین)ع( است، قیام کند. اینان )غاصبان( آن کس را که خداوند مؤّخر داشته 

است، مقّدم دانستند؛ ولی آن کس را که خداوند مقدم دانسته، )امیرالمؤمنین( مؤّخر نموده اند.1

۶- انحراف از اسالم و اعوجاج مسلمانان تا قیامت 
شیعه به پیروی از ائمۀ اطهار، با غاصبان خالفت پیامبر اسالم تا آخر مخالف است و غصب خالفت 
را عدول از اصول می داند؛ اما باید توجه داشت که شیعه، حکومت را صرفًا برای اجرای اوامر الهی و 
جلوگیری از نواهی پروردگار می خواهد و بس. کسی از غاصبان خالفت نشنیده که آن ها خالفت را 
به این دلیل غصب کردند که به اسالم بیشتر خدمت کنند و به مسلمانان بهای بیشتری بدهند. آن ها: 

1- آیا سابقۀ بیشتری از امیرالمؤمنین در اسالم داشتند؟ هرگز. 
2- آیا اسالم را بهتر می شناختند؟ هرگز.

3- آیا به پیامبر)ص( نزدیک تر بودند؟ هرگز. 
4- آیا پیامبر اسالم به آن ها محّبت ویژه داشتند؟ هرگز. 

5- آیا آیات قرآن کریم بر پاکی و طهارت و علم و ایثار و فداکاری آن ها شهادت داده است؟ هرگز. 
6- آیا دلسوزتر به اسالم و مسلمانان بودند؟ هرگز. 

7- آیا هیچ گونه خبط و خطایی بعد از اسالم نداشتند؟ هرگز.
1-مجلسی،محمدباقر،بحاراألنوار،ج36،ص353.
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8- آیا در جهاد همیشه در خط مقدم جبهه، از ساحت پیامبر اسالم دفاع می کردند؟ هرگز. 
9- آیا خداوند والیت و خالفت آن ها را تصویب کرده و به پیامبر ابالغ کرده بود؟ هرگز. 

10- آیا عملکرد آن ها در دوران زمامداری موجب تقویت باورهای مردم و رشد پرهیزکاری 
شد؟ هرگز. 

 11- آیا جانشینان آن ها که به توصیۀ آن ها قدرت را به دست گرفتند، پاک ترین افراد جامعه 
بودند؟ هرگز. 

12- آیا هیچ گونه اعوجاجی در عالم اسالم با حکومت آن ها به وجود نیامد؟ هرگز. و... 
 ابن مغازلی، فقیه شافعی، در مناقب و حمیدی در الجمع بین الصححین می نویسد: خلفا در تمام مراحل

با علی)ع( شور می کردند و در امور دین و دنیا مرکز فتوا علی)ع( بود. خلفا کاماًل گوش به کلمات 
و دستورات او می دادند و به رهنمودهای ایشان عمل می کردند.1

هیچ کس نیست که از آن ها بپرسد: به چه دلیل شما طی کودتایی شرم آور، زمام امور را به دست گرفتید 
و خود را خلیفۀ پیامبرخواندید و به دروغ ادعا کردید که پیامبر جانشینی برای خود تعیین نکردند؛ اما خود 
جانشین برای خودتان تعیین کردید. اگر راست می گفتید که پیامبر جانشین تعیین نفرمودند، شما هم 
 که می گفتید سنت گرایید!!؟ نمی بایست جانشین تعیین کنید. چون تعیین جانشین کردید، معلوم شد

که هم در ادعا، دروغ گفتید و هم در عمل، خالف کردید. 

۷- بحث طوالنی
 این بحث طوالنی سِر دراز دارد و پایانی برای آن نیست؛ چون عمل هرچند خالف و غلط باشد، 

اگر »تالی فاسد« نداشته باشد، گذشت کردنی است. خداوند کریم می فرماید:
ُنوَب َجمیعًا 2 َه َیْغِفُر الذُّ إِنَّ اللَّ

خداوند همۀ لغزش ها و خطاها را می بخشد. 

پیداست غفران در این آیۀ شریفه شامل ذنوب است. ذنوب، گناهان کوچک است. به عبارت 
دیگر، گناهان صغیره اغماص شدنی است؛ اما معاصی مانند شرک، ظلم، فتنه3 و غیره از گناهان کبیره 
است. معصیت کار تا جبران نکند، نباید در انتظار بخشش باشد. خداوند سبحان »َفّعاٌل لِما یرید«4 است؛ 

ولی خدای علیم و حکیم، ضوابطی را تعیین فرموده که ما را به این تحلیل رسانده است. 

1-شیرازی،سلطانالواعظین،شبهایپیشاور،ص865.
2-سورۀُزمر،آیۀ53.

3-اَلِْفْتَنُهاَکَبُرِمْنالَْقْتِل؛سورۀبقره،آیۀ217.
4-سورۀبروج،آیۀ16.
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به طور قطع، غصب خالفت از معاصی بسیار بزرگ است. تداوم آن معصیت دیگری و احالۀ آن به 
شخص بعد، ظلم مضاعف است. چنین گناهی از دیدگاه شیعه عفونشدنی است. عالوه بر آن مشکالتی را 

که غصب خالفت ایجاد کرد، می توان این گونه خالصه کرد که به حساب آن ها می گذاریم: 
1- تمامی خبط، خطا و گناهانی که از رهگذر غصب خالفت انجام شده است. 

2- تمامی زمینه های فطری که برای پذیرش اسالم غیرمسلمانان داشتند و با غصب خالفت از 
بین رفت.

3- مجموعۀ ظلم ها، جورها، قتل ها، حیف و میل ها و فسادهایی که جانشینان آن ها مرتکب شدند، 
به حساب آن ها گذارده خواهد شد.

است.  امیرالمؤمنین  خالفت  غصب  محصول  کربال  فاجعۀ  و  ائمه  شهادت  قطع  به طور   -4
وقتی به جای امیرالمؤمنین، ابوبکر قدرت را در دست بگیرد، باید »خالدبن ولید« آن بال را بر سر 
»مالک بن نویره« درآورد. وقتی امیرالمؤمنین خانه نشین شود، باید »یزید« زمامدار شود و امام حسین 

را به شهادت برساند. 
 ممکن است غاصبان خالفت در روز قیامت از رفتار یزید اعالم برائت کنند و از وی بیزاری جویند.
 این هم از آن ها قبول نمی شود؛ زیرا به آن ها می گویند شما با غصب خالفت و ترجیح »مفضول بر فاضل« 

زمینۀ به قدرت رسیدن فاسد بالفطره ای مانند معاویه و یزید را فراهم آوردید. 
پس شما در فاجعۀ کربال متهم ردیف اول هستید. از طرفی، شما پس از غصب خالفت، دشمن 
اصلی خود به جای شرک و کفر و نفاق، خاندان وحی قرار دادید، خانۀ حضرت زهرا)س( را به آتش 

کشیدید، ایشان را مضروب نمودید و محسن را شهید کردید.
با این پرونده و با سوابق زشت خود در زمان پیامبر و اسائۀ ادب به ساحت قدس پیامبر اسالم، 
آن هم در هنگام فوت، نشان دادید که بویی از اسالم نبرده اید. شما دروغ می گویید. اگر شما در کربال 
بودید، نقش اصلی را در آن فاجعه شخصًا به عهده می گرفتید. همچنان که اولین شهید اهل بیت توسط 

شما به شهادت رسید. 
شما بودید که حریم اهل بیت را شکستید و توهین به اهل بیت را بنیان گذاشتید و آن کس را که 

ِعدِل خدا و مؤمن مطلق و اسالم مجّسم بود، نامسلمان خواندید.
از آن گذشته، نمی توانیم اجماع امت اسالمی را مالک قرار دهیم و بگوییم چون جمع به چیزی رسید، 

باید از جمع تبعیت کرد. این حرف معروف است؛ اما با عقل و منطق و فطرت ناسازگار است. 
پروردگار سبحان در قرآن کریم، به کّرات جمِع دور از معنویت و عرفان الهی را مردود می شمارد 

و می فرماید:
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َو اَکَثُرُهْم ال َیْعِقُلوَن1 

َو اَکَثُرُهْم ال َیْعَلُموَن2 

َو اَکَثُرُهْم ال َیْشکُرون3 
اَکَثُرُهْم َفُهْم الَیْسَمُعوَن4

 َو ما کاَن اَکَثُرُهْم ُمؤِمنیَن5

یعنی اکثریت در بسیاری از مواقع عقل،علم، ایمان و گوش شنوا ندارند و شاکر هم نیستند.

  پس با این صراحت و روشنی که خداوند هر جمعی را معتبر نمی داند، چگونه ما مبانی خود را از دست
بدهیم و تسلیم نظر جمع شویم. جمعی که نه اصالت دارد ونه موضوعیت؛ ضمن این که بنای این جمع 

هم از آغاز بر ظلم، تجاوز، قتل و غصب گذاشته شده است. 

۸- صبر و همچنان صبر 
در این موضوع که امیرالمؤمنین مظهر صبر خدا هستند، تردیدی نیست. بدون شک مشکالتی 
که امیرالمؤمنین داشتند، تمامی ائمۀ اطهار نداشتند؛ ولی ببینیم که چرا و به چه دلیل حضرت علی)ع( 
که مجّسمۀ شهامت و مظهر شجاعت و کوه صولت و دریای قدرت بودند، در برابر آن همه نامرادی، 
اعوجاج، ظلم، غصب، قتل و جرح، صبر کردند و به نوعی عقب نشینی نمودند و حتی از احقاق حق 

خود نیز خودداری فرمودند؟
امام سّجاد)ع( در خطبۀ دمشقیه و در حضور یزید و سران بنی امیه و رجال خون آشام شام و بسیاری از

 

مردم، پدر آسمانی و ارزشمند خود امام امیرالمؤمنین)ع( را این گونه معرفی کردند: 
َم بَِسیَفیِن  اَنَا ابُْن َمْن َضَرَب بَیَن یَدی َرُسوُل ا     هللِ َصّلی ا     هللُ َعَلیِه َو آلِِه و َسلَّ

َو َطَعَن بُِرْمَحیِن َو هاَجَر الِْهْجَرَتیِن َو بایَع الَْبیَعَتیِن 

َو قاَتَل بَِبْدٍر و ُحنیٍن َو لَْم یْشِرک بِا     هللِ َطْرَفة َعیٍن6 

منم فرزند آن کس که در رکاب پیامبر اسالم با دو شمشیر و با دو نیزه جنگید 

و آن کس که دو بار مهاجرت فرمود و دو بار با رسول خدا بیعت کرد 

و در جنگ های بدر و حنین از حریم اسالم دفاع نمود

 و لحظه ای هم در کفر و شرک زندگی نکرد. 
1-سورۀعنکبوت،آیۀ63.
2-سورۀلقمان،آیۀ25.
3-سورۀیونس،آیۀ60.
4-سورۀُفّصلت،آیۀ4.
5-سورۀشعرا،آیۀ185.

6-محقق،سیدحسین،خطبههاییازخاندانوحی،ص190.
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مردی با آن سابقه و آن همه شجاعت و بی باکی چگونه است که آن روز تا آن حد بردباری کردند 
و دست به شمشیر نزدند؟ 

۹- صبر جمیل امیرالمؤمنین)ع( 
واقعیت امر این است که دالیل درست سکوت و بردباری مولی الموحدین امیرالمؤمنین )ع( را در 

برابر آن همه نامردی و نامردمی کودتاگران و غاصبان نمی دانیم. 
تا کسی معصوم نباشد، به آن همه رمز و راز که در زندگی ائمه وجود داشت و دارد، پی نمی برد. تا 
شخصی محرم اسرار معصومان نشود، از درد دل آن ها آگاه نمی شود و تا خود اهل معنا و معرفت نباشد، در 
این باره هر چه بگوید و بنویسد و بیندیشد، دیدگاه های اوست. صبر امیرالمؤمنین به  نظر ما، به سبب ترس 
مولی از ارتداد عمومی بود. مردمی که اسالم در آن ها نهادینه نشده بود، تسلیم نشدن آن ها در برابر پیامبر 

در خیلی از جاها آشکار شد. اکثر مردم به خصوص مهاجران هرگز به درستی تسلیم پیامبر نشدند. 
از طرف دیگر، ما مجموعۀ رفتار و کردار و اوامر و نواهی پیامبر را دستورات خداوند می دانیم. 

مسلمانان برابر فرمان خداوند باید به گونه اي که قرآن می فرماید، باشند:
ِه أُْسَوٌة َحَسَنٌة 1 لََقْد کاَن لَُکْم فی  َرُسوِل اللَّ

تحقیقاً رفتار رسول اهلل)ص( برای شما سرمشق باید باشد.

و در جای دیگر می فرماید:
ُسوَل لََعلَّکْم ُتْرَحُموَن2 ُقْل اَطْیُعوا ا     هللَ َو الرَّ

بگو از خداوند و از پیامبر اطاعت کنید تا درخور مرحمت قرار گیرید.

و همچنین خداوند می فرماید:
ُسوِل اِذا َدعاکْم لِما ُیْحیْیُکْم3 اِْسَتجیُبوا لِّلِه و لِلرَّ

فرمانبردار خدا و پیامبرباشید تا حیات معنوی یابید و زنده شوید. 

باز پروردگار در راستای اطاعت محض از پیامبر)ص( می فرماید:
ُسوُل َفُخُذُوُه َو ما نَهاکْم َعْنُه َفانَْتُهوا4 ما اتاکُم الرَّ

آن چه پیامبر به شما دستور داد، بپذیرید و از آن چه شما را نهی کرد، باز اطاعت امر نمایید، 

و در هر حالت و اوضاعی تسلیم وجود مقدس پیامبر خدا باشید. 

1-سورۀاحزاب،آیۀ21.
2-سورۀآلعمران،آیۀ132.

3-سورۀانفال،آیۀ24.
4-سورۀحشر،آیۀ7.



215

س(
هرا)

ت ز
ضر

ی ح
اس

سی
ی 

دگ
ل زن

حلی
ت

و در راستای هدف اطاعت از دستورات آسمانی پیامبر و جانشینان پیامبر می فرماید: 
ُسوَل َو أُولِی الَْأْمِر ِمْنُکم 1  َه َو أَطیُعوا الرَّ أَطیُعوا اللَّ

از دستورات خداوند و پیامبر و جانشینان واقعی پیامبر )صاحبان امر خدایی( پیروی کنید.

این همه آیات و صدها آیات دیگر در پیروی بی چون  و چرا، از دستورات پیامبر برای چیست؟ 
 به نظر ائمۀ اطهار این سفارش ها و توصیه ها برای پیروی از فرامین خداوند و صاحب اختیار ماست؛

هم او که حاکم مطلق بر همۀ کاینات است؛ چون خداوند می فرماید:
َو ما أَْرَسْلنا ِمْن َرُسوٍل إاِلَّ لُِیطاَع بِِإْذِن اللَّه 2

و ما هیچ  پیامبری را نفرستادیم مگر بدین منظور که به فرمان خدا از وی اطاعت شود. 

معنای سادۀ این آیه چنین است که ما به منظور تسلیم کردن بشر در برابر اوامر و نواهی خود ابتدا 
آن ها را وادار کردیم که تسلیم پیامبران شوند. اطاعت از پیامبران تمرین اطاعت محض از پروردگار 
است. به راستی، اگر کسی در برابر انبیا تسلیم نشود، نمی تواند در برابر پروردگار آسمان ها و زمین 

تسلیم باشد.
اصوالً برای رسیدن به مقام رضا و تسلیم باید ابتدا در مقابل والدین تسلیم شد.

 قرآن می فرماید: آغوش تواضع و تسلیم در برابر آن ها بگشایید. 

10- تسلیم عالی ترین واژه 
اگر بخواهیم قدری دربارۀ این آیه بیشتر صحبت کنیم، خوف آن است که عنان بحث از دست برود؛ 
ولی به صورت خالصه می گوییم که زیباترین، شورانگیزترین و شاعرانه ترین واژه ها در قاموس هستی 
واژۀ »تسلیم« است. نظام هستی بر تسلیم بی چون و چرای همۀ موجودات در برابر قدرت مطلق خداوند 
سبحان استوار است؛ همه تسلیم، خاضع و فرمانبر. تا این بشر گستاخ و خودخواه تسلیم نشود، دست از 
ماجراجویی ها، تجاوزها، ظلم ها و جورها برنخواهد داشت. باید انسان تسلیم اوامر پروردگار گردد تا نسل 
تهدید نشود و امنیت روحی و فکری و جسمی به خطر نیفتد. تا خوی درندگی با تواضع در برابر نظام 

شکوهمند هستی زایل نگردد، قتل و جرح و ظلم و زور و غصب و جور ادامه خواهد یافت.
خودخواهی بود که خانۀ حضرت زهرا)س( را به آتش کشاند. خودمحوری بود که امیرالمؤمنین)ع( را که 
»نبأ عظیم و صراط مستقیم« است، خانه نشین کرد. خودرأیی بود که در سال6۱ هجری فاجعۀ کربال را آفرید... 
خودپرستی بود که ۷ سال یا بیشتر حضرت موسی بن جعفر)ع( را به زندان انداخت و خودبینی بود که 

در سال ۲۳6 هجری قبر حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( را شخم زد...
1-سورۀنساء،آیۀ59.
2-سورۀنساء،آیۀ64.
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11- سبُعیت بسیاری از خلفای بنی عباس کمتر از بنی اُمیه نبود
اقدامات ُسبعانه َحّجاج بن یوسف و صدام حسین را همه در یک راستا می توان ارزیابی کرد. آن ها 
و هواداران و همفکران و همراهان آن ها به دلیل خودمحوری و تسلیم نشدن در برابر خداوند بود که 
آن همه جنایت هولناک را مرتکب شدند. نوشته اند که 120 هزار نفر توسط ُحّجاج و به دست ایادی 
وی کشته شدند. عالوه بر آن، در زندان های حّجاج80 هزار مرد و زن بین مرگ و زندگی دست و پا 

 

می زدند که اغلب آن ها به دلیل اوضاع بد زندان ُمردند.1 نوشته اند که در دوران حکمیت صدام 6 میلیون

 

عراقی به اشکال مختلف کشته شدند.2 تمامی جنگ ها، ویرانگری ها، فقرها، بیماری ها و بی سوادی ها 
همگی ریشه در خودخواهی و خودمحوری های افراد دارد. 

جنگ جهانی اول که ۱0 میلیون کشته بر جای گذشت و جنگ جهانی دوم با آن همه کشته و مجروح و 
ویرانی و جنگ های پراکنده بعد از جنگ دوم جهانی مثل جنگ کره، جنگ ویتنام، جنگ اسرائیل علیه مردم 
فلسطین، جنگ تحمیلی ۸ ساله و حتی ویرانی های کشور ما که منافقین و ضد انقالب و آمریکا و دیگر عوامل 

ایجاد کردند، همگی حاصل غصب خالفت امیرالمؤمنین)ع( است. 

1۲- تداوم تجاوزات در طول تاریخ 
تقریبًا هیچ مقطع تاریخی را سراغ نداریم که مردم ستم دیده زیر بار ظلم حاکمان خودخواه نبوده و از رهگذر 

خودمحوری ها از هستی ساقط نشده باشند. 
تا آن جا که می دانیم قبل از اسالم، پادشاهان سیاه کار هخامنشی، اشکانی و ساسانی چیزی برای 
مردم کشور باقی نگذاشتند. بعد از اسالم نیز بسیاری از حاکمان به ظاهر مسلمان، اغلب راه پادشاهان 
قبل از اسالم را پیمودند. غزنویان، سلجوقیان، تیموریان، قاجاریه، پهلوی فقط تفاوت در نام داشتند؛ 

ولی عملکرد آن ها مشابه بود. 
سلطان محمود غزنوی که شدیداً از طرف خلیفۀ بغداد و سرداران متعصب و علمای سنی حمایت 

می شد، جنایات بسیاری مرتکب شد که ارزش و اعتبار فتِح بت خانۀ سومنات را کم رنگ کرد.3 
تجاوزاتی که در طول تاریخ بر بشر رفته و هنوز هم ادامه دارد، حاصل تسلیم نشدن در برابر دستورات 
خداوند است. ببینید جرج بوش رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سازمان ملل که چرا آمریکا ضوابط 
بین المللی را رعایت نمی کند: چه می گوید. اظهارات بوش تأیید تحلیل ماست. وی می گوید: »من به 

1-مسعودی،مروجالذهب،ج2،169.
2-روزنامۀکیهان،سهشنبه13خرداد82،ص16.

3-بشارتی،علیمحمد،ازظهوراسالمتاسقوطبغداد،ص366.
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هیچ یک از قوانین بین المللی اعتقاد ندارم«.1 
وی در ادامه گفته است: »فقط به تصمیم هایی که خود و مشاوران او گرفته اند، اعتقاد دارد.«2 

1۳- حق با بوش است!! 
 به نظر ما حق با جرج بوش است. وقتی غاصبان خالفت فرمان خدا و پیامبر و اولی االمر را زیر پا گذاشتند
 و خودخواهی و خودمحوری را پیشه کردند، چرا بوش این گونه نباشد و خودمحور نشود؟ با این تفاوت که

آن ها ضوابط الهی را نادیده گرفتند؛ ولی آقای بوش به ضوابط بین المللی که ساختۀ بشر است، اعتقاد 
ندارد. 

1۴- باید تسلیم خدا شد 
راه دیگری نیست. باید تسلیم خدا شد. همان گونه که گفتیم، تسلیم خداشدن هم با تسلیم در 
برابر پیامبر و جانشینان راستین پیامبر حاصل می شود. اصوالً تا انسان سر بر پای بزرگی نگذارد و تسلیم 
روح معنوی آن بزرگ نشود، خود بزرگ نخواهد شد. چرا این همه اصرار و تأکید شده که پسر باید تسلیم 

والدین خود شود. قرآن کریم می فرماید:
ینا الِْانْساَن بِوالَِدْیِه ُحْسنًا َو اِْن جاَهداک لُِتْشِرک بی  ما لَیَس لَک بِِه ِعْلٌم َفال ُتِطْعُهما3 َو َوصَّ

ما به انسان توصیه می کنیم که به پدر و مادر خود رفتار شایسته ای پیش گیرد. 

فقط اگر آن ها شما را به شرک و کفر فرا می خوانند، از آن ها تبعیت نکنید.

از قسمت دوم آیه خیلی چیزها فهمیده می شود؛ از جمله این که در هر حال باید تسلیم والدین بود مگر 
آن که آن ها بخواهند از تسلیم شدن شما در برابر خداوند جلوگیری کنند و این بحث بسیار زیبایی است. 

1۵- همه تسلیم خدایند
قرآن کریم می فرماید: همه تسلیم خدایند:

هللِ یْسُجُد َمْن ِفی الّسمواِت َوالَْاْرِض َطْوعًا َو َکْرها4ً

همۀ کسانی که در آسمان ها و زمین هستند، از روی اطاعت و تسلیم خدا را سجده می کنند؛

 چه بخواهند، چه نخواهند، همه تسلیم خدایند.

1-روزنامۀهمشهری،یکشنبه23آذر82،ص3.
2-روزنامۀکیهان،شنبه22آذر82،ص2.

3-سورۀعنکبوت،آیۀ8.
4-سورۀرعد،آیۀ15.
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»َکْرهاً« در این آیه دلیل جدی بودن موضوع است. هیچ کس از روی اکراه خدا را نمی پرستد. 
پرستش امری باطنی و درونی است. سجده عالمت تسلیم بودن است. 

دلیل این ادعا خود قرآن است که می فرماید:
ماِء َو ِهَی  ُدخاٌن َفقاَل لَها َو لِْلَأْرِض اْئِتیا َطْوعًا أَْو َکْرهًا قالَتا أََتْینا طاِئعْین 1 ُثمَّ اْسَتوى  إِلَی  السَّ

سپس خداوند ارادۀ آفرینش آسمان نمود، درحالی که به صورت دود )گاز( بود. 

در این هنگام، به آسمان و زمین فرمود پیش آیید، چه بخواهید و چه نخواهید.

آن ها در پاسخ گفتند: ما از روی تسلیم و طاعت، امتثال امر می کنیم. 
همان گونه که مشاهده می شود در کاینات، همه فرمانبر خداوندند، فقط انسان است که گستاخی می کند 

و راه دیگری می رود؛ که آن هم مهم نیست. 

1۶- گستردگی فوق العادۀ جهان 
هیچ کس وسعت کاینات را نمی داند. کسی جز پروردگار سبحان از وسعت حکومت الهی خود 
 مطلع نیست. هیچ کس نمی داند ابتدای خلقت کجاست؛ و چون ابتدای آن را نمی داند، به انتهای آن واقف

نیست. حافظ می گوید: 
ماجراى من و معشوق مرا پایان نیست

هر چـه آغـاز نـدارد نپـذیرد انجـام 

ستاره شناسی امروز که در کاینات مطالعۀ فراوانی دارد، می گوید: دورترین ستارگانی که شناسایی 
شده اند، »کواسارها« هستند که 10 میلیارد سال نوری از زمین فاصله دارند. با توجه به این که سرعت 
نور سیصد هزار کیلومتر در ثانیه است، فاصلۀ کواسارها قدری معلوم می شود. میزان انرژی که هر 

کواسار در هر ثانیه تولید می کند، برای مصرف یک میلیارد سال کرۀ زمین کافی است.2 
برای نشان دادن عمق این عدد کافی است بگوییم جهان امروز بخشی از انرژی روزانۀ خود را با 
مصرف 70 میلیون بشکه نفت تأمین می کند. پیداست که بخش درخور توجهی از نیاز انرژی بشر از 
 انرژی هسته ای، آب، گاز، باد، چوب و از گرمای زمین تولید می شود که با این حساب رقم چشم گیری
است. حال، مصرف  یک سال و یک صدسال و یک هزار سال چه میزان است؟ تکرار می کنیم انرژی 

تولیدشده از هر کواسار در هر ثانیه برای مصرف یک میلیارد سال زمین کافی است. 
برای نشان دادن بخش دیگری از وسعت کاینات کافی است اضافه کنیم که کهکشان راه شیری 

1-سورۀُفّصلت،آیۀ11.
2-نجومجدید،ص276.
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که یک صد سال نوری وسعت دارد و منظومۀ شمسی ما جزو آن است، 200 میلیارد ستاره دارد. 
همچنین، اضافه نماییم  که تعداد ستارگان کشف شده تا امروز چیزی در حدود 10 برابر تمامی 

شن و ماسه های کرۀ زمین است!! 
این همه دانش از ستارگان نسبت به کل آن ها قطره ای در مقابل اقیانوس هاست. کاینات بسیار 
وسیع و گسترده است. چون تلکسوپ ها فقط می توانند 4درصد فضا را رصد کنند. جالب تر این که 
 کهکشان ها با سرعت 72 کیلومتر در ثانیه در حال بزرگ شدن هستند. در کاینات 200 میلیارد کهکشان
وجود دارد که به طور متوسط هر کدام 200 میلیارد ستاره  دارند؛ یعنی در کاینات با ابزارهای امروز 
چیزی در حدود 000، 000، 000، 000، 000، 000، 40 ستاره موجود است.1 این کشفیات مهم و 

شورانگیز است؛ اما نسبت به کل هستی کمتر از قطره ای در داخل همۀ دریاهاست. 
جالب توجه تر این که کاینات هنوز در حال گسترش همه جانبه است.

ماَء بََنْیناها بَِأْیٍد َو إِنَّا لَُموِسُعون 2َ َو السَّ

 ما آسمان را با دست خود ساختیم و همواره در حال توسعۀ آنیم.

1۷- همه چیز تسلیم خداست
کاینات گوشه ای از فعل خداست. صفات خدا جزو ذات خداست. ذات خدا بی نهایت در بی نهایت 
است. پس »فعل خلق« یعنی »خالقیت« هم بسیار گسترده و فوق العاده در فوق العاده است. کسی به این 
مفهوم به معنای دقیق کلمه، آگاهی ندارد. ما هم به صورت کّلی به این معنا اشاره داریم. هرگز از محتوای 
این اعداد و ارقام آگاهی نداریم. سؤال هایی که فقط نزدیکان به خداوند یعنی ائمۀ طاهرین3 پاسخ آن را 
می دانند، این است: دقیقًا وسعت کاینات چقدر است؟ عمر کاینات چقدر است؟ جنس ستارگان دور 
و نزدیک از چیست؟ سکنۀ این کّرات چه کسانی هستند؟ چند سال از عمر آن ها می گذرد؟ شغل و کار

 

آن ها چیست؟ به چه می اندیشند؟ اطالعات آن ها چه میزان است؟...
اطالعات ما از این سؤاالت صفر است؛ اما به طور قطع ما می توانیم نکته ای را دقیقًا بگوییم و بر آن

 

پافشاری کنیم که همۀ آن ها تسلیم خداوندند. پس چرا ما تسلیم نیستیم؟ پاسخ این سؤال را نیز 
به طور قطع می دهیم؛ علت تسلیم نبودن ما در برابر خداوند، جهل و خودمحوری ماست. 

هرکس دانا باشد، تسلیم دانای مطلق می شود تا داناتر گردد و به تعالی که همان عرفان به »مسألۀ وجود« 
است، بیشتر پی ببرد. نادانان که به افکار سخیف خود سرگرم و دلخوش اند، راه به جایی نمی برند؛ اما لطمات 

1-دانستنیهاازفضاهایدور،شبکۀبینالمللیCNN،82/10/21.
2-سورۀذاریات،آیۀ47.

3-ُسْبحاَنالَّذیاَْسریبَِعْبِدهِلَیاًلِمَنالَْمْسِجِدالَْحراَماِلَیالَْمْسِجِدااْلَْقصیالّذیباَرکناَحْولَُهلُِنِریُهِمْنآیاتِنااِنَُّهُهَوالّسمیُعالَْبصیُر
)سورۀاسرا،آیۀ1(.
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 جبران ناپذیری را به فرهنگ خداپرستی مطلق که همان تسلیم است، وارد می آورند. آن چنان که اصحاب سقیفه
بر پیکر زیبای خداپرستی و خدامحوری ضربات بسیاری وارد آوردند. ِعرِض خود بردند و زحمت بسیاری

 

را برای همه ایجاد کردند. 
اى  مگس عرصة  سیمرغ  نه  جوالنگه  توست

ِعـرِض  خود  مـى برى   و  زحمت  ما  مـى دارى 

1۸- پایداری و استقامت پیامبر اسالم)ص( 
راه انبیا و جانشینان راستین آن ها راه خداست. همه وظیفه داشتند که مردم را به تسلیم در برابر 
خداوند وادار کنند. هر پیامبری که قلمرو مسؤولیت او گسترده تر بود، وظیفۀ خطیرتر و حساس تری 
به عهده داشت. لذا هر کس کار او سخت تر است، باید صبر او بیشتر باشد؛ چنان که قرآن کریم به 

پیامبر)ص( می فرماید:
َفاْصِبْر َصْبراً َجمیاًل1

پس صبر کن، آن هم صبر جمیل. 

1۹- معنای »صبر جمیل«
دربارۀ معنای صبر جمیل گفته اند: صبری که در راه رسیدن به مقصد:

- اوالً تداوم داشته باشد،
- ثانیًا همراه با گالیه و اشک و زاری نباشد.2

به راستی، وقتی هدف تسلیم کردن انسان های نامتعادل و خودمحور است، باید صبر جمیل کرد. 
به نظر ما صبر جمیل عالوه بر معانی فوق، معنای لطیف تر و دقیق تری هم دارد و آن این که پیامبر 
اسالم به منظور جهانی شدن دعوت و سراسری شدن حکومت اهلل و همه گیرشدن ندای زیبای توحید و 
جهانگیرشدن سرود پرطنین اهلل اکبر و فراگیرشدن نغمۀ آسمانی ال اِلَه ااِّل اهلل و بازگشت انسان متمرد به 
خداشناسی و کناررفتن خودمحوری و شیوع فرهنگ شاعرانه و شکوهمند تسلیم در برابر خداوند، باید 
قیافه های کریه اطرافیان خود را تحمل کنند. همان هایی که قلب آنان مملو از شرک به خدا و مشحون از 
 بغض به پیامبر و ماالمال از دشمنی به اهل بیت بود. این نکته ای بسیار مهم و درخور توجه بسیار است پیامبر 
 عظیم الشأن اسالم آینده های بسیار دور را مشاهده می فرمودند که روی قاعدۀ: یْدُخُلوَن فی دیِن ا          هللِ اَْفواجًا؛3 

دسته دسته، گروه گروه و فوج فوج مردم اقصی نقاط عالم به اسالم می گروند و همگی تسلیم خدا می شوند.
1-سورۀمعارج،آیۀ5.

2-نک:مکارمشیرازی،ناصر،تفسیرنمونه،ذیلسورۀمعارج.
3-سورۀنصر،آیۀ2.
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پیامبر اسالم با اطمینان از این وعدۀ الهی همۀ نامالیمات را به شکرانۀ این موهبت عظیم تحمل می کردند. 
 به راستی، اگر صدای پرطنین اهلل اکبر بر بلندترین مأذنۀ هستی به صدا در آید و پرچم »ال اِلَه  اِلّا  ا            هلل« بر بلندی

وجود نصب شود، دیگر همۀ مشکالت تحمل پذیر و همۀ مصایب پذیرفتنی است. 

۲0- علت صبر امیرالمؤمنین)ع(
با این تحلیل، به خوبی به  علت تحمل ها و صبر و استقامت مولی الموحدین امیرالمؤمنین در ماجرای 
 سقیفه پی می بریم؛ زیرا تمامی مشکالت را پیامبر)ص( به خاطر اهداف درازمدت اسالم پذیرفتند.

مشکالتی که حجم و حد آن را هیچ کس جز خداوند ندانست. پیامبر فرمودند:
ما اُوذی نَبّی ِمْثِل ما اُوذیُت

هیچ پیامبری به اندازۀ من اذیت نشد.

هدف مهم بود و مشکالت مسیر هم تبعًا بسیار و سنگین و عمیق بود؛ اما پیامبر)ص( همه را دیدند و 
 پذیرفتند. این که چرا پیامبر اسالم انبوه منافقان چند چهره را در کنار خود می دیدند درحالی که از ماهیت آن ها
 آگاهی کامل داشتند، اما مصلحت نمی دیدند که با آن ها برخورد کنند، زمان برای این کار مناسب نبود.

فرصت ها برای نهادینه شدن اسالم در درون افراد محدود بود. جنگ ها و توطئه ها، درگیری ها، خطرها، 
فرصتی را برای پرداختن به مسائل ریز نمی گذاشت. رسول عزیز اسالم اصرار داشتند که اسالم را با 
ُسوِل اِلّا الَّبالُغ الُْمبیُن«،۱ وظیفۀ پیامبر فقط ابالغ است. جزییات آن به مردم ابالغ کنند که »َو ما َعَلی الرَّ
 وظیفۀ جانشین برحق رسول گرامی اسالم، یعنی امیرالمؤمنین، نیز حفظ اسالم بود. ایشان هم نامالیمات
 را برای همان هدفی که پیامبر تبیین فرموده بودند، تحمل کردند. وگرنه برای امیرالمؤمنین مشکل نبود که

با همان ذوالفقار کفرستیز و خیبرگیر خود تمامی عناصر ملحد و مشرک و منافق را از سر راه خود 
بردارند. همه هم این موضوع را می دانستند؛ اما امیرالمؤمنین مسؤولیت عظیم تری به عهده داشتند.

اتفاقًا خداوند بعد از توصیه به پیامبر)ص( برای بردباری جمیل می فرماید:
اِنَُّهْم یَرْونَُه بَعیداً َونَراُه َقریبا2ً

آن ها باور ندارند که آینده متعلق به اسالم است و آن را بعید می دانند.

ولی ما آن )روز( را بسیار نزدیک می بینیم. و همین طور شد که خدا می خواست و خدا می گفت 
و پیامبر)ص( وعده داده بودند.

این موضوع علت العلل صبر فوق العادۀ امیرالمؤمنین در ماجرای غصب خالفت و غصب فدک است.

1-سورۀنور،آیۀ54.
2-سورۀمعارج،آیۀ7.
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ابن ابی الحدید، دانشمند معروف اهل تسنن، ضمن شرح یکی از قضاوت های امیرالمؤمنین)ع( 
می نویسد: 

دو زن به حضرت علی بن ابی طالب)ع( مراجعه می کنند و هر دو آن ها بر روی نوزاد پسری ادعا 
داشتند. امیرالمؤمنین هر دو را نصیحت کردند و رعایت کردن حق و عدل را از آن ها خواستند؛ اما 
آن دو در ادعای خود اصرار داشتند و زیر بار نصحیت نرفتند و بر خواستۀ عجیب خود پافشاری 

نمودند. 
امیرالمؤمنین)ع( که راه راهنمایی و نصحیت را بسته دیدند، برای آن که آن دو را قدری بترسانند 
تا به راه عقل و دوراندیشی روی آورند، فرمودند: شمشیری به نزد من بیاورید! زنان پرسیدند: یا علی، 
شمشیر را برای چه کار طلب کردید؟ حضرت فرمودند: چون شما هر دو اصرار دارید که این فرزند 
متعلق به شماست، چاره ای نیست جز این که کودک را از وسط به دو نیم کنم و هر قسمت آن را به 

شما دو نفر بدهم؟! 
 هر دو زن نگران شدند؛ ولی یکی از آن زنان پریشان و ناراحت شد و به گریه افتاد و به امیرالمؤمنین)ع(
عرض کرد: یا امیرالمؤمنین! من از حق خود می گذرم. الزم نیست کودک را نصف کنید. لطفًا بچه 

را در اختیار این خانم بگذارید.
 امیرالمؤمنین)ع( تبّسمی کردند و فرمودند: مادر واقعی این، خانمی است که از سهم خود گذشت 

تا بّچه سالم بماند. 
بعضی از اصحاب پرسیدند: یا امیرالمؤمنین، از کجا دانستید که مادر واقعی این خانم است؟ 

مولی فرمودند: از اضطراب و نگرانی شدید این خانم و از ترس و وحشت و گریۀ او. او که مادر 
واقعی بود، تصور می کرد که ممکن است کودک او کشته شود؛ لذا برای حفظ جان کودک از حق 

مسّلم خود صرف نظر کرد. 
آنگاه دستور دادند کودک را در اختیار وی گذاشته شود. 

حضرت علي)ع( در پایان فرمودند: 
خالفت اسالمی هم برای من مانند کودک برای مادرش است. 

من برای حفظ اسالم، از پی گیری حق مسلّم خود که جانشین پیامبر بود، صرف نظر کردم. 
                                                                     عقب نشینی من صرفاً برای حفظ اسالم بود. 
                                                                      همۀ صبر من برای بقای حق و حقیقت بود.



فصل یازدهم

آتش به جان شمع فتد
کاین بنا نهاد
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مردان مدینه، اعم از مهاجر و انصار، عزادار و سوگوار درحالی که پیراهن سیاه بر تن داشتند با 
 پرچم های سیاه در صفوف به هم فشرده گریان و ناالن، شیون کنان و بر سرزنان، به دیدار امیرالمؤمنین)ع(
 رفتند و با نهایت ادب و احترام و تواضع و اخالص، به حضرت تسلیت گفتند. یک نفر با صدایی حزین

و غمگین، نوحه سرایی کرد. سپس از ارتحال تلخ و دردناک پیامبر)ص( گفتند و به صورت گذرا از 
مشکالت متعدد مردم سخن به میان آوردند. آنگاه نتایج عمیق و پرارزش بعثت را ارزیابی کردند و 
 تفاوت ها را به صورت خالصه بیان داشتند و عزت، آبرو، شهرت، قدرت و ثروت حاصل از پذیرش اسالم
 را یادآوری کردند و گفتند: این همه و هر چه داریم و همگان دارند، از نتایج بعثت پیامبر رحمت است...

و باز هم به عزاداری پرداختند.
 این بار یکی از سران مهاجر و انصار به نیابت از دیگران سخن آغاز کرد و گفت: 

پس از رحلت پیامبر رحمت، چشم ما به شما روشن است. خداوند سایۀ شما را بر سر ما مستدام 
فرماید. خداوند به شما در مصیبت ارتحال پیامبر، صبر و اجر عطا فرماید. آْجَرکمُ ا    هللُ یا َولّی ا     هللِ. ما با شما 
امیرمؤمنان، به عنوان برادر، پسر عم، داماد، وزیر، ولی و خلیفۀ پیامبر بیعت دوباره می کنیم و تا آخر 
بدون تردید و درنگ و بدون تزلزل و ضعف و به دور از توقع و اشکال، در خدمت شما خواهیم بود. 
نَُموُت َمَعکْم. ما به شما عشق می ورزیم. دوستی شما اهل بیت سفارش خداوند و افتخار ماست. دوستی 
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شما و والیت شما صالح و فالح ما را تضمین می کند. 
همچنین ادامه دادند: 

ما جان ناقابل خود را فدای شما می کنیم. ما از شما انتظاری جز پاسداری از اسالم و ترویج دین 
و تقویت پارسایان و تحکیم پارسایی نداریم. آن گونه که شما همواره این طور بوده اید. 

ما اصوالً اسالم و پیامبرو جانشین پیامبر را برای  مسائل شخصی نمی خواهیم. ما از شما توقعی 
نداریم. ما همیشه در تشخیص صالح و سداد به شما نیازمندیم. این شما هستید که باید صالح و سداد 
را به ما بیاموزید. پس ما هرچه داریم، به پای شما می ریزیم تا شما با آرامش خاطر و اطمینان از پشت 

جبهه و دلخوش به حمایت مردم، راه پیامبر را با تمام قدرت ادامه دهید. نَْحُن فی خْدَمِتکْم.
ما تا آخر صمیمانه و مخلصانه در کنار شما خواهیم بود؛ آن گونه که در کنار پیامبر رحمت بودیم. 
تکرار می کنیم، ما حاضریم که جان ناقابل خود را به پای شما بریزیم تا آمال و خواسته های الهی امت 
 تحقق یابد. خواست شما اصل است و خواسته های دیگران فرع است. تشخیص، تشخیص شماست و بس.

پذیرش والیت شما سعادت  دنیا و آخرت ماست. چه چیزی باالتر از اجرای فرامین خداست؟ قبول 
والیت شما اجرای دقیق دستور خداوند و مطابق با همۀ واجبات، بلکه باالترین واجب است. 

زچشم خستة گردون سرشک غم بارید

وجود، زین همه محنت لباس غم پوشید

ز تـنـدباد فلـک بوستـان دل پـژمرد

ز روى گلـرخ و گـل نشئـة نشـاط پرید

 بـه هر كه مى نگرم بـى قرار مى بینم

مـدینـه نیز از این غصـه بارهـا لرزید

پیمبر از بر ما رفت اى دو صد افسوس

وجود نیز از این درد، جـام غـم نوشید

پى زیارت و هـم تسلیت بیـامـده ایم

به كوى تو كه تویـى آیت خـداى مجید

 گـل ار كـه رفت زباغ رسـالت ایجاد

توان شمیـم والیـت زكـوى تـو بـوئید

     توئى پنـاه یتیـم و اسیر و هم مسکین

بـراى عالـم اسـالم هـم امـان و امیـد

                                       تو خود تجلّى عدلى، توئى امامت محض

 تـویـى دلیـل مـعـاد  و نبـّوت و تـوحید
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   نماز و روزه وخمس وزكات وحّج وجهاد

تمام در تـو تجـلّى بـود ، بـال تـردیـد

    كتاب ناطـق حـق گرچه بوده اى، ز ازل

تـو در كتـاب شدى ِعدِل كردگار مجید

  تـو از قبیـلـة نـورى و از تبـار ظـهـور

تویى كه وادى طورى تویى به دهـر فرید

  به جـز والى تو قرب خدا میسر نیست

كـه  راه نیست به توحید جز بدین تمهید

   خـداى سایـة تـو مستـدام فـرماید

خـداى دشمـن بى دیـن تو كنـد نومید

امیرالمؤمنین)ع( متقاباًل ارتحال پیامبر عظیم الشان را تسلیت گفتند و از ادب و احترام و عرفان 
مردم تشکر کردند و از حمایت های صادقانه و صمیمانه آن ها سپاسگزاری نمودند و فرمودند: 

من نیز با تمام توان به فرامین پروردگار عمل خواهم کرد و مساعی خود را درجهت دنبال کردن 
اهداف آسمانی پیامبر به کار خواهم بست و به تشخیص والیی خود راه صواب و صالح را خواهم 

پیمود. 
زنان مدینه نیز به حضور حضرت صدیقۀ طاهره فاطمه زهرا)س( رفتند. همه به حالت عزا و با لباس 
 عزا، ماتم زده و مصیبت دار، غمگین و سوگوار، ناراحت و داغدار، افسرده و پژمرده... تا چشمانشان
 به صورت افسردۀ دختر پیامبر افتاد، به پای ایشان افتادند. بر پا و دست و سینۀ ایشان بوسه زدند. سپس

 به گوشه ای نشستند. زنی از زنان به نوحه خوانی و مرثیه سرایی پرداخت. همه با صدای بلند گریه کردند 
و اشک ماتم ریختند. سپس بر سر و سینه زدند و آه و ناله سر دادند. و بدین سان در مصیبت جان گداز 

پیامبر رحمت با دختر آن پیامبر همدردی کردند. 
پس از لختی سوگواری و گریه و زاری، سر برداشتند و درحالی که بغض گلوی ایشان را گرفته و 

اشک مجال ایشان را بریده و صدای ایشان بر اثر گریۀ بسیار به درستی در نمی آمد، گفتند: 
ای یادگار پیامبر، ای اختر خاتم االنبیا، ای صبیۀ بزرگ ترین و برجسته ترین و ارزشمندترین و 
 آسمانی ترین مخلوقات، ای سیدۀ نساء عالم، ای همسر سیداالوصیا، ای مادر سید جوانان بهشت، فقدان

پدر بزرگوار شما را که پدر اُّمت بودند، به شما تسلیت می گوییم. مصیبت دردناک و جانسوز  پیامبر، 
 مصیبتی بسیار بزرگ، تلخ، جانکاه و سنگین است. در ادامه گفتند: همه به مجرد شنیدن خبر ارتحال پیامبر،

گریه امان ما را برید و آه و ناله برخاسته از قلوب شکسته، ما را به غمی طوالنی و بلند دچار کرد. اشک 
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ما را ببینید که بی اختیار بر صورت ما جاری است. سوز سینۀ  ما را بنگرید که چه سان از درون غمگین و 
ناراحِت ما حکایت می کند. ما هم پدری مهربان و یاری دلسوز و رهبری با محبت و پیامبری عالی قدر

 

 و سرپرستی صدیق و راهنمایی خدایی را از دست داده ایم. نمی گوییم که در این غم بزرگ، همانند شما
سوگواریم؛ ما کجا و معرفت درک مقام پیامبر کجا. در هیچ امری خود را با شما مقایسه نمی کنیم. اما 

می خواهیم بگوییم در غم شما شریکیم؛ تسلیت ما را بپذیرید.
و نیز ادامه دادند و گفتند: 

»یا خیره النساء«، چه کاری می توانیم برای شما انجام دهیم تا قدری از تألّمات روحی شما بکاهد؟ 
از امروز به مدت چهل روز بر سر درب منازل خود پرچم سیاه به نشانۀ همدردی با شما در داغ پیامبر 
اسالم به اهتزاز در خواهیم آورد. لباس سیاه پوشیده ایم و به شوهران و فرزندان خود هم لباس سیاه 
پوشانده ایم. چندین برنامۀ سور و عروسی هم که از قبل اعالم کرده و افراد بسیاری را دعوت کرده 
بودیم، برهم زده ایم. از این به بعد از خانه های ما جز صدای عزاداری برنخواهد خاست. با کمال تأسف، 
عرض می کنیم ازآن جا که بر اثر تألّمات روحی بسیار شدید، شما نمی توانید به تهیۀ غذا بپردازید و 
حسنین و زینبین گرسنه می مانند و پژمرده تر می گردند، از امروز تا مدتی غذای مناسب از پول حالل 
تهیه می کنیم و خدمت شما می آوریم. قباًل در این موضوع، نظر مثبت شوهران خود را جلب کرده ایم. 
تقاضا می کنیم که این خواهش کوچک ما را بپذیرید. از قبل تقسیم کار کرده ایم و هریک از زنان در 
این زمینه توجیه شده اند. همچنین مراسم عزاداری زنانه در خانه ها دایر کرده ایم. از شما نمی خواهیم که 
در این مراسم شرکت کنید. چون یقین داریم به مجرد انتشار خبر ارتحال پیامبر، زنان قبایل و عشایر 
اطراف و زنان شهرهای دور و نزدیک برای سرسالمتی شما و اظهار همدردی و تسلیت به مدینه 
خواهند آمد و به خدمت شما مشرف می شوند و تسلیت می گویند. شما فرصت شرکت در مراسم ما را 

نخواهید داشت. فقط می خواستیم تکرار کنیم که ما را در این غم بزرگ شریک خود بدانید. 
سپس اشعاری را که بدین مناسبت به تازگی سروده اند می خوانند: 

ز ارتحال نبى)ص( پشت اهل قبله شکست

غبـار غصـه به رخسار آسمـان بنشست 

از این مصیبـت و غـم بـوستان دل پـژمرد

شکست قامت دین قلب اهل جنت خست

ندیده ایم كزاین غصه كس به ماتم نیست

هرآن چه هست غم وغصه و مصیبت هست
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به اهـل بیـت صمیمانه عشـق مـى ورزیم

بـود عـالقـة مـا بـر شمـا ز  روز السـت

نبـود فیـض به دنیا مگـر بـه دست شمـا

رسـد به فوز عظیم آن كه با شما پیـوست

مـقـام و فضـل تـو از فهـم ما بـود بیـرون

مـقام قـرب تو كى داند این زمانة پست

تو گـرچه  مست زعشـق خداى خویشتنى

وجـود، جمله زعشق و والى تو شد مست

چو هسـت خانـه و بیـت تو مهبـط جبریل

نشایـد آن كه چنین باب رحمتى را بست

زخشـم توست كـه ایزد به خشـم مـى آید

رضاى حضرت حق نیز دررضاى تو هست

هـر آن كه قدر تو بشناخـت درک قـدر نمود

كسـى دگر نرسیده به این مقامش دست

نیـامـدیم بـه دنیا مـگـر به شـوق شمـا

خوش آن دلى  كه در آن دل  محبت تونشست

گـر آفتـاب پیمبـر غـروب كـرده كـنـون

هـزار شکـر كـه مهـر عـلى منور هست

تو زهـره اى كـه مـه ومهر مست خود كردى
 بترسـم آن كه شود خلق از تو زهره پرست1

هنوز این قصیده به پایان نرسیده بود که دود سیاهی سراسر خانۀ حضرت زهرا)س( را فرا گرفت. 
 درب خانۀ زهرا)س( می سوخت و شعله های سرکش آتش به درون خانه زبانه می کشید. صدای ناهنجار 

و دورگه ای از پشت درب بلند بود و فریاد می کرد: 
درب را باز کنید!! درب را باز کنید!! وگرنه خانه را بر سر تمام ساکنان آن آتش می زنم و همه 

را به آتش می کشم.
عمر بود. آری عمر بود. او می خواست به هر قیمتی که شده... 

1-اشعاراینبخشازمؤلفاست.
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به او گفتند در این خانه حضرت زهرا)س( است. او در پاسخ گفت: 
- باشد. هرکه می خواهد باشد! 

دریغ و درد که آن چه گفتیم، خیالی و آرزویی بیش نبود. پیامبر)ص( از دنیا رفته بودند. هیچ کس 
 به حضرت علی)ع( و حضرت زهرا)س( تسلیت نگفت و همدردی نکرد. برعکس خشم و کینۀ آن ها 
به پیامبر رحمت و رسول هدایت در سوزاندن خانۀ زهرا)س( منعکس شده بود. ...تازه این آغاز 

کینه توزی منافقان به اهل بیت)ع( بود. 
عمر که آتش کینه و خصومت دیرینۀ وی به اسالم و اهل بیت از قلب و روحش زبانه می کشید و 
می خواست هرچه زودتر از دختر رسول خدا انتقام بگیرد، با عده ای از اراذل و اوباش بر در خانۀ حضرت 
 زهرا)س( آمد. او که از انسانیت و عاطفه بویی نبرده بود، با شیطنت بسیار قصد داشت اهل خانه را

با جمالت تند و بی ادبانه تحریک کند. 
همان گونه که گفتیم، اصوالً عمر شخصی بددهن و بی ادبی بود. او با گستاخی تمام و با صدای نکره 

و ناهنجار حضرت زهرا)س( را مخاطب قرار داد و گفت درب خانه را بازکن!! ... 

1- بی اطالعی و بی عاطفگی 
عمر به درد و داغی که بر دل زهرا)س( بر اثر ارتحال جانکاه و دردناک پیامبر)ص( وارد شده 
بود، اطالع نداشت. اصوالً انسان های بی عاطفه یا کم عاطفه هرگز به مالحظات عاطفی نمی اندیشند و 
به این گونه مسائل بها نمی دهند. به نوشتۀ بسیاری از مورخان شیعه و سنی، عمر قبل از اسالم دختر 
نوجوان خود را با دست خود زنده به گور کرده بود، بدون آن که محّبت دختر و تبّسم شیرین او و 

التماس و استغاثۀ وی در قلب سیاه او کم ترین تأثیری گذاشته باشد.1 
عمر راه خود را می رفت و به هیچ چیز و به هیچ کس توجهی نداشت. آخر نمی شود بزرگان اسالم 
مانند سلمان، ابوذر، مقداد، عّمار، عباس، سعدبن عباده، زبیر و... اعم از آن هایی که با ابوبکر بیعت 
کرده بودند یا آن هایی که از بیعت خودداری نموده بودند، با این سرعت، بی قدر و وزن شده باشند 
که حتی توصیۀ آن ها برای جلوگیری از اعمال عمر بی اثر باشد. موضوع چیست؟ به راستی چه اتفاقی 

افتاده بود؟ 
دینوری در ادامه می نویسد: 

عمر خودش از جا حرکت کرد و عده ای دیگر نیز به همراهی او راه افتادند تا به درب خانۀ حضرت 
زهرا)س( رسیدند. عمر در را به صدا درآورد. حضرت زهرا)س( صدای آنان را که شنیدند، با آوای بلند 

1-بعضیازمفسرانبهجایعمر»قیسبنعاصم«راذکرکردهاند.
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فریاد زدند: ای پدر، ای رسول خدا، ما بعد از تو از پسر خّطاب و پسر ابی قحافه چه چیزهایی که ندیدیم.

 

مردم با شنیدن ناله و فریاد آن حضرت با چشم گریان برگشتند. نزدیک بود دل های آنان پاره و 
جگرهای آنان از اندوه بشکافد... 

۲- روزی تلخ، داغ و طوالنی 
روز دوشنبه بیست و هشتم صفر سال یازدهم هجری مطابق با هشتم خرداد بود.1 روزی گرم و 
داغ. بدون تردید، روز دوشنبه بیست و هشتم صفر سال یازدهم هجرت، تلخ ترین روز برای اسالم و 
سیاه ترین روز برای اهل بیت)ع( بود. ارتحال رسول خدا، اهل آسمان ها را هم عزادار کرد و به سوگ 
نشاند. اهل بیت بسیار غمگین و سوگوار بودند. غم از دست دادن پیامبر رحمت و رسول محّبت و پدر 
اُمت خاتم االنبیا و سید المرسلین)ص( تا قیامت تلخ و دردناک است؛ به خصوص بر اهل بیت این مصیبت

 

عظیم تر و سنگین تر بود. آن ها که روزها و شب ها در کنار پیامبر آسمانی اسالم بودند و از آن مجرای فیض 
پروردگار، همواره بهره می بردند، با غروب خورشید تابناک چهرۀ پیامبر)ص(، دنیا را در تاریکی دیدند. 

خود این مصیبت عظیم کافی بود که مردم با اهل بیت اظهار همدردی کنند؛ یعنی مردهای مهاجر 
و انصار لباس مشکی بپوشند و عزاردار و اشک بار به دیدار امیرالمؤمنین)ع( بروند و اظهار همدردی 

کنند. 

۳- آتش زدن خانۀ حضرت زهرا)س( توسط عمر
3/۱- در منابع اهل سّنت 

شاید عده ای از اهل مطالعه و تحقیق عالقه مند باشند که بدانند آیا اقدامات اولیۀ عمر در گرفتن 
 بیعت از حضرت امیرالمؤمنین)ع(، فقط محققان شیعه  نقل کرده اند یا آن که بزرگان اهل سنت اعم از

علما و مورخان هم زشت کاری های عمر را متذکر شده اند و آن را در آثارخود درج کرده اند؟ 
متأسفانه، باید بگوییم که اقدام عمر چیزی نبود که بتوان کتمان و پرده پوشی و مخفی کاری کرد. 
کاری که به صورت علنی و آشکار و در روز روشن و در برابر چشمان حیرت زدۀ مردم صورت 

گرفت، هیچ کس نتوانست آن را مخفی نگه دارد. 
کار به اندازه ای زشت و نپذیرفتنی بود که حتی متعصبان و طرفداران عمر هم اغلب تقبیح کرده 

و آن را از زشت کاری های عمر دانسته اند.
1-برابربااسنادانکارناشدنی،هجدهمذیالحجۀسالدهمهجریکهطیآنپیامبراسالم)ص(درغدیرخمامیرالمؤمنینراجانشینی
خودبهمردممعرفیکردند،مطابقبااولفروردینوعیدنوروزبودهاست.درست70روزبعدازغدیردربیستوهشتمصفرسالیازدهم
هجریپیامبر)ص(ازدنیارفتندوبیستوهشتمصفرسالیازدهمهجریبامحاسبهایبسیارسادهمطابقباهشتمخردادماهبودهاست.
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 ازآن جاکه آتش زدن خانۀ حضرت زهرا)س( اعالم موجودیت حکومت جدید بود و بیانگر تغییرات
 اساسی و گسترده در همۀ امور اعم از اصول و فروع بود، کودتاگران عالوه بر ارتکاب چنان اقدام زشت
 و توهین آمیز در مأل عام و در برابر چشمان مردم، خود آن ها )به دالیلی که در همین کتاب آمده است(

اصرار بسیاری در انتشار خبر آن برای مردم شهرهای دور و نزدیک داشتند؛ یعنی هم برای نشان دادن 
 خشم و خصومت خود به اسالم و هم چراغ سبز نشان دادن به سران کینه توز و بت پرست مکه و هم تحقیر
 طرفداران راستین اهل بیت و هم تیشه زدن به ریشۀ والیت و امامت، و خالصه، آشکارساختن بی اعتقادی
قدیمی خود به اسالم و به پیامبر اسالم و تحقیر اصحاب خاص و تضعیف بنیان های اعتقادی مردم بود. 

البته این همۀ مسائل نیست. بسیاری از مکنونات قلبی کودتاگران هرگز آشکار نشد و علنی 
نگردید. فقط بخشی از معتقدات شیخین از ورای اقدامات یا اظهار نظرهاي آن ها فهمیده می شود. 
همچنین بخشی از تفکرات آن ها از بعضی از مکاتبات آن ها معلوم شده است؛ اما علمای اهل سّنت و 
اهل حدیث و آن هایی که دیانت آن ها مانع از کتمان حقیقت نشده، به  صورت مفّصل یا به طور مجمل 

ماجرای آتش زدن درب منزل حضرت زهرا)س( و مضروب شدن یادگار پیامبر را نقل کرده اند. 
در بسیاری از منابع اهل سّنت آمده است که این اقدام مورد تأیید هیچ کس نبود و حتی ابوبکر 

بعدها از این اقدام بیزاری جست و آرزو می کرد که ای کاش این حادثه روی نداده بود. 
همان گونه که در بحث غصب فدک نوشته ایم که غصب فدک چیزی نبود که مسلمانان حقیقی 
و افراد متعهد و پارسا، به  خصوص آشنایان به مبانی اسالمی و مسائل اعتقادی، بتوانند اظهارات 

کودتاگران را که پیامبران ارث نمی گذارند، باور کنند. 
از همان روزهای اول غصب فدک، افراد بسیاری بودند که با این حرکت کاماًل مخالف بودند؛ 
 ولی به دلیل اوضاع و سلطۀ سنگین کودتاگران و خشونت بی سابقۀ ایادی آن ها، از ترس لب فرو بستند

و از مخالفت آشکار خودداری نمودند. 
بعدها که اوضاع قدری تغییر کرد و اوضاع نسبی برای اظهار نظر به وجود آمد، مخالفت ها در غصب 
 اقدامات اولیۀ کودتاگران نیز شروع شد و اعمال آن ها به خصوص در آتش زدن درب خانۀ زهرا)س(

به سطح مساجد، مدارس و محل کسب و کار کشیده شد. 
تحلیل رویداد غصب فدک را در فصل دوازدهم به تفصیل آورده ایم. 

ما در این جا به بعضی از منابع عامه درخصوص آتش زدن خانۀ حضرت زهرا)س( اشاره کرده ایم. 
این نقل قول ها را بدین منظور آورده ایم تا اوالً: روشن شود این ماجرای تلخ، ساخته و پرداختۀ شیعه  
نیست. ثانیًا: مشخص شود که کودتایی که با آتش زدن خانۀ دختر پیامبرو مضروب کردن ایشان 

صورت گرفت، هرگز به  منظور ترویج اسالم و تقویت باورهای مردم نبوده است. 
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3/2- اقرار اهل تسنن
احمدبن یحیی بالذری متوفای 972 هجری می گوید: 

ابوبکر کسی را به دنبال علی فرستاد تا از او بیعت بگیرد. ایشان از بیعت خودداری کردند. عمر با 
گروهی بر در خانۀ او حاضر شد. حضرت فاطمه با او بر دِر خانه مالقات کرده و به وی گفتند: 

ای پسر خّطاب آیا تو را بدین گونه ببینیم که می خواهی خانه ام را بر روی من آتش بزنی؟ عمر 
گفت: آری. در آن دیانتی که پدرت آن را آورد، این کار بهتر و قوی تر است.1 

ابن َحَجر عسقالنی می نویسد: 
محمدبن حماد کوفی حافظ بعد از آن که تاریخ وفات او را نوشته گوید: وی در تمام دوران عمرش 
با اعتقاد صحیح و استوار بود. در اواخر عمر بیشترین احادیثی که نزد او قرائت می شد، روایات و 
احادیثی بود که به مطاعن و بدی های صحابه مربوط می شد. روزی نزد او رفتم. دیدم مردی بر او این 

حدیث را قرائت می کند: عمر چنان بر سینۀ حضرت زهرا)س( لگد زد که محسن را سقط کرد.2 
صالح الدین شافعی متوفای سال 467 هجری در شرح حال نظام می نویسد: 

وی گفته است که عمر در روز بیعت چنان به شکم حضرت فاطمه)س( کوبید که محسن از 
شکمش بر زمین افتاد.3 

این ها بخشی از مدارک حملۀ عمر به بیت وحی است که از کتب اهل سنت نقل کرده ایم. 
همان گونه که بر اهل تحقیق پوشیده نیست، بیشترین مدارک حملۀ عمر به خانۀ حضرت زهرا)س( 

را علمای اهل سنت نقل کرده و اغلب تقبیح هم کرده اند. 
ابن ُقتیبه دینوری دانشمند معروف اهل سنت می نویسد: 

عمر نزد ابوبکر آمد و به او گفت: آیا از این کسی که با تو بیعت نکرده، نمی خواهی بیعت بگیری؟ 
ابوبکر به غالمش، قنفذ دستور داد برو و علی را نزد من حاضر کن. قنفذ به دِر خانۀ حضرت رفت و 
گفت: خلیفه با شما کار دارد. حضرت فرمودند: چه زود بر رسول خدا دروغ بستید. وی برگشت و 

پیام حضرت را به ابوبکر ابالغ کرد. راوی می گوید ابوبکر مدتی گریست.4
عمر مجدداً به تحریک ابوبکر پرداخت و پس از آرام کردن وی، گفت: 

این شخصی را که از بیعت تو سرپیچی کرده است، مهلت نده. ابوبکر به قنفذ گفت: برگرد نزد 
1-بالذری،احمدبنیحیی،انساباالشراف،ج1،ص75.

2-لسانالمیزان،ج5،ص177.
3-الوافیبالوفیات،ج5،ص347.

4-ازاینفرازتاریخیبهخوبیاستفادهمیشودکهابوبکرمیلچندانیبهخالفتنداشتهاست.
مادرهمینکتابراجعبهندامتابوبکرازاقداماتاولیهپسازکودتامطالبیازکتبمعتبرنوشتهایم.ابوبکرباتندرویهایعمرموافق

نبود؛اماچوناصواًلانسانضعیفوسادهایبود،جرأتمخالفتباعمررانداشت.
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حضرت علی و بگو خلیفۀ رسول خدا تو را فرا می خواند که با او بیعت کنید. قنفذ نزد حضرت آمد 
و پیغام را رسانید. حضرت صدای خود را بلند کردند و فرمودند: ُسبحان اهلل! این شخص آن چه به 
او مربوط نیست، مدعی شده است. قنفذ برگشت و پیغام را رسانید. ابوبکر مدتی طوالنی گریه کرد. 
)وقتی که عمر نتوانست نظر ابوبکر را برای برخورد خشونت آمیز با امیرالمؤمنین)ع( جلب کند، 
خود دست به  کار شد و تصمیم گرفت عمق خباثت خود و خصومت خود را به اهل بیت به نمایش 

بگذارد(. 

3/3- ابوبکر آتش زدن خانۀحضرت زهرا)س( را تقبیح کرد 
ابن قتیبه دینوری، از علمای مشهور اهل تسنن، متوفای سال 276 هجری می نویسد: 

عمر به ابوبکر گفت بیا برویم نزد فاطمه؛ چون ما او را به خشم آوردیم. با یکدیگر به منزل آن 
حضرت رفتند و اجازه خواستند که بر آن حضرت وارد شوند. حضرت اجازه نداد. نزد حضرت علی 
رفتند و با او صحبت کردند. آن حضرت آن دو را به حضور حضرت زهرا)س( برد. هنگامی که 
روبه روی آن حضرت نشستند، حضرت زهرا)س( روی خود را به طرف دیوار برگردانید. آنان به آن 
 حضرت سالم کردند. جواب سالم آنان را نداد. ابوبکر لب به سخن گشود و گفت: ای حبیبۀ رسول خدا،

به خدا سوگند که خویشاوندان رسول خدا از خویشاوندان خودم نزد من محبوب تر می باشند و تو در 
نزد من از عایشه دخترم محبوب تری. دوست می داشتم که روز رحلت پدرت من نیز از دنیا می رفتم و 
بعد از او در این دنیا باقی نمی بودم. آیا شما مرا چنین آدمی می بینید که با این که عارف به حق شمایم 
و فضیلت و شرافت تو را به خوبی می دانم، درعین حال حق تو را بگیرم و از میراث خدا مانع شوم. نه 
این چنین نیست. جز این که من از پدرت رسول خدا شنیدم که فرمود: ما ارث نمی گذاریم. هر آن چه 

از ما بماند صدقه است. 
حضرت زهرا)س( فرمود: آیا شما خود این چنین می بینید که اگر من حدیثی را از رسول خدا)ص( 

برای شما نقل کنم که شما با آن حدیث آشنا باشید، به آن عمل خواهید کرد؟ 
گفتند: آری. فرمود: شما را به خدا سوگند می دهم آیا از رسول خدا نشنیده اید که فرمود: خشنودی 
فاطمه خشنودی من و خشم فاطمه موجب خشم و غضب من است. هر کس فاطمه دخترم را دوست 
داشته باشد، مرا دوست داشته و هر کس فاطمه را خشنود و راضی سازد، مرا خشنود و راضی ساخته 

و هر کس فاطمه را به خشم آورد، مرا به خشم درآورده است. 
گفتند: آری. این حدیث را از رسول خدا شنیده ایم. 

فرمود: پس من، خداوند و فرشتگانش را شاهد و گواه می گیرم که شما مرا به خشم درآوردید و 
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راضی نساختید و هرگاه پیامبر را مالقات کردم، از شما به او شکایت خواهم کرد. 
ابوبکر گفت: من از خشم و غضب آن حضرت و خشم و غضب تو، فاطمه، به خداوند پناه می برم. 
بعد شروع به گریه کرد و چنان می گریست که نزدیک بود جانش به در رود. در آن لحظه حضرت 

زهرا)س( فرمودند: به خدا سوگند به دنبال هر نمازی که می خوانم، تو را نفرین می کنم.1 
ابن ابی الحدید می نویسد: 

مردم جمع شدند و می نگریستند. خیابان های مدینه پر از مردان شده بود. حضرت زهرا)س(  که 
شاهد کارهای عمر بود، ضّجه و فریاد برآورد، درحالی که عده ای از زنان بنی هاشم و دیگر زنان مدینه 
اطراف او را گرفته بودند، از خانه بیرون آمد و فریاد زد: ای ابوبکر، چه شتابان بر خاندان رسول خدا 

تاختید. به خدا سوگند، با عمر صحبت نخواهم کرد تا این که خداوند را دیدار کنم. 
ابوبکر گوید:2 مومل بن جعفر از محمدبن میمون از داودبن مبارک روایت کرد که گویند: 

نزد عبداهلل بن موسی بن عبداهلل بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب)ع( رفتیم. در حالی که به همراه 
جماعتی از سفر حج برمی گشتیم، دربارۀ مطالبی از او سؤاالتی داشتیم. یکی از سؤال کنندگان من بودم. 
از او دربارۀ ابوبکر و عمر پرسیدم. پاسخ داد: من به تو همان جوابی را می دهم که جدم عبداهلل بن حسن 
به هنگامی که از او چنان سؤال شد، چنین پاسخی داد: مادرم صدیقه دختر پیامبر مرسل بود. از دنیا 

چشم فروبست درحالی که بر آن مردم خشمگین بود و ما به سبب غضب او خشمگین هستیم.3
صاحب صحیح بخاری که از معتبرترین کتاب های حدیثی اهل سنت است، می نویسد: 

فاطمه دختر رسول خدا خشمگین شد و از ابوبکر کناره گیری کرد تا هنگام وفات و رحلتش این 
قهر و کناره گیری ادامه داشت.4

ابن عبدربه اندلسی می نویسد: 
 کسانی که از بیعت با ابوبکر خودداری کردند، عبارت اند از: علی، عباس، زبیر و سعدبن عباده؛ اما 
علی و عباس و زبیر، در خانۀ حضرت فاطمه نشسته بودند تا این که ابوبکر، عمربن خّطاب را به دنبال 
آنان فرستاد تا از خانۀ فاطمه بیرون آیند و به او گفت: اگر خودداری کردند، با ایشان جنگ کن. وی 
هیزم و آتش طلبید تا خانه را آتش زند. فاطمه جلو او را گرفت و گفت: ای پسر خّطاب، آمده ای که 

خانۀ ما را آتش بزنی؟ عمر گفت: آری.5 
محمدبن جریر طبری از زیادبن کلیب نقل می کند که عمربن خطاب به دِر خانۀ علی)ع( آمد. طلحه 

1-دینوری،ابنقتیبه،االمامهوالسیاسه،ج1،ص13.
2-البتهاینابوبکرباابوبکرمعروفاشتباهنشود.
3-ابنابیالحدید،شرحنهجالبالغه،ج6،ص50.

4-صحیحبخاری،ج4،ص96.
5-عقدالفرید،ج5،ص13.



236

ش
عر

 تا 
ش

عر
از 

و زبیر و عده ای دیگر از مهاجران در آن جا بودند. عمر گفت: به خدا سوگند، از خانه بیرون آیید. بعد هیزم 
طلبید و گفت: سوگند به کسی که جان عمر در دست اوست، از خانه بیرون آیید و ااّل خانه را بر روی 
 تمام کسانی که درآنند، آتش خواهم زد. به او گفته شد: ای ابوحفص )عمر( در این خانه فاطمه زندگی

می کند. عمر گفت: باشد. 

3/4- عمر خشن تر از همه 
عمر، عنصری خشن، تندرو، بداخالق، افشاگر، صریح، کم مایه، دهان بین، خودرأی، شکاک، 
دیرباور، ترسناک، انتقامجو، بی باک و بی مالحظه بود. بخشی از این صفات، اگر در شخصی جمع 
باشد، احتیاط ایجاب می کند که انسان رعایت آن شخص را بنماید و حتی المقدور نه تنها از درگیرشدن 

بلکه از روبه روشدن با وی نیز اجتناب نماید. 
عمر اهل برخورد بود. برای او فرقی نمی کرد که طرف مقابل او فردی عادی باشد یا پیامبر اسالم 
یا حضرت زهرا)س( یا امیرالمؤمنین. با همه برخورد می کرد. به خصوص، اگر اعمالی را می دید یا 
قولی را می شنید که با روحیات پرخاشگر او هماهنگی نداشت، در برخورد آن هم به شکل خشن و 

توهین آمیز، اصاًل ابابی نداشت. 
داستان مخالفت صریح و گستاخانۀ وی در هنگام انعقاد »صلح حدیبیه« در سال ششم هجری در 

تاریخ ثبت است. او بعدها گفت:
ما َشَکْکُت فی ُنبّوة ُمحّمٍد َقطُّ یْوَم الُْحَدیبّیة1

هیچ گاه به اندازۀ روز »ُحدیبیه« در نُبّوت حضرت محمد)ص( شبهه و شک نکرده بودم. 

معلوم می شود عمر بارها در نبّوت پیامبر اسالم تشکیک کرده بود؛ ولی در روز حدیبیه بیشتر تردید 
و تشکیک کرده بود. عمر در دشمنی با اهل بیت ید طوالیی داشت. خصومت وی با امیرالمؤمنین)ع( 
به خصوص با حضرت زهرا)س( را پایانی نبود و حّدی نداشت. این خصومت که در دشمنی وی با 
پیامبر اسالم)ص( ریشه داشت، در مواجهه با حضرت زهرا)س( آشکار شد. آن چه در آتش زدن منزل 
حضرت زهرا)س( و مصدوم و مضروب و مجروح کردن صدیقۀ طاهره مرتکب شد، چیزی نبود که 
بشود از آن گذشت یا به دیدۀ اغماض به آن نگریست.2 عمل قبیح عمر به قدری با وجدان بشری در 

تضاد بود که حتی ابوبکر از این حادثه اظهار تأسف کرد و از انجام دادن آن پشیمان شد.3 
1-تاریخطبری،ج4،114.

2-ازظهوراسالمتاسقوطبغداد،ص132.
3-قراینوشواهدحکایتازندامتابوبکراست.اشکالیکهبرابوبکروارداستاینکهویپسازغصبخالفتوموافقتاولیهبا

آتشزدنخانۀحضرتزهرا)س(هیچگونهاقدامیبرایبازگرداندنخالفتدرمسیراهلبیتانجامنداد.
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3/5- پشیمانی ابوبکر برخالف عمر
ابن حجر عسقالنی در شرح حال علوان می نویسد: از عبدالرحمن بن عوف از پدرش روایت شده که 
گوید: به عیادت ابوبکر رفتم. وی از جا برخاست و نشست. عبدالرحمن به او گفت: الحمدهلل ناراحتی 
و مشکلی در تو نمی بینم. بر دنیا اندوهی نداشته باش. به خدا سوگند که تو را جز فردی شایسته و 
نیکوکار نمی دانم. ابوبکر گفت: من از هیچ چیز ناراحت نیستم به جز این چند کاری که دوست 

می داشتم انجام نمی دادم. 
- دوست داشتم که درب خانۀ فاطمه را باز نمی کردم و او را به حال خود می گذاشتم؛ هرچند 

به عنوان جنگ بسته شده بود. 
- دوست داشتم در روز سقیفه زمام امر را به گردن ابوعبیده یا عمر می انداختم و او امیر و من 

وزیر و پشتیبان او بودم.1 

3/6- تهدید دوبارۀ عمر بر آتش زدن خانۀ حضرت زهرا)س( 
 ولی اهلل دهلوی در کتاب قره العین می نویسد: از اسلم نقل شده که بعد از رحلت پیامبر و بعد از بیعت
مردم با ابوبکر )حضرت( علی و زبیر نزد حضرت فاطمه رفتند و با او دربارۀ مسألۀ خالفت مشورت 
می کردند. )ظاهراً این مالقات مربوط به چندین روز پس از روز سقیفه و آتش زدن درِب منزل حضرت

 

 زهرا)س( اتفاق افتاده است(. عمر از این موضوع خبردار شد و نزد آن حضرت رفت و گفت: ای دختر
رسول خدا، به خدا سوگند در نزد ما کسی از تو و پدرت محبوب تر نیست. به خدا قسم، این محبوبیت 
 مرا از این باز نمی دارد که اگر این مردم بار دیگر در خانۀ تو جمع شوند، دستور دهم که خانه را با آن ها 

آتش بزنند.2

3/7- چگونه خانۀ وحی را آتش زدند؟
برنامۀ کودتا از قبل تهیه و تنظیم شده بود و کودتاچیان جزییات موضوع را بارها بررسی و دقت 

کرده بودند؛ اما به نظر می رسد بسیاری از اقدام های تند عمر، خارج از برنامه بود. 
مکث های مکرر و مداوم ابوبکر و سکوت معنا دار دیگر افراد سقیفه، حکایت از آن دارد که عمر 
با دستپاچگی ذاتی خود به کارهایی دست زد که حتی ابوبکر آن را نمی پسندید. دلیل این تحلیل این 
است که ابوبکر، بارها از آتش زدن خانۀ حضرت زهرا)س( اظهار ندامت و پشیمانی کرد؛ اما عمر 

1-لسانالمیزان،ج4،ص189.
2-قرهالعین،چاپپیشاور،ص78.
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نه تنها هیچ گاه از گستاخی های خود به ساحت بیت پیامبر پشیمان نشد، بلکه از اسناد برمی آید که 
وی یک بار دیگر از تجمع افرادی مانند زبیر در منزل حضرت زهرا)س( خشمگین شد و حضرت 

زهرا)س( را به آتش زدن مجدد خانه تهدید می کند.1 
به رغم تندی ها و تندروی های عمر، افراد دلدادۀ خاندان وحی بودند که در برابر عمر ایستادگی 
کردند و نگذاشتند او با این گستاخی به خاندان وحی بتازد؛ اما آن ها نیز با تندترین وضعی مصدوم و 

مجروح شدند و از دور خارج شدند. 
عاّلمه امینی در الغدیر می نویسد: وصی پاک و خاندان هدایتگر و دودمان هاشم سرگرم تجهیز و 
مراسم کفن و دفن رسول خدا بودند که جنازه پیش روی آن ها قرار داشت و دِر منزل را به روی اغیار 
بسته بودند. اصحاب، جنازۀ حضرت رسول را به خانوادۀ او سپردند و از دفن وی روی گردانده بودند. 
سه روز جنازه بر روی زمین بود و از روز دوشنبه تا روز چهارشنبه یا شب چهارشنبه که خویشاوندان 

شبانه دفن کردند، مردم در خانه های خود به سر می بردند. 

۴- چگونه مخالفان کودتا را به زانو درآوردند 
 بعد از شنیدن صدای بیلی که قبر پیامبر را با آن صاف مي کردند، مردم از این قضیه آگاه شدند. این

درحالی بود که ابوبکر و عمر در آن مراسم شرکت نداشتند. بعد از آن می بینید که عمربن خّطاب، 
ابوبکر را رهبر خود برگزید و پیش روی او می دود و آن قدر داد مي کشد که کف بر لب مي آورد. 
و بعد از آن، صحابی و بزرگ رزمندۀ بدر »ُحباب بن ُمنذر« درحالی که شمشیر خود را بر روی ابوبکر 
آخته است، فریاد می زند و می گوید: به خدا سوگند، هر کس با سخنانم مخالفت کند و گفتارم را 
نپذیرد، بینی او را با این شمشیر درهم می کوبم. منم آن بزرگ بنیادی که می تواند پشتوانه باشد و 

چاره ساز کارها. منم پدر آن شیربچگان بیشۀ شیر که شیران وابستگی به من دارند.
 در این هنگام کسی به او پاسخ می دهد که اگرچنین کنی، خدا تو را خواهد کشت. او جواب 

می دهد: که تو را خداوند می کشد یا بلکه می بینم که کشته می شوی.
بعد او را دستگیر و شکم او را لگدمال و دهان او را پر از خاک می کنند. 

بعد از آن، سومین نفر از بیعت با ابوبکر سرپیچی کرده و فریاد می زند: به خدا سوگند، هر آن چه 
تیر که در ترکش دارم، بر شما خواهم افکند و نیزه ام را از خون شما رنگین می کنم تا جایی که توان 
در بازو داشته باشم، شمشیرم را بر شما فرود خواهم آورد و با تمام افراد خانواده و قبیله ام با شما 

خواهم جنگید. 
1-همان،ص79.
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بعد از آن، نفر چهارم که بیعتی این گونه را نکوهش می کند، اعالم جنگ می دهد و می گوید: دود 
و گرد و غبار را می بینم که چیزی جز خون آن را فرو نمی نشاند. 

و بعد از آن به رئیس قبیلۀ خزرج یعنی سعدبن ُعباده توهین می کنند و از سر و روی او باال می روند 
و بر سر او به خشم فریاد برمی آورند: سعد را بکشید. خدا او را بکشد. او منافق است، فتنه گر است. 

مردی بر باالی سرش ایستاده است و می گوید: تصمیم گرفته ام تو را چنان لگدمال کنم که بندهای 
تو از هم بدرد یا دیدگانت از کاسۀ چشمت بیرون جهد. 

بعد »قیس بن سعد« ریش عمر را گرفته و می گوید: به خدا سوگند، اگر مویی از سر او کم شود 
تا یک دندان درست در دهان تو هست، برنمی گردم و دست از تو برنمی دارم یا مویی از او بخوابد و 

فرونشیند برنمی گردم، تا همۀ اجزای پیکرت را از هم بپاشم. 
و بعد از آن »زبیر« درحالی که شمشیرش را از نیام به در آورده، می گوید: تا با علی بیعت نشود، 

شمشیرم را غالف نخواهم کرد. 
عمر می گوید: این سگ!! را بگیرید. شمشیرش را از دستش می گیرند و به سنگ می زنند و 

می شکنند. 
بعد از آن  به سینۀ »مقداد« آن مرد بزرگ می کوبند و سپس بینی »حباب بن ُمنذر« را می شکنند و 
 دست او کوفته می شود و پناهندگان به خانۀ نبوت و پناهگاه امت و خانۀ شرف و بزرگواری خانۀ فاطمه

و حضرت علی مورد ارعاب و تهدید واقع مي شود و ابوبکر به عمربن خطاب دستور مي دهد و به او 
 مي گوید اگر از بیعت خودداری کردند، با آنان درگیر شود و عمر آتش آورده تا خانه را بر روی آنان
 به آتش کشد و حضرت فاطمه به او می رسد و می گوید: ای پسر خطاب! آمده ای که خانۀ ما را آتش بزنی؟ 
و عمر می گوید: آری! مگر این که با امت همراه شده و در آن چه آنان وارد شده اند، شما هم داخل شوید. 
بعد از آن که یورش هواداران حزب سیاسی بر خانۀ وحی و باز کردن درِب خانۀ فاطمه انجام مي شود،

 

 فریاد جلودار آن ها )عمر( شنیده مي شود که بعد از فرمان آتش می گوید: به خدا سوگند، خانه بر روی شما
آتش خواهد گرفت و خواهید سوخت، مگر این که برای بیعت از خانه خارج شوید. 

به او می گویند در این خانه فاطمه است، و او در جواب می گوید: باشد. مهم نیست.1 

۵- سندی مهم از افکار و اعمال عمر 
ما هرچه دربارۀ عمر بگوییم نمی توانیم عشری از اعشار درونیات و تفکر و نیات او را بنویسیم. هرچه 
ما دربارۀ عمر می نویسیم و می گوییم، اغلب از قول علمای اهل تسنن است. ماجرای آتش زدن خانۀ 

1-بهجهقلبالمصطفی،ص769بهنقلازالغدیر.
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 حضرت زهرا)س( را اغلب علمای عامه و همۀ بزرگان تشیع نوشته اند؛ البته گروهی مفصل و بعضی
مختصر به این موضوع پرداخته اند. دربارۀ خصومت عمر در قبال اهل بیت نیز از قول دانشمندان اهل 

سنت نقل کرده ایم. 
خداوند سبحان، همه را به دوستی پیامبر و اهل بیت سفارس فرموده است؛ اما عمر به دشمنی با 

پیامبر برخاست. 
این دشمنی در زمان حیات پیامبر وجود داشت و گه گاه بروز می کرد؛ ولی پس از ارتحال 

پیامبر)ص( و در همان روز دوشنبه)28 صفر سال یازدهم هجری( آشکارتر و جدی تر شد. 
 نامۀ عمر به معاویه سندی روشن از ماهیت وی و فرازی تاریک و تلخ از غصب خالفت و اعوجاج

در عالم اسالم است.
 این نامه همفکری عمر با معاویه و بنی اُمیه را به  وضوح آشکار می سازد. 

در این جا نامۀ عمر را بدون هیچ گونه شرح و تفسیری می نگاریم تا برای خوانندۀ محترم دالیل 
مخالفت شدید و عمیق شیعه را با اعمال و افکار عمر و حامیان او روشن شود. 

خصومت شیعه با عمر در اعمال و افکار خود عمر ریشه دارد. اقدامات عمر علیه پیامبر اسالم)ص(، 
حضرت زهرا)س( و امیرالمؤمنین علی)ع( چیزی نیست که کتمان شدنی باشد.

 اسناد تاریخی همگی حکایت از آن دارد که عمر اعتقادی به اسالم و پیامبر اسالم نداشته است. 
مخالفت با پیامبر در ُحدیبیه، جسارت وی به پیامبر در محل های گوناگون، گستاخی وی به رسول اهلل 
آنگاه که در آخرین لحظات حیات می خواستند بر امر مهمی تأکید و بر جانشینی امیرالمؤمنین تأکید 
 فرمایند و عداوت وی به حضرت زهرا)س( و خصومت تمام نشدنی وی به اهل بیت)ع(، در اسناد تاریخی

ثبت و ضبط است؛ اما نامۀ او به معاویه بسیاری از زوایای تاریک تاریخی را روشن می کند. 
در این جا اصل نامه را می آوریم تا معلوم شود آن چه شیعه طی چهارده قرن از خباثت و خیانت 

عمر گفته و نوشته است، تعصب آمیز نبوده است. 
عمر در این نامه با صراحت تمام، وحی و نبوت و خدا و قیامت را نفی می کند و همۀ این حقایق را 
سحر می پندارد. او به بت پرستانی که در بدر، اُُحد و خندق کشته شده اند، افسوس می خورد و برای اثبات 
ادعاهای خود به بت های الت و ُعّزی قسم یاد می کند. او صریحًا بر آتش زدن خانۀ حضرت زهرا)س(

 

و بر شالق زدن به بازو و سیلی زدن به صورت دختر پیامبر اعتراف دارد. 

۶- نامۀ تاریخی عمر به معاویه
عاّلمه مجلسی در بحاراألنوار می گوید: یکی از دانشمندان و فضال در شهر مکۀ مکرمه در نقل 
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این روایت به من اجازه داد و چنین گفت که این روایت را از جلد دوم کتاب »دالئل االمامه« نقل 
می کند.

عین عبارت آن بدین گونه است:
 ابوالحسین محمدبن هارون بن موسی تلعکبری، از پدرش از ابوعلی محمدبن هّمام از جعفربن 
محمدبن مالک فزاری کوفی، از عبدالرحمن بن سنان صیرفی، از جعفربن علی جواد، از حسن بن مسکان، 
از مفّضل بن عمر جعفی، از جابرجعفی، از سعیدبن مسیب روایت کرده که بعد از آن که خبر شهادت 
امام حسین)ع( به مردم مدینه رسید، مردم از این که سِر آن حضرت را بریدند و برای یزیدبن معاویه 
بردند و 18 نفر از افراد خاندان و 35 نفر از یاران او را کشتند، گلوی کودک او علی را آماج تیر 
ساختند و او را پیش روی حضرت کشتند و زن ها و فرزندان او را به اسارت بردند، سخت ناراحت 
شدند و در منزل ام سلمه در حضور زنان و همسران رسول خدا و دیگر خانه های مهاجران و انصار به 

اقامۀ عزا و تشکیل مجالس سوگواری پرداختند. 
 عبداهلل بن عمر شیون کنان، گریبان چاک، برسرزنان، از خانه به در آمد و می گفت: ای گروه بنی هاشم 
 و ای قریش و ای مهاجران و انصار، آیا شما زنده هستید و روزی می خورید و می بینید که دربارۀ رسول خدا

و خاندان و فرزندان او چنین ستمی را روا داشته اند. 
با وجود یزید قرار و آرامشی نیست. شبانگاه از مدینه خارج شد و به هر شهری که می رسید، فریاد 

برمی آورد و مردم آن جا را علیه یزید تحریک می کرد. گزارش کار او مرتب به یزید می رسید.
به هیچ جمعی نمی رسید مگر این که آن ها یزید را لعن و نفرین می کردند و به سخنان عبداهلل 
 گوش فرا می دادند و می گفتند: این عبداهلل پسر عمربن خطاب خلیفۀ رسول خداست که از اعمال یزید
 ناراحت شده است، کارهای او را با خاندان رسول خدا)ص( زشت می داند و مردم را علیه یزید تحریک

می کند. هر کس جواب مثبت به او ندهد، دین دار و مسلمان نیست. تا این که به شهر شام رسید. مردم 
از دیدار او و شنیدن سخنان او مضطرب شدند. 

سرانجام وی به همراه گروهی از مردم که پشت سر او به راه افتاده بودند، بر در خانۀ یزید رسید. 
نگهبان یزید بر او وارد شد و وی را از ورود عبداهلل باخبر کرد. 

عبداهلل دست بر سرگذاشت و مردم در اطراف او جنب و جوش داشتند. یزید گفت: این خروش 
از فریادهای ابومحمد است و به زودی از این حالت بیرون می آید. یزید به خود او به تنهایی اجازۀ 
ورود داد و عبداهلل شیون کنان وارد می شد و می گفت: وارد نمی شوم، ای امیرالمؤمنین تو با خاندان 
رسول خدا کاری کردی که اگر ترک و روم می توانستند کاری انجام دهند، این کارها را نمی کردند. 
آن چه را تو روا داشتی، روا نمی دانستند. از این جای برخیز تا مسلمان ها کسی را که از تو شایسته تر 
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است، برای خود برگزینند. 
یزید به او خوش آمد گفت. او را در آغوش گرفت و به او گفت: ای ابو محّمد، آرام گیر و جوش 
و خروش نداشته باش. عاقالنه بیندیش. با دیدگان خود بنگر و با گوش خود بشنو. دربارۀ پدرت 
عمربن خطاب چه می گویی؟ آیا خلیفۀ رسول خدا را انسانی راهنما و هدایت یافته و یار و یاور پیامبر 
و پدرزن او می دانی که خواهرت حفصه را به عقد رسول خدا در آورده است و آن کسی که گفت که 

خداوند در پنهانی عبادت نمی شود؟ 
عبداهلل گفت: آری وی همان گونه بود که تو او را توصیف کردی. دربارۀ او چه می گویی؟ 

گفت: آیا پدر تو حکومت شام را به پدر من داد یا پدر من خالفت رسول خدا را به پدر تو داد؟ 
گفت: پدر من حکومت شام را به پدر تو واگذار کرد. گفت: آیا به واگذاری حکومت شام از 
سوی پدرت به پدر من راضی هستی یا نیستی؟ عبداهلل گفت: آری، راضی هستم. گفت: آیا پدرت 

را قبول داری؟ گفت: آری. 
در این هنگام دست بر دست عبداهلل بن عمر زد، او را گرفت و گفت: از جاي برخیز ای ابو محّمد تا 
نامۀ پدرت را بخوانی. وی به همراه یزید حرکت کرد تا به یکی از گنجینه های او وارد شد. آنگاه یزید 
صندوقچه ای را طلبید. در آن را باز کرد و از درون آن جعبه ای قفل شده و سربه ُمهر را بیرون کشید. 
نامه را به دست گرفت و آن را گشود و سپس گفت: ای ابو محّمد، آیا این خط پدر توست یا 

خیر؟ گفت: آری به خدا سوگند. نامه را از دست او گرفت و بوسید.
یزید به او گفت: بخوان. 

عبداهلل شروع به خواندن نامه کرد. در آن نامه چنین آمده بود: 
 آن کسی که ما را با شمشیر وادار کرد که به او اعتراف نمودیم. اقرار کردیم ولی به سبب 
ناخشنودی از آن دعوت، سینه ها از خشم و غضب  خروشان و جان ها خشکیده و بی  رمق، فکرها و 

دیدگان آشفته و مشوش بود. 
بدان جهت از او اطاعت کردیم که شمشیر زور قوم و قبیلۀ یمنی خود را از باالی سرمان بردارد و 
آن کسانی از قریش که دست از دین اجدادی خود برداشته بودند، مزاحم ما نشوند. به بت ُهبَْل و به دیگر 
 بت ها و الت و ُعّزی سوگند که عمر از آن روز که آن ها را پرستیده، دست از آن ها برنداشته و پروردگار
کعبه را نپرستیده و گفتاری از محّمد را تصدیق ننموده است و جز از راه نیرنگ و فریب ادعای مسلمانی

 

ننموده است و می خواسته او را بفریبد. چون جادوی بزرگی برای ما آورد و در سحر و جادوگری بر 
سحر بنی اسرائیل با موسی و هارون و داود و سلیمان و پسر مادرش عیسی افزود و سحر و جادوی همۀ 
آنان را او یک تنه آورد و بر آنان این نکته را افزود که اگر او را باور داشته باشند، باید بر این مطلب 
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که او ساالر ساحران است، اقرار داشته باشند.1
ای پسر ابوسفیان، تو از آیین پدرت و از ملّت خود، پیروی کن و به آن چه پیشینیان تو گفته اند  و به 
انکار این خانه که می گویند پروردگار آنان به آنان دستور داده سوی آن بیایند، پیرامون آن بچرخند و 
 طواف کنند و آن را قبلۀ خود قرار دهند، وفادار باش. به نماز و حج آنان که رکن دین خود قرار داده اند

و می پندارند که این خانه، از آن خداست، اعتنایی نداشته باش.
 از کسانی که محمد)ص( را یاری کرده اند، همین شخص فارسی الل، روزبه، است. می گویند به 
محمد)ص( وحی شده است که »نخستین خانه ای که برای مردم قرار داده شده است، همان خانه ای 
 است که در شهر مکه است و بابرکت می باشد و موجب هدایت و راهنمایی جهانیان است«۲ و می گویند
خداوند گفته: »ما روی گردانیدن تو را به سوی آسمان، می بینیم و رویت را به سوی قبله ای قرار می دهیم 
که تو را خشنود سازد؛ پس، روی خود را به طرف مسجدالحرام بگردان و در هرجا که هستید، روی 

1-صدوراینگونهعبارتازعمربنخطابچندانشگفتیندارد؛زیرانمونه هایتندتروسخت تریرادردورانزندگیرسولخداازوی
سراغداریم؛برایمثال،چندیننمونهازآن هاراازکتابالوصیهتذکرهالفقها،ج2،صص269-270می آوریم.

عالمهحلّیگوید:
مسأله:»اگروصیبهخردمندترینافرادشهروصیتکند...واگربگویدنادانترینمردم،برخیازشافعیهگویندبهکسیدادهمی شود
کهصحابۀرسولخداراسبمیکنند«.ویبعدازبررسیگفتارآنانمی گوید:عمربنخطابدرنزداهلسنتدومینخلیفهشمردهمی شود.
ویرسولخدارادربیماریآخرینخودسبکرد،درآنهنگامکهرسولخدافرمود:دواتواستخوانشانه ایبیاوریدتادرآنچیزی
بنویسمکهبعدازآنهرگزگمراهنشوید.عمرگفت:همانااینمردیاوهمیسراید.کتابخدامارابساستورسولخداباحالتغضباز

اورویبرگردانید.
وروزدیگریگفت:رسولخدادرختیاستکهدرمزبلهروییدهاستومقصوداوپستیخاندانآنحضرتبود.اینسخنکهبهگوش

رسولخدارسید،سختبرآشفتواعالنکردکهمردمدرمسجدجمعشوند.
همۀمسلمان هادرمسجدجمعشدند.حضرتبرمنبرباالرفتوپسازحمدوثنایالهیفرمود:ایمردم،هریکازشمانسبخود

رااعالمکندتااوراکاماًلبشناسیم.
یکیازآنجمعبهپاخاستوگفت:ایرسولخدا،منفالنیپسرفالنیهستم.حضرتفرمود:راستگفتی.دیگریحرکتکردو
گفت:منفالنیپسرفالنکسم.حضرتفرمود:توفرزندفالنکسکهگفتینیستی،بلکهفرزندفالنکسمی باشیوفالنیتورابهخود
نسبتداد.ویشرمندهشدونشستودیگرکسیازجاحرکتنکرد.حضرتدستورخودراباردیگرتکرارکرد.هیچکسازجاحرکتنکرد،

فرمود:کجاستآنکسیکهبهاهلبیتمنناسزاگفت.ازجابلندشودوخودرابهپدرشنسبتدهد.
عمرازجاحرکتکردوگفت:ایرسولخدا،ماراببخش.خداوندازتوبگذرد،مارابیامرز.خداوندتورابیامرزد،بامابردباریبهخرج
ده.خداوندباتوبردباریکند.بایدتوجهداشتکهروایتمربوطبهدواتازطریقشیعهوسنیمشهورومستفیضاستکهبرایآگاهی

بیشتربرخیازمدارکآنرادراینجامی آوریم:
صحیحبخاری،محمدعلیصبیحوفرزندانش39/1،بابکتابـه العلمو4/85،بابوساطتودرخواستشفاعتازاهلذّمه،و121،
باباخراجیهودازجزیرهالعربو6/11،بابنامهنوشتنپیامبربهکسریوقیصرو7/156بابقولمریض،قومواعّنی،و9/137بابکراهت
داشتناختالف.وصحیحمسلم،5/75طدارالفکر،بیروت،بابترکوصیتبرایکسیکهچیزینداردومسنداحمد،3/346طدارارصاد،
بیروت.وروایتبهعباراتگوناگونواردشدهاست»هجررسولاهلل«،»مالهاهجر«»وماشانهاهجر«کهازتماماینعبارات،نسبتدادن
هذیانگوییبهرسولخدامعلوممی شود؛مگراینکهدربعضیازآنها،کلمۀ»َوَجع،بهمعنایدرد«رااضافهکردهویاجایگزیننموده اندتا

عبارتراتصحیحکردهباشندوآبرویخلیفهراحفظکنند؛لکن،هیهاتکهآبرویخلیفه،بااینکارهادرستنمیشود.
َهُمباَرکاًَوُهدًیلِلْعالَمین«. أَوََّلبَْیٍتُوِضَعلِلنَّاِسلَلَّذيبَِبکَّ 2-سورۀآلعمران،آیۀ96،»إِنَّ
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خود را به سوی مسجدالحرام، بگردانید«.۱ آنان نماز خود را برای سنگ ها قرار داده اند، اگر نبود ِسحر 
او، چه چیز باعث می شد که ما از پرستش بت ها دست برداریم، بااین که آن ها هم از سنگ و چوب و 
مس و نقره و طال است؟ نه، به الت و ُعّزی قسم که دلیلی برای دست برداشتن از اعتقادات دیرین خود 

نداریم، هرچند که ِسحر کنند. 
تو، با چشم بینا، بنگر و با گوش شنوا، بشنو، با قلب و عقلت، وضع آن ها را بیندیش و از الت و عّزی، 
سپاسگزار باش و از این که آقای خردمندی همچون عتیق بن العزی بر اّمت محّمد حکم فرما شده و در 
 اموال و خون و آیین و جان آن ها و حالل و حرام و مالیاتی که به خاطر خدای آن ها، جمع آوری می کنند

تا به اعوان و انصار خود دهند، خشنود باش. وی به سختی و درستی، زندگی کرد، در ظاهر خضوع و 
خشوع می کرد و در پنهان، سرسختی و نافرمانی داشت و غیر از همراهی با مردم، چاره ای  نمی دید. 

من بر ستارۀ درخشان و نشان پرفروغ و پرچم پیروز و توانمند بنی هاشم که حیدر نامیده می شد و با 
همان دختری که بانوی زنان عالم بود و فاطمه اش نامیده اند، ازدواج کرده و داماد محّمد شده بود، حمله 
بردم. تا آن جا که به همراه خالدبن ولید و قنفذ، غالم ابوبکر، و دیگر یاران ویژۀ خود به دِر خانۀ علی و 
فاطمه و فرزندانشان، حسن و حسین و زینب و ام کلثوم، و کنیزی به نام فّضه رفتم. به سختی، حلقۀ در را

 

گرفتم و کوبیدم. کنیز آن خانه پرسید: کیست؟ به او گفتم، به علی بگو: کارهای بیهوده را رها کن و 
خود را به طمع خالفت نینداز. اختیار امور به دست تو نیست. کار، دست کسی است که مسلمان ها او 

را برگزیده و بر او اجماع کرده اند.
به خدای الت و ُعّزی سوگند که اگر می خواستم کارها را به ابوبکر، واگذار کنم، هیچ گاه علی به 
آن چه می خواست، نمی رسید و به جانشینی ابن ابی کبشه )حضرت محّمد( دست نمی یافت؛ اما من چهرۀ 
خود را برای او گشوده ساختم و دیدگانم را باز کردم. ابتدا به قبیلۀ نزار و قحطان گفتم که امکان ندارد 

خالفت جز در قریش باشد. تا وقتی که از خداوند، اطاعت می کنند، از آنان اطاعت کنید.
 این سخن را بِدان جهت گفتم که دیدم پسر ابوطالب، خواهان خالفت شده است و به خون هایی 
که در جنگ ها و غزوات محّمد، از کفار و مشرکین ریخته است، استناد می کند و همچنین به ادای 
قرض های او که هشتاد هزار ِدرهم بود و به وفای وعده های خود به او که قرآن را جمع آوری کرد و 
بر ظاهر و باطن آن، حکم می کند و همچنین به گفتار مهاجران و انصار که وقتی به آنان گفتم: امامت 
در قریش خواهد بود، گفتند: امیرالمؤمنین، علی بن ابی طالب، همان انسان اصلع و بطین۲ است که رسول 
خدا، برای او از تمامی اّمت بیعت گرفت و ما در چهار موضع به او به عنوان امیرالمؤمنین سالم کردیم. 

1-سورۀبقره،آیۀ144:
ُّواُوُجوَهُکْمَشْطَرُه«. َوْجَهَکَشْطَرالَْمْسِجِدالَْحراِمَوَحْیُثماُکْنُتْمَفَول َِّینََّکِقْبلًَهتَْرضاهاَفَولِّ ماءَِفلَُنَول »َقْدنَریتََقلَُّبَوْجِهَکِفيالسَّ

2-اصلعکسیاستکهموهایجلوسرشریختهوبطینبهکسیمی گویندکهشکماوبزرگوچاقاست.
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ای گروه قریش، اگر شما فراموش کرده اید، ما از یاد نبرده ایم که بیعت و امامت و خالفت، حّقی 
معّین و امری صحیح بوده است، بیهوده و ادعایی نیست... 

ما آنان را تکذیب کردیم و من، 40 نفر را وادار کردم تا شهادت دهند که محّمد گفته امامت با انتخاب 
و اختیار مردم است. در این هنگام انصار گفتند: ما از قریش سزاوارتریم؛ زیرا ما به آنان پناه دادیم و 
آنان را یاری کردیم. مردم به سوی ما هجرت کردند. اگر قرار است کسی که این مقام برای اوست، 
 کنار گذاشته شود، ما از دیگران سزاوارتریم. گروه دیگری پیشنهاد کردند: امیری از ما و امیری از شما

باشد. 
به آنان گفتیم: 40 نفر گواهی دادند که امامان از قریش می باشند. عده ای پذیرفتند و جمعی نپذیرفتند 
و با یکدیگر نزاع کردند. من درحالی که همه می شنیدند، گفتم خالفت فقط به کسی می رسد که از همه 
بزرگسال تر و نرم و مالیم تر باشد. گفتند: چه کسی را می گویی؟ گفتم: ابوبکر را که رسول خدا او را در 
 نماز بر دیگران مقدم داشت و در روز بدر، زیر سایه بانی با او به مشورت نشست و رأی او را پسندید، 

یار غار او بود و دخترش، عایشه را به همسری رسول خدا درآورد و او را ام المؤمنین نامید. 
بنی هاشم، با عصبانیت و خشم جلو آمدند. زبیر از آنان پشتیبانی کرد و درحالی که شمشیرش 
را از نیام درآورده بود، گفت: جز با علی نباید بیعت شود؛ و ااّل شمشیر من گردنی را راست نخواهد 

گذاشت. 
گفتم: ای زبیر، انتساب به بنی هاشم، تو را به فریاد در آورده است. مادرت، صفیه، دختر عبدالمطلب 
است. گفت: این شرافتی واال و امتیازی ویژه است، ای پسر ختمه و ای پسر صّهاک، ساکت باش  ای 

بی مادر و سخنی گفت. 40 نفر از حاضران در سقیفۀ بنی ساعده از جا جستند و بر او حمله ور شدند.
به خدا سوگند، نتوانستیم شمشیر را از دست او بگیریم، مگر وقتی که او را بر زمین افکندیم، 

بااین که هیچ کس به یاری او نیامده بود.1
من، به سرعت، خود را به ابوبکر رساندم، با او دست دادم و بیعت کردم. به دنبال من، عثمان بن عفان 
و سایر حاضران در سقیفه، غیر از زبیر، چنین کردند. به او گفتیم: بیعت کن و اگر نکنی، تو را خواهیم 
 کشت. بعد، مردم را از او دور ساختیم. گفتم: به او مهلت دهید، او از روی خودخواهی و نخوت به بنی هاشم، 

1-حدیثغصبخالفتوبهزورگرفتنآنازجملهمسائلیاستکههیچخردمندیشکوشبهه ایدرآنندارد.
بالذریروایتمیکندکهبعدازکشتهشدنحضرتامامحسین)ع(،عبداهللعمربهیزیدبنمعاویهنوشت:

امابعد،همانامصیبتیبسبزرگوفاجعه ایعظیم،ورویدادبزرگیدراسالمرخدادهوروزیبهمانندروزشهادتحسینبنعلی
نیست.یزیدبهاونوشت:

ایاحمق،مابرسرخانه هاینووفرش هایگستردهوجایگاه هایآماده اینشسته ایموبرایآنجنگیدهایم.اگرحقبامابودهکهاز
حقخوددفاعکردهایمواگرحقباغیربودهکهپدرتاولینکسیبودهکهاینکارراسّنتکردهوحقراازاهلشگرفتهاست

)عالمهحلی،نهجالحقوکشفالصدق،ص356،طبیروت(.
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به خشم در آمده است. دست ابوبکر را درحالی که از ترس می لرزید، گرفتم و سر پا نگه داشتم و او را 
که عقلش مخلوط گشته بود و نمی دانست چه می کند، بر روی منبر رسول خدا)ص(، نشانیدم.

به من گفت: ای ابوحفص، من از قیام و خروش علی می ترسم. به او گفتم: علی به تو کاری ندارد 
و سرگرم کار دیگری است. ابوعبیده جّراح، در این کار به من کمک کرد و دست ابوبکر را بر روی 
منبر می کشید و من از پشت سر، او را همانند بز نری که بخواهند بر بز ماده ای بجهانند، بر روی منبر 
گذاشتم. گیج و سرگردان بر روی منبر ایستاد. به او گفتم: سخنرانی کن و خطابه بخوان. زبانش بند 
آمده و به وحشت افتاده و از سخن باز ایستاده بود. دست خود را از شّدت عصبانیت به دندان گرفتم و 

به او گفتم: تو را چه شده است، چرا گیجی؟ و او هیچ کاری نمی کرد و سخنی نمی  گفت. 
می خواستم او را از منبر به زیر آورم و خود جای او را بگیرم. ترسیدم مردم به  دلیل سخنانی که 
خودم دربارۀ او گفته بودم، مرا تکذیب کنند. عّده ای پرسیدند: پس، آن فضایلی که دربارۀ او گفتی 
و برشمردی، کجاست؟ تو از رسول خدا دربارۀ او چه شنیده  بودی؟ گفتم: من از رسول خدا دربارۀ 
او فضایلی شنیده بودم که دوست می داشتم و آرزو می کردم  ای کاش مویی بر بدن او می بودم و من 

داستانی از او دارم. به او گفتم: سخنی بگو؛ و ااّل از منبر پایین آی... 
خدا می داند که اگر از منبر فرود آمده بود، من باال می رفتم و سخنی می گفتم که به گفتار او منجر 
نشود. وی با صدایی ضعیف و نارسا، گفت: »من ولی و سرپرست شما شده ام؛ اما بهترین نفرات شما، 
نیستم، درحالی که علی در بین شما است. بدانید، مرا شیطانی است که بر من مسلّط شده و مرا وسوسه 
می کند و خیر مرا در نظر ندارد. هرگاه لغزیدم، شما مرا بر پای دارید و راست کنید که من در پوست 

و موی شما وارد نشوم. برای خود و شما استغفار می کنم«. 
از منبر پایین آمد، درحالی که مردم به او خیره شده بودند. دستش را گرفتم و فشار دادم و او را 
نشانیدم. مردم برای بیعت با او جلو آمدند. من در کنارش نشستم تا هم او و هم کسانی را که بخواهند 
از بیعت با او سر باز زنند، بترسانم. او گفت: علی چه کرد؟ گفتم: وی خالفت را از گردن خود برداشت 
و برای این که مسلمان ها، کم تر اختالف داشته باشند، به اختیار آنان گذاشت و خود خانه نشین شده 

است. مردم بااکراه بیعت کردند. 
 وقتی بیعت او فراگیر شد، فهمیدم که علی، فاطمه و حسنین را به در خانۀ مهاجران و انصار می برد
و بیعت ما را با خود، در چهار موضع،  یادآور می شود و آنان را تحریک می کند. مردم، شبانه به او نوید 
یاری می دهند؛ ولی صبحگاهان، کسی به کمک او نمی  رود. بر در خانۀ او حاضر شدم و از او خواستم 
که از خانه بیرون آید. به کنیز او، فّضه، گفتم: به علی بگو برای بیعت با ابوبکر بیرون آید؛ چون 
 مسلمان ها با او بیعت کرده اند. پاسخ داد که علی مشغول است. گفتم: بهانه نیاور و به او بگو خارج شود؛
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و ااّل بر او وارد می شویم و او را به زور بیرون می بریم. 
فاطمه از اتاق بیرون آمد و پشت در منزل ایستاد و گفت: ای گمراهان دروغ گو، چه می گویید و چه 
می خواهید؟ گفتم: ای فاطمه. گفت: عمر، چه می خواهی؟ گفتم: چرا پسر عمویت، تو را برای پاسخ گویی 
فرستاده و خود، در پِس پرده نشسته است؟ گفت: طغیان و سرکشی تو ای بدبخت، مرا از خانه به در 
آورده و حّجت را بر تو و همۀ گمراه کنندگان تمام کرده است. گفتم: این یاوه ها و حرف های زنانه را کنار 
بگذار و به علی بگو بیرون آید. دوستی و احترامی در بین نیست. گفت: عمر، آیا مرا از حزب شیطان 
می ترسانی؛ با این که حزب شیطان کوچک است؟ گفتم: اگر بیرون نیاید، هیزم فراوانی می آورم و 
 بر روی ساکنان این خانه آتش می افروزم و تمام کسانی را که در این خانه باشند، خواهم سوزاند،

مگر این که علی را برای بیعت، بیرون کشانیم و همراه ببریم. 
تازیانۀ قنفذ را گرفتم و بر او زدم. به خالدبن ولید گفتم: بروید و هیزم بیاورید. به فاطمه گفتم: آن 

را برمی افروزم. گفت: ای دشمن خدا و دشمن رسول او و دشمن امیرالمؤمنین. 
فاطمه، دست های خود را جلو در خانه گرفته بود و نمی گذاشت در باز شود. او را به سویی افکندم. 
سر راه بر من گرفت. با تازیانه بر دست های او زدم. از شّدت درد، ناله و فریاد او بلند شد. تصمیم گرفتم

 

قدری نرم شوم و از در خانه برگردم. 
در این هنگام، به یاد دشمنی علی و حرص  و  ولع او در ریختن خون بزرگان عرب و به یاد نیرنگ 
محّمد و آن سحر افتادم. لگدی بر در زدم. فاطمه که محکم بر در چسبیده بود تا در باز نشود، فریادی 
زد که پنداشتم مدینه زیرورو شد و صدا زد: ای پدر! ای رسول خدا! با حبیبۀ تو و دخترت، بدین گونه 

رفتار می شود. آه ای فّضه! مرا بگیر. به خدا سوگند فرزندی که در شکم داشتم، کشته شد. 
صدای آه و نالۀ او را به دلیل درد زایمان، درحالی که به دیوار تکیه داده بود، شنیدم. در را باز کردم و 
 وارد خانه شدم. با چهره ای با من روبه رو شد که دیدگانم را فرو بست. از روی مقنعه به گونه ای بر صورتش 

نواختم که گوشواره از گوشش به درآمد و بر زمین پخش شد. 
علی از خانه بیرون آمد. همین که چشمم به او افتاد، باشتاب از خانه بیرون رفتم و به خالد و قنفذ 
و همراهان او گفتم: از گرفتاری عجیبی رها شدم )و در روایت دیگری: جنایت بزرگی مرتکب شدم 
که بر خود ایمن نیستم(، این علی است که از خانه بیرون آمده است و من و همۀ شما، توان مقاومت 
در برابر او را نداریم. فاطمه دست بر جلو سر گرفته بود و می خواست چادر از سر بردارد و به پیشگاه 

خداوند شکوه نماید و از او کمک بگیرد. 
علی، چادر بر سر او انداخت و درحالی که بسیار عصبانی بود، به او گفت: ای دختر رسول خدا، خداوند 
 پدرت را رحمتی برای جهانیان مبعوث کرد. به خدا سوگند، اگر چادر از سر برداری و از پروردگارت
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بخواهی که این مردم را نابود سازد، دعایت به اجابت خواهد رسید، به طوری که در روی زمین، از 
اینان هیچ انسانی باقی نخواهد ماند؛ زیرا مقام تو و پدرت در پیشگاه خداوند بزرگ تر است از نوح که 
خداوند به خاطر او، تمام ساکنان روی زمین و کسانی را که در زیر آسمان به سر می بردند، به جز همان 
چند نفری که در کشتی بودند، نابود ساخت و نیز قوم هود را به دلیل این که هود را تکذیب کرده بودند 

و قوم عاد را به وسیلۀ باد تند و سهمگین، از بین برد.
تو و پدرت، از هود برترید. ثمود را که ۱۲هزار نفر بودند، به خاطر آن ناقه و بچه اش، عذاب کرد. 

تو ای بانوی زنان، بر این خلق نگون بخت، رحمت باش و موجب عذاب و نابودی آنان مباش.
درد زایمان، سخت او را فرا گرفته بود. به درون خانه رفت و کودکش را که علی او را محسن 

نامیده بود، سقط کرد. 
جمعیت فراوانی را در آن جا گرد آوردم؛ اما نه بدان جهت که از کثرت آنان در مقابل علی، کاری 
ساخته شده باشد، بلکه برای دلگرمی خودم. او را درحالی که کامالً در محاصره بود، به زور از خانه 
بیرون آوردیم و برای اخذ بیعت به جلو راندم. به درستی می دانستم که اگر من و تمامی ساکنان روی 
زمین کوشش می کردیم تا بر او پیروز شویم، زور ما به او نمی رسید؛ اما مطالبی در نظر داشت که من 

به خوبی می دانستم و هم اکنون نمی  شود که بگویم. 
 هنگامی که به سقیفۀ بنی ساعده رسیدم، ابوبکر و اطرافیان او از جا حرکت کردند و علی را مسخره

کردند. علی گفت: ای عمر، می خواهی در آن چه فعالً به تأخیر انداخته ام، شتاب کنم و کاری را که از 
آن خوشت نمی آید، انجام دهم؟ گفتم: نه، یا امیرالمؤمنین. 

به خدا سوگند که خالد سخنان مرا شنید و به شتاب نزد ابوبکر رفت و سه مرتبه به او گفت: مرا 
چه کار با عمر. مردم این سخنان را می شنیدند. 

هنگامی که علی به سقیفه رسید، ابوبکر، کودکانه به او نگریست و وی را مسخره کرد. به او گفتم: تو 
ای ابوالحسن، بیعت کردی، برگرد. ولی خود گواهم بر این که او بیعت ننمود و دستش را به سوی ابوبکر 
 دراز نکرد و من می ترسیدم که در آن چه می خواست انجام دهد و به تأخیر انداخته بود، عجله کند؛
لذا چندان اصرار نکردم که حتماً باید بیعت کند. ابوبکر از ناراحتی و به  دلیل ترسی که از علی داشت، 
اصالً نمی  خواست که علی را در آن جا ببیند. علی از سقیفه رفت. پرسیدم کجا رفت؟ گفتند: به کنار 

قبر رسول خدا رفته و در آن جا نشسته است.
من و ابوبکر از جا حرکت کردیم و دوان دوان، به مسجد رفتیم. ابوبکر می گفت: وای بر تو، این 
چه کاری بود که با فاطمه انجام دادی؟ به خدا سوگند، این کار زیانی آشکار است. گفتم: بزرگ ترین 
کاری که علی درقبال تو انجام داده است، همین است که با ما بیعت نکرد و چندان مطمئن نیستم که 
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مسلمان ها، اطراف او را نگیرند. گفت: چه می کنی؟ گفتم: چنین وانمود می کنم که او در کنار قبر محّمد،

 

با تو بیعت کرده است. خود را به او رساندیم و درحالی که قبر پیش روی او بود و دست های خود را 
روی خاک قبر گذاشته بود، سلمان، ابوذر، مقداد، عّمار و ُحذیفۀ بن یمان اطرافش را گرفته بودند. 

 در کنار او نشستیم. به ابوبکر گفتم که او هم دستش را به مانند علی، بگذارد. با ابوبکر از جا حرکت
کردم، پشت به آنان نمودم و به ابوبکر می گفتم: خداوند به علی پاداش خیر عنایت کند، وقتی به کنار 
قبر رسول خدا حاضر شدی، از بیعت با تو خودداری نکرد. ابوذر جندب بن جناده غفاری، از بین مردم 
از جا جست و فریاد می زد و می گفت: به خدا سوگند، ای دشمن خدا، علی هیچ گاه با برده ای آزادشده 
بیعت نکرد. ما به راه خود ادامه دادیم و به هرکس می رسیدیم، می گفتیم: علی با ما بیعت کرده است. 
به خدا سوگند که وی نه در دوران خالفت ابوبکر و نه در زمان حکومت من، با ما بیعت نکرد و 
با کسی که بعد از من خواهد بود نیز بیعت نخواهد کرد. ۱۲ نفر از اصحاب و یاران او نیز با ابوبکر و 

من، بیعت نکردند. 
ای معاویه، چه کسی کارهای مرا انجام داده و چه کسی غیر از من، انتقام گذشتگان را از او 
گرفته است؟ اما کارهایی را که تو و پدرت، ابوسفیان، و برادرت عتبه، در تکذیب محّمد انجام دادید 
و نیرنگ هایی را که با او کردید، به درستی می دانم و کامالً از حرکت هایی که در مکه انجام می دادید، 
آگاهم و این که در کوه َحرا می خواستید او را بکشید، جمعیت ها را علیه او راه انداختید، احزاب را تشکیل

 

دادید، پدرت بر شتر سوار شد و آنان را رهبری کرد. 
محّمد دربارۀ او گفته بود: »خداوند، سواره و زمامدار و راننده را لعنت کند«؛ پدرت، سوار و برادرت،

 

زمامدار و تو، راننده بودی. 
مادرت، هند را از خاطر نبرده ام که چقدر به وحشی بخشید تا این که خود را از دید حمزه پنهان 
کرد و او را که در سرزمینش، »شیرخدا« می نامیدند، با نیزه زد. سینۀ او را شکافت و جگرش را بیرون 
کشید و نزد مادرت آورد و محّمد، با ِسحر خود پنداشت که وقتی جگر حمزه به دهان هند برسد و بخواهد

 

آن را بجَود، سنگ سختی خواهد شد. او جگر را از دهان بیرون انداخت. محّمد و یارانش، او را هند 
جگرخوار نامیدند. همچنین سخنان او را در اشعارش برای دشمنی با محّمد و سربازان او فراموش نکرده ام

 

که چنین سرود: 
نَْحُن بَنـاُت طاِرٍق                                           نَْمشى َعلَى النَّماِرٍق

مادخترانطارقیمکهبررویفرشهایگرانبهاراهمیرویم.

ر ِفى الَْمخانِق                                       َو الِْمْشک ِفى الَْمفاِرِق كالدُّ

همانندّدردرصدفیامشکدرمشکدانمیباشیم.
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لُوا نُعـانُِق                                        اَْو یـْدبَـرُوا نُـفـاِرُق ـَ اِْن یْقب

اگرمردانرویآورند،آنانرادرآغوشمیگیریم.

ِفراَق َغیـر واِمـٍق             ِفـراَق َغـیـر واِمٍق

واگرپشتکنند،بدونناراحتی،ازآنهاجدامیشویم.

زنان قبیلۀ او، در جامه های زرد پررنگ، چهره ها را می گشودند، دست و سرهایشان را برهنه و 
آشکار می نمودند و مردم را به پیکار با محّمد تحریک می کردند. شما به دلخواه خود مسلمان نشدید؛ 
بلکه در روز فتح مکه با اکراه و زور تسلیم شدید و محّمد، شما را آزادشده و زید را برادر من و عقیل 
را برادر علی بن ابی طالب و عمویشان، عباس را مثل آنان قرار داد. وی از پدرت چندان دل خوشی 

نداشت.
هنگامی که پدرت به او گفت: به خدا سوگند ای پسر ابی کبشه، مدینه را پر از مردان جنگی و 
اسب و سوار خواهم کرد و بین تو و این دشمنان جدایی می افکنم و نمی گذارم ضرری به تو برسانند.
محّمد درحالی که به مردم فهمانید که سوء باطن او را می داند، به او گفت: ای ابوسفیان، خداوند مرا

 

از شّر تو نگه دارد و او )محّمد( به مردم گفته بود: غیر از من و علی و پیروان او، از افراد خانواده اش، 
کسی بر این منبر نباید باال برود. ِسحر او باطل و تالش او بی نتیجه ماند. ابوبکر بر منبر باال رفت و بعد 
از او من باال رفتم. ای بنی امیه امیدوارم که شما چوبه های طناب این خیمۀ برافراشته باشید. بدین جهت، 
والیت شام را به تو می سپرم و هرگونه تصرف مالکانه را در آن سرزمین به تو واگذار می کنم. تو را به 
مردم شناساندم تا با گفتار او دربارۀ شما مخالفت کرده باشم و باکی ندارم از این که او در شعر و نثر 

منسجم خود گفته بود: جبرئیل از سوی پروردگارم به من وحی کرده و گفته است 
َجَرَة الَْمْلُعونََة ِفی الُْقرآِن1 َو الشَّ

 و پنداشته است که مقصود از شجرۀ ملعونه شما هستید. او دشمنی خود با شما را هنگامی که به 
حکومت رسید، آشکار کرد؛ همان طور که هاشم و پسرانش همیشه دشمنان عبدشمس بودند. 

ای معاویه، من با یادآوری  و شرح این امور، خیرخواه و ناصح و دلسوز تو می باشم و از کم حوصلگی، 
بی  ظرفیتی، نداشتن شرح صدر و کمِی بردباریت، ترس آن را دارم که در آن چه به تو سفارش کردم و 

1-سورۀاسراء،آیۀ63.
ُفُهْمَفماَیزیُدُهْم َجَرَهالَْملُْعونََۀِفيالُْقْرآِنَونَُخوِّ َربََّکأَحاَطبِالنَّاِسَوماَجَعلَْناالرُّْؤَیاالَّتيأََرْیناَکإاِلَِّفْتَنًهلِلنَّاِسَوالشَّ »َوإِْذُقلْنالََکإِنَّ

إاِلَُّطْغیاناًَکبیرا«
و]یادکن[هنگامیراکهبهتوگفتیم:»بهراستیپروردگارتبرمردماحاطهدارد.«وآنرؤیاییراکهبهتونمایاندیم،و]نیز[آندرخت

لعنتشدهدرقرآنراجزبرایآزمایشمردمقرارندادیم؛وماآنانرابیممیدهیم،ولیجزبرطغیانبیشترآنهانمیافزاید.
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اختیار شریعت و اّمت محّمد را به دست تو دادم، شتاب کنی و بخواهی از او انتقام بگیری، مردۀ او را

 

 نکوهش کنی یا بخواهی آن چه آورده است، رد کنی یا کوچک بشماری؛ در آن صورت، از هالک شوندگان 
خواهی بود. آن وقت، هرآن چه برافراشته ام، فرود می آید و آن چه ساخته ام، ویران می شود. 

هنگامی که می خواهی به مسجد و منبر محّمد وارد شوی، کامالً بر حذر باش و احتیاط را از دست 
نده و درظاهر تمام مطالبی را که محّمد آورده است، تصدیق کن. با رعیت خود، درگیر مشو و اظهار 
دلسوزی و دفاع از آن ها را بنما. حلم و بردباری نشان بده و نسیم عطا و بخشش خود را برای همگان 
بگستر. حدود را در بین آنان اقامه کن و به آنان چنین نشان نده که حّقی از حقوق الهی را واگذار می  کنی. 

 

واجبی را ناقص نگذار و سّنت محّمد را تغییر نده که نتیجه اش، آن می شود که اّمت بر ما مي شورند و 
 تباه می گردند؛ بلکه آن ها را از همان محل آرامش و امنیت آن ها بگیر و به دست خودشان، آنان را بکش

و با شمشیر خودشان آنان را نابود ساز. با آنان مسامحه و سهل انگاری داشته باش و مجازات نکن. 
نرم خو باش و غرامت مگیر. در مجلس خود برای آن ها جا باز کن و به هنگام نشستن در کنارت به 
آن ها احترام بگذار. آنان را به دست رئیس خودشان بکش. خوش رو و بّشاش باش. خشم خود را فرو ده

 

و از آنان بگذر. در این صورت، دوستت خواهند داشت و از تو اطاعت خواهند کرد. 
از این که علی و فرزندان او، حسن و حسین، بر ما و تو بشورند، خاطرجمع نیستم. اگر به همراهی و 
کمک گروهی از اّمت توانستی با آنان پیکار کنی، انجام ده و به کارهای کوچک قانع مباش و تصمیم 

به کارهای بزرگ بگیر. 
وصیت و سفارشی را که به تو کردم، حفظ کن، آن را پنهان نما و آشکار مساز. دستوراتم را امتثال 
کن و گوش به فرمان من باش. بر تو مباد که به فکر مخالفت با من باشی. راه و روش پیشینیان خود 
را در پیش گیر و انتقام خون آنان را بگیر و دنباله رو آن ها باش. تمام رازهای نهانی و مطالب آشکار 

خود را به تو گفتم. مطلب را با این شعر، به پایان می برم: 
َمعاِوَى اِنَّ الَْقْوَم َجلَّْت اُمُورُهْم                                           بَِدْعـَوة َمْن َعمَّ الْبَِریة بِالَْوتْرى

ایمعاویه،کارهایمردم،بزرگشدهوپیشرفتکردهاست،

بهدعوتآنکسکهبهتنهایی،تمامجهانراگرفت.

    َصبَْوُت اِلى دیٍن لَُهـْم َفأَرابَنى                                          َفأَبِْعْد بِدیٍن َقْد َقَصْمُت بِه َظْهرى

کودکانهوازروینافهمی،بهدینآنانمایلشدمومرابهشکوتردیدانداخت،

دوربادآندینیکهپشتخودرابهآنشکستم)تاآخرابیات(. 

راوی گوید: هنگامی که عبداهلل بن عمر نامه را خواند، به سوی یزید حرکت کرد و سرش را بوسید 
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و گفت: ای امیرالمؤمنین! سپاس خداوند را که تو این خارجِی پسر خارجی را کشتی.
 به خدا سوگند که پدرم مطالبی را که برای پدر تو نوشته، برای من ننگاشته است.

به خدا سوگند که هیچ یک از پیروان محّمد، مرا بدان گونه که او دوست دارد و می پسندد، 
نبیند. 

یزید جایزه و عطای فراوانی به او داد و با احترام او را برگردانید. 
عبداهلل بن عمر از نزد او خندان و خوشحال بیرون آمد. مردم به او گفتند: به تو چه گفت؟

 پاسخ داد: وی مطالبی به من گفت که من دوست می داشتم که با او در این کاری که کرده، شریک
می بودم. به مدینه برگشت و به هرکس که می رسید، همین جواب را می داد. 

و روایت کرده اند که یزید به عبداهلل بن عمر، نامه ای دیگر از عثمان بن عفان، نشان داد که از این 
نامه شدیدتر و سیاست مدارانه تر بود. 

هنگامی که عبداهلل آن نامه را خواند، از جا حرکت کرد و بر سر و صورت یزید بوسه زد و گفت: 
سپاس خداوند را، بر این که این خارجِی پسر خارجی را کشتی.1

نامه، به قدرکافی، واضح و روشنگر است و به هیچ گونه شرح و بسط و تحلیلی نیاز ندارد. 
اول بنـا نـبـود بسـوزند عاشقان

 آتش به جان شمـع ِفتَد كاین بنا نهاد

    

1-مجلسی،محمدباقر،بحاراألنوار،ج8،طکمپانی،صص221-223.
اشعارفوق،درمتنکتابتاآخرآمدهاست.

اینسندازکتابارزشمندفاطمهالزهرا)س(بهجهقلبالمصطفی،اثرحاجشیخاحمدرحمانیهمدانی،ترجمۀدکترسیدحسنافتخارزاده
سبزواری،782،نقلشدهاست.



فصل دوازدهم

غصب فدک



254

ش
عر

 تا 
ش

عر
از 



255

س(
هرا)

ت ز
ضر

ی ح
اس

سی
ی 

دگ
ل زن

حلی
ت

یکی از مسائل بسیار مهم که در تاریخ مظلومیت حضرت زهرا)س( جایگاه ویژه ای دارد، موضوع 
فدک است. ماجرای فدک یکی از دالیل حّقانیت شیعه و محکومیت کودتاگران است. 

 در این فصل تالش داریم با بررسی دقیق موضوع فدک و کنکاش در اسناد مربوط و تحلیل مدارک 
مختلف، به این رویداد تاریخی بپردازیم و مظلومیت حضرت زهرا)س( و محکومیت غاصبان را به 

تصویر بکشیم.
عالقه مندی شدید این جانب به این موضوع حساس به گونه ای است که از سال ها پیش اسناد و 
مدارک مختلف مربوط به فدک را از کتب معتبر اهل سنت و اهل تشیع اغلب استخراج کرده و 
فیش برداری نموده و پس از دسته بندی به صورت دقیق تنظیم کرده ام. اینک که پس از20 سال با 
عنایت ویژۀ پروردگار سبحان به نگارش این رویداد مهم اقدام می کنم، اسناد و مدارک آن کاماًل در 
دسترس است. از طرف دیگر با توّجه به اهمیت این موضوع از دیدگاه شیعه و توّجه خاص بسیاری از 

بزرگان اهل تسنن به این رویداد، دو اقدام جدید به تالش های مستمر گذشته اضافه شده است.
1- سفر به منطقۀ فدک: نگارنده شخصًا از مناطق بدر، حنین، تبوک، خیبر و فدک بازدید کردم 
و منطقه را به لحاظ استراتژیکی دقیق )البته از دیدگاه خود( بررسی کرده و یادداشت های مفید تهیه 

کرده ام. به نظر نگارنده، این تحلیل دقیق نخستین بار است که در زبان فارسی منتشر می شود.



256

ش
عر

 تا 
ش

عر
از 

2- بررسی دقیق تر اسناد: همان گونه که گفتیم، مدارک مربوط به مسألۀ فدک از قبل تهیه و تنظیم 
شده است؛ ولی برای پرهیز از یک جانبه گرایی و جلوگیری از عجله و شتاب که با کارهای تحقیقاتی 
منافاتی آشکار دارد، برای تدوین کتاب مستقل دربارۀ حضرت زهرا)س(، اسناد مربوطه مجدداً بررسی

 

و مطالعه شده است تا چیزی از قلم نیفتد؛ به خصوص این که طی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 
که خوشبختانه همه ساله تشکیل می شود، فرصت مناسبی بود که نگارنده بتواند کتاب های الزم را در 
این باره تهیه نماید. بسیاری از این کتاب ها در کتابخانه های کشور ما موجود می باشند؛ ولی چون 
دسترسی به همۀ آن ها یک جا مقدور نبود، به تهیۀ اغلب آن ها اقدام شد تا همواره در دسترس باشند. 
ضمن این که هر وقت فرصتی دست داد، به کتابخانه های مهم برای فیش برداری در مقولۀ فدک شخصًا 

یا غیرمستقیم مراجعه شده است.

1- سرزمین فدک
در جنوب شرقی مدینه و در نزدیکی های خیبر، آبادی های پراکنده و چشمه سارها و قنات های 
فراوانی در قدیم وجود داشته است. این سرزمین سوق الجیشی و تپه ماهورها، همواره درخور توجه 

ساکنان و مردمی قرار داشته که با اهالی آن جا در دادوستد و رفت و آمد بوده اند.
فاصلۀ این منطقه تا مدینه حدود140 کیلومتر است. ازآن جاکه این سرزمین ها بسیار گسترده و 
حاصل خیز بوده،1 یهود از دیرباز بر این مناطق استیال یافت و قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی خود 
را بر همه جا توسعه داد و تقریبًا همۀ مناطق اعم از یثرب و حومه را زیر سلطۀ سنگین خود در آورد.
سلطه بر این سرزمین حاصل خیز و آباد، به نبرد نظامی نیرومند نیاز دارد. به همین دلیل سران 
سلطه گر یهود و رؤسای قبایل یهود همواره برای جلوگیری از نفوذ بیگانگان در قلمرو گستردۀ خود 

در حالت نظامی دایمی به سر می بردند.
اگر قول یعقوبی دربارۀ جمعیت یهودیان این منطقه را قبول کنیم، حساسیت منطقه و موقعیت 
ویژۀ آن را مشخص می کند. یعقوبی جمعیت این منطقه را در آن زمان بالغ بر بیست هزار نفر نوشته 

است.2
با توجه به فرهنگ عرب جاهلی و همچنین اغلب یهودیان و مردم جزیره العرب که دختران خود 
را از ترس فقر یا مفیدنبودن یا آسیب پذیری در برابر دشمنان یا دیگر دالیل زشت و نپذیرفتنی، 
زنده به گور می کردند و می کشتند و فقط پسران را باقی می گذاشتند، اهمیت منطقۀ فدک و خیبر و 

1-سیرۀحلبی،ج3،صص37-36.
2-تاریخیعقوبی،ج2،ص46.
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اصوالً آن منطقه، بیشتر می شود. قرآن کریم زشتی عمل آن ها را چنین به تصویر می کشد: 
َر اََحُدُهْم بِاالُنْثی َضلَّ َوْجُهُه ُمْسَوّداً   َو اِذا بُشِّ

َر بِِه أَ ُیْمِسُکُه  َو ُهَو کظیٌم َیَتوارى  ِمَن الَْقْوِم ِمْن ُسوِء ما بُشِّ

ُه ِفي التُّراِب أاَل ساَء َما َیْحُکُمون 1  َعلی  ُهوٍن أَْم َیُدسُّ

هنگامی که به یکی از آن ها خبر داده می شد که دختردار شده است،

 از فرط ناراحتی و اندوه، 

چهره اش سیاه و در هم می شد و از غضب لبریز می گشت. 

از قوم و قبیله خود به خاطر این خبر بد فرار می کرد )به خود می گفت(

 آیا این ننگ را تحمل کند، یا آن که فرزندش را در زیر خاک نماید.

َو اِذا الَْمْوؤوَدُة ُسِئَلْت، بَِاّی َذنٍْب ُقِتَلْت2 

و زمانی که دختران نوزاد سؤال کنند که به چه دلیل و به چه جرم و گناهی آن ها کشته شدند.

این تصویر گویایی از فرهنگ سخیف عرب جاهلی است. تفاوتی نبود بین اعراب اصلی که 
صاحب و ساکن جزیره العرب بودند با یهودیانی که در جزیره العرب نبودند، بلکه به هر دلیل از مناطق 

شام و دیگر مناطق به حجاز کوچ کردند؛ اما همه در تحقیر و تضعیف زنان وجه مشترک داشتند. 
جالب است اضافه کنیم که سه گروه یهود یعنی بنی قریظه و بنی نضیر و بنی  قنیقاع اصوالً اهل 
شام بودند. آن ها در کتاب آسمانی خود دیده بودند که پیامبر خاتم در عربستان ظهور می کند. آن ها 
به اطراف مدینه کوچ کرده بودند تا پس از ظهور پیامبر خاتم، نخستین قوم یهود باشند که به پیامبر 

خاتم ایمان می آورند.3
چنان چه می بینیم »بحیرا« راهب مسیحی در سفری که پیامبر قبل از بعثت در دوران نوجوانی و 
دوازده سالگی4 به شام داشتند، ایشان را شناخت. بحیرا خطاب به حضرت ابوطالب گفت: این همان 

پیامبر موعود است که کتاب های آسمانی از نبوت و حکومت گستردۀ او خبر داده اند.5
با این مقدمۀ کوتاه به راحتی و به سادگی می توانیم بپذیریم که بیشتر جمعیت بیست هزار نفرۀ 
منطقۀ خیبر و فدک را رزمندگان و افراد کارکشتۀ نظامی و جنگاوران کارآزموده و تجربه دیده 

تشکیل می دادند.
1-سورۀنحل،آیات58و59.
2-سورۀتکویر،آیات8و9.

3-ازظهوراسالمتاسقوطبغداد،ص25.
4-فرازهاییازتاریخپیامبراسالم،ص70.

5-طبری،محمدبنجریر،تاریخطبری،ج1،ص33و43؛سیرۀابنهشام،ج1،ص180؛مجلسی،محمدباقر،بحاراألنوار،ج20،
ص223.
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۲- زندگی یعنی جنگ
عالوه بر نکتۀ فوق، عرب عهد جاهلی و مردم شبه جزیرۀ عربستان قبل از بعثت پیامبر اسالم، هیچ 
کار تولیدی چشمگیری نداشتند. آن ها به جز دو سفر محدود تجاری به شام و یمن، بقیۀ سال تقریبًا 
بیکار بودند. تولیدات کشاورزی آن ها با سختی بسیار می توانست نیاز ساالنۀ آن ها را تأمین کنند؛ 
به خصوص در سال های خشک و کم باران، قحطی بالیی بود که به جان آن ها می افتاد و آن هایی را که 

از مواد غذایی ذخیره شده بی بهره بودند، از پای در می آورد. 
به همین دلیل، عرب ها به صورت دایمی با یکدیگر در حال جنگ بودند تا زندگی کنند. آن ها برای 
زنده ماندن می جنگیدند. اعراب قبل از بعثت پیامبر اسالم، هیچ گونه آرمان، ایده آل و خواستۀ سیاسی 

یا فرهنگی یا انسانی نداشتند. آن ها به طور دایمی با هم در جنگ و نبرد بودند تا زنده بمانند!!

۳- جنگ های طوالنی اوس و خزرج
جنگ طوالنی و پرتلفات و پرهزینۀ دو قبیلۀ اوس و خزرج که ساکنان اصلی یثرب بودند، در 
تاریخ ضبط است. گروهی از مورخان این جنگ های ویرانگر را صد سال، هفتاد سال یا پنجاه سال 

نوشته اند؛ بعضی جنگ بین این دو قبیله را 120سال هم ذکر کرده اند.1
اسناد تاریخی حاکی است که هر دو قبیله از جنگ های طوالنی، فرسایشی و پرتلفات، به ستوه 

آمده بودند. طبری در این باره می نویسد: 
 هنگامی که گروهی از قبیلۀ خزرج، در موسم حج، با پیامبر در عقبه مالقات کردند و اسالم آوردند،
به پیامبر گفتند: میان ما آتش جنگ پیوسته فروزان بوده است. امید است که خداوند به سبب آیین 
پاک تو، آن را فرو نشاند. ما اکنون به یثرب برمی گردیم و آیین شما را عرضه می داریم. هرگاه همگی 

اتفاق بر پذیرفتن آن نمودند، گرامی تر از شما کسی برای ما نیست.2
از همین فراز تاریخی، خستگی و افسردگی و یأس ساکنان یثرب را به خوبی می توان فهمید. بین 
عشیره ها و قبایل یهود ساکن مدینه و اطراف مدینه، اعم از بنی قریظه که منطقۀ مسکونی آن ها در 
یثرب بود و بنی نضیر که قلعۀ آن ها نزدیکی مدینه بود و بنی  قنیقاع که جنب مدینه بود و یهودیان خیبر 
نوعی صلح برقرار بود؛ اما با توجه به ماهیت یهود که آرامش خود را در درگیری و جنگ جست وجو 

می کنند، بین آن ها نیز گه گاه جنگ روی می داد.
 مقصود از این بیان این است که بدانیم مردم جزیره العرب به صورت دایم با هم در نبرد و ستیز بودند

1-سیرهابنهشام،ج2،ص123.
2-تاریخطبری،ج2،ص86.
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و نوعی حالت جنگی بر آن ها به طور دایم حاکم بود.

۴- فدک چیست؟
پس از آن که توطئه گران یهود مدینه و اطراف مدینه بعد از خیانت های مکرر و توطئه های 
گوناگون و گسترده، سرانجام شکست سختی از مسلمان خوردند، ناچار شدند از منطقۀ مدینه دور 

شوند.
 یهودیان بنی قریظه پس از آشکارشدن خیانت آن ها به مسلمانان در همراهی با کفار قریش در جنگ

خندق، به قتل عام مردان و اسارت زنان و مصادرۀ اموال محکوم شدند. 
یهودیان بنی نضیر نیز سرنوشتی مشابه بنی قریظه یافتند و مجبور شدند با همراه بردن اموال خود 

از منطقه بروند. 
از بنی نضیر گروهی به شام رفتند؛ ولی بخش عمدۀ آن ها برای توطئه های بعدی به قلعۀ خیبر کوچ 
کردند. بنی  قنیقاع نیز اقدام مشابهی کردند و به منطقۀ خیبر نقل مکان نمودند. از این به بعد »خیبر« 
به عنوان ستاد عملیات یهود برای نابودی اسالم در آمد. یهودیان که مردمی لجوج، ناآرام، بدخو و ذاتًا 

ضد اسالم بودند، از طرف قریش نیز حمایت می شدند تا علیه اسالم اقدام نظامی نمایند.
 داستان خصومت های یهود با اسالم و مسلمانان از مسائل بدیهی و آشکار است. یهود در طول تاریخ

ضربات بسیاری بر اسالم وارد آورده است. 

۵- اقدام پیشگیرانه
یکی از اقدامات بسیار مهم و استراتژیک پیامبر اسالم)ص(، گرفتن ابتکار عمل از دشمنان بود. 
این مسأله اهمیت بسیاری دارد. امروز به خصوص این موضوع به لحاظ استراتژیک اهمیت فوق العاده 

یافته است.
اقدامات پیشگیرانۀ پیامبر اسالم، موجب شد یهود)که ذاتًا ضد اسالم بوده و هست و خواهد بود( 

نتواند هیچ گاه اقدام آزاردهندۀ درخور ذکری انجام دهد. 
 بیداری و هشیاری پیامبر اسالم و اطالع از نقشه های آن ها از طریق وحی و از طریق اعزام نیروهای

کارآمد و اطالعاتی، نقشه های براندازی آن ها را در نطفه خفه می کرد. این خود از مسائل بسیار مهم 
راهبردی در تاریخ اسالم و صدر اسالم به شمار می رود که محققان باید به این مهم بیشتر بپردازند.

جزییات طراحی نقشه های پیامبر)ص( در ناکام گذاردن یهود از افتخارات اسالم است. از آن جایی 
که هدف از این فصل چیز دیگری است، از شرح آن می گذریم.
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۶- اهمیت یافتن خیبر
گفتیم که یهودیان خیبر خود ذاتًا ضد اسالم بودند. قرآن کریم می فرماید: 

لََتِجَدنَّ اََشدَّ الّناِس َعداَوًة للَِّذیَن اَمُنوا الَیُهوَد1 

دشمن ترین دشمنان مؤمنان، یهودی ها هستند.

امروزه همگان دیده اند که صهیونیزم کنوني- که خود را یهود مي خواند- نه تنها برای اسالم بلکه 
برای بشر خطری بالقوه و بالفعل است. این قوم سرکش و بی مسؤولیت، در طول تاریخ مرتکب 

جنایات بی شماری شده است. رژیم اشغالگر قدس، امروز ترجمان یهود لجوج توطئه گر است.
با توجه به این مقدمه به بحث خیبر می پردازیم. 

 پس از تحوالت بسیار، خیبر به سه دلیل بزرگ ترین خطر برای حکومت اسالمی در مدینه محسوب
می شد: 

1- ذات ضداسالمی و ضدبشری یهود؛
2- بغض و کینۀ مضاعف یهودیانی که از اسالم شکست خورده و به خیبر پناه برده بودند و در 

آن جا درصدد انتقام از اسالم بودند؛
3- تماس های پنهان و آشکار قریش توطئه گر و بت پرست با یهودیان خیبر و تحریک یهود برای 

حمله به اسالم.
عوامل فوق، خطری بسیار جدی برای حکومت نوپا و جوان اسالم را فراهم آورده بود. با توجه به 
این که فاصلۀ خیبر تا مدینه کمتر از200 کیلومتر بود و این فاصله دو یا سه روز طی می شد، مدینه در 

محاصره و خطر اشغال یا قتل عام قرار می گرفت.
پیامبر عالی قدر اسالم پس از هجرت، عالوه بر آن که بین دو قبیلۀ اوس و خزرج برادری اسالمی 
ایجاد فرمودند، قبایل سه گانۀ یهودیان یعنی بنی قنیقاع، بنی قریظه و بنی نضیر را طی پیمان جداگانه ای 
موظف کردند که از تمامیت مدینه دفاع کنند و نه تنها خود علیه مدینه اقدامی نکنند، از همکاری 
و همراهی با دشمنان مدینه نیز خودداری نمایند. در همین پیمان نامه آمده بود که چنان چه یهودیان، 
پیمان نامه را نقض کنند، دست پیامبر در ریختن خون و ضبط اموال و اسیرکردن زنان و فرزندان 

آن ها باز خواهد شد.2 
به رغم این عهدنامۀ قوی و مهم و خطیر، یهودیان بدون ترس از انتقام مسلمانان، دست به توطئۀ 
گسترده علیه اسالم زدند و مشکالتی را به بار آوردند. حاِل یهودیانی که در خیبر پناه گرفته اند، معلوم 

1-سورۀمائده،آیۀ82.
2-مجلسی،محمدباقر،بحاراألنوار،ج19،ص110.
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است. آن ها با آزادی بیشتر و آرامش بیشتری به تهیۀ برنامه های براندازی علیه اسالم مشغول شدند.
سادگی است اگر به دشمن شکست خورده بی اعتنایی شود و ساده لوحی است اگر تصور کنیم 
دشمن ساکت درصدد توطئه و براندازی نیست. باید همواره مراقب دشمن بود. دشمن را نتوان حقیر و 

بیچاره شمرد.

۷- تسخیر قلعه های خیبر
خیبر در200 کیلومتری شمال مدینه قرار داشت.1 تا قلعه های نیرومند خیبر با افراد رزمنده و 
متعصب و زخم خورده و توطئه گر آن پابرجا بود، خطر براندازی مدینه به قوت خود باقی بود و امکان 
حمله به مدینه وجود داشت. دربارۀ خیانت یهودیان بنی  قنیقاع همین قدر کافی است که بگوییم پس 
از اثبات خیانت و محکوم شدن آن ها، باز هم مورد عفو پیامبر)ص( قرار گرفتند؛ اما آن ملت بدخو 
و کینه توز، با تحریک مشرکان قریش، جنگ های خطرناک اُحد و احزاب )خندق( را علیه مسلمانان 

به راه انداختند. 
در جنگ اُحد 70 نفر از سران و سربازان اسالم کشته شدند. حضرت حمزه، عموی پیامبر، سید 
شهدای احد است. بنی نضیر خیانت بزرگ تری مرتکب شدند؛ زیرا از طرفی قریش را برای جنگ با 
پیامبر اسالم تحریک کردند و جنگ خندق را به راه انداختند و از طرف دیگر، یهودیان بنی قریظه را 
که پیمان صلح با پیامبر امضا کرده بودند، تحت فشار قرار دادند تا پیمان خود را نقض کنند و به عنوان 
ستون پنجم به زیان اسالم و به نفع دشمنان اسالم وارد عمل شوند. حال همۀ آن ها در قلعه های خیبر 

مستقر شده اند.
قباًل گفتیم که خود خیبریان نیروهای نظامی کارکشته و باتجربۀ بسیاری داشتند که همگی جنگنده،

 

متعصب، تأثیرپذیر و اخالل گر بودند. 
واقدی می نویسد: آن ها ده هزار جنگجو داشتند.2 ده هزار نفر جنگجو برای آن روز رقم بسیاری 
بود. همچنین قلعه ها و دژهای مستحکم خیبر در موقعیت استراتژیکی خاصی قرار گرفته بودند. این 
قالع از هم فاصله داشتند، اما این فواصل خود موقعیت آن ها را افزایش داده بود. با توجه به جغرافیای 
عمومی خیبر که تپه ماهور و ناهموار بود، این قلعه ها را اغلب بر روی تپه ها ساخته بودند که بر همۀ 

مناطق اطراف اشراف داشته باشند.
قلعه های هفت گانۀ خیبر عبارت بودند از: ناعم، قموص، کتیبه، نسطاه، شق، وطیح و ساللم. 

1-سبحانی،جعفر،فروغابدیت،ج2،ص637.
2-واقدی،محمدبنعمر،تاریخجنگهایپیامبر،ترجمۀمحمدمهدوی،ص488.
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بعضی از این اسامی، عبری به نظر می رسد. هرچه بود، یهود اغواگر و مال دوست نیاز داشت که دایمًا 
با اغواگری، فریب، دسیسه چینی، خیانت و تجاوز به اقتصاد خود سامان دهد و با تمهیدات الزم از 

امکانات اقتصادی خود پاسداری کند؛ لذا قلعه ها و استحکامات خیبر را بدین منظور ساخته بودند.
به همین دلیل محاصرۀ خیبر بیش از یک ماه به درازا انجامید. این محاصره حداقل تلفات را برای 

طرفین در برداشت؛ اما مشکالت فراوانی به همراه آورد. بعضی از این مشکالت به قرار زیر بود: 
1- دوری از مدینه که بروز مشکالت تاکتیکی محتمل بود.

2- طوالنی شدن محاصره و روشن نبودن آیندۀ نبرد.
3- کمبود شدید مواد خوردنی همچنین کمبود شدید علوفه و خوراک دام.

4- خوف از تشکیل جبهه ای جدید علیه اسالم از ناحیۀ یهودیان خارج از منطقه که حمایت دولت 
روم را با خود داشت.

 سیره نویسان دربارۀ مشکالت فراوان مسلمانان در هنگام محاصرۀ قلعه های خیبر1می نویسند:
بسیاری از سربازان اسالم به دلیل کمبود مواد غذایی دچار مشکل جدی شده بودند. آن ها پیش 

پیامبر می آمدند و شکایت می کردند. پبامبر با حضور آن ها دست به دعا برمی داشتند و می گفتند: 
بارالها! دژی که مرکز غذاست، بر روی سربازان بگشا. 

پیامبر هرگز اجازه نمی دادند بدون فتح و پیروزی کسی به اموال مردم دستبرد بزند.2
دعای پیامبر)ص( به اجابت رسید. طولی نکشید که قلعه های خیبر به دست خدایی امیرالمؤمنین)ع( 

فتح شد.
واقدی می نویسد: یکی از مسلمانان می گوید در قلعه زبیر من خود جوانان بنی اسلم و غّفار را 
دیدم که باالی حضار تکبر می گویند. سوگند به خدا آن قدر خوراکی در آن جا یافتیم که هرگز گمان 
نمی کردیم این همه جو، خرما، روغن، عسل، زیتون، چربی و گوسفند وجود داشته باشد. منادی پیامبر 

ندا داد که هرچه می خواهید بخورید و به حیوانات خود علوفه بدهید.3
هر بار که نیروهای اسالم برای تسخیر قلعه های خیبر پیش می رفتند، با عکس العمل تند خیبریان 

مواجه می شدند و عقب نشینی می کردند.
روزی ابوبکر دست به حمله زد و تا نزدیکی های قلعه پیش رفت. او به دلیل ناتوانی و ترس، 
دست به عقب نشینی زد و بدون هیچ گونه نتیجه ای بازگشت. روز دیگر عمر مأمور تسخیر شد. او 
نیز نتوانست کاری انجام دهد.4 عمر عالوه بر بازگشت خفت بار، مشکل دیگری نیز ایحاد کرد. او 

1-خیبرنامیاستعبریوبهمعنایقلعهاست؛نک:لغتنامۀدهخدا،ج6،8943.
2-سیرۀابنهشام،ج3،ص346.

3-واقدی،محمدبنعمر،المغازی،ص506.
4-طبری،محمدبنجریر،تاریخطبری،ج2،ص300.
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که می خواست عقب نشینی خود را توجیه کند، دالوری های مرحب خیبری را عامل عقب نشینی خود 
عنوان کرد!! )من آنم که رستم بود پهلوان(. او بدین وسیله با بزرگ کردن دشمن، در دل بعضی از 

سربازان اسالم ترس وارد کرد. 
پیامبر)ص( که از بی کفایتی بعضی از سران شدیداً ناراحت بودند، فرمودند: 
ُه ا     هللُ َو َرُسولُُه  لَُاْعِطینَّ الّرایة َغداً َرُجاًل ُیِحبُّ ا     هللَ َو َرُسولُه َو ُیِحبُّ

یْفَتُح ا     هللُ َعلی یَدْیِه لَیَس بَِفّراٍر1 

فردا پرچم را به دست مردی خواهم سپرد که خدا و رسول او را دوست دارد

 و خداوند و  پیامبرش او را دوست دارند.

 خداوند به دست او پیروزی را نصیب می کند. او اهل فرار و عقب نشینی نیست.

دریغ که به رغم این همه مبانی محکم و اسناد انکارناپذیر، باز هم عده ای به دنبال توجیه هستند. 
وقتی پیامبر صّدیق می گویند: خدا و رسول خدا او را دوست دارند و او نیز خدا و رسول خدا 
را دوست دارد، خداوند با دست او پیروزی را نصیب می کند، آن ها دنبال چه می گردند؟ ای کاش 

یک هزارم این فضیلت ها در دیگران بود.
 امیرالمؤمنین)ع( با ایمان کامل و اطمینان به گفته های پیامبر و شجاعت بی نظیر و تجربۀ فوق العاده
به سمت دژ »وطیح« و »ساللم« که مهم ترین و تسخیرناپذیرترین قلعه ها بود، حرکت کردند. با حرکتی 
برق آسا و با شعارها و فریادهایی که دل دشمن را کاماًل خالی می کرد، حمله را آغاز نمودند. »حارث« 
برادر »مرحب« جلو آمد. او برای آن که نعره های امیرالمؤمنین را جواب گوید، نعره می کشید و جلو 

می آمد؛ او در نبردی تن به تن کشته شد.
مرحب، برادر حارث و رئیس و فرماندۀ خیبر از قلعه بیرون آمد. او که از کشته شدن برادر خود 
خشمگین بود و از طرفی می خواست از آخرین خاکریزهای یهود پاسداری کند، نبرد مرگ و زندگی 
را آغاز کرد. مرحب می دانست که در هر حال کشته می شود؛ چه بجنگند و چه تسلیم شود. لذا 
مقاومت را انتخاب کرده بود. او با شعارهای سنگین و قوی وارد پیکار با امیرالمؤمنین شد. حضرت 
امیر نیز با پاسخ های کوبنده، دل مرحب را از ترس انباشت. در این پیکار سرنوشت ساز، ذوالفقار 
کفرستیز مولی بر فرق مرحب وارد آمد و جسد کفر مجسم و شرک آشکار و نفاق زشت بر زمین 

افتاد. با کشته شدن مرحب، جمعی از یهودیان خیبر به امیرالمؤمنین حمله کردند.
 حضرت حمالت آن ها را دفع کردند و به پیش می رفتند. ضربات کوبندۀ خیبریان بر سپر امیرالمؤمنین

وارد آمد. سپر از وسط دو نیمه شد. این درحالی بود که حضرت به دیوار قلعه رسیده بودند. پیروز 
1-سیرۀحلبی،ج2،ص43؛سیرۀابنهشام،ج3،ص349؛مجمعالبیان،ج9،ص120.
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عرصۀ کارزار بدر و خندق، بالفاصله درب قلعه را کندند و به عنوان سپر استفاده کردند. جالب تر و 
غریب تر این که پس از تسخیر قلعۀ خیبر، هشت نفر از نیرومندترین سربازان اسالم از جمله »ابورافع« 
خواستند همان درب را ازاین رو به آن رو برگردانند، نتوانستند.1 بنابراین قلعه های مستحکم خیبر 
با سازوبرگ نظامی فراوان همراه غنایم بسیار در بیست و چهارم رجب سال هفتم هجری به دست 
توانمند علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین فتح گردید. علی)ع( پیوسته جنگ می کرد و همچنان آن درب 

را به دست گرفته بود تا آن که خداوند حصار را برای او گشود.2
سرانجام قلعۀ خیبر با پایمردی های مثال زدنی مولی الموحدین امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب)ع( 

گشوده شد.

۸- نگاهی دوباره به کارنامۀ یهود
درحقیقت اگر نگوییم جنگ احد را یهودیان بنی  قنیقاع به راه انداختند، اما می توانیم بپذیریم که 
یهود تاریخ آن را با توطئه های خود به جلو انداخت؛ ولی با توجه به سابقۀ زشت یهود، پس از آن که 
توطئۀ یهودیان بنی نضیر در قتل پیامبر آشکار شد، پیامبر تصمیم گرفتند آن ها را تنبیه کنند. این 
درحالی بود که دست پیامبر کاماًل برای هر اقدامی علیه آن ها باز بود. آن ها مجبور شدند که از اطراف 

مدینه دور شوند. آن ها نیز با متحدشدن با قریش، جنگ خندق را علیه اسالم به راه انداختند.

۹- تنبیه بنی قریظه 
یهودیان »بنی قریظه« سرنوشت دیگری پیدا کردند. آن ها که خیانت آشکاری به مسلمانان در 
 کمک های تسلیحاتی و غذایی و مهم تر از آن در کمک های اطالعاتی به دشمنان اسالم در جنگ خندق

کرده بودند، پس از شکست خفت بار بت پرستان در آن جنگ، توطئۀ آن ها کشف شد. پیامبر اسالم 
رأسًا تصمیم گرفتند آن ها را شدیداً تنبیه کنند تا دیگر یهودیان بدانند صبر پیامبر اسالم نیز نامحدود 

نیست؛ آن چنان که عفو خداوند نیز نامحدود نیست.
پیامبر در این تصمیم جدیت بسیار کردند و عزم جزم نمودند که شّر آن ها را کوتاه نمایند. در 
این باره، به رغم توصیه ها و سفارش ها و واسطه گری قبیلۀ »اوس« باز هم از تصمیم خود منصرف 
نشدند. بسیاری از سران و مؤثران این قبیله به پیامبر متذکر شدند که شما قباًل وساطت قبیلۀ خزرج 
را در عفو یهودیان »بنی  قنیقاع« پذیرفته اید، چرا وساطت ما را برای عفو این گروه نمی پذیرید؟ آن ها 
اضافه کردند که با قبیلۀ خزرج رقیب اند. نپذیرفتن این پیشنهاد موجب تحقیر قوم و قبیله می شود. 

1-تاریخطبری،ج2،ص94؛سیرۀابنهشام،ج3،ص349.
2-واقدی،محمدبنعمر،المغازی،ص499.
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باز هم پیامبر نپذیرفتند. فقط قبول کردند که حکمیت »سعدبن معاذ« رئیس برجستۀ قبیلۀ اوس را 
می پذیرند.1 به دلیل زخم عمیقی که در جریان جنگ خندق بر دست سعدبن معاذ وارد آمده بود، سخت 

بیمار بود و در خیمه ای استراحت می کرد.
پیامبر)ص( به سعدبن معاذ لطف مخصوص داشتند و گه گاه از ایشان عیادت می کردند. جوانان و 

افراد او را بسیار توجیه و تحریک می کردند که هوای هم پیمانان سابق خود را داشته باشند!
سعد را به حضور پیامبر آوردند. همۀ حضار به احترام سعد از جای برخاستند. پیامبر قصد خود را 
از آوردن ایشان شرح دادند. سعد پس از قدری استراحت چشمان خود را باز کرد و رو به پیامبر نمود 

و عرض کرد: هر حکمی بدهم، می پذیرید؟
پیامبر فرمودند: آری. حکم شما را می پذیریم.

سعد، به رئیس قبیلۀ بنی قریظه، ُحی بن اخطب، آتش افروز جنگ خندق رو کرد و گفت: آیا 
َحَکمیت مرا بر خودتان، می پذیرید؟ وی، در پاسخ، گفت: بلی، ما با شما هم پیمان بوده ایم. 

در این وقت، سعدبن معاذ رو به پیامبر کرد و گفت: یا رسول اهلل! مرداِن آن ها را بکشید و زنان 
آن ها را اسیر کنید.2

البته این حادثه قبل از فتح خیبر و در سال پنجم هجرت روی داد. 

9/۱- مستندات حکم سعد
بسیاری از تاریخ نویسان و سیره نویسان دربارۀ دالیل حکم محکم و انعطاف ناپذیر سعد مفصاًل 
صحبت کرده اند. ما اهداف دیگری داریم؛ بنابراین به صورت بسیار مختصر، به آن می پردازیم. ضمنًا، 
اشاره می کنیم که این ها مقدمۀ بحث مهم فدک است. تا این مقدمات لحاظ نشود، اصل مسأله در 
طرح موضوع فدک ناقص خواهد بود. به نظر می رسد که دالیل سعد در صدور چنان حکمی نمی تواند 

از احتماالت زیر خارج باشد: 
1- سعد به خوبی از خوی اغواگری و شیطنت یهود، آگاه بود. او می دانست که تا یهود، به صورت 
جدی، تنبیه نشود، از مخالفت با اسالم دست بر نخواهد داشت. او می خواست برای یک بار هم که 

شده، آن ها چنان تنبیه شوند که دیگر هیچ کس جرأت توطئه علیه اسالم را پیدا نکند.
2- سعد، با همین گروه، قبل از اسالم هم پیمان بود. او به خوبی می دانست که حکم َحکم در مسائل 
اختالفی الزم االِجراست. به همین دلیل تصمیمی جدی و مصلحت آمیز گرفت. بنابراین بنی قریظه حکم 

وی را از قبل  پذیرفته بودند؛ یعنی سعد احتمال ردکردن آن را نمی داد.
1-شیخمفید،االرشاد،ص50.

2-سیرۀابنهشام،ج2،ص240؛واقدی،محمدبنعمر،المغازی،ج2،ص510.
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3- اصوالً پیمان شکنی در همۀ مذاهب و مکاتب قبیح و زشت است. پیمان شکن، منفور و مطرود است. 
 با همین مالحظه بود که سعد می دانست اگر مسلمانان با یهود هم پیمان بودند و عهد را نقض می کردند

و یهودیان نیز در قدرت بودند، یهودیان با پیمان شکن همین گونه رفتار می کردند.
4- سعد به دلیل ارتباط تنگاتنگ با یهودیان، از محتویات تورات نیز مطلع شده بود. به خصوص 
دربارۀ موضوع پیمان و پیمان شکنی که مسألۀ مهم فی مابین بود، حتمًا آگاهی یافته بود. سعد درست 

بر طبق نّص تورات عمل کرد. تورات دراین باره می گوید: 
»هنگامی که به قصد نبرد آهنگ شهری نمودی، نخست آن ها را به صلح دعوت نما و اگر آن ها از دِر 
جنگ وارد شدند، شهر را محاصره کن و همین که بر شهر مسلط شدی، همۀ مردان را از دم تیغ بگذران؛ 

ولی زن ها و کودکان و حیوانات و هرچه در شهر موجود است، همه را به عنوان غنیمت بردار.«1
5- از همۀ این ها مهم تر که محکم ترین دلیل سعد موضع پیامبر دربارۀ خصومت های بنی قریظه 
بود. سعد به خوبی دریافته بود که پیامبر وساطت هیچ کس را در عفو آن ها نپذیرفته اند. بنابراین او 

فهمیده بود که پیامبر به چیزی جز قتل آن ها رضایت نمی دهند.
6- اجرای این حکم مطابق متن پیمان نامه ای بود که با بنی قریظه منعقد شده بود؛ لذا صدور این 

حکم موجب تعجب بنی قریظه نشد. 

9/2- صحت قضاوت سعدبن معاذ
پس از صدور حکم، دو اتفاق مهم روی داد که ثابت کرد رأی سعدبن معاذ، مطابق واقع بوده و 

حکمی محکم، مناسب و درخور اقدامات زشت بنی قریظه صادر شده است.
1- اغلب یهودیان بنی قریظه به خصوص رئیس عهدشکن و کینه توز آن ها یعنی»ُحی بن اخطب« 
هنگامی که برای اجرای حکم اعدام از کنار پیامبر می گذشت، رو به پیامبر کرد و درحالی که سینه اش 
ماالمال از خشم، کینه و توطئه بود، گفت: من از کینه توزی با تو پشیمان نیستم؛ ولی هر کس را 

خداوند یاری نکند، خوار می گردد.2 
هم او رو به مردم خود کرد و گفت: از فرمان خداوند نگران نباشید. ذلت و خواری به بنی اسرائیل 

از ناحیۀ خداوند قطعی است.
 2- پس از صدور حکم سعدبن معاذ، خداوند سبحان حکم سعد را تأیید فرمود. آیۀ زیر که نشان دهندۀ

رضایت و خشنودی خداوند از سعد و از حکم اوست، در این باره نازل شده است: 

1-توراتِسفرتنبیه،فصل20.
2-تاریخطبری،ج2،ص250.
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َواَنَْزَل الّذیَن ظاَهُروُهْم ِمْن اَْهِل الکتاِب ِمْن َصیاِصیِهْم

ْعَب َفریقًا َتْقتُلُوَن َو تأِسُروَن َفریقًا َو اَْوَرثکْم اَْرَضُهْم َو دیاَرُهْم َو اَْموالَهْم   َو َقَذَف فی ُقلوبِِهُم الرُّ

َواَْرضًا لَْم َتَطُؤَها َو کاَن ا     هللُ َعلی کِلّ َشیٍء قَدیرا1ً 

خداوند گروهی از اهل کتاب )یهود بنی قریظه( را که از آنان )یعنی از مشرکان عرب حمایت کردند( 

از قلعه های محکمشان پایین کشید. خداوند در دل های آن ها ترس ایجاد کرد.

گروهی را به قتل می رساندید و گروهی را اسیر می کنید.

 زمین ها و خانه ها و اموال آن ها را در اختیار شما گذارد و زمین هایی که هرگز در آن ها قدم نگذاشته بودند؛

 و خداوند بر هر کاری تواناست.

سرانجام، غایلۀ بنی قریظه در نوزدهم ذی الحّجه سال پنجم هجرت با اعدام مردان آن ها و اسارت 
 زن و فرزند آن ها به پایان رسید و مسلمانان با سربلندی به مدینه بازگشتند. سعد نیز با توجه به جراحت

شدیدی که در جنگ خندق بر تن داشت، پس از ختم غایله با همان زخم به شهادت رسید.2

10- موقعیت فدک 
گفتیم که یکی از مناطق خرم و نسبتًا سرسبز در اطراف مدینه دهکدۀ فدک است. منطقۀ فدک 
 بخشی از مناطقی بود که در دست یهودیان قرار داشت. یهودیان از دیرباز، عناصری حریص و مال دوست

بودند. مهاجرت آن ها به مدینه برابر بعضی از اسناد به  منظور گرویدن به اسالم و ایمان آوردن به پیامبر 
اسالم بود. 

این مهاجرت از قرن ها پیش صورت گرفته بود؛ اما خوی مال دوستی و دنیاطلبی آن ها باعث شد 
که پس از بعثت پیامبر اسالم نه تنها به اسالم ایمان نیاورند، بلکه در تمامی توطئه ها و پیکارهایی که 

علیه اسالم صورت می گرفت، سهیم شدند. 
آن ها عناصری موقعیت شناس و اقتصادی بودند. استقرار در بهترین و خوش آب وهواترین و 
استراتژیک ترین نقاط جزیره العرب از همین خصلت آن ها ناشی می شد. یکی از این مناطق فدک بود. 
فدک سرزمینی تپه ماهور و کوهپایه بود. این مسأله عالوه بر این که نگارنده خود از نزدیک مشاهده 

کرده و دیده است، اسناد تاریخی نیز دلیل محکم آن است.
 واقدی می نویسد: یهودیان مردمی بودند که همواره محصول و میوه داشتند. آب های ایشان هیچ گاه 
 قطع نمی شد؛ چون آب ناحیۀ »تیماء« چشمه ای بود که از بن  کوهی خارج می شد و هیچ گاه کم نمی شد.

1-سورۀاحزاب،آیات25و26.
2-سبحانی،جعفر،فرازهاییازتاریخپیامبراسالم،ص356.
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خیبر هم آن قدر آب داشت که گویی بر روی آب قرار گرفته است؛ فدک نیز چنین بود.1
با توجه به این که واقدی مورخ قرن دوم است، چون در سال 207 هجری فوت شده است؛ بنابراین 

نوشتۀ وی تا حد بسیاری درست است. دارابودن چشمه حکایت از کوهستانی بودن فدک است.
بسیاری از مورخان نوشته اند که فاصلۀ فدک تا مدینه دو روز راه بوده است.2 این درست است؛ 
زیرا هر روز حداکثر می توان70 کیلومتر با وسایل آن روزگار طی طریق کرد، مگر در مواقع ضروری 
که با اسب های تندرو می توان خیلی بیشتر از این پیمود. با توجه به این که اغلب اسناد حکایت از آن 

دارد که فاصلۀ فدک تا مدینه دو روز بوده است. 
با توجه به وسایل نقلیۀ مرسوم زمان پیامبر که اسب، استر یا شتر بوده است، فاصلۀ فدک تا مدینه 
 حدود 140کیلومتر است، نه بیشتر. بنابراین بعضی از نظریات که فاصلۀ مدینه تا فدک را 220 کیلومتر

یا 250 کیلومتر نوشته اند، به نظر ما صحیح نیست. امروز نیز حدود تقریبی فدک معلوم است. این 
منطقه همان گونه که گفتیم متروکه شده؛ ولی فاصلۀ مکانی آن تغییر نکرده و در حدود120 کیلومتر 

است.
فدک منطقه ای بسیار آباد و پرمحصول بوده است. با توجه به هوای داغ، گرم و خشک مکه و 
هوای گرم مدینه، فدک از هوای نسبتًا مالیمی برخوردار بوده است؛ هنوز هم منطقۀ فدک در مقایسه 

با مکه و مدینه هوای بهتری دارد.

11- محصول فدک
عمده تولیدات فدک، خرما بوده است. به نظر نگارنده، اگر گندم و جو هم در فدک تولید می شده، 

درخور توجه و مالحظه نبوده است.
از طرف دیگر، برابر بعضی از روایات محصول سالیانۀ فدک24 هزار دینار یا 70 هزار دینار بوده 
است.3 به  نظر نگارنده، هر دو روایت می تواند درست باشد. همان گونه که گفتیم محصوالت فدک عمدتًا 
خرما بوده است. باید بگوییم خرما درختی است پرمحصول، ولی آور و ناور دارد؛ یعنی یک سال خوب 
ثمر می دهد و سال بعد حدود یک سوم محصول سال قبل بار می آورد. بنابراین عدد 70 هزار دینار 
متعلق به سال های پرمحصول و 24 هزار دینار )حدود یک سوم هفتاد هزار دینار( مربوط به سال های 

کم محصول است؛ یعنی متوسط درآمد ساالنۀ فدک چیزی در حدود50 هزار دینار بوده است.
1-واقدی،محمدبنعمر،المغازی،ص544.

2-نک:مصباحالمنیرقیومیومجمعالبحرین؛بهجهقلبالمصطفی،ص55؛معجمالبلدان،ج6،ص342.
1-نک:مصباحالمنیرقیومیومجمعالبحرین؛بهجهقلبالمصطفی،ص55؛معجمالبلدان،ج6،346؛قمی،عباس،سفینهالبحار،

ج2،ص351.
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1۲- درآمد سابق فدک به وجه رایج امروز
تبدیل درهم و دینار که وجه رایج زمان پیامبر است به وجه رایج امروز، کار دشواری نیست. قباًل 
 نیز برابر اسناد و مدارک نگاشتیم که هر دینار معادل ده درهم و هر دینار به وجه رایج امروز کمتر از
 400/000 تومان بوده است. بنابراین، درآمد سالیانۀ فدک به وجه رایج امروز، چیزی در حدود

20 میلیارد تومان بوده است. 
ممکن است عده ای در عدد فوق تردید کنند. برای روشن شدن ذهن این گونه افراد اضافه می کنیم 
که برابر آن چه کتب معتبر شیعه دربارۀ درآمد ساالنۀ فدک نقل کرده اند و مرحوم  شیخ عباس قمی در 
سفینه البحار مشروحًا بیان داشته است.1 برابر بعضی از روایات، محصول سالیانۀ فدک 24 هزار دینار 
یا 70 هزار دینار بوده است. گفتیم که تفاوت عدد 24هزار دینار و 70 هزار به تولیدات متفاوت 

خرمای فدک در سنوات مختلف متعلق بوده است. بنابراین: 
)دینار( درآمد دو سال فدک 94000 = 24000 +70000

)دینار( درآمد ساالنۀ فدک 47000 = 2 ÷94000
)تومان( درآمد متوسط ساالنۀ فدک 18/800/000/000 = 47000 × 400/000)تومان(

از طرفی تقریبًا همۀ محققان هر دینار را ده برابر درهم2 و هر ده دینار را معادل هفت مثقال طال 
نوشته اند.3 اگر قیمت هر مثقال طال را که امروز 538/000 تومان است4 دقیقًا در نظر بگیریم، عدد 

زیر به دست می آید: 
)تومان( قیمت هفت مثقال طال یا ده دینار    3/766/000 = 7 × 538/000
)تومان( قیمت هر دینار به تومان             376/600 =10 ÷ 3/766/000

درآمد ساالنۀ فدک به تومان           17/700/200/000= 47000× 376/600
این محاسبه برای نخستین بار دربارۀ فدک و غصب آن مطرح می شود؛ ولی مخالفان والیت هم 
اعتراضی نکرده اند. از چاپ اول این کتاب حدود 10 سال می گذرد، محاسبه و نتیجه گیری به  قدری 
دقیق است که مجالی برای اعتراض نمی گذارد. درعین حال نویسنده آگاهی خود را برای مناظره و 

حتی مباهله با مخالفان اعالم می دارد.

1۳- وسعت فدک 
 پس از این که معلوم شد حداقل درآمد سالیانۀ فدک چیزی در حدود 17 میلیارد تومان بوده است،

1-قمی،عباس،سفینۀالبحار،ج2،ص351.
2-لغتنامۀدهخدا،ج7،ص9417؛تفسیربرهان،ج2،ص1099.

3-لغتنامۀدهخدا،ج7،ص10045.
4-روزنامۀجمهورياسالمي،دوشنبه23اردیبهشتماه92،ص11)هرمثقالطال538000تومان-سکه1/300/000تومان(
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با محاسبه ای علمی می توانیم وسعت فدک را هم به دست بیاوریم. نخل بان ها و آشنایان به نخل داری 
و نخل کاری به خوبی می دانند که متوسط تولید خرما از هر درخت نخل متفاوت است. تفاوت تولید 

خرما از هر نخل به چند عامل بستگی دارد: 
1- موقعیت زمین: هر قدر زمین مناسب تر باشد، تولید خرما بیشتر و کیفیت آن بهتر می شود. در 

زمین های شنی و ماسه ای نخل زودتر و بهتر ثمر می دهد. 
2- آب و هوا: نخل در مناطق گرم و مرطوب تولیدی مطلوب دارد. نخل به آب هفتگی در موقع 

بارداری نیاز مبرم دارد. گرم و خشک بودن محیط، کمیت و کیفیت خرما را پایین می آورد.
3- پیری و جوانی: درخت نخل جوان، خرمای ممتاز و فراوان ندارد. نخل پیر نیز خرمای فراوان 
و مطلوب نمی دهد. بهترین خرما مربوط به نخل های 15 ساله تا40 ساله است. عمر نهایی نخل مانند 

عمر انسان 80 تا 100 سال است. 
4- نوع خرما: تاکنون بیش از 70 نوع خرما در جهان شناسایی شده است. خرمای جنوب کشور 
ما از بهترین خرماهاست. خرمای مطلوب خرمایی است که قند آن متوسط و پروتئین و مواد ُمغّذی 
آن مناسب باشد. در مناطق جنوب کشور ما نزدیک به 25 نوع خرما وجود دارد. بهترین خرمای 

ایران، خرمای شاهانی جهرم است.
خرمای کشورهای شمال آفریقا مانند الجزایر، تونس و مراکش بهترین و گران ترین خرما در  
دنیاست. قیمت هر کیلو خرمای این کشورها در سطح اروپا حدود 20 تا 30 دالر است؛ یعنی 

680/000 تا 1/020/000ریال.
ضمنًا در عربستان بیش از ده نوع خرما وجود دارد. خرمای مدینه خرمای مطلوب و خوبی است. قیمت هر 
 کیلو خرمای بسیار معمولی در عربستان 25 ریال سعودی)970 تومان(    است؛ یعنی 24000تومان. البته این
خرما پست ترین و ارزان ترین خرماهای سعودی است. قیمت بعضی از انواع خرماهای بسیار مرغوب 
این کشور تا 125 ریال سعودی یعنی بیش از 100 هزار تومان است. نوشته اند که محصول خرمای 

فدک از نوع بسیار مرغوب در حجاز بوده است، لذا این ارقام درست تر به نظر مي رسد.
اگر تولید متوسط خرمای هر نخل را در سال50 کیلو به حساب آوردیم و هر کیلوگرم خرما در 
زمان پیامبررا یک درهم بپذیریم؛ پس می توانیم مقدار تولید نخل های مزرعۀ فدک را با محاسبۀ زیر 

به دست آوریم: 
)درهم( درآمد متوسط سالیانۀ فدک 470000 = 10 × 47/000

تعداد نخل های فدک 9400 = 50 ÷ 470000
خرمابان ها به خوبی می دانند که متوسط فاصلۀ الزم برای کاشت و داشت هر اصله درخت نخل 
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حدود ده متر است. بنابراین، وسعت فدک با محاسبۀ زیر به دست می آید: 
)متر مربع( وسعت فدک 94/000 =10 × 9400

و چون هر ده هزار متر یک هکتار می شود، پس وسعت فدک در حدود 10 هکتار بوده است. 
البته این محاسبه با دقت، مراقبت، مطالعه و تفحص صورت گرفته است و اولین باری است که چنین 

محاسبه ای انجام می شود.
)هکتار( وسعت فدک 9/4 = 10/000 ÷94/000

خالصۀ این بخش از بحث دربارۀ فدک به قرار زیر است: 
1- وسعت فدک:  حدود10 هکتار 

2- تعداد نخل های فدک: حدود10 هزار اصله درخت نخل
3- درآمد ساالنۀ آن: 17 میلیارد تومان 

4- مقدار تولید: 500 تن یا پانصد هزار کیلو 
البته در محاسبات فوق که مستند به روایات و مسائل علمی در امور کشاورزی و تولید صنعتی 
است، کم ترین تردیدی نیست. وسعت فدک و تولیدات خرما و عایدات سالیانۀ فوق، قدری بیشتر 

از مراتب فوق است؛ اما این تفاوت در نتیجه گیری تأثیر چندانی ندارد.

1۴- اشکاالت
اشکاالت و ایرادهایی که بر این بحث ممکن است وارد آید یا خوانندگان و پژوهشگران از این 

مباحث بگیرند، از دو دسته خارج نیست؛ 
- دسته ای ممکن است این بحث را به کلی فاقد مبانی علمی بدانند و اصوالً بحث دربارۀ مزرعه ای 
را توهین به ساحت عده ای!! تلقی کنند. به نظر ما این ایراد کاماًل وارد است. اصوالً بحث های این 

کتاب و دیگر آثار نویسنده تمامًا از دیدگاه این ها پراشکال است؟!!
- عده ای از صاحب نظران و پژوهشگران و محققان ممکن است کلیت بحث را بپسندند؛ ولی در 

آمار و ارقام آن تردید کنند. برای روشن شدن اذهان این عزیزان اضافه می کنیم که: 
1- از آن جایی که این بحث کاماًل جدید و بی سابقه است و در اسناد اعم از فارسی و عربی ردپایی 
از آن مشاهده نمی شود، ممکن است اعجاب انگیز باشد؛ ولی با دقت در اسناد و محاسبات، صّحت 

ارقام به اثبات می رسد.
 2- در اذهان ما از فدک مزرعه ای دورافتاده و کم ثمر تصویر شده است. از آن جایئی که بحث فدک

از مبحثی ساده که عده ای دنبال آن بودند، به بحثی علمی و اعتقادی و فلسفی و به قول امروزی ها 



272

ش
عر

 تا 
ش

عر
از 

به صورت بحثی استراتژیک و راهبردی درآمده است. هزار و چهارصد سال است شیعه با مطرح کردن 
آن، مشروعیت حکومت غاصبان و به خصوص شیخین را با سؤال مواجه کرده است، چگونه است که 

نه غاصبان آن را پس دادند و نه شیعه از ادعای آن عقب نشینی کرد.
 3- عده ای ممکن است دربارۀ درآمد سالیانۀ فدک تردید کنند. به راستی که عدد ی17 میلیارد تومان
عدد درشتی است. اگر خوانندگان به یاد داشته باشند، قیمت یک دالر قبل از انقالب 80 ریال و قیمت 
هر قطعه سکۀ رایج آن روز 7500 تا 8000 ریال بود؛ ولی امروز هر دالر34000 ریال و هر قطعه 
سکۀ بهار آزادی 13/000/000 ریال است؛1 یعنی قیمت دالر 220 برابر و قیمت هر سکه نیز حدود 
 1600 برابر افزایش یافته است. با این محاسبه می توانیم بگوییم درآمد سالیانۀ فدک به قیمت سي و شش

سال پیش،40 میلیون تومان بوده است.
 4- گفتیم این مبحث جدید است ولی طرح، توضیح و تفسیر و تشریح آن مبتنی بر اسناد و مدارک

انکارنشدنی است. در محاسبات کم ترین خبط و خطایی راه نیافته است. اسناد و مدارک و مبانی آن 
هم محکم است. بنابراین جای اشکال نمی ماند؛ ولی عزیزان با بررسی مستندات به درستی محاسبات 

و نتیجه گیری پی می برند.
5- خوب است به بعضی از اسناد و مدارک تاریخی نگاهی بیندازیم تا اعداد و ارقام بیان شده 

علمی تر و دقیق تر جلوه کنند.
سید قطب، نویسندۀ معروف سنی مصری می نویسد: 

 عثمان روزی که »در سال 35 هجری« کشته شد، یکصد و پنجاه هزار مثقال طال و یک میلیون 
درهم نقد داشت. قیمت ضیاع وی )اموال غیرمنقول( صد هزار دینار بود. عالوه بر آن، وی تعداد 

بسیاری اسب و شتر داشت.2
 اگر از درهم و دینار و بقیۀ مایملک عثمان بگذریم، فقط قیمت یکصد و پنجاه هزار مثقال طالی 
وی چیزی حدود 8 میلیارد تومان می شود؛ چون وزن مثقال امروز با زمان عثمان تغییر نکرده است. 

یعنی قیمت اموال منقول عثمان حدود 15 میلیارد تومان بوده است.
6- وقتی که از آغاز اسالم و به فرمان پروردگار سبحان، امیرالمؤمنین جانشین بالفصل پیامبر 
شدند، باید مولی به لحاظ مادی نیز از امکانات الزم برخوردار باشند تا بتوانند مشکالت عدیدۀ 
نیازمندان را برطرف کنند. به قول آیت اهلل سبحانی، قبول مقام و منصب به هزینۀ سنگین نیاز داشت. 
حضرت علی)ع( برای حفظ این مقام و منصب می توانستند از درآمد فدک حداکثر استفاده را بنمایند. 

1-روزنامۀجمهورياسالمي،دوشنبه23اردیبهشتماه92،ص11)هرمثقالطال538000تومان-سکه1/300/000تومان(
2-سیدقطب،العدالهاالجتماعیه،ص209.
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گویا دستگاه )غاصب( خالفت از این پیش بینی مطلع شده بود که در همان روزهای نخست، فدک 
را از دست خاندان پیامبر بیرون ساخت.1 باید درآمد فدک به آن اندازه باشد تا امیرالمؤمنین)ع( و 
حضرت زهرا)س( بتوانند مشکالت اقتصادی مردم و ارباب رجوع را برطرف کنند. به خصوص انبوه 

قبایل و عشایری که جدیداً مسلمان شده بودند، ولی از تمکن مالی برخوردار نبودند.
7- درآمد فدک در آغاز به مصرف عامه می رسید. عثمان عایدات آن را بین اقوام خود تقسیم 
می نمود. معاویه یک سوم درآمد فدک را به مروان حکم و دوسوم دیگر را به عمربن عثمان بخشید. 

معاویه پس از به شهادت رساندن حضرت مجتبی)ع(، تمامی فدک را به مروان داد.2 
به راستی اگر تصور شود که فدک مزرعه ای معمولی و کوچک و کم درآمد بوده است، ارزش آن 
را داشت که یک سوم آن را به مغز منفصل حکومت خدعه و نفاق یعنی مروان بن حکم بدهد و دوسوم 

دیگر را به فرزند عثمان هدیه کند؟
این ها دالیل نویسندۀ این مقال در تحلیل درآمد نجومی فدک است. در همین کتاب و در ادامۀ 

بحث، فدک را در گذر زمان و سرنوشت آن را تا زمان متوکل شرح خواهیم داد.
دربارۀ ارزش فدک و درآمد سالیانۀ آن به دو سند مهم استناد می کنیم: 

1- ابن ابی الحدید، دانشمند مشهور اهل تسنن قرن ششم هجری، می گوید: به یکی از دانشمندان 
علم کالم امامیه به نام علی بن تقی از شهرستان نیل گفتم: آیا فدک غیر از نخلستانی کوچک با زمینی 
نه چندان بزرگ بود؟ پاسخ داد: نه؛ این چنین نیست، بلکه واقعًا بسیار بزرگ بود، به اندازه ای که 
هم اکنون در کوفه نخلستان وجود دارد، در آن جا درخت خرما بود. ابوبکر و عمر که حضرت زهرا)س( 
را از تصرف در فدک منع کردند، منظوری جز این نداشتند که علی)ع( نتواند از طریق درآمد این 
نخلستان نیرویی جمع کند و بر سر خالفت درگیر شوند. لذا به دنبال غصب فدک، علی و فاطمه و 
دیگر افراد بنی هاشم را از خمس منع کردند و نگذاشتند در خمس تصرف کنند؛ زیرا همت انسان 
تهی دست که مالی در بساط ندارد، ناتوان و شخصیت او نزد خود خرد و کوچک می نمایاید و به جای 

این که دنبال ریاست و خالفت باشد، دنبال کسب و پیشه ای است تا زندگی خود را اداره کند.3
2- عالمه مجلسی از کشف المهّجه سیدبن طاووس نقل می کند که عواید و درآمد فدک هر سال 
 بیست و چهار هزار دینار و در روایتی دیگر هفتاد هزار دینار بود و شاید این اختالف در رقم درآمد مربوط

به سال های مختلف است. به هرحال، از این ثروت فراوان نمی توان بدون دلیل چشم پوشی کرد و در 

1-سبحانی،جعفر،فروغابدیت،ج2،ص670.
2-میهمانآسمانی،ص25.

3-ابنابیالحدید،شرحنهجالبالغه،ج16،ص236.
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مقابل غاصب و ظالم از آن سخن نگفت.1 
عالمه مجلسی همچنین از مفضل بن عمر روایت کرده که حضرت صادق)ع( فرمود: هنگامی که 
ابوبکر زمام امر خالفت را در دست گرفت، عمر به او گفت: این مردم بندگان دنیایند و چیزی غیر 
از دنیا نمی خواهند. تو، علی و خانواده اش را از خمس و فیء و فدک منع کن. پیروان و هواداران او 
وقتی از این امر باخبر شوند، علی را رها می کنند و به سبب رغبت به دنیا و حرص و تمایل شدید به 

آن، به تو روی می آورند.2
در تحلیل دو سند فوق، کافی است بگوییم مقایسۀ نخلستان های فدک با میزان نخلستان های 
کوفه درخور توجه بسیار و تأیید محاسبات ماست. حجم نخلستان های کوفه در قرن ششم که دورۀ 
اقتدار بنی عباس و توسعۀ بی سابقۀ این شهر است، به خوبی نشان می دهد که همواره وسعت فدک و 
درآمد چشمگیر آن درخور توجه همگان بوده است. همچنین درآمد سالیانۀ فدک را اگر بخواهیم بر 
 مبنای24 هزار دینار)بنابر بعضی از روایات( محاسبه کنیم، چیزی در حدود9میلیارد تومان به وجه رایج
امروز می شود؛ ولی چنان چه براساس70 هزار دینار حساب نماییم، رقم 26 میلیارد تومان می گردد. 
هر عدد را که بخواهیم بپذیریم، به سیاست کّلی کودتاگران در غصب خالفت و تمهیدات آن ها در 
محروم ساختن اهل بیت و هواداران آن ها از  مسائل اقتصادی حکایت دارد. در این باره بحث خواهیم 

کرد.
دربارۀ وسعت فدک به روایتی می پردازیم. اهل تسنن هم نوشته اند:

ُه« َدعا الَنبی)ص( فاِطَمة َفَاْعطاها َفَدک الْکبیَر3 لَّما نََزلَْت »َوآِت َذالُْقْربی َحقَّ

زمانی که آیۀ »َوآِت َذالُْقْربی َحقَُّه« نازل شد، پیامبر فاطمه را خواست و فدک بزرگ را به ایشان بخشید. 

1۵- تسلیم کردن بدون جنگ فدک 
با توجه به پیروزی های گسترده و برق آسای مسلمانان در سرزمین های یهود، شکست سنگین 
یهودیان بنی  قنیقاع و بنی نضیر و بنی قریظه، ترس بسیاری در دل های یهود ایجاد شد. آن ها یقین 
کردند که روزی به سرنوشت یهودیان شکست خوردۀ مدینه مبتال خواهند شد؛ ولی الف و گزاف های 
سران تبه کار یهود و حمایت های متقابل بت پرستان از آن ها و حمایت آن ها از بت پرستان، به صورت 
مصنوعی مقداری به آیندۀ کوتاه مدت خود امیدواری نسبی پیدا کرده بودند، که البته این وضعیت 

چندان طول نکشید. 
1-قزوینی،سیدمحمدکاظم،فاطمهزهرا)س(ازوالدتتاشهادت،ص330.

2-مجلسی،محمدباقر،بحاراالنوار،ج8،ص104.
3-ینابیعالموده،باب39؛سیوطی،جاللالدین،الدّرالمنثور،ج4؛شیرازی،سلطانالواعظین،شبهایپیشاور،ص634.
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البته باید بگوییم که استحکامات نیرومند و فوق العادۀ یهودیان بنی نضیر بعضی از مسلمانان را هم 
ترسانده بود. به راستی هم که استحکامات آن ها نیرومند بود. مسلمان ها تصور نمی کردند که بتوانند 

بنی نضیر را با آن همه امکانات از پای در آورند. قرآن کریم در این باره می فرماید: 
وا اَنَُّهْم مانَِعُتُهْم ُحُصوُنُهْم ِمَن ا      هللِ َفَاتاُهُم ا     هللُ ِمْن َحیُث لَْم یْحَتِسُبوا  ظنُّ ما َظَنْنُتْم اَْن َیْخُرُجوا َوَ

ْعَب1  َو َقَذَف ِفی ُقُلوبِِهُم الرُّ

شما تصور نمی کردید که آن ها از آن جا دفع شوند و خود آن ها هم تصور می کردند که استحکامات

 و قلعه های آن ها مانع شکست آن ها خواهد شد.

 پس خداوند از جایی بر آن ها ضربه زد که فکرش را نمی کردند. 

آری، خدا در دل آن ها وحشت انداخت.

ترس و وحشتی را که پیروزی های برق آسای مسلمین در مناطق مختلف، در دل های مشرکان 
انداخته بود، از همین آیه به راحتی می توان فهمید؛ اما یهودیان سرکش و بدعهد و کینه توز و ناآرام، 
هرگز از این شکست ها درس نگرفتند. آن ها شبانه روز درصدد توطئه علیه اسالم بودند. آن ها اغلب 
با یک گام عقب نشینی، در سنگر جدیدی به برنامه ریزی و هماهنگی برای حمله به مدینه مشغول 
شدند؛ سنگر خیبر، قلعه ها و استحکامات کم نظیر با امکانات گسترده همراه با جنگجویان متعصب و 
زخم خورده. حتی آن ها شرایط الزم را برای پایداری در برابر لشکرکشی های ایران و روم آن روز را 

هم داشتند.
اگر حمایت های سیاسی و روانی و اطالعاتی بت پرستان قریش را به این امکانات بیفزایم، موقعیت 
ممتاز خیبر را تا حدی به تصویر کشیده ایم؛ اما خداوند ارادۀ دیگری داشت. قرار خدواند بر این بود که 
یهود را زبون، ذلیل و نابود سازد. تسخیر خیبر تقریبًا تمامی حیله ها، نقشه ها و برنامه های براندازی یهود 
 را برهم ریخت و دسیسه های آن ها را خنثی نمود و برنامه ریزی های آن ها را به کلی بر هم زد و عقیم

گذاشت.
امضای صلح »حدیبیه« در ذی القعدۀ سال ششم هجری تا حد فراوانی مسلمانان را از ناحیۀ مکه و 

مشرکان قریش خاطر جمع کرده بود؛ بنابراین پیامبر با آسودگی بیشتر به دفع یهود پرداختند.
فتح خیبر در ماه رجب سال هفتم هجری هرچند حادثۀ بسیار مهم و فوق العاده بود،  اما به لحاظ 

سیاسی صلح حدیبیه بسیار مهم تر و ارزنده تر محسوب می شد؛ زیرا: 
1- مهم ترین، قوی ترین و مرکزی ترین مخالفان اسالم بی طرفی اختیار کردند و از مخالفت بیهوده 

با اسالم دست کشیده بودند؛ 
1-سورۀحشر،آیۀ2.
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2- یهود، مؤثرترین متحد استراتژیک خود را از دست داده بود. 
3- عشایر و قبایل بت پرست که متحد بالقوه و بالفعل قریش بودند، راه خود را انتخاب کردند 

و تدریجًا مسلمان شدند.
این ها آثار صلح حدیبیه در داخل جزیره العرب بود. در عرصۀ خارجی نیز این صلح آثار بسیار 
مفیدی به همراه داشت. روم  آن روز که با ناآرام کردن دایمی سرحدات و حدود کشوراسالمی آمادۀ 

رودررویی با اسالم بود، مصلحت خود را در بی طرفی و توقف اقدامات نسنجیدۀ خود دانست.
 قدرت مثال زدنی مشرکان قریش و یهودیان، در دل آن ها نیز ترس فراوانی از قدرت اسالم انداخته

بود. آن ها پس از آن که قدرت توفندۀ اسالم را در آرام کردن مکه و شکست دادن یهودیان مشاهده 
کردند، برای دفاع در مقابل اسالم حالت آماده باش به خود گرفتند؛ یعنی حالت تهاجمی آن ها به حالت 

تدافعی تبدیل شد. این موضوع مسألۀ بسیار مهم و فوق العاده ای بود.
  می بینیم که پس از صلح حدیبیه، پیامبر اسالم رسالت جهانی خود را اعالم کردند و با نوشتن نامه های

متعدد به سران کشورهای دور و نزدیک و اعزام هیأت نمایندگی به ایران، روم، حبشه و مناطق دیگر 
دعوت جهانی خود را آغاز نمودند؛ که این خود تحولی بسیار مهم بود.

 فتح خیبر در این روند سرعت ایجاد کرد و امور را بیشتر وفق مراد اسالم پیش برد. حال نمی خواهیم
دربارۀ این سؤال بحث کنیم که آیا صلح حدیبیه موجب شکست زودهنگام یهودیان خیبر و تسخیر 
قلعه های آنان شد، یا این که ضعف و شکست های یهودیان بنی  قنیقاع و بنی نضیر و نابودی یهودیان 

بنی قریظه، مکیان را واداشت که با پیامبر اسالم صلح نامه امضا کنند؟
هرچه هست به نظر ما هر دو رویداد بر یکدیگر آثار انکارنشدنی داشت که حاصل آن فراگیرشدن 

اسالم در جزیره العرب بود.

1۶- پیروزی های برق آسا
رویدادهای سال های پنجم و ششم هجری تأثیرات بسیاری بر روی مسائل جزیره العرب گذاشت. 
دیگر هیچ شهر، قلعه، روستا و هیچ قبیله و عشیره ای نبود که از اسالم و موج هدایتگر توحیدی که 
از مدینه آغاز شده بود، سخن نگوید و اظهار عالقه برای شنیدن آخرین اخبار پیروزی های سپاه اسالم 
ننماید. عرب جاهلی از وسایل خبررسانی به شکل آن روز و آن سال ها که در ایران و روم مرسوم بود، 
بی بهره بود، اما در انتشار اخبار اسالم و مسلمانان ید طوالیی داشت؛ یعنی در آن سال ها برابر اسناد 

تاریخی هیچ حادثه ای در جزیره العرب به مانند اخبار اسالم، تکان دهنده و توفنده نبود.
 جنگ های طوالنی ایران و روم نیز مسألۀ بسیار مهمی بود که بین دو قدرت مسلط منطقه ای جریان
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داشت و خبرهای آن جنگ هم بسیار موحش و تکان دهنده بود. هر روز خبرهای تازه ای از جبهه ها 
 می رسید. گاهی ایرانیان پیشروی می کردند و زمانی رومیان دست به پیشروی در جبهۀ ایرانیان می زدند.

این جنگ ها از سال 604 تا 628 میالدی به مدت بیست و چهار سال به درازا انجامید. 
طوالنی شدن این جنگ ها قدری از حساسیت آن می کاست و اخبار آن را نیز کم رنگ می کرد. 
سرانجام رومیان توانستند قوای ایران ساسانی را در سال 628 میالدی شکست دهند. آن سال دقیقًا 
مقارن سال ششم هجری و سال صلح نامۀ حدیبیه بود؛1یعنی قوای اسالم در همه جا به برتری رسیده 

بود. حال شاید خشم و عصبانیت خسرو پرویز را بتوانیم از دریافت نامۀ پیامبر اسالم بفهمیم. 
خسرو پرویز، پادشاه فاسد و خودکامه و ستم کار ساسانی که بر اثر بی کفایتی نیروهای او از 
رومیان شکست خورده بودند و شدیداً ذلیل و تحقیر شده بود، با دریافت نامۀ پیامبر اسالم بیشتر تحقیر 

شد و از روی عصبانیت نامۀ پیامبر اسالم را پاره کرد. 
وقتی خبر حرکت زشت خسرو پرویز به پیامبر رسید، رسول گرامی اسالم فرمودند:

ْق ُمْلکُه2 َق ا     هللُ ُمْلکُه. اَلّلُهمَّ َمِزّ َمزَّ

خداوند پادشاهی اش را نابود کند.

نفرین پیامبر اثر گذاشت. طولی نکشید که »شیرویه« فرزند خسرو پرویز که پدر خود را مسّبب 
 شکست های سنگین از رومیان می دانست، شبانگاه به سراپردۀ وی راه یافت و خسرو پرویز را از پای

درآورد.3
نقل این فرازهای تاریخی از قدرت رو به توسعۀ اسالم در سال های پنجم و ششم هجری حکایت 

دارد. حرکتی که هرگز متوقف نشد.

1۷- اهالی فدک چه کردند؟
با توجه به مقدمات فوق، اهالی فدک از حوادثی که دربارۀ آن ها می گذشت، مطلع می شدند. 
فاصلۀ آن ها تا خیبر فقط یک منزل راه بود. آن ها تصمیم عاقالنه ای گرفتند و مصمم شدند که با پیامبر 

اسالم صلح کنند.
واقدی می نویسد: محیصه گوید مردی از سران فدک که به او »نون بن یوشع« می گفتند، همراه تنی 
چند از یهودیان با من آمدند و با رسول خدا صلح کردند تا خون  آن ها محفوظ بماند و آن حضرت 
ایشان را از آن سرزمین تبعید کند و تمام اموال خود را به پیامبر واگذارند و چنین شد. صلح چنین 

1-ازظهوراسالمتاسقوطبغداد،ص124.

2-فرازهاییازتاریخپیامبراسالم،ص384.
3-ازظهوراسالمتاسقوطبغداد،ص125.
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قرار گرفت که نیمی از خاک فدک از یهودیان و نیمی از رسول خدا باشد و پیامبر این پیشنهاد را 
پذیرفتند. این مطلب از مطلب نخست صحیح تر است.1

 فدک قریه ای است در حجاز که از آن جا تا مدینه دو روز راه است.2 و گویند سه بخش بوده است.
هنگامی که رسول اکرم خیبر و قلعه های آن را فتح کرد، سه قلعه پایداری کردند و محاصرۀ آن ها 
به دشواری گرایید و اهل فدک قاصدی نزد رسول خدا فرستادند که اموال و میوه های خود را به 
نصف تقسیم و مصالحه نمایند. رسول خدا این غنیمت جنگی را پذیرفت. در این ناحیه چشمه ها و 

نخلستان ها بود.3

1۸- فدک متعلق به پیامبر)ص( است
بنابراین مزارع گستردۀ فدک به پیامبر تعلق یافت. همچنین برابر نّص قرآن کریم اگر سرزمینی 

یا اموالی بدون جنگ و لشکرکشی به دست پیامبر اسالم بیفتد، تعلق مطلق به پیامبر دارد.
 قرآن کریم می فرماید: 

َو ما اَفاء ا     هللُ َعلی َرُسولِِه ِمْنُهْم َفما اَْوَجفُتْم َعَلیِه ِمْن َخیٍل 

َو ال ِرکاٍب َو لکّن ا     هللُ یسلُِّط ُرُسَلُه َمْن یشاء 

َوا     هللُ َعلی کلِّ َشیء َقدیٍر4 

چیزی که خداوند به رسول خود از آن ها داد، چیزی است که برای به دست آوردن آن نتاختید؛ 

ولی خداوند پیامبر خود را بر آن مسلط کرد و خداوند بر تمامی کارها تواناست.

1۹- غصب خالفت عامل تداوم فقر و فالکت 
با توجه به بررسی های گذشته و اسناد و مدارک انکارناپذیر، معلوم می شود که قصد کودتاگران 
از غصب فدک محروم کردن مردم از عواید سرشار و درآمد هنگفت و نجومی فدک بوده است. آن ها 

به خوبی می دانستند که غصب خالفت امیرالمؤمنین)ع( کار ساده ای نیست. 
قباًل نوشتیم که از ماجرای شورانگیز غدیر خم که طی آن پیامبر عالی قدر اسالم، امیرالمؤمنین را 
خلیفه و جانشین بالفصل بعد از خود به مردم معرفی کردند، فقط70 روز می گذشت. ذهن ها آکنده 
و خاطره ها مشحون از رایحۀ دلکش والیت و امامت بود. هنوز عطر دلپذیر غدیر به مشام می رسید 

1-طریحی،فخرالدین،مجمعالبحریننقلازبهجهقلبالمصطفی،ص550.
2-واقدی،محمدبنعمر،المغازی،ص539.

3-معجمالبلدان،ج6،ص342.
4-سورۀحشر،آیۀ6.
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و ترانۀ زیبا و شنیدنی غدیر، زیباترین سرود آزادی و آزادگی و بالندگی تلقی می شد. قلب ها مملو 
از نسیم فرح بخش »اکمال دین« و روح ها با نشاط از پیام دلنواز »اتمام نعمت« بود. دریغ و درد 
که دل هایی تیره و سینه هایی پرکینه و چشم هایی دریده از بی حیایی و گستاخی، نمی خواستند مردم 
توسط اهل بیت در مسیر تعیین شدۀ پیامبر راهنمایی شوند و مشکالت اعتقادی و اقتصادی مردم حل 
شود و اسالم دین عّزت و عظمت و معنویت و زندگی، به دنیای پرظلم و جور حاکمان روم و ایران 

آن روز معرفی گردد. 
اضافه کنیم که با طلوع اسالم، آفتاب امپراطوری های ایران و روم در ُشرف غروب بود. آثار زوال 
این دو امپراطوری که زمانی بر بخش اعظم زمین حکومت می کردند، در همه جا مشهور و محسوس 

بود. تعرض نکردن این دو قدرت مسلط منطقه ای به پایتخت اسالم یکی از دالیل این مدعاست. 
اگر می گذاشتند امیرالمؤمنین)ع( زمام امور را به دست بگیرند، عالوه بر این که ریشۀ شرک، کفر 
 و نفاق برای همیشه از جوامع بشری کنده می شد و مردم در مسیر صالح و فالح طی طریق می کردند،

دنیای مردم نیز آباد، پررونق، چشمگیر و خدایی می شد؛ یعنی اشتغال، توسعه، تولید و عدالت خواهی، 
ضامن سعادت دنیای مردم می گشت. 

مي توان باور داشت که اگر امیرالمؤمنین)ع( به قدرت می رسیدند، مشکالت عدیدۀ مردم به سرعت 
حل و رفع می گردید. اهل بیت همواره در جهت حل مشکالت اقتصادی مردم گام برمی داشتند و از این 
 جهت مشهور خاص و عام بودند؛ به طوری که خداوند سبحان از این  روحیۀ آسمانی آن انوار مقدس

تقدیر نمود؛ آن جا که فرمود: 
ِه ِمسکینًا َو یتیمًا َو  اَسیراً عاَم َعلی ُحبِّ َو یْطِعُموَن الطَّ

 اِنَّما ُنْطِعُمکْم لَِوْجِه ا     هللِ ال ُنریُد ِمْنکْم َجزاءاً َوال ُشکورا1ً 

غذا را در حالی که خود به آن نیاز دارند، به مسکین و یتیم و اسیر می بخشند. 

این حرکت را فقط و فقط به خاطر خدا انجام می دهند و انتظار تشکری ساده هم ندارند. 

 اهل بیت بهتر از هر کس دیگر می دانستند که اگر مشکالت اقتصادی مردم حل شود، مردم با شوق
و عالقۀ فراوان به اسالم روی می آورند و عاشقانه ِگرِد شمع اسالم طواف می کنند.

 این مهم را خداوند بزرگ بیان کرده است آن جا که می فرماید: 
َفْلَیْعبُدُوا َربَّ َهذا الَْبیِت الَّذي أَْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َو آَمَنُهْم ِمْن َخْوٍف 2 

خدای کعبه را عبادت کنند، خدایی که آن ها را از گرسنگی رهانید و به آن ها امنیت بخشید. 

1-سورۀانسان،آیات8و9.
2-سورۀقریش،آیات3تا5.
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پروردگار نمی فرماید به خدایی ایمان بیاورید که به شما تعالی، بالندگی، عّزت و کرامت داد، بلکه 
 می فرماید گرسنگی شما را برطرف ساخت. پس، گرسنگی و فقر عامل اصلی همۀ نابسامانی ها ازجمله بی دینی

و قانون گریزی است، بلکه معیشت مناسب و اقتصاد مقبول، موجب گرایش مردم مسلمان به دین و رعایت 
مالحظات دینی خواهد شد. این موضوع بسیار مهم است.

اگر امیرالمؤمنین)ع( عهده دار امور می شدند، کارها وفق مراد خدا و پیامبر)ص( پیش می رفت و 
امور سامان می گرفت و نارسایی ها با برنامه ریزی های مولی مرتفع می گشت. امام امیرالمؤمنین اهل 
 برنامه و برنامه ریزی بودند. نهج البالغه بهترین سند این مدعاست. بخشی از برنامه های مولی امیرالمؤمنین

برای حکومت را که برگرفته از فرمان تاریخی به مالک اشتر است، به شرح زیر است: 
1- ایجاد اشتغال درجهت افزایش تولید و قطع وابستگی و کاهش واردات و افزایش صادرات. 

2- عمران شهرها و روستاها در راستای تقویت تولید و کم کردن جاذبۀ شهرنشینی. 
3- ترمیم راه ها و ایجاد راه های جدید و توسعۀ آن ها و ایجاد کاروان سراها و چاپارخانه ها در راه ها 

به منظور تقویت ارتباطات سهل تر شهرها و روستاها با مرکز. 
4- توسعۀ تجارت برای تشویق تولید و صادرات و تحکیم قدرت اقتصادی بخش خصوصی. 

5- ایجاد کارگاه های تولیدی برای تولید سالح های سبک و نیمه سبک. 
6- تولید انبوه اسب های رونده و قوی در مسیر تقویت نیروهای رزمی و آمادگی دایمی.

7- تعلیم و آموزش نظامی با تشکیل کالس های آموزش تئوری و آموزشگاه ها و دانشکده های 
فرماندهی و ستاد برای آموزش فرماندگان ارشد نظامی. 

8- تأسیس دانشگاه ها و دانشکده ها و پژوهشکده های مختلف درجهت فناوری علمی در زمینه های 
مختلف. 

9- تأسیس مدارس در اقصی نقاط کشور برای سوادآموزی عمومی و پایان دادن به بی سوادی.
10- توسعۀ کشاورزی و دامداری درجهت تولید انبوه محصوالت کشاورزی و دامی به منظور 

خودکفایی و نیل به صادرات. 
11- اعزام هیئت های فرهنگی و تبلیغی به کشورهای دور و نزدیک همراه با پیام برای معرفی 

اسالم به مردم تشنۀ عدالت. 
12-  رفع بیماری با تأسیس بیمارستان در نقاط مختلف کشور و ترویج بهداشت عمومی. 

13- تخصیص زکات در سیر الهی خود درجهت فقرزدایی و ایجاد تمایل در غیرمسلمانان برای 
پذیرفتن اسالم. 

14- کمک برای ساخت مساجد در نقاط مختلف و تشویق مردم در این راه. 
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15- ساخت برج و بارو در مرزها و ایجاد پادگان ها در نقاط مرزی و انجام گشت دایمی در 
 پاسداری از مرزها به منظور حفاظت دایمی از تمامیت ارضی و برگزاری مانورهای مرتب برای آمادگی

دفاعی دایمی و ایجاد ترس در دل دشمن. 
16- ایجاد کالس های آموزش قضات در تکمیل برنامۀ نیل به عدالت اجتماعی.

17- رسیدگی به امور اقلیت های مذهبی و توجه به رفاه آن ها در راستای گرایش آن ها به اسالم.
18- تشویق دایمی مردم به  کار و تالش و تولید با ایجاد زمینه های آن و تقویت تولید. 

 19- ایجاد سازمان نیرومند اطالعات مردمی برای کشف توطئه های خارجی و خنثی کردن اقدامات
خرابکارانه و شناسایی عوامل داخلی آن ها. 

20- بها دادن به علما و دانشمندان و علم با احترام به آن ها و ارتباط پیوسته با آن ها و تشویق و 
تقویت آن ها در نشر آثار علمی و دانش جامعه. 

21- ارتباط با کشورها و قدرت ها و انعقاد قرارداد صلح و تجاوزنکردن و درعین حال آمادگی 
کامل و زیر نظر داشتن دشمن و اعتمادنکردن به دشمن.

ک بَْعَد ُصْلِحِه َولکنَّ الَْحَذَر ِمْن َعُدِوّ

 1 نِّ َل َفُخْذ بِالَْحْزِم َو اتَِّهْم ِفی ذلِک ُحْسَن الظَّ  َفِانَّ الَْعُدوَّ ُربَّما قاَرَب لِیَتَغفَّ

زنهار! از دشمن خود پس از آشتی بپرهیز. چه  بسا دشمن به تو روی آورده است تا تو را غافل کند،

 و آنگاه به تو ضربه زند. 

پس دوراندیش باش و به دشمن زیاد خوش بین مباش.

22- بازرسی دایمی و محترمانه از مقامات و مأموران در مناطق دور و نزدیک که مردم گریزان 
نشوند و به رفاه و خودمحوری مبتال نگردند و خود را از مردم خود برتر نپندارند. 

23- توجه به عوامل مالیات و خراج که ظلم نکنند. گرفتن مالیات به  منظور رفاه عمومی و حل 
مشکالت عامه است. نکند با شعار رفاه مردم، مردم آزاری شود.

24- به تودۀ مردم بهای ویژه داده شود. مأموران و مقامات باید در عمل به آن ها بیندیشند و به 
آن ها گرایش داشته باشند. مردم محبوب خدا و رسول و مطلوب آنانند.

ة َفْلیکْن َصْغَوک لَُهْم َو میُلک َمَعُهْم2  ة ِمَن الُْامَّ اِنَّما ِعماُد الّدیِن َو َجماُع الُْمْسلمیَن َوالُْعدة لِْلَاْعداء الْعامَّ

همانا آنان که دین را پشتیبانند و موجب انبوهی مسلمانان و آمادۀ پیکار با دشمنان عامۀ مردمند؛ 

پس باید گرایش تو به آنان باشد و میلت به  سوی ایشان. 

1-نهجالبالغه،ترجمۀدکترسیدجعفرشهیدی،ص338.
2-نهجالبالغه،ترجمۀدکترسیدجعفرشهیدی،ص327.
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کارگزاران، مسؤوالن، مقامات باید همواره به آن مردمی بها دهند که سهم بیشتری در تقویت دین باوری 
و امنیت شهرها و مرزها دارند. همان هایی که هر وقت نیازی بوده است، سریع تر و صادق تر و بی ادعاتر از 

دیگران به صحنه آمده اند و ازخودگذشتگی ها داشته اند و دارند. 
این ها بخش هایی از استراتژی امام امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب به عنوان جانشین پیامبر در ادارۀ 
جامعه بود. آن هایی که مولی را می شناختند، نمی خواستند تفکرات ایشان به اجرا درآید. بسیار بعید است 
 که آن ها با نظر و خواست خود، آقا را خانه نشین کردند. به احتمال فراوان طرح کودتا با نظر دشمنان
 اسالم تهیه شد و به اجرا درآمد. حداقل آن طرح با مشورت و نظر ابوسفیان تبه کار و فرزند بی دین وی

یعنی معاویه انجام شد؛ آن هایی که هرگز بویی از اسالم نبردند. 
درآمد سرشاری که به تدریج به دست مسلمانان افتاد، به قدری فراوان بود که اگر زمامداری 
مانند امیرالمؤمنین در عرصه بودند، تمامی مشکالت اقتصادی مردم و فقر فزایندۀ آن ها حل می شد؛ 
اما کودتاگران که به منظور سوء استفاده از قدرت و بیت المال زمام امور را به دست گرفتند، جیب های 
اصحاب سقیفه را پر کردند. تا آن ها بودند، چیزی عاید مردم دردمند نمی شد و تا آن ها بر منافع اقتصادی 

مسلط بودند، صف فقرا و محرومان طوالنی تر و فقر عمومی نهادینه تر می شد. 
دربارۀ استفاده از درآمد سرشار مسلمانان و غنیمت های فراوانی که پس از تسخیر تیسفون نصیب 

شد، کافی است به سندی اشاره کنیم: 
 مسلمانان پس از آن که به کاخ خسرو پرویز دست یافتند، فرش بسیار نفیسی را که در تاالر »بهارستان«
 پهن شده بود، یافتند که تار و پود آن از طال بود. مسلمانان آن را به مدینه آوردند. این فرش را قطعه قطعه

نمودند و بین اصحاب تقسیم کردند. سهم امیرالمؤمنین از این فرش چیزی در حدود یک کف دست 
بود. حضرت امیر آن را به قیمت30 هزار درهم فروختند؛ یعنی چیزی در حدود 60 هزار تومان و آن 

را بین فقرا تقسیم کردند.
به راستی اگر تمامی آن فرش به دست مولی می رسید، ایشان چند فقیر و مسکین را می توانستند 
از فقر نجات دهند؟ یا آن که اگر تمامی خزاین ساسانیان که نصیب سپاه اسالم شد، در اختیار مولی قرار 

می گرفت، چه اتفاقی می افتاد؟
 حال حاتم بخشی های خلفا را ببینید تا معلوم شود چرا مسلمانان باید تا این حد گرفتار فقر و مسکنت
 باشند. بیهقی می نویسد: در زمان خالفت عثمان، مروان بن حکم )یعنی همان کسی که پیامبر وی و پدرش
 را به دلیل نفاق وحشتناک از مدینه تبعید کرده بودند(، به دستور عثمان، فدک را به خود اختصاص داد

و به تصرف درآورد.1
1-سننبیهقی،ج6،ص301.
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معاویه در زمان سلطنت خود ثلث فدک را به مروان بن حکم داد و ثلث دیگر را به عمربن عثمان و 
ثلث سوم آن را به پسرش یزید. این تقسیم بعد از شهادت حضرت حسن به علی)ع( صورت گرفت.1

از این فراز تاریخی درآمد سرشار فدک مشخص می شود. به تشخیص معاویه فدک را که عثمان 
سهل انگار همۀ آن را به مروان داده بود، از دست مروان بیرون آورد و فقط یک سوم آن را به وی داد. 

مگر درآمد فدک چقدر بود  که معاویه این گونه تقسیم کرد؟ 
هنگامی که عمربن عبدالعزیز به خالفت رسید، خطبه ای ایراد کرد و گفت: فدک از جمله اموالی 
بود که خداوند به رسول خود بخشید و اختصاص داد. مسلمان ها در راه دست یابی به فدک هیچ گونه 

جنگی نکردند و کوشش نداشتند. فاطمه آن را از آن حضرت درخواست کرد... 
حضرت درآمد آن را به کسانی که در راه مانده بودند و ابن السبیل محسوب می شدند، می بخشید. 
بعد که ابوبکر، عمر، عثمان و علی به حکومت رسیدند، آن را در همان موضوعی که رسول خدا خرج 

می کرد، اختصاص دادند!!؟ 
معاویه که به حکومت رسید، آن را به مروان بن حکم بخشید و مروان به پدرم و به عبدالملک داد 
و بعد به من و ولید و سلیمان رسید. ولید که به حکومت رسید، از او خواستم سهمش را از فدک به 
من ببخشد و همچنین از سلیمان خواستم که سهمش را به من بدهد. آن دو با درخواست من موافقت 
کردند و سهم خود را به من واگذار کردند و من دیگر اموالی که دارم، بیش از این مال دوست می دارم؛ 

لذا آن را به همان موضوعی که در اصل بود، واگذار کردم.2 
در دوران حکومت عمـربن عبدالعـزیز فدک در دست فرزندان حضرت زهرا)س( بود و بعد 
که یـزیدبن عبـدالملک به حکومت رسید، از آنان گرفت و تا پایان خالفت بنـی امیه بین بنی مروان 
دست به دست می گشت. هنگامی که سّفـاح، مـؤسس سلسلـۀ بنـی العباس، به قدرت رسید، آن را به

 

 عبداهلل بن حسن بن علی بن امیرالمؤمنین  برگردانید. 
بعدها که منصور دوانیقی به قدرت رسید، فدک را از فرزندان امام حسن)ع( پس گرفت. 

مهدی پسر منصور عباسی فدک را به فرزندان حضرت فاطمه برگردانید. موسی بن مهدی برادرش 
که در خشونت مشهور بود، فدک را از فرزندان حضرت زهرا)س( پس گرفت. 

مأمون در سال210 هجری پس از این که حکومتش مستقر و بالمنازع شد، فدک را به فرزندان 
حضرت زهرا)س( برگرداند. 

سرانجام، پس از به قدرت رسیدن متوکل، آن دشمن خونخوار اهل بیت، یعنی همان عنصر 
پلیدی که دستور داد قبر مطهر اباعبداهلل الحسین)ع( را تخریب کنند، وقتی متوجه شد که سادات و 

1-فاطمهالزهرا)س(بهجهقلبالمصطفی،ص618.
2-همان.
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کودکان بنی هاشم در ایام حج خرمای فدک را بین حجاج تقسیم می کنند و این امر موجب تقویت 
محبوبیت آن ها شده است، دستور داد که تمامی نخل های فدک را قطع کنند. 

در این تبادل فدک بین خلفا و فرزندان حضرت زهرا)س( دو نکتۀ بسیار مهم وجود دارد: 
 1- بسیاری از خلفا نظر شیخین را که می گفتند پیامبر ارث نگذاشتند و هرچه را از ایشان بر جای
 مانده، صدقه است، قبول نداشتند. بازگرداندن فدک به فرزندان حضرت زهرا)س( درحقیقت، رد حدیث

مجهولی است که ابوبکر از قول پیامبر)ص( جعل کرده بود. 
2- در تمامی مواقعی که خلفا، فدک را به ذریۀ حضرت فاطمه زهرا)س( پس دادند، هرگز به 
هیچ یک از ائمۀ اطهار تحویل نشد. در بازگرداندن فدک هرگز به وارث حقیقی حضرت زهرا)س(  
که امامان معصوم بودند، توجه نکردند؛ یعنی بازگـرداندن فدک را هم نوعـی کار سیاسـی می توان 

محسوب کرد. 

۲0- حدود فدک
بحث بسیار مهم فدک را با نقل حدیثی به پایان می بریم. از این حدیث به خوبی می توان سیاست 

کّلی ائمۀ اطهار را در طرح موضوع فدک تشخیص داد.
روزی هارون الرشید امام کاظم)ع( را دعوت کرد تا با ایشان دیدار کنند. وقتی مالقات صورت 
گرفت، هارون گفت: می خواهم فدک را به شما برگردانم. امام کاظم فرمودند: در صورتی که فدک را 
با تمام حدود و وسعتش پس بدهی، حاضرم تحویل بگیرم. هارون پرسید: حدود فدک چقدر است؟ 
حضرت موسی بن جعفر فرمودند: اگر حدودش را تعیین کنم، پس نخواهی داد. هارون اصرار کرد و 

سوگند خورد که آن را پس خواهد داد. 
به رغم این همه آیات بیّنات، شیخین بر ادعای خود تأکید داشتند و از پذیرفتن حق، خودداری 
نمودند. بازگرداندن فدک توسط خلفا به ذریۀ حضرت زهرا)س( در طول تاریخ یکی از بهترین دالیل 

شیعه بر غصب فدک است. 
آنگاه امام موسی بن جعفر فرمودند: یک حّد فدک، عدن است. حد دوم آن، سمرقند است. حد سوم 

آن، آفریقاست و حد چهارم آن، بحر خزر و ارمنستان. 
هارون که از تعیین حدود فدک بسیار خشمگین شده بود، به حضرت کاظم گفت: با این اوضاع 
چیزی برای ما باقی نمی ماند. امام کاظم فرمودند: از اول هم می دانستم که نخواهی پذیرفت؛ لذا از 

تعیین محدودۀ فدک خودداری می کردم.1
1-سبطبنجوزی،تذکرهالخواص،ص350.
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بنابراین، اغلب مواقع که ائمه از فدک سخن به میان می آوردند، قصد آن ها خالفت امیرالمؤمنین 
بوده است نه فقط نخلستان فدک.

۲1- محاکمۀ کودتاگران 
ممکن نیست کسی که با دقت به مسائل پس از ارتحال پیامبر)ص( می نگرد و حوادث آن روزها 
را تحلیل می کند، از اعمال ناصواب و زشت کودتاگران اظهار بیزاری نکند و آن ها را شدیداً انتقاد نکند. 
 اگر به دور از تعصب و جانبداری های خالف شرع، به حوادث آن روزها نظری دقیق بیندازیم نه تنها

دیگر به لحاظ شرعـی و اعتقـادی جایی برای دفاع از اعمال کودتاگران نمی ماند، بلکه زمینـۀ هر نوع 
توجیهی را کاماًل از بین می برد. 

 در این جا و با زبان دیگری اعمال و رفتار کودتاگران را تحلیل می کنیم تا بتوانیم اندازه ای به علل
 دردها، رنج ها، سوزها و ناله های حضرت زهرا)س( پی ببریم و به انگیزه های مخالفت شدید و انعطاف ناپذیر

امیرالمؤمنین و اهل بیت)ع( و همچنین شیعه در قبال غاصبان آگاهی یابیم. 

2۱/۱- دلیل برعهدۀ مدعی است
در قضای اسالمی، قانونی محکم و زیبا وجود دارد که همواره در قضاوت ها به آن توجه می کنند. 
اتفاقًا این حکم در قضاوت های کشورهای غربی نیز وارد شده است و آن موضوع »اقامۀ دلیل توسط 

مدعی« است؛ یعنی اگر کسی ادعایی بر چیزی یا کسی دارد، باید دلیل بیاورد. 
عی َو الَْیمیُن َمن اَدْعی َعَلیِه اَلَْبّیَنة َعلی اْلُمدَّ

با توجه به این اصل معقول و اسالمی، وقتی کودتاگران دربارۀ فدک با حضرت زهرا)س( درگیر 
شدند و ادعا کردند که فدک به حضرت زهرا)س( تعلق ندارد، باید دلیل بیاورند نه آن که از حضرت 
زهرا)س( مطالبۀ دلیل و شاهد کنند. ابوبکر پس از استقرار بر اریکۀ قدرت و به تحریک عمر، مزرعۀ 
 گستردۀ فدک را که پیامبر)ص( به حضرت زهرا)س( بخشیده بودند، تصرف کرد و کارگزاران حضرت

فاطمه را از آن اراضی اخراج نمود.
 ابوبکر پس از آن که با اعتراض شدید حضرت فاطمه)س( مواجه شد، با کمال گستاخی گفت: 

اگر ادعا داری که فدک تعلق به شما دارد، شاهد بیاور. 
ابوبکر برخالف حکم الهی از حضرت زهرا)س( بّینه و شاهد می خواست. برعکس، این ابوبکر بود

 

که چون مدعی فدک شده بود، باید بّینه و دلیل می آورد؛ چون فدک در دست حضرت زهرا)س( بود

 

و مدعی که ابوبکر بود، باید دلیل می آورد. حتی حضرت امیرالمؤمنین پس از این  رویداد نزد ابوبکر 
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رفتند و ضمن اعتراض شدید به وی، حکم قضای اسالمی را برای ایشان تشریح کردند؛ اما ابوبکر 
منکر این واقعیت شد. باز هم عمر با گستاخی تمام گفت: ما در مقابل حّجت و دلیل تو توانی نداریم 
که استدالل کنیم؛ ولی باید فاطمه دلیل بیاورد که فدک ملک اوست و تا دلیل اقامه نکند، از وی 

نخواهیم پذیرفت. 
روایات اسالمی که فریقین اعم از شیعه و سنی نقل کرده اند و بر اقامۀ دلیل توسط مدعی حکایت 
دارند، به صورت محکم غصب فدک را توسط غاصبان به اثبات می رساند و خالف بودن کارهای عمر 

و ابوبکر را نشان می دهد. 
نکتۀ مهم دیگری که در این جا باید به آن توجه کرد، این است که اقامۀ دلیل و بّینه نیز در جایی 
مطرح می شود که موضوع مجهول باشد و نیاز به اثبات داشته باشد؛ یعنی اقامۀ دلیل در جایی طرح 
می شود که یا مدعی علیه مشکوک باشد یا موضوع غیرروشن و نامفهوم؛ و در یک جمله نیاز به اثبات 

و استدالل داشته باشد.
 وقتی فدک در دست حضرت زهرا)س( است و حضرت زهرا)س( بنا به قول صریح خداوند، ُمطّهر و 
به دور از هرگونه »ِرجس« هستند و هرگز ادعای خالفی نمی کنند، چگونه است که شیخین با این همه دالیل

 

روشن و آشکار، باز هم ادعاهای حضرت زهرا)س( را نمی پذیرند و به غصب فدک می پردازند. 
از طرف دیگر، اگر به راستی شیخین در ادعای خود که فدک ملک حضرت زهرا)س( نیست، 
صداقت داشتند و برخالف معمول از حضرت زهرا)س( تقاضای شاهد و دلیل کردند و حتی نظر 
»صّدیقۀ طاهره« را به تنهایی کافی نمی دانستند، حضرت زهرا)س(، شاهد کامل و محکم و مستدل و 
فوق العاده ای مانند امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب)ع( ارایه فرمودند؛ همان شخصیت برجسته و آسمانی 

که هر جا باشند، حق آن جاست که پیامبر)ص( فرمودند:
َعلّی َمَع الَْحقِّ َو الَْحقُّ َمَع َعِلی1

علی همواره با حق است و حق هم همواره با علی است. 

بعضی از علما و محققان اهل تسنن، این روایت بسیار معروف پیامبر اسالم دربارۀ مولی امیرالمؤمنین 
را به اشکال دیگری نقل کرده اند؛ از جمله گروهی این گونه حدیث فوق را نقل نموده اند:

 َعِلّی َمَع الَْحقِّ وَ الَْحقُّ َمَع َعِلی َو لن یْفَتِرقا َحّتی یِردا َعَلّی الَْحْوِض2

علی با حق است و حق با علی است،

 و هرگز از هم جدا نمی شوند تا روز قیامت در حوض )کوثر( بر من درآیند. 

1-االمامهوالسیاسه،ج1،98؛شرحنهجالبالغه،ج18،ص24؛الفصولالمختاره،ص221.
2-تاریخبغداد،ج14،ص321؛تاریخدمشقوکفایهاالثر؛االستغاثه،ج2،63؛مجلسی،محمدباقر،بحاراألنوار،ج63،ص286.
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این حدیث به  قدری مشهور است که فخر رازی می گوید: هر کس در دین خود به علی بن ابی طالب 
 اقتدا کند، بی گمان هدایت می یابد و دلیل آن گفتۀ پیامبر است که فرمود: خدایا حق را همیشه بر مدار

او بگردان.1

2۱/۱/۱- مطالبات حضرت زهرا)س( از ابوبکر 
بسیاری از محققان، مورخان و تقریبًا بیشتر آن هایی که در تحلیل حوادث صدر اسالم و به  خصوص

 

مسائل پس از ارتحال پیامبر اسالم بحث و بررسی کرده اند، مطالبات گستردۀ حضرت زهرا)س( از 
ابوبکر را به فدک منحصر کرده اند و از پرداختن به عمده ترین مسائل یا تجاهل کرده یا غفلت نموده اند. 

باید توجه داشت که حضرت زهرا)س( عالوه بر اعتراض شدید و عمیق به شیخین به  دلیل غصب 
خالفت و خانه نشین شدن حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب)ع( که این حادثۀ تلخ بزرگ ترین 
فاجعه در تاریخ اسالم محسوب می شود، سه موضوع بسیار مهم دیگر را از شیخین مطالبه می فرمودند: 
1- موضوع مهم و اساسی جانشینی امیرالمؤمنین که پیامبر به کّرات مطرح کرده بودند و بر آن 

اصرار داشتند؛ 
2- اموال پیامبر اسالم که در مدینه بود و غاصبان آن ها را غصب کرده بودند؛ 

3- باقیماندۀ خمس خیبر که شیخین از پرداختن آن ها به حضرت زهرا)س( خودداری کردند. در 
هیچ کدام از مسائل فوق، ابوبکر در برابر حضرت زهرا)س( عقب نشینی نکرد. 

ابن ابی الحدید معتزلی سنی مذهب می نویسد: ابوبکر حاضر نشد چیزی به فاطمه بدهد. حضرت 
زهرا)س( بدین جهت غصبناک شد و از او دوری گزید و تا هنگام وفات با او تکلم نکرد. 

2۱/۱/2- ادامۀ جدال حضرت زهرا)س( با ابوبکر 
گفتیم که اختالف حضرت زهرا)س( با ابوبکر در سه موضوع بسیار مهم بود.

 ابوبکر پس از استقرار بر قدرت نه تنها فدک را، بلکه اموال منقول و غیرمنقول پیامبر)ص( را ضبط
نمود و حضرت زهرا)س( که وارث پیامبر بودند، از تصرف در آن اموال منع کرد. قراین حاکی از 
آن است که با این اقدام ابوبکر، حضرت زهرا)س( از »ماترک« پدر محروم گردیدند، به طوری که 
در ادارۀ امور عادی منزل هم دچار عسرت و مشکل بسیار شدید شدند؛ چیزی که متأسفانه از قلم 

بسیاری از مورخان و محققان افتاده است. 

1-تفسیرفخررازی،ج1،ص210،تمامیاحادیثفوقازدانشنامۀامیرالمؤمنیناستادمحمدیریشهری،ج2،صص226-225
نقلشدهاست.



288

ش
عر

 تا 
ش

عر
از 

ابن ابی الحدید می نویسد: حضرت زهرا)س( به ابوبکر پیغام داد: آیا تو وارث رسول خدا هستی یا 
اهل او؟ ابوبکر پاسخ داد: اهل او. حضرت زهرا)س( فرمود: پس سهم رسول خدا از غنایم چه شد؟ 

ابوبکر گفت: من از پدرت شنیدم که فرمود: خدا برای پیغمبر خود طعمه ای قرار داد. آنگاه که او 
را قبض روح نمود، آن مال را برای خلیفۀ  او قرار داد. من خلیفۀ پدر تو هستم. پس باید آن اموال را 

به مسلمانان برگردانم.1
 وقاحت را مشاهده کنید! بیشتر از این گستاخی در تاریخ را چه کسی مرتکب شده است که مطالبۀ
خمس دختر پیامبر را ابوبکر این گونه پاسخ می دهد. مسائل روشن است. آن ها با این پاسخ ها راه هر 

گونه بحث و استدالل را می بستند تا اهل بیت را به فقر و فاقه مبتال کنند. 
درخواست حضرت زهرا)س( خمس بود که به پیامبر و حضرت زهرا)س( تعلق داشت؛ ولی 

ابوبکر به حاشیه می رفت و از متن فاصله می گرفت.

2۱/2- نفی میراث پیامبر)ص(
یکی دیگر از اشکاالت وارد بر اعمال شیخین، نفی ارث پیامبر و جعل حدیث »ال نَُوِرّْث« است. 
شیخین از قبل برای ادامۀ حکومت خود به برنامه ریزی های دقیق پرداخته بودند تا در ادامۀ راه دچار 
بحران سیاسی نشوند. »عقل های منصصل شیخین« امثال ابوسفیان و حکم بن عاص و دیگران، با 
نشست های فراوان و با بررسی های همه جانبه دربارۀ غصب خالفت و غصب فدک، ایرادهای واردشده 
بر موضوع و سؤال های »در تقدیر« را دقیقاً مداّقه کرده بودند و پاسخ های الزم را برای آن سؤال ها و 

اشکال ها پیدا کرده بودند. 
البته همۀ پاسخ ها غلط و ناشی از بی سوادی و بی اطالعی طراحان کودتا و دلیل محکمی بر بی دینی 

غاصبان است. یکی از دالیل غاصبان خالفت و غاصبان فدک، جعل حدیثی از قول پیامبر)ص( بود. 
وقتی که حضرت زهرا)س( با مراجعه به ابوبکر پرسیدند: چرا کارگزاران مرا از ملک شخصی ام، 
فدک، اخراج کرده اید و آن را به تصرف خود درآورده اید؟ ابوبکر با کمال وقاحت و بی شرمی گفت: 

از پیامبر شنیدم که گفت:
ْث2 نْحُن َمعاِشَر الَْانْبیاء ُنَورِّ

ما، پیامبران، میراثی باقی نمی گذاریم.
عمر می گوید: ابوبکر این جمله را از قول پیامبر نقل کرد و سوگند یاد نمود که او راستگوست.3

1-ابنابیالحدید،شرحنهجالبالغه،ج16،ص219.
2-ابنابیالحدید،شرحنهجالبالغه،ج16،ص227.

3-احمدبنحنبل،المسند،ج1،ص13.
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عمر شریک جرم ابوبکر، در جعل این جمله و استدالل بر آن است. باید از ابوبکر پرسید: 
اّوالً، چگونه است که موضوعی با این اهمیت را دیگران نشنیده اند و فقط تو از پیامبر شنیده ای و 

بر آن استدالل می کنی؟
 ثانیًا، چگونه است که پیامبر دستوری خالف قرآن کریم، دربارۀ نفی ارث پیامبران، صادر می کنند

 

درحالی که خداوند متعال، در کتاب آسمانی خود دربارۀ ارث گذاشتن پیامبران و قانون ارث اسالمی، 
آن هم با آن تفصیل بیان می کنند؟

ثالثًا، اگر به راستی چنین چیزی از پیامبر نقل می کنی و بر آن هم اصرار داری، چگونه است که از 
حضرت زهرا)س( درخواست دلیل می کنی؟ 

مطلب به قدر کافی روشن است و نقل چنان جمله ای همان گونه که گفتیم با شرع و عقل منافات 
دارد. قرآن کریم در سورۀ مریم دربارۀ ارث گذاشتن زکریا می فرماید: 

... اِْذ نادی َربَُّه نِداًء َخِفّیًا قاَل ربِّ  اِنّی َوَهَن الَْعْظُم ِمّنی 

أُس َشْیبًا َو لَْم اَکْن بُِدعاِئک َربِّ َشقّیًا وانّی ِخْفُت الَْموالَِی ِمْن َورائی  َو اْشَتَعَل الرَّ

َو کانَِت اْمَرأتی عاِقراً َفَهْب لی ِمْن لَُدنْک َولّیًا 

یِرُثنی َویِرُث ِمْن آِل یْعُقوَب َواْجَعْلُه َربِّ رضّیا1ً  

در آن هنگام که زکریا، از نداشتن فرزند، بسیار ناراحت بود، پروردگارش را در خلوتگاه عبادت خواند و 

گفت: پروردگارا! من پیر شده ام و استخوان هایم سست گشته است و برف پیری بر سرم نشسته است.

 پروردگارا! من، هرگز در دعای خود، از تو محروم و مأیوس نبوده ام و در هیچ امری مرا مأیوس نساخته ای. 

پروردگارا! من از خویشان خود، پس از خود، بیمناکم، همسرم پیر و نازاست. 

پروردگارا! تو برای من، از خودم جانشینی عطا نمای. فرزندی عطا کن که جانشین من شود. 

جانشینی که وارث من و دودمان یعقوب باشد. 

سپس او را شایستۀ توجه خود قرار ده و از وی راضی باش. 

آیۀ فوق، به روشنی موضوع وراثت زکّریای پیامبر را نشان می دهد. 
همچنین بنا به مدارک تاریخی ادعای ابوبکر را بر این که پیامبر فرموده اند که ما پیامبران ارث 
بر جای نمی گذاریم، هیچ کس تأیید نکرد. تمامی کسانی که ادعای ابوبکر را مبنی بر ارث نگذاشتن 

پیامبران تأیید کرده اند، قول ابوبکر را تأیید کرده اند، نه این که خود از پیامبر شنیده باشند.2
به  عبارت دیگر، ادعای ابوبکر در ارث نگذاشتن پیامبران، کاماًل سیاسی بود و حمایت عمر و 

1-سورۀمریم،آیات3و4.
2-ابنابیالحدید،شرحنهجالبالغه،ج16،ص227.
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عثمان از وی هم، کاماًل سیاسی بود و مبنای اعتقادی نداشت. جالب تر این که در دوران حکومِت 
عمر که او با بحران سیاسی ناشی از غصب روبه رو شده بود و قاضی القضات، »عبدالجبار«، به دنبال 
مشروعیت بخشیدن به غصب بود، غیر از عمر و عثمان و مالک بن اوس بن حدثان)!(، هیچ شخص 

دیگری اعم از مهاجر و انصار، ادعای ارث نگذاشتن پیامبران را تأیید نکردند.1 
خود عمر هم گفته است: ابوبکر این حدیث را به من گفت و سوگند یاد کرد که او راستگوست 
که از رسول خدا)ص( شنیده است که فرمود: پیامبر ارث نمی گذارد. میراث او در بین فقرا و مساکین 

است.2
مقصود از نقل این حدیث، شهادت عمر بر این نکته است که حدیث را عمر از ابوبکر شنیده است 
 نه از دیگران.3 بسیاری از مورخان و علمای عامه از عایشه روایت کرده اند که هنگامی که پیامبر اسالم

رحلت فرمود و در میراث آن حضرت اختالف کردند، در نزد هیچ کس در این  باره مطلبی نیافتند، 
فقط ابوبکر بود که گفت: از رسول خدا شنیدم که می فرمود هر آن چه از ما، گروه  پیامبران، باز مانده ، 

صدقه است.4
اظهارات عایشه و موضع گیری صریح او در این باره نشان دهندۀ آن است که ناقل چنین گفته ای، 

فقط ابوبکر بوده است؛ چنان که ابن ابی الحدید هم چنین نظری داشته است. 
دانشمند ارزشمند، سیدهاشم معروف الحسنی، می نویسد: موّرخان و محّدثان همگی بر این موضوع

 

اجماع دارند که این روایت فقط از ابوبکر رسیده است و یگانه منبع و مستند اولیه، اوست...
چگونه ممکن است شخصی همانند پیامبر عالی قدر اسالم، چنان مسألۀ مهمی را مطرح کنند که هم 

مخالفت صریح با قرآن و قول خدا باشد و هم از دختر و جانشین برحق خویش، مخفی کنند.
اصوالً، رسم پیامبر این بود که وقتی می خواستند مطلبی را که جنبۀ تشریع و قانون گذاری داشت، 
طرح کنند، آن را در جمع مسلمانان و اصحاب مطرح می فرمودند و گروه کثیری را به ضبط آن وادار 
می کردند... کسی که به خدا و رسول او ایمان داشته باشد و با روش پیامبر در تبلیغ احکام الهی آشنا 
باشد و مقام حضرت زهرا)س( و حضرت علی)ع( را در پیشگاه آن حضرت بداند، گمان نمی کنم در 

جعلی بودن حدیثی که ابوبکر به پیامبر نسبت داده است، شک و تردیدی بنماید.5 
اظهارات ابوبکر، در ارث نگذاشتن پیامبران، کذب محض است؛ چون با عقل، عرف، شرع، قانون 

و حکم خداوند و روش پیامبر مغایرت آشکار دارد. 
1-همان،ص228.

2-احمدبنحنبل،مسند،ج1،ص13.
3-فاطمهالزاهرابهجهقلبالمصطفی،ص601.

4-مظّفر،محمدحسین،دالیلالصدق،ج3،ص56.
5-سیرهاالئمه،ج1،ص120.
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2۱/3- ادای قسم 
با توجه به این که ابوبکر ادعا داشت پیامبران ارث  نمی گذارند و دالیل حضرت زهرا)س( را برای 
حقانیت مالکیت بر فدک کافی نمی دانست، برطبق رسم و عرف و شرع باید از حضرت زهرا)س( 

بخواهد تا برای اثبات ادعای خود قسم یاد کند. 
عی َو الَْیمیُن َعلی َمن انَْکر1  اَلَْبّیَنة َعلی اْلُمدَّ

 آوردن شاهد بر عهده مدعی و سوگند خوردن بر عهده خوانده است .

در قضای اسالمی، در چنین مواقعی که موضوع برای قاضی روشن نیست، قاضی از مدعی 
می خواهد که قسم یاد کند. پس از ادای قسم، دادگاه مختومه می شود و حکم به نفع مدعی صادر خواهد 

شد؛ اما ابوبکر از چنین اقدامی هم خودداری نمود و از صدور حکم شرعی ممانعت به  عمل آورد. 
این موضوع نیز قرینۀ دیگری است و نشان دهندۀ تخلف آشکار شیخین از راه پیامبر اسالم است 

و اصرار در اشتباه آن ها دارد. 

2۱/4- تقاضای قاضی از مدعی برای ادای قسم 
وقتی در قضاوت ها موضوع مبهم باشد و صدور حکم نهایی طوالنی شود، راه دیگری وجود دارد 
که قضات به آن تأسی می کنند. در نزاع مفروض وقتی حضرت زهرا)س( مدعی هستند که رسول 

خدا فدک را به ایشان بخشیده اند و ابوبکر منکر چنین ادعایی است. 
 قاضی موظف است به مدعی تذکر بدهد که چون شهود تو ناقص است، حق  داری از منکر )ابوبکر(،

مطالبۀ قسم بکنی. بنابراین باید ابوبکر به حضرت زهرا)س( تذکر می داد که چون دالیل شما کافی 
نیست، اگر ادعا می کنید که من منکر هستم، حاضرم قسم یاد کنم؛ لیکن ابوبکر به این قانون قضا هم 

پشت پا زد و به مجرد نقص شهود، نزاع را مختومه اعالم کرد.2 و رأی را علیه ایشان صادر نمود. 

2۱/5- قاضی منکر 
 یکی دیگر از دالیل محکم شیعه بر اشتباه کاری های ابوبکر در غصب فدک و اصرار بر آن و رد ادعاها
 و تقاضاهای حضرت زهرا)س( در بازپس گیری آن، روش نادرست و غیرقانونی ابوبکر در این موضوع
 است. ابوبکر پس از غصب فدک، خود در موضع قاضی نشست و منکر تفویض و بخشش فدک شد

و قضاوت در چنین مسألۀ مهمی را خود، به عهده گرفت)!( و خود، قاضی، حاکم، شاکی و مدعی شد!
در قضای اسالمی اگر شخصی بر چیزی ادعایی داشته باشد و منکر، آن را انکار کند، موضوع باید به 

1-القواعدوالفوائد،ج1،قاعده451،ص714-وسایلالشیعهج81ص071
2-امینی،ابراهیم،بانوینمونۀاسالم،ص222.
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شخص ثالث بی طرف- قاضی و یا َحَکم- ارجاع شود و قاضی، پس از بررسی ادعای مدعی و اظهارات 
 منکر و با توجه به قوانین و قراین به موضوع رسیدگی کند و رأی نهایی را صادر نماید؛ اما در موضوع
 غصب فدک، اوضاع به گونۀ دیگری رقم خورد. ابوبکر که منکر بخشش فدک توسط پیامبر به حضرت
زهرا)س( بود، خود، در جایگاه قاضی، اظهارات مدعی را رد کرد و بر »صحت انکار« خود حکم داد. 

چیزی که کاماًل جدید بود و بعدها بسیاری از خلفای جور از این روش سوء استفاده کردند. 
در دوران اقتدار پیامبر عالی قدر اسالم روزی عربی بر شتر ایشان ادعایی داشت و حضرت انکار 
کردند. به دستور پیامبر داوری به شخص ثالثی ارجاع گردید. در زمان خالفت ظاهری امیرالمؤمنین 

علی بن ابی طالب نیز روزی عربی بر زره مولی ادعا کرد و حضرت امیر منکر شدند. 
قاضی محکمه، شاکی و متهم را احضار نمود. این قضاوت در تاریخ اسالم بسیار مشهور است و از 
 افتخارات اسالم و تشیع است. حضرت هم با کمال تواضع و وقار در محکمه حاضر شدند و حتی به قاضی

محکمه که به ایشان احترام ویژه گذاشتند، تذکر دادند. 
اتفاقًا در هر دو موضوع و در هر دو محکمه، رأی به صداقت پیامبر و امیرالمؤمنین صلوات اهلل علیهما، 
صادر شد. حضور بزرگ ترین شخصیت  عالِم هستی و جانشین بالفصل ایشان، در دادگاه، نشان از 
 صداقت، صالحیت، اطمینان و درستی راه آن هاست؛ چراکه آن کس را که حساب پاک است، از محاسبه 

چه باک است.
 آن هایی که اعمال و افکارشان در این دنیا شایستۀ دفاع است، به طور قطع در پیشگاه پروردگار 

هم از موقعیتی شایستۀ دفاع برخوردارند. 

2۱/6- پای بندنبودن به سیرۀ پیامبر)ص(
ایراد دیگری که بر اقدام ابوبکر وارد است، بی توجهی او به رفتار پیامبر)ص( با اصحاب است. 

پیامبر عالی قدر اسالم که ظهور محّبت و عنایت و رحمت خداوند بودند، در بسیاری از مواقع 
لطف  بی حد و فراوانی به افراد مختلف داشتند که در تاریخ اسالم ثبت و ضبط شده است. 

 عفو مردم گستاخ و بت پرست و خونخوار مکه، رفتار صمیمانۀ ایشان حتی با مخالفان خود، بخشش
اموال منقول و غیرمنقول به اصحاب و سایر نمونه ها که در تاریخ ثبت است، از جملۀ این عواطف بود. 

پیامبر اسالم افراد بسیاری را که مرتکب اشتباه یا اسائۀ ادب به ایشان می شدند، عفو می کردند. 
پیامبر عالی قدر اسالم، بخش هایی از زمین های یهودیان بنی نضیر را به ابوبکر و عبدالرحمن عوف 
و ابودجاجه واگذار کردند.1 هیچ کس هم ادعایی نکرد و اعتراضی نداشت. این زمین ها پس از ارتحال 

1-بالذری،احمدبنیحیی،فتوحالبلدان،ترجمۀآذرتاشآذرنوش،ص31.
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پیامبر)ص( در دست آن ها ماند و ابوبکر حرفی در آن اموال نداشت. 
همچنین پیامبر قوارۀ چشمگیری از زمین های بنی نضیر را با درخت هایش به زبیربن عوام واگذار 

نمودند.1
مؤلف فتوح البلدان می نویسد: رسول خدا قطعه ای زمین را که کوه و معدن داشت، به بالل و چهار 

قطعه زمین را به علی بن ابی طالب واگذار کردند.2
خوب بود ابوبکر که خود را جانشین پیامبر)ص( می دانست و برای کسب چنین مقامی خود را 
محق تر از دیگران می پنداشت، به روش پیامبر عمل می کرد و در ماجرای فدک به عنوان صاحب 
 قدرت و زمامدار امور مسلمانان بر فرض اگر دالیل حضرت زهرا)س( در مالکیت بر فدک کافی نبود،

فدک را به حضرت زهرا)س( واگذار می کرد. ابوبکر با این رفتار مهم و عمیق و انسانی پیامبر بیگانه 
بود و اصاًل به چنان روشی اعتقاد نداشت. 

2۱/7- پشیمانی احساسی نه اساسی 
 ابوبکر پس از غصب فدک و از دور خارج کردن دختر بزرگوار پیامبر عالی قدر اسالم و پس از خشم

و بی اعتنایی حضرت زهرا)س( به غاصبان و خود ابوبکر، پشیمان شد و از عاقبت خود نگران. 
ابن قتیبۀ دینوری موضوع مهمی را دربارۀ پشیمانی شیخین نقل کرده است. هرچند این گفته را در 

همین کتاب آورده ایم، در این جا برای تأیید مطلب خود تکرار می کنیم: 
... عمر به ابوبکر گفت: بیا برویم نزد فاطمه؛ چون ما او را به خشم آورده ایم. با یکدیگر به منزل 
حضرت زهرا)س( رفتند و اجازه خواستند که بر آن حضرت وارد شوند. حضرت اجازه نداد. نزد حضرت 
علی)ع( رفتند و با او صحبت کردند. آن حضرت، آن دو را به حضور فاطمه)س( برد. هنگامی که 
روبه روی آن حضرت نشستند، حضرت زهرا)س( روی خود را به طرف دیوار برگردانید. آنان به آن 

حضرت سالم کردند. حضرت به آنان جواب سالم نداد. ابوبکر لب به سخن گشود و گفت: 
ای حبیبۀ رسول خدا، به خدا سوگند که خویشاوندان رسول خدا، از خویشاوندان خودم، نزد من 
محبوب تر می باشند و تو در نزد من، از عایشه، دخترم، محبوب تری. دوست می داشتم که روز رحلت 
پدرت، من نیز از دنیا می رفتم و بعد از او، در این دنیا نمی بودم. آیا مرا چنین آدمی می بینید که با 
آن که عارف به حق شما هستم و فضیلت و شرافت شما را به خوبی می دانم، حق تو را بگیرم و از 

میراث رسول خدا مانع شوم؟... 
حضرت زهرا)س( فرمود: آیا شما خود را این چنین می بینید که اگر حدیثی را از رسول خدا)ص( 

1-همان،ص34.
2-همان،ص27.
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که شما با آن حدیث آشنا باشید، برایتان نقل کنم، به آن عمل خواهید کرد؟ 
گفتند: آری. فرمود: شما را به خدا سوگند می دهم، آیا از رسول خدا)ص( نشنیده اید که می فرمود: 
خشنودی فاطمه، خشنودی من و خشم فاطمه، موجب خشم و غضب من است. هر کس فاطمه، 
دخترم را دوست داشته باشد، مرا دوست داشته و هر کس فاطمه را خشنود و راضی سازد، مرا خشنود 

و راضی ساخته است و هر کس فاطمه را به خشم درآورد، مرا به خشم درآورده است؟ 
گفتند: آری، این حدیث را از رسول خدا شنیده ایم. 

فرمود: پس، خداوند و فرشتگانش را شاهد و گواه می گیرم که شما مرا به خشم درآوردید و 
راضی نساختید و هرگاه پیامبر)ص( را مالقات کنم، از شما به او شکایت خواهم کرد. 

ابوبکر گفت: من از خشم و غضب آن حضرت و از خشم و غضب تو، ای فاطمه، به خداوند پناه 
می برم و شروع به گریستن کرد و چنان می گریست که نزدیک بود جانش به در رود. در آن لحظه، 

حضرت زهرا)س( فرمود: به خدا سوگند، به دنبال هر نمازی که می خوانم، تو را نفرین می کنم.1
 شیخین، به خصوص ابوبکر خوب می دانستند که حضرت زهرا)س( از اعمال خالف آن ها، خشمگین
هستند. همان بانویی که خشم ایشان خشم خداوند و رضایت ایشان رضایت خداوند است. ابوبکر از 
اعمال خود در رنجاندن حضرت زهرا)س( پشیمان بود؛ اما هیچ اقدامی برای جبران اشتباه و جلب 
رضایت حضرت زهرا)س( انجام نداد؛ یعنی پشیمانی ابوبکر اساسی نبود، بلکه احساسی و عاطفی 
بود. ابوبکر باید از اشتباه خود برمی گشت و آن قدر شهامت به خرج می داد تا بتواند رضایت حضرت 

زهرا)س( را به دست آورد؛ اما وی چنین نکرد و بر اشتباه خود پافشاری نمود. 

2۱/8- کافی بودن شهادت  امیرالمؤمنین)ع( بر رسالت پیامبر)ص( 
مقام و منزلت امیرالمؤمنین به قدری برجسته و عظیم است و در نزد خداوند به اندازه ای مقرب 
و محبوب و مطرح هستند که پروردگار سبحان، شهادت ایشان را بر نبوت پیامبر، به تنهایی کافی 

می داند. آن جا که می فرماید: 
َو یُقوُل الَّذیَن کَفرُوا لَْسَت ُمْرَساًل ُقْل کفی بِا     هللِ َشهیداً بَینی َو بَینکْم َو َمْن ِعْنَدُه ِعْلُم الْکتاَب2 

کافران می گویند که تو پیامبر نیستی. به آن ها بگو شهادت خداوند و کسی که دارای علم کتاب است، 

بر نبوت من کافی است. 

عموم علما و مفسران شیعه و بسیاری از اهل تسنن با نقل حدیثی از پیامبر اسالم)ص( معتقدند 
که صاحب علم کتاب که شهادت او بر رسالت پیامبر کافی است، امیرالمؤمنین)ع( هستند. هر جا 

1-دینوری،ابنقتیبه،االمامهوالسیاسه،ج1،ص13.
2-سورۀرعد،آیۀ43.
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امیرالمؤمنین باشد، حق، عدل، دین، اسالم، توحید و خالصه خداوند هم آن جاست. شیخین، شهادت 
 امیرالمؤمنین)ع( را بر ادعای حضرت زهرا)س( باید می پذیرفتند و بهانه تراشی نمی کردند و از حضرت

زهرا)س( شاهد دیگری را مطالبه نمی نمودند. 

2۱/8/۱- ُخزیمه ذوالشهادتین 
مردی عرب دربارۀ ناقۀ پیامبر)ص( ادعایی کرد و اظهار داشت که این ناقه )شتر ماده( متعلق به 
اوست. پیامبر)ص( فرمودند: این شتر تعلق به من دارد؛ چون قباًل پول آن را به تو داده ام. مرد عرب از 
پیامبر پرسید: آیا شما بر این حرف خود شاهد دارید؟ شخصی به نام »خزیمه  بن ثابت« اظهار داشت که من 
گواهی می دهم که این شتر تعلق به پیامبر)ص( دارد. پیامبر)ص( از ُخزیمه پرسیدند: تو از کجا به چنین 
 یقینی رسیده ای؟ خزیمه گفت: چون من به رسالت شما یقین دارم، به ادعای شما در مالکیت شتر هم

یقین دارم. 
پیامبر)ص( استدالل خزیمه را پذیرفتند و فرمودند: من شهادت تو را به تنهایی کافی و نافذ می دانم 
و به منزلۀ دو شهادت قرار می دهم؛ سپس به ماجرا خاتمه دادند. از آن روز خزیمه به »ذوالشهادتین« 

شهرت یافت.1
وقتی شهادت شخصی مانند خزیمه به منزلۀ دو شهادت حساب می شود، آیا شیخین نمی بایست 
شهادت امیرالمؤمنین)ع( را که از منظر خداوند، به تنهایی بر رسالت پیامبر کفایت می کرد، بر ادعای 

حضرت زهرا)س( می پذیرفتند و آزردگی حضرت زهرا)س( را موجب نمی شدند؟ 

2۱/9- تضاد و تناقض 
اوضاع نابسامان کودتاگران به قدری وسیع و گسترده بود که در رسیدن به عمق استراتژی آن ها 

در برابر حضرت زهرا)س( نمی توان به تحلیل درستی پی برد. 
مورخان می نویسند: وقتی حضرت زهرا)س( با استدالل محکم و قوی با ابوبکر دربارۀ فدک بحث 
 کردند، تالش های ایشان مؤثر واقع شد؛ لذا ابوبکر سندی بر مالکیت حضرت زهرا)س( بر فدک نوشت

و امضا کرد و به حضرت زهرا)س( داد. 
وقتی حضرت زهرا)س( از خانۀ ابوبکر، با سند مذکور مراجعت می کردند، عمر ایشان را دید و 
ماجرا را پرسید. حضرت زهرا)س( موضوع را گفتند و سند را هم به عمر نشان دادند، عمر سند را 
گرفت و پاره کرد؛2 اما همین عمر پس از رسیدن به حکومت و قدرت، فدک را به ورثۀ رسول خدا 

1-تلخیصالشافی،ج3،ص122؛فاطمهالزهرا)س(بهجهقلبالمصطفی،ص581.
2-سیرۀحلبیه،ج3،ص391.
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واگذار کرد.1 این تناقض ها و تضادها چه معنایی دارد؟ 
اگر به راستی ابوبکر مدعی بود که پیامبران ارث نمی گذارند، دادن سند فدک به حضرت زهرا)س( 
چه مفهومی دارد؟ اگر عمر از روی خشم )یا به قول بعضی از علمای اهل سنت به این دلیل که درآمد 
فدک باید در مسائل عمومی هزینه شود( سند فدک را پاره کرد، چرا خود آن را به ورثۀ پیامبر واگذار 

نمود؟ 
دلیل این تفاوت ها تضاد در تصمیم ها را نشان می دهد. محققان اهل سّنت ننوشته اند؛ اما شیعه 

دلیل آن را به خوبی می داند و این است که: 
 شیخین و به خصوص عمر، قدرت مدار و حکومت خواه بودند و به انگیزه و آرمان دیگری جز قدرت

نمی اندیشیدند. آن ها پس از غصب خالفت و به منظور تحکیم پایه های قدرت خود تضعیف اهل بیت 
را در دستور کار خود قرار داده بودند. 

غصب فدک در راستای تضعیف حضرت زهرا)س( و خلوت کردن اطراف امیرالمؤمنین)ع( 
 صورت گرفت. آن ها پس از رسیدن به قدرت بالمنازع و به خصوص پس از شهادت حضرت زهرا)س(
و خانه نشین شدن امیرالمؤمنین)ع(، چون دیگر امکان مقاومت برای امیرالمؤمنین در برابر آن ها نمانده 

بود، بخشی از مطالبات آل اهلل را پرداختند. 
جالب است اشاره کنیم که مدارک اهل سنت حکایت از آن دارد که فدک به حضرت علی)ع( 

و عباس بن عبدالمطلب بازگردانده شد. 
اگر این مقطع تاریخ صحت داشته باشد، این نقل و انتقال کاماًل شیطنت آمیز است. هیچ کس حضرت 
 عباس بن عبدالمطلب را وارث پیامبر نمی داند. در حیات حضرت زهرا)س( و پس از شهادت ایشان،

فرزندان حضرت زهرا)س( ورثۀ پیامبرند. با بودن وّراث طبقۀ اول، ارث به طبقۀ دوم نمی رسد. 
هرچند در مدارک معتبر شیعی، ردپایی از بازگرداندن فدک به فرزندان حضرت زهرا)س( به 
چشم نمی خورد، نفس نقل چنین مسائلی در منابع عامه از ندامت عمر از غصب فدک و اسائۀ ادب به 

ساحت مقدس حضرت زهرا)س( حکایت دارد که از جهاتی جالب توجه است. 
چقدر خوب بود که شیخین از ابتدا مانند سایر مسلمانان موازین اسالمی را رعایت می کردند و از 
 غصب خالفت که حق مسلم و قطعی امیرالمؤمنین)ع( بود، خودداری می ورزیدند. خالفت پیامبر معصوم،

مسؤولیتی آسمانی و منصوص و در راستای رسالت و نبوت است.
 اصوالً خالفت چیزی نیست که بتوان گرفت و بخشید و تضعیف کرد یا واگذار نمود. خالفت 
1-عمدۀکتباهلتسننمانندصحیحبخاریبابفرضالخمس،ص5و10وصحیحمسلموسننبیهقی،ج6،ص299ومعجم
البلدان،ج6،ص343وتفسیرابنکثیر،ج5،ص288،اینمطلبرانقلکردهاندکهعمردردورانخالفتخودفدکرابهامیرالمؤمنینوبه

عباسبنعبدالمطلببازگرداند.
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فرمان خداست. غاصبان خالفت، جنبۀ صوری و ظاهری آن را غصب کردند، نه چیز دیگر؛ زیرا آن ها 
در هیچ کدام از مصادر خالفت، لیاقت و صالحیت نداشتند. 

شرط تصّدی چنان مسؤولیتی، عالوه بر مقام عصمت، دستور محکم و تغییرناپذیر پروردگار و 
توصیۀ اکید و تغییرناپذیر پیامبر)ص( دراین باره است. 

 هرچند شیخین مقامی )جنبه ظاهری خالفت( را غصب کردند که در صالحیت آن ها نبود و ادعایی
کردند که هرگز ُعشری از اعشار تصدی آن را هم نداشتند، برای رسیدن به مقام ظاهری و مسؤولیت 
گذرا و ناپایدار، همۀ اصول و موازین را زیرپا گذاشتند؛ خود را خلیفۀ پیامبر خواندند و حضرت 
زهرا)س( را به شهادت رساندند. ادعای جانشینی پیامبر کردند، ولی صدها منَکر و خالف مرتکب 
شدند و دروغ های فراوانی را به پیامبر بستند و به ایشان نسبت های ناروایی دادند. به قتل امیرالمؤمنین، 
علی بن ابی طالب)ع(، تصمیم گرفتند و در جلسات مخفی خود، »خالدبن ولید« تروریست معروف و 
عامل شکست مسلمانان در جنگ اُحد و سبب شهادت هفتاد شهید در آن جنگ را مسؤول قتل 
امیرالمؤمنین)ع( کردند و لعنت ابدی حاصل از خشمگین کردن حضرت زهرا)س( را برای خود 
خریدند. عالوه بر آن با غصب خالفت خود مقدمۀ به قدرت رسیدن تبه کاران و منافقان و بی دینان را 

در عالم اسالم فراهم کردند. 
همان گونه که قباًل هم نوشتیم، با این سّنت سخیف و زشت، در هر جرم و جنایتی که تا آخر تاریخ 

و تا قیامت، در عالم اسالم و در جهان به وقوع بپیوندد، متهم ردیف یک شیخین می باشند. 

۲۲- آیا می ارزید؟ 
اگر انسان از افکار و اعمال خود، ارزیابی دقیقی داشته باشد و خود را در برابر خداوند، مسؤول 
بداند، هرگز به اعمالی دست نمی زند که دلی را بشکند، قلبی را به درد آورد، اشکی بر چشمی جاری 

سازد، آهی از سینه ای بیرون آورد و خشمی برانگیزد. 
به راستی آیا می ارزید که افرادی با ادعای جانشینی پیامبر)ص(، این همه جرم و جنایت مرتکب 
شوند و تا این  اندازه به تضعیف اسالم و اصول بپردازند، آنگاه به کشورگشایی دست زنند و مردم 

محروم کشورها را به اسالم دعوت کنند؟ 
خب! وقتی خالدبن ولید، عامل به شهادت رسیدن حضرت حمزه، عموی پیامبر، در جنگ اُحد، 
مجری فرامین کودتاگران می شود و قتل امیرالمؤمنین)ع( را که مصوبۀ شیخین است، به وی واگذار 
 می کنند و او با کشتن »مالک بن نویره«، صحابی عزیز پیامبر و همبسترشدن با همسر وی، اعالم وجود
می نماید، باید به پاس این همه خدمت)!(، مسؤولیت کشورگشایی را، به عنوان جایزه، به او تفویض 
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کنند و با آن همه جنایت بی شمار که این فرد طاغـی و یاغـی و الاُبالـی مرتکب شد، به وی لقب 
»سیف اهلل« بدهند؟ 

به راستی، آن ها چه دلیلی برای افکار و اعمال خود داشتند و فردا در پیشگاه با عظمت پروردگار 
چه پاسخی برای افکار خود خواهند داشت. 

به طور قطع، آن ها در پیشگاه خداوند نیز محکومند، آن چنان کـه در دادگاه اهـل بیـت محکوم 
شدند. 

 خشم حضرت زهرا)س( از آن ها بهترین دلیل بر خشمگین بودن خداوند از آن هاست؛ چون حضرت
زهرا)س( میزان خشم و خرسندی خداوندند. 



فصل سیزدهم

شهادت
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 همان گونه که در فصل های قبل همین کتاب نوشتیم، اصحاب سقیفه و کودتاگران، یعنی همان هایی
 که در اقدامی غلط و زشت، علیه خداوند و پیامبر صف آرایی کردند و به جنگ والیت برخاستند، وقتی
 اوضاع را در سقیفه و مسجد پیامبر به  ظاهر مطابق وفق خود یافتند، به دومین تعرض خود دست زدند.

کودتاگران بعد از تحقق مرحلۀ اول کودتا، به خانۀ وحی و بیت پیامبر)ص( و خانۀ زهرا)س( و سرای 
امیرالمؤمنین)ع( حمله کردند. آن ها از این حمله چند هدف را تعقیب می کردند: 

 1- چون مهم ترین و مؤثرترین مخالف کودتا را حضرت علی)ع( می دانستند، تصمیم گرفتند که 
حضرت امیر را به شهادت برسانند. دالیل به قدری در این باره قوی است که از ذکر آن ها خودداری 
 می کنیم. به راستی آن هایی که چندین بار تصمیم به کشتن پیامبر)ص( گرفتند، از کشتن امیرالمؤمنین)ع(

هم هیچ باک نداشتند.
 2- دومین مدافع والیت و سرسخت ترین دشمن کودتاگران، حضرت زهرا)س( بود. آن ها به قصد
 کشتن حضرت زهرا)س( به »خانۀ فاطمه« هجوم بردند. رفتار ناشیانه و زننده و خشونت بار عمر با حضرت

زهرا)س( نشان از تصمیم جدی آن ها در کشتن حضرت زهرا)س( بود. 
3- قباًل هم نوشتیم که کودتاگران می خواستند به گونه ای با بیت وحی و اهل بیت مقابله کنند تا 
طرفداران آن ها حساب خود را بکنند و مخالفان جدی کودتا درک کنند که جزای مخالفت با آن ها 



302

ش
عر

 تا 
ش

عر
از 

مرگ است. 
4- اقدام های بعدی کودتاگران، مؤید نظر و تحلیل ماست. درست در آن هنگام که حضرت 
علی)ع( را با آن وضعیت برای بیعت به مسجد آوردند و حضرت امیر مانند شیر می ُغّریدند و به طغیان

 

بی سابقه ای که عده ای خودرأی در برابر بدیهی ترین دستورهای الهی و فرمان پیامبر و اصول اخالقی 
داشتند، اعتراض می کردند، ایشان به ابوبکر که اصرار داشت حضرت هرچه زودتر بیعت کنند، 

فرمودند: اگر بیعت نکنم، شما چه خواهید کرد؟ 
کودتاگران با کمال بی شرمی گفتند: تو را می کشیم.1

1- تصمیم جدی در کشتن امیرالمؤمنین)ع(
 اگر حضرت علی)ع( بیشتر از آن روبه روی کودتاگران می ایستادند، ایشان را به طور قطع می کشتند؛

همان گونه که قباًل تصمیم قطعی برای کشتن ایشان گرفته بودند. منتها آن ها منتظر فرصت مناسب 
برای اجرای نقشۀ شوم خود بودند. 

نقشۀ کشتن موال در سه مرحله عملی می شد. 
 1- نخست با غصب خالفت که حق مسلم حضرت علی بن ابی طالب)ع( بود، موال را در شمار مردم

عادی قرار دهند و از صولت و قدرت ایشان بکاهند. 
2- با حمله به بیت وحی و مضروب نمودن حضرت زهرا)س( و کشتن »محسن« ایشان را بسیار 

تضعیف کنند و آسیب پذیر نمایند. 
 3- تضعیف خاندان وحی را به منظور ساکت کردن مؤمنان واقعی و مسلمانان حقیقی که مخالف

کودتا بودند هم انجام شد. کودتاگران با شکستن حریم خاندان وحی، ترس بسیاری در دل مسلمانان )که 
 گروهی بالقوه و گروهی بالفعل طرفدار والیت بودند( انداختند؛ که در آن صورت کشتن امیرالمؤمنین)ع(

آسان می شد.

۲- در دادگاه محاکمۀ کودتاگران 
 در تمامی فصول این کتاب مستقیم یا غیرمستقیم بر فوق العادگی و عصمت و طهارت و صداقت
حضرت زهرا)س( تأکید شده است. در این فصل، به صورت مستقیم و مستقل به انگیزه های کودتاگران 

در تهاجم به بیت وحی و غصب فدک از دید حقوقی و قانونی و قضایی می پردازیم. 
مبانی قانونی این دادگاه همان مبانی و اصولی است که امروز در محاکمۀ اسالمی و تا حد بسیاری 

1-ابنابیالحدید،شرحنهجالبالغه،ج1،ص134،نقلازفاطمهالزهرا)س(بهجهقلبالمصطفی،ص766.
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در دادگاه های صالح دنیا مطرح است. 
غرض از گشودن این فصل توضیح یک نکته است و آن این که اگر ما در فصول متعدد این کتاب 
به محکوم کردن کودتاگران و غاصبان پرداخته ایم، بیشتر منابع، آیات، روایات و مستندات تاریخی 

و الجرم تحلیل نهایی خود ما بوده است. 
تالش ما در این فصل محاکمۀ قانونی آن هاست تا دیگر هیچ گونه بهانه ای نماند برای آن دسته از 

افراد که چشم وگوش بسته اعمال و اقدام های آن ها را تأیید می کنند. 
 البته بسیاری از محدثان، علما، محققان و آن هایی که در تاریخ اسالم دستی قوی دارند، دربارۀ حوادث
 بعد از ارتحال پیامبر)ص( و به  خصوص دربارۀ به شهادت رساندن حضرت زهرا)س( تحقیقات فراوانی
کرده اند که حاصل کار آن ها در تاریخ ثبت و ضبط است. ما همچنان در این باره و با توجه به حجم 

کتاب مطالب را به صورت مختصر می نگاریم. 

۳- غصب خالفت و غصب فدک 
سیاست همۀ ائمۀ اطهار یک سیاست بود. همۀ آن ها در هر حالتی، در دفاع از مقام و عصمت و 
خالفت حضرت علی)ع( می پرداختند. ائمۀ اطهار هر زمان که  اوضاع مناسب بود، با تمامی وجود و 
قدرت از خالفت و امامت مولی الموحدین امیرالمؤمنین)ع( دفاع می کردند. حضرت مجتبی در جاهای 
 مختلف و به  خصوص در چند مناظرۀ فوق العاده مهم که در حضور معاویه و یاران تبه کار معاویه
برگزار شد، از ساحت مقدس مولی چنان دفاع کردند که شرمندگی بسیاری برای منافقان و ظالمان 

و غاصبان باقی ماند.1
دفاع جانانۀ حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( از مقام منیع امیرالمؤمنین)ع( در تاریخ ثبت است. 

یکی از حرکت های بی نظیر امام حسین)ع( نام گذاری فرزندان بود. 
سیدالشهدا تمامی فرزندان خود را علی نام نهادند: علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر و فرمودند اگر 
هر پسری که خداوند به من بدهد، نام او را علی می گذارم. به همین دلیل، دشمنان اسالم و دشمنان اهل 
 بیت در بی رحمی به حضرت علی اکبر در روز عاشورا سنگ تمام گذاشتند و خصومت را به نهایت

رساندند. 
امام سّجاد)ع( در خطبۀ دمشقیه ضمن معرفی خود، جانانه از مقام رفیع امیرالمؤمنین)ع( چنان 
دفاع کردند2 که یزید مات و مبهوت ماند. یزید می دید که نقشه های خائنانۀ معاویه و بنی امیه در هدم 

1-ازظهوراسالمتاسقوطبغداد،ص172.
2-محقق،سیدحسین،خطبههاییازخاندانوحی،ص192.
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نام امیرالمؤمنین با خطبۀ امام سّجاد به کّلی خنثی شد؛ لذا به مؤّذن دستور داد که نابه هنگام اذان بگوید؛ 
اما هیچ کس نتوانست و نمی تواند نور خدا را خاموش کند. 

در بسیاری از مواقع، ائمۀ اطهار بحث غصب فدک را زمانی مطرح می کردند که هم مسموع تر 
بود و هم مؤثر واقع می شد؛ زیرا راجع به غصب فدک بسیاری از علمای اهل سّنت هم اعتراض دارند. 
فی المثل تمامی علمای شیعه و بسیاری از علما و مفسران و مورخان اهل تسنن می نویسند که »فیء« 
که از رهگذر جنگ نصیب اسالم می شود، به پیامبر تعلق دارد. فدک فیء محسوب می شد. در این 
قول، کم ترین تردیدی نیست. عملکرد پیامبر)ص( پس از تسخیر بدون خون ریزی قلعۀ بنی نضیر 

مصداق کامل این موضوع مهم است. 
ُه«۱ نازل شد، پیامبر اسالم، فدک را به حضرت فاطمه بخشیدند.  پس از آن که آیۀ »َو آت َذالُْقْربی َحَقّ
ه« بیانگر این واقعیت است که آن ها »اهل بیت« در اموال انسان شریکند و اگر چیزی  تعبیر به »َحقَّ
انسان به آن ها می پردازد، حق خود آن ها را ادا می کند و مّنتی بر گردن آنان ندارد. جمعی از مفسران، 
مخاطب را در این آیه، منحصراً پیامبر گرامی اسالم)ص( دانسته، »ذی القربی« را خویشاوندان او 

می دانند.
در روایت معروفی از »ابوسعید خدری« و غیر او چنین نقل شده است: 

هنگامی که آیۀ فوق نازل شد، پیامبر گرامی اسالم)ص( فدک را به فاطمه)س( بخشید و تسلیم 
نمود.

لَّما نََزلَْت هِذِه اآلیة َعَلی الّنبی)ص( اَْعطی فاِطَمة َفَدکًا َو َسلَّمه الیها2 

عین این مضمون از امام باقر)ع( و امام صادق)ع( نقل شده است؛ به  خصوص این که حضرت 
زهرا)س( پس از غصب فدک در احتجاج با ابوبکر به این آیه استشهاد فرمودند.3

۴- عوامل شهادت حضرت زهرا)س( 
حضرت زهرا)س( از روز تهاجم منافقین به خانۀ ایشان و آتش زدن درب منزل و واردآوردن 
ضربات فراوان بر صورت و سینه و شکم و پهلوی بانوی اول اسالم و سقط شدن محسن، دیگر یک 

روز راحت نداشتند تا به جوار حق پیوستند. 
البته ارتحال پیامبر عظیم الشأن اسالم و حق غصب شدۀ امیرالمؤمنین چیزی نبود که تحمل آن 
آسان باشد. ارتحال پیامبر هر قدر تلخ و سخت و جانکاه بود، برای بیت وحی که حامل آیات الهی 

1-سورۀروم،آیۀ38.
2-تفسیرمجمعالبیان،نقلازتفسیرنمونه،ج16،ص441.

3-تفسیرعلیبنابراهیمطبقنقلنورالثقلین،ج4،ص186؛تفسیرالمیزان،ج16،ص298.
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و ُمجری فرمان خدا و آشنا به موازین خلقت هستند، تحمل پذیر بود؛ اما غصب خالفت چیزی نبود 
که تحمل پذیر باشد. حضرت زهرا)س( برای جلوگیری از تجاوز به والیت و امامت سرسختانه در 
برابر مهاجمان ایستادند و از ورود آن ها جلوگیری کردند و خود در این دفاع به شدت مجروح شدند. 

مجروحیتی که موجب شهادت جان گداز ایشان شد. 
 در طول تاریخ سراغ نداریم که بانویی مانند حضرت زهرا)س( تا آن حد در راه همسر خود جانبازی

و فداکاری کرده باشد. 

۵- مدافعان سرسخت امیرالمؤمنین)ع( 
 اولین مدافع سرسخت امیرالمؤمنین)ع( خداوند سبحان است. خداوند در همه جا از ساحت امیرالمؤمنین
دفاع کرد. در همین راستا خداوند امیرالمؤمنین را ِعدِل خود نامید و در روز غدیر خم او را برتر از اسالم

 

دانست که فرمود:
َو اِْن لَْم َتْفَعْل َفما بَلَّْغَت ِرسالََتُه1 

اگر امامت و والیت امیرالمؤمنین را مطرح نکنی، مانند این است که هیچ کاری نکرده ای 

و رسالت خود را به انجام نرسانده ای و تکمیل نکرده ای.

می بینیم که پس از ابالغ موضوع خالفت مولی الموحدین امیرالمؤمنین)ع( خداوند فرمود:
اَلْیْوُم اَکَمْلُت لَکْم دیَنکْم َو اَْتَمْمُت َعَلیکْم نِْعمتی َو رضیُت لَکُم الِْاْسالَم دینا2ً

امروز دین شما را تکمیل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم،

 و راضی شدم که اسالم )یعنی تکمیل رسالت با امامت( دین شما باشد. 

 دومین مدافع سرسخت امیرالمؤمنین، رسول گرامی اسالم بودند. همان وجود مقدسی که امیرالمؤمنین
را مانند خود دانستند و در همه جا و در هر موقعیتی، امیرالمؤمنین را برجسته ترین و ارزشمندترین 

شخص به مردم معرفی کردند. پیامبر اسالم دربارۀ امیرالمؤمنین فرموده اند: 
ِتِه )فی ِحْلِمِه(  َمْن اَراَد اَْن َیْنُظَر اِلی آَدَم فی ِعْلِمِه َو اِلی ُنوٍح فی َتقوائِه )فی ِحکَمِتِه( َو اِلی اِبراهیَم فی َخلَّ

َو اِلی ُموسی فی َهیَبتِه َو اِلی عیسی فی ِعباَدِتِه َفْلیْنُظَر اِلی علی بن ابی طالب3 

هرکس می خواهد که علم آدم و پارسایی نوح و بردباری ابراهیم و هیبت موسی و عبادت عیسی را 

یک جا مشاهده کند، به علی بن ابی طالب بنگرد. 

در جای دیگری می فرمایند: 
1-سورۀمائده،آیۀ67.
2-سورۀمائده،آیۀ3.

3-ابنابیالحدید،شرحنهجالبالغه،ج2،ص449؛بلخی،سلیمان،ینابیعالموده،باب30؛مالکی،نورالدین،الفصولالمهمه،ص121.
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َل َمْن یْدُخُل الَْجَنة ُمِحبُّک  ُحبُّک ایماٌن َو بُْغُضک نِفاٌق َو اَوَّ

َو اَّوَل َمْن یْدُخِل الّناِر ُمْبِغُضک1 

یا علی، دوستی تو ایمان و دشمنی تو نفاق است و اول کسی که وارد بهشت می شود،

دوست تو و اول کسی که وارد جهنم می شود، دشمن توست. 

الیِحبُّ َعلّیًا اِلّا ُمؤِمٌن َوالیبِغُضُه اِلّا کاِفٌر2 

علی را دوست نمی دارد مگر مؤمن و او را دشمن نمی دارد مگر کافر. 

الیِحبُّک اِلّا مؤِمٌن َو الیْبِغُضک اِلّا ُمناِفٌق3 

علی، تو را دوست نمی دارد مگر مؤمن و تو را دشمن نمی دارد مگر منافق. 

ذاک َخیُر الَْبَشِر ال یُشّک فیه الّا کاِفر4 

علی بهترین بشر است و هیچ کس جز کافر در این موضوع تشکیک نمی کند. 

سومین مدافع سرسخت و انعطاف ناپذیر امیرالمؤمنین، حضرت صدیقۀ طاهره، فاطمه زهرا)س( 
بودند. زندگی سیاسی حضرت زهرا)س( بعد از ارتحال  پیامبر)ص( در دفاع از والیت مولی خالصه 
می شود. حضرت زهرا)س( لحظه ای در دفاع از مقام و منزلت حضرت امیرالمؤمنین غفلت نکردند و 
سرانجام جان خود را در این راه فدا نمودند. حضرت زهرا)س( در عمل نشان دادند که مقام و منزلت 

هر قدر واال و برجسته باشد، در دفاع از والیت نباید تردید کرد؛ هرچند به کشته شدن بینجامد. 

۶- علت شهادت 
شیعه و سنی نوشته اند که علت شهادت حضرت زهرا)س( بر اثر ضربه ای بود که ُعمر بر شکم 

ایشان وارد آورد. 
صالح الدین شافعی متوفای سال 764 هجری می نویسد: عمر در روز بیعت چنان به شکم فاطمه 

کوبید که محسن از شکمش بر زمین افتاد.5 
ابن حجر عسقالنی هم می نویسد: عمر چنان بر سینۀ فاطمه لگد زد که محسن را سقط کرد.6 

هر دوی این ها از علمای برجستۀ سنی مذهب اند.
از امام صادق روایت شده است: هنگامی که حضرت علی را از منزل بردند، حضرت فاطمه در جلو 

1-مالکی،ابنصباغ،الفصولالمهمه،ص124.
2-مناقبخوارزمی؛ابنابیالحدید،شرحنهجالبالغه،ج2،ص449.

3-گنجیشافعی،محمدبنیوسف،کفایهالطالب،ص119.
4-برایمشاهدۀاینحدیثودیگراحادیثنک:شبهایپیشاور،صص727و728.

5-الوافیبالوفیات،ج5،ص347،نقلازفاطمهالزهرا)س(بهجهقلبالمصطفی،ص739.
6-لسانالمیزان،ج1،ص268.
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دِر خانه، بین آن حضرت و مردم واسطه شد. قنفذ، غالم عمر با تازیانه بر بازوی حضرت زهرا)س( 
زد که بر اثر آن تازیانه برآمدگی به مانند بازوبندی بر بازوی حضرت زهرا)س( باال آمد و استخوان 

پهلوی او شکست.1
حضرت زهرا)س( هم پس از لگد عمر که به شکم ایشان وارد آمد، گفتند:

ة ُخذینی وَ ا     هللِ ُقِتَل ما فی اَْحشائی یا ِفضَّ

فضه مرا بگیر، به خدا محسنم کشته شد. 

روایات وارده دربارۀ حوادث پس از ارتحال پیامبر)ص( و به خصوص آتش زدن خانۀ حضرت 
 زهرا)س( به تواتر رسیده است. این درحالی است که در مدت نزدیک به دو قرن، ائمه در محاصرۀ سیاسی،

اقتصادی و اجتماعی قرار داشتند. 
 حتی در زمان تحوالت اواخر دوران بنی مروان و آغاز سلطۀ عباسیان که امام باقر)ع( و امام صادق)ع(
فرصت مناسبی برای تبیین فرهنگ اسالمی داشتند، باز هم به دلیل رسوبات ذهنی و فکری مسلمانان از 
سنت شکنی شیخین، آن دو امام بزرگوار نتوانستند آن گونه که باید و شاید فرهنگ شیعی را برای مردم 
تشریح نمایند. البته نقش بایستۀ حضرت صادق)ع( در تشریح فقه شیعه اثرگذار و اساسی و فوق العاده بود؛ 
به خصوص در دورانی که عالم نمایان دین فروش مسابقۀ زشتی را برای دین فروشی و دنیاخواهی گذاشته 

بودند. افتخار شیعه به داشتن فقه جعفری است. 
سرانجام، صدیقۀ طاهره، فاطمۀ زهرا)س( پس از یک دوره درد و زجر و سختی های بی سابقه، در 
روز سوم جمادی الثانی سال یازدهم هجری، یعنی درست 95 روز پس از ارتحال پیامبر اسالم دعوت 

حق را لبیک گفتند و جان به جان آفرین تسلیم نمودند.2

۷- حضرت زهرا)س( غریبانه جان سپرد
حضرت زهرا)س( بنا به وصیت محکم خود به امیرالمؤمنین که گفته بودند: 

َو ما َتْشَهُد اََحٌد جنازتی ِمْن هوالء الّذیَن َظَلُمونی

 َو اََخُذوا َحّقی َفِانَُّهْم َعُدّوی َو َعُدوُّ َرُسوِل ا     هللِ 

َفاْدِفّنی ِفی الّلیِل اِذا اَْوَهَنِت الُْعیون و ناَمِت الْأبْصاَر3 
1-مرآهالعقول،ج5،ص320.

2-مجلسی،محمدباقر،بحاراألنوار،ج1،ص52.البتهاقوالدیگریدربارۀتاریخشهادتحضرتزهرا)س(درکتابهایتاریخیو
رواییموجوداست؛ولیازآنجاییکهازدیربازمراجعوعلماواستادانحوزههایعلمیهقول95روزرامعتبرتردانستهاندوجمهوریاسالمی
روزسومجمادیالثانیراتعطیلرسمیاعالمکردهاست،مانیزکهازقدیم95روزراانتخابکردهایم،دراینجانیزبرآننظراصرارداریمو

آنراصحیحترمیدانیم.
3-شیرازی،سلطانالواعظین،شبهایپیشاور،ص713.
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آن هایی که به من ظلم کردند و حق مرا غصب نمودند، دشمن من و دشمن پیامبرند

 آن ها به هیچ وجه نباید در تشیع جنازۀ من شرکت کنند. 

مرا در آن زمان که همۀ چشم ها خفته و همه آرمیده اند، به خاک بسپار. 

مظلومیت ایشان در وصیت نامه موج می زند.

۸- غصه  برای شوهر 
 از حضرت امام صادق)ع( روایت شده است که فرمودند: حضرت زهرا در هنگام فوت ناراحت

بودند و حتی گریه کردند. امیرالمؤمنین پرسیدند: ای بانوی من، چرا گریه می کنید.
ایشان پاسخ دادند: گریۀ من به خاطر پیشامدهایی است که بعد از وفات من برای شما رخ خواهد 

داد. 
 حضرت علی گفتند: گریه نکنید. به خدا سوگند، این مشکالت برای خدا و در راه خدا بر من کوچک
 است. سپس حضرت زهرا)س( وصیت کردند و جمله فرمودند: ترتیبی دهید که ابوبکر و عمر در تشییع

جنازۀ من شرکت نکنند.
امیرالمؤمنین گفتند: حتمًا به این موارد عمل خواهم کرد.1

مـا را دل از مـالمـت اغـیـار بـشکند

اى صبر همتى كن و مگذار بشکند

دل خلوت خیال حبیب است كى رواست

این خانه از شرارت اشرار بشکند

راضى نمى شوم كه به ُگل صدمه اى رسد

صد بار اگر به دیدة من خار بشکند

اسرار خلق بس كه به دل كرده ام نهان

ترسـم دل از فزونى اسرار بشکند

بنما حـذر ز آه فـقیـران كـه عـاقبـت

آه فـقیر پشـت ستم كار بشـکند

دستى كه دست خلق نگیرد شکسته باد

بهتـر بود كـه شاخة بى بار بشکند

1-مجلسی،محمدباقر،بحاراألنوار،ج43،ص218.
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۹- حضرت زهرا)س(؛ صداقت مطلق 
در آخرین ساعت های زندگی، امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب)ع( گفتند:

اوصینی بِما اَْحَبْبِت

مرا به آن چه دوست دارید و مایلید وصیت کنید.

حضرت زهرا)س( در پاسخ گفتند:
یابن َعمَّ ما َعَهْدَتنی کاِذبَة َو ال خائَنة 

َو ال َخَلْفُتک ُمْنُذ عاَشْرَتنی

پسر عمو! هرگز در تمامی دوران زندگی مشترک به شما دروغ نگفتم و خیانت نکردم 

و هیچ گاه با شما مخالفت نداشتم. 

امیرالمؤمنین)ع( در پاسخ گفتند: 
َمعاَذا     هللِ اَنِْت اَْعَلُم بِا     هللِ َو اَبَرُّ َو اَْتقی َو اَکَرُم َو اََشدُّ َخْوفًا ِمَن ا     هللِ ِمْن اَْن اوبَّخک بُِمخالَفتی، 

َقْد َعَزّ َعَلّی ُمفاِرَقُتک1 

ای دختر پیامبر! شما هرگز خالفی نداشته اید. 

میزان پارسایی و نیکی و خداباوری و پرهیزکاری شما خیلی برتر از آن است که با من مخالفت نمایید. 

به راستی که ارتحال شما برای من بسیار دردناک و سخت و مشکل است. 

10- استجابت دعای حضرت زهرا)س(
 زهرای مرضیه)س( هر روز تکیده تر و بیمارتر و فرسوده تر می شدند. غم های فراوان همچون کوهی

از  زینبین  و  یعنی حسنین  ایشان سنگینی می کرد. کودکان حضرت زهرا)س(  قلب  بر  بزرگ 
بیماری شدید مادر دایم افسرده و رنجور بودند. امیرالمؤمنین)ع( که با دقت بسیار مراقب اقدام های 
کودتاگران بودند تا نقشه های براندازی آن ها اجرا نشود، شدت بیماری حضرت زهرا)س( آرامش را 

از ایشان سلب کرده بود. 
حضرت زهرا)س( همۀ این مسائل را می دیدند. این مسائل بر رنج ها و بیماری های ایشان 

می افزود. مجموعۀ این مشکالت بر قلب نازنین حضرت زهرا)س( وارد می آمد. 
تلخ ترین و سخت ترین دوران زندگی اهل بیت همین دوران بود. همۀ این امور باعث شد که 

حضرت زهرا)س( مرگ خود را از خدا طلب کنند. 
زهرای عزیز)س( در مناجات خود به خدا عرض کردند: 

1-مجلسی،محمدباقر،بحاراألنوار،ج43،ص91.
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ْل َوفاتی َسریعا1ً  اَلّلُهمَّ َعِجّ

پروردگارا مرگ مرا برسان. 

خداوند نیز دعای ایشان را مستجاب فرمود. 
 سرانجام فاطمۀ زهرا)س( با دنیایی رنج و با دریایی غم و با کوهی نامالیمات و با غصه هایی سنگین
 و با نگرانی ها و ناراحتی های فراوان و بی پایان در روز سوم جمادی الثانی سال 11 هجری، یعنی درست

95 روز پس از ارتحال پیامبر)ص( جان به جان آفرین تسلیم کردند و دعوت حق را لبیک گفتند.

11- نظر دقیق تر دربارۀ تاریخ شهادت حضرت زهرا)س( 
دربارۀ تاریخ و روز شهادت حضرت زهرا)س( اختالف بسیاری در روایات و در کتب تاریخی 

موجود است و در این باره سیزده نظر وجود دارد.
با توجه به حجـم و رسالـت کتاب به طـور خیلی خالصه به چند نمـونـه از این تفاوت ها اشاره 

می کنیم: 
1- گروهی معتقدند که حضرت زهرا)س( بعد از پدرشان 75 روز زنده بودند.

 2- گروهی مانند کفعمی در مصباح و سید در اقبال و در دالیل االمامه و شیخ عباس در منتهی اآلمال
آورده اند که حضرت زهرا)س( در سوم جمادی الثانی به شهادت رسیده اند. این نظر دقیق تر از نظریات 
دیگر است. از طرفی از قدیم مراجع بزرگ و علمای اعالم به سوم جمادی الثانی توجه بیشتری داشته اند.

3- ابن شهرآشوب در مناقب، روز سیزدهم ماه ربیع الثانی را روز وفات می داند؛ یعنی 45 روز 
بعد از ارتحال پیامبر اسالم. 

4- عده ای از مورخان از جمله سبط بن جوزی در تذکره الخواص و طبری در کتاب تاریخ طبری 
آورده اند که حضرت زهرا)س( در روز سوم ماه رمضان از دنیا رفته اند؛ یعنی 158 روز بعد از پیامبر، 

حدود 6 ماه پس از ارتحال رسول خدا. 
5- مرحوم مجلسی در بحاراالنوار از قول محمدبن میثم نوشته است که حضرت زهرا)س( در 
روز بیستم جمادی الثانی به شهادت رسیدند؛ یعنی 112روز بعد از ارتحال رسول اهلل؛ به عبارتـی کم تر 

از 4 ماه پس از پیامبر. 
6-  از فّضـه نقل شده کـه حضـرت زهـرا)س( فقط چهل روز پس از رسـول اهلل در قید حیـات 

بودند....2
1-شبهایپیشاور،ص714.

2-امینی،ابراهیم،بانوینمونۀاسالم،ص199.
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1۲- دلیل تفاوت تاریخ شهادت 
 دربارۀ دالیل این اختالف ها هم نظریات متفاوتی ابراز شده است. 

عده ای عقیده دارند چون در اوایل اسالم خطوط و نوشته ها فاقد نقطه بود، محققان دربارۀ تاریخ 
حوادث دچار اشتباه شده اند و این اشتباه ها در تاریخ وارد شده است. 

آن ها می گویند در روایت صحیح وارد شده است که حضرت زهرا)س( پس از ارتحال پیامبر 
»خمس و سبعین« زندگی کردند. سپس به شهادت رسیدند و چون کلمۀ »سبعین« را هم می توان 
تسعین یعنی 90 و هم می توان به صورت سبعین یعنی 70 خواند، پس اختالف روز شهادت 75 روز 

و 95 روز از این جا آغاز می شود. 
باید گفت اگر اختالف بین 75 و 95 روز بود، مشکل با این تحلیل حل می شد؛ اما با تاریخ چهل 

روز و چهار ماه و شش ماه و غیره چگونه می توانیم نتیجه گیری کنیم؟ 

1۳- ارتحال مظلومانۀ حضرت زهرا)س( 
حضرت زهرا)س( در نهایت مظلومیت و در سکوت کامل جان به جان آفرین تسلیم کردند.

این فراز، تلخ ترین وخون بارترین و دردآورترین مقاطع تاریخ اسالم و یکی از حوادث غم انگیز 
تاریخ تشیع است.

اینک صفحۀ دیگری از تاریخ مظلومیت اهل بیت فرا رسیده بود و آن مراسم تدفین مظلومانۀ 
حضرت زهرا)س( بود. 

امیرالمؤمنین، اول مظلـوم عالم، اکنون می باید بنا به وصیت حضـرت زهـرا)س(، دختـر مظلوم 
پیامبـر رحمت را در نهایت اختفـا و سکـوت به خـاک بسپارند. چیزی که خود ایشان خواسته بودند. 

این مصیبتی بزرگ بود.
به راستی هر شخصی در حال احتضار به بازماندگان خود توصیه هایی دارد و ُرؤوس مهم ترین 
مسائلی را که باید پس از فوت انجام شود، به آن ها یادآوری می کند. طبیعی ترین خواست هر شخص 
در حال احتضار، برپایی مراسم تشییع و تدفین و ترحیم آبرومندانه است؛ اما حضرت زهرا)س( 
توصیه کردند که این مراسم در نهایت سکوت برگزار شود. چرا؟ به  عنوان اعتراض همیشگی به رفتار 

شیخین در غصب خالفت.... 

سخن سربسته گفتم با حریفان

 خدایا زیـن معـمـا پرده بـردار
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حضرت امیرالمؤمنین)ع( نخست حضرت زهرا)س( را از روی لباس غسل دادند؛ علت آن را هم 
ما نمی دانیم. این هم از اسرار ناگفتۀ والیت است. 

اگر بگوییم حضرت زهرا)س( نمی خواستند از زخم های عمیقی که بر سینه و صورت و پهلو 
و بازو داشتند، شوهرشان مطلع نشوند و بیشتر از این غصه نخورند، این نظر صایب نیست؛ چون 
امیرالمؤمنین خود »نََبأ العظیم« و »ِصراُط المستقیم« هستند. چگونه ممکن است از زخم های حضرت 

زهرا)س( واقف نباشند.
 امیرالمؤمنین)ع( از درد و زخم هایی که بر جان ایشان نشسته بود، آگاهی کامل داشتند؛ غسل دادن 

از روی لباس از اسرار آل محمد)ص( است. 
مراسم غسل در میان اشک و آه و اندوه فراوان بازماندگان حضرت زهرا)س( انجام شد.

همه می خواستند از ارتحال مظلومانۀ حضرت زهرا)س( فریاد بکشند و ناله سردهند؛ اما مولی همه 
را به صبر و بردباری دعوت می کردند. کودکان هم باید به گونه ای سوگواری کنند تا دشمنان نفهمند 
و این مصیبتی مضاعف بود؛ چون آه و زاری قدری از دردها می کاهد و آالم را تسکین می دهد. دریغ 
و درد که مجال سوگواری هم برای اهل بیت نمانده بود. آهسته می گریستند و به آرامی نوحه سرایی 

می کردند و سیالب اشک را به دامن می ریختند... 
ناله را هرچند مى خواهم كه پنهانى كشم

 سینه مى گوید كه من تنگ آمدم فریاد كن

1۴- مراسم دردآلود دفن
 مراسم غسل به پایان رسید. امیرالمؤمنین)ع(، حضرت زهرا)س( را در کفن مخصوص که از ناحیۀ

ذات اقدس ربوبی بر پیامبر)ص( فرستاده شده بود، کفن کردند. 
 اکنون باید مراسم دفن هم در نهایت سکوت انجام شود. به راستی که چه سختی هایی اهل بیت کشیدند

و چه دردهایی چشیدند و چه مشکالتی را بر جان خریدند تا شیعه سربلند شود و از ننگ وابستگی و 
از رنج درماندگی و از داغ انحراف و اعوجاج رهایی یابد و با عّزت و سربلندی در مسیر »اِلی َربِّک 

ُمنَتهاها«۱ گام بردارد. 

به راستی که اگر طرفداران و دوستداران اهل بیت تمامی هستی خود را به پای آن ها بریزند، کار مهمی 
انجام نداده اند. عّزت شیعه تا قیامت، محصول مقاومت های امیرالمؤمنین)ع( و فداکاری های حضرت

 

زهرا)س( است.... 
1-سورۀنازعات،آیۀ44.
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سپس حضرت زهرا)س( در میان کوهی از غم واندوه و اشک و آه، دفن شدند. 
هنگامی که بدن حضرت زهرا)س( سرازیر قبر شد، دستی »شبیه دست های پیامبر« از قبر بیرون 

آمد و او را گرفت و برگشت.1
روایت فوق را که بسیاری از بزرگان نقل کرده اند، حکایت از آن دارد که پیامبر)ص( دختر خود 

را گرفتند و در جوار خود قرار دادند. 
روح بزرگ حضرت زهرا)س( در دنیا لحظه ای از پیامبر)ص( جدا نبود. در قیامت این دو روح 
بزرگ همراه و همنشین و هم گامند. در عالم برزخ می بایست این دو روح بزرگ پیوسته با هم 

باشند. 
حضرت امیر)ع( مقدار بیشتری بر سر قبر حضرت زهرا)س( نشستند و در فراق همسر وفادار و 
یار پرهیزکار و همدم دلشکسته و سوگوار خود به نوحه سرایی و سوگواری پرداختند و پس از تعزیت 

بر ایشان،  گفتند: 

نَْفسى َعلى زََفراتِها َمْحبُوَسة

َفـراتى  یا لَیتَها خـَرَجْت َمـَع الزَّ

ال َخیَر بَْعـَدک ِفى الَْحیاه وَ اِنَّما
 اَبْکـى َمخـاَفه اَْن تَُطوَل َحیاتى۵

             كسى دیوانه باشـد كـز سـِركـویـت رود جـایـى

دل این جا، عشق این جا، معرفت این جا، امید این جاست

واقعیت این است کودتاگران به قدری در هدم آثار اسالمی و به خصوص به مجموعه مسائلی که 
به اهل بیت و شخص حضرت زهرا)س( مربوط می شد، اصرار داشتند و با توجه به موضع گیری های 
انعطاف ناپذیر حضرت زهرا)س( به غصب خالفت، تصمیم گرفتندکه آثار حضرت زهرا)س( از بین 

برود و نامی از ایشان نماند.
 اختالف دربارۀ تاریخ شهادت حضرت زهرا)س( اصرار خود ائمه و شیعه بود تا برای همگان این 

سؤال مطرح شود که یگانه دختر رسول اهلل کی از  دنیا رفتند و قبر ایشان کجاست؟
 این مظلومیت همواره با حضرت زهرا)س( و برای اهل بیت و برای شیعه تا آخر خواهد ماند. 

1-مجلسی،محمدباقر،بحاراألنوار،ج43،ص184.
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مرثیه

بر احوالـم ببار اى ابر، اشک از آسمان امشب

كه من با دست  خود كردم ُگلم در ِگل نهان  امشب

مکنى دیده َمنعم گر به جاى اشک، خون گریم

كه مى گریم من از هجران زهراى جـوان امشب

نشینم بر سر قبرت من غمدیده یا زهرا)س(

چو طفالن سر كنم اشک و غم و درد و فغان امشب 

گرفتم آن كه برخیـزم به سوى خانه برگردم

چـه گویم گر زمن خواهند مادر، كودكـان امشب

حسن گریان، حسین ناالن، پریشان زینبین از غم

چـه سان آرام بنمایم مـن این بى مادران امشب

زمیـن، با پیکـر رنجیدة زهـرا)س( مدارا كن

كـه این پهلوشکسته بر تو باشد میهمان امشب

1۵- محل دفن 
محل دفن حضرت زهرا)س( کجاست؟ سؤالی که چهارده قرن است بدون جواب مانده و هیچ 

جواب قانع کننده ای به آن داده نشده است. 
بسیاری از افراد که رهبران آن ها موجب غصب حق حضرت زهرا)س( و شهادت ایشان و دفن 
غریبانۀ ایشان شده اند، برای پرهیز از جواب اصوالً چنین بحث هایی را غیرضروری می دانند! چون از 
پاسخ درست آن ناتوان هستند. حتی به طور کّلی رفتن در قبرستان و حضور در مقابر و زیارت اهل 

قبور را ممنوع و حرام می دانند؛ یعنی این ها به جای حل مسأله، صورت مسأله را پاک می کنند.  
علت حرام شدن زیارت اهل قبور در فقه اهل سنت، نداشتن پاسخ دربارۀ علت مخفی بودن قبر حضرت 

زهرا)س( است. 
واقعیت امر این است که حضرت صدیقۀ طاهره، فاطمۀ زهرا)س( از رفتار خلفای جور در غصب 
خالفت و خانه نشین کردن حضرت امیرالمؤمنین علی)ع( شدیداً خشمگین بودند. اعتراض های تند و 

جدی بانوی اول اسالم به عملکرد بعضی از مسلمان نماها به این دلیل انجام شد. 
حمایت همه جانبۀ حضرت زهرا)س( از امیرالمؤمنین صرفًا به منظور اجرای فرامین خداوند سبحان 

و توصیه های مؤکد پیامبر عالی قدر اسالم در خالفت حضرت علی بن ابی طالب انجام گرفت. 
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این حمایت همه جانبه به قیمت از دست رفتن سالمتی حضرت زهرا)س( و سرانجام به شهادت 
ایشان انجامید. معلوم است که حضرت زهرا)س( از افکار و اعمال غاصبان خالفت بیزار بودند. 

آن ها نه تنها صالحیت خالفت حتی صالحیت فکرکردن به سرنوشت مسلمانان را نداشتند، بلکه 
بسیاری از آن ها ایمان درستی نداشتند و بعضی هم مانند معاویه و مروان بنیان گذار تبه کارانه ترین 
سیستم های حکومتی در اسالم شدند که به دوران شرک جدید معروف گردید. جانشینان آن ها نیز  

شمشیر را علیه اسالم از رو بستند. 
با توجه به این موضوع که مخفی بودن محل دفن و مخفی ماندن آن، از سیاست های دقیق خود 
حضرت زهرا)س( است؛ بنابراین غرض از عنوان این فصل که دربارۀ محل دفن صحبت می کنیم، 
بررسی احتماالت است نه کنکاش در اسناد برای قطعیت در محل دفن. زیرا بنابر روایات محکم و 
انکارناپذیر، در زمان ظهور امام زمان)عج( محل دفن مشخص می شود؛ یعنی پس از آن که حضرت 
بقیه اهلل األعظم امام عصر ارواحنافداه نظام توحیدی را بر سراسر جهان مستقر کردند و پرچم پیروزی حق 
 بر باطل را بر بلندی جهان به اهتزاز در آوردند و شرک و کفر و نفاق را ریشه کن ساختند و مستضعفان

جهان بر مستکبران دین ستیز تفوق یافتند و برای نخستین بار طعم دلنشین و گوارای حکومت الهی 
به مردم چشاندند و گردنکشان و زورگویان و زرمداران نابود شدند و ظالمان و غاصبان و تبه کاران 
از بین رفتند، در چنان  اوضاعی حقوق غصب شدۀ اهل بیت باز گردانده خواهد شد و حق اهل بیت  

نیز باز گردانده می شود و مظلومیت حضرت زهرا)س( خاتمه می یابد. 
در چنان صورتی محل قطعی دفن حضرت زهرا)س( مشخص خواهد شد. 

1۶- احتماالت در محل قبر 
گفتیم که مخفی بودن محل قبر یکی از دالیل مظلومیت حضرت زهرا)س( است؛ با این حال، 

احتماالت دربارۀ محل قبر را از البه الی روایات می توان دریافت. 
احمدبن محمدبن ابی نصر گوید: از حضرت رضا)ع( دربارۀ محل قبر حضرت زهرا)س( پرسیدم. 
فرمودند: در خانه اش دفن شد. هنگامی که بنی اُمیه مسجد را توسعه دادند، خانۀ آن حضرت جزو 

مسجد شد.1 
 شیخ طوسی می گوید: صحیح تر آن است که آن حضرت در خانۀ خود یا در روضۀ مبارکه )رسول اهلل(
 دفن شده باشد. مؤید این مطلب فرمایش رسول خداست که فرمودند: بین قبر و منبر من باغی از باغ های

بهشت است. 
1-ابنشهرآشوب،مناقب،ج3،ص365.
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اکثر علمای عامه از جمله احمدبن حنبل در مسند و ترمذی در صحیح و مالک بن اَنس در موّطأ 
می نویسند: پیامبر فرمودند: منبر من بر روی دری از درهای بهشت قرار گرفته است. بنابراین می تواند 

قبر حضرت زهرا)س( بین روضۀ پیامبر و منبر باشد.1
 احمدبن محمدبن ابی نصر گوید: از حضرت رضا دربارۀ محل دفن حضرت فاطمه پرسیدم. فرمودند:

 مردی از امام جعفر صادق این مسأله را پرسید درحالی که عیسی بن موسی حاضر بود. عیسی به او گفت: 
در بقیع دفن شد. 

آن مرد از حضرت پرسید: من با عیسی چه کار دارم. تو از پدرانت به من خبر بده که آنان چه 
گفته اند. حضرت رضا فرمود: در خانه اش دفن شد.2

عاّلمه مجلسی گوید: صحیح تر آن است که آن حضرت در خانه اش دفن شده است.3
با توجه به روایات متعدد و صحیح، محل قبر حضرت زهرا)س( یا در خانۀ خودشان یا مابین قبر 

پیامبر و منبر یا در جوار و جایگاه خود پیامبر)ص( است.
 بنابراین احتمال دفن حضرت زهرا)س( در بقیع موضوعاً منتفی است؛ چون وجهی در آن نیست. 

1۷- مسألۀ تابوت 
مرحوم عاّلمه مجلسی در بحاراألنوار حدیثی را نقل می کند که حضرت زهرا)س( در آستانۀ 

ارتحال به حضرت امیرالمؤمنین)ع( گفتند: برای من تابوتی درست کنید. 
سپس از قول امام صادق نقل می کند که نخستین تابوتی که در اسالم ساخته شد، به دستور 

حضرت زهرا)س( و برای حضرت زهرا)س( بود.4
با توجه به این که تشییع جنازۀ حضرت زهرا)س( به صورت معمول صورت نگرفت و حضرت 
زهرا)س( را در حجرۀ خود یا حداکثر با فاصلۀ چند متر از حجرۀ ایشان دفن کردند، دیگر نیازی به 
ساخت تابوت نبود. تنها احتمالی که می توان در صورت صّحت این روایت داد، این است که بگوییم 
حضرت زهرا)س( در آستانۀ ارتحال، دستور ساختن تابوتی برای خود دادند تا دشمنان به خیال آن که 
تشییع جنازه رسمی خواهد بود، خام شوند و خود را برای شـرکت در تشییـع جنازۀ دختـر پیامبـر 
و بهره برداری از ثواب آن!؟؟ آماده کنند. در غیر این صورت موضوع ساختن تابوت نمی تواند دلیلی 

داشته باشد. 
1-فاطمهالزهرا)س(بهجهقلبالمصطفی،ص831.

2-قرباالسناد،ص161.
3-بحاراألنوار،ج43،ص188وج100،ص193.

4-بحاراألنوار،ج43،ص192.
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1۸- شرکت در مراسم تشییع 
با توجه به این که فلسفۀ مخفی بودن و مخفی ماندن محل دفن از وصایای محکم حضرت زهرا)س( 
است، بنابراین باید موضوع تدفین در نهایت اختفا و سکوت و خالی از اغیار صورت گیرد و جز اهل بیت  
هیچ کس حضور نداشته باشد. چون خوف آن بود افراد غیر اهل بیت  تحت فشار و تهدید و احیاناً تطمیع، 
محل دفن را به دشمنان اهل بیت  بگویند و حداقل آثار و تبعات آن، افشاشدن مکان دفن و عمل نشدن 
به وصایای حضرت زهرا)س( بود؛ این یک طرف موضوع. از طرف دیگر، روایات متعددی وجود دارد 

که در مراسم ارتحال و تدفین، عباس و مقداد و زبیر بر جنازۀ ایشان حاضر بودند. 
در روایات دیگری آمده است که در مراسم تدفین حضرت زهرا)س( ، امیرالمؤمنین و امام حسن 

وامم حسین و عقیل و سلمان و ابوذر و مقداد و عّمار و بریده بر جنازه آن حضرت نماز خواندند.
در بعضی از روایات عالوه بر افراد فوق، ُحذیفه و بن مسعود هم نقل می کند که حضور داشته اند. 
 حضور احتمالی افراد فوق می توانست تبعات و آثار زیان باری داشته باشد، زیرا بعضی از این افراد

به کّلی سیاسی و سیاسی کار بودند و به طور دایم با شیخین نشست و برخاست داشتند. آن ها به راحتی 
محل دفن را به شیخین گزارش می کردند و مشکل فراوانی ایجاد می شد. چنان که پس از خبرشدن 
شیخین از دفن حضرت زهرا)س( و خشمگین شدنشان از این که نقشه های آن ها با دقت و سیاست 
حضرت زهرا)س( خنثی شده است، عمر به امیرالمؤمنین گفت چرا زهرا)س( را بدون حضور ما دفن 

کردید؟ به خدا قسم ابوالحسن ما قبرش را نبش می کنیم و بر جنازۀ او نماز می خوانیم. 
حضرت یقۀ او را گرفته و او را بر زمین کوبیدند و به او فرمودند: ای پسر زن سیاه! من از حق 
خود بدان جهت دست برداشتم که مردم از دینشان برنگردند، ولی اگر از قبر فاطمه یک سنگ جابه جا 
شود، زمین را از خونتان سیراب می کنم... ابوبکر جلو آمد و حضرت علی را به خدا سوگند داد که 

دست از عمر بردارد. امیرالمؤمنین نیز عمر را رها کردند و ماجرا خاتمه یافت.1
با توجه به این موضوع که بسیار مشهور است و ظاهراً اتفاق افتـاده است، نمـی بایست غیر از 

اهل بیت کسی در لحظۀ دفن حاضر باشد. 
جمع احادیث دربارۀ حضور گروهی از اصحاب در مراسم نماز بر حضرت زهرا)س( و عدم اطالع 
اغیار از محل دفن می تواند این گونه باشد که مراسم اقامۀ نماز بر حضرت زهرا)س( و مراسم تدفین 

در دو مرحله صورت گرفته باشد.
یعنی نخست نماز اقامه شده است پس از آن غیر از اهل بیت ، بقیه، منزل حضرت زهرا)س( را 
به توصیۀ امیرالمؤمنین ترک کرده باشند و پس از ساعتی مراسم دفن در نهایت مخفی کاری انجام 

1-وفاهالصدیقهالزهرا)س(،ص106.
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شده باشد؛ با این تحلیل مشکل حل می شود. 

1۹- ثواب شرکت در نماز میت!؟
شیخین نه اعتقادی به ثواب شرکت در نماز بر جنازۀ حضرت زهرا)س( داشتند و نه ذوقی برای 
حضور در مراسم دفن. با این فرض، اصرار شیخین برای حضور در مراسم تشییع و تدفین حضرت 

زهرا)س( به چه منظور بود؟ 
به نظر نویسنده، شیخین به خصوص عمر پس از کودتا و رسیدن به قدرت اجازه نمی دادند هیچ 
رویدادی در مدینه بدون اطالع و رضایت آن ها صورت گیرد. اختفای محل قبر حضرت زهرا)س( و 

انجام مراسم نماز بر جنازۀ دخت رسول گرامی اسالم، با سیاست آن ها هماهنگ نبود.
این اوج اختناق و فضای سیاسی سیاهی بود که شیخین پس از ارتحال پیامبر اسالم به وجود 
آورده بودند. از طرفی می بینیم سرگرمی و اشتغال فراوان آن ها در سقیفه و رسیدن به قدرت کامل، 
فرصتی برای آن ها نگذاشت تا در مراسم اقامۀ نماز بر جنازۀ پیامبر)ص( یا در مراسم تدفین پیکر پاک 
 پیامبر حضور یابند. فقط زمانی که حضرت امیرالمؤمنین)ع( از مراسم دفن پیامبر)ص( فراغت یافتند،

شیخین متوجه شدند.!!؟ بدون آن که به امیرالمؤمنین اعتراضی کنند که چرا مراسم تشییع و تدفین 
پیامبر را به آن ها اطالع نداده  است. حال چه شده که شیخین اندوه و خشم خود را از اطالع نداشتن 

مراسم نماز بر جنازۀ حضرت زهرا)س( و تدفین ایشان نشان می دهند؟ 
همان گونه که گفتیم، موضوعی با این اهمیت در مدینه و در کنار گوش آن ها تحقق یافت و 
آن ها مطلع نشدند. وصایای حساب شده و دقیق حضرت زهرا)س( بسیاری از نقشه های آن ها را 

خنثی نمود. 

۲0- نبش قبر کودتاگران در صورت اطالع 
با سیاست اعالم شدۀ شیخین دربارۀ تحوالت سیاسی مدینه که باید با اطالع و با نظر آن ها صورت 
گیرد، خشم آن ها از تدفین حضرت زهرا)س( که بدون اطالع آن ها صورت گرفت و تهدید بر نبش 

قبر، )شیخین هیچ ابایی از نبش قبر حضرت زهرا نداشتند(؛ زیرا از خدا نمی ترسیدند.
به راستی، کسانی که برای رسیدن به قدرت فرمان خدا و رسولش را زیر پا گذاشتند و وصی و 
جانشین پیامبر را خانه نشین کردند و خانۀ حضرت زهرا)س( را به آتش کشیدند و حضرت زهرا)س( 
را مضروب و مجروح نمودند و محسن را کشتند... اهمیتی برای آن ها نداشت که به هر منظور، قبر 

حضرت زهرا)س( را نبش کنند. 
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 همچنین، از واکنش های مردمی هم نمی هراسیدند؛ چون نفس ها را بریده و حرمت را شکسته بودند.
بنابراین، آن ها از نبش چهل قبر یا حتی چهارصد قبر هم برای رسیدن به جنازۀ حضرت زهرا)س( 

ابایی نداشتند و در صورت اطالع از محل قبر، به این جنایت وحشتناک هم دست می زدند. 
این تحلیل، بهترین دلیل نویسنده بر حاضرنشدن اصحاب در مراسم تدفین است؛ زیرا بعضی از 

آن ها شدیداً سیاسی کار بودند و محل دفن را به اغیار می گفتند و فاجعۀ محتمل روی می داد.
قرینۀ دیگر برای تقویت این نظر این است که آن گروهی که گفته می شود در مراسم دفن شرکت 
داشتند، نه کسی از آن ها دربارۀ محل دفن پرسید و نه خود چیزی در این زمینه اظهار داشتند. بنابراین 
و به احتمال نزدیک به یقین، آن ها به طور قطع در مراسم تدفین حضور نداشتند و خود از موضوع به 

کّلی بی اطالع بودند. 
تصور نگارنده این است که مراسم تدفین توسط امیرالمؤمنین و به تنهایی صورت گرفته است. 
مجموعۀ مالحظات سیاسی و مسائل عاطفی به گونه ای بود که حضرت امیرالمؤمنین را وادار به چنین 
موضعی کرده بود و حضرت هم مجبور شدند که این گونه عمل کنند. این امر عالوه بر رعایت 
مالحظات سیاسی، دلیل محکمی بر اعتراض ابدی حضرت زهرا)س( و حضرت امیرالمؤمنین)ع( به 

اقدامات شیخین محسوب می شود. 
نمى دانم زمنع گریه مقصد چیست ناصح را

دل از من، دیده از من، اشک از من، آستین از من





فصل چهاردهم

احادیث حضرت زهرا)س(
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انسان به میزانی که با شخصیتی الهی نزدیک باشد، می تواند از تفکرات و روحیات وی بیشتر و 
بهتر اطالع یابد و به انتقال آن ها به دیگران دقیق تر و صحیح تر عمل کند. 

اگر بگوییم حضرت زهرا)س( از همه به پیامبر)ص( نزدیک تر بودند،، سخن درستی گفته ایم و 
اگر بگوییم پیامبر اسالم)ص( بیشتر از هر کس به حضرت زهرا)س( نزدیک بودند، این هم ادعای 
درستی است. با این حساب، حضرت زهرا)س( بهتر از دیگران صالحیت نقل حدیث از کانون وحی 
و مهبط جبرییل را دارند. عالوه بر این، همان گونه که گفتیم، حضرت زهرا)س( خود ُمَحّدثه بودند و 
فرشتۀ وحی دایم بر ایشان نازل می شد و  مسائل بسیار مهم را به حضرت زهرا)س( منتقل می کرد. 

در این فصل تالش داریم برخی از احادیث را از ساحت مقدس حضرت فاطمه زهرا)س( نقل 
کنیم. بسیاری از این احادیث به تواتر رسیده است. 

روایات و احادیثی را که حضرت صدیقۀ طاهره)س( از پدر بزرگوار خود نقل کرده اند یا خود 
فرموده اند، به لحاظ اعتقادی و عرفانی به چند دسته می توان تقسیم کرد: 

1- احادیثی که در منزلت و مقام نبوت پدر بزرگوار و شوهر عزیز ایشان و فرزندان آن بانوی 
آسمانی اسالم است. 

2- روایاتی که در فسق و ظلم آشکار غاصبان خالفت صراحت دارد. این دسته از روایات از نظر 
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کّمی و کیفی بسیارند. 
3- روایاتی که دربارۀ احکام و مسائل اعتقادی و مالحظات اخالقی و امور اجتماعی مردم است 

که توجه و اهتمام حضرت زهرا)س( به این امور را به روشنی می رساند. 

1- آمادگی برای احیای لیله القدر 
 حضرت فاطمه)س( در شب قدر نمی گذاشتند کسی از افراد خانواده  بخوابد و این کار را با کم دادن
غذا به آنان )و دیگر مراقبت ها( عملی می کردند  و از روز قبل، خود را آمادۀ شب زنده داری می  نمودند 

و می فرمودند: 
کسی که از خیر شب قدر بی بهره باشد، به واقع، محروم است.1

۲- نکوهش بُخل 
حضرت امام حسین)ع( از مادر بزرگوارشان حضرت زهرا)س( روایت کرده اند که آن حضرت 

از قول پیامبر اسالم)ص( نقل کردند که به من فرمودند: 
از بُخل برحذر باش؛ زیرا آن ننگی است که در انسان بزرگوار و کریم وجود ندارد. 

از بُخل بر حذر باش که بُخل درختی است در آتش که شاخه های آن در دنیاست. هر کس به شاخه های

 

آن بیاویزد، او را داخل آتش می کند. بر تو باد که سخاوت داشته باشی؛ زیرا سخاوت درختی از 
درختان بهشت است و شاخه های آن به زمین سرازیر گشته است. هر کس شاخه ای از آن را بگیرد، 

همان شاخه، او را به بهشت فرا می کشاند.2

۳- دلتنگی و خشم حضرت زهرا)س( از ابوبکر و عمر 
حضرت فاطمه زهرا)س( به ابوبکر و عمر فرمودند: 

آیا اگر حدیثی از رسول خدا برای شما نقل کنم که آن را به یاد آورید، آیا به آن عمل می کنید؟ 
گفتند: آری. حضرت زهرا)س( فرمودند: شما را به خدا سوگند می دهم، آیا از رسول خدا نشنیده اید 
که فرمودند: رضایت فاطمه موجب رضایت و خشنودی من است و خشم فاطمه، خشم من است. هر 
کس فاطمه دخترم را دوست داشته باشد، مرا دوست داشته است و هر کس فاطمه را خشنود سازد، 
مرا خشنود ساخته است و هرکس فاطمه را به خشم آورد، مرا خشمگین ساخته است؟ گفتند: آری. این 

1-بحاراألنوار،ج97،ص10.
2-فاطمهالزهرا)س(بهجهقلبالمصطفی،ص403؛اهلالبیت،توفیقابوعلم،ص130.
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فرمایش را از حضرت محّمد)ص( شنیده ایم. 
حضرت زهرا)س( فرمودند: همانا من خداوند و مالئکه را شاهد و گواه می گیرم که شما مرا به خشم 
درآورده اید و مرا از خود خشنود نساخته اید  و هرگاه رسول خدا را مالقات کنم و به حضور او نایل شوم، 

از شما به آن حضرت شکایت خواهم کرد.1

۴- سرانجام کسی که نماز را سبک شمارد
حضرت زهرا)س( روزی از پیامبر اسالم سؤال کردند: کیفر آن زن و مردی که نماز را سبک 
بشمارد چیست؟ پیامبر فرمودند: ای فاطمه! هر زن و مردی که در خواندن نماز سستی کند، خداوند 

او را به پانزده چیز مبتال می نماید: 
شش چیز آن در دنیا، سه چیز در هنگام مرگ، سه چیز در قبر و سه چیز در روز قیامت، هنگامی 

که از قبر خارج می شود.
آن شش چیزی که در  دنیا دامن گیر او خواهد شد، عبارتند از: 

1- برکت را خداوند از عمر او برمی دارد؛ 
2- برکت روزی او سلب می شود؛

3- چهرۀ پاکان و نیکان را از او برطرف می سازد؛
4- هر کار و عملی که انجام دهد، مزد و پاداشی نمی گیرد؛ 

5- دعای او به آسمان باال نمی رود؛ 
6- بهره ای در دعای صالحان نخواهد داشت. 

اما چیزهایی که به هنگام مرگ به او می رسد: 
1- ذلیل و خوار از دنیا می رود؛

2- گرسنه از دنیا می رود؛
3- تشنه می میرد به طوری که اگر از تمام نهرها و جویبارها بیاشامد، سیراب نخواهد شد. 

و اما بالهایی که در قبر به او می رسد: 
1- آن که خداوند فرشته ای را مأمور می کند که در قبر او را شکنجه کند؛ 

2- قبر او تنگ می شود؛ 
3- ظلمت و تاریکی قبر او را فرا می گیرد. 

اما سه آفتی که روز قیامت به هنگام سربرداشتن از قبر به او می رسد: 
1-دینوری،ابنقتیبه،االمامهوالسیاسه،ج1،ص13.
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1- خداوند فرشته ای را مأمور می کند که او را با صورت، به روی زمین بکشاند درحالی که 
مردم او را نظاره می کنند؛

2- به سختی از او حساب کشیده می شود؛ 
3- رسول خدا نظر لطف و محّبت به او نمی اندازد و از او روی برمی گرداند و عذابی 

دردناک خواهد داشت.1

۵- هنگام ورود و خروج از مسجد
فاطمه دختر حضرت امام حسین از جدۀ خود حضرت زهرا)س( نقل می کند که آن حضرت از 

پیامبر اسالم نقل می کند که به هنگام ورود به مسجد به محمد صلوات می فرستاد و بعد می گفتند:
 اَلّلُهمَّ اْغِفرلی ُذُنوبی َو اْفَتح لی اَبْواَب َرْحَمِتک

پروردگارا! مرا بیامرز و درهای رحمتت را بر روی من بگشا. 

و به هنگام خروج از مسجد بعد از صلوات می گفتند:
اَلّلُهمَّ اْغِفرلی ُذُنوبی َو اْفَتْح لی اَبْواَب َفْضِلک2

پروردگارا! مرا بیامرز و درهای فضل و محبتت را بر روی من باز فرما. 

۶- ای کسی که نیاز به توضیح و تفسیر ندارد
حضرت زین العابدین)ع( می فرمایند: در روز عاشورا پدرم مرا به سینۀ خود چسبانیدند درحالی که 
 خون از بدن ایشان می جوشید و می فرمودند: پسرم ! دعایی را که مادرم فاطمۀ زهرا)س( به من آموخته اند

و ایشان از رسول خدا فرا گرفته بودند و جبرئیل به پیامبر آموخته بودند که به هنگام گرفتاری و نیاز 
شدید و به وقت بروز مشکل، بخوانند: 

بَحقِّ یس َو الْقراِن الَْحکیِم َو بَِحقِّ طه َوالْقرآِن الَْعظیِم

یا َمْن یْقِدُر َعلی َحواِئج الّسائلیَن

میِر،   یا َمْن یْعَلُم ما فی الضَّ

ج َعِن الَْمْغُمومیَن  َس َعِن الَْمکرُوبیَن یا ُمَفرِّ یا ُمَنفِّ

یِخ الْکبیِر یا راِزَق الّطْفِل الَّصغیِر  یا راِحَم الشَّ

د َو اْفَعْل بی3  ٍد َو آِل ُمَحمَّ یا َمْن الیْحتاُج اِلی الّتفسیِر َصلِّ َعلی ُمَحمَّ
1-نوری،حسین،مستدرکالوسائل،ج1،ص171.

2-ابوعلم،توفیق،اهلالبیت،ص135.
3-فاطمهۀالزهرا)س(بهجهقلبالمصطفی،ص395.
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خداوندا! به حق یس و قرآن حکیم و به حق طه و قرآن عظیم. 

ای کسی که توانایی برآوردن نیازهای سؤال کنندگان را دارد.

 ای کسی که به آن چه در نهان و باطن است، آگاه است. 

ای برطرف کنندۀ اندوه دل شکستگان.

 ای برطرف کنندۀ غصۀ افسردگان، ای رحم کنندۀ پیران سالخورده.

ای روزی دهندۀ طفل خردسال. 

ای کسی که نیازمند به تفسیر و توضیح )حتی درخواست( نیست.

 بر محمد و خاندان محمد درود فرست و این کار را برای من انجام ده و مشکلم را برطرف فرما. 

۷- وارثان پیامبران 
حضرت زهرا)س( فرمودند: سپاس بگذارید خداوندی را که به سبب عظمت و نورانیت او تمام ساکنان 
آسمان ها و زمین به سوی او در جست وجوی وسیله اند و ما وسیلۀ او در میان مخلوقات او می باشیم. ما 

برگزیدگان او جایگاه قدس و تنّزه او و حّجت او در پنهانی حق می باشیم و ما وارثان  پیامبران اوییم.1

۸- روز غدیر خم پایان عذرها 
حضرت زهرا)س( بعد از آن که از تصرف در فدک منع گردیدند، با انصار در این زمینه سخن 
گفتند. آن ها در پاسخ گفتند: ای دختر حضرت محمد، اگر پیش از آن که با ابوبکر بیعت کنیم، این 
مطلب را شنیده بودیم، حضرت علی را رها نکرده بودیم و دنبال شخص دیگری نمی رفتیم. حضرت 

زهرا)س( فرمودند: 
آیا پدرم در روز غدیرخم جای عذر برای کسی گذاشتند؟2 

عذرخواهی در جایی است که خاطی جاهل به موضوع باشد. 

۹- علی)ع( تفسیر سورۀ زلزال 
هارون بن خارجه به طور مرفوع )با حذف اسناد( از حضرت زهرا)س( نقل می کند که در دوران 
خالفت ابوبکر زلزله ای رخ داد. مردم از ناراحتی به ابوبکر و عمر پناه بردند. دیدند که آن دو نیز به 
 حضرت علی بن ابی طالب پناه برده اند. حضرت علی با کمال خونسردی از منزل بیرون آمدند و به بیرون

شهر رفتند و بر روی تپه ای نشستند. مردم نیز تبعیت کردند. حضرت روی به آنان کردند و فرمودند: 
1-ابنابیالحدید،شرحنهج البالغه،ج16،ص211.

2-خصالشیخصدوق،ج1،ص173.



328

ش
عر

 تا 
ش

عر
از 

گویا شما از این منظره ترسیده اید؟ گفتند: چگونه ترس نداشته باشیم وحال آن که تاکنون چنین چیزی 
ندیده بودیم. 

حضرت زهرا)س( می فرمایند: در این لحظه، حضرت علی)ع( لب های مبارک را تکان دادند و 
بعد دست بر زمین زدند و فرمودند: تو را چه شده است؟ آرام باش. بالفاصله زمین آرام شد. مردم 

بیش از این عمل حضرت، از خونسردی ایشان به شگفت آمدند.
حضرت فرمودند: شما از این کار من دچار شگفتی شدید؟ گفتند: آری. حضرت علی فرمودند: 

من همان انسانی هستم که خداوند متعال دربارۀ او فرموده است: 
اِذا ُزلِْزلَِت الَْاْرُض زلزالها َو اَْخَرَجِت الَْاْرُض اَْثقالَها َو قاَل الِْانْساُن مالها1 

من همان انسانی هستم که به زمین می گوید: هان! تو را چه شده است. 

ُث اَْخباَرها  یْوَمِئٍذ ُتَحدِّ
زمین با من سخن می گوید.۲

حدیث فوق را عالوه بر شیعه، بسیاری از علمای عامه هم نقل کرده اند. 

10- حدیث ثقلین
حضرت زهرا)س( فرمودند: پدرم در آخرین لحظات حیات الهی خود و درحالی که اتاق پر از 

جمعیت صحابه بود، فرمودند: 
ای مردم! نزدیک است که به آسانی روحم گرفته شود و از  دنیا بروم. من حّجت خود را نزد شما 
تمام کرده ام و قباًل سخنانی به شما گفته ام. آگاه باشید من کتاب پروردگار َعّزوَجّل و عترت خود و 
اهل بیتم را در بین شما به جانشینی خود گذاشته ام. آنگاه دست علی)ع( را گرفتند و فرمودند: این علی 
با قرآن است و قرآن با علی است. این دو از یکدیگر جدا نمی شوند تا این که در کنار حوض بر من 

وارد شوند. در آن جا از شما سؤال خواهم کرد که سفارش مرا دربارۀ این ها چگونه عمل نمودید. 
قندوزی  می گوید: در کتاب اَلّصواِعُق الُمحَرَقه آمده است که این حدیث را سی نفر از صحابه نقل 

کرده اند و بسیاری از طرق و اسناد آن صحیح و حسن است.3
حدیث فوق متواتر است. یعنی همۀ کسانی که از رسول خدا نقل کرده اند، ازنظر حدیث شناسان 
درخور اعتماد بوده اند و در نقل حدیث از دقت کافی برخوردار بوده اند. تمامی فَِرق اسالمی این حدیث 
را تأیید کرده اند؛ یعنی همۀ مسلمانان با هر خاستگاه فکری و اعتقادی و مذهبی به آن معتقدند. حال 

1-سورۀزلزال،آیات1-3.
2-دالیلاالمامهواحقاقالحق،ج7،ص307وینابیعالمودهتألیفقندوزی،ص257.

3-ینابیعالمودۀ،ص40.
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اگر کسانی محتوای آن را زیر پا گذاشته اند و هنوز هم بنا به مالحظات سیاسی و منافع شخصی، منکر 
این حدیث هستند، صف خود را از مسلمانان جدا می کنند و منکر یکی از باورهای بدیهی اسالمی 

شده اند. جدانبودن قرآن و اهل بیت، تجزیه ناپذیربودن ابدی نبوت با والیت است. 

11- داوری امیرالمؤمنین)ع( بین فرشتگان 
با یکدیگر  از فرشتگان دربارۀ موضوعی  حضرت زهرا)س( طی حدیثی فرموده اند: گروهی 
اختالف نظر پیدا کردند و به مشاجره پرداختند. از خداوند خواستند یکی از آدمیان را َحکم برای رفع 
اختالف آن ها انتخاب کند. خداوند سبحان به آنان دستور داد که خود شخصی را انتخاب کنید. مالئکه 

حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب را انتخاب کردند.1
خوانندۀ عزیز نباید در محتوای این حدیث تردید کند؛ زیرا اوالً، شیخ مفید عالمی عامل و دانشمندی

 

پرهیزگار و مورد اعتماد علمای شیعه و مراجع عظام است. ثانیًا، اختالف افتادن بین مالئکه هم چیز 
غیرعادی نیست. قرآن کریم در این باره صراحت دارد. آن جا که می فرماید:

ما کاَن لِی ِمْن ِعْلٍم بِالَْمَلأ الْأْعلی اْذَیْخَتِصُموَن2

ماجرا از این قرار است که گروهی ایراد می گرفتند و سؤاالتی از پیامبر)ص( داشتند. خداوند 
به پیامبر فرمود: به آن ها بگو این قرآن خبری بزرگ است که شما از آن روی می گردانید. سپس 
می فرماید: به آن ها بگو من از مأل اعلی و فرشتگان عالم باال به هنگامی که دربارۀ آفرینش آدم اختالف 
داشتند و حتی مخاصمه می کردند، خبر ندارم. ثالثًا، مقام و منزلت امیرالمؤمنین)ع( خیلی برتر از 
این هاست که در حدیث فوق آمده است. امیرالمؤمنین نزد خداوند مقامی دارند که از اولین و آخرین 
)به غیر از پیامبراسالم( هیچ پیامبر اولوالعزم و هیچ ولی و رسولی آن مقام و حتی بخشی از آن مقام 

را ندارد. 

1۲- معصومیت مطلق امیرالمؤمنین)ع( 
حضرت امام حسن مجتبی)ع( از مادرشان حضرت زهرا)س( و ایشان از پیامبر عظیم الشأن اسالم 

نقل کرده اند که: 
اَْخَبَرنی َجْبَرِئیُل اَنَّ کاِتبی َعلی)ع( اِنُّهما لَمْ یکُتبا َعلّیًا َذنْبًا ُمْذ َصِحباُه3 

جبرئیل به من خبر داد که دو فرشته ای که نویسندۀ اعمال علی)ع( هستند، 

از آن لحظه که همراه او شده اند، گناهی از او ننوشته اند. 
1-شیخمفید،االختصاص،ص208.

2-سورۀص،آیۀ69.
3-بحاراألنوار،ج38،ص65.
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1۳- پیروان امیرالمؤمنین)ع( در بهشتند
از حضرت زهرا)س( روایت شده است که فرمودند: پدرم رسول اهلل)ص( به علی نگاه کردند و 

فرمودند: این مرد و پیروانش در بهشت می باشند.1 
 نظیر همین روایت از حضرت زینب)س( نقل شده که از مادرشان حضرت زهرا)س( منقول است

که پیامبر)ص( به علی)ع( فرمودند: ای ابوالحسن، همانا تو و شیعیانت در بهشت خواهید بود.2

1۴- اطالع کامل از  مسائل 
حضرت زهرا)س( به امیرالمؤمنین)ع( گفتند:

ُثک بِما کاَن َو بِما ُهَو کائٌن َو بِما لَْم یکْن اِلی یْوِم الْقیاَمِة ِحیَن َتُقوُم الّساَعة3 یا َعلّی اُُدْن لُِاَحِدّ

علی جان، نزدیک بیا تا اطالع دهم شما را از آن چه در گذشته اتفاق افتاده 

و آن چه در حال به وقوع پیوستن است و آن چه در آینده رخ خواهد داد. 

1۵- اول کسی که به پیامبر)ص( واصل می شود
باز به امیرالمؤمنین)ع( گفتند: 

ُل اَْهِلِه لُُحوقًا بِِه َو البُدَّ ِمْنُه ثنی اَنّی اَوَّ یا اَبَاالَْحَسِن اِنَّ َرُسوَل ا     هللِ َصلَّی  ا     هللُ َعْلیِه َوآلِِه َعِهَد اِلَی َو َحدَّ

 َفاْصِبْر لَِاْمِرا     هللِ َتعالی َو اْرَض بَِقضاِئِه4 

ای اباالحسن، همانا رسول خدا با من پیمان بسته و خبر داده است که

 من اول کسی خواهم بود که به آن حضرت می پیوندم و گریزی از آن نیست. 

در برابر اوامر و فرمان و خواست خداوند بزرگ، بردبار و به حکم او راضی باش. 

 بعضی از اهل فهم و درک یکی از دالیل برتری حضرت زهرا)س( را این  احادیث می دانند که دلیل
بر اطالعات به کّلی سّری و گستردۀ ایشان از مسائل بسیار مهم است. به همین دلیل، درک مقام 

ایشان، مانند درک لیله القدر محال است. 

1۶- همراهی قرآن و اهل بیت 
حضرت زهرا)س( فرمودند: پدرم رسول خدا)ص( در آن بیماری که از  دنیا رحلت فرمودند، 

1-ینابیعالموده،ص257.
2-منالیحضرهالفقیه،شیخصدوق،ج4،ص531.

3-بحاراألنوار،ج43،ص8وریاحینالشریعه،ج1،ص185.
4-صحیحبخاری،ج5،ص21وصحیحترمذی،ج13،ص249.
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درحالی که اطاق پر از جمعیت بود، چنین فرمودند: ای مردم، نزدیک است که به آسانی روحم گرفته 
شود و از  دنیا بروم. من حّجت خود را نزد شما تمام کردم و قباًل سخنانی به شما گفته ام آگاه باشید. 

َقْلیِن کتاَب ا     هللِ َو ِعْتَرتی  اِنّی تاِرٌک فیکُم الِثّ

َفِانُّهما لَْن یْفَتِرقا َحّتی یِردا َعَلّی الَْحْوِض1 

من دو چیز بسیار خطیر و فوق العاده مهم را پیش شما باقی می گذارم؛ قرآن و اهل بیت خودم.

 این دو از هم جدا نشوند تا آن که هر دو آن ها در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند.

 )یعنی قرآن و اهل بیت تفکیک ناپذیرند(. آنگاه دست حضرت علی را گرفتند و فرمودند: علی 
با قرآن است و قرآن با علی است. 

توجه به محتوای حدیث فوق زیربنای تفکر اسالمی است. اسالم برای پویایی که شرط جاودانگی 
است، به عترت به عنوان حافظ و مفسر اسالم نیاز دارد. 

1۷- ساعت مخصوص اجابت دعا 
حضرت زهرا)س( فرموده اند: از پیامبر پرسیدم: در روز جمعه چه ساعتی است که هر خواستۀ خیر 

و نیکویی در آن ساعت به اجابت می رسد؟ 
َوَجلَّ فیها  اِنَّ ِفی الُْجمَعة لَساَعة الیواِفُقها َرُجٌل ُمْسِلٌم یْسَاُل ا      هللَ َعزَّ

َخیراً اِلّا اَْعطاُه اِّیاُه َفُقلُت یا َرُسولَ  ا     هلل اّی ساَعٍة ِهی؟ 

مِس لِْلُغُروِب2  قاَل اِذا َتَولّی نِْصُف َعیِن الشَّ

در روز جمعه، ساعتی است که هر خواستۀ خیر و نیکویی در آن ساعت به اجابت می رسد. 

پرسیدم: یا رسول اهلل آن کدام ساعت است.

 پیامبر فرمودند: آنگاه که نصف قرص خورشید در افق پنهان شود. 

از آن پس، حضرت زهرا)س( در آن ساعت از غروب جمعه در دعا و خیرخواهی مسلمانان هّمت 
می فرمودند و فردی را می گماشتند تا غروب خورشید را به ایشان اطالع دهد.

1۸- عمل به تکلیف شرعی؛ عالمت شیعه  
مردی همسرش را وادار کرد که برود و از حضرت زهرا)س( سؤال کند که آیا وی از شیعیان 
حضرت زهرا)س( است یا خیر؟ آن زن خدمت حضرت زهرا)س( آمد و سؤال شوهر خود را مطرح 

1-ینابیعالموده،ص40،اینحدیثکهمتواتراستهمهعلمایشیعهوسنینقلکردهاند.
2-وسائلالشیعه،ج5،ص29؛معانیاالخبار،ص399.
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کرد. حضرت زهرا)س( در پاسخ فرمودند: به شوهرت بگو اگر به آن چه به شما دستور داده ایم، عمل 
کنید و از آن چه شما را نهی کرده ایم، فاصله بگیرید و در برابر محرمات خویشتن دار باشید، شما از 

شیعیان ما هستید. در غیر این صورت، شما شیعۀ ما نیستید.1 

1۹- حضرت زهرا)س(؛ مستجاب الدعوه 
در آن لحظه ای که کودتاگران در تکمیل خیانت خود مولی الموحدین امیرالمؤمنین)ع( را با وضع 

نامناسبی به مسجد می بردند، حضرت زهرا)س( رو به عمر کردند و فرمودند:
اََما وا     هللِ یابَن الَخّطاِب لَْوال اَنّی اَکَرُه اَْن ُیصیَب الَْبالء

 َمْن الَذنَْب لَُه لََعِلْمَت اَنّی َسُاْقِسُم َعلی ا     هللِ 
ُثمَّ اَِجُدُه َسریعَ الِْاجابَة2

ای پسر خّطاب! سوگند به خدا، اگر کراهت نداشتیم که بی گناهان )مدینه( گرفتار بالی الهی شوند، 

نفرین می کردم و آنگاه می فهمیدی که نفرین من خیلی زود تحقق می پذیرد. 

۲0- مقام قرب 
به کودتاگران فرمودند: 

داً بِالَْحقِّ  ی بََعَث ُمَحمَّ َخلُّوا َعْن ا بْن َعّمی َفَو الذَّ

لَِئْن لَْم ُتَخّلوا َعْنُه لََانِْشَرنَّ َشْعری َو لََاَضَعَنّ َقمیَص َرُسوِل ا      هللِ َعلی َراْسی

 َو لََاْصُرَخنَّ اِلی ا     هللِ تباَرک  َو َتعالی

 َفما ناَقة صالٍِح بَِاکَرَم َعَلی ا     هللِ ِمّنی َو الَ الْفَضیُل بَِاکَرَم َعَلی ا     هللِ ِمْن َولَدی3 

رها کنید پسر عموی مرا. قسم به آن خدایی که محمد را به حق برانگیخت، 

اگر از علی)ع( دست برندارید، گیسوان خود را پریشان می کنم 

و پیراهن رسول خدا را بر سر می افکنم و در برابر خدا فریاد خواهم زد. 

یقین بدانید که ناقۀ صالح در نزد خدا از من گرامی تر نیست 

و بچۀ آن ناقه نیز از فرزند من قدر و قیمتش بیشتر نبود. 

همۀ ائمه)ع( مستجاب الدعوه بوده اند؛ اما تهدیدهای حضرت زهرا)س( و اماره های آن، از  مسائل 
مهم زندگی ایشان است. 

1-بحاراألنوار،ج68،ص155.
2-اصولکافی،ج1،ص460؛وافی،ج2،ص188.

3-مناقبابنشهرآشوب،ج3،ص188؛بحاراألنوار،ج43،ص47؛کتابعوالم،ج11،ص211.
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۲1- عذر بدتر از گناه 
حضرت زهرا)س( در پاسخ بی اعتنایی های بهانه جویان که می گفتند اگر حضرت علی زودتر 

شروع می کرد و برای مردم صحبت می نمود، مردم منحرف نمی شدند، فرمودند:
ٍة َو الُعْذٍر1 َفما َجَعَل ا     هللُ لَِاَحٍد بَْعَد غدیِر ُخمٍّ ِمْن ُحجَّ

پس از غدیرخم، خداوند برای هیچ کس عذر و بهانه ای باقی نگذاشته است. 

۲۲- معذرت خواهی پوچ 
 حضرت زهرا)س( وقتی گروهی از مردم ناسپاس و منحرف را دیدند که )به دلیل نافرمانی از حکم
 خداوند حضرت علی)ع( را خانه نشین کردند و امروز هم دست در دست غاصبان داشتند( به عذرخواهی

آمده بودند، فرمودند: 
اِلَْیُکْم َعّنی َفال ُعْذَر بَْعَد َتْعذیَرُکْم َو ال اَْمَر بَْعَد َتْقصیَرکْم 

َهْل َتَرک اَبی یْوَم َغدیِرُخمٍّ لَِاَحٍد ُعذرا2ً 

دور شوید و مرا به حال خود واگذارید. پس از کوتاهی و سهل انگاری شما، دیگر جایی برای عذرخواهی نمانده است.

 آیا پدرم، پیامبر، پس از واقعۀ غدیرخم جایی برای عذرتراشی و بی توجهی باقی گذاشتند؟ 

وقتی که حجت تمام شده باشد عذر تقصیر پذیرفته نمی شود. 

۲۳- باالترین مصلحت 
قالت فاطمة الزهرا)س(: َمْن اَْصَعَد اِلَی ا     هللِ خالَِص ِعباَدِتِه

َوَجَلّ اَْفَضَل َمْصَلَحِتِه3   اَْهَبَط ا     هللُ َعزَّ

کسی که عبادت های خالصانۀ خود را به سوی خدا بفرستد، 

پروردگار بزرگ بهترین مصلحت او را به سوی او می فرستد. 

۲۴- بهترین شوهران 
رسول اهلل)ص( از حضرت زهرا)س( سؤال کردند:

َکْیَف َراَیِت َزْوِجک؟

شوهر خود را چگونه یافته اید؟

 )یعنی حضرت علی چگونه شوهری است(.
1-دالیلاالمامۀ،ص38وخصالشیخصدوق،ج1،ص173ازفرهنگسخنانحضرتزهرا)س(،ص26.

2-ریاحینالشریعه،ج1،ص101وبحاراألنوار،ج43،ص133.
3-کنزالعمال،ج5،ص235؛مسنداحمد،ج6،ص282؛فرهنگسخنانحضرتزهرا)س(،ص16.



334

ش
عر

 تا 
ش

عر
از 

 حضرت زهرا)س( در پاسخ گفتند:
یا اَبَِة َخیٌر َزْوٍج1

شوهرم بهترین همسر است. 

۲۵- درخواست از شوهر به اندازۀ توانایی 
در منزل حضرت زهرا)س( غذای مناسب نبود. مقدار کمی غذا بین حسنین تقسیم کردند و خود 
گرسنه ماندند. وقتی حضرت علی)ع( مطلع شدند، پرسیدند: فاطمه جان! چرا به من اطالع ندادید تا 

برای شما غذا تهیه کنم. حضرت زهرا)س( فرمودند: 
یا اَبَاالَْحَسِن اِنّی لََاْسَتْحیی ِمْن اِلهی اَْن اُکلََّف ما ال َتْقِدُر َعَلیِه2 

ای اباالحسن، من از پروردگار خود شرم می کنم چیزی را از شما درخواست کنم 

که توان انجام آن را نداشته باشید. 

۲۶- تقسیم کار در خانه 
با رهنمودهای پیامبر اسالم)ص( بنا شد کارهای داخل خانه با حضرت زهرا)س( باشد و کارهای 
بیرون خانه با امیرالمؤمنین)ع(. پس از چند روز، پیامبر اسالم از حضرت زهرا)س( سؤال فرمودند 

که از این تقسیم کار راضی هستید. حضرت زهرا)س( پاسخ دادند: 
جاِل3  ُروِر اِلّا ا     هللُ بِِاکفائی َرُسوُل ا     هللِ ُتَحّمل ِرقاِب الرِّ َفال یْعَلُم ما داَخَلنی ِمَن السُّ

جز خداوند سبحان هیچ کس نمی داند که من تا چه اندازه از این تقسیم کار شادمان هستم؛

 زیرا رسول خدا مرا از انجام کارهایی که مربوط به مردان است، معاف فرمودند. 

)حدیث فوق بر اصل تفاهم بین زن و شوهر تأکید دارد(.

۲۷- آخرین وصیت 
حضرت زهرا)س( در آخرین لحظات حیات خویش به امیرالمؤمنین)ع( فرمودند: 

اِنّی اُوصیک اَْن الیِلی ُغْسلی َوکَفَنی ِسواک وَ  اَنَا ِمتُّ َفاْدفّنی لَیاًل َو ال ُتوَذنَنَّ بی  اََحداً 

ٍد َرُسوِل ا     هللِ)ص(  اَْن ال یَصّلی َعَلّی اَبُوبَکٍر َو ال ُعَمُر4  َو ال ُتوَذنَنَّ بی  اَبابَکٍر َو  ُعَمَر َو بَِحقِّ ُمَحمَّ

من به شما وصیت می کنم که هیچ کس جز شما مرا غسل ندهد و وقتی وفات یافتم، 

مرا شب دفن نمایید و هیچ کس را خبر نکنید؛ به خصوص ابوبکر و عمر را. 
1-ریاحینالشریعه،ج1،ص102.
2-بحاراألنوار،ج43،ص133.

3-مستدرکالوسائل،ج13،ص48؛بحاراألنوار،ج43،ص81.
4-کشفالغمه،ج2،ص68وبحاراألنوار،ج43،ص159.
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 )برای ثبت در تاریخ و نشان دادن میزان خشم و ناخرسندی خود از شیخین فرمودند:( تو را سوگند
می دهم به حق رسول خدا)ص( که ابوبکر و عمر بر جنازۀ من نماز نخوانند. 

۲۸- لذت ارتباط با خداوند
حضرت صدیقۀ طاهره دربارۀ لذت ارتباط پیوسته و شاعرانه و شورانگیز با خداوند می فرمایند:

ة ِخْدَمِتِه ال حاَجة لی َغیُر النَّظِر اِلی َوْجِهِه الْکریِم1  َشَغَلنی َعْن َمْسَئَلِتِه لَذَّ

لذتی که از ارتباط با حضرت حق می برم و حال خوشی که به هنگام راز و نیاز با رب االرباب

 برای من حاصل می شود، مرا از هر خواهشی باز می دارد. 

هیچ خواست و خواهشی جز این ندارم که پیوسته ناظر جمال زیبا و روح نواز و دلپذیر خداوند باشم. 

۲۹- اهمیت انفاق در راه خدا 
حضرت زهرا)س( فرمودند: 

ُحِبَّب اِلَّی ِمْن دنیاکْم َثالٌث: 

ِتالَوة کتاِب ا    هللِ 

َظُر فی َوْجِه َرُسوِل ا    هللِ   َو النَّ

 َو الِْانْفاُق فی َسبیل ا    هلل2ِ 

از دنیای شما سه چیز محبوب و مطلوب من است:

 1- تالوت قرآن کریم؛ 

۲- نگاه کردن به چهرۀ رسول خدا)ص(؛ 

۳- انفاق در راه خدا و برای خدا. 

دقت شود که انفاق در راه خداوند در شمار تالوت قرآن و مشاهدۀ چهرۀ رسول اهلل)ص( است. 

۳0- دوستی با امیرالمؤمنین
حضرت زهرا)س( دربارۀ اهمیت دوستی با امیرالمؤمنین فرموده اند: 

عیِد َمْن اََحبَّ َعلّیًا فی َحیاتِه وَ بَْعَد َمْوِتِه3  عیِد َحقَّ السَّ عیَد کلَّ السَّ اِنَّ السَّ

سعادتمند واقعی و حقیقی کسی است که

 امام امیرالمؤمنین)ع( را در دنیا و پس از مرگش دوست داشته باشد. 
1-ریاحینالشریعه،ج1،ص105.

2-وقایعاألیام،خیابانی،295ازفرهنگسخنانحضرتفاطمه،ص197.
3-ینابیعالموده،ج1،ص376.
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بنا داشتیم بخشی از ارادت ها و عالیق عاشقان حضرت زهرا)س( را که به وسیلۀ شعر اظهار شده 
 است، در پایان این کتاب درآوریم و خیل مشتاقان را با خواندن این منظومه ها و غزل ها به شور و شوق

آوریم و مشعوف و محظوظ سازیم؛ اما با توجه به حجم مطالب کتاب از این تصمیم برگشتیم و از 
درج اشعار شاعران پاکباز و بامعرفت، با تأسف بسیار منصرف شدیم.

 اشعار شعرای شیعه در منقبت و به خصوص اشعاری که در رثای حضرت زهرا)س( سروده شده، 
بسیارند. خاصه اشعاری که در فضای نورانی و شاعرانۀ جمهوری اسالمی سروده شده است؛ معرفت 

عمیق در این دست از اشعار محسوس و مشهود است. 
 رایحۀ شورانگیز انقالب اسالمی مشام جان شاعران والیی را معطر ساخته است؛ چون شمیم دلکش
 والیت از البه الی چکامه ها و چامه ها به مشام می رسد و روح و جان را نوازش می دهد؛ زیرا، این انقالب

بارقه ای از نور والیت است. 
در این فصل، و در پایان کتاب، ارادت نویسنده به ساحت قدس حضرت زهرا)س( که در قالب 

دو قصیده ظهور یافته است، ارایه می گردد. 
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سیالب اشک

فردوس اگر كه شهره بود سرو و سوسنش 

گلبـوتـه اى است آمـده از باغ و گلشنش

تـا پـرتو وجـود بـتـابـد بـه    بـّر   و     بحـر

تابیـده مهـر و مـاه ز خـورشیـد روزنش

تـا چشـم لطف بازگشاید به خـرد  و  پیـر

افتـاده است خوشـة رحمت ز خـرمنش 

مـى بالد از سکوت، همه هست تا به حشر

تا  بشنـود   هـر  آیـنـه گلبـانـگ گفتنش

مـژگان چـرخ خـاک درش روبـد  از  ازل 

   دسـت فـلـک غـبـار زدایـد ز دامنـش 

اجـرى به جز بهشت خدا وعـده داده بود

جنت نداشت گـر كه  نشـاني  ز  گلشنش

راهـى نمـى گشود عـدم بر مسیر هست

روشـن نـبـود راه گـر  از  روى روشـنش

جارى است اشک شرم ز چشمان كاینات

زان لحظـه اى كه رفت بر ا فالک شیونش

جـانى كه مى گرفت ز مشکـاه عرش نور

گفتـا كـه  اوسـت  در  دو جهـان پارة تنش 

روحى كه بود مظهر خشم و رضاى دوست

شد در مسیر صـولت حق خصم، رهزنش

بـهـر رفــوى چـادر او دســت روزگـار

آورده نـخ ز عـرش و ز الهـوت سوزنش

صبـر از قرارو حوصلـه اش تا ابـد خجـل

افـسـوس  از تـحمـل  و   آوخ  ز  رفـتنش

بـر جـان روزگـار نمـى مـانـد تیـرگـى

مـى مرد  جاى  شمـع  گر  آن  روز  دشمنش
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بشنـاختـش كـه گفـت فـداها ابـوى او

قـولى كـه  بـود  گـفتـة دادار ذوالمـنش 

سیالب اشـک هم  ز  غم و درد  او نکاست

دردى كـه دشـمنش نـتـوانـد نهفتنش

شـد باعـث تسلّـى ام این بیـت دلپـذیر
  »بیتـى كه هست الفت دیرینـه با منش«1

» من گنـگ خواب دیـده و عالـم تمام كر
  من عاجـزم ز گفتن و خلـق از شنیدنش«2

پیدا نگشت گـر كـه مـزارش به اللـه زار

در قلب چـاک چـاک بجـویید مـدفنش

     »تهران/ علی محمد بشارتی«

نور چشم رسول)ص(

خـداي را نتوان دید جـز به چشـم رسول         

رسـول را نـبـود نـور چشـم، غیـر بتول

اگـر بتـول بـه چشـم رسـول نـور نبود           

   ندیده بـود خـدا را كسي به چشم رسول

 بلـي  بـه  دیـده  بـود  نـور  علـت  دیـدن               

  مـحـال بـاشـد تفکیک علـت از معلول

نتیجه اي كه   مرا  زین  قضیه   منظور   است           
      رواست این كـه  به     موضوع  پي برد  محمول3

سپـس  بـبـایـد  از  نـور  دیـدة   احـمـد                    

 خـداي را نظـر آري بـه دیـدگـان عقول

  اگر معـاینـه خواهي جمـال حـق دیـدن               
   به مهـر فاطمـه مـرآت دل نمـا مصقول4

1-خسرواحتشامی.
2-کلیمکاشانی.

3-موضوعومحمول:مبتداوخبر،منطقیانمبتدارا)موضوع(وخبررا)محمول(گویند.
4-مرآتدلنمامصقول:آیینۀدلرازدودهوپاکوصیقليکن. 
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مگـو به نـور سپـهر رسـالـت اختـر بار               

 كه  بود زهـرة  زهرا چو  خور  به  چرخ  رسول

حجاب  بي بصـري  از نظر  بـرافکـن  دور     

 كـز آفتـاب فـروزان، كنـد نجـوم افول

اگـر شفیعـة   محشر  نباشد او بَـِر  خلـق         

 شفاعـت احدي نیست نـزد حق مقبول 

ـو  او  بگیرد   دست         ه  اگر عف  ُعصـات1  را ـن
   بـه قیـد عصـیان باشنـد تا ابـد مغلول2

      وسیله اي كه  به دست است  ذیل چادر  اوست   

      ز وصله اش به دل پاره حق كنیم وصول

قیـام او به قیـامـت، قیـامـت دگر است             

   كه نیست كس را بي اذن او خروج و دخول

همـه سالمـت  نفـس آرزو  كننـد  مگـر                  

  مـراد  خلق  رسد از  رضاي او  به  حصول

تبـارک اهلل اي فـر خجـستـه مـولودي     
           كه هست گوهر پاكت به نه صدف محمول3

غـرض وجود تو بـوده است خلقـت حوا         

 وگـر نـه كشتـة  آدم  نداشتي  محصول

به مرسلین اگر   از  حق  وسیله  شد  ارسال        

درود حق به تو اندر صحیفه  شد مرسول

نبـي ندانمـت  اما  به رتبـه همچـو  نبـي               
 ذوات اشیـا بـر طاعـتـت بـود مجـبول4

اگر مشیمة۵ عصمت تو  را خلف  مي داشت         

خالفـت از پس احمـد بدي تو را موكول

1-عصات)عصاه،جمععاصي(گنهکاران.
2-مغلول:غلوطوقعذابدرگردنافتاده.

3-اشارهاستبهافالکنهگانه.
4-مجبول:آفریدهشدهوطبعيوجبلتکردهشده)غیاث(. 

5-مشیمه:پوستنازکيکهبچهطيدورانرحمدرآنپیچیدهميباشد)نفیسي(. 
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از  آن  به  صورت  انسیه1 حـق تو  را پرورد             

 كه شبه كس نکند مر تو را به جاي رسول

اگـر مقـام رسالـت جـواز داشـت نساء                     

تو  را  به حکم وجـود  از  خدا شدي  مبذول

  هـر آن چـه  از  حـق بر  انبیـا بـود شـامل                     

 بدان عطیـه  وجود تـو   نیـز  شد   مشمول

به پاک ذاتـي تو  خواست حق  كه  بستاید           

  وثاقـت آیـة تطهیـر یافت  شـأِن نزول

مـکـّونات   وجـودیّـه   زوج  تركیـب اند2                 

 وجـود تو  به  بسـاطت نمـود  جفت  قبول

  تو  را  گرفت  و   جهان  را   طالق گفت علـي              

  از آن شده است جهان بر هالكت تو عجول

به  یک  دو روزة  عمر، آن قدر كشیدي رنج        

 كه بوده اي به جهان از حیات خویش ملول

  به دست بوسِي تو آسمان شـده دستاس           

كه تا به خدمت تو خویش را كنـد مشغول

   ز دور باش عفـاف تو چشـم دشمـن كور             

        كـه  بر جناب تو  در احتجاج  بود  فضول

تو  را  سزد  كه  كنـي حکم بر  زمان  و  زمین           

  چـه جاي آن كه بري داوري به نزد جهول

جزاي آن كه تو  را غصب حق شد  از  فدكي3  

 خـدات هـر دو جهان  را  ز لطف داده تیول

 همیـن  بس  است  ز  بـي  اعتبـاري  دنیـا                    

 كه حـق  حق  نشـود  ثابت  از  گواه  عدول

1-انسیه؛)یاانسیهحوراء(یکيازالقابحضرتزهرا)س(کهناظراستبهحدیثنبوي:خلقتفاطمهحوراءانسیهالانسیه؛فاطمه

زهرا)س(انسانياستفرشتهسیرت.)بحاراالنوار،ج34،ص81چاپجدیدتهران2631ش.( 
2-اشارهاستبهاینکهدرجهانازهرچیزيزوج)نروماده(آفریدهشدهاست.آیاتقرآندرچندجابراینامرداللتداردازجمله:

»ومنکلشيءٍخلقنازوجینلعلکمتذکرون.«)آیۀ94ازسورۀذاریات(.
3-ر.ک:3/4
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نکاست قدر تو از آن كه خواست منکوبت         

 ز كـردگار به كـردار خود شد او مخذول

اگـر  نبـود  قضـا از  رضـاي تـو مـأمـور                

قدر به حکـم تو از كار  كـردیش  معزول

غـرض  مدایـح  تو در خـور  رهـي  نبـود            

  فضولي است كند وصف، فاضل از مفضول

به  كحل1  مدحت  تو  دیده  عروس سخن   
 ز كلک غافـل آگاه دل، شـده مکـحـول2

»محمد اسماعیل غافل مازندراني«

ام ابیها 

      اى بـر سـریرملـک خـدا تـاج افتخـار 

 بر گوش كاینـات تـو تا حشـر گوشوار

 برچشم عرش سرمه و  بر چهر  دهر خال 

 بر دست هست خاتم و بر چرخ حق مدار 

رونـق گـرفت خـانـة  دیـن با والى تـو 

 با مهـر تو، نظام جهـان گشت استـوار 

 فـّراش بـارگـاره رفـیـع تو ممـکنـات 

 آیینـه دار  روى تـو  خـورشیـد  زرنـگار 

گر دیگـران به گلشتن ایجـاد چون گلند

هستـى تو گلشن و تو گل آذین  و گلعذار 

هر كس تو را شناخت شب قدر را شناخت 

 عارف نگشـت بر تـو قـدر تـو روزگـار 

روز اَلَسـت غیـر خدا هیـچ كـس نبـود

تنـها تو بـوده اى تو، تـو  اى ُدّر شـاهوار 

1-کحل:سرمه.مکحول:سرمهسا،سرمهکشیده.
2-سرمهکشیده.
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كنـُت نبـى صحیـح ولـى اُمِّ اَْب تـویـى

 كـو عارفى كـه فهم نمایـد چنیـن شعار 

بـودى نبـى كـه بـود تـو   را  فضـل انبیـا

 لیکـن نخواسـت خسته شوى آفریدگار 

محسن امام بـود اگر خصـم مى گذاشت 

امـا بـزد به جـان تـو و جـان وى شـرار 

جبـریل هم كـه حامل پیغـام دوست بود 

 بـر  وى نگشـت  قدر و مقـام تـو  آشکار 

جـارى است در صحیفة  نور تو تا به حشر 

 الطاف بي كران حق همچـو چشمـه سار 

از خشـم تو خـداى تعالى شـود به خشم 

 راضـى شود همـى ز رضـاى تـو  زینهار 

آرى مالک خشـم و رضـاى خـدا تویـى 

 سـّرى تو  خـود و حافظ سـّرى  و  رازدار 

گـر  اهل بیـت بـر هـمـه  خلـق ُحجتـند

 بر اهـل بـیـت حجتـى اى مـام بـاوقـار 

مداح دهـر گـر كـه كنـد قصـد مـدح تو 

 فضـلت بیان نمـى كند اال یـک از هـزار  

از مـأذن وجــود بـلنـد اسـت نـام تـو 

دارى بـه عـرش بیشتر از ارض اشتـهار 

گر بگـذرى دوبـاره از این راه،  بـى گمان 

 آدم كنـد هوس كـه شود خلق از آن غبار 

آدم كـه شـد خلیفـه، به رغـم مـالئکـه 

هـا ز تـو آمـوخـت از قـرار    اسـمـا ُكـلُـّ

او گـرچـه بود  ابوالبشـر  اما تـو بـوده اى

  روزى كـز او نبـود نشـانـى بـه روزگـار 

جـود  تـو  گـر نبـود  ز جـودى  اثـر نبـود 

 لطف تو گـر بود گر كـه بشد نوح رستگار 
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گفتـى به نـوح پـور تـو نبـود ز اهـل تـو

 مؤمن به ُتـست اهـل تـو   نى  پـور  نابکار 

فرزند نـوح گر كـه نبـوده است بارنـوح 

 اما تـواش همـاره شـدى یار  و  غمگسار 

بـا دسـت تـو خـلیـل بنا كـرد كـعبـه را 

 شـرک از میان برفت و بشد عشق برقرار 

اما چـو دیـد ذبـح عظیـمت بـه كـربـال

بـر  او  بـشـد  بـداء  ذبـیـح  وى آشـکـار 

یارى گـرفت از تـو كه در جنگ مشركان 

 پیـروز شد به خصـم  به دو  ر  از  دیار   و   یار 

    صدق و خلوص داشت كه بر خلق شد امام 

 فخرش تو بوده اى كه به دل هاست پایدار 

  موسىتو  را  ندید  كه  ازحق  وزیرخواست 

 تا  بـاشـدش  معین  و  امین  وقـت  كارزار 

لطـف تو  را مقـابـل فـرعون چـون بدید

 شـد از خـدا  و  از  تو و  از خویش  شرمسار 

با رهبـرى خضـر تـو موسـى كلیـم شد

 گـر زد به  جان  و  جسم همه قبطیان شرار 

اى تـوتیـاى  دیـدة  عـیسـى و  مادرش 

 اى حـامـى هـمیـشگى هـر دو نـامـدار 

آرام بخـش  خاطـر  مـریم  شـدى مدام 

 یارش شدى كه در همـه جا گشت بردبار 

بـردى  ز جـان مریم دوشیـزه درد  و  رنج

 كردى مسیـح را تو هـدایت بـه گاهـوار 

اى مظـهـر جـالل خـداوند ذوالـجـالل 

 اى مــادر بــزرگ رسـول بــزرگــوار 

بر بـارگاه قدس تویى همچـو چلچـراغ 

 هستـى بود بـه رحمـت و  لطف  تو  وامدار 
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عنـوان هر صیحفـه مـّزین بـود بـه تـو 

هستى به جان دوست تو محبوب كردگار 

بر پاكـى و طهـارت تـو حـق دهـد گواه 

باشـى به قول دوست ز هر رجس بركنار 

اى مفخر صـاله و صیـام و جهـاد و حـج 

 شـد از جهاد و فکر تـو اسـالم مانـدگار 

اى افتخـار مسجـد ومحـراب و جـانماز

 مسجـد هنوز هم ز غمت هست سوگوار  

ر      اى نور چشم و راحـت جان رسـول مـه

ــزت هـمیـشـگى آن بــزرگـوار   اى ع

خم گشت و با خضـوع ببوسیـد دست تو 

جانـى كه خـم نگشت به جز  بهر كردگار 

جبـریل  مـى شتافت  دمادم  به محضرت 

تـا لـطف یـار  را بـرساند بـه لطــف یار 

یاد تـو  هست ذكـر خـدا اى انیس جـان 

 هستـى یقیـن قـرار دل  و  جـان بي قرار 

مسکیـن و  هـم یتیـم   و   اسیـرند تا  ابـد

بر بـذل اهـل بیـت و ز لطف تـو شرمسار 

دادید بهـر دوست تمـام غـذاى خویش 

هـر چـنـد بـوده ایـد در آن روز، روزه دار 

مـا هـم گـداى سفـرة خـان والیتـیـم

 مـا هـم اسیـر لطف و نگـاهیم و وامـدار 

ـراس نیست  ـامـت ه     ما را ز حـول روز قی

ـدار  زیرا تویـى صـراط و تویـى راه و راه

 »علی محمد بشارتی
86/3/28 

مطابق با سوم جمادی الثانی 1428«
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ای در تو جمال حق پدیدار

اى مــادر  بـاحــیاى عـالـم

اى فـخـر خلـیـل و نوح و آدم

اى پـایـه گـذار درس تـوحید

اى ركـن ركین عـرش اعـظم

سرچشمة هرچه هست از توست

یک نـام تـو آب و آب زمــزم

از آب، حیـات مــى تـــراود

از تـوست حـیات در دو عـالم

با تـوسـت حـیات جـاودانى

در خـلـد اگـر شـده فـراهـم

مقصـود تـمـام آفـریـنــش

مـنـظـور خـداى حـى اعـلم

بـا آمدنـت بـخواند والشمس

واللیـل بـه وقـت مرگ و ماتم

ز آن دم كه شدى محّدثه گشت

مـنسـوخ حـدیث مـاتـقـّدم

یک جـاریـة تـو هـست حـّوا

یک خـادمـة تـو گشـت مریم

عرفـان تـو درک لیلـه الـقـدر

یک مـرتـبـة تـو اسـم اعظم

سّجادة تـوست عـرش اعـلى

مـحـراب تو كعـبـة مـعظـم

در عالـم ذر خـداى سبـحـان

چـون خـواست كند بناى عالم
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با َشـْور تـو كرد كار خود راست

بـا شـوق تو شـد نظام محکم

با دسـت تـو شـد كتاب هستى

تــدویـن و تـهـیـه و منظـم

بـى شـک كـه تـو ِسِرّ كائناتى

ـریل َدَود پـىَ  ات دمــادم جـب

شـد از غـضبت خـدا غضبناک

  راضـى شـود از رضـایتت هم

 در مدحـت تو یقین تـوان گفت

تـو بـحـرى و انبیـا چو شبنـم

اى صــاحبــة ولـّى مطلــق

اى بـر دل ریش بـاب مـرهـم

 اى قـائـمـة كسـاى مبـروک

اى قــاعـدة والى مـحکــم

تنـها تـویى  اى اساس هستى

ُدردانـه و شـاهکـــار عالــم

 اى كهـف امـان و كـان لوالک

اى حـامـل علــم ماتـقــّدم

اى خانـة امـن و بیت تطهیـر

اى جـامـع جفر و جفر مبــرم

 اى مـونـس جبـرئیل و میـکال

جبـریل هم از تو گـشت ُملهم

اى حکمت خضر و حکم موسى

اى روح مسیـح و ُحجـب مریم

افسـوس و هزار بار افسـوس

 فـریاد  از این جفـا و  این غـم
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صـد حیف تو را زمانه نشناخت

هرچنـد نگشـت قـدر  تو   كــم

 پـوشانـد گـر ابر چهر خورشید

از رتبـة شمس كـى شود كـم

تـو دخـت نبــّى و مـام اویى

هـم فـخـر ولـّى و زین او هـم

از فهـم تو عاجز اسـت هستى

 بـر درک تـو ره نیـافت یک دم

گـر تـو نبـدى تـمـام افعـال

د و نـاقـص و ُمرّخم ـُ اجـوف ب

 اى در تـو جمـال حـق پـدیدار 

اى ذات وجـود را مـجـّســم

اى بـارگـه ثـقـیـل ثـقـلیـن

اى ِسـِرّ خـداى را تو مـحـرم

یک پـور تـو بـود سـبـط اكبر

آن سیّـد سـربـلنـد افـهــم

بالنده از اوست دین، چو او كرد

با صلـح، اسـاس شیعه محکم

احسنـت بر آن امـام معصـوم

 آن مظهـر جنـگ و صلـح توأم

پـور دگـرت حسین كافراشت

بر قلّـة عشـق  و شـور  پرچـم

بـركنـد اسـاس بت پرستــى

بـگسیخت بساط شرک از هم

تا حشـر بنـاى عشق برپاست

 تـا كعبـه و كربـالسـت با هـم
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تـا كـرب و بال بود خـدا هست

تـا هـسـت خـدا بود ُمـحّرم

زینـب ز تـو داشت آن مهابـت

ـّم كـو فـخـر پـدر بـود مـسل

 بـرچید بسـاط شرک و تزویر

 بـا تیـغ بیان و قلـب پـر غـم

شـد كـوفـه و شـام از بیانش

بـرآل اُمـیّـه چـون جـهنّــم

در روز سقـیفــه نیـز گـردید

بـخشـى زوالى تـو مجسـم

از خشم تو عرش و لوح و ُكرسى

مـى خواست خورد تمام بر هم

مـى گفت اگر كـسى به ثانـى

اى مـوجب اعـوجـاج عـالـم

اى سایة زشت و شوم ابلیس

 اى ریشـة هــر فـســاد آدم

اى بنـدة الت و نسـر و ُعــّزى

دینـار نـبـّى! خـداى درهـم

ابلیس نزد، نُکشت زهرا)س(

آن تـوصیـة نبـى اكـرم)ص(

بـارى ز چـه رو زدى تـو آتش

بـر مـهبط وحـى و بیت خاتـم

بــاهلل نـکـنـد چنـین جنایت

صد مشرک و بت پرست یکدم

حیرانیم از تو غـایتى نیسـت

 سرگشتـگى ام نمـى شود كم
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من خویش هم از تو مى شناسم

مـى گویم و گفته نیست ُمبهـم

بــا شـوق تو زنـده ام همـاره

بـا عشق تو زندگى است خّرم

بـر عرش رسد نداى من چون

بـا عشق رسـد به بـحر شبنم

چشمـم نشـد از توقعـى بـاز

این سر نشده است لحظه اى خم

شـد باز چو دیده ام به مهـرت

گشتم به سراى دوست محرم

بـر خاک درت چـو سر نهـادم

گردید بلـنـد سـر چـو پرچـم

اى چشمـة روح بخـش توحید

این شبنم و نم هم ازیم تسـت

بنمـاى نظر دمـى به یک نـم

بـاشـد همـة حـیات  زانـیـم

                                              »علی محمد بشارتی- 82/6/21«  

اي  به  َسِر  روزگار تو  مهر  افسر

اى تو به دربار دوست از همه برتر

گوهـركـان وجـود مفخـر داور

جنّت و افالک و آسمان و زمین را

پـرتو نـور رخـت نمـوده منـّور

نى به دل  باب و شوى  عشق  تو بنشست

عشق تو قلب خداى كرده مسّخر



353

س(
هرا)

ت ز
ضر

ی ح
اس

سی
ی 

دگ
ل زن

حلی
ت

بضعه احمد نه بلکه هستى احمد

دخت پیمبر نه بلکه خواند تو مادر

بر همگان سرورى از عالِم و عامى

بـر همـگى ُحّجتى ز اصغر و اكبر 

اى به رخ كاینـات اسم تو زینـت

اى به جمال وجود نـام تـو زیور

خیر  كثیـرى  نه  بلکه  جملة  خیرى

آینـة خیر توسـت سورة كوثـر

اى به تن روزگارعشق تو چون جان

اى بـه سر كاینات مهر تو  افـسر

اى به نظام وجود نقش تو محسوس

اى به حدیث كسا سهم تو محور

كرده خدا با صداى قلب تو تنظیم

گردش افالک و روزگار سـراسر

گـر پـدر اُمتند همـسر و بـابـت

لیک تـو بـر اُمتى شفیعه و مادر

خدمت  تو   مى كنند  و  فخر  نمانید

آسیه و مریم و خدیجـه و هاجـر

خاک درت اهل عرش كرده به دیده

بهـر ارادت نهـاده بر دِر تو سـر

مظهر شرمى تو  اى حیاى ُمجّسم

لیک به دل ها زده است مهر تو آذر

دختـر احمـد تـویى  و  اُُمّ ابیهـا

صـاحبه و غمگسار و یاور شوهر

پیرو تو هرچه هست، چون تو امامى

عالـم ایجاد رهروست و تو رهبر
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راه تـو در كاینـات باشـد میزان

ُحب ّ تو در كّل ِ هست  باشد  محور

از تـو اطاعت كنند جملة هستـى

از ملک و جن و انس و مهتر و كهتر

از تـو تراوش كند چشمة هر خیر

فاعل  و مفعول  و فعل هست   ز مصدر

بهر عروج مدام حضرت جبریل

یاد تواش از ازل بوده چو شهپـر

تا كه گذارد بهشت زیر قدمهات

جنت  مأوا  تویى   به  جـان  پیمبـر

خلد برینم تویى به خون حسینت

جنت مأوا تویى به جـان پیمبـر

به ز بهشتى قسم به ذات خداوند

گفت كه رضوان حق باشد اكبـر

   روضه و رضواِن دوست هست رضایت

من چه بگویم خداى كرده مقـرر

عاشـق تو شـد ز روز اول احمـد

نى، چو شدى از الست حق را دلبر

رد و قبول خداى در تو تجلّى است

اى همه میزان حق اى همه محور

گـر دگران آیت خداى كریمنـد

اى تو به كل صفات ُمظهر و َمظهر

حق كه تـو را آفریده گفته تبـارک

وا اَبْصاَرُكـْم چو آیى محشـر ُغضُّ

قطـره اى از عشق تو در دلم افتاد

باز شـد از معـرفـت بر دل من در
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جرعه اى از نوش تو نوش چو كردم

دل  به یم  لطف  دوست  گشته  شناور

یاد تو آدم بکرد و شد ز ُگنه پـاک

ذكر  تو  شد  نوح  را  منجـى  و یاور

همچو غبارى نشسته ام به ره تو

گر كه نباشى از این غبـار ُمکـّدر

با نِگهت مى رسد غبار به خورشید

عرش چو  سرمه كشد به دیده مکرر

روى نیازم به ُتوست وقت نمازم

كعبـه به درگاه تو همـاره زنـد در

  تاكه به عالم شدم زعشق تو معروف

كـردم پـرهیز از خطیئه و ُمنکر

دست شفاعت ز آستین چو برآرى

هیچ نمانـد مجـال شافِع دیگر

خواسته ام از خداى تا ز تو خواهد

تا  به  ابد  باشدم  سایه ات  بـرسر

83/2/12





فصل شانزدهم

خطبة فدکیه
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هنگامی که ابوبکر و عمر تصمیم گرفتند فدک را از حضرت فاطمه)س( بگیرند، چون این خبر به 
ایشان رسید، چادر بر سر نهاد و با گروهی از زنان به سوی مسجد روانه شد، در حالی که چادرش به زمین 
کشیده می شد و راه رفتن او همانند راه رفتن پیامبر خدا)ص( بود. بر ابوبکر که در میان عده ای از مهاجرین 
و انصار  نشسته بود وارد شد. در این هنگام بین او و دیگران پرده ای آویختند، آنگاه ناله ای جانسوز از دل 

برآورد که همۀ مردم به گریه افتادند و مجلس و مسجد به سختی به جنبش درآمد. 
سپس لحظه ای سکوت کرد تا همهمۀ مردم خاموش و گریۀ آنان ساکت شد و جوش و خروششان 
 آرام یافت. آنگاه حضرت زهرا)س( کالمش را با حمد و ثنای الهی آغاز فرمود و درود بر رسول خدا)ص(

فرستاد. 
 در این جا دوباره صدای گریه مردم برخاست. وقتی سکوت برقرار شد، ایشان کالم خویش را دنبال

کرد و فرمود:
َم ِمْن ُعُموِم نَِعٍم اِبَْتَداَها َو ُسُبوِغ االٍء اَْسداها  ناُء بِما َقَدّ ْکُر َعلی ما اَلَْهَم َو الَثّ ِه َعلی ما اَنَْعَم َو لَُه الُشّ اَلَْحْمُدلَِلّ

َو َتماِم ِمَنٍن اَْوالها َجَمّ َعِن الِْاْحصاِء َعَدُدها َو نَأى َعِن الَْجزاِء اََمُدها َو َتفاَوَت َعِن الِْاْدراِك اَبَُدها 

ْدِب اِلی اَْمثالِها  ْکِر الِِتّصالِها َو اْسَتْحَمَد  اِلَی الَْخالِئِق بِِاْجزالِها َو َثنی بِالَنّ َو نََدبَُهْم الِْسِتزاَدِتها بِالُشّ

متنکاملخطبةفدکیةحضرتزهرا)س(
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داً َعْبُدُه َو َرُسولُُه، َو اَْشَهُد اََنّ اَبی ُمَحَمّ

اُه َقْبَل اَْن اِْجَتباُه، و اْصَطفاُه َقْبَل اَْن اِبَْتَعَثُه، اِذ الَْخالِئُق بِالَْغْیِب َمْکُنونٌَة،   اِْختاَرُه َقْبَل اَْن اَْرَسَلُه، َو َسَمّ

ِه َتعالی بِماِئِل الُْاُموِر،  َو بَِسْتِر الَْاهاویِل َمُصونٌَة، َو بِِنهاَیِة الَْعَدِم َمْقُرونٌَة، ِعْلمًا ِمَن الَلّ

ُهوِر، َو َمْعِرَفًة بَِمواِقِع الُْاُموِر. َو اِحاَطًة بَِحواِدِث الُدّ

ُه اِْتمامًا لَِاْمِرِه، َو َعزیَمًة َعلی اِْمضاِء ُحْکِمِه،   اِبَْتَعَثُه الَلّ

فًا َعلی نیرانِها،  َو اِنْفاذاً لَِمقادیِر َرْحَمِتِه، َفَرأَى الُْاَمَم ِفَرقًا فی اَْدیانِها، ُعَکّ

ِه َمَع ِعْرفانِها.  عابَِدًة لَِاْوثانِها، ُمْنِکَرًة لَِلّ

ُه َعَلْیِه و الِِه ُظَلَمها، َو َکَشَف َعِن الُْقُلوِب بَُهَمها، َو َجلی َعِن الَْابْصاِر ُغَمَمها، ٍد َصَلّی الَلّ ُه بَِابی ُمَحَمّ َفَاناَر الَلّ

َرُهْم ِمَن الِْعماَیِة،   َو قاَم ِفی الَنّاِس بِالِْهداَیِة، َفَانَْقَذُهْم ِمَن الِْغواَیِة، َو بََصّ

ریِق الُْمْسَتقیِم.   َهداُهْم  اِلَی الّدیِن الَْقویِم، َو َدعاُهْم  اِلَی الَطّ

ُه اِلَْیِه َقْبَض َرأَْفٍة َو اْخِتیاٍر، َو َرْغَبٍة َو ایثاٍر،  ُثَمّ َقَبَضُه الَلّ

اِر فی راَحٍة، ُه َعَلْیِه و الِِه ِمْن َتَعِب هِذِه الَدّ ٌد َصَلّی الَلّ َفُمَحَمّ

اِر، اِر، َو ُمجاَوَرِة الَْمِلِك الَْجَبّ ِبّ الَْغَفّ  َقْد ُحَفّ بِالَْمالِئَکِة الَْابْراِر َو ِرْضواِن الَرّ

ِه،  ِه َو اَمیِنِه َو ِخَیَرِتِه ِمَن الَْخْلِق َو َصِفِیّ ُه َعلی أَبی نَِبِیّ  َصَلّی الَلّ

ِه َو بََرکاُتُه.  الُم َعَلْیِه َو َرْحَمُة الَلّ َو الَسّ

ثم التفت الی اهل المجلس و قالت: 

ِه َعلی اَنُْفِسُکْم، َو بَُلغاُؤُه اِلَی الُْاَمِم،  ِه ُنُصُب اَْمِرِه َو نَْهِیِه، َو َحَمَلُة دیِنِه َو َوْحِیِه، َو اَُمناُء الَلّ اَنُْتْم ِعباَد الَلّ

ٍة اِْسَتْخَلَفها َعَلْیُکْم: َمُه اِلَْیُکْم، َو بَِقَیّ َزعیُم َحٍقّ لَُه فیُکْم  َو َعْهٍد َقَدّ

یاُء الاَلِّمُع، اِطُع َو الِضّ اِدُق، و الُنّوُر الَسّ اِطُق َو الُْقْراُن الَصّ ِه الَنّ ِکتاُب الَلّ

َنًة بَصاِئُرُه، ُمْنَکِشَفًة َسراِئُرُه، ُمْنَجِلَیًة َظواِهُرُه، ُمْغَتِبَطًة بِِه اَْشیاُعُه،   بَِیّ

ْضواِن اِِتّباُعُه، ُمَؤٍدّ  اِلَی الَنّجاِة اْسِتماُعُه.  قاِئداً  اِلَی الِرّ

َرُة،  َرُة، َو َعزاِئُمُه الُْمَفَسّ ِه الُْمَنَوّ بِِه ُتناُل ُحَجُج الَلّ

ناُتُه الْجالَِیُة، َو بَراهیُنُه الْکاِفَیُة، َو َفضاِئُلُه الَْمْنُدوبَُة، َو ُرَخُصُه الَْمْوُهوبَُة، َرُة، َو بَِیّ َو َمحاِرُمُه الُْمَحَذّ

ْرِك، ُه الْایماَن َتْطهیراً لَُکْم ِمَن الِشّ  َو َشراِئُعُه الَْمْکُتوبَُة. َفَجَعَل الَلّ

یاَم َتْثبیتًا لِْلِاْخالِص، ْزِق، َو الِصّ ْفِس َو نِماًء ِفی الِرّ کاَة َتْزِکَیًة لِلَنّ الَة َتْنزیهًا لَُکْم َعِن الِْکْبِر، َو الَزّ  َو الَصّ
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 َو الَْحَجّ َتْشییداً لِلّدیِن، َو الَْعْدَل َتْنسیقًا لِْلُقُلوِب، َو طاَعَتنا نِظامًا لِْلِمَلِّة، َو اِما َمَتنا اَمانًا لِْلُفْرَقِة، 

ِة،  ْبَر َمُعونًَة َعَلی اْستیجاِب الَْاْجِر. َو الَْاْمَر بِالَْمْعُروِف َمْصِلَحًة لِْلعاَمّ َو الِْجهاَد ِعّزاً لِْلِاْسالِم، َو الَصّ

َخِط، َو ِصَلَة الَْاْرحاِم َمْنساًء ِفی الُْعْمِر َو َمْنماًة لِْلَعَدِد، َو بَِرّ الْوالَِدْیِن ِوقاَیًة ِمَن الَسّ

ْذِر َتْعریضًا لِْلَمْغِفَرِة، ماِء، َو الَْوفاَء بِالَنّ  َو الِْقصاَص ِحْقنًا لِلِدّ

ْجِس، ْهَى َعْن ُشْرِب الَْخْمِر َتْنزیهًا َعِن الِرّ  َو َتْوِفَیَة الَْمکائیِل َو الَْموازیِن َتْغییراً لِْلَبْخِس َو الَنّ

ْعَنِة، َو اْجِتناَب الَْقْذِف ِحجابًا َعِن الَلّ

ِة. بُوبَِیّ ْرَك اِْخالصًا لَُه بِالُرّ ُه الِشّ َم الَلّ ْرَقِة ایجابًا لِْلِعْصَمِة، َو َحَرّ  َو َتْرَك الِسّ

َه َحَقّ ُتقاِتِه،   َفاَتُّقوا الَلّ

َو ال َتُموُتَنّ ااِلَّ َو اَنُْتْم ُمْسِلُموَن،

َه ِمْن ِعباِدِه الُْعَلماُء. َه فیما اََمَرُکْم بِِه َو نَهاُکْم َعْنُه، َفِانَُّه اِنَّما َیْخَشی الَلّ َو اَطیُعوا الَلّ

 ثم قالت: 

َها الَنّاُس! اَُیّ

ٌد، اَُقوُل َعْوداً َو بَْدءاً، َو ال اَُقوُل ما اَُقوُل َغَلطًا، َو ال اَْفَعُل ما اَْفَعُل َشَططًا،   اِْعَلُموا اَنّی فاِطَمُة َو اَبی ُمَحَمّ

ْم َحریٌص َعَلْیُکْم بِالُْمْؤِمنیَن َرُؤوٌف َرحیٌم.  لََقْد جاَءُکْم َرُسوٌل ِمْن اَنُْفِسُکْم َعزیٌز َعَلْیِه ما َعِنُتّ

َفِاْن َتْعُزوُه َوَتْعِرُفوُه َتِجُدوُه اَبی ُدوَن نِساِئُکْم،َو اََخا ابِْن َعّمی ُدوَن ِرجالُِکْم، 

سالََة صاِدعًا بِالَنّذاَرِة، ماِئاًل َعْن َمْدَرَجِة الُْمْشِرکیَن، َغ الِرّ ُه َعَلْیِه َو الِِه. َفَبَلّ َو لَِنْعَم الَْمْعِزُىّ اِلَْیِه َصَلّی الَلّ

 ضاِربًا َثَبَجُهْم، اِخذاً بَِاْکظاِمِهْم، داِعیًا اِلی َسبیِل َربِِّه بِالِْحْکَمِة و الَْمْوِعَظِة الَْحَسَنِة، 

ْیُل َعْن ُصْبِحِه، ى الَلّ بَُر َحَتّی َتَفَرَّ ، َحتَی انَْهَزَم الَْجْمُع َو َو لَُّوا الُدّ َیُجُفّ الَْاْصناَم َو َیْنُکُث الْهاَمّ

َو اَْسَفَر الَْحُقّ َعْن َمْحِضِه، و نََطَق َزعیمُ الّدیِن، 

قاِق، یاطیِن، َو طاَح َو شیُظ الِنّفاِق، َو انَْحَلّْت ُعَقُد الُْکْفِر َو الَشّ َو َخَرَسْت َشقاِشُق الَشّ

اِرِب،  اِر، ُمْذَقَة الَشّ َو ُفْهُتْم بَِکِلَمِة الِْاْخالِص فی نََفٍر ِمَن الْبیِض الِْخماِص. َو ُکْنُتْم َعلی َشفا ُحْفَرٍة ِمَن الَنّ

، اَِذلًَّة خاِسئیَن، ْرَق، َو َتْقتاُتوَن الِْقَدّ اِمِع، َو ُقْبَسَة الِْعْجالِن، َو َمْوِطی َء الَْاْقداِم، َتْشَربُوَن الَطّ َو ُنْهَزَة الَطّ

َفُکُم الَنّاُس ِمْن َحْولُِکْم،  َتخاُفوَن اَْن َیَتَخَطّ

ا َو الَّتی، َتَیّ ُه َعَلْیِه َو الِِه بَْعَد الَلّ ٍد َصَلّی الَلّ ُه َتباَرَك َو َتعالی بُِمَحَمّ  َفَانَْقَذُکُم الَلّ

ُه، جاِل، َو ُذْؤباِن الَْعَرِب، َو َمَرَدِة اَْهِل الِْکتاِب. ُکَلّما اَْوَقُدوا ناراً لِْلَحْرِب اَْطَفَأَها الَلّ  َو بَْعَد اَْن ُمِنَی بُِبَهِم الِرّ
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ْیطاِن، اَْو َفَغَرْت فاِغَرٌة ِمَن الُْمْشِرکیَن،  اَْو نََجَم َقْرُن الَشّ

 َقَذَف اَخاُه فی لََهواِتها، َفال َیْنَکِفی ُء َحَتی َیَطَأ ِجناَحها بَِأْخَمِصِه، َو َیْخِمَد لََهَبها بَِسْیِفِه، 

َمْکُدوداً فی ذاِت الَلِّه، ُمْجَتِهداً فی اَْمِر الَلِّه، 

ِه لَْوَمَة الِئٍم.  راً ناِصحًا ُمِجّداً کاِدحًا، ال َتْأُخُذُه ِفی الَلّ َقریبًا ِمْن َرُسولِ الَلِّه، َسِیّداً فی اَْولِیاِء الَلِّه، ُمَشِمّ

واِئَر، ٍة ِمَن الَْعْیِش، و اِدُعوَن فاِکُهوَن آِمُنوَن، َتَتَربَُّصوَن بَِنا الَدّ َو اَنُْتَم فی َرفاِهَیّ

وَن ِمَن الِْقتاِل.  ُفوَن الَْاْخباَر، َو َتْنُکُصوَن ِعْنَد الِنّزاِل، َو َتِفُرّ  َو َتَتَوَکّ

ِه داَر اَنِْبیاِئِه َو َمْأوى اَْصِفیاِئِه، َظَهَر فیُکْم َحْسَکُة الِنّفاِق، َو َسَمَل ِجْلباُب الّدیِن،  ُه لَِنِبِیّ ا اِختاَر الَلّ َفَلَمّ

َو نََطَق کاِظُم الْغاویَن، َو نََبَغ خاِمُل الَْاَقّلیَن، َو َهَدَر َفنیُق الُْمْبِطلیَن، َفَخَطَر فی َعَرصاِتُکْم،

ِة فیِه ُمالِحظیَن، ْیطاُن َرأَْسُه ِمْن َمْغَرِزِه، هاِتفًا بُِکْم، َفَألْفاُکْم لَِدْعَوِتِه ُمْسَتجیبیَن، َو لِْلِغَرّ  َو اَْطَلَع الَشّ

 ُثَمّ اْسَتْنَهَضُکْم َفَوَجَدُکْم ِخفافًا، َو اَْحَمَشُکْم َفَالْفاُکْم ِغضابًا، َفَوَسْمُتْم َغْیَر اِبِِلُکْم، َو َوَرْدُتْم َغْیَر َمْشَربُِکْم. 

ا َیْنَدِمُل،  هذا، َو الَْعْهُد َقریٌب، َوالَْکْلُم َرحیٌب، َو الُْجْرُح لََمّ

ا ُیْقَبُر، اِبِْتداراً َزَعْمُتْم َخْوَف الِْفْتَنِة،  ااَل ِفی الِْفْتَنِة َسَقُطوا، ُسوُل لََمّ َو الَرّ

َم لَُمحیَطٌة بِالْکاِفریَن.   َو اَِنّ َجَهَنّ

َفَهْیهاَت ِمْنُکْم، َو َکْیَف بُِکْم، َو اَنَی ُتْؤَفُکوَن، 

ِه بَْیَن اَْظُهِرُکْم، اُُموُرُه ظاِهَرٌة، َو اَْحکاُمُه زاِهَرٌة، َو اَْعالُمُه باِهَرٌة، و َزواِجُرُه الِئَحٌة، َو اَواِمُرُه واِضَحٌة،  َو ِکتاُب الَلّ

ْفُتُموُه َوراَء ُظُهوِرُکْم، أََرْغَبًة َعْنُه ُتریُدوَن؟ َو َقْد َخَلّ

 اَْم بَِغْیِرِه َتْحُکُموَن؟

المیَن بََدالً،   بِْئَس لِلَظّ

َو َمْن َیْبَتِغ َغْیَراالِْسالم دینًا َفَلْن ُیْقَبَل ِمْنُه، 

َو ُهَو ِفی الْاِخَرِة ِمَن الْخاِسریِن

ُثَمّ لَْم َتْلَبُثوا اِلی َرْیَث اَْن َتْسُکَن نَْفَرَتها، َو َیْسَلَس ِقیاَدها،ُثَمّ اََخْذُتْم ُتوُروَن َو ْقَدَتها، َو ُتَهِیُّجوَن َجْمَرَتها، 

، ِفِیّ ِبِیّ الَصّ ، َو اِْهماِل ُسَنِن الَنّ ، َو اِْطفاِء اَنْواِرالّدیِن الَْجِلِیّ ْیطاِن الَْغِوِىّ َو َتْسَتجیُبوَن لِِهتاِف الَشّ

اِء، َو نَْصِبُر ِمْنُکْم َعلی ِمْثِل َحِزّ الَْمدى،  َرّ  ُتِسّروَن َحْسواً ِفی اْرِتغاٍء، َو َتْمُشوَن لَِاْهِلِه َو َولَِدِه ِفی الَْخَمِر َو الَضّ

ِة َتْبُغوَن، ُعُموَن اَْن ال اِْرَث لَنا أََفُحْکَم الْجاِهِلَیّ َو َوْخِزالسنان فی الحشا. َو اَنُْتُم االَن َتَزْ

ِه ُحْکمًا لَِقوٍم ُیوِقُنوَن، أََفال َتْعَلُموَن؟ بَلی،   َو َمْن اَْحَسُن ِمَن الَلّ

اِحَیِة أَنّی اِبَْنُتُه. ْمِس الَضّ َقْد َتَجَلّی لَُکْم َکالَشّ
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َها الُْمْسِلُموَن!  اَُیّ

 أَاُْغَلُب َعلی اِْرثی؟ َیابَْن اَبی ُقحاَفَة! 

ِه َتِرُث اَباَك َو ال اَِرُث اَبی؟  اَفی ِکتاِب الَلّ

ِه َو نََبْذُتُموُه َوراَء ُظُهوِرُکْم، لََقْد ِجْئَت َشْیئًا َفِرّیًا، اََفَعلی َعْمٍد َتَرْکُتْم ِکتاَب الَلّ

 إْذ َیُقوُل:

 »َو َوِرَث ُسَلْیماُن داُوَد«1 

َو قاَل فیما اْقَتَصّ ِمْن َخَبِر َزَکِرَیّا اِْذ قاَل:

 »َفَهْب لی ِمْن لَُدنَْك َولِّیًا َیِرُثنی َو َیِرُث ِمْن الِ َیْعُقوَب«،2 

َو قاَل: 
»َو اُولُوا الَْاْرحاِم بَْعُضُهْم اَْولی بَِبْعٍض فی ِکتاِب الَلِّه«،3

 َو قاَل 

َکِر ِمْثُل َحِظّ الُْانَْثَیْیِن«،4  »ُیوصیُکُم الَلُّه فی اَْوالِدُکْم لِلَذّ

 َو قاَل:

َة لِْلوالَِدْیِن َوالَْاْقَربَْیِن بِالَْمْعُروِف َحّقًا َعَلى الُْمَتّقیَن«.5   »اِْن َتَرَك َخْیراً الَْوِصَیّ

ُه بِاَیٍة اَْخَرَج اَبی ِمْنها؟ ُکُم الَلّ َو َزَعْمُتْم اَْن ال َحْظَوَة لی، َو ال اَِرُث ِمْن اَبی، َو ال َرِحَم بَْیَننا، اََفَخَصّ

 اَْم َهْل َتُقولُوَن:

ٍة واِحَدٍة؟ َتْیِن ال َیَتواَرثاِن؟ اََو لَْسُت اَنَا َو اَبی ِمْن اَْهِل ِمَلّ  اَِنّ اَْهَل ِمَلّ

 اَْم اَنُْتْم اَْعَلُم بُِخُصوِص الُْقْراِن َو ُعُموِمِه ِمْن اَبی َوابِْن َعّمی؟

 َفُدونََکها َمْخُطوَمًة َمْرُحولًَة َتْلقاَك َیْوَم َحْشِرَك.

ٌد، َو الَْمْوِعُد الِْقیاَمُة، عیُم ُمَحَمّ  َفِنْعَم الَْحَکُم الَلُّه، َو الَزّ

اَعِة َیْخِسُر الُْمْبِطُلوَن، َو ال َیْنَفُعُکْم اِْذ َتْنِدُموَن،  َو ِعْنَد الَسّ

،  َو لُِکِلّ نََبٍأ ُمْسَتَقٌرّ

 َو لََسْوَف َتْعَلُموَن َمْن َیْأتیِه َعذاٌب ُیْخزیِه، َو َیِحُلّ َعَلْیِه َعذاٌب ُمقیٌم. 

1-سورۀنمل،آیۀ61
2-سورۀمریم،آیۀ6
3-سورۀانفال،آیۀ75
4-سورۀنسا،آیۀ11

5-سورۀبقره،آیۀ180
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ثم رمت بطرفها نحو االنصار، فقالت: 

ِة َو َحَضَنَهاالِْسالم! قیَبِة َو اَْعضاَد الِْمَلّ یا َمْعَشَر الَنّ

َنُة َعْن ُظالَمتی؟  ما هِذِه الَْغمیَزُة فی َحّقی َو الِسّ

ُه َعَلْیِه َو الِِه اَبی َیُقوُل:  ِه َصَلّی الَلّ  اَما کاَن َرُسولُ الَلّ

»اَلَْمْرُء ُیْحَفُظ فی ُولِْدِه«، 

َسْرعاَن ما اَْحَدْثُتْم َو َعْجالَن ذا اِهالٍَة، َو لَُکْم طاَقٌة بِما اُحاِوُل، 

ٌة َعلی ما اَْطُلُب َو اُزاِوُل. َو ُقَوّ

ٌد؟  اََتُقولُوَن ماَت ُمَحَمّ

 َفَخْطٌب َجلیٌل اِْسَتْوَسَع َو ْهُنُه، َواْسَتْنَهَر َفْتُقُه، َو انَْفَتَق َرْتُقُه، َو اُْظِلَمِت الَْاْرُض لَِغْیَبِتِه،

ْمُس َو الَْقَمُر َو انَْتَثَرِت الُنُّجوُم لُِمصیَبِتِه، َو اَْکَدِت الْاماُل، َو َخَشَعِت الِْجباُل،   َو ُکِسَفِت الَشّ

َو اُضیَع الَْحریُم، َو اُزیَلِت الُْحْرَمُة ِعْنَد َمماِتِه.

اِزلَُة الُْکْبرى َو الُْمصیَبُة الُْعْظمی، الِمْثُلها ناِزلٌَة، َو ال باِئَقٌة عاِجَلٌة اُْعِلَن بِها، ِه الَنّ  َفِتْلَك َوالَلّ

ِه َجَلّ َثناُؤُه فی اَْفِنَیِتُکْم، َو فی ُمْمساُکْم َو ُمْصِبِحُکْم،   ِکتاُب الَلّ

ِه َو ُرُسِلِه،  َیْهِتُف فی اَْفِنَیِتُکْم ُهتافًا َو ُصراخًا َو ِتالَوًة َو اَلْحانًا، َو لََقْبَلُه ما َحَلّ بَِانِْبیاِء الَلّ

ُحْکٌم َفْصٌل َو َقضاٌء َحْتٌم. 

ُسُل اََفِاْن ماَت اَْو ُقِتَل انَْقَلْبُتْم َعلی اَْعقابُِکْم ٌد ااِلَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الُرّ »َو ما ُمَحَمّ

ُه َشْیئًا  َه َشْیئًا َو َسَیْجِزى الَلّ  َو َمْن َیْنَقِلْب َعلی َعِقَبْیِه َفَلْن َیُضَرّ الَلّ
اِکریَن«.1 ُه الَشّ َو َسَیْجِزى الَلّ

ایهًا بَنی قیَلَة! 

ْعَوُة َو َتْشَمُلُکُم الُْخْبَرُة،  َء اُْهَضُم ُتراَث اَبی َو اَنُْتْم بَِمْرأى ِمّنی َو َمْسَمٍع َو ُمْنَتدى َو َمْجَمٍع، َتْلَبُسُکُم الَدّ

ْعَوُة َفال ُتجیُبوَن،  ُة، ُتوافیُکُم الَدّ الُح َو الُْجَنّ ِة، َو ِعْنَدُکُم الِسّ ِة َو الَْاداِة َو الُْقَوّ َو اَنُْتْم َذُوو الَْعَدِد َو الُْعَدّ

الِح، ْرَخُة َفال ُتغیُثوَن، َو اَنُْتْم َمْوُصوُفوَن بِالِْکفاِح، َمْعُروُفوَن بِالَْخْیِر َو الَصّ َو َتْأتیُکُم الَصّ

ْخَبُة الَّتی انُْتِخَبْت، َو الِْخَیَرُة الَِّتی اْختیَرْت لَنا اَْهَل الَْبْیِت.  َو الُنّ

َعَب، َو ناَطْحُتُم الُْاَمَم، َو کاَفْحُتُم الُْبَهَم، ْلُتُم الَْکَدّ َو الَتّ  قاَتْلُتُم الَْعَرَب، َو َتَحَمّ

 ال نَْبَرُح اَْو َتْبَرُحوَن،

1-سورۀآلعمران،آیۀ144
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ْرِك،   نَْأُمُرُکْم َفَتْأَتِمُروَن، َحَتّی اِذا داَرْت بِنا َرَحی االِْسالم، َو َدَرّ َحَلُب الَْاَیّاِم، َو َخَضَعْت ُنْعَرُة الِشّ

َو َسَکَنْت َفْوَرُة الِْاْفِك، َو َخَمَدْت نیراُن الُْکْفِر، َو َهَدأَْت َدْعَوُة الَْهَرِج، َو اْسَتْوَسَق نِظاُم الّدیِن،

 َفَانَّی ِحْزُتْم بَْعَد الَْبیاِن، َواَْسَرْرُتْم بَْعَد الِْاْعالِن، َو نََکْصُتْم بَْعَد الِْاْقداِم، َواَْشَرْکُتْم بَْعَد الْایماِن؟

ٍة، َل َمَرّ ُسوِل َو ُهْم بََدُؤُکْم اََوّ وا بِِاْخراِج الَرّ  بُْؤسًا لَِقْوٍم نََکُثوا اَْیمانَُهْم ِمْن بَْعِد َعْهِدِهْم، َو َهُمّ

ُه اََحُقّ اَْن َتْخَشْوُه اِْن ُکْنُتْم ُمؤِمنیَن.   اََتْخَشْونَُهْم َفالَلّ

ااَل، َو َقْد أَرى اَْن َقْد اَْخَلْدُتْم  اِلَی الَْخْفِض، َو اَبَْعْدُتْم َمْن ُهَو اََحُقّ بِالَْبْسِط َو الَْقْبِض، 

ْغُتْم،  َعِة، َفَمَجْجُتْم ما َوَعْبُتْم، َو َدَسْعُتُم الَّذى َتَسَوّ َعِة، َو نََجْوُتْم بِالّضیِق ِمَن الَسّ َو َخَلْوُتْم بِالَدّ

َه لََغِنٌیّ َحمیٌد. َفِاْن َتْکُفُروا اَنُْتْم َو َمْن ِفی الَْاْرِض َجمیعًا َفِاَنّ الَلّ

 ااَل، َو َقْد ُقْلُت ما ُقْلُت هذا َعلی َمْعِرَفٍة ِمّنی بِالِْخْذلَِة الَّتی خاَمْرُتُکْم،

 َو الَْغْدَرِة الَِّتی اْسَتْشَعَرْتها ُقُلوبُُکْم، 

ِة، ْدِر، َو َتْقِدَمُة الُْحَجّ ُة الَصّ ْفِس، َو نَْفَثُة الَْغْیِظ، َو َحَوُز الَْقناِة، َو بََثّ َو لِکَنّها َفْیَضُة الَنّ

اِر َو َشناِر الَْابَِد،  ، باِقَیَة الْعاِر، َمْوُسوَمًة بَِغَضِب الَْجَبّ ْهِر، نَِقَبَة الُْخِفّ  َفُدونَُکُموها َفاْحَتِقُبوها َدبَِرَة الَظّ

ِلُع َعَلی الَْاْفِئَدِة. ِه الُْموَقَدِة الَّتی َتَطّ َمْوُصولًَة بِناِر الَلّ

ِه ما َتْفَعُلوَن،   َفِبَعْیِن الَلّ
»َو َسَیْعَلُم الَّذیَن َظَلُموا أَیَّ ُمْنَقَلٍب َیْنَقِلُبوَن«،1

 َو اَنَا اِبَْنُة نَذیٍر لَُکْم بَْیَن َیَدْى َعذاٌب َشدیٌد،

 َفاْعَمُلوا اِنَّا عاِمُلوَن، َو انَْتِظُروا اِنَّا ُمْنَتِظُروَن. 

فأجابها أبوبکر عبدالَلّه بن عثمان، و قال:

 یا بِْنَت َرُسولِ الَلِّه!

 لََقْد کاَن اَبُوِك بِالُْمؤِمنیَن َعُطوفًا َکریمًا، َرُؤوفًا َرحیمًا، َو َعَلی الْکاِفریَن َعذابًا اَلیمًا َو ِعقابًا َعظیمًا،

 اِْن َعَزْوناُه َوَجْدناُه اَباِك ُدوَن الِنّساِء، َو اَخا اِلِْفِك ُدوَن الَْاِخاَلِّء، اَثَرُه َعلی ُکِلّ َحمیٍم َو ساَعَدُه فی ُکِلّ اَْمٍر َجسیِم،

ُکْم ااِلَّ َسعیٌد، َو ال ُیْبِغُضُکْم ااِلَّ َشِقٌیّ بَعیٌد.   ال ُیِحُبّ

ِة َمسالُِکنا،  ُبوَن، الِْخَیَرُة الُْمْنَتَجُبوَن، َعَلی الَْخْیِر اَِدلَُّتنا َو  اِلَی الَْجَنّ ِیّ ِه الَطّ َفَانُْتْم ِعْتَرُة َرُسولِ الَلّ

ِك، َو اَنِْت یا ِخَیَرَة الِنّساِء َو ابَْنَة َخْیِر الَْانِْبیاِء، صاِدَقٌة فی َقْولِِك، سابَِقٌة فی ُوُفوِر َعْقِلِك، َغْیَر َمْرُدوَدٍة َعْن َحِقّ

1-سورۀشعرا،آیۀ227
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 َو ال َمْصُدوَدٍة َعْن ِصْدِقِك.

اِئُد ال َیْکِذُب اَْهَلُه،  ِه ما َعَدْوُت َرأَْى َرُسولِ الَلِّه، َو ال َعِمْلُت ااِلَّ بِِاْذنِِه، َو الَرّ  َو الَلّ

ِه َیُقوُل: َه َو َکفی بِِه َشهیداً، اَنّی َسِمْعُت َرُسولَ الَلّ َو اِنّی اُْشِهُد الَلّ

، َو ال داراً َو ال ِعقاراً، ًةّ ُث َذَهبًا َو ال ِفَضّ »نَْحُن َمعاِشَر الَْانِْبیاِء ال ُنَوِرّ

َة، ُبَوّ ُث الِْکتاَب َو الِْحْکَمَة َو الِْعْلَم َو الُنّ  َو اِنَّما ُنَوِرّ

 َو ما کاَن لَنا ِمْن ُطْعَمٍة َفِلَولِِیّ الَْاْمِر بَْعَدنا اَْن َیْحُکَم فیِه بُِحْکِمِه«. 

الِح،  َو َقْد َجَعْلنا ما حاَولِْتِه ِفی الِْکراِع َو الِسّ

اَر،  ُیقاِتُل بَِها الُْمْسِلُموَن َو ُیجاِهُدوَن الُْکَفّ

اَر، َو ذلَِك بِِاْجماِع الُْمْسِلمیَن، لَْم اَنَْفِرْد بِِه َوْحدى، َو ُیجالُِدوَن الَْمَرَدَة الُْفَجّ

أُْى ِعْندى، َو لَْم اَْسَتِبْد بِما کاَن الَرّ

ِخُر ُدونَِك،   َو هِذِه حالی َو مالی، ِهَی لَِك َو بَْیَن َیَدْیِك، ال َتْزوى َعْنِك َو ال نََدّ

َبُة لَِبنیِك،  ِیّ َجَرُة الَطّ ِة اَبیِك َو الَشّ َدُة اَُمّ َو اَنَِّك، َو اَنِْت َسِیّ

ال ُیْدَفُع مالَِك ِمْن َفْضِلِك، َو ال ُیوَضُع فی َفْرِعِك َو اَْصِلِك، ُحْکُمِك ناِفٌذ فیما َمَلَّکْت َیداَى،

ُه َعَلْیِه َو الِِه َو َسَلَّم(. َفَهْل َتَرِیَنّ اَْن اُخالَِف فی ذاَك اَباِك )َصَلّی الَلّ

فقالت: 

ِه َعْن ِکتاِب الَلِّه صاِدفًا،  ُسْبحانَ الَلِّه، ما کاَن اَبی َرُسولُ الَلّ

وِر،  َو ال لَِاْحکاِمِه ُمخالِفًا، بَْل کاَن َیْتَبُع اََثَرُه، َو َیْقُفو ُسَوَرُه، اََفَتْجَمُعوَن  اِلَی الَْغْدِر اِْعِتالالً َعَلْیِه بِالُزّ

َو هذا بَْعَد َوفاِتِه َشبیٌه بِما بُِغَی لَُه ِمَن الَْغواِئِل فی َحیاِتِه، 

ِه ُحْکمًا َعْدالً َو ناِطقًا َفْصاًل، َیُقوُل:  هذا ِکتاُب الَلّ

»َیِرُثنی َو َیِرُث ِمْن الِ َیْعُقوَب«، 

َو َیُقوُل: 

»َو َوِرَث ُسَلْیماُن داُوَد«. 

َکراِن َو الِْاناِث،  َع ِمَن الَْاْقساِط، َو َشَرَع ِمَن الَْفراِئِض َوالْمیراِث، َو اَباَح ِمْن َحِظّ الَذّ َن َعَزّ َو َجَلّ فیما َوَزّ بََیّ

لَْت لَُکْم اَنُْفُسُکْم اَْمراً، َبهاِت ِفی الْغابِریَن، َکاَلّ بَْل َسَوّ َظّنی َو الُشّ َة الُْمْبِطلیَن َو اَزاَل الَتّ ما اَزاَح بِِه ِعَلّ

ُه الُْمْسَتعاُن َعلی ما َتِصُفوَن.  َفَصْبٌر َجمیٌل َو الَلّ
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فقال أبوبکر: 

ْحَمِة، ُه َو َرُسولُُه َو َصَدَقْت اِبَْنُتُه، َمْعِدُن الِْحْکَمِة، َو َمْوِطُن الُْهدى َو الَرّ َصَدَق الَلّ

ِة، ال اَبَْعُد َصوابَِك َو ال اُنِْکُر ِخطابَِك،   َو ُرْکُن الّدیِن، َو َعْیُن الُْحَجّ

هُؤالِء الُْمْسِلُموَن بَْینی َو بَْیَنِك َقَلُّدونی ما َتَقَلّْدُت،

 َو بِاِتّفاٍق ِمْنُهْم اََخْذُت ما اََخْذُت، َغْیَر َمکابٍِر َو ال ُمْسَتِبٍدّ َو ال ُمْسَتْأِثٍر، َو ُهْم بِذلَِك ُشُهوٌد.

فالتفت فاطمة علیهاالسالم الی الناس، و قالت: 

َمعاِشَر الُْمْسِلمیَن الُْمْسِرَعِة اِلی قیِل الْباِطِل، الُْمْغِضَیِة َعَلى الِْفْعِل الَْقبیِح الْخاِسِر،

 اََفال َتَتَدبَُّروَن الُْقْراَن اَمْ َعلی ُقُلوٍب اَْقفالُها،

 َکاَلّ بَْل راَن َعلی ُقُلوبُِکْم ما اََسْأُتْم ِمْن اَْعمالُِکْم، 

لُْتْم، َو ساَء ما بِِه اََشْرُتْم، َو َشَرّ ما ِمْنُه اِْعَتْضُتْم، َفَاَخَذ بَِسْمِعُکْم َو اَبْصاِرُکْم، َو لَِبْئَس ما َتَأَوّ

اُء،  َرّ ُه َو بیاًل، اِذا ُکِشَف لَُکُم الِْغطاُء، َو باَن ما َوراَئُه الَضّ ِه َمْحِمَلُه َثقیاًل، َو ِغَبّ  لََتِجَدَنّ َو الَلّ

َو بَدا لَُکْم ِمْن َربُِّکْم ما لَْم َتُکوُنوا َتْحَتِسُبوَن،

 َو َخِسَر ُهنالَِك الُْمْبِطُلوَن

ثم عطفت علی قبر النبّی صلی الَلّه علیه و آله، و قالت:

ٌة                              لَْو ُکْنَت شاِهَدها لَْم َتْکِثِر الُْخَطُب  ـَ َدَك اَنْبـاٌء َو َهْنـَبـث ـْ  َقْد کـاَن بَع

 اِنَّا  َفَقـْد ناَك َفْقـَد الَْاْرِض و ابَِلـهـا                          َواْخَتَلّ َقْوُمَك َفاْشَهْدُهْم  َو ال َتِغُب

ٍل لَـُه ُقـْربـی َو  َمْنـِزلَـٌة                                ِعـْنـَد الْاِلـِه  َعَلـی الْاَْدنَْیِن  ُمْقـَتِرُب  ـْ ُلّ اَه ـُ َو  ک

َرُب ـُّ ا َمَضْیَت َو حالَْت ُدونََك الت اَبَْدْت ِرجاٌل لَنا نَْجوى ُصُدوِرِهـُم                        لَمّ

ْدَت َو ُکـُلّ الِْاْرِث ُمْغَتَصُب  ـِ ا ُفق َمْتنـا ِرجـاٌل َو اْسُتِخـَفّ بِـنا                          لََمّ َتَجَهّ

ِة الُْکُتـُب َزّ ـِ َو ُکْنـَت بَْدراً  َو  ُنوراً ُیْسَتضـاُء بِـِه                           َعَلْیـَك ُتنِزُل ِمْن ِذى الْع

ُسـنا                         َفَقْد  ُفِقـْدَت َو ُکُلّ الَْخْیِر ُمْحَتَجُب  ـِ َو کاَن  ِجْبریُل بِالْایاِت ُیـْؤن

ا َمَضْیَت َو حالَْت ُدونََك الُْکُتُب  َفَلْیَت َقْبَلَك  کاَن الَْمْوُت صاِدفـنا                          لََمّ

ثم انکفأت علیهاالسالم و امیرالمؤمنین علیه السالم یتوّقع رجوعها الیه و یتطّلع طلوعها علیه...



حمدوسپاسخدایرابرآنچهارزانیداشت،وشکراورادرآنچهالهامفرمود،وثناوشکربراوبر
آنچهپیشفرستاد،ازنعمتهایفراوانیکهخلقفرمودوعطایایگستردهایکهاعطاکرد،ومّنتهای
بیشماریکهارزانیداشت،کهشمارشازشمردنآنهاعاجز،ونهایتآنازپاداشفراتر،ودامنۀآنتاابد
ازادراکدورتراست،ومردمانرافراخواند،تاباشکرگذاریآنهانعمتهارازیادهگرداند،وباگستردگی
آنهامردمرابهسپاسگزاریخودمتوّجهساخت،وبادعوتنمودنبهایننعمتهاآنهارادوچندان

کرد.
وگواهیمیدهمکهمعبودیجزخداوندنیستوشریکیندارد،کهاینامربزرگیاستکهاخالص
راتأویلآنوقلوبرامتضّمنوصلآنساخت،ودرپیشگاهتفکرواندیشهشناختآنراآساننمود،
خداوندیکهچشمهاازدیدنشبازمانده،وزبانهاازوصفشناتوان،واوهاموخیاالتازدرکاوعاجز

میباشند.
موجوداتراخلقفرمودبدونآنکهازمادهایموجودشوند،وآنهاراپدیدآوردبدونآنکهازقالبی
تبعّیتکنند،آنهارابهقدرتخویشایجادوبهمشّیتشپدیدآورد،بیآنکهدرساختنآنهانیازیداشته
ودرتصویرگریآنهافایدهایبرایشوجودداشتهباشد،جزتثبیتحکمتشوآگاهیبرطاعتش،واظهار
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قدرتخود،وشناساییراهعبودیتوگرامیداشتدعوتش،آنگاهبرطاعتشپاداشوبرمعصیتشعقاب
مقررداشت،تابندگانشراازنقمتشبازداردوآنانرابهسویبهشتشرهنمونگردد.

وگواهیمیدهمکهپدرممحّمدبندهوفرستادۀاوست،کهقبلازفرستادهشدن،اوراانتخاب،و
قبلازبرگزیدن،نامپیامبریبراونهاد،وقبلازمبعوثشدن،اورابرانگیخت،آنهنگامکهمخلوقاتدر
حجابغیبتبوده،ودرنهایتتاریکیهابهسربرده،ودرسرحدعدمونیستیقرارداشتند،اورابرانگیخت

بهخاطرعلمشبهعواقبکارها،واحاطهاشبهحوادثزمان،وشناساییکاملشبهوقوعمقّدرات.
اورابرانگیختتاامرشراکاملوحکمقطعیاشراامضاومقّدراتشرااجرانماید،وآنحضرت
اّمتهارادیدکهدرآیینهایمختلفیقرارداشته،ودرپیشگاهآتشهایافروختهمعتکفشدهوبتهای

تراشیدهشدهراپرستنده،وخداوندیکهشناختآندرفطرتشانقرارداردرامنکرند.
پسخدایبزرگبهوسیلۀپدرممحمد)ص(تاریکیهایآنراروشن،ومشکالتقلبهارابرطرف،
وموانعرؤیتدیدههاراازمیانبرداشت،وباهدایتدرمیانمردمقیامکردهوآنانراازگمراهیرهانید،

وبینایشانکرده،وایشانرابهدیناستوارومحکمرهنمونشده،وبهراهراستدعوتنمود.
تاهنگامیکهخداونداورابهسویخودفراخواند،فراخواندنیازرویمهربانیوآزادیورغبتومیل،
پسآنحضرتازرنجایندنیادرآسایشبوده،وفرشتگاننیکوکاردرگرداگرداوقرارداشته،وخشنودی
پروردگارآمرزندهاورافراگرفته،ودرجواررحمتاوقراردارد،پسدرودخدابرپدرم،پیامبروامینشو

بهترینخلقوبرگزیدهاشباد،وسالمورحمتوبرکاتالهیبراوباد.

آنگاه حضرت فاطمه)س( رو به مردم كرده و فرمود:

شماایبندگانخداپرچمدارانامرونهیاو،وحامالندینووحیاو،وامینهایخدابریکدیگر،
ومبلّغاناوبهسویاّمتهایید،زمامدارحقدرمیانشمابوده،وپیمانیاستکهازپیشاپیشبهسوی
توفرستاده،وباقیماندهایاستکهبرایشماباقیگذارده،وآنکتابگویایالهیوقرآنراستگوونور
فروزانوشعاعدرخشاناست،کهبیانوحّجتهایآنروشن،اسرارباطنیآنآشکار،ظواهرآنجلوهگر
میباشد،پیروانآنموردغبطۀجهانیانبوده،وتبعّیتازاوخشنودیالهیراباعثمیگردد،وشنیدنآن
راهنجاتاست.بهوسیلۀآنمیتوانبهحّجتهاینورانیالهی،وواجباتیکهتفسیرشده،ومحّرماتی
کهازارتکابآنمنعگردیده،ونیزبهگواهیهایجلوهگرشوبرهانهایکافیشوفضایلپسندیدهاش،

ورخصتهایبخشیدهشدهاشوقوانینواجبشدستیافت.
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پسخدایبزرگ:
 ایمانرابرایپاککردنشماازشرک،

ونماز رابرایپاکنمودنشماازتکّبر،
وزكاترابرایتزکیۀنفسوافزایشروزی،

و روزهرابرایتثبیتاخالص،
وحجرابرایاستحکامدین،

وعدالت  ورزىرابرایالتیامقلبها،
و اطاعت ما خاندانرابراینظمیافتنملتها،

وامامتمانرابرایرهاییازتفرقه،
وجهادرابرایعزتاسالم،

وصبر رابرایکمکدربدستآوردنپاداشقرارداد.
وامر به معروفرابرایمصلحتجامعه،

ونیکى به پدر و مادررابرایرهاییازغضبالهی،
وصلة ارحام رابرایطوالنیشدنعمروافزایشجمعیت،

وقصاصراوسیلهحفظخونها،
ووفاى به نذررابرایدرمعرضمغفرتالهیقرارگرفتن،
ودقت در كیل و وزنرابرایرفعکمفروشیمقررفرمود.

ونهى از شرابخوارىرابرایپاکیزگیاززشتی،
وحرمت نسبت ناروا دادنرابرایعدمدوریازرحمتالهی،

وترک دزدىرابرایپاکدامنیقرارداد،
وشرک راحرامکردتادریگانهپرستیخالصشوند.

پسآنگونهکهشایستهاستاز خدا بترسید،
وازدنیانروید،

جزآنکهمسلمانباشید،
وخدا رادرآنچهبدانامرکردهوازآنبازداشتهاطاعتنمایید،

هماناکهفقطدانشمندانازخاکمیترسند.
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 آنگاه فرمود: 

ایمردم!
بدانیدکهمنفاطمهوپدرممحمداست،آنچهابتداگویمدرپایاننیزمیگویم،گفتارمغلطنبودهو
ظلمیدرآننیست،پیامبریازمیانشمابرانگیختهشدکهرنجهایشمابراوگرانآمدهودلسوزبرشما

است،وبرمؤمنانمهربانوعطوفاست.
پساگراورابشناسید،میدانیدکهاودرمیانزنانتانپدرمنبوده،ودرمیانمردانتانبرادرپسرعموی

مناست،چهنیکوبزرگواریاستآنکهمنایننسبترابهاودارم.
رسالتخودراباانذارانجامداد،ازپرتگاهمشرکانکنارهگیریکرده،شمشیربرفرقشاننواخت،
گلویشانراگرفتهوباحکمتوپندواندرزنیکوبهسویپروردگارشاندعوتنمود،بتهارانابودساخته،

وسرکینهتوزانرامیشکند،تاجمعشانمنهزمشدهوازمیدانگریختند.
تاآنگاهکهصبحروشنازپردهشببرآمد،وحقنقابازچهرهبرکشید،زمامداردینبهسخندرآمد،و
فریادشیطانهاخاموشگردید،خارنفاقازسرراهبرداشتهشد،وگرههایکفروتفرقهازهمگشودهگردید،
ودهانهایشمابهکلمۀاخالصبازشد،درمیانگروهیکهسپیدرووشکمبهپشتچسبیدهبودند.

وشمابرکنارۀپرتگاهـیازآتشقرارداشته،ومانندجرعهایآببودهودرمعرضطمعطّماعان
قرارداشتید،همچونآتشزنهایبودیدکهبالفاصـلهخاموشمیگردید،
لگدکوبروندگانبودید،
ازآبیمینوشیدیدکهشترانآنراآلودهکردهبودند،
وازپوستدرختانبهعنوانغذااستفادهمیکردید،
خوارومطرودبودید،
میترسیدندکهمردمانیکهدراطرافشمابودندشمارابربایند،
تاخدایتعالیبعدازچنینحاالتیشمارابدستآنحضرتنجاتداد؛
بعدازآنکهازدستقدرتمندانوگرگهایعرب،
وسرکشاناهلکتابناراحتیهاکشیدید.

هرگاهآتشجنگبرافروختندخداوندخاموششنموده،یاهرهنگامکهشیطانسربرآوردیااژدهایی
ازمشرکیندهانبازکرد،پیامبربرادرشرادرکامآنافکند،واوتازمانیکهسرآنانرابهزمیننمیکوفت
وآتشآنهارابهآبشمشیرشخاموشنمیکرد،بازنمیگشت،فرسودهازتالشدرراهخدا،کوشیدهدر
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امراو،نزدیکبهپیامبرخدا،سروریازاولیايالهی،دامنبهکمربسته،نصیحتگر،تالشگر،وکوششکننده
بود،ودرراهخداازمالمتمالمتکنندهنمیهراسید.وایندرهنگامهایبودکهشمادرآسایشزندگی
میکردید،درمهدامنمتنّعمبودید،ودرانتظاربهسرمیبردیدتاناراحتیهامارادربرگیرد،وگوشبه

زنگاخباربودید،وهنگامکارزارعقبگردمیکردید،وبههنگامنبردفرارمینمودید.
وآنگاهکهخداوندبرایپیامبرشخانۀانبیاوآرامگاهاصفیارابرگزید،عالیمنفاقدرشماظاهرگشت،
وجامۀدینکهنه،وسکوتگمراهانشکسته،وپسْترتبهگان،باقدرومنزلتگردیده،وشترنازپرورده
اهلباطلبهصدادرآمد،ودرخانههایتانبیامد،وشیطانسرخویشراازمخفیگاهخودبیرونآورد،و
شمارافراخواند،مشاهدهکردپاسخگویدعوتاوهستید،وبرایفریبخوردنآمادهاید،آنگاهازشما
خواستکهقیامکنید،ومشاهدهکردکهبهآسانیاینکارراانجاممیدهید،شمارابهغضبواداشت،و

دیدغضبناکهستید،پسبرشتراندیگراننشانزدید،وبرآبیکهسهمشمانبودواردشدید.
ایندرحالیبودکهزمانینگذشتهبود،وموضعشکافزخمهنوزوسیعبود،وجراحتالتیامنیافته،
وپیامبربهقبرسپردهنشدهبود،بهانهآوردیدکهازفتنهمیهراسید،آگاهباشیدکهدرفتنهقرارگرفتهاید،

وبهراستیجهنمکافرانرااحاطهنمودهاست.
اینکارازشمابعیدبود،وچطوراینکارراکردید،بهکجارویمیآوردید،درحالیکهکتابخدا
رویارویشماست،امورشروشن،واحکامشدرخشان،وعالیمهدایتشظاهر،ومحّرماتشهویدا،و
اوامرشواضحاست،ولیآنراپشتسرانداختید،آیابیرغبتیبهآنراخواهانید؟یابغیرقرآنحکم
میکنید؟کهاینبرایظالمانبدلبدیاست،وهرکسغیرازاسالمدینیراجویاباشدازاوپذیرفته

نشدهودرآخرتاززیانکارانخواهدبود.
آنگاهآنقدردرنگنکردیدکهایندلرمیدهآرامگیرد،وکشیدنآنسهلگردد،پسآتشگیرههارا
افروختهترکرده،وبهآتشدامنزدیدتاآنراشعلهورسازید،وبرایاجابتندایشیطان،وبرایخاموش
کردنانواردینروشنخدا،وازبینبردنسننپیامبربرگزیدهآمادهبودید،بهبهانۀخوردن،کفشیررا
زیرلبپنهانمیخورید،وبرایخانوادهوفرزنداناودرپشتتپههاودرختانکمینگرفتهوراهمیرفتید،

ومابایدبراینامورکههمچونخنجربّرانوفرورفتننیزهدرمیانشکماست،صبرکنیم.
وشمااکنونگمانمیبریدکهبرایماارثینیست،آیاخواهانحکمجاهلیتهستید،وبرایاهل
یقینچهحکمیباالترازحکمخداونداست،آیانمیدانید؟درحالیکهبرایشماهمانندآفتابدرخشان

روشناست،کهمندختراوهستم.
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ایمسلمانان!
آیاسزاواراستکهارثپدرمراازمنبگیرند،ایپسرابیقحافه،آیادرکتابخداستکهتوازپدرت
ارثببریومنازارثپدرممحرومباشم.امرتازهوزشتیآوردی،آیاآگاهانهکتابخداراترککردهو

پشتسرمیاندازید،آیاقرآننمیگوید:
»سلیمانازداودارثبرد«،

ودرموردخبرزکریاآنگاهکهگفت:
»پروردگارمرافرزندیعنایتفرماتاازمنوخاندانیعقوبارثبرد«،

وفرمود:
»وخویشاوندانرحمیبهیکدیگرسزاوارترازدیگرانند«،

وفرموده:»خدایتعالیبهشمادربارۀفرزندانسفارشمیکندکهبهرۀپسردوبرابردختراست«،
ومیفرماید:

»هنگامیکهمرگیکیازشمافرارسدبرشمانوشتهشدهکهبرایپدرانومادرانونزدیکانوصیت
کنید،واینحکمحّقیاستبرایپرهیزگاران«.

وشماگمانمیبریدکهمرابهرهاینبودهوسهمیازارثپدرمندارم،آیاخداوندآیهایبهشمانازل
کردهکهپدرمراازآنخارجساخته؟یامیگویید:اهلدودینازیکدیگرارثنمیبرند؟آیامنوپدرمرا

ازاهلیکدیننمیدانید؟ویاشمابهعاموخاصقرآنازپدروپسرعمویمآگاهترید؟
اینکاینتوواینشتر،شتریمهارزدهورحلنهادهشده،برگیروببر،باتودرروزرستاخیزمالقات

خواهدکرد.
چهنیکداوریاستخداوند،
ونیکودادخواهیاستپیامبر،

وچهنیکووعدهگاهیاستقیامت،
ودرآنساعتوآنروزاهلباطل زیانمیبرند،

وپشیمانیبهشماسودىنمیرساند،
وبرایهرخبریقرارگاهیاست،

پسخواهیددانستکهعذاب خواركنندهبرسرچهکسیفرودخواهدآمد،
وعذاب جاودانهکهراشاملمیشود.
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آنگاه رو به سوى انصار كرده و فرمود:

ایگروهنقبا،وایبازوانملت،ایحافظاناسالم،اینضعفوغفلتدرموردحقمنواینسهل
انگاریازدادخواهیمنچرا؟آیاپدرمپیامبرنمیفرمود:»حرمتهرکسدرفرزنداناوحفظمیشود«،
چهبهسرعتمرتکبایناعمالشدید،وچهباعجلهاینبزالغر،آبازدهانودماغاوفروریخت،
درصورتیکهشماراطاقتوتوانبرآنچهدرراهآنمیکوشیمهست،ونیروبرایحمایتمندراین

مطالبهوقصدممیباشد.
آیامیگوییدمحمدصلیاهللعلیهوآلهبدرودحیاتگفت،اینمصیبتیاستبزرگودرنهایتوسعت،
شکافآنبسیار،ودرزدوختهآنشکافته،وزمیندرغیاباوسراسرتاریکگردید،وستارگانبیفروغ،
وآرزوهابهناامیدیگرایید،کوههاازجایفروریخت،حرمتهاپایمالشد،واحترامیبرایکسیپساز

وفاتاوباقینماند.
بهخداسوگندکهاینمصیبتبزرگتروبلّیهعظیمتراست،کههمچونآنمصیبتینبودهوبالی



جانگدازیدرایندنیابهپایۀآننمیرسد،کتابخداآنراآشکارکردهاست،کتابخداییکهدرخانههایتان،
ودرمجالسشبانهوروزانهتان،آراموبلند،وباتالوتوخوانندگیآنرامیخوانید،اینبالییاستکه

پیشازاینبهانبیاوفرستادهشدگانواردشدهاست،حکمیاستحتمی،وقضاییاستقطعی.
خداوندمیفرماید:

»محمدپیامبریاستکهپیشازویپیامبراندیگریدرگذشتند،پساگراوبمیردویاکشتهشود
بهعقببرمیگردید،وآنکسکهبهعقببرگرددبهخدازیانینمیرساند،وخداشکرکنندگانراپاداش

خواهدداد«.
ایپسرانقیله-گروهانصار-آیانسبتبهمیراثپدرمموردظلمواقعشومدرحالیکهمرامیبینید
وسخنمرامیشنوید،ودارایانجمنواجتماعید،صدایدعوتمراهمگانشنیدهوازحالمآگاهی
دارید،وداراینفراتوذخیرهاید،ودارایابزاروقوهاید،نزدشمااسلحهوزرهوسپرهست،صدایدعوت
منبهشمامیرسدولیجوابنمیدهید،ونالۀفریادخواهیامراشنیدهولیبهفریادمنمیرسید،درحالی
کهبهشجاعتمعروفوبهخیروصالحموصوفمیباشید،وشمابرگزیدگانیبودیدکهانتخابشده،و

منتخباتیکهبرایمااهلبیتبرگزیدهشدید!
باعربپیکارکردهومتحّملرنجوشدتهاشدید،وباامتهارزمنمودهوباپهلوانانبهنبردبرخاستید،



همیشهفرماندهبودهوشمافرمانبردار،تاآسیایاسالمبهگردشافتاد،وپستانروزگاربهشیرآمد،و
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نعرههایشرکآمیزخاموششده،ودیگطمعوتهمتازجوشافتاد،وآتشکفرخاموشودعوت
ندایهرجومرجآرامگرفت،ونظامدینکاماًلردیفشد،پسچرابعدازاقرارتانبهایمانحیرانشده،
وپسازآشکاریخودرامخفیگرداندید،وبعدازپیشقدمیعقبنشستید،وبعدایمانشرکآوردید؟

وایبرگروهیکهبعدازپیمانبستنآنراشکستند،وخواستندپیامبررااخراجکنند،باآنکهآنان
جنگراآغازنمودند،آیاازآنانهراسدارددرحالیکهخداسزاواراستکهازاوبهراسید،اگرمؤمنید.

آگاهباشید:
میبینمکهبهتن آسایىجاودانهدلداده،

وکسیراکه سزاوار زمامدارىبود،دورساختهاید،
باراحت  طلبىخلوتکرده،وازتنگنایزندگیبهفراخنایآنرسیدهاید،

دراثرآن،آنچهراحفظکردهبودید،ازدهانبیرونریختید،
وآنچهرافروبردهبودید،بازگرداندند،

پسبدانید:
                 اگر شما و هركه در زمین است كافر شوید، 

                خداى بزرگ از همگان بى  نیاز و ستوده است. 

آگاهباشید:
آنچهگفتمباشناختکاملمبود، به سستى پدید آمده در اخالق شما، و بى  وفایى و نیرنگ ایجاد 

شده در قلوب شما،ولیکناینهاجوششدلاندوهگین،وبیرونریختنخشموغضباست،

وآنچهقابلتحّملمنیست،
وجوششسینهاموبیاندلیلوبرهان،پسخالفترابگیرید،
ولیبدانیدکهپشت این شتر خالفت زخم است،و پاى آن سوراخ و تاول  دار،
عار و ننگش باقى و نشان از غضب خدا و ننگ ابدى دارد، 

و به آتش شعله  ور خدا كه بر قلب ها احاطه مى  یابد، متصل است.
آنچهمیکنیددربرابرچشمبینایخداوندقرارداشته،وآنانکهستمکردند،بهزودیمیدانندکه
بهکدامبازگشتگاهیبازخواهندگشت،ومندخترکسیهستمکهشماراازعذابدردناکالهیکهدر
پیشداریدخبرداد،پسهرچهخواهیدبکنیدوماهمکارخودرامیکنیم،وشمامنتظربمانیدوماهم

درانتظاربهسرمیبریم.
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آنگاه ابوبکر پاسخ داد:

ایدختررسولخدا!
پدرتوبرمؤمنینمهربانوبزرگوارورئوفورحیم،وبرکافرانعذابدردناکوعقاببزرگبود،

اگربهنسباوبنگریم:
ویدرمیانزنانمان،پدرتو،

ودرمیاندوستانبرادرشوهرتوست،
کهویرابرهردوستیبرتریداد،

واونیزدرهرکاربزرگیپیامبررایارینمود،
                                                        جز سعادتمندان شما را دوست نمي  دارند، 

                                                          و تنها بدكاران شما را دشمن مى  شمرند.

پسشما خاندان پیامبر، پاكان برگزیدگان جهان بوده،
و ما را به خیر راهنما، و به سوى بهشت رهنمون بودید، 

و تو اى برترین زنان و دختر برترین پیامبران، در گفتارت صادق، در عقل فراوان پیش قدم بوده، 

                و هرگز از حقت بازداشته نخواهى شد و از گفتار صادقت مانعى ایجاد نخواهد گردید.

وبهخداسوگندازرأیپیامبرقدمیفراترنگذارده،وجزبااجازهاواقدامنکردهام،وپیشروقومبهآنان
دروغنمیگوید،وخداراگواهمیگیرمکهبهترینگواهاست.

ازپیامبرشنیدمکهفرمود:»ماگروهپیامبراندینارودرهموخانهومزرعهبهارثنمیگذاریم،وتنهاکتاب
وحکمتوعلمونبوترابهارثمینهیم،وآنچهازماباقیمیمانددراختیارولّیامربعدازماست،که

هرحکمیکهبخواهددرآنبنماید.«
وماآنچهراکهمیخواهیدرراهخریداسبواسلحهقراردادیم،تامسلمانانباآنکارزارکردهوباکّفار
جهادنمودهوباسرکشانبدکارجدالکنند،واینتصمیمبهاتفاقتماممسلمانانبود،وتنهادستبهاینکار
نزدم،ودررأیونظرممستبّدانهعملننمودم،واینحالمنوایناموالمناستکهبرایتوودراختیار



توست،وازتودریغنمیشودوبرایفرددیگریذخیرهنشده،
تویى سرور بانوان اّمت پدرت، و درخت بارور و پاک براى فرزندانت، فضایلت انکار نشده، و از شاخه

 

و ساقه  ات فرونهاده نمى  گردد، ُحکمت در آن چه من مالک آن هستم نافذ است،

آیامیپسندیکهدراینزمینهمخالفسخنپدرتعملکنم.
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حضرت فاطمه)س( فرمود:

پاکومنزهاستخداوند،پدرمپیامبر،ازکتابخدارویگردانوبااحکامشمخالفنبود،بلکهپیرو
آنبودوبهآیاتآنعملمینمود،

آیا مى  خواهید عالوه بر نیرنگ و مکر به زور او را ]پیامبر[ متهم نمایید،

 و این كار بعد از رحلت او شبیه است به دام هایى كه در زمان حیاتش برایش گسترده شد، 

این كتاب خداست كه حاكمى است عادل، 

و ناطقى است كه بین حق و باطل جدائى مى  اندازد،

ومیفرماید:
-زکریاگفت:خدایافرزندیبهمنبدهکه-
»ازمنوخاندانیعقوبارثببرد«،

ومیفرماید:
»سلیمانازداودارثبرد«.

وخداونددرسهمیههاییکهمقررکرد،ومقادیریکهدرارثتعیینفرمود،وبهرههاییکهبرایمردان
وزنانقرارداد،توضیحاتکافیداده،که:

 بهانه  هاى اهل باطل، و گمان ها و شبهات را تا روز قیامت زایل فرموده است،

نهچنیناست،بلکه:
هواهاى نفسانى شما راهى را پیش پایتان قرار داده،

 و جز صبر زیبا چاره  اى ندارم،

وخداونددرآنچهمیکنیدیاورماست.

ابوبکر گفت:

خداوپیامبرشراستگفته،ودختراونیز،کهمعدنحکمتوجایگاههدایتورحمت،ورکندینو
سرچشمۀحجتودلیلمیباشدوراستمیگوید،سخنحّقترادورنیفکندهوگفتارتراانکارنمیکنم،
اینمسلمانانبینمنوتوحاکمهستند،وآناناینحکومترابهمنسپردند،وبهتصمیمآنهااین
منصبراپذیرفتم،نهمتکّبربودهونهمستبّدبهرأیهستم،ونهچیزیرابرایخودبرداشتهام،واینان

همگیگواهوشاهدند.
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آنگاه حضرت فاطمه)س( رو به مردم كرده و فرمود:

ایمسلمانان!کهبرایشنیدنحرفهایبیهودهشتابانبوده،وکردارزشترانادیدهمیگیرید،آیادر
قرآننمیاندیشید،یابردلهامهرزدهشدهاست،نهچنیناستبلکه اعمال زشتتان بر دل هایتان تیرگى 
آورده، و گوش ها و چشمانتان را فراگرفته،وبسیاربدآیاتقرآنراتأویلکرده،وبدراهیرابهاونشان

داده،وبابدچیزیمعاوضهنمودید،
به خدا سوگند تحّمل این بار برایتان سنگین، و عاقبتش پر از وزر و وبال است،

 آنگاه كه پرده ها كنار رود و زیان هاى آن روشن گردد، 

و آن چه را كه حساب نمى  كردید، براى شما آشکار گردد،

 آن جاست كه اهل باطل زیانکار گردند.

سپس آن حضرت رو به سوى قبر پیامبر)ص( كرد و فرمود:

بعدازتوخبرهاومسائلیپیشآمد،کهاگربودیآنچنانبزرگجلوهنمیکرد.
ما تو را از دست دادیم مانند سرزمینى كه از باران محروم گردد، 

و قوم تو متفّرق شدند، 

بیا بنگر كه چگونه از راه منحرف گردیدند.

هر خاندانى كه نزد خدا منزلت و مقامى داشت، نزد بیگانگان نیز محترم بود، غیر از ما.

مردانى چند از امت تو همین كه رفتى و پرده خاک میان ما و تو حایل شد،

 اسرار سینه  ها را آشکار كردند.

بعد از تو مردانى دیگر از ما روى برگردانده و خفیفمان نمودند،

 و میراثمان دزدیده شد.

توماهشبچهاردهوچراغنوربخشیبودی،کهازجانبخداوندبرتوکتابهانازلمیگردید.
جبرئیل با آیات الهى مونس ما بود، و بعد از تو تمام خیرها پوشیده شد.

ایکاشپیشازتومردهبودیم،آنگاهکهرفتیوخاک،تورادرزیرخودپنهانکرد.


آنگاه حضرت فاطمه)ع( به خانه بازگشت،

در حالي كه حضرت على)ع( در انتظار او به سر برده و منتظر طلوع آفتاب جمالش بود ...



فصل هفدهم

منابع
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کتابنامه
قرآن کریم
نهج البالغه

موسوی خمینی، سیدروح اهلل، صحیفۀ امام.
موسوی خمینی، سیدروح اهلل، جنود عقل و جهل.

موسوی خمینی، سیدروح اهلل، چهل حدیث.
خامنه ای، سیدعلی، ارتجاع روشن فکری.

هاشمی رفسنجانی، علی اکبر، آرامش و چالش. 
کلینی، محمدبن یعقوب، اصول کافی.

شیخ مفید، االرشاد.
عالمه امینی، الغدیر. 

قمی، عباس، منتهی اآلمال. 
قمی، عباس، مفاتیح الجنان.

صدوق، محمد، من الیحضره الفقیه.
صدوق، محمد، عیون اخبارالرضا.
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شیرازی، سلطان الواعظین، شب های پیشاور.
مجلسی، محمدباقر، بحاراألنوار.

طباطبایی، سیدمحمدحسین، تفسیرالمیزان.
مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه.

رحمانی همدانی، احمد، فاطمه الزهرا)س( بهجه قلب المصطفی، ترجمۀ سیدحسن افتخارزاده سبزواری.
قزوینی، سیدمحمدکاظم، فاطمه از والدت تا شهادت.

محمدی ری شهری، محمد، میزان الحکمه.
سیدبن طاووس، اللهوف.

نجفی، سیداحمد، دراسات پیرامون والیت مطلق حضرت زهرا)س(.
امینی، ابراهیم، بانوی نمونۀ اسالم.

قرشی، سیدعلی اکبر، قاموس قرآن.
قمی، عباس، بیت األحزان. 

صافی گلپایگانی، لطف اهلل، پرتوی از عظمت حسین)ع(.
شهیدی، سیدجعفر، زندگانی فاطمۀ زهرا)س(.

دستغیب، سیدعبدالحسین، زندگی صدیقۀ کبری.
مکارم شیرازی، ناصر، زندگی فاطمۀ زهرا)س(.

مطهری، مرتضی، مجموعۀ آثار.
پیشوایی، مهدی، سیرۀ پیشوایان.
طباطبایی، سیدتقی، شهید کربال.

خالفت و والیت ازنظر قرآن و سنت: نشریۀ حسنیه ارشاد.
محمدی گیالنی، محمد، شرح زیارت امین اهلل.

دشتی، محمد، فرهنگ سخنان حضرت زهرا)س(.
رسولی محالتی، سیدهاشم، زندگانی حضرت فاطمۀ زهرا)س(.

عمادزاده، حسین، تاریخ مفصل اسالم.
ابن ابی الحدید، شرح نهج البالغه.

طبری، محمدبن جریر، تاریخ طبری.

دینوری، ابن قتیبه، االمامه و السیاسه.
دهخدا، علی اکبر، لغت نامه.

زیدان، جرجی، تاریخ تمدن اسالم و عرب.
قندوزی بلخی، سلیمان، ینابیع الموده.
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دینوری، ابو حنیفه، اخبارالطوال.
واقدی، محمدبن عمر، المغازی، ترجمۀ محمد مهدوی.
مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب و معادن الجوهر.

ابن اثیر، کامل التواریخ.
ابن اثیر، اسدالغابه.

سبط بن جوزی، تذکره الخواص.
اصفهانی، ابوالفرج، مقاتل الطالبیین.

قمی، عباس، سفینه البحار.
امین، سیدمحسن، اعیان الشیعه.

ابن شهرآشوب، مناقب آل ابی طالب.
بشارتی، علی محمد، از ظهور اسالم تا سقوط بغداد. 

بشارتی، علی محمد، والیت سرخ.
بشارتی، علی محمد، میهمان آسمانی.

ابوعلم، توفیق، اهل البیت.
شیخ مفید، االختصاص.

عالمه حلی، نهج الحق و کشف الصدق.
سیرۀ حلبی.

طبرسی، مجمع البیان.
تفسیر برهان

سید قطب، العداله االجتماعیه.
سیوطی، جالل الدین، الّدّرالمنثور.

سنن بیهقی 
بالذری، احمدبن یحیی، فتوح البلدان، ترجمۀ آذرتاش آذرنوش.

گنجی شافعی، محمدبن یوسف، کفایه الطالب.
مالکی، ابن صباغ، الفصول المهمه.

مرآه العقول.
نوری، حسین، مستدرک الوسائل.
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