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فاطمه)س( در کنار پدر
آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی

می گذراندنــد،  مکــه  در  را  خــود  آمادگــی  دوران  مســلمانان  کــه  روزگار  آن  در 
بــود. آنــان ســخت طوفانــی و شــرائط فــوق العــاده بحرانــی  محیــط زندگــی 

آغــاز اســالم بــود و مســلمانان در اقلیــت شــدیدی قــرار داشــتند و تمــام قــدرت و 
نیــرو و حاکمیــت و ثــروت دســت دشــمنان بــی رحــم و بــی منطــق اســالم بــود و هر 

کاری می خواســتند، می کردنــد.
آزاری نبــود کــه بــر ســر مســلمانان نیاورنــد و جســارت و توهینــی نبــود کــه نســبت 

بــه مقــام شــامخ پیامبــر)ص( روا ندارند.
در ایــن دوران دو نفــر بیــش از همــه ایثــار و فــداکاری کردنــد: از میــان زنــان 
»خدیجــه« بــود کــه بــر زخمهــای قلــب و جســم پیامبــر)ص( مرهــم می نهــاد و غبار 
غــم و انــدوه را بــا فداکاریهایــش، بــا محبــت و صفایــش بــا همــدردی و دلســوزی 
اش، از قلــب مبارکــه پیامبــر مــی زدود و دیگــر »ابوطالــب پــدر بزرگــوار امیرمؤمنــان 
علــی)ع( بــود کــه نفــوذ و اعتبــاری بســیار در میــان مــردم مکــه داشــت و از تدبیــر 
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و هــوش و ذکاوت فــوق العــاده ای برخــوردار بــود، او خــود را ســپری نیرومنــد در 
برابــر پیامبــر)ص( کــرده بــود و یــار و یــاور و حامــی مهربــان پیامبــر اســالم)ص( بــود 
ولــی بــا نهایــت تأســف ایــن هــر دو یــار وفــادار و دو شــخصیت بــزرگ و انســانهای 
ایثارگــر، در ســال دهــم هجــرت بــه فاصلــه کمــی چشــم از جهــان پوشــیدند و 
پیغمبــر)ص( را در مــرگ خــود عــزادار ســاختند و رســول خــدا)ص( از ایــن نظــر 

تنهــا مانــد.
شــدت انــدوه پیامبــر)ص( در ســوگ ایــن دو شــخصیت کــه بــه حــق هــر کــدام 
ســهم قابــل مالحظــه ای در پیشــرفت اســالم داشــتند، از اینجــا روشــن می شــود 
کــه آن ســال را »عــام الحــزن« نــام نهادنــد یعنــی »ســال غــم و انــدوه«! امــا از 
آنجــا کــه خداونــد هــر نعمتــی را از بنــدگان برگزیــده اش می گیــرد نعمــت دیگــری 
را جانشــین آن می کنــد هــر کــدام از ایــن دو بزرگــوار فرزنــدی از خــود بــه یــادگار 

ــد. ــا می کردن ــا را ایف ــش آن ه ــت نق ــه درس ــتند ک گذاش
امیرمؤمنــان علــی)ع( یــادگار »ابوطالــب« هماننــد پــدر حامــی و مدافــع و یــار 
ــی  ــود امــا بعــد از ابوطالــب جــای خال ــود، قبــال نیــز چنیــن ب ــاور پیامبــر)ص( ب و ی
او را نیــز پــر کــرد و خدیجــه دختــرش »فاطمــه« را بــه یــادگار گذاشــت، دختــری 
مهربــان، فــداکار و شــجاع و ایثارگــر کــه همــواره در کنــار »پــدر« بــود و گــرد و غبــار و 

ــدر مــی زدود. ــاک پ ــج و محنــت را از قلــب پ رن
امیــر مؤمنــان علــی)ع( در آن هنــگام 19 ســال داشــت در حالــی کــه فاطمــه)س( 
طبــق احادیــث معــروف بیــش از پنجســال از ســن مبارکــش نگذشــته بــود، قابــل 
توجــه اینکــه هــر دو در خانــه پیامبــر)ص( زندگــی می کردنــد و مونــس ســاعتهای 

تنهائــی او بودنــد.
هنــوز ســه ســال بــه هجــرت باقــی مانــده بــود، ســه ســال مملــو از حــوادث 
ســخت و طوفانهــای شــدید زندگــی، مملــو از مرارتهــا و ماللتهــا، مملــو از آزارهــا و 

اهانتهــا و تالشــهای دشــمنان بــرای محــو اســالم و مســلمین.
ــر ســر پیامبــر)ص( می پاشــیدند،  ــا خاکســتر ب گاه دشــمنان ســنگدل، خــاک، ی
ــه می آمــد، فاطمــه)س( خــاک و خاکســتر از ســر و  هنگامــی کــه پیامبــر)ص( خان
صــورت پــدر پــاک می کــرد، در حالــی کــه اشــک در چشــمانش حلقــه زده بــود، 
خداونــد  کــه  مریــز  اشــک  و  مبــاش  غمگیــن  دختــرم  می فرمــود:  پیامبــر)ص( 

ابــتــدا
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کتــاب مــاه

حافــظ و نگهبــان پــدر تواســت.
ســوگند  بت هــا  بــه  و  داشــتند  اجتمــاع  اســماعیل  حجــر  در  دشــمنان  گاه 

برســانند. قتــل  بــه  را  او  کننــد،  پیــدا  را  »محّمــد«  کجــا  هــر  کــه  می خوردنــد 
تــا مراقــب  پــدر می رســاند  اطــالع  بــه  و  را می شــنید  ایــن خبــر  فاطمــه)س( 
ــه در  ــه ک ــه تنهــا در درون خان ــه ن بیشــتری از خــود کنــد و ایــن نشــان می دهــد ک

بیــرون نیــز فاطمــه)س( در فکــر دفــاع و نجــات پــدر بــود.
در یکــی از همــان ســال ها، ابوجهــل مشــتی اراذل مّکــه را تحریــک کــرد کــه 
بــه هنگامــی کــه پیامبــر)ص( در مســجد الحــرام بــه ســجده رفتــه بــود، شــکمبه 
گوســفندی را بیاورنــد و بــر ســر حضــرت بیفکننــد، هنگامــی کــه ایــن عمــل انجــام 
شــد ابوجهــل و اطرافیانــش صــدا بــه خنــده بلنــد کردنــد و پیامبــر)ص( را بــه بــاد 

مســخره گرفتنــد.
ــه  ــود ک ــد امــا دشــمن بی رحــم چنــان آمــاده ب ــاران، منظــره را دیدن بعضــی از ی
توانائــی بــر دفــاع نداشــتند، ولــی هنگامــی کــه ایــن خبــر بــه گــوش دختــر کوچکــش 
فاطمــه)س( رســید بــه ســرعت بــه مســجد الحــرام آمــد و آن را برداشــت و بــا 
شــجاعت مخصــوص خــودش، ابوجهــل و یارانــش را بــا شمشــیر زبــان مجــازات 

کــرد و بــه آن هــا نفریــن فرمــود.
ــتند،  ــر)ص( را نداش ــاع از پیامب ــرأت دف ــردان دالور ج ــی م ــه گاه ــا ک آری در آنج
پیامبــر)ص(  از  دفــاع  بــه  و  داشــت  حضــور  خردســال،  و  شــجاع  دختــر  ایــن 

می پرداخــت.
ــه  ــه مدین ــرت ب ــازم هج ــر)ص( ع ــد. پیامب ــپری ش ــود، س ــه ب ــر چ ــن دوران ه ای
گشــت. فاطمــه)س( بایــد موقتــًا از پــدر جــدا شــود و در خانــه تنهــا بمانــد، تــا 
ــه 8 ســال بیشــتر از ســن  ــی ک ــه او داده شــود، در حال ــه اجــازه هجــرت ب ــی ک زمان
مبارکــش نمــی گذشــت. ولــی همانگونــه کــه امیرمؤمنــان علــی)ع( در لحظــات 
ــار و  ــان ایث ــر)ص( امتح ــتر پیامب ــدن در بس ــا خوابی ــرت ب ــی هج ــاس و بحران حس
فــداکاری خــود را داد و بــدن خویــش را در معــرض شمشــیرهای دشــمن گــذارد، 
ایــن  بــرای پذیــرش  را  بیتابــی آمادگــی خــود  بــدون جــزع و  نیــز  فاطمــه)ص( 
رســالت جدیــد اعــالم داشــت. ولــی دوران جدائــی او نمــی توانســت زیــاد طوالنــی 
ــد. و در محیــط مدینــه همچــون مکــه  ــدر همچنــان بمان ــد در کنــار پ باشــد و بای



7

ابــتــدا

بــه دفــاع خــود ادامــه دهــد و گــردو غبــار انــدوه و حــوادث ســخت را از قلــب نورانــی 
پــدر بشــوید، لــذا بعــد از چنــد روز بــه اتفــاق چنــد نفــر از همســران پیامبــر)ص( بــه 

همراهــی امیــر مؤمنــان علــی)ع( بــه مدینــه آمــد.
فاطمــه نــه تنهــا در روزهــای عــادی )هــر چنــد پیامبــر)ص( روز عــادی نداشــت( 
بلکــه در روزهــای جنــگ و طوفانــی نیــز همچــون یــک مــرد شــجاع در شــعاعی کــه 

مأموریــت داشــت، از پیامبــر)ص( دفــاع می کــرد.
هنگامــی کــه جنــگ »احــد« پایــان گرفــت و تــازه لشــگر دشــمن صحنــه را تــرک 
گفتــه بــود و پیامبــر)ص( بــا دنــدان شکســته و پیشــانی مجــروح هنــوز در میــدان 
احــد بــود فاطمــه)س( بــا ســرعت بــه »احــد« آمــد و بــا اینکــه هنــوز نوجــوان کــم 
ــا پــای پیــاده و بــا شــوق  ســن و ســالی بــود فاصلــه میــان »مدینــه« و »احــد« را ب
زیــاد طــی کــرد، صــورت پــدر را بــا آب شستشــو داد، خــون را از چهــره اش زدود، امــا 

زخــم پیشــانی همچنــان خونریــزی می کــرد.
مانــع  و  ریخــت  زخــم  برجــای  را  آن  خاکســتر  و  ســوزاند  را  حصیــری  قطعــه 
خونریــزی شــد و عجیبتــر اینکــه بــرای جنگــی کــه در روز بعــد اتفــاق می افتــاد. 

فراهــم می کــرد. پــدر  بــرای  اســلحه 
در جنــگ احــزاب کــه از پررنجتریــن غــزوات اســالمی بــود و در ماجــرای فتــح 
مکــه در آن روز کــه ســپاه پیروزمنــد اســالم بــا احتیاطهــای الزم آخریــن ســنگر 
شــرک را از دســت مشــرکان گرفــت و خانــه را از لــوث وجــود بتهــا پــاک کــرد، بــاز 
می بینیــم فاطمــه)س( در کنــار پیامبــر قــرار گرفتــه و بــه کنــار خنــدق می آیــد و 
بــرای پیامبــر)ص( کــه چنــد روز گرســنه مانــده، غــذای ســاده ای کــه از قــرض نانــی 
ــد،  ــرای او خمیــه می زن ــه هنــگام فتــح مکــه ب ــرد، تهیــه می کنــد و ب تجــاوز نمی ک
آب بــرای شستشــو و غســل آمــاده می کنــد، تــا گــردو غبــار را از تنــش بشــوید و 

ــود ــرام ش ــجد الح ــپار مس ــد و رهس ــزه ای بپوش ــاس پاکی لب
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دوم جمادی الثانی
 مرگ هارون الرشید

 در دوم جمادی الثانــی ســال 193 هـــ .ق هــارون الرشــید، در روســتای ســناباد 
ــول  ــال ط ــت او 23 س ــدت خالف ــد. م ــل ش ــم واص ــه جهن ــالگی ب ــوس در 44 س ت
کشــید کــه در ایــن مــدت اختنــاق و اســتبداد و خودکامگــی وی سراســر ممالــک 
اســالمی را فراگرفتــه بــود و تعــداد بســیاری از علویــان در مــدت حکومــت وی 
ــردن  ــی ک ــارون، زندان ــای ه ــت ه ــن جنای ــزرگ تری ــیدند. )1( از ب ــهادت رس ــه ش ب
هفتمیــن حجــت خــدا، حضــرت امــام کاظــم)ع( بــود کــه ســال هــای متمــادی آن 
حضــرت را در زنــدان هــای تاریــک بغــداد حبــس نمــود و باالخــره آن حضــرت را 

مســموم کــرد و بــه شــهادت رســانید.

سوم جمادی الثانی
 شهادت حضرت صدیقه طاهره، فاطمه زهرا)س(

بنــا بــر روایــات مشــهور در ســوم جمادی الثانــی ســال 11 هـــ .ق یعنــی 95 روز بعد از 
رحلــت جــان گــداز پیامبــر گرامــی اســالم)ص(، شــهادت حضــرت فاطمه زهــرا)س( 
ــه دختــر گرامــی  ــه خان ــار ب ــه ب ــدا)ص( س ــول خ ــت رس ــد. )2( بعــد از رحل واقــع ش

وقایعماهجمادیالثانی
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ــار بــه طریقــی نســبت بــه ســاحت مقــدس  آن حضــرت، هجــوم آوردنــد و در هــر ب
اهل بیــت )علیهم الســالم( جســارت نمودنــد. در یکــی از دفعــات در خانــه حضــرت 
فاطمــه)س( را بــه آتــش کشــیدند و بــا ایــن کــه می دانســتند آن حضــرت پشــت در 
ــد و میــخ در، ســینه آن مخــدره را آزرد کــه در  ــاز کردن ــا لگــد و فشــار در را ب اســت، ب

ایــن بیــن جگــر گوشــه اش حضــرت محســن)ع( بــه شــهادت رســید.
آن گاه حضــرت امیرمؤمنــان علــی)ع( را بــا ســر و پــای برهنــه و دســت بســته 
بــه طــرف مســجد بردنــد تــا از او بیعــت بگیرنــد. حضــرت فاطمــه)س( پیــش 
آمدنــد تــا از بــردن آن حضــرت جلوگیــری نماینــد کــه مهاجمــان بــا تازیانــه و غــالف 

شمشــیر آن بانــوی بزرگــوار را از امیرمؤمنــان)ع( جــدا نمودنــد. )3(
پــس از وقایــع دردناکــی کــه بعــد از رحلــت پیامبــر اســالم)ص( بــه وقــوع، پیوســت 
حضــرت صدیقــه طاهــره)س( بــا بدنــی مجــروح و دلــی شکســته و محــزون بــه 
کنــار قبــر شــهدای احــد می رفتنــد و بــرای مظلومیــت و غربــت جانشــین بــه حــق 
پیامبــر)ص( و شــوهر گرامــی اش حضــرت علــی)ع( می گریســتند، تــا این که آهســته 
آهســته درد و جراحــات آن حضــرت بیــش تــر شــد. از آن بــه بعــد نزدیــک مدینــه 
زیــر درختــی می نشســتند و گریــه و نالــه می کردنــد کــه منافقــان آن درخــت را هــم 
ــه  ــهور ب ــه مش ــاختند ک ــایبان س ــا س ــان)ع( در آن ج ــد از آن امیرمؤمن ــد. بع بریدن
»بیــت االحــزان« شــد. )4( روز بــه روز بــر شــدت بیمــاری آن بانــو افــزوده می شــد. 
ســینه و پهلــوی شکســته و مجــروح، شــهادت جگــر گوشــه اش محســن و باالتــر از 
ایــن هــا غــم مظلومیــت امیرمؤمنــان)ع(، کار را بــه جایــی رســانید کــه آن حضــرت 
ــود و پنــج روز بعــد از رحلــت پیامبــر گرامــی  در بســتر بیمــاری افتادنــد و باالخــره ن
اســالم)ص( در حالــی کــه هجــده ســال بیــش تــر نداشــتند، بــه شــهادت رســیدند.

خاک سپاری شبانه
 روز شــهادت حضــرت فاطمــه)س(، مدینــه مثــل روز رحلــت پیامبــر خــدا)ص( 
ــود؛  ــک ب ــه و اش ــه گری ــک پارچ ــرد ی ــزرگ از زن و م ــک و ب ــم کوچ ــود. چش ــده ب ش
لیکــن بــدن مطهــر آن حضــرت را بنــا بــر وصیتشــان شــبانه غســل دادنــد و شــبانه 
بــه دور از چشــم همــگان تشــییع نمودنــد و بــه خــاک ســپردند. در مراســم تشــییع 
آن مخــدره از اصحــاب جــز ســلمان، ابــوذر و مقــداد و عمــار کســی حضــور نداشــت. 
امیرمؤمنــان علــی)ع( در بقیــع چهــل صــورت قبــر ســاختند و بــر آن هــا مقــداری 
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آب ریختنــد. فــردای آن روز منافقــان قصــد نبــش قبرهــا را نمودنــد تــا قاتــالن آن 
حضــرت بــر پیکــر مطهــر دختــر پیامبــر)ص( نمــاز بخواننــد! ولــی حضــرت علــی)ع( 

بــه آن هــا اجــازه ندادنــد. )5(

دهم جمادی الثانی
 درگذشت مستنصر بالله عباسی

 در روز دهــم جمادی الثانــی ســال 640 هـــ .ق مســتنصر بــاهلل ســی و ششــمین 
خلیفــه عباســی، درگذشــت. وی هنگامــی کــه بــه خالفــت رســید بــر خــالف شــیوه 
پــدران خویــش بنــای عــدل و داد نهــاد و بــه اهــل علــم بســیار احتــرام می گذاشــت 
و نیــز در بنــای مســاجد و تعمیــر پــل هــا و راه هــا نقــش داشــت. او در شــهر بغــداد 
در طــرف شــرقی رود دجلــه، مدرســه بــی نظیــری بنــا کــرد و چهــار مــدرس بــرای آن 
تعییــن نمــود تــا بــه چهــار مذهــب درس گوینــد. هم چنین لشــکر عظیمــی در حدود 
صــد هــزار ســواره بــرای جنــگ بــا تاتــار گــرد آورد کــه توانســت آن هــا را نابــود ســازد. )6(

سیزدهم جمادی الثانی
 وفات حضرت ام البنین)س(

در ســیزدهم جمادی الثانــی ســال 64 هـــ .ق حضــرت ام البنیــن)س( همســر 
گرامــی امیرمؤمنــان علــی)ع( و مــادر بزرگــوار حضــرت قمــر بنــی هاشــم)ع( رحلــت 

فرمودنــد. )7(
امیرمؤمنــان علــی)ع( پــس از شــهادت حضــرت فاطمــه زهــرا)س( بــه ســفارش 
بــرادر خویــش عقیــل کــه بــه خانــدان هــا و انســاب عــرب بــه خوبــی آشــنا بــود، بــا 
فاطمــه کالبیــه ازدواج کردنــد و از ایــن بانــوی بزرگــوار چهــار فرزنــد بــه نام هــای 
عبــاس، جعفــر، عبــداهلل و عثمــان بــه دنیــا آمدنــد کــه جملگــی در واقعــه عاشــورا 

بــه شــهادت رســیدند.
حضــرت ام البنیــن)س( پــس از اطــالع از حادثــه عاشــورا همــه روز بــه قبرســتان 
ــد کــه  ــای فرزندانــش آن چنــان جــان ســوز مرثیــه می خوان بقیــع می رفــت و در رث
مــردم در اطــراف او جمــع می شــدند و تحــت تأثیــر جمــالت او قــرار می گرفتنــد. 
ــا آن همــه قســاوت قلــب، هنگامــی کــه  نقــل شــده اســت کــه مــروان بــن حکــم ب
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ــه و زاری آن  ــرد. گری ــه می ک ــتاد و گری ــنید، می ایس ــای او را می ش ــه ه ــعار و مرثی اش
حضــرت مــداوم بــود تــا بــدرود حیــات گفــت و بــه ســرای آخــرت پیوســت. )8(

بیستم جمادی الثانی
 ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا)س(

در بیســتم جمادی الثانــی ســال پنجــم بعثــت، حضــرت حورای انســیه، فاطمه 
زهــرا)س(، مــادر دوازده اختــر تابنــاک امامــت و والیــت در مکــه مکرمــه چشــم بــه 

جهــان گشــود و هســتی را بــه نــور جمالــش منــور ســاخت. )9(
پیامبــر  بــه  ســیبی  خداونــد  معــراج  شــب  در  کــه  اســت  شــده  نقــل  چنیــن 
گرامــی اش هدیــه داد کــه از بــو و رنــگ آن مالیکــه تعجــب کردنــد. خداونــد امــر 
فرمودنــد تــا پیامبــر)ص( آن را میــل کننــد. هنگامــی کــه آن حضــرت ســیب را 
شــکافت، نــوری از آن درخشــید. جبرئیــل گفــت: »بخــور یــا رســول اهلل، کــه ایــن 

نــور فاطمــه، دختــری اســت کــه از صلــب تــو خــارج می شــود«. )10(
جبرئیــل در دهــم شــعبان ســال چهــارم بعثــت بــه پیامبــر)ص( ابــالغ کــرد کــه تــا 
چهــل روز - بــه عنــوان مقدمــه حمــل حضــرت زهــرا)س( - از خدیجــه کبــری)س( 
کنارگیــری کنــد. از ایــن رو آن حضــرت تــا چهــل روز روزهــا را روزه می گرفتنــد و هــر 
ــای  ــا غذاه ــد و ب ــد)س( می رفتن ــت اس ــه بن ــه فاطم ــه خان ــار ب ــگام افط ــب هن ش
بهشــتی افطــار می نمودنــد تــا ایــن کــه در شــب چهلــم دســتور رســید کــه بــه 
ــه امشــب  ــه ذات خــود ســوگند خــورده ک ــد ب ــه خداون ــرو ک ــه خدیجــه)س( ب خان
ــه  ــه خان ــت و ب ــا برخاس ــرت از ج ــس آن حض ــد، پ ــاک بیافرین ــه پ ــو ذری ــب ت از صل

خدیجــه)س( رفــت. )11(
دوران حمل

خویــش  مــادر  بــا  شــکم  داخــل  از  حمــل  دوران  در  فاطمــه)س(  حضــرت   
صحبــت می فرمودنــد و او را دل داری می دادنــد و بــه صبــر و پایــداری دعــوت 
می فرمودنــد. رســول خــدا)ص( بــه خدیجــه فرمودنــد: »جبرئیــل بــه مــن بشــارت 
داد کــه ایــن مولــود دختــر و وجــودی پــاک و بــا برکــت اســت. خداونــد متعــال 
نســل مــرا از او قــرار می دهــد و از نســل او امامانــی در امــت قــرار خواهــد داد کــه 

بعــد از پایــان یافتــن وحــی او، جانشــینانش در روی زمیــن باشــند«. )12( 
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در تاریــخ چنیــن آمــده اســت: هنگامــی کــه آثــار وضــع حمــل در خدیجــه ظاهــر 
شــد، ســراغ زنــان قریــش فرســتاد، ولــی کســی بــرای کمــک او نیامــد؛ چــرا کــه آن هــا 
بــه ازدواج خدیجــه بــا پیامبــر)ص( راضــی نبودنــد. خدیجــه از ایــن برخــورد آن هــا 
غــم نــاک شــد کــه در همیــن حــال چهــار زن بلنــد باال و سراســر نــور بر او وارد شــدند 
و گفتنــد: »ای خدیجــه! غمگیــن مبــاش کــه مــا فرســتادگان پــروردگارت هســتیم؛ 
مــا خواهــران توایــم. مــن ســاره هســتم و ایــن آســیه دختــر مزاحــم و هــم نشــین تــو 
در بهشــت و ایــن مریــم دختــر عمــران و ایــن صفــورا دختــر شــعیب اســت؛  خداوند 

مــا را بــه نــزد تــو فرســتاده تــا تــو را یــاری نماییــم«.
فاطمه)س( به دنیا آمد!

حضــرت خدیجــه کبــری)س( فاطمــه زهــرا)س( را پــاک و پاکیــزه بــر زمیــن نهــاد؛ 
در ایــن هنــگام نــوری از وجــودش درخشــید کــه تمــام خانــه هــای مکــه را روشــن 
ــاری خدیجــه)س(  ــور در شــرق و غــرب درخشــید. آن زنــان کــه بــه ی کــرد و ایــن ن
آمــده بودنــد، مولــود را بــا آب کوثــر شســت و شــو دادنــد و در پارچــه ســفیدی 
ــب  ــه فاطمــه ل ــد. هنگامــی ک ــود پیچیدن ــر از آن ســاطع ب ــوی مشــک و عنب ــه ب ک
بــه ســخن گشــود، چنیــن فرمــود: »اشــهد ان ال الــه اال اهلل و ان ابــی رســول اهلل 
ســید االنبیــاء و ان بعلــی ســید االوصیــاء و ان ولــدی ســید األســباط«. آن گاه بــه 
یکایــک آن زنــان بهشــتی بــا اسمشــان ســالم کــرد. آنــان بر چهــره او تبســم کردند و 
در آســمان نــوری درخشــان پدیــد آمــد کــه مالیکــه تــا آن روز چنــان نــوری را ندیــده 

بودنــد؛ لــذا نــام آن حضــرت را »زهــرا« گذاشــتند. )13(

بیست و یکم جمادی الثانی
 وفات حضرت ام کلثوم)س(

روز بیســت و یکــم جمادی الثانــی ســال 61 هـــ .ق، یعنــی چهــار مــاه پــس از 
بازگشــت کاروان حســینی از کربــال بــه مدینــه، حضــرت ام کلثــوم دختــر گرامــی 

فرمودنــد. رحلــت  علــی)ع(  امیرمؤمنــان 
صاحــب ریاحیــن الشــریعه می نویســد: »امیرمؤمنــان)ع( آن مخــدره را بــه عــون 

بــن جعفــر طیــار تزویــج نمــود«.
حضــرت ام کلثــوم)س( در واقعــه جــان ســوز کربــال حضــور داشــتند و در روز 
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بــه  بانــوان  دیگــر  و  کبــری)س(  زینــب  حضــرت  خواهرشــان،  کنــار  در  عاشــورا 
محافظــت از کــودکان و بازمانــدگان کاروان حســینی پرداختنــد. خطبه ایشــان در 
کوفــه و مجلــس ابــن زیــاد و اشــعار آنحضــرت در قادســیه و قنســرین و مرثیــه هــای 
آن مخــدره در روز اربعیــن و بازگشــت بــه مدینــه، همگــی بــر عظمــت و شــجاعت 

آن مخــدره داللــت دارد.
آن بانــوی بزرگــوار ســرانجام بعــد از چهــار مــاه از ورود بــه مدینــه با دلی سراســر غم 
و انــدوه در مصایــب کربــال بــه ویــژه شــهادت ســاالر شــهیدان حضــرت اباعبــداهلل 

الحســین)ع( رحلــت فرمودنــد و در مدینــه بــه خــاک ســپرده شــدند. )14(

بیست و دوم جمادی الثانی
 مرگ ابوبکر بن ابی قحافه

در روز بیســت و دوم جمادی الثانــی ســال 13 هـــ .ق ابوبکــر بــن ابــی قحافــه در 
ــی  ــر گرام ــت پیامب ــد از رحل ــه بع ــود ک ــی ب ــتین کس ــرد )15(. او نخس ــالگی م 67 س
اســالم)ص( بــه انتخــاب اعضــای ســقیفه ننگیــن بنــی ســاعده بــه خالفــت رســید. 
ایــن انتخــاب بــه گونــه ای بــی حســاب بــود کــه عمــر بــا آن کــه خــود عنصــر اصلــی 
جریــان ســقیفه بــود می گفــت: »بیعــت بــا ابوبکــر امــری بــدون تدبیــر، مشــورت و 
دقــت، همچــون زمــان جاهلیــت بــود کــه خداونــد مســلمانان را از شــر آن حفــظ 

کــرد! هــر کــس چنیــن کاری را تکــرار کــرد او را بکشــید!« )16(
مــدت خالفــت غصبــی ابوبکــر دو ســال و چهــار مــاه بــه طــور انجامیــد کــه در ایــن 
مــدت جنایــت هــای بزرگــی مرتکــب شــد کــه قلــم از ذکــر آن قاصــر اســت کــه از آن 

جملــه می تــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد:
1. غصب خالفت

2. اذیت و آزار پاره تن پیامبر خدا)ص( حضرت فاطمه زهرا)س(
3. غصب فدک

4. ســاختن حدیــث جعلــی »انــا معاشــر االنبیــاء ال نــورث مــا ترکنــا صدقــه« و 
نســبت دادن آن بــه پیامبــر)ص(

5. تخلف از لشکر اسامه و ناراحت کردن نبی گرامی اسالم)ص(
6. آتش زدن احادیث پیامبر)ص(
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7. دستور هجوم به خانه حضرت زهرا)س( در جریان سقیفه؛
8. سکوت در برابر جنایت فجیع خالد بن ولید و... )17(

چنیــن نقــل شــده اســت کــه ابوبکــر قبــل از مــردن، عثمــان را طلــب کــرد تــا 
دربــاره خالفــت وصیــت نامــه ای بنویســد تــا پــس از او خالفــت از آن عمــر بــن 
از  بــی هــوش شــد؛ بقیــه را عثمــان  ابوبکــر کلمــه ای گفــت و  خّطــاب باشــد! 
پیــش خــودش نوشــت کــه امــر خالفــت پــس از ابوبکــر بــا عمــر بــن خطــاب اســت. 
هنگامــی کــه ابوبکــر بــه هــوش آمــد، عثمــان را دعــا کــرد کــه آن چــه او می خواســته 

نوشــته اســت. )18(
بایــد پرســید: چــرا آن هنــگام که پیامبر خــدا)ص( در روزهای آخر عمرشــان کاغذ 
و قلــم خواســتند تــا بــار دیگــر وصــی بعــد از خــود را معرفــی نماینــد، برخــی نســبت 

هذیــان بــه آن حضــرت دادنــد و بــا ایجــاد ســر و صــدا مانــع از ایــن کار شــدند؟!
چنیــن نقــل شــده اســت کــه ابوبکر هنــگام مرگ، بــر اشــتباهات و جنایت هایش 
تأســف می خــورد کــه از آن جملــه بارهــا می گفــت: »ای کاش خانــه فاطمــه را 

تفتیــش نکــرده بــودم«. )19(

بیست و هفتم جمادی الثانی
1- شهادت علی بن محمد باقر )علیهماالسلام(

بــن  علــی  ابوالحســن  هـــ .ق،  بیســت و هفتــم جمادی الثانــی ســال 116  روز 
محمد الباقر )علیهماالســالم( در اردهال کاشــان به شــهادت رســید. )20( چنین 
نقــل شــده اســت کــه عــده ای از دوســتان و شــیعیان اهل بیــت علیهم الســالم از 
اهالــی کاشــان نامــه ای خدمــت امــام باقــر)ع( نوشــتند کــه چــون مــا از شــما دور 
هســتیم یکــی از آقــازادگان خــود را بــرای راهنمایــی و تربیــت و تعلیــم احــکام بــه 
دیــار مــا بفرســتید. امــام باقــر)ع( فرزنــد بزرگــوار خویــش، جنــاب علــی بــن محمــد 

)علیهماالســالم( را بــه جانــب آن هــا فرســتادند.
ــه  ــد ک ــان ش ــری از ایش ــی نظی ــتقبال ب ــان اس ــه کاش ــرت ب ــگام ورود آن حض هن
نوشــته انــد در حــدود شــش هــزار نفــر از مــردم بــرای اســتقبال از آن ســالله پــاک 
خانــدان پیامبــر)ص( جمــع شــده بودنــد. آن جنــاب در مســجد کاشــان مشــغول 
بــه هدایــت مــردم شــدند و شــیعیان از شــهرهای اطــراف نیــز بــرای دیــدارش بــه 
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ــوار  ــد. آن بزرگ ــاهده می نمودن ــان مش ــادی از ایش ــات زی ــد و کرام ــا می آمدن آن ج
و  خــود  حــاالت  از  و  نوشــتند  مدینــه  بــه  بزرگوارشــان  پــدر  بــرای  هایــی  نامــه 

ــد. ــزارش دادن ــرت گ ــرای آن حض ــیعیان ب ش
ــه  باالخــره دو ســال پــس از شــهادت امــام باقــر)ع(، جنــاب علــی بــن محمــد ب
همــراه عــده ای از دوســتان و موالیــان و منســوبان آن حضــرت مــورد حملــه 

مأمــوران حکومتــی قــرار گرفتنــد کــه همگــی بــه شــهادت رســیدند. )21(
ــارگاه باشــکوه جنــاب علــی بــن محمــد در اردهــال کاشــان محــل  هــم اکنــون ب

زیــارت عاشــقان و ارادتمنــدان خانــدان رســالت و والیــت می باشــد.

2- شهادت امام هادی)ع(
امــام  .ق  هـــ   254 ســال  جمادی الثانــی  هفتــم  و  بیســت  در  روایتــی  بنابــر 
هــادی)ع( در 42 ســالگی بــه دســتور معتــز عباســی مســموم شــدند و بــه شــهادت 

رســیدند و در خانــه خویــش در ســامرا بــه خــاک ســپرده شــدند. )22(

بیست و نهم جمادی الثانی
1- هلاکت ولید بن یزید

 روز بیســت و نهــم جمادی الثانــی ســال 126 هـــ .ق ولیــد بــن یزیــد - یکــی دیگــر 
از خلفــای بنــی عبــاس - در جریــان جنگــی کــه بیــن لشــکریان او و ســپاهیان یزیــد 

بــن ولیــد صــورت گرفــت بــه صــورت ناگــواری بــه هالکــت رســید. )23(
نیــز نقــل شــده اســت کــه ولیــد مــردی ملحــد و معــروف بــه فســق و فجــور بــود کــه 
حتــی بــه ظواهــر اســالم هــم مقیــد نبــود و پیوســته بــه شــراب خــوردن اشــتغال 
داشــت. در کتــاب هــای تاریــخ چنیــن آمــده اســت کــه دســتور مــی داد حوضــی را 
مملــو از شــراب کننــد تــا هنگامــی کــه وجــد و ســرور بــر او غالــب می شــد، خــودش را 
ــا حــد امــکان شــراب می خــورد. در کتــاب هــای اهــل  در آن حــوض می افکنــد و ت
تســنن چنیــن نقــل شــده اســت کــه یــک شــب مــؤذن اذان صبــح گفــت؛ ولیــد 
برخاســت و شــراب خــورد و بــا جاریــه ای کــه هــم مســت بــود نزدیکــی کــرد و قســم 
یــاد نمــود کــه بایــد آن جاریــه بــا مــردم نمــاز بخوانــد؛ پــس لبــاس خــودش را بــه وی 
پوشــاند و آن جاریــه مســت را کــه جنــب هــم بــود به مســجد فرســتاد و او بــه عنوان 
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امــام جماعــت بــا مــردم نمــاز خوانــد!! شــدت فســق و فجــور او بــه حــدی رســید که 
بــا محــارم خــود نیــز نــکاح می کــرد و از ایــن کار هیــچ ابایــی نداشــت! )24(

آری! بایــد گفــت کــه جنایــت اهــل ســقیفه کار اســالم را بــه ایــن جــا رســاند کــه 
چنیــن افــراد فاســق و فاجــری بــر مســند خالفــت مســلمانان تکیــه زدنــد کــه ســر تا 

پــا فســاد و ظلــم بودنــد و خــود آمــوزگار شــیطان بــه شــمار می رفتنــد.

2- وفات حضرت سید محمد فرزند امام هادی)ع(
در بیســت و نهــم جمادی الثانــی ســال 252 هـــ .ق حضــرت ســید محمــد فرزنــد 
برومنــد امــام هــادی)ع( در ســامرا وفــات نمــود. )25( جاللــت قــدر و منزلــت ســید 
محمــد بــه حــدی بــود کــه عــده ای از شــیعیان گمــان می کردنــد کــه بعــد از امــام 
هــادی)ع( آن بزرگــوار امــام خواهــد بــود؛ ولــی بــا رحلــت ایشــان در زمــان پــدر 
بزرگوارشــان بــر همــه معلــوم شــد کــه امــام حســن عســکری)ع( امــام پــس از ایشــان 
بــرادرش جنــاب ســید محمــد  بــه  امــام عســکری)ع( عالقــه بســیاری  اســت. 

داشــت کــه در وفــات او بســیار متأثــر شــد.
بعــد از آن کــه تشــییع نمایانــی از پیکــر جنــاب ســید محمــد بــه عمــل آمــد، 
ــه خــاک ســپردند کــه  ــادی »بلــد« در شــش فرســخی ســامرا ب آن حضــرت را در آب
هــم اکنــون حــرم ایشــان در آن جــا معــروف و دارای گنبــد و صحــن و غرفــه هــای 
متعــدد اســت و نــه تنهــا دوســتان اهل بیــت عصمــت و طهــارت )علیهم الســالم( 
بــه زیــارت آن بزرگــوار مشــرف می شــوند و کرامــات زیــادی از آن حضــرت مشــاهده 
می نماینــد، بلکــه نــزد اهــل تســنن نیــز بســیار مــورد احتــرام اســت و پیوســته 
بــرای حاجــات خویــش، نســبت بــه آن جنــاب نــذر می کننــد و هرگــز قســم دروغ 

بــه ایشــان نمــی خورنــد. )26(
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پرسش
ــی  ــِة ِإّنِ ــَک ِلْلَمالِئَک ــا توجــه بــه آیــۀ 30 ســورۀ بقــره کــه می فرمایــد: »و اذقــاَل َرّبُ ب
مــاَء   َتْجَعــُل فیهــا َمــْن ُیْفِســُد فیهــا َو َیْســِفُک الّدِ

َ
ْرِض َخلیَفــًة قاُلــوا أ

َ ْ
جاِعــٌل ِفــی األ

ْعَلــُم مــا ال َتْعَلُمــون«، حضــرت 
َ
ــی أ ُس َلــَک قــاَل ِإّنِ ُح ِبَحْمــِدَک َو ُنَقــّدِ َو َنْحــُن ُنَســّبِ

آدم)ع( خلیفــۀ رب بــود یــا خلیفــة اهلل؟

پاسخ اجمالی
چــون در آیــۀ 31 ســورۀ بقــره، رمــز و راز برگزیــدن انســان بــه عنــوان خلیفــه را علــم 
ــم آدم االســماء کّلهــا« و اســمی  ــرد و فرمــود: »عّل ــه همــۀ اســمای الهــی بیــان ک ب
کــه در بردارنــدۀ همــۀ اســما بــوده و همــۀ اســما جلــوۀ آن اســت، اســم »اهلل« 
اســت. انســان خلیفــۀ  خــدا اســت نــه خلیفــۀ رب؛ زیــرا رّب یکــی از اســمای الهــی و 

جلوه ــای از اســم »اهلل« اســت.
کــه همــۀ  از اســما، حقایــق عالیــه ای اســت  اواًل: مــراد  بــه این کــه  بــا توجــه 
حقایــق عالــم از آن نشــأت  گرفتــه و حقایــق عالــم، اعــم از غیــب و شــهود را شــامل 
می شــود. ثانیــًا: تعلیــم اســما بــه معنــای اعطــای آن هــا بــه انســان اســت. ثالثــًا: 

پرسش
انسان خلیفة الله است یا خلیفۀ رّب؟
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حقیقــت الهــی در کســوت آن هــا ظاهــر و متجلــی می شــود، پــس در حقیقــت، 
انســان جلــوگاه همــۀ اوصــاف الهــی و عهــده  دار همــۀ کارهــای خدایــی و خلیفــۀ 

ــر ماســوی اهلل اســت. کامــل الهــی ب

پاسخ تفصیلی
سؤال فوق را این گونه طرح می کنیم:

حضــرت آدم)ع(، خلیفــۀ چــه کســی بــود و انســان خلیفــۀ کیســت؟ و بــا توجه به 
این کــه خلیفــه از آن جهــت کــه خلیفــه و جانشــین اســت بایــد عهــده  دار وظایــف 
و کارهــا ی مستخلف  عنه)جانشــین شــده از طــرف او( و متصــف بــه اوصــاف او 
باشــد، خداونــد تــا چــه انــدازه بــه انســان شایســتگی اتصــاف بــه صفــات و عهــده -

داری افعــال خــود را داده و خــدا نمایــی انســان تــا چــه انــدازه اســت؟

انسان  ]1[ خلیفۀ کیست؟
با توجه به آیات 30 و 31 سورۀ بقره، انسان خلیفۀ اهلل است.

توضیــح: در  آیــۀ 30 از عبــارت »انــی جاعــل فــی االرض خلیفــة...« و ضمیــر 
متکلــم وحــده فهمیــده می شــود کــه متکلم)خداونــد(، بــرای خــود جانشــین 
خلــق کــرد نــه بــرای غیــر. در آیــۀ بعــد]2[ رمــز و راز برگزیــدن انســان بــه عنــوان 
ــم آدم االســماء  خلیفــه را، علــم بــه همــۀ اســمای الهــی بیــان کــرد و فرمــود: »عّل
کّلهــا«؛ بــه تعبیــر دیگــر، در آیــۀ اّول خداونــد انســان را خلیفــۀ خــود و در آیــۀ دوم، 
میــزان قــدرت جانشــین خــود و وســعت خالفــت عطــا شــده بــه او را بیــان کــرد و 
ــا توضیــح  ــد در کســوت اســمای او جلوه گــر اســت، ب ــه حقیقــت خداون از آنجــا ک
دو مطلــب؛ یعنــی اســما و دیگــری معنــای تعلیــم آن بــه انســان روشــن می شــود، 
انســان خلیفــۀ کیســت و تــا چــه انــدازه می توانــد کار خدایــی کنــد و اوصــاف الهــی 

را کســب کنــد و در خــود بــه ظهــور برســاند.

مراد از اسماء
 اســم بــه معنــای نشــانه اســت. اســم لفظــی، نشــان و راهنمــای مفاهیــم ذهنی 
و مفاهیــم ذهنــی، اســم بــرای حقایــق عینــی و حقایــق عینــی اعــم از غیــب و 
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شــهود، اســم و نشــان از آفریننــدۀ خــود دارنــد. حــال بایــد دیــد اســمای خداونــد 
کــه در ایــن آیــه بــه انســان تعلیــم داده شــد، کــدام قســم از ایــن اســم ها اســت، آیــا 

الفــاظ مــراد اســت، یــا مفاهیــم ذهنــی و یــا حقایــق عینــی؟
نــزد  آدم  شــدن  مســجود  بــرای  مفاهیــم  صــرف  یــا  الفــاظ،  صــرف  دانســتن 
فرشــتگان کافــی نیســت؛ زیــرا »کمــال آگاهــی از الفــاظ، برای دســت یابی به مقاصد 
قلــوب اســت و فرشــتگان بــرای پی  بــردن بــه مقاصــد قلب هــا نیــازی بــه الفــاظ و 
لغــات ندارنــد، بلکــه بــدون وســاطت آن، مقاصــد دل هــا را تلقــی می کننــد«.]3[
صــرف فهــم مفاهیــم ذهنــی و درک صورتــی از حقایــق نیــز پایین تــر از مقــام 
ــم ارتبــاط دارنــد، نــه  ــا عیــن بعضــی از حقایــق عال فرشــتگان اســت؛ زیــرا آن هــا ب
بــا مفاهیــم آن هــا و درک آن هــا حضــوری اســت نــه حصولــی، اگرچــه همــه حقایــق 
عالــم مشــهود آن هــا نیســت؛ لــذا دلیــل ســجدۀ آن هــا بــر انســان، فقــط بــرای 
آگاهــی او از مفاهیــم حقایــق نمی توانــد باشــد. پــس، مــراد از اســما همــان حقایــق 
از ســویی و همه حقایق عینی از ســوی دیگر اســت که فرشــتگان را تحمل حمل 
و بالــی بــرای پــرواز بــه قّلــۀ رفیــع آن هــا نبــود. و طبــق آیــات بعــدی، اســما، همــان 
حقایــق غیبــی عالــم اســت؛ زیــرا در آیــۀ 33 فرمــود: »الــم اقــل لکــم انــی اعلــم غیب 
الســموات و االرض«.]4[ بنابــر تفســیر برخــی مفســران، مقتضــای ســیاق آیــات 30 
تــا 33 ســورۀ بقــره ایــن اســت کــه ایــن غیــب، چیــزی جــز همــان اســمای تعلیــم 
داده شــده و غیــر از مســائل مــورد نظــر در »اّنــی اعلــم مــا ال تعلمــون«]5[ نیســت؛ 
یعنــی چیــزی کــه شــما نمی دانیــد و فقــط در حیطــۀ علــم مــن اســت بــه انســان 
دادم. پــس اســما، حقایــق غیبــی اســت، فــوق فهــم وجــود فرشــتگانی کــه خــود 
فــوق عالــم مــاده و واجــد بعضــی از مراتــب غیب انــد و همــان حقایــق عالیــه اســت 
کــه همــۀ حقایــق عالــم از آن نشــأت می گیــرد و همــۀ حقایــق عالــم اعــم از غیــب و 

شــهود را شــامل می شــود.]6[

معنای تعلیم
بــا توجــه بــه مطالــب گفتــه شــده و تلقــی بــدون واســطۀ اســما توســط حضــرت 
ــه مــراد از تعلیــم، اواًل: اعطــای علــم شــهودی و  ــد ک ــه دســت می آی آدم)ع(،]7[ ب
حضــوری بــه اســما اســت، نــه صــرف آگاهــی مفهومــی بــه آن هــا. ثانیــًا: علــم لدنــی 
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و تلقــی مســتقیم از خدوانــد اســت و چــون علــم، دارایــی اســت، چــه دارا بــودن 
مفهــوم و صــورت شــیء و چــه دارا بــودن خــود شــیء، ایــن دو خصیصــه کــه از 
معنــای تعلیــم الهی)شــهودی و لدنــی بــودن( ذکــر گردیــد، حکایــت از آن دارد کــه 
خداونــد، آدم و انســان را دارای حقیقــت عینــی اســمای حســنا و ـ بنابــر معنــای 

پیــش گفتــه شــده از اســما ـ آیــه و نشــانه تمــام نمــای اســمای خــود گردانیــد.
پــس، بــا توجــه بــه مطالــب فــوق و نیــز چــون آیــه داللــت بــر تعلیــم همــه اســما 
دارد و اســمی کــه دربردارنــدۀ همــۀ اســما بــوده و همــۀ اســما جلــوۀ آن اســت، 
ــرا رّب یکــی از  ــه خلیفــۀ رّب؛ زی اســم »اهلل« اســت. انســان، خلیفــة اهلل اســت، ن
اســمای الهــی و جلوه ــای از اســم »اهلل« اســت. در حقیقــت، انســان مظهــر تــاّم 
ــرای  ــدار همــه کارهــای خدایــی ب ــگاه همــه اوصــاف الهــی و عهده  الهــی و جلوه 

ماســوی اهلل اســت.]8[

قــرآن

ݣݣپی ݣݣݣنوشت ݣݣݣها

که خالفت اختصاصی به حضرت آدم ندارد و همه  ]1[. از دالیل تفسیری دیگر مربوط به این آیه فهمیده می شود 
انسان ها شأنیت و استعداد خالفت الهی را دارند، از این جهت ما بحث را به صورت کلی برای انسان مطرح کرده ایم، 
نه حضرت آدم)ع(. ر. ک: جوادی آملی، عبد اهلل، تفسیر تسنیم، ج 3، ص 41 و 293، قم، مرکز نشر اسراء، چاپ اول، 

1380ش؛ مصداق خلیفةاهلل از دیدگاه قرآن، سؤال 1984)سایت 2023(.
ْسماِء هُؤالِء ِإْن ُکْنُتْم صاِدقیَن«.

َ
ْنِبُئونی  ِبأ

َ
ها ُثّمَ َعَرَضُهْم َعَلی اْلَمالِئَکِة َفقاَل أ

َ
ْسماَء ُکّل

َ ْ
َم آَدَم األ

َ
]2[. »َو َعّل

]3[. طباطبائی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 1، ص 116- 117، قم، دفتر انتشارات اسالمی ، 
چاپ پنجم ، 1417ق.

]4[. آیا به شما نگفتم که من غیب آسمان ها و زمین را می دانم.
]5[. من آن می دانم که شما نمی دانید.

]6[. ر. ک: تفسیر تسنیم, ج 3، ص 169.
]7[. لفظ »عّلم« در آیه 31 خبر از نفی وساطت فرشتگان می دهد.

]8[. برای مطالعۀ بیشتر، ر. ک: المیزان فی تفسیر القرآن، ذیل آیات 30 تا 34 سوره بقره؛ تفسیر تسنیم، ج3، ص 
.321 -17

………………………………………………………………………
https://www.islamquest.net/fa/archive/fa345
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پرسش
در اکثــر جاهــا نوشــته یــا گفتــه می شــود یــا اهلل، یــا محمــد، یــا علــی، یــا حســین و 
غیــره بعضــی هــا می گوینــد کــه بجــز گفتــن »یــا اهلل« ، اســتفاده از »یــا« بــرای دیگــر 
اســم هــا درســت نیســت زیــرا اســتمداد از غیــر خــدا اســت. آیــا ایــن صحیح اســت؟

پاسخ اجمالی
ــزرگان و اولیــاء الهــی  ــه ایــن ب ــا ایــن اعتقــاد باشــد ک ــر اســتمداد از غیــر خــدا ب اگ
خــدا  نیازمنــد  حاجــت  آوردن  بــر  در  و  می کننــد  آورده  بــر  حاجــت  مســتقیما 

نیســتند ایــن شــرک و ضــد توحیــد اســت و جایــز نیســت.
ولــی اگــر اعتقــاد ایــن باشــد کــه ایــن بــزرگان حاجــت هــا را بــا اذن خــدا و بــا قدرتی 
کــه خداونــد بــه آنــان عنایــت فرمــوده اســت، بــر آورده می ســازند ایــن نــه تنهــا 

شــرک نیســت بلکــه عیــن توحیــد اســت و هیــچ اشــکالی نــدارد .

پاسخ تفصیلی
مفهوم شرک

شــرک ایــن اســت کــه انســان کســی را همتای خــدا در ذات، خالقیــت، مالکیت، 

پرسش
آیا استمداد از غیر خدا با توحید سازگار است؟
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ــود  ــل ش ــریک قائ ــور ش ــن ام ــی از ای ــدا در یک ــرای خ ــد و ب ــادت بدان ــت و عب ربوبی
پــس اگــر کمــک و اســتمداد از غیــر خــدا بــه گونــه ای باشــد کــه الزمــه آن شــریک 
قــرار دادن بــرای خــدا باشــد؛ مثــل ایــن کــه بــرای غیــر خــدا در بــر آوردن حاجــت 
شــأن و قدرتــی مســتقل از قــدرت خــدا قائــل شــویم ایــن شــرک و حــرام اســت امــا 
اگــر در اســتمداد از غیــر خــدا قــدرت مســتقلی بــرای غیــر خــدا قائــل نباشــیم بلکــه 
در طــول قــدرت خــدا و بــا اذن خــدا بدانیــم ایــن نــه تنهــا شــرک نیســت بلکــه 

شــواهدی از قــرآن، ســنت و نیــز عــرف متشــرعه آن را تأییــد می کنــد.
را  امــوری  خــدا  صالــح  بنــدگان  دیگــر  و  اکــرم)ص(  پیامبــر  از  اگــر  ایــن  بنابــر 
ــه اذن خــدا آن را انجــام دهنــد ایــن شــرک نیســت  ــا آن هــا ب درخواســت کنیــم ت
زیــرا آنــان را هــم ردیــف خداونــد و مســتقل در تأثیــر قــرار نداده ایــم و در خواســت 

کمــک و اســتمداد از دیگــری بــه معنــای عبــادت او نیســت.

مفهوم دعا در قرآن
اشــتباه در فهــم معنــای دعــا در قــرآن باعــث شــده اســت کــه برخــی در خواســت 
از غیــر خــدا و صــدا کــردن غیــر او را شــرک و چنیــن شــخصی را کافــر و مهــدور الــدم 
بداننــد. ایــن افــراد بــه بعضــی از آیــات قــرآن اســتناد می کننــد؛ ماننــد آیــه شــریفه: 
ــه واژه  ــال آن ک ــد«. ]1[ و ح ــدا نخوانی ــا خ ــری را ب ــت، دیگ »مســاجد از آن خداس

دعــا در قــرآن بــه معانــی گوناگونــی بــه کار رفتــه اســت:
1. به معنی عبادت؛ مانند آیه شریفه فوق الذکر. ]2[

2. بــه معنــی دعــوت کــردن و فراخوانــدن بــه ســوی چیــزی؛ ماننــد ســخن 
ــی دعــوت  ــدم ول ــه فرمــود: »پــروردگارا قــوم خــود را شــب و روز فراخوان ــوح)ع( ک ن
ــه  ــان ب ــرار )از حــق( آن هــا نیفــزود«. ]3[ ایــن دعــا همــان دعــوت آن ــر ف مــن جــز ب
ــان  ــن ایم ــه عی ــت بلک ــرک نیس ــا ش ــه تنه ــا ن ــوع دع ــن ن ــت و ای ــان اس ــوی ایم س

اســت و انجــام آن بــر پیامبــران واجــب بــوده اســت.
3. بــه معنــی تقاضــای حاجــت کــه گاه از طریــق عــادی و معمولــی اســت ماننــد 
»هنگامــی کــه از شــهود، دعــوت بــرای ادای شــهادت شــود، نبایــد امتنــاع کننــد« 
]4[ ایــن دعــا در امــور عــادی اســت کــه بــه یقیــن اگــر کســی آن را انجــام دهــد کافــر 

نمــی شــود.

قــرآن
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کتــاب مــاه

و گاه از طرق غیر عادی و معجزات است که این خود بر دو قسم است:
الــف. گاه بــا اعتقــاد اســتقالل غیــر خــدا در تأثیــر اســت. ایــن قســم نوعــی شــرک 
اســت زیــرا تنهــا خداونــد متعــال مســتقل در تأثیــر اســت و غیــر او، حتــی اســباب 
عــادی نیــز هــر چــه دارنــد از خــدا دارنــد و بــه اذن او اثــر می گذارنــد. قــرآن در 
ــاره می فرماید:«بگــو کســانی را کــه غیــر از خــدا می پنداریــد بخوانیــد آن هــا  ایــن ب
نمی تواننــد مشــکلی از شــما را برطــرف ســازند و نــه در آن تغییــری ایجــاد کننــد«. 
ــک از  ــچ ی ــاره هی ــای را درب ــن عقیده  ــی چنی ــا ایمان ــن آگاه و ب ــرد مؤم ــچ ف ]5[ هی

انبیــا و بــزرگان الهــی نــدارد.
ــوع  ــرای مــا از خــدا چیــزی بطلبــد. ایــن ن ــا ب ب. گاه از شــخصی می خواهیــم ت
درخواســت، توحیــد انســان کامــل اســت چنیــن فــردی کــه بزرگــی را واســطه و 
شــفیع بــه درگاه خــدا قــرار می دهــد و مســبب االســباب و علــت حقیقــی و تأثیــر 
ــا توســل بــه اولیــاء الهــی از آن هــا می خواهــد  گــذار واقعــی را خــدا می دانــد ولــی ب
کــه نــزد خــدا بــرای او تقاضــای حاجتــی کننــد ایــن عیــن توحیــد و یگانــه پرســتی 
اســت. قــرآن می گویــد: بنــی اســرائیل نــزد موســی آمدنــد و از او تقاضــا کردنــد کــه از 
خداونــد غذاهــای متنوعــی بــرای آن هــا بخواهــد. »ای موســی مــا نمــی توانیــم بــه 
یــک نــوع غــذا قناعــت کنیــم از پــروردگارت بخــواه کــه از آن چــه زمیــن می رویانــد 
از ســبزیجات و ... بــرای مــا فراهــم ســازد«. ]6[ موســی هرگــز بــه آن هــا ایــراد نکــرد 
کــه چــرا مــرا بــا خطــاب »یــا موســی« فــرا خواندیــد و چــرا مســتقیمًا خودتــان از 
خــدا نخواســتید و ایــن شــرک و کفــر اســت. بلکــه موســی تقاضــای آن هــا را از خــدا 

خواســت و حاجــت آن هــا بــر آورده شــد.
اعتقاد به نقش مخلوقات در تأثیر و تأثر و ســببیت و مســببیت شــرک نیســت. 
الزمــه توحیــد ایــن نیســت کــه نظــام ســببی و مســببی جهــان را انــکار کنیــم و هــر 
اثــری را بــال واســطه از خــدا بدانیــم و بــرای اســباب هیــچ نقشــی حتــی بــه صــورت 
طولــی، قائــل نباشــیم؛ مثــال معتقــد باشــیم کــه آتــش نقشــی در ســوزانیدن و آب 
در ســیراب کــردن و بــاران در رویانیــدن نــدارد خداســت که مســتقیما می ســوزاند، 
مســتقیما ســیراب می ســازد و مســتقیما می رویانــد. پــس هــم چنــان کــه اعتقــاد 
بــه وجــود مخلــوق مســاوی بــا شــرک ذاتــی و اعتقــاد بــه خــدای دوم نیســت بلکــه 
مکمــل و متمــم اعتقــاد بــه وجــود خــدای یگانــه اســت اعتقــاد بــه تاثیــر و ســببیت 
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و نقــش داشــتن مخلوقــات در نظــام جهــان نیــز بــا توجــه بــه ایــن کــه همــان طــور 
کــه موجــودات اســتقالل در ذات ندارنــد اســتقالل در تاثیــر هــم ندارنــد، شــرک 
نیســت. پــس مــرز توحیــد و شــرک ایــن نیســت کــه بــرای غیــر خداونــد نقشــی در 
تأثیــرات قائــل بشــویم یــا نشــویم بلکــه شــرک آن اســت اســباب دیگــر را در عــرض و 

کنــار خداونــد قــرار دهیــم و بــرای آنــان اســتقاللی در تاثیــر قائــل شــویم.
بــه عبــارت دیگــر، اعتقــاد بــه قــدرت و تاثیــر مــا فــوق طبیعــی بــرای یــک موجــود 
ماننــد فرشــته یــا پیامبــر و امــام نیــز ماننــد اعتقــاد بــه تاثیــر اســباب عــادی شــرک 
نیســت و داشــتن نقــش مــا فــوق حــد عوامــل معمولیــی، مســتلزم اعتقــاد بــه 
قدرتــی در مقابــل خــدا نیســت و موجــودی کــه بــه تمــام هویتــش وابســته بــه 
اراده حــق اســت و هیــچ حیثیــت مســتقل از خــود نــدارد تاثیــر مــا فــوق طبیعــی او 
پیــش از آن کــه بــه خــودش مســتند باشــد مســتند بــه حق اســت و او جــز مجرایی 
بــرای مــرور فیــض حــق بــه اشــیا نیســت همانگونــه کــه واســطه فیــض وحــی و علــم 
بــودِن جبرئیــل و واســطه رزق بــودِنِ میکائیــل و واســطه احیــاء بــودِن اســرافیل و 

واســطه قبــض ارواح بــودِن ملــک المــوت شــرک نیســت.
برای روشن تر شدن بحث به دو نمونه از آیات قرآن اشاره می کنیم:

1. قــرآن از زبــان حضــرت عیســی می فرمایــد: »بــه اذن خــدا کــور مــادر زاد و 
زنــده  خــدا  اذن  بــه  را  مــردگان  و  می بخشــم  بهبــودی  را  بــرص  بــه  مبتالیــان 

]7[  .« می کنــم 
2. فرزنــدان حضــرت یعقــوب بعــد از ایــن کــه پشــیمان شــدند، خدمــت پــدر 
رســیدند »گفتنــد پــدر! از خــدا آمــرزش گناهــان مــا را بخــواه کــه مــا خطــاکار بودیــم 
ــه او غفــور و رحیــم  ــروردگارم آمــرزش می طلبــم ک ــراى شــما از پ ــه زودى ب گفــت ب

اســت .  ]8[
باَنــا« اســتفاده کردنــد و آن 

َ
أ مــی بینیــم کــه فرزنــدان یعقــوب از عبــارت »یــا 

ــد بخواهیــد  ــان از خداون حضــرت آن هــا را از ایــن کار نهــی نکــرد و نفرمــود خودت
پــس معلــوم می شــود ایــن هیــج گونــه منافاتــی بــا توحیــد نــدارد.

برای مطالعه بیشتر به منابع زیر مراجعه شود:
1. توسل و ارتباط بدون واسطه با خداوند، سؤال 542 )سایت: ۵۹۰( .

2. توسل در قرآن و سنت، سؤال 2032 )سایت: ۲۲۶۵(.

قــرآن
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3. فلسفه توسل به اهل بیت)ع(، سؤال 1321 )سایت: ۱۳۱۶(.
4. مطهــری، مرتضــی، جهــان بینــی توحیــدی، تهــران، صــدرا، چــاپ بیســت 

و یکــم، 1384.
5. مــکارم شــیرازی، ناصــر؛ وهابیــت بــر ســر دو راهــی، قــم، مدرســه امــام علی  بــن 

ابیطالــب)ع(، چاپ اول، 1384.

ݣݣپی ݣݣݣنوشت ݣݣݣها

َحدا«.
َ
ِ َفال َتْدُعوا َمَع اهلِل أ

ّنَ اْلَمساِجَد هلِلَّ
َ
]1[ . جن، 18 . »َو أ

]2[ . جن، 18 .
]3[ . نوح، 5 و 6.

َداُء ِإَذا َما ُدُعوْا«
َب الشّهَُ

ْ
 َیأ

َ
]4[ . بقره، 282 .« َو ال

ِویال«  تَحْ
َ

ّرِ َعنُکْم َو ال
ُ

 َیْمِلُکوَن َکْشَف الّض
َ

ن ُدوِنِه َفال ِذیَن َزَعْمُتم ّمِ
َ
]5[ . اسراء، 56. »ُقِل اْدُعوْا اّل

ائَها 
َ
ْرُض ِمن َبْقِلَها َو ِقّث

َ ْ
ا ُتنِبُت األ ْج َلَنا مِمَّ ِر

ْ
َک یُخ ْصبِرَ َعلَی  َطَعاٍم َواِحٍد َفاْدُع َلَنا َرّبَ ]6[ . بقره، 61 .« َو ِإْذ ُقْلُتْم َیُموسَی  َلن ّنَ

َو ُفوِمَها َو َعَدِسَها َو َبَصِلَها«
]7[ . آل عمران، 49.

]8[ . یوسف، 97 و 98.
……………………………………………………………………

https://www.islamquest.net/fa/archive/fa1589
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پرسش
آیا طلب شفاعت، حاجات و شفا از پیامبر)ص( با آنچه در این آیه:

 »قل لا أملک لنفسى نفعًا و لا ضّرًا إلا ما شاء الله«، آمده منافات ندارد؟!

پرسش
أملــک  ال  »قــل  می فرمایــد:  اکــرم)ص(  پیامبــر  بــه  خطــاب  متعــال  خداونــد 
لنفســی نفعــًا و ال ضــّرًا إال مــا شــاء اهلل«، آیــا طلــب شــفاعت، حاجــات و شــفا از 

پیامبــر)ص( بــا آنچــه در ایــن آیــه آمــده منافــات نــدارد؟!

پاسخ اجمالی
نفــی  افعالــی و  اثبــات توحیــد  بیــان آن اســت،  ایــن کریمــه در صــدد  آنچــه 
اســت.  وجــودى  شــئون  ســایر  و  وجــود  در  خداونــد  از  پیامبــر)ص(  اســتقالل 
ــا اذن و  ــفاعت و... را ب ــا ش ــه فاعلیــت ی ــی ک ــا آیات ــی ب ــه منافات بنابرایــن، هیچ گون
اراده الهــی، بــه خــود آن بزرگــوار نســبت می دهــد و مــا را بــه مراجعــه بــه اولیــاء اهلل 
از جملــه پیامبــر)ص( امــر می نمایــد، نــدارد؛ زیــرا شــفاعت، رفــع حوایــج و شــفاى 
بیمــار کــه از ایشــان صــادر می گــردد بســان ســایر افعــال ایشــان، در طــول فاعلیــت 

خداونــد و بــا اذن و اراده او اســت.
در واقــع، پیامبــر)ص( بــا ایــن کریمــه و امثــال آن، داعیــه الوهیــت یــا ربوییــت را 
از جانــب خویــش منتفــی می دانــد. بــر خــالف مســیحیت و غالیــان کــه قائــل بــه 
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الوهیــت مســیح)ع( و امــام علــی)ع( هســتند، یــا آنــان کــه صاحبــان کلیســا را رّب 
خــود گرفتــه و بیانــات آن هــا را بــر حکــم خداونــد ترجیــح می دهنــد.

بنابرایــن، اگرچــه مــا مأمــور بــه مراجعــه بــه ایــن بزرگــواران و احتــرام بــه ایشــان 
هســتیم، لکــن هرگــز نبایــد ایشــان را تــا مقــام الوهیــت یــا ربوبیــت بــاال بــرده و 

هم طــراز خداونــد قــرار دهیــم.
به عــالوه؛ مــا موظفیــم از ســیره ایشــان درس گرفتــه و وجــود و کمــاالت وجــودى 

خــود را عطیــه الهــی بدانیــم، تــا دچــار غــرور و اســتکبار نشــویم.

پاسخ تفصیلی
 مــا شــاَء اهلل«؛]1[)بگــو: مــن دربــاره خود 

َ
ا َو ال َنْفعــًا ِإاّل ْمِلــُک ِلَنْفســی  َضــّرً

َ
آیــه »ُقــْل ال أ

-جــز آنچــه خــدا بخواهــد- مالــک هیــچ ســود و زیانــی نیســتم(. و آیــات مشــابه، تنها 
در مقــام بیــان نفــی اســتقالل در وجــود و فاعلیــت از شــخص پیامبــر)ص( اســت. و 
ــم امــکان ایــن اســتقالل نفــی می شــود، نفــی آن از  هنگامــی کــه از شــخص اول عال

ســایر انســان ها و بالتبــع از ســایر موجــودات، اولــی خواهــد بــود.
ایــن آیــه، تفســیرى اســت بــراى آیاتــی؛ ماننــد 64، 79 و 80 ســوره مبارکــه آل 
عمــران کــه ادعــاى الوهیــت و ربوبیــت را از جانــب پیامبــران راســتین الهــی منتفی 
و مــردم را از این کــه قائــل بــه ایــن امــر شــوند، نهــی نمــوده اســت. در این جــا 
به جــاى این کــه پیامبــر)ص(، خــود را فاعــل و مالــک و صاحــب اختیــار مطلــق و 
مســتقل از خداونــد معرفــی نمایــد و داعیــه الوهیــت یا ربوبیت بر مــردم را بنماید، 
تمــام شــئون وجــودى خــود را متعلــق و وابســته بــه خداونــد می دانــد و ذکــر نفــع 
و ضــرر از بــاب نمونــه و بــه جهــت شــاخص بــودن ایــن دو در فعالیت هــاى انســان 
ــرا هــدف اغلــب انســان ها در کلیــه فعالیت هایشــان، جلــب منفعــت و  اســت؛ زی
دفــع ضــرر از خویــش اســت، نــه چیــزى دیگــر. و گرنــه تمامــی شــئون وجــودى 
همــه موجــودات و تمامــی فاعلیــت و کمــاالت آن هــا، از جانــب خداونــد اســت، 

نــه فقــط جلــب منافــع و دفــع ضررهــا.
اســاس و جوهــره توحیــد افعالــی و نیــز توحیــد صفاتــی - این کــه کلیــه کمــاالت 
موجــودات، عطیــه اى الهــی هســتند و تنهــا او کمــال مطلــق و منبع کمال اســت- 
همیــن اســت کــه انســان خــود و کمــاالت و قــدرت و فاعلیــت خویــش را از آِن خــدا 
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بدانــد. و خــود محــور، یــا دگــر محــور نباشــد و اگــر خیــرى بــه او رســید:
الــف( بســان قــارون نباشــد کــه خــود را همــه کاره دیــده و بگویــد: »ایــن امــوال را 

از راه علــم خــود، بــه دســت آورده ام«.]2[
ب( ماننــد قبطیــان کوته بیــن نباشــد کــه دیگــرى را همــه کاره ببینــد و قایــل بــه 

الوهیــت و ربوبیــت فرعــون شــود.]3[
ج( بســان فرعــون و نمــرود خــود را صاحــب اختیــار همــه نپنــدارد و کــوس »انــا 

ربکــم االعلــی«]4[ را ســر ندهــد.
د( آن را از جانــب دیگــرى و خــدا ندانــد، بــدون این کــه آن دیگــرى را واســطه 
فیــض و وســیله خــدا بشــمارد و مبــادا کــه بگویــد: »اول خــدا، بعــد فالنــی مشــکل 
ــه  ــه در کلی ــد! بلک ــه موّح ــود ن ــرک می ش ــورت مش ــن ص ــه در ای ــودند!« ک ــرا گش م
احــوال، خــدا را شــاکر باشــد کــه ایــن تــوان و نیــرو و کمــال را بــه او عطــا کــرده و یــا بــه 

واســطه اى از وســایط، مشــکلش را حــل نمــوده اســت.
و ایــن همــان درســی اســت کــه ایــن آیــات و امثــال آن بــه مــا می دهنــد و شــخص 
پیامبــر)ص( الگویــی واال بــراى ســایر انســان ها می باشــد، تــا هــر چــه بیشــتر ترقــی 
می کننــد، معرفــت و تواضعشــان نســبت بــه حــق بیشــتر شــود و بیــش از پیــش، 
ــت  ــام ربوبی ــات مق ــن آی ــه ای ــن، این ک ــند.]5[ بنابرای ــی باش ــاى اله ــاکر نعمت ه ش
و مالکیــت اســتقاللی را از ایشــان نفــی می کنــد، بــا آیاتــی کــه مــا را بــه مراجعــه 
ــا شــفاعت و... امــر  ــا طلــب شــفا ی ــه ایشــان و طلــب حاجــت و رفــع گرفتــارى، ی ب
می کنــد، یــا ایــن مقامــات را بــراى ایــن بزرگــواران اثبات می کنــد و امــورى را به آن ها 
نســبت می دهــد، هیچ گونــه منافاتــی نــدارد؛ زیــرا این جــا نفــی اســتقالل اســت و 
آن جــا اثبــات فاعلیــت در طــول فاعلیــت خداونــد و بــه اذن خــدا اســت، چنــان کــه 
مکــرر، معجــزات حضــرت عیســی)ع( را گرچــه بــه خــود او نســبت می دهــد، لکــن 
آن هــا را مقّیــد بــه »بإذنــی« می نمایــد،]6[ تــا ایهــام الوهیــت و اســتقالل را از آن 

پیامبــرى کــه دیگــران در مــورد او بــه اشــتباه رفته انــد، نفــی نمایــد.
پــس بایــد مراقــب بــود کــه درک مقامــات ایشــان و کرامت هــاى صــادره از آن هــا، 
موجــب ایــن نشــود کــه مــا آن هــا را مؤثــر اصیــل و مســتقل از خداونــد بپنداریــم، 
بلکــه علی رغــم احترامــات شایســته بــه مقــام آن بزرگــواران، بایــد ایشــان را دون 

خالــق و وابســته بــه آن ذات اقــدس بدانیــم و شــاکر او باشــیم و بنــده او.
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]1[. یونس، 49.
]2[. قصص، 76 و 82.

]3[. زخرف، 54.
]4[. نازعات، 24.

]5[. ر. ک: جوادی آملی، عبد اهلل، مراحل اخالق در قرآن، ص 86 - 101، قم، اسراء، چاپ سوم، 1377ش.
]6[. مائده، 110.
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پرسش
اشاره  نفس  و  عقل  مورد  در  که  عمران  آل  سوره   191 و   190 آیات  تفسیر 

دارد چیست؟

پاسخ اجمالی
خداونــد در آیــه 190 ســوره آل عمــران انســان را بــه تفکــر در چگونگــی آفرینــش 
آســمان ها و زمیــن دعــوت می کنــد و در آیــه بعــد نتیجــه و ثمــره ایــن تفکــر را بیــان 
می نمایــد. ایــن آیــه در بیــان وحدانیــت خالــق هســتی اســت و می فرمایــد اگــر 
کســی بــه دقــت و از روی تفکــر و تعقــل در چگونگــی آفرینــش آســمان ها و زمیــن 
ــر قــدرت خــدای متعــال  و رفــت و آمــد شــب و روز بنگــرد، نشــانه های روشــنی ب
خواهــد یافــت؛ آثــار بدیــع و اســرار عجیبــی کــه بنــدگان را بــه ســوی مبــدأ و معــاد 

ــان را مجــذوب قــدرت الیــزال الهــی می کنــد. راهنمایــی و آن
چکیــده معنــاى دو آیــه چنیــن اســت؛ کســانی کــه از روی فکــر و اندیشــه در 
آســمان ها و زمیــن و اختــالف شــب و روز نــگاه کننــد و بیندیشــند، ایــن اندیشــه 
ــچ  ــر در هی ــه دیگ ــود ک ــه ش ــان نهادین ــدا در آن ــاد خ ــا ی ــود ت ــب می ش ــر موج و تفک
ــداى  ــه خ ــوند ک ــه می ش ــیله متوج ــن وس ــه ای ــد و ب ــوش نکنن ــدا را فرام ــی خ حال
ــی  ــداى تعال ــت از خ ــن جه ــه همی ــت و ب ــد انگیخ ــان را برخواه ــزودى آن ــی ب تعال
درخواســت رحمتــش را نمــوده و از او می    خواهنــد وعــده    اى را کــه بــه آن هــا داده، 

در حقشــان تحقــق بخشــد
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پاسخ تفصیلی
یکــی از بهتریــن راه هــای خداشناســی، همــان راهــی اســت کــه خداونــد از آن راه 
بــر وجــود خویــش اســتدالل نمــوده اســت و آن بهره گیــری از عقــل بــرای شــناخت 
خالــق هســتی اســت؛ یعنــی اگــر انســان از عقــل خویــش بهره گیــرد و در نظــام 
هســتی، عجائــب و اســرار خلقــت و نظــم حاکــم بــر سراســر جهــان تفکــر نمایــد، بــه 
وحدانیــت خالــق ایــن جهــان پــی خواهــد بــرد و بــه حکمــت و عظمــت خلقتــش 

اعتــراف خواهــد نمــود.
تفکــر از مهم تریــن ویژگی هــای انســان اســت؛ از نعمت هــای الهــی اســت کــه 
ــراوان  ــم ف ــرآن کری ــه ق ــت ک ــی اس ــرده و از موضوعات ــت ک ــان عنای ــه انس ــد ب خداون

ــت. ــوده اس ــوت نم ــه آن دع ــان را ب انس
ــه  ــه ب ــه ســوی تفکــر در چگونگــی آفرینــش.]1[ ایــن آی ــه دعوتــی اســت ب ایــن آی
انضمــام آیــات مشــابه،]2[ وحدانیــت خالــق هســتی را اثبــات می کنــد؛ چــرا کــه اگــر 
کســی بــه دقــت و از روی تفکــر و تعقــل در چگونگــی آفرینــش آســمان ها و زمیــن 
بنگــرد، نشــانه های روشــنی بــر قــدرت خــدای متعــال خواهــد یافــت؛ آثــار بدیــع و 
اســرار عجیبــی کــه بنــدگان را بــه ســوی مبــدأ و معــاد راهنمایــی و آنــان را مجــذوب 

قــدرت الیــزال الهــی می کنــد.
انســان اگــر در چگونگــی آفرینــش آســمان و زمیــن تفکــر نمایــد، درخواهــد یافــت 
کــه همــه این هــا حــادث و محتاج انــد و آفریننــده ای دارنــد و خالــق آن هــا خداوند 
اســت؛ چــرا کــه در این هــا نظــم عجیــب، اســرار و حکمتــی اســت کــه امــکان نــدارد 
از کســی غیــر از حکیــم صــادر شــده باشــد. پــس بایــد آفریننــده اش خالــق حکیــم، 

دانــا و متصــف بــه صفــات جمــال و جــالل باشــد.
یکــی از آیــات و نشــانه های تکوینــی اش کــه هــر انســانی آن را حــس می کنــد، 
پشــت ســر هــم آمــدن روز و شــب اســت کــه بــر اســاس نظــم دقیــق بــوده و دارای 

ــات و انســان اســت. ــات، حیوان ــرکات و خــواص محســوس در نبات ــار، ب آث
ایــن آیــات و آیــات مشــابه، در همیــن راســتا اســت. هنگامــی مشــرکان مکــه نــزد 
پیامبــر اســالم)ص( می  آمدنــد و از آن بزرگــوار بــراى اثبــات وجــود خــدا و نبــوت آن 
ــه  ــه ب ــود ک حضــرت معجــزه می  خواســتند. یکــی از پیشــنهادهاى ایشــان ایــن ب
ــراى مــا تبدیــل بــه طــال کــن. خــداى  رســول خــدا)ص( می  گفتنــد: کــوه صفــا را ب
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توانــا در جوابشــان می  فرمایــد: خلقــت آســمان ها و زمیــن و آمــد و رفــت شــب 
و روز از نظــر اثبــات خالــق بــراى افــراد خردمنــد اهمیــت بیشــترى دارد؛ یعنــی 
اگــر انســان از عقــل و خــرد خویــش اســتفاده کنــد، آیــا می   شــود ایــن آســمان ها 
و زمیــن و آن همــه مخلوقــات حیــرت  آورى کــه در آن هــا موجــود اســت، بــدون 
خالــق باشــند؟! آیــا می  شــود پذیرفــت ایــن شــب و روز منظمــی کــه در همــه دوره 
مــاه و ســال حتــی بــه قــدر یــک ثانیــه از دایــره تنظیمــی خــود تخلــف نمی کننــد 
بــدون آفریننــده مقتــدر باشــند!؟ آیــا خلقــت این گونــه موجــودات مهم تــر اســت، 

یــا کــوه صفــا را تبدیــل بــه طــال نمــودن؟!
آنچــه در تفســیر ایــن آیــه شــریفه بــه طــور اجمــال می  تــوان گفــت ایــن اســت 
کــه ایــن آیــه بــر مســئله توحیــد داللــت می کنــد و می   فرمایــد: ایــن آســمان  ها 
ــه در  ــی ک ــه بدایع ــا هم ــده، ب ــایه افکن ــا س ــر م ــه و ب ــرار گرفت ــا ق ــر م ــاالى س ــر ب ــه ب ک
خلقــت آن هــا اســت و ایــن زمینــی کــه مــا را در آغــوش گرفتــه و بــر پشــت خــود ســوار 
کــرده، بــا همــه عجایبــی کــه در آن اســت و بــا همــه غرائبــی کــه در تحــوالت آن؛ از 
ــد  ــه نیازمن ــتند ک ــی هس ــه چیزهای ــب و روز، هم ــدن ش ــم آم ــر ه ــت س ــل پش قبی
آفریننــده ای هســتند کــه ایجادشــان کنــد. ایــن یکــی از براهینــی اســت کــه آیــه 

ــر مســئله توحیــد اقامــه کــرده اســت. شــریفه ب
برهــان دیگــر، نظامــی اســت کــه بــر عالــم حاکــم اســت؛ حاصــل ایــن برهــان ایــن 
اســت کــه ایــن اجــرام زمینــی و آســمانی کــه از نظــر حجم، کوچــک و بزرگــی و دورى 
و نزدیکــی مختلف انــد، اگــر انســان بــه دقــت در آن هــا بنگــرد، آن گاه خــود حکــم 
خواهــد کــرد کــه تــا چــه انــدازه نظــام ایــن عالــم، بدیــع و شــگفت    آور اســت، عالمــی 
ــا همــه وســعتش هــر ناحیــه    اش در ناحیــه دیگــر اثــر می  گــذارد، هــر جــزء آن  کــه ب
در هــر کجــا کــه واقــع شــده باشــد، از آثــارى کــه ســایر اجــزاء در آن دارنــد متأثــر 
می  شــود، جاذبــه عمومــی اش یکدیگــر را بــه هــم متصــل می   کنــد، هم چنیــن 
اســت نــورش و حرارتــش و بــا ایــن تأثیــر و تأثــر ســنت حرکــت عمومــی و زمــان 

ــدازد. ــان می    ان ــه جری عمومــی را ب
قانــون  حتــی  و  اســت  ثابــت  قانونــی  تحــت  دائــم،  و  عمومــی  نظــام  ایــن  و 
نســبیت عمومــی هــم کــه قوانیــن حرکــت عمومــی در عالــم جســمانی را محکــوم 
ــوم  ــم محک ــودش ه ــه خ ــه این ک ــراف ب ــد از اعت ــد، نمی توان ــی می دان ــه دگرگونگ ب
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قانــون دیگــرى اســت، خــوددارى کنــد، قانونــی ثابــت در تغییــر و تحــول.
در  اندیشــه  و  فکــر  روی  از  کــه  کســانی  اســت؛  ایــن  آیــه  دو  معنــاى  خالصــه 
آســمان ها و زمیــن و اختــالف شــب و روز نــگاه کننــد و بیندیشــند، ایــن اندیشــه و 
تفکــر در آنــان ذکــر دائمــی خــدا را پدیــد مــی آورد کــه در حــاالت گوناگــون، در حــال 
ایســتاده، نشســته و هنــگام آرمیــدن در بســتر، بــه تمــام موجــودات جهــان بــا نظر 
دقــت می نگرنــد و کوچک تریــن پدیــده آن هــا را بــه وجــود یــک طــّراح و نقــاش 
مــاوراى مــاّده راهنمایــی می کنــد. نقشــه دلربایــی کــه در گوشــه و کنــار جهــان 
ــد  آفرینــش جلــوه می کنــد، آن چنــان دل هــاى صاحبــان خــرد را جلــب می نمای
کــه افکارشــان در هــر حــال چــه ایســتاده و یــا نشســته و یــا در بســتر آرمیــده در یــاد 

آفریــدگار اســت.
در هــر یــک از پدیده  هــا کــه می نگرنــد، درس تــازه  اى از خداشناســی می آموزنــد 
ــاى  ــت توان ــه دس ــد ک ــع آن می برن ــه صان ــی ب ــت پ ــاى طبیع ــه زیب ــرح نقش و از ط

خــود را در ایــن صنــع حیــرت انگیــز هرگــز عبــث و بیهــوده بــکار نبــرده اســت.
صاحبــان خــرد در نتیجــه ایــن نظــر و اندیشــه، دیگــر در هیــچ حالــی خــدا را 
فرامــوش نمی  کننــد و بــه ایــن وســیله متوجــه می شــوند کــه خــداى تعالــی بــزودى 
آنــان را مبعــوث خواهــد کــرد و بــه همیــن جهــت از خــداى تعالــی درخواســت 
رحمتــش را نمــوده و از او می   خواهنــد وعــده   اى را کــه بــه آن هــا داده، در حقشــان 

تحقــق بخشــد.]3[
برای آگاهی بیشتر در این زمینه، ر. ک: تفسیر المیزان، ذیل آیه ۱۶۴ سوره بقره.
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پرتویݣݣازݣݣفضایلݣݣݣحضرتݣݣزهرا)س(ݣݣدر
تفسیرروضةݣݣݣالجنانݣݣوکشفݣݣالاسرار

ــن  ــه روش ــان، نمون ــروغ ایم ــیمای پرف ــرم، س ــر اک ــر پیامب ــرا)س( دخت ــه زه فاطم
بزرگــوار  بانــوی  آن  فضیلــت  در  اســت.  مســلمان  زن  عیــار  تمــام  اســوه  و  تقــوا 
نویســندگان مذاهــب اســالمی روایت هــا آورده انــد کــه هــر یــک بیانگــر گوشــه ای از 
عظمــت روحــی آن نــور مبیــن و گوهــر ثمیــن اســت. مســلمانان نیــک نهــاد عمومــا و 
شــیعیان شــیفته جان خصوصا عشــق محمد و آل محمد را پیوســته در ســویدای 
دل نهفتــه داشــته انــد. در طــول قــرون بــا دل و جــان بــه خانــدان رســالت عشــق 

ورزیــده و جلــوه هــای ایــن مهــرورزی را بــا خامــه اخــالص رقــم زده انــد.
از جملــه عالــم نامــور شــیعه حســین بــن علــی بــن محمــد بــن احمــد الخزاعــی 
بــر مطالــب  القــرآن عــالوه  در تفســیر روضةالجنــان و روح الجنــان فــی تفســیر 
متنــوع لغــوی، فقهــی، کالمــی، ادبــی در فضیلــت خاتــون دو جهــان حضــرت 
صدیقــه کبــری روایت هــا آورده اســت، همچنیــن ذکــر و نقــل روایــت از امامــان 
»امــام علــی، امــام حســن، امــام حســین، علــی بــن الحســین، ابوجعفــر محمدبــن 
ــالم « )1( در  ــی الرضاعلیهم الس ــن موس ــی ب ــادق، عل ــد الص ــن محم ــی، جعفرب عل
تفســیر گرانقــدر کشــف االســرار و عــدة االبــرار بیانگــر عالقــه و گرایــش ابوالفضــل 
رشــیدالدین میبــدی بــه آن انــوار پــاک اســت. در ایــن جــا بــرای نشــان دادن هــم 
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ــه  ــر مناقــب و فضایــل حضــرت فاطمــه، ب آوایــی مفســران شــیعی و ســنی در ذک
عنــوان نمونــه شــواهدی از دو تفســیر فــوق ارائــه می گــردد.

حضرت فاطمه)س( و توبه حضرت آدم)ع(
ــه قدمــت حیــات بشــر اســت. نخســتین  ــه اندیشــه جاودانگــی ب مــی دانیــم ک
وسوســه شــیطان نیــز از همیــن روزنــه و بدیــن شــکل صــورت می پذیــرد کــه ابتــدا 
شــیطان بــا ســوگند خــود را خیرخــواه آدم و حــوا می نمایانــد )2( و ســپس ســبب 
نهــی پــروردگار را از نزدیــک شــدن بــه شــجره خلــد، فرشــته شــدن یــا جاودانگــی 
آن دو القــا می کنــد )3( چــون آن دو مبتــال بــه تــرک منــدوب شــدند توبــه کردنــد و 
نــدای »ربنــا ظلمنــا« از جــان برآوردنــد تــا رحمــت حــق در کســوت »کلمــات « )4( 
ــور متجلــی شــد. در ایــن بــاب صاحــب تفســیر عظیــم روضةالجنــان  و تماثیــل ن
چنیــن آورده اســت: »چــون خــدای تعالــی آدم را بیافریــد و حیــات در او آفریــد... 
بــر ســاق عــرش اشــباحی و تماثیلــی از نــور دیــد کــه بــر بــاالی ســر هــر یــک نوشــته 
بــود: محمــد و علــی و فاطمــه و الحســن و الحســین. آدم گفــت: بــار خدایــا پیــش 
از مــن بــر صــورت مــن خلقــی آفریــدی؟ گفــت: نــه. گفــت: اینــان کــه انــد؟ گفــت: 
فرزنــدان توانــد ولوالهــم لمــا خلقتــک و اگــر نــه ایشــانندی تــو را خــود نیافریــدی. 
گفــت: بــار خدایــا گرامــی بندگاننــد بــر تــو. گفــت: ای آدم ایــن نامهــا یــاد گیــر تــا در 
وقــت درماندگــی مــرا بــه ایــن نامهــا بخوانــی تــا فریــادت رســم. آدم ایــن نامهــا یــاد 
ــار  ــد، گفــت: ب ــه کن ــا از آن توب ــرد و خواســت ت ــدوب ک ــرک من ــون ایــن ت گرفــت. چ
خدایــا بــه حــق محمــد)ص( و علــی)ع( و فاطمه)س( والحســن)ع( والحســین)ع( 
بــه حــق ایــن بــزرگان کــه توبــه مــن قبــول کنــی. خــدای تعالــی توبــه آدم قبــول کــرد 

فهــذه هــی الکلمــات «. )5(
ــات  ــت مباه ــتی اهل بی ــه دوس ــیعه ب ــای ش ــد علم ــنت همانن ــل س ــای اه علم
کــرده و در ایــن خصــوص بــه روایــات متعــدد اســتناد کــرده انــد. زمخشــری در 
تفســیر کشــاف ذیــل آیــه ای کــه مــودت ذوی القربــی را اجــر رســالت شــمرده، 
)شــوری /23( حدیــث مفصلــی از پیامبــر اکــرم)ص( نقــل می کنــد کــه مطلــع آن 
چنیــن اســت: »مــن مــات علــی حــب آل محمــد مــات شــهیدا«. )6( از پیامبــر 
اکــرم)ص( نیــز ســؤال شــد محبــت چــه کســانی بــه موجــب آیــه »قــل ال اســئلکم 

قــرآن
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علیــه اجــرا اال المــودة فــی القربــی « )شــوری /23( بــر مــا واجــب شــده؟ حضــرت 
بیــان فرمودنــد: علــی)ع( و فاطمــه)س( و ابناهمــا«. )7(

حدیث کساء و حضرت فاطمه)س(
ــن آل عباســت در  ــر )ســوره احــزاب/33( پنــج ت ــه تطهی مــراد از اهل بیــت در آی
ایــن خصــوص قــول پیامبــر )ص( کــه از منابــع اهــل ســنت نیــز نقــل شــده اســت 
کافــی اســت کــه فرمــود: »ایــن آیــه دربــاره مــن و علــی و حســن و حســین و فاطمــه 
نــازل شــده اســت « )8( میبــدی نقــل می کنــد کــه: »رب العالمیــن منــت می نهــد 
بــر مصطفــی کــه خواســت مــا و حکــم مــا آن اســت کــه اهل بیــت تــو پــاک باشــند 
از هــر چــه آالیــش خلقیــت اســت و اوســاخ بشــریت تــا »از خانــه بــه کدخــدای 
مانــد همــه چیــز«. الطیبــات للطیبیــن والطیبــون للطیبــات و در همــان تفســیر 
ــازل شــد »فارســل رســول اهلل  ــر ن ــه تطهی از قــول ام ســلمه  آورده اســت: چــون آی
الــی فاطمــة و علــی والحســن والحســین فقــال هــؤالء اهل بیتــی « )9( در تفســیر 
روضةالجنــان هــم می خوانیــم: »رســول )ع( حســن)ع( را بــر دســت راســت خــود 
ــه  ــش روی، آن گ ــه را در پی ــی را و فاطم ــپ و عل ــت چ ــر دس ــین را ب ــاند و حس نش
گلیمــی خیبــری بــر ایشــان افکنــد و گفــت: اللهــم لــکل نبــی اهــل و هؤالء اهلــی، در 
حــال خــدای تعالــی ایــن آیــت فرســتاد ).. انمــا یریــد اهلل لیذهــب عنکــم الرجــس 

اهــل البیــت ویطهرکــم تطهیــرا« )10(
بــا وجــود قــدر و شــان عظیــم ام ســلمه  و تاییــد نیــک نهــادی او توســط پیامبــر از 
همراهــی بــا پنــج تــن منــع می شــود ولــی جبرئیــل بــا حســن قبــول »انــت منــا« )11( 
ــازد و فخــر  ــد و در آســمانها می ن ــه ملکــوت پــرواز می نمای ــا نورانیتــی مضاعــف ب ب
می کــرد و می گفــت: »مــن مثلــی وانــا فــی الســماء طــاووس المالئکــة و فــی االرض 
مــن اهل بیــت محمــد« یعنــی چــون مــن کیســت کــه در آســمان رئیــس فرشــتگانم 

و در زمیــن از اهل بیــت محمــد خاتــم پیغامبرانــم؟« )12(

مباهله و حضرت فاطمه)س(
چــون ســران مســیحی شــهر نجــران از قبــول حقیقــت ســرباز زدنــد و بــر ایــن 
پنــدار کــه عیســی)ع( فرزنــد خداســت پــای فشــردند بــه پیامبــر اکــرم وحــی شــد تــا 
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بــا آنــان مباهلــه کنــد، ماجــرای مباهلــه بــا حضــور باشــکوه پیامبــر و چهــار نــور پــاک 
بــه شــرح زیــر صــورت پذیرفــت:

»حضــرت پیامبــر و علــی و حســنین از پیــش می رفتنــد و فاطمــه -)س(- بــر 
ــد و اســقف ایشــان از  ــه صحــرا شــدند. ترســایان بیامدن ــا ب ــر ایشــان می رفــت ت اث
پیــش ایســتاد. اســقف گفــت: اینــان کــه انــد از محمــد. گفتنــد: آن برنــا پســر عــم 
و دامــاد اوســت بــر دختــرش و آن زن دختــر اوســت و آن کــودکان دختــرزادگان 
اوینــد. اســقف بــه ترســایان نگریــد و گفــت: بنگریــد کــه محمــد چگونــه واثــق اســت 
کــه بــه مباهلــه فرزنــدان و خاصــگان خــود را آورده اســت. از مباهلــه او حــذر کنیــد 
کــه اگــر نــه مــکان قیصــر بــودی مــن اســالم آوردمــی، رویهــا دیــدم کــه اگــر از خــدا 

ــا کوههــا را از جــای برکنــد اجابــت کــردی «. )13( بخواســتندی ت
رشــیدالدین فضــل اهلل میبــدی در ذیــل آیــه مبارکــه: »فقــل تعالــوا نــدع ابنائنــا 
وابناءکــم ونســائنا ونســائکم وانفســنا وانفســکم « )آل عمــران /61( ماجــرای 

مباهلــه را چنیــن یــاد می کنــد:
ــت  ــد دس ــرا رفتن ــه صح ــه ب ــرای مباهل ــرم)ص( ب ــول اک ــرت رس ــه حض »آن روز ک
حســن و حســین علیهماالســالم را گرفتــه و فاطمــه)س( و علــی)ع( از پــس ایشــان 
بــه راه افتادنــد »رســول ایشــان را بــا پنــاه خــود گرفــت و گلیــم بــر ایشــان پوشــانید 
و گفــت: اللهــم ان هــؤالء اهلــی، جبرئیــل آمــد و گفــت: یــا محمــد و انــا مــن اهلکــم 
آری؟  خویــش  اهل بیــت  شــمار  در  و  بپذیــری  مــرا  اگــر  محمــد  یــا  باشــد  چــه 

ــا جبرئیــل و انــت منــا.« )14( رســول)ص( گفــت: ی

پیوند ملکوتی
ــور و انتقــال زهــره زهــرا)س( از بیــت  ــا ن ــور ب ــد ن ــم یعنــی پیون ازدواج ســیده عال
نبــوت بــه منــزل امامــت در واقــع ســرآغاز ظهــور انــوار پــاک یــازده گوهــر تابنــاک بــرج 
امامــت بــود کــه باشــکوهی الهــی در زمیــن و شــوری ملکوتــی در آســمان برگــزار 
گردیــد. در فضیلــت حضــرت علــی)ع( بــر دیگــر خواســتگاران فاطمــه)س( پیامبــر 

اکــرم فرمــود: »لــوال علــی لــم یکــن لفاطمــة کفــو«. )15(
پیــام ملکوتــی همســری حضــرت علــی و فاطمــه را فرشــته ای شــگرف بــه نــام 
محمــود بــه رســول اکــرم رســانید. پیامبــر پرســید: »یا محمــود چــه کار را آمده ای؟ 

قــرآن
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گفــت: جئتــک لتزویــج النــور مــن النــور. آمــده ام تــا نــور را بــه نــور دهــی. گفتــم: آن 
نــور کــدام اســت کــه او را بــه نــور دهــم. گفــت: تزویــج فاطمــة مــن علــی فاطمه)س( 

را بــه علــی)ع( دهــی کــه خــدای تعالــی ایــن عقــد را در آســمان ببســت.« )16(
االنســان«  علــی  اتــی  »هــل  ســوره  درگاه،  مقربــان  ای  آمــد،  فرمــان  گاه  آن 
برخوانیــد. ایشــان همــه بــه آوازی دلربــای و الحــان طــرب فــزای ســوره »هــل اتی« 
خوانــدن گرفتنــد و درخــت طوبــی بــر خــود بلرزیــد و در بهشــت گوهــر و مرواریــد و 

ــدن گرفــت.« )17( ــه هــا باری حل
روز بعــد از ازدواج وقتــی زنــان قریــش بــرای تهنیــت آمدنــد حضــرت فاطمــه 
جامــه ای فاخــر بــر تــن داشــت کــه آنــان متحیــر بماندنــد گفتنــد: »یــا فاطمــه ایــن 
حلــه از کجــا آوردی کــه همانــا در دنیــا نباشــد و مــا ندیدیــم و نشــنیده؟ گفــت: هــذا 

مــن عنــداهلل از نــزد خداســت.« )18(
بــا  علــی)ع(  حضــرت  همســری  پیونــد  در  میبــدی  اهلل  فضــل  رشــیدالدین 
ــام  ــه ن ــد: فرشــته ای فصیــح ب ــر را نیــز می افزای حضــرت فاطمــه)س( ســخنان زی
راحیــل بــر منبــری ســپید برآمــد و خــدای را ثنــا گفــت آن گاه خداونــد ذوالجــالل 
ــه  ــید ک ــواه باش ــما دو گ ــل ش ــل و ای میکائی ــه: ای جبرئی ــرد ک ــدا ک ــطه ن ــی واس ب
مــن فاطمــه زهــرا)س( را بــه زنــی بــه علــی مرتضــی دادم.« )19( چــون فرشــته ایــن 
بشــارت را بــه حبیــب خــدا داد آن حضــرت مهاجــر و انصــار را خواندنــد و روی بــه 
علــی)ع( کردنــد و فرمودنــد: »یــا علــی چنیــن حکمــی در آســمان رفــت اکنــون مــن 
فاطمــه)س( دختــرم را بــه چهارصــد )20( درم کاویــن بــه زنــی بــه تــو دادم.« )21(

حضرت فاطمه زهرا)س( سیدة النساء العالمین
حضــرت زهــرای مرضیــه در خانــه نبــوت و مرکــز وحــی تربیــت شــد پــدری چــون 
پیامبــر اکــرم)ص(، همســری چــون علــی مرتضــی و فرزندانــی چــون حســنین 
داشــت. روزی زنــان قریــش بــا همســران رســول)ص( از حســب و نســب خویــش و 
مفاخــرت قــوم خــود ســخن می گفتنــد. چــون فاطمــه)س( وارد جمــع شــد همــه 
ســاکت شــدند یکــی از ایشــان گفــت: »چــرا حدیــث رهــا کــردی؟ گفتنــد: بــرای آن 
کــه در پیــش او حدیــث حســب و نســب کــردن محــال باشــد، دیگــری گفــت: مــا 
بالکــم یــا بنــی هاشــم... چیســت ای بنــی هاشــم کــه همــه ســیادت جمــع کــردی 
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خــود را و گــوی ســیادت از همــه عالــم بربــودی، امــا پــدرت ســید ولــد آدم اســت. 
ــت  ــا فرزندان ــت و ام ــرب اس ــید ع ــوهرت س ــا ش ــی. ام ــان جهان ــیده زن ــو س ــا ت و ام
ســیدان جوانــان بهشــتند و امــا عمویــت حمــزه ســید شــهیدان اســت.« )22( 
شــان حضــرت  در  را  صهــرا«  و  »نســبا  آیــه  مفســران  از  ای  پــاره  جهــت  بدیــن 
علــی)ع( دانســته انــد کــه امیرالمؤمنیــن جامــع ســبب و نســب بــود »و هیــچ کــس 

را از صحابــه ایــن هــر دو بــه  یــک جــای نبــود.« )23(

حضرت محمد)ص( و فاطمه)س(
از ســخنان و شــیوه رفتــار پیامبــر اکــرم)ص( بــا فاطمــه زهــرای مرضیــه)س( پــی 
می بریــم کــه عــالوه بــر محبــت فطــری پــدر و فرزنــدی، ملــکات انســانی و فضایــل 
معنــوی، دینــداری و پارســایی ام االئمــه حضــرت فاطمــه)س( موجــب اصلــی 
جاللــت و عظمــت قــدر آن بزرگــوار نــزد پــدر بــوده اســت. محدثــان و مفســران 
قــرآن در بــاب عظمــت کفــو والیــت و مصــداق روشــن: »انــا اعطینــاک الکوثــر«. 
ــه از تفســیر  ــر چنــد نمون ــه ذک ــه در ایــن جــا ب ــد ک ــرده ان ــات متعــددی نقــل ک روای
روضةالجنــان )ابوالفتــوح رازی( و تفســیر کشــف االســرار میبــدی اکتفــا می شــود.

1 - حضرت فاطمه مادر امامان
او ســخن  بــود و  نزدیــک خدیجــه)س(  بــه  کــه رســول شــبی  در خبــر اســت 
می گفــت: رســول گفــت: یــا خدیجــه مــن تکلمیــن؟ بــا کــی ســخن می گویــی؟ 
گفــت: ای رســول اهلل بــا ایــن جنیــن کــه در شــکم دارم. رســول گفــت: بشــارت بــاد 

تــو را کــه جبرئیــل مــرا بشــارت داد کــه مادینــه اســت و مــادر امامــان اســت.«

2 - خانه فاطمه)س(
اتاقــی گلیــن و کوچــک بــا معنویتــی بــی کرانــه اســت کــه تجلیــگاه نــور الهــی 
و مصــداق بــارز آیــت قرآنــی »فــی بیــوت اذن اهلل « اســت. »یــک روز رســول )ع( 
ایــن آیــت می خوانــد مــردی برخاســت و گفــت: ایــن خانــه هــا کــدام اســت؟ گفــت: 
بیــوت االنبیــاء، خانــه هــای پیغامبــران اســت. ابوبکــر برخاســت و گفــت: یا رســول 
اهلل خانــه فاطمــه و علــی از ایــن جملــه هســت؟ گفــت: هــو مــن افاضلهــا، خانــه 
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ــه هــای ایشــان اســت.« )25( ایشــان فاضلتریــن خان

3 - محبت حضرت محمد)ص( و اطاعت فاطمه)س(
عالقــه و احترامــی کــه رســول اهلل نســبت بــه فاطمــه)س( اظهــار می داشــتند در 
تاریــخ رابطــه پــدر و فرزنــدی بــی نظیــر اســت. از جملــه عــادت هــای پیامبــر اکــرم 
چنــان بــود کــه در ابتــدا و بازگشــت از ســفر بــه دیــدار فاطمــه)س( می رفتنــد، روزی 
پیامبــر اکــرم بــه دیــدار فاطمــه)س( رفتنــد و آن روز بــر در ســرای گلیمــی خیبــری 
آویختــه بــود، چــون آن را دیدنــد، بازگشــتند، فاطمــه)س( برخاســت و بــه حجــره 
رســول آمــد و از ســبب پرســید؟ حضــرت فرمودنــد: »یــا فاطمــه مــن بــر عــادت آن 
جــا آمــدم و لکــن در ســرای تــو بــر رســم جبــاران دیــدم پــرده فروگذاشــته بازگشــتم 

]فاطمــه)س([ برفــت پــرده از در ســرای دور کــرد.« )26(

4 - فاطمه)س( و سجود پیامبر)ص(
را  کفــار دنــدان مبــارک حضــرت  اســالم  بــه  اکــرم  پیامبــر  ابتــدای دعــوت  در 
شکســتند و خــاک و پلیــدی بــر او می ریختنــد و حضرتــش را ســاحر و کاهــن و 
مجنــون می خواندنــد. در تفســیر آیــه مبارکــه »ان الذیــن یــؤذون اهلل ورســوله 
«. )ســوره احــزاب /57( از قــول عبــداهلل مســعود نقــل شــده اســت کــه گفــت: 
»دیــدم رســول خــدا را در مســجدالحرام ســر بــه ســجود نهــاده کــه کافــری شــکنبه 
شــتر میــان دو کتــف وی فروگذاشــت رســول ســر از زمیــن برنداشــت تــا آن گــه کــه 

فاطمــه زهــرا)س( بیامــد و آن از کتــف وی بینداخــت.« )27(

5 - فاطمه زهرا)س( و اندوه پیامبر اکرم)ص(
آن روز کــه جبرئیــل آیــه »ان جهنــم لموعدهــم اجمعیــن « )ســوره حجــر /43( 
را آورد حضــرت اندوهنــاک شــدند و بســیار گریســتند و هیــچ کــس از صحابــه زهــره 
نداشــت کــه از ســر آن تاثــر شــدید جویــا شــود. عبدالرحمــن عــوف می دانســت کــه 
ــد از حضــرت فاطمــه درخواســت  ــدار فاطمــه آســایش می یاب ــه دی رســول خــدا ب
نمــود تــا از پیامبــر اکــرم ســبب ایــن انــدوه بــزرگ را بپرســد. پیامبــر در جــواب بــه 
فاطمــه)س( فرمودنــد: چــه پرســی از آنچــه وهــم و فهــم هیــچ کــس بــدان نرســد؟ 
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کردنــد  ابــواب جهنــم و چگونگــی درکات دوزخ  بــه  اشــاره ای  چــون حضــرت 
»فاطمــه)س( بیفتــاد و بیهــوش شــد چــون بــه هــوش بــاز آمــد گفــت: »الویــل 

الویــل لمــن دخــل النــار«. )28(

6 - دوستی فاطمه)س(
ــزد  ــرای عذرخواهــی ن چــون قریــش پیمــان حدیبیــه را شکســتند ابوســفیان را ب
پیامبــر فرســتادند. او خواســت از عالقــه پیامبــر بــه حضــرت فاطمــه بــه نفــع خــود 
ســود جویــد ایــن بــود کــه بــه در خانه فاطمــه)س( رفــت و ماجرا را گفــت، آن حضرت 

بــه او گفتنــد: »ایــن کار بزرگتــر از آن اســت کــه حدیــث زنــان در آن گنجــد.« )29(

7 - فاطمه)س( و نوازش یتیم
مفســران قــرآن کریــم آیــه »ویســئلونک عــن الیتامــی « )ســوره بقــره /55( را 
تاکیــدی بــه »اصــالح کار و مــال « )30( و نیکــی بــه یتیمــان دانســته انــد. »روزی 
مهتــر عالــم یتیمــی را دیدنــد کــه کــودکان او را ســرزنش می کننــد و او می گریــد و در 
خــاک می غلتــد، چــون حضــرت ســبب درماندگــی او را پرســیدند. گفــت: پــدرم روز 
احــد کشــته شــد، خواهــرم فرمــان یافــت و مــادرم شــوهر کــرد و مــرا برانــد حضــرت 
رســول گفتنــد: ای غــالم انــدوه مــدار مــن کــه محمــدم پــدر تــوام و فاطمــه خواهــر 
تــو و عایشــه مــادر تــو... آن گاه مصطفــی دســت وی گرفــت و بــه خانــه فاطمــه بــرد 
و گفــت: یــا فاطمــه)س( ایــن فرزنــد ماســت و بــرادر تــو، فاطمــه)س( برخاســت و 

او را بنواخــت خرمــا پیــش وی بنهــاد...« )31(

8 - حجاب حضرت زهرا)س(
پوشــیدگی زن از دیــد نامحــرم یــک فرمــان قرآنــی اســت. در گذشــته بــرای بیــان 
ایــن مفهــوم خصوصــا در فقــه واژه »ســتر« )32( را بــه کار می بردنــد. ســعدی 

شــاعر خــوش ســخن هــم در معرفــی زن پارســا چنیــن گفتــه اســت:
»چو مستور باشد زن و خوبروی به دیدار او در بهشت است شوی « )33(

و در تفسیر هم چنین می خوانیم:
»در خبــر اســت کــه روزی رســول در حجــره فاطمــه -)س(- بود. مــردی نابینای 



48

کتــاب مــاه

مــادرزاد در بــزد. رســول گفــت: درآی، او درآمــد فاطمــه)س( برخاســت و در خانــه 
ــا  ــر ســبیل امتحــان گفــت: ی ــا او بنرفــت از خانــه بیــرون نیامــد. رســول ب رفــت و ت
ــر مــرا  ــا رســول اهلل اگ فاطمــه چــرا از او پنهــان شــدی و او چیــزی نبینــد؟ گفــت: ی
نبینــد، مــن او را بینــم. الیــس اهلل تعالــی قــال: »وقــل للمؤمنــات یغضضــن مــن 
ابصارهــن ویحفظــن فروجهــن «. رســول )ع( گفــت: الحمــدهلل ارانــی فــی اهل بیتی 
ــا مــن نمــود در اهــل البیــت مــن آنچــه مــرا  ــه ب مــا ســرنی ســپاس آن خــدای را ک

خــرم بکــرد.« )34(

حضرت علی)ع( و فاطمه)س(
بــزرگان علــم و عالمــان دیــن در شــناخت شــانی از شــؤون حضــرت علــی)ع( 
و فاطمــه زهــرا)س( درمانــده انــد. مــا از طریــق روایاتــی چــون: »احــب النســاء 
ــی رســول اهلل فاطمــة و مــن الرجــال علــی)ع(( و )... فمــن عــرف فاطمــة حــق  ال
معرفتهــا فقــد ادرک لیلــة القــدر و انمــا ســمیت فاطمــة الن الخلــق فطمــوا عــن 
معرفتهــا« )35( گوشــه ای از عظمــت ایــن دو عزیــز را بــاز می نماییــم و از میــان 
انبــوه روایــات تنهــا بــه ذکــر چنــد روایــت از تفســیر روضةالجنــان و کشــف االســرار 

اکتفــا می نماییــم.

1 - یاری و پرستاری فاطمه)س(
در جنــگ احــد کــه رســول اکــرم و حضــرت علــی)ع( جراحاتــی برداشــتند حضرت 
فاطمــه)س( چهــره مبــارک پــدر و روی نازنیــن همســر را شســت. در همیــن غــزوه 
شــجاعت و فــداکاری علــی)ع( تــا آنجــا جلــوه نمــود کــه جبرئیــل از آســمان آواز داد: 
»الســیف اال ذوالفقــار والفتــی اال علــی « پــس از جنــگ آن تیــغ را بــه فاطمــه)س( 

داد و گفــت: »بســتان ایــن شمشــیر را کــه امــروز بــا مــن وفــا کــرد.« )36(

2 - دعای حضرت محمد)ص(
پیامبــر اکــرم در پاســخ بــه طعنــه زنــان قریــش کــه بــه حضــرت زهــرا)س( گفتــه 
بودنــد: پــدرت تــو را بــه مــردی درویــش داده اســت چنیــن فرمودنــد: »بــدان کــه 
ایــن زنــان کــه ایــن گفتنــد نــه بــر طریــق شــفقت گفتنــد. مــن تــو را بــه مــردی دادم 
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کــه »اقدمهــم ســلما و اکثرهــم علمــا واعظمهــم حلمــا« بــه اســالم از همــه پیشــتر 
اســت و بــه علــم از همــه بیشــتر و بــه حلــم از همــه عظیمتــر. آن گــه دعــا کرد ایشــان 
را و گفــت: بــار خدایــا جمــع ایشــان مجتمــع دار و دلهاشــان بــه هــم آر و فرزنــدان 

ایشــان را وارثــان بهشــت نعیــم کــن.« )37(

3 - شمه ای از فضایل حضرت علی)ع( و فاطمه)س(
در وجــود مبــارک حضــرت فاطمــه فضایــل بیشــماری جمع اســت و زندگانی آن 
بانــوی دوســرای در همــه ابعــاد نمونــه اســت، از جملــه پایداری آن اســوه کامل در 

تنگدســتی و هجــوم فقــر مــادی اســت آورده اند:
»یــک روز امیرالمؤمنیــن )ع( در حجــره فاطمــه شــد او را یافــت کــه حســن و 
حســین را می خوابانیــد و ایشــان نمــی خفتنــد از گرســنگی، فاطمــه گفــت: یابــن 
عــم رســول اهلل! بنگــر تــا چیزکــی بــه دســت آری بــرای ایــن کــودکان کــه از گرســنگی 

بنمــی خســبند و ســه روز اســت تــا طعــام نخــورده انــد؟
امیرالمؤمنیــن از خانــه بــه در آمــد و بنزدیــک عبدالرحمــن عــوف شــد و او را 
گفــت: دینــاری زر بــه قــرض مــرا ده. عبدالرحمــن دســت در کیســه کــرد و دینــاری 
از آن برداشــت و بــه امیرالمؤمنیــن داد او بســتد. امیرالمؤمنیــن بــه بــازار آمــد تــا 
چیــزی بخــرد مقــداد را بــر ســر راه دیــد از حالــش جویــا شــد، دینــاری کــه بــه قــرض 
گرفتــه بــود بــه او داد و گفــت: تــو اولیتــری کــه تــو چهــار روز اســت کــه چیــز نیافته ای 
و مــا ســه روز. مقــداد آن بســتد و برفــت، امیرالمؤمنیــن به مســجد رســول آمد. در 
شــان او و ایــن قصــه، آیــت آمــده بــود کــه: »ویؤثــرون علــی انفســهم ولــو کان بهــم 

خصاصــة و...« )حشــر /9( )38(

4 - پیوستن دو  دریا
بعضــی از اهــل اشــارت در تفســیر: مــرج البحریــن یلتقیــان )ســورة الرحمــن 
/19( نوشــته انــد مقصــود از بحریــن، فاطمــه)س( و علــی)ع( اســت. و بینهمــا 
والحســین  الحســن  والمرجــان،«  اللؤلــؤ  منهمــا  »یخــرج  )محمــد)ص((  بــرزخ 

اســت. علیهماالســالم 
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و نیــز گفتــه انــد: از تخصیصــات و تشــریفات آدمــی یکــی آن اســت کــه در نهاد وی 
دو بحــر آفریــده انــد یکــی بحــر ســر، دیگــر بحــر دل، ایــن اشــاره اســت بــه آیــه مــرج 
البحریــن و بحریــن ایــن جــا خــوف و رجاســت عامــه مســلمانان را و بحــر قبــض و 

بســط خــواص مؤمنــان را و بحــر هیبــت و انــس انبیــاء و صدیقــان را.« )39(

5 - حضرت فاطمه)س( خاتون قیامت
میبــدی در تفســیر آیــه شــریفه: »انمــا ولیکــم اهلل و رســوله « )ســوره مائــده /55( 
بــا اســتناد بــه حدیــث: »مــن کنــت مــواله فعلــی مــواله « والیــت دیــن را اجــل 
ــن  ــد و در فضیلــت علــی)ع( چنیــن می نویســد: »علــی مرتضــی اب ــات می دان والی
عــم مصطفــی شــوهر خاتــون قیامــت فاطمــه زهــرا)س( کــه خالفــت را حــارس بــود 

و اولیــاء را صــدر و بــدر بــود...« )40(
در تفســیر کشــف االســرار عــالوه بــر آنچــه گذشــت نــام و یــاد حضــرت فاطمــه)س( 
مکــرر )41( آمــده اســت، بــرای کوتاهــی ســخن بــه ذکر پاره ای بســنده شــده اســت.

دوســتی  در  شــیعیان  بــا  ســنت  اهــل  علمــای  همــآوازی  و  احادیــث  تاکیــد 
اهل بیــت موجــب پیدایــش اشــعاری در مــدح حبیبــه خــدا حضــرت فاطمــه 
زهــرا)س( شــده اســت کــه گزیــده ای از آن اشــعار را می تــوان در کتــاب مناقــب 
فاطمــی )42( مشــاهده نمــود، البتــه انعــکاس انــوار والیــت از مشــکوة وجــود 
چشــم  بــه  مــا  نهــاد  نیــک  شــاعران  دیــوان  الی  البــه  در  زهــرا)س(  حضــرت 
می خــورد. از آن شــمار اســت شــعر عطــار نیشــابوری کــه در آن ماجــرای بیــان 
احــوال فاطمــه)س( بــه رســول اکــرم و تعلیــم تســبیح نمــاز بــه صدیقــه کبــری آمده 

اســت پــاره ای از آن ابیــات چنیــن اســت:
»فاطمــه خاتــون جنــت ناگهــی پیــش ســید رفــت در خلوتگهــی گفــت کــرد از آس 
دســتم آبلــه یــک کنیــزک از تــو می خواهــم صلــه تــا مــرا از آس رنجــی کــم رســد تــا 
کــی ام از آس چندیــن غــم رســد؟ آس گردونــم چــو یــک ارزن بــود آس کــردن خــود 
ــی  ــاعت غنیمــت ب ــود آن س ــدر روزگار ب ــود وی عجــب در پیــش ص چــه کار مــن ب
شــمار دســت بگشــاد و ببخشــید آن همــه هیــچ نگذاشــت از بــرای فاطمــه یــک 
دعــاش آموخــت زیبــا و عزیــز گفــت ایــن بهتــر تــو را زآن جملــه چیــز انــس حضــرت 

جانفزایــت بــس بــود تــا کــه تــو هســتی خدایــت بــس بــود« )43(
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در تعلیــم تســبیح حضــرت فاطمــه زهــرا)س( نوشــته اند: پس از مراســم باشــکوه 
شــب ازدواج آن حضــرت کــه همســران پیامبــر و زنــان مهاجــر و انصــار همــه بــه 
ــد، چــون حضــرت  ــزد آن حضــرت مان ــه هــای خــود برگشــتند فقــط اســماء ن خان
فاطمــه از خدمــت چندیــن روزه اســماء شــرمگین بــود تقاضــای خادمــه ای کــرد، 
پیامبــر فرمــود: خادمــه ای خواهــی یــا چیــزی کــه از خادمــه بهتــر باشــد؟ گفــت: و 
آن چیســت یــا رســول اهلل؟ گفــت: آن کــه بــه عقــب هــر نمــاز ســی وچهــار بــار تکبیــر 
کنــی و ســی وســه بــار تســبیح و ســی وســه بــار تحمیــد ایــن بــر زبــان صــد اســت و در 
تــرازو هــزار یــا فاطمــه هیــچ کــس نباشــد کــه هر بامــداد و شــبنگاه این تســبیح بکند 

و اال خــدای تعالــی او را مهمــات دنیایــی و آخرتــی کفایــت کنــد.« )44(
ایــن  از ســپری شــدن قرن هــا شــایان توجــه می باشــد  پــس  بــرای مــا  آنچــه 
اســت کــه رســول اکــرم)ص( به جــای بخشــش خادمــه تســبیحی تعلیــم فرزنــدش 
ــه اســت چنــان کــه هــم اکنــون، امــت اســالم تســبیح  نمــود کــه فیــض آن جاودان
حضــرت زهــرا)س( را بعــد از هــر نمــاز می خواننــد و نــام آن دخــت پارســا و انســیه 
حــورا تــا آفتــاب می درخشــد و مســلمانی نمــاز گــزارد برجاســت و از بــرکات آن 
تســبیح و تحمیــد روح مقدســش بهــره منــد می گــردد. زندگانــی کوتــاه حضــرت 
فاطمــه زهــرا)س( نمــودار نورانــی صفــات حســنه اســت انعــکاس احادیــث نبــوی 
و ســخنان ائمــه هــدی در تفســیر روضةالجنــان و کشــف االســرار نمایانگــر گوشــه 
ای از فضایــل زهــرای مرضیــه اســت و ایــن ســخن درســت اســت کــه بــزرگان علــم و 
ادب و عرفــان و کالم... از بیــان شــانی از شــؤون ایــن گوهــر تابنــاک و اســوه راســتین 

اســالم ناتواننــد و در ایــن مقــام ابیــات زیــر بیــان حــال همــگان اســت کــه گفــت:
»وصــف تــو بگذشــت از قــدر عقــول عقــل در شــرح شــما شــد بوالفضــول گرچــه 

ــد در آن « )45( ــه جنبشــی بای عاجــز آمــد ایــن عقــل از بیــان عاجزان
والسالم

قــرآن
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بــرای آنکــه  ســیری کوتــاه در تاریــخ مضبــوط و مشــهور زندگــی گرامــی حضــرت 
زهــرا)س( از تولــد تــا پایــان حیــات شــریف پــدر بزرگــوارش داشــته باشــیم؛ آن 
دســته از حــوادث و وقایــع مهــم عصــر نبــوی)ص( کــه بــا زندگــی بانــوی بــزرگ 

مــرور می کنیــم.)]1[( را  ارتبــاط دارد  عالمیــان 

روشنی زمین به نور فاطمه زهرا)س(
بیســتم  عالــم در  بانــوان دو  بیــن شــیعه؛ ســیده  نقــل مشــهور در  براســاس 
جمادی الثانــی ســال پنجــم بعثــت)]2[( پــا بــه عرصــه وجــود نهــاد و آســمانیان و 
حــق پرســتان را غــرق در شــادی و ســرور نمــود. او کــه نطفــه اش از میــوه بهشــتی 

بــود، هــرگاه کــه پــدر مشــتاق بــوی بهشــت می شــد، او را می بوییــد.)]3[(
چنــد روزی از تولــد شــفیعه دو ســرا نگذشــته بــود کــه در نیمــه رجــب ســال 
پنجــم؛ گروهــی از مســلمانان بــا شــدت یافتــن آزار و اذیــت و شــکنجه قریــش بــه 
رهبــری پســر عمویــش ـ جعفربــن ابــی طالــب ـ رهســپار حبشــه شــدند تــا پایگاهــی 

ــد.)]4[( ــیس کنن ــاز تأس ــارج از حج در خ

روزنگار فاطمی
در عصر نبوی)ص(
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شرکت در حماسه بزرگ شعب
هنــوز بیــش از دو بهــار از زندگــی صدیقــه طاهــره)س( نگذشــته بــود کــه عهدنامــه  
ــدا)ص(  ــول خ ــای رس ــت ه ــاهد موفقی ــه ش ــان ک ــد. آن ــته ش ــش بس ــری قری بیدادگ
بودنــد و آثــار حمایــت هــای بــی دریــغ عمومــی بزرگــوار آن حضــرت، جنــاب ابوطالــب 
را در تحکیــم و تقویــت رســالت پیامبــر دنبــال می کردنــد؛ تــاب و تحمــل خویــش را 
ــا  ــاران رســول خــدا)ص( در حبشــه و حســن رفتــار نجاشــی ب ــه پیــروزی ی نســبت ب
آن هــا را دیــده بودنــد، امیدشــان در غلبــه بــر اســالم بــه یــأس مبــدل گردیــد؛ از ایــن 
رو تصمیــم گرفتنــد عهدنامــه ای علیــه بنــی هاشــم تنظیــم کننــد و آنــان را در انــزوای 
سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی قــرار دهنــد تــا مجبــور بــه دســتگیری پیامبــر و 
تســلیم در برابــر قریــش نماینــد. حماســه مقاومــت ســترگ مؤمنــان ســه ســال بــه 
طــول انجامیــد. فاطمــه زهــرا)س( نظــاره گــر یکــی از دشــوارترین دوران زندگانــی پــدر 
ــای مــردی مؤمنــان را  ــار و پ ــود. از یــک ســو ایث ــز بنــی هاشــم ب و مــادر خویــش و نی
در راه حفــظ دیــن نظــاره می کــرد و از دیگــر ســو می بایســت در آن ســرزمین فاقــد 
ــدت  ــد.)]5[( م ــدر باش ــاران پ ــم ی ــج و غ ــهیم و شــریک رن ــی س ــات اولیــه زندگ امکان
ســه ســال درس صبــر و مقاومــت در راه رســیدن بــه اهــداف الهــی را در عمــل آزمــود؛ 

همچنــان کــه گــذر از ایــن دوره او را بــرای آینــده آمــاده تــر نمــود.

سال اندوه فقدان مادر
بــی گمــان یکــی از غــم بارتریــن صحنــه هــای زندگی هر انســانی ناظــر بودن بــر پرواز 
مــرغ جــان مــادر اســت. بانــوی رحمــت در حالــی کــه بیــش از پنــج ســال نداشــت، 
اندکــی پــس از تحمــل رنــج گــران بــه پایــان رســیدن عمــر حامــی بــزرگ اســالم حضرت 
ابوطالــب)]6[()ع( گرفتــار مصیبتــی بــزرگ تــر گردیــد. عظمــت ایــن مصیبــت بــر 

پیامبــر)ص( از آن جــا آشــکار می گــردد کــه ایــن ســال را عــام الحــزن نامیــد.
هنگامــی کــه چشــم گریــان و دســت نیــاز فاطمــه)س( مــادر را از پــدر طلــب 
می نمــود؛ یــاور پیامبــر حضــرت جبرئیــل)ع( فــرود آمــد و عــرض نمــود: بــه فاطمــه 
بگــو خداونــد متعــال بــرای مــادرت در بهشــت قصــری از دّر و گوهــر بنــا کــرده اســت 
کــه رنــج و ســر و صــدا در آن نیســت.)]7[( و چــون زهــرا)س( ایــن پیغــام را شــنید؛ 
آرام شــد و بــر خــدای متعــال درود فرســتاد.)]8[( از این پــس؛ فاطمه)س( همدم 
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و حامــی رســول خــدا)ص( گردیــد. نیــز فقــدان ابوطالــب بر گســتاخی قریــش در آزار 
و اذیــت پیامبــر افــزود.)]9[( و اینــک دختــر خردســال رســول خــدا)ص(؛ زهــرای 

اطهــر مرهــم زخــم هــای پیامبــر)ص( بــود.

هجرت به یثرب )مدینة النبی)ص((
علیــه ســران  ثقیــف  قبیلــه  از ســران  گرفتــن  کمــک  بــرای  پیامبــر خــدا)ص( 
قریــش و نیــز عرضــه دیــن خــود بــر آن هــا بــه طائــف مهاجــرت نمودنــد. در اواخــر 
ســال دهــم و اوایــل ســال یازدهــم زمینــه توفیــق یــاری و دعــوت از پیامبــر)ص( 
ــرب را  ــالم، یث ــور اس ــه ظه ــید ک ــی نکش ــد. طول ــا ش ــی ه ــب یثرب ــلمین نصی و مس
فــرا گرفــت. خانــه ای نبــود کــه در آن ســخن از پیامبــر اســالم)ص( و شــریعت وی 
نباشــد. آنــان در عقبــه بــا پیامبــر)ص( دو بیعــت نمودنــد و بدیــن ســان مقدمــات 
هجــرت فراهــم گشــت و بــا بیعــت در عقبــه بــرای بــار دوم در ســال ســیزدهم، 

هجــرت مســلمین بــا پیامبــر و خاندانــش)ص( حتمی گردیــد.)]10[(
از آن واقعه؛ هجرت یک تکلیف شرعی شد.)]11[(

هنــوز ســه مــاه از بیعــت دوم انصــار نگذشــته بــود کــه جمــع زیــادی از مســلمانان 
مکــه بــه یثــرب هجــرت نمودنــد.)]12[( جلســه فــوق العــاده مشــرکان تشــکیل 
ــر قتــل پیامبــر)ص( در همیــن جلســه تصویــب شــد.  ــی ب ــد و توطئــه همگان گردی
خــدای متعــال مکــر ایــن شــورای شــوم را بــا جــان نثــاری امیرالمؤمنیــن)ع( خنثــی 
ــرد و بدیــن ســان پیامبــر اعظــم)ص(  نمــود و جــان رســول گرامــی اش را حفــظ ک
ظهــر روز دوازدهــم ربیــع االول ســال چهاردهــم بعثــت وارد قبــا شــد. پیامبــر)ص( 
توقــف در قبــا را بــه جهــت پیوســتن حضــرت علــی)ع( و حضــرت فاطمــه زهــرا)س( 
کــه در آن هنــگام هشــت ســال و انــدی بیــش نداشــت، طوالنــی نمــود. و در برابــر 
اصــرار برخــی بــر ادامــه ســفر تــا یثــرب فرمــود: از ایــن جــا نمــی روم تــا پســر عمویــم و 
بــرادرم در راه خــدای عزوجــل و محبــوب تریــن فــرد خاندانــم نــزد مــن بیایــد، او بــا 

قــرار دادن جــان خــود در برابــر مشــرکان مــرا حفــظ کــرد.)]13[(
ــود.  در ایــن ســفر پــر مخاطــره حضــرت زهــرا)س( نیــز مهاجــر فــی ســبیل اهلل ب
قریشــیان دســت از تعقیــب آنــان برنداشــتند و قصــد وادار نمــودن امــام علــی)ع( 
بــرای بازگردانــدن کاروان بــه مکــه را نمودنــد کــه بــا دفــاع قهرمانانــه حیــدر کــّرار، 
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خــوار و حقیــر بــه مکــه بازگشــتند.
جمعــه  روز  در  علــی)ع(  و  فاطمــه  آمــدن  از  شــادمان  و  مســرور  پیامبــر)ص( 
پانزدهــم ربیــع االول هنــگام برآمــدن آفتــاب بــه ســوی یثــرب حرکــت کــرد.)]14[(

حضور در مدینة النبی)ص(
ــا  ــه ـ ت ــه مدین ــس از ورود ب ــرت پ ــی آن حض ــواده گرام ــالم)ص( و خان ــر اس پیامب
ســاخته شــدن مســجد ـ بــه مــدت هفــت مــاه در خانــه ابــو ایــوب ســاکن شــدند.

)]15[( پــس از آن در کنــار مســجد اتــاق هــای کوچکــی بــرای خانــواده پیامبــر)ص( 
ســاخته شــد.)]16[( پیامبــر)ص( از منــزل خویــش پنجــره ای رو بــه منــزل حضرت 
زهــرا)س( گشــود تــا از نزدیــک جویــای حــال اهل بیــت خــود باشــد. ایــن در تــا 

زمــان خردســالی امــام حســن و امــام حســین نیــز گشــوده بــود.)]17[(

غزوه بدر
رمضــان ســال دوم هجــرت حضــرت زهــرا)س( نــه ســاله بــود. هفدهــم ایــن مــاه 
نخســتین و مهــم تریــن جنــگ و درگیــری تمــام عیــار میــان مســلمانان و قریــش 
صــورت گرفــت و خداونــد بــه ســبب ایــن نبــرد بــا شــکوه، مســلمانان را عزیــز و 

ســربلند کــرد و کفــار قریــش را خــوار و ذلیــل و سرشکســته نمــود.)]18[(

ازدواج فاطمه و علی)ع(
پــس از جنــگ بــدر، در مــاه رمضــان همــان ســال امیرالمؤمنیــن)ع( فاطمــه 
زهــرا)س( را از پیامبــر خواســتگاری کــرد و میــان ایــن دو ولــّی الهــی پیونــد ازدواج 
صــورت گرفــت. بــا شــروع مــاه ذی حجــة فصلــی نــو در زندگــی حضــرت زهــرا)س( 
آغــاز شــد.)]19[( مخــارج جهیزیــه از فــروش زرهــی کــه حضــرت علــی)ع( در جنــگ 

بــدر بــه عنــوان غنیمــت بــه دســت آورده بــود، تأمیــن شــد.)]20[(

میالد اولین نواده پیامبر)ص(؛ امام حسن مجتبی)ع(
در نیمــه مــاه رمضــان ســال ســوم هجــرت اولیــن ســبط رســول خــدا)ص( دیــدگان 
خانــدان پیامبــر اعظــم)ص( و همــه جهانیــان را بــه وجــود خــود منــّور ســاخت.)]21[(
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جنگ احد
بــا وارد آمــدن ضربــه ای شــکننده بــر پیکــر کفــر در جنــگ بــدر؛ قــدرت پوشــالی 
قریشــیان در هم شکســت. ســران شــرک برای به چنگ آوردن حیثیت از دســت 
رفتــه و انتقــام جویــی، در پــی فرصــت برآمدنــد. رســول خــدا)ص( و مســلمانان 
بــرای جلوگیــری از حملــه بــه مدینــه منطقــه احــد را مجّهــز بــه سیســتم دفاعــی 
کردنــد. آن گاه کــه جنــگ آغــاز شــد؛ برتــری ســپاه اســالم فتــح و پیــروزی را قطعــی 
ــا آن کــه برخــی از نیروهــا گرفتــار مکــر و حیلــه دشــمن شــدند و طمــع  می نمــود ت
جمــع آوری غنایــم آنــان را از مواضــع دفاعــی خــود دور نمــود؛ و بدیــن ترتیــب 
سرنوشــت جنــگ را دشــمن رقــم زد. تعــدادی از رزمنــدگان اســالم بــه شــهادت 
رســیدند و پیامبــر اعظــم)ص( و حضــرت علــی)ع( زخــم هــای فــراوان برداشــتند. 
بــا آن کــه از بــه دنیــا آمــدن اولیــن فرزنــد حضــرت زهــرا)س( بیــش از 20 روز نمــی 
گذشــت)]22[( ، اّمــا آن حضــرت سراســیمه خــود را بــه احــد رســاند و بــه مــداوای 
جراحــت هــای پیامبــر و حضــرت علــی پرداخــت.)]23[( پــس از نبــرد نیــز بــه 
همــراه صفیــه خواهــر حمــزه ســید الشــهدا)ع( بــرای عمــوی پیامبر)ص( عــزاداری 
نمــود.)]24[( حضــرت زهــرا)س( تــا پایــان عمــر یــاد شــهدای احــد را بــا حاضــر 
ــده نگــه داشــت. در آن مــکان مقــدس می گریســت و  ــان زن ــر ســر مــزار آن شــدن ب

دعــا می کــرد. )]25[(

میالد امام حسین)ع(
سوم شعبان سال چهارم هجری امام حسین)ع( دیده به جهان گشود.

جنگ احزاب )خندق(
در ســال پنجــم هجــری تمامــی شــرک و کفــر در عربســتان علیــه اســالم بســیج 
ــود را  ــپاه خ ــدا)ص( س ــول خ ــت. رس ــرار گرف ــمن ق ــره دش ــه در محاص ــد، مدین ش
ســازماندهی کــرد و بــر خندقــی کــه بــرای جلوگیــری از تهاجــم دشــمنان حفر شــده 

بــود، نگهبــان گمــارد.)]26[(
فاطمــه  بــود،  دشــمن  محاصــره  در  مدینــه  کــه  خنــدق  نبــرد  هنگامــه  بــه 
زهــرا)س( بــرای رســول خــدا)ص( نــان بــرد. پیامبــر)ص( پرســید: ایــن چیســت؟ 
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فاطمــه)س( پاســخ داد: نــان پختــم و دلــم آرام نگرفــت تــا ایــن کــه از آن برایتــان 
آوردم. پیامبــر)ص( فرمــود: ایــن اولیــن غذایــی اســت کــه پــس از ســه روز پــدرت بــر 
دهــان می گــذارد.)]27[( وجــود مســاجد ســبعه ـ یکــی از آن هــا مســجد حضــرت 
زهــرا)س( می باشــد ـ بــر دامنــه کــوه َســلع بــه هنــگام نبــرد احــزاب نشــان و یــادگار 

حضــرت زهــرا)س( در روزهــای محاصــره اســت.

ماجرای فدک
فتــح خیبــر یهودیــان فــدک را بــه وحشــت انداخــت و بــزرگان و ســران آن هــا 
نــزد رســول خــدا)ص( رفتنــد و درخواســت صلــح کردنــد.)]28[( از آن جــا کــه ایــن 
ســرزمین بــدون لشکرکشــی و جنــگ فتــح شــده بــود، از اموال خالصــه آن حضرت 
بــه شــمار می آمــد و متعلــق بــه ایشــان بــود، عــده زیــادی از مفســران و محدثــان 
بــه ویــژه بــزرگان اهــل ســنت می نویســند: وقتــی آیــه شــریفه ی: )َوَءاِت َذا اْلُقْرَبــی 
ــبیِل...( )]29[( نــازل شــد، رســول خــدا)ص(، فــدک را  ــُه َواْلِمْســکیَن َواْبــَن الّسَ

َ
َحّق

بــه فاطمــه)س( بخشــید.)]30[(
بــه روایــت مجلســی در بحاراالنــوار فــدک در قبــال مهــر حضــرت خدیجــه)س( 
بــه دختــرش حضــرت فاطمــه)س( بخشــیده شــد. رســول خــدا)ص( فرمــود: 
دختــرم! همانــا مــادرت خدیجــه بــر گــردن مــن مهــر داشــت، پــدرت فــدک را بــه 

ــو بــه فرزندانــت بخشــید. ــو و پــس از ت ــه ت ــو قــرار داد و ب ــرای ت عــوض آن ب
مرحــوم کلینــی می گویــد: بــه عنــوان حــق ذوی القربــی و خویشــاوندان بــه او 

بخشــید.)]31[(

موضع فاطمه زهرا)س( در فتح مکه )سال هشتم(
فاطمــه زهــرا)س( در فتــح مکــه نیــز حضور داشــت. ام هانی خواهر امــام علی)ع( 
می گویــد: در روز فتــح مکــه دو تــن از خویشــان مشــرک شــوهرم را پنــاه دادم و در 
حالــی کــه آن هــا هنــوز در خانــه ام بودنــد، ناگهــان بــرادرم علــی)ع( کــه ســواره و 
زره پــوش بــود، پیــدا شــد و بــه طــرف آن هــا شمشــیر کشــید. میــان او و ایشــان 
ــه محــل خیمــه رســول خــدا)ص( در  ــرای کســب تکلیــف خــودم را ب ایســتادم و ب
ــرا  ــدم و ماج ــه)س( را دی ــا فاطم ــردم، اّم ــدا نک ــرت را پی ــاندم و آن حض ــا رس بطح
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را برایــش گفتــم، دریافتــم کــه فاطمــه)س( از همســر خــود قاطع تــر اســت.)]32[(

مباهله با نصارای نجران
عــده ای از مســیحیان شــهر نجــران بــرای مذاکــره بــا رســول خــدا)ص( وارد 
مدینــه شــدند. آنــان پــس از بحــث هــای دینــی از قبــول ایــن حقیقــت کــه حضــرت 
عیســی)ع( بنــده و فرســتاده خداســت، ســر بــاز زدنــد. فرشــته وحــی فــرود آمــد و 

امــر بــه مباهلــه نمــود.)]33[(
مرحــوم عالمــه ســید عبدالحســین شــرف الدیــن می نویســد: تمامــی اهــل قبلــه 
حتــی خــوارج، متفقنــد کــه پیامبــر)ص( بــرای مباهلــه از زن هــا کســی جــز پــاره تــن 
خــود فاطمــه زهــرا)س( را فــرا نخوانــد و از فرزنــدان، دو نــوه اش حســن و حســین و 
از جــان هــا جــز بــرادرش را کــه موقعیتــش بــه او ماننــد هــارون بــه موســی بــود. و در 

ایــن معنــا کســی دیگــر از جهانیــان بــا آن هــا شــریک نیســت.)]34[(

حجة الوداع
ــردم  ــه م ــرت ب ــم هج ــال ده ــده س ــاه ذی القع ــالم)ص( در م ــی اس ــر گرام پیامب
مدینــه و قبایــل مجــاور قصــد خــود را بــر حــج گــزاردن اعــالم فرمــود. در ایــن ســفر 
نیــز  فاطمــه)س(  حضــرت  شــدند.)]35[(  عــازم  پیامبــر)ص(  همراهــان  همــه 
همــراه پــدر بــود و در ایــن ســفر عبــادی مناســک حــج را بــه دســتور پیامبــر)ص( 
انجــام مــی داد. حضــرت علــی)ع( پــس از آن کــه بــه مــدت ســه مــاه بــه مأموریــت 
در یمــن اعــزام شــده بــود، بــا موفقیــت کامــل، در ایــام حــج بــه مکــه رســید و در آن 

جــا همســرش فاطمــه زهــرا)س( را مالقــات کــرد.)]36[(
بــا توجــه بــه حضــور فاطمــه زهــرا)س( در حجةالــوداع بــا اطمینــان می تــوان 
گفــت: فاطمــه زهــرا)س( در مراســم بــا شــکوه غدیــر خــم نیــز حضور داشــته اســت.

رحلت پیامبر)ص(
رســول خــدا)ص( در بازگشــت از ســفر حــج در مدینــه بیمــار شــدند و چنــد روز 
بســتری گردیدنــد.)]37[( در چهــره پیامبــر حالــت وداع غــم انگیــزی مــوج مــی زد. 
فاطمــه زهــرا)س( بــه روزهــای فــراق و جدایــی می اندیشــید و در کنــار بســتر پــدر، 
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یــا در تنهایــی آرام می گریســت. بیمــاری رســول خــدا)ص( شــدت یافــت. فاطمــه 
زهــرا)س( در کنــار بســتر پــدر چهــره نورانــی و ملکوتــی پیامبــر)ص( را می نگریســت 
و بــا چشــمانی اشــک آلــود و صــدای بغــض گرفتــه شــعری را کــه ابوطالــب دربــاره 

پیامبــر)ص( ســروده بــود، زمزمــه می کــرد:
وابیض یستسقی الغمام بوجهه نمال الیتامی عصمة لألرامل

ســپید چهــره ای کــه بــه آبرومنــدی او از ابــر بــاران طلــب می شــود، پنــاه یتیمــان 
و نگــه دار بیــوه زنــان اســت.

ــرآن  رســول خــدا)ص( چشــمانش را گشــود و فرمــود: دختــرم شــعر مخــوان، ق
ْو ُقِتــَل 

َ
ــاَت أ ُســُل أَفإْیــن ّمَ  َرُســوٌل َقــْد َخَلــْت ِمــن َقْبِلــِه الّرُ

َ
ــٌد إاّل بخــوان: )َوَمــا ُمَحّمَ

ْعَقاِبُکــّم َوَمــن َینَقِلــْب َعَلــی َعِقَبْیــِه َفَلــْن َیُضــّرَ اهلَل َشــْیئًا َوَســَیْجِزی 
َ
انَقَلْبُتــْم َعَلــی أ

]هــم[  او  از  پیــش  کــه  ای  فرســتاده  جــز  محمــد،  و  ــاِکریَن()]38[(؛ 
َ

الّش اهلُل 
پیامبرانــی ]آمــده و[ گذشــتند، نیســت. آیــا اگــر او بمیــرد یــا کشــته شــود، از عقیــده 
خــود بــر می گردیــد؟ و هــر کــس از عقیــده خــود بازگــردد، هرگــز هیــچ زیانــی بــه خــدا 

نمی رســد و بــه زودی خداونــد ســپاس گــزاران را پــاداش می دهــد.

لبخند شگفت انگیز
ــدوه  ــار دیگــر ان ــدر، فاطمــه)س( را ســخت آزرد و ب ــدوه جــان کاه جدایــی از پ ان
فــراق و هجــران مــادر را نیــز بــه خاطــرش آورد. بــی تابــی زهــرا)س( پیامبــر)ص( را 
غمگیــن ســاخت. آن حضــرت کــه نمــی توانســت ناآرامــی دختــرش را تحمــل کنــد 

در گــوش او ســخنی گفــت کــه فاطمــه)س( آرام شــد و لبخنــد زد.

آخرین دیدار
رســول خــدا)ص( در آخریــن شــب زندگــی، حضــرت علــی، حضــرت فاطمــه، 
امــام حســن و امــام حســین: را نــزد خویــش خوانــد و بــا حضــرت فاطمــه)س( بــه 
ــع  ــا علــی)ع( راز گفــت و اســرار و ودای ــز ب ــی نی ــی طوالن تنهایــی رازهــا گفــت و مدت
الهــی را بــه وی ســپرد. ســپس فرمــود: هنگامــه فــراق و جدایــی مــن رســیده 
اســت، بــرادرم بــه خــدا می ســپارمت؛ زیــرا لقــای پــروردگارم را برگزیــده ام، امــا 
اندوهــم بــرای تــو و دختــرم فاطمــه اســت؛ چــرا کــه پــس از مــن حقــوق شــما 
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را ضایــع نماینــد... آن گاه حضــرت زهــرا)س( را در آغــوش گرفــت و ســرش را 
ــا صــدای بلنــد  ــه قربانــت. زهــرا)س( ب بوســید و فرمــود: فاطمــه جــان! پــدرت ب
شــروع بــه گریســتن نمــود. رســول خــدا)ص( فرمــود: بــه خــدا ســوگند کــه خدایــم 
ــتمگران؛  ــر س ــرد. وای ب ــم می گی ــو خش ــم ت ــا خش ــت و ب ــد گرف انتقــام تــو را خواه
آن گاه رســول خــدا گریســت. قطــره هــای اشــک بــر گونــه هــا و محاســنش فــرو 
می غلطیــد. حســن و حســین پاهــای پیامبــر را می بوســیدند و می گریســتند. 
علــی)ع( می فرمایــد: مــن صــدای گریــه مالئکــه را می شــنیدم، فاطمــه نیــز چنــان 
رســول  می گرینــد.  برایــش  زمیــن  و  آســمان  کــردم  احســاس  کــه  می گریســت 

خــدا)ص( بازهــم دربــاره فاطمــه ســفارش نمــود و بــه او بشــارت داد.)]39[(
و در آخریــن لحظــه هــای حیــات، پیامبــر)ص( فرمــود: یــا علــی! مــرا در خانــه ام 

بــه خــاک بســپار و مراســم غســل و کفــن و نمــازم را بــر پــای نــم. )]40[(و)]41[(
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دفاع از والیت
امــروزه کــه دنیــا ماشــینی شــده و بــی هویتــی و از خود بیگانگی، نســل جــوان را به 
شــدت تهدیــد می کنــد؛ گســترش فرهنــگ فاطمــی و الگــو گرفتــن از ابعــاد مختلــف 
ــه نظــر  زندگــی حضــرت زهــرا)س( بــه خصــوص شــیوه تبلیغــی ایشــان، ضــروری ب
ــی آن  ــیره تبلیغ ــرا)س(، س ــرت زه ــی حض ــف زندگ ــاد مختل ــان ابع ــد. در می می رس
حضــرت از اهمیــت ویــژه ای برخــودار اســت. بــا الگــو قــرار دادن ایــن ســیره تبلیغــی 

می تــوان موفقیــت زیــادی در جهــت ترویــج دیــن اســالم بــه دســت آورد.

مقدمه
دربــاره حضــرت زهــرا)س( کتــاب هــای فــراوان و مقــاالت متعــددی ارائــه شــده 
اســت، امــا ایــن تــالش هــا کافــی نیســت و ضــرورت دارد کــه تمامــی ابعــاد زندگــی 
حضــرت را مــورد مطالعــه قــرار دهیــم. یکــی از مــواردی کــه بررســی آن بســیار 
ضــروری می باشــد، بحــث روش تبلیــغ آن حضــرت در دفــاع از والیــت اســت. 
ــه بــوده اســت کــه همــه ائمــه:  بایــد دیــد روش تبلیــغ حضــرت زهــرا)س(، چگون

فرزنــدان خــود را بــه حفــظ خطبــه فدکیــه ســفارش می کردنــد؟!

روش های تبلیغی
حضرت زهرا)س(
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چیستی تبلیغ
ــا وســایل ممکنــه و  ــا غیــر آن هــا ب تبلیــغ، بــه معنــای رســانیدن عقایــد دینــی ی

ــه راهــی اســت کــه تبلیــغ کننــده قصــد دارد.]1[ کشــاندن افــراد ب
بــه طورکلــی تبلیــغ، عبــارت اســت از رســاندن پیــام بــه گیرنــده از طریــق برقــراری 
ارتبــاط, بــه منظــور ایجــاد تغییــر و دگرگونــی در بینــش, رفتــار و کــردار او. در تمــدن 
امــروز نیــز بــه مجموعــه ای از شــگردها و شــیوه هــای تأثیرگــذار روانــی و انفعالــی 

گفتــه می شــود.
تبلیغــات یــا پروگانــدا )propaganda( از ریشــه التیــن و بــه معنــای ترویــج امیــال, 
ایجــاد نظــر خــوب یــا بــد نســبت بــه شــخص, ســازمان, مذهــب, عقیــده و یــا چیــز 

دیگــر, از طریــق تحــت تأثیــر قــراردادن افــکار و عقایــد مــردم می باشــد.]2[
همــان  کــه  »تبلیغــات  می فرمایــد:  تبلیــغ  تعریــف  در  خمینــی)ره(  امــام 
شناســاندن خوبــی هــا و تشــویق بــه انجــام آن و ترســیم بــدی هــا و نشــان دادن 

راه گریــز از آن اســت، از اصــول بســیار مهــم اســالم عزیــز اســت«.]3[
مقــام معظــم رهبــری نیــز در تعریــف ایــن مقولــه می فرمایــد: »تبلیــغ در اســالم، 
بــه معنــای رســاندن حقایــق و معــارف اســالمی و دعــوت و تشــویق مــردم بــه 
ــه کار  ــه ســیره انبیــا و ائمــه اطهــار: ب رعایــت و اطاعــت از فرامیــن الهــی و تأســی ب
رفتــه اســت. آنچــه مــا بــه آن اعتقــاد داریــم، معنــای واقعــی تبلیــغ اســت؛ یعنــی 

ــه گــوش مــردم جهــان اســت«.]4[ رســانیدن حقایــق و واقعیــت هــا ب
همــان طــور کــه از تعریــف واژه تبلیــغ مشــخص اســت، هــر انســانی بــرای هــدف 
و مقصــد خــاص خــود روشــی بــه کار می گیــرد تــا بتوانــد بــه هدفــش جامــه عمــل 
بپوشــاند. بــرای تبلیــغ موفــق، مبلغــان و اهــل فــن دســتورالعمل هایــی ارائــه 
ــا افــراد بهتــر بتواننــد منظــور خــود را بــه مخاطبیــن تفهیــم نماینــد. از  ــد ت داده ان
جملــه شــرایطی کــه بــه موفقیــت مبلــغ کمــک می کنــد و ائمــه اطهــار: نیــز بــه آن 
ســفارش نمــوده انــد، »آغــاز کالم بــا بســم اهلل، اســتناد بــه قــرآن، اســتناد بــه ســنت، 
اســتفاده از تمثیــل، اســتفاده از تاریــخ،]5[ ســخن گفتــن از روی علــم،]6[ در نظــر 
گرفتن شــرایط زمانی و مکانی،]7[ رســا و قابل فهم بودن کالم مبلغ،]8[ داشــتن 
فصاحــت و بالغــت]9[ و درک اســتعدادها]10[ و بســیاری از سفارشــاتی اســت کــه 

بــه طــور قطــع می توانــد ماننــد چراغــی؛ راه مبلغیــن اســالم را روشــن نمایــد.

مــقــاالت
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نیــم نگاهــی خطبــه فدکیــه حضــرت فاطمــه زهــرا)س(، بیانگــر آن اســت کــه آن 
بانــوی بزرگــوار ماننــد پــدر بزرگوارشــان تمــام شــرایط یــک مبّلــغ موفــق را رعایــت 
نمــود کــه خطبــه حضــرت ایــن گونــه جاودانــه شــد، آن گونــه کــه ائمــه هدی:بــه 

فرزنــدان خــود دســتور می دادنــد آن را حفــظ کننــد.

تدابیر حضرت زهرا)س( در حمایت از والیت
1. بهترین مکان

بــرای یــک حرکــت انقالبــی کــه تأثیــری مانــدگار در تاریــخ داشــته باشــد، انتخــاب 
اســت.  مهــم  بســیار  باشــد،  اهمیــت  دارای  مــردم  بــرای  کــه  مناســبی  مــکان 
حضــرت زهــرا)س( کــه در دامــان نبــوت پــرورش یافتــه بــود، بــه ایــن مطلــب کامــاًل 
آگاه بــود؛ از ایــن رو مســجد پیامبــر)ص( را بــرای شــروع حرکــت انقالبــی خــود آغــاز 
ــرای یــک حرکــت  نمــود. مســجد پیامبــر)ص( در آن روز مناســب تریــن نقطــه، ب

حــق طلبانــه و مرکــز بــزرگ اســالمی و جایــگاه گردآمــدن مــردم بــود.]11[

2. مناسب ترین زمان
بــرای تأثیرگــذاری ســخن بــر مخاطــب، زمــان نیــز بایــد مناســب باشــد. اگــر 
ــود.  ــده خواهــد ب ــی فای مخاطــب آمادگــی شــنیدن نداشــته باشــد، ســخنرانی ب
حضــرت زهــرا)س( نیــز بــه خوبــی بــه ایــن موضــوع واقــف و زمانــی کــه مســجد 
پیامبــر)ص( آکنــده از تــوده هــای مختلــف مــردم اعــم ســران مهاجــر و انصــار بــود، 

ــرد.]12[ ــدا ک ــور پی ــا حض در آنج

3. اقدام به صورت راهپیمایی اعتراض آمیز
آن بانــوی فرزانــه بــه تنهایــی بــه ســوی مســجد پیامبــر)ص( حرکــت نکــرد؛ بلکــه 
تدبیــری اندیشــید کــه گروهــی از بانــوان آگاه، برجســته، آزادی خــواه و مخالــف 
بیــداد، بــه همــراه او حرکــت کردنــد و آن بــزرگ پرچــم دار آزادی و آزادگــی در حلقــه 
آنــان باشــکوه و عظمــت وصــف ناپذیــر کــه نشــانگر راهپیمایــی اعتــراض آمیــز 
بانــوان آزادی خــواه و نواندیــش و مخالــف چرخــش واپســگرایانه »ســقیفه« بــود، 

قــرار گرفــت.]13[
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4. انتخاب مکان مناسب برای استقرار
از عبــداهلل بــن حســن نقــل اســت: وقتــی ابوبکــر و عمــر بــرای منــع حضــرت 
زهــرا)س( از دســتیابی بــه فــدک همدســت شــدند، حضــرت از آن جریــان مطلــع 
شــد؛ ســپس مقنعــه بــر ســر کشــیده و پارچــه ای بــر ســر انداخــت و بــا چنــد تــن از 
اطرافیــان و زنــان قــوم خــود بــه ســوی مجلــس ابوبکــر حرکــت فرمــود و بــا کمــال 
ــجد  ــون وارد مس ــت. چ ــدا 6 راه می رف ــول خ ــون رس ــش و همچ ــه و آرام طمأنین
شــد، ابوبکــر بــا گروهــی از جماعــت مهاجــر و انصــار نشســته بودنــد. پــس پــرده ای 
زدنــد و آن حضــرت در پشــت آن پــرده جلــوس فرمــود.]14[ نالــه ای جانســوز 
کشــید و ایــن نالــه همــگان را بــه خــروش آورد. صــدای شــیون از مــردم بلنــد 
شــد، بــه گونــه ای کــه مســجد را بــه لــرزه انداخــت. قــدری مکــث کــرد تــا مــردم آرام 

ــراد نمــود.]15[ ــرده و خطبــه ای ــه ابوبکــر ک شــدند، آن گاه روی ســخن ب

5. سخنرانی آن حضرت در اجتماع مهاجر و انصار
مهــم تریــن و صریــح تریــن اصــل تبلیغــی حضــرت فاطمــه)س(، موضــع گیــری 
ایشــان در دفــاع از والیــت و امامــت حضــرت علــی)س( بــود. خطبــه حماســی و 
پرشــوری را کــه حضــرت، در مســجد رســول خــدا)ص( در اجتمــاع مهاجــر و انصــار 
ایــراد فرمــود و بــه خطبــه فدکیــه شــهرت یافــت، می تــوان یــک دوره معــارف 
اســالمی دانســت کــه اهل بیــت: در طــول تاریــخ بــه ایــن خطبــه توجــه خــاص 

داشــتند و آن را بــه فرزنــدان خــود تعلیــم می دادنــد.]16[
کــه  اســت  چنــان  خطبــه  ایــن  »اهمیــت  می گویــد:  الدیــن  شــرف  عالمــه 
اهل بیــت: فرزنــدان خویــش را ملــزم بــه حفــظ آن می نمودنــد، آن گونــه کــه آن هــا 
را بــه حفــظ قــرآن دســتور می دادنــد. ایــن خطبــه شــاهد گویایــی بــر احتجــاج بــه 

امامــت امــام علــی)ع( می باشــد«.]17[

6. مراجعه حضرت زهرا)س( به خانه های انصار
حضــرت زهــرا)س( در مبــارزه ای کــه علیــه خلیفــه آغــاز نمــوده بــود، از هیــچ 
تالشــی در حمایــت از حریــم والیــت و امامــت دریــغ ننمــود و از راه هــای مختلــف 

ــه مبــارزه خویــش ادامــه داد. ب
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حضــرت هیــچ گاه بــه ســخنان و موضــع گیــری هــای خــود در دفــاع از امــام 
از ســخنان حضــرت  نــداده اســت و در هیــچ جایــی  رنــگ عاطفــی  علــی)ع(، 
ــه  ــه ایــن جهــت ک ــه حضــرت از امــام علــی)ع( ب ــوان یافــت ک ایــن نکتــه را نمــی ت
همســرش بــود، دفــاع نمــوده باشــد؛ بلکــه ایشــان امــام علــی)ع( را مــوال و رهبــر 

خــود می دانســت و از شایســتگی هــای امــام ســخن بــه میــان مــی آورد.
حضــرت زهــرا)ع(، در ادامــه مبــارزات سیاســی خویــش در دفــاع از حریــم امامــت 
و والیــت حضــرت علــی)ع( و بــرای اتمــام حجــت تصمیــم گرفــت بــه خانــه هــای 

انصــار بــرود و بــرای امــام بیعــت بگیــرد.
را  ابــن قتیبــه می نویســد: »حضــرت علــی)ع(، شــب هــا حضــرت زهــرا)س( 
یــاری  آنــان  از  و  انصــار می بــرد  هــای  بــه خانــه  و  بــر چهارپایــی ســوار می کــرد 
می طلبیــد. آنــان در جــواب می گفتنــد: »ای دختــر رســول خــدا)ص(! کار از کار 
گذشــته اســت و مــا بــا ایــن مــرد )ابــی بکــر( بیعــت نمــوده ایــم. اگــر همســر و پســر 
عمــوی تــو پیــش از ایــن مــرد نــزد مــا می آمــد و از مــا بیعــت می خواســت، مــا 
کســی غیــر او را انتخــاب نمــی کردیــم«. امــام علــی)ع( در جــواب آنــان می فرمــود: 
»آیــا مــن پیکــر رســول خــدا)ص( را در خانــه اش روی زمیــن می گذاشــتم و دفــن 
نکــرده بــه دنبــال حکومــت، بــه نــزاع و دعــوا برمــی خاســتم؟«. حضــرت صدیقــه 
طاهــره)س(، در تأییــد امــام)ع( می فرمــود: »ابوالحســن کاری غیــر از آنچــه ســزاوار 
و مناســب او بــود، انجــام نــداد. آنــان نیــز کاری کردنــد کــه حسابشــان بــا خداســت 

و خداونــد از آنــان بازخواســت خواهــد نمــود««.]18[
حضــرت زهــرا)س(، بــا صراحــت اعــالم داشــت کــه پــدرم، در غدیر خــم علی)س( 
را بــه عنــوان خلیفــه و جانشــینش معرفــی نمــود و امــروز کــه بیعــت بــا ابــو بکــر را 
بهانــه قــرار می دهیــد، عــذر بدتــر از گنــاه می باشــد و هرگــز از شــما پذیرفتــه نیســت.
همچنــان کــه وقتــی حضــرت زهــرا)س(، در ســخنان خویــش در مســجد رســول 
خــدا)س( حاضــران را مــورد خطــاب قــرار داد و شــرایط موجــود در جامعــه را کــه 
بــه نوعــی از غصــب فــدک آغــاز شــده و بــا غصــب خالفــت و والیــت امــام علــی)ع(، 
بــه انحرافــی بــزرگ و ســنگین در جامعــه اســالمی پــس از رحلــت رســول خــدا)ص( 
تبدیــل شــده بــود، بــه زیــر ســؤال بــرد و بــه آنــان فرمــود: »ای گــروه مــردان جــوان، 
ــد؟  ــن روا می داری ــق م ــه در ح ــت ک ــی چیس ــم پوش ــن چش ــالم! ای ــازوان اس ای ب
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چــرا چنیــن خــواب و بــی خبــری نســبت بــه ســتمی کــه بــر مــن وارد شــده، از خــود 
نشــان می دهیــد؟... شــما تــوان آن را داریــد کــه خواســته ام را بــرآورده ســازید و 
آنچــه در نظــر دارم، انجــام دهیــد.... ای وای، ای فرزنــدان قبیلــه! آیــا میــراث 
پــدرم بــه یغمــا رود، در حالــی کــه شــما مــرا می بینیــد و صــدای مــرا می شــنوید؟ 
آغــاز و فرجــام کار بــه شــما برمی گــردد و زمــام امــور در دســت شــما می باشــد. شــما 
هــر نــوع تــوان حمایــت از مــن داریــد. اینــک چــرا فریــاد ســتمدیده را می شــنوید 
و پاســخ نمــی گوییــد و بــه داد او نمــی رســید؟ شــما کــه بــه جنگجویــی معــروف 

بودیــد و بــه خیــر و صــالح مشــهور هســتید«.]19[
بایــد توجــه کــرد کــه چــه چیــز پس از درگذشــت رســول خــدا)ص( در جامعه اســالمی 
بــه وجــود آمــد کــه تنهــا یــادگار رســول خــدا)ص( ایــن گونــه فریــاد بــرآورد و از انحرافــی 
کــه در جامعــه اســالمی بــه وجــود آمــده بــود، هشــدار داد، آن را مخالف قرآن دانســت 

و مــردم را بــه بازگشــت بــه اســالم اصیــل و ســنت نــاب نبــوی فــرا خوانــد.

7. اعتراض در قالب حزن و اندوه
حضــرت زهــرا)س( در ادامــه مبــارزات خویــش علیــه خلیفــه و بــه حمایــت از 
امــام علــی)ع(، ایــن بــار از طریــق حــزن و انــدوه علیــه وضعیــت موجــود قیــام کــرد 
ــکاه  ــه هــای جان ــا نال ــا شــاید ب و از ایــن طریــق اهــداف خویــش را دنبــال نمــود ت
خویــش روح و احســاس مــرده امــت اســالمی را جــان تــازه بخشــد و وجــدان 
خفتــه آنــان را بیــدار ســازد. او آنچنــان نالــه از دل برمــی کشــید و اشــک می ریخــت 

ــه کننــدگان( شــمرده انــد.]20[ کــه او را یکــی از بکائیــن )بســیار گری
مهــم تریــن چیــزی کــه روح حســاس و غیــور بانــوی بــزرگ اســالم را ناراحــت 
می ســاخت، ایــن بــود کــه می دیــد ملــت جــوان اســالم از مســیر حقیقــی و طریــق 
مســتقیم دیانــت منحــرف شــده و در راهــی افتــاده اســت کــه پراکندگــی و بدبختی 
از نتایــج حتمــی آن می باشــد. ایشــان پیشــرفت هــای ســریع اســالم را دیــده بــود 
و انتظــار داشــت کــه بــه همــان رویــه پیشــرفت کنــد و در مــدت کوتاهــی کفــر و بــت 
ــا غصــب  ــی ب ــری را برچینــد، ول پرســتی را از بیــن ببــرد و دســتگاه ظلــم و بیدادگ

خالفــت،]21[ پیشــرفت و شــکوفایی امــت پیامبــر)ص( متوقــف شــد.
حضــرت زهــرا)س( آن چنــان گریــه می کــرد کــه مــردم مدینــه بــه امــام علــی)ع( 
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ــه هــای زهــرا)س( آرامــش را از مــا ســلب  شــکایت کردنــد وگفتنــد: »گریــه هــا و نال
نمــوده اســت« و پیــام دادنــد کــه امــام علــی)ع( او را از گریــه بــاز دارد و یــا در طــول 

شــبانه روز یــک نوبــت گریــه کنــد.
امــام علــی)ع( پیــام مــردم را بــه حضــرت زهرا)س( رســاند،]22[ ولــی آن حضرت 
فرمــود: »مــن بــه زودی از جمــع اینــان خواهــم رفــت. ســوگند بــه خــدا! بــه نالــه 

هایــم ادامــه خواهــم داد تــا بــه پــدرم ملحــق گــردم«.]23[
تاریــخ نشــان نــداده اســت کــه گریــه هــای زهــرا)س( باعــث آزار و اذیــت چــه 
کســانی شــده اســت، ولــی بــه یقیــن باعــث آزار آنانــی کــه خالفــت و والیــت را غصــب 
نمــوده بودنــد، شــده بــود؛ زیــرا آنــان بودنــد کــه نمی توانســتند حــرکات آن حضرت 

را تحمــل کننــد، بــه ویــژه اینکــه حضــرت زهــرا)س( دســت بــه افشــاگری مــی زد.
ســید جعفــر عاملــی می نویســد: »حضــور فاطمــه)س( در چنــد متــری مســجد 
رســول خــدا)ص( هیئــت حاکمــه را زجــر مــی داد، بــه ایــن جهــت حاکمــان او را از 

گریــه منــع کردنــد«.]24[
رســول  رحلــت  از  پــس  زهــرا)س(  »حضــرت  می گویــد:  لبیــد  محمودبــن 
ــرد. در یکــی از  ــه می ک ــر مــزار عمویــش حضــرت حمــزه می آمــد و گری خــدا)ص(، ب
ــه شــدت  ــه ب ــدم ک ــه مــزار شــهدای احــد افتــاد، فاطمــه)س( را دی ــذرم ب روزهــا گ
گریــه می کــرد. صبــر کــردم تــا آرام گیــرد. جلــو رفتــم و بعــد از ســالم عــرض نمــودم: 
بانــوی مــن گریــه هــای شــما رگ هــای قلبــم را پــاره می ســازد.... ســپس گفتــم: 
بانــوی مــن دوســت دارم مســأله ای را از شــما ســؤال نمایــم. فرمــود: بپــرس. 
ــر امامــت امــام علــی)ع( تصریــح  ــا رســول خــدا)ص( در زمــان حیاتــش ب گفتــم: آی

نمــوده بودنــد؟
 فرمــود: واعجبــا! آیــا داســتان غدیــر خــم را فرامــوش نمــوده ایــد؟ عــرض کــردم: 
غدیــر خــم را می دانــم، ولــی می خواهــم بدانــم رســول خــدا)ص( بــه شــما در ایــن 
بــاره چــه فرمــوده اســت؟ فرمــود: خداونــد گــواه اســت کــه رســول خــدا)ع( بــه مــن 
فرمــود، بعــد از مــن، علــی)ع( رهبــر و امام شــما و پس از او، دو فرزندش حســن)ع( 
و حســین)ع( و نــه تــن از صلــب حســین)ع( امــام و رهبــر شــما می باشــند و اگــر از 
ــد، دامنــه  ــان مخالفــت ورزی ــا آن ــر ب ــان پیــروی نماییــد، هدایــت می شــوید و اگ آن

اختــالف تــا روز قیامــت در بیــن شــما خواهــد بــود.
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ســپس فرمــود: بــه خــدا ســوگند! اگــر می گذاشــتند کــه حــق بــر محــور خــود 
ــدان رســول خــدا)ص( ــرای اهلــش باقــی می گذاشــتند و از خان بچرخــد و آن را ب

پیــروی می کردنــد، هیــچ گاه دو نفــر دربــاره خــدا بــا یکدیگــر مخالفــت نمی کردنــد. 
آینــدگان از گذشــتگان آن را بــه ارث می بردنــد و گذشــتگان بــرای آینــدگان خــود 
می گذاشــتند تــا اینکــه قائــم مــا کــه نهمیــن فرزنــد حســین)ع( اســت، قیــام کنــد. 
امــا اینــان کســانی را کــه خداونــد مؤخــر دانســته، مقــدم داشــته و آن کــه را خداوند 
ــوا و  ــق ه ــر طب ــدا)ص( ب ــول خ ــد از رس ــان بع ــد. این ــار زده ان ــرار داده، کن ــوا ق پیش

هــوس و افــکار خــود عمــل کردنــد، نفریــن بــر آنــان«.]25[
بیت االحزان

بیــرون کشــاندن حضــرت فاطمــه)س( از خانــه اش بــه بیــت االحــزان، نــه تنهــا 
بــه نفــع خلیفــه و دســتیارانش تمــام نشــد؛ بلکــه باعــث وبــال حکومــت گردیــد. 
آن هــا می خواســتند حضــرت زهــرا)س( را از مســجد رســول خــدا)ص( کــه محــل 
تجمــع مــردم بــود، دور ســازند؛ ولــی بــا ایــن کار ســند دیگــری بــر مظلومیــت 
حضــرت زهــرا)س( افزودنــد؛ زیــرا مــردم می دیدنــد کــه عــده ای کــه خــود را از 
پیــروان آنــان می داننــد و بــه نبــوت پــدرش اعتــراف دارنــد، ظلــم و ســتمگری 
شــان بــه جایــی رســیده اســت کــه نزدیــک تریــن مــردم بــه رســول خــدا)ص( 
یعنــی دختــرش را کــه عواطــف زنانــه خــود را دارد، در فشــار قــرار دادنــد و او را از 
اظهــار حــزن و انــدوه در فــراق پــدرش بــاز داشــتند کــه مبــادا حضــرت زهــرا)س( از 
ظلمــی کــه بــر او روا داشــته انــد، بــا صــدای بلنــد ســخن بگویــد.]26[ ولــی صدیقــه 
طاهــره)س( بــه رغــم هیئــت حاکمــه، بــه اعتــراض خویــش در قالــب حــزن و انــدوه 
ادامــه داد و از خانــه اش بــه بقیــع در زیــر درختچــه ای مــأوی گزیــد. هنگامــی 
ــام بیــت االحــزان  ــه ن ــد، امــام علــی)ع( ســایبانی ب ــه آن درخــت را قطــع نمودن ک

ــت.]27[ ــرار گرف ــا ق ــرا)س( در آنج ــرت زه ــاخت و حض س

8. سخنان حماسی حضرت زهرا)س( در جمع زنان مدینه
حضــرت صدیقــه طاهــره)س( همچنــان بــه تبلیغــات خــود ادامــه داد. او از هــر 
فرصــت بــرای بــاز گردانــدن امامــت و والیــت بــه جایــگاه اصلــی و واقعــی آن تــالش 
ــر او وارد آمــده  ــه ب ــج هــای جســمی و روحــی ک ــر دردهــا و رن ــر اث ــا اینکــه ب نمــود ت
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ــد و در بســتر افتــاد؛ در عیــن حــال دســت از مبــارزه برنداشــت.  ــود، بیمــار گردی ب
وقتــی خبــر بیمــاری حضــرت زهــرا)س( بــه گــوش زنــان مدینــه رســید، بــه عیــادت 

آن حضــرت آمدنــد.
ــان  ــزه زن ــه انگی ــت ک ــن نیس ــتی روش ــه درس ــد: »ب ــی می نویس ــیدکاظم قزوین س
ــه  ــش ب ــردان خوی ــاره م ــا اش ــا ب ــت؟ آی ــوده اس ــه ب ــرا)س( چ ــادت زه ــه از عی مدین
رســول  دختــر  بــر  کــه  ظلمــی  از  یــا  بودنــد؟  آمــده  زهــرا)س(  حضــرت  عیــادت 
خــدا)ص( شــده بــود، ناراحــت بودنــد و آمــده بودنــد تــا دردهــای دل خویــش 
را تســکین دهنــد؟ و یــا فضــای سیاســی آن هــا را وادار ســاخته بــود کــه میــان 

حضــرت زهــرا)س( و هیئــت حاکــم ارتبــاط بــه وجــود آورنــد؟«.]28[
ــاگری  ــه افش ــوده ب ــتفاده نم ــده اس ــت آم ــه دس ــت ب ــرا)س( از فرص ــرت زه حض
ــی کــه بیمــار بــود، خطبــه غرایــی ایــراد نمودنــد. ایــن خطبــه  پرداخــت و در حال
از بهتریــن موضــع گیــری هــای آن حضــرت در دفــاع از حریــم والیــت و امامــت 
می باشــد کــه حضــرت اهــداف و آرمــان سیاســی خویــش را نســبت بــه آینــده امــت 
پــس از رســول خــدا)ص( بیــان داشــت. تاریــخ نویســان شــیعه و اهــل ســّنت ایــن 

خطبــه را از آن حضــرت روایــت نمــوده انــد.]29[
ســویدبن غفلــه می گویــد: »چــون حضــرت زهــرا)س( در بســتر بیمــاری قــرار 
گرفتــه بــود، زنــان مهاجــر و انصــار بــه عیــادت او آمدنــد و از بیمــاری حضــرت 
ســؤال کردنــد. آن حضــرت اعتــراض خویــش را از وضعیــت موجــود ایــن گونــه ابــراز 
داشــت: »بــه خــدا ســوگند! شــب را بــه صبــح رســاندم، در حالــی کــه از دنیــای 
شــما کراهــت دارم و بیــزارم. بــر مــردان شــما خمشــناکم. آنــان را پــس از اینکــه 
امتحــان نمــودم، بــه دور انداختــم؛ پــس چــه زشــت اســت کنــدی و سســتی پــس 

ــت««.]30[ ــس از جدی ــازی پ ــت، ب ــد اس ــه ب ــزی و چ از تی
بنابرایــن آنچــه از مشــی سیاســی حضــرت زهــرا)س( و بــا توجــه بــه شــرایط آن 

ــه ایــن شــرح اســت: ــوان برداشــت نمــود، ب روز جامعــه اســالمی می ت
1. حضــرت نقــش آنــان را در وضعیــت موجــود گوشــزد نمــود؛ زیــرا آنــان بــه 
امــام  اگــر  کــه  بــی تقصیــر می دانســتند و اظهــار می کردنــد  را  گونــه ای خویــش 
ــد.]31[ ــت می نمودن ــا او بیع ــد، ب ــان می آم ــراغ آن ــه س ــر ب علــی)ع( پیــش از ابوبک
2. حضــرت بــه نقــش تعییــن کننــده تــوده هــا در صــالح و فســاد دولــت هــا اشــاره 
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نمــود و بیــان داشــت، اینکــه امــروز امامــت و رهبــری بــه وســیله عــده ای از مســیر 
خــودش خــارج و بــه انحــراف کشــیده شــده اســت، مــردم نیــز در آن ســهیم هســتند.

3. بازگشــت بــه جایــگاه حقیقــی و واقعــی آن، نیازمنــد یــاری و تــالش مــردم 
می باشــد و تــا مــردم نخواهنــد، وضعیــت موجــود ادامــه خواهــد داشــت. حضرت 
در ایــن ســخنان بــه نــکات مهــم سیاســی اشــاره نمــود و دیــدگاه خویش را نســبت 
ــا ایــن، ســخنان و مطالــب پیشــین  بــه آنــان بیــان کــرد. جالــب اینکــه حضــرت ب

خــود را کــه در مســجد رســول خــدا)ص( ایــراد کــرده بــود، تکمیــل نمــود.]32[
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فاطمه)س(ونقلحدیثازپیامبر)ص(

اشاره
موقعیــت ممتــاز و بســیار خــوب حضــرت فاطمــه زهــرا)س( ایــن فرصــت را 
ــوارش در ســینه خــود  ــدر بزرگ ــدون واســطه از پ ــا معــارف اســالمی را ب ــه او داد ت ب
جــای دهــد. آن معارفــی کــه جــز او و فرزندانــش کســی دیگــر بــه عمــق آن نرســیده 
اســت. اگــر بخواهیــم آنچــه را کــه در ســینه خــود از فرمایشــات پیامبــر جــای داده 
بنویســیم، بــدون شــک هیــچ نویســنده ای یــارای نوشــتن آن هــا را نخواهــد 
داشــت. از فاطمــه زهــرا)س( علــی رغــم مشــکالتی کــه در بیــن داشــته، مطالــب 
متنــوع و گوناگونــی بــه روایــت از پیامبــر)ص( رســیده اســت کــه از البــه الی آن 
احادیــث بــه یــادگار مانــده مطالبــی اخالقــی، اجتماعــی، اعتقــادی و تفســیری ) از 
قبیــل احتــرام بــه همســر، رعایــت همســایگان و مطالــب دیگــر پیرامــون فضائــل 
علــی)ع( و شــیعیان و پیــروان آن حضــرت و برخــی پیشــگویی هــا و دعاهــا و زمــان 

اســتجابت دعــا و غیــر آن( رســیده اســت.
آری واقعــًا جــای تأســف اســت کــه از این گوهر ناشــناخته بعــد از پیامبراکرم)ص(

ــه فاطمــه)س(  ــد! و چــه مســائل مهــم و چــه مشــکالتی ک هیــچ اســتفاده نکردن
می توانســت بــرای زنــان جامعــه اســالمی، بــرای تمــام دوران هــا بیــان و حــل کنــد 



78

کتــاب مــاه

و چــه درس هــای زیبــا و شــیرینی را نســبت بــه راه و روش زندگــی بــرای زنــان 
بگویــد. امــا صــد حیــف کــه همــه آن هــا ناگفتــه مانــد و تمــام آن مطالــب شــیوا و 
دلنشــین در ســینه مجــروح و پرغــم و غّصــه زهــرا)س( بمانــد و همــراه آن بانــوی 

عالمــه محّدثــه تــا ابــد دفــن گردیــد!

فاطمه)س(، مخزن اسرار پیامبر)ص(
حارثــة بــن قدامــة از ســلمان، از عّمــار، از فاطمــه)س( مطلبــی را نقــل می کنــد 
کــه نشــان دهنــده ایــن اســت کــه ســینه زهــرا)س( دربردارنده چــه علوم و اســراری 
از پــدرش رســول اهلل)ص( بــود کــه امیرمؤمنــان)ع( را بــه عجــب و حیــرت درآورده 
بــود. روایــت اســت کــه روزی عمــار بــه ســلمان فارســی گفــت: آیــا چیــز عجیبــی را از 

فاطمــه)س( برایــت نقــل کنــم؟
ســلمان گویــد، گفتــم: آری، نقــل کــن ای عمــار! وی گفــت: روزی علــی)ع( را 
دیــدم کــه بــر فاطمــه)س( وارد شــد. تــا چشــم حضــرت فاطمــه بــه امــام علــی 
افتــاد، فریــاد زد: علــی جــان! نزدیــک شــو تــا در بــاره آنچــه کــه گذشــته و آنچــه کــه 

ــم. ــت بگوی ــت، برای ــا روز قیام ــد ت ــاق می افت ــه اتف ــه ک ــد و آنچ ــد ش خواه
ــم  ــن ه ــت و م ــب برگش ــه عق ــان)ع( آرام آرام ب ــه امیرمؤمن ــدم ک ــد: دی ــار گوی عم
بــه برگشــت علــی)ع( بــه عقــب برگشــتم. آن حضــرت آمــده تــا بــر پیامبــر)ص( 
وارد شــد. پیامبراکــرم فرمــود: یــا ابالحســن! پیــش بیــا. همیــن کــه در محضــر 
پیامبــر)ص( نشســت، فرمــود: تــو مــرا خبــر می دهــی یــا مــن تــو را خبــر دهــم؟

عرض کرد: شنیدن از شما بهتر است، ای رسول خدا!
حضــرت فرمــود: گویــا پیــش فاطمــه رفتــی و بــه تــو چنیــن و چنــان گفــت و 

برگشــتی. دم  همــان 
علی)ع( فرمود: آیا نور فاطمه از نور ما است؟

پیامبر)ص( فرمود: آیا نمی دانی؟
پس علی)ع( به سجده افتاده، خدا را شکر نمود.

ــزد فاطمــه  ــد: پــس امیرمؤمنــان)ع( از محضــر پیامبــر)ص( خــارج و ن عمــار گوی
زهــرا رفــت و مــن همراهــش وارد شــدم.

فاطمــه)س( فرمــود: گویــا خدمــت پــدرم رفتــی و آنچــه را کــه بــه تــو گفتــه بــودم، 
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بــه عرضــش رســاندی.
فرمود: آری، فاطمه جان!

فاطمــه)س( فرمــود: بــدان ای اباالحســن! خداونــد نــور مــرا خلق کــرد، در حالی 
کــه او را تســبیح می گفــت و ایــن نــور را بــر درختــی از درختــان بهشــت ســپرد و ایــن 
ــا ایــن کــه پــدرم ـ »وقــت معــراج« ـ  ــرد ت ــور افشــانی می ک ــور مــن، ن ــر ن ــر اث درخــت ب
وارد بهشــت شــد؛ خداونــد همــان وقــت بــر دل پــدرم انداخــت کــه میــوه ای از آن 
درخــت بچینــد و تنــاول کنــد. ســپس ایــن نــور را بــه مــادرم خدیجــه ســپرد کــه مــرا 

بــه دنیــا آورد و مــن از همــان نــور می باشــم...1

اهتمام فاطمه به احادیث نبوی
شــقیق بــن ســلمه از ابــن مســعود نقــل کــرده کــه: مــردی بــه حضــور فاطمــه)س( 
رســید و گفــت: ای دختــر رســول خــدا! آیــا از پیامبــر)ص( چیــزی نــزد شــما مانــده 

اســت کــه بــه مــن عطــا کنیــد؟
حضرت به خدمتکار خود فرمود: آن جریده ـ شاخه نخل ـ را بیاور.

خدمتــکار بــه جســت و جــو پرداخــت ولــی آن را پیــدا نکرد. فاطمــه)س( فرمود: 
وای بــر تــو، آن جریــده نــزد مــن مســاوی اســت با حســن و حســین!

ــه خدمــت فاطمــه)س(  ــرد و ب خدمتــکار پــس از برگشــتن بســیار، آن را پیــدا ک
آورد و معلــوم شــد، موقــع جــاروب کــردن، آن را هــم در ظــرف خاکروبــه انداختــه 

اســت. در ایــن جریــده چنیــن نوشــته بــود: حضــرت محمــد)ص( فرمــود:
»از مؤمنیــن نیســت کســی کــه همســایه از آزارش در امــان نباشــد. هــر کــس 
ایمــان بــه خــدا و روز قیامــت دارد، همســایه اش را آزار نمــی دهــد. هرکــس ایمــان 
بــه خــدا و روز قیامــت دارد، بایــد حــرف خــوب بگویــد و گرنــه ســاکت باشــد. 
خــدای متعــال اهــل خیــر و بردبــار و عفیــف را دوســت مــی دارد و شــخص بــد زبــان 
و سســت و لجــوج را دشــمن مــی دارد. حیــا از ایمــان اســت و صاحــب ایمــان در 
بهشــت اســت و فحــش از زشــت گفتــاری و زشــت گفتــار هــم در آتــش اســت.«2

چرا از فاطمه)س( احادیث اندکی برجای مانده؟
ممکن است چند جهت داشته باشد:

مــقــاالت
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1. یکــی ایــن کــه ایشــان نمــی توانســته هماننــد ســایر معصومیــن علیهم الســالم 
آزادانــه بــه نقــل حدیــث بپــردازد؛ از ایــن رو احادیــث نقــل شــده از ایشــان کــم 
می باشــد. ولــی ایــن احتمــال بــه دو جهــت صحیــح نیســت. زیــرا اواًل: راویــان مــرد 
از او روایــت کــرده انــد و ثانیــًا: مگــر راوی فقــط بــه مــرد منحصــر بــوده، مگــر زنــان 

حــق روایــت نداشــتند؟
2. علــت دیگــر همــان ظلــم آشــکاری اســت کــه پــس از پیامبــر)ص( بــه اهل بیــت 
ــع از نشــر و گســترش احادیــث اهل بیــت  ــزرگ تریــن مان آن حضــرت شــد و ایــن، ب
علیهم الســالمـ  بــه خصــوص فاطمــه زهــرا)س(ـ  بــود؛ بــه گونــه ای کــه کســانی هم که 
از او روایــت شــنیده بودنــد، بــه خاطــر تــرس و وحشــتی کــه حاکم بود، دســت از نقل 

آن هــا برداشــته و در ســینه هــا پنهــان کردنــد. ابوهریــره در ایــن رابطــه می گویــد:
تــا زمانــی کــه عمــر زنــده بــود، مــا جــرأت نداشــتیم یــک حدیــث از پیامبــر اکــرم 

نقــل کنیــم.3
ــوده باشــد کــه چــون بســیاری از ایــن  3. ممکــن اســت علــت دیگــرش، ایــن ب
احادیــث در فضیلــت اهل بیــت علیهم الســالم بــه ویــژه علــی بــن ابــی طالــب)ع( 
علــی  و  اهل بیــت  بــا  کینــه  و  دشــمنی  روی  از  امــا  شــنیدند  را  آن هــا  بــوده، 

از ذکــر آن هــا خــودداری کردنــد. علیهم الســالم 

راویان حدیث از فاطمه)س(
عــالوه بــر روایــت امــام علــی، امــام حســن، امــام حســین، حضــرت زینــب و 
ام کلثــوم علیهم الســالم از حضــرت فاطمــه)س( ، عــّده قابــل توجهــی از یــاران 
پیامبــر)ص( از حضرتــش روایــت نقــل کــرده انــد؛ از قبیــل ســلمان فارســی، ابــوذر 
غفــاری، جابــر بــن عبــداهلل انصــاری، ابــن مســعود، یحیــی بــن جعــده، حکــم بــن 
ابــی نعیــم، عمــرو بــن الشــرید، حذیفــة بــن الیمــان، ربعــی بــن حــراش، انــس 
ــره،  ــاری، ابوهری ــوب انص ــه، ابوای ــی ملیک ــن اب ــدری، اب ــعید خ ــک، ابوس ــن مال ب
بشــیر بــن زیــد، ســهل بــن ســعد انصــاری، شــبیب بــن ابــی رافــع، عبــاس بــن 
عبدالمطلــب، عبــداهلل بــن عبــاس، عوانــة بــن الحکــم، قاســم بــن ابــی ســعید 
الخــدری، هشــام بــن محمــد، زینــب بنــت ابــی رافــع، عایشــه، اّم ســلمه، اســماء 
ــات آن هــا در  ــه روای ــوان ب ــه می ت بنــت عمیــس، ســلمی اّم رافــع و غیــر این هــا، ک
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کتابهــای دالئــل االمامــه و بشــارة المصطفــی، امالــی شــیخ طوســی، کفایــة االثــر، 
مســند فاطمــه و صدهــا کتــاب دیگــر دســت یافــت.

گالیه ای از مسند نویسان و احمد بن حنبل
بــا توجــه بــه عــدد قابــل توجــه راویــان از حضــرت زهــرا)س( ، ایــن گالیــه را از 
همــه مســند نویســان، باالخــص احمــد بــن حنبــل داریــم، چــرا کــه آن هــا اگرچــه 
از طرفــی خدمــت کــرده انــد، امــا از ســوی دیگــر نســبت بــه دختــر پیامبــر خــدا بــی 

ــد! توجهــی نشــان داده ان
امــا ســخنی کــه بــا احمــد داریــم، ایــن اســت کــه اگــر مــا بــه جلــد ششــم مســند 
نگاهــی بیفکنیــم، خواهیــم دیــد کــه وی از عایشــه در حــدود دویســت و پنجــاه و 
ســه صفحــه حدیــث نقــل کــرده ولــی از حضــرت فاطمــه)س( حــدود یــک صفحــه 
و نیــم و جمعــًا ده حدیــث نقــل می کنــد کــه حدیــث اول و دوم و هشــتم بــه یــک 
مضمــون بــوده، بــا ایــن تفــاوت کــه یکــی مجمــل و دیگــری بــا تفصیــل بیشــتری 

آورده شــده اســت.
ــدا)ص(  ــول خ ــت رس ــع رحل ــا موق ــه ت ــا عایش ــه آی ــت ک ــن اس ــا ای ــؤال م ــال س ح
بیشــترنزد آن حضــرت بــوده یــا فاطمــه؟ مگــر حضــرت زهــرا)س( بــه قــول موّرخان 
ــا  ســّنی مذهــب، پنــج ســال قبــل از بعثــت پیامبــر بــه دنیــا نیامــده اســت؟4 و آی

مگــر همســری عایشــه بــا رســول خــدا در مدینــه صــورت نگرفتــه اســت؟
بــا ایــن بیــان، اگــر ده ســال حضــور در مدینــه را از زندگــی فاطمــه)س( کــم کنیــم 
ـ کــه یقینــًا بیشــترین احادیــث مربــوط بــه همیــن دوران اســت ـ حّداقــل هجــده5 

ســال فاطمــه)س( در کنــار پــدر بــوده اســت.
آیــا در ایــن هجــده ســال، ســالی یــک حدیــث هــم فاطمــه از پــدرش، روایــت 
نکــرده کــه حداقــل هجــده روایــت از دوران مکــه بــرای فاطمــه)س( از پیامبــر)ص( 

نقــل کنیــد؟
و اگــر حضــور ده ســاله پیامبــر را در مدینــه حســاب کنیــم، آیــا ســن حضــور و درک 

محضــر فاطمــه)س( بیشــتر می شــود یــا عایشــه؟
آیــا مالقــات پیامبــر و ســخن گفتــن وی بــا دختــرش فاطمــه بیشــتر بــوده یــا بــا 

زن هــای خــود؟

مــقــاالت
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آیــا مالقــات پیامبــر بــا فاطمــه بیشــتر بــوده یــا بــا عایشــه کــه از هــر نــه شــب، یــک 
شــب نــزد او بــوده اســت؟

اگــر پیامبــر)ص( تمــام کارهــای خــود را تعطیــل می کــرد و همیشــه در مدینــه 
حضــور مســتمر داشــت؛ بازهــم عایشــه نمــی توانســت ایــن همــه حدیــث از او 
نقــل کنــد، در حالــی کــه پیامبراکــرم جنگهــا و غــزوات داشــته، همچنیــن ســه 
ــه عهــده پیامبــر  ــه خــدا داشــته و اعتــکاف و ده هــا مشــغله دیگــر ب ــه خان ســفر ب
بــوده اســت. پــس از کجــا چنیــن فرصتــی پیــدا شــده بــود کــه عایشــه نســبت بــه 
دیگــر زنــان و برخــی صحابــه و حّتــی حضــرت فاطمــه)س( ایــن همــه حدیــث از 

حضــرت شــنیده باشــد؟!
از نویســنده مســند احمــد بایــد پرســید: مگــر فاطمــه)س( بــه خانــه شــوهر 
ــر آن  ــته، مگ ــو نداش ــت و گ ــوص گف ــن خص ــا وی در ای ــر)ص( ب ــر پیامب ــه، مگ نرفت
حضــرت بــه خانــه دختــرش و بالعکــس رفــت و آمــد نداشــته انــد؟ آیــا بــه هنــگام 
مالقــات، کامــاًل ســکوت می کردنــد و هیــچ ســخنی رّد و بــدل نمــی شــد؟ در ایــن 
ُنــه ســال، فاطمــه فقــط ُنــه یــا ده روایــت از پــدرش نقــل کــرده؟ آیــا چنیــن چیــزی 
معقــول اســت؟ آیــا بــه هنــگام میــالد امــام حســن و امــام حســین و حضــرت زینــب 
کبــری، پیامبراکــرم جهــت تبریــک بــه خانــه زهــرا)س( نرفتــه و چیــزی نفرمــوده که 
وی آن هــا را ضبــط کنــد؟ و آیــا بــه هنگام رحلت و در روزهــای بیماری پیامبراکرم، 
حضــرت زهــرا)س( بــه عیــادت او نرفتــه و از حضرتــش مطلبــی نقــل نکرده اســت؟ 

آیــا این هــا بــاور کردنــی اســت و از یــک عالــم حدیــث شــناس پذیرفتنــی اســت؟!

مسند است یا کتاب فضایل؟
امــا ســیوطی )متوّفــای 911 ه .ق.( کــه مســندی بــرای حضــرت فاطمــه نوشــته، 
خواننــده در ابتــدا فکــر می کنــد کــه وی دویســت و هشــتاد و چهــار حدیــث از 
احادیثــی را کــه فاطمــه)س( نقــل فرمــوده، در ایــن کتــاب آورده اســت. امــا بعــد 
معلــوم می شــود کــه چنیــن نیســت؛ زیــرا اّواًل از نامگــذاری کتــاب مشــخص اســت 
کــه مؤلــف بیــن روایاتــی کــه فاطمــه نقــل کــرده و بیــن روایاتــی کــه در فضــل و مقــام 
فاطمــه)س( نقــل شــده، جمــع کــرده اســت و لــذا نــام کتــاب خــود را »مســند 

فاطمــة الزهــرا و مــا ورد فــی فضلهــا« نامیــده اســت.
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طبــق  کتــاب  محقــق  کــه  حدیثــی  چهــار  و  هشــتاد  و  دویســت  از  ثانیــًا  و 
شــماره گذاری نقــل کــرده، فقــط ســی و چهــار حدیــث را فاطمــه)س( نقــل کــرده 
اســت کــه دو حدیــث از آن هــا مشــترک اســت؛ یکــی بــا علــی)ع( و دیگــری بــا 
علــی)ع( و ابوهریــره. و بــا ایــن بیــان، بــه نظــر می رســد اگــر نــام کتــاب را »احادیــث 
فــی فضــل فاطمــه« می گذاشــت؛ بهتــر بــود. زیــرا چیــزی کــه در آن بســیار کــم بــه 

چشــم می خــورد، مســند فاطمــه اســت.
و ثالثــًا از ســی و چهــار حدیــث یــاد شــده، دوتــای آن، ســه بــار و هفــت تــای آن، 
دوبــار تکــرار گشــته اســت کــه بــا حــذف احادیــث مکــرر، فقــط بیســت و ســه حدیث 
باقــی می مانــد. و بقیــه احادیــث منقولــه جــز یــک حدیــث کــه از جّراحــی محقــق 
کتــاب ســالم مانــده، بــه نظــر آقــای فــواز احمــد زمرلــی، محقــق کتــاب، یــا ضعیــف 
هســتند و یــا مجهــول و یــا مرفــوع و یــا مرســل و باالخــره بــرای هــر کــدام یــک عیبــی 
تراشــیده کــه در نتیجــه بــه نظــر ایشــان از فاطمــه زهــرا هیــچ حدیــث صحیحــی از 

پــدرش نرســیده اســت. آیــا بــی انصافــی بیــش از ایــن قابــل تصــّور اســت؟

گسترش فرهنگ کوثر به وسیله معصومین علیهم السالم
گرچــه دشــمنان اهل بیــت دســت بــه تــالش وســیع و گســترده ای زدنــد تــا 
جلــوی گســترش فرهنــگ کوثــر را بگیرنــد، بــه طــوری کــه متأســفانه در برخــی 
زمینــه هــا موفــق گردیــده و در برخــی کتابهــای حدیثــی، اثــر خــود را گــذارده اســت؛ 
امــا امامــان معصــوم علیهم الســالم بــا جّدیــت تمــام، تــا حــدودی توانســتند 
ــان  ــی از زب ــب فراوان ــه مطال ــع ایــن کار شــوند. از ایــن رو مشــاهده می کنیــم ک مان
حضــرت فاطمــه بــه وســیله هریــک از آن هــا بــه دســت مــا رســیده اســت و آنچــه را 
کــه دشــمن در پــی از بیــن بــردن یــا تضعیــف آن هــا بــود، اهل بیــت علیهم الســالم 
احیــاء کــرده انــد و مطالــب گوناگونــی از قبیــل مناقــب، فضایــل، روش زندگــی، 
ســیره فاطمــه)س( و رابطــه اش بــا رســول خــدا)ص( و ده هــا موضــوع دیگــر را بــه 
عنــوان میــراث اصیــل فاطمــه)س( بــرای آینــدگان بــه یــادگار گذاشــته انــد، کــه در 
کتــاب هــا و منابــع دســت اول شــیعه، فــراوان بــه چشــم می خــورد و فاطمــه)س( 

را بایــد از نــگاه امامــان معصومدیــد و از اندیشــه هــای واالیــش بهــره بــرد.

مــقــاالت
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نهیازمنکر
درسیرهحضرتزهرا)س(

قــرآن کریــم عمــل بــه دو اصــل حیاتــی امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر را از ویژگــی های 
ــْم  ــوَن َو اْلُمْؤِمنــاُت َبْعُضُه ــد: (َو اْلُمْؤِمُن ــاره می فرمای ــد و در ایــن ب اهــل ایمــان می دان
ــا ایمــان  ــِر)]1[؛ مــردان و زنــان ب ــِن اْلُمْنَک ــْوَن َع ــُروِف َو َیْنَه ــُروَن ِباْلَمْع ُم

ْ
ْوِلیــاُء َبْعــٍض َیأ

َ
أ

دوســتان یکدیگرنــد. آنــان همدیگــر را امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر می کننــد.
نکتــه مهــم در ایــن آیــه، اشــاره بــه نقــش زنــان در عرصــه امــر بــه معــروف و نهــی 
از منکــر اســت کــه خداونــد متعــال بــه صراحــت بیــان مــی دارد زنــان نیــز هماننــد 
ــه معــروف و  ــد و در عرصــه امــر ب ــه ترویــج ارزش هــای الهــی بپردازن ــد ب مــردان بای
نهــی از منکــر پیش قــدم باشــند؛ چــرا کــه ایــن دو فرضیــه، از تمــام برنامــه هــای 
اســالم حتــی جهــاد در راه خــدا افضــل و باالتر و مهم تر اســت. علــی)ع( می فرماید:
و مــا اعمــال البــر کّلهــا و الجهــاد فــی ســبیل اهلل عنــد االمــر بالمعــروف و النهــی 
عــن المنکــر ااّل کنفثــِه فــی بحــٍر ِلّجــی؛]2[ تمــام کارهــای نیــک و حتــی جهــاد در راه 
خداونــد، در برابــر امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، هماننــد قطــره ای در دریاســت.

ایــن دو اصــل، محافــظ و پاســبان تمــام اعمــال نیــک اســت. اگــر امــر بــه معــروف 
و نهــی از منکــر نباشــد، بهتریــن اعمــال نیــک بــه فراموشــی ســپرده شــده و بقیــه 
احــکام خــدا نیــز عملــی نخواهــد شــد. بــه ایــن جهــت امــام باقــر)ع( در مــورد 
فلســفه ایــن دو اصــل می فرمایــد: امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر دو فرضیــه 
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مهــم و بــرزگ الهــی هســتند کــه بــه وســیله آن دو، ســایر واجبــات الهــی اقامــه 
می شــوند، راه هــا امــن می گــردد، کســب و کار مــردم حــالل ، حقــوق افــراد تأمیــن، 
ســرزمین هــا آبــاد و از دشــمنان انتقــام گرفتــه می شــود و اســتواری تمــام کارهــا، 

ــه عملــی شــدن ایــن دو اصــل بســتگی دارد.]3[ ب
ــه معــروف و  ــه دو اصــل امــر ب ــر مســلمانان ب طبــق رهنمــود پیشــوای پنجــم، اگ
نهــی از منکــر اهتمــام بورزنــد، دنیــا و آخــرت خــود را آبــاد خواهنــد کــرد؛ زیــرا انجــام 
دیگــر واجبــات ، امنیــت و آســایش، رفــاه و آرامــش، تأمیــن حقــوق مــردم و آبــادی 
شــهر و روســتا همــه و هــم در گــرو عمــل بــه ایــن دو اصــل اســت؛ زیرا معــروف از منظر 
وحــی، تمــام اعمــال و رفتــار هایــی اســت کــه مصلحــت مــردم در آن اســت و منکــر 
نیــر تمــام کارهــای زشــتی اســت کــه فســاد و تباهــی و بــی بنــد و بــاری در پــی دارد.
ــد،  ــه احیــای معــروف و جلوگیــری از منکــرات اهتمــام بورزن ــر اهــل ایمــان، ب اگ
جامعــه ای ســالم و بــه دور از زشــتی هــا، آلودگــی هــا، نگرانــی هــا و تضییــع حقــوق 

انســان هــا بــه وجــود خواهــد آمــد.

شیوه های نهی از منکر
بــا توجــه بــه ضــرورت نهــی از منکــر و الگــو بــودن حضــرت زهــرا)س( در ایــن 
زمینــه، بررســی شــیوه هــای عملــی نهــی از منکــر در ســیره و ســخن آن حضــرت، 

امــری پســندیده و مناســب می نمایــد:

1. استدلال به آیات قرآنی
ــه مــردم از  یکــی از شــیوه هــای مهــم در موضــوع نهــی از منکــر، آگاهــی دادن ب
طریــق آیــات قــرآن اســت؛ زیــرا بســیاری از مــردم در اثــر عــدم اطــالع از دســتور های 
خداونــد و آشــنا نبــودن بــه آیــات قــرآن، بــه ســوی منکــرات تمایــل پیــدا می کنند، 
امــا اگــر بــه آنــان کامــاًل توضیــح داده شــود کــه خداونــد متعــال چــه کارهایــی را 
ــکاب منکــر  ــیاری از مــردم از ارت ــندد، بس ــی پس ــی را نم دوســت دارد و چــه اعمال

خــودداری می کننــد. بــه نمونــه زیــر توجــه کنیــد:
حضــرت  بــرای  را  آن  پیامبــر)ص(  کــه  را  فــدک  آشــکار،  ســتمی  در  ای  عــده 
فاطمــه)س( بــه ارث گذاشــته بــود، بــه او ندادنــد. اســتدالل ایــن افــراد کژاندیــش 
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ایــن بــود کــه پیامبــران از خــود مــال دنیــا بــه ارث نمــی گذارنــد و بنابرایــن فــدک 
بــه حضــرت فاطمــه)س( نمــی رســد. اّمــا حضــرت فرمــود: شــما کــه می گوییــد 
پیامبــر ارث نمــی گــذارد، بــه کتــاب خــدا بنگریــد. در آنجــا خداونــد می فرمایــد:»و 
ورث ســلیمان داود«]4[؛ ســلیمان از پــدرش داود ارث بــرد و در ســوره مریــم از 
ــان زکریــای پیامبــر می فرماید:خداونــدا! بــه مــن فرزنــدی عطــا کــن کــه از مــن  زب
و آل یعقــوب ارث بــرد. آن گاه حضــرت فاطمــه)س( بــه مــردم حاضــر در مســجد 
پیامبــر)ص( فرمــود: ای مردمــی کــه بــه ســوی باطــل شــتاب می کنیــد و کــردار 
زشــت و بیهــوده را نادیــده می گیریــد، آیــا بــه قــرآن نمــی نگریــد کــه می فرماید:»افال 
یتدبــرون القــرآن ام علــی قلــوب اقفالهــا«]5[ ؛ آیــا در قــرآن نمــی اندیشــید یــا آنکــه 

بــر دل هــای شــما مهــر زده شــده اســت؟
یکــی دیگــر از منکــرات عصــر حضــرت فاطمــه)س( ، غصــب مقــام حکومتــی 
حضــرت علــی)ع( بــود. حضــرت فاطمــه)س( در مقــام نهــی از منکــر بــرای زنــان 
اهــل مدینــه بــاز هــم بــه آیــات قــرآن تمســک کــرد و بعــد از حمــد و ثنــای الهــی بــه 
ــر دوســتان دنیــا! چــرا نگذاشــتند حــق در مرکــز خــود بمانــد  ــان فرمــود: وای ب آن
و خالفــت بــر پایــه هــای نبــوت بچرخــد؛ چــرا کــه آنــان خالفــت را از خانــه ای کــه 
جبرئیــل نــازل می شــد، بــه جــای دیگــر بردنــد و حــق را از علــی)ع( کــه بــه مســائل 
دیــن و سیاســت آگاه بــود، گرفتنــد. ســپس آن حضــرت آیاتــی از ســوره هــای 

اعــراف، زمــر، رعــد، کهــف و ... را قرائــت فرمــود.
طبــق ایــن شــیوه فاطمــی، آمــران بــه معــروف و ناهیــان از منکر باید تــا حدودی 
بــا آیــات قــرآن آشــنا باشــند تــا در صــورت لــزوم از کالم الهــی هــم بهــره گیرنــد. عالو ه 
بــر آن، ناهیــان از منکــر موظــف انــد، آگاهــی هــای الزم را در زمینــه عواقب دردناک 

و خانمــان برانــداز منکــرات بــه دســت آورنــد و بــه مخاطبــان خود عرضــه کنند.

2. استدلال های عقلانی
آن حضــرت بــرای نهــی از منکــر و جلوگیــری از کارهــای خــالف، بــه دالیــل عقلــی 
نیــز تمســک می کــرد؛ همچنــان کــه در مناظــره بــا ابوبکــر، عــالوه بــر قــرآن، بــه 

ــرد. دالیــل عقلــی نیــز اســتناده می ک
روزی آن حضــرت بــه نــزد ابوبکــر رفــت و او را از عمــل زشــت غصــب فــدک برحــذر 
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داشــت. او در پاســخ خلیفــه کــه او را شایســته ارث نمــی دانســت، فرمــود: ای 
ابوبکــر! هــر گاه تــو بمیــری چــه کســی از تــو ارث می بــرد؟ او گفــت: زن و فرزندانــم. 
حضــرت زهــرا)س( فرمــود: پــس چــه شــده کــه مــن نمــی توانــم از پــدرم ارث 

ــرم؟]6[ بب
ــه افــکار و اندیشــه هــای غلــط مرتکبیــن منکــرات و زیــر ســؤال بــردن  هجــوم ب
آنــان، شــیوه ای منطقــی و عقالنــی اســت و اگــر هــم نتواننــد از کار منکــر بــازدارد، 
حداقــل آنــان را بــه تفکــر وا مــی دارد و در مــورد کار خالفشــان مــرّدد می ســازد. آن 
حضــرت در مقــام نکوهــش مســلماناِن بــی تفــاوت در ماجــرای غصــب خالفــت، 
افــکار آنــان را بــه چالــش می کشــید و بــا ســئواالت منطقــی مواجــه می ســاخت و 
می فرمــود: لیــث شــعری الــی اّی ســناد اســتندوا؟ و علــی اّی عمــاد اعتمــدوا؟ و 
بــأّی عــروه تمســکوا؟ و علــی اّیــه ذّرّیــه اقدمــوا و احتنکــوا؛ ای کاش می دانســتنم 
بــه چــه پناهگاهــی تکیــه زده انــد؟ و بــه کــدام ســتون اســتوار اعتمــاد کــرده انــد؟ 
و بــه کدامیــن ریســمان تمســک جســته انــد؟ و بــر کــدام فرزنــد و خاندانــی پیشــی 

گرفتــه و غلبــه کــرده انــد؟]7[
حضــرت فاطمــه درمــورد مســائلی کــه ممکــن بــود در جامعــه آن را منکر کوچکی 
محســوب کننــد، حساســیت نشــان مــی داد. روزی آن حضــرت بــه اســماء بنــت 
ــه یطــرح علــی المــرأه  ــی قــد اســتقبحت مــا یصنــع بالنســاء اّن عمیــس فرمــود:  اّن
الثــوب فیصفهــا لمــن رأی]8[؛  مــن بســیار زشــت می دانــم کــه جنــازه زنــان را بــر 
روی تابــوت گذارنــد و بــر روی آن پارچــه ای افکننــد کــه حجــم بــدن او را بــرای 

ــان می ســازد. مــردان نامحــرم نمای
اســماء بنــت عمیــس عرضــه داشــت: ای دختــر رســول خــدا! در ســرزمین، 
حبشــه بــرای حمــل جنــازه هــا تابوتــی درســت می کننــد کــه بــدن میــت را کامــاًل 
می پوشــاند. آن گاه اســماء چــوب هــای تــر و شــاخه هــای نــازک درخــت، شــبیه 
آن تابــوت را بــرای حضــرت فاطمــه ســاخت و آن را بــه او نشــان داد. حضــرت 
زهــرا)س( بــا خشــنودی و خوشــحالی فرمــود: چــه طــرح زیبایــی که کامــاًل بدن زن 
در آن از دیــد مــردان پوشــیده می مانــد. ای اســماء! بــرای مــن تابوتــی بــا همیــن 
طــرح درســت کــن و بعــد از وفــات مــرا بــا آن بپوشــان. خداونــد تــو را از آتــش دوزخ 

نگهــدارد!]9[
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3. قهر و سکوت
یکــی از مراحــل نهــی از منکــر قهــر و ســکوت اســت. انســان مســلمان وقتــی 
نتوانــد بــا موعظــه و گفتگــو گنهــکاران را از راه انحرافــی بــازدارد، بــا قهــر و ســکوت 
خــود، بــه مبــارزه می پــردازد. ایــن شــیوه حتــی در مســائل تربیتــی نیــز مؤثــر 
اســت. حضــرت زهــرا)س( در عرصــه نهــی از منکــر از ایــن روش بازدارنــده نیــز 
بهــره می گرفــت. او بعــد از رحلــت پــدر بزرگــوارش، بــا انــواع نامالیمــات و گرفتــاری 
ــه  ــود. اهانــت ب ــه اش ب ــه خان ــه رو شــد. او شــاهد هجــوم ناجوانمــردان ب هــا روب
ــودن مــردم  ــی تفــاوت ب ــر اســالمی اهــل ســقیفه، ب علــی)ع(، سیاســت هــای غی
و ده هــا مــورد دیگــر، از جملــه کارهــای ناپســند و زشــت عــده ای هواپرســت و 
خودخــواه بعــد از وفــات پیامبــر بــود. فاطمــه زهــرا)س( بــرای مقابلــه بــا ایــن 
اعمــال نــاروا، بــه مبــارزه منفــی روی آورد و ناراحتــی خــود را بــا قهــر و ســکوت ابــراز 
داشــت و خطــاب بــه خلیفــه اول فرمــود: و اهلل ال اکلمــک ابــدًا و اهلل الدعــوّن اهلل 
علیــک فــی کّل صلــوه ]10[؛ بــه خــدا قســم هرگــز بــا تــو ســخن نخواهــم گفــت. بــه 

ــرد. ــو را نفریــن خواهــم ک ــم ت خــدا ســوگند در نمازهای
زمانــی کــه آن حضــرت در آســتانه شــهادت قــرار گرفــت و خلیفــه اّول و دّوم 
بــرای دلجویــی، بــه عیــادت حضــرت فاطمــه)س( آمدنــد و در مــورد اعمــال غیــر 
اســالمی و جابرانــه خــود عــذر خواهــی کردنــد. آن حضــرت نهایــت اعتــراض خــود 
را بــا قهــر و ســکوت ابــراز داشــت و بــه آنــان فرمــود: واهلل ال َاکلِمِکمــا مــن رأســی 
ــی]11[؛  ــا من ــی و ارتکبتم ــه و ب ــا ب ــا صنعتم ــه بم ــکونّکما الی ــی فاش ــی رب ــی الق حت
بــه خــدا ســوگند بعــد از ایــن بــا شــما دو نفــر حتــی یــک کلمــه نیــز ســخن نخواهــم 
گفــت، تــا اینکــه خداونــد را مالقــات کنــم و از شــما دو نفــر در نــزد خداونــد شــکایت 
خواهــم کــرد کــه چگونــه بــا خــدا و دیــن او و بــا مــن رفتــار کردیــد و چــه اعمــال 

زشــتی را مرتکــب شــدید.
از نشــانه هــای مبــارزه منفــی و  یکــی دیگــر  نامــه حضــرت فاطمــه  وصیــت 
اســتفاده از شــیوه قهــر و ســکوت در مقابــل رفتارهــای منکــر و خــالف شــرع اســت. 
ــه : اوصیــک ان ال یشــهد احــد  ــرد ک ــه امیرمؤمنــان علــی وصیــت ک آن حضــرت ب
جنازتــی مــن هــوالء اّلذیــن ظلمونــی و اخــذوا حّقــی فاّنهــم عــدّوی و عــدّو رســول 
اهلل و التتــرک ان یصّلــی علــّی احــد منهــم و ال مــن اتباعهــم و ادفّنــی فــی اللیــل اذا 
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هــدأت العیــون و نامــت االبصــار]12[؛ بــه تــو وصیــت می کنــم کــه در تشــییع جنــازه 
مــن هیــچ یــک از کســانی کــه بــه مــن ســتم روا داشــتند و حقــم را غصــب کردنــد، 
شــرکت نکننــد؛ زیــرا آنــان دشــمن مــن و دشــمن رســول خــدا هســتند و هرگــز 
ــر مــن نمــاز بگــزارد. مــرا شــب دفــن  اجــازه نــده کــه فــردی از آنــان و پیروانشــان ب
کــن، آن هنــگام کــه چشــم هــا آرام گرفتــه و دیــده هــا بــه خــواب فــرو رفتــه اســت.

4. توبیخ و تهدید و هشدار
ــد  ــند، بای ــت و ناپس ــای زش ــاری و کاره ــد و ب ــی بن ــاد و ب ــری از فس ــرای جلوگی ب
بــه اهــل خــالف هشــدار داد و از عواقــب وخیــم و فرجــام کار زشتشــان بــر حــذر 
داشــت؛ حتــی بایــد آنــان را بــا تهدیــد و نفریــن بــه ســوی حــق متمایل ســاخت. از 
شــیوه نهــی از منکــر، در ســیره حضــرت زهــرا)س( نیــز مشــاهده می شــود. حضرت 
فاطمــه)س( بــه مردمــی کــه از معیــار حــق یعنــی علــی)ع( فاصلــه گرفتنــد و به اهل 
باطــل گراییدنــد، هشــدار می دهــد و خطــاب بــه زنــان مهاجــر و انصــار می فرمایــد: 
بــه خــدا ســوگند اگــر )مــردان شــما( پــای در میــان می نهادنــد و علــی)ع( را بــر کاری 
کــه پیامبــر)ص( بــه عهــده او نهــاد، قــرار می دادنــد، او ایشــان را بــه راه راســت 
می بــرد و حــق هــر یــک را بــه او می ســپرد؛ چنــان کــه کســی زیانــی نبینــد و هــر کــس 
میــوه آنچــه را کــه ِکشــته اســت، بچینــد... . علــی)ع( همــواره در پنهــان و آشــکار 
نصیحــت کننــده و خیرخــواه مــردم بــود و اگــر بــه خالفــت می رســید، از امــوال 
ــر  بیــت المــال بــرای خــود ذخیــره نمــی کــرد و از ثــروت دنیــا جــز بــه انــدازه نیــاز ب
ــدازه آب اندکــی کــه عظــش را فرونشــاند و طعــام مختصــری  ــه ان نمــی داشــت؛ ب
کــه گرســنگی را رفــع کنــد. اگــر مــردم حــق را بــه امــام واقعــی می ســپردند، درهــای 

رحمــت از آســمان و زمیــن بــه روی آنــان گشــوده می شــد.
امــا دروغ گفتنــد و بــه زودی بــه کیفــر دروغشــان عــذاب خواهند شــد... . شــگفتا! 
چــه دوســتان دروغیــن و سرپرســتان نااهلــی را انتخــاب کردنــد! و چــه زشــت 
اســت ســرانجام ســتمکاران کــه جایــگاه بــدی برگزیدنــد! ... . امــا بــه جــان خــودم 
ســوگند، نطفــه فســاد بســته شــد. بایــد فرجــام زشــت فســاد را در جامعــه اســالمی 
ــه ســرانجام و نتایــج اعمــال  انتظــار کشــید. مســلمانان آینــده خواهنــد فهمیــد ک
بــه مســلمانان صــدر اســالم، چــه بــوده اســت. مطمئــن باشــید شمشــیر هــای 
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کشــیده و حملــه هــا و تهاجمــات پــی در پــی، بــه هــم ریختــه شــدن امــور اجتماعــی 
مســلمانان و اســتبداد و حکومــت دیکتاتــوری ســتمگران شــما را فــرا خواهــد 
ــا شمشــیر هــای خــود درو می ســازند. پــس حســرت  ــان جمــع شــما را ب گرفــت. آن
و انــدوه بــر شــما! کارتــان بــه کجــا خواهــد انجامیــد. دریغــا کــه دیــده حقیقــت بیــن 
نداریــد و مــا هــم نمــی توانیــم شــما را بــه کاری کــه کراهــت داریــد، ملــزم کنیــم]13[.

5. افشاگری
ــر  ــت. اگ ــرات اس ــا منک ــی ب ــارزه علن ــر، مب ــی از منک ــام نه ــای انج ــی از محوره یک
متعهــد  مســلمان  ندهــد،  نتیجــه  ســکوت  و  قهــر  هشــدار،  ارشــاد،  موعظــه، 
ــتی ها،  ــد زش ــر ض ــرآورد و ب ــاد ب ــی فری ــور علن ــه ط ــاع ب ــه در اجتم ــت ک ــف اس موظ
بــی عدالتی هــا و منکــرات قیــام کنــد. شــیخ طوســی می گویــد: نهــی از منکــر، یــک 
امــر الهــی و واجــب کفایــی اســت و برحســب مراتــب و زمینــه هــا، احــکام مختلفــی 
دارد. وقتــی کــه تبلیــغ، دعــوت، موعظــه مؤثــر واقــع نشــد، بایــد راه هــای قوی تری 
ــد، تخویــف )ترســاندن( و  ــرد. افشــاگری، تهدی ــرای پیشــگیری آن انتخــاب ک را ب
حتــی برخــورد فیزیکــی نیــز الزم اســت، تــا اینکــه منکــرات از جامعــه حــذف شــود. 

البتــه برخــورد مســتقیم بایــد بــا اجــازه حاکــم و والــی صــورت گیــرد.]14[
گاه  از منکــر، هــر  نهــی  بــه مراحــل مختلــف  حضــرت فاطمــه)س( در عمــل 
افشــاگری  بــه  نــدارد،  تأثیــر  ارشــاد  و  موعظــه  و  گفتگــو  می کــرد  احســاس  کــه 
را  وی  حقــوق  کــه  زمــان  حاکمــان  زشــت  اعمــال  مقابــل  در  او  می پرداخــت. 
گفتگــوی  از  کــه  وقتــی  بودنــد،  ناپســند شــده  اعمــال  و مرتکــب  کــرده  غصــب 
رو دررو نتیجــه ای نگرفــت، در جمــع مســلمانان بــه افشــاگری و تظّلــم پرداخــت 
و در اجتمــاع بــزرگ مــردم مدینــه فرمــود: ای مســلمانان! شــما را بــه خــدا قســم 
تــن  پــاره  فاطمــه  فرمــود:  کــه  ایــد  شــنیده  خــدا)ص(  رســول  از  آیــا  می دهــم، 
ــرده اســت . خشــنودی فاطمــه  مــن اســت. هــر کــس او را آزار دهــد ، مــرا آزرده ک
خشــنودی مــن اســت و خشــم او خشــم مــن اســت. هــر کــس فاطمــه را دوســت 
ــدارد، مــرا دوســت داشــته و هــر کــس او را راضــی کنــد، مــرا راضــی کــرده اســت. ب

حــال،  ایــن  در   . ایــم  شــنیده  پیامبــر)ص(  از  را  ســخنان  ایــن  آری،  گفتنــد: 
حضــرت زهــرا)س( خطــاب بــه عمــر وابوبکــر گفــت: مــن، خــدا و فرشــتگان را گــواه 

مــقــاالت
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می گیــرم کــه شــما دو نفــر مــرا ناراحــت کردیــد و بــه خشــم آوردیــد و آزارم دادیــد و 
هرگــز در راه رضایــت مــن گام برنداشــتید. اگــر رســول خــدا)ص( را مالقــات کنــم، از 

ــزد حضرتــش شــکایت خواهــم کــرد.]15[ شــما دو نفــر ن
آن حضــرت همچنیــن وقتــی کــه ســکوت و بــی اعتنایــی مــردم را در مقابــل 
تضییــع حقــوق علــی و اهل بیــت پیامبــر: مشــاهده کــرد و از موعظــه و ارشــاد هــم 
ــرای جلوگیــری از عمــل  ــان پرداخــت و ب ــه افشــاگری و ســرزنش آن ــد، ب ــری ندی اث
منکــر آنــان بــر آشــفت و بــا دلــی مضطــرب و صدایــی رســا فریــاد بــرآورد: ویلکــم مــا 
ــا و  ــول اهلل باّتباعن ــم رس ــد اوصاک ــت وق ــا اهل بی ــوله فین ــم اهلل و رس ــرع ماخنت اس
موّدتنــا والتمّســک بنــا]16[؛ ای مــردم! وای بــر شــما چــه زود بــه خــدا و پیامبــرش 
دربــاره مــا اهل بیــت خیانــت کردیــد؛ در حالــی کــه رســول خــدا شــما را بــه پیــروی 

از مــا و دوســتی و تمســک بــه مــا را توصیــه کــرده بــود.
آن حضــرت در ســخن دیگــری اعمــال ناپســند کســانی را کــه فــدک را غصب کرده 
بودنــد، نکوهــش کــرد و فرمــود: فــدک هدیــه ای الهــی بــود کــه آن را بــه پیامبــرش 
بخشــید و رســول گرامــی اســالم آن را بــرای تأمیــن زندگــی فرزندانــم بــه من ســپرد. 
ــزرگ و شــهادت  ــد ب ــا حکــم و علــم خداون ــم، ب ــه مــن و فرزندان ــذاری فــدک ب واگ
جبرئیــل امیــن صــورت گرفــت. پــس اگــر کســانی آن را بــا ســتم، غصــب و وســیله 
امــرار معــاش فرزندانــم را قطــع کردنــد، بــا یــاد روز قیامــت بــر ایــن مصیبــت صبــر 
می کنــم و بــه زودی غاصبــان فــدک، عــذاب الهــی را در دوزخ خواهنــد دیــد.]17[
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رفتارهایاجتماعیسیاسی
حضرتفاطمهزهرا)س(

ــر  ــالم« را ب ــت اس ــه »مدنی ــت ک ــواری اس ــول بزرگ ــر رس ــرا)س(، دخت ــرت زه حض
ــرد  ــر عملک ــارت ب ــی و نظ ــد اجتماع ــلمانان، تعه ــه مس ــد آورد و ب ــی پدی ــه وح پای
مســئوالن و حساســیت بــه معــروف و منکــر را آموخــت و لــذا بــه مســائل اجتماعی 
و سیاســی جامعــه اســالمی بی تفــاوت نبــود و همــواره جبهــه حــق را یــاری می کــرد 
آنچــه در جامعــه می گــذرد، بخصــوص در  قبــال  بی تفاوتــی در  بــود  و معتقــد 
زمینــه وضعیــت سیاســی و اجتماعــی و حقــوق عمومــی، دور از روش و منــش 

اســالمی اســت.
پــس از رحلــت پیامبــر)ص( کــه خالفــت را غصــب کردنــد و فــدک را از او گرفتنــد، 
و در جمــع مســلمانان حاضــر،  رفــت  بــه مســجد  بنی هاشــم  زنــان  او همــراه 
ضمــن خطبــه ای کــه پشــت پــرده خوانــد، از بدعت هــا، ســتم ها، حق کشــی ها 
و فرامــوش کــردن وصیــت رســول خــدا)ص( و جــان گرفتــن دوبــاره ســنت های 
جاهلــی انتقــاد کــرد و ریشــه های ســهل انگاری در دفــاع از حــق و فرامــوش کــردن 
توصیه هــای قــرآن و پیامبــر را در عــادت کــردن بــه زندگــی مرفــه و دنیادوســتی و 
لذت طلبــی دانســت و افــرادی را کــه بــه ســرعت، دســتاوردهای وحــی و دیــن و 

خدمــات و زحمــات پیامبــر را از یــاد بردنــد، نکوهــش کــرد.
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خطبــه او )کــه تاکنــون بارهــا از ســوی دانشــمندان دینــی شــرح شــده اســت(، 
نشــانه تعهــد اجتماعــی و حضــور در صحنــه دفــاع از بنیان هــای دینــی و مبــارزه 

بــا بدعت هــا و غفلت هاســت.
بــا  مبــارزه  و  علــی)ع(  و والیــت  اثبــات حــق  بــرای  تــالش  زهــرا)س(  فاطمــه 
انحــراف در رهبــری امــت اســالمی را تکلیــف خــود می دانســت. گاهــی شــب ها بــه 
همــراه علــی)ع( بــه در خانــه مهاجــران و انصــار می رفــت و در حمایــت از والیــت، 
توصیه هــا و وصیت هــای پــدرش را بــه یادهــا مــی آورد و آنــان را بــه دفــاع از حــق 
شــوهرش در مســئله خالفــت )کــه در واقــع حــق امــت بــود( و نیــز حمایــت از حــق 

خــودش فــرا می خوانــد.
بــود.  ابهــام زدا  خــط سیاســی فاطمــه زهــرا)س( بســیار روشــن و روشــنگر و 
چنــان مدبرانــه عمــل می کــرد کــه پــس از او هــم راه، روشــن بمانــد بــر همیــن 
اســاس در پایــان عمــر کوتــاه خــود و در بســتر شــهادت بــه همســر مظلومــش 
علــی)ع( وصیــت کــرد پیکــرش را شــبانه غســل دهــد و بــه خــاک بســپارد، تــا آنــان 
کــه بــر وی ســتم کردنــد و او را آزردنــد، در مراســم دفــن او حضــور نداشــته باشــند 
و از ایــن حضــور نتواننــد بهــره سیاســی ببرنــد و کارهــای خــود را تطهیــر و توجیــه 
کننــد، ایــن نمونــه ای از درایــت و آینده نگــری آن حضــرت بــود. هنــوز هــم مخفــی 
بــودن مــکان دفــن او، روشــنگر حقیقــت و نشــانه ظلمــی اســت کــه بــر او و خاندان 

پــاک پیامبــر)ص( خــدا رفتــه اســت.

امر به معروف و نهی از منکر
قــرآن کریــم عمــل بــه دو اصــل حیاتــی امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر را از 
َو  الُمؤِمُنــوَن  بــاره می فرمایــد: »َو  ایــن  ایمــان می دانــد و در  ویژگی هــای اهــل 
الُمؤِمنــاُت َبعُضُهــم أْوِلیــاُء َبْعــٍض یأُمــرُوَن ِباْلَمــُروِف َو یْنَهــْوَن َعــِن اْلُمْنکــِر؛ مــردان 
ــان باایمــان دوســتان یکدیگرنــد. آنــان همدیگــر را امــر بــه معــروف و نهــی از  و زن

می کننــد.«)1( منکــر 
فاطمه زهرا)س( تالش برای اثبات حق و والیت علی)ع( و مبارزه با انحراف

بــه  شــب ها  گاهــی  می دانســت.  خــود  تکلیــف  را  اســالمی  امــت  رهبــری  در 
همــراه علــی)ع( بــه در خانــه مهاجــران و انصــار می رفــت و در حمایــت از والیــت، 

مــقــاالت
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توصیه هــا و وصیت هــای پــدرش را بــه یادهــا مــی آورد و آنــان را بــه دفــاع از حــق 
شــوهرش در مســئله خالفــت )کــه در واقــع حــق امــت بــود( و نیــز حمایــت از حــق 

خــودش فــرا می خوانــد.
نکتــه مهــم در ایــن آیــه، اشــاره بــه نقــش زنــان در عرصــه امــر بــه معــروف و نهــی 
از منکــر اســت کــه خداونــد متعــال بــه صراحــت بیــان مــی دارد زنــان نیــز هماننــد 
مــردان بایــد بــه ترویــج ارزش هــای الهــی بپردازنــد و در عرصــه امــر بــه معــروف و 
نهــی از منکــر پیش قــدم باشــند؛ چــرا کــه ایــن دو فریضــه از تمــام برنامه هــای 
علــی)ع(  اســت.  مهم تــر  و  باالتــر  و  افضــل  خــدا  راه  در  جهــاد  حتــی  اســالم 
می فرمایــد: »و مــا اعمــال البــر کلهــا و الجهــاد فــی ســبیل اهلل  عنداالمــر بالمعــروف 
و النهــی عــن المنکــر اال کنفثــة فــی بحــر لجــی؛ تمــام کارهــای نیــک و حتــی جهــاد 
در راه خداونــد، در برابــر امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر هماننــد قطــره ای در 

دریاســت.«)2(
ایــن دو اصــل، محافــظ و پاســبان تمــام اعمــال نیــک اســت. اگــر امــر بــه معــروف 
و نهــی از منکــر نباشــد، بهتریــن اعمــال نیــک بــه فراموشــی ســپرده شــده و بقیــه 
احــکام خــدا نیــز عملــی نخواهــد شــد. بــه ایــن جهــت امــام باقــر)ع( در مــورد 
فلســفه ایــن دو اصــل می فرمایــد: »امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر دو فرضیــه 
مهــم و بــزرگ الهــی هســتند کــه بــه وســیله آن دو، ســایر واجبــات الهــی اقامــه 
می شــوند، راه هــا امــن می گــردد، کســب و کار مــردم حــالل، حقــوق افــراد تأمیــن، 
ســرزمین ها آبــاد و از دشــمنان انتقــام گرفتــه می شــود و اســتواری تمــام کارهــا، بــه 

عملــی شــدن ایــن دو اصــل بســتگی دارد.«)3(
زنــان نیــز هماننــد مــردان بایــد بــه ترویــج ارزش هــای الهــی بپردازنــد و در عرصــه 
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر پیش قــدم باشــند؛ چــرا کــه ایــن دو فریضــه از تمــام 

برنامه هــای اســالم حتــی جهــاد در راه خــدا افضــل و باالتــر و مهم تــر اســت.
طبــق رهنمــود پیشــوای پنجــم، اگــر مســلمانان بــه دو اصــل امــر بــه معــروف و 
نهــی از منکــر اهتمــام بورزنــد، دنیــا و آخــرت خــود را آبــاد خواهنــد کــرد؛ زیــرا انجــام 
دیگــر واجبــات، امنیــت و آســایش، رفــاه و آرامــش، تأمیــن حقــوق مــردم و آبــادی 
شــهر و روســتا همــه و همــه در گــرو عمــل بــه ایــن دو اصــل اســت؛ زیــرا معــروف از 
منظــر وحــی، تمــام اعمــال و رفتارهــای خیــری اســت کــه مصلحــت مــردم در آن 
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اســت و منکــر نیــز تمــام کارهــای زشــتی اســت کــه فســاد و تباهــی جامعــه و بی بنــد 
و بــاری مــردم را در پــی دارد.

ــد،  ــه احیــای معــروف و جلوگیــری از منکــرات اهتمــام بورزن ــر اهــل ایمــان، ب اگ
جامعــه ای ســالم و بــه دور از زشــتی ها، آلودگی هــا، نگرانی هــا و تضییــع حقــوق 

ــه وجــود خواهــد آمــد. انســان ها ب
بــا توجــه بــه ضــرورت نهــی از منکــر و الگــو بــودن حضــرت زهــرا)س( در ایــن 
زمینــه، بررســی شــیوه های عملــی نهــی از منکــر در ســیره و ســخن آن حضــرت 
می توانــد بــرای همــه بانــوان مؤمــن و متعهــد و پیــروان آن بزرگــوار بســیار راهگشــا 

ــد. ــوز باش و درس آم
عــده ای در ســتمی آشــکار، فــدک را غصــب کردنــد و مزرعــه ای را کــه پیامبــر)ص( 
آن را بــرای حضــرت فاطمــه)س( بــه ارث گذاشــته بــود، بــه او ندادنــد. اســتدالل 
ایــن افــراد کژاندیــش ایــن بــود کــه پیامبــران از خــود مــال دنیــا بــه ارث نمی گذارنــد 
و بنابرایــن فــدک بــه حضــرت فاطمــه)س( نمی رســد. امــا حضــرت فرمــود: شــما 
کــه می گوییــد پیامبــر ارث نمی گــذارد، بــه کتــاب خــدا بنگریــد. در آنجــا خداونــد 
ــرد.«)4( و  ــدرش داوود ارث ب ــلیمان از پ ــلیمان داوود؛ س ــد: »و ورث س می فرمای
در ســوره مریــم از زبــان زکریــای پیامبــر می فرمایــد: »خداونــدا! بــه مــن فرزنــدی 

عطــا کــن کــه از مــن و آل یعقــوب ارث بــرد.«
ــه مــردم حاضــر در مســجد پیامبــر)ص( فرمــود:  ــگاه حضــرت فاطمــه)س( ب آن
»ای مردمــی کــه بــه ســوی باطــل شــتاب می کنیــد و کــردار زشــت و بیهــوده را 
نادیــده می گیریــد، آیــا بــه قــرآن نمی نگریــد کــه می فرمایــد: »افــال یتدبــرون القــرآن 
ام علــی قلــوب اقفالهــا؛ آیــا در قــرآن نمی اندیشــید یــا آنکــه بــر دل هــای شــما مهــر 

ــت؟«)5( ــده اس زده ش
یکــی دیگــر از منکــرات عصــر حضــرت فاطمــه، غصــب مقــام حکومتــی حضــرت 
علــی)ع( بــود. حضــرت فاطمــه)س( در مقــام نهــی از منکــر بــرای زنــان اهــل 
مدینــه بــاز هــم بــه آیــات قــرآن تمســک کــرد و بعــد از حمــد و ثنــای الهــی بــه 
آنــان فرمــود: »وای بــر دوســتان دنیــا! چــرا نگذاشــتند حــق در مرکــز خــود بمانــد 
و خالفــت بــر پایه هــای نبــوت بچرخــد؛ چــرا کــه آنــان خالفــت را از خانــه ای کــه 
جبرئیــل نــازل می شــد، بــه جــای دیگــر بردنــد و حــق را از علــی)ع( کــه بــه مســائل 

مــقــاالت
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دیــن و سیاســت آگاه بــود، گرفتنــد.« ســپس آن حضــرت آیاتــی از ســوره های 
اعــراف، زمــر، رعــد، کهــف و ... را قرائــت فرمــود.

بــر  عــالوه  خــالف  کارهــای  از  جلوگیــری  و  منکــر  از  نهــی  بــرای  حضــرت  آن 
کــه در  نیــز تمســک می کــرد؛ همچنــان  بــه دالئــل عقلــی  قرآنــی،  اســتدالالت 

اســتناد می کــرد. نیــز  عقلــی  بــه دالئــل  قــرآن،  بــر  عــالوه  ابوبکــر،  بــا  مناظــره 
روزی آن حضــرت بــه نــزد ابوبکــر رفــت و او را از عمــل زشــت غصــب فــدک برحــذر 
داشــت. او در پاســخ خلیفــه کــه او را شایســته ارث نمی دانســت، فرمــود: ای 
ابوبکــر! هــر گاه تــو بمیــری چــه کســی از تــو ارث می بــرد؟ او گفــت: زن و فرزندانــم. 
حضــرت زهــرا فرمــود: پــس چــه شــده کــه مــن نمی توانــم از پــدرم ارث ببــرم؟)6(
هجــوم بــه افــکار و اندیشــه های غلــط مرتکبیــن منکــرات و زیــر ســؤال بــردن 
آنــان، شــیوه ای منطقــی و عقالنــی اســت و اگــر هــم نتوانــد آن هــا را از کار منکــر 
بــازدارد، حداقــل آنــان را بــه تفکــر وامــی دارد و در مــورد کار خالف شــان مــردد 
می ســازد. آن حضــرت در مقــام نکوهــش مســلمانان بی تفــاوت در ماجــرای 
غصــب خالفــت، افــکار آنــان را بــه چالــش می کشــید و بــا ســؤاالت منطقــی مواجــه 
الــی ای ســناد اســتندوا؟ و علــی ای  می ســاخت و می فرمــود: »لیــت شــعری 
عمــاد اعتمــدوا؟ و بــأی عــروة تمســکوا؟ و علــی ایــة ذریــة اقدمــوا و احتنکــوا؛ ای 
ــتوار  ــتون اس ــدام س ــه ک ــد؟ و ب ــه زده ان ــی تکی ــه پناهگاه ــه چ ــتم ب کاش می دانس
اعتمــاد کرده انــد؟ و بــه کدامیــن ریســمان تمســک جســته اند؟ و بــر کــدام فرزنــد و 

خاندانــی پیشــی گرفتــه و غلبــه کرده انــد؟«)7(
را منکــر  آن  بــود در جامعــه  کــه ممکــن  مــورد مســائلی  حضــرت فاطمــه در 
بــه  آن حضــرت  روزی  مــی داد.  نشــان  کننــد، حساســیت  کوچکــی محســوب 
اســماء بنــت عمیــس فرمــود: »انــی قــد اســتقبحت مــا یصنــع بالنســاء انــه یطــرح 
علــی المــرأة الثــوب فیصفهــا لمــن رأی)8( مــن بســیار زشــت می دانــم کــه جنــازه 
زنــان را بــر روی تابــوت گذارنــد و بــر روی آن پارچــه ای افکننــد کــه حجــم بــدن او را 

بــرای مــردان نامحــرم نمایــان می ســازد.«
اســماء بنــت عمیــس عرضــه داشــت: »ای دختــر رســول خــدا! در ســرزمین، 
ــدن میــت را کامــاًل  ــه ب ــی درســت می کننــد ک ــرای حمــل جنازه هــا تابوت حبشــه ب
نــازک  تــر و شــاخه های  از چوب هــای  بــا اســتفاده  آنــگاه اســماء  می پوشــاند. 
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درخــت، شــبیه آن تابــوت را بــرای حضــرت فاطمــه ســاخت و آن را بــه او نشــان 
داد. حضــرت زهــرا)س( بــا خشــنودی و خوشــحالی فرمــود: چــه طــرح زیبایــی کــه 
کامــاًل بــدن زن در آن از دیــد مــردان پوشــیده می مانــد. ای اســماء! بــرای مــن 
تابوتــی بــا همیــن طــرح درســت کــن و بعــد از وفــات مــرا بــا آن بپوشــان. خداونــد 

تــو را از آتــش دوزخ نگهــدارد!«)9(
یکــی از مراحــل نهــی از منکــر قهــر و ســکوت اســت. انســان مســلمان وقتــی 
نتوانــد بــا موعظــه و گفتگــو گنهــکاران را از راه انحرافــی بــازدارد، بــا قهــر و ســکوت 

خــود، بــه مبــارزه می پــردازد. 
اگــر مســلمانان بــه دو اصــل امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر اهتمــام بورزنــد، دنیــا 
و آخــرت خــود را آبــاد خواهنــد کــرد؛ زیــرا انجــام دیگــر واجبــات، امنیــت و آســایش، 
رفــاه و آرامــش، تأمیــن حقــوق مــردم و آبــادی شــهر و روســتا همــه و همــه در گــرو 

عمــل بــه ایــن دو اصــل اســت.
در  زهــرا)س(  حضــرت  اســت.  مؤثــر  نیــز  تربیتــی  مســائل  در  حتــی  شــیوه  ایــن 
عرصــه نهــی از منکــر از ایــن روش بازدارنــده نیــز بهــره می گرفــت. او بعــد از رحلــت 
پــدر بزرگــوارش، بــا انــواع نامالیمــات و گرفتاری هــا روبــه رو شــد. او شــاهد هجــوم 
ــه علــی)ع(، سیاســت های غیــر اســالمی  ــود. اهانــت ب ــه اش ب ــه خان ناجوانمــردان ب
اهــل ســقیفه، بی تفــاوت بــودن مــردم و ده هــا مــورد دیگــر، از جملــه کارهــای ناپســند 
و زشــت عــده ای هواپرســت و خودخــواه بعــد از وفــات پیامبــر)ص( بــود. فاطمــه 
زهــرا)س( بــرای مقابلــه بــا ایــن اعمــال نــاروا، بــه مبــارزه منفــی روی آورد و ناراحتــی 
خــود را بــا قهــر و ســکوت ابــراز داشــت و خطــاب بــه خلیفــه اول فرمــود: »واهلل  ال 
اکلمــک ابــدا واهلل  الدعــون اهلل  علیــک فــی کل صلــوه؛ بــه خــدا قســم هرگــز با تو ســخن 

ــرد.«)10( ــم ک ــن خواه ــو را نفری ــم ت ــوگند در نمازهای ــدا س ــه خ ــت. ب ــم گف نخواه
زمانــی کــه آن حضــرت در آســتانه شــهادت قــرار گرفــت و خلیفــه اول و دوم 
بــرای دلجویــی، بــه عیــادت حضــرت فاطمــه)س( آمدنــد و در مــورد اعمــال غیــر 
اســالمی و جابرانــه خــود عذرخواهــی کردنــد. آن حضــرت نهایــت اعتــراض خــود 
ــه آنــان فرمــود: »واهلل  ال اکلمکمــا مــن رأســی  ــراز داشــت و ب ــا قهــر و ســکوت اب را ب
حتــی القــی ربــی فاشــکونکما الیــه بمــا صنعتمــا بــه و بــی و ارتکبتمــا منــی؛ بــه خدا 
ســوگند بعــد از ایــن بــا شــما دو نفــر حتــی یــک کلمــه نیــز ســخن نخواهــم گفــت، تــا 
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اینکــه خداونــد را مالقــات کنــم و از شــما دو نفــر در نــزد خداونــد شــکایت خواهــم 
ــتی را  ــال زش ــه اعم ــد و چ ــار کردی ــن رفت ــا م ــن او و ب ــدا و دی ــا خ ــه ب ــه چگون ــرد ک ک

مرتکــب شــدید.)11(

دوری از نامحرمان
حضــرت فاطمــه)س( در پاســخ ایــن ســؤال کــه »بــرای زنــان چــه چیــز بهتــر 
اســت؟« فرمودنــد: »بــرای زنــان بهتریــن چیــز آن اســت کــه مــردان را نبیننــد 
و مــردان آنــان را نبیننــد.«)12( و نیــز در پاســخ ســؤال پیامبــر)ص( کــه از یــاران 
و  نزدیکتــر  خویــش  پــروردگار،  بــه  وقــت  چــه  »زن  بودنــد:  پرســیده  خویــش 
ــه خــدای خویــش نزدیکتــر و  ــگاه ب ــر اســت؟ فاطمــه)س( گفتنــد: »زن آن مقرب ت
مقرب تــر اســت کــه در داخــل منــزل خویــش اقامــت گزینــد )و بی جهــت از منــزل 
خــارج نشــود.(« پیامبــر)ص( )چــون پاســخ فاطمــه را شــنید( فرمــود: »فاطمــه 

پــاره تــن مــن اســت.«)13(
ــان مادامــی کــه ســبب انجــام حرامــی  ــه بیــرون آمــدن زن البتــه روشــن اســت ک
نشــود اشــکال نــدارد و احیانــا بــه خاطــر پــاره ای از امــور رجحــان یــا لــزوم پیــدا کنــد 
و منظــور از ایــن روایــات، ایــن نکتــه می باشــد کــه: بهتــر اســت زنــان بــدون جهــت 

و ضــرورت خــود را در معــرض دیــد مــردان نامحــرم قــرار ندهنــد.
 اگــر اهــل ایمــان، بــه احیــای معــروف و جلوگیــری از منکــرات اهتمــام بورزنــد، 
جامعــه ای ســالم و بــه دور از زشــتی ها، آلودگی هــا، نگرانی هــا و تضییــع حقــوق 

ــه وجــود خواهــد آمــد. انســان ها ب
بــا توجــه بــه ضــرورت نهــی از منکــر و الگــو بــودن حضــرت زهــرا)س( در ایــن 
زمینــه، بررســی شــیوه های عملــی نهــی از منکــر در ســیره و ســخن آن حضــرت 
می توانــد بــرای همــه بانــوان مؤمــن و متعهــد و پیــروان آن بزرگــوار بســیار راهگشــا 

ــد. ــوز باش و درس آم

بخشش به نیازمندان
جابــر ابن عبــداهلل  انصــاری می گویــد: یــک روز رســول خــدا)ص( نمــاز عصــر را بــا مــا 
خوانــد و چــون از نمــاز فــارغ شــد در قبلــه گاه نمــاز خویــش نشســت و مــردم دور او 
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جمــع بودنــد، در ایــن هنــگام پیرمــردی از مهاجــران عــرب کــه لباســی بســیار کهنــه 
و منــدرس بــر تــن داشــت بــه ســوی پیامبــر)ص( آمد در حالــی که از پیــری و ناتوانی 
نمی توانســت خــود را نگــه دارد، رســول خــدا)ص( متوجــه او شــدند و احوالــش را 
پرســیدند عــرض کــرد: »ای پیامبــر خــدا! گرســنه ام بــه مــن غــذا بــده، بدنــم برهنــه 

اســت مــرا لبــاس بپوشــان، فقیــر و مســتمندم، بــه مــن احســان و انعــام کــن.«
فرمــود: »چیــزی نــدارم بــه تــو بدهــم ولی راهنمــای به خیــر ماننــد انجام دهنده 
ــدا و  ــی دارد و خ ــت م ــولش را دوس ــدا و رس ــه خ ــی ک ــه کس ــه خان ــرو ب ــت، ب آن اس
رســول نیــز او را دوســت می دارنــد و در راه خــدا ایثــار می کنــد، بــرو بــه حجــره 
ــود  ــه رســول خــدا)ص( ب ــه خان ــه فاطمــه)س( چســبیده ب فاطمــه)س(.« و خان
ــود و  ــرار داده ب ــرای خــود ق ــوان خویــش ب ــه پیامبــر)ص( آن را جــدا از منــزل بان ک

ــه منــزل فاطمــه)س( برســان.« ــالل! برخیــز او را ب فرمــود: »ای ب
پیرمــرد اعرابــی همــراه »بــالل رفــت و بــر در ســرای فاطمــه)س( ایســتاد و بــا 
صــدای بلنــد گفــت: »ســالم بــر شــما ای خانــدان نبــوت و محــل  رفــت و آمــد 
ــروردگار  ــرود آوردن وحــی از ســوی پ ــرای ف ــگاه جبرئیــل امیــن ب فرشــتگان و نزول

جهانیــان.«
فاطمه)س( فرمود: »سالم بر تو، تو کیستی؟«

عــرض کــرد: »پیرمــردی از عــرب کــه از ســختی و مشــقت، مهاجــرت اختیــار کــردم 
ــه ســوی پــدرت ســرور آدمیــان رو آوردم، اینــک ای دختــر محمــد)ص(! مــن  و ب
ــو  ــر ت ــد ب ــا مــن احســان و مواســات)14( کــن، خداون برهنــه و ســخت گرســنه ام. ب

رحمــت آورد.«
در ایــن هنــگام فاطمــه)س( و علــی)ع( و رســول خــدا)ص( ســه روز بــود غذایــی 
ــرد و  ــت ب ــه)س( دس ــت. فاطم ــان را می دانس ــع آن ــر وض ــد و پیامب ــورده بودن نخ
پوســت دباغی شــده گوســفندی را که حســن و حســین)ع( روی آن می خوابیدند 
گرفــت و فرمــود: »ای کســی کــه بــر در ســرای ایســتادی! ایــن را بگیــر، امیــد اســت 

خداونــد بــه رحمــت خویــش بهتــر از آن را بــه تــو عطــا فرمایــد.«
ــو  ــردم و ت ــو از گرســنگی شــکوه ک ــزد ت ــرد: »ای دختــر محمــد! ن ــی عــرض ک اعراب

ــم؟!« ــه کن ــنگی، آن را چ ــن گرس ــا ای ــن ب ــی م ــن می ده ــه م ــفند ب ــت گوس پوس
فاطمــه)س( چــون ایــن ســخن را شــنید دســت فــرا بــرد و گردنبنــدی را کــه در 
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گــردن داشــت و فاطمــه دختــر حمــزة بن عبدالمطلــب بــه او هدیــه کــرده بــود، 
بــه اعرابــی داد و فرمــود: »ایــن را بگیــر و بفــروش، امیــد اســت  بیــرون آورد و 

ــد.« ــو بده ــرای ت ــر ب ــزی بهت ــای آن چی ــه ج ــد ب خداون
اعرابــی گردنبنــد را گرفــت و بــه مســجد رســول خــدا)ص( آمــد. در حالــی کــه 
پیامبــر)ص( در میــان یــاران خــود نشســته بــود، عــرض کــرد: »یــا رســول اهلل ! 
فاطمــه)س( ایــن گردنبنــد را بــه مــن عطــا کــرد و فرمــود: آن را بفــروش امیــد اســت 

خــدا برایــت بســازد) بــا آن جوائجــت را بــرآورده ســازد(.«
پیامبــر)ص( گریســت و فرمــود: چگونــه ممکــن اســت خــدا برایــت نســازد در 
ــو  ــه ت ــوی همــه دختــران آدم« آن را ب ــه فاطمــه دختــر محمــد)ص( »بان ــی ک حال

ــرده اســت. عطــا ک
»عمــار بن یاســر« از جمــع یــاران پیامبــر برخاســت و عــرض کــرد: ای رســول خــدا! 

آیــا بــه مــن اجــازه می فرمایــی ایــن گردنبنــد را خریــداری کنــم؟
فرمــود: ای عمــار! آن را بخــر، چــه اگــر در )خریــداری( آن همــه جــن و انــس 

شــرکت جوینــد خــدای متعــال آن هــا را بــه آتــش کیفــر نخواهــد فرمــود.
عمار گفت: »ای اعرابی گردنبند را به چند می فروشی؟«

گفــت: »در برابــر آنقــدر نــان و گوشــت کــه ســیر شــوم و ردائــی یمانــی کــه خــود را بــا 
آن بپوشــانم و در آن بــرای پــروردگارم نمــاز بگــزارم و دینــاری کــه مــرا بــه خانــواده ام 

برساند.«
و عمــار کــه در آن زمــان ســهم خــود از غنیمــت خیبــر را کــه رســول خــدا)ص( بــه 
او عطــا کــرده بــود فروختــه و چیــزی از آن برایــش باقمیانــده بــود، گفــت: »بــه تــو در 
برابــر گردنبنــد بیســت دینــار و دویســت درهــم و یــک بــرد )پارچــه( یمانــی و شــترم را 
می دهــم کــه تــو را بــه خانــواده ات برســاند و از نــان و گوشــت هــم ســیرت می کنــم.«
ــی گفــت: »ای مــرد! بســیار ســخاوتمندی!« و همــراه عمــار رفــت و عمــار  اعراب
ــزد پیامبــر)ص( بازگشــت و رســول  ــی ن ــه او داد و اعراب ــود ب ــرده ب آنچــه را تعهــد ک

ــا ســیر و پوشــانده شــدی؟« ــه او فرمــود: »آی خــدا)ص( ب
عرض کرد: »آری و بی نیاز شدم، پدر و مادرم فدای شما.«

فرمود: »اینک فاطمه را به جهت احسانش دعا کن.«
اعرابــی گفــت: »بــار خدایــا! تــو همــواره خــدای مــا بــوده ای و جــز تــو خدایــی را 
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پرســتش نمی کنیــم و تــو از همــه جهــت رازق مایــی، بــار خدایــا! بــه فاطمــه آنچــه 
چشــمی ندیــده و گوشــی نشــینده عطــا کــن.«

پیامبــر)ص( بــر دعــای او آمیــن گفــت و بــه یــاران خــود رو کــرد و فرمــود: »همانــا 
خداونــد مضمــون ایــن دعــا را در دنیــا بــه فاطمــه عطــا کــرده اســت، چــرا کــه مــن 
ــوهر  ــی)ع( ش ــت و عل ــن نیس ــد م ــان همانن ــس از جهانی ــچ ک ــتم و هی ــدر او هس پ
اوســت و اگــر علــی نمی بــود هرگــز بــرای فاطمــه تــا ابــد همســری نبــود و خــدا بــه 
فاطمــه »حســن« و »حســین« را عطــا کــرده اســت و بــرای جهانیــان هماننــد آن 

دو نیســت کــه دو ســرور نــوادگان انبیــاء و دو ســید جوانــان بهشــتند.«
ســپس پیامبــر اکــرم)ص( رو کــرد بــه مقــداد و عمــار و ســلمان کــه در مقابــل آن 
حضــرت قــرار داشــتند و فرمــود: »آیــا برایتــان )در مــدح و فضائــل فاطمــه( بیفزایــم؟«

عرض کردند: »آری یا رسول اهلل !«
فرمــود: جبرئیــل بــه مــن خبــر داد کــه فاطمــه)س( چــون از دنیــا بــرود و دفــن 
ــت؟ ــروردگارت کیس ــند: پ ــرش از او می پرس ــؤال کننده در قب ــته س ــود، دو فرش ش

می گوید: »اهلل  پروردگار من است.«
می پرسند: »پیامبر تو کیست؟«

می گوید: »پدرم.«
می پرسند: »ولی و امام تو کیست؟«

می گوید: همین که در کنار قبر من ایستاده است؛ علی بن ابیطالب)ع(«
ســپس فرمــود: »آگاه باشــید کــه مــن برایتــان از فضائــل فاطمــه باز هــم می افزایم 
و بیشــتر بیــان می کنــم: همانــا خداونــد گروهــی از فرشــتگان را مأمــور کــرده اســت 
کــه فاطمــه)س( را از پیــش رو و پشــت ســر و راســت و چــپ نگهــداری کننــد و آنــان 
در زندگــی بــا اوینــد و در قبــر و پــس از مــرگ نیــز همــراه اوینــد و بســیار بــر او و پــدر و 
شــوهر و فرزنــدان او درود می فرســتند؛ پــس آنکــه مــرا پــس از وفاتــم زیــارت کنــد 
چنــان اســت کــه مــرا در زندگــی دیــدار کــرده باشــد و هــر کــس فاطمــه)س( را زیــارت 
کنــد مثــل آن اســت کــه مــرا زیــارت کــرده باشــد و هــر کــس علــی ابن ابیطالــب)ع( 
را زیــارت کنــد مثــل آن اســت کــه فاطمــه)س( را زیــارت کــرده باشــد و هــر کــس 
»حســن و حســین)ع( را زیــارت نمایــد مثــل آن اســت کــه علــی)ع( را زیــارت کــرده 
و هرکــس ذریــه و فرزنــدان حســن و حســین)ع( را زیــارت کنــد مثــل آن اســت کــه 
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آن دو را زیــارت کــرده باشــد.«
بــا مشــک خوشــبو ســاخت و در پارچــه ای  آنــگاه عمــار گردنبنــد را گرفــت و 
ــه در  ــی ک ــه او را از غنائم ــهم« ک ــام »س ــه ن ــت ب ــی داش ــد و غالم ــی)15( پیچی یمان
خیبــر بــه او رســیده بــود خریــداری کــرده بــود، گردنبنــد را بــه او داده و گفــت: »ایــن 

ــق داری.« ــر)ص( تعل ــه پیامب ــم ب ــودت ه ــده و خ ــدا)ص( ب ــول خ ــه رس را ب
غــالم گردنبنــد را گرفــت و خدمــت پیامبــر)ص( شــرفیاب شــد و گفتــه عمــار را بــه 
عــرض رســانید، پیامبــر)ص( فرمودنــد: »نــزد فاطمــه بــرو و گردنبنــد را بــه او بــده 

و تــو نیــز از آن او هســتی.«
غــالم گردنبنــد را بــه خدمــت فاطمــه بــرد و فرمــوده پیامبــر را بــه اطــالع او 
خندیــد،  غــالم  کــرد،  آزاد  را  غــالم  و  گرفــت  را  گردنبنــد  فاطمــه)س(  رســانید، 

غــالم؟!« ای  می خنــدی  چــه  »از  پرســید:  فاطمــه)س( 
کــه  اســت؛  مــرا خنــدان ســاخته  گردنبنــد  ایــن  فــراوان  »برکــت  کــرد:  عــرض 
گرســنه ای را ســیر کــرد و برهنــه ای را لبــاس پوشــاند و فقیــری را بی نیــاز ســاخت و 

بنــده ای را آزاد کــرد و خــود گردنبنــد هــم بــه صاحبــش برگشــت!«)16(
ــی  ــی او پیراهن ــب عروس ــه و ش ــرای فاطم ــر)ص( ب ــه پیامب ــده ک ــت ش ــز روای و نی
ــگام  ــن هن ــود، در ای ــه دار ب ــت وصل ــن داش ــر ت ــه ب ــی ک ــرا پیراهن ــد زی ــه فرمودن تهی
مســتمندی بــه خانــه آنــان مراجعــه کــرد و لبــاس کهنــه ای طلبیــد، فاطمــه)س( 
خواســت پیراهــن وصلــه دار بــه فقیــر دهــد، امــا بــه یــاد آورد کــه خــدای متعــال 
ــا  ــید ت ــی نمی رس ــه نیک ــون؛ ب ــا تحب ــوا مم ــی تنفق ــر حت ــو الب ــن تنال ــد: »ل می فرمای
آنــگاه کــه از آنچــه دوســت داریــد انفــاق کنیــد.«)17( بــه همیــن جهــت پیراهــن نــو 

را بــه فقیــر داد ...)18(

ساده پوشی
چــادری  کــه  دیــدم  را  فاطمــه)س(  حضــرت  روزی  گویــد:  فارســی  ســلمان 

داشــت. ســر  بــر  ســاده  و  وصلــه دار 
در شــگفت مانــدم و گفتــم عجبــا. دختــران پادشــاهان ایران و روم بر کرســی های 
طالیــی می نشــینند و پارچه هــای زربافــت بــه تــن می کننــد وه کــه ایــن دختــر 
رســول خداســت نــه چادرهــای گرانقیمــت بــر ســر می کنــد و نــه لباس هــای زیبــا.
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و  زینتــی  پاســخ داد: ای ســلمان خداونــد متعــال لباس هــای  فاطمــه)س( 
تخت هــای طالیــی را بــرای مــا در روز قیامــت ذخیــره کــرده اســت.)19(
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تسبیحزهرا)س(
هدیهآسمانی

افشــانی  پرتــو  مدینــه  آســمان  در  تاریــخ  همیشــه  از  درخشــان تر  ســتارگان 
می کردنــد. شــمیم عطــر محمــدی)ص( در کوچــه هــای مدینــه پراکنــده بــود 
ــمان  ــل آس ــرای اه ــورش ب ــت، ن ــاز می رف ــراج نم ــه مع ــه ب ــگاه ک ــوی، آن ــاس عل و ی

نــور می پراکنــد. اهــل زمیــن  بــر چهــره  و  می درخشــید 
 )1( بــود.  زحمــت  در  خانــه  کارهــای  ســختی  ار  فاطمــه)س(  هنــگام  آن  در 
ــزد پــدر بــرود و  امیر مؤمنــان)ع( آنــگاه کــه چنیــن دیــد بــه فاطمــه توصیــه کــرد، ن

خدمتــکاری درخواســت کنــد تــا در امــور منــزل یــار و همــکارش باشــد. )2(
وقتــی پیامبــر)ص( از خواســته آنــان آگاهــی یافــت، فرمــود: »ای فاطمــه چیــزی 
بــه تــو عطــا کنــم کــه از خدمتــکار و دنیــا بــا آنچــه در آن اســت، ارزشــمندتر اســت 
بعــد از نمــاز ســی و چهــار مرتبــه »اهلل اکبــر« و ســی و ســه مرتبــه »الحمــدهلل « و ســی 
و ســه مرتبــه »ســبحان اهلل « بگــو و آن را بــا ال الــه اال اهلل ختــم کــن. ایــن کار برایــت 

از چیــزی کــه می خواهــی و از دنیــا و آنچــه در آن اســت، بهتــر اســت «. )3(
در آن لحظــه کــه ایــن هدیــه آســمانی بــه فاطمــه)س( عطــا شــد، فرمــود: »از 

خــدا و رســول خــدا راضــی شــدم.« )4(
ــر از  ــرد، باالت ــه فاطمــه)س( اعطــاء ک ــرم)ص( ب ــه رســول اک ــی ک ــه بزرگ درک هدی
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طاقــت غیــر معصــوم اســت، بــه گونــه ای کــه انســان از وصــف آن عاجــز می مانــد 
و فقــط از سرچشــمه گفتــار معصومیــن)ع( اســت کــه تــا انــدازه ای می تــوان از 

برکاتــش بهــره منــد شــد.
»خداونــد  می فرمایــد:  فاطمــه)س(  حضــرت  تســبیح  دربــاره  باقــر)ع(  امــام 
متعــال بــا هیــچ ستایشــی، باالتــر از تســبیحات فاطمــه زهــرا)س( عبــادت نشــده 
بــه  را  از آن وجــود داشــت، رســول خــدا)ص( آن  افضــل  اگــر چیــزی  و  اســت. 

)5( می کــرد.«  اعطــاء  فاطمــه)س( 
تســبیح حضــرت فاطمــه)س( کــه بــه مناســبت مداومــت آن حضــرت در انجــام 
ــی اســت! حضــرت امــام  ــد، در واقــع تســبیح حــق تعال ــه وی منســوب گردی آن ب
خمینــی)ره( در کتــاب اربعیــن حدیــث چنیــن می نــگارد: »...پــر واضــح اســت کــه 
تســبیح و تقدیــس حــق تعالــی مســتلزم علــم و معرفــت بــه مقــام مقــدس حــق و 

صفــات جــالل و جمــال اوســت.« )6(
تســبیح عبادتــی برگزیــده اســت کــه هــر کــس در ســیر معنــوی خویــش بــه قــدر 
طاقــت و معرفتــش از آن بهــره می گیــرد و ائمــه: قبــل از خلقــت عالــم مــادی، بــه 

تســبیح ذات اقــدس حــق مشــغول بودنــد.
حضــرت امــام خمینــی)ره( در بــاب اشــاره بــه مقامــات ائمــه در کتــاب اربعیــن 
حدیــث چنیــن می نــگارد: »بــرای اهل بیــت عصمــت و طهــارت، علیهــم الصلــوة و 
الســالم، مقامــات شــامخه روحانیــه ای اســت در ســیر معنــوی الــی اهلل، کــه ادراک 
ــاب  ــهود اصح ــول و ش ــاب عق ــول ارب ــوق عق ــارج و ف ــر خ ــت بش ــز از اق ــا نی آن علم
عرفــان اســت چنانچــه از احادیــث شــریفه ظاهــر می شــود کــه در مقــام روحانیــت 
ــم،  ــوار مطهــره آن هــا قبــل از خلقــت عوال ــد و ان ــرم)ص( شــرکت دارن ــا رســول اک ب

مخلــوق اشــتغال بــه تســبیح و تحمیــد ذات مقــدس داشــتند.« )7(
تســبیح از جهتــی دیگــر عبادتــی عمومــی بیــن تمــام مخلوقــات اســت، حضــرت 
امــام در ایــن بــاره می فرمایــد: »آیــه شــریفه ]و یســبح هلل مــا فــی الســموات و 
ــادات و  ــات و جم ــی نبات ــودات حت ــع موج ــبیح جمی ــر تس ــد ب ــت کن االرض[ دالل

تخصیــص آن بــه ذوی العقــول از احتجــاب عقــول اربــاب عقــول اســت.« )8(
ــد: »بالجملــه، ســریان حیــات و تســبیح شــعوری علمــی اشــیاء  ــاز می فرمای و ب
را بایــد از ضروریــات فلســفه عالیــه و مســلمات اربــاب شــرایع و عرفــان محســوب 

مــقــاالت
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کتــاب مــاه

ــک  ــر ی ــه ه ــه ب ــه ای ک ــودی و اذکار خاص ــر موج ــبیح ه ــت تس ــی کیفی ــت، ول داش
اختصــاص دارد و اینکــه صاحــب ذکــر جامــع انســان اســت و ســایر موجــودات بــه 

مناســبت نشــئه خــود ذکــری دارنــد.« )9(

تسبیح حضرت زهرا)س(، به چه معنی است؟
الله اکبر، اولین ذکر تسبیحات حضرت زهرا)س(

در تســبیح فاطمــی)س(، انســان بــا گفتــن »اهلل اکبــر« بــه نهایــت عجــز خــود 
اعتــراف می کنــد و بــه ناتوانیــش بــه درگاه الهــی بارهــا اقــرار می کنــد.

جمیــع بــن عمیــر گویــد: در محضــر امــام صــادق)ع( بــودم، حضــرت از مــن 
پرســید: جملــه »اهلل اکبــر« یعنــی چــه؟ گفتــم: یعنــی خــدا از همــه چیــز بزرگتــر 
اســت، حضــرت فرمــود: مطابــق ایــن معنــی، خــدا را چیــزی تصــور کــرده و ســپس 

مقایســه بــا ســایر اشــیاء کــرده ای و او را بزرگتــر از آن چیزهــا تصــور نمــوده ای.
عــرض کــردم: پــس معنــی اهلل اکبــر چیســت؟ حضــرت پاســخ داد: معنایــش 
ایــن اســت کــه »اهلل اکبــر مــن ان یوصــف خداونــد بزرگتــر از آن اســت کــه توصیــف 

ــردد.« )10( گ

الحمدلله، دومین ذکر تسبیحات حضرت زهرا)س(
پــس از آن کــه انســان بــه عجــز و ناتوانــی خویــش در شــناخت خالــق اعتــراف 
ــدی  ــه بع ــت، وارد مرحل ــبیح اس ــل اذکار تس ــه از افض ــدهلل ک ــن الحم ــا گفت ــرد، ب ک

می شــود.
حضــرت امــام خمینــی در بــاب حمــد می فرمایــد: »حمــد خــدا مســاوق شــکر 
اســت چنانچــه در روایــات کثیــره وارد اســت کــه، کســی کــه بگوید: الحمدهلل، شــکر 
خــدا را ادا کــرده چنانچــه ]امــام صــادق)ع([ فرمــود: شــکر هــر نعمتــی، واگــر چــه 

بــزرگ باشــد ایــن اســت کــه حمــد خــدای عــز و جــل کنــی.« 
و ]امــام صــادق)ع([ فرمــود: ... کمــال شــکر گفتــن مــرد، الحمــدهلل رب العالمیــن 
اســت. ... و در حدیثــی حمــاد بــن عثمــان گفــت: بیــرون آمــد حضــرت صــادق)ع(، 
از مســجد و حــال آنکــه گــم شــده بــود مرکــوب آن حضــرت. فرمــود: »اگــر خداونــد 
رد کنــد آن را بــه مــن، هــر آینــه شــکر می کنــم او را حــق شــکر او«. گفــت درنگــی نکــرد 
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تــا آنکــه آن مرکــوب آورده شــد. پــس فرمــود: »الحمــدهلل «. قائلــی عــرض کــرد: 
»فدایــت شــوم، آیــا شــما نگفتیــد کــه شــکر خــدا می کنــم حــق شــکر او را«؟

فرمود: »آیا نشنیدی که من گفتم: الحمدهلل.«
از ایــن روایــت معلــوم می شــود کــه حمــد خداونــد افضــل افــراد شــکر لســانی 

اســت. )11(

»سبحان الله « سومین ذکر تسبیحات حضرت زهرا)س(
شــخصی از حضــرت علــی)ع( پرســید: معنــی ســبحان اهلل چیســت؟ جضــرت 
فرمــود: »ســبحان اهلل « تعظیــم مقــام بلنــد و بــا عظمــت خــدا و منــزه دانســتن او 
از آنچــه کــه مشــرکان می پندارنــد، اســت و زمانــی کــه بنــده ایــن کلمــه را می گویــد، 

همــه فرشــتگان بــر او درود می فرســتند.« )12(
بعــد از آنکــه رســول اکــرم)ص( تســبیحات را بــه کوثــرش عطــا کــرد، حضــرت 
فاطمــه)س( ابتــدا رشــته ای از پشــم تابیــده و بــا آن بــه تســبیح پرداخــت. تــا ایــن 
کــه حضــرت حمــزه بــن عبدالمطلــب شــهید شــد، پــس حضــرت فاطمــه از تربــت 
قبــر آن بزرگــوار خــاک برداشــت و تســبیح ســاخت و بــا آن تســبیح می کــرد و مــردم 
نیــز چنــان کردنــد و چــون سیدالشــهدا حســین بــن علــی)ع( شــهید شــد، ســنت 

شــد کــه از تربــت آن امــام مظلــوم تســبیح ســازند و بــا آن ذکــر گوینــد.
دربــاره ثــواب تســبیح حضــرت زهــرا)س( بــا تربــت امــام حســین)ع( از حضــرت 
صاحــب االمر)عــج( روایــت شــده اســت کــه: هــر کــه تســبیح تربــت امــام حســین)ع( را 
در دســت داشــته باشــد و ذکــر را فرامــوش کنــد، ثــواب ذکــر بــرای او نوشــته می شــود.

از حضــرت صــادق)ع( نقــل شــده اســت کــه تســبیح تربــت آن حضــرت، ذکــر 
می گویــد، بــی آنکــه آدمــی ذکــر گویــد و فرمــود کــه یــک ذکــر یــا اســتغفار کــه بــا تربــت 
حضــرت اباعبــداهلل)ع( گفتــه می شــود برابــر بــا هفتــاد ذکــر کــه بــا چیــز دیگــر گفتــه 
شــود اســت. و اگــر بــی ذکــر تســبیح را بگردانــد بــه عــدد هــر دانــه، هفــت تســبیح 

ــود. ــته می ش ــرای او نوش ب
بــه روایــت دیگــر، اگــر بــا ذکــر تســبیح را بگردانــد، بــه هــر دانــه چهــل حســنه بــرای 

او نوشــته می شــود.
مــروی اســت کــه حوریــان بهشــت وقتــی فرشــته ای را می بیننــد کــه بــه زمیــن 
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را  تربــت حضــرت حســین)ع(  و  تســبیح  تــا  او درخواســت می کننــد  از  می آیــد 
برایشــان بیــاورد.

از حضــرت موســی)ع( نقــل شــده اســت: پنــج چیــز همیشــه همــراه انســان 
پرهیــزکار اســت مســواک، شــانه، ســجاده نمــاز، تســبیح کــه ســی و چهــار دانــه 

داشــته باشــد و انگشــتر عقیــق. )13(

فضیلت و آداب تسبیح حضرت زهرا)س(
روایــات زیــادی در ایــن بــاب در کتــب معتبــر وجــود دارد و گســتردگی روایــات و 
عنایــت اکثــر ائمــه بــه ذکــر ســخنی دربــاره تســبیح از عظمــت آن پــرده بــر مــی دارد.
ــی فرجــه الشــریف(، دربــاره تســبیح فرمــود:  حضــرت مهــدی -عجــل اهلل تعال
»ان فضــل الدعــاء و التســبیح بعــد الفرائــض علــی الدعــاء بعقــب النوافــل، کفضــل 
از نمازهــای واجــب در  بعــد  النوافــل. فضیلــت دعــا و تســبیح  الفرائــض علــی 
مقایســه بــا دعــا و تســبیح پــس از نمازهــای مســتحبی، ماننــد فضیلــت واجبــات 

بــر مســتحبات اســت.« )14(
امــام صــادق)ع( نیــز بــه فضیلــت تســبیح بعــد از نمازهــای واجــب چنیــن اشــاره 
کــرد: »مــن ســبح تســبیح فاطمــه الزهــراء)س( قبــل ان یثنــی رجلیــه مــن صــالة 
الفریضــه، غفــر اهلل لــه. هــر کــس بعــد از نمــاز واجــب تســبیح فاطمــه زهــرا)س( 
ــردارد، جمیــع  ــای چــپ ب ــاالی پ ــای راســت را از ب ــه جــا آورد، قبــل از اینکــه پ را ب

گناهانــش آمرزیــده می شــود.« )15(
و در حدیثــی دیگــر فرمــود: »مــن ســبح تســبیح فاطمــة)س(، فقــد ذکــر اهلل الذکر 
ــاد  ــر ی ــر کثی ــه ذک ــد، خــدا را ب ــه تســبیح فاطمــه زهــرا)س( را بگوی الکثیــر. کســی ک

کــرده اســت.« )16(
تســبیح  تعلیــم  از  و  ســاخت  مخاطــب  را  ابوهــارون  صــادق)ع(  امــام  روزی 
صبیاننــا  نامــر  انــا  هــارون،  ابــا  »یــا  گفــت:  ســخن  کــودکان  بــه  فاطمــه  حضــرت 
بتســبیح فاطمــة)س( کمــا نامرهــم بالصــالة، فالزمــه، فانــه لــم یلزمــه عبــد فشــقی. 
ای ابوهــارون، مــا تســبیح فاطمــه)س( را بــه فرزنــدان خــود ســفارش می کنیــم 
همچنانکــه آن هــا را بــه نمــاز توصیــه می کنیــم. تــو نیــز بــر آن مداومــت کــن. زیــرا هــر 
بنــده ای کــه بــر آن مواظبــت و مداومــت کنــد، ســرانجام نیکو خواهد داشــت.« )17(
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در جــای دیگــر حضــرت از عظمــت تســبیحات حضــرت زهــرا)س( در مقابــل 
نمازهــای مســتحبی چنیــن یــاد کــرد: »تســبیح فاطمــة)س( فــی کل یــوم فــی 
دبــر کل صــالة احــب الــی مــن صــالة الــف رکعــة فــی کل یــوم. تســبیح حضــرت 
نمــاز  رکعــت  هــزار  از  مــن  نــزد  نمــاز،  هــر  دنبــال  بــه  روز،  هــر  در  فاطمــه)س( 

)18( اســت.«  محبوب تــر  روز،  هــر  در  )مســتحبی( 
امــام هــادی)ع( فرمــود: »لنــا اهــل البیــت عنــد نومنا عشــر خصــال: الطهــارة، ... 
و تســبیح اهلل ثالثــا و ثالثیــن و تحمیــده ثالثــا و ثالثیــن و تکبیــره اربعــا و ثالثیــن... 
مــا اهل بیــت بــه هنــگام خــواب ده کار را انجــام می دهیــم: وضــو گرفتــن، ... و 
ســی و ســه مرتبــه »ســبحان اهلل « گفتــن و ســی و ســه مرتبــه »الحمــدهلل « گفتــن 

و ســی و چهــار مرتبــه »اهلل اکبــر« گفتــن و ...« )19(
خــواص و آثــار فــراوان دیگــری بــرای گوینــده تســبیحات آن حضــرت ذکــر شــده 

کــه برخــی از آن هــا بدیــن قــرار اســت:
ناکام و ناامید نشــدن، )20( دور کردن شــیطان )21( ، برطرف نمودن ســنگینی 
گــوش )22( ، نجــات یافتــن از شــقاوت و بدبختــی )23 ، باعــث ســنگینی اعمــال، 

خوشــنودی خداونــد و رفتــن بــه بهشــت می شــود. )24(

اوقات و مکان های تسبیح حضرت فاطمه)س( 
ــرای تســبیح حضــرت یادشــده )25(  ــادی ب از اوقــات مختلــف و مکان هــای زی
کــه برخــی عبارتنــد از: بعــد از نمازهــای واجــب و مســتحبی، بــه هنــگام خــواب، 
زیــارت حضــرت  نمــاز  و  فاطمــه)س(  حضــرت  بــه  اســتغاثه  نمازهــای  از  پــس 
رســول)ص( و نمــاز زیــارت حضــرت امیرالمؤمنیــن و نمــاز حضــرت ولیعصر)عــج( 
در مســجد صاحــب الزمــان جمکــران و قبــل از زیــارت حضــرت معصومــه)س( در 

ــه ســبحان اهلل قبــل از الحمــدهلل گفتــه می شــود. ــه ای ک ــه گون قــم ب
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ݣݣپی ݣݣݣنوشت ݣݣݣها
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دخترپیغمبر)ص(درشعرفارسی

ستایشگران بنی هاشم و حدود آزادی آنان در دوره خلفا
از نیمــه دوم ســده نخســتین هجــرت برغــم تمایــل حکومــت دمشــق در شــعر 
عربــی نشــانه هائــی از گرایــش بــه خاندان پیغمبر پدید گشــت. )1( به حق دانســتن 
آنــان، ســوگواری در مصیبــت ایــن خانــدان، ناخشــنودی نمــودن از ســتم هائی کــه 
ــدند. از  ــتم ش ــن س ــب چنی ــه موج ــردم ک ــی از آن م ــت و گاه نکوهش ــان رف ــر ایش ب
میــان آن شــعرها نمونــه هائــی انتخــاب گردیــد کــه بــا زندگانــی دختــر پیغمبــر)ص( 
ارتباطــی داشــت. امــا آنچــه دربــاره امیــر المؤمنیــن علــی)ع( و فاجعــه کربــال ســروده 

شــده فراوانســت،چندانکه در چنــد مجلــد بــزرگ جــای خواهــد گرفــت.
بــا بــر افتــادن امویــان بســال یکصــد و ســی و دو هجــری ایــن دســته از شــاعران 
مجــال فــراخ تــری یافتنــد و بــا آنکــه عباســیان از آل علــی دل خوشــی نداشــتند، 
را  بنــی هاشــم  امــوی ســتایندگان  کــن ســاختن مانــده خانــدان  بــرای ریشــه 
آزاد می گذاشــتند و اگــر ضمــن ســتایش آل پیغمبــر از آل عبــاس هــم مدحــی 
ــان  ــزه و صلــت نمــی ماند.امــا به هرحــال آزادی آن ــد، ســتاینده بــی جای می کردن
ــه شــاعر  ــوأم نباشــد وگرن ــا نکوهــش عباســیان ت ــان ب ــه مــدح علوی ــود ک ــا آنجــا ب ت
به جــان خــود امــان نمــی یافــت. گاهــی هــم زمامدارانــی چــون متــوکل و معتصــم 
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کم تریــن گرایشــی را بــه  آل علــی)ع( بــر نمــی تافتنــد و از آزار شــاعران ثناگــوی آنــان 
دریــغ نمــی کردنــد.

بــا گســترش تســلط دیلمیــان بــر بغــداد،در ایــن شــهر کــه از ســال ها پیــش مرکــز 
آن  در  کــه  گردیــد  تشــکیل  انجمن هــا  بــود،  شــده  شــیعی  شــاعران  اجتماعــی 
فضیلت هــای اهل بیــت را می خواندنــد و بــر مظلومیــت آنــان اشــک می ریختنــد.
امــا در شــعر فارسی،ســتایش آل پیغمبــر و گرایــش بــه علــی)ع( و خاندان او از ســده 
چهــارم هجــری آغــاز شــده و شــمار ایــن شــعرها )آنچــه در دســت ماســت( در سراســر 

حکومت ســامانیان غزنویان،ســلجوقیان و خوارزمشــاهیان بســیار اندک اســت.
در آن دســته از شــعرها کــه بعنــوان نخســتین شــعرهای دری معرفــی شــده جــز 

وصــف طبیعــت و ســتایش حکومــت چیــزی نمــی بینیــم.
آیــا می تــوان گفــت همــه شــعرهای فارســی ایــران اســالمی کــه تــا ســده چهــارم 
هجــری به زبــان دری یــا دیگــر لهجــه هــای ایرانــی ســروده شــده از ایــن نــوع 
بــوده اســت؟هر چنــد نمــی تــوان بدیــن پرســش پاســخ مثبــت داد،امــا گمــان 
نمــی رود شــعرهایی در موضــوع مــورد بحــث مــا ســروده شــده باشــد.در ایــن 
احتمالــی  چنیــن  حکومت؟جــای  ســخت  چیست؟فشــار  آن  علــت  صــورت 
هســت و مــا می دانیــم از ســال چهــل و ســوم هجــری تــا پایــان حکومــت ولیــد بــن 
عبدالملــک بن مــروان، ایــران و منطقــه شــرقی زیــر فشــار حاکمانــی چــون زیــاد، 
عبیــد اهلل، حجــاج بــن یوســف، پســر اشــعث و کســانی از ایــن دســت، مــردم روزگار 
می گذرانــده انــد. امــا چــرا در مدینــه کــه مســتقیما زیــر نظــر خانــدان امــوی بــود، 
کمیــت بــه ســتایش هاشــمیان بــر می خیــزد ولــی در نیشــابور، طــوس، غزنــه و 

هــرات نظیــر چنیــن شــاعری را نمــی بینیــم؟
خانــدان  از  ایــران  مــردم  هجــرت،  نخســتین  ســده  در  گفــت  می تــوان  آیــا   
ــز جــای چنیــن  ــان رفــت اطالعــی نداشــتند؟ هرگ ــر ســر آن پیغمبــر)ص( و آنچــه ب
ــی نیســت. از ایــن گذشــته در فاصلــه تقریبــا نیــم قــرن از حکومــت ولیــد  احتمال
بــن عبــد الملــک تــا پایــان کار مــروان بــن محمــد کــه گروه هــای مقاومــت در شــرق 
ایــران مخفیانــه ســرگرم کار بودنــد و به نــام حکومــت خانــدان پیغمبر»الرضــا مــن 
آل محمد«شــعار می دادنــد، می تــوان گفــت هیچگونــه شــعری کــه بازگوینــده 

ایــن تمایــل باشــد ســروده نشــده؟
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مــی دانیــم شــعر عامــل مهمــی بــرای تحریــک عاطفــه و احســاس عمومــی 
از  را  شــعرها  چنیــن  آنــان  عامــالن  یــا  و  حکومت هــا  گفــت  می تــوان  اســت.آیا 
ــا شــعر عربــی چنیــن معاملــه ای نشــده  میــان برده انــد؟ اگــر چنیــن اســت چــرا ب
ــی مذمــت مســتقیم از خلفــای امــوی و عباســی  اســت؟مضمون شــعرهای عرب
ــان فارســی چنیــن شــعرهایی ســروده شــده باشــد،  ــر در زب ــود، در صورتیکــه اگ ب
تعریــض بــه حاکمــان صفــاری، ســامانی و یــا غزنــوی نبــوده، چــه آنــان دخالتــی در 

ــد. ــته ان ــا نداش ــتمکاری ه آن س
درســت اســت کــه بحــث مــا دربــاره شــعر دری اســت و ایــن لهجــه از ســده 
ســوم رســمیت یافــت، امــا در شــعر تــازی هــم کــه ایرانیــان عربــی گــو ســروده انــد 
چنــان نمونــه هائــی دیــده نمــی شــود. از ســده چهــارم هجــری یعنــی همزمــان 
ــن  ــر ای ــگاه نظی ــه گاه ــت ک ــزی اس ــران مرک ــیعی در ای ــای ش ــت ه ــیس دول ــا تأس ب

مضمــون هــا در شــعر فارســی دیــده می شــود:
مدحت کن و بستای کسی را که پیمبر بستود و ثنا کرد و بدو داد همه کار )2(

و یا این نمونه:
چنین زادم و هم بدین بگذرم 

همین دان که خاک ره حیدرم )3(
و یا این بیت ها:

مرا شفاعت این پنج تن بسنده بود
 که روز حشر بدین پنج تن رسانم تن 

بهین خلق و برادرش و دختر و دو پسر 
محمد و علی و فاطمه حسین و حسن )4(

در اواخــر ســده چهــارم کــه فاطمیــان بــر مصــر دســت یافتنــد و حکومتــی مقتــدر 
را پــی افکندنــد وصیــت شــهرت آنــان به دیگــر کشــورهای اســالمی رســید و در 
شــرق ایــران طرفدارانــی پیــدا کردنــد، شــاعران فارســی گــوی آن ســامان به مــدح 
اهل بیــت زبــان گشــودند و نمونــه برجســته آنــان ناصــر خســرو علــوی اســت. 

لیکــن بــاز هــم در سراســر قــرن پنجــم و ششــم.
شــمار شــعرهائی کــه در مــدح آل پیغمبــر بفارســی ســروده انــد، فــراوان نیســت.

مرکــز خالفــت عباســی  و  بغــداد  در  پنجــم، شــیعیان  اینکــه در ســده  شــگفت 
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انجمن هــا تشــکیل می دادنــد و بــر مصیبــت اهل بیــت می گریســتند، امــا در شــرق 
ایــران دور افتــاده تریــن نقطــه به مرکــز خالفــت، ناصــر خســرو بایــد از بیــم جــان از 
بیغولــه ای بــه بیغولــه دیگــر پنــاه بــرد. ایــن چنیــن ســختگیری را بایــد به حســاب 
عباســیان گذاشــت و یــا به حســاب خــوش خدمتــی حکومت هــای محلــی کــه 
یــا  و  می جســتند  راهــی  هــر  از  را  آنــان  خاطــر  خود،خشــنودی  پایــداری  بــرای 
ــت  ــنت و جماع ــب س ــه به مذه ــن منطق ــردم ای ــخت م ــدی س ــاب پای بن به حس
ــت  ــس از گذش ــه پ ــت ک ــی اس ــدک(؛ بحث ــی ان ــس از مقاومت ــع )پ ــرش وض ــا پذی و ی
هــزار ســال آنچــه پیرامــون آن نوشــته شــود حــدس و گمانــی اســت کــه منشــا آن 
نیــز تمایــل و عاطفــه و یــا طــرز تفکــر بحــث کننــده اســت. به هــر حــال از نشــات 
زبــان دری در شــرق ایــران تــا دهــه نخســتین ســده هفتــم، از شــعر فارســی آنچــه 
در ســتایش خانــدان پیغمبــر ســروده شــده نمونه هائــی انــدک اســت و نــام دختــر 
ــا هجــوم  پیغمبــر بــه تلویــح یــا ضمنــی در بعــض ایــن بیــت هــا دیــده می شــود. ب
مغــوالن بــه ایــران بــرای مدتــی بیــش از یکصــد ســال همــه چیــز درهــم ریخــت و در 
ســده هشــتم هجــری اســت کــه شــاعران شــیعی در نقــاط مختلــف کشــور ایــران بــه 

مــدح اهل بیــت زبــان می گشــایند.
ــی و ابــن حســام  ــی تریــن مدیحــه از خواجــوی کرمان چنانکــه می بینیــم طوالن
خاتمــه  نهــم  قــرن  پایــان  آمده،بــه  فراهــم  اینجــا  در  آنچــه  اســت.  خوســفی 
می یابــد. چــه قــرن دهــم آغــاز رســمیت یافتــن مذهــب شــیعه در ایــران اســت و در 
ایــن دوره اســت کــه قســمت مهمــی از شــعر فارســی را مدیحــه هــا و مرثیــه هــای 

می دهــد. تشــکیل  اهل بیــت 

ناصر خسرو
ابــو معیــن ناصــر بــن خســرو بــن حــارث قبادیانــی بلخــی متولــد بــه ســال 394 
و متوفــی بســال 481 هجــری قمــری از شــیعیان اســماعیلی و مــداح خلفــای 

فاطمــی مصــر و حجــت از ســوی ایشــان،در جزیــره خراســان.
آنروز در آن هول و فزع بر سر آن جمع   /   پیش شهدا دست من و دامن زهرا

تا داد من از دشمن اوالد پیمبر   /   بدهد بتمام ایزد داد ارتعالی
)دیوان.تقوی ص 4(
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شمس وجود احمد و خود زهرا    /   ماه والیتست ِز اطوارش
دخت ظهور غیب احد احمد   /   ناموس حق و َصنُدِق اسرارش

هم مطلع جمال خداوندی   /   هم مشرق طلیعه انوارش
صد چون مسیح زنده زانفاسش   /   روح االمین تجلی پندارش

هم از دمش مسیح شود پران   /   هم مریم دسیه زگفتارش
هم ماه بارد از لب خندانش   /   هم مهر ریزد از کف مهیارش

این گوهر از جناب رسول اهلل   /   پاکست و داور است خریدارش
کفوی نداشت حضرت صدیقه   /   گرمی نبود حیدر کّرارش

جنات عدن خاک در زهرا   /   رضوان زهشت خلد بود عارش
رضوان بهشت خلد نیارد سر   /   صدیقه گر بحشر بود یارش

باکش زهفت دوزخ سوزان نی   /   زهرا چو هست یار و مدد کارش
دیوان ص 209

گفتا که منم امام و میراث   /   بستد زنبیرگان و دختر
صعبی تو و منکری گر این کار   /   نزدیک تو صعب نیست و منکر

ورمی بر وی تو با امامی   /   کاین فعل شده است زوُمّشهر
ر من با تو نیم که شرم دارم   /   از فاطمه و شبیر و َشّبَ

)ناصر خسرو.دیوان.مینوی و محقق ص 94(

سنائی
ابــو المجــد مجــدود بــن آدم.از شــاعران قــرن پنجــم و ششــم هجری.متوفــای 

اوائــل قــرن ششــم )518 هجــری( .
نشوی غافل از بنی هاشم   /   وز َیُداهلِل َفْوق أْیِدیهم

داد حق شیر این جهان همه را   /   جز فطامش نداد فاطمه را
)حدیقه.مدرس رضوی ص 261(

در صفت کربلا و نسیم مشهد معظم
آل یاسین بداده یکسر جان   /   عاجز و خوار و بی کس و عطشان

کرده آل زیاد و شمر لعین   /   ابتدای چنین تبه در دین
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مصطفی جامه جمله بدریده   /   علی از دیده خون بباریده
فاطمه روی را خراشیده   /   خون بباریده بی حد از دیده

)حدیقه.ص 270(

قوامی رازی
بــدر الدیــن قوامــی از شــاعران معــروف نیمــه اول قــرن ششــم.متوفی در نیمــه 

دوم قــرن ششــم هجــری.

در مرثیه سید الشهداء
زهرا و مصطفی و علی سوخته ز درد   /   ماتم سرای ساخته بر سدره منتها

در پیش مصطفی شده زهرای تنگدل   /   گریان که چیست درد حسین مرا دوا
ایشان درین که کرد حسین علی سالم   /   جدش جواب داد و پدر گفت مرحبا
زهرا ز جای جست و به رویش در اوفتاد   /   گفت ای عزیز ما تو کجائی و ما کجا
چون رستی از مصاف و چه کردند با تو قوم   /   مادر در انتظار تو دیر آمدی چرا

حب یاران پیمبر فرض باشد بی خالف   /   لیکن از بهر قرابت هست حیدر مقتدا
بود با زهرا و حیدر حجت پیغمبری   /   الجرم بنشاند پیغمبر سزائی باسزا

)دیوان.ص 127-1206(

اثیر اخسیکتی
از شاعران سده ششم هجری و متوفی بسال 577 یا 579 هجری قمری.

سبزه فکنده بساط، برطرف آبگیر   /   الله حقه نماي، شعبده بوالعجب
پیش نسیم ارغوان قرطه خونین به کف   /   خون حسینان باغ کرده چو زهرا طلب

)دیوان رکن الدین همایون فرخ ص 27(

خواجوی کرمانی
ابو العطا کمال الدین محمود مرشدی متولد  689 و متوفی 753 ه. ق

روشنان قصر کحلی گرد خاک پای او   /   سرمه چشم جهان بین ثریا کرده اند
با وجود شمسه گردون عصمت فاطمه   /   زهره را این تیره روزان نام زهرا کرده اند
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خون او را تحفه سوی باغ رضوان برده اند   /   تا از آن گلگونه رخسار حورا کرده اند
باز دیگر بر عروس چرخ زیور بسته اند   /   پرده زربفت بر ایوان اخضر بسته اند

چرخ کحلی پوش را بند قبا بگشوده اند  /  کوه آهن چنگ را زرین کمر در بسته اند
اطلس گلریز این سیمابگون خرگاه را  /  نقش پردازان چینی نقش ششتر بسته اند
مهد خاتون قیامت می برند از بهر آن  /  دیده بانان فلک را دیده ها بر بسته اند

دانه ریزان کبوتر خانه روحانیان  /  نام اهل بیت بر بال کبوتر بسته اند
دل در آن تازی غازی بند کاندر َغزِوروم  /  تازیانش شیهه اندر قصر قیصر بسته اند

)دیوان.ص 134-133(
منظومه محبت زهرا و آل او   /   بر خاطر کواکب از هر نوشته اند

دوشیزگان پرده نشین حریم قدس   /   نام بتول بر سر معجر نوشته اند
)دیوان.ص 584(

از آن بوصلت او زهره شد بداللی   /   که از شرف قمرش در سراچه دربان بود
چون شمع مشرقی از چشم سایر انجم   /   ز بس اشعه انوار خویش پنهان بود 

نگشت عمر وی از حی )6( فزون ز روی حساب   /   چرا که زندگی او بحی حنان بود 
ورای ذروه افالک آستانه اوست   /   زمرغزار فردایس آب و دانه اوست 

بدسته بند ریاحین باغ پیغمبر    /   که بود نیره برج قدس را خاور 
عروس نه تتق )7( الله برگ هفت چمن )8(
تذرو هشت گلستان )9( و شمع شش منظر 

ز نام او شده نامی سه فرع )10( و چار اصول )11(
بیمن او شده سامی دو کاخ و پنج قمر )12(

کهینه سوری )13( بیت العروس او ساره )14(   /   کمینه جاریه خانه دار او هاجر )15(
بمطبخش فلک دود خورده را در پیش   /   زمه طبقچه سیم و ز مهر هاون زر 
ز سفره انا املح )16( طعام او نمکین   /   ز شکر انا افصح )17( کالم او شیرین

)دیوان ص 615(

ابن یمین
محمــود بــن یمیــن الدیــن فریومــدی.از شــاعران ســده هشــتم هجــری و از 
ستایشــگران خانــدان ســربداری و وابســته بدیــن خاندان.بســال هفتصــد و 
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شــصت و نــه هجــری درگذشــته اســت.
شنیدم ز گفتار کار آگهان    /    بزرگان گیتی کهان و مهان

که پیغمبر پاک و واال نسب    /    محمد سر سروران عرب
چنین گفت روزی به اصحاب خود    /    به خاصان درگاه و احباب خود

که چون روز محشر درآید همی    /    خالیق سوی محشر آید همی
منادی برآید به هفت آسمان    /    که ای اهل محشر کران تا کران

زن و مرد چشمان به هم برنهید    /    دل از رنج گیتی به هم برنهید
که خاتون محشر گذر میکند    /    ز آب مژه خاک تر میکند

یکی گفت کای پاک بی کین و خشم    /    زنان از که پوشند باری دو چشم
جوابش چنین داد دارای دین    /    که بر جان پاکش هزار آفرین

ندارد کسی طاقت دیدنش    /    ز بس گریه و سوز و نالیدنش
به یک دوش او بر، یکی پیرهن    /    به زهر آب آلوده بهر حسن
ز خون حسینش به دوش دگر    /    فروهشته آغشته دستار سر

بدینسان رود خسته تا پای عرش    /    بنالد به درگاه دارای عرش
بگوید که خون دو واال گهر    /    ازین ظالمان هم تو خواهی مگر

ستم کس ندیدست از این بیشتر    /    بده داد من چون توئی دادگر
کند یاد سوگند یزدان چنان    /    به دوزخ کنم بندشان جاودان

چه بد طالع آن ظالم زشتخوی    /    که خصمان شوندش شفیعان او
)دیوان.حسینعلی باستانی راد ص 590-589(

ابن حسام
محمــد بــن حســام الدیــن خوســفی از شــاعران مشــهور قــرن نهم.شــاعر مقتــدر 
ــواده پیغمبــر گذرانــد،و  ــه مــدح خان ــم بلنــد همــت کــه عمــر خــود را ب طبــع و عال

مردمــان را بــرای نوالــه ســتایش نگفــت چنانکــه گویــد:
شکم چون به یک نان توان کرد سیر مکش منت سفره اردشیر

ســراینده خــاوران نامــه و دیــوان او مرکــب از قصیــده هــا و ترجیــع بندهــا و 
ــج  ــاد و پن ــتصد و هفت ــال هش ــت.متوفی بس ــعر اس ــواع ش ــر ان ــا و دیگ ــس ه مخم

هجــری قمــری.
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قصیده در مدح فاطمه زهرا)س( 
چنین گفت آدم علیه السالم    /    که شد باغ رضوان مقیمش مقام

که با روی صافی و با رای صاف    /    ز هر جانبی می نمودم طواف
یکی خانه در چشمم آمد ز دور    /    برونش منور ز خوبی و نور

ز تابش گرفته رخ مه نقاب    /    ز نورش منور رخ آفتاب
کسی خواستم تا بپرسم بسی    /    بسی بنگریدم ندیدم کسی

سوی آسمان کردم آنگه نگاه    /    که ای آفریننده مهر و ماه
ضمیر صفی از تو دارد صفا    /    صفا بخشم از صفوت مصطفی!

دلم صافی از صفوت ماه کن    /    ز اسرار این خانه آگاه کن
ز باال صدائی رسیدم بگوش    /    که یا ای صفی آنچه بتوان بگوش!

دعایی ز دانش بیاموزمت    /    چراغی ز صفوت برافروزمت
بگو ای صفی با صفای تمام    /    به حق محمد علیه السالم

به حق علی صاحب ذوالفقار    /    سپهدار دین شاه ُدلدل سوار
به حق حسین و به حق حسن    /    که هستند شایسته ذوالمنن

به خاتون صحرای روز قیام    /    سالم علیهم ،علیهم سالم
کز اسرار این نکته دلگشای    /    صفی ر از صفوت صفایی نمای

صفی چون بکرد این دعا از صفا    /    درودی فرستاد بر مصطفی
در خانه هم در زمان باز شد    /    صفی از صفایش سر انداز شد

یکی تخت در چشمش آمد ز دور    /    سرا پای آن تخت روشن ز نور
نشسته بر آن تخت مر دختری    /    چو خورشید تابان بلند اختری

یکی تاج بر سر منور ز نور    /    ز انوار او حوریان را سرور
یکی طوق دیگر به گردن درش    /    بخوبی چنان چون بود در خورش

دو گوهر به گوش اندر آویخته    /    ز هر گوهری نوری انگیخته
صفی گفت یا رب نمی دانمش    /    عنایت به خطی که بر خوانمش

خطاب آمد او را که از وی سؤال    /    بکن تا بدانی تو بر حسب و حال
بدو گفت من دخت پیغمبرم    /    به این فر فرخندگی در خورم

همان تاج بر فرق من باب من    /    دو دانه جواهر حسین و حسن
همان طوق در گردن من علی است    /    ولی خدا و خدایش ولی است
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چنین گفت آدم که ای کردگار    /    درین بارگه بنده راهست بار
مرا هیچ از اینها نصیبی دهند    /    ازین خستگی ها طبیبی دهند
خطابی بگوش آمدش کای صفی    /    دلت در وفاهای عالم وفی

که اینها به پاکی چو ظاهر شوند    /    به عالم به پشت تو ظاهر شوند
صفی گفت با حرمت این احترام    /    مرا تا قیام قیامت تمام

مهمانی کردن فاطمه جناب پیغمبر را
باز بر اطراف باغ از چمن گل عذار   /  مجمره پر عود کرد بوی خوش نوبهار

مقنعه بربود باد از سر خاتون گل   /  برقع خضرا گشود از رخ گل پرده دار
سرو سهی ناز کرد سرکشی آغاز کرد   /  سنبل تر باز کرد نافه مشک تتار
گل چه رخ نیکوان تازه و نر و جوان   /  مرغ بزاری نوان بر طرف مرغزار

ناله کنان فاخته تیغ زبان آخته   /  سرو سرافراخته چون قد دلجوی یار
باد ریاحین فروش خاک زمین حله پوش   /  الله شده جرعه نوش در سر نرگس خمار

از پی زینت گری لعبت ایام را   /  الله شده سرمه دان گل شده آیینه دار
از دل خارای سنگ آمده بیرون عقیق   /  الله رخ افروخته بر کمر کوهسار
بوی بنفشه به باغ کرده معطر دماغ   /  الله خور زین چراغ در دل شبهای تار

یا قلم من فشاند بر ورق گل عبیر   /  یا در جنت گشاد خازن دارالقرار
یا مگر از تریت دختر خیر البشر   /  باد سحرگه فشاند بر دل صحرا غبار

مطلعه الکوکبین نیره النیرین   /  سیده العالمین بضعه صدر الکبار
ماه مشاعل فروز شمع شبستان او   /  ترک فلک پیش او جاریه پیش کار

پردگی عصمتش پرده نشینان قدس   /  کرده به خاک درش خلد برین افتخار
رفته به جاروب زلف خاک درش حور عین   /  طره خوشبوی را کرده از آن مشکبار

آنچه ز گرد رهش داده به رضوان نسیمروشنی چشم را برده حواری بکار
در حرم ال یزال از پی کسب کمال   /  خدمت او خالدات کرده به جان اختیار
معجر سر فرقدین تحفه فرستاده پیش   /  مشتری انگشتری داده و مه گوشوار

در شب تزویج او چرخ جواهر فروش   /  کرد بساط فلک پر درر آبدار
پرده نشینان غیب پرده بیاراستند   /  گلشن فردوس شد طارم نیلی حصار

بس که جواهر فشاند کوکبه در موکبش   /  پرده گلریز گشت پر گهر شاهوار
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گشت مزین فلک سدره نشین شد ملک   /  تا همه روحانیان یافت به یکجا قرار
جل تعالی بخواند خطبه تزویج او   /  با ولی اهلل علی بر سر جمع آشکار

روح مقدس گواه با همه روحانیان   /  مجمع کروبیان صف زده بر هر کنار
همچو نسیم بهشت خواست نسیمی ز عرش   /  کز اثر عطر او گشت هوا مشکبار
باد چو در سدره زد بر سر حواری عین   /  لولو و مرجان بریخت از سر هر شاخسار
ای به طهارت بتول، الله باغ رسول   /  کوکب تو بی افول عصمت تو بی عوار

مقصد عالم توئی زینت آدم توئی   /  عفت مریم توئی اخیر خیر الخیار
مام حسین و حسن فخر زمین و زمن   /  همسر تو بوالحسن تازی دلدل سوار

ای که نداری خبر از شرف و قدر او   /  یک ورق از فضل او فهم کن و گوش دار
بر ورقی یافتم از خط بابای خویش   /  راست چو برگ گل ریخته مشک تتار

بود که روزی رسول بعد نماز صباح   /  روی به سوی علی، کرد که ای شهسوار
هیچ طعامیت هست تا به ضیافت رویم   /  نام تکلف مبر عذر توقف میار

گفت که فرمای تا جانب خانه رویم   /  خواجه روان گشت و شاه بر اثرش اشکبار
زانکه به خانه طعام هیچ نبودش گمان   /  تا به در خانه رفت جان و دل از غم فکار
پیش درون شد علی رفت بر فاطمه   /  گفت پدر بر در است تا کند اینجا نهار

فاطمه دل تنگ شد زانکه طعامی نبود   /  کرد اشارت به شاه گفت پدر را درآر
با حسن و با حسین هر دو به پیش پدر   /  باش که من بنگرم تا چه گشاید ز کار

خواند انس را و داد چادر عصمت بدو   /  گفت به بازار بر بی جهت انتظار
شد پدرم میهمان چادر من بیع کن   /  از ثمن آن به من زود طعامی بیار

چادر پشم شتر بافته و تافته   /  از عمل دست خود رشته ورا پود و تار
چادر زهرا انس برد و به دالل داد   /  بر سر بازار شهر تا که شود خواستار

مرد فروشنده چون جامه ز هم باز کرد   /  یافت ازو شعله ی، نور چو رخشنده نار
جمله بازار از آن گشت پر از مشغله   /  زرد شد ازتاب او تابش خور بر مدار

یک دو خریدار خواست و آن سه درم خواستند   /  و آن سه درم را نکرد هیچکس آنجا چهار
بود جهودی مگر بر در دکان خویش   /  مهتر بعضی یهود محتشم و مالدار

چادر و دالل را بر در دکان بدید   /  نور گرفته ازو شهر یمین و یسار
خواجه بدو بنگریست گفت که این جامه چیست؟   /  راست بگو آن کیست راست بود رستگار
گفت که چادر انس داده به من زو بپرس   /  واقف این چادر اوست من نیم آگه ز کار
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گفت انس را جهود قصه چادر بگوی   /  گفت تو گر می خری دست ز پرسش بدار
گفت به جان رسول آنکه تو یار ویی   /  کین خبر از من مپوش، راز نهفته مدار

سر به سوی گوش او برد به آهستگی   /  گفت بگویم ترا گر تو شوی رازدار
چادر زهراست این دختر خیر الوری   /  فاطمه خیر النساء دختر خیر الخیار

شد پدرش میهمان هیچ نبودش طعام   /  داد به من چادرش از جهت اضطرار
تا بفروشم به زر وز ثمن آن برم   /  طرفه طعامی لطیف پیش خداوندگار

خواجه دکان نشین عالم تورات بود   /  دید به سوی کتاب دیده چو ابر بهار
از صحف موسوی چند ورق باز کرد   /  تا که به مقصد رسید مرد صحایف شمار
رو به سوی انس کرد گفت که این، جامه من   /  از تو خریدم به چار پاره درم یکهزار

قصه این چادر پرده نشین رسول   /  گفته به موسی به طور حضرت پروردگار
گفته که پیغمبر دور پسین را بود   /  پرده نشین دختر فاطمه با وقار

روزی از آنجا که هست مقدم مهمان عزیز   /  مر پدرش را فتد بر در حجره گذار
فاطمه را در سرا هیچ نباشد طعام   /  تا بنهد پیش باب خواجه روز شمار

چادر عصمت برند تا که طعامی خرند   /  وز سه درم بیش و کم کس نبود خواستار
مخلص من دوستی چار هزارش درم   /  بدهد و در وجه آن نقره به وزن عیار

ذکر قسم می کنم من به خدائی خویش   /  از قسمی کان بود ثابت و سخت استوار
عزت آن چادر از طاعت کروبیان   /  پیش من افزون بود از جهت اقتدار

خاصه ترا یکهزار درهم دیگر دهم   /  لیک مرا حاجتی است گر بتوانی برآر
من چو نبی را بسی کرده ام ایذا کنون   /  هست سیاه از حیا روی من خاکسار
روی بدو کردنم، روی ندارد و لیک   /  در حرم فاطمه خواهش من عرضه دار
گربه غالمی خویش فاطمه بپذیردم   /  عمر به موالئیش صرف کنم بنده وار

رفت انس باز پس تا به حریم حرم   /  بر عقب او جهود با دل امیدوار
گفت انس را یهود چون برسی در حرم   /  خدمت او عرضه کن تا که مرا هست بار؟

رفت انس در حرم قصه به زهرا بگفت   /  گفت که تا من پدر، را کنم آگه ز کار
فاطمه پیش پدر حال یهودی بگفت   /  گفت پذیرفتمش گو انس او را درآر

شد انس آواز داد تا که درآید یهود   /  یافته اندر دلش نور محمد قرار
سر بنهاد آن جهود بر قدم عرش سا   /  کرد ز خاک درش فرق سرش تاجدار

لفظ شهادت بگفت باز برون شد به کوی   /  طوف کنان بر زبان نام خداوندگار
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می شد و می گفت کیست همچو من اندر جهان   /  از عرب و از عجم دولتی و بختیار
فاطمه موالی من دختر خیر البشر   /  من به غالمی او یافته این اعتبار

بر سر بازار و کوی بود در این گفت و گوی   /  تا که بگسترده شد ظلله نصف النهار
چار هزار از یهود هشتصد و افزون برو   /  مومن و دین ور شدند عباد و پرهیزگار

روح قدس در رسید پیش رسول خدا   /  گفت هزاران سالم بر تو ز پروردگار
موجب و مستوجب خشم خدا گشته بود   /  چند هزار از یهود چند هزار از نصار

برکت مهمانی دختر تو فاطمه   /  داد ز نار سموم این همه را زینهار
ای که به عصمت توئی مطلع انوار قدس   /  از زلل و معصیت دامن تو بی غبار

ورد زبان ساخته نعت تو »ابن حسام«   /  تا بودش در بدن مرغ روان را قرار
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ݣݣپی ݣݣݣنوشت ݣݣݣها

1.مقصود از این شعرها شعرهائی است که نشان دهنده مظلومیت آل پیغمبر باشد و گرنه شعرهای مدحی از آغاز 
تاسیس حکومت اسالمی در مدینه سروده شد.

2.کسائی مروزی.
3.فردوسی.

4.غضائری رازی.
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ک. 7.نه افال

8.هفت سیاره.
9.هشت بهشت.

10.موالید سه گانه:حیوان.نبات.معادن.
ک.آتش. 11.چهار آخشج:آب.باد.خا

ک. 12.هفت افال
13.میهمان.

14.زن ابراهیم)ع( و مادر اسحاق.
15.مادر اسماعیل)ع( .

16.ماخوذ از حدیث »کان یوسف حسننا و لکنین املح « )سفینة البحار ج 2 ص 546( .

17.ماخوذ از حدیث »انا افصح العرب بیدانی من قریش )سفینة البحار ج 2 ص 361( .
.……………………………………………………………………………………

منبع : زندگانی فاطمه زهرا)س( ص 211 , شهیدی، سید جعفر
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کوثرقرآن

1. ایــام فاطمیــه اســت و ایــام شــهادت آن حضــرت پــس از گذشــت 75 روز از 
ــرت و  ــم هج ــال یازده ــی س ــادی االول ــیزدهم جم ــرم  )ص( و س ــول اک ــت رس رحل
یــا پــس از گذشــت 95 روز و ســوم جمــادی الثانــی. ایــن ایــام فرصــت مغتنمــی 
اســت بــرای شــناختن کوثــر قــرآن و شناســاندن ســرور زنــان عالــم »ســیده نســاء 
العالمیــن« و ســرور زنــان بهشــتی »ســیده نســاء اهــل الجنــه« کــه از هــر جهــت 
»طینــت و طهــارت و عبــادت و معرفــت و دیانــت و عدالــت و بینــش و دانــش 
ــاه زیســت ولــی از  و کوشــش و جوشــش« هماننــد نــدارد. گرچــه در ایــن دنیــا کوت
جهــت ســمبلیک و الگــو، بانــوی همــه عالــم اســت و بدانیــم در همــه چیــز کیفیت 

مــالک هــر فــرد »قیمــة کل امــرء مــا یحســنه« اســت. 
2. در سراســر ایــران اســالمی و در بســیاری از نقــاط دیگــر عــراق و لبنــان و یمــن 
و ترکیــه و افغانســتان و پاکســتان و برخــی کشــورهای دیگــر مراســم تجلیــل و 
تکریــم و تعظیــم و تســلیت و تعزیــت و تبریــک در ایــام رحلــت و شــهادت و والدت 
ایشــان برگــزار می شــود و از دیدگاه هــای علمــی و عقلــی و عبــادی ایشــان گفتــه 
و مقالــه نوشــته می شــود ولــی بــه جــد ایــن پرســش معنــادار مطــرح اســت کــه از 
»حضــرت فاطمــه زهــرا)س( چــه می دانیــم؟« فقــط می دانیــم کــه نــام اصلــی 

حجت الاسلام والمسلمین سید رضا اکرمی
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کتــاب مــاه

ایشــان »فاطمــه« اســت و القابــی چــون »ام ابیهــا، ام الحســنین« و 18 یــا 23 
ســال قمــری در ایــن دنیــا زیســت و کوتــاه  تریــن مــدت زندگــی در بیــن 14 معصــوم 
دارد. فقــط می دانیــم دختــر رســول اکــرم  )ص( و حضــرت خدیجــه)س( اســت و 
در مکــه بــه دنیــا آمــد و در جمــادی الثانــی در مدینــه بــدرود حیــات گفــت و مــزار 
ایشــان ناشــناخته می باشــد کــه همــه این هــا شناســنامه اســت و 4 پســر و دختــر 
دارد. لکــن از دیــدگاه قــرآن، روایــات، تاریــخ، شــاعران و حتــی زبــان مخالفــان؛ 
حضــرت فاطمــه)س( زندگــی نامــه دیگــری دارد کــه همچنــان ناشــناخته مانــده 

ــد. ــز می باش ــدک و ناچی ــدان ان ــت عالقه من ــا معرف و ی
3. بانــوی اســوه عالمیــان »کوثــر« اســت کــه کوتاه تریــن ســوره قــرآن می باشــد و 
در مقابــل »تکاثــر« کــه مذمــوم اســت؛ »الهیکــم التکاثــر حتــی زرتــم المقابــر« قــرار 
دارد و در زاویــه دیگــر »کثیــر و اکثــر« داریــم کــه گوناگــون می باشــد. کوثــر را نســل و 
نــوه و نتیجــه و ذریــه معنــا کرده انــد کــه مرحــوم واعــظ زاده خراســانی تــا جمعیــت 
صــد میلیونــی در کشــورهای مختلــف اســالمی از شــیعه و ســنی تیــراژ می شــمارد 
و در ایــن 14 قــرن، نســلی بــه ایــن کثــرت از هیــچ تیــره و تیپــی و شــجره ای در 
جهــان نداریــم. بــا اینکــه امویــان در صــد ســال و عباســیان در چنــد قــرن و خــوارج 
و وهابیــان، خفقــان بوجــود آوردنــد و بســیاری از ســادات گمنــام زیســتند. کوثــر 
را علــم بدانیــم کــه شــانه بــه شــانه امــام علــی)ع( حرکــت کــرد و بــه دلیــل حجــب 
و حیــا در برابــر پــدر و همســر کمتــر چیــزی اظهــار نمــود و در واقــع از »مــا کان و مــا 
یکــون و مــا هــو« خبــر داشــت. کوثــر را معرفــت بدانیــم کــه در برابــر عظمــت الهــی 
و هنــگام عبــادت بــه خــود می لرزیــد و حضرتــش را نــور بدانیــم کــه در چــادر قــرار 
گرفتــه در برابــر مــرد یهــودی جلوه گــر شــد و خانــواده ای را مؤمــن و عــارف والئــی 
ســاخت. کوثــر را ســعه صــدر و شــرح صــدر و تحمــل و شــکیبایی بدانیــم کــه نــام 
ایشــان برکــت و یادشــان عبــادت اســت و توســل بــه ایشــان گره گشــا و تســبیح 
»اهلل اکبــر، الحمــداهلل و ســبحان اهلل« دارد کــه معــادل ثــواب هــزار رکعــت نمــاز 
اســت و آخریــن رتبــه و درجــه ایشــان »شــفاعت« اســت کــه در قیامــت خــود را 
نشــان می دهــد و شــامل جهانیــان می گــردد و برخــی انــدک چــون مشــرک و 

منافــق و ملحــد بــی بهــره می ماننــد.
4.  النهایــه در واپســین روز زندگــی بــه امــام علــی)ع( می فرمایــد »ماعهدتنــی 
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أو وجدتنــی کاذبــة و الخائنــة و ال خاطئــة« در 9 ســال زندگــی مشــترک، دروغــی 
و خیانتــی و خطائــی از مــن ندیــدی و در عیــن حــال از تــو می خواهــم مــرا حــالل 
نمایــی و می شــود »راضیــه مرضیــه« و خداونــد بــه ایشــان ســالم می دهــد و 
ســروری زنــان عالــم و بهشــت را بــه ایشــان می بخشــد و حلقــه وصــل نبــوت و 
امامــت و محصــول عبــادت یــک اربعیــن، روزه و ارتــزاق از میــوه بهشــتی می گــردد.





سـوژه سـخـن
کــتــاب
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ــِد بــِن  َثَنــا الحــاِرُث بــُن ُمَحّمَ
َ

َاخَبَرَنــا ابــُن َمخَلــٍد قــاَل: َاخَبَرنــا َابــو ُعَمــَر قــاَل: َحّد
َثنــا َعبُد اهلِل 

َ
ــُد بُن ُعَمــَر قاَل: َحّد َثَنــا الَواِقــِدّیُ ُمَحّمَ

َ
میمــّیُ قــاَل: َحّد َابــی ُاســاَمَة الّتَ

ِة، َعــن  ، َعــن َیزیــَد بــِن الهــاِد، َعــن ِهنــٍد ِبنــِت الَحــاِرِث الِفراســّیَ هــرّیُ بــُن َجعَفــٍر الّزُ
ــی  ُاِمّ الَفضــِل قاَلــت: َدَخــَل َرســوُل اهلِل )ص( َعلــی  َرُجــٍل  َیعــوُدُه  َو ُهــَو شــاٍک َفَتَمّنَ
ــزَدد  ــنًا َت ــُک ُمحِس ــَک ِان َت

َ
ــوَت َفِاّن ــّنَ الَم ــوَت، َفقــاَل َرســوُل اهلِل )ص(: ال َتَتَم الَم

ــُوا الَمــوت.)۱( ــُر ُتســَتعَتُب َفــال َتَمّنَ
َ

ِاحســانًا ِالــی ِاحســاِنَک َو ِان َتــُک ُمســیئًا َفُتَؤّخ
ــَو شــاٍک  ــٍل  َیعــوُدُه  َو ُه ــَل َرســوُل اهلل)ص( َعلــی  َرُج ــت: َدَخ عــن ُام الَفضــل، قال

ــی الَمــوَت َفَتَمّنَ
پیغمبــر بــه عنــوان عیــادت رفتنــد ســراغ یکــی از مســلمان ها کــه مریــض بــود و 
شــکایت داشــت؛ البــد دردی، مشــکلی، چیــزی داشــته. بــه پیغمبــر گفــت: »آقــا! 

دلــم میخواهــد زودتــر مرگــم فــرا برســد«.
ــزَدد ِاحســانًا  ــُک ُمحِســنًا َت ــَک ِان َت

َ
َفقــاَل َرســوُل اهلِل)ص(: ال َتَتَمــّنَ الَمــوَت َفِاّن

ِالــی ِاحســاِنک
ــر  ــد؛ اگ ــان نکنی ــرِگ خودت ــرای م ــا ب ــد، دع ــرگ نکنی ــود:[ آرزوی م ــر فرم  ]پیغمب
ــصت  ــر، ش ــال دیگ ــد س ــاءاهلل چن ــما[ ان ش ــی ]ش ــتید، وقت ــی هس ــما آدِم خوب ش

شرح حدیث
در بیان مقام معظم رهبری
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هفتــاد ســاِل دیگــر زنــده ماندیــد، طبعــًا بــر احســاِن خودتــان خواهیــد افــزود، 
کفــه ی حســنات خودتــان را ســنگین خواهیــد کــرد. اگــر ایــن زندگــِی طوالنــی 
زحماتــی دارد، مشــکالتی دارد، خطراتــی دارد، ایــن ُحســن را هــم دارد کــه اگــر 
را  کفــه ی حســنات خــودش  باشــد،  تقــوا  اهــل  باشــد،  احســان  اهــل  انســان 

روز بــه روز افزایــش میدهــد.
ُوا الَموت ُر ُتسَتعَتُب َفال َتَمّنَ

َ
َو ِان َتُک ُمسیئًا َفُتَؤّخ

آمدیــم و شــما گناهــکاری و محســن نیســتی؛ اجــِل تــو را عقــب می اندازنــد تــا تــو 
عذرخواهــی کنــی. ُتســَتعَتب، یعنــی همیــن کــه در دعاها هســت: َلَک الُعتبــٰی؛)۲( 
عذرخواهــی کــردن، معذرت خواهــی کــردن. عمــرت بــه  تأخیــر می افتــد و ایــن 
فرصــت وجــود دارد کــه انســان عذرخواهــی کنــد. پــس بنابرایــن، فرصــِت حیــات 

فرصــِت خوبــی اســت؛ مــرگ را آرزو نکنیــد!

ݣݣپی ݣݣݣنوشت ݣݣݣها

۱( امالی طوسی، مجلس سیزدهم، ص ۳۸۵؛ »اّم فضل میگوید: رسول خدا )صّلی اهلل علیه و آله( به نزد مردی 
کند؛ او از بیماری شکایت داشت و آرزوی مرگ میکرد. رسول خدا )صّلی اهلل علیه و آله( به  رفت تا از او عیادت 
گر  گر نیکوکار باشی، ]با زنده بودن[ نیکی ای به نیکی هایت افزوده میشود و ا او فرمود: آرزوی مرگ نکن؛ زیرا ا

کنی؛ پس آرزوی مرگ نکنید. گناهانت عذرخواهی  گناهکار باشی فرصت می یابی از 
۲( من ال یحضره الفقیه، ج ۱، ص ۴۹۱
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ــُح  ــْم َرَواِئ  َتْفَضْحُک
َ

ــِتْغَفاِر ال ــُروا ِباالْس ــه شــرح حدیــث »َتَعّطَ بحــث ایــن جلســه ب
ُنوِب«]1[اختصــاص دارد. ایــن روایــت کــه در امالــی شــیخ طوســی از لســان 

ُ
الّذ

بــاال  اســالمی خیلــی  و  نظــر عرفانــی  از  نقــل شــده،  امیرالمؤمنیــن)ع(  مبــارک 
اســت و یــک نیــروی کنترل کننــده ای بــرای همــه اســت. مرحــوم صاحــب وســائل 

الشــیعه نیــز روایــت را در جلــد 16 وســائل نقــل کــرده اســت.]2[
شــرح چهــل حدیــث، حدیــث دّوم؛ استغفارامام»ســالم اهلل علیه« می فرماینــد: 
ادامــه  در  کنیــد.  معّطــر  اســتغفار  عطــر  بــا  را  خــود  ِباالْســِتْغَفاِر«؛  ــُروا  »َتَعّطَ
را  گنــاه شــما  بــوی  کــه  ُنــوِب«؛ نگذاریــد 

ُ
الّذ َرَواِئــُح  َتْفَضْحُکــْم   

َ
می فرماینــد: »ال

افتضــاح و رســوا کنــد.
و  بــد  بــوی  گنــاه  کــه  می شــود  فهمیــده  دیگــری  روایــات  از  و  روایــت  ایــن  از 
نامطلــوب دارد. مثــاًل در روایتــی از قــول رســول خــدا)ص( می خوانیــم کــه اگر کســی 
دروغ گفــت، بــوی بــد او بــه آســمان ها مــی رود و مالئکــه او را لعنــت می کننــد.]3[ 
کــه حســنات و  روایــات اهل بیت»ســالم اهلل علیهم« در می یابیــم  از  همچنیــن 

ــوی خــوش دارد.]4[ اعمــال نیکــو ب
حتــی افــکار و نّیت هــای انســان و  آنچــه در دل هرکــس می گــذرد و هنــوز در 

شرح حدیث
در بیان آیت الله مظاهری
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عمــل نیامــده اســت، اگــر خــوب باشــد، در عالــم ملکــوت بــوی خــوش دارد و 
چنانچــه بــد باشــد، مالئکــه را زجــر می دهــد و بــوی بــد آن از نفــس و قلــب آدمــی 

می گــردد.]5[   خــارج 
 در روایــات داریــم کــه رذائــل اخالقــی نظیــر کبــر و حســد نیــز بــوی متعّفــن دارند و 
بــوی بــد آن، کســانی کــه اهــل دل هســتند و همچنیــن مالئکــه را متــأذی می کند.
راجــع بــه اهــل علــم، اســتاد بزرگــوار مــا حضــرت امام»قّدس ســّره« مقّیــد بودنــد 
در فرصت هــا ایــن روایــت را بــرای مــا بخواننــد کــه پیامبــر اکــرم)ص( می فرماینــد: 
اگــر اهــل علــم، عمــل نداشــته باشــد، عالــم فاســق و فاجــر، عالــم بی عمــل را بــه 
جهّنــم می برنــد و جســم و روح او بــوی بــد می دهــد و اهــل جهّنــم از بــوی مشــمئز 
کننــدۀ او اذّیــت می شــوند.]6[ روایــت بــه ایــن انــدازه می فرمایــد. اّمــا حضــرت 
امــام بــه مــا می گفتنــد: شــعاع بــوی بــد چنیــن کســی در جهّنــم، بــه انــدازه ای 
اســت کــه دنیــا را ویــران کــرده و باعــث انحــراف و گمراهــی دیگــران شــده اســت. 
خیلــی حــرف خوبــی اســت، مثــل خــود حضــرت امــام یــک لطافــت خاصــی دارد. 
می فرمودنــد: اگــر در خانــه، بــا کــردار ناپســندش همســر و فرزنــدان خــود را بــه 
اشــتباه انداختــه و آن هــا بــا تصــّور اینکــه بــه طــور کّلــی رفتــار عالمــان و روحانّیــون 
چنیــن اســت، بــه دیــن و اخــالق اســالمی و بــه علمــا، بدبیــن شــده اند، در جهّنــم 
فقــط اطــراف خــود را از بــوی بــدش آزار می دهــد. گاهــی اخــالق و دیانــت را در 
یــک ده از بیــن بــرده اســت و گاهــی نیــز مــردم یــک شــهر از او تأثیــر منفــی و مخــّرب 
گرفته انــد. هرکســی بــه انــدازۀ ســعۀ وجــودی خــود، مشــمول ایــن روایــت اســت. 
در نهایــت، اگــر اهــل دنیــا تحــت تأثیــر گناهــان و رفتــار زشــت کســی قــرار گرفتــه 
و بدبیــن و منحــرف شــده اند، همــۀ اهــل جهّنــم از بــوی متعّفــن او در عــذاب 

خواهنــد بــود. 
ــب  ــوب دارد. مواظ ــا مطل ــوی ن ــرت، ب ــوت و در آخ ــم ملک ــاه در عال ــن گن بنابرای
باشــید در قیامــت بــوی بــد گناهــان و رذائــل شــما منتشــر نشــود، تــالش کنیــد کــه 
در قیامــت بــوی خــوش داشــته باشــید، بــوی بــد نداشــته باشــید. راه آن اســتغفار 
اســت، جــدًا اســتغفار از گنــاه کنیــد. توبــه، آثــار گنــاه را از بیــن می بــرد. بــه فرمــودۀ 
ــه  ــت ک ــی اس ــد کس ــد، مانن ــه می کن ــود توب ــاه خ ــه از گن ــی ک ــرم)ص( کس ــر اک پیامب
 َذْنــَب َلــه «]7[. قــرآن می فرمایــد: 

َ
ْنــِب َکَمــْن ال

َ
اِئــُب ِمــَن الّذ گنــاه نکــرده اســت: »الّتَ
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ئاِتِهْم َحَســناٍت«]8[؛ یعنــی خداونــد رحمــان و رحیــم، عــالوه بــر  ُل اهلُل َســّیِ »ُیَبــّدِ
بخشــش گنــاه و محــو و نابــودی آثــار آن، بــه جــای بــدی بنــدگان بــه آن هــا نیکــی 
می کنــد و دیگــر آن بوهــای بــد مــی رود و بــوی خــوب کــه همــان ثــواب اســتغفار و 

توبــه اســت، ســر تــا پــای او را می گیــرد.  
گنــاه انســان در همیــن دنیــا نیــز بــوی بــد دارد و اهــل دل، آن بــو را استشــمام 
بــد اعمــال را استشــمام  بــوی  بــوی خــوش و  کــه  افــرادی هســتند  می کننــد. 
می کننــد، همــان طــور کــه افــراد عــادی بــوی عطــر را از بــوی فاضــالب تشــخیص 

می دهنــد، آن هــا هــم بــوی اعمــال را استشــمام می کننــد.
مثــاًل  آنــان کــه جــدًا ســروکار بــا عالــم ملکــوت دارنــد، بــه عبــارت دیگــر کســانی کــه 
زکام معنــوی نیســتند، بــوی تعّفــن غــذای حــرام و شــبهه ناک را می فهمنــد و از 

آن اجتنــاب می کننــد.
مالئکــه نیــز در دنیــا از افــکار، گفتــار و رفتــار ناپســند بنــدگان منزجــر می شــوند. 
مالئکــه محافــظ مــا هســتند؛ حســنات مــا آن هــا را خوشــحال می کنــد و گناهــان 
بــاٌت ِمــْن َبْیــِن َیَدْیــِه َو ِمــْن َخْلِفــِه  مــا آن هــا را مــی آزارد. قــرآن می فرمایــد: »َلــُه ُمَعّقِ
ْمــِر اهلل «]9[. یــک  دســته از مالئکــه حافــظ جســم مــا هســتند 

َ
َیْحَفُظوَنــُه ِمــْن أ

کــه مثــاًل زمیــن نخوریــم. یــک دســته از آنــان نیــز حافــظ روح مــا هســتند، بــه 
شــرطی کــه خــود مــا در راه باشــیم. بــه هــر حــال، آن هــا از گنــاه انســان ها متــأذی 

می شــوند.
ــْب َبْعُضُکــْم  ــا بــه حــال روی آیــۀ غیبــت فکــر کرده ایــد؟ می فرمایــد: »ال َیْغَت ــا ت آی
ــد  ــوُه «]10[؛ می خواهی ــًا َفَکِرْهُتُم ــِه َمْیت خی

َ
ــَم أ ُکَل َلْح

ْ
ــأ ْن َی

َ
ــْم أ َحُدُک

َ
ــّبُ أ  ُیِح

َ
ــًا أ َبْعض

مــرده بخوریــد؟ پــس غیبــت نکنیــد. دیگــر نمی توانیــم بگوییــم ایــن آیــه تأویــل 
دارد، ولــی متأســفانه غیبــت نقــل مجالــس شــده اســت. شــایعه پراکنی، غیبــت 
ــراد  ــدۀ آن را اف ــمئز کنن ــد و مش ــوی ب ــه ب ــت ک ــردار اس ــن م ــۀ متعّف ــت، الش و تهم

ــا مالئکــه و اهــل معرفــت را مــی آزارد. عــادی استشــمام نمی کننــد، اّم
زنــی آمــد خدمــت پیامبــر اکــرم)ص( مســئله ای پرســید و رفــت. عایشــه بــه 
زبــان نگفــت بــا دســت اشــاره کــرد یــا رســول اهلل قــد او کوتــاه اســت، رنــگ مبــارک 
پیامبــر اکــرم)ص( تغییــر کــرد و فرمودنــد: اســتفراغ کــن. گفــت: یــا رســول اهلل من که 
چیــزی نخــورده ام. دوبــاره فرمودنــد: اســتفراغ کــن. اســتفراغ کــرد و لختــۀ گوشــتی 
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گندیــده از دهانــش بیــرون افتــاد.]11[ یعنــی بــه او فهماندنــد کــه بــا غیبــت، طبــق 
َحُدُکــْم 

َ
 ُیِحــّبُ أ

َ
آیــۀ قــرآن، گوشــت مــرده خــورده اســت: »اَل َیْغَتــْب َبْعُضُکــْم َبْعضــًا أ

ِخیــِه َمْیتــًا َفَکِرْهُتُمــوُه«]12[
َ
ُکَل َلْحــَم أ

ْ
ْن َیــأ

َ
أ

نظیــر ایــن روایــات، نظیــر ایــن قضایــا، زیــاد اســت، اّمــا ایــن را بدانیــد کــه در ایــن 
عالــم غوغــا اســت، گرچــه مــا نبینیــم، نشــنویم و استشــمام نکنیــم.

ــا  ــاه، در دنی ــه گن ــت ک ــن اس ــده، ای ــت آم ــن روای ــه در ای ــری ک ــّم دیگ ــب مه مطل
رســوایی  ایــن  مانــع  اســتغفار،  و  و مفتضــح می کنــد  رســوا  را  انســان  آخــرت  و 
ــَم  می شــود. امیرالمؤمنین»ســالم اهلل علیه« در دعــای کمیــل می فرماینــد: »الّلُه
ِتــی َتْهِتــُك اْلِعَصــم«]13[؛ خدایــا آن گناهانــی کــه مــن را افتضــاح 

َ
ُنــوَب اّل

ُ
اْغِفــْر ِلــَی الّذ

می کنــد بیامــرز.
در روایــات و ادعیــۀ فراوانــی می خوانیــم کــه خداونــد متعــال ســّتار العیــوب 
اســت، یعنــی عیب هــا را می پوشــاند و پــرده دری نمی کنــد. امیرالمؤمنیــن)ع( 
در روایتــی فرموده انــد: خداونــد ســبحان چهــل پــرده بــر بنــدگان کشــیده اســت، 
هــر گناهــی یــک پــرده را پــاره می کنــد و اگــر مرتکــب چهــل گنــاه شــد، همــۀ پرده هــا 
ــُه  کنــار مــی رود. آنــگاه خداونــد ســبحان بــه مالئکــه ای کــه محافــظ انســانند؛ »َل
بــاٌت ِمــْن َبْیــِن َیَدْیــِه َو ِمــْن َخْلِفــِه«]14[؛ خطــاب می کنــد کــه بــا پــر و بــال  ُمَعّقِ
خــود بنــدۀ مــرا بپوشــانید و آبــروى او را حفــظ کنیــد. فرشــته  هــا بــا پرهــاى خــود 
ــه انتهــا می رســد، در ایــن  ــی ناگهــان بی حیایــی ب از او پــرده پوشــی می کننــد. ول
ــح و  ــد، مفتض ــش کردن ــی رهای ــد، وقت ــا کنی ــه او را ره ــود ک ــاب می ش ــورت خط ص

رســوا می شــود.]15[
پــس تکــرار گنــاه و گنــاِه روی گنــاه انســان را افتضــاح می کنــد، ولــی اگــر جــّدًا توبــه 
و اســتغفار کنــد، خداونــد متعــال گناهــان او را می بخشــد و آثــار گنــاه، از جملــه 

رســوایی و افتضــاح را نیــز از بیــن می بــرد.
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آیتاللهجوادیآملی

در آغــاز  از خــدای ســبحان مســئلت می کنیــم کــه همــه مــا بتوانیــم در بــارگاه 
ِلَمــا  ــٌق   ائمه)علیهم الســالم( بــه صــورت شــفاف و روشــن عــرض کنیــم: »ُمَحّقِ
ْبَطْلُتــْم«؛]1[ ایــن از بیانــات نورانــی امــام هــادی)ع( در زیــارت 

َ
ْقُتــْم  ُمْبِطــٌل ِلَمــا أ

َ
َحّق

جامعــه اســت کــه وقتــی شــیعیان بــه ویــژه علمــای دیــن بــه حــرم مطهــر یکــی از 
ــه  ــه برکــت آن هــا بخواهنــد ک ذوات قدســی مشــرف شــدند از خــدای ســبحان ب
مــن اهــل تحقیــق در دیــن باشــم حــق را بفهمــم و تبییــن کنــم باطــل را بفهمــم 
و از آن دور شــوم و آن را از جامعــه دور کنــم و جامعــه را هــم از آن دور، ایــن از 
ــْم  ُمْبِطــٌل  ْقُت

َ
ــٌق  ِلَمــا َحّق برتریــن جمله هــای نورانــی زیــارت جامعــه اســت: »ُمَحّقِ

ْبَطْلُتــْم«. هفتــه پژوهــش یعنــی ایــن کــه آدم بتوانــد ایــن قــدر توانایــی علمــی 
َ
ِلَمــا أ

ــرد و عــرض  ــارت ک ــارگاه امــام هشــتم مشــرف بشــود زی ــه ب داشــته باشــد وقتــی ب
ــٌق« آنچــه را کــه شــما  ادب کــرد بگویــد مــن جــزء محققــان شــما هســتم »ُمَحّقِ
تحقیــق کردیــد، »ُمْبِطــٌل« آنچــه را کــه شــما باطــل دانســتید؛ یعنــی از شــاگردان 
ویــژه شــما باشــم ایــن مقــام کمــی نیســت. پژوهــش یعنــی ایــن، رونمایــی یعنــی 
ایــن کــه آدم بــدون هیــچ نگرانــی بــه وجــود مبــارک امــام هشــتم عــرض کنــد هــر 

ــه رو مکتــب شــما هســتم. چــه را شــما تحقیــق کردیــد مــن هــم دنبال
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مــی رود طلــب  ایــن ذوات قدســی  زیــارت  بــه  انســان  کــه  اســت  یــک وقــت 
همــه  می خواهــد  را  رزق  ســعه  می خواهــد  را  بیمــار  شــفای  می کنــد  مغفــرت 
این هــا خیــر اســت امــا این هــا اوایــل راه اســت پژوهــش یعنــی ایــن! آن کــه ندانــد 
وجــود مبــارک امــام هشــتم بــا مکتب هــای بیگانــه چگونــه کنــار آمــد چگونــه حــل 
کــرد چگونــه پاســخ داد و چگونــه جــواب گرفــت او چگونــه رویــش می شــود کــه در 

ــٌل«؟ ــٌق«  و »ُمْبِط ــد »ُمَحّقِ ــرت بگوی ــرم حض ح
بنابرایــن وظیفــه همــه مــا حوزویــان و بــرادران و عزیــزان دانشــگاهی ایــن اســت 
کــه تحقیــق یعنــی تحقیــق! فهــم یعنــی فهــم! چــه موقــع مــا می فهمیــم؟ حــاال 
چنــد جملــه نورانــی از وجــود مبــارک حضــرت امیــر در نهــج البالغــه بخوانیــم کــه 
تــازه فهــم عمیــق مجتهدانــه نردبــان اســت، آدم حــاال بــر فــرض مجتهــد شــد او 
در بیــن راه اســت؛ این هــا را از بیانــات حضــرت امیــر در نهــج بایــد کمــک گرفــت.

بحث هــای روز پنج شــنبه تبییــن فرمایشــات حضــرت امیــر در نهــج البالغــه بــود 
ــنبه  ــای پنج ش ــه در روز ه ــه، چ ــاز جمع ــه در نم ــال چ ــی س ــک س ــًا نزدی ــه تقریب ک
فرمایشــات حضــرت مطــرح می شــد تــا رســیدیم بــه ایــن قســمت کــه حضــرت 
ــر اســت و چــه  ــّی پیغمب ــه چــه کســی ول اولیــای اهل بیــت را مشــخص می کنــد ک
کســی ولــّی پیغمبــر نیســت ایــن تنهــا بــرای ترجیــح غدیــر بــر ســقیفه نیســت، 
ایــن بــرای آن اســت کــه محصــول درســمان والیــت باشــد؛ یعنــی مــا جــزء اولیــای 
 ]2[» ــی َوِلــّیٌ ّنِ

َ
اهل بیــت باشــیم ولــّی آن هــا باشــیم اینکــه در زیارت نامــه فرمــود: »أ

همیــن اســت صــرف دوســتی و دشــمنی کــه والیــت نیســت مــن جــزء اولیــای 
الهــی بشــوم یعنــی تمــام ایــن درس خواندن هــا نردبــان اســت؛ ایــن کتــاب چقــدر 
بوســیدنی اســت بــه نــام قــرآن کریــم. فرمــود علــم چیــز خوبــی اســت بــر همــه 
واجــب اســت عاِلــم بشــوند درســت اســت، امــا نردبــان اســت و بــر همــه الزم اســت 
نردبــان تهیــه کننــد ایــن نردبــان مقدمــه اســت کــه از کجــا بــاال برویــم؟ فرمــود: )َو 
ــاِس َو َمــا َیْعِقُلَهــا ِإاّل اْلَعاِلُمــوَن(]3[ مــا عقــل می خواهیــم  ِتْلــَك األْمَثــاُل َنْضِرُبَهــا ِللّنَ
علــم نمی خواهیــم. مــا باالرفتــن می خواهیــم نردبــان نمی خواهیــم، ایــن نردبــان 
بــرای ایــن اســت کــه انســان بــاال بــرود علــم بــرای اینکــه عاقــل بشــود فرمــود: )َو 
ــه  ــم ک ــل ه ــل و عق ــرای عق ــت ب ــه اس ــم مقدم ــی عل ــوَن( یعن ــا ِإاّل اْلَعاِلُم ــا َیْعِقُلَه َم
ْحَمــان َو اْکُتِســَب  وجــود مبــارک حضــرت معرفــی کــرد فرمــود: »َمــا ُعِبــَد ِبــِه الّرَ
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ــه  ــد ک ــِه اْلجنــان«.]4[ وجــود مبــارک حضــرت امیــر)ع( در ایــن جملــه می فرمای ِب
ــٍد َمــْن  َطــاَع اهلَل َو ِإْن َبُعــَدْت ُلْحَمُتــُه َو ِإّنَ َعــُدّوَ ُمَحّمَ

َ
ــٍد)ص( َمــْن أ »ِإّنَ َوِلــّیَ ُمَحّمَ

َعَصــی اهلَل َو ِإْن َقُرَبــْت َقَراَبُتــُه «؛]5[ ممکــن اســت کســی عمــوی حضــرت باشــد 
ــه  ــت، آن آی ــار نیس ــری معی ــرب ظاه ــس ُق ــود پ ــازل ش ــاره او ن ــدا(]6[ درب ــْت َی )َتّبَ
هــم می گویــد مــا علــم نمی خواهیــم مــا نردبــان نمی خواهیــم مــا اگــر نردبــان 
می خواهیــم بــرای ایــن اســت کــه کســی بــاال بــرود کســی کــه عمــری نردبان تراشــی 
بکنــد و نردبان فروشــی بکنــد نردبان ســازی بکنــد و نردبــان را معرفــی بکنــد، ولــی 
ــاِس(  بــاال نــرود ایــن در مقدمــات گیــر اســت. فرمــود: )َو ِتْلــَك األْمَثــاُل َنْضِرُبَهــا ِللّنَ
امــا فقــط علمــا بــاال می آینــد )َو َمــا َیْعِقُلَهــا ِإاّل اْلَعاِلُمــوَن( مثــل اینکــه می فرمایــد آن 
مقامــات عالیــه را مــا تبییــن کردیــم ولــی کســی کــه نردبــان دارد بــاال می آیــد کســی 

ــاال نمی آیــد. ــان نــدارد ب کــه نردب
بنابرایــن تــالش و کوشــش مــا ایــن نیســت کــه مجتهــد شــویم، بلــه مجتهــد 
شــدن چیــز خوبــی اســت تهیــه نردبــان اســت، تهیــه ابزار نوشــتن اســت؛ نوشــتن، 
یــاد گرفتــن اســت قلــم و مرّکــب بــه دســت آوردن اســت امــا چیــزی بنویســیم کــه 
خــدا بــه آن قســم یــاد کنــد اینکــه مخصــوص انبیــا نیســت. آدم ممکــن اســت 
کتابــی بنویســد کــه خــدا بــه ایــن کتــاب َقســم بخــورد ایــن کــم مقامــی اســت؟ 
ــه راه ایــن اســت  ــه مکاســب شــیخ انصــاری َقَســم ک اآلن خــدا قســم می خــورد ب
ایــن کــم مقامــی اســت. )ن( یعنــی )ن(، )َو اْلَقَلِم(یعنــی )َو اْلَقَلــِم(، )َیْســُطُروَن(
]7[ یعنــی )َیْســُطُروَن(؛ َقســم بــه آن مرّکــب مخصــوص و آن قلــم خــاص و آن 
نوشــته مخصــوص! مســطورات یعنــی مکتوبــات. یــک وقــت می بینیــد محقــق 
می شــود، یــک وقــت عالمــه می شــود یــک وقــت شــیخ انصــاری می شــود یــک 
وقــت امــام می شــود یــک وقــت عالمــه طباطبایــی می شــود کتــاب می نویســند؛ 
ــه ایــن کتــاب َقســم بخــورد کــم مقامــی اســت؟ پــس معلــوم می شــود کــه  خــدا ب
ایــن آقــا از نردبــان ترّقــی کــرده بــاال آمــده دیــن هــم همیــن را می خواهــد. اگــر مــا در 
جامعــه ایــن گونــه افــرادی داشــته باشــیم جامعــه راه می افتــد. بنابرایــن حضــرت 
نفرمــود اولیــای وجــود پیغمبــر مــا چنــد نفریــم، بلــه این هــا چند نفــر یقینــًا اولیای 
ْولــی  ِبَبْعــٍض(؛]8[ یعنــی درس 

َ
ْرحــاِم َبْعُضُهــْم أ

َ ْ
وُلــوا األ

ُ
الهــی هســتند؛ امــا اینکــه )أ

بخوانیــد ایــن بــرای أنبیــا و ائمه)علیهم الســالم( مخصــوص آن هــا کــه نــازل نشــده 
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اســت بــرای همــه مــا نــازل شــده اســت؛ منتهــا آن هــا در اوج و در قلــه مــا در دامــن 
این هــا هســتیم وقتــی مــا می توانیــم در حــوزه بــه قــدری خــوب درس بخوانیــم 
و بــا إخــالص درس بخوانیــم کــه اگــر چهــار تــا کتــاب نوشــتیم خــدا بــه ایــن کتــاب 
َقســم یــاد کنــد ایــن کــم مقامــی نیســت، ایــن راه بــاز اســت. حضــرت فرمــود ولــّی 
پیغمبــر؛ ایــن تنهــا مســئله والیــت و خالفــت و تقدیــم غدیر بر ســقیفه و جانشــین 
پیغمبــر شــدن و امــام زمــان شــدن کــه نیســت آن ذوات قدســی  مشــخص اســت 
چهــارده نفــر معصوم انــد؛ امــا کســی هــم می توانــد بــه جایــی برســد کــه مقالــه ای 
بنویســد کتابــی بنویســد رســاله ای بنویســد »أو مــا شــئت فســّمه« کــه خــدا بــه آن 
َقســم یــاد کنــد. خــون شــهید خیلــی مقــّدس اســت امــا همیــن دینــی کــه بــرای 
شــهید و خــون شــهید آن همــه قداســت قائــل شــد هــم فرمــود: »ِمــَداِد الُعَلَمــاء 
َافَضــل«]9[ هــم بــه خــون شــهید َقســم یــاد نکــرد مــا یادمــان نیســت کــه در قــرآن 
جایــی خــدا بــه خــون شــهید َقســم خــورده باشــد، امــا بــه مرّکــب افــرادی مثــل 
یــاد می کنــد )ن(، یعنــی مرّکــب، »قلــم« کــه  امــام و عالمــه طباطبایــی َقســم 
معلــوم اســت )َو َمــا َیْســُطُروَن( هــر ســه را جداگانــه یــاد کــرد و َقســم خــورد حضــرت 
می خواهــد بفرمایــد بــه ایــن مقــام برســید اطاعــت کنیــد. پــس درس یــک گوشــه 
از راه اســت قســمت مهــّم اطاعــت این هاســت، علــم بــا عمــل کــه شــده عقــِل 
ــل، ایــن هــدف رســالت انبیــا را تأمیــن می کنــد، ایــن را بــرای همــه راهــوار 

َ
ممّث

کــرده، منتهــا بعضــی بیشــتر بعضــی کمتــر. فرمــود ولــّی پیامبــر کســی اســت کــه ایــن 
طــور باشــد.

ایــن را از کجــا اســتدالل کــرد وجــود مبــارک حضــرت امیــر؟ چــون خودشــان در 
بعضــی از فرمایشــات فرمودنــد کــه مــا هــر حرفــی را می زنیــم از مــا ســؤال کنیــد از 
ــدام  ــه از ک ــه شــما در اینجــا می گوییــم ک ــرآن گرفتیــد؟ مــا اآلن ب ــدام قســمت ق ک
َبُعــوُه 

َ
ذیــَن اّت

َ
ــاِس ِبِإْبراهیــَم َلّل ْوَلــی الّنَ

َ
قســمت قــرآن اســت! در قــرآن دارد کــه )ِإّنَ أ

(؛ وجــود مبــارک حضــرت امیــر بــه إســتناد آن آیــه قــرآن کریــم کــه  ِبــّیُ َو هــَذا الّنَ
ذیــَن آَمُنــوا َو 

َ
ِبــّیُ َو اّل َبُعــوُه َو هــَذا الّنَ

َ
ذیــَن اّت

َ
ــاِس ِبِإْبراهیــَم َلّل ْوَلــی الّنَ

َ
فرمــود: )ِإّنَ أ

ْعَلُمُهــْم ِبَمــا َجــاُءوا 
َ
ْنِبَیــاِء أ

َ ْ
ــاِس ِباأل ْوَلــی الّنَ

َ
ــّیُ اْلُمْؤِمنیــَن(]10[ فرمــود: »ِإّنَ أ اهلُل َوِل

ــوم می شــود آنکــه پیــروی عملــی  ــرد. معل ــالوت ک ــه را ت ــار آن ایــن آی ــِه« و در کن ِب
نــدارد اصــاًل عاِلــم نیســت چــرا؟ بــرای اینکــه آیــه کــه فقــط علــم را مطــرح کــرد 
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ــِه« و حضــرت اطاعــت  ــْم ِبَمــا َجــاُءوا ِب ْعَلُمُه
َ
ــاِء أ ْنِبَی

َ ْ
ــاِس ِباأل ــی الّنَ ْوَل

َ
فرمــود: »ِإّنَ أ

را تفســیر آیــه قــرار داد؛ معلــوم می شــود آنجــا کــه اطاعــت نیســت اصــاًل علــم 
 َتْجَعُلــوا 

َ
نیســت؛ لــذا در بخش هــای دیگــر وجــود مبــارک حضــرت فرمــود: »ال

ِعْلَمُکــْم َجْهــاًل َو َیِقیَنُکــْم َشــّکًا ِإَذا َعِلْمُتــْم َفاْعَمُلــوا« علمــی کــه بــه عمــل ننشــیند 
جهــل اســت؛ بعــد در بخش هــای دیگــر فرمــود: »ُرّبَ َعاِلــٍم َقــْد َقَتَلــُه َجْهُلــُه«؛]11[ 
در جهــاد درون ایــن کشــته جهــل اوســت ایــن یــک دشــمن خانــه زاد تهیــه کــرده 
ــُه«. حــاال شــمای وجــود مبــارک حضــرت امیــر  ــُه َجْهُل ــْد َقَتَل ــٍم َق اســت »ُرّبَ َعاِل
داریــد آیــه را معنــا می کنیــد آیــه کــه از علــم ســخن گفتــه اســت از عمــل ســخن 
(؛  ِبّیُ َبُعوُه َو هــَذا الّنَ

َ
ذیــَن اّت

َ
ــاِس ِبِإْبراهیــَم َلّل ْوَلــی الّنَ

َ
نگفتــه اســت! آیــه فرمــود )ِإّنَ أ

ــه  ــِه« آی ــاُءوا ِب ــا َج ــْم ِبَم ْعَلُمُه
َ
ــاِء أ ْنِبَی

َ ْ
ــاِس ِباأل ــی الّنَ ْوَل

َ
ــد: »ِإّنَ أ آن گاه شــما فرمودی

از اطاعــت ســخن گفتــه شــما از علــم ســخن می گوییــد، معلــوم می شــود علــم 
یعنــی اطاعــت. آنجــا کــه اصــاًل اطاعــت نباشــد علــم نیســت چــرا؟ بــرای اینکــه آیــه 
از اطاعــت ســخن گفتــه و شــما دربــاره علــم حــرف می زنیــد. آیــه دارد کــه )ِإّنَ 
ــاِء  ْنِبَی

َ ْ
ــاِس ِباأل ــی الّنَ ْوَل

َ
ــد: »ِإّنَ أ ــوُه( شــما داری َبُع

َ
ــَن اّت ِذی

َ
ــَم َلّل ــاِس ِبِإْبراِهی ــی الّنَ ْوَل

َ
أ

ْعَلُمُهــْم ِبَمــا َجــاُءوا ِبــِه« معلــوم می شــود علــم بــدون اطاعــت اصــاًل علــم نیســت 
َ
أ

وگرنــه چــه ارتباطــی بیــن تفســیر شــما و آیــه اســت؟!
پــس آیــه قــرآن دارد کــه علــم نردبــان اســت بــرای اینکــه )َو ِتْلــَك األْمَثــاُل َنْضِرُبَهــا 
ــاِس َو َمــا َیْعِقُلَهــا ِإاّل اْلَعاِلُمــوَن( پــس معلــوم می شــود علــم نردبــان عقــل بایــد  ِللّنَ
باشــد و معیــار آن اســت و هــدف حوزوی هــا و دانشــگاهی های اســالمی ایــن 
اســت کــه انســان بشــود ولــّی خــدا و ولــّی خــدا هــم همیــن اســت. اگــر کســی ولــّی او 
شــد حــاال در دنیــا برکاتــش را دارد آخــرت برکاتــش را دارد ولــی از علــم بــه عین آمد، 
نصیــب ولــّی خــدا می شــود؛ یعنــی بــه مــا گفتنــد »علــم الدراســة« را تعییــن کنیــد 
تــا آن جایــی کــه ممکــن اســت، ولــی اگــر بــه آن اوج رســیدید مجتهــد شــدید ایــن 
»علــم الدراســة« وســیله اســت بــرای چــه؟ بــرای »علــم الوراثــة«. »علــم الوراثــة« 
همیــن اســت کــه انســان ولــّی او بشــود. کــم نبودنــد مــردان بــزرگ حتــی زنــان 
ــا اهــَل الَبیــت«]12[ حــاال دربــاره  بــزرگ کــه ائمه)علیهم الســالم( میفرمودنــد: »ِمّنَ
ســلمان]13[ شــهرت پیــدا کــرده دربــاره بعضــی از محّدثیــن همیــن شــهر قــم ائمــه 
ــاِس ِبِإْبراهیــَم  ــی الّنَ ْوَل

َ
ــا اهــَل الَبیــت«؛]14[ یعنــی )أ ــد فــالن محــّدث »ِمّنَ فرمودن
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ْعَلُمُهــْم ِبَمــا َجــاُءوا ِبــِه« اســت. 
َ
ْنِبَیــاِء أ

َ ْ
ــاِس ِباأل ْوَلــی الّنَ

َ
َبُعــوُه( اســت »ِإّنَ أ

َ
ذیــَن اّت

َ
َلّل

چــون هیــچ فرقــی بیــن وجــود مبــارک امــام زمــان و ائمــه قبلــی که نیســت اگــر امام 
ــرا  ــا چ ــاال م ــت«، ح ــل البی ــا اه ــو مّن ــود: »ه ــاگردانش فرم ــی از ش ــه بعض ــادق ب ص
ــا اهــل البیــت«؟!  نرســیم بــه جایــی کــه حضــرت بــه مــا بفرمایــد فــالن کــس »مّن
بــرای اینکــه ایــن راه بــاز اســت آدم حیــف اســت ایــن مقــام را بــرای چیزهــای 
راهگشاســت  امیــر  حضــرت  نورانــی  بیانــات  ایــن  بدهــد.  دســت  از  بــی ارزش 
خودشــان ایــن راه را رفتنــد، یــک؛ شــاگردان مخصــوص بــه دنبــال این هــا ایــن راه 
را رفتنــد، دو؛ بــه همــه مــا ســفارش می کننــد کــه بیاییــد، ســه. حضــرت امیــری کــه 
ــْبَعة« مــن هرگــز ســتم  َقاِلیــَم الّسَ

َ ْ
ْعِطیــُت األ

ُ
کّل دنیــا بــرای او ســهل اســت کــه »َلــْو أ

نمی کنــم؛]15[ او می فرمایــد بعضــی از دوســتان مــا کســانی بودنــد کــه وقتــی مــن 
ُمــُه [ ُیْعِظُمــُه ِفــی َعْیِنــی  او را می دیــدم یــک مــرد بزرگــی را می دیــدم »َکاَن ]ُیَعّظِ
ــخص  ــک ش ــدم ی ــوار را می دی ــن بزرگ ــی ای ــن وقت ــِه«؛]16[ م ْنَیــا ِفــی َعْیِن

ُ
ِصَغــُر الّد

باعظمتــی را مشــاهده می کــردم ایــن علــی! ایــن از شــاگردان حضــرت بــود.
پــس می شــود کــه انســان بــه جایــی برســد بــا اینکــه نــه امــام اســت نــه امامــزاده 
ــاز  ــن راه ب ــت ای ــی اس ــرد بزرگ ــک م ــد او ی ــش بگوی ــام زمان ــه ام ــد ک ــی برس ــه جای ب
ْنَیــا ِفــی َعْیِنــِه«.

ُ
ُمــُه [ ُیْعِظُمــُه ِفــی َعْیِنــی ِصَغــُر الّد اســت حضــرت فرمــود »َکاَن ]ُیَعّظِ

بــرای اینکــه این هــا  در جریــان خــوارج عناویــن فراوانــی هــم خــوارج اســت 
ــر وجــود مبــارک حضــرت امیــر هــم نهــروان اســت کــه در کنــار آن  ــد ب خــروج کردن
نهــر ایــن جنــگ رخ داد هــم بــه این هــا می گوینــد »حــروری« کــه »حــرور« قریــه ای 
اســت در بخش هــای جدایــی از کوفــه، ایــن جنــگ در کنــار آن قریــه اتفــاق افتــاد. 
ایــن جنــگ بــا خــوارج هــم خــوارج نــام دارد هــم نهــروان نــام دارد هــم »حــروری« 
نــام دارد یکــی از ایــن مقّدســان »حــروری« ایــن کار را کــرد حضــرت دیــد کــه ایــن 
شــخص هــم مشــغول قرائــت قــرآن اســت هــم نمــاز شــب؛ »َو َســِمَع ع َرُجــاًل ِمــَن 
« حضــرت فرمــود: »َنــْوٌم َعَلــی َیِقیــٍن َخْیــٌر ِمــْن َصــاَلٍة 

ُ
ــُد َو َیْقــَرأ ــِة َیَتَهّجَ اْلَحُروِرّیَ

]َعَلــی [ ِفــی َشــٍك «؛]17[ انســان بخوابــد اســتراحت کنــد بعــد قدرتــی پیــدا کنــد 
کــه وظایــف دینــی اش را انجــام بدهــد ایــن خیلــی بهتــر از آن نمــاز شــب انســاِن 
ــه  ــرت ب ــب را حض ــل مرّک ــن جه ــتند ای ــب داش ــل مرّک ــا جه ــت. آن ه ــک اس ــا ش ب
شــک تعبیــر می کنــد فرمــود ایــن علــم نیســت. عمــده آن اســت کــه انســان آن 
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ــا برهــان حرکــت کنــد بــدون علــم حرکــت نکنــد و در حــّد ســاده هــم  اوایــل امــر ب
کــه باشــد بــا برهــان حرکــت کنــد، بــه نقــل و گــوِش بــدون هــوش اکتفــا نکنــد، بعــد 
کم کــم رشــد می کنــد. فــرق اســت بیــن کســی کــه یــک بنــای مجّللــی را می بینــد و 
ــاد  ــل را ســاخته اســت و بــه شــاگردانش هــم ی بیــن مهندســی کــه آن ِبنــای مجّل
می دهــد. آنکــه یــک روایــت را می شــنود و همــان را نقــل می کنــد مثــل کســی 
اســت کــه یــک ِبنــای مجّلــل را دیــد و آن ِبنــای مجّلــل را دارد تعریــف می کنــد امــا 
چگونــه می ســازند؟ بــا چــه ابــزاری می ســازند؟ تــا چــه زمانــی دوام دارد؟ این هــا 
را نمی دانــد. یــک وقــت اســت کــه کســی مهنــدس اســت. فرمــود اگــر روایتــی را 
آیــه ای را شــنیدید تــالش و کوشــش کنیــد کــه آن را خــوب بفهمیــد اهــل درایــت 
باشــید نــه اهــل روایــت. ایــن هــم مقدمــه اســت بــرای اینکــه انســان از »علــم 

الدراســة« بــه »علــم الوراثــة« برســد و جــزء اولیــای الهــی بشــود.
در آن بخــش فرمــود خبــر اگر به شــما رســیده اســت »اْعِقُلــوا اْلَخَبَر ِإَذا َســِمْعُتُموُه 
 َعْقــَل ِرَواَیــٍة«؛ آیــات هــم همیــن طــور اســت؛ یــک وقــت اســت 

َ
َعْقــَل ِرَعاَیــٍة ال

انســان در جلســه درســی می نشــیند در جلســه وعظــی می نشــیند در جلســه 
ختمــی می نشــیند یــک مطلــب علمــی را می شــنود فــورًا یادداشــت می کنــد کــه 
کجــا بگویــد و کجــا بنویســد. درســت اســت کــه انســان چیــزی را کــه یــاد گرفــت 
می توانــد در جایــی بنویســد یــا در جایــی بگویــد امــا ایــن نردبــان اســت. مــا نبایــد 
طــوری باشــیم کــه اگــر یــک مطلــب خوبــی شــنیدیم تمــام هــّم مــا ایــن باشــد کــه 
کجــا بگوییــم و کجــا بنویســیم؛ اولیــن هــّم مــا ایــن باشــد کــه عمــل بکنیــم آن 
ــی  ــر ایــن بزرگان وقــت میــوه درخــت مــا بشــود مکتــوب و منثــور؛ ایــن راه دارد. اگ
ــا اهــَل الَبیــت« مخصــوص همــان دودمــان اهل بیــت بــود  کــه ائمــه فرمودنــد »ِمّنَ
فرزنــدان آن هــا بــود بلــه، مــا می گفتیــم مــا ســهمی نداریــم امــا بســیاری از افــراد 
ــا اهــَل الَبیــت«؛ پــس معلــوم می شــود بــه این هــا  عــادی را این هــا فرمودنــد »ِمّنَ
 َعْقــَل ِرَواَیــٍة َفــِإّنَ 

َ
هــم رســید. فرمــود: »اْعِقُلــوا اْلَخَبــَر ِإَذا َســِمْعُتُموُه َعْقــَل ِرَعاَیــٍة ال

ُرَواَة اْلِعْلــِم َکِثیــٌر َو ُرَعاَتــُه َقِلیــٌل «]18[ آنکــه علــم را رعایــت می کنــد، برابــر علــم عمــل 
ــُکوُر(]19[ و ماننــد آن.

َ
ــاِدَی الّش ــْن ِعب ــٌل ِم ــد )َقلی می کنــد آن هــا کم ان

اســتدالل  اهــل  بگیریــم،  یــاد  درســت  گرفتیــم  یــاد  را  چیــزی  اگــر  بنابرایــن 
باشــیم اهــل درایــت باشــیم نــه روایــت. خودمــان مهنــدس ســاختمان باشــیم 
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نــه ســاخته دیگــری را تعریــف بکنیــم، یــک یعنــی یــک! قــدم اول. بعــد از اینکــه 
خودمــان مهنــدس شــدیم نــه گزارشــگر ِبنــای دیگــران کــه ُرعــات آن کم انــد و روات 
آن زیــاد؛ گزارشــگری علــم نیســت مهندســی علم اســت برابــر آن عمل بکنیــم، دو؛ 
ایــن علــم و عمــل را نردبــان قــرار بدهیــم بــرای آن عقــل کــه همــه نیروهــای مزاحــم 
را عقــال کنــد، ســه؛ کم کــم »از علــم بــه عیــن آمــد وز گــوش بــه آغــوش«؛]20[ ایــن 
ــم مخصــوص وجــود  ــردِن بخشــی از اســرار عاَل ــه حــاال مشــاهده ک طــور نیســت ک

ــد. ــم( باش ــالم اهلل علیه ــر و اهل بیت)س ــارک پیغمب مب
مــا  فرمــود  ســبحان  خــدای  »انعــام«،  مبارکــه  ســوره  در  فرمودیــد  مالحظــه 
ــه  ــری ( ک ــن )ُن ــت؛ ای ــت اس ــم، درس ــل دادی ــم خلی ــان ابراهی ــم را نش ــوت عاَل ملک
فعــل مضــارع اســت مفیــد اســتمرار اســت؛ یعنــی مــا مرّتــب در صــدد ایــن هســتیم 
کــه باطــن عاَلــم را نشــان خلیــل خودمــان بدهیــم )َو َکذِلــَك ُنــری  ِإْبراهیــَم َمَلُکــوَت 
ْرِض (.]21[ در ســوره »أعــراف« بــه مــا فرمــود شــما هــم نــگاه کنیــد 

َ ْ
ــماواِت َو األ الّسَ

 َو َلــْم َیْنُظــُروا فــی  َمَلُکــوِت (؛]22[ بیــن نظــر و رؤیــت در عربــی همــان فرقــی اســت 
َ
)أ

کــه در فارســی بیــن نــگاه و دیــدن اســت. گاهــی انســان نــگاه می کنــد و نمی بینــد 
مثــل کســانی کــه بــرای اســتهالل قمــر بــاالی کوهــی برونــد یکــی می گویــد: »نظــرُت 
إلــی القمــر و لــم أره«؛ نــگاه کــردم آســمان و أفــق را ولــی مــاه را ندیــدم؛ ولــی نــگاه 
گاهــی بــه رؤیــت می رســد اگــر بــه رؤیــت نرســد کــه مــا را بــه نــگاه دعــوت نمی کننــد. 
در ســوره »أنبیــاء« فرمــود خلیــل اهــل رؤیــت اســت در ســوره »أعــراف« می فرمایــد 
ــدر هســتید در بخــش  ــرای اینکــه شــما پســر آن پ شــما اهــل نظــر باشــید چــرا؟ ب
ــَة( منصــوب بــه اغــراء اســت 

َ
ّل ــَة( ایــن )ّمِ

َ
ّل پایانــی ســوره مبارکــه »حــج« فرمــود: )ّمِ

اُکُم اْلُمْســِلِمیَن ِمــن َقْبــُل(؛]23[  ِبیُکــْم ِإْبَراِهیــَم ُهــَو َســّمَ
َ
ــَة أ

َ
ّل یعنــی بگیریــد! )ّمِ

شــما پســر خلیــل خداییــد دیــن پدرتــان را بگیریــد شــما شناســنامه داریــد شــما 
آقازاده ایــد. ایــن تعبیــر ذات اقــدس الــه در بعضــی از روایــات دارد کــه »َیــا اْبــَن آَدم ، 
َیــا اْبــَن آَدم «!]24[ ایــن تعبیــر شــرف بخش اســت یعنــی شــما آقازاده ایــد شــما 
ــد چــرا بیراهــه  ــان ســجده کردن ــرای پدرت ــه همــه مالئکــه ب پســر کســی هســتید ک
می رویــد؟ ایــن »َیــا اْبــَن آَدم ، َیــا اْبــَن آَدم « از تعبیــرات شــرف بخش روایــی ماســت. 
ــَة( 

َ
ّل ایــن بخــش پایانــی ســوره مبارکــه »حــج« دارد کــه دیــن پدرتــان را بگیریــد )ّمِ

اُکُم اْلُمْســِلِمیَن ِمــن َقْبــُل( شــما  ِبیُکــْم ِإْبَراِهیــَم ُهــَو َســّمَ
َ
ــَة أ

َ
ّل یعنــی »خــذوا« )ّمِ
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ــِة«]25[ یــک ریشــه تاریخــی دارد، مــا  ّمَ
ُ ْ
َبــَوا َهــِذِه األ

َ
َنــا َو َعِلــّیٌ أ

َ
آقازاده ایــد. اگــر »أ

گرچــه نژادمــان بــا نــژاد آن هــا فــرق می کنــد، ولــی روح مــا از یــک حقیقــت اســت، 
ــت،  ــر اس ــل نظ ــر اه ــود پس ــت ب ــل رؤی ــدر اه ــتید، پ ــق هس ــل ح ــد خلی ــما فرزن ش

بلکــه از »علــم بــه عیــن آیــد وز گــوش بــه آغــوش«، ایــن شــدنی اســت.
ِإَلْیــِه  ــا 

َ
ِإّن َو   ِ

هلِلَّ ــا 
َ
)ِإّن می گویــد:  کســی  کــه  شــنید  حضــرت  دیگــر  بخــش  در 

راِجُعــوَن ]26[ حضــرت فرمــود گفتــن ایــن جملــه نورانــی قــرآن ثــواب دارد؛ امــا دو 
اصــل اساســی را ذات اقــدس الهــی در ایــن دو جملــه تعبیــه کــرد: یکــی بــه منزلــه 
( یعنــی از طــرف ذات اقــدس الهــی هســتیم کــه فرمــود:  ِ

ــا هلِلَّ
َ
مبــدأ، یکــی معــاد؛ )ِإّن

)اهلُل خاِلــُق ُکّلِ َشــْی ٍء(]27[ هیــچ لفظــی از شــیء جامع تــر مــا نداریــم وقتــی در 
ــُه شــیٌء َفُهــَو 

َ
ّن

َ
 َمــا َصــَدَق َعَلیــِه أ

ُ
کنــار »کّل« قــرار بگیــرد مســتوعب اســت؛ »ُکّل

( داریــم ایــن آیــه  ِ
ــا هلِلَّ

َ
َمخُلــوٌق«.]28[ )اهلُل خاِلــُق ُکّلِ َشــْی ٍء(. وقتــی می گوییــم )ِإّن

ُمــوُر(]29[ اســت 
ُ ْ
ــا ِإَلْیــِه راِجُعــوَن( دربــاره )ِإَلــی اهلِل َتِصیــُر األ

َ
را تفســیر می کنیــم. )َو ِإّن

ــا 
َ
ِ َو ِإّن

ــا هلِلَّ
َ
ُب َمــْن َیشــاُء َو َیْرَحــُم َمــْن َیشــاُء َو ِإَلْیــِه ُتْقَلُبــوَن(]30[ اســت )ِإّن )ُیَعــّذِ

ِإَلْیــِه راِجُعــوَن ( در بخش هــای دیگــری از آیــات قــرآن کریــم اســت. فرمــود شــما 
ِخــُر(]31[ نظــر داریــد 

ْ
ُل َو اآل ّوَ

َ ْ
ــا ِإَلْیــِه راِجُعــوَن ( بــه )ُهــَو األ

َ
ِ َو ِإّن

ــا هلِلَّ
َ
کــه می گوییــد )ِإّن

بــه مبــدأ و منتهــا نظــر داریــد بــه توحیــد و قیامــت نظــر داریــد، گرچــه ایــن کلمــه، 
کلمــه کوتاهــی اســت ایــن جملــه، جملــه کوتاهــی اســت امــا بدانیــد کــه »ِإّنَ َقْوَلَنــا 
ْنُفِســَنا ِباْلُمْلــِك«]32[ کــه مــا مملــوک خــدای ســبحان هســتیم.

َ
ِ ِإْقــَراٌر َعَلــی أ

ــا هلِلَّ
َ
ِإّن

ــودن بردگــی نمــی آورد شــرف مــی آورد. ببینیــد اســالم در عیــن  ایــن مملــوک ب
حــال کــه در شــرایطی قــرار داشــت کــه بردگــی را امضــا کــرده اســت، ایــن بردگــی را 
بــه جایــی رســاند کــه ایــن بــرده را در حکــم فرزنــد قــرار داد. بســیاری از شــما ایــن 
بحث هــای ارث را خوانده ایــد یکــی از طبقــات ارث، والی عتــق اســت. ارث ســه 
طبقــه دارد: طبقــه اول پــدر و مــادر و فرزنــد. طبقــه دوم بــرادر و خواهــر و عمــو و 
این هــا، بعــد طبقــه ســوم هــم بنــی أعمــام و بنــی االخــت، این هــا طبقــات ارث 
اســت. اگــر کســی ُمــرد و هیــچ کــدام از ایــن طبقــات ســه گانه نبــود امــام وارث »َمــْن 
ــه  ــجاد)ع( آن روز ک ــام س ــارک ام ــود مب ــه وج ــل اینک ــت. مث ــه«]33[ اس ال َواِرَث َل
ــد، در  ــود بســیاری از ایــن برده هــا را مــاه مبــارک رمضــان می خری ــی ب نظــام بردگ
طــی ایــن یــک مــاه این هــا را تعلیــم مــی داد تربیــت می کــرد آمــاده می کــرد، در 
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شــب عیــد فطــر این هــا را آزاد می کــرد.]34[ اگــر کســی بــرده ای را آزاد کنــد اگــر 
بمیــرد و آن طبقــات ارث َنَســبی را نداشــته باشــد، ایــن والی عتــق، ارث اســت، 
ایــن بــرده از او مثــل پســر ارث می بــرد. ایــن قــدر مســئله عتــق را و آزادی بــردگان 
ــرار داد و او را جــزء  ــواده ق ــژاد خان را حرمــت نهــاد کــه جــزء طبقــات اولیــه خــود ن

ــان قــرار داد، والی ارث یعنــی همیــن! وارث
اگــر دارد کــه ولــّی پیغمبــر باشــید یعنــی ارث می بریــد؛ حــاال می رســیم بــه آن 
بحــث اولــی کــه انســان از »علــم الوراثــة« اســتفاده کنــد. آن هــا کــه زر و ســیم را 
میــراث خودشــان نمی دانســتند ارث کــه از آن هــا مانــده بــود هــر چــه مســائل 
بــود؛  بــرای فرزندانشــان  بــود کــه  شــخصی و خانوادگــی مثــل فــدک و این هــا 
امــا اســاس کار علــم بــود. وجــود مبــارک امــام صــادق)ع( بــه مفّضــل یکــی از 
شــاگردانش می فرمــود: طــوری درس بخــوان کــه بعــد از مــرگ تــو بچه هــای تــو 
ــِإْن  چنــد جلــد کتــاب تــو را ارث ببرنــد نــه کتــاب بخریــد بگذاریــد در کتابخانــه »َف
ْث  ُکُتَبــَك  َبِنیــك «]35[ آن ُعرضــه را  ْث  ُکُتَبــَك  «؛ تألیفــات خــودت »َفــَوّرِ ِمــَت  َفــَوّرِ
داشــته باشــی کــه چهــار تــا کتــاب بنویســی، تألیفــات خــودت باشــد کــه بچه هــای 
تــو کتــاب تــو را ارث ببرنــد، ایــن دیــن اســت. ایــن مســئله ای کــه مــا اهــل کتــاب 
راه  ایــن طلیعــه  بکنیــم  را مطالعــه  کتــاب  باشــیم  باشــیم کتاب خانــه داشــته 

اســت. او بــه یکــی از شــاگردانش می فرمایــد.
ایــن »ِعقــد الفریــد« بــرای یکــی از ســه بــرادر معــروف ابــن اثیــر اســت؛ این هــا 
ســه تــا بــرادر بودنــد: یکــی لغــت قرآنــی و روایــی و این هــا را نوشــت بــه نــام نهایــه 
ابــن اثیــر، یکــی کامــل ابــن اثیــر نوشــته در تاریــخ، یکــی هــم »ِعقــد الفریــد«. 
این هــا مربــوط قــرون گذشــته اند. ایــن ابــن اثیــری کــه صاحــب »ِعقــد الفریــد« 
اســت گفتــه: کاتبــی آمــده خدمــت رســول خــدا)ص( مطلبــی را نوشــت آن قلــم 
را داشــت بــه زمیــن می گذاشــت، فرمــود: اینجــا چــرا می گــذاری؟ حیــف قلــم 
ــَک«]36[ بگــذار روی  ُذِن

ُ
ــی أ ــَک َعَل ــْع َقَلَم ــذاری »َض ــه روی زمیــن می گ نیســت ک

ایــن خودکارهــا و مدادهــا  اینکــه می بینیــد نّجارهــا و این هــا  گــوش خــودت. 
را خــط می کشــیدند، کارشــان کــه تمــام شــد، پشــت گــوش می گذاشــتند از آن 
حدیــث اســت. فرمــود حیــف قلــم نیســت کــه زمیــن می گــذاری، پشــت گــوش 
خــودت بگــذار تــا مــا بــه مــردم جهــان بگوییــم بــه گــوش همــه برســانیم فهــم فهــم 
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ُذِنــَک« تــا دیــروز ایــن رســم بــود که قلم 
ُ
فهــم! علــم علــم علــم! »َضــْع َقَلَمــَک َعَلــی أ

داشــتند وقتــی چیــزی می نوشــتند ایــن خودکارهــا و قلم هــا و مدادهــا را بــاالی 
وجــود  کــه  اســت  ایــن  غــرض  از چیســت!  نمی دانســتند  گــوش می گذاشــتند 
مبــارک حضــرت بــه شــاگردش فرمــود ایــن قــدر درس محققانــه بخــوان کــه بعــد از 
ْث  ُکُتَبــَك   مــرگ تــو، فرزنــدان تــو چنــد جلــد کتــاب تــو را ارث ببرنــد »َفــِإْن ِمــَت  َفــَوّرِ

ــه یکــی از اصحــاب فرمــود. َبِنیــك « ایــن را ب
ــا ِإَلْیــِه راِجُعــوَن ( را معنــا کردنــد، فرمودنــد 

َ
ِ َو ِإّن

ــا هلِلَّ
َ
حضــرت بعــد از اینکــه )ِإّن

ــه فرمایــش دیگــر کــه  مبــدأ ایــن اســت و معــاد ایــن اســت، آن وقــت می رســند ب
إن شــاءاهلل در نوبــت دیگــر بایــد بخوانیــم.

خــدا را َقســم می دهیــم بــه حــق قــرآن و عتــرت امــر فــرج ولــّی اش را تســریع 
بفرمایــد!

پــروردگارا نظــام مــا رهبــر مــا مراجــع مــا دولــت و ملــت و مملکــت مــا را در ســایه 
ولــّی ات حفــظ بفرمــا!

روح مطهر امام راحل و شهدا را با اولیای الهی محشور بفرما!
خطرات بیگانگان را به استکبار و صهیونیسم برگردان!

ــودت،  ــت خ ــه عنای ــودت، ب ــدرت خ ــه ق ــودت، ب ــت خ ــه رحمانی ــو را ب ــا ت خدای
بــه لطــف و وفــا و صفــای خــودت، امنیــت مملکــت آســایش مملکــت اقتصــاد 
مملکــت آرامــش مملکــت وحــدت مملکــت صفــای ضمیــر مملکــت خدمتگزاری 
مســئوالن مملکــت، امانــت مســئوالن، تدبیــر مســئوالن، دیانــت مســئوالن عقل 

مســئوالن را کامــل بفرمــا کــه بــه ایــن ملــت کامــاًل بتواننــد خدمــت کننــد!
»غفر اهلل لنا و لکم و السالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته«
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