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 در غم و فقدان پدر( )حزن و اندوه حضرت فاطمه

هـا  میرنـد و دخترانشـان در فقـدان آن   در هر روز از روزهای جهان پدرانی می

کنند ولی میزان حزن و گریه دختران بر مـر  پـدرها مختلـس اسـت و     زاری می

ی مـواردر  این اختالف به خاطر تفاوت وابستگی فرزندان بـه پـدر اسـتر در همـه    

جهـت  ی است که بدانی فرزندی و پدری بین دخترها و پدرها همان عاطفهرابطه

شود ولی پس از چند روزر رفته رفته گریه و در فقدان پدر دچار گریه و اندوه می

آورد تـا وتتـی    می های زندگی برای انسان فراموشی شود و سرگرمی اندوه کم می

ی شود و باالخره دختر به فکر زندگی عادی خود منهای سـایه که کامالً عادی می

 افتد.محبّت پدر می

ایـن وابسـتگی و    زهـرا و حضـرت   در مورد وجود گرامی پیامبر ولی

عالته و محبّت عادی و معمولی نبود بلکه این محبّت و دوستی عمیـ  و دو طرفـه   

ی پدری و دختـری شـکل نگرفتـه بـود. از     بین این دختر و پدر تنها براساس رابطه

نه تنها پدری مهربان و دلسوز و شفی  بود  پیامبر خدا دید حضرت فاطمه

ی پروردگار نیز بود و از این نظر ی ویژه بلکه سیّد و ساالر و سرور انبیاء و فرستاده

منـد  مانند یک مسلمان مؤمن و آگاه و آشنای به مقام آن حضرت به پدرش عالته

 نمود.کرد و به بهترین صورت از او تجلیل و تکریم میبود و به او احترام می
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شود که غم از دست دادن پدری آنچنـان  بر این اساس به سادگی مشخص می

چگونه از دختر پرهیزگار و مقیّد به سکوت و آرام گریستن صبر و تـرار را سـل    

 کرده و آرامش و سکوت را از وی دور ساخته بود.

از حـزن   ی فاطمهدر این تسمت از سخن به آن چه )فضّه( خدمتگزار خانه

 دهیم:دهد گوش میو اندوه آن حضرت در فراق پدر شرح می

از دنیا رفت کوچک و بزر  گریه و شیون داشتند  زمانی که پیامبر خدا

ولی این مصیبت بر نزدیکان و اصـحا  و دوسـتان و خویشـان آن حضـرت بـس      

کرد ولی کسـی از اهـل زمـین    شدید و تأثّرآور بود هر کس در آن روز گریه می

پیدا کند چون او هر آن حزن و  زهراتر از فاطمه ای ناالنکنندهتواند گریهینم

هفـت روز از رحلـت پـدر در    مـدّت   اش شدیدتررشد و گریهاندوهش زیادتر می

ای آرام نداشت سرانجام ش  هشتم اندوه خود را آشـکار  منزل نشسته بود و لحظه

د و فریاد برآورد و ضجّه زد و کرد چون دیگر صبری برای او نمانده بود بیرون آم

هـا را خـاموش کردنـد تـا     ها با شیون بیرون آمدند و چراغمردم نیز ضجّه زدند زن

 ی آنان مشخص نباشد.چهره

 کرد.زد و ناله میو آن حضرت پدر را اینگونه صدا می

 1تامیالیَ وَ لِرامِبیع االَرَ ّماه واا القاسِبَاه وا اَدّمَحَمُ فیاه وااه و اصَتأبَ وا

                                                 
ها و  ای ابوالقاسم ای کسی که برای همسر از دست داده محمّدای پدر ای برگزیده ای  - 1

 کردی. یتیمان چون بهار ریزش داشتی و سرپرستی می
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 چه کسی پس از شما در محرا  حاضر خواهد شد.

 چه کسی به فریاد دختر داغدارت خواهد رسید.

پیچید به طوری کـه بـر زمـین    گاه حرکت کرد دامن پیراهنش به پای او می آن

یافت بـه تبـر پـدر نزدیـک      ت گریه و ریزش اشک راه خود را نمیافتاد از شدّ می

وش شد زنان با شتا  به سوی او دویدند و آ  ه شد وتتی نگاهش به تبر افتاد بی

 گاه برخاست و گفت: به صورت و بدنش پاشیدند تا به هوش آمد آن

ام دشـمنم مـرا   ام را از دسـت داده داریپدر جان توّتم رفتـه اسـت و خویشـتن   

ام... پشـتم  کند واندوه درونی تاتل من شده پدر جان یکّه و تنها مانـده سرزنش می

 ام درهم ریخته و روزگارم تیره شده است.شکسته و زندگی

آری پدر بعد از تو نزول ترآن و محلّ هبوط جبرئیل و میکائیل از بـین رفـتر   

ها دگرگون شده .... پدرجان بعد از تو دنیـا بـرایم   پدرجان پس از تو روابط انسان

خوشایند نیست و تا زمانی که نفسم برآید بر تو خواهم گریستر پـدرجان شـوق   

 انجام است.ت به تو پایانی ندارد و حزن من بعد از تو بیمن نسب

آور چنـان حـزن  سپس اشعار سوزناکی را خواندند و نالیدند. )شـرح کامـل آن  

 است که تابل توصیس نیست و ما به همین مقدار بسنده کردیم.(

بعد از آن به منزل برگشت در حالی که مشـوول گریـه و نالـه بـود تمـام سـر و       

ریخـت و تلـبش   ه و ناتوان و لرزان بودر از چشمانش اشک فـرو مـی  پیشانی را بست

رفت و هرگاه که شد و از حال میهوش میآتش گرفته بودر ساعت به ساعت بی

کرد عزیزانم پدرتان که شما را اکـرام و  آمد از دو فرزندش سؤال میبه هوش می

 نمود کجاست؟ و....کرد و بر پشت خویش سوار میاحترام می
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 حاراالنوار( از کتا  )من الیحضره الفقیه( روایت شده است؛در )ب

وفات یافت بالل دیگر از اذان گفتن خودداری کرد  وتتی که رسول خدا

 طـاهره  هرگـز اذان نخـواهم گفـت روزی صـدیقه     و گفت پس از پیـامبر 

ست دارم صدای مؤذن پدرم را بشنوم این خبر به بالل رسـید )در اولـین   فرمود دو

اکبـرر حضـرت   اکبـرر ا   ن( شـرو  کـرد بـه اذان گفـتن وتتـی گفـت ا       موتع اذا

روزگار پدرش را به یاد آورد شرو  کرد به گریستن وتتی به )اشـهدانّ   فاطمه

اً رسول ا ( رسید حضرتر فریادی برآورد و به روی در افتاد و غشّ کـردر  محمّد

از دنیا رفـت. مـردم    مردم به بالل گفتند دیگر بس است. چرا که دختر پیامبر

چنین تصور کردند که حضرت از دنیا رفته اسـتر بـالل اذان را تطـع کـردر ولـی      

به هوش آمدنـد از بـالل خواسـتند اذان را تمـام کنـدر او       وتتی حضرت فاطمه

ترسـم خـدای نکـرده بـه شـما       امتنا  کرد و عرض کرد ای سرور زنان جهـان مـی  

ی اذان اریـدر و حضـرت او را از بقیّـه   ای وارد شود مرا از ایـن کـار معـاف د   لطمه

کوتاه زنـدگی  مدّت  در آن معاف فرمودند. شرح غم و اندوه حضرت صدیقه

بعد از پدرر بر فقدان پدرش براساس آنچه که در کت  معتبره آمـده بسـیار اسـت    

 کنیم.ولی ما به همین مقدار اکتفا می

 دمـرسیــم دل تـم غـگفتـه بـک نکتـی

 ورنه سخن بسیار استدل آزرده شوی که
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 ماجرای پس از رحلت پیامبر

خواننده محترم گفتار مـا در ایـن موضـو  بسـیار از نظـر تـاریخی و مـ هبی و        

دانـیم کـه   دانیم پیآمد نوشتار ما چه خواهد بود؟ نمـی است و نمیحسّاس  اعتقادی

خواننده عزیز چه حکمی بر ما روا خواهـد داشـت؟ آیـا کلمـاتی از تبیـل تفرتـهر       

و...  ی رسـول خـدا   انگیزیر تعصّ  تومیر اهانـت بـه شخصـیّت صـحابه    فتنه

 شود؟ ی ما میبهره

هـا را دروغ و افتـراء   شاید خواننده گرامی به بیان این حقیقت راضی نبودهر آن

خواه تلـ  و زبـانش باشـد صـادر     بداند و بر نویسنده حکمی غیابی آنگونه که دل

دارد آن است که ما در بیان این مسـائل  اهمیّت  کند امّا موضوعی که برای ما زیاد

های اهل سنّت گوئیم فقط و فقط از کتا از منابع شیعه استفاده نکرده و آنچه می

گوئیم درست باشـد مطلـو  مـا حاصـل شـدهر و اگـر       است بنابراین اگر آنچه می

دروغ باشد هیچگونه مسئولیتی متوجه ما نیست بلکه به عهده آنهایی است که نقل 

 اند.کرده

گاه وارد خواننده عزیز اجازه دهید در این بحث آخرین سخن را بگوئیم و آن

کنـیم  گوئیم با ذکر سند و آدرس و نشانی نقـل مـی  اصل مسئله شویم. ما آنچه می

پس بهتر است که به اصل آن مراجعه کنید تا به صحّت گفتار و نقل آن پی ببرید. 

گیری در برابر حوادث تاریخی شما در موضعی این بخش از کتا ر  بعد از مطالعه

های پویـا و وجـدانتان همـان وجـدانی کـه در درون       آزادید این شما و این اندیشه

یابید و آیینـی کـه بـه آن وفاداریـد و ایمـانی کـه بـا آن خـدا را مالتـات          خود می

 خواهید کرد.
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گـری  چقدر جای تأسّس است که انسان نتواند در مورد گردبادهای تند ویران

بعد از آن حضرت در زمانی کمتر از یک هفته وارد شد  که بر خاندان پیامبر

انسان نتواند آزادی تلم و بیان داشته باشـد آری آزادی و آزادگـی بـر هـر فـرد و      

الزم اســت مگــر بــرای خانــدان  ای پســندیده و شخصــی و یــا هــر گــروه و دســته

 .پیامبر

عبدالمقصود که در کتا  خود )امام  اکنون بشنوید از استاد دانشمند عبدالفتاح

 نویسد: علیّ بن ابیطال ( چنین می

شوند و چون بیند که مردم نهان و آشکار گروه گروه دورهم جمع میعمر می

اند که فرزنـد ابوطالـ  برتـرین فردیسـت کـه بایـد       این مطل  را به خوبی دریافته

گاه دور کنند آنت میمسئول امور مردم باشدر ل ا مردم را به حمایت از وی دعو

خوانند که از خانه بیرون بیایـد تـا میـراث از    کنند و او را میمی اش را احاطهخانه

نگرد که مسلمانان در دنیا بـه دو حـز    اش را به او برگردانندر عمر میدست رفته

ای  ای که مورد انتظار بـود بـه شـکاف و فاصـله    اند و آن وحدت کلمهتقسیم شده

داند اکنون در نظر عمـر  ی آن را جز خدا نمیاست که عاتبت و آیندهتبدیل شده 

ر سزاوار تتل نباشد تـا فتنـه و اخـتالف برخیـزد؟     1مانند سعد بن عباده چرا علی

                                                 
برای تعیین جانشـین   سعد بن عباده رئیس تبیله )خزرج( بود که وتتی بعد از پیامبر ـ1

فت حاال گ آن حضرت به )تصیوه( رفتند  او که بیمار بود با بستر بیماریش نیز به آنجا رفت و می
ر است مردم کسی را برای حکومت انتخا  کنندر من با مقامی که دارم حتماً شایسـتگی  که ترا

را خواهم داشت و وتتی ناکام بیرون آمد حاضر به تسلیم در برابر حاکم جدیـد نبـودر دسـتگاه    
در اش را  حکومت مصلحت را در آن دید که او را از میان بردارد مخفیانه او را کشتند و جنـازه 

انـد و شـعری هـم از زبـان جنیـان در ایـن زمینـه         ای انداختند و گفتنـد )جنیـان( او را کشـته    دره
 سرودند.
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سوزی  اینگونه نظر و اندیشه با سرسختی و خوی تند عمر سازگارتر از غیرت و دل

گفتنـد آن هـم    مـی هـا  او برای وحدت مسلمین است. مـردم در ایـن زمینـه سـخن    

هـا بـه    کـم تصـوّرات و اندیشـه   گر مکنونات ضمیر آنـان بـود کـم    سخنانی که بیان

ی خـوی و   توانست درباره آمد ولی کسی نمی صورت مسائل مسلّم و یقینی درمی

هـائی   شد همان تندروی او تصوّر میچه از  تصمیم فرزند خطّا  سخنی بگوید آن

شتندر البته شاید در این میان مردمی بودنـد  بود که در برخی موارد از وی سراغ دا

کردنـد   بینی مـی که حوادث آینده را باتوجه به جریانات مشابه آن در گ شته پیش

دیدند که اگر عمر تدم پیش گـ ارد و از راه   و پیش از چشم سر با چشم خیال می

بخواهد که در برابر ابوبکر تسلیم شود و خالفـت او را بپـ یردر    تهدید از علی

این کار چه خواهد شد؟ ناچار عمر از جـاده  گاه نتیجه  او مقاومت خواهد کرد آن

لس سرسخت با سختی و تندی رفتار خواهـد نمـود. آن   رود و با این مخا بیرون می

را چـه بخواهـد و چـه     ی رسـول خـدا  روز عمر با این تصمیم کـه عمـوزاده  

گروهـی از یـاران و   نخواهد وادار سازد کـه جریانـات پـیش آمـده را بپـ یرد. بـا       

گفتند زدند گروهی میها میرسد مردم حدسمی ی فاطمهدستانش به خانههم

کردنـد کـه   بینی میای پیش)تنها در برابر شمشیر سر اطاعت خم خواهد شد( عدّه

رو خواهد شد و کسـانی دیگـر هـم غیـر از ایـن دو گـروهر       شمشیر با شمشیر روبه

 پنداشتند.را آتش می ی حفظ وحدت و اطاعتیگانه وسیله

اندکـه داسـتان هیـزم را    هـا تفـل زده  مگر دهان مردم بسته است و بـر دهـان آن  

و  را کـه علـی   ی فاطمـه بازگو نکنند؟ با این دستورر پسر خطّا  دور خانه

اصحابش در آن بودند محاصره کرد تا به ایـن وسـیله آنـان را بـه تسـلیم وادار یـا       
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ی تبلی یا ناگهـانی پـیش   ها که با نقشهی این داستانمهمحابا بر آن منزل بتازد هبی

آمدر مانند کس روی موج ظاهر شد و اندکی نپائید که همراه با جوش و خروشر 

دسـتانش  روی آورد و هـم  ی علـی عمر این مرد خشمگین و خروشان به خانـه 

 دنبال او راه افتادند و به خانه هجوم آوردند و یا به هجوم نزدیک شدند.

در میـان آنـان ظـاهر شــد     ی رســول خـدا ای چـون چهـره  هـان چهـره  ناگ

ای که بر آن آثار اندوه و تاثّر و رنـ  و مصـیبت آشـکار بـود در چشـمانش      چهره

ی خشم هویدا بودر عمر بر جـای  اش نشانه درخشیدر و بر پیشانیتطرات اشک می

خود خشک شد و جوش و خروشش به ناگـاه از میـان رفـت. همراهـانش کـه بـه       

را  زده ایستادندر زیرا که روی رسول خدادنبال وی بودند در مقابل درر بهت

دیدندر  سرهایشان از روی شرم یا رسوائی به پـائین   زهرااش ی حبیبهدر چهره

مانند سایه حرکت کرد و  ها رفت همین که دیدند فاطمهافتاد دیگر تا  از دل

ها و سوی تبر پدر نزدیک شد چشمآلود و لرزان اندک اندک به های حزنبا تدم

 زهـرا  ی حزین فاطمهها یکسره متوجّه او شدند در این هنگام بود که نالهگوش

را کـه در چنـد    درپـی پیـامبر   ریخـت و پـی  چون باران اشک میبلند شد هم

 زد:اش آرمیده بود صدا میتدمی

 )بابا ای رسول خدار بابا ای رسول خدا(

 زمین زیرپای آن گروه ستم پیشه به لرزه آمد. گوئی که از طنین این صدا

رفت تا به آن تربت پاک روی آوردر آن غـایبی کـه همیشـه در بـین      زهرا

 رود و این چنین استواثه نمود: مردم است و از بین آنان نمی
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ها که بـر  ی ابوتحافه چه)بابا ای رسول خدار پس از تو از )پسر خطّا ( و زاده

ی نماند که نلـرزد و چشـمی نمانـد کـه اشـک نریـزد. آریر       سر ما نیامدر دیگر دل

 .(کردند که زمین شکافته گردد و در دل خود پنهانشان سازدمردم آرزو می

ی مصـری اسـتاد )عبـدالفتّاح    چـه نویسـنده  ای بود از آنچه بیان شد گزیدهآن

عبدالمقصود( در ایـن زمینـه در کتـا  خـود بیـان داشـته اسـتر اکنـون از آنچـه          

اند مختصری را ی این مطل  نگاشتهثان پیشین از اهل سنّت دربارهخان و محدّمورّ

 داریم:عرضه می

چنـین   3 و )اعـالم النّسـاء(   2 و )تـاریخ ابوالفـداء(   1هـای )عقدالفریـد(  در کتا 

 خوانیم: می

ی آنان اعزام داشت و به عمر و یاران او گفت اگر بیعت  ابوبکر عمر را به خانه

ای از آتـش روانـه شـد تـا      گاه عمـر بـا تـوده    ها بجنگیدر آننپ یرفتند با آنبا ما را 

گفـت )پسـر خطّـا ( آیـا     او را دیـد و   ی آنان را به آتش بکشـد. فاطمـه   خانه

ی مـردم   ی ما را آتش بزنی؟ گفت آری مگر اینکه در آن چـه همـه  ای خانه آمده

 داخل شدند شما نیز داخل شوید )با ابوبکر بیعت کنید(.

 خوانیم: چنین می 5 (ۀو السّیاس ۀاالمامو کتا  ) 4ر تاریخ طبرید

                                                 
 250/ 2ج  - 1

 56/  1ج  - 2

 1207/  3ج  - 3

 198/  3ج  - 4

 134/  1ج  - 5
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آتش خواست و گفت وا  خانه را آتش خواهم زد مگر آن کـه بـرای بیعـت    

بیرون آیید یا گفت: همه برای بیعت خارج شوید و گرنه خانه را با هـر کـس کـه    

اسـت وی   زهـرا در آن است آتش خواهم زد. به او گفتند در این خانه فاطمـه  

 گفت حتی اگر او باشد.

 گوید: چنین می 1 (ۀیاسو السّ ۀاالمامابن تتیبه در )

 بیعت علی کرّم ا  وجهه چگونه بود؟

ای که از بیعت با او خـودداری کـرده بودنـد رفـت و      ابوبکر به جستجوی عدّه

ان ا  وجهه یافت عمر را به سوی آنان فرستادر او آمد و آنـ  ایشان را نزد علی کرّم

خارج نشدند وی هیزم خواست و بودند صدا کرد ولی آنان  ی علی را در خانه

گفت سوگند به آن کس که جان عمر در دست اوست باید از منزل خارج شـوید  

و گرنه خانه را با هـر کـس کـه در آن اسـت آتـش خـواهم زد. بـه او گفتنـد ای         

ر پـس تمـام   است گفت حتی اگـر او هـم باشـد    )اباحفص( در این خانه فاطمه

او  کسانی که در منزل بودند بیرون آمدند و بیعت کردند جز علی ابن ابیطال 

ام از منزل خارج نشومر لباس بر تن نکنمر عبا بر کرد. سوگند خوردهمیادّعا  چنین

 دوش نیفکنم تا این که ترآن را جمع نمایم.

کنار در خانه ایستاد و گفت تومی را بدتر از شما سـراغ نـدارم    زهرافاطمه 

را روی دسـت مـا    ی رسـول خـدا  که برای دیدن کسی آمده باشـندر جنـازه  

آنکـه سـخن مـا را بپ یریـد و     ی خالفت رفتید بینهادید و خود برای بریدن جامه

                                                 
 19همان /  - 1
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 ح  را به صاحبش برگردانید.

 کند که:نقل میحل( از )نظّام( شهرستانی در )الملل و النّ

 نواخت کـه دختـر پیـامبر    چنان به شکم فاطمهعمر در روز بیعتر آن

زد خانـه را بـا هـر کـه در آن اسـت      جنین خود )محسن( را سقط کرد او فریاد می

کس  و حسن و حسین آتش بزنید در حالی که در خانه جز علی و فاطمه

 دیگری نبود.

 آمده است: از ابن حجر عقالنی 1 در )لسان المیزان(

 لگدی زدر این بود که او )محسن( را سقط کرد. ی فاطمهعمر به سینه

آنچه گ شت مختصری بود از نظرات دانشمندان غیرشیعه که گفته شد و اگـر  

همه آن کسانی که از عالمان اهل سنّت در ایـن زمینـه    آوری نظرات در مقام جمع

را باید به آن اختصـا    کشد و حجم زیادیحرف زدند باشیم سخن به درازا می

 دهیم.

برخـی از  موتعیــّت   هـای تـاریخی موضـع و    ی ایـن مـتن  بعد از عرضه و ارائـه 

گردد کـه کسـانی    میبرایمان آشکار  مسلمانان در برابر اهل بیت رسول خدا

عای مسلمانی داشتند ولی نـه احتـرام بـانوی    هایی که خیلی ادّ بودند از دانه درشت

اش رار  را رعایت کردند و نه حرمت خانـه  زهرامه فاطحضرت بزرگوار اسالم 

را نگهداشـتند و نـه    نه بزرگی و بزرگواری شوهر گرامی او علی بـن ابیطالـ   

را رعایـت کردنـد و بـه ایـن ترتیـ  احتـرام        احترام فرزندان عزیزش حسـنین 

                                                 
 268/  1ج  - 1
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 را نیز حفظ نکردند. پیامبر

اش خارج کنند تا بـا   هرا از خان خواستند امام علی دانستیم که این گروه می

ی سـوزاندن خانـه و اهـل     حلهابوبکر بیعت کند و شنیدیم که در این رهگ ر تا مر

 آن هم پیش رفتند.

انتظار نداشتند که در زمان حیات خویش چنین روزی  طاهرهصدیقه مسلّماً 

توانست سـاکت بمانـد و از   را به چشم ببینند. بدین جهت بود که آن حضرت نمی

اش ای است که ببینـد گروهـی بـه خانـه    برآشفته نگردد کدام خانوادهچنین عملی 

 هجوم آوردند تا رئیس خانه را ببرند و ساکت بماند؟

وحشت و ترس و اضطرا  در چنین زمانی شدّت گرفت و از اهـل خانـه آرام   

رسـد و  ی اطفال از هر سو به گوش میو ترار ربود در چنین لحظاتی صدای گریه

 شود.زا فریادها بلند میفرسا و وحشتتدر آن دتای  طات

پشت  طاهرهصدیقه در این هنگام تبل از آن که آنان به منزل هجوم آورند 

در آمدند و برای آنکه خود را از مردان بپوشانند به پشت در پناه بردند امّا آنان او 

را به شدّت در پشت در فشردند در حالی که شش ماهه حامله بودر از شـدّت درد  

در رحم داشت شـهید گردیـد دیگـر     ی در فرزندی که ریاد کشید چون از ضربهف

 اش چه کرد.ای که به در نواخته شد با سینهمپرس که میخ در با ضربه

انداختنـد و   هـا بـود کـه مهاجمـان ریسـمان بـه گـردن علـی        در این لحظـه 

د بـا وجـود در   خواستند که آن حضرت را از خانه بیرون برند و صدیقه طاهره

که از بیـرون و همچنـین از درون شـکم توسـط جنـین       های فراوانی شدید و ضربه
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 حائل شد. دید میان آنان و علیخود می

صدیقه صادر شد. فرزندان حضرت  و به دنبال آن فرمان زدن دختر پیامبر

 کنند: اند ماجرا را اینگونه بازگو میکه شاهد این معرکه بوده طاهره

بن شعبه( را مخاط  ترار دادند  ۀدر مجلس معاویه )مویر امام حسن مجتبی

را زدی و  خـدا  دختـر رسـول   و فرمودند: تو همان کسی هستی که فاطمه

پهلوی او را شکستی و جنین او را کشتی تا او را سقط کـرد بـا ایـن کـار حرمـت      

فرمـوده بـود    را شکستی و با فرمان او مخالفت کردی زیرا پیامبر پیامبر

فرمود: تو سـرور زنـان اهـل بهشـتی بـدان کـه       ی که خطا  به دخترش میدر حال

 1 خدای متعال دشمن تو را به دوزخ خواهد راند...

شـود کـه ضـرباتی کـه بـر آن      اینگونه استفاده مـی  از فرمایشات معصومین

ماً بیش از یک ضربه بود زیرا برخی بـا تازیانـه و برخـی بـا     حضرت وارد آمد مسلّ

 ش را هدف ترار دادند.غالف شمشیر حضرت

از )فضّـه( خـدمتکار یـاری خواسـت و      به دنبال این ماجرا حضرت فاطمـه 

ات تکیه بده به خدا تسـم فرزنـدی را کـه در    فریاد برآورد فضّه مرا بگیر و بر سینه

 شکم داشتمر کشتند.

در وضعیّت خاصّی که ترار داشت تهـراً سـقط شـدن فرزنـد      زهراحضرت 

دردش از درد زایمان بیشتر است. با آن حال و با فشار و سوزش ضربات وارده بـر  

ای از منـزل در کنـار فّضـه تـرار داشـتر از سـوی دیگـر        بدن مبارکش در گوشـه 

                                                 
 137احتجاج طبری /   - 1
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که مأمور  رو آوردند. علی به علی مهاجمان پس از کار انداختن فاطمه

دی آنـان بگشـاید در برابـر    بایست ضر  بـازویش را بـرای نـابو    صبر بود و نمی به

مهاجمان ترار گرفت او را خلع سالح کرده و موال را به تنهـائی دسـتگیر سـاختند    

بند شمشیرش را در گردنش افکندند و کشان کشان از منزل حرکـت دادنـد و بـه    

 سوی مسجد بردند.

هـای   گفـتن و شـرح دادن ایـن لحظـه     جاست که تلم از حرکت و زبـان از این

مانـد. آن دالور  نه بر آن مرد بزرگوار و غیرتمند گ شتر بازمیدردآلود که چگو

در  مرضـیه  نظیر اسالم آن مجاهد بزر  و آن مـردی کـه زهـرای   و پهلوان بی

تر است او مجبور است در آن حالت رهـا  تدری با ارزشنزدش از هر انسان گران

 مان با زور آنان به پیش رانده شود.کرده و در جلو مهاج

بگوییم آن لحظه پـر مـاجرا بـر او چـه گ شـت یـک        باید تا ابد برای علی

خبـر شـده و از یـک سـو ضـجّه و گریـه       طرف همسرش که از او برای دتایقی بی

نگرد و فرزندانشر وای وای حیرت عجیبی است چه حیرتیر به چپ و راست می

ای نیستر ای جعفر ولـی امـروز   امروز برایم حمزهآورد ای حمزه ولی فریاد برمی

 جعفری برایم نیست.

صدای زنانی که در راه ایستاده بودند با شیون و گریه بلند شد ولی چـه سـود؟   

تر ای سختهاز گریه و شیون و فریاد در برابر زور چه کاری ساخته است؟ آیا دل

 و فریادهای زنان نرم گردد؟ از سنگ از گریه

چشمان خـود را بـاز کـرد شـاید فریـاد و صـدای        زهرافاطمه در این موتع 

کجاست؟ فضّه  اطفال وحشت زده باعث شد تا به هوش آمد پرسیدر فضّه علی
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 پاسخ داد او را به مسجد بردند. 

دردهای خود را فراموش کرد با اینکه تمـام وجـودش را درد گرفتـه     زهرا

خطیر و وضعیّت سـخت بـودر دوبـاره شـجاعت     ت موتعیـّ بودر بر پا ایستادر از بس

 خویش را بازیافت.

را که آماده رفتن به مسجد اسـت تـا شـوهرش را از آن     اجازه دهید فاطمه

مهلکه خطرناک نجات دهد رها کنیم و به مسجد برویم و ببینیم بـر سـر علـی بـن     

 چه آمده است؟ ابیطال 

( آورده اسـت  ۀوالسّیاس   ۀاالمام  ی دینـوری( در کتـا  )  چه )ابن تتیبهبه آن

 گردیم.بازمی

ی گفـت مـن بنـده    را نزد ابوبکر آوردند در حالی که مـی  اند که علیگفته

خدا و برادر پیامبرم بـه او گفتنـد بـا ابـوبکر بیعـت کـن. فرمـود مـن بـه جانشـینی           

کنم شـما بایـد بـا مـن بیعـت       سزاوارترم به این جهت با شما بیعت نمی پیامبر

خالفت را از چنگ انصار درآوردید اینگونه با آنها سخن گفتیـد   وتتی کنیدر شما

ترید به خالفت سزاوارترید. حال این مقام را  نزدیک که چون به رسول خدا

 گیرید؟به زور و غص  از اهل بیت می

گونه که شما با انصار )محاجّـه( کردیـد بـر شـما احتجـاج      اکنون آنمن نیز هم

تر از هر کس دیگر هسـتیم چـه   نزدیک خدا سولگویم ما به ر کنم و میمی

 ترسید انصاف دهید.در زمان حیاتشان و چه بعد از مرگشان پس اگر از خدا می

انگیزتر اسـت. برگـردیم بـه داسـتان بیـرون آمـدن حضـرت        ی ماجرا غمدنباله

و سخنرانی داغ و آتشـین آن حضـرت در مسـجد کـه در تـاریخ بـه نـام         زهرا
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 معروف است.ی )فدکیّه( خطبه

آن را  زهـرا شرح آن ماجرا برای معرفی فدک و اینکه چگونه از حضـرت  

 ای دارد. گرفتند نیاز به مقدمه

 زهراای بر خطبه و سخنرانی حضرت مقدمه

اشـاره کنـیم مطلبـی را بـه عنـوان       تبل از آنکه به سخنرانی حضرت فاطمـه 

 مقدمه باید یادآوری کنیم.

آت ذَی القُربی حَقَهُ وَالّمِسکینَ واَبنَ السَبیل ذالک فَفرماید: خداوند متعال می

 1خَیرُ لِلذَینَ یُریدُونَ وَجهَ اهللِ وَاُولئکَ هُمُ الّمُفلِحوُن

ای پیامبر ح  خویشاوند را به او بده و نیز به مسکین و در راه مانده )مسـافری  »

را طلـ    که در دیار غربت نیازمند شده( این عمل برای کسانی کـه رضـای خـدا   

 «کنند نیکوتر است و آنان رستگارانند. می

توجه بفرمائیدر این آیه فرمانی است از سوی خداوند به پیـامبرش و بـه او امـر    

فرماید ح  خویشاوند را به او بده امّا نکتـه اینجاسـت کـه بایـد مالحظـه شـود        می

 ؟ و ح  او چیست؟خویشاوند کیست

هنگـامی کـه ایـن آیـه نـازل شـدر        از )ابوسعید خُدری( و دیگران روایت شده

دادنـدر ایـن مطلـ  در روایـات      زهـرا فاطمه )فدک( را به  پیامبر گرامی

به همین صورت نقل شـده و شـیعیان هـیخ اختالفـی در ایـن       امامان معصومین

 زمینه ندارند.
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از میان عالمان اهل سنّت نیز کسانی هستند که این مطل  را به همین گونه نقل 

 مله:اند از جکرده

 اند: آتای )متقی هندی( در کتا  )کنزالعمّال( و برخی دیگر گفته

فرمودنـد:   نـازل شـد رسـول اکـرم     هَقَ   رب ی حَ ی القُآت ذَفَ  وتتی آیه 

 فدک از آن توست. فاطمه

گوید ایـن مطلـ  را حـاکم نیشـابوری هـم در تـاریخ خـود        )متقی هندی( می

 آورده است.

کنـد کـه ابوسـعید خُـدری      از چند نفر نقل میور( ث)سیوطی( در تفسیر )درّالمن

 نـازل شـد پیـامبرگرامی    هَقَ   رب ی حَ القُ یآت ذَفَ  روایت کرده وتتـی آیـه   

 بخشیدند. زهرا)فدک( را به فاطمه 

البالغـه از راویـانی دیگـر غیـر از )ابوسـعید      الحدید( نیز در شرح نهـ  )ابن ابی

نازل گردیـد پیـامبر     هَقَ ربی حَالقُ یآت ذَفَ خدری( نقل کرده: وتتی آیه شریفه 

 را فراخواند و فدک را به او بخشید.  فاطمه گرامی

 امّا اینکه )فدک( چیست؟

 در بحث )فدک( به چند نکته باید توجه کرد:

ـ فدک چیست و از نظر جورافیایی در چـه منطقـه تـرار گرفتـه و اصـالً چـرا       1

 بدینگونه مطرح شده است؟

 بوده یا از آنِ تمام مسلمانان است؟ مخصو  پیامبرـ آیا )فدک( 2

وتتی زنده بودند خودشان آن را به دخترشـان   ـ آیا رسول گرامی اسالم3

 به آن حضرت رسیده؟ بخشیدند یا اینکه بعد از مر  پیامبر
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اش بـه ارث   تواند چیزی را بعد از خودش بـرای خـانواده   می ـ آیا پیامبر4

 بگ ارد؟

کـرده بودنـد   تصرّف  در زمان حیات پدرر )فدک( را رازهـ آیا حضرت 5

 یا خیر؟

 اینها سؤاالتی است که باید پاسخ داده شود.

 امّا پاسخ سؤال اول یعنی اینکه )فدک( در کجا واتع شده.

 بینیم.های لوت عر  مراجعه کنیم چنین میوتتی به کتا 

 ر(نویسد: فدکر آبادی است در منطقه )خیبدر کتا  )تاموس( می

ای است که با مدینه دو روز فاصله گوید: فدکر تریهو در کتا  )مصباح( می

دارد ولی تـا خیبـر کمتـر از یـک منـزل راه اسـتر خـدای متعـال آن زمـین را بـه           

 پیامبرش به عنوان غنیمت داد.

گوید: فدک محلّی است در حجاز که بـین آن و  در کتا  )معجم البلدان( می

اند خدای متعال آن را به عنوان غنیمـت  سه روز نیز گفتهمدینه دو روز راه است و 

به رسولش بخشید این کار در سال هفتم هجری بدون جنگ انجام گرفتر وتتـی  

ی )تلعه(های خیبر را جز سه )تلعه( فتح  به خیبر آمدند و همه که رسول خدا

ــه  ــی ک ــد وتت ــدّت  کردن ــوی    م ــه س ــدر تاصــدانی را ب ــول انجامی ــه ط محاصــره ب

فرسـتادند کـه اجـازه دهیـد از آن جـا کـو  کننـد آن حضـرت          خـدا  رسول

پیوـام دادنـد کـه     پ یرفتندر این خبر به اهل فدک رسـید آنـان نیـز بـه پیـامبر     

حاضرند با آن حضرت مصالحه کنند بدین صورت که نصس محصول )زراعـت(  

های فدک و همچنین اموال خودشان را بدهنـد )تـا از جنـگ مسـلمانان بـا      و میوه



 

 

  

 

22 

نیز با این تقاضـا موافقـت کردنـد بـدین ترتیـ        ر امان باشند( و پیامبرآنان د

)فدک( غنیمتی است که برای گرفتن آن از زور و شمشیر استفاده نشـده بنـابراین   

 و ملک او خواهد شد. به حکم ترآنر تنها مخصو  پیامبر

بـوده یـا از آنِ تمـام     پاسخ سـؤال دوم کـه آیـا فـدک مخصـو  پیـامبر      

 گردید؟ ی رسول خداست و اینکه چگونه فدک خالصهمسلمانان ا

وَ ما اَفاءَ اهلل عَلی رَسُولِه مِنهُم فَّما اَوجَفتُم عَلَی هِ مِ ن   فرماید: خدای متعال می

اهللُ یُسَل طُ رُسُلَهُ عَلی مَن یَشاءُ وَاهلل عَلی کلِ شَیئٍ قَدیر   ما   خَیلٍ وَالرِکاب وَ لکنَ

ولِه مِن اَهلِ القُری فَلِل  ه وَ لِلرسُ و ِ وَ ل ذِیِ القُرب ی وَ الیَت امی      اَفاءَ اهللُ عَلی رَسُ

 .1وَالّمَساکینَ وابنَ السَبیل

مواردی که برای بدست آوردن آن )از آنچه خداوند متعـال بـه رسـول خـود     »

اید ولی خداوند پیامبران خود را بر هر کـه  بازگردانیده( هیخ اس  و شتری نتاخته

فرماید و پروردگار بر همه چیز توانایی دارد آن چه خداونـد از   یبخواهد مسلّط م

ی جنگ گرفته نشده است بـه رسـول خـود     که بوسیلهامالک و اموال اهل شهرها 

ست و پیامبر او و خویشانش و یتیمان و فقیـران و در  بخشیده است از آن خداوند ا

 «راه ماندگان.

اموال مشرکان که خدای متعال بـه رسـولش   ی: ما اَفاءَ ا : یعنی آن چه از  واژه

 بخشیده است.

م: )در این آیه( یعنی از مشرکان که در این جـا مقصـود یهودیـانی    نهُی: مِ واژه

 اند. هستند که از سرزمین خود کو  کرده
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)اَوجَس خَیلَه( یعنی اس  را بـه   کابِالرِوُ یلٍن خَمِ یهِلَم عَوجَفتُأّما فَی:  واژه

رکا ( مقصود در این آیه شتر اسـت: یعنـی اینکـه شـما بـر ایـن        سرعت راند. )ال

بـر ایـن   ها و شترهایشان استیال نیافتید یا اینکـه بـرای دسـتیابی     اموال به وسیله اس 

 ها بر اس  و شتر سوار نشدید.سرزمین

یعنـی خـدای متعـال پیـامبران      ش اءُ ن یَلی مَه عَلَسُرُ ل طُسَیُ لکن  اهللُ وَعبارت 

فرماید با افکنـدن رعـ  و وحشـت در    خود را بر دشمنانتان بدون جنگ پیروز می

آورد. پس خداوند براساس ایـن آیـه امـوال    دل آنانر این پیروزی را به وجود می

)بنی النّضیر( را خا  و خالص برای رسول خویش ترار داد و مسـلّماً ایـن امـوال    

 که در میان جنگجویان تقسیم گردد.مانند غنائمی نیست 

یعنی آنچه از امـوال )کفّـار(    ریالقُ هلِن اَمِ هِولِسُلی رَاهلل عَ فاءَما اَعبارت 

 رسانیده. ها به دست پیامبر اهل شهرها و سرزمین

یعنی  بیلالسَ وابنَ ساکینَالّمَوَ الیَتامیربی وَذی القُلِوَ و ِرسُلفَلِل ه و لِعبارت 

خدای متعال ایـن امـوال را ملـک رسـول خـویش و نزدیکـان و خویشـان رسـول         

و یتیمان و مساکین و در راه ماندگان ترار داده است. )طبری( صـاح    اکرم

کند که وتتی فرمان خداوند متعـال نـازل   البیان( از ابن عبّاس نقل میتفسیر )مجمع

ها(سـت  ی امـوال کفّـار )سـاکن تریـه    دربـاره کـه   ه...ولِسُلی رَاهلل عَ فاءَما اَشد 

هـای  عبارتست از: یهود )بنی تریظه( و )بنـی نضـیر( و )فـدک(  و )خیبـر( و تریـه     

)عرینه( و )ینبع( که خـدای متعـال بـرای رسـول خـود تـرار داده بـود تـا هرگونـه          

هـا از آن   بخواهد فرمان دهد و نیـز بـه وی فرمـود کـه تمـام آن امـوال و سـرزمین       

گاه آیـه نـازل    آنها را تقسیم نفرمود؟ آن دم گفتند: پس چرا پیامبرمر اوستر

 شد.
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مفسّـران   فَآتِ ذَی القُرب ی حَقَ ه  سپس چنانچه تبالً گفتیم بعد از آمدن آیـه  

 بخشیدند. زهرافاطمه )فدک( را به  اند پیامبر خدا گفته

 گوئیم:مطل  کامالً روشن است ولی باز برای تأکید بیشتر می

ــواع  المحرتــه( و )ســمهودی( در )تــاریخ مدینــه( نقــل  )ابــن  حجــر( در )الصا

ی این موضو  سـخنی  کنند مطالبی را از جمله این که )عمر( گفت: من دربارهمی

خود را در این غنیمت به چیزی اختصـا    به شما بگویم خدای تعالی پیامبر

م ا   وَکس چنین خصوصیتی را عطا نفرموده است و سپس گفـت:  داد که به هیخ

 پس این سرزمین خالص برای رسول خداست.  ه...ولِسُلی رَ عَفاء اهللاَ

بنابراین از آنچه گفتیم )که مختصری بود از آنچه در این زمینه رسـیده اسـت(   

بـوده و   خـدا  گیریم که فدک خالصه و ملک شخصی رسـول چنین نتیجه می

بخشیدند و این بخشیدن هم به فرمان  زهرات نیز )فدک( را به فاطمه آن حضر

 هقَربی حَی القُآت ذَفَخداوند متعال بود پس از نازل شدن آیه 

در زمـان حیاتشـان    به این ترتی  پاسخ سؤال سـوم کـه آیـا رسـول خـدا     

 شود.بخشیدند نیز روشن می فدک را به حضرت فاطمه

 تواند چیزی را از خود به ارث بگ ارد؟می سؤال چهارم: آیا پیامبر

)ابـوبکر(   های بعدی هنگامی که حضرت صـدیقه پس این سؤال در بخش

 کنند به روشنی آشکار خواهد شد. را محاکمه می

کـرده  تصرّف  در زمان پدرشان )فدک( را سؤال پنجم: آیا حضرت فاطمه

 بودند یا خیر؟

گـردد کـه آن   اند روشن مـی ینه گفتهاز آنچه که مورّخان و محدّثان در این زم
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کرده بودند و اساسـاً فـدک در دسـت تملّـک ایشـان      تصرّف  حضرت )فدک( را

 بوده است.

در  ی سندها این مطل  را از فرمایشات حضـرت امیرالمـؤمنین   از میان همه

 کنیم.ای که به )عثمان بن حنیس( نوشته بودند آغاز میالبالغه در نامهنه 

اَیدینا فَدَکُ مِنکل  ما اّظَلَتهُ السّّماء فَسحَت عَلَیها نُفُوسُ قَومٍ وَ سَ ََت   بَلی کانَت فی)

 (عَنها نُفُوسُ قَومٍ آخَرین وَ نِعمَ الحَکَمُ اهلل.

آری از آن چه آسمان بر او سایه افکنده است فدک در دست ما بودر گروهی 

و خداونـد  بر آن بخل ورزیدند و گروهی دیگر در آن سـخاوت بـه خـرج دادنـد     

 بهترین داور است.

فاطمـه  گوید: )ابـوبکر فـدک را از   ابن حجر در کتا  )الصّواع  المحرته( می

در دسـت   گرفت( معنی این عبارت آنست که فدک از زمان پیامبر زهرا

 آن حضرت بود ولی ابوبکر آن را از آن حضرت گرفت.

 کند:ی مجلسی در کتا  )خرائ ( چنین نقل می عالّمه

ر پس از غلبه و پیروزی بر )فدک( به مدینه باز گشـتندر  سول خداوتتی ر

وارد شدند و فرمودند: دخترمر خدای متعال فدک را به پدر تـو   زهرافاطمه بر 

بخشید و فدک را خا  و خالص برای او تـرار داد. بـدین ترتیـ ر فـدک از آنِ     

بخـواهم   آنکـه مسـلمانان را در آن حقّـی باشـد و در آن هـر کـار      پدر توست بـی 

ای بـود و مـن   مادر تو را بر پدرت مهریـه  توانم انجام دهم. دخترمر خدیجه می

بخشم که در زمان حیات تـو از  گردانم به تو میکه پدر تو هستم آن را به تو برمی

 آنِ تو و پس از تو از آنِ فرزندان تو باشد.
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از دنیا رفت و ابوبکر بر مسند خالفت نشستر بیش  ولی وتتی رسول خدا

از ده روز از استوارشدن حکومتش نگ شـته بـود کـه کسـی را فرسـتاد بـه سـوی        

را از آن جا بیـرون کنـد و او هـم ایـن      طاهرهصدیقه فدکر تا وکیل حضرت 

 کار را کرد.

 بود: طاهرهصدیقه بنابراین به سه دلیل فدک از آنِ حضرت 

تصـرّف   در آن زهـرا ( در دسـت بـود یعنـی حضـرت     )فـدک  او  اینکه

نموده بودر و گرفتن آن و بیرون کشیدن فـدک از دسـت او جـز بـا دلیـل شـرعی       

اند: در هر دعوائیر مدعی یعنی آن فرموده پ یر نیست. چون که پیامبرامکان

فـردی کـه در آن   تصـرّف   کسی که مخالس بـا جریـان فعلـی اسـتر و نسـبت بـه      

ارد باید دلیـل اتامـه کنـد )و بـدون دلیـل شـرعی سـخن او        متصرّف است حرف د

 مسمو  نیست( و آن کس که منکر باشد باید سوگند بخورد.

نبـود چـون    ی حضـرت فاطمـه  ی دلیـل برعهـده  و در این مورد مسلّماً اتامه

 ایشان متصرّف بودند و به اصطالح فقهی در فدک )ذات ید( بودند.

فــدک را بــه عنــوان عطیّــه و بخشــش از پــدر  طــاهرهصــدیقه  :دلی  ل دوم

 بزرگوارش دریافت کرده بود. 

حرفـی بـود(    او ح  داشت )در صورتی که در بخشش پیامبر دلیل سوم:

 فدک را از پدرش به ارث ببرد.

با تمام این احوالر جریان کامالً به عکس شد و حکومت وتت از آن حضرت 

ــه( یعنــی دلیــل شــر   ــرای تصــرفش در فــدکر )بیّن ــد اگــر ب عی خواســتر و گفتن

شاهد بیاوریـد   فدک را به شما بخشیده باید بر این بخشش پیامبر پیامبر
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فرمودند ما پیامبران از  اهید به عنوان )ارث( مالک شویدر پیامبرخوو اگر می

 گ اریم.خود )ارث( باتی نمی

در فـدک  تصـرّف   بـه ایـن سـه دلیـل خـود را در      و چون حضـرت فاطمـه  

در  دیدندر ابتدا فدک را به عنوان )عطیّه( و بخشش پیـامبر می)صاح  ح ( 

 ی بعد به عنوان )ارث(.زمان حیاتشر از حکومت مطالبه کردند و در مرحله

 گوید:ی حلبی( در کتابش چنین می صاح  کتا  )سیره

نـزد ابـوبکر آمـد و فرمـود: فـدک       پـس از رسـول خـدا    زهـرا فاطمه 

بخشش پدر من است که در زمان حیاتر آن را به من بخشیدر ابوبکر نپـ یرفت و  

را  شاهد خواستر آن حضرت همسـرش علـی   زهرافاطمه بر این گفتار از 

شاهد آورد ابـوبکر شـاهد دیگـری خواسـتر )اّم ایمـن( نیـز شـهادت داد ابـوبکر         

 1 دانی. خود را صاح  ح  میگفت: آیا با شهادت مردی و زنی 

 گوید: طبرسی در کتا  )احتجاج( چنین می

پیش ابوبکر آمد و فرمود چرا مـرا از آن چـه از پـدرم بـه ارث      زهرافاطمه 

ای؟ بـا اینکـه فـدک را     داری؟ و نماینده مـرا از فـدک خـارج کـرده     ام بازمی برده

 به فرمان خداوند متعال برای من ترار داده بود؟ پیامبر

که کردی شاهد بیاورر امّ ایمن پیش آمد و گفت: تـا  ادّعا  ابوبکر گفت: بر این

ی مـن فرمـوده از تـو نشـنوم و اتـرار نگیـرم       درباره آن چه را که رسول خدا

 خدا دانی که رسول شهادت نخواهم دادر ای ابوبکر تو را به خدا تسم آیا نمی
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گاه امّ ایمن  پاسخ داد آریر آن زنان بهشت است؟ ابوبکرفرمودند: امّ ایمن زنی از 

ی آت ذَفَ  دهم که خدای عـز و جـل بـه رسـول خـود فرمـود        گفت شهادت می

فدک را بـه امـر خداونـد متعـال بـه       به دنبال آن رسول اکرم ...هُقَربی حَالقُ

 ی ارتزاق او ترار داد. بخشید و آن را وسیله فاطمه

آمـد و ماننـد همـین مطلـ  را شـهادت دادر در ایـن هنگـام         بعد از او علی

داد در همین لحظه )عمـر( وارد شـد و    زهرافاطمه ابوبکر کاغ ی نوشت و به 

اوسـت و   کند که فدک از آنِ میادّعا  فاطمهپرسید این نوشته چیست؟ گفت 

نیز شهادت دادند و من هم مالکیت او را تأییـد    )امّ ایمن( و )علی(ادّعا  بر این

گرفت و آ  دهان بـر آن انـداخت و    کرده و نوشتم )عمر( نوشته را از فاطمه

ی حلبـی(   گریـان بیـرون آمـد و در کتـا  )سـیره      زهـرا فاطمه اش کرد و  پاره

 1گوید: )عمر( نوشته را گرفت و دو نیم کرد. می

 ی سخن از احتجاج طبرسی دنباله

به سراغ ابوبکر رفت او در مسجد بود و  ز این رویداد امیر مؤمنان علیبعد ا

را از ارثـی   اطرافش را مهاجر و انصار گرفته بودند. فرمود: ابوبکر چـرا فاطمـه  

در زمـان   برده است مانع شـدی در حـالی کـه پیـامبر     که از رسول خدا

 حیات خویش فدک را به او عطا کرده بود؟

غنیمت مال تمام مسلمانان است اگـر او شـاهدی را نشـان     ابوبکر پاسخ داد این

پـ یرم و گرنـه در )فـدک( حقّـی     دهد که خدا آن را برای او ترار داده است مـی 
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نخواهد داشت. حضرت فرمودند: آیا در میان مـا بـرخالف آن چـه خـدا در میـان      

فرمـود: اگـر در دسـت    کنـی؟ پاسـخ داد خیـر     کنـد حکـم مـی   مسلمانان حکم می

مسلمانان چیزی باشد که آن را تملّک کرده باشند و من بگویم که من هـم از آن  

خواهی؟ ابوبکر گفـت از تـو چـون    سهمی دارم در این میان از چه کسی دلیل می

 تو مدعی هستی.

طلبی و حال آنکـه فـدک در   دلیل می حضرت فرمودند پس چرا از فاطمه

 زهـرا فاطمـه  را به در زمان حیات خود فدک  دست اوست و رسول خدا

تـا اکنـون مالـک فـدک اسـت چـرا از        عطا فرمود و او از زمان رسول خـدا 

گونه کـه  طلبی؟ همان کنند برای آن شاهد و دلیل نمیمیادّعا  مسلمانان آن چه را

 طلبیدی؟ کردم از من شاهد می عایی میاگر من چنین ادّ

مـا در بحـث تـوان    گاه گفت مباحثه را رها کن زیرا کـه  ابوبکر ساکت شد آن

ی با تو را نداریم اگر شاهد عادل بر این مطل  بیاوری بسیار خو ر اگر نـه  مقابله

حقـی در آن   ی مسلمانان است و تـو و فاطمـه  فدک مال عمومی و از آنِ همه

 ندارید.

خوانی؟ پاسخ داد آری آری فرمودند ای ابوبکر آیا کتا  خدا را می علی

یُ ذهِبَ عَ نکم ال رِ جاَ اَه لِ     اِنَّما یُریدُ اهلل لِخبـر ده   فرمود مرا از این آیه ترآن

این آیه در ح  چه کسی نازل شده؟ در ح  ما یا غیـر   1البَیت وَ یُطَهِ رکُم تطهیرا

 ما؟ پاسخ داد: در ح  شما نازل گردیده است.
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ر دختـر پیـامبراکرم   زهـرا فاطمه فرمود: اگر شهودی شهادت دهد که 

ی او چه فرمان خواهی داد؟ ابوبکر گفت: او را بـه   شده دربارهکار زشتی مرتک  

خاطر آن کار زشت )حدّ( خواهم زد همانگونه کـه بـر زنـان مسـلمان دیگـر حـدّ       

فرمود: اگر این کار را انجـام دهـیر نـزد خـدا از کـافران       کنمر علی جاری می

 خواهی بود. 

 ابوبکر پرسید چرا؟

کـرده و  ردّ  زهـرا فاطمـه  طهـارت   فرمود: چون شهادت خدای متعال را بـر 

ایر همانگونه که حکم خدا ورسـول او را در   پ یرفته ی او شهادت مردم را درباره

کـردی و گمـان کـردی کـه فـدک      ردّ  این فرموده که فدک را به او بخشیده بود

 ی مسـلمانان اسـت در حـالی کـه رسـول خـدا       همـه  غنیمتی است کـه از آنِ 

ی کسـی اسـت کـه بـه     مدّعی( است و سوگند بر عهدهی )  فرمودند: دلیل بر عهده

 زیان وی ادّعائی شده است.

طبرسی گوید: به دنبال این گفتگو سر و صدا بلند شد و مـردم بـا یکـدیگر بـه     

گفتنـد )وا (  کردنـد و مـی  ی دیگر را تک ی  میای عدّهگفتگو پرداختند و عدّه

 گوید.راست می علی

 )کشکول( از )مفضّل بن عمر( و از حضرت صادقی حلّی در کتا   عالمه

کنـد کـه گفـتن آن خـالی از فایـده نیسـتر آن را بـه صـورت         جریانی را نقل می

 کنیم. مختصر نقل می

وتتی که )ابوبکر( خلیفه شدر دستور داد اعـالم کننـد هـر کـس کـه از رسـول       

تـا   ای آن حضرت فرموده بود که انجام نشـده بیایـد  طلبی دارد یا وعده خدا
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 من آن را بپردازم.

نمودند کـه  ادّعا  )جابر بن عبدا ( و )جریر بن عبدا  بجلی( آمدند و هر کدام

هـا را پرداخـت. بـه دنبـال آن     چیزی طل  دارند و ابـوبکر آن  از رسول خدا

نـزد ابـوبکر رفتنـد و فـدک و خمـس غنیمـت را مطالبـه نمودنـدر          زهرافاطمه 

بـا وی بـه    ر رسول خدا دلیل بیاورر فاطمـه ابوبکر به آن حضرت گفت ای دخت

نی احتجاج کرد و سـپس فرمـود شـما )جـابر بـن عبـدا ( و )جریـر بـن         آآیات تر

و حال آنکه دلیل من کتـا    ها دلیلی نخواستید عبدا ( را تصدی  کردید و از آن

 خداست.

و فرزنـدانش   سرانجام وتتی از او دلیل خواسـتند بـه سـراغ همسـرش علـی     

و امّ ایمن و )اسماء بنت عمیس( که آن وتت همسر ابوبکر بـود رفـت    حسنین

و آنان نیز به تمام آنچه کـه حضـرت فرمـوده بـود گـواهی دادنـد. ولـی خلیفـه و         

کـه همسـر    ی شهادت و گواهی این عدّه چنین گفتند: علـی اطرافیانش درباره

سـت و  ا هم فرزندان اویندر امّ ایمن هم کـه کنیـز فاطمـه    اوست و حسنین

اسماء بنت عمیس هم گرچه در حال حاضر همسر ابوبکر اسـت ولـی در گ شـته    

دهدر اینـان همـه   هاشم رأی میهمسر )جعفر ابی ابیطال ( بوده است و به سود بنی

 جویند.سود خود را می

سـت و هـر کـه او را    ا ی تن رسول خداپاره فرمود امّا فاطمه علی

را  کــه او را تکــ ی  کنــد پیــامبررا آزرده و هــر  بیـازارد رســول خــدا 

و سـرور   دو فرزنـدان پیـامبر   تک ی  کـرده اسـت. امـا حسـن و حسـین     

را تک ی   جوانان اهل بهشتند و هر که آن دو را تک ی  کند رسول گرامی
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 گویند.کرده زیرا که اهل بهشت حتماً راست می

در مـن در  فرمود: تو از منی و من از تو و تـو بـرا   رسول خدا رعلی اما منِ

کـرده و هـر کـه تـو را اطاعـت      ردّ  کند مراردّ  دنیا و آخرت هستی و هر که تو را

نماید مرا اطاعت نموده و هر که تو را نافرمانی کند مرا نافرمانی کـرده اسـت. امّـا    

ی اسماء بنـت  او را به بهشت بشارت داده است و درباره رسول خدا رایمن  امّ

 ی او دعا فرموده است.به او و ذریّه عمیس نیز پیامبر

ایـد ولـی شـهادت    عمر گفت شما همانطور هستید که خود را توصـیس نمـوده  

 نفع به سود خودش مورد تبول نیست. ذی

توانیـد  دانید و نمیشناسید و میایم که شما میفرمود: اگر ما آن گونه علی

خودمان مورد تبـول واتـع   ی منکر فضائل ما شویدر در عین حال شهادت ما درباره

نیز در مورد مـا پ یرفتـه نیسـت پـس بـه خـدا پنـاه         شود و شهادت پیامبرنمی

طلبید و مـا هـیخ یـاوری نـداریم     ولی از ما دلیل می آوردیدادّعا  برم. شما بر ما می

شما به حکومتی که از آنِ خدا و رسول بود حمله بردید و آن را از جایگـاه خـود   

 گونه دلیل و برهان منتقل کردید.هیخ به محلّ دیگری بدون

   و سَیَعلَمُ الَذینَ ّظَلَّمُ وا اَیَ مُنقَلَ بٍ یَنقَلِبُ ون1 «    بـزودی سـتمگران خواهنـد

 .«گاهی باز خواهند گشتدانست که به چه بازگشت

دیدند که آنان شهادت شاهدان را نپ یرفتنـد   سرانجام چون حضرت فاطمه

و آنچه که آنـان بـه صـراحت در برابـر مسـلمانان اعـالم کردنـد کـه مـا شـهادت           
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تبـول نکردنـدر   بخشـیدند را   )فـدک( را بـه فاطمـه    دهیم پیـامبر خـدا   می

حضرت تالش کردند تا ح  خـویش را از طریـ  )ارث( مطالبـه نماینـد و تـدابیر      

ی تبلیوـاتی   بجا آوردنـد تـا بـه ایـن وسـیله بزرگتـرین حملـه        الزم را در این مورد

وتت اجرا کنندر البته این در حـالی بـود کـه    ی  خویش را در برابر دستگاه حاکمه

آورنـد ولـی    و برهان هرگز سـر فـرود نمـی    دانستند آنها در باربر دلیل حضرت می

ودی از فرمودنـد تـا در آینـده مردمـی کـه هـیخ سـ        باالخره باید سخن خود را می

برند و ذهن آنان از همه چیز خالی است بیایند و بخواننـد و   حکومت آن روز نمی

 تضاوت کنند.

در نتیجه تصمیم گرفتند که به مسجد برونـد و سـخنرانی نماینـد تـا آن هـدف      

 حکیمانه تحق  یابد.

امیدوارم خداوند متعال به ما عنایت فرماید تا بتوانیم دور از هرگونه تعصّـ  و  

ی ذهنی و گروهـیر سـخن حـ  را بشـنویم و بخـوانیم و خـرد خـویش را        وابستگ

 گوید بپ یریم.حاکم ترار دهیم و آنچه او می

 اند بزرگانی که خطبه )فدکیّه( را نقل کرده

های آنان را از شـیعه   پیش از آنکه خطبه را بیان کنم بهتر است راویان و کتا 

ی تطعـی   هألمس طبه به عنوان یکاین خاهمیّت  کر کنم تا از طرفی میزانذو سنّی 

صورت امانتی در تاریخ ضبط گردیده استر روشن گـردد  و مسلّم تاریخی که به 

وارد آمـده معلـوم    و از سوی دیگر میزان ظلم و ستمی که بر خانـدان پیـامبر  

 گردد.

ایـم بـه تمـام منـابعی کـه ایـن سـخنرانی را بیـان          کنیم که توانسته نمیادّعا  البتّه
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هـا و اشخاصـی کـه بـه شـکل و       ایمر فقط برخی از آن کتـا   دست یافتهاند  داشته

 بریم؛ اند نام می های مختلس و راویان گوناگون آن را بیان داشته طریقی از راه

هجری تمری در کتا  )شافی( بـا   436الهدی متوفی سال  ـ سیّد مرتضی علم1

 سند خود از )عروه( و او از )عایشه( روایت کرده است.

ابـن طـاووس در کتـا  )طرائـس( بـه سـند خـود از )زهـری( و او از         ـ سـید  2

 )عایشه( روایت کرده است.

 .دختر امیرالمؤمنین ـ شیخ صدوق به سند خود از حضرت زین 3

ز ا ـ و نیز شیخ صدوق بـه سـند خـود از )زیـد شـهید( فرزنـد امـام سـجّاد        4

 نقل کرده است. رت زین ضاش ح عمّه

بن جابر( از حضـرت   محمّدسند خود )احمد بن  ـ و همچنین شیخ صدوق به5

 .زین 

البالغه( در کتا  )سقیفه( تـألیس )احمـد بـن     الحدید در )شرح نه  ـ ابن ابی6

 عبدالعزیز جوهری( به چهار طری  نقل کرد.

 .از حضرت زین  الس: به اسناد خود از چندین نفر از اهل بیت

 . : به اسناد خود از امام جعفر صادق

 .باتر محمّد اسناد خود از امام ج: به

 د: به اسناد خود از )عبدا  بن حسن بن حسن(.

الومّـه( در کتـا  )سـقیفه(     ی ابن عیسـی اربلـی در کتـا  خـود )کشـس     لـ ع7

 جوهری.

 ال ّه (. ـ مسعودی در )مروج8
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 ـ طبرسی در کتا  )احتجاج(.9

 النّساء(. طاهر در کتا  )بالغات ـ احمد بن ابی10

ای کـه نقـل    اند به گونه گری از بزرگان نیز مت کّر این )سخنرانی( شدهافراد دی

گیـریم نسـبت ایـن )خطبـه( بـه       کشـد. و بـدین ترتیـ  نتیجـه مـی      آنها به درازا می

هاست. ابـن   قان و مورّخان از واتعیّتدر نزد دانشمندان و محقّ حضرت صدیقه

)ابوعبـدا   کنـد کـه    مـی البالغه( از سیّد مرتضی روایت  الحدید در )شرح نه  ابی

کنـد: در   مرزبانی( از علیّ بن هارون( از )عبیدا  بن احمد( و او از پدرش نقل می

 زهرار سخن از خطبه حضرت نزد جنا  )زید شهید( فرزند حضرت سجّاد

 نـان ایک را از آن حضرت گرفتند به میان آمـد بـه وی گفـتم: )   ددر هنگامی که ف

 زهـرا کنند که این )خطبـه( سـاختگی اسـت و از فرمایشـات حضـرت       میادّعا 

طالـ  از پدرانشـان آن را    ام بزرگـان آل ابـی   نیست. جنا  زید فرمـود مـن دیـده   

دهندر پـدرم از جـدّم بـرای مـن بیـان       کنند و به فرزندان خویش یاد می روایت می

آن را رسـانید و بزرگـان شـیعه     فرمود و سـند )خطبـه( را بـه حضـرت صـدیقه     

گاه جنا  زید فرمود  دادند و... . آن کردند و به فرزندان خود درس می روایت می

اسـت در حـالی کـه     کنید که ایـن سـخن از حضـرت فاطمـه     چگونه انکار می

کنـد کـه بـه مراتـ  از سـخنرانی       عایشه به هنگام مـر  پـدرش مطلبـی نقـل مـی     

داننـدر در   مـی تـر اسـت ولـی آن را گفتـار مسـلّم عایشـه        عجی  زهراحضرت 

باعـث شـد کـه نسـبت بـه صـدور ایـن         هرحال عداوت و دشمنی با اهل بیـت 

 (ایجاد شک و تردید کنند.  زهرا)خطبه( از مادرمان فاطمه 

چه ذکر شـد بخشـی از مصـادر )خطبـه بـانوی بـانوان جهـان اسـت کـه مـا            آن
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آنچه ما ذکر ایم به آن دست یابیم و چه بسا محققان دیگر به منابعی غیر از  توانسته

 کردیم دست یافته باشند.

هـا و ایـن    و چنانچه در اوّل این )بحـث( گفتـیم هـدف مـا از نقـل ایـن کتـا        

دانشمندان و گفتار آنها این است که مخاطبین محترم ما توجه داشته باشند. به تول 

 معروف: بیهوده سخن بدین درازا نبود...

 کردند؟ فدک را مطالبه می  زهرافاطمه  چرا

از دنیـا    ممکن است گفته شود بانوی زنان دو عالم حضرت صدیقه طـاهره 

دست شسته بودر پس چه باعث شد کسی که اینگونه دنیا را رها کـرده و از امـور   

ی آن چشم پوشیده است به پا خیـزد و بـا سـعی و کوشـش بـرای بدسـت        فریبنده

 آوردن حقوق خود تالش فرماید؟

گرفتن زمین  گیری در بدست آوردن و بازپس به عبارت دیگر این اصرار و پی

های آن با اینکه آن حضرت بـه خـاطر بزرگـی نفـس و      ها و نخل فدک و درخت

 شدند چه بود؟ یمند نم گاه از آن بهره عظمت مقام معنوی خود هیخ

پرسیم محرّک آن بانوی بزر  در طل  دنیایی کسی که همسرش  یا اینکه می

تـر و از اسـتخوان خـوک     ارزش بز برایش کمدنیا را از آ  بینی  حضرت علی

که در دست و دهان یک فرد مبتال به بیماری ج ام باشد حقیرتر و از بـال مگـس   

 تر استر چه بود؟ سبک

هـای آن حضـرت بـا شکسـت مواجـه شـده و        دانستند تالش از سوی دیگر می

ن نخواهد توانست مجدّداً بر )فدک( دست یابد و آن سرزمین را از چنگال غاصـبا 

 بیرون آورد.
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 اینها تصوراتی است که ممکن است در ذهن افراد ایجاد گردد.

ی امـوال حضـرت    در پاسخ باید بگوئیم اوّالً: حکومت وتت به هنگام مصادره

و به اصطالح جدید واریز آن به حسا  دولتر تصد و غرضـش تنهـا و    فاطمه

ن ترتیـ  بـا   خواسـت بـه ایـ    و طرفداران آنها بود و می فقط تضعیس اهل بیت

 مبارزه اتتصادی نمایدر هدف آن بود که دست حضرت علی حضرت علی

از مال دنیا تهی شود تا مردم دورش جمع نگردند و از نظر اتتصـادی دارای شـأنی   

 نباشد.

اعمـال کردنـد    دربـاره رسـول خـدا    ینافقنـ سیاستی بود که م همان و این

د انفاق نکنید و چیزی ندهید تا گفتند به کسانی که دوروبر رسول خداینکه زمانی 

 از گردش پراکنده شوند.

ارزش نبـود بلکـه عوائـد و درآمـد تابــل      بهـره و کـم   اراضـی فـدک کـم    دوّم:

های خرمـای فـدک ماننـد     الحدید( گفته است درخت ای داشت. )ابن ابی مالحظه

 نخلستان کوفه در زمان او بوده است.

کنـد کـه عوائـد و     ه( نقـل مـی  جّالمح شیخ بزرگوار )مجلسی( از کتا  )کشس

درآمد فدک بیست و چهار هزار دینار در سال بود و در روایتی دیگر هفتـاد و دو  

هزار دینارر شاید اختالف به علّت آن است که این دو رتم مربـوط بـه یـک سـال     

 های متفاوت عوائد فدک نیز مختلس گردیده است. نبودر و در سال

پوشـی از   مقدار تابل توجّهی بوده که چشـم مقدار درآمد ساالنه  نبه هرحال ای

 آن از نظر هیئت حاکم آن روز روا نبوده است.

ی فدکر خالفـت و حکومـت را بـرای     به دنبال مطالبه زهرافاطمه  و سوّم:
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فرمــود. همــان حکــومتی کــه از آن پــدر  مطالبــه مــی همســرش حضــرت علــی

 بوده است. بزرگوارش حضرت پیامبر

ی غربی در  گوید: از مدرس مدرسه البالغه( می شرح نه الحدید( در ) )ابن ابی

راستگو بود؟ گفـت آری گفـتم    بوداد )علیّ بن فارتی( سؤال کردم آیا فاطمه

دانســت آن روز فــدک را بــه او  پــس چــرا ابــوبکر بــا ایــن کــه او را راســتگو مــی

گاه سخن لطیـس و زیبـائی گفـت: گفـت اگـر امـروز        برنگرداند؟ او خندید و آن

داد و به مجرّد شنیدن این موضـو  کـه فـدک از آن مـن اسـت       به او می فدک را

کـرد کـه    مـی ادّعـا   رفـت و  غش مـی اداد آن را تخلیه کنند فردا بـه سـر   دستور می

خالفت از آنِ شوهر اوست و ابوبکر او را از ح ّ مسلّم خود باز داشته است. مسلّم 

رد )چـون آن حضـرت را   توانسـت بیـاو   بود که ابوبکر در برابر او هیخ ع ری نمی

کرد  ای با وی همراهی می بایست در هر مسئله صادق و راستگو دانسته است( و می

ــود فاطمــه    ــوبکر ثابــت شــده ب ــرای اب ــد  مــیادّعــا  چــه در آن زهــرازیــرا ب کن

 ی دلیل و یا شاهد ندارد. گوست و هیخ گونه نیازی به ارائه راست

اند بایستد  این مسئله مسلّم است که انسان در برابر حقی که از او گرفته چهارم:

اند مطالبه کند و بستاند زیرا که ح  اوستر حتّی اگر  و مالی که از او غص  کرده

نیاز باشد و رغبتی به آن نداشته باشد و این مطل  هیخ گونه منافـاتی   از آن مال بی

 ر برابر غص  ح  نباید سکوت کرد.با زهد و ترک دنیا ندارد و هیخ گاه د

انسان اگر حتّی در دنیا )زهد( ورزد و تالش او برای آخرت باشد بـرای   پنجم:

ی رحـم   آن که امور زندگی خود را اصالح و آبروی خویش را حفظ کند و صله

نماید و در راه خدا مالی خرج کند نیازمند به اموال استر آیا از نظر تاریخ مسـلّم  
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در  که زاهدترین مردم بود چگونه از اموال خدیجه خدا نیست که رسول

 گردید. مند می راه تقویت اسالم بهره

ی خود را طلـ  کنـد    کند که انسان ح  غص  شده حکمت ایجا  می ششم:

شـود و   نخواهد بود. یا در این تالش و طل  پیـروز مـی   جچون از دو صورت خار

بارزه توفی  نیافتـه بـه مـال خـویش     آورد یا اینکه در م خواهد بدست می چه می آن

رسدر در این صورتر ظلم را آشکار و مظومیّـت خـویش را بـه مـردم اعـالن       نمی

اند به  کند که اموالش را به صورت غص  از دست او درآورده کند و ثابت می می

خصو  اگر غاص  کسی باشد که ادّعای صالح و فالح داشته باشد و به دیانت 

لـومر ظـالم و سـتمگر را بـه مـردم      ظبـدین ترتیـ  شـخص م   و تقوا تظـاهر نمایـدر   

 فهمند که ظالم در ادّعایش راستگو نیست. شناساند و مردم می می

ها به سـوی خـود    دار از انوا  وسایل مناس  برای جل  تل  افراد هدف هفتم:

کنندر مثاًل از طری  مالر یـا اخـالق یـا وعـده و نظـایر آنر اّمـا بهتـرین         استفاده می

هـا   برای این منظور عبارت است از اظهار تظلّم و مظلومیّتر زیـرا کـه تلـ    وسیله 

 متوجّه مظلوم است هرگونه باشد و از ظالم هر که باشد بیزارند.

برخاست و به سـوی مسـجد پـدرش     به همین علّت حضرت صدیقه طاهره

 رفت تا از ح  خویش دفا  فرماید. رسول خدا

در منزل با او مناظره فرمایـد بلکـه مناسـ     آن حضرت به منزل ابوبکر نرفت تا 

را انتخـا  کننـد کـه در آن روز پایگـاه اسـالمی و       دیدند که مسجد پیـامبر 

محلّ اجتما  مسلمانان بودر به عالوه زمانی بسیار مناس  برای رفـتن بـه مسـجد را    

انتخا  فرمود و آن زمانی بود کـه مسـجد از طبقـات مختلـس مـردم از مهـاجر و       



 

 

  

 

40 

وی سـ ی مسجد نگردیدند بلکه در حالی از منزل به  ود و به تنهائی روانهانصار پر ب

 مسجد حرکت کردند که گروهی از زنان دور حضرتش را گرفته بود.

ی خـدا و   وندر محلّی که تـرار بـود حبیبـه   رتبل از آنکه آن حضرت به مسجد ب

ای بـرای آن   جا بنشینند مشخص گردیـد و پـرده   در آن ی تن پیامبر خدا پاره

در پشت آن بنشینند مشخّص و آویخته شد. طبیعـی اسـت    که حضرت صدیقه

ی از تبـل   دّمات آماده شدهقبا این م ی )سخنرانی( حضرت صدیقه وتتی برنامه

شودر رئیس حکومت وتت هم از تبل خـود را آمـاده سـاخته بـود تـا بـه        انجام می

آن حضرت گوش بدهد و خود را برای پاسخگوئی مهیّـا سـاخته بـود.    فرمایشات 

تـرین مـرد    فرمـود )مـن فصـیح    که پدر بزرگوارش می است سخنرانی از شخصیّتی

 عربم(.

مر مرتّ  و دور از هرگونـه نقـصر   هه( منظّاالبد ای )فی خطبه زهراحضرت 

گـویی   به زشـت  روی ایراد کرد بدون اینکه الطه و ک ونارسائیر کالمی منزّه از م

عظیمر مهم و مرتبت و مقام رفـیعش منافـات    تمتوسّل شودر او از آنچه با شخصیّ

 داشت اجتنا  ورزید.

ای باتی و جاودان و برهـانی نیرومنـد و    این سخنرانی درخشان به عنوان معجزه

کـه بـه فراوانـی از آن     زهـرا واضح برای فرهنگ دینی و تربیت م هبی فاطمه 

 آید. حسا  میمند بود به  بهره

آن حضرت به سالح دلیل روشن و برهان تاطع و توی مسلّح بـود و مسـلمانان   

تـر   در مسجد منتظر شنیدن کالم و سخنان حضرتش بودند و با اشتیاق هرچـه تمـام  
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کشیدند که تا آن روز نظیـرش را در تـاریخ ندیـده     انتظار بحث و گفتگویی را می

 بودند.

او در پشت پرده معیّن کرده بودنـد جلـوس   مکانی که برای در  زهرافاطمه 

فرمودر شاید این اولین باری بود که آن حضرت پس از رحلـت پـدر بزرگـوارش    

شد پس شگفت نیست کـه بشـنویم مـردم بـه شـدّت در       فرما می به مسجد تشریس

ای شدید از دل برآورد که ما از تحلیل و تأثیر  اندوه فرو رفتندر چون تا نشستند ناله

ر نفوس شنوندگان عاجزیمر تنها یک نالـه بـدون هـیخ سـخنی عواطـس      آن ناله د

دانم این ناله کدام )معانی(  مردم را به هیجان آورد و آنان را به گریه انداختر نمی

 را در خود جای داده بود و چرا مردم را به گریه کردن تحریم و تشجیح نمود؟

هـا را جـاری    و اشـک  هـا را بگریانـد   آیا تنها و تنها یک ناله ممکن است چشم

 ها را آتش بزند؟ سازد و تل 

دانیمر شاید دیگری بتوانـد راز   آری اینها معماهائی است که ما حلّ آن را نمی

 این معمّاها را بگشاید.
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 خودآزمایی

 چگونه بود؟ زهراو حضرت  ـ وابستگی پیامبر اکرم1

 چه درخواستی از بالل داشتند؟ زهرا(حضرت قیهفال ضرهحمن الیـ بنابر نقل کتا  )2

 کند؟ را چگونه توصیس می ـ ابن تتیبه بیعت گرفتن از حضرت علی3

 ؟و چه فرمودند در مجلس معاویهر چه کسی را مخاط  ترار دادند؟ ـ امام حسن مجتبی4

 با ابوبکر چگونه بود؟ ـ احتجاج حضرت علی5

 چه چیزی فرمودند؟ نازل شدر رسول اکرم هُقَربی حَالقُ یآت ذَفَی  ـ وتتی آیه6

 بوده یا از آنِ تمام مسلمانان است؟ ـ آیا فدک مخصو  پیامبر7

 ؟وتتی زنده بودند فدک را به دخترشان بخشیدند ـ آیا پیامبر8

 اش به ارث بگ ارد؟ تواند چیزی را بعد از خودش برای خانواده می ـ آیا پیامبر9

 کرده بودند؟تصرّف  ر فدک رادر زمان حیات پیامبر زهراـ آیا حضرت 10
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