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 زهرا شرح حال و زندگی حضرت فاطمه

 فرهنگ و معارف اسالممی مجالجد هالدایت    ها پیش دفتر نشر مدّتاز 

مختصالری   نمود، ابتدائاًشرح حال و زندگی معصومین انتشاراقدام به 

بجنده کرد و بعد از آن چنالد   وه درباره پیامبر اکرمزبه صورت چند ج

ین اوّلالال، رالمالالنمنینشخصالالیت وا ی حضالالرت امی  ی هجالالزوه دربالالار 

عرضه شد، البته مالا ادعالا نالداریه کاله      مین امااوّلو  پیامبر جانشین بحقّ

و حضالرت امالام    پیامبرتوانجتیه تمام شئون و جوانب زندگی حضرت 

دادیه که بالر    تذکّررا عرضه کنیه، بلکه چندین بار  امیرالمنمنین

ین زنالدگی  ای از خاطرات تلخ و شیر مختصری از کتاب پربر  و گوشه

ت را در اختیالار دوسالتان و ارادتمنالدان    دو شخصیت بزر  عاله بشریّ آن

ی که در شرح زندگی یها آن بزرگان بگذاریه و اینک پس از پایان جزوه

ای از  خود نگاشتیه بر آن شدیه که قله به دست بگیریه و گوشه اوّلامام 

لی اگر شخصیتی که گرچه در قالب زن بود و -بانوی جهان  اوّلزندگی 

و  کفالو خلالق نشالده بالود،     امیرالمالنمنین انجان کاملی چون حضالرت  

 زهرا ی هیعنی حضرت فاطم -حضرتش وجود نداشتهمجری برای 

بنویجیه و به دوستان و ارادتمندانش تقدیه کنیه. باشد کاله ایالن شالناخت    
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سالیر   ،تا باله منوالور شالناخت بیشالتر     باشد نماای برای عزیزان مختصر انگیزه

آن حضرت گجالتر  دهنالد، و مالا نیالز بالا ایالن        ی هرا دربار مطالعاتی خود

مشالمول الطالاف بیکالران فرزندشالان حضالرت       ،اقدام و این حرکت نالاچیز 

 اهلل ا عوه امام زمان ارواحنا فداه قرار گیریه. بقیه
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 بانوی ناشناخته

بانوی بزرگی که از نور آفرینش در رده بالا ی آفریالدگان و همتالا و    

 .نویالر اسالت   قالرار دارد و در خیالل نجالوان بالی     های خلقالت  یناوّلسنگ  هه

اتی است کاله او  صوصیّخدارای زهرا ی هشخصیت انجانی مانند فاطم

 .دهالد  بدیع و عجیب پروردگار قالرار مالی   ییقدرت بالغه و توانا ی هرا نشان

 ءقالدرت او در بالین انبیالا    ی هخلق کرد تالا نشالان   را محمّد ،خدای متعال

ی  فاطمالالها  حضالالرت  نمایالالهتالالنش و دخالالت گرا  ی هباشالالد. سالالاس پالالار  

زنالان باشالد یعنالی     بینرا آفرید تا نشانه و عممت قدرت خدا در زهرا

ای از  هاسالت، خالانمی کاله مجموعاله     ی فضالایل و کرامالت   زنی که عصالاره 

ای از عومالت و نصالیبی    هاست، خانمی که پروردگار  به او بهره موهبت

 د.تواند به منزلت او برس از جملت عطا کرده که هیچ زنی نمی

است که آسمان، بیش از اهل زمین باله   اهلل ی اولیاء آری او از خانواده

آنها آیات محکمالی از قالرآن مجیالد     ی عومت آنها اعتراف دارد و درباره

 شوند. شب و روز خوانده می ،نازل شده و از هنگام نزول تا روز قیامت

 شخصیتی که هرقدر فهه بشالر در شالناخت حقالایق، بیشالتر شالود و بالر      
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تر،  عومت این شخصیت به صورت وسیع ،تر گردد ل نشده مطلعمجائل ح

 شود. و معانی آن بیشتر نمایان می هاآشکار و امتیاز

گوید و باله رضالای    نایش میثکه خدا  استزهرای  فاطمهبلی او 

از عومالالت  رسالالول خالالدا و او راضالالی و از خشالاله او خشالالمنا  اسالالت 

 فرمودند. مقامش سخن می

نگالالرد، ائماّلاله اهالالل  رگالالی بالاله او مالالیبالالا عالالزّت و بز امیرالمالالنمنین

 دارند. او را با تقدیس و احترام پاس میبیت

ا   دربالاره  ،محضالرت رسالول اکالر    ،کجی است کاله پیالامبر خالدا   

 فرماید: می

 الجنّةِ قبَّلتُها یکُلّما إِشتَقتُ إِل ةٌیّإنج حوراءٌ یه

شوم  ای است به صورت انجان، هرگاه مشتاق بهشت می فاطمه حوریه

 .1بوسه او را می

را جالز  زهالرا  ی هرسالیه کاله فاطمال    و در مجموع به این نتیجاله مالی  

کجالی نشالناخته و دیگالری     ،خداوندی که او را آفریده و پدر و همجالر  

آن حضرت به آستان جمل و قداست او راه نخواهالد  معصوم جز فرزندان 

                                                 
 .5/86ـ تاریخ خطیب بغدادی، ج 1
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 و حضالالرت البتالاله فرمالالایش وجالالود مقالالدس پیالالامبر گرامالالی    یافالالت.

در بالالاب جملالالت قالالدر   عصومشالالانو فرزنالالدان م امیرالمالالنمنین

هالای آینالده باله برخالی از      حثبجیار است که در طی بفاطمهحضرت 

 آنها برخورد خواهیه کرد.
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 قانون وراثت

عله و  عمرو جدید ثابت بوده و هرچه بیشتر از  از قدیهاز اموری که 

شالود ایالن اسالت     تر می گذرد حقیقت و واقعیت آن روشن آگاهی بشر می

اخمقی و ظاهری پدر و مالادر باله فرزنالد منتقالل      که صفات و خصوصیات

لب پالدر باله رحاله مالادر آمالده و در      شود و همراه با انعقالاد نطفاله از صاُل    می

ژنها تالثثیر خالود    ،یا به زبان عله ،آن خصوصیات ،دوران زندگی در رحه

نماید و پس از و دت، صالفات پالدر و مالادر باله      را در اندام طفل ظاهر می

شالیر و شالیرخوارگی و    ی هد و همچنالین مجالئل  شو تدریج در او آشکار می

 حالالالا ت مالالالادر بالالاله هنگالالالام شالالالیر دادن در او مالالالنثر اسالالالت، حضالالالرت   

فرماینالد: از   در حدیثی به این نکته اشاره فرمالوده و مالی   امیرالمنمنین

زنان احمق برای شیر دادن استفاده نکنید زیالرا حماقالت از طریالق شالیر باله      

 کند. فرزند سرایت می

که در شالرح حالال ایالن بالانوی     شایجته است  ثت،ورابا توجه به قانون 

توجاله داشالته باشالید کاله پالدر او،      بزر  یعنی حضالرت فاطماله زهالرا   

حضالرت   ،و رسالل  ءیعنی سرور مخلوقات عاله و سیّد انبیا رسول خدا
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آن کجی اسالت کاله خالدای متعالال هماله موجالودات        عبداهلل بن محمّد

ه و کجی است که هجتی پوشاند هعاله را به طفیل وجود او آفریده و جام

 تمام فضیلت و کمال و شرافت در او جمع است.

اما خدیجه کبری، بانوی ساید چهره، بلند قامت، زیباروی از خاندانی 

نویالر، در کارهالا بصالیر و     ذکاوت کاله با نجیب و شریف، عاقل، باهو  و 

آگاه بود و اعتماد به نفس داشت، در امر تجارت نیز قوی بود و اصالول و  

گذشالت   آنچاله  دانجالت.  دی صادرات و واردات را خوب مالی مبانی اقتصا

 توصیف وی به عنوان یک انجان یا یک زن بود.

فداکار بود که هزاران دینار از اموال خالود   ییاما به عنوان همجر، بانو

آوری کرده بود به همجر خود بخشالید کاله    ا  جمع را که در طیّ زندگی

 طبق نور خود در آن تصرّف کند.

ودند هالیچ مالالی ماننالد امالوال خدیجاله بالرای مالن        فرم رسول خدا

رنالج   و درمانالدگان  ،همین مالال  ی هبه وسیل پرمنفعت نبود، پیامبر اکرم

فرمود و یاران فقیالر خالود    کرد و آنها را یاری می دیدگان را دستگیری می

شالالان را اداره  کالالرد و زنالالدگی در مکاّلاله بودنالالد مهمالالان مالالیکالاله را تالالا وقتالالی 

تالا خدیجاله    داد و پیالامبر  آن خرج سفر مالی  فرمود و مهاجران را از می
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کالرد و پالس از مالر  او     از اموال او انفاق مالی  ،زنده بود آنچه را خواست

 و فرزندانش به ارث باقی ماند. نیز آنچه مانده بود، برای رسول خدا

زیادی داشتند باله طالوری کاله روزی     ی هنیز به او عمق رسول خدا

پیرزنی چنین و چنان بالود و خالدا    از خدیجه یاد کردند، عایشه گفت، وی

فرمودند: هرگز بهتالر از او   پیامبربهتر از او را به تو داد )یعنی خود ( 

 ،من نشد. او زمانی که هیچ کس مرا ناذیرفته و تصدیق نکرده بالود  نصیب

ال مال را در مال تصدیق کرد و ایمان آورد، آن زمالانی کاله مالالی نداشالته، او     

و از دیگر زنالان، فرزنالدی    ه شدبنصی خود شریک کرد و فقط از او فرزند

 .1نصیبه نشد

                                                 
 ـ استیعاب.1
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 پیامبرازدواج 

 28و یالا   26سالالگی یالا باله قالولی      25در سن  رسول گرامی اسمم

 ه کبری که چهل سال داشت ازدواج کرد.با خدیجسالگی 

دو بالالار دیگالالر  پیالالامبرگفتاله شالالده کالاله ایالن بالالانو قبالالل از ازدواج بالا    

او هرگالز ازدواج نکالرده بالود،    و قولی دیگالر آن اسالت کاله     هازدواج کرد

اینجانب بالا یکالی از آن عزیالزان     .اند برخی از محققان قول دوم را پذیرفته

اند که حضرت خدیجاله قالبمً    مشهور گفته این کهداشته، گفته  ییگفتگو

دو بار ازدواج فرموده بود، دلیلی قوی و برهانی محکه بالر ایالن امالر اسالت     

هالالا او را مالالتهه  غربالالیبالالرخمف آنچالاله کالاله برخالالی از  کالاله رسالالول خالالدا

های ایشان براساس مصالح کلی  نبوده و ازدواج «باره زن»اند، هرگز  ساخته

 25ین ازدواج آن حضالرت در سالنّ   اوّلال جامعه اسممی بوده، به دلیل آنکه 

باشد، آن عزیالز   ساله که قبمً دو بار ازدواج نموده می 40سالگی با خانمی 

آمالد، گفالت البتاله اگالر سالند       برایه بجی جالبکه مطلبی گفت  ،در پاسخ

ه و یاثبالات آن نالدار   راصالراری بال   ،هیتاریخی برای این جهت نداشالته باشال  

حا  که قولی غیرمشهور بدین مضمون در تاریخ مطرح شده که حضرت 
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ه خالانمی  ییه تالا بگالو  ییجو ما بدان استناد می ،خدیجه قبمً ازدواج نفرموده

شالود، و   ا مشالرف مالی  خد ی هین آفریدکه در آینده به شرف همجری برتر

ای  ای که باید محل پالرور  و رشالد نطفاله مطهالره     آن رحه پا  و طاهره

برتالر از آن اسالت کاله دسالت      ،باشالد کبالری  ی هصالدّیق چون حضرت 

دیگری به او برسد و به همین مقدار او را آلوده سازد و بالا خره مالرا قالانع    

 کرد.

بالالا خدیجالاله کبالالری شالالبیه هالالیچ یالالک از       ازدواج رسالالول خالالدا 

نویالالر بالالود، چالالون  بالالی ای معمالالولی نبالالود، بلکالاله در نالالوع خالالود هالال ازدواج

کاله معمالو ً در    ییهالا  ی این پیوند، عشق و امور مادی و نیالز انگیالزه   انگیزه

بلکه از نور زنالدگی   نبود. ،ازدواج بزرگان عاله از نور سیاسی وجود دارد

و ایالالن بالالانوی  اقتصالالادی نیالالز هالالیچ گونالاله تناسالالبی بالالین رسالالول خالالدا   

ود نداشته، چون آن حضالرت، در آن زمالان کاله باله     بزرگوار)خدیجه( وج

تحت کفالالت عمالوی فقیالر خالود، ابوطالالب       ،پیامبری مبعوث نشده بودند

تالرین زنالان مکاّله     کرد و خدیجه کبری زنی ثروتمند بلکه غنی زندگی می

دو شخصیت تفاوت زیالادی باله چشاله     بود و از نور سطح زندگی بین این

 خورد. می
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درخشالانی در   ی هشنیده بود که آیندیا  می دانجتولی چون خدیجه 

شالاید آن چیالزی کاله در     ،میجالره  ،انتوار این جوان خواهد بود و غممالش 

سفری که با او در راه شام داشت دیده بود برای خدیجه بیان کالرده بالود،   

گفتاله   که نزدیک شام بود و درباره محمّد ،یصْربُ، یا کمم راهب دیر

شالالار از عشالالق پالالا  و دور از  بالالود شالالنیده بالالود، بالالا وجالالودی لبریالالز و سر  

های مادی از حضرتش خواست که او را از پالدر  )خویلالد( یالا باله      آمیزه

 قولی از عمویش خواستگاری فرماید.

دادند که با زن فقیری که از لحالا  معیشالت    امّا رسول خدا ترجیح می

هماهنگی و تناسب داشالته باشالد ازدواج کنالد و باله      پیامبرو زندگی با 

لالیکن بالانوی عاقالل و فاضاللی      ،ه معذرت خواسالتند همین جهت از خدیج

چاله   ،حاضر اسالت جالانش را فالدای او کنالد    چون خدیجه عرض کرد که 

رسالالد بالاله امالالوالی کالاله در اختیالالار دارد و بالالا اصالالرار از حضالالرتش خواسالالت  

 عموهایش را در جهت خواستگاری نزد بجالتگان خدیجاله رواناله فرمایالد.    

هالای آن حضالرت    د عماّله فت آمده و شایگنویر به ش بی عموها از این خبرِ

هالا و صالدها نفالر عامالل      ای که ده ی مبهوت شدند. خدایا خدیجهمدّتبرای 

کننالد و تجالارت او    تجارت اویند و از برکت سالود امالوال او زنالدگی مالی    
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 ییدائماً در تابجتان و زمجتان بین شام و یمن در حال گجتر  است، بالانو 

ی باله تمالام آنهالا    خواسالتگار او بالوده ولال    ،که بجیاری از بزرگان و اشالراف 

بالا جالوان فقیالری کاله تحالت تکفالل        هچگونه حاضر شالد  ،پاسخ منفی داده

 کند ازدواج کند؟ عموی خود زندگی می

داشالت تحقیالق بیشالتری داشالته     ب را واسالوال، خالانواده عبالدالمطلّ    این

بالرای   ،پیامبر ی ه، عمّعبدالمطلّبدختر  ،صفیه باشند و به همین منوور

جالا صالدق خبالر را دریافالت و      رفالت و آن خدیجاله   ی هتحقیق به سوی خان

 باور کرد.
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 شود درهای سعادت به روی خدیجه باز می

هالالا را از  ه پالالس از تحقیالالق بالاله سالالوی بالالرادرانش بازگشالالت و آن صالالفیّ

این خبر خوشالحال شالدند و باله     لع ساخت، آنان از شنیدنصداقت خبر مطّ

یالالا عمالالویش  «خویلالالد»خدیجالاله از جالالا برخاسالالتند و او را از  ی هقصالالد خانالال

واستگاری کردند. او ابتدا امتناع داشت ولی بعد موافقالت کالرد، اماّلا باله     خ

ای در خور مقام و  یق شالثن او   این شرط که سزاوار است صداق و مهریه

ه کنند، خواستگاران را ای را چگونه تهیّ باشد، این مشکل که چنین مهریه

باله   خدیجه به یاری آنان شالتافت و  خودبه خود مشغول داشت و اینجا باز 

فرسالتاد و از او   طالم بالرای رسالول خالدا     رعنوان هدیه، چهار هزار دینا

 باالردازد.  ،خویلالد  ،درخواست کرد که آن را مهریه قرار داده و به پالدر  

نویالر بالود کاله زنالی خالود        سالابقه و بالی   بالی  بالین اعالراب  این موضوع در 

ب ا  را به شوهر بدهد و شوهر از مال او باردازد، پالس جالای تعجاّل    مهریه

ای مالردم مالا دیالده     :که آتش حجادت ابوجهل شعله کشالید و گفالت   نبود

اماّلا ندیالده بالودیه کاله زنالان       ،پردازنالد  بودیه که مردان مهریه زنالان را مالی  

مالردان را بدهنالد. و ابوطالالب بالا حالالت خشاله پاسالالخ او را داد و        ی همهریال 
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دهند و باله او   به مردی مانند محمّد دختر می ییگو فرمود: ای نادان چه می

هرچه مال هه داشته باشد و بدهالد   ییکنند ولی مثل تو نیز تقدیه میهدیه 

او چنالین گفالت: اگالر مالردان ماننالد      باله  یا به قالول دیگالر    .پذیرند از او نمی

های گران خواهنالد باُلرد    ام باشند آنان را به بهای سنگین و مهریه برادرزاده

 ند.ردازباای سنگین  و اگر مانند تو باشند، برای ازدواج باید مهریه

باله   سرانجام، این ازدواج مبار  صالورت گرفالت و رسالول خالدا    

تالرین آرزوی   خدیجاله نقالل مکالان فرمودنالد و خدیجاله باله بالزر         ی هخان

 خویش رسید و سعادت دنیا و آخرت نصیبش شد.

 ،باله دنیالا آورد   کبری چند فرزند پجر برای رسول خالدا  ی جهخدی

د ر دختر نیز از او متولاّل از دنیا رفتند و چها ولی تمام آنها در سنّ خردسالی

کاله حضالرت    زهالرا  ی هه و فاطمال کلثالوم، رقیاّل   های زینب، امّ شد به نام

ترین آنها بود. گرچه از نور قدر و منزلت و کمال بالا   کوچک فاطمه

 آنان قابل مقایجه نبود.
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 رت زهراضی ح چگونگی شکل گرفتن نطفه

بلندی برخالوردار اسالت    لاز فضائخصیت وا ی حضرت زهراش

ه برخی از آنها مخصوص خود آن حضرت است و به تعبیر دیگر جالزء  ک

های مخصوص باله او کاله    رود، یعنی فضیلت ه به شمار مییّخصایص فاطم

 ین بار و آخرین بار در مورد حضرتش رخ داد.اوّلبرای 

ها، آنچه که تمام نالاقمن حالدیث از شالیعه و سالنّی      از میان آن فضیلت

آن حضرت است، اینالک مالا    ی هنطف ریگی اند موضوع کیفیّت شکل گفته

 داریه. یکی از آن احادیث را برای آگاهی شما خوانندگان عزیز بیان می

نالازل شالد و عالرض کالرد یالا       بالر رسالول خالدا    جبرئیل امالین 

 مالدّت دهد کاله باله    رساند و به تو فرمان می محمّد، خداوند متعال سمم می

 چهل روز از همجرت خدیجه دوری گزین.

حضرتش بجیار گران آمد، چون باله او عمقاله زیالادی    این موضوع بر 

چهالل   مالدّت داشت ولی فرمان خدا باید انجام شود، به دنبال این فرمان به 

فاصله گرفتند، روزهالا روزه  ت و صمیمیّت عشق و محبّ ی هروز از آن خان

عماّلار یاسالر باله خدیجاله پیغالام       هها را به عبادت پرداختند و به وسالیل  و شب

، بلکاله باله   اسالت  ییاعتنالا  نکند دوری از او از روی بالی  فرستادند که گمان
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دستور پروردگار است و این موضوع را خیر بدانالد، زیالرا خداونالد متعالال     

 کند. و مباهات میه اهر روز بر فرشتگان خود ب

چون شب فرا رسید در را ببند و اسالتراحت کالن    !پیغام دادند: خدیجه

سالراپا   اوّله کاله از روز  فاطمه بنت اسد هجته. خدیجه ه ی هو من در خان

تجلیه بود، این فرمان را با جان پذیرفت ولی آتش فراق محبوب هالر روز  

کرد، چالون چهالل روز شالد     ر میسوزاند و متثثّ از روز پیش او را می بیشتر

پروردگالار متعالال تالو را سالمم      !جبرئیل نازل شد و عرض کرد: ای محمّد

ه پروردگالار  فاله و هدیاّل  فرمایالد، خالود را بالرای پالذیر  تح     رساند و می می

 ده ساز.اآم

ی پروردگالالار چیجالالت؟ جبرئیالالل  تحفالاله !جبرئیالالل :فرمودنالالد پیالالامبر

 دانه. اسخ داد: من نمیپ

گفتنالد، میکائیالل فالرود     در این بین که رسول خدا با جبرئیل سخن می

قی بود که روی آن با دسالتمالی از حریالر پوشالیده بالود، آن     بَآمد و با او طَ

پروردگالارت   !گذاشالت و گفالت: ای محمّالد    برق را پیش روی پیامبَطَ

 دهد که با این طعام افطار کنی؟ به تو فرمان می

 فرمایالالد: هالالر شالالب وقتالالی پیالالامبر    مالالی بعلالالی ابالالن ابیطالالال 
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داد که در را بالاز بگالذارم تالا هالر کالس       خواست افطار کند، دستور می می

خواهد افطار کند بیاید و مهمان آن حضرت شود، ولالی آن شالب مالرا     می

این طعامی اسالت کاله جالز     !و فرمودند: ای پجر ابوطالب ندر نشاندپشت د

فرمودنالد مالن پشالت در     حضالرت علالی   .من به دیگالری حالرام اسالت   

حریالر را برداشالتند،    ی هبا غذا تنهالا مانالد، وقتالی پارچال     نشجته و پیامبر

از آن غذا میالل   پیامبرای انگور بود،  خوشهای از خرمای تازه و  خوشه

شالالیدند، دسالت خالود را دراز کردنالالد و جبرئیالل بالالر    فرمودنالد و آب نیالز نو  

شجت و اسرافیل خشالک   ریخت و میکائیل می دست آن حضرت آب می

 غذا همراه ظرف به آسمان برده شد. ی هکرد. ساس بقی می

برای نماز برخاستند ولی جبرئیل عالرض کالرد امشالب     رسول خدا

 ازیالر  نماز بر تو حالرام اسالت تالا باله منالزل خدیجاله بالروی و بالا او بیالامیزی         

لب تو فرزندی پا  و قجه خورده است که امشب از صُ جلّخداوند عزّو

 پاکیزه بیافریند و حضرتش به سرعت به سوی منزل خدیجه آمدند.

شد، سر  انس گرفته بودم و چون شب می ییگوید: به تنها خدیجه می

بجته و نمالاز باله جالای     می افکندم و در را پوشاندم و پرده را می میخود را 

 آرمیدم. در بجتر می ،دم و چراغ را خامو  کردهرآو می
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 پیالامبر بالین خالواب و بیالداری بالودم کاله       ،چون آن شب فرا رسید

زنالد؟ دری کاله جالز     آمدند و در را کوبیدند، صالدا زدم کیجالت در را مالی   

 محمّد حق کوبیدن آن را ندارد؟

در را  !با لحن زیبا و دلنشالین خالود فرمودنالد: خدیجاله     خدارسول 

وارد  پیالامبر بالاز کالرد،   را خدیجه با شالادمانی در   .محمّدمباز کن، من 

وضالو   ،خواسالتند  آمدند ظرف آبی می شدند، هرگاه حضرتش به خانه می

خواندند و ساس باله کارهالای جالاری منالزل      گرفتند و نماز کوتاهی می می

پرداختند ولی آن شب نه ظرف آب خواستند و نه برای نمالاز خوانالدن    می

اصله به بجتر من آمدند، پس سالوگند باله آن کجالی    بلکه بمف ،آماده شدند

که آسمان را برافراشت و آب را جاری کرد که آن شالب رسالول خالدا از    

 را در خود حس کردم.مل فاطمهمن دور نشد، مگر اینکه سنگینی ح

 ات بجالالیار جالالالبی وجالالود دارد، ابتالالدائاً نکالال ،در ایالالن حالالدیث شالالریف

شالوند، و روزهالا   شالان جالدا   همجرد چهالل روز از  نشالو  حضرت مثمور مالی 

 ،ساس در آخرین شب ها را به عبادت ساری کنند، و روزه بگیرند و شب

ی آسمانی است که بالا غالذاهای عالاله طبیعالت      افطار آن حضرت از مائده

بجیار متفاوت است و تنها در شکل و صورت ظاهری شاید شالباهت دارد  
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و بمفاصله نطفه در صلب مبار  آن حضرت شالکل گرفتاله و مالثمور باله     

 تقال نطفه به رحه حضرت خدیجه شدند.ان

ایالالن حالالدیث را بالالا مختصالالر تفالالاوتی دانشالالمندان اهالالل سالالنّت نیالالز نقالالل  

 از جمله: اند کرده

 63صفحه  ،ل الحجینتقمال خوارزمی در 1

 26صفحه  2ج  ،ال ذهبی در اعتدال2

 156صفحه  3ج  ،ال تلخیص المجتدر 3

 ال عجقمنی در لجان المیزان4

با اختمف کمی در الفا  وجالود دارد و   احادیث زیادی در این مورد

ما به نقل یکی از آن احادیث که به طالور مکالرّر از راویالان مختلالف نقالل      

 کنیه. شده بجنده می

وارد شالد و دیالد پیالامبر     خداگوید: عایشه بر رسول  اس میابن عبّ

آیا فاطمه را دوست داریالد؟   :بوسد، عرض کرد را میفاطمه خدا

دانجتی محبّتت به  یز اگر میزان محبّت مرا به او میآری به خدا تو ن :فرمود

شد چون آن شبی که مرا به آسمان چهارم بردند... تا آن  فاطمه زیادتر می

کاَلره و  ز تالر ا  ای کاله نالرم   در آن هنگام به من خرمالای تالازه   :فرماید که می
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خالوردم و آن  تر از عجالل بالود دادنالد. خرمالا را      رتر از مشک و شیرینمعطّ

بجالتر   آمد چون به زمالین آمالدم و بالا خدیجاله هاله     ت نطفه درخرما به صور

ای است به صورت انجالان   شدم، او فاطمه را حامله شد، پس فاطمه حوریه

 بوسه. و هر وقت مشتاق بهشت شوم فاطمه را می

این حدیث با الفا  مختلالف نقالل شالده و از جملاله افالرادی کاله نقالل        

 -2، 5/87تالالاریخ خطیالالب بغالالدادی ج    -1 انالالد عبالالارت اسالالت از:   کالالرده

میالزان  »دمشالقی در  ذهبالی  الال  3، 63صالفحه   ،«الحجالین  مقتالل »خوارزمی در 

عجالقمنی در   -5، «جالمطین ال نوه درر»ال زرندی در 4، 1/38ج  ،«تدالعا 

الالدین   الال محالبّ  7، «الموده ینابیع» ال قندوزی در6، 5/160ج  ،«لجان المیزان»

 .43صفحه  «ذخایرالعقبی»طبری در 

و سعید بن مالالک و عمالر بالن     عبّاسابن  روایان این حدیث، عایشه و

 خطاب است.

فرقی که این احادیث با حدیثی که قبمً نقل کالردیه دارد ایالن اسالت    

که در اینجا سخن از معراج است و اینکه آن حضرت در شالب معالراج از   

در سالال سالوم بعثالت     پیامبرآن میوه میل فرمودند و... از طرفی معراج 

 سال پنجه بعثت.در  رت فاطمهضبوده و و دت ح
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توان این گونه حل کرد به طالوری کاله بالین ایالن دو      این مشکل را می

بیش از  ه پیامبر اکرمییدسته از روایات ناسازگاری نباشد یا اینکه بگو

اند همانطوری که در کتاب شریف کافی در ضمن  یک بار به معراج رفته

م بالوده و  حدیثی بیان شده است و بدین ترتیب آن معراج که در سال سالوّ 

ن، آبه دنبال آن مطالبی در میان مردم مکّه مطرح شده با آن معراج که در 

 میل فرمودند و... فرق دارد. ییخرما

ثالت و  بعنیز در سال سوم  فاطمهه و دت حضرت یییا اینکه بگو

 ه بوده است.یّاوّلپس از همان معراج 

یالن قبیالل   ها در نقل ا خوانندگان محترم توجه دارند این گونه اختمف

گذرد و راویالان   مجایل از صدر اسمم که تا به حال بیش از سیزده قرن می

مطالب را بالدون کاله و زیالاد     ریزدقیق که و آن روز نیز همه افراد منضبط 

، راویالان بعالدی نیالز    هاند تازه این مربوط به راوی اوّل بالود  نبوده ،نقل کنند

که اختمفاتی در نقالل  بدین ترتیب طبیعی است  .اند این گرفتاری را داشته

انالد،   ولالی وقتالی راویالان زیالادی نقالل کالرده       ،حدیث وجود خواهد داشت

قابل  ،آن احادیث است ی هسخن که محتوای هم ی هاصل مطلب و عصار

 انکار نخواهد بود.
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 گذارد قدم به این دنیا می حضرت فاطمه

و دت آن حضالرت در چاله سالالی رخ داده اسالت اخالتمف      در اینکه 

ثان وجالود دارد کاله نقالل آنهالا خیلالی بالرای       راویان و محالدّ  مختصری بین

قالی بخواهالد در ایالن زمیناله     خوانندگان ما مفیالد نخواهالد بالود و اگالر محقّ    

های گوناگون از همه طبقات مجاللمانان   تحقیق نماید راه باز است و کتاب

 موجود است.

و دیگالران نقالل    «ذخالائرالعقبی »به هر حالال باله طالوری کاله طبالری در      

 فرماید: ت خدیجه میکنند، حضر می

هالای قالریش فرسالتادم،     چون و دت فرزندم نزدیک شد به سراغ قابله

نکردنالد، در همالین هنگالام     ییبودم آنها اعتنالا  ولی چون همجر محمّد

و نالورانیتی وصالف نشالدنی،     ییچهار زن بر من وارد شدند با جمال و زیبا

 آسالیه  هجته و دیگری گفت من «حوّا»یکی از آنها گفت که من مادر تو 

خالواهر حضالرت موسالی هجالته، چهالارمی       ،کلثوم می گفت من امّام و سوّ

 گفت من مریه هجته، ما آمدیه تا در زایمان فرزندت به تو کمک کنیه.

در آن موقع سرور زنان عاله به دنیا آمد، روی زمین باله سالجده افتالاد    

گاه خدیجه فرزنالدی باله   اند که هر اویان اخبار چنین گفتهثان و رمحدّ و...
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داد تالالا از شالالیر او بنوشالالد ولالالی در مالالورد  آورد، او را بالاله دایالاله مالالی دنیالالا مالالی

، خود  این کار را به عهده گرفالت، و شالیر او کالاممً    حضرت زهرا

 نمود. فرزند  را سیراب می
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 نامگذاری

خدای متعال اسالت و   های تگذاری طفل هنگام تولّد از سنّگرچه نام

خود برای فرزندانشالان   ی همعهای معمول در جا هر قوم و گروهی طبق نام

تالی ویالال ه  نامگالالذاری از اهمیّ اهللکننالالد، اماّلا در میالالان اولیالاء    نامگالذاری مالی  

برخوردار است و ایالن امالر خالالی از حقیقالت نبالود، چالون انجالان باله اساله          

 شود، بجیار فرق است بین اسه نیکو و اسه زشت و قبیح. خوانده می

گالذارد، خداونالد در    نوع اسه در خود صاحب نام و شنونده تثثیر مالی 

گویالد اساله او    د و میییفرماید، فرزند دختری را زا مورد همجر عمران می

ی  را قبالل از اینکاله نطفاله    خدای سبحان نام پیامبر  یحیی م.را مریه نامید

چالالون زکریاّلالا از  ،نمایالالد او منعقالالد شالالود، در رحالاله مالالادر  انتخالالاب مالالی  

فَهاَلب لالم م الن لنالدُنک وَل ی الا،       گوید: کند و می پروردگار  درخواست می

زَکرِیَّا إِننا نُبَشرُ  بِغُلَهٍ ارَض ی ا، یَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ م نْ ءَالِ یَعْقُوبَ یَرِثُنم وَ یَرِثُ

یعنالی   (7- 5مالریه آیاله    ه سالور ) اسمُهُ یحْیم لَالهْ نجْعاَلل لنالهُ م الن قَباْللُ سالم ی ا      

وارث من و آل یعقوب باشد  پروردگارا برایه یاور و جانشینی قرار ده که

. ای ذکریاّلالا بشالارت بالاد تالو را بالاله    و او را مالورد رضالایت خالویش قالرار ده    
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 تر این نام را برکجی ننهادیه. فرزندی به نام یحیی، ما پیش

 «بودیه  ما قبمً این نام را بر کجی ننهاده»ی  جملهاز د ییت بفرمااگر دقّ

شود و ایالن   خدا تعیین می اولیای خدا، از سوی اسامیشود که  استنباط می

 فرماید. کار را به والدین واگذار نمی

دی از احادیالث  اباله سالراغ تعالداد زیال     ،حال که این موضوع را دانجتیه

گالذاری روشالن    نیالز علاّلت نالام    هالای ایالن بالانو و    رویاله کاله در آن، نالام    می

ی هالای  نامیده شده این کار به علت مناسالبت  فاطمه، یعنی اگر گردیده

که بین اسه و مجمّی مورد عنایت واقالع شالده اسالت، ایالن      تیبوده و سنخیّ

  ادعای ماست. ی هاحادیث تثکید کنند

نزد خالدای عزّوجالل    فاطمهفرماید: برای حضرت  می امام صادق

الال زکیّاله،   5ال طالاهره،  4ال مبارکه، 3یقه، ال صد2ّال فاطمه، 1 وجود دارد:نام نُه 

 .1ال زهرا9ال محدَّثه، 8ه، ال مرضی7ّال راضیه، 6

                                                 
 .10ـ بحاراالنوار، ج 1



 

29 

 هفاطم

روایالالات زیالالادی از  ،نامیدنالالد «فاطمالاله»در اینکالاله چالالرا آن حضالالرت را 

رسیده و در آن روایالات سالبب نامگالذاری آن حضالرت را     معصومین

 ند:ا هبیان فرمود ،به این نام

: نالد روایالت شالده کاله فرمود    ال در جلد دهه بحارا نوار از امالام بالاقر  1

رد که نالام  ای را مثمور ک چون آن حضرت متولّد شد، خدای متعال فرشته

پالس او را فاطماله نامیالد، سالاس      ،جالاری سالازد   پیامبرفاطمه را بر زبان 

پروردگار فرمود: من تو را با دانش از شیر بازگرفته، از ناپاکی بازداشالته،  

فرمودنالد: واهلل خالدای متعالال آن بالانو را از علاله، پاُلر        ساس امام باقر

ای زنالان محفالو    ه ساخت و در میثاق )یعنی روز عهد و پیمان( از ناپاکی

 نگاه داشت.

نقالل شالده کاله     و همچنالین از امالام جالواد    هشالته  مال از اما2

فرمودند: شنیدیه از مالثمون از پالدر  او از مهالدی... و او از جالدّ  نقالل      

نامیالده   «فاطماله »به معاویه گفت آیا میدانی چرا فاطماله   عبّاسکرد که ابن 

ا کالرد.  شالیعیانش را از آتالش جالد    و واشد؟ گفت ناله. گفالت چالون خالدا     

 اینچنین فرمود. شنیدم که رسول خدا
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دانید تفجیر کلمه فاطمه چیجت؟  فرمودند: آیا می ال امام صادق3

مالرا باله تفجالیر آن آگالاه کالن.       !راوی گفت عرض کردم که ای سرور من

فرمود: یعنی شرّ و بدی در وجود او راه نالدارد. سالاس فرمالود: اگالر بالرای      

م گرفتاله تالا فرزنالدانش کجالی     تا قیامالت از آد  ،نبود همجری او علی

 شد. شثن او پیدا نمی هه

انالد از جملاله    این حدیث را بجیاری از علمای اهل سنّت هه نقل کرده

فرمودند: اگر خدا  سَلمه که گفت: رسول خدا ابن شیرویه دیلمی از امّ

نبود، این مطلب را خالوارزمی   شثنی ههبرای فاطمه  ،کرد علی را خلق نمی

رمذی در مَناقب و مناوی در کنوزالحقایق و قنالدوزی  الحجین و ت در مقتل

 اند. نقل کرده عموی پیامبر ،عبّاسسلمه و از   در ینابیع المودَه از امّ

کاله خداونالد او و دوسالتانش را از     «فاطماله » ی هاین تفجالیر بالرای کلمال   

در روایالاتی کاله از اهالل     ،آتش دوزخ دور داشته است با عبارات مختلف

رسیده است و ما برای رعایت اختصالار تنهالا    «رتتوا» ت نقل شده به حدّسنّ

نقالل کالردیه    به یک حدیث بجنده کردیه.و امّا آنچه که از امام باقر

بالالعله و عالن الطمالث     یتبالار  و تعالال   اهلل لقالد فطمهالا   اهللکه فرمودنالد: و 

از  «میثالاق »بالمیثاق خداوند آن حضالرت را از دانالش مملالوّ سالاخت و در     
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جالا   میثالاق در ایالن   ی هو  نگاه داشت.مقصود از کلمهای زنانه محف ناپاکی

و پیمالالان خداونالالد متعالالال از و روز عهالالد  «اَلَجاْلالت»و روز  «عالالاله ذَر»همالالان 

فرماید: زمانی کاله پروردگالار از    بندگان است، خداوند متعال در قرآن می

پشالالت آدمیالالان، فرزنالالدان آنهالالا را برگرفالالت و آنالالان را بالالر خویشالالتن گالالواه  

گار شما نیجته؟ گفتند چالرا، عالمالان و محالدّثان    پرورد منساخت که آیا 

و اولیالاء خالدا    ءو در اینکه انبیا «عاله ذَر»شیعه روایات زیادی در موضوع 

ه مورد خطاب خداوند قرار گرفته و عنایات خاصاّلی  در آن روز و آن عالَ

 بجیار است. ،را به آنان فرمود

ضالرت  ال یکی دیگر از روایاتی که در مورد سالبب نامگالذاری آن ح  4

فرمودنالد: آن   باله مالا رسالیده ایالن اسالت کاله امالام صالادق         «فاطمه»به 

زیالرا مخلوقالات از شالناخت مقالام آن حضالرت       ،حضرت را فاطمه نامیدند

 اند. ممنوع شده

حضرت آنقدر با  آن آید که مقام  از این فرمایش چنین به دست می

 رسد. میو وا ست که دست هر کس به حریه معرفت آن حضرت ن

های دیگالر   ینده ضمن بحث ندی مقام آن حضرت را در آعومت و بل

شود که شالناخت   کنیه و ساس برای خوانندگان عزیز روشن می اشاره می
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 ای نیجت. مقام حضرتش کار ساده

 آن حضالرت را فاطماله   :فرمایالد  مالی  مال در روایت دیگالری امالا  5

بالا   پیالامبر  یهالا از رسالیدن باله جانشالین     زیرا امید اقالوام و گالروه   ،نامیدند

 مدن آن حضرت قطع شد.آ

نکه اسمم گجتر  یافالت و گالروه گالروه مالردم     آبدون تردید پس از 

العرب و مناطق دیگر به آن جذب شدند، برخی از افراد یا اقالوامی  ه جزیر

 ییالابی باله جانشالین    باله طمالع دسالت    پیالامبر که گرایش آنان به اسمم و 

 ،امیدشان قطالع شالد   فاطمهت حضرت دحضرتش بود، با آمدن و و 

دهنالالدگان راه آن حضالالرت را همجالالر و  و ادامالاله پیالالامبرزیالالرا جانشالالینان 

 اند. به عهده گرفته فرزندان حضرت فاطمه
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 یقهصدّ

مبالغه است و ایالن کلماله، از    ی هصیغ «صدّیق». یقه یعنی بجیار راستگوصدّ

گویالد یالا    رساتر است. یعنی کجی که فراوان راست مالی  «صدوق» ی هکلم

ی کامل است و کجی اسالت  گوی ت که در راستکجی اس یقصدّ اند گفته

چنین کجالی اسالت کاله سالخن خالود را بالا        گوید و هه که هرگز دروغ نمی

صالدیق کاله از او   التّ کند یالا نیکوکالار اسالت یالا دائاله      عمل خود تصدیق می

شالناس   لغالت  ،العالروس  صالاحب تالاج   ی هبه گفتیا  دروغ شنیده نشده است.

کنالالد و  دیق مالالیکجالالی اسالالت کالاله قالالول و اعتقالالاد خالالود را تصالال   ،معالالروف

انالد   سالازد و نیالز گفتاله    ق مالی محقاّل  ،عمالل و کالردار   ای خود را بیگو راست

صدّیق کجی است که آنچه خدا به او فرموده و به انبیای خود امالر نمالوده   

هیچگالاه   ،کنالد و در وحالی پروردگالار نجالبت باله انبیالاء       است تصالدیق مالی  

تثییالد   ی پروردگالار را  شود و این معنی فرمالوده  و تردید نمی گرفتار شکّ

دِّیقُونَ فرماید: وَ النذ ینَ ءَامَنُوا بِاللنه  وَ رُسل ه  أُولَئک هُالهُ الصاّل   کند که می می

(. یعنالالی کجالالانی کالاله بالاله خالالدا و پیالالامبران او ایمالالان 19سالالوره حدیالالد آیالاله )

 به درستی که آنان صدّیقان هجتند. ،آوردند



 

34 

 بالود ولالی آنچاله از روایالات و     صالدّیق  ی هکلمال  ی هآنچه گفتیه ترجم

صالدّیقین در ردیالف    ی هشود این است که مقالام و مرتبال   آیات استفاده می

مخصالوص و حجالاب خاصّالی خواهنالد      ی هانبیاء و شهداست و آنان درجال 

وَ کند از آن جمله:  داشت، این مطلب را آیات بجیاری از قرآن روشن می

عَلَالیْهِهْ م النَ الننبِیِّالینَ وَ     مَنْ یُط عِ اللّهَ وَ الرنسُولَ فَثُولئ کَ ماَلعَ النالذینَ أَنْعاَلهَ اللاّلهُ    

نجالاء آیاله    ی هسور)الصِّدّیقینَ وَ الشُّهَداء  وَ الصّال حینَ وَ حَجُنَ أُولئ کَ رَفیقًا

69.) 

را اطاعالت کننالد، پالس یقینالاً همالراه       پیالامبر یعنی آنان که خالدا و  

و صالدّیقان   ءکه خدا به آنان نعمت بخشیده است مانند انبیاکجانی هجتند 

 نشینانی هجتند. ء و صالحان و اینان چه خوب ههو شهدا

إِننهُ کانَ ص الدِّیقاً   فرماید: )وَ اذْکُرْ فم الْک تَبِ إِبْرَه یهَ یگر مید ی هیآدر 

( یعنی ابراهیه را در کتاب خالدا باله یالاد آر، باله     41آیه  ،مریه ی هسور)ننبِیاًّ 

 بود. پیامبردرستی که وی صدّیق و 

إِننهُ کانَ ص دِّیقاً ننبِی الا   وَ اذْکُرْ فم الْک تَبِ إِدْرِیسو همچنین در این آیه: 

( یعنی احوال ادریس را در کتاب خالدا یالاد کالن    56 ی همریه آی ی هسور)

 که او شخصی صدّیق و پیامبر خدا بود.
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و نیز در این آیه: )مَا الْمَجیحُ ابْنُ مَرْیَهَ إِ ّ رَسُالولٌ قَالدْ خَلاَلتْ م النْ قَبْل اله       

 ،(. یعنی و مجالیح پجالر مالریه   75 ی همائده آی ی هسور)سُلُ وَ أُمُّهُ ص دِّیقَةٌ الرُّ

انالد و مالادر  هاله زنالی      پیامبری بیش نبود که پیش از او پیالامبرانی آمالده  

 صدّیقه بود.

فرمایالد: وَ أُمُّالهُ ص الدِّیقَةٌ و مالادر       در تفجیر این قجمت از آیه که می

اند چون آیالات الهالی را    نامیدهگفته شده است که وی را صدّیقه  ،هصدّیق

ایالن   ی هتصدیق کرد، و نیز منزلت فرزند خود را پالذیرفت و آنچاله دربالار   

د ییال فرزند به او خبر داده شد قبالول کالرد، خداونالد نیالز ایالن موضالوع را تا      

 را تصدیق نمود.  کلمات پروردگار ،و صدّقت بکلمات ربّها :فرماید می

پالذیر باشالد کاله     مالا امکالان   شاید بالرای  ،پس از ذکر این آیات و اقوال

دریابیه تصدیق نمودن خدا و انبیای وی و کتب آسمانی و احکام شالرعی  

کنالد   مثمً گاهی انجان با زبان تصدیق مالی  ،گاهی به زبان است بدون عمل

داند که حقّ تعالی  کند و می بیند ولی باز هه نافرمانی می که خدا او را می

آیالد و بالاور    پرداختن آن برنمالی مالی را بر او واجب کرده است، درصدد 

با وجالود ایالن    ،خواری و زنا و ربا را حرام کرده است دارد که خدا شراب

توان گفت که او در مقالام   باور، از ارتکاب این اعمال باکی ندارد، لذا می
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تصدیق و باور کرده است و عمل وی مویّد قول و باور  نیجالت و   ،زبان

مطابقالت قالول و فعالل، یالا اعتقالاد و       ی هبه عبارت دیگر تصدیق او به درج

لکن صدّیقان کجانی هجتند که به حالق معتقدنالد و باله     عمل نرسیده است.

کنند، تعداد این گوناله افالراد    آن ایمان دارند و در پرتو آن اعتقاد عمل می

 اند  است در هر زمان و مکان.

ه توجه داشته باشالد و  یی که برای صدّیق گفتیها تعریفبه اگر کجی 

ان بجالیار  صالدّیق خواهد دید که تعداد  ،با اعمال مردم مقایجه نماید آنها را

 ه اهللحضرت بقیاّل س امام زمان بجیار که است و در زمان ما جز وجود مقدّ

 تواند انگشت بگذارد. روی دیگری نمی

ه صالدّیق حضالرت   ،شود که سرور زنان عالاله  با آنچه گفتیه روشن می

او را صالدّیقه   رسول خداصدّیقین رسیده بود و  ی هبه مرتب کبری

و برخی کتب دیگر از آن حضرت نقالل   رهضّالن نامیدند و در کتاب ریاض

فرمودند، سه چیز باله تالو داده شالده کاله باله       شده که به حضرت علی

 هیچ کس حتّی به من داده نشده است:

ال تو داماد کجی مانند رسول خدا هجتی و من داماد کجی نیجته کاله  1

 همچون پدرزن تو باشد.
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ای چون دختر من به تو داده شده است که من چنین  ال همجر صدّیقه2

 همجری ندارم.

عنایالت شالده اسالت در     ال به تو فرزندانی ماننالد حجالن و حجالین   3

لکالن شالما از مالن هجالتید و مالن از       ،حالی که من پجرانی مانند آنان ندارم

 شمایه.

پرسیدم چاله کجالی   کند که از امام صادق ل بن عمر نقل میمفضّ

ی ایالن مطلالب   ی، گالو را غجل داد؟ فرمودند: امیرالمنمنینفاطمه

بر من سنگین آمد، فرمودند: مثل اینکه بر تالو گالران آمالد؟ عالرض کالردم      

ام  آری فدایت شوم. فرمود: قبول این مطلب بر تو دشوار نباشد، زیرا جدّه

 یق نیجت که صدّیقه را غجالل   قو کجی جز صدّی صدّیقه بودفاطمه

 غجل نداد؟ تی که مریه را کجی جز عیجیدانج دهد. آیا نمی
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 مبارکه

العروس یعنی رشد و  صاحب کتاب تاج ی هاز نور لغت به گفت «برکه»

گویالد:   القالرآن مالی   سعادت و افزایش، راغب اصفهانی در کتاب مفالردات 

نباشالد و    گیری ی که خیر الهی آن قدر باشد که قابل شمار  و اندازهیجا

ببینالد،   خیالر بنگرد فزونی محجالوس در آن   ای که هر کس در آن به گونه

 و آن مبار  است. بودهگویند در آن برکت 

خداونالالد تبالالار  و تعالالالی انالالواع برکالالات را نصالالیب حضالالرت فاطمالاله  

را از ایشالان قالرار داده در حالالی     فرمود، و نجل رسالول خالدا  زهرا

که این بانوی بزرگوار پس از شهادت بالیش از دو پجالر و دو دختالر بالاقی     

و دختالالرانش  رانش حضالرت امالالام حجالالن و امالام حجالالین  نگالذارد. پجالال 

فرزنالالدان امالالام   کلثالالوم بودنالالد و در واقعالاله کالالربم    حضالالرت زینالالب و امّ 

پجر از امام حجین باله نالام علالی     کشته شدند و جز یک فرزند حجین

هفت  . و از او د امام حجنباقی نماند العابدین لحجین زینا ابن

کلثالوم   پجالر کشالته شالدند و اماّلا امّ    نفر )بنا به قولی( و از حضرت زینب دو 

 فرزندی نداشت.
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ها و کشتارها نجبت  کربم حوادث تکرار شد و جنایت ی هبعد از واقع

 ی هاداماله داشالت، از واقعال   و فاطماله زهالرا   به فرزندان رسول خالدا 

و تار و  2 فخّ ی هو ساس فاجع تا ماجرای زید فرزند امام سجاد 1حرّه

 یان در زمان امویان.مار کردن و از بین بردن علو

نیالالز نالالابود کالالردن و کشالالتن فرزنالالدان حضالالرت   عباّلالاس یدر زمالالان بنالال

ابالالوالفرج  ی هادامالاله داشالالت، در کتالالاب مقاتالالل الطالالالبیّین نوشالالتفاطمالاله

 توان یافت. اصفهانی برخی از این حوادث را می

تالا  زهرا ی همبارزه با خاندان رسول خدا و فرزندان حضرت فاطم

یالازدهمین  ن هنگام که امام حجالن عجالکری  دو قرن ادامه یافت، تا آ

پیشوای شیعیان مجالموم و شالهید شالدند. و همچنالین نبایالد فرامالو  کالرد        

وبی را که دست کمی از عبّاسالیان در ریخالتن خالون    ین ایّالدّ کشتار صمح

و در مغرب عربالی   نداشت و همچنین پیروان آنان خاندان رسول خدا

انالدام   آن لرزه بر حکه از شر چنان فرزندان رسول خدا را قتل عام کرد آن

                                                 
امام حسین، یزید لشکر به مدینه فرسـتاد   ی حرّه در زمان یزید رخ داد، بعد از جریان کربال و کشته شدن ـ واقعه1

 و مردم مدینه را قتل عام کرد.

ـ جریان فخّ در زمان هادی عبّاسی در مکّه رخ داد که یکی از فرزندان امام حسن به نام حسـین قیـام کـرد و بـا     2

 جمع زیادی به دست لشکر خلیفه کشته شد.
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 افتد. انجان می

 ی هخالالدای متعالالال، برکالالت را در نجالالل فاطمالال  ،بالالا تمالالام ایالالن تفاصالالیل 

 قرار داد و این بانوی بزر  را منبع خیر کثیر معرّفی نمود. زهرا

اناّلالا اعطینالالا   ی هکالالوثر در ذیالالل آیالال ی هفخالالر رازی در تفجالالیر سالالور

گوید: مقصود از کوثر کاله باله    می ،عنایت کردیه« کوثر»ما به تو  ،الکوثر

ی زهراسالت و همچنالین طبرسالی     معنی خیر زیاد ترجمه شده است، فاطمه

گویالد مالراد از کالوثر نجالل و      البیان در ذیل این کلماله مالی   مجمع در تفجیر

و او د او، نجالل   زهالرا  ی هگفتنی است که از فاطم .فرزند زیاد است

دشالان را نتالوان   چنان فزونالی و فراوانالی یافالت کاله تعدا     آنرسول خدا

 شماره کرد و این برکت تا قیامت نیز ادامه خواهد داشت.

 ی هبرای روشالن شالدن ایالن مطلالب، بهتالر اسالت باله شالثن نالزول سالور          

 کوثر توجه کنید: ی همبارک

وقتی یکی از فرزندان پجر رسول خدا از دنیا رفت، یکالی از کالافران،   

ی کاله او  را سرزنش کرد و گفت: محمّد بدون نجل شد و زمالان  پیامبر

این نکته را بدان جهت گفالت   .رود او از بین می ی هاز دنیا برود یاد و برنام

یابالد و   کردند نجل هر انجانی از طریق فرزند پجر گجتر  مالی  که فکر می
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گفتنالد فرزنالدان مالا، فرزنالدان      اعتقاد مردم آن زمان همالین بالود، زیالرا مالی    

پدرشان هجتند نه  های دختری ما فرزندان پدر پجرهای ما هجتند، ولی نوه

را سرزنش کرد و حضرت ناراحت  پیامبرما، وقتی آن کافر،  انفرزند

شدند خداوند متعالال ایالن سالوره را نالازل فرمالود تالا باله رسالولش آرامالش          

دهد که اگر امروز پجرت از دنیا  ی پروردگار به وی تجلّی مییبخشد، گو

او فقالط  رفت، ولی خداوند به جای آن، فاطماله را باله تالو بخشالید، گرچاله      

کنالد و در   ولی خداوند متعال، نجل آن یک نفر را زیاد می ،یک نفر است

 مقابل، نجل آن کافر و دیگر دشمنان تو را قطع خواهد کرد.

 ،جهالان امالروز   اتوان بالاور کالرد زیالر    این مطلب را امروز به راحتی می

هند و آفریقا و... از فرزندان حضرت  ی هو قارّ مخصوصاً منطقه خاورمیانه

، فاطمالالهپاُلالر اسالالت کالاله آنالالان از طریالالق حضالالرت  زهالالرا ی هطمالالفا

 باشند. می فرزندان رسول خدا

در عراق یالک میلیالون و در ایالران     ،دهد به طوری که آمارها نشان می

حدود سه میلیالون و در مصالر پالنج میلیالون و در الجزایالر و تالونس و لیبالی        

ر خلالیج  زیادی و در اردن و سوریه و لبنالان و سالودان و جزایال    تعداد بجیار

هالا و در یمالن و هنالد و پاکجالتان و افغانجالالتان و      فالارس و عربجالتان میلیالون   
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یعنالی  زهرا ی هاو د و نجل فاطماز اندونزی حدود بیجت میلیون سیّد 

کنند، کمتر کشور اسممی اسالت کاله    زندگی می فرزندان رسول خدا

 نباشد. طاهره ی هصدّیقدر آن از نجل 

رسالد کاله اگالر     میلیالون نفالر مالی    35امروزه کاللّ جمعیالت سالادات باله     

تالر خواهالد بالود، ایالن      آمارگیری صحیح انجام گیرد از ایالن مقالدار افالزون   

 ی ه، از نجل حضرت علی و حضالرت فاطمال  تعداد فرزندان رسول خدا

هجالتند و در میالان آنالان امالرا و وزراء و علمالاء و نویجالندگان و        زهرا

ن آوند و جالب ش های مبارز و افراد مطرح و مههّ بجیار دیده می شخصیت

بیشالتر از   است که مراجع بزر  شیعه و پرچمداران مکتب اهل بیت

 این تیره و تبار هجتند.

کننالد و بالدان    ی از این تبالار سالنگین باله ایالن انتجالاب افتخالار مالی       ضبع

ایالن شالرافت ندارنالد. برخالی باله طریالق اهالل        باله  بالند و بعضالی عنالایتی    می

 .یتخمف مذهب اهل ب کنند و برخی بر عمل میبیت
ای از مجالاللمانان از ایالالن کالاله فرزنالالدان   جالالای تعجالالب اسالالت کالاله پالالاره 

نجالالبت دهنالالد و آنالالان را  اکالالرم را بالاله پیغمبالالرو فاطمالاله علالالی

فرزنالالدان رسالالول خالالدا بداننالالد، هالالراس دارنالالد و ایالالن انتجالالاب را دروغ       
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نالد و بالا   ه اجنگ بجیار سختی را آغالاز کالرد   ،پندارند، آنان با این تفکر می

و فرزنالدان  زهرا هندان فاطمزین حقیقت که فراین طرز فکر و انکار ا

 خون افراد زیادی را ریختند. ،رسول خدایند

های مردمان شریفی که به دسالت افالراد ناپالاکی چالون      چه بجیار خون

هالا   الرشید و کجانی که پا جای پالای آن  حجّاج و منصور دوانیقی و هارون

 گذاشتند ریخته شد.

 د:ییبد نیجت به داستان زیر توجه نما

، از عامر شعبی نقل شالده کاله   229صفحه  43در کتاب بحارا نوار ج 

گوید: شبی حجّاج بن یوسف مرا احضار کرد ترسیدم، برخاسته وضو  می

ام نمودم و نزد او رفالته، دیالدم در    های خود را به خانواده و وصیّت هگرفت

ای چالرمین گجالترده و شمشالیری عریالان در کنالار آن نهالاده        برابر  سفره

م کردم پاسخ داد و گفت نتالرس کاله امشالب و امالروز در امالان      است. سم

هجتی، مرا پیش خود نشاند و فرمان داد مردی را که در غل و زنجیر بالود  

گوید حجن و حجین پجران رسول خداینالد   آوردند، گفت این پیرمرد می

این ادّعا برایه از قرآن دلیل بیاورد، اگر ناله بالا شمشالیر گالردن او را      باید بر

ید، اگر دلیل آورد آزاد یگفته بهتر است که غل و زنجیر را بگشا ،زنه می
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تواند آهالن را ببالرّد. بنالدها     خواهد شد و خواهد رفت وا ّ این شمشیر نمی

را گشودند وقتی به او نگریجته او را شناخته، دیدم سعید ابن حبیر اسالت.  

اندوهگین شدم و با خود اندیشیدم که وی چگونه از قرآن دلیالل خواهالد   

ای از قرآن دلیل بیالاور وگرناله تالو     ورد؟ حجّاج گفت بر آنچه ادّعا کردهآ

را گردن خواهه زد، سعید گفت لختی مرا مهلت بالده، مجالدداً حجّالاج از    

 گاه شروع کرد.  ی مهلت خواست و آنمدّتوی خواست وی 

وَ وَهَبْنَا لَهُ إِسالحَقَ وَ یَعْقُالوب کالمًّ    انعام را خواند  ی سور 84ساس آیه 

یْنَا وَ نُوحاً هَدَیْنَا م ن قَبْلُ وَ م ن ذُرِّیَّت ه  دَاوُدَ وَ سلَیْمَنَ وَ أَیُّوب وَ یُوسف وَ هَدَ

و ما )به او( بخشیدیه اسالحاق   ،وَ کَذَل ک نجْزِى الْمُحْج ن ینَ مُوسم وَ هَرُونَ

یعنالی  )و یعقوب را همه را هالدایت کالردیه و همچنالین نالوح را قبالل از او      

هدایت نمالودیه و از فرزنالدان ابالراهیه، داود و ساللیمان و      پیش از ابراهیه(

دهالیه،   ایّوب و یوسف و موسی و هارون، و اینچنین، خوبان را پادا  مالی 

بعد را تو بخوان، حجّالاج خوانالد:    ی هساس رو کرد به حجّاج و گفت، آی

پرساله باله چاله     سعید گفالت بالس اسالت از تالو مالی      ،زکریّا و یحیی و عیجی

نالام   ن شالمردن فرزنالدان حضالرت ابالراهیه    مناسبت خداونالد در ضالم  

را آورد، حجاّلاج پاسالخ داد زیالرا عیجالی از فرزنالدان       حضرت عیجی



 

45 

توانالد از فرزنالدان    حضرت ابراهیه است. سعید گفالت چگوناله عیجالی مالی    

باشد حال آنکه او پدر نداشته است و عیجی فرزنالد   حضرت ابراهیه

تالوان   لی کاله مالی  مریه است که مریه از فرزندان ابراهیه است. پس در حا

زمانی به او منجوب کرد، قطعاً حجالن   ی هپجر دختر کجی را با چنین فاصل

به علالت اینکاله پجالران     پیامبربا وجود نزدیکی زمانی به  و حجین

 نجبت داده شوند. ترند به پیامبر اکرم دختر رسول خدایند شایجته

تالا او را  حجّاج دستور داد تا به وی ده هزار دینار بدهند و فرمالان داد  

گوید وقتی صبح شد با خالود گفالته بالر مالن      شعبی می ا  برسانند. به خانه

واجب شد که به سراغ این پیرمرد دانشمند بروم و معانی قرآن را از او یاد 

ولالی حالا     ،داناله  کردم معانی قرآن را می ر میبگیرم، زیرا تا به حال تصوّ

. رفالته و او را در  تالر اسالت   داناله و او باله مراتالب از مالن آگالاه      فهمیدم نمی

در حالی که آن دینارها را در پالیش رویالش گذاشالته بالود و      ،مججد دیدم

ها هه از برکالت امالام    گفت: این داد و می کرد و به این و آن می تقجیه می

است. اگر یک بار ما را دچار غه و غصه کننالد،   حجن و امام حجین

مبر  را هاله از مالا   نمایند. به عموه خالدا و پیالا   هزار بار ما را خوشحال می

 کنند. راضی می
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ناگفته نماند که استد ل به قرآن برای اثبات اینکه امام حجالن و امالام   

انعام نیجالت و در   ی هسور 84یه آمنحصر به  ،فرزندان پیامبرند حجین

جملاله اینکاله   روایات ما مطالب زیادی در این زمینه گفتاله شالده اسالت، از    

کند کاله باله    نقل می امام باقر مرحوم مجلجی در کتاب بحارا نوار از

 ه گوینالد دربالار   فردی از دوستانشان به نام ابوالجارود گفتند: اینان چاله مالی  

باشند قبالول   پیامبرگفتیه اینکه آنان فرزندان  ؟امام حجن و امام حجین

انعام اسالتد ل کردنالد و    ی هسور 84یه آحضرت به  ،ندارند و به دنبال آن

دستور داد بالا   پیامبررا که وقتی خداوند به مباهله  ی اضافه کردند: آیه

یعنی بیان اعتقاد از هر طرف و نفالرین و لعنالت باله طالرف     )مباهله مجیحیان

یالد مالا   یفرمایالد: باله آنالان بگو    ل عمالران، مالی  آسالوره   61مقابل( کنالد آیاله   

یالالد، در ایالالن آیالاله از پجالالران   نپجالالرانمان و شالالما پجالالران خالالود را و... بخوا  

و امالالام  آنکالاله جالالز امالالام حجالالن   لنالالام بالالرده شالالد و حالالا   پیالالامبر

باشالد و بالاز باله دنبالال آن      پیامبرکجی نبود که بتواند پجر  حجین

آورم تالا ثابالت کالنه کاله امالام       ای از قالرآن مالی   فرمودند: ای اباجارود آیاله 

هجتند و کجالی   پیامبرپُشت( )لب از صُ و امام حجین حجن

 مگر کافر و فرمودند: ،تواند آن را رد کند نمی
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م ی کاله بالا انجالان محالر    یزنها 23 ی هنجاء آی ی هد در سوروقتی خداون

یعنالی   کهو بنالاتُ  حُرِّمَتْ عَلَالیْکُهْ أُمَّهالاتُکُهْ  فرمایند:  می ،کند هجتند بیان می

حالالرام اسالالت بالالر شالالما مادرانتالالان و دخترانتالالان و دنبالالاله آیالاله را خواندنالالد تالالا 

هالای   یعنی و زن «مبِکُهْوَ حَمئ لُ أَبْنائ کُهُ النذینَ م نْ أَصْ» ی هرسیدند به جمل

های پجران هر مالردی   بدین ترتیب زن ،پجران شما که از پُشت شما هجتند

 را بر او حرام کرده است، حا  تو از آنها بارس آیا برای رسالول خالدا  

)بعالد از  و امالام حجالین   جایز است کاله بالا همجالران امالام حجالن     

خالدا قجاله    طمق یا فوت شوهر( ازدواج کنند؟ پس اگر بگوینالد بلالی باله   

نالد کاله واهلل امالام    ا هفهمیالد  ،اند و اگر گفتند ناله  اند و فاجر شده دروغ گفته

هجتند و حرام نیجت بالر مالرد    پیامبراز پشت  حجن و امام حجین

لب و پشالت او  مگر فرزندی که از صاُل  ،ازدواج با همجر فرزند  ،مجلمان

 باشد.

 ،و سالنّی های شالیعه   در کتاب روایات ما از فرمایشات پیامبر اکرم

 است.از طریق حضرت فاطمه زهرا پیامبرپر است از اینکه نجل 
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 آزماییخود

 رسول خدا درباره اموال حضرت خدیجه  چه فرمودند و

 اموال ایشان را در چه راهی استفاده کردند؟

  مراسالالاله خواسالالالتگاری پیالالالامبر گرامالالالی اسالالالمم  از حضالالالرت

 چگونه انجام شد؟خدیجه

  باله انتقالاد ابوجهالل دربالاره نحالوه       حضرت ابوطالب در پاسخکمم

 ؟بودچه  تثمین مهریه حضرت خدیجه

 نامهایی که امام صادق    بالرای حضالرت زهالرا   برشالمرده

 اند، کدام است؟

 با توجه به حدیث پیامبر اکرم     سه وی گالی کاله اختصالاص باله ،

 دارد کدام است؟ حضرت علی

  ناّلا  ا»ره آیه فخر رازی و طبرسی در تفجیر سوره کوثر و درباکمم

 ؟چیجت« اعطینا  الکوثر

  مبنالی بالر ایالن   سعید ابن حبیر در مقابل حجاج بن یوسف استد ل 

 ،چه بود؟فرزندان رسول خدایند و حجین که حجن


