
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 اى بلند اختر كه ناموس خداى اكبرى *** عقلِ كل را دخترى و علمِ كل را همسرى

 زينت عرش خدا پرورده دامان توست *** يازده خورشید چرخ معرفت را مادرى

 آن كه بُد منت وجودش بر تمام ما سوى *** گشت ممنون عطاى حق كه دادش كوثرى

 بود ختم رسل *** بر سر آن سرور كون و مكان تو افسرىتاج فرق عالم و آدم 

 از گلستان تو يك گُل خامس آل عباست *** اى كه در آغوش خود خون خدا مى*پرورى

 مقتداى حضرت عیسى بود فرزند تو *** آن چه در وصف تو گويم باز از آن برترى

 زمحشر بگذرى در قیامت اولین و آخرين سرها به زير *** تا تو با جاه و جالل حق،

 بر بساط قرب بگذارد قدم چون مصطفى *** تو بر او هستى مقدم ، گرچه او را دخترى

 كهنه پیراهن چو بر سر افكنى در روز حشر *** غرقه در خون خدا برپا نمايى محشرى

 با چه ذنبى كشته شد مؤوده آل رسول *** بود آيا اينچنین، أجرِ چنان پیغمبرى

 بر تو تا روز حشر *** جز خدا در حق تو كس را نشايد داورىقدر تو مجهول و مخفى ق

 شاعر : آيت اهلل وحید خراسانی

 

با عرض سالم و خوشامدگوئی خدمت دوستان عزيز. ايام شهادت حضرت زهرا )علیها السالم( را خدمت شما تسلیت عرض می كنییم و از ايین 

 كه در برنامه ی ما حاضر شده ايد از شما تشكر می كنیم.

ناخت حضرت زهرا )علیها السالم( و ويژگی های ايشان كاری است مشكل و شايد هم غیر ممكن. از امام صادق )علیه السیالم( روايیت شیده ش

 كه فرمودند:

 حضرت فاطمه به اين خاطر فاطمه نامیده شده است كه مردم از شناخت ايشان بريده شده اند.

أَدْرَكَ لَیْلَیةَ الْقَیدْرِ وَ إِنَّمَیا  زَلْناهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ اللَّیْلَةُ فَاطِمَةُ وَ الْقَدْرُ اللَّهُ فَمَنْ عَرَفَ فَاطِمَةَ حَقَّ مَعْرِفَتِهَا فَقَیدْعن أبی عبد اهلل علیه السالم: )) إِنَّا أَنْ

 سُمِّیَتْ فَاطِمَةَ لِأَنَّ الْخَلْقَ فُطِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا (( .

 51ص  34بحاراألنوار، ج  - 185ص  الكوفی،تفسیر فرات 

 

 به معنای قطع شدن و بريده شدن است. "فطم"

 

 با اين وجود می توان راجع به برخی خصوصیات ايشان كه در روايات آمده صحبت كرد. به قول شاعر:

 آب دريا را اگر نتوان كشید *** هم به قدر تشنگی بايد چشید

 

روايات به آن اشاره شده و نشان از مقام باالی ايشان در دستگاه خداوندی دارد، اين اسیت كیه ايشیان يكی از ويژگی های مهم حضرت كه در 

 در اين باره به سه حديث درربار اشاره می كنم. خدا هستند.« حجّت»
 

 حديث اول:

 شان فرمودند:جابر بن عبد اهلل انصاری از اصحاب گرانقدر پیامبر اكرم )صلّی اهلل علیه و آله( نقل می كند كه اي

د. هیركس از آنیان هیدايت را طلی  ايشان درهای علم در امت من هستن خداوند علی و همسر و فرزندانش را حجت خود بر خلق قرار داده، و

 كند، به راه راست هدايت خواهد شد.

 

خلقه و هم أبواب العلم فی أمتی مین اهتیدى  [ حجج اهلل علىعن جابر بن عبد اهلل قال قال رسول اهلل ص إن اهلل جعل علیا و زوجته و أبناء ]ه

 بهم هدی إلى صراط مستقیم .

 65ص  5شواهدالتنزيل ج 

 



 حديث دوم:

 :امام سجاد از پدرشان امام حسین و ايشان از امیر المومنین )علیهم السالم( نقل می كنند كه رسول اكرم )صلّی اهلل علیه و آله( فرمودند

و نه نفر از فرزندان حسین حجت خدا بر خلقش هستیم. دشمنان میا دشیمنان خداينید و دوسیتان میا من و علی و فاطمه و حسن و حسین 

 دوستان خدايند.

 

عن علی بن الحسین عن أبیه عن أمیر المؤمنین ... قال ]رسول اهلل[ ع أنا و علی و فاطمة و الحسن و الحسین و تسعة من ولد الحسیین حجیج 

 و أولیاؤنا أولیاء اهلل . اهلل على خلقه أعداؤنا أعداء اهلل

 116ص  45بحاراألنوار ج  - 13بشارة المصطفى ص  - 541للصدوق ص  األمالی

 

 در اين دو حديث به وضوح حضرت زهرا )علیها السالم( حجت خدا نامیده شده است.

 اما حديث ديگری هست كه به دلیل مضامین مهمی كه دارد به طور كامل نقل می كنم.

 

 حديث سوم:

 باقر )علیه السالم( نقل می كنند كه رسول اكرم )صلّی اهلل علیه و آله( فرمودند: امام

 در شبی كه به معراج رفتم، خداوند به من فرمود: ای محمد! من بار اول بر زمین نظر انداختم، پیس تیو را از آن برگزيیدم و اسیمت را از اسیم

هم با من ياد می شیوی. مین محمیودم )يعنیی نیام مین محمیود اسیت( و تیو  خودم مشتق كردم. من در مكانی ياد نمی شوم مگر اين كه تو

محمدی. سپس بار ديگر بر آن نظر انداختم و علی را برگزيدم و نامش را از اسم خودم مشتق كردم. من اعلی هستم و او علی است. ای محمد! 

نور خود آفريدم. و واليیت شیما را بیر آسیمان هیا و اهلیش و من تو و علی و فاطمه و حسن و حسین و امامان از نسل او را به صورت نوری از 

زمین ها و هر كه در آن است عرضه داشتم. پس هركس واليت شما را پذيرفت، نزد من از مقربین است و هركس آن را انكار كرد، نیزد مین از 

ه گردد )كنايه از اين كه در اثر عبادات رنجیور كافران و گمراهان است. ای محمد! اگر بنده ای مرا تا جائی عبادت كند كه چون جسدی پوسید

اهی و بی رمق گردد(، و سپس با انكار واليت شما نزد من آيد، او را نخواهم آمرزيد تا اين كه به واليت شما اقرار كند. ای محمید! آيیا میی خیو

دا )صلّی اهلل علییه و آلیه( میی فرمايید: نگیاه آنان را ببینی؟ عرض كردم: بلی ای پروردگار من. فرمود: به جان  راست عرش نظر كن. رسول خ

كردم و اشباح علی و فاطمه و حسن و حسین و همه ی ائمه تا مهدی را ديدم كه در میان ستونی از نور در حال نماز بودند و مهدی در مییان 

نی حضرت مهدی( قیام كننیده از آن ها همچون ستاره ای درخشان بود. سپس خداوند به من فرمود: اين ها حجت های من هستند و اين )يع

 عترت توست. به عزت و جاللم سوگند كه وی حجت واجبی برای اولیای من و انتقام گیرنده از دشمنان من است.

 

[ األرض عن أبی جعفر محمد بن علی ع قال قال رسول اهلل ص لما أسری بی إلى السماء قال لی العزيیز ... يیا محمید إنیی اطلعیت علیى ]إلیى

اخترتك منها و اشتققت لك اسما من أسمائی ال أذكر فی مكان إال ذكرت معی فأنا محمود ]محمود أحمد[ و أنت محمد ثیم اطلعیت اطالعة ف

[ علییا و فاطمیة و [ خلقتیك ]و خلقیتالثانیة ]ثانیا اطالعة[ فاخترت علیا و اشتققت له اسما من أسمائی فأنا األعلى و هو علی يا محمید ]إنیی

[ [ أشباح نور من نوری و عرضت واليتكم على السماوات و أهلها و على األرضین و مین فییهن فمین ]مین]و األئمة من ولدهالحسن و الحسین 

[ يا محمد لو أن عبدا عبدنی حتى ينقطع أو يصیر كالشین قبل واليتكم كان عندی من المقربین و من جحدها كان عندی من الكفار ]الضالین

يتكم ما غفرت له حتى يقر بواليتكم يا محمد تح  أن تراهم قلت نعم يا رب قال التفت عن يمیین العیرش فالتفیت البالی ثم أتانی جاحدا لوال

المهدی صلوات اهلل و سالمه علیهم أجمعین فی ضحضیاح  [ علی و فاطمة و الحسن و الحسین و األئمة كلهم حتى بلغفإذا أنا باألشباح ]بأشباح

[ وسطهم كأنه كوك  دری فقال لی يا محمد هؤالء الحجج و ]هذا[ هو الثائر من عترتك فو عزتیی و جاللیی فیمن نور قیام يصلون و المهدی ]

 [ أعدائی .إنه لحجة ]حجة[ واجبة ألولیائی منتقم ]من

 61الكوفی ص تفسیر فرات 

 

 ست:اين حديث را ابوسلمی كه از اصحاب رسول اكرم )صلّی اهلل علیه و آله( بوده نیز نقل كرده ا

 453ص  1فرائد السیمطین ج  - 31مقتل الحسین ص  - 564ص  5الطرائف ج  - 43و  48مئة منقبة ص  - 538و  536الغیبة للطوسی ص 

 154و  151و  156صص  45+ ج  133ص  16بحاراألنوار ج  - 413و 



 

اين حديث از طريق روات اهل سنت نقیل شیده و در برخی از نقل های اين حديث، نام همه ی ائمه )علیهم السالم( آمده است. جال  اين كه 

 حتی كتاب هائی همچون مقتل الحسین خوارزمی و فرائد السمطین جوينی، كتاب های اهل سنت هستند!

 

حاال كه دانستیم حضرت زهرا )علیها السالم( حجت خدا هستند، بايد ببینیم كه معنای حجت چیست. با مراجعه به كت  لغت معلوم می شود 

 ی حجت، دلیل و برهان است.كه معنا

 

داللتى است روشن بر اساس راه مستقیم با قصد و هدف مستقیم، و چیزی كه بر صحّت و درستى يكى از دو نقیض اقتضاء و حكم میى  -حُجَّة

 كند.

 315ص  5ترجمه مفردات، ج 

 لنقیضین.و الحُجَّة: الداللة المبیّنة للمحجّة، أی: المقصد المستقیم الذی يقتضی صحة أحد ا

 153المفردات، ص 

 

هیا و پیمانهیا در  شود داللت الفاظ بر معنى و داللت اشارات و رمزها و نوشیتهالدِّلَالَة، يعنى آنچه را كه بوسیله آن شناسائى چیزى حاصل مى 

بیند  نكه حركت انسانى را مىكند كه كسى اين عمل يعنى داللت بر چیزى را منظور و هدف قرار دهد يا قرار ندهد مثل اي حساب. فرقی نمى

 داند كه او زنده است.و مى 

 584و  581ص  5 ترجمه مفردات، ج

ء، كداللة األلفاظ على المعنى، و داللة اإلشارات، و الرموز، و الكتابة، و العقیود فیی الحسیاب، و سیواء كیان الدّاللة: ما يتوصّل به إلى معرفة الشی

 يكن بقصد، كمن يرى حركة إنسان فیعلم أنه حیّ.ذلك بقصد ممن يجعله داللة، أو لم 

 456و  455المفردات، ص 

 

است كه در موقع سیپید  -بَرَهَ، يَبْرَهُ -اند مصدر فعلالبرهان، سخنى است براى حجّت و دلیل، وزن آن فعالن مانند رجحان است، بعضى گفته 

 رود. شدن چیزى بكار مى

 اند:كه بناچار اقتضاى صدق و راستى همیشگى دارد، زيرا داليل پنج گونه مؤكدترين ادلّه است و چیزى است  -برهان

 برهان و داللتى كه پیوسته صادق و صحیح است و اقتضاى درستى دارد. -5

 داللتى كه اقتضايش همواره كذب و دروغ است. -1

 داللتى كه به صدق و راستى نزديكتر است. -4

 .داللتى كه به كذب و دروغ نزديكتر است -3

 داللتى كه صدق و كذب هر دو در آن مساوى است. -1

 153و  154ص  5 ترجمه مفردات، ج

 البُرْهَان: بیان للحجة، و هو فعالن مثل: الرّجحان و الثنیان، و قال بعضهم: هو مصدر بَرِهَ يَبْرَهُ: إذا ابیضّ.

 أنّ األدلة خمسة أضرب: فالبُرْهَان أوكد األدلّة، و هو الذی يقتضی الصدق أبدا ال محالة، و ذلك

 داللة تقتضی الصدق أبدا. -

 و داللة تقتضی الكذب أبدا. -

 و داللة إلى الصدق أقرب. -

 و داللة إلى الكذب أقرب. -

 و داللة هی إلیهما سواء. -

 515المفردات، ص 

 



لَهَداكُمْ أَجْمَعینَ = بگو حجت رسا از آن خداست، پس اگر میی خواسیت همیه ی قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ فَلَوْ شاءَ » خداوند در قرآن می فرمايد: 

 (533)األنعام:« شما را هدايت می كرد. 

پس اين كه حضرت زهرا )علیها السالم( حجت خداست، به اين معنی است كه ايشان چیزی است كه خداوند با وی بر خلق محاجّه می كنید  

ست كه همواره صادق و صحیح است. به عبارت ديگر حق با ايشان شناخته می شود، و ايین شیناخت و بییان دلیلی است بر راه حق و برهانی ا

 همچون روشن شدن تاريكی های جهل است كه خطا در آن راه ندارد و حتماً به حق می رسد.

 

داكننده ی حق از باطل باشید، و حتمیاً اما كسی كه قرار است حجت خدا باشد، بايد ويژگی های مهمی داشته باشد. آن كسی كه قرار است ج

مردم را به راه راست رهنمون شود، بايد خودش در راه راست باشد و هرگز و ذره ای و حتی لحظه ای از مسیر حق فاصله نگرفته باشید، و بیه 

 تعبیر ديگر معصوم يعنی عاری از هرگونه گناه يا اشتباه باشد.

 از ويژگی های ذاتی حجت خدا، معصومیت است. حجتی كه معصوم نیست، اصالً حجت نیست! لذا

 

د اما آيا حضرت زهرا )علیها السالم( معصوم است؟ بلی ايشان معصوم و پاك از هر آاليش و پلیدی است. در اين باره مدارك فراوانیی وجیود دار

 كه تنها به دو مورد اشاره می كنیم، يكی از قرآن و ديگری از حديث.

 از سوی احزاب. 44عصمت آن بانوی عظیم الشان دارد، آيه ی تطهیر است. آيه ی  آيه ی معروفی كه داللت بر

 

ه ناپاكى را از شما اهیل بییت نبیوت دور إِنَّما يُريدُ اللَّهُ لِیُذْهِ َ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهیراً = خدا چنین میخواهد كه هر گون» 

 (44)األحزاب : « منزه گرداند. سازد و شما را پاك و 
 

 كه معموال براى حصر است، دلیل بر اين است كه اين موهبت ويژه خاندان پیامبر ص است. "انما "تعبیر به

اشاره به اراده تكوينى پروردگار است، و گرنه اراده تشريعى، و به تعبیر ديگر لزوم پاك نگاهداشتن خويش، انحصارى بیه خانیدان  "يريد "جمله

 پیامبر ص ندارد، و همه مردم بدون استثناء به حكم شرع موظفند از هر گونه گناه و پلیدى پاك باشند.

ايیم ممكن است گفته شود اراده تكوينى موج  يك نوع جبر است، ولى با توجه به بحثهايى كه در مساله معصوم بودن انبیاء و امامیان داشیته

توان گفت: معصومان داراى يك نوع شايستگى اكتسابى از طريق اعمال خويشند، و ر خالصه مىشود و در اينجا بطوپاسخ اين سخن روشن مى

 يك نوع لیاقت ذاتى و موهبتى از سوى پروردگار، تا بتوانند الگو و اسوه مردم بوده باشند.

رت و اختییار بیراى گنیاه كیردن بیه به تعبیر ديگر معصومان به خاطر تايیدات الهى و اعمال پاك خويش، چنان هستند كه در عین داشتن قد

روند درست همانگونه كه هیچ فرد عاقلى حاضر نیست، قطعه آتشى را بر دارد و به دهان خويش بگذارد با اينكه نیه اجبیارى در سراغ گناه نمى

جوشد، بیى آنكیه جبیر و مى اين كار است و نه اكراهى، اين حالتى است كه از درون وجود خود انسان بر اثر آگاهیها و مبادى فطرى و طبیعى

 اجبارى در كار باشد.

 ء ناپاك است خواه ناپاك از نظر طبع آدمى باشد يا به حكم عقل يا شرع و يا همه اينها.به معنى شى "رجس "واژه

ده، در حقیقیت و مانند آن تفسیر شی "اعتقاد باطل "و يا "بخل و حسد "يا "شرك "يا "گناه "به معنى "رجس "و اينكه: در بعضى از كلمات،

نجیا بیه بیان مصداقهايى از آن است، و گرنه مفهوم اين كلمه، مفهومى عام و فراگیر است، و همه انواع پلیديها را به حكم اينكه الف و الم در اي

 شود.است شامل مى "الف و الم جنس "اصطالح

در  "مفعیول مطلیق "نفى پلیديها، و ذكر آن به صورت و "اذهاب رجس "به معنى پاك ساختن و در حقیقت تاكیدى است بر مساله "تطهیر "

 شود.اينجا نیز تاكید ديگرى بر اين معنى محسوب مى

به اتفاق همه علماى اسالم و مفسران، اشاره به اهل بیت پیامبر ص است، و اين چیزى است كه از ظاهر خود آيه نییز  "اهل البیت "و اما تعبیر

به صورت مطلق در اينجا ذكر شد، اما به قرينه آيات قبل و بعد، منظور از آن، بییت و خانیه پییامبر ص گرچه  "بیت "شود، چرا كهفهمیده مى

 است.
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 آيه تطهیر در باره چه كسانى است؟ -



( دلیل "جمع مذكر "به "جمع مؤنث "اين آيه گرچه در البالى آيات مربوط به همسران پیامبر ص آمده اما تغییر سیاق آن )تبديل ضمیرهاى

 بر اين است كه اين آيه محتوايى جداى از آن آيات دارد.

انید معنیى وسییعى بیراى آن قائیل به همین دلیل حتى كسانى كه آيه را مخصوص به پیامبر ص و على و فاطمه و حسن و حسین ع ندانسته

 مبر ص را.شود و هم همسران پیااند كه هم اين بزرگواران را شامل مىشده

دهد آيه مخصوص اين بزرگواران است، و همسران در اين معنیى داخیل نیسیتند هیر چنید از روايات فراوانى در دست داريم كه نشان مى ولى

 گذرانیم:احترام متناس  برخوردارند. اينك بخشى از آن روايات را ذيال از نظر مى

 گويد:الف: رواياتى كه از خود همسران پیامبر ص نقل شده و مى

گفت، ما از او سؤال كرديم كه جزء آن هستیم فرمود: شما خوبیید امیا مشیمول ايین آيیه هنگامى كه پیامبر ص سخن از اين آيه شريفه مى "

نقل كرده كه پیامبر ص در خانه خیود بیود كیه فاطمیه ع پارچیه  "ام سلمه "در تفسیر خود از "ثعلبى "نیستید! از آن جمله روايتى است كه

زد آن حضرت آورد، پیامبر ص فرمود: همسر و دو فرزندانت حسن و حسین را صدا كن، آنها را آورد، سپس غذا خوردنید بعید پییامبر حريرى ن

 اللهم هؤالء أهل بیتی و عترتى فاذه  عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا: ص عبايى بر آنها افكند و گفت:

نازل شد ... مین گفیتم  "إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ "و در اينجا آيه "ن، و از هر آلودگى پاكشان گردانخداوندا اينها خاندان منند، پلیدى را از آنها دور ك "

 «.5»)اما در زمره اين گروه نیستى(  "تو بر خیر و نیكى هستى ""انك الى خیر "آيا من هم با شما هستم اى رسول خدا! فرمود:

گامى كه از او در باره جنگ جمل و دخالت او در آن جنگ ويرانگیر سیؤال كردنید )بیا هن "كند:چنین نقل مى "عايشه "خود از "ثعلبى "و نیز

 تاسف( گفت: اين يك تقدير الهى بود!

 و هنگامى كه در باره على ع از او سؤال كردند چنین گفت:

و فاطمیة و حسینا و حسیینا علییهم تسئلنى عن اح  الناس كان الى رسول اللَّه )ص( و زوج اح  الناس، كان الى رسول اللَّه لقد رأيیت علییا 

السالم و جمع رسول اللَّه )ص( بثوب علیهم ثم قال: اللهم هؤالء أهل بیتی و حامتى فاذه  عنهم الرجس و طهرهم تطهییرا، قالیت: فقلیت يیا 

 رسول اللَّه! انا من اهلك قال تنحى فانك الى خیر!:

پرسى كه همسر محبوبترين میردم نیزد رسیول نزد پیامبر ص بود، و از كسى مىكنى كه محبوبترين مردم آيا از من در باره كسى سؤال مى "

 خدا ص بود، من با چشم خود، على و فاطمه و حسن و حسین را ديدم كه پیامبر ص آنها را در زير لباسى جمع كرده بود و فرمود:

كشان فرما، من عرض كردم اى رسول خیدا آيیا مین هیم از آنهیا خداوندا! اينها خاندان منند و حامیان من، رجس را از آنها ببر و از آلودگیها پا

 «.1»باشى( )اما جزء اين جمع نمى "دور باش، تو بر خیر و نیكى هستى هستم؟ فرمود:

 گويد كه همسران پیامبر ص جزء عنوان اهل بیت در اين آيه نیستند.اين گونه روايات با صراحت مى

شود، پیامبر ص، علیى و فاطمیه و حسین و كساء به طور اجمال وارد شده كه از همه آنها استفاده مىب: روايات بسیار فراوانى در مورد حديث 

 پیامبر ص عبايى بر آنها افكند، و گفت: -و يا به خدمت او آمدند -حسین را فرا خواند

 يدُ اللَّهُ لِیُذْهِ َ عَنْكُمُ الرِّجْسَ نازل گرديد.خداوندا! اينها خاندان منند، رجس و آلودگى را از آنها دور كن، در اين هنگام آيه إِنَّما يُرِ

 «.4»اين روايات را به طرق متعدد از راويان مختلفى گرد آورى كرده است  "شواهد التنزيل "دانشمند معروف حاكم حسكانى نیشابورى در

 كند كه هدف از جمع كردن آنها در زير كساء چه بوده؟در اينجا اين سؤال جل  توجه مى

خواسته است كامال آنها را مشخص كند و بگويد آيه فوق، تنها در باره اين گروه است، مبادا كسیى مخاطی  را در ايین آيیه گويا پیامبر ص مى

 تمام بیوتات پیامبر ص و همه كسانى كه جزء خاندان او هستند بداند.

پلییدى را از آنهیا دور  "خداوندا اهل بیت من اينها هسیتند "كرد:حتى در بعضى از روايات آمده است كه پیامبر ص سه بار اين جمله را تكرار 

 "كن

 «.3»)اللهم هؤالء أهل بیتی و خاصتى فاذه  عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا(  

الم خوانیم: بعد از نزول آيه فوق، پیامبر ص مدت شش ماه، هنگامى كه براى نماز صبح از كنار خانه فاطمه )سیج: در روايات فراوان ديگرى مى

 زد:گذشت صدا مىاللَّه علیها( مى

 الصالة يا اهل البیت! إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِیُذْهِ َ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِیراً:

 ."خواهد پلیدى را از شما اهل بیت دور كند و شما را پاك سازدهنگام نماز است اى اهل بیت! خداوند مى "

 «.1»نقل كرده است  "انس بن مالك "از "حاكم حسكانى "ين حديث راا



 «.5! »"پیامبر اين برنامه را تا هشت يا نه ماه ادامه داد "خوانیم:از پیامبر ص نقل شده مى "ابو سعید خدرى "در روايت ديگرى كه از

 «.6»نیز از پیامبر ص نقل كرده است  "ابن عباس "حديث فوق را

توجه است كه تكرار اين مساله در مدت شش يا هشت يا نه ماه به طور مداوم در كنار خانه فاطمه ع براى اين است كیه مطلی  اين نكته قابل 

را كامال مشخص كند تا در آينده ترديدى براى هیچكس باقى نماند كه اين آيه تنها در شان اين گروه نازل شده است به خصوص اينكیه تنهیا 

هاى ديگران به سوى مسجد بسته شود در خانیه شد، بعد از آنكه دستور داد درهاى خانهدر مسجد پیامبر ص باز مىاى كه در ورودى آن خانه

 شنیدند )دقت كنید(.فاطمه بود و طبعا همیشه جمعى از مردم به هنگام نماز اين سخن را در آنجا از پیامبر مى

ه آيه مفهوم عامى دارد و همسران پیامبر ص نیز در آن وارد هستند، هیر چنید با اينحال جاى تعج  است كه بعضى از مفسران اصرار دارند ك

 دانند.اكثريت علماى اسالم اعم از شیعه و اهل سنت آن را محدود به اين پنج تن مى

ش بیا پییامبر كاريهیاى ارتبیاطهمسر پیامبر ص كه طبق گواهى روايات اسالمى در بازگو كردن فضائل خود و ريیزه "عايشه "قابل توجه اينكه

گفت در حالى كیه هرگیز چنیین به مناسبتهاى از آن سخن مى شد قطعا در البالى سخنانشكرد اگر اين آيه شامل او مىچیزى فروگذار نمى

 چیزى از او نقل نشده است.

بیاره همیان پینج تین نیازل اين آيه تنها در  "دهدصحابى معروف نقل شده كه با صراحت گواهى مى "ابو سعید خدرى "د: روايات متعددى از

 «.8»)نزلت فى خمسة: فى رسول اللَّه و على و فاطمه و الحسن و الحسین )ع(  "شده است

 دانند.اين روايات به قدرى زياد است كه بعضى از محققین آن را متواتر مى

كند به قدرى زيیاد اسیت كیه يه به پنج تن مىگیريم كه منابع و راويان احاديثى كه داللت بر انحصار آاز مجموع آنچه گفتیم چنین نتیجه مى

بیش از هفتاد منبع از منابع معروف اهل سنت گرد آورى شیده، و منیابع  "احقاق الحق "گذارد تا آنجا كه در شرحجاى ترديد در آن باقى نمى

 543دران اهیل سینت اسیت بییش از كه از علماى معروف بیرا "شواهد التنزيل "نويسنده كتاب« 3»گذرد شیعه در اين زمینه از هزار هم مى

 «.53»حديث در اين زمینه نقل كرده است 
__________________________________________________ 

 "به همین مضمون نیز نقل شده است )به "ام سلمه "اين حديث به طرق ديگر نیز از -ذيل آيه مورد بحث "مجمع البیان "در "طبرسى "(5) 

 به بعد مراجعه شود(. 15صفحه  1حسكانى جلد  حاكم "شواهد التنزيل

 )ذيل آيه مورد بحث(. "مجمع البیان "(1) 

 به بعد. 45صفحه  1( شواهد التنزيل جلد 4) 

 ( در المنثور ذيل آيه مورد بحث.3) 

 .55صفحه  1( شواهد التنزيل جلد 1) 

 .13و  18صفحه  1( شواهد التنزيل جلد 5) 

 د بحث.( در المنثور ذيل آيه مور6) 

 .11صفحه  1جلد  "شواهد التنزيل "(8) 

 و پاورقیهاى آن مراجعه شود. ].....[ "احقاق الحق "( به جلد دوم3) 

 مراجعه شود. 31تا  53از صفحه  "شواهد التنزيل "( به جلد دوم53) 
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السالم( به طور عام، و حضرت زهرا )علیها السالم( به طیور خیاص دارد، حیديث  اما يكی از انبوه رواياتی كه داللت بر عصمت اهل بیت )علیهم

 ثقلین می باشد.

 

نفیر از  586از كتاب عبقات االنوار تالیف میر حامد حسین به بررسی سند و داللت حیديث ثقلیین میی پیردازد و در آن از  11تا  58جلدهای 

 نفر می رسد. 41اند. تعداد روات اين حديث از صحابه به  علمای اهل سنت نام می برد كه اين حديث را نقل كرده

از علمای شیعه هم بزرگانی چون شیخ صدوق، شیخ مفید و شیخ طوسی اين حديث را در كت  امالی خود نقل كرده اند. در اين زمینه رجیوع 

 به بعد. 533ص  14كنید به: بحاراألنوار ج 



 كنم.من به يك حديث از انبوه اين احاديث اشاره می 

 

گرانبها و امام باقر )علیه السالم( می فرمايند: رسول خدا )صلّی اهلل علیه و آله( اصحاب خود را در منی فراخواند و فرمود: ای مردم! من دو چیز 

از يكیديگر  گرانقدر نزد شما به جا می گذارم. اگر به آن دو تمسك بجوئید، هرگز گمراه نخواهید شد: كتاب خدا و عتیرتم اهیل بییتم. و آن دو

 جدا نمی شوند تا در كنار حوض كوثر بر من وارد شوند.

م بهما لین قال أبو جعفر علیه السالم دعا رسول اهلل صلّی اهلل علیه و آله أصحابه بمنى فقال يا أيها الناس إنی تارك فیكم الثقلین أما إن تمسكت

 لی الحوض.تضلوا كتاب اهلل و عترتی أهل بیتی فإنهما لن يفترقا حتى يردا ع

 354بصائرالدرجات ص 

 

 از آنجا كه اهل بیت )علیهم السالم( در اين حديث شريف و عظیم با قرآن قرين شده اند، پس بايد دارای ويژگی های يكسانی با آن باشند.

 خداوند درباره ی قرآن می فرمايد:

تَنْزيلٌ مِنْ حَكیمٍ حَمیدٍ = هرگز در گذشته و در آينده باطل به آن راه ندارد، زيرا از جان  خداى ال يَأْتیهِ الْباطِلُ مِنْ بَیْنِ يَدَيْهِ وَ ال مِنْ خَلْفِهِ » 

 (31)فصلت : « با حكمت و شايان ستايش نازل شده است.
 

 يا می فرمايد:

 (3)اإلسراء : « ر و پاينده رهنمون میسازد.هِیَ أَقْوَمُ = در حقیقت اين قرآن مردم را بسوى دينى استوا إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدی لِلَّتی» 
 

پس اهل بیت )علیهم السالم( چون همرديف قرآن هستند، هم بايد به راه راست رهنمون باشند و هم باطل به آن ها راه نداشته باشد و سراسر 

به هدايت غیر محتاج نباشیند. ايین و يكپارچه حق باشند. و اين ممكن نیست مگر آن كه همچون قرآن از هر خطائی مصون و محفوظ بوده و 

 تعبیر ديگری از عصمت است كه حديث ثقلین آن را اثبات می كند.

از سوی ديگر در خود حديث ثقلین آمده كه هركس به اهل بیت و قرآن متمسك شود، گمراه نخواهد شد و اين جز با عصمت ايشیان ممكین 

 نیست.

 

بیت است، لذا ايشان به حكم آياتی چون آيه ی تطهیر و احاديثی چون حديث ثقلین، پیاك و از آنجا كه حضرت زهرا )علیها السالم( جزء اهل 

پاكیزه و معصوم از هر گناه و اشتباه است. و از اين رو هر آنچه بگويد يا انجام دهد، صحیح و حقّ محض است و جای هیچ گونیه چیون و چیرا 

 م( در شان ايشان فرموده است:نیست. درست به همین دلیل است كه امام باقر )علیه السال

 اطاعت از حضرت زهرا )علیها السالم( بر تمام خلق خدا اعم از جنّ و انس و پرندگان و وحوش و انبیا و مالئكه، واج  است.

 لقد كانت ع مفروضة الطاعة على جمیع من خلق اهلل من الجن و اإلنس و الطیر و الوحش و األنبیاء و المالئكة .

 18ص اإلمامة دالئل

 

البته احاديث بسیار ديگری وجود دارد كه داللت بر عصمت ايشان می كند و اين احاديث را همه ی فِرَق مسلمین نقیل كیرده انید، لیذا جیای 

 ترديد ندارند.

 ( وارد شده كه فرمودند: فاطمه ی زهرا سرور زنان اهل بهشت است.)صلّی اهلل علیه و آلهاز جمله از پیامبر اكرم 

 . الجنة أهل نساء سیدة فاطمة

 544و  131و  441و  138و  83ص صامالی طوسی  - 11امالی مفید ص  - 511امالی صدوق ص 

 435 ص 1 و ج 83 ص 4 ج حنبل بن أحمد مسند

 5463و  5453و  5415 صص 4 ج البخاری صحیح

 638و  635و  553صص 1 ج الترمذی سنن

 

 بودن ممكن نیست. و معلوم است كه سرور زنان بهشت بودن، جز با معصوم



 مرا آزرده است. هركس او را بیازاردهر كه او را شاد كند مرا شاد كرده و يا فرمودند: فاطمه پاره ی تن من است. 

   . ساءنی فقد ساءها من و سرنی فقد سرها من منی بضعة فاطمة

 13امالی طوسی ص  - 83امالی مفید ص  - 385و  531ص امالی صدوق ص

 415و  531ص ص 3 ج حنبل بن أحمد مسند

 5463و  5453و  5455 صص 4 ج البخاری صحیح

 5334 ص 3 ج مسلم صحیح

 538ص  1 ج الترمذی سنن

 

)صیلّی اين سخن هم داللت مستقیم بر عصمت دارد. زيرا چگونه ممكن است رضايت يا ناراحتی كسی موج  رضايت يا ناراحتی رسیول خیدا 

حاالت او غیر حق و از روی باطل باشد؟ يعنی همواره رضايت يا ناراحتی ايشان مطیابق بیا حیق اسیت و ( بشود در حالی كه اين اهلل علیه و آله

 چنین كسی قطعاً معصوم است.

 خشنود می شود. تو غض  می كند و به خاطر خشنودی توخداوند به خاطر غض  ای فاطمه! يا فرمودند: 

 . لرضاك يرضى و لغضبك لیغض  تعالى و تبارك اهلل إن فاطمة يا

 316امالی طوسی ص  - 484امالی صدوق ص 

  556 ص 4 ج الصحیحین على المستدرك

 كه وجه داللت اين حديث هم مانند حديث قبلی است.

 

بنابر اين دانستیم كه حضرت زهرا )علیها السالم( يكی از ويژگی های مهم حجت بودن يعنی عصمت را دارا هستند. حال قدری در زنیدگی آن 

بوده اند. آيا ايشان راهی را از راهی ديگر جدا كیرده انید؟ آيیا ايشیان برهیان بیر « حجت خدا»می كنیم تا ببینیم ايشان چگونه حضرت تامل 

 چیزی بوده اند و باعث راهنمائی شده اند؟ آيا ايشان حقی را در برابر باطل تبیین و روشن نموده اند؟

 

ه سرور زنان هر دو جهان است، نمونه های فراوانی از راهنمائی و داللیت بیر حیق وجیود بايد عرض كنم در زندگانی آن بانوی يگانه ی عالم ك

دارد  اما يكی از آن ها شاخص و مهم و بزرگ است و به قدری روشن و بیّن است كه نه جای انكار باقی می گذارد و نیه شیك و ترديید. چیون 

ت، بلند و رساست. و آن چیزی نیست جز موضع گیری ايشیان در وقیايع روز روشن است و مانند صدای رعد كه برای همگان قابل شنیدن اس

 پس از رحلت نبی اكرم )صلّی اهلل علیه و آله(.

ايشان هم با زبان و هم با عمل به خوبی در برابر يك تفكر ايستادگی كردند، و به همه ی مردم حق طل  نشان دادند كیه حیق كیدام اسیت و 

 بیراهه كدام.باطل كدام  راه راست كدام است و 

 

دسیته ای همان طور كه می دانیم، بالفاصله پس از رحلت جانگداز آخرين فرستاده ی خدا، در میان مردم و مسلمانان دو گروه شكل گرفتنید: 

ماندنید و بیه تجهییز آن حضیرت  )صیلّی اهلل علییه و آلیه(در اندوه از دست دادن رحمت الهی و قطع وحی از آسمان، در خانه ی پیامبر اكرم 

جهیت  )صلّی اهلل علییه و آلیه(كه با تجمع در سقیفه ی بنی ساعده، اقدام به انتخاب جانشینی برای رسول خدا ديگر ی  دستهمشغول شدند. 

نیدان هاشیمی و در راس دسته ی اول امیر مومنان علی )علیه السالم( قرار داشت كیه بیه همیراه خازعامت سیاسی جامعه ی اسالمی نمودند. 

در بود. اما  )صلّی اهلل علیه و آله(دوستان و شیعیان خود همچون سلمان و ابوذر و مقداد، در حال انجام امور مربوط به كفن و دفن رسول اكرم 

ابوحذيفیه  ابوبكر قرار داشت كه به همراه دوستان خود همچون عمر بن خطاب، ابوعبیده جراح، معاذ بن جبل و سالم مولی دومراس دسته ی 

 حال تصاح  قدرت بود!در 

دسته ی اول به مقتضای سفارش های پیغمبر و دستورات عام و خاص ايشان مبنی بر خالفت موال علی )علیه السالم(، دلیلی برای اقدام عملی 

در خانه ای كه متعلق به جهت گرفتن قدرت نداشتند. كسی كه چیزی را داراست نبايد برای آن اقدامی كند. مثل حضرت مانند كسی بود كه 

 اوست نشسته است. چنین كسی الزم نیست كاری برای تصاح  خانه اش بكند.



اما دسته ی دوم كه تمام دستورات خاتم االنبیا را فراموش كرده بودند، يا بهتر بگوئیم خود را به فراموشیی زده بودنید، در پیی كسی  چییزی 

كه هنوز پیكر شريف پیامبر مهربان امت بر زمین بود و با وجود سفارش های فراوانی كه از ايشیان  بودند كه از آنِ  ديگری بود. از اين رو با آن

در تعجیل انجام امور مربوط به میت از ايشان شنیده بودند، با شتاب خود را به محلی به نام سقیفه ی بنی سیاعده رسیاندند تیا چییزی را بیه 

 دست بیاورند كه سال ها در پی آن بودند!

ز آن گروه اول در خانه ی امیر مومنان علی )علیه السالم( گرد آمدند، و گروه دوم خود در مسجد كه نمیاد و محیل اسیتقرار حیاكم بیود پس ا

ساكن شدند. دسته ی اول اقدام دسته ی ديگر را خالف شرع و نامقبول می دانست و دسته ی دوم اقدام دسیته ی ديگیر را خیالف خواسیت 

 نست.عمومی و نامقبول می دا

حال يا حق با گروه اول بود و يا با گروه دوم. نمی توان گفت كه حق با هر دو بود، زيیرا هیچكیدام ديگیری را قبیول نداشیت و نمیی شیود دو 

 گروهی كه هیچكدام ديگری را حق نمی داند، حق دانست. زيرا مستلزم تناقض و جمع نقیضین است.

 

اينجاست كه مردم بايد نگاه به حجیت خیدا كننید و ببیننید او چیه ت خدا آشكار می شود. اما حق با كدام گروه بود؟ اينجاست كه نقش حج

موضعی در برابر اين دسته بندی ها دارد. البته امیر مومنان )علیه السالم( هم حجت خداست و به تنهائی برای اين كه بفهمییم حیق بیا كیدام 

در ايین موضیوع ايفیا كیرده به عنوان حجت خدا ضرت زهرا )علیها السالم( دسته است، كافی است  لیكن بحث ما درباره ی نقشی است كه ح

 است.

 حضرت در اين مساله اقدامات گسترده ای انجام دادند كه به برخی از آن ها اشاره می كنیم.

كمك خواهی از مهیاجر و اولین اقدام حضرت آن است كه همراه با امیر المومنین )علیه السالم( سوار بر چهارپائی شده و سه ش  پیاپی برای 

 انصار به در خانه های آن ها می رفتند.

 علیهمیا حسیین امیام و حسین امام پسرش دو دست و نمود چهارپايى بر سوار را السّالم علیها زهرا حضرت السّالم علیه على: گويدمى سلمان

 و شید يیادآور برايشان را خود حقّ و آمد هايشانخانه به آنكه مگر نگذاشت باقى را انصار و مهاجرين از بدر اهل از يك هیچ و گرفت، را السّالم

 بیا صیبح هنگام داد دستور آنان به حضرت. نكرد قبول را او دعوت آنان از كسى نفر، چهار و چهل جز ولى. خواند فرا خويش يارى براى را آنان

 .بمانند استوار مرگ حد سر تا كه كنند بیعت او با و بیايند دارند همراه به را هايشاناسلحه كه حالى در و تراشیده سرهاى

 و ذر ابیو و مین: گفیت بودنید؟ كسیانى چه نفر چهار: گفتم سلمان به:( گويدمى سلیم) .نیامد او نزد آنان از كسى نفر چهار جز شد صبح وقتى

 .عوام بن زبیر و مقداد

 نزد ما از غیر آنان از يك هیچ ولى. «آئیممى تو نزد صبح: »گفتند. داد قسم را آنان و رفت آنان نزد هم بعد ش  در السّالم علیه المؤمنین امیر

 .نیامد كسى ما از غیر ولى رفت آنان نزد هم سوم ش  در. نیامد او

 111و  115 ص السالم، علیهم محمد آل اسرار

 

ه اما اقدام دوم حضرت خطبه ی آتشینی بود كه در مسجد مدينه خواند. ابوبكر نه تنها خالفت موال علی )علیه السالم( را غص  كرده بود، بلكی

در زمیان  )صلّی اهلل علیه و آلیه(اهل بیت )علیهم السالم( را از حقوق مالی شان نیز محروم نموده بود. خمس، ارث و هبه هائی كه رسول اكرم 

یاتش به حضرت زهرا )علیها السالم( بخشیده بود و مهم ترين آن ها فدك نام داشت، همگی توسط حكومت وقت مصادره شید. در پیی ايین ح

اقدام ابوبكر، حضرت به مسجد رفتند و خطبه ای معروف به فدكیه را ايراد كردند كه در آن به وضوح بر بطالن دستگاه خالفت صحه گذاشتند 

 ستند.و از آن بیزاری ج

حضرت با مطالبه ی اموال خود و مخصوصاً فدك، به دنبال يك چیز بودند و آن هم بطالن دستگاه خالفت ابوبكر بود. ابن ابی الحديد معتزلیی 

 سنّی مذه  می نويسد:

: آری. گفیتم: پیس از علی بن فارقی استاد مدرسه ی غربیه در بغداد پرسیدم: آيا فاطمه ]در دعوی خويش در ماجرای فدك[ صادق بود؟ گفت

كالم لطیفی بیان كرد. گفت: اگر ابیوبكر آن روز بیه مجیرد با آن كه اهل شوخی نبود چرا ابوبكر فدك را به وی پس نداد؟ استاد لبخندی زد و 

مسیرش ادعیا ادعای فاطمه ]و بدون آوردن شاهد او را راستگو می شمرد و[ فدك را به او می داد، فاطمه هم فردا می آمد و خالفت را بیرای ه

اگیر او  می كرد و ابوبكر را از مقامش بر كنار می دانست. در آن وقت ابوبكر در عدم قبول او عذر و بهانه ای نداشت، زيرا قبالً پذيرفته بیود كیه

 بدون بینه و شاهد ادعائی كرد، راستگوست.



 ست!!اين سخن صحیحی است، اگرچه از روی شوخی زده شده اابن ابی الحديد سپس می گويد: 

 

 عنیده هیی و فدك بكر أبو إلیها يدفع لم فلم قلت نعم قال صادقة فاطمة كانت أ له فقلت ببغداد الغربیة المدرسة مدرس الفارقی بن علی سألت

 ادعت و غدا إلیه لجاءت دعواها بمجرد فدك الیوم أعطاها لو قال دعابته قلة و حرمته و ناموسه مع مستحسنا لطیفا كالما قال ثم فتبسم صادقة

 میا كائنا تدعی فیها صادقة أنها نفسه على أسجل قد يكون ألنه ءبشی الموافقة و االعتذار يمكنه يكن لم و مقامه عن زحزحته و الخالفة لزوجها

 .الهزل و الدعابة مخرج أخرجه كان إن و صحیح كالم هذا و شهود ال و بینة إلى حاجة غیر من كان

 183 ص 55 ج البالغة نهج شرح

 

ن به اين ترتی  حضرت زهرا )علیها السالم( با مطالبه ی فدك، به خوبی پرده از باطل بودن حكومت وقت برداشتند. زيرا اگر ابوبكر سخن ايشا

دن را می پذيرفت، ناگزير بود كه ادعای ايشان در خصوص خالفت موال علی )علیه السالم( را هم بپذيرد. و اگر هم نمی پذيرفت، عمالً باطل بیو

ود را با تكذي  حضرت زهرا )علیها السالم( نشان داده بود. زيرا بر طبق نصوصی كه قبالً ذكر كرديم حضرت به حكم قرآن و حديث، معصوم خ

 و صدّيقه بودند. و كسی كه معصوم را تكذي  كند، وضعش معلوم است!

 

خالف حكومت وقت بود، كه در اثیر همیین مسیاله دچیار آسیی  اما سومین اقدام حضرت زهرا )علیها السالم( پشتیبانی و پناه دادن به گروه م

های شديد جسمی و روحی قرار گرفته و نهايتاً به شهادت رسیدند. مخالفین حكومت در خانه ی موال و حضرت تجمع كرده بودند. ابیوبكر كیه 

م به اقدام نظامی علیه ايشان گرفت. لذا عمر بین پس از اين خطبه ديد نمی تواند از طريق برهان بر اهل بیت )علیهم السالم( فائق شود، تصمی

و چند تن ديگر را كه در قساوت قل  بر ديگران برتری داشتند، به خانه ی حضرت فرستاد و شد آنچیه  ، مغیرة بن شعبهخطاب، خالد بن ولید

 .شد ..

اختیارش هست برای تفكییك مییان راه راسیت و ی پرورگار جهانیان است، و می خواهد از تمام امكاناتی كه در « حجت بالغه»اما حضرت كه 

(: بیراهه، میان حق و باطل، میان سره و ناسره استفاده كند، آخرين اقدام خود را انجام می دهد. سفارشی می كند به موال علیی )علییه السیالم

نان كه مرا آزردند بیر جنیازه ام حاضیر ای علی! تو خودت عهده دار غسل و كفن كردن من شو. تو خودت بر من نماز بخوان و نگذار احدی از آ

 شوند.

 به اين ترتی  امیر المومنین )علیه السالم( برای آن كه بتواند به وصیت آن بانوی بی همتا عمل كند، حضرت را شبانه به همیراه اسیماء غسیل

نگفیت . حتی محلّ قبر حضرت را هم به مردم و مخصوصاً آن ظالمین سپردداده، كفن نموده و همراه تنی چند از اصحاب خاصّ خود به خاك 

بر بطالن حكومت ابوبكر و حق بیودن ادعیای امییر مومنیان )علییه  شدو اين چنین قبر ناشناس بانوی دو عالم، خود دلیل و راهنمای ديگری 

 السالم(.

بر وقايع می تابد و حق را از باطل جدا میی كنید، امیا خیودش آری حضرت زهرا )علیها السالم( حجت و نشانه ی پروردگار است. چون آفتاب 

عَلَم و پرچم هدايت را به خوبی برافراشته و فرياد بلند اعتراضش را بر سر ابیوبكر و دوسیتان و دوسیت دارانیش كوبییده  ايشاننشانه ای ندارد. 

 انه!او نشانه ای است بی نش بلی. است است! او با بی نشانی خودش، راه را نشان داده

 

 صلوات.اء )سالم اهلل علیها(، حضرت فاطمه زهرا، انسیه حور مطهر و غمباربرای خشنودی قل  


