
 
 مقاله فاطمیه

 نصرت الهی

 

 ی حضرت فاطمه سالم اهلل علیهانصرت الهی در سیره

ری رساندن نیز اطالق و در کتاب های لغت، به معنی یا (1نصر در لغت به معنی کمک رساندن به مظلوم است )مقدمه: 

 (3( نصرت نیز به معنی یاری و کمک، اسم همین ریشه است. )2شده است. )

ست. گرفته ا م قرارنصرت و یاری رساندن به دیگران، یکی از صفت های نیکویی است که مورد تأیید دین مبین اسال

ه ببا توجه  ی یاری رساندن به کسی، آن است که آن فرد نیاز به کمک شدن داشته باشد. سؤال مهمی کهاما الزمه

ر ارد و به هکه عنان قدرت را در دست د- وند متعالشود آن است که مگر خداعنوان این مقاله به ذهن متبادر می

ه ب – (4« )ودموجود باش، تا موجود شه ککند و بگوید  اراده»کاری توانا است و برای انجام فعلی تنها الزم است 

ن ا به چنید؟ آیا منی داریاری مخلوقات خود نیازمند است. آیا اصال یاری رساندن به خدا، ریشه ای در منابع اصیل دی

یا آه این که شود؟ و باالخراین یاری رسانی و نصرت به چه شکل و با انجام چه کاری محقق میفعلی امر شده ایم؟ 

 شود؟ی پیشوایان دین و به ویژه حضرت فاطمه، دختر گرامی رسول خدا، چنین نصرتی مشاهده میدر سیره

 

ال وعده داوند متعخمسلمانان است و در ازای آن، ورات قرآن کریم به و یاری رساندن به خدا، از دستنصرت متن: 

 خوانیم:ی محمد میفرموده است که یاری کنندگان خود را یاری کند و ایشان را ثبات قدم بخشد. در سوره

 (5) امَکُّمْأَقْد یُّثَب ِتْ وَ یَنْصُّرْکُّمْ الل َهَ تَنْصُّرُّوا إِنْ آمَنُّوا ال َذینَ أَی ُّهَا یا

ابت قدم ه خود، ثدر را ویمان آوردید، خداوند را یاری کنید تا او شما را نصرت و یاری بخشد ترجمه: ای کسانی که ا

 قرار دهد.

 خوانیم:ی دیگری از قرآن میدر آیه

 (6. )الل َه أَنْصارَ  کُّونُّوا آمَنُّوا ال َذینَ أَی ُّهَا یا

 ای کسانی که ایمان آوردید، یاری کنندگان پروردگارتان باشید. 

شود آن مطرح می این جا بینیم که این مسأله و امر به انجام آن، ریشه در آیات قرآن دارد. حال سؤالی که درپس می 

س از رویم. قرآن پیمبرای پاسخ به این پرسش، باز هم به سراغ قرآن مجید  ؟است که چگونه باید خدا را یاری کرد

 خوانیم:ی قبل چنین میی آیهادامه پردازد. دردستور به نصرت الهی، خود به بیان معنی آن می

 (7) الل َه صارُّأَنْ حْنُّ نَ لْحَوارِی ُّونَا قالَ  الل َهِ إِلَى أَنْصاری مَنْ لِلْحَوارِی ِینَ مَرْیَمَ ابْنُّ عیسَى قالَ کَما ِِ
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به حواریون فرمود که چه  -علیه السالم–آن چنان که حضرت عیسی 

 حواریون پاسخ گفتند که ما یاری کنندگان خداوندیم.کسی من را در راه خدا یاری می کند و 

ورانشان دشود، حواریون حضرت عیسی، یاری رساندن به ایشان که حجت زمان و پیامبر همان گونه که مالحظه می

دستور سلمانان مکند، بلکه به دانستند. قرآن کریم نیز نه تنها این طرز تفکر را تأیید میبود را معادل با نصرت الهی می

 .ی او در زمین را یاری رساننددهد که همچون حواریون، خدا را یاری کنند. یعنی حجت پروردگار و نمایندهمی

ل آمن علوم از خر خوب است که پس از این بحث قرآنی، در احادیث و روایات معصومین علیهم السالم سیری کنیم و

 محمد خوشه ای بر چینیم.

 فرمایند:ی صف میسوره 14ی در توضیح آیهامام جعفر صادق علیه السالم 

ر پیروی عیان ما دشیتند. حواریون عیسی در واقع پیروان و شیعیان او بودند و شیعیان و پیروان ما، حواریون ما هس» 

ا ر راه خدن را داز ما، از حواریون عیسی ثابت قدم ترند. هنگامی که حضرت عیسی به آنان فرمود که چه کسی م

ار او با یهود و در کن ری نکردندد؟ گفتند: ما ناصران خدا هستیم. اما به خدا سوگند، او را در برابر یهود یاکنیاری می

د و در اری کردنا را یمنجنگیدند. در مقابل شیعیان ما، همواره از آن زمان که خداوند، رسولش را قبض روح فرمود، 

وهی دند و گرحمل کرتزانده شدند و برخی دیگر سختی ها را کنار ما با دشمنانمان جنگیدند و در این راه برخی سو

ند: ی ایشان فرمودی سرزمین های دور دست شدند. خداوند جزای خیرشان دهد که امیر مؤمنان در بارهدیگر، آواره

 (8« )کنند.)به جرم محبت ما ( حتی اگر با شمشیر بر سر شیعیان ما بکوبند، هرگز با ما دشمنی نمی

کنند، ی میفداکار صادق چنین برای شیعیان و یاری دهندگان دین خدا که برای دفاع از حریم حجت خدا! امام آری

 ی کند.مداند و برای ایشان دعا ارزش قائل است و آنان را باالتر از حواریون حضرت عیسی علیه السالم می

ی رسانی ی چگونگی یارکمی درباره، الزم است که وارزش آن پس از معلوم شدن معنای یاری رساندن به پروردگار

وش های تلف، ربه حجت خدا بحث و گفت و گو کنیم. یاری رساندن انواع و اقسام مختلفی دارد و در شرایط مخ

ون سان در درطلبد. نخستین و ساده ترین راه نصرت حجت خدا، یاری رساندن با قلب است. یعنی انگوناگونی را می

و  ری رسانیاقل یاائل و کماالت او معترف باشد و فرمانش را گردن نهد. این حدخود، امامش را بشناسد و به فض

 آید. است که از دست همگان بر میمعرفت 

تواند با بیان کالمی افتد که انسان میی بعدی در نصرت حجت خدا، یاری رسانی زبانی است. بسیار اتفاق میمرحله

ا یاری گواران ر، آن بزرخدا را به نمایش بگذارد و با کالم خودهای  هر چند کوتاه، ارادت خود به امام زمان و حجت

 نیت آن بات حقاگاهی بیان یک شعر زیبا برای نشر فضائل اهل بیت، بیان یک حدیث یا آیه ی قرآن در اثکند. 
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ت و امام ی امروز ما که شبهات و سؤاالت در مورددر جامعهشد. تواند مصداقی از این یاری زبانی بابرگواران، می

 امعه است،جی قشر کم توجه و کم سواد هر سو روانهوصایت اهل بیت و وجود نازنین امام زمان علیهم السالم از 

ی یاری ی اول و برای یاری قلبی، و نشر این جواب ها براآموختن روش پاسخ گویی به این سؤاالت در مرحله

 ی ما است.رسانی زبانی، از وظایف فرهیختگان و دانشمندان جامعه

 ام اعضا وی واقعی کسی است که تمسومین مرحله از یاری و نصرت خدا، یاری رساندن با دستان است. یعنی شیعه

ازد. یش بپردری موالجوارح خود را در راه یاری و نصرت موالیش هزینه کند و با انجام اقدامات قابل لمس، به یا

تواند یا روشن کردن یک چراغ در شادی آنان، می حتی گاهی نصب یک پرچم سیاه در عزای خاندان عصمت

 وان خویشر حد تدمصداقی از این گونه یاری ها باشد. البته یاری رساندن به حجت خدا مراتبی دارد که هر کس 

 داستانی زیبا خالی از لطف نیست. در این جا بیان بدان مأمور است. 

ان و به ایش بودم که مردی شامی بر آن حضرت وارد شد المگوید: در محضر امام صادق علیه السیونس بن یعقوب می

ه یلامام صادق ع عرض کرد: من مردی فقیه و متکلم هستم و آمده ام تا با اصحاب شما مناظره و گفت و گو کنم.

ز اد: هم ای پاسخ درد شامالسالم به او فرمودند: ای مرد! کالم تو از کالم رسول خدا است یا از جانب خود تو است؟ م

شته ای؟ کتی داجانب رسول خدا است و هم از جانب خودم. امام صادق به او فرمودند: پس تو با رسول خدا شرا

ار دیگر مام با. پاسخ داد: نه! امام از او پرسیدند: پس در این صورت به تو وحی شده است؟ پاسخش منفی بود

مانده امی درشرسول خدا واجب است؟ مرد  پرسیدند: در این صورت آیا مدعی هستی که اطاعت تو هم چون اطاعت

حرفی  غاز شود،آه بحث شد و گفت: نه این را هم نمی گویم. امام صادق لبخندی زدند و به من فرمودند: قبل از آن ک

با  ی مباحثهش نیکوزد که بطالنش را آشکار کرد. در این هنگام امام صادق به من فرمودند: ای یونس! اگر تو رو

 با او مناظره کن! دانیخصم را می

دانستم. به امام صادق عرض گوید: من از علم کالم و مناظره چیزی نمییونس بن یعقوب با حسرت و تأسف می

ید و ی داشتمکردم: ای پسر رسول خدا! من خود از جانب شما شنیدم که اصحاب خود را از علم کالم بر حذر 

کنند و به می ار را رهامن گفتم کسانی از ایشان که کالم م : ای یونس!دانستید. امام به من فرمودندمیکالمیان را گمراه 

ن و به را جمع ک روند بر باطلند. حال برخیز و از خیمه بیرون رو و برخی از اصحاب متکلم مادنبال ذهنیات خود می

 نزد این مرد شامی بیار تا با او مناظره کنند.
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ن ه به گمار را کیونس بن یعقوب از خیمه خارج شد و برخی از اصحاب امام همچون حمران بن اعین و قیس بن ماص

اب شدند، مام شرفیامحضر  او در علم کالم از دیگران دانشمندتر بودند، به محضر امام آورد. هنگامی که این افراد به

ا مود: به خدفربا خوشحالی رون برد و ناگهان ا از خیمه بیگشت، سر رمیامام صادق که گویی به دنبال فرد دیگری 

 سوگند که هشام آمد.

ن ر حال آمددی زیادی داشتند، ما گمان کردیم که هشام، یکی از فرزندان جناب عقیل که حضرت صادق به او عالقه

م کع جوانی ر آن موقی امام صادق علیه السالم شد. هشام داست. اما با تعجب دیدیم که هشام بن حکم وارد خیمه

امام  تر بود. ن و سالسکه هنوز مو بر صورتش نروییده بود و از تمامی کسانی که در خیمه بودند، کم سن و سال بود 

 «او یار رسان ما با قلب و زبان و دستان خویش است.» برای او جا باز کردند و فرمودند: 

 با این افراد مباحثه کن. پس به مرد شامی فرمودند:س

 نجامید واه طول ب. بحث این افراد با مرد شامی کمی مرد شامی و اصحاب امام صادق وارد بحث و گفت و گو شدند

شتباه و دچار افت و گهر چند که در غالب موارد، اصحاب امام صادق بر او چیره شدند، اما گاهی در انجام بحث و گ

مرد  خندیدند. پس از آن که بزرگان از اصحاب امام بایه این گفت و گو ها مبشدند و امام علیه السالم، گاهی می

 شامی گفت و گو کردند، امام به مرد شامی فرمودند: حال با این نوجوان مناظره کن.

 مرد شامی پذیرفت و رو به هشام کرد و به او گفت: در مورد امامت از من سؤال کن!

دگان ست یا بنااه تر ای مرد شامی! خداوند به حال بندگان خود آگ هشام ناراحت شد اما خود را کنترل کرد و گفت:

 او بر ایشان دلسوزتر است یا بندگان بر خودشان؟ به حال خودشان؟

 مرد شامی پاسخ داد: معلوم است که خداوند به حال بندگان خویش آگاه تر است.

 هشام پرسید: این خدای آگاه در جهت خیرخواهی امت خود چه کرده است؟

ی قرار شانه هاییل و نرد شامی گفت: برای آن که مردم متفرق نشوند و آراء گوناگون، سبب تشتت ایشان نگردد، دالم

 ازد.داده است تا ایشان را به طاعت پروردگار آگاه سازد و الفت و محبت را بین ایشان برقرار س

 هشام پرسید: این نشانه ها چه کسانی هستند؟

 مرد شامی گفت: رسول خدا!

 هشام پرسید: بعد از رسول خدا؟

 مرد شامی پاسخ داد: کتاب خدا و سنت پیامبر.
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 ورد؟آواحد در  تواند رافع اختالف امت باشد و آنان را در زیر پرچمیهشام پرسید: به نظر تو آیا کتاب و سنت می

 مرد شامی گفت: آری!

این  . جزکند مناظره وتا بیاید و با ما بحث هشام گفت: اگر چنین است، چرا باید چون تویی از شام قصد حرکت کند 

 ی اختالفات امت نیستند؟نیست که کتاب قرآن و سنت پیامبر، به تنهایی رفع کننده

 گویی؟ییزی نمچمرد شامی در این هنگام ساکت شد و چیزی نگفت. امام صادق به او فرمودند: چرا ساکت شدی و 

مبر، سنت پیا وم قرآن اختالفی در کار نیست که دروغ گفته ام و اگر بگویمرد شامی گفت: چه بگویم؟ اگر بگویم که 

سنت  تاب خدا وی تمام اختالفات است، راه به خطا برده ام. چرا که برداشت های متفاوتی می توان از کرفع کننده

 ه ام.گفتلی پیامبر داشت. اگر هم بگویم که با وجود اختالفی که داریم، هر دو درست می گوییم، سخن باط

وانایی تریابی و دقت را در این لحظه امام صادق به مرد شامی فرمودند: حاال تو همین سؤاالت را از او بپرس تا حقی

 هشام را درک کنی!

ر ایشان باو  ن؟مرد شامی از هشام پرسید: خداوند به حال بندگان خود آگاه تر است یا بندگان به حال خودشا

 خودشان؟دلسوزتر است یا بندگان بر 

 هشام پاسخ داد: معلوم است که خداوند به حال بندگان خویش آگاه تر است.

ا سازد و ایشان جداطل برمرد شامی پرسید: آیا خداوند کسی را قرار داده است تا این مردم را جمع کند و حق را از ب

 جمع آنان را نظام و قوام بخشد؟

 هشام گفت: در زمان رسول خدا یا امروز؟

 مر است؟ای ایشان بود. امروز چه کسی عهده دار این گفت: در زمان رسول خدا که این امر بر عهده مرد شامی

مردم و  مر هدایتاه دار هشام گفت: امروز این آقا و بزرگواری که بار سفر بستی تا با او بحث و گفت و گو کنی، عهد

 دهد.بر میخزد و از حوادث روی زمین جانشین رسول خداست. او کسی است که به ما از اخبار آسمان می آمو

 مرد شامی پرسید: چگونه بر این امر اطمینان پیدا کنم؟

 خواهی از او بپرس؟هشام گفت: هر آن چه می

 از او پرسش کنم.مرد شامی گفت: هیچ راهی برای من باقی نمانده جز آن که 

حرکت  ه از شامز آن هنگام کابه تو بگویم که  خواهیدر این هنگام حضرت صادق علیه السالم به او فرمودند: آیا می

 کردی، چه اتفاقاتی برای تو افتاده است و از چه حوادثی عبور کرده ای؟
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 مرد شامی گفت: آری.

ر این هنگام نبود. د ن مطلعآن گاه امام صادق علیه السالم شروع به بیان جزئیاتی از سفر او کردند که جز خود او بر آ

 ینک اسالم آوردم.وادث را تأیید کرد و گفت: اتمامی آن ح مرد شامی

سلمانان ارث ی اسالم، از مامام صادق به او فرمودند: اینک ایمان آوردی. چرا که اسالم قبل از ایمان است و به واسطه

 مرد شامی گفت: شود. در این هنگامی ایمان، ثواب داده میگردد؛ اما به واسطهشود و نکاح جاری میبرده می

 دهم که شما وصی او هستید.ی اوست و شهادت میشهادت می دهم که معبودی جز اهلل نیست و محمد فرستاده

یشان بیان ای مناظره به وهدر این هنگام، امام صادق علیه السالم رو به شاگردان خود کردند و تذکراتی را در مورد نح

غزش . از لیدخن بگوسی هشام! چون تویی باید با مردم کردند. در آخر هم رو به هشام بن حکم کردند و فرمودند: ا

 (9ها و گناهان به دور باش که شفاعت ما از پی تو خواهد آمد. )

 هل بیت وایاری  نکات بسیار مهمی در داستان فوق نهفته که توجه به آن ها، تا حدودی نشان گر اهمیت نصرت و

 پاداش این عمل است.

ون هشام ی خود، از جوانی چم در حضور اصحاب جا افتاده و مو سپید کردهنخست آن که امام صادق علیه السال

لبته زیرکی اا نرمی و کند. زیرا او راه دفاع منطقی از عقاید خویش را آموخته و با مخالفان اعتقادش، بچنین تجلیل می

 کند.گوید و در میدان اندیشه و برهان، آن ها را مقهور دانش خویشتن میخاصی سخن می

ح ادات صحیز اعتقادوم آن که آموختن استدالل های دینی، نه تنها از سوی اهل بیت منع نشده، بلکه برای دفاع 

 نشأت گرفته از مکتب اهل بیت، توصیه شده و کامال ضروری است.

ز ط دوری ابه شر سوم آن که ارزش یاری اهل بیت و روشن کردن مخالفان و به راه آوردن منحرفان، چنان است که

 ی هدی علیهم السالم را در سرای باقی به همراه خواهد داشت.محارم، شفاعت ائمه

 وی معصومین پس از مشخص شدن اهمیت یاری و نصرت خدا و چگونگی انجام آن، الزم است که سری به سیره

 پیروان راستین مکتب امامت بزنیم و برخی وقایع تاریخی را، از این منظر نیز بررسی کنیم.

ار کنیم که دختر بزرگوشاهده میم -صلی اهلل علیه و آله و سلم–در ماجراها و رخدادهای پس از رحلت رسول اکرم 

ر ه خالفت بوضوح، به مخالفت با دستگا با آشکاری و -سالم اهلل علیها–پیامبر، یعنی وجود نازنین حضرت زهرا 

ین شود و سرانجام در همآزار و اذیت های فراوان میر و امام زمانش، متحمل خیزد و در راه نصرت و یاری همسمی

 ست ها در عواطف ایشان نسبت به همسر جرا نباید تن -یهاسالم اهلل عل-رسد. رفتار حضرت زهرا مسیر به شهادت می
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ش طا و لغزخر گونه هحضرت زهرا سالم اهلل علیها به شهادت قرآن کسی است که از و جو کرد. بلکه باید دانست که 

ه مخالفتی چنین کسی هرگز به میل شخصی و خواسته های نفسانی، اقدام ب (10س مصون و معصوم است. )و رج

 کند مگر آن که مشروعیتی برای آن حکومت قائل نباشد.چنین گسترده با حکومتی نمی

 برخی از اقدامات آن حضرت در دفاع و یاری از امام زمانش به شرح ذیل است:

سب کد، برای شمحکم  با ابوبکر، زمانی که بیشتر مردم با او بیعت کردند و امر خالفت ( در ماجرای بیعت مردم 1

به او  پیامبر، مر خودااستحکام بیشتر، او اصرار داشت که علی بن ابی طالب که آشکارا، خالفت و وصایت پیامبر به 

خانه خارج  ه زور، ازبا ایشان را هر چند ی آن بزرگوار فرستاد تبیعت نماید. لذا گروهی را به خانه با او رسید نیزمی

دختر  مواجه با ی امیرالمؤمنین رسیدند، خود راکنند و مجبور به بیعت نمایند. اما هنگامی که آن جماعت به خانه

ه این دهد. هر چند کپیامبر دیدند که ضمن دفاع از همسر و امام خویش، به آنان در مورد عاقبت کارشان هشدار می

و فاطمه  (11)ی علی بن ابی طالب را به آتش کشیدندثر واقع نشد و عمال دستگاه خالفت، درب خانههشدارها مؤ

قلب و زبان و  داشت با ر تواندسالم اهلل علیها را زیر دست و پا و بین دیوار و در قرار دادند، اما فاطمه تا آن جا که 

اش را  ش ماههشجوم وحشیانه، در نهایت فرزند دست، در نصرت امامش کوشید و بر اثر جراحات ناشی از همین ه

 (12)سقط کرد و خود نیز پس از مدتی به شهادت رسید.

مبر ود و پیاب ه شدهدادفدک سرزمینی بود که بدون جنگ و تالش مسلمانان، توسط گروهی از یهودیان به پیامبر (  2

ت اقتصادی امتیازا را از فت، برای آن که خاندان پیامبر. دستگاه خالندبخشیده بود زهرا سالم اهلل علیهانیز آن را به حضرت 

کرد.  ن را غصبد و آاخراج نمو جاآن سرزمین حاصل خیز محروم کند، کارگران حضرت زهرا سالم اهلل علیها را از آن

الکیت مبر سر  هاآنو در حضور مردم مدینه، با  ندای، به مسجد پیامبر رفتحضرت زهرا در برابر چنین اقدام ظالمانه

 ی که دیگربنحو ،ندرا عیان کرد آنانیی ، دروغ گوندی مفصلی که ایراد نمودو در ضمن خطبه نده کردمحاج  فدک

 فع مادیمنا ه غصبتوان در چهارچوب اعتراض ایشان باین اقدام را تنها نمی آبرویی برای دستگاه خالفت باقی نماند.

مهم  ت چندانارزش مادی فدک برای آن حضر ن مشهود بود کهچون به روشنی در زندگی ایشافدک ارزیابی کرد. 

ینکه از استگاه حکومت برای مردم بود و آشکار کردن چهره ظالم و غاصب دی اصلی اعتراض ایشان، نبود و جنبه

ر گونه عصوم از هوان مکه طبق آیه تطهیر و روایات فراصلی اهلل علیه و آله این طریق فریاد کنند کسانی که دختر رسول خدا

دارند را ن هللارسول  را، متهم به دروغ می کنند و مالش را غصب می کنند، قطعا شایستگی خالفت خطا و اشتباه است

 و خالفت را هم مثل فدک غصب کرده اند.
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اما  ره شوند.ی آن دوحمایت و یاری امیر مؤمنان بود که بنا به سفارش پیامبر، قرار نبود وارد کشمکش های سیاس 

الفت هم خا دستگاه بن با این حرکت، به تمام مردم اعالم کرد که نبود و ایشا -سالم اهلل علیها–ذری بر فاطمه چنین ع

ه بشهور خود شمارد. آن چنان که بخاری، مهم ترین دانشمند اهل سنت در کتاب مجهت نیست و آن را به رسمیت نمی

 نویسد:نام صحیح بخاری می

دامه اره گیری هر و کناخشمگین شد و از ابوبکر کناره گیری کرد و تا هنگام وفاتش، این قفاطمه دختر رسول خدا، » 

 (13)«داشت و پس از رسول خدا شش ماه زندگی کرد.

ودی خشن» ود: بشود که بدانیم رسول اکرم بارها و بارها در شأن فاطمه فرموده اهمیت این رفتار آن گاه مشخص می

داشته  ا دوسته خشم من است. هر کس که فاطمه دخترم را دوست داشته باشد، مرفاطمه خشنودی من و خشم فاطم

ه خالفت به خوبی و مسلمانان و حتی دستگا( 14)«است و هر کس فاطمه را به خشم آورد، مرا به خشم آورده است.

 آنان ل اهلل ازرسوتی نارضای و عدم مشروعیت ایشان ضب فاطمه بر ایشان، به نوعی حکماز این ماجرا آگاه بودند و غ

 دتی مسلمانان، برای عیادر افکار عمومی جامعه ظاهرسازی به جهتی اول به همراه عمر بن خطاب لذا خلیفه بود.

یدید امبر نشنما از پیفاطمه به حضورش رفتند. آن حضرت از ایشان روبرگرداند و به آنان گفت: آیا شاز  و دل جویی

یامبر را از پ این حدیث حدیث فوق را قرائت کرد. ابوبکر و عمر تصدیق کردند که و.....« خشنودی فاطمه »که فرمود: 

دید و شم در آورگیرم که شما مرا به خشنیده اند. در این هنگام فرمود: همانا من خداوند و فرشتگانش را شاهد می

 ز خشم آن: من اکر گفتپیامبر را مالقات کنم، از شما به او شکایت خواهم کرد. ابوبخشنود نساختید و هرگاه 

ود، قالب برم ای فاطمه! سپس شروع به گریه و زاری کرد به طوری که نزدیک بحضرت و خشم تو به خدا پناه می

 را نفرین فرمود: به خدا سوگند که در هر نمازی که به جای آورم توتهی کند. آن حضرت )خطاب به ابوبکر( می

 (15)خواهم کرد.

دن ب و كستههمان پهلوي ش با را سالم اهلل علیهاپس از ماجرای غصب خالفت، امیر مؤمنان شبها، حضرت زهرا (  3

ن یاری و از ایشا ندرفتی مهاجران و انصار میدر خانه السالم اعلیهمهمراه حسنین  و به ندکردبر چهارپایی سوار می آزرده

. اگر ت کرده ایمبیع آنهاای دختر رسول خدا! کار از کار گذشته است و ما با »گفتند: . برخی از آنان میندطلبیدمی

  «کردیم.خواست، ما کسی غیر از او را انتخاب نمیآمد و از ما بیعت مینزد ما می آنهاپیش از ت همسر

 گذاشتم میانه اش روی زمین رسول خدا را در خی : آیا من جنازهندفرموددر پاسخ به آنان می علیه السالمعلی حضرت 

 خواستم؟به نزاع و دعوا بر می ،و دفن نمی کردم و به دنبال گرفتن حکومت
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زاوار سفرمود: ابوالحسن کاری غیر از آن چه که د سخنان امام زمانش مینیز در تأیی -سالم اهلل علیها–حضرت زهرا 

واهد خازخواست نان بد از آری کردند که حسابشان با خدا است و خداونو مناسب او بود، انجام نداد و آنان نیز کا

 (16کرد.)

رت مان نصاین رفتار حضرت زهرا نیز در چهارچوب دفاع از حریم والیت امام زمان خویش و نصرت او که ه

امام  قاق حقکه با آن حال اسف بار هر چه در توان داشتند برای اح خداست، قابل تحلیل و درس آموز است.

 زمانشان و اتمام حجت بر دشمنانشان، در طبق اخالص گذاشتند.

ی و کمک ت و یارحضرت زهرا سالم اهلل علیها از شهادت خود نیز صحنه ای برای رسوایی دستگاه غاصب خالف(  4

ز اکسی را  پارد ومنان وصیت فرمود که ایشان را شبانه به خاک بسبه امام زمان خویش ساخت. ایشان به امیر مؤ

، قیاین حرکت عم محل دفن خود مطلع نگرداند و اجازه ندهد، غاصبان خالفت بر پیکر بی جان او نماز بگذارند.

ب نشان وزهرا خ ا حضرتبو نقشه آنها را که می خواستند رابطه خود را  چنان تأثیری بر مخالفان امیرالمؤمنین داشت

را به  ان رسالتت خاندکه باز هم بخاری، به نقل واقعه پرداخته و سند دیگری در مظلومی .دهند را، نقش بر آب کرد

 نویسد:تصویر کشیده است. او می

ز ابوبکر این شد و و خشمگابوبکر از این که چیزی از منافع آن مکان نزد فاطمه برده شود جلوگیری کرد . فاطمه از ا»

ان شم از جهمی که چگیری کرد و تا هنگام فوت با او سخن نگفت و شش ماه پس از رسول خدا زنده بود. هنگاکناره 

 (17)«د.ز خوانفرو بست، شوهرش علی او را شبانه دفن کرد و به ابوبکر اطالع نداد و خود بر جنازه اش نما

 خاتمه : 

که  مان گونههاست.  رفتار بزرگان دین و معصومان علیهم السالم همواره چون چراغی بر سر راه شیعیان راه ایشان

رت مامش، حضاوال و بیان شد، حضرت زهرا سالم اهلل علیها از تمام ظرفیت ها و توانایی های خود در جهت یاری م

ی ظیفهوود، اما کرده ب بنا بر دستور الهی، سکوت اختیارعلی علیه السالم بهره برد. هر چند که علی بن ابی طالب، 

زنین تی جان ناتوانست در این راه انجام داد و حفاطمه در یاری حجت خدا تعطیل پذیر نبود و او آن چه را که می

 خود و فرزند در رحمش را نیز بر سر این کار گذاشت. 

ن بزرگوار آه رفتار بود را بانوی عالم، تبعیت کند و رفتار خ نا گفته پیداست که شیعه ای که بخواهد از رفتار برترین

  زادفاع مستدل  خواه این یاری،شبیه سازد، وظیفه ای جز یاری خدا و دین او و حجتش برای خود متصور نیست. 
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د، روزی شر الزم و خواه اگ –آن چنان که هشام بن حکم مفتخر به انجام آن بود–عقاید محکم و صحیح تشیع باشد 

 ند.کیش قیام مان خوبا جان و مال و تمام آن چه که خدا به او ارزانی داشته، برای دفاع از حریم والیت امام ز

ین بسته دی دشمنان مردانهامروز به ظاهر، دست امام زمان علیه السالم برای دفاع از خویش در برابر هجوم ناجواناگر 

ز حریم ه دفاع ابا، باید شیعه با اقتدا به فاطمه سالم اهلل علیه -آن چنان که دست علی علیه السالم بسته بود–است 

ن حکم به هشام آن چنان که حضرت صادق علیه السالم ب– امام زمان خویش برخیزد. باشد که شفاعت آن بزرگوار

 امل حالش شود و نامش در فهرست نام اقتدا کنندگان به فاطمه درج گردد.ش -فرمود

 
 فهرست منابع:

 108ی صفحه 7العین جلد ( کتاب  1

 495ی صفحه 3( مجمع البحرین جلد  2

 205ی صفحه 3( لسان العرب جلد  3

 82ی ی یس آیهسوره ( انما امره اذا اراد اهلل شیئا ان یقول له کن فیکون. 4

 7ی ی محمد آیه( سوره 5

 14ی ی صف آیه( سوره 6

 ( همان 7

 وَ شِیعَتَهُّ  انُّواکَ ع عِیسَى حَوَارِی َ إِن َ قَالَ ع الل َهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ الد َمِ کَوْکَبِ یَحْیَى أَبِی عَنْ مَحْبُّوبٍ ابْنُّ  حَد َثَنَا : 268ی صفحه 8( کافی جلد  8

 وارِی ُّونَالْحَ  قالَ الل َهِ إِلَى أَنْصارِی مَنْ نَلِلْحَوَارِی ِی ع سَىعِی قَالَ مَاإِن َ وَ لَنَا احَوَارِی ِنَ مِنْ لَهُّ بِأَطْوَعَ عِیسَى حَوَارِی ُّ کَانَ مَا وَ حَوَارِی ُّونَا شِیعَتَنَا إِن َ

 وَ صُّرُّون َایَنْ ص رَسُّولَهُّ ذِکْرُّهُّ عَز َ الل َهُّ  ضَقَبَ مُّنْذُّ یَزَالُّوا لَمْ الل َهِ  وَ شِیعَتُّنَا وَ هُّدُّونَ قَاتَلُّوهُّمْ لَا وَ الْیَهُّودِ مِنَ نَصَرُّوهُّ مَا الل َهِ  وَ فَلَا الل َهِ أَنْصارُّ نَحْنُّ

 مُّحِب ِینَا ومَخَیْشُّ ضَرَبْتُّ لَوْ الل َهِ وَ ع ؤْمِنِینَالْمُّ أَمِیرُّ قَالَ دْقَ وَ یْراًخَ عَن َا لل َهُّا جَزَاهُّمُّ الْبُّلْدَانِ  فِی یُّشَر َدُّونَ  وَ یُّعَذ َبُّونَ  وَ یُّحْرَقُّونَ وَ دُّونَنَا یُّقَاتِلُّونَ

 ضُّونَاأَبْغَ مَا بِالس َیْفِ

 

 فَوَرَدَ  ع هِالل َ عَبْدِ أَبِی نْدَعِ کُّنْتُّ قَالَ  یَعْقُّوبَ بْنِ یُّونُّسَ عَنْ ذَکَرَهُّ َعم َنْ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُّ عَلِی ُّ  :171ی ( اصول کافی جلد اول صفحه 9

 امِ کَلَ مِنْ کَلَامُّکَ ع الل َهِ عَبْدِ بُّوأَ فَقَالَ صْحَابِکَأَ مُّنَاظَرَةِلِ جِئْتُّ قَدْ وَ فَرَائِضَ وَ فِقْهٍ وَ کَلَامٍ صَاحِبُّ رَجُّلٌ إِن ِی فَقَالَ الش َامِ أَهْلِ مِنْ رَجُّلٌ عَلَیْهِ

 فَسَمِعْتَ قَالَ لَا قَالَ الل َهِ ولِرَسُّ شَرِیکُّ إِذاً تَفَأَنْ ع هِالل َ عَبْدِ أَبُّو الَفَقَ عِنْدِی مِنْ وَ ص الل َهِ رَسُّولِ کَلَامِ مِنْ فَقَالَ عِنْدِکَ مِنْ أَوْ ص الل َهِ رَسُّولِ

 یَا فَقَالَ إِلَی َ ع الل َهِ عَبْدِ وأَبُّ فَالْتَفَتَ لَا قَالَ ص لل َهِا رَسُّولِ طَاعَةُّ تَجِبُّ کَمَا طَاعَتُّکَ فَتَجِبُّ قَالَ لَا قَالَ یُّخْبِرُّکَ جَل َ وَ عَز َ الل َهِ عَنِ الْوَحْیَ

 جُّعِلْتُّ تُّفَقُّلْ حَسْرَةٍ  مِنْ لَهَا فَیَا یُّونُّسُّ قَالَ کَل َمْتَهُّ مَالْکَلَا سِنُّتُّحْ  کُّنْتَ لَوْ  یُّونُّسُّ یَا قَالَ  ثُّم َ  یَتَکَل َمَ أَنْ قَبْلَ نَفْسَهُّ خَصَمَ قَدْ هَذَا یَعْقُّوبَ بْنَ یُّونُّسَ

  نَعْقِلُّهُّ ذَاهَ وَ یُّنْسَاقُّ لَا هَذَا وَ یُّنْسَاقُّ ذَاهَ وَ یُّنْقَادُّ لَا اهَذَ وَ قَادُّیُّنْ هَذَا لُّونَ یَقُّو الْکَلَامِ لِأَصْحَابِ وَیْلٌ تَقُّولُّ وَ الْکَلَامِ عَنِ تَنْهَى سَمِعْتُّکَ إِن ِی فِدَاکَ



 
 مقاله فاطمیه

 نصرت الهی

 

 تَرَى مَنْ رْفَانْظُّ الْبَابِ إِلَى اخْرُّجْ لِی قَالَ  ثُّم َ یُّرِیدُّونَ مَا ىإِلَ ذَهَبُّوا وَ أَقُّولُّ  مَا کُّواتَرَ إِنْ لَهُّمْ فَوَیْلٌ قُّلْتُّ إِن َمَا ع الل َهِ عَبْدِ أَبُّو فَقَالَ  نَعْقِلُّهُّ  لَا هَذَا وَ

 سَالِمٍ  نَبْ هِشَامَ أَدْخَلْتُّ وَ الْکَلَامَ حْسِنُّیُّ کَانَ وَ أَحْوَلَالْ دْخَلْتُّأَ وَ الْکَلَامَ یُّحْسِنُّ کَانَ وَ أَعْیَنَ بْنَ حُّمْرَانَ فَأَدْخَلْتُّ  قَالَ فَأَدْخِلْهُّ الْمُّتَکَل ِمِینَ  مِنَ

 بِنَا اسْتَقَر َ فَلَم َا ع الْحُّسَیْنِ بْنِ لِی ِعَ مِنْ الْکَلَامَ مَتَعَل َ قَدْ کَانَ وَ کَلَاماً أَحْسَنَهُّمْ عِنْدِی کَانَ وَ الْمَاصِرِ بْنَ قَیْسَ أَدْخَلْتُّ وَ الْکَلَامَ یُّحْسِنُّ کَانَ وَ

 مِنْ هُّرَأْسَ ع الل َهِ عَبْدِ أَبُّو فَأَخْرَجَ قَالَ مَضْرُّوبَةٍ هُّلَ فَازَةٍ یفِ الْحَرَمِ طَرَفِ فِی جَبَلٍ فِی أَی َاماً یَسْتَقِر ُّ الْحَج ِ قَبْلَ  ع الل َهِ عَبْدِ أَبُّو کَانَ وَ الْمَجْلِسُّ

 الْحَکَمِ  بْنُّ امُّهِشَ فَوَرَدَ  قَالَ لَهُّ  الْمَحَب َةِ یدَشَدِ کَانَ عَقِیلٍ دِوُّلْ مِنْ لٌرَجُّ هِشَاماً  ن َأَ فَظَنَن َا قَالَ  الْکَعْبَةِ رَب ِ وَ هِشَامٌ فَقَالَ یَخُّب ُّ بِبَعِیرٍ هُّوَ فَإِذَا فَازَتِهِ

 یَا قَالَ ثُّم َ دِهِیَ وَ لِسَانِهِ وَ بِقَلْبِهِ نَاصِرُّنَا لَ قَا وَ ع الل َهِ بْدِعَ أَبُّو هُّلَ فَوَس َعَ قَالَ هُّمِنْ سِن اً أَکْبَرُّ هُّوَ مَنْ إِل َا فِینَا لَیْسَ  وَ لِحْیَتُّهُّ اخْتَط َتْ مَا أَو َلُّ هُّوَ وَ

 قَالَ  ثُّم َ فَتَعَارَفَا ل ِمْهُّکَ الِمٍسَ بْنَ هِشَامَ یَا قَالَ ثُّم َ الْأَحْوَلُّ عَلَیْهِ فَظَهَرَ هُّفَکَل َمَ مْهُّکَل ِ طَاقِی ُّ یَا قَالَ ثُّم َ حُّمْرَانُّ عَلَیْهِ فَظَهَرَ فَکَل َمَهُّ الر َجُّلَ کَل ِمِ حُّمْرَانُّ

 یَعْنِی الْغُّلَامَ ذَاهَ کَل ِمْ لِلش َامِی ِ َفقَالَ الش َامِی َ أَصَابَ قَدْ مِم َا کَلَامِهِمَا مِنْ یَضْحَکُّ  ع الل َهِ عَبْدِ أَبُّو فَأَقْبَلَ فَکَل َمَهُّ کَل ِمْهُّ الْمَاصِرِ لِقَیْسٍ ع الل َهِ عَبْدِ أَبُّو

 أَمْ لْقِهِ لِخَ أَنْظَرُّ  رَب ُّکَ أَ هَذَا یَا امِی ِلِلش َ قَالَ ثُّم َ دَ ارْتَعَ ت َىحَ هِشَامٌ غَضِبَفَ  هَذَا إِمَامَةِ  فِی سَلْنِی غُّلَامُّ  یَا لِهِشَامٍ فَقَالَ  نَعَمْ  فَقَالَ الْحَکَمِ  بْنَ هِشَامَ

 یُّقِیمُّ  وَ یَتَأَل َفُّهُّمْ خْتَلِفُّوایَ أَوْ یَتَشَت َتُّوا کَیْلَا دَلِیلًا وَ حُّج َةً لَهُّمْ قَامَأَ قَالَ ذَا امَ لَهُّمْ رِهِبِنَظَ فَفَعَلَ قَالَ لِخَلْقِهِ  أَنْظَرُّ رَب ِی بَلْ الش َامِی ُّ فَقَالَ  لِأَنْفُّسِهِمْ خَلْقُّهُّ

 انَفَعَنَ فَهَلْ هِشَامٌ قَالَ  الس ُّن َةُّ  وَ الْکِتَابُّ قَالَ  ص الل َهِ ولِرَسُّ فَبَعْدَ شَامٌهِ  قَالَ ص الل َهِ  رَسُّولُّ  قَالَ  هُّوَ  فَمَنْ قَالَ رَب ِهِمْ بِفَرْضِ  یُّخْبِرُّهُّمْ وَ أَوَدَهُّمْ

 قَالَ  ی َاکَإِ مُّخَالَفَتِنَا فِی الش َامِ مِنَ الَیْنَإِ صِرْتَ وَ  أَنْتَ وَ أَنَا فْنَااخْتَلَ فَلِمَ قَالَ نَعَمْ الش َامِی ُّ قَالَ عَن َا الِاخْتِلَافِ رَفْعِ فِی الس ُّن َةُّ وَ الْکِتَابُّ الْیَوْمَ

 عَن َا یَرْفَعَانِ ةَالس ُّن َ وَ الْکِتَابَ إِن َ قُّْلتُّ إِنْ وَ کَذَبْتُّ خْتَلِفْنَ لَمْ لْتُّقُّ إِنْ لش َامِی ُّ ا قَالَ تَتَکَل َمُّ لَا لَکَ مَا لِلش َامِی ِ ع الل َهِ عَبْدِ أَبُّو فَقَالَ الش َامِی ُّ فَسَکَتَ

 عَلَیْهِ لِی أَن َ إِل َا ةُّالس ُّن َ وَ الْکِتَابُّ إِذَنِ یَنْفَعْنَا فَلَمْ الْحَق َ عِییَد َ مِن َا دٍوَاحِ کُّل ُّ وَ اخْتَلَفْنَا قَدِ قُّلْتُّ إِنْ وَ الْوُّجُّوهَ یَحْتَمِلَانِ لِأَن َهُّمَا أَبْطَلْتُّ الِاخْتِلَافَ

 مِنْهُّمْ لَهُّمْ نْظَرُّأَ رَب ُّهُّمْ هِشَامٌ فَقَالَ أَنْفُّسُّهُّمْ أَوْ رَب ُّهُّمْ أَ قِلِلْخَلْ ظَرُّأَنْ مَنْ هَذَا ایَ الش َامِی ُّ فَقَالَ مَلِی اً تَجِدْهُّ سَلْهُّ ع الل َهِ عَبْدِ  أَبُّو فَقَالَ الْحُّج َةَ هَذِهِ

 أَوِ  ص الل َهِ سُّولِرَ وَْقتِ فِی هِشَامٌ قَالَ بَاطِلِهِمْ مِنْ بِحَق ِهِمْ هُّمْیُّخْبِرُّ وَ أَوَدَهُّمْ قِیمُّیُّ وَ کَلِمَتَهُّمْ لَهُّمْ یَجْمَعُّ مَنْ لَهُّمْ أَقَامَ فَهَلْ الش َامِی ُّ فَقَالَ لِأَنْفُّسِهِمْ

 الس َمَاءِ بِأَخْبَارِ یُّخْبِرُّنَا وَ الر ِحَالُّ هِإِلَیْ تُّشَد ُّ ل َذِیا الْقَاعِدُّ هَذَا هِشَامٌ الَفَقَ  مَنْ الس َاعَةِ وَ ص الل َهِ رَسُّولُّ الل َهِ رَسُّولِ وَقْتِ فِی الش َامِی ُّ قَالَ الس َاعَةِ

 الس ُّؤَالُّ  فَعَلَی َ عُّذْرِی قَطَعْتَ ی ُّالش َامِ قَالَ  لَکَ ابَدَ عَم َا سَلْهُّ هِشَامٌ الَقَ ذَلِکَ أَعْلَمَ أَنْ لِی فَکَیْفَ الش َامِی ُّ قَالَ جَد ٍ عَنْ أَبٍ عَنْ وِرَاثَةً الْأَرْضِ وَ

 ةَ الس َاعَ لِل َهِ أَسْلَمْتُّ صَدَقْتَ قُّولُّیَ  الش َامِی ُّ قْبَلَفَأَ کَذَا وَ کَذَا کَانَ یقُّکَطَرِ  کَانَ کَیْفَ وَ سَفَرُّکَ کَانَ کَیْفَ أُّخْبِرُّکَ شَامِی ُّ یَا ع الل َهِ عَبْدِ أَبُّو فَقَالَ

 صَدَقْتَ  الش َامِی ُّ الَ فَقَ یُّثَابُّونَ  عَلَیْهِ الْإِیمَانُّ وَ  نَیَتَنَاکَحُّو وَ ونَ یَتَوَارَثُّ عَلَیْهِ وَ یمَانِالْإِ قَبْلَ الْإِسْلَامَ إِن َ الس َاعَةَ  بِالل َهِ آمَنْتَ بَلْ  ع الل َهِ عَبْدِ أَبُّو فَقَالَ

 تُّجْرِی الَفَقَ حُّمْرَانَ إِلَى ع الل َهِ عَبْدِ بُّوأَ الْتَفَتَ ثُّم َ اءِالْأَوْصِیَ وَصِی ُّ أَن َکَ  وَ ص الل َهِ رَسُّولُّ مُّحَم َداً أَن َ وَ الل َهُّ إِل َا إِلَهَ لَا أَنْ أَشْهَدُّ الس َاعَةَ فَأَنَا

 بِبَاطِلٍ بَاطِلًا تَکْسِرُّ رَو َاغٌ قَی َاسٌ فَقَالَ  أَحْوَلِالْ ىإِلَ الْتَفَتَ ثُّم َ رِفُّهُّتَعْ لَا وَ أَثَرَالْ تُّرِیدُّ فَقَالَ سَالِمٍ بْنِ هِشَامِ إَِلى الْتَفَتَ وَ فَتُّصِیبُّ الْأَثَرِ عَلَى الْکَلَامَ

 مَعَ  الْحَق َ جُّتَمْزُّ مِنْهُّ تَکُّونُّ مَا أَبْعَدُّ ص ل َهِال رَسُّولِ عَنْ بَرِالْخَ  مِنَ نُّتَکُّو مَا قْرَبُّأَ وَ تَتَکَل َمُّ فَقَالَ الْمَاصِرِ قَیْسٍ إِلَى الْتَفَتَ ثُّم َ أَظْهَرُّ بَاطِلَکَ أَن َ إِل َا

 ثُّم َ لَهُّمَا الَقَ مِم َا قَرِیباً لِهِشَامٍ یَقُّولُّ ن َهُّأَ الل َهِ وَ ظَنَنْتُّفَ یُّونُّسُّ قَالَ حَاذِقَانِ قَف َازَانِ الْأَحْوَلُّ وَ أَنْتَ الْبَاطِلِ کَثِیرِ  عَنْ یَکْفِی الْحَق ِ قَلِیلُّ وَ الْبَاطِلِ

  ل َهُّال شَاءَ إِنْ وَرَائِهَا مِنْ لش َفَاعَةُّ ا وَ الز َل َةَ ات َقِفَ الن َاسَ فَلْیُّکَل ِمِ کَ مِثْلُّ طِرْتَ بِالْأَرْضِ هَمَمْتَ إِذَا رِجْلَیْکَ تَلْوِی تَقَعُّ تَکَادُّ لَا هِشَامُّ یَا قَالَ

 تَطْهیرا مْیُّطَه ِرَکُّ وَ الْبَیْتِ أَهْلَ الر ِجْسَ کُّمُّعَنْ لِیُّذْهِبَ الل َهُّ یُّریدُّ إِن َما : ُّ 33ی ی احزاب آیه( سوره 10

 به نقل از فاطمة الزهرا، شادمانی دل پیامبر 13ی فحهص 5جلد  صالح الدین شافعی عقد الفرید ( 11

 ز فاطمة الزهرا، شادمانی دل پیامبرابه نقل   57ی صفحه 1( ملل و نحل شهرستانی جلد  12
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 فاطمة الزهرا، شادمانی دل پیامبر به نقل از 96صفحه  4( صحیح بخاری جلد  13

 امبربه نقل از فاطمة الزهرا، شادمانی دل پی 19ی صفحه 1جابن قتیبه دینوری  ( االمامة و السیاسة  14

 ( همان 15

 به نقل از فاطمة الزهرا، شادمانی دل پیامبر 12ی صفحه 1( همان جلد  16

 الزهرا، شادمانی دل پیامبربه نقل از فاطمة  96صفحه  4( صحیح بخاری جلد  17

 
 

مخاطب داده می شود. اما برای این که صرفتعریف  با تشکر از مقاله زیبایتان خیلی استفاده بردیم زاویه دید خوبی در این نوشته به

  .نکته ای را که به ذهن این حقیر می رسد می نویسم اعمال آن ها به اختیار شماست و به به و چه چه نظر نداده باشم چند
 
  .احتیاج داشته باشید اگر امکان دارد آیات قران را کامل ذکر کنید اگر چه شما به یک تکه از ان-1
ز اتأیید می کند(( چون استدالل شما از آیات قرآن است نمی توانید یاری خدا  نوشته اید: )) قرآن کریم نیز نه تنها این طرز تفکر را-2

من -من انصاری الی هللا ((  )) اریون معرفی کنید چون حضرت عیسی خود به آن ها فرمودهحجت خدا را ایده و تفکر حو طریق یاری
رسول خدا همان یاری خداست و شما می توانید به عقلی بودن این  ریو از نظر فطری و عقلی یا -را به سوی خدا یاری کنید

  .مساله اشاره کنید
شید حواریون مدرک الزم دارد. توجه داشته با چون حواریون . . (( که همچوندهد که همو نوشته اید: )) به مسلمانان دستور می-3

 حواریون حجت خدا را یاری کردند ما هم باید حجت الهی را یاری کنیم اما آیا در قرآن اصل کلی قضیه برقرار است و ما همانطور که
  . . ذکر شده همچون حواریون؟ چون فرموده اید دستور می دهد

  .است احادیث مکتب اهل البیت نصرت شیعیان از نصرتی که حواریون می کردند برتر شمرده شده ه دربه خصوص ان ک
دارد و نصرت و یاری یک چیز واحد هست که به  نوشته اید یاری رساندان اقسام مختلفی دارد در حالی که روش های مختلفی-4

عریف شما بیشتر انسان را متوجه امر تسلیم می کنه تا هم به نظر می رسه ت طرق مختلف به انجام می رسد. در نوع قلبی
  ((.باشد و فرمانش را گردن نهد اید: )) یعنی انسان در درون خود، امامش را بشناسد و به فضائل و کماالت او معترف نصرت! نوشته

ده شود از کارایی آن کم می ساده توضیح داده شود و اگر مفهوم آن پیچی در نوشته شما امر یاری رساندن باید خیلی واضح و-5

های گوناگونی دارد و  مقاله خواننده متوجه می شود که نصرت و یاری هم اقسام متنوع و مختلفی دارد و هم روش شود. در این
مفهوم بهتر است یا گفته نشوند و یا در مقاالت سلسله وار و  هم درجات و مراتبی دارد به نظر می رسه برای سادگی و رساندن

  .ها توضیح داده شوند ه ای همه این تنوعپیوست
جای تحقیق و توضیح دارد که خدای نکرده منشا سوء تفاه در عرصه های  و اما حدیثی که درباره علم کالم نقل فرموده اید بسیار-6

ی خلفای فلسف نشود. از جمله آن که در آن دوران علم کالم به چه نوع علومی اطالق می شده؟ آیا مباحث کالمی و معارفی
تشکیل می دادند یا منظور مباحث عقالنی بوده فقط؟  عباسی که موید به احادیث اهل بیت و آیات قرآن می شوند کالم آن دوران را

امروزی  بدون نقل احادیث مقبول نزد شیعه سعی بر ابطال عقاید خصم می کردند؟ و اصوال کالم و یا منظور جدال احسن بوده؟ که
خواننده نوشته شما وقتی به این حدیث می رسد خود به  یکی است؟ و این را هم باید در نظر داشته باشید که آیا با کالم آن روز

نه؟  مطرح می کند برایش بوجود می آید و آن این که: آیا امام از علم کالم نهی فرمودند یا خود چنین سوالی که صحابی حضرت
از آن استقبال می کنند؟ و آیا هشام در آن  می کردند و این کالم چه هست که باالخره؟و اگر نه! آن کالم چه علمی بوده که نهی

 وجه داشته باشید منظور علمت -نزد امام صادق؟ آیا امام کالم تدریس فرموده بودند؟  سن نزد چه کسی علم کالم را فرا گرفته بود؟
 -گاه از اعماق فطرت هم بلند می شوند نی مذهبی کهکالم اصطالحی است که نیاز به استاد و آموزش دارد نه استدالل های عقال

 
  .شود تا مقاله شما نقاط مبهمی را در ذهن خواننده باقی نگذارد به نظر می رسه باید در حد اشاره توضیح داده

بسیار حجم  خود داستانی مفصل است در مقاله شما که موضوعش یاری خدا از طریق یاری حجت خداست حدیث مناظره که-7
یی امام که با غیب گو-می رسه انتهای قضیه هم  زیادی گرفته که موجب فاصله گرفتن ذهن خواننده از موضوع اصلی است. به نظر

  .د که باز موضوع مقاله شما را محقق نمی کندامام بی اثر می نمایان نصرت زبانی اصحاب -خصم ایمان آورده 
  با او بیعت نماید=کند ویراستاری: مجبور به بیعت نمایند=کنند اشکال-8

ایشان به امیر  ا فرمودی مفصلی که ایراد نمود،=کرد یدر توان داشت=قوت داشت اخراج نمود =کرد خطبه فاطمه تا آن جا که
  مؤمنان وصیت فرمود که ایشان را شبانه به خاک بسپارد

خالفت و یاری و کمک به  رسوایی دستگاه غاصب حضرت زهرا سالم هللا علیها از شهادت خود نیز صحنه ای برای )) :این جمله -9
  (( .امام زمان خویش ساخت

  :روز بر منابر گفته می شه مثل این جمله ها می مونه که هر
پیروز است که بسیار جمالت شبهه ناک و نادرستی هستند و احتماال باب  خون امام حسین اسالم را زنده کرد و یا خون بر شمشیر

شهید شوند و با خون خود  بعد از قبول این حرف ها باز می شود. واقعیت اینه که حضرت زهرا نخواستندانتحاری  عملیات های
می خواستند حکومت را رسوا کنند و امیرالمومنین را یاری کنند اگر  کسی را یاری کنند و یا حکومت را رسوا کنند. حقیقت اینه که

این دو خیلی تفاوت  هید شوند تا با ریختن خون خود این اتفاقات بیفتد وشهادتشان منجر شود اما نخواستند ش چه حتی کار به
  !!دارند



 
 مقاله فاطمیه

 نصرت الهی
 

 
او  .سند دیگری در مظلومیت خاندان رسالت را به تصویر کشیده است نوشته اید: باز هم بخاری، به نقل واقعه پرداخته و-10
  :نویسدمی

نقل  خود حدیث نقل می کند نه قلم فرسایی! آیا این مطلبی کهنه یک نویسنده! و او در کتاب  ببینید بخاری یک گردآورنده است
  !!اید او می نویسد یا بخاری نقل می کنه فرموده اید به قلم خو محمد بن اسماعیل بخاری در کتاب بخاری نوشته شده که فرموده

  !باشه دقت در این موارد برای ما باید خیلی مهم
ی فاطمه در یاری حجت اختیار کرده بود، اما وظیفه طالب، بنا بر دستور الهی، سکوت نوشته اید: )) هر چند که علی بن ابی -11

سر این  توانست در این راه انجام داد و حتی جان نازنین خود و فرزند در رحمش را نیز برکه می خدا تعطیل پذیر نبود و او آن چه را
  (( .کار گذاشت

بحث داشتم. من نفهمیدم حضرت زهرا چه کار اضافه ای نسبت به  رف با دیگرانتا آنجایی که می دانم شش ماه فقط روی این ح
امیالمومنین  که وظیفه هر دو را متفاوت و با این همه اختالف مشی نشان می دهید. همان گونه که امیرالمومنین انجام دادند

خانه اصحاب می بردند. سکوت  به در صحبت کردند حضرت فاطمه هم صحبت کردند و اصال امیرالمومنین حضرت زهرا را
نبوده؟ اگر کتاب سلیم را با دقت مطالعه کنید متوجه می شوید که امیرالمومنین  امیرالمومنین کجا بود که وظیفه فاطمه تعطیل بردار

در مگر نمی دانید که علی را  .شمشیر نکشید و در بقیه موارد همان گونه که حضرت زهرا کردند امیرالمومنین هم کردند فقط
دفاع نکرد؟ خوب فاطمه هم در مسجد همین کار را در راه علی  مسجد می خواستند گردن بزنند؟ مگر علی در مسجد از حق خود

  . . استضعفونی . . چیه؟ و کرد. یابن ام ان القوم
ود. ممکن بود اتفاق بازو به شهادت رسید و اال او هم شمشیر نکشیده ب تفاوت در این بود که حضرت زهرا در ضربه در و یا ضربه

اتفاقات افتاده را به تفاوت در  آشوب و بلوا هم بر سر امیرالمومنین بیاید که تقدیر خدا نبود. دلیل نمی شه تفاوت در مشابهی در اون
  .نوع عملکرد آن ها برگردانیم

  !قیام نکردن با شمشیر است و الغیر سکوت فقط به معنای
 

 .نوشته حضرتعالی و بسیار عذرخواهی کنم به خاطر مته بر خشخاش گذاشتن و نقد محتوا از در پایان باید خیلی تشکر کنم -12
عنان قلم را در نقد محتوا رها می  عمده سعی می کنم بخونم و کمتر نظر بدم به خصوص در بخش مقاالت. چون متاسفانه وقتی

  .هم بر باد دهد کنم آنچنان می تازد که گویی می خواهد سر خودم را
  .احسنیم یدوارم زبان سرخ سر سبز را بر باد ندهد. مع الوصف مشتاق جدالام
 یا


