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 هاي غصب خالفتزمينه

 ،پیامبر روزهاي آغاز بعثتاز همان 
جمع به سوداي ثروت و قدرت به افرادي 

به ظاهر خود را ها آن مسلمانان پیوستند.
نشان  او الهی دين پیروو پیامبر  همراه

كردند كه از طوري رفتار می امّا دادندمی
هیچ ان اسالم سوي مشركان و دشمن

  .نبینند ياصدمه
هاي در مشكالت سال طلباناين فرصت

را  خدارسول، ظهور اسالمآغازين 
دوش مسلمانان باري از حمايت نكردند و 

رين كمتنه از سوي مشركان قريش  نداشتند؛بر
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براي در امان  نه مجبور شدند ؛آسیبی ديدند
هجرت كنند به حبشه  ماندن از آزار مشركان

شعب ابوطالب چون پیامبر و خاندان او در و نه 
 .را تجربه كردند ي اقتصاديمحاصره

رد هجرت كیامبر به مدينه با اين حال، وقتی پ
 طمع آنان برايداد، و تشكیل حكومت 

 رسیدن به قدرت و ثروت بیشتر شد.
دشمن سرسخت  ، آنهااز همان زمان

 ،را كه پیامبربودند. چ میرمؤمنان علیا
خود الهی  جانشینرا  او تیدر هر موقعیّ

 طلبیو جايی براي قدرت دكرمعرّفی می
  .شتگذاباقی نمی ديگران

ها هر جا امید منفعت بود در صف اوّل حضور آن
هاي جهاد و شهادت فرار يافتند و در موقعیّتمی
كردند؛ مبادا كه در معرض خطر قرار بگیرند؛ می
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 .1كشته شوند يا جراحتی بردارند
ر د امیدوار بودند امام علیطلبان اين دنیا
رسمی با اعالم ها به شهادت برسد امّا جنگ

 ،در روز غدير آن گرامیجانشینی و همگانی 
از رسیدن به  ديدند وشكست را نزديك 

در  از اين روي كردند.احساس يأس حكومت 
ب غص يو توطئه خداپی انتقام از رسول
 خالفت برآمدند.

 بااز ايشان قرآن  كه خداوند درها آن
براي رسیدن به ، بردمینام  «منافق»عنوان 

                                                           
در خطبه به این موضوع اشاره کرده . حضرت فاطمه 1

فرماید: شما در آسایش و به غاصبان خالفت می
گذرانی و امنيت روزگار تيد و در رفاه و خوشزیسمی
 گذراندید.می

ی روزگار بر ما و گوش به زنگ چشم انتظار غلبه
خبرهای ناگوار بودید. همواره از مبارزه کناره 

  گریختيد.جستيد و هنگام نبرد میمی
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 نخست تصمیم گرفتندشان هايخواسته
 ند.ردارا از میان بر پیامبر

در بازگشت از غدير  در پی همین تصمیم،
م طراحی اي شوخم، در میان راه نقشه

ي ابه گردنهكاروان، شبانگاه  وقتیكردند؛ 
 و دور از دندكركمین  العبور رسید،صعب

هاي ظرفچشم همراهان و كاروانیان، 
تر شهاي بزرگی را به سوي فلزي و سنگ

 و بلكه شتر رَم كند، كردندپرتاب  پیامبر
پرت ركب فروافتد و با از مَ آن حضرت

 1ها به شهادت برسد!صخرهشدن از 
ي آنان به نتیجه امّا با حفظ الهی، دسیسه

 ت.زگشنرسید و پیامبر سالم به مدينه با
به زودي از دنیا  دانستمیكه ي خدا فرستاده

                                                           
سليم  ـ 114. محمد بن الحسن قمی، العقد النضيد، ص 1

 . 272ص، بن قيس هاللی، کتاب سُليم
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د و نشینناز پا نمینیز  منافقان خواهد رفت و
 همراهرا  هاآن د؛ننچیديگر می ايتوطئه

با فرماندهی جوانی به ن نالشكري از مسلما
 دبه جنگ رومیان اعزام كرنام اسامة بن زيد 

ر دخالی باشد و  منافقانتا مدينه از حضور 
 علیامیرمؤمنان خالفت به امام  انتقالِ

 .كارشكنی نكنند
از حركت  نیرنگبیت با اهل دشمنانِامّا 

روز به سوي  كردند،سپاه جلوگیري می
بانه رفتند و شلشكرگاه در بیرون مدينه می

  .گشتندو مخفیانه بازمی
 تا آنجا كه پیامبر فرمود:

خداوند لعنت کند، کسانی را که 
  1لف کنند.تخّ« اُسامه»از لشکر 

                                                           

 .13، ص1مفيد، ارشاد، ج.  1
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مختلف، مثل ي هاولی باز هم آنان به بهانه
 اطاّلعجوان بودن اُسامه براي فرماندهی و يا 

فرمان آن حضرت را  از حال پیامبر
 دند.كرگرفته و لشكرگاه را ترك میناديده 
باالخره توسط برخی  دنیاپرستانی كههمان 

ه به نزديكان خود پیامبر را مسموم كرد
 1.شهادت رساندند

آگاهی منافقان تحركات از  خدارسول
ها خود را آن دانستداشت و به خوبی می

او،  شهادت پس از كه اندكردهآماده 
هاي اين نشانه .حكومت را تصاحب كنند

 توطئه نیز آشكار شده بود!

                                                           
ـ مجلسی، بحاراالنوار،  189. ابن طاووس، الطّرف، ص 1

 .491، ص22ج
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 ي آسمانينزول صحيفه

ر پیامببر ي آسمانی اصحیفه ،در همان ايّام
 اي كه مخصوصعهدنامه نازل شد.
و شرح وظايف  خدارسولجانشینان 

 .بودآنان 
ماجراي نزول آن را چنین  امام صادق

 بیان فرموده است:
 ي حضرت فاطمهپیامبر در خانه

تشريف داشتند كه جبريیل همراه فرشتگان 
شده از سوي  رازدار الهی، كتابی مُهر

 خودشان آورد تا به وصی خداوند براي
 .كندتسلیم 

پس از پیامبر و  ايعصحیفه شرح وقآن در
در برابر غصب  خاندان رسالتوظايف 

حقوق  تاراج ستم مخالفان و حكومت و
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 بود. بیان شده بیتاهل
انجام  امیرمؤمنان آن را قرائت كرد و

 رفتپذيها را بر مصیبت آن و صبرِفرامین 
 و ضمانت نمود.

رت حضفرشتگان را شاهد گرفت.  پیامبر
بر پیامشنید كه جبريیل به می فاطمه

 گويد: می
به او بگو که احترامش را زير پا 

گذارند تا جايی که صورتش می
 از خون سرش رنگين خواهد شد!

 داد: مین پاسخ امؤمنرامیو 
صبر  هامصيبتي اين بر همه

 خواهم کرد!
فاطمه و فرزندانش  شگاه پیامبر دخترآن

را فرا خواند  امام حسن و امام حسین
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ه بها را ابر آن مصیبتدر بروظايف آنان و 
بر انجام فرامین الهی اطالع داد و  ايشان

 .قبول كردندهمگی  و پیمان گرفت
پیامبر عهدنامه آسمانی را پیچید و مهر 

به كه ن سپرد امؤمنرنمود و به امی
تسلیم نمايد و هر  بعد از خودجانشینان 

ند تا به دست كنيك مطابق آن عمل 
 حسنحجة بن الحضرت آخرين جانشینش 

 1برسد. مهديال

  

                                                           
 .280، ص1. کلينی، کافی، ج 1
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 هافرارسيدن فتنه

پس از  خدارسولدر همان روزها، 
امگاه مؤمنان در بقیع رفت نماز به طرف آر

 و فرمود:
به من دستور داده شده براي  »

 آمرزش بقيع، درخواست ساکنان
 « !و رحمت کنم 

ي خدا به بقیع رسید و در آخرين فرستاده
 فرمود: میان آرامگاه مسلمانان ايستاد و 

سالم بر شما اي ساکنان قبور! »
 که از ـرحمتی  ـگوارايتان باد 

آنچه مردم منديد و از آن بهره
به ! ... ، در امانيدپيش رو دارند

 ها مانندها و گرفتاريفتنهزودي 
هاي شب تيره، از پی هم پاره
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 1«! ...رسندمی فرا
ر اثر بحال ايشان  ؛بازگشت به خانهپیامبر 

از شدّت و خامت نهاد به وِ رو مسمومیّت
در  حال با اين در بستر افتاد.ضعف و تب 

و پس از  رفتهمان روزها به مسجد 
به ديگر ، مردم را بار نماز ظهري اقامه

وي از امیرمؤمنان و رعايت حق پیر
 2بیت خويش سفارش فرمود.اهل

 

  

                                                           
 . 181، ص1. مفيد، ارشاد، ج 1

 . 73. شریف رضی، خصائص االئمه، ص 2
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 اي که نگاشته نشد !نوشته

ر ا در وقتی كارشكنی منافقان پیامبر
سپاه اسامه مشاهده كرد و از  كردن حركت

مخالفت آنان در پیوستن به سپاه و ترك 
تصمیم گرفتند حجّت را بر مدينه آگاه شد، 

 . همگان تمام كنند

، چهار روز شنبهروز پنجدر تصمیم اين 
 از سوي ايشان آن گرامیشهادت  پیش از

 . اعالم شد
ي در حجره خدارسولشنبه، در آن پنج

و  برددر بستر بیماري به سر میخويش 
گروه زيادي از مردم مدينه به عیادت آمده 

 بودند.
مسلمانان واقعی همراه خاندان وحی، نگران 

 ي خدااز شدّت بیماري فرستاده
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اندوهگین و غمزده، و با احتمال رحلت آن 
كردند؛ امّا میحضرت، احساس هراس 

مخالفان و منافقان، شادمان و فارغ از غم 
به آماده ساختن زمینه  قدان پیامبرف

براي تصمیم شوم خود و تصاحب حكومت 
 انديشیدند!می

چشم در همان حال رسول رحمت
 گشود و به حاضران  فرمود: 

قلم و کاغذي بياوريد تا »
اي براي شما بنويسم که نوشته

 !«از من هرگز گمراه نشويد پس
خواهد دانستند كه آن حضرت میمخالفان می

سند مكتوب، امامت و  باي آخرين بار و برا
یروي و پ رهبري امام امیرالمؤمنین علی
ب و بدين ترتی از عترت خود را سفارش نمايد
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 از اين رويثمر سازد. منافقان را بی هاينقشه
هنگامی كه برخی برخاستند تا فرمان آن 

كنند و قلم و كاغذي بیاورند، حضرت را اجرا 
 صمیم پیامبربن خطاب خشمگین از تعمر

 فرياد كشید: 
قلم و کاغذ الزم نيست، »

کتاب خدا براي ما کافی 
است؛ درد بر اين مرد چيره 

 «!گويد ... شده و هذيان می
در اين حال طرفداران او نیز شروع به 
هیاهو و غوغا كردند و مسلمانان به 

 اعتراض گفتند: 
 انجام بايد دستور پيامبر» 

رسول شود. برويد و آنچه را که
 «!خواسته اجرا کنيد خدا
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مشاجره باال گرفت و نزديك بود دو گروه 
در محضر آن گرامی با يكديگر درگیر 

 شوند! 
چون چنین ديد، با اندوه  خدارسول

 بسیار فرمود: 
جا بيرون برخيزيد و از اين»

رويد. شما انديشه و خرد 
 1 ... «!داريدن

پس از بیرون رفتن مردم پیامبر به 
 اي بیاورند وفرمود تا برگه ؤمنانامیرم

بیت و اصحاب خاص با حضور ديگر اهل
خود جناب سلمان، ابوذر و مقداد ، اسامی 

                                                           
به نقل از:  535، ص 30، ج. مجلسی، بحاراألنوار 1

 98 ص ، 6 ج  رام،الم و غایة 432، ص2الطرائف،  ج
 99 و
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را تا حضرت حجة بن دوازده جانشین خود 
بیان فرمود و  المهدي الحسن

آن را نوشتند و اهلبیت و  امیرمؤمنان
  اصحاب بر آن گواه شدند.

ر اجراي دست شیطان، راه را بافسوس كه 
بست و سفارش آن  فرمان پیامبر

براي عموم نانوشته ماند؛ امّا بزرگوار 
ي منافقان  را براي مردم آشكار چهره پیامبر 

ساخت و نافرمانی آنان نسبت به امر خدا و 
 پیامبر در تاريخ ثبت شد.

ر و هشتم ماه صف روز دوشنبه بیست سرانجام
ی ي الهآخرين فرستاده ،سال يازدهم هجري

بر اثر مسمومیّت چشم از جهان فروبست و 
 به ديدار پروردگار متعال شتافت.
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 جامعه شناسي مدینه 

 رحلت پيامبر هنگام

ي آن روز در جامعهبا بررسی كوتاهی 
خدا در زمان رحلت رسولتوان مردم را می
  تقسیم نمود:ی پنج گروه اصل به

  گروه اوّل:
 دارتدوس و پیرواز صمیم قلب افرادي كه 

-سفارشبه  و رفتندبه شمار میبیت اهل

يبند آنان پا حق دررسولش و  هاي خدا
شان افرادي از كه در میاناين گروه  بودند.

انصار، مؤمنان قبايل مهاجران مكّه، 
هاشم حضور داشتند، و خاندان بنی مختلف

بسیار شد و تعداد زيادي را شامل نمی
 .ندبودها شمارتر از ديگر گروهكم
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 گروه دوّم:
 عمدتاً؛ كه و منافقان بیتاهل مخالفان

البته بودند و و مهاجران مكّه ساكنان از 
 ؛شدشان ديده میبرخی انصار هم در میان

از ابتدا به طمع ثروت و قدرت  اين گروه
پیوسته و در صدد بودند  مسلمانانبه 
حكومت را به  پیامبرطور شده پس از هر

 دست بگیرند.
 و نقشههمواره با امّا  ،شان زياد نبودتعدادها آن

ن و در عی گرفتندمی اهداف خود را پی ،نیرنگ
خود را مسلمانانی محترم و با سابقه نشان حال 
 د.ادندمی

 گروه سوّم:
در كه مكّه؛  يشدهمشركان تازه مسلمان 

سال هشتم هجري با فتح مكّه مجبور به 
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 دل در گروآنان . ندپذيرش اسالم شد
 و با دستورات اهلی خويش داشتهزندگی ج

در خصوص خاندان ايشان  پیامبر
 به ويژه ،هاگروهی از آن. اي نداشتندمیانه
اشراف قريش و ثروتمندان از  ،امیّهبنی

 باهمواره ابتداي اسالم بودند كه از  حجاز
و  كردنددشمنی میمسلمانان  پیامبر و

-به خاطر كشته شدن اقوامجنگیدند و می

بیت را در دل ي اهلها كینهنگشان در ج
نیز از روي  شاناسالمو  پروراندندمی

 دورويی و نفاق بود.

 گروه چهارم:
ي اوس و هابزرگان انصار و سران قبیله

. دبودناصلی شهر مدينه  انكه ساكن خزرج؛
نیز افرادي منافق وجود در میان اين گروه 
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اسالم را  ،با رغبتداشت امّا بیشترشان 
ي را يار ها پیامبرو در جنگپذيرفته 
مستحكمی كه  ايمانِاز  با اين حال،كردند. 

 و بهره بودندبی آنان را از لغزش نگاه دارد
و قدرت مثل رياست، هاي دنیوي انگیزه

آنان را از مسیر حق توانست میحسادت 
ت بیو براي گرفتن جايگاه اهل دور كرده

 به طمع بیاندازد.

 گروه پنجم:
نان كه برخی در مدينه ساكن عموم مسلما
هاي در شهرها و قبیله قیّهبودند و ب

. آنان گرچه بردندبه سر می سرزمین حجاز
بیت نبودند امّا در پی مخالفت با اهل

حق دفاع از براي هم معرفت و عزم كاملی 
ي داشتند و دغدغهن خاندان رسالت
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ر تشان مهممعیشت و گذران زندگی براي
 بود.جهاد در راه خدا از فرامین الهی و 

-ها هم به دلیل كشته شدن اقوامبرخی از آن

ها از خاندان پیامبر ناخشنود در جنگ شان
 بودند. 
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 آغاز انحراف

امام  .به شهادت رسید خدارسول
برخی هاشم و به همراه بنی علی

به عزاداري و انجام مراسم دفن  اصحاب
 مشغول شدند.  ي خداآخرين فرستاده

ي مهاجر و انصار به امر خدا كه همهنبا اي
ي او در غدير با امیرمؤمنان به و فرستاده

عنوان خلیفه و جانشین پیامبر بیعت كرده 
 ظف بودند بعد از پیامبر از علیو مو

 اطاعت كنند امّا بزرگان انصار مرتكبِ
از آنان   شدند؛ بسیار بزرگگناهی 

 برخی مهاجرانِكه خدا شنیده بودند رسول
در صدد هستند تا خالفت را از نافق م

  .مؤمنان بگیرندامیر
 حكومت و طمعبه انصار هم  ،از اين روي
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زيردست مبادا آنكه از ترس خالفت و 
یش پتصمیم گرفتند  ،ان قرار گیرندهاجرم

شخصی را از میان خودشان به  از مهاجران،
  تعیین كنند. خلیفهعنوان 

« 1هساعدبنی يقیفهس»نام  در مكانی به پس
 مشورت خلیفهتا براي تعیین  گرد آمدند

 كنند. 

را ترك كرده  لشكرگاه اسامهكه  منافقان
با و  از اين موضوع خبردار شدندبودند، 

ها حضور يافتند و به سرعت در جمع آن
براي  خود را قبیله بودن با پیامبري همبهانه

 . كردندزمامداري سزاوارتر معرفی 
از حسادت اوس و  ،نگگاه با فريب و نیرآن

نسبت به هم استفاده كرده باالخره نظر  2خزرج
                                                           

 ساعدهی بنیدر محل بازار قبيله. سایبانی  1

 ی بزرگ انصار. دو قبيله 2
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از خود را به كرسی نشاندند و شخصی را 
 انتخاب كردند. میان خود به عنوان خلیفه

 علی امیرمؤمنانها شوراي شیطانی آن
ا و ابوبكر ر ،جامعه بركنار پیشوايیرا از 

  .كردخلیفه معرفی 

مردم  طمیعِبا تهديد و تها بالفاصله آن
غاز شد آ . فتنهشروع به گرفتن بیعت نمودند

 و امّت پیامبر در سراشیبی انحراف افتاد.
-رسولدر اين شرايط بود كه دختر ارجمند 

برخاست تا با تكیه بر جايگاه  خدا
هاي مكرّر پیامبر و معرّفی آسمانی
امام ز حق ، اخودي مقام و منزلت درباره

 .دفاع كندزمانش 
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 و منزلت حضرت فاطمهمقام 

رسالت خويش،  تمدّدر  خدارسول
 امیرمؤمنان به امر خدا، طور كههمان
به جانشینان پس از ايشان را و  علی

 جامعههاي الهی و پیشوايان عنوان حجّت
فرمود؛ مأمور بود تا حضرت معرّفی می

 مايد.نرا نیز معرّفی  فاطمه
 ي حضرتهاي پیامبر دربارهما از معرّفی

 حضرت:آن دانیم كه می فاطمه
ي خداوند و حجّت الهی رگزيدهب .1

 1است.

                                                           
فرمود: من، می : پيامبر 131. صدوق، أمالی، ص  1

علی، فاطمه، حسن و حسين و نُه فرزند از نسل حسين 
های خدا بر آفریدگانش هستيم. دشمنان ما حجّت

 خداوندند. دشمن خدا و دوستان ما دوستان
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بیت رسالت است و يكی از اهل .2
چون طهارت و عصمتی هم

 1خدا و امیرمؤمنان دارد.رسول

يعنی  الطّاعة است؛ ضُرَفتَمُ .3
چون برداري از ايشان همفرمان

بر  پیامبر و اماماناطاعت از 
 2واجب است.همگان 

                                                           
عَنْكُمُ الرِّجْسَ  : إِنَّما یُریدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ 33 ی. احزاب، آیه  1

خواهد أَهْلَ الْبَيْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهيرا؛ هماناخداوند می
بيت هر پليدی را دور کند و شما که تنها از شما اهل

 را در نهایت پاکی و طهارت قرار دهد.
 پيامبر: 267، ص33وار، جمجلسی، بحاراالن.  2

بيتم هستند که فرمودند: ... همراه من سيزده نفر از اهل
نخستين آنان برادرم علی و دخترم فاطمه است و 
سپس دو فرزندم حسن و حسين و نه نفر از فرزندان 
حسين آنان که خداوند هرگونه پليدی را از آنان دور 

شان داشته و در نهایت پاکی و طهارت قرار داده، ای
های خدا بر اند ... که حجّتهدایتگرانی هدایت شده

آفریدگانش هستند ... هر که از آنان اطاعت کند از 
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همتا و  1است. بروارث علم پیام .4
آنگونه  ؛همراه كتاب خداست

شود آن جدا نمیقراز هرگز كه 
ناپذير جدايی وو قرآن نیز از ا

 2است.

                                                           
 خداوند اطاعت کرده است. 

 پيامبر: 49، ص1. صفّار، بصائرالدرجات، ج  1
بيت من، راهنمایان پس از من فرمودند: همانا اهل

ده هستند که خداوند دانش و فهم مرا به آنان بخشي
 است...
 : پيامبر25؛ ص2کافی)طـ  دارالحدیث(؛ جکلينی، 

بيت من که عترتم من هستند پيشی فرمودند: از اهلمی
نگيرید که هالك خواهيد شد و به آنان چيزی نياموزید 

 که از شما داناترند.
فرمود: می : پيامبرخدا415. صدوق، أمالی، ص  2

گذارم. یسنگ باقی ممن در ميان شما دو چيز گران
بيت من هستند. کتاب خداوند )قرآن( و عترتم که اهل

شوند تا در بدانيد آن دو ... هرگز از یكدیگر جدا نمی
 حوض بر من وارد شوند.
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محبّت و مودّتش به حكم قرآن  .5
بر همگان واجب است؛ يعنی 
دوست داشتن و به دوستی 

و  1بودهواجب رفتار كردن با او 
دوستی با دوستان  ،در پی آن

ن آن ايشان و دشمنی با دشمنا
 واجببر اهل ايمان نیز حضرت 
 .استو الزم 

خدا هر رسول، باز هاي اين معرّفیبا همه
پايان عمر شريف خويش نزديك چه به 

 حضرت يدر بارهديگر  شد بر دو حديثمی
 .كردتأكید می فاطمه

                                                           
:  قُلْ ال أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إاِلَّ الْمَوَدَّةَ فِی 23 . شورا ، آیه 1

زدی شما م، بگو ای پيامبر من برای رسالتم از الْقُرْبى
خواهم که با نزدیكان من با دوستی خواهم فقط مینمی

 رفتار کنيد.
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 : فرمودنخست می
 غضبناك فاطمه خشم به خداوند

 1شود.میخشنود  او خشنودي به و
  فرمود:می كهو ديگر آن

هر من است،  ي وجود پارهفاطمه 
هر که و  مرا آزرده که او را بيازارد

 2است. را آزرده خدامرا بيازارد 
 حال بايد از خود بپرسیم:
 دشنزديكتر می شچرا پیامبر هرچه به شهادت

د؛ مگر كرمی يبیشتربر اين دو حديث تأكید 
پیامبر نگران چه خطري براي بانوي بانوان 

 ؟د بو
                                                           

 تَبَارَكَ اللَّهَ إِنَّ : 2َح ،303األخبار، ص معانى . صدوق، 1
 لِرِضَاهَا . یَرْضَى وَ فَاطِمَةَ لِغَضَبِ لَيَغْضَبُ وَتَعَالَى

: قال 187، ص1علل الشرائع، ج . صدوق، 2
بَضْعَةٌ مِنِّی وَ أَنَا مِنْهَا مَنْ آذَاهَا : فَاطِمَةُ اهللرسول

  . وَ مَنْ آذَانِی فَقَدْ آذَى اللَّه فَقَدْ آذَانِی
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 شاناينگرانی حوادث بعد از پیامبر نشان داد، 
ز كه به دنبال اه است ي منافقانی بوداز ناحیه

بین بردن خاندان وحی بودند تا از اين طريق 
ود ناب كشانده وانحراف  اسالم را به بتوانند
  كنند.

حجتی  عنوان بهرا  بانو آن خدارسول
 حق تشخیص براي آسمانی معیاريالهی و 

 زمانیدر تا  كردمی معرّفی مردم به طلبا از
مردم با توجه به  حضور ندارد، شخودكه 

را  مؤمنان ،گفتار و رفتار حضرت فاطمه
مسیر حقیقت را از از منافقان باز شناخته و 

 .تشخیص دهندانحراف 
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 در مواجهه با انحراف امّت فاطمه

در روزهاي پس از غصب خالفت، امام 
را بر  طمهچند شب حضرت فا علی

و دست امام حسن و امام  نمودركبی سوار مَ
ي بزرگان خانه گرفت و به درِرا  حسین

برد تا آنان با ديدن خاندان شهر و سران انصار 
 دراو را رسالت و يادآوري پیمان الهی غدير، 

 د. نياري كناز منافقان  خالفتبازگرفتن 
 امام خواستمیاز آنان  فاطمهحضرت 
كنند تا حق در جايگاه خويش قرار را ياري 
 مردم از گمراهی نجات يابند.گیرد و 

نپذيرفتند امام را ولی آن مردم ناسپاس، 
به دنیا بسته و از دل ياري كنند. گروهی 

نسبت و گروهی ديگر  هراسیدندجهاد می
اي حسادت داشتند و عده بیتبه اهل
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اي هر يك به بهانه. ورزيدندكینه می
را ناديده  فاطمهت حضردرخواست 

  گفتند:میو  هگرفت
خواست زودتر از ما می اگر علی

 کرديم، ولیحتماً با او بيعت می
ت توانيم بيعديگر دير شده و نمی

 1!بشکنيم خليفهخود را با 
 هايی چنین بهانهدر پاسخ  حضرت فاطمه

 فرمود: می
پس از پيمان غدير ديگر براي »

 .2«اي نيستکسی عذر و بهانه
 تفایچون ياوران كافی ن امیرمؤمنان

ست دبا غاصبان  پیكارو از  پیشه كردصبر 
به او وصیت كشید چرا كه پیامبر

                                                           
 354، ص28. مجلسی، بحاراالنوار، ج 1

 173، ص1خصال، ج . صدوق، 2
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 كرده بود:
يا علی! اگر ياورانی کافی 
داشتی، با آنان جهاد کن و حق 
خود را بستان در غير اين 

 .1صورت دست به شمشير مبر
آگاه  پیامبر از وصیّتكه  انقافنم

نگرانی از جانب بدون  ،ندبودشده 
به  ،و ياران اندكش علین مؤمناامیر

 . خود اقدام كردند هاي بعديتوطئهاجراي 
عالوه بر غصب ها تصمیم گرفتند آن

نیز مصادره بیت را اموال اهلتمام  ،خالفت
از  هم سهم حضرت فاطمه، لذا كنند

سرزمین فدك را كه در هم میراث پیامبر و 
 د غصب كردند.حضرت بوآن اختیار 

                                                           
 465، ص29. مجلسی، بحاراالنوار، ج 1
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 دک،ــف

 حضرت فاطمه بهبخشش خداوند 

اي به نام سرزمین فدك، بخشی از منطقه
خیبر بود كه ابتدا يهوديان، ساكن و مالك 

 آن بودند. 
يهوديان خیبر بر خالف پیمانی كه با رسول 

داشتند با مشركان قريش  خدا
همدست شده و علیه پیامبر و مسلمانان 

 توطئه كردند. 
 براي حفظ جاندر سال هفتم هجري، پیامبر 

 آنان رفت.  ه جنگمسلمانان ب
اهالی خیبر پس از چند روز مقاومت 

 و علی امیرمؤمنانباالخره با دالوري 
مَرحَب »آورشان نام يكشته شدن فرمانده

شكست خوردند و  امام به دستِ «خیبري
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 تسلیم شدند.
اهالی فدك كه از شكست يهوديان خیبر 

تسلیم شدند و  ،بدون جنگباخبر شدند 
ر دي فدك هاي ناحیهها و نخلستانتمام باغ

 قرار گرفت.پیامبر  اختیار
 1طبق دستور خداوند در قرآن كريمزيرا 
ي اموالی كه بدون جنگ و جهادِ همه

مسلمانان بدست بیايد، از سوي خدا در 
ر گیرد تا داختیارِ شخص پیامبر قرار می

د ه، صرف شومصارفی كه قرآن تعیین نمود

                                                           
 لِ الْقُرىرَسُولِهِ مِنْ أَهْ : ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى 7ی . حشر، آیه 1

نِ وَ وَ الْمَساکي وَ الْيَتامى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى
 ابْنِ السَّبيلِ 

ها عاید پيامبرش [ ساکنان آن قریهآنچه خدا از ]دارایىِ
گردانيد، از آنِ خدا و از آنِ پيامبر ]او[ و متعلّق به 

و [ و یتيمان و بينوایان خویشاوندان نزدیك ]وى
 .ماندگان استدرراه
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  و ديگران در آن حقی ندارند.
يهوديان  خدا با مهربانی اجازه فرمودرسول

، جا بمانندكارگر در آنبه عنوان  ساكن فدك
 كار كنند و حقوق بگیرند.

 26 با نزول آيه مدتی نگذشته بود كه

 ، ءاسراي سوره

حقّ ـ  وَ آتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ
 . هنزديک را به او بدخويشاوند 

نها ت در اختیارپیامبر به فرمان خداوند، فدك را 
 .قرار داد حضرت فاطمه بیتبانوي اهل

را در حضور  اجراي فرمان الهیپیامبر 
تعدادي شاهد انجام داد و براي آن سندي 

  1نوشت.
                                                           

 ،، به نقل از بحاراالنوار22، صاسرار فدكانصاری،  . 1

 23ص ،21ج
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از اين زمان تا هنگام شهادت 
فدك در اختیار حضرت  خدارسول
 ،خدا يت برگزيدهحجّبود و آن  فاطمه

را در راه  گیري از درآمد آنبخشِ چشم
 فرمود.خدا انفاق می
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 حضرت فاطمهدادخواهي 

 ،دشمنان خداپس از شهادت رسول
اموال و  گرفتهدر دست  حكومت را

 . بودندنیز غصب كرده  رابیتاهل
نزد براي اعتراض به  حضرت فاطمه

و  پدرش میراثاز غصب رفت و  خلیفه
 ايشان بود، خدا به كه بخششفدك غصب 

 شكايت كرد. 
كالم  به درستیِبا وجود آن كه  خلیفه

و فدك دانست میو  يقین داشتايشان 
 از آنِ فاطمه ديگر اموال غصب شده

 چه غصب كرده بودآنخواست نمی، است
  . بازگرداندرا 
نسبت به دنیا هیچ  بیتاهلدانست میاو 

 يهبا مطالب حضرت فاطمهو تمايلی ندارند 
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غصب خالفت  هد،خوامی اموالشو ديگر  فدك
  ؛پس بگیردرا  امیرمؤمنان يشده
 الرّشیدوقتی هارونها بعد سالطور كه همان

در مجلسی براي فريب مردم به خلیفه عباسی 
به را خواهم فدك من می گفت: امام كاظم

 برگردانم. هستید وارث آنكه شما 
 :فرمودبه او   امام

 را فدك رمحاض صورتی در
 رطو به را آن که بگيرم تحويل
 !برگردانی کامل

 هارون پرسید: مگر حدود فدك چقدر است؟ 

 فرمود:به او امام 

 تمام اندازه به فدك وسعت
 بر اآلن که است هايیسرزمين

  .کنیمی حکمرانی هاآن
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به اين ترتیب براي ما چیزي هارون گفت: 
 هبرا  خودحكومت تمام و بايد  ماندباقی نمی

 1!مكنواگذار شما 
 به او فرمود:امام 

 .پذيرفت دانستم نخواهیمی هم من

 خلیفه هم به خوبی منظور حضرت فاطمه
به همین خاطر بهانه گرفت و  ،را فهمیده بود

 از آن حضرت سند و شاهد خواست.
 در اختیاراز ابتدا اين در حالی بود كه فدك 

 دبودنغاصبان اين بود و  حضرت فاطمه
 انيشكه بايد براي گرفتن آن و اثبات ادعا

نه حضرت  كردندشاهد و سند ارائه می
عقلی و دينی  يك قانون موضوع، اين فاطمه!

 آيینیي مردم از هر مذهب و همهاست و نزد 

                                                           
 .201، ص 29. مجلسی، بحاراالنوار، ج  1
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   .آيدامري بديهی به شمار می كه باشند،
سند فدك را حضرت فاطمهبا اين حال 

و  بُرد فهبه همراه شاهدان خويش نزد خلی
فدك را  كه پیامبرشهادت دادند  آنان

  است.بخشیده  ايشانخدا به  از سوي
ی حتّرفت و شهادت گواهان را نپذي خلیفه

با جسارت )ابن خطّاب( يكی از يارانش 
 را پاره كرد. فدكسند فراوان، 

خلیفه را به خاطر نپذيرفتن  امیرمؤمنان
به شدت توبیخ كرد  كالم حضرت فاطمه

ي تطهیر در آيهرا انكار شهادت خداوند و آن 
و طهارت آن بانوي  راستگويینسبت به 

خواند و اين كار را مساوي كفر  بیتاهل
 1دانست.

                                                           
 .157، ص 2. قمی، تفسير قمی، ج 1
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تصمیم گرفت به مسجد  حضرت فاطمه
را محاكمه خلیفه در حضور مردم برود و 
مردم  از بیتاهلبراي احقاق حق و نموده 

 .دطلب ياري نماي
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 رودميمسجد  به بانوي بانوان

به همراه برخی بانوان  حضرت فاطمه
رفت تا خطبه به سوي مسجد  هاشمبنی

 خدامسجدي كه پدرش رسول بخواند.
بارها او و همسر و فرزندانش را در آن به 

 مردم معرّفی كرده و فرموده بود:

بيت من، آنان عترت و اهل
ي خدا، همراه و برگزيده

 همتاي قرآن هستند؛
آنان و دوستی با اطاعت از 

ن شاايشان و بيزاري از دشمنان
 1بر همگان واجب است.

 و نیز فرموده بود :

بيت من در اين امّت مَثَل اهل
                                                           

، فرازهایی از 407، ص 31مجلسی، بحاراالنوار، ج  .1
  1حدیث 
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مَثَل کشتی نوح است هرکس 
در آن وارد شد، نجات يافت و 
 1هر که روي گردانيد، غرق شد.

راه رفتنِ بانوي بانوان بسیار شبیه پدرش 
به قدري بود و چادر او  خدا رسول

اي هكه گاهی پايین آن زير گام بود بلند
 رفت؛ مباركش می

او تصمیم داشت براي آخرين بار و در 
حضور مردم و بزرگان اصحاب پدرش، 
حقّ خويش را بطلبد و پیمان مردم را با 

به آنان  خُمغديرِهمسر بزرگوارش در 
ها بخواهد پیشواي يادآوري نمايد و از آن

 میرمؤمنان علیي آسمانی، ابرگزيده
 را ياري كنند.

                                                           
 297، ص1الدرجات، ج بن حسن صفار، بصائر. محمّد 1
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آن حضرت به مسجد وارد شد و در پسِ 
اي كه براي ايشان آويخته بودند، پرده

 نشست.

؛ آن قدر اي سر دادناله از عمقِ دل، ابتدا،
  همه به گريه افتادند.كه  جانسوز 

ستم مخالفان و  ،گاه با سخنانی شیواآن
 د.فرموبیت را آشكار حقّانیّت اهل
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 1گویدوي بانوان سخن ميبان
ا ، نخست سخن را بتطهیر آيهبانوي يگانه 

شهادت به توحید و  ستايش خداوند و
بر آن  رسالتِ پدرِ بزرگوارش و صلواتِ

  حضرت آغاز كرد.
 که هايینعمت بر را خداي
و  ...ستايم می داشته ارزانی
 خداي جز خدايی دهممی گواهی
 ندارد شريکی و نيست يگانه

آفرينش را بدون  وردگار،پر ...
اي که پيش از آن وجود ماده

 از کهآنبی داشته باشد آفريد؛
 گاهآن بگيرد ... الگو هايینمونه

 ار کيفر و طاعتش بر را پاداش

                                                           
ی بانوی بانوان از کتاب احتجاج ، تأليف . متن خطبه 1

انتخاب شده  102، ص 1احمد بن علی طبرسی، ج 
 است.
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  مقررکرد ... اشنافرمانی بر
 پدرم که دهممی گواهیو 

 يفرستاده و بنده محمد
نام  را اوابتدا خداوند  اوست،
 رسالت به کهآن زا پيشنهاد و 

ـ ـ از ميان مخلوقات  فرستدب
  .انتخاب فرمود

و  1سپس شرايط مردم در دوران جاهلیّت
خدمات پیامبر در هدايت مردم را يادآوري 

 فرمود:
کرد مشاهده میپيامبر... 
 براي خود مردم هر کدام دينیکه 

 اند،پراکندگی و دستخوش ساخته
 شانيهاآتش پرستش سرگرم گروهی

 هايشانگروهی بت و اندهشد

                                                           
 . دوران پيش از بعثت پيامبر 1
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 خدايی منکر و پرستندرا می
 (خويش فطرت در) که هستند

 شناسند.می را او
 پدرم يوسيله به خداوند پس

 را آنان هايتاريکی محمد
 زا را هاتيرگی ساخت و برطرف

 ميان در او برداشت ... هادل
 هب و ... برخاست هدايت به مردم
 هرا به و نمون شدره استوار دين

 .خواند فرا راست
سخن خدا به امر آن بانوي آسمانی كه جز 

، در ادامه، دلیلِ واجب شدن گفتنمی
 برخی احكام را بیان فرمود:

براي خداوند ايمان را ... 
ساختن شما از شرك، پاك

 از تکبّر تانبراي دورينماز را 
 براي استوار شدنروزه را و ... 
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 ... واجب فرمود اخالص 
را بيت اهلز ما اطاعت اخدا 
 ، وسامان يافتن امور امّت براي

امان در  برايامامت ما را 
واجب فرمود  از تفرقهماندن 

 ... 
نيکی به پدر و مادر را خداوند 

خشم خود،  براي جلوگيري از
ا ر و رسيدگی به خويشاوندان

طول عمر و افزايش  براي
 شرابخواري... و نهی از نفرات 

 ساختن از هررا براي پاك
  . ...قرار داد  آلودگی

جايگاه خود را سپس آن حضرت بار ديگر 
 فرمود و زحمات امیرمؤمنان يادآوري

براي برپايی اسالم به را در ياري پیامبر
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 د: ش متذكّرمردم 
ام و اي مردم، بدانيد من فاطمه

  است. پدرم محمد
اگر نَسَب او را جويا شويد و 
او را بشناسيد، خواهيد ديد که 
پدر من است، نه پدرِ زنان 

 و برادرِ پسرعموي من ؛شما
برادرِ است، نه  ن()اميرمؤمنا
؛ و چه نيکو انتسابی مردان شما

 ...  به او! انتسابِ است
خداوند متعال توسط پدرم 

شما را رهايی  محمّد
در اين راه پيامبر بخشيد. 

ها کشيد. ها ديد و سختیرنج
هر زمان که شاخ شيطان  ...

ن مشرکاشد يا پديدار می
گشودند، برادرش دهان می
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آنان  ( را در کام)علی
آمد افکند، و او باز نمیمی

مگر که آنان را سرکوب 
ايشان  ي آتشکرد و شرارهمی

را به شمشير خويش خاموش 
 ساخت.می

سختی را به براي خدا  علی
و براي فرمان  خريدان میج

و اکوشيد. بسيار می پروردگار
، رپيامببه  ترين شخصنزديک

خدا، پرتالش،  يسرور اوليا
سختکوش و خيرخواه، 

و در راه خدا  استکش زحمت
اعتنا گران به سرزنش مالمت

  ... ندکنمی

آن حجت الهی، مردم را  گاه فاطمهآن
 تبه خاطر كنار گذاشتن فرمان خدا و بیع
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 با غاصبان سرزنش كرد و فرمود:
 سراي خداوند که هنگامی
 براي را )بهشت( پيامبران
 خارهاي...  برگزيد پيامبرش

 ارپديد شما ميان در کينه و نفاق
 کهنه ،دين لباس و گشت

 به خاموش گمراهان گرديد،
 گمنامفرومايگانِ  و آمدند زبان
 ... برآوردند سر

شيطان شما را )براي مخالفت 
( صدا ا و پيامبربا خد

کرد، و ديد چه زود دعوتش 
پذيريد و چه ساده را می

  خوريد ...فريبش را می
در حالی که هنوز زمانی از 

نگذشته و رحلت پيامبر
حتّی ايشان به خاك سپرده 
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 عليه بر خفا در نشده بود ...
 توطئه او فرزندان و خانواده

 و خدعه به آنان با و کنيدمی
 ماييد ...نمی رفتار نيرنگ

بالفاصله آتش فتنه را 
نداي شيطانِ  و به 1برافروختيد

پاسخ داديد و به  ،گمراه
خاموش کردن نور دين و 

هاي پيامبر نابود کردن سنّت
  پرداختيد ...

سپس آن بانو كه صاحب دانش قرآن است، 
با استدالل به آيات وحی، حق خود را 

 اثبات كرد و از خلیفه مطالبه نمود.
 ما که پنداريدمی نچني اينک
 داورى ياآ !نداريم؟ ارثی

                                                           
 . اميرمؤمنان را از جانشينی پيامبر کنار گذاشتيد 1
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جوييد؟ مى را جاهليّت دوران
... 

 تابان آفتاب همچون شما براي
 دختر من که است روشن
  .پيامبرم

 انصاف) آيا! مسلمانان اي
 زور به مرا ارث( که است

 ؟ بگيرند
 ابکت در آيا! ابوقحافه پسر اي

 از تو که آمده چنين خدا
 از نم و ببري ارث پدرت
 ...  !نبرم؟ ارث پدرم

 ترك عمداً را خدا کتاب آيا
 !ايد؟افکنده سر پشت و کرده

 فرمايد: در حالی که می
سليمان از ـ پدرش ـ داود » 
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 ...«1 ردارث بُ

هاي رو كرده سفارش 2گاه به انصارآن
ي خاندان رسالت و پیمان و پیامبرخدا درباره

 ي آنان در پاسداري از دين خدا ووظیفه
را يادآوري  بیتاطاعت و حمايت از اهل

و از آنان خواست تا با دشمنان بجنگند  فرمود
 را ياري كنند و حق  و حضرت علی 

  را بازگیرند: بیتاهل
 پوشیچشم ايناي انصار! 

 آلودگیخواب و من حق يبارهدر
 چيست؟ من دادخواهی برابر در

: نفرمود خدارسول پدرم مگر
 مورد در بايد را کس هر احترام

 ... نمود؟ مراعات نيز فرزندش
                                                           

 .16ی . نمل، آیه 1

 . ساکنان اصلی شهر مدینه 2
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 من از ستم به پدرم ميراث آيا
 شما که حالی در شود گرفته

 داراي و شنويدمی و بينيدمی
 !جمعيتيد؟

 شما به امدادخواهی صداي
 من تمظلوميّ از همه و رسدمی

 و نفرات داراي و آگاهيد،
 سالح و هستيد توان و تجهيزات

 گاهآن يد،دار اختيار در سپر و
 و شنويدمی را درخواستم پياپی
 اشم به فريادم! دهيد؟نمی پاسخ

 ... !کنيد؟نمی کمک و رسدمی

با اين حال هیچ يك از حاضران در مسجد  
 رتحض به دفاع از دختر پیامبر برنخاست.

 :فرمود فاطمه
 اب بود، بالغ شرط چهآن بدانيد
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 که حالی در. گفتم شما
 با ما ننکرد ياري دانستممی

مکر و  و آميختهدر وجودتان
چيره  دلهايتان وفايی بربی

آوردم  زبان بر چهآنگشته امّا 
  .شماست با حجّت ... اتمام

سپس آن بانو، غاصبان را به عذابی سخت 

 مردم را سخت نكوهش كرد وبیم داد و 

 سخن خويش را به پايان بُرد و فرمود:

اين خالفت و حکومت و ميراث 
زين  م همچون شتريمن از پدر

 ! شده و آماده، ارزانی شما
طنابش را محکم ببنديد ـ امّا 

ـ اين شتري زخمی و  بدانيد که
اش همواره بدنامی لنگ است و

 ماند.برايتان باقی می
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دهيد چه انجام میخداوند هر ...
و کسانی که ظلم می »بيند، می

کنند به زودي خواهند دانست که 
  « 1 د.کننبه کجا بازگشت می

 ناي سنگينی سوگند خدا ... به
 شسرانجام و ديد خواهيد را بار
 خواهيد رناگوا و بد بسيار را

 پروردگارتان سوي از و ... يافت
 گمان هرگز که هايیعذاب

 خواهد آشکار شما بر برديدنمی
  شد.

غمگین و خشم  گاه حضرت فاطمهآن
خورده، به خانه بازگشت در حالی كه فرو

باز بیزار و وفا و نیرنگردم بیاز آن م
 دلتنگ بود؛

                                                           
 .227شعراء، آیه  . 1
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 شهادت حضرت فاطمه

و تعدادي  امیرمؤمنانجز امام 

و يارانش همه با  شمار از خاندانانگشت

كومت او را به زمامدار بیعت كرده و ح

تا  نددانستشناختند؛ امّا منافقان میرسمیّت می

و  شوداز امام بیعت نگیرند كار تمام نمی

د ديگر كسی نیست تا ساكنان مطمئن بودن

  را ياري كند. ي فاطمهخانه

نخست گروهی را  پس دست به كار شدند؛
ادند فرست ذنفُقُبه سركردگی فردي به نام 

 فذد. قنبخوان تا آن حضرت را به مسجد فرا
و اظهارِ اسالم كرده  ،ح مكّه به اجباردر فت

به دستور وي ؛ بودفردي بسیار سنگدل 
ي امام آمد و در را به خانه پشت درِ ،خلیفه
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و با جسارت از امام خواست  شدّت كوبید
 . براي بیعت با خلیفه به مسجد برود

ن به مسجد خودداري رفتاز  رمؤمنانامی

  :فرمود نمود و

غدير خود در چه زود بيعت 

ي شما ايد، مگر همهرا شکسته

ي رسول با من به عنوان خليفه

 ؟!1بيعت نکرديد خدا

، قنفذ را به سوي امام ر ديگرخلیفه با

به دفاع از امام  بار فاطمهفرستاد. اين

آمد و آنان را از  در زمان خويش پشتِ

 وارد شدن به خانه مانع شد.

امام نخواهد آمد و  نددانستها آن وقتی
                                                           

 66، ص 2 . تفسير عياشی، ج 1
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كند، از ايشان دفاع می حضرت فاطمه

 يورش بردندي امام با چند صد نفر به خانه

هیزم ي آتش زدن خانه و دستور دادند برا

 بیاورند.

 از داخل خانه فرمود:  حضرت فاطمه

  ؟کنيدآيا از خدا شرم نمی

ي مرا به آتش خواهيد خانهمی

 اماجازه وارد کاشانهو بی ؟بکشيد

 شويد؟!

آتش خانه قرار گرفت و  درِ پشتِ هاهیزم
ها، درِ خانه را زبانه كشید و شعله

اي كه همان خانهفراگرفت. 
ي خود آن را خانه خدالرسو
هتكِ  حرمت آن را،خواند و شكستنِ می
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ق، به لهیب نفا 1حرمت خداوند برشمرده بود.

 ري كفر فضا را پُ. شرارهخرمن ايمان افتاد
  ساخت.

درآمد تا مهاجمان  پشتِ فاطمهحضرت 

 اش وارد خانهكه بدون اجازهرا از اين

به رئیس  روآن حضرت شوند، مانع شود؛ 

 فرمود: بن خطاباهاجمان م

ترسی که ... آيا از خشم خدا نمی

ي من خواهی بدون اجازهمی

ي ام شوي؟ اينجا خانهوارد خانه

رسالت و محل نزول جبرئيل 

امين و فرشتگان مقرّب است. 

حيا کن و از اين کارهاي پست 

                                                           
 .146طاووس، الطرف، ص . ابن 1
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 1دست بردار!

را براي  هاامّا هنگامی كه پافشاري آن

به مسجد  امامورود به خانه و بردن 

 مشاهد كرد، فرمود:

واي بر شما! چه زود به خدا و 

بيت خيانت اهلي ما رسولش درباره

 خدا و رسولش کهکرديد در حالی

ما دستور  مودّتِرعايتِ شما را به 

 2...اند داده

آگاه در پشت در از حضور او مهاجمان  
، شقاوتبه جوش آمد و ها . كینهندشد

                                                           
ـ انصاری،  269، ص 28. مجلسی، بحاراالنوار، ج  1

، شهادت حضرت زهرا گزارش لحظه به لحظه از
 .27و  26ص 

 . همان . 2
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با  مهاجمانرئیس . ر ساخترا پُ انوجودش
را گشود و به پیكر حضرت  درلگد 
شكست و  يشانكوبید. پهلوي ا زهرا

او را  خداكه رسولفرزند آن بانوي باردار 
 .شهید شدمحسن نامیده بود 

 بیت رسالتبانوي اهل يگانهفرياد دردآلود 

 برخاست. 

 ي متجاوزانفرماندهبه سوي در دويد.  امام

 مود: فر را بر زمین كوبید و

ا رم دانی اگر پيامبرمی خوب» 

هرگز  ،کردمأمور به صبر نمی

د من وار يتوانستی به خانهنمی

  «1شوي!

                                                           
 .66، ص 1. جزایری، ریاض االبرار، ج  1
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ـ  به فضّه ـ خدمتكار فاطمهسپس 

 فرمود: 

بانوي خويش را درياب که 

 فرزندش شهيد شد.

دست  بردهمهاجمان به خانه هجوم انبوه 

ريسمان به گردن مباركش  امام را بستند،

ايشان را براي گرفتن بیعت اجباري و  هتانداخ

 .به مسجد بردند

پذيرفتن حكومت غاصبان و بیعت اختیاري 

ي خود را خلیفه ،با شخصی كه به دروغ

روا نبود و از سوي ديگر  ،نامیدمیپیامبر 

ياور كافی براي مبارزه با دشمنان  امام

 نداشت. 
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برد، دستگاه حاكم اگر دست به شمشیر می

يافت و او و خانواده و شیعیان یاي مبهانه

ساخت و بدين ترتیب اندكش را شهید می

برگزيدگان آسمانی و  مردم از رهبريِ

محروم  جانشینان واقعی پیامبر

به وصیّت امام ،از اين روي ماندند.می

د و صبر پیشه كرد و از نموپیامبر عمل 

 ي با مخالفان خودداري ورزيد.مقابله

 بر مدّتی بعد فاطمه حضرتسرانجام 

 شهادته بهاي همین هجوم اثر جراحت

 1 .ستبد و چشم از جهان فرو یرس

 برايپیش از شهادتش،  حضرت فاطمه

                                                           
 .385. سليم بن قيس هاللی، کتاب سليم، ص  1



 

69 

 

دم و كه نارضايتی خود را از مراين

 شبانه ووصیّت كرد  ،ستمگران نشان دهد

قبر ايشان پنهان  محل ود مخفیانه دفن شو

ي آشكاري همین موضوع نشانه بماند تا

حق و حقیقت را  كهبراي آيندگان  باشد

 بشناسند و گمراه نشوند!

 ايشان در وصیّت خويش فرمود:

 يا علی !
 ددخت محمّام من فاطمه

 تو در همسريمرا به  وندخدا
 همسرآورد تا در دنيا و آخرت 

ز انسبت به من . تو  تو باشم
از اين روي  ؛زاوارترين سديگرا

)آن گاه که ديدگان از جهان فرو 
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ده بغسل  و کن حنوطتم ( مرا بس
 ا کفن بپوشان و برو شبانگاه  مر
، و شبانه به خاکم من نماز بگزار

 !سپار و هيچ کسی را با خبر مکنب
 ،سپارممی وندتو را به خدا

 تا روز فرزندانم هبسالم مرا و 

 1!برسان قيامت
سؤال براي شناختِ صراط همین به راستی 

 كافی مستقیم و دركِ حقّانیّت اهل بیت
 :كه  است

چرا مزار مشهورترين بانوي 

جهان اسالم، پنهان است؟ چرا 

سرور زنان بهشت خواست تا 

 قبرش پنهان بماند؟ 
                                                           

 214ص  ،43ج  ،مجلسی هعالم ،بحاراألنوار.  1
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  در پاسخ سالم مادر

و اي بانوي  سالم بر شما اي مادر مهربان
شما كه راه حق و حقیقت ! بانوان جهان

ها و روشنگريبراي همیشه وامدار 
اع از دفدر ات مظلومانه شهادت

  .استامیرمؤمنان 
 ،يابرافراشتهپرچم همچون  ،مزار پنهانت

ي آشكاري نشانهو شما  مظلومیّتگواه 
 ي اعصار است.جويان در همههدايتبراي 

امام پیرو امروز اگر  مديون شمايیم
  .هستیم زمان

 اي مادر مظلومه! 
تاريخ  ورايرا از پس قرون و از  سالم شما

كه در آخرين روزهاي  یشنیديم؛ همان سالم
ما را به ات و در وصیّت جاودانه اتزندگی
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 . آن مفتخر كردي
  گويیم:میسالمت را شنیديم و در پاسخ 

 سالم بر شما ! 
هماره از دشمنانت سالمی از جانب ما كه 

و دوستدار شما و خاندانت خواهیم  مبیزاري
 ؛ ماند

تا پاي جان در راه سالمی از جانب ما كه 
ر دتا قیامت و  ايمايستاده بیتشما اهل
  سوگواريم.شما  شهادت



 

73 

 

 منابع و مآخذ
 یرتفس فی البرهان هاشم، سید بحرانی، .1
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 علی، بن أحمد ابومنصور طبرسی،. 3
 یدس: تحقیق اللجاج، أهل علی اإلحتجاج

 دارالنعمان، نجف، الخرسان، باقرمحمّد
 .قمري هجري 1386

 فسیرت كوفی، ابراهیم بن فرات كوفی، فرات .4
 تهران، الكاظم، محمّد: تحقیق فرات،

 وزارت به وابسته نشر و چاپ مؤسسه
 جريه 1410 اوّل، چاپ اسالمی، ارشاد
 .قمري



 

74 
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 قمري.

 موسی، بن علی حلی، طاووس بن سید .8
 یسق: تحقیق والمناقب، األنباء من الطُرف
 1420 اوّل، چاپ تاسوعا، مشهد، عطّار،
 .قمري هجري

شريف رضی، محمد بن حسین، خصائص  .9
االئمه، تحقیق محمد هادي امینی، مشهد، 
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 ري.قم 1406آستان قدس رضوي، 

 معانی ، بابويه بن علی بن محمّد صدوق، .10
 فترد قم، غفاري، اكبرعلی: تحقیق األخبار،

 جامعه به وابسته اسالمی انتشارات
 .قمري هجري 1379 قم، حوزه مدرسین

 بابويه، بن علی بن محمّد صدوق، .11
 یف والنشر الطباعة مركز قم، األمالی،
 1417 اوّل، چاپ البعثة، مؤسسة
 .قمري هجري

 خ،فرو بن حسن بن محمد ابوجعفر ار،صف .12
 محسن: تصحیح الدّرجات، بصائر
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 .قمري هجري 1404

 علی، بن أحمد ابومنصور طبرسی، .13
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 قمري.

 الكافی، يعقوب؛ بن محمد كلینی، .15
 تهران، غفاري، اكبرعلی: تصحیح

 1367سوّم، چاپ االسالمیّة، دارالكتب
 .شمسی هجري

 عكبري،ال نعمان بن محمّد بن محمّد مفید، .16
 همعلی البیت آل مؤسسة: تحقیق اإلرشاد،
 مفید،ال دار بیروت، التراث، لتحقیق السالم
 .قمري هجري 1414 دوّم، چاپ

رضا، گزارش لحظه به انصاري، محمد .17
لحظه از شهادت حضرت زهرا 

السالم، قم، دلیل ما، چاپ سوّم، علیها
 ش. 1390
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 هاپرسش

 

را فت كدام مكان اولین غاصب خالمنافقان در  .1
 انتخاب كردند؟

 مسجد ضرار الف.
 بقیعقبرستان  ب.
 ساعدهسقیفه بنی ج.
 مسجدالنبی د.

 انصبادر مقابله با غ حضرت فاطمه .2
چه  خالفت و در دفاع از امیرمؤمنان

 كرد؟

الف. چند شب به همراه همسر و فرزندانش از 
 بزرگان شهر ياري طلبید؛

 ؛و خطبه خواند ب. به مسجد رفته
رد كه شبانه و مخفیانه به خاك وصیت ك ج.

 ؛سپرده شود
  .ي مواردهمه د.
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اي دشمنان خاندان رسالت پس از چه واقعه .3
 نند؟ر كرا ترو تصمیم گرفتند پیامبر

 ي غدير خم؛واقعه الف.
 فتح مكّه؛ ب.
 صلح حديبیه؛ ج.
  ي واليت.نزول آيه د.

ر از دستو حیات پیامبرآخر منافقان، در روزهاي  .4
 .رماندهی .....فلشكري كه به  ی بر پیوستن بهايشان مبن

 از شهر خارج شده بود، سرپیچی كردند.

 مقداد بن اسود الف.
   خالد بن ولید  ب.
   اسامة بن زيد ج.
 عمار بن ياسر د.

ي آسمانی كه پیش از شهادت در صحیفه .5
براي ايشان آورده شد، چه پیامبر

 مطلبی ذكر شده بود؟

 در برابر مشركان شرح وظايف پیامبر الف.
  تفسیر آيات قرآن و بیان احكام ب.
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وظايف خاندان  شرح وقايع پس از پیامبر ج.
 رسالت در آن

 ي موارد ذكر شدههمه د.

خدا در ماجراي آمرزش خواستن براي رسول .6
هاي منافقان را پس از خود اموات بقیع، فتنه

 به چه چیزي تشبیه كردند؟

 امواج طوفان الف.
   اي شقاوتهصاعقه ب.
   هاي هالكتگرداب ج.
 هاي شب تیرهپاره د.

 چگونه از دنیا رفتند؟ پیامبر اكرم .7

 الف. بر اثر جراحت در آخرين جنگ، شهید شدند.
  ب. با زهر مسموم شده و به شهادت رسیدند.

 .در اثر كهولت سن از دنیا رفتند ج.
 .در اثر يك بیماري ناشناخته از دنیا رفتند د.

 خداوند طبه حضرت فاطمهبر اساس خ .8
 ؟ جهان را چگونه آفريده است

 اي كه پیش از آن وجود داشته باشد؛بدون ماده الف.
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 بگیرد؛ الگو اينمونه از كهآنب. بی
 ؛ناگهانی و در يك مرحلهج. 
 .موارد الف و بد. 

 يدرباره خود در خطبه حضرت فاطمه .9
 فرمايند:می اكرمپیامبر

از آنكه به رسالت بفرستد  الف. خداوند او را پیش
 انتخاب فرمود؛

ها را از ي او تیرگیِِخداوند به وسیله ب.
 ها برداشت؛دل

 ؛در زمان تولّد، او را نام نهادخداوند  ج.
 ي الف و ب.گزينه د.

ي ِ خويش، دربارهدر خطبه حضرت فاطمه .10
 امیرمؤمنان چه فرمود؟

  ؛خريدبراي خدا سختی را به جان می الف.
نزديكترين شخص به پیامبر و سرور  ب.

 ؛اولیاي خدا بود
 ؛دكوشیبراي فرمان پروردگار بسیار می ج.
 همه ي موارد. .د
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مردم با  ،ي حضرت فاطمهبر اساس خطبه .11
 وجود چه شرايطی  از ياري دختر پیامبر

 خودداري كردند؟

  الف. به خوبی از مظلومیت ايشان آگاه بودند؛
  زات و سالح و سپر بودند؛ب. داراي نفرات و تجهی

 ؛هايشان چیره بودوفايی بر دلمكر و بی ج.
 .ي مواردهمه .د

اي را موجب پاك چه فريضه حضرت زهرا .12
 اند؟شدن انسان از صفت خودبینی و تكبّر دانسته

   نماز الف.
   حج ب.

   ج. زكات
 روزه د.

محفوظ ماندن انسان از » ، خطبه در  حضرت فاطمه .13
ي عمل به كدام را نتیجه «طول عمر»و « رخشم پروردگا

 اند؟دو حكم الهی دانسته
  نیكی به پدر و مادر ـ وفاي به عهد  الف.
سرقت و فروشی ـ ترك خودداري از كم ب.

 دزدي
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و مادر ـ رسیدگی به نیكی به پدر  ج.
  خويشاوندان

 پرداخت زكات ـ اجراي حكم قصاص د.

يه ، كدام آي حضرت فاطمهبر اساس خطبه .14
 ند؟گذاركند پیامبران از خود ارث میتصريح می

  ( 16داوُدَ )النمل/ سُلَیْمانُ وَرِثَ وَ الف.
 (6)مريم/ وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوب يَرِثُنی  ب.
 خالِدُون فیها هُمْ الْفِرْدَوْسَ يَرِثُونَ الَّذينَ ج.

 (11)مؤمنون/
 موارد الف و ب د.

 حضرت فاطمهي اين فراز از خطبه مخاطب .15
شما در آسايش و رفاه »كدام گروه است: 

 روزگار بر ما و انتظار غلبه زيستید و چشممی
 ؟« خبرهاي ناگوار بوديد

   مشركان مكّه الف.
   منافقان ب.

   ج. يهوديان مدينه
 مسیحیان نجران د.
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... ي آخر عمر خود، در روز ههفت در پیامبر .16
مّت پس از ا تصمیم گرفتند سفارشی بنويسند كه

 .گمراه نشوند هرگز ايشان

 روز پیش از شهادتچهارشنبه، پنج الف.
  شنبه، چهار روز پیش از به شهادتپنج ب.

 ج. جمعه، سه روز مانده به شهادت
 دوشنبه، روز شهادت  د.

شدن وصیّت و سفارش  چه گروهی از نوشته .17
در روزهاي آخر عمر ايشان  پیامبر

 جلوگیري كردند؟

   كان مكهمشر الف.
   منافقان و پیروان سقیفه ب.

   ج. يهوديان خیبر
 مسیحیان نجران د.

بیت ي پیروي از اهلثمره و نتیجه حضرت فاطمه .18
 فرمايد؟و امامت ايشان را چه چیزي معرّفی می

سامان يافتن امر امّت و در امان ماندن  الف.
 از تفرقه
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 آگاهی از احكام و برخورداري از علوم ب.

 ار در برابر دشمنان و معیشت آسانج. اقتد

 ي موارد.. همهد

 فرمايد پس از پیامبرمی حضرت فاطمه .19
 ي ايشان چگونه رفتار شد؟با خانواده

توطئه پنهانی علیه خانواده و فرزندان  الف.
 پیامبر

 رفتار آمیخته با خدعه و نیرنگ  ب.

  اطاعت و همراهی با اهلبیتج. 

 .بو الف موارد  د.

در پی نزول كدام آيه از قرآن،  ارسول خد .20
 فدك را از جانب خداوند به حضرت فاطمه

  بخشید؟

 فِی الْمَوَدَّةَ إِالَّ أَجْراً عَلَیْهِ أَسْئَلُكُمْ ال الف. قُلْ
 ( 23)شوري/ الْقُرْبى

 الْقُرْبى بِذِي وَ إِحْساناً بِالْوالِدَيْنِ ب. وَ
 (36)نساء/
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 الْقُرْبى ذَوِي هِحُبِّ عَلى الْمالَ آتَى ج. وَ
 (177)بقره/

 (26)إسراء/ حَقَّه الْقُرْبى ذَا آتِ د. وَ
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 نامه پاسخ

 رقمی 20لطفاً پاسخ سؤاالت را به صورت يک عدد 
(01234567890000000000) 

 از سمت چپ بنويسيد و ارسال نماييد.
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