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پدرشرضایتجلببرايتالش

،قبل از ازدواج فاطمه ، یکبار زمانی که پیامبر در مسافرت بود
خرید،منزلبرايپردهیکوخویشيبراگوشوارهجفتیکونقرهدستبنددوفاطمه
.رفتدخترشدیداره بشتابان مانند همیشهومسافرت بازگشتازپیامبر
، بدون اینکه کالمی بفرمایند،فاطمهساده يآالتزیوروخانهيپردهيمشاهدهازپس

.رفتمسجدبهوکردکوتاهیتوقفدر خانه 
است،شده ناراحتین اقالم، از دیدن اپدراحساس کرد کهفاطمه

:دادپیاموفرستادپیامبرخدمتودرآوردراپردهوگوشوارهودستبندفوريو
کهمی گویدومی فرستدسالمتوبرايدخترت

.کنانفاقخداراهدرنیزرااندكآالتزیوراین
:فرمودبارسهفاطمهایثاروبخششيمشاهدهازپسپیامبر
.باداوايفدپدرش
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خواستگاري از فاطمهعلی بهتشویق

بودند»معاذبنسعد«هاآنازیکیکهاز نزدیکان علی و پیامبرنفرسهروزي
. کنندتشویقفاطمهازخواستگاريبرايرااوتاآمدندعلیيخانهبدربه

برتري،همهازفضیلتوکمالنظرازتو! علیاي:گفتآنانازیکی
پیامبرولیاندرفتهفاطمهخواستگاريبهقریشبزرگانخدایی،رسولحبوبمتو

است،خداونددستبه،ازدواج فاطمه: استفرمودهوکردهردراآنها
کنی؟نمیازدواجچراروي؟نمیفاطمهخواستگاريبهتوچراپس 
.اشندبداشتهنگهتوبرايرافاطمه،اورسولوخداکهامیدوارمامزیرا

:فرمودوشداشکازپرعلیچشمان
. کرديبیدارراامدیرینهآرزويوآورديهیجانبهرااحساساتم

،دست بر نداشته اماوازمنواستمنرغبتوخواستموردفاطمهسوگندخدابه
استخالیدستمکهکنمچهاما

:گفت سعد 
استناچیزبی ارزش و یامبرشپوخداوندپیشنیزدنیاهمهکهدانیمیخودتو
.نداردچشمثروتومالبهپیامبرو
.شدتقویتخواستگاريبهرفتنبرايعلیانگیزهسانبدینو
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خواستگاري علی از فاطمه

. کردسکوتحیاوخجالترويازامارسید،پیامبربراي خواستگاري از فاطمه خدمت علی
!اي آمدهاینجاحاجتیبرايینمبمی: فرمودوشکستراسکوتپیامبر

.استمقبولمننزداتخواستهگو ،بازداريدلدرآنچهوبیاورزبانبررااتخواسته
:و عرض کرد گشودسخنبهلبعلیسازي،زمینهاینبا

در ،گرفتیاسدبنتفاطمهمادرموطالبابیعمویتازمراشماباد،فدایتبهمادرموپدر
بودم،کوچکطفلیمنحالی که

نمودي،تربیتخویشيسیرهواخالقبهوپرورانديبزرگ کردي و خودغذايبامرا
بود،بهتروبیشترمادرموپدراز،منيدربارهشمادلسوزيونیکی
واستبودهشمادستبههدایتموتربیت

. شیبامیآخرتمودنیايذخیرهشماکهسوگندخدابهپیامبراي
باشمداشتههمسريوخانهدارمدوستام،شدهبزرگاینکهبهتوجهبا،اکنونخدارسولاي
. و به آرامش برسمیابمسکونتاو،باانسيسایهدرتا

دهید؟میمنبهرااوآیافاطمه،دخترتانخواستگاريخواستگاري،بهامآمده
. شدشکفتهگلچوناشچهرهپیامبر
:فرمودشادمانیباکشیدمیرالحظهاینارانتظگویا

!بپرسمرا در خصوص پیشنهادتدخترمنظربدهاجازه
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مشورت براي ازدواج

،دخترانمشورت و رضایت قلبیبدونمادران توصیه می کنند کهوبه پدرانپیامبر
وکردمشورتاوبادخترشازدواجبهنسبتایشانو خود.نکننداقدامیازدواج آنانامردر

. استنمودهخواستگاريعلی، تو را از منعمویتپسر! فاطمه،دخترم: فرموند 
چیست؟توپاسخ

باشد؟میچهشمانظر:فرمودوکرداحترامپدربهفاطمه
.ند دفرمواجازتآسمانازخدا:فرموندپیامبر

: دادپاسخداشتلببرتبسمکهحالیفاطمه در
.دادند رضایتمنبراياوپیامبروخداکهچهآنبهخشنودم

وباغداران زیادي با پیش کش هایی همچون ،سرمایهوقبائلاین در حالیست که بزرگان
.شنیدندمنفیجوابو از اونمودند،خواستگاريپیامبردخترازجواهرات،وزمین
شوهرت را چگونه دیدي؟ : پرسید از فاطمهپیامبرعروسیصبح

.او بهترین شوهر است ! پدراي: اطمه فرمود ف
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مهریه فاطمه

گرفت،اش قرارمهریه يکهدیناريودرهممقداربهآگاهیازپسفاطمه 
:فرمودپیامبربهخطاب

! خداپیامبراي
. می دهندقرارخودمهریه يراو دیناردرهمخودازدواجدرمردمدخترانهمانا
چیست؟اآنهبامنفرقپس

ندهید،قرارمنمهریه يرادینارودرهممی خواهم،تواز
من،يتا مهریهبخواهخداازبه جاي آنو ببخشمرامهرمخواهممیمن 

.باشدتو در روز قیامتامتگنهکارانازکردنشفاعت
:بودشدهنوشتهآندرکهآوردحریرازايپارچهخودباوشدنازلجبرئیل

.دادقرارگنهکارانشفاعترافاطمهمهراوندخد
کردوصیت،در لحظات آخر عمرشفاطمهلذا 
:فرمودوبگذارندکفنزیردراشسینهرويراپارچهآن
.   کنممیشفاعتپدرمامتازوگیرممیدستبهراآنقیامتروز
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فاطمهيجهیزیه

:استقراراینازفاطمهبرايشدهخریداريياثاثیهجهیزیه وصورت،تاریخگزارشی درطبق 
. عددیکپوست،ازفرش-2. دستدومصري،کتانيپارچهازتشکورختخواب-1
. عددیکخیبري،چادر-4.عددیکپشمی،متکاي-3
.عدددوآب،کوزه-6. عددیکآب،مشک-5
. عددیکآفتابه،-8.عدددوکوچک،آبخوريظرف-7
.قطعهیکحصیر،-10. عددچهارستی،پوبالش-9

.عددیکلباسشویی،طشت-12.عددیکدستی،آسیاي-11
.عددیکنازك،پشمیپرده-14.عددیکشیر،ظرف-13

که استدرهم63حسابصورتجمعاماباشدافتادهقلمازکهباشددیگريجزییاقالمشاید
و صرفاً در حد وسایل ضروري و اولیه زندگی بر اساس شرایط زندگی آن زمان ، بسیار متوسط

.می باشد 
آوردند،پیامبرآننزدراشدهخریدارياجناس
: فرمودمیوکردمیو بررسیرووزیررااشیاءخوددستباایشان

. گرداندمباركبیتاهلبرايخدا
:شدخریداريزیرمواردزنان،ازیکیتوسطنیزعروسخود برايو
.  عطرمقداري-4. حولهیک-3. بزرگروسريیک-2. عروسیسفیدپیراهنکی-1
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خانه فاطمه

پس از گذشت چند ماه از زمان جاري شدن خطبه عقد، 
:فرمودپیامبر،کردعروسیتقاضاياز پیامبر علی
. کنمهیافاطمهبرايايخانهاما،کنیعروسیشبفردایاامشبهمینتوانیمی

.ندارمسراغرادیگرييخانه»نعمانبنحارثۀ«منزلجزبه: کردعرضیشان علی به ا
داریم؛شرمنعمانبنحارثهازما: فرمودپیامبر

.کردیماستفادهاشخانهازتمامسالیککهزیرا
! خدارسولاي:کردعرضورسیدپیامبرخدمتبهرسید،حارثهگوشبهخبراین
. استرسولشوخداآنازدارمکهآنچهومن
. بگیريمنازراچیزيکهنیستآنازترداشتنیدوستوافزاترروحچیزيقسمخدابه

. داشتقرارمدینهشهرآخردرخانهاین
. پرداختعروسیبرايخانهکردنمهیابهعلی. گذاشتعلیاختیاردررااشخانهحارثه
آنرويآبمشکتانمودآمادهچوبیقطعهسپس.ریختاطاقکفبرنرمریگمقداريابتدا

. خریدسبوییوکوزهبعد،. شودنهاده
. شودآویختهبدانهالباستاگذاشتدیوارسويدوبروکردهتهیهبلنديچوبآنگاه

.نمودتهیهخرمالیفمقداريوپهن کردزمینروي تختیپوست
.شدآغازاياجارهايخانهدرعلی و فاطمهمشتركزندگیبدینسانو



12

عروسیشبدرفاطمه بخشش 

در تاریخ آورده اند؛ 
،داشتپیراهندوتنهاعروسیشبدرفاطمه

. نودیگريوکهنهیکی
درب خانه پیامبر را زد و مستمنديهنگامهماندر
. کردپیراهنتقاضاياواز

؛کهنمودمرورراعمرانآليسورهیکونوديآیهبالفاصلهفاطمه
»کنیدانفاقداریددوستخودآنچهازمگررسیدنمینیکوکاريبههرگز«

. بخشیدفقیربهرانوپیراهنبالفاصلهلذا 
،شنظیربیایثاراینپاسبهاما
رسید،دامادخانهبهرفتنزمانکهگاهآن

: گفتوشدنازلپیامبربرجبرئیل
:فرمودمنبهورساندمیسالمتانخداوند

. کنمتقدیمنیزفاطمهبهراسالمشتا
.استفرستادهفاطمهبراي،شدهتهیهسبزسندسازکهبهشتیهايلباسازايهدیهخداوند
ورسانیدفاطمهبهرامتعالخداوندسالمنیزپیامبر

.   دادایشانبهرابهشتیپیراهنآن
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پس از ازدواجاولین شب

. دیدگریانونگرانرااطمهفعروسی،شبعلی
ناراحتی؟چرا: پرسید

. کردممی فکرخویشرفتاروپیرامون حال: فاطمه فرمود 
امروزکهافتادمخویشقبروعمرپایانیادبه
شدممنتقلشمايخانهبهپدريخانهاز
.رفتخواهمقیامتوقبرطرفبهاینجاازدیگرروزيو

: کهدهمند میسوگخدابهراتوپس
تابایستیمنمازبهتابیا
.کنیمعبادتراخداشبایندرهمبا
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پرستاري از فاطمه در اولین شب ازدواج

بروند،از خانه فاطمههازنداد همهپیامبر دستورمراسم عروسی فاطمه ، پایانپس از
کهرسیدنظرشبهکسیبحش،رودبیرونخانهآنازخود خواستپیامبرچونورفتندهمگی

کیستی؟تو:پرسیدخدارسول.بودپردهپشتازايسایههمچون
. هستماسماءمن:گفتکهشدشنیدهصداییسکوتاندکیازپس

؟!برويبودم،ندادهدستورمگر: فرمودشگفتیباپیامبر
عهديخدیجهابچونولینداشتمخاصیقصدباد،توفدايمادرموپدر!آري: گفتاسماء
ام،ماندهجااینام،کرده
.شدآلوداشکدیدگانشوشدآرامشنید،راخدیجهنامکههمینپیامبر

زندگیهايلحظهواپسیندرخدیجهباد،توفدايمادرموپدرخدارسولاي:دادادامهاسماءو
،نبرمیادازشبیچنیندررافاطمهتنهاییکهکردسفارشمنبه
دارند،خودنزدیکاناززنیبهنیازشبایندردوشیزگانیراز
. بمانمفاطمهکناردروفا کنم و امبستهخدیجهباکهعهديبهتاصددمدرروایناز

اي؟ماندهاینجامنظوراینبهسوگندخدابهراتو: فرمودوزدلبخنديپیامبر
. ريآکهسوگندخدابه! خدارسولاي:گفتاسماء
:فرمودوکردبلندآسمانسويبهراخودهايدستوسرپیامبر

.سازدآوردهبرراتوآخرتودنیانیازهايخداوند! اسماءاي
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فاطمه و سرزنش زنان قریش

: گویدمیسلمان
بودم،پیامبرمحضردرچند روز پس از ازدواج علی و فاطمه ، 

ودشواردمحزونحالتیبافاطمهناگاه
: گفتندمیکهکردگلهقریشزنانآزاروهطعناز

! استدر آورده)علی(فقیرمرديازدواج بهرافاطمهپدرش
. کشیدفاطمهسربرمهربانیولطفدستپیامبر
وبودهخدافرمانبهعقداین: فرمودسپس

.هستیدهمکفووخدايبرگزیدهنفر،دوشما
:گفتشادمانیباوبرداشتآسمانبرسرزهرا

.هستندراضیآنازرسولشوخداکهچهآنبهشدمراضی
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سایر خواستگاران فاطمه

: داشتمیاظهارفاطمهخواستگارانپاسخدرپیامبر
خواهم داد،زنبه شما وگرفتهزنشماازوهستمبشرشماهمانندمن
.استپروردگاردستدراختیار ازدواجشکهفاطمهبجز

کردند،میمراجعهخواستگارانکهآنگاه
. دیدنمیفاطمهشأنهمبه لحاظ مرتبهراآنانپیامبر
: فرمودمنبهپیامبرکهمی کندنقلعلی

؛کهکردندگلهمنبهقریشازبزرگانی!علییا
،ينموددریغماازولیکردیمخواستگاريتوازرافاطمهما
. درآورديیعلازدواج بهرااواما
: گفتمآنهابهمن
،باشمکردهتزویجعلیبهفاطمه راوکردهجلوگیريشماازکهنبودممناینسوگندخدابه

. استدادهکاريچنینبهدستورخداوندبلکه
:گفتوگشتهنازلمنبرجبرئیل

: گویدمیعالوجلّخداي!محمداي
بودم،نیافریدهراعلیاگر

.مردمسایرتاگرفتهآدمازشد،نمیپیدازمینرويشأنیهمفاطمهدخترترايبهرگز
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همسرباکارتقسیم

در روزهاي اول زندگی مشترك، 
:کهکردتقسیماینگونهعلیبارامنزلکارهايفاطمه
وباشدفاطمهعهده يبهخانه،زدنجارووکردنتمیزوپختن،نانوآرد،کردنخمیر
قبیل،ازمنزلبیرونايکاره
.باشدعلیعهده يبرراغذاییياولیهموادتهیهوهیزم،آوريجمع
.گرفتانجامراهنمایی پیامبرباکار،تقسیماین

: فرمودپیامبرکهآنگاه
دهد،انجامعلی،رامنزلبیرونکارهايوفاطمه،رامنزلداخلکارهايبهتر است 

:فرمودخوشحالیباپیشنهاد پس از شنیدن اینفاطمه
شدم،خوشحالاندازهچهتاکارتقسیماینازکهداندنمیکسیخداجز
.بازداشتاست،مردانبهمربوطکهکارهاییانجامازمراپیامبرزیرا
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ایام بارداري فاطمه

فاطمه،بارداريروزهايازیکیدر
:کهداداطالعدخترشبهپیامبر
کهاسترساندهبماتوفرزندازییاخبرهجبرئیل

.داننمی رسشهادتبهسرزمینی به نام کربالدررا او 
:فرمودبود،گرفتهقراراندوهوغمازهاله ايدرکهحالیدرفاطمه

..!ندارمنیازکودکیچنینبه! پدراي
:دادادامهخدارسول
می آیندپدیداوازمعصومامامنهواستحسینتوفرزندایندخترم

.باشندمیخدادینبقاءوتداومعاملکه
:فرمودفاطمه

.سپاسگزارموراضیبزرگوعزیزخداونداز! خدارسولاي



19

کودكشستشوي

:کهکردنقلکودكادرارشستشويبهنسبتمادرشازحسنامام
وباریک،کرآببارابچهدخترادرار

می داد ، تشويبار شس3قلیلآببا
ونشدهخوارغذاهنوزکهرابچه ايپسرادراراما

شست،نمیخورد،میمادرشیر
.پاشید میآبمقداريبچهادرار پسررويبرو تنها
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کودکانمیانقضاوت

برگزار کردند و خطاطینزد پیامبر با یکدیگر مسابقهحسینوروزي حسن
:آنها فرمودپیامبر براي تشویقشان به

.است بیشترنیزاوقدرت،باشدزیباترشخطکسهر
نوشتند،زیباییخطکدامهرحسینوحسن

فرمود،هدایتفاطمهمادرشان،بهرادوآنونکردقضاوتپیامبراما
.شودجبرانمادريعاطفه،باقضاوت،نگرانی و تبعاتتا

:فتگخودبازیباست،خطدوهرکهدیدفاطمه
!کنم داوريکودکمدومیانچگونهوبکنممی توانمچهمن

:فرمودودادارتباطخودشانتالشبهرانهاییقضاوتبا اندکی تامل ،
ومی ریزمشماسربرآنرشته يکردنپارهبارامگردنبنددانه هايمن! دیدگانمنوراي

. می نمایمپخشراگردنبندهايدانهشمامیان
.است بیشترقدرت اوجمع کند،بیشتريدانه هايشماازکدامهر
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فاطمهروزانهکار

شد،فاطمهمنزلواردپیامبرروزي
نشسته،زمینرويکهدیدرادخترش

می دهد،شیروگرفتهآغوشدررافرزندشدستیکبا
می کند،آردراهادستی گندمآسیاببادیگردستباو

:فرمودوزدحلقهپیامبرچشماندراشک
.ساز گواراخودبربهشتسعادتوشیرینییادبهرادنیامشکالتوهاتلخی! دخترم
:فرمودپدرجوابدرفاطمه

.او بیکرانه يهاينعمتبرابردرخداست،سزاوارسپاسوشکروحمد! خدارسولاي
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فاطمه خانه داري علی و 

:می کندنقلسلمهام
وشدفاطمهمنزلواردخدارسولروزي

:پرسیدشانخانوادگیزندگیاحوالواوضاعاز
:دادپاسخفاطمه

وکردهورمدستیآسیابباگندمکردنآردعلتبهدستمدوهر! پدر 
است،شدهزخم

وبودمو خمیر کردن آرد مشغولگندمکردنآردبهصبحبهتارادیشب
.می کردنگهداريراو حسینحسنرزندانم،فعلی،
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خدمتگذار خانه فاطمه 

: می گویدفارسیسلمان
می کند،آردراگندمدستیآسیابباومباركدستانباکهدیدمرافاطمه

:گفتمسالم،ازپسرفتهجلو
مینداز،زحمتبهراخود! خدا رسولدختراي
است،ایستاده»فضه«نمنزلتاخدمتکارشماکناردر

!!واگذارایشانبهرامنزلکار
:دادپاسخفاطمه
کنم،تقسیمفضهباراخانهکارهايکهفرمودسفارشمنبهپیامبر

من،دیگرروزوکندکاراوروزیک
.استمننوبتامروزوبوداونوبتدیروز
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جنگزمانفاطمه در

،با کفار هاي پیامبر جنگیکی از در
کرد،میپشتیبانیجنگازخودتوانياندازهبههرکس
وپختمینانبراي جنگ آوران نیزفاطمه
.فرمودمیمینأتراسنگرنشینمجاهدانهاينیازمنديازبخشی

بود،کردهآمادهتازهنانخویشفرزندانبرايکهروزهاازیکیدر
د،نمایاستفادهآنازپدربدوننتوانست

:فرمودورفتپدرنزدجبهه،مقدمخطبه
کردم،آمادهفرزندانمغذايبرايبینیدمیکهنانیقرص

که تنها آن را بخوریم، نگرفتآرامدلماما
آوردمشماخدمتجبههمقدمخطدرراآنناچار

:فرمودپیامبر
.گذاردمیدهانبرپدرتروز،سهازپسکهاستییغذااولیناین
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فاطمه براي شوهرشایثار

: فرمودعلیصبحگاهانازیکیدر
شود؟برطرفگرسنگی امتاداريغذاییآیا! جان فاطمه

:دادپاسخفاطمه 
نداریم، کافیغذايمنزلدراستسه روزنه،
فرزندانم حسن و حسین دادم ووشمابهبودچهآن

.نمودم تحملرام و گرسنگیاستفاده نکرده اموجود،اندكغذايازخود
:فرمودسفأتباعلی

بروم؟غذاتهیهبدنبالتاندادي،اطالعمنبهچرا! جانفاطمه
:فرمودفاطمه

کنم کهمیحیاءخودپروردگارازمن! علی جان
.نداريتوانآناي تهیهبرتومی دانمکهنمایمدرخواستتوازراچیزي

شد،خارجمنزلاز،فاطمهایثارگريمشاهده يوناین سخناشنیدنازعلی پس
.نمودبرطرفرا تا حدوديخانوادهمشکالت،شدوستانازمقداري پولگرفتنقرضباو
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اولیه رفاهیکمبودهايتحمل

ومی کرد،تحملرافقرفشاروزندگیمشکالتفاطمه
فرمود،نمیمطرحراخویشزندگیرازدوستانوهمسایگانباهرگز

ومی شد،لبریزصبرشيکاسههرگاهاما
ربود،میرااوتوانوتابفشار فقر و گرسنگی

.می گشوددلسفرهومی رفتپیامبرخدمت
،زندگی اشاولیه رفاهیکمبودهايوزندگی،مشکالتازپدرخدمتدرروزيلذا

:فرمودوآوردمیانبهسخن
نداریم،فاهیروسائلازشوهرم چیزيومن
ومی خوابیمآنرويبرهاشبکهگوسفنديپوستمگر

.دهیممیعلفراخودشترآنرويبرروزها
: پیامبر فرمود 

باش،داشتهتحملوصبر! عزیزمدخترم
وکردزندگیهمسرشباسالدهعمرانبنموسیزیرا

. نداشتند قطوانیعبايقطعهیکجزفرشی
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ابل شوهرشدر مقادب

ومی فروشددرهمهزار12قیمتبهی را که با دستان خودش آماده کرده بود راباغعلیروزي 
.گرددمیبازمنزلبهوکندمیتقسیممدینهتهیدستانوفقرابینراپول آنيهمه

همسر،وفرزندانانتظارکهاستطبیعی
.استمنزلبهمیوهوغذاآوردنباغ،فروشازپس

: پرسیدفاطمه
شد؟چهماامروزغذاي
از منزل خارج می شود ،غذاتهیهبراي،بدون آنکه حرفی بزندشرمنده شد وعلی

شد،از این سخن خود ناراحتفاطمهاما
راکردم؟ این سئوالچرا: فتگخودبا
:فرمودآنگاهو

!خدا مرا ببخشد
.کرد نخواهمتکراررارفتارایندیگروکنممیآمرزشطلبخداازمن
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فاطمهگذشتگیخوداز

.نگریستخودبه اصحابپیامبرخواست،کمکمردمازمدینهمسجددرمسلمانیتازهعرب
.برگشتخالیدستبارفتجاهر. سازد طرفبررابیچارهآننیازبرخاست تافارسیسلمان

:گفتخودباافتاد،فاطمهنزلمبهچشمشکهآمدمیمسجدطرفبهناامیديبا
.دادشرحرامستمندعربداستانوکوبیدراخانهنیکوکاریست، لذا دربيچشمهسرفاطمه
ازحسینوحسنفرزندانمنخورده ایم، وغذاخودکهاستروزسه! سلماناي:فرمودفاطمه
.دانرفتهخواببهماندهوخستهکردند ومیقراريبیگرسنگیشدت

. نمی کنم رداست،کوبیدهمراخانه يدربکهرانیازمنديمن،اما
گذاشته،گرویهوديشمعونمغازه يدرتادادسلمانبهراخودپیراهنگاهآن

.بگیردقرضجو،وخرمامقداري
: می گویدفارسیسلمان

: گفتموآمدهفاطمهمنزلطرفبهخرماوجودریافتازپس
. برداراتگرسنهفرزندانبرايراغذاهااینازمقداري! خدا ولرسدختر

:دادپاسخفاطمه
.بر نمی داریمچیزيآنازهرگزودادیمانجامبزرگخدايبرايفقطراکاراین! سلماناي
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فاطمهنوازيمهمان

وخاستبپامدینهمسجددرايگرسنهمرد
. کنیدمهمانمراآمده ام،تنگبهگرسنگیاز! مسلماناناي:گفت
:فرمودپیامبر

می کند؟مهمانامشبرامرداینکسیچه
:فرمودعلی
!اهللارسولیامن

: فاطمه پرسیدازوشدمنزلواردعلیبعدکمی
.امآوردهگرسنهمهمانداریم؟منزلدرغذاییآیا

:فرمودفاطمه
! بچه یک دخترخوراكاندازهبهمگرنیست،غذاییخانهدر
.می بخشیممهمانبهراغذامقدارهمینمی کنیم وتحملراگرسنگیامشباما
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گرانبهاايهدیه

. آوردفاطمهمنزلدربهرايمردپیربالل
:زدصدادربپشتازپیرمرد
وکنندمیآمدورفتشمانزدبهفرشتگانکهپیامبريخانوادةايشمابرسالم
استامینجبرئیلآمدنفرودمحلنمنزلتا
اي؟آمدهکجاازوکیستی: دادجوابمنزلداخلازفاطمه

برهنه؛هموامگرسنههممن! محمددختر: پیرمرد گفت 
.کندرحمتراتوخداکن؛دستگیريمرا

پوستهمانسرانجام. ندیدچیزيپوشاكوخوراكاز. انداختنظريمنزلاطرافبهفاطمه
عذرخواهیاوازودادسائلمردپیربهوبرداشتراها زیر خود می انداختندي که شبسفندگو

. نداشتهدستدردیگريچیزکهکرد
يپارهوکهنهپوستتوونالممیگرسنگیازمن! فاطمهاي:گفتوشدعصبانیفقیرمردپیر

!کنم؟چهراپوستایندهی؟میمنبهگوسفند
،عمویشدخترتازگیبهکهراچوبیگردنبندیکوانداختگردندردستوشدرمتأثفاطمه
.دادفقیرمردآنبهوکردبازگردنازبود،کردههدیهاوبهالشهداءسیدحمزهدختر
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فاطمه و مرد نابینا

گرفتن،اجازهازپسنابینامردي
.شدعلیاماممنزلوارد

؛کهنمودمشاهدهپیامبر
،اطمه قبل از اینکه مرد نابینا وارد خانه شودف

،تا اتاق را ترك کندبرخاستاز جا
: پیامبر فرمود

.نابیناستمرداین! دخترم
:دادفاطمه پاسخ

می بینم، راکه اومننمی بیند،مرااواگرپدر،
!کندمیکه استشمامرازنبويامانمی بیند،اوچهو اگر
:فرموددخترشسخنانیدنشنازپسپیامبر

.هستی منتنيپارهتوکهمی دهمشهادت
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لباسدرسادگی

:گویدمیفارسیسلمان
.داشتسربرسادهووصله دارچادريکهدیدمرافاطمهروزي

! عجبا گفتموماندمشگفتیدر
برروموایرانپادشاهاندختران
ومی نشینندطالییهايکرسی
می کنند،تنبهزرینهايپارچه

! خدارسولدخترولی
!!زیباهايلباسنهوسر داردبرقیمتگرانچادرهاينه

:دادپاسخفاطمه
! سلماناي

.استکردهذخیرهقیامتروزدرمابرايراطالئیهايتختوزینتیهايلباسبزرگ،خداوند
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ششوهرمشکالتانبوهازنگرانی

خانوادگی، جلساتازیکیردروزي
کهمشکالتیومصائبانبوهبارافاطمهدخترشپیامبر،

.آشنا کردگرفت،خواهدعلی باریدنبرويازپس
:پرسیدنگرانوآلودغمفاطمه

! خدارسولاي
دور کند؟علیازمشکالتاینکهنمی خواهیخداوندازآیا
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همراهی علی در مخارج زندگی

،شهمسرباو همدلی همراهیدر راستايفاطمه
. پذیرفتمیبیرونیکارگاه،شدنمیتأمینزندگیهزینهچون

کرد،میعبوربازارازعلیروزي
: گفتودادقرارمخاطبرافردي

؟بتابدبرایتپیامبردخترتادهیمیپشممقداريآیا
. آري: گفتآن شخص

.کردتبدیلنخبهجوصاعسهمقابلدرمنزل درراهاآنفاطمهو
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عبادتدرعاشقانه

: گویدمیدرداءابو
کهکردممشاهدهبگونه ايسجدهحالتدرراعلی
ونمی شنودصداییهیچ

نداشت، حرکتیهیچ 
: زدمفریادترسیدم و

. استمردهعلیبخداسوگند
.دادمخبرفاطمهبهشتابان
کهاستعلیمعنويحالتنای:فرمودفاطمه

وشدهعارضاوبرپروردگارعظمتبرابردرترساز
.می گرددمدهوشعبادتدر
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قیامتطوالنیسفراندوه

روزها ،ازیکیدرپیامبر
،ن بودگرفتوضودر حال فاطمهمنزلدر
:پرسیدفاطمهاز که
دخترم؟حالیچهدر

:فاطمه گفت
واستگرفتهفزونیمناندوهوحزن

طوالنی منسفأتواستفراوانمنتهیدستی
کرده ام؟آمادهچهآخرت،طوالنیسفربرايکه
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است نزدیکترخدابهزنکهايلحظه

:پرسیدخودیارانازروزي پیامبر
است؟نزدیکترخدابهزنلحظه،کدامدر

نشد،مطرحمناسبیپاسخ
:دادپاسخوشنیدراپدروالسئفاطمهاینکهتا

می ماند وخودخانه يدرزنکهايلحظهآن
می پردازد فرزندتربیتوزندگیاموربه
.استنزدیکترخدابه
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پاسخوپرسشارزش

:گفتورسیدفاطمهخدمتمدینهزنانازیکیروزيکهمی کند؛نقلعلی
ودارد،تیسئواالنمازمسائلدرکهدارمپیريمادر
.بپرسم شماازرانمازشرعیمسائلتافرستادهمرا

.بپرس: فرمودفاطمه
ها،پرسشادامه يشنید و درپاسخوکردمطرحفراوانیمسائلآنگاهو

:گفتوکشیدخجالتزنآن
.اندازم زحمتبهراشمانبایداینازبیش! پیامبر دختراي

:فرمودفاطمه
. بپرسداريسئوالچهآنوبیاهمباز
مقابلدروببردبامبهراسنگینیبارکهنماینداجیرروزيراکسیاگرآیا

است؟دشواراوبرايکاريچنینبگیرد،مزدطالدینارهزارصد
خیر،: آن زن گفت

:دادو فاطمه ادامه
می دهم،پاسخکهرامساله ايهرمن

گیرم،میپاداشلؤلؤوگوهرعرشوزمینبینيفاصلهازبیش
.نباشد سنگینمنبرايکه پاسخ این سئواالتاستسزاوارترپس
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همسایگانبرايدعا

برايهموارهکهدیدرامادرپسرش حسن،
همسایگان،

اسالمی،برادران
می کند،دعامسلمان،مردمو

:گفتمادربهخطاب
کنی؟نمی دعاخودتبرايچراجانمادر

:دادپاسخفاطمه
.خود يخانهسپسهمسایه،اول! پسرم
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خانوادهومردمبارابطه

:فاطمه می فرماید 
کهاستکسانیشمابهترین

استترمهربانوترنرممردمبابرخورددر
کههستندکسانیمردمارزشمندترینو
.بخشنده اند ومهربانهمسرانشانبا

با خودارتباط فاطمه

:فاطمه در یکی از دعاهایش می فرماید 
وکنکوچکخودمنزددرراخودمخدایا،
.گردانبزرگنزدمدرراخودتمقام
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عبادتدراخالص

:می فرمایدفاطمه
فرستد،خدابسويراخوديخالصانههايعبادتکهکسی

بزرگ،پروردگار
.رستادفخواهدفروبسویشرااومصلحتبرترین

خوشرویی

:می فرمایدفاطمه
واستبهشتمؤمنبرابردرخوشروییپاداش

جو،ستیزههايانساندشمنباخوشرویی
.داردمیبازآتشعذابازراانسان
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روزه داريشرایط

:می فرمایدروزه داريشرایطدرباره يفاطمه
روزه،اگر

وزبان
وگوش
وچشم
پايودست

نکند،دورناپسنداعمالارتکابازراوزه دارر
و ؟کندچهمی خواهدراروزه
می خورد؟دردشچهبهروزه
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...استترنیکوزنانبرايچهنآ

: پرسیداز فاطمهروز پیامبر 
رواست؟ونیکوزنانبرايچیزيچه

: فاطمه پاسخ داد 
است،نیکوزنانبرايچهآن

ونبینندرانامحرممردان» ضرورت دونب«اینست که 
.ننگرند رااونیزنامحرمان
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دنیادرنمازبهاعتناییبیآمدهايپی

خداوندشمارندمیسبکرانمازکهزنانیومردان! جانفاطمه: فرمودبه فاطمه یامبرپروزي
وگیردمیراگریبانشاناــیدندرآنهاتايششکه،گرداندمیمبتالیشانکیفرپانزدهبهراآنان
امت،ــقیروزدرماندهباقیتايسهورــقبدردیگرتايسهورگــمهنگامدرآنهاتايسه

:رسدمیآنانبهاــدنیایندرکهکیفريششآناما...خیزندمیپابهقبرازکهزمانی
نور - 3. شودمیبرداشتهآنانروتثازبرکت- 2. داردمیبرعمرشانازرا»برکت«خداوند- 1

باالدعایشان- 5نیستپذیرفتهنیزآناناعمالسایر- 4گرددمیمحوصالحین از چهره آنانسیماي
.نگردند»ابراردعاي«مشمولآنانونتابدآنان،برنیکاندعايپرتو- 6گرددنمیاجابتورودنمی

گرسنه-2روندمیدنیاازذلیلوخوار-1: رسدمیآنانبهرگــمهنگامکهخصلتیسهآنو 
شانکامبهرادنیاهايآباگرکهايگونهبهروند،میدنیاازتشنه-3شوندمیروحقبض

. گرددنمیطرفبرآنانعطشبریزند،
هاآنبرقبردرراايفرشتهخداوند،-1:شودمیآناندامنگیررــقبدرکهآمديپیسهآنو 

.خواهدبودتاریکقبرشان-3گرداندمیتنگآنهابرراقبرخداوند،-2بیازاردراآنانتاگماردمی
آنانتاکندمیمأموررالکیمخدا،- 1: شودمیحالشانشاملز،ــرستاخیدرکهوبالیسهآنو 
قرارحسابرسیموردشدتباحساب،هنگامدر-2بکشدزمینبرصورتبامردمحضوردررا

وگرداندنمیپاكراآنهاوداردمیدریغآنانازراخوديمهربانانهنگاهخداوند،-3گیرندمی
.دردناكعذاباستآنانبراي
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سعادمتمنديعامل

:گونه معرفی می کنند که اینراانسانرستگاريوسعادتفاطمه عامل
حقیقی،وکاملسعادتمندهمانا
وزندگیدورانردراعلیکهاستکسی
.است داشتهدوستمرگشازپس

دستبهداشت

:فرموددستپاکیزگیبهنسبتفاطمه
و بیمار شود ،بخوابد،چربوآلودهدستیباغذاخوردنازپسکهکسی!باشآگاه

.ننمایدسرزنشدر راخودشجزهیچکس
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خوردنغذاآداب

:یدفرمامیخوردنغذاآدابدربارهفاطمه
. استالزممسلمانیهربرهاآنمراعاتودانستنکهداردوجودخصلتدوازدهغذايسفرهدر

:استادبدیگرچهارتايوتــسنآنچهارتايو الزم،رضــفآنچهارتاي

:اینکه،استفرضکهخصلتچهارآن) الف
. رضامنديوخشنودي-2بودنحراموحاللنظرازغذاشناخت-1
.گزاريسپاسوشکر-4.اهللابسمفتنگ-3

:ازعبارتند،استمستحبوسنّتکهخصلتچهارآن) ب
. راستپهلويبرنشستن-2. خوردنغذاوضو،با-1
)در زمان قدیم رسم بوده است(.انگشتسهباخوردن-4. خوردنغذانشستهحالدر-3

:زاعبارتندنیز،استادبشرطکهخصلتچهارآن) ج
. برداشتنکوچکرالقمه-2. خوردنغذاخودجلوياز-1
.  هستندسفرهکناردرکهکسانیيچهرهبهنکردننگاه-4. غذاجویدنخوب-3
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آداب سفر

:فرمودندکهکندمینقلبزرگوارشپدرازفاطمه
است،جوانمرديومرّوتازچیزشش

.استرــسفبهمربوطدیگرشموردسهو)ونتسکشهرمحل(رــحضبهمربوطازآنموردسه

:ازاستعبارتگردد،مزّینآنبهبایدخویششهر و دیاردرانسانآنچه) الف
.قرآنتالوت-1
). آندرحضورطریقاز(مساجدداشتننگاهآباد-2
مؤمنانبامهرورزيودوستی-3

:استقراربدیناشد،بمزّینآنبهسفردربایدانسانکهخصلتیسهآن) ب
. نسبت به همراهان بودنسخاوت مندوتوشهبخشیدن-1
. داشتننیکواخالق-2
. نباشدخدانافرمانیاینکهشرطبهمزاح،وگوییبذله-3
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خوابیدنآداب

:فاطمه نقل می کند که روزي پیامبر خطاب به ایشان فرمودند 
! فاطمهاي

:آوريجابهرا»عملچهار«یدنـابخوازپیشآنکهمگرمخواب
.کنیختموتالوتراقرآنتمام-1
.دهیقراررستاخیزروزدرخودشفیعانرا،خداپیامبرانيهمه-2
سازيخشنودوراضیرا،مؤمنانعموم-3
4-آريجابهايعمرهوحج.

:به پیامبر عرض کردفاطمه
! بینمنمیخوددرراآنانجامتوانکهاديدفرمانعملچهاربهمرا! خدارسولاي

آنمانندبخوانیمرتبهسهرا) اخالص(توحیديسورهچون: فرمودوزدلبخنديخدارسول
اي؛کردهقرآنختمکهاست

اي؛دادهقرارقیامتروزدرخودشفیعرامابفرستی،درودمنازپیشپیامبرانومنبرچونو
خشنودوراضیخودازراآنانهمهنمایی،آمرزشومغفرتطلبنایمااهلبرايچونو

:بگوییچونوايساخته
.ايآوردهجابهراايعمرهوحج،»اکبراهللاواهللالّاالهالوالحمداهللاواهللاسبحان«
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برهنگی در روز قیامت

جمعیتوسطبهتوهکهنگامیروز قیامت ، جان،فاطمه: فرمایدمیدخترشبهروزي پیامبر
فریادبشنوند،راصدایشمردمتمامکهايگونهبهپروردگارعرشزیرازکسی،می رسیحاضر

عبورهمراهانشوپیامبردختر،فاطمهتاافکنیدپایینرانظرهاوپوشانیدفروراهاچشم: زندمی
نگاهتوبهمحارمتو سایر نزدیکان وعلیوابراهیمجزکسهیچهنگام،آندرپس. کنند
پلّهتاايپلّههربینوداردپلههفتکه،سازندمیبرقراربرایتنورازمنبريسپس.  کنندنمی
درهمچنین. استنورازهايپرچمدستشاندرکهاندگرفتهقرارفرشتگانازهاییصفدیگر
جبرئیلگیري،میقرارمنبربااليبرگاهآنکشند،میصفالعینحورمنبر،راستوچپطرف

و تو اولین کسی هستی که .بخواهخداازداريدوستچهآن! فاطمهاي:گویدمیوآیدمی
اند؟برهنهقیامتروزدنیااهلآیا: پرسید پیامبرازفاطمه. قبل از همه وارد بهشت می شوي

دخترمايآري،: دنفرموایشان 
؟!امبرهنههممن: فاطمه گفت 

!دنندارتوجهتوبهدیگرانجاآنولی،همشماآري: فرمودمبر پیا
.متعالخدايبرابردرروزآنداردشرمندگیجايچقدر: گفتو فاطمه ناراحت شد
آمدهجبرئیلاکنون: دنفرموایشان کهبودمنرفتهبیرونپدرمحضرازهنوزفاطمه می فرماید 

خداوند،ازشرمتوحیاجهتبهبگووبرسانمسالفاطمهبهمحمداي:گویدمیمنبه
.بپوشاندنورازلباسدوبهقیامتروزدرراتواستثناًکهنمودهوعدهپروردگارت
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یاران و شیعیان فاطمه 

: فرمودفاطمهبهروزي پیامبر
رسی،میبهشتدربهکههنگامیهنگام قیامت 

کهحالیدررفتنخواهندونرفتهکسیمالقاتبهکنونتاکهحوریههزاردوازده
کهسوارندنورازشترانیبرودارنددستبهنورانیهايمشعل

است،درخشانمرواریدولؤلؤازمهارهایشانوسرخیاقوتوزردطاليازجهازهایشان
. شتابندمیاستقبالتبه

شدي،بهشتداخلوقتیپس
ودادواهندخبشارتراورودتیکدیگربهبهشتیان

نورازهاییپایهبرکه) خوببسیارغذاهايازکنایه(گوهرازهاییسفرهشیعیان همراهتبراي
،هستندرسیحسابگرفتارمردمسایرهنوزکهحالیدروسازندمیآمادهاند،ساختهقراربر

.خورندمیبهشتیغذاهايازآنان
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ویژگی هاي شیعیان از زبان فاطمه

: بپرسدتافرستاد،فاطمهخدمتراهمسرشمدینهشهردربیتاهلپیروانازیکی
نه؟یاباشدمیشماشیعیانازشوهرمآیا

وکنیمیعملکنیم،میامرشمابهچهآنبهاگر:فرمودودادپاسخفاطمه به صورت کلی
! هرگزالاوماییشیعیانازکنیمیدوريداریم،میحذربرراشماچهآناز

هايسستیوهاضعفبهتوجهباوشدمضطربکلی،پاسخیاینشنیدنازپسشخصآن
بود،خواهمجهنمآتشدرهمیشهکهمنبرواي: گفتخود

.نمودبازگوفاطمهخدمتشده،مطرحسخنانبارااوزاريونگرانیهمسرش
شیعیان. استکردهقضاوتاوکهنیستچنینبگوهمسرتبهمنطرف از: دادپاسخفاطمه

مادشمناندشمنانِومادوستاندوستانِومادوستانيهمهوبهشتنداهلافرادبهترینازما
.بودخواهندبهشتدرهمه
ونواهیوکندسرپیچیمااوامرازاماشده،بیتاهلماتسلیمزبانوقلبباکهکسیآري

.بودنخواهدماواقعیشیعیانازنشمردمحترمراپرهیزموارد
گرفتنقراروقیامتروزمشکالتتحملوگناهان،ازشدنپاكازپسنیزگروهاینگرچه
دوستیخاطربهوبودخواهندبهشتاهلعذاب،چشیدنوجهنمبااليطبقاتدرزمانیاندك

.دادخواهیمانتقالخودمانپیشگاهبهراآنانودادهنجاتشانمابا
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حسینعزادارانشفاعت کننده

وحسینفرزندششدنکشتهازفاطمهبهپیامبرکههنگامیاستشدهروایت
داد،خبرآنمصائب
افتاد؟خواهداتفاقوقتچهحادثهاین! جانپدر: گفتوگریستبسیارفاطمه

.نباشیمعلیوتوومنکههنگامی: فرمودپیامبرمبر 
وکندمیگریهاوبرکسیچهپس! جانپدر: گفتویافتشدتفاطمهيگریه

دارد؟میپايبررااوعزاداريکسیچه
وبیتماهلهايزنبرمنامتزنان! فاطمهاي:فرمودپیامبر

وکردخواهندگریهبیتماهلمردانبرمردانشان
.کنندمیتجدیدراعزاداريسالهردیگرنسلازپسنسلی

شود،میپابرکهقیامتروز
ومردانشفیعمنوشويمیزنانشفیعتو
گیریممیرادستشکنندگریهحسینمصیبتبرکهآنانازیکهر
.نماییممیواردبهشتبهرااوو

کهچشمیجزبهگریانندهاچشمهمهقیامتروزدر! فاطمهاي
.  باشدکردهگریهحسینمصیبتبر
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شغصه پدر از فرداي دختر

:فرمود رود،میبیتشاهلبهدر آینده کههاییستميدربارهعباسابنروزي پیامبر به 
بینم،میرافاطمهوقتهرمن

آورم،مییادبه،آیدمیاوسربرمنازبعدکهراهاییمصیبت
یافتهراهاشخانهبهخواريوذلّتکهحالیدربینممیرااوگویا

شده؛شکستهاواحتراموحرمتو
شده؛غصبحقش

گردیده؛منعارثشدرتصرّفاز
شکسته؛پهلویش
شده؛سقطفرزندش

دهد؛نمیراجوابشکسیوآوردمیبرمحمدایافریاد
کند؛نمییاریشکسیوطلبدمیکمک

. استگریانواندوهناكومحزونهموارهمنازبعدلذا
. ران مدوريوفراقوگاهیآوردمییادبهرااشخانهازوحیشدنمنقطعگاهی

زیراگیرد،میفرارااووحشتشود،میشبکههنگامی
. شنوندنمیدیگرشنید،میتهجددرکهمراقرآنصداي
...بیندمیذلیل،پدرشزندگانیایامعزّتازبعدراخودسپس
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پدرباهمدردي

:فرموندورفتندمنبربه،شانزندگانیواپسینروزهايدرپیامبر 
.نماید درخواستدارد،طلبیمنازکسهر

: گفتوشدبلندمردي
می کردید،تنظیمراسربازانصفکهبدرجنگدرشما! خدارسولاي
.زدیدمنلختشکمبرخودتانشالقبا

کن،قصاصبیا:فرمودپیامبر
.بیاوریدراشالقهمان: گفتمرد

.بیاوردراجنگروزهايشالقهمان،فاطمهخانهازکهفرموداشارهباللبهپیامبر
که این صحنه را دید ، فاطمه
نیست؟جنگروزکهاآلنبکند؟خواهدمیچهشالقاین باپدرم! باللاي:پرسید
:گفتوزدناله ايفاطمه. دادخبرگذشتمسجددرکهراآنچهباللوقتی
وتهیدستانوفقراسرپرستکسیچهتوازغیرپدر،ايتواندوهواي از، اندوهاینازواي

است؟ ماندگانراهدر
پدرمنگذارندوکندقصاصآنانازتارفتهمردآننزدبگوحسینوحسنفرزندانمبهباللاي
.بیازارند را
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پدررحلتيهنگامههايناله

زدهحلقهپیامبربستراطرافدرحسینوحسنعلی،فاطمه،پیامبر،رحلتغمبارهايلحظهدر
.بودندرسالتخورشیدغروبگرنظارهاشکبار،چشمانیباو 

نتوانست واز شدت ضعف جسمانیامابفرماید،سخنیخواستپیامبر،
.افتادبستردرحالبیمی گریستکهحالیدر

:فرمودوآمدفریادبهمنظرهاینمشاهده يبافاطمه
مشاهدهراتويگریهکهآنگاهسوزاندي،راجگرموکندي،جاازمراقلبهمانا! خدارسولاي

!کردم 
آمد؟خواهدفرزندانمسربرچهتوازپس
گرفت؟خواهدباریدنمنبرکههاخواريوذلتوهامصیبتچهتوازپس
آمد؟خواهدعلیسربرچهتوازپس
آمد؟خواهدخداونددستوراتوالهیوحیسربرچهتوازپس
.شستراپدرهايگونهفراوان،اشکباوبوسیدراپدرافکند،پدرآغوشدرراخودآنگاه
:فرمودوگذاشتعلیدستدررافاطمهدستهنگامایندرپیامبر
.کنمحافظتاوازاست،تودستدرمنامانتوالهیامانتفاطمه! جانعلی
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عزرائیليجازها

و زمانی که ایشان در بستر بیماري بودند،پیامبرآخر حیات هايلحظهدر
آمد،اهللارسولعیادتبرايمردي
. امآمدهدوريراهازگویدمیکهاستخانه مردي صحرانشین پشت درب: فرمودپدربهفاطمه

نشد،کنم،ردرااوخواستمچههر
.د و بر می گردد کنمی مراجعتنفرمودید،اجازهاگربگیرم،ازهاجشماخودازحتماًگفت

روحمتبسمش،لبانالباليازگویاوداشتلبگوشۀبرآمیزياسرارتبسمکهحالیدرپیغمبر
.راجِعونَإِلَیهإِنَّاوهللاِإِنَّا: فرمودوکشیدعمیقینفسکند،پروازخواستمیملکوتیش

. استعزرائیلنیست،شینصحراناو! دخترم
. گیردنمیاجازههیچکساز. آمدهمنجانگرفتنبراي
.کنبازرادربروشود،میآنداخلاجازهباکهاستايخانهاولیناین

وبودگرفتهرااندامششدیدي،يلرزهکهحالیدرزهرا
دید،میالهیقضايیکمحکومراخود

. کردبازرادروآمدخانهربدنزدیکناتوان،هايقدمبا
...و دید برگشتاتاقبهوبسترادر. ندیدراکسیکرد،اصابتاوصورتبهپرهیبتیباد
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کودکانجمعدرپدریاد

پدرش ،هايمحبتوشیرینروزگاریادبافاطمه
:فرمودخودکودکانبهخطاب

کهفرزندم؟دوشمامهربانپدرکجاست
وداشت،میگرامیویزعزراشما

ومی گرفت،خوددوشرويبرراشماهمواره
روید؟ راهزمینرويبرنمی گذاشت

بود؟شمابهنسبتکسینترمهربانکهشماپدرکجاست
کهنمی بینمرااوهرگزدیگر
وکند،بازرامنزلدرباین
گیرد،خوددوشبرراشما

.می داد انجامماشبهنسبتهمیشهکهکاريهمان
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پیراهن پدرش

. ساختمیدگرگونراحالشرساند،میفاطمهبهراپدربويویادکهچیزيهر
دادم،میغسلراپیامبرپاكپیکرکهوقتی: فرمایدمیعلی 

. بدهنشانمنبهراپدرمپیراهن: گفتفاطمه
افتاد،پیراهنبهچشمشکهوقتی
. شدبیهوشاز شدت غصهحالهمیندرودکربوییدنبهشروع
.کردمپنهاننظرشازراپیراهناتفاق،اینازپس
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اذانشنیدناشتیاقوپدریاد

پیامبر،وفاتازپس
:فرمود وافتاداسالمشکوهبادورانیادبهفاطمه
،باللاذانصدايکهدارمدوستبسیار
.د آن روزها بشنوم به یا، را پدرممورد عالقه مؤذن
رسید،باللبهخبراینوقتی

بود،کردهاعتصابگفتناذانازاینکهبا
.شنیدند راباللاذاندلنشینصدايدیگرباریکمدینهاهلوشدآماده
: گفت باللکهآنتاشد،غرقسروروشاديدرشهر

» اهللا رسولمحمدااناشهد« 
کن،رهارااذانکهرسیدخبرباللبهناگاه
!استافتادهزمینبرنقشبیهوشفاطمهزیرا

بده؛ادامهرااذانت! بالل: گفتوآمدهوشبهفاطمهپس از مدتی وکردقطعرااذانبالل
:گفتفاطمهبهخطابودهدادامهرااذانکهنشدراضیباللولی
. شویدناراحتدوباره،دهمادامهاذانمبهاگرترسم،می! عالمزنانسروراي

.   نگفتاذاندیگرباللوپذیرفتفاطمه
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منزل علیازدفاع

کهآنبرايیارانشو قنفذعمر و ،ابوبکربابیعتازعده ايسرپیچیوسقیفه،ماجرايازپس
وآوردند،یورشعلیخانهبهدهند،قرارتهدیدموردرامخالفانتجمعمرکزخودشانخیالبه
!!می زنیمآتشراخانهنیاید،بیرونمسجدبهبیعتبرايعلیاگرکه،دید کردندته

:فرمودمهاجمانبرابردرعلی،ازهمه جانبهدفاع درفاطمه
! دروغگویانوگمراهانايشما
می خواهید؟چهومی گوییدچه
؟شويمنخانهواردخواهیمیگونهایننداري؟پرواخداازآیا! عمراي
!استناتوانشیطانحزبکهحالیدرمی ترسانیمرااست،شیطانحزبکهحزبتباآیا

داري؟اوپیامبروخدابهنسبتکهاستجسارتیوجراتچهاین! توبرواي
خاموش؟راخدانوروکنی؟نابودراپیامبردودمانمی خواهیآیا

.می داردنگهنهو جاودافروزانراخودنورخداوندکهباشآگاه
تو،طغیانوتهاجماماداشتم،پرهیزنامحرمانمیاندرحضوروشرکتمن از

.کردتمامگمراهاندیگربروتوبرراحجتوکشیدبیرونخانهازمرا
شوند،گرفتاريوبالدچاربیگناهانکهدارمکراهتچونبخدا،سوگند
نبود،چنیناگر.دارممیبرنفرینازدست

.می باریدفروخداعذابومی یافتتحققسرعتبهمننفرینوسوگندکهمی دانستی
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مهاجمانبرابردرافشاگري

نتوانستندپیاپیتهدیدهايباوآوردند،یورشعلیمنزلبهگروهیباعمرکههنگامآندر
کشیدند،آتشبهارمنزلدربوآوردههیزمخلیفه دومدستوربهبگشایند،راخانهدرب

:فرمودوجلو رفتبهآتشهايشعلهودودازستونیبرابردرعلی،ازدفاعبرايفاطمه
! خطابپسراي
می زنی؟آتشرامرايخانهکهمی بینمراتوآیا
بسوزانی؟راماخانهکهايآمدهآیا
می کشی؟آتشبهمرافرزندانوعلیتوآیا

: اسخ داد پعمردر این هنگام 
وآورممیبیرونخلیفهبابیعتبرايراشمایا،خدابهسوگند

!می کشمآتشبهخانهباراشمايهمهیا
می شوي؟امخانهوارداجازهبیکهنمی ترسی؟خداازآیا: فاطمه گفت 

!پدرايواي:فرمودوکردپدرشقبربهنگاهدر این لحظه فاطمه 
!کشیدیمقحافهابیپسروخطابپسردستازکههاییمصیبتچه! خدا پیامبراي

! کردیدظاهرخداپیامبربیتاهلبرراخودهايکینه توزيزودچهشما،
می کنم،مالقاتراخداکهروزيتالحظه،اینازخدابهسوگند
!نمودنخواهمصحبتتوباهرگز
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مهاجماننمودنمحکوم

کهآوردندهجومعلیهخانبهمهاجمانوقتی
شوند،منزلواردوبسوزانندیابشکنندراخانهبدر

رفته،منزلدربپشتفاطمه
:فرمودبودپیشاپیش مهاجماندرکهعمربهخطاب

اي،کردهخداپیامبروخدابهنسبتکهاستجسارتیوتأجرچهاین! تو برواي
؟کنینابودراپیامبرنسلمی خواهیآیا
برداري؟میانازو

کنی؟خاموشراخدانورمی خواهیآیا
.بخشدمیتداومومی کندحفظراخودخداوند نور
:فرمودمحسن اشرسیدنشهادتبهودیوارودربینشدنکوبیدهازفاطمه پس

! پدراي
! خدااي رسول

:می شودرفتارچنینتويعالقهمورددخترباکهبنگر
دریاب،مراوبیا،فضهايآه،

..شدکشتهداشتم،شکمدرکهفرزنديخدا،بهسوگند
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از علی در کوچه هادفاع

بردند ومیمسجدطرفبهزورباراعلیکهآلودغمهنگامهآندر
کرد،نمیدفاعتنهایی از اووغربتآندرکسهیچ

رساندبه جمعیتکشان خود راکشان که پشت درب سوخته خانه زخمی شده بود، فاطمه 
:فرمودو،گرفتقرارآنهاوعلیبینو

.بکشانیدمسجدسويبهظالمانهراشوهرمگذارمنمیخدا،بهسوگند
شما،برواي
وکردیدخیانترسولشوخدابهزودچه
نمودید،ستماوخانواده يبه
:فرمودوکردهسفارششمابهارمادوستی باما وازپیرويخدارسولکهاینبا

نمایید،اطاعتبیتاهلاز) زندگیدرامور(که
: فرمودخداوندو همچنین

.د نمایندوستیمنبیتاهلباکهآنجزخواهم،نمیرسالتپاداششماازبگومردمبه
:فرمودوفاطمه دست بر کمربند علی زد و 

.بریدبمسجديسوبهراشوهرمگذارمنمیخدا،بهسوگند
...دست فاطمه را از علی کوتاه کن ؛در این هنگام عمر به قنفذ دستور داد
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علی در مسجد جانازدفاع

آمد،هوشبهايلحظهبود،افتادهبیهوشخانهدرزخمیوزار،مهاجمان حملهاثردرزهرا
، دست حسین نیاوردتابد،انبردهمسجدبهرااوشنیدتاکجاست؟علی!فضّه: پرسیدبالفاصله
هاچشميهمهکردند،همراهیرااوهاشمبنیزنانوفضّهخاست،پابهزحمتبه،را گرفت 

مرا ؛ شوهرکنیدرها:پیچیدمسجددرزهراصدايناگهانشد،گریانزهرانزارحالدیدنبا
راخودگیسوانرید،برندادستعلیازاگر. برانگیختحقبهرامحمدکهخداییآنبهقسم

ناقهکهمطمئن باشیدزد،خواهمخدا فریادبرابردروافکندهسربرراپدرمپیراهنوکردهپریشان
.نبودزیادترقیمتشوقدرمنفرزندانازنیزناقهآنبچه يوترگرامیمناز،خدانزددرصالح،

: که کرددتهدیعلی را،برهنهشمشیرجمعیت، باازدحامآندرعمر
. میزنمراگردنتنکنیبیعتابوبکربااگر
دستمازراشوهرممی خواهیآیا! ابوبکراي:فرمودوابوبکرفاطمه رو کرد به هنگامایندر

می کنمپریشانراسرممويبرنداري،اوازدستاگرخدابهسوگندسازي؟بیوهمراوبگیري؟
.و از شما شکایت می کنم می رومخدارسولپدرمقبر،کنارزدهچاكگریبانو

.بخشد تحققراخودتهدیدنالهونفرینباپیامبرقبرکناردرتاگرفتراحسینوحسنسپس دست
کهمی نگرمرامدینهطرفدوییگودریاب،رافاطمه!سلمان:فرمودسلمانمظلومانه بهعلی

درونمایدچاكگریبانوکندپریشانراخودمويفاطمهاگرخدابهسوگند،هدرآمدلرزهبه
وماند،نمیباقیمدینهمردمبرايمهلتیدیگردهد،سرنالهونفرینپیامبرقبرکنار
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. می برد فروخودمرگبارکامدرراآنهايهمهزمین
رحمتمایه يراپدرتخداوند! محمددختراي:گفتورسیدفاطمهخدمتشتابانسلمان

.مکننادانمردمحقدرنفرینوبرگردخانهبهمی کنمخواهشاست،دادهقرارجهانیان
صبرتوانمنمیعلیشهادتدرمنودارند،راعلیجانقصدآنها! سلماناي:دادپاسخفاطمه
.برومپدرمقبرکنارتابگذارخودحالبهمراشده،تمامصبرمکنم،

شمابهکهفرمودوفرستادمراعلی: گفتیافت،مصممنفرینونالهبرايرافاطمهکهسلمان
. کنیدخوددارينفرینونالهازوبازگردیدبه خانهفاطمه:بگویم
بازگردم،خانهبهکهدادهفرمان،شوهرمکهحال:فرمودشنیدراعلیپیامفاطمهوقتی

.می کنماطاعتاوازوپذیرممی رابزرگوارآنسخنومی کنمصبروروممی
! سلمانايآنانبرواي:فرمودبازگردد، اما فاطمهبه خانهخواستفاطمهازسلمانآنگاه

رهاخودم،چشمانعلی را باکهآنتانمی گذارمبیرونپامدینهمسجددربازخدابهسوگند
.نمایممشاهدهسالموشده
علیازدستمهاجمینحاضران،شگفتیواندوهوسکوتمیاندرکهچندلحظاتیازپس

گرفت،پیشدرراخانهراهآمده وبیرونمدینهمسجدازمظلوموتنهاعلیکشیدند،
:فرمودو زمانی که او را مشاهد کرد،خود بودمعصومشوهرفاطمه جلوي درب مسجد منتظر

توبابدان که هموارهتو،انجبالهايسپرمنروحوجانوتو،جانفدايجانم!جانعلی
بالهاوسختیدراگریاوزیستخواهمتوبامی بريبسرنیکیوخیردرتواگربود،خواهم
.بودخواهمتوباهمبازشدي،گرفتار
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از زبان فاطمهعلیامامتاثبات

:گویدمیلبیدبنمحمود
احد،درمزهححضرتقبرکناردررافاطمه،پیامبررحلتازپسمدتی 

:کردمسئوالشمردهغنیمترافرصتکردم،مشاهدهگریهوعزاداريحالدر
آورد؟دلیلیتوانمی،پیامبرسخنانازعلیامامتبرايآیا

:دادپاسخفاطمه
! شگفتا

: فرمودپیامبرکهشنیدمآن روز اید؟کردهفراموشراخمغدیرروزآیا
. دهممیقرارشمامیاندرخودجانشیناراوکهاستکسیبهترینعلی
فرزندم،دوواستمنازبعدخلیفهوامامعلی

.ندانیکوپاكامامانیوپیشوایانحسینفرزندانازنفرنهوحسینوحسن
ونمودخواهندهدایتراشماکنیداطاعتآنهاازاگر
. شدخواهدحاکمشمامیاندرفاختالوتفرقهباليقیامتروزتاورزید،مخالفتاگر

نگرفت؟راخودحقوکردسکوتدر مقابل ابوبکر و عمرعلیچراپس! منبانويپرسیدم،
:دادپاسخفاطمه
. کنندطوافآناطرافدربایدمردماست،کعبهمانندامام،مثلفرمودخدا،رسول

. نمایدطوافمردمدورکعبهکهآننه
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:کهدادادامهمکثفاطمه با کمیسپس
!باشآگاه
، نمودندمیاطاعتخدارسولعترتازوکردندمیواگذاراهلشبهراحقاگرخدا،بهقسم
کهگونههمانامامتوکردندنمیاختالفیکدیگربا) خداوندحکمدرباره(ينفردوهیچ

بهدیگرجانشینیبهینیجانشاز،حسیناز نسلنهمفرزندتاعلیاز،فرمودمعرفیخدارسول
زدندکنارراکسیوبودزدهکناررااوخداکهداشتندمقدمراکسیافسوساما.رسیدمیارث
آوردند،رويهابدعتبهوکردندانکاررابعثتآوردره،داشتمقدمرااوخداکه
وهالکت،کردندعملشخصینظروراياساسبروبرگزیدندراشهوتوهواپرستیآنها

کهراآنچهکندمیخلقتوپروردگار:فرمودکهراخداکالمنشنیدندآیا.بادآنانبرنابودي
)68آیهقصصسوره . (اوستبدستامامتتعییناختیاروخواهدمی

نوربیآنهادلچشموکورآنهابصیرتيدیده:فرمودقرآنکهگونههماناما،شنیدندآري
) 46آیهحجسوره . (است

قیامتومرگازوبخشیدندتحققراخودهايهوسوآرزوهاسقیفه،سرانکهافسوس،
کند،گمراهکارهایشاندرراآنانوگرداندنابودشانخداماندند،غافل

!یارانکمیازبرممیپناهتوبهمن! پروردگاراي
هايدلدرکهاستاحدجنگازهایجویانتقاموبدر،جنگازي آنانهاتوزيکینههمهاین

،بودپنهانمنافقان
.ریختندفرومابرراهاحسادتوهاکینهآنتمامکردندغصبراحکومتکهروزياما
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علی از زبان فاطمههاي خاصویژگی

،علیوجودآفتاببرابرصفت،خفاشکهمدینهنادانافرادازیکیبرابردرفاطمه
:فرمودبود،شودهگسرزنشبهزبان
کیست؟علیدانیمی

فرزنديوخداپرستانوعارفانيهمهتوجهمرکزونورانیوجوديوالهی،وربانیامامیعلی
دوحسینوحسنپدروامامت،محورواصلیجایگاهروا،وبحقيگویندهپاکان،خانداناز

.تاسبهشت،اهلجوانانسروروبزرگدووپیامبرگلدسته
شمرد،بریکیکراعلیمبارزاتیسوابقانصار،ومهاجرمیاندرفاطمهو همچنین روزي 

:و سپس فرمود . کندتمامبر آنهاراالهیحجتتا
وکرد،خاموشراآنخداافروختند،برجنگآتشمشرکینهرگاهخدارسولبعثتازپس

علی ،خدارسولبیاورد،یورشبه مسلمانان تادادمیندامشرکییابرداشت،سرشیطانهرگاه
مخالفانمغزوسربرتاننشستجايبرعلیو. انداختمیهاشعلهوهاسختیکامدررا

هارنجاینخدابرايعلیبرداشت،اسالمراهسرازراتهاجماتومشکالتشمشیرباوکوبید،
سروروبزرگو،پیامبرنزدیکیارکرد،تالشالهیهايفرمانتحققدرونمود،تحملرا

راهدروبود،کوشاوتالشگرگر،نصیحتزده،کمربههمتدامنهمواره.بودخدادوستان
ورفاهدرمردمشماکهییروزهاآندرنداد،راهخوده ببیمکنندگانسرزنشسرزنشازخدا

.بودیدآرمیدهآسایش
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جوهابهانهپاسخ

:و می گفتندیی می کردند، جوبهانه،ر توجیه عدم حمایت از علیدتفاوتیبیافراد 
وکردمیشروعابوبکر و عمرزودترادعاي خالفت را فوري پس از رحلت پیامبر علیاگر

!!شدندنمیمنحرفمردم نمود،میو سخنرانی صحبتمردمبراي
:این افراد می فرمایدپاسخدرفاطمه

.استنگذاشتهباقیايبهانهوعذرهیچکسبرايخداوندخم،غدیرازپس
که از علی دفاع نکرده بودند، از فاطمهعذرخواهیدرانصارومهاجرینکهآنگاهو

:فرمودکردند،پافشاري
. واگذاریدخودحالبهمراوشویددور
است،نماندهعذرخواهیبرايجاییانگاري،سهلوکوتاهیازپس

باقیتفاوتیبی وتراشیعذربرايجاییخمغدیريحادثهازپسشما، برپیام،پدرمآیا
است؟گذاشته
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...و کوچه فاطمه و فدك

: فاطمه به ابوبکر گفت ،در ماجراي غصب فدك
بهراافراديآنگاهواينشستهاوجايبروداريراپدرمجانشینیوخالفتادعاي! ابوبکراي

رسولدانیمیخوبکهحالیدر! کرديبیرونرااووفرستاديكفددرمننمایندهسوي
... دارمیشاهدانبخششاینايبرمنواستبخشیدهمنبهرافدكخدا

کردند؟نمیکارآندرمنکارگرانو نبود؟مندستدرفدكباغاتآیا: و ادامه داد 
بودند؟زندهخدارسولکهروزهائیدرهمآن

آري: ندگفتابوبکرعمر و 
بود،مندستدرکهچهآنپس:فرمودفاطمه
نپرسیدید؟آنسندومدركازونکردید؟سئوالمنازچراآنگرفتنبراي
.استمسلمیناموالجزوفدكکهاینبراي: گفتندابوبکروعمر

، بودندآمدهگرداطرافشاناز انصار و مهاجرینفراوانیجمعیتکهحالیدر
کنند؟میچهوگویندمیچهنفردواینبشنوید،! مدینهمردماي: فرمودفاطمه

براي من نمایمادعااست،مسلماناندستدرکهرااموالیمناگرآیا:پرسممینفردوشمااز
اموال؟صاحبانودیگرانازیاخواهید،میمدركودلیلمنازاست،
.دیگرانیاموالمدعیکهتواز: گفتند
نمایند،ادعااست،مندستدرکهرااموالیمسلماناناگرحال:پرسیدباردیگرفاطمه
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من؟ازیابطلبیدمدركودلیلبایدآنهااز
.استمسلمیناموالجزوفدك: کهکردتکرارراقبلیحرفهمانوندادجوابعمر
کهابوبکرساختگیعاياد، فاطمه در مقابلفدكغصبازپس: ایندفرممی صادقامام

:فرمودابوبکربهخطاب» پیامبر ارث نمی گذارد« می گفت 
؟بردمیارثتوازکسیچهبعد از مرگت ابوبکراي

. فرزندانموزن: دادپاسخابوبکر
برم؟نمیارثپدرمازخدارسولدخترمنکهاستشدهچهپس:دادادامهفاطمه

؛ استآمدهقرآندرکهصورتیدر. گذاردنمیارثپیامبرکهداريگمانتو 
، استبردهارثزکریاازیحییحضرت، بردارثپیامبرداوودازسلیمانحضرت

برم؟نمیارثپدرمازمنچگونه
:پیامبر ارث نمی گذارد و گفتکهکردتکرار میراخودحرففقط. نداشتپاسخیابوبکر

.گذاردنمیارثپیامبره است ؛ فرمودخدارسولکهدهندمیشهادتعمروشهعای
:فرمودبضغبا ناراحتی وفاطمه

بخشیدهمنبهفدكزیرا. دادندگواهیاسالمدرتندوآنکهاستباطلشهادتاولیناین
.دارممدركودلیلبخششاینايبروفرمودعطامنبهراآنخدارسولوشده

درفاطمهنفعبهعمیسبنتاسماءوایمنامعلی ، رو،ایناز
. دادندگواهیدخترشبهخدارسولطرفازفدكاعطاي

.خود را تکرار می کردند و حرفشدندنمیتسلیمابوبکروعمراما
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بهشتند؟اهلازایمنامواسماءعلی ، : فرمودکهایدنشنیدهپدرمازمگرآیا: فاطمه فرمود 
.شنیدیمآري: گفتندعمروابوبکر
.برگردانیدمنبهرافدكاست،الكمشهادتاگرسپ:فرمودفاطمه

دهید؟نمیمنتحویلرافدكنفرسه آنگواهیباچراسپ
اند؟دادهشهادتباطلبهبهشتیزندوعلی و این آیا

اد مدارك و اسناستدالل هاي عقلی، شهادت شاهدان و در مقابل افشاگري،در نهایت ابوبکر 
کهآوردندکاغذيداددستورو شد،تسلیمفاطمه و فشارهاي اجتماعی نتوانست مقاومت کند و

»بازگردانیداوبهاست،فاطمهاموالجزوفدك« : نوشتآندر
،در کوچهراه،بیندرعمرکهآمدمیمنزلطرفبهوگرفتراخلیفهينامهفاطمه

؟فاطمهآییمیکجااز: یدپرسناراحتیباراه فاطمه را سد کرد و
برایم فدكبازگرداندنجهتاينامهوشدتسلیم، او آیممیابوبکرنزداز:دادپاسخفاطمه
. بدهراابابکرنامه: گفتبا عصبانیت وگذاشتپیشقدمیکعمر. نوشت 
وفترکسیدیدوقتی،کردنگاهراکوچهطرفآنوطرفاینعمرو ورزیدامتناعفاطمه

زوربهاو را به زمین پرت کرد و ... با یک ضربه سیلی محکم به صورت فاطمه ،کندنمیآمد
وکردپارهپارهراسندوانداختآندردهانآب،گرفتفاطمهدستازراسند

مباحثطرحوشاهدان،شهادتوحدیثجعلکهدادنشانوکردافشارافدكغصبتوطئه
.نبودبیشايبهانههمهفدك،غصبدرحقوقی
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درباره فدكسخنرانی فاطمهاز يفراز

: فدك به سران حکومت می فرماید مجدد غصب پس ازفاطمه 
فدك،همآنوخالفتمرکباین،استچنینکهاکنون... 

. نکنیدرهاوبچسبیدمحکمشما،آنِازهمه
. دهیدادامهآنابراخودراهبتوانیدکهنیستمرکبیاینبدانیدولی

. استشکافتهپایشکفوزخمپشتش
وداردنشانهخداوندغضبازواستخوردهآنبرننگداغ

واستآنهمراهابديرسوایی
. پیوستخواهیدگیرد،میبردرراهادلکهالهیخشميافروختهآتشبهانجامسر

.دادیدانجامخداستمحضردرراچهآننکنیدفراموش
. شوندمیگرفتارسرنوشتیچهبهکهفهمندمیزوديبهستمگرانو

. کردانذارشدیدعذاببرابردرراشماکههستمپیامبريدخترمن
. دهیدانجامآید،میبرشمادستازچهآن
کرد،خواهیمعملخودالهیيوظیفهبهنیزما

باشید،منتظرشما
...منتظریمنیزما
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با همسرشهماهنگی

،...و فدك و سقیفهتلخماجراهايازپس
افتادند،چارهبفکرمردمعمومیافکارجلببرايسقیفهسران

نمایند،یدلجویفاطمهازايگونهبهتا
وخواستندمالقات میاجازه ياز فاطمه مکرراًبر همین اساس

.کردندمیاشتباهاتجبرانبهتظاهر
،هاو رسوا کردن نیت پلید آنجانبههمهمنفیمبارزه يیکومتدادرفاطمهاما

.دادمیادامهرابیزاريوسکوتیااعتراضموضعونمود،میردراپیشنهاديهرگونه
:فرمودوشدمنزلواردعلیروزي
خانه،دربپشتدرمرا واسطه دیدار تو قرار داده اند و عمروخلیفه!جانفاطمه
باشند،میوروديازهاجمنتظر

باشد؟چهشمانظرتا
. توستيخانهخانه،! جانعلی:فرمودششوهربرابردرفاطمه

. باشممیتوهمسرمنو
.ده انجامصالح می دانی،آنچههر
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فاطمهدیدارشوقوبهشتیحوریان

وبنشین:فرموددید،مرافاطمهتارفتم،فاطمهمنزلبهعلیدعوتبا:نقل می کندفارسیسلمان
باکهمی کردمفکروبودمنشستهخانهدردیروز.می کنمبازگوتوبرايکهچهآندرتوجه کن

درناگاه.نیستخبريدیگرمالئکهآمدورفتازوگردیدقطعماازالهیوحیخدا،رسولوفات
،بودندبی مانندبوییخوشوشادابیویزیباینظرازکهشدندوارددخترسهوشدبازمنزليبسته

رفتم،آنانسويبهبرخاستهجایماست ، ازندیدهآنانزیباییبهکسهیچطوري که 
مردمازومدینهومکهاهلازما! محمددختراي:دادندپاسخمدینه اید؟یامکهزناناز: پرسیدم 

فرستادهتوبسويراماپروردگارکههستیمتودیدارعاشقانوبهشتیحوریانازنیستیم،زمینروي
چیست؟ تواسمپرسیدم،می نمود،بزرگترکهیکآناز. است

) از یاران پیامبر( » اسودبنمقداد«با زندگیبراي: مقدوده؟ گفتچرا: گفتم»  مقدوده« : دادجواب
مندیدگاندرتو: گفتم» ذره«: چیست؟ گفتتونامپرسیدمدیگرياز،در بهشت آفریده شده ام

از. با ابوذر غفاري در بهشت آفریده شده ام همسريبراي: ذره؟ گفتچرامی آیی،نجیبوبزرگ
خداوند: شده اي؟ گفتنامیدهسلمیچرا: پرسیدم» سلمی«: داري؟ گفتنامچهتو: پرسیدم سومی

کهتازهخرماییبهشتینحوریاسپس. لمان فارسی در بهشت خلق کرده استبراي زندگی با سمرا
منه بمقداريخرماآنفاطمه از:گویدمیفارسیسلمان.بخشیدندمنبهبود،مشکازخوشبوتر

ازکسهربهخود می رفتم،منزلطرفبهمدینهکوچه هايدربرداشتهراخرماها،فرمودعطا
کنی؟میحملخودبامشکآیا! دلنشینیعطربويچهمی پرسید،می رسیدم،خدارسولاصحاب
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ششوهرمظلومیتبرگریه

و احتضارغمبارهايساعتدرفاطمه
.می گریستبشدتآخر عمر خویش

کنی؟میگریهچرا: پرسیدعلی
.می گریم آید،خواهدتوبر سرمنازپسکهچهآنبخاطر: داد پاسخ
:فرمودعلی
.است ناچیزمنبرايخداراهدرسختی هاگونهاینبخداسوگندمکن،گریه
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بانوانجنازه يحمل

:اسما می گوید 
انداخت،مردمتوسطجنازهحملنحوهیادبهمراروزيبودم،اوبافاطمهزندگیآخرروزهاي

: فرمودنگرانیابرازو
!می کنند؟مردان حملدستبااليومی گذارندتخته ايرويراجنازه ي زنچراکه

مرگازپسرازنانيجنازهکهمی دانمزشتبسیارمن: فاطمه فرمود سپس
افکنند،میايپارچهآنرويبروگذاشتهبازسرتابوترويبر

.می دهدنمایشبینندگانبرايرابدنحجمکه
ونگذاریدآنچنانیتابوترويبرلذا پس از مرگم مرا

. دارد بازجهنمآتشازراتوخداکهبپوشانمرابدن
: علی گفت و پس از آن به 

! علیاي،شماه بمی کنموصیت
.پوشاند میرامیتبدنکهکنید،درستتابوتیمنبرايکه
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مظلوماشک

:گفتونمودعلیبهروفاطمهروزي
! علی جان 

: فرمودمیکهشنیدمپدرمازمن
وکندمیخاموشراخداوندخشماشک،

وکندگریهخداترسازبندهکههنگامیمگر،بودنخواهدبهشتهايباغازباغی،رقب
.گریممیخداخوفازهااشکاینبامنکه،داندمیجباروعزیزخداوند

وکشیدخوديچهرهبروگرفتهحضرتآنهاياشکازفاطمهگریست،نیزعلی
،کندریهگامتبیندرغمگینیاگر! علی جان:گفت

. دهدمیقرارخودبخشایشموردراامتآنخداوند
کشممیصورتبهراتوچشماشکمنومحزونیوغمگینتو! علی جان 

.شومخدارحمتمشمولتا
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هایش به علیوصیت

:کردوصیتعلیبهزندگیروزهاي واپسیندرفاطمه
. استرسیدهفراخداحافظیوکوچزمانواستنماندهزندگانی اماززمان زیادي! علی جان

خواهرم دختربامنازپسدارند،زنانبهنیازمردانچون: کهاستاینتوبهمنوصیتاولین
.است مهربانفرزندانمبامنهماننداوزیراکن،ازدواج»امامه«

کسیمراکردنکفنوو غسلگیرعهدهبهمراکفنوغسلتوکردم،وفاتمنوقتی! علی جان
خواببههادیدهوگرفتهآرامهاچشمکههنگامکن، آندفنشبندهد، مراانجامتوازغیر
وحسنفرزندمدومردانازوزنان،ازفضهوایمناموسلمهجز امراکسهیچوباشندرفتهفرو

بهکهآنانازکسیچهنکن و خبررا،خذیفهواباذرومقدادوعماروسلمانوعباسوحسین
. کنندشرکتمنيجنازهتشییعدرنبایدنمودند،غصبمراحقوکرده اندظلممن

راقبرسنگوکندفنموریزبدرون آنخاكده،قرارقبردرونمراوبگزارنمازمنسپس بر
ن قبرمکاوکه کسی متوجه نشودنماهماهنگطوري راخاك اطراف قبروبگذارقبرمرويبر

قرآنزیادوبنشین،منسرم روبرويبااليآنگاه. نده تا مخفی بمانداطالعکسهیچبهمرا
.استمحتاجزندگانباگرفتنانسبهمیتلحظه هایی،چنیندرزیراکن،یمدعاوبخوان

.کنممیت سفارشآنان نیکو بارفتاربه،فرزندانمنسبت بهوسپارممیخدابهراتومن!جانعلی
. شنیدنخواهیهرگزرافاطمهصداي،اینازپسزیرابشنو،مرااین سخنان! علی جان 

.نماییزیارتمراهموارهوفاتم،ازپسونکنیفراموشمراکهمی کنم،وصیتراتو
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فاطمهخواهیحاللیت

:فرمودعلیبهو در بستر بیماري زندگیآخرساعاتدرفاطمه
! علی جان

امري،هیچدر، توبامشترکمزندگیروعشاز
ونکردممخالفتبا تو 
.نزدسرخیانتیودروغهیچمنازهرگز

...اما مرا حالل کن 
:گفتکرد وتصدیقرااومی گریید،کهحالیدرعلی

. کنمسرزنشامريچنینبرراتومنکههستیآنازترمتواضعوتقواترباتو
! بودخواهددشوارمنبرتوازدوريوجداییچقدر!آه

. شودمیزندهبرایمپیامبرمصیبت
. استناگواروسختبسیارمنبرايتودادندستاز
. سپارممیاوبهدلوبرممیپناهخودخدايبهماتمایناز

؛فرساستطاقتومشکلعلیبرايآنتحملکهاستسنگینوتلخقدرآنتوفراقمصیبت
کند؛جبرانراآنتواندنمیچیزهیچکهبتیمصی
. بینمنمیآنبرايدرمانیکهاستدردياین

...گریستندبا همعلی سر فاطمه را در بقل گرفت وسپس
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گناهکارانبرايدعا

:کهمی کندنقلطیارجعفرهمسراسماء،
بودم کهایشانمتوجهفاطمهزندگانیپایانیهايلحظهدر

وعوض کردراهایشلباسوکردغسلابتدا
.شدخدابانیازورازمشغولخانهدر

ونشسته،قبلهبهروکهدیدمرفتم،جلو
،بلند کردهآسمانسويبهرایشهادست
:کندمیدعاچنین

! پروردگارا
! بزرگا

وبرگزیديراآنهاکهپیامبرانیحقبه
من،قفرادرحسینوحسنحق گریه هايبه
...درگذريمنفرزندانشیعیانومنشیعیانانگناهازمی خواهمتواز
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ساعات هاي آخر عمرش

گرفت راحسینوحسنشهادت، دستواپسینهايدر لحظهفاطمه:کندمینقلعباسابن
ماز نرکعتدومنبر پیامبروقبربینسپسپیامبر شتافت،قبرطرفبهوو به بیرون از خانه برد

:فرمودونمودوداعآنهاباوفشردخودآغوشدرراحسینوحسننماز،ازخواند، پس
.بمانیدپدرپیشاست،خواندننمازحالکمی آن طرف تر درپدرتان

کرد،حرکتمنزلسويبهخودآنگاه
.آماده کن بدنمشستشويوغسلبرايآبی: اسماء را صدا زد و فرمود در خانه 

: فرمودسپس فاطمه. کردمآمادهفوراً:ا می گوید اسم
.من و آن کافور بهشتی که پدرم برایم گذاشته است را بیاورتازه يهايلباس
دروشد،خوداطاقواردوپوشیدرالباس هاابتدا غسل نمود وآوردم،رافاطمههايلباس
اطاقایندرنمی روم،جایی! اسماءاي:فرمودمنبهخطابآنگاهگرفت،قراراستراحتبستر

اگر. کنصدامرانیامدم،بیروناطاقازاگر،مدتیگذشتازپس. کنممیاستراحتساعتی
باردنیااینازوامخدا پیوستهرسولبهکهبداننشنیديپاسخیاگراماشو،وارددادمجوابت

منتنازلباسهیچکسپسمیدم،آرپاکیزههايلباسباوامکردهغسللذا من. بستم سفر
.آرمیدقبلهبهرويونهاد،سرزیرراخودراستدستآن ، فاطمهازپس.. .برنگیرد

نشنیدم،جوابیزدم،صدارافاطمهآنگاهوکردمساعتی صبر: می گویداسماء
...استپیوستهاعلیملکوتبهکهدانستم
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یادآوري بازوي فاطمه

: دگویمیقیسبنسلیم
وغرامتعنوانبهراکارگزارانشيهمهحقوقنصفسالیکدرعمر

.پرداختکاملطوربهراقنفذحقوقولیبرداشتمالیاتوبودجهکمبود
رفتم،خدارسولمسجدبه: گویدمیسلیم

کهبودند،نشستهگروهی
بودند،هاشمبنیازآنهااکثر

: گفتیعلبهپیامبرعمويعباسجلسهایندر
نکرد؟کمقنفذحقوقازکارگزارانشهمهمانندعمرچرا

وکردنگاهخوداطرافبهعلی
شد،سرازیرچشمانشازاشکقطراتسپس
:فرمودعباسپاسخدرآهستهآنگاه

تانکرد،کمراقنفذحقوق
بودنواختهفاطمهبراوکهايتازیانهضربتخاطربه،نمایدتشکراواز

رفت،دنیاازفاطمهقتیوکه
.بودنمایانبازوبندهمانندوداشتوجوداوبازويدرتازیانهآناثر
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قبرنبش

: در تاریخ آورده اند 
شد،صبحکههنگامیپس از دفن شبانه فاطمه ، 

: گفتندمیوکردندمیسرزنشرایکدیگرمردم
وداشتیمحضوراووفاتزمانردنهما،ولیگذاشت،جابهخودازدختریکپیامبر،

و او؛برخواندننمازوخاکسپاريزماندرنه
...برویمزیارتشبهتاشناسیمنمیرااوقبرحتی

. ه بودشددشوارمردمبرحضرتآنقبرشناساییچون تدبیرهاي علی
بیاورید،رامسلمانهايزنازايعدهبروید: گفتندابوبکر و عمر

وبخوانیمنمازاويجنازهبرتاکنندپیدارافاطمهقبروبشکافندارقبرهااین
. کنیمزیارتراقبرش

. رسیدعلیبهخبراین
،در غالفذوالفقارشمشیروشدهسرخچشمانیباخشمگین،او

. رسیدبقیعقبرستان بهتاآمدبیروناز خانه 
بشکافید،راقبرهااینازیکیحتیاگر: فرمودبه آن دو نفرعلی با غضبهنگامایندر
...بودخواهدشمشیرمامیاندرحاکمیقینبه

.  شدندخارجبقیعازهمه ،در حرفشعلیجدیت مشاهدهو سخناینشنیدنباجمیعت
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:فهرست منابع بر اساس شماره صفحه 
مسند؛20ص،43جمجلسی،باقرمحمداالنوار،بحار-5

275ص،5جحنبل،احمد
26صالعقبیذخائر-6
127ص43جاالنواربحار-7
29صالعقبیذخائر-8
تجهیز؛88صالدول،اخبار؛179ص،الجنۀ العاصمۀ-9

102صالجیوش،
142صاآلمال،منتهی- 10
7و6ص43جاالنواربحار- 11
401ص،10جالحق،احقاق- 12
481ص،4جالحق،احقاق- 13
جالزواید،مجمعو159ص،3جالصحیحین،ستدركم- 14
210ص،9

149-151ص،43جاالنوار،بحار- 15
92ص،43جاالنوار،بحار- 16
123، ص 14وسایل الشیعه، ج - 17
180ص،ةالحیانهج- 18
366ص-9ج-العمالکنز- 19
حضرترفتاريهايجلوه،309ص،43جاالنوار،بحار- 20

46-47صزهرا،
88حدیثالسالم،زهراعلیهافاطمهسخنانفرهنگ- 21
و147صالحیاة،نهج،134ص،43جاالنوار،بحار- 22
507ص،15جالعمال،کنز

نهجو205ص،11جعوالم،و49صاالمه،دالئل- 23
148ص،ةالحیا
زهرا، مکتبازپرتويو400ص،1جسعد،ابنطبقات،- 24

58صفردویی،عباسی
147، ص 93و ج 103ص37جاالنواربحار- 25
184ح،ةالحیانهج- 26
ص10حدیثصدوقامالىو46ص41جبحاراالنوار- 27

379
43،73جاالنوار،بحار- 28
35صالمصطفی،قلببهجۀفاطمه- 29
141صالهدي،علماحمدسیدوحی،مولودزهرا- 30
214ص،2جاالسالم،عالم- 31
61ح،303ص،8جبحاراألنوار،- 32
35ح،230ص،24جبحاراالنوار،- 33
264ص،10جالحق،احقاق- 34
24حدیث/ ةالحیانهج- 35
15019ص،4جالحق،احقاق- 36
92ص،43جاالنوار،بحار- 37
،زهراحضرترفتاريهايجلوهو3ص،2جبحاراالنوار،- 38
92-93ص
عللو82ص43جبحاراالنوارو25ص2جالغمهشف- 39

183ص1جالشرایع
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157، ص ةالحیانهج- 1- 40
323ص،1جالشیعه،اعیان- 2- 40
184ص،68جبحاراالنوار،- 1- 41
262ص،12جالوسائل،مستدرك- 2- 41
295ص،93جبحاراالنوار،و7صاالمامه،دالیل- 42
و267صالخالق،امکارمو23ص،2جالغمه،کشف- 43

144صالحیاة،نهج
و43ص،2جالبحار،سفینه،22صالسائل،فالح- 44

23-24ص،3جالوسایل،مستدرك
182ص) صدوق(امالی- 1- 45
الغمۀ،کشفو100صسیوطی،فاطمه،مسند- 2- 45
554ص،1ج

ص،12جالعمال،کنزو629ص،11جالعلوم،عوالم- 46
39
الرضا،اخبارعیونو157ص،1جصدوق،شیخخصال،- 47

27ص،2جصدوق،شیخ
سیوطی،فاطمه،مسندو580ص،11جالعلوم،عوالم- 48
277ح،118ص
و37صالنورین،، مجمع225ص،43جاالنوار،بحار- 49

472صزاده،عمادالزهراء،فاطمهزندگانی
227ص،43جاالنوار،بحار- 50
155ص،65جر،االنوابحار- 51
.292ص،44جبحاراالنوار،- 52
173ص،43جاالنوار،بحار- 53
508ص،22جاالنوار،بحارو6حدیثصدوق،امالی،- 54

42صالسالم،علیهازهرافاطمهسخنانفرهنگ- 55
528و510ص،22جاالنوار،بحار- 56
181ص،43جاالنوار،بحار- 57
بیت؛312- 313صاللحد،الیدالمهمن) س(فاطمه- 58

33ص،1جاالحزان،
50صالسالم،علیهافاطمهسخنانفرهنگ- 59
ابیابنالبالغه،نهجو شرح123ص: ةالحیانهج- 60

202ص،3جطبري،و تاریخ47و48ص،6جالحدید،
ص،7ج،369و373ص،5جو78ص،7جالغدیر،- 61
،43جو322ص،28جراالنوار،بحاو124ص،10ج،77
197ص
ح،237ص،8جو کافی،142ص،69ح،ةالحیانهج- 62

96صاالحزان،بیت؛287ص،30جو بحاراالنوار،320
68ح،152ص،ةالحیانهج- 63
و227ص،28جاالنوار،بحارو237ص،8جکافی،- 64

،1جتجاج،احو185و181ص مفید،شیخو اختصاصی،252
االحزان،بیتترجمه،فاطمهفریادهايوهاو رنج222ص
138ص
بحار،238ص،8جو کافی،147ص،ةالحیانهج- 65

-130صآقایی،بستر،درچشمهو252ص،28جاالنوار،
127
354تا352ص،36جاالنوار،بحار- 66
ریاحین؛20ح،27ص،)س(فاطمهسخنانفرهنگ- 68
93ص،1جریعه،الش
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173ص،1جمفید،شیخخصال،- 69
،4جالثقلین،نورو تفسیر633ص،2جالعلوم،عوالم- 70
و 90صاحتجاج،و263ص،3جالبرهان،تفسیر،186ص

نهجو شرح155-157صجامعی،مسجدآسمانی،نوریه
و 232ص،16جالحدید،ابیابنالبالغه

-158صجامعی،مسجدانی،آسمنوریهو227شعرا،- 73
فدکیهخطبهازفرازي157
13ص،)س(زهرافاطمهحضرتسخنانفرهنگ- 74
و 237- 238صآقاییپورسیدبستر،درچشمه- 75

226ص91ج.و.66ص43ج.و.352ص22جبحاراالنوار
علموحی،مولودزهراو28ص،43جاالنوار،بحار- 76

264-265صالهدي،
محمدسید،زهرافاطمهحضرتزندگیدرکوتاهیريس- 77

،182صفاضل،جوادسوم،معصوم،176صسبحانی،تقی
290ص،2جالوسائل،مستدرك،217ص،42جاالنوار،بحار

68ص،2جالغمه،کشفو
الگوهايو44ص،پیامبردلشادمانیزهرافاطمه- 78

375صصفري،،زهرافاطمهحضرترفتاري
و ص17و ص217و286ص،43جاالنوار،بحار- 79

البالغهنهجو شرح104ص،59و ج27ص،79و ج286
و 188ص،1جالشرایع،و علل20ص،2جالحدید،ابیابن
271ص،ةالحیانهج
حضرترفتاريهايجلوه،191ص،1جالغمه،کشف- 80

27ص،)س(زهرا

الدري،کوکبو996ص،1جطبرسی،العقبی،ذخائر- 81
و 254ص،1جالمناوي،عالمه

صفاطمیه،فرهنگو،248صاالحزان،بیتترجمه- 82
بحارو364ص،3جآشوب،شهرابنو مناقب15- 16

و 197صالحیاة،نهجو214و ص183ص،43جاالنوار،
و،878صالبیضاء،اللمعه،114صالحسین،االمامکلمات

136- 138احمدي،فاطمیه،یفهصح
144صاالحزان،بیتترجمه- 83
فاطمه،مسنديترجمهو212ص،43جبحاراالنوار،- 84

243-244صعطایی،
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ببرمبینازراتاریکی هاایننتوانمممکنه
کوچکروشناییهمینبااما

نوروظلمتفرق
راباطلوحقو
...داد خواهمنانش

استنوردنبالبهرکههو
کوچکهرچندنوراین

.بودخواهدبزرگاودلدر

التماس دعا
محمد استادجعفري

1392،ایام فاطمیه


