ب ِْس ِم ِ
هللا َّالر ْْح ٰـ ِن َّالر ِح ِی
مرحلهی آمادهسازی فایل
پیادهسازی

ذکر مآخذ

تصحیح و ویرایش اوّلیّه

حوادث پس از رحلت پیامبر
کلیدواژهها:حضرتزهرا


ویرایش دوم

و هجوم به منزل حضرت زهرا

سرّاهللاعظمواکبر،محبّتحضرتزهرا

بنزید ،ماجرایوصیّتپیامبراکرم
اسامة 
ابیها ،ماجرایجیش 
پسازرحلتپیامبر

تکمیل مآخذ و ویرایش نهایی

راهرسیدنبهقربالهی،امّ

،هجومبهمنزلحضرتزهرا



،سقطمحسن .

اللّٰهّٰمّّٰٰصّٰلّّٰٰعّٰلیّّٰٰفاطّٰمّٰةّّٰٰوّّٰٰاّٰبّٰیهاّٰوّّٰٰبّٰعّٰلّٰهاّٰوّّٰٰبّٰنّٰیهاّٰبّٰعّٰدّٰدّّٰٰماّٰاّٰحاطّّٰٰبّٰهّّٰٰعّٰلّٰمّٰکّّٰٰ 1.
خیرمقدممیگویمبهعزیزانکهمحبّتکردندوبهمجلسخودشانکهمجلسذکروعرضارادتبه
است،قدمرنجهفرمودند.مطالبیهمکهمناینجاعرضمی-



اهلبیتعصمتوطهارت
محضر 

کنم ،بهانهیدور همجمعشدناست؛ چونهمهی کماالتدریگانگیاست؛ دروحدتو دریکی
شدناست .گاهیاوقاتبهانهای الزماستبرایاینکهانسانها دورهمجمعشوند؛ واالّ صحبتهای
همینکهافراد

خودمنهمشایدچندانموضوعیّتنداشتهباشد.اگرصبروظرفیّتالزموجودداشت،
بهیاد اهلبیت

در یک مجلس با هم بودند و مینشستند ،میتوانستند بدون اینکه چیزی هم

بگویند[،عطایایالهیرادریافتکنند؛]چیزیازعطاهایخدابهآنهاکمنمیشد.امیدواریمبهبرکت
ذوبشود ویکیگردد؛ مثلتکّهآهنهاییکه

آنبزرگوارانقلوب همهی مادرمحبّتاهلبیت

جداجداهستند؛ و وقتیآنهارا ذوبمیکنند ،یکیو یکپارچهمیشوند.امیدواریم دلهایهمهی
دوستدارانوشیعیاناهلبیت

همهمینطورشود؛ وتنهاچیزیکهمیتوانددلراذوبکند،

 .1بحرانیاصفهانی ،عوالمالعلوم ،ج  ،11ص .11
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آتش محبّت و عشق است .بهامید آنکه خدا این عشق و محبّت را که عنایت کرده است ،هرچه
فروزانترکند،تاهمهیمارابههمانمرتبهیذوبشدندراهلبیت

ازایّاموالدتحضرتزهرا

نائلگرداند!انشاءاهلل.

 ،مرور برروایاتواردشدهدررابطهباشخصیتبزرگوار آن حضرترا

شروع کردیم؛ چراکه سرّ بزرگ دستگاه آفرینش ،سرّاهلل اعظم و اکبر ،وجود مقدّس صدّیقهی
طاهره

بالیاهلل میتواندنصیبکسیشود ،ازدر

استوهمهیکماالتیکه درراهتعالیوتقرّ



خانهیحضرتزهرا


نصیب میشود؛ یعنیاگرکسیطالبکمال است ،طالب قرب است وطالب
دستنمیآید.


به

تعالیاست[،بداندکهاینها]جزباعشقحضرتزهرا

جملهایراازعارفبزرگ ،استادعرفانحضرتامام ،حضرتآیتاهللشاهآبادی برایتاننقلکنم.

آیتاهللشاهآبادیشخصیّتبسیاربزرگواریهستند.ایشانشخصیتیهستندکهبهاحتمالبسیارقوی،
داشتهاند.

رویقرائنوادلّهای کهوجوددارد ،بهصورتمکرّرتشرّفاتیخدمتحضرتولیّعصرارواحنافداه
ایشانانسانبسیارواالمقاموبزرگواریبودند.خصوصیاتبسیاریدارندکهبرخیدیگرازبزرگاناهل
عرفان فاقد آنها هستند .کماالت بزرگی در آن بزرگوار است .امام

با آن شخصیت بلند و بزرگ

میخواستندهرروزبرایمن
عرفانیشانبیانکردهبودندکهاگرمرحومشاهآبادیهفتادسالهم 

ادامهمیدادم؛ چونایناقیانوسبیکرانپایانینداشتوهموارهقابل بهره

درسعرفان بگویند ،من 
بردنبود .اینجملهازکسیمثلامامباآنعمق ،عظمتمعرفتیوشناختیوکماالتمعنوی و
دهندهیعظمتشخصیتحضرتآیتاهللالعظمیشاهآبادی است .

عرفانینشان
حاالجملهای کهازایشاندر رابطهباحضرتزهرا

انشاءاهلل
برایتانمیخوانم  .

نقلشده است را 

سالکالیاهللدرصورتی

خودشراهگشایراهمعرفتوعشقآنبزرگوارباشد .ایشانمیفرمایند«:
میتواندبهجاییبرسدکهدرضمنسیر ،اوّلمرتبهاتّکاء بهخانمحضرتصدّیقه

اینمحبّتخانمحضرتصدّیقه

داشتهباشدو

هدایتمیکندواگر

استکهانسانرابهراهیکهبایدبرود ،

نباشد ،اصالً سِیری وجود نخواهد داشت ».بعد از ائمّه

روایت میکنند که میفرمودند« :شما

شویدوماهروقتگرفتارمیشویم،دستبهدامان

هروقتمحتاجمیشوید،دستبهدامانماائمّهمی

2

میشویم« ».گرفتاری و احتیاج ائمّه
 

مادرمان

همان مقامات قرب الهی است که حدّ یقف

ندارد؛»ولذاایشانمیفرمودند«:محالاستسالکسیروسلوککندوبهجاییبرسد،مگرازطریق
 .والبتّهمنظورازاینکهبه جاییبرسد ،نه ایناموریاستکهمثالًافکاررا

خانمحضرتزهرا

بخواندویاهرچیزمیخواهدبرایاومهیّاباشد؛ نه ،آنهااصالًارزشندارد .آنچیزیکهارزشدارد،
 ».

مقامقربپروردگاراستواینمقامقربمحقّقنمیشود،مگرازطریقخانمحضرتزهرا

امیدواریمبهبرکتهمیناوقاتیکهبانام ،یادو ذکرآنبزرگوارانطیمیکنیم ،اینعشقومحبّت
خداییدرقلوبهمهی ماراسخترشودوهمهیمابتوانیمازمحضرآنبزرگوار،میوهی قربوتعالی
رابچشیم.
درمطالعهیزندگیآنحضرتگفتیمپنجسالبعدازبعثتپیامبراکرم

بودندودرکنارامیرالمؤمنین

کودکیشاهدرنجهایپیامبر


متولّدشدند .دردوران
رشد

یرسولاهلل


درخانه


طالبآنسختیهایشعبرامتحمّلبودند .


عبابی
کردند.سهسالهمدرشِ
پنجسالگیحضرتزهرا

بانویبزرگیکهخدامیداند

مقارنبود؛ 

بارحلتخدیجهیکبری



بههرحال،درآن
آنبانویبزرگواربهشتیکهازشاخصترینزنانبهشتهستند .

چقدرعظمتدارند!
روزها پیامبر

همسر بزرگوارشان ،حضرت خدیجه

و ابوطالب

عموی بزرگوارشان که

حامی و مدافع ایشان در آن غربت جاهلیت بودند ،هر دو را از دست دادند و فاطمه

هم مادر

خودشان وهمعمووحامی پدرشان راازدستدادند .ازآنروز بهبعد استکه ایندخترپنجساله
گاهرسولاهلل


تنهاتکیه

است؛غمخوارپیامبر

کوچههایمکّهمیآیدووقتیکهپیامبر


است.هماوستکهبهدنبالپیامبر

در

رامیآزارند ،اوستکهدستنوازششپیامبر
 

را

تسلّی میدهد .کار به جایی میرسد که پیغمبر
زهرا

در مورد ایشان فرمودند :اّٰمّٰ ّٰاّٰبّٰیها 2.حضرت

مادرپدرشاست .

 .2مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،14ص 11؛ ابنشهرآشوب ،مناقب ،ج  ،4ص  453و مفید ،ارشاد ،ج  ،2ص .211

3

در هشت سالگی همراه امیرالمؤمنین

و به همراهی فاطمهبنتاسد ،مادر امیرالمؤمنین

و

میکنند.دوسال
سفرهجرترادرپیشمیگیرندوبهمدینهمهاجرت  

فاطمهبنتزبیر ،یعنی فواطم ،
بعد از آن ،ازدواج فاطمه
میگذرد که امام مجتبی

زهرا

،حضرتاباعبداهلل

صورت میگیرد و بعد از این ازدواج یک سال

با امیرالمؤمنین

متولّد میشوند .در فاصلهی کوتاهتر از یک سال ،فرزند دوم فاطمهی
متولّدمیشوند .بایکسالفاصله ،زینبکبری

بافاصلهییکیدوسالبعدهمامّکلثوم

متولّدمیشوندو

 .

سپسواردبحثکماالتوکراماتآنحضرتشدیمونکتههایدرسآموزبزرگیرادرروایاتبررسی
کردیم .بحثمابهآستانهی پایانعمرفاطمهی زهرا
حوادثی که در آن چند ماهِ بعد از رحلت رسولاهلل
کبری

رسید؛ یعنیایّامرحلتپیغمبراکرم

و

رخ داد ،تا اینکه به شهادت صدّیقهی

منتهیشد .

شیعه و سنّی ،هر دو نقل کردهاند که پیامبراکرم

در بستر بیماری میخواستند دو قدم مهم

بردارندکهدشمنمکّار ،مکروعنادودشمنیخودراظاهرکرد[ومانعشد؛]و باتوجّهبهعلمیکه
پیغمبر

نسبت به آنچه آنها خواهند کرد داشتند ،میتوان گفت این اقدامات پیغمبر



تمهیدی بود تا آنها باطن خبیث خودشان را ظاهر کنند .یکی ماجرای جیش اسامه بود؛ که
پیامبر

فرزندپسرخواندهیخودشانرابهفرماندهیسپاهیمنصوبکردند،

اسامةبنزیدبنحارثه،

منطقهیتبوکبروندوتعرّضاتیراکه دولتروم درنقاطمرزیشروعکردهبود ،دفعکنند.دو

تابه
سالقبلازآنهم ،درسالهشتهجرتدرآنجا جنگتبوک رخدادکهپدرهمیناسام ةبنزید،
یعنیزیدبنحارثه یکیازسهفرماندهآنجنگبود و درآننقطهبهشهادترسید .حاالدرروزهای
رسولاهلل
آخرعمر 

،دوبارهدشمنخارجیخودشرابرایتعرّضدیگریآمادهکردهبود؛ چون

ظهورچنینقدرتیدرجهان ،هردوابرقدرتایرانوروم رابههراسانداختهبودودرصددبرآمده
ریشهیاینمعضلرابکنند.بههرحال ،دولترومخودشرابرایحملهآمادهکردهبودو
بودندکه 

4

پیغمبراکرم

اسامةبنزیدبنحارثه را که جوانی بود ،حتّی شاید بشود گفت نوجوان بود ،به

فرماندهی لشکر منصوب کردند و تمام چهرههای شاخص مهاجر و انصار را که خود اهلسنّت هم
میگویندابابکروعمرجزو آنهابودند،درداخللشکرقراردادندوامرکردندکهبهسمتمنطقهی

تبوکبروید،تاتعرّضدشمنرادفعکنید 3.
اگربخواهیمازصورتظاهرعقالنیببینیم،شایدبتوان گفتایناقدام یکاقدامبسیارسنجیدهبود
کهچندینپیامداشت.یکیاینکهپیامبر
ازرسولاهلل


هایشاخصوبرجستهایکهممکنبودبعد


نچهره
آ

برایانتقالقدرتبهامیرالمؤمنین

فرسنگهاازمدینهدور

معضلآفرینشوندرا



نکتهی دوم اینکه یک جوان کم سنّ و سال را به
فتنهای را ایجاد کنند  .
کنند ،تا نتوانند چنین  
فرماندهی این لشکر گمارده بودند ،تا فردا نگویند تا وقتی پیرمردهایی مثل ابابکر در بین اصحاب
نوبتخالفتوفرمانرواییبهعلیجواننمیرسد .

هستند،
دشمنهمبهخوبیمیفهمیدپیامبر

سنّتوجودداردمبنیبراینکهپیامبر

دارند چهکارمیکنند؛لذادرعیننصّیکهدرکتباهل-
ابابکروعمر رامخصوصاًدربیناینلشکرقراردادند و

امرکردندکههمراهاسامةبنزیدبهمرزرومبروید ،آنهاتمرّدکردندوشروعکردندبهنقنقکردنکه
وقتیپیرمردهاییمثلابوبکردراینلشکرهستند ،نوبتبهفرماندهیاسامهنمیرسد.پیغمبر



دراثرشنیدناینسخنبهشدّتناراحتشدندوباهمانحالبیماریوتب ،در حالی کهسرشان
زیربغلهای

قطیفهایبردوشانداختهبودند ،بهامرخودشان

برهنهبودوعمامهبرسرنداشتندو
حضرتراگرفتندوایشانراازخانهبهمسجدآوردند.پیامبر

برمنبررفتندوباعصبانیّتاعالم

ازشمامیشنوم؟! این نقنقهایی که

بنزید
کردنداینچهحرفیاستکهدرموردفرماندهیاسامة 
میگفتید:اوجواناست.
هممیکردیدو 

میکنید،روزیکهپدرشزیدبنحارثهرافرماندهکردم
امروز 

حارثّٰةّٰ ّٰفّٰقالّّٰٰ :سّٰرّٰ
 .4ابنابیالحدید ،شرحنهجالبالغه ،ج  ،1ص  :151لّٰمّٰاّٰمّّٰٰرضّٰ ّّٰٰرسّٰولّٰ ّٰاللّٰ ّٰ َصلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ّٰمّٰ ّٰرضّٰ ّٰالمّٰوتّٰ ّٰدّٰعاّٰأّٰسامّٰةّٰ ّٰبنّٰ ّّٰٰزيدّٰ ّٰبنّٰ ّٰ ّٰ
ّٰولّٰیتّٰكّّٰٰعّٰلىّّٰٰهّٰذّٰاّٰالجّٰیشّّٰٰوّّٰٰاّٰنّٰاّٰظفّّٰٰركّّٰٰاللّّٰٰبّٰالعّٰدّٰوّّٰٰفّٰاّٰقلّٰلّّٰٰاللّٰبثّّٰٰوّّٰٰبّٰثّّٰٰالعّٰیّٰونّّٰٰوّّٰٰقّٰدّٰمّّٰٰالطّٰالئّٰعّّٰٰفّٰلّٰمّٰيّٰبقّّٰٰاّٰحّٰدّّٰٰمّٰنّٰ
اّٰلىّّٰٰمّٰقتّٰلّّٰٰاّٰبّٰیكّّٰٰفّٰاّٰوطّٰئ هّٰمّٰالخّٰیلّّٰٰفّٰقّٰد ّٰ
ّٰوجّٰوهّّٰٰالمّٰهاجّّٰٰرينّّٰٰوّّٰٰالّٰنصارّّٰٰاّٰلّّٰٰكانّّٰٰفّٰیّٰذّٰلّٰكّّٰٰالجّٰیشّّٰٰمّٰن هّٰمّٰاّٰبّٰوّٰبّٰكرّّٰٰوّّٰٰعّٰمّٰرّّٰٰ.
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امروزهممیگوییدپسراو ،اسامةبنزید جواناست .دراسالمسنّ مالکنیست؛ مالکلیاقتاست؛

ازمحبوبترینافراددرنزدمنبودوبعدازاو،پسرش

تهاست.زیدبنحارثه،پدراسامه
مالکصالحیّ 
اسامةبنزیدازمحبوبتریناشخاص استوایندولیاقتفرماندهیرادارند 4.پیامبر

بهشدّت

نارضایتی خود را اعالم کردند و گفتند :این حرفها را تمام کنید و بهسمت مرز حرکت کنید .و
بهقدری انجام شد که علیرغم تأکیدهای پیامبر
همانطور که دیدید ،کارشکنیها  


که :جهزواّٰ

جیشّٰ ّٰاسامةّٰ-ّٰ 5حضرت تعبیرهایمختلفی داشتند -6اینهانرفتند .کاربهجاییرسیدکهپیغمبر



نفرینکردندوفرمودند:لعنّٰاللّّٰٰمنّٰخخل ّٰعنّٰجیشّّٰٰاسامةّٰ7.اینلعنتراهمامثالابابکروعمربهجان
خریدند و از رفتن به مرز برای آن عملیات نظامی تخلّف کردند و ماندند تا بتوانند بعد از رحلت
پیامبر

فتنهوکودتایسقیفهرادرمدینه ایجادکنند .چون ازمدّتهاقبلباهمدیگرتدارک

نقشهای تهیّه کرده و حتّی با خون خودشان امضا کرده بودند که به هر قیمتی شده،
دیده بودند؛  
نگذارندعلیّبنابیطالب
اقدام دوم پیامبراکرم

بهخالفتبرسند .
هم ماجرای وصیّتی است که پیامبر

در روزهای آخر عمرشان

خواستندبنویسند .خوداهلسنّتدرمعتبرترینکتابهایشانمثل صحیحمسلموصحیحبخاریکه

 .1ابنابیالحدید ،شرحنهجالبالغه ،ج  ،1ص  :151ف تكلمّٰق ّٰومّٰوّٰقالواّٰيسّٰت عّٰملّٰهّٰذاّٰالّٰغالمّٰعلىّّٰٰجلةّٰالّٰمهاجرينّٰوّٰالّٰنّٰصارّٰف غضبّٰرسولّٰاللّٰ
َصلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َمّٰلماّٰسمعّٰذّٰلكّٰوّٰخرجّٰعاصباًّٰرأّٰسهّٰفصعدّٰالّٰمنّٰب رّٰوّٰعلیّٰهّٰقطیفةّّٰٰفّٰقالّّٰٰاّٰيّٰهّٰاّٰالنّٰاسّّٰٰماّٰمّٰقالّٰةّّٰٰبّٰلّٰغّٰتنّٰیّٰعّٰنّٰبّٰعضّٰكّٰمّٰفّٰیّٰخّٰأمّٰیرّّٰٰاّٰسامّٰةّّٰٰلّٰئّٰنّٰ
مارةّّٰٰوّّٰٰاب نّٰهّّٰٰمّٰنّّٰٰبّٰعّٰدّٰهّّٰٰلّٰخّٰلّٰیقّّٰٰبّٰهاّٰوّّٰٰاّٰنّٰهّٰماّٰلّٰمّٰنّّٰٰاّٰحّٰبّّٰٰالنّٰاسّّٰٰ
طّٰعّٰنتّٰمّٰفّٰیّٰخّٰأمّٰ ّٰیریّٰاّٰسامّٰةّّٰٰفّٰقّٰدّٰطّٰعّٰنتّٰمّٰفّٰیّٰخّٰأمّٰ ّٰیریّٰاّٰباهّّٰٰمّٰنّٰقّٰبلّٰهّّٰٰوّّٰٰايّٰمّّٰٰاللّّٰٰاّٰنّٰكانّّٰٰلّٰخّٰلّٰیقّٰاًّٰبّٰالّٰ ّٰ
یاركّٰمّّٰٰثّٰمّّٰٰنّّٰٰزلّّٰٰوّّٰٰدّٰخّٰلّّٰٰبّٰیّٰتّٰهّّٰٰوّّٰٰجاءّّٰٰالّٰمّٰسّٰلّٰمّٰونّّٰٰيّٰ ّٰودّٰعّٰونّّٰٰ .
اّٰلّٰیّّٰٰفّٰاسّٰتّٰ ّٰوصّٰواّٰبّٰهّّٰٰخّٰیّٰرّٰاًّٰفّٰاّٰنّٰهّّٰٰمّٰنّّٰٰخّٰ ّٰ
بخاری ،صحیحبخاری( ،دار طوق النجاة) ج  ،5ص ّٰ :24حدثناّٰ...قالّٰ:ب عث ّٰالنبیّٰ ّٰصلىّٰالل ّٰعلیه ّٰوسلمّّٰٰ،ب عثًاّٰ،وّٰ ّٰاّٰمر ّٰعلیهم ّٰأسامة ّٰبن ّٰزيد ّٰفطعنّٰ
ب عضّٰالناسّّٰٰفیّٰاّٰمارخهّٰ،فقالّٰالنبیّّٰٰصلّٰىّٰاللّٰعلیهّٰوسلمّّٰٰ:اّٰنّٰخطعنواّٰفیّٰاّٰمارخهّٰ،ف قدّٰكنتمّٰخطعنونّٰفیّٰاّٰمارةّٰاّٰبیهّٰمنّٰق بلّٰ،وّّٰٰايمّٰاللّّٰٰاّٰنّٰكانّٰلخلی ًقاّٰ
لالّٰمارةّٰ،وّٰاّٰنّٰكانّٰلمنّٰاّٰحبّٰالنّٰاسّٰالیّٰ،وّٰانّٰهّٰذاّٰلمنّٰاّٰحبّٰالنّٰاسّٰاّٰلیّّٰٰب عده.
 .5مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،43ص 142؛
 .6از جمله تعابیر :مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،22ص 141؛ طبریآملیکبیر ،مسترشد ،ص  111و ابنابیالحدید ،شرحنهجالبالغه ،ج ،1
ص  :163انفذواّٰب عثّّٰٰاسامة.
 .3ابنابیالحدید ،شرحنهجالبالغه ،ج  ،6ص 52؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،43ص  142و طبریآملیکبیر ،مسترشد ،ص .116
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گویندبعدازقرآنکتابهاییمعتبرترازاینهاوجودندارد،نقلکردهاندکهپیامبر


می

امرکردند

قلموکاغذیبیاوریدتاچیزیبرایشمابنویسمکهبعدازمنهرگزبهضاللتنیفتید .ودیدیدکه
عمربنالخطّاب دستبهچهجسارتعجیبیزد! بهپیامبرمعصوم

خلیفهیدوم ،

چهکردند! دیدیدکه
خدا

العیاذباهلل-پیغمبرداردهذیانمیگوید؛ماقرآنداریم؛برایماقرآن
جسارتکردوگفت -:

ترسولاهلل

بساست!نیازیبهوصیّ

نداریم8.وقتیهمپیامبر

بهشدّتازاینسخنآزرده

شدندوامرکردندازاتاقبیرونبروید،آنهابیرونآمدندورفتندبرایبرپاکردنسقیفه .
زنهایی مثل عایشه و
حادثههای زیادی اتّفاق افتاد  .



در روزهای تلخ قبل از رحلت رسولاهلل
حفصه تدارک خوراندن چیزی به پیغمبر
پیغمبر

را دیدند و باالخره در حال بیهوشی آن را به

خوراندند،کهوقتیایشانبههوشآمدند،بهشدّتناراحتشدند؛بهشدّتناراحتشدند!

همچنین پیغمبر

در ساعتهای آخر عمرشان امر کردند بروید به برادرم بگویید بیاید .عایشه

بهدنبالابوبکرفرستاد.پیغمبر


عصبانیشدندوگفتند:منکِیابوبکرراخواستم؟ابوبکربرگشت.

بهدنبال پدرش عمر فرستاد .حضرت دوباره
حضرت دوباره فرمودند :بگویید برادرم بیاید .حفصه  
عصبانیشدندوفرمودند:منکِیعمرراخواستم؟تااینکهباالخرهناچارشدندخواستحضرترااجرا
کنند؛ میدانستند پیغمبر

علی

آمدند .درآنساعتهای آخر ،پیامبراکرم

را میخواند؛ امیرالمؤمنین
باامیرالمؤمنین

کهبعدازرحلت خودواقعخواهدشد ،برای امیرالمؤمنین

را خبر کردند و حضرت

خلوتکردندوهمهیاتّفاقاتی را



بیانکردند؛ توضیحدادندوامرکردند

ریشهی اسالم کنده
که یا علی! وظیفهی تو صبر است و سکوت .اگر اعتراضی و صدایی برخیزد  ،

 .2بخاری ،صحیحبخاری( ،دارطوقالنجاة) ،ج  ،1ص  11و ج  ،6ص  1و مسلم ،صحیحمسلم( ،بیروت ،داراحیاءالتراث) ،ج  ،4ص
 :1253حدثناّٰ...قالّٰابنّٰعباسّٰ:ي ومّٰالخمیسّٰ،وّّٰٰماّٰي ومّٰالخمیس؟ّٰاشتدّٰبرسولّٰاللّٰصلىّٰاللّّٰٰعلیهّٰوسلمّّٰٰوجعهّٰ،فقال«ّٰ:ائ تونی ّٰاكتبّّٰٰلكمّّٰٰكتابًاّٰلنّّٰٰ
خضلواّٰب عده ّٰاّٰب ًدا»ّٰ،ف تنازعواّٰوّٰ ّٰلّٰي نبغّٰی ّٰعند ّٰنبّٰیّٰ ّٰخنازعّٰ،فقالواّٰ:ماّٰشأنهّٰ،اّٰ ّٰهجر ّٰاست فهموه؟ّٰفذهبواّٰي ردون ّٰعلیهّٰ ،فقال«ّٰ:دع ّٰونّٰیّٰ،فالذّٰی ّٰاّٰناّٰفیهّٰ
خی رّٰممّٰاّٰخدعونّٰیّٰاّٰلیهّٰ».
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میشود.بنابراینبرایبقایاسالماینظلمیراکهبهتووبههمسرتوکهدخترمناستخواهدشد،
تحمّلکنوپذیراباش .
پیامبراکرم

در چنین بستری از غربت و تنهایی در بین امّت خود از دنیا میروند و این غم
واردمیشود.روایتیراازبحار ،جلدچهلوسومبرایتاننقل



سنگینوبزرگبر دلفاطمهی زهرا
میکنم.روایتازابنعبّاساست:

قالّٰتّٰ ّٰدّٰخّٰلّٰتّٰ ّٰفاطّٰمّٰةّٰ

ّٰفّٰیّٰمّّٰٰرضّٰهّٰ ّٰالّٰذّٰیّٰخّٰ ّٰوفّٰیّٰ ّٰفّٰیهّٰ :فاطمه

ّٰعّٰلیّٰ ّّٰٰرسّٰولّٰ ّٰاللّٰ

در اثر آن از دنیا رفتند .قالّّٰٰ :نّٰعّٰیّٰتّٰ ّٰاّٰلّٰیّٰ ّٰنّٰفّٰسّٰی ّٰف بکتّّٰٰ

شد ،در همان بیمارییی که پیامبر
فاطمةّٰ

 :پیغمبر

برپیغمبر

وارد

خبر دادند کهلحظاتمرگشان نزدیکاستوروحایشان آمادهی مفارقتاز

پیکرشاناست .فاطمه

ازخبرنزدیکبودندرگذشتپدربهگریهافتادندوگریستند.فّٰقالّّٰٰلّٰهاّٰ:لّٰ

خّٰبّٰکّٰیّٰنّٰ ّٰفّٰاّٰنّٰکّٰ ّٰلّٰخّٰمّٰکّٰثّٰینّٰ ّٰمّٰنّٰ ّٰبّٰعّٰدّٰیّٰاّٰلّٰ ّٰاثّٰنّٰیّٰنّٰ ّٰوّٰ ّٰسّٰبّٰعّٰینّٰ ّٰيّٰ ّٰومّٰاًّٰوّٰ ّٰنّٰصّٰ ّٰ ّٰيّٰ ّٰومّٰ ّٰحّٰتّٰیّٰ ّٰخّٰلّٰحّٰقّٰیّٰبّٰیّٰوّٰ ّٰلّٰخّٰلّٰحّٰقّٰیّٰبّٰیّٰحّٰتّٰیّّٰٰ
خّٰتّٰحّٰفّٰیّٰبّٰثّٰمارّٰ ّٰالّٰجّٰنّٰةّٰ؛ ّٰفّٰضّٰحّٰکّٰتّٰ ّٰفاطّٰمّٰةّٰ

 9:پیغمبراکرم

فرمودند:دخترم!گریهنکن! توهمبعداز

منبیشازهفتادودو روز و نیم دراینعالم درنگنخواهیکرد ،تااینکهبهمنملحقشویوبهمن
اینکهمیوههایبهشتیرابچینیوازآنبرخوردارشوی .

ملحقنمیشوی،تا
روایت دیگری است که متنش را جلسات قبل خواندهام؛ دوباره نمیخوانم .روایت نقل میکند که
پیامبراکرم

درآنلحظهاینخبررابهفاطمه

دادندکهفاطمه جان! گریهنکن! تونخستین

شخصازخاندانمنخواهیبودکهبهمنملحقمیشویوباشنیدناینخبربودکهفاطمه
لبخندبهلبهایمطهّرشاننشست 10.

 .1مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،14ص .156
...ّٰ.13فّٰقالّّّٰٰٰرسّٰولّّٰٰاللّٰ

ّٰ:لّٰخّٰبكّٰیّٰنّّٰٰياّٰبّٰنّٰیّٰتّٰیّٰ،فقالّٰتّٰ:لّٰستّّٰٰاّٰبكّٰیّٰلّٰماّٰيّٰصنّٰعّّٰٰبّٰیّٰمّٰنّٰبّٰعدّٰكّّٰٰ،ولكّٰنّٰیّٰاّٰبكّٰیّٰلّٰفّٰراقّٰكّّٰٰياّّٰٰرسّٰولّّٰٰاللّّٰٰ،فّٰقالّّٰٰلّٰهاّٰ:

اّٰبشّّٰٰریّٰياّٰبّٰنتّّٰٰمّٰحّٰمّٰدّّٰٰبّٰسّٰرعّٰةّّٰٰاللّٰحاقّّٰٰبّٰی؛ّٰفّٰاّٰنّٰكّّٰٰاّٰ ّٰولّّٰٰمّٰنّٰيّٰلحّٰقّّٰٰبّٰیّٰمّٰنّٰاّٰهلّّٰٰبّٰیتّٰی :مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،14ص .156
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مرگ پیامبر

داغبسیارسنگینیبرایفاطمهیزهرا



فاطمهی زهرا

نبود .کودتایخشناصحابسقیفهضایعاتعجیبیدرپیآورد؛ هجومبهخانهی

امیرالمؤمنین

ییی که نسبت به
 ،به آتش کشیدن خانهی آن بزرگوار و جسارتهای پی در پ 

فاطمهیزهرا


وامیرالمؤمنین

ااینتنهاداغماههایآخرعمر

بود؛ امّ

واردشد .

حاالبهخاطراینکهاینبحثهاممکناستاختالفیباشدوتحمّلآنبرایبعضیهادشوارباشد،می-
خواهم وارد روایات شوم و روایات این بحثها را بخوانم .کتابی که برخی از روایات را از روی آن

،کتابیاستبهنام الهجوم علی بیت فاطمة

میخوانموبعدبقیّهراهمازرویهمان بحاراالنوار




تألیفعبدالزّهراء مهدی.اینکتابدربیروت منتشرشدهاست؛ کتاببسیارارزشمندیاست و کار
تحقیقیبسیارمهمّیدرآنانجامشده است 11.ایشانهمهی منابعاهلسنّتوهمهی منابعشیعه را
هجومبهخانهیحضرتزهرا

کهماجرای

رانقلکردهاند ،شناساییکرده ،بهاینمنابعمراجعه

گونهایکه دیگرواقعاً کوچکترینتردیدیبرای
کتابهارانقلکرده است؛ به 
کردهوعینعباراتآن  
وقوع چنین جنایاتی برای هیچ شیعه و سنّییی باقی نخواهد ماند .حاال من یکی از موارد را نقل
میکنم .

بعدازواقعهیعاشورا ،عبداهللبنعمر ،پسرعمرکهشخص بسیارپلیدیهمهست ،بهشام رفتوبا

یزیدبنمعاویهمالقاتیکردوبهیزیدگفت:اینچهکاریبودکهتوکردی؟!پسرپیغمبر

رااین-

گونهکُشتی؛ اصحابشرااینگونهکشتی؛ اهل بیتشرااینطور شهیدکردی! یزیدبرایتوجیهرفتار
نامهایراکهبهخطّعمربنالخطّابنوشتهشدهبودوبرای
خودشدربرابرعبداهللبنعمر ،دستورداد 
پدر یزید ،یعنی معاویه ارسال شده بود ،از قسمت اسناد محرمانهی قصر آوردند و آن را برای
میشناسی؟گفت:بله.گفت:حاالببینپدرتوبرای
عبداهللبنعمرخواند .گفت:اینخطّپدرتاست؛  

پدر من ،معاویه ،چه نوشته است .نامهی بسیار مفصّلی است .اآلن فرصت نیست که من کلّ آن را

 .11مهدی ،عبدالزّهراء ،الهجومعلیبیتفاطمة

،بیروت ،بیتالزهراء ،بیتا.
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میخوانم؛کهاینماجراراخودعمربرایمعاویهنوشتهاستکهمنچه
بخوانم؛ولیتکّههاییازآنرا 
کردهام.میگوید :
بنیهاشمهجوم
وّّٰٰلّٰقّٰدّّٰٰ ّٰوثّٰبّٰتّّٰٰ ّٰوثّٰبّٰ ّٰةًّٰعّٰلىّّٰٰشّٰهابّّٰٰبّٰنّٰیّٰهاشّٰمّٰ12:عمرمیگوید:منجهیدموبرآنمردتوانمند 
تاجدرخشانبنیهاشم .وّٰ ّٰعّٰلّٰمّٰهّٰاّٰالنّٰاصّٰرّٰ :برآنپرچم

اّٰالزاهّٰرّٰ :وبر آنشاخدرخشان وآن
آوردم .وّٰ ّٰقّّٰٰرنّٰهّٰ ّٰ
همهی
سرشار از نصرت بنیهاشم؛ به او حمله کردم .وّٰ ّٰعّٰدّٰخّٰها ّٰوّٰ ّٰعّٰدّٰدّٰهّٰا ّٰالّٰمّٰسّٰمّٰىّٰ ّٰبّٰحّٰیّٰدّّٰٰرةّٰ :به عُدّه و  
عددولشکربنیهاشم ،بههمهچیزبنیهاشمکهبهحیدرمسمّی بود،

سرمایهیبنیهاشم،بههمهی

حملهکردم .الّٰمّٰصاهّٰرّٰ ّٰلّٰمّٰحّٰمّٰدّٰ :بهدامادپیامبر .عّٰلّٰىّٰالّٰمّّٰٰرأّٰةّٰ ّٰالّٰتّٰی ّٰجّٰعّٰلّٰوهاّٰسّٰیّٰدّٰةّٰ ّٰنّٰساءّٰ ّٰالّٰعالّٰمّٰینّٰ :وبهآنزنی
هجوم آوردم که بنیهاشم او را سرور بانوان جهان قرار داده بودند؛ يّٰسّٰمّٰونّٰها ّٰفاطّٰمّٰةّٰ :او را فاطمه
ماّٰزيّٰنّٰبّٰ ّٰوّٰ ّٰاّٰمّّّٰٰٰكّٰلّٰثّٰومّٰ ّٰوّٰ ّٰالّٰمّٰةّّٰٰ
مینامیدند .حّٰتّٰىّٰ ّٰاّٰخّٰیّٰتّٰ ّٰدارّٰ ّٰعّٰلّٰیّٰ ّٰوّٰ ّٰفاطّٰمّٰةّٰ ّٰوّٰ ّٰابّٰنّٰیّٰهّٰمّٰاّٰالّٰحّٰسّٰنّٰ ّٰوّٰ ّٰالّٰحّٰسّٰیّٰنّٰ ّٰوّٰ ّٰابّٰنّٰتّٰیّٰهّٰ ّٰ

الّٰمّٰدّٰعّٰ ّٰوةّٰ ّٰبّٰفّٰضّٰةّٰ :تااینکه آمدم بهسوی خانهی علیوفاطمهودوپسرآنها ،حسنوحسینودودختر
آنها ،زینبوامّکلثوموکنیزآنها کهنامش فضّه بود .و ّٰمعی ّٰخالدّٰ ّٰبن ّٰولید ّٰو ّٰق ن فذ ّٰمولىّٰ ّٰابی ّٰبكّٰر ّٰو ّٰمنّٰ
ولیدوقنفذغالمابیبکرو

صحب ّٰمن ّٰخواصناّٰف قرعت ّٰالباب ّٰعلیهم ّٰق رعاًّٰشديدّٰاً :وهمراهمنِ عمر ،خالدبن
صحابهیخاصّمابودند.پسآنگاهمنباتمامقدرتدرراکوبیدم.فاجاب تنیّٰالّٰمةّٰ:آنکنیز،یعنیفضّه

از داخل خانه پاسخ داد کیستی؟ ف قلّٰت ّٰلهاّٰ :قولی ّٰلعلیّٰ ّٰدعّٰ ّٰعنّٰکّٰ ّٰالباطیلّٰ ّٰو ّٰل ّٰخلج ّٰن فسك ّٰالىّٰ ّٰطمعّّٰٰ
الخالفةّٰ،ف لیس ّٰالمر ّٰلكّٰ،المر ّٰلمن ّٰاختاره ّٰالمسلمون ّٰو ّٰاجتمعواّٰعلیهّٰ :وقتیفضّهازداخلخانهجوابداد
کیستی،گفتم:بروبهعلیبگوایناباطیلراکناربگذاروخودترادرطمعخالفتواردنکن!حکومت
مال تو نیست؛ حکومت مال کسی است که مسلمانان رأی داده و انتخابش کردهاند و بر خالفتش
اجتماعکردهاند .

عاويّٰةّّٰٰبنّّٰٰاّٰبّٰیّٰ
هارونّّٰٰبنّّٰٰمّٰوسّٰىّٰالتّٰلّٰعّٰکّٰبّّٰٰریّّٰٰبّٰسّٰنّٰدّٰهّّٰٰعّٰنّٰسّٰعّٰیدّّٰٰبنّّٰٰالمّٰسّٰیّٰبّّٰٰضّٰمنّّٰٰکّٰتابّّٰٰطّٰ ّٰويلّّٰٰجّٰدّّٰٰاًّٰلّٰعّٰمّٰرّّٰٰبنّّٰٰالخّٰطّٰابّّٰٰاّٰلىّّٰٰمّٰ ّٰ
 .12وّّٰٰرّٰویّّٰٰعّٰنّٰمّٰحّٰمّٰدّّٰٰبنّّٰٰ ّٰ
سّٰفیانّّٰٰيّٰقّٰولّّٰٰفّٰیهّّٰٰعّٰمّٰرّٰ.
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فّٰقالّٰتّّٰٰالّٰمّٰةّّٰٰفّٰضّٰةّٰ :فضّهازداخلخانهپاسخداد:انّٰاّٰمیرّٰالمؤمنینّٰ
میدانید،امیرالمؤمنین
همانطورکه 
مشغولند.چون 

ّٰمشغولّٰ:امیرالمؤمنین

بعدازرحلترسولاهلل

درخانه

بهمراسمتجهیز

وکفنودفنایشانمشغولبودندوبعدازآنهممشغولجمعآوریقرآنشدند .ف قلتّٰ:خلیّٰعنكّٰ

هّٰذاّٰوّّٰٰقولیّٰلهّٰيخرجّٰوّٰاّٰلّّٰٰدخلناّٰعلیهّٰوّٰاخرجناهّٰكرهّٰاً:عمرمیگویدمنگفتم:اینحرفهاراکناربگذارو
بهاوبگوبیرونبیایدواالّمابازورهمکهشده،واردخانهمیشویمواوراباکُرهوزوروفشارازخانه
بیرونمیکشیم .

فخرجت ّٰفاطمةّٰ

ّٰف وق فت ّٰمن ّٰوراء ّٰالبابّٰ :عمرمیگویددراینلحظهفاطمه

ازاتاقبیرونآمدو

درهایفلزیقطوراینچنینیبودهاست!دو

آنموقع
پشتدرخانهایستاد.درهایخانههمفکرنکنید 
میرفته؛که
تاتختهچوببودهکهرویچوبدیگریکوبیدهبودندوازالیآنهمدستداخلخانه 
بعدمیگویمچهاتّفاقاتیرخداد .فاطمهی زهرا


ازداخلاتاقبیرونآمدند وازداخلخانه،پشت

خودعمردرآننامهاینسخنانرامینویسد-فقالتّٰ:اي هاّٰالضالونّٰ

درخطاببهعمرخطّابفرمودند-:
المكذبون!ّٰماذاّٰخ قولون ّٰو ّٰای ّٰشیّٰء ّٰخريدونّٰ :فاطمهازپشتدرگفت:ایگمراهان! ایتکذیبکنندگان
دینپیامبر

چهمیگویید؟ازجانماچهمیخواهید؟ف قلتّٰ:ياّٰفاطمةّٰ:منِعمرگفتم:ایفاطمه!

!

فاطمهصدایمراشناخت .فقالتّٰفاطمةّٰ:ماّٰخشاءّٰياّٰعمرّٰ:فاطمهگفت:چهمیخواهیایعمر؟ّٰف قلتّٰ:ماّٰ
بال ّٰابن ّٰعمك ّٰقد ّٰاوردك ّٰللجواب ّٰو ّٰجلس ّٰمن ّٰوّٰراء ّٰالحجابّٰ :من عمر به فاطمه گفتم :چه شده که
پسرعمّت،علیتورابرایجوابفرستادهوخودشپشتپردهپنهانشدهاست؟ّٰفقالتّٰلیّٰ:طغیانكّّٰٰ-ياّٰ
شقیّّٰٰ-اخرجنیّٰوّٰاّٰلّٰزمّٰكّٰالحجةّٰ،وّٰكلّٰضالّٰغویّٰ:فاطمهبهمنپاسخدادوگفت:آنچهمرابرانگیختکه
بیرونبیایم ،طغیانتوبودایشقی!تاتوراملزمبهحجّتکنموضاللتوغوایتتووهر ضالّو
خانهیماجمعشدهاید ،اثباتکنم .ف قلتّٰ:دعیّٰعنك ّٰالباطیل ّٰو ّٰاساطیرّٰ
گمراهی همچونتوراکهدرِ  
اساطیروافسانههایزنانهراکنار

النساء ّٰو ّٰقولیّٰلعلیّٰ ّٰيخرجّٰ :منعمرگفتم :فاطمه!ایناباطیلواین
بگذاروبهعلیبگوخارجشود وبیرون بیاید .فقالتّّٰٰ :لّٰحب ّٰو ّٰلّٰكّٰرامةّٰ؟ ّٰا ّٰبحزب ّٰالشیطان ّٰخخوفنیّٰياّٰ
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عمر؟!ّٰو ّٰكان ّٰحزب ّٰالشیطان ّٰضعیفّٰاًّٰ :فاطمهپاسخمراداد؛ گفت :نهمحبّتینسبتبهاهلبیت
کرامتینسبتبهخاندانپیامبر

ونه

میکنی ایعمر؟
آیاباحزبشیطانمرامیترسانی وتهدید  

؟

همانطورکهقرآنفرمود،حزبشیطانضعیفوناتواناست .

ف قلتّٰ:اّٰنّٰلمّٰيخرجّٰجّٰئتّٰبالحطبّٰالجزلّٰوّٰاضرمتهاّٰناراًّٰعّٰلىّّٰٰاهلّٰهّٰذاّٰالب یتّّٰٰوّٰاحرقّٰمنّٰفیهّٰ،اوّٰيّٰقادّٰعل ٌّیّٰالىّٰ
الب ی عة؛ ّٰو ّٰاّٰخذت ّٰسوط ّٰق ن فذ ّٰفضربتّٰ :عمرمیگویدمنگفتم :اگرعلیبیروننیاید ،هیزمزیادی فراهم
میسوزانم؛یااینکهعلیبرایبیعتبیرونبیاید.اینراگفتمو
اینخانهراباهمهیاهلآن 

میکنمو

تازیانهیقنفذراازدستشگرفتموشروعبهزدنکردم.وّٰق لتّٰلخالدّٰبنّٰالولیدّٰ:انتّٰوّٰرجالناّٰهلمواّٰفیّٰ

ولیدگفتم:تووهمهیمردانمابرویدهیزمجمع

جمع ّٰالحطب؛ ّٰف قلتّٰ:انیّٰمضرمها :وبعدبهخالدبن
منخودماینخانهرابهآتشمیکشم .

کنیدوبیاورید.
فقالتّٰ:ياّٰعدو ّٰاللّٰ ّٰوّٰ ّٰعدو ّٰرسوله ّٰو ّٰعدو ّٰاّٰمیر ّٰالمؤمنینّٰ :فاطمه ازداخلخانهگفت:ایدشمنخدا! ای
دشمنرسولخدا

وایدشمنامیرالمؤمنین

! فضربّٰتّٰ ّٰفاطمةّٰ ّٰيديهاّٰمن ّٰالباب ّٰخمن عنّٰی ّٰمن ّٰف تحهّٰ

ف رمتهّٰ :عمرمیگویدمنهمچنانباتازیانهبه دستان فاطمهکهمانعبازشدندربود ،زدم تا ازشدّت
همانطورکهگفتم ،ایندرهامثلنردهبود؛ ترکههاییبود
دردبهخودبپیچدودررارهاکند .چون 
کهبهیکچوبکوبیدهشدهوفاطمه

بادستهایشاندرراگرفتهبودندکهاینهانتوانندآنراباز

کنند.درنتیجهانگشتانحضرتفاطمه

بیروندروبهسمتکوچهبود.فّٰتّٰصّٰعّٰبّّٰٰعلیّٰ:امّافاطمهبا

همهی دردیکهمتحمّلبود ،پشتدرهمچناندربرابرمنایستادگیمیکرد .فضربت ّٰكفیهاّٰبالسوطّٰ
باتازیانهچنانبهدوکفدستفاطمهزدمکهدردهمهیوجوداوراگرفت.فّٰسمعتّٰلهاّٰزفیراًّٰوّٰ

فالمهاّٰ:
هایاوازداخلخانهبلندشد .
یکبارهصداینالهیفاطمهوگریه 

اء:
بك ًّٰ
نزدیکبودنالههاو

باهمهیقساوتیکهداشتم ،

فكدت ّٰان ّٰالین ّٰو ّٰاّٰن قلّٰب ّٰعن ّٰالبابّٰ :عمرمیگوید :من
ضجّههایفاطمه دلمراهمنرمکندوازپشتدربرگردم .فذكرت ّٰاّٰحقاد ّٰعلی ّٰو ّٰولوعه ّٰفی ّٰدماء ّٰصناديدّٰ
درجنگهای

خونهاییافتادمکهعلی
ادکینههایعلیو 

العربّّٰٰوّٰكیدّٰمحمدّٰوّٰسحرهّٰ:امّابالفاصلهبهی
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دورانجاهلیّتازپهلوانانوبرجستگانعربریختهبودورهبرانجاهلماراکشتهبود؛آنکینههادر
دلمزندهشد و همچنین کیدوحقّهای کهپیامبرزد و سحرو جادوگرییی کهبهکاربست؛ همهی
اینها دوباره به یادم افتاد و مانع از این شدم که دچار رقّت قلب شوم .ف ركلت ّٰالباب ّٰو ّٰقدّٰ ّٰالصقتّٰ
احشاءهاّٰبالبابّٰخ ت رسهّٰ:اینبودکهباتمامقدرتبالگدبهایندرنیمسوختهکوبیدموفاطمهپشتدر،
تماماعماءو احشائش به ایندرچسبید .ایندرفرورفتدروجودفاطمه؛فاطمهای کهبرایدفاعاز
این خانه خودش را سپر قرار داده بود .و ّٰسمعتها ّٰو ّٰقّٰد ّٰصرخت ّٰصرخةً ّٰحسبتها ّٰقد ّٰجعلت ّٰاعلى ّٰالمدينةّٰ
همهی
نالهیبلندیکشیدکهگفتماصالً  
اسفلها :وبعد شنیدم کهفاطمهپشتدرفریادیکشید  ،
مدینهباایننالهزیروروشد .و ّٰقالتّٰ:ياّٰابتاه! ّٰياّٰرسول ّٰالل!ّٰهّٰكذاّٰكانّٰ ّٰي فعل ّٰبحبیبتك ّٰو ّٰاب نتكّٰ :وفاطمه
دخترتوچهمیکنند؟! آهّٰ ّٰياّٰفضةّٰ!ّٰ

نالهزد وگفت:ایپدر!ایرسولخدا!میبینیباحبیبهی تو وبا
الیك ّٰفخذينیّٰف قد ّٰو ّٰالل ّٰقتل ّٰماّٰفیّٰاحشائی ّٰمن ّٰحملّٰ :فریادزد:آه!ایفضّه بیامرادریاب! بهخدااین
طفلیکهدررحمداشتم،کشتند .
و ّٰسمعتهاّٰخمخضّٰ ّٰو ّٰهی ّٰمستندة ّٰالىّٰالجدارّّٰٰ :ومنازپشتدرمیشنیدمفاطمهدرحالیکهبهدیوار
چسبیدهبود ،پشتایندردردمخاضو وضعحملاوراگرفت؛ ازایندردبهخودشمیپیچیدو
محسنداشتسقطمیشد.فدف عتّٰالبابّٰ:وعلیرغماین،درراباهمهیقدرتفشاردادموبازکردم.
مراخیرهی

فاطمهباچهرهایکهتمامچشم

وّٰدخلتّّٰٰ:وواردخانهشدمّٰ.فاق ب لتّٰاّٰلیّٰبوجهّٰخ غشىّّٰٰبصری:
خودشکرد ،دوبارهبهسمتمنآمد و رویارویمنایستادّٰ .فصفقت ّٰصفقةً ّٰعلىّٰ ّٰخديها ّٰمن ّٰظاهر ّٰالخمارّٰ
گونهروبهرویمنظاهرشد ،ازرویروسریییکه

فان قطع ّٰق رطهاّٰو ّٰخناث رت ّٰالىّٰالّٰرضّّٰٰ :وقتیفاطمهاین
یاونواختمکهگوشوارههایشپارهشدواینگوشوارهها روی


چنانباسیلیبرگونه
بهسرشبود،
زمینپخششد .
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وّٰخرجّٰعل ٌّّٰی:اینجابودکهدیگرعلیبیرونآمد.ف لماّٰاحسستّٰبهّٰاسرعتّٰالىّّٰٰخارجّّٰٰالدارّٰوّٰق لتّٰلخالّٰدّٰوّٰ
ق ن فذ ّٰو ّٰمن ّٰمعهما ّٰنجوت ّٰمن ّٰاّٰمر ّٰعظیمّٰ 13:همینکه علی آمد ،احساس کردم چه خطری متوجّه من
خواهدبود؛ لذابالفاصله منعمر ازخانهفرارکردم و بیرونآمدموبهخالد ،قنفذوکسانی کههمراه
آنهابودند،گفتمکهمنازامرعظیمیفرارکردمونجاتپیداکردمّٰ.قدّٰجن یتّٰجنايةًّٰعظیمةًّٰلّٰآمنّٰعلىّّٰٰ
مرتکبشدمکهخودمرادراماننمیبینم .و ّٰهّٰذا ّٰعل ٌّّٰی ّٰقد ّٰب رز ّٰمن ّٰالب یت ّٰو ّٰماّٰ

ن فسّٰی :منجنایتبزرگی 
لیّٰوّٰلكمّٰجمیعاًّٰبهّٰطاقةّٰ:اینعلیاستکهدیگرازداخلخانهخارجشدهاستودیگرنهمنونهشما،
همهمانرویهمرفته،قدرترویاروییباعلیومقاومتدربرابراورانداریم .
فخرجّٰعل ٌّیّٰوّٰقدّٰضربتّٰيديهاّٰالىّّٰٰناصیتهاّٰلتكش ّٰعنهاّٰوّٰخستغیثّٰباللّٰالعظیمّٰماّٰن زلّٰبهاّٰ:علیازاتاقخارج
شدوفاطمهدستشرابرروسریخودشبرد،تاسررابرهنهکندودرپیشگاهخدایعظیماستغاثهو
نفرینکند.فاسبلّٰعل ٌّیّٰعلیهاّٰملّٰخها:بالفاصلهعلیآمدوروسریفاطمهرادوبارهبرسرفاطمهانداخت.
قال ّٰلهاّٰ:ياّٰبنت ّٰرسول ّٰالل!ّٰان ّٰالل ّٰب عث ّٰاباكّٰ ّٰرحم ّٰةًّٰللعالمینّّٰٰ،و ّٰايم ّٰالل ّٰلئن ّٰكشفت ّٰعن ّٰناصیتك ّٰسائلةًّٰالىّٰ ّٰربكّٰ
لی هلكّٰهّٰذاّٰالخلقّٰلجابكّٰحتّٰىّّٰٰلّٰيّٰبقیّّٰٰعّٰلىّٰالرضّٰمن همّٰبشراً؛ّٰلّٰنكّّٰٰوّٰاباكّٰاعظمّٰعندّٰاللّّٰٰمنّٰنوحّٰ

ّٰالذیّٰ

غّٰرق ّٰمن ّٰاجله ّٰبّٰالطوفان ّٰجمیع ّٰمن ّٰعلىّٰ ّٰوجهّٰ ّٰالرض ّٰو ّٰخحت ّٰالسماء ّٰال ّٰمن ّٰكان ّٰفی ّٰالسفینةّّٰٰ :علی روسری
فاطمه را دوباره به سر ایشان کشید و گفت :ای دختر رسول خدا! خدا پدر تو ،رسولاهلل

را

رحمتیبرایجهانیانفرستاد.بهخداسوگند!اگرسربرهنهکنیودرپیشگاهخداطلبعذابکنیو
همهیاینخلقرانفرینکنی ،خدایمتعالیکنفرازبشررارویزمینزندهنخواهدگذاشتای

دخترپیغمبر!بهخاطرتووبهخاطرعظمتیکهتووپدرتدرپیشگاهخدادارید .بهخداسوگند!توو
پدرتکوچکترازنوح

نبودیدکهخدایمتعالبهخاطرنوح

همهیمردمیراکه
باآنطوفان ،

رویزمینوزیرآسمانبودند،جزکسانیکهدرکشتیقرارگرفتند،نابودکرد.توکوچکترازنوح
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کوچکترازنوحنیست.وّٰاّٰهلك ّٰق ومّٰهودّٰبتكذيبهمّٰلهّّٰٰ:وخداقومهودراباتکذیبی

نیستی؛پیامبر
کههود

راکردند،هالککرد.وّٰاهلكّٰعاداًّٰ«بريحّٰصرصرّٰ:»14وخدایمتعالهمهیقومعاد

همباآنبادصرصر ،نابودکرد.و ّٰانت ّٰو ّٰابوك ّٰاّٰعظم ّٰقدراً ّٰمن ّٰهودّٰ
پیشگاهخداخیلیباالترازهود
خدای متعال قوم ثمود

را

 :و قدروعظمت تووپدرت در

استّٰ .و ّٰعذب ّٰثمودّّٰٰ -و ّٰهی ّٰاثناّٰعشر ّٰالفّٰاًّٰ -بعقر ّٰالنّٰاقة ّٰو ّٰالفصیلّّٰٰ :و

را که دوازدههزار نفر بودند ،بهخاطر اینکه آن ناقه و بچّهی آن شتر را

کشتند ،نابود کرد .فكونی ّٰيا ّٰسیدة ّٰالنساء ّٰرحمةً ّٰعلىّٰ ّٰهّٰذا ّٰالخلق ّٰالمنكوس ّٰو ّٰل ّٰخكونی ّٰعذابّٰاً:
امیرالمؤمنین

فرمودند :ای سرور بانوان عالم! پس بیا برای این خلق واژگونه و وارونه که همه

چیزشانواژگونهاست،مثلپدرترحمتباشوعذابنباش! 
وّٰاشتدّٰبهاّٰالمخاضّٰوّٰدخلتّٰالب یتّٰفاسقطتّٰسقطاًّٰسماهّٰعل ٌّّٰیّٰمحسنّٰاً:اینجابودکهفاطمهدرحالیکهاز
درد مخاضووضعحملبهخودمیپیچید ،وارداتاقشدودراینلحظهبچّهایکهدررحماوبود
سقطشد؛ فرزندیکهعلیاورامحسننامیدوقبلازاو ،پیامبرایننامرابراینفرزندنهادهبود.
چونمستحبّ استقبلازبهدنیاآمدنفرزند ،نامیبراو بگذارندوپیامبراینکاررادرزمانحیات
خودشان برایاینبچّهای کهدررحمفاطمه بود ،کردهبودند وناممحسنبراوگذاشتهبودند.در
ادامه،روایاتشراازکتاببحاراالنوارمیخوانم .
بعدعمرمیگویدّٰ :و ّٰجمعت ّٰجمعاًّٰكثیرّٰاً :منجمعیّتزیادیراجمعکردم .لّٰمكاث رًة ّٰلعلی ّٰو ّٰلّٰكن ّٰلیشدّّٰٰ
میگوید نهبهخاطراینکهبهعلیحملهکنیم ،بلکهبهخاطراینکه
بهم ّٰق لبی ّٰو ّٰجئتّّٰٰ -و ّٰهّٰو ّٰمحاصرّٰ  :-
کهآنهاخانهیفاطمهرامحاصرهکردهبودند ،مندوبارهجلو

سببتقویتقلبمنباشندو در حالی 
رفتموباهمحملهکردیم .فاستخرجته ّٰمن ّٰدارهّٰ ّٰمّٰكرهاً ّٰمغصوباً ّٰو ّٰسقته ّٰاّٰلىّٰالب ی عة ّٰسوقّٰاًّٰ :و من علیرادر
حالی که او را دستگیر کرده بودیم ،به زور و اکراه از خانه بیرون کشیدیم و بهسمت مسجد روانه

 .11سورهی حاقّه،آیهی .6
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کردیم تاباابوبکربیعتکند .و ّٰجئناّٰنسعىّٰ ّٰو ّٰابوّٰبكر ّٰي قولّٰ:وي لك ّٰياّٰعمر!ّٰماّٰالذیّٰ ّٰصن عتّٰ ّٰبفاطمةّٰ،هّٰذاّٰوّّٰٰ
دوانآمدیموابوبکرمیگفت:وایعمر!بافاطمهچهکردی؟بهخدااین

اللّٰالخسّٰرانّٰالمبینّٰ15:مادوان
ضرربزرگیبودکهبهمازدی .
الً ّٰاّٰسّٰ ّٰودّٰ ّٰفّٰیّٰعّٰنّٰقّٰهّٰ ّٰوّٰ ّٰسّٰقّٰتّٰهّٰ ّٰاّٰلّٰی ّٰالّٰبّٰیّٰعّٰةّٰ :ریسمان
این نامه مفصّل است .بعد خود عمر میگوید :طّّٰٰرحّٰتّٰ ّٰحّٰبّٰ ّٰ
سیاهیبهگردنعلیبستمواورابرایبیعتبهسمتمسجدکشاندم.وامثالاینها.بههرحالایننامه
نامهی عجیبی است و وقتی یزیدبنمعاویه نامهی عمر را برای عبداهللبنعمر خواند ،گفت :ببین!

حادثهیسقیفهمرتکبشد ،من

جراهاپدرتوست.یکدهماینجنایاتیکهپدرتودر
پایهگذاراینما 

گذارانواقعهیعاشوراکههمین


بالعنبرپایه
موفّقنشدمانجامدهم؛لذا درزیارتعاشورا ،زیارترا 
شروعمیکنیم و اوّلآنهارالعنمیکنیمّٰ :و ّٰلعنّٰ ّٰالل ّٰام ّٰةً اّٰسسّٰتّٰ ّٰاساسّٰ ّٰالظلمّٰ ّٰوّٰ

برپاکنندگانسقیفهاند،

الجورّٰعلیكمّّٰٰاهّٰلّٰالّٰبّٰیّٰتّٰ؛ّٰوّٰلعنّّٰٰاللّّٰٰالممهدينّّٰٰلّٰهمّّٰٰبالتمكینّّٰٰمنّٰقتالكمّٰ؛ّٰاللهمّّٰٰالعنّّٰٰاولّّٰٰظالمّّٰٰظلمّّٰٰحقّّٰٰمحمدّٰوّٰ
آلّّٰٰمحمدّٰ16.اینهاکهدراینفقراتزیارتعاشوراازآنهایادشده،همینهاهستند .
اینیکنمونهازمدارکیاستکه اینماجرارانقلکردهاست.مدارکفراواناست؛ یعنی اگرتمام
اینکتابرابخوانم،همهشواهدیاستکهبرایاینحادثهازکتابهایمختلفنقلشدهاست .
یکشاهد دیگرازکتابخصیبیاستکهازعلمایقرنچهارم و متوفای 334هجریقمریاست.
اینکتاببسیارقدیمیاست.حوادثمنجربهرحلتفاطمهیزهرا
اززبانخودفاطمه

رانقلمیکند.اینماجراهم



است :
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وّٰرویّّٰٰانهاّٰخّٰكفنتّٰمنّّٰٰب عدّٰغسلهاّٰوّٰحنوطهاّٰوّٰطهارخهاّٰلّٰدنسّٰفیها:روایتشدهاستکهفاطمه

کفن

شدند،بعدازاینکهغسل،حنوطوتطهیرشدند؛درحالیکهازقبلهمهیچدنسیدرایشاننبود.وّٰ
انهاّٰلم ّٰيكن ّٰيحضرهاّٰال ّٰاّٰمیر ّٰالمؤمنین ّٰو ّٰالحسنّٰ ّٰو ّٰالحسین ّٰو ّٰزي نب ّٰو ّٰام ّٰكلثوم ّٰو ّٰفضة ّٰجاري تهاّٰو ّٰاسماء ّٰاب نةّٰ
عمیسّّٰٰ :در مراسم تکفین فاطمهی زهرا

هم کسی جز امیرالمؤمنین ،حسن ،حسین ،زینب،

امّکلثوم

خدمتحضرتبودواسماءبنتعمیس حضورنداشت .و ّٰان ّٰاّٰمیرّٰ

،فضّهدوشیزهایکهدر 

المؤمنینّٰ

ّٰجهزهاّٰوّٰمعّٰهّٰالحسنّٰوّٰالحسینّٰفیّٰاللیلّٰوّٰصلواّٰعلیهاّٰ...وّٰلمّٰي علمّٰبهاّٰأحدّٰاً.البتّهاینتکّهها

انشاءاهلل
مربوطبهحوادثبعداست؛ امّاچونمقدّمهی مطلب موردنظرماست،آنراهمخواندم  .
مفصّل به ماجرای کفن و دفن حضرت خواهیم پرداخت .روایت میگوید :امیرالمؤمنین
تجهیز فاطمه
حسین

شخصاً

یعنی غسل ،کفن ،حنوط و  ...حضرت را عهدهدار شدند .امام حسن و امام

هم همراه ایشان بودند و در شب این کارها را میکردند .بر فاطمه نماز گزاردند و به

احدیخبرندادند .و ّٰلّٰحضر ّٰوفاخهاّٰاحد ّٰو ّٰلّٰصلّٰىّٰ ّٰعلیهاّٰمن ّٰسائر ّٰالنّٰاس ّٰغّٰی رهم ّٰلنهاّٰوصتّٰ
علّت اینقضیههمکه درفوتفاطمه
دیگرمردمانحضورنداشت،وصیّتفاطمه

کسی حضورنداشت و درنمازفاطمه

و ّٰقالتّّٰٰ:

هماحدیاز

بود.وامّاوصیتحضرتچهبود؟قسمتموردنظرما

ازاینجاشروعمیشود :
وّٰقالتّٰ:لّٰيصلیّٰعلیّّٰٰاّٰمةّٰن قضتّٰعهدّٰاللّٰوّٰعهدّٰابیّٰرسولّٰاللّٰ
کهعهدخداوعهدپدرم ،رسولاهلل

وعهدامیرالمومنین

نخوانند .همانطورکهمیدانید ،مردمدرغدیرخمباعلی
آنامّتیکهبهمنفاطمه

ّٰوّٰاّٰمیرّٰالمؤمنینّٰب عّٰلّٰی:فرمودند:امّتی
شوهرم راشکستند ،برمننماز

بیعتکردند .و ّٰظلمونیّٰو ّٰاّٰخذواّٰوّٰراثتّٰیّٰ:

ستمکردندوارثمراازچنگمنبیرونآوردند؛وّٰحرقواّٰصحیفتیّٰالتیّٰ

آنبرگهایکهپدرمنوشتهبودوطیّ آن برگه مِلکفدکوعوالیرا

كتبهاّٰابیّٰبملك ّٰفدك ّٰو ّٰالع ّٰوالّٰیّٰ :و
به من منتقل کرده بود ،سوزاندند؛ و ّٰكذبوا ّٰشهودّٰی :آن مردمی که شاهدان مرا در اثبات اینکه
پیغمبر

اینمِلکرابهمندادهاست،تکذیبکردند.وّٰهمّٰوّٰاللّٰجبريلّٰوّٰمیكائیلّٰوّٰامیرّٰالمؤمنینّٰوّٰ
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امّٰاّٰيمنّٰ:وبهخداسوگندکهشاهدانمندراثباتاینقضیّه،جبرئیلومیکائیل،دومَلَکمقرّبخدا
وامیرالمؤمنین
الحسینّٰ

وامّایمنبودند .و ّٰطفت ّٰعلیهم ّٰفیّٰب یوخهم ّٰو ّٰاّٰمیر ّٰالمؤمنین ّٰيحملنیّٰو ّٰمعیّٰ ّٰالحسنّٰ ّٰوّٰ

ّٰلی ًال ّٰو ّٰنهاراً ّٰالىّٰ ّٰمنازلهمّٰ ّٰيذكرهم ّٰباللّٰ ّٰوّٰ ّٰرسوله ّٰلئالّٰ ّٰيظلمونا ّٰو ّٰي عطونا ّٰحقنا ّٰالذی ّٰجعلّٰه ّٰالل ّٰلناّٰ

دورمیزدموشببهشببهدرخانههایاینهامی-

الّٰوّٰي قعدونّٰعنّٰنصرخناّٰنهارّٰاً:منمدینهرا
ف یجیبونّٰلی ًّٰ
رفتیم ،در حالی کهامیرالمؤمنین

مراحملمیکردند .منبعدازآنمصائبیکهاتّفاقافتاد ،باآن



کستهوآسیبهاییکهبرمنواردشدهبود،دیگرقدرتاینکهخودمسرپابایستمرانداشتم.

پهلویش
امیرالمؤمنین

راحملمیکردند وحسنوحسین

م

اینهامیرفتیموخداورسولخدا


شبهابهدرمنزل
همهمراهما بودند  .

رابه یاداینهامیآوردیمکهبهماستمنکنندوحقّیراکه

ال ّٰو ّٰي قعدون ّٰعن ّٰنصرخناّٰنهارّٰاً :واینمردمعهدشکن
خدابرایماقراردادهاست ،بهمابدهندّٰ .ف یجیبون ّٰلی ًّٰ
هامارااجابتمیکردند.وقتیمیگفتیمشمابودیدکهدرغدیرخمباعلی


شب
پدرمنرسولاهلل

نبودیدوقتی

بیعتکردید؛مگر

اینسخنانراگفتند؟میگفتنددرستاست؛امّاوقتیفرداصبح

ازنصرتمادستمیکشیدند .

میشد،دوباره
ثم ّٰي نفذون ّٰالىّٰ ّٰدارناّٰق ن فذاًّٰو ّٰمعه ّٰخالد ّٰبن ّٰالولید ّٰلیخرجاّٰابن ّٰعمیّٰالىّٰ ّٰسقیفة ّٰبنّٰیّٰساعدة ّٰلب ی عتهم ّٰالخاسرةّٰ و ّٰلّٰ
يخرجّٰالیهمّٰمتشاغ ًالّٰبوصاةّٰرسولّٰاللّٰ

ّٰوّٰازّٰواجهّّٰٰوّٰخألی ّٰالقرآنّٰوّٰقضاءّٰثمانینّٰال ّٰدرهمّٰوصّٰاهّٰبقّٰضائهاّٰ

بهداخلخانهیمانفوذ

عنه ّٰعدات ّٰو ّٰدينّٰاً :اینهاهمانامّتیهستندکهقنفذرابههمراهخالدبنولید
دادند،برایاینکهپسرعمّمعلی
از زیانشان ببرند و علی
پیامبر

یبنیساعدهبرایبیعتسرشار


بکشندوبهسقیفه
رابهزوربیرون

بیرون نمیرفت ،بهخاطر اینکه مشغول بود به انجام وصیّتهای

ینهایی که به
جمعآوری قرآن و تدارک بازپرداخت دِ 
 ،رسیدگی به همسران ایشان  ،

عهدهیپیغمبر


بودکههشتادهزاردرهمبودووصیتکردهبودندعلی

آنهارابپردازد .

خانهیماجمعکردند؛ و ّٰاخ واّٰ
فجمعواّٰالحطب ّٰ[الّٰحطب ّٰالّٰجزل]ّٰببابنا :ومردمیکههیزمفراوانیبردرِ  
خانهیما اهلبیت راآتشبزنندومارا
خانهیماآتشآوردندتا 
بالنّٰار ّٰلیحرقواّٰالب یت ّٰو ّٰيحّٰرقونا :ودرِ  
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بسوزانند .فاخذت ّٰبعضادخی ّٰالبابّٰ :ومن فاطمه با عضدها و بازوهایمدرراگرفتهبودمکه اینهانتوانند
آن رابازکنند .و ّٰق لتّٰ:ناشدخكم ّٰالل ّٰو ّٰبابیّٰرسول ّٰاللّٰ
بهخداوبهپدرمرسولاهلل

ّٰان ّٰخكفواّٰعنّٰاّٰوّٰ ّٰخ نصرفوا :بهآنهاگفتمشمارا

دستازسرمابرداریدوازدرخانهیمابرگردید!

میدهمکه
قسم  

فاّٰخذّٰعمرّٰالسّٰوطّٰمنّٰق ن فذّٰمولىّّٰٰابیّٰبكرّّٰٰ،فضربّٰبهّٰعضدّٰی:وعمرتازیانهراازقنفذ،غالمابوبکرگرفتو
شروعکردبهتازیانهزدنبهبازوانمن فاطمه .فالت وىّٰالسوط ّٰعلىّٰ ّٰيدیّٰحتّٰىّٰ ّٰصارّّّٰٰٰكالدملجّٰ :تازیانهدور
دستمنپیچید ،تااینکه مثلدملیجایتازیانهورمکرد .و ّٰركل ّٰالباب ّٰبرجلهّّٰٰ :وعمر بالگدبهدر
کوبید؛وایندرنیمسوختهراشکست .ف رده ّٰعلي ّٰو ّٰأناّٰحاملّٰ :ودرراکوبید رویمن.اینجملهرادو
گونهمیتوان معنیکرد؛ معنیدومهماینکهدرشکستهاست ،فاطمه

روی فاطمه

رویزمینافتادهاندودر

ردمیشود .ایندر حالی بودکهمنفاطمهحامل

افتاده است وعمر دارد ازرویآن

بودموبچّهای دررحمداشتم.فسقطتّٰلوجهّٰی:اینعبارتمعنیدومراتأییدمیکند.فاطمه

می-

ازدرسوختهایکه

گویند :منباصورترویزمینافتادموپخشزمینشدم.وّٰالنّٰارّٰخسعرّٰ:وآتشهم
زبانهمیکشید .و ّٰصفق ّٰوجهی ّٰبّٰیده ّٰحتىّٰان تث ر ّٰق رطیّٰمن ّٰاّٰذنّٰی :وعمر

رویمنافتادهبود،همچنانداشت
باآندستخشنخودسیلیبهصورتمنکوبید،تااینکهگوشمندریدهشدوگوشوارهپارهشدو
ودردوضعحملهمهیوجودمراگرفت .فاّٰسقطت ّٰمحسناً ّٰقت ًیال ّٰبغیر ّٰجرمّٰ :و

افتاد .و ّٰجاءنی ّٰالّٰمخاضّٰ :
محسنمندرآنصحنهبدونهیچجرموگناهیسقطشد.ف هّٰذهّٰامةّّٰٰخصلیّٰعلیّٰ:حاالمنبهاینامّت
اجازهدهمبهپیکرمنفاطمهنمازبخوانند؟وّٰقدّٰخ ب رأّٰاللّّٰٰوّٰرسولّٰهّٰمنهاّٰوّٰخ ب رأتّٰمنها:خداازاینهابریو
بیزاراست؛رسولخدا

ازاینهابیزارندومنفاطمههمازاینهابیزارم.ف عملّٰاّٰمّٰیرّٰالمؤمنینّٰبوصیتهاّٰ،

و ّٰلم ّٰي علم ّٰبهاّٰاّٰحداً ّٰو ّٰاصبح ّٰالناس ّٰفیّٰالبقیع ّٰلی لة ّٰدفن ّٰفاطمةّٰ
بحثدیگرمربوطبهماجرایدفنفاطمه
درروزهایبعدازمرگپیامبر

ّٰ[و ّٰفیهّٰ]ّٰاّٰرب عون ّٰق براً ّٰجددّٰاً 17.وادامهی

است.بههرحال ،اینهاشواهدیاستازجنایتهاییکه

،فاطمهیزهرا
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متحمّلمیشوند .

راجعبهماجرایمحسنروایاتفراوانیداریم.ازخوداهلسنّتدراینزمینهروایتداریم.برویدکتاب
المللوالنّحل اثرشهرستانی ،عالمبزرگسنّیرابخوانید؛ ببینیداوهمازقولنظّامکهازرهبران
مینویسدکهعمرچنانبالگدبهشکمحضرتزهرا
معتزلهاست ،

زد18....منمدارکواسنادآن

راجمعکردهام 19.خودعمرمیگویدبالگدکوبیدموچهجنایتیمرتکبشدم .روایاتمربوطبهاین
حادثهفراواناست .خودکتاب بحاراالنوار هممکرّراً درجاهایمختلف اینواقعهرانقلکردهاست.
یکیدوروایترادررابطهبامحسن
اینحدیثازامیرالمؤمنین

بخوانم :

ابیبصیرازامامصادق
است.درواقع 

نقلکردهوامامصادق

از

،تااز امیرالمؤمنین

 .میگوید:ان ّٰاسقاطكمّٰ ّٰاذاّٰ

لقوكمّٰ ّٰي ومّٰ ّٰالقیامة ّٰو ّٰلم ّٰخّٰسموهم ّٰي قول ّٰالسقط ّٰلبیه ّٰال ّٰسمیتنّٰی :حضرتامیر

فرمودند :بچّههاییازشما

امامباقر

،از امامسجّاد

 ،ازامامحسین

روزقیامتبهدیدارشمامیآیند.درموردبچههایشیعهکهسقطمیشوند،دوگونه

کهسقطشدهاند،
هایسقطشدهیشیعهرا

روایتداریموهردوهمدرتوحیدصدوقاست.یکروایتایناستکهبچّه
ووقتیپدرومادرشانمیخواهندوارد

کنندودرسدینمیآموزند 

ابراهیمخلیلوسارهبزرگمی
میدهند 20.در روایت دیگری هم داریم که فاطمهی
بهشت شوند ،آنها را تحویل پدر و مادرشان  
زهرا

متکفّلپرورشورشدبچّههاییمیشوندکهیاسقطشدهاندویادرسنینطفولیّتوقبلاز

درجهیپدرومادریکهاینبچّهاز
بلوغازدنیارفتهاند21.شایدهردوروایتدرستاستوبهاعتبار 
آنهاسقطشدهاست،مربّیانآنهافرقمیکنند .

 .12شهرستانی ،المللوالنحل( ،قم ،الشّریف الرّضیّ) ،ج  ،1ص  :31فّٰقالّّٰٰ:اّٰنّّٰٰعّٰمّٰرّّٰٰضّّٰٰربّّٰٰبّٰطّٰنّّٰٰفاطّٰمّٰةّّٰٰيّٰ ّٰومّّٰٰالّٰبّٰیّٰعّٰةّّٰٰحّٰتّٰىّٰاّٰلّٰقّٰتّّٰٰالّٰجّٰنّٰینّّٰٰمّٰنّّٰٰ
واّٰدارهاّٰبّٰمّٰنّّٰٰفّٰیهاّٰ،وّّٰٰماّٰكانّّٰٰفّٰیّٰالدّٰارّّٰٰغّٰیّٰرّّٰٰعّٰلّٰیّّٰٰوّّٰٰفاطّٰمّٰةّّٰٰوّّٰٰالّٰحّٰسّٰنّّٰٰوّّٰٰالّٰحّٰسّٰیّٰنّٰ.
بّٰطّٰنّٰهاّٰ.وّّٰٰكانّّٰٰيّٰصّٰیحّّٰٰ:اّٰحّّٰٰرقّٰ ّٰ
 .11اسنادش را در کالسهای دانشگاه ،در بحث امامت که آنجا درس میدهیم ،به دوستان دانشجو دادهام و خیلی از عزیزان آن اسناد
را دارند.
 .23صدوق ،توحید ،ج  ،1صص .411 -414
 .21صدوق ،توحید ،ج  ،1ص .411
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فرمودند :روز قیامت بچّههای سقطشدهی شما به دیدار شما میآیند و به شما

امیرالمؤمنین

فرمودند :وّٰ

میگویند:چرااسمرویما نگذاشتید؟ چرامارابیاسمرهاکردید؟بعدامیرالمؤمنین

رسولاهلل
ّٰمحسناًّٰ[محّٰسناً]ّٰق بلّٰاّٰنّٰيولدّٰ 22:

قدّٰسمّٰىّّٰٰرسولّٰاللّٰ

برایمحسن

قبلازتولّدش

میگویند شما شیعهها میگویید این بچّهی به دنیا نیامده،
تولّدش اسم گذاشته بودند .پس اینکه  
اسمشهممحسنبوده است ،بچّهای کههنوزبهدنیانیامده ،اسمشازکجاست؟جوابایناستکه
خودپیغمبر

ایناسمرارویمحسن

گذاشتهبودند.
که دراحتجاجاتحضرتبامعاویهواصحابش

حدیثدیگری روایتشده ازامامحسنمجتبی

حضرتمیفرمایند:اّٰنهّّٰٰقالّّٰٰلمغیرةّٰبنّّٰٰشعبةّّٰٰانتّٰضربتّٰفاطمةّٰبنتّٰرسولّٰاللّٰ

آمدهاست.
لل ّٰمنك ّٰلرسول ّٰاللّٰ
و ّٰالقت ّٰماّٰفی ّٰبطنهّٰاّٰاستذ ً
اللّٰ

ّٰو ّٰمخالفةً ّٰمنك ّٰلمره ّٰو ّٰانتهاكاً ّٰلحرمته ّٰو ّٰقد ّٰقال ّٰرسّٰولّٰ

ّٰانتّٰسیدةّٰنساءّٰاهلّٰالجنةّٰ؛ّٰوّٰاللّٰمصی ركّٰالىّٰالنّٰارّٰ23:اماممجتبی

توبودیکهمادرمفاطمه

بهمغیرةبنشعبهفرمودند:

رازدی،تااینکهاوراازپادرآوردیوفرزندیکهدررحمداشت،سقط

شد و افتاد و این کار تو بهخاطر این بود که میخواستی پیغمبر
پیغمبر

ّٰحتّٰىّّٰٰادمیتهاّٰ

مخالفتکنیوحرمتاورابشکنی؛ درحالیکهرسولخدا

را خوار کنی؛ با امر
بهفاطمه

گفته

بودند کهتوسرورزنانبهشتی .وای مغیرةبنشعبه!خدایمتعالتورابهسویدوزخخواهدبرد .این
همیکروایت.روایتسومراهمبخوانمکهبحاراالنوارازکتابمناقبنقلکردهاست :
ولدتّٰ ّٰ(ولدت) ّٰالحسنّٰ
زهرا

ّٰو ّٰلها ّٰاث نتا ّٰعشرة ّٰسن ّٰةً :امام مجتبی

متولّد شدند در حالی که فاطمهی

دوازده سال داشتند .و ّٰاولدها ّٰالحسنّٰ ّٰو ّٰالحسینّٰ ّٰو ّٰالمحسن ّٰسقطّٰ :و پسران ایشان حسن،

حسینومحسنند

کهمحسن

سقطشده است .و ّٰفی ّٰمّٰعارف ّٰالقت یبی ّٰاّٰن ّٰمحسناً ّٰفسدّٰ ّٰمن ّٰزخمّٰ

 .22کلینی ،کافی ،ج  ،6ص 12؛ حرّعاملی ،وسائلالشّیعه ،ج  ،21ص  423و صدوق ،عللالشّرایع ،ج  ،2ص .161
 .24مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،14ص 113؛ طبرسی ،احمدبنعلی ،احتجاج ،ج  ،1ص  232و بحرانیاصفهانی ،عوالمالعلوم ،ج ،11ص
.566
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ق ن فذ ّٰالعدویّٰ :و درکتابمعارفقتیبی نقلشده است کهمحسن
جراحتی که به فاطمه
امّکلثوم

دراثرضربهایکهقنفذزد و

وارد کرد ،از دنیا رفت و از بین رفت .و ّٰزي نب ّٰو ّٰاّٰم ّٰكلثومّٰ 24 :و زینب و

همدخترانآنحضرتند .

بههرحال ،روایاتشاهدبراینفاجعهبسیارفراواناست.ادامهیاینواقعه کهامیرالمؤمنین

رااز

بحثهای مفصّلومهمّیاستکهمیخواهمواقعاًعینروایاتو
خانهبیرونمیبرند و چهمیشود ،
عباراتاهلبیت

را بشنوید.اینهاعبارتهایمعتبرومستندی ازکتابهایبسیارمهمّ ومعتبر

است .
امیدواریم خدای متعال به برکت خون بهناحق ریختهی محسن
فاطمه

امر فرجمنتقمحقیقی،امام عصرارواحنافداه

خونفاطمهیزهرا

 ،پسر معصوم امیرالمؤمنین و

راهرچهسریعترتعجیلبفرماید؛ چراکهانتقام

راجزولیّعصرارواحنافداه احدینمیتواندبگیرد؛و اینزخمهاییراکهازاین

ظلمهاوجنایتهابرقلوباهلبیت

وبرقلوبهمهیدوستانودوستداراناهلبیت

وارد

شده است ،باظهورموفورالسّرورآنحضرت ،مرهمبنهد وماراهمازیاران،دوستدارانوشیعیان
خالصوشایستهیآنبزرگوار،درغیبتوظهورآنحضرتقراربدهدوقلوبماراسرشارازعشقو
ارادتبهاهلبیت
غمفاطمه

وعشق ،شیفتگیودلدادگیبهفاطمهی زهرا

ذوبکندوفانیدرمصائب،غموحزنفاطمه

بفرماید،وانشاءاهللمارادر

بفرماید .

اللّٰهمّّٰٰاّٰنّٰاّٰنّٰسّٰاّٰلّٰکّّٰٰبحقّٰفاطمةّّٰٰوّٰابیهاّٰوّٰب عّٰلهاّٰوّٰبنیهاّٰوّّٰٰالسّٰرّّٰٰالّٰمّٰسّٰتّٰ ّٰوّٰدعّّٰٰفّٰیهاّٰاّٰنّّٰٰخّٰصّٰلّٰیّّٰٰعّٰلیّّٰٰمّٰحّٰمّٰدّّٰٰوّّٰٰآلّّٰٰمّٰحّٰمّٰدّّٰٰوّّٰٰ
اّٰنّّٰٰخّٰفّٰعّٰلّّٰٰبّٰناّٰماّٰاّٰنّٰتّّٰٰاّٰهّٰلّٰهّّٰٰوّّٰٰلّٰخّٰفّٰعّٰلّّٰٰبّٰناّٰماّٰنّٰحّٰنّّٰٰاّٰهّٰلّٰهّّٰٰ .

َا ٰللهُ َّم َص ِل عَ ٰیل ُم َح َّم ٍد َو آ ِل ُم َح َّم ٍد َو َ ِع ْل فَ َر َجم
 .21مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،14ص 244؛ ابنشهرآَشوب ،مناقب ،ج  ،4صص  453و 452؛ و بحرانیاصفهانی ،عوالمالعلوم ،ج ،11
ص .141
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