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کم  یـــک. ابوعب���داهلل محم���د بن عب���داهلل ضبی نیش���ابوری معروف ب���ه ابن البی���ع و حا

نیش���ابوری )ربی���ع االول 321 – صف���ر 405( از محدثان بزرگ س���نی اس���ت که تمام 

یان  یادی حدیث ش���نید و به راو یان ز گذراند. از راو عم���ر خود را به علم الحدی���ث 

گردان او نام های ب���زرگان علم  ی���ادی حدی���ث آموخ���ت. در میان اس���تادان و ش���ا ز

الحدیث اهل تسنن دیده می شود.

کتاب های���ی نگاش���ت، ازجمله: علوم الحدیث )دانش ه���ای مربوط به حدیث( و 

المس���تدرک علی الصحیحی���ن )دوره مفصل چهار جلدی ش���امل احادیثی که با 

ضوابط بخاری و مس���لم صحیح هس���تند، ولی بخاری و مس���لم در صحیح خود 

آن ها را نیاورده اند(.

دو. درباره جایگاه واالی او در دانش حدیث، بزرگان اهل سنت بسیار سخن گفته اند که 

از این میان، به کالم ذهبی اکتفا می شود. ذهبی گوید: »امام، حافظ بزرگ، پیشوای 
محدثان بود«؛ و از ابن طاهر نقل می کند که در نقل حدیث، مورد وثوق بود.1

ذهبی همچنین او را به عنوان »پیشوای راست گو« می ستاید.2

ک���ه درباره  کم نیش���ابوری اس���ت  کت���اب فضائ���ل فاطم���ة الزهراء یک���ی از آثار حا ســـه. 
که آن نیز  کالم، ش���امل حدیث )کالم پیامبر( یا خبر )کالم صحابه  حضرتش 232 
در نظر اهل تس���نن حجت اس���ت( را نقل می کند. دانش���مندان بزرگ اهل س���نت 

1. ذهبی، محمد بن احمد، تذکرة الحفاظ،1039/1_  1045.

2. همو، میزان االعتدال، 216/6.

کبری؟اهع؟ هجده فصل در زندگی صدیقه 
گفتاری بر اساس کتاب فضائل فاطمة الزهراء

نوشته: حاکم نیشابوری از دانشمندان و محدثان بزرگ اهل تسنن
)در گذشتۀ 405 هجری قمری(

4

]عبدالحسین طالعی[
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کتاب را از  ینی و خلیفه چلب���ی، این  مانند ذهبی، تاج س���بکی، س���راج الدین قزو
کتاب تا چند س���ال پیش منتش���ر نش���ده ب���ود و برای  کم ن���ام  برده اند. این  آث���ار حا
کتابخانه  که در  کهن  نخس���تین بار، در س���ال 2008/1429 بر اس���اس یک نس���خه 
کتابخانه« در آنکارا )ترکیه( نگاهداری می ش���ود، به چاپ رس���یده اس���ت.  »ملت 
کتاب���ت ای���ن نس���خه، 26 ربیع الثانی 588 )فقط 84 س���ال پ���س از وفات  ی���خ  تار

که ارزش نسخه را نشان می دهد. مؤلف( است 

گرایش وهاب���ی او در  ک���ه  کت���اب را علی رضا ب���ن عبداهلل به عهده داش���ته  تحقی���ق 
کتاب، آشکار است. مقدمه و پانویس هایش بر 

 کت���اب فضائل فاطم���ة الزهراء توس���ط دار الفرق���ان در قاهره در 190 صفحه منتش���ر
 شده است.

چهـــار. در ای���ن گفتار، تلخیص تم���ام کتاب تحت عنوان هجده فص���ل – از والدت تا 
ش���هادت حضرت زهرا؟اهع؟ – درج ش���ده است. همچنین ش���ماره حدیث یا خبر، 
ک���ه عالقه مند به پیگی���ری اصل مطلب  داخ���ل پرانت���ز آمده ت���ا برای پژوهش���گرانی 
باش���ند، جنب���ۀ راهنما داش���ته باش���د.1 بدی���ن ترتیب، به ج���ز تلخی���ص مطالب و 
کتاب نش���ده و  حذف س���ندها و تنظیم زمانی مطالب، هیچ گونه تصرفی در متن 
کار برای حفظ امانت نسبت به متن  کلمه ای بدان افزوده نش���ده است. این  هیچ 
کم نیشابوری موردقبول  کتاب انجام ش���ده، بااینکه در پاره ای از موارد، روایات حا

نگارنده نبوده است.

پنج. امید اس���ت این گام کوتاه در آس���تان بلند بانوی بانوان و فرزند بزرگوارش حضرت 
بقی���ة اهلل مقبول افتد و نظر لطف حضرتش را موجب ش���ود. از خوانندگان ژرف نگر 
ک���ه دیدگاه های خود را برای نگارنده به نش���انی پس���ت الکترونیک  انتظ���ار می رود 

ارسال نمایند.

کتاب، احادیث و اخبار، به ترتیب زمان درج نشده است.. 1. در متن 
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متن گفتار

]1[

فاطم���ه زهرا ]؟اهع؟[، بنا به یک روایت در 41 س���الگی رس���ول خدا؟ص؟، یعنی س���ال یکم 

پ���س از بعثت )ح 78( و به روایت دیگر در 35 س���الگی حضرتش، یعنی س���ال پنجم 

پیش از بعثت )ح 79( متولد شد.

ی پیامبر وقت���ی او را می بویید، بوی بهش���ت را از او  او زاده می���وه بهش���تی ب���ود. بدین رو

استشمام می کرد. )ح 32 و 72(

که می دید، فاطمه ب���ود؛ چنانکه پس از ورود  کس���ی  پیامبر پیش از هر س���فری، آخرین 

که می دید هم فاطمه بود. )ح 2 و 223( کسی  به شهر، نخستین 

پیامب���ر، پس از هر س���فر که می آمد، دس���ت فاطم���ه را می بوس���ید )ح 23 و 130( و به او 

می فرمود: »پدر و مادرم فدایت«. )ح 3(

ه���ر ب���ار که فاطمه بر او وارد می ش���د، می فرم���ود: »خوش آمدی دخت���رم« )ح 7 و 157 و 

161(؛ آنگاه او را بر جای خود می نشانید. )ح 22(

]2[

پیامب���ر، او را »فاطم���ه« نامی���د، یعن���ی این ک���ه دودمان���ش از آت���ش دوزخ بری���ده و ج���دا 

شده اند. )ح 50، 51، 52(

نیز فرمود: »دوستدارانش از دوزخ بریده شده اند«. )ح 75(

ک���ه آن بانو، از آلودگی های عادی زنان دیگر، پیراس���ته  معن���ای دیگر فاطمه، آن اس���ت 

بود. )ح 72 و 91(

]3[

پیامب���ر ب���ه او می فرم���ود: »خداوند به غضب ت���و غضب می کند و ب���ه رضایت تو راضی 

می شود«. )ح 20 و 21 و 120(
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او را »پ���ارۀ ت���ن خ���ود« نامی���د )ح 39 و 40( و فرمود: »هر چ���ه فاطمه را بی���ازارد، پیامبر را 
می آزارد؛ و هر آنچه فاطمه را به درد آورد، پیامبر را به درد آورد« )ح 1 و 40 و 41(

پیامب���ر، فاطم���ه را »محبوب ترین فرد نزد خود« )ح 24 ت���ا 27 و 35( و »عزیزتریِن مردم 
نزد خود« )ح 42 و 43( می دانست.

ک���ه از ابر بیرون  م���ادر انس بن مالک نیز فاطمه را به »ماه ش���ب چهارده یا خورش���یدی 
آمده« تشبیه می کرد. )ح 70 و 77(

گفتن )ح 22( و  عایش���ه او را »مانند ترین مردم به پیامبر« می دانس���ت، چه در س���خن 
چه در راه رفتن )ح 7 و 157 تا 161(

]4[

پیامب���ر، او را برتری���ن زن���ان عال���م می دانس���ت و هم���راه بان���وان مقدس همچ���ون مریم، 
خدیجه و آسیه از او یاد می کرد. )ح 28 تا 31(

پیامبر، برترِی او بر تمام زنان را با تعبیرات مختلف بیان می داشت؛ ازجمله:

سیدة نساء المؤمنین )ح 10 و 11(: سرور بانوان اهل ایمان.

سیدة نساء اهل الجنة )ح 14 تا 19، 154،162، 165،168،183(: سرور بانوان اهل بهشت.

سیدة نساء المسلمین )ح 7(: سرور بانوان مسلمان.

سیدة نساء ااُلّمة )ح 7، 10،11، 13، 159، 161(: سرور بانوان امت.

سیدة نساء العالمین )ح 10 تا 12، 14، 159، 161(: سرور بانوان جهان.

گاه���ی فاطم���ه در مورد برتری مری���م بر زنان جهانیان می پرس���ید. پیامبر پاس���خ می داد: 
»دخترم! او سرور بانوان زمان خود بود و تو سرور بانوان زمان خودت«. )ح 184 و 186(

]5[

که راس���ت گوترین مردم است. )ح  کس���ی  پیامبر، او را »صّدیقه« نامید )ح 44(، یعنی 
45 تا 49، 151 تا 153(1

یی آن اس���ت که عمل انسان مطابق با ادعایش باش���د؛ و او در مّدعای ایمان  1. یک وجه مهم راس���ت گو
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]6[

پیامبر به او بخش���ش های مالی داش���ت؛ ازجمله اینکه پس از نزول آیه >فآت ذا القربی 

حّقه<1 فدک را به او بخشید. )ح 33 و 36(

 پیامبر پس ازاین کار فرمود: »این قس���مت خدایی اس���ت که به عنوان هدیۀ آسمانی به 

فاطمه و خاندانش بخش���یده اس���ت. پس وای بر کس���ی که مانع از مالکیت او ش���ود«. 

)ح 37(

]7[

هدایای پیامبر به فاطمه، منحصر به هدایای مالی نبود، بلکه هدایای معنوی نیز به او 
که به او آموخت: داشت، مانند دعاهایی 

ه و ال 
ّ
ب���رای هر صبح و ش���ام: »يا ح���ّى يا قّيوم! برمحتك اس���تغیث. اصلح ىل ش���أن كل

« )ح 199(: ای زندۀ پای���دار! تنها به رحمتت فریادرس���ی  تكل���ن اىل نف���� طرفة ع���ين
کاره���ای م���را ب���ه س���امان آور و م���را به ان���دازۀ یک چش���م بر ه���م زدن به   می کن���م. تم���ام 

خودم وامگذار.

برای ورود به مسجد: »السالم علیك اهیا النب و رمحة اهلل و بركاته. اللهم اغفر ىل ذنوىب و 
افتح ىل ابواب رمحتك« )ح 205 تا 217(: سالم و رحمت و برکات خدا بر تو، ای پیامبر! 

ی من بگشا. گناهانم را بیامرز و درهای رحمت خود را به رو خدایا! 

ب���رای خروج از مس���جد: »الس���الم علیك و رمح���ة اهلل و بركاته. اللهم اغف���ر ىل و افتح ىل 
ابواب رزقك« )ح 205 تا 217(2: درود و رحمت و برکات خدا بر تو باد. خدایا! مرا بیامرز 

یم بگشا. و درهای روزی خود را به رو

کبر«، 33 بار »الحمد هلل«، 33 بار »س���بحان اهلل«. پیامبر  هن���گام خواب: 34 بار »اهلل ا

گناه نش���ود. بدین ترتیب، این نام، بیانگر  ید، یعنی مرتکب  و عبودّیت هرگز با خدای خود دروغ نگو
عصمت حضرت اوست.

1. روم/26.

2. الفاظ احادیث در اینجا اختالف جزئی داشت. متن بر اساس حدیث 206 نقل شد.
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فرمود: این دعا، صد جمله بر زبان است و هزار برکت در میزان در قیامت. )ح 150(

بنا و رب كل شء؛  دعای مطلق: »اللهم رب الس���ماوات الس���بع و رب العرش العظمي؛ ر
 شء انت 

ّ
ی���ل و القرآن؛ فالق احلّب و النوی؛ اعوذ بك من ش���ّر كل من���زل الت���وراة و االنج

آخ���ذ بناصیت���ه. انت االّول، فلی���س قبل���ك شء؛ و انت اآلخر، فلی���س بعدك شء؛ و 
ان���ت الظاه���ر، فلیس فوقك شء؛ و انت الباطن فلی���س دونك شء. اقض عنا الدين 
و اغننا من الفقر« )ح 142 تا 149(1: خدایا! ای خداوندگار هفت آس���مان و عرش بزرگ. 
ای خداوندگار ما و خداوندگار هر چیز. فرو فرستندۀ تورات و انجیل و قرآن، شکافندۀ 
دانه و هسته. پناه می برم به حضرتت، از شّر هر چیزی که اختیار آن به دست تو است. 
تویی اول که پیش از تو چیزی نیس���ت؛ و تویی آخر که پس از تو چیزی نیس���ت؛ و تویی 
ک���ه باالتر از تو چیزی نیس���ت؛ و تویی باطن که مادون تو چیزی نیس���ت. وام مرا  ظاه���ر 

بپرداز و ما را از فقر به بی نیازی برسان.

]8[

کالم حکمت آمیز هم نقل شده است: در شمار هدایای معنوی پیامبر به فاطمه، 12 

1. »ابغض النس���اء اىل اهلل، الىت ال تزال رافعة ذيلها تش���كو زوجها« )ح 115(: خداوند، زنی 

را که همواره دامن برچیند و از همسرش شکایت کند، بیش از دیگر زنان دشمن دارد.

که  کس���ی  2. »ال يؤمن باهلل من ال يامن جاره بوائقه« )ح 134(: ایمان به خدا نیاورده 
همسایه اش از آزارش در امان نیست.

که ایمان به خدا و روز  3. »من كان يؤمن باهلل و الیوم اآلخر فلیكرم جاره« )ح 134(: هر 
گرامی دارد. جزا آورده باید همسایه خود را 

4. »من كان يؤمن باهلل و الیوم اآلخر فلیكرم ضیفه« )ح 134(: هر که ایمان به خدا و روز 
گرامی دارد. جزا آرد باید مهمان خود را 

که ایمان به  5. »من كان يؤمن باهلل و الیوم اآلخر فلیقل خیرا او لیصمت« )ح 134(: هر 
گوید یا سکوت برگزیند. خدا و روز جزا آرد باید سخن به نیکی 

1. الفاظ احادیث اندکی اختالف دارد. در متن، از حدیث 144 نقل شد.
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6. »ان اهلل يب احللمي احلىّي العفیف املتعفف؛ و يبغض الفاحش السائل امللحف« )ح 
که عفت ورزد دوس���ت می دارد و  134(: خداوند فرد بردبار و باحیا و اهل عفت را 

گدایی اصرار ورزد دشمن می دارد. که در  فرد بدزبان را 

ّنة بس���الم« )ح 173(: ای فاطمه! از  7. »يا فاطمة! اتق اهلل و اطیعى زوجك تدخى احلج
کن تا با آرامش در بهشت درآیی. خدا پروا دار و از همسرت اطاعت 

؛ و اّن هنیت 
ّ

8. »قال رس���ول اهلل لفاطمة في غالم أعطاه���ا: ال تضربيه فاّن رايته يصى
که من دیدم نماز می گزارد و من مردم را از  « )ح 198(: او را مزن  ين

ّ
عن ضرب املصل

کتک زدن اهل نماز باز می دارم.

ّنة حىت يراها جّد ابيك« )ح 203(: تو بهشت را نمی بینی مگر اینکه جد  9. »ما رايت احلج
پدرت آن را دیده باشد.

 بن اب ينتمون اىل عصبة غیر ُولد فاطمة، فاّن انا ابوهم و ابوها و عصبهتم معى« 
ّ

10. »كل
)ح 218(: خاندان هرکس���ی به خاندانی نسبت داده می شوند، مگر فرزندان فاطمه که 

من پدر او و پدر آن هایم؛ و خاندان آن ها )فرزندان فاطمه( با من همراه هستند.

معة ساعة، ال يوافقها عبد مسلم يسئل اهلل خیرا اال اوتیه ... هى اذا تضّيفت  11. »ف احلج
الشمس للغروب« )ح 232(1: در روز جمعه ساعتی هست که هیچ بنده مسلمانی 
خیری از خدا در آن درخواس���ت نکند مگر آنکه بدو داده می ش���ود ... آن س���اعت 

که خورشید رو به غروب می رود. زمانی است 

12. »ابشری؛ املهدّی منك« )ح 121(: فاطمه! بشارتت باد که مهدی از فرزندان توست.

]9[

یج حضرت زهرا، ابوبکر و عمر رفتند؛ اما از پیامبر جواب منفی گرفتند. پس از  برای تزو
کرد و پیامبر به او پاسخ مثبت داد. )ح 68( آن ها علی؟ع؟ اقدام 

که پیامبر پس از این که به  انس بن مالک ضمن نقل تفصیلی این ماجرا، بیان می کند 

ز جمعه وقتی خورش���ید را   .1در ادامۀ حدیث آمده اس���ت که حضرت زهرا به خادمۀ خود فرمود که در رو
در حال غروب دید، به او خبر دهد تا آن بانو به یاد خدا و دعا مشغول شود تا زمان غروب آفتاب.
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که زکرّیا برای مریم؟امهع؟  گونه  کرد، هم���ان  علی؟ع؟ پاس���خ مثبت داد، برای فاطمه دعا 
يهتا من الش���یطان الرجمي«: خدایا! من او را و  کرده بود: »اللهم اّن اعیذها بك و ذّر دعا 

دودمان او را از شر شیطان رانده شده به پناهت آوردم.

کرد. )ح 69( و مشابه آن را برای علی؟ع؟ دعا 

گفت: مرا به  کرد، فاطمه  یج  که پیامبر، فاطمه را به علی تزو گوید: پس ازآن  ابن عباس 
همس���رِی مردی عابد درآوردی که مال ندارد. پیامبر به او فرمود: »آیا رضایت نمی دهی 
ب���ه این که خ���دای تعالی به اهل زمین نظ���ر افکند، از میان آن ها دو ت���ن برگزید: یکی را 

پدرت و دیگری را همسرت قرار داد؟« )ح 132(

یج  در جای دیگر، در همین زمینه به فاطمه فرمود: »به جان خودم س���وگند، تو را به تزو
که در دنیا س���رور اس���ت و در آخ���رت، در زمرۀ  کس���ی  بهتری���ن ف���رِد خاندان���م درآوردم، 
یم. خدایا!  صالح���ان«. پ���س ازآن در مورد فاطمه فرمود: »فاطمه از من اس���ت و من از او
ک و مطّهر بدار«.  که آلودگی را از من زدودی و مرا مطّهر س���اختی، او را نیز پا گونه  همان 

کرد. )ح 133( آنگاه برای هر دو دعا 

یج سروری  در بامداد نخستین روز زندگی مشترک آن دو فرمود: »ای فاطمه! تو را به تزو
که در زمرۀ صالحان است«. )ح 224( امین در دنیا و آخرت درآوردم 

کامل فاطمه بود. )ح 231( به روایت ابوذر، این ازدواج با رضایت 

]10[

گزارش هایی در دست است؛ ازجمله: از زندگی مشترک فاطمه با علی؟امهع؟ 

که آن بانو با دست  که پیامبر به خانه فاطمه وارد ش���د و دید  جابر انصاری نقل می کند 

خود، آس���یا را می چرخاند. پیامبر با دیدن این صحنه گریست و فرمود: »ای فاطمه! از 

ت دنیا به نعمت آیندۀ بهشت منتقل خواهی شد«؛ و در آن حال، این آیه فرود آمد: 
ّ

لذ

کنار تالش امیر مؤمنان؟ع؟  >و لسوف یعطیك ربك فترضی<. )ح 179( و این همه، در 
در بیرون منزل بود.
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گزارش دیگر، مربوط به زمانی است که پیامبر به خانۀ فاطمه و علی می رود، درحالی که 

امیرالمؤمنین از خانه بیرون رفته تا برای مردی یهودی چند دلو آب بکشد و در برابر آن 

کند. )ح 220( خرما بگیرد و بتواند فرزندانش را سیر 

گوسفندی بود. )ح 221 و 117( در این زندگی، زیرانداز، لیف خرما و روانداز، پوست 

ولیم���ۀ ازدواج، به این قیم���ت فراهم آمد که امیرالمؤمنین زره خود را نزد یک یهودی به 

گذاشت. )ح 221( گرو 

این���ان این قناعت و مناعت را از پیامبر فراگرفته بودند. آنان روزی را به یاد می آوردند که 

فاطم���ه یک قرص نان برای پدرش برده بود. پیامبر پرس���ید: این نان چیس���ت؟ فاطمه 

پاس���خ داد: قرص نانی اس���ت که پختم؛ اما خوش نداش���تم بخورم تا نزد ش���ما بیاورم. 

فرمود: این نخستین طعامی است که پس از سه روز به شکم پدرت می رسد. )ح 201(

]11[

کنده بود: که عطر بهشت در آن پرا خانواده ای 

روزی پیامبر وارد خانه ش���د. اهل خانه _ فاطمه و علی و حس���ن و حس���ین؟مهع؟_  را زیر عبا 

یا پارچه ای گردآورد؛ این آیه نازل شد: >انما یرید اهلل لیذهب عنکم الرجس اهل البیت 

و یطهركم تطهیـرا<1. در اینجا پیامبر فرمود: »اللهم هؤالء اهى و اهل بيىت«. )ح 58(
که در رأس آنان س���ه تن  گروه نمایندگی مس���یحیان نجران به مدینه آمدند  زی دیگر،  رو

یی؟ فرمود:  گفتند: چرا به یار ما بد می گو بودند: سید، عاقب و عبدالمسیح. به پیامبر 

یار شما کیست؟ گفتند: عیسی بن مریم که می پنداری بندۀ خدا است. پیامبر فرمود: 

ی���م القا کرد«. آنان ب���ه غضب آمدند و  »آری، او بن���دۀ خ���دا اس���ت و کلمۀ خدا که به مر

یی، به ما بگو چگونه بندۀ خدا، مرده را زن���ده می کند و بیماران را  گر راس���ت گو گفتن���د: ا

ِگل پرنده می سازد؟ چنین کسی حتما خدا است. شفا می دهد و از 

رد: >لقد کفـــر الذين قالـــوا اّن اهلل هو  ک���رد. جبرئیل آم���د و آیه ف���رود آو پیامب���ر س���کوت 

1. احزاب/33.
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یدند کسانی که عقیده دارند خدا همان مسیح  رز المســـیح بن مریم<1: به راستی، کفر و
فرزن���د مریم اس���ت. پیامبر به جبرئی���ل فرمود: آنان از من خواس���ته اند که َمَثل عیس���ی را 

کرد: >اّن مثل عیســـی عنداهلل کمثل آدم خلقه  یم. جبرئیل این آیه را نازل  برایش���ان بگو
که فرمود: >فمن حاجک فیه ...<2 من تراب...< تا آنجا 

در اینجا بود که پیامبر، دس���ت علی را به عنوان »انفس���نا«، فاطمه را به عنوان »نسائنا«، 

حس���نین را به عن���وان »ابنائنا« گرفت و با خود ب���ه مباهله برد. مس���یحیان تن به مباهله 

گفتند مصالحه می کنیم. )ح 54( ندادند و 

زه  ز رو زی دیگر دو فرزندشان بیمار شدند. پیامبر به پدر و مادر پیشنهاد کرد که سه رو رو

ن���ذر کنند تا خداوند به آن ها ش���فا دهد. پس ازاین نذر، خداوند به آن ها ش���فا داد. همه 

زه گرفتند، درحالی که در خانه غذایی برای افطار نبود. علی؟ع؟ از ش���معون  خان���واده رو

کرد و پخت. ش���ب اول، هر یک از  گرفت و فاطمه آن ها را آرد  یهودی س���ه صاع جو وام 

اف���راد خانواده آمادۀ افطار ب���ا یک قرص نان بودند که نیازمندی در زد. همگی قرص نان 

کردند. دو ش���ب بعد نیز بدین س���ان یتیم و اس���یر  افطار خود را به او دادند و با آب افطار 

آمدن���د و در زدن���د و خانواده، تنها غذای خود یعنی نان افطار را به او بخش���یدند و با آب 

ز چهارم پیامبر س���ری به خانه فاطم���ه زد و دید که کودکان از ش���دت  کردن���د. رو افط���ار 

گرس���نگی مانند جوجه می لرزند. در همان حال، فاطمه در محراب عبادت بود. پیامبر 

گف���ت: »خدایا! اهل بیت پیامبر، از گرس���نگی می میرن���د؟« در این حال  آن ه���ا را دید و 

ک���ه فرمود: >انما  رد: >هل اتی علی الانســـان ...< تا آنجا  جبرئی���ل فرود آم���د و این آی���ه را آو
نطعمکم لوجه اهلل لا نرید منکم جزاء و لا شکورا<3. )ح 133(4

1. مائده /17.

2. آل عمران/61.

3. انسان/1_ 9.

4. نقل با تلخیص.
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که پیامبر بارها به چهار  کرده اند  ید بن ارقم و ابوهریره _ روایت  چندین راوی _  ازجمله ز

تن افراد آن خانواده می فرمود: »انا حرب لمن حاربتم و س���لم لمن س���المتم«1. )ح 61 تا 

)65

]12[

که به طور مش���ترک با دیگ���ر خانوادۀ خود  این ها بخش���ی از فضایل بانوی بانوان اس���ت 
گروهی از مکارم را فقط برای بانو برشمرده اند.  دارد؛ اما این، همه فضایل بانو نیس���ت. 

بخوانیم:

روزی پیامبر ن���زد فاطمه رفت، درحالی که غذایی برای خوردن در خانه نبود. حضرت 
گ���زارش دادند. تا زمانی که نشس���ته بودند، در براب���ر پیامبر دو طبق  ماج���را را ب���ه پیامبر 

ید به نام خدا. حاضر شد؛ پیامبر فرمود: بخور

در ای���ن حال س���ائل در زد و گفت: س���الم بر ش���ما اهل بیت! به ما طع���ام دهید ازآنچه 
خداوند به ش���ما روزی رسانده است. پیامبر پاسخ س���الم داد و فرمود: »خدایت طعام 
گدا! پیامبر فرمود: دخترم!  دهاد!«. او رفت و دو بار بازگشت. فاطمه گفت: پدر جان! 
این ش���یطان اس���ت )در لباس گدا(. آمده تا از این غذا بخورد، اما خدا نمی خواهد که 

از غذای بهشتی به او برسد. )ح 67(

گرام���ی خود گفت: »وقتی خواس���تید  روزی پیامب���ر ب���ه خان���ه فاطمه در آم���د. به دختر 
کبر، 33 بر الحمد هلل، 33 بار سبحان اهلل( بگویید«.  بخوابید، تسبیحات )34 بار اهلل ا

)ح 104(2

علی؟ع؟ فرمود: من این ذکر را هیچ ش���بی ترک نکردم. ش���خصی که در دل خود مطلبی 

نه���ان می کرد _  اش���عث بن قی���س )ح 101( یا عبداهلل بن کّواء )ح 103( _  پرس���ید: حتی 

شب صفین؟ فرمود: حتی شب صفین )ح 66(. در روایت دیگر آمده که پیامبر، زمانی 

1. من در جنگم با کس���ی که با ش���ما در جنگ باش���د؛ و در صلح هس���تم نسبت به کس���ی که با شما در 
صلح باشد.

کلمات را جبرئیل به من آموخت. )ح 104( که پیامبر فرمود: این  2. در روایت آمده 
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ای���ن تس���بیحات را ب���ه فاطمه آموخت ک���ه فاطمه از پ���در، خادمه ای خواس���ته بود تا در 

کند. )ح 73(. کارهای خانه به او کمک 

ید بن  یانی همچون: عبدالرحمن بن ابی لیلی، عبیدۀ س���لمانی، ز ای���ن مضامی���ن را راو

ی���م، عبداهلل بن یعلی،  وهب جهنی، س���ائب، حارث، ابوامامه، ش���بث بن ربعی، ابومر

هان���ی بن هانی، هبیرة بن بریم، عم���ارة بن اعبد؛ از امیر مؤمنان؟ع؟ روایت کرده اند. )ح 

94 تا 114(.

ابوهری���ره نیز این خب���ر را گزارش کرده اس���ت. )ح 135 تا 141( بر طب���ق روایت او، پیامبر 

فرمود: این جمالت بر زبان صد جمله اس���ت و در میزان )قیامت( هزار و بهتر اس���ت از 

خادم. )ح 150(

]13[

کنار بستر او بود. فاطمه در واپسین لحظات عمر پیامبر در 

گرفتاری نخواهد  ُکرباه!«، پیامبر پاس���خ داد: »پ���درت پس ازای���ن روز،  گف���ت: »وا وقتی 

داشت«. )ح 192 تا 196(

گریۀ دختر دلبندش فرمود: »یا فاطمة! قد حضر من ابیك ما لیس اهلل  نی���ز پیامبر در برابر 

ی آورده  بتـــارك احدا منه لموافاة یوم القیامة« )ح 197(: ای فاطمه! مطلبی به پدرت رو
که خداوند هرگز او را رها نمی کند برای موافات در روز جزا.

گریست و خود را بر  کنار بستر پدر آمدند، فاطمه  که فاطمه همراه با حسنین در  زمانی 

گریه بازداش���ت و س���ه بار گفت: »اللهم اهل  بدن پدر انداخت، پیامبر او را آرام کرد و از 

بیتی و انا مســـتودعهم کّل مؤمن« )ح 200(: خدایا! اینان اند اهل بیت من؛ و من آن ها 
را به مؤمنان سپردم )تا حرمتشان را نگاه دارند(.

اب���ن عب���اس گفت: پس از نزول س���ورۀ فت���ح، پیامبر فاطمه را خواس���ت و ب���ه او گفت: 

که تو  گریس���ت. پیامب���ر فرم���ود: »گریه مک���ن  »ب���ه م���ن خب���ر مرگ���م را داده ان���د«. فاطمه 

نخس���تین کس���ی هس���تی که به من می پیوندی«. گریۀ بانو به خنده بدل شد. برخی از 
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گریه را پرس���یدند. بانو به آن ها توضیح داد. )ح 6، 16،   همس���ران پیامبر علت خنده و 

156 تا 168(

پیامبر به فاطمه خبر داده بود که پس از او مصیبت فراوان می کش���د و رنج بس���یار می بیند. 

لذا او را به صبر توصیه فرمود: »يا ُبنّية! انه لیس من نس���اء املؤمنين امراة اعظم رزية منك، 

ف���ال تك���ون ادن امراة صب���را« )ح 16(: دخت���رم! مصیبت هیچ یک از زن���ان مؤمن به بزرگی 

مصیبت تو نیست. پس چنان مباش که کمترین درجه صبر را داشته باشی.

ی، کسی فاطمه را پس از پیامبر، خندان ندید؛ تا روزی که رخت از این جهان  بدین رو

کشید. )ح 87(

]14[

فاطمه، برخوردهای بِد مردم با پیامبر و قدرناشناس���ِی آن ها از حضرتش را دیده و از آن 
برخورده���ا آزرده خاطر بود. وقتی مردم از دفن پیامبر بازگش���تند، به آن ها فرمود: »حال، 
یختید و بازگش���تید؟« )ح  ک ر کردید، بر او خا که پیامبر را دفن  گرفت  دروِن ش���ما آرام 

187 و 188(
لد ماواه! وا  به ما ادناه! وا ابتاه! جنات احلن در سوگ پدر مرثیه می خواند: »وا ابتاه! من ر
م علیه حين تلقاه!« )ح 74، 

ّ
بنا و الرسل تسل ابتاه! رب العرش يكرمه اذا اتاه! وا ابتاه! ر

119، 190، 191(: پدر جان! چه اندازه به خداوندگارش نزدیک شد! در بهشت جاودان 
گرفت! خداوندگار عرش هنگام ورودش او را ب���زرگ می دارد! خدایم و پیامبران  ج���ای 

وقتی که ببینندش او را سالم می کنند!
فدکش را بردند. او نزد خلیفۀ اول رفت.

کسی از او ارث می برد؟ پرسید: وقتی فردی می میرد، چه 
گفت: خاندان و فرزندانش.

فاطمه پرسید: پس آیا خاندان و فرزندان پیامبر از او ارث نمی برند؟
کرد: پیامبر، هیچ ارثیه ای باقی نگذاش���ته است، نه زمینی، نه خانه ای،  کید  خلیفه تأ

نه دینار و درهمی...
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القرب���ی«  ی  »ذو س���هم  و  ب���ود  پیامب���ر  خاص���ۀ  م���ال  ک���ه  گف���ت  »ف���دک«  از   فاطم���ه 

)=خویشاوندان(. ولی خلیفه نپذیرفت. )ح 155 و 226(

که پیامبر فرموده است: »ال نورث، ما تركناه  خلیفه در برابر این استدالل، حدیثی آورد 

که در این  که تمام ارثیه پیامبر، صدقه اس���ت. فاطمه از این جس���ارت  صدقة«؛ یعنی 

کوتاه پس از رحلت حضرت، بیهوده سخنی به پیامبِر رحمت نسبت داده اند،  مدت 

کرد و با او س���خن نگفت؛ و تا وقتی از دنیا رفت،  ک ش���د. با خلیفه قطع رابطه  غضبنا

کید می کرد. )ح 172 و 177( همواره بر حق خود از خیبر و فدک تأ

ید. )ح 225( کید می ورز که فاطمه بر »خمس« نیز تأ در روایت دیگر آمده 

]15[

فاطمه بیمار شد. روزی زنان مهاجر و انصار به عیادتش رفتند. حال او را پرسیدند. در 

همان بستر بیماری، سخنانی بیان داشت. بخوانید:

كم، قالیة لرجالكم، لفظهتم بعد ان عجمهتم و  اصبح���ت واهلل عائفة لدنیا

ش���نئهتم بعد ان س���برهتم. فقبحا لفلول احلد و خور القن���اة و خطل الرأی. 

>لبئـــس مـــا قّدمت لهـــم انفســـهم ان ســـخط اهلل علیهـــم و فی العـــذاب هم 
دهتم ربقهتا و ش���ننت علهي���م عارها، فجدعا و 

ّ
خالـــدون<1. ال جرم لقد قل

يهم اّن زحزحوها عن رواس الرس���الة و  . و عقرا و س���حقا للق���وم الظاملين

قواعد النبوة و مهبط الوحى االمين و الضنين بأمر الدنیا و الدين. >الا ذلك 

؟ نقموا واهلل نكیر سیفه و  هو الخسران المبین<2 و ما نقموا من اىب حسين
شّدة وطأته و نكال وقعته و تشّمره ف ذات اهلل.

و ت���اهلل ل���و تكاّفوا عن زمام نبذه رس���ول اهلل؟ص؟ العتقله و لس���ار هبم س���یرا 

كبه؛ و أوردهم مهنال منیرا فضفاضا  م خشاش���ه و ال يتعتع را
ّ
س���جحا، ال يكل

1. مائده/80.

2. زمر/15.
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 منه بطائل 
ّ

تطف���ح ضّفت���اه؛ و ألصدرهم بطانا قد غمرهم ال���رّی، غیر متحل

 بغمر املاء و ردغة س���ورة الساغب؛ و لفتحت علهيم بركات من السماء 
ّ

اال

و االرض؛ و سیأخذهم اهلل مبا كانوا يكسبون.

اال! هلّم فامسع؛ و ما عش���ت اراك الدهر العجب؛ و ان تعجب فقد اعجبك 

أ استندوا؟ و بأّی عروة متّسكوا؟ احلادث. اىل اّی حلج

استبدلوا الذناىب واهلل بالقوادم و العجز بالكاهل، فرغما ملعاطس >یحسبون 

انهم یحســـنون صنعا<1، >الا انهم هم المفســـدون ولکن لا یشـــعرون<2، 
>افمـــن یهدی الی الحق احق ان یّتبـــع ام من لا یهدی الا ان یهدی فما لکم 

كیف تحکمون<3

ام���ا لعم���ر اهلك، لقد لقحت، فنظرة ريثما تنتج، مث احتلب���وا طالع العقب دما 

سر املبطلون و يعرف التالون غّب ما سّن االّولون. عبیطا و ذعاقا ممقرا؛ هنالك ين

مث طیبوا عن انفسكم انفسا و طامنوا للفتنة جأشا و أبشروا بسیف صارم و 

؛ يدع فیئكم زهیدا و جعكم حصیدا. هرج شامل و استبداد من الظاملين

 فی���ا حس���رىت بكم و أّن لك���م؟ و قد عمیت علیك���م. >انلزمکموها و انتم

 لها کارهون<4

. )ح 82( واحلمد هلل رب العاملين و صى اهلل عى ممد اىب سید املرسلين

]16[ 

یان اختالف  کوتاه بود. پیرامون م���دت آن، راو زم���ان درنگ فاطمه پس از پیامبر بس���ی 
دارند:

کرده اند. )ح 8، 9، 89، 90( از عایشه و جابر، آن را دو ماه ذکر 

1. کهف/104.

2. بقره/12.

3. یونس/35.

4. هود/28.
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کرده است. )ح 87( زهری سه ماه نقل 

گفته اند. )ح 79 تا 81 و 87( ابن شهاب و ابوجعفر بن سلیمان شش ماه 

گونه آورده اند: سّن او در هنگام رحیل از این جهان فانی را نیز دو 

21 سال به روایت ابوجعفر بن سلیمان. )ح 78(

28 سال به روایت ابن شهاب. )ح 79(

یی میان س���ال  که بانو زی فاطمه در اواخر عمر به اس���ماء بنت عمیس_ خادمۀ خانه  رو

که با پیکر بانوان در هنگام تشییع آنان  بود _ گفت: »مادر جان! من شرم دارم از رفتاری 

می شود«.

در آن زمان، پیکر بانوان را روی تخته ای می نهادند و فقط پارچه ای بر روی آن می کشیدند 

که بدن آنان نمایان بود.

یت جعفر بن ابی طالب در سرزمین حبشه  اسماء گفت: دخترم! من وقتی همراه با عمو

بودیم، دیدم که در تش���ییع بانوان، تابوت می س���اختند )تا پیکر بانوان نمایان نباش���د(. 

فاطم���ه فرمود: برایم این کار را انجام ده و غس���ل مرا فقط خودت و علی بر عهده گیرید. 

)ح 85(

هنگام غس���ل دادن پیکر بانو، عایش���ه وارد ش���د. اس���ماء او را از ورود بازداشت. عایشه 

گفت: اس���ماء! چه عاملی تو را  ش���کایت به نزد پدرش برد. ابوبکر آمد و بر در ایس���تاد. 

وا می دارد که همس���ران پیامبر را از ورود ب���ر پیکر دختر پیامبر بازداری و برای او هودجی 

مانند هودج عروس بسازی؟

اس���ماء پاس���خ داد: بانو خود به من فرمود که کسی بر او وارد نشود؛ و این شکل تابوت را 

که مانند آن را برایش بسازم. که پسندید و خواست  من به او نشان دادم 

گفت: این اوامر را انجام بده و بازگشت. ابوبکر 

گرفتند. )ح 86( امر غسل را علی؟ع؟ و اسماء به عهده 
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کرد. )ح 81( علی؟ع؟ بدن زهرا را شبانه دفن 

که ابوبکر، عمر، عثمان، طلحه، زبیر، سعد و جمعی دیگر  کرده  مالک بن انس روایت 

برای تشییع زهرا آمدند.

گفت: آیا تو بر بدن زهرا نماز می گزاری؟  ابوبکر به علی 

که خلیفۀ رسول خدایی، سبقت نمی گیرم. لذا  علی پاس���خ داد: به خدا سوگند، بر تو 

گزارد.1 )ح 83( ابوبکر بر او نماز 

در برابر این خبر، خبر زهری است که می گوید علی بن ابی طالب بر بدن زهرا نماز گزارد 
کرد و ابوبکر از دفن او خبردار نشد. )ح 84(2 و شبانه او را دفن 

علی پس از دفن زهرا، در رثای او این دو بیت را می خواند:

فرق���ة خلیل���ين  م���ن  اجتم���اع   
ّ

قلی���لل���كل الف���راق  دون  ال���ذی   
ّ

كل و 
دلیل عى ان ال يدوم خلیل )ح 74 و 92(و اّن افتق���ادی واح���دا بع���د واح���د2

ه���ر جا اجتماع دوس���تان باش���د به جدایی می کش���د و هر مصیبت دیگ���ری در برابر آن 

 ان���دک اس���ت. اینکه م���ن یکی را پ���س از دیگری دلیلی اس���ت ب���ر آنکه هیچ دوس���تی

 باقی نمی ماند.

]17[

روزی پیامب���ر هم���راه با فاطمه و دو فرزندش ب���ود و علی در خواب ب���ود. پیامبر به آن ها 

فرمود: »فاطمه! تو و این دو فرزند و این که خوابیده، در روز جزا، در یک جایگاه خواهید 

بود«. )ح 222(

اما پیامبر در مورد جایگاه فاطمه در قیامت، حقایق دیگری نیز فرمود:

چون قیامت فرارس���د، من���ادی ای از ورای ُحُجب ندا می کند: »ای اهل جمع! دیدگان 

1. برخی از دانش���مندان علم الحدیث که پیرو مس���لک وهابی هس���تند، این خبر را جعلی و راوی آن ابو 
محم���د قدام���ی را دروغ پرداز می دانند. به توضیح علی رضا بن عب���داهلل در همان کتاب ذیل خبر یاد 

کنید. شده رجوع 

2. در منابع دیگر این مصراع بدین صورت آمده: »و ان افتقادی فاطم بعد امحد«.
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خود فرو پوشید تا فاطمه دخت محمد بگذرد«. )ح 4(

کرامت به ت���ن دارد و به آب حیات  ۀ 
ّ
که ُحل دخترم فاطمه در حالی محش���ور می ش���ود 

آمیخته شده است. )ح 5(

نخس���تین کسی که وارد بهش���ت می شود، منم و فاطمه و حسن و حسین ... و محبان 

ما پشت سر ما به بهشت وارد می شوند. )ح 59(

من و فاطمه و حسن و حسین و علی، در حظیرة القدس )جایگاه بلندی در بهشت( 

که قبۀ مجد اس���ت؛ و ش���یعۀ ما، در س���مت راس���ت عرش  هس���تیم، در قّبه ای نورانی 

هستند. )ح 60(

]18[

گفته اند: که درباره اش  چه بگوییم در وصف بانویی 

مانند ترین مردم بود به رسول خدا؟ص؟؛ و شاعر در مدح او سروده است:

و تغی���ب فی���ه و ه���و جثل اس���حمبيضاء تس���حب من قیام شعرها
مش���رق هن���ار  فی���ه  كاهن���ا  و كانه لیل علهيا مظلم )ح 70 و 77(و 

که ایستاده موهای خود را می کش���اند و ]همچون ماه[ درون موهای تیره و  س���پیدرویی 

سیاه پنهان می شود.

ی او اس���ت؛ و همچون شبی سیاه و  ی او چون روز، روش���ن و موهایش بر رو گویی که رو

تیره است.
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