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 السالم عليها فاطمه حضرت لوح در السالم عليه زمان امام

 فاطمه حضرت خدمت: گوید می كه شده نقل انصاری عبدهللا جابربن از

 از اوصیاء اسامی كه بود لوحی حضرت آن برابر در. شدم شرفیاب( س)زهرا

( عج)قائم آنها آخر كه بود تن دوازده تعدادشان شمردم. بود شده ثبت آن در او نسل

 ... . و علی نام به تن چهار محمد، نام به آنها از تن سه. بود

 

 :لوح متن از قسمتی

 

 .مهربان بخشنده خداوند نام به

 

 و رسفی نور، پیامبر سوی به فرزانه و عزیز خدای جانب از است نوشتاری این

 آورده فرو جهانیان پروردگار نزد از االمین روح آنرا كه( ص)محمد راهنمایش

 را آنها و گوی سپاس مرا های نعمت دار، گرامی مرا های نام! محمد ای. است

 همه بر را جانشینت و دادم برتری پیامبران همه بر را تو من...  نكن انكار

. داشتم گرامی حسین و حسن دلبندت فرزند دو با را تو و بخشیدم برتری اوصیاء

 را حسین و مداد قرار خود علم معدن -پدرش مدت شدن سپری از پس -را حسن

 با را او مدت و كردم عطا او به را شهادت مدال داده قرار خود وحی مخزن

 اهل من، كیفر و پاداش معیار...  است شهیدان ساالر او كه دادم پایان سعادت

 من گذشته دوستان زینت و كنندگان عبادت سرور آنها نخستین كه اوست بیت

 كه است محمد -بزرگوارش جد شبیه -پسرش آنگاه و است الحسین بن علی

 حقیقت به من از سخن این... باشد می من حكمت معدن و من علوم شكافنده

 یعیانشش و دوستان بوسیله را او و گردانم بلند بس را جعفر جایگاه كه پیوسته

 پا به ای فتنه او عهد در كه برگزیدم را موسی فرزندش او از پس نمایم، مسرور

 یار مورد در موسی، ام برگزیده و دوست بنده، مدت شدن سپری از پس. گردد

 شهری در و كشد می كشگردن اهریمنی را او... گرایند انكار به علی یاورم و

 می پردهس خاك به مخلوقاتم بدترین كنار در كرده، بنا ذوالقرنین امشایسته بنده كه

 ردانمگ روشن محمد فرزندش با را او دیدگاه كه پیوسته حقیقت به سخن این. شود
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... است من اسرار محل و علوم معدن او. اوست علوم وارث و جانشین كه

 نم گواه و است من یاور و یار كه گردانم كامل علی فرزندش با را او نیكبختی

 دعوت كه آوردم پدید را حسن او از. است من وحی بر امین و بندگانم میان در

 با رساندم اوج به را او تسعاد آنگاه. است من علوم مخزن و من سوی به كننده

 عیسی شوكت موسی، كمال. جهانیان برای است رحمت كه «د م ح م» فرزندش

 ... .اوست با ایوب شكیبایی و

 : منابع

 311 ص 1ج صدوق، الدین کمال

 

 اند؟ کرده معرفی خود الگوی را( س)زهرا فاطمه حضرت( عج)زمان امام چرا

 َحَسنَه   أسَوه   ل ي( آله و علیه هللا صل) هللا   رُسول   إبنَة   في

 بولق اسوه عنوان به را او و اوست مشتاق هستی عالم که است کسی از سخن این

 (الشریف فرجه تعالی هللا عجل)مهدی حضرت زیبا چه راستی به. کرد خواهند

. خداست رسول دختر الگو بهترین من برای که اند فرموده را گهربار کالم این

 نآ داند می( آله و علیه هللا صل)اسالم گرامی یامبرپ را اسوه صراحت به قرآن

 و هللاَ  یَرُجو کانَ  لَمن حسنه   أسوه   هللا   رسول   فی لُکم کانَ  لَقَد: فرماید می که جا

 سرمشق خدا رسول زندگى در شما براى مسلّما  " َکث یرا   هللا َذَکر و االخر الیومَ 

 را خدا و دارند رستاخیز وزر و خدا رحمت به امید كه آنها براى است، نیكویى

ف را او و است مهم فرد هر برای چه آن." كنندمى یاد بسیار  بود خواهد معر 

 ردف شخصیت در را سزاییبه نقش که است الگوپذیری و الگوگیری موضوع

 زمینه و کند تغییر انسان زندگی صحیح، الگوی یک با بسا چه. کند¬می ایفاء

 طسقو و انحطاط زمینه نامناسب، الگوی که این یا و. شود موجب را فرد اعتالی

 اسالم در جهت همینبه آورد؛¬می فراهم را ای¬جامعه باالتر بلکه و فرد یک

 را دخداون صالح بندگان روش و راه و زندگی انسان که شده تاکید نکته این بر

 را( آله و علیه هللا صل) پیامبر سبک قرآن. دهد قرار خود الگوی و سرمشق

 اطمهف حضرت پیامبر دختر الفدا له روحی حجت حضرت و کند می معرفی الگو

 لکهب نیست منافاتی دو این میان. داند می الگو بهترین را( علیها هللا سالم)زهرا

 می خود از را فاطمه( آله و علیه هللا صل)پیامبر که چرا باشند می یکی دو هر
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َمةَ  إ ن  : فرماید می که جا آن داند نّ ی ة  بَْضعَ  فَاط   َغاَظَها َمنْ  وَ  آَذان ی، فَقَدْ  آَذاَها َمنْ  ،م 

َها َمنْ  وَ  َغاَظن ی فَقَدْ  ن ی فَقَدْ  َسر   آزار را او که هر است، من تن پاره فاطمه" «َسر 

 که هر و آورده غیظ به مرا آورد غیظ به را او که هر و نموده، آزار مرا نماید

 التی روحی هی و منّی، بضعة فاطمة: رمودندف یا و" کرده شاد مرا کند شاد را او

 او و است من تن پاره فاطمه" سّرها ما یسّرنی و ساءها ما یسوؤنی جنبّی، بین

 و آید بد را او آنچه آیدمى بد مرا است، من پهلوى دو میان در که است من جان

 " .دارد مسرور را او آنچه مرا میدارد مسرور

 

 هللا سالم)زهرا فاطمه مادرش( عج)مهدی حضرت چرا که است این سوال حال

 هک پیامبر دختر ویژه خصوصیت کند؟ می معرفی خود الگوی و اسوه را( علیها

 چیست؟ گرفته قرار معصوم امام روش و راه مالک

 

 هک اسالم جهان بانوی بزرگ آن سیره و روش باید سواالت این به پاسخ برای

 بادتع و بندگی با و بود خداوند عبودیت و بندگی تبلور خود کوتاه زندگی در

 .داد قرار کنکاش مورد را. بود یافته دست الهی قرب مقام به خود

 

 خداشناسی -1

 غیر هک بود ای گونه به( علیها هللا سالم)فاطمه حضرت سیره و گفتار و رفتار

 فاطمه: داشت بیان خدا رسول که جا آن کرد نمی جلوه برایش چیز هیچ خدا از

 که دبگویی فاطمه به: فرمود و رسانده سالم تو به خداوند: گوید یم جبرئیل جان

 زهرا حضرت بگوید، خواهد می چه هر. کند درخواست من از دارد حاجتی هر

ُ لَ  َمسئَلَت ه   َعن َشغَلَنی: کرد عرض و آورد باال را سرش کرد، فکر مقداری یک  ذُ 

، دَمت ه  یم   ه  َوجه   ا لی الن َظر   َغیرُ  ل ی حاَجۀَ  ال خ   حضرت خدمت از که لذّتی" ؛ الَکر 

 هپیوست که ندارم این جز حاجتی. است داشته باز خواهشی هر از مرا برم،می حق

 "باشم خداوند واالی و زیبا جمال ناظر
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 اشدب رسیده واقعی کمال به که شود صادر کسی زبان از تواند می تنها کالم این

 می محراب در وقتی لذا باشد او در نیفا و ببیند او مناجات در فقط را لذت و

 اتنه و. پیچید می ها آسمان در نمازش نور ؛ الس َماء ل لَمالئ َکة   نُوُرها َزَهرَ  ایستاد

 یسخت و کند گری جلوه نظرش در است نتوانسته دنیا زخارف هرگز که اوست

 و لیهع هللا صل) پیامبر که جا آن تا کند ایجاد ایمانش در خللی ها تنگدستی و ها

َمةَ  اْبنَت ی إ ن  : فرمودند موردش در( آله  وَ  إ ی َمانا   ها جوارح وَ  ها قلب هللاُ  َمَلَ  فَاط 

 مین فکر چیزها این به. است ایمان از مملو وجودش تمام فاطمه، دخترم" ؛ یَق ینا

 ".کند

 

 تربیت فکر به که است( آله و علیه هللا صل) هللا رسول مدرسه یافته تربیت این

 که زمانی سازد خداوند مطیع خود مانند را آنها تا است خود پیروان و شاگردان

 حضرت خدمت را همسرش مدینه شهر در( السالم علیه) بیت اهل پیروان از یکی

 یا اشدب می شما شیعیان از شوهرم آیا: بپرسد تا فرستاد،( علیها هللا سالم) زهرا

 نه؟

 

 :دادند ولیاص پاسخی( علیها هللا سالم)زهرا حضرت

ن فَأنتَ  َعنهُ  َزَجرناکَ  َعما تَنتَهی وَ  أَمرناکَ  ب ما تَعَملُ  ُکنتَ  ا ن»  فاَل ا الّ  وَ  شیعَت نا م 

 می حذر بر را شما آنچه از و کنی می عمل کنیم، می امر شما به آنچه به اگر"

 !! "هرگز االّ  و مایی شیعیان از کنی می دوری داریم،

 

 و ها ضعف به توّجه با و شد مضطرب کلّی، پاسخی شنیدن از پس شخص آن

 همسرش بود، خواهم جهنّم آتش در همیشه که من بر وای: گفت خود های سستی

 هللا سالم)زهرا حضرت خدمت شده، مطرح سخنان با را او زاری و نگرانی

 .نمود بازگو( علیها

 .داد پاسخ( علیها هللا سالم)فاطمه حضرت
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ن شیعَتُنا هَکذا لَیسَ  ی م  بینا ُکل   وَ  الَجن ۀ   أهل   ار  خ   ُمعادی وَ  أول یائ نا َموالی وَ  ُمّح 

ن لَیُسوا لَنا ل سان ه   وَ  ب قَلب ه   الُمسل مُ  وَ  أعَدائ نا َرنا َخالَفُوا ا ذا شیعَت نَا م   ف ی واهینانَ  وَ  أوام 

ن الَجن ۀَ  فی ذل کَ  َمعَ  ُهم وَ  الُموب قات   سائ ر   ن ونَ یَُطه ر ما بَعدَ  َولک  م م   یاب الباَل ذُنُوب ه 

زایَا وَ  ها ب أنواع   الق یاَمۀ   َعَرصات   أوفی الر  ن األعلَی الط بَق   فی أو َشدائ د   َجَهن مَ  م 

 ؛ َحضَرت نا إلی نَنقُلَُهم وَ  ب ُحبّ نا نَستَنق ذَُهم اَن ا لی ب عَذاب ها

 

 فرادا بهترین از ما شیعیان(. کند می فکر او که) نیست چنین بگو همسرت به"

 در همه ما دشمنان دشمنان   و ما دوستان دوستان   و ما دوستان همه و بهشتند اهل

 از اّما شده؛ بیت اهل ما تسلیم زبان و قلب با که کسی آری. بود خواهند بهشت

 شیعیان از نشمرد محترم را پرهیز موارد و نواهی و کند سرپیچی ما اوامر

 .بود نخواهد ما واقعی

 

 و قیامت روز مشکالت تحّمل و گناهان از شدن پاک از پس نیز گروه این گرچه

 بهشت اهل عذاب، چشیدن و جهنّم باالی طبقات در زمانی اندک گرفتن قرار

 پیشگاه به را آنان و داده نجاتشان ما با شان دوستی خاطر به ما و بود خواهند

 ".داد خواهیم انتقال خودمان

 

 داری همسر -2

 

 تحضر زندگانی سبک گیرد قرار توجه مورد بسیار امروزه ایدب که موضوعی

 خود های زندگی بزرگوار آن از الهام با ما زنان تا است( علیها هللا سالم)زهرا

 نکته همسرداری خوب و همسر به احترام. دهند قرار محبت و عشق کانون را

 تا ایدنم می ایفا بسزایی نقش زناشویی زندگی در که است اصولی و اساسی ای

 سالم)زهرا حضرت عروسي هنگام( آله و علیه هللا صل)رحمت نبی که اندازه آن

 اريك هیچ در و كن، نیكو رفتار همسرت با! دخترم: "بود فرموده او به( علیها هللا

 این به( علیها هللا سالم)مرضیه زهرای زیبا چه. " نكن سرپیچي دستورش از

 هرگز بود،( السالم علیه)علي همسر كه سالی نه مدت در و نمودند عمل نصیحت
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 بلكه نماید، عصبانی و ناراحت را( السالم علیه)علي حضرت که نکرد کاری

 ونهگ به مشترکشان زندگی در تفاهم و بود، ایشان خشنودي و نشاط مایه همواره

 و ها غم دید می را همسری( السالم علیه)علی حضرت زمان هر که بود ای

 سوگند: "فرمایدمي( السالم علیه)علي حضرت ذال شد می برطرف هایش غصه

 خود سوي به را او خداوند كه هنگام آن تا را( علیها هللا سالم)زهرا من خدا، به

 وديناخشن موجب گاه هیچ و نساخت، خشمگین مرا نیز او نساختم، خشمگین برد،

 غم هرگونه كردم،مي نگاه( علیها هللا سالم)زهرا چهره به هرگاه من... نشد من

 . "شدمي برطرف من از اندوه و

 

 (السالم علیه)علي حضرت از( آله و علیه هللا صل)پیامبر آورده مجلسی عالمه

: فرمودند و نموده سوال( علیها هللا سالم)فاطمه حضرت رفتار به راجع

 (السالم علیه)علي حضرت." یافتي؟ همسري چگونه را( علیها هللا سالم)زهرا"

 اطاعت راستاي در را او ّللّا ؛ طاَعة   َعلي اْلعَْونُ  ن ْعمَ : "که ددادن را پاسخ بهترین

 . "یافتم نیكو یاوري خداوند

 

 قسرمش باید که( علیها هللا سالم)زهرا حضرت زندگی زیبای های جلوه از یکی

 اضايتق بار، یك براي حتي مشترك، زندگي طول در که است این باشد ما بانوان

 هللا سالم)زهرا حضرت خانه به روزي که ای گونه به نكرد، همسرش از ماّدي

 داده اشگرسنه كودكان به را خود غذایي اندوخته حضرت نرسید، غذا( علیها

 (السالم علیه)علي حضرت برد، سر به آنها از تر گرسنه را شب خود و بود،

 حضرت كرد، غذا تقاضاي( علیها هللا سالم)زهرا حضرت از شب، آن بامداد

 علیه)علي حضرت رسانید، ایشان عرض به را ماجرا( علیها هللا سالم)زهرا

" ردازم؟بپ غذا جستجوي به تا نگفتي من به چرا وضعي چنین در: "فرمود( السالم

 ات شوم موجب كه كردم شرم خدایم از من: گفت پاسخ در( علیها هللا سالم)فاطمه

 به را ودخ نیست، مقدورت كه چیزي بر و دهي، قرار فشار در را خود شما

 . "افكني زحمت
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 سالم)زهرا حضرت عیادت قصد خلیفه وقتی لذا بود همسر فرمانبردار و مطیع او

 وسلمت( السالم علیه) علی حضرت به آنها. نپذیرفت حضزت آن نمود( علیها هللا

( علیها هللا سالم)فاطمه به و شد خانه داخل( السالم علیه) میرالمومنین شدند

 و اندآمده بار چندین مرد دو این! آزاده بانوی ای و خدا لرسو دختر ای: "فرمود

 ."دهی اجازه آنان به تا اندداده قرار واسطه مرا اکنون. ایکرده رد را آنها تو

 با و دهمنمی اجازه آنها به من قسم خدا به: "کرد عرض( علیها هللا سالم)فاطمه

 دند،کر من با که رفتاری از و کنم مالقات را پدرم تا گویمنمی سخن ایکلمه آنها

 ".نمایم شکایت

 

 امداده قول و امکرده ضمانت من جان فاطمه: "فرمود( السالم علیه)امیرالمؤمنین

 ."بگیرم اجازه که

 اده،آز بانوی این و است تو خانه خانه، جان، علی: "فرمود( علیها هللا سالم)فاطمه

 اجازه داری، دوست که کس هر به. کنمنمی مخالفتی تو با هرگز من. تو همسر

 ". بده ورود

 

 علیه)باقر امام چنانچه خواهد نمی شوهر از چیزی هرگز که است بانویی او

 ردک تعهد( السالم علیه) علی برای( علیها هللا سالم) فاطمه: "اند فرموده( السالم

 علی و دهد انجام را منزل روفتن و پختن نان و کردن خمیر و خانه کارهای که

 و آوردن هیزم مثل منزل از بیرون کارهای که شد متعهد او برای( السالم علیه)

 .دهد انجام را غذا تهیه

 

 داری؟ غذایی آیا: پرسید فاطمه از( السالم علیه) علی روز یک

 است کرده عظیم ترا حق آنکه به سوگند:  کرد عرض( علیها هللا سالم) فاطمه

 بیاورم تبرای که نداریم چیزی تاکنون پیش روز سه از

 نگفتی؟ من به چرا:  فرمود
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 بخواهم تو از چیزی اینکه از مرا( آله و علیه هللا صل) هللا رسول:  کرد عرض

 چیزی خودش مخواه،اگر چیزی عمویت پسر از تو: است فرموده و کرده نهی

 " مخواه او از تو وگرنه بگیر آورد

 برای واال الگویی و نمونه همسری بانو، بزرگ آن از نیکو رفتارهای این همه

 .است آورده بوجود زنان جامعه

 

 اجتماعی روابط -3

 

 و خویش پوشش به و نمود می را نامحرم و محرم مراعات اجتماعی روابط در

 ابن موسی امام. داد می اهمیت بسیار نگرفتن قرار نامحرم افراد معرض در

 علیه)علی امیرالمؤمنین که است فرموده نقل پدرانش از( السالم علیه)جعفر

 هللا سالم)فاطمه منزل به که خواست اجازه نابینایی فرد روزی: "فرمود( السالم

 .داشت پوشیده او از( پرده مانند چیزی با) را خود حضرت آن شود، وارد( علیها

 لیحا در داشتی پوشیده را خود چرا: فرمود او به( آله و علیه هللا صل)خدا رسول

 ؟بیند نمی را تو و نابیناست که

 

 را عطر و رایحه نیز و بینم می را او من بیند نمی مرا او اگر: فرمود حضرت

 گواهی: فرمود( آله و علیه هللا صل)خدا رسول. است سالم اش شامه و بوید می

 ". هستی من تن پاره تو که دهم می

 حجم وفات از پس اینکه از نیز خویش حیات روزهای واپسین در حضرت آن

 و افراط گونه هر بدون حال عین در.  بودند نگران نبیند منامحر را ایشان بدن

 خویش اجتماعی جایگاه تناسب به اجتماعی امور در ضروری مواقع در تفریط

( هآل و علیه هللا صل)پیامبر حیات زمان در. داشتند مشارکت زن یک عنوان به

 ار امدادگر نقش بوده، همسر و پدر خوار غم و یار مکه همچون غزوات از پس

 و خویشاوندان با صمیمانه ارتباط.  نمودند می ایفا آنان جراحات درمان در

 حمزه خانواده برای روز سه مدت به غذا کردن درست همچون آنان با همدردی

 هللا لص)پیامبر توصیه به وی شهادت از پس( آله و علیه هللا صل)پیامبر عموی
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 در قخند حفر هنگام به( آله و علیه هللا صل)پیامبر برای نان تهیه ،( آله و علیه

 حیات زمان در حمزه جمله از شهدا مزار بر هفتگی حضور ، پشتیبانی نقش

 رد دیگر نوع از حضوری ایشان، رحلت از پس و( آله و علیه هللا صل)پیامبر

 به نجران مسیحیان مباهله ماجرای در ایشان نقش.  است ایشان توسط اجتماع

 هماعلی)حسنین و( السالم علیه)علی حضرت ،(آله و علیه هللا صل)پیامبر همراه

 انزم در ایشان سیاسی مهم حضور است شده اشاره بدان نیز قرآن در که( السالم

 هللا سالم)فاطمه حضرت سیاسی اجتماعی، اقدامات و( آله و علیه هللا صل)پیامبر

 حامی جریان از حمایت در( آله و علیه هللا صل)پیامبر رحلت از پس( علیها

 .است حضور این از دیگر هایی¬نمونه نیز امامت

 

 مردم با شایسته روابط را ها¬¬انسان ارزشمندی معیار حضرت آن همچنین

 دممر با دربرخورد که است کسی شما بهترین: "فرمایند می و. داند می وخانواده

 با که اند کسانی آن شما مردان ارزشمندترین و است تر مهربان و خو نرم

 ". هستند بخشنده و مهربان دخو همسران

 

 انفاق و ایثار -4

 مسال)زهرا حضرت زندگانی در زیبایی بسیار جلوه که هایی¬خصلت از یکی

 است ایثار و دیگران به رساندن نفع جهت در خویش حق از گذشت( علیها هللا

 نمونه. دارد فراوان های-نمونه( علیها هللا سالم)فاطمه حضرت زندگی در که

 سالمتی برای( علیها هللا سالم)فاطمه حضرت روزه روز سه نذر ایاد آن بارز

 ،(السالم علیه)علی حضرت ایشان، که است( السالم علیهما)حسنین بیماری

 یتیم، به را خویش غذای روز سه هر در خادمه، فضه و( السالم علیهما)حسنین

 انسان هسور نزول آن نتیجه که نمودند افطار آب با خود و داده مسکین و اسیر

 . بود خانواده این خالصانه اقدام از تمجید در

 

( السالم علیه)حسن امام که جا¬آن داشت می مقدم را دیگران همه نمودن دعا در

 خاسته بر عبادت به خود محراب در جمعه شب دیدم را فاطمه مادرم: " فرمودند
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 مدشنی می. بود می سجود و رکوع و عبادت در صبح سپیده سرزدن تا و است

 دعا ها¬آن برای و برد می نام را وآنان کرد می دعا ومومنات مومنین برای که

 برای که همانطور چرا مادر: گفتم او به. کرد نمی دعا هیچ خود برای و کرد می

 کنی؟ نمی دعا خودت برای فرمایی می دعا دیگران

 

 . "خود سپس همسایه ابتدا پسرم: فرمود

 

 ازمندینی و مستمند هیچ و داشتند فقرا به صدقه پرداخت به ایویژه توجه حضرت

 آن ایثار و انفاق بارز نمونه گشت؛نمی باز خالی دست اش خانه درب از

 .است عروسی شب در هم آن فقیر، زن به «عروسی لباس» بخشش بزرگوار،

 هللا سالم)زهرا فاطمه عروسی در( آله و علیه هللا صل)اکرم پیامبر که شده نقل

. بپوشد عروسی شب در تا بود داده دخترش به نو پیراهن تدس یک( علیها

 زن بود،( السالم علیه)علی حضرت خانه رهسپار عروس موکب که هنگامی

 هک( السالم علیه)فاطمه. نمود احتیاج اظهار عروس برابر در و آمد، پیش سائلی

 ار نو پیراهن درنگ بی نو، دیگری و کهنه یکی: داشت پیراهن دو وقت آن در

 می که شریفه آیه به کردن عمل اال نیست این بخشید فقیر به و آورد رونبی

 و یابیدمین دست نیکی به هرگز «تحبون مما تنفقوا حتی البر تنالوا لن: »فرماید

 .کنید انفاق دارید،می دوست آنچه از اینکه مگر شوید،نمی نیکان از

 

 فرزندان تربیت -5

 

 بسیار فرزندان جسمی و روحی نشاط در که است عواملی از یکی مادر شیر

 حضرت سیره در دقت با. شود می فرد شقاوت یا سعادت باعث و دارد تاثیر

 یشانا عالقه مورد دقیقا   کودکان تغذیه امر که یابیم می در( علیها هللا سالم) زهرا

 بی ودب غافل جسم و روح متقابل تأثیرگذاری از نباید این بر عالوه. است بوده

 روح که گونه همان سازد می نشاط بی و پژمرده را روح بیمار مجس یک شک

 هللا سالم)زهرا فاطمه گاه. گردد می بدن فعالیتهای در اخالل موجب افسرده
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 لمانانمس که زمانی. کرد می سیر خود گرسنگی قیمت به را فرزندان شکم( علیها

 و سنح( علیها هللا سالم)فاطمه بودند مضیقه در سخت آب کمبود علت به

: ردک عرض و برد( آله و علیه هللا صل)پیامبر نزد را( علیهما هللا سالم)حسین

 امبرپی نیست آنها توان در تشنگی تحمل و خردسالند من فرزندان! خدا رسول ای

 در را مبارکش زبان دید موقع به و بجا رابطه این در را دخترش نگرانی که

 حضرت آنها دهان کردن تر با و ادقرارد( علیهما هللا سالم) حسین و حسن دهان

 از نیز را کوچک طفل دو آن و آورد در نگرانی از را( علیها هللا سالم)زهرا

 . داد نجات مفرط تشنگی

 

 ومیتمحر از فرزندان آالم تسکین جهت( آله و علیه هللا صل)پیامبر رحلت از بعد

( یامبرپ) پدرتان رفت کجا:  گفت می ها¬آن به خطاب بزرگوارشان جد محبت

 شما به و کرد می سوار خود دوش بر را شما او ؟ داشت می عزیز را شما که

 ، بود مهربانتر شما به همه از که بزرگوارتان جد رفت کجا.  نمود می مهربانی

 آغوش در را شما همیشه و بروید راه زمین روی بر شما گذاشت نمی که گونه آن

 . باشد گرفته دوش بر را شما که بینم نمی را او دیگر که آه ؟ داشت خود

 

 می همسایگان حق در که دعاهایی و شبانه های گریه و حضرت آن عبادی سیره

 نآ بر عالوه. گیرند قرار بندگی و عبادت فضای در ها بچه شد می باعث نمود

 بیدار را آنها بودند، خواب در اگر و بخوابند ها بچه گذاشت نمى غروب هنگام

 را آنها قدر شبهاى در همچنین و. دعاست استجابت توق ، وقت آن كه كرد مى

 . داشت مى نگاه بیدار دادن سبك غذاى با

 

 به و انداخت مى( علیها هللا سالم) رسول حضرت یاد به زیاد را ها بچه او

 و قرآن گرفتن یاد براى را آنها و دانست مى گل دسته را ها بچه پدرش سفارش

 . فرستاد مى حضرت آن نزد به دعا
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 سبک و معارف دارای خواند می فرزندانش برای که شعرهایی و ها الالیی

 :فرمود مى ادیبانه اشعار زیبایى قالب در زیبا و نغزگونه چه. بود زندگی

 الرسن الحق عن واخلع حسن یا اباك اشبه

 ذاالحن توال ال و ذالمنن اعبدالها و

 .بردار حق گردن از را ریسمان و باش على پدرت مانند!  جان حسن

 . مكن دوستى توز كینه دشمن افراد با و كن پرستش را كننده احسان خداى

 مى داد، مى نوازش دست روى بر را( السالم علیه) حسین امام كه گاه آن و

 :فرمود

 

 بعلى شبیها لست بابى شبیه انت

 

 درتپ به و دارى شباهت( آله و علیه هللا صل) هللا رسول پدرم به تو!  جان حسین

( لیهاع هللا سالم) فاطمه سخنان(  ع) على امام.  نیستى شبیه( السالم علیه) على

 . كرد مى تبسم و شنید مى را

 

 آخرین در حتی مادر اساسی وظیفه و اصلی رکن عنوان به تربیت به توجه

 سخت و نبود غافل فرزندانش آینده از کشید می پر معبود بسوی که لحظات

 از هاآن محرومیت برای حضرت آن نگرانی ترینبیش شاید. بود آنان حال نگران

 و مهر تواند نمی کس هیچ ، شهادتش از پس که دانست می او زیرا ، بود مادر

 برای( علیها هللا سالم)زهرا فاطمه.  باشد داشته آنها به نسبت را مادری محبت

 د،نمانن محروم کامال   مادرانه، محبت یعنی بزرگ نعمت این از فرزندانش اینکه

 ، او از پس که خواست ایشان از و کرد پیشنهاد( السالم علیه)علی حضرت هب

 . برآید مهم این عهده از بتواند که کند، انتخاب همسری به را کسی

 

 .باشد ما مردان و زنان زندگانی الگوی حضرت آن سیره که باشد
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 ( Entekhab.ir) انتخاب تحلیلی خبری پایگاهمنبع: 

 

 

 

 

 

 

 

 دو آن های همانندی و( عج) مهدی حضرت و( س) زهرا حضرت ميان ارتباط

 بزرگوار

 زمین اهل نور( عج) مهدی حضرت و آسمان اهل نور( س) زهرا حضرت. 1

 است

 است آسمان اهل نور( س) زهرا حضرت( الف

 

 :فرمود( ص) اکرم پیامبر زیبا، و طوالنی حدیث یک از بخشی در

 

 نهمع یکشف أنْ  تعالی هللا یإل المالئکة فشکت المغارب، و المشارق أظلمت ثم

 من خلقف بکلمة   تکل م ثُمّ  روحا منها فخلق کلمة   جاللُه جلّ  هللا فتکلم. الظلمة تلک

 فزهرت العرش مقامَ  أقامها و الروح تلک إلی النور فأضاءت نورا، الکلمة تلک

 نورها ألن   الزهراء سمیت لذالک و الزهراء فاطمة فهی المغارب و المشارق

 (1.)السماوات به زهرت

 

 .شد روشن ها آسمان او، نور واسطه به چون
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 است زمین اهل نور( عج) مهدی حضرت( ب

 

 :گوید می عمر بن مفضل

 

 األرض وأشرقت» آیه در «األرض ربّ : »فرمود که شنیدم( ع) صادق امام از

 وقتی: »پرسیدم.« است زمین امام مراد» االرض امام یعنی( 2)«ربّها بنور

 .«شود؟ می چه کند خروج حضرت

 

 نور به و شوند می نیاز بی ماه، و خورشید نور از مردم، روز، آن در: »فرمود

 (3.)کنند می اکتفا( ع)امام

 

 (4.)شوند می نیاز بی ماه و خورشید

 

( ع) صادق امام از عمر بن مفضل خود باز که است روایتی مطلب، این دلیل

 :فرمود که کند می نقل

 

 و الشمس ضوء عن العباد استغنی و ربّها بنور األرض رقتأش قام، قائمنا إذا

 (5....)الظلمة ذهبت

 

 .رود می بین از کلی طور به ظلمت و شوند می نیاز بی خورشید

 

( عج) مهدی حضرت مادر النساء، سیدة و األحرار خیرة( س) زهرا حضرت. 2

 و اإلماء خیرة

 :گوید می جعفی جابر
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 عرض( ع) امیرالمؤمنین به خطاب بن عمر: رمودف که شنیدم( ع) باقر امام از

 من از( ص) خدا رسول: »فرمود حضرت. «چیست؟( ع) مهدی اسم: »کرد

 .«بدهد قیام اجازه او، به خداوند، تا نکنم بیان را او نام که گرفتند تعّهد

 

 میانه، است جوانی او،: »فرمود حضرت. «بگو را او اوصاف پس: »گفت عمر

 ورتشص نور و رسد می هایش شانه بر که زیبایی موهای با زیبا، بسیار صورتش

 .«دارد غلبه سرش موهای و محاسن سیاهی بر

 

 («.6)کنیزان بهترین فرزند فدای پدرم: »فرمود حضرت گاه آن

 

 :گوید می قیصر عبدالرحیم

 

 خیرة ابن بأبی(: "ع) امیرمؤمنان جمله این: »کردم عرض( ع) باقر امام به

 و بهترین فاطمه همانا: »فرمود حضرت ؟«است فاطمه ور،منظ آیا" اإلماء

 («.7)است آزاده زنان برگزیده

 

 بر تولدش که است کنیزان سرور فرزند آن، ؛(8...)والدته الناس علی یخفی

 .«ماند می مخفی مردم

 

 :فرماید می( عج) مهدی حضرت معرفی با( ع) صادق امام

 

 (9....)اإلماء ةسید ابن ذالک موسی ابنی ولد من الخامس هو
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 .است کنیزان سرور فرزند او،. است کاظم موسی پسرم از پس امام پنجمین او،

 

 نرجس حضرت و األحرار خیرة( س)زهرا حضرت گفتیم، چه بنابرآن

 .است اإلماء سیدة و اإلماء خیرة( س)خاتون

 

 مادر شکم در دو هر( عج)مهدی حضرت و( س)زهرا حضرت گفتن سخن. 3

 :گوید می سخن مادر با( س)رازه حضرت( الف

 

 :فرماید می( ع) صادق امام

 

 کناره او از مکه زنان کرد، ازدواج( ص) پیامبر با( س) خدیجه حضرت وقتی»

 آن در. شد باردار( س) زهرا حضرت به که این تا( شد تنها او و) کردند، گیری

 (10.)کند صبر که خواست می او از و گفت می سخن او با فاطمه، که بود زمان

 

 :مادر شکم در( عج)مهدی حضرت گفتن سخن( ب

 

 :گوید می کند، می نقل را تولّد شب قضیّه وقتی خاتون، حکیمه حضرت

 

 شروع.«. بخوان خاتون نرجس بر را قدر سوره: »فرمود( ع) عسکری امام

 همراهی من با خاتون، نرجس شکم در طفل، آن پس. قدر سوره خواندن به کردم

 .ترسیدم من. کرد سالمی من بر و خواندم می من چه آن ندخوا می و کرد می
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 ما کودکان تعالی حق که نکن، تعجب الهی قدرت از! عمه ای: »زد صدا امام،

 می خود حجت زمین، در بزرگی، در را ما و گرداند می گویا حکمت به را

 («.11)گرداند

 

 .یامتندق در مؤمنان شفیع دو هر( عج) مهدی حضرت و( س) زهرا حضرت. 4

 :است قیامت روز شفیع( س)زهرا حضرت( الف

 

 به جا، این در(. 12)هستند متعدد( س)زهرا شفاعت مقام بر کننده داللت روایات

 .شود می اشاره ها آن از برخی

 

 :فرمود( ص)اکرم پیامبر

 

 برای مقام، آن در. داری محمودی مقام خداوند نزد! تو بر باد بشارت! فاطمه ای

 (13.)ودش می پذیرفته تو شفاعت و کنی می شفاعت خودت، شیعیان و دوستداران

 

 :گوید می حمامة بن بالل

 

 ماه مثل صورتش نور که حالی در شد وارد ما بر( ص)اکرم پیامبر روز یک

 رسول ای: »کرد عرض عوف بن عبدالرحمان. بود حال خوش و بود درخشان

 و برادرم مورد در رتیبشا خداوند، طرف از: »فرمود ؟!«چیست نور این! خدا

 اّمتم زنان و مردان دو، آن واسطه به که آمد دخترم و( «ع» علی) عمویم پسر

 (14.)«کنند می پیدا نجات جهنم آتش از

 

 (15.)«شماست مادر برای شفاعت
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 :است قیامت روز شفیع هم( عج) مهدی حضرت( ب

 

 خدا رسول از انصاری عبدهللا بن جابر و( ع) علی مومنان امیر حدیثی، در

 بیان قیامت روز در را( ع) ائمه مقامات( ص) پیامبر که کنند می نقل( ص)

 ،(عج) مهدی امام: فرماید می بیان گونه این را( عج) مهدی حضرت مقام. فرمود

 داده خداوند طرف از شفاعت، اذن که چرا است؛ قیامت روز در مؤمنان شفیع

 (16.)باشد راضی آن به و بخواهد خداوند که کسی به مگر شود نمی

 

 (عج)مهدی حضرت و( س)زهرا حضرت مظلومیت. 5

 (:س)زهرا حضرت دیدگی ستم( الف

 

 المعصومة أیتها علیک السالم: »خوانیم می حضرت آن زیارت در

 .«ستمدیده پاک ای تو بر سالم ؛(17)المظلومة

 

 (.18)«المقهورة المظلومة....البتول علی صلّ  و... صل اللهم» و

 

 :فرماید می همسرش مظلومیّت ترسیم در( ع) علی منانمؤ امیر

 

 (19....)ممنوعة حقها من مظلومة، تزل لم( ص) هللا رسول بنت فاطمة إن  

 

 .شد محروم خود حق از و بوده دیده ستم همواره ،(ص) خدا پیامبر دختر فاطمه،
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 :است ستمدیده( عج) او( ب

 

 می( عج) مهدی فرزندش تغرب و مظلومیت ترسیم در( ع) علی مؤمنان امیر

 امر، این صاحب ؛(20)الوحید الفریدُ  الطریدُ  الشریدُ  األمر هذا صاحب: »فرماید

 .«است تنها و یگانه شده دور شده رانده همان

 

 :است غریب او که این به کند می تصریح( ع) علی حضرت دیگری حدیث در

 

ب ُهم بقوم هللا سیأتی ب ونَهُ  و یُح   (21....)غریب بینهم هو نمَ  یَمل کُ  و یُح 

 

 .کند می حکومت آنان بر است، غریب آنان میان در که کسی

 

 شده رانده همان او، ؛(22)الغریب الوحید الطرید هو: »فرماید می( ع) کاظم امام

 .«است غریب تنهای و یکه

 

 می را او اگر: »فرماید می( ع) باقر امام که است مظلوم حّدی به حضرت،

 (.23)«کردند می تکه تکه ار او شناختند،

 

 آید می وارد نیز ایشان بر آمد، پیش( ص) پیامبر بر که آزارهایی و اذیت همانند

 (24.)تر بیش بلکه و

 

 (25.)گردند می
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 .کند می معرفی مظلوم را فرزندش

 

 :گفت می میرجهانی مرحوم

 

 یتب سه ایشان و دیدم را( س)صدیقه فاطمه حضرت مظلومم مادر رؤیا، عالم در

 این یتب آن و داشتم یاد به را بیت یک فقط شدم بیدار وقتی خواند، فارسی شعر

 :است گونه

 

 شکسته من فرزند دل زمان این در نبود زمانه آن در من از تر شکسته دلی

 (26)است تر

 می معرفی عالم فرد ترین مظلوم را خود( عج) مهدی حضرت خود باألخره و

 .کند

 

 :گوید می شرفی سماعیلا سیّد حاج االسالم حجة

 

( ع) الشهداء سید حضرت مطهر حرم در و بودم شده مشرف مقّدسه عتبات به

 امام مطهر حرم سر باال قسمت در زائرین دعای چون. بودم زیارت مشغول

 مبارک محضر به مرا خواستم خداوند از جا آن در است، مستجاب( ع) حسین

 مثال بی جمال به را دیدگانم و دگردان مشرف مهدی،ارواحنافداه، حضرت موالیم

 .کند روشن بزرگوار آن

 

 در گرچه. شد ظاهر جمالش تاب جهان خورشید ناگهان که بودم زیارت مشغول

 از پس. شدم بزرگوار آن مجذوب شدیدا ولی نشناختم، را حضرتش هنگام، آن

 لمعا ردف ترین مظلوم من،: »فرمود آقا. «کیستید؟ شما: »پرسیدم ایشان از سالم،

 نجف بزرگ علمای از ایشان شاید: »گفتم خود با و نشدم متوّجه من،.«! هستم
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 دفر ترین مظلوم را خود اند، نکرده پیدا گرایش ایشان به مردم چون و هستند

 نای. نیست کنارم در کسی که شدم متوّجه ناگهان هنگام، این در. «داند می عالم

 فداه، أرواحنا زمان، امام جز یکس عالم، فرد ترین مظلوم فهمیدم، که بود جا

 (27.)دادم دست از زود را بزرگوار آن حضور نعمت من و نیست

 

 .بیاوریم بیرون مظلومیت از را مظلوم دو این هم، با بیایید

 

 (عج) مهدی حضرت و( س) زهرا حضرت به( ص) پیامبر عالقه ـ 6

 نمی تارنوش این در را( س) زهرا حضرت به( ص) خدا رسول محبّت و عالقه

 :کنیم می بسنده روایت چند ذکر به فقط و کرد بیان توان

 

 :فرمود( ع) امیرمؤمنان به خطاب حدیثی، در( ص) اکرم رسول حضرت

 

 ها آن. بگوید شما به را ها آن گفتم او به و کردم فاطمه دخترم به هایی سفارش

 .هست راستگو شدیدا او که چرا بدان؛ حتمی را

 

 ای: »فرمود و بوسید را او سر و خواند خود نزدیک به ار او( ص) پیامبر سپس

 (28!)«باد تو فدای پدرت،! فاطمه

 

 (29!)«باد تو فدای مادرم و پدر: »فرمود دیگر حدیث در

 

 (30.)المصطفی حبیبة و...کبده فلذة و قلبه صمیم

 

 .مصطفی محبوبه
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 (عج) مهدی حضرت به( ص) پیامبر عالقه

 

 :فرماید می( عج) مهدی حضرت معرفی با( ص) پیامبر

 

یّ ی أُّمی و بأَبی  وق دُ یَتَ  الن ور   ُجیُوبُ  علیه عمران، بن موسی شبیه   و شبیهی و َسم 

 (31.)القُدس   ُشعاع   من

 

 .«است ساطع او از قدسی انوار اشعه. گرفته فرا را او گرداگرد نور از

 

 گشته مادر بهر ماتم، سوزان دلی با محرم و همراه خدا با خاتم، محبوب گل ای

 پرغم

 نور تویی زهرا، زاده ای بیا کجایی؟ زهرا گل ای عالم، تو هجر از سوزد

 (32)طه دل

 :فرماید می دیگر حدیثی در( ص) اکرم پیامبر

 

 (33.)به قال لَمنْ  طوبی و أحبّه لَمنْ  طوبی و لقیه لَمنْ  طوبی

 

 !باشد معتقد او به که کسی حال به خوشا

 

 متعدد دعاهای از بعد عهد دعای در که است( ص) مبرپیا محبوب او قدر آن

 محّمدا   نبی کَ  ُسر   و اللُّهم  : »خوانیم می فرجش، برای و او مقدس وجود برای

 وجود دیدار واسطه به را محمد پیامبرت کن حال خوش! خدایا ؛(34)ب ُرؤیَت ه

 .«مهدی حضرت مقدس
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 :فرمود( ص)پیامبر: کند می نقل عمر بن عبدهللا

 

 جانشین ات اّمت بر زمین در را کسی چه: »فرمود من به معراج، شب در خداوند

 «را؟( ع)طالب ابی ابن علی: »فرمود. «را برادرم: »کردم عرض «ای؟ کرده

 انتخاب را تو پس کردم، زمین بر نظری: »فرمود. «بلی:»کردم عرض

 قرار تو وصی را او و کردم انتخاب را( ع) علی و کردم دیگری نظر....کردم

 ...«.دادم

 

. کردم خلق نور یک از را ائمه و حسین و حسن و فاطمه و علی ،!محمد ای

 بانمقرّ  از پذیرفت، را آن کس هر. داشتم عرضه مالئکه بر را آنان والیت سپس

 .پیوست کافران به کرد، رد را آن کس هر و شد

 

 ولی بگسلد، هم از حیاتش رشته تا کند پرستش چندان مرا ای، بنده اگر! محمد ای

 دوزخ آتش در را او شود، رو به رو من با است، آنان والیت منکر که حالی در

 .افکند خواهم

 

 شپی قدمی: »فرمود. «بلی: »کردم عرض. «ببینی؟ را آنان مایلی آیا! محمد ای

 و حسین و حسن و طالب ابی ابن علی دیدم، ناگاه نهادم، جلو قدمی من،!« گذار

 نب علی و جعفر بن موسی و محّمد بن جعفر و علی بن محّمد و الحسین بن علی

 در که را قائم حجت و علی بن حسن و محّمد بن علی   و علی بن محّمد و موسی

 انیکس چه اینان: »گفتم. بود( دری کوکب) درخشان ای ستاره همانند آنان، میان

 مرا حالل که است کسی ،(قائم) ایستاده این و هستند امامان اینان،: »گفت ؟«اند

! محّمد ای. گرفت خواهد انتقام من دشمنان از و حرام مرا حرام و کند می حالل

 دوست را او کس هر و دارم می دوست را او من که چرا بدار؛ دوست را او

 (35.)دارم دوست نیز بدارد
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 (ع) حسین زائران به( ع) دو هر عنایت ـ 7

 (:ع) حسین زائران به( س) زهرا حضرت عنایت( الف

 

 شهیدش فرزند زائران به که است این( س)زهرا حضرت های ویژگی از یکی

( ع) حسین امام زیارت به آنان که هنگامی. دارد ای ویژه عنایت( ع) حسین امام

 دعا و آمرزش طلب آنان برای و شود می حاضر( س) زهرا حضرت روند، می

 .کند می

 

 زیر شرح به را ها آن از یبرخ. کند می داللت مطلب این بر متعددی روایات

 :است

 

 :فرماید می( ع) صادق امام. 1

 

 (36.)ذُنُوبَُهم لَُهم فَتَستغفُر الحسین ابنها قبر لزّوار تحضر محمد، بنت فاطمة إن  

 

 می آمرزش طلب آنان گناهان برای سپس شود، می حاضر( ع)حسین حضرت

 .کند

 

 :فرمودند َوَهب بن معاویه به( ع) صادق امام. 2

 

 کسانی زمره در را تو خدا، که داری دوست آیا! مکن ترک را( ع)حسین زیارت

 (37)کنند؟ می دعا حقشان در( ع)ائمه و فاطمه و علی و رسول حضرت که ببیند
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 :گوید می اعمش سلیمان. 3

 

 امام زیارت درباره: گفتم او به. بودم شیخی نزد ای جمعه شب کوفه، در

 و است گمراهی بدعتی، هر و است دعتب: »گفت «گویی؟ می چه( ع)حسین

 .رفتم و شدم ناراحت. «است آتش در گمراهی صاحب هر

 

 امام زیارت به او: »گفت همسرش. زدم را او خانه در   آمدم، شب های نیمه

 .«است رفته( ع)حسین

 

 حرم داخل وقتی. رفتم( ع) حسین امام حرم طرف به هم من: گوید می سلیمان

 زا و کند می ناله و گریه افتاده، سجده به که حالی در شیخ دیدم شدم، شریف

. دکر بلند را سرش طوالنی مّدتی از بعد. کند می توبه و مغفرت طلب خداوند

 «مدی؟آ زیارتش به گونه چه االن پس گفتی، را جمله آن دیروز! شیخ ای: »گفتم

 دیدم نور از شتری ،...خواب در دیشب،! نکن سرزنش مرا! سلیمان ای: گفت

 ینا: »گفتم. بودند خانم دو آن داخل و بود شتر آن روی بر نور، از ای کجاوه هک

 دیگری و( س) خدیجه حضرت یکی،: »گفت «اند؟ کی بزرگوار خانم دو

 می کجا به جمع این: »گفتم. «.است( س) زهرا فاطمة النساء سیدة حضرت

 .«درون یم شد، شهید ظلم روی از کربال در که حسین زیارت به: »گفت «روند؟

 

 این: »پرسیدم. ریزد می پایین به آن از اوراقی دیدم. کردم نگاه هودج آن به

 شب در کس هر شده نوشته ها ورق این در: »گفت «چیست؟ مکتوب اوراق

 (.38)«بود خواهد ایمن جهنم آتش از بیاید،( ع) حسین قبر زیارت به جمعه،

 

 :بود
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 ؟«است صحیح حدیث این آیا .گویند می را اعمش سلیمان جریان ها منبری

: ویندگ می که است صحیح! سیدنا: »گفتم. «است صحیح و راست آری،: »فرمود

: فرمود ؟«است امان او برای جمعه، شب در را( ع) حسین کند زیارت کس هر

 (39.)گریست و شد جاری مبارکش چشمان از اشک و!« وهللا آری،»

 

 (:ع) حسین زائران به( عج) مهدی حضرت عنایت( ب

 

 جعفر معروف قضیّه ها، آن از یکی. دارد داللت مطلب این بر زیادی قضایای

 (40.)است آورده نهاوندی مرحوم که است بند نعل

 

 (41)کنند نمی تقیّه کسی از و نیست بزرگوار دو آن بر کسی بیعت. 8

 .نداشتند گردن بر بیعتی چنین معصومان از بعضی اّما بودند،

 

 (:س)زهرا حضرت کردنن تقیه و بیعت( الف

 

 خاصّ  صحابه ویژه به مردم، همه از کردند سعی خالفت، غصب از پس دشمنان،

(( ع)زهرا حضرت و علی حضرت) رسالت خاندان خاّصه( ص)اکرم پیامبر

 حضرت ولی کنند، جلب خود به را عمومی افکار تا بگیرند بیعت خود برای

 حکومت غاصبان با بود، زنده تا و کرد تحمل را ها مصیبت همه ،(س)زهرا

 و مودن مبارزه اش، اصلی مسیر به خالفت بازگرداندن برای بلکه نکرد، بیعت

 (42.)شد( ع)علی حضرت بیعت مانع حتی

 

 دننکر تقیّه و( عج) مهدی حضرت گردن بر ستمگران از احدی بیعت نبودن( ب

 :حضرت آن
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 و تمصلح روی زا چه گر) بستند، می پیمان کسی با اگر ما، معصوم پیشوایان

 مانیز تا( ع) حسین امام که است این گواه، بهترین. بودند بند پای آن به ،(تقیه

 دیمه حضرت. نکرد قیام برادرش صلح به احترام خاطر به بود، زنده معاویه که

 و تاس شده آفریده ستمگران و ستم کردن کن ریشه برای که این دلیل به( عج)

 رکت و ستمگران ستمگری به رضا معنای به سکوتش بود، آشکار و ظاهر اگر

 بیعت ات برد می سر به غیبت پرده پس در( تقیّه روی از گرچه) بود آنان با نبرد

 .تاس شده شمرده حضرت آن غیبت علل از یکی همین،. نباشد گردنش بر کسی

 

 :فرماید می( ع)علی حضرت

 

 تغیب و والدته تخفی لذلکف بیعة عنقه فی ألحد یکن لم قام إذا منّا القائم إن  ....

 (43.)شخصه

 

 .شود می پنهان ها دیده از و شود می مخفی

 

 :فرمود( عج)مهدی حضرت

 

 نّیإ و زمانه لطاغیة بیعة عنقه فی وقعت قد و إالّ ( ع) آبائی من ألحد یکن لم إنّه

 (44.)عنقی فی الطواغیت من ألحد البیعة و أخرج حین أخرج

 

 .نیست گردنم بر سرکشی

 

 :نیست کار در ای تقیه حضرت آن انزم در
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 وعملوا منکم ءامنوا الذین هللا وعد» شریفه آیه تفسیر در( ع)علی حضرت

 :فرمود(...« 45)لیستخلفنّهم الصالحات

 

 احساس تقیّه به نیاز و ای، واهمه و ترس هیچ بدون بپرستند، مرا امان و امن در

 ایمان که کسانی» از منظور. است شده نازل( عج) قائم حق در آیه، این. نکنند

 (46.)هستند( ع) معصوم پیشوایان آیه، این در ،«اند آورده

 

 ستمگران و مردم از دو هر دوری. 9

 :مردم از( س) زهرا حضرت دوری( الف

 

 والیت برگرداندن و مردم هدایت برای( س)زهرا حضرت که تالشی آن از بعد

 فاصله مردم از گرفت، ارقر ستم و مهری بی مورد و کرد،( ع)علی حضرت به

 هم بار این اّما شد، پدر فقدان بر گریه و عزاداری مشغول خانه در و گرفت

( ع)علی امیرالمؤمنین حضور به بزرگان از جمعی و گرفت قرار لطفی بی مورد

 :کردند عرض و آمدند

 

 و نداریم خواب حضرت آن گریه از شب. کند می گریه روز و شب( س)فاطمه

 تو از ما. بپردازیم خود معاش امور به بتوانیم تا نیست آرامش ما برای روز

 یا و شدبا آرام روز و کند گریه شب یا بگویی، حضرت آن به که کنیم می تقاضا

 .باشد آرام شب و کند گریه روز

 

 آرام که کمی. دید گریان چنان هم را او و رفت( س)فاطمه نزد( ع)علی حضرت

. «وزر یا کنی گریه شب یا شما، که کردند ضاتقا من از: »فرمود او به گرفت،

 برنمی ام گریه از دست. روم می آنان میان از زودی به من: »گفت( س)فاطمه

 .«شوم ملحق پدرم به تا دارم
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 «األحزان بیت» نام به سرپناهی( س) فاطمه برای( ع) علی حضرت سپس

 .ساخت بقیع قبرستان در مردم های خانه از دورتر

 

 سوی به خود روی پیش در را( ع)حسین و حسن صبح روز هر( س) فاطمه

 یم فرا شب که وقتی. رفت می األحزان بیت به گریان و کرد می روانه بقیع

 مراجعت خانه به حضرت آن همراه و آمد می او نزد( ع) علی حضرت رسید،

 (47.)کرد می

 

 ایقبره کنار و شد می خارج مدینه از روز هر: »فرماید می( ع) صادق امام

 (.48)«بود گریه مشغول شهیدان

 

 (.49)«خشمناکم مردانتان بر و

 

 (50.)رفت

 

 :ستمگران و مردم از( عج) مهدی حضرت دوری( ب

 

. بود مخفی ستمگران، ویژه به و مردم از والدت، هنگام از( عج) مهدی حضرت

 حضرت آن خدمت توانستند می محدود صورت به بعضی والدت، آغاز در

 غیبت زمان در و شد تر بیش صغری غیبت زمان در دیت،محدو این. برسند

 .فرمود می دوری مردم از و رسید خود اوج به کبری

 

 :فرماید می( ع)باقر امام
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 .جوارهم عن نّحانا خلقه، علی تعالی و تبارک هللا غضب إذا»

 

 مجاورت از را ما شود، خشمگین مردمان بر تعالی و تبارک خدای که هنگامی

 (.51)سازد می دور آنان

 

(52()53) 

 را او مردم اما بیند می را مردم و شود می حاضر حج موسم در او بینند، نمی

 (54.)بینند نمی

 

 :فرماید می مفید شیخ به شریف توقیع در( عج) مهدی حضرت خود

 

 ستمگران های خانه از که مکانی کنیم، می زندگی دستی دور مکان در ما چه اگر

 این در دیده ما شیعیان و ما برای خداوند که حتیمصل جهت به است، دور به

 (....55)هستیم آگاه شما خبرهای از ما اّما دوری،

 

 :فرمود مهزیار بن ابراهیم بن علی به حضرت

 

 و غضب مورد که گروهی کنار در که بسته پیمان من با( ع)عسکری امام پدرم

 هایی وهک در تنها که هداد دستور من به و نکنم زندگی گرفتند، قرار خداوند نفرین

 (....56)گزینم مسکن ویران، های زمین و است دشوار آن از عبور که

 

 دنیایی تعلّقات از آزادی. 10
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 در عالم، دو زنان سرور و مردمان برترین همسر عالم، مخلوقات اشرف دختر

 و ساده زندگی یک نیازهای ترین ابتدایی حتّی و دنیا از دوری و زهد نهایت

 .زیست می عادی

 

 و دنیا از بریده ؛(57)الزهد و الورع حلیفة: »خوانیم می حضرت آن زیارت در

 .«بود احدیت ذات در فانی

 

(58) 

 .«نبود( س)زهرا از

 

 سادگی و زهد نهایت در خویش، مقتدای به اقتدا با نیز( عج)مهدی حضرت

 .کند می زندگی

 

 :فرماید می( ع)صادق حضرت

 

 (59.)الجشب إال طعامه ال و ظالغلی إال لباسه ما! فوهللا

 

 .نیست

 

 خداوند بندگی. 11

 او با خداوند که کرد می عبادت را خداوند خالصانه حّدی به( س) زهرا حضرت

 :فرمود می و کرد می مباهات مالئکه بر
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 امیتم من خوف از و ایستاده من مقابل در او! فاطمه من بنده بهترین به بنگرید

 (.60)است آورده روی من عبادت به قلب، حضور تمامی با و لرزد می وجودش

 

 :فرماید می( ع)حسن امام

 

 و رکوع مدام و ایستاد می عبادت به محراب در جمعه، های شب در مادرم،

 (61.)کرد می طلوع صبح تا کرد می سجده

 

 (62.)کرد ورم هایش قدم که کرد می عبادت قدری به حضرت،

 

 رخسار رنگ که کند می را اوندخد عبادت قدری به هم( عج) مهدی حضرت

 .است زرد به متمایل مبارکش

 

 به رنگش داری، زنده شب و تهّجد اثر بر مهدی،: »فرماید می( ع) کاظم امام

 (63.)«شود می متمایل زردی

 

 ها بدعت و ها انحراف با مبارزه. 12

 بین از انحرافات و ها بدعت بماند، دین تا شد والیت و رسالت فدای( س) زهرا

 با بزرگوار آن مبارزات درباره. برسد ثمر به پدرش های تالش و رودب

 پهلو بانوی آن دیگر های خطبه و فدکیه خطبه. است فراوان سخن انحرافات،

 (64.)است حضرت مبارزه گویای دیده، مصیبت و شکسته

 

 .کرد
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 سنّتی و برد می بین از که آن جز ماند نمی بدعتی: »فرماید می( ع) صادق امام

 (65.)«دارد پامی بر که آن جز ماند مین

 

 زنده مانده، متروک سنّت، و کتاب از چه هر: »فرماید می( ع) علی حضرت

 (66.)«کرد خواهد

 

 :خوانیم می ندبه شریف دعای در

 

 المّدخر أین أهله؟ و الدین معالم محیی أین حدوده؟ و الکتاب إلحیاء المؤمل أین

 (67)السنن؟ و فرائض لتجدید

 

 ؟اسالم های سنت و واجبات تجدید برای الهی ذخیره آن است کجا دین؟ اهل و دین

 

 شیعیان ویژه به مسلمانان، امور به توجه و خواری غم. 13

 آزارها و مصایب همه آن و آورد میدان به را( س) فاطمه که هایی علت از یکی

 و شوهرش شیعیان و پدرش اّمت به نسبت حضرت آن غمّ  و همّ  کرد، تحّمل را

 .بود شد خواهد گیرشان دامن که مصایبی

 

 بزرگوارش پدر به محبوبش فراق در هایش، ناله و ها اشک همراه حضرت،

 :دارد می عرضه

 

 (68)الدین؟ یوم إلی للّمة َمنْ  و المساکین؟ و للرامل َمن! أبتاه یا

 

 بود؟ خواهد قیامت تا تو، از پس کسی چه اّمت،
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 صبح تا شب که ورزد می اهتمام پدرش اّمت ورام به نسبت جا بدان تا حضرت،

 دعا را مؤمنان همواره، و گذراند می دعا و قیام و سجود و رکوع در پیوسته را

 علّت( ع) حسن بندش دل فرزند وقتی. کند نمی دعایی خود برای از و کند می

 (.69)«الدار ثم الجار: »فرماید می شود؟، می جویا را

 

 .کند می داللت مطلب نای بر فراوان، های مالقات

 

 :فرماید می توقیعی در حضرت،

 

 ،دل در و اید افتاده تردید به دین، در شما، از گروهی که است رسیده من به... 

 ما اندوه و غم مایه این،! اید شده حیرت و شک دچار خود، امر اولیای به نسبت

 درباره نه شدم ناراحت شما درباره و خودمان خاطر به نه و شما خاطر به. شد

 در ما. نیست پوشیده ما بر شما اوضاع و آگاهیم شما احوال بر ما.... خودمان ی

 اگر .ایم نبرده خاطر از را شما یاد و ایم نکرده کوتاهی شما، به توّجه و رسیدگی

 را شما دشمنان و آورد می روی شما بر ها گرفتاری و مشکالت بود، این جز

 (70.)کردند می نابود

 

 انفاق و ایثار. 14

 لیمستق بحث و دارد بسیاری مطالب( س) زهرا حضرت انفاق و گذشتگی خود از

 .کنیم می اشاره ها آن از برخی به گذرا،. طلبد می را

 

 شده روا حاجتی با و آمد می زهرا خانه َدر   به شد، می ناامید کجا هر از کس هر

 وا خانه َدر   را نمحروما( ص)پیامبر که افتاد می اتفاق این مکّرر،. گشت برمی

 اننیازمند به را خویش بند گردن و عروسی شب پیراهن حضرت. فرستادند می
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 فرش و پرده حتّی و گوشواره و بند دست و نان قرص و طعام حتی او. بخشید

 کتاب در که رسد می مرحله بدان وی بخشندگی. داد سائل به را خویش منزل

 (71.)«أسیرا و یتیما و مسکینا حبّه علی الطعام ویطعمون: »شود می ثبت خداوند

 

 و محرومان پناه رو، این از. است چنین این مادری فرزند( عج) مهدی حضرت

 .است درماندگان

 

 و بخشد می وفور به را مال که است ای بخشنده مهدی،: »فرمود( ع)باقر امام

 (72.«)است مهربان و رئوف بسیار بینوایان بر

 

 تالش. 15

 زمان هر. کرد می مجاهده دین راه در کودکی، اوان مانه از( س)زهرا حضرت

. آمد می میدان به( س)زهرا داد، می آزار مصیبتی و تهدید خطری را پیامبر

 جنگ در. سترد پدر روی از خاکستر( 73.)کرد آگاه قتلش توطئه از را پیامبر

 و شد مجروح اش پیشانی و شکست( ص)پیامبر مبارک دندان که گاه آن احد،

 .شد مشغول پیامبر مداوای به او گشت، خون در غرقه حضرت، صورت و سر

 

 جان مسیر، این در تا کرد مجاهدت و تالش قدر آن والیت راه در حضرت،

 گرفت می را حسنین دست ،(ع) علی همراه به ها شب او. کرد فدا را عزیزش

 و هعقب در بیعتشان یاد به را آنان و رفت می انصار و مهاجران ی خانه به و

 امام که واال هدف این با. شد می یادآورشان را علی فضایل و انداخت می غدیر

 یاورانی و برهاند جاهلیّت مرگ از را آنان و بشناساند آنان به را شان زمان

 .کند فراهم خویش زمان امام برای

 

 مسیر ادامه در و پیامبر واالی های آرمان تّحقق برای نیز( عج)مهدی حضرت

 .است سازندگی و مجاهدت مشغول همواره( س)زهرا حرکت
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 و ها بزرگواری و ها نیکی سوی به شتابنده او،: »فرماید می( ع)رضا امام

 (74.)«است کوش سخت گری تالش

 

 

 ،(ص)المصطفی قلب بهجة( س)الزهراء فاطمة ؛44 ص ،40 ج االنوار، بحار 1

 .177 ص

 

 (شود می وشنر پروردگارش نور به( روز آن در) زمین. )69: زمر 2

 

 تفسیر از روایت چند( ره) نوری محدث. )121 ح آیه، ذیل نورالثقلین، تفسیر. 3

 الثرا کفایة و صدوق الدین کمال و طوسی غیبت و مفید ارشاد و ابراهیم بن علی

 اول، حدیث قرینه به گوید می و کند می نقل شاذان بن فضل غیبت و خّراز شیخ

 نور مراد شود گفته است ممکن وگرنه است ظاهری نور مراد، شود می معلوم

 خصلت جمکران، الثاقب، نجم باشد؛ عدل و حکمت و علم نور که است معنوی

 .(168 ص نهم، و بیست

 

 ظلمت تمام که باشد داشته هم باطنی تفسیر یک روایت، این است ممکن البته. 4

 نور به که شود می علمی های پیشرفت یا نورانی های ظلمت حتّی رود می ها

 (.کرد تأمل باید. )نباشد نیاز ماه و خورشید

 

 ،(عج) القائم فی نزل فیما المحجة ؛467 ص ،484 ح الغیبة، طوسی، شیخ. 5

 .122 ح آیه، ذیل ،4 ج نورالثقلین، تفسیر ؛748 ص آیه، ذیل
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 ص ،3 ج الغمة، کشف ؛470 ص ،487 ح اسالمی، معارف موسسه همان،. 6

 البالغه، نهج در منتظر مهدی از نقل به) 48 ص ،(ع)یاسین آل عزیز ؛263

 (.114 ص

 

 .323 ص صدوق، نشر و ،151 ص عربی، الغیبة، نعمانی،. 7

 

 (.لدینا کمال و االثر کفایة از نقل به) اإلماء، سیّد ابن أنّه باب، االثر، منتخب. 8

 

 یثاحاد معجم: ک.ر( الدین کمال از نقل به) اإلماء، سید ابن أنّه باب همان،. 9

 .165 ص ،691 ح ،3 ج ،(عج)المهدی إالمام

 

 فاطمة. 25 ص ،43 ج بحاراالنوار،. 947/1 ح ،87 مجلس صدوق، امالی. 10

 .خاصه و عامه از نقل به 129 ص ،(ص)المصطفی قلب بهجة( س)الزهراء

 

 ؛39 ص اول، باب جمکران، ط الثاقب، نجم ؛2 ح ،42 ب الدین، کمال. 11

 ص ،19 ح قدر، سوره ذیل ،5 ج نورالثقلین، سیرتف ؛249 ص الوصیه، اثبات

616. 

 

 .53 ص ،8 ج و 225 و 64 ،62 صص ،43 ج بحاراالنوار، به: ک.ر. 12

 

 از نقل به) 743 ص ،(ص)المصطفی قلب بهجة( س)الزهراء فاطمة. 13

 (.150 ص ،1 ح کنزالفوائد،

 

 .101 ص ،25 ح ،1 ج انوارالهدی، چاپ خوارزمی، مقتل. 14
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 کشف از نقل به) 10 ص ،(ص)المصطفی قلب بهجة( س)الزهراء هفاطم. 15

 (.506 ص ،1 ج الغمة،

 

 .355 ص ،1 ج داراالضواء، چاپ آشوب، شهر ابن مناقب. 16

 

: الجنان مفاتیح در االخرة؛ جمادی بیستم روز عمل اقبال، طاووس، بن سید. 17

 .«المغصوبة المظلومة أیتها علیک السالم»

 

 حضرت دوم زیارت الجنان، مفاتیح االخرة؛ جمادی بیستم روز عمل همان،. 18

 (.س)زهرا

 

 .258 ح ضمن ،156 ص امالی، طوسی، شیخ. 19

 

 .43 ص ،595 ح ،3 ج ،(عج)المهدی االمام احادیث معجم. 20

 

 (.131 ص ،3 ج المودة، ینابیع از نقل به) 608 ص ،2 ج رهایی، روزگار. 21

 

 .34 باب الدین، کمال. 22

 

 .229 ص ،752 ح ،3 ج ،(عج)المهدی اإلمام أحادیث ممعج. 23

 

 .500 ص ،1072 ح و ،297 ص ،833 ح ،3 ج همان،. 24
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 .25 ح ،58 باب الدین، کمال و ؛20 ص ،1098 ح ،4 ج همان،. 25

 

 (.پاورقی) ،176 ص طالب، و علما به( عج)مهدی حضرت عنایات. 26

 

 (.160 ص ،3 ج ،(عج)مهدی حضرت شیفتگان: از نقل به) همان. 27

 

 از نقل به) ،198 ص ،(ص) المصطفی قلب بهجة( س) الزهراء فاطمة. 28

 (.491 ص ،22 ج بحاراالنوار،

 

: ک.ر و( 185 ص ،10 ح الحق، احقاق از نقل به) 109 ص ،6 ح همان،. 29

 .288 ص ،110 ح ،36 ج بحاراالنوار،

 

 ،1 ج رزمی،خوا مقتل ،(س) زهرا فاطمه حضرت زیارت الجنان، مفاتیح. 30

 .99 ص ،21 ح

 

 ص األثر، کفایة: از نقل به) 14 ص یزدان، نور پیرامون حدیث چهل. 31

159.) 

 

 .24 ص ،(س)فاطمیه های نغمه. 32

 

 ج ،(ع)الرضا أخبار عیون از نقل به) 16 ص جمعه، پگاه در ندبه دعای با. 33

 (.268 ص ،1 ج الدین، کمال ؛47 ص ،1
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 .هدع دعای الجنان، مفاتیح. 34

 

 به) 160 ص ،2 ج( عربی) و 218 ص ،2 ج( فارسی) المکارم مکیال. 35

 ؛105 ح 23 باب 189 ص( ره)بحرانی محدث سید المرام، غایة کتاب از نقل

 (.133 ص ،24 ح صدوق، نشر نعمانی، غیبت از نقل به

 

 .386 ص ،4 ح ،40 باب ،1377 حق، پیام الزیارات، کامل. 36

 

 فصل الجنان، مفاتیح ؛386 ص ،4 ح ،40 باب ،1377 حق، پیام همان،. 37

 (.اندیگر و طاووس بن سید و کلینی و قولویه ابن از نقل به) اول مقصد هفتم،

 

 مقدس مسجد الثاقب، النجم ؛401 ص ،12 ح ،45 ج األنوار، بحار. 38

 .495 ص چهارم، چاپ ،1380 جمکران،

 

 مفاتیح ؛489 ص ارم،چه چاپ ،1380 جمکران، مقدس مسجد الثاقب، النجم. 39

 .بغدادی علی حاج تّشرف الجنان،

 

 .80 ص ،2 ج الحسان، العبقری ؛34 ص الحسان، العبقری خالصة: ک. ر. 40

 

 نای های شباهت از مورد پنج و بیست به گفتیم، 7 شماره انتظار، مجله در. 41

 هم مواردی. کردیم برخورد دیگری موارد به ولی کنیم، می اشاره بزرگوار دو

 را ها آن از برخی روی این از کردند، تحقیق زاده لطیف آقای ارجمند برادر

 .کنیم می ذکر
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 خیبر، غزوة باب ،40 باب ،3 ج العلمیة، دارالکتاب بخاری، صحیح: ک.ر. 42

 .80 ص ،4241 و 4240 ح

 

 ص ،51 ج األنوار، بحار ؛14 ح ،26 باب ،1 ج النعمة، تمام و الدین کمال. 43

109. 

 

 .4 توقیع ،45 باب ،2 ج ان،هم. 44

 

 .55: نور. 45

 

 .607 ص 2 ج رهایی، روزگار. 46

 

 از نقل به) 140 ص فاطمیه، فرهنگ ؛255 ص بستر، در چشمه: ک.ر. 47

 (.177 ص ،43 ج االنوار، بحار

 

 .35 ص ،43 ج األنوار، بحار. 48

 

 عوالم ؛158 ص ،43 ج بحاراالنوار، و ،434 ص دربستر، چشمه: ک.ر. 49

 .128 ص ،4 ج النساء، أعالم ؛814 ص دوم، قسمت ،11 ج لعلوم،ا

 

 ،4241 و 4240 ح خیبر، غزوة باب العلمیة، دارالکتب بخاری، صحیح. 50

 .80 ص
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 الغیبة، فی باب   ،1 ج کافی، از نقل به) ،191 ص ،1 ج رهایی، روزگار. 51

 (.90 ص ،52 ج بحاراألنوار، از نقل به و 31 ح

 

 .25 ح الغیبة، فی اب  ب ،1 ج کافی،. 52

 

 .30 و 13 ح همان،. 53

 

 .251 ص ،16 و 15 ،14 ،13 ح نعمانی، الغیبة ؛12 ح همان،. 54

 

 .597 ص ،2 ج داراالسوه، احتجاج،. 55

 

 .266 ص اسالمی، معارف الغیبة، طوسی،. 56

 

 .زهرا حضرت زیارت الجنان، مفاتیح. 57

 

 .141 ص ،3 ج مناقب، خوارزمی،. 58

 

 .354 ص ،53 ج بحاراألنوار، ؛222 ص نعمانی، بة،الغی. 59

 

 .172 ص ،43 ج األنوار، بحار. 60

 



http://hmohamadi.com 
 

 .82 و 81 ص همان،. 61

 

 .84 و 76 صص ،43 ج همان،. 62

 

 .81 ص ،86 ج همان،. 63

 

 .434 و 355 صص بستر، در چشمه: ک.ر. 64

 

 .223 ص الناصب، الزام ؛62 ص ،3 ج المودة، ینابیع. 65

 

 .138 خطبه االسالم، فیض ة،البالغ نهج. 66

 

 .ندبه شریف دعای الجنان، مفاتیح. 67

 

 .176 ص ،43 ج األنوار، بحار. 68

 

 .81 ص ،43 ج همان،. 69

 

 ص طاووس، بن سید و( عج)زمان امام: ک.ر ؛497 ص ،2 ج احتجاج،. 70

 .شیعیان برای( عج) مهدی حضرت دعای ،175

 

 .21: دهر. 71
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 .598 ص ،2 ج رهایی، روزگار. 72

 

 .60 ص ،18 ج بحاراألنوار،. 73

 

 .290 ص مهدویه، صحیفه ؛310 ص االسبوع، جمال. 74

 

 

 (عليها هللا سالم)زهرا حضرت خاطر تسلی( السالم عليه)زمان امام ياد

 حضرت به که است ظلمی پیامد شده، روا هستی جهان بر که هاییظلم تمام

 نبزرگتری خصوص به عالم لومانمظ بنابراین. است شده( علیها هللا سالم)زهرا

 .است فرزندش عدل دولت انتظار چشمعالم مظلومه

 رورس بین ارتباط پیوند زیباترین و هستی رازهای و رمز بزرگترین از یکی

 هللا سالم)زهرا حضرت[ 2]زنان سرور و( السالم علیه)مهدی امام[ 1]خالیق،

 مجس «مهدی» دلنشین و زیبا گلواژه بارها، که است سّری چه این. است( علیها

. گشت معطر نرگس گل با حیاتش گلستان و بخشید طراوت را هستی کوثر جان و

 این. است مادر به عشق از لبریز عمرش جام نیز( السالم علیه)زهرا یوسف

 و ودش خلق خصوص این در خرمنی که شده سبب وثیق و وسیع پیوند و ارتباط

 .شودمی تقدیم هاییخوشه صفحه، این در

 

 

 (علیها هللا سالم)زهرا مژده و( فرجه تعالی هللا عج)مهدی
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 توسط( فرجه تعالی هللا عج)مهدی به بشارت از خودش که( ص)اسالم پیامبر

 در غرق نیز را خود تن پاره[ 3]است، شادی و سرور در غرق امین، جبرئیل

 ادب بشارت[ 4]منک؛ المهدی فان فاطمة یا ابشری: »فرمایدمی و ساخته شادی

 .«توست نسل از مهدی که تو بر

 

 سخن سازد، شاد درجه آخرین تا را اشنازدانه بخواهد،( ص)پیامبر هرگاه آری

 هللا یمال المهدی ذریتک من و: "آوردمی میان به( فرجه تعالی هللا عج)مهدی از

 فرزندان از( عج)مهدی و[ 5]«جورا قبله عن ملئت کما عدال، االرض به عزوجل

 همچنانکه کرد، خواهد پر عدل از را زمین او توسط متعال وندخدا که توست

 .است شده پر جور از آن از پیش

  

 

 (علیها هللا سالم)زهرا تسلی( فرجه تعالی هللا عج)مهدی یاد

 

 در جانش، و تن پاره تسلی و خشنودی برای بارها الهی( ص)پیامبر آخرین

 تقدیم را( فرجه تعالی هللا عج)مهدی یاد ها،زمان ترین،بحرانی و ترینحساس

 .فرمودمی

 

 را هایشگونه اشک، و فشردمی را( علیها هللا سالم)زهرا گلوی بغض، وقتی

 هللا سالم)زهرا تسکین و خوشحالی برای( ص)پیامبر کارهای از یکی شست،می

 االرض یمل الّذی االّمه هذه مهدی منّا و بیده نفسی والّذی: »بود جمله این( علیها

! اوست دست در جانم آنکه به سوگند جورا ؛ و ظلما   ملئت کما عدال، و قسطا  

 او وسیلة به خداوند که است خاندان ما از امت این( فرجه تعالی هللا عج)مهدی

 [6.]«باشد شده پر جور و ستم از که همانگونه کند،می پر داد و عدل از را زمین
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 خاندان ما از امت این( فرجه لیتعا هللا عج)مهدی: »فرمایدمی دیگری روایت در

 هبست هاراه گردد، آشکار هاآشوب و گیرد فرا مرج و هرج را دنیا که آنگاه است،

 و نکرده رحم کوچکان به بزرگان کنند، غارت را دیگر بعضی برخی، شده،

 نهمین متعال خداوند هنگام آن در نکنند، رعایت را بزرگان احترام کوچکان

 و گمراهی هایقلعه و دژها او انگیزاند،می بر را( عج)نحسی نسل از گرهدایت

 قیام آخرالزمان در دین ساختن زنده برای او کند،می فتح را شده بسته هایدل

 پر داد و عدل از را زمین و کردم قیام زمان اول در من که همچنان. کندمی

 [7.]«باشد شده پر ستم و جور از که همچنان کندمی

 

 هللا عج)مهدی یاد با را عالم زنان سرور دخترش، یگانه قات،مخلو اشرف! آری

 ابتدای از" مهدی" یاد و نام زیرا. دهدمی داریدل ظهور مژدة و( فرجه تعالی

 (علیها هللا سالم)زهرا حضرت حتی و است شده شناخته معصومان برای هستی

 امهنگ به انصاری سعد بن سهل برای معصومش فرزندان بردن نام هنگام به

 غرب و شرق خداوند که است کسی او: »فرمایدمی وصفش در او نام به رسیدن

 [8.]«گشایدمی او دست به را زمین

 

 

 (علیها هللا سالم)فاطمه لوح زینت( فرجه تعالی هللا عج)مهدی

 

 هستی، مادر روشنیچشم و خشنودی برای( السالم علیه)حسین امام تولد در

 بیرتعا درخشش که نمود تقدیم لوح حدیث عنوان به آسمانی هدیه امین، جبرئیل

 اییژهو جایگاه لوح این در( فرجه تعالی هللا عج)مهدی امام توصیفات و تعاریف و

 مقدس عطیه این در ویژه ایجلوه زهرا، یوسف یاد و نام دیگر عبارت به. دارد

 رحمت" عنوان با منور لوح این در( فرجه تعالی هللا عج)مهدی امام دارد، منور و

 ذکر" دارد ایوب صبر و عیسی بهای و موسی کمال که کسی و" "عالمیان بر

 [9.]«است داده هدیه این به خاصی جمال و جالل که است گردیده
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 نرجس خواهان( علیها هللا سالم)زهرا

 

 هزار و مریم حضرت همراهی به مرضیه زهرای مقدسه، طاهره سبز حضور

 است رمز و راز این از ایجلوه نرجس، به نبخشید افتخار برای بهشتی، فرشتة

 پرتو این از ایذره خواب، عالم در خاتون نرجس به مریم حضرت سخنان که

 مادر و جهان بانوان سرور زهرا: » فرمود دخترش به مریم حضرت. است

 عالم، بانوی و آورد اسالم و گرفته را زهرا دامن نرجس لذا «توست همسر

 [10.]گرفت آغوش در را عروسش

 

 

 مهدی دولت انتظار چشم( علیها هللا سالم)زهرا

 

 تحضر به که است ظلمی پیامد شده داشته روا هستی جهان بر که هاییظلم تمام

 هب او خانة از را خالفت مدار سقیفه، شوم نقشة با و شده( علیها هللا سالم)زهرا

 ظلومةم رینبزرگت خصوص به عالم مظلومان بنابراین دادند، انتقال دیگری جای

 ودش داده پاسخ تاریخ سنگین ظلم   که است فرزندش عدل دولت انتظار چشمعالم

 [11.]باشد ظالمان برای نعمتی عزیزش، الهی واسعة رحمت ظهور و

 

 

 مهدی الگوی( علیها هللا سالم)زهرا

 

 عالیت هللا عج)مهدی امام کالم در ارتباط و پیوند این ترینگویا و ترینبرجسته

 سولر ابنه فی: »فرمایدمی( علیها هللا سالم)زهرا یوسف. است شده شکوفا( فرجه

 .است نیکویی الگوی من برای( ص)خدا پیامبر دختر و[ 12]«حسنه اسوه لی هللا
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 و تالش و ایثار با( علیها هللا سالم)زهرا مادرش مانند( فرجه تعالی هللا عج) امام

 و نفاق و کفر خط و معرفی ار والیت مستقیم خط هاطاغوت بیعت نپذیرفتن

 ادد تشکیل( علیها هللا سالم)زهرا که دولتی حقیقت در و سازدمی رسوا را بدعت

 صاحب( »عج)زمان امام مقدس القاب از یکی بنابراین است؛ مهدی آن صاحب

 [13.]«است الزهرا الدوله

 

 هک ستا این گیریممی درس( فرجه تعالی هللا عج)مهدی امام فرمایش از آنچه اما

 قتیو زیرا است؛ منتظران برای سرمشق و الگو برترین( علیها هللا سالم)فاطمه

 هب باید هم ما است،( فرجه تعالی هللا عج)مهدی الگوی ،(علیها هللا سالم)فاطمه

 .دهیم قرار خود الگو را پیامبر دختر و کنیم اقتدا خود امام  

 

 حضرت و( علیها هللا سالم)زهرا حضرت به توسل از ایجلوه است الزم پایان در

 عالمه: شود بیان هستند عالم دارسفره دو هر که( فرجه تعالی هللا عج)مهدی

 دو شده، تنگ او برای اتسینه و داشتی حاجتی اگر کند،می روایت مجلسی

 ضرتح تسبیحات و بگو تکبیر مرتبه سه نماز، سالم از بعد بخوان؛ نماز رکعت

 یا: »بگو مرتبه صد و برو سجده به سپس خوان؛ب را( علیها هللا سالم)زهرا

 دص را همین و بگزار زمین بر را راست گونة پس ؛«اغیثینی فاطمه یا موالتی

 گو،ب مرتبه صد را همین و بگذار زمین بر را چپ گونه آن از بعد و بگو؛ مرتبه

 کن؛ یاد را خود حاجت و بگو، مرتبه ده و صد را همین و برو سجده به سپس و

 [14.]تعالیهللاشاءان کند،می برآورده خداوند که رستید به

 

 علیه هللا صلی)خدا رسول مسجد به زوال هنگام روز، هر( السالم علیه)جواد امام

 راغس به( وآله علیه هللا صلی)خدا رسول بر صلوات و سالم از پس و رفته( وآله

( وآله علیه هللا صلی)پیامبر قبر نزدیکی همان در که( س)زهرا مادرش خانه

 و شده خانه داخل خضوع، و ادب نهایت با و آورده در را هایشکفش و رفتمی

 هرگز و شدمی مشغول عبادت به طوالنی دقایق و خواندمی دعا و نماز آنجا در
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 را مادرش سراغ و برود( وآله علیه هللا صلی)خدا رسول زیارت به نشد دیده

 [15.]نگیرد

 

 ورغوطه اندوه و غم در شدت به سالگی 4 در تحضر آن که است نقل همچنین

 از( السالم علیه)جواد حضرت. پرسدمی آن سبب از بزرگوارش پدر بود، شده

 [16.]کندمی یاد ظهور عصر انتقام و( علیها هللا سالم)زهرا مادرش هایمصیبت

 

 :ها نوشت پی

 .346 ح ،207 ص کافی، فروع ،«الخلق سید قام قد لو[ . »1]

 .414 ص ،12 ش و 83 ص ،7 ش انتظار، فصلنامه ک.ر[ . 2]

 .77 ص 51، ج بحاراالنوار،[ . 3]

 .105 ص ،2 ج کنزالعمال،[ . 4]

 .66 ص ،40 ج بحاراالنوار،[ . 5]

 .52 ،ص28 ج بحاراالنوار،[ . 6]

 .307 ص ،36 ج بحاراالنوار،[ . 7]

 .352 ص ، 36ج بحاراالنوار،[ . 8]

 .159 ص 26 ج بحاراالنوار، ؛290 ص ،2 ج الدین، کمال[ . 9]

 .61 ص 51 ج بحاراالنوار، ؛384 ص ،2 ج الدین، کمال[ . 10]

 .368 ،ص22 ج بحاراالنوار،[ . 11]

 .180 ص ، 53ج بحاراالنوار،[ . 12]

 .80 ص الثاقب، نجم[ . 13]

 .13 ح ، 254ص ،102 ج بحاراالنوار،[ . 14]

 .همان[ . 15]
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 .505 ص بستر، در چشمه[ . 16]

 شماره امان مجله فوادیان، محمدرضا:  دآورندهپدی

 

 مهدویت تخصصی مرکز: منبع

 

 

 

 (عج)زمان امام کالم در( س)زهرا حضرت صفات

 اجماع و سنت اهل علمای از برخی اعتراف به( علیهاالسالم) زهرا یفاطمه

 و( علیهاالسالم) مریم حضرت از حتی عالم زنان برتر امامی دوازده یشیعه

 و همتا قیامت روز تا کسی و است،( سلم و آله و علیه هللا صلی) رپیامب زنان

 .بود نخواهد او همانند

 

 عالم زنان سرور ،(علیهاالسالم) زهرا یفاطمه -1

 :فرمود که شده نقل( السالم علیه) زمان امام از

 ؛(1) «العالمین نساء سیدة ابنته زّوجه و»

 او نکاح به را عالم زنان سرور شدختر ،(سلم و آله و علیه هللا صلی) پیامبر»

 .«درآورد -( السالم علیه) علی حضرت -

 اجماع و سنت اهل علمای از برخی اعتراف به( علیهاالسالم) زهرا یفاطمه

 و( علیهاالسالم) مریم حضرت از حتی عالم زنان برتر امامی دوازده یشیعه

 و همتا قیامت روز تا کسی و است،( سلم و آله و علیه هللا صلی) پیامبر زنان

 .بود نخواهد او همانند

 

 (السالم علیه) زمان امام دیدگاه از( علیهاالسالم) زهرا حضرت صفات -2
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 :داردمی عرضه متعال خداوند به که شده نقل( السالم علیه) زمان امام از

یَرة الیک اتقرب و... »  البتول الحوراء، االنسیة و االنوار، امّ  و األخیار، بخ 

 ؛(2) «الزهراء فاطمة ء،العذرا

 یهانسی و انوار، مادر و برگزیدگان، یبرگزیده به جویممی نزدیکی تو به و»

 («.علیهاالسالم) زهرا فاطمه عذراء، بتول حورا،

 را صفاتی( علیهاالسالم) زهرا حضرت مادرش برای( السالم علیه) زمان امام

 است؛ کرده ذکر

 .هاشده انتخاب بهترین -1

 .اندهدایت نور همگی که مامانیا مادر -2

 .است حورالعین همچون که انسانی -3

 .زنانگی عادات از شده بریده و شده قطع -4

 .بودن باکره و دوشیزه -5

 .نورافشانی و پرتوافکنی -6

 .دوزخ آتش از بازگرفته -7

 

 (السالم علیه) مهدی حضرت الگوی( علیهاالسالم) زهرا حضرت -3

 :فرمایدمی( مالسال علیه) مهدی امام

 ؛(3) «َحَسنَة   أُْسَوة   لی( سلم و آله و علیه هللا صلی) هللا   َرُسول   إْبنَة   َوفی»

(( علیهاالسالم) زهرا فاطمه( )سلم و آله و علیه هللا صلی) خدا رسول دختر»

 .«است نیکو الگویی و اسوه من، برای

 غانمابی ابن یرهمشاج یقّصه خویش، الغیبة کتاب در ،(هللا رحمه) طوسی شیخ

 ،(المالس علیه) عسکری امام جانشینی امر یدرباره شیعه، از جماعتی با قزوینی

 عسکری، امام حضرت برای جانشینی به غانم،ابی ابن. است کرده نقل را
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 آن، در و نویسندمی اینامه حضرت به شیعیان، از ایعده. نداشت اعتقادی

 .شوندمی یادآور شده، ایجاد شیعه جماعت و غانمابی ابن میان که را ایمشاجره

 شیعیان عافیّت برای دعا از بعد خود، مبارک خطّ  به نامه، جواب در حضرت،

 به تذکر و آنان، خیری به عاقبت و یقین روح درخواست و ها،فتنه و ضاللت از

 این در من، برای خدا، رسول دختر زهرا، یفاطمه: »فرمایدمی چند، اموری

 .است خوبی لگویا مسئله،

 را ،(علیهاالسالم) زهرا حضرت از رفتاری یا گفتار چه حضرت کهاین در

 هب جا،این در که. است شده بیان مختلفی هایاحتمال داده، قرار خویش سرمشق

 :شودمی اشاره هاآن از مورد سه

 ظالمی حاکم هیچ با شریفشان، عمر پایان تا ،(علیهاالسالم) زهرا حضرت -1

 بر ار ستمگری سلطان هیچ بیعت هم ،(السالم علیه) مهدی حضرت. کردن بیعت

 .ندارد گردن

 را ایشان امامت شیعیان، از برخی که است این نامه این صدور شأن -2

 کردممی چنانآن بودم، ُمجاز و توانستممی اگر: »فرمایندمی حضرت. اندنپذیرفته

 ماند،ن باقی شما برای شّکی هیچ که ایگونه به شود آشکار کامال   شما بر حق که

 حکومت حق که این با ایشان،. است( علیهاالسالم) زهرا حضرت من مقتدای ولی

 ت،خالف بازگرداندن برای گاههیچ ولی شد، سلب ،(السالم علیه) علی حضرت از

 برای و کنم،می پیروی ایشان از نیز من. نکرد استفاده عادی غیر اسباب از

 .«پیمایمنمی را عادی غیر هایراه دوران، ینا در ام،حق احقاق

 به ما فراوان اشتیاق و عالقه اگر: »است فرموده نامه،پاسخ در حضرت -3

 مردمان شما از ایم،دیده که هاییظلم سبب به نبود، شما از گیریدست و هدایت

 ،(علیهاالسالم) زهرا حضرت به اشاره با حضرت،.« بودیم گردانروی

 حضرت به نسبت دشمنان که آزاری و اذیت که طوریهمان رمایند،بف خواهندمی

 کدام هیچ کردند، پیشه مسلمانان که سکوتی و داشتند، روا ،(علیهاالسالم) فاطمه

 یگراند حضرت، آن بلکه بکشند، دست مسلمانان برای دعا از ایشان که نشد سبب

 از و کنممی تحّمل را انکارها و هاظلم این نیز من داشت،می مقدم خود بر را

 .گذارمنمی فرو چیزی شما، برای... و دعا و راهنمایی و سوزیدل
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 (علیهاالسالم) فاطمه اشجده به( السالم علیه) زمان امام توسل -4

 :داردمی عرضه دعایی در که شده نقل( السالم علیه) زمان امام از

 اء،العذر البتول لحوراء،ا االنسیة االنوار، امّ  و األخیار، بخیرة الیک اتقّرب و»

 ؛(4) «الزهراء فاطمة

 یهانسی و انوار، مادر و برگزیدگان، یبرگزیده به جویممی نزدیکی تو به و»

 .«زهرا یفاطمه عذراء، بتول حوراء،

 زمان امام حتی که است برخوردار عظمتی چنان از( علیهاالسالم) زهرا یفاطمه

 .«جویدمی تقرب متعال خداوند سوی به او یوسیله به( السالم علیه)

 

 :هانوشتپی

 

 .290 ص االعمال، اقبال. 1

 .378 ص ،95 ج بحاراالنوار،. 2

 بحاراألنوار، ؛279 ص ،2 ج احتجاج، ؛245 ح ،286 ص طوسی، الغیبة. 3

 .9 ح ،180 ص ،53 ج

 .378 ص ،95 ج بحاراالنوار،. 4

 : مقاله منبع

: قم ،(ع) مهدی حضرت دیدگاه زا شناسیدین ،(1388) اصغر؛ علی رضوانی،

 اول چاپ ما، دلیل انتشارات

 

 سيدالشهدا و زهرا حضرت حق در ظالمين از السالم عليه زمان امام چگونه

 گيرند؟ می انتقام

 است، شده نقل متعدد روایات در که( عج) زمان امام ظهور هایفلسفه از یکی

 .است( ع) حسین امام و( س) زهرا حضرت ازقاتالن گرفتن انتقام
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 دوباره و کرده رجعت افراد برخی خداوند اذن به ،(عج) زمان امام ظهور از پس

 مشاهده دنیا این در را خود اعمال های پاداش و جزا از اندکی و شوندمی زنده

 .کنندمی

 

 زهرا حضرت ایشان مادر به آنانیکه از ظهور، از بعد( عج) زمان امام چگونه

 علیه حسین امام حضرت بزرگوارشان جد خون و ندازده سیلی علیها هللا سالم

 در  که سالهاست آنها که است این نه مگر گیرند؟می انتقام اند ریخته را السالم

 گردند؟می زنده آنها آیا شوند؟می عذاب قبر عالم

 

 :است ضروری نکته چند بررسی نظر، مورد پاسخ یافتن جهت

 

  

 

 گردند؟می باز دنیا به کسانی چه( الف

 

( عج) مهدی حضرت ظهور از پس: که است آمده چنین شیعه، معارف   ادبیات   در

 «بازگشت» دنیا به کافران پلیدترین و مؤمنان ترینازخالص ایعده

 تاس افرادی همان شامل   صرفا   و نامندمی «َرجعت» را بازگشتی چنین.نمایندمی

 دسته دو این در شخصی اگر و باشد درجه باالترین در ُکفرشان یا ایمان که

 [1.]بود نخواهد «یافتگان َرجعت» ُزمره در نباشد،

 

  

 

 کنند؟می َرجعت( ع)  حسین امام و زهرا حضرت دشمنان آیا( ب
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 رکش و ُکفر مصداق ، السالم علیهم بیت اهل به ستمگران که نیست تردید جای

 هب رانستمگ و دشمنان کفر در کس هر: »است آمده احادیث در که جائی تا اند؛

 [2!«]کافراست کند، شک بیت اهل ما

 

 حتما    راداف این گیریممی نتیجه پیشین، روایت و پیام این دادن   قرار هم کنار در با

 زایج از ایگوشه به( ع) مهدی حضرت یداللهی دست به و کرده بازگشت دنیا به

 .شوندمی مواجه خود اعمال بَرخی دنیایی

 

 :که شودیم استفاده متعّدد احادیث از

 

 آن جنازه آوردن بیرون مدینه، به ورود از پس( ع)  مهدی حضرت کار اولین»

 مطلب خالصه. است علیه هللا سالم  زهرا حضرت حق غاصب   و ظالم نفر دو

 ار دو آن که هست کسی شما بین آیا: پرسندمی مردم از ایشان که باشدمی این

 یکس و شناسیممی اوصافشان ریقط از را آنها ما: گویندمی پاسخ در بشناسد؟

 رکنا دیوارهای ایشان سپس....نشده سپرده خاک به جدّ  کنار نفر دو آن از غیر

 اب را آنها جسد و رسیده دو آن جنازه به اینکه تا....کنندمی خراب را دو آن قبر

 به امام. زنندمی کنار را کفن و آورده بیرون اندرفته دنیا از که صورت همان

 هانداز به کس هر...نمایندمی نفرین و لعن آنها بر و نموده زنده را دو آن ا،خد اذن  

 .کند ظاهر را خود عقیده آنجا باشد، داشته دل به آنها محبّت و دوستی از ایدانه

 پسس( باشند دو آن محاکمه شاهد تا) کنندمی اجتماع خالیق حضرت، امر به آنگاه

 به نیز آنها و کرده ذکر زمانی، و عصر هر در را آنها ناپسند رفتارهای تمام

 آنها از حاضرین ابتدا حضرت، دستور به. کنندمی اعتراف خویش جنایات

 که آید بیرون زمین از آتشی تا فرمایندمی امر حضرت سپس. کنندمی قصاص

 بودند آورده علیه هللا سالم  فاطمه حضرت خانه در بَر که است آتشی همان این

 و بودند کرده آوری جمع(  ع) بیت اهل زدن آتش برای که هیزمی همان با و
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 وردست پس زده، آتش را آنها  بَرندمی ارث یکدیگر از و مانده باقی بیت اهل نزد

 .«نماید پراکنده و ریخته دریا به را خاکسترشان و وزیده بادی که دهندمی

 

 صادق جعفر امام حضرت:است دو آن عذاب   آخرین این، که نشود تصور البته

 :فرمایندمی چنین رابطه این در( ع)

 

 و آله و علیه هللا صلی خدا رسول «سیداکبر» که سوگند خدا به!...هرگز»

 بقیه و حسین امام و حسن امام و فاطمه حضرت و امیرمؤمنان «اکبر صّدیق»

 کافر که کسانی همه و اندداشته خالص ایمان که آنهایی تمامی و( ع)  هُدی ائمه

 یک در جائیکه تا. گیرندمی قصاص و شده حاضر آنجا و برگشته اندبوده محض

 بر نخست صورت به باز ولی شوندمی کشته مرتبه هزار روز شبانه

 [3.«]گردندمی

 

  

 

 عذاب متحّمل َرجعت در هم باز چرا پس رسند،می عذاب به قبر در آنها( ج

 شوند؟می

 

 پس.«دگیر قرار اششایسته جای در چیز هر اینکه و تناسبات حفظ:»یعنی عدالت

 در و است 20 نمره شایسته بپردازد، درس به کامل ایگونه به آموزی دانش اگر

 جاستاین نکته.رسدمی امتیاز به کرده تالش که میزانی همان به صورت، این غیر

 سیلی همان  علیها هللا سالم  زهرا حضرت دشمنان   جنایت: کنیممی خیال ما که

! باشدیم ایشان قتل نیز،(  ع) حسین امام حضرت قاتلین ظلم و است ایشان به زدن

  باقر محمد امام حضرت. ماست درک   شعاع از فراتر جنایت عمق حالیکه در

 :فرمایندمی چنین را سؤال این پاسخ(  ع)
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 چیره ما بر و ربوده را ما حق کرده، ظلم ما به که هستند کسانی اولین دو آن»

 نخواهد بسته قیامت تا که گشودند ما روی به ستم و ظلم از دری دو آن.شدند

 [4.«]نیامرزد را آنها و نگذرد نمودند ما حق در که ستمی از خداوند.شد

 

 شلیک ّومید پلید دست از که بود پایانی بی نبرد آغاز نیز «سیلی» آن:عبارتی به

  لشهداءسیدا حضرت شهادت حتی) جنایات تمام[ 5!]نیست دو آن جنایت تنها و شد

سقیفه از(  ع)  و امامت حق غصب جهت صفتان شیطان   پیمانی هم و روز 

 .گیردمی نشأت معصومان، ساالر   شایسته مدیریت

 

 و داندمی دو آن گردن را همه وبال و وزر( ع) صادق جعفر امام حضرت

 :فرمایدمی

 

 و شود، کسب حرام از که مالی هر شود، ریخته که ناحقی خون هر قیامت تا»

 آل قائم که این تا باشد،می دو آن گردن بر همه شوند مرتکب که فحشایی هر

 بنی ما(.کند جلوگیری اعمال این از و) پاخیزد ـبه آله و علیه هللا صلی  محمد

 از و نموده َسب را دو آن که دهیممی دستور را خود ُخردسال و بزرگ هاشم

 [6]«جویند بیزاری و برائت آنها

 

 ستنی تا دو و ـیکی( ع)  بیت اهل دشمنان جرم که شودمی دانسته حساب، این با

 و صغیره گناهان تمام اندازه به حق، پوشاندن و مردمان گمراهی علت به بلکه

 هک اینروست از و منکرند؛ و فحشا مرتکب ،(زمان طول در) انس و جن کبیره

 !باشدنمی کافی نیز رجعت زمان در قصاص   حتّی

 

 آنها دشمنان از برائت و الهی اولیای والیت و محبت:فرمودند(  ع)  صادق امام

 حرمت هتک کرده، ستم(ص)  محمد آل به که کسانی از برائت. است واجب
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 حضرت آن حقوق و گرفتند زور به را( س) فاطمه حضرت میراث و فََدک نموده،

 [7...]بردند یغما به را(  ع) امیرالمؤمنین و

 

  

 

  

 

 منبع

 قم اندیشه سایت

 

 

 جواب اگر و خير؟ يا کرد خواهند رجعت ظهور از بعد( س) زهرا فاطمه حضرت

 ديد؟ را مبارکشان تصوير يا عکس شود می زمان آن است خير

 بعد( س) زهرا حضرت رجعت از حکایت که دارد وجود روایی منابع در حدیثی

 روایتی ضمن در حضرت آن رجعت داستان. دارد( عج) زمان امام ظهور از

 مفضل: است آمده شده، مطرح( ع) صادق امام از مفضل پرسش در که یطوالن

 قائم با( ع) على و( ص) پیامبر آیا آقا،: پرسیدم( ع) صادق امام از گوید می

 قدم باید می ناگزیر( ع) على و پیامبر هللا و آرى،: فرمود بود؟ خواهند( عج)

 امبرپی جلوی موقع آن هائم ما که بینم مى گویا! مفضل اى.... بگذارند زمین روى

 ما روز به چه وى از بعد امت که کنیم مى شکایت حضرت آن به و شده جمع

 تهدید و لعنت نفرین، اعتنایى، بى کردند؛ تکذیب را ما امت، گوییم مى و آوردند،

 دخو پایتخت به آورده بیرون وطن از را ما آنها ستمگر حاکمان نمودند، قتل به

 یهگر سخت پیغمبر وقت این در. کشتند حبس و سم با را ما از جمعى و بردند

 شما جد به بیشتر رسید شما به چه هر! من فرزندان اى فرماید می و کند می

 .رسید



http://hmohamadi.com 
 

 و شده همسرش او حق در که هایی ظلم از و آید مى( س) زهرا فاطمۀ گاه آن

 ادایر و انصار و مهاجرین میان به رفتن و آنها، توسط خود ملک ،فدک غصب

 که کند می نقل سپس. کند می شکایت فدک، غصب خصوص در اش خطبه

 هسقیف در گرفتن بیعت براى خود خانه از را( ع) المؤمنین امیر جمعى چگونه

 [1... .]بردند، ساعده بنى

 حضرت کند، می نقل( ع) صادق امام از مفضل که روایت این طبق این، بنابر

 دیبع سؤال فرض، این با لذا بود؛ هندخوا کنندگان رجعت جزو نیز( س) فاطمه

 ایرادی شرعا   چه اگر. ندارد موضوعیت حضرت آن تصویر و عکس مورد در

 برای نیز لزومی حال عین در شود، منتشر ایشان حجاب با تصویر که ندارد

 . ندارد وجود کار چنین
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ی یَا ئُ  ثُم  ...َسیّ د  َمة تَْبتَد  نْ  نَالََها َما تَْشُکو وَ ( ع)فَاط   َدکَ فَ  أَْخذ   وَ  ُعَمرَ  وَ  بَْکر   أَب ی م 

ْنَها نَ  َمْجَمع   ف ی إ لَْیه   َمْشی َها وَ  م  ینَ  م  ر  َطاب َها وَ  اأْلَْنَصار   وَ  اْلُمَهاج   فََدکَ  أَْمر   ف ی لَهُ  خ 

نْ  َعلَْیَها َرد   َما وَ  َها وَ  تُوَرثُ  الَ  اأْلَْنب یَاءَ  إ ن   قَْول ه   م  ی ا ب قَْول   اْحت َجاج   وَ  ع یَْحیَى وَ  َزَکر 

ة   یفَتَک   َهات ی ُعَمرَ  قَْول   وَ  ع َمانَ ُسلَیْ  وَ  َداُودَ  ق ص   َهاَکتَبَ  أَبَاک   أَن   َذَکْرت   ال ت ی َصح 

َها وَ  لَک   یفَةَ  إ ْخَراج  ح  ه   وَ  الص  ْنَها إ ی اَها أَْخذ  ه   وَ  م  نْ  اأْلَْشَهاد   ُرُءوس   َعلَى لََها نَْشر   م 

ینَ  وَ  قَُرْیش   ر  یق ه   وَ  ف یَها تَْفل ه   وَ  عََرب  الْ  َسائ ر   وَ  اأْلَْنَصار   وَ  اْلُمَهاج   َکائ َهابُ  وَ  إ ی اَها تَْمز 

َها وَ  یَة   ص ّللا    َرُسول   أَب یَها قَْبر   إ لَى ُرُجوع  ینَة   بَاک  ی َحز  ْمَضاء   َعلَى تَْمش   أَْقلَقَتَْها دْ قَ  الر 

 ...«. ْیف یصَ  ب ْنت   ُرقَْیقَةَ  ب قَْول   ث ل َهاتَمَ  وَ ( ص) ّللا    َرُسول   ب أَب یَها وَ  ب اّلل    اْست غَاثَت َها وَ 

 

 ((عج) زمان امام و( س) زهرا فاطمه بین ارتباط) زهرا فاطمه شهادت نامه ویژه

 موضوع شده، پرداخته بدان کمتر که مهدویت حوزه در محوري مباحث از یکي

 ئمها دیگر شخصیت یا و سیره با آن مقایسه و( عج)حجت حضرت سیره بررسی

 میان، این در. است
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 امام و( س) فاطمه حضرت چون شخصیتی دو مقایسه در که هایی نسبت

 . بخشد می دوچندان غنایی را هایی بحث چنین یافت، توان می( عج)عصر

 

 پیامبر که کرد اشاره روایاتي به توان مي ها شباهت و ها ارتباط این جمله از

 اشاره بدان اسالم روایي منابع در( عج) زمان امام وجود درباره( ص) اسالم

 نآ فامیلي هاي ویژگي و نسبي مشخصات با رابطه در بیانات این در. اند كرده

 این تسنن، اهل تاریخي اعالم و حدیثي مراجع از نفر هفتاد حدود در حضرت،

 اکیدت مختلف عبارات با و بارها نصوص این در و اند کرده ثبت و نقل را مسئله

 . است فاطمه فرزندان از موعود مهدي که است شده

 

 تمهدوی حوزه برجسته نویسندگان و محققان از پورمهدی اکبرعلی االسالمحجت

 آن از. است شده منتشر و چاپ زمینه این در وی از چند آثاری تاکنون. است

 ـ سلیمان کامل تألیف ـ رهایی روزگار سنگگران اثر ترجمة به توان می جمله

 درباره دیگر آثاری و آن، هاینشانه و عالیم و آخرالزمان موضوع درباره

 . کرد اشاره( ع)عصر امام شناخت

 

 و ارتباط درباره جامعی اطالعات رو پیش وگویگفت در مهدوی پژوهشگر این

 متن که است کرده ارایه( س) فاطمه حضرت و( عج) مهدی حضرت اشتراکات

 : خوانیم می هم با را گفتگو کامل

 

 تاثبا مقام در چه خاصی ارتباط گویی خوانیم، می ائمه احادیث در که آنگونه* 

. است برقرار عصر امام و( س)زهرا فاطمه حضرت بین ثبوت، مقام در جه و

  کرد؟ ترسیم را قرابت و ارتباط این توان می چگونه شما نظر به
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 که کسی یعنی محدثه. است" محدثه( "س)زهرا فاطمه القاب از یکی: پور مهدی

 امامان سایر چون نیز( عج) زمان امام القاب از. گوید می سخن او با فرشته

 . است" محدث"

 

 مهدی حضرت القاب از. است" منصوره( "س)زهرا فاطمه القاب از دیگر یکی

 رعب خداوند که است روایت در. است یافته نصرت یعنی" منصور" نیز( عج)

 . کند می غلبه آنها بر خداوند رعب این با و اندازد می حضرت دشمنان دل در

 

 و" مبارکه" ترتیب به( عج) مهدی حضرت و( س)زهرا حضرت القاب از یکی

 نام و ست"زهرا" ،(س)فاطمه حضرت القاب ترین شایع از یکی. است" مبارک"

 . است" الزهرا دولت" نیز( عج) زمان امام دولت

 

 ود،ش می استغاثه او به که کسی یعنی" مستغاثه" حضرت القاب از دیگر یکی

 در. است امت پناه یعنی" المستغاث" نیز( عج) حجت حضرت القاب از. است

 زنبورهای که همانگونه برند می پناه حضرت آن به امت که شده تعبیر احادیث

 . برند می پناه خود ملکه به عسل

 

 حضرت آن سیمای درخشان نور( س)زهرا حضرت ممتاز های ویژگی از یکی

 در نخ( س)زهرا حضرت جمال نور در ها شب در ما: "گوید می عایشه. است

( عج) مهدی حضرت القاب از یکی که است حالی در این." کردیم می سوزن

 . است" الجنه اهل طاووس" نیز

 

 اینگونه( س)زهرا فاطمه حضرت منزلت و قدر درباره معصوم از حدیثی در

( س) زهرا فاطمه که کسی ؛"القدر لیله ادرک فقد عرفها من" که است شده بیان

 . است کرده درک را قدر شب بشناسد، را
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 سال هر یعنی. است القدر لیلة صاحب زمان این در نیز( عج) حجت حضرت

 حضرت خدمت در تا آیند می زمین به آسمان از فرشتگان همه قدر شب در

 . است شده نازل زمینه همین در هم قدر سوره. باشند

 

 بزرگوارشان مادر و( عج) حجت حضرت بین مشترکی القاب احادیث در آیا* 

  دارد؟ وجود

 

 بازمانده لقب. است( س)زهرا حضرت القاب از یکی" النبوه بقیه: "پور مهدی

( س)زهرا حضرت. است داده( س) فاطمه حضرت به( ع) علی حضرت را نبوت

 دامها و نشده تمام هللا کلمة پیامبران این آمدن با. است پیامبر هزار 124 بازمانده

 . است آمده فاطمه مصحف در فاطمه، حضرت توسط آن بقیه و دارد

 

 اگر یعنی است قرآن با برابر( س)زهرا حضرت مصحف که است شده تعبیر

 اگر و شود می صفحه 600 حدودا کنیم چینی حروف معمولی حروف با را قرآن

 می صفحه 1800 شود، چینی حروف حروف، این با را زهرا حضرت مصحف

 ره و است غیبی مالحم فقط و نیست آن در قرآن از کلمه یک که حالی در شود

 . است آمده فاطمه مصحف کتاب در رسد می قدرت به قیامت تا کس

 

 قرار ربش اختیار در علم از است بنا آنچه یعنی است هللا بقیه نیز( عج) زمان امام

 و آمده پیامبر هزار 124 توسط که مقدار آن. شود می کامل حضرت با بگیرد

 حرف 2 به ما دینی های آموزه در افزودند آن گسترش به تالش و تجربه با مردم

 فرموده و شده تعبیر

 حضرت آن سیمای درخشان نور( س)زهرا حضرت ممتاز های ویژگی از یکی ”

 در نخ( س)زهرا حضرت جمال نور در ها شب در ما: "گوید می عایشه. است

( عج) مهدی حضرت القاب از یکی که است حالی در این." کردیم می سوزن

 . “است" الجنه اهل طاووس" نیز
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 منصه به مردمان تالش و انبیا توسط آن از حرف 2. است حرف 27 دانش: اند

 . شود منتشرمی دنیا در هللا بقیه توسط آن حرف 25 و است رسیده ظهور

 

 هدربار( س)زهرا حضرت از بیاناتی و تعابیر چه تاریخی، و روایی کتب در* 

 است؟ آمده( عج) مهدی حضرت

 

 برای: اند فرموده( س) فاطمه حضرت درباره( عج) مهدی حضرت: پور مهدی

 در هللا بقیه شریف توقیع در مطلب این". است زیبا الگویی پیامبر دختر در من

 . است آمده طوسی شیخ غیبت کتاب

 

 حضرت وقتی. اند داشته اشاراتی هللا بقیه درباره نیز( س)زهرا حضرت

 تکرار را( عج) مهدی حضرت نام بود شده گرفتار دیوار و در بین( س)زهرا

 . کرد می

 

 هراز حضرت دیدم. کردم جستجو را منابع: فرمودند می قزوینی هللا آیت مرحوم

 . است کرده تکرار را( عج) مهدی حضرت نام مرتبه 24( س)

 

 صدر تاریخ در( س)زهرا حضرت فرد به منحصر و خاص موقعت به توجه با* 

 رانمنتظ برای تواند می ایشان گفتار و رفتار سیره از هایی ویژگی چه اسالم،

  باشد؟ الگو غیبت عصر در شیعه

 

 های ویژگی از یکی دوران امام برای ایثار و فداکاری و اطاعت: پور مهدی

 . اشدب الگو غیبت عصر در شیعه منتظران برای باید که است( س)زهرا حضرت
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 امام عنوان به امیرالمومنین از دفاع برای را مشکالت همه( س)زهرا حضرت

 از دفاع برای( س)زهرا حضرت به تاسی با باید نیز ما کرد می تحمل زمانش

 مشکالت کنیم تالش و باشیم امام خدمت و اطاعت در نیرو تمام با زمانمان امام

 .کنیم مرتفع توان حد در را ظهور
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