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شناسنامه كتاب 

نام كتاب:  كيست فاطمه؟!  
د صادق حسين∂ شيراز＾دام ظلẃه  ẃفرمايشات∂ از حضرت آي↨ اهللا العظم∂ حاج سي

  (روز پس از شهادت پيامبر ℮Ｑ) ل ẃه ＾ اوẃبه مناسبت فاطمي
و متن و ترجمه خطبه ب∂ نظير حضرت زهرا ربيع الثان∂۳Ω℮۱ قمر＾ - به همراه متن و ترجمه «حديث  كساء»  

گردآور＾ و تحقيق:  مسعود بهنام 
تايپ، ويراستار＾ و صفحه آراي∂:  مسعود بهنام 

ل ناشر: طراح جلد: جالل كوسار＾  ẃه ＾ او ẃم - فاطمي ẃشاب−: قيمت:  اهداي∂ تيراژ:  چاپ: ليتوگراف∂:     ربيع الثان∂ ۳۱℮۱ قمر＾ - ۱۳۸۹ شمس∂              نوبت و تاريخ چاپ:    دو 
به اهتمام حسينيẃه كربالئيها＾ اصفهان 

اهداي∂ 
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 џｅẃلي џوґن２ لẀ اللẃهم√ ك

  ｅẀلوات џن ، ص џس џب２ن ال２ح ґ↨ ẃج Ẁال２ح 
  ґ↨ џاع ẃهذه  الس ∏Ｆ ، ґآبائه ∂%џn  џو ґلي２ه џع
ليẃًا  وџ حافґظًا  џو ، ↨ џساع  ẃلẀ  وＦ  џ∏  ك
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به منظور نشر فرهنگ فاطم∂ 

پس از مطالعه^  اين كتاب، لطف نموده آن را به  
ديگران هديه دهيد؛ تا افراد بيشتر＾ از  
   نورانيت شعائر حضرت زهرا

ره توشه گيرند. 



 
 

 

ب	 فاط�م��  ب�� ر�
مه  ẃمقد

.. ت→مام وجودم را درد و اندوه و غم فراگرفته بود؛ خسته از 
ه→→→→مه چ→→→→يز و ه→→→→مه ج→→→→ا  گ→→→→وشه ا＾ ن→→→→شسته، غ→→→→رق در اف→→→→كار خ→→→→ود 
ب→ودم... خ→دا＾ خ→→وب و م→هربون، كجا برم؟! با كه درد دل كنم؟! 

متحيẃر بودم كه به چه كس∂ و كجا پناه ببرم؟! 
ن→→اگهان ص→→→داي→→∂ دلرب→→ا، گ→رم و آش→نا ب→∂ اخ→تيار م→را م→جذوب 
خ→→→→→→ود ن→→→→→→مود، آر＾ س→→→→→→خنان دلن→→→→→→شين و پ→→→→→→ر م→→→→→→هر م→→→→→→رجع ت→→→→→→قليدم 
ح→→→ضرت آي→→↨ اهللا الع→→ظم∂ س→→يẃد ص→→ادق ح→→سين∂ ش→→يراز＾ح→→فظه اهللا 
بود كه چند＾ پيش در يك∂ از سخنران∂ هايشان فرمودند: 

ها به حضرت فاطمه ＾  ها و گرفتار＾  « .. در ش→دائد، سخت∂ 
ل شويد... ».   ẃو حديث شريف كساء متوس زهرا



 
  ⅛                                          كيست فاطمه؟! 

ثين، ح→→→→اج  ẃث→→→→ق↨ الم→→→→حد « ґرا حاضر نمودم، در انتها＾ اين كتاب شريف ب→→→→∂ درنگ ك→→→→تاب «م→→→→فاتيح الج→→→→نان ∂چ→→→شمانم ب→→→ه دن→→→بال ح→→→ديث ك→→→ساء م→→∂ دوي→→د؛ ي→→افتم و چ→→ه زي→→باست شيخ عباس قم
  ... الم أџن√ها قالџت２ ا الس√ џي２هџل џراء ع ↨џ الز√ه２ џمґن２ فاط џع  :اي→→→→→→→→→→→→→→ن ج→→→→→→→→→→→→→مالت
اش→→→→→→→→− از دي→→→→→→→→دگانم ج→→→→→→→→ار＾ ش→→→→→→→→د، ش→→→→→→→گفتا ! ب→→→→→→→ر درده→→→→→→→ا＾ خ→→→→→→→ود 
ه→ا＾ ب→∂ پ→ايان حضرت زهرا؟  ه  ẃول∂ ه→→→→→→رچه ب→→→→→→ود ب→→→→→→ا ت→→→→→→مام ش→→→→→→دن ح→→→→→ديث ك→→→→→ساء آرامش وص→→→→→ف م→∂گريستم؟ ي→ا ب→ر غ→م و غ→ص
ن→→اپذير＾ روح و روان→→م را ف→راگ→رفت، گ→ويا  درده→ايم الت→يام پ→يدا 
ك→→→→→→رده ب→→→→→ود، ول∂ خ→→→→→وان→→→→→دن ح→→→→→ديث ك→→→→→ساء، آتش ن→→→→→هفته ＾ دلم را 

ور ساخت، آر＾ فاطمه !  شعله 
به راست∂ فاطمه يعن∂ چه ؟ 

فاطمه يعن∂: فرياد در مقابل ظلم ! 
فاطمه يعن∂: در راه عقيده فدا شدن! 

فاطمه يعن∂: سوز و گداز بيت األحزان ! 
فاطمه يعن∂: چون شمع برا＾ امام زمان خود سوختن! 

فاطمه يعن∂: از درد پهلو نخوابيدن! 
 ! ∂فاطمه يعن∂: دفاع از اول مظلوم عالم، عل

 :ﾸفاطمه يع ، و طبق فرمايش پيامبر گرام∂ اسالم



مه                                                        ۷   ẃمقد
 ۱ جدا ║ود ẃ╦آنكه خدا او و دوست دارانش را از آتش جه 

آر＾، هرچه هست، فاطمه است. 
ه→→→→→ا＾ زي→→→→اد＾ در م→→→→ورد  ام→→→→ا اك→→→→نون اح→→→→→ساس م→→→→∂ ك→→→→نم س→→→→ؤال 
ش→→→→→خصيت ح→→→→ضرت زه→→→→را در ذه→→→→نم ب→→→→ه وج→→→→ود آم→→→→ده، ه→→→→مان 
ش→→→→→→→خصيت∂ ك→→→→→→→ه پ→→→→→→→يامبر گرام→→→→→→→∂ اس→→→→→→→→الم در م→→→→→→→ورد اي→→→→→→شان 
 ،۲ ＾اي→ست در ك→البد ب→→شر ف→→رمودند:  دخ■م ف→اطمه، ح→وريẃه 

→→ن２                                                                   џم џم џط→→ џف џها و џم џط→→→ џف ẃوجل ẃز→→→ џع џألن√ اهللا ↨ џم ґت∏ ف→→→اط џيت２ اب２→→→ن ẃґم→→→ Ẁإن√→→→→ما س  : اهللا Ẁس→→→ولџر џالغ→→دير: ج→→لد ۳، ص→فحه ⅛۱۷  ۱ -  ق→→→ال - Ｑ۱ ج→→لد ۱، ص→→فحه :ض→→اẃ؛ ع→→يون اخ→→بار الر  ґار→→ ẃالن џن→→ ґب√ها م→→ џحџأ ،⅛Ｑ ص→→فحه ℮۲ - ب→→حاراألن→→وار: جلد ۳℮، ص→فحه ۱۲ و ج→لد :∂اس ق→→مẃجلد ۲، صفحه ۱۸۸ - شرح احقاق الحق(آي↨اهللا ب→→يت األح→→زان ش→→يخ ع→→ب :م→→↨: ص→→فحه ۹℮ - إع→→الم ص→فحه ۱۳۳ م→ناقب اإلم→ام أم→يرالمؤمنين Ẁ۱ - الف→→صول الم→→هم↨ ف→→∏ ت→→أليف األＱ ۱، ص→→فحهΩ م→→→رعش∂ ن→→→جف∂): ج→→لد :ك→→→→شف الغ→→→→م↨: ج→→→→لد ۲، ص→→→→فحه ۹۱ ي→→→→نابيع الور＾ ب→→أعالم اله→→د＾: ج→→لد۱، ص→→فحه۲۹۱ - ذخ→→ائرالع→→قب∂: ص→→فحه⅛۲ م→→ناقب آل أب→→∏ ط→الب - ℮Ｑ⅛ الن→→→→ظيم: ص→→→→فحه ẃر ẃ۱۱ - الدΩ ۳۷  ج→→→→→لد ۳، ص→→→→→فحهＱ ۱ - امال∂ شيخ طوس∂: صفحه ℮۲۹ - نوادر المعجزات: صفحه ۸۱. الم→→→→→→ود↕: ج→→→→→→لد ۲، ص→→→→→فحه ۱۲۱ - الع→→→→→دد الق→→→→→وي↨: ص→→→→→فحه ۲۲۷ األس→→→→→رار الف→→→→→اطمي↨: ص→→→→→فحهΩ۹ كنزالعمال: جلد ۱۲، صفحه Ẁم２ت џم→ џش ґ↨ →ن√ џال２ج ґ↨ џح→ґرائ Ẅ∂إل Ẁق２تџت→ ل√ما اش２ Ẁك→ џف ، ẁ↨ راءẁ إґن２→→سي√ →و２ џح Ẁ↨ џم ґف→→اط ...  : ؛ الغدير: ج→لد ۳، ص→فحه ۱۸ - ب→حاراألنوار: ج→لد ℮، ص→فحه ℮ و جلد ۸ ،  ۲ -  ق→→ال رس→→ول اهللا  ↨ џم ґت∏ ف→→اط џاب２→→ن џ↨ џح→→ґ۳ و ج→→→لد ۳۷، ص→→→فحه ۸۲ و ج→→لد ۳℮، ص→→فحه ℮ و ج→→لد ℮℮، رائＱ۱ ص→فحه ۱۲۱ - االح→تجاج: ج→لد ۲، ص→فحه ۱۹۱ - امال∂ ص→→→فحه ۱۱۹ و ج→→→لد ۱۸، ص→→→فحه :(ام→ام ح→سين) ص→فحه ۱℮۲ - الع→والم :روض→↨ الواع→ظين: ص→فحه ۹℮۱ - م→ناقب اإلم→ام أم→يرالم→ؤمنين - Ｑ℮⅛ ج→→لد ۳، ص→فحه ℮۱۱ - ت→فسير ف→رات كوف∂: ص→فحه ⅛۷ - ت→فسير م→جمع الب→يان: ج→→لد ۲، ص→فحه ۱۹۱ - الم→حتضر: ص→فحه ۲۳۹ - ك→شف الغ→م↨: ج→لد ۲، ص→فحه ۸۷ - م→ناقب آل ش→→يخ ص→→دوق: ص→→فحه :الخ→صائص الف→اطمي↨: ج→لد ۲، اب→→∂ ط→→الب - ＱΩ۲ ص→فحه ۱۸ - األسرار الف→اطمي↨: صفحه ۳۲۳  ج→لد ⅛، ص→فحه ۳۷ - ت→فسير ن→ور الث→قلين: ج→لد ۲، ص→فحه :∂اس ق→→مẃب→يت األح→زان ش→يخ ع→ب - Ｑ℮۱ ۱، صفحه ⅛. ص→فحهΩ شرح إحقاق الحق(آي↨اهللا مرعش∂ نجف∂): جلد Ẁاهللا ∂ џو２حџأ→ џف ... :؛ ب→→→→→→حاراألن→→→→→وار: ج→→→→→لد ⅛۳، ص→→→→→فحه ۱⅛۳ م→→→→→دين↨ اي→ن روايت شريف، ب→ه ص→ورت حديث ق→دس∂ ن→يز ب→ا اي→ن الف→اظ ن→قل ش→ده است ... ẁ↨ راءẁ إґن２→→→→→→سي√ →→→→→→و２ џح џｅџل џدґل Ẁد２ و→→→→→→ џن２ قџأ √∏џلґل√ إ џج џو →→→→→→ز√ џ۲۲.  عＱ المعاجز: جلد ۳، صفحه



 
  ۸                                          كيست فاطمه؟! 

ي→→→→ا ف→→→→رمايش دي→→→→گر اي→→→→شان:  دخ→→→→■م ف→→→→اطمه، س→→→→يẃده و ب→→→→زرگ 
ت≈م→→→∂ زن→→→ان، از اب→→→تدا＾ خ→→→لقت ت→→→ا ان→→→→╫است ۱؛ ش→→→خصيت∂ ك→→ه 

خداوند در مورد ايشان به پيامبرش م∂ فرمايد: 
 .۳ ۲ џر џو２ث џال２ك џｄي２نا џط ا أџع２   إґن≠

 آر＾، س→ؤال ه→→ا＾ زياد＾ در مورد شفاعت ب∂ ب∂ فاطمه ، و ع→صمت آن ح→ضرت، ح→ديث ك→ساء و ف→د∑ حضرت زهرا
دف→→اع از ح→ريم واليت ام→يرالم→ؤمنين، درد و رن→ج ه→ا＾ ب→∂ پ→→ايان 

فاطمه و خالصه فاطمه، فاطمه، فاطمه! 
    

                                                                  џو џلي→→→→ن →→→→→→نџ األو√ ґم џمينџال２ع→→→→→→ال ґساء→→→→→ґن Ẁ↕ џد ẃґي→→→→→ џس џ∏ه→→→→→→ џف ↨ џم ґت∏ ف→→→→→اط џا اب２→→→→→ن ẃم џأ→→→→→ џف ...  : صفحه ۷℮  بحاراألنوار: ۱ - ق→→→→→ال رس→→→→→ول اهللا : ∂اس قمẃ؛ امال∂ صدوق: صفحه۷۸ - بيت األحزان شيخ عب ... џرين ґ۱۳ - الف→ضائل(شاذان ب→ن ج→برئيل): ص→فحه ج→→لد ۲۸، ص→→فحه ۳۸ و ج→→لد ⅛۳، ص→→فحه ⅛۲۲ و ج→→لد ۳℮، ص→فحه ℮۲ - دالئ→ل اإلم→ام↨: ص→فحه اآلخＱ ج→لد ۳، ص→فحه : وارد شده ۹ - مشارق انوار اليقين: صفحه ℮۸ - غاي↨ المرام: صفحه ۷⅛۱ المحتضر: صفحه ۱۹۷. ۹℮۱ - م→→ناقب آل اب→∂ ط→الب ۱ ب→حاراألنوار: ه→مچنين مضمون اين روايت شريف، در ادعيه و زيارتها＾ بسيار＾ از اهل بيتΩ ۸ اق→بال االع→مال: است، م→→انند: م→→صباح الم→→تهجد: ص→→فحه ۷۱۱ - ت→→هذيب األح→كام: ج→لد ⅛، ص→فحهΩ ۱۹ و ج→لد ۹۹، ص→فحه ⅛۲۳ - م→زار اب→ن م→شهد＾: ص→فحهＱ ف→→قط ي→→− م→→رتبه در ق→→رآن ك→→ريم جلد ۳، صفحه ℮⅛۱ - مزار شهيد اول: صفحه ۲۲.  ج→لد ۹۷، ص→فحه  џرџث →→و２ џال２ك  ＾ و ه→→→مچنين ك→→→لمه  џｄي２نا џط→→→ ۳ -  سوره: الكوثر، آيه ۱. است. م→→→ورد ك→→→لمه^  ك→→→وثر، م→→→∂ ف→→رمايد: ب→→يش از ۲Ｑ ق→→ول در م→→ورد ك→→وثر و م→→عنا و ت→→فسير آن م→→وجود  ع→→المه ط→→باطباي∂ در ت→→فسير الم→→يزان ذي→ل اي→ن آي→ه^  ش→ريفه پس از ن→قل ب→رخ∂ از اق→وال در ذكر شده است؛ در تفسير لفظ كوثر اقوال و روايتها＾ بسيار＾ موجود است. ۲ - ك→→→لمه ＾  أџع２



مه                                                        ۹   ẃمقد
در ن→→→تيجه، ج→→→هت زي→→→ارت ح→→ضرت ف→→اطمه ＾ م→→عصومه۱س→→الم اهللا ع→→ليها 
س ق→م ش→دم و س→پس به ديدار مرجع تقليدم كه  ẃع→ازم ش→هر م→قد
م→∂ دان→ستم ه→ر زمان∂ كه بخواهم، م∂توانم شرفياب محضرشان 

س ق→→م را «پ→→ناهگاه ش→→يعه» م→→عرف∂ م→→∂ ن→مايند: ام→ام م→وس∂ وسيله^  شفاعت آن حضرت وارد بهشت خواهند شد. در ق→→→م زن→→→∂ از ف→→رزندان م→→ن دف→→ن خ→→واه→→د ش→→د ك→→ه ن→→ام او ف→→اطمه است و ج→→ميع ش→→يعيان م→→ن ب→→ه  قم كوفه^  صغيره است، بهشت دارا＾ هشت در است كه سه در آن به جانب قم باز م∂ شود، همچنين در روايت ديگر＾ م∂ فرمايند: فاطمه است، كس∂ كه او را زيارت كند بهشت بر او واجب م∂شود.  ح→رم∂ داري→م ك→ه ق→م است. ب→عد از اي→ن در ش→هر ق→م زن→∂ از ف→رزندان م→ن دف→ن م→→∂شود ك→ه نام او ك→→ه م→→دينه است، ح→→ضرت ام→→يرالم→→ؤمنين ه→→م ح→→رم∂ دارد ك→→ه ك→وفه است و م→ا اه→ل ب→يت ن→يز ۱ -  ام→ام ص→ادق م→∂ فرمايند: خدا حرم∂ دارد كه مكه است، رسول خدا  حرم∂ دارد                                                                   ẃدر رواي→→ات ب→→سيار＾ ه→→م، ش→→هر م→→قد  ... و پناهگاه شيعيان ايشان است و د ẃقم النه ＾ آل محم  :م∂ فرمايند صفحه ℮۲۱ - الكن∂ و األلقاب: جلد ۳، صفحه ۸۷. كاظم ،Ｑ۷ و فضائل شهر مقدس قم داللت م∂كند، در متون رواي∂ شيعه موجود است. و ده→ها روايت دي→گر ك→ه ب→ر جاللت و ع→ظمت ح→ضرت ف→اطمه معصومهس→→الم اهللا عليها و زيارت ايشان بحاراألنوار: جلد



  ۱Ω                                          كيست فاطمه؟! 
ش→→وم، رف→→تم ت→→ا ج→→واب ت→→مام∂ س→ؤال ه→ا＾ خ→ود در م→ورد ح→ضرت 

زهرا را مستقيمًا از شخص ايشان بگيرم.  
وارد اتاق ساده ايشان شدم و مورد لطف و عنايت پدرانه 
و پ→→رمحبت اي→→شان ق→رار گ→رفتم، ع→رض ك→ردم: راج→ع ب→ه ح→ضرت 
زه→→→→را  س→→→→ؤاالت→→→→∂ دارم ك→→→ه م→→→∂خواه→→→م ش→→→خص ش→→→→ما ج→→→واب→→→م را 

بدهيد. 
اي→→→→→شان ق→→→→→بول ف→→→→→رمودند و ق→→→→→بل از اي→→→→→نكه س→→→→→ؤاالت خ→→→→→ود را 

مطرح كنم، مقدمه ا＾ به اين مضمون ايراد فرمودند: 



        
 
 
 
 

بسم اهللا الرẃحمن الرẃحيم 
د  ẃالم ع→ل∂ محم ẃال↕ و الس ẃالع→المين و الص ẃالح→→مد هللا رب
→→→→→هم  ґع→→→→→→دائџائ→→→→→→م ع→→→→→→ل∂ أ ẃعن الد→→→→→→ ẃاهرين و الل→→→→→→ ẃبين الط ẃي→→→→→→ ẃو آله الط

أџجمعين. 
   محور اهل بيت حضرت فاطمه

 ＾يقه ＾ كبر ẃدر ح→ديث ق→→دس∂ «كساء» كه حضرت صد
روايت گ→→→→→→→ر آن ه→→→→→→→ستند، وق→→→→→→→ت∂ ج→→→→→→→برئيل از ح→→→→→→→ضرت اح→→→→→→→ديت 
 ẃوجل ẃسؤال م∂كند كه چه كسان∂ زير كساء هستند؟ خدا＾ عز

گردآمدگان زير كساء را اين گونه بر م∂شمرد: 
  .۱ هستند آنان فاطمه و پدرش و شوهر و فرزندانش 

џنوها  - حديث شريف كساء، ملحقات                                                                   џع２لẀها وџ ب ↨Ẁ وџ أџبوها وџ ب џم ґم２ فاط Ẁه  : ẃوجل ẃ۱.  ۱ -  ق→ال اهللا ع→زΩ۱۷ نظير است؛ زيرا مفاتيح الجنان(چاپ فيض كاشان∂)، صفحه اي→ن ش→يوه ＾ م→عرف∂ در ب→يان ه→ا＾ اله→∂ ب∂ 



  ۱۲                                          كيست فاطمه؟! 
 از دخ→ترشان ف→اطمه ＾ زهرا ب→دون ت→رديد، رس→ول خ→دا
ه→→→→→→→→→ا، اب→→→→→→→→تدا ب→→→→→→→→ر  ب→→→→→→→→→رتر م→→→→→→→→→∂باشند، م→→→→→→→→→ا ن→→→→→→→→يز در دروده→→→→→→→→ا و س→→→→→→→→→الم 
پ→→يامبر ، س→پس ب→ر اهل ب→يتش درود م→∂ ف→رستيم، از س→و＾ 
دي→گر ق→اعده و رس→م م→عرف∂ ن→مودن، اين گونه است كه ابتدا فرد 
ت→→→ر م→→→عرف∂ م→→∂شوند. ام→→ا در ح→→ديث  ب→→→رتر و س→→→پس اف→→→راد پ→→→ايين 
ش→→ريف ك→→ساء، خ→→الف اي→ن اص→ل ع→مل ش→ده و خ→داون→د س→بحان، 
حضرت زهرا را به عنوان محور و در مرتبه اول نام م∂برد. 
ب→ا وج→ود اي→نكه ف→رشتگان اله→∂، رس→ول خ→دا و خاندان 
ش→ناختند؛ چ→را خ→داون→د اي→شان  پ→→ا∑ اي→→شان را ب→→ه خ→→وب∂ م→→∂ 

را از طريق فاطمه زهرا معرف∂ م∂كند؟ 
＾ ج→→→→→→ايگاه         پ→→→→→→اسخ اي→→→→→→ن است ك→→→→→ه اي→→→→→ن ش→→→→→يوه م→→→→→عرف∂، ن→→→→→شانه 

و م→→→→→قام واال＾ آن ب→→→→→→انو＾ ب→→→→زرگوار است و خ→→→→دا＾ م→→→→تعال در اي→→→→ن 
فرمايد.  عبارت به اختصار به مقام ارجمند آن حضرت اشاره  م∂ 



  ۱۳                    ت به حضرت فاطمهẃاظهار محب
  ت به حضرت فاطمهẃاظهار محب

اح→اديث∂ ك→ه ب→ه م→→قام واال＾ ح→ضرت ف→اطمه اخ→تصاص 
دارد ب→→→→→→→→ه ص→→→→→→→→دها و ه→→→→→→→زاران ح→→→→→→→ديث م→→→→→→→∂ رس→→→→→→→د و اگ→→→→→→→ر دش→→→→→→→منان 
ف→ضيلت، اح→اديث اه→ل ب→يت  را ط→عمه ＾ آتش ك→ينه ＾ خ→ود 
ن→→→م∂ ك→→→ردند، اي→→→ن ت→→→عداد ب→→→ه م→→→راتب ب→→→يشتر م→→→∂بود. ي→→→ك∂ از اي→→ن 
رواي→→→ات∂ ك→→→ه ه→→→م از ط→→ريق ش→→يعه و ه→→م از ط→→ريق م→→خالفين ن→→→قل 

شده، روايت زير است: 
اب→→→→ن ع→→→→باس م→→→→→∂گويد: دي→→→→دم پ→→→يامبر خ→→→دا پ→→→نج س→→→جده 

نمودند! بدون ركوع يا عمل ديگر＾! 
دليل را پرسيدم، حضرت فرمودند:  

 ج→→→→→→→□ئيل ب→→→→→→→ه م→→→→→→→ن ع→→→→→→رضه داشت: خ→→→→→→داون→→→→→→د ع→→→→→→ﾲ  را 
دوست دارد، م→→→→→→ن س→→→→→جده ش→→→→→كر ب→→→→→ه ج→→→→→→ا آوردم؛ س→→→→→→پس گ→→→→→فت: 
خ→→→→داون→→→→د ف→→→→اطمه را دوست دارد، ب→→→ه ش→→→كران→→→ه ＾ آن س→→→جده 
║→→→→ودم. ج→→→→□ئيل گ→→→فت: خ→→→داون→→→→د ح→→→سن را دوست دارد، ب→→→از 
＾ ش→→→→→→→→كر ║→→→→→→→→ودم؛ ب→→→→→→→→عد از آن گ→→→→→→→→فت: خ→→→→→→→→داون→→→→→→→→→د م→→→→→→→→تعال  س→→→→→→→→جده 
ح→→→→→→→→س>  را دوست دارد، س→→→→→→→جده ＾ دي→→→→→→→گر＾ ║→→→→→→→ودم؛ س→→→→→→→پس 



  ℮۱                                          كيست فاطمه؟! 
 ﾫ→گ→→فت: خ→→دا＾ م→→→تعال دوس→→تداران آن→ان را دوست دارد، م→ن ن

  ۱.  به شكرانه ＾ آن سجده ║ودم

                                                                  ،۱Ω صفحه ۱۱۱ - جواهر الكالم: جلد ،⅛Ｑ ۱، ح→→ديث ۲ - وس→→ائل الش→→يع↨: ج→→لد ℮، ۱ - ام→ال∂ (شيخ مفيد): صفحه ۲۱ - بحاراألنوار: جلدＱΩ ص→→فحه ،Ｑ ۲۳ - م→→→ستدر∑ الوس→→→ائل: ج→→لدＱ ۱ و جلد ۷، صفحه ۱۹ - حلي↨ األبرار(بحران∂): جلد ۱، صفحه ⅛۳۳. ص→→→فحهΩ۸Ω صفحه

اگ→→→→→→ر ك→→→→→→س∂ ب→→→→→→پرسد: دوس→→→→→→تداران اي→→→→→→ن خ→→→→→اندان چ→→→→→ه ك→→→→→سان∂ 
ت→→رديد ش→→ما ح→→اضران و اف→→راد م→→انند ش→→→ما، در ش→→→مار  ه→→→ستند؟ ب→→∂ 
دوس→→→→تداران اي→→→→ن خ→→→→اندان ه→→→→ستيد، پ→→→يامبر اس→→→→الم ب→→→ه پ→→→اس 
م→→→حبت خ→→→دا ن→→→سبت ب→→→ه م→→→حبان اه→→→ل ب→→→يت  س→→ر ب→→ه س→→جده ＾ 

شكر م∂ نهد. 
م→→→→ا چ→→→→ه ب→→→→ايد ب→→→→كنيم؟ از اي→→→→ن ك→→→→ه ب→→→ه خ→→→اطر دوست داش→→→→تن 
ايم، چگونه شكر خدا＾ متعال  اه→ل ب→يت محبوب خدا شده 

را به جا آوريم؟ 
پاسخ اين است كه: زمان∂ م∂توانيم شكر اين نعمت را به 
ج→→→ا＾ آوري→→→م ك→→→ه دوس→→→ت∂ و پ→→→يرو＾ خ→→→ود را ن→→→سبت ب→→ه ح→→ضرت 

يقه ＾ طاهره آشكار و اعالم كنيم.  ẃصد



  ۱Ｑ                  جلوه ا＾ از شكوه حضرت فاطمه
 جلوه ا＾ از شكوه حضرت فاطمه

رسول خدا  زمان∂ كه در بستر شهادت بودند، اسرار＾ 
را برا＾ دخترشان فاطمه بيان كرده، همچنين فرمودند: 

  م→صيبت ه→يچ ي− از زن→ان م→سلم> م→→انند مصيبت تو، 
 .۱ واهد بودｐ <سنگ

اي→→→→ن س→→→→خت∂ م→→→صيبت ب→→→ه دلي→→→ل خ→→→يانت∂ ب→→→ود ك→→→ه از ش→→→ورا＾ 
س→→قيفه ش→→روع ش→→د و دش→→من ب→→ه خ→→وب∂ آگ→→اه ب→ود ك→ه آن ح→ضرت   
و ه→→→مسرش ام→→يرالم→→ؤمنين ط→→بق وص→→يẃت پ→→يامبر ح→→افظ 
 دي→→→→ن م→→→→بين اس→→→→→الم ه→→→→ستند، ب→→→→ه ه→→→→مين دلي→→→ل دخ→→→تر پ→→→يامبر
＾ وص→→→→→∂ẃ ب→→→→→→الفصل  ب→→→→→→را＾ دف→→→→→→اع از ح→→→→→→قẃ خ→→→→→→ود و واليت م→→→→→→طلقه 
پ→يامبر ، ام→يرالم→ؤمنين ع→ل∂  در ج→مع ح→اضر ش→ده و در 

برابر حاكم جائر، آن خطبه ＾ آتشين را ايراد م∂ كنند. 
ب→→→دان→→→يد ك→→سان∂ ك→→ه از گ→→فتن س→→→خن ح→→ق در ب→→راب→→ر ج→→باران و 
سركشان خوددار＾ م∂ كنند، نه از صالحانند و نه از پرهيزكاران! 

→→→↨ م→→→ن  ...ｅ اآلح→→→اد و                                                                   ẃع→→→ظم رزيџح→→→→د م→→→ن ن→→→ساء الع→→→المين أџليس أ... : ص→→→→فحه ۹⅛۳ - م→→→→جمع الزوائ→→→→د: ج→→→لد ۹، ص→→→فحه ۲۳ - ك→→→نزالع→→→مال: ج→→→لد ۱۳، ۱ - ق→→→→ال رس→→→→ول اهللا ،Ｑ ۳. الم→→→→ثان∂: ج→→→→لدΩ۸ ۱، صفحهΩ صفحه ۷۷⅛ - شرح احقاق الحق(آي↨اهللا مرعش∂ نجف∂): جلد



  ⅛۱                                          كيست فاطمه؟! 
ه→→رچند ن→→ماز ب→→خوان→→ند و روزه ب→→گيرند؛ زي→→را اي→→نان ب→→ا س→→تمكاران 
از در م→→→→→سالمت وارد ش→→→→→ده، ب→→→→→ا س→→→→→كوت خ→→→→→ود اع→→→→→مال ظ→→→→المان را 
ت→→وجيه م→→∂ ك→نند؛ چ→نين ح→اكمان∂ آن ان→دازه ك→ه دوس→تدار ت→سليم 

ب→→→→→→ودن م→→→→→→ردم در م→→→→→→قابل خ→→→→→→ود ه→→→→→→ستند، در ان→→→→→ديشه ن→→→→→مازگزاردن       
و روزه داش→→→تن آن→→→→ان ن→→→يستند و اص→→→ولًا ب→→→→اك∂ ن→→→دارن→→→د ك→→→ه ن→→→ماز＾ 

خوانده م∂شود يا نه!  
ح→ضرت ف→اطمه سخن حق را در برابر امامان جور رها 
ن→→→→→→كردند، ه→→→→→→رچند ب→→→→→→ه ق→→→→→→يمت از ب→→→→→→ين رف→→→→→→تن آرامش و آس→→→→→ايش 
خ→ودشان ت→مام ش→ود، ك→ه آن حضرت چنين بهاي∂ و حت∂ باالتر 

از آن را هم برا＾ بيان سخن حق پرداختند. 



  ۱۷                      س حضرت فاطمه ẃاثر نام مقد
 س حضرت فاطمه ẃاثر نام مقد

كتاب شريف مفاتيح الجنان اثر＾ است كه اكنون ميليون ها 
گ→→→→→يرند؛ ب→→→→ه راس→→→→ت∂ چ→→→→را از م→→→→يان ده→→→→→ها  م→→→→→سلمان از آن ب→→→→→هره م→→→→→∂ 
ك→→→تاب∂ ك→→→ه م→→→رحوم ح→→→اج ش→→→يخ ع→→→باس ق→→→م∂ از خ→→ود ب→→ه ي→→ادگار 

    يك∂ از مؤمنان نقل م∂ نمود: در صحن مطهر اميرالمؤمنين گذارده، فقط اين كتاب اين گونه است؟ 
مرحوم شيخ عباس قم∂ را ديدم۱ كه به سخت∂ به ديوار صحن 
ايد؟  تكيه داده است، از ايشان پرسيدم: چرا اينجا ايستاده 

ان→→→→→د         اي→→→→→→شان گ→→→→→→فتند: وق→→→→→→ت∂ م→→→→→→∂بينيم م→→→→→ؤمنين ت→→→→→وفيق ي→→→→→افته 
و ض→→→→→→→ريح م→→→→→→قدس ام→→→→→→يرالم→→→→→→ؤمنين را از ن→→→→→→زدي− در آغ→→→→→→وش 

م∂گيرند، در حسرت م∂سوزم. 
گ→→→→→→فتم: زائ→→→→→→ران را ب→→→→→→بينيد ك→→→→→→ه ه→→→→→نگام ورود ب→→→→→ه ح→→→→→رم م→→→→→طهر 
ام→→→يرالم→→→ؤمنين ك→→→تاب م→→→فاتيح الج→→→نان را در دست دارن→→د، در 

ي− ايشان وارد حرم م∂شويد!  واقع شما با ي− 
۱ - اين حكايت مربوط به اواخر عمر شريف مرحوم شيخ عباس قم∂ م∂باشد.                                                                  



  ۱۸                                          كيست فاطمه؟! 
چ→→→گونه ش→→→د ك→→ه م→→رحوم ش→→يخ ع→→باس ق→→م∂ ب→→ه اي→→ن ف→→ضيلت 

بزرگ نائل آمد؟  
از اي→→شان ع→لت ش→هرت و م→وفقيت ك→تاب مفاتيح الجنان را 
در ب→→→ين دي→→گر م→→ؤلفاتشان پ→→رسيدند، اي→→شان گ→→فتند: اي→→ن وي→→ژگ∂ 
از ب→→→ركت ن→→→ام م→→→قدس ح→→→ضرت ف→→اطمه زه→→را است، زي→→را م→→ن 
ر اي→→→→→→شان م→→→→→تبر∑ ن→→→→→مودم و ب→→→→→ه ن→→→→يẃت  ẃاي→→→→→ن ك→→→→→→تاب را ب→→→→→ه ن→→→→→ام م→→→→→طه

حضرت زهرا＾ اطهر نوشتم. 



ريف                 ۱۹   ẃل اهللا تعال∂ فرجه الش ẃعنايت امام زمان عج
ريف  ẃل اهللا تعال∂ فرجه الش ẃعنايت امام زمان عج

ار م→كار＾ م→∂گويد: زم→ان∂ ك→ه ام→ام ص→ادق در كوفه  ẃب→ش
ب→ودند، خ→دمت ايشان مشرف شدم؛۱ طبق∂ از خرما＾ طبرزد۲ 
نزد آن حضرت بود و ميل م∂فرمودند، به من نيز فرمودند: 

 .  ار، بيا و از از اين خرما ─ور ẃا＾ بش   ع→→رض ك→→ردم: گ→→واراي→→تان ب→→اد، خ→→داون→→د م→→را ف→دا＾ ش→ما گ→ردان→د؛
مطلب∂ در بين راه ديده ام كه سخت ناراحتم و ميل خوردن ندارم. 
ح→ضرت ف→رمودند:   ب→ه حẃﾴ كه بر گردن تو دارم بيا و از 

 .  اين خرما ─ور
 نزدي− شدم و قدر＾ خرما خوردم، سپس امام صادق

   چه ماجراي∂ اين چنين تو را رنجانده؟  :فرمودند
گ→→→فتم: در ب→→→ين راه ي→→→ك∂ از م→→→أمورين ح→→كومت را دي→→دم ك→→ه 
زن∂ را با تازيانه «يا چوب دست∂» م∂زد و او را به سو＾ زندان 
م→→→→→→∂برد. آن زن ن→→→→→→يز ف→→→→→→رياد م→→→→→→→∂زد: از خ→→→→→→دا و پ→→→→→يامبرش ي→→→→→ار＾ 

م∂طلبم، كس∂ هم نم∂ توانست او را يار＾ كند. 
۲ - نوع∂ از خرما، كه به دليل شيرين∂ زياد به شكر طبرزد تشبيه كرده اند. بود، كه اين مالقات به دوران يك∂ از اين تبعيدها مربوط م∂ شود. ۱ - م→→نصور دوان→→يق∂ م→→لعون چ→→ندين م→→رتبه ام→→ام ص→→ادق را از م→→دينه ب→→ه ك→→وفه ت→→بعيد ن→موده                                                                  



  ۲Ω                                          كيست فاطمه؟! 
ام→→ام ص→→ادق پ→رسيدند:  چ→را آن م→أمور ح→كومت او را 

  چن> م∂ زد؟
گفتند: آن زن به  ع→رض ك→ردم: م→ن ك→ه ن→ديدم ول∂ م→ردم م∂ 
زم→→ين خ→→ورده و گ→فته: «ي→ا ف→اطمه! خ→دا لع→نت ك→ند آن ك→سان∂ را 
ك→→→→ه در ح→→→→ق ش→→→→ما ظ→→→لم ك→→→ردند» م→→→أمور ح→→→كومت ك→→→ه ش→→→نيده ب→→→ود 

چنين رفتار＾ را با او انجام م∂ داد. 
ن→→→→→→→→→اگهان دي→→→→→→→→دم ام→→→→→→→→→ام ص→→→→→→→→ادق از خ→→→→→→→→وردن خ→→→→→→→→رما دست 
ك→شيدند و چ→نان گ→ريستند ك→ه م→→حاسن، س→ينه و دستمال ايشان 

از اش− تџر شد.  
ار برخﾫ به مسجد سهله برو╛ و از  ẃبش  :سپس فرمودند

 .  ╢خداوند متعال آزاد＾ آن زن را ─واه
در ب→→→→ين راه، ام→→→→ام ص→→→→ادق ش→→→خص∂ از ش→→→يعيانشان را ب→→→ه 
كاخ حكومت∂ فرستادند و فرمودند:   بب> عاقبت آن زن چه 
م→∂شود و م→ا را م→طلع ك→→ن و ت→ا پ→ي− م→ن نزد تو نيامده، آ│ا 

 .  را تر∑ مكن
ب→→→ه ه→→→مراه ح→→→ضرت، وارد م→→→سجد س→→هله ش→→ديم، ه→→ر ي→→− دو 
رك→→→عت ن→→→ماز خ→→وان→→ديم، س→→پس ام→→ام ص→→ادق دست ب→→ه آس→→مان 



ريف                 ۲۱   ẃل اهللا تعال∂ فرجه الش ẃعنايت امام زمان عج
ب→→اال ب→رد و دع→ا ن→مود:  أџنت اهللا ال إله إالẃ أџنت...   دع→ا را ك→امل 
خ→→→وان→→→دند و ب→→→ه س→→→جده رف→→→تند، در اي→→→ن ح→→→الت ج→→ز ص→→دا＾ ن→→فس 
ش→→→→→→→→→نيدم. س→→→→→→→→→ر از س→→→→→→→→→جده  ك→→→→→→→→→شيدن آن ح→→→→→→→→→ضرت، چ→→→→→→→→→يز＾ ن→→→→→→→→→م∂ 

 .  كه آن زن آزاد شد ﾫبرخ   :برداشتند و فرمودند
از م→→→→→→سجد خ→→→→→→→ارج ش→→→→→→ديم و در م→→→→→→يانه ＾ راه ، م→→→→→رد＾ را ك→→→→→ه 
ام→→→→→→→→ام ب→→→→→→→→ه م→→→→→→→أموريت ف→→→→→→→رستاده ب→→→→→→→ودند، ب→→→→→→→ه م→→→→→→→ا رس→→→→→→→يد، ام→→→→→→→ام 

   چه خ□؟  :به او فرمودند صادق
عرضه داشت: حاكم او را آزاد كرد. 

   چگونه آزاد شد؟  :حضرت پرسيدند
 گ→→→فت: ن→→م∂دان→→م ام→→ا وق→→ت∂ ك→→نار دارالح→→كومه ب→→ودم ح→→اجب 

گفت: چه چيز＾ بر زبان رانده ا＾؟  حاكم، به آن زن م∂ 
زن گ→→→→→فت: چ→→→→→ون ب→→→→→ه زم→→→→→ين اف→→→→→تادم، گ→→→→فتم: ي→→→→ا ف→→→→اطمه! خ→→→→دا 

لعنت كند كسان∂ را كه در حق شما ظلم نمودند. 
حاجب دويست درهم به زن داد و گفت: امير را حالل كن!! 
آن زن پ→ول را ن→گرفت، ح→اجب ن→يز ب→ه ح→اكم گزارش داد، وقت∂ 
ح→اجب دوب→اره آم→د ب→ه زن گ→فت: ت→و آزاد ه→ست∂ و زن ب→ه س→و＾ 

خانه اش رفت. 



  ۲۲                                          كيست فاطمه؟! 
ام→→→→→→→→ام ص→→→→→→→→ادق پ→→→→→→→→رسيدند:  آن زن دوي→→→→→→→→ست دره→→→→→→→م را 

   نگرفت؟
آن ش→خص گ→فت: در ح→ال∂ اي→ن م→بلغ را رد ك→رد ك→ه به خدا 

سوگند بدان محتاج بود. 
ا＾ ك→→ه ه→→فت دي→→نار در آن ب→ود ب→ه آن  ام→→ام ص→→ادق ك→→يسه 
＾ آن زن ب→→رو، س→→→الم م→→را ب→ه  م→→رد دادن→→د و ف→→رمودند:  ب→→ه خ→→انه 

 .  او برسان و اين دينارها را به او بده
＾ آن زن رفتم و سالم  ار م∂گويد: من نيز با او به خانه  ẃب→ش

آن حضرت را به او رسانديم. 
او از ف→→→→→رط خ→→→→→وشحال∂ گ→→→→→فت: ش→→→→→ما را ب→→→→→ه خ→→→→→→دا س→→→→وگند، ب→→→→ه 

د مرا سالم داده است؟  ẃراست∂ جعفر بن محم
گ→→→→فتيم: خ→→→→داون→→→→د ت→→→و را م→→→شمول رح→→→متش گ→→→ردان→→→د، آر＾ ب→→→ه 
د تو را سالم داده است.  ẃخدا سوگند كه جعفر بن محم

لح→→→→ظات∂ ب→→→→ه ه→→→وش آم→→→د و از م→→→ا خ→→→واست ت→→→ا گ→→→فته ＾ خ→→→ود را ت→→→كرار آن زن گ→ريبان چ→→ا∑ زد و ب→∂ ه→وش ب→ر زمين افتاد. پس از 
ك→نيم! م→ا ن→يز به درخواست او سه مرتبه سالم امام را تكرار 
ك→رديم و دي→نارهاي∂ ك→ه آن ح→ضرت داده ب→ودند ب→ه او داديم. آن 



ريف                 ۲۳   ẃل اهللا تعال∂ فرجه الش ẃعنايت امام زمان عج
 زن ك→→→→→→→→→يسه ＾ دي→→→→→→→→→نارها را گ→→→→→→→→رفت و گ→→→→→→→→فت: از ام→→→→→→→→ام ص→→→→→→→→ادق
ب→→→→خواه→→→→يد ت→→→→ا ب→→→→را＾ اي→→→ن ك→→→نيزش، از خ→→→دا ط→→→لب ع→→→فو و ب→→→خشش 
ك→ند، زي→را ك→س∂ را م→انند او و پ→درانش ن→م∂شناس→م ك→ه وس→يله ＾ 

 ۱.  ...توسل به سو＾ خداوند باشند
امام صادق با شنيدن ماجرا＾ آن زن، سخت گريستند 
و ب→→→→→→→→→ه م→→→→→→→→→سجد س→→→→→→→→هله رف→→→→→→→→تند و ب→→→→→→→→را＾ آزاد＾ آن زن ك→→→→→→→→ه در راه 

حضرت زهرا زندان∂ شده بود، دعا نمودند. 
ل اهللا ت→عال∂ ف→رجه الش→ريف  ẃآي→→ا م→→∂ ت→→وان ت→→صور ن→→مود ك→ه ام→ام زم→انع→ج
خ→→→→→→دمات و زح→→→→→→مات ش→→→→→→ما را در راه ح→→→→→→ضرت زه→→→→→→را ن→→→→→→اديده 

بگيرند؟! و برا＾ شما دعا نكنند؟! مسلẃمًا چنين نيست.  

⅛ＱＱ - األسرار الفاطمي↨: صفحه ۳۸۸ - مستدر∑ الوسائل: جلد ۳، صفحه ۱۹℮. ص→فحه ℮۲Ｑ - ف→ضل الك→وف↨ و م→ساجدها: ص→فحه ۸℮ - ج→امع اح→اديث الشيع↨: جلد ℮، صفحه ۱ - ب→→→حاراألن→→→وار: ج→→→لد ۷℮، ص→→→فحه ۳۷۹ - م→→→زار اب→→→ن م→→→شهد＾: ص→→فحه ⅛۱۳ - م→→زار ش→→هيد اول:                                                                  
يقه ＾  ẃب→→→→ه وي→→→→ژه ص→→→→د ه→→→→→ر خ→→→→→دمت∂ ك→→→→→ه در راه اه→→→→ل ب→→→→يت
ط→→→→→→اهره ف→→→→→→اطمه ＾ زه→→→→→را ك→→→→→ه در ح→→→→→ديث ك→→→→→→ساء م→→→→→حور ق→→→→→رار 
گ→→→→→→رفته، ص→→→→→→ورت پ→→→→→→ذيرد، ت→→→→→→وفيق∂ اله→→→→→→∂ است و ه→→→→→ر ك→→→→→ه در راه 



  ℮۲                                          كيست فاطمه؟! 
ح→ضرت زه→را سخت∂ ببيند و در تنگنا گرفتار شود، پاداش 
ا＾ ن→زد خ→داون→د دارد و ع→كس اي→ن ق→ضيه ن→يز  و ب→→هره ＾ ش→→ايسته 

صادق است. 
در پ→→→→→→→→ايان اي→→→→→→→→ن م→→→→→→→قدمه و از آن→→→→→→→→جا ك→→→→→→→ه در آس→→→→→→→→تانه ＾ اي→→→→→→→ام 
ف→→→→→→→اطميه ق→→→→→→رار داري→→→→→→م، ي→→→→→→→ادآور＾ اي→→→→→→ن دو م→→→→→→طلب را ض→→→→→→رور＾ 

 م∂دانم:  
  ∂۱) بزرگداشت شعائر فاطم

ي→→→→قه ＾  ẃي→→→→→كاي− م→→→→ا در ب→→→→زرگداشت آن چ→→→→ه م→→→→ربوط ب→→→→ه صد
ك→→→→→→→→→→بر＾ ف→→→→→→→→→→اطمه زه→→→→→→→→→→را است ب→→→→→→→→→كوشيم و از ه→→→→→→→→→يچ خ→→→→→→→→→دمت∂ 
 ،ف→→روگذار ن→→كنيم، چ→→را ك→→ه ب→→زرگداشت ش→→عائر ح→ضرت زه→را

به پا داشتن و تعظيم شعائر اله∂ است. 
  م→جالس م→نتسب ب→ه اين بانو＾ مظلومه نيز بايد گرم و پرشور 
ب→→→اشد، ت→→→ا م→→→∂توان→→→يد ب→→→ه م→→ناسبت اي→→ام ف→→اطميه اط→→عام ك→→نيد، اگ→→ر 
ه→ا＾ م→ال∂ ب→را＾ اط→عام، ك→وشا  آور＾ ك→→م−  ن→→م∂تواني→→د، در ج→→مع 

ب→→→اشيد؛ ب→→→دان→→→يم ك→→→ه ف→→→وائ→→→د اح→→→يا＾ ش→→→عائر ف→→اطم∂ ب→→را＾ م→→ا است     
و حضرت فاطمه هيچ گونه احتياج∂ به اين امور ندارند. 

ه→→→→→ا است         خ→→→→→→دمت ب→→→→→→ه ف→→→→→→اطمه ＾ زه→→→→→→را س→→→→→→رآمد خ→→→→→دمت 



 ۲Ｑ                                  ∂نشر فرهنگ فاطم
و ه→→يچ ك→→ار ن→→يك∂ س→→ودمندتر از ف→داك→ار＾ و خ→دمت ب→ه آن ب→انو 

ت→→→ر ب→→→→اشد خ→→→دمت       ن→→→→يست، خ→→→→الصه اي→→→نكه ه→→→رچه ت→→→وفيق اف→→→زون 
و فداكار＾ در راه حضرت زهرا بيشتر خواهد بود. 

 ∂۲) نشر فرهنگ فاطم
آي→→ا م→→→∂دان→→يد چ→→را ح→→ضرت زه→را ب→ه م→سجد رف→تند و آن 
خ→طبه ＾ پ→رشور و م→اندگار را ب→يان ك→ردند؟ چ→را از ت→مام∂ وج→ود 
ن→→→اله س→→→ر دادن→→→د و ه→→→مه ＾ م→→→ردم را گ→→→رياندند؟ چ→→را م→→ورد ض→→رب    

و شتم واقع شدند؟ چرا...؟ و چرا....؟  
 Ẁشهدџب→را＾ زنده م→اندن اس→→الم و ج→→اودان→ه ن→مودن صدا＾: «أ
دًا رس→→→→→→→→→ولẀ اهللا و أџش→→→→→→→→→هدẀ أن√  ẃحم→→→→→→→→→ Ẁن√ مџأ Ẁهد→→→→→→→→→ أџن２ ال إله إالẃ اهللا ، أџش２

ًا ول∏∫ اهللا».  ẃلي џع
ن→→→→ه ت→→→نها ح→→→ضرت ف→→→اطمه، ب→→→لكه ه→→→دف پ→→→در و ه→→→→مسر و 
ف→→رزندان اي→→→شان ه→→مين ب→→وده و ه→→ست. م→→ا ن→→يز وظ→→يفه داري→→م 

در رسيدن به اين هدف بكوشيم. 
          ＾م→→→→ا در ج→→→هان∂ زن→→→دگ∂ م→→→∂ ك→→→نيم ك→→→ه ب→→→ا ف→→→اطمه ＾ ك→→→بر

ان→→د. م→→ا و ش→→ما وظ→→يفه ＾ اي→→ن  و اه→→→داف و س→→→يره ＾ اي→→→شان ب→→يگانه 
روش→نگر＾ را بر عهده داريم، زيرا شما به دليل دوست داشتن 



  ⅛۲                                          كيست فاطمه؟! 
ح→ضرت زه→را م→حبوب خدا هستيد و پيامبر  برا＾ اين 

＾ شكر به جا آورده اند.  امر سجده 
ه→→→ا＾ اح→→ياء ن→→→ام و ي→→اد زه→→را＾ اط→→→هر اي→→ن  ي→→→ك∂ از ن→→→مونه 
است ك→→→→→→→ه ف→→→→→→→رزندان→→→→→→→تان را ب→→→→→→→ه ح→→→→→→→→فظ خ→→→→→→→طبه ＾ گ→→→→→→ران→→→→→→مايه ＾ آن 
ح→→→ضرت ت→→→شويق ك→→→نيد، زي→→→را اي→→→ن خ→→→طبه چ→→→كيده ا＾ از م→→عارف 

اسالم است۱.  

۱ - برا＾ مطالعه ＾ متن و ترجمه ＾ اين خطبه^  ب∂ نظير، به آخر همين كتاب مراجعه كنيد.                                                                  

اهرين»    ẃد و آله الط ẃاهللا عل∂ محم ∂ẃو صل»



 سؤال اول                                                 ۲۷   
 س→→→→ؤال اول: اولي→→→ن س→→→ؤال ب→→→نده راج→→→ع ب→→→ه ح→→→ديث ك→→→→ساء 
ها با خواندن آن، به حاجت خود  است ك→ه در شدائد و گرفتار＾ 
م→∂ رس→يم و ت→ا ك→نون م→شكالت زي→اد＾ از م→ا با قرائت و برپاي∂ 
ج→→لسات «ح→→ديث ك→ساء» ح→ل ش→ده است. ب→سيار＾ از دوس→تان 
اه→→→→ل ب→→→→يت ع→→→صمت و ط→→→هارت ن→→→يز انس خ→→→→اص∂ ب→→→ا ح→→→ديث 
ك→→ساء دارن→د؛ ب→ا اي→ن ح→→ال م→∂بينيم ب→عض∂ در م→ورد اي→ن ح→ديث 
ك→نند ك→ه ق→لب ب→سيار＾ از  ش→ريف، س→خنان∂ ب→ر زب→ان ج→ار＾ م→∂ 
 م→→عتقدين ب→→ه ح→→ديث ش→→ريف ك→ساء و م→حبين ح→ضرت زه→را
را ب→ه درد م∂آورد، مانند اينكه م∂گويند: حديث كساء سنديẃت 

ندارد و از حضرت زهرا نقل نشده است و ...  
نظر حضرتعال∂ در اين مورد چيست؟ 

اف→→كنان∂ ب→→وده ان→د ك→ه  ج→→واب: ف→→رام→→وش ن→→كنيم ه→→ميشه ش→→بهه 
ع→→قايد ش→→يعيان را زي→→ر س→ؤال ب→برند و در اي→ن زم→ينه ب→ايد ب→گويم 
س   ẃق→لب م→قد ب→→ا اي→→ن ص→→حبتها ق→→→بل از م→→حبين ح→→ضرت زه→را
ل اهللا ت→عال∂ فرجه و روح→∂ له الف→داء  ẃاهللا األع→→ظمع→→ج ↨ẃو ن→→ازنين ح→→ضرت ب→→قي

را به درد م∂ آورند. 
ح→ديث ش→ريف ك→→ساء از ش→عائر شيعيان و اسالم است، از 



  ۲۸                                          كيست فاطمه؟! 
 ＾ џق２و→→ џن２ ت→→ ґها م→→ إن√ џف ґاهللا џر ґعائ→→ џم２ ش ґẃظ џع→→→ Ẁن２ ي→→→ џم џو  ش→→→عائر اهللا است؛
→→→لẀوب۱  ґ؛ ح→→→ديث ش→→→ريف ك→→→ساء ح→→→ديث∂ ق→→→دس∂ و از ج→→انب  Ẁال２ق
خ→→→→داون→→→→د م→→→→تعال است ك→→→ه ح→→→ضرت ف→→→اطمه زه→→→را آن را ن→→→قل 
م→→→→→∂ ف→→→→→رمايند۲ و م→→→→→شخص است ك→→→→→ه ردẃ آن ي→→→→→ا ن→→→→→ف∂ ن→→→→→قل آن از 

جانب حضرت زهرا چه عواقب∂ را به دنبال دارد! 
افكنان جاهل و ناآگاه، اين حديث  قدس∂ از سندها＾ معتبر＾ در مهم ترين منابع شيع∂ برخوردار ب→رخالف گ→فته ＾ شبهه 

است كه به اختصار به برخ∂ از اين اسناد اشاره م∂ كنم: 
اولي→→ن س→→ند م→عتبر، ك→تاب: «غ→رر األخ→بار و درر اآلث→ار ف→∏ 
م→→→→→ناقب األخ→→→→→يار» است و م→→→→ؤلẃف آن ش→→→→يخ ح→→→→→سن ب→→→→ن ع→→→→ل∂ ب→→→→ن 
م→→→→حمد دي→→→→لم∂ م→→→→∂باشد ك→→→→ه از اع→→→→الم و م→→→فاخر ج→→→هان ت→→→شيẃع 

م∂باشند. 
ك→→→→تاب دي→→→گر: «الم→→→نتخب الك→→→بير ف→→→∏ الم→→→راث→→→∏ و الخ→→→طب» 
ن→→→وشته ＾ ش→→→يخ ف→→→خرالدي→→→ن ب→→→ن م→→→حمدعل∂ ب→→→ن اح→→→مد ب→→→ن ط→→→ريح 
ن→→→جف∂ است، اي→→→ن ك→→→تاب ب→→→ه م→→→نتخب ط→→ريح∂ م→→شهور است 

كه در جلد دوم، اين حديث شريف را نقل م∂ كنند. 
۲ - برا＾ مطالعه ＾ متن و ترجمه^  حديث كساء، به آخر همين كتاب مراجعه كنيد. ۱ -  سوره حج: آيه ۳۲.                                                                  



 سؤال اول                                                 ۲۹   
دي→گر از منابع و مصادر حديث قدس∂ كساء، جلد يازدهم 
ك→→→→→→→تاب: «ع→→→→→→→والم الع→→→→→→→لوم و الم→→→→→→→عارف و األح→→→→→→وال م→→→→→→ن اآلي→→→→→→ات و 
＾ ع→→→→الم ج→→→→ليل الق→→→→در ش→→→→يخ ع→→→→بداهللا  األخ→→→→→بار و األق→→→→وال» ن→→→→وشته 

↨ ف→→→→→∏ ف→→→→ضائل   ẃاست و ك→→→→→تاب دي→→→→→گر: «ن→→→→→→هج الم→→→→→حج ∂→→→→→ب→→→→→حران
↨ » م∂باشد.۱  ẃاألئم

ق و ك→→تاب ش→→ناس ب→→زرگ ش→→يعه آي→→↨ اهللا س→→يد ح→→سن ص→→در چ→→نين م→→→∂نويسد: فقط در كتاب الغرر و الدرر، چندين سند دارد. از شش ق→رن، ب→رخوردار است و ب→نابه ف→رموده^  مرحوم آي↨اهللا آقا بزرگ تهران∂ حديث كساء ۱ - برا＾ ت→وضيح ب→يشتر ع→رض ك→نيم كه: اولين مدر∑ حديث قدس∂ كساء از پيشينه ا＾ بيش                                                                   ẃاع→→→→ال＾ م→→→→ا... ش→→→→اگرد ش→→→→يخ ه→→مچنين م→→حق ẃص→→احب ك→→تاب الذخ→→ير↕ ب→→ودند، .. از ن→→وشته ه→→ا＾ ب→→اق∂ م→→انده از اي→→شان «س→→→→→يدمحمد ب→→→→→ن س→→→→→يد اب→→→→→راه→→→→→يم... الم→→→→→وسو＾ الج→→→→→بع∂ الش→→→→حور＾، ج→→→→د ＾۳۳- ۳۳۷. قصيده^  بزرگ نونيه است كه در آن، حديث كساء را به همان كيفيت∂ كه مرحوم طريح∂ در م→→→حمدب→→→اقر س→→→بزوارＱ ن→→→→→→→يز چ→→→→→→→نين م→→→→→→→∂نويسد: «ارج→→→→→→وزه در ح→→→→→→ديث ك→→→→→→ساء ك→→→→→→→ه ن→→→→→→ظم ع→→→→→→المه المنتخب آورده، به نظم در آورده است» كتاب تكمل↨ أمل اآلمل: صفحه ∂→→→→→→→۱۳۳ قمر＾ آق→→→→→→→ابزرگ ت→→→→→→→هرانＱ ＾الدي→ن م→حمدالم→هد＾ الح→سين∂ الق→زوين∂ الح→ل∂ م→توفاẃ۷℮. است در پ→نجاه ب→يت م→∂باشد و آن را عالمه س→يدمحمدصادق آل ب→حرالعلوم در ك→تاب م→جموع س→يدمحمدبن س→يد م→عزΩ م→∂ فرمايند: «و اين حديث شريف را تن∂ چند از فرزانه ها＾ شعر و الرائق آورده اند.» كتاب الذريعه: جلد ۱، صفحه ∂۱۳۳ ق→مر＾ م→∂ ب→اشد، ادب از اص→حاب م→ا (ش→يعيان) ب→ه ن→ظم درآورده اند، از برترين آن→ان عالمه^  فقيه، اديب آي↨ اهللا آي→↨ اهللا م→رعش→∂ ن→جفＱ ＾ات از سروده ها＾ ايشان است و در مجله (البيان) چاپ شده است،..» كتاب دي→→→گر س→→→راي→→→نده اي→→→ن ح→→→ديث ش→→→ريف، ف→→اضل م→→عاصر و ج→→ليل اس→→تاد ش→→يخ ع→→ل∂ خ→→اقان∂ ن→→جف∂ و＾ در ب→→→االترين ج→→→ايگاه ج→→→اللت و ب→→زرگ∂ ب→→ود، او از دوس→→تان پ→→در ع→→المه ام ب→→ود، روانش ش→→اد... ابوالم→عزسيدمحمد اب→ن العالم↨ الس→يد م→هد＾ الق→زوين∂ الح→ل∂ م→توفا ẃم→∂باشد ك→ه بابلي .ＱＱ۸ م→→∂نويسد: «م→→حدث م→→اهر ح→→اج ش→→يخ م→حمدباقر ب→يرجند＾ ص→احب ك→تاب شرح احقاق الحق: جلد ۲، صفحه ∂→→۲. الك→بريت األح→مر ف→∏ ش→رائط أهل المنبر، حديث كساء را به نظم آورده و در سال ۳℮۱۳ قمر＾ آقاب→→زرگ ت→→هران⅛Ω ۱، صفحه ۱۸۱. ه→مچنين م→→∂نويسد: «ط→ور س→يناء در ش→رح ح→ديث ك→ساء ب→ه زب→ان فارس→∂ ن→وشته ＾ ح→اج ش→يخ به چاپ رسيده است.» كتاب الذريعه: جلد ۱۷، صفحهＱ عل∂ اكبر نهاوند＾ متوفا＾ مشهد مقدس است.» كتاب الذريعه: جلد



  ۳Ω                                          كيست فاطمه؟! 
هاي∂ كه ذهنم را مشغول خود   س→ؤال دوم: ي→ك∂ از سؤال 
ها＾ ديگرم را مطرح  نموده و تا روشن شدن آن نم∂توانم سؤال 
＾ اول ب→فرماييد آي→ا ف→د∑  ك→→نم، م→سأله ＾ ف→د∑ است؛ در م→رحله 
اي→→→ن ط→→→ور ك→→→ه م→→→∂گويند ب→→→اغ ي→→→ا م→→زرعه ا＾ ح→→اصلخيز ب→→وده؟ ك→→لẃًا 

بفرماييد فد∑ چيست؟ 
ج→→→→واب: آن گ→→→→ونه ك→→→→ه در ك→→→→تاب الق→→→→اموس ب→→→يان ش→→→ده، ف→→→د∑ 
＾ خ→يبر بوده است. ول∂ طبق قول مشهور  روس→تاي∂ در م→نطقه 
و ب→→→نا ب→→→ه ن→→→قل ك→→→→تاب الم→→→صباح، ف→→→د∑ ش→→→هر＾ ب→→وده ك→→ه ت→→ا م→→دينه 
ح→→دود دو روز ف→اصله داش→ته است. ط→بق ن→→قل «م→عجم الب→لدان» 
ن→→→→يز ف→→→→د∑ ش→→→هر＾ در ح→→→جاز ب→→→وده ك→→→ه دو ي→→→ا س→→→ه روز ت→→→ا م→→→دينه 

فاصله داشته است. 
ق→سمت∂ از اراض∂ فد∑، كشاورز＾ و حاصلخيز و بقيẃه به 
ها＾ خرما بوده كه وسط آن چشمه ا＾ جوشان  صورت باغستان 
ف→→وران داش→→ته است.۱ ب→→ه ق→در＾ م→حصول ف→د∑ ف→راوان ب→وده، ك→ه 
＾ آن را ح→دود هفتاد تا يكصد وبيست  م→يانگين درآم→د س→االنه 

＾ طال نقل م∂ كنند.۲  هزار سكه 
جلد ۱، صفحه Ω ℮۲℮ الخرائج: جلد ۱، صفحه ۱۱۳.  ۲ -  ب→→→حاراألن→→→وار: ج→→→لد ۲۱، ص→→→فحه ۲۲ و ج→→→لد ۲۹، ص→→→فحه ۱۱Ω، ℮۱۱، ۸℮۳ - ت→→→هذيب األح→→→كام: ۱ -  معجم البلدان: جلد ℮، صفحه ۲۳۸.                                                                  



 سؤال دوم                                                 ۳۱  
ه→→ا＾ ف→→د∑ در آن  اب→→ن اب→→∂ الح→→ديد ن→→يز م→→→∂گويد: ن→→خلستان 

زمان، مانند نخلستان ها＾ كنون∂ شهر كوفه بوده است.۱ 
＾ ف→د∑ ب→ه ح→دود ۱ＱΩΩ س→ال ق→→بل از اسالم باز  ت→اريخچه 
م→∂ گ→ردد و ن→امگذار＾ آن ب→ه دلي→ل ن→ام اولي→ن ك→س∂ است كه در 
اين سرزمين وارد شده، كه «فد∑ بن هام» نام داشته است. 

→→الم       م→طالب∂ راج→ع ب→ه ف→د∑ و اي→نكه قبل از جنگ خيبر، متعلق  ẃالس نا و آله و ع→ليه  ẃب→وده ن→يز از زب→ان ح→ضرت م→وس∂ع→ل∂ ن→بي ب→→ه پ→يامبر
→→→→→→→اد آن زم→→→→→→→ان ب→→→→→→ه ن→→→→→→→ام «ذرخ→→→→→→اء» و وص→→→→→→يẃت او ب→→→→→→ه  ẃو ي→→→→→→→ك∂ از زه
ف→→→رزندانش وج→→→ود دارد ك→→→ه ت→→→فصيل آن در ك→→تب ت→→اريخ∂ آم→→ده 

است.۲  
۲  -  برا＾ نمونه به جلد دوازدهم «الموسوع↨ الكبر＾ عن فاطم↨ الزẃهراء» مراجعه شود. كوفه معروف بوده است. ۱ -  م→→→نظور زم→→→ان زن→→→دگان∂ اب→→ن اب→→∂ الح→→ديد است ك→→ه ن→→خلستان ه→→ا＾ ب→→سيار زي→→اد و پ→→رمحصول                                                                  

 



  ۳۲                                          كيست فاطمه؟! 
 س→→→ؤال س→→→وم: ف→→د∑ ب→→ا اي→→ن ع→→ظمت ك→→→جا ب→→وده؟ م→→نظورم 
اي→ن است ك→ه آي→ا م→تعلق به شخص پيامبر بوده يا به عموم 

مسلمين مربوط م∂ شده است؟ 
ا＾ راجع  ج→واب: ب→را＾ ج→واب دادن ب→ه اي→ن س→ؤال ب→ه م→قدمه 

 از زم→ان∂ ك→ه ن→ور اس→→الم در م→دينه درخ→شيد، يهوديان∂ كه به جنگ خيبر نياز است: 
در مدينه و اطراف آن سكونت داشتند به سرنوشت∂ كه نتيجه ＾ 
ه→ا＾ «ب→ن∂ ق→ينقاع» و «ب→ن∂ م→ستقيم اع→مال خ→ود آن→ها بود، دچار شدند. گروه∂ جان خود را  از دست دادن→د و ب→رخ∂ م→انند ق→بيله 
الن→ضير» از م→دينه ران→ده ش→دند و در «خيبر»۱ و «واد＾ القر＾» 

و يا «اذرعات شام» سكونت يافتند.  
ه→→ا＾ س→→اكنين خ→يبر و ه→مدست∂ ب→ا ق→بايل  ب→→ه دلي→→ل ش→→يطنت 
ه→اي∂ ك→ه ب→ا م→شركين  ي→هود＾ ن→شين «غ→طفان» و «ف→زاره» و ب→رنامه 
و بت پ→رستان ب→ر ع→ليه م→سلمانان داش→تند و مطالب بسيار زياد 

هزار نفر داشت كه سربازان جنگ∂ و دالوران زياد＾ را در خود جا＾ داده بود. خ→ود در آن دژه→ا＾ ه→فتگانه ب→سيار ع→ظيم و م→حكم∂ س→اخته ب→ودند، خ→يبر جمعيت∂ بالغ بر ۲Ω ب→ه فاصله ＾ ۳۲ فرسنگ∂ آن قرار دارد كه پيش از بعثت پيامبر ملẃت يهود برا＾ محافظت ۱ - در تاريخ يعقوب∂، جلد ۲ صفحه ⅛℮ آمده: جلگه ＾ وسيع حاصلخيز＾ در شمال مدينه و                                                                  



 سؤال سوم                                                 ۳۳  
دي→→→گر＾ ك→→→ه ج→→→واب ش→→→ما را ب→→→ه درازا م→→→∂ ك→→شاند، پ→→يامبر ب→→ا 

ΩΩ⅛۱ س→→→→→→→→رباز ب→→→→→→→→ه س→→→→→→→→مت خ→→→→→→→→يبر راه اف→→→→→→→→تادند. ن→→→→→→→→→قاط ح→→→→→→→→ساس          
و راه→→ها＾ م→نته∂ ب→ه دژها＾ هفتگانه خيبر كه عبارت بودند از: 

دژ «ن→→→→→اعم»، «ق→→→→→موص»، «ك→→→→→تيبه»، «ن→→→→→سطا↕»، «ش→→→→→ق»، «وط→→→→→يح»     
و «س→→→اللم» ، الب→→ته ب→→رخ∂ دژه→→ا ب→→ه ن→ام ي→ك∂ از س→ران آن دژ ن→يز 

م→→→→→→→→→عروف ب→→→→→→→→→ودند، م→→→→→→→→→انند: دژ م→→→→→→→→→رحب و ... ب→→→→→→→→ه دالي→→→→→→→→ل ن→→→→→→→→ظام∂           
و ج→ايگاه اي→ن دژه→ا و ب→رجهاي∂ ك→ه در كنار آنها بود و ... شبانه 
توس→→→ط لش→→كر اس→→→الم اش→→غال ش→→د، س→→ربازان اس→→→الم دژه→→ا را ي→→ك∂ 
پس از دي→گر＾ م→حاصره و ارت→باط آن را ح→ت∂ از ط→ريق تونل ها＾ 

زيرزمين∂ با دژها＾ ديگر قطع م∂ نمودند.۱ 
پ→→→→→→يامبر س→→→→→فير＾ ب→→→→→ه س→→→→→رزمين ف→→→→→د∑ ك→→→→→ه در ن→→→→→زديك∂ 
＾ ات→→→→→→→→كاء  خ→→→→→→→→→يبر ق→→→→→→→→→رار داشت و پس از دژه→→→→→→→→→ا＾ خ→→→→→→→→يبر، ن→→→→→→→→قطه 

اشاره م∂ كنند و هنوز در صدد انتقام م∂باشند! س→→ال از ف→→تح خ→→يبر، خ→→اخام ه→→ا＾ ي→→هود＾ در س→خنران→∂ ه→ا＾ خود ب→ر ع→ليه اسالم، ب→ه ف→تح خ→يبر ب→يش از پ→يش ك→ينه^  م→سلمين را به دل بگيرند تا آنجا كه اكنون پس از گذشت بيش از ΩΩ℮۱ فتح و پيروز＾ را برا＾ سپاه اسالم به ارمغان آورد؛ اين پيروز＾ اله∂ سبب شد يهوديان كينه توز ب→→→ه دژه→→→ا ح→→→مله ب→→رد و دو ب→→رادر از دالوران ي→→هود ي→→عن∂ ح→→ارث و م→→رحب را ب→→ه در∑ واص→→ل ك→→رد و وارد ن→مودند، پس از آن بود ك→ه ح→ضرت ع→ل∂ ك→ه ك→رẃار غ→ير ف→رẃار بود با ذوالفقار، هروله كنان و ب→ه اردوگ→اه ب→از م→∂ گ→شتند ك→ه ب→ا اي→ن ع→مل خ→ود، ض→ربه ه→ا＾ ج→بران ناپذير＾ را به لشكر اسالم ه→زينه ه→ا＾ ب→سيار س→نگين، لش→كر اسالم را ب→ه ح→ركت درآورده بودند، از ص→حنه ن→برد فرار كرده ۱ - الب→→ته ك→→سان∂ ه→→مچون اول∂ و دوم→→∂ ك→→ه م→→أمور ف→→تح ب→→رخ∂ از اي→→ن ق→→لعه ه→→ا ش→ده بودند و ب→ا                                                                  



  ℮۳                                          كيست فاطمه؟! 
ي→هوديان ح→جاز ب→ه ش→مار م→∂ رفت ف→رستادند؛ ي→وشع بن نون كه 
ري→است م→نطقه را ب→رعهده داشت، با مشاهده شكست يهوديان 
ه→→→→→ا＾  در دژه→→→→→ا＾ ه→→→→فتگانه خ→→→→يبر و خ→→→→لع س→→→→→الح آن→→→→ان و م→→→→نطقه 
ي→→→→→→هود＾ ن→→→→→→شين دي→→→→→→گر، ص→→→→→→لح را ب→→→→→→ر ن→→→→→→برد ت→→→→→رجيح داد، م→→→→→لكيت 
س→رزمين ف→د∑ را ب→ه پ→يامبر اس→→الم واگذار نمود و قرار شد 
ي→→→→→هوديان ف→→→→د∑ ب→→→→ه ع→→→→نوان ك→→→→ارگران آن ح→→→→ضرت در ف→→→→د∑ ب→→→→→اق∂ 
ب→→→مانند و ن→→→يم∂ از م→→→حصول ف→→→د∑ را ب→→ه ع→→نوان دس→→تمزد ب→→ردارن→→د   

و ن→→→→→يم دي→→→→→گر را ب→→→→→ه ص→→→→→ورت س→→→→→اليانه ب→→→→ه آن ح→→→→ضرت ب→→→→پردازن→→→→د       
و ت→→→→→عهد ن→→→→→مود از اي→→→→ن پس زي→→→→ر لوا＾ اس→→→→→الم زن→→→→دگ∂ ك→→→→نند و ب→→→→ر 

عليه مسلمانان توطئه ننمايند و... . 
در اي→→→ن ق→→→سمت ب→→→ه ب→→→حث دق→→→يق و ح→→→ساس∂ رس→→يديم و آن 
ه→اي∂ ك→ه در اس→→الم ب→ه واس→طه ＾ ج→نگ  اي→→ن است ك→→→ه: س→→رزمين 
و ن→→→→→يروها＾ ن→→→→→→ظام∂ گ→→→→→رفته ش→→→→→وند، م→→→→→تعلق ب→→→→→ه ع→→→→→موم م→→→→سلمانان 
ب→→→→→→→اشد؛ ول∂  ＾ آن ت→→→→→→→وسط ف→→→→→→→رمانروا＾ اس→→→→→→→الم م→→→→→→∂  است و اداره 
س→→→رزمين∂ ه→→→مچون ف→→→د∑ ك→→ه ب→→دون ه→→جوم ن→→ظام∂ و اع→→زام س→→پاه   
ري→→ز＾ ب→→ه دست م→→سلمانان م→→→∂اف→→تد، م→→ربوط ب→→ه ش→→خص  و خ→→→ون 
پ→→→→→→→→→→→→يامبر  و ام→→→→→→→→→→→→ام پس از اي→→→→→→→→→→→→→شان م→→→→→→→→→→→→→∂باشد ك→→→→→→→→→→→ه آن را در 



  ۳Ｑ                                                 سؤال سوم 
ء » م→→→∂ ن→→→امند ك→→→ه ب→→→ا غ→→→نيمت و ... ب→→→سيار  ２∏→→→ џاص→→→→→طالح ف→→→قه∂ « ف
ت→→→فاوت دارد و ه→→→→رگونه اخ→→تيار اي→→ن ن→→وع س→→رزمين ه→→ا ب→→ا ش→→خص 
م→→→→→→→عنا ك→→→→→→→ه  پ→→→→→→→→يامبر و ام→→→→→→→→ام پس از اي→→→→→→→→شان م→→→→→→→→∂باشد، ب→→→→→→→دين 
م→∂توان→د آن را ب→بخشد، اج→اره ده→د و ي→ا ن→يازمند＾ ها＾ مشروع 
ن→→→→→زديكان خ→→→→→ود را ب→→→→ا آن ب→→→→رآورده س→→→→ازد، ش→→→→رح اي→→→→ن م→→→→طلب در 
ء» مورد بحث  ２∏џك→تاب ه→ا＾ فقه∂، بخش جهاد، تحت عنوان «ف

واقع م∂شود۱.    

و تفسير آن مراجعه كنيد. ۱ - ج→هت ك→سب اط→العات ب→يشتر در زم→ينه ＾ «فџ∏ء» م∂توانيد به آيه^  ⅛ سوره مباركه حشر                                                                  

ء به پيامبر رسيد  ２∏џپس نتيجه اينكه فد∑ به عنوان ف
و مل− شخص∂ ايشان گرديد. 

 



  ⅛۳                                          كيست فاطمه؟! 
 س→→→ؤال چ→→هارم: در اي→→ن ص→→ورت، چ→→را ف→→د∑ ب→→ه ح→→ضرت 

زهرا نسبت داده م∂ شود؟ 
ا  џذ ґات Ẅء џو  ط→→ور است؛ ي→→عن∂ وق→→ت∂ آي→ه ج→→واب: ب→→له ه→→مين 
ه۱ Ẁ ن→→→→ازل ش→→→→د۲، ب→→→→نابر رواي→→→→ات∂ ك→→→→ه در اي→→→ن زم→→→ينه  →→→→ق√ џح Ẅ∂ب →→→→ر２ Ẁال２ق
م→→→→وجود است، پ→→→→يامبر دخ→→→→تر خ→→→→ود ف→→→→اطمه را ط→→→→لبيدند    
و ف→→→د∑ را ب→→→ه اي→→→→شان واگ→→→ذار ن→→→مودند.۳ و ف→→→د∑ در زم→→→ان ح→→يات 
ش→→→→→→→ريف پ→→→→→→→يامبر م→→→→→→→ل− ش→→→→→→→خص∂ دخ→→→→→→تر اي→→→→→→→شان ح→→→→→→ضرت 

زهرا قرار گرفت. 
  س→→ؤال پ→→نجم: آي→→ا ش→→واه→→د ت→→اريخ∂ ي→→ا رواي→→∂ ن→→يز وج→ود 
دارد ك→→→→→→→→→→ه در زم→→→→→→→→→ان پ→→→→→→→→→يامبر ، ف→→→→→→→→→د∑ در اخ→→→→→→→→→تيار ح→→→→→→→→→ضرت 

زهرا بوده يا تصرفات∂ در آن انجام داده باشند؟ 
ج→→→→→→→واب: آر＾، م→→→→→→→طالب ب→→→→→→→سيار＾ ذوالي→→→→→→→د ب→→→→→→→ودن ح→→→→→→→ضرت 

ب∂ Ẅ ۱ - سوره إسراء: آيه ⅛۲ - نظير اين آيه در سوره روم آيه ۳۸ نيز وجود دارد.                                                                   →→ر２ Ẁا ال２ق џذ  از ج→→برئيل در م→→ورد  المنثور: جلد ℮، صفحه ۱۷۷. ۳ - م→جمع الب→يان: ج→لد ۳، ص→فحه ۱۱℮ - ش→رح اب→ن أب→∂ الح→ديد: جلد ⅛۱، صفحه ۸℮۲ تفسير سيداحمدعلم الهد＾: صفحه ۱۸. اسالم ان→جام داد». ك→تاب ف→د∑، نوشته^  آي→↨ اهللا سيدمحمدحسن قزوين∂ به نقل از ترجمه ＾ راه خ→→→دا ص→→→رف ن→→مود و ب→→ه پ→→اس م→→جاهدات پ→→∂ گ→→ير＾ ك→→ه آن ب→→انو＾ ب→→زرگوار در م→→سير پ→→يشرفت وس→يله گ→شايش∂ برا＾ و＾ و فرزندانش باشد، به عوض آن ثروت كالن∂ كه مادرش خديجه در ت→→→وضيح خ→→→واس→→→تند ك→→→ه م→→راد ك→→يست؟ ج→→برئيل ع→→رضه داشت: ف→→د∑ را ب→→ه ف→→اطمه واگ→→ذار ك→→ن ت→→ا ۲ - «وق→→→ت∂ آي→→→ه ⅛۲ س→→→وره إس→→→راء ن→→→ازل ش→→→د، پ→→→يامبر ẃر ẃالد



 سؤال پنجم                                                ۳۷  
ال و ك→ارگران→∂  ẃدر م→سأله ف→د∑ و ب→ودن ع→م ط→→اهره ＾ يقه  ẃص→د
از ج→→→→→انب آن ح→→→→ضرت در ف→→→→د∑ را ب→→→→يان م→→→→∂ ك→→→→نند۱، ول∂ ب→→→→را＾ 
اث→→→→→بات م→→→→→لكيت ف→→→→د∑ ب→→→→را＾ ح→→→→ضرت زه→→→→را و ذوالي→→→→د ب→→→→ودن 

      اي→→→→شان ب→→→→ايد ع→→→→رض ك→→→→نم، ب→→→→ا وج→→→→ود ع→→→→صمت ح→→→→ضرت زه→→→را
 ∂يق اك→→بر و ف→→اروق اع→ظم، ام→يرالم→ؤمنين ع→ل ẃو ف→→رمايش ص→→د
در ن→→امه ا＾ ك→→ه ب→→ه اس→→تاندار ب→→→صره۲ ن→→وشتند؛ ك→→ه ص→→ريحًا م→الكيت 

فرمايند:   فد∑ را ياد آور شده، م∂ 
 آر＾ از م→→→→يان آن→→→→چه آس≈ن ب→→→→ر آن س→→→ايه اف→→→كنده است، 
از ام→→→وال ق→→→ابل م→→→→الحظه ف→→قط ف→→→د∑ در دست م→→ا ب→→ود، گ→→روه∂ 
ب→→ر آن ─→→ل ورزي→→دند و ان→→سا╨ا＾ ب→لندمرتبه ا＾، ام→ر آن را ب→ه 
خ→→→→→→→داون→→→→→→→د ك→→→→→→→ه ╪■ي→→→→→→ن داور است، واگ→→→→→→ذار ║→→→→→→ودند ۳ دي→→→→→→گر 

نياز＾ به ارائه هيچ مدرك∂ نيست. 
  

ت２ ۲ -  عثمان بن حنيف. ۱ -  عيون اخبار الرẃضا : جلد ۲، صفحه ۲۱۱ - تهذيب األحكام: جلد ℮، صفحه ۱℮۹.                                                                   џخ џس џم＃ و لџي２ها نẀفẀوس قџو２ џت２ ع ح√ џشџماء ف ل√ت２هẀ الس√ џظџما أ ґẃل Ẁن２ ك ґم ｄ џدџت２ ف→∏ أي２دينا فџك→ان Ẅ∂ل→џ مẀ اџهللا ، نهج البالغه: نامه   - ۳ .℮Ｑ ب џك џال２ح џع２مґن џو џرين џم＃ آخ ن２ها نẀفẀوسẀ قџو２ џع



  ۳۸                                          كيست فاطمه؟! 
 س→→ؤال ش→→شم: ب→→ا وج→ود اي→ن ه→مه ادله ＾ م→حكم در م→ورد 
ف→→د∑، چ→→را پس از ش→هادت پ→يامبر ، دش→منان ب→دون درنگ 

درصدد برآمدند فد∑ را از حضرت زهرا بگيرند؟ 
 ґ∂→→→→→ج→→→→→→واب: ب→→→→→ه اخ→→→→→تصار ب→→→→→گويم ك→→→→→ه غ→→→→→اصبين خ→→→→→→الفت اله
ام→يرالم→ؤمنين از اي→ن ه→راس داش→تند ك→ه م→بادا آن ح→ضرت از 
درآم→→→→→د س→→→→→رشار ف→→→→→د∑ ب→→→→→را＾ م→→→→→بارزه ب→→→→→ا اي→→→→→ن ح→→→→→كومت غ→→→→اصب 
ك→→→→م− ب→→→→گيرند و ه→→→→مان گ→→→ونه ك→→→ه پ→→→يامبر از ام→→→وال ح→→→ضرت 
خ→→→→→→→ديجهس→→→→→→→الم اهللا ع→→→→→→ليها ب→→→→→→را＾ گ→→→→→→سترش اس→→→→→→→الم اس→→→→→→تفاده ن→→→→→→مودند، 
ح→ضرت ام→يرالم→ؤمنين ع→ل∂ ن→يز ب→ه واس→طه ＾ ف→د∑ ح→ضرت 
يقه ط→→→→→اهره ب→→→→را＾ ت→→→→بليغ دي→→→→ن، ب→→→→هره ب→→→→گيرند؛ ب→→→→ه ه→→→مين  ẃص→→→→د
دلي→ل ف→د∑ م→قصود اص→ل∂ دش→→من ن→بوده بلكه راه∂ برا＾ مبارزه 
با مقام امامت و واليت مطلقه ＾ اميرالمؤمنين بوده است. 
ه→→ا＾ دي→→ن∂ و ع→→قايد＾ م→→ا آم→→ده   س→→→ؤال ه→→فتم: در آم→→→وزه 
است ك→→→ه ح→→→ضرت ف→→→اطمه ب→→→انوي∂ زاه→→→ده ب→→→وده ان→→د، ح→→ت∂ در 
اث→→→ر ك→→→ار م→→نزل،  گ→→اه∂ دس→→تان اي→→شان م→→جروح م→→∂ ش→→ده ي→→ا اي→→نكه 
دار م→→→→∂پوشيدند و م→→→طالب دي→→→گر＾ ك→→→ه ب→→→ر زاه→→→ده  چ→→→→ادر وص→→→→له 
ب→→→ودن اي→→→شان داللت م→→→∂ ك→→→ند؛ پس چ→→→را چ→→→نين ب→→انوي∂ در م→→ورد 



 سؤال هفتم                                                ۳۹  
ف→→→→→د∑ ك→→→→→وتاه ن→→→→→يامدند و ت→→→→ا ح→→→→دẃ س→→→→يل∂ خ→→→→وردن از ن→→→→امحرم و ... 

مقاومت نمودند؟ سرẃ اين مطلب چيست؟  
ج→واب: ه→مان گ→ونه ك→ه در ج→واب ق→بل∂ اش→اره ا＾ ن→مودم و ب→ا 
 ، ي→→→اب∂ م→→→سأله ＾ ف→→→د∑ ي→→→عن∂ رس→→→يدن آن ب→→ه پ→→يامبر ري→→→شه 
م→→ل− ح→→ضرت زه→→را ش→دنش و.. م→∂بينيم ك→ه در ج→ا＾ ج→ا＾ 
اي→→→→→ن م→→→→→سائل، ب→→→→حث اص→→→→ل∂ م→→→→→قام ام→→→→امت است و واليت م→→→→ول∂ 
دين ام→يرالم→ؤمنين ع→ل∂. ب→دين م→عنا كه مقام و منصب  ẃالم→وح
ا＾ م→→→→→→→نتشر م→→→→→→→→∂شد و ه→→→→→→→مگان در اط→→→→→→→راف اله→→∂ґ واليت ام→→يرالم→→ؤمنين ب→→ا درآم→د س→رشار ف→د∑، در م→يان  م→→→→→→→→سلمانان ب→→→→→→→ه گ→→→→→→→ونه 
خ→→→→→→→→اندان اه→→→→→→→→ل ب→→→→→→→→يت ت→→→→→→→→جمع م→→→→→→→∂ ن→→→→→→→مودند ك→→→→→→→ه دش→→→→→→→منان آن 
ح→ضرت چ→شم دي→دن آن را نداشتند و م∂خواستند با در دست 
داش→→تن ف→→د∑ و م→→حصول ب→سيار آن، م→ردم را ب→→االجبار ب→ه س→مت 

خود بكشانند.۱  
      ه→مچنين م→∂ دان→ستند ك→ه حضرت فاطمه با مقاومت هاي∂ 
 كه برا＾ مطالبه فد∑ دارند، در اصل از واليت اميرالمؤمنين
و ام→امت اي→شان دف→اع م→∂ كنند و به همين دليل با غصب فد∑ 

۱ - طبق آيه^  ۷ سوره منافقون، در مورد پيامبر  نيز چنين عمل∂ را مرتكب شدند.                                                                  



  Ω℮                                          كيست فاطمه؟! 
ال و ك→→→→ارگران ح→→→→ضرت زه→→→→را از ف→→→→د∑،  ẃو خ→→→→→ارج ن→→→→→مودن ع→→→→م
ق→→→→→→→→→صد ت→→→→→→→→→ضعيف ج→→→→→→→→→انب اه→→→→→→→→→ل ب→→→→→→→→→يت و م→→→→→→→→→بارزه ب→→→→→→→→→ا واليت 
ام→→→→→→→→→يرالم→→→→→→→→→ؤمنين ع→→→→→→→→→ل∂ را داش→→→→→→→→→تند، ب→→→→→→→→→ه ه→→→→→→→→مين دلي→→→→→→→→ل دخ→→→→→→→→تر 
پ→→→→→→→يامبر ب→→→→→→را＾ م→→→→→→طالب→→→→→→ه ف→→→→→→د∑ ب→→→→→→ه خ→→→→→→انه ＾ پ→→→→→→سر اب→→→→→→وقحافه 
ن→→رفتند؛ ب→لكه م→سجد، پ→ايگاه اس→→الم را در ن→→ظر گ→رفتند، ه→مچنين 
ب→ا گ→روه∂ از زن→ان ب→ه م→سجد رف→تند و خ→طبه ا＾ در دفاع از حق 
خ→→→→→→ود، و واليت ام→→→→→→يرالم→→→→→→ؤمنين اي→→→→→→راد ن→→→→→→مودند۱ ك→→→→→→ه ي→→→→→→ك∂ از 

معجزات ماندگار حضرت زهرا به شمار م∂رود. 
از ط→→→→رف∂، ح→→→→ضرت ف→→→→اطمه م→→→→طالبه ＾ ح→→→ق م→→→∂ ن→→→مودند    
و اي→→→→ن م→→→→طلب م→→→→نافات∂ ب→→→→ا زه→→→→د و ب→→→→∂ ن→→→→ياز＾ اي→→→شان از آن م→→→ال 
ندارد و اصولًا كس∂ نبايد در برابر غاصب حقش سكوت كند. 

همين كتاب مراجعه كنيد. ۱ - ب→→را＾ م→طالعه ＾ م→تن و ت→رجمه ＾ خ→طبه ＾ آت→شين و ب→∂ ن→ظير آن ح→ضرت، م→∂توان→يد ب→ه آخ→ر                                                                  



  
 ↨џم ґاطẄف ẃب џا رẄي

  ↨џم ґاطẄف ẃقџ ґｒ             
  ↨џم ґاطẄف џر د２ џص ґف                       اґش２

 ґ↨ￍجẀ ẀهẀورґ ا▲２ بґظ
  

امروز با گذشت چهارده قرن، هنوز دوران سوزنا∑ 
فد∑ را م∂ گذرانيم و دلها＾ ما چشم به راه 

 آخرين وارث فد∑، مهد＾ فاطمه
است، تا جلوه ها＾ ديگر＾ از آن ماجرا＾ 

سوزنا∑ را برايمان بازگو، و شهر سبز فد∑ را 
بازگشاي∂ فرمايد. 



  ۲℮                                          كيست فاطمه؟! 
 ر پ→→يامبر ẃس→→→ؤال ه→→→شتم: ب→→→ا وج→→ود ف→→رمايشات م→→كر 
م→→بن∂ ب→→ر اي→→نكه: رض→→ايت دخ■م ف→اطمه م→وجب رض→ايت خ→دا 
 ۱و خشم او، خشم وغضب خدا را به دنبال دارد ﾵو نارضاي
آي→→ا ه→يچ گ→اه ش→د ك→ه دش→منان و ض→اربان و آزارده→ندگان اي→شان، 

پشيمان شوند و اظهار ندامت كنند؟ 
ج→→واب: ب→→ا وج→ود س→ندها＾ م→حكم و ادلẃه ＾ م→عتبر در م→ورد 

بґها  االح→→تجاج: ج→لد                                                                   џض→→ џغґل Ẁب ґغ２ض→→ џي џو џ↨ џم ґرض→→ا ف→→اطґل Ẅ∂ر２ض→→ џي џإن√ اهللا  : م→ؤتمر ع→لماء ب→غداد: صفحه ۱۸۷  ۱ -  ق→→ال رس→→ول اهللا - Ｑ۸۷ ۱ - الخ→صائص الف→اطمي↨: ج→لد ۲، ص→فحهΩ۳ مواقف الشيع↨: جلد ۳، صفحه ۱۲۷ - نهج السعاد↕: جلد ۷، صفحه ۳۱۱.  ۲، ص→فحه در م→→→ورد ق→→→در و م→→→نزلت دخ→→→ترشان ف→→→اطمه ＾ زه→→→را  ص→→→حيح ب→→→خار＾، م→→→سلم و موجود است، مانند:  ج→→→→مالت زي→→→→اد＾ از پ→→→→يامبر اس→→→الم  ؤ２ذين∏ م→→→ا آذاه→→→ا→→→Ẁي џها و→→→џ →→→→ريبẀن∏ م→→→→ا راب Ẁي ∏ ẃن→→→→ ґم ẁ↨ џع џ→→→→ض２ ↨Ẁ ب џم ґف→→→→اط  :۳. الفＱ ترمذ＾ - مسند احمد: جلد ℮، صفحه ۳۲۸ - الخصائص نسائ∂: صفحه џها وџف џر→ џد２ ع џق→ џف ґه ґذ→→ Ẅه џفџر→→ џن２ ع→→ џم  :ب: در ح→→ال∂ ك→→ه دس→→تان دخ→→ترشان را گ→→رفته ب→→ودند، ف→→رمودند џد２ آذان→∏ و џق→ џن２ آذاه→ا ف џم→ џف ، √∏џن２ب→ џج џي２ن→џ →∏џ ال√ت→→∏ ب ґوح Ẁر џل２ب∏ و→ џق џ∏→ه ،∏ ẃن→ ґم ẁ↨ џع џ→ض２ ف２ها، فџ→→ه∏џ ب ґع２ر→ џم２ يџن２ ل→→ џ۱ - نزه↨ المجالس صفور＾ شافع∂: جلد مＱΩ صفحه :↨ ẃالف→صول المهم  اهللا Ẅ^ د２ آذ џق→ џن２ آذان→∏ ف→ џم .℮Ｑ م→→→→ستدر∑ ۲، صفحه ۲۲۸ - نوراألبصار: صفحه  ґｄض→→→→ا ґرґل Ẅ∂ر２ض→→→→ џي џو ґｅґب џض→→→→ џغґل Ẁب ґغ２ض→→→→ џي џن√ اهللاґإ  :خ→وارزم→∂ ج: خ→→→→→طاب ب→→→→→ه دخ→→→→→ترشان ف→→→→→رمودند ۳۲ - م→قتل الح→سينΩ ۱۷ وＱ ۱ - الت→ذكر↕: ص→فحهＱ℮ كفاي↨ الطالب: صفحه ۲۱۹. ص→→حيحين: ج→لد ۳، ص→فحه - Ｑ۲ صفحه ۲۱ و ۲۹  حنف∂: جلد ۱، صفحه ،Ｑ صحيح بخار＾: جلد  ∏نџب џض د２ أџغ２ џق џها فџب џض ن２ أџغ２ џم џف ،∏ ẃن ґم ẁ↨ џع џض２ ↨Ẁ ب џم ґف→اط  :۳. دＱ خصائص نسائ∂: صفحه 



سؤال هشتم                                                ℮۳  
اي→→→→→→نكه ف→→→→→→د∑ م→→→→→→ل− ش→→→→→→خص∂ ح→→→→→ضرت ف→→→→→اطمه ب→→→→→وده، اول∂       
آوي→ز＾ ب→را＾ م→بارزه ب→ا  و دوم→→∂ و ه→→م دس→تانشان ف→د∑ را دست 
واليت م→→→→→→طلقه ＾ ام→→→→→يرالم→→→→→ؤمنين ع→→→→→ل∂ ق→→→→→رار دادن→→→→→د و ي→→→→→گانه 
م→دافع و حام∂ واليت، يعن∂ دختر پيامبر را مورد ضرب 
و ش→تم قرار دادند، فرزند＾ كه در رحم داشتند، يعن∂ حضرت 
م→→→→→→→→→حسن ، را ب→→→→→→→→→ه ش→→→→→→→→→هادت رس→→→→→→→→→اندند و ب→→→→→→→→→دن م→→→→→→→→طهر دخ→→→→→→→→تر 
پ→يامبر  را ب→ه ش→دت م→جروح و اي→شان را در ب→ستر ش→هادت 
ه→→→ا ن→→→ه ت→→نها اظ→→→هار پ→→شيمان∂  ＾ اي→→→ن ج→→→نايت  ق→→→رار دادن→→→د؛ ب→→→ا ه→→→مه 
ن→نمودند ب→لكه ب→ر ظ→لم ب→ه اه→ل ب→يت پيامبر ميافزودند؛ بله به 
ب→∂ م→ظلومه رفتند ول∂ در آن  دالي→ل س→ياس∂، ب→ه ع→يادت آن ب→∂ 
ه ا＾ اظهار ندامت و پشيمان∂ ديده نم∂شود.  ẃم→جلس عيادت ذر
و اي→→→→→→→ن ع→→→→→→يادت زم→→→→→→ان∂ ب→→→→→→ود ك→→→→→→ه دخ→→→→→→تر پ→→→→→→يامبر پس از آن 

ا＾ ه→→→م ب→→→را＾ زن→→→ان م→→→→هاجر      خ→→→→طبه ＾ م→→→عروف در م→→→سجد، خ→→→طبه 
و ان→→→صار ب→→→ه ع→→→يادت آن ب→→→انو＾ رن→→ج دي→→ده آم→→دند، ك→→ه در ت→→مام∂ و  ان→→→→→صار اي→→→→→راد ف→→→→رمودند  و پس از آن ع→→→→ده ا＾ از م→→→→ردان م→→→→هاجر    
ه→→→ا، ح→→→ضرت زه→→→را ب→→→ه ن→→→ارضايت∂ از  ه→→→ا و ع→→→يادت  اي→→→→→ن خ→→→طبه 
ه→→ا＾ اي→→→شان اش→→اره م→→∂فرمودند، اي→ن ب→ود  دش→→منان و آزار و اذيت 



  ℮℮                                          كيست فاطمه؟! 
و２ساز＾  џك→ه خ→بر ن→ارضايت∂ آن ح→ضرت به آنان رسيد و برا＾ ج
سياس∂ و ... به ناچار، به عيادت آن حضرت رفتند كه اگر موال 
ع→→ل∂ واس→→طه ن→م∂شدند، ط→بق ت→صريح ح→ضرت زه→را ب→ه 
ه→→يچ وجه اج→→ازه ورود ب→ه آن→ان ن→م∂ دادن→د، و ح→ت∂ پس از ورود 
ن→→يز، دخ→تر پ→يامبر ج→واب س→الم آن دو را ن→دادن→د، چ→هره از 
آن→→ان ب→→رگردان→→دند و ب→→ه روش ه→→ا＾ م→→ختلف ن→→ارضايت∂ خ→ود را از 
آن→→→ان اع→→→→الم ن→→→مودند، ت→→→ا آن→→→جا ك→→→ه پس از اص→→→رار زي→→اد، ح→→ضرت 
يقه ＾ كبر＾ به اين صورت حاضر شدند با آنان تكلẃم  ẃصد

نمايند و فرمودند:  
 ش≈ را ب→→ه خ→→دا ق→→سم م→→∂ ده→→م آي→→ا اي→→ن ف→→رمايش پ→درم را 
ب→→→→ه خ→→→→اطر ن→→→→داري→→→→د و خ→→→→ود ش≈ از پ→→→→→درم ن→→→→شنيديد ك→→→→ه ف→→→→رمود: 
رض→→→→ايت دخ→→→■م ف→→→→اطمه، رض→→→ايت م→→→ن و خ→→→→شم دخ→→→→■م، خ→→→شم 
م→→را ب→→ه دن→بال دارد، ه→ركس دخ→■م ف→اطمه را دوست ب→دارد م→را 
دوست داش→ته و ه→ركس دخ■م فاطمه از او راض∂ باشد، من 
از او راض→→∂ ه→→س╥ و ه→→ركس م→وجبات ن→اراح→→ﾵ دخ→→■م ف→اطمه 
را ف→→→→→→راه→→→→→→م ك→→→→→→ند، م→→→→→→را خ→→→→→→شمگ: ║→→→→→وده است؟  ه→→→→→ر دو ع→→→→→رضه 

داشتند: آر＾، شنيده و به خاطر داريم. 



  ℮Ｑ                                                سؤال هشتم
سپس ب∂ ب∂ دو عالم فرمودند:  همانا خداوند و مالئكه ＾ 
ا≠→→→→→→∂ را ش→→→→→→اهد م→→→→→→→∂گ░م ك→→→→→ه ش≈ دو ن→→→→→فر م→→→→→را آزرده اي→→→→→د و م→→→→→را 
اي→د، ه→نگام م→→القات ب→ا پ→يام□ نﾫ حتمًا شكايت  راض→∂ ن→نموده 
ش≈ را ب→→→→→→→→ه اي→→→→→→→شان خ→→→→→→→واه→→→→→→→م ║→→→→→→→ود  ؛ س→→→→→→→پس خ→→→→→→→طاب ب→→→→→→→ه پ→→→→→→→سر 
داد، ف→رمودند:  ق→سم ب→ه  اب→وقحافه ك→ه خ→ود را م→حزون ن→شان م→∂ 
＾ ن≈زه→→→اي∂ ك→→ه م→→→∂خوا╟  وجلẃ ك→→→ه ه→→→رآينه در ┤→→→ه  ẃخ→→→دا＾ ع→→→ز
ت→→و را ن→→فرين م→→∂ ك→→→╦ ۱ ب→→ا اي→→ن ه→→مه، ح→→ت∂ ي→− م→رتبه ك→الم ب→ه 

ا ۱ - متن عرب∂ اين مجلس و برخ∂ از كتاب هاي∂ كه آن را نقل نموده اند به اين ترتيب است:                                                                   ẃمџل џي２ها، فџل џما ع Ẁهџل џخ أџد２ џف Ẁل√ماه џك→ џف ًا ẃلي→ џتيا عџأ→ џما ف→→ Ẁهџن２ ل џأ２ذ→џم２ تџل→ џف ، џ↨ џم ґف→→اط Ẅ∂ل→→ џنا ع џأ２ذџت →اس２ џقا فџل џان２ط→ џاب２ن أب→∏  ... ف џل√م џكџت→ џالم، ف ẃيهما السџل џرد２ ع→џم２ تџل→ џي２ها فџل џل√ما ع џس→→ џف ґطґل∂ ال２ح→→ائґها إ џه→→ ج２ џت２ وџل →→و√ џها ح џن２د→→ ґدا ع џع→→ џق ẃب џحџأل ґｅẃنґإ џرابت∏ و→ џن２ ق→ ґل∏√ مґإ ẃحبџأ ґس→ول اهللاџر џ↨→џ راب џاهللا إن√ ق џو ґاهللا ґس→ولџر џ↨џبيب→ џي→ا ح : џقال→ џحاف↨، ف→ Ẁق Ẁع２رفџأ џو ґｅع２رفџفتران∏ أџأ ، Ẁع２دهџ ت∫ وџ ال أџب２ق∂ ب ґم ∏→ẃأن ґｄبوџأ џم→ات џم →و２ џي Ẁودد２تџل џت∏ و џاب２→ن џ↨ џشґن２ ع→ائ→ ґم √∏џلґإ : Ẁقول џسول اهللا يџر ґｄب→اџأ Ẁمع２ت→ џس ∏→ẃنџأ ẃالґاهللا إ ґس→ولџن２ ر→ ґم ґｅم→يراث џو ґｅ ẃق→ џح ґｅع џم２→→نџأ џو ґｅرف→ џش џو ґｅضل→ џق↨. ف џد џص џو Ẁه џف Ẁرك２ناهџما ت ، Ẁثґẃر џوẀتعرفانه و تفعالن به؟ ال ن  اهللا ґسولџن２ ر џديثًا ع џما ح ẀكẀث２ت د√ џن２ حґما إ ẀكẀي２تџأџرџأ :  طẀ قاال: نعم. فџقالت２ џخ→→ џس џو џ∆ض→→اґن２ ر→→ ґم џ↨ џم ґض→→ا ف→→اطґقول: ر→→ џي  س→→→ول اهللاџعا ر џم џ→→→س２ ا اهللا أџلџم２ ت џم ẀكẀت د２ џش→→→џن :  →→→قالت２ џن２ ف→→ џم џر２ض→→ان∏ وџد２ أ џق→→ џف џ↨ џم ґف→→اط Ẅ∂→→ر２ضџن２ أ→→ џم џب√ن∏ و→→ џحџت∏ أ џاب２→→→ن џ↨ џم ґب√ ف→→→اط џحџن２ أ џم→→→→ џط∏، ف џخ→→→ џن２ س→→→→ ґم џ↨ џم ґن∏؟ ف→→→اط џط џخ د２ أџس２ џق џف џ↨ џم ґفاط џط џخ →→ب∏√ قاال: نعم، سمعناه من رسول اهللا. أџس２ →→→ن２ لџق→→يتẀ الن√ ґئџل џي２تمان∏ و→→ џر２ضџم→→ا أ џتمان∏ و ط２ џخ→→ ما أџس２ Ẁن√→→كџأ Ẁهџالئكت→→ џم џو џاهللا Ẁد ґه→→→ نẃ→→→∏ أẀش２ ґإ џف :  .  ق→→→الџت２ ґي２هџلґما إ Ẁون√ك Ẁك ش２ џيا فاطم↨ ...  أل ｅحاف↨: أنا عائذ باهللا من سخطه و سخطẀيها. فقال اب２ن أب∏ قẃل џصẀال↕＃ أ џص ґẃل Ẁف∏ ك џｅ２يџل џع џن√ اهللا џو Ẁع џد２ џاهللا أل џحاف↨: وẀأب∏ ق ґالب２ن  صفحه ۲۱۷ - مأسا↕ الزẃهراء : جلد ۲، صفحه ⅛۲۱ - االمام↨ و السياس↨: جلد ۱، صفحه ۲Ω . ۸۹ - أع→يان الشيع↨: جلد ۱، صفحه ۳۱۸ - شرح إحقاق الحق(آي↨ اهللا مرعش∂ نجف∂) : جلد ۱Ω، ب→→حاراألن→→وار: ج→→لد ۲۸، ص→فحه ۳Ｑ۷ - الغ→دير: ج→لد ۷، ص→فحه ۲۲۹ - الن→ص و االج→تهاد: ص→فحه بيت األحزان شيخ عبẃاس قم∂: صفحه ℮۸. فџقالت２



  ⅛℮                                          كيست فاطمه؟! 
ن→→→→→→→→دامت و پ→→→→→→→→شيمان∂ ب→→→→→→→→از ن→→→→→→→→كردند و ف→→→→→→→د∑ را ب→→→→→→→ه آن ح→→→→→→→ضرت 
ب→→→→→→ازنگردان→→→→→→دند و م→→→→→→قام ام→→→→→→امت و خ→→→→→→الفت اله→→→→→∂ را ك→→→→→ه غ→→→→→صب 
ن→→→→موده ب→→→→ودند، ب→→→→ه م→→→→وال ع→→→→ل∂ واگ→→→→ذار ن→→→نمودند، ب→→→لكه روز ب→→→ه 

ها＾ خود با اهل بيت افزودند.  روز بر دشمن∂ 
در تأييد عرايضم، به اين مطلب خوب دقẃت كنيد: 

سليم بن قيس نقل م∂كند:   
پ→→→سر خ→→→طاب ي→→→→كسال و ن→→→يم از ح→→قوق ه→→مه ＾ ك→→ارگزارانش 
ب→→→→→→→ه ع→→→→→→→نوان غ→→→→→→رامت و ك→→→→→→مبود ب→→→→→→ودجه و م→→→→→→اليات ب→→→→→→رداشت، ول∂ 
ح→→→→→→قوق «ق→→→→→نفذ» پ→→→→→سرعمو＾ خ→→→→→ود را ب→→→→→ه ط→→→→→ور ك→→→→→امل پ→→→→→رداخت؛ 
س→→→→ليم م→→→→∂گويد: ب→→→→ه م→→→→→سجد رس→→→→ول خ→→→→دا رف→→→→تم، گ→→→روه∂ را 
هاشم بودند به غير  ديدم در گوشه ا＾ نشسته اند، همگ∂ از بن∂ 
از س→→لمان و اب→→وذر و م→→قداد و م→→حمد ب→ن اب→∂ ب→كر و ع→مر ب→ن اب→∂ 
باده؛ در اين جلسه عبẃاس «عمو＾  Ẁس→لمه و ق→يس ب→ن س→عد ب→ن ع
پ→→→يامبر » ب→→→ه ام→→→يرالم→→→ؤمنين ع→→→ل∂ ع→→→رض ك→→→رد: چ→→را پ→→سر 
＾ ك→→→→→→→ارگزارانش، از ح→→→→→→→قوق ق→→→→→→→→نفذ چ→→→→→→→يز＾  خ→→→→→→→→طاب م→→→→→→→انند ه→→→→→→→مه 

نكاست؟ 
حضرت به اطراف خود نگاه∂ افكندند، قطرات اش− از 
ديدگان ايشان سرازير شد، آن گاه در پاسخ عبẃاس فرمودند: 



سؤال نهم                                                   ℮۷  
 اي→→→→→ن ع→→→→→مل، ب→→→→→ه ازا＾ ض→→→→→ربه ا＾ ب→→→→→ود ك→→→→→ه ب→→→→→ا ت→→→→→ازيانه ب→→→→ه 
＾ آخ→→ر ه→→م ج→→ا＾ آن ض→→→ربه ┤→→چون  ف→→اطمه زد و ح→→ﾵ ت→→→ا ▲→→ظه 
ب→ازوبند＾ ب→→ر دس→تان اي→شان ب→ود؛ ب→دين واس→طه قصد تشكر از 

 ۱   !!او را داشت
 سؤال نهم: در زيارت حضرت زهرا آمده است: 
 ۲ ...ها Ẁل２ع→→→ ґض ґ↕ џك２سور→→→ џها، ال２م→→→ Ẁر２ثґإ ґ↨ џنوع →→→م２ џم

ها، ال２ →→→ق∫ џح ґ↨џصوب →→→→غ２ џال２م...  
اگ→→ر م→→→∂شود ب→→→فرماييد چ→→ه ك→→س∂ اي→→ن ج→→نايات را در ح→→ق دخ→→تر 

پيامبر اسالم مرتكب شده؟  

                                                                 

 م２→→→→→→→لج ن√هẀ الد∫ џأ→→→→→→ џك Ẁره→→→→→→џ ها أџث ґد Ẁض→→→→→→ џف→→→→→→∏ ع џت２ وџمات→→→→→→→ џف ґو２ط ґ→→→→→→الس√ ↨џ ب џم ґها ف→→→→→→اطџ ب џر→→→→→→ џض ẁ↨џ ب →→→→→→ر２ џض Ẁهџل џر џك→→→→→→→ џش  - ۱ .۱℮۳ صفحه :∂اس قمẃ۳ - بيت األحزان شيخ عبΩ۳ ۳، صفحهΩ بحاراألنوار: جلد  ...ش را غ→→→→صب ن→→→→مودند، ارثش را ب→→→ردند، اس→→→تخوان ه→→→ا＾ پ→→→هلويش را ش→→→كستندẃح→→→→ق...   - ۲ .Ｑ۲۳ صفحه ، مفاتيح الجنان(چاپ فيض كاشان∂): زيارت حضرت زهرا

ه→→→→ا＾ ق→→→بل∂ ه→→→م اش→→→اره ن→→→مودم ك→→→ه   ج→→→→واب: در ض→→→→→من ج→→→→واب 
ب→يعت از ايشان، اين جنايات را مرتكب و به خانه وح∂ حمله ور غ→→→→→→اصبين خ→→→→→→الفت اله→→→→→∂ґ ام→→→→→يرالم→→→→→ؤمنين ب→→→→→ه ب→→→→→هانه ＾ گ→→→→→رفتن 
 ش→دند، درب خانه را به آتش كشيدند، پهلو＾ مادرم فاطمه
را شكستند، فرزندش حضرت محسن را شهيد نمودند و... 



  ۸℮                                          كيست فاطمه؟! 
 س→→→ؤال ده→→→م: در ف→→→راز دي→→→گر＾ از زي→→→ارت آن ح→→→ضرت 
ه→→→→ا...  ۱ اي→→→→ن ج→→→مله ب→→→ه ك→→→دام ي→→→− از  Ẁد џل џو ґق２تول→→→→ џال２م..  :م→→→→∂خوان→→→→يم

فرزندان حضرت زهرا اشاره دارد؟  
     ج→→→→→→واب: م→→→→→→نظور از اي→→→→→→ن ف→→→→→رزند ك→→→→→شته ش→→→→→ده، ح→→→→→ضرت 

محسن۲سالم اهللا عليه است. 
 

                                                                   مفاتيح الجنان(چاپ فيض كاشان∂): زيارت حضرت زهرا  ...فرزندش را كشتند ...   - ۱ .Ｑ۲۳ ب→را＾ ف→رزندان و نوه ه→ا＾ خود ق→بل از والدت اس→م ان→تخاب م→∂ نمودند؛ آم→ده ب→ا اس→م∂ ك→ه ش→ما ان→تخاب ن→موده اي→د م→خالف بود، اس→م دي→گر＾ ان→تخاب ك→نيد، همان گونه پ→→سر و دخ→→تر است، ي→→ا اس→→م م→ختص،كه در اي→ن ص→ورت پس از والدت اگ→ر ج→نس ف→رزند ب→ه دن→يا ه→→رچند ن→→م∂دان→→يد ك→→ه اي→→ن ف→→رزند پ→→سر است ي→→ا دخ→→تر، اس→→م∂ ان→→تخاب شود ك→ه م→شتر∑ م→يان ۲ -  در م→→تون رواي→∂ س→فارش ش→ده: برا＾ ف→رزند＾ ك→ه ه→نوز ب→ه دن→يا ن→يامده اس→م ان→تخاب ش→ود، صفحه  انتخاب نموده بودند. ح→→ضرت م→→حسنس→→الم اهللا ع→→ليه ن→→يز از اي→→ن ق→→اعده م→→ستثن∂ ن→→بوده ان→→د و رواي→→تها＾ ب→→سيار＾ م→→وجود ك→ه پ→يامبر اس→الم ن→→قل م→∂ ك→نند ك→ه ف→رمودند: ... برا＾ ف→رزندان خود ق→بل از است كه اين نام مبار∑ و مقدس را شخص پيامبر  از ام→→يرالم→→ؤمنين برا＾ نوه ＾ والدت→شان اس→م ان→تخاب ك→نيد... اگ→ر اي→ن ف→رزندان س→قط شوند و ن→ام∂ برا＾ آن→ها ان→تخاب ن→شده ام→→ام ص→→ادق  ۱، ص→→→→فحه ۱۲۸ - ج→→→واه→→→ر الك→→→الم: ج→→→لد ۳۱، وس→→ائل الش→→يعه: ج→→لد ۲۱، ص→→فحه ۳۸۷ - ف→روع الك→اف∂: ج→لد ⅛، ص→فحه ۱۸ - ب→حاراألن→وار: ج→لد سقط شده اش، نام محسن را انتخاب نموده بوده...  باشد روز قيامت به پدر و مادر خود شكايت م∂ كنند كه ببينيد پيامبر اسالمΩ۱ ۱۹ و ج→→→→لدＱ ۱، ص→→→→فحه ۱۱۲ و ج→→→→لد ۳℮، ص→→→→فحهΩ - ℮⅛℮ ع→لل الش→راي→ع: ج→لد ۲، ص→فحه - ℮Ω ۲، ص→فحهＱ ۲ - الح→→دائ→ق الن→اضر↕: ج→لدＱＱ جلد ۲، صفحه ۱۲۸ - الخصائص الفاطمي↨: جلد ۲، ص→→فحه : الخ→صال: ص→فحه ℮۳⅛ - م→أسا↕ الزهراء .Ｑ⅛۹ صفحه



سؤال يازهم                                                ℮۹  
 س→→ؤال ي→→ازدهم: ن→→ظر ح→ضرتعال∂ در م→ورد ح→د و ح→دود 
عزادار＾ برا＾ حضرت زهرا چيست؟ آيا شعائر فاطم∂ را 

مانند شعائر حسين∂ به همان وسعت م∂دانيد؟ 
يقه ＾ طاهره از شعائر اهللا است، به  ẃج→واب: عزادار＾ برا＾ صد
ه→→مين دلي→→ل ي→→كاي− م→→ا وظ→→يفه داري→→م ب→→راس→→اس ت→→وان→→مند＾ ه→ا＾ 
ج→سم∂ و م→اد＾ ك→ه خ→→دا＾ م→تعال در اخ→تيارمان گذارده، در راه 
ب→كوشيم و از ه→يچ خ→دمت∂ ف→روگذار ن→كنيم؛ از ب→رگزار＾ مجالس ع→→زادار＾ و آن چ→→ه م→→رتبط ب→→ه ح→→ضرت زه→→را＾ اط→هر است 
ه→→→→ا＾ م→→→→ال∂ ب→→→→را＾  آور＾ ك→→→→→→م−  ف→→→→→اطم∂، اط→→→→→عام ع→→→→→زاداران و ج→→→→→مع 
ه→ا＾ ع→زادار＾ در ك→وچه و ب→ازار و  اط→→عام، ب→ه راه ان→داخ→تن دس→ته 
ت→→→ر ب→→→اشد، خ→→دمت و از  خ→→→يابان و خ→→→→الصه ه→→→رچه ت→→→وفيق اف→→→زون 
جان و مال گذشتن در راه حضرت زهرا بيشتر خواهد بود. 
ه→→ا＾ ف→اطم∂ ب→ايد عرض  ام→ا در خ→صوص وس→عت ع→زادار＾ 
ك→→نم، ه→→رچند ح→→ضرت ف→→اطمه ب→→ر اس→→اس رواي→→ات ص→→حيح∂ 
ك→ه م→وجود است از امام حسين برترند، ول∂ در حال حاضر 
م→→→→→→→تأسفانه ه→→→→→→→نوز ش→→→→→→→عائر ف→→→→→→→اطم∂ در دن→→→→→→→يا ب→→→→→→→ه وس→→→→→→→عت ش→→→→→→→عائر 
ح→→→→→→→→→سين∂ ن→→→→→→→→→رسيده است؛ پس ب→→→→→→→→→سيار ش→→→→→→→→→ايسته، ب→→→→→→→→→لكه ام→→→→→→→→→ر＾ 



  ＱΩ                                          كيست فاطمه؟! 
ه→→→→→ا＾ س→→→→→ينه زن→→→→→∂ و  م→→→→→→ستحب است ك→→→→→→ه در اي→→→→→→ام ف→→→→→→اطميه دس→→→→→ته 
زن→→→→→→جيرزن∂ ه→→→→→→رچه ب→→→→→يشتر ب→→→→→ه راه ان→→→→→داخ→→→→→ته ش→→→→→ود، ب→→→→→ا اي→→→→→ن ح→→→→→ال 
ها＾ مختص عاشورا＾ حسين∂ به همان حال باق∂  ع→زادار＾ 
م→∂ماند، چ→راك→ه خ→داون→د ه→م با اباعبداهللا الحسين به صورت 

مانند رفتار نموده است.   ل ب→ه ح→ضرت ف→اطمه ＾  ي− مسأله استثناي∂ و ب∂  ẃس→→ؤال دوازده→→م: در م→→ورد ت→وس 
زهرا و جايگاه شفاعت ايشان در محشر، مطالب∂ بفرماييد. 
ل» و ق→→→→انون «ت→→→→سبẃب» ي→→→→− واق→→→→عيت  ẃج→→→→→واب: ن→→→→ظام «ت→→→→وس
ت→→كوين∂ و ي→→− ن→→اموس م→سلẃم ط→بيع∂ است ك→ه خ→داون→د م→تعال 
 ﾺا＾ ك→سا  :ف→رمايد در ق→→رآن ن→→يز ب→ر اس→اس ف→طرت ان→→سان م→∂ 
ك→→→→ه اي≈ن آورده اي→→→→د ت→→→→قوا＾ ا≠→→→→∂ پ→→→→يشه ك→→→نيد و در س→→→لو∑ ب→→→ه 
س→→→و＾ او، وس→→→يله ⌡→→وييد و در راه او └→→اهده ن≈ي→→→يد ب→→اشد ك→→ه 
رس→→تگار ش→→ويد ۱ و آي→→ات۲ و رواي→→ات ب→→سيار زي→اد＾ است ك→ه 

ل سفارش م∂ نمايند.  ẃدر مورد توس
ل ب→→ه  ẃوق→→→ت∂ خ→→→ود خ→→دا＾ م→→تعال ب→→ه پ→→يامبر خ→→ود ام→→ر ب→→ه ت→→وس

                                                                   џحون ґف２لẀم２ ت Ẁل√ك→ џعџل ґهґبيل→ џدوا ف→∏ س ґج→اه џو џ↨џسيل џال２و ґي２→هџلґغوا إџاب２→ت џو џنوا ات√→قوا اهللا џآم џي∫→→ها ال√ذي→نџي→→ا أ -۱ .۳Ｑ سوره إسراء. سوره مائده: آيه Ｑ۷ و Ｑ⅛ ۱، سوره آل عمران ، همچنين: آيهΩ۳ ۲ - مانند: آيه



  Ｑ۱                                             سؤال دوازدهم
اه→→→→→ل ب→→→→→يت ع→→→→→صمت و ط→→→→هارت م→→→→∂ ف→→→→رمايد، چ→→→→گونه ب→→→→رخ∂ 
ك→→→→نند و ش→→→→ر∑ م→→→→∂دان→→→→ند و ... ج→→→→الب  ل را رد م→→→→→∂  ẃم→→→→→قوله ＾ ت→→→→→وس

اينجاست كه ادعا＾ اسالم هم دارند! 
آيا واقعًا حت∂ ي− دليل برا＾ ادعا＾ خود دارند؟ 

فرمايند:   پيامبر اسالم م∂ 
 ه→→نگام∂ ك→→ه خ→→دا＾ م→→→تعال آدم اب→→والب→شر را خ→لق ║→ود و 
از روح خ→→→→ود در او دم→→→→يد، آدم ن→→→→گاه∂ ب→→→ه ╗ت راست ع→→→رش 

اند.  ║ود و پنج نور را ديد كه در حال ركوع و سجده 
آدم گفت: آيا قبل از من كس∂ را از خا∑ آفريده ا＾؟ 

خدا＾ متعال فرمود: نه ا＾ آدم. 
آدم گ→→فت: پس اي→ن پ→نج ن→ور＾ ك→ه اي→→شان را در ه→يئت و 

صورت خود م∂ بي╦، چه كساﾺ هستند؟ 
وجلẃ ف→→→→→→رمود: اي→→→→→ن پ→→→→→نج ن→→→→→ور، از ف→→→→→رزندان ت→→→→→→و  ẃخ→→→→→→دا＾ ع→→→→→→ز
ه→→ستند ك→→ه اگ→→→ر اي→→شان ن→→بودند ت→→→و را خ→لق ║∂ ║ودم! ب→را＾ اي→ن 
ام؛ اگ→→→ر اي→→ن  پ→→→نج ن→→→ور، پ→→→نج اس→→م از اس→→ام∂ خ→→ودم م→→شتق ║→→وده 
پ→نج نور نبودند ╪شت و جهنم∂ ║∂آفريدم! عرش و كرس∂ 
را ║→→→→→→∂آفريدم! آس≈ن و زم→→→→→→يﾸ ║→→→→→→∂آفريدم! ن→→→→→→ه م→→→→→→→الئكه، ن→→→→→→ه 



  Ｑ۲                                          كيست فاطمه؟! 
، هيچ ي− را ║∂آفريدم!  ẃانسان و نه جن

پس ب→→→دان ك→→→ه م→→→→ن ┌→→→مود ه→→→س╥ و اي→→→ن ن→→→ور: ┌→→→مẃد است، 
م→→→→→ن ع→→→→→اﾱ ه→→→→س╥ و اي→→→→ن: ع→→→→→ﾲ است، م→→→→ن ف→→→→اطر ه→→→→س╥ و اي→→→→ن: 
ف→→→→→→اطمه است، م→→→→→→ن اح→→→→→→سان ه→→→→→س╥ و اي→→→→→ن: ح→→→→→سن است و م→→→→→ن 

┌سن هس╥ و اين: حس_ است. 
ام ك→ه اح→د＾ پ→→يش من نيايد  ب→ه ع→زẃت خ→ود ق→سم ي→اد ك→رده 
ه ا＾ از دان→→ه ＾ خ→→ردل، د╖→→ﾸ اي→→ن پ→→نج ن→→ور را  ẃك→→→ه ب→→ه م→→قدار ذر
در دل داش→ته ب→اشد م→→گر اي→نكه او را در آت→شم ب→يندازم و هيچ 

تفاوﾻ ║∂كند كه چه كس∂ باشد!! 
 ا＾ آدم: اي→→→→→→→→ن پ→→→→→→→→نج ن→→→→→→→→ور، ب→→→→→→→→رگزيدگان م→→→→→→→→ن ه→→→→→→→ستند، ب→→→→→→→ه 
واس→طه ＾ ┌بت ايشان بندگا╟ را │ات م∂ دهم و به واسطه ＾ 
د╖ﾸ با يك∂ از اين پنچ نور، بندگا╟ را به هالكت م∂ رسا╟؛ 
پس ه→→→ر زم→→اﾺ ك→→ه ح→→اجت و درخ→→واس→→ﾵ از م→→ن داش→→→ﾵ ب→→ه اي→→ن 

 .  !!ل شو ẃپنج نور متوس
س→→پس پ→→يامبر ف→→رمودند:  م→→ا ك→→شﾵ │→اﾻ ه→ست╢ ك→ه 
 ﾵب→→→→ه آن │→→→→ات م→→→→→∂يابد و ك→→→→س∂ ك→→→→ه از اي→→→→ن ك→→→→ش ＾ پ→→→→→ناهنده 
رو＾ ب→→→→رگردان→→→→د ب→→→→ه ه→→→→→الكت م→→→→∂ رس→→→د، پس ه→→→ر ك→→→س∂ ك→→→ه ب→→→ه 



  Ｑ۳                                             سؤال دوازدهم
درگ→اه ا≠∂ ح→اجﾵ داشته باشد، بايد حاجت خود را به وسيله ＾ 

 .۱ !ما اهل بيت درخواست ن≈يد
＾ طاهره حضرت فاطمه نيز در  يقه  ẃوج→ود م→قدس صد
ن→→→→ظير و م→→→→اندگار خ→→→ود در م→→→سجد، ك→→→ه ح→→→قيقتًا اي→→→→ن  خ→→→→طبه ＾ ب→→→→∂ 
ا＾ از م→→→→→عارف اس→→→→→→الم است، ب→→→→→ه آي→→→→ه ۳Ｑ س→→→→وره  خ→→→→→طبه چ→→→→→كيده 
ف→→رمايند:   ...╔→→د ك→→نيد خ→→داي→→∂ را ك→→ه  م→→→ائده اش→→→اره ك→→رده، م→→∂ 
ه→→→→→ا  ن→→→→→ور و ع→→→→→ظمتش ا⌐→→→→→اب م→→→→→→∂كند ك→→→→→→ه اه→→→→→ل زم→→→→→_ و آس≈ن 

                                                                  ґه→→ ґن２ روح→→ ґم ґف→→→يه џخ џف→→→џن џر و џش→→→→џاال２ب→→→џ مџ أџب џآد Ẅ∂عال→→→џ →→→لџقџ اهللاẀ ت џا خ→→→ ẃمџل  : џق→→→→ال Ẁن√→→→هџأ   ґẃ∏ب→→→ →→→نґ الن√ џدًا ۱ - ... ع џحџأ џق２تџل џل２ خ џه : Ẁم џآد џعًا، قال ẃكẀر џدًا و ج√ Ẁباح＃ س ↨Ẁ أџش２ џم２س→ џخ ґور→ ẃذا ف→∏ النґإ џف ґر２ش→ џال２ع џ↨ џن مẀ يẀ→م２ џآد џت џف→џل２تґب２ل∏؟  اџن２ طين＃ ق ґم . Ẁم џال يا آد : џت∏؟  قالџصور џت∏ و џي２ئ џم２ ف∏ ه Ẁراهџأ џال√ذين ґباح ↨Ẁ األџش２ џس م２ џال２خ ґالء Ẁؤ Ẅن２ ه џم џف : џن２ قال→ ґماء＃ م→ ↨Ẁ أџس２ џس →م２ џم２ خ→ Ẁهџل Ẁق２ت џق→ џش ẁ↨ џس →م２ џخ ґالء Ẁؤ→ Ẅه ، џｅẀق２تџل→ џم２ م→ا خ→ Ẁو２الهџل џｄ ґل２د Ẁن２ و→→ ґم ẁ↨ џس →→م２ џخ ґالء Ẁؤ→→ Ẅه : џال ق→→ال џو џال األر２ض џو џماء→→→ →→ر２س∏ وџ ال الس√ Ẁال ال２ك џو џر２ش→→ џال ال２ع џو ، џار→→ ẃالن џو џ↨ →→ن√ џال２ج Ẁق２تџل→→ џم２ م→→ا خ→→ Ẁو２الهџمائ∏، ل→→→ رẀ وџ أџس２ ґنا ال２فاطџأ џل∏≈ و џذا ع Ẅه џن→ا ال２عال∏ وџأ џو ẁد م√ џح→ Ẁذا م Ẅه џو Ẁمود →ح２ џنا ال２م џأ→ џف ، →ن√ ґال ال２ج џو џال اإلن２س џو џ↨ џكґالئ→ џن２ ال  ال２مџز√ت∏ أ ґع→→ґ ؛ آلџي２تẀ ب Ẁي２ن џس→→→ Ẁذا ال２ح→→→ Ẅه џو Ẁن ґس →→→ح２ Ẁن→→→ا ال２مџأ џو Ẁن џس→→→ џذا ال２ح→→→ Ẅه џو Ẁسان→→→ ↨Ẁ وџ أџن→→→ا اإلح２ џم ґه ف→→→اط ґذ→→→ Ẅبال∏. هẀال أ џنار∆ و ẀهẀل ґخ م２ إґالẃ أẀد２ ґه ґد џحџأ ґغ２ضẀن２ ب ґل＃ م џر２د џن２ خ ґر√↕＃ م џذ ґث２قال ґمґب ẁد џحџأ２تين∏ أџي . ل２ س√ џوџت ґالء Ẁؤ Ẅґهџفب Ґ↨ џل∏√ حاجґإ џｅџل џذا كانґإ џف ، م２ Ẁه Ẁكґل م２ أẀه２ ґهґب џم２ و ґيه ẃجџنẀم２ أ ґهґت∏، ب џف２و џص ґالء Ẁؤ Ẅم: ه џل∂ يا آدґإ џن２ ك→ان џم→ џف џｅџل→ џن２ها ه→ џاد ع→ џن２ ح→→ џم џجا و→џها ن→ґب џل√ق џع→џ →→ن２ ت џم ґ↕جا→ ↨Ẁ الن√ џفين→→ џس Ẁن  : نџ→→ح２ →→ب∏∫ →→قالџ الن√ џف .  ي２تџال２ب џل أџل２ بґنا أџه２ س２ џل２ي џف Ґ↨ џحاج ґ۳ - ش→→→رح إح→→→قاق الح→→→ق (آي→→→↨ اهللا م→→رعش∂ ن→→جف∂): ج→→لد ۹، ص→→فحه اهللاΩΩ ۲ - ك→→→تاب األرب→→عين(ماحوز＾): ص→→فحه ⅛۳۹ - خ→→→الص↨ ع→→بقات األن→→وار: ج→→لد ℮، ص→→فحه ℮۲۱ الغ→→→دير: ج→→→لد ۲، ص→→→فحهＱ℮  ۱℮۷ األسرار الفاطمي↨: صفحه ۱⅛۱ - نفحات األزهار: جلد ℮، صفحه ۲۱۳. غ→→→اي↨ الم→→→رام(ب→→→حران→→→∂): ج→→→لد ۱، ص→→→فحه ⅛۲ - م→→→صباح اله→→→داي→→→↨ ف→→→∂ اث→→→بات الوالي→→→↨: ص→→فحه



  ℮Ｑ                                          كيست فاطمه؟! 
«ب→را＾ ت→قرẃب ب→ه او» وس→يله ج→ويند، و م→ا وسيله ＾ او در ميان 
خ→→لقش ه→→ست╢ و ...  ۱ ي→→عن∂ ش→ما وق→ت∂ م∂خواه→يد ب→ه خ→داون→د 
ل ب→→ه ح→→ضرت زه→→را و پ→→در  ẃن→→→زدي− ش→→→ويد، ب→→→ايد از راه ت→→وس
اي→→→→شان و ه→→→→مسر اي→→→شان و ف→→→رزندان اي→→→شان وارد ش→→→ويد؛ ك→→→ه 
ه→→اي∂ ك→→ه ب→→ه س→→رعت ان→→سان را ب→→ه  ل  ẃل ب→ه م→ظلومه ＾ ش→هيده، ح→ضرت ب→→→هترين و س→→→ريع ت→→→رين ت→→→وس ẃه→→دف اج→→ابت م→→→∂رساند، ت→→وس
ف→→→رمايند:  م→→→ا،  ف→→→→اطمه است؛ زي→→→→را خ→→→→ود اه→→→→ل ب→→→→يت م→→→∂ 
ت  ẃه→→→ا＾ ا≠→→→∂ ب→→→ر ب→→→ندگان ه→→→ست╢ و م→→→ادر م→→→→ا ف→→→→اطمه ح→→ج ح→→→جẃت 
خ→داوند بر ما است ۲. به همين دليل در روايت است كه امام 
ب→→→→→→→→→اقر، دچ→→→→→→→→ار تب ش→→→→→→→→ده ب→→→→→→→→ودند و ب→→→→→→→→را＾ ب→→→→→→→→هبود＾ خ→→→→→→→→ود ب→→→→→→→→ه 
ل م→→∂شدند و ب→ا ص→دا＾ ب→لند  ẃم→توس م→→ادرشان ح→→ضرت زه→→را
در ح→→→→→→→ال∂ ك→→→→→→→ه در ب→→→→→→ستر ب→→→→→→يمار＾ ب→→→→→→ودند ف→→→→→→رياد م→→→→→→→∂زدند:  ي→→→→→→ا 

                                                                  ґي２→→→→→هџلґإ ґر２ضџ →→→→ن２ ف→→→→∏ األ２ џم џو ґات Ẅاو Ẅم→→→→ →→→→ن２ ف→→→→∏ الس√ џم Ẅ∂غџاب２→→→→ت ґهґن→→→→→ور џو ґهґت џم џظ џع→→→→→ґ دوا اهللاџ ال√ذ∆ ب џم →→→→→اح２ џف..   - ۱ Ẁ↨ ج√ Ẁح Ẁن هґ وџ نџح２ ґس ل∫ قẀد２ џح џم џو Ẁته اص√ Ẅخ Ẁن نẀ آلẀ رџس→ولґهґ وџ نџح２ هґ وџ نџ→ح２ ґل２ق→ џف→∏ خ ẀهẀت џس→يل џو Ẁن ح２ џن→ џف џ↨џسيل џاي→→ن ف→→قره از خ→→طبه را م→→صادر＾ ه→→مچون: دالئ→→ل االم→→امه ＾ اب→→ن ج→→رير ال２و  ... ґهґائ Ẅن２→→→بيџأ Ẁ↨→→→џ ث џر џو џو ґهґي２ب→→→ џ؛ الحديد: جلد ⅛۱، صفحه ۲۱۱ نقل م∂ كنند. ط→بر＾ ش→يع∂: ص→فحه ℮۱۱ - م→واق→ف الش→يعه: ج→لد ۱، ص→فحه ℮۷℮ و ش→رح ن→هج البالغه ابن اب∂ غ ي２ناџل џع ґاهللا Ẁ↨ ج√ Ẁح Ẁ↨ џم ґنا فاط الئґقґ وџ أẀم∫ џال２خ ∂џل џع ґاهللا Ẁج џج→ Ẁح Ẁن ر∆ : نџ→ح２ џك →س２ џال２ع Ẁ۲۳ - االسرار الفاطمي↨: صفحه۱۷ - اين روايت از امام ۲ - ق→ال اإلم→امＱ ن→قل ش→ده است، االن→تصار: ت→فسير اطيب البيان: جلد ۱۳، صفحه   ... م２ Ẁي２كџل→ џع ґاهللا Ẁج џج→ Ẁح... ب→→ا لفظ ض→→اẃب→→ن م→→وس∂ الر ẃ∂جلد ۷، صفحه ۲۳۷. رئ→→وف، ع→→ل



  ＱＱ                                             سؤال دوازدهم
ف→→→→اطمه ب→→→→نت ┌→→→مẃد، ا＾ ف→→→اطمه دخ→→→→■ ┌→→→مẃد...  ب→→→ه گ→→→ونه ا＾ ك→→→ه 

صدا＾ ايشان از درب منزل هم شنيده م∂شد!۱ 
ل اهللا فرجه و روح∂ له الفداء  ẃبن الحسنعج ↨ ẃهمچنين موال＾ ما حضرت حج    
ف→رمايند:  در رف→تار دخ→→■ رسول خدا  برا＾ من الگو  م→∂ 
و س→→→رمشﾴ ن→→→يكو وج→→→ود دارد ۲ م→→→ا ن→→→يز ك→→→ه اه→→→ل ب→→→يت ع→→صمت    
ت اله→∂ ب→ر  ẃرا الگ→→و＾ خ→→ود م→→∂دان→→يم ب→→ايد ب→→ه ح→ج و ط→→هارت
اي→→→→→→شان و ب→→→→→→ندگان خ→→→→→→دا، ي→→→→→→عن∂ ح→→→→→ضرت ف→→→→→اطمه ＾ زه→→→→→را از 
ه→→→→→→ا، خ→→→→→→تومات۳ و اذك→→→→→ار و ش→→→→→ركت در  ط→→→→→→ريق دع→→→→→→اها و زي→→→→→→ارت 
ه→ا و دس→ته ج→ات ف→اطم∂ و خ→→الصه ب→ه ه→ر نحو ممكن به م→→جالس∂ ك→→ه ب→→ه ن→→ام اي→→ن ب→→انو＾ م→→ظلومه ت→→شكيل م→→→∂شود ي→→ا  ع→زادار＾ 

ل بجوييم.  ẃآن حضرت توس
ل ب→ه ح→ضرت ب→تول ن→ماز اس→تغاثه  ẃي→ك∂ از راه→ها＾ ت→وس
به آن حضرت است؛ جناب شيخ عبẃاس قم∂ م∂ فرمايد℮:  

                                                                   .۱Ω۹ ۱ - الكاف∂: جلد ۸، صفحهΩ۲ صفحه ،Ｑ۹ غ→→يبت ط→→وس∂: ص→→فحه ۱۷۳ - ب→→حاراألن→→وار: ۱ -  بحاراألنوار: جلد ، ẁ↨ џن џس→→→ џح ẁ↕ џو→→→ ↨ґ رџس→→→ولґ اهللاґ ل∏ أẀس２ џف→→→∏ اب２→→→ن џو   -  ۲  .۱۸Ω صفحه ، Ｑ۳ م→رتبه جلد Ｑ۳Ω «ب، اي→→ن است ك→→ه «رو ب→ه ق→بله و ب→ا ح→الت ت→وجه ẃ۳ - ي→→ك∂ از خ→→تمها＾ ب→→سيار م→→جر . џｅ Ẁل２م ґع ґهґب џحاطџما أ џد џد џنيها عџ џع２لґها وџ ب ↨џ وџ أџبيها وџ ب џم ґفاط Ẅ∂ل џع ґẃل џم√ ص Ẁهẃلل џا  :∂الحات در حاشيه مفاتيح الجنان«چاپ فيض كاشان∂» ، صفحه ۲۲℮ . بگوي ẃكتاب باقيات الص - ℮



  ⅛Ｑ                                          كيست فاطمه؟! 
ات از م→شكالت و ..  ه→→ر گ→→اه ح→→→اجت∂ داش→→ته ب→→اش∂ و س→ينه 
ت→→نگ ش→→ده ب→→اشد، پس دو رك→→عت ن→ماز ب→خوان۱ و پس از س→الم، 
س→→→→→ه م→→→→→رتبه ت→→→→→كبير ب→→→→→گو و ت→→→→→سبيح ح→→→→→ضرت زه→→→→→را را ب→→→→گو۲، 
مẀ↨џ أџغ→→→يثي  را ص→→د م→رتبه در  ґا ف→→اط→→→Ẅي ￋو２ال→→џا م→→Ẅي  س→→پس ذك→→ر
س→→→→→جده ب→→→→→گو، ج→→→→→انب راست ص→→→→→ورت را ب→→→→→ر زم→→→→→ين گ→→→→ذار و ص→→→→د 
م→→→رتبه ب→→→گو، ب→→→از ه→→→م ص→→→د م→→→رتبه در ح→→→الت س→→→جده ب→→→گو، ج→→انب 
چپ ص→→→ورت را ب→→→ر زم→→→ين ب→→→گذار و ص→→→د م→→→رتبه ب→→→گو، ب→→→ه س→→جده 

ب→→→→→→→→→رو و ص→→→→→→→→→د و ده م→→→→→→→→→رتبه ب→→→→→→→→→گو و ح→→→→→→→→→اجت خ→→→→→→→→→ود را ذك→→→→→→→→→ر ك→→→→→→→→ن،        
آورده            ه→→→→مانا ك→→→→ه خ→→→→دا＾ م→→→تعال ب→→→ه ب→→→ركت ح→→→ضرت زه→→→را  ب→→→ر 

م∂ سازد، إن شاء اهللا تعال∂.۳ 
                                                                  .ت نماز استغاثه به حضرت زهراẃآموزش دادند ۱  -  به ني ب→ه دخ→ترشان ح→ضرت ف→اطمه ن→قل م→∂ ك→نند: هللا ، ۳۳ مرتبه سبحان اهللا . و ف→→رمودند پس از ه→→ر ن→ماز ب→ر آن م→واظ→بت داش→ته ب→اشد: ℮۳ مرتبه اهللا اك→بر، ۳۳ م→رتبه الح→مد ۲  -  ه→مان ت→سبيح م→شهور＾ ك→ه پ→يامبر اس ق→→م∂ ن→ماز اس→تغاثه^  دي→گر＾ ه→م ب→ه ح→ضرت زهراẃن→→→ه∂ و ص→→→د م→→→رتبه م→→→→∂گوي∂، دو رك→عت ن→ماز اس→تغاثه ب→ه آن ح→ضرت م∂خوان→∂، پس از آن ذكر شريف يا فاطم↨ را صد مرتبه ۳ -  م→رحوم ش→يخ ع→ب →→→نџｅ２ ق→سمت چپ ص→ورت را ه→م ب→ر زم→ين م→∂گذار＾ و ص→د م→رتبه م∂ گوي∂، سپس در حالت سجده، در س→→→→جده م→→→→∂ گ→→→→وي∂، پس ج→→→انب راست ص→→→ورت را ب→→→ر زم→→→ين م→→→∂  ґء＃ م ２∏→→→ џل∫ ش→→→ Ẁك џء＃ و ２∏→→→ џش ґẃل→→→ Ẁن２ ك→→→ ґنًا م→→→ ґا آم→→→ Ẅي  :∂ص→→→→د و ده م→→→رتبه م→→→∂گوي∂ و پس از آن م→→→∂گوي ґآل џد＃ و م√ џح→ Ẁم Ẅ∂ل→ џع џ∏ґẃل џص→Ẁن２ تџأ ، џｅ２ن→ ґء＃ م ２∏→ џش ґẃل→ Ẁك ґو２ف→ џخ џء＃ و ２∏→ џش ґẃل→ Ẁن２ ك→ ґم џｅ ґم２نџأ→ґ لџｅẀ ب џئ→→ ، أџس２ ẁر ґذ→→ џح ẁفґائ→→ Ẅن２ خ→ ґم џر џذ→→ →→دًا وџ ال أџح２ џحџأ џاف→→ Ẅخџال أ Ẅ∂ẃت→→ џد∆ حџل џو џال∏ و→→ Ẅم џل∏ و→→ →→ف２س∏ وџ أџه２ џنґانًا ل→→ Ẅمџن∏ أ џي ґع２ط→→Ẁ د＃ وџ أџن２ ت م√ џح→→ Ẁالحات، در ح→→→→→اشيه م→→→→→فاتيح م→→→→→→ ẃك→→→→→→تاب ب→→→→→→اقيات الص .  ẁر ẅدي→→→→→→ џء＃ ق ２∏→→→→→→ џش ґẃل→→→→→→ Ẁك Ẅ∂ل→→→→→→ џع џｅ√نґدًا، إ→→→→→→џ ء＃ أџب ２∏→→→→→→ џالجنان«چاپ فيض كاشان∂»: صفحه ℮۲℮. ش



  Ｑ۷                                             سؤال دوازدهم
ام→→→→→→ا م→→→→→→→طلب دوم ش→→→→→→ما، س→→→→→ؤال در م→→→→→ورد ش→→→→→فاعت ح→→→→→ضرت 
ا＾ ث→→→→ابت ش→→→→ده در  ＾ ط→→→→→→اهره ب→→→→ود؛ ش→→→→فاعت م→→→→→سأله  يقه  ẃص→→→→→د
آي→→→ات۱ و رواي→→→ات اس→→→→الم∂ است و ه→→يچ م→→خلوق∂ ن→→يست م→→گر 
اي→→→→→→→نكه در ق→→→→→→→يامت ب→→→→→→→ه ش→→→→→→→→فاعت ن→→→→→→→ياز داش→→→→→→→ته ب→→→→→→→اشد، در م→→→→→→ورد 
ش→فاعت ح→ضرت زه→را نيز روايات بسيار＾ وجود دارد؛ از 
آن ج→→→→→→→→مله است رواي→→→→→→→→ت∂ ب→→→→→→→→سيار زي→→→→→→→→با  ك→→→→→→→ه ج→→→→→→→ابر ب→→→→→→→ن ع→→→→→→→بداهللا 

انصار＾سالم اهللا عليه نقل م∂كند:  
خ→→→→→→→دمت ام→→→→→→→ام ب→→→→→→→→اقر ع→→→→→→رض ك→→→→→→ردم: ج→→→→→→انم ف→→→→→→دا＾ ش→→→→→→→ما، 
ك→→→→الم∂ در م→→→ورد م→→→ادرتان ف→→→اطمه زه→→→را ب→→→فرماييد ك→→→ه ه→→رگاه 

برا＾ شيعيان نقل كنم شاد و خرسند شوند. 
م پ→→→→يام□ ن→→→→قل  ẃپ→→→درم از ج→→→د  :ف→→→رمودند ام→→→→ام ب→→→→اقر

نґه ґ سوره بقره: آيه ۲ＱＱ . ۱  - توجه شما را به نمونه ا＾ از اين آيات جلب م∂ كنيم:                                                                   هẀ إґالẃ بґإґذ２ џن２د ґع Ẁع џف ا ال√ذ∆ يџش２ џن２ ذ џم  . ۲۸ سوره انبياء: آيه  Ẅ∂ضџار２ت ґن џمґل ẃالґإ џعون џف نґه ґ سوره يونس: آيه  . ۳ وџ ال يџش２ فيع＃ إґالẃ بґإґذ２ џن２ ش ґما م  . ۸۷ سوره مريم: آيه  دًا ه２ џع ґن Ẅم ن２دџ الر√ح２ ґع џذ џات√خ ґن џم ẃالґإ џ↨ џفاع لґكونџ الش√ ن Ẁ سوره طه: آيه  . ۱Ω۹ ال يџم２ Ẅم نџ لџهẀ الر√ح２ ґذџن２ أ џمґل ẃالґإ Ẁ↨ џفاع عẀ الش√ џن２فџذ＃ ال ت ґئ џو２مџي  . ۲۳ سوره سبأ: آيه  Ẁهџل џن ґذџن２ أ џمґل ẃالґإ Ẁه џن２د ґع Ẁ↨ џفاع عẀ الش√ џن２فџال ت џو  . ۲⅛ سوره نجم: آيه  Ẁشاءџن２ ي џمґل Ẁاهللا џن џأ２ذџن２ يџأ ґع２دџ ن２ ب ґم ẃالґي２ئًا إ џم２ ش ẀهẀت џفاع џغ２ن∏ شẀال ت 



  Ｑ۸                                          كيست فاطمه؟! 
║→→→→→→→→ود ك→→→→→→→ه: در روز ق→→→→→→→يامت ب→→→→→→→را＾ پ→→→→→→→يام□ان و رس→→→→→→→والن ا≠→→→→→→→∂ 
م→→→ن□هاي∂ از ن→→→ور ق→→→رار داده م→→→∂ ش→→→ود، ك→→ه م→→ن□ م→→ن ب→→االتر از 

┤ه ＾ آن من□هاست. 
ف→→رمايد: ا＾ ح→→بيب م→→ن! خ→→طبه ─→→وان و  خ→→→دا＾ م→→→تعال م→→∂ 
م→→ن خ→→طبه ا＾ م→∂خوا╟ ك→ه ه→يچ ي− از ان→بيا و رس→والن م→انند 

م→∂شود و برا＾ جانش_ من عﾲ بن ابيطالب در ميان ┤ه ＾ آنان      س→→→→→→→پس ب→→→→→→→را＾ ج→→→→→→→انشينان پ→→→→→→→يام□ان م→→→→→→ن□هاي∂ از ن→→→→→→ور ن→→→→→→صب آن را نشنيده باشند! 
من□＾ قرار داده م∂شود كه باالترين آن من□ها خواهد بود. 

ف→→→→→→رمايد: ا＾ ع→→→→→→ﾲ خ→→→→→→طبه ─→→→→→→وان، پس  خ→→→→→→→دا＾ م→→→→→→→تعال م→→→→→→∂ 
خ→→طبه ا＾ م→→∂خوان→د ك→ه ه→يچ ي− از ج→انشينان پ→يام□ان، م→ثل 

و مانند آن را نشنيده باشند! 
س→→→→پس ب→→→→را＾ ف→→→→→رزندان پ→→→→يام□ان و رس→→→→والن م→→→ن□هاي∂ از 
ش→→→→→→ود، و ب→→→→→→را＾ دو ف→→→→→→رزند م→→→→→→→ن و دو گ→→→→→→ل  ن→→→→→→→ور ق→→→→→→→رار داده م→→→→→→→∂ 

ب→→→→→→→→→→وستان زن→→→→→→→→→→دگ∂ م→→→→→→→→→ن، م→→→→→→→→→ن□＾ از ن→→→→→→→→→→ور ق→→→→→→→→→رار داده م→→→→→→→→→→∂شود          
فرمايد خطبه ─وانيد، پس هر  وجلẃ ب→ه اي→شان م→∂  ẃو خ→دا＾ ع→ز

ي− خ→→→→→→طبه ا＾ م→→→→→→∂خوان→→→→→→ند ك→→→→→→ه ه→→→→→→يچ ي− از ف→→→→→→رزندان ان→→→→→بياء      
و مرسل_ مانند آن را نشنيده باشند! 



  Ｑ۹                                             سؤال دوازدهم
ده→د: ك→→جاست فاطمه  در اي→ن ه→نگام، ج→→□ئيل ن→دا س→ر م→∂ 

دخ■ ┌مẃد؟ 
... دخ■م م∂آيد. 

ف→رمايد: ام→روز  ... پس خ→→داون→→د خ→→→طاب ب→→ه اه→→ل ┌→شر م→∂ 
كرامت از آن چه كس∂ است؟ 

┌→→→→مẃد و ع→→→→→ﾲ و ح→→→→سن و ح→→→→س_ ع→→→→رضه م→→→→∂دارن→→→→د: ب→→→را＾ 
خدا＾ يگانه ＾ قدر═ند. 

ف→→رمايد: ا＾ اه→→ل ┌→→شر! ب→→دان→→→يد ك→→ه م→→ن  خ→→→دا＾ م→→تعال م→→∂ 
ك→→رامت را ب→→را＾ ┌→→مẃد و ع→→ﾲ و ف→→اطمه و ح→سن و ح→س_ ق→رار 

داده ام. 
ا＾ اه→→ل ┌→→شر! س→→رها＾ خ→→ود را ب→ه زي→ر اف→كنده و دي→دگان 
را ب→→ر ه→→م ╨ي→→د ك→→ه اي→→ن ف→→اطمه است ب→ه س→و＾ ╪شت م→∂ آي→د، 
پس ج→→→→→□ئيل م→→→→ركﾶ از م→→→→رك▀ا＾ ╪شت ك→→→→ه دو س→→→و＾ آن از 
ان→→→→واع زي→→→→ور و دي→→→→باج آراس→→→ته و م→→→هارش از لؤلؤ ت→→→ازه و زي→→→ن 
آن از م→→→→→رجان است، م→→→→→∂آورد و آن م→→→→→ركب در ب→→→→راب→→→→ر ف→→→→→اطمه 

زانو م∂ زند و آن حضرت بر او م∂ نشيند. 
پس خ→داون→د ص→دهزار ف→رشته را مأمور م∂گرداند كه در 
╗ت راست ف→اطمه حركت كنند و صدهزار فرشته را در ╗ت 



  Ω⅛                                          كيست فاطمه؟! 
چپ اي→→شان ق→→رار م→→∂ ده→→د و ص→→دهزار ف→→رشته م→أمور م→∂ ش→وند 
ك→→ه ب→→ا≠ايشان را زي→ر پ→اها＾ ف→اطمه ب→گس■ان→→ند و اي→شان را ت→ا 

ف→→رمايد: ا＾ دخ→→■ ح→→بيب م→→ن،     ه→نگام∂ كه فاطمه به درب ╪شت م∂ رسد نگاه∂ به پشت ╪شت ┤راه∂ كنند.  س→→→ر م→→→∂ اف→→→كند، خ→→→دا＾ س→→بحان م→→∂ 
اين نگاه برا＾ چه بود در حاﾱ كه ش≈ به ╗ت ╪شت م∂ رفتيد؟  
پس ف→→→→→→→→اطمه ع→→→→→→→رضه م→→→→→→→∂دارد: پ→→→→→→روردگارا ! دوست دارم 

قدر و م▫لت من، در ي− چن_ روز＾ شناخته شود. 
ف→→→→→→→رمايد: ا＾ دخ→→→→→→■ ح→→→→→→بيب م→→→→→→ن! ب→→→→→→ه  خ→→→→→→→دا＾ م→→→→→→→هربان م→→→→→→→∂ 
ص→→→حرا＾ ┌→→→شر ب→→→رگرد و ب→→→ب_ چ→→ه ك→→س∂ در دل، ┌→→بت ش≈ ي→→ا 
 !ه ＾ ش≈ را دارد؟ پس دستش را بگ░ و وارد ╪شت كنẃي ẃذر
ام→→→ام ب→→→اقر ف→→رمودند:  ب→→ه خ→→دا ق→→سم ا＾ ج→→ابر! در روز 
ق→→→→يامت م→→→→ادرم، ش→→→→يعيان و ┌→→→→بينش را ج→→→دا م→→→→∂كند ه≈ن گ→→→→ونه 
كه پرنده دانه ها＾ خوب را از بد جدا م∂سازد؛ پس هنگام∂ 
ك→ه ش→يعيانش با او به درب ╪شت رسيدند، خداوند به قلوب 

شيعيان ا≠ام م∂كند كه نگاه∂ به پشت سر بيفكنند!  
ف→→→→→رمايد: ا＾ دوس→→→→→تان  وجلẃ م→→→→→∂  ẃدر آن ه→→→→→→نگام، خ→→→→→→دا＾ ع→→→→→ز



سؤال دوازدهم                                             ۱⅛  
م→ن! چ→را ب→ه پ→شت س→ر ن→گاه م→∂ ك→نيد! در ح→اﾱ ك→ه م→ن فاطمه 

دخ■ حبي╣ را شفيع ش≈ قرار دادم؟ 
پ→→→→→→→→اسخ م→→→→→→→→∂ ده→→→→→→→ند: ب→→→→→→→ارپروردگارا ! دوست دار╛ ق→→→→→→→در و 

م▫لت ┌بẃ_ فاطمه در چن_ روز＾ شناخته شود. 
ف→→→→رمايد: ا＾ دوس→→→→تان م→→→→ن ب→→→→ه ص→→→→حرا＾  خ→→→→→دا＾ م→→→→→تعال م→→→→∂ 
┌→→→شر ب→→ازگشته و ب→→بينيد: چ→→ه ك→→س∂ ش≈ را ب→→را＾ ┌→→بﾵ ك→→ه ب→→ه 

فاطمه داشته ايد، دوست م∂ داشته! 
   ببينيد: چه كس∂ به ش≈ غذاي∂ داده به سبب ┌بت فاطمه! 
   ببينيد: چه كس∂ ش≈ را لباس پوشانده، برا＾ ┌بت فاطمه! 
   ببينيد: چه كس∂ ش≈ را س░اب ║وده در راه ┌بت فاطمه! 
   ب→→بينيد: چ→→ه ك→→س∂ غ→→يبﾵ را از ش≈ دور س→اخته در راه ┌بت 

فاطمه! 
 . پس دستان چن_ افراد＾ را بگ░يد و وارد ╪شت كنيد
ف→→→رمايند:  ب→→→ه خ→→دا ق→→سم ك→→س∂ از م→→ردم  ام→→→ام ب→→→→اقر م→→→∂ 
ك→→ننده، ك→→افر و م→→→نافق؛  در ص→→→حرا＾ ┌→→→شر ║→→→∂ماند م→→→→گر ش− 
اي→ن گ→روه وق→→ﾵ در ص→حرا＾ ┌→شر ت→→╬ا م→→∂شوند ه≈ن ك→→الم∂ 
را م→→→→→→→→→∂گويند ك→→→→→→→→→ه خ→→→→→→→→→دا＾ س→→→→→→→→بحان در ق→→→→→→→→رآن از زب→→→→→→→→→ان آن→→→→→→→→→ان 



  ۲⅛                                          كيست فاطمه؟! 
ف→→→→رموده:   «اف→→→→سوس ك→→→ه ام→→→روز» ش→→→→فاعت ك→→→نندگاﾺ ب→→→را＾ م→→→ا 

  .۱  ﾵگرم و پر┌ب ґوجود ندارد و نه دوست
┤→→→→→→→چن_ م→→→→→→→→∂گويند:  ا＾ ك→→→→→→→اش ب→→→→→→→ار دي→→→→→→→→گر «ب→→→→→→→ه دن→→→→→→يا» 

 .۲  !╢بازگرد╛ و از مؤمنان باش
ب→→→→→→→→→→→→ازگردند، ب→→→→→→→→→→→→ه ه≈ن اع≈ﾱ ك→→→→→→→→→→→→ه از آن ╨∂ ش→→→→→→→→→→→→ده ب→→→→→→→→→→→→ودند ب→→→→→→→→→→→→از                            ام→→ام ب→→→اقر م→∂ ف→رمايند:  ه→رگز، ه→رگز! «... اگ→ر ب→ه دن→يا 

 . ℮. ۳ «م∂ گردند؛ آ╨ا دروغ گويانند
                                                                  .۱Ω۱ ۱ وΩΩ ۱. ۱ -  سوره شعراء: آيهΩ۲ ۳ -  سوره انعام: آيه ۲۸. ۲ -  سوره شعراء: آيه џاب２ن→→ џي џｄدا→→ ґف Ẁل２ت ґع→→ Ẁج : «الب→→→اقر» ر＃ џع２ف→→ џب→→∏ ج ґأل Ẁل２ت→→ Ẁق : џاألن→→صار∆، قال ґاهللا ґب２د→→ џع ґر ب２→→→نґن２ ج→→→اب→→→ џع  - ℮ . џｅґل Ẅذґحوا بґر џف џ↨ џيع ẃالش ґهґب Ẁث２ت د√ џنا حџإذا أ ، џ↨ џم ґفاط џｅґت د√ џج ґل ديث＃ ف∏ فџض２ џحґث２ن∏ ب ẃґد џح ! ґاهللا ґسولџر  : џقال ، سول اهللاџر ∆ ẃد џن２ ج џب∏ عџن∏ أџث د√ џح » :  ر＃ џع２ف џبوجџأ џقال џم２ ف ґهґرґناب→ џن２ م→ ґم Ẅ∂ل→ →ن２بџر∆ أџع２ ґم Ẁكون џي→ џف ، →ن２ ن→ور＃ ґم џرґناب→ џم ґل Ẁالر∫س џو ґألن→بياءґل Ẁب џن２ص→→Ẁ ↨ґ ت џال２ق→→يام џم →→و２ џي џذا ك→→انґإ . ґ↨ џال２قيام џم ث２لґها. يџو２ ґمґب ґل Ẁالر∫س џو ґاألنبياء џن ґم ẁد џحџع２ أ џم بџ↨＃ لџم２ يџس２ ط２ Ẁخґب Ẁب Ẁط أџخ２ џف ، ب２ Ẁط : أẀخ２ Ẁاهللا Ẁقولџم√ يẀث ، ẁرџن２ب→→ ґم２２ م ґه ґو２س→اطџب＃ ف→∏ أґب→→∏ ط→→الџأ ґب２→→ن ẃ∏ل→→ џع ∏ ẃي→→ ґص џوґل Ẁب џن２ص→→Ẁي џو ، →→ن２ ن→→ور＃ ґم џرґناب→→→ џم ґألو２ص→→→ياءґل Ẁب џن２ص→→Ẁم√ ي→→Ẁ .  ث م２ ґه ґرґناب џن２ م ґم Ẅ∂ل هẀ أџع２ Ẁرџن２ب ґم Ẁون Ẁك џي џها. فґث２ل ґمґب ґاألو２صياء џن ґم ẁد џحџع２ أ џم بџ↨＃ لџم２ يџس２ ط２ Ẁخґب Ẁب Ẁط خ２ џي џف ، ب２ Ẁط ل∏! أẀخ２ џيا ع : Ẁقولџم√ يẀث џام→→ ẃيџأ √∏џتџي２→→حان џر џو √∏ џب２ط→→ ґس џو √џ∏إلب２→→ن Ẁكون џي→→ џف ، →→ن２ ن→→ور＃ ґم џرґناب→→ џم џلين џر２س→→ Ẁال２م џو ґاألن→→بياء ґألو２الد Ẁب џن２ص→→Ẁم√ ي→→→Ẁ →→→ن２ أџو２الدґ ث ґم ẁد→→→ џحџع２ أ џم →→→س２ џم２ يџل ґي２نџتџب ط２ Ẁخ→→→ґ بانґ ب Ẁط خ２ џي→→→→ џبا، ف Ẁط→→→ →→→→ما أẀخ２ Ẁهџل Ẁقال→→→→Ẁم√ ي→→→ẁ ، ث →→→→ن２ ن→→→→ور＃ ґم ẁرџن２ب→→→→ ґيات∏ م→→→→ џها! حґث２ل ґمґب џلين џر２س Ẁال２م џو ґاألنبياء  . Ẁقومџت џ؟ ... ف د＃ م√ џحẀم Ẁن２تґب Ẁ↨ џم ґفاط џي２نџئيل - : أ џب２ر џج џو Ẁه џناد∆ - و Ẁناد∆ ال２مẀم√ يẀث џل∏≈ و џع џو ẁد م√ џحẀم Ẁقول џي џ؟ ف џم و２ џال２ي Ẁم џر џال２ك ґن џمґل ! ґع م２ џال２ج џل : يا أџه２ Ẅ∂عالџت џو џｄџبارџت Ẁاهللا Ẁقول џي→ џف : џن２ ق→الџأ Ẅ∂إل  . ґار ẃه џال２ق ґد ґهللا ال２واح : Ẁي２ن џس Ẁال２ح џو ẁن џس џال２ح           ґن џس→→→ џال２ح џو џ↨ џم ґف→→→اط џو ＃ẃ∏ґل→→→ џع џد＃ و م√ џح→→→ Ẁمґل џم џر→→→ џال２ك Ẁل２ت џع→→→→ џد２ ج→→→→ џق ∏→→→→→ẃنґإ ґع →→→→→م２ џال２ج џل→→→→ : ي→→→→ا أџه２ Ẅ∂عال→→→→џ قولẀ اهللاẀ ت џي→→→→ џف  ! ґي２ن џس Ẁال２ح џو



سؤال دوازدهم                                             ۳⅛  
 

 .................................................................
أتيها                                                                                                                          џي→→→ џف ґ↨ →→→→ن√ џال２ج џ∂لґإ Ẁسير→→→џ ↨Ẁ ت џم ґف→→→اط ґه ґذ→→→ Ẅن√ هґإ џف ، џوا األب２→→→صار →→→ض∫ џغ џو џوسẀؤ وا الر∫ Ẁؤ ґأ２ط→→→→ џط ! ґع →→→→م２ џال２ج џل→→→→ →→نџ ي→→→→ا أџه２ ґي２ها رح→→ل مџل→→ џطب، عẃالر ґؤẀل →→ؤ２ →→نџ الل∫ ґخ→→طامها م ، ґي２نџن２ب→→→ џم→→→دبج↨ ال２ج ، ґ↨ →→→ن√ џال２ج ґوق→→→Ẁن２ ن→→→ ґم ＃↨ џناق→→→ґ ئيلẀ ب џب２ر→→→ џج Ẁث џب２ع→→џي џها، و ґمين→ џن２ ي→ џسيروا ع→ џيґل ＃ｅџل→ џل２ف＃ مџأ џ↨џائ→ ґم Ẁاهللا Ẁث џب２ع џي→ џها، فẀب Ẁر２كџت→ џي２ها، ف џد→ џي џي２ن→џ →تẀناخẀ ب џف ، ґر２جان→→ џم２ ال２م ґهґت џح ґن ل∂Ẅ أџج２ џها عџلون ґم لｅџ＃ يџح２ џل２ف＃ مџأ џ↨џائ ґي２ها مџلґإ Ẁث џب２عџي џها وґسارџن２ ي џسيروا عџيґل ＃ｅџل џل２ف＃ مџأ џ↨џائ ґي２ها مџلґإ ! Ẁت ґفџل２تџت ґ↨ ن√ џال２ج ґباب џن２د ґت２ عџذا صارґإ џف ، ґ↨ ن√ џال２ج ґباب Ẅ∂ل џروها ع ґẃي џصẀي Ẅ∂ẃت џت∏؟  ح ن√ џج Ẅ∂لґإ ґｅґب Ẁر２ت џمџد２ أ џق џو ґｅẀفاتґبيب∏! ما ال２ت џح џن２تґيا ب : Ẁاهللا Ẁقول џي џف ! ґم و２ џذا ال２ي Ẅه ґث２ل ґر∆ ف∏ م بџب２تẀ أџن２ يẀع２رџفџ قџد２ : يا رџبẃґ أџح２ Ẁقولџت џف ، ґｅґت→ ي√ ẃґر Ẁن２ ذ→ ґد＃ م→ џو２ ألحџأ ґｅџب≈ ل Ẁح ґهґل２ب→ џف→∏ ق џن２ ك→→ان→→ џر∆ م Ẁان２ظ→→ џع∏، ف→→ ґر２جџبيب∏! أ→→ џح џن２ت→→ґ : ي→→ا ب Ẁاهللا Ẁقول џي→→ џف ! џ↨ ن√ џال２ج ґليه ґخ أџد２ џف ґه ґد џيґذ∆ ب Ẁخ Ẁي２ر→ طẀ الط√ ґقџل２ت→ џما ي→ џيها، كẃب ґح→ Ẁم џها وџت џش→→يع Ẁط ґقџل２ت→→џتџل ґو２م→→ џال２ي џｅґل Ẅن√→→→ها ذґر! إґاهللا ي→→ا ج→→اب џو :  ر＃ џع２ف џب→→وجџأ џم２ ق→→ال ґهґوبẀل→ Ẁف→∏ ق Ẁل２ق∏ اهللا→Ẁي ، ґ↨ →ن√ џال２ج ґب→اب џن２د→ ґها ع џع→ џها مџت џش→يع џذا ص→ارґإ џف ، џالر√د∆ء ґẃب џال２ح џن→ ґم Ẁد ẃґي→→ џب∫ ال２ج џال２ح џ↨ џم ґم２ ف→→اط Ẁف→→يك Ẁع２ت →→ف√ џد２ ش→→ џق џو ، م２ ẀكẀفات→→ґائ∏! م→→ا ال２تẃب→→ ґحџي→→ا أ : Ẅ∂عال→→→џ →→→قولẀ اهللاẀ ت џوا، يẀت џف→→→џذا ال２تґإ џوا. فẀت ґفџل２ت→→→ џن２ يџبيب∏؟! أ џح џن２تґب . ґم و２ џذا ال２ي Ẅه ґث２ل ґنا ف∏ مџر بџب２نا أџن２ يẀع２رџفџ قџد２ : يا رџبẃґ أџح２ џونẀول Ẁق џي џ؟!  ف џ↨ џم ґفاط ẃґب Ẁحґم２ ل Ẁب√ك џحџن２ أ џروا: م Ẁان２ظ џعوا و ґر２جґائ∏ إẃب ґحџيا أ : Ẁاهللا Ẁقول џي џ؟!  ف џ↨ џم ґفاط ẃґب Ẁحґم２ ل Ẁك џم џع ن２ أџط２ џروا: م Ẁن２ظ Ẁ؟!  ا џ↨ џم ґفاط ẃґب Ẁحґم２ ل Ẁساك џن２ ك џروا: م Ẁن２ظ Ẁ؟!  ا џ↨ џم ґفاط ẃґب Ẁف∏ ح Ґ↨џ ب ر２ ґم２ شẀقاك џن２ س џروا: م Ẁن２ظ Ẁ؟! ا џ↨ џم ґفاط ẃґب Ẁف∏ ح Ґ↨џم２ غيب Ẁن２ك џد√ عџن２ ر џروا: م Ẁن２ظ Ẁا ! џ↨ ن√ џال２ج ẀوهẀل ґخ ، وџ أџد２ ґه ґد џيґوا ب Ẁذ Ẁخџف ґقاتџب џي２نџ الط√ وا ب Ẁذا صارґإ џف ، ẁقґناف Ẁو２ مџأ ẁر ґو２ كافџأ ≈ｄشا ẃالґإ ґاس ẃف→∏ الن Ẅ∂ب２ق→ џاهللا ال ي џو :  ر＃ џع２ف џب→وجџأ џن→ا ق→الџن√ لџو２ أџل џف  : џونẀول Ẁق џي→ џف  ＃ميم→ џديق＃ ح→ џال ص џو џعين ґن２ ش→→→اف→→ ґن→→→ا مџما ل→→ џف  : Ẅ∂عال→→џ →→ما ق→→الџ اهللاẀ ت џوا ك Ẁن→→اد . џنين ґم ؤ２ Ẁال２م џن ґم џون Ẁك џن џف Ґ↕ ر√ џم２ ك Ẁن√→→→→هґإ џو Ẁن２ه→→→ џوا ع Ẁه→→→Ẁم→→→ا نґوا ل Ẁع→→→ادџوا ل →→→لџبوا  وџ لџو２ رẀد∫ џوا م→→→ا ط Ẁع ґن→→→ Ẁم ! џي２هات→→→ џه ، џي２هات→→→ џه :  ر＃ џع２ف џب→→→وجџأ џق→→→→ال .«  џونẀب ґكاذџت→→→→فسير ف→→→→رات ك→→→وف∂: ص→→→فحه ۲۹۸  ل - ⅛Ｑ و ج→→→→لد ۳℮ ص→→→→فحه Ｑ℮ ۱ - مكيال المكارم: جلد ۱، صفحه ۳۱۸. ب→→→→حاراألن→→→→وار: ج→→→→لد ۸، ص→→→→فحهΩ۷ األسرار الفاطمي↨: صفحه



  ℮⅛                                          كيست فاطمه؟! 
 

  

          
 

＾ ب∂ نظير و جاودانه ＾ حضرت  خطبه 

   يقه^  طاهره ، فاطمه^  زهرا ẃصد



 
عџ              حضرت زهرا به مسجد م∂ آيند   џم ا أџج２ ẃمџل Ẁن√هџأ ، ґهґن２ آبائ џع ґه ґناد ، بґاس２ ґن џس џال２ح ґاهللا ب２ن Ẁب２د џع Ẅ^ و џ؛  ر џｅґل Ẅها ذџغџلџب џو ｄ џدџف  џ↨ џمґفاط ґن２ع џم Ẅ∂�џn ２ر＃  џnبوبџها  أґل２باب ґجґت２ بџل џمџت ها وџ اش２ ґأ２س џر Ẅ∂�џn ها  џمار ґت２ خџالث  Ẁأ џطџها، تґم تґها وџ نґساءґ قџو２ џد џف џن２ حґم ＃↨ لџتＦ ２∏ لẀم√ џق２بџأ џاهللا  و ∂ ẃn ولґ اهللاґ ص Ẁس џر џ↨џي يџتґها مґش２ ґمẀ مґش２ ２@џا، ما ت џ₣يوẀر＃  ذⁿب ∏₤џأ Ẅ∂�џn ∂Ẅ دџخџلџت２  ẃ₧ џح ، ẃ⁄عليه و آله و س  ، م２ Ẁه џ ２Ｆџغ џو ґن２صارџاأل џو џين ґＦها Ẁال２م џنґد＃ م џش џح ∏Ｆ џو Ẁه џو  џشџه √ أџن√ت２ أџن√↨Ґ أџج２ ẀP ２ت џسџل џجџف ،ẁR џالءẀها مџون Ẁت２ د џنيطџف 

 سر مبار∑ را پوشانيدند، پوشش كامل بر تن نمودند و همراه عده ا＾   
از زنان و بانوان از خويشاوندانشان به راه افتادند، هنگام راه رفتن لباس حضرت به زمين كشيده م∂شد، راه رفتنشان چنان بود كه گويا 

عبداهللا بن الحسن از پدران خود روايت م∂ كند: همانا هنگام∂ كه ابوبكر فد∑ را از حضرت زهرا غصب نمود و اين خبر به ايشان رسيد 

پيامبر راه م∂ روند، حضرت در حال∂ وارد بر ابوبكر شدند كه با عده ＾ بسيار＾ از مهاجرين و انصار و ديگر افراد در مسجد بودند پرده ا＾ بين حضرت و مردم آويخته شد و ايشان نشستند، سپس چنان از سوز 



نيئҐ↨џ ⅛⅛                                          كيست فاطمه؟!                                              џت２ هџل џه √ أџم２ ẀP ، Ẁسґل ج２ џج√ ال２مџت ، فџار２ ґاءⁿẀال２بґب џم و２ џ؛  ال２ق م２ Ẁهџت џر أџت２ فџو２ џد џه џو ґم و２ џال２ق Ẁشيجџن џنџⁿ џذا سґإ Ẅ∂ ẃ₧ џح  ẀRال لџي２هґ وџ الص√ џع џالث√ناء џو ґاهللا ґد م２ џحґب џالمџ ２nال ґت џحџتџوا  اف２تⁿ џس ا أџم２ ẃمџلџف ، م２ ґهґائ Ẁnب ∏Ｆ Ẁم و２ џال２ق џعادџف ، ґهґسول џر Ẅ∂�џn  : џالمґها؛ فџقالџت２ حمد و ثنا＾ پروردگار   عادџتＦ ２∏ ك
 Ẅ∂�џn  Ẁ２رⁿ مџ وџ لџهẀ الش∫ џن２عџا أ Ẅم Ẅ∂�џn  ґهللا Ẁمد џل２حџا    

 
م＃   џعґن ґوم Ẁم Ẁن عґم ، џم ا قџد√ Ẅمґب ẀاءẄالث√ن џو џمџ ２₣џا أ Ẅم     

 

سپاس خداوند را بر نعمت هاي∂ كه عطا فرموده، و تشكر از او بر آنچه 

دل ناله زدند كه قلبها به لرزه درآمد، اشكها جار＾ شد و مردم را به گريه 
مردم بار ديگر گريه نمودند، حضرت سكوت كردند تا هنگام∂ كه مردم حضرت صحبت خود را با حمد و ثنا＾ پروردگار و درود بر پيامبر آغاز نمودند 

الهام فرموده و ثنا بر نعمتها＾ گسترده ا＾ كه ابتداءҐ عنايت نموده و نعمتها＾ 

آرام گرفتند، سپس صحبت خود را از سر گرفته، فرمودند: 

ه واداشتند و مجلس منقلب شد. سپس لحظه ا＾ درنگ نمودند تا  ẃناله ها＾ مردم كم شد و از جوش و خروش افتاد و ضج



  ⅛۷                              خطبه ＾ حضرت زهرا
امґ مґنџن＃  Ẅمџت џا و Ẅاه Ẅد ء＃ اџس２ Ẅآال ґوغẀب Ẁس џا و Ẅا≡ه џدџب２تґا 
 ґن џع Ẅ^ ا، وџ نџأ Ẅه Ẁد џد џع ґاء Ẅص ح２ نґ اإل２２ џم√ ع џا، ج Ẅه Ẅاال Ẅو 
 џا و Ẅه Ẁدџبџا ґｄا Ẅر د２ ґ نґ اإل２ џع џت џاو Ẅفџت џا و Ẅه Ẁد џمџا ґاء Ẅ џ=２ال

 
 џد џم تџح２ Ẅا وџ اس２ ґ₣ا Ẅصẃґت ґال ґ２رⁿ ا بґالش∫ Ẅهґت џاد Ẅ ґn س２ ґم２ ال Ẁهџب џدџن 
Ẅا.  ґ₣اẄث Ẅ₧Ｊ اџم２ ґإ ґＪ ∂Ẅ بґالن√د２ ẃ⁄џث џا وẄ ґ₣ا Ẅ ２Hґإґب ґقґالئџال２خ џ₧Ｊ ґإ 
 џｅẅي џQ ال Ẁه џد لẄهџ اỳال√ اهللاẀ وџح２ ґن２ ال إџأ Ẁد џه  وџ أџش２
 џن م√ џض џا، و Ẅهџلẅأ２ويџت џصẄخ２الґ عџلџ اإل２ џج ẁ↨ џمґلџ ، ك Ẁهџل 

بيرون است و قدرت بر شكر آنها نيست و نهايت آنها قابل در∑ نخواهد بود، 
نعمت هاي∂ كه خداوند برا＾ ازدياد و دوام آنها ما را دعوت به شكرگزار＾ نموده 

و بندگانش را بر فرستادن آنها مطيع خود گردانيده و برا＾ كامل نمودن بخشش هايش از آنان حمد خود را خواسته و در كنار آن به طلب چنين نعمت هاي∂ امر فرموده است. 
گواه∂ م∂ دهم كه معبود＾ جز اهللا نيست، تنها او معبود است و شريك∂ 

الت پ∂ در پ∂ كه مرحمت كرده و از حدẃ شمارش   ẃفراوان∂ كه عطا نموده، و تفض

ندارد، كلمه ا＾ كه تأويل آن اخالص است و متضمن رساندن 



۸⅛                                          كيست فاطمه؟!                                             
Ẅا،  џ₣و Ẁق ع２ џم ґ２رⁿ ґال２ف ∏ ґＦ џارẄنџأ џا وẄ џ₣و Ẁص و２ џم џوبẀل Ẁال２ق

 

 ґن Ẁل２سџ ، وџ مґنџ األ２２ ẀهẀتџي ؤ２ Ẁر ґار Ẅب２صџ تџنґعẀ مґنџ األ２ م２ Ẁل２مџا   џاءẄي џش２ ، اґب２تџدџعџ األ２ ẀهẀي√ت ґي２فџ امґ ك Ẅه џو２ تẀهẀ وџ مґنџ األ２ џف ґص   ґاء Ẅذґت ا بґالџ اح２ Ẅا≡ه џن２شџأ џا و Ẅهџل Ẅانџ قџب２ ء＃ ك ２∏ џ₤ ２نґم Ẅا   ال џا≡ه џر џذ џو ґهґت џر د２ Ẁقґا ب Ẅهџن џو√ ا، ك Ẅهџلџثџت لџ↨＃ ام２ ґث ا وџ   اџم２ Ẅهґ２وين џnت Ẅ₧Ｊỳا Ẁن２هґم ＃↨ џاج џح ґ ２Ｆ џن２ غґم ґهґشي√ت џمґب   ґهґت џ２مⁿ ґحґل Ґث２بيتاџت ẃا إال Ẅه ґوير o＃ لџهＦ Ẁ∏ تџص２ џدґائẄال ف   ґهґت џر د２ Ẁقґل Ґارا џه تґهґ وџ اґظ２ џطاع Ẅ∂�џn  Ґن２بيهاџت џو 

انديشه ها ظاهر نموده، خداوند＾ كه امكان ديدن و قدرت توصيفش برا＾ كس∂ قلوب به اعتقاد وحدانيت خداست، و آنچه را كه عقل به آن پ∂ م∂برد در 
از آن باشد به وجود آورده، و ب∂ آنكه از نمونه هاي∂ برا＾ خلقت پيرو＾ 

فايده ا＾ به او عائد شود. بلكه خواسته حكمت خود را بر ماسوايش معلوم نمايد 
خود آنان را خلق فرموده، بدون آنكه نياز＾ به خلقت آنان داشته باشد يا  كرده باشد، آنان را آفريده است. با قدرتش به آنان وجود داده و با اراده ＾  

نيست و به خيال كس∂ نم∂ گنجد، تمام اشياء را بدون آنكه چيز＾ قبل 

و آنان را به اطاعت خود متوجه كند و قدرت خويش را به ظهور برساند 



  ⅛۹                              خطبه ＾ حضرت زهرا
 ґهґت џو ع２ џدґل Ґازا Ẅعزґا џو ґهґي√ت џ⁄ґل Ґدا ب∫ џعџت џو   џع џض џو џو ґهґت џطاع Ẅ∂�џn  џاب Ẅالث√و џلџع џج √ Ẁv   ２ن џع ґه ґعبادґل Ґo џياد ґز ، ґهґتџي ґع２ص џم Ẅ∂�џn  џاب Ẅق ґال２ع  . ґهґن√ت џج ₧Ｊґم２ ا Ẁهџل Ґ↨ џياش ґح џو ґهґت џم  نґق２

لي２ه وџ آلهґ  بعثت پيامبر و مسير رسالت  џاهللا ع ∂ √n џص Ґ دا م√ џح Ẁم ∏₤џن√ اџا Ẁد џشهџا џن２   وџا џب２لџق Ẁه џب џجџان２ت џو Ẁه џارẄختґا ، ẀهẀول Ẁس џر џو Ẁه Ẁد ب２ џع   Ẁاه Ẅف џط ، وџ اص２ Ẁباهџت اهẀ قџب２لџ اџن２ґ اج２ م≠ џس џو ، Ẁهџل џس ２نẀونẁ↨џ   اџر２ ⁿ џم ґي２ب џال２غґب Ẁقґئ Ẅالџال２خ ґذґا Ẁهџث џعџ２ اب２تґنџا џب２لџق 

بر معصيتش قرار داده است. 
همچنين برا＾ دور＾ آنان از عذابش و سوق به بهشتش   

خداوند او را قبل از خلقتش اختيار نمود و قبل از بعثتش او را برگزيد 

ثواب را بر اطاعت خود و عذاب را  
د  بنده و فرستاده ＾ اوست كه   ẃو گواه∂ م∂ دهم كه پدرم محم

و داللت بر ربوبيتش نمايد و به دعوت خود عزẃت و غلبه بخشد  

مخفيگاه غيب پنهان بودند و در پس پرده ها＾ هولنا∑، مستور به نهايت و پيش از انتخابش نام او را معرف∂ كرد، اين انتخاب هنگام∂ بود كه 



۷Ω                                          كيست فاطمه؟!                                             
  ґم џد џال２ع ґ↨џاي Ẅه ґنґب џو ẁ↨џون Ẁص џم ґهاويلџ ґ األ２ ２₣ ґسґب џو   ، ґورẀمẀ آلґ األ２ џمґب Ẅ₧Ｊا Ẅعџت ґاهللا џنґم Ґل２ما ґع ẁ↨џون Ẁر ق２ џم   ґاقع Ẅو џمґب Ґ↨џف ґعر џم џو ، ґور Ẁه ثґ الد∫ ґاد Ẅو џحґب Ґ↨ џحاطґا џو   џو ، ґه ґر џم２ ґأل Ґتماماґا Ẅ₧Ｊعاџت Ẁاهللا Ẁهџث џب２تعґا ، ґور Ẁد ق２ џال２م   ґير ґاد Ẅق џمґل Ґاذا Ẅن２فґا џو ґه ґ２مⁿ Ẁح ґاء Ẅض Ẅ∂�џn اґم２  Ґ↨ џمẅزي џع   Ґفا√ⁿ Ẁا، ع ẄهґانẄي قاＦ Ґ∏ اџد２ џرґف џم џمẀ أџ＾ األ２ џرџف ، ґه ґت２م џح   џع џم ґ ґهللا Ґo џر ґn ن２ Ẁا، م ẄهґانẄث џو２ ґأل Ґo џدґا، عاب Ẅهґان ẄＦن Ẅ∂�џn   Ẁاهللا ∂ √n џص د＃ م√ џح Ẁم ∏₤џأґب Ẁاهللا џارẄنџأџا، ف ẄهґانẄف ر２ ґع 

رات حتم∂ خود، او را به پيامبر＾ اختيار  برا＾ اتمام امر خود او را مبعوث گردانيد و به قصد اجرا＾ حكم خود، او  ẃتان خود را پرستش م∂ نمايند و با نمود، آن حضرت مردم را ديد كه هر گروه∂ دارا＾ دين مخصوص به خود است را برانگيخت و برا＾ انفاذ مقدẀآنكه فطرتًا معرفت خدا را دارند ول∂ منكر او هستند، آنگاه خداوند به بركت پدرم و به آتش ها＾ افروخته ＾ خود رو＾ آورده و ب

رات عارف است.  ẃعدم مقرون بودند، علت اين اختيار آن است كه  خداوند به سرانجام كارها آگاه و به حوادث روزگار احاطه دارد و به زمان وقوع مقد



  ۷۱                              خطبه ＾ حضرت زهرا
  ґوبẀل Ẁالق ґن џع џف џشџ ا وџ ك Ẅه џمџل Ẁظ ґهґآل џو ґي２هџل џا  ع Ẅه џم џم Ẁغ ґار Ẅب２صџ نґ األ２ џع ∂ ≠�₣ џا، و Ẅه џم џهẀب   џنґم２ م Ẁه џذ џن２قџا џو ґ↨џاي Ẅدґ م اџ₧Ｊґ   وџ قẄامＦ џ∏ الن≠اسґ بґا２₣ Ẁداه џه џو ґ↨џمايџالع џنґم２ م Ẁه џ √�џب џو ґ↨џاي Ẅو џال２غ  ґقيمџت س２ Ẁال２م ґريق џ₧ الط√ Ｊґم２ ا Ẁاه Ẅعџد џو ґ ẅو� џال２ق ґنẅي ẃالد   џار＃ وẄي ґت اỲفџ↨＃ وџ اخ２ џر џب２ضџق ґي２هџلґا Ẁاهللا џه џضџبџق √ Ẁv   ґهґآل џو ґي２هџل џع Ẁاهللا ∂ √n џص Ẁد م√ џح Ẁمџف ، ↨＃  وџ ايثẄار＃ џب ، قџد２   رџغ２ ＃↨ џراح ∏Ｆ ґار هґ الد≠ ґذ Ẅه ґبџعџن ت џع 

د ظلمت ها را به نورانيت تبديل كرد و از قلبها قساوت را برطرف نمود  ẃمحم

سپس خداوند او را با رأفت و رحمت و اختيار، به سو＾ خود  محكم هدايت نمود و به راه مستقيم فراخواند 
خواند تا او را از خستگ∂ اين دنيا آسوده گرداند  و سنگين∂ بار ناماليمات را از او بردارد و او را در احاطه ＾  

و از ديده ها تحيẃر را از بين برد و مطالب مبهم را برا＾ همگان روشن نمود، آن حضرت دعوت اله∂ خود را با هدف هدايت مردم آغاز و آنان را از گمراه∂ نجات داد و از لجاجت ها آگاه∂  بخشيد و آنان را به دين∂ 



۷۲                                          كيست فاطمه؟!                                             
  ґ ẃب انґ الر√ Ẅو ض２ ґر џو ґار Ẅب２رџ ئґ↨џⁿґ األ２ Ẅال џال２مґف√ ب Ẁح   Ẁاهللا ∂ √n џص ، ґار ب√ џال２ج ґｅґل џال２م ґo џر џاو Ẅج Ẁم џو ґار ẃف џال２غ   ґهґẃي ґف џص џو ґ∏ ２₣џال２و ∂ џ� џn  ґهґمينџا џه وґẃيґبџن ∏₤џا Ẅ∂�џn   џو ґهґẃي ґض џر џو ґل２قџال２خ џنґم ґهґت џ џＦ ґخ џو  ẀهẀاتẄ ك џرџب џو ґاهللا Ẁ↨ џم لџي２هґ وџ رџح２ џع Ẁالم  الس√

، وџ  خطاب به مهاجرين و انصار  ґهґي هґ وџ نџه２ ґر بẀ اџم２ ẀصẀن ґاهللا џاد Ẅب ґم２ عẀن２تџا џو   Ẅ∂�џn  ґاهللا ẀاءẄن џمẀا џو ґهґي لẀ↨џ دينґهґ وџ وџح２ џم џح   Ẁهџق∩ ل џح Ẁعيمџز ґم џمẀ џ₧ األ２２ Ｊґا Ẁه Ẁاؤ ẄغџلẀب џ２ و Ẁ� ґس Ẁن２فџا 

پيام آور و امين وح∂ خدا و برگزيده مل− جبẃار قرار دهد، درود خدا بر پدرم  
ار و مجاورت   ẃمالئكه ＾ ابرار و رضوان پروردگار غف

و منتخب از خلق و مرض∂ او  
درود و سالم و رحمت و بركات اله∂ بر او باد. 

لџم امر و نه∂ اله∂، و در بر دارنده ＾ دين و  وح∂ او و پاسداران خدا بر خود، و رساننده ＾ احكام اله∂ به  ديگر هستيد كه در اطراف شمايند. در ميان شما شخص∂ است كه استحقاق زعامت  џشما بندگان خدا پرچم و ع



  ۷۳                              خطبه ＾ حضرت زهرا
 .２ Ẁ⁄２يџلґا Ẁه џم دẁ قџد√ ه２ џع џ２ و Ẁفي�

 
 قرآن و اهل بيت  ґاهللا ẀＪاẄتґ２: ك Ẁ⁄２يџل џا ع Ẅه џفџل تџخ２ نẀ بџقґي√↨ẁ اس２ اطґعẀ وџ    وџ نџح２ قẀ وџ الن∫ورẀ الس≠ ґاد آنẀ الص≠ ر２ Ẁال２ق џو Ẁقґالن≠اط   Ẁه Ẁرґائ Ẅ џn  ẁ↨ џف ґشџⁿن Ẁم ، Ẁه Ẁرґائ Ẅصџب ẁ↨џنґẃيџب ، Ẁعґم ẃالال ẀاءẄي ґẃالض   ẁدґقائ ، Ẁه ẀاعẄي ↨ẁ بґهґ اџش２ џط џبџت غ２ Ẁم Ẁه Ẁر ґاه Ẅو џظ ẁ↨џيґẃل џجџت Ẁم   Ẁه Ẁاع Ẅمґت џ₧ الن√جاґo اس２ Ｊґد∩ ا џؤ Ẁم ، Ẁه Ẁاع Ẅبґẃات ґان Ẅو ض２ ґẃالر ₧џ Ｊґا   Ẁه Ẁمґزائ џع џو Ẁo џر نџو√ Ẁال２م ґاهللا Ẁج џج Ẁح ẀالẄنẀت ґهґب   ẀهẀاتẄن ґẃيџب џو Ẁo џر ذ√ џح Ẁال２م Ẁه Ẁم ґحارџم џو Ẁo џ √� џف Ẁال２م 

ما كتاب ناطق و قرآن صادق و نور تابنا∑ و شعاع درخشنده ا＾ است كه  و ما يادگاران∂ هستيم كه خداوند نمايندگان خود بر شما قرار داده، به همراه  
دليل ها＾ آن روشن و اسرار آياتش ظاهر است و با ما دليل و برهان∂ است كه ظواهرش متجلẃ∂ و استماع آن برا＾ مردم هميشگ∂ است، پيروان او به خاطر 

آن مورد رش− ديگران هستند و تبعيت او بشر را به رضوان خدا سوق م∂ دهد و گوش دادن به آن نجات را به دنبال م∂آورد، در اوست بيان دليل ها＾  نوران∂ اله∂ و پندها＾ مكرر خداوند و واجبات تبيين شده اش و محرمات 

را دارد او كس∂ است كه قبلًا در مورد اطاعت او متعهد شده ايد. 



℮۷                                          كيست فاطمه؟!                                             
  ẀهẀلґائ Ẅضџف џو Ẁ↨џيґافẄ ⁿ２ال ẀهẀين ґاه Ẅرџب џو Ẁ↨џيґال Ẅال２ج   ẀهẀعґاي џQ џو Ẁ↨џوب Ẁه و２ џالم Ẁه ẀصџخẀر џو Ẁ↨џوب Ẁن２د џال２م 

２ مґنџ  حكمت برخ∂ دستورات اله∂  Ẁ�џل ҐاＦطهџت џان Ẅمẅي عџلџ اهللاẀ اإل２ џجџ؛ ف Ẁ↨џوبẀ２ت ⁿ џال２م   џو ، ґ ２⁄ ґn نґ ال２ џ２ ع Ẁ�џل Ґيها ґ ２₣џت џoال ґｄ وџ الص√ ２ ґẃ₣ال   џو ، ґق ز２ ґẃالر ∏Ｆ Ґاء Ẅمџن џو ґلن√ف２سґل Ґ↨џيґك Ẅاџo تџز２ ك ييداҐ   الز√ ج√ تџش２ џال２ح џو ، ґخ２الص يẄامџ تџث２بيتاҐ لґإل２ ґẃا   الصẄنџت џطاع џو ґوبẀل Ẁل２قґل Ґيقا ґن２سџت џل ينґ وџ ال２عџد２ ґ ẃلدґل   џاد Ẅه ґال２ج џو ґ↨џق ر２ Ẁل２فґل Ґانا Ẅمџا اẄنџت џمامґا џو ґ↨√ل ґل２مґل Ґاما Ẅظґن 

و رحمت∂ كه اميد آن م∂رود و قوانين∂ كه واجب شده است. و فضايل∂ كه بدان دعوت شده و امور＾ كه اجازه ＾ انجام آن داده شده منع شده اش و احكام كاف∂ اش و ادله ＾ روشنش و كلمات شفابخشش و 

ما را امان از تفرقه و جداي∂ و جهاد را  

از شر∑ قرار داد و نماز را دور＾ از كبر و  پس خداوند ايمان را برا＾ طهارت شما  

زكات را صفا＾ روح و زياد＾ در روز＾  و روزه را تحكيم اخالص، و حج را بلند＾ و رفعت دين و احيا＾ سنẃت ها و اعالن شريعت و عدالت را نظام قلبها و قبول∂ دين و اطاعت  



  ۷Ｑ                              خطبه ＾ حضرت زهرا
  ґاب Ẅيجґت ∂ اس２ џ� џn  Ґ↨џونẀع џم џ ２⁄ الẄمґ وџ الص√ س２ اҐ لґإل２ ẃز ґع   џو ґ↨ ام√ Ẅل２عґل Ґ↨ џحџل ص２ џم ґوف Ẁر ع２ џال２مґب џر џم２ ґ وџ األ２ ２Ｆџ امґ   األ２ Ẅر２حџ لџ↨џ األ２ ґص џو ґطџخ ي２نґ وґقẄايҐ↨џ مґنџ الس√ џدґال Ẅر√ ال２وґب   џو ґاء Ẅم ґ ẃلدґل Ґنا ق２ ґح џاص Ẅصґال２ق џو ґد џد џل２عґل Ґoا Ẅن２م џم   џ↨џيґف ґo وџ تџو２ џر ґف غ２ џل２مґل Ґعريضاџت ґر فاءџ بґالن√ذ２ џال２و   џو ґخ２سџل２بґل ҐاＦغ２يџت ґين ґاز Ẅو џال２م џو ґائيلẄⁿ џال２م   ، ґس نґ الرґẃج２ џع Ґيها ґ ２₣џت ґر بґ ال２خџم２ ２ ẀQ ２ن џع џ∏ џｄ   الن√２₤ نґ↨џ وџ تџر２ نґ الل√ع２ џع Ґابا Ẅج ґح ґف ذ２ џال２ق џابẄن ґت  وџ اج２

عزẃت اسالم و صبر را كمك∂ بر استحقاق اجر 

نه∂ از نوشيدن شراب را دور＾ از پليد＾  كيل و وزن را برا＾ حفظ اموال از نقص و ضرر و 

و امر به معروف را باعث مصلحت عموم∂ و نه∂ از منكر را برا＾ تنزيه دين و نيك∂ به والدين را حفظ از نارضايت∂ و صله ＾ ارحام را  مايه ＾ طوالن∂ شدن عمر و كثرت افراد ي− دل و قصاص را حفظ خون ها 

و وفا＾ به نذر را روزنه ا＾ برا＾ بخشش گناهان و كامل نمودن 

و پرهيز از نسبت ناروا به بانوان عفيفه را مانع از لعنت و دور＾  



⅛۷                                          كيست فاطمه؟!                                             
  џｄ ２ ґẃ₣ال Ẁاهللا џم√ џ� џو ґ↨ ف√ ґل２عґل Ґايجابا ґ↨џق ２ ґẃال�   ґهґات ẄقẀق√ ت џح џوا اهللا Ẁات√قџف   ، ґ↨√يґوبẀب لґمẀون ۱ џ وџ اџطيعẀوا   اґخ２الصاҐ لџهẀ بґالر∫ س２ Ẁم２ مẀن２تџا џو ẃالґن√ اẀوت Ẁمџت Ẅال џا   و Ẅن√مґا  Ẁن√هґاџف ، Ẁن２ه џم２ عẀ اك Ẅهџن џو ґهґم２ بẀ ك џر џمџا ا Ẅفيم џ۲  اهللا Ẁاء Ẅمџل Ẁال２ع ґه ґاد Ẅب ґن عґم џاهللا ∂ џ�２خџي

   Ẅ∂ⁿџاب２ت ґه ґنور џو ґهґت џم џظ џعґال√ذ∆ ب џدوا اهللا џم لџي２هґ   فџاح２ ґإ ґر２ضџ نＦ ２∏ األ２ џم џو ґات Ẅاو Ẅم نＦ ２∏ الس√ џم 
                                                                 

 .۱Ω۲ ۱ - سوره آل عمران: آيه
  .۳Ｑ ۱ - سوره فاطر: آيه

اهل آسمان و زمين در جستجو＾ وسيله ا＾ به  پس حمد و ثنا＾ خداي∂ را به جا آوريد كه با عظمت و نورش تمام به درست∂ كه  فقط بندگان عالم، از خدا م∂ ترسند   خدا امر فرموده اطاعت كنيد و از آنچه نه∂ نموده خوددار＾ كنيد  پس درجه پيشه نماييد و در حال∂ از دنيا برويد كه مسلمان باشيد و به آنچه ربوبيت خود شر∑ را حرام نموده است،  پس تقوا＾ اله∂ را در باالترين از دزد＾ را سبب جلوگير＾ از اعمال زشت و برا＾ اخالص در  



  ۷۷                              خطبه ＾ حضرت زهرا
  Ẁن ل２قґهґ وџ نџح２ џخ ∏Ｆ ẀهẀتџسيل џو Ẁن سيلџ↨џ فџنџح２ џال２و   ґه ґس ل∫ قẀد２ џح џم џو Ẁته نẀ خẄاص√ سولґهґ وџ نџح２ џر Ẁ۱  آل. ґهґائẄن２بيџأ Ẁ↨џث џر џو џو ґهґي２ب џغ Ẁ↨ ج√ Ẁح Ẁن وџ نџح２

 
↨Ẁ وџ  مطالبه ＾ حقẃ غصب شده  џمґاطẄف ∏ґẃn џوا ا Ẁمџل ! اґع２ Ẁا الن≠اس џي∫هџا : √ قالџت２ Ẁv   Ẁل Ẁقوџا ґهґآل џي２ه وџل џاهللا ع ∂ √n џص ẁد م√ џح Ẁم ∏₤џما   ا Ẁلџف２عџال ا џو Ґطاџل џغ Ẁل Ẁقوџال ا џو Ґءا داҐ وџ بџد２ و２ џع 
 ２  سير رسالت پيامبر Ẁ� ґس Ẁن２فџن２ اґم ẁول Ẁس џم２ رẀ ك џد２ جاء џقџل  :Ґطا џط џش Ẁلџف２عџا 

ابن اب∂ الحديد: جلد ⅛۱، صفحه ۲۱۱ نقل م∂ كنند. ج→→رير ط→→بر＾ ش→→يع∂: ص→→فحه ℮۱۱ - م→→واق→→ف الش→→يعه: ج→→لد ۱، ص→فحه ℮۷℮ - ش→رح ن→هج البالغه ۱- اي→ن ف→قره از خ→طبه را:  ف→احمدوا ... و ورث→↨ أن→بيائه  مصادر＾ همچون: دالئل االمامه ＾ ابن                                                                  

بان درگاه خدا و جايگاه قدس او سو＾ اويند و ما آن وسيله ＾ اله∂ در خلقش هستيم و ما آل رسول   ẃت غيب∂ اله∂ و وارث انبيا＾ اوييم. خداييم و ما مقر ẃو حج
د است، كالم اول و آخر من اين است سپس فرمود: ا＾ مردم بدانيد من فاطمه ام و   ẃو در اين مطلب اشتباه نم∂كنم و آنچه انجام م∂ دهم گزاف نيست پدرم محم

ل  ẃفرستاده ＾ خدا نزد شما آمد كه از شما بود و تحم  
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  ２ Ẁ�２يџل џع ẁيصґ џ� ２ت∫م ґن џا ع Ẅم ґي２هџل џع ẁيز ґز џع   џو Ẁوه Ẁز يم۱ ẁ فџاґن２ تџع２ ґحџر ẁؤوف џر џنينґم ؤ２ Ẁال２مґب   ґخا اب２نџا џ２ و Ẁ�ґائ Ẅسґن џون Ẁد ∏₤џا Ẁوه Ẁد ґجџت ẀوهẀف ґر ل√غџ   تџع２ џبџف ، ґي２هџلґا ∫∆ ґز ع２ џال２م џم ع２ ґنџل џ２ و Ẁ�ґجالґر џونẀد ∏ ґẃ̈ џＪ   ґ↨ џجџر د２ џن２ م џع Ґالґمائ ґo џذارґẃالنґب Ґعا ґاد Ẅص џ↨џال Ẅس ґẃم２   الر ґهґام Ẅ２ظ ذاҐ بґاџك ґآخ ، م２ Ẁه џج џبџث Ґبا ґار Ẅض џينґك ґ ２₣Ẁال２م   ґ↨ џظ ґوعџال２م џو ґ↨ џمⁿ ґال２حґب ґهґẃب џر ґبيل џس ₧Ｊỳا Ґيا ґداع   џامẄ ẀثẀ ا２₣ ２nنџي џو џنام џص２ Ẁ األ２ ґ�２ⁿџي ، ґ↨џن џس џال２ح 

                                                                 

۱ - سوره توبه: آيه ۱۲۹. 

دعوت نمود، بẀتان را شكست و سرها＾ گردن كشان را به خا∑ افكند شكست و گلو＾ آنان را فشرد و مردم را با حكمت و پند نيكو به راه خدا  رو＾ گردانيد و از سنẃت جاهل∂ آنان اعراض نمود، كمر آنان را در راه رسالتش  رسانيد و امور باعث عذاب پروردگار را معرف∂ نمود و از راه و روش مشركان  پسر عمو＾ من است و چه خوب انسان∂ است، او رسالت خود را به انجام در بين تمام زنان، او فقط پدر من است و در بين تمام مردان، او فقط برادرґ اگر در حسب و نسب او نظر كنيد و او را بشناسيد، م∂يابيد كه مشقẃت شما بر او دشوار بود و او نسبت به مؤمنين با رحمت و رأفت بود 



  ۷۹                              خطبه ＾ حضرت زهرا
  Ẅ∂ ẃ₧ џح ، џرẀب ا الد∫ Ẁل√و џو џو Ẁع م２ џال２ج џمџز џان２ه ∂ √₧ џن２   ح џق∫ ع џالح џر џف هґ وџ اџس２ ґب２ح Ẁن２ ص џع Ẁالل√ي２ل ＾ ر√ џفџت２   ت џسґ Ẁ₧ џو ґين ґ ẃالد Ẁيمґعџز џق џطџن џو ґه ґض ح２ џم   џو ґفاقґẃالن Ẁيظ ґش џو џاح Ẅط џو ґينґاطẄي قẀ الش√ ґاش Ẅق џش   ґ↨ џمґلџ ґnم２ بẀت اقґ وџ فẀه２ Ẅق ґẃالش џو ґر Ẁف２ ⁿ２ال Ẁد џق Ẁل√ت２ ع џان２ح   џو ґاص Ẅم ґال２خ ґيضџال２ب џنґر＃ م џفџن ∏Ｆ ґخ２الص قџ↨џ   اإل２ ذ２ Ẁم ґالن√ار џنґم ＃o џر ف２ Ẁفا ح џش Ẅ∂�џn Ẁن２تẀم２  ↨џ ال２عџج２النґ وџ   ك џب２سẀق џو ґعґام џo الط≠ џز بґ وџ نẀه２ ґار ẃالش   

هر نوشنده و شكار هر طمعكار و همچون آتش گيره ا＾ بوديد كه بردارنده ＾ داشتيد، چنان خوار بوديد كه جرعه ＾   عده ا＾ از پاكان كه عفيف بودند، شما بر لبه ＾ پرتگاه آتش قرار  و خالف از هم گشوده شد و شما به كلمه ＾ اخالص تكلم نموديد، با  شياطين الل شد و پست فطرتان منافق هال∑ شدند و گره ها＾ كفر زعيم دين∂ گوينده شد، و آتش كفر خاموش گرديد و زبان  صبح هدايت، ظلمت شر∑ را شكافت و پرده از حق برداشته شد و  تا آنكه اجتماع آنان را از هم پاشيد و آنان از صحنه پشت نمودند، و نور 



۸Ω                                          كيست فاطمه؟!                                             
  џونẀاتẄت ، وџ تџق２ џق ر２ بẀونџ الط√ џ ２₣џت ، ґام Ẅق２دџ ∂≡ األ２ ґ₧ و２ џم   Ẁ Ẁ� џف ، تџخẄافẀونџ اџن２ يџتџخџط√ џينґئ ґخاس Ґ↨√ل ґذџا ، џق џر џال２و 

џｄ وџ  اميرالمؤمنين در تبليغ رسالت  џار Ẅبџت Ẁاهللا ẀمẀ ك џذ џنقџاџ２. ف Ẁ⁄ґل و２ џن２ حґم Ẁالن≠اس   џد لي２ه وџ آلґهґ بџع２ џع Ẁاهللا ∂ √n џد＃ ص م√ џح Ẁمґب Ẅ₧Ｊا Ẅعџت   ґال Ẅجґẃالر ґم џه Ẁبґب џ∏ ґ⁄ Ẁن２ مџا џد ا   اللẃتџي≠ا وџ ال√₧∏، وџ بџع２ Ẅل√مẀ تẄابґ ك ґn لґ ال２ ґo اџه２ џد џر џم џو ґب џر џال２ع ґانẄب ؤ２ Ẁذ џو   Ẁن مџ قџر２ џجџو２ نџا Ẁا اهللا џا≡ه џف ２بґ اџط２ џＪ２لґل Ґوا نارا Ẁدџق    اџو２

و خورا∑ شما پوست دبẃاغ∂ نشده بود، م∂ترسيديد كه مردم از اطرافتان آن زياد توقف نم∂كند، زير قدم ها＾ ديگران بوديد، آب آشاميدن∂ شما كدر 
د شما را بعد از اين همه ＾ سخت∂ ها نجات ناگهان بر شما حمله كنند. تا آنكه خداوند تبار∑ و تعال∂  ẃبه بركت پيامبرش، محم

داد و بعد از آنكه او گرفتار پهلوانان كفار و گرگان عرب و گردن كشان  اهل كتاب گرديد، هرگاه كه آتشґ جنگ را م∂ افروختند خداوند آن را 
خاموش م∂ نمود و هر زمان كه قدرت پيروان ضاللت ظاهر م∂شد يا  



  ۸۱                              خطبه ＾ حضرت زهرا
  ، џينґك ґ ２₣Ẁال２م џنґم ẁo џر ґاغẄت２ ف џر џغџو２ فџأ ґان Ẅي２ط ∂Ẅ   الش√ ẃ₧ џح ⌂∂ ґ₤џ ２nنџال يџا، ف Ẅهґات Ẅوџ џ₣ ∏Ｆ ẀاهẄخџا џف џذџا   ق Ẅه џبџ џ₣ џد ґخ２مẀي џو ґه ґص џخ２مџاґا ب Ẅه џاخ Ẅم ґص џأ џطџي   Ґدا ґهџت ج２ Ẁم ، ґاهللا ґذات ∏Ｆ Ґودا Ẁ２دⁿ џم ، ґهґي２ف џسґب   ∏Ｆ دًاґẃي џس ґاهللا ґول Ẁس џن２ رґم Ґريباџق ، ґاهللا ґر حاҐ، وＦ   џ∏ اџم２ ґكاد Ґا ẃد ґج Ẁم ،Ґحا ґاصẄن Ґرا ґẃم џش Ẁم ، ґاهللا ґياءґل ونџ   اџو２ Ẁع ґاد Ẅو ґي２ش џال２ع џنґم ＃↨џي ґاهẄف џر ∏Ｆ ２مẀن２تџا   џو џرґائ Ẅو ونџ بґنџا الد√ Ẁب√ص џ џ₣џت џونẀنґآم џون ẀهґاكẄف  
بوديد و در رفاه زندگ∂ خوش∂ را م∂ گذرانديد، غذا＾ لذيذ م∂ خورديد و آب زالل 

نم∂ گشت، او «عل∂» كس∂ بود كه در راه خدا سخت∂ و مشكالت را تحمل را پايمال نم∂ كرد، و آتش آنان را با تيز＾ شمشيرش خاموش نم∂ نمود، باز عل∂ را برا＾ نابود＾ آنان به عمق دهانشان م∂افكند. او هم تا گوش ها＾ آنان دشمنان مشر∑، دهان خود را برا＾ از بين بردن شما باز م∂ كردند، برادرش 
ت بسته بود و دلسوزانه و با  ẃپيگير عمل م∂ كرد سرور اوليا＾ خدا بود، در راه خدا كمر هم ґجديت و تالش

م∂ كرد و استقامت از خود نشان م∂ داد و نزدي− ترين اشخاص به پيامبر و 
در حال∂ كه شما در  زندگ∂ راحت و در كمال  آرامش و امنيت و نشاط 
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  џو ґال Ẅ ґẃ₣ال џند ґع џون ẀصẀ ２nنџت џو џخبارџ ونџ األ２ Ẁف√ ك џوџتџت 

 . ґالẄت ґال２ق џنґم џون ر∫ ґفџت 
 دگرگون∂ و دو روي∂ مردم پس از شهادت پيامبر  Ẅ^ أ２و џو م ґهґائẄيґن２بџا џار Ẅه دґẃبيџنґل Ẁاهللا џارẄت ا اخ２ مџلџ   فџلџم√ џس џو ґاق Ẅفґẃالن Ẁ↨џⁿي ґس џ２ ح Ẁفي� џر џه џظ ، ґهґائẄي ґف غџ   اџص２ џبџن џين وґاو Ẅال２غ Ẁم ґاظẄ قџ ك џطџو ن ґين ẃالد ẀابẄل２ب џج 
  џينґل ґط ب２ Ẁال２م Ẁنيقџف џر џد џه џو џينґẃلџقџ هẀ   خẄامґلẀ األ２ џا２س џر Ẁان Ẅي２ط لџعџ الش√ ２ وџ اџط２ Ẁ�ґات Ẅص џر џع ∏Ｆ џر џطџخџف   ґهґت џو ع２ џدґم２ لẀ اك Ẅل２ف џاџ２، ف Ẁ⁄ґب Ґفاґات Ẅه ґه ґز ґر غ２ џن２ مґم

 آن بوديد! چون جنگ شدت م∂گرفت خود را كنار م∂ نوشيديد و انتظار رسيدن بالها را بر ما داشتيد و منتظر شنيدن اخبار 
هنگام∂ كه خداوند جايگاه انبيا و منزلگاه برگزيدگانش را برا＾ او  

استخوانش ضعيف و آن قدرت ضعيف هم از بين رفت، خشم فرو خورده ＾ از نفاق شما ظاهر گرديد و پوشش دين كهنه شد و جامه اش مندرس و  
اختيار نمود و آنچه به او وعده داده بود به اتمام رساند، كينه و دشمن∂ ناش∂ 
كمين گاه خود سر برآورد و شما را به سو＾ خود خواند و شما را دعوت نمود اهل باطل صدا درآورد و در عرصه ＾ شما قدرت نماي∂ كرد؛ شيطان از  گمراهان به تكلم درآمد و گمنام ذليالن ظاهر شد و شخص مورد قبول 

م∂كشيديد و هنگام كارزار فرار م∂ كرديد. 



  ۸۳                              خطبه ＾ حضرت زهرا
  √ Ẁv ، џينґظ ґالحẀم ґيهґف ґo ر√ ґل２غґل џو ، џينґيب ґجџت س２ Ẁم２   مẀ اك Ẅل２ف џاџ２ ف Ẁ� џش џم افاҐ وџ اџح２ Ẅف ґم２ خẀ ك џد џج џوџ２ ف Ẁ� џض џن２هџت џ   اس２ ２Ｆ џ２ غ Ẁ₣２د џر џ اґبґلẀ�ґ وџ اџو２ ２Ｆ џم２ غẀت م２ џس џوџف ،Ґابا Ẅضґغ   џو ẁيب ґحџر Ẁ ２⁄џ ２nال џو ẁريبџق Ẁد ه２ џال２ع џذا، و Ẅ２ ه Ẁ�ґب ２ ґQ   Ґاب２تدارا џ⁄ ا يẀق２ ولẀ لم≠ Ẁس مґل２ وџ الر√ џن２دџا ي ２حẀ لџم≠ џ₤２وا   ال Ẁط џق џس ґ↨џت２ن ґال２ف ∏Ｆ الџا   ، ґ↨џت２ن ґال２ف џف تẀم２ خџو２ م２ џعџ۱  ز. џرينґاف ２nالґب ẁ↨ џحيطẀمџل џن√م џه џن√ جґا џو 

                                                                 

۱ - سوره توبه: آيه ℮۹. 

بدانيد كه در فتنه سقوط كرديد و جهنم كافران را از هر سو در بر م∂گيرد. هنوز دفن نگرديده بود! به گمان ترس از بروز فتنه به سرعت اقدام كرديد ول∂ نشده و  زخم هنوز وسيع بود و جراحت هنوز التيام نيافته و پيامبر  شما نبود حاضر كرديد، تمام اين قضايا در حال∂ بود كه فاصله ＾  زياد＾ پس شتر ديگران را برا＾ خود عالمت گذار＾ نموديد و آن را به آب∂ كه از آن و چون شما را بر ضد حق به غضب و خشم درآورد، شما را غضبنا∑ ديد و چون شما را به قيام بر عليه حق خواند، قيام و سرعت قبول شما را يافت و ديد كه دعوت او را اجابت م∂نماييد و آماده ＾ فريب خوردن از او هستيد  



℮۸                                          كيست فاطمه؟!                                             
؟   џونẀⁿџف Ẅ∂ẃn تẀؤ２ џا џ２؟ و Ẁ⁄ґب џي２فџ ２ وџ ك Ẁ�２نґم џات Ẅي２ه џهџف   џو ،ẁo џر ґاه Ẅظ Ẁه ẀورẀمẀا ، Ẁم２ ك ґر Ẁظهџا џي２نџب ґاهللا ẀابẄتґك џو   ẀهẀ ґＦا Ẅو џز џو ،ẁo џر ґاهẄب Ẁه ẀمẄال ، وџ اџع２ ẁo џر ґزاه Ẁه ẀامẄ ⁿ وهẀ   اџح２ ẀمẀت ل√ف２ џد２ خџق џو ، ẁ↨ џح ґاض Ẅو Ẁه Ẁر ґام Ẅوџا џو ، ẁ↨ џحґالئ   ґهґ ２Ｆџغґم２ بџ؟ ا џون ẀريدẀت Ẁن２ه џع Ґ↨џب ، اџرџغ２ Ẁم２ ك ґور Ẁه Ẁظ џاء Ẅر џن２   و џم џو   ۱  Ґال џدџب џين ґمґال ؟   بґئ２سџ لґلظ≠ џونẀمẀⁿ يناҐ فџلџن２ يẀقبџلџ مґن２هẀ وџ   تџح２ ґد ґالم س２ џ اإل２ ２Ｆ џغ ґغџت   يџب２

                                                                 

 .ＱΩ ۱ - سوره كهف: آيه

غير اسالم را به عنوان دين برگزيند از او قبول نم∂شود و  آنچه در آن است حكم كنيد؟ بد جايگزين∂ برا＾ ظالمان است و كس∂ كه وا＾ بر شما! آيا م∂خواهيد از او رو＾ گردانيد يا به غير  و اوامرش روشن است، به چنين كتاب خداي∂ پشت نموديد. احكامش نوران∂ و عالمت هايش واضح و نواهيش تبيين شده  با اينكه كتاب خدا در بين شماست؟! كتاب∂ كه امورش ظاهر و  اين كارها از شما بعيد بود و چگونه چنين كار＾ كرديد و به كجا باز م∂ گرديد 



  ۸Ｑ                              خطبه ＾ حضرت زهرا
ثẀوا   џلبџم２ تџل √ Ẁv ۱ џين ґ ґn ا Ẅال２خ џنґم ґoџ ґ₧ وＦ џ∏ اآل２ Ẁا،   ه Ẅه ẀادẄيґق џسџل ا وџ يџس２ ẄهẀت џر Ẁⁿنџ نџف２ ي２ثџ اџن２ تџس２ џر ẃالґا   џون Ẁجґẃي џهẀت џا، و Ẅهџت џق２د џو џون ẀورẀ２ ت Ẁ₣ √ اџخџذ２ Ẁv   ґان Ẅي２ط ґتẄافґ الش√ ґ₣ џونẀيب ґجџت ا، وџ تџس２ Ẅهџت џر م２ џج   ґاد Ẅخ２مґا џو ґẃ∏ґ� џ⁄２ال ґين ґ ẃالد ґار Ẅن２وџا ґاء Ẅف ، وџ اґط２ ґẃ∆وџال２غ   ∏Ｆ Ґوا س２ џح џون ∫ ґ�Ẁت ، ґẃ∏ ґ₤ ґ الص√ ẃ∂ ґ₣√الن ґنџن Ẁس   ґر џمџال２خ ∏Ｆ ґه ґل２د Ẁو џو ґهґل џه２ ґأل џون Ẁش ، وџ تџم２ اء＃ Ẅغґت   ار２

                                                                 

 . ۸Ｑ ۱ - سوره آل عمران: آيه

ها＾ فتنه به مقدار آرام شدن فتنه و جا＾ گرفتن قالده ＾ آن در آخرت از زيان كاران خواهد بود، سپس درنگ نكرديد مگر  ار را اجابت كرديد كه شروع نموديد در برافروختن شعله  ẃت ها＾  و برانگيختن هيزم ها＾ آن و ندا＾ شيطان مكẃكه در باطن به نفع خود عمل م∂ كنيد و نسبت به اهل بيت و فرزندانش پيامبر برگزيده نموديد، به ظاهر طرفدار＾ از دين م∂نماييد در حال∂ و شروع به خاموش كردن انوار دين∂ روشن و ب∂ اعتناي∂ به سن



⅛۸                                          كيست فاطمه؟!                                             
  ґẃ џ½ ґث２لґم Ẅ∂�џn  ２ Ẁ�２ن ґم Ẁ ґ⁄ ، وџ نџص２ ґاء √ �∂Ẅ   وџ ال¾√ џال２ح ∏Ｆ ґانẄن ґẃالس ґ ２Ｆ џو џو Ẅ^ د џال２م

 
 

џ  مسأله ＾ ارث  ２� Ẁحџفџا   ،اẄنџل џث مẀونџ اџن２ الẄ اỳر２ Ẁز２عџت џن نẀ مґنџ اهللاґ   وџ أџن２تẀمẀ اآل２ џس ن２ اџح２ џم џو џونẀغ لґي√↨ґ تџب２ ґاه Ẅال２ج   Ẅ∂ џn؟ ب џونẀمџل م＃ يẀوقґنẀون۱ џ اџفџالتџع２ و２ џقґل Ґ２ماⁿ Ẁح   . ẀهẀتџاب２ن ∏ẃn џا ґ↨џي ґاح م２سґ الض≠ џالش√ ２ ك Ẁ�џل Ẅ∂ ẃ� џ⁄џ؟   ت∏⁄ Ẅ∂�џn إґر２  Ẁبџل ! أџ أẀغ２ џنẅميґل س２ Ẁال２م џ џ₣２ع џي２هًا مџأ 
                                                                 

 . ＱΩ ۱ - سوره مائده: آيه

تيز＾ نيزه را در بدنش فرو برند! صبر كس∂ كه با چاقوها＾ بزرگ و پهن، اعضايش را قطعه قطعه كنند و با حيله و نيرنگ رفتار م∂ كنيد، ما در مقابل اذيت ها＾ شما صبر م∂ كنيم مانند 
از شما مسلمانان بعيد است! آيا ارث پدرم به زور گرفته شود؟ كه همچون آفتاب تابنده برا＾ شما روشن است كه من دختر اويم. گروه∂ است كه يقين دارند؟ آيا نم∂ دانيد؟ البته حكم جاهليت هستيد؟! و چه حكم∂ بهتر از حكم اله∂ برا＾  و شما اكنون معتقديد كه ارث∂ و نصيب∂ برا＾ ما اهل بيت نيست! آيا در 



  ۸۷                              خطبه ＾ حضرت زهرا
  џث ґرџن２ تџأ ґاهللا ґابẄتґك ∏Ｆџأ ! џ↨џاف ẄحẀق ∏₤џأ џا اب２نџي   ! Ґاẃي ґرџف Ґي２ئا џش џئ２ت ґد２ ج џقџ؟! ل∏₤џا џث ґرџال ا џو џｄاẄبџأ   Ẁوه ẀمẀت ذ２ џبџن џو ґاهللا џابẄتґم２ كẀ２ت ك џرџد＃ ت م２ џع Ẅ∂ џn џفعџأ   Ẁي２مانџل Ẁس џث ґر џو џو  : Ẁول Ẁقџذ يґ؟ ا Ẁم２ ك ґهور Ẁظ џاء Ẅر џو   ∂ џn ґ يџح２ џ⁄џن خґص√ مџما اق２تџفي џقال џ۱ و  џد Ẁاو Ẅد   Ґاẃيґل џو џｅ２ن Ẁدџن２ لґم ₧Ｊ ２ب џهџف  : џالẄذ２ قґا اẃي ґرџ ك џز џاب２ن   џو  : џالẄق џ۲ و џوب Ẁعقџي ґن２ آلґم Ẁث ґرџي џو ∏⁄Ẁث ґرџي 

                                                                 

۱ - سوره نمل: آيه ⅛۱. 
۲ - سوره مريم: آيه Ｑ و ⅛. 

كه از من و از آل يعقوب ارث ببرد  و فرموده:  و خويشان م∂ فرمايد:  پروردگارا! ... فرزند＾ به من عنايت فرما و آنچه حكايت نموده از قضيẃه ＾ يحي∂ و زكريا آنجا كه آنجا كه خداوند م∂ فرمايد: و سليمان از داوود ارث برد   آيا از رو＾ عمد كتاب خدا را رها كرده و پشت سر خود افكنده ايد؟ ول∂ من از پدرم ارث نبرم؟ مطلب∂ تعجب آور و متحير كننده آورده ا＾! ا＾ پسر ابوقحافه، آيا در كتاب خدا نوشته شده كه تو از پدرت ارث ببر＾ 



۸۸                                          كيست فاطمه؟!                                             
  ґابẄتґك ∏Ｆ ＃ع２ض џبґب Ẅ₧Ｊ م２ اџو２ Ẁه Ẁع２ضџب ґام Ẅر２حџ џرґ   اẀولẀوا األ２ ك Ẁم２ لґلذ√ ك ґالد Ẁ اهللاＦ Ẁ∏ اџو２ Ẁي� ґوصẀي  : џقال џ۱ و« ґاهللا   Ґا ２Ｆџخ џｄ џرџن２ تґا  : џقال џ۲ و ґي２نџيџن２ثẀ ظґẃ األ２ џح Ẁث２لґم   ґوف Ẁع２ر џال２مґب џينґب џق２رџ ي２نґ وџ األ２ џدґال Ẅل２وґل Ẁ↨√ي ґص џال２و   ₧Ｊ џo џو ظ２ ґح ẃالџم２ اẀت م２ џعџز џ۳ و џينґت√ق Ẁال２م ∂ џ� џn  Ґا ẃق џا.  حẄنџي２نџب џم ґحџر Ẅال џو ∏₤џن２ اґم џث ґرџال أ џل２   و џم２ هџ؟ ا∏₤џن２ها ا ґم џجџ₧џا ＃↨џآيґب Ẁاهللا Ẁ Ẁ�  اџفџخџص√

                                                                 

 .۷Ｑ ۱ - سوره انفال: آيه
۲ - سوره نساء: آيه ۱۱. 

 .۱۸Ω ۳ - سوره بقره: آيه

    م دارند ẃخداوند در رابطه با اوالدتان سفارش م∂نمايد كه فرزندان پسر  ميت بعض∂ بر بعض ديگر در كتاب خدا در ارث بردن تقد  :و فرموده
دو برابر فرزندان دختر ارث م∂ برند  و فرموده:  اگر ميت چيز＾ بعد از خود باق∂ بگذارد برا＾ والدين و خويشان به نيك∂ وصيت نمايد، اين حق∂ است 
آيا  خداوند شما را به آيه ا＾  اختصاص داده كه پدرم  را از آن خارج نموده است؟ و از پدرم ارث∂ به من نم∂ رسد و بين من و پدرم نسبت∂ نيست؟! كه متẃقين بايد آن را انجام دهند  گمان نموديد بهره ا＾ از ارث برا＾ من نيست 



  ۸۹                              خطبه ＾ حضرت زهرا
تẀ اџنџا   ؟ أџوџ لџس２ ґانẄث џار Ẅوџتџي Ẅال ґي２نџل√ت ґم Ẁل ولẀونџ اџه２ Ẁقџت   Ẁ џ⁄ ؟! اџم２ اџن２تẀم２ اџع２ ＃o џد ґاح Ẅل√↨＃ وґم ґل ومґهґ مґن２ اџ₤∏ وџ اب２نґ   وџ اџ₤∏ مґن２ اџه２ Ẁم Ẁع џو ґآن ر２ Ẁال２ق ґوص ẀصẀخґب   џｄا Ẅل２قџت ، Ґ↨џول Ẁر２ح џم Ґ↨ џوم Ẁخ２ط џها مџ џnون Ẁدџف ،∏ ẃ̈ џＪ   Ẁيمґالز√ع џو ، Ẁاهللا Ẁ џ� џال２ح џم ع２ ґنџف ، џｄ ґ ２₣ џح џم ↨ґ   يџو２ џاع ن２دџ الس≠ ґع џو Ẁ↨ џامẄي ґال２ق Ẁد ґع و２ џالم џو ẁد م√ џح Ẁم  џو ، џون Ẁم џن２دџذ２ تґ２ ا Ẁ� Ẁع џنفџي Ẅال џو џلونґط ب２ Ẁال２م џẀ џ�２خџي      

د خوب زعيم∂ و قيامت خوب وعده گاه∂ است، بعد از مدت كوتاه∂ باشد  و روز قيامت  وبال آن گريبانت را بگيرد،  خداوند خوب حكم كننده ا＾ پس اين مركب زين و افسار شده ＾ آماده را بردار تا در قبر همراه تو  خاص قرآن از پدرم و پسرعمويم«عل∂» آگاه تريد؟ پدرم هر دو اهل ي− مذهب نيستيم؟! يا اينكه شما به عام و  يا م∂گوييد ما اهل دو مذهب هستيم كه از يكديگر ارث نبريم؟! آيا من و   ẃپشيمان م∂شويد و در روز قيامت اهل باطل زيان م∂ كنند و زمان∂ پشيمان و محم



۹Ω                                          كيست فاطمه؟!                                             
ن２   џ۱ م џونẀمџعلџت џف و２ џس џر≈ و џقџست Ẁاء＃ م џبџن ґẃلẀ ґnل    . ẁيمґق Ẁم ẁＪا Ẅذ џع ґي２هџل џل∫ ع ґحџي џو ґهґي ２₤Ẁي ẁاب Ẅذ џع ґيهґت  يџأ２
 : وџ األџنصار فقالت２ فها نح２ ر２ џرمت２ بط ẃv   џ↨џن џض џح џو ґ↨√ل ґال２م џاد Ẅض џ ال２ن√قيẅبґ↨џ وџ اџع２ џ₣２ع џيا م   Ẁ↨џن ґẃالس џو ∏ ẃ₧ џح ∏Ｆ Ẁo џ⁄ґم џال２غ ґه ґذ Ẅما ه ! ґمẄسال  اإل２

  Ẁاهللا ∂ √n џص ґاهللا Ẁول Ẁس џر џانẄ ا ك ẄمỲ؟ ا∏₧џم Ẅال Ẁن２ ظ џع   ∏Ｆ Ẁظ џف ءẀ يẀح２ ر２ џل２مџا  : Ẁول Ẁقџي ∏₤џا ґهґآل џو ґعلي２ه  
                                                                 

۱ - سوره انعام: آيه ۷⅛. 

 و به زود＾ م∂فهميد عذاب خواركننده گريبان چه كس∂ را م∂گيرد و م∂شويد كه برا＾ شما نفع∂ ندارد و برا＾ هر خبر＾ زمان وقوع∂ است 
 حرمت هر كس∂ را نسبت به فرزندانش بايد نگاه داشت به من شما را فراگرفته است؟ آيا پيامبر ، پدرم نم∂فرمود:  و چه كوتاه∂ است درباره ＾ حق من و چه خواب∂ است كه در مورد ظلم اسالم! اين چه سست∂ است در يار＾ من و چه ضعف∂ است در كم− به من ا＾ گروه با نجابت! و ا＾ ياوران دين و پناه دهندگان سپس حضرت، نگاه∂ به جانب انصار نمودند و فرمودند: چه كس∂ است كه عذاب دائم∂ بر او نازل م∂شود. 



  ۹۱                              خطبه ＾ حضرت زهرا
ا   Ẅذ џن Ẅال ج２ џع џم２ وẀث２ت џد ا اџح２ Ẅم џان Ẅع ２ џn   ؟ ґه ґل２د Ẁو   Ẅ∂�џn  ẁo ، وџ قẀو√ Ẁل ґاو ẄحẀا ا Ẅمґب ẁ↨џاق Ẅ２ ط Ẁ�џل џو Ґ↨џهالґ؟   ا ẁد م√ џح Ẁم џات Ẅم џونẀول Ẁقџتџا ! Ẁل ґاو ẄزẀا џو ẀبẀل ا اџط２ Ẅم   ẁليل џج ẁب ∂ اهللا عليه و آله، فџخџط２ ẃn تџقџ   ص џان２ف џو Ẁه Ẁت２قџف џر џن２هџت يẀهẀ وџ اس２ ه２ џو џع џس تџو２ تґ   اس２ џف ґسẀ تґهґ وџ ك џي２ب џغґل Ẁر２ضџ تґ األ２ џمґل هẀ وџ أẀظ２ Ẁت２ق џر   ґتџع џشџخ џو Ẁال Ẅم تґ اآل２ џ２د تґهґ وџ اџك џيب ґص Ẁمґل Ẁوم Ẁالن∫ج   Ẁ↨ џم ẀＪ２ال ґتџيل ґزẀا џو Ẁ�ґ џＪ２ال џيع ґضẀا џو Ẁال Ẅب ґال２ج 

د كه درود خدا بر او و آلش باد از دنيا رفت؟ اين واقعه ا＾ مهم است  بر آنچه در پ∂ آن هستم و م∂خواهم قوẃت گرفتن داريد. آيا به راحت∂ م∂گوييد نرسيده بود اقدام نموديد! و شما به آنچه من طلب م∂ كنم قدرت كم− و چه زود كار خود را كرديد و عجب زود به كار＾ كه زمانش  ẃشدند، با رحلت او اميدها به يأس مبدل شد و اموال غارت شد و حريم آن مفقود بود، با غيبت پيامبر زمين تاري− گرديده و ستارگان پراكنده  كه شكاف∂ عظيم و گسيختگ∂ گسترده ا＾ همراه داشت و التيام دهنده ＾ محم
آن حضرت از بين رفت، و حرمت او مورد اهانت قرار گرفت، 
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  џو ، Ẅ^ ２⁄Ẁⁿال Ẁ↨џل ґالن≠از ґاهللا џو џｅ２لґتџف ، ґهґات Ẅم џم џن２د ґع   ẁ↨ џائقẄال ب џو ẁ↨џل ґازẄا ن ẄهẀث２ل ґم Ẅال Ẅ∂¨ ２n Ẁال２ع Ẁ↨џيب ґص Ẁال２م   ∏Ｆ Ẁه Ẁناؤџل√ ث џج ґاهللا ẀابẄتґا ك Ẅهґب џنџل لẁ↨џ اџع２ ґاج Ẅع   џو ҐافاẄت ґ２ ه Ẁ� ґحџب ص２ Ẁم џم２ وẀ اك Ẅس م２ Ẁم ∏Ｆ џ２ و Ẁ�ґتџي ґف２نџل√   ا џا ح Ẅم Ẁهџل ب２ џقџل џو Ґانا Ẅل２حґا џو Ґo џو Ẅالґت џو Ґاخا Ẅ Ẁ⁄   ẁاء Ẅضџق џو ẁل ẁ فџص２ ２� Ẁح ، ґهґل Ẁس Ẁر џو ґاهللا ґاءẄيґن２بџاґن   بґت２ مџلџخ ولẁ قџد２ Ẁرس ẃالґا ẁد م√ џح Ẁا م Ẅم џو  : ẁت２م џم２   حẀت لџب２ џان２ق џلґتẀو２ قџا џات Ẅن２ م ґإџفџأ Ẁل Ẁس لґهґ الر∫  قџب２

هايتان  عظيم است كه مصيبت∂ مثل آن و حادثه ＾ ناگوار＾ همچون آن به خدا قسم رحلت پيامبر بليẃه ＾ بسيار بزرگ و مصيبت∂  ، كتاب خدا در خانه  Ẅ∂د مگر فرستاده ＾ خدا كه قبل به انبيا＾ اله∂ و فرستادگان خداوند در گذشته رسيده كه حكم نهاي∂ و  و فرياد خواندن و فهماندن خبر داده است، همچنين خبر داده از آنچه كه و در هر صبح و شام آگاه∂ داده و به آن در گوش هايتان با ندا  در دنيا نخواهد بود و به اين مصيبت عظم ẃو نيست محم  ،از او پيامبران آمده اند، آيا اگر بميرد يا كشته شود به جاهليت خود  قضا و قدر حتم∂ است



  ۹۳                              خطبه ＾ حضرت زهرا
ي２هґ فџلџن２   џب ґق џع Ẅ∂�џn لґب２  џن２قџن２ ي џم џ２ و Ẁ�ґاب Ẅق Ẅ∂�џn اџع２

 

 ۱. џين ґرґاك ґ＾  اهللا الش≠ ２=џي џس  џو  Ґي２ئا џش  џاهللا  √ Ẁ¾џي
 

مẀ تẀراثџ اџ₤∏؟ وџ اџن２تẀم２  ظلم به فاطمه در انظار مردم  џض ! أџ اẀه２ џ↨џي２لџق ∏⁄џب Ґي２هاџ؟!   أ ع＃ џم ج２ џم џو Ґ^ ن２تџد Ẁم џع＃ و џم س２ џم џو ∏ ẃ⁄ґم Ẅ^ Ỳا ر２ џمґو   ب Ẁوџم２ ذẀن２تџا џو ،Ẁo џ ２⁄Ẁال２خ Ẁ Ẁ�Ẁل џم Ẁo وџ تџش２ џو ع２ Ẁ الد√ Ẁ� Ẁسџل２بџت   ẀمẀ ك џن２د ґع џو ґo و√ Ẁالق џو ґoا Ẅدџ ґo وџ األ２ د√ Ẁال２ع џو ґد џد џال２ع   џونẀيب ґجẀت Ẅالџف Ẁo џو ع２ Ẁ الد√ Ẁ�ẅافي ẄوẀت ، Ẁ↨√ن Ẁال２ج џو Ẁح Ẅال ґẃالس 
                                                                 

۱ - سوره آل عمران: آيه ۱℮℮. 

نم∂ رساند، و خداوند شكرگزاران را پاداش م∂ دهد   برم∂گرديد و مرتد م∂ شويد؟ كس∂ كه مرتد شود به خداوند ضرر＾ 
وسيله و قدرت و هم اسلحه و وسيله ＾ دفاع داريد، فراخوان∂ من به شما م∂ رسد ول∂ اين در حال∂ است كه شما هم تداركات و افراد و هم خانه و سرپوش و هم من به شما م∂ رسد، و آگاه∂ بر مظلوميت من همگ∂ شما را فراگرفته است؟! كه شما حال مرا  م∂بينيد و صدا＾ مرا م∂ شنويد و اجتماعتان منسجم است و ندا＾ از شما بعيد است ا＾ پسران قџيلџه! آيا در ارث پدرم به من ظلم شود در حال∂ 
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يثẀونџ وџ اџن２تẀم２   ґغẀت Ẅالџف Ẁ↨џ２خ Ẁ ال�√ Ẁي�ґت ґ وџ   وџ تџأ２ ２Ｆџال２خґب џونẀوف Ẁر ع２ џم ґاح Ẅف ґn وفẀونџ بґال２ Ẁص و２ џم   Ẁo џ џＦ ґال２خ џت２ وџب ґخẀال√₧∏ ان２ت Ẁ↨џالن∫خ２ب џو ґح Ẅال ل２تẀمẀ   الص√ م√ џحџت џو џب џرџال２ع ẀمẀل２تџاتẄق ، ت２ џ ґＦẀال√₧∏ اخ２ت   ẀمẀت Ẅافџح２ مџ وџ ك џمẀ تẀمẀ األ２ ح２ џاطẄن џو џبџالت√ع џد√ وџⁿ２ال   џون Ẁر ґمџت Ẁم２ فџتџأ２ ك Ẁر Ẁأ２مџن џون Ẁحџ ２⁄џو２ تџا Ẁحџ ２⁄џن Ẅال џم џه Ẁال２ب  ґمẄال س２ ∂ اإل２ џ₣џا رẄنґت２ ب џار Ẅإذا د ∂ ẃ₧ џح   ґｄ ２ ґẃ₣ال Ẁo џر џعџت２ نџع џضџخ џو ، ґي≠امџ لџبẀ األ２ џر√ ح џد џو 

روزگار به جريان افتاد و تكبر شر∑ به ذلẃت كشيده شد  آمد و توسط ما آسياب اسالم برا＾ شما به گردش درآمد و بركات و شما اطاعت م∂ كرديد، تا به وسيله ＾ ما برا＾ شما موقعيت پابرجاي∂ به دست و پهلوانان را بدون سست∂ دور نموديد، ما و شما چنان بوديم كه شما را امر م∂ كرديم سخت كرديد و متحمل سخت∂ و زحمت شديد و با امẃت ها به جنگ برخاستيد و همان كسان∂ هستيد كه با عرب به مبارزه برخاستيد و خود را وارد امور صالح شناخته شده ايد، و شما منتخب خدا برا＾ ما اهل بيت، انتخاب شده ايد كه شما كسان∂ هستيد كه بر دشمن بدون سپر و زره حمله م∂ كنيد و به خير و  پاسخ نم∂ دهيد! و فرياد من به شما م∂ رسد ول∂ به دادخواه∂ نم∂ آييد! در حال∂ 



  ۹Ｑ                              خطبه ＾ حضرت زهرا
  Ẁان ẄＦت２ ن џد ґمџخ џو ґｅ２ف Ẁo اإل２ џر џⁿنџت２ فџو２ џس џو   ، ґنẅي ẃالد Ẁام Ẅظґن џق џس تџو２ џر２جґ وџ اس２ Ẁo ا２₣ џو ا≡ت２ دџع２ џد џه џو ґر Ẁف２ ⁿ２ال 

دџ  با امامان كفر بجنگيد  ２ بџع２ Ẁ₣ ر２ џ ２n џ يẄانґ وџ ا џال２ب џد ２ بџع２ Ẁ₣２ ґ� Ẅ∂√n џاџم２   فẀ２ت ك џ ２Qџا џو ґام Ẅق２د دџ اإل２ تẀم２ بџع２ نґ وџ نџⁿџص２ Ẅال ع２ џثẀوا   اإل２ ⁿџن Ґا џومџق џونẀلґات ẄقẀت ẄالỲا  ؟ ґان Ẅمẅي دџ اإل２ م２   بџع２ Ẁه џو ґول Ẁس Ẅاجґ الر√ ２₧ỳاґوا ب م∫ џه џم２ و Ẁهџان Ẅي２مџن２   اџق∫ ا џحџا Ẁاهللاџم２ ف Ẁهџون џخ２شџتџه＃ أ ر√ џم џل Ẁم２ اџو√ وك Ẁء џدџ۱  ب. џينґنґم ؤ２ Ẁم２ مẀن２تẀ هẀ اґن２ ك و２ џشџخџت 
                                                                 

۱ - سوره توبه: آيه ۱۳. 

و آشوب آرام گرفت و دين در اجتماع شكل گرفت،  و جوشش دروغ ساكن گرديد و آتش جنگ خاموش گشت و دعوت به فتنه 
از آنان هراس داريد؟ خداوند سزاوارتر است كه از او بترسيد اگر مؤمن هستيد دارند كارزار نم∂ نماييد و حال آنكه آنان ابتدا شروع به جنگ نمودند؟ آيا كه سوگندها＾ خود را ناديده گرفتند و قصد بيرون نمودن رسول اله∂ را  گذشته ＾ خود رجوع نموديد و بعد از ايمان مشر∑ شديد، آيا با گروه∂ و بعد از اعالن حق كجا آن را پنهان كرديد و چرا بعد از اين اقدامات به با اين سوابق، حال بعد از روشن شدن حق و بيان آن به كجا رفتيد 
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џ₧ ال２خџف２ضґ وџ  خوار＾ حق به دست مردم  Ｊґ２ ا Ẁ₣ لџد２ ^Ẅ اџن２ قџد２ اџخ２ ب２ضґ وџ   اџال: قџد اџر џال２ق џو ґط ق∫ بґال２بџس２ џحџا џو Ẁن２ ه џ２ م Ẁ₣ ↨ґ   ا≡ب２عџد２ џع ґẃالسґب ґيق ẃالض џنґ２ م Ẁ₣ و２ џجџن џو ґ↨ џع ₣Ẁ بґالد√ لџو２ џم２   خẀت غ２ و√ џسџال√ذ＾ ت ẀمẀت ع２ џس џد џم２ وẀي２ت џع џا و Ẅم２ مẀت ج２ џج џمџف

 
  Ґيعا ґم џج ґر２ضџ نＦ ２∏ األ２ џم џم２ وẀنتџوا ا Ẁر Ẁف џnن２ تґاџف   .۱ ẁميد џح ≈∏⁄џغџل џن√ اهللاґاџف 

                                                                 

۱ - سوره ابراهيم: آيه ۸. 

 اگر شما و تمام كسان∂ كه در زمين هستند كافر شوند را كه به آسان∂ خورده بوديد، برگردانده ايد. از دين برگشته ايد و آنچه را كه حفظ م∂ كرديد دور افكنده ايد و چيز＾ و تن به راحت∂ در داده ايد و از جا＾ وسيع به جا＾ تنگ پناه آورده ايد و كه سزاوارتر منصب حلẃ و فصل امور است از جايگاهش دور نموده ايد آگاه باشيد! شما را م∂بينيم كه به زندگ∂ راحت ميل نموده ايد و كس∂ 
  خداوند از همه ＾ آنان ب∂ نياز است
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∏  خوار＾ و عذاب بر كس∂ كه دختر پيامبر را خوار كند  ẃ⁄ґم ＃↨џف ґر ع２ џم Ẅ∂�џn  Ẁل２تẀا ق Ẅم Ẁل２تẀد２ قџق џال وџال√₧∏   ا ґo џر د２ џال２غ џ２ و Ẁ�２ت џر џامẄال√₧∏ خ ґ↨џل ، وџ   بґال２خџذ２ ґالن√ف２س Ẁ↨ џي２ضџا ف Ẅن√ه ґn Ẅل џ２، و Ẁ⁄ẀوبẀلẀا ق Ẅت２ه џر џع تџش２ رґ وџ   اس２ د２ نẄا، وџ بџث√↨Ẁ الص√ џال２ق Ẁر џوџخ џو ґي２ظ џال２غ Ẁ↨џث џo   نџف２ џرџب џا د ẄوهẀبґقџت ا فџاح２ Ẅوه ẀمẀⁿџون Ẁدџف ґ↨ ج√ Ẁال２ح Ẁ↨ џم ґد ↨Ґ   تџق２ џوم Ẁس و２ џم ، ґار Ẅال２ع ґ↨џيґباق ، ґ ẃفẀال２خ џ↨џبґقџن ، ґر ه２ ولẁ↨џ بґنẄارґ اهللاґ   الظ√ Ẁوصџم ґدџبџ نẄارґ األ２ џش џو ґاهللا ґب џضџغґب  

استخوان هايش شكسته و پاهايش ضعيف شده و كف پاهايش ناز∑ گرديده و محكم به شكم آن ببنديد، در حال∂ كه كمر آن شتر مجروح شده و  برا＾ اتمام حجت بود، پس شتر خالفت را بگيريد و با طناب، باربندش را  سينه ام است كه ديگر نتوانستم آن را مخف∂ كنم و كشيدم و سست∂ґ تكيه گاهم بود و ضعف يقين شماست و اظهار غصه ＾ به خاطر بر لب رسيدن جانم بود و آه هاي∂ بود كه برا＾ خاموش نمودن آتش غضبم و ب∂ وفاي∂ همچون لباس∂ بر قلب ها＾ شما پوشيده شده است. ول∂ اين سخنان من گفتم آنچه گفتم در حال∂ كه م∂دانم يار＾ نكردن، وجودتان را فراگرفته 
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  ґاهللا ґي２ن џعґبџف ، ґo џدґفئџ ∂ األ２ џ� џn  Ẁعґل ґo ال√₧∏ تџط√ џدџوق Ẁال２م   √∆џوا ا Ẁمџل џظ џين ґال√ذ Ẁ џ⁄ يџع２ џس џو  џونẀل џع ا تџف２ Ẅ۱.  م џونẀبґل џن２قџب＃ يџل џن２ق Ẁديد＃   م џاب＃ ش Ẅذ џ２ ع∆ џدџي џي２نџ２ ب Ẁ�џذير＃ لџن Ẁ↨џا اب２نџنџا џو   . џون Ẁر ґظџن２ت Ẁن≠ا مґوا ا Ẁر ґظџان２ت џو џونẀلґام Ẅن≠ا عґلوا ا џم Ẅانџ   فأџجابها أџبوبⁿر و قال ...  فџاع２ ا ك Ẅم ! ґاهللا џان Ẅب２ح Ẁس :   فџقالџت２

                                                                 

۱ - سوره شعراء: آيه ۲۲۷. 

شده و پيوسته به آتش اله∂ روشن است، آتش∂ كه بر قلبها اثر م∂ گذارد عيب آن هميشه باق∂ است، كه به غضب خدا＾ جبار و ننگ ابد＾ عالمتگذار＾ 
فهمند به كجا م∂روند  . آنچه انجام م∂ دهيد نزد خداوند محفوظ است  و به زود＾ كسان∂ كه  پس حضرت در جواب او فرمودند: سبحان اهللا! هرگز رسول  پس ابوبكر جواب ايشان را داد و گفت... شما كار خود را بكنيد كه ما هم در كار خود هستيم و منتظر باشيد كه ما هم منتظريم. من دختر كس∂ هستم كه شما را از عذاب شديد＾ كه در پيش داريد ترسانيد، پس ستم كردند م∂ 



  ۹۹                              خطبه ＾ حضرت زهرا
ن２   џع ґهґآل џلي２ه و џع Ẁاهللا ∂ √n џص ґاهللا Ẁول Ẁس џل２   رџب Ґفاґال Ẅخ Ẁم ґهґامẄ ⁿ џح２ ґأل Ẅال џو Ґفا ґاد Ẅص ґاهللا ґابẄتґك   ₧џ Ｊґا џونẀع џم هẀ اџفџتџج２ џر џو Ẁو س Ẁف هẀ وџ يџق２ џرџثџا Ẁعґت√بџي џانẄ دџ   ك ا بџع２ Ẅذ Ẅه џو ґور لџي２هґ بґالز∫ џع Ґالالґت رґ اع２ د２ џال２غ   ∏Ｆ ґلґائ Ẅو џال２غ џنґم Ẁهџل џ∏ ґn Ẁما بґب ẁيهґب џش ґهґاتẄف џو 

 تصريح قرآن به ارث انبيا  ҐقاґاطẄن џو Ґال د２ џع Ґماџⁿ џح ґاهللا ẀابẄتґا ك Ẅذ Ẅه ، ґهґاتẄي џح   ґن２ آلґم Ẁث ґرџي џو ∏⁄Ẁث ґرџي  : Ẁول Ẁقџي ، Ґال ي√نџ   فџص２ џبџ۲ ف џد Ẁاو Ẅد Ẁان Ẅي２مџل Ẁس џث ґر џو џو  ،۱ џＪو Ẁق  يџع２
                                                                 

۱ - سوره مريم: آيه ⅛. 
۲ - سوره نمل: آيه ⅛۱. 

پرداخته ايد و اين عمل شما بعد از رحلت پيامبر همانند آن غائله هاي∂ است اجتماع كرده ايد و عذرتان در اين باره دروغ∂ است كه  جا＾ جا＾ آن متابعت نموده است، آيا همگ∂ بر سر ب∂ وفاي∂  و مخالفت احكام آن را نكرده، بلكه پيرو＾ فرامين او را نموده و از  خدا كه درود خدا بر او و اهل بيتش باد از كتاب خدا رو＾ گردان نبوده 
عطا فرما كه از من و از آل يعقوب ارث ببرد  و م∂ فرمايد:  و سليمان از و گوينده ا＾ است كه فصل خصومت م∂ كند، م∂ فرمايد:  فرزند＾ به من كه در زمان حيات او دنبال م∂ كرديد، اين كتاب خداست كه حاكم∂ عادل 



۱ΩΩ                                          كيست فاطمه؟!                                             
  џو ґاط Ẅق２سџ لџي２هґ مґنџ األ２ џع џز√ع џما وẄيґل√ ف џجџو ز√ џن２   عґم џاحẄبџا џو ، ґاث ẄＦґال２م џو ґضґائ Ẅر џال２ف џنґم џع√ џQ   џ↨√ل ґع џاح Ẅزџا ا Ẅم ґاثẄن ґ انґ وџ اإل２ Ẅ２ر ك ظґẃ الذ∫ џح   ∏Ｆ ґات Ẅبه ∂ وџ الش∫ ґẃ⁄ џظџالت џال Ẅزџا џو џينґل ґبط Ẁال２م   Ґرا ２ اџم２ Ẁ� Ẁس Ẁن２فџ２ ا Ẁ�џت２ لџل و√ џل２ سџب  ẃالџ ، ك џين ґرґاب Ẅ۱  ال２غ. џون Ẁف ґصџا ت Ẅم Ẅ∂�џn  Ẁان Ẅعџت س２ Ẁال２م Ẁاهللا џو ẁيل ґم џج ẁ ２⁄ џصџر...  فⁿفقال أبوب  

                                                                 

۱ - سوره يوسف: آيه ۱۸. 

ابوبكر گفت... و خداوند در مقابل آنچه شما م∂پردازيد كم− كننده است   ول∂ نفستان بر شما حيله كرده و بايد صبر نيكو كرد  و شبهات را درباره ＾ مẀردگان از بين برده است.  به طور＾ كه عذر اهل باطل را باطل كرده و جا＾ گمان ها  حدود واجب ميراث را تعيين كرده و سهم مرد و زن را بيان فرموده است، داود ارث برد  خداوند عزوجل در قرآن تقسيمات∂ در ارث قرار داده و  



  ۱Ω۱                              خطبه ＾ حضرت زهرا
ت２ فاطґم↨џ إＪ₧ النẃاس و قالت:  џفџال２تџف   ، ґلґاط Ẅال２ب ґيلґق Ẅ₧Ｊґا ґ↨ џعґ ２�Ẁال２م ґالن≠اس џ ґQاẄع џال   مџفџا ґ ґn ا Ẅال２خ ґيحґب џال２ق ґع２ل ґال２ف ∂ џ� џn  ґ↨џي ґغ２ض Ẁال２م   ẃالџ Ẅا ك Ẁ₣ا Ẅق２فџوب＃ اẀلẀق Ẅ∂�џn آنџ اџم２  ر２ Ẁال２ق џون Ẁب√ر џدџتџ２   ي Ẁ�ґال Ẅم ２ مґن２ اџع２ Ẁ₣２أ џسџا ا Ẅ２ م Ẁ�ґوبẀلẀق Ẅ∂�џn  џان Ẅل２ رџب   ، ل２تẀم２ ا تџا≡و√ Ẅم џسґبџل џو ، Ẁم２ ك ґار Ẅب２صџا џ２ و Ẁ�ґع م２ џسґب џذџخџاџف   ، تẀم２ تџض２ ا مґن２هẀ اع２ Ẅم √ џQ џ２ و Ẁ₣ ２ џQџا ґهґا ب Ẅم џاء Ẅس џو   Ґيالґب џو Ẁه ب∫ ґغ џو ،Ґيالґقџث Ẁهџل ґم ح２ џم ґاهللا џن√ و џد ґجџتџل  

＾ است آنچه خير را با آن عوض كرديد و گوش و چشمتان را بسته است، بد تأويل∂ كرديد و چه بد است؟ بلكه اعمال بدتان قلب ها＾ شما را پوشانده  آيا در كلمات قرآن  تدبر نم∂كنيد يا آنكه بر قلب هايتان قفل هاي∂ زده شده و در مقابل عمل ناپسند زيان آور سكوت نموديد و راض∂ شديد! ا＾ مسلمانان∂ كه با سرعت به قول باطل رو＾ آورديد،  آنگاه حضرت زهرا توجه خود را به مردم نموده، فرمودند:  ẃش را سنگين م∂يابيد و عاقبتش را عذاب م∂ بينيد مشورت∂ نموديد، و چه شرџقسم به خدا بار



۱Ω۲                                          كيست فاطمه؟!                                             
  џو Ẁاء ẃ هẀ ال¾√ џاء Ẅر џا و Ẅم џانẄب џو Ẁاء Ẅط ґال２غ Ẁ Ẁ�џل џف ґشẀ ا ك Ẅذґا   џو џونẀب ґسџت ẀونẀوا تџح２ џnم２ تџا ل Ẅ２ م Ẁ�ґẃب џن２ رґ２ م Ẁ�џدا لџ۲.  ب ۱ џونẀطلґب Ẁال２م џｅґالẄن Ẁه џ ґ�џخ 

 

                                                                 

۳۷Ω - الطرائف - علل الشرايع. ب→→→نور ف→→→اطم↨ اه→→→تديت: ص→→→فحه ⅛۸ - االس→→رار الف→→اطمي↨: ص→→فحه ۷۷℮ االن→→تصار: ج→→لد ۷، ص→→فحه ص→→→فحه ۷۹℮ - م→→→واق→→→ف الش→→يع↨: ج→→لد ۱، ص→→فحه ℮۷℮ - ق→→اموس الرج→→ال: ج→→لد ۱۲، ص→→فحه ۳۱۷ ص→→فحه ۱Ｑ - ش→→رح ن→→هج الب→→الغه ب→→ن اب→→∂ الح→→ديد: ج→→لد ⅛۱، ص→فحه ۲۱۱ - ك→شف الغ→م↨: ج→لد ۱، اع→→→→→الم الن→→→→→ساء: ج→→→→→لد ℮، ص→→→→→فحه ⅛۱۱ - م→→→→روج الذهب: ج→→→→لد ۲، ص→→→→فحه ۳۱۱ - ب→→→→الغات الن→→→→ساء: الح→→ق«آي↨اهللا الع→→ظم∂ م→→رعش∂ ن→→جف∂»: ج→لد ۱Ω، ص→فحه ⅛۲۹ - الن→ص و االج→تهاد: ص→فحه ⅛۱Ω  الش→→→→→→يع↨: ج→→→→→→لد ۱ ، ص→→→→→→فحه ۳۱Ｑ - الش→→→→→→اف∏ ف→→→→→∏ االم→→→→→ام↨: ج→→→→→لد ℮، ص→→→→→فحه ۷۱ - ش→→→→→رح اح→→→→→قاق ش→→→→يع∂: ص→→→→فحه ℮۱۱ - ع→→→→والم الع→→→→لوم: ج→→→→لد ۲ - اح→→→تجاج ط→→→برس∂: ج→→→لد ۱، ص→→→فحه ۱۳۱ اع→→→يان ب→→→حاراألن→→→وار: ج→→لد ۸، ص→→فحه ۱Ω۸ و ج→→لد ۲۹، ص→→فحه ۲۱Ｑ - دالئ→→ل االم→→امه ＾ اب→→ن ج→→رير ط→→بر＾ ۲ - م→→صادر اي→→ن خ→→طبه ＾ ب→→∂ ن→→ظير و ج→اودان→ه: ب→يت األح→زان ش→يخ ع→بẃاس ق→→م∂: ص→فحه ۲℮۱  ۱ - سوره غافر: آيه ۷۸. 

و  در آن هنگام صاحبان باطل، زيان م∂ كنند . و عذاب هاي∂ كه گمانش را نم∂ بريد از سو＾ پروردگارتان بر شما ظاهر گردد زمان∂ كه پرده برا＾ شما برداشته شود و پوشيده ها آشكار گردد 



  ۱Ω۳     ＾سند حديث كساء به روايت آي↨ اهللا العظم∂ شيراز



℮۱Ω                                          كيست فاطمه؟!                                             
سند حديث شريف كساء به روايت آي↨ اهللا العظم∂ 

عليهم جميعًا؛ جابر بن يزيد الجع₤∏ عن جابر بن عبداهللا األنصار∆ رضوان اهللا تعاＪ₧ القاسم بن يحⁿ∂ الحذاء الⁿوＦ∏ عن أ₤∏ بصＦ عن أبان بن تغلب عن إبراهيم بن هاشم عن أحمد بن محمد بن أ₤∏ نp الⁿＪ⁄∏ عن عن ابن قولويه عن الشيخ الⁿلي⁄∏ عن Fⁿ∏ بن إبراهيم عن أبيه المفيد عن الشيخ الصدوق عن أبيه عن Fⁿ∏ بن إبراهيم «حيلول↨» و الحسن بن محمد بن الحسن الطو₣∏ عن أبيه شيخ الطائف↨ عن الشيخ الطو₣∏ عن محمد بن شهرآشوب عن الط⁄₣∏ صاحب اإلحتجاج عن المحقق الFＦ∏ عن ابن نما عن محمد بن إدريس الFＦ∏ عن ابن حمز� ₣Ｊ∏ العامⁿ∏ عن فT المحققين عن أبيه العالم↨ الFＦ∏ عن خاله فهد الFＦ∏ عن ضياء الدين Fⁿ∏ بن الشهيد األول عن أبيه محمد بن بن هالل الMائر∆ عن الشيخ Fⁿ∏ بن خازن الحائر∆ عن أحمد بن عن أحمد بن محمد بن خاتون عن الشيخ عبدالعاＪ₧ الⁿرH∏ عن Fⁿ∏ الشيخ البها₤∏ عن أبيه الشيخ حسين بن عبد الصمد عن الشهيد الثاⁿ∏ الموＪ₧ محمد باقر المجل₣∏ عن أبيه الموＪ₧ محمد ت₧∏ المجل₣∏ عن السيد بＪالعلوم عن الوحيد البهبهاⁿ∏ عن أبيه الشيخ محمد أكمل عن النور∆ عن الشيخ مرتＦ∂ األنصار∆ عن الموＪ₧ أحمد ال₧ا₣∏ عن فإⁿ∏ أرويه عن والد∆ عن الشيخ عباس ال₧'∏ عن المＦزا حسين و من جمل↨ طر₣∏ المذكور� ما أرو∆ بها حديث الⁿساء ال₣يف،  حاج سيẃد صادق حسين∂ شيراز＾ حفظه اهللا 



  ۱ΩＱ                                   حديث شريف كساء
   ґاء Ẅر ↨Ẁ الز√ه２ џمґاطẄف Ẅ^ ２⁄Ẁ ２nال Ẁ↨ џقẅي ẃد ẃґلصџا، اẄنџت Ẅال و２ џم џا وẄنџت џدẃґي џن２ س џع

 

  ẅ∏₤џأ √∏�џn  џلџخџد : ا قẄالџت２ Ẅن√هџأ  ґاهللا ґول Ẁس џر ґن２تґب  ґｅ２يџل џع Ẁم Ẅال الџ الس√ Ẅقџف ґي≠امџ ẅ∏Ｆ  بџع２ضґ األ２ ґاهللا Ẁول Ẁس џر   ẅ∏Ｆ Ẁد ґجџأ ẅ∏ẃn ґإ џالẄق Ẁم Ẅال لџيџｅ２ الس√ џع : Ẁل２ت Ẁقџف Ẁ↨ џمґاطẄا فẄي   ґع２ف џｄ بґاهللاґ يẄا أџبџتẄاهẀ مґنџ الض∫ ẀذẅعيẀأ Ẁهџل Ẁل２ت Ẁقџفًا ف ع２ Ẁض ẅ∏ⁿ џدџب   ґهґب ẅ∏⁄ẅي ẃط џغџف ґẃ∏ ґn ا Ẅمџال２ي ґاء Ẅس ґn ↨Ẁ ايẅتيẅ∏⁄ẅ بґال２ џمґاطẄا فẄي џال Ẅقџف   ґي２هџل ґإ Ẁر Ẁن２ظџأ Ẁت ２ ґ⁄ џو ґهґب ẀهẀي２ت ط√ џغџف ґẃ∏ ґn ا Ẅمџال２ي ґاء Ẅس ґn تџي２تẀهẀ بґال２ џأџف   џو ґهґام Ẅمџت ґ↨џي２لџل ẅ∏Ｆ Ẁر د２ џال２ب Ẁن√هџأџ لџؤẀ ك ２ џألџتџي Ẁه Ẁه ا وџج２ Ẅذ ґإ џو 

يقه ＾ كبر＾ فاطمه ＾ زهرا  ẃدتنا و موالتنا، حضرت صدẃدختر رسول خدا همانا ايشان فرمودند: روز＾ پدرم از سي
صورتش مانند ماه شب چهارده م∂ درخشد پس آوردم كسا＾ يمان∂ را و پوشانيدم پدرم را به آن و نظر كردم ديدم كه از ضعف، پس فرمودند: ا＾ فاطمه كسا＾ يمان∂ را برايم بياور و مرا به آن بپوشان ضعف∂ م∂يابم، پس گفتم: شما را پناه م∂ دهم به خدا ا＾ پدر فاطمه، عرض كردم: سالم بر شما باد. ايشان  فرمودند:  در  بدنم رسول خدا بر من وارد شدند و فرمودند: سالم بر تو ا＾ 



⅛۱Ω                                          كيست فاطمه؟!                                             
نґ قџد２   џس џال２ح џ∆ ґدџل џوґا ب Ẅذ ґإ џو Ґ↨ џاع Ẅال≠ س ґت２ إџانẄ ا ك Ẅمџف ґهґال Ẅمџ لџيџｅ２   ك џع џو Ẁل２ت Ẁقџف Ẁاه لџيґｅ２ يẄا أẀم≠ џع Ẁم Ẅال ẅ∏ẃn   أџق２بџلџ وџ قẄالџ الس√ ґإ Ẁاه الџ يẄا أẀم≠ Ẅقџف ẅ∆اد ẄؤẀف џo џر џمџث џو ẅ∏⁄２ي џع џo مẀ يẄا قẀر√ Ẅال ولґ   الس√ Ẁس џر ẅ∆ ẃد џج Ẁ↨ џحґائ Ẅا ر Ẅن√هџأџ يґẃبҐ↨џ ك џط Ґ↨ џحґائ Ẅر ґｄ џن２د ґم∫ ع џشџأ   Ẁن џس џال２ح џلџق２بџأџف ґاء Ẅس ґn تџ ال２ џｄ تџح２ د√ џن√ جґم２ إ џعџن Ẁل２ت Ẁقџف ґاهللا   ґاهللا џول Ẁس џا رẄي Ẁاه د≠ џا جẄي џｅ２يџل џع Ẁم Ẅال اءґ وџ قẄالџ الس√ Ẅس ґn وџ ال２ لџيџｅ２   نџح２ џع џو џال Ẅقџف ґاء Ẅس ґn تџ ال２ عџｅџ تџح２ џم џلẀد２خџن２ أџأ ₧Ｊ Ẁنџأ２ذџت џأ   џｅџل Ẁن２ت ґذџد２ أџق ẅ∏Ｆ و２ џح џب ґاح Ẅا صẄي џو ẅ∆دџل џا وẄي Ẁم Ẅال  الس√

م رسول سالم بر تو ا＾ روشن∂ ديده ＾ من و ميوه ＾ دلم، سپس عرضه داشت: ا＾ مادر آمد و عرضه داشت: سالم بر شما ا＾ مادر، پس گفتم:  زمان اندك∂ نگذشت كه ناگاه فرزندم حسن نزدي−  ẃت زير كساء است، سپس حسن  نزد شما بو＾ خوش∂ به مشامم م∂ رسد، گويا بو＾ جد ẃبزرگوار خدا است! گفتم: بله، همانا كه جد ẃفرمودند: سالم بر تو ا＾ پسرم و ا＾ صاحب حوض من، به درست∂ كه اجازه ا＾ رسول خدا آيا اجازه م∂ فرماييد كه با شما زير كساء باشم؟ ايشان نزدي− كساء آمد و عرضه داشت: سالم بر شما ا＾ جد



  ۱Ω۷                                   حديث شريف كساء
ا   Ẅذ ґإ џو Ґ↨ џاع Ẅال≠ س ґت２ إџانẄ ا ك Ẅمџف ґاء Ẅس ґn تџ ال２ عџهẀ تџح２ џم џلџخ џدџف   Ẁاه لџيґｅ２ يẄا أẀم≠ џع Ẁم Ẅال ي２نґ قџد２ أџق２بџلџ وџ قẄالџ الس√ џس Ẁال２ح џ∆ ґدџل џوґب   џo џر џمџث џو ẅ∏⁄２ي џع џo لџد∆ẅ وџ يẄا قẀر√ џا وẄي Ẁم Ẅال لџيџｅ２ الس√ џع џو Ẁل２ت Ẁقџف   Ґ↨џبґẃي џط Ґ↨ џحґائ Ẅر ґｄ џن２د ґم∫ ع џشџأ ẅ∏ẃn ґإ Ẁاه الＪ џ₧ يẄا أẀم≠ Ẅقџف ẅ∆اد ẄؤẀف   ґهґآل џو ґي２هџل џع Ẁاهللا ∂ √n џص ґاهللا ґول Ẁس џر ẅ∆ ẃد џج Ẁ↨ џحґائ Ẅا ر Ẅن√هџأџ اءґ   ك Ẅس ґn تџ ال２ џｄ وџ أџخẄاџｄ تџح２ د√ џن√ جґم２ إ џعџن Ẁل２ت Ẁقџف џ √⁄ џس џا   وẄي џｅ２يџل џع Ẁم Ẅال اءґ وџ قẄالџ الس√ Ẅس ґn وџ ال２ ي２نẀ نџح２ џس Ẁال２ح ∂џn џدџن２   فџأ ₧Ｊ Ẁنџأ２ذџتџأ Ẁاهللا Ẁه џارẄت نґ اخ２ џا مẄي џｅ２يџل џع Ẁم Ẅال اهẀ اџلس√ د≠ џج 

م رسول خدا است كه درود خدا بر ايشان و آلش باد  دلم، سپس گفت: ا＾ مادر بو＾ خوش∂ از نزد شما به مشامم م∂ رسد، گفتم: سالم بر تو ا＾ فرزندم و ا＾ روشن∂ چشمم و ميوه ＾ پسرم حسين داخل شد و عرضه داشت: سالم بر شما ا＾ مادر  ẃو برادر شما زير كساء هستند.  گويا بو＾ خوش جد ẃبزرگوار، سالم بر شما ا＾ برگزيده ＾ خدا، آيا اجازه م∂ فرماييد كه پس حسين نزدي− كساء آمد و عرضه داشت: سالم بر شما ا＾ گفتم: بله همانا كه جد ẃجد

دادم، پس حسن به زير كساء وارد شد. جز زمان كم∂ نگذشته بود كه ناگاه 



۱Ω۸                                          كيست فاطمه؟!                                             
مẀ يẄا   Ẅال لџيџｅ２ الس√ џع џو џال Ẅقџف ґاء Ẅس ґn تџ ال２ ا تџح２ ẄمẀⁿ џع џم џكونџا   أ Ẅم Ẁه џع џم џلџخ џدџف џｅџل Ẁن２ت ґذџد２ أџق ẅ∏₧ افґعџ أẀم√ Ẅا شẄي џو ẅ∆دџل џو  Ẁب２ن ∫∏ґ� џn  ґن џس џوال２حẀبџأ џｅґل Ẅذ џن２د ґع џلџق２بџأџف ґاء Ẅس ґn تџ ال２ ولґ اهللاґ   تџح２ Ẁس џر џن２تґا بẄي ґｅ２يџل џع Ẁم Ẅال مґنيẅنџ    أẅ∏₤џ طالґب＃ وџ قẄالџ الس√ ؤ２ Ẁال２م џ ẅＦمџا أẄي џو ґن џس џاال２حџبџا أẄي Ẁم Ẅال لџيџｅ２ الس√ џع џو Ẁل２ت Ẁقџا   ف Ẅن√هҐأҐ يґẃبҐ↨џ ك џط Ґ↨ џحґائ Ẅر ґｄ џن２د ґم∫ ع џشџأ ẅ∏ẃn ґإ Ẁ↨ џمґاطẄا فẄي џال Ẅقџا   ف Ẅم２ ه џعџن Ẁل２ت Ẁقџف ґاهللا ґول Ẁس џر ẅ∏ ẃ̈ џＪ ґاب２ن џو ẅ∏₤џأ Ẁ↨ џحґائ Ẅر   ґاء Ẅس ґn وџ ال２ �ґ∏≈ نџح２ џn  џلџق２بџأџف ґاء Ẅس ґn تџ ال２ يџｅ２ تџح２ џدџل џو џع џم џو Ẁه 

ايشان با دو فرزندتان زير كساء هستند، سپس عل∂ نزد كساء آمد گويا بو＾ طيẃبه ＾ برادرم و پسر عمويم رسول خدا است؟ پس عرض كردم: بله پس ايشان فرمودند: ا＾ فاطمه من بو＾ خوش∂ نزد شما استشمام م∂ كنم گويا پس عرضه داشتم: و بر شما باد سالم ا＾ ابالحسن و ا＾ اميرمؤمنان اب∂ طالب آمدند و فرمودند: سالم بر شما ا＾ دختر رسول خدا به زير كساء رفت، در اين هنگام حضرت ابوالحسن عل∂ẃ بن  فرزندم و ا＾ شفيع امẃتم، به درست∂ كه اجازه دادم، پس حسين با ايشان با شما زير كساء باشم؟ پس ايشان فرمودند: بر تو باد سالم ا＾ 



  ۱Ω۹                                   حديث شريف كساء
  џكونџن２ أџأ ₧Ｊ Ẁنџأ２ذџت џأ ґاهللا џول Ẁس џا رẄي џｅ２يџل џع Ẁم Ẅال مẀ يẄا أẅ∏₤џ      وџ قẄالџ الس√ Ẅال لџيџｅ２ الس√ џع џو Ẁهџل џالẄق ґاء Ẅس ґn تџ ال２ ２ تџح２ Ẁ� џع џم   џｅџل Ẁن２ت ґذџد２ أџق ẅ∏₤ا Ẅوґل џب ґاح Ẅص џو ẅ∏₧ џفẅليџخ џو ẅ∏ ẃn ґص џا وẄي џو         ґاء Ẅس ґn وџ ال２ تџي２تẀ نџح２ џأ √ Ẁv ґاء Ẅس ґn تџ ال２ �ґ∏≈ تџح２ џn  џلџخ џدџن２   فџأ ₧Ｊ Ẁنџأ２ذџتџأ ґاهللا џول Ẁس џا رẄي ẀاهẄتџبџا أẄي џｅ２يџل џع Ẁم Ẅال مẀ يẄا بґنẅ∏₧２   وџ قẀل２تẀ الس√ Ẅال لџيґｅ２ الس√ џع џو џالẄق ґاء Ẅس ґn تџ ال２ ２ تџح２ Ẁ� џع џم џكونџا   أ اءґ فџلџم√ Ẅس ґn تџ ال２ خџل２تẀ تџح２ џدџف ґｅџل Ẁن２ت ґذџد２ أџق ẅ∏₧џع ولẀ اهللاґ   وџ يẄا بґض２ Ẁس џر ẅ∏₤џأ џذџخџأ ґاء Ẅس ґn تџ ال２ ميẅعًا تџح２ џا جẄل２ن џمџ２ت  اك

و عرض كرد: سالم بر شما ا＾ رسول خدا، آيا اجازه م∂ دهيد كه با 
هنگام∂ كه همه ＾ ما زير كساء جمع شديم، پدرم رسول خدا و ا＾ پاره^  تنم، به درست∂ كه به شما اجازه دادم، پس من نيز به زير كساء رفتم كه با شما زير كساء باشم؟ ايشان فرمودند: و بر تو باد سالم ا＾ دخترم و عرض كردم: سالم بر شما ا＾ پدر، ا＾ رسول خدا آيا اجازه م∂ فرماييد پس عل∂ به زير كساء وارد شد، سپس من رفتم نزد كساء و ا＾ وص∂ẃ و جانشين من و صاحب پرچم من، همانا اجازه دادم 

شما زير كساء باشم؟ ايشان فرمودند: و بر تو باد سالم ا＾ برادرم 



۱۱Ω                                          كيست فاطمه؟!                                             
  џالẄق џو ґاء Ẅم џ₧Ｊ الس√ ґإ Ẅ∂⁄ هґ ال２يẀم２ ґدџيґب џأ џم اءґ وџ أџو２ Ẅس ґn ∏ґ ال２ џＦ џر џطґب   ẅ∏₧ ام√ Ẅح џو ẅ∏₧ لẀ بџيẅ∏₧２ وџ خẄاص√ ءґ أџه２ ẄالẀؤ Ẅن√ هґم√ إ Ẁم２           الل≠ه Ẁه Ẁمґل ا يẀؤ２ Ẅم ẅ∏⁄ Ẁمґل م２ دẅ∏₣џ يẀؤ２ Ẁه Ẁم џد џو ẅ∏Ó２ ₤ џ⁄ ２م Ẁه Ẁم ن２   لџح２ џمґل ẁ ２⁄ ґس џم２ و Ẁهџب џار Ẅن２ ح џمґل ẁ２ب џ� اџنџم２ أ ẀهẀنẀ ２₣џا ي Ẅم ẅ∏⁄ẀنẀ ２₣џي џو

 
م２   Ẁن√ه ґم２ إ Ẁه ب√ џحџن２ أ џمґب≈ ل ґح Ẁم џم２ و Ẁاه Ẅاد Ẅن２ ع џمґو≈ ل Ẁد џع џم２ و Ẁه џمџال Ẅس   џｅџت џم Ẅاتџｅґ وџ رџح２ ك џرџب џو џｅґات Ẅوџل џل２ صџع م２ فџاج２ Ẁن２ه ґا مџنџأ џو ẅ∏ ẃ⁄ґم   Ẁم Ẁن２ه џب２ عґذ２هџأ џم２ و ґي２هџل џع џو √∏ џ� џn  џｅџان Ẅو ض２ ґر џو џｅџان Ẅر ف２ Ẁغ џا   وẄل√ ي џجџو ز√ џع Ẁاهللا џال Ẅقџًا ف ẅＦه م２ تџط２ Ẁه ر２ ґ ẃه џط џو џس  الرґẃج２

م∂ نمايد، من طرف ستيز كس∂ هستم كه با ايشان بجنگد و در طرف مسالمت را اذيت كند مرا آزار داده و هر امر＾ باعث ناراحت∂ ايشان شود، مرا غمگين  هستند، گوشت ايشان گوشت من است و خون ايشان خون من، هرچه ايشان عرضه داشتند: خداوندا به درست∂ كه ايشان اهل بيت من و مخصوصان به من دو طرف كساء را گرفتند و با دست راست به سو＾ آسمان اشاره كردند و 
وجلẃ فرمود و آمرزش و خشنود＾ خود را بر من و بر ايشان و برطرف كن از ايشان از من و من از ايشان هستم، پس قرار بده درودها و بركات و رحمت  ẃهرگونه پليد＾ را و پاكشان گردان پاك∂ بزرگ∂، پس خداوند عز

و دوستدار دوستداران ايشان هستم، همانا كه ايشان هستم با هر كه با ايشان در مسالمت باشد، و دشمن دشمنان ايشان 



حديث شريف كساء                                   ۱۱۱  
  Ґاء Ẅم џس Ẁت لџق２ џا خ Ẅم ẅ∏ẃn ґإ ẅ∏Ｊا Ẅاو Ẅم џس џان≠ⁿ Ẁا سẄي џو ẅ∏₧џ ґnئ Ẅال џم２سًا   م џش Ẅال џًا و ẅＦن Ẁرًا م џمџق Ẅال џو Ґ↨√ي ґح د２ џضًا م نґي√↨Ґ وџ الẄ أџر２ ب２ џًا   مⁿ２لẀف Ẅال џو ∆ ２₤џًا  ي ２Ｊџب Ẅال џو Ẁور Ẁدџًا يⁿџلџف Ẅال џو Ґ↨џئẅضي Ẁم   џت م２ تџح２ Ẁهџنẅال√ذي ґ↨ џس ءґ ال２خџم２ ẄالẀؤ Ẅه ґ↨ ب√ џح џم ẅ∏Ｆ ≠الґإ ẅ∆ ２�џي   џت ن２ تџح２ џم џو ґ ẃب џا رẄي Ẁلẅائي Ẅ ２⁄ џج Ẁنẅميџ الџ األ２ Ẅقџف ґاء Ẅس ґn نẀ   ال２ ґد ع２ џم џو ґo و√ Ẁالن∫ب ґي２تџب Ẁل م２ أџه２ Ẁل√ ه џجџو ز√ џع џال Ẅقџف ґاء Ẅس ґn الџ   ال２ Ẅقџا ف ẄوهẀنџب џا و ẄهẀل ا وџ بџع２ ẄوهẀبџأ џو Ẁ↨ џمґاطẄم２ ف Ẁه ґ↨џال Ẅس ґẃالر   џكونџ ґأل ґر２ضџ џ₧Ｊ األ２ ґإ џطґب تџأ２ذџنＪ Ẁ₧ أџن２ أџه２ џأ ґ ẃب џا رẄي Ẁلẅائي Ẅ ２⁄ ґج 

وجلẃ فرمود: ايشان اهل بيت پيامبر و معدن  كساء هستند، پس جبرئيل امين عرض كرد: ا＾ پروردگار من، چه كسان∂ كشت∂ كه سير م∂ كند، مگر به خاطر محبت اين پنج تن كه در زير درخشنده و نه فلك∂ كه دور م∂ زند و نه درياي∂ كه جار＾ است و نه بنا شده را و نه زمين كشيده و نه ماه روشن و نه خورشيد ا＾ فرشتگان من و ا＾ ساكنان آسمان هايم! من نيافريدم آسمان  ẃپس جبرئيل عرض كرد: ا＾ پروردگار آيا به من اجازه م∂ ده∂ كه به زمين روم رسالت م∂ باشند، ايشان فاطمه و پدر فاطمه و شوهر فاطمه و فرزندان فاطمه اند زير كساء هستند؟ پس خداوند عز



۱۱۲                                          كيست فاطمه؟!                                             
  Ẁنẅميџ بџطџ األ２ џهџف ґｅџل Ẁن２ت ґذџد２ أџم２ ق џعџن Ẁاهللا џال Ẅقџسًا ف ґاد Ẅم２ س Ẁه џع џم 
  ∫∏ ґn џل２عџا ґاهللا џول Ẁس џا رẄي џｅ２يџل џع Ẁم Ẅال ائيẅلẀ وџ قẄالџ الس√ Ẅ ２⁄ ґج     ґام Ẅ２ر ك ґ ي√↨ґ وџ اإل２ ґالت√حґب џｅ مẀ وџ يџخẀص∫ Ẅال ئџｅẀ الس√ ґر Ẅ∂�２n يẀق２ џ اءҐ   األ２ Ẅم џس Ẁت لџق２ џا خ Ẅم ẅ∏ẃn ґإ ₧Ｊ Ẅال џج џو ẅ∏Ｊ√ز ґع џو џｅџل Ẁول Ẁقџي џم２سًا   و џش Ẅال џًا و ẅＦن Ẁرًا م џمџق Ẅال џو Ґ↨√ي ґح د２ џضًا م نґي√↨Ґ وџ الẄ أџر２ ب２ џًا   مⁿ２لẀف Ẅال џو ẅ∆ ２₤џًا ي ２Ｊџب Ẅال џو Ẁور Ẁدџًا يⁿџلџف Ẅال џو Ґ↨џئẅضي Ẁم   џكونџن２ أџأ ₧Ｊ џن ґذџد２ أџق џ２ و Ẁ�ґت ب√ џح џم џ２ و Ẁ�ґل џج２ ґال≠ أل ґإ ẅ∆ ２�џي   џو ґاهللا Ẁول Ẁس џر џال Ẅقџف ґاهللا џول Ẁس џا رẄي ₧Ｊ Ẁنџأ２ذџل２ ت џهџ２ ف Ẁ� џع џم 

برتر، شما را سالم م∂رساند و شما را به تحيẃت و اكرام مخصوص م∂ گرداند و عرض كرد: سالم بر شما ا＾ رسول خدا، خداوند واال＾ دادم، پس جبرئيل امين به زمين آمد و ششمين نفر ايشان باشم؟ پس خداوند فرمود: بله به تحقيق كه به تو اجازه 
و به شما م∂ فرمايد: قسم به عزẃت و جاللم كه خلق ننمودم آسمان 
شما باشم، آيا شما هم ا＾ رسول خدا به من اجازه م∂ فرماييد؟ پس رسول خدا كه سير كند، مگر برا＾ شما و محبت شما و همانا به من اجازه فرموده كه با تابنده و نه فل− دور زننده ا＾ و نه دريا＾ روان و نه كشت∂ بنا شده و نه زمين كشيده شده و نه ماه روشن∂ دهنده و نه خورشيد 



حديث شريف كساء                                   ۱۱۳  
  Ẁن２ت ґذџد２ أџم２ ق џعџن Ẁن√ه ґإ ґاهللا ґ∏ ２₣џو џنẅميџا أẄي Ẁم Ẅال لџيџｅ２ الس√ џن√   عґإ ẅ∏₤џ ґأل џال Ẅقџف ґاء Ẅس ґn تџ ال２ نẄا تџح２ џع џم Ẁلẅائي Ẅ ２⁄ џج џلџخ џدџف џｅџل   Ẁ Ẁ�２ن џع џبґه ا يẀريẅدẀ اهللاẀ لґيẀذ２ Ẅن√م ґإ Ẁول Ẁقџ２ ي Ẁ�２يџل ґإ Ẅ∂₣２وџد２ أџق џاهللا   ≈∏ґ� џn  џال Ẅقџًا ف ẅＦه Ẁم２ تџط２ ك џر ґ ẃه џطẀي џو ґي２ت џال２ب џل سџ أџه２  الرґẃج２
  џت ا تџح２ Ẅذ Ẅا هẄن ґوسẀل Ẁجґا ل Ẅم ẅ∏ⁿ ２ ґ⁄２خџأ ґاهللا џول Ẁس џا رẄي ẅ∏₤џ ґأل   ẅ∆ال√ذ џو ∫∏ ґ₣√الن џال Ẅقџف ґاهللا џن２د ґع ґل ض２ џال２ف џنґم ґاء Ẅس ґn ا ذẀكґرџ   ال２ Ẅًا مẃي ґجџن ґ↨џال Ẅس ґẃالرґب ẅ∏ⁿا Ẅف џط قґẃ نџبґيẃًا وџ اص２ џال２حґب ẅ∏⁄џث џعџب        ґر２ضџ لґ األ２ افґلґ أџه２ Ẅح џن２ مґل＃ مґف ح２ џم ẅ∏Ｆ ا Ẅذ Ẅا هẄن Ẁ џ⁄џخ 

كه ذكر نم∂شود اين خبر ما در مجلس∂ از مجالس اهل زمين به آنكه مرا به حق به پيامبر＾ مبعوث نمود و برگزيد مرا به رسالت نجات دهنده نزد خداوند چه فضيلت و شرافت∂ دارد؟ پس پيامبر فرمودند: قسم  به پدرم عرضه داشت: ا＾ رسول خدا خبر بده مرا كه بودن ما زير كساء كردن∂، پس عل∂ نوع پليد＾ را از شما خانواده برطرف نمايد و پا∑ نمايد شما را پا∑ كه خداوند وح∂ فرمود به شما و م∂ فرمايد: همانا خداوند اراده نموده كه هر پس جبرئيل نيز با ما به زير كساء آمد، پس به پدرم عرض كرد: به درست∂ فرمودند: سالم ا＾ امانتدار وح∂ خدا، به درست∂ كه اجازه دادم 
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لџت２   џزџن џال≠ و ґا إẄن ẅي ẃب ґح Ẁم џا وẄن ґت џع ẅن２ شيґم ẁع م２ џج ґهẅفي џم２   وẀ џ₣ ２ت џر џف تџغ２ Ẁ↨џ وџ اس２ ґnئ Ẅال џال２م Ẁم ґهґت２ ب ف√ џح џو Ẁ↨ џم مẀ الر√ح２ ґي２هџل џا   عẄنẀت џع ẅشي џازẄف џا وẄن �ґ∏≈ إґذًا وџ اهللاґ فẀز２ џn  џال Ẅقџوا فẀق ر√ џفџتџن２ يџأ Ẅ₧Ｊ ґإ 

  ẅ∏⁄џث џعџب ẅ∆ال√ذ џو ∫∏ґ� џn ∏∫ ثẄانґيًا يẄا  ґ₣√الن џال Ẅقџف ґ↨џب џع２ ２nال ґ ẃب џر џا   وẄن Ẁ џ⁄џخ џرґكẀا ذ Ẅًا مẃي ґجџن ґ↨џال Ẅس ґẃالرґب ẅ∏ⁿا Ẅف џط قґẃ نџبґيẃًا وџ اص２ џال２حґب   ẁع م２ џج ґهẅفي џو ґر２２ضџ لґ األ２ افґلґ أџه２ Ẅح џن２ مґل＃ مґف ح２ џم ẅ∏Ｆ ا Ẅذ Ẅه   Ẁاهللا џر√جџف џال≠ و ґإ ẁوم Ẁم ه２ џم２ م ґهẅفي џا وẄن ẅي ẃب ґح Ẁم џا وẄن ґت џع ẅن２ شيґم   Ẁبґال Ẅط Ẅال џو Ẁه م√ џغ Ẁاهللا џف џشџ ال≠ وџ ك ґإ ẁوم Ẁم غ２ џم Ẅال џو Ẁه م√ џه 

سازد غم او را و نه درخواست كننده ＾ سازد غم او را و نه غمزده ا＾ مگر آنكه خداوند غم و اندوه او را برطرف دوستداران ما باشند و ميان آنها اندوهناك∂ باشد مگر آنكه خداوند برطرف اين خبر در مجلس∂ از مجالس اهل زمين و در آن گروه∂ از پيامبر＾ مبعوث نمود و به رسالت∂ نجات دهنده اختيارم نمود كه ذكر نگردد به خدا＾ كعبه قسم! پس پيامبر دوباره فرمود: ا＾ عل∂ قسم به آنكه مرا به  كه رستگار شديم و رستگار شدند پيروان ما برا＾ آنها تا متفرق شوند، پس عل∂ عرض كرد: در اين هنگام به خدا قسم بر آنان رحمت و مالئكه اطراف آنها را احاطه م∂ نمايند و طلب آمرزش م∂ كنند و در آن مجلس گروه∂ از پيروان و دوستان ما باشند، مگر اينكه نازل م∂ شود 
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  ґاهللا џذًا وґإ ≈∏ґ� џn  џال Ẅقџف Ẁهџت џاج Ẅح Ẁاهللا ∂ џＦџق џال≠ و ґإ ＃↨ џاج Ẅح 
  ґ∏Ｆ وا Ẁد ґع Ẁس џوا و ẀازẄا فẄنẀت џع ẅشي џｅґل Ẅذџ نẄا وџ ك د２ ґع Ẁس џا وẄن  فẀز２

 .۱ ґ↨ џب џع２ ２nال ẃґب џر џو ґoџ ґ₧ ن２يẄا وџ اآل２ الد∫
 
 

كتاب ذكر شد.                                                                   ۱ -  برخ∂ از مصادر   و  اسناد حديث شريف كساء در صفحه ۲۹  همين 

دنيا و آخرت ، قسم به خدا＾ كعبه. سعادت رسيدند در رستگار شديم و سعادت يافتيم و همچنين پيروان ما رستگار شدند و به كرد: در اين هنگام به خدا قسم كه حاجت∂ مگر اينكه برآورده م∂ فرمايد خداوند حاجت او را، پس عل∂ عرض 
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سؤاالت كتاب «كيست فاطمه؟!»    

دليل∂ ذكر كنيد. ⅛ )  ب→→→→→→→را＾ م→→→→→→لكيت ح→→→→→→ضرت زه→→→→→→را ب→→→→→→ر «ف→→→→→→د∑» و ذوالي→→→→→→د ب→→→→→→ودن اي→→→→→→شان، Ｑ ) «فد∑»، چگونه به حضرت زهرا رسيد؟ ℮ ) «فد∑» را تعريف كرده، بيان كنيد آيا مل− شخص∂ پيامبر بوده؟ پنج سجده به جا آوردند؟ ۳ ) در روايت اب→→→→ن ع→→→→باس، چ→→→→را پ→→→→يام→→→→بر ب→→→→دون اي→→→→نكه در ن→→→→ماز ب→→→اشند، ايشان ، از طريق حضرت زهرا معرف∂ شده اند؟ ۲ )  در ح→ديث قدس∂ كساء، چرا پيامبر، اميرالمؤمنين و فرزندان ۱ )  راز ماندگار＾ كتاب «مفاتيح الجنان» چيست؟ 
۷ ) چ→→→→→→→→را دش→→→→→→→→منان ب→→→→→→→الفاصله پس از ش→→→→→→→هادت پ→→→→→→→يامبر «ف→→→→→→→د∑» را غ→→→→→→→صب 

ل به حضرت زهرا را بيان كنيد. ۹ ) آيا هيچ گاه غاصبين «فد∑» و مقام امامت، اظهار پشيمان∂ نمودند؟ ۸ ) چرا حضرت زهرا «فد∑» را مطالبه نمودند؟ نمودند؟  ẃ۱ ) نمونه ا＾ از توسΩ را چه كس∂ انتخاب نموده بود؟ ۱۱ ) نام حضرت محسن
توصيف م∂ نمايند؟  ℮۱ ) در روايت ج→→ابر، ام→→ام ب→→اقر ش→→فاعت ح→ضرت زهرا را چ→گونه م∂ داد، چه فرمودند؟ ۱۳ ) حضرت زهرا در جواب پ→سر اب→وقحافه ك→ه خ→ود را محزون نشان ۱۲ ) روايت∂ در مورد فضيلت زيارت حضرت معصومه سالم اهللا عليها ذكر كنيد.  
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