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 زندگانى حضرت زهرا سالم اهللا علیها
  

 آشنایى کوتاه با صدیقه کبرى ، حضرت فاطمه زهرا علیهاالسالم
 . فاطمه: نام 

 . ام الحسن ، ام الحسین ، ام ابیها، ام االئمه: کنیه هاى مشهور
 . زهرا، صدیقه ، طاهره ، کبرى ، سیده ، بتول: مشهورترین لقبها

 . اهللا علیه و آله پیامبر عظیم الشاءن اسالم حضرت محمد بن عبداهللا صلى: پدر
 . خدیجه علیهاالسالم بنت خویلد همسر فداکار پیامبر اسالم: مادر

 . مکه. محل تولد
 . سال پنجم: سال دوم بعثت ، و به روایتى : سال تولد
 . بیستم جمادى الثانى: روز میالد
 . ر اسالمعلى بن ابى طالب علیه السالم ، پسرعموى پیامب: نام همسر

 . رجب یا ذى حجه سال دوم هجرت در مدینه: زمان ازدواج 
 . نه سال: مدت زندگانى با على علیه السالم 

 مثقال نقره مسکوك 400: میزان مهریه 
 حسن علیه السالم ، حسین علیه السالم ، زینب کبرى ، ام کلثوم و یک فرزند سقطشده به نام محسن: فرزندان 
 هم هجرىدر سال یازد: شهادت 

 پنهان است: محل دفن 
 .مورد 2000حدود : تعداد احادیث و روایات باقیمانده درباره آن حضرت 

 .مورد 130حدود : تعداد سخنان باقیمانده از حضرت فاطمه 
 . قطعه 29حدود : تعداد اشعار باقیمانده از آن حضرت 

 . خطبه 2: تعداد خطبه هاى باقیمانده از آن حضرت 
مصحف فاطمه علیهاالسالم که به خط همسر گرامش على علیه السالم نوشته شده و در نزد : ى باقیمانده از آن حضرت سایر آثار علم

 .فرزندان آن حضرت بوده و هم اکنون در دست حضرت قائم عجل اهللا تعالى فرجه الشریف مى باشد
 : مشهورترین و صحیح ترین مناقب و فضائل آن حضرت

 . االسالم موجب غضب خدا و رسول او، و رضاى فاطمه سبب رضاى ایشان استاینکه غضب فاطمه علیه 1
 . فاطمه برترین زنان دو عالم است 2
 .فاطمه معصوم از هرگونه گناه مى باشد 3
 . آن حضرت محبوبترین و عزیزترین مردم در نزد رسول خدا صلى اهللا علیه و آله بوده است 4
 .اجازه شفاعت مى دهدخداوند در روز قیامت ، به آن حضرت  5
 . صدور معجزات بسیار از حضرت فاطمه علیهاالسالم 6
 . بى مانندبودن ایمان و یقین فاطمه علیهاالسالم 7
 . زهد و قناعت نمونه 8
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 . احترام بى حد پیامبر به آن حضرت 9
 . او عابدترین مردم در زمان خود بوده است 10
 . صدق و راستگویى حضرت فاطمه علیهاالسالم 11
 . علم وافر آن حضرت 12

 . ...و
 والدت فاطمه علیهاالسالم ، سیما و شمایل و برخى از تواریخ مربوط به وى: باب اول 

 24: احادیث و روایات متن 
 26: احادیث و روایات ضمائم 

 موضوعات روایات در این باب
 : موضوعات روایاتى که در این باب آمده

 الم در عالم خلقت نورى حضرت فاطمه علیهاالس 1
 دورى زنان قریش و بنى هاشم از حضرت خدیجه ، به دلیل ازدواجش با رسول خدا صلى اهللا علیه و آله 2
 سخن گفتن فاطمه با مادرش به هنگام باردارى 3
 تنهابودن خدیجه به هنگام باردارى 4
 حضور زنان مقدس به هنگام میالد حضرت فاطمه علیهاالسالم 5
 فاطمه علیهاالسالم از مادرشکیفیت میالد حضرت  6
 شهادت حضرت فاطمه علیهاالسالم بر یگانگى خدا، نبوت پیامبر صلى اهللا علیه و آله و وصایت على علیه السالم به هنگام میالد 7
 رشد و نمو خارق العاده حضرت فاطمه علیهاالسالم در دوران طفولیت 8
 رمیالد حضرت فاطمه علیهاالسالم بعد از معراج پیامب 9

 انعقاد نطفه فاطمه علیهاالسالم از میوه هاى بهشتى 10
 محبت فراوان پیامبر نسبت به فاطمه علیهاالسالم 11
 فاطمه علیهاالسالم حوریه اى در لباس انسان 13پیامبر صلى اهللا علیه و آله و استشمام بوى بهشت از فاطمه علیهاالسالم  12
 منصوره آسمان و فاطمه زمینیان 14
 خصوص پیامبر صلى اهللا علیه و آله نسبت به فاطمه علیهاالسالم و عدم ابراز آن به سایرینمحبت م 15
 اندوه عایشه از محبت رسول خدا صلى اهللا علیه و آله نسبت به فاطمه علیهاالسالم 16
 سیماى ظاهرى و شمایل حضرت فاطمه علیهاالسالم 17
 هللا علیه و آلهشباهت حضرت فاطمه علیهاالسالم به رسول خدا صلى ا 18
 میالد فاطمه علیهاالسالم ، طبق نظر اهل سنت سال پنجم قبل از بعثت پیامبر 19
 میالد فاطمه علیهاالسالم ، طبق نظر اهل سنت سال پنجم قبل از بعثت پیامبر 20
 میالد فاطمه علیهاالسالم ، طبق نظر برخى علماى شیعه سال پنجم بعد از بعثت 21
 لسالم ، طبق نظر برخى از دانشمندان شیعه و اهل سنت سال دوم بعثتمیالد فاطمه علیهاا 22
 ازدواج فاطمه با على علیهم السالم ، سال دوم هجرت و در روز اول یا ششم ذى الحجۀ 23
 مدت زندگانى فاطمه پس از رحلت پیامبر بنا بر قول مشهور هفتاد و پنج روز 24
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 ع نسبت به گذشته ، حال و آیندهبرخوردارى فاطمه علیهاالسالم از علمى وسی 25
 عدم حدوث نفاس در آن حضرت بعد از تولد فرزندانش 26
 ((ام ابیها((یکى از کنیه هاى فاطمه ،  27
 ازدواج پیامبر پس از هجرت با سوده و سپس با ام سلمه و سپردن سرپرستى فاطمه علیهاالسالم به آنان 28

 متن احادیث و ترجمه آنها
والدت حضرت فاطمه : به امام صادق علیه السالم گفتم : صدوق ، از مفضل بن عمر نقل شده است که گفت در کتاب امالى شیخ 

 علیهاالسالم چگونه بوده است ؟
هنگامى که رسول خدا صلى اهللا علیه و آله با خدیجه علیهاالسالم ازدواج کرد، زنان مکه از خدیجه کناره گیرى نمودند و : امام فرمود

این برخورد زنان . تند، به او سالم نمى کردند، و به هیچ زنى اجازه نمى دادند که با او معاشرت و تماس داشته باشدنزد وى نمى رف
 .سبب ناراحتى و اندوه خدیجه شد، البته غم و اندوه وى بیشتر براى پیامبر اسالم بود که مبادا آسیبى متوجه وى گردد

در رحم مادر همدم او بود و با مادرش سخن مى گفت ، و وى را به صبر توصیه مى وقتى خدیجه به حضرت فاطمه حامله شد، فاطمه 
نمود، خدیجه این موضوع را از رسول خدا مخفى مى داشت تا اینک یک روز پیامبر نزد خدیجه آمد و شنید که با او کسى سخن مى 

این بچه اى که در رحم دارم ؛ او با من سخن مى با  :با چه کسى سخن مى گویى ؟ خدیجه گفت ! اى خدیجه : گوید، پس به او گفت 
 .گوید و مونس ساعات تنهایى من است 

جبرئیل مرا بشارت داده که او دختر است ، و گفته که او منشاء نسلى پاك و مبارك است و خداوند ! اى خدیجه : رسول خدا فرمود
ماند، و مقرر فرموده که فرزندان او پس از انقطاع وحى امام و تبارك و تعالى مقدر نموده که نسل من از طریق او برقرار و پایدار ب

 .خلیفه خدا در زمین باشند
خدیجه دائما در همین حال بود تا اینکه هنگام وضع حمل وى فرا رسید، پس کسى را نزد زنان قریش و بنى هاشم فرستاد که بیایید 

چون تو سخن ما را درباره ازدواج با محمد صلى اهللا علیه و آله نادیده : آنان در جواب گفتند. و مرا در امر تولد فرزند یارى نمایید
  .گرفتى و با آن مرد فقیر و یتیم ازدواج کردى ، پس ما نزد تو نخواهیم آمد و تو را در این امر یارى نخواهیم نمود

کر مى کرد از زنان بنى هاشم خدیجه از شنیدن این جواب غمگین شد؛ در همان حال چهار زن گندمگون و بلندباال که خدیجه ف
نگران نباش ، ! اى خدیجه  :هستند نزد او حاضر شدند، هنگامى که خدیجه آنها را دید اظهار درد و ناراحتى کرد، یکى از آنان گفت 

دختر مزاحم زیرا ما فرستاده خداییم تا تو را در امر زایمان کمک کنیم ، ما خواهران تو هستیم ، من ساره هستم ، و این بانو آسیه 
است که در بهشت دوست و همراه تو خواهد بود، و این مریم دختر عمران ، و آن دیگر کلثم خواهر موسى بن عمران است ، پس 
یکى از آنان در سمت راست خدیجه ، و یکى در طرف چپ وى ، و دیگرى در مقابل او و چهارمى ایشان در باالى سر او نشستند، و 

 .ت فاطمه علیهاالسالم را در حالى که پاك و پاکیزه بود، به دنیا آوردبدین ترتیب خدیجه ، حضر
هنگامى که آن حضرت متولد شد نورى از او ساطع گردید و داخل خانه هاى مکه شد به طورى که در شرق و غرب این شهر خانه اى 

به دست هر کدامشان یک طشت و ابریقى از باقى نبود مگر آنکه نور در آن داخل شده بود، آنگاه ده تن از حورالعین در حالى که 
بهشت که پر از آب کوثر بود داخل اتاق شدند، آن بانویى که در پایین پاهاى خدیجه قرار گرفته بود آن ظرفها را از دست ایشان 

آن از او خواست طفل را در دو حوله سفید و خوشبو پیچید و بعد از   گرفته و فاطمه علیهاالسالم را با آب کوثر شستشو داد، سپس
شهادت مى دهم که معبودى جز خداى یگانه وجود ندارد، و شهادت مى دهم که : که سخن بگوید، پس فاطمه زبان گشود و فرمود

پدرم رسول خدا و برترین پیامبران است و همسرم على برترین اوصیا، و فرزندانم برترین بازماندگان و سرور مردمان هستند؛ و 
آن بانوان سالم کرد و هر یک را به نامشان خطاب کرد، پس آنان خندان و شادمان گردیدند و تولد او را به  پس از این گفتار به
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یکدیگر گفتند و اهل آسمان نیز والدت او را به یکدیگر تبریک مى گفتند، و به واسطه تولد فاطمه در آسمان نیز نور خیره کننده اى 
این مولود پاك و مبارك را بگیر که در  :پس آن زنان به خدیجه گفتند. را ندیده بودند ظاهر گردید که مالئکه پیش از آن نظیر آن

خود او و نسل او برکت قرار داده شده ، خدیجه در حالى که خوشحال و مسرور بود فاطمه را در آغوش گرفت و پستان خود را در 
العاده اى برخوردار بود به طورى که در هر روز به اندازه یک  دهان او نهاد و شیر در دهان او جارى نمود، و این نوزاد از رشد فوق

 .ماه ، و در هر ماهى به اندازه یک سال رشد مى کرد
 :رسول خدا فرمود: در کتاب عیون اخبارالرضا و امالى شیخ صدوق به نقل از امام رضا علیه السالم آمده 

د بهشت نمود و خرمایى بهشتى به من داد، پس خرما را خوردم و در هنگامى که به آسمان عروج کردم ، جبرئیل دستم را گرفته وار
اثر آن نطفه اى در بطن من پدیدار شد، هنگامى که به زمین بازگشتم ، با خدیجه همبستر شدم و خدیجه به فاطمه حامله گردید، پس 

  طمه را استشمام مى کنمفاطمه حوریه اى به شکل انسان است و من هرگاه مشتاق بوى بهشت مى شوم ، بوى دخترم فا
 : شیخ صدوق در کتاب معانى االخبار از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله روایت کرده

  .)32)نور فاطمه قبل از اینکه زمین و آسمان خلق شوند آفریده شد
 پس او از جنس بشر نیست ؟! اى رسول خدا: بعضى از مردم گفتند

 . فاطمه حوریه اى در لباس انسان است: پیامبر فرمود
 چگونه امکان دارد که کسى حوریه و در عین حال انسان باشد؟! گفتند اى رسول خدا

د فاطمه را در آن هنگامى که ارواح مخلوقات را خلق مى کرد، از نور خود خداوند متعال قبل از اینکه حضرت آدم را بیافرین: فرمود
 .آفرید، پس هنگامى که آدم را آفرید، فاطمه را به او نشان داد

 فاطمه در آن زمان کجا بود؟! اى رسول خدا: گفته شد
 . نور او در حفره اى زیر ساق عرش قرار داشت: فرمود
 د؟طعام وى چه بو! اى رسول خدا: گفتند
، (متولد شدم (و تحمید؛ هنگامى که خدا حضرت آدم را آفرید و مرا از صلب او خارج نمود )33) تسبیح و تقدیس و تهلیل : فرمود

اى : مه را از صلب من خارج کند، پس آن نور را در سیبى قرار داد و جبرئیل آن سیب را نزد من آورد و گفت اراده نمود که فاط
 .سالم ، رحمت و برکات خدا بر تو باد! محمد
 .بر تو باد سالم و رحمت و برکات او! اى حبیب من : گفتم 

 .خدا به تو سالم مى رساند! اى محمد: جبرئیل گفت 
 . است از طرف اوست و به سوى او باز خواهد گشت( سالمتى (م هر چه سال: گفتم 
و من آن سیب را گرفته و به سینه . این سیب تحفه اى است که خداوند مهربان آن را از بهشت براى تو فرستاده ! اى محمد: گفت 

 . خود نهادم
سیب را تکه کردم نورى از آن ساطع گردید که  هنگامى که آن. خداوند مى فرماید که این سیب را بخورى ! اى محمد: جبرئیل گفت 

چرا آن را نمى خورى ! اى رسول خدا: موجب تعجب من شد، و جبرئیل که تاءخیر و تاءمل مرا در خوردن سیب مشاهده کرد، گفت 
 .خواهد بود ((فاطمه ((و در زمین  ((منصوره ((؟ بخور و نترس ، زیرا آنچه دیدى نور بانویى است که در آسمان 

 چرا در آسمان منصوره و در زمین فاطمه است ؟! اى جبرئیل : فتم گ
نجات مى دهد و دشمنانش از محبت او محروم   در زمین فاطمه نامیده شد براى اینکه پیروان و شیعیان خود را از آتش : گفت 

از نصر و یارى خدا خشنود مى شوند، و در روز قیامت ، مؤ منان () :خواهند بود، و در آسمان به این جهت منصوره است که خدا فرمود
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، و مقصود از نصرت خدا براى مؤ منان ، همانا شفاعت و امداد فاطمه براى شیعیان و دوستدارانش ((خداوند هر که را خواهد یارى کند
 .مى باشد

  دانیمدر آیه قبل را اشاره به روز قیامت ب ))من بعد((شاید این تاءویل بر این اساس باشد که لفظ : بیان 
 :شیخ صدوق در کتاب علل الشرایع ، از امام باقر علیه السالم ، از جابر بن عبداهللا نقل مى کند: 

چگونه است که این قدر فاطمه را مى بوسى و او را در آغوش مى گیرى و نزدیک خود مى ! اى رسول خدا: به پیامبر خدا گفته شد
 !بى بهره اند؟ )لطف و محبت مخصوص (ى که سایر دخترانت از آن نشانى ، و به او لطف و محبتى روا مى دارى در حال

جبرئیل سیبى از سیبهاى بهشت براى من آورد و من آن را خوردم ، و از آن سیب نطفه اى در صلب من پدیدار : رسول خدا فرمود
د و من هرگاه او را مى بویم گشت ، و هنگامى که با خدیجه همبستر شدم وى به فاطمه حامله گردید، پس فاطمه بوى بهشت مى ده

  .بوى بهشت به مشامم مى رسد
 :شیخ صدوق در کتاب علل الشرایع به نقل از ابن عباس گوید

آیا او را ! اى رسول خدا: عایشه بر رسول خدا صلى اهللا علیه و آله وارد شد در حالى که پیامبر فاطمه را مى بوسید، پس به او گفت 
 خیلى دوست مى دارى ؟

آرى ، به خداوند سوگند اگر مى دانستى که چقدر او را دوست مى دارم تو نیز او را بیشتر دوست مى داشتى ، زیرا : رمودپیامبر ف
جلو بیا ! اى محمد: هنگامى که در شب معراج مرا به آسمان چهارم بردند، جبرئیل اذان گفت و میکائیل اقامه ، آنگاه به من گفته شد

 .و نماز بگزار
بله ، به درستى که خداوند عزیز پیامبران مرسل خود را : با بودن تو من چگونه جلو بایستم و نماز بگزارم ؟ گفت ! ئیل اى جبر: گفتم 

پس  . فضیلت و برترى داده است و عالوه بر آن تو را نیز نسبت به ایشان ، فضیلت مخصوصى عطا فرموده است  بر مالئکه مقربش 
ابراهیم را دیدم که در یکى از باغهاى ( حضرت (نماز گزاردم ، و وقتى به طرف راست برگشتم  جلو رفتم و با ساکنان آسمان چهارم

 .بهشت قرار گرفته و گروهى از مالئک در اطراف ایشان اجتماع نموده اند
درت على پدر تو ابراهیم پدرى خوب و برا !اى محمد: سپس وقتى به سوى آسمان پنجم و ششم باال مى رفتم ندایى شنیدم که گفت 

هنگامى که به سراپرده ها رسیدیم جبرئیل دستم را گرفت و داخل بهشت نمود، در آنجا  . برادرى شایسته است( علیه السالم (
این درخت از آن ! اى جبرئیل : درختى نورانى توجه مرا جلب کرد در حالى که دو فرشته آن را به زیورهایى مى آراستند، پس گفتم 

 .آن درخت على بن ابى طالب است و اینها تا روز قیامت وظیفه دارند آن را زینت نمایند: چه کسى است ؟ گفت 
وقتى کمى جلوتر رفتم با خرمایى مواجه شدم که از کره نرمتر و از مشک خوشبوتر و از عسل شیرین تر بود، من یکى از آنها را 

مین برگشتم با خدیجه همبستر شدم و وى به فاطمه حامله خوردم و در اثر آن نطفه اى در پشت من به هم رسید؛ هنگامى که به ز
 . گردید، پس فاطمه حوریه اى انسیه است که هرگاه اشتیاق بهشت پیدا مى کنم بوى او را استشمام مى نمایم

 : على بن ابراهیم قمى در تفسیرش از امام صادق علیه السالم روایت کرده
خیلى دوست داشت و هر وقت او را مى دید مى بوسید، عایشه از این موضوع اظهار  پیامبر صلى اهللا علیه و آله دخترش فاطمه را

در آن شبى که مرا به آسمان بردند، داخل بهشت ، جبرئیل دست مرا گرفته ! اى عایشه : ناراحتى مى کرد، پس رسول خدا فرمود
وه ، نطفه اى در پشت من به هم رسید، هنگامى که نزدیک درخت طوبى برد و مقدارى از میوه آن را به من داد، پس از خوردن آن می

به زمین بازگشتم با خدیجه همبستر شدم و او به فاطمه حامله شد، پس هیچگاه فاطمه را نبوسیده ام مگر اینکه بوى درخت طوبى را 
 . از او استشمام کرده ام

 :ابن شهر آشوب در کتاب مناقب به نقل از انس بن مالک گوید
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فاطمه مثل ماه در شب چهاردهم یا مثل آفتابى بود که تازه از : شمایل حضرت فاطمه سؤ ال کردم ، در جواب گفت  از مادرم درباره
 .زیر ابر خارج شده و یا تازه وارد آن مى گردید، و رنگ پوستش سفید و روشن بود

د که اگر مى خواهى او را به آفتابى که در پشت خوانده شود صیغه مجهول به این معنا خواهد بو ))کفرت ((بنابراینکه  ))کفرت (( : نبیا
ابر بوده و کم کم مى خواهد از پشت آن خارج شود تشبیه کن که در آن صورت منظور از کالم راوى عفیف و پوشیده بودن حضرت 

بل رؤ یت نباشد، و فاطمه خواهد بود لکن نه به گونه اى که تمام بدن او حتى چشمانش پوشیده باشد که اگر به او نگاه شود چیزى قا
یا اگر مى خواهى او را به آفتابى تشبیه کن که تازه از زیر ابر خارج شده و نورافشانى مى کند و هدف از آن این باشد که فاطمه 

همچنین ممکن است که غرض راوى تشبیه فاطمه بر خورشید در حالتى باشد که تازه . داراى چهره اى نورانى و درخشنده بوده است 
 .ر مى رود و یا تازه زیر ابر خارج مى شود و در هر دو حال نورى دارد که چشم از نگاه به آن آزرده مى شودزیر اب

به دلیل آن است که در هر دو حالت هم ستر و  )کفرت غماما، اءو خرجت من السحاب (و تشبیه فاطمه به خورشید در دو حالت 
 ((کفرت ((جلوه و روشنى محو نمى شود و قابل مشاهده است ؛ به هر تقدیر  پوشیدگى وجود دارد و هم امکان رؤ یت و در عین حال

 . یعنى مخفى کردن و پوشاندن آن ))کفرت الشى ء الکفره ((به معنى پوشاندن است و وقتى گفته مى شود  ))کفر((ماءخوذ از 
  .ز در آن اثر مى گذاردعبارت از روشن بودن رنگ چهره و صفاى آن است به نحوى که کوچکترین چی ))بضاضه ((و 
 : ابن شهر آشوب در کتابش از ابورباح نقل کرده: 

فاطمه دختر رسول خدا از آرد خمیر مى ساخت ، و موهاى خود را مى بافت و آنها چون بلند بودند بر روى شانه هاى ایشان مى 
 .تاده بودو روایت شده که چهره او چون خورشید مى درخشید و چهار دندان پیشین او اف. ریختند

 : ابن شهر آشوب در کتاب مناقب از جابر بن عبداهللا نقل کرده
هرگاه راه رفتن فاطمه را مى دیدم پیامبر اسالم به یادم مى آمد، زیرا او نیز مانند پدرش در موقع راه رفتن گاهى به طرف راست و 

از معراج او، در بیستم جمادى االخر در مکه گاهى به طرف چپ متمایل مى شد؛ او پنج سال بعد از نبوت پدرش و سه سال پس 
آنگاه همراه ایشان به مدینه مهاجرت نمود، و پیامبر خدا او را در سال دوم . در مکه بود  متولد گردید و مدت هشت سال را با پدرش 

م ذى حجۀ ، در روز سه و روایت شده که ازدواج در روز شش. هجرت ، در روز اول ذى الحجه ، به ازدواج على بن ابى طالب درآورد
شنبه و بعد از بازگشت از جنگ بدر بوده است ، و هنگامى که پیامبر رحلت نمود وى هیجده سال و هفت ماه داشت ، و هنگامى که 

 .فرزند اولش امام حسن علیه السالم متولد گردید مادرش فاطمه دوازده ساله بود
 :السالم گوید محقق اربلى در کشف الغمۀ به نقل از امام باقر علیه

حضرت فاطمه در سال پنجم بعد از بعثت پیامبر اسالم به دنیا آمد و این در حالى بود که قریش خانه کعبه را تعمیر مى کردند، وفات 
نمود در حالى که سنش هجده سال و هفتاد و پنج روز بود و در روایت صدقه آمده که مدت عمر او هجده سال و یک ماه و پانزده 

زیرا مدت زندگیش با پیامبر، در مکه ، هشت سال بود، و پس از آن با پدرش به مدینه هجرت نمود، و ده سال در مدینه روز بوده 
زندگى کرد، پس عمرش حدود هجده سال بوده و پس از رحلت پیامبر فقط هفتاد و پنج روز زنده بود و در روایت دیگرى آمده که 

 . این مدت چهل روز بوده است
پس بر اساس این روایت عمر او هجده سال و یک ماه و ده روز بوده ، و امام حسن در سال سوم بعد از هجرت در حالى : ذارع گوید

 . از وى متولد شد که او یازده سال داشت
 : محقق اربلى در کشف الغمه به نقل از شیخ صدوق در کتاب مولد فاطمۀ ، و او از اسماء بنت عمیس روایت کرده

فاطمه حوریه اى در : ه وقتى برخى فرزندان فاطمه متولد شدند، فاطمه خونى ندید، و رسول خدا در این باره گفت من شاهد بودم ک
 . لباس انسان خلق شده است
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 :قتال نیشابورى در روضۀ الواعظین گوید
مدینه زندگى کرد، سپس  حضرت فاطمه در سال پنجم بعد از نبوت و سه سال بعد از معراج متولد گردید، و هشت سال با پیامبر در

با ایشان به مدینه هجرت نمود، و یک سال پس از ورود به مدینه با على علیه السالم ازدواج نمود، و هنگامى که رسول خدا رحلت 
  فرمود هجده سال داشت ، و پس از وى هفتاد و دو روز زنده بوده است

 :محمد بن یعقوب کلینى در کتاب کافى مى گوید
هاالسالم در سال پنجم بعثت متولد شد، و در حالى که هجده سال و هفتاد و پنج روز از عمرش مى گذشت وفات حضرت فاطمه علی

  .نمود، و مدت عمرش پس از پیامبر هفتاد و پنج روز بود
 : حسین بن عبدالوهاب در کتاب عیون المعجزات به نقل از سلمان روایت نموده است

 اهى چیز عجیبى را برایت نقل کنم ؟آیا مى خو: عمار بن یاسر به من گفت 
 !نقل کن اى عمار: گفتم 
نزدیک بیا : آرى ، من شاهد بودم که روزى على بن ابى طالب بر فاطمه داخل شد، هنگامى که چشمان فاطمه بر او افتاد، گفت : گفت 

 .تا به تو بگویم که در جهان هستى چه بوده ، چه هست ، و تا روز قیامت چه خواهد شد
در این حال دیدم که على بازگشت ، پس من هم به دنبال او بازگشتم تا اینکه به حضور پیامبر رسید، پس پیامبر به او : گفت  عمار

حال تو مى گویى یا من بگویم : نزدیکتر بیا، پس على نزدیکتر رفت و در کنار او نشست و پیامبر به وى فرمود! اى ابوالحسن : گفت 
مثل اینکه فاطمه به تو چنین و چنان گفته است و تو نزد من آمده اى تا : پس رسول خدا فرمود. بهتر است  شما بگویید: ؟ على فرمود

 آیا نور فاطمه از نور من است ؟: على پرسید. درباره آن جویا شوى 
ید و من نیز با او خارج و على سجده شکر نموده و از حضور پیامبر خارج گرد. آیا تردید دارى ؟ البته که چنین است : پیامبر فرمود

مثل اینکه نزد پدرم رفته بودى تا آنچه را  : پس از آن على به خانه اش داخل شد و من نیز با او داخل شدم ، فاطمه به او گفت. شدم 
ور مرا بدان که خداى تعالى ن! اى ابوالحسن : فاطمه گفت ! چنین است اى فاطمه : که به تو گفته بودم برایش نقل کنى ؟ على گفت 

در عالم ذر خلق کرد و او بالفاصله مشغول تسبیح خداوند گردید، سپس آن نور را به صورت درختى نورانى در بهشت درآورد، 
هنگامى که پدرم در واقعه معراج داخل بهشت گردید خداوند تعالى به او وحى نمود تا از میوه هاى این درخت برگرفته و بخورد، و 

سیله خداوند مرا در صلب پدرم قرار داد و سپس در بطن مادرم خدیجه دختر خویلد، و من از وى متولد پدرم چنین کرد و بدین و
مگر نه آن ! شدم ، پس من از آن نورم ، بدان که نسبت به هر آنچه بوده ، هست و خواهد بود عالم و آگاه هستم ، اى ابوالحسن 

 .است که مؤ من بوسیله نور خدا مى بیند و نظاره مى کند
 :سید بن طاووس در کتاب اقبال االعمال به نقل از شیخ مفید در کتاب حدائق الریاض گوید

  .حضرت فاطمه در بیستم جمادى االخر سال دوم بعثت متولد گردید
حضرت فاطمه در زمانى متولد شد که پیامبر چهل و  : در برخى از کتابهاى اهل سنت به نقل از سلیمان بن جعفر هاشمى آمده است

 .ک ساله بودی
 .و محمد بن اسحاق کاتب بر این عقیده است که فاطمه و همین طور تمام فرزندان پیامبر قبل از بعثت متولد شده اند

 :در دو روایتى که ابومنصور دیلمى از ابونعیم اصفهانى در کتابش به نام معرفۀ الصحابۀ نقل مى کند گوید
متولد شد در زمانى که قریش خانه کعبه را تعمیر مى کردند، و این قبل از زمانى حضرت فاطمه کوچکترین دختر رسول خدا بود؛ او 

  .بود که کنیه ام اسماء را براى او قرار داده باشند
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 :ابوالفرج اصفهانى در کتاب مقاتل الطالبیین گوید
د، و زمان ازدواج او با على در ماه صفر تاریخ میالد فاطمه قبل از بعثت پیامبر و در زمانى بود که قریش خانه کعبه را تعمیر مى کردن

 . اولین سال بعد از هجرت به مدینه ، و عروسى وى در بعد از مراجعه از غزوه بدر در حالى بود که او هجده سال داشت
 :محمد بن یعقوب کلینى به سند خود از امام باقر علیه السالم روایت مى کند

  .شت متولد گردید، و وفات نمود در حالى که هجده سال و هفتاد و پنج روز دا حضرت فاطمه در سال پنجم بعد از بعثت پیامبر
 :کفعمى در کتاب مصباح گوید

، و در بعضى روایات آمده است که این امر در )77)وز جمعه سال دوم بعثت متولد گردید ر)76) حضرت فاطمه در بیستم جمادى االخر 
    .)79)و عامه روایت کرده اند که تولد ایشان در سال پنجم قبل از مبعث بوده است)78) سال پنجم بعد از بعثت واقع شده 

 :شیخ طوسى در مصباح المتهجد گوید
حضرت فاطمه در روز بیستم جمادى االخر روز جمعه سال دوم بعثت متولد گردید، و در برخى روایات آمده که زمان تولد او سال 

 . ثت پیامبر بوده استپنجم بعثت بوده ، و اهل سنت روایت کرده اند که تولد او پنج سال قبل از بع
حضرت فاطمه در بیستم جمادى االخر سال  :محمد بن جریر طبرى در کتاب دالئل االمامۀ از امام صادق علیه السالم روایت کرده 

هشت سال در مکه و ده سال در مدینه و هفتاد و پنج   پنجم بعثت متولد گردید و در این هنگام پیامبر چهل و پنج ساله بوده اند، پس 
  .روز بعد از وفات پیامبر زندگى کرد و در روز سوم جمادى االخر سال یازدهم هجرى وفات نمود

 :ابوجعفر طبرى در دالئل االمامۀ از ابن عباس نقل مى کند
به رشد فاطمه در دوران کودکى زیاد بود به طورى که در هر روز به اندازه یک هفته و در هر هفته به اندازه یک ماه ، و در یک ماه 

هنگامى که رسول خدا از مکه به مدینه هجرت کرد و مسجد مدینه را برپا داشت ، و با مردم آن شهر انس . اندازه یک سال بود
گرفت ، و دین اسالم پیشرفت کرد و مردم برکت وجود او را درك کرده و به وى اعتماد ورزیدند و ایمان خود را آشکار نموده ، 

شد، و بزرگان و اشراف و گردنکشان بر سر جاى خود نشستند و فهمیدند که با حضرتش نمى تدریس قرآن براى همگان آغاز 
توانند جنگ و جدال نمایند، سپس حضرت فاطمه همراه على علیهماالسالم و زنان مهاجر که عایشه نیز در بین آنها بود از مکه خارج 

شده و در منزل ام ابى ایوب انصارى ساکن شدند، پس رسول  شده و وارد مکه مدینه گردیدند، على و فاطمه با رسول خدا همراه
 :را، پس خود ام سلمه در این مورد گوید)84) را به همسرى خود درآورد و فاطمه را به او سپرد و سپس ام سلمه )83) اکرم اول سوده 

من مى خواستم آداب  رسول اکرم صلى اهللا علیه و آله مرا به همسرى خود درآورد و تربیت و نگهدارى از فاطمه را به من سپرد، و
  .زندگى را به او بیاموزم ولى به خدا سوگند مشاهده نمودم که او ادبى برتر از من دارد و همه چیز را مى داند

  
 بررسى کوتاه سه نظریه معروف پیرامون تاریخ میالد حضرت فاطمه علیهاالسالم

  
 نظریه اول

 : خانه کعبه را تعمیر اساسى مى نمود متولد شده است  انى که قریش اینکه حضرت فاطمه علیهاالسالم پنج سال قبل از بعثت و زم
 ولدت فاطمۀ قبل المبعث بخمس سنین و قریش حینئذ تبنى البیت 

 :و آنان این نظریه را با دالیل ذیل تاءیید و تقویت مى نمایند)85) این نظریه متعلق به اکثر اهل سنت است 
 قول ابن اسحاق 1
 روایت منقول از عباس بن عبدالمطلب 2
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 اجماع 3
 دلیل اول

السالم ، قبل از حضرت فاطمه علیهاالسالم همانند سایر فرزندان رسول اکرم صلى اهللا علیه و آله از خدیجه علیها: ابن اسحاق گوید
 : بعثت متولد شده است

هجرى مى باشد و به دلیل  151محمد بن اسحاق بن یسار مطلبى مدنى از علماى بزرگ اسالم در قرن دوم هجرى و متوفى به سال 
ى توان نزدیکى زمان زندگیش به صدر اسالم ، اقوال و نظریات او مورد قبول و استقبال قرار مى گیرد، ولى این نظریه وى را نم

  :پذیرفت زیرا معارض دارد، چرا که امام سجاد علیه السالم مى فرمایند
 )87)و لم یولد لرسول اهللا من خدیجۀ على فطرة االسالم اال فاطمۀ 

 :جابر بن عبداهللا صحابى جلیل القدر پیامبر نیز گوید و
   .)88)ولدت فاطمۀ بمکۀ بعد النبوة

 :ارم هجرى یعنى محمد بن یعقوب کلینى در کتاب خود گویدو چنین است که سرآمد دانشمندان شیعه در قرن سوم و چه
 )89)و لم یولد بعد المبعث اال فاطمۀ علیهاالسالم 

مین مقدار کفایت مى شود و عدم اعتبار نظریه محمد بن اسحاق در مورد فرزندان رسول از آن جهت که بنا بر اختصار است به ه
 .اکرم به اثبات مى رسد

 دلیل دوم
 :ابن سعد کاتب در طبقات الکبیر روایت ابن عباس را به این صورت نقل مى کند

پس عباس . من از تو مسن تر هستم : ى گفت عباس عموى پیامبر بر على و فاطمه علیهاالسالم وارد شد در حالى که فاطمه به على م
 : گفت

ساله بود، و اى على تو چند سال قبل از او  35اى فاطمه تو در وقتى متولد شدى که قریش خانه کعبه را بازسازى مى کرد و پیامبر 
 . متولد شده اى

و در آن به جاى یحیى بن شبل ، یحیى بن )91) همین روایت را ابن عساکر به اسنادش از ابن سعد به شرحى که گذشت روایت نموده 
   .)92)و همین طور است در نقل بالذرى. سیل آورده 

 : نحوه استدالل اهل سنت به این روایت
عباس بن عبدالمطلب عموى پیامبر بوده و و بر وقایع و حوادثى که در آن دوران رخ مى داده آگاهى کامل داشته و لذا : آنان گویند

 .قول او قابل اعتماد خواهد بود
نچه در فوق به نقل از اهل سنت آوردیم در صورتى صحیح و پذیرفته خواهد بود که حداقل طبق قوانین و قواعد خود ایشان در علم آ

در حالى که طبق موازین علوم حدیث در نزد ایشان این روایت مجعول . حدیث ، خبر مذکور به طریق صحیح به دست ما رسیده باشد
 :زیرا. و غیرقابل اعتماد است 

 . یحیى بن سیل یا شیل مجهول است 1
و به روایات او اعتماد از ضعفا و متروکین است که به جعل حدیث اشتغال داشته )93) ابوبکر بن عبداهللا بن ابى سبرة المدنى القاضى  2

 .نمى شود
 . ابوجعفر در این روایت مجهول و نامعلوم است 3

 حال باید از دانشمندان حدیث شناس اهل سنت پرسید که آیا مى توان به چنین رواتى اعتماد نمود؟
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 دلیل سوم
 نج سال قبل از بعثت پیامبر متولد شده استدارند بر اینکه حضرت فاطمه علیهاالسالم در پ ((اتفاق و اجماع ((اهل سنت : گفته اند که 

. 
اگر به واقع چنین اتفاق و اجماعى ادعا شده باشد که نگارنده در آثار اهل سنت چنین ادعایى را مشاهده : در جواب ایشان باید گفت 

 : نکرده ، بلکه در برخى از منابع شیعى آن را به علماى عامه نسبت مى دهند در این صورت
با آن مخالف هستند و نظریه هاى دیگرى را ابراز )94) و اجماعى تحقق ندارد چرا که بسیارى از علما و دانشمندان عامه  چنین اتفاق 1

  .)95)مى دارند
است و مدرك آن روایت  ((مدرکى ((در فرض عدم وجود مخالف و تحقق ظاهرى اتفاق و اجماع میان علماى عامه ، چنین اجماعى  2
طبق موازین مورد قبول عامه عدم اعتبار آن را اثبات کردیم ، و لذا چنین اجماعى فاقد اعتبار  مى باشد که ((عباس بن عبدالمطلب ((

 .خواهد بود
به دلیل عدم اعتبار دالیلى که طرفداران این نظریه براى صحت عقیده خود ابراز داشته اند، و با توجه به اینکه به جز : نتیجه گیرى 

لذا نظریه مذکور از  )96) اد کرد و این نظریه را به کمک آن اثبات نمود باقى نمانده است ،ادعا، دلیل دیگرى که بشود به آن استن
 .درجه اعتبار ساقط مى گردد

 نظریه دوم
 . مه علیهاالسالم در سال پنجم بعد از بعثت پیامبر متولد شده استاینکه حضرت فاط

 :این نظریه به دالیل متفاوتى اتکا دارد که عبارتند از
 روایت امام باقر علیه السالم: دلیل اول 

  :در کافى ، این روایت را به شرح ذیل نقل مى نماید )ه  328(محمد بن یعقوب کلینى 
سال پنجم بعد از مبعث رسول اکرم صلى اهللا علیه و آله متولد گردید و به هنگام رحلت هجده سال و حضرت فاطمه علیهاالسالم در 

 .هفتاد و پنج روزه بود
بوده )98) این روایت به لحاظ آحاد سند اشکال عمده اى ندارد جز آنچه که درباره حبیب سجستانى گفته اند، زیرا وى ابتدا از خوارج 

و از ایشان ، و به )99) است ولى تصریح داریم بر اینکه نامبرده توبه نموده و از اصحاب و مالزمان امام باقر علیه السالم گردیده 
 .خصوص از امام باقر علیه السالم روایاتى را نقل مى کند

جیره پس گرچه درباره او توثیق لفظى وارد نشده ، ولى با عنایت به تعبیرات دانشمندان ما در مورد او و اینکه روایاتى را که او در زن
نباشد حداقل در عداد  ((صحیح الحدیث ((آنها قرار دارد تصحیح مى نمایند و معتبر مى دانند به نظر مى رسد که وى اگر از افراد 

 .قرار گرفته و لذا به حدیث او اعتماد و اطمینان مى شود ((حسان ((
رجال مى باشد، و لذا اگر کسى سعى کند تا از آنچه درباره حبیب سجستانى عرض کردیم مطابق روش علما و موافق با منطق علم 

 . طریق وجود وى در زنجیره سند، ضعفى را بیش از آنچه که ما هم پذیرفتیم متوجه روایت مذکور نماید راهى نخواهد داشت
 روایت امام صادق علیه السالم: دلیل دوم 

  این روایت را ابوجعفرى از دانشمندان شیعه در قرن چهارم و پنجم هجرى ،
حضرت فاطمه در بیستم جمادى الثانى از چهل و پنج سالگى پیامبر متولد گردید و مدت هشت سال در مکه و ده سال در مدینه 

 .زندگانى نمود
  : از این کتاب به سند ذیل تکرار شده است 45همین روایت عینا در ص 
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روى اءحمد بن : ى اءبوعلى محمد بن همام بن سهیل قال حدثن: حدثنى اءبى قال : حدثنى ابوالحسین محمد بن هارون التعلکبرى قال 

محمد بن البرقى ، عن اءحمد بن محمد االشعرى القمى ، عن عبدالرحمن بن بحر، عن عبداهللا بن سنان ، عن ابن مسکان ، عن اءبى 
  ...: بصیر، عن الصادق علیه السالم قال

مسلم نمى باشد و از طرف دیگر روایت عبدالرحمان بن بحر از روایت احمد بن محمد بن عیسى از عبدالرحمن بن بحر : تذکر
عبداهللا بن سنان نیز محل تاءمل است ، لذا به نظر مى رسد که در نام وى تصحیف و تغییرى واقع شده باشد و او در واقع عبدالرحمان 

 . واهللا العالم. نجران ثبت نموده است بن نجران باشد که عالمه مجلسى در بحاراالنوار نام او را به اشتباه عبدالرحمان بن بى 
این روایت نیز در هر دو نقل ، از جهت آحاد سند فاقد اشکال و معتبر است و جایى براى بحث درباره آن باقى نمى ماند خصوصا 

 .آنکه غالب علماى شیعه نیز آنها را پذیرفته اند
 اجماع: دلیل سوم 

تولد حضرت فاطمه علیهاالسالم در سال پنجم بعثت امرى اجماعى و اتفاقى : گوینددر برخى آثار علماى شیعه دیده مى شود که مى 
 . در بین علماى امامیه است

اوال اگر چنین اجماعى را براى مقابله با عامه و به : اینجانب باید ضمن عرض ارادت تمام خدمت این بزرگواران ، عرض کنم که 
مى برند، چنین شیوه اى اوال انفعالى و در بحث علمى ناپسند است و ثانیا فاقد اعتبار  منظور تقویت نظریه خود در مقابل آنان به کار

 .مى باشد ((مؤ ید((حتى به عنوان 
اساسا در بحثى این چنین ادعاى اجماع که هیچ ، حتى اجماع محقق نیز دردى را درمان نمى کند زیرا مسئله مورد بحث در اینجا : ثانیا

له ، در برخى از مسائل تاریخى هم شاید بتوان از اصول و قواعد فقیه استفاده نمود ولى براى تعیین تاریخ ب. تاریخى است نه فقهى 
 . ...میالد
است و مبتنى بر روایاتى است که در این رابطه نقل شده ، و با وجود آنها چنین اجماعى  ((اجماع مدرکى ((چنین اجماعى به یقین : ثالثا

لبته اگر سند آن روایات ضعیف بود، این اجماع ضعف سند آنها را مرتع مى ساخت ولى روایات موجود فى نفسه حجت نمى باشد، ا
 .به لحاظ سند معتبر و قابل اعتماد هستند و نیازى به تقویت ندارند

عفر علوى ، شیخ مفید، اگر تمام آنچه را که گفته شد نادیده انگاریم ، با وجود مخالفان قدرى چون ابن ابى الثلج ، سلیمان بن ج: رابعا
 .شیخ طوسى ، عبداهللا بن محمد هاشمى و سید بن طاووس ، چه جایى براى ادعاى چنین اجماعى باقى مى ماند

از دانشمندان بزرگى که طرفدار نظریه دوم مى باشند و معتقدند که حضرت فاطمه علیهاالسالم در سال پنجم بعد از بعثت پیامبر 
 :ا مى توان نام بردمتولد شده است اشخاص ذیل ر

 )101)هجرى  329/  328محمد بن یعقوب کلینى متوفى به سال  1
 )102)هجرى  5و  4ابوجعفر طبرى از علماى قرن  2
 )103)هجرى  508فتال نیشابورى شهید به سال  3
 )104)ه  588ابن شهر آشوب مازندرانى ، متوفى به سال  4
 )106)ه  567، متوفى به حدود )105)ابن خشاب  5
 ه 358 ، متوفى به سال)108)مؤ لف هدایۀ )107) خصیبى  6
هجرى و از علماى عامه مى  250، متوفى به سال (الجهنى ، و صحیح آن همان جهضمى است : خ ل ()109) نصر بن على الجهضمى  7

  .)110)باشد
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 نظریه سوم
 . اینکه حضرت فاطمه علیهاالسالم در سال دوم بعثت یعنى در چهل و یک سالگى پیامبر متولد شده است

 :عبارتند ازاین نظریه نیز به دالیلى متکى است که 
 روایت امام صادق علیه السالم: دلیل اول 

 : این روایت را حاکم نیشابورى به سند صحیح در کتاب مستدرك على الصحیحین آورده است
اءخبرنا اءبوالحسن بن یعقوب الحافظ، اءنباءنا اءبوالعباس الثقفى ، حدثنى على بن عقیل بن عبداهللا العلوى ، عن اءبیه ، عن اءم 

 : بنت اءبى جعفر محمد بن على علیه السالم ، عن اءخیها جعفر بن محمد علیهاالسالم قالالحسن 
 )111)سنۀ احدى و اءربعین من مولد النبى صلى اهللا علیه و آله   ماتت فاطمۀ علیهاالسالم و هى ابنۀ احدى و عشرین ، و ولدت على راءس 

شبیه این روایت را سلیمان بن جعفر علوى هاشمى از خواص اصحاب امام رضا علیه السالم نقل کرده که آن را نیز حاکم نیشابورى 
 : در کتاب مذکور روایت نموده است

 :حیى المزکى و ابوالحسین بن یعقوب الحافظ قاالاءخبرنا ابواسحاق ابراهیم بن محمد بن ی
سمعت عبداهللا بن محمد بن سلیمان بن جعفر الهاشمى یذکر عن اءبیه ، عن جده سلیمان بن : حدثنا محمد بن اسحاق بن ابراهیم قال 

 : جعفر قال
 )112)ولدت فاطمۀ سنۀ احدى و اءربعین من مولد رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله 

به نقل از محمد بن اسحاق الثقفى السراج و او از عبیداهللا )113) همین روایت را ابن المزى الکلبى در تهذیب الکمال فى اسماء الرجال 
 . بن محمد بن سلیمان علوى وارد نموده است

 موافقت شیخ مفید و شیخ طوسى: دلیل دوم 
 :گوید ((خرشهر جمادى اال((در کتاب مسارالشیعه ، به هنگام بیان وقایع ( ه  413ت (شیخ مفید 

فاطمه زهرا علیهاالسالم در روز بیستم جمادى االخر از سال دوم مبعث پیامبر متولد گردید، و این روز شریف و بزرگى است : ترجمه 
  . که در آن مؤ منان به سرور و شادمانى مى پردازند، و در چنین روزى انجام خیرات و صدقه دادن به فقرا، مستحب است

  :در کتاب مصباح المتهجدین گوید( ه  460ت (و شیخ طوسى 
 . میالد حضرت فاطمه علیهاالسالم در روز بیستم جمادى االخر از سال دوم مبعث پیامبر بوده است: ترجمه 

االئمۀ و موالیدهم همین  هجرى ، در کتاب تاریخ  325و قبل از شیخ مفید و شیخ طوسى نیز ابن ابى الثلج بغدادى متوفى به سال 
   .)116)رائه نموده استنظریه را ا

طرح هجرى ، در تاریخ یعقوبى م 284و حتى بسیار پیش از او احمد بن ابى یعقوب ، ابن واضح ، مورخ نامدار شیعه متوفى به سال 
   .)117)سال داشته است 23سالگى پیامبر متولد شده و در زمان رحلت پیامبر حدود  41نموده که او در اوائل 

سى توجه دارند که به هنگام طرح دو نظریه قبل موافقت کسى از دانشمندان از یک نظریه را به خوانندگان محترم به این نکته اسا
عنوان دلیل براى اثبات یا حتى تقویت آن نظریات مطرح نکردیم ولى در اینجا به دلیل خصوصیتى که در موافقت یا مخالفت این دو 

 . لب به خصوص عنایت نموده ایمدانشمند جلیل القدر و خصوصا شیخ طوسى وجود دارد به این مط
اهل تحقیق یقین داشته باشند که شیخین بزرگوار ما قطعا روایات امام باقر و امام صادق علیهماالسالم در مورد تاریخ میالد حضرت 

ظریه ماءخوذ از چرا با وجود قوت سند آنها، آن روایات را نپذیرفته و ن: فاطمه علیهاالسالم را در کتاب کافى دیده اند و باید پرسید
 روایت امام صادق علیه السالم در اینجا را تقویت مى نمایند؟

، سید بن )118)نگارنده معتقد است که این امر بدون دلیل نبوده به خصوص آنکه مالحظه مى شود مشایخى چون ابن ابى الثلج بغدادى 
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، و محدث حافظ و حاکمى چون )122)بر ، و رجالى توانمندى چون ابن عبدال)121)، و مورخ معتدلى چون یعقوبى )120)، کفعمى   )119)طاووس
 .، چنین عقیده اى را گواهى مى نمایند)123)ابوعبداهللا نیشابورى 

اگر این نظریه را بپذیریم در این صورت مجموعه روایاتى را که اثبات مى کنند میالد حضرت فاطمه سالم : ممکن است پرسیده شود
چه خواهیم کرد زیرا مشهور آن است که معراج پیامبر اندکى قبل از هجرت به مدینه )124) اهللا علیها بعد از معراج پیامبر بوده است 

، به هر حال و در هر )126)و در میان برخى از علماى شیعه نیز رایج است که این واقعه در سال سوم بعثت صورت گرفته )125) بوده 
 صورت ، با عنایت به نظریه سوم ، روایات مذکور چه وضعیتى خواهند داشت ؟

 : در پاسخ از این سؤ ال به جا باید گفت
مان معراج پیامبر اکرم صلى اهللا علیه و آله فقط یک دفعه نبوده بلکه به طور مکرر اتفاق افتاده ، و این مسافرتهاى آسمانى از ه

و تا روز رحلت پیامبر عظیم الشاءن اسالم ، بنا به روایتى که از امام صادق علیه السالم نقل گردیده )127) روزهاى اول بعثت آغاز شده 
، و ابن عباس در کالمى که ابن شهر آشوب از او نقل مى کند عروج هاى متعدد پیامبر را )128)یک صد و بیست بار تکرار شده  حداقل

  .)129)معراج الکرامۀ ، تقسیم مى کند 2معراج العجائب  1: آنها را به دسته بندى مى نماید و 
 :بان پیامبر نقل مى کند و سپس مى گویدو ابن طاووس در بحثى پیرامون معراج در کتاب سعدالسعود، وقایعى را از ز

   .)130)این وقایع مربوط به یکى دیگر از عروجهایى است که پیامبر داشته است
هاى ذیل که برخى از مورخین و محدثین براى معراج پیامبر بیان کرده  راجهاى پیامبر دارد، شاید تاریخ و این همه نشان از تعدد مع

 :اند هر یک متعلق به عروجى مستقل باشد
 )131)در اول بعثت  1
 )132)پنج ماه بعد از بعثت  2
 )133)پانزده ماه بعد از بعثت  3
 )134)سال دوم بعثت  4
 )135)سال سوم بعثت  5
 )136)شش ماه قبل از هجرت به مدینه  6
   .)137)جده ماه قبل از هجرت به مدینهه 7

 . نمانده است حال اگر آن روایات را با توجه به این مطلب مجددا مورد بررسى قرار دهیم ، معلوم مى شود که اشکالى باقى
غیر از سه نظریه مذکور درباره تاریخ میالد حضرت فاطمه علیهاالسالم نظریات دیگرى وجود دارد که به نحو شاذ و نادر از سوى 

 :برخى از دانشمندان اظهار شده است که به شرح ذیل عبارتند از
 نظریه ابن عساکر 1

  . ده استحضرت فاطمه علیهاالسالم چهار سال قبل از بعثت متولد ش
  نظریه کلبى 2

 . سال بوده است 35عمر حضرت فاطمه حدود 
 .سال قبل از بعثت پیامبر بوده باشد 11با توجه به این نظریه میالد وى باید 

  نظریه سیوطى 3
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 . سال قبل از بعثت متولد شده است 5/7حضرت فاطمه علیهاالسالم 
 نظریه ابن اثیر جزرى 4

  . زمان ازدواج پانزده سال بوده استسن حضرت فاطمه علیهاالسالم در 
با توجه به این نظریه و عنایت به این نکته که ازدواج ایشان در سال دوم هجرت واقع شده ، پس میالد ایشان باید در همان سال 

 .بعثت بوده باشد
  .)142)ذهبى نیز در این نظریه با ابن اثیر مشترك مى باشد: تذکر

 مستدرك احادیث مربوط به تاریخ میالد حضرت فاطمه از بحاراالنوار:ضمیمه سوم 
م آمده ، تعدادى احادیث و روایات بحاراالنوار درباره تعیین میالد حضرت فاطمه علیهاالسال 43غیر از احادیثى که در باب اول از جلد 

  .تقدیم کرده امآمده است که دراین ضمیمه آنهارا نیز  43دیگر نیز در سایر مجلدات این کتاب و همین طور در سایر باب هاى جلد 
از ما  کدام یک: عباس بن عبدالمطلب عموى پیامبر بر على و فاطمه وارد گردید و مالحظه نمود یکى از آنها به دیگرى مى گوید

 بزرگتریم ؟
تو چند سال قبل از تعمیر خانه کعبه متولد شدى و دخترم فاطمه در زمانى متولد شد که قریش ! اى على : پس عباس به آنها گفت 

    .)144)خانه کعبه را تعمیر مى کردند و رسول خدا سى و پنج ساله بوده ، و این امر پنج سال قبل از بعثت بوده است
  :شیخ مفید مى گوید

حضرت فاطمه زهرا علیهاالسالم در روز بیستم جمادى االخر سال دوم بعثت متولد گردید، و آن روز شریفى است که در آن 
و در . شود، و مستحب است که در این روز به کارهاى خیر اقدام شود و به بینوایان صدقه داده شودشادیهاى مؤ منان تجدید مى 

 . روایت دیگرى آمده است که تولد او در سال پنجم بعثت بوده است
 . و اهل سنت روایت کرده اند که میالد او پنج سال قبل از بعثت بوده است

بعد از مبعث متولد شده و در آن سال قریش خانه کعبه را تعمیر مى کردند، و روایت شده و در الدر النظیم آمده که فاطمه پنج سال 
 . که او در روز بیستم جمادى االخر سال چهل و یکم از زندگانى پیامبر متولد شده است

جمادى االخر، و هنگامى  و در مناقب آمده که وى در سال پنجم بعثت متولد شده و سه سال بعد از معراج پیامبر بوده ، در روز بیستم
که امام حسن متولد شده وى دوازده سال داشته و گفته شده که یازده ساله بوده ، و بین والدت حسن با باردارى بر حسین علیهم 

 . و روایت شده که او پنج سال بعد از وحى متولد گردیده است. السالم ، پنجاه روز فاصله بوده است 
 

بعثت پدرش متولد گردیده و در این زمان قریش خانه کعبه را تعمیر مى کرد، و روایت شده که او  حضرت فاطمه پنج سال بعد از
 . در روز بیستم جمادى االخر از چهل و پنج سالگى پیامبر متولد گردیده است

 مستدرك احادیث مربوط به کیفیت خلقت فاطمه علیهاالسالم: ضمیمه چهارم 
لیهاالسالم و چگونگى خلقت نورى و دنیوى حضرت فاطمه علیهاالسالم تعدادى از احادیث و درباره کیفیت انعقاد حضرت فاطمه ع

بحاراالنوار آمده و تعداد دیگرى در سایر مجلدات بحار وجود دارد که آنها را نیز انتخاب نموده و در اینجا  43روایات در جلد 
 :آورده ایم 

 .تبارك و تعالى على ، فاطمه ، حسن و حسین را از نورى واحد خلق نمود خداوند: رسول خدا مى فرمود: على علیه السالم گوید
اى رسول : عایشه بر رسول خدا وارد شد در حالى که پیامبر گونه دخترش فاطمه را مى بوسید پس گفت : و حذیفۀ بن یمان گوید

 رد؟آیا هنوز مانند دوران کودکى او را بوسه مى زنى در حالى که زنى شده و همسر دا! خدا
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اگر مى دانستى که چقدر او را دوست مى دارم همانا محبت تو بر او بیشتر مى گشت ، هنگامى ! به خدا اى عایشه : رسول خدا فرمود
جلو بایست تا بر تو : جبرئیل گفت   که به آسمانها عروج کرده بودم ، در آسمان چهارم جبرئیل اذان گفت و میکائیل اقامه ، سپس

آرى ، همانا خداوند انبیاى مرسل خود را بر : آیا من جلو بایستم در حالى که تو حاضرى ؟ گفت : گفتم . ز بگزاریم اقتدا نموده و نما
سپس جلو رفتم و با اهل آسمان چهارم نماز گزاردم . مالئکه مقرب خود برترى داده و تو را نیز خصوصا بر ایشان مقدم داشته است 

م و ناگهان خود را در مقابل ملکى نورانى بر تختى از نور که در سمت چپ و راست آن و پس از آن به آسمان ششم عروج نمود
مالئکه زیادى صف کشیده بودند یافتم ، و من سالم گفتم و او جوابم داد در حالى که تکیه داده بود، سپس از جانب خداى تعالى بر 

فت و تو جواب او را گفتى در حالى که تکیه داده بودى ؟ به حبیب و بهترین مخلوقات من بر تو سالم گ! اى ملک : آن ملک وحى شد
گرفته   آن فرشته فورا برخاست و مرا در آغوش . عزت و جاللم و فورا برمى خیزى و بر او سالم مى کنى و تا روز قیامت نمى نشینى 

روانه شدم ندایى به گوشم رسید که سپس وقتى به طرف حجابها . تو چقدر در درگاه الهى عزیز و محترم هستى ! اى محمد: و گفت 
تمام مؤ منان ایمان به () : ، پس از آن بر من الهام شد و گفتم((ایمان آورد پیامبر، به آنچه که بر او نازل شده است () :مى خواند

ادمان ، سپس جبرئیل دست مرا گرفت و داخل بهشت نمود، وقتى وارد بهشت شدم ش((خداوند و کتابها و فرستادگان او دارند
گردیدم زیرا خود را بر درختى از نور مشاهده نمودم ت که دو فرشته آن را زینت مى کردند و خداوند به ایشان فرمان داده بود که 

این عمل را تا روز قیامت ادامه دهند، و در مقابل من قصر بسیار زیبایى قرار داشت که به انواع جواهرات و زینت ها آراسته بود، 
به فرزندت حسن مجتبى ، پس جلو رفتم و در مقابلم خرمایى دیدم که تا : این قصر به چه کسى تعلق دارد؟ فرمود! ن حبیب م: گفتم 

آن زمان خرمایى به درشتى آن ندیده بودم ، پس آن را برگرفتم و شکافتم ، و در این حال حوریه اى ظاهر گردید که بالهایى 
من به فرزندت حسین که به ظلم و ستم : ه کسى تعلق دارى ؟ وى گریه کرد و گفت تو به چ: گسترده و قوى داشت ، به او گفتم 

سپس جلو رفتم و به خرمایى لطیف تر از خامه زالل و شیرین تر از عسل برخوردم و یکى از آنها را . کشته مى شود تعلق دارم 
هنگامى که به زمین . اى در صلب من ایجاد گردیدخوردم در حالى که اشتهاى بسیار نسبت به آن داشتم ، و در اثر آن خرما نطفه 

فاطمه حوریه اى است و هرگاه شوق بوى بهشت پیدا مى کنم   بازگشتم با خدیجه همبستر شدم و او به فاطمه حامله گردید، پس 
 . رایحه او را استشمام مى نمایم

چنان به این ! اى رسول خدا: مه را دیدم گفتم هنگامى که محبت و لطف خارج از حد رسول اکرم به دخترش فاط: عایشه مى گفت 
در شبى که مرا در آسمان سیر دادند، ! اى حمیرا: دختر محبت مى کنى که ندیدم کسى قبل از تو چنین کرده باشد؟ و پیامبر فرمود

را و لطیف تر از  داخل بهشت گردیدم و در مقابل درختى از درختان بهشتى قرار گرفتم که هرگز ندیده بودم زیباتر از آن درخت
برگهاى آن را، و پاکتر از میوه هاى آن را، و یکى از میوه هاى آن را خوردم ، پس در اثر آن میوه نطفه اى در بطن من به هم رسید، 

و هنگامى که به زمین بازگشتم با خدیجه همبستر شدم و او به فاطمه حامله گردید، پس هرگاه شوق بهشت به من دست مى دهد 
 . ا استشمام مى کنمبوى او ر
 .نمى شود و خون نمى بیند  به درستى که فاطمه مثل زنان معمولى نیست بلکه او حیض ! اى حمیرا

هر : و جزو این حدیث است آنچه که احمد بن حنبل آن را از پیامبر نقل کرده که ایشان دست حسن و حسین را گرفته و فرمودند
همراه من وارد بهشت مى (دوست بدارد وارد بهشت مى شود و در مرتبه انبیا قرار مى گیرد  که مرا و این دو را، و پدر و مادرشان را

 .(شود
و از این قسم است روایتى که ابن مغازلى در کتابش به نقل از جابر بن عبداهللا آورده که رسول اکرم صلى اهللا علیه و آله روزى در 

و تو از درختى آفریده شده ایم در عالم ذر که من اصل آن و تو فرع و ساقه  من! اى على : عرفات خطاب به على علیه السالم فرمود
آن و حسن و حسین شاخه هاى آن هستند پس هر که به این شاخه ها آویزان شود یعنى آن دو را دوست داشته و هدایت را از آنجا 
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 .بخواهد خداوند او را وارد بهشت مى کند
 . عثت متولد گردیده استروایت شده که فاطمه پنج سال قبل از ب

و گفته شده است که روزى رسول خدا در ابطح نشسته بود و همراه او عمار بن یاسر، منذر بن ضحضاح ، عمر، على بن ابى طالب ، 
عباس بن عبدالمطلب ، و حمزة بن عبدالمطلب نشسته بودند که جبرئیل در صورت عظماى خود فرود آمده و بالهاى خود را در 

 : و مغرب خود پهن نموده و گفت طرفین مشرق
و این کار براى پیامبر بسیار . خداوند بلندمرتبه تو را به سالم مى رساند و امر مى کند که چهل روز از خدیجه دورى نمایى ! اى محمد

ه گرفته ، پیامبر برخاست و چهل روز را روز. دشوار بود زیرا خدیجه را بسیار دوست مى داشت و به وى دلبستگى فراوان داشت 
چهل شب را به بیدارى و عبادت خداوند متعال گذرانید، در روزهاى آخرین عمار بن یاسر را به سوى خدیجه فرستاد و به وى پیغام 

خیال نکنى که دلیل دورى من از تو به سبب غضبى است که نسبت به تو دارم بلکه خداوند متعال این دورى را امر ! اى خدیجه : داد
راى امتثال او چنین مى کنم و تو به جز خیر، در این مورد هیچ اندیشه دیگرى نداشته باش که خداوند متعال در هر فرموده و من ب

هنگام شب پشت درب را محکم کن و به آسودگى بخواب ، و بدان که من در . روز چند بار به سبب تو بر مالئکه مباهات مى ورزد
خدیجه در دوران این دورى در هر . ر على بن ابى طالب ، یعنى در منزل عمویم هستم این ایام در منزل مادرم فاطمه بنت اسد ماد
 .روزى چند بار محزون و اندیشناك مى شد

خداوند بر تو درود مى فرستد و تو را امر مى کند تا از تحفه و ! اى محمد: پس از اتمام چهل روز جبرئیل بر پیامبر فرود آمد و فرمود
در این . نمى دانم : تحفه پروردگار عالمیان چیست ؟ و مژده او کدام است ؟ جبرئیل گفت  :پیامبر فرمود. ى هدیه او بهره مند گرد

حال میکائیل فرود آمد و همراه او طبقى بود که با پارچه اى پشمى پوشیده شده بود، و آن را در مقابل پامبر گذارد، و جبرئیل 
 . مى دهد که امروز را با این طعام افطار کنىخداوند فرمان ! اى محمد: نزدیک آمده و گفت 

هنگامى که پیامبر اراده افطار مى نمود و به من امر مى کرد که درب خانه را باز کنم تا هر که مایل است : على بن ابى طالب گوید
ن طعام خاص ، براى غیر من ای: داخل شود و از آن طعام استفاده نماید، ولى در این شب پیامبر مرا بر درب خانه قرار داد و فرمود

سپس پارچه را از روى طبق برداشت و در زیر آن خوشه اى از خرما و خوشه اى از انگور بود، رسول اکرم به اندازه  . حرام است
 کافى از آنها خورد و آب کاملى نوشید و جبرئیل بر دستان او آب ریخته ، و میکائیل دستانش را با آن آب شست و اسرافیل آنها را
خشک نمود، و باقى طعام و ظرف آب را به آسمان بازگردانیدند، پس از آن پیامبر برخاست تا نماز بگزارد که جبرئیل جلو آمد و 

نماز در این وقت براى تو حرام است تا آنکه به منزل خدیجه بروى و او را دیدار کنى و با وى همبستر شوى ، که خداوند اراده : گفت 
 .رسول خدا شتابان به سوى منزل خدیجه به راه افتاد .ین شب ذریه اى طیبه متولد نمایدکرده از صلب تو در ا

من به تنهایى عادت کرده بودم ، لذا وقتى شب مى شد سرم را مى پوشانیدم و پرده را مى انداختم ، و درب را مى : خدیجه مى گوید
از یا قرائت قرآن و چراغ را خاموش مى نمودم و مى خوابیدم ، در بستم و پشت آن را مى انداختم ، و خداى را عبادت مى کردم به نم

کیست که در خانه مرا مى زند در : آن شب به خصوص ، هنوز نخوابیده بودم که پیامبر آمده و در را به صدا درآورد، من پرسیدم 
 حالى که کسى غیر از محمد این درب را به صدا در نیاورده است ؟

من در حالى که خوشحال . در را باز کن که من محمد هستم ! اى خدیجه : از آن سوى در شنیدم که گفت و صداى متین پیامبر را 
پس از آن دو رکعت نماز . بودم برخاسته و در را باز کردم ، پیامبر داخل منزل شده ظرف آب را طلبید تا وضو بسازد و نماز بگزارد

این شب نماز زیادى به جاى نیاورد بلکه دست مرا گرفته و بر بسترش وى در . خفیف به جاى آورد، سپس به سوى بستر رفت 
نشانید، و میان ما آنچه که میان همسران واقع مى شود واقع گردید، واهللا که در همان شب ثقل و سنگینى فاطمه را در بطن خود 

 . احساس کردم
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السالم پرسیدم که والدت حضرت فاطمه چگونه بوده  از امام صادق علیه: و در همین کتاب از مفضل بن عمر روایت شده که گوید
   ....:است ، فرمود

 : فرات بن ابراهیم کوفى از عبید بن کثیر، با سند معنعن از سلمان فارسى روایت کرده است
از  چقدر فاطمه را دوست دارى در حالى که هیچ یک! اى رسول خدا: بعضى از زنان پیامبر منظور عایشه است به رسول خدا گفتند

هنگامى که به سوى آسمان برده شدم جبرئیل مرا نزد درخت طوبى برد، پس : پیامبر فرمود! اهل بیتت را این قدر دوست نمى دارى 
اى : میوه اى از آن را چیده و پوست آن را گرفت و به من داد تا بخورم و سپس با دست خود بین دو کتف مرا مسح کرد و گفت 

و هنگامى که به زمین بازگشتم خدیجه به فاطمه . مى دهد به دخترى به نام فاطمه از همسرت خدیجه خداوند تو را بشارت ! محمد
حامله گردید، پس هرگاه شوق بهشت پیدا مى کنم او را در بر مى گیرم و از وى بوى بهشت را استشمام مى نمایم ، پس فاطمه 

  . حوریه اى انسانى است
: فرمود. خواستم راجع به بهشت و جهنم برایم توضیح دهد و بگوید که آیا آنها خلق شده اند از امام رضا علیه السالم: هروى گوید

 . آرى آنها خلق شده اند وجود دارند و رسول خدا داخل بهشت شده و به هنگام معراجش آتش جهنم را دیده و از آن خبرداده است
آنها از : جزو مقدرات هستند و در قیامت خلق خواهند شد، امام فرمودآنها هنوز خلق نشده اند و : دسته اى از مردم مى گویند: گفتم 

ده ما نیستند و ما نیز با آنها کارى نداریم ، کسى که خلق بهشت و جهنم را انکار کند نبى و پیامبر اسالم را انکار نموده و ما را منکر ش
این جهنمى است که گناهکاران آن را تکذیب مى : ودو از والیت ما نصیبى نبرده است و در جهنم داخل مى شود، و خداوند فرم
هنگامى که به : و پیامبر اسالم صلى اهللا علیه و آله گفته  .کردند، پس در آن مى گردند تا باور کنند آنچه را که انکار مى کرده اند

آن را خوردم و در اثر آن آسمان عروج کردم جبرئیل دست مرا گرفت و مرا داخل بهشت کرد و خرمایى بهشتى را به من داد که 
نطفه اى در صلب من ایجاد گردید، پس هنگامى که به زمین بازگشتم با خدیجه همبستر شدم و او به فاطمه حامله گردید، پس 

  .فاطمه حوریه اى انسانى است ، هرگاه که مشتاق بوى بهشت مى گردم وى را مى بویم چرا که بوى بهشت مى دهد
 :سیرش گویدعلى بن ابراهیم قمى در تف

  )172) .... هنگامى که! اى عایشه : رسول اکرم دخترش فاطمه را زیاد مى بوسید، پس عایشه حسادت مى ورزید لذا پیامبر به وى گفت 
 :سلمان فارسى مى گوید

و بسیار بر فاطمه ، حسن و حسین علیهم السالم داخل شدم در حالى که آن دو بازى مى کردند و فاطمه به مشاهده آنها خردسند 
درباره فضائل اینان براى من بگو تا ! اى رسول خدا: شادمان بود، و مزاحم آنان نشده تاءمل کردم تا پیامبر داخل شد، پس گفتم 

شبى که به آسمان برده شدم جبرئیل را در آسمان و غرفه هاى ! اى سلمان : آن حضرت فرمود. عالقه ام نسبت به ایشان فزونى یابد
م و در این حال در قصرها و مزارع آنجا مى گشتم که ناگهان بوى بسیار خوشى به مشامم رسید و از خوبى آن بهشت مالقات کرد

این ! اى محمد: این رایحه اى که بر سایر بوهاى بهشت غالب آمده از چیست ؟ گفت ! اى حبیب من : متعجب گشته به جبرئیل گفتم 
صدهزار سال پیش خلق کرده و ما نمى دانیم که قصد وى از خلق این سیب بوى خوش به سیبى تعلق دارد که خداوند آن را سی

خداوند متعال بر ! اى محممد: چیست ، در همین حال جمعى از فرشتگان را دیدم که آن سیبب را مى آورند پس خطاب به من گفتند
 .تو سالم و درود مى فرستد و این سیب را به تو هدیه مى دهد

یب را گرفتم و بر بال جبرئیل گذاردم و هنگامى که به زمین بازگشتم آن میوه را تناول نمودم و در اثر من آن س: رسول خدا فرمود
آن نطفه اى در پشت من پدیدار گشت ، و با خدیجه همبستر شدم و او از این نطفه ، فاطمه را باردار شد، سپس خداوند بر من وحى 

مى شود، و نور را به نور تزویج خواهى نمود، یکى فاطمه و دیگرى على ، زیرا  نمود که به زودى براى تو حوریه اى انسانى متولد
ازدواج آنها در آسمان واقع شده است در عالم ذر، یعنى مقدر گردیده است و براى فاطمه یک پنجم زمین را مهر قرار مى دهى ، و 
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حسین فرزندانى متولد مى گردد که امامان مردم خواهند از آن دو ذریه اى طیبه پدید مى آید، و این دو از آنها هستند، و از صلب 
 !بود ولى مردم آنها را مى کشند و بر ایشان ستم روا مى دارند، بدا بر قاتل آنها و کسانى که به ایشان ظلم کنند

 
 : ابن عباس از رسول اکرم صلى اهللا علیه و آله روایت کرده

 : شم که رسیدم ، ندایى گفتهنگامى که به سوى آسمان عروج کردم ، به آسمان ش
و چون به سراپرده هاى بهشت رسیدم ، . چه پدر خوبى است پدر تو ابراهیم ، و چه برادر خوبى است برادرت على ! اى محمد

جبرئیل دستم را گرفت و داخل بهشت نمود، در آنجا درختى نورانى توجه مرا جلب کرد در حالى که دو فرشته آن را با زیورهایى 
 : من گفتم. تندمى آراس

آن درخت على بن ابى طالب است و اینها تا روز قیامت وظیفه دارند آن را : این درخت به چه کسى تعلق دارد؟ گفت ! اى جبرئیل 
وقتى کمى جلوتر رفتم خرمایى دیدم که از کره نرمتر و از مشک خوشبوتر و از عسل شیرین تر بود، یکى از آنها را . تزیین نمایند

ر اثر آن نطفه اى در صلب من ایجاد شد، پس از آنکه به زمین بازگشتم با خدیجه همبستر شدم و او به فاطمه حامله خوردم و د
 . گردید، پس فاطمه حوریه اى انسانى است که هرگاه مشتاق بوى بهشت مى شوم بوى او را استشمام مى کنم

 : امام صادق علیه السالم فرموده
اى : عایشه وى را مورد عتاب قرار مى داد و مى گفت   وست داشت و او را زیاد مى بوسید، پس پیامبر حضرت فاطمه را خیلى د

هنگامى که به آسمان برده مى شدم جبرئیل مرا به نزد ! اى عایشه : چرا فاطمه را این همه مى بوسى ؟ پیامبر به او فرمود! رسول خدا
ن آن را تناول نمودم و در اثر آن آبى در پشت من ایجاد گردید، وقتى که درخت طوبى برد و یکى از میوه هاى آن را برگرفت ، و م

به زمین بازگشتم با خدیجه همبستر شدم و او به فاطمه حامله گردید، و من او را نمى بوسم مگر آنکه بوى شجره درخت طوبى را از 
  . وى استشمام مى نمایم

 :ابوجعفر محمد بن على بن شهر آشوب مازندرانى گوید
وبکر شافعى ، ابن شهاب زهرى و ابن مسیب ، هر سه از سعد بن ابى وقاص ؛ و ابومعاذ نحوى و ابوقتاده حرانى ، هر دو از سفیان اب

ثورى ، از هشام بن عروه ، از عروه ، از عایشه ؛ و خرگوشى در شرف النبى ، و اشنهى در االعتقاد، و سمعانى در الرسالۀ ، و ابوصالح 
ابوعبیده حذاء و غیر او از امام صادق علیه السالم روایت کرده اند که : و ابوالسعادات در فضائل ؛ و از علماى شیعه  مؤ ذن در اربعین ،

 : رسول اکرم دخترش فاطمه را مى بوسید و این امر براى بعضى از همسران آن حضرت گران آمد، پس پیامبر به آنها گفت
  )180) .... م جبرئیل دست مرا گرفتهنگامى که براى معراج به آسمان برده مى شد

در یکى از سالها به حج رفته بودم ، داخل مسجد پیامبر شدم و ایشان را دیدم در حالى که دو : و حکایت شده از عروه بارقى که گفت 
م پیامبر را چنان پسربچه در کنار او نشسته بودند و پیامبر گاهى یکى از آنها را مى بوسید و گاهى آن دیگرى را، و هنگامى که مرد

دیدند مزاحمتى برایش ایجاد نکردند و از سخن گفتن با او خوددارى نمودند ولى من درباره علت عالقه پیامبر به آن دو کودك 
یا : سرگردان مانده بودم و برایم سؤ ال شده بود که چرا پیامبر آن دو را از این همه دوست مى دارد، از آن حضرت سؤ ال کردم 

آن دو فرزند دخترم و پسران برادرم و پسرعمویم که محبوبترین مردان در : آیا اینها فرزندان شما هستند؟ پیامبر فرمود! رسول اهللا 
پدر آنها کسى است که در حکم گوش و چشم من مى باشد، او از من و من از اویم ، و او کسى است که از  .نزد من است ، مى باشند

من از میزان عالقه شما به این : پس به پیامبر گفتم . و نیز از اندوه من محزون مى گرددحزن و اندوهش محزون مى گردم و ا
 !علت آن را برایت بازگو مى کنم اى مرد: پس پیامبر فرمود. فرزندان و آن محبتى که به ایشان ابراز کردید تعجب کردم 

تى از درختهاى بهشت که از بوى بسیار خوش آن تعجب آن هنگام که مرا به آسمان مى بردند داخل بهشت گردیدم و در مقابل درخ
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از این درخت تعجب مکن زیرا که میوه آن بسیار خوشبوتر از ! اى محمد: کرده بودم ایستادم ، و جبرئیل که تعجب مرا دید گفت 
به درخت دیگرى آن است ، پس جبرئیل از میوه آن تحفه اى را براى من آورد و من آن را خوردم ولى کامال سیر نشدم ، پس 

از میوه این درخت نیز بخور که این نیز شبیه همان درخت قبلى است ، مشاهده نمودم که این ! اى محمد: برخوردم ، جبرئیل گفت 
جبرئیل از میوه آن درخت تحفه اى برگرفت و به من داد و من آن را  . درخت از جهت طعم و رایحه از درخت قبلى بهتر است

در میان درختان بهشت هیچ درختى را زیباتر و خوشبوتر ! برادرم ، جبرئیل : ز استشمام مى کردم ، سپس گفتم خوردم و بویش را نی
نام یکى حسن و نام دیگرى : نمى دانم : آیا مى دانى نام این دو درخت چیست ؟ گفتم ! اى محمد: گفت . از این دو درخت ندیدم 
تى به نزد همسرت خدیجه برو و در زمان مناسب با وى همبستر شو، به درستى هنگامى که به زمین برگش! حسین است ، اى محمد

او را به ازدواج برادرت على درآور تا دو پسر از   که از میوه و رایحه این دو درخت فرزندى براى تو متولد مى شود به نام زهرا، پس 
 . ایشان متولد شود، پس نام یکى را حسن و نام دیگرى را حسین قرار ده

بعد از آنکه حسن و حسین متولد شدند جبرئیل . آنچه را که جبرئیل گفته بود انجام دادم و همان شد که گفته بود: پیامبر خدا فرمود
هرگاه چنین اشتیاقى در ! اى محمد: گفت . چه اشتیاق زیادى به آن دو درختت دارم ! اى جبرئیل : بر من فرود آمد، پس به او گفتم 

 .حسین را بو کن و آنها را در آغوش بگیر تو ایجاد شد حسن و
هرگاه پیامبر نسبت به آن درختان تمایل پیدا مى کرد حسن و حسین را در آغوش مى گرفت و آنها را مى بویید : عروه بارقى گوید

این دو را  من: و نیز مى گفت . سخن جبرئیل را تصدیق مى کنم چرا که این دو فرزند بوى آن دو درخت را مى دهند : و مى گفت
 .آنقدر دوست مى دارم که حاضرم عمرم را بین آنها قسمت نمایم ، آنها ریحانه هاى من در دنیا هستند

عروه بارقى از شنیدن این سخنان درباره حسن و حسین خیلى متعجب بود، پس اگر شاهد بود آنچه را که بر سر آنها : راوى گوید
تند و مردانشان را کشتند و اطفالشان را ذبح کردند، و اموالشان را به غارت بردند و به آوردند و مى دید که چگونه خون آنها را ریخ

 !!!حریمشان تعرض کردند لعنت خدا بر چنان ستمکاران و جنایتکارانى باد چه مى کرد؟
 آفریده شد؟آیا مى دانید که فاطمه چگونه : فرات بن ابراهیم کوفى در تفسیر خود از رسول اکرم روایت نموده که فرمود

 . خدا و سول او داناتر است: گفتند
 . فاطمه از عرق و موهاى ریز بدن جبرئیل آفریده شده است: فاطمه حوریه اى انسانى است ؛ و فرمود: فرمود
 پذیرفتن چنین چیزى براى ما دشوار است زیرا اول شما مى گویید که او انسان نیست بلکه حوریه اى انسانى! اى رسول خدا: گفتند

 مى فرمایید که از عرق و کرك بدن جبرئیل خلق شده است ؟  است و سپس 
جبرئیل براى من سیبى را از میان میوه هاى بهشتى آورد، من از شدت عالقه جبرئیل را گرفتم و به سینه ام فشردم ، جبرئیل : فرمود

سالم بر تو اى : گفتم ! ر تو اى رسول خداسالم ب: و سیب هر دو عرق کردند و عرق آنها با هم مخلوط شد، سپس جبرئیل گفت 
آن را گرفتم ، بوسیدم و روى چشم خود نهادم و بر . این سیبى است که خداوند از بهشت براى تو فرستاده است : گفت ! جبرئیل 

 . سینه ام فشردم
آرى ، به تو امر شده که : ؟ گفت آیا هدیه پروردگارم را بخورم ! اى حبیب من : گفتم . این سیب را بخور! اى محمد: جبرئیل گفت 
: و من وقتى آن سیب را دو قسمت کردم تا بخورى نورى از آن ساطع گردید که مرا به وحشت افکند، جبرئیل گفت . آن را بخورى 

آمد دخترى است که از صلب تو به وجود خواهد : منصوره کیست ؟ گفت : گفتم . نترس و آن را بخور، این نور به منصوره تعلق دارد
چرا در آسمان منصوره نامیده شد و در زمین فاطمه ؟ ! پس گفتم ن اى جبرئیل . و نام وى در آسمان منصوره است و در زمین فاطمه 

در زمین فاطمه نامیده شد براى اینکه شیعیان وى از آتش جهنم باز نگاه داشته شده اند و دشمنانش از دوستى و محبت وى : گفت 
و در این روز یعنى قیامت مؤ منین به سبب () :م مى مانند و این است معنى کالم خداوند که مى فرمایدکه نجات بخش است محرو
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، و منظور از نصرت و یارى خداوند همین نصرت خداوند براى شیعیان و دوستداران ((نصرت و یارى خداوند شادمان مى گردند
 .مى یابنددوزخ نجات   فاطمه است که به شفاعت و یارى فاطمه از آتش 

  
  

  
  نامهاى حضرت فاطمه علیهاالسالم و برخى از فضایل آن حضرت: باب دوم 

  
 

 :روایاتى که در این باب آمده دربردارنده موضوعات ذیل مى باشند
 نام فاطمه علیهاالسالم 1
 وجه تسمیه دختر پیامبر به فاطمه 2
 کفویت على بن ابى طالب براى فاطمه 3
 وجه تسمیه فاطمه به زهرا 4
 شفاعت حضرت فاطمه براى شیعیان و دوستدارانش 5
 عالمه بودن حضرت فاطمه 6
 طهارت و پاکى حضرت فاطمه از پلیدیها و انواع معاصى 7
 وجه تسمیه حضرت فاطمه به بتول 8
 عدم ابتالى فاطمه به حیض و نفاس 9

 حرام بودن سایر زنان بر حضرت على در زمان حیات فاطمه 10
 یر بودن فاطمهبى همتا و بى نظ 11
 کنیه هاى فاطمه 12
 کیفیت خلقت نورى و دنیایى حضرت فاطمه 13

 اسامى حضرت فاطمه علیهاالسالم در این باب
 فاطمه 1
 زهرا 2
 بتول 3
 صدیقه کبرى 4
 مبارکه 5
 طاهره 6
 زکیه 7
 راضیه 8
 مرضیه 9

 محدثه 10
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 حصان 11
 حره 12
 سیده 13
 عذرا 14
 حوراء 15
 حانیه 16
 منصوره 17
 نوریه سماویه 18

 کنیه هاى حضرت فاطمه علیهاالسالم در این باب
 ام الحسن 1
 ام الحسین 2
 ام ابیها 3
 ام المحسن 4
  ام االئمه 5

حضرت فاطمه در نزد خداى متعال : شیخ صدوق در کتابهاى امالى ، علل الشرایع و خصال ، از امام صادق علیه السالم روایت کرده 
 .صدیقه ، مبارکه ، طاهره ، زکیه ، راضیه ، مرضیه ، محدثه ، زهرا فاطمه ،: اسم است  9داراى 

آیا مى دانى تفسیر کلمه : امام صادق علیه السالم از من پرسید: شیخ صدوق در کتابهاى نامبرده از یونس بن ظبیان روایت کرده 
 فاطمه چیست ؟

 . شما بگویید اى آقا و سرور من: گفتم 
 . مه دور شده استیعنى شر و بدى از فاط: فرمود

 :شیخ صدوق از امام صادق علیه السالم روایت کرده که فرمود
اگر على بن ابى طالب نبود که با فاطمه ازدواج کند، از زمان حضرت آدم تا روز قیامت ، در روى زمین کسى یافت نمى شد که 

 .شایستگى همسرى با فاطمه را داشته باشد
على و فاطمه از همه مردمان و حتى پیامبران اولوالعزم به جز رسول خدا برتر و : کرد و گفت  مى توان به این حدیث استدالل: بیان 

: باالتر هستند و اگر گفته شود که این حدیث چنین داللتى ندارد و یا در رابطه با حضرت نوح و ابراهیم چنین داللتى ندارد، گوییم 
وند لذا نمى توان آنها را کفو فاطمه معرفى کرد و اینکه نام آدم هم در این چون نوح و ابراهیم از اجداد حضرت زهرا به شمار مى ر

  .روایت برده شده نشان دهنده این است که با صرف نظر کردن از سایر موانع حتى او هم نمى تواند همدوش و کفو فاطمه باشد
 

 : شیخ صدوق در علل الشرایع از ابان بن تغلب روایت کرده
براى اینکه نرو حضرت فاطمه : نامیدند؟ گفت  ((زهرا((چرا فاطمه را ! اى فرزند رسول خدا: یه السالم پرسیدم از امام جعفر صادق عل

نور او به هنگام اقامه نماز صبح در حالى که مردمان در خواب : روزى سه مرتبه براى امیرالمؤ منین على بن ابى طالب جلوه مى کرد
خل خانه هاى مدینه مى گردید و فضاى خانه ها را روشن مى نمود، آنان از این نور تعجب بودند، چنان مى درخشید که سفیدى آن دا

مى کردند و به سوى رسول خدا مى شتافتند تا درباره منشاء آن نور سؤ ال کنند، و رسول خدا آنها را به جانب خانه حضرت فاطمه 
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ند مى دیدند که فاطمه در محراب عبادت قرار گرفته و نورى از متوجه مى کرد، و هنگامى که آنان به سوى خانه ایشان نگاه مى کرد
 .محراب ساطع مى شود، و آنگاه دریافتند که نور مذکور همان نورى است که از فاطمه ساطع مى گردد

ینه هنگامى که ظهر فرا مى رسید و فاطمه آماده نماز مى گردید نور زردى از چهره وى ساطع مى گردید و داخل خانه هاى اهل مد
مى شد به طورى که در و دیوار خانه ها، و لباس و رنگ ایشان همه به زردى مى گرایید، پس هرگاه از آن نور پرسش مى نمودند، 
رسول خدا ایشان را روانه خانه فاطمه مى کرد و آنان مى دیدند که دختر پیامبر در میان محراب مشغول عبادت است و این نور از 

 .وى ساطع مى گردد
امى که آفتاب غروب مى کرد چهره فاطمه به سرخى مى گرایید و نور قرمزى از او ساطع مى شد و فاطمه از این امر خوشحال و هنگ

فام مى نمود؛ مردم مدینه از  گردیده شکر خدا را به جاى مى آورد، پس آن نور داخل خانه هاى مردم مى گردید و تمام آنها را سرخ
ه آن با یکدیگر به گفتگو مى پرداختند و هر کس نظرى مى داد، بنابراین نزد رسول خدا مى آمدند این امر تعجب مى کردند و دربار

و علت آن را جویا مى شدند و رسول خدا ایشان را به سوى خانه فاطمه مى فرستاد و آنها مى دیدند که فاطمه در محراب عبادت 
 . اء آن نور از کجاستایستاده و آن نور از وى ساطع مى گردد و مى فهمیدند که منش

پس آن نور در چهره فاطمه باقى بود تا زمانى که حسین علیه السالم از وى متولد گردید و آن نور به او منتقل شده و به ما رسیده 
  .است و همچنان در نزد ما خواهد بود، امامى بعد از امام دیگر، تا قیامت فرا رسد

 : کند که ابن عباس به معاویه گفت شیخ صدوق در کتاب عیون اءخبارالرضا نقل مى
 آیا مى دانى که دختر رسول خدا براى چه فاطمه نامیده شد؟

 . نمى دانم: گفت 
. براى اینکه او و شیعیانش از آتش دوزخ باز نگاه داشته شده اند و خداوند آنها را به آتش جهنم عذاب نمى کند: ابن عباس گفت 

  . من این سخن را از رسول خدا شنیده ام
 :شیخ صدوق در کتاب عیون اخبارالرضا، به سند از رسول اکرم صلى اهللا علیه و آله روایت مى کند که فرمود

  . نام دخترم را از آن جهت فاطمه گذاردم که خداى عزوجل او و دوستدارانش را بر آتش جهنم حرام کرده است
چرا حضرت فاطمه : به امام صادق علیه السالم گفتم : گفت شیخ صدوق در علل الشرایع به نقل از جابر جعفى روایت مى کند که 

 علیهاالسالم زهرا نامیده مى شود؟
زیرا خداوند متعال او را از نور باعظمت خود آفرید، و هنگامى که نورش درخشیدن گرفت آسمانها و زمین به نور او : امام فرمود

: این چه نورى است ؟ خداوند فرمود! خدایا: خداى سبحان پرسیدندروشن شدند و چشمان مالئکه خیره ماند، پس سجده نموده و از 
این شعبه اى از نور من است که آن را آفریده ام و از صلب یکى از پیامبرانم که او را بر سایر پیامبران برترى داده ام ، خارج مى 

 .دم را به سوى حق هدایت مى نمایندو از این نور رهبران و امامانى به وجود مى آیند که پس از انقطاع وحى مر. نمایم 
 . این روایت را محمد بن هاشم نیز به نقل از امام باقر علیه السالم در مصباح االنوار آورده است

 :شیخ صدوق در کتاب معانى االخبار و علل الشرایع از محمد بن عماره کندى روایت کرده و گوید
 زهرا نامیدند؟ چرا فاطمه را: از امام صادق علیه السالم پرسیدم 

براى اینکه هرگاه فاطمه در محراب عبادت مى ایستاد و به عبادت مشغول مى شد نور او براى اهل آسمان مى درخشید : امام فرمود
  .همان طور که ستارگان براى اهل زمین مى درخشند

 : کرده که گفتشیخ صدوق در کتاب علل الشرایع از عبداهللا بن حسن بن حسن بن مجتبى علیه السالم روایت 
 آیا مى دانى چرا دختر پیامبر فاطمه نامیده شد؟: امام کاظم علیه السالم به من گفت 
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 .براى اینکه با سایر نامها فرق داشته باشد و بشود او را به آن نام مورد خطاب قرار داد: گفتم 
ه گذاردند که خداوند نسبت به همه چیز قبل از آنکه بله ، فاطمه هم از نامهاست ولى به این علت نام دختر رسول خدا را فاطم: فرمود

بوجود بیاید آگاه است و مى دانست که وقتى پیامبر با برخى از قبایل وصلت نماید آنان به دلیل وراثت ، در امر خالفت و جانشینى و 
ا براى فرزندان او قرار داد و بدین طمع مى کنند لذا موقعى که دختر رسول خدا متولد شد او را فاطمه نامید و امر خالفت و وصایت ر

 . وسیله دست سایرین را از آن کوتاه نمود زیرا فاطمه به معنى کوتاه کردن و قطع دست طمع دیگران است
این بوده که چون نام فاطمه کمتر به کار رفته لذا رسول   فرقا بینه و بین االسماء، شاید مقصودش : اینکه عبداهللا بن حسن گفت : بیان 
ان ذلک لمن االسماء، منظورش این : م دخترش را فاطمه نامیده است تا وى از سایرین متمایز گردد، و اینکه امام به وى فرموداکر

 .ان اهللا ، الن اهللا مى باشد: و منظور از. بوده که این نام هم جزو اسماء است 
دختر رسول خدا فاطمه نامیده شد زیرا خداوند : ى کندشیخ صدوق معانى االخبار و علل الشرایع ، به سند خود از ابوهریره نقل م

  )232) . عزوجل او و دوستداران و شیعیان را بر آتش حرام کرده است
 :شیخ صدوق در علل الشرایع ، از امام باقر علیه السالم روایت مى کند

مه را بر زبان پیامبر جارى کند، لذا هنگامى که دختر پیامبر متولد شد خداى عزوجل به یکى از فرشتگان وحى نمود تا کلمه فاط
 . من تو را با علم و دانش همراه ، و از پلیدى پاك نمودم: رسول خدا نام این دختر را فاطمه نهاد و به او فرمود

 .با علم قرین و از پلیدیها و حیض برکنار نمود)240) به خدا سوگند که حق تعالى فاطمه را در روز عهد و میثاق : سپس امام باقر فرمود
 . شبیه این روایت را شیخ هاشم در مصباح االنوار نقل نموده است

قرین و همراه مى دارم تا غنى شوى ؛ و یا اینکه جهل را از تو فطمتک بالعلم ، یعنى از هنگام شیرخوارگى تو را با علم و دانش : بیان 
 . دور مى دارم تا علم جایگزین آن شود، و این کالم کنایه از آن است که فاطمه از بدو تولدش عالم به علوم ربانى بوده است

و افعال پلید و مذموم بگیریم ، یا اینکه  را کنایه از اخالق ((طمث ((ممکن است که با تکلف بتوانیم  ((فطمتک عن الطمث ((و در مورد 
 . بگوییم طمث اعم از پلیدیهاى روحانى و جسمانى است

معناى مفعولى را در نظر بگیریم که در این صورت مفهوم آن این خواهد بود که رسول  ((فطمت ((و از طرفى ممکن است در قرائت 
تم و یا ممکن است بنا را بر معناى تفعیلى بگذاریم که در این صورت مفهوم اکرم فرموده باشد تو را با علم قرین و از پلیدى دور داش

 . تو را چنان قرار دادم که مردم را از جهل و پلیدیهاى روحانى و معنوى برحذر دارى: جمله این است که 
 :شیخ صدوق در علل الشرایع به نقل از رسول اکرم صلى اهللا علیه و آله آورده که آن حضرت فرمود

 آیا مى دانى که چرا نامت را فاطمه گذاردم ؟! فاطمه اى 
 !براى چه اى رسول خدا؟: على علیه السالم فرمود

 . نظیر این روایت در مصباح االنوار نیز آمده است. براى اینکه فاطمه و شیعیانش از آتش جهنم نگاه داشته شده اند: فرمود
 

حضرت فاطمه علیهاالسالم در روز قیامت ، در : السالم روایت کرده که گفت شیخ صدوق در کتاب علل الشرایع از امام باقر علیه 
پس در آن هنگام میان چشمان هر کسى نوشته مى شود که کافر است یا مؤ من ، آنگاه به . مقابل دوازده جهنم توقف خواهد نمود

مه در میان دو چشم وى مى بیند که او محب و امر مى شود که داخل جهنم گردد، هنگامى که فاط  دوستدار فاطمه به دلیل گناهانش 
پروردگار من ، اى آقاى من ، مرا فاطمه نامیدى و وعده دادى که به وسیله من ، هر کس را که شیعه من و : دوستدار او بوده مى گوید

مى گویى اى  راست: سپس خداوند عزوجل مى گوید. فرزندانم باشد از آتش نجات دهى ، وعده تو حق است و تخلف نمى پذیرد
من تو را فاطمه نامیدم و کسى را که تو را و فرزندانت را دوست داشته و شیعه شما باشد از آتش نجات مى دهم و وعده من ! فاطمه 
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حق است و خلف وعده نخواهم کرد، و به این منظور دستور دادم او را به جهنم ببرند که تو براى او شفیع شوى و من شفاعت تو را 
مقام و منزلتى که تو نزد من دارى براى مالئکه و پیامبران و اهل محشر معلوم شود، اکنون دست هر کس را که در میان دو بپذیرم تا 

 .چشم او مؤ من نوشته شده باشد بگیر و داخل بهشت نما
 :رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمود: شیخ طوسى در امالى گوید

  . خداوند عزوجل او و دوستدارانش را از آتش جهنم نگاه داشته استدخترم به این جهت فاطمه نامیده شد که 
 : شیخ صدوق از على بن ابى طالب علیه السالم روایت کرده

 .بتول یعنى چه اى رسول خدا؟ همانا از تو شنیده ایم که گفته اى مریم و فاطمه هر دو بتول هستند: از رسول خدا سؤ ال شد
 . ویند که حیض نمى شود زیرا حیض براى دختران انبیا ناپسند استبتول آن زنى را گ: پیامبر فرمود

 . این روایت در مصباح االنوار نیز آمده است
 : آمده است ((النهایۀ ((و در . به معنى قطع است یعنى فاطمه به دلیل عدم مشاهده حیض با زنان خود متفاوت است  ((البتل () : بیان

منقطع گردیده شهوتى نسبت به آنان نداشته باشند، و مریم و فاطمه را از آن جهت بتول گفته اند  زنى را بتول مى گویند که از مردان
که از جهت فضل و دین و حسب غیر از زنان زمان خود بودند، و گفته شده آنها را بتول گفته اند به دلیل اینکه ایشان از دنیا قطع 

 :عالقه نموده متوجه خداوند تعالى گردیده اند
 . این سخن را فیروزآبادى نیز در کتابش آورده است و مثل

خداوند براى : در گذشته و بعد از این ، اخبار و احادیثى از پیامبر خواهد آمد به این مضمون که پیامبر به فاطمه فرموده : مى گویم 
 .، و این نام به آن شبیه مى باشد تو نامى را که از نامهاى خود مشتق گردیده قرار داده زیرا نام او فاطر است و نام تو فاطمه

 :ابن شهر آشوب به نقل از کتابهاى مولد فاطمۀ ، شرف النبى و االبانۀ ، از کلبى و او از امام صادق علیه السالم گوید
 آیا مى دانى چرا دخترم را فاطمه نامیدم ؟: رسول خدا صلى اهللا علیه و آله خطاب به على علیه السالم گفت 

 سول خدا، براى چه ؟اى ر: على گفت 
 .براى اینکه او و شیعه او از آتش نگاه داشته شده اند: فرمود

دختر پیامبر فاطمه نامیده شد براى اینکه خداوند : ابن شهر آشوب از تاریخ ابوعلى سالمى ، از على علیه السالم روایت کرده است 
 . دوستداران او را از آتش دور داشته است

دخترم را از آن جهت فاطمه نامیدم که خداوند : از جابر بن عبداهللا انصارى و او از پیامبر خدا روایت کرده  ابن شیرویه در الفردوس
  . او و دوستدارانش را از آتش نگاه داشته است

 تفسیر کلمه فاطمه چیست ؟: ابن شهر آشوب از امام صادق علیه السالم روایت نموده است که از ایشان پرسیدند
عنى باز نگه داشته شده از شر و بدى ، و گفته شده براى آن دختر پیامبر را فاطمه نامیدند که او از پلیدى ها پاك شده ی: امام فرمود

 . است
 از رسول خدا سؤ ال شد که معنى بتول چیست ؟: ابن شهر آشوب به نقل از ابوصالح مؤ ذن در اربعین آورده است 

  . براى دختران انبیا ناپسند است  یض نمى شود زیرا حیض بتول یعنى کسى که خون نمى بیند و ح: فرمود
 : و ابن شهر آشوب از ابوصالح مؤ ذن روایت کرده

  )272) .فاطمه مانند سایر زنان نمى باشد و مانند آنها دچار حیض نمى شود! اى حمیرا: رسول خدا به عایشه گفت 
خداوند تعالى تا زمانى که حضرت فاطمه در قید حیات بود زنان : ودابن شهر آشوب از امام صادق علیه السالم روایت نموده که فرم

 .دیگر را بر على علیه السالم حرام نمود، زیرا که وى هرگز مبتال به حیض نمى شد
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 :ابوعبید هروى در غریبین گوید
  . د که مثل و نظیر نداشتحضرت مریم را از آن جهت بتول نامیدند که به مردان تمایلى نداشت و فاطمه را به آن سبب بتول گفتن

 :ابوهاشم عسکرى گوید
 چرا حضرت فاطمه را زهرا نامیدند؟: از امام حسن عسکرى پرسیدم 

زیرا چهره او براى امیرالمؤ منین در اول روز مانند آفتاب روشن و به هنگام زوال مانند ماه درخشان و به هنگام غروب : فرمود
 .آفتاب مانند ستاره مى درخشید

 چرا فاطمه ، زهرا نامیده شد؟: به امام صادق علیه السالم گفتم : ید گویدحسن بن ز
زیرا او قصرى از یاقوت سرخ در بهشت دارد که ارتفاع آن به اندازه یک سال راه است و آن به قدرت خدا در هوا معلق : فرمود

اهل بهشت این قصر را چنان مى بینند که .  مانده است ، و آن قصرى داراى صدهزار در است و بر هر درى هزار ملک ایستاده است
 .این قصر درخشان به فاطمه تعلق دارد: شما ستاره ها را، پس مى گویند

 :ابن شهر آشوب گوید
ام الحسن ، ام الحسین ، ام المحسن ، ام االئمه ، ام ابیها؛ و نامهاى او چنانچه شیخ صدوق گفته : کنیه هاى حضرت فاطمه عبارتند از

فاطمه ، بتول ، حصان ، حره ، سیده ، عذراء، زهرا، حوراء، مبارکه ، طاهره ، زکیه ، راضیه ، مرضیه ، محدثه ، مریم : د ازاست عبارتن
 .کبرى ، صدیقه کبرى ؛ و در آسمان او را نوریه سماویه ، و حانیه مى نامند

را گویند که چون همسرش فوت شود از سر جزرى گوید، حانیه زنى . حانیه یعنى خیرخواه نسبت به همسر و فرزندان : بیان 
خیرخواهى و مهربانى امور فرزندان را تصدى مى نماید و از ازدواج مجدد خوددارى مى کند، مانند حدیثى که درباره زنان قریش 

 .خیرخواه براى فرزندان و رعایت کننده حال همسرانند: گوید
 :دیلمى در ارشادالقلوب از سلمان فارسى روایت مى کند

ر مسجد نزد پیامبر نشسته بودم که عباس بن عبدالمطلب عموى رسول خدا وارد شده سالم کرد، رسول خدا سالم او را جواب داده د
چرا خداوند على بن ابى طالب را بر ما فضیلت و برترى داده در ! اى رسول خدا: پس از آن عباس گفت  . و به او خوش آمد گفت

 مى باشیم ؟صورتى که ما همگى از یک خاندان 
و زمانى که . هنگامى که خداى توانا من و على را خلق کرد آسمان و زمین ، بهشت و دوزخ ، لوح و قلمى در کار نبود: پیامبر فرمود

خدا تصمیم گرفت ما را بیافریند سخنى گفت که از آن نورى به وجود آمد، سپس سخن دیگرى گفت که از آن نورى دیگر پدید 
با یکدیگر ممزوج نمود، و من و على را از آن به وجود آورد، و نور عرش را از نور من خلق کرد؛ بنابراین ، من از  آمد، آنگاه آنها را

عرش برترم ، و نور آسمانها را از نور على خلق کرد و پس على نیز از آسمانها برتر است ؛ و نور آفتاب را از نور حسن و نور ماه را 
پاك و منزه است خدا که : مالئکه خداى سبحان را تسبیح مى کنند و مى گویند. ز آفتاب و ماه برترنداز نور حسین آفرید، پس آنان ا

 .این نورها در نزد او گرامى هستند
هنگامى که خداوند اراده نمود تا مالئک را مورد آزمایش قرار دهد ابرى تاریک بر ایشان فرستاد طورى که نتواند یکدیگر را ببینند، 

از آن روزى که ما را آفریده بودى هرگز چنین چیزى را ندیده بودیم ، تو را به حق این نورها ! پروردگارا: مالئکه گفتنددر این حال 
سوگند مى دهیم که این تاریکى و ظلمت را از ما دور نمایى ؟ و در این حال خداى متعال نور فاطمه را آفرید و آن را مانند قندیل بر 

 .نور آسمانها و زمین هاى هفتگانه را خلق کرد، و به این جهت فاطمه را زهرا نامیده اندکنار عرش آویخت و از آن 
به عزت و جاللم ، ثواب تسبیح و تقدیس شما را براى اینان : مالئکه خدا را تسبیح و تقدیس مى کردند، پس خداوند به ایشان فرمود

 .یعنى فاطمه ، پدر، شوهر و فرزندانش قرار خواهم داد
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عباس برخاسته خارج شد و در این حال با على بن ابى طالب مواجه گردید، پس على را در آغوش گرفت و میان دو : مى گویدسلمان 
 !پدرم به فداى اهل بیت مصطفى باد، چقدر شما در نزد خداى تعالى عزیز و گرامى هستید: چشم وى را بوسید و به او گفت 

 :ندش از رسول اکرم صلى اهللا علیه و آله روایت نموده که فرمودفرات بن ابراهیم کوفى در تفسیر خود، به س
 آیا مى دانید که فاطمه چگونه آفریده شد؟

 .خدا و رسول او داناتر هستند: گفتند
 . فاطمه از عرق و موهاى ریز بدن جبرئیل آفریده شده است: فاطمه حوریه اى است انسیه نه انسان ؛ و فرمود: فرمود
خالص (پذیرفتن این امر براى ما بسیار دشوار است زیرا شما اول مى گویید که او حوریه انسیه است نه انسان ! اى رسول خدا: گفتند

 . مى فرمایید که از عرق و کرك بدن جبرئیل است  ، و سپس (
ل و سیب هر دو عرق جبرئیل براى من سیبى را از بهشت هدیه آورد، من او را گرفته و به سینه ام فشردم ، پس جبرئی: پیامبر فرمود

 ! سالم بر تو اى جبرئیل: گفتم ! سالم بر تو اى رسول خدا: کردند و عرق آنها با هم مخلوط شد، سپس جبرئیل گفت 
 . این سیبى است که خداوند از بهشت براى تو فرستاده است: گفت 

 . فشردم  من آن را گرفتم ، بوسیدم و روى چشم خود نهادم و به سینه خویش 
 .این سیب را بخور! اى محمد: آن جبرئیل گفت پس از 

 آیا هدیه پروردگار را بخورم ؟! اى حبیب من : گفتم 
 . به تو امر شده که آن را بخورى( از طرف خداوند(آرى ، : گفت 

 .وقتى آن سیب را دو قسمت نمودم تا بخورم نورى از آن ساطع گرید که مرا به وحشت افکند
 .این نور به منصوره یعنى فاطمه تعلق داردآن را بخور، : جبرئیل گفت 

 منصوره کیست ؟: گفتم 
 . دخترى است که از صلب تو به وجود خواهد آمد و نام وى در آسمان منصوره است و در زمین فاطمه: گفت 

 چرا در آسمان منصوره نامیده شد و در زمین فاطمه ؟! اى جبرئیل : سؤ ال کردم 
ده شد براى اینکه شیعیان وى از آتش جهنم باز نگه داشته شده اند و دشمنانش از دوستى و محبت در زمین فاطمه نامی: پاسخ داد

و در روز قیامت مؤ منین به سبب نصرت و یارى خداوند () :وى محروم مى مانند و این است معنى قول خداوند متعال که فرماید
 .ان و دوستداران فاطمه مى باشدو منظور از نصرت و یارى خداوند براى شیعی ((شادمان مى گردند

 : در امالى ، به سندش از امام على بن ابى طالب علیه السالم نقل کرده )ه  436ت (شیخ طوسى 
 : از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله شنیدم که مى فرموده

روط بر اینکه در زمان مالقات دخترم فاطمه نامیده شده زیرا خداوند تعالى او و ذریه اش را از آتش جهنم نجات بخشیده است مش
 .پروردگارش به توحید و آنچه از جانب پروردگارشان آمده ایمان داشته باشند

 : در کتاب مقاتل الطالبیین از امام باقر علیه السالم روایت کرده )356 284(ابوالفرج اصفهانى 
 . همانا کنیه فاطمه ام ابیها یعنى مادر پدر بوده است

 : ر مصباح االنوار از امام باقر و او از پدران بزرگوارش علیهم السالم روایت نموده استشیخ هاشم بن محمد د
  .فاطمه دختر رسول خدا را به سبب پاك بودنش از هر ننگ و پلیدى ، طاهره نامیدند، و او هرگز حیض و نفاس ندید

  
  فضایل و مناقب حضرت فاطمه علیهاالسالم: باب سوم 
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 :عالمه مجلسى گوید

 )289) ))کسانى که در روز قیامت محشور مى شوند در حالى که بر مرکب سوار هستند((اب در ب
در این روز هیچ کس به صورت سواره محشور نمى شود جز : به نقل از ابن عباس ، از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله روایت کردیم 

  )291) ....)290)و دخترم فاطمه بر شتر من به نام عضباء من و على و فاطمه و صالح پیامبر، و من بر براق سوار خواهم بود، 
 :رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمود: در کتاب امالی مینویسد  شیخ مفید

 .خداوند به سبب غضب فاطمه علیهاالسالم غضب مى کند و به خشنودى او خشنود مى گردد
  

 :له فرمایدرسول خدا صلى اهللا علیه و آ: در کتاب خصال نوشته  شده است 
  .) سالم اهللا علیهم(مریم ، آسیه ، خدیجه و فاطمه . همانا خداوند متعال از میان زنان جهان چهار تن را فضیلت و برترى داده است 

  )کتاب عیون اخبار ا لرضا (  .خداوند به سبب غضب فاطمه غضب مى نماید و به سبب خشنودى وى خشنود مى گردد
 :له فرمایدرسول خدا صلى اهللا علیه و آ

  . حسن و حسین پس از من و پدرشان ، بهترین مردم زمین و مادرشان فاطمه برترین زنان زمین است
فرموده  ...مریم ابنت عمران اءلتى اءحصنت فرجها :از سوره تحریم که فرماید 12رسول خدا صلى اهللا علیه و آله در تاءویل آیه 

 : است
 .را پاس داشت ، پس خداوند آتش را بر خاندان و فرزندان او حرام گردانید همانا فاطمه علیهاالسالم نیز عفت خویش

هرگاه رسول خدا صلى اهللا علیه و آله از سفرى باز مى گشت اولین کسى را که دیدار مى نمود فاطمه زهرا بود، پس در آن هنگام به 
 .مدتى طوالنى در نزد او توقف مى کرد

دینه خارج شده بود حضرت فاطمه علیهاالسالم دو خلخال از نقره ، یک گردن بند، دو گوشواره و در یکى از این سفرها که پیامبر از م
 .پرده اى خریدارى نمود تا در بازگشت پدر و شوهرش از سفر، تنوعى براى ایشان باشد

امبر همچنان بر در خانه هنگامى که پیامبر از مسافرت بازگشت مثل همیشه اول به خانه حضرت فاطمه علیهاالسالم رفت ، اصحاب پی
فاطمه ایستاده بودند و چون از مدت مکث پیامبر در نزد دخترش اطالع نداشتند نمى دانستند که آیا باید توقف کنند یا برگردند، 

ولى هنوز مدت زیادى سپرى نشده بود که رسول خدا صلى اهللا علیه و آله از خانه فاطمه علیهاالسالم خارج شد در حالى که آثار 
 . رفته در کنار آن بر زمین نشست( مسجد(ضب در چهره ایشان کامال مشهود و قابل تشخیص بود، و در همان حال به سوى منبر غ

هنگامى که پیامبر با غضب از خانه دخترش خارج شد، حضرت فاطمه دریافت که خشم رسول خدا به سبب مشاهده خلخال ها، 
لذا به سرعت آنها را جمع آورى نمود و به حضور پدرش فرستاد، و به کسى که آنها را گوشواره ، گردن بند و آن پرده بوده است ، 

نزد رسول خدا آمد و   وقتى که آن شخص . سالم مرا به پدرم برسان و بگو که اینها را در راه خدا به مصرف برساند: مى برد فرمود
پدرش به فدایش باد، و : ایشان داد پیامبر سه مرتبه فرمود پیغام حضرت فاطمه را به او رسانیده و بسته محتوى آن وسائل را به

دنیا در نزد محمد و آل محمد ارزشى ندارد، چرا که اگر دنیا به اندازه بال یک پشه ارزش داشت ، همانا ذره اى از آن را : فرمود
 (306) . فتو پس از این سخن برخاست و به نزد دخترش فاطمه علیهاالسالم ر (305) .نصیب کافر نمى نمود

 :رسول خدا صلى اهللا علیه و آله خطاب به فاطمه علیهاالسالم مى فرمود: امام صادق علیه السالم فرماید
 .همانا خداوند عزوجل به سبب غضب تو غضبناك مى شود و به خشنودى تو خشنود مى گردد! اى فاطمه 

به حضور امام )309) ق علیه السالم نقل مى کردند، ابن جریح هنگامى که محدثین این حدیث را از قول امام صاد: حسین بن زید گوید
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کدام : ه جا نقل کرده اند؟ امام سؤ ال فرمودامروز حدیثى را شنیدم که محدثین و مردم آن را در هم! اى اباعبداهللا : آمده و گفت 
همانا خداوند به : اینکه شما فرموده اى که رسول خدا صلى اهللا علیه و آله به فاطمه علیهاالسالم گفت : حدیث ؟ ابن جریح گفت 

 غضب تو غضبناك و به خشنودیت خشنود مى گردد؟
رده اید نیامده است که خداوند به سبب غضب مؤ من غضبناك و به آرى ، آیا در آنچه که شما آن را روایت ک: امام صادق فرمود

 . بله: خشنودى او خشنود مى گردد؟ گفت 
پس چرا اکراه و انکار دارید از آنکه خداوند به سبب فاطمه علیهاالسالم که دختر پیامبر خداست غضبناك شود و به : امام فرمود

 خشنودى او خشنود گردد، آیا او مؤ من نیست ؟
 .راست مى گویید و خداوند بهتر مى داند که رسالت را در چه خاندانى قرار دهد:  گفت

 :مادر انس بن مالک گوید
  )امالی شیخ صدوق ( .فاطمه علیهاالسالم هرگز خون حیض و نفاس ندید

 : به امام صادق علیه السالم گفتم: حسن بن زیاد عطار گوید
فاطمه علیهاالسالم زنان بهشت مى باشد، به این معناست که او سرور و سید زنان : که فرمودآیا قول پیامبر اسالم صلى اهللا علیه و آله 

 زمان خود بوده است ؟
حضرت مریم علیهاالسالم سرور زنان زمان خود بوده است ، و فاطمه علیهاالسالم سرور تمام زنان : امام صادق علیه السالم فرمود

 .بهشتى ، از اولین و آخرین آنها مى باشد
 حسن و حسین سرور جوانان بهشت هستند، چیست ؟: معنى فرمایش رسول خدا صلى اهللا علیه و آله که گفت : پس پرسیدم 

 .به خداوند سوگند آن دو، سرور و بزرگ تمام جوانان بهشت ، از اولین و آخرین آنها هستند: امام فرمود
 

 : خدا صلى اهللا علیه و آله گفت فاطمه علیهاالسالم به رسول: امام على علیه السالم فرماید
 من تو را در روز قیامت کجا مالقات خواهم نمود؟! اى پدر

در آن روز مرا در بهشت در حالى مالقات خواهى نمود که پرچم الحمدهللا در دستانم قرار دارد، من آن روز ! اى فاطمه : پیامبر فرمود
 .امت خود را در نزد خدا شفاعت خواهم کرد

 اگر توو را در آنجا مالقات نکردم در کجا خواهم دید؟! پدرجان : فاطمه گفت 
 . در کنار حوض کوثر، در حالى که امت خود را از آن سیراب مى نمایم: پیامبر فرمود
 اگر در آنجا نیز مالقات ننمودم ؟! اى پدر: فاطمه گفت 
 .امت مرا سالمت بدار! اراپروردگ: در نزد پل صراط و در حالى که ایستاده و مى گویم : پیامبر فرمود
 و اگر در آنجا تو را ندیدم ؟: فاطمه گفت 
 . مرا در لبه پرتگاه جهنم خواهى دید در حالى که امت خود را از آن نجات مى بخشم: پیامبر فرمود

 .پس فاطمه علیهاالسالم از این بشارتها مسرور و شادمان گردید
على علیهم السالم روایت کرده است که رسول خدا صلى اهللا علیه و آله خطاب به  على بن عمر از امام صادق و او از پدرانش ، از

 :حضرت فاطمه علیهاالسالم فرمود
 .همانا خداوند به غضب تو غضبناك و به خشنودى تو خشنود مى گردد! اى فاطمه 

این جوانان نزد ما آمده و به نقل از تو ! اى اباعبداهللا  :نزد امام صادق علیه السالم آمده و گفت )318) روزى صندل : على بن عمر گوید
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: ا مى گویند که تو گفته اى براى م: گفت ! چه حدیثى را مى گویى اى صندل ؟: امام به او فرمود. احادیث منکرى را نقل مى کنند
 همانا خداوند به سبب غضب فاطمه غضبناك مى شود و به خشنودى او خشنود مى گردد؟

خداوند به سبب بنده مؤ منش غضبناك مى شود و به خشنودى او خشنود مى : آیا شما روایت نکرده اید که ! اى صندل : امام فرمود
 . آرى چنین است: گردد؟ صندل گفت 

پس چرا انکار دارید از اینکه بپذیرید فاطمه علیهاالسالم مؤ من باشد و خداوند به غضب او غضب کند و به رضاى او : ودامام فرم
 .شما درست مى گویید، به درستى که خداوند خوب مى داند که رسالت خود را در چه خاندانى قرار دهد: راضى گردد؟ صندل گفت 

غضائرى ، و او از شیخ صدوق به طریق  ) ابن(روایت را در امالى خود آورده و آن را از شیخ طوسى نیز این : عالمه مجلسى گوید
  .روایت نموده است  (319)یحیى بن زید 

 :پیامبر صلى اهللا علیه و آله فرماید
 . دخترم فاطمه سرور زنان عالمیان است

 :عبداهللا بن سلیمان بن جعفر هاشمى گوید
خواندم که او زنان زیادى مى گیرد ولى نسل او قلیل خواهد بود، و نسل او از طرف دخترش حفظ در انجیل ، در وصف پیامبر اسالم 

حضرتش در . وجود او بابرکت بوده و براى وى خانه اى در بهشت است که در آن خانه هیاهو و آزارى نیست   مى شود، پس 
 .ضرت عیسى شدآخرالزمان کفیل آن دختر است همان طور که حضرت زکریا کفیل مادر تو ح

  . متن کامل روایت عبداهللا بن سلیمان را در کتاب احوال النبى از بحاراالنوار آورده ام: عالمه مجلسى گوید
 :على علیه السالم گوید

روزى رسول خدا صلى اهللا علیه و آله به خانه دخترش فاطمه علیهاالسالم وارد شد و گردنبندى را بر گردن او مشاهده نموده و از او 
اى : فاطمه علیهاالسالم گردنبند را باز نموده و در کنارى نهاد، و رسول خدا صلى اهللا علیه و آله به وى فرمود  وى گردانید، پس ر

 . تو از من هستى یعنى که شایسته نیست به زینت هاى دنیا دلبستگى داشته باشى! فاطمه 
گردنبند را به او بخشید، هنگامى که پیامبر این عملکرد را از سپس فقیرى آمده و چیزى تقاضا نمود و فاطمه علیهاالسالم آن 

 :دخترش مشاهده نمود فرمود
 .شدید است غضب خدا و غضب من بر کسى که خون مرا بریزد و مرا به وسیله آزار عترتم اذیت و آزار دهد

  .ست در کشف الغمه نیز روایت نموده ا )ه  694(این حدیث را محقق اربلى : عالمه مجلسى گوید
او یکى از بزرگان است که براى بیم : از سوره مدثر که خداوند در آن مى فرماید 39و  38امام محمدباقر علیه السالم در تفسیر آیه 

 :دادن و انذار بشر آمده است ، فرماید
  . منظور خدا در این آیه حضرت فاطمه علیهاالسالم است

 :رسول خدا صلى اهللا علیه و آله مى فرماید
پاره تن من است ، هر که او را شادمان کند مرا خوشحال نموده و هر که به او بدى کند به من بدى نموده است ، فاطمه  فاطمه

  . عزیزترین مردم در نزد من است
 :جمیع بن عمیر گوید

 منظور تو از اینکه با على علیه السالم مخالفت کردى ، چه بود؟: شنیدم که عمه ام به عایشه گفت 
 )میان مردان (ما را واگذار و در این باره چیزى مپرس که از میان مردان و زنان ، در نزد پیامبر، کسى محبوبتر از على :  عایشه گفت

  .نبود )میان زنان (و فاطمه علیهاالسالم 
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 : عایشه گفته است
رفتن رسول خدا صلى اهللا علیه و آله سوگند به خدایى که شریک ندارد، هرگاه فاطمه علیهاالسالم راه مى رفت ، راه رفتن وى با راه 

 . مرحبا به دخترم: تفاوتى نداشت ، و هرگاه پیامبر صلى اهللا علیه و آله او را مى دید دو بار به او مى گفت 
آیا راضى نیستى که در قیامت بزرگ و سرور زنان مؤ من ، یا سرور زنان این : پدرم به من مى فرمود: فاطمه زهرا علیهاالسالم گوید

 مت باشى ؟ا
 :ابن عباس گوید

تو ! خداوند: یک روز رسول خدا صلى اهللا علیه و آله نشسته بود و على ، فاطمه ، حسن و حسین نیز در نزد او بودند که پیامبر فرمود
ارد، و من هستند و گرامى ترین مردم در نزد من مى باشند، پس دوست بدار آن را که آنها را دوست بد ((اهل ((مى دانى که اینها 

دشمن بدار آن را که با آنها دشمنى کند، و راهبرى کند، و راهبرى کن آن کس را که آنها را رهبر خود گیرد، و عداوت کن با آنکه 
به عداوت با آنها برخیزد، و یارى نما کسى را که آنها را یارى کند، و آنها مقصود اهل بیت پیامبر است را از هرگونه پلیدى پاك 

 .ونه گناهى معصومشان بدار، و ایشان را به وسیله روح القدس تاءیید فرماگردان و از گ
تو امام این امت و خلیفه بر آنها بعد از من هستى ، و تو هدایت کننده مؤ منان به ! اى على : و سپس خطاب به على علیه السالم فرمود

در روز قیامت بر شترى از نور سوار است و در طرف و گویى دخترم فاطمه علیهاالسالم را مى بینم که . سوى بهشت خواهى بود
 .راست وى هفتادهزار فرشته قرار دارند و او زنان مؤ من امت را به سوى بهشت راهنمایى مى کند

پس هر زنى که پنج نماز واجب را در روز و شب به جاى آورد، و ماه رمضان را روزه بگیرد، و حج واجب را به جاى آورد، و زکات 
را بپردازد، و از شوهر خود اطاعت نماید، و پس از من على را سرپرست و رهبر خود بداند، به شفاعت دخترم فاطمه مال خود 

 . علیهاالسالم داخل بهشت مى شود، زیرا او بزرگ و سرور زنان عالمیان است
 آیا فاطمه سرور زنان زمان خویش است ؟! یا رسول اهللا : سؤ ال شد

براى حضرت مریم دختر عمران بوده است ، اما دختر من فاطمه علیهاالسالم بزرگ زنان عالمیان از اولین و این مقام : پیامبر فرمود
آخرین ایشان است ، و هنگامى که او در محراب عبادت مى ایستد هفتادهزار فرشته مقرب به او سالم مى کند و او را همان گونه که 

خداوند تو را برگزیده ، و از همه پلیدیها پاك نموده و بر زنان : ده و مى گویندحضرت مریم را ندا مى کردند مورد خطاب قرار دا
 . عالمیان برترى داده است

فاطمه پاره تن من است ، و او نور چشم و  ! اى على: سپس رسول خدا صلى اهللا علیه و آله متوجه على علیه السالم گردید و گفت 
مرا نیز مى آزارد، و آنچه او را شادمان گرداند موجب شادمانى من مى شود، و همانا او میوه دل من است ، پس آنچه او را آزار دهد 

در میان اهل بیت من اولین کسى است که به من مى پیوندد، پس بعد از من به او احسان و نیکى کن ؛ و اما حسن و حسین ، پس آنها 
 .ى باشند پس آنها را مانند چشم و گوش خود گرامى بدارفرزندان و گلهاى خوشبوى من هستند، و آن دو سرور جوانان بهشت م

من تو را شاهد مى گیرم که دوستداران آنان را دوست و دشمنان ! خداوندا: سپس پیامبر دستش را به سوى آسمان بلند کرد و گفت 
حال جنگ خواهم بود با آنان آنان را دشمن باشم ، در صلح و سالمت خواهم بود با کسى که با ایشان در صلح و سالمت باشد، و در 

که با ایشان جدال و جنگ کند، و دشمن کسى خواهم بود که با آنان دشمنى ورزد، و متولى کسى خواهم بود که اینان را راهبر و 
 .سرپرست خود گرفته باشد
 :امام باقر علیه السالم فرماید

اولین زنى که حیض شد ساره همسر حضرت ابراهیم علیه  همانا دختران انبیاء حیض نمى شوند، زیرا حیض عقوبت و کیفر است ، و
 .السالم بود
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 : عایشه گفته است
. من هیچ کس را ندیدم که از نظر سخن گفتن و نقل حدیث ، شبیه تر از فاطمه علیهاالسالم به رسول خدا صلى اهللا علیه و آله باشد

هللا علیه و آله به وى خوشامد مى گفت ، و دستان فاطمه را بوسیده هرگاه فاطمه علیهاالسالم به حضور پیامبر مى آمد رسول خدا صلى ا
، او را در جاى خود مى نشانید، و هرگاه پیامبر نزد فاطمه مى رفت ، فاطمه نیز برخاسته ، به پدرش خوشامد گفته و دست او را مى 

خندان گردید، و   فت و وى ابتدا گریان و سپس بوسید، یک بار که پیامبر بیمار بود فاطمه وارد گردید و پیامبر چیزى در گوش او گ
براى فاطمه فضیلت و برترى نسبت به سایر زنان قائل بودم در حالى که او هم مانند سایر زنان است و در حالى که : من با خود گفتم 

اکننده سر رسول خدا صلى آیا انتظار دارى که من افش: مى خندد گریه مى کند، پس از او درباره این حالت سؤ ال کردم ، وى گفت 
هنگامى که : اهللا علیه و آله باشم ؟ هنگامى که پیامبر رحلت نمود مجددا از فاطمه علیهاالسالم در این باره سؤ ال کردم و او گفت 

بود پدرم خبر داد که به زودى فوت خواهد نمود گریه کردم ولى پس از آن به من خبر داد که از خاندان پیامبر اولین کسى خواهم 
 . که به او مى پیوندم و لذا از آن خبر شادمان گردیده و خندیدم

محققا کسانى که خدا و رسولش را آزار رساند، خداوند آنها را لعنت کرده و عذاب ((على بن ابراهیم قمى در تفسیر خود، درباره آیه 
 :گوید ))سختى را براى آنان مهیا نموده است 

است که حق على را غصب نمودند و حقوق فاطمه را زیر پا نهاده و او را اذیت نمودند، که پیامبر این آیه درباره کسانى نازل شده 
هر که فاطمه را در زمان من اذیت و آزار نماید مثل آن است که او را بعد از مرگ مورد اذیت و آزار : صلى اهللا علیه و آله گفته است 

د آزار قرار دهد مثل آن است که او را در زمان حیات من اذیت کرده باشد، و هر قرار داده باشد و کسى که او را بعد از مرگم مور
  که او را آزار رساند مرا اذیت کرده و هر که مرا اذیت کند خدا را اذیت کرده است 

  . تا آخر آیه ))...هر که خدا و رسولش را آزار رساند : ( (دچرا که خداوند متعال فرمای
 : لى علیه السالم آمده استدر توصیه هاى پیامبر به ع

به درستى که خداوند در دنیا نظاره اى نمود و از میان مردان ، مرا بر جهانیان برترى و فضیلت بخشید، و پس از آن نظاره ! اى على 
علیهم السالم دیگرى کرد و تو را بعد از من ، بر جهانیان برترى بخشید، سپس براى بار سوم نظاره نمود و فرزندان تو را ائمه اطهار 

بعد از تو، بر مردان جهانیان برترى عطا فرمود، پس در مرتبه چهارم توجه دیگرى نمود و فاطمه علیهاالسالم را برگزیده ، بر زنان 
 .عالمیان برترى و فضیلت بخشید

 :مفضل بن عمر گوید
 : فاطمه علیهاالسالم فرموده است اینکه پیامبر صلى اهللا علیه و آله درباره حضرت: به امام صادق علیه السالم گفتم 

 آیا به این معنى است که او سرور زنان در زمان خود بوده است ؟ )).فاطمه سرور زنان عالمیان است ((
این مقام براى مریم علیهاالسالم بوده ، و او سرور و بزرگ زنان در زمان خود بوده ، اما فاطمه : امام صادق علیه السالم فرمود

  . ولین و آخرین ایشان است زرگ و سرور زنان عالمیان ، از اعلیهاالسالم ب
به درستى که فاطمه پاره تن من است ، پس مرا آزار مى دهد : پیامبر خدا صلى اهللا علیه و آله درباره فاطمه زهرا علیهاالسالم فرماید

ماید، و خداوند متعال نیز به سبب غضب فاطمه هر آنچه که او را آزار مى دهد، و مرا خشنود مى سازد هر آنچه که او را خشنود مى ن
 .غضبناك مى گردد و به خشنودى او خشنود مى شود

یعنى عبارت از : مى گوید ))ارحام شجنه اى از جانب خداى متعال هستند((   :قاسم بن سالم درباره معناى حدیث پیامبر که مى فرماید
منظور این است که  ))ذوشجون ((بدن است و اینکه در حدیث آمده است قرابت و پیوند محکم است مانند پیوندى که میان اعضاى 
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یعنى درختانى که در هم پیچیده اند ،  ))شجر مشجن () :و برخى از اهل علم گفته اند. متمسک مى شوند بعضى از آنها به بعض دیگر
  .گرفته شده اند ))شجره ((از  ))شجنۀ و شجنۀ و الشجنۀ ((و گفته شده که لغات 

من نزد جده شما فاطمه زهرا علیهاالسالم بودم که : اسماء بنت عمیس خطاب به من گفت : زین العابدین علیه السالم فرموده  امام
رسول خدا صلى اهللا علیه و آله به خانه آن بانو وارد شد، در حالى که گردنبندى از طال را که از على علیه السالم آن را از سهم غنائم 

 : گردن داشت ، پس پیامبر خدا خطاب به فاطمه گفتخود خریده بود، بر 
 ولى تو زر و زیور ستمگران را به خود بیاویزى ؟ ))بنت محمد((آیا شایسته است که تو دختر محمد باشى و مردم به تو بگویند 

رده اى خریده و آزاد فاطمه علیهاالسالم پس از این سخن پیامبر، گردنبند را از گردن خویش باز کرده و فروخت ، و با پول آن ب
  .نمود، و رسول خدا از این عمل وى خشنود و مسرور گردید

 :عمران بن حصین گوید
در حضور پیامبر صلى اهللا علیه و آله نشسته بودم که حضرت فاطمه علیهاالسالم در حالى که از شدت گرسنگى رنگ چهره اش تغییر 

فاطمه علیهاالسالم نزدیک آن حضرت رفت ، سپس ایشان دست خود را بلند . انزدیک تر بی: پیامبر به او فرمود. کرده بود وارد شد
اى : پس پیامبر فرمود. کرده روى سینه فاطمه ، در محل قرارگرفتن گردنبند گذاشت ، و فاطمه در این زمان دخترى کوچک بود

 .ارخدایى که گرسنگان را سیر مى کنى و فرودستان را رفعت مى بخشى ، فاطمه را گرسنه مگذ
 .در این حال دیدم که خون در صورت فاطمه جریان پیدا کرد و چهره اش سرخ شد: عمران گوید
 . من بعد از آن هرگز گرسنه نشدم: فاطمه علیهاالسالم مى فرمود: عمران گوید

 :جابر بن عبداهللا انصارى گوید
ل آن برایش دشوار گردیده بود، به خانه هر یک چند روزى مى شد که رسول خدا غذا نخورده بود و لذا به شدت گرسنه شده و تحم

آیا در خانه تو چیزى پیدا مى ! دخترم : از همسران خود که رفت چیزى براى خوردن نیافت پس به خانه دخترش فاطمه رفته و گفت 
 شود که بخورم و رفع گرسنگى نمایم ؟

 .به فدایت باد نه ، به خداوند سوگند چیزى یافت نمى شود، جان من و على: فاطمه گفت 
پس پیامبر از نزد دخترش خارج شد و در این حال یکى از کنیزان فاطمه که سخنان او را با پدرش شنیده بود، دو گرده نان با 

به خداوند سوگند : مقدارى گوشت براى آن حضرت فرستاد، فاطمه علیهاالسالم آنها را گرفته و در زیر کاسه اى قرار داده و گفت 
و این در صورتى بود که خود آنها  . دا صلى اهللا علیه و آله را در خوردن این غذا، بر خودم و دیگران مقدم مى دارمکه من رسول خ

سپس حضرت فاطمه علیهاالسالم حسن و حسین را فرستاد تا پیامبر را بازگردانند، هنگامى . در خانه به یک وعده غذا احتیاج داشتند
رسول . خدا مقدارى غذا براى ما فرستاد که من آن را براى شما نگه داشته ام : لسالم به او گفت که پیامبر بازگشت ، فاطمه علیهاا

پس فاطمه علیهاالسالم کاسه را برداشت و مشاهده کرد که به جاى آن دو  .آن را براى من بیاور: خدا صلى اهللا علیه و آله فرمود
آن وجود دارد و دریافت که آن را خداوند متعال براى ایشان فرستاده  قرص نان و کمى گوشت ، مقدار زیادى نان و گوشت در زیر

 .است ، پس حمد و ثناى خداوند را به جاى آورد و بر پیامبر خدا صلوات و درود فرستاد و آن غذا را در مقابل رسول خدا گذارد
این غذا را از کجا :  ى آورد و به فاطمه گفتهنگامى که رسول خدا صلى اهللا علیه و آله آن طعام را دید حمد و ثناى خدا را به جا

 .عطا نمایداگراراده کندروزى بى حساب خودرا به هرکه خواهد که خداوندن راخداوندمتعال فرستاده است،آ:آورده اى ؟فاطمه گفت 
شد، پیامبر،على ، فاطمه  گامى که او نیزحاضرپس از آن رسول خدا صلى اهللا علیه و آله کسى را به دنبال على علیه السالم فرستاد و هن

 .حسن و حسین و عموم زنان پیامبر از آن طعام خوردند تا سیر شدند،
با وجود اینکه از آن طعام این همه خورده شد، باز هم آن کاسه مملو از غذا بود، پس آن را در میان : فاطمه علیهاالسالم مى فرمود
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 .ى در آن غذا قرار داده بودهمسایگان توزیع کردم ، همانا خداوند برکت و خیر کثیر
 : امام صادق علیه السالم فرموده

هنگامى که حضرت خدیجه رحلت نمود فاطمه علیهاالسالم که کودکى بیش نبود دائما خود را به رسول خدا صلى اهللا علیه و آله 
او پاسخى نمى داد و فاطمه به مادرم کجاست ؟ ولى پیامبر به ! اى رسول خدا :نزدیک مى کرد و در اطراف او مى گشت و مى گفت 

، دنبال کسى بود که بتواند پاسخ این سؤ ال را از او بگیرد، و پیامبر خدا صلى اهللا علیه و آله نیز در فکر بود که چه جوابى به او بدهد
ت با آسیه همسر به فاطمه سالم برسان و به او بگو که مادر: خداوند مى فرماید: در این حال جبرئیل بر او نازل گردیده و گفت 

 . فرعون و مریم دختر عمران ، در خانه اى است که در بهشت قرار دارد و دیوارهاى آن از طال و ستونهاى آن از یاقوت سرخ است
 . خدا سالم و سالمتى است ، و سالم و سالمتى از او و به سوى اوست: و فاطمه مى گفت 

 
 : روایت شده: قطب الدین راوندى گوید

علیهاالسالم از دنیا رحلت نمود ام ایمن سوگند خورد که در مدینه نماند، زیرا طاقت دید آن مواضع و محل هایى را در وقتى فاطمه 
آنجا دیده بود نداشت ، لذا از مدینه خارج شد و به سوى مکه حرکت کرد، در بین راه آب او تمام شد و تشنگى بر او غلبه کرد پس 

 : کرده و گفتدستان خود را به سوى آسمان بلند 
من خدمتکار حضرت فاطمه هستم ، آیا مى خواهى مرا به واسطه عطش و در حال تشنگى بمیرانى ؟ در این حال خداوند ! پروردگارا

متعال دلوى آب از آسمان براى او فرستاد و او از آن آب نوشید و هفت سال از آب و غذا بى نیاز گردید، و مردم او را در روز بسیار 
 .بال کارهایى مى فرستادند ولى او هرگز تشنه نمى شدگرم به دن

 : قطب الدین راوندى گوید که از سلمان فارسى روایت شده
حضرت فاطمه علیهاالسالم نشسته بود و با آسیایى که در مقابلش بود جو آسیا مى کرد و دسته آسیا خون آلود بود، و در این حال 

پوست دستان شما مجروح شده در ! اى دختر رسول خدا: من به فاطمه گفتم . کرد حسین در گوشه اطاق از گرسنگى بى قرارى مى
رسول خدا صلى اهللا علیه و آله به من توصیه کرده که کار منزل یک : فاطمه گفت . صورتى که خادمه شما فضه حاضر و بیکار است 

 . روز به عهده من باشد و یک روز به عهده او، و نوبت کار او دیروز بوده است
من بنده آزادشده پدر شما هستم ، پس اجازه دهید یا جو را آسیا کنم و یا اینکه حسین را : به حضرت فاطمه گفتم : سلمان گوید
من مقدارى از جو را . من بر آرام کردن حسین تواناترم ، تو آسیاکردن جو را عهده دار باش : و حضرت فاطمه گفت . ساکت کنم 

ذان ، اقامه نماز گفته شد، برخاستم و نمازم را با رسول خدا صلى اهللا علیه و آله به جاى آوردم ، هنگامى آسیا کرده بودم که پس از ا
که از نماز فارغ گردیدم آنچه را که دیده بودم براى على علیه السالم تعریف کردم ، پس او گریه کرد و خارج شد و پس از مدتى 

نزد فاطمه رفتم ، او را دیدم که بر قفا : نده را از على علیه السالم پرسید و او گفت بازگشت در حالى که خندان بود، پیامبر علت خ
 .خوابیده و حسین بر روى سینه اش به خواب رفته است و آسیایى که در مقابل او بود به خودى خود کار مى کرد

فرشتگان زیادى در زمین دارد که تا روز قیامت تو مى دانى که خداوند ! اى على : پیامبر صلى اهللا علیه و آله لبخندى زد و فرمود
 .محمد و آل محمد را خدمت خواهند کرد

 :قطب الدین راوندى گوید که از ابوذر غفارى روایت شده که فرمود
طرف  رسول خدا صلى اهللا علیه و آله مرا به خانه على علیه السالم فرستاد تا به او بگویم که براى کارى به نزد پیامبر بیاید، پس به

خانه وى رفتم و او را صدا کردم ولى کسى جوابم نداد، نگاه کردم و دیدم که آسیاکار مى کند در حالى که کسى آنجا نبود که آن را 
بچرخاند، و دوباره او را صدا زدم که على علیه السالم از منزل خارج شد و به حضور رسول خدا علیه السالم آمد و رسول خدا سخنى 
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تعجب کرده ام از این آسیایى که در خانه على علیه السالم خود به خود مى : که من نفهمیدم ، پس از آن گفتم در گوش او گفت 
همانا خداوند متعال قلب و جوارح دخترم فاطمه را از ایمان و یقین انباشته است ، و چون او بر ضعف و ناتوانى : پیامبر فرمود. گردد

ش یارى و مدد مى رساند و او را بى نیاز مى گرداند، تو مى دانى که خداوند فرشتگانى دارد که فاطمه عالم است لذا او را در کارهای
 .موظف به معونت و یارى آل محمد مى باشند

 :قطب الدین راوندى گوید
: اطمه گفت آیا صبحانه اى در نزد تو هست که بخورم ؟ ف: روایت شده که یک روز صبح على علیه السالم به فاطمه علیهاالسالم گفت 

پس على علیه السالم از خانه خارج شد و دینارى قرض کرد تا طعامى خریدارى نماید، در بین راه به مقداد صحابى عظیم الشاءن . نه 
پیامبر برخورد و چون اطالع پیدا کرد که او و خانواده اش گرسنه اند آن پول را به مقداد داده و خود به مسجد رفت و نماز ظهر و 

با پیامبر به جاى آورد، و پس از نماز رسول خدا صلى اهللا علیه و آله دست او را گرفت و با هم به طرف منزل فاطمه رفتند و عصر را 
او را در حالى مشاهده کردند که در محراب عبادت مشغول راز و نیاز است و در پشت سرش کاسه اى قرار دارد که از آن بخار بلند 

 .مى شود
یهاالسالم صداى رسول خدا صلى اهللا علیه و آله را شنید از مصالى خود خارج شد و بر او سالم کرد، و فاطمه هنگامى که فاطمه عل

خدا تو : عزیزترین مردم در نزد رسول خدا صلى اهللا علیه و آله بود، و پیامبر سالم او را جواب گفت و دستى بر سر او کشید و فرمود
 . را بیامرزد، شامى براى ما مهیا کن

این غذا از کجا ! اى فاطمه : پس فاطمه علیهاالسالم آن کاسه را آورد و در مقابل رسول خدا صلى اهللا علیه و آله گذارد، پیامبر فرمودس
آنگاه دست خود را بر سینه على . آمده است ؟ من هرگز غذایى به این خوش رنگى و خوشبویى ندیده ام و نظیر آن را نخورده ام 

این غذا در مقابل آن دینارى که در راه خدا دادى به دست آمده است ، همانا خداوند هر که را بخواهد : فرمود علیه السالم نهاد و
 .رزق و روزى بى حساب عطا مى نماید

 :ابن شهر آشوب و قطب الدین راوندى گویند
در ازاى آن چیزى را به عنوان رهن باید  : روایت شده که على علیه السالم مقدارى جو از یک یهودى قرض کرد، یهودى مزبور گفت

آن شخص چادر را گرفته و به خانه . و على علیه السالم چادر حضرت فاطمه علیهاالسالم را که پشم بود به او داد. در نزد من بگذارى 
اق را روشن به هنگام شب زن آن شخص براى انجام کارى داخل اطاق مزکور گردید و نورى را دید که اط. برده ، در اطاقى گذاشت 

کرده ، فورا از اطاق خارج شد و آنچه را دیده بود به شوهرش اطالع داد، مرد یهودى که فراموش کرده بود چادر فاطمه علیهاالسالم 
در آن اطاق است تعجب نمود و به سرعت برخاسته داخل آن اطاق گردید و بالفاصله دریافت که آن نور از چادرى ساطع مى شود 

پس آن مرد یهودى و همسرش از خانه خارج شده و هر یک به سوى اقوام خویش . الم آن را گرو گذاشته است که على علیه الس
شتافته و آنها را از معجزه اى که دیده بودند آگاه نمودند، و در اثر این واقعه هشتاد نفر از آنها به اسالم متمایل گردیده و ایمان 

 .آوردند
 : شده قطب الدین راوندى گوید که روایت

ما با شما حق : در خانه اش عروسى داشت ، لذا به حضور رسول خدا آمده و گفتند( در مدینه (یکى از همسایگان یهودى پیامبر 
آنان در این مورد خیلى . همسایگى داریم لذا از شما تقاضا مى کنیم که فاطمه را به عروسى ما بفرستى تا موجب سرفرازى ما باشد

آنها وقتى این . فاطمه همسر على بن ابى طالب است و باید على در این مورد اجازه دهد: ه پیامبر به ایشان فرموداصرار کردند تا اینک
جواب را شنیدند از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله تقاضا کردند که در این رابطه با على علیه السالم صحبت کرده و رضایت وى را 

 .جلب نماید
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آن مجلس هر چه زر و زیور و لباسهاى فاخر داشتند در بر کرده و فکر مى کردند که فاطمه  زنان یهودى براى شرکت در
علیهاالسالم با همان لباسهاى معمول روزمره در آن مجلس حاضر خواهد شد و آنان مى توانند او را مورد توهین و تحقیر قرار دهند، 

وقتى حضرت فاطمه . سى زیبا و زیورهایى بى مانند را از بهشت اهدا نمودجبرئیل در این روز فرود آمد و براى فاطمه علیهاالسالم لبا
آن لباس ها و زینت ها را پوشید همگان از زیبایى ، و رنگ و بوى خوش آنها تعجب مى نمودند، و هنگامى که با آن وضعیت وارد 

مقابل آن حضرت به سجده افتادند و  خانه آن یهودى گردید زنان حاضر در مجلس را بهت و حیرت در بر گرفت به طورى که در
 .بسیارى از آنها به سبب آنچه که دیده بودند تحت تاءثیر قرار گرفته و اسالم آوردند

  :(383)امام محمدباقر علیه السالم فرماید
ن نان ، نظافت حضرت فاطمه علیهاالسالم به على علیه السالم تعهد داد که تمام کارهاى داخل خانه را از قبیل خمیرکردن آرد، پخت

 .منزل و غیره را انجام دهد و على علیه السالم نیز تعهد نمود که امور خارج از خانه مانند آوردن هیزم و تهیه طعام را انجام دهد
ى سوگند به آن خدای: آیا در خانه چیز دارى ؟ فاطمه گفت ! اى فاطمه : در یکى از روزها على علیه السالم به فاطمه علیهاالسالم گفت 

چرا این  :على علیه السالم فرمود. که حق تو را بزرگ قرار داده ، مدت سه روز است که چیزى نداریم تا بتوانم آن را برایت بیاورم 
: رسول خدا صلى اهللا علیه و آله مرا نهى نموده از اینکه چیزى از تو بخواهم و فرموده است  : امر را به من خبر ندادى ؟ فاطمه گفت

 .ى براى تو آورد بپذیر و در غیر این صورت هرگز از او چیزى مخواه اگر على چیز
پس على علیه السالم از خانه خارج شد و در بین راه فردى را مالقات نموده و یک دینار از او قرض کرد : امام باقر علیه السالم گوید

د و از او سؤ ال کرد که به چه دلیل از خانه خارج شده تا طعامى براى خانه فراهم کند، در راه بازگشت با مقداد بن اسود روبرو گردی
به حق آن خدایى که حق تو را بر ذمه ما عظیم کرده ، گرسنگى موجب خروج من ! امیرمؤ منان : و به دنبال چیست ؟ مقداد پاسخ داد

 . از منزل شده است
آرى زنده بودند : صلى اهللا علیه و آله زنده بودند؟ امام فرمود آیا در آن زمان پیامبر اسالم: به امام باقر علیه السالم گفتم : راوى گوید

 :و ادامه دادند
من نیز به همین علت از خانه خارج شده ام و براى تهیه طعام یک دینار قرض کرده ام و اکنون آن : على علیه السالم به مقداد گفت 

د بازگشت ، و هنگامى که وارد خانه گردید مشاهده نمود که پیامبر و آن دینار را به مقداد داده و به طرف خانه خو. را به تو مى دهم 
صلى اهللا علیه و آله نشسته و فاطمه علیهاالسالم در مصالى خویش مشغول نماز است و یک ظرف سرپوشیده نیز در میان ایشان قرار 

دیدند که کاسه اى پر از نان و گوشت است  دارد، پس فاطمه علیهاالسالم از نماز فارغ شد، آن ظرف را جلو کشید و چون نگاه کردند
از طرف خدا آمده ، همانا خداوند هر که را بخواهد رزق بى : این غذا از کجاست ؟ فاطمه گفت ! اى فاطمه : على علیه السالم گفت . 

: ى علیه السالم گفت آیا دوست دارى برایت بگویم مثل تو و فاطمه چیست ؟ عل! اى على : و پیامبر اسالم به او فرمود. حساب دهد
تو مانند حضرت زکریا هستى زیرا آن حضرت هم وقتى در مصالى مریم غذایى دید، از او پرسید که آن : رسول خدا فرمود . آرى

 .از طرف خدا آمده ، و خداوند هر که را بخواهد بدون حساب رزق و روزى مى دهد: غذا را از کجا آورده و مریم در جواب او گفت 
على و فاطمه مدت یک ماه از آن غذا مى خوردند و تمام نمى شد، آن کاسه همان است که حضرت قائم : علیه السالم گوید امام باقر

  . ست علیه السالم نیز از آن خواهد خورد، و آن ، هم اکنون نزد ما
 :گوید  )(388) مرج البحرین یلتقیان: (امام جعفر صادق علیه السالم درباره آیه 

 .دو دریاى عمیق مى باشند که به یکدیگر تعدى و ستم نمى کنندعلى و فاطمه 
که ادامه آیه باال مى باشد، رسول خدا صلى اهللا علیه و  ) (389) بینهما برزخ ال یبغیان(و در روایت دیگرى آمده است که مقصود از جمله 

مترجم و مقصود از : ستم آنها به یکدیگر مى شود آله است که میان على و فاطمه قرار دارد و با راهنماییهاى خود مانع از تعدى و
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سالم مى باشند که از على و فاطمه نیز که در ادامه آن آیه است ، حسن و حسین علیهماال )(390) یخرج منهما اللؤ لؤ و المرجا(جمله 
 . (391)متولد شده اند

 : ابن شهر آشوب این حدیث را از کتابهاى زیر برگرفته و در مناقب آورده است
 ، به نقل از سلمان فارسى) ه  406(عبدالملک بن محمد خرگوشى : کتاب اللوامع  1
 از سلمان فارسى، به نقل ) ه  406(عبدالملک بن محمد خرگوشى : شرف المصطفى  2
 ) ه 161(و سفیان ثورى  )ه  95(، از سعید بن جبیر (ه  427(تفسیر ثعلبى  3
 ، از سعید و سفیان) ه  420ح (تفسیر على بن احمد طائى  4
 ، از سعید و سفیان) ه  198(تفسیر ابومحمد قطان  5
 .) ه 68(، و ابن عباس ) ه  93(ن مالک ، از انس ب)ه  430(ابونعیم اصفهانى : ما نزل القرآن فى امیرالمؤ منین  6
 کتاب ابوبکر شیرازى ، به نقل از ابوصالح 7
 .) ه 198(کتاب قاضى نطنزى ، از سفیان بن عیینۀ  8

 :گوید )159: آل عمران (عمار یاسر در تفسیر آیه فاستجب لهم ربهم اءنى ال اءضیع عمل عامل منکم من ذکر اءو انثى 
حضرت فاطمه علیهاالسالم در زمانى مى باشد که از مکه به سوى مدینه در شب  ))انثى ((ه السالم و منظور از على علی ))ذکر((منظور از 

  .تاریک هجرت نمودند
امام باقر علیه السالم در تفسیر آیات و ما خلق الذکر و االنثى ، ان سعیکم لشتى ، فاءما من اءعطى و اتقى ، و صدق بالحسنى ، 

 :فرماید ) 3-7اللیل ((400) فسنیسره للعسرى 
حضرت فاطمه  ))انثى ((على بن ابى طالب علیه السالم است و منظور از  ))ذکر((منظور از   )401)( و ما خلق الذکر و االنثى(در آیه 

اءعطى و فاءما من (یعنى تالشهاى شما صورتهاى مختلف دارد؛ و منظور از آیه   )402)( ان سعیکم لشتى(علیهاالسالم مى باشد؛ و معنى 
حضرت على علیه السالم است که غذاى خود را صدقه داد و روزه گرفت تا نذر خود را ادا نمود، و   )403)( اتقى و صدق بالحسنى

انگشتر خود را در حال رکوع صدقه داد، و همچنین مقداد را بر خویش مقدم داشت و تنها دینارى را که براى خرید طعام قرض 
پاداشى است که خداوند در مقابل این اعمال وعده نموده است و   )404)( و صدق بالحسنى(د؛ و منظور از کرده بود به او هدیه نمو

بهشت و ثواب کثیر را به او ارزانى داشته و على علیه السالم را امام مردم براى هدایت به سوى خیر و رهبر آنها قرار داده ، و او را 
 .هى مردم را به سوى آسودگى و راحتى یعنى سعادت راهنمایى کنندپدر ائمه طاهرین قرار داده تا به مدد ال

منظور کلماتى است که درباره محمد، على : مى فرماید )115: طه ( (و لقد عهدنا الى آدم من قبل (امام باقر علیه السالم در تفسیر آیه 
  . ، فاطمه ، حسن و حسین و سایر ائمه از اوالد ایشان علیهم السالم نازل شده است

 :حضرت فاطمه علیهاالسالم مى فرمود: امام صادق علیه السالم فرماید
نازل شد، من از اینکه به رسول خدا صلى اهللا علیه و آله  )63: نور(هنگامى که آیه ال تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا 

قرار مى دادم ولى ایشان سه مرتبه ، در زمانى که او را با مخاطب  ))رسول اهللا ((پدر بگویم خوددارى کردم و لذا ایشان را با عنوان 
این آیه ! اى فاطمه : این عنوان مورد خطاب قرار مى دادم ، از من اعراض نمود و دورى کرد و در دفعه بعد خطاب به من فرمود

تو هستم ، بلکه این آیه درباره ستمکاران  درباره تو، و اهل خانه تو و نسلى که از تو باقى مى ماند نازل نشده ، زیرا تو از من و من از
مورد خطاب قرار بده ، زیرا قلب من به این کلمه خشنود مى گردد و  ))پدر((و متکبران قریش نازل شده و لذا تو همچنان مرا با لفظ 

  .زنده مى شود، و خداوند نیز آن را بیشتر دوست مى دارد
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 :امام صادق علیه السالم فرماید
 : جاى قرآن ، به نحو تصریح و کنایه ، درباره زنان سخن گفته است 12متعال در  بدان که خداوند

 درباره حوا )35: بقره ( (اسکن اءنت و زوجک الجنۀ (در آیه  1
 درباره زنان نوح و لوط )10: تحریم (و در آیه ضرب اهللا مثال للذین کفروا امراءة نوح و امراءة لوط  2
 درباره حضرت آسیه همسر فرعون )11: تحریم ( )ى عندك بیتا فى الجنۀاذ قالت رب ابن ل(و در آیه  3
 درباره ساره سارا همسر حضرت ابراهیم )71: هود( )و امراءته قائمۀ (و در آیه  4
 درباره همسر حضرت زکریا )90: انبیاء( )و اءصلحنا له زوجه (و در آیه  5
 یخادرباره زل )51: یوسف ( )االن حصحص الحق (و در آیه  6
 درباره همسر حضرت ایوب )84: انبیاء( )و آتیناه اءهله (و در آیه  7
 درباره بلقیس )23: نمل ( )انى وجدت امراءة تملکهم (و در آیه  8
 درباره همسر حضرت موسى )27: قصص ( )انى ارید اءن انکحک (و در آیه  9

 درباره حفصه و عایشه )2: تحریم ( )و اذ اءسر النبى الى بعض اءزواجه حدیثا(و در آیه  10
 درباره حضرت خدیجه علیهاالسالم )8: والضحى ( )و وجدك عائال(و در آیه  11
 درباره حضرت فاطمه علیهاالسالم )19: الرحمن ( )مرج البحرین (و در آیه  12

 :ه شرح ذیل سخن مى گویدسپس خداوند متعال خصلت هایى را که به سبب آنها از این زنان سخن گفته برمى شمارد و درباره آنها ب
 ) 23: اعراف ( )قاال ربنا ظلمنا(توبه از حضرت حوا، در آیه  1
 )11: تحریم ( )رب ابن لى عندك بیتا(شوق به آخرت از حضرت آسیه ، در آیه  2
  )71: هود( )و امراءته قائمه (مهمان نوازى از سارا همسر حضرت ابراهیم ، در آیه  3
 )34: نمل ( ) ان الملوك اذا دخلوا قریۀ(در آیه عقل و تدبیر از بلقیس ،  4
 )25: قصص ( )فجاءته احدیهما تمشى (حیا از همسر حضرت موسى ، در آیه  5
 )8: والضحى ( )و وجدك عائال(احسان از حضرت خدیجه ، در آیه  6
 )33و  32احزاب (سوله درباره نصیحت به عایشه و حفصه ، در آیه یا نساء النبى لستن کاءحد تا و اءطعن اهللا و ر 7
 ).61: آل عمران ( ) و نساءنا و نساءکم(و درباره عصمت حضرت فاطمه علیهاالسالم ، در آیه  8

 : و همانا خداوند متعال ده خصلت را به ده نفر از زنان عالم عطا نموده ، و نسبت داده است
 توبه را به حضرت حوا 1
 زیبایى را به سارا همسر حضرت ابراهیم 2
 افظت از خود را به همسر حضرت ایوبمح 3
 احترام و حرمت را به آسیه همسر فرعون 4
 حکمت را به زلیخا همسر حضرت یوسف 5
 عقل را به بلقیس همسر حضرت سلیمان 6
 صبر را به مادر حضرت موسى 7
 برگزیدگى را به حضرت مریم مادر عیسى علیه السالم 8
 هاالسالم همسر رسول خدامقام رضا و خشنودى را به حضرت خدیجه علی 9
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 . علم را به حضرت فاطمه علیهاالسالم همسر على علیه السالم 10
 : و خداوند بزرگ دعاى ده نفر را وعده اجابت داده است که عبارتند از دعاهاى

 )75: صافات ( )و لقد نادانا نوح فلنعم المجیبون (حضرت نوح را در آیه  1
 )34: یوسف ( )ربه فصرف عنه کیدهن  فاستجاب له(حضرت یوسف را در آیه  2
 )89: یونس ( )قال قد اجیبت دعوتکما(حضرت موسى و هارون را در آیه  3
 )89: انبیاء( )فاستجبنا له (حضرت یونس را در آیه  4
 )84: انبیا( )فاستجبنا له فکشفنا ما به ضر(حضرت ایوب را در آیه  5
 )90: انبیا( )له یحیى  فاستجبنا له و وهبنا(حضرت زکریا را در آیه  6
 )60: مؤ من ( )ادعونى اءستجب لکم (و دعاى مخلصین را در آیه  7
 )62: نمل ( )اءمن یجیب المضطر(و دعاى مضطرین را در آیه  8
 )186: بقره ( )و اذا ساءلک عبادى (دعاى هر دعاکننده مؤ من را در آیه  9

 ).195: آل عمران ( ) فاستجاب لهم ربهم(دعاى حضرت فاطمه و على علیهماالسالم را در آیه  10
پیامبر اسالم درباره موضوع نگران و اندیشناك بود و خداوند توانا او را آسوده خاطر ساخته و به امورى بشارت داد، آن موضوعات 

 :عبارتند از
 )85: قصص (الى معاد ان الذى فرض علیک القرآن لرادك  :دورى از مکه ، که خداوند به او وعده بازگشت داده و فرمود 1
 )9: حجر( )انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون : (تحریف قرآن ، که خداوند محافظت از آن را تقبل فرموده و گفت  2
تا تو در میان ((یعنى  )33: انفال ( )و ما کان اهللا لیعذبهم و اءنت فیهم : (فرودآمدن عذاب و بال بر مسلمانان ، که خداوند فرمود 3
 ))ان هستى بالیى بر ایشان نازل نمى شودآن
توبه ( )لیظهره على الدین کله : (گسترش اسالم ، که خداوند وعده نمود تا اسالم را بر تمام مذاهب در جهان برترى بخشد و فرمود 4
 :34( 

 :ر و ثابت قدم نگاه دارد و فرمودثبات و پایدارى مؤ منان بعد از رحلت پیامبر، که خداوند وعده نمود تا آنان را در دین خود استوا 5
 )27: ابراهیم (یثبت اهللا الذین آمنوا بالقول الثابت فى الحیاة الدنیا و فى االخرة 

یوم ال یجزى اهللا النبى و الذین (درباره دشمنان مؤ منین و تسلط آنها بر مسلمانان ، که خداوند متعال آن را منتفى دانسته و فرمود  6
 )8: تحریم ( )آمنوا

: والضحى ( )و لسوف یعطیک ربک فترضى : (درباره قبول شفاعت پیامبر براى مؤ منان ، که خداوند وعده قبول آن را داده و فرمود 7
5( 

درباره فتنه و نیرنگى که پس از رحلت پیامبر، گریبان وصى او یعنى على علیه السالم را خواهد گرفت ، که خداوند در این زمینه  8
 )41: زخرف ( )فاما نذهبن بک فانا منهم منتقمون : (داده و فرمود وعده انتقام شدید

درباره ثبوت خالفت براى فرزندان على علیه السالم ، که خداوند متعال در این باره وعده نمود که آنان ر خلیفه و حجت خود در  9
 )55: نور( )لیستخلفنهم فى االرض ( :زمین قرار دهد و فرمود

ت فاطمه علیهاالسالم از مکه به مدینه ، که خداوند پیامبرش را در خصوص سالمت آن بانو مطمئن نموده و و درباره هجرت حضر 10
 .)191: آل عمران (تا آخر آیه  )الذین یذکرون اهللا قیاما و قعودا: (فرمود

 :در راءس توبه کنندگان چهار نفر قرار دارند
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 )22: اعراف ( )ا اءنفسناقاال، ربنا ظلمن: (حضرت آدم علیه السالم که فرمود 1
 )87: انبیاء( )سبحانک انى کنت من الظالمین : (حضرت یونس که گفت  2
 )24: ص ( ) و خر راکعا و اءناب: (حضرت داود علیه السالم که خداوند کریم درباره اش فرماید 3
 ).191: آل عمران ( (اما و قعوداالذین یذکرون اهللا قی: (حضرت فاطمه علیهاالسالم که خداوند متعال درباره اش فرماید 4

 :و چهار تن از زنان نیکوکار و صالح هراسان و خائف شدند و سختیهاى بسیارى را تحمل کردند
رب ابن لى عندك بیتا : (آسیه همسر فرعون که دچار انواع عذابها و شکنجه ها گردید تا آنجا که مرگ را آرزو مى کرد و مى گفت  1

 )11: تحریم ( )فى الجنۀ 
فنادیها : (حضرت مریم که از زخم زبانها و سخنان بیهوده مردم رنج بسیار برد و از آنها دورى گزید، که خداوند درباره وى فرمود 2

 )24: مریم ( )من تحتها اال تحزنى 
ى را با او نمى حضرت خدیجه علیهاالسالم که زنان قریش به دلیل ازدواجش با پیامبر از او دورى کردند و اجازه مالقات هیچ زن 3

 .دادند
 : حضرت فاطمه علیهاالسالم ، او آنقدر عذاب و سختى کشید که مى گفت 4
 .))!آیا پدر من پیامبر خدا نیست که فرزندانش محافظت نمى شوند، چه زود گمراه شدید، و چه زود دین خدا را واژگون نمودید((

 :و در راءس گریه کنندگان هشت نفر قرار دارند
 آدم 1
 نوح 2
 یعقوب 3
 یوسف 4
 شعیب 5
 داود 6
 فاطمه علیهاالسالم 7
 . امام زین العابدین علیه السالم 8

فاطمه علیهاالسالم در فراق رسول خدا آنقدر گریست که مردم مدینه اظهار ناراحتى نمودند و به : امام صادق علیه السالم فرموده 
بعد از آن حضرت فاطمه  .مى دهد، پس یا در شب گریه کن و یا در روز گریه شبانه روزى تو ما را آزار: فاطمه علیهاالسالم گفتند

 .علیهاالسالم به محل دفن شهدا مى رفت و در آنجا گریه مى کرد
 

خداوند تو را انتخاب و تطهیر نمود را قرائت :  )ان اهللا اصطفاك و طهرك (رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله آیه : على علیه السالم گوید
 :من فرمود نمود و به
 :بهترین زنان دو عالم چهار نفر مى باشند! اى على 

 مریم دختر عمران 1
 خدیجه دختر خویلد 2
 فاطمه دختر محمد صلى اهللا علیه و آله 3
  . آسیه دختر مزاحم 4
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 : پیامبر خدا صلى اهللا علیه و آله فرموده
 :زنان بزرگ عالمیان چهار نفر هستند

 مریم بنت عمران 1
 نت خویلدخدیجه ب 2
 فاطمه بنت محمد صلى اهللا علیه و آله 3
 آسیه همسر فرعون 4

 .و برترین آنها حضرت فاطمه علیهاالسالم مى باشد: و در روایت مقاتل و ضحاك و عکرمه ، از ابن عباس آمده 
 : از کتابهاى زیر روایت نموده است ) ه  588(این حدیث را ابن شهر آشوب 

 ) ه 430(ابونعیم اصفهانى  :460)( حلیۀ االولیاء 1
 ) ه(405  461)(    مستدرك حاکم نیشابورى  2
 ) ه 463(خطیب بغدادى : تاریخ بغداد 3
 ) ه 387(ابن بطه عکبرى حنبلى : االبانۀ  4
 ) ه 562(احمد سمعانى : فضائل الصحابه  5
 ) ه 427(تفسیر ثعلبى  6
 ) ه 374(ابوعلى سالمى : تاریخ خراسان  7
    .462)(ابوصالح مؤ ذن: اربعین  8

 :برترین زنان بهشت چهار نفر هستند
 مریم بنت عمران 1
 خدیجه بنت خویلد 2
 فاطمه بنت محمد صلى اهللا علیه و آله 3
  سر فرعونآسیه هم 4

 :رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرماید
  مریم ، آسیه ، خدیجه و فاطمه: بهترین زنان دو عالم چهار نفر هستند

همانا رسول خدا صلى اهللا علیه و آله حضرت فاطمه علیهاالسالم را بر سایر زنان دو عالم یعنى زنان دنیا و آخرت برترى و فضیلت 
به تو بشارت مى دهم که خداوند متعال تو را از میان ! اى فاطمه : کرده اند که رسول خدا مى فرمودبخشید، عایشه و غیر او روایت 

 . کلیه زنان دو عالم ، و زنان اسالم ، برگزیده و تو را نسبت به آنان فضیلت و برترى عطا کرده است
تو را مژده مى دهم که دخترت فاطمه بزرگ و : گفت فرشته اى نزد من آمد و : پیامبر خدا صلى اهللا علیه و آله فرمود: حذیفه گوید

 . سرور زنان بهشت ، یا زنان امت من است
 . فاطمه برترین زنان بهشت است: رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرماید

 : این حدیث را از منابع ذیل گرفته است )ه  588(ابن شهر آشوب 
 ) ه)472)  256)صحیح بخارى  1
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 ) ه)473)  261)صحیح مسلم  2
 ابوالسعادات: ائل العشرة فض 3
 ) ه 235(امالى ابى بکر بن ابى شیبه  4
    )(474)ه 509(ابن شیرویه دیلمى : مسند الفردوس  5

 . همانا فاطمه برترین زنان در روز قیامت است: رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرماید
 :وددر انساب االشراف آمده است که پیامبر به حضرت فاطمه علیهاالسالم فرم

پس از فوت من ، از میان خاندانم ، تو اولین کسى هستى که به من مى پیوندى ؛ فاطمه علیهاالسالم با شنیدن این حرف غمگین شد؛ 
آیا راضى نیستى که بزرگ و سرور زنان بهشت باشى ؟ و حضرت فاطمه با شنیدن این سخن خشنود : رسول خدا فرمود  سپس

  .گردیده و تبسم نمود
  

 : ه استعایشه گفت
روزى پیامبر صلى اهللا علیه و آله در گوش فاطمه علیهاالسالم چیزى گفت و فاطمه خندید، من درباره علت آن از وى سؤ ال کردم ، 

 آیا راضى مى شوى به اینکه سرور زنان بهشت یا سرور زنان امت من باشى ؟: پیامبر به من گفت : گفت 
 :اند عمران بن حصین و جابر بن سمره روایت کرده

 خود را در چه حالى مى بینى ؟! دخترم : روزى پیامبر به خانه دخترش فاطمه رفته و فرمود
 . عالوه بر اینکه بیمار هستم ، غذایى هم براى خوردن ندارم: فاطمه گفت 
 آیا همینکه سرور زنان دو عالم باشى راضیت نمى کند؟! دخترم : پیامبر فرمود
 ریم چه مى شود؟پس حضرت م! اى پدر: فاطمه گفت 
! مریم سرور و بزرگ زنان عالم خود بوده است و تو نیز بزرگ و سرور زنان زمان خویش هستى ، و به خداوند سوگند: پیامبر فرمود

  . تو را به همسرى آقا و سرور دنیا و آخرت درآوردم
فاطمه سرور () : علیه و آله از اینکه فرمودهمنظور رسول خدا صلى اهللا : به امام صادق علیه السالم گفته شد: ابن شهر آشوب گوید

 ، چیست ؟ آیا او سرور زنان زمان خویش است ؟((زنان بهشت است 
این مقام به حضرت مریم تعلق دارد و اوست که سرور زنان زمان خویش است ولى فاطمه سرور زنان بهشتى ، از اولین و : امام فرمود

  . ست آخرین ایشان ا
 :ابن شهر آشوب گوید

ر حدیث آمده که آسیه ، مریم و خدیجه آن هنگام که فاطمه به سوى بهشت مى رود، در مقابل او و در کنار یکدیگر مانند نگهبان د
  او، وى را به سوى بهشت همراهى مى کنند

لى اهللا رسول خدا ص :بزل هروى از حسین بن روح که از نواب خاص حضرت قائم عجل اهللا تعالى فرجه الشریف بوده ، سؤ ال کرد
 علیه و آله چند دختر داشته است ؟

 .چهار دختر: او جواب داد
 کدام یک از آنها برتر بودند؟: هروى پرسید

 . حضرت فاطمه علیهاالسالم: ابن روح گفت 
علیه  چرا فاطمه علیهاالسالم برتر از سایرین در جایى که از نظر سن کوچکتر و از نظر مصاحبت با رسول خدا صلى اهللا: هروى پرسید
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 کمتر بود؟  و آله سابقه اش 
 :به سبب دو خصلت خداوند مقام او را برتر قرار داد: ابن روح فرمود

 .او وارث پیامبر خدا صلى اهللا علیه و آله بود 1
 . نسل پیامبر از طرف او حفظ گردید و ادامه یافت 2

 . نیتى که در فاطمه وجود داشتو خداوند متعال فاطمه را به این فضیلت اختصاص نداد مگر به سبب اخالص 
معنى افضل بودن این است که به واسطه اخالص ، یقین و نیت پاك ثواب بیشترى نصیب شخص گردد، : گوید )ه  436(سید مرتضى 

و هیچ مانعى ندارد که فاطمه علیهاالسالم به همین جهت نسبت به خواهرانش فضیلت و برترى داشته باشد؛ و این مطلب مورد قبول 
ام ت که فاطمه به اتفاق و اجماع علماى امامیه ، از کلیه زنان عالم برتر است و اینکه پیامبر خدا صلى اهللا علیه و آله او را در میان تماس

زنان و دختران خویش ، بیشتر مورد تمجید و احترام قرار مى داد، براى اثبات برترى و فضیلت وى کافى است و این امر نیاز به 
 .استدالل ندارد

 :جمیع بن عمیر تیمى گوید
 چه چیزى سبب شد که تو با على علیه السالم بجنگى ؟: با عمه ام به نزد عایشه رفتم ، پس او به عایشه گفت 

مرا به حال خود بگذار، به خداوند سوگند، از میان مردان و زنان ، هیچ کس در نزد رسول خدا صلى اهللا علیه و آله : عایشه گفت 
 . و فاطمه علیهاالسالم نبود از میان مردان على علیه السالم و از میان زنان فاطمه علیهاالسالم محبوبتر از على

 :عایشه ، اسامه و بریده هر یک جداگانه گویند
 در میان زنان چه کسى در نزد شما محبوبتر است ؟: از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله پرسیدم 

 . فاطمه علیهاالسالم: فرمودند
 از میان مردان چه کسى ؟: پرسیدم 
 . همسرش على بن ابى طالب علیه السالم: فرمودند

 :بریده اسلمى گوید
 .همانا محبوبترین زنان در نزد رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فاطمه و محبوبترین مردان على علیه السالم بودند

 :عایشه گوید
کدام : مه علیهماالسالم نشسته بود، پس على علیه السالم به پیامبر گفت یک روز رسول خدا صلى اهللا علیه و آله در بین على و فاط

 یک از ما در نزد شما محبوبتر است ؟
    .(497)فاطمه علیهاالسالم محبوبتر و تو عزیزتر مى باشى: رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمود

 :جابر بن عبداهللا گوید
ا براى دیگرى بیان مى نمودند، پس جبرئیل به پیامبر خبر داد که آن دو راجع روزى على و فاطمه هر یک فضائل و مناقب خویش ر

 . به محبت تو گفتگو طوالنى دارند پس برخیز و در میان ایشان قضاوت کن
تو نزد من حالوت : پیامبر نزد آنها آمده و گفتگوهاى آنها را بر ایشان بازگو نمود و سپس خطاب به فاطمه علیهاالسالم فرمود

 . دى را دارى و على عزت مردان را، و او در نزد من محبوبتر استفرزن
سوگند به خدایى که تو را برگزید و هدایتت فرمود و به وسیله تو این امت را راهنمایى کرد، من تا زمانى : فاطمه علیهاالسالم فرمود

  . که زنده هستم به این امر اقرار و باور دارم
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 : فرمودهرسول خدا صلى اهللا علیه و آله 

 . همانا فاطمه علیهاالسالم پاره تن من است ؛ پس هر که او را به غضب آورد مرا غضبناك کرده است
 :این روایت را از اشخاص ذیل نقل کرده اند

 عامر شعبى 1
 حسن بصرى 2
 سفیان ثورى 3
 مجاهد 4
 ابن جبیر 5
 جابر بن عبداهللا انصارى 6
 امام محمدباقر علیه السالم 7
 فر صادق علیه السالمامام جع 8
 . مسور بن مخرمۀ 9

 :و در روایت جابر بن عبداهللا از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله آمده است که فرمود
 . فاطمه پاره تن من است ، پس هر که او را آزار دهد مرا آزرده است و هر که مرا بیازارد خدا را آزرده است

 :دا صلى اهللا علیه و آله آورده اندو در صحیح مسلم و حلیۀ االولیاء از رسول خ
  . همانا فاطمه پاره تن من است ، هر چه او را ناراحت کند مرا ناراحت کرده و آنچه او را اذیت کند مرا اذیت کرده است

 :سعد بن ابى وقاص گوید
 . دى کرده استفاطمه پاره تن من است ، هر که او را خشنود کند مرا خشنود نموده و هر که به وى بدى کند به من ب

 :شنیدم که پیامبر مى فرمود: سعد بن ابى وقاص گوید
 . فاطمه عزیزترین مردم در نزد من است

 :رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرماید
همانا فاطمه شعبه و بخشى از وجود من است ، آنچه او را ناراحت کند مرا ناراحت کرده ، و آنچه وى را خوشحال نماید مرا خوشحال 

 . ده استنمو
 : ابن شهر آشوب روایت کرده است

 را بر آنان مقدم مى دارى ؟ )علیهاالسالم (قوم تومى گویند که توفرزندان فاطمه : سهل بن عبداهللا نزد عمر بن عبدالعزیز آمد وگفت 
هر که او را راضى کند مرا فاطمه پاره تن من است ، (() :از صحابه ثقه پیامبر نقل شده که ایشان فرمودند: عمر بن عبدالعزیز گفت 

پس به خداوند سوگند من سزاوارترم به عنوان خلیفه  )).راضى کرده و هر که او را به غضب آورد مرا غضبناك کرده است 
 . مسدلمانان بر این که رضایت پیامبر خدا را به دست آورم ، و اکنون رضایت رسول خدا و فاطمه در رضایت فرزندان فاطمه است

 .ستند مسروربودن فاطمه شادمانى پیامبر است و دانستند که غمگین بودن او پیامبر را غمناك مى سازدحقا که دان
این سخن رسول خدا صلى اهللا علیه و آله درباره دخترش فاطمه علیهاالسالم معصوم بودن حضرت فاطمه را : عالمه مجلسى گوید

از آنها صادر مى شود، ناراحتى وى سبب ناراحتى پیامبر نمى گردید بلکه  اثبات مى کند زیرا اگر حضرت فاطمه از کسانى بود که گناه

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 بحاراالنوار  43ترجمه و تحقیق از جلد                                                    ) علیهاالسالم(زندگانی حضرت زهرا 

  زمان آباديمحمد روحانی : مترجم و محقق                                                        عالمه محمد باقر مجلسی: تالیف 
 

 ومن شهبازه: پی دي اف  به پیکرهازي سآماده  44
 

او به دلیل معصیتى که مرتکب شده بود شایسته ناراحتى و مذمت بود و پیامبر از آن ناراحتى نه تنها غمگین نمى گشت بلکه مسرور 
  .مى گردید

 :ابو ثعلبه خشنى گوید
دا به نزد دخترش فاطمه مى رفت ، و چون بر او وارد مى شد فاطمه بر مى خاست و با هر گاه رسول خدا از مسافرتى باز مى گشت ابت

  .پیامبر معانقه مى کرد و میان دو چشم او را مى بوسید
 :عایشه مى گوید

 .هرگاه رسول خدا صلى اهللا علیه و آله از جنگ بازمى گشت به دیدن فاطمه مى آمد و او را مى بوسید
نزد پیامبر خدا صلى اهللا علیه و آله مى آمد پیامبر از جاى خود برمى خاست ، سر فاطمه را مى بوسید و او  )م علیهاالسال(هرگاه فاطمه 

را در جاى خود مى نشانید، و هرگاه رسول خدا صلى اهللا علیه و آله به نزد فاطمه علیهاالسالم مى رفت و فاطمه او را مالقات مى نمود، 
  .هم مى نشستند یکدیگر را مى بوسیدند و در کنار

 
هرگاه پیامبر تصمیم به مسافرت مى گرفت آخرین کسى را که به دیدارش مى رفت حضرت فاطمه علیهاالسالم بود و هنگامى که از 

 .سفر باز مى گشت اولین کسى را که مالقات مى کرد فاطمه بود
االسالم وجود نداشت هرگز رسول خدا صلى اهللا علیه اگر در نزد خداوند متعال ، فضل عظیمى براى فاطمه علیه: عبداهللا بن عمر گوید

و آله با او چنین رفتارى نمى کرد زیرا فاطمه فرزند رسول خدا بود و خداوند تعظیم فرزند بر پدر را فرمان داده و جایز نبوده که 
 .تعال وجود داشته باشدرسول خدا با دخترش چنین رفتارى داشته باشد مگر آنکه براى این بانو مقام عظیم در نزد خداوند م

 :گوید خدري ابوسعید
فاطمه علیهاالسالم در نزد رسول خدا صلى اهللا علیه و آله عزیزترین مردم بود، و در یکى از روزها که فاطمه علیهاالسالم مشغول نماز 

ود خارج شده به وى سالم بود رسول خدا نزد وى آمد و فاطمه تا صداى پاى رسول خدا را شنید، نماز را قطع نموده و از مصالى خ
خدا تو را رحمت کند، و مورد غفران قرار دهد که داده ! دخترم : کرد، سپس رسول خدا دست خود را بر سر فاطمه کشیده و گفت 

  است ، امروز را چگونه گذراندى ؟
 :عبداهللا بن حسن گوید

ن را براى افطار به حضور پیامبر آورد و رسول روزى رسول خدا نزد فاطمه آمد و فاطمه تکه اى نان جوى خشک شده داشت که آ
 .این اولین نانى است که پدرت پس از سه روز مى خورد! دخترم : خدا صلى اهللا علیه و آله با آن افطار نمود و پس از آن گفت 

  .را پاك کردحضرت فاطمه علیهاالسالم با شنیدن این سخن گریان شد و رسول خدا با دستش چهره او را لمس کرده و اشکهایش 
 :رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرماید

همانا خداى تعالى بهشتى : خداوند متعال به من فرمان داد تا فاطمه را به ازدواج على درآورم ، پس از انجام این فرمان جبرئیل گفت 
سبز، و اطاقهاى آن مروارید یاقوت از لؤ لؤ که بین هر قصبه آن با قصبه دیگر یاقوتى است مرصع به طال، و سقفهاى آن از زبرجد 

 .نشان مى باشد، بنا نمود
سپس خداوند متعال غرفه هاى آن را از طال، نقره ، یاقوت و زبرجد قرار داد، و در بهشت چشمه هایى آفرید که در همه جاى آن 

ى آراسته شده اند، قرار داد که در جریان دارند و بر نهرهایى که از آن چشمه ها ایجاد شده اند قبه هایى که با زنجیره هاى طالی
اطراف آنها انواع درختان میوه روییده اند، و بر هر شاخه اى از آن درختان قبه اى بنا شده ، و بر هر یک از آنها تختى از جواهرات 

پس آن . یده است سفید نهاده شده ، و بر اطراف آنها پرده هایى از جنس پشم و ابریشم گسترانیده و زمین آن را با زعفران پوشان
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تختها به وسیله مشک و زعفران خوشبو شده و در هر قبه اى نیز دو درخت است که به صورت فرش بر زمین آن گسترانده اند و در 
 . اطراف بیرونى قبه ها آیۀ الکرسى نوشته شده است

 این بهشت براى چه کسى بنا شده ؟: به جبرئیل گفتم : پیامبر گوید
و خداوند . طمه ، و این غیر از بهشت هایى است که خداوند به آنها تحفه نموده و آنها نیز همه مثل همین هستندبراى على و فا: گفت 

  . از آن جهت آنها را به این نعمت ها مفتخر نموده است که تو شادمان و خوشحال شوى
 :قر و صادق علیهماالسالم گویند امام با

سول خدا صلى اهللا علیه و آله نمى خوابید تا اینکه صورت فاطمه را مى بوسید و سرش را هنگامى که فاطمه علیهاالسالم کوچک بود، ر
  .بر سینه فاطمه مى گذارد و براى او دعا مى کرد

  .تا اینکه گونه هاى فاطمه را مى بوسید: و در روایت دیگرى آمده است 
 :امام صادق علیه السالم ، سعد بن ابى وقاص و عایشه روایت کرده اند

پیامبر حسد ورزیده و به پیامبر معترض  (533)ول خدا صلى اهللا علیه و آله حضرت فاطمه را زیاد مى بوسید لذا برخى از زنان رس
 :شدند، پس پیامبر فرمود

همانا در زمان معراج جبرئیل دست مرا گرفت و داخل بهشت نمود و از خرماى بهشتى به من داد که آن را خوردم و در روایتى به 
رما، سبب گفته شده و در اثر آن نطفه اى در صلب من پدید آمد، هنگامى که به زمین بازگشتم با خدیجه همبستر شدم و جاى خ

فاطمه حوریه اى انسانى است که هرگاه اشتیاق بوى بهشت پیدا مى کنم ، بوى او را استشمام مى   خدیجه به فاطمه حامله گردید، پس 
 .نمایم 

 : ا از کتابهاى ذیل روایت نموده استابن شهر آشوب این حدیث ر
و از ابومعاذ نحوى و ابوقتاده حرانى ، از سفیان ثورى ، . کتاب ابوبکر شافعى ، از ابن شهاب و ابن مسیب و آنها را از سعد بن وقاص  1

 . از هشام بن عروه ، از عروه و او از عایشه
 خرگوشى: شرف النبى  2
 اشنهى: کتاب االعتقاد 3
 سمعانى: سالۀ کتاب الر 4
 ابوصالح مؤ ذن: اربعین  5
  ابوالسعادات: فضائل العشرة  6

 : چه شده است ؟ فاطمه گفت: روزى پیامبر خدا نزد فاطمه آمد و دید که وى ناراحت و غمگین است ، پرسید
لى که مادر تو چنین نبود، من قبل از پیامبر با کسى ازدواج نکرده بودم در حا: عایشه بر مادرم خدیجه فخرفروشى کرده و مى گوید

 . من جون هستم در حالى که او پیرزن بوده است
رحم مادر تو این لیاقت و شایستگى را داشت که فرزندى در خود پرورش دهد که : رسول خدا صلى اهللا علیه و آله به فاطمه فرمود

 .امامان و رهبران این امت از او به وجود آیند
 : ایت کرده استرو )ه  328(ابن عبدربه اندلسى 

قاضى صورت خود را از او برگردانیده ، هنگامى که از خواب بیدار شد این خواب را براى  ))شریک ((مهدى عباسى در خواب دید که 
شریک با تو مخالف و از دوستداران فاطمه : ربیع گفت . ربیع که در آن زمان معبر خواب بود تعریف کرد و تعبیر آن را خواست 

به من گزارش شده است که تو فاطمه هستى یعنى از دوستداران فاطمه و شیعه مى : مهدى عباسى به وى گفت . مى باشد علیهاالسالم
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پناه مى برم به خداوند از اینکه غیرفاطمى باشم ، آیا منظور شما از فاطمه ، فاطمه دختر کسرى پادشاه ایران : باشى شریک گفت 
پس آیا تو فاطمه راپلید مى دانى و اورا لعن مى کنى ؟ : شریک گفت . دختر رسول خداست نه ، مقصودم فاطمه : است ؟ مهدى گفت 
خدا : پس درباره کسى که او را لعن مى کند چه مى گویى ؟ مهدى گفت : شریک گفت . هرگز، پناه بر خدا: مهدى عباسى گفت 

 .چنین کسى را لعنت کند
در . به خداوند سوگند که من هرگز فاطمه را لعن نکرده ام ! ، اى امیرمؤ منان نه : ربیع گفت . پس ربیع را لعن کن : شریک گفت 

پس آن همه سخنانى که در مجالس مردان درباره سیده زنان دو عالم و دختر رسول ! اى بدطینت : این حال شریک به ربیع گفت 
خواب تو که : دیده ام چیست ؟ شریک گفت پس تعبیر خوابى که من : خدا صلى اهللا علیه و آله مى گفتى چه بود؟ مهدى گفت 

 .خواب یوسف نیست ، و همانا خونها به واسطه خوابها حالل نمى شوند
 : و همین نویسنده در کتابش عقدالفرید نقل کرده است

تو درباره  نظریه: روزى مردى را نزد فضل بن ربیع آوردند که به حضرت فاطمه علیهاالسالم ناسزا گفته بود، فضل به ابن غانم گفت 
چنان محکم نظر دادى مثل اینکه درباره مادر خودت سخن : فضل گفت . باید بر او حد جارى نمود : این مرد چیست ؟ ابن غانم گفت

و سپس فرمان داد تا هزار ضربه شالق به آن مرد زدند و جنازه اش را در محل عبور مردم به دار آویختند تا عبرت . گفته باشى 
 .سایرین گردد

  
 : وایت شده استر

حضرت فاطمه علیهاالسالم در زمان هایى که على علیه السالم به جنگ مى رفت از او مى خواست که براى تصدى وظایفش در خارج 
خانه و تاءمین نیازمندیهاى فرزندان ، وکیلى تعیین نماید که در این خصوص آیه رب المشرق و المغرب ، ال اله اال هو فاتخذه وکیال 

بر  ،)) روردگار مشرق و مغرب همان کسى است که غیر از او اله و معبودى نیست ، پس او را وکیل بگیر و بر او توکل کن پ((یعنى 
  .پیغمبر نازل شد

 : در کتاب خود آورده است )ه  385(دارقطنى بغدادى 
ا در اسالم تقدیم کرده ام ولى اکنون این دست ر: رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمان داد تا دست دزدى را قطع کنند، دزد گفت 

. اگر دخترم فاطمه نیز چنین کارى را انجام داده بود دست او را نیز قطع مى کردم : فرمان به قطع آن مى دهى ؟ پیامبر فرمود
اگر (:  (  دموهنگامى که فاطمه علیهاالسالم این سخن را شنید اندوهگین گردید پس جبرئیل فرود آمد و این آیه را براى او تالوت ن

و پس از نزول این آیه رسول خدا صلى اهللا علیه و آله محزون  ،)) براى خدا شریک قائل شوى ثواب عمل تو از بین خواهد رفت 
اگر غیر از خداى یگانه خدایان دیگرى نیز وجود داشتند همانا جهان خلقت درهم مى ریخت و : ((  گردید، پس آیه ذیل نازل گردید

چون حضرت فاطمه : با نزول آیه ، پیامبر اسالم متعجب گردید و لذا جبرئیل فرود آمده و گفت  )) .و تباه مى شد همه امور فاسد
 .علیهاالسالم از آن سخن تو دلگیر شد لذا این آیات براى جلب رضایت او نازل گردید

 :عالمه مجلسى در توضیح این روایت گوید: بیان 
اگر فاطمه هم : م حضرت فاطمه علیهاالسالم بوده باشد به اینکه به کاربردن مثال این تعبیر یعنى شاید منظور از نزول این آیات تعلی

مرتکب این عمل مى شد دستش را قطع مى کردم منافاتى با عظمت شاءن مخاطب و برائت او ندارد، و شاید منظور این باشد که قطع 
قصود از این کالم آن باشد که امت بدانند در اجراى احکام و حدود دست فاطمه علیهاالسالم به منزله شرك مى باشد، و شاید م

 .تفاوتى بین افراد وجود ندارد
  . احتمال قوى تر و موافق با اصول مسلم و پذیرفته شده است: و سپس عالمه گوید
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 :از امام صادق علیه السالم درباره معنى حى على خیرالعمل سؤ ال شد فرمودند
 . نیکى و محبت نسبت به فاطمه و فرزندان اوست همانا عمل خیر عبارت از

  . عمل خیر عبارت از والیت فاطمه و اوالد اوست: و در روایت دیگرى آمده است 
 :رسول خدا فرماید

  . اولین کسى که داخل بهشت مى گردد حضرت فاطمه علیهاالسالم است
 :رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرماید

فرید، خلقت آن را از نور وجه خود قرار داد، سپس آن نور را گرفته و پرتاب نمود، پس یک سوم آن هنگامى که خداوند بهشت را آ
  .گردید  نصیب من گردید و یک سوم آن نصیب فاطمه و یک سوم باقیمانده نصیب على و فرزندانش 

که چیزى از آن نور به او نرسیده  پس هر کس که از آن نور بهره اى برده باشد به والیت و محبت آل محمد هدایت مى شود و کسى
  .باشد، از والیت آنها بى نصیب مى ماند

 :پیامبر خدا فرماید
  .همانا خداوند به سبب غضب فاطمه غضبناك و به سبب رضاى او خشنود مى گردد

 :رسول خدا صلى اهللا علیه و آله خطاب به حضرت فاطمه علیهاالسالم فرماید
  .غضب تو غضبناك ، و به خشنودى تو خشنود مى گرددهمانا خداوند به سبب ! اى فاطمه 

 :رسول خدا صلى اهللا علیه و آله گوید
امر کرد تا  )خازن بهشت (تزویج کرد، به رضوان  ) علیهماالسالم(هنگامى که خداى تعالى فاطمه را براى على : جبرئیل به من گفت 

بر درخت طوبى بیاویزد آنگاه مالئکه اى نورانى به  ى اهللا علیه و آله رقعه ها و نوشته هایى را براى محبان و دوستداران آل محمد صل
در روز قیامت خداوند متعال آن مالئک را باز مى گرداند تا هرگاه . تعداد رقعه هاى مذکور فرود آمدند و آن صفحات را برداشتند

  .در آنها برائت از جهنم نوشته شده است به او بدهند یکى از محبان آل محمد صلى اهللا علیه و آله را دیدند یکى از آن صفحه ها را که
و فضائل  )ه  427(در کتابهاى بسیارى و از آن جمله در الکشف و البیان فى تفسیر القرآن نوشته ثعلبى : ابن شهر آشوب گوید

 :ل کرده انداز ابن عباس نق ))اهل بهشت آفتاب و سرمایى نمى بینند(( :  العشرة نوشته ابوالسعادات در تفسیر آیه
: پس از آنکه اهل بهشت در آن ساکن مى شوند نورى را مشاهده مى کنند که بهشت را نورانى کرده است لذا سؤ ال مى کنند

 تو در قرآنى که بر پیامبر خود نازل کردى فرموده اى که در بهشت آفتاب را نمى بینند؟! پروردگارا
ماه نیست ، بلکه على و فاطمه علیهماالسالم از موضوعى تعجب کرده و خندیدند،  این نور خورشید و: در این حال منادى ندا مى دهد

 .پس این نور از ایشان ساطع گردید و بهشت را روشن نمود
ابوعلى صولى در کتاب اخبار فاطمۀ و ابوالسعادات فضائل العشرة به اسناد خود از ابوذر غفارى نقل کرده اند : ابن شهر آشوب گوید

 : که گفت
مبر خدا صلى اهللا علیه و آله مرا فرستاد تا على علیه السالم را یافته به حضورش بیاورم ، پس به خانه على علیه السالم رفتم و او را پیا

برگرد که على در خانه است : پیامبر فرمود. نزد پیامبر آمده به او عرض کردم که على در خانه نیست . صدا زدم ولى جوابى نشنیدم 
به على علیه . هنگامى که داخل خانه على شدم دیدم که آسیا به خودى خود مى چرخد و کسى هم در آنجا نیست  و برگشتم و. 

على به سرعت از خانه خارج شده به حضور پیامبر آمد، و من قصه آسیا را براى پیامبر نقل . پیامبر تو را خواسته است : السالم گفتم 
نکن ، زیرا خدا فرشتگانى دارد که در زمین مى گردند و وظیفه ایشان یارى رساندن به آل تعجب ! اى ابوذر: ایشان فرمود. نمودم 

 . محمد است
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 :حسن بصرى و ابن اسحاق ، از عمار و میمونه روایت کرده اند

د و ایشان دیده شد که فاطمه علیهاالسالم خواب است و آسیا کار مى کند، پس این امر به رسول خدا صلى اهللا علیه و آله گزارش ش
 :فرمودند

 .همانا خداوند ضعف و ناتوانى فاطمه را مشاهده نمود لذا به آسیا فرمان داد که به خودى خود بچرخد
در مناقب امیرالمؤ منین علیه السالم و ابوصالح مؤ ذن در اربعین ، از شعبى ، به صورت  )ه  400حدود (این روایت را ابوالقاسم بستى 

  .ابن فیاض در شرح االخبار روایت کرده اند مسند از میمونۀ ، و نیز
 : و روایت شده: ابن شهر آشوب گوید

گاهى اتفاق مى افتاد که فاطمه علیهاالسالم به نماز و عبادت اشتغال داشته و در این حال فرزندش گریه مى کرد، و مشاهده مى شد 
 .ته اى آن را به حرکت درمى آوردکه گهواره کودك به خودى خود حرکت مى کند، و علت آن این بوده که فرش

 :امام محمدباقر علیه السالم فرماید
 .پیامبر خدا صلى اهللا علیه و آله سلمان را نزد فاطمه فرستاد

من بر درب خانه ایستاده و سالم کردم ، و شنیدم که فاطمه در داخل خانه مشغول تالوت قرآن است و آسیا مى : سلمان مى گوید
وقتى این مطالب را به عرض رسول خدا صلى : و سلمان رحمه اهللا در آخر روایت مى گوید... در آنجا نبود چرخید در حالى که کسى

همانا خداوند متعال قلب و جوارح دخترم فاطمه را از ایمان مملو نموده ! اى سلمان : اهللا علیه و آله رسانیدم وى تبسمى کرده و فرمود
روردگار مى باشد، پس خداوند ملکى به نام زوقابیل و در روایت دیگرى به جاى وى است ، لذا وى بدون دغدغه مشغول عبادت پ

  .و خداوند کارهاى دنیا و آخرت فاطمه را عهده دار شده و او را کفایت مى نماید. جبرئیل آمده است ماءمور نموده تا آسیا را بگرداند
 : على بن معمر روایت کرده

و لذا از مدینه خارج و به . نمى توانم جاى فاطمه را در مدینه خالى ببینم : االسالم گفت ام ایمن پس از رحلت حضرت فاطمه علیه
عطش و تشنگى شدیدى بر او غلبه کرد به طورى که ترسید که مبادا  ((جحفه ((سوى مکه حرکت کرد، در بین راه ، در محلى به نام 

آیا مرا تشنه مى گذارى در حالى که من ! خداوندا : ته عرضه داشتچشمان خود را به آسمان دوخ  در اثر تشنگى از دنیا برود، پس 
 !خادم دختر پیامبرت بوده ام ؟

در این حال دلوى آب از آبهاى بهشتى براى من فرود آمد، پس بعد از نوشیدن از آن آب ، تا هفت سال گرسنه : على بن معمر گوید
  .نشد و چیزى نخورد
 :مالک بن دینار گوید

ضعیفى را دیدم که بر شترى نحیف سوار است ، مردم او را نصیحت مى کردند که با آن شتر به صحرا نرود و در موسم حج زن 
هنگامى که مقدارى از راه را در بادیه طى کردیم شتر مذکور تحمل . بازگردد ولى او توجهى نکرد و همراه بقیه مردم به راه افتاد

سرزنش مى کرد و نهیب مى زد ولى فایده اى نداشت ، پس سرش را به سوى آسمان رفتن را از دست داده و ایستاد، آن زن شتر را 
نه مرا در خانه ام گذاشتى ، و نه به خانه خودت رسانیدى ، تو را به عزت و جاللت سوگند مى دهم که در ! خدایا: بلند کرد و گفت 

 . ام داده بود شکایت او را به سوى تو مى آوردمکار من گشایشى دهى ، واهللا که اگر کسى غیر از تو این عمل را با من انج
! سوار شو: در این حال ناگهان شخصى نزد او آمد که ناقه اى شترى ماده به همراه داشت و به آن زن گفت : مالک بن دینار گوید

م ، آن زن را زمانى که من مشغول طواف خانه خدا بود. هنگامى که وى سوار شتر گردید آن حیوان با سرعت عجیبى حرکت کرد
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 ))فضه ((دختر  ))مسکه ((دختر  ))شهره ((من : دیدم که طواف مى کرد، پس اورا سوگند دادم وخواستم که خود را معرفى کند، و گفت 
  . خادم حضرت فاطمه زهراء علیهاالسالم یعنى نوه فضه هستم

 :ابن شهر آشوب گوید
یهودى به نام زید به عنوان وثیقه و ضمانت قرار داد و مقدارى جو قرض  حضرت فاطمه علیهاالسالم یکى از لباسهایش را نزد زن یک

 . گرفت
از این لباسى : این نور از چیست ؟ زن گفت : هنگامى که زن یهودى داخل خانه اش شد، نورى را مشاهده کرد و از همسرش پرسید

دند و با اسالم آوردن آنان هشتاد نفر از پس آن یهودى و همسرش فورا مسلمان ش. است که فاطمه نزد من گرو گذاشته است 
 .یهودیانى که همسایه وى بودند مسلمان شدند
 :ابن شهر آشوب به نقل از تفسیر ثعلبى گوید

آیا مى خواهى چیزى را به تو : حضرت فاطمه علیهاالسالم از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله یک انگشتر خواست ، پیامبر به وى فرمود
تر از آنچه مى خواهى باشد؟ پس هرگاه نماز شب به جاى آوردى از خداى عزوجل مطالبه انگشترى کن تا برایت تعلیم دهم که به

 .برآورده سازد
آنچه خواستى در زیر ! اى فاطمه : پس همان طور که پیامبر فرموده بود، حضرت فاطمه علیهاالسالم دعا کرد پس ندا آمد: راوى گوید

که فاطمه علیهاالسالم جانماز را کنار زد با انگشتر یاقوتى مواجه گردید که بسیار گرانبها بود، آن را  جانماز تو حاضر است ، هنگامى
 .در دست کرد و خوشحال شد

هنگامى که شب شد و حضرت فاطمه علیهاالسالم به خواب رفت در خواب دید که گویا در بهشت است ، پس سه قصر را مشاهده 
به فاطمه دختر محمد : این قصرها به چه کسى تعلق دارد؟ گفتند: ظیر و مانند نداشتند، پرسیدکرد که در میان قصرهاى بهشت ن

چرا این : سپس دید که داخل یکى از آن قصرها شده و با تختى روبرو گردید که داراى سه پایه بود، پرسید. صلى اهللا علیه و آله 
 .ى خواست لذا یک پایه آن را درآورده و از آن انگشترى ساختندزیرا صاحب آن از خداوند انگشتر: تخت سه پایه دارد؟ گفتند

! اى خاندان عبدالمطلب : وقتى صبح فرا رسید حضرت فاطمه نزد پیامبر رفته رویاى خود را براى آن حضرت شرح داد، پیامبر فرمود
است ، دنیا را براى چه مى خواهید در  دنیا براى شما نیست و در مقابل آن آخرت را براى شما مهیا کرده اند، وعده گاه شما بهشت

پس پیامبر به فاطمه فرمود تا آن انگشتر را در زیر مصال و جانماز قرار دهد، پس وى . حالى که از بین رفتنى و بسیار فریبنده است 
ت را مشاهده نیز چنان کرد، و هنگامى که به خواب رفت ، در خواب دید که گویا وارد بهشت و آن قصر گردیده است ، و آن تخ

آن انگشتر بازگشت لذا این تخت به صورت اولیه اش درآمده : نمود در حالى که چهارپایه داشت ، پس درباره آن سؤ ال کرد گفتند
 .و داراى چهارپایه گردید

و نزد ابوبکر مى هنگامى که پس از بیعت سقیفه ، على علیه السالم را به زور از خانه اش خارج نموده : سلمان فارسى رحمه اهللا گوید
: رسول خدا صلى اهللا علیه و آله آمده و گفت   بردند تا بیعت نماید، حضرت فاطمه علیهاالسالم از خانه خارج شد و نزد قبر پدرش

پسرعموى مرا رها کنید، به حق خداوندى که محمد را به حق مبعوث کرده ، اگر على را رها نکنید موهاى سرم را پریشان مى کنم و 
ن رسول خدا صلى اهللا علیه و آله را بر سرم مى گذارم و شما را نفرین مى کنم ، به خداوند سوگند که ناقه صالح در نزد خدا، پیراه

 .عزیزتر از فرزندان من نبود
 به خداوند سوگند دیدم که پایه هاى دیوار مسجد از جا کنده مى شود به طورى که اگر کسى بخواهد مى تواند از: سلمان مى گوید

خداوند ! اى بانوى بزرگ ! اى سرور و موالى من : آنجا داخل مسجد گردد، پس به نزد حضرت فاطمه علیهاالسالم رفتم و به او گفتم 
در . متعال پدر شما را مبعوث فرمود تا رحمت براى عالمیان باشد، پس شما نقمت و عذاب را براى آنها نخواهید و نفرینشان نکنید
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 .ها به جاى خود بازگشتند و از زیر آنها چنان گرد و خاکى برخاست که داخل بینى هاى ما شد این حال دیدم که پایه
 :پیامبر فرمود: بریده اسلمى گوید

پس دخترش فاطمه . منتظر بمان تا جبرئیل نازل شود: هنگامى که ملک الموت نزد من آمد و گفت که مرا انتخاب نموده ، به او گفتم 
خود را حفظ کن ، زیرا تو و شوهر و فرزندانت همراه من در بهشت خواهید ! دخترم : رسول خدا به او فرمودعلیهاالسالم غش کرد و 

 .بود
بشارت مى 579)( همانا خداوند تو را به کلمه ((  :به حضرت مریم راجع به حضرت عیسى بشارت داده شد و خداوند در این باره فرمود

حسین علیهماالسالم بشارت داده شد چنانکه در روایت وارد شده که پیامبر اسالم به  ، به حضرت فاطمه نیز درباره حسن و))دهد
مبارك باشد، همانا فرزندى که از تو متولد گردید امامى خواهد بود که : هنگام والدت هر یک از ایشان به فاطمه مژده داده مى فرمود

و جعلنا کلمۀ باقیۀ (ت را در نسل او کامل مى کند، و منظور از آیه بر اهل بهشت سرورى مى نماید و خداوند متعال این امامت و سیاد
 .على علیه السالم مى باشد ، ) فى عقبۀ 

مدت حمل حامله بودن مریم نه ساعت بوده است ، و فاصله بین تولد حسن و حسین نیز طبق : امام صادق علیه السالم مى فرماید
 . روایتى که وارد شده شش ماه بوده

 .و مردم به سبب پدرانشان شرافت و احترام یافتند )صلوات اهللا علیهم (عمران بود و فاطمه دختر محمد مریم دختر 
مادر حضرت مریم نذر کرده بود فرزندى بیاورد که به سبب عبادت به خداوند مقرب شود، و محمد صلى اهللا علیه و آله در همه حال 

حالت موجب مى شود که در آن وقتى که فاطمه را از خدا، خواست به سبب  بیش از سایر مردمان به خداوند تقرب مى جست و این
برترى و فضلى که بر سایر مردمان داشت ، باالتر از آنچه را که مادر مریم خواسته بود تقاضا نماید؛ حضرت مریم را مادرش نذر 

 . علیهاالسالم نبوده استکرد ولى حضرت فاطمه را پدرش ، و منزلت مادر مریم نظیر مقام و منزلت پدر فاطمه 
حضرت زکریا مسئوولیت نگهدارى از مریم را عهده دار شد در حالى  ، )) زکریا متکفل نگهدارى و تربیت مریم گردید((بر اساس آیه 

ه که نگهدارى و تربیت حضرت فاطمه علیهاالسالم به عهده پیامبر اسالم صلى اهللا علیه و آله بوده و تردیدى نیست که افضل از هم
کفالت ایشان نیز ارزشمندتر از کفالت سایرین خواهد بود، ضمن آنکه کفالت یتیم مستحب است ولى   مردم و حتى انبیا بوده اند پس 

 . کفالت فرزند واجب
مریم عیسى را در زمان جاهلیت و حاکمیت کفر به دنیا آورد ولى فاطمه ، حسن و حسین را پس از اسالم و بر فطرت اسالم به دنیا 

 .وردآ
خداوند حضرت مریم را بر سالمتى خود و فرزندش آگاه نمود و لذا دلیلى براى اینکه مریم خائف و ترسان باشد وجود نداشت ، در 
حالى که به هنگام بارداربودن فاطمه بر حسن و حسین ، او نمى دانست که در هنگام باردارى و زایمان در چه حالى خواهد بود و این 

و به همین سبب است که مقام مسلمانان در جنگ بدر از مقام مالئکه . ه ثواب فاطمه در این خصوص بیشتر باشدامر باعث مى شود ک
باالتر بود زیرا آنان درباره سالمتى خود در خوف و رجا بودند در حالى که مالئکه چنین حالتى نداشتند و خطرى آنها را تهدید نمى 

 .کرد
همانا خداوند به خشنودى تو خشنود مى ! اى فاطمه  :و پیامبر اسالم نیز به فاطمه فرمود ،)) اش محزون مب((  :به حضرت مریم گفته شد

 .گردد
و فاطمه پنجمین نفر از اصحاب کساء بود به طورى که جبرئیل بر ششمین  ، )) ما از روح خود در او دمیدیم (( : و به مریم گفته شد

 .فردبودن در میان ایشان افتخار مى کرد
و  ))درخت براى تو خرماى تازه مى دهد، پس ، از آن خرما بخور و از آب نهر بیاشام (( : وند درباره حضرت مریم فرمودو خدا
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احتمال مى رود که آن نخل و نهر پیش از آن موجود بوده باشند زیرا اثرى از آنها باقى نمانده است ، در حالى که اثر زمزم ، مقام 
شدن دریا و بازگشتن آفتاب براى على علیه السالم باقى مى باشند، و براى حضرت زهرا علیهاالسالم ابراهیم ، موضع تنور، شکافته 

 .داستان خرماى صیحانى نوعى خرماى سیاه و سخت و آب مقدس اتفاق افتاد
شوهر مى دهى و فاطمه را ! اى رسول خدا : و روایت شده که به هنگام ازدواج حضرت فاطمه ، ام ایمن گریه کرد و به پیامبر گفت

چرا تکذیب مى کنى ؟ به درستى که خداى تعالى آنگاه که فاطمه و على ! اى ام ایمن  :چیزى نثار او نمى نمایى ؟ پس پیامبر فرمود
ازدواج نمودند به درختان بهشت فرمان داد تا آنچه از زر و زیور و سایر چیزهاى گرانقمیت دارند فرو ریزند، و آنها به قدرى از این 

 .فه هاى بهشتى برگرفتند که کسى اندازه آن را نمى داندتح
و  ((همانا خداوند تو را برگزید و تطهیر نمود و تو را برترین عالم قرار داد() :مالئکه با حضرت مریم سخن گفتند و به او مژده دادند

من شما را بر اهل ((   :به بنى اسرائیل که فرمودزنان آن زمان بوده است ، نظیر قول خداى تعالى  ))نساء العالمین ((مقصود خدواوند از 
معلوم مى  ))شما بهترین امت مى باشید! اى مسلمانان ((  :  در صورتى که به فرموده خداوند متعال در قرآن ))دو عالم برترى دادم 

ط به زنان امت خودش شود که بنى اسرائیل برتر از مسلمانان نیستند پس معلوم مى شود که سیادت و برترى حضرت مریم مربو
 : بوده کما اینکه برترى بنى اسرائیل بر سایر مردمان مربوط به زمان خودش بوده است و خداوند در قرآن کریم فرموده است

و فاطمه  ))خاندان ذریه اى که بعضى از آنها از بعضى دیگر مى باشند ((تا آنجا که مى فرماید))... خداوند حضرت آدم را برگزید((
فاطمه علیهاالسالم سیده و سرور زنان دو عالم از اولین و آخرین (( : از همین خاندان هستند که پیامبر درباره اش فرماید ذریه وى

و آنچهه را که مالئکه به  ))آنان است ، و او هرگاه براى عبادت در محراب مى ایستد هفتاد هزار فرشته مقرب بر او سالم مى کنند
خداوند تو را انتخاب نمود، تطهیر کرد و بر زنان دو عالم برترى و فضیلت ((   :اطمه بیان کرده و مى گویدمریم گفته بودند در شاءن ف

 .))بخشید
معلوم نشده که خداوند غذاى مذکور را  ))هرگاه حضرت زکریا نزد مریم مى رفت ، در نزد او عذایى مى یافت  : (( و بر اساس آیه

فرشته اى غذاى او را حاضر مى نمود و از این آیه فقط استفاده مى شود که حضرت مریم بسیار در همان زمان خلق مى کرد یا اینکه 
و از این قبیل فضائل و مناقب براى  ، )) بگو همه این نعمتها از جانب خداوند است ((   : شکرگزار بوده کما اینکه در آیه آمده است

ها را انکار نمى کند، مثل حدیث مقداد، خبر طیر، انار، انگور، سیب ، گالبى حضرت فاطمه علیهاالسالم آنقدر است که هیچ مسلمانى آب
و غیره ، و این یک امر مسلم است که حضرت فاطمه علیهاالسالم میوه هایى تناول فرمود که بعد از هبوط آدم و حوا، هیچ کس از آن 

علیه و آله به نزد دخترش حضرت فاطمه رفت در حالى که میوه ها نخورده بود، کما اینکه در روایت آمده که پیامبر خدا صلى اهللا 
وى در محراب مشغول عبادت بود، و در پشت سر ایشان کاسه بزرگى بود که از آن بخار برمى خاست ، و فاطمه پس از فراغت از 

چگونه فراهم آمده است ، این غذا : عبادت آن کاسه را در مقابل پیامبر و على علیهم السالم نهاد و در مقابل سؤ ال على که گفت 
 .از فضل خداوند متعال که هر که را بخواهد بى حساب روزى دهد: فرمود

رزق حضرت مریم از بهشت بوده ، در حالى که خلقت فاطمه از میوه هاى بهشتى بوده است کما اینکه در حدیث آمده است که 
ه آن را خوردم و در اثر آن نطفه اى در صلب من ایجاد جبرئیل خرمایى از خرماهاى بهشتى را به من داد ک :رسول خدا فرمود

 .گردید
خداوند متعال مریم را بیست بار در قرآن مدح و تمجید نموده ولى فاطمه علیهاالسالم داراى بیست نام است که هر یک از آنها بر 

 . آورده است آن نام ها را در کتاب مولد فاطمۀ )ه  381(فضلى از فضائل او داللت مى کنند و شیخ صدوق 
و منظور از  ((مریم دختر عمران عفت خویش را محفوظ داشت و خداوند بهشت را به او عطا نمود() : و خداوند درباره مریم فرموده

است نه مالمسه ، و بهشت نیز براى ذریه اش نمى باشد بلکه فقط به خود او اعطا گردیده است ، پس اگر  ))عفت داشتن ((این آیه 
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د عدم مالمسه بود همانا حمل و زایمان او را غیرعادى قرار مى داد، در حالى که خداوند درباره حضرت فاطمه مقصود خداون
و در این  ))جز این نیست که خداوند اراده نموده است تا هرگونه رجس و پلیدى را از شما اهل بیت دور نماید((   :علیهاالسالم فرمود

 . ه براى ذریه او نیز قرار داده استآیه ، عصمت را نه فقط براى فاطمه بلک
 :حسان بن ثابت در مقایسه بین مقام مریم و فاطمه گوید

 مریم عفت خود را حفظ کرد
 و عیسى را که مثل ماه شب چهارده بود به دنیا آورد

 و بعد از او فاطمه عفت خود را محفوظ داشت
 .و دو سبط پیغمبر را که هدایتگر امت هستند به دنیا آورد

 : تاب فضائل نوشته ابن شاذان و در کتاب الروضۀ نقل شده استدر ک
روزى رسول خدا صلى اهللا علیه و آله وارد خانه على علیه السالم شد و دید که او و فاطمه علیهاالسالم مشغول به کار با آسیاى دستى 

: پیامبر خطاب به او گفت . پاسخ داد فاطمه کدام یک از شما خسته هستید؟ على علیه السالم  :هستند، پیامبر خطاب به آنها فرمود
 .پس فاطمه علیهاالسالم برخاست و پیامبر به جاى وى نشسته و با على علیه السالم مشغول آسیاکردن گردید! برخیز دخترم 

صلى اهللا علیه بهترین زنان بنى اسرائیل مریم و بهترین زنان در این زمان فاطمه دختر محمد : رسول خدا فرمود: انس بن مالک گوید
 . و آله است

  
 :از انس بن مالک روایت شده که پیامبر خدا صلى اهللا علیه و آله فرمود

  .بزرگترین زنان عالم مریم ، خدیجه ، فاطمه ، آسیه مى باشند
 : عایشه خطاب به حضرت فاطمه علیهاالسالم گفت

 : بشارت باد تو را که من از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله شنیدم
  . مریم ، فاطمه ، خدیجه ، آسیه: رور زنان بهشت چهار نفر هستندس

 :عایشه گوید
 فاطمه علیهاالسالم نزد پیامبر آمد در حالى که راه رفتن وى نظیر راه رفتن پیامبر بود، رسول خدا صلى اهللا علیه و آله با دیدن او گفت

شانید، آنگاه در گوش او سخنى گفت که وى را گریان نمود، من به و سپس او را در طرف راست یا چپ خود ن! مرحبا بر تو! دخترم : 
 : فاطمه گفتم

رسول خدا صلى اهللا علیه و آله تو را همراز و هم صحبت خود قرار مى دهد و تو به جاى خوشحالى گریه مى کنى ؟ در این حال پیامبر 
بودم که خوشحالى و غم اینقدر به هم نزدیک  هرگز ندیده: سخن دیگرى در گوش او گفت و فاطمه خندان گردید، پس گفتم 

هرگز سر رسول خدا را : پس از آن ، از فاطمه درباره آنچه پیامبر در گوش او گفته بود سؤ ال کردم ، در جواب من گفت . باشند
 : تا اینکه پیامبر رحلت نمود، و مجددا در این باره سؤ ال کردم ، فاطمه گفت. افشا نخواهم کرد

ولى امسال دو بار این کار را انجام داده و این عمل (593) جبرئیل در هر سالى یک بار قرآن را به من عرضه کرد : ن گفت پیامبر به م
نشانگر آن است که اجل من فرا رسیده و تو در میان خاندان من اولین کسى هستى که به من خلق خواهى شد، و من چه سلف 

آیا : سخنان را از پیامبر شنیدم گریه ام گرفت ، پس از آن پیامبر در دفعه دوم گفت  و من وقتى این. نیکویى براى تو مى باشم 
  . راضى نیستى که سرور و سیده زنان امت و زنان مؤ من باشى ؟ و پدرم که این بشارت را داد، خنده ام گرفت
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 :یه و آله روایت نموده که فرموداز رسول خدا صلى اهللا عل ))االل ((به صورت مسند در کتاب  )ه  370(ابن خالویه نحوى 
خداوند : هنگامى که خداوند آدم و حوا را آفرید، آنها بر خویش مغرور شده و فخرفروشى نمودند، در این میان آدم به حوا گفت 

هنگامى که ! ببر ))فردوس اعلى ((این دو نفر را به : و خداوند به جبرئیل وحى نمود. تاکنون مخلوقى بهتر از ما را خلق ننموده است 
آن دو وارد فردوس شدند با دخترى روبرو گردیدند که بر روى فرشى نشسته ، تاجى از نور بر سر، و دو گوشواره از نور در گوش 

این دختر کیست که بهشت از نیکویى چهره اش ! اى جبرئیل : داشت ، و تمام بهشت از نور چهره وى روشن گردیده بود، آدم گفت 
آدم . او فاطمه دختر محمد صلى اهللا علیه و آله است که فرزندان تو و پیامبر آخرالزمان است : برئیل گفت درخشان مى باشد؟ ج

 . این شوهر او على بن ابى طالب است: این تاج چیست که بر سر دارد؟ جبرئیل گفت : گفت 
اى : آدم گفت . حسن و حسین هستندآنها دو فرزند او : این گوشواره ها که در گوش دارد چیست ؟ جبرئیل گفت : آدم گفت 

 . او چهار هزار سال قبل از تو آفریده شده است! آرى : آیا ایشان قبل از من آفریده شده اند؟ جبرئیل گفت ! جبرئیل 
 :بعل ، در زبان عرب به پنج چیز اطالق مى شود: ابن خالویه گوید

 زوج و شوهر 1
 ))؟آیا بت را عبادت مى کنید(( : تآمده اس 125: بت ، کما اینکه در صوره صافات  2
  .از آن گرفته شده است(596) نام زنى که اسم منطقه بعلبک  3
  .(597)نوعى نخل که بدون نیاز به آبیارى رشد مى کند 4
 )) .آسمان سقف زمین است (( : سقف ، کما اینکه عرب در محاورات خود گوید 5
  

 :لى اهللا علیه و آله روایت مى کندو باز ابن خالویه به سند مرفوع از رسول خدا ص
سرهاى خود را پایین بیاندازید و چشمان خود را ببندید تا ! اى مردم : هنگامى که قیامت فرا مى رسد منادى از عرش ندا مى دهد

 .فاطمه دختر محمد صلى اهللا علیه و آله عبور کند
تا فاطمه دختر : یه و آله روایت کرده و در انتهاى آن آورده و ابن عرفه همین روایت را به سند مرفوع از رسول خدا صلى اهللا عل

  .محمد صلى اهللا علیه و آله از صراط عبور کند، و این در حالى است که هفتاد هزار حوریه او را مشایعت نموده و همراهى مى کنند
 :ابوالحمراء گوید

راى نماز صبح مى رفت از در خانه فاطمه که عبور مى کرد، من شاهد بودم که رسول خدا صلى اهللا علیه و آله مدت هشت ماه هرگاه ب
همانا خداوند ((   :سالم بر شما اهل بیت و رحمت خدا و برکات او نصیب شما باد، براى نماز برخیزید درباره شما فرموده : مى گفت 

  ) .)اراده کرده است تا هرگونه رجس و پلیدى را از شما اهل بیت دور نماید و تطهیرتان فرماید
 : جمیع بن عمیر از عمه اش روایت کرده که گفت

 چه کسى نزد رسول خدا صلى اهللا علیه و آله محبوبتر از همه بود؟: از عایشه پرسیدم 
 . فاطمه: عایشه گفت 

 . من درباره مردان سؤ ال کردم: گفتم 
دار، و در شبها متهجد باشد و چیزى را بگوید  شوهرش ، به خداوند سوگند هیچ چیز مانع نمى شد از اینکه او در روزها روزه: گفت 

 .که خداوند آن را دوست مى دارد و به آن راضى مى شود
 : عایشه درباره فاطمه علیهاالسالم مى گفت

  . کسى را راستگوتر از فاطمه ندیدم مگر پدرش
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 : روایت شده که پیامبر خدا صلى اهللا علیه و آله گفته
  . مریم ، آسیه ، خدیجه و فاطمۀ: باشدبهشت مشتاق پذیرفتن چهار زن مى 

 :از على علیه السالم روایت شد که فرمود
 به من بگویید که چه چیزى براى زنان بهتر است ؟: ما نزد رسول خدا صلى اهللا علیه و آله نشسته بودیم که آن حضرت فرمود

ه پیامبر از ما پرسیده بود و ما نتوانسته بودیم جواب همه ما از جواب بازماندیم و متفرق شدیم ، و من نزد فاطمه آمدم و آنچه را ک
ولى من جواب این سؤ ال را مى دانم ، بهترین چیز براى زنان آن است که مردان را نبینند و : فاطمه گفت . دهیم ، براى او بازگفتم 
 .مردان نیز آنان را نبینند

من پاسخ آن سؤ ال ! اى رسول خدا: له بازگشتم و به آن حضرت گفتم من به نزد رسول خدا صلى اهللا علیه و آ: على علیه السالم گوید
 .را مى دانم و آن این است که بهترین چیز براى زنان آن است که مردان را نبینند و مردان نیز آنها را نبینند

بدانم چه کسى آن را به تو چرا هنگامى که نزد من بودى این جواب را بیان نکردى ، بگو : رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند
 تعلیم داده است ؟

  . همانا فاطمه پاره اى از تن من است: فاطمه علیهاالسالم ، پس رسول خدا صلى اهللا علیه و آله از این امر تعجب کردند و گفتند: گفتم 
  
  
  

 : روزى پیامبر در حالى که دست فاطمه را در دست گرفته بود گفت: از مجاهد روایت شده است
کس این دختر را مى شناسد، که مى شناسد و هر کس که نمى شناسد بداند که او فاطمه دختر محمد پیامبر خداست ، و او پاره هر 

 . اى از وجود من ، قلب من و روح من است ، پس هر که او را آزار دهد مرا آزرده است و هر که مرا بیازارد خدا را آزرده است
 :رمایدرسول خدا صلى اهللا علیه و آله ف

فاطمه پاره اى از وجود من است ، پس هر که او را به غضب آورد مرا غضبناك نموده و هر که او را خشنود نماید مرا خشنود نموده 
 . است

 :رسول خدا فرمود
زردگى فاطمه جزئى از وجود من است ، پس هر که او را آزار دهد مرا آزرده و هر که مرا بیازارد خدا را آزردهه و هر که موجب آ

  . خداوند گردد، خدا او را به اندازه آسمانها و زمین لعنت خواهد نمود یعنى او را از رحمت خود محروم خواهد ساخت
رسلنا من قبلک من رسول و ال نبى و ال أو ما  :از سوره حج را چنین تالوت مى کرد 51روایت شده که محمد بن ابى بکر رحمه اهللا آیه 

بله ، حضرت مریم پیامبر نبود : آیا مالئکه غیر ازانبیا با کس دیگر گفتگو مى کنند؟ گفت : ازاو پرسیدم : راوى مى گوید(626) محدث 
در حالى که مالئکه با او سخن گفتند، و ساره همسر حضرت ابراهیم مالئکه را دید و آنها به وى درباره اسحاق و پس از او درباره 

پیامبر نبود، و فاطمه علیهاالسالم نیز با وجود اینکه پیامبر نبود ولى فرشتگان با او سخن یعقوب بشارت دادند و در صورتى که او نیز 
  .مى گفتند

 :ام سلمه گوید
  .حضرت فاطمه علیهاالسالم از نظر صورت و اندام شبیه ترین مردم به پیامبر اسالم بود

 :درسول خدا صلى اهللا علیه و آله به من فرمو: حضرت فاطمه علیهاالسالم گفت 
  .هر که بر تو درود فرستد خداوند او را مى آمرزد و در هر جاى بهشت که باشم او را به من ملحق مى نماید! اى فاطمه 
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 : على علیه السالم به فاطمه علیهاالسالم گفت
 آیا از پیامبر پرسیده اى که در روز قیامت وى را کجا مالقات خواهى کرد؟

مرا : اگر تو را در آنجا نیافتم ؟ فرمود: پس پرسیدم . مرا در کنار حضو کوثر مالقات نما: فرمودبله پرسیدم و در جوابم : فاطمه گفت 
 .پروردگارم خواهى دید در حالى که کسى غیر از من در آنجا نخواهد بود  در سایه عرش 

 آیا اهل دنیا در روز قیامت عریان خواهند بود؟! اى پدر: پرسیدم : فاطمه گفت 
 ! رى ، اى دخترمآ: پیامبر گفت 

 آیا من نیز برهنه خواهم بود؟: پرسیدم 
 .آرى ، ولى در آن روز هیچ کس به کس دیگر توجه ندارد: گفت 
اینک جبرئیل بر : و هنوز از نزد پیامبر خارج نشده بودم که مر خطاب قرار داده و گفت . اى واى بر برهنگى من در این روز: گفتم 

به فاطمه سالم برسان و او را آگاه کن که چون وى از خدا حیا مى کند، خداوند نیز از اینکه او را ! مداى مح: من نازل شده و مى گوید
 .برهنه محشور نماید حیا دارد و لذا وعده مى کند که در آن روز او را با دو حجاب نورانى محشور نماید

 یت نپرسیدى ؟چرا درباره پسرعمو: در این حال به فاطمه گفتم : على علیه السالم گفت 
 .همانا على در نزد خداوند گرامى تر از آن است که وى را برهنه محشور نماید: پرسیدم و پیامبر فرمود: گفت 

  
 :امام رضا علیه السالم در ضمن حدیثى طوالنى گوید

لسالم بر نور آن غلبه مى هرگاه هالل ماه رمضان طلوع مى کرد نام ماه در سه شب اول هر ماه را هالل گویند نورانیت فاطمه علیهاا
  .کرد به طورى که نور هالل قابل مشاهده نبود، پس هنگامى که فاطمه غایب مى گردید نور هالل مشاهده مى شد

 
 :جابر بن عبداهللا انصارى گوید

حال  روزى رسول خدا پس از به جاى آوردن نماز عصر در محراب مسجد نشسته و مردم نیز اطراف او را گرفته بودند، در این
پیرمردى از مهاجرین عرب که لباسهاى کهنه اى بر تن داشت و از شدت ضعف قدرت حفظ خود را نداشت به نزد ایشان آمد، 

 .پیامبر که متوجه حضور وى شده بود به سوى او نگریسته و از احوالش سؤ ال کرد
 . رم بگذار، فقیرم بى نیازم کنگرسنه ام غذایى به من بده ، برهنه ام لباسى در اختیا! اى محمد: پیرمرد گفت 
من چیزى ندارم که به تو بدهم ولى تو را به جایى راهنمایى مى کنم که راهنماى به خیر مانند عامل به خیر است ، : پیامبر فرمود

را  برخیز و به سوى خانه آن کسى برو که خدا و رسولش را دوست دارد، خدا و رسول هم وى را دوست مى دارند، آن کسى که خدا
 .بر خود مقدم مى دارد، به سوى خانه فاطمه برو

 . برخیز و این اعرابى را تا در خانه فاطمه راهنمایى کن: سپس رسول خدا به بالل فرمود
السالم علیکم یا اهل بیت نبوة و مختلف المالئکۀ و  : آن پیرمرد همراه بالل رفت تا به در خانه فاطمه رسیدند و با صداى رسا گفت

 رئیل الروح االمین بالتنزیل من عند رب العالمین مهبط جب
 و علیک السالم ، تو کیستى ؟: فاطمه فرمود

من برهنه ام و گرسنه ام ، مرا ! من پیرمردى از عرب هستم که از راه دور به سوى پدر تو آمده ام ، اى دختر محمد: پیرمرد گفت 
 .یارى کن ، خدا تو را رحمت کند

نگامى بود که پیامبر، على و فاطمه سه روز بود که غذا نخورده بودند و رسول خدا هم از حال على و زهرا آن زمان ، ه: راوى گوید
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 . آگاهى داشت
این را بگیر شاید که خدا : به هر حال حضرت فاطمه پوستینى را که حسن و حسین روى آن مى خوابیدند به آن پیرمرد داده و گفت 

 .دبهتر از آن را هم به تو عطا فرمای
من از گرسنگى به تو شکایت مى کنم و تو پوست گوسفندى را به من مى دهى ، من با وجود این ! اى دختر محمد: پیرمرد گفت 

هنگامى که فاطمه این سخن را شنید گردن بند : ضعف و گرسنگى با این پوست چه کنم ؟ و آن به چه درد من مى خورد؟ راوى گوید
 : مویش براى وى هدیه کرده بود از گردن خویش باز کرد و به پیرمرد داد و گفتخود را که فاطمه بنت حمزه دخترع

 .این گردنبند را بفروش ، شاید خداوند مهربان بهتر از این را به تو عطا فرماید
این گردنبند را ! اى رسول خدا: پیرمرد پس از آنکه گردنبند را گرفت به سوى مسجد بازگشت و خطاب به رسول خدا گفت 

 .آن را بفروش ، شاید خداوند بهتر از آن را نصیب تو فرماید: رت فاطمه به من بخشید و گفت دخت
چگونه خداوند به تو بهتر از آن نصیب نفرماید در حالى که فاطمه دختر : پیامبر با دیدن گردن بند گریه اش گرفت و گفت 
 . بزرگترین پیامبر خدا آن را به تو عطا کرده است

 آیا اجازه مى دهى که من این گردنبند را بخرم ؟! اى رسول خدا: ر یاسر برخاست و گفت در این حال عما
آن را خریدارى کن ، واهللا اگر ثقلین در خریدارى آن شرکت کنند خدا هرگز آنان را به آتش دوزخ عذاب نخواهد : پیامبر فرمود

 .کرد
 ؟ این گردنبند را به چه قیمتى مى فروشى! اى پیرمرد: عمار گفت 

به یک شکم نان و گوشت و یک برد یمانى که عورت خود را به وسیله آن بپوشانم و با آن براى خدا نماز بگزارم و : پیرمرد گفت 
 . یک دینار که به کمک آن به اهل و عیال خویش برسم
، با شترى راهوار که به خودم  بیست دینار و دویست درهم ، و یک برد یمانى: عمار که سهم خود از غنائم خیبر را فروخته بود گفت 

 . تعلق دارد و تو را به آسانى به وطنت مى رساند با یک شکم نان گندم و گوشت به تو مى دهم و آن را از تو خریدارى مى نمایم
 ! اى مرد، تو چقدر سخاوتمندى: پیرمرد گفت 

آیا : رسول خدا صلى اهللا علیه و آله به اعرابى پیر گفت  سپس عمار آنچه را وعده کرده بود به او داد و گردنبند را گرفت ، بعد از آن
 سیر شدى ؟ آیا بدن خود را پوشانیدى ؟

 . آرى ، پدر و مادرم به فداى تو، من دیگر بى نیاز گردیدم: پیرمرد گفت 
 .اکنون که چنین است براى فاطمه دعاى خیر کن و محبت او را نسبت به خود جبران فرما: پیامبر فرمود

به فاطمه چیزى عطا ! تو پروردگارى هستى ازلى و ما غیر از تو را نمى پرستیم ، تو رازق هستى ، پس بارخدایا! خداوند: فرمود پیرمرد
 .کن که تا امروز چشم هیچ کس مانند آن را ندیده باشد و گوش هیچ کس درباره آن چیزى نشنیده باشد

ین دعا را در دنیا، نسبت به فاطمه اجابت نموده است زیرا پدرى به او عطا خداوند ا: پیامبر آمین گفت و رو به اصحاب کرده فرمود
فرموده که کسى مثل آن را نداشته است و همسرى که کسى نظیر و همانند او نیست و پسرانى که هیچ کس چون آنها را ندیده است 

آیا مى خواهید که بیش از این را : گشته و گفت سپس به سوى مقداد، عمار و سلمان باز. و آنها سرور جوانان اهل بهشت خواهند بود
 براى شما بگویم ؟
هنگامى که فاطمه رحلت نموده و دفن شود، دو فرشته از وى درباره خدا، پیغمبر و : جبرئیل نزد من آمده و گفت : رسول خدا فرمود

و ولیم شوهرم مى باشد که اکنون بر باالى  ولیش سؤ ال مى کنند و او جواب مى دهد که پروردگار من خداوند یگانه ، پیامبرم پدرم
 . قبر من ایستاده است
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بگذارید تا برخى دیگر از فضائل او را نیز براى شما بازگو کنم ، خداوند متعال گروهى از فرشتگان را ماءمور : و رسول خدا ادامه داد
فاطمه ، در قبر او، و هنگام رحلتش با او همراه  نموده که فاطمه را از هر چهار طرف محافظت نمایند، این فرشتگان در زمان حیات

 .مى باشند و درودهاى فراوانى را نثار او، پدر، شوهر و فرزندانش مى نمایند
پس کسى که مرا پس از فوت زیارت نماید مثل آن است که مرا در زمان حیاتم زیارت نموده ، و کسى که فاطمه را زیارت کند مثل 

، و کسى که على را زیارت کند مانند آن است که فاطمه را زیارت کرده باشد، و کسى که حسن و آن است که مرا زیارت کرده 
حسین را زیارت کند گویا على را زیارت کرده و کسى که فرزندان حسن و حسین را زیارت کند چنان است که آن دو را زیارت 

 . کرده است
نمود و آن را در میان بردى یمانى پیچید و تحویل غالمى به نام سهیم  پس از این سخنان عمار گردن بند فاطمه را با مشک خوشبو

 .این را تحویل پیامبر بده ، و خود آن غالم را نیز به پیامبر هدیه نمود: داد و به او گفت 
ا این گردن بند به من تو را ب: آن غالم گردن بند را نزد رسول خدا آورده و سخنان عمار را براى ایشان باز گفت ، پیامبر به او گفت 

سهیم به نزد فاطمه آمد و سخن پیامبر را براى او بیان نمود، و فاطمه علیهاالسالم آن گردن بند را گرفته و غالم را . فاطمه بخشیدم 
 .آزاد کرد

 براى چه مى خندى ؟! اى مرد: غالم مذکور پس از اینکه آزاد شد خندید و بسیار خوشحال بود، فاطمه گفت 
عظمت و برکت و خیر کثیر این گردن بند مرا خندان نموده است ، زیرا گرسنه اى را سیر کرد، برهنه اى را پوشانید،  :غالم گفت 

 . فقیرى را بى نیاز کرد، غالمى را آزاد نمود و در نهایت نیز به دست صاحب اصلیش بازگشت
 : ابوسعید خدرى روایت کرده است

نه ، به حق خدایى : آیا طعامى براى خوردن داریم ؟ فاطمه گفت : ه فاطمه علیهاالسالم گفت در صبح یکى از روزها على علیه السالم ب
که پدرم را به نبوت و پیامبرى گرامى داشت و تو را به وصایت و جانشینى او، چیزى در خانه نداریم و دو روز است که چیزى 

تو و فرزندانمان اختصاص دادم و خود از خوردن آن خوددارى  نخورده ایم و مقدار کمى غذا در خانه بوده است که آن را هم براى
 . نمودم

 چرا مرا آگاه ننمودى تا غذایى تهیه نمایم ؟! اى فاطمه : على گفت 
 . من از خداوند شرم دارم از تو چیزى بخواهم که قدرت بر تهیه آن نداشته باشى! اى ابوالحسن : فاطمه گفت 

به کرم و بخشش خداوند متعال از خانه خارج گردید و یک دینار قرض کرد تا براى خرید طعام على علیه السالم با توکل و امید 
 : مصرف کند ولى در این هنگام مقداد را دید که مغموم و اندیشناك در زیر آفتاب سوزان راه مى رود، پس به او نزدیک شده گفت

 چه کار از خانه خارج شده اى ؟ در زیر این آفتاب سوزان و در این موقع از روز براى! اى مقداد
 ! مرا واگذار و درباره اسرار من پرسش مکن! اى برادر: مقداد گفت 

 .من نمى توانم از تو درگذرم مگر آنکه بدانم بر تو چه مى گذرد! اى برادر: على علیه السالم گفت 
 . نکنى من رغبت دارم که مرا رها کنى و از احوال من جستجو! اى ابوالحسن : مقداد گفت 

 . تو نباید احوال خود را از من کتمان کنى! اى برادر: على گفت 
اکنون از من در نمى گذرى و از پاسخ سؤ الت معاف نمى دارى ، به حق آن خدایى که محمد را به ! اى ابوالحسن : مقداد گفت 

بیرون نکشیده ، هنگامى که گریه خانواده را پیامبرى و تو را به وصایت او گرامى داشته ، غیر از گرسنگى چیزى مرا از خانه ام 
 . شنیدم ، آنها را گرسنه رها کرده و بیرون آمدم در حالى که مغموم و سرافکنده مى باشم ، این است حال و وضع من

 هنگامى که مقداد این را براى على تعریف مى کرد، على علیه السالم گریه مى کرد بدان گونه که محاسن او از اشک چشمش تر
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 : گردیده بود، پس به مقداد گفت
سوگند به حق آنکه تو به حقش سوگند یاد نمودى ، همان عاملى که تو را از خانه ات خارج کرده مرا نیز بیرون از خانه کشانیده و 

 . کرده ام ولى دوست دارم که تو را بر خود مقدم داشته و آن را به تو تقدیم نمایم  من یک دینار قرض 
السالم آن دینار را به مقداد داد و خود به طرف مسجد رسول خدا صلى اهللا علیه و آله رفت و در آنجا بود تا نماز ظهر، پس على علیه 

عصر و مغرب را به جاى آورد، هنگامى که نماز مغرب تمام شد رسول خدا متوجه على علیه السالم که در صف اول نماز بود گردید و 
آیا غذایى دارى که ! اى على : د و هر دو برخاسته با هم از مسجد خارج شدند و پیامبر فرمودبه آن حضرت اشاره نمود که برخیز

على علیه السالم سر به زیر افکند و جوابى نداد، ولى پیامبر که توسط جبرئیل از قضایاى آن روز اطالع پیدا  ! امشب ما را مهمان کنى
یا بگو نه تا من ! اى على : ى علیه السالم باشد تسلیم نشده و به على گفت کرده بود و بر وى وحى شده بود که شام را میهمان عل

 . برگردم و یا بگو آرى تا با تو بیایم
 .از شما در خجالت و شرمنده ام ، بفرمایید و میهمان ما باشید! اى رسول خدا: على گفت 

وقتى به خانه رسیدند مشاهده کردند که فاطمه در محراب پیامبر دست على را گرفت و با هم به سوى خانه فاطمه علیهاالسالم رفتند، 
 .عبادت ایستاده و به راز و نیاز با خدا مشغول است و در پشت سر او کاسه اى پر از غذاى داغ که بخارش مشهود بود قرار دارد

ده و دستى بر سر او کشید و هنگامى که فاطمه صداى پیامبر را شنید از محراب خارج گردید و سالم نمود و پیامبر جواب وى را دا
 : گفت

 .روز را چگونه گذراندى ؟ خدا تو را رحمت کند، شامى براى ما بیاور! دخترم 
حضرت فاطمه آن کاسه غذا را برداشته و در مقابل پیامبر و على گذارد، هنگامى چشم على به کاسه غذا افتاد نگاهى تواءم با سؤ ال و 

 : تتعجب به فاطمه افکند، پس فاطمه گف
 نگاه تندى به من مى کنى ، آیا گناهى کرده ام که مستوجب غضب تو شده باشم ؟! اى على 

 چه گناهى بزرگتر از این که سوگند خوردى مدت دو روز است غذا نخورده اى ؟: على فرمود
ز راستى و حقیقت صادر خداوند که بر همه چیز آگاه است مى داند که از من سخنى غیر ا: فاطمه نظرى به آسمان افکنده و گفت 

 . نشده است
 پس این غذایى که از نظر رنگ ، بو و مزه نظیر آن را ندیده ام از کجا فراهم شده است ؟: على علیه السالم گفت 

این غذا به عوض آن دینارى است که تو به مقداد دادى ، ! اى على : در این حال پیامبر دست خود را بر سینه على گذارد و فرمود
 :سپس رسول خدا متاءثر و گریان گردیده و فرمود. را که خواهد بدون حساب روزى مى دهد  خداوند هر کس  همانا

خدا تو را نظیر ! حمد و سپاس از آن خدایى است که شما را از دنیا نبرد و در همین دنیا جزاى کار نیکویتان را عطا فرمود، اى على 
هرگاه زکریا در محراب عبادت نزد مریم مى رفت () :است چرا که خداوند مى فرماید حضرت زکریا و فاطمه را مثل مریم قرار داده

 .((، غذایى را در نزد او حاضر مى دید
 . عالمه مجلسى این روایت را در کشف الغمه و امالى شیخ طوسى نیز دیده است

 :امام صادق علیه السالم فرماید
فته و درباره بعضى مشکالت زندگى خود شکوه نمود، پس رسول خدا لوحى در روزى فاطمه نزد رسول خدا صلى اهللا علیه و آله ر

 .آنچه را که در آن نوشته شده بیاموز: اختیار دخترش قرار داد و گفت 
کسى که به خداوند و آخرت ایمان دارد همسایه خود را آزار نمى دهد، و کسى که به خداوند و آخرت : و در آن لوح نوشته شده بود

د میهمان خویش را گرامى مى دارد، و کسى که به خداوند و آخرت ایمان دارد یا سخن نیکو و شایسته مى گوید و یا ایمان دار
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 .سکوت مى کند
 :جابر بن عبداهللا انصارى گوید

در خانه روزى رسول خدا صلى اهللا علیه و آله به سوى خانه فاطمه علیهاالسالم رفت و من هم با او همراه بودم ، پس هنگامى که به 
 . السالم علیکم: رسیدیم رسول خدا صلى اهللا علیه و آله در زد و گفت 

 .داخل شوید اى رسول خدا: داخل شوم ؟ پاسخ داد: سؤ ال فرمود! علیک السالم ، اى رسول خدا: فاطمه گفت 
 آیا با این شخصى که همراه من است داخل شوم ؟: پیامبر فرمود
 . نعه اى بر سر ندارممن مق! اى رسول خدا: فاطمه گفت 
 . گوشه مالفه یا روپوش خود را مقنعه قرار بده و سرت را بپوشان: پیامبر فرمود

 .داخل شوید! اى رسول خدا: هنگامى که فاطمه چنان کرد، پیامبر مجددا سالم کرده اجازه ورود خواست و فاطمه گفت 
 بله ، آیا داخل شوم با کسى که همراه من است ؟: پیامبر گفت 
 . بله: فاطمه گفت 

رسول خدا صلى اهللا علیه و آله و من داخل شدیم و در این حال متوجه شدم که چهره فاطمه زرد است مثل شکم ملخ : جابر مى گوید
 : زرد، رسول خدا گفت

 چرا صورتت رنگ پریده و زرد است ؟
 . از گرسنگى! اى رسول خدا: فاطمه گفت 

 .اى خدایى که گرسنگان را سیر مى کنى ، و افتادگان را دستگیرى مى نمایى ، فاطمه را سیر نما: سپس پیامبر خدا دعا نموده و فرمود
به خداوند سوگند با این دعا خون در چهره فاطمه چنان جریان یافت که صورتش قرمز و گلگون گردید و بعد از آن : جابر مى گوید

 .روز هرگز گرسنه نشد
 :درسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمای

اى خالیق چشمان خود را ببندید تا دختر حبیب خدا به قصر خود : هنگامى که روز قیامت فرا مى رسد منادى از عرش ندا مى دهد
سپس فاطمه در حالى که دو چادر سبز بر سر کرده و هفتاد هزار فرشته او را همراهى مى نمایند عبور مى کند و هنگامى که بر . برود

 . مى کنند که پسرش حسن ایستاده و حسین در حالى که سر ندارد خوابیده استدر قصر مى رسد مشاهده 
 این کیست که خوابیده ؟: فاطمه به حسن مى گوید

 .برادرم حسین است که به دست امت پدر شما کشته و سرش را بریده اند: حسن مى گوید
آن جهت به تو نشان دادم تا آن تسلیت را که براى  من این ظلم و ستمى را که امت پدرت مرتکب شده اند از! اى دختر حبیب من 

تو ذخیره نموده ام نشانت دهم ، و تسلیت تو این است که امروز به حساب احدى رسیدگى نخواهم کرد مگر آنکه تو، فرزندانت ، 
 .شیعیانت و آنهایى را که شیعه نبوده اند ولى به شما خدمتى کرده اند داخل بهشت شوید

در روز ((   :و در همین موقع آن اشخاص داخل بهشت مى شوند و این همان معناى کالم خداوند است که فرمود: ندپیامبر ادامه داد
روز قیامت است و هول و هراسى که در  ))یوم الفزع االکبر((و منظور از  )) .جزع و فزع بزرگ هیچ چیز آنها را محزون نخواهد کرد

از کسانى هستند که در آنجا که دوست دارند داخل ((، فرزندانش ، شیعیان و دوستدارانش این روز وجود دارد، که در آن روز فاطمه 
  )) .مى شوند و اقامت مى کنند

 : پیامبر به فاطمه گفت: امام محمدباقر علیه السالم فرماید
که شده همراه با گوشت فاطمه برخاست و ظرف غذایى که در آن نان ترید شده تکه ت. برخیز و آن ظرف غذا را بیاور! اى فاطمه 
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گوساله بود آورد، و پیامبر، على ، فاطمه ، حسن و حسین به مدت به مدت سیزده روز از آن ظرف غذا مى خوردند تا اینکه ام ایمن 
چند روزى است که : این طعام را از کجا آورده اى ؟ و آن حضرت در پاسخ فرمود: تکه اى از آن را در دست حسین دیده و پرسید

هر چه در نزد من باشد از آن شما و فرزندان : ام ایمن نزد حضرت فاطمه علیهاالسالم آمد و گفت . وشت گوساله را مى خوریم این گ
شماست اما اگر در نزد شما چیزى باشد آیا ام ایمن نمى تواند قسمتى از آن را داشته باشد؟ پس مقدارى از آن غذا را به ام ایمن داد 

اگر از این غذا به ام ایمن نداده بودى : ورد، ظرف غذا ناپدید گردید و پیامبر در این باره به فاطمه فرمودو چون وى از آن طعام خ
 .همانا شما تا روز قیامت مى توانستید از آن غذا مصراء نمایید (645)

ان خود آن را ظاهر نموده و در زم )عجل اهللا تعالى فرجه الشریف (آن ظرف هم اکنون نزد ماست و قائم آل محمد : امام باقر گوید
 .از طعامش مصرف خواهد نمود

 :امام محمدباقر علیه السالم فرماید
خداوند به ذکرى بهتر و باالتر از تسبیح حضرت فاطمه علیهاالسالم مورد تمجید و پرستش قرار نمى گیرد چرا که اگر چیزى باالتر از 

 .به دخترش فاطمه علیهاالسالم تعلیم مى دادآن وجود داشت ، رسول خدا صلى اهللا علیه و آله آن را 
 :جابر بن عبداهللا به امام باقر علیه السالم عرض کرد: امام صادق علیه السالم فرماید

از تو مى خواهم تا درباره فضل و برترى جده ات فاطمه علیهاالسالم حدیثى برایم نقل کنى که ! جانم به فداى تو اى فرزند رسول خدا
 .آن خوشحال شوند شیعیان از شنیدن

 :اجدادم از رسول خدا نقل کرده اند که ایشان فرمود: امام فرمود
هنگامى که روز قیامت فرا مى رسد منبرهایى از نور براى پیامبران برپا خواهد شد، در آن روز منبر من از همه انبیا باالتر خواهد بود، 

؛ من در آن روز خطبه اى ایراد خواهم نمود که هیچ یک از برخیز و سخنرانى کن ! اى محمد: پس خداى متعال خواهد گفت 
  .پیامبران شبیه آن را نشنیده باشند

سپس منبرهایى از نور براى اوصیاى انبیا نصب خواهد شد که منبر وصى من على بن ابى طالب در وسط آنها و باالتر از همه خواهد 
على علیه السالم خطبه اى ایراد نمود که تا آن زمان کسى از اوصیا شبیه آن  خطبه اى بخوان ، و! اى على : بود، آنگاه خداوند مى گوید

منبرهایى از نور براى فرزندان انبیا برپا خواهند کرد پس دو منبر براى حسن و حسین برپا مى شود و سپس   سپس . را نشنیده باشند
طبه اى صادر مى شود که هیچ یک از فرزندان انبیا و مرسلین به آنها گفته مى شود که برخیزند و خطبه اى ایراد نمایند و از آن دو خ

 .مثل آن را نشنیده اند
فاطمه دختر محمد صلى اهللا علیه و آله کجاست ؟ خدیجه کجاست ؟ آسیه کجاست ؟ ام کلثوم مادر یحیى : سپس جبرئیل ندا مى دهد

 در این روز کرامت از آن کیست ؟! اهل محشر اى: بن زکریا کجاست ؟ وقتى آنها همه برخاستند خداوند متعال مى فرماید
اى اهل : پس خداوند مى فرماید. کرامت مخصوص خداوندى است که یگانه و قهار مى باشد: محمد، على ، حسن و حسین مى گویند

را  من عزت و کرامت را براى محمد، على ، حسن و حسین و فاطمه قرار دادم ، پس سر خود را فرود آورید و چشم خود! محشر
 .ببندید تا فاطمه به سوى بهشت رود

در این هنگام جبرئیل ناقه اى از بهشت ، براى حضرت فاطمه آماده مى کند و دو پهلوى آن را با بهترین پارچه ها و زینتهاى بهشتى 
 .پوشانیده و آن را مى نشاند و فاطمه بر آن سوار مى شود

رده اند، حضرت فاطمه علیهاالسالم به سوى بهشت مى رود ولى هنگامى که بر آنگاه در حالى که اطراف شتر را هزاران فرشته پر ک
براى چه توقف کرده و پشت سرت ! اى دختر حبیب من : در بهشت مى رسد پشت سرش را مى نگرد، و در این حال خطاب مى رسد

 را مى نگرى در حالى که من فرمان دادم تا داخل بهشت شوى ؟
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 .دوست دارم در چنین روزى قدر و منزلت من شناخته شود! پروردگارا: فاطمه مى گوید
بازگرد و در میان اهل محشر بنگر، و هر کسى که محبت تو یا یکى از فرزندان تو را در دل ! اى دختر حبیب من : خداوند مى فرماید

 .دارد دست او را بگیر و داخل بهشت نما
گند که فاطمه در آن روز شیعیان خود را به گونه اى از میان اهل محشر جدا مى به خداوند سو! اى جابر: امام باقر علیه السالم فرماید

 .کند و نجات مى دهد که پرنده نیکو را از میان دانه هاى بى ارزش جدا مى کند
د و هنگامى که فاطمه با شیعیانش بر در بهشت مى رسند خداوند در دل شیعیان فاطمه القا مى کند که بایستند، پس آنان مى ایستن

براى چه پشت سر خود را مى نگرید در حالى که من ! اى دوستان من : پشت سر خود را مى نگرند، خداوند عزیز و بزرگ مى فرماید
 . شفاعت فاطمه را درباره شما پذیرفته ام

 .ما دوست داریم که در این چنین روزى قدر و منزلت ما شناخته شود! پروردگارا: شیعیان جواب مى دهند
پس بازگردید و هر کسى را که شما را براى دوستى فاطمه دوست مى داشته ، و هر کسى را که براى محبت فاطمه : فرماید خدا مى

شما را اطعام کرده و یا پوشانیده ، و یا جرعه اى آب به شما داده ، و یا در غیاب شما از شما دفاع و حمایت کرده ، دست آنان را 
 .بگیرید و داخل بهشت نمایید

به خداوند سوگند که در محشر، از میان مردمان کسى باقى نمى ماند مگر اشخاص شکاك ، کافر و : ام باقر علیه السالم مى فرمایدام
 . منافق

ما شفیع و دوست ((   :پس وقتى این سه گروه مى بینند که چگونه مؤ منان به شفاعت فاطمه و شیعیان نجات مى یابند مى گویند
 )) .کاش چاره اى مى داشتیم و از مؤ منین محسوب مى شدیم  مهربانى نداریم ، اى

که آنچه را مى خواهند به آن نخواهند رسید و حتى اگر بازگردانده شوند و فرصت دیگرى ! هیهات ، هیهات : امام محمدباقر فرموده 
اگر برگشتید باز ((   :خداوند متعال فرماید به آنها داده شود باز همان اعمالى را انجام خواهند داد که پیش از آن انجام داده اند که

 )) .مشغول همان کارى مى شدند که نباید بشوند، همانا ایشان دروغگویانند
 :امام صادق علیه السالم در تفسیر سوره قدر فرماید

خداوند است ، پس هر که فاطمه را  ))قدرال((فاطمۀ علیهاالسالم ، و منظور از  ))لیلۀ ((منظور از  (653) )انا اءنزلناه فى لیلۀ القدر: (در آیه 
به واقع بشناسد لیلۀ القدر را درك کرده است ، و همانا او را فاطمه نامیدند چون مردمان از کسب معرفت واقعى نسبت به وى عاجز 

 .هستند
 :سلمان فارسى گوید

: لى علیه السالم مواجه شدم ، على به من گفت ده روز پس از رحلت رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله از منزل خود خارج و با حضرت ع
درباره شما جفا نشده است ، بلکه حزن و اندوه ! حبیب من اى ابوالحسن : گفتم . تو بعد از پیامبر خدا بر ما جفا کردى  ! اى سلمان

 .شدید من در رحلت رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله مانع زیارت شما شد
منزل فاطمه دختر رسول خدا برویم زیرا او به تو لطف دارد و مى خواهد از تحفه اى که از بهشت  بیا به! اى سلمان : على گفت 

 .برایش آورده اند به تو بدهد
 آیا بعد از رحلت رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله براى او از بهشت تحفه اى رسیده است ؟: گفتم 

 .اند آرى ، دیروز تحفه اى از بهشت براى او آورده: على گفت 
من به سوى خانه فاطمه حرکت کردم ، پس از ورودم به خانه دیدم که فاطمه نشسته و یک قطعه عبا در بر دارد : سلمان مى گوید

وقتى چشم . نمایان مى شود  ولى هرگاه آن را روى سرش مى کشد پاهایش بیرون مى ماند، و هرگاه پاهایش را مى پوشاند سرش 
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 تو بعد از رحلت پدرم به ما جفا کردى ؟! اى سلمان : ه سرش کشید و گفت وى به من افتاد آن عبا را ب
 اى دختر رسول خدا، آیا امکان دارد که من بتوانم به شما جفا کنم ؟: گفتم 

پس بنشین و درباره آنچه که به تو مى گویم خوب بیندیش من دیروز در همین مکان نشسته بودم و در خانه بسته بود : فاطمه فرمود
رباره انقطاع وحى از خاندان پیامبر فکر مى کردم و اینکه فرشتگان دیگر در این خانه رفت و آمد نمى کنند که ناگاه در خانه باز و د

شد و سه دختر وارد شدند که در نیکویى جمال و خوشبویى مانند آنها را ندیده بودم ، وقتى چشمم به آنها افتاد بدون اینکه آنان را 
 آیا از اهل مکه یا مدینه هستید؟: خاستم و گفتم بشناسم از جاى بر

ما حوریه هایى از بهشت مى باشیم که خداى مهربان براى زیارت شما فرستاده است زیرا ما بهشتیان اشتیاق دیدار شما را : گفتند
 . داریم

 ؟نام تو چیست : من به یکى از آنها که فکر مى کردم به لحاظ سن بزرگتر است گفتم : فاطمه گفت 
 . مقدوده: گفت 
 براى چه این نام را براى تو گذارده اند؟: گفتم 
 . زیرا من براى مقداد بن اسود کندى آفریده شده ام: گفت 

 نام تو چیست ؟: سپس به دومى گفتم 
 . نام من ذره است: گفت 
 براى چه تو را ذره نام نهاده اند؟: گفتم 
 . زیرا من براى ابوذر آفریده شده ام: گفت 

 نام تو چیست ؟: سومى گفتم  به
 . نام من سلمى است: گفت 
 چرا تو را به این نام مى خوانند؟: گفتم 
 .براى اینکه مرا براى سلمان دوست رسول خدا خلق کرده اند: گفت 

من آورد و آن سه حوریه خرمایى به من دادند که مانند آن را ندیده بودم ، پس فاطمه برخاسته و آن خرما را براى : فاطمه گفت 
 .امشب با این خرما افطار کن و فردا هسته آن را نزد من بیاور: فرمود

آیا مشک و عنبر به همراه : خرما را گرفتم و از خانه فاطمه خارج شدم ، و از هر جا عبور مى کردم سؤ ال مى کردند: سلمان مى گوید
 . آرى: دارى ؟ مى گفتم 

ر کردم ولى هسته اى در میان آن ندیدم ، پس روز بعد نزد دختر پیامبر خدا رفتم و واقعه هنگامى که وقت افطار شد با آن خرما افطا
 :را برایش بیان نمودم فرمود

چنین خرمایى نباید هسته داشته باشد زیرا درخت آن را در بهشت با این دعایى که پدرم به من آموخته و من هر صبح و ! اى سلمان 
 . شام آن را مى خوانم غرس شده است

 . آن دعا را به من یاد بده: سلمان گفت 
 . اگر دوست دارى که در دنیا دچار تب نشوى بر خواندن این دعا مداومت کن: فاطمه فرمود

 . آن را به من تعلیم بده: سلمان دوباره گفت 
 .تا آخر... بسم اهللا النور، بسم اهللا النور،: مى گویى : فاطمه گفت 

را فرا گرفتم و به بیش از هزار نفر از اهالى مدینه و مکه که دچار تب شده بودند تعلیم دادم و همه من این دعا : سلمان مى گوید
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 .آنها به لطف خدا از تب نجات یافتند
 :اسامه مى گوید

ما اجازه از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله براى ! اى اسامه : از کنار على و عباس که در مسجد نشسته بودند عبور مى کردم که گفتند
آیا مى دانى چه کار دارند؟ : پیامبر فرمود. على و عباس اجازه ورود مى خواهند! اى رسول خدا: پس من به پیامبر گفتم . ورود بگیر

 . ولى من نمى دانم ، پس به آنها اجازه ورود بده: پیامبر فرمود. به خداوند سوگند نمى دانم : گفتم 
 :کردند و نشسته سپس گفتند آن دو وارد شدند، سالم: اسامه گوید

 کدام یک از افراد خانواده ات در نزد تو محبوبترند؟! اى رسول خدا
 . فاطمه: پیامبر فرمود

 :عایشه درباره حضرت فاطمه علیهاالسالم گوید
  .ندیدم مگر پدرش را )فاطمه علیهاالسالم (هیچ کس را راستگوتر از او 

 :ابن عباس گوید
له بنى سلیم در بیابان سوسمارى دید و آن را گرفته در میان آستین لباس خویش جاى داده به طرف یکى از صحرانشینان از قبی

 !اى محمد: رسول خدا صلى اهللا علیه و آله حرکت کرد و هنگامى که به او رسید با صداى بلند گفت 
و وقتى  ((یا محمد() :در پاسخ مى فرمودند ))حمدیا م(( : اخالق رسول خدا صلى اهللا علیه و آله چنین بود که هرگاه به ایشان مى گفتند

مى گفتند ولى هنگامى  ))ابوالقاسم ((، و همین طور بود در زمانى که به ایشان ((یا احمد() :در پاسخ مى فرمودند ))یا احمد(( : مى گفتند
یا ((صحرانشین مذکور پیامبر را به لفظ  هنگامى که ))لبیک و سعدیک (( :  مى فرمودند ))یا رسول اهللا (( : که به ایشان گفته مى شد

 یا محمد، یا محمد؟: صدا زدند، پیامبر در پاسخ او گفتند ))محمد، یا محمد
تو همان جادوگر و دروغگویى هستى که آسمان در زیر خود و زمین بر روى خویش : آن صحرانشین خطاب به رسول خدا گفت 

ستى که خیال مى کنى در آسمان خدایى دارى که تو را بر هر انسان سیاه و سفید و دروغگوتر از او ندیده است ؟ آیا تو همان کسى ه
بر هر موجودى ، و بر بتهاى الت و عزى مبعوث نموده است ؟ اگر نمى ترسیدم که قبیله ام مرا عجول و کم صبر بنامند با این 

 . نمودم شمشیر ضربتى به تو مى زدم و تو را به هالکت مى رساندم و بر همه سرورى مى
بنشین ، زیرا مقام شخص : در این حال عمر بن خطاب از جا برخاست تا او را مورد حمله قرار دهد، ولى پیامبر مانع او شده و فرمود

 : صبور نزدیک به مقام پیامبرى است ، سپس رو به سوى عرب صحرانشین نموده و به او گفت
تو انجام دادى انجام مى دهد و اینطور به ما و مجلس ما هجوم و توهین مى  آیا کسى از عرب چنین عملى را که! اى عرب بنى سلیم 

سوگند به حق آن خدایى که مرا به پیامبرى مبعوث کرده هر کس که در دنیا ! کند و اینگونه خشونت و درشتى مى نماید؟ اى اعرابى 
ه خداوندى که مرا به پیامبرى مبعوث نموده ، اهل سوگند ب! اى مرد. ضررى به من برساند در قیامت دچار آتش سوزاننده خواهد شد

اسالم بیاور تا از آتشى در امان باشى ، آنچه که مال ماست به تو تعلق خواهد ! مى نامند، اى مرد ))احمد صادق ((آسمان هفتم مرا 
 .داشت و تو برادر ما در دین اسالم خواهى بود

آن سوسمار . وگند تا این سوسمار به تو ایمان نیاورد من ایمان نخواهم آوردبه الت و عزى س: عرب بادیه نشین عصبانى شد و گفت 
 .را از آستین خود بیرون آورده رها کرد

هنگامى که آن مرد سوسمار را رها کرد آن حیوان به سرعت از جمعیت دور مى شد که رسول خدا صلى اهللا علیه و آله او را صدا زده 
 اى سوسمار، من کیستم ؟: شت و نزد پیامبر آمده و به او نگاه کرد و ثابت ایستاد، پیامبر گفت سوسمار بازگ. نزد من بیا: و فرمود

 . تو محمد بن عبداهللا بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف هستى: در این حال آن حیوان به زبانى فصیح گفت 
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 تو چه کسى را مى پرستى ؟: پیامبر فرمود
را که دانه را مى شکافد و انسان را مى آفریند، و ابراهیم را خلیل خود و تو را حبیبش قرار داده عبادت مى کنم خدایى : حیوان گفت 

 . است
همانا که تو صادق و راستگو مى باشى تو هدایت شده اى بابرکت و هدایت کننده اى پربرکت هستى تو دین پاك و ! اى رسول خدا

زگوش بى عقل و فهم بت ها را عبادت مى کردیم پس اى بهترین دعوت کننده ، و حنیفى را براى ما آوردى بعد از آنکه ما مانند درا
اى بهترین فرستاده تو را لبیک مى گویم که تاکنون چون تویى سخن به سوى جن و انس نفرستاده اند ما مردمانى از قبیله سلیم 

 . هستیم
خداوند دلیل و برهانى واضح آورده اى و در نزد ما مردى راستگو  و نزد تو آمده ایم تا به مقام برتر و باالترى دست یابیم تو از جانب

 . و پاك هستى تو در حیات و مرگ موجب برکت هستى و در حال کودکى و نشو و نما نیز منشاء خیر و برکت بوده اى
 . و آنگاه دهان سوسمار بسته شد و دیگر سخنى نگفت

 : ا خود گفتهنگامى که عرب صحرانشین این وضعیت را مشاهده کرد ب
این حیوانى که من آن را از بیابانها شکار کردم و عقل و فهم ندارد با محمد صلى اهللا علیه و آله اینگونه سخن مى گوید و ! واعجبا

و سپس به . درباره نبوت او شهادت مى دهد، بعد از آنچه که اکنون دیدم دیگر نیازى به نشانه براى اثبات حقانیت این مرد ندارم 
دستت را دراز کن تا بیعت کنم ، همانا شهادت مى دهم که معبودى جز خداى یکتا وجود ندارد و شهادت مى دهم : خدا گفت رسول 

 . که تو فرستاده او هستى
 .مرد صحرانشین ، بدین صورت اسالم آورد، و اسالمش نیز نیکو بود

. چند سوره از قرآن را به این فرد بیاموزید :ده و فرمودپس از این سخنان رسول خدا صلى اهللا علیه و آله رو به اصحاب خود نمو
 آیا از مال دنیا چیزى دارى ؟: چون چند سوره را آموخت رسول خدا صلى اهللا علیه و آله از او پرسید

ادارتر از سوگند به آنکه تو را به حق مبعوث نموده ، در میان چهارهزار مرد از قبیله بنى سلیم ، هیچ کس فقیرتر و ن: اعرابى گفت 
 . من نیست

چه کسى یک شتر به این شخص مى دهد تا به عوض آن شترى در بهشت به او داده : پس پیامبر رو به اصحاب خود نموده و فرموده 
 شود؟

  .مو دارم که آن را به او مى دهم پدر و مادرم به فداى تو، من شترى سرخ : برخاست و گفت (664) سعد بن عباده انصارى 
چه کسى عمامه اى به این شخص مى دهد تا خداى تعالى به عوض : صلى اهللا علیه و آله مجددا خطاب به اصحابش فرمودرسول خدا 

 آن تاجى از تقوا را در روز قیامت به او عطا نماید؟
 : على بن ابى طالب علیه السالم از جا برخاست و گفت

 تاج تقوى چیست ؟! پدرم و مادرم به فداى تو اى رسول خدا
ول خدا صلى اهللا علیه و آله وصف آن تاج را براى على علیه السالم بیان نمود و على عمامه اش را از سر باز نموده و به سر آن رس

 . شخص بست
 چه کسى به این مرد توشه راه مى دهد تا خداوند توشه تقوى به او عطا کند؟: سپس پیامبر به اصحابش فرمود
 توشه تقوى چیست ؟! رسول خدااى : سلمان فارسى برخاسته و پرسید

هنگامى که روز آخر عمرت فرا مى رسد خداوند شهادتین یعنى ال اله اال اهللا ، و ان محمد رسول اهللا را به تو ! اى سلمان : پیامبر فرمود
 .تلقین خواهد کرد و تو با گفتن آنها مرا مالقات خواهى نمود و من نیز به مالقات تو خواهم آمد
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سلمان رفت و خانه هاى پیامبر را جستجو کرد و در نزد زنان پیامبر غذایى نبود تا به او بدهند لذا متوجه خانه فاطمه : راوى مى گوید
: پس در خانه فاطمه را زد وفاطمه از پشت در گفت . اگر خیرى باشد در منزل فاطمه دختر رسول خدا خواهد بود: شد و با خود گفت 

 کیست ؟ چه حاجتى دارى ؟
سوگند به خداوندى ! اى سلمان : صه ایمان آوردن اعرابى و سایر وقایع را براى فاطمه علیهاالسالم بیان نمود و فاطمه فرمودسلمان ق

که محمد را به حق مبعوث فرموده ما مدت سه روز است که غذایى نخورده ایم ، حسن و حسین از شدت گرسنگى بهانه جویى مى 
این پیراهن ! ، ولى با وجود این اگر خیرى بر در خانه من بیاید آن را رد نخواهم کرد، اى سلمان کنند و اکنون نیز به خواب رفته اند

این پیراهن را رهن بردار و در مقابل آن یک من خرما و : فاطمه دختر محمد مى گوید: را بگیر و نزد شمعون یهودى ببر و به او بگو
 . مى پردازمیک من جو بده تا به زودى به خواست خدا پول آن را 

سلمان پیراهن را گرفته و همان گونه که فاطمه فرموده بود عمل کرد، هنگامى که شمعون یهودى آن پیراهن را در دست گرفت به 
 : آن مى نگریست و اشک مى ریخت و مى گفت

آن پیراهن را در دست  این پیراهن را گرفته و همان گونه که فاطمه فرموده بود عمل کرد، هنگامى که شمعون یهودى! اى سلمان 
 : گرفت به آن مى نگریست و اشک مى ریخت و مى گفت

این همان زهد و تقواى واقعى در دنیاست که حضرت موسى در تورات به ما وعده کرده است ، و من اکنون شهادت مى ! اى سلمان 
ه آن یهودى سرشناس اسالم آورد و آنچه را بدین وسیل. دهم که خدا یکى است و محمد صلى اهللا علیه و آله بنده و فرستاده اوست 

  .که فاطمه خواسته بود به سلمان داد و سلمان آنها را نزد فاطمه آورده و تحویل وى نمود
: حضرت فاطمه علیهاالسالم بالفاصله جو را آسیا نمود و خمیرى ساخته و نان پخت ، آنگاه همه آنها را به سلمان داد و به او فرمود

 .به حضور پیامبر ببر اینها را بگیر و
ما از چیزى که در ! اى سلمان : فاطمه فرمود .یکى از این نانها را براى حسن و حسین بردار که آرام شوند! اى فاطمه : سلمان گفت 

 . راه خدا داده ایم ، نمى خوریم
 این نانها را از کجا آورده اى ؟! لمان اى س: وقتى چشم رسول خدا به سلمان افتاد، پرسید. سلمان نانها را گرفت و نزد پیامبر آورد

 . از منزل دخترتان فاطمه: سلمان گفت 
پیامبر خدا که خود نیز سه روز غذایى نخورده بود، برخاست و به سوى منزل فاطمه رفت ، و چون در را به صدا درآورد فاطمه در را 

چرا رنگ چهره ات زرد شده و ! دخترم : مشاهده کرد فرمودباز کرد و هنگامى که پیامبر چهره زرد فاطمه و چشمان فرورفته او را 
 . چشمانت در حدقه به گودى رفته است

مدت سه روز است که طعامى نخورده ایم ، و حسن و حسین از شدت گرسنگى بهانه گیرى کردند و اکنون به ! اى پدر: فاطمه گفت 
 .خواب رفته اند

واب بیدار کرده هر یک را بر یکى از زانوهایش نشانید و فاطمه در مقابل پدر بر رسول خدا وارد منزل شده و حسن و حسین را از خ
زمین نشست و پیامبر در حالى که متاءثر شده بود او را در آغوش گرفت ، در این حال على نیز وارد شده و در کنار پیامبر نشست و 

 : ته و گفتپیامبر با دستش او را به سوى خود کشیده و آنگاه به سوى آسمان نگریس
اینان اهل بیت من هستند، پروردگارا از تو مى خواهم که هرگونه زشتى و پلیدى را از آنها دور کنى ، و ایشان ! اى خدا و موالى من 

 . را از معاصى تطهیر و پاکیزه گردانى
ستش را به سوى سپس فاطمه برخاست و داخل اطاق مخصوص خود شد و پس از به جاى آوردن دو رکعت نماز د: راوى گوید

 : آسمان بلند کرده و گفت
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این محمد پیامبر تو، و این على پسرعموى او، و اینان حسن و حسین نوه هاى فرستاده و رسول تو هستند، طعامى از ! پروردگارا
آن طعام را بر  آسمان براى ما فرو فرست مانند آن طعامى که بر بنى اسرائیل عطا نمودى ، گرچه آنان کفران نعمت کردند، بارخدایا

 . ما عطا کن ، همانا خواهى دید که ما در مقابل آن شاکر و سپاسگزاریم
هنوز دعاى فاطمه به آخر نرسیده بود که کاسه اى پر از غذا، که از آن بخار متصاعد مى شد ! سوگند به خداوند: ابن عباس گوید

 . فرود آمد و از آن بویى مانند مشک متصاعد گشت
گذارد، وقتى چشم على علیه السالم به آن غذا افتاد از   م آن غذا را برداشت و در مقابل پیامبر، على و فرزندانش فاطمه علیهاالسال

 این غذا را از کجا آورده اى ؟: فاطمه پرسید
که چگونه از  خدایى را که مرا زنده نگاه داشت تا ببینم  بخور و جستجو مکن ، سپاس ! اى على : پیامبر به على علیه السالم فرمود

دخترم همان معجزه اى صادر مى شود که از مریم دختر عمران صادر شده بود همان مریمى که هرگاه زکریا در محراب عبادت نزد 
از طرف خدا، همان : این طعام از کجا آمده است ؟ پاسخ مى شنید: او مى رفت طعامى مى یافت و هنگامى که از او سؤ ال مى کرد

 .خواهد بى حساب روزى دهدخدایى که هرکه را 
 .پس همه ایشان از آن غذا خوردند و پیامبر از خانه فاطمه خارج گردید

مرد بادیه نشین هنگامى که زاد و توشه راه را گرفت ، بر شتر خویش سوار شد و نزد قبیله : ابن عباس در ادامه قصه اعرابى گوید
بگویید که خداوند یکى است و محمد فرستاده : بلند فریاد برآورده و گفت بنى سلیم بازگشت و هنگامى که به آنجا رسید با صدایى 

 . اوست
 :مردان قبیله وقتى این سخنان را از او شنیدند شمشیرها را برهنه کرده و اطراف او را گرفته و گفتند

 تو دین محمد را اختیار کرده اى در حالى که او فردى ساحر و دروغگوست ؟
ت ، اى قبیله بنى سلیم ، به درستى که معبود و خداى محمد صلى اهللا علیه و آله بهترین معبود است و محمد چنین نیس: اعرابى گفت 

 صلى اهللا علیه و آله بهترین پیامبر، من نزد او رفتم در حالى که گرسنه بودم و او سیرم کرد، برهنه بودم لباسم داد، پیاده بودم سوارم
 : آنان باز گفت و آن اشعارى را که براى رسول خدا سروده بود براى آنها بازخواند ودرآخر گفتکرد، و آنگاه قصه سوسمار را براى 

 .اسالم بیاورید تا از آتش جهنم در امان باشید! اى قبایل بنى سلیم 
 .پس در آن روز چهار هزار مرد شجاع اسالم آوردند و همیشه با پرچمهاى سبز خود در خدمت پیامبر حاضر و آماده بودند

 : به صورت مرسل روایت شده است
براى فرزندان : امام حسن و حسین لباسهاى کهنه و مندرسى بر تن داشتند، پس در نزدیکى یکى از اعیاد به مادرشان فاطمه گفتند

 آیا براى عید ما لباسى نمى دوزى ؟! فالن کس لباس هاى تازه و فاخر دوخته اند، اى مادر
 . دوخته مى شود، ان شاءاهللا براى شما هم لباس: فاطمه گفت 

پس هنگامى که روز عید فرا رسید جبرئیل دو پیراهن از پارچه هاى بهشتى حضور رسول خدا صلى اهللا علیه و آله آورد و پیامبر به او 
خداوند : اینها چیست ؟ جبرئیل ماجراى حسن و حسین و وعده مادر را به آنها براى پیامبر نقل کرد و گفت ! اى جبرئیل : فرمود

یعنى اگر  ((ان شاءاهللا () :هنگامى که فاطمه در نزد فرزندانش بدقول شود زیرا فاطمه در وعده اى که به فرزندانش داده بود گفته بود
 .خداوند بخواهد

 : به صورت مسند از انس و او از رسول خدا نقل کرده )ه  509(ابن شیرویه دیلمى 
در آتش عذاب مى شوند، ناگهان مردم بهشت نورى را مشاهده مى نمایند، برخى از آنها  در زمانى که اهل بهشت متنعم و اهل دوزخ

 این نور چیست ؟ شاید خداوند عزیز نظر رحمتى به ما نموده باشد؟: از بعضى دیگر مى پرسند
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مه لبخندى زد، پس این نور از نه چنین نیست ، بلکه على علیه السالم با فاطمه مزاح نمود فاط: به آنها گوید )) رضوان ((در این حال 
  .دندانهاى ثنایاى وى ساطع گردید

 :ابن عباس از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله روایت مى کند که فرمود
هنگامى که مرا به معراج بردند و داخل بهشت شدم و به قصر فاطمه رسیدم هفتاد قصر دیدم که از مرجان سرخ ساخته شده و با 

 .بودند، و درها، دیوارها و پنجره هاى آن از یک جنس بودندانواع جواهر زینت شده 
 :حسن بصرى گوید

  .در دنیا هیچ کس عابدتر از فاطمه علیهاالسالم نبوده است ، او آنقدر براى عبادت خدا در محراب مى ایستاد که پاهایش ورم مى کرد
: هنگامى که بالل آمد، پیامبر به او گفت . او تاءخیر نمود روزى پیامبر و مردم در مسجد منتظر آمدن بالل بودند تا اذان بگوید ولى

 خیر کردى ؟أچه کارى برایت پیش آمده بود که ت
کار با آسیا است و فرزندش حسن علیه السالم گریه  لاز کنار خانه فاطمه علیهاالسالم عبور مى کردم دیدم که وى مشغو: بالل گفت 

 .یا بچه را نگهدارى کنم و یا آسیا را بگردانم و شما به حسن رسیدگى کنیداجازه بدهید که : مى کند، پس به او گفتم 
 . من بهتر مى توانم از فرزند خود نگهدارى کنم: فاطمه گفت 

 .خیرم گردیدأپس من مشغول آسیاکردن شدم و این امر سبب ت
  . خدا تو را رحمت کند که به دخترم فاطمه رحم کردى: پیامبر فرمود

  
 : ز رسول خدا صلى اهللا علیه و آله روایت کردهمسور بن مخرمه ا

  . فاطمه جزئى از وجود من است ، پس هر که او را به غضب آورد مرا غضبناك نموده ، و هر که او را آزار دهد مرا آزرده است
 :عمر بن خطاب از رسول خدا روایت کرده که فرمود

  .گیرندیر قبه سفیدى که سقف آن عرش خداوند رحمان است جاى مفاطمه ، على ، حسن و حسین در روز قیامت در فردوس برین ،د
 : ابوسعید خدرى گفته

این : قطیفه اى طالباف از طرف پادشاه حبشه به رسول خدا صلى اهللا علیه و آله هدیه شد، و رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمود
و رسول نیز او را دوست دارند، هر یک از اصحاب به طرف قطیفه را به مردى خواهم داد که خدا و رسولش را دوست دارد، و خدا 

 على کجاست ؟: رسول خدا گردن کشیدند و خود را به ایشان نشان دادند ولى پیامبر فرمود
هنگامى که من این سخن را از پیامبر شنیدم خود را به على علیه السالم رسانده و آنچه را دیده و شنیده بودم و : عمار یاسر مى گوید

تو الیق این : یش بیان کردم و هنگامى که على علیه السالم به حضور رسول خدا آمد، پیامبر آن قطیفه را به وى عطا کرد و فرمودبرا
 . قطیفه هستى

على علیه السالم قطیفه را گرفته به بازار برده و فروخت ، سپس پول آن را میان مهاجرین و انصار تقسیم کرد و در حالى که به سوى 
 .ش بازگشت که حتى یک دینار نیز براى خود نگه نداشته بودخانه ا

تو دیروز سه هزار مثقال طال نصیب گردید،  !اى على : فرداى آن روز پیامبر با على علیه السالم مواجه گردید و خطاب به وى فرمود
 .پس من با مهاجرین و انصار و فردا براى صرف صبحانه میهمان تو خواهیم بود

 !د اى رسول خداباش: على گفت 
فرداى آن روز پیامبر با تعدادى از مهاجرین و انصار به سوى خانه على علیه السالم حرکت کرده و در خانه على را به صدا درآوردند، 

به هر حال میهمانان . على علیه السالم به استقبال آنها آمد ولى از شرم عرق پیشانى وى نشسته بود زیرا طعامى در منزل نداشت 
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 .ل شده و نشستندداخ
در این حال على علیه السالم نزد فاطمه علیهاالسالم آمد و مشاهده نمود که ظرفى مملو از ترید با گوشت گوساله که بوى مشک از 

آن به مشام مى رسید در نزد وى حاضر است ، على علیه السالم هنگامى که خواست آن ظرف را برداشته و نزد میهمانان ببرد 
 .ار سنگین است لذا حضرت فاطمه علیهاالسالم نیز او را یارى داد تا غذا را آورده و در مقابل میهمانان قرار دادنددریافت که بسی

 آن غذا را از کجا تهیه کرده بودى ؟! دخترم : پس از صبحانه پیامبر نزد فاطمه آمده و گفت 
 .ا خواهد روزى بى حساب عطا فرمایدآن طعام از جانب خداوند نصیب ما گردید زیرا وى هر که ر: فاطمه گفت 
سپاس و حمد مخصوص خداوندى است که مرا زنده نگاه داشت تا از دخترم معجزه اى را ببینم که حضرت زکریا از : پیامبر فرمود

 .مریم دیده بود
 من بهتر هستم یا مریم ؟! اى پدر: پس فاطمه فرمود

 . م خودشتو در میان قوم خودت و او در میان قو: پیامبر فرمود
 :امام باقر علیه السالم فرمود

در اینجا بنشین ، و او را ! دخترم : حضرت فاطمه علیهاالسالم آمد و پیامبر در چهره او آثار گرسنگى را تشخیص داد و به وى فرمود
 : فتروى زانوى راست خود نشانید معلوم مى شود که حضرت فاطمه علیهاالسالم در سنین کودکى بوده است پس فاطمه گ

 . من گرسنه ام! اى پدر
اى خدایى که افتادگان را رفعت مى بخشى ، و گرسنگان را سیر مى : پس از آن ، پیامبر دستانش را به سوى آسمان بلند کرد و گفت 

 . کنى ، فاطمه دختر پیامبرت را سیر کن
این روز، هرگز گرسنه اش نشد یعنى گرسنه نماند به خداوند سوگند حضرت فاطمه علیهاالسالم پس از : امام باقر علیه السالم فرماید

  .تا زمانى که وفات نمود
 :على علیه السالم فرماید

روزى فاطمه علیهاالسالم بیمار شد و رسول هدا صلى اهللا علیه و آله به عیادتش آمده در نزد او نشست و حالش را جویا شد، فاطمه 
یک سینى آورد که در آن  (681)پس پیامبر برخاست و از زیر سقف خانه . م دلم مى خواهد طعام پاکیزه اى را تناول نمای: گفت 

سپس رسول خدا صلى اهللا علیه و آله . کشک و خوشه اى انگور بود و آن را در مقابل فاطمه گذارد (682)مقدارى مویز، نان شیرى ، 
رسول خدا، على ، حسن و حسین مشغول خوردن  فاطمه ،! بخورید به نام خدا: دستش را به سوى سینى برده بسم اهللا گفته فرمود

از این غذایى که خدا به شما عطا کرده است به من هم : شدند که این حال فقیرى به در خانه به در خانه آمده و پس از سالم گفت 
 .بدهید

 !!دور شو: پیامبر آشفته گردیده گفت 
 !ودى ؟پدرجان ، تاکنون با هیچ فقیرى چنین سخن نگفته ب: فاطمه گفت 
او شیطان است ، این طعام را جبرئیل از بهشت آورده و او مى خواهد که از آن نصیبى ببرد، در صورتى که چنین نصیبى : پیامبر فرمود

 .عاید او نخواهد شد
 :شنیدم که امام صادق علیه السالم مى فرمود: راوى گوید

او فرود مى آمدند و با او گفتگو مى کردند همان گونه که مریم فاطمه علیهاالسالم از آن جهت محدثه نامیده شد که فرشتگان بر 
همانا خداوند تو را برگزیده ، و از پلیدى ها تطهیر نموده ، و تو را ! اى فاطمه : بنت عمران گفتگو مى کردند، آنها به فاطمه مى گفتند

آنها با یکدیگر گفتگو مى کردند، . را عبادت نما خدایت را سپاسگزار بوده وى! بر زنان دو عالم برترى داده است ، پس اى فاطمه 
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 آیا آنکه در این آیه ، نسبت به زنان دو عالم ، فضیلت و برترى داده شده ،مریم دختر عمران نبوده است ؟: شبى فاطمه به آنها گفت 
الم از اولین تا آخرین ایشان مریم بزرگ و برگزیده زنان زمان خود بوده ولى خداوند تو را بر مقامى زنان دو ع: فرشتگان گفتند

  . برترى بخشیده است
  . ابوجعفرى طبرى این روایت را در دالئل االمامۀ نقل نموده است: عالمه مجلسى گوید

 :گوید )ه  318(شیخ صدوق 
تصریح خداوند متعال در قرآن کریم فرموده است که از میان زنان هیچ کس را براى نبوت و پیامبرى انتخاب نکرده است چرا که 

  . بودند نه رسول یا نبى ))محدثه ((و زنان نامبرده در روایت  )) .قبل از تو به کسى وحى نکردیم مگر آنکه مرد بود !اى محمد((  :  کرده
جفر عبارت از پوست گاوى : برخى از دوستان ما از امام صادق علیه السالم درباره جفر سؤ ال کردند، امام فرمود: ابوعبیده گوید

 . علوم فراوانى بر آن نوشته شده است است که
 جامعه چیست ؟: کسى پرسید

جامعه صحیفه اى است که طول آن هفتاد ذرع است و در آن هر چه که مورد نیاز مردم باشد نوشته شده است ، حتى دیه : امام فرمود
 . خراشى کوچک

 مصحف فاطمه چیست ؟: و پرسیدند
 :و سپس فرمود. هر چیزى که مورد نیازتان هست یا نیست سؤ ال مى کنیدشما درباره : امام پس از مدتى مکث فرمود

فاطمه علیهاالسالم پس از رحلت پیامبر، هفتاد و پنج روز در حزن و اندوه شدید زندگى کرد، و در این مدت جبرئیل نزد او مى آمد 
مى داد و از آنچه که پس از پیامبر اتفاق  به او تسلیت مى گفت و دلدارى داده از محل نیکویى که پدرش در آن قرار دارد خبر

 . خواهد افتاد، و على علیه السالم همه آن اخبار را مى نوشت و بدین گونه مصحفى فراهم آمد و آن مصحف فاطمه است
 :امام صادق علیه السالم فرمودند

 . این خبر را به دست آوردم (( مصحف فاطمه((من با نگاه کردن در . هجرى قمرى زندیق هایى ظهور خواهند کرد 128در سال 
 مصحف فاطمه چیست ؟: به امام عرض کردم : حماد بن عثمان گوید

پس از رحلت رسول خدا صلى اهللا علیه و آله حضرت فاطمه علیهاالسالم به شدت محزون و افسرده گردید، پس خداوند : امام فرمود
فاطمه علیهاالسالم این مطلب را براى . و بوده با فاطمه هم صحبت شودفرشته اى به سوى او مى فرستاد تا وى را تسلى دهد و همدم ا

و حضرت . هرگاه آن فرشته آمد و با تو سخن گفت ، کالم او را براى من بازگو کن : على علیه السالم فاش نمود و على به او گفت 
و على نیز آنها را مى نوشت تا در نتیجه این  فاطمه علیهاالسالم شنیده هایش از آن فرشته را براى على علیه السالم نقل مى کرد

 .مصحف فراهم آمد
مطالب این مصحف درباره احکام حالل و حرام نیست ، بلکه اخبار غیبى و آنچه که در آینده واقع : امام بالفاصله فرمود: حماد گوید

 . خواهد شد، در این مصحف نوشته شده است
 . ن روایت را در کافى نقل نموده استنیز ای ) ه  328(کلینى : عالمه مجلسى گوید

 : حضرت فاطمه علیهاالسالم گفت
 :پدرم خطاب به من فرمود

به تو مژده مى دهم هنگامى که خداوند اراده کند تا در بهشت ، براى زوجه و همسر ولیش تحفه اى عطا کند از تو مى خواهد که 
 . بخشى از زیورهاى خود را برایش بفرستى
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 :عالمه مجلسى گویددر خاتمه این باب 
  . نقل کرده ام ))فضائل اصحاب کساء((و  ))غصب فدك ((و بسیارى از فضائل و مناقب حضرت فاطمه علیهاالسالم را در باب 

 : در کتاب الروضۀ ، و فضائل ابن شاذان از سلمان فارسى روایت شده که گفت
م و آب به دستهاى مبارك آن حضرت مى ریختم حضرت فاطمه در روزى من در حضور پیامبر اسالم صلى اهللا علیه و آله ایستاده بود

چه باعث گریه تو : پیغمبر خدا صلى اهللا علیه و آله دست مبارك خود را روى سر فاطمه نهاد و فرمود. حالى وارد شد که گریان بود
آنان که به من افتاد راجع به  من به گروهى از زنان قریش رسیدم ، چشم: گفت ! شده ؟ خدا چشم تو را گریان نکند اى حوریه 

ناگوار است که محمد صلى اهللا علیه و آله دختر خود : مى گویند: چه سخنى از ایشان شنیدى ؟ گفت : فرمود. پسرعمویم طعنه زدند
 . بدهد که فقیر است  را به مردى از قریش 

 . وده استمن تو را شوهر ندادم ، بلکه خدا تو را براى على تزویج نم! دخترجان : فرمود
زیرا فالنى و فالنى تو خواستگار تو بودند و من در آن هنگام سکوت اختیار نمودم و امر ازدواج تو را به خداوند واگذار کردم ، تا 

اینکه نماز صبح جمعه را خواندم و صداى مالئکه را شنیدم ، ناگاه جبرئیل را با هفتاد هزار ملک دیدم که تاج به سر نهاده اند و 
 : گفتم. ه به گوش کرده اند و النگو به دست کرده اندگوشوار

 این سر و صداها چیست که از آسمان مى شنوم ؟! اى جبرئیل 
تو فاطمه را براى . خداى توانا توجهى به زمین کرد و از میان مردان على و از زنان فاطمه علیهماالسالم را برگزید! یا محمد: گفت 

 . على تزویج کن
راضى شدم به رضاى خدا و : السالم سر خود را به جانب آسمان بلند کرد و پس از گریستن تبسمى کرد و گفت حضرت فاطمه علیها

 .رسول او
 . آرى: آیا مى خواهى بیش از این راجع به مقام على بگویم تا به وى رغبت پیدا کنى ؟ گفت : رسول خدا فرمود

 :اره محشور نمى شوددر روز قیامت جز چهار نفر کسى دیگر به صورت سو: فرمود
 برادرم حضرت صالح که بر ناقه خود سوار است1

 عمویم حمزه که بر ناقه عضباء سوار مى شود 2
 من که بر براق سوارم 3
 .شوهر تو على بن ابى طالب که بر یکى از ناقه هاى بهشتى سوار خواهد شد 4

 ه ؟وصف آن ناقه را براى من بگو که از چه چیزى آفریده شد: فاطمه گفت 
دو پهلوى آن آراسته ، زردرنگ ، سر آن قرمز، سیاه چشم ، پاهاى آن : شترى است که از نور خدا آفریده شده : رسول اکرم فرمود

از طال، پوزه آن از جواهر، چشمان آن از یاقوت ، شکم آن از زبرجد سبز، قبه اى از جواهر سفید بر پشت آن است ، باطن آن از 
این شتر که از شترهاى خدا مى باشد داراى . آن ناقه از عفو خدا آفریده شده است . باطن آن دیده مى شود ظاهر آن ، و ظاهر آن از

بین هر رکن تا رکن دیگر هفتاد هزار ملک مى باشد که مشغول انواع و اقسام تسبیح پروردگار جهان . هفتاد هزار رکن است 
 .هستند

گویا ! این بنده کیست ، چقدر خداى رئوف او را گرامى داشته است ؟: ى گویندعلى به هر یک از گروه مالئکه عبور مى کند، م
 .پیغمبرى مرسل باشد یا ملکى مقرب یا حامل عرش و یا حامل کرسى باشد

. بلکه این على بن ابى طالب است . این شخص پیغمبر مرسل و ملک مقرب نیست ! اى مردم : آنگاه منادى از وسط عرش ندا مى کند
این مطالب را براى ما مى گفتند ولى ما تصدیق . انا هللا و انا الیه راجعون : ى دسته دسته به تعجیل مى آیند و مى گویندسپس گروه
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نمى کردیم ، ما را نصحیت مى نمودند ولى نمى پذیرفتیم ، افرادى که این على را دوست داشته باشند به دستاویزى محکم چنگ زده 
 .پیدا مى کننداند و در آخرت این چنین نجات 

 دوست دارى بیشتر از این راجع به على بگویم تا رغبت تو به وى بیشتر شود؟! اى فاطمه 
 . آرى: گفت 
پیش خدا عزیزتر است ، زیرا هارون موسى را به غضب درآورد، اما على بن ابى  )جانشین حضرت موسى (على از هارون : فرمود

 . طالب هرگز مرا به غضب نیاورده است
 باز هم دوست مى دارى که از مقام على براى تو شرح دهم ؟! طمه اى فا

 !آرى ، اى رسول خدا: گفت 
راضى : فاطمه از جاى برخاست و گفت  . به على سالم برسان )خداوند(از طرف سالم ! اى محمد: جبرئیل نازل شد و گفت : فرمود

 .اشى ، و پسرعمویم شوهر و ولى من باشدشدم که خداوند پروردگار من باشد و تو اى پدرجان ، پیغمبر من ب
 :امام صادق علیه السالم مى فرماید

على و فاطمه علیهماالسالم پس از ازدواج کارهاى خود را چنین تقسیم کردند که على علیه السالم هیزم جمع آورى مى کرد، آب مى 
 . نان مى پخت آورد و جارو مى کرد و فاطمه علیهاالسالم آسیا مى کرد، خمیر درست مى کرد و

  . مثل این روایت در امالى شیخ طوسى نیز نقل شده است
 : در امالى شیخ طوسى از امام صادق علیه السالم روایت شده است

 .با على مخالفت مکن زیرا اگر اوراغضب کند خداوندنیزبه غضب اوغضبناك مى گردد: خداوند به پیامبر وحى کردکه به فاطمه بگوید
على علیه السالم آمده است که در فراق فاطمه علیهاالسالم این شعر را سروده در حالى که دورى فاطمه تب  در دیوان منسوب به

 :کرده بود
 حقا که زندگى من بعد از تو اى دختر احمد به آشکارنمودن چیزى که مخفى کرده ام سخت است -
 او هیچ عملى سخت نخواهد بود ولى گردنهاى ما براى تقدیر خداوند فروتنى مى کند و براى انجام امر -
 آیا تب مرا از پاى مى اندازد و به شکایت وامى دارد، در صورتى که در میان مردان نظیر من وجود ندارد -
 من صبر مى کنم و به حاجت خویشتن نایل و پیروز مى شوم آن هنگام که بسیار بعید است صبر بتواند مردان را سست نماید -
 .ى است و در آن براى مرگ و موت مردم یک نوع نشانه و قاصدى است این تب عالمت و دلیل -

 : از سوید بن غفله روایت شده که گفت )ه  571(در کتاب سلوة الحزین معروف به دعوات تاءلیف راوندى 
. دحضرت فاطمه علیهاالسالم براى این موضوع به حضور رسول اکرم مشرف ش. على علیه السالم دچار تهى دستى شدیدى شد
 :هنگامى که دق الباب نمود، رسول خدا فرمود

 من احساس مى کنم که حبیبه ام پشت در باشد، اى ام ایمن برخیز ببین کیست ؟
زمانى نزد ما آمدى که هیچ وقت : وقتى ام ایمن در را باز کرد و فاطمه زهرا داخل شد، پیامبر خدا صلى اهللا علیه و آله به وى فرمود

: غذاى ما چیست ؟ فرمود: گفت . الحمداهللا : گفتن : غذاى مالئکه نزد خداى ما چیست ؟ فرمود! رسول اهللا  یا: گفت ! نمى آمدى ؟
یعنى غذاى پختنى (سوگند به حق آن خدایى که جان من در دست قدرت اوست مدت یکماه است که آتش در خانه ما روشن نشده 

 . دهم که جبرئیل به من تعلیم داده استولى من آن پنج کلمه اى را به تو یاد مى  )نخورده ایم 
 کدام پنج کلمه یا رسول اهللا ؟: گفت 
 یا رب االولین و االخرین ، یا ذوالقوة المتین ، و یا راحم المساکین ، و یا ارحم الراحمین  :بگو: فرمود
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 مادرم به فدایت چه خبرآوردى ؟پدر و  : فاطمه پس از شنیدن این کلمات مراجعت نمود، وقتى چشم حضرت امیر به وى افتاد، گفت
 . من به منظور کار دنیا رفتم ، ولى با توشه اى اخروى بازگشتم: گفت 

 .برایت خیر باشد: على علیه السالم دو مرتبه فرمود
 : شیخ طوسى در امالى از امام صادق علیه السالم نقل کرده

 .اى على علیه السالم حرام کرده بودتا زمانى که حضرت فاطمه زنده بود خداوند متعال زنان دیگر را بر
 چگونه ؟: پرسیدم : ابوبصیر اسدى که راوى این حدیث است ، گوید

 .چون فاطمه علیهاالسالم همیشه طاهر بود و هرگز حیض نشد: امام فرمود
عذرى براى ازدواج با چون حیض نمى شده لذا على علیه السالم : احتمال اول  : عالمه مجلسى درباره این حدیث دو احتمال داده است

 . زنان دیگر نداشته است
 . جاللت و عظمت شاءن فاطمه مانع از ازدواج مجدد على علیه السالم بوده است: احتمال دوم 

 :لسالم سؤ ال شدا  از حضرت موسى بن جعفر علیه
امى از حورالعین در این سوره سوره مبارکه هل اتى که در شاءن اهل بیت علیهم السالم نازل شده حاوى هر نعمتى هست ، ولى ن

 برده نشده ؟
  . این نوعى احترام و تجلیل است که خداوند از فاطمه زهرا نموده است: فرمود

  
  

در روز قیامت مؤ منى نیست مگر اینکه : گفته   )(244) و اذا النفوس زوجت: (ابوصالح مفسر در تفسیر سخن خداوند که مى فرماید
تعال چهار زن از زنان دنیا را براى او تزویج مى کند و هفتاد هزار حورى از حوریه هاى بهشتى را، پس از عبور از صراط خداوند م

مگر على بن ابى طالب را، که او همان گونه که در دنیا همسر فاطمه بوده است در آخرت نیز همسرش خواهد بود و براى او همسر 
هزار حوریه بهشتى خواهد بود که هر کدام از آنها هفتاد هزار خادم  دیگرى از زنان دنیا وجود نخواهد داشت ولى برایش هفتاد

  . خواهند داشت
  

 
  ظلمها و ستمهایى که به حضرت فاطمه علیهاالسالم شد بیمارى و شهادت وى: باب هفتم 

  
ه گریه کردند پنج افرادى که فوق العاد: شیخ صدوق رحمه اهللا در کتاب خصال ، به سندش از امام صادق علیه السالم روایت کرده 

 . آدم ، یعقوب ، یوسف ، فاطمه ، دختر حضرت محمد صلى اهللا علیه و آله و على بن الحسین علیهم السالم: نفر بودند
 .حضرت آدم از فراق بهشت به قدرى گریه کرد که اثر اشک در دو گونه صورت مبارکش نظیر جوى باقى ماند

به خداوند سوگند یوسف را از : د که چشمان خود را از دست داد و بدو گفتندحضرت یعقوب به قدرى از فراق یوسف گریه نمو
 . خاطرنخواهى برد تا آنکه افسرده یا نابود گردى

یا باید شب گریان و روز ساکت : حضرت یوسف به قدرى براى پدرش یعقوب گریست که اهل زندان ناراحت شدند و به وى گفتند
 . ت باشىشوى و یا اینکه روز گریان و شب ساک
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 .یوسف با یکى از پیشنهادهاى ایشان موافقت نمود
تو به واسطه کثرت گریه ات ما : حضرت فاطمه در فراق پیغمبر به قدرى گریه کرد که اهل مدینه خسته و ناراحت شده به او گفتند

قلبى خود را با گریستن خالى مى  لذا حضرت زهرا از مدینه خارج و به سوى قبر شهدا مى رفت ، وقتى ناراحتیهاى. را اذیت مى کنى 
 . کرد به سوى مدینه بازمى گشت

هیچ غذایى در مقابل آن حضرت نمى . حضرت على بن الحسین علیهماالسالم مدت بیست یا چهل سال بر حضرت حسین گریست 
 .گذاشتند مگر اینکه گریان مى شد

به (فداى تو شوم ، من مى ترسم تو خود را ! رسول خدا اى پسر: کار آن حضرت به جایى رسید که یکى از غالمانش به وى گفت 
 ! هالك نمایى( واسطه کثرت گریه 

من یادآور . من چیزهایى را مى دانم که شما نمى دانید. چاره اى نیست جز اینکه از غم و اندوه خود به خداوند شکایت کنم : فرمود
 .راه گلویم را مسدود مى کندقتلگاه فرزندان فاطمه علیهاالسالم نمى شوم مگر اینکه گریه 

 : شیخ طوسى در امالى به سندش از عبداهللا بن عباس روایت کرده
عرض . هنگامى که وفات پیغمبر اسالم صلى اهللا علیه و آله نزدیک گردید آن حضرت به قدرى گریست که محاسن مبارکش تر شد

نم و آن ستمهایى که از جفاکاران امتم بعد از من به ایشان مى براى ذریه و فرزندا: چرا گریه مى کنى ؟ فرمود! یا رسول اهللا : شد
احدى از امت من به ! یا ابتاه : گویا مى بینم دخترم فاطمه زهرا بعد از من مظلوم واقع شده ، هر چه صدا مى زند. رسد، مى گریم 

: فاطمه گفت ! دخترم ، گریان مباش  :دپیغمبر اکرم به وى فرمو. وقتى فاطمه این مطلب را شنید، گریان شد. فریاد او نمى رسد
دخترم مژده : پیغمبر فرمود. من براى ظلم هایى که بعد از تو خواهم دید گریه نمى کنم ، بلکه براى فراقت اشک مى ریزم ! پدرجان 
  .زیرا اولین کسى هستى که در میان اهل بیتم به من ملحق خواهد شد! باد تو را

 : صدوق ، از عبداهللا بن عباس روایت شده است که گفتدر کتاب قصص االنبیاء، از شیخ 
گریان مباش : پیامبر خدا فرمود. فاطمه زهرا علیهاالسالم در آن بیمارى که رسول خدا از دنیا رحلت نمود، به حضور آن حضرت آمد

ه من ملحق نمى شوى تا اینکه از زیرا تو بعد از من بیشتر از هفتاد و دو روز و نیم زنده نخواهى بود که به من ملحق مى شوى و ب! 
 .حضرت فاطمه پس از شنیدن این بشارت خندان شد. میوه هاى بهشتى به عنوان تحفه به تو عطا شود

 :قطب الدین راوندى در الخرائج و الجرائح از امام صادق علیه السالم روایت کرده 
جبرئیل . ز فراق پدر خود دچار غم و اندوه شدیدى شده بودحضرت فاطمه بعد از پدر بزرگوارش مدت هفتاد و پنج روز زنده بود و ا

و نیز او را از مصائبى که بعدا فرزندانش به آن . نزد آن بانو مى آمد و او را تسلى و از مکان پدرش که در بهشت است خبر مى داد
  . مبتال مى شدند آگاه مى کرد و حضرت على علیه السالم این گونه مطالب را مى نوشت

 : کتب که درباره مناقب و فضائل على علیه السالم نوشته شده از على علیه السالم روایت شده است در بعضى
هنگامى که آن پیراهن را . پیراهن پدرم را به من نشان بده : فاطمه زهرا مى گفت . من بدن پیغمبر خدا را با پیراهنش غسل دادم 

 . راهن رسول خدا را پنهان نمودموقتى من با این منظره مواجه شدم پی!! بویید غش کرد
 : شیخ صدوق رحمه اهللا در من ال یحضره الفقیه روایت کرده است

من بعد از پیامبر اسالم براى احدى اذان نخواهم : وقتى پیغمبر خدا از دنیا رحلت نمود بالل از گفتن اذان خوددارى کرد، و گفت 
 : گفت

و چون این سخن به گوش بالل رسید، مشغول گفتن اذان . مؤ ذن پدرم را بشنوم دوست دارم صداى اذان : روزى فاطمه زهرا فرمود
اهللا اکبر، حضرت فاطمه به یاد روزگار پدرش رسول خدا افتاد و نتوانست از گریه خوددارى : هنگامى که بالل دو مرتبه گفت . شد

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 بحاراالنوار  43ترجمه و تحقیق از جلد                                                    ) علیهاالسالم(زندگانی حضرت زهرا 

  زمان آباديمحمد روحانی : مترجم و محقق                                                        عالمه محمد باقر مجلسی: تالیف 
 

 ومن شهبازه: پی دي اف  به پیکرهازي سآماده  74
 

مردم !! م صیحه اى زد و با صورت خود سقوط و غش کرداشهد اءن محمد رسول اهللا ، فاطمه علیهاالسال: و زمانى که بالل گفت . نماید
 ! مردم فکر کردند که فاطمه از دار دنیا رفته است. زیرا فاطمه دختر پیغمبر رحلت کرد! از گفتن اذان خوددارى کن : به بالل گفتند

ولى بالل نپذیرفت و به آن . را تمام کن اذان : پس از آنکه فاطمه زهرا به هوش آمد به بالل گفت . بالل اذان را تمام نکرده قطع نمود
لذا حضرت  . من از اینکه هرگاه صداى اذان مرا مى شنوى و این همه ناراحت مى شوى مى ترسم! اى برترین زنان : حضرت گفت 

 .فاطمه علیهاالسالم وى را معاف نمود
 : در کتاب احتجاج از سوید بن غفله روایت شده است

ار شد به آن بیمارى که موجب رحلت آن حضرت گردید به هنگام شدت یافتن بیماریش گروهى از زنان چون فاطمه علیهاالسالم بیم
وضع بیماریت چگونه است و با آن ! اى دختر رسول خدا: مهاجر و انصار به عیادتش جمع شدند و بر آن حضرت سالم کرده گفتند
 : رستاد، و سپس گفتچه مى کنى ؟ آن حضرت ستایش خداوند سبحان کرده بر پدرش درود ف

حال و قالشان را آزمودم و از آنچه کردند، بسى  ! حالم به گونه اى است که از دنیاى شما بسى بیزار و مردانتان را دشمن مى دارم
ره و چرا که چون تیغ زنگارخورده نابرا و چون نیزه از قد دو نیم شده ، و صاحبان اندیشه هاى تی. ناخشنودم و آن را به کنارى نهادم 

 .نارسایند
 .خشم خداوند را به جان خریدند و در آتش و نیران پاینده اند. چه بد ذخیره اى از پیش براى خود فرستادند

از سر ناچارى ریسمان امور و وظایف را به گردن آنان انداخته ، سنگینى و مسئولیت کار را بدانها واگذاردم و ننگ عدالت کشى را بر 
از چه رو تمرکز حق را در مرکز ! ابد بر این مکاران ، دور باشند از رحمت حق این ستمکاران ، واى بر آنان نفرین . آنها بار کردم 

خود سبب نگشتند؟ و از این راه خالفت را از پایه هاى نبوت دور داشتند و از سرایى که محل نزول جبرئیل بود، به دیگر سرا بردند 
چه چیزى سبب گردید تا از على علیه السالم ! که زیانى بس بزرگ است ! به هوش ! ساختندو از ید قدرت کاردانان دین و دنیا خارج 

دریافتند که او به مرگ توجهى . عیبجویى کنند؟ عیب او گفتند؛ زیرا شمشیرش ، خویش و بیگانه ، شجاع و ترسو نمى شناخت 
و برخى را براى عقوبت و سرمشق دیگران باقى مى . افکنددیدند که او چگونه بر آنها مى تازد و آنان را به وادى فنا مى . ندارد
به خداوند سوگند از طریق آشکار و نمایان حق منحرف . به کتاب خدا مسلط و دانا، و خشم او در راه خوشنودى خداوند بود. گذارد

رهنمون مى شد و از انحراف و  شده از قبول دالیل و حجتهاى روشن و مبین ، امتناع مى نمودند، آنان را به راه مستقیم ، هادى و
به خداوند سوگند، اگر مردانتان در خارج نشدن زمام امور، از دستان على پاى مى فشردند و تدبیر . اعوجاج آنان جلوگیرى مى نمود

ه مقصد مى کار را آنچنان که پیامبر بدو سپرده بود، تحویل او مى دادند على آن را به سهولت راه مى برد و این شتر را به سالمت ب
على آنان را به آبشخورى صاف و مملو و وسیع هدایت مى کرد که آب از . رساند؛ آن گونه که حرکت این شتر رنج آور نمى شد

  .او آنان را از این آبشخور سیراب به در مى آورد. اطرافش سرازیر مى شد و هرگز رنگ کدورت به خود نمى گرفت 
او اگر بر مسند مى نشست هرگز بهره اى فراوان از بیت المال را به . راى آنان خوش مى داردعلى خیر و نیکى را در نهان و آشکار ب

خود اختصاص نمى داد و از فزونى و ثروت دنیا جز به مقدار نیاز برداشت نمى کرد، به مقدار آبى که تشنگى را فرو نشاند و خوراکى 
ز تشنه حطام دنیا باز شناخته مى شد و راستگو از دروغگو متمایز مى مرد پارسا، ا( در آن هنگام . (که گرسنگى را برطرف نماید

و خداوند به زودى آنان را به سبب اعمال و کردارشان . گشت ؛ در این صورت ابواب برکات آسمانى و زمین بر آنان گشوده مى شد
رکات زمین و آسمان را بر آنان فرو مى زیرا اگر ساکنان قریه اى ایمان آورده خداترسى پیشه مى ساختند ب. مؤ اخذه خواهد کرد

و کسانى از اینان که ستم روا ((اما آنان دروغ گفتند و ما آنان را در برابر آنچه که به دست آورده بودند، گرفتار آوردیم . ریختیم 
 . داشتند نتیجه سوء کردارشان را به زودى خواهند یافت

 )).آنان هرگز بر ما چیرگى نخواهند یافت 
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 .روزگار چه طرفه معجونى در نهان دارد و چه بازیچه ها یکى از پس دیگرى آشکار مى سازد! و بشنوید !بیایید
اى کاش مى دانستم به چه پناهگاهى تکیه داده اند؟ و کدامین ستون را پشتیبان گرفته اند؟ و به کدامین ریسمان تمسک جسته اند؟ 

که (و ستمکاران . که بد سرپرستى انتخاب کرده و بد دوستانى برگزیده اند! گفتاو بر چه خاندانى پیشقدم شده ، استیال جسته اند؟ ش
اینان روى بال ، به جاى پرهاى بزرگ ، دم را قرار داده اند، سر . چه بد مبادله کردند )به جاى خداوند شیطان را اطاعت نمودند

 .واگذارده دم اختیار نمودند
بدانید که آنان فاسدند؛ ولى خود نمى . یال کردند با این اعمال کار خوبى را انجام داده اندخ((به خاك مذلت ساییده باد بینى قومى که 

 )).دانند
چه ! آن کس که مردم را به راه راست فرا مى خواند، سزاوار پیروى است یا آنکه خود راه نمى داند؟ واى بر شما آیا((! ن آناواى بر 

 )) بد داورى مى کنید
انتظار کشید تا این  )و شتر این فتنه آبستن شده به همین زودى خواهد زایید. (که نطفه این بسته شده است  اما به جان خود سوگند

در () .از پستان شتر پس از این خون و زهرى که زود هالك کننده است ، بدوشید. فساد در پیکر اجتماع اسالمى منتشر شود
انانى که در پى خواهند آمد، در مى یابند که احوال مسلمانان صدر اسالم چگونه و مسلم ((اینجاست که پویندگان راه باطل زیان بینند

بشارتتان باد به شمشیرهاى کشیده و برا، و حمله جائز و متجاسر ستمکار، و درهم  . قلبتان با فتنه ها آرام خواهد گرفت. بوده است 
. و جمع شما را با شمشیرهایشان دور خواهند کرد. واهند دادغنایم و حقوق شما را اندك خ! شدن امور همگان و خودراءیى ستمگران 

حقایق امور بر شما مخفى گردیده است ((کارتان به کجا خواهد انجامید؟ در حالى که . و شما جز میوه حسرت برداشت نخواهید نمود
 .((آیا شما را به کارى وادارم که از آن کراهت دارید؟. 

متعاقب آن ، گروهى از بزرگان . مه علیهاالسالم را پیش مردان خود بازگو و تکرار کردندزنان حاضر در مجلس سخنان حضرت فاط
و رؤ ساى مهاجرین و انصار در حالى که اعتذار مى جستند و اظهار ندامت ، نزد حضرت زهرا علیهاالسالم آمدند و به آن حضرت 

( ابوبکر(ى ما حقایق را عنوان مى کرد قبل از آنکه ما با دیگرى برا( على علیه السالم (اگر ابوالحسن ! اى سرور زنان عالم : گفتند
 . عهد وثیق و پیمان استوار و محکم بسته باشیم ، هرگز از او روى بر نتافته به دیگرى میل نمى کردیم

 :حضرت فاطمه علیهاالسالم فرمود
عذر شما، عذر مقبول و پسندیده . ما تمام کردم حجت را بر ش )نصیحتى بود از من به شما(من مسؤ ولیت بازگویى حقایق را داشتم 

  . اى نیست و تقصیر و کوتاهى شما مسلم و هیچ بهانه و توجیهى بعد از آن متصور نیست
 : ابوجعفر طبرى امامى در دالئل االمامۀ از امام صادق علیه السالم روایت کرده است

علت وفات آن حضرت . ى سال یازدهم هجرى از دنیا رحلت نمودحضرت فاطمه علیهاالسالم روز سه شنبه ، سوم ماه جمادى الثان
 .همان ضربه اى بود که قنفذ غالم عمر به امر او وارد کرده بود

حضرت زهرا به علت آن ضربه محسن را سقط نمود و بدین جهت به شدت بیمار شد و اجازه نداد احدى از آن افرادى که وى را 
 .اذیت کرده بودند نزد او وارد شوند

 .از حضرت على علیه السالم تقاضا نمودند فاطمه براى ایشان شفاعت نماید )ابوبکر و عمر(آن دو نفر که از اصحاب پیامبر خدا بودند 
 حال شما چطور است ؟! اى دختر پیغمبر: حضرت امیر براى آنان اجازه گرفت و به حضور آن حضرت رفتند و گفتند

فاطمه پاره اى از تن من است ، کسى که : آیا نشنیدید که پیامبر خدا مى فرمود: ایشان فرمودآنگاه به . خداى را شکر، خوبم : فرمود
 . شنیده ایم: او را اذیت کند مرا اذیت کرده و کسى که مرا اذیت کند خداوند را اذیت کرده ؟ گفتند

حالى که آن بانو همچنان بر آنان خشمناك  آنان از نزد فاطمه خارج شدند در. به خداوند سوگند که شما مرا اذیت کرده اید: فرمود
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 .بود
عمر مبارکش هجده سال و . حضرت فاطمه در روز بیستم جمادى االخر از دنیا رحلت نمود: روایت شده : محمد بن همام مى گوید

یه السالم ، به هنگام غسل دادن وى غیر از حضرت على عل. حضرت على علیه السالم آن بانو را غسل داد. هشتاد و پنج روز بود
آنگاه جنازه آن بانو را شبانه با  .حسنین علیهماالسالم ، زینب ، ام کلثوم ، فضه خادمه و اسماء بنت عمیس کسى دیگر حضور نداشت 

حضور حسنین علیهماالسالم به جانب بقیع حمل نمودند و نماز بر بدن مبارك خواندند، کسى از فوت ایشان مطلع نشد، احدى از مردم 
على علیه السالم بدن مبارکش را در روضه مقدسه دفن و موضع قبرش را . آن بانو نماز نخواند مگر آن افرادى که گفته شدبر بدن 

 .صبح آن شبى که فاطمه علیهاالسالم را دفن نمودند اثر چهل قبر جدید در قبرستان بقیع مشاهده مى شد. پنهان کرد
و متوجه بقیع شدند با چهل قبر جدید مواجه گردیدند، نتوانستند قبر حضرت هنگامى که مسلمانان از رحلت حضرت فاطمه آگاه 

 .زهرا را از میان آن چهل قبر تشخیص دهند
پیغمبر شما بیش از یک دختر یادگارى ننهاد، فاطمه : عموم مردم از این مصیبت ضجه کردند و یکدیگر را مالمت نمودند و گفتند

 !حاضر نشدید، نماز بر جنازه اش نگذاشتید و محل قبر او را هم نمى دانید  دنش رحلت کرد و دفن شد و شما به هنگام مر
گروهى از زنان مسلمان را احضار کنید که این قبرها را بشکافند تا جنازه فاطمه را به دست بیاوریم و بر بدن او : زعماى قوم گفتند

 . نماز بخوانیم و قبرش را زیارت کنیم
ه گوش حضرت على بن ابى طالب علیه السالم رسید، در حالى آمد که خشمناك ، چشمان مبارکش سرخ هنگامى که خبر این توطئه ب

، رگهاى گردنش بیرون زده ، قباى زردرنگى پوشیده بود که آن را به هنگام غضب و ناراحتى مى پوشید و دست بر ذوالفقار گرفته 
این على بن ابى طالب است که با این حالت آمده و سوگند مى خورد  :شخصى به میان مردم رفت و گفت . بود، آمد تا وارد بقیع شد

 .که اگر یک سنگ از این قبور جابجا شود شمشیر را در میان همه شما بگذارد و تا آخرین نفر شما را نابود نماید
 : عمر در حالى که با یارانش بود، با حضرت امیر علیه السالم مالقات کرد و گفت

 . نظورى دارى ؟ به خداوند سوگند ما قبر فاطمه را مى شکافیم و بر جنازه اش نماز مى گزاریمچه م! اى ابوالحسن 
 :حضرت امیر لباسهاى وى را گرفت و او را از جاى برکند و بر زمین زد و فرمود

 .ردندخود را بدین جهت از دست دادم که مبادا مردم از دین خویش برگ )یعنى مقام خالفت (من حق ! اى ابن السوداء
به حق آن خدایى که جان على در دست قدرت اوست اگر تو و یارانت راجع به این قبرها عملى انجام دهید : اما درباره قبر فاطمه 

 !از این خیال درگذر! عمر. زمین را از خون شما سیراب خواهم کرد
 : پس از عمر ابوبکر با حضرت امیر مالقات نمود و گفت

ق پیغمبر اسالم و آن کسى که باالى عرش است سوگند مى دهم که از عمر دست بردارى ، زیرا ما از انجام تو را به ح! اى ابوالحسن 
 .دادن عملى که تو نمى پسندى خوددارى مى کنیم 

  .على علیه السالم عمر را رها کرد و مردم پراکنده شدند و به دنبال مقصود خود بازنگشتند: راوى مى گوید
 : ابورافع روایت کرده شیخ طوسى از سلمى همسر

 :در آن روزى که حضرت زهرا مى خواست از دنیا رحلت کند به من فرمود
وقتى . لباسهاى جدیدى نزد من بیاور: آب را حاضر کردم و او با آن غسل نیکویى به جاى آورد و سپس گفت . آبى براى من بیاور

آنگاه آن بانو رو به قبله خوابید و دستهاى . بسترم را در میان خانه بینداز: من لباسها را آوردم و او آنها را پوشید وارد خانه و فرمود
من به زودى قبض روح مى شوم ، مبادا لباس من درآورده شود، زیرا من غسل کرده : مبارك خود را زیر گونه خویش نهاد و فرمود

 . این بفرمود و از دنیا رفت. ام 
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آنگاه آن . آرى مبادا بدن فاطمه باز و بدون لباس باشد: یش شرح دادم فرمودهنگامى که حضرت على آمد و من جریان را برا
 .بزرگوار جسد زهراى اطهر را برد و غسل داد

فاطمه دختر من برترین زنان از : شیخ صدوق در امالى از ابن عباس رحمه اهللا روایت کرده که رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمود
 . طمه زهرا پاره تن من استفا. اولین تا آخرین آنهاست 

. زهرا حوریه اى است که به قیافه انسان درآمده . زهرا روح و جان من است . زهرا میوه قلب من است . زهرا نور دو چشم من است 
راى هنگامى که فاطمه در مقابل پروردگار خود در میان محراب عبادت مى ایستد نور او براى مالئکه آسمان نظیر نور ستارگان از ب

 .اهل زمین مى درخشد
به فاطمه که برترین کنیزان من است نظیر کنید که چگونه در مقابل من قرار ! اى مالئکه من : خداوند به مالئکه خود مى فرماید

 .اعضاء و جوارح او از خوف من مى لرزد. گرفته است 
 . یعیان وى را در امام مى گذارمفاطمه با توجه قلبى مشغول عبادت من شده است من شما را شاهد مى گیرم که ش

گویا مى . هرگاه زهرا را مشاهده مى کنم ، آن ستمهایى به یادم مى آید که بعد از من در حق او خواهد شد: سپس پیامبر خدا فرمود
شده  از دریافت ارث خود ممنوع. حقش را غصب کرده باشند. احترامش از دست رفته باشد. بینم که ذلت داخل خانه وى شده باشد

 .باشد
 :جنین وى سقط شده باشد و او فریاد مى زند. پهلوى او شکسته شده باشد

لذا بعد از من دائما محزون ، غصه . ولى کسى به دادش نمى رسد، استغاثه مى کند ولى کسى به فریادش نخواهد رسید! وا محمداه 
ده ، گاهى مفارقت مرا به خاطر خواهد آورد، شبها براى دار و گریان خواهد بود، گاهى یادآور مى شود که وحى از خانه اش قطع ش

سپس خویشتن را بعد از آنکه در ایام پدر عزیزترین . اینکه صداى تالوت قرآن مرا در نماز شب نمى شنود دچار وحشت خواهد شد
 .افراد بود ذلیل خواهد دید

شان فاطمه را به همان گونه ندا مى کنند که حضرت ای. در همین زمان است که خداى رئوف مالئکه را مونس فاطمه قرار مى دهد
 :مریم را ندا کردند و به وى مى گویند

فرمانبردار پروردگار خویش باش و با افراد سجده  ! اى فاطمه. خداوند تو را از میان زنان جهانیان انتخاب کرده است ! اى فاطمه 
آنگاه خداوند سبحان مریم بنت عمران را مى . بر او غلبه خواهد کردسپس درد و بیمارى . کننده و رکوع کننده سجود و رکوع نماى 

 .فرستند تا پرستار و مونس فاطمه باشد
 :در همین حال است که فاطمه مى گوید

خداى توانا او را به من ملحق مى نماید، زهرا اول ! من از زندگى سیر شده و از مردم دنیا بیزارم ، مرا به پدرم ملحق نما! پروردگارا
فاطمه زهرا در حالى که محزون ، غصه دار، مغموم ، با حقى غصب گشته و . کسى است از اهل بیت من که به من ملحق خواهد شد

 : من در آن هنگام مى گویم. شهیدشده بر من وارد خواهد شد
آن ! شد عقاب و عذاب کن آن کسى را که حق زهرا را غصب نموده با! هر کسى را که به فاطمه ظلم کرده باشد لعن کن ! بارخدایا

آن کسى را که ضربه به پهلوى فاطمه زد به طورى که بچه خود را سقط نمود، او را ! کسى را که فاطمه را ذلیل کرده باشد، ذلیل کن 
 ! آمین: مالئکه مى گویند! در دوزخ جاودانى کن 

دم که رسول خدا صلى اهللا علیه و آله سه روز قبل از شنی: شیخ صدوق در کتاب امالى خود از جابر بن عبداهللا روایت کرده که گفت 
 :رحلت خود به على علیه السالم مى فرمود

سالم بر تو باد، من درباره دو نوگل دنیوى خود به تو توصیه و سفارش مى نمایم ، طولى نمى کشد که تو دو ! اى پدر دو نوگل من 
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 . ند مى سپارمرکن زندگى خویش را از دست خواهى داد، من تو را به خداو
 :هنگامى که پیامبر اسالم از جهان رحلت کرد، على بن ابى طالب فرمود

این دومین رکنى : و پس از آنکه حضرت فاطمه از دنیا رفت ، فرمود. این یکى از آن دو رکن من بود که رسول خدا به من خبر داد
  .بود که پیغمبر خدا به من خبر داد

 :عالمه مجلسى گوید
 : تابها روایتى درباره وفات حضرت فاطمه علیهاالسالم یافتم که دوست دارم آن را بنویسمدر بعضى از ک

من براى رضاى خداوند به مکه مشرف شدم ، در آن زمانى که مشغول طواف بودم با کنیزکى که : ورقۀ بن عبداهللا ازدى مى گوید
 :غتى که داشت این دعا را مى خواندگندمگون و خوش صورت و خوش کالم بود مواجه شدم ، وى با فصاحت و بال

 . ...اللهم رب الکعبۀ الحرام ، و
آگاه باشید که آقایان من خوبترین خوبان و برگزیدگان نیکان مى باشند، افرادى هستند که قدر و منزلت آنان از ! اى گروه حجاج 

 .کرده اند دیگران برتر است و نام ایشان در همه شهرها مشهور و این لباس افتخار را بر تن
آرى ، : من اینطور گمان مى کنم که تو از دوستداران اهل بیت باشى ؟ گفت : من به آن کنیزك گفتم : ورقۀ بن عبداهللا مى گوید

 . من فضه کنیز فاطمه زهرا دختر پیغمبر اسالم صلى اهللا علیه و آله مى باشم: از کدام دوستان ایشان هستى ؟ گفت : گفتم 
و از دیدارت خوشحال هستم که من مشتاق سخن و گفتار تو بودم ، اکنون از تو خواهش مى کنم هنگامى که از ! خوش آمدى : گفتم 

پس از این گفتگوها از یکدیگر جدا . طواف فراغت حاصل کردى در بازار طعام توقف کن تا من بیایم ، این عمل براى تو ثواب دارد
 . شدیم

م و به سوى منزل خود روانه شدم و از طریق بازار طعام مى رفتم دیدم فضه در کنارى پس از آنکه من از طواف فراغت حاصل نمود
مرا از بانویت فاطمه : سپس به او گفتم . به سوى او رفتم و او را به کنارى بردم و هدیه اى به وى دادم که صدقه نبود . نشسته است

 ! ح بدهزهرا آگاه کن و آنچه را که وى بعد از فوت پدرش دید، برایم شر
 : وقتى او سخن مرا شنید چشمانش پر از اشک شد، آنگاه با ناله و ندبه گفت: ورقۀ بن عبداهللا مى گوید

اکنون بشنو تا آنچه را که از ! غم و اندوه مرا تجدید کردى ، اندوهى را که در قلب من نهان بود برانگیختى ! اى ورقۀ بن عبداهللا 
 : حضرت فاطمه مشاهده نمودم بگویم

دان موقعى که پیغمبر خدا صلى اهللا علیه و آله از دنیا رحلت کرد مردم از صغیر و کبیر براى آن حضرت ضجه و گریه کردند، ب
مصیبت رحلت پیامبر خدا براى نزدیکان و یاران ، و دوستان بسیار بزرگ بود، هیچ زن و مردى دیده نمى شد مگر اینکه مشغول 

 .گریه و ناله و ندبه بود
غم و . اهل زمین و اصحاب و خویشاوندان و دوستان کسى نبود که حزن و اندوه وى از بانوى من فاطمه زهرا شدیدتر باشددر میان 

 . شدت مى گرفت  غصه بانوى من همچنان زیاد مى شد و گریه اش 
ذشته بیشتر مى شد، در هفت روز بود که ناله فاطمه علیهاالسالم آرام نمى شد هر روزى که مى گذشت گریه حضرت زهرا از روز گ

روز هشتم فاطمه کلیه غم و اندوه درونى خود را ظاهر کرد و به علت کم طاقتى خارج شد و فریاد کشید، گویا با دهان مبارك پیامبر 
 .سخن مى گوید

مردم از هر  در همین موقع بود که زنان مدینه دویدند، کودکان از جایگاه خود خارج شدند، صداى مردم به گریه و ضجه بلند شد،
طرف آمدند، چراغها را خاموش کردند که صورت زنان پیدا نباشد، زنان خیال مى کردند که پیغمبر معظم اسالم صلى اهللا علیه و آله 

حضرت زهرا براى پدر بزرگوارش  .مردم به علت آن منظره دلخراش دچار وحشت و حیرت شده بودند! سر از قبر بیرون آورده 
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 :و مى فرمود ناله و ندبه مى کرد
  ! من للقبلۀ و المصلى ؟ من ال بنتک الوالهۀ و الثکلى! وا ربیع االرامل و الیتامى ! وا اباالقاسماه ! وا محمداه ! وا صفیاه ! وا ابتاه 

او از شدت اشک چیزى را نمى . سپس در حالى که دامن لباسش به زمین کشیده مى شد به سوى قبر پدر بزرگوارش روانه گردید
و چون به سوى حجره رفت و چشمش به محلى که در آنجا اذان گفته مى . رسید  و همچنان مى آمد تا نزدیک قبر پدر فقیدش  دید

 .شود افتاد پاهایش از رفتن بازماند، ناله و گریه وى همچنان ادامه داشت تا اینکه غش کرد
 :ش آید آن هنگام که به هوش آمد، برخاست و فرمودآنگاه زنان دویدند و آب بر بدن و سینه و صورت او پاشیدند تا به هو

من سرگردان و ! قدرت و قوت من تمام شد، طاقتم به سر آمد، دشمن مرا شماتت و سرزنش کرد، غم و اندوه مرا مى کشد، پدرجان 
 .گردیدتنها و حیران مانده ام ، زبان و صداى من ساکت شد، پشت من خم و زندگى من ناگوار و روزگارم تیره و تار 

 .بعد از تو انیس و مونسى ندارم ، کسى نیست که مرا از گریه آرام نماید و به هنگام ناتوانى یار و معین من باشد! پدرجان 
 .بعد از تو مکان نزول قرآن از بین رفت ، محل هبوط جبرئیل و میکائیل ناپدید شد! پدرجان 
 . بعد از تو دنیا را ترك نموده ام! رهاى چاره به روى من بسته شددگرگون شد، د( خیر و برکت (بعد از تو اسباب ! پدرجان 
 .تا نفس مى کشم براى تو گریه مى کنم و مشتاق تو مى باشم و غم و اندوه من براى تو ادامه دارد! پدرجان 

 :و بعد این اشعار را خواند! پدرجان ! پدرجان : سپس ندا سر داد
 .به خداوند سوگند که قلب من فرو مى ریزد. ید مى شودحقا که غم و اندوه من براى تو تجد - 1
 .و در هر روزى آه و افسوس من افزون خواهد شد، رنجى که براى فقدان تو مى برم ، تمام نخواهد شد - 2
 .این پیش آمد ناگوار عزا و مصیبت مرا بزرگ نمود، گریه من همه وقت تجدید مى شود - 3
 .ت تو صبور باشد بسیار شکیبا و پرطاقت خواهد بودحقا آن قلبى که در عزا و مصیب - 4

بعد از رفتن تو نورهاى دنیا منقطع شد، دنیا آن تر و تازگى را که با بودن تو داشت از دست داد و روزگار ! پدرجان : آنگاه فرمود
 . تاریکى هاى دنیا تر و خشک آن را فرا گرفت. تیره و تار گردید

 . را مالقات نمایم تاءسف مى خورم من تا آن هنگام که تو! پدرجان 
 . پس از مفارقت تو چشم من به خواب نرفته! پدرجان 
 کیست که به داد بیوه زنان و بى نوایان برسد؟ کیست که تا روز قیامت به داد امت تو برسد؟! پدرجان 
 . ما بعد از تو ضعیف و ناتوان شدیم! پدرجان 
کدام اشک . صورتى که ما به واسطه تو در میان مردم معظم و بزرگ به شمار مى رفتیم  مردم از ما روگردان شده اند، در! پدرجان 

کدام چشم است که بعد از تو به ! کدام غم و اندوه است که بعد از تو براى مصیبت تو دائمى نباشد؟! است که در فراق تو فرو نریزد؟
گونه است که کوهها خراب نشدند و دریاها فرو نرفتند و زمین در صورتى که تو بهار دین و نور پیامبران بودى ، چ! خواب رود؟

 !طعمه زلزله نگردید؟
 . من دچار مصیبت بزرگى شدم ، این مصیبت من مصیبت کوچکى نیست! پدرجان 
 . من مغلوب این عزاى بزرگ و این پیش آمد هولناك گردیدم! پدرجان 
ایستادند، منبرت بعد از تو دچار وحشت و محرابت از وجود تو خالى شد، مالئکه براى تو گریان شدند و افالك از حرکت ! پدرجان 

 .قبر تو براى اینکه تو را در برگرفته خوشحال و بهشت به تو و دعا و نماز تو مشتاق گردید
. نزد تو بیایم براى تو متاءسفم تا اینکه به همین زودى . دچار ظلمت بزرگى شده اند( با رفتن تو(آن مجالسى که تو داشتى ! پدرجان 

مؤ تمن ، پدر دو فرزند تو حسن و حسین ، برادر تو دوست تو و محبوب تو مى : ابوالحسن تو را از دست داد، همان ابوالحسنى که 
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 .باشد
همان على که تو او را از زمان کودکى پرورش دادى در زمان بزرگسالى او با وى برادر شدى ، همان على که محبوبترین دوستان و 

ب تو بود، همان على که در اسالم آوردن و هجرت نمودن و یارى کردن تو بر همه سبقت گرفت ، ما تو را از دست دادیم ، اصحا
 .گریه قاتل ما خواهد بود، تاءسف همراه و مونس ما گردید

 :ائت کردسپس آن بانو فریاد زد و ناله اى کرد که نزدیک بود روح از بدنش مفارقت نماید، آنگاه این اشعار را قر
 . صبر من کم و عزاى من آشکار شد بعد از آنکه خاتم انبیا را از دست دادم - 1
 ! اى چشم من ، واى بر تو، بخل مکن و خون گریه کن! اى چشم من ، اشک فراوان بریز - 2
 ! این پناهگاه یتیمان و ضعیفان! اى برگزیده خدا! اى رسول خدا - 3
 .گان و زمین بعد از گریه آسمان براى تو گریان شدندحقا که کوه ها و وحوش و پرند - 4
 .محراب عبادت و مجلس درس قرآن که در هر صبح و شام تشکیل مى شد براى تو گریه مى کنند - 5
 .دین اسالم که در میان مردم یکى از غربا به شمار مى رود در مصیبت تو گریان شد - 6
 . ى دیدى که چگونه بعد از نور وجودت ، اکنون ظلمت آن را فرا گرفتهکاش آن منبرى را که بر فراز آن مى رفتى م - 7
 .زیرا زندگى من تیره و تار گردید! اى خداى زهرا اجل مرا به زودى برسان  - 8

سپس به جانب منزل خود بازگشت و شب و روز شروع به گریه و ناله کرد، اشک وى خشک نمى شد و ناله و ضجه اش آرام نمى 
 . گرفت
فاطمه شب و روز گریه ! اى ابوالحسن : ن اهل مدینه اجتماع کردند و به حضور امیرالمؤ منین على علیه السالم آمدند و گفتندبزرگا

مى کند، هیچ کدام از ما شب در رختخواب به خواب نمى رویم ، در حالى که روزها به علت مشغله و طلب معاش قرار و آرام نداریم ، 
 .ه فاطمه یا شب گریه کند و یا روزما از تو تقاضا مى کنیم ک

على علیه السالم این موضوع را با فاطمه علیهاالسالم در میان نهاد ولى متوجه شد که آن حضرت از . مانعى ندارد: حضرت امیر فرمود
 .گریه ساکت نمى شود و تسلیت گفتن براى او ثمرى ندارد

چندان مکثى در میان این مردم نخواهم کرد و به زودى از میان این مردم من ! اى ابوالحسن : در این حال فاطمه علیهاالسالم گفت 
 . مى روم ، على جان به خداوند سوگند من شب و روز از گریه آرام نخواهم گرفت تا اینکه به پدرم ملحق شوم

 . باشد، هر طور که میل دارى انجام بده: حضرت امیر فرمود
به . از شهر مدینه براى حضرت فاطمه علیهاالسالم ساخت که آن را بیت االحزان مى گفتند على علیه السالم بعد از آن ، اطاقى خارج

و چون شب . هنگام صبح فاطمه حسن و حسین علیهم السالم را برمى داشت و به بقیع مى رفت و همچنان تا شب مشغول گریه بود
 .فرا مى رسید حضرت امیر مى آمد و فاطمه را به منزل باز مى گردانید

ضرت فاطمه پس از فوت پدر بزرگوارش مدت بیست و هفت روز این برنامه را انجام مى داد، آنگاه مریض شد و تا چهل روز زنده ح
 .بود و سپس از دنیا رحلت کرد

 . به هنگام رحلت آن حضرت ، على علیه السالم نماز ظهر را خوانده به سوى منزل بازگشت
 .حضرت آمدند در حالى که گریان و محزون بودندکنیزان را دید در حالى به استقبال آن 

 !چه خبر شده ، چرا شما را ناراحت و مضطرب مى بینم ؟: امام علیه السالم به ایشان فرمود
 .دخترعموى خود زهرا را دریاب ، گرچه گمان نمى کنیم حاصلى داشته باشد! یا امیرالمؤ منین : گفتند

( کتان سفید مصرى (و بر آن بانو وارد شد، ناگاه دید فاطمه در میان بستر خویش  حضرت على به سرعت به سوى اطاق فاطمه رفت
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 .افتاده و به طرف راست و چپ مى غلطد
على علیه السالم ردا را از دوش خود و عمامه را از سر مبارك خویش افکند و لباس خود را در آورد، آنگاه آمد و سر مبارك حضرت 

 !زهرا اى: زهرا به دامن گرفت و فرمود
على علیه السالم براى ! فاطمه زهرا باز جوابى نداد! اى دختر محمد مصطفى : براى دومین بار فرمود. ولى حضرت فاطمه سخنى نگفت 

 :سومین بار صدا زد
 .جوابى نشنید! اى دختر آن کسى که زکات را در دامن عباى خود براى فقرا مى برد

 .حضرت زهرا علیه السالم جوابى نداد !اى دختر آن کسى که با مالئکه نماز خواند
 :على علیه السالم صدا زد

 . من پسرعموى تو على بن ابى طالب هستم! اى فاطمه ، با من سخن بگو
مگر تو : فاطمه چشمان خود را به روى او باز کرد، آنگاه آن بانو گریست و على علیه السالم هم گریان شد و به زهراى اطهر فرمود

 . سرعمویت على هستمرا چه شده ؟ من پ
من مى دانم که تو بعد از من . من اکنون آن مرگى را مشاهده مى کنم که نمى توان از دست آن گریخت ! اى پسرعمو: فاطمه گفت 

 . اگر ازدواج کردى یک شب و یک روز نزد همسرت و یک شب و یک روز پیش فرزندان من باش! نمى توانى ازدواج نکنى ، یا على 
ه صورت حسن و حسینم سیلى نزنى ، زیرا ایشان یتیم و دل شکسته اند، دیروز بود که آنان جد بزرگوار خود را از دست ب! على جان 

 .دادند، امروز هم مادر خود را از دست مى دهند
 :آنگاه اشعارى را بدین ترتیب خواند!! واى بر آن امتى که آنان را مى کشند و یا ایشان بغض و دشمنى مى ورزند

 .اگر گریه مى کنى بر من گریه کن اى بهترین هدایت کنندگان ، و اشک بریز که روز فراق رسید - 1
 .من درباره غسل خود به تو سفارش مى کنم ، زیرا که ایشان مالزم اسالم مى باشند! اى همسر بتول  - 2
 . براى من و یتیم هاى من گریه کن ، مخصوصا کشته و قتیل کربال را فراموش نکنى - 3
 . ایشان مفارقت مى کنند و یتیمانى حیران و سرگردان مى شوند، خداوند مقرر کرده که روز فراق است - 4

تو این مطلب را از کجا مى گویى ، در صورتى که وحى خدا از خاندان ما ! اى دختر رسول خدا: حضرت امیر به زهراى اطهر فرمود
 !قطع شده است ؟

 :روز خواب دیدم که پدر بزرگوارم در میان قصرى از جواهرات سفید است ، چون مرا دید فرمودمن ام! اى ابوالحسن : فاطمه گفت 
 . نزد من بیا، زیرا من مشتاق تو هستم! دخترم 

 . به خداوند سوگند که من بیشتر شوق مالقات تو را دارم! پدرجان : گفتم 
 .تو امشب نزد من خواهى بود: پدر فرمود

 .ست و به وعده خود وفا خواهد کردگفتار پدرم همیشه راست ا
هنگامى که دیدى من سوره یس را قرائت نمودم بدان که اجلم فرا رسیده ، مرا غسل بده ، ولى بدنم را برهنه نکن ، زیرا ! على جان 

 . من پاك و مطهر مى باشم
 .خودت و اهل خانه ام که به من نزدیک هستند بر جنازه ام نماز بخوانید! على جان 

 . مرا شبانه به خاك بسپار، این نحوه را پدرم پیغمبر خدا به من خبر داده! ان على ج
به خداوند سوگند من متصدى امر آن بانو شدم و بدن وى را از زیر پیراهن غسل دادم ، به : حضرت امیر علیه السالم مى فرماید

از باقیمانده حنوط پیامبر اسالم صلى اهللا علیه و آله خداوند سوگند که بدن فاطمه زهرا پاك و مطهر بود، آنگاه بدن مقدس او را 
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 : حنوط کردم ، سپس پیکر مبارکش را در میان کفنهایش جاى دادم و چون تصمیم گرفتم کفن او را گره بزنم ، صدا زدم
آمد و مالقات شما در  بیایید و مادر خود را براى آخرین بار ببینید، روز فراق! اى ام کلثوم ، زینب ، سکینه ، فضه ، حسن و حسین 

 .بهشت خواهد بود
آه از این حسرتى که هیچ وقت به علت از دست دادن جدمان ، : حسن و حسین علیهماالسالم در حالى آمدند که فریاد مى زدند

 . پیامبر خدا و مادرمان ، فاطمه زهرا از بین نخواهد رفت
ى اهللا علیه و آله را مالقات نمودى سالم ما را به آن حضرت هنگامى که جد ما حضرت محمد مصطفى صل! اى مادر حسن و حسین 

 :برسان و به آن بزرگوار بگو
 ! ما بعد از تو در دار دنیا یتیم ماندیم

من خداوند را شاهد مى گیرم که فاطمه زهرا آه و ناله کرد، دستهاى خود را دراز نمود و حسنین را چند : حضرت على مى فرماید
 :ناگاه هاتفى از آسمان ندا در داد. چسبانیدلحظه اى به سینه خود 

حسنین را از روى سینه فاطمه بردار، به خداوند سوگند که مالئکه آسمانها را گریان کردند، زیرا دوست مشتاق لقاى ! اى ابوالحسن 
 . دوست است

 : بندهاى کفن این اشعار را سرودممن حسنین را از روى سینه زهرا برداشتم و در حال بستن : حضرت امیر علیه السالم مى فرماید
 . مفارقت تو برایم بزرگترین امور است ، و از دست دادن تو سخت ترین مصیبت - 1
 .من براى حسرت و غم آن کسى گریه و ناله مى کنم که بهترین راه را براى مرگ پیمود - 2
 . وست خودم گریانبا من مساعدت و همراهى کن که محزون دائمى هستم و براى د! اى چشم من  - 3

سپس امیرالمؤ منین على علیه السالم جسد فاطمه زهرا را روى دست خویشتن گرفت و به سوى قبر پدرش رسول خدا آورد و 
 :فرمود

درود و تحیت من و ! سالم بر تو اى برگزیده خدا! سالم بر تو اى نور خدا! سالم بر تو اى حبیب خدا! سالم بر تو اى رسول خدا
 .حقا که امانت مسترد گردید. که بر تو وارد مى شود بر تو باد دخترت فاطمه

 ! آه از حزن و تاءسف من. خوشحالى و سرور از من دور شد. دنیا براى من تیره و تار شد! آه از حزن بتول ! آه از حزن رسول 
و دوستان و برخى از مهاجرین و انصار  آنگاه جنازه آن بانو را نزدیک قبر پیغمبر خدا آورد و با گروهى از اهل خانه خود و اصحاب

 .بر بدن مبارك حضرت زهرا نماز خواند
 : و چون پیکر فاطمه را به خاك سپرد و در لحد جاى داد اشعارى خواند بدین مضمون

 .مصایب و مشکالت دنیا براى من زیاد است ، همنشین دنیا که دنیاطلب باشد تا زمان مرگ علیل خواهد بود - 1
 .آنکه دو نفر با هم دوستى نمودند البته فراقى وجود خواهد داشت ، حقا که بقاى من نزد شما قلیل و اندك خواهد بودبعد از  - 2
حقا از دست دادن فاطمه زهرا که بعد از رسول خدا براى من اتفاق افتاد دلیل بر این است که هیچ دوستى تا ابد برقرار نخواهد  - 3
 .بود

 : ایت شده استدر مناقب ابن شهر آشوب رو
موقعى که پیغمبر اسالم از دنیا رحلت کرد از عمر حضرت فاطمه هجده سال و هفت ماه گذشته بود، بعد از پدر بزرگوارش مدت 

 . هفتاد و پنج روز و چهار ماه هم گفته شده. هفتاد و دو روز زنده بود
شب یک شنبه سیزدهم ماه ربیع االول سال یازدهم پس از  فاطمه زهرا در. چهل روز زنده بود و این قول صحیح است : قربانى گفته 

قول دیگر آن است که قبرش  .قبرش در خانه خودش مى باشد: گفته اند. قبر مقدسش در بقیع است . هجرت از دنیا رحلت نمود
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 . مابین قبر و منبر پیامبر صلى اهللا علیه و آله است
 : که گفتگروهى از علماى اهل تسنن از جابر نقل نموده اند 

 :پیامبر اسالم صلى اهللا علیه و آله قبل از رحلت خود به حضرت على بن ابى طالب فرمود
من درباره این دو دنیوى خود به تو توصیه مى کنم ، طولى نمى کشد که دو رکن تو از بین ! سالم بر تو باد، اى پدر دو نوگل من 

 . خواهد رفت
. این یکى از آن دو رکن من بود که پیغمبر خدا فرمود: یا رفت حضرت على فرمودهنگامى که رسول خدا از دن: جابر مى گوید

 .این دومین رکن من بود: هنگامى که فاطمه از دنیا رفت على علیه السالم فرمود
روایت شده که حضرت زهرا بعد از فوت پدر بزرگوارش دائما سر خود را مى بست ، و جسمش ناتوان بود، قوت خود را از دست 

 :ده بود، چشمانش گریان و قلبى سوخته داشت ، ساعت به ساعت غش مى کرد و به حسنین علیهماالسالم مى فرموددا
شما که شما را گرامى مى داشت و مرتب شما را در آغوش مى گرفت کجاست ؟ کجاست آن جد شما که از همه  )یعنى جد(پدر 

راه بروید، افسوس که هرگز نخواهم دید جد شما در خانه مرا باز نماید مردم بیشتر به شما مهربان بود، نمى گذاشت که روى زمین 
 .و شما را به دوش خود بگیرد، در صورتى که دائما این عمل را انجام مى داد
 .سپس حضرت زهرا مریض شد و مدت چهل شب بیمارى او ادامه پیدا کرد

 :به على سه وصیت کردآنگاه ام ایمن و اسماء بنت عمیس و على علیه السالم را خواست و 
 . با امامه دختر خواهرش ازدواج نماید، زیرا که او فرزندان حضرت زهرا را دوست مى داشت - 1
از براى حضرت فاطمه تابوت بسازد، زیرا مالئکه صورت تابوت را به او نشان داده بودند و آن بانو اوصاف آن را براى حضرت  - 2

 .امیر شرح داد
 .ى که در حق آن بانو ظلم کرده بودند در تشیع جنازه اش حاضر نشوند و بر جنازه اش نماز نخواننداحدى از آن افراد - 3

ابوبکر و عمر به جنازه اش نماز نخوانند و  :مسلم و واقدى و ابن عباس و دیگران روایت کرده اند که حضرت فاطمه وصیت کرد
 .جنازه اش را شبانه به خاك بسپارند

فاطمه علیهاالسالم شبانه دفن شد، و غیر از عباس و على و مقداد و زبیر کسى در تشیع جنازه آن بانو : رددر تاریخ طبرى مى نگا
 .حاضر نشد

عباس و پسرش : حضرت على ، حسن ، حسین ، عقیل ، سلمان ، ابوذر، مقداد عمار و بریده ، بنا به روایتى : در روایت ما نقل شده که 
 .ابن مسعود به جنازه آن حضرت نماز خواندندفضل و طبق روایت دیگر حذیفه و 

به علت اینکه فاطمه زهرا بر : از حضرت على درباره اینکه فاطمه شبانه دفن گردید جویا شدند، فرمود: اصبغ بن نباته مى گوید
ه باشند حرام و بر کسانى که آنان را دوست نداشت. گروهى خشمناك بود و راضى نبود که آنان براى تشییع جنازه اش حاضر شوند

 .است که بر جنازه احدى از فرزندان فاطمه نماز بخوانند
 .حضرت على قبر فاطمه علیهاالسالم را با زمین یکسان نمود: روایت شده 

 .على علیه السالم تعداد هفت قبر شبیه به قبر فاطمه تشکیل داد که قبر آن بانو شناخته نشود: گفته اند
 .ت زهرا ترتیب داد تا قبر واقعى آن بانو تشخیص داده نشود و کسى حتى بر قبر او نماز نخواندروایت شده که چهل قبر براى حضر

من حضرت فاطمه را در آن بیمارى که از دنیا رفت پرستارى مى کردم ، یک روز : از سلمى زوجه ابورافع روایت شده که گفت 
وقتى آب آوردم آن بانو برخاست و . یاور تا غسل کنم آب ب: حضرت على به دنبال کار خود رفت و حضرت زهرا به من فرمود

وقتى . رختخواب مرا در میان اطاق بینداز: نیکوترین غسل را به جاى آورد، آنگاه لباسهاى جدید خود را پوشید، سپس به من فرمود
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. برهنه کند چون غسل کرده ام مبادا کسى بدنم را . من قبض روح مى شوم : رختخواب وى را انداختم او رو به قبله خوابید و فرمود
 .این بفرمود و صورت خود را روى دست خویش نهاد و از دنیا رحلت کرد

على علیه السالم : چه کسى فاطمه زهرا را غسل داد؟ فرمود: از امام جعفر صادق علیه السالم پرسیدند: ابوالحسن خزاز قمى مى نگارد
 .کسى حق نداشت وى را غسل بدهدزیرا حضرت زهرا صدیقه بود و غیر از شخص صدیق . 

هنگامى که حضرت على بن ابى طالب جنازه مبارك فاطمه علیهاالسالم را نزدیک قبر آورد، دستى از قبر بیرون آمد و : روایت شده 
 . آن جنازه را برگرفت و بازگشت

فاطمه زهرا علیهاالسالم سرود بدین حضرت امیرالمؤ منین اشعارى را کنار قبر : عبدالرحمن همدانى و حمید طویل نقل کرده اند
 : مضمون

بعد از اجتماع هر دو نفر . من دوست خود را به خاطر آوردم ، گویا من براى به دوش کشیدن غم و اندوههاى گذشته وکیل مى باشم 
اینکه من فاطمه را . شدبر دوستى یکدیگر، البته فراق و جدایى خواهد بود، و کلیه دردها در مقابل فراق و جدایى قلیل و اندك مى با
 .بعد از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله از دست مى دهم دلیل بر این است که هیچ دوستى دائمى نخواهد بود

 : هاتفى در جواب آن حضرت این اشعار را گفت
رگ و نابودشدن پس م. جوانمرد چنین مى پسندد که دوستش هرگز نمیرد، در صورتى که غیر از مردن راهى براى وى نخواهد بود

به  .چون مدتى از مرگ گذشت ، گریه گریه کنندگان کاهش مى یابد. را چاره اى نیست ، و بقاى من بعد از شما قلیل و اندك است 
 .زودى از یاد من خواهى رفت و دوستى مرا فراموش خواهى کرد و دوست دیگرى در عوض من خواهد آمد

 : سى روایت شده استدر مناقب ابن شهر آشوب از شیخ ابوجعفر طو
 . نظر صحیح آن است که قبر فاطمه زهرا در روضه مقدسه حضرت رسول صلى اهللا علیه و آله است

 .مابین قبر و منبر من یکى از باغهاى بهشت است ، تاءیید مى کند: عقیده شیخ طوسى را قول پیامبر اکرم که مى فرماید
قبر فاطمه زهرا کجاست ؟ فرمود حضرت زهرا در : الحسن علیه السالم گفتم به حضرت ابى : احمد بن محمد بن ابى نصر مى گوید

 .هنگامى که بنى امیه مسجد حضرت رسول را توسعه دادند قبر آن بانوى معظمه جزء مسجد شد. میان حجره خودش دفن شد
علیهاالسالم وارد شدم ، او در من بر حضرت فاطمه : و یزید بن عبدالملک نوفلى ، از پدرش ، از جدش روایت کرده است که گفت 

 . طلب برکت: چه چیزى تو را به اینجا آورده است ؟ گفتم : سالم پیش دستى کرد و گفت 
هر کس بر رسول خدا صلى اهللا علیه و آله یا بر من سه روز پى درپى : برکت این است که پدرم فرموده و گفت : آن حضرت گفت 

 .درود فرستد بهشت بر او واجب مى شود
 در زمان حیات او و شما؟: فتم گ

 . هم در زمان حیات و هم بعد از آن: گفت 
 : و در کتاب کشف الغمه روایت شده است

 :امام باقر علیه السالم کیسه اى آورد و نامه اى از میان آن در آورد که وصیت حضرت فاطمه بدین شرح در آن نوشته شده بود
فاطمه وصیت کرده که بستانهاى . فاطمه دختر حضرت محمد صلى اهللا علیه و آله مى باشدبسم اهللا الرحمن الرحیم ، این وصیت نامه 
چنانچه على از دنیا رفت مال حسن بن على و اگر حسن از دنیا رحلت نماید مال حسین  .هفتگانه اش براى على بن ابى طالب باشد

 .باشد و اگر حسین از دنیا رفت مال بزرگترین فرزندانم باشد
 . اسود و زبیر بن عوام شهود این وصیت نامه و على بن ابى طالب آن را نوشته است مقداد بن

آن عطرى را که من استعمال مى کنم : فاطمه علیهاالسالم پس از اینکه براى نماز وضو گرفت به اسماء بنت عمیس فرمود: گفته شده 
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باالى سر  :سر مبارك خود را به زمین گذاشت و به اسماء فرمود آنگاه! بیاور و آن لباسهایى را که با آنها نماز مى خوانم حاضر کن 
 . من بنشین ، هنگامى که وقت نماز فرا رسید مرا صدا کن ، اگر بلند شدم که هیچ ، و اال شخصى را به دنبال حضرت على بفرست

افت که آن جگرگوشه پیغمبر اسالم ناگاه اسماء دری. وقت نماز است ! اى دختر رسول خدا: هنگامى که وقت نماز شد اسماء صدا زد
 . فاطمه زهرا از دنیا رحلت کرده: وقتى حضرت امیر آمد اسماء به آن حضرت گفت . قبض روح شده 

على علیه السالم به اسماء دستور داد تا فاطمه را . آن هنگام که به دنبال تو فرستادم : گفت ! کى ؟: امیرالمؤ منین علیه السالم فرمود
و چون به آن . آنگاه جنازه آن بانو را شبانه به خاك سپرد. حسن و حسین علیهماالسالم امر کرد تا آب آوردند غسل داد و به

 . حضرت زهرا خودش اینطور وصیت کرده است: حضرت براى این عمل اعتراض کردند، فرمود
 .حضرت فاطمه بعد از فوت پدر بزرگوارش مدت چهل روز زنده بود: روایت شده 

یک قسمت براى خودش ، . پدرم آن را سه قسمت کرد. در زمان پدرم جبرئیل کافور بهشتى آورد: رحلت به اسماء فرمودبه هنگام 
باقیمانده حنوط پدرم را که در فالن موضع است بیاور و نزد : آنگاه به اسماء فرمود. یک قسمت براى على و یک قسمت هم براى من 

 .سرم بگذار
پس از چند لحظه مرا صدا : ر آن بانو را اجرا نمودم لباس خود را روى خویشتن کشید و به من فرمودوقتى من ام: اسماء مى گوید

 . بزن ، اگر جواب تو را گفتم که هیچ و اال بدان که نزد پدرم بزرگوارم رفته ام
محمد مصطفى ، اى دختر  اى دختر: دوباره صدا زد. اسماء بعد از چند لحظه اى آن بانوى مظلومه را صدا زد، ولى جوابى نشنید

بهترین کسى که مادرش وى را حمل کرد، اى دختر بهترین کسى که بر روى سنگریزه ها پا نهاد، اى دختر آن کسى که مقامش به 
 . اما جوابى نگرفت! قاب قوسین او ادنى رسید

 . وقتى اسماء لباس آن حضرت را از روى بدنش برداشت ناگاه دید از دنیا رفته است
 : بدن آن بانو را حرکت مى داد و مى گفتاسماء 

 . زمانى که نزد پدر بزرگوارت رفتى سالم اسماء بنت عمیس را به آن حضرت برسان! اى فاطمه 
مادر ما در چنین ساعتى به خواب ! اسماء :در همان حینى که اسماء این سخن را مى گفت حسنین علیهماالسالم از راه رسیدند و گفتند

 . مادر شما خواب نرفته ، بلکه از دنیا رفته است: گفت ! نمى رفت ؟
قبل از اینکه روح از بدن من مفارقت کند  ! مادرجان: امام حسن روى بدن مادر افتاد و پیکر مقدس او را حرکت مى داد و مى فرمود

 ! با من تکلم کن
قبل از اینکه . من فرزند تو حسینم  ! مادرجان: دآنگاه امام حسین آمد و پاهاى مبارك مادر را حرکت مى داد و مى بوسید و مى فرمو

 ! هالك شوم و بمیرم با من صحبت کن
 .اى فرزندان پیغمبر اسالم نزد پدرتان على بروید و آن حضرت را از فوت مادرتان آگاه نمایید: اسماء به ایشان گفت 

گروهى از . جد رسیدند صدا به گریه بلند کردندحسین علیهماالسالم از خارج و به سوى مسجد روانه شدند، هنگامى که نزدیک مس
شاید نظر شما به جاى جدتان رسول خدا افتاد ! خدا چشم شما را نگریاند! براى چه گریانید؟: صحابه به حضور ایشان آمدند و گفتند

 و از کثرت عالقه اى که به او دارید گریان شدید؟
 رحلت کرده است ؟نه ، آیا نه چنین است که مادر ما از دنیا : فرمودند

 :حضرت امیر علیه السالم پس از شنیدن این خبر جانگداز به رو درافتاد و فرمود
من غم و اندوه خود را بعد از تو به که بگویم ؟ من درد دلهاى خود را براى تو مى گفتم ، اکنون براى چه ! اى دختر حضرت محمد

 کسى درد دل کنم ؟
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 .سرود(276) آنگاه اشعارى 
موقعى که غسل و کفن آن بانوى بزرگ خاتمه یافت نماز . فاطمه زهرا را غسل بده ، حنوط کن ، کفن بپوشان : ماء فرمودسپس به اس

 .فوت آن بانو بعد از عصر واقع شد. بر بدنش خواندند و شبانه او را در بقیع دفن کردند
ن کردند، ولى آنچه را که من صحیح مى دانم این است حضرت فاطمه را در بقیع دف: گرچه این روایت مى گوید: ابن بابویه مى گوید

  .پس از آنکه بنى امیه مسجد حضرت رسول را توسعه دادند آن قبر جزء مسجد شد. که آن بانو در میان خانه خود دفن شد
سه ماه بعد از پدر حضرت فاطمه زهرا علیهاالسالم مدت  : و نیز در کشف الغمه ، از کتاب الذریۀ الطاهره تاءلیف دوالبى روایت شده

 .آن بانو شش ماه بعد از رحلت خود زندگى کرد: ولى ابن شهاب زهرى و عایشه و عروة بن زبیر گفته اند. خود زنده بود
فاطمه زهرا مدت نود و پنج روز بعد از پدر بزرگوارش زنده بود و در سال یازدهم : حضرت امام محمد باقر علیه السالم مى فرماید

 . فتهجرى از دنیا ر
 .مدت صد روز زنده بود: ابن قتیبه مى گوید

 .حضرت زهراى اطهر در سال یازدهم هجرى ، شب سه شنبه ، سوم ماه رمضان در سن بیست و نه سالگى رحلت نمود: گفته شده 
چه حالى آیا نمى بینى من در : آن هنگام که بیمارى حضرت فاطمه شدت یافت ، به اسماء بنت عمیس فرمود: ابن عباس مى گوید

 !هستم ؟ مبادا مرا روى تخته اى بگذارید که جنازه ام ظاهر باشد
 . نه به جان خودم سوگند، بلکه نظیر آن تابوتى را براى تو درست مى کنم که در حبشه دیده ام: اسماء گفت 

آنگاه آن . ازه خرما آوردنداسماء فرستاد تا از بازار شاخه هاى ت! پس نمونه آن را به من نشان بده : حضرت زهرا به وى فرمود
 .تابوتى را که در حبشه دیده بود، ساخت و آن اولین تابوتى بود که ساخته شد

سپس پیکر آن بانو را شبانه بردیم و  .حضرت زهرا پس از دیدن آن تابوت خندان شد و هیچ وقت غیر از آن موقع خندان نشده بود
 .عباس و على و فضل بن عباس در قبر آن بانو وارد شدند. از خوانددفن نمودیم و عباس بن مطلب بر جنازه آن بانو نم

من این عمل را زشت مى : فاطمه دختر حضرت محمد صلى اهللا علیه و آله به وى فرمود: از اسماء بنت عمیس روایت شده که گفت 
 .ى شوددانم که یک پارچه روى جنازه زنان مى اندازند زیرا هر کسى از حجم و وصف آن جنازه آگاه م

آنگاه فرستاد تا شاخه . من نظیر آن تابوتى را که در سرزمین حبشه دیده ام به تو نشان مى دهم ! اى دختر رسول خدا: اسماء گفت 
 . هاى تازه خرما آوردند و او تابوتى نیکو ساخت و یک پارچه روى آن انداخت

میان آن باشد تشخیص داده نمى شود که جنازه زن یا جنازه حضرت زهرا فرمود چقدر این تابوت خوب است ، زیرا جنازه اى که در 
 . مرد است

و هنگامى که فاطمه از . پس از آنکه من مردم تو مرا غسل بده ، احدى حق ندارد نزد من بیاید: سپس حضرت فاطمه به اسماء فرمود
عایشه به ابوبکر شکایت کرد و ! فاطمه بروى  مبادا نزد: برود، اسماء به وى گفت   دنیا رحلت نمود، عایشه آمد که نزد جنازه اش 

 . اسماء نمى گذارد من نزد دختر رسول خدا بروم ، اسماء یک هودج نظیر هودج عروس براى فاطمه ساخته است: گفت 
ور فاطمه به من دستور داده که کسى نزد جنازه اش نرود، من این را در زمان حیات فاطمه طبق دست: اسماء در جواب ابوبکر گفت 

 . شخص آن بانو ساخته ام
آنگاه بدن آن حضرت را على . ابوبکر این را بگفت و بازگشت . مانعى ندارد، آنچه را که فاطمه دستور داده انجام بده : ابوبکر گفت 

 .و اسماء غسل دادند
 : در کتاب روضۀ الواعظین روایت شده است

 . تا اینکه وفات یافتحضرت فاطمه به شدت بیمار شد و مدت چهل روز ادامه داشت 
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هنگامى که یقین به مرگ پیدا کرد، ام ایمن و اسماء بنت عمیس را خواست و فرستاد تا حضرت امیر علیه السالم هم آمد، آنگاه 
درباره این . من ساعت به ساعت خودم را اینطور مى بینم که دارم به پدرم ملحق مى شوم . اجل من فرا رسیده  !پسرعمو: فرمود

 . که در قلب خود دارم به تو وصیت مى کنممطالبى 
اى دختر پیغمبر هر وصیتى که دوست دارى بکن ، سپس باالى سر حضرت زهرا نشست و دستور : حضرت على علیه السالم فرمود

 .داد تا افرادى که در اطاق بودند خارج شدند
 ت داشتى ، دروغ و خیانت و مخالفتى از من دیدى ؟آیا در این مدتى که تو با من معاشر! پسرعمو: پس از آن حضرت فاطمه فرمود
تو به وجود خداوند داناترى و نیکوکارتر و پرهیزکارتر و گرامى تر و ! به خداوند پناه مى برم !! ابدا: حضرت امیر علیه السالم فرمود

تو براى من بسیار ناگوار است ،  حقا که فراق و فقدان. از خدا خائف تر از آنى که من تو را به علت مخالفت کردن سرزنش نمایم 
به خداوند سوگند که تو مصیبت پیامبر خدا را براى من تجدید کردى ، حقا که فوت و از دست . ولى چه باید کرد، چاره اى نیست 

ه دارترین انا هللا و انا الیه راجعون به خداوند سوگند که این مصیبت دردناکترین و غص. رفتن تو خیلى براى من سنگین و بزرگ است 
 !!مصیبتى است که هیچ تسلیت و تعزیتى با آن برابرى نمى کند و جانشین آن نخواهد شد

سپس حضرت على و زهرا علیهماالسالم مدتى گریستند، آنگاه على علیه السالم سر مبارك فاطمه علیهاالسالم را بلند کرد و به سینه 
 :خود نهاد و به آن بانو فرمود

 . ، زیرا من هر دستورى که تو صادر کنى اجرا مى نمایم و امر تو را بر امر خودم مقدم مى دارمهر وصیتى که دارى بکن 
من اوال به تو وصیت مى کنم که ! اى پسرعموى پیغمبر صلى اهللا علیه و آله ، خداوند تو را بهترین جزا عطا کند: حضرت فاطمه فرمود

ا او براى فرزندانم نظیر خودم خواهد بود، و مردان چاره اى ندارند جز آنکه بعد از من با امامه دخترخواهرم ازدواج نمایى ، زیر
 .ازدواج نمایند

یکى از آنها امامه . چهار چیز است که من نمى توانم از آنها مفارقت نمایم : لذا حضرت على بن ابى طالب علیه السالم مى فرماید
 . ى ازدواج کنمزیرا حضرت زهرا وصیت کرده من با و. دختر ابوالعاص است 

 : سپس حضرت فاطمه گفت: خالصه 
من به تو وصیت مى کنم که تابوتى برایم تهیه نمایى ، زیرا دیدم که مالئکه شکل و تصویرى از آن تابوت را من نشان ! پسرعمو

 .دادند
 . اوصاف آن تابوت را براى من شرح بده: امیرالمؤ منین فرمود

آن تابوت اولین تابوتى بود که در روى زمین ساخته شد، کسى . یهماالسالم آن را تهیه نمودزهرا مشخصات آن را شرح داد و على عل
 .قبال نظیر آن را ندیده بود و بعدا هم ساخته نشد

مبادا احدى از این گروهى که در حق من ظلم روا داشتند و حق : حضرت فاطمه پس از این جریان به حضرت على رو کرد و گفت 
مبادا بگذارى احدى از . زیرا ایشان دشمن من و دشمن رسول خدا مى باشند!! اى تشییع جنازه ام حاضر شوندمرا غصب کردند بر

پس از این . مرا شبانه در آن هنگام که چشمها همه به خواب رفته باشند، دفن کن !! آنان و پیروانشان به جنازه ام نماز بخوانند
 . وصیت بود که فاطمه زهرا از دنیا رفت

اهل مدینه عموما صدا به ضجه و فریاد بلند کردند، زنان بنى هاشم در میان خانه حضرت فاطمه اجتماع نمودند و به نحوى صدا  آنگاه
 :مردم فریاد مى زدند! به صیحه و گریه بلند کردند که نزدیک بود مدینه طیبه به علت گریه آنان از جا کنده شود

نان پشت سر یکدیگر به حضور حضرت على بن ابى طالب علیه السالم شدند و آن بزرگوار مردم همچ! یا بنت رسول اهللا ! یا سیدتاه 
 !نشسته بود و حسنین علیهماالسالم در حضور آن حضرت مشغول گریه بودند و مردم به واسطه گریه آنان اشک مى ریختند
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 : مى شد، فریاد مى زد و مى گفت ام کلثوم در حالى خارج شد که روبنده به صورت داشت و دامن لباسش به زمین کشیده
مردم مدینه ! گویا هم اکنون تو را به نحوى از دست دادیم که بعدا مالقاتى در کار نخواهد بود! اى پدر بزرگوارم ، یا رسول اهللا 

 .اجتماع کردند و نشستند، در انتظار بودند که جنازه حضرت فاطمه خارج شود و بر آن نماز بخوانند
. برگردید، زیرا خارج کردن جنازه دختر پیامبر اسالم صلى اهللا علیه و آله به تاءخیر افتاد: آمد و به مردم گفت  ولى ابوذر بیرون

 .مردم برخاستند و رفتند
هنگامى که چشم مردم به خواب رفت قسمتى از شب گذشته بود على بن ابى طالب و حسنین علیهم السالم با عمار، مقداد، عقیل ، 

لمان ، بریده و گروهى از بنى هاشم جنازه مبارك حضرت زهرا را خارج نمودند و بر بدن آن بانو نماز خوانده او را زبیر، ابوذر، س
 .شبانه به خاك سپردند

بعضى از . آنگاه حضرت على در اطراف قبر فاطمه علیهاالسالم صورت هفت قبر تشکیل داد که قبر مطهر فاطمه تشخیص داده نشود
  .بر حضرت زهرا را با زمین یکسان نمودند تا محل قبر مشخص نباشدخواص گفته اند که ق

 : در کتاب کافى از امام حسین علیه السالم روایت شده است
آنگاه . هنگامى که فاطمه زهرا قبض روح شد، حضرت على آن بانو را مخفیانه به خاك سپرد و موضع قبر مقدسش را محو نمود

 : لى اهللا علیه و آله کرد و گفتبرخاست و رو به قبر مبارك پیغمبر ص
سالم من و سالم دخترت فاطمه بر تو باد، همان دخترت که به زیارت تو آمده و در بقعه تو خوابیده و خداوند خواست ! یا رسول اهللا 

 .که به سرعت به تو ملحق شود
ن از دورى برترین زنان فاطمه ضعیف از فراق دختر برگزیده تو صبر و شکیبایى من قلیل و اندك شده ، قدرت م! اى رسول خدا

من تو را به دست خود به خاك سپردم ، در صورتى که . گردید، ولى براى مقاومت تاءسى نمودن به تو موجب تسلیت من خواهد شد
آن ! سول اهللا انا هللا و انا الیه راجعون ، یا ر: آرى آنچه که در قرآن است مى پذیرم و مى گویم . جان مقدس تو در گلو و سینه من بود

فاطمه زهرا را بردى ، یا رسول اهللا چقدر این آسمان سبز و زمین  !سپرده باز گرفته شد! امانتى را که به من دادى پس گرفته شد
این غم از قلب من خارج ! شب من با بیخوابى مى گذرد! غم و اندوه من همیشگى گردیده !! غبارآلود در نظر من تیره و تار است 

در دلم دردى است که آن را جریحه دار مى کند ! آن زمانى که خداوند مرا در آن خانه اى که تو در آن هستى وارد نماید نمى شود تا
 . من درد دل خود را براى خداوند مى گویم!! چه زود بین ما جدایى افتاد! و هم و غمى است تکاندهنده 

جریان را از فاطمه ات جویا شو و ! را پایمال کردند آگاه خواهد کرد دخترت به زودى تو را از اینکه امت تو متحد شدند و حق او
وى همه آنها را . او نمى توانست براى کسى درد دل کند! چه غم و غصه هایى که در دل او جایگزین شدند! شرح حال را از وى بخواه 

ن بر شما باد، سالمى که به منزله وداع من سالم م. خداوند که بهترین حکم کنندگان است حکم خواهد کرد. براى تو خواهد گفت 
باشد، نه آن سالمى که شما را ترك نمایم ، اگر بازگردم از ماللت و خستگى نیست و اگر نزد قبر تو اقامت گزینم به علت بدگمانى 

 . نیست که خداوند به صابرین وعده ثواب داده است
فرادى که بر او مستولى شدند نبود بر خود الزم مى دانستم که نزد تو اقامت اگر براى غلبه ا. صبر و شکیبایى مبارکتر و نیکوتر است 

خداوند مى بیند که دختر تو مخفیانه . گزینم و معتکف گردم و براى این مصیبت بزرگ نظیر زن جوان مرده ناله و فریاد مى کردم 
 !دفن مى شود

ن تو تا به حال چندان مدتى نگذشته و ذکر تو متروك نشده در صورتى که از اما! از گرفتن ارث ممنوع گردید! حق وى غصب شد
 ! است

 . یا رسول اهللا من به خداوند شکایت مى کنم و پیمودن راهى که تو رفتى براى من بهترین تسلیت است
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 !یا رسول اهللا صلوات خداوند بر تو و سالم و خشنودى خداوند بر فاطمه باد
 : هدر کتاب کافى آمده است که ابوعبیده گفت

جفر پوست گاوى است که : یکى از شیعیان از حضرت امام جعفر صادق علیه السالم راجع به جفر جویا شد حضرت صادق فرمود
است و به پهناى یک 282)( جامعه صحیفه اى است که طول آن هفتاد ذراع : معنى جامعه چیست ؟ فرمود: گفت . مملو از علم است 

هیچ . در آن صحیفه آنچه را که مردم احتیاج داشته باشند موجود و مرقوم است . م است پوست و به ضخامت یک طناب خیلى ضخی
 . قضیه و مطلبى نیست که در آن نباشد، حتى دیه و جریمه خراشیدگى در آن نوشته شده است

 مصحف فاطمه علیهاالسالم چیست ؟: راوى جویا شد
درباره مطالب اعم از آنکه بدانها احتیاج دارید و یا ندارید، سؤ ال و جستجو شما : امام صادق علیه السالم پس از سکوتى طوالنى فرمود

 !مى کنید؟
حضرت فاطمه مدت هفتاد و پنج روز بعد از رحلت پدر بزرگوارش زنده و به علت از دست دادن پدر خویش غم و اندوه شدیدى 

و را آرام مى کرد، وى را از مقام و مکان پدر بزرگوارش جبرئیل نزد آن بانوى معظم مى آمد و به وى تسلیت مى گفت و خاطر ا .بود
و آن حضرت را از مصایبى که بعدا فرزندانش بدانها دچار مى شوند، مطلع مى کرد و حضرت على بن ابى طالب علیه . آگاه مى نمود

 . السالم آن مطالب را مى نوشت و این مصحف فاطمه است
 : روایت شده است که گفتو در همان کتاب از امام على علیه السالم 

چرا نام ما : آن کودکانى که از شما سقط مى شوند و نامى براى آنان نمى گذارید روز قیامت که شما را مالقات مى کنند خواهند گفت 
 !را تعیین نکردید، در صورتى که رسول خدا صلى اهللا علیه و آله کودك حضرت فاطمه را قبل از اینکه متولد شود محسن نامید؟

 : و در کتاب کافى از هشام بن سالم روایت شده که گفته
حضرت فاطمه بعد از حضرت محمد صلى اهللا علیه و آله مدت هفتاد و پنج : از حضرت امام جعفر صادق علیه السالم شنیدم مى فرمود

دوشنبه و پنج شنبه کنار قبر در هر هفته اى دو مرتبه که روزهاى ! روز زنده بود و کسى در این مدت وى را خندان و خوشحال ندید
 .پیامبر خدا در اینجا بود و مشرکین در آنجا بودند: شهیدان مى آمد و مى فرمود

 :در روایت ابان از حضرت صادق نقل مى کند که فرمود
 .حضرت فاطمه بر سر قبر شهدا نماز خواند و دعا کرد تا از دنیا رحلت نمود

 :صادق علیه السالم روایت شده که فرمود در کافى از محمد بن مفضل از امام جعفر: 
 :فاطمه زهرا نزد یکى از ستون هاى مسجد حضرت رسول آمد و به پیغمبر خدا این چنین خطاب کرد و این دو شعر را خواند

 .مى شدبعد از تو قیل وقال ها و سروصداهایى به پا شد که اگر تو مى بودى و مشاهده مى کردى این اختالفات زیاد ن! پدرجان  - 1
ما تو را آنطور از دست دادیم که زمین باران رحمت خود را از دست بدهد، امور امت تو مختل و نامنظم شد، بیا و مشاهده کن و  - 2

 ! غایب مباش
  . وفات حضرت فاطمه در روز سوم جمادى الثانى بوده است: در اقبال االعمال از کتاب التعریف للمولد الشریف روایت شده 

 :ابن شهر آشوب آمده است که حضرت فاطمه علیهاالسالم بعد از وفات رسول خدا صلى اهللا علیه و آله در مرثیه او سرود در مناقب
حقا که ما دچار مصیبت شخصى شدیم که مخلوقى منحصر به فرد و داراى طبیعت و رگ و ریشه و حسب و نسب صاف و پاکى  - 1
 .بود

نورى بودى که موجودات از نور آن بهره مند مى شدند، از طرف خداوند با عزت کتبى به  تو همان ماه شب چهارده و! پدرجان  - 2
 .تو نازل مى گردید

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 بحاراالنوار  43ترجمه و تحقیق از جلد                                                    ) علیهاالسالم(زندگانی حضرت زهرا 

  زمان آباديمحمد روحانی : مترجم و محقق                                                        عالمه محمد باقر مجلسی: تالیف 
 

 ومن شهبازه: پی دي اف  به پیکرهازي سآماده  90
 

جبرئیل که روح القدس است به زیارت ما مى آمد، ولى اکنون از نظرر ما غایب شده کلیه اخبار آسمانى بر ما پوشیده و نامعلوم  - 3
 . است
 .ما را ربوده بود، در آن هنگام که تو درگذشتى و پرده ها بین ما و تو حایل شدنداى کاش مرگ قبل از تو ! پدرجان  - 4
 .ما به مصیبتى مبتال شدیم که هیچ مصیبت زده اى در میان خلق عرب و عجم به آن مبتال نشد - 5
ص و ذلتى شده اند که دنیا با آن وسعتى که براى من داشت اکنون تنگ شده ، دو سبط تو حسن و حسین در نظر مردم دچار نق - 6

 .مرا رنج مى دهد
 . به خداوند سوگند که تو بهترین خلق بودى ، هرکجا که راست و دروغى در کار بود تو راستگوترین مردم بودى! پدرجان  - 7
 .تا ما زنده و چشمان ما باقى و داراى اشک باشند براى تو گریه مى کنیم ! پدرجان  - 8

بعد از وفات رسول خدا صلى اهللا علیه و آله هرگز حضرت فاطمه علیهاالسالم : ق علیه السالم نقل کرده و عمرو بن دینار از امام صاد
 .خندان و خوشحال دیده نشد
 : امام حسن علیه السالم در احتجاجاتى که با معاویه و اصحابش داشت خطاب به مغیرة بن شعبه گفت: در کتاب احتجاج آمده است 

تو . طمه دختر پیغمبر خدا را زدى و بدنش را خون آلود نمودى ، او بدین جهت جنین خود را سقط کردتو همان کسى هستى که فا
این عمل را به علت اینکه رسول خدا را ذلیل شمرى و با امر آن حضرت مخالفت کنى و نسبت به آن بزرگوار هتک حرمت کرده 

تو برترین زنان ! اى فاطمه : و آله به حضرت زهراى اطهر مى فرموددر صورتى که پیغمبر اسالم صلى اهللا علیه . باشى انجام دادى 
 .بدان که خداوند تو را طعمه آتش جهنم خواهد کرد! اى مغیره . اهل بهشت مى باشى 
 :عالمه مجلسى گوید

 :تنددر کتاب سلیم بن قیس هاللى به روایت ابان بن ابى عیاش از او، از سلمان و عبداهللا بن عباس روایت شده که گف
هنگامى که پیامبر اسالم رحلت کرد هنوز جنازه مقدس آن حضرت را به خاك نسپرده بودند که مردم عهد و پیمان خود را شکستند 

 .و مرتد مخالفت را برافراشتند
سپس على . اما حضرت على مشغول و کفن و حنوط جسد مبارك پیغمبر عزیز اسالم شد تا اینکه آن جسد مقدس را به خاك سپرد

 .لیه السالم طبق وصیت حضرت رسول صلى اهللا علیه و آله مشغول جمع آورى قرآن مجید شدع
مردم عموما غیر از على و اهل بیتش با تو بیعت کردند، به دنبال وى بفرست تا بیاید و بیعت : پس از این جریان عمر به ابوبکر گفت 

! خلیفه پیغمبر تو را خواسته  :نزد على برو، به وى بگو: او گفت ابوبکر پسرعموى عمر را که نامش قنفذ بود، خواست و به . کند
عمر در حالى که خشمناك بود برجست و خالد بن . چندین مرتبه قنفذ این ماءموریت را انجام داد ولى حضرت امیر نزد آنان نیامد

در آن هنگام حضرت . رت روانه شدندولید و قنفذ را خواست ، به آنان دستور داد تا هیزم و آتش برداشتند و به سوى خانه حض
 .زهرا علیهاالسالم پشت در نشسته بود و جسم آن بانو پس از رحلت رسول خدا صلى اهللا علیه و آله ناتوان شده بود

 :حضرت زهرا فرمود! در را باز کن ! اى پسر ابوطالب : عمر به در خانه على که رسید دق الباب کرد و فریاد زد
و اال آتش به جان ! در را باز کن : عمر به حضرت فاطمه گفت ! نمى گذارى به عزادارى خویشتن مشغول باشیم ؟ما را با تو چه کار 

 ! شما مى زنیم
ولى او ! آیا از خداى توانا نمى ترسى که داخل خانه من مى شوى و به خانه ام حمله و هجوم مى کنى ؟: فاطمه زهرا در جوابش فرمود

در همین لحظه بود که حضرت زهرا ! وقتى در سوخت ، او در را باز کرد. خواست و در خانه را آتش زدآتش ! حاضر نشد که برگردد
 :در مقابل وى قرار گرفت و فریاد زد

 !اى رسول خدا! پدرجان 
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لند شد با او شمشیر خود را همان طور که در غالف بود، بلند کرد و به پهلوى فاطمه علیهاالسالم زد، وقتى ناله آن بانوى مظلومه ب
 .تازیانه به نحوى به ساق دست آن حضرت نواخت که صیحه اى زد و پدر خود رسول خدا را به فریاد طلبید

هنگامى که حضرت امیر با این منظره مواجه شد از جاى برجست و کمربند او را گرفت و او را از جاى کند و بر زمین افکند آنگاه 
ولى دستور پیامبر صلى اهللا علیه و آله را به یاد آورد که به آن ! که او را به قتل رساندبینى و گردن وى را کوبید و تصمیم گرفت 

 :باید صبور و شکیبا باشى ، لذا فرمود: حضرت فرموده بود
سوگند به حق آن خدایى که حضرت محمد را به مقام نبوت گرامى داشت اگر نه چنین بود که من به خاطر امر ! اى پسر صهاك 

 !و عمر پیوسته استغاثه مى کرد! د صبر کنم تو مى دیدى که نمى توانستى داخل خانه من شوى خداوند بای
 !در این هنگام مردم به میان خانه على ریختند و بر آن حضرت غلبه یافته ریسمان به گردن مقدسش انداختند

و اثر آن ! نوى مظلومه را هدف تازیانه قرار دادفاطمه زهرا نزدیک در آمد که حضرت امیر را از دست آنان رها کند، ولى قنفذ آن با
 .تازیانه نظیر یک بازوبند به بازوى آن حضرت بود تا زمانى که رحلت فرمود

 !آنگاه آن بانو را به نحوى به در کوبید که دنده و پهلویش شکست و جنین خود را که در رحم داشت سقط کرد
 .افتاد که دیگر برنخاست و به شهادت رسید پس از آن زهرا علیهاالسالم چنان در بستر بیمارى

 :آن مظلومه با گروهى از زنان نزد ابوبکر آمد و فرمود! سپس حضرت فاطمه مطلع گشت که ابوبکر فدك را گرفته 
 !آیا مى خواهى زمینى را که پدرم پیغمبر خدا به من عطا فرموده بگیرى ؟

 .ابوبکر دوات خواست تا بنویسد که فدك مال فاطمه باشد
 .مبادا سند فدك را براى زهرا بنویسى مگر اینکه براى ادعاى خود شاهد بیاورد! اى خلیفه پیامبر خدا: عمر وارد شد و به او گفت 

 .على و ام ایمن براى مدعاى من شهادت مى دهند: حضرت فاطمه علیهاالسالم فرمود
  !!(290)خمیر خود آتش مى کشدعلى هم روى . شهادت زن عجمى که فصاحت ندارد قبول نیست : عمر گفت 

 .حضرت فاطمه با حالتى خشمناك مراجعت کرد و بیمار گردید
 :یک روز على بن ابى طالب علیه السالم در مسجد نمازهاى پنج گانه را به جاى مى آورد که ابوبکر و عمر به آن حضرت گفتند

 دختر رسول خدا در چه حال است ؟
ذشت آگاهى ، چنانچه صالح بدانى از آن بانو کسب اجازه کن تا ما نزد او بیاییم و از گناه خود چون از آن جریانى که بین ما و او گ

 .اختیار با شما: عذرخواهى نماییم ؟ حضرت امیر فرمود
فالنى و فالنى آمده اند و ! اى بانوى آزاده : حضرت على نزد فاطمه آمد و گفت . آنان برخاستند و بر در خانه حضرت زهرا آمدند

هر عملى که مى خواهى . خانه خانه تو مى باشد و من همسر تو: صمیم دارند سالمى به تو بگویند، نظرت چیست ؟ فاطمه زهرا فرمودت
 . انجام بده

آن بانو مقنعه خویش را در بر کرد و صورت خود را به سمت دیوار . مقنعه خود را بر سر کن : حضرت على به فاطمه زهرا گفت 
 .نمود

. از ما راضى باش تا خداوند از تو راضى شود :ه حضور آن بانو آمدند و پس از اینکه سالم کردند به حضرت زهرا گفتندسپس آنان ب
 . ما قبول داریم که به تو ستم کردیم تقاضاى عفو و بخشش داریم

اگر . واب آن را مى دانیداگر شما راست مى گویید این موضوعى را که من از شما مى پرسم جواب بگویید و مى دانم که ج: فرمود
 . آنچه در نظر دارى بپرس: گفتند. جواب مرا درست گفتید یقین دارم براى این مطلبى که گفتید آمده اید

فاطمه پاره تن من است ، کسى که : شما را به خداوند سوگند مى دهم آیا نشنیدید که پدرم پیغمبر خدا درباره من مى فرمود: فرمود
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 . اذیت کرده استاو را اذیت کند مرا 
 : آن حضرت دست خود را به سوى آسمان بلند کرد و گفت. چرا: گفتند

به خداوند سوگند من هرگز از شما راضى  !!این دو نفر مرا اذیت کردند، من شکایت ایشان را به تو و به پیامبرت مى کنم ! پروردگارا
م و ستمى که درباره من کردید آگاه نمایم و آن حضرت درباره شما نخواهم شد تا اینکه نزد پدر بزرگوارم بروم و او را از این ظل

 !قضاوت نماید
آیا جا ! اى خلیفه پیامبر خدا: عمر گفت ! ابوبکر پس از شنیدن این مطلب صدا به واویال بلند کرد و دچار جزع و فزع شدیدى شد

 !دارد که تو از سخن یک زن اینطور جزع و فزع کنى ؟
 .زهرا مدت چهل روز بعد از رحلت پدر بزرگوارش زنده بودحضرت : راوى مى گوید

من خودم را آماده ! پسرعمو: هنگامى که بیمارى آن بانو شدید شد، حضرت على بن ابى طالب را خواست و به آن حضرت فرمود
یک . خودم مى باشد به تو وصیت مى کنم که به دخترخواهرم ازدواج نمایى ، زیرا او براى فرزندانم نظیر. سفر آخرت مى بینم 

مبادا در موقع تشییع جنازه و دفن و نمازخواندن . تابوت براى من پیش بینى کن ، زیرا مالئکه اوصاف آن را براى من شرح داده اند
 !!بر بدن من احدى از دشمنان خدا حاضر گردند

ما غرق ضجه و گریه شدند و مردم دچار مردان و زنان مدینه عمو. حضرت زهرا همان روز از دنیا رحلت کرد: ابن عباس مى گوید
 ! مبادا قبل از ما بر جسد دختر پیامبر نماز بگزارى: مصیبتى گردیدند که در روز رحلت پدرش حضرت رسول به آن حضرت گفتند

بدن مبارك آنگاه بر . ولى هنگامى که شب شد على بن ابى طالب علیه السالم عباس ، فضل و مقداد، سلمان ، ابوذر و عمار را خواست 
 .آن مظلومه نماز خواندند و و را به خاك سپردند

فاطمه را شب گذشته به : ولى مقداد گفت . و چون صبح شد ابوبکر و عمر با مردم مدینه آمدند که بر بدن فاطمه زهرا نماز بخوانند
 !!قبال گفتم که ایشان کار خودشان را خواهند کرد :عمر به ابوبکر گفت . خاك سپردیم 

 !فاطمه زهرا خودش وصیت کرد که شما بر بدنش نماز نخوانید: گفت  عباس
شما آن حسدى را که از قدیم االیام با ما داشتید هرگز ترك نخواهید کرد، آن دشمنى و کینه هایى که در ! اى بنى هاشم : عمر گفت 

 ! بش کنم و بر جنازه اش نماز بخوانمبه خداوند سوگند تصمیم دارم که قبر فاطمه را ن! سینه شماست از بین نخواهد رفت ؟
به خداوند سوگند اگر چنین عملى را انجام دهى سوگندى را که خورده اى به تو ! اى پسر صحاك : حضرت على علیه السالم فرمود

ساکت شد، عمر جا خورد و . باز مى گردانم و اگر این شمشیرم را از غالف بکشم آن را غالف نمى کنم تا اینکه تو را هالك نمایم 
 .زیرا مى دانست على هرگاه سوگند بخورد طبق سوگند خود عمل خواهد کرد

آیا تو آن کسى نیستى که پیامبر تصمیم گرفت تو را بکشد، آن حضرت به دنبال من فرستاد، من با شمشیر کشیده : آنگاه على فرمود
 :کردبه سوى تو آمدم که تو را به قتل برسانم و خداى علیم این آیه را نازل 

  . بر علیه آنان عجله منماى ، زیرا ما آنچه را که باید براى آنان آماده کنیم آماده کرده ایم
حضرت زهرا ما بین نماز مغرب و : در کتاب مصباح االنوار از امام جعفر صادق ، از پدران مقدسش علیهم السالم روایت شده است 

 . عشا از دنیا رفت
 :گامى که رحلت حضرت زهرا نزدیک شد، نظرى خاص کرد و فرمودعبداهللا بن حسن روایت مى کند هن

 . مرا با رسول خود محشور کن! سالم بر جبرئیل ، سالم به رسول خدا، بار خدایا
 . خانه تو خانه سالمتى است. مرا در بهشت و جوار خود جاى بده ! پروردگارا

این مرکبهاى اهل آسمانهاست ، این جبرئیل و این پیغمبر خداست  آیا آنچه را که من مى بینم شما هم مى بینید؟ زیرا: سپس فرمود
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 .دخترم بیا، زیرا این بوى مشک را استشمام نمودند: که به من مى فرماید
و در روایت دیگر از آن . فاطمه علیهاالسالم بعد از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله شش ماه زندگى کرد: و امام باقر علیه السالم گفت 

 .فاطمه پانزده روز بیمار بود و سپس وفات نمود: مده است حضرت آ
شاهدان دفن حضرت فاطمه سلمان فارسى ، مقداد بن اسود، ابوذر غفارى ، عبداهللا بن مسعود، عباس بن : و امام صادق فرموده است 

 .عبدالمطلب و زبیر بن عوام بودند
اطمه در دوره شش ماهه زندگانى بعد از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله و امام باقر علیه السالم از پدرانش روایت نمود که حضرت ف

 .هرگز نخندید
 .و از امام باقر علیه السالم روایت است که فاطمه علیهاالسالم را در هفت قطعه پارچه کفن کردند

ى اهللا علیه و آله بود و وقتى آن ابتداى بیمارى حضرت فاطمه پنجاه شب بعد از وفات رسول خدا صل: و باز از امام باقر روایت شده 
حضرت دریافت که از این بیمارى بهبود نخواهد جست لذا توصیه هایش را به على علیه السالم فرمود، و در این حال على علیه السالم 

 .بسیار ناله و زارى مى کرد و پس از آن نیز به همه توصیه ها و سفارش هاى فاطمه علیهاالسالم عمل کرد
رسول خدا به من خبر داده که اولین شخص از خانواده او هستم که به  ! اى ابوالحسن: یهاالسالم به على علیه السالم گفت و فاطمه عل

و امام باقر . حضرتش خواهم پیوست ، پس گریزى از مرگ نیست ، در مقابل امر خداوند صبر پیشه کن و به رضاى او راضى باش 
 : علیه السالم فرموده

سالم را به غسل ، کفن و دفن شبانه خویش سفارش کرد و على نیز اطاعت نمود، و او را درباره صدقات و ارثیه اش و على علیه ال
 .توصیه هایى کرد

آن دو چیزى که با خود : هنگامى که على علیه السالم از دفن فاطمه علیهاالسالم فراغت یافت ، دو نفر او را مالقات کرده و پرسیدند
  . وصیت فاطمه و سفارش هاى اوست: على علیه السالم فرمود حمل مى کنى چیست ؟

آیا مشروع است در موقع تشییع جنازه : در کتاب علل الشرایع روایت شده که شخصى نزد امام جعفر صادق علیه السالم آمد و گفت 
 منقل و چراغ و امثال اینها که روشنى داشته باشند، ببرند؟

 :دن این مطلب تغییر کرد، آنگاه پس از اینکه برخاست و نشست ، فرمودرنگ حضرت صادق علیه السالم از شنی
آیا نمى دانى که حضرت امیر دختر ابوجهل را خواستگارى : یکى از افراد شقى و پست فطرت نزد فاطمه زهرا آمد و به وى گفت 

 نموده ؟
 .آرى حقیقت دارد : این سخنى که تو مى گویى ، آیا حقیقت دارد؟ سه مرتبه گفت: حضرت فاطمه فرمود

هنگامى که حضرت رسول صلى اهللا علیه و آله فاطمه زهرا را محزون و مغموم دید، لباس ... . حضرت زهرا فوق العاده ناراحت شد،
خود را پوشید و متوجه مسجد گردید و پى درپى به نماز مى ایستاد و هرگاه دو رکعت نماز به جاى مى آورد دعا مى کرد که خداى 

 .و اندوه زهرا را برطرف نماید توانا غم
پس از آنکه پیامبر خدا . زیرا آن هنگام که پیغمبر خدا از نزد فاطمه خارج شد، آن بانو ناراحت بود و آه عمیق و طوالنى مى کشید

 :ندارد، فرمود  دید چشم فاطمه به خواب نمى رود و قرار و آسایش 
حسن را برداشت و فاطمه اطهر امام حسین را برداشت و دست ام کلثوم را حضرت زهرا برخاست ، رسول خدا امام ! دخترم برخیز

پیامبر خدا صلى اهللا علیه و آله با پاى مبارك . گرفت تا به نزد حضرت على بن ابى طالب بروند، حضرت امیر در آن زمان خواب بود
 :خود پاى على را فشار داد و به وى فرمود

 ! ز خانه خود و عمر را از مجلس خود با طلحه نزد من حاضر کنابوبکر را ا! برخیز!... اى ابوتراب 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 بحاراالنوار  43ترجمه و تحقیق از جلد                                                    ) علیهاالسالم(زندگانی حضرت زهرا 

  زمان آباديمحمد روحانی : مترجم و محقق                                                        عالمه محمد باقر مجلسی: تالیف 
 

 ومن شهبازه: پی دي اف  به پیکرهازي سآماده  94
 

وقتى آنان نزد رسول خدا اجتماع نمودند، آن حضرت به . حضرت امیر رفت و آنان را از منزلشان به حضور پیغمبر اعظم اسالم آورد
 :على بن ابى طالب فرمود

ه فاطمه را اذیت کند مرا اذیت کرده و کسى که مرا اذیت کند خدا آیا نمى دانى فاطمه پاره تن من است و من از او مى باشم ، کسى ک
را اذیت کرده و کسى که وى را بعد از موت من اذیت کند مثل این است که او را در زمان حیات من اذیت کرده باشد و کسى که 

 !باشد؟ فاطمه را در زمان حیات من اذیت کرده باشد مثل این است که وى را بعد از موت من اذیت کرده
 !پس چه باعث شد که تو این عمل را انجام دادى ؟: فرمود! چرا یا رسول اهللا : على علیه السالم گفت 

سوگند به آن خدایى که تو را به پیغمبرى مبعوث نموده چنین مطلبى که به گوش فاطمه رسیده از من سر نزده : حضرت امیر گفت 
 . و اصال یک چنین خیالى هم نداشته ام

   .(293)فاطمه راست گفت و تو نیز راست گفتى: سول فرمودحضرت ر
 .پس از این جریان حضرت زهرا خوشحال گردید و به نحوى لبخند زد که دندانهایش دیده شد

  !(294)چه باعث شد که رسول خدا ما را در این ساعت خواست ؟! خیلى تعجب مى کنم : یکى از دو نفر به رفیق خود گفت 
ست على را گرفت و انگشتهاى مبارك خود را در میان انگشتان حضرت امیر نهاد، آنگاه حسن را برداشت و على سپس پیامبر خدا د

و پیغمبر خدا یک قطیفه روى ایشان انداخت و . علیه السالم حسین را برگرفت و حضرت زهرا ام کلثوم را، و داخل خانه على شدند
 .به نماز مشغول شدآنان را به خداوند سپرد و برگشت و بقیه شب را 

زمانى که حضرت فاطمه دچار آن بیمارى گشت که از دنیا رفت ، ابوبکر و عمر براى عیادت حضرت زهرا علیهاالسالم آمدند و اذن 
ابوبکر که با این منظره مواجه شد، با خدا عهد کرد که زیر سایه و سقف نرود تا اینکه  .ورود خواستند، ولى آن حضرت اجازه نداد

 .رت فاطمه برود و از آن حضرت رضایت حاصل کندنزد حض
 . لذا یکشب در زیر آسمان خوابید و زیر سقف و سایه نرفت
ابوبکر پیرمردى است دل نازك ، ابوبکر در غار یار پیغمبر بوده ، افتخار : پس از این جریان عمر به حضور حضرت امیر آمد و گفت 

تبه مکررا نزد فاطمه آمدیم و اذن ورود خواستیم ولى وى به ما اجازه نداد تا مشرف رفاقت با آن حضرت را دارد، ما غیر از این مر
 . شویم و رضایت او را حاصل نماییم ، اگر صالح مى دانى که از آن حضرت براى ما اجازه مالقات بگیرى به موقع است

 .مانعى ندارد: حضرت امیر فرمود
 :آمد و به وى فرمودامیرالمؤ منین على علیه السالم نزد حضرت زهرا 

تو از جریان این دو نفر بااطالعى که چند مرتبه به نزد تو آمدند و تو ایشان را رد کرده اى و اذن ورود به آنان ! اى دختر رسول خدا
 . ایشان از من خواسته اند که از تو براى آنان اذن ورود بگیرم. نداده اى 

ایشان اجازه ورود نخواهم داد و با آنان یک کلمه تکلم نخواهم کرد تا اینکه  به خداوند سوگند من به: حضرت فاطمه زهرا فرمود
 . پدرم را مالقات کنم و از این عملى که ایشان با من انجام دادند به آن حضرت شکایت نمایم

 . من براى آنان ضمانت داده ام: على علیه السالم فرمود
ندارد، زیرا خانه خانه تو است ، زنان باید تابع مردان باشند، من راجع به هیچ  اکنون ضمانت کردى مانعى: فاطمه علیهاالسالم فرمود

 . موضوعى با تو مخالفت نخواهم کرد، به هر کسى که دوست دارى اجازه ورود بده
الم آنان وارد شدند و پس از آنکه چشمشان به حضرت زهرا افتاد، س. على علیه السالم خارج شد و به آن دو نفر اذن ورود داد

آنان برخاستند و در مقابل صورت آن . ولى آن حضرت جواب سالم آنان را نداد و صورت مبارك خود را از آن دو برگردانید. کردند
 .حضرت قرار گرفتند و این عمل را چند مرتبه انجام دادند
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او را برگردانیدند، آن دو نفر وقتى صورت ! صورت مرا برگردانید: حضرت فاطمه به زنانى که در اطراف آن بانو بودند، فرمود
 : ابوبکر گفت. برخاستند و در مقابل صورت حضرت زهرا نشستند

 . ما آمده ایم که از تو رضایت حاصل نماییم و از خشم تو برحذر باشیم! اى دختر رسول خدا
 تقاضا داریم که تو ما را درباره آن اجحافى که نسبت به تو کرده ایم عفو فرمایى ؟

من اصال با شما یک کلمه سخن نمى گویم تا اینکه پدرم را مالقات کنم و از شما راجع به این رفتارى که با من : فرمودزهراى اطهر 
 . داشتید، به آن حضرت شکایت نمایم

 . خواهش مى کنیم که از ما درگذرى و از ما مؤ اخذه ننمایى. ما آمده ایم که از تو پوزش بطلبیم و رضایت حاصل کنیم : گفتند
 :حضرت زهرا متوجه حضرت امیر شد و فرمود

من با اینان یک کلمه تکلم نمى کنم تا درباره یک موضوعى که ایشان از رسول خدا شنیده اند جویا شوم ، اگر راست بگویند من 
 . صالح خود را بهتر مى دانم

 . ت خواهیم گفتتو شاهد باش که هرچه فاطمه جویا مى شود ما جواب وى را راس! بارخدایا: آنان گفتند
شما را به خداوند سوگند مى دهم آیا به خاطر دارید که پیغمبر خدا صلى اهللا علیه و آله نیمه شبى شما را از : حضرت زهرا فرمود

 ! آرى واهللا: منزل خودتان احضار کرد؟ گفتند
پاره تن من است و من از فاطمه مى فاطمه  :شما را به خداوند سوگند مى دهم آیا نشنیدید که پیغمبر خدا فرمود: حضرت فرمود

باشم ، کسى که او را اذیت کند مرا اذیت کرده و کسى که مرا اذیت کند خدا را اذیت کرده ، کسى که زهرا را بعد از موت من اذیت 
است که وى کند مثل این است که در زمان حیات من او را اذیت نموده باشد، کسى که در زمان حیات من او را اذیت نماید مثل کسى 

 را بعد از فوت من اذیت کرده باشد؟
 . چنین بوده است! آرى واهللا : گفتند

من تو را شاهد مى گیرم و این افرادى را که حضور دارند شهود قرار مى دهم که این دو نفر ! پروردگارا: سپس حضرت فاطمه فرمود
 .مرا در زمان حیات و موقع مردن اذیت و آزار نمودند

ند که من اصال یک کلمه با شما تکلم نخواهم کرد تا آنکه خداى خود را مالقات نمایم و راجع به این رفتارى که شما به خداوند سوگ
 . با من داشتید، به پروردگار خود شکایت کنم

 !!اى کاش مادر مرا نمى زاد: بلند و گفت  ))واویال((ناگاه صداى ابوبکر به 
چگونه تو را سرپرست و متصدى امور خود قرار دادند، در صورتى که تو پیرمردى تعجب مى کنم از این مردم که : عمر گفت 

چه مانعى دارد که ! ضعیف و خرفت هستى و براى غضب یک زن جزع و فزع مى کنى و براى خوشنودى او خوشحال مى شوى 
 .آنگاه برخاستند و خارج شدند. شخص یک زن را خشمناك کند

یدن مرگ خویشتن یقین پیدا کرد به دنبال ام ایمن که نزد آن حضرت از موثقترین زنان هنگامى که حضرت فاطمه به فرا رس
 :محسوب مى شد فرستاد، پس از آنکه حاضر شد، حضرت زهرا به وى فرمود

 : هنگامى که حضرت امیر آمد فاطمه زهرا به آن حضرت گفت! اجل من فرا رسیده ، على علیه السالم را نزد من بیاور
 . در نظر دارم وصیتى بکنم ؛ وصیت مرا گوش کنمن ! پسرعمو

 .هرچه دوست دارى بگو: امیرالمؤ منین على علیه السالم پاسخ داد
 .فالن زن را که براى فرزندانم نظیر خود من مى باشد تزویج نما: حضرت فاطمه فرمود

 . یک تابوت که مالئکه شکل آن را به من نشان دادند از برایم درست کن
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 شکل آن تابوت چگونه است ؟: رمودحضرت امیر ف
موقعى که من از دنیا رحلت کردم هر ساعتى از شب و روز که : حضرت اوصاف آن تابوت را براى على علیه السالم شرح داد و فرمود

 !!مبادا احدى از دشمنان خدا و رسول براى نمازخواندن به جنازه ام حاضر شوند. بود، جنازه مرا بردار
 .مانعى ندارد: فرمودعلى علیه السالم 

 . هنگامى که فاطمه زهرا از دنیا رفت على بن ابى طالب علیه السالم بنا وصیت آن جنازه اش را شبانه برداشت
آنگاه شاخه هاى خرما را آتش زدند و به دنبال جنازه آوردند و از روشنایى آن آتش استفاده کردند تا اینکه نماز بر بدن حضرت 

 .مقدس آن حضرت را شبانه دفن کردندفاطمه خواندند و جسد 
در بین راه با مردى از قریش مصادف شدند و از او سؤ . وقتى صبح شد ابوبکر و عمر به منظور عیادت حضرت فاطمه حرکت کردند

 . به مناسبت قوت حضرت زهرا به على بن ابى طالب تسلیت گفتم: از کجا مى آیى ؟ گفت : ال کردند
آنان به شدت ناراحت شدند و به طرف على علیه السالم رفتند و به آن . آرى ، او را شبانه دفن نمودند: گفت ! آیا فاطمه مرد؟: گفتند

 :حضرت گفتند
آیا نه . به خداوند سوگند که تو چیزى از عیوب ما را باقى ننهادى ، این کارهاى تو حاکى از آن کینه اى است که در سینه خود دارى 

پیامبر اسالم هم ما را خبر نکردى و با خویشتن همدست ننمودى و نیز به پسرت یاد دادى که پاى منبر چنین است که در موقع غسل 
 !! از منبر پدرم فرود آى: ابوبکر آمد و فریاد زد

 . آرى: اگر من سوگند بخورم شما حرف مرا تصدیق مى نمایید؟ گفتند: حضرت امیر علیه السالم در جواب ایشان فرمود
 :السالم پس از اینکه سوگند خورد ایشان را داخل مسجد کرد و به آنان فرمود حضرت على علیه

مبادا غیر از تو کسى که پسرعموى من مى باشى احدى در غسل من : پیغمبر اسالم صلى اهللا علیه و آله به من وصیت کرد و فرمود
حرکت مى دادند و فضل بن عباس در حالى که شرکت کند، لذا من جسد آن بزرگوار را غسل مى دادم و مالئکه آن جسد مقدس را 

من تصمیم گرفتم که پیراهن رسول خدا را از بدن مبارکش بیرون . چشمانش به وسیله دستمالى بسته بود آب غسل را مى ریخت 
هن پیامبر خدا مبادا پیرا: آورم ، ناگاه صدایى از خانه بلند شد که من صاحب آن صدا را ندیدم ولى به طور مکرر به من تذکر مى داد

لذا من دست خود را زیر پیراهن آن حضرت کردم و جسد شریفش را غسل دادم ، آنگاه کفن به ! را از بدن مقدسش خارج نمایى 
 . من تقدیم شد و بدن مبارك او را کفن نمودم ، سپس پیراهن وى را از جسدش خارج نمودم

آیا غیر از این است که شما و عموم اهل مدینه : ) از منبر فرود آى : ر گفت پاى منبر آمد و به ابوبک: که مى گویید(اما فرزندم حسن 
مى دانید که حسن در میان صف نماز جماعت راه مى رفت تا نزد پیغمبر معظم اسالم که در حال سجده بود مى آمد و بر پشت 

و دست دیگرش را روى زانوى  مبارك آن حضرت سوار مى شد و چون سر از سجده برمى داشت یک دست خود را به پشت حسن
 مبارك خود مى نهاد تا اینکه نماز را به این کیفیت تمام مى کرد؟

 . آرى ما این موضوع را کامال مى دانیم: گفتند
شما و اهل مدینه عموما قبول دارید که فرزندم حسن به جانب پیامبر معظم اسالم مى شتافت و پس از : آنگاه حضرت امیر فرمود

ن مقدس آن حضرت سوار مى شد پاهاى خود را به نحوى بر سینه مبارك آن بزرگوار آویزان مى نمود که برق اینکه بر گرد
خلخلهاى حسن از انتهاى مسجد مشاهده مى شد، و حسن همچنان در آغوش رسول خدا بود تا آن حضرت از خواندن خطبه و 

جاى جد خود بر فراز منبر ببیند طبیعى است که ناراحت مى سخنرانى فراغت حاصل مى نمود؟ زمانى که آن کودك ، دیگرى را به 
 .شود و این منظره برایش ناگوار خواهد شد

 . به خداوند سوگند من این مطلبى را که شما مى گویید به وى تعلیم ندادم و او را ماءمور ننمودم
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شما از او اجازه گرفتم و شما سخنانى را که وى با شما من براى  )به شما اجازه عیادت نداد و(فاطمه همان زنى بود که : اما فاطمه زهرا
گفت دیدید و شنیدید، به خداوند سوگند فاطمه زهرا خودش به من وصیت کرد که شما در تشییع جنازه اش حاضر نشوید و نماز بر 

 . من هم شخصى نبودم که با وصیتى که او درباره شما کرده بود مخالفت نمایم. جسدش نخوانید
 . من مى روم قبر فاطمه زهرا را مى شکافم و بر بدنش نماز مى خوانم! این توجیهات را کنار بگذار: ضرت على گفت عمر به ح

به خداوند سوگند اگر به دنبال یک چنین منظورى بروى به آن نمى رسى تا اینکه چشمانت از کاسه : حضرت على علیه السالم فرمود
 !و به این منظور برسى جز با شمشیر با تو معامله اى نخواهم کردزیرا من قبل از اینکه ت! سرت خارج شوند

 . سپس بین حضرت امیر و عمر سخنانى درشت رد و بدل شد و على علیه السالم تصمیم نبرد گرفت
رعمو و به خداوند سوگند ما راضى نیستیم که این گونه سخنان درباره پس: آنگاه گروهى از مهاجرین و انصار اجتماع نمودند و گفتند

 .نزدیک بود فتنه اى بپا شود، ولى پراکنده شدند .برادر و وصى پیغمبر خدا گفته شود
 : و در کتاب علل الشرایع و کافى از مفضل روایت شده است که گفت

ن ولى من از سخ. حضرت على علیه السالم : فدایت شوم چه کسى فاطمه زهرا را غسل داد؟ فرمود: به امام جعفر صادق عرض کردم 
 گویا از سخن من شگفت زده شدى ؟: امام فرمود. آن بزرگوار تعجب کردم 

زیرا چون حضرت فاطمه صدیقه بود غیر از شخصى صدیق کسى دیگر نباید او ! تعجب منماى : فرمود. آرى ، فداى تو گردم : گفتم 
 .دآیا نمى دانى که حضرت مریم را غیر از عیسى علیه السالم کسى غسل ندا. را غسل دهد

 .در قرب االسناد از امام باقر علیه السالم روایت شده که على علیه السالم خودش فاطمه را غسل داد
 : در علل الشرایع از بطائنى روایت شده که گفت

 براى چه حضرت زهرا شبانه دفن شد و او را روز به خاك نسپردند؟: از حضرت امام جعفر صادق علیه السالم جویا شدم که 
 .به جنازه اش نماز نگزارند -ابوبکر و عمر  -علت اینکه آن دو نفر مرد اعرابى  به: فرمود

در علل الشرایع و امالى صدوق از عبدالرحمن همدانى روایت شده که وقتى على علیه السالم فاطمه علیهاالسالم را دفن مى کرد شب 
 :بود، پس بر فراز قبر آن حضرت ایستاد و این اشعار را قرائت کرد

 ى هر اجتماعى جدایى است و آنچه نمردنى است بسیار قلیل استبرا
 . از دست دادن من یکى بعد از دیگرى را، دلیل بر آن است که هیچ دوستى دوام نخواهد داشت و با مرگ از بین خواهد رفت

 شود که جاى تو را بگیرد؟ آیا به زودى از یاد من مى روى و محبت تو از یادم مى رود، و آیا بعد از تو کس دیگرى پیدا مى - 3
 :ابوجعفر طبرى در کتاب دالئل االمامۀ ، و از امام صادق علیه السالم روایت مى کند

 .هنگامیى که پیامبر اسالم صلى اهللا علیه و آله رحلت نمود، غیر از ثقلین یعنى قرآن و عترت و اهل بیت خود چیزى به یادگار ننهاد
 .تو اولین کسى هستى که از اهل بیتم به من ملحق خواهى شد: دآن حضرت آهسته به فاطمه زهرا فرمو

وقتى . چند روز بعد از رحلت پدر بزرگوارم در بین خواب و بیدارى بودم که پدرم را در عالم خواب دیدم : حضرت زهرا مى فرماید
 : آن حضرت را دیدم نتوانستم خوددارى کنم لذا به وى گفتم

در همان حینى که من سخن مى گفتم ناگاه دیدم چند صف از مالئکه که دو ملک در . ز ما بریده شدوحى و اخبار آسمانى ا! پدرجان 
جلو آنها بودند نزد من آمدند و مرا گرفته به جانب آسمان بردند، و چون سر خود را بلند کردم مواجه شدم با قصرهایى برافراشته و 

ناگاه دیدم . رى و پس از هر بستان ، بستان دیگرى به چشم مى خوردپس از هر قصر، قصرى دیگ. بستانها و نهرهایى فراوان 
دخترانى از آن قصرها به سوى من مى آیند در حالى که مزاح مى کردند و به یکدیگر مژده مى دادند و به من لبخند مى زدند و مى 

 ! مرحبا به کسى که بهشت براى او خلق شده و ما براى خاطر پدرش آفریده شده ایم: گفتند
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و مالئکه همچنان مرا باال مى بردند تا اینکه مرا داخل محلى نمودند که داراى قصرهایى بود، در هر قصرى خانه هایى بود که هیچ 
 .چشمى ندیده بود

ظرفهایى . انواع و اقسام لحافهاى رنگارنگ حریر و دیبا و بر فراز آنها گسترده بودند. سندس و استبرق هایى بر فراز تخت هایى بود
در آن بهشت نهرى بود که از شیر سفیدتر و . از طال و نقره وجود داشت ، سفره هایى در آنجا بود که حاوى غذاهاى رنگارنگ بودند

 .از مشک اذفر خوشبوتر بود
 این خانه مال کیست و این نهر چیست ؟: من گفتم 

به پدرت رسول خدا و پیغمبرانى که با آن حضرت باشند این خانه . این فردوس اعلى است که باالتر از آن بهشتى وجود ندارد: گفتند
 .و آن افرادى که محبوب خدا هستند تعلق دارد

پدرم کجاست ؟ : گفتم . این همان کوثرى است که خدا به پدر بزرگوارت وعده داده است : پس این نهر چیست ؟ گفتند: گفتم 
 .هم اکنون نزد تو مى آید: گفتند

هایى بر من نمودار شد که از قصرهاى قبلى سفیدتر و نورانى تر بودند، فرش آنها از فرش قصرهاى در همین حال بودیم که قصر
فرشى را دیدم که بر فراز تختى انداخته بودند و پدرم رسول خدا روى آن نشسته بود و گروهى در حضور آن . سابق بهتر بود
آنگاه مرا گرفت و در کنار خود جاى داد ! مرحبا به دخترم : فرمودهنگامى که پدرم مرا دید میان چشمانم را بوسید و . حضرت بودند
 :و به من فرمود
آیا نمى بینى که خدا چه نعمت ها براى تو آماده کرده و نزد چه نعمت هایى خواهى آمد؟ سپس قصرهایى نورانى به ! اى حبیبه من 

 .من نشان داد که حاوى زر و زیور و حله هایى الوان و رنگارنگ بودند
اینجا مسکن تو و شهرت و دو فرزندت و کسى که تو و ایشان را دوست داشته باشد مى باشد، خوشحال باش : آنگاه به من فرمود

 .زیرا تا چند روز دیگر نزد من خواهى آمد
 . پس از این جریان قلب من تپید و شوقم زیاد گردید و در حالى که دچار ترس شده بودم از خواب پریدم

وقتى فاطمه زهرا علیهاالسالم از خواب پرید مرا صدا زد، : حضرت امیر علیه السالم فرمود: ق علیه السالم مى فرمایدامام جعفر صاد
 !تو را چه شده ؟: من نزد او آمدم و گفتم 

ام ایمن ،  وى جریان خواب خود را شرح داد و از من تعهد گرفت هرگاه او از دنیا برود من از زنان غیر از ام سلمه زوجه رسول خدا،
 . فضه ، و از مردان غیر از دو فرزندش ، عبداهللا بن عباس ، سلمان فارسى ، عمار بن یاسر، مقداد، ابوذر و حذیفه کسى را آگاه ننمایم

من به تو اجازه مى دهم که پس از فوت جسدم را مشاهده کنى ، تو با زنان بدن مرا غسل بده و شبانه مرا به : فاطمه به من گفت 
 . سپار، و کسى را از محل قبر من آگاه منماىخاك ب

علیکم السالم ، و : وقتى آن شبى فرا رسید که خداى مهربان فاطمه را گرامى داشت و او را قبض روح نمود، حضرت زهرا مى فرمود
 : به من مى گفت

خدا به تو سالم مى ! لب اوست اى حبیبه حبیب خدا و میوه ق: این جبرئیل است که به من سالم مى کند و مى گوید! اى پسرعمو
 . این مژده را به من داد و رفت. رساند، تو امروز در بهشت وارد خواهى شد

این ! اى پسرعمو: آنگاه به من فرمود .و علیکم السالم : براى دومین بار شنیدیم که حضرت زهرا فرمود: حضرت امیر مى فرماید
 .میکائیل است که نظیر جبرئیل به من مژده مى دهد

 :آنگاه چشمان خود را به سرعت باز کرد و به من فرمود. و علیکم السالم : براى سومین بار فاطمه علیهاالسالم فرمود
پدرم . به خداوند سوگند که این حق است ، این عزرائیل است که پر و بال خود را در مشرق و مغرب گسترده است ! اى پسرعمو
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 .این اوصاف او را براى من شرح داده بود
زودتر مرا قبض روح کن و اسباب ناراحتى مرا فراهم ! و علیکم السالم یا قابض االرواح : سپس شنیدیم که حضرت زهرا مى فرمود

 ! نکن
 . به سوى تو مى آیم ، نه به سوى آتش! خداوندا: پس از این جریان شنیدیم که مى فرمود

 .  فاطمه هرگز زنده نبوده استسپس چشمان خود را بست و دست و پاى خود را کشید و گویا اصال
  : آن حضرت در جواب من گفت. از امام على علیه السالم درباره اینکه چرا فاطمه را شبانه دفن کرد، پرسیدم : اصبغ بن نباته گوید

ر حضرت فاطمه علیهاالسالم بر برخى از مردم به شدت غضبناك بود و نمى خواست که تحت هیچ شرایطى آنها بر جنازه او حاض
 . شوند و یا کسى از فرزندان و هواداران آنها بر او نماز بگزارند، به همین دلیل او را شبانه و مخفیانه دفن کردم

در آن بیمارى که فاطمه زهرا از دنیا رفت و حال او وخیم شد و عباس : در امالى شیخ طوسى از عمار یاسر روایت شده است که گفت 
عباس به سوى خانه . حال فاطمه مساعد نیست و کسى نزد او نمى رود: ت آمد، به عباس گفتندبن عبدالمطلب براى عیادت آن حضر

عموى تو به تو سالم مى رساند و مى : از قول من به حضرت امیر بگو: خویش بازگشت و شخصى را نزد حضرت على فرستاد و گفت 
نور چشم من مرا به شدت رنج مى دهد، من اینطور گمان مى به خداوند سوگند که غم و اندوه حبیبه و نور چشم رسول خدا و : گوید

 .کنم آن بانو زودتر از همه ما به رسول خدا صلى اهللا علیه و آله ملحق شود و خدا او را برمى گزیند و به رحمت خود نزدیک مى کند
تشییع جنازه اش و نمازخواندن بر اگر فاطمه علیهاالسالم رحلت کرد مهاجرین و انصار را آگاه و جمع کن تا براى ! فدایت شوم 

 .بدنش حاضر شوند و ثواب ببرند، زیرا این عمل باعث سرافرازى دین مى شود
: سالم مرا به عمویم برسان و به وى بگو: من در حضور حضرت امیر بودم که به فرستاده عباس بن عبدالمطلب فرمود: راوى مى گوید

ولى فاطمه دختر پیغمبر خدا صلى اهللا . گاه شدم ، راءى و نظریه تو بسیار نیکوست من از مشورت تو آ! لطف و مرحمت تو زیاد باد
مالحظه آن وصیتى را که پیامبر درباره اش کرده  . علیه و آله دائما مظلوم ، از حق خود ممنوع ، از میراث خویشتن محروم بوده است

 .ا بین ما و آنان حکم کند و از ظالمین انتقام بگیردحق آن حضرت و حق خدا را رعایت نکردند، کافى است که خد. ننمودند
من از تو خواهش مى کنم از این مطلبى که گفتى ، صرفنظر فرمایى ، زیرا فاطمه به من وصیت کرده که امر فوت او را ! اى عموجان 

 . پوشیده بدارم
خدا برادرزاده مرا بیامرزد، زیرا راءى  : عباس گفت. فرستاده عباس نزد او بازگشت و جواب حضرت امیر را براى وى شرح داد

برادرزاده من محکم و صحیح است ، غیر از رسول خدا نوزادى براى عبدالمطلب متولد نشد که از لحاظ خیر و برکت از على علیه 
براى نصرت  السالم برتر باشد، حقا که على در هر بزرگوارى و فضیلتى بر همه آنان سبقت گرفت ، على از همه شجاع تر است ، على

 .على اولین کسى است که به خداوند و رسول او ایمان آورد. و یارى دین خدا از همه بیشتر با دشمنان جهاد نمود
 : در کتابهاى خصال و رجال کشى از على علیه السالم روایت شده که گفت

اران براى آنان مى آید و یارى مى شوند زمین به خاطر هفت نفر خلق شده که مردم به واسطه آنان رزق و روزى داده مى شوند و ب
  .ابوذر، سلمان ، مقداد، عمار، حذیفه و عبداهللا بن مسعود: )  آن هفت نفر عبارتند از(

  من امام آنان هستم ، ایشان بودند که بر بدن فاطمه علیهاالسالم نماز خواندند: حضرت امیر مى فرماید
 : لشیخ معروف به امالى طوسى از امام حسین علیه السالم روایت شدهدر امالى مفید معروف به المجالس و امالى ابن ا

هنگامى که فاطمه دختر پیغمبر صلى اهللا علیه و آله بیمار شد به حضرت على علیه السالم وصیت کرد که موضوع بیمارى وى را مخفى 
پرستارى فاطمه زهرا را عهده دار بود و اسماء  و شخصا. على علیه السالم به وصیت او عمل کرد .بدارد و احدى را از آن مطلع ننماید

چون هنگام رحلت فاطمه فرا رسید وصیت کرد که حضرت امیر متصدى امر آن بانو شود، . بنت عمیس در این کار کمک مى کرد
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 .شبانه او را دفن کند و قبر مطهرش را مخفى نماید
 .رد و قبرش را مخفى نمودعلى علیه السالم این وصیت را پذیرفت و شبانه او را به خاك سپ

هنگامى که از دفن فاطمه فارغ شد، ناگهان حزن و اندوه شدیدى به حضرتش هجوم آورد و اشک از چشمانش سرازیر شد، و چهره 
 : خود را به سوى قبر رسول خدا بازگردانید و گفت

ارتت آمده ، همو که در بقعه ات زیر خاك و سالم بر تو از سوى دخترت و نور چشمت که به زی! سالم من بر تو باد اى رسول خدا
صبرم از فراق دختر برگزیده ات ! اى رسول خدا. آرمیده است و خداوند براى او چنان خواست که هرچه زودتر به تو ملحق شود

انگدازت جز آنکه همان گونه که در مصیبت ج )ولى چاره اى نیست (کاهش یافته و شکیبایى من از دورى سرور زنان از دست رفته ، 
به هنگام جان دادن سر در (چرا که من خود با دست خویش تو را در قبر نهادم و . شکیبایى ورزیدم در اینجا نیز صبر پیشه کنم 

 . جان تو از میان سینه و گلوى من گذشت )آغوش من داشتى آن طور که 
 )) .مه از خداییم و همگى به سوى او باز مى گردیم ما ه(( : آرى در کتاب خدا براى من برترین پذیرش و تحمل آمده است که فرمود

چقدر این آسمان نیلگون و زمین تیره در نظرم ! امانت بازگردانده و گروگان تحویل داده و زهرا از دستم ربوده شد، اى رسول خدا
 .زشت جلوه مى کند

دلم رخت نمى بندد تا خداوند خانه اى را که تو راجع به اندوهم چه بگویم که همیشگى است و شبم که به بیدارى مى گذرد، و غم از 
غصه اى دارم جگرسوز و اندوهى شورانگیز، چه زود میان ما جدایى افتاد، و تنها به خدا شکایت . در آن اقامت دارى برایم برگزیند

 . مى برم
حوال را از او جویا شو که چه بسا به زودى دخترت تو را خبر مى دهد از همدست شدن امتت علیه من ، پس به اصرار از او بپرس و ا

سوزها داشت که در سینه اش مى جوشید و راهى براى شرح و بیرون ریختن آن نداشت و اکنون خواهد گفت ، و خدا دورى خواهد 
 . کرد و او بهترین داوران است

تنگى نیست و اگر بمانم از بدگمانى سالم بر شما سالم وداع کننده اى که نه خشمگین است و نه دلتنگ ، که اگر بازگردم از روى دل
باز هم شکیبایى مبارك تر و زیباتر است که اگر بیم غلبه چیره ! آه ، آه . نسبت به آنچه خداوند به صابران وعده داده ، نمى باشد

ون مى کردم شوندگان نمى بود براى همیشه در اینجا مى ماندم و درنگ مى نمودم و بر این مصیبت بزرگ چونان زنان عزیزمرده شی
اما آشکارا (به خاك سپرده مى شود و  )و دور از چشم بیگانگان (همچنان که خداوند نظاره مى فرماید، دخترت پنهانى  )چرا که (، 

اى رسول . حقش پایمال و از ارثش ممنوع مى گردد یا آنکه دیرزمانى نگذشته و یاد تو کهنه نگشته است  )در پیش چشم همگان 
خداوند بلندمرتبه برده مى شود و بهترین صبر و دلدارى و عزادارى درباره توست ، درود و رحمت و برکات خدا، شکایت نزد 

 !خداوند یکتا و آفریدگار جهانیان بر تو و او باد
روایت شده که سن حضرت زهرا به هنگام وفات هجده سال و دو ماه بود و : سید مرتضى رحمه اهللا در کتاب عیون المعجزات گوید

 .د از پیغمبر خدا مدت هفتاد و پنج روز و به روایتى چهل روز زنده بودبع
با امام حسن و امام حسین جنازه آن بانوى مظلومه را شبانه . حضرت على بن ابى طالب علیه السالم متصدى غسل و کفن آن بانو شد

السالم جسد مقدسش را در بقیع دفن کرد، صورت  خارج نمود، نماز بر بدنش خواندند کسى را از این جریان آگاه ننمودند، على علیه
 :و هنگامى که مردم شنیدند یکدیگر را مالمت و سرزنش کردند و گفتند. چهل قبر تشکیل داد تا قبر او تشخیص داده نشود

 ! نیمپیغمبر ما یک دختر به جاى نهاد و ما موقع و نماز و دفن او حاضر نشدیم و محل قبر او را نمى شناسیم که زیارتش ک
زنان مسلمین را بیاورید تا این قبرها را بشکافند و ما جنازه فاطمه را پیدا کنیم و بر آن نماز بخوانیم و قبرش را زیارت : ابوبکر گفت 

 . نماییم
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و چون این سخن به گوش حضرت على علیه السالم رسید، در حالى خارج شد که خشمناك و چشمان مبارکش سرخ و شمشیر خود 
 :با همین حالت آمد تا وارد بقیع که آنان اجتماع کرده بودند شد، آنگاه فرمود. را حمایل کرده بودذوالفقار 

پس از این جریان بود ) . و همه را از دم شمشیر مى گذرانم (اگر یکى از این قبرها را بشکافید این شمشیر را در میان شما مى گذارم 
  .که آن گروه از بقیع خارج شدند

در اسالم اولین : از امام صادق علیه السالم پرسیدم : کتاب تهذیب از سلیمان بن خالد روایت کرده است که گفت شیخ طوسى در 
 تابوت براى چه کسى ساخته شد؟

 . براى فاطمه دختر رسول خدا صلى اهللا علیه و آله: فرمود
 : در تهذیب از ابوعبدالرحمن حذاء، از امام صادق روایت شده که گفت

من : زیرا آن بانو در آن بیمارى که از دنیا رفت ، به اسماء فرمود. وتى که در اسالم ساخته شد، تابوت فاطمه علیهاالسالم بوداولین تاب
زمانى که من  : الغر شده ام و گوشت بدنم از بین رفته است ، آیا چیزى که بدنم را بپوشاند، براى من درست نمى کنى ؟ اسماء گفت

 .مانعى ندارد: مایل هستید من شکل آن را نشان دهم ؟ فرمود .وت مى ساختنددر حبشه بودم نوعى تاب
اسماء گفت تا تختى را آوردند، آنگاه آن تخت را وارونه بر روى زمین نهاد، دستور داد تا شاخه هاى خرمایى هم آوردند، آن شاخه 

 . این شکل همان تابوتى است که من دیدم:  هاى خرما را به پایه هاى آن تخت تابید و یک پارچه روى آنها انداخت و گفت
خدا بدن تو را از آتش محفوظ ! نظیر این تابوت را براى من بساز و بدنم را به وسیله آن بپوشان : فاطمه زهرا علیهاالسالم فرمود

 !بدارد
: در یک روایت مى گوید.  درباره زمان وفات حضرت فاطمه زهرا علیهاالسالم اختالف است: در بعضى کتابهاى قدیمى مناقب آمده 

 .مدت دو ماه زنده بود  آن بانوى معظم بعد از پدر بزرگوارش 
مدت : در یک روایت است که مدت صد روز و در حدیث دیگرى مى گوید. مدت سه ماه زنده بود: در روایت دیگرى مى گوید

 . ...هشت ماه بعد از رحلت پدرش و
 :ضرت فاطمه از دنیا رحلت نمود حضرت امیر این اشعار را سرودهنگامى که ح: حاکم نیشابورى روایت مى کند

 .جان من با ناله هاى خود حبس شده ، اى کاش جان من با ناله هایم خارج مى شد
 . بعد از تو خیرى در زندگانى خواهد بود، جز این نیست که از خوف طوالنى شدن زندگیم مى گریم

 . ...و
 : د که گفتوهب بن منبه از ابن عباس نقل مى کن

 :حضرت زهرا مدت چهل روز به قولى شش ماه بعد از پدر بزرگوارش زنده بود، تا آنجا که مى گوید
پس از آنکه فاطمه علیهاالسالم رحلت کرد اسماء گریبان خود را پاره کرد و خارج شد، آنگاه با حسین علیهماالسالم مصادف شد، 

 :ایشان به وى فرمودند
امام حسین مادر خود را حرکت . آنان وارد خانه شدند دیدند مادر بزرگوارشان خوابیده است . جوابى ندادمادر ما کجاست ؟ اسماء 
 . داد دید از دنیا رفته است

 :آنگاه در حالى خارج شدند که مى فرمودند
 ! یا محمداه! یا محمداه 

 .امروز به علت فوت مادرمان مصیبت تو براى ما تجدید شد
 .جه حضرت امیر که در مسجد بود شدند و آن حضرت را از رحلت مادرشان آگاه نمودندپس از این جریان متو
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امیرالمؤ منین على علیه السالم بعد از شنیدن این خبر دلخراش غش کرد، آبه به صورت آن حضرت پاشیدند تا به هوش آمد، آنگاه 
اسماء را دید که باالى سر زهرا نشسته گریه مى کند و  .حسنین علیهماالسالم را برداشت و داخل خانه حضرت زهرا علیهاالسالم شد

 :مى گوید
 ! بعد از فاطمه به چه کسى دل خوش کنیم! یتیمان حضرت محمد چه کنند، بعد از فوت جد شما دل ما به فاطمه خوش بود

انوى معظمه یافت که در آن آنگاه حضرت على بن ابى طالب علیه السالم صورت مبارك فاطمه زهرا را باز کرد رقعه اى نزد سر آن ب
 :نوشته بود

فاطمه شهادت مى دهد که : بسم اهللا الرحمن الرحیم ، این وصیتى است که فاطمه دختر پیغمبر خدا صلى اهللا علیه و آله کرده است 
ت خواهد بهشت بر حق و دوزخ بر حق است ، قیام. خدایى جز خداى یگانه وجود ندارد، حضرت محمد بنده و پیامبر خدا مى باشد

 . آمد و شکى در آن نخواهد بود، خداوند کلیه افرادى را که در قبرها مدفونند برخواهد انگیخت
 .خدا مرا در دنیا و آخرت براى تو تزویج نمود. من فاطمه دختر حضرت محمد صلى اهللا علیه و آله مى باشم ! یا على 
مرا حنوط کن غسل بده ، شبانه مرا دفن کن ، شبانه بر بدنم نماز بگزار، من مقدم هستى ، ( غسل و کفن (تو از دیگران براى ! یا على 

 ! شبانه به خاکم بسپار، احدى را از فوت من آگاه منماى ، من تو را به خداوند مى سپارم ، و فرزندانم به درود تا روز قیامت
در میان تابوت نهاد و به حضرت حسن و چون شب فرا رسید حضرت على علیه السالم پیکر مقدس حضرت فاطمه را غسل داد و 

هنگامى که ابوذر آمد بدن مبارك آن بانوى مظلومه را به محل نماز آوردند و بر آن نماز خواندند، آنگاه على ! ابوذر را بیاور: فرمود
 : علیه السالم دستهاى مبارك خود را به جانب آسمان بلند کرد و گفت

که او را از دنیاى ظلمانى به طرف نور بردى و نور وجودش وجب به وجب به وسعتى تام و  این جنازه دختر پیغمبر توست! پروردگارا
 .تمام زمین را در نور دید و روشن و منور نمود

 : هنگامى که تصمیم گرفتند جنازه آن بانو را دفن کنند صدایى از یکى از بقعه هاى بقیع شنیدند که مى گفت
و چون نگاه کردند با قبرى حفر شده و آماده مواجه . ربت و خاك وى از من گرفته شده است زیرا ت! به سوى من ! بیا به سوى من 

 :سپس حضرت امیر بر فراز قبر نشست و فرمود. تابوت را به سوى آن قبر بردند و جنازه را در آن دفن نمودند. شدند
 . من امانت خود را به تو مى سپارم ، این جنازه دختر رسول خدا است! اى قبر

 : ناگاه ندایى شنیدند که مى گفت
على علیه السالم بازگشت و قبر را مسدود و با زمین هم سطح ! برگرد و مغموم و مهموم مباش . من از تو به وى مهربانترم ! یا على 

 .آن قبر تا قیام قیامت معلوم نخواهد شد. نمود
نکه حضرت فاطمه علیهاالسالم چقدر بعد از پدر بزرگوارش زنده بود درباره ای: ابوالفرج اصفهانى در کتاب مقاتل الطالبیین مى نویسد

 .اختالف است ، حداکثر آن را هشت ماه و حداقل آن را چهل روز نوشته اند
آن بانوى مظلومه مدت هفتاد و : ولى آنچه که صحیح و ثابت به نظر مى رسد این است که حضرت امام محمدباقر علیه السالم فرمود

 .بودپنج روز زنده 
 .در سوم جمادالثانى سال یازده هجرى وفات حضرت فاطمه علیهاالسالم واقع شد: در مصباح کفعمى و مصباح المتهجدین آمده است 

 : در مصباح شیخ طوسى آمده است
 .وفات حضرت زهرا بنا بر قول ابن عباس در روز بیست و یکم ماه رجب بود

نیز . ات و مدت عمر شریف حضرت زهرا علیهاالسالم با یکدیگر قابل تطبیق نیستنداکثر تواریخ راجع به والدت و وف: مؤ لف گوید
مدت عمر آن حضرت : تواریخ وفات آن بانو با آن روایت صحیحى که از حضرت امام محمدباقر علیه السالم قبال گذشت که فرمود
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خدا در روز بیست و هشتم ماه صفر بوده باشد وفات  زیرا اگر وفات پیامبر. بعد از پدر بزرگوارش هفتاد و پنج روز تطبیق نمى کنند
حضرت زهرا علیهاالسالم در اواسط ماه جمادى االولى بوده و اگر رحلت رسول خدا چنانچه اهل سنت مى گویند، در روز دوازدهم 

 . ماه ربیع االول بوده باشد وفات فاطمه علیهاالسالم اواخر ماه جمادى االولى بوده است
ه ابوالفرج از امام محمدباقر نقل کرده که حضرت فاطمه علیهاالسالم مدت سه ماه بعد از پدرش زنده بود مى توان با آن روایتى را ک

اینکه مشهور است شهادت آن حضرت در سوم جمادى االخر بوده تطبیق کرد و آن روایتى که ابوبصیر به روایت طبرى از حضرت 
 .د مى نماید و ممکن است که متعرض آن چند روز اضافى نشده باشدصادق نقل نموده است نیز این موضوع را تاءیی

 :عالمه مجلسى گوید
 : در دیوان شعرى که به على علیه السالم منسوب شده است نوشته

 : بعد از وفات حضرت فاطمه ، على علیه السالم اشعارى در مرثیه فاطمه سرود، آن اشعار این است
 .حایل نخواهد شد( چیزى بین انسان و مرگ (ریقى هست ؟ از کجا خواهد بود در صورتى که آیا به سوى زندگى طوالنى راه و ط 1
 .حقا که من اگر چه به مرگ یقین دارم ، ولى در عین حال امیدى بسیار براى زنده ماندن در من وجود دارد 2
 . روزگار داراى رنگهایى است که شب را صبح مى کند، و نفوس در بین آنها جارى است 3
 .روزگار را منزل بر حقى مى باشد که محل اقامت نزد آن نیست ، و براى هر مردى از روزگار به طرف آن راهى خواهد بود 4
 .من یاد او را به وسیله روزهاى عزت قطع نمودم ، و هر عزیزى در اینجا ذلیل و خوار خواهد شد 5
 .تا موقع مردن علیل خواهد بودمرضهاى دنیا را براى خود فراوان مى بینم ، صاحب آن امراض  6
 من مشتاق آن کسى هستم که او را دوست مى دارم ، آیا به سوى آن کس که او را دوست دارم راهى هست ؟ 7
 .خانه مرا دور کرده است ، ولى در عین حال آن شخص که قبل از من از فراق مرده است نیکو بود 8
 . ه و من آن را در روز کوچ نمودن زیاد مثل مى زنمگوینده اى در داستانها راجع به جدایى مثلى زد 9

 .حقا که از دست دادن من فاطمه را بعد از احمد صلى اهللا علیه و آله دلیلى است بر اینکه هیچ دوستى دائمى نخواهد بود 10
 .سوى آن نخواهد بود بعد از نایافتن آنان زندگى در اینجا چگونه خواهد بود، به جان تو سوگند این مطلبى است که راهى به 11
به زودى از یادنمودن من اعراض مى شود و دوستى فراموش مى گردد، و بعد از من دوستى براى دوست نظیر من ظاهر خواهد  12
 .شد
 .شخص ملول و آن کسى که چون من غایب شوم وى را راضى کند دوست من نخواهد بود 13
 .ب او مرا حفظ کند و براى کارهاى من دخیل باشدولى دوست من آن است که وصال او دائمى باشد، قل 14
 .هنگامى که یک روز از فوت بگذرد یقینا گریه افراد گریه کننده قلیل خواهد شد 15
 .اراده جوانمرد آن است که دوست نمیرد، در حالى که راهى به سوى آنچه که مى خواهد وجود ندارد 16
 . لى مصیبت اشخاص بزرگوار بزرگ استمصیبت مال و مفقودشدن آن بزرگ نخواهد بود و 17
براى این جهت است که پهلو و پیکرم موافق آرام گرفتن در خوابگاهى نیست ، و در دل من از حرارت فراق تشنگى جایگزین  18

 . است
 :و نیز به هنگام رحلت حضرت زهرا مى فرماید

 .ى وجود ندارددوستى که نظیر او دوستى نخواهد بود، و در قالب من غیر از او بهره ا
 .دوستى که از پیش چشم و جسم من غایب شد، ولى از قلب من غایب نخواهد بود

 :و خطاب به حضرت زهرا بعد از فوت او مى فرماید
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 .مرا چه شده که بر روى قبرها توقف مى نمایم ، و بر قبر دوست سالم مى کنم ولى او جواب سالم مرا نمى دهد
 . سالم ما را نمى دهى ، آیا بعد از من دوستى دوستان را فراموش کردىاى دوست تو را چه شده که جواب 

 :جواب از زبان حضرت زهرا
 . من چگونه جواب شما را بگویم ، در صورتى که رهین سنگهاى فراوان و خاك قرار گرفتم: دوست در جواب گفت 

 . اهل خانه و همسالهایم ناپدید شدمحقا که خاك اعضاى نیکوى بدنم را خورد و من شما را فراموش کردم و از نظر 
 .از من بر شما باد که رشته دوستى و محبت من و شما با بازماندگانم قطع شد

 :در مصباح االنوار از امام محمدباقر علیه السالم روایت شده که فرمود
ارى آن بانو شدید شد، در دعاى خود فاطمه اطهر بعد از پیامبر اسالم صلى اهللا علیه و آله مدت شصت روز زنده بود، هنگامى که بیم

 : گفت
خداوندا، مرا از آتش رهایى بخش و در بهشت داخل فرما و به ! یا قیوم ، به رحمت تو چنگ مى زنم پس به فریادم برس ! یا حى 

 !پدرم محمد صلى اهللا علیه و آله ملحق نما
من به سرعت به سوى ! اى اباالحسن : فاطمه اطهر مى گفت . خدا تو را عافیت مى دهد و باقى مى دارد: حضرت امیر به وى مى فرمود

خداوند مى روم ، آنگاه راجع به صدقه ها و اثاث خانه وصیت نمود، و نیز وصیت کرد که امیرالمؤ منین با امامه که دخترخواهرش بود 
 .سپس آن حضرت را شبانه دفن کرد. ازدواج کند که با فرزندانش مهربانى مى نماید

پدر خود را در خواب دیدم و راجع به آن ظلم و ستمهایى که به ما شد به آن : حضرت فاطمه زهرا فرمود: مى گوید ابن عباس
آن آخرتى که براى پرهیزکاران آماده شده براى شماست و تو به زودى نزد : رسول خدا در جوابم فرمود . حضرت شکایت کردم

 .من خواهى آمد
هنگامى که فوت حضرت زهرا نزدیک شد  :رگوارش علیهم السالم روایت مى کند که فرمودندحضرت امام جعفر صادق از پدران بز

براى آن مصیبتهایى که تو بعد از : چرا گریه مى کنى ؟ فرمود! اى بانوى من : گریه کرد، حضرت على علیه السالم از وى سؤ ال کرد
 .من خواهى دید

گند آن مصائب نزد من براى رضاى خداوند کوچک و ناچیزند، آنگاه فاطمه به گریان مباش ، به خداوند سو: امیرالمؤ منین فرمود
 .على وصیت کرد که به ابوبکر و عمر اجازه تشییع جنازه و نماز ندهد، و حضرت على وصیت آن بانو را اجرا نمود

 :در کتاب دالئل االمامۀ از امام باقر علیه السالم درباره حضرت فاطمه روایت شده 
نیز وصیت کرد که به امامه هم . وصیت کرد که به هر یک از زنان پیغمبر خدا و زنان بنى هاشم دوازده اوقیه بدهند حضرت فاطمه

 .چیزى بپردازند
حضرت زهراى اطهر علیهاالسالم کلیه اموال خود را به بنى هاشم و فرزندان عبدالمطلب : طبق روایت دیگرى زید بن على مى فرماید

  .هم کلیه اموال خود را به ایشان و دیگران صدقه دادحضرت امیر . صدقه داد
  باب هفتم پیوست هاي

 
  فدکیه خطبه

 
 :نقل مى کند - درود خداوند بر آنان باد -عبداهللا بن الحسن مثنى به اسناد خود از پدران گرامش 

حضرت رسید، سرپوش بر سر  چون خبر به سمع و نظر. ابوبکر عزم خود را برگرفتن فدك از فاطمه زهرا علیهاالسالم جزم کرد
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حضرت خود را سخت مستور داشته بود و همچون . افکند و خود را در چادرى پیچیده با گروهى از زنان به جانب مسجد راه افتاد
ابوبکر در مسجد نشسته بود و . پیامبر خدا صلى اهللا علیه و آله بدون هیچ کاستى قدم برمى داشت ، تا اینکه بر ابوبکر وارد شد

براى دورماندن حضرت از نگاه نامحرمان پرده اى در مسجد آویخته شد و . هى از مهاجرین و انصار بر گردش جمع شده بودندگرو
 .فاطمه علیهاالسالم در پس آن قرار گرفتند

سپس لختى . در ابتدا فاطمه زهرا علیهاالسالم صداى خود را به ناله اى دلخراش بلند کرد، مسجد لرزید و حاضران به گریه افتادند
 .سکوت کرد تا مجلس از جنب و جوش خود بازایستاد

فریادها و همهمه ها چون به سکوت گرایید، کالم خود را با سپاس و ستایش از خداوند و درود بر رسول خدا صلى اهللا علیه و آله 
 :م این گونه ادامه دادبا برقرارى آرامش مجدد، فاطمه علیهاالسال. بار دیگر ناله ها به اوج خود رسید. آغاز نمود

نعمت . خداوند را بر آنچه ارزانى داشت ، سپاسگزار و بر اندیشه نیکو که در دل نهاد، شاکر و بر نعمتهاى فراگیرش ثنا مى گویم 
نعمت هایى که از شمار بیرون است و . هایى که از چشمه لطفش جوشید و عطاهاى فراوانى که بخشید و احسانى که پیاپى پراکند

بندگان را براى فزونى نعمتها و استمرار عطایا به . از توان افزون ، و درك نهایتش نه در حد اندیشه ناموزون ( نعمتها(و جبران شکر 
 . شکر خویش فرا خوانده براى تکمیل به ستایش آن متوجه نموده آنان را براى نعمتها دو چندان تشویق فرموده است

 . و یکتایى است بى انباز و شریکگواهى مى دهم که معبودى جز او نیست 
. روح این گواهى ، دوستى بى آالیش و خلوص است ، که دلهاى مشتاقان با آن درآمیخته آثارش در افکار پرتوافکن شده است 

 . خدایى که دیدگان را توانایى دیدن ، زبان را یاراى بیان ، و گمانها را قدرت بر ادراك او نیست
 .ستى درآورد، و آنان را بدون وجود الگو و نمونه اى ایجاد نمودهمه چیز را از نیستى به ه

با ید قدرت خود همه را بالندگى داد و با اراده اش به خلق موجودات دست یازید، بى آنکه به آفرینش آنها نیازمند باشد و از این 
هشیار کند و بندگان را به عبودیتش  او مى خواست حکمتش را آشکار سازد و مردم را به فرمانبرداریش. صورتگرى طرفى ببندد

رهنمون گرداند و براى دعوتش موجب سرافرازى باشد پس آنگاه پاداش را در اطاعت و کیفر را در نافرمانى نهاد تا بندگان را از 
 .خشم و عذاب خود رهانیده به سوى بهشت و کانون رحمتش سوق دهد

او را برگزید و انتخاب کرد قبل از آنکه به سوى مردم براى هدایت آنان .  گواهى مى دهم که پدرم ، محمد، بنده و فرستاده اوست
د بفرستد و پیش از انتخاب کردن ، نامى نیکو بر او نهاد و قبل از آنکه او را به پیامبرى برانگیزاند، از میان مردم انتخاب کرد و برگزی

پروردگار . ه نیستى و در پهنه بیابان عدم ، سرگردان بودندو این در آن هنگام بود که بندگان در حجاب غیب مستور، در پس پرد
 .بزرگ بر پایان هر کار دانا و بر دگرگونیها محیط و به انجام هر چیز بینا بود

پیامبر . محمد صلى اهللا علیه و آله را برانگیخت تا فرمانش را کامل ، حکمش را نافذ و آنچه را مقدر ساخته بود، به انجام رساند
دسته اى بر گرد آتش در طواف ، گروهى در برابر بت به نماز، و همگان یاد . مود که هر گروه آیینى را پذیرا گشته اندمشاهده ن

پس خداوند به نور محمد بساط ظلمت را برچید، و دلها را از تیرگى کفر رهانید، و . خدایى را که مى شناسند، از خاطر زدوده اند
براى هدایت مردم به پاى خاست و آنها را از گمراهى و ( پیامبر خدا(او . یدگان به یک سو فکندابرهاى تیره و تار را از مقابل د

سپس از . آنان را به آیین پابرجاى اسالم رهنمون و به راه راست دعوت نمود. ناراستى رهایى بخشید و چشمانشان را بینا ساخت 
به او ارزانى داشت ، و او را از رنج این جهان دل آسوده و راحت نمود و  روى اختیار و مهربانى ، و میل و ایثار، جوار رحمت خود را

درود و . چتر دولتش را در همسایگى خود افراشت و طومار مغفرت و رضوان را به نام او نگاشت . فرشتگانى مقرب بر او گماشت 
 .مت بادبرکات بى پایان خداوندى بر محمد پیام آور رحمت ، امین وحى و رسالت و برگزیده ا

 :سپس فاطمه علیهاالسالم نگاهى به اهل مجلس افکند و این چنین به سخنان خود ادامه داد
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حقى . شما بندگان خدا، نگاهبانان حالل و حرام ، حامالن دین و احکام ، امینان خداوند بر خویش و پیام آوران او به سوى امتها هستید
و آنچه که پیامبر خدا پس از خود در میان شما باقى . ا او بسته اید، پذیرفته ایداز سوى خداوند بر عهده دارید و پیمانى را که ب

 . گذارده ، کتاب گویاى خداوند و قرآن صادق مى باشد که نور او فروزان و شعاع او درخشان است
انیان بدیشان غبطه قرآن کتابى است که دالیلش روشن ، لطایف و دقایقش آشکار، ظواهرش نورانى ، پیروانش پرافتخارند و جه

در پرتوى آن ، دلیلهاى . کتابى که پیرویش راهگشاى روضه رحمت الهى است و شنونده اش رستگار در دو سرا. خورند و حسد برند
قرآن حرامهاى خداوندى را بازدارنده ، حاللهاى او را . روشن الهى را مى توان دید و نیز تفسیر احکام و واجبات او را دریافت 

 .ده و مستحبات را نمایانیده است و بیانگر شریعت اسالم مى باشدرخصت دهن
خداوند ایمان را به سبب زدودن زنگار شرك از دلهاتان قرار داد و نماز را موجبى براى دورى شما از خودپرستى ، و زکات را 

را وسیله تقویت دین ، و عدالت را  دستمایه بى آالیشى نفس و افزایش روزى بى دریغ و روزه را عامل تثبیت دوستى و اخالص و حج
مایه پیوند قلوب ، و پیروى ما را سبب نظم و پیشوایى ما را مانع جدایى و افتراق ، جهاد را وسیله عزت شما و خوارى و ذلت کفار و 

نیکى به پدر و  منافقین ، و شکیبایى و صبر را موجبى براى جلب پاداش ، فرمان به حالل و نهى از حرام را براى مصلحت مردم ، و
صله رحم را باعث افزایش جمعیت ، قصاص را سبب بقاى زندگانى ، وفاى به نذر را . مادر را موجب پیشگیرى از خشم الهى قرار داد

برکناربودن از مى خوارگى را سبب . قرار داد( نعمات (موجب آمرزش و تمام پرداختن پیمانه و وزن را مانع از کم فروشى و کاهش 
لیدیها و پرهیز از تهمت و نسبتهاى ناروا را مانعى در برابر لعن و نفرین الهى و منع از دزدى را موجبى براى پوییدن راه پاکى از پ

عفت ساخت و پاکى و اجتناب از خوردن مال یتیمان و خوددارى از اختصاص غنیمت به خود و تقسیم آن در میان اصحاب استحقاق 
 .عدالت پیشگى در اجراى احکام را موجب راحتى و آرامش و مالیمت در امور مردم قرار داد را باعث در امان ماندن از ظلم ، و

پس چنانکه شایسته ترس از خداست از او بترسید و تن به مرگ مدهید ((شرك را حرام نمود تا از سر اخالص ره رستگارى پویند 
از میان بندگان ((ده و یا از آنچه که بازداشته ، فرمان برید که از خداوند در آنچه که شما را فرمو ((جز آنکه در طریق اسالم باشید

 .((تنها دانایان از خداوند مى ترسند
 :سپس فرمود

که صلوات و درود خداوند بر او و خاندانش باد آنچه که در آغاز گفته ام ، در  -اى مردم بدانید من فاطمه ام ، و پدر محمد است 
همانا پیامبرى از میان شما به سوى شما ((در گفتارم ناراست نگویم و در کردارم راه خطا نپویم . پایان هم از آن سخن خواهم راند

آمد که رنج و محنت شما او را گران آمد، سخت به شما دل بسته است و براى مؤ منین مهربان و غمخوار است ، اگر او را بشناسد 
 -چه پرافتخار است این نسب . ر پسرعموى من بوده ، نه برادر مردان شماو براد. خواهید دید که او پدر من است و نه پدر زنان شما

 .درود خداوند بر او و خاندانش را شامل باد
از روش مشرکان روى گرداند و گردنهایشان را به . او رسالت خود را به مردم ابالغ و آنان را از عذاب خداوندى برحذر داشت 

. او مردم را با دلیل و برهان و اندرز سودمند به راه خداوند رهنمون بود. به سختى فشرد ضرب تازیانه توحید کوفت و حلقومشان را
شوکت بت و بت پرستان را درهم شکست تا جمع آنها را از هم گسیخت و ظلمت شب تار زدوده شد و صبح ایمان دمید و برقع و 

افسر و تاج . د و عربده جوییهاى شیاطین به خاموشى گراییدزبان پیشواى دین به گفتار باز ش. نقاب از چهره حقیقت به یک سو فکند
پارسایان آبرومندى که (نفاق بر زمین فرو افتاد، گره هاى کفر و اختالف گشوده شد و شما به همراه گروهى از سپیدرویان پاك نهاد 

شدید و حال آنکه بر لب  ) ه اال اهللاال ال(گویاى کلمه اخالص ( از شدت خویشتن دارى و گرسنگى روزه سپیدروى و رنگ پریده بودند
 .پرتگاه گودال جهنم بودید

به خاطر ضعف و ناتوانى شما، هر کس از راه مى رسید، مى توانست شما را نابود کند، همچون جرعه اى براى تشنه و لقمه اى براى 
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ه و ناگوار مى نوشیدید و از پوست از آب گندید. خورنده و شکار هر درنده و لگدکوب هر رونده و پایمال هر رهگذرى مى شدید
در چنین حالى خداوند تبارك و  .((از هجوم همسایه و همجوار در هراس ((پست و ناچیز بودید و . جانور و مردار سدجوع مى کردید

 . تعالى محمد صلى اهللا علیه و آله پیام آور خود را به سوى شما گسیل داشت
 .که کشید، شما را از ذلت و خوارى رهایى بخشید او پس از آن همه رنجها که دید و سختى ها

رزم آوران ماجراجو، سرکشان درنده خو، جهودان دین به دنیافروش و ترسایان دور از حق از هر سو به او تاختند و با او به مخالفت 
رگاه شاخ شیطان نمایان مى و ه ((چون هر زمان آتش اخگر به هیزم و هیمه فتنه افکندند، خداوند آن را خاموش ساخت () .برخاستند

على علیه السالم هم در مقابل . گشت و یا مشرکى دهان به یاوه گویى مى گشود، او برادرش على علیه السالم را در کام آن مى افکند
اوند کوشا، او در راه خد. تا آن زمان که بر مغز و سر مخالفان نمى کوبید و بینى آنها را به خاك مذلت نمى مالید، ترك امر نمى نمود

به رسول خدا نزدیک ، و مهتر اولیاى نصیحتگر، تالشگر و کوشنده بود، و شما در آن هنگام در آسایش مى زیستید و از امنیت 
به هنگام کارزار عقب گرد مى کردید و در . مترصد تغییر جهت چرخ گردون علیه ما و گوش به زنگ اخبار بودید. برخوردار بودید

 .بر قرار ترجیح مى دادیدمیدان نبرد فرار را 
چون خداوند سراى پیمبرانش را براى پیامبر خود برگزید و جایگاه برگزیدگانش را منزلگاه او ساخت ، کینه ها و دورویى ها آشکار 

هر گمراهى مدعى و هر گمنامى ساالر و هر یاوه گویى در پى گرمى بازار خویش ، شیطان سر از کمینگاه . و پرده دین دریده شد
شما هم سبکبار ! ود به درآورد و شما را به سوى خود فرا خواند، و بسیارى از شما را آماده پذیرفتن دعوتش و منتظر فریبش یافت خ

آثار خشم در چهره شما نمایان . و او آتش انتقام را در دلهاتان برافروخت . در پى او دویدید و به آسانى در دام فریبش خزیدید
این در حالى بود که هنوز دو روزى از مرگ . غیر شتر خود داغ نهید و در غیر آبشخور خود وارد شویدگردید و سبب شد که بر 

بهانه . پیامبرتان نگذشته ، سوز سینه ما خاموش نشده ، جراحت قلب ما التیام نیافته ، و هنوز پیامبر خدا در دل خاك جاى نگرفته بود
مطالب و ! وگرنه کتاب خدا در میان شماست  ((راهى جز راه حق مى پویید((کنید شما این بود که از بروز فتنه ها جلوگیرى مى 

ام شما . موضوعاتش معلوم و احکام و دالیل آن روشن و درخشان ، نشانه هایش نورانى و هویدا، نواهیش آشکار و اوامرش گویاست 
نید؟ آیا داورى جز قرآن مى گیرید؟ یا به غیر آن آیا از کتاب خدا روى برتافته از آن اعراض مى ک. آن را به پشت سر افکندید

و هر کسى کیشى جز آیین اسالم را پذیرا گردد، از او () ((ستمکاران بد جانشینى را براى قرآن برگزیده اند((حکم مى کنید؟ 
 .((پذیرفته نخواهد شد و در آخرت در زمره زیانکاران خواهد بود

ا ستور و اسب سرکش خالفت رام گردد و تسلیمتان شود که به راحتى بتوانید از آن حتى شما آن مقدار درنگ و تاءمل نکردید ت
نداى شیطان . هیزم در آتش فتنه افکنده آن را براى شعله ورشدن بر هم زدید. سوارى بگیرید و کینه و نفرتتان فروکش کند

چنین ماند . داشتن سنت پیامبر برگزیده کمر بستیدفریبکار را لبیک گفتید و به خاموش ساختن آیین حق و دین نورانى و از میان بر
براى گوشه نشین کردن خاندان و فرزندان پیامبر در . که زدودن کف از روى شیر را بهانه کرده آن را پنهانى تا به آخر سرکشیدید

 . ه سکوت نمودیمما چاره اى جز شکیبایى ندیدیم ، و همچون خنجر به گلو فرورفته و تیغ بران دل نشست. کمینگاه خزیدید
مگر رسم جاهلیت را مى جویید؟ براى مردم داراى یقین چه حکمى از حکم خداوند بهتر است ((شما مى پندارید که ما ارثى نداریم ؟ 

 . آیا آگاه نیستید؟ چرا، آگاهید و همچون آفتاب درخشان براى شما روشن است که من دختر آن پیامبر هستم ((؟
 واست که میراث پدرم به زور از من ستانده شود؟آیا ر! شما اى مسلمانان 

چقدر عجیب و در عین حال سخیف است که ارث پدرم مورد دستبرد و تجاوز قرار گیرد و من از آن ! اى گروه مهاجر! دردا! آه 
 محروم بمانم ؟

آیا از سر عناد و لجاج  ))! ناروایىچه سخن ((خداوند گفته که تو از پدرت ارث برى و من از پدرم ارث نبرم ؟ ! اى فرزند ابوقحافه 
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و یا آنجا که داستان  )).سلیمان از پدرش داود ارث برد() :کتاب خدا را ترك و به پشت سر افکنده اى ؟ در حالى که او مى فرماید
ا کن که وارث مرا از جانب خود فرزندى عط() :را بازگو مى کند، مى فرماید -که درود خداوندى شاملشان باد  -یحیى فرزند زکریا 

هرگاه یکى از شما را مرگ فرا رسد و مالى برجاى نهد درباره پدر و مادر و خویشان () :و نیز مى فرماید ((من و خاندان یعقوب باشد
 ((. به دیده انصاف سفارش کند که این شایسته پرهیزگاران است

ارم ؟ و هیچ خویشاوندى و قرابتى میان ما وجود ندارد؟ آیا شما به خیال باطل خود چنین پنداشتید که من هیچ بهره و ارثى از پدر ند
خداوند آیه اى در خصوص شما فرو فرستاده که پدرم از آن خارج است ؟ یا بر این راءى و نظرید که و من و پدرم هر یک به آیینى 

 هتر هستید؟جدا سر نهاده ایم ؟ یا اینکه دعوى آن دارید که از پدرم و پسرعمویم به خاص و عام قرآن آگا
لیکن بدان در روز برپایى رستاخیز تو را دیدار مى ! حال که چنین است بگیر آن شتر را که آماده است و مهارزده و بر آن سوار شو

اما چه سود که پشیمانى فایده اى  ((گمراهان زیان خواهند دید((در آن ساعت ! کند و بازخواستت مى نماید و آن روز چه روزیست 
 . نخواهد داشت

که براى هر خبر زمانى معین است و به زودى خواهد دانست که چه کسى به عذابى که خوارش مى سازد، گرفتار مى آید و یا عذاب ((
 ((.جاوید بر سر او فرود مى آید

 :سپس حضرت فاطمه علیهاالسالم گروه انصار را مخاطب قرار داده فرمودند
اسالم ، این سهل انگارى شما در ستاندن حق من از چیست ؟ این چه سستى است که در اى جوانان و اى بازوان توانمند ملت و یاران 

بزرگداشت مرد را درباره فرزندان هم () :برابر ستمى که بر شده ، روا مى دارید؟ آیا پدرم رسول خدا صلى اهللا علیه و آله نمى فرمود
گام نهادید، با اینکه توانایى بر احقاق حقوق مرا در بازو و عده کافى  ؟ چه زود اوضاع را واژگون نمودید و به بیراهه((باید پاس داشت 
 .در اختیار دارید

آیا مى گویید که محمد صلى اهللا علیه و آله از دنیا رفت و با رفتن او همه چیز تمام شد؟ آرى مرگ او ضربه هولناکى بر پیکره اسالم 
شکافش هر روز فراختر و گسستگیش دامنه دارتر و وسعتش فزونتر مى  بود، فاجعه بزرگى است که بر همه غبار غم فرو ریخت که

زمین از نبود او تاریک و ظلمانى و در مصیبت حضرتش بهترین بندگان او محزون و اندوهگین شدند و خورشید و ماه پشت . گردد
دها ناامید، کوهها متزلزل ، حریم افراد امی. ابرهاى تیره و تار پنهان ، و به خاطر این مصیبت ستارگان از هم جدا و پراکنده شدند

به خداوند سوگند مرگ او حادثه اى بزرگ ، مصیبتى دهشتناك و ضایعه اى جبران . شکسته ، و گرامیداشت و حرمتها پایمال شد
همان کتابى . بود اما به یاد داشته باشید که قرآن از پیش این واقعه را گوشزد نموده. ناپذیر بود که هیچ بلیه اى بدان پایه نمى رسد

در این . که پیوسته در خانه هاى شماست و صبح و شامگاه با صداى بلند و زمانى آهسته و با الحان مختلف به تالوت آن مى پردازید
جز این نیست که محمد پیامبرى است که پیش از () : مسیر انبیاى پیشین هم واقع شدند چرا که مرگ فرمان تخلف ناپذیر الهى است

مبران دیگرى هم بوده اند، اگر او بمیرد و یا کشته شود شما به آیین پیشین خود بازمى گردید؟ بازگشت هر کس زیانى را او پیا
 .((و خداوند سپاسگزاران را پاداش خواهد داد. متوجه ذات حق نخواهد کرد

در حالى که شما ! حرمتم را بشکنند !پیش چشمان شما میراث پدرم را ببرند( اى قبیله هاى اوس و خزرج (پسران قیله ! هیهات 
اما شما بیهوش و خاموش نشسته اید؟ در حالى که سرباز و نیروى بسیار . آشکارا مى بینید و مى شنوید و اخبارش به شما مى رسد

ما طنین فریاد من در میان ش! دعوتم را مى شنوید و پاسخ نمى گویید. ساز و برگ و فراوان دارید و سالح و سپر بى شمار .دارید
در حالى که شما در شجاعت زبانزد خاص و عام ، در خیر و صالح شهره آفاق ، و  !افکن است اما چه سود که به فریاد نمى رسید

 .و نزد ما اهل بیت از بهترین مردمان محسوب مى شدید. برگزیدگان قبایل و اقوامید
نکشان را شکستید و با جنگجویان قدر دست و پنجه نرم شاخهاى گرد. با عرب درگیر شده ، رنج و محنت فراوان تحمل کردید
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شما بودید که پیوسته در راه ما، و سر به فرمان ما داشتید، تا اینکه آسیاى اسالم بر محور وجود ما به گردش درآمد و شیر . نمودید
روغ شد، فراخوانى به جدایى و نعره مشرکان گلوگیرشان شد، لهیب دروغ فروکش کرد، آتش کفر بى ف. مادر روزگار به فزونى نهاد

اکنون پس از آن همه زبان آورى چرا دم فرو بستید؟ و حقایق را پس از آشکارشدن مکتوم مى . تفرقه بازایستاد، و دین نظام یافت 
ود را آیا با مردمى که سوگند خ((دارید؟ آنهم برابر مردمى که پیمان خود را شکستند؟ و پس از قبول ایمان راه شرك پیشه کردند 

شکستند و آهنگ اخراج رسول کردند و بر ضد شما دشمنى آغاز کردند نمى جنگید؟ آیا از آنها مى ترسید؟ و حال آنکه اگر ایمان 
 ))آورده باشید سزاوارتر است که از خداوند بترسید و بس 

مسلمانان شایسته تر است دور ساخته اید،  اما مى بینم که به تن آسایى خو گرفته اید، و کسى را که از همه براى زعامت و اداره امور
آرى آنچه از ایمان و . و به آسودن در گوشه اى دنج و خلوت تن داده اید، و از فشار و تنگناى مسئولیت به بى تفاوتى روى آورده اید

 .آگاهى در درون داشتید، بیرون افکندید، و آب گوارایى که نوشیده بودید، به سختى از گلو برآوردید
 )) .ر شما و همه روى زمین کافر گردند خداوند بى نیاز و در خور ستایش است اگ((

اما مى دانم مردمى خوار، و در چنگال زبونى گرفتار، و خیانت پیشه هستید و قلبهاى شما . من آنچه شرط بالغ است ، با شما گفتم 
اندوهى که در سینه ام موج ! ن شکایت از طاقتم بیرون است و از این رو بازداشتن زبا. چه کنم که دلى پرخون دارم . بدان گواه است 

اکنون که چنین است این مرکب خالفت ارزانى . مى زند، بیرون ریختم ، تا با شما اتمام حجت کنم و عذرى براى کسى باقى نماند
. آن تاول زده و سوراخ است ولى آگاه باشید که پشت این شتر مجروح و پاى . شما، به آن محکم درآویزید و هرگز رهایش مسازید

اما شما را آسوده نخواهد گذارد تا به آتش خشم . داغ ننگ بر خود دارد و نشانى از خشم خداوند و رسوایى ابدى با او همراه است 
ران به و ستمکا((آنچه مى کنید در نزد خداوند حاضر است  .((آتشى که هر دم مى افروزد و دل و جان را مى سوزد((خداوندى بیازارد 

آنچه در توان . من دختر پیامبرى هستم که شما را از عذاب الهى برحذر مى داشت  ((زودى درمى یابند که به چه مکانى بازمى گردند
 .((شما انتظار بکشید ما نیز منتظر مى مانیم . ما نیز به وظیفه خود عمل مى کنیم () .دارید انجام دهید

 :کر بن عثمان در آن جمع پاسخ دختر پیامبر را چنین دادپس از سخنان فاطمه علیهاالسالم ابوب
اگر . پدرت غمخوار مؤ منین بود و بر آنان چون دایه اى مهربان ، و دشمن کافران بود و نشانى از قهر یزدان ! اى دختر پیامبر خدا

وست نه دیگر مردان ، در دیده پیامبر، نسبت به او دقیق گردیم مى یابیم که او پدر توست ، و نه پدر دیگر زنان ، برادر پسرعموى ت
جز سعادتمند شما را دوست نمى دارد و جز بدکار شما را دشمن نمى . از همه خویشان برتر و در کارهاى بزرگ او را یاور( على (او 

ت و رضوان راهنما شما ما را به خیر و صالح راهبر و به سوى جن. دارد، چرا که شما خاندان پاك رسولید و برگزیده خوشنامان جهان 
 .بودید

در گفتارت راستگو و در وفور عقلت پیشگام هستى ، هرگز از حقت برکنار ! و تو، اى برگزیده بانوان اى دختر بهترین فرستادگان 
 .نخواهى بود و در راستى گفتارت شک نخواهیم نمود

بدان . و جز به رخصتى که او فرموده بود، اقدام نکردم  اما به خداوند سوگند که من گامى فراتر از آنچه که رسول خدا فرمود، ننهادم
من خداوند را به شهادت مى طلبم ، که خداوند بر این گواهى . که راهبر قبیله به خیل و خویشان خود از سر دروغ چیزى نمى گوید

و مزرعه به ارث نمى گذاریم ، بلکه ما پیامبران دینار و درهم و خانه () :من از پیامبر خدا شنیدم که مى فرمود. مرا کفایت مى کند
آنچه برجاى مى نهیم ، کتاب و حکمت و دانش و نبوت است و آنچه طعمه ، و وسیله ارتزاق داریم بر دوش ولى امر بعد از ما مى 

 .((باشد، که هرگونه بخواهد درباره اش حکم مى کند
ر دادیم ، تا مسلمانان با آن به میدان کارزار رفته به جهاد با و ما آنچه را که تو در طلب آن هستى در مصرف خرید اسب و اسلحه قرا

  .کفار بزخیزند و بر سرکشان بدکار پیروز شوند
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من این کار را به اتفاق تمامى مسلمانان به انجام رساندم و در این کار یک تنه وارد نگردیدم و بر راءى و نظر خود مستبدانه عمل 
تو بانوى امت پدر . از تو دریغ داشته و نه براى دیگرى انباشته ام . ل من ، براى تو و در اختیار تواینک این حال من و این ما. ننمودم 

انکار فضایلى که خاصه توست ، نخواهد شد و از شاخه و ساقه تو فروگذار  . خود و درخت بارور و پاك ، براى فرزندان خود هستى
 اما تو خود روا مى دارى در این باب خالف گفتار پدرت عمل نمایم ؟. نافذ است حکم تو در آنچه که من آن را مالکم ، . نتوان نمود

 :حضرت علیهاالسالم در پاسخ او فرمود
هرگز پیامبر خدا از کتاب الهى رویگردان نبود و نسبت به احکام آن مخالف نبود و مخالف احکامش حکمى نمى فرمود، بلکه پیوسته 

آیا در سر دارید مکر و غدر را به زور پیرایه او کنید؟ مشى شما پس از . ه هاى آن راه مى پیمود، او پیرو قرآن بود و در طریق سور
این کتاب خداست که میان من و شما به دیده . رحلت او همچون دامهایى است که در زمان حیات براى هالکتش گسترده مى شد

سلیمان ((و  ((که وارث من و خاندان یعقوب باشد ...)) :مى گویداین کتاب . انصاف حکم خواهد نمود، چرا که مبین حق و باطل است 
از پدرش دارد، و در باب واجبات و میراث و آن بهره هایى که از براى مردان و زنان مقرر فرموده ، به تفصیل سخن رانده است ، و 

پس این چنین نیست که شما مى گویید . ت جاى بهانه گیرى براى پیروان باطل ننهاده و گمان و شبهه را از ذهن گمراهان زدوده اس
اکنون براى من صبر جمیل بهتر است و خداوند را در این باره باید به مدد . بلکه نفس شما کارى را در انظارتان آراسته است ((

 .((طلبید
 :ابوبکر پاسخ داد

تو گنج حکمت ، قلب هدایت و . دق داردخداوند راست گفته و فرستاده او راستگو بود و دختر پیامبرش هم نیز گفتارى از سر ص
اینک ، این . سخن حق تو را دور از حقیقت نمى دانم و در مقام انکار و عیب جویى از آن بر نمى آیم . رحمت ، و ستون دین هستى 
رف کرده ام ، به این مسؤ ولیتى که به گردن گرفته ام ، آنان به گردنم انداخته اند و آنچه را که تص. مسلمانان حکم میان من و تو

نه اظهار کبر و بزرگى مى نمایم و نه بر راءى خویش پا مى فشارم و نه آنچه را که به تصرف درآورده ام ، از . اتفاق ایشان بوده است 
 .براى خود برداشته ام ، که اینان شاهد صدق ادعایم هستند

که براى شنیدن سخن بیهوده ! اى مردم : نده چنین فرمودندپس از امام سخن ابوبکر، حضرت فاطمه علیهاالسالم نگاهى به مردم افک
( دلهایتان (یا بر دلهایشان ( نمى اندیشید(آیا در قرآن نمى اندیشند () .در شتاب هستید، و کردار زشت و زیانبار را نادیده مى گیرید

. ها و چشمهایتان را فرا گرفته است خیر، بلکه این کردار زشت شماست که بر صفحه دلهایتان تیرگى کشیده ، گوش ((قفل است ؟
شما مآل اندیشى کردید و آیا قرآن را تاءویل نمودید و به بدراهى رهنمون شدید و بد معاوضه کردید به خداوند سوگند تحمل این 

امر براى شما آنگاه که پرده ها به کنارى رود، خسران این . بار برایتان سنگین و سرانجامى ماالمال از وزر و وبال در پیش دارید
و آنجا آنانکه بر باطل بوده اند، () ((و از خداوند بر ایشان چیزهایى آشکار شود که هرگز حسابش را نمى کردند() .آشکار مى گردد
 ((.زیان خواهند دید

 :سپس به قبر پدر نگریسته فرمودند
  قد کان بعدك اءنباء و هنبثه 

 لو کنت شاهدها لم تکثر الخطب  
 
 .س از تو فتنه ها برخاست ، که اگر تو مى بودى آنچنان بزرگ رخ نمى نمودندرفتى و پ )1
و ارزشها در قومت به هم ( قوم و ملت تو از هم منحرف پاشیدند. (همچون زمینى از باران گرفته شده ، ما تو را از کف دادیم  )2
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 .بیا و ببین که چگونه از راه مستقیم منحرف شده اند. ریخت 
 .اگر در نزد خداوند قرب و منزلتى داشت نزد بیگانگان هم محترم بود، جز خاندان ما هر خاندانى )3
 .تا از این سرا به دیگر سراى رخت بربستى و خاك میان ما و تو جدایى افکند، مردانى از قومت راز دل خود را برمال ساختند )4
 .د و هر چه از تو ارث برده بودیم ، غصب شدچون فقدان تو را مشاهده کردند بر ما یورش آورده خفیفمان داشتن )5
 .پدر، تو ماه شب چهارده و چراغ فروزان زندگانى ما بودى ، که از جانب خداوند بر تو کتبى چند فرود مى آمد )6
 .اما تو رفتى و خیرها از ما پوشیده شد. جبرئیل با آیاتى از قرآن همدم و مونس ما بود )7
 . میان ما رخت بربندى و خاك تو را در درون خود پنهان نماید، ما مرده بودیماى کاش پیش از آنکه تو از  )8
 .به راستى ما بالدیدگان در دام مصیبتى گرفتار آمدیم که هیچ مصیبت زده اى در عرب و عجم بدان مبتال نگردیده بود )9

ه علیهاالسالم لحظه شمارى مى کرد، بانوى بانوان در حالى که امیرالمؤ منین علیه السالم به انتظار نشسته بود و براى بازگشت فاطم
 :علیهاالسالم به خانه مراجعت نمود و با مشاهده امیر مؤ منان علیه السالم چنین فرمود

شاه پرهاى ( تو همانى که (آیا همچون جنین پرده نشین شده اى و چون مظنونین ، در گوشه خانه نشسته اى ؟ ! اى پسر ابوطالب 
، حال چه شد که دستخوش پرهاى کوچک شده اى ؟ پسر ابوقحافه عطیه پدر را از من و نان خورش از دو فرزندم شاهین را شکستى 

 .سلب کرد
چندان که انصار از من بریدند و مهاجرین دیده از حمایت من . آشکارا به دشمنى من برخاست و از لجاج و عناد خود روى برنتافت 

 .ر کردندمردم نیز از یاوریم فروگذا. پوشیدند
آن روز که منزلت . خشم فروخورده ، از خانه بیرون شدم و خوار بازگشتم . در دفع ترکتازى از او نه یاورى دارم و نه مددکارى 

تو شیرى بودى که . خویش را نادیده گرفتى ، همان روز خود را در مضیق ذلت افکندى و چهره فروتنى و خوارى بر خاك ساییدى 
آیا نمى دانى گوینده اى را از گفتار بیهوده اش بازدارى ، و یا . ى ، در حالى که امروز در به روى خود بسته اى گرگها را در هم شکست

. اى کاش پیش از این خوارى مرده بودم . با ابطال باطل نفع و فایده اى به من عاید گردانى ؟ چرا که قدرت حمایت از خود ندارم 
هر بامدادى که خورشید سر از بام ! واى بر من . نکردنت برآشفتم خداوند را پوزش مى طلبم  اگر سخن به تندى گفتم و یا از یارى

چه . خاور مى دارد و به هنگام غروب خورشید، این کالم در وجودم طنین انداز است که پناه من از دنیا رفت و بازویم ناتوان گردید
طلبم ؟ بارالها نیرویت از همه کس فزونتر و عذاب تو از حوصله بیرون  کنم جز آنکه شکایت به نزد پدر برم و رعایت و یارى از حق

 ! است ، تو خود داد من بستان
 :امیرمؤ منان ، على علیه السالم فرمود

آه و ناله کردن (غم مخور . افسوس براى تو نیست بلکه براى دشمن توست ! و یادگار بهترین پیمبران ! اى دختر برگزیده عالمیان 
 .(حق خود نمى رساند بلکه دشمن تو را شادمان نیز خواهد کردتو را به 

اگر نان خورش مى خواهى روزى تو نزد خداوند محفوظ . من از سستى گوشه نشین نشدم ، بلکه آنچه در توانم بود، به کار بستم 
 .است و او خود عهده دار آن مى باشد، آرام گیر و آنان را به خداوند واگذار

 . آنها را به خداوند وانهادم: م فرمودفاطمه علیهاالسال
  

  
  تظلم خواهى حضرت فاطمه علیهاالسالم در روز قیامت و کیفیت حشر آن حضرت: باب هشتم 
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 :شیخ صدوق در کتاب امالى از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله روایت نموده است 
کى از ناقه هاى بهشتى سوار است و از دو پهلوى آن ناقه هنگامى که روز قیامت فرا مى رسد دخترم فاطمه در حالى مى آید که بر ی

حریرهاى بهشتى آویزان ، مهار آن از مروارید تازه ، پاهایش از زمرد سبز، دم آن از مشگ ناب ، دیدگانش از در و یاقوت سرخ 
 .خواهد بود

عفو پروردگار و بیرون آن رحمت خداوند قبه اى از نور بر پشت آن ناقه نصب شده که اندرون آن از بیرون آشکار، میان آن حاوى 
 . رحیم است

فاطمه تاجى از نور بر سر دارد که داراى هفتاد پایه باشد، هر پایه اى از آن به وسیله مرواریدى مرصع و نظیر ستاره اى درخشان 
 .خواهد بود

 .در طرف راست و چپ فاطمه هر کدام هفت هزار ملک خواهد بود
چشمان خود را ببندید تا فاطمه دختر حضرت  : ر ناقه فاطمه را گرفته است با صداى بلند خواهد گرفتجبرئیل که در آن هنگام مها

 .محمد عبور نماید
در آن روز هیچ پیغمبر و رسول و صدیق و شهیدى نیست مگر اینکه دیدگان خویشتن را مى بندد تا اینکه زهرا از صحراى محشر 

 .عبور نماید
ببین من و آن افرادى که در ! اى پروردگار: عرش پروردگار مى رسد، از آن ناقه فرود مى آید و مى گویدهنگامى که آن بانو به زیر 

 . حق من ظلم نمودند و فرزندان مرا شهید کرده اند قضاوت کن
یرم ، به عزت اى حبیبه و فرزند رسول من از من بخواه تا عطانمایم ، شفاعت کن تا من بپذ: آنگاه از طرف خداوند رئوف ندا مى رسد

 .و جالل خودم که امروز ظلم و ستم هیچ ستمگرى از نظر من محو نخواهد شد
 ! فرزندان ، شیعیان ، دوستان ، و دوستان دوستان فرزندان مرا به من ببخش! بار خدایا: در همین زمان است که مى گوید

تان ، و دوست دوستان ذریه فاطمه کجایند؟ ایشان عموما فرزندان ، شیعیان ، دوس: آنگاه از طرف پروردگار جهان منادى ندا مى کند
سپس فاطمه جلو مى رود تا ایشان را داخل بهشت مى . در حالى که مالئکه رحمت پروردگار آنان را احاطه کرده باشند مى آیند

 .نماید
 : در عیون اخبارالبرضا علیه السالم از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله روایت شده است

وى پایه عرش را مى گیرد و مى . فاطمه در حالى وارد صحراى محشر مى شود که لباسهایى غرقه به خون همراه خود دارددخترم 
 :گوید

به حق خداى کعبه که آن روز پروردگار عادل براى ! بین و من آن افرادى که فرزندان مرا کشتند، حکم کن ! اى خداى عادل و عالم 
  .ردقضاوت خواهد ک )به حق (دخترم 

هنگامى که روز قیامت فرا رسد : شیخ صدوق در عیون اخبارالرضا علیه السالم از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله روایت نموده است 
آنگاه یکى از پایه هاى عرش را مى گیرد و مى . دخترم فاطمه در حالى محشور مى شود که لباسهاى خون آلودى با وى خواهد بود

 ! بین من و قاتل فرزندانم حکم کن! اى خداى عادل : گوید
قضاوت مى کند، زیرا خداوند براى غضب  ) به حق(به حق خداى کعبه سوگند که خداوند براى دخترم : سپس پیامبر اکرم فرمود

 .فاطمه غضب مى نماید و با رضایت وى راضى خواهد شد
هنگامى که روز قیامت فرا مى رسد منادى ندا مى : ه فرمودو نیز در همان کتاب از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله روایت شده است ک

  .چشمان خود را ببندید تا فاطمه دختر محمد عبور کند! اى خالیق : دهد
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فاطمه در : در روایت دیگرى آمده که رسول خدا فرمود: و در صحیفۀ الرضا نیز مثل روایت پیشین نقل شده است و سپس گفته شده 
  . بر تن خواهد داشترنگ  حال عبور لباسى سرخ 

 : شیخ صدوق رحمه اهللا در عیون اخبارالرضا علیه السالم از رسول خدا روایت کرده است
. فاطمه در روز حشر در حالى محشور مى شود که لباس زیبایى بر تن دارد و به گونه اى که تعجب همه خالیق برانگیخته مى شود

دختر محمد را با بهترین صورت وارد بهشت : ام آنها به خط سبز نوشته شده آنگاه هزار لباس دیگر بر تن مى کند که بر هر کد
 .آنگاه فاطمه در حالى که هفتاد هزار ملک او را مشایعت مى کنند، مانند نوعروسان وارد بهشت مى شود! کنید

 : شیخ صدوق در کتاب ثواب االعمال از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله روایت کرده است
امام حسین علیه السالم در حالى که سر . وز قیامت فرا مى رسد قبه اى از نور براى فاطمه علیهاالسالم برپا خواهد شدزمانى که ر

وقتى چشم فاطمه زهرا به حسین علیه السالم بیفتد گریه و ضجه اى مى کند که هیچ ملک و . بریده خود را در دست گرفته باشد
 .که گریان خواهد شدپیغمبر و مؤ منى در محشر نیست مگر این

در همین هنگام است که خداى توانا مرد نیک صورتى را به نظر آن بانو جلوه مى دهد که با قاتالن حضرت حسین شهید مخاصمه 
 .نماید

آنگاه خداوند سبحان قاتلین امام حسین را با آن افرادى که مددکار آنان بودند و آن اشخاصى که در ریختن خون آن حضرت 
سپس آنها را زنده مى کند تا حضرت امیر علیه السالم براى . د حاضر مى کند و آن مرد تا آخرین نفر آنان را مى کشدشرکت نمودن

نیز آنان را زنده مى کند که امام حسن علیه السالم آنان را بکشد و سپس آنان را زنده مى کند تا امام . دومین بار آنان را بکشد
 .برساند و همین طور همه ذریه ما حسین علیه السالم آنان را به قتل

 خداوند شیعیان ما را: آنگاه حضرت صادق علیه السالم فرمود. بعد از این جریان است که غضب ما و شیعیان ما فرو خواهد نشست 
  .رحمت کند، زیرا ایشان با غم و اندوه طوالنى ما شریک مى باشند

 : آله روایت شده است و نیز در ثواب االعمال از رسول خدا صلى اهللا علیه و
هنگامى که قیامت برپا شود فاطمه زهرا در حالى وارد صحراى محشر مى شود که گروهى از زنان شیعیان در اطراف آن بانو خواهند 

وارد بهشت نمى شوم تا بدانم بعد از من با فرزندانم چه : وى مى فرماید! داخل بهشت شو: و به حضرت زهرا گفته مى شود. بود
وقتى نظر کند امام حسین علیه السالم را خواهد دید  . در میان جمعیت قیامت نگاه کن: به آن حضرت مى گویند. جام داده اندعملى ان

 .زهرا فریادى مى زند که من به واسطه فریاد او فریاد خواهم زد و عموم مالئکه نیز به فریاد مى آیند! که با بدن بى سر ایستاده است 
خداوند قهار به خاطر ما غضب مى کند و آتشى را که مدت هزار سال افروخته اند تا سیاه شده و آن را هبهب  در چنین حالى است که

مى گویند و هرگز نسیمى هبهب مى گویند و هرگز نسیمى داخل آن نشده دستور مى دهد تا قاتلین امام حسین و آن افرادى را که 
وقتى داخل آتش شوند آتش نعره اى مى زند و آنان ناله و زارى مى نمایند، . یدحامل قرآن و تارك اهل بیت پیغمبر بوده اند بربا

به چه علت آتش ! پروردگارا :آتش مى خروشد و آنان هم به خروش مى آیند، آتش زبانه مى کشد و ایشان به زبان فصیح مى گویند
 !را قبل از بت پرستان به ما مسلط کرده اى ؟

 .الت عملى را انجام دهد با آن کسى که بداند و عملى را انجام دهد، فرق داردکسى که از روى جه: خطاب مى رسد
 : و نیز در ثواب االعمال از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله روایت شده است

وقتى نظر . هنگامى که روز قیامت فرا رسد سر مبارك و غرقه به خون امام حسین علیه السالم در نظر زهرا جلوه گر خواهد شد
 :طمه به سر بریده امام حسین بیفتد فریاد مى زندفا

به جهت ناله و فریاد زهراست که مالئکه مدهوش مى شوند و اهل محشر عموما ! اى میوه قلب محزون من ! اى فرزند مظلوم من 
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 :فریاد مى زنند و مى گویند
 !!خداوند قاتلین فرزندت حسین را بکشد! اى فاطمه 

من این عمل را انجام مى دهم و از قاتلین حسین و پیروان و دوستان آنان انتقام خواهم : ندا مى رسد در این حال از طرف پروردگار
 .کشید

پهلوهاى آن به وسیله حریرهاى بهشتى زینت شده ، صورت آن : فاطمه زهرا در آن روز بر یکى از ناقه هاى بهشتى سوار است که 
و عنبر، مهارش از زبرجد سبز، جهازش از مروارید که با جوهر زینت شده زیبا، چشمانش شهال، سرش از طال، گردنش از مشک 

 !باشد، خواهد بود
بر پشت آن ناقه هودجى نصب شده که پرده اش از نور خداوند، میان آن پر از رحمت پروردگار، بلندى مهار آن به قدر یک فرسخ 

 .از فرسخهاى دنیا خواهد بود
بانو را احاطه خواهند کرد که به تسبیح و تهلیل و تکبیر حضرت پروردگار مشغول خواهند  تعداد هفتاد هزار ملک اطراف هودج آن

 .بود
چشمان خود را ببندید تا فاطمه دختر حضرت محمد صلى اهللا علیه و ! اى اهل قیامت : آنگاه از طرف خداوند رئوف منادى ندا مى کند

 .آله از صراط عبور نماید
ولى آن حضرت دشمنان ذریه خود را به دوزخ . و دوستانش مانند برق جهنده از صراط مى گذرندپس از آن بانوى معظمه شیعیان 

 . خواهد انداخت
 : شیخ مفید در امالى خود از امام صادق علیه السالم روایت کرده

 .روز قیامت که فرا رسد خداوند توانا خلق اولین و آخرى را در یک زمین جمع مى کند
چشمان خود را ببندید و سرهاى خود را به زیر افکنید تا فاطمه دختر حضرت محمد صلى اهللا علیه و آله : ایدآنگاه منادى ندا مى نم

مردم چشمان خود را مى بندند و حضرت فاطمه در حالى که بر یکى از ناقه هاى بهشتى سوار است مى آید و تعداد هفتاد . عبور کند
آنگاه حضرتش در یکى از مکانهاى شریف قیامت توقف مى کند و پیراهن خون . ندهزار ملک آن بانوى باعظمت را مشایعت مى نمای

 :آلود حضرت امام حسین را به دست مى گیرد و مى گوید
 .این پیراهن فرزند من حسین است ، تو مى دانى با او چه عملى انجام دادند! بارخدایا

حضرت زهراى اطهر . وشنودى تو باشد انجام خواهم دادمن هر عملى که موجب خ: پس از آن طرف خداوند رئوف خطاب مى رسد
 : خواهد گفت

گروهى از آتش جهنم بیرون مى آیند و کشندگان امام : خداوند قهار دستور مى دهد! پروردگارا انتقام مرا از قاتلین فرزندم بگیر
دند و آنان را دچار انواع عذاب مى حسین را نظیر مرغى که دانه برچیند از صحراى محشر مى ربایند و به طرف دوزخ بازمى گر

 .نماید
آن مالئکه اى که حضرت فاطمه را مشایعت مى کردند و فرزندان . سپس فاطمه اطهر بر ناقه خویشتن سوار و داخل بهشت مى گردد

  .بزرگوار آن حضرت نزد آن بانو خواهند بود و دوستان ایشان طرف راست و چپ آنان قرار مى گیرند
 : کوفى در تفسیرش از ابن عباس رحمه اهللا روایت کردهفرات بن ابراهیم 

 :زمانى که روز قیامت به پا شود، منادى ندا مى کند
چشمان خود را ببندید تا فاطمه دختر محمد صلى اهللا علیه و آله عبور کند، فاطمه اولین کسى است که دوازده هزار حوریه ! اى مردم 

آن حوریه ها بر . ن احدى را قبل از فاطمه و بعد از آن بانو استقبال نکرده و نخواهند کردآنا. از فردوس او را استقبال خواهند کرد
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ناقه هایى سوارند که بالهاى آن از یاقوت ، مهار آنها از لؤ لؤ و رحل هایى از در بر پشت آنهاست که بر هر یک از آنها بالشى از 
راط مى گذرند تا فاطمه زهرا را وارد فردوس مى نمایند و اهل بهشت با آنان از ص. سندس قرار دارد و رکاب هاى آنها زبرجد است 

 .آن بانو مالقات خواهند کرد
در آن قصرهاى سفید هفتاد هزار خانه است که . در وسط فردوس قصرهاى سفید و زردى است از لؤ لؤ که در یک محل مى باشد

 . منزل حضرت محمد و آل طاهر آن بزرگوار است
 .رد هفتاد هزار خانه است که مسکن حضرت ابراهیم و آل آن حضرت علیهم السالم خواهد بوددر آن قصرهاى ز

 .فاطمه زهرا باالى مسندى از نور مى نشیند و ایشان در اطرافش مى نشینند
 .آنگاه ملکى نزد آن بانو فرستاده مى شود که قبل از آن حضرت و بعد از او نزد کسى فرستاده نشده و نخواهد شد

 . آنچه را که مى خواهى از من بخواه تا به تو عطا کنم: پروردگارت به تو سالم مى رساند و مى فرماید: ک به فاطمه مى گویدآن مل
 . خداوند رئوف نعمت خود را براى من تمام و بهشت خود را براى من مباح نموده است: حضرت فاطمه مى گوید

فرادى که ایشان را دوست داشته اند به من عطا فرماید، خداوند منان ذریه و من از خداوند مى خواهم که فرزندان و ذریه من و ا
 .فرزندان و آن اشخاصى را که فرزندان فاطمه را براى خاطر آن حضرت حفظ کرده باشند، به آن حضرت عطا مى فرماید

 .شن کردسپاس آن خداوندى را که غم و اندوه مرا برطرف و چشم مرا رو: سپس آن بانوى معظمه مى گوید
 :هرگاه ابن عباس این حدیث را نقل مى کرد این آیه را تالوت مى نمود: راوى مى گوید

 :در تفسیر فرات کوفى از على علیه السالم روایت شده است که فرمود
 :به فاطمه فرمود. روزى پیامبر گرامى اسالم نزد حضرت زهرا رفت و آن بانو را محزون یافت 

 اندوه تو چیست ؟سبب غم و ! دختر عزیز من 
 .روز محشر و برهنگى مردم به خاطرم آمد: فاطمه گفت 

 :ولى جبرئیل از طرف خداوند رئوف به من خبر داد. آرى آن روز روز بسیار بزرگى است : رسول خدا فرمود
، بعد از او شوهر تو  هنگامى که در آن روز زمین شکافته شود، اول کسى که از زمین خارج شود من هستم ، بعد از من ابراهیم خلیل

على بن ابى طالب ، آنگاه خداوند مهربان جبرئیل را با هفتاد هزار ملک نزد قبر تو خواهد فرستاد، بر قبر تو هفت قبه نور نصب 
 :خواهد شد، اسرافیل سه حله نور براى تو مى آورد و نزد سر تو توقف مى کند و صدا مى زند

تو در حالى از قبر بیرون مى آیى که بدنت پوشیده باشد و از خوف آن روز در امان ! شراى دختر حضرت محمد بیا و به صحراى مح
خواهى بود، اسرافیل آن حله ها را به تو مى دهد و تو آنها را مى پوشى ، آنگاه ملکى که او را زوقائیل مى گویند ناقه اى براى تو مى 

تو بر آن ناقه سوار مى شوى و زوقائیل در حالى که در . ن نصب شده باشدآورد که مهار آن از مروارید و کجاوه اى از طال بر پشت آ
هنگامى که حرکت کنى تعداد . پیش تو هفتاد هزار ملک باشد و علم هاى تسبیح در دست داشته باشند مهار آن را خواهند کشید

ز آنان منقلى از نور بدون آتش در کف هفتاد هزار ملک به استقبال تو مى آیند و از نظرکردن به تو خوشحال مى شوند، هر یک ا
دارند که عود از آن ساطع مى شود، هر یک از ایشان تاجى مرصع از زبرجد بر سر خواهد داشت ، آنان در طرف راست تو خواهند 

 .بود
کنند و در طرف  و چون مقدارى از راه را طى کنى ، مریم بنت عمران با هفتاد هزار حوریه به استقبال تو مى آیند و بر تو سالم مى

 .چپ تو خواهند بود
آنگاه مادرت خدیجه دختر خویلد که در میان زنان عالم اول کسى است که به خداوند و رسول ایمان آورده است ، با هفتاد هزار 

و پس از آنکه نزدیک محشر رسیدى ت حوا با هفتاد هزار ملک . ملک که علم هاى تکبیر در دست دارند به استقبال تو مى آیند
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هنگامى که وارد صحراى محشر شوى منادى از زیر عرش  .آسیه زن فرعون به استقبال تو خواهند آمد و با تو حرکت مى نمایند
 :ندایى مى کند که خالیق عموما مى شنوند و مى گوید

در آن روز غیر از ! ور نمایندچشمان خود را ببندید تا فاطمه دختر محمد صلى اهللا علیه و آله و این زنان مطهره که با او مى باشند عب
 .ابراهیم و شوهرت على بن ابى طالب کسى به تو نظر نخواهد کرد

 .سپس آدم حوا را طلب مى کند و با مادرت خدیجه نزد تو مى آیند
ند، آنگاه منبرى براى تو نصب مى شود که هفت پایه داشته باشد، در میان هر پایه تا پایه دیگرى صفهایى از مالئکه ایستاده ا

 . علمهایى از نور در دست خواهند داشت
هنگامى که بر . نزدیکترین زنان از طرف چپ به تو حوا و آسیه خواهند بود. حوریه ها در طرف چپ و راست منبر تو صف مى کشند

 :فراز منبر روى ، جبرئیل از طرف خداوند سبحان نزد تو مى آید و مى گوید
حسنین در حالى نزد تو مى ! حسن و حسینم را به من نشان بده ! پروردگارا: و خواهى گفت ت! حاجت خویشتن را بخواه ! اى فاطمه 

 .آیند که خون از رگهاى گردن حسین فرو مى ریزد
 .امروز حق مرا از آن افرادى که به من ظلم و ستم کردند بگیر! بارخدایا: حسین مى گوید

مى آید، براى غضب خداوند است که مالئکه و جهنم نیز به خروش  در همین زمان است که دریاى غضب حضرت پروردگار به جوش
آنگاه قاتلین حسین را با فرزندان و فرزندان آنان مى . جهنم نعره مى زند و زبانه مى کشد و به صحراى محشر مى آید. مى آیند

 :ایشان مى گویند .رباید
هار به زبانه آتش دستور مى دهد؛ این گونه افراد را که چشمشان خداوند ق! ما که در زمان قتل حسین خلق نشده بودیم ؟! پروردگارا

زیرا  !موهاى جلوى سر ایشان را بگیرید و بکشید و به صورت در طبقات پایین جهنم بیفکنید !کبود و صورتشان سیاه است بگیرید
 . سختگیرى ایشان بر دوستان حسین از جنگیدن پدرانشان با خود حسین شدیدتر بوده است

خداوند . من شیعیان خود را مى خواهم ! پروردگارا : تو مى گویى! حاجت خود را بخواه : این جریان جبرئیل به تو مى گوید پس از
 . من شیعیان خود و دوستان ایشان را مى خواهم! بارخدایا: تو مى گویى . من گناه آنان را آمرزیدم : رئوف مى فرماید

 ! از آنان را که دست به دامن تو شود، او را وارد بهشت کنبرو هر کدام : خداوند سبحان مى فرماید
 !کاش از شیعیان و دوستان فاطمه بودند: در آن روز عموم خالیق آرزو مى کنند

آنگاه تو با شیعیان و دوستان و فرزندان خویشتن و شیعیان على در حالى حرکت مى کنید که خوف و بیم آنان برطرف شده باشد، 
شیده شده ، سختى هاى قیامت بر ایشان آسان مى شود و از هول و ترسهاى قیامت به آسانى خواهند گذشت ، عورت هاى ایشان پو

در آن روز مردم عموما دچار ترس مى شوند ولى ایشان نمى ترسند، مردم عموما در آن روز تشنه اند ولى ایشان سیراب خواهند 
 .بود

هزار حوریه به استقبال تو مى شتابند، آن حوریه ها قبل از تو از کسى استقبال آن زمان که نزدیک در بهشت مى رسى تعداد دوازده 
مهار آنها از . ظرفهایى از نور در دست دارند، و بر ناقه هایى از نور سوارند که جهاز آنها از طالى زرد و یاقوت خواهد بود: ننموده اند

 .اقه اى یک بالش از سندس و استبرق بهشتى مى باشدمروارید تازه ، رکاب آنها از زبرجد سبز، در میان جهاز هر ن
 .و چون وارد بهشت شوى عموم اهل بهشت مسرور و خوشحال مى شوند و به یکدیگر بشارت مى دهند

براى شیعیان تو خانه هایى از جواهر الوان بر فراز ستونهایى از نور نصب مى نمایند، آنان در آن هنگامه اى که مردم مشغول حساب 
عموم پیامبران از . از آن خانه ها غذا مى خورند، شیعیان تو وقتى داخل شوند دائما به نعمت هاى بهشتى متنعم خواهند بودباشند 

 .آدم تا خاتم به زیارت تو مى آیند
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ر قصر دو مروارید هست که از یک رشته به وجود آمده اند، یکى از آنها سفید و دیگرى زردرنگ است ، در هر یک از آنها هفتاد هزا
 .و در هر قصرى هفتاد هزار خانه مى باشد

 . آن قصرهاى سفید منزل ما و شیعیان خواهند بود، قصرهاى زرد منزل ابراهیم و آل ابراهیم است
 . من نمى توانم مرگ تو را ببینم و بعد از تو زنده بمانم! پدرجان : فاطمه علیهاالسالم گفت 

اول کسى که از اهل بیت به من ملحق مى  : جبرئیل از طرف خداوند رئوف به من خبر داده :پیغمبر اکرم صلى اهللا علیه و آله فرمود
 .واى بر آن کسى که در حق تو ظلم کند. شود تو خواهى بود

 .رستگارى از آن شخصى است که تو را یارى نماید
  

  دا صلى اهللا علیه و آله هستنداوالد و ذریه حضرت فاطمه علیهاالسالم وفضل آنها و اینکه فرزندان رسول خ: باب نهم 
  

 
فرزندان هر مادرى به پدر و خویشاوندان پدرى خود منسوب  :در بعضى از کتب مناقب یافتم که پیغمبر صلى اهللا علیه و آله فرمود

 . مى شوند غیر از فرزندان فاطمه که من پدر و خویشاوندان ایشان مى باشم
تو آن کسى هستى که گمان مى کنى آن ! اى یحیى : مرا خواست و به من گفت حجاج بن یوسف : یحیى بن یعمر عامرى مى گوید

 .فرزندان على که از فاطمه دارد فرزندان پیامبر اسالم هستند
 .اگر در امان باشم جواب تو را خواهم داد: گفتم 
 . تو در امان هستى: گفت 

 :گفتم آرى ، این آیه را که مى خوانم این مطلب را ثابت مى نماید
 (1022) ) و زکریا و یحیى و عیسى و الیاس کل من الصالحین: (تا آنجا که مى فرماید (1021) )و وهبنا له اسحاق و یعقوب کال هدینا(

در صورتى که عیسى روح اهللا است و خداوند او را به حضرت مریم عطا کرد و معذلک خداى علیم عیسى را به حضرت ابراهیم 
 .ابراهیم به شمار مى آوردنسبت مى دهد و او از فرزندان 

 !چه باعث شده که تو این موضوع را تبلیغ نمایى ؟: حجاج گفت 
 :خداوند بر اهل علم واجب کرده که علم خود را نشر دهند، چنانکه در قرآن مجید مى فرماید: گفتم 

 (1023) ) لتبیننه للناس و ال تکتمونه(
 !دا این موضوع را تکرار نمایى و نشر دهى ؟راست مى گویى ولى در عین حال مبادا بع: حجاج گفت 

یک شب حجاج مرا خواست ، من وضو گرفتم و وصیت خود را : این حدیث را عامر شعبى مفصلتر از این نقل کرده ، چنانکه مى گوید
ردم و او من سالم ک. کردم و نزد حجاج رفتم ، وقتى نگاه کردم دیدم سفره اى چرمى گسترده و شمشیرى برهنه نزد حجاج است 

 . خائف مباش زیرا من تو را تا فردا ظهر امان داده ام: جواب داد، آنگاه به من گفت 
پس از اینکه مرا نزد خود نشانید، دستور داد تا مردى را آوردند که وى را غل و زنجیر کرده بودند و او را در مقابل حجاج قرار 

 .دادند
لیهماالسالم فرزندان پیغمبر خدایند، اگر براى این مدعا دلیلى از قرآن نیاورد حسن و حسین ع: این پیرمرد مى گوید: حجاج گفت 

 .گردن او را خواهم زد
پس باید این غل و زنجیر را از گردن وى باز کرد، زیرا که او آزاد خواهد شد، و اگر دلیلى از قرآن نیاورد و بخواهى : من گفتم 
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هنگامى که غل و زنجیر را از گردنش باز نمودند دیدم او سعید بن جبیر . نمى کند گردن وى را بزنى شمشیر این غل و زنجیر را قطع
 !چگونه از قرآن دلیل خواهد آورد؟: من فوق العاده محزون شدم و با خود گفتم . است 

 .دلیل خود را از قرآن بیاور و اال گردن تو را خواهم زد: حجاج به وى گفت 
او ساعتى صبر . صبر کن : سعید گفت ! حجت و دلیل خود را بیاور: ساعتى صبر کرد و گفت  وى. مهلتم بده : سعید بن جبیر گفت 

و وهبنا (اعوذ باهللا من الشیطان الرجیم ، بسم اهللا الرحمن الرحیم  : سعید بن جبیر گفت! دلیل و برهان خویش را بیاور : کرد و گفت
 .سعید پس از خواندن این آیه ساکت شد (1025) ) ک نجزى المحسنینو کذل: (تا آنجا که مى فرماید (1024) ) له اسحق و یعقوب
عیسى چه ! اى حجاج : آنگاه سعید گفت  (1026) ) و زکریا و یحیى و عیسى: (سعید گفت ! ما بعد آیه را بخوان : حجاج به وى گفت 

 نسبتى به حضرت ابراهیم دارد؟
 .عیسى از فرزندان ابراهیم محسوب مى شود: حجاج گفت 

عیسى که بدون پدر خلق شده و از نواده هاى دخترت حضرت ابراهیم به شمار مى رود، با اینکه فاصله بین عیسى و : ید گفت سع
پس حضرات حسنین علیهماالسالم با توجه . حضرت ابراهیم خیلى زیاد است معذلک از فرزندان حضرت ابراهیم محسوب مى شود

 .رند به طریق اولى فرزندان پیغمبر اکرم محسوب خواهند شدبه اینکه با رسول خدا چندان فاصله اى ندا
 .حجاج پس از این گفتگوها مبلغ ده هزار اشرفى به سعید بن جبیر جایزه داد و دستور داد تا او را به خانه اش بازگردانیدند

و معانى قرآن را از او بیاموزم ،  بر من واجب است که نزد این مرد عالم یعنى سعید بن جبیر بروم: من با خود گفتم : شعبى مى گوید
 . زیرا من گمان مى کردم که معانى قرآن را مى دانم ، ولى اکنون معلوم شد که نمى دانم

هنگامى که متوجه سعید بن جبیر شدم دیدم که وى در مسجد نشسته و آن اشرفى ها را در مقابل خود ریخته و پیوسته آنها را ده 
را ناراحت کردیم  )یعنى حجاج (اگر ما یک نفر . اینها از برکت حسن و حسین علیهماالسالم است  :اشرفى صدقه مى دهد و مى گوید

 . هزار نفر را براى پرداخت این پولها خوشحال نمودیم و خداوند و رسول را راضى نمودیم
ان هر پیغمبرى به خود او منسوب فرزند :در کتاب دالئل االمامه طبرى از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله روایت مى کند که فرمود

 .هستند، فاطمه فرزند من است که به منسوب است 
 بن،زیدعلیه السالم بودممجلس حضرت رضارمن درخراسان د:روایت کردهاءشیخ صدوق درمعانى االخبارازحسن بن موسى الوش

 . و گفت که ما چنین و چنانیمزید متوجه گروهى از اهل مجلس شد .هم در آن مجلس حضور داشت )برادر حضرت رضا(موسى 
 :حضرت رضا متوجه آن گروه شد و گفته زید را شنید، به وى فرمود

فاطمه خویشتن را حفظ کرد و خداوند فرزندان او را به آتش جهنم حرام کرد، تو را : آیا قول بقال هاى کوفه را که مى گویند! اى زید
براى حسن و حسین علیهماالسالم و فرزندانى که از رحم آن بانو متولد شده  به خداوند سوگند که این مطلب جز! مغرور نموده است 

 .اند نخواهد بود
آیا مى شود گفت حضرت موسى بن جعفر علیه السالم خداوند را اطاعت کند، روزه ها روزه دار و شبها به تهجد و شب زنده دارى و 

ى قیامت نزد خداوند با او مساوى باشى و یا اینکه تو نزد خداوند نماز شب مشغول باشد و تو معصیت خداوند را انجام دهى و فردا
اجر نیکوکاران ما هر چه باشد عذاب گنهکاران ما : در صورتى که حضرت على بن الحسین علیهماالسالم مى فرماید! عزیزتر باشى ؟

 .دو برابر خواهد بود
 :حضرت رضا علیه السالم سپس متوجه من شد و فرمود: حسن مى گوید

 :این آیه را چگونه قرائت مى کنید که خداوند مى فرماید! ى حسن ا
 قال یا نوح انه لیس من اهلک ، انه عمل غیرصالح 
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بفتح عین و میم و دو (انه عمل : غیرصالح و بعضى مى خوانند )بفتح عین و الم و کسر میم (انه عمل : بعضى از مردم مى خوانند: گفتم 
 . ئت دوم پسر نوح را از پدرش ندانسته استغیرصالح بنا به قرا )پیش الم 

همین طور . ولى عصیان کرد خداوند او را از پدرش ندانست . ابدا اینطور نیست ، بلکه وى پسر حضرت نوح بود: حضرت رضا فرمود
 .بیت خواهى بود و تو اگر حضرت حق را اطاعت نمایى از ما اهل. هر کس از خاندان ما که اطاعت از خداوند نکند از ما نخواهد بود
 : شیخ صدوق رحمه اهللا از محمد بن مروان روایت کرده که گفت

همانا فاطمه علیهاالسالم عفت خود را حفظ کرد پس ((. خ ال... آیا این سخن ان فاطمۀ اءحصنت : به امام صادق علیه السالم گفتم 
ذریه حضرت فاطمه ، بله ، ومنظور از: در جواب فرمودادق از سخنان رسول خداست ؟ امام ص )) .خداوند ذریه او را بر آتش حرام کرد

  .حسن و حسین و زینب و ام کلثوم هستند
 : شیخ صدوق در عیون االخبار روایت کرده

بدین لحاظ او را زیدالنار . زید بن موسى بن جعفر علیه السالم در مدینه خروج کرد، گروهى را آتش زد و گروهى را به قتل رسانید
 .نامیدند

 .وى را نزد امام رضا علیه السالم ببرید: مون فرستاد تا او را گرفتند و اسیر نمودند و نزد ماءمون بردند، دستورى دادماء
 :وقتى زید به حضور حضرت رضا آمد امام به او فرمود: یاسر مى گوید

را به آتش جهنم حرام کرد تو را  فاطمه عفت خود را حفظ نمود و خداوند ذریه او: قول مردمان پست کوفه که مى گویند! اى زید
 !مغرور کرد

تو این طور گمان مى کنى که اگر خداوند را . به خداوند سوگند که این مطالب جز براى حسن و حسین علیهماالسالم نخواهد بود
آن  معصیت کنى داخل بهشت خواهى شد و موسى بن جعفر هم اطاعت پیشه کند و داخل بهشت شود، آنگاه تو نزد خداوند از

بزرگوار عزیزتر باشى ؟ به خداوند سوگند کسى از ما نزد خداوند به مقامى نخواهد رسید مگر به اطاعت نمودن پروردگار، ولى تو 
 . گمان مى کنى که اگر عصیان هم برادر و پسر پدر تو مى باشم

 . آرى ، تو مادامى برادر من خواهى بود که خداوند را اطاعت نمایى: امام رضا فرمود
 .پسر من هم از اهل من محسوب مى شود، وعده تو حق و تو بهترین حکم کنندگان خواهى بود! پروردگارا: ضرت نوح گفت ح

 . او معصیت کار است. او از اهل تو نیست ! اى نوح : خداوند حکیم فرمود
  . خداوند او را براى اینکه مرتکب معصیت شد از اهل نوح ندانست

 :بوالجارود روایت شده است که امام باقر علیه السالم خطاب به او فرموددر کتاب احتجاج طبرسى از ا
 مردم درباره امام حسن و امام حسین چه مى گویند؟

 .انکار مى کنند که حسنین علیهماالسالم فرزندان پیامبر خدا باشند: گفتم 
 شما چه دلیلى براى آنان مى آورید؟: فرمود
 ) و کل من الصالحین: (تا آنجا که مى فرماید (1044) )و من ذریته داود: (مریم که مى فرمایدبه آیه قرآن درباره عیسى بن : گفتم 
قل تعالوا ندع اءبناءنا و (نیز به آیه . زیرا خداوند در این آیه حضرت عیسى را از فرزندان حضرت ابراهیم قرار داده است  (1045)

 . بر آنان استدالل مى کنیم (1046) ) اءبناءکم و نساءنا و نساءکم و اءنفسنا و اءنفسکم
 .ولى از صلب انسان نخواهد بود. گاهى مى شود که فرزند دختر، فرزند مى باشد: مى گویند: گفتم . آنان چه مى گویند: فرمود

یغمبر به خداوند سوگند دلیلى از قرآن مى آورم که فرزندان زهرا از صلب پ: حضرت باقر علیه السالم به من فرمود: راوى مى گوید
 فدایت شوم از کجاى قرآن ؟: گفتم . خدایند، این دلیل را جز شخص کافر رد نخواهد کرد
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 و حالئل اءبناءکم الذین من اءصالبکم: (تا آنجا که مى فرماید (1047) ) حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم: (این آیه که مى فرماید: فرمود
( (1048) 

آیا براى پیغمبر خدا صلى اهللا علیه و آله حالل بود که با زنان حضرت حسنین ازدواج : واز ایشان جویان شو و بگ! اى ابوالجارود
نه ، پس ثابت مى شود که ایشان فرزندان پیامبرند و به : آرى ، معلوم است که دروغ مى گویند، و اگر بگویند: نماید؟ اگر بگویند

  .همین جهت زنان ایشان بر رسول خدا حرام بودند
 :حضرت امام محمدباقر علیه السالم به من فرمود: بن ابراهیم از ابوالجارود روایت کند که گفت در تفسیر على 

 .منکر مى شوند که ایشان فرزندان پیغمبر خدا باشند: این مردم درباره امام حسن و امام حسین علیهماالسالم چه مى گویند؟ گفتم 
و من ذریته : (به این آیه که خداوند درباره عیسى بن مریم مى فرماید: شما براى این موضوع چه دلیلى مى آورید؟ گفتم : فرمود

زیرا خداوند حضرت عیسى را در این آیه از  (1054) ) و کذلک نجزى المحسنین: (تا آنجا که مى فرماید (1053) ) داود و سلیمان
 . فرزندان حضرت ابراهیم معرفى نموده است

آرى همین طور است که شما مى گویید، ولى در عین حال ایشان فرزند : مى گویند: فتم آنان چه مى گویند؟ گ: حضرت باقر فرمود
 .صلبى نیستند

 شما در جواب آنان چه گفتید؟: فرمود
 ) قل تعالوا ندع اءبناءنا و اءبناءکم و نساءنا و نساءکم و اءنفسنا و اءنفسکم( :به این آیه استدالل نمودم که خداوند مى فرماید: گفتم 
(1055) 
فرزندان ما، و : در کالم عرب گاهى به دو نفر فرمودند که از یک نفر باشند مى گویند: مى گویند: آنان چه گفتند؟ گفتم : فرمود

 .ایشان فرزند یکنفرند
به خداوند سوگند من از قرآن دلیلى براى تو مى آورم و ثابت مى کنم که آنان فرزندان صلبى پیامبر : حضرت باقر به من فرمود

 .دایند، و این دلیل را جز شخص کافر رد نخواهد کردخ
 فدایت شوم از کجاى قرآن ؟: گفتم 
 ) و حالئل اءبنائکم الذین من اءصالبکم: (تا آنجا که مى فرماید (1056) ) حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم: (آنجا که مى فرماید: فرمود
(1057) 

ول خدا حالل بود که با زنان حضرات حسنین علیهماالسالم ازدواج نماید یا نه ؟ اگر آیا براى رس: تو از ایشان بپرس ! اى ابوالجارود
نه پس ثابت مى شود که حسنین فرزندان صلبى  :و اگر بگویند. آرى ، به خداوند سوگند که دروغ گفته اند و گناه کرده اند: بگویند

 . ...بودند ورسول خدایند و بدین لحاظ است که زنان ایشان به پیغمبر خدا حرام 
 : در کتاب مناقب آمده است

 :فرزندان فاطمه علیهاالسالم عبارتند از. حضرت فاطمه زهرا دوازده ساله بود که امام حسن را زایید
 .(بضم میم و فتح حاء و سین با تشدید(محسن ،  - 3حسین ،  - 2حسن ،  - 1

 . ام کلثوم - 5زینب ،  - 4. به حضرت زهرا زد، سقط شد محسن از آن ضربتى که قنفذ: ابن قتیبه در کتاب معارف مى نگارد
وقتى حضرت امیر در جنگ صفین دید امام على حسن به سرعت به جنگ مى رود، : ابن ابى الحدید در شرح خطبه اى مى گوید

اگر ایشان بمیرند . حسن و حسین مضایقه دارم : این پسر را در عقب من قرار دهید، زیرا من از مردن این دو پسر یعنى : فرمود
فرزندان و ذریه و : آیا جایز است که به حضرات حسنین و فرزندان ایشان گفته شود: اگر بگویى . نسل پیامبر خدا قطع خواهد شد
  ))1061) ندع اءبناءنا و اءبناءکم: (آرى ، زیرا منظور از خداى علیم که در این آیه شریفه مى فرماید: نسل پیغمبر خدا؟ من مى گویم 

 . حضرت حسن و حضرت حسین است
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 .هند بودمالى را به فرزندان فالنى بدهید فرزندان دخترى او هم داخل فرزندان وى خوا: اگر کسى وصیت کند  : )جواب دیگر اینکه(
 . خداوند حضرت عیسى را از ذریه حضرت ابراهیم قرار داده است: دیگر اینکه 
 .به شمار مى روند اختالفى ندارند( یعنى پدر آن دختر(اهل لغت عرب در اینکه فرزند دختر از نل مرد : دیگر اینکه 
من در جواب مى  (1062) ))یک از مردان شما نبودحضرت محمد پدر هیچ (( :  جواب این آیه را که خداوند مى فرماید: اگر بگویى 

تو در اینکه پیغمبر خدا پدر ابراهیم بن ماریه است چه مى گویى ؟ هر جوابى که در این باره بگویى من هم همان را درباره : گویم 
 . بن حارثه استمنظور از آیه سابق الذکر زید : جوابى که شامل همه اینها بشود این است که : حضرت حسنین خواهم گفت 

زیرا رسم عرب در زمان جاهلیت این بود که غالم زرخرید را براى خود در حکم پسر مى دانستند، لذا به زید بن حارثه هم مى 
 :بدین جهت خداوند این رسم را باطل کرد و فرمود. زید بن محمد صلى اهللا علیه و آله : گفتند

 . حضرت محمد پدر مردانى که بالغ و معروفند نیست
  .ابراهیم و حسنین باشد منافاتى ندارد: این مطلب با اینکه آن بزرگوار پدر کودکانى از قبیل 

  
  موقوفات و صدقات حضرت فاطمه علیهاالسالم: باب دهم 

 : در کافى از ابومریم روایت شده
 :فرمود از امام صادق درباره صدقات رسول خدا صلى اهللا علیه و آله و على علیه السالم سؤ ال کردم ،

  . آنها براى ما حالل است ، همچنین صدقات فاطمه زهرا که براى بنى هاشم و بنى مطلب قرار داده است
: آیا وصیت فاطمه علیهاالسالم را برایت بخوانم ؟ ابوبصیر گفت : در کافى از امام باقر علیه السالم روایت شده که به ابوبصیر فرمود

 :بیرون آورد و خواندآن حضرت از حقه اى نوشته اى . آرى 
 : بسم اهللا الرحمن الرحیم ، این وصیت نامه فاطمه دختر پیامبر خدا صلى اهللا علیه و آله براى على بن ابى طالب علیه السالم است

اختیار على عواف ، دالل ، برقه ، مبیت ، حسنى ، صافیه و مزرعه ام ابراهیم همه در : بستانها و مزرعه هاى هفتگانه ام را که عبارتند از
 .است و پس از او در اختیار حسن و سپس حسین و پس از او بزرگترین فرزندانم متولى آنها خواهند بود

 . بر این وصیت نامه مقداد و زبیر را شاهد مى گیرم
  . على بن ابى طالب: نویسنده وصیتنامه 

علیه و آله هدیه کرد و خداوند آن را جزو اموال رسول همانى است که سلمان به رسول خدا صلى اهللا  (1068)در کافى آمده که مبیت 
  . خدا قرار داد و آن از صدقات حضرت فاطمه است

از امام ابوالحسن ثانى درباره حوائط سبعه سؤ ال کردم که آیا آنها ارث : و در کتاب کافى از احمد بن محمد روایت شده که گفت 
 السالم بوده است ؟رسول خدا صلى اهللا علیه و آله براى فاطمه علیها

آنها وقف بودند و رسول خدا صلى اهللا علیه و آله از محل درآمد آنها مخارج مهمانهاى خود را تاءمین مى کرد و هنگامى که : فرمود
رحلت نمود عباس عموى پیامبر درباره آنها با حضرت فاطمه به خصومت پرداخت و حضرت على علیه السالم و سایرین شهادت 

 :ا وقف حضرت فاطمه علیهاالسالم بوده است و آنها عبارتند ازدادند که آنه
  . دالل ، عواف ، حسنى ، صافیه ، مال ام ابراهیم ، مبیت و برقه

 
  ضمائم باب دهم
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  آیه مباهله: ضمیمه اول 
*ف کاج نْ حیفَما  ه اءنَ الَوا نَدع أَبنَ مِ فَقُلْ تَع لْ نَ الْعم كاء ا ج م دعنْ بنَا م اء سن و کُم اء   وأَبنَ

کُم اء سن بِ واذ لَى الْکَ ع اللَّه نَتلْ لَععنَج لْ فَ بتَهِ م ثُم نَ نْفُسکُ ا وأَ    *نَیوأَنْفُسنَ
 ان وجانم وپسرانمان و پسرانتان و زنانمان و زنانتان  دییایب: بگوآن با تو مجادله کرد،  يپس هر کس بعد از عالم شدن تو درباره 

 )60-61- آل عمران (  میقرار ده انیلعنت خدا را بر دروغگو و میسپس مباهله کن م،یجانتان را فرا خوان
آیه مباهله و اینکه بر اساس آن ، حضرت فاطمه علیهاالسالم محبوبترین اشخاص در نزد رسول خدا صلى اهللا علیه و آله و مقام ربوبى 

 . بوده است
ائل را براى حضرت فاطمه علیهاالسالم که همانا در اوج محبوبیت در نزد خداوند و پیامبرش مى باشد این آیه یکى از بزرگترین فض

 .به اثبات مى رساند
  آیه مودت:ضمیمه دوم 

کُم  قُلْ لُ سئَ قُرْبى یأَجراً إِالَّ الْمودةَ ف هیعلَ  ال أَ رِفی منْو   الْ زِد لَه ف قْتَ کُور  حسناً هایحسنَۀً نَ   .إِنَّ اللَّه غَفُور شَ
 کىی؛ و هر کس کار ن] تمیاهل ب[  کانمیداشتن نزد دوست جزکنم  پاداشى از شما بر رسالتم درخواست نمى چیمن ه«: بگو) امبریپ يا(

 )23سوره شوري، آیه ( . چرا که خداوند آمرزنده و سپاسگزار است م؛ییافزا مى اش کىین برانجام دهد، 
ریح دارد بر اینکه محبت فاطمه علیهاالسالم و ذوى القربى در نزد رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فوق حد تصور و درك این آیه تص

است به گونه اى که آن را مزد رسالت و رنجهاى دوران پیامبرى خویش قرار مى دهد و رسول خدا صلى اهللا علیه و آله در این آیه به 
براز محبت و مودت نسبت به خاندان کوچکى که از خود باقى مى گذارم ، امید سپاس و تقدیر جز ا: فرمان مقام الهى مى گوید

 . دیگرى را از شما نمى دارم
 حدیث کساء:ضمیمه سوم 

 .در بیان تعداد قلیلى از مصادر حدیث کساء و شاءن نزول آیه تطهیر، که اثبات عصمت پنج تن آل کساء را مى نماید
به کمک این آیه عصمت حضرت فاطمه علیهاالسالم را در رساله اى مستقل به نام عصمت حضرت فاطمه  نویسنده و محقق این اثر

از یک هزار و سیصد عنوان کتاب اثبات نموده است ولى با برخورد به کتابهاى   علیهاالسالم در آیه تطهیر و حدیث کساء از بیش 
 . رى کرده استفراوانى که در این زمینه نوشته شده از انتشار آن خوددا

 بحثى کوتاه درباره شخصیت عبادى و ایمان حضرت فاطمه علیهاالسالم: ضمیمه چهارم 
در این بخش . یکى از اساسى ترین فضایل و مناقب حضرت فاطمه علیهاالسالم بعد عبادى شخصیت آن حضرت و اوج ایمان اوست 

این نوشته رساله مستقلى است که نگارنده در . طالعه خواهید کرداز کتاب مقاله کوتاهى درباره این دو بعد از شخصیت ایشان را م
نوشته ولى خالصه اى از آن را به عنوان یکى از مهمترین مناقب و ابعاد شخصیتى حضرت فاطمه علیهاالسالم در این  1374سال 

 .بخش نقل مى نماید
 فهرست محتویات

 ایمان و یقین حضرت فاطمه علیهاالسالم: فصل اول 
 شخصیت عبادى حضرت فاطمه علیهاالسالم:  فصل دوم

 برخى از خصوصیات نمازها و عبادتهاى حضرت فاطمه علیهاالسالم: فصل سوم 
 آشنایى با برخى از نمازهاى حضرت فاطمه علیهاالسالم: فصل چهارم 

 خالصه - 1
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 نمازهاى دو رکعتى - 2
 نمازهاى چهار رکعتى - 3
 سایر نمازها - 4
 اثه به حضرت فاطمه علیهاالسالمنماز توسل و استغ - 5

 آشنایى با تسبیح حضرت فاطمه علیهاالسالم و اقسام آن: فصل پنجم 
 آشنایى با برخى حرزها و تعویذهاى حضرت فاطمه: فصل ششم 
 آشنایى با برخى دعاهاى حضرت فاطمه علیهاالسالم: فصل هفتم 

 مصادر و منابع تحقیق و تعلیق
 فصل اول

 طمه علیهاالسالمایمان و یقین حضرت فا
 :رسول گرامى اسالم درباره دخترش حضرت فاطمه علیهاالسالم مى گوید

 (1070)ان ابنتى فاطمۀ مالء اهللا قلبها و جوارحها ایمانا و یقینا الى مشاشها 
به ، ایمان و یقینى به تحقیق دخترم فاطمه ، قلب و تمام جوارحش مملو از ایمان و یقین گشته ، به طورى که باالتر از آن مرت: ترجمه 

 . قابل تصور نیست
 : در تفسیر و توضیح این حدیث شریف به چند نکته مهم باید توجه داشته باشیم

 : ایمان داراى دو رتبه است - 1
 ایمان قلبى: اول 
 ایمان عملى: دوم 

 .، باور درونى و معرفت یاد مى شودایمان قلبى و باطنى آن است که در درون انسان پدید مى آید و از آن با تعبیراتى چون اعتقاد
وجود ایمان و باور درونى از ضروریات زندگى بشر است به طورى که تصور این امر که فردى اعتقاد و باور قلبى وجود داشته باشد 

 .مستحیل و غیر قابل قبول مى نماید
مانند وجود خداوند، پیامبران ، روز حساب )1071) رى مى دانیم که خداوند متعال از اهل اسالم اعتقاد و باور درونى نسبت به امور ضرو

داند و از او مى خواهاد که ایمان و بسیارى امور دیگر را خواسته است اما وجود منحصر اعتقاد قلبى را براى یک مسلمان کافى نمى 
 .باطنى خود را با عمل تواءم نماید

 :پیامبر گرامى اسالم در این مورد فرماید
  ایمان آن است که در قلب ایجاد شود و عمل انسان بر اساس آن انجام پذیرد

ن ایمان حقیقى نبوده و مقبول حق یعنى ایمانى که فقط در باطن انسان جاى گیرد و عمل انسان را تحت تاءثیر خود قرار ندهد، آ
 .تعالى قرار نمى گیرد

  
  :على علیه السالم در تعریف ایمان مى فرماید

 . ایمان قلبى عبارت از اقرار در زبان ، باورداشتن در قلب ، و عمل کردن بر اساس آن است: ترجمه 
  :از همین روست که در جاى دیگر مى فرماید

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 بحاراالنوار  43ترجمه و تحقیق از جلد                                                    ) علیهاالسالم(زندگانی حضرت زهرا 

  زمان آباديمحمد روحانی : مترجم و محقق                                                        عالمه محمد باقر مجلسی: تالیف 
 

 ومن شهبازه: پی دي اف  به پیکرهازي سآماده  124
 

پیوسته اند و از یکدیگر جدایى نمى پذیرند، و خداوند عزوجل هیچ یک از آنها را به تنهایى نمى  ایمان و عمل چون دو برادر به هم 
 .پذیرد و هر دو را با هم مى خواهد

  :و امام صادق علیه السالم مى فرماید
 . تمام ایمان عمل است و چیزى که در آن عمل نباشد ایمان نیست

ه و آله درباره حضرت فاطمه باز مى گردیم و درمى یابیم که ایمان فاطمه علیهاالسالم حال به حدیث رسول گرامى اسالم صلى اهللا علی
؛ و نه ... نه صرفا ایمان قلبى است که در حد یک باور و اعتقاد درونى باشد و اعمال او تحت تاءثیر شرایط، محیط، عادت ، تربیت و

 :مى گویدصرفا جنبه فعلى و عملى دارد بلکه رسول خدا درباره ایمان وى 
 . خداوند قلب و عمل او را مملو از ایمان کرده است

 :ایمان فزونى و کاستى مى پذیرد - 2
 :امام صادق علیه السالم در این مورد فرماید

 . ایمان داراى حاالت مختلف ، درجات متعدد، طبقات و منازل متفاوت است
  : و نیز فرموده است

 .ر برخى دیگر برترى دارنداشخاص داراى ایمان از نظر ایمانى برخى ب
 : پیامبر اسالم در این زمینه فرموده است
 . ایمان زیادت پذیر و کاستى پذیر است

و از این روایات معلوم مى گردد که تحت تاءثیر برخى علل و عوامل ، ایمان انسان قوى یا ضعیف مى گردد تا آنجا که در برخى به 
 .و یا چنان حضیض مى پذیرد که کفر، شرك یا نفاق جایگزین آن مى شودمى رسد  ))یقین ((اوج مى رود و به مرتبه 

گاهى نیز چنین است که ایمان در مدارج پایین تر قرار مى گیرد، و همان تحت تاءثیر عواملى ممکن است اوج گرفته و در درجات 
 .باالتر استقرار مى یابد

ت کوتاه زندگیش پس از رحلت او، از ایمانى در اوج برخوردار بود و از اما فاطمه علیهاالسالم چه در زمان حیات پیامبر و چه در مد
 :این رهگذر است که رسول اکرم صلى اهللا علیه و آله درباره او فرمود

 . قلب و اعضاء و جوارح فاطمه از یقین او مملو گردیده و او در اوج مراتب ایمان و یقین قرار گرفته است
 :دامام على علیه السالم فرمای - 3

 . نهایت ایمان یقین است
باالترین رتبه دارنده آن به مقام یقین که )1080) تثبیت شد،  ((عمل آگاهانه ((یعنى اگر امان در وجود انسان راسخ گردید و به واسطه 

 .ایمان است دست مى یابد
   : و یقین چیزى است که در دنیا باالتر از آن را نمى توان کسب کرد؛ رسول بزرگوار اسالم در این مورد فرموده است

 . برترین چیزى که در قلب انسان نهاده مى شود یقین است
 :شود و آن که به درك مرتبه یقین توفیق یافت نجات مى یابد و رستگار مى

 .به دست مى آید ))غایت قصوى ((با یقین 
 :على علیه السالم در این باره مى فرماید

 .هر که به مرتبه یقین رسید رستگار مى شود و نجات مى یابد
راى آرى ، ایمان فاطمه علیهاالسالم به اوج خود رسیده بود تا آنجا که مرتبه یقین را ادراك کرده ، و در یقین نیز از آن جهت که دا
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 :مراتب و درجاتى است ، در برترین منزل قرار گرفته بود، از این روست که پیامبر اسالم درباره او فرمود
فاطمه به مقامى رسیده که باالتر از آن متصور نیست ؛ ایمان به خداوند و روز رستاخیز چنان سراسر وجود مبارك دختر پیامبر را در 

ود و پس از او هیچ زنى نبوده که همتا و همپاى او باشد و در میان تمام زنان جهان در طول بر گرفته بود که در میان زنان زمان خ
مریم و مادر بزرگوار فاطمه حضرت خدیجه  -دوران هستى فقط سه زن توانسته بودند به مقامات بسیار واالیى نایل شوند 

 (1084) . علیهاالسالم و آسیه همسر فرعون
م در ذات ربوبى ذوب گردیده بود و جز وجه پروردگار و لقاى الهى چیز دیگى نظر او را به خود جلب تمام وجود فاطمه علیهاالسال

 :نمى کرد؛ هنگامى که پیامبر از او درباره کمبود و نیازهایش مى پرسد جوابى مى دهد که براى ما تکان دهنده است ، مى گوید
مرا در خود غرقه مى نماید که از هر خواهش و حاجتى غافل و بى  لذتى که از بودن در محضر حضرت حق نصیب من مى گردد چنان

نیاز مى گردم ، و شوق وصال او همه نیازها را و کاستى ها را از یادم مى برد و مرا جز به تماشاى وجه مقام ربوبى به چیز دیگر فرصت 
 .نمى دهد

ز یک کار سخت روزانه ، تمام شب را بیدار مى ماند و به عشق و ایمان فاطمه به خدایش چنان عمیق و ریشه دار بود که پس ا! آرى 
 .راز و نیاز با محبوب سپرى مى نمود و آنقدر در محراب عبادت بر پاى مى ایستاد و دعا مى کرد که پاهایش تاول مى زد

بى خیال پا در خانه همسر مى تازه عروسان را دیده اید که چگونه در شبها و روزهاى اول زندگى ، بلکه تا هفته ها و ماهها، سبکبال و 
گذارند و ایام متمادى را به شادمانى و خوشى سپرى مى سازند، اما ایمان فاطمه چنان است که در اولین شب زندگانى مشترکش با 

 :على علیهاالسالم اشک او را جارى مى سازد و در مقابل سؤ ال همسرش پاسخ مى دهد
زلگاه بعد از این ، و به یاد ورود در قیامت افکنده است و اینکه در آن روز باید قیام کنم و به ورود امروز من به خانه تو، مرا به یاد من

 . سؤ االت ربوبى پاسخ گویم
 :فاطمه علیهاالسالم از چنین ایمانى برخوردار بود که شایستگى آن را پیدا کرده بود که پدرش درباره وى بگوید

 . خدیجه و فاطمه مریم ، آسیه ،: بهشت مشتاق چهار زن است 
 :و یا آنکه بگوید

 . فاطمه سرور زنان این امت و برترین آنهاست
 :یا بگوید

 . دخترم فاطمه سرور زنان دو عالم و برترین آنهاست
 :یا آنکه بگوید

 .و همانا خداوند غضب مى کند به سبب غضب و خشم فاطمه ، و راضى مى شود به سبب رضا و خشنودى ا
  
  
  
  

 فصل دوم
  

 عبادى حضرت فاطمه علیهاالسالمشخصیت 
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 بحاراالنوار  43ترجمه و تحقیق از جلد                                                    ) علیهاالسالم(زندگانی حضرت زهرا 

  زمان آباديمحمد روحانی : مترجم و محقق                                                        عالمه محمد باقر مجلسی: تالیف 
 

 ومن شهبازه: پی دي اف  به پیکرهازي سآماده  126
 

 :گوید )ه  110متوفى به سال (حسن بصرى 
در بین امت اسالم ، هیچ کس عابدتر از فاطمه نبود، او آنقدر براى راز و نیاز و نمازخواندن بر روى پاهایش مى ایستاد که پاهایش 

 .ورم کرده تاول مى زد
ى ، و درجه ایمان و خلوص یقین او را به طور کامل نمایان مى سازد، و از سوى این روایت میزان عالقه حضرت فاطمه را به مقام ربوب

 .دیگر جلوه اى از شخصیت عبادى حضرت فاطمه علیهاالسالم را به نمایش مى گذارد
 :فرزند بزرگوار حضرت فاطمه ، امام حسن مجتبى علیه السالم در این مورد گوید

ب جمعه از بستر خویش جدا شده تا طلوع خورشید مشغول عبادت ، و راز و نیاز با مادرم فاطمه علیهاالسالم را دیدم که در ش
 . پروردگار بود و لحظه اى از رکوع و سجود دست برنمى داشت

او آنقدر به عبادت پروردگارش عالقمند و وابسته است که در شب اول زندگانى مشترکش با على علیه السالم او را به عبادت و 
 :خواند و سه روز بعد که پیامبر از على علیه السالم مى پرسد که فاطمه چگونه هسمرى است ، پاسخ مى دهد نمازگزارى فرامى

 . او بسیار مددکار و یارى کننده به عبادت و طاعت خداوندیست
م و جوان ولى اساسا راز عزت و سربلندى حضرت فاطمه را باید در مقام عرفانى و عبادى او جستجو کرد، او با وجود اینکه سنش ک

 : در عرفان و عبادت پیرى بود که جز لقاى ربوبى چیزى او را راضى نمى ساخت ، و از همین روست که در دعاهایش مى گفت
 . از تو مى خواهم که همواره لذت نظر به وجه خود را نصیب من فرمایى! خداوندا

 .ذرات وجودش مى پرستد و لذا اءعبدالناس مى گردد آرى ، فاطمه به تمامى عاشق و شیداى خداى خویش است و او را با همه
 سؤ الى که وجود دارد این است که چرا فاطمه به این مقام مى رسد؟

 :نگارنده را نظر بر این است که در تحقیق شخصیت هر فرد انسانى ، امور ذیل تاءثیرى انکارناپذیر دارند
 امور تکوینى - 1
 نطفه فرزند و روحیه آنها شخصیت و افکار پدر و مادر در زمان - 2
 روح و رفتار مادر در دوران باردارى - 3
 تربیت - 4
 انتخاب شخصى - 5

و نطفه او از میوه هاى درختان بهشتى که خداوند متعال )1092) در عالم ذر، نور فاطمه از نور پدر و از شجره طوبى : از جهت تکوینى 
   .)1093)آنها را توسط جبرئیل براى پیامبر تحفه فرستاده است

 : نیز ضرورت ندارد که سخنى به درازا گفته شود، فقط همین مقدار کافى است که بگویم: جهت امور غیرتکوینى از 
است و خداوند ربوبى به او مباهات مى نماید، و  ((چهار زن برتر در جهان ((فاطمه دختر خدیجه و محمد است ، خدیجه که یکى از 

الهى و خاتم ایشان است ، و فاطمه در دامان چنین پدر و مادرى پاى بر عرصه گیتى مى  محمد صلى اهللا علیه و آله که برترین پیامبر
 .گذارد و پرورش مى یابد

او از همان روز اول که چشمش گشوده مى شود و گوشش شنوا مى گردد و عرفان پدر و مادرش را مى بیند، و در هر روز و شب 
شاهده مى کند، و پدر را مى بیند که در میان شب برمى خیزد و ساعتهاى متمادى عبادت خالصانه و تضرع آنها را به درگاه ربوبى م

 ...با خداى جهانیان به راز و نیاز مى پردازد، و
و هنگامى که قوه درك این کودك به کمال مى رسد ادراك مى کند که آنچه از پدر و مادر خود مى بیند و مى شنود و آنچه پیامبر به 

ه مى نماید حق حقیقى است که از عمق جان برمى خیزد و در عمق دلها نفوذ مى کند، پس جز آن را بر خود آن عمل مى کند و توصی
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نمى پسندد و پاى در جاى پاى پدر مى نهد، و از این روست که فاطمه ، فاطمه مى شود و لیاقت آن را پیدا مى کند که سیدة نساء 
 .العالمین من االولین و االخرین خوانده شود

نا بر عوامل تکوینى و تربیتى و خواست آگاهانه فاطمه است که او را شخصیتى متکامل و برخوردار از همه صفات عالى ، از آن پس ب
زهد، ورع ، عرفان و عبادت به بار مى آورد و الگوى کسانى مى سازد که مى خواهند مقام واقعى انسانیت را بشناسند و چنان : جمله 
 .باشند

 
 فصل سوم
 خصوصیات نمازها و عبادتهاى حضرت فاطمه علیهاالسالمبرخى از 

 اول
 . یکى از خصوصیات ویژه درنماز و عبادت حضرت فاطمه علیهاالسالم خوف و خشیت وى بوده است

  :ابومحمد دیلمى در ارشادالقلوب روایتى را در این باره نقل نموده و گوید
 . وى از حضرت بارى تعالى بوده است ))خوف و خشیت ((پیش مى آمد  و روایت شده که در نماز و دعا براى فاطمه علیهاالسالم

مگر حضرت فاطمه معصوم نبوده وآیه تطهیر در شاءن او نازل نشده است ؟ ))  خوف از چه چیزى ؟: ((که  ممکن است پرسیده شود 
 چرا باید خائف و ترسان باشد؟پس کسى که خداوند او را از معاصى و پلیدى ها تطهیر نموده و گناهى از او صادر نمى شود 

 : در پاسخ گوییم
خوف اسباب متعدد دارد، گاهى به سبب گناه و سوءعمل است و اینکه فردى مى داند در محضر کسى ایستاده که او را به دلیل 

ود را در گناهش مجازات خواهد کرد، و گاهى منشاء خوف اطالع و یقین نسبت به نقص خود و کمال معبود است ، و ناقص وقتى خ
 .محضر کامل بیند البته نفسش به شماره مى افتد، رنگش متغیر مى شود و حتى غش به او دست مى دهد

 : در روایتى آمده است
 .على علیه السالم هرگاه وضو مى ساخت ، رنگ چهره اش از خوف الهى تغییر مى کرد

 : و در روایت دیگرى آمده است
 .ده شکر به جاى مى آورد از خشیت و خوف مقام ربوبى حالت غش به او دست مى دادامام حسن مجتبى علیه السالم هرگاه سج

 :امام وقتى از وضو فارغ مى گردید رنگ چهره اش تغییر مى کرد، هنگامى که از وى درباره علت این حالت سؤ ال کردند، فرمود
 .گ از چهره ما پریده باشدمى ایستیم رن( پروردگار عالمیان (حق آن است که وقتى در برابر کسى چون او 

و شبیه این روایات را درباره سایر امامان شیعه و صدیقین نیز نقل نموده اند، در روایتى آمده است که از امام سجاد علیه السالم 
 :چرا وقتى براى وضو حاضر مى شوید رنگ چهره شما زرد مى گردد؟ فرمود: پرسیدند

 چه مى دانید که به حضور چه کسى مى روم ؟
 .بنابراین معلوم مى شود که علت خوف و خشیت حضرت فاطمه علیهاالسالم معرفت تمام نسبت به خداوند متعال مى باشد

 :امام مؤ منان على بن ابى طالب علیه السالم در این باره گوید: جایگاه خوف و خشیت در قلب است ؟ گوییم : حال اگر کسى بگوید
شد که داراى خوف و رجا باشد و اگر خوف و رجاى او صحیح و کامل باشد، اثر آن ، در جسد و بنده خداوند طعم ایمان را وقتى مى چ

 .عمل مؤ من دیده مى شود
 دوم

 :امام حسن مجتبى علیه السالم درباره چگونگى دعاکردن مادرش حضرت فاطمه علیهاالسالم گوید
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 : ى نمود و براى خود دعایى نمى کرد، به او گفتمفاطمه علیهاالسالم هرگاه دعا مى کرد زنان و مردان مؤ من را دعا م
 چرا همان طور که براى آنها دعا مى کنى ، براى خود دعا نمى کنى ؟! اى مادر
 . اول همسایه بعد خودت! فرزندم : فرمود

 سوم
خدا صلى اهللا یکى دیگر از خصوصیات عبادت حضرت فاطمه علیهاالسالم مراقبت بر اوقات مخصوصه بود، براى مثال روزى رسول 

 :علیه و آله به دخترش فرمود
 .در روزى جمعه ساعتى وجود دارد که هر کس در آن ساعت چیزى را از خداوند بخواهد، عطایش مى نماید

 :حضرت فاطمه از پدرش درباره این ساعت پرسید و پیامبر فرمود
 . آن هنگامى است که نصف خورشید غروب کرده و نیمه دیگر آن نمایان است

گامى که فاطمه علیهاالسالم این سخن را شنید و به یکى از خدمتکاران خود فرمود که به هنگام غروب خورشید در روز جمعه هن
مراقبت نماید، و هرگاه مشاهده کرد که نیمى از خورشید غروب کرده وى را مطلع نماید، و چون از این موضوع اطالع پیدا مى کرد 

 . مى پرداختبه دعا و راز و نیاز با خداوند 
 :مراقبت بر اوقات خاصه اختصاص به شخص فاطمه علیهاالسالم نداشته بلکه در روایتى آمده که آن بانو مى فرماید

تا از برکات  -آنها را روزها مى خواباندیم تا بتوانند در این شبها بیدار باشند  -ما در شب قدر بچه هایمان را بیدار نگاه مى داشتیم 
 .مند شوندلیلۀ القدر بهره 

 .شما خواننده گرامى در فصلهاى بعدى این نوشته ، با ابعاد دیگرى از شخصیت عبادى حضرت فاطمه علیهاالسالم آشنا خواهید شد
 فصل چهارم

 آشنایى با برخى از نمازهاى حضرت فاطمه علیهاالسالم
ماز یکى از مهمترین آنها مى باشد، بزرگترین کثرت ارتباط حضرت فاطمه علیهاالسالم با خداوند متعال به روشهاى مختلف ، که ن

 .فضیلت براى دختر گرامى پیامبر اسالم صلى اهللا علیه و آله مى باشد
تنوع نمازهاى حضرت فاطمه علیهاالسالم و اشتیاق ایشان در به جاى آوردن این نمازهاى مستحبى ، که فقط برخى از آنها در ضمن 

او به جاى آوردن این نمازها آرامش . شوق وفور عالقه آن حضرت به مقام ربوبى است  روایات به دست ما رسیده است ، نشانگر
 .خود را به دست مى آورد و خود را هر چه بیشتر به خداوند متعال نزدیک مى نمود

راب نگارنده رساله مستقلى تحت عنوان شخصیت عبادى حضرت فاطمه علیهاالسالم و نمازهاى او به رشته تحریر درآورده ، اع
گذارى و ترجمه کرده و به زودى در اختیار خوانندگان گرامى عزیز قرار خواهد داد، آنچه در اینجا مى خوانید خالصه اى از آن 

 . نوشته است
 خالصه - 1
 (1096) . دو رکعت نماز که آن حضرت در روزهاى جمعه ماه رمضان به جاى آورده است - 1
 (1097) . بروز مشکالت بزرگ به جاى مى آورده است دو رکعت نماز که آن حضرت به هنگام - 2
دو رکعت نماز که آن حضرت آن را از جبرئیل آموخته بود و در رکعت اول آن حمد و صد مرتبه سوره قدر و در رکعت دوم  - 3

تا  ...العزیک بار حمد و صد مرتبه سوره توحید را به جاى مى آورد و سپس یکى از تسبیحات مخصوص به خود یعنى سبحان ذى 
 (1098) .آخر قرائت مى نمود

 (1099) .دو رکعت نماز که آن حضرت و على علیهماالسالم از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله آموختند - 4
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دو رکعت نماز که حضرت فاطمه علیهاالسالم آن را هنگام خوف و مواجهه با مشکالت به جاى مى آورد و این نماز داراى تعقیبى  - 5
 (1100) .تا آخر... اللهم انى اتوجه الیک : است که ابتداى آن چنین مى باشدطوالنى 

 (1101) .چهار رکعت نماز که در هر رکعت آن بعد از حمد، پنجاه مرتبه سوره قل هو اهللا احد را به جاى مى آورد - 6
 (1102) . چهار رکعت نماز که آن حضرت در شبهاى جمعه به جاى مى آورده است - 7
ار رکعت نماز که آن حضرت در صبح جمعه به جاى مى آورده و آن ، دو نماز دو رکعتى است و تفصیل آن در منابع مربوطه چه - 8

چگونگى این نماز و سایر نمازهاى آن حضرت را به طور  (1103)آمده است و ما نیز در کتاب نمازهاى حضرت فاطمه علیهاالسالم 
 (1104) . مستند ذکر کرده ایم

 (1105) . کعت نماز مخصوص آن حضرت براى شبهاى چهارشنبهشش ر - 9
 (1106) . بیست رکعت نماز آن حضرت براى آخر شبهاى شنبه در ماه رمضان - 10
 نمازهاى دو رکعتى حضرت فاطمه علیهاالسالم - 2

 دو رکعت نماز براى روزهاى جمعه در ماه رمضان
 :شیخ مفید رحمه اهللا گوید
 . لسالم در روزهاى جمعه ماه رمضان ، دو رکعت استنماز حضرت فاطمه علیهاا

 دو رکعت نماز براى حل مشکالت بزرگ
 :امام صادق علیه السالم فرماید

هرگاه مشکل بزرگى بروز کرد دو رکعت نماز به جاى مى آورى ، و این نمازى که حضرت زهرا علیهاالسالم به جاى مى آورده ، در 
سوره قل هو اهللا احد خوانده و در رکعت دوم نیز همین طور، و بعد از سالم نماز صد بار بر پیامبر رکعت اول یک بار حمد و پنجاه بار 

 . صلى اهللا علیه و آله صلوات مى فرستى
 دو رکعت نماز به روایت دیگر

 :سید على بن طاووس گوید
سوره قل هو اهللا احد خوانده مى  نماز حضرت فاطمه علیهاالسالم دو رکعت است که در هر رکعت پس از سوره حمد شصت مرتبه

 .شود
  
  
  

 نماز دیگر
 :امام صادق علیه السالم فرماید: ترجمه 

مادرم فاطمه علیهاالسالم دو رکعت نماز به جاى مى آورد که جبرئیل به او آموخته بود و در رکعت اول آن یک بار سوره حمد و صد 
یک بار حمد و صد مرتبه سوره قل هو اهللا احد را قرائت مى کرد، سپس بعد از  بار سوره انا انزلنا فى لیلۀ القدر، و در رکعت دوم نیز

 :اتمام نماز این تسبیح را تالوت مى نمود
پاك و منزه است او که دارنده عزت ، بلندى مرتبه و مقام رفیع است ؛ پاك و منزه است که دارنده عظمت و بزرگى مى باشد؛ پاك و 

ید براى اوست ؛ پاك و منزه است او که لباس بهجت و زیبایى بر تن کرده ؛ پاك و منزه است او منزه است او که حکومت مطلق جاو
که جامه نور و وقار بر تن پوشیده است ؛ پاك و منزه است او که اثر پاى مورچه را بر سنگ صاف مى بیند؛ پاك و منزه است خدایى 
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 .منزه است خداوندى که این چنین است و کسى چون او نمى باشدکه چگونگى پرواز پرنده را در هوا مشاهده مى کند؛ پاك و 
 نماز دیگر

مادرم فاطمه علیهاالسالم دو رکعت نماز به جاى مى آورد که جبرئیل ، به او آموخته بود، و در رکعت اول آن یک بار سوره حمد و 
مرتبه سوره قل هو اهللا احد را قرائت مى کرد، سپس صد بار سوره انا انزلناه فى لیلۀ القدر، و در رکعت دوم نیز یک بار حمد و صد 

 :بعد از اتمام نماز تسبیح زیر را تالوت مى نمود
پاك و منزه است خداوندى که دارنده عزت ، بلندى مرتبه و مقام رفیع است ؛ پاك و منزه است او که دارنده عظمت و بزرگى مى 

وست ؛ پاك و منزه است او که لباس بهجت و زیبایى بر تن کرده ؛ پاك و باشد؛ پاك و منزه است او که حکومت مطلق جاوید براى ا
منزه است او که جامه نور و وقار بر تن پوشیده است ؛ پاك و منزه است کسى که اثر پاى مورچه را بر سنگ صاف مى بیند؛ پاك و 

خداوندى که این چنین است و کسى چون او  منزه است خدایى که چگونگى پرواز پرنده را در هوا مشاهده مى کند؛ پاك و منزه است
 .نمى باشد

و بر کسى که این نماز را به جاى مى آورد الزم است هنگامى که از تسبیح فارغ مى شود، دعا کند و حاجت خود را از خداوند بخواهد، 
 :و آنگاه به سجده رود و بگوید

به جز او اله و معبودى نیست که از وى ترسیده شود؛ اى کسى  اى کسى که غیر او پروردگارى نیست که او را بخوانند؛ اى کسى که
که غیر حکومت او حکومتى نیست که از آن پرهیز شود؛ اى کسى که براى او وزیر و معاونى نیست که بخشى از اختیارات خود را به 

باشد به رشوه و جلب رضایت آن وى تفویض نموده و بنده اش را به درگاه او براند؛ اى کسى که حاجب و دربانى ندارد که الزم 
حاجب و دربان با او مالقات شود؛ اى کسى که دربانى ندارد که درها را به روى بندگان ببندد؛ اى کسى که از شدت کرم و جود 
هرگاه که از او تقاضایى شود اجابت مى کند؛ و اى کسى که از بسیارى و شدت عفو و بزرگوارى هرگاه که از او طلب مغفرت و 

 . شود مى بخشاید؛ پس بر محمد و خاندان محمد درود فرست بخشش
 . و سپس هر آنچه خواهى از او تقاضا کن

 نماز دیگر
 : رسول اکرم صلى اهللا علیه و آله به على علیه السالم و دخترش فاطمه علیهاالسالم گفت

، پس بر شماست که به آن مداومت داشته دوست دارم به شما دو نفر چیزى را بیاموزم که خداوند آن را بر من تعلیم فرموده 
 .محافظت کنید

 .اى رسول خدا چنین خواهد بود، پس آن را به ما بیاموز: پس آن دو عرضه داشتند
هر کدام از شما دو رکعت نماز مى خوانید و در هر رکعت آن یک بار سوره حمد و سه بار : رسول اکرم صلى اهللا علیه و آله فرمود

مى خوانید،  (1116) ) نزلنا هذا القرءآن على جبلألو (ر قل هو اهللا احد و سه بار آیات آخر سوره حشر را از آیه آیۀ الکرسى و سه با
سپس بعد از نشستن تشهد و سالم مى گویید و ثناى خداوند و صلوات بر پیامبر او را به جاى مى آورید و سپس براى مؤ منین دعا 

 :نیدمى کنید و در پایان این دعا را مى خوا
خدایا، به حق هر اسمى که تعلق به تو دارد و آنگاه که بدان اسم خوانده شوى اجابت دعا بر تو زیبنده و شایسته مى گردد، و به حق 

 . هر کسى که حقى بر تو دارد، و نیز به تمام حقى که تو بر بندگان خویش دارى تمنا دارم که حاجتها و نیازهاى مرا برآورده سازى
 هنگام مواجه شدن با مشکالت بزرگ نماز دیگر به

 :امام صادق علیه السالم فرماید
هرگاه گرفتارى عظیم و مشکل بزرگى به تو روى آورد دو رکعت نماز بگزار، همان نمازى که حضرت زهرا علیهاالسالم آن را مى 
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هو اهللا احد را مى خوانى و پس از نماز  خوانده ، و آن به این ترتیب است که در رکعت اول و دوم آن یک بار حمد و پنجاه مرتبه قل
 : بر پیامبر صلوات فرستاده ، سپس دستهایت را بلند نموده و این دعا را مى خوانى

بارخدایا، من به وسیله آنان به تو روى آوردم و به حق آنان به تو توسل مى جویم ، همان حقى که اساس و پایه آن را کسى جز تو 
که حقش در نزد تو عظیم است ، و به نامهاى نیکو و پسندیده ات ، و به کلمات و سخنان تام و کاملت نمى شناسد، و به حق آن کس 

که دستور نفرمودى مرا مگر اینکه تو را به وسیله آنها بخوانم ، و از تو تقاضا مى کنم به همان اسم بزرگى که به ابراهیم علیه السالم 
بر ابراهیم سرد، () : ده او را اجابت کرد؛ و به آن اسم عظیمى که به سبب آن به آتش گفتىآموختى تا پرنده را به آنها صدا کند و پرن

پس چنین شد؛ و محبوبترین نام هایى که دارى ، و شریف ترین آنها در نزدت ، و برترین آنها، و به آنهایى که  ((و او را سالم بدار
آن نامهایى که نجات بخش ترین مى باشند، و به هر آنچه که اهل آن ،  اگر تو را به آنها بخوانند به سرعت اجابت مى کنى ، و به

  به تو متوسل مى شوم ، و به تو روى مى آورم ، و آنچه را که از تو باشد تصدیق مى کنم ، و از تو آمرزش : سزاوار آن و شایسته آنى 
و در برابر تو سر تواضع و تسلیم فرود مى آورم ، و از تو  مى خواهم ، و از تو بخشش مى جویم ، و به پیشگاه تو ناله و زارى مى کنم ،

 . مى ترسم ، و در نزد تو به بدعملى خود اقرار مى کنم ، و از تو خواهش و تمنا مى نمایم
تمام به حق تورات ، انجیل و  -که درود و رحمت الهى بر آنان باد  -از تو مى خواهم ، به حق کتابهایى که بر پیامبرانت نازل فرمودى 

قرآن عظیم از اول تا به آخر آن که در آن ، نامهاى اعظم تو گردآورى شده است ، و به هر چه که نامهاى اعظم تو در آن وجود دارد 
 . به تو تقرب مى جویم

مرا با از تو مى خواهم که بر محمد و خاندان او درود فرستى و مشکالت و سختى ها را از سر راه ایشان بردارى ، و گشایش در کار 
گشایش در کار آنان همراه سازى و در هر خیرى آنان را مقدم داشته و از آن آغاز کنى ، و از تو مى خواهم که در چنین روزى 

درهاى آسمان را براى دعاى من بگشایى ، و در این روز و شب ، اجازه گشایش و بخشش مرا در دنیا و آخرت صادر فرمایى ، چرا 
و آسیب ها مرا فرا گرفته ، نیازمندى بیچاره ام کرده ، ذلت و خوارى نشانه ام گرفته ، تهیدستى بر من که فقر به من روى آورده 

پس . غالب شده ، عذاب بر من محقق گشته ، و گناهان مرا احاطه نموده ؛ و این همان وقتى است که به اولیائت وعده اجابت داده اى 
ود را بر سر و روى من بکش و با دیده رحمت به من بنگر، و مرا در رحمت بر محمد و آل او درود فرست ، و دست شفابخش خ

که اگر با آن به اسیر رو کنى آزادش سازى ، و اگر با آن به گمشده اى ( و روش و صفتى (واسعه خود داخل نما، و با آن چهره 
فقیرى نظر کنى غنى و بى نیازش سازى ، و اگر بنگرى هدایت شود، و اگر با آن به آواره و سرگردانى بنگرى به قصد رسد، و اگر بر 

به این روى ! به آن صفت بر ضعیفى توجه کنى قوت یابد، و اگر بر ترسان و خائفى بنگرى ایمن گردد، اى دارنده جالل و بزرگوارى 
 .و صفت بر من نظرى کن و مرا به هنگام برخورد و رویارویى با دشمنت و دشمنم تنها مگذار

نمى داند چگونه اى ، کجایى و کسى قدرت درك قدرتت را ندارد، اى کسى که هوا را در آسمان مسدود نمودى ، اى کسى که ، کس 
و زمین را بر روى آب گسترده اى و براى خود بهترین و برترین نامها را برگزیده اى ، اى کسى که خود را به اسمى نامیده اى که 

من از تو به حق آن اسم که شفیعى برتر و باالتر از آن ندارم ، و به حق محمد و خاندان  هر که تو را به آن نام خواند اجابت مى کنى ،
محمد مى خواهم که بر محمد درود فرستى و حوائج مرا برآورده سازى و صداى مرا به گوش محمد، على ، فاطمه ، حسن ، حسین ، 

برسانى تا مرا در  - و رحمت و برکات تو بر همه آنها باد که درود  -على ، محمد، جعفر موسى ، على ، محمد، على ، حسن و حجت 
نزد تو شفاعت کنند و تو نیز شفاعت آنان را در حق من بپذیرى و مرا ماءیوس و ناامید برنگردانى ، به حق تو که معبودى غیر از تو 

  . ننیست ، و به حق محمد و خاندان محمد این درخواستها براى من انجام بده ، اى بخشنده مهربا
 نمازهاى چهار رکعتى حضرت فاطمه علیهاالسالم -3

 چهار رکعت نماز معروف حضرت فاطمه علیهاالسالم
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 :امام صادق علیه السالم فرماید
هر که چهار رکعت نماز بگزارد و در هر رکعتى بعد از سوره حمد پنجاه مرتبه سوره قل هو اهللا احد بخواند، نماز حضرت فاطمه 

 . اى آورده ، و آن نماز اوابین استعلیهاالسالم را به ج
  نماز شب جمعه هر هفته

 :از رسول اکرم صلى اهللا علیه و آله روایت شده که ایشان فرمودند
هر کس در شب جمعه یا روز آن چهار رکعت نماز بخواند و در هر رکعت آن یک مرتبه سوره حمد و پنجاه مرتبه سوره قل هو اهللا 

 :بخشوده مى شود هر چند که بسیار باشد سپس در خاتمه نماز این تسبیح را مى گویداحد را قرائت کند گناهان او 
پاك و منزه است او که دارنده عزت ، بلندى مرتبه و مقام رفیع است ؛ پاك و منزه است او که دارنده عظمت و بزرگى مى باشد؛ پاك 

که لباس بهجت و زیبایى بر تن کرده ؛ پاك و منزه است  و منزه است او که حکومت مطلق جاوید براى اوست ؛ پاك و منزه است او
او که جامه نور و وقار بر تن پوشیده است ؛ پاك و منزه است کسى که اثر پاى مورچه را بر سنگ صاف مى بیند؛ پاك و منزه است 

 .ى چون او نمى باشدخدایى که چگونگى پرواز پرنده را در هوا مى داند؛ پاك و منزه است خداوندى که این چنین است و کس
 :و سپس این دعا را مى خواند

خداوندا، من به وسیله آنان به تو روى آوردم ، و از تو مى خواهم به آن اسم عظیمت که به ابراهیم علیه السالم آموختى تا پرنده را به 
بر ابراهیم سرد، و او را سالم () : وسیله آن صدا کند و پرنده او را اجابت کرد، و به آن اسم عظیمى که به سبب آن به آتش گفتى

و اجابت نمود، و به حق محبوبترین نامهایى که دارى و شریف ترین و برترین آنها که اگر تو را به آنها بخوانند اجابت مى کنى  ((بدار
م ، و آنچه را که از و نجات مى بخشى ، و به هر اسمى که اهل ، سزاوار و شایسته آنى و به تو توسل مى جویم ، و به تو روى مى آور

تو باشد تصدیق مى کنم ، و از تو آمرزش مى طلبم ، و از تو بخشش مى جویم ، و به پیشگاه تو ناله و زارى مى کنم ، و دست تضرع 
به درگاهت دراز مى کنم ، و در برابر تو سر تواضع و تسلیم فرود مى آورم ، و فقط از تو مى ترسم ، و در نزد تو به بدعملى خود 

و به حق کتابهایى که بر پیامبرانت نازل . عتراف مى کنم ، و تو را تملق مى گویم و فقط تو را بزرگ مى دارم و از تو تمنا دارم ا
فرمودى ، به حق تورات ، انجیل ، زبور، و تمام قرآن عظیم از اول تا آخر آن ، که در آنها نامهاى اعظم خود را قرار داده اى و به حق 

و از تو مى خواهم که بر محمد و خاندان محمد درود فرستى ، و . اى اعظم تو در آن قرار دارد، به تو تقرب مى جویم هر چه که نامه
مشکالت و سختى ها را از راه ایشان بردارى ، و گشایش در کار مرا با گشایش در کار آنان همراه سازى ، و در هر خیرى آنان را 

از تو مى خواهم که درهاى آسمان را براى دعاى من بگشایى ، و اعمال شایسته و صالح مرا در  مقدم داشته و از ایشان آغاز کنى ، و
 . آسمانها باال برى ، و در رهایى من در این ساعت و در این شب تعجیل فرمایى ، وگشایش و بخشش مرا در دنیا وآخرت امضا نمایى

چه اندازه است ، اى کسى که هوا را به واسطه آسمان مسدود نموده اى اى خدایى که ، کس نمى داند چگونه اى ، کجایى و قدرتت به 
، و زمین را بر روى آب گسترده اى ، و براى خود بهترین و برترین نامها را برگزیده اى ، اى خدایى که خود را به اسمى نامیده اى 

یعى برتر و باالتر از آن ندارم تقاضا دارم که بر محمد که هر که تو را به آن نام خواند اجابت مى کنى ، من از تو به حق آن اسم که شف
و خاندان محمد درود فرستى ، و حوایج مرا برآورده سازى ، و دعاهاى مرا اجابت نمایى ، و به حق محمد، على ، فاطمه ، حسن ، 

ها مرا در نزد تو شفاعت کنند و تو نیز تقاضا دارم که چنان کنى که تا آن -که صلوات و سالم تو بر آنها باد  -حسین ، و جانشینان آنها 
 . شفاعت آنان را در حق من بپذیرى و مرا ناامید برنگردانى ، اى خدایى که معبودى غیر از تو نیست

 . و پس از این دعا، نیازها و حاجتهاى خود را از خداوند تبارك و تعالى مى خواهى
  نماز روز جمعه هر هفته
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بهترین کارى را که مى توانم : لى حلبى بر امام صادق علیه السالم در روز جمعه وارد شده گفت محمد بن ع: صفوان بن یحیى گفته 
 .در این روز انجام دهم ، به من بیاموز

کسى را نزد پیامبر صلى اهللا علیه و آله عزیزتر و گرامى تر از فاطمه علیهاالسالم و چیزى را بهتر از : امام صادق علیه السالم فرمودند
 :ه به وى آموخت ، نمى یابم آنچه ک

روز جمعه غسل کرده و دو نماز دو رکعتى بگزار و در رکعت اول آنها یک بار سوره حمد و پنجاه مرتبه سوره قل هو اهللا احد و در 
ارم رکعت دوم پس از حمد پنجاه مرتبه سوره والعادیات ، و در رکعت سوم بعد از حمد پنجاه بار سوره اذا زلزلت ، و در رکعت چه

 : نیز پس از سوره حمد پنجاه مرتبه سوره اذا جاء نصراهللا والفتح بخوان ، و سپس این دعا را بخوان
اى معبود و موالى من ، هر کس آماده مى شود یا عبا بر دوش مى اندازد یا تدارك مى بیند و مهیا مى شود تا به سوى مخلوقى ، به 

د؛ ولى بارخدایا، آماده شدن من ، عبا بر تن کردنم ، تدارك دیدنم و مهیاشدنم به امید امید عطا، فایده ، منفعت ، کرم و احسانش برو
عطا، نیکى ، دستگیرى ، و جوایز توست ؛ پس مرا از اینها محروم مگردان اى کسى که درخواست کننده را در اجابت خواسته اش 

که درود بر همه آنان  -مد صلى اهللا علیه و آله و اهل بیت او ناامید نمى کنى و عطاى گیرنده را کم نمى گذارى ، بلکه به شفاعت مح
به تو نزدیکى مى جویم و امید عفوى بزرگ را دارم ، همان عفو بزرگى که بر خطاکاران به هنگامى که بر گناهان اصرار مى  -باد 

دارد، و تو اى آقاى من ، با نعمت و لطف به ورزند ارزانى مى کنى و پافشارى آنان بر معصیت تو را از اینکه آنان را بیامرزى بازنمى 
آنان روى مى آورى ؛ ولى اى موال، بازگشت من به خطاها و گناهان است ، پس به حق محمد صلى اهللا علیه و آله و خاندان پاك او از 

رگ ، اى بزرگ ، اى تو مى خواهم گناه عظیم مرا ببخشایى که گناه بزرگ مرا جز بزرگ نمى بخشاید، اى بزرگ ، اى بزرگ ، اى بز
 ! بزرگ ، اى بزرگ

 سایر نمازهاى حضرت فاطمه علیهاالسالم - 4
  نماز شبهاى چهارشنبه

 : حضرت فاطمه علیهاالسالم گفت
 : رسول خدا صلى اهللا علیه و آله نمازى را براى شب چهارشنبه به من آموخت و گفت

ترزق من تشاء بغیر (و  (1126) )... قل اللهم مالک الملک(و آیه هر کس شش رکعت نماز بخواند و در هر رکعتى پس از سوره حمد، د
یعنى خداوند محمد صلى اهللا علیه و  -جزى اهللا محمدا ما هو اءهله : را بخواند، و هنگامى که از نماز فارغ شد بگوید (1127) ) حساب

د و آنقدر ثواب به او عطا مى کند که قابل خداوند گناهان او را مى بخش -آله را به چیزهایى که شایسته اوست جزاى خیر دهد 
 .شمارش نباشد

 نماز آخر شبهاى شنبه از ماه رمضان
 :شیخ مفید رحمه اهللا گوید

 . نماز حضرت فاطمه علیهاالسالم براى آخر شبهاى شنبه از ماه رمضان ، بیست رکعت بوده است
 نماز توسل و استغاثه به حضرت فاطمه علیهاالسالم - 5

 نماز اول
به هنگام حاجت و نیاز به حضرت فاطمه علیهاالسالم متوسل شوید، براى توسل به حضرتش دو رکعت : ن بن فضل طبرسى گویدحس

یا فاطمۀ ، و سپس سمت راست صورت را بر زمین بگذارید و صد : نماز به جاى آورید و پس از سالم سجده کرده صد مرتبه بگویید
سمت چپ صورت را بر زمین گذاشته صد مرتبه دیگر یا فاطمه مى گویید و پس از آن این دعا مرتبه یا فاطمه بگویید و بعد از آن ، 

 :را مى خوانید
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اءن تصلى على محمد : یا آمنا من کل شى ء، و کل شى ء منک خائف حذر، و اءساءلک باءمنک من کل شى ء و خوف کل شى ء منک 
و ولدى حتى ال اءخاف اءحدا، و ال اءحذر من شى ء اءبدا، انک على کل شى ء  و آل محمد، و اءن تعطینى اءمانا لنفسى و اءهلى و مالى

 (1130)قدیر 
 نماز دوم

به هنگام حاجت و بروز مشکالت به فاطمه علیهاالسالم : مفضل بن عمر از امام صادق علیه السالم روایت کرده : سید بن طاووس گوید
پس از سالم سه مرتبه تکبیر بگویید و بعد از آن تسبیح حضرت فاطمه را به متوسل شوید و ابتدا دو رکعت نماز به جاى آورید و 

یا موالتى فاطمۀ اءغیثینى ، و سپس سمت راست صورت خود را بر زمین گذارید و : جاى آورده سپس سجده کرده صد مرتبه بگویید
ید و سپس سجده نموده همان ذکر را صد و صد مرتبه مثل آن را گفته و بعد سمت چپ صورت را بر زمین گذارید و همان را مى گوی
 (1131) .ده مرتبه دیگر بر زبان مى آورید و پس از آن حاجتهاى خود را از خداوند طلب مى کنید

 فصل پنجم
 آشنایى با تسبیح حضرت فاطمه علیهاالسالم و اقسام آن

و همراه با هر کارى مى توان را را زمزمه کرد و تسبیح از دیدگاه ائمه طاهرین علیهم السالم عبارت از ذکرى است که در همه حال 
فاطمه زهرا علیهاالسالم جزء . به وسیله آن به خداوند متعال تقرب جست ، زیرا نه محتاج مقدمات است و نه آداب ویژه اى مى طلبد

از یاد خدا غافل نبود، و نادر کسانى است که به سبب اطالع از موضع قرآن درباره تسبیح و شناخت عظمت مقام خداوندى ، لحظه اى 
لذا در هر حال و ضمن هر کار، خداوند متعال را به وسیله ذکرهایى که در این فصل و فصل بعد فهرست کرده ایم ، تسبیح و تمجید 

 .مى نمود
حضرت خداوند متعال به چیزى از تسبیح  :حضرت امام محمدباقر علیه السالم درباره تسبیح حضرت زهرا علیهاالسالم مى فرماید

 .زهرا علیهاالسالم نشده است ، همانا اگر چیزى بافضیلت تر و برتر از آن وجود داشت ، رسول خدا آن را به دخترش تعلیم مى نمود
(1132) 

 :و امام صادق علیه السالم در این باره فرماید
 -برترین ذکر  -اوند را به ذکر کثیر هر کس خداوند را به وسیله تسبیح حضرت زهرا علیهاالسالم مورد ستایش قرار دهد، همانا خد

 (1133) . یاد نموده است
 :و هم ایشان فرمایند

 (1134) . ما فرزندانمان را به تسبیح حضرت زهرا علیهاالسالم فرمان مى دهیم ، همان طور که آنها را به نماز فرا مى خوانیم
 :وند راز و نیاز مى نمودذکر برخى تسبیحات که حضرت فاطمه علیهاالسالم به وسیله آنها با خدا

 (1135) . تسبیحى که ابتدایش عبارت سبحان ذى الجالل البادخ العظیم است - 1
 (1136) . تسبیحى که ابتدایش عبارت سبحان من استنار بالحول و القوة است - 2
 (1137) . تسبیحى که ابتدایش عبارت سبحان من تواضع کل شى ء لعظمۀ است - 3
 (1138) . یش عبارت سبحان من یعلم جوارح القلوب استتسبیحى که ابتدا - 4
و سبحان اهللا  )سى و چهار مرتبه (تسبیحى که مشهورترین و رایج ترین تسبیحات آن حضرت است که در آن ذکرهاى اهللا اکبر  - 5

 (1139) .گفته مى شود )سى و سه مرتبه (و الحمدهللا  )سى و سه مرتبه (
 .تفصیل و توضیحاتى است که منابع ذکر شده در پاورقى حاوى آنها مى باشدهر یک از این اقسام را : تذکر

نوشته ایم آورده و در هر  ))تحقیقى در تسبیح و تسبیحات حضرت فاطمه علیهاالسالم ((و نیز توضیحات شافى را در کتابى که به نام 
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، آن را به عنوان ضمیمه پنجم همین کتاب آورده ایم و جهت مزید اطالع خوانندگان گرامى . مورد بحثهاى مستندى ارائه نموده ایم 
 .که امید است مورد استفاده قرار گیرد

 فصل ششم
 آشنایى با برخى حرزها و تعویذهاى حضرت فاطمه علیهاالسالم

این انسان همیشه در معرض هجوم شیاطین قرار دارد و همواره توسط نفس اماره خویش تهدید مى شود، یکى از راههاى مقابله با 
 . دو پدیده اغواگر و گمراه کننده ، به یاد خداوند بودن ، پناه بردن به او، و استغاثه به درگاه بى بدیل بارى تعالى است

فاطمه صدیقه علیهاالسالم با حرزها و تعویذهایى که برخى از آنها را در این فصل مالحظه مى کنید، در هر فراغتى که پیش مى آمده ، 
ا و تعویذها، به ریسمان محکم الهى چنگ مى زده و از او براى سالمت و سعادت خود طلب مساعدت و یارى مى به وسیله این حرزه

  . نموده است
 حرز مشهور حضرت فاطمه زهرا علیهاالسالم-1

شاءنى کله  بسم اهللا الرحمن الرحیم یا حى یا قیوم ، برحمتک استغیث فاءغثنى ، و ال تکلنى الى نفس طرفۀ عین اءبدا، و اءصلح لى
(1140) 
 حرز دیگر - 2

بسم اهللا الرحمن الرحیم یا حى یا قیوم ، برحمتک استغیث فاءغثنى اللهم زحزحنى عن النار، و اءدخلنى الجنۀ ، و اءلحقنى باءبى محمد 
 (1141)صلى اهللا علیه و آله 

 حرز دیگر - 3
لین و االخرین ، و یا ذوالقوة المتین ، و یا راحم المساکین ، یا اءرحم بسم اهللا الرحمن الرحیم یا رب االولین و االخرین ، و یا خیر االو

 (1142)الراحمین 
 حرز دیگر - 4

بسم اهللا الرحمن الرحیم اللهم انى استهدیک الرشاد اءمرى ، و اءعوذ بک من شر نفسى ، اللهم عملت سوءا و ظلمت نفسى ، فاغفرلى 
 (1143)انه ال یغفر الذنوب اال اءنت 

 ز دیگرحر - 5
و اءسئلک من . اسئلک اللهم اءن تصلى على محمد و آل محمد، و اءن تعطینى من الخیر ما سئلوا، و اءن تعیذنى من شر ما استعاذو

الخیر کله عاجله و آجله ، ما علمت منه و ما لم اءعلم ، و اءعوذ بک یا رب من همزات الشیاطین ، و اءعوذ بک رب اءن یحضرون 
(1144) 
 رحرز دیگ - 6

رب استجیرك من النار فاءجرنى ، رب اءعوذ بک من النار فاءعذنى ، اءفرغ الیک من النار فاءبعدنى ، رب استرحمک مکروبا 
فارحمنى ، رب استغفرك لما جهلت فاغفر لى ، قد اءبرزنى الدعاء للحاجۀ الیک فالتؤ یسنى ، یا کریم ذاالالء و االحسان و التجاوز 

(1145) 
 . دیگرى که براى پرهیز از تطویل ذکر آنها را ترك مى کنیم و حرزها و تعویذها

  
  

 تسبیحات حضرت فاطمه علیهاالسالم: ضمیمه پنجم 
نگاشته که بخش سوم آن کتاب تماما درباره  ((پژوهشى درباره تسبیح و تسبیحات حضرت فاطمه علیهاالسالم ((نگارنده کتابى به نام 
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چه الزم بوده که گفته شود، در این بخش از کتاب مذکور یادآور شده ام لذا آن را عینا تسبیحات آن حضرت مى باشد، و چون هر آن
 . در اینجا مى آورم

 فصل اول
 آیا تسبیح حضرت فاطمه علیهاالسالم برترین ذکر است ؟

فراوانى وجود دارد و به  درباره برترین ذکر و اینکه در میان اذکار رایج ، کدام یک از آنها افضل و برتر مى باشد، روایات و احادیث
 :چند گروه تقسیم مى شود

روایاتى که تصریح دارند بر اینکه مجموع تسبیحات اربعه یعنى سبحان اهللا و الحمدهللا و ال اله اال اهللا و اهللا اکبر برترین : گروه اول 
 .ذکر مى باشد

 (1166) .اندروایات این گروه فراوان بوده و از طریق شیعه و اهل سنت ، متفقا نقل شده 
 . روایاتى که تصریح دارند بر اینکه ذکر ال حول و ال قوة اال باهللا العلى العظیم برترین و باالترین ذکر است: گروه دوم 

 (1167) . این گروه روایات نیز، هم از طریق شیعه نقل شده اند و هم از طریق اهل سنت
 . له اال اهللا برترین و باالترین ذکر استروایاتى که تصریح دارند بر اینکه ذکر ال ا: گروه سوم 

 (1168) .روایات این گروه نیز فراوان بوده و از طریق شیعه و اهل سنت نقل شده اند
 (1169) . روایاتى که تصریح و تاءکید دارند که ذکر الحمدهللا به تنهایى ، برترین و باالترین اذکار است: گروه چهارم 
 (1170) .دارند بر اینکه ذکر اهللا اکبر برترین ذکر است روایاتى که تصریح : گروه پنجم 
 (1171) . روایاتى که تصریح دارند بر اینکه ذکر صلوات بر پیامبر و خاندان ایشان برترین ذکر است: گروه ششم 
 . تروایاتى که تصریح دارند بر اینکه ذکر تسبیح فاطمه زهرا علیهاالسالم برترین و باالترین ذکر اس: گروه هفتم 

نگارنده معتقد است هر یک از اقسام یادشده از آن جهت که ذکر خداوند متعال هستند داراى فضیلت مى باشند، البته تسبیحات  ...و
اربعه به دلیللل اینکه دربردارنده چهار ذکر مهم و نیز به آن توصیه شده ، نسبت به سایر اقسام ذکر داراى نوعى برترى است 

یح کننده بر برترى تسبیحات اربعه از جهت تعداد بیشتر و از جهت قوت سند و متن قابل توجه تر مى خصوصا آنکه روایات تصر
در حالى که یک ذکر نیز نسبت به تسبیحات اربعه کمتر  -اما تاءکید شیعه بر افضل بودن تسبیح حضرت فاطمه علیهاالسالم . باشند
نسوب به دختر گرامى پیامبر یعنى حضرت فاطمه علیهاالسالم مى باشد و دلیل دیگرى دارد و آن این است که این تسبیح م -دارد 

 . آن حضرت تا آخرین لحظات حیات بر انجام آن مداومت داشته در هیچ حال آن را ترك نمى کرده است
 برترین ذکر در کالم امام محمد باقر علیه السالم

 :امام باقر علیه السالم فرماید
ز تسبیح حضرت زهرا علیهاالسالم عبادت نشده است ، همانا اگر چیزى بافضیلت تر و برتر از آن خداوند متعال به چیزى برتر ا

 .وجود داشت ، رسول خدا صلى اهللا علیه و آله آن را به حضرت فاطمه علیهاالسالم تعلیم مى نمود
 :و در جاى دیگر فرماید

یا  -فاده کند، محققا خداوند متعال را ذکر کثیر گفته است هر کس براى تسبیح خداوند، از تسبیح فاطمه زهرا علیهاالسالم است
 . خداوند را به برترین ذکر یاد نموده است: بگویید

 برترین ذکر در کالم امام جعفر صادق علیه السالم
 :سؤ ال کردند، ایشان فرمود (1174) و اذکرو اهللا ذکرا کثیرا(از امام صادق علیه السالم درباره تفسیر آیه 

 . داوند را با تسبیح فاطمه زهرا علیهاالسالم ذکر بگوید، ذکر کثیر گفته استهر کس خ
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اگر کسى صد مرتبه سبحان اهللا بگوید، آیا او از مصادیق کسانى : به امام صادق علیه السالم عرض کردم : و یونس بن یعقوب گوید
 است که ذکر کثیر گفته اند؟

 (1176) . بله: امام علیه السالم فرمود
 ومفصل د

 آثار و ثمرات تسبیح حضرت فاطمه علیهاالسالم
 آثار تسبیح حضرت فاطمه علیهاالسالم در کالم امام باقر علیه السالم

 :امام محمدباقر علیه السالم در این مورد فرماید
ا تسبیح زیر. هر کس تسبیح حضرت زهرا را به جاى آورد و سپس از گناهش استغفار کند، خداوند آن گناه را بر او مى بخشد

حضرت زهرا علیهاالسالم گرچه صد ذکر در زبان است ولى هزار بار ترازوى اعمال انسان را سنگین تر مى کند و شیطان را مى راند، 
 .و خداوند بخشایشگر را خشنود مى سازد

ر کرده و اظهار نموده نکته بسیار مهمى که تذکر آن را در اینجا ضرورى مى دانم این است که طبق روایت نقل شده برخى چنین تصو
هر کس تسبیح حضرت : (( اند که علت غفران و بخشش خداوند متعال تسبیح حضرت فاطمه علیهاالسالم است بنابراین گفته اند

 )) .فاطمه علیهاالسالم را به جاى آورد و در حال تسبیح حضور قلب داشته باشد خداوند متعال گناهان او را مى بخشد
ملى معلوم مى شود که تسبیح حضرت زهرا علیهاالسالم در قلب و روح انسان ایجاد آمادگى براى توبه و استغفار بنابراین با اندك تاء

کرده ، و خداوند متعال نیز به دلیل استغفار حقیقى شخص ، گناه او را بخشیده است ، نه آنکه تسبیح ، راءسا و مستقال دلیل غفران و 
 :براى بخشش گناهان سه شرط اساسى قرار داده که عبارتند از بخشش گناهان باشد زیرا خداوند متعال

 معصیت و گناه را ترك کنیم - 1
 بر گناهان گذشته خود نادم و پشیمان باشیم - 2
حال اگر آن گناه حق انسانى را از بین برده باشد، شرط  . عزم خود را جزم کنیم که پس از آن ، هرگز مرتکب آن گناه نشویم - 3

 : وجود دارد و آن اینکهچهارمى نیز 
 . حق او به وى بازگردانده شود، و یا از او طلب حاللیت و گذشت نماییم - 4

 آثار تسبیح حضرت فاطمه علیهاالسالم در کالم امام جعفر صادق علیه السالم
 :امام جعفر صادق علیه السالم درباره آثار تسبیح حضرت فاطمه علیهاالسالم گوید

 -که مجموعا صد مرتبه است  -وردن نماز واجب ، خداوند متعال را به تسبیح حضرت فاطمه علیهاالسالم هر کس پس از به جاى آ
به اتمام برساند، مورد عفو و آمرزش خداوند قرار مى  -یک مرتبه  -مورد تقدیس وئ تحمید قرار دهد و آن را با ذکر ال اله اال اهللا 

 .گیرد
 :و نیز در جاى دیگر فرماید

از نماز واجب و قبل از آنکه روى از قبله برگرداند، خداوند متعال را به تسبیح حضرت فاطمه علیهاالسالم مورد تقدیس هر که بعد 
 664(سید رضى الدین على بن طاووس . قرار دهد و تسبیح را با اهللا اکبر آغاز نماید، خداوند او را مورد عفو و بخشش قرار مى دهد

دیگرى را از کتاب محمد بن على بن محبوب ، به نقل از عبداهللا بن سنان ، از امام جعفر صادق علیه  در کتاب فالح السائل روایت )ه 
 :السالم نقل نموده که آن حضرت فرمود
نماز تغییر دهد، ( تشهد(، آنکه زانوهاى خود را از حالت (روى برگرداندن از جانب قبله (هر که پس از اتمام نماز واجب و قبل از 

یعنى او را در بهشت جاى مى  -به تسبیح حضرت فاطمه علیهاالسالم تقدیس نماید، خداوند بهشت را بر او واجب مى کند خداوند را 
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 .دهد
 : در کتاب دعائم االسالم ، از امام صادق علیه السالم روایت نموده )ه  363(و قاضى نعمان مغربى 

تسبیح حضرت فاطمه  -در همان حالت نشسته و رو به قبله  -بر هم زند  هر کس پس از اتمام نماز واجب و قبل از آنکه حالت نماز را
 .را به جاى آورد گناهان او بخشیده مى شود

راءسا نمى تواند موجب بخشش گناهان و ورود در بهشت باشد و به نظر  -هر چه که باشد  -همان طور که پیش از این گفتم ، ذکر 
انى ندارد زیرا خداوند متعال در قرآن کریم ، براى غفران و بخشش گناهان بندگان نگارنده چنین امرى با مسلمات شریعت همخو

ترتیب خاصى معین نموده و در آیات متعدد تصریح کرده است که بعد از تحقق آن امور غفران و بخشش الهى نصیب گناهکاران 
 .مى گردد

 :برخى از این آیات عبارتند از
 (1182) یتوب علیه ، ان اهللا غفور رحیم من تاب من بعد ظلمه و اءصلح فان اهللا

 (1183)من عمل منکم سوءا بجهالۀ ، ثم تاب من بعده ، و اءصلح ، فانه غفور رحیم 
 (1184)الذین عملوا السیئات ، ثم تابوا من بعدها، و آمنوا، ان ربک من بعدها لغور رحیم 

 (1185)ثم تابوا من بد ذلک و اءصلحوا، ان ربک من بعدها لغور رحیم 
 (1186)انى لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى 

 : همان گونه که مشاهده مى کنید در این آیات دو مرحله خاص براى بخشش گناهان پیش بینى شده است
 توبه - 1
 اصالح اعمال و افعال - 2

خودش در همین آیات بر این ترتیب  و در صورت تحقق این دو امر است که خداوند متعال گناهان ما را مى بخشد، مقام ربوبى
 :تاءکید و تصریح نموده سپس مى فرماید

 (1187) ) ان ربک من بعدها لغفور رحیم(
 :و یا مى فرماید

 (1188) )...انى لغفار لمن تاب و(
 . بنابراین مالك غفران و چگونگى آن در کالم قرآن مجید کامال واضح و مشخص است

 فصل سوم
 نآموختن تسبیح به کودکا

اما به کودکانمان همان طور به ذکر تسبیح فاطمه زهرا علیهاالسالم امر مى کنیم که به نماز امر مى  :امام صادق علیه السالم فرماید
 . کنیم

 فصل چهارم
 زنان و تسبیح
 حدیث پیامبر

 :رسول خدا به زنان مهاجر فرمودند
تا رحمت شما را فرا گیرد و با انگشتان آنها را شمارش کنید که مورد بر شما باد اذکار تسبیح و تهلیل و تقدیس و از آن غفلت نکنید 

 .سؤ ال واقع مى شوید و باید پاسخگوى آن باشید
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 سخن امام باقر علیه السالم
 :امام محمدباقر علیه السالم فرماید

م و زیاد و تعداد آنها مسئول مى هرگاه زنى به تسبیح خداوند مشغول شد آنها را به وسیله انگشتان خود شمارش کند، زیرا درباره ک
 .باشد

 فصل پنجم
 وسیله شمارش اذکار و تسبیحات

قدر متیقن از مجموعه روایات این باب آن است که حضرت فاطمه علیهاالسالم در ابتدا به وسیله گره هایى که بر نخى پشمینه زده 
از تربت آن حضرت دانه هایى ساخته و با نخى به یکدیگر بود تعداد اذکار را شمارش مى نمود، و بعد از شهادت حمزه سیدالشهداء، 

پس از شهادت جانسوز امام حسین علیه السالم دوستداران آن . متصل نموده ، شمارش اذکار را بدان وسیله انجام مى داده است 
 .ساختند حضرت ، براى اظهار محبت خود به آن بزرگ مرد تاریخ بشریت ، وسیله شمارش اذکار را از تربت آن حضرت

 احادیث امام صادق علیه السالم
 :امام جعفر صادق علیه السالم در این مورد فرماید

من سبح بسبحۀ من طیق قبر الحسین علیه السالم تسبیحۀ ، کتب اهللا اءربعمائۀ حسنۀ ، و محى عن اءربع مائۀ سیئۀ ، و قبضت له 
ون السبحۀ بخیوط زرق ، اءربعا و ثالثین خرزة ، و هى سبحۀ موالتنا فاطمۀ و تک: اءربعمائۀ حاجۀ ، و رفع له اءربعمائۀ درجۀ ؛ ثم قال 

 )1192)الزهراء علیهاالسالم ، لما قتل حمزة علیه السالم عملت من طین قبرة سبحۀ تسبح بها بعد کل صالة 
هر که تسبیح را به وسیله آنچه که از تربت امام حسین علیه السالم ساخته شمارش کند، خداوند چهارصد حسنه براى او : ترجمه 

. دثبت مى کند و چهارصد گناه از او مى بخشد و چهارصد حاجت او را برآورده مى سازد و درجات او را چهارصد مرتبه باال مى بر
 :سپس امام علیه السالم مى فرماید

تسبیح در ابتدا تابیده شده از رشته اى پشم بود که حضرت فاطمه علیهاالسالم گره هایى در آن زده بود ولى هنگامى که عموى 
 . پیامبر حمزة بن عبدالمطلب به شهادت رسید آن حضرت از تربت آن شهید تسبیحى ساخت

 سخن امام کاظم علیه السالم
 :موسى کاظم علیه السالم فرمایدامام 

خمرة یصلى علیها، و خاتم یتختم به ، و سواك یستاك به ، و سبحۀ من طین قبر الحسین علیه السالم : ال یستغنى شیعتنا عن اءربع 
ه عشرون حسنۀ فیها ثالث و ثالثون حبۀ متى قبلها، فذکراهللا ، کتب له بکل حبۀ اءربعون حسنۀ ، و اذا قلبها ساهیا یعبث بها، کتب ل

(1193( 
 :شیعه ما از چهار چیز بى نیاز مى باشد: ترجمه 

ه نظافت دندانها بپردازد، و تسبیحى که از تربت سجاده اى که در آن نماز بگزارد، انگشترى که در دست کند، مسواکى که با آن ب
امام حسین علیه السالم ساخته باشد و در آن سى و سه دانه باشد، پس اگر با آن ذکر بگویید براى هر دانه اش چهل حسنه نوشته مى 

 .شود و اگر ذکر نگوید و آن را فقط بگرداند، براى او بیست حسنه نوشته مى شود
 ن الحسن عجل اهللا تعالى فرجه الشریفسخن صاحب االمر حجۀ ب

 :مالمحسن فیض کاشانى مى گوید
 :ففى التهذیب بسند صحیح عن صاحب االمر

اءفضل شى ء یسبح به ، و اءن المسبح بها ینسى التسبیح و یدیر السبحۀ فیکتب له ذلک التسبیح ( اءن السبحۀ من التربۀ الحسینیۀ (
(1194( 
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 : ، به سند صحیح از حضرت بقیۀ اهللا االعظم روایت شده(ه  460(در کتاب تهذیب تاءلیف شیخ طوسى : ترجمه 
ه اى است که مى توان اذکار را با آن شمارش کرد زیرا تسبیحى که دانه هاى آن از تربت امام حسین علیه السالم باشد، بهترین وسیل

کسى که آن را در دست داشته باشد، حتى اگر ذکر تسبیح را فراموش کند و آن را در دستانش بچرخاند، ثواب تسبیح براى او 
 .نوشته مى شود

 فصل ششم
 تسبیحات حضرت فاطمه علیهاالسالم

سالم در این فصل گرچه به سند صحیح و معتبر روایت نشده اند و به لحاظ فنى ، برخى از تسبیحات منسوب به حضرت فاطمه علیهاال
نه به عنوان  -درباره صحت انتساب آنها به حضرت فاطمه علیهاالسالم تردید وجود ندارد، ولى با توجه به محتوا و مضامین عالى آنها 

به جاى  -د متعال که مى تواند یاد خداوند را در دلها زنده کند تسبیح حضرت زهرا علیهاالسالم ، بلکه به عنوان ذکرى از اذکار خداون
 . آوردن آنها را، در هر حال و موقعیتى که مقدور بود، توصیه مى کنم

 تسبیح اول
تسبیح ((نزد امام جعفر صادق علیه السالم رفته و از آن حضرت خواستم تا : ابوسعید مدائنى از اصحاب امام صادق علیه السالم گوید

  را به من بیاموزد،  ))ت فاطمه و على علیهماالسالم حضر
 :آن تسبیح عبارت است از: امام فرمود

سبحان ذى الجالل الباذخ العظیم ، سبحان ذى العز الشامخ المنیف ؛ سبحان ذى الملک الفاخر القدیم ؛ سبحان ذى البهجۀ و الجمال ؛ 
 (1195)مل فى الصفا و وقع الطیر فى الهواء سبحان من تردى بالنور و الوقار؛ سبحان من یرى اءثر الن

پاك و منزه است خداوندى که جالل و بزرگى از آن اوست ؛ پاك و منزه است خداوندى که عزت و سربلندى و سرافرازى از آن 
او دارد؛ پاك اوست ؛ پاك و منزه است خداوندى که بهجت و جمال و زیبایى از آن اوست ؛ پاك و منزه است آنکه نور و وقار تعلق به 

و منزه است آنکه ردپاى مورچه را روى سنگ صاف ، و گذر پرنده را در آسمان بیکران مى بیند و همه چیز در محضر و منظر او 
 .قرار دارد

 تسبیح دوم
 : این تسبیح جزء اذکارى است که روایت شده حضرت فاطمه علیهاالسالم در روزهاى سوم هر ماه به جاى مى آورده است

من استنار بالحول و القوة ؛ سبحان من احتجب فى سبع سماوات فال عین تراه ؛ سبحان من اءذل الخالئق بالموت ؛ و اءعز نفسه سبحان 
بالحیاة ؛ سبحان من یبقى و یفنى کل شى ء سواه ؛ سبحان من استخلص الحمد لنفسه و ارتضاه ؛ سبحان الحى العلیم ؛ سبحان الحلیم 

 (1196)دوس ، سبحان العلى العظیم ؛ سبحان اهللا و بحمده الکریم ؛ سبحان الملک الق
پاك و منزه است کسى که با نیرو و قوت خویش جهان را منور ساخت ؛ پاك و منزه است کسى که در آسمانهاى هفتگانه مستور 

ا زندگى جاویدش عزت شده و چشمى قدرت دیدار او را ندارد؛ پاك و منزه است کسى که بندگان را با مرگ ذلیل ساخت و خود را ب
بخشید؛ پاك و منزه است کسى که باقى مى ماند و هر آنچه غیر اوست فانى مى گردد؛ پاك و منزه است کسى که حمد و ستایش 
مخصوص اوست و از آن راضى و خشنود مى گردد، پاك و منزه است خداوند زنده دانا به همه اسرار؛ پاك و منزه است کسى که 

است ؛ پاك و منزه است خداوندى که برتر و بزرگتر از هر چیز مى باشد؛ و حمد و ستایش فقط مخصوص  مالک همه چیز و مقدس
 . اوست

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 بحاراالنوار  43ترجمه و تحقیق از جلد                                                    ) علیهاالسالم(زندگانی حضرت زهرا 

  زمان آباديمحمد روحانی : مترجم و محقق                                                        عالمه محمد باقر مجلسی: تالیف 
 

 ومن شهبازه: پی دي اف  به پیکرهازي سآماده  141
 

 تسبیح سوم
و الحمدهللا الذى بنعمته بلغت ما . سبحان ذى العز الشامخ المنیف ، سبحان ذى الجالل البادخ العظیم ؛ سبحان ذى الملک الفاخر القدیم 

الحمداهللا الذى لم یجعلنى جاحدا لشى ء من کتابه ، و ال متحیرا فى شى . مل له ، و الرغبۀ الیه ، و الطاعۀ المره بلغت من العلم به ، و الع
 . مرهإء من 

 (1197)عبد شیئا غیره إو الحمدهللا الذى هدانى الى دینه ، و لم یجعلنى 
منزه است خداوندى که جالل و بزرگى از آن پاك و منزه است خداوندى که عزت و سربلندى و سرافرازى از آن اوست ؛ پاك و 

حمد و سپاس براى خداوندى که به سبب نعمتهاى . اوست ؛ پاك و منزه است خداوندى که فرمانروایى بزرگ و دیرینه از آن اوست 
سپاس براى حمد و . بیکرانش علم پیدا کرده کردم ، به آنها عمل کردم ، و به سوى او رغبت نمودم ، و امر او را اطاعت کردم 

خداوندى است که مرا از مخالفت با آنچه که در کتابش به آن فرمان داده بازداشت ، و در هیچ امر خود متحیر و سرگردانم نساخت 
 . و حمد و سپاس مخصوص خداوندى است که مرا به سوى دینش هدایت کرد و از عبادت و پرستش غیرخودش بازداشت. 

 تسبیح چهارم
سخنانى است که جبرئیل به من آموخته و من آن را به  :لیه و آله به حضرت فاطمه و على علیهماالسالم فرمودندرسول خدا صلى اهللا ع

 :شما مى آموزم و فرمود
 .پس از اتمام نمازهاى واجب ، ده مرتبه سبحان اهللا و ده مرتبه الحمدهللا و ده مرتبه اهللا اکبر بگویید

 تسبیح مشهور حضرت فاطمه علیهاالسالم
 :م على بن ابى طالب و امام جعفر صادق علیهماالسالم گوینداما

 :تسبیح حضرت فاطمه علیهاالسالم عبارت است از
 اهللا اکبر سى و چهار مرتبه

 سبحان اهللا ، سى و سه مرتبه
 . الحمدهللا ، سى و سه مرتبه

 تذکراتى درباره تسبیح مشهور حضرت فاطمه علیهاالسالم
مه علیهاالسالم ابتدا از اهللا اکبر آغاز مى کنیم و سپس الحمدهللا و در آخر ذکر سبحان اهللا به جاى در تسبیح حضرت فاط: تذکر اول 
 . مى آوریم

 :و در اکثر روایات خصوصا روایاتى که از طریق امام صادق علیه السالم نقل شده چنین آمده است ، برخى از این روایات عبارتند از
 .  و بعد سبحان اهللاشروع کن با اهللا اکبر و سپس الحمدهللا

در برخى روایات تعداد هر سه ذکر، سى و سه مرتبه ذکر شده است که به نظر مى رسد ناشى از اشتباه راوى یا ناسخ : تذکر دوم 
 .باشد زیرا اکثر روایات تکبیر را سى و چهار مرتبه ذکر کرده اند و تمام علما نیز تکبیر را سى و چهار مرتبه دانسته اند

حمد و سپس سبحان اهللا گفته مى شود، در حالى که در برخى  -پس از تکبیر  -در برخى روایات آمده است که ابتدا : م تذکر سو
روایات دیگر، تسبیح بر تحمید مقدم شده است ، و به نظر نگارنده و با توجه به اینکه در بین هر دو گروه از روایات ، احادیث صحیح 

 . واهللا العالم. مى کند که کدام یک از این دو قبل از دیگرى گفته شودو معتبر وجود دارد، لذا فرقى ن
 . توصیه مى شود که به هنگام تسبیح حضور و قلب داشته باشیم تا از آثار پرخیز تسبیح حضرت زهرا بهره مند شویم: تذکر چهارم 
 .تعدادى که گفته شده ادا گرددبه هنگام تسبیح ، در شمارش تعداد ذکرها دقت شود تا حتما به همان : تذکر پنجم 
به شک  ))قاعده فراغ ((چنانچه پس از اتمام تسبیح شک کردیم که آیا تعداد اذکار را درست گفته ایم یا نه ، با توجه به : تذکر ششم 
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خداوند و . مذکور توجه نکرده و بنا را بر صحت مى گذاریم ، گرچه در برخى از روایات ضعیف توصیه شده که تسبیح تکرار شود
 . عالم تر است

در اثناى تسبیح از انجام کارهاى دیگر خوددارى شود تا مبادا تمرکز ما در حال ذکر از بین رفته و فواید ذکر منتفى : تذکر هفتم 
 .شود

وارد شده بالفاصله پس از سالم گفته شود، و این توصیه در روایات متعدد  ،)) تسبیح بعد از نماز((توصیه شده است که : تذکر هشتم 
 . است

 .در روایات توصیه شده است که بعد از اتمام تسبیح ، ذکر ال اله اال اهللا نیز گفته شود: تذکر نهم 
 واجب نمازهاى  تسبیح حضرت فاطمه علیهاالسالم بهترین تعقیب براى

  :امام صادق علیه السالم در این باره فرماید
تسبیح حضرت فاطمه  -یعنى برهم زدن حالت نماز  -از درازکردن پاهایش هر که پس از به جاى آوردن نماز واجب خود و قبل 

  .علیهاالسالم را به جاى آورد و در انتهاى آن یک مرتبه ال اله اال اهللا بگوید، مشمول مغفرت خداوند واقع مى شود
 (1202) . مکن هرگاه پس از نماز واجب ، سالم دادى ، تسبیح حضرت فاطمه علیهاالسالم را ترك: شیخ طوسى گوید
 (1203) . بهترین تعقیب ها براى نماز واجب ، تسبیح حضرت فاطمه علیهاالسالم است: و شیخ بهائى گوید

 . و نظیر این سخنان از تمامى فقهاى شیعه صادر شده است
 :امام صادق علیه السالم در روایت دیگرى فرماید

 .من محبوبتر است از هزار رکعت نماز در هر روز تسبیح فاطمه زهرا علیهاالسالم بعد از نماز واجب در نزد
 تسبیح حضرت فاطمه علیهاالسالم قبل از خواب

آیا مى خواهى مقدارى از حاالت فاطمه را در آن : روایت شده که على علیه السالم به مردى از قبیله بنى سعد به نام ابن اعبد فرمود
 زمانى که در خانه من بود، براى تو بیان کنم ؟

وجود اینکه از محبوبترین اشخاص در نزد رسول خدا صلى اهللا علیه و آله بود ولى خدمتکارى نداشت و خود کارهاى منزل را  او با
انجام مى داد، او با مشک آب مى آورد تا آنجا که اثر بند آن در شانه و سینه او باقى مانده بود و آنقدر خانه را جارو کرد که غبار 

کرده و بوى دود مى داد؛   گرفته بود، و آنقدر در زیر دیگ غذا آتش افروخته بود که لباسهایش رنگ عوض  تمام لباسهایش را در بر
چرا نزد پیامبر نمى روى و از او کنیزى نمى خواهى تا در کارهاى خانه به تو کمک : هنگامى که سختى هاى او بیشتر شد، به او گفتم 

 کند؟
لى اهللا علیه و آله رفت تا در این باره با وى سخن بگوید، ولى از آن جهت که اشخاصى نزد فاطمه علیهاالسالم به نزد رسول خدا ص

 . پیامبر بودند، چیزى نگفته به خانه بازگشت
پیامبر که دریافته بود فاطمه براى عرض حاجتى به نزد وى آمده ، صبح روز بعد به نزد ما آمد و از فاطمه درباره علت مراجعه روز 

 . و من آنچه را که بین خودم و فاطمه صحبت شده بود، به رسول خدا صلى اهللا علیه و آله عرض کردم. ال نمودگذشته اش سؤ 
فعال کنیزى در اختیار ندارم ، اگر خدا بخواهد به زودى به جنگ مى رویم و اگر کنیزى غنیمت : رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمود

متکار آن است که هرگاه مى خواهید در بستر خویش بخوابید، سى و چهار بار اهللا اکبر و سى گرفتم به تو خواهم داد ولى بهتر از خد
 . و سه بار الحمدهللا و سى و سه بار سبحان اهللا بگویید که آن براى شما بهتر است

 (1205) .از خدا و رسولش راضى شدم و چنین خواهم کرد: در این حال فاطمه سه بار گفت 
 صیه به تسبیح حضرت فاطمه علیهاالسالم قبل از خوابروایات مربوط به تو
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 :شیخ بهائى گوید
 : مشهور است که تسبیح حضرت فاطمه علیهاالسالم در دو هنگام مستحب است

 بعد از نمازهاى واجب - 1
 (1206) . قبل از خواب - 2

 :دامام صادق علیه السالم درباره تسبیح حضرت فاطمه علیهاالسالم به هنگام خواب فرمای
هر که به هنگام خواب تسبیح حضرت فاطمه علیهاالسالم را به جاى آورد از کسانى محسوب مى شود که خداوند را ذکر کثیر گفته 

 .اند
 علت اشتهار این تسبیح به نام حضرت فاطمه علیهاالسالم

 :گوید )ه  363(قاضى نعمان مغربى 
ن است که آن حضرت پس از آموختن تسبیح از رسول خدا صلى اهللا علیه علت اشتهار این تسبیح به نام حضرت فاطمه علیهاالسالم آ

و آله همواره بر آن مداومت مى نمود و هرگز آن را ترك نمى کرد و همین امر باعث گردید که این تسبیح به نام حضرت فاطمه 
 (1208) .مشهور شود

 تسبیح حضرت فاطمه علیهاالسالم ، براى رهایى از گرفتاریها و فقر
 : امام صادق علیه السالم روایت شدهاز 

 . خداى تبارك و تعالى هفتاد نوع بال را از او دفع مى کند که کمترین آنها فقراست: هر کس در روز سى مرتبه خداوندرا تسبیح گوید
 : از ابوهریره روایت شده است

کردند، پس رسول خدا صلى اهللا علیه و آله به آنان  فقیران نزد رسول خدا صلى اهللا علیه و آله مى آمدند و از نادارى خویش گالیه مى
 :مى فرمود

 .بعد از هر نماز سى مرتبه سبحان اهللا و سى مرتبه الحمدهللا و سى مرتبه اهللا اکبر بگویید
سى و بین مسلمانان اختالف واقع شد زیرا برخى از آنها مى گفتند که رسول خدا صلى اهللا علیه و آله تکبیر را : ابوهریره مى گوید

: پس نزد رسول خدا صلى اهللا علیه و آله برگشتیم و از ایشان در این باره سؤ ال کردیم آن حضرت فرمود. چهار مرتبه فرموده اند
  .(1210)هر یک از سبحان اهللا ، و الحمدهللا ، و ال اله اال اهللا ، و اهللا اکبر، را سى و سه مرتبه بگویید

 تسبیح حضرت فاطمه علیهاالسالم به هنگام خروج براى سفر
 : از امام صادق علیه السالم روایت شده است

ى تجارت به شام عزیمت کنیم ، به ما بیاموز که قصد کرده ایم برا: برادران رسول خدا صلى اهللا علیه و آله به نزد او آمده و گفتند
 . چگونه بگوییم

در هر شب پس از به جاى آوردن نماز عشا، هنگامى که براى خواب به بستر مى روید تسبیح : رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمود
 .باشید فاطمه زهرا را خوانده و پس از آن آیۀ الکرسى را تالوت کنید تا از همه گزندها در امان

 (1211) .با عمل به این آموزش ، از همه آسیب ها نجات یافته و گزندى به ما نرسید: بردران رسول خدا پس از سفر مى گفتند
 . این روایت طوالنى است و ما بخش مورد نیازمان را ترجمه کردیم و تمام متن را براى استفاده محققین در پاورقى مى آوریم

 :در کتاب االمان من اءخطار االسفار و االزمان گوید )ه  664(و سید على بن طاووس 
   .)1212)مستحب است به هنگام خروج از منزل براى سفر، خواندن تسبیح حضرت فاطمه علیهاالسالم و قرائت حمد و آیۀ الکرسى

 تسبیح حضرت فاطمه علیهاالسالم بعد از به جاى آوردن نمازهاى نافله در ماه رمضان
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 : از امام صادق علیه السالم روایت شده است
آن سى  بعد از به جاى آوردن نمازهاى نافله در ماه رمضان ، مستحب است که تسبیح حضرت فاطمه علیهاالسالم را به جاى آورى ، و

به خداوند سوگند اگر چیزى بهتر از این . و چهار مرتبه اهللا اکبر، سى و سه مرتبه سبحان اهللا ، و سى و سه مرتبه الحمدهللا است 
   .(1213)تسبیح وجود داشت ، همانا رسول خدا صلى اهللا علیه و آله او را به فاطمه علیهاالسالم مى آموخت

 ) هجرى(تسبیح حضرت فاطمه علیهاالسالم بعد از به جاى آوردن نوافل نماز مغرب در اول هر ماه 
 (1214) :امام صادق علیه السالم مى فرماید

نماز مغرب و نافله آن ، مستحب است که چهار نماز دو رکعتى به جاى آورى ، و بعد از  در شب اول از هر ماه ، بعد از به جاى آوردن
 : اتمام هر نماز تسبیح حضرت فاطمه علیهاالسالم را بخوانى و سپس این دعا را تالوت کنى

 
ت الباطن فلیس دونک نت الظاهر فلیس فوقک شى ء، و اءنأنت االخر فلیس بعدك شى ء، و أنت االول فلیس قبلک شى ء، و أاللهم 

خرجنى من أدخلت فیه محمدا و آل محمد، و أنت العزیز الحکیم ، اللهم صل على محمد و آل محمد، و اءدخلنى فى کل خیر أشى ء، و 
 خرجت منه محمدا و آل محمد، و السالم علیه و علیهم و رحمۀ اهللا و برکاتهأکل سوء 

 هاالسالمموارد دیگر توصیه شده به تسبیح حضرت فاطمه علی
 بعد از نماز عید فطر: اول 

 :در اقبال االعمال ، پس از سخن درباره نماز عید فطر گوید( ه  664(سید بن طاووس حلى 
 .پس از نماز عید، تسبیح فاطمه زهرا علیهاالسالم را به جاى آور

 براى رفع سنگینى گوش: دوم 
علیه السالم به او چیزى گفت ولى آن مرد نشنید و از سنگینى گوش  روایت شده که مردى نزد امام صادق علیه السالم آمد و امام

 :شکایت کرد، پس امام صادق علیه السالم به او فرمود
 چرا تسبیح حضرت زهرا علیهاالسالم را نمى خوانى ؟

 تسبیح زهرا علیهاالسالم چیست ؟: آن مرد پرسید
و سه مرتبه الحمدهللا ، و سى و سه مرتبه سبحان اهللا مى گویى که مجموعا سى و چهار مرتبه اهللا اکبر و سى : امام علیه السالم فرمود

 .صد مرتبه مى باشد
 (1216) . پس از مدتى که این کار را انجام دادم ، سنگینى شنواییم از بین رفت و بهبود یافتم: راوى گفته 

 خاتمه و توصیه
علیهاالسالم از ذکرهاى مجرب و مشهور است که به جاى  همان طور که پیش از این مکرر یادآور شدیم ، تسبیح حضرت فاطمه

آوردن آن در همه حال و همه جا مطلوب است و اینکه در برخى از موارد خاص مانند بعد از اقسام نمازها، قبل از خواب ، به هنگام 
جاى آوردن آن در سایر مواقع و در سفر، بعد از به جاى آوردن نمازهاى نافله و غیره توصیه شده است مانع از آن نمى شود که با به 

همه حال ، از فواید و آثار مترتب بر تسبیح که همان فواید و آثار مترتب بر ذکر است بهره مند نباشیم ، بنابراین به جاى آوردن 
 . تسبیح مشهور حضرت فاطمه علیهاالسالم را در همه حال توصیه مى کنیم

 م در تعقیب نمازهاى پنجگانهدعاهاى حضرت فاطمه علیهاالسال: ضمیمه ششم 
 دعاى حضرت فاطمه علیهاالسالم براى بعد از نماز صبح و مغرب

 :پیامبر صلى اهللا علیه و آله به فاطمه علیهاالسالم فرمودند
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 :پس از نماز صبح و نماز مغرب ، ده بار این ذکر را بگو
 (1218)یمیت ، بیده الخیر و هو على کل شى ء قدیر ال اله اال اهللا ، وحده ال شریک له ، له الملک و له الحمد، یحیى و 

 دعاى تعقیب نماز صبح ، معروف به دعاى حریق
همچنین  -و مرا شهادت و گواهى تو کفایت مى کند  -صبح کردم و در این صبحگاه تو را شاهد مى گیرم  )شب را(پروردگارا، 

و رسوالن ، بندگان صالح و تمام مخلوقاتت را شاهد مى گیرم به  فرشتگان ، و حامالن عرش و ساکنان آسمانها و زمینها، پیامبران
 . اینکه شهادت مى دهم که معبودى جز تو نیست ، یگانه و بى شریکى ؛ و آنچه غیر از تو عبادت شود همگى موهوم و باطل است

جاللش باشند و یا قلبها عظمت آن  همانا برتر و بزرگوارتر و باالتر از آن است که توصیف کنندگان قادر به وصف واقعیت بزرگى و
 .را دریابند

 : سپس سه مرتبه مى گویى
اى آنکه مدح و توصیف او باالتر از وصف مداحان ، و اسباب ثنا و سپاسش فراتر از ستایش ستایشگران ، و عظمت و کبریاى او ((

 )) .را انجام ده که از چون تویى انتظار مى رود باالتر از گفتار گویندگان است ، بر محمد و خاندان او درود فرست ، و براى من آن
 : و بعد از آن یازده مرتبه مى گویى

نیست معبودى جز خداى یگانه بى شریک ، حکومت مطلق و تمام حمد و ستایش مخصوص اوست ، زندگى مى بخشد و مى میراند، ((
 )) .اوست و او بر همه چیز قادر و تواناست اوست که حیات دائم دارد و مرگ در او راه ندارد، کلید همه خیرها به دست 

 : و سپس یازده مرتبه مى گویى
پاك و منزه است خداوند، حمد و ستایش مخصوص اوست ، نیست معبودى به جز او و بزرگتر از آن است که در وصف آید، هر چه ((

بخشنده و مهربان است . م ، برتر و بزرگ است بخواهد همان مى شود، نیرو و توانى نیست مگر به خواست و اراده او که بردبار، کری
، همو که فرمانرواست ، حق است و بیان کننده حق و باطل و جداکننده آنها از هم ، به تعداد آفریدگان و سنگینى عرش و تمام 

 )) .ى گویم آسمان و زمین ، و هر آنچه که قلمش بر آن جارى ، و کتابش آن را شمرده و براى خود پسندیده ، او را تسبیح م
 : و بعد مى گویى

بر محمد و خاندان بابرکت او درود فرست ، و جبرئیل ، میکائیل ، اسرافیل ، حامالن عرش و فرشتگان مقربت را نیز درود ! خداوندا
، به هر اندازه برسانى و بعد از آن  ((رضا((فرست ، خدایا، بر همگى آنان درود و رحمت خود را نثار فرما تا آنجا که آنان را به مقام 

 . که خود شایسته آنى بر آن بیفزا، اى رحم کننده ترین رحم کنندگان
بر فرشته مرگ و دستیاران او، و بر رضوان و نگهبانان بهشت ، و بر مالک و ماءموران دوزخ درود فرست ، خداوندا، بر ! خداوندا

برسانى و پس از رضا به هر اندازه که خود شایسته آن  ((رضا((قام همگى آنان درود و رحمت خود را نثار فرما تا آنجا که آنان را به م
 . هستى بر آن بیفزا، اى رحم کننده ترین رحم کنندگان

بر ثبت کنندگان اعمال ، و بر نمایندگان و فرستادگان نیکوکار، و نگهبانان فرزندان آدم درود فرست ، و بر فرشتگان ! خداوندا
هفت گانه پایین ، و فرشتگان شب و روز، زمین و کرانه هاى آن ، در دریاها و رودخانه ها، صحراها  آسمان باال و فرشتگان زمین هاى

و دشتها، و بر آن گروه از فرشتگانت که به وسیله پرستش و ستایشت از خوردن غذا و آب بى نیازشان ساخته اى درود فرست ، 
برسانى ، و پس از رضا به هر  ((رضا((رما تا آنجا که آنان را به مقام خدایا، بر همگى آنان درود فرست و رحمت خویش را نصیبشان ف

 . اندازه که خود شایسته آن هستى بر آن بیفزا، اى رحم کننده ترین رحم کنندگان
 و بر پدرمان حضرت آدم و مادرمان حوا و پیامبران و صدیقین و شهدا و صالحان درود فرست تا آنجا که آنان را به مقام! خداوندا

برسانى که راضى شوند، و پس از رضا به هر اندازه که خود شایسته آن هستى بر آن بیفزاى ، اى رحم کننده ترین رحم  ((رضا((
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 . کنندگان
بر محمد و اهل بیت پاك او، و بر یاران برگزیده اش ، و همسران پاکش ، و بر ذریه محمد، و بر هر پیامبرى که به آمدن ! خداوندا

علیه و آله نوید داده ، و پیامبرانى که در سلسله اجداد او قرار مى گیرند، و بر هر بانوى صالحه اى که سرپرستى و محمد صلى اهللا 
کفالت محمد را بر عهده گرفت ، درود فرست و بر آنانى درود فرست که در فرستادن درود بر آنان خوشنودى تو و پیامبرت محمد 

خود را نثار نما تا آنجا که راضى شوند، و بعد از آن به هر اندازه که شایسته توست بر آن  حاصل شود، خدایا بر ایشان درود و رحمت
 . بیفزا، اى رحم کننده ترین رحم کنندگان

همانند درود، برکت و رحمتى که نثار ابراهیم علیه السالم نمودى ، بر محمد و خاندان او درود فرست ، و همان طور بر ! خداوندا
خدایا، بر . و همانند آنان رحمت خود را نثار ایشان فرما همانا تو ستایش شده و بزرگوار هستى . حمد برکت ده محمد و خاندان م

 .برترى ، فضیلت و مقام رفیع عطا بفرما (1220)محمد وسیله ، 
بر محمد و خاندان او ! ندابر محمد و خاندان او درود فرست و همان طور که به ما دستور داده اى بر او درود فرستیم ، خداو! خداوندا

بر محمد و خاندان او درود فرست به تعداد همه روزهایى که تو ! درود فرست به تعداد همه کسانى که بر او درود فرستادند، خداوندا
 . بر او فرستاده اى

به تعداد موهاى ! ت ، خداوندابر محمد و خاندان او به تعداد حروف به کار رفته در درودى که تو بر او مى فرستى درود فرس! خداوندا
به تعداد موهاى کسانى که بر او درود و ! کسانى که بر او درود فرستاده اند، بر محمد و خاندانش درود خود را نثار نما، خداوندا

 . صلوات نثار نمى کنند، بر محمد و خاندانش درود فرست
عدد نفس آنهایى که از صلوات بر او خوددارى مى کنند، بر محمد و به عدد نفسهاى کسانى که بر او صلوات فرستادند و به ! خداوندا

خاندانش درود بیکران نثار بفرما، و به تعداد سکون کسانى که بر او درود فرستاده اند و نیز به تعداد سکون کسانى که بر او درود 
دانش به تعداد حرکات آنها و دقایق و ساعاتى که بر محمد و خان! نمى فرستند، بر محمد و خاندانش درود بیکران نثار بفرما؛ خداوندا

شد، بر آنها گذشته ، و به وزن کارهایى که انجام داده و یا نداده اند، و به اندازه کارهایى که از آنها صادر شده یا تا روز قیامت خواهد 
 . درود فرست

روایى و پیروزى ، شدت و آقایى ، سرورى و سلطه ، حمد و شکر، تقدیر و تفضیل ، بخشش و نعمت ، بزرگى و شکوه ، فرمان! خداوندا
بزرگوارى و کرم ، عظمت و قدرت و جبر، توحید و تمجید، تهلیل و تکبیر، پاکى و رحمت ، آمرزش و بزرگى ، همه اش از آن توست 

 .اص دارد، و هرگونه ثنا و ستایش خالص ، مدح شایسته ، و سخن نیکو که از مدعى و گوینده اش راضى شوى به تو اختص
پس حمد و ستایش مرا بپذیر همراه با حمد اولین ستایشگر، و ثناى مرا بپذیر همراه ثناى اولین سپاسگزار، و تهلیل مرا به همراه 

 اولین گوینده ، و تکبیرم را به همراه تکبیر اولین تکبیرگوینده ، و گفتار زیبایم را به همراه اولین ثناگو و گوینده سخن نیکو درباره
یدگار عالمیان ، در حالى که از اولین روز تا روز قیامت ادامه داشته باشد، و به تعداد و وزن ذرات شنها و تپه ها و کوه ها، و به آفر

تعداد جرعه هاى آب دریاها، و به تعداد قطرات بارانها و برگ درختان ، به تعداد ستارگان و وزن آنها، و به تعداد خاکها و دانه ها و 
، و به تعداد ذرات آسمانها و زمین آنچه در آنها و بین آنها و زیر آنها و باالى آنهاست از عرش تو تا ژرفاى زمینهاى سنگریزه ها

هفت گانه ، و به تعداد حروف الفاظى که اهل زمین و آسمان به کار مى برند، و به تعداد زمانها، دقیقه ها، حرکت و سکونها و موها و 
 .اعمالى که انجام داده و یا نداده اند، یا آنچه از آنان صادر شده و یا تا روز قیامت از آنان صادر مى شودپوستهاى آنان و به تعداد 

خاندان پیامبر صلى اهللا علیه و آله ، جان ، مال ، فرزندان ، خویشان و اهل بیتم ، و هر فردى از بستگانم که مسلمان شده ، و 
و مردان مؤ من که براى من دعا کرده ، یا کار نیکى در حق من انجام داده ، یا نعمتى را به همسایگان و برادرانم ، و هر که از زنان 

من ارزانى داشته ، همگى اینها را به خداوند و به اسماء تامش که کامل و شامل همه چیز است و هیچ خوب و بدى بر آنها راه ندارد، 
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که در آن است از سوره شریفه و آیه محکم و شفا و رحمت و پناه و برکت  پناهنده مى دارم ، و به قرآن کریم و خاتمیت آن و آنچه
 ، و به تورات و انجیل و زبور، و به مصحف ابراهیم و موسى ، و به هر کتابى که خداوند نازل کرده ، و به هر پیامبر که خدا فرستاده ، و

ر نورى که آن را منور نموده ، و به تمام نعمتهایى که عطا به هر حجتى که برپا داشته ، و به هر برهانى که ظاهر نموده ، و به ه
فرموده و بزرگى آن به خداوند پناه مى برم ، و پناه مى برم و پناه مى جویم از شر هر شرورى و آنکه از او مى ترسم و هراسناکم ، و 

دشاهان ، و ابلیس و سربازان و دوستان و از شر آنچه که خداوند از آنها برتر است ، و از شر جن و انس فاسق ، و شیاطین ، و پا
پیروانش ، و از شر آنچه در نور و ظلمت است ، و از شر آنچه هجوم آورد، و از شر هم و غم و آفت و پشیمانى ، و از آنچه از آسمان 

اى که خداوند متعال فرود مى آید یا به آسمان مى رود، و از شر آنچه داخل زمین شده و از آن خارج مى شود، و از شر هر جنبنده 
: زمام او را در دست دارد، به او پناه مى برم ، پس به درستى که پروردگارم بر صراط مستقیم است ، پس اگر روى گرداندند بگو

 . خداوند مرا کفایت کند، معبودى جز او نیست ، بر او توکل مى کنم که او پروردگار عرش عظیم است
  عقیب نماز ظهردعاى حضرت فاطمه علیهاالسالم در ت

پاك و منزه است او که داراى عزت واال بوده ، مقامش بلند و رفیع است ؛ پاك و منزه است آن که دارنده جالل ، عظمت و بزرگى مى 
باشد؛ پاك و منزه است همو که حکومت مطلق و جاوید براى اوست ؛ حمد و ستایش مخصوص خداوندى است که به سبب 

او، و عمل براى او و توجه به سوى او، و اطاعت اوامر او گردیدم ؛ او را سپاس مى گزارم که مرا منکر نعمتهایش ، موفق به شناخت 
آیات کتابش و متحیر در برابر اوامرش قرار نداد؛ و او را ستایش مى کنم که مرا به دین راستین هدایت نمود، و مرا چنان کرد که 

 . چیزى جز او را نپرستم
نندگان و عمل آنان را، رستگارى مجاهدان و ثواب آنان را، یقین مؤ منان و توکل آنان را، و راحتى در هنگام گفتار توبه ک! خداوندا

مرگ ، و در امان بودن به هنگام حسابرسى را از تو خواستارم ؛ و از تو مى خواهم که مرگ مرا بهترین غایبى که در انتظار او هستم ، 
گردم قرار دهى ، و هنگام مرگ ، و زمانى که مرا در خود فرو مى برد، و آنگاه که آخرین و بهترین چیزى که با آنان روبرو مى 

نفسها در سینه ام مى تپد، و هنگامى که جان بر لبانم مى رسد، و در آن حال که از دنیا مى روم ، و در آن ساعتى که هیچ اختیارى از 
نمى توانم براى خود فراهم سازم ، در آن هنگام نسیمى از رحمت خود، خود نداشته ، و هیچ نفع و ضرر، و هیچ سختى و آسایشى را 

و بهره اى از خشنودى و رضاى خود را به من عطا فرما؛ و قبل از آنکه جانم را بگیرى ، و روحم را قبض نمایى ، و فرشته مرگ مرا بر 
تو بر آن توانایى ، بشارتى که قلبم را مطمئن کند، و من مسلط نمایى ، مژده اى از کرامت خود را به من ارزانى نما، بشارتى که فقط 

جانم را خشنود سازد، و دیدگانم را نورانى کند، و چهره ام را مسرور سازد، و رنگ رخسارم را درخشندگى عطا کند و جانم را 
ى بیند، و هر بنده اى از آرامش بخشد، مژده اى که تمام اعضاى بدنم را آسوده کند به طورى که هر مخلوقى از مخلوقاتت که مرا م

بندگانت که توصیف مرا مى شنود بر آن غبطه خورد و سختیهاى مرگ را بر من آسان گرداند، و رنج آن را از من برطرف سازد، و 
شدت آن را از من دور گرداند، و بیمارى آن را از من برطرف نماید، و گرفتارى و حسرت آن را از من دور کند، و مرا از تاءسف و 

و بهره مندم سازد از خیرى که در مرگ . هاى آن برحذر دارد، و از شر آن و شر کسانى که در آن هنگام حضور دارند پناه دهدبال
 .وجود دارد و خیر کسانى که در آن زمان حاضر هستند و خیر آنچه که بعد از آن واقع گردد

در میان ارواح پاك ، و جانم را در بین جانهاى صالح ، و جسدم  و آنگاه که جانم گرفته شد و روحم از کالبدم خارج گردید، روحم را
 . را در میان جسدهاى پاکیزه ، و عملم را در بین اعمال مقبول قرار ده

از جایگاه قبرم در زمین ، و محل پوشانده شدن بدنم ، آنجا که گوشتهایم کوبیده شده و استخوانهایم دفن مى گردد، و تنها و بى 
چ قدرتى بر خود ندارم ، شهرها مرا از خود دور ساخته ، و بندگان مرا رها کرده اند، و در آن حال محتاج رحمت کس رهاشده و هی

فرستاده و در زندگى دنیوى   تو و اعمال شایسته و صالح خود هستم ، و آنچه را براى خود مهیا ساخته و براى سفر آخرت خود پیش 
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از رحمتت ، و پرتوى از نورت را به من ارزانى دار، و مرا از کرامت خود، با سخن ثابت و محکم  انجام داده ام را در مى یابم ، بهره اى
 . ، در زندگى دنیا و آخرت ثابت قدم گردان ، به درستى که تو ظالمان را گمراه کرده و بر هر کار قادر هستى

ن دور مى شوند، و صیحه آسمانى مرا فرا گرفته ، و نفخه و آنگاه که در قیامت و موقع حسابرسى ، قبرم شکافته شده ، و بندگان از م
صور مرا به وحشت انداخته ، و بعد از مرگ مرا مبعوث ساخته و براى حساب اعمالم برانگیخته اى ، آن روز را بر من مبارك گردان 

را در امنیت خود قرار داده ، قلبم همراه من نورى از رحمتت را برانگیز، تا پیشاپیش و از طرف راست من حرکت کند، و م! و خداوندا
را مطمئن سازد، و عذرم را ظاهر کرده ، چهره ام را درخشان نموده ، گفتارم را تصدیق و دلیلم را قاطع گرداند، و مرا به آخرین 

ول توست قرار درجه رحمتت برساند، و به برترین مرتبه بهشت نایل گرداند، و مرا همنشین محمد صلى اهللا علیه و آله که بنده و رس
دهد، و در بافضیلت ترین قسمت آن ، و نیکوترین مرتبه آن ، و باالترین بخش آن ساکن گرداند، و مرا با کسانى که نعمتت را بر 

 .آنان ارزانى نموده اى ، از پیامبران و صدیقین و شهدا و صالحین همنشین ساز، که اینان بهترین دوستان هستند
 علیه و آله خاتم پیامبرانت ، و بر تمام انبیا و فرستادگانت ، و بر تمامى فرشتگانت ، و بر خاندان پاك و بر محمد صلى اهللا! پروردگارا

 . مطهر پیامبرت ، و بر تمامى پیشوایان هدایت درود فرست ، اجابت فرما اى پروردگار جهانیان
درود فرست ، بر او که به سبب او به ما رحم کردى ، و به  بر محمد صلى اهللا علیه و آله که ما را به وسیله او هدایت کردى! خداوندا

خاطر او ما را گرامى داشتى ، و برترى دادى ، و شرافت بخشیدى ، پس بر او درود فرست که ما را به وسیله او یارى نمودى ، و از 
نورش را کامل ، میزان اعمالش را  چهره او را درخشان ، مقامش را افزون ، دلیلش را قاطع ،! پرتگاه آتش نجات دادى ؛ خداوندا

سنگین ، برهانش را برتر، و نعمتت را بر او گسترده تر ساز به گونه اى که خوشنود گردد، و او را به برترین مقام در بهشت و 
و منزلت قرار برسان ، و به مقام محمودى که وعده کرده اى مفتخر نما، و او را برترین پیامبران و رسوالنت از حیث مقام  ))وسیله ((

،  ده ، و ما را پیرو راه او قرار ده ، از جام او سیراب گردان ، و بر حوض کوثر وارد ساز، و در گروه او محشور نما، و بر دین او بمیران
غییر و ما را در راه او، و عامل به دستورات او قرار ده ، بدون آنکه تحقیر شده ، پشیمان شویم ، و مشکوك گردیده و راه خود را ت

 . دهیم
اى آن که درهاى اجابت را به روى دعاکنندگان باز گذاشته اى ، و موانع اجابت را براى امیدواران برطرف نموده اى ، اى پوشاننده 

کارهاى زشت ، و اى مداواکننده قلبهاى مجروح ، در روز قیامت آبروى مرا به دلیل گناهانى که به درگاه تو مرتکب شده ام مریز، و 
مردم چهره بزرگوارانه و با کرامت خویش را از من نگردان ، اى غایت آمال من درمانده و مضطر و فقیر، گناهان بزرگ را بر  در بین

 .من ببخشاى ، و از کارهاى زشتم درگذر، و جانم را از عواقب خطاها پاك گردان ، و آمادگى نیکو براى مرگ را به من ارزانى دار
و اى منتهاى آرزوى حاجتمندان ، تو موالى من هستى ، حال که درهاى دعا و نیایش را بر من گشودى اى بخشنده ترین بخشندگان ، 

، پس درهاى قبول و اجابت را به روى من مبند، به رحمت بى کرانت مرا از آتش دوزخ نجات ده ، و در غرفه هاى بهشت ساکن 
عاقبت مرا به سعادت و رستگارى قرار ده ، و مرا در زندگى سالمتى گردان ، و مرا از متمسکان به ریسمان محکم خودت قرار ده ، و 

عطا فرما، اى آنکه فضیلت و کمال و عزت و جاللت و بزرگى از آن توست ، و با من چنان مکن که مورد شماتت و سرزنش دشمنان و 
 . تت اى رحم کننده ترین رحم کنندگانحسودان قرار گیرم ، و حاکمان کینه توز و شیطان رانده شده را بر من مسلط منما، به رحم

  دعاى حضرت فاطمه علیهاالسالم در تعقیب نماز عصر
پاك و منزه است او که به آنچه در قلب مى گذرد آگاهى دارد، پاك و منزه است او که شماره گناهان را مى داند، پاك و منزه است 

روردگارى را سزاست که مرا آن گونه قرار نداد که نسبت به همو که هیچ امرى در آسمان و زمین بر او پوشیده نیست ؛ سپاس پ
نعمتهایش کفر بورزم و فضل او را انکار نمایم ، پس خیر و برکت در اوست و او اهل آن مى باشد؛ و سپاس خداوندى را سزاست که 

ورد رحمت خود قرار دهد از حجت و برهانش بر تمامى انسانها، همه فرمانبرداران و گناهکاران ، گسترده است ، اگر شخص را م
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اوست ، و اگر مجازات نماید در مقابل اعمالى است که خود آن شخص انجام داده ، و او بر بندگانش ستم روا نمى   جود و بخشش 
برتر، ارکانش محکم ، سلطنتش پایدار، مقامش رفیع ، برهانش   دارد؛ و سپاس شایسته خداوندى است که مکانش فراز، بنیانش 

بخشنده ، مهربان ، منعم ، و منان است ؛ سپاس و حمد از آن خداوندى است که از هر مخلوقى که او را حقیقتا پروردگار و  روشن ،
برخوردار از قدرت یگانگى شناخت ، مستور مانده و کسى نتوانسته حقیقت وجود او را ادراك نماید، چرا که دیدگان از دیدار او 

اتوان هستند، و تعیین مقدار و اندازه براى او غیرممکن ، و به تصورکشیدن او به کمک قوه وهم و خیال عاجز، و اخبار از احاطه بر او ن
 . نامقدور است

خداوندا، مکانى را که در آن قرار دارم مى بینى و کالمم را مى شنوى ، و بر کارهایم اشراف و اطالع دارى ، و بر آنچه که در نفس من 
یک از کارهایم از تو مخفى نیست ، پس مى دانى که نیازمند تو هستم ، و حاجتهایم را از تو مى خواهم مى گذرد آگاهى دارى و هیچ 

، و به سوى تو تضرع و زارى مى کنم ، و با فقر و نیاز و ذلت و تنگدستى و شدت و مسکنت از تو یارى مى جویم ؛ و تو پروردگارى 
را خواهى یافت که عذاب کنى ، ولى من جز تو آمرزنده اى را نمى یابم ، آرى  هستى که گناهان را مى بخشى ، به غیر از من کسانى

تو از عذاب کردن من بى نیازى ، و این در حالى است که من نیازمند رحمت و لطف تو هستم ؛ پس به سبب نیاز من به سوى تو، و بى 
از تو مى خواهم که این دعاى مرا اجابت کنى ، و  نیازى تو از من ، و به قدرت و تسلطى که بر من دارى و من بر آن معترفم ،

کارهایى را که از سختى آنها در هراس هستم آسان فرما، و : جایگاهم را محل نزول رحمت خود قرار دهى و حاجت مرا روا نمایى 
ت به من قصد سویى دارد براى کارهایى که از انجام آنها ناتوانم به من قدرت و نیرو ارزانى دار، و هر یک از بندگانت را که نسب

 ! مغلوب ساز، دعایم را اجابت فرما اى رحم کننده ترین رحم کنندگان
پروردگارا، هر چه را که از سختى آن نگران هستم آسان فرما، و رنج آنچه را که مرا به هراس افکنده برطرف ساز، و هر چه را که 

 ! برترین پروردگار جهانیان دشوارى آن مرا هراسان ساخته آسان قرار ده ، اجابت نما اى
خداوندا، خودبینى ، ریا، تکبر، تجاوز، حسد، ضعف ، شک ، سستى ، ضرر، همه بیماریها، خذالن ، مکر، خدعه و نیرنگ ، بالها و فساد 

رترین را از گوش و چشم و تمام اندامم دور دار و مرا به سوى آنچه دوست مى دارى و تو را خشنود مى سازد راهنمایى کن ، اى ب
 ! رحم کنندگان

خدایا، بر محمد و آل محمد درود فرست ، و گناهانم را ببخش ، و عیبهایم را بپوشان ، و ترسم را ایمنى بخش ، و مصیبتهاى مرا 
، و جبران فرما، و فقرم را به بى نیازى مبدل ساز، رفع نیازمندیم را سهل و لغزشم را ناچیز قرار ده ، و کارهاى پراکنده مرا جمع نما

مرا در آنچه که به دنبال آن هستم ، و نیز در آنچه که از من پنهان است ، و در آنچه که در نزد من حاضر است ، و مواردى که در 
 ! رابطه با آنها از تو در هراسم کفایت فرما، اى برترین رحم کنندگان

و به سبب جنایات و گناهانى که انجام داده ام ، و بیم و امیدى  خداوندا، کارهایم را به تو واگذار کردم و خود را در پناه تو قرار دادم ،
که به تو دارم ، خود را به تو مى سپارم ، و مى دانم که تو آن بزرگوار و کریمى هستى که امید هیچ کس را قطع نکرده و دعاى او را 

برگزیده و پیامبرت محمد صلى اهللا علیه و  بدون پاسخ نمى گذارى ؛ پس به حق خلیلت ابراهیم ، و کلیمت موسى ، و روحت عیسى و
آله از تو مى خواهم که از من روى نگردانى ، و بزرگوارى کرده توبه ام را بپذیرى ، براى اشکهایى که ریخته ام به من رحم نمایى ، و 

 ! از اشتباهم درگذرى ، اى بهترین رحم کنندگان و اى عادلترین حکم کنندگان
من ستم روا مى دارد انتقام گیر، و مرا بر هر که با من دشمن است یارى فرما؛ خداوندا، مصیبت و گرفتارى  پروردگارا، از کسى که بر

 . مرا در دینم قرار مده ، و دنیاى فانى را مهمترین هدف و نهایت علمم قرار نده
آخرتم را که سرانجامم به سوى آن خدایا، دینم را که مهمترین چیزم است ، و دنیایم را که راه به دست آوردن معاشم است ، و 

 ! است ، اصالح گردان ، و زندگیم را راهى به سوى به دست آوردن هر خیر و برکت ، و مرگم را راه رهایى از هر شر و بدى قرار ده
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که مى دانى  تو آمرزنده اى هستى که بخشیدن را دوست دارى ، پس مرا عفو کن ، خدایا، مرا زنده نگاه دار تا آن زمانى! پروردگارا
زندگانیم برایم خیر و برکت در بر دارد، و مرا بمیران آن هنگام که مى دانى مرگ برایم نیکو و شایسته است ، و از تو مى خواهم که 

در آشکار و نهان ، خشیت و خوف از خودت را بر من ارزانى کنى ، و در غضب و رضا، عدل و انصاف به من عطا فرمایى ، و از تو مى 
در فقر و بى نیازى میانه روى عطایم کنى ، و از تو نعمت مداوم ، روشنى چشمى که هرگز به تاریکى نکشد، رضا به قضا و خواهم 

 . لذت دیدارت را خواهانم
کارهاى زشت انجام ! خداوندا. براى درستى و راستى در کارهایم از تو هدایت مى جویم ، و از شر نفسم به تو پناه مى برم ! خداوندا

از تو تعجیل در ! پروردگارا. ه و بر نفس خود ستم کرده ام ، پس مرا ببخش که جز تو بخشنده اى براى گناهان وجود نداردداد
 .سالمتى ، صبر بر بالها و مصائب ، و خروج از دنیا به سوى رحمتت را خواستارم 

ا شاهد مى گیرم که جز تو معبودى نیست و تو، فرشتگانت ، حامالن عرش ، و هر آنچه در آسمانها و زمین است ر! پروردگارا
شریکى براى تو وجود ندارد، و محمد صلى اهللا علیه و آله بنده و فرستاده توست ؛ و از تو مى خواهم که حاجتهایم را برآورده سازى 

کسى که قبل از  ، اى تویى که حمد و ستایش مخصوص تو بوده و معبودى جز تو وجود ندارد، تو آفریننده آسمانها و زمینى ، اى
 !وجود هر موجودى وجود داشته ، و همه چیز را خلق کرده ، و بعد از آنکه همه موجودات از بین مى روند باقى خواهد بود

خداوندا چشمانم را به رحمت تو دوخته ام ، و دستانم را به سوى جود و کرم تو دراز کرده ام ، پس مرا محروم مکن آنگاه که از تو 
خدایا، مرا ببخشاى چرا که تو به همه چیزم عالم و دانایى . م ، و مرا عذاب منما آنگاه که از تو طلب بخشایش دارم درخواست مى کن

 ! ، و مرا عذاب مکن چرا که تو بر من قادر و توانایى ، تو را سوگند مى دهم به رحمتت اى برترین رحم کنندگان
رودها و رحمتهاى نافع و باالبرنده ، بر گرامیترین ، محبوبترین و ارزشمندترین پروردگارا، اى دارنده رحمت واسعه ، و اى دارنده د

بنده ات ، بنده و پیامبرت محمد صلى اهللا علیه و آله درود فرست ، شریفترین ، کاملترین ، برترین ، بزرگترین و گرامیترین درودى 
چنان که جهالت و نادانى را به وسیله او برطرف نمودى ، و که بر مبلغین فرامینت و بر امینان وحیت فرستاده اى ؛ خداوندا، هم

درهاى هدایت را به وسیله او گشودى ، ما را در راههاى هدایت او قرار ده ، و حجتهاى روشن او را براى ما اسبابى قرار ده که براى 
 ! رسیدن به تو از آنها پیروى کنیم

هفتگانه و طبقه هاى آن ، و به گنجایش زمینهاى هفت گانه ، و آنچه در بین ستایش براى توست ، به اندازه آسمانهاى ! پروردگارا
آنهاست ، و به گنجایش عرش پروردگار با کرامت و ترازوى آفریدگار بخشنده و غفار و کلمات پروردگار توانا، و به تعداد 

 .ه و دیده نمى شودمخلوقات ، و به گنجایش بهشت و جهنم ، و ذرات آب و خاك ، و به میزان آنچه دیده شد
درودها و برکات ، و منت و بخشش و رحمت ، خشنودى و فضل و سالمت ، یاد و نور و شرف و نعمت خود را بر محمد صلى ! خداوندا

اهللا علیه و آله و خاندانش قرار ده ، همچنان که درود و برکت و رحمت خود را بر ابراهیم و خاندان او ارزانى داشتى ، به درستى که 
 . ستوده و بزرگوار مى باشىتو 

و بهترین پاداشت را در قیامت ، به محمد صلى اهللا علیه و آله ارزانى دار، تا او را شرافت و برترى عطا  ))وسیله عظمى ((پروردگارا، 
 ! فرموده باشى ، اى معبود هدایت کننده

نت درود فرست ، و سالم مرا بر جبرئیل و میکائیل و بر محمد و خاندان او، و بر جمیع مالیک ، پیامبران و فرستادگا! پروردگارا
اسرافیل ، و حامالن عرش و فرشتگان مقرب ، و نویسندگان اعمال و بهشتیان برسان ؛ و سالم بر پدر ما انسانها آدم ، و مادر ما حوا، و 

و ستایش مخصوص به پروردگار جهانیان سالم بر تمامى پیامبران ، صدیقین ، شهدا و صالحان ؛ و سالم بر تمامى فرستادگان ؛ و حمد 
است و هیچ قدرت و توانایى وجود ندارد مگر از جانب خداوند یکتا که برتر و واالتر از همگان است ، و چنین خداوندى مرا کفایت 
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 !و درود و سالم بسیار بر محمد و خاندان او باد. مى کند و او بهترین کفایت کنندگان است 
  

  االسالم در تعقیب نماز مغربدعاى حضرت فاطمه علیه
حمد و سپاس خداوندى را سزاست که مداحان از عهده مدح و ستایش او، شمارشگران از عهده شمارش نعمتهاى او، و تالش 
کنندگان از عهده اداى حق او بر نمى آیند، و جز معبودى نیست ، او اول و آخر است ، او ظاهر و باطن است ، او زنده کننده و 

 . است ، و او برتر از همه ، صاحب فضل ، و بقاى او دائمى و ابدى استمیراننده 
حمد مخصوص خداوندى است که عالمان عمق علم او را درك نکرده ، و جاهالن حلم او را اندك نشمارند، و ستایشگران به مدح او 

 .الت او ناتوان مى باشنددست نمى یابند، و توصیف کنندگان در توصیف او عاجز، و مخلوقات از دست یافتن به کما
و حمد از آن خداوندى است که داراى ملک و ملکوت ، عظمت و جبروت ، عزت و بزرگى و شکوه ، زیبایى و بزرگى ، توانمندى و 

زیبایى و جمال ، قدرت و قوت ، منت و غلبه ، و حکمت ، بى نیازى و سعه ، بسط و قبض ، و حلم و علم مى باشد کسى که داراى دلیل 
ن ، و نعمت فراوان ، و اوصاف نیکو و زیبا، و نعمتهاى فراوان و فراگیر است ، و مالک دنیا و آخرت ، بهشت و جهنم ، و آنچه در روش

 .بین آنهاست مى باشد
سپاس خداوندى را سزاست که رازهاى نهانى را آگاه است و بر آنچه که بر دلها مى گذرد و خطور مى کند داناست و راه فرارى از 

 .قدرت او وجود ندارد دست
حمد و ستایش شایسته خداوندى است که در سلطنتش برترین است ، در جایگاهش محکم ، براى سخت گیرى نیرومند، برتر و 

حمد مخصوص خداوندى . باالتر از عرش ، آگاه به افعال و اعمال جمیع مردم ، و توانا بر آنچه که علم دارد و مى خواهد مى باشد
و قدرت او آسمانها برپا ایستاده ، و زمینهاى لرزان به جاى خود ثابت و استوار گردیده اند، کوههاى محکم به سبب  است که به نیرو

تثبیت زمین هستند استوار شده ، و بادهاى بارورکننده جریان مى یابند، و ابرها در آسمان به حرکت درآمده ، دریاها در محدوده 
مبارك هستى اى . او به لرزه در مى آیند، و معبودهاى دروغین به ربوبیت او رسوا گردیده اند خود متوقف گردیده ، و قلبها از بیم

! شمارش کننده تعداد قطره هاى باران ، و برگهاى درختان ، و اى زنده کننده مردگان ، پاك و منزهى اى دارنده بزرگى و بخشندگى 
نده شده و از تو یارى مى جوید، چه مى کنى ؟ و در برابر کسى که به درگاه خداوندا، در مقابل بنده غریب و نیازمندى که به تو پناه

تو آمده تا رضا و خشنودى تو را شاهد باشد، و در پیشگاه تو بر زمین افتاده و از آنچه که بدان دانایى شکایت مى کند، چه خواهى 
مده ، و نصیبم را در آنچه که براى آن به تو امیدوارم کرد؟ پس از پروردگار هستى ، بهره ام را از دعایم حرمان و ناامیدى قرار 

خذالن و محرومیت قرار مده ؛ اى کسى که همیشه بوده اى و خواهى بود و بر اعمال بندگانت آگاه مى باشى ، اى کسى که روزهاى 
بدون تغییر و دگرگونى باقى دنیا در گذر، و ماههاى آن را در تحول و سالهاى آن را در حال گردش قرار داده اى ، و خود همواره 

بین بندگان تقسیم مى  -در هر روز  - اى کسى که هر روز برایت تازه است ، و روزى هر کس را همان قدر که مقرر است ! مى باشى 
 ! کنى و بین همه آنها عدالت را برقرار مى سازى

 . پناه مى برم آنگاه که با مردم بودن دشوار مى شود، از دشوارى و شر آن به تو! پروردگارا
 ! خداوندا، آنگاه که روز قیامت بر گناهکاران طوالنى مى گردد، آن روز را مانند فاصله بین دو نماز بر ما کوتاه گردان

خداوندا، در روز قیامت ، آنگاه که خورشید بر مردمان به شدت مى تابد و فاصله اش با آنها کاهش مى یابد، و حرارتش هزاران برابر 
ز تو مى خواهم که ما را در سایه رحمت خود قرار داده ، و در حالى که مردمان را براى حسابرسى آماده مى سازى ، مى گردد، ا

 ! جایگاهى را براى ما قرار ده که در آن استقرار یابیم ، اجابت فرما اى پروردگار جهانیان
و و بخشش خود قرار ده ، و سالمتى در بدن و در دین ، به خداوندا، به حق این ستایشها و سپاسگزاریها از من درگذر، و مرا مورد عف
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پروردگارا، در حالى که به اجابت خواسته ام از طرف تو اطمینان دارم را از تو مى خواهم ، و در حالى که مى دانم سخنم ! من عطا فرما
! را رد منما، و دعایم را بدون اجابت مگذار را مى شنوى تو را مى خوانم ، پس دعایم را بشنو، و امیدم را قطع مکن ، و مدح و ثنایم

همانا من نیازمند رضاى تو، و محتاج بخشش تو هستم ، حاجتهایم را از تو مى خواهم ، و از رحمت ماءیوس نمى باشم ، و از غضب تو 
ران ، به صالحان ملحق مى باشم ؛ خداوندا، پس دعایم را اجابت فرما، و با بخشش خود بر منت گذار، و مرا مسلمان بمی  در هراس 

 ! فرما؛ خدایا، مرا از فضل و رحمت خود محروم مکن ، اى منان ؛ و مرا به حالت بیچارگى به خود وامگذار، اى خداوند مهربان
پروردگارا، بر من رحم کن به گاه زمین خوردنم در هنگام مرگ ، و فراق دوستان و تنهاییم در هنگام جاى گرفتن در قبر، و غربتم 

 ! نگام قیامت ، و به گاه نیازم به هنگام حسابرسىبه ه
خداوندا، از آتش جهنم به تو پناه مى برم پس پناهم ده ؛ خدایا، از آتش جهنم نجات مى خواهم پس نجاتم ده ؛ پروردگارا، از ترس 

یم پس بر من رحم کن ؛ آتش به تو روى مى آورم پس مرا از آتش دور دار؛ خداوندا، با بیچارگى تمام از تو طلب رحمت مى نما
حاجتهایم باعث شد تا به ! پروردگارا، در برابر جهالتهاى خود از تو طلب بخشش دارم پس مرا مورد عفو و بخشش خود قرار ده 

درگاه تو آمده از تو تقاضاى برآوردن حاجتهایم را داشته باشم پس مرا ماءیوس نکن اى کریمى که نعمتهاى بى شمار همه اش در 
، در بین تضرع کنندگان به سویت ، دعاى مرا اجابت فرما، و در بین استغاثه کنندگان به درگاهت ، به سبب اشکهایى که دستان تو

از خروج از دنیا، آسایش و راحتى را برایم مقدر فرما، اى   ریخته ام مرا مورد رحم و بخشش خود قرار ده ، و به هنگام مالقاتت پس 
یان مردگان عیبم را بپوشان ، و آنگاه که به تنهایى در قعر قبر قرار مى گیرم بر حاجتهایم هستى ؛ پس در م! نهایت امید امیدواران 

اى یاور و امید من ، شکایتم به سوى توست ، و از گناهانى که مرتکب شده ام ، ! اى برآورنده حاجتها، خواسته هایم را برآورده ساز
دالت تو به سوى غفران و بخششت پناه مى برم ، پس مرا دریاب ؛ و از غضبت به به سوى تو مى گریزم ، پس مرا بپذیر؛ و از ع

و به واسطه اسالم خواستار ! عذابى که برایم مهیا نموده اى به رحمتت پناهنده مى گردم ، پس بر من رحم کن و مرا نجات ده 
ا ایمن دار، و در سایه عرشت جایگاهم ده ، و نزدیکترشدن به تو هستم ، پس مرا به خود نزدیک گردان و از هراس روز قیامت مر

مرا مشمول رحمتت گردان ، و به سالمت از دنیا نجاتم ده ، و مرا از ظلمات به سوى نور هدایت کن ، و در روز قیامت چهره ام را 
دان ، و مرا بر بالها و درخشان گردان ، و با محاسبه اى آسان مرا مورد حسابرسى قرار ده ، و به عیبهایم مرا مفتضح و شرمسار مگر

سختى ها صبور نما، و آن گونه که از حضرت یوسف بدى و پلیدى را دور ساختى ، زشتى ها و پلیدیها را از من دور ساز، و آنچه را که 
ابت بدان طاقت ندارم بر من تحمیل منما، و مرا به سوى بهشت رهنمون گردان ، و از قرآن بهره مندم ساز، و با گفتار صحیح مرا ث

قدم قرار ده ، و از شیطان رانده شده حفظ فرما، و به قدرت ، قوت و جبروتت مرا از گناه دور دار، و به حلم ، علم و وسعت رحمتت 
خودت را نصیبم فرما، و مرا به پیامبرت محمد صلى اهللا  ((وجه ((مرا از جهنم نجات بخش ، و در بهشت خود ساکن گردان ، و دیدار 

 !نما، و از شیاطین و دوستان آنها و از شر هر شرورى کفایت فرما علیه و آله ملحق
دشمنانم و کسانى که نسبت به من کینه دارند اگر قصد آزار مرا نمودند، شجاعانشان را ضعیف ، لشکریانشان را متفرق ، ! پروردگارا

طوفانهاى سخت را بر آنان مسلط فرما، و آنها را از سالحهایشان را از کار افتاده ، و حیواناتشان را ناتوان گردان ، و بادهاى تند و 
 ! سنگرهاى خود فرود آور، و ما را بر نابودیشان قادر فرما، اجابت فرما اى پروردگار جهانیان

بر محمد و خاندانش درود فرست ، درودى که پیشینیان و ابرار و سید مرسلین که خاتم پیامبران ، و رهبرى کننده به ! پروردگارا
 .یر، و کلید رحمت است شاهد آن باشندسوى خ

اى پروردگار بیت الحرام و ماه حرام و مشعرالحرام ، و اى پروردگار رکن و مقام ، اى پروردگار حل و حرم ، از جانب ما به ! خدایا
 . روح محمد سالم و درود فرست

 : ) و سپس پیامبر را زیارت نموده گوییم(
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اى امین خدا، سالم بر تو اى محمد بن عبداهللا ، سالم و رحمت و برکات خدا بر تو باد که او  سالم بر تو اى رسول خدا، سالم بر تو
برتر از آنچه از تو خواسته ، و تا امروز براى او خواسته ! همان طور که تو وصفش نمودى ، بر مؤ منان مهربان و رئوف است ، خدایا 

 ! عطا کن ، اجابت فرما اى پروردگار جهانیان شده ، و تا روز قیامت براى او خواسته مى شود، به او
 دعاى حضرت فاطمه علیهاالسالم در تعقیب نماز عشاء

پاك و منزه است او که تمامى موجودات در برابر عظمت او متواضعند، پاك و منزه است آن که همه اشیاء در برابر عزت او خوار و 
و حکومت او خاضع هستند، پاك و منزه است همو که همه چیز در حیطه ذلیلند، پاك و منزه است آن که همه چیز در برابر امر 

 .قدرت و توانایى او قرار دارد
حمد مخصوص پروردگارى است که هر که او را یاد کند فراموشش نمى کند، و هر که او را بخواند ناامیدش نمى سازد، و هر که بر او 

ى است که آسمانها را برافراشت ، و زمین را مسطح گردانید، و دریاها را توکل کند او را کفایت مى نماید، و حمد مخصوص خداوند
محدود ساخت ، و کوهها را به صورت رشته هایى درآورد، و حیوانات و درختان را آفرید، و چشمه سارهاى زمین را گشود، و به 

ن به سوى آسمان جارى ساخت ، و گرما و سرما تدبیر امور پرداخت ، ابرها را به گردش درآورد، و باد و آب و آتش را از اعماق زمی
را در زمین قرار داد، خداوندى که با نعمتهایش کارهاى نیک کامل شده ، و شکر او نعمتها را افزایش داده ، و به امر او آسمانها 

 .تسبیح او مشغولندافراشته شده ، و به عزت او کوهها سربرافراشته ، و حیوانات وحشى در دشتها و پرندگان در آشیانه ها به 
حمد از آن خداوندى است که باالبرنده درجات ، و نازل کننده آیات ، و گستراننده برکتها، و پوشاننده عیبها، و قبول کننده نیکیها، و 

نان بخشنده لغزشها، و برطرف کننده رنجها، و فروفرستنده برکتها و اجابت کننده دعاها، و زنده کننده مردگان ، و معبود همه ساک
حمد و سپاس از آن آفریدگار یکتاست نسبت به همه حمد، ذکر، شکر، صبر، نماز، زکات ، قیام و عبادت ، . زمین و آسمانهاست 

سعادت و برکت ، زیادى و رحمت ، نعمت و کرامت ، فرایض ، گشایش و سختى ، شدت و راحتى ، سختى و آسانى ، مصیبت و بال، 
ه در همه حال ، و در هر حال ، و در هر زمان ، هر مکان و هر جایگاه کوچ و دگرگونى و توقف غنا و فقر، و همه مخصوص خداست ک

 .صادر مى گردد
به تو پناهنده مى شوم پس مرا پناه ده ، و از تو یارى مى جویم پس یاریم نما، از تو فریادرسى مى خواهم پس به فریادم ! پروردگارا

ن ، و از تو آمرزش مى طلبم ، پس مرا ببخش ، از تو یارى و کمک مى خواهم پس کمکم رس ، و تو را مى خوانم پس مرا اجابت ک
مرا در پناه ، ! کن ، و به ریسمان محکم تو چنگ زده ام پس مرا محافظت فرما، و بر تو توکل نموده ام پس مرا کفایت نما؛ خداوندا

د قرار ده ، و بر من سپر محکمى از جانب خود فرما تا از همه جوار، حمایت ، حراست ، کفایت ، حرمت ، امنیت ، و در زیر سایه خو
جوانب ، پشت سرم ، روبرویم ، سمت راست ، سمت چپ و از باال و پایین مرا از صدمه و آزار مخلوقاتت محفوظ دارد، به حق تو که 

 . جز معبودى نیست ، تویى منان ، آفریننده آسمانها و زمین ، دارنده جاللت و بزرگوارى
حسد حسودان ، و تجاوز تجاوزگران ، وکید و فریب مکاران ، و نیرنگ حیله گران ، غلوکنندگان ، و تهمت تهمت ! وردگاراپر

زنندگان ، و ظلم ستمگران ، و ستم ستمکاران ، و عصبانیت افراد تندخو، و اخم و تخم افراد ترشرو، و هیبت پرخاشگران ، و تنگناى 
مضیقه قرار مى دهند و خودسرى زورمندان ، و اشتباهکارى خطاکاران ، و سعایت سعایتگران ، و سحر آنان که دیگران را در تنگنا و 

 .جادوگران ، و رانده شدگان و شیاطین ، و ظلم پادشاهان ، و کارهاى ناپسند جهانیان را از من دور دار
نهااستوار شده ، و تاریکیها بدان درخشان گردیده ، و به حرمت نامهاى پوشیده ، پاك و پاکیزه ات ، که آسمانها و زمین بدآ! خداوندا

فرشتگان بدان تسبیح گو شده ، و قلبها از آنها در هراس بوده ، و گردنها به سبب آنها خاضع شده ، و مردگان را به آنها زنده مى 
شم و چه روشنایى روز، چه عمدى کنى ، از تو مى خواهم که تمام گناهان مرا ببخشى ، چه آنها را که در تاریکى شب مرتکب شده با

بوده باشد و چه از روى خطا، در خفا بوده باشد و یا در آشکار؛ و از تو مى خواهم تا به من یقین ، هدایت ، نور، علم و فهمى عنایت 
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پیامبرت محمد صلى اهللا  کنى ، تا به آنها کتابت را برپاى داشته ، و حاللت را روا و حرامت را ناروا دانسته ، و واجباتت را انجام و سنت
 . علیه و آله را برپا دارم

مرا به صالحان درگذشته ملحق فرما، و از صالحان باقیمانده قرار ده ، و اعمالم را به نیکوترین آنها خاتمه بخش ، به درستى که ! خدایا
 . تو بخشنده و آمرزنده و مهربانى

از تو مى ! ندگانیم خاتمه یافته ، و زمان مالقات تو نزدیک شده ، اى مهربان آنگاه که عمرم به پایان رسیده ، و ایام ز! پروردگارا
 .خواهم که منزلى را در بهشت به من اختصاص دهى که تمام مخلوقاتت ، از اولین و آخرین آنها، بدان حسرت برند

من رحم کن که صدایم را همراه حمد و ستایش مرا بپذیر، و به تضرع و زاریم ، و اقرار و اعترافم علیه نفسم بر ! خداوندا
دعاکنندگان ، و خشوعم را همراه خاشعین ، و مدحم را همراه ستایشگران ، و تسبیحم را همراه مداحان ، به گوش تو رسانیدم ؛ و تو 

رنده اجابت کننده دعاى اشخاص مضطر و بیچاره و فریادرس استغاثه کنندگان ، و پناه بى پناهان ، و دادرس مؤ منان ، و نگهدا
بشارت دهنده و بیم دهنده و چراغ روشن و فروزان ، و ( محمد صلى اهللا علیه و آله (گناهکاران از لغزش مى باشى ؛ و درود خدا بر 

 . درود بر مالئک و پیامبران
ف ترین اى گستراننده زمینها، آفریننده آسمانها، خالق قلبها بر طریق فطرت ، بدبخت ایشان و خوشبختشان ، شری! پروردگارا

درودها و برترین برکتها، و ارزشمندترین تحیت ها را بر محمد که فرستاده تو، و امین بر وحى تو، و برپا دارنده حجتت ، و نگهبان 
 .حریم حرمتت ، و انجام دهنده دستوراتت ، و محکم کننده آیاتت ، و وفادار به نذرهایت بفرست 

هر منقبتى از مناقب او، و هر حالتى از حاالت او، و هر منزلتى از منزلتهاى او، حال که  در مقابل هر فضیلتى از فضائل او، و! خداوندا
محمد را براى خود یار و یاور یافته اى ، و بر رنجها و بالها صابر، و بر دشمنانت دشمن ، و بر دوستانت دوست ، و از مکروهاتت دور، 

ى ، فضائلى از پاداشت و ویژگیهایى از عطایت را به او عطا فرما تا امرش را و بر آنچه تو به سوى آن مى خوانى دعوت کننده یافته ا
برتر و درجه اش را بلندتر گردانى ، و این خصوصیات و عطیه هایى که او را عطا مى نمایى به پاى دارندگان عدالتت و مدافعین از 

ده باشد مگر آنکه محمد را بدان مخصوص گردانیده حرمت را نیز سهیم گردان ، تا اینکه برترى ، ارزش ، رحمت و کرامتى نمان
 . باشى ، و از جانب خود درجات عالى به او عطا فرمایى و او را به مقامات واال برسانى ، اجابت فرما اى پروردگار جهانیان

کفایت خود قرار ده ، دین ، جان و تمام نعمتهایى را که به من داده اى به خودت مى سپارم ، پس مرا در حفظ، حراست و ! خداوندا
همانا در جوار تو بودن موجب عزت و سربلندى است ، مدح و ثناى تو بلندمرتبه ، و نامهایت مقدس است و جز تو معبودى نیست ، 

 !تو در خوشحالى و ناراحتى ، و در شدت و آسایش ، مرا کافى هستى ، و چه کفایت کننده نیکویى 
مرا وسیله آزمایش کسانى که ! سوى تو زارى و انابه دارم ، و بازگشتم به سوى توست ؛ خدایا بر تو توکل مى کنم ، و به! پروردگارا

عذاب جهنم را از ما دور کن ، چرا که عذاب آن ! کافر شده اند قرار مده ، و ما را بیامرز که همانا تو عزیز و حکیمى ؛ خداوندا
بین ما و قوم ما به حق گشایش و فرجى عطا فرما که تو بهترین ! ردگاراجاویدان است ، و به راستى که آنجا بد جایگاهى است ؛ پرو

 . گشایشگران هستى
آنچه را که به ! ما ایمان آوردیم پس گناهان ما را ببخش ، و خطاهایمان را بپوشان ، و ما را با نیکان بمیران ؛ خداوندا! پروردگارا

 . ما را عذاب مکن ، به درستى که تو خالف وعده هایت عمل نمى کنىفرستادگانت وعده داده اى نصیب ما بفرما، و روز قیامت 
تکلیف سخت و دشوارى که ما از عهده آن بر نمى ! اگر فراموش کرده و یا اشتباهى کردیم ما را مؤ اخذه منما؛ پروردگارا! خداوندا

 ! آییم و آن گونه که بر پیشینیان ما قرار دادى ، بر ما قرار مده
ى را که بر انجام آن قادر نیستیم از ما مخواه ، و ما را عفو کن ، و گناهانمان را ببخشاى و مورد رحمتت قرار ده ، تو چیزهای! خداوندا

 .موالى ما هستى ، پس ما را در مقابل کافران یارى فرما
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و درود خدا بر آقاى ما محمد ما را در دنیا و آخرت نیکى و خوبى عطا فرما، و به رحمتت ما را از عذاب آتش محفوظ بدار، ! خداوندا
 .رسول خدا و خاندان پاك او، و سالم بیکران بر ایشان باد

 دعاهاى منسوب به حضرت فاطمه علیهاالسالم براى روزهاى هفته: ضمیمه هفتم 
  دعاى روز شنبه

، در دنیا و آخرت عذابمان گنجهاى رحمتت را به روى ما بگشا، و ما را مشمول رحمتت قرار ده ، رحمتى که بعد از آن ! پروردگارا
ننمایى ، و از فضل وسیعت ما را از غیر روزى پاك و حالل بهره مند گردان ، و ما را محتاج و نیازمند و فقیر درگاه کسى غیر از 

ن دار خودت قرار مده ، و شکرگزارى ما را نسبت به خودت ، فقر و نیازمان را به خودت افزون فرما، تا از غیر تو بى نیاز و خویشت
 . باشیم
به تو پناه مى بریم از اینکه ما را از دیدارت منع و مانع گردى که ما در همه حال ! گشایش در دنیا را به ما عطا فرما، پروردگارا! خدایا

 . به تو و دیدار تو رغبت داریم
آن را براى ما موجب نیرو و قوتى در  بر محمد و خاندان و محمد درود فرست ، و از آنچه دوست دارى به ما عطا فرما، و! پروردگارا

 ! آنچه که دوست دارى قرار ده ، اى برترین رحم کنندگان
  دعاى روز یک شنبه

بر محمد و خاندان ! اول این روزم را رستگارى و آخرش را موفقیت ، و میان آن را صحت و رستگارى قرار ده ، خداوندا! پروردگارا
ر ده که به سوى تو روى آورده اند و تو آنان را پذیرفته اى ، و بر تو توکل کرده اند و تو محمد درود فرست و ما را از کسانى قرا

 . آنان را کفایت کرده اى ، و به سوى تو زارى نموده اند و تو آنان را مشمول رحمتت قرار داده اى
  دعاى روز دوشنبه

رآن ، و فهم الزم براى درك احکامت را خواستارم ، از درگاهت قدرتى براى عبادت و بندگى ، بینشى براى درك ق! پروردگارا
بر محمد و خاندان محمد درود فرست ، و فهم قرآن را دور از دسترس فکر ما، و صراط را نابودکننده ما، و محمد را روى ! پروردگارا

 . گردان از ما قرار مده
 دعاى روز سه شنبه

آورى ، و آگاهى آنان را براى ما موجب شکر و سپاس قرار ده ، و سخن بى خبرى و غفلت مردم را براى ما موجب یاد! پروردگارا
غفران و گذشت تو از گناهان ما گسترده تر و رحمت ! صحیحى را که بر زبانمان جارى مى شود نیت قلبهاى ما قرار ده ؛ پروردگارا

ت و ما را بر انجام اعمال شایسته و کارهاى نیک بر محمد و خاندان محمد درود فرس! تو از اعمال ما امیدوار کننده تر است ؛ خداوندا
 !موفق بدار

 دعاى روز چهارشنبه
ما را با دیدگانت که هرگز به خواب نمى رود، و با پایه و ستونى که هرگز ویران نمى شود، و با نامهاى باعظمت خودت ! پروردگارا

را که اگر نگاهبانى غیر از تو دانسته باشد تباه مى گردد، و حفظ فرما، و بر محمد و خاندانش درود فرست ، و براى ما حفظ کن آنچه 
بپوشان آنچه را که اگر غیر از تو آن را بپوشاند فاش مى شود، و همه اینها را وسیله پیروى و طاعت ما قرار ده ، همانا تو خواسته ها 

 . را مى شنوى ، و به ما نزدیک هستى ، و دعاهاى ما را اجابت مى کنى
 ج شنبهدعاى روز پن

! هدایت ، تقوى ، عفاف ، بى نیازى ، و عمل به آنچه که تو از آن راضى و خشنود مى گردى را تقاضا مى کنم ؛ خداوندا! پروردگارا
بر ! براى ناتوانى خودمان از قوت تو، براى فقرمان از بى نیازى تو و براى جهل و نادانى خویش از علم و حلم تو خواستارم ؛ خداوندا
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به رحمتت اى  )سوگند مى دهیم تو را(ندان محمد درود فرست ، و ما را بر شکر، ذکر، اطاعت و عبادت خودت یارى کن ، محمد و خا
 ! برترین رحم کنندگان

 دعاى روز جمعه
ت ما را از نزدیکترین کسانى که به تو تقرب جسته اند، و از آبرومندترین کسانى که به تو روى آورده اند، و از نجا! پروردگارا

ما را از کسانى ! خداوندا ! یافتگانى که به تو روى آورده اند و از موفقترین درخواست کنندگان و زارى کنندگان به درگاهت قرار ده
ما را ! قرار ده که گویى تو را در همه حال تا روز قیامت مى بینند ، و ما را نمیران مگر آنکه از ما راضى و خشنود شده باشى ؛ خداوندا

 .ى قرار ده که در مقام عمل اخالص ورزیده اند و در همه حال تو را دوست مى دارند و کسى را به تو ترجیح نمى دهنداز کسان
بر محمد و خاندان محمد درود فرست ، و ما را مورد مغفرت و بخشش قطعى و حتمى خویش قرار ده ، بخششى که بعد ! پروردگارا

بر محمد و خاندان محمد درود فرست ، درودى بارور و زاینده ، ! ادر نشود؛ خداوندااز آن گناهى مرتکب نشویم و خطایى از ما ص
به مهربانی ات اي مهربانترین ( ! به رحمتت اى برترین رحم کنندگان )سوگند مى دهیم تو را(دائم ، پاك ، پى درپى و پیوسته ، 

  )مهربانان 
 المسایر دعاهاى منسوب به حضرت فاطمه علیهاالس: ضمیمه هشتم 

 حرز مشهور حضرت فاطمه علیهاالسالم
از زنده پایدار، به رحمتت پناه آورده ام پس مرا پناه ده ، و مرا به قدر لحظه اى به حال خود وامگذار، . به نام خداوند بخشنده مهربان 

 !و تمام شئون و همه امور مرا اصالح فرما
 حرز دیگر حضرت فاطمه علیهاالسالم

مرا از آتش دور دار و در بهشت وارد کن ، و مرا به پدرم محمد ! متت پناه آورده ام پس پناهم ده ، خداوندااى زنده پایدار، به رح
 .صلى اهللا علیه و آله ملحق نما

 تعویذ حضرت فاطمه علیهاالسالم
. پناهنده مى شوم از تو طلب هدایت مى کنم براى آنکه در کارهایم راه درست را نشانم دهى ، و از شر نفسم به تو ! پروردگارا

  !بد عمل کردم و به نفس خود ظلم روا داشتم ، پس مرا ببخش که کسى گناهان را نمى بخشد مگر تو! خداوندا
 . یادآورى مى شود که جهت استفاده بیشتر، حرزهاى دیگرى نیز در فصل ششم از ضمیمه چهارم همین کتاب آمده است

 دعا براى رفع سردرد و رفع بى خوابى
نده شکمهاى خالى و گرسنه ، و اى پوشاننده بدنهاى عریان ، و اى آرام کننده ضربان آزاردهنده رگها، و اى آرامش بخش اى سیرکن

 . و خواب کننده چشمهاى بى خواب ، رگهاى مرا آرام گردان ، و خواب را هر چه زودتر بر چشمهاى من غالب گردان
 دعا براى شیعیان

مد اختصاص به خدایى دارد که حزن و اندوه را از ما زدود، به درستى که پروردگار ما بسیار به نام خداوند بخشنده مهربان ، ح
 .بخشنده و شکرگزار است ، کسى که از فضل خود ما را در بهشت ساکن گردانید تا در آن رنجى به ما نرسد

 . دوستداران فرزندانم را در آتش عذاب نکنى تو آرزوى من و باالتر از آرزوى من هستى ، از تو مى خواهم دوستدارانم و! پروردگارا
 دعا براى برآورده شدن حوائج

اى گرامى ترین نامى که یادشده ، و دیرینه ترین نام در عزت و فرمانروایى ، اى رحم کننده بر هر که از و طلب و رحمت کند، و پناه 
به سوى او برد، اى بهترین کسى که از او نیکى طلب  هر که به او پناهنده شود، اى رحم کننده بر هر محزونى که شکوه و شکایت

 !شده و به سرعت آن را اجابت فرمود، اى کسى که فرشتگان نورانى از او در هراسند

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 بحاراالنوار  43ترجمه و تحقیق از جلد                                                    ) علیهاالسالم(زندگانی حضرت زهرا 

  زمان آباديمحمد روحانی : مترجم و محقق                                                        عالمه محمد باقر مجلسی: تالیف 
 

 ومن شهبازه: پی دي اف  به پیکرهازي سآماده  157
 

به حق نامهایى که حامالن عرشت ، و آنانکه در اطراف آن قرار دارند، و از هراس عقاب تو تسبیح و تنزیه تو را مى گویند، تو را بدان 
وانند، و به حق نامهایى که جبرئیل و میکائیل و اسرافیل تو را بدان نامها مى خوانند، از تو مى خواهم دعایم را اجابت کنى ، نامها مى خ

 . و مشکلم را برطرف کرده ، و گناهانم را بپوشانى
هم آیند، و به حق آن اى کسى که فرمان مى دهد نفخه صور در میان موجودات دمیده شود، تا آنان در اجتماع بزرگ قیامت گرد 

 . نامى که استخوانهاى پوسیده را زنده مى کنى ، از تو مى خواهم که قلبم را زنده ، سینه ام را گشاده ، و امورم را اصالح فرمایى
اى کسى که بقا و جاودانگى را ویژه خود قرار داده ، و مرگ و زندگى و فنا را براى موجوداتش خلق فرموده ، اى کسى که عملش 

 .بر هر چه خواهد جارى مى باشد  طابق گفتارش و گفتارش همانند فرمانش ، و فرمانش م
خلیل تو، آنگاه که در آتش انداخته مى شد تو را بدان نام خواند، و تو دعایش را اجابت  )حضرت ابراهیم (به حق آن نامى که 
که موسى از کنار طور ایمن تو را بدان نام خواند، و تو را و به نامى  ((اى آتش بر ابراهیم سرد و سالمت شو() : فرمودى ، و گفتى

 . اجابت فرمودى ، و به نامى که عیسى را از روح القدس آفریدى
 و به نامى که یحیى را به زکریا بخشیدى ، و به نامى که رنج و مشقت را از ایوب مرتفع ساختى ، و به نامى که توبه داود را پذیرفتى ، و

مان مسخر نمودى که به فرمان او به گردش درآیند، همچنین جن را براى او مسخر کردى ، و زبان پرندگان را به بادها را براى سلی
 . او آموختى

و به نامى که عرش را با آن آفریدى ، و جهان را به آن خلق فرمودى ، و فرشتگان را با آن ایجاد کردى ، و جن و انس را با آن خلق 
 . ى مخلوقات را پدید آوردىکردى ، و به نامى که تمام

و به نامى که آنچه خواستى خلق فرمودى ، و به نامى که بر هر چیز قادر شدى ، به حق این نامها از تو مى خواهم که حاجتم را 
 ! برآورى ، و خواسته هایم را اجابت فرمایى ، اى بخشنده

 دعا براى برآورده شدن حاجتها و کارهاى مهم
یم ، به حق طه و قرآن عظیم ، اى خدایى که بر حاجتهاى حاجتمندان قادر و توانا هستى ، اى آنکه اسرار به حق یاسین و قرآن حک

پنهان همه را مى دانى ، اى برطرف کننده مشکل آنان که دچار گرفتار شده اند، اى برطرف کننده غمهاى مردم اندوهگین ، اى رحم 
غیر، اى خدایى که بى نیاز از هر تفسیرى ، بر محمد و خاندان محمد درود فرست کننده به پیرمردان ، اى روزى دهنده به کودکان ص

 ) .در این قسمت دعا هر حاجتى که دارید بخواهید... (و
 دعا براى کسب خلقیات نیکو و شایسته

هنگام که مرگ برایم  و آن! به علم غیب و قدرتت بر آفریدگان ، تا آنجا که زندگى را برایم خیر مى دانى ، زنده بدار! پروردگارا
بارخدایا، از تو کلمه اخالص و ترس از خودت چه در حال رضا و خوشنودى و چه در حال غضب و خشم را  ! بهتر است ، مرا بمیران

و نیز نعمت جاویدان و روشنى چشم همیشگى و پایدار و . خواستارم و همچنین میانه روى و اعتدال در تهیدستى و بى نیازیم را
زندگى خوش بعد از مرگ و دیدار جمال و چهره  !پروردگارا. خواهانم چنانکه خوشنودى نسبت به قضاى تو را مى طلبم  پیوسته را

آنچنان که در پیشگاه تو در حال (ات و شوق وصال و لقاى تو را بى آنکه در حالت زیان و ضرر و یا فتنه اى ظلمانى و تاریک باشد 
ما را به زینت و زیور ایمان مزین فرما و از . خواستارم  )باشم بلکه سرافراز و آمرزیده باشم  بازخواست نسبت به اعمال نابجاى خود

 ! راهنمایان راه یافته قرارمان ده ، اى آفریدگار و خالق جهانیان
 دعا براى برآورده شدن حاجات

مرا بپوشان و سالمت بدار، و هنگامى ( عیب (ارى مرا به آنچه که روزیم نموده اى قانع ساز، و تا هنگامى که باقى نگاه مى د! خداوندا
 .که میراندى بیامرز و رحمت نماى 
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در جستجوى آنچه که برایم مقدر ننموده اى خسته ام مکن ، و آنچه را که برایم مقدر نموده اى دستیابى به آن را سهل و ! بارخدایا
 .آسان ساز
خدایا مرا براى کارى . را که موهبتى بر من داشته اند پاداش خیر عنایت فرمابه بهترین وجه پدر و مادر و تمامى کسانى ! پروردگارا

که به خاطر آن آفریده شده ام آسوده خاطر قرار ده و مرا به آنچه که خود متوکل آن گردیده اى مشغول مدار، و در حالى که از تو 
 .مایم محرومم مسازطلب غفران و بخشش مى کنم عذابم مکن ، و در حالى که از تو درخواست مى ن

نفس مرا در نظر خودم خوار و ذلیل ، و شاءن و منزلت خودت را در نظرم بزرگ بدار، و طاعت نسبت به خودت و عمل ! پروردگارا
به آنچه که خوشنودى و رضاى تو را فراهم مى سازد، و اجتناب از آنچه که تو را به خشم مى آورد، به من الهام فرما، اى بخشنده 

 ! ندگانترین بخش
 دعا براى آسان شدن کارها و پرداخت قرض

از شر هر جنبنده ! اى آفریدگار ما و پروردگار همه چیز، اى نازل کننده تورات و انجیل و قرآن ، اى شکافنده دانه و هسته ! بارخدایا
 . اى که فرمان آن به دست توست ، به تو پناهنده مى شوم

بوده ، و تو آخرین خواهى بود و بعد از تو چیزى باقى نمى ماند، و تو آشکارى و برتر و تو اول هستى و پیش از تو هیچ موجودى ن
باالتر از تو چیزى نیست ، و تو باطن همه جهان هستى و به جز تو مؤ ثرى در عالم نیست ، بر محمد و خاندانش درود فرست ، و 

  مه امور را بر من آسان گردان ، اى بخشنده ترین بخشندگانقرض مرا تسویه نما، و مرا از بى چیزى و تهى دستى نجات بخش ، و ه
 دعاى رؤ یت هالل ماه رمضان

قرار بده ، و ما را براى ( پربرکت (این هالل ماه را براى ماه هاللى مبارك ! پروردگار ما و تو خلق کننده همه هستى است ؛ پروردگارا
و ما را در این ماه . و این ماه را از ما سالمت قرار ده ، در راحتى و آسایش  روزه ماه رمضان موفق بدار، و ما را در آن سالم گردان ،

 . به طاعت و عبادت خود مشغول دار، به درستى که تو بر هر کار توانا و قادر مى باشى
 دعا براى هنگام خواب

ست پروردگار متعال همو که پاك و منزه ا ،) همه امور مخلوقات(سپاس و حمد مخصوص است به خداوند یکتا و کفایت کننده 
است و کفایت مى کند، آنچه که او اراده کند واقع مى شود، هر که او را بخواند حضرتش   واالترین و برترین است ، خداوند مرا بس 

.  شنواست ، تنها اوست که پناه مى دهد و فقط به او باید پناه برد، توکل بر خداى واحد مى کنم همو که آفریدگار من و شماست
سپاس و حمد مخصوص اوست که . جنبنده اى نیست که تقدیرش به دست او نباشد، آفریدگارم بر طریق صحیح و مستقیم است 

فرزندى ندارد و برایش در سلطنتش شریکى وجود ندارد و سرپرستى نیز بر او متصور نیست ، پس او را با بانگ اهللا اکبر بزرگ و 
 .باعظمت دار

 دعا براى رفع تب
 . ى اوست آنچه در شب و روز آرام مى گیرد، و او شنوا و داناستو برا

اى تب اگر به خداى بزرگ و فرستاده گرامیش ایمان دارى ، پس استخوانها را خورد نکرده ، و گوشتها را نخور، و خونها را ننوش ، 
 -محمد و على و فاطمه و حسن و حسین از حامل این نوشته به سوى کسى که به خداى بزرگ و پیامبر گرامیش و خاندان او، یعنى 

 .ایمان ندارد، برو -علیهم السالم 
 دعاى مکارم االخالق

بر محمد و خاندان محمد درود فرست ، و انجام آن کارهایى را که دوست مى دارى و انجام دهنده آنها را دوست مى ! پروردگارا
 .دارى و انجام دهنده آنها را مغبوض مى شناسى موفق بدار دارى بر من آسان گردان ، و مرا به ترك کارهایى که ناپسند مى
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 . مرا از نزدیکترین راههایى که به سوى تو ختم مى شود و برایم از همه آسانتر است ، به وصال خود رسان! بارخدایا
و تنبیهى نباشد، ادب و مرا بدون هیچ نیاز به جدایى و فاصله نزد خودت عزیز بدار، و به بهترین نحو که در آن مجازات ! بارالها

آید، اجر و پاداش عطا فرما، و بهترین اختیار و انتخاب را در مورد من داشته   و بدون آنکه بر من حادثه و مصیبتى پیش ! تربیت فرما
 .باش بدون آنکه اجبار و اکراهى در کار باشد

وار مطالبه مکن ، و آنچه را که دوست مى دارى مرا مرا به کارهاى آسان و سهل مکلف گردان و از من اعمال شاق و دش! پروردگارا
مرا متوجه انجام کارهاى خیر و نیکو کن و انجام آنها را براى من آسان گردان و در انجام آنها مرا ! در انجام آنها موفق بدار، خدایا

 . آنها توجه به تو داشته باشمیارى کن ، و مرا نیز از اهل خیر قرار ده حسن ادب را نصیب من قرار ده آنچنان که به واسطه 
مرا شاکر و حامد نسبت به خود قرار ده و به درستى و دقت تمام در طریق طاعت و بندگى خود هدایتم فرما، و راضى به ! پروردگارا

 . قضایى که اراده فرموده اى و از سخط و غضب خویش بترسان ، اى برترین رحم کنندگان
از تو در هر شب و روزت ، در حضور نمازت و به هنگام صداهاى دعاى به پیشگاهت ! پروردگارابه نام خداوند بخشنده و مهربان ، 

خواهانم که بهترین درودهاى خود را نصیب محمد و خاندان محمد گردانى ، و مرا با شفاعت محمد صلى اهللا علیه و آله محشور نمایى 
 !، درود و سالم تمام و کامل خدا بر او و آل او باد

  اى شب و روز جمعه ، شب و روز عرفه و روز عید فطردعا بر
اى معبود و آقاى من ، هر کسى مهیا و مجهز، آماده و توشه برگرفته تا به همراه صله ، بهره ، عطیه ، بخشش و جایزه اى نزد 

و جایزه توست ، پس مهیاشدن و مجهزبودن ، آمادگى و توشه برگرفتیم به امید بهره ، نیکى ، عطیه ! مخلوقى برود، پروردگارا
محروم منما اى خدایى که هیچ حاجتمندى را از درگاهت نرانده اى ، و بخشش تو با بخشیدن به مردمان هیچ کاهش نیافته ، چرا که 

من با عمل شایسته اى که پیش از این انجام داده ام ، یا با شفاعت مخلوقى که امید به آن بسته ام نزد تو نیامده ام ، بلکه دست به 
دامان شفاعت محمد و اهل بیت او زده ام و امید به عفو و بخشش بزرگوارانه و واالى تو دارم ، عفو و بخششى که به گناهکاران در 

هنگام ارتکاب اعمال ناروا و حرام وعده داده اى ، به طورى که پافشارى آنها در انجام گناه تو را از بخشش و گذشت نسبت به آنان 
 . بازنداشته است

بسیار بخشنده و منعم هستى و به هنگام بازخواست به لطف و عنایت خویش برگزار مى کنى و من بسیار ! اى آقا و سرور من تو 
خطاکار و در هنگام عمل به خطا و لغزش برگزار مى کنم ، پس به حق محمد و خاندان او که از پاکانند، از تو مى خواهم که گناه 

بزرگ را جز بزرگ نمى بخشد، اى بزرگ ، اى بزرگ ، اى بزرگ ، اى بزرگ ، اى بزرگ ، اى بزرگم را ببخشى ، چرا که گناهان 
  ! بزرگ

  بخش اول
  مصادر خطبه فدکیه

  (ه  280 - 204(ابن طیفور احمد بن ابى طاهر مروزى : بالغات النساء - 1
  (ه  323ت (ابوبکر احمد بن عبدالعزیز جوهرى : السقیفۀ و فدك  - 2
  (ه  363ت (قاضى ابوحنیفه نعمان بن محمد تمیمى مغربى : شرح االخبار - 3
  (ه  411ت (ابوبکر احمد بن موسى بن بن مردویه اصفهانى ، ابن مردویه : المناقب  - 4
  (ه  4ق (اسعد بن شقروه : الفائق  - 5
  (ه  436 - 355(قاسم سید مرتضى علم الهدى ، على بن الحسین موسوى ، ابوال: الشافى فى االمامۀ  - 6
  (ه  460ت (شیخ طوسى ، ابوجعفر محمد بن الحسن بن على طوسى : تلخیص الشافى  - 7
  (ه  6و  5ق (ابوجعفر محمد بن جریر بن رستم طبرى ، طبرى صغیر : دالئل االمامۀ  - 8
  (ه  520ح (ابومنصور احمد بن على بن ابى طالب طبرسى : االحتجاج على اهل الجاج  - 9

  (ه  568ت (خطیب خوارزمى ، ابوالمؤ ید موفق بن احمد مکى : مقتل الحسین علیه السالم  -  10
  (ه  422(ابوسعید آبى : نثر الدر -  11
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  (ه  656 - 568(ابن ابى الحدید، عزالدین عبدالحمید بن محمد مدائنى معتزلى : شرح نهج البالغه  -  12
  (693ت (الفتح اربلى  ابوالحسن على بن عیسى بن ابى: کشف الغمۀ  -  13
  (ه  664 - 589(سید رضى الدین على بن طاووس حلى : الطرائف  -  14
  ، بخشى از خطبه(ه  381 -  311(شیخ صدوق ، ابوجعفر محمد بن على بن بابویه قمى : من ال یحضر الفقیه  -  15
  ، بخشى از خطبه(ه  381(شیخ صدوق : علل الشرایع  -  16
  ، بخشى از خطبه(ه  413 - 388(بوعبداهللا محمد بن محمد بن نعمان عکبرى بغدادى شیخ مفید، ا: امالى  -  17
  ، بخشى از خطبه(ه  460(شیخ ابوجعفر طوسى : امالى  -  18
  بخشى از خطبه( ه  654 - 581(سبط ابن الجوزى ، ابوالمظفر یوسف بن فرغلى بن عبداهللا بغدادى : تذکره الخواص  -  19
  ، بخشى از خطبه(ه  588ت (ابن شهر آشوب ، ابوجعفر محمد بن على بن شهر آشوب سروى مازندرانى :  مناقب آل ابى طالب -  20
  بخشى از خطبه( ه  7و  6ق (هاشم بن محمد : مصباح االنوار -  21
  ، بخشى از خطبه(ه  538 - 467(جاراهللا زمخشرى ، ابوالقاسم محمود بن عمر زمخشرى خوارزمى : الفائق  -  22
  ، بخشى از خطبه(ه  276 - 213(ابن قتیبه دینورى ، ابومحمد عبداهللا بن مسلم : الحدیث  غریب -  23
  (ه  352ت ( (فرزند امام جواد علیه السالم (ابوالقاسم کوفى ، على بن احمد بن موسى : االستغاثه فى بدع الثالثه  -  24
  (ه  12ق (مشهدى ، محمد بن محمدرضا قمى : تفسیر کنزالدفائق  -  25
  ، بخشهایى از خطبه(ه  1110 - 1037(عالمه محمدباقر بن محمد تقى مجلسى : مرآة العقول  -  26
  (ه  940 - 868(محقق کرکى ، شیخ على بن الحسین : نفحات الالهوت  -  27
  ، بخشى از خطبه(ه  1110(عالمه مجلسى : جالءالعیون  -  28
  (ه  1110(عالمه مجلسى : بحاراالنوار -  29
  ، بخشهایى از خطبه(ه  1112ت (ابن جمعه عبد على بن جمعه عروسى هویزى : نورالثقلین تفسیر  -  30
  ، بخشهایى از خطبه(ه  1107(سیدهاشم بحرانى ، هاشم بن سلیمان حسینى کتکانى : تفسیر برهان  -  31
  به، بخشهایى از خط(ه  1091 - 1100(مالمحسن فیض کاشانى ، محمد بن مرتضى : معادن الحکمه  -  32
  (ه  1088(بهاءالدین محمد شریف الهیجى : تفسیر الهیجى  -  33
  (ه  1205ت (مالمحمدباقر بهبهانى : الدمعۀ الساکبۀ فى احوال العتره الطاهره  -  34
  بخشى از خطبه( ه  1003 -  953(شیخ بهاءالدین محمد بن الحسین عاملى : کشکول شیخ بهایى  -  35
  ، بخشى از خطبه(ه  984(حسین بن عبدالصمد العاملى : باروصول االخیار الى اصول االخ -  36
  ، بخشى از خطبه(ه  736(عالمه حلى ، حسن بن یوسف : نهج الحق و کشف الصدق  -  37
  ، بخشى از خطبه(ه  230(محمد بن سعد کاتب واقدى : الطبقات الکبیر -  38
  ، بخشهایى از خطبه(ه  262 -  173(ابن شبۀ النمیرى ، ابوزید : تاریخ المدینۀ المنورة  -  39
  ، اشاره به خطبه(ه  256(ابوعبداهللا بخارى : صحیح بخارى  -  40
  ، اشاره به خطبه(ه  261(ابوالحسین مسلم بن حجاج نیشابورى : صحیح مسلم  -  41
  ، بخشهایى از خطبه(ه  241(احمد بن حنبل : مسند احمد -  42
  ، بخشهایى از خطبه(ه  911(السیوطى  جالل الدین عبدالرحمن: مسند فاطمۀ الزهرا -  43
  ، بخشى از خطبه(ه  748(شمس الدین محمد بن احمد ذهبى : االسالم  تاریخ  -  44
  (ه  12و  11ق (شیخ عبداهللا بحرانى : عوالم العلوم و المعارف  -  45
  ، بخشى از خطبه(ه  300(ابوالقاسم سعد بن عبداهللا اشعرى قمى : بصائرالدرجات  -  46
  ، بخشى از خطبه(ه  9و  8ق (محمد بن سلیمان : ختصر بصائرالدرجات م -  47
  بخشى از خطبه( ه  279(احمد بن یحیى بن جابر بالذرى : فتوح البلدان  -  48
  ، بخشى از خطبه(ه  328(محمد بن یعقوب کلینى : کافى  -  49
  به، بخشى از خط(ه  279(ترمذى ، محمد بن عیسى بن سوره : کتاب الشمائل  -  50
  ، بخشى از خطبه(ه  413(شیخ مفید : اختصاص  -  51
  (ه  1104(شیخ محمد بن حر العاملى : اثبات الهداه  -  52
  ، بخشى از خطبه(ه  973(ابن حجر هیتمى : صواعق المحرقه  -  53
  بخشى از خطبه( ه  1019(قاضى نوراهللا شوشترى : صوارم المحرقه  -  54
  ، بخشى از خطبه(ه  774(سماعیل بن عمر ابن کثیر، ا: تاریخ ابن کثیر -  55
  توفیق ابوعلم: اهل البیت  -  56
  عمر رضا کحاله ، بخشى از خطبه: اعالم النساء -  57
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  ، بخشى از خطبه(ه  4و  3ق (تفسیر على بن ابراهیم قمى  -  58
  ، بخشى از خطبه(ه  3ق (ابوالنضر محمد بن مسعود عیاشى : تفسیر عیاشى  -  59
  (ه  1352(عالمه عبدالحسین احمد امینى : الغدیر -  60

  بخش دوم
  معرفى اجمالى اسناد خطبه فدکیه

  :خطبه حضرت فاطمه علیهاالسالم به اسناد متصل از اشخاص ذیل روایت شده است 
  امام سجاد علیه السالم ، از عمه اش زینب بنت على علیه السالم - 1
  احمد بن محمد جابر، از زینب علیهاالسالم - 2
  عبداهللا بن محمد علوى ، از زینب علیهاالسالم - 3
  زید بن على علیه السالم از زینب - 4
  حسین بن صالح بن حى ، از زینب - 5
  سلیمان بن جعفر هاشمى ، از زینب - 6
  عکرمه ، از عبداهللا بن عباس رحمه اهللا - 7
  سلیم بن قیس هاللى ، از ابن عباس - 8
  (وایت چند ر(عروة بن زبیر، از عایشه  - 9

  حسن بن الحسن مجتبى علیه السالم -  10
  عبداهللا بن الحسن مثنى رحمه اهللا -  11
  امام باقر علیه السالم -  12
  شعبى -  13
  عطیه عوفى -  14
  زید بن على -  15
  ابن عایشه -  16
  عوانۀ بن حکم -  17
  محمد بن سائب کلبى -  18
  محمد بن سالم -  19
  بن زید شهیدحسین بن زید بن على بن الحسین  -  20
  جرمى بن ابى العالء -  21
  امام جعفر صادق علیه السالم -  22
  ابوالقاسم على بن احمد کوفى -  23
  امام على بن ابى طالب علیه السالم -  24
  انس بن مالک -  25
  عمر بن خطاب -  26
  ابوالبخترى -  27
  ابوطفیل عامر بن واثله -  28
  ابوهریره -  29
  جعونه -  30
  لعزیزعمر بن عبدا -  31
  ام هانى -  32
  ابوسلمه -  33

  بخش سوم
  کتابشناسى خطبه فدکیه

  مجهول ، اردو: آیات البینات  - 1
  حجۀ اهللا نجفى رضوى: احتجاج الزهراء فاطمۀ علیهاالسالم  - 2
  محمدعلى مردانى: احتجاج بانوى بزرگ اسالم ، یا سیاست شوم و دفاع مقدس  - 3
  (1/21بخارا، (علماى امامیه برخى از : اضواءالدرر الغوالى  - 4
  مجهول ، نجف: البالغۀ الفاطمیۀ  - 5
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  عبدالمهدى بن الحسن بالغى: فاطمۀ و ام کلثوم و زینب علیهاالسالم : الخطب للثالثۀ  - 6
  محمدتقى رضوى قمى: الدرة البیضاء فى شرح خطبۀ الزهراء علیهاالسالم  - 7
  الزیدىسید محمدحسین نوکانوى : الدرة الحیدریۀ  - 8
  سید اکرم على هندى: الشواهد الفدکیۀ  - 9

  (شرح خطبۀ اللمۀ (محمدعلى انصارى : اللمعۀ البیضاء فى شرح خطبۀ الزهراء علیهاالسالم  -  10
  شیخ عبدعلى الجزائرى: المقلۀ العبراء فى تظلم الزهراء علیهاالسالم  -  11
  مولوى محمد انور: انوارالهدایۀ  -  12
  (مطالب انتقادى و تعصب آلوده در آن بسیار است (سالمت على خان بنارسى : مین تبصرة المسل -  13
  احمد معصومى: ترجمه خطبه فدك  -  14
  (ه  423(شرح خطبۀ اللمۀ  - ابن عبدون : تفسیر خطبه فاطمۀ علیهاالسالم  -  15
  (ه  436(سیدمرتضى : حدیث خطبۀ الزهراء -  16
  محمدباقر ملبوبى: زهراء علیهاالسالم  حقیقت جاویدان ، شرح خطبه فاطمه -  17
  ناصر مکارم شیرازى: حماسه بزرگ  -  18
  محمدباقر انصارى زنجانى: خطابه فاطمه زهرا -  19
  شیخ مسلم جابرى: خطب فاطمۀ الزهراء علیهاالسالم  -  20
  (ه  1214(شبر الکاظمى الحسینى ، سید عبداهللا : خطبۀ فاطمۀ الزهراء علیهاالسالم  -  21
  سیدعلى فانى: خطبه هاى حضرت زهرا -  22
  على اسالمى: خطبه هاى حضرت زهرا -  23
  بخش تحقیقات بنیاد بعثت: خطبه هاى روشنگرانه حضرت فاطمه علیهاالسالم  -  24
  على کاظمى: خطبه آتشین بانوى اسالم  -  25
  غالمحسین حسین زاده: خطبه حضرت زهرا علیهاالسالم  -  26
  حسین على منتظرى: اء علیهاالسالم خطبه فاطمۀ الزهر -  27
  (ه  1410(حسین عمادزاده : خطبه فاطمۀ الزهراء علیهاالسالم  -  28
  سیدابوالفضل موسوى گرمارودى: خطبه فاطمۀ الزهراء علیهاالسالم  -  29
  عبدالرحمان انصارى: خطبه فاطمۀ الزهراء علیهاالسالم  -  30
  مدعلى شمشیرى میالنىمح: خطبه فاطمۀ الزهراء علیهاالسالم  -  31
  گروه فرهنگى منیر: خطبه فدك  -  32
  محمد روحانى على آبادى: مصحح  - خطبه فدکیه حضرت زهرا علیهاالسالم  -  33
  محمد افتخارى ساوجى: خطبه منظوم فاطمه زهرا -  34
  على بن هارون: خطبۀ الزهراء -  35
  مؤ سسه البالغ: خطبۀ الزهراء -  36
  هاشم محمد طبع: االسالم خطبۀ الزهراء علیه -  37
  حسین بن یحیى بن ابراهیم دیلمى: در اللئالى فى حجۀ دعوى البتول لفدك و العولى  -  38
  محمدکرم الحویزى: رسالۀ فى اثبات اءن فدك لفاطمۀ الزهراء علیهاالسالم  -  39
  مجهول: رسالۀ فى حکم ابى بکر فى فدك  -  40
  بادىسیدعلى رضوى نصیرآ: رسالۀ فى فدك  -  41
  شیخ محمد مهدوى الهیجى: رسالۀ فى فدك  -  42
  جعفر بن بکیر بن جعفر الخیاط: رسالۀ فى قصۀ فدك  -  43
  محمد بن احمد الخزاعى نیشابورى: روضۀ الزهراء فى تفسیر خطبۀ فاطمۀ الزهراء علیهاالسالم  -  44
  نصارىتوران ا: سخرانى حضرت فاطمه علیهاالسالم جلوه گاه ایده آل اسالم  -  45
  على رضا اللهیارى: سخنرانى حضرت فاطمه علیهاالسالم در مسجد مدینه  -  46
  محمدتقى نقوى: سوگنامه فدك  -  47
  محمد روحانى على آبادى: سیرى اجمالى در مصادر و اسناد خطبه حضرت فاطمه علیهاالسالم  -  48
  میرزا خلیل کمره اى: شرح الخطبۀ  -  49
  الیاس شریفى اشکورى: یهاالسالم شرح خطبه حضرت زهرا عل -  50
  (ه  1288حدود (سید على اکبر حسنى حسینى یزدى : شرح خطبه حضرت زهرا علیهاالسالم  -  51
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  احمد بن عبدالرحیم تبریزى: شرح خطبه حضرت زهرا علیهاالسالم  -  52
  میرزا آقابن میرزاحاجى: شرح خطبه حضرت زهرا علیهاالسالم  -  53
  سید محمدتقى قائنى خراسانى: شرح خطبه فدك  -  54
  (ه  1414(سیداحمد امامى حسینى عریضى : شرح خطبه حضرت زهرا -  55
  (ه  1158(سیدابوالقاسم خوانسارى : شرح خطبۀ الزهراء -  56
  (ه  1242(کشف المحجۀ  - سید عبداهللا شبر الکاظمى : شرح خطبۀ الزهراء علیهاالسالم  -  57
  سید عزالدین حسینى زنجانى: م شرح خطبۀ الزهراء علیهاالسال -  58
  سید على محمد تاج العلما: شرح خطبۀ الزهراء علیهاالسالم  -  59
  سید محمدحسن شوشترى موسوى: شرح خطبۀ الزهراء علیهاالسالم  -  60
  سید محمدحسن موسوى شوشترى: شرح خطبۀ الزهراء علیهاالسالم  -  61
  (ه  1378(سعید عبقانى سید محمد: شرح خطبۀ الزهراء علیهاالسالم  -  62
  سیدمحمد موسوى لکنهوى: شرح خطبۀ الزهراء علیهاالسالم  -  63
  سیدهاشم رسولى محالتى: شرح خطبۀ الزهراء علیهاالسالم  -  64
  عالمه محمدباقر مجلسى: شرح خطبۀ الزهراء علیهاالسالم  -  65
  میمىقاضى ابوحنیفه نعمان مغربى ت: شرح خطبۀ الزهراء علیهاالسالم  -  66
  مجهول ، چاپ نجف: شرح خطبۀ الزهراء علیهاالسالم  -  67
  محمدنجف مشهدى: شرح خطبۀ الزهراء علیهاالسالم  -  68
  محمدهادى امینى: شرح خطبۀ الزهراء علیهاالسالم  -  69
  (ه  1367(میرزا فضل على قزوینى : شرح خطبۀ الزهراء علیهاالسالم  -  70
  میرزا محمدعلى قره داغى: م شرح خطبۀ الزهراء علیهاالسال -  71
  هادى البنانى: شرح خطبۀ الزهراء علیهاالسالم  -  72
  شیخ محمدطاهر آل شبیر خاقانى: شرح خطبۀ الصدیقۀ فاطمۀ الزهراء علیهاالسالم  -  73
  (ه  1374(شیخ مسلم جابرى : شرح خطبۀ الکبیرة للزهراء البتول علیهاالسالم  -  74
  دعلى انصارى قره چه داغىمحم: شرح خطبۀ اللمۀ  -  75
  (ه  1290(محمدنجف کرمانى مشهدى : شرح خطبۀ اللمۀ  -  76
  احمد بن عبدالرحیم: شرح خطبه فاطمه علیهاالسالم  -  77
  شیخ جعفر سبحانى: شرح خطبۀ الزهراء علیهاالسالم  -  78
  شیخ نزیه قمیحۀ: شرح خطبۀ الزهراء علیهاالسالم  -  79
  سید محمدباقر موحد ابطحى: فى مسجد النبى صلى اهللا علیه و آله : یهاالسالم شرح خطبۀ الزهراء عل -  80
  (ه  1300بعد (سید محمد بن دلدار على نقوى نصیرآبادى : طعن الرماح  -  81
  مجهول ، هندى: عین الیقین فى بحث فدك و غضبها -  82
  (ه  283(ابراهیم بن محمد بن سعید ثقفى کوفى : فدك  -  83
  (ه  367(بوالجیش مظفر بن محمد خراسانى بلخى ا: فدك  -  84
  (ه  304(حسن بن على اطروش : فدك  -  85
  سیداحمد حسینى: فدك  -  86
  (ه  1400قبل (سید ظفرحسن نقوى آمروهى : فدك  -  87
  سیدمحمد واحدى: فدك  -  88
  (م  1948(شیخ محمدحسن نجفى ، صالح الدین : فدك  -  89
  نىطاهر بن على جرجا: فدك  -  90
  عبدالرحمن بن کثیر هاشمى: فدك  -  91
  (ه  356(عبیداهللا انبارى : فدك  -  92
  على اکبر حسنى: فدك  -  93
  سید حیدرعلى موسوى عاملى کاظمى: فدك فى التاریخ  -  94
  سید محمدباقر صدر: فدك فى التاریخ  -  95
  على بن رجبعلى روحانى نجف آبادى: فدك فى التاریخ  -  96
  (ه  1403(مد بن الحسین مهدوى سعیدى الهیجى مح: فدك  -  97
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  (ه  1380(محمدحسن موسوى قزوینى حائرى : فدك  -  98
  نذیرعلى انصارى: فدك  -  99

  سیدحسین واعظى سبزوارى: فدك و حوائط سبعه  -  100
  یحیى بن زکریا توماشیرى: فدك  -  101
  شیخ طاهر: کتاب فدك و الکالم فیه  -  102
  مجهول ، اردو :کشف الظلمات  -  103
  (ه  354(ابوالفرج اصفهانى : کالم فاطمۀ فى فدك  -  104
  سید على اکبر برقعى: لؤ لؤ الال در تاریخ و خطبه حضرت زهرا علیهاالسالم  -  105
  سیداحمد فالى: ماجراى فدك  -  106
  کانون انتشارات شریعت: ماجراى فدك  -  107
  احمد بهشتى: متامرورى بر خطبه کم نظیر از بانویى بى ه -  108
  حسین حقشنوا: ملکه اسالم فاطمه زهرا در مسجد نبوى  -  109
  (ه  1405(میرزا خلیل کمره اى : ملکه اسالم  -  110
  غالمحسین بن محمد حیات: ملکیت فدك  -  111
  حسن بن ابوالمعالى حائرى قزوینى: هدى الملۀ الى اءن فدك من النحلۀ  -  112

  بخش چهارم
  هراویان خطبه فدکی

  راویان خطبه فدکیه در قرن اول هجرى: 1فصل 
  ابواالسود - 1
  ابوالبخترى ، عاص بن وائل - 2
  ابوالطفیل عامر بن واثله لیثى - 3
  ابوسلمه - 4
  ابوهریره - 5
  اسلم عدوى - 6
  ام هانى - 7
  امیرالمؤ منین على بن ابى طالب علیه السالم - 8
  انس بن مالک - 9

  ارىجابر بن عبداهللا انص -  10
  جعونه -  11
  (ه  90ح (حسن بن الحسن بن على بن ابى طالب علیهماالسالم  -  12
  زینب بنت على بن ابى طالب علیه السالم -  13
  (ه  90ح (سلیم بن قیس  -  14
  (ه  58 -  9(عایشۀ بنت ابى بکر  -  15
  عبداهللا بن عباس بن عبدالمطلب -  16
  (ه  93 - 22(عروة بن زبیر  -  17
  (ه  105 -  25(ن عبداهللا بربرى مدنى عکرمۀ ب -  18
  على بن الحسین علیهماالسالم -  19
  عمر بن خطاب -  20
  عمرو بن مرة -  21
  محمد بن عمر بن على علیه السالم -  22
  ولید بن جمیع -  23
  یزید الرقاشى -  24

  راویان خطبه فدکیه در قرن دوم هجرى: 2فصل 
  ابان بن ابى عیاش - 1
  (ه  141(باح بکرى ابان بن تغلب بن ر - 2
  (ه  200ح (ابان بن عثمان احمر بجلى  - 3
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  ابراهیم بن ابى یحیى - 4
  ابراهیم عمر یمانى صنعانى - 5
  ابن لهیعه - 6
  (ه  146(ابوالنضر محمد بن السائب کلبى مفسر  - 7
  ابوبرقان - 8
  ابوعلى عمرو بن عثمان جعفى خزاز کوفى - 9

  ابومنیع رصافى -  10
  محمداحمد بن  -  11
  احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى -  12
  اسماعیل بن عباس -  13
  امام ابوجعفر محمد بن على علیهماالسالم -  14
  امام ابوعبداهللا جعفر بن محمد علیهماالسالم -  15
  جابر بن یزید جعفى -  16
  جعفر احمر -  17
  حرب بن میمون بصرى -  18
  حسن بن صالح بن حى -  19
  (حسین (ى کوفى حسن بن علوان کلب -  20
  حسین بن زید شهید -  21
  حفص احمر -  22
  حماد بن سلمه -  23
  حماد بن عیسى -  24
  خالد بن طهمان -  25
  (ه  124(زهرى ، محمد بن مسلم  -  26
  زید بن اسلم -  27
  (ه  212(زید بن على بن الحسین علیهماالسالم  -  28
  (ه  155ح (شرقى بن القطامى ، ابوالمثنى  -  29
  بهشع -  30
  (ه  104(شعبى ، عامر بن شراحیل  -  31
  (ه  140ح (صالح بن کیسان غفارى  -  32
  عباس بن عبداهللا بن معبد -  33
  عبدالرحمن بن کثیر هاشمى علوى -  34
  عبدالعزیز بن محمد -  35
  (145 - 70(عبداهللا بن الحسن بن الحسن علیه السالم  -  36
  لسالمعبداهللا بن محمد بن عمر بن على علیه ا -  37
  عبداهللا بن محمد علوى -  38
  عبداهللا بن یونس -  39
  عبیداهللا بن موسى عمرى -  40
  عثمان بن عیسى -  41
  (ه  11(عطیۀ بن سعد عوفى  -  42
  عقیل -  43
  عمر بن اذنیه -  44
  عمر بن عبدالعزیز -  45
  (ه  147(عوانۀ بن الحکم کوفى ضریر  -  46
  على علیه السالم عیسى بن عبداهللا بن محمد بن عمر بن -  47
  فضیل بن عیاض -  48
  لیت -  49
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  محمد بن ابى عمیر ازدى -  50
  (ه  151(ابن اسحاق کاتب  - محمد بن اسحاق  -  51
  محمد بن سلیمان -  52
  محمد بن عبدالرحمن بن ابى بکر -  53
  محمد بن عبداهللا بن محمد بن عبدالرحمن بن ابى بکر -  54
  محمد بن عمارة کندى -  55
  بن عمر بن على علیه السالم محمد -  56
  محمد بن عمرو -  57
  محمد بن فضیل -  58
  محمد بن مفضل -  59
  معمر بن راشد بصرى -  60
  مفضل بن عمر -  61
  ولید -  62
  ولید بن محمد -  63
  هشام بن سعد -  64
  (ه  204(هشام بن محمد بن السائب کلبى  -  65

  راویان خطبه فدکیه در قرن سوم هجرى: 3فصل 
  (ه  283(اهیم بن محمد ثقفى ابر - 1
  ابراهیم بن میمون - 2
  ابراهیم بن هاشم قمى - 3
  ابن الجارود - 4
  ابن حبان - 5
  (ه  280(ابن طیفور، احمد بن ابى طاهر  - 6
  (ه  228(ابن عایشه ، عبیداهللا بن محمد بن حفص بن معمر تمیمى  - 7
  ابن نمیر - 8
  (ه  283 -  191(شمى ابوالعیناء محمد بن قاسم بن خالد ها - 9

  (ه  320ح (ابوالنضر محمد بن مسعود عیاشى  -  10
  ابوبکر احمد بن عبدالعزیز جوهرى -  11
  ابوبکر احمد بن منذر بن احمد صنعانى -  12
  ابوبکر بن ابى شیبه -  13
  ابوداود -  14
  ابوشعیب محمد بن نصر -  15
  (ه  256(ابوعبداهللا بخارى  -  16
  ابوعوانه -  17
  (ه  279(یسى محمد بن عیسى ترمذى ابوع -  18
  (ه  274(احمد بن ابى عبداهللا برقى  -  19
  (ه  241(احمد بن حنبل شیبانى  -  20
  (ه  273(احمد بن عبید ناصح کوفى  -  21
  (ه  221(احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى سکونى  -  22
  احمد بن محمد بن عیسى -  23
  احمد بن محمد بن یزید هاشمى -  24
  (ه  279(حمد بن یحیى بالذرى ا -  25
  اسحاق بن ابراهیم بن عمر یمانى -  26
  اسماعیل بن عباس -  27
  جعفر بن محمد بن عمارة کندى -  28
  جعفر بن محمد رافقى -  29
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  حجاج بن ابى منیع رصافى -  30
  حجاج بن محمد -  31
  حجین -  32
  حسن بن عثمان -  33
  حسن بن على حلوانى -  34
  ابحسن بن موسى خش -  35
  حسین بن حمدان -  36
  روح الکرابیسى -  37
  زهیر بن حرب -  38
  زید بن الحباب -  39
  زید بن على بن الحسین بن زید شهید -  40
  (ه  300(سعدبن عبداهللا بن ابى خلف اشعرى  -  41
  سوید بن سعید -  42
  صدقۀ بن ابى معاویه عمرو -  43
  (ه  283 -  129(عباس بن بکارالضبى  -  44
  لیل باقالنىعبدالج -  45
  عبدالجلیل باقالنى -  46
  عبدالرزاق بن همام صنعانى -  47
  عبدالعزیز بن محمد -  48
  عبداهللا بن احمد بن حنبل -  49
  عبداهللا بن احمد عبرى -  50
  عبداهللا بن الضحاك -  51
  عبداهللا بن جعفر حمیرى -  52
  عبداهللا بن محمد بن ابى شیبه -  53
  عبداهللا بن محمد بن سلیمان -  54
  عبداهللا بن میمون مکتب -  55
  عبدالوهاب بن عطاء -  56
  عبیداهللا بن موسى عبسى -  57
  عثمان بن عمران عجیفى -  58
  على بن ابراهیم هاشم قمى -  59
  على بن الحسین سعدآبادى -  60
  على بن حسان بن کثیر هاشمى واسطى -  61
  على بن عبداهللا حسنى -  62
  عمر بن الفرات -  63
  (ه  262(ۀ نمیرى عمر بن شب -  64
  عمر بن عبدالواحد -  65
  عمرو الناقد -  66
  عمرو بن شمر بن یزید جعفى کوفى -  67
  عمرو بن عاصم -  68
  عمرو بن مرزوق -  69
  محمد بن ابى عمیر -  70
  محمد بن احمد صفوانى -  71
  محمد بن اسماعیل حسنى -  72
  محمد بن الضحاك -  73
  محمد بن الضحاك حزامى -  74
  بن المثنى محمد -  75
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  محمد بن الحسین بن ابى الخطاب -  76
  (ه  262(محمد بن الحسین بن زیات همدان  -  77
  محمد بن الحسین عضبانى -  78
  محمد بن حفص بن معمر تمیمى -  79
  محمد بن رافع -  80
  (ه  298(محمد بن زکریا بن دینار غالبى  -  81
  محمد بن زیاد بن زبار زیادى کلبى -  82
  (ه  230(سعد کاتب  محمد بن -  83
  محمد بن على صیرفى -  84
  محمد بن عمر واقدى -  85
  محمد بن محمد بن یزید -  86
  محمد بن یحیى -  87
  (ه  261(مسلم بن حجاج قشیرى نیشابورى  -  88
  مفضل بن ابراهیم بن مفضل بن قیس اشعرى ، ابن زمانه -  89
  موسى بن اسماعیل -  90
  موسى بن عیسى -  91
  نجیح بصرى نائل بن -  92
  نسائى ، ابوعبدالرحمن -  93
  (ه  212(نصر بن مزاحم منقرى  -  94
  ولید بن مسلم -  95
  هارون بن یحیى ناشب -  96
  یحیى بن بکیر -  97
  یعقوب بن ابراهیم -  98
  یعقوب بن یزید -  99

  راویان خطبه فدکیه در قرن چهارم هجرى: 4فصل 
  ابن ابى جید - 1
  لد بن جعفر بن سهل بن حمران دقاقابواسحاق ابراهیم بن مخ - 2
  (ه  333(ابوالعباس احمد بن محمد بن سعید همدانى  - 3
  (ه  352(ابوالقاسم على بن احمد کوفى  - 4
  (ه  387(ابوالمفضل محمد بن عبداهللا شیبانى  - 5
  (ه  310(ابوبشر محمد بن احمد کاتب رازى دوالبى  - 6
  (ه  323(ابوبکر احمد بن عبدالعزیز جوهرى  - 7
  (ه  352(ابوبکر احمد بن مردویه اصفهانى  - 8
  (ه  343(ابوجعفر محمد بن الحسن بن الولید قمى  - 9

  ابوطالب محمد بن صبیح بن رجاء -  10
  ابوعبداهللا محمد بن احمد صفوانى -  11
  ابوعبداهللا محمد بن عماره مرزبانى -  12
  (ه  384(ابوعبیداهللا محمد بن عمران بن موسى مرزبانى  -  13
  ابوعلى بن همام بن سهیل -  14
  ابوعمر عصمۀ بن ابى عصمۀ بخارى -  15
  ابوعمرو کشى -  16
  احمد بن محمد بن ابى الموت مکى -  17
  احمد بن محمد بن موسى بن الصلت اهوازى -  18
  اسعد بن شقروه -  19
  ام الفضل ، خدیجۀ بنت محمد بن احمد بن ابى الثلج -  20
  ءجرمى بن ابى العال -  21
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  جعفر بن محمد بن قولویه -  22
  حسن بن على بن کیسان -  23
  (ه  381(شیخ صدوق محمد بن على بن بابویه  -  24
  (ه  332(عبدالعزیز بن یحیى جلودى  -  25
  عبداهللا بن احمد طیفور -  26
  عبداهللا بن اسحاق -  27
  عثمان بن سعید العمرى زیات همدانى -  28
  (ه  307(ى على بن ابراهیم بن هاشم قم -  29
  على بن حاتم -  30
  على بن الحسین سعدآبادى -  31
  (ه  346(على بن الحسین مسعودى  -  32
  (ه  352(على بن هارون  -  33
  (ه  363(قاضى نعمان بن محمد مغربى  -  34
  محمد بن ابى القاسم ماجیلویه -  35
  محمد بن احمد کاتب -  36
  محمد بن اسلم -  37
  محمد بن الحسن برانى -  38
  محمد بن الحسن بن احمد بن ولید -  39
  محمد بن سالم -  40
  محمد بن عبید -  41
  محمد بن عمر جعابى -  42
  محمد بن مفضل بن ابراهیم اشعرى -  43
  محمد بن موسى بن المتوکل -  44
  (ه  328(محمد بن یعقوب کلینى  -  45
  (ه  358(هارون بن موسى بن احمد تلعکبرى  -  46

  دکیه در قرن پنجم هجرىراویان خطبه ف: 5فصل 
  ابن شهریار خازن - 1
  ابوجعفر محمد بن جریر بن رستم طبرى - 2
  ابوعبداهللا حسین بن عبیداهللا غضائرى - 3
  سلیمان بن ابراهیم حافظ - 4
  (ه  436(سید مرتضى ، على بن الحسین موسوى  - 5
  شهرآشوب مازندرانى - 6
  ابوجعفر حسن بن محمد - شیخ طوسى  - 7
  عمادالدین محمد بن ابى القاسم طبرىشیخ  - 8
  (ه  413(شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان عکبرى  - 9

  مفید ثانى ، ابوعلى حسن بن محمد طوسى -  10
  راویان خطبه فدکیه در قرن ششم هجرى: 6فصل 

  ابوالبقاء هبۀ اهللا بن نما - 1
  ابوالحسن عریضى - 2
  ابوالفضل شاذان بن جبرئیل قمى - 3
  (ه  568(المؤ ید موفق بن احمد مکى ابو - 4
  ابوالنجیب سعد بن عبداهللا همدانى - 5
  ابوعبداهللا حسن بن هبۀ اهللا بن رطبه - 6
  ابوعبداهللا حسین بن احمد بن طحال - 7
  (ه  588(ابوعبداهللا محمد بن على بن شهر آشوب  - 8
  ابوعبداهللا محمد بن کال - 9
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  (ه  520ح (ابومنصور احمد بن على طبرسى  -  10
  شیخ هاشم بن محمد -  11

  راویان خطبه فدکیه در قرن هفتم هجرى: 7فصل 
  (ه  656(ابن ابى الحدید معتزلى ، عزالدین عبدالحمید  - 1
  ابوالقاسم جعفر بن الحسن بن سعید حلى - 2
  (ه  654(سبط ابن الجوزى  - 3
  (ه  664(سید على بن طاووس حلى  - 4
  فخار بن معد موسوى - 5

  خطبه از قرن هشتم به بعد راویان
  ابن ابى الفوارس ، عمیدالدین عبدالمطلب بن مجدالدین عبیدلى - 1
  ابن زهره حلبى ، احمد بن محمد بن زهره - 2
  ابن عبدالعالى ، محمد بن نجده - 3
  ابن معیه ، ابوعبداهللا محمد بن قاسم حسنى دیباجى - 4
  ابن مؤ ذن جزینى ، شمس الدین محمد بن محمد - 5
  ابوالحسن على بن طراد مطارآبادى - 6
  (ه  11ق (ابوعبداهللا حسین بن الحسن بن یونس بن ظهیرالدین عاملى  - 7
  احمد بن فهد حلى - 8
  (ه  1003(بهاءالدین محمد بن الحسین بن عبدالصمد عاملى  - 9

  (ه  911(جالل الدین عبدالرحمن سیوطى  -  10
  جمال الدین احمد بن فهد -  11
  (ه  984(بن عبدالصمد عاملى  حسین -  12
  زیدالدین محمد بن الحسن بن شهید ثانى -  13
  زین الدین على بن خازن حائرى -  14
  سیدعلى بن دقماق حسنى -  15
  سیدمحمد بن على بن ابى الحسن حسینى عاملى -  16
  (ه  748(شمس الدین محمد بن احمد ذهبى  -  17
  لىشهید اول ، شمس الدین محمد بن مکى عام -  18
  شهید ثانى -  19
  شیخ حسن بن شهید ثانى -  20
  شیخ ضیاءالدین على عاملى -  21
  (ه  1104(شیخ محمد بن حر عاملى  -  22
  عزالدین حسن بن عشره -  23
  (ه  726(عالمه ابومنصور حسن بن یوسف بن مطهر حلى  -  24
  على بن ابى الحسن عاملى -  25
  على بن احمد مزیدى -  26
  ین هاشمىعلى بن فخرالد -  27
  فخرالدین ابوطالب محمد بن عالمه حلى -  28
  محمدامین استرآبادى -  29
  (ه  1110(محمدباقر مجلسى  -  30
  (ه  8ق (محمد بن سلیمان  -  31
  محمد بن شجاع قطان -  32
  محمد بن على عاملى تبنینى -  33
  محمد بن محمد رازى -  34
  محمد بن مکى عاملى -  35
  رى اسدىمقداد بن عبداهللا سیو -  36
  (ه  1115(مالمحسن فیض کاشانى  -  37
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  مهنا بن سنان مدنى -  38
  (ه  1306(میرحامد حسین لکنهوى  -  39
  (ه  1320(میرزاحسین نورى طبرسى  -  40
  نجیب الدین على بن محمد بن مکى عاملى -  41
  نورالدین على بن عبدالعالى میسى عاملى -  42
  الموسوى عاملى نورالدین على بن على بن ابى الحسن -  43

 ----------------------------------------------------------  
  :پا نوشت ها 

 .سوره کوثر1- 
 .77/ مائده 2- 
 .136 رجال کشى ، ص پ3- 
  .، به نقل از قرب االسناد و االحتجاج227و  225ص  2بحاراالنوار، ج 4- 
 .136رجال کشى ، ص 5- 
 .217ص  2بحاراالنوار، ج 6- 
 .218، ص 2بحاراالنوار، ج 7- 
 .160ص  2بحاراالنوار، ج  .69نهج البالغه ، نامه 8- 
 .159، ص 2بحاراالنوار، ج  .159، ص 1معانى االخبار، ج 9- 
 .206ص  2بحاراالنوار، ج 10- 
 .160ص  2بحاراالنوار، ج 11- 
 .161ص  2بحاراالنوار، ج 12- 
  .206و  184ص  2بحاراالنوار، ج  .2ص  1ج معانى االخبار، 13- 
 .1ح  475امالى شیخ صدوق ، ص 14- 
 ( ه 6ق (مصباح االنوار تاءلیف شیخ هاشم بن محمد 15- 
  :عه شود بهو مراج16- 

 143ص  1روضۀ الواعظین ، ج 
 388ص  3مناقب آل ابى طالب ، ج 

 15ح  222العددالقویه ، ص 
 20ذ شماره  81و  80ص  16بحاراالنوار، ج 
 79شماره  246ص  6بحاراالنوار، ج 

 376ح  135مدینۀ المعاجز، ص 
 391معالم الزلفى ، ص 

 ، به اختالف جزئى227ص  2نزهۀ المجالس ، ج 
 ه مال، به نقل ینابیع المودة از آن ، به اختصار و اختالفسیر

 45و  44ذخائر العقبى ، ص 
 مدح الخلفاء الراشدین تاءلیف شافعى ، به نقل تجهیز الجیش از آن
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 99تجهیز الجیش ، ص 
 ، به نقل از سیره مال198ینابیع المودة ص 

قرار دارد که گرچه در ابتداى امر ثقه و مورد اعتماد بوده است و  در سند روایت شیخ صدوق رحمه اهللا مفضل بن عمر جعفى: 1تذکر 
مورد توجه امام صادق علیه السالم و اصحابش بوده ولى بعدا به غلو گراییده و در روایاتش تعبیرات اغراق آمیز به کار مى برده است 

عتماد نمى کنند گرچه برخى از رجالیون مانند نجاشى و به همین دلیل به آن دسته از روایات او که درباره فضائل و مناقب مى باشد، ا
 . و ابن غضائرى و کشى ، اعتقاد دارند که کل روایات او ضعیف و غیرقابل اعتماد است

قرار دارد که رجال شناسانى ( ه  387 297(در سند روایت مصباح االنوار، ابوالمفضل محمد بن عبداهللا بن مطلب شیبانى : 2تذکر 
 .ن داود حلى و عالمه حلى او را ضعیف و احادیثش را آشفته معرفى کرده اندچون نجاشى ، اب

در سند روایت مصباح االنوار دو شخصیت ناشناخته وجود دارند ابن ابى الشوارب و عبداهللا بن على بن اءشیم که نام آنها در : 3تذکر 
 . هیچ کتاب رجالى نیامده است

لما حلمت بفاطمۀ حملت حمال خفیفا، و تحدثنى فى بطنى ، : قالت خدیجۀ  : زیر استدر شش کتاب اخیر روایت موردنظر به صورت 
اءنا : اءنا امک حوا، و قالت االخرى : احدیهن : فلما قربت والدتها دخل على اءربع نسوة علیهن من الجمال و النور ما ال یوصف فقالت 

اءنا مریم بنت عمران ام عیسى ، جئنا لنلى من اءمرك ما : قالت االخرى اءنا کلثم اءخت موسى ، و : آسیۀ بنت مزاحم ، و قالت االخرى 
 تلى النساء، فولدت فاطمۀ ، فوقعت على االرض ساجدة رافعۀ اصبعها 

هنگامى که به فاطمه باردار شدم ، دوران بارداریم بسیار آسان و راحت بود، و فاطمه در بطن من () : حضرت خدیجه گفت: ترجمه 
پس وقتى که زمان والدت او نزدیک شد چهار زن که از کثرت زیبایى و نورانیت قابل وصف نبودند بر من داخل سخن مى گفت ، 

آمده ایم تا : شدند و خود را حوا، آسیه بنت مزاحم ، کلثم خواهر حضرت موسى و مریم مادر حضرت عیسى معرفى کردند و گفتند
فاطمه را به دنیا آوردم و او وقتى به دنیا آمد در حال سجده بر زمین قرار گرفت تو را در امر زایمان یارى کنیم ، پس به کمک آنها 

 .((در حالى که انگشتان او به سوى آسمان باز بود
، این روایت را به 245و  244تحت شماره هاى  286و  285در کتاب الثاقب فى المناقب ، ص ( ه  585بعد از (ابن حمزه طوسى 

 : ت کرده استشرح ذیل از ابن عباس روای
لما تزوجت خدیجۀ بنت خویلد، رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله هجرها نسوان مکۀ و کن ال : عن مجاهد، عن ابن عباس ، قال  244

یکلمنها، و ال یدخلن علیها، فلما حملت بالزهرا فاطمۀ علیهاالسالم کانت اذا خرج رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله من منزلها تکلمها 
یا خدیجۀ من تکلمین ؟ : الزهرا، فى بطنها من ظلمۀ االحشاء، و تحدثها و تؤ نسها، فدخل رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله فقال لها فاطمۀ
 .یا رسول اهللا ، ان الجنین الذى اءنا حامل به اذا خلوت به فى منزلى کلمنى ، و حدثنى من ظلمۀ االحشاء: قالت 

یا خدیجۀ ، هذا اءخى جبرئیل علیه السالم یخبرنى انها النسمۀ الطاهرة المطهرة ، و اءن : آله ثم قال  فتبسم رسول اهللا صلى اهللا علیه و
 . و سیجعل اهللا تعالى من ذریتها اءئمۀ یهتدى بهم المومنون ((فاطمۀ ((اهللا تعالى امرنى ان اسمیها 

یتفضلن و یحضرن والدتى لیلین منى ما تلى النساء، :  ففرحت خدیجۀ بذلک فلما اءن حضر وقت والدتها اءرسلت الى نسوان مکۀ اءن
اءنت عصیتنا و لم تقبلى منا قولنا، و تزوجت فقیرا ال مال له ، فلسنا نجى ء الیک و ال نلى منک ما تلى النساء ! یا خدیجۀ : فارسلن الیها

 .من النساء
ربع علیها اءربع نسوة کانهن من نسوة قریش فقالت فاعتمت خدیجۀ علیهاالسالم غما شدیدا، فبینما هى کذلک اذ دخل علیها اء

کلثم بنت عمران اءخت موسى : یا خدیجۀ ، ال تحزنى فاءنا آسیۀ بنت مزاحم ، و هذه صفیۀ بنت شعیب و فى راویۀ اخرى : احداهن 
اهللا تعالى الیک لنلى منک ما تلى  علیه السالم و هذه سارة زوجۀ ابراهیم علیه السالم ، و هذه مریم بنت عمران علیهاالسالم ؛ و قد بعثنا
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 النساء من النساء، و جلسن حولها، وضعت الزهرا فاطمۀ علیهاالسالم طاهرة و مطهرة 
سقطت فاطمۀ الزهراء الى االرض اءزهرت االرض ، و اءشرقت الفلوات ، و اءنارت الجبال و الربوات ، و هبطت : قال ابن عباس  245

نحتها فى المشرق و المغرب ، و ضربت علیها سرادقات و حجب الیها، و کنفتها باءضللۀ السماء و المالئکۀ الى االرض و نشرت اءج
ال تحزنى ان کان قد هجرك ! یا خدیجۀ : غشى اءهل مکۀ ما غشیهم من النور، دخل رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله الى خدیجۀ و قال 

ان بهجات عطرات غنجات ، ینقدح فى اءعالهن نور یستقبل استقباال و نسوان مکۀ و لن یدخلن علیک ، فلینزلن عندك الیوم نسو
یلتهب التهابا، و فتوح منهن رائحۀ تسر اهل مکۀ جمیعا، فسلمت الجوارى فاءحسن و حیین فاءبلغن فى حدیث طویل حتى ولیت کل 

ا، فلما فرغن عرجن الى السماء مثنیات واحدة من حملها و غسلها فى الطشت الذى کان معهن و نشفنا بالمندیل و تخلیقها و تقمیطه
 .علیها

اءن المراءة التى بین یدى خدیجۀ غسلتها بماء الکوثر، و اءخرجت خرقتین بیضاوین اءشد بیاضا من اللبن ، و : و فى راویۀ اءخرى 
اءشهد اءن ال  : م بالشهادة ، فقالتاءطیب رائحۀ من المسک و العنبر، فلفتها بواحدة ، و قنعتها بالثانیۀ ، ثم استنطقتها فنطقت علیهاالسال

ثم سلمت علیهن و سمت کل واحدة . اله اال اهللا ، و اءشهد اءن اءبى محمدا رسول اهللا ، و اءن علیا سیداالوصیاء، و ولدى سادة االسباط
 .منهن باسمها و اءقبلن فضحکن الیها

طمۀ علیهاالسالم ، و حدث فى السماء نور زاهر لم تره المالئکۀ و تباشرت الحور العین ، و بشر اءهل السماوات بعضهم بعضا بوالدة فا
 .خذیها یا خدیجۀ طاهرة ، مطهرة ، زکیۀ میمونۀ ، بورك لک فیها، و فى نسلها: قبل ذلک ، و قالت النسوة 

ى الشهر، و تنمو فى الشهر فتناولتها فرحۀ مستبشرة و اءلقمتها ثدیها فدر علیها، و کانت علیهاالسالم تنمو فى الیوم کما ینمو الصبى ف
 کما ینمو الصبى فى السنۀ 

 .7ح  37امالى شیخ صدوق ، ص 17- 
 .3ح  93ص  1عیون اخبارالرضا علیه السالم ، ج 18- 
  .احمد بن زیاد جعفر همدانى19- 
  .على بن ابراهیمى قمى20- 
  .ابراهیم بن هاشم قمى21- 
  .عبدالسالم بن صالح هروى22- 
 .286ذیل شماره  382ص  2احتجاج ، ج 23- 
  :و مراجعه شود به24- 

 22ح  118ص  1توحید، ج 
به نقل از ابوبکر محمد بن عبداهللا شافعى ، و ابن شهاب زهرى ، و ابن مسیب ، و سعد بن ابى  383ص  3مناقب آل ابى طالب ، ج 

 اص ، و ابومعاذ نخوى ، و ابوقتاده حرانى ، و سفیان ثورى ، و هشام بن عروه ، و عروة بن زبیر و عایشهوق
 به نقل از امالى صدوق و عیون اخبار و توحید شیخ صدوق 6شماره  119ص  8بحاراالنوار، ج 
 ، به نقل از مناقب ابن شهر آشوب43و  42ص  43بحاراالنوار، ج 
 . ، به اشاره50ص  43بحاراالنوار، ج 

چگونگى این  ((الدرالنظیم ((و مؤ لف آن از کتاب  ((العددالقویۀ ((، به نقل از 79و  78ص  16عالمه مجلسى در بحاراالنوار، ج  - 25
 : واقعه را به شرح ذیل روایت نموده است

خداى بزرگ بر تو سالم فرستاده و امر نموده که چهل : ئیل بر او نازل شده و فرمودروزى رسول خدا در ابطح نشسته بود که جبر((
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پیامبر طبق فرمان مقام ربوبى چهل روز به خانه خدیجه نرفت و چهل . شبانه روز از خدیجه دورى کنى و به عبادت و تهجد بپردازى 
او براى اینکه خدیجه نگران نشود پیامى . زها را روزه گرفت شب را تا به صبح به عبادت و راز و نیاز با خداى کریم گذرانید و رو

اینکه به خانه نیامدم به خاطر ستیز با تو نیست ، بلکه تو در نزد من ! اى خدیجه : توسط عمار فرستاد و در آن به همسرش گفت 
وند نسبت به مصالح بندگانش آگاه تر عزیز و گرامى هستى ، خداوند به من چنین دستور داده و من از فرمان او تبعیت مى کنم ، خدا

تو آن بانوى بزرگوارى هستى که خداوند در هر روزى چندین بار به وجود تو بر فرشتگان مى بالد، پس شبها ! اى خدیجه . است 
من . م باش درب خانه را ببند و آسوده خیال باش ، و همان گونه که من منتظر فرمان الهى هستم تو نیز در انتظار فرمان خداوند عال

 .در این مدت ، در خانه فاطمه بنت اسد مادر على علیه السالم و همسر عموى پیامبر، حضرت ابوطالب خواهم بود
 . حضرت خدیجه به دستور پیامبر عمل کرد ولى از تنهایى و فراق پیامبر اندوهناك بود و مى گریست

به فرمان : طعامى با خود به همراه آورده بود، به پیامبر گفت چهل روز گذشت ، جبرئیل بر رسول خدا فرود آمد و در حالى که 
رسول خدا با آن غذا افطار نمود و پس از افطار به   پس . خداوند با این طعامى که به دستور خدا از بهشت براى تو آورده ام افطار کن 

 .((سوى خانه خدیجه روان شد و همان شب نطفه پاك فاطمه منعقد گردید
ت را به طور کامل در بخش مستدرکات خواهیم آورد ولى این مقدار از آن را نقل کردیم تا معلوم شود روایات دیگرى ما این روای

نیز در این باب وجود دارد که ظاهرا با این روایت به نوعى تناقض دارد در حالى که به نظر مى رسد تعارضى وجود نداشته باشد چرا 
رسول خدا پس از اتمام چهل روز به معراج رفته و در آنجا  : به این نحو که مى توان گفتکه امکان جمع میان آنها وجود دارد 

 . واهللا العالم. جبرئیل تحفه آسمانى و بهشتى را به وى عطا نموده ، و در بازگشت از معراج نطفه فاطمه منعقد گردیده است 
ثى که میالد حضرت فاطمه علیهاالسالم را در بعد از معراج تمامى احادی: علت عمده نظریه دانشمندانى که به صورت کلى معتقدند

 : پیامبر اثبات مى کنند جعلى هستند، امور ذیل است
اینکه تولد حضرت فاطمه علیهاالسالم را در زمان قبل از بعثت پیامبر مى دانند و چون این دسته از روایات را با نظریه خود مخالف  1

 .یات را معجول مى شمارندمى بینند لذا بدون تعمق ، این روا
 ما در

ضمائم این باب دالیل این اشخاص را درباره تاریخ میالد حضرت فاطمه بیان خواهیم نمود و بطالن همه آنها را با دالئل و روشهاى 
 .علمى تحقیقى اثبات خواهیم کرد

، و پس از رحلت حضرت خدیجه مى ((طالب شعب ابى ((اینکه معراج رسول اکرم صلى اهللا علیه و آله را در زمان بعد از واقعه  2
 .دانند

 .ما در ضمیمه مذکور اثبات خواهیم کرد که معراج پیامبر چندین بار اتفاق افتاده است نه فقط یکبار
 :اینکه نقل کنندگان این دسته روایات عبارتند از 3

 محمد بن جلیل بلخى
 احمد بن احجم

 عبداهللا بن واقد، ابوقتاده حرانى
 داهللا ابزارىحسین بن عب

 مسلم صفار، مسلم بن عیسى العسکرى
 على بن بندار زنجانى

 . عصمۀ بن ابى عصمه بعلبکى
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 .هستند، پس به احادیث نقل شده توسط آنها نمى توان اعتماد کرد ((جاعل حدیث ((و این افراد نیز 
ذیریم ، روایت انعقاد نطفه حضرت فاطمه به فرض که نظریه جاعل بودن این اشخاص را بپ: در جواب از دلیل سوم ایشان گوییم 

علیهاالسالم ، از میوه هاى بهشتى و پس از معراج ، به ده ها سند از اشخاص مورد اعتماد ایشان که متهم به جعل نیز نمى باشند، 
 روایت شده است ،

 :برخى از این اشخاص عبارتند از
 جابر بن عبداهللا انصارى

 عبداهللا بن عباس
 عایشه

 داهللا الصادق علیه السالمامام ابوعب
 عمر بن خطاب
 سعید بن مالک

 امام على بن موسى الرضا علیه السالم
 حذیفۀ بن یمان
 سلمان فارسى

 عروه بارقى
 حارث اعور

را به دلیل وجود فردى   و با این وصف راهى براى انکار دسته جمعى این گروه از روایات وجود ندارد، البته مى توان یک سند خاص 
را غیرمعتبر تلقى  ((متن روایت ((ا متهم به جعل در آن سند، تضعیف کرده مردود دانست ولى در چنین موردى نیز نمى توان جاعل ی

 . نمود زیرا آن محتوا عینا توسط روایات دیگر تاءیید شده است
 .53ح  396معانى االخبار، ص 26- 
  .محمد بن موسى بن المتوکل27- 
  .عبداهللا بن جعفر حمیرى28- 
 .یعقوب بن یزید29- 
  .حسن بن على بن فضال30- 
 .5و  4سوره روم ، 31- 
  .منظور خلقت نورى بشر در عالم ذر مى باشد که قبل از خلقت آسمانها و زمین بوده است32- 
  .گفتن ال اله اال اهللا33- 
 .1ح  147ب  183علل الشرایع ، ص 34- 
  .احمد بن حسن قطان35- 
  .حسن بن على سکرى36- 
  .الجوهرى محمد بن زکریا37- 
  .جعفر بن محمد بن عماره کندى38- 
  .جابر جعفى از اصحاب امام باقر و صادق علیهماالسالم39- 
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  :و مراجعه شود به40- 
 52ۀ ، ص دالئل االمام

 .290شماره  216تفسیر فرات کوفى ، ص 
 .2ح  147ب  184علل الشرایع ، ص 41- 
 49شماره  57تفسیر فرات کوفى ، ص 42- 

 ع ، به صورت مختصر، به نقل از علل الشرای160شماره  189و  88ص  8بحاراالنوار، ج 
 ، به نقل از تفسیر فرات165شماره  190ص  8بحاراالنوار، ج 
، به نقل از علل الشرایع و کتاب المحتضر تاءلیف حسن بن سلیمان و او به نقل از کتاب 61شماره  351و  350ص  18بحاراالنوار، ج 

 المعراج تاءلیف شیخ صدوق
 136و  135المحتضر، ص 

 ، مختصرا از تفسیر فرات33شماره  241و  240ص  44و بحاراالنوار، ج 
، به نقل از کشف الغمۀ ، از حذیفۀ بن یمان ، با تفاوت جزئى در الفاظ و معانى ، 49ض شماره  82و  81ص  37و بحاراالنوار، ج 

 منقول از کتاب مولد فاطمۀ تاءلیف شیخ صدوق
 : م از خرماى بهشتى ، در منابع و مصادر ذیل مى یابیمحدیث ابن عباس را درباره انعقاد نطفه حضرت فاطمه علیهاالسال

 331ص  12تاریخ بغداد، ج 
، به نقل از قاضى ابواسحاق ابراهیم بن مخلد بن جعفر باقرحى ، از خدیجه ام الفضل دختر محمد بن احمد بن 53دالئل االمامۀ ، ص 

دالعزیز یحیى بن عیسى الجلودى ، از محمد بن زکریا، از عثمان بن اءبى الثلج ، از ابوعبداهللا محمد بن احمد صفوانى ، از ابواحمد عب
 عمران ، از عبداهللا بن موسى عبسى ، از جبله مکى ، از طاووس ، از ابن عباس

 ، به نقل از ابوالفضل بن خیرون ، از ابن عباس36ذخائرالعقبى ، ص 
حمد بن مظفر عطار، از ابومحمد عبداهللا بن محمد بن عثمان ، به نقل از ابوالحسن ا406شماره  358و  357مناقب ابن مغازلى ، ص 

 ملقب به ابن السقاى حافظ، از محمد بن ابى الشیخ واسطى ، از ابوعبداهللا حسین بن عبیداهللا ابزارى ، از ابراهیم بن سعید، از ماءمون ،
 از رشید، از مهدى ، از منصور، از پدرش ، از جدش ، از ابن عباس

 ، به نقل از ابراهیم بن سعید جوهرى ، از ابن عباس2022شماره  541ص  1ج  میزان االعتدال ،
 .259ینابیع المودة ، ص 

 .365ص  1تفسیر قمى ، ج 43- 
 .حسن بن محبوب زراد44- 
  .على بن رئاب کوفى45- 
 .ابوعبیده زیاد حذاء46- 
  :و مراجعه شود به47- 

 406شماره  357مناقب ابن مغازلى ، ص 
 36ذخائرالعقبى ، ص 

 27الطرائف ، ص 
 541اره شم 160ص  5لسان المیزان ، ج 
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 36شماره  64ص  37بحاراالنوار، ج 
 49ح  131ص  3تفسیر نورالثقلین ، ج 

 3ح  292ص  2البرهان ، ج 
 27شماره  315ص  18بحاراالنوار، ج 
 62شماره  142ص  8بحاراالنوار، ج 

 30و  29ص  2کتاب المجروحین ، ج 
 ، به نقل از تفسیر قمى10شماره  120ص  8بحاراالنوار، ج 

 ، به نقل از مناقب ابن شهر آشوب42شماره  42ص  43ار، ج بحاراالنو
 334ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 

 شرف المصطفى ، خرگوشى ، به نقل مناقب از آن
 اشنهى ، به نقل مناقب از آن: کتاب االعتماد
 سمعانى ، به نقل مناقب از آن: کتاب الرسالۀ 

 ابن الموذن ، به نقل مناقب از آن: اربعین 
 . ، به نقل از کتاب معراج تاءلیف شیخ صدوق135ص : تضرالمح

 .405ص  3مناقب آل ابى طالب ، ج 48- 
مد سمرقندى ، از ابوالقاسم بن ، به نقل از ابوالفضل حفربندى ، از حسین بن اح70ص  1مقتل الحسین ، ج : و مراجعه شود به 49- 

احمد و اسماعیل بن ابى نصر و احمد بن حسین ، و آن سه نفر از ابوعبداهللا حافظ، از حسین بن محمد، از محمد بن زکریا، از عبداهللا 
 بن مثنى ، از ثمامۀ بن عبداهللا بن انس ، از انس بن مالک

، به نقل از ابواحمد بن عدى حافظ از ابواحمد بندار بن 208 شماره 171و  170ص ( ه  427ت (تاریج جرجان تاءلیف سهمى 
ابراهیم بن عیسى االسترآبادى ، از محمد بن زکریا الغالبى ، از عباس بن بکار، از عبداهللا بن مثنى ، از عمویش ثمامه ، از انس بن 

 مالک
اق مهرجانى ، از محمد بن زکریا بن دینار ، به نقل از حسین بن محمد بن اسح4759شماره  176 3ج : المستدرك على الصحیحین 

 .تا آخر سند ... غالبى بصرى
 .356ص  3مناقب آل ابى طالب ، ج 50- 
 .وى عطاء بن الزیات است که او را به نام ابن ابى رباح نیز مى شناسند51- 
 .نام او زیات و کنیه اش ابورباح است ، و تمامى روایات را از ابوصالح زیات و او از ابوهریره روایت مى کند52- 
  .ظاهرا بخش دوم روایت از خود ابن شهر آشوب است نه از ابورباح53- 
 .405ص  3مناقب آل اءبى طالب ، ج 54- 
  .، از تفسیر ثعلبى89ص  2کشف الغمۀ ، ج : و مراجعه شود به 55- 
 .75ص  2کشف الغمه ، ج 56- 
هجرى است که نسخه اى از کتاب معروف  567ابومحمد عبداهللا بن احمد بغدادى نحوى معروف به ابن خشاب متوفى به سال 57- 

او به نام تاریخ موالید و وفیات اهل بیت النبى صلى اهللا علیه و آله در اختیار محقق اربلى بوده و در کتاب خود از آن روایت کرده 
 . تاس
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ولدت فاطمۀ بعد ما اءظهره اهللا نبوة  :این خبر از یک سو میالد حضرت فاطمه را در سال پنجم بعثت اثبات مى کند و مى گوید58- 
یعنى پنج سال قبل از  سالگى پیامبر 35نبیه و انزل علیه الوحى بخمس سنین و از سوى دیگر آن را به پنج سال قبل از بعثت در 

و این با بخش اول روایت مناسبت دارد و از اینجا  ((و توفیت و لها ثمانیۀ عشر سنۀ () :بالفاصله مى گوید  مبعث بوده است ، سپس 
رضین جزو روایت نبوده و در اثر اشتباه در استنساخ در متن قرار گرفته ، و یا مغ ((و قریش تبنى البیت ((معلوم مى شود که تعبیر 

 . واهللا العالم. آن را در خبر مذکور افزوده اند تا آن را مخدوش نمایند
 .75ص  2کشف الغمۀ ، ج 59- 
 .143ص  1روضۀ الواعظین ، ج 60- 
 .457ص  1کافى ، ج 61- 
 .54عیون المعجزات ، ص 62- 
  :به شرح ذیل است ((المؤ من ینظر بنوراهللا تعالى ((برخى از مصادر حدیث 63- 

 343ص  6تفسیر مجمع البیان ، ج 
 184امالى شیخ صدوق ، ص 

 344ص  3قب آل ابى طالب ، ج منا
 324ص  2عیون اخبارالرضا، ج 
 104بصائرالدرجات ، ص 

 306اختصاص ، ص 
 .247ص  2تفسیر عیاشى ، ج 

 :را جعلى مى دانند ((المؤ من ینظر بنوراهللا تعالى ((برخى از دانشمندان اهل سنت حدیث 
 29شماره  27الدرالملتقط فى تبیین الغلط، ص 

 3127شماره  298ص  5صحیح ترمذى ، ج 
 147ص  3کتاب الموضوعات ابن جوزى ، ج 

 17ص  4میزان االعتدال ، ج 
 74شماره  14موضوعات الصنعانى ، ص 

 330و  329ص  2الاللى المصنوعۀ فى االحادیث الموضوعۀ ، ج 
 .73شماره  306و  305ص  2تنزیه الشریعۀ ، ج 

این روایت از ابوسعید خدرى ، عبداهللا بن عمر، ابوامامه و : ه گویندعلت مجعول دانستن این حدیث از طرف آنها این است ک
 :ابوهریره ، از رسول اکرم صلى اهللا علیه و آله روایت شده است و در طریق این روایات اشخاص ذیل قرار دارند

 عطیه عوفى 1
 محمد بن بشیر عبدى 2
 فرات بن سائب 3
 عبداهللا بن صالح 4
 لصائغابومعاذ سلیمان بن ارقم ا 5
 سلیمان بن سلمه 6
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 مؤ مل بن سعید 7
 . از آن جهت که این اشخاص جاعل حدیث و دروغگو بوده اند لذا این حدیث مجعول و کذب است: و گفته اند

 : در پاسخ از نظریه ایشان باید گفت
ایت مذکور نمى گردد زیرا به فرض که نظریه ایشان درباره جاعل بودن این اشخاص صحیح باشد، این امر دلیل بر مجعول بودن رو

مانند روایت امام هادى و . مذکور بمیان نیامده است   این حدیث به طرق متعدد دیگر نیز روایت شده که در آنها ذکرى از اشخاص 
نى معا 143اختصاص ، ص (، و روایت امام صادق از رسول اکرم صلى اهللا علیه و آله (300امالى طوسى ، ص (امام باقر علیهماالسالم 

ص  2عیون اخبارالرضا، ج (، و روایت امام على بن موسى الرضا علیه السالم از پیامبر (174ص  1علل الشرایع ، ج  350االخبار، ص 
 . ...و( 1ح  200

 .621اقبال االعمال ، ص 64- 
 .3ح  375ص  95نوار، ج بحاراال65- 
  :و مراجعه شود به66- 

 512مصباح کفعمى ، ص 
 544مصباح المتهجد 

 8ح  13ص  11عوالم العلوم ، ج 
 .115ص  2تاریخ یعقوبى ، ج 

اءخبرنا اءبواسحاق ابراهیم بن محمد بن یحیى بن المزکى و  :4760شماره  617ص  3المستدرك على الصحیحین ، ج 67- 
: سمعت عبداهللا بن محمد بن سلیمان بن جعفر الهاشمى : حدثنا محمد بن اسحاق بن ابراهیم قال : ابوالحسین بن یعقوب الحافظ قاال

 ... ولدت: یذکر عن اءبیه ، عن جده قال 
  :و مراجعه شود به68- 

 373ص  4استیعاب ، ج 
 .143ص  22تهذیب الکمال فى اسماء الرجال ، ج 

 26ذخائرالعقبى ، ص 69- 
 47الثغور الباسمه ، ص 
 23اتحاف السائل ، ص 

 .1شماره  11عوالم العلوم ، ج 
لم یولد لرسول اهللا من خدیجۀ على فطرة االسالم اال  :با روایتى از امام سجاد علیه السالم که مى فرمایداین نظریه با نظریه کلینى و 

فاطمۀ خدیجه پس از بعثت هیچ فرزندى براى پیامبر به دنیا نیاورده مگر فاطمه ، معارض است و قدرت مقاومت در مقابل آنها را 
نیز منافى مى باشد و البته  ((ولدت فاطمۀ بمکۀ بعد النبوة () :عبداهللا انصارى که گویدو از طرف دیگر با قول جابر بن . نخواهد داشت 

 ((لم یولد بعد المبعث اال فاطمۀ () :در مقام تعارض قول امام سجاد علیه السالم و جابر بن عبداهللا و محمد بن یعقوب کلینى که گوید
 . مقدم بوده و معتبر است
 435ص  2البرهان ، ج  94  ص  1حلیۀ االبرار، ج  129المحتضر، ص  536شماره  339ص  8، ج کافى  :مصادر حدیث امام سجاد

 .2شماره  6ص  43بحاراالنوار، ج  4شماره 
 .7ض شماره  6ص  43بحاراالنوار، ج  .405ص  3مناقب آل ابى طالب ، ج  : مصادر نظریه جابر انصارى
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 .دمى باش 439ص  1ماءخذ نظریه کلینى نیز کافى ، ج 
 .373ص  4استیعاب ، ج 70- 
  .صحیح آن ام ابیها مى باشد که ابیها به اسماء تصحیف شده است71- 
 .59مقاتل الطالبیین ، ص 72- 
 .10ح  457ص  1کافى ، ج 73- 
 .512الجنۀ الواقیۀ و الجنۀ الباقیۀ معروف به مصباح ، ص 74- 
 ( ه 900 840(تقى الدین ابراهیم بن على العاملى الکفعمى 75- 
  .تولد ایشان در این روز امرى اجماعى و اتفاقى است76- 
  :این نظریه توسط علماى ذیل نیز اظهار گریده است77- 

شماره  176علیه السالم ، و در ص  به نقل از امام صادق 4765شماره  178ص  3در مستدرك ، ج ( 405ت (حاکم نیشابورى 
 به نقل از سلیمان بن جعفر علوى هاشمى از خواص اصحاب امام رضا علیه السالم 4760

 143ص  22در تهذیب الکمال ، ج ( ه  742ت (ابن مزى کلبى 
 و در حدائق الریاض 54در مسارالشیعه ، ص ( ه  413ت (شیخ مفید 

 554د، ص در مصباح المتهج( ه  4306ت (شیخ طوسى 
 623در اقبال ااالعمال ، ص ( ه  664(سید بن طاووس 

 6االئمۀ و موالیدهم ، ص  در تاریخ ( ه  325ت (ابن ابى الثلج بغدادى 
 115ص  2در تاریخ یعقوبى ، ج ( ه  284ت (احمد بن ابى یعقوب مشهور به ابن واضح یعقوبى 

 .364ص  4ستیعاب فى معرفۀ االصحاب ، ج در اال( ه  463ت (ابن عبدالبر یوسف بن عبداهللا اندلسى 
  :این نظریه متعلق به اشخاص ذیل است78- 

 :امام باقر علیه السالم ، که در منابع ذیل از ایشان نقل کرده اند .1
 10ح  457ص  1کافى ، ج 

 76خصیبى ، ص : هدایه 
 75ص  2کشف الغمه ، ج 

 .10مامه ، ص دالئل اال
 :امام صادق علیه السالم ، که در منابع ذیل از ایشان نقل کرده اند .2

 45و  10دالئل االمامۀ ، ص 
 458ص  1در اصول من الکافى ، ج ( ه  329/  328ت (محمد بن یعقوب کلینى  .3
 173ص  1در روضۀ الواعظین ، ج ( ه  508ت (ابن فتال فارسى نیشابورى  .4
 405ص  3در مناقب آل ابى طالب ، ج ( ه  588ت (وب مازندرانى ابن شهر آش .5
 166در تاریخ موالیداالئمۀ ، ص ( ه  567ت ح (ابن خشاب ، عبداهللا بن خشاب نحوى  .6
 176در الهدایۀ فى تواریخ االئمۀ ص ( ه  357ت (نامیده اند  ((خصیبى ((حسین بن حمدان خصیبى که او را به غلط  .7
 .71در تاریخ اهل البیت ، ص ( ه  250ت (نامیده اند  ((جهنى ((هضمى که وى را به غلط نصر بن على ج .8
 :این نظریه متعلق به اکثر اهل سنت مى باشد که برخى از آنها عبارتند از79- 
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 11ص  8ابن سعد کاتب در طبقات الکبیر، ج  .1
 473ص  2االمم و الملوك ، ج  در تاریخ محمد بن جریر طبرى  .2
 402ص  2بالذرى در انساب االشراف ، ج  .3
 341ص  2ابن اثیر جزرى در الکامل فى التاریخ ، ج  .4
 434ص  1ابن عساکر دمشقى در تاریخ مدینۀ دمشق ، ج  .5
 315ابن جوزى در تذکرة خواص االئمۀ ، ص  .6
 42ص  2 ابونعیم اصفهانى در حلیۀ االولیاء، ج .7
 79ص  1خطیب خوارزمى در مقتل الحسین ، ج  .8
 27ص  2شمس الدین ذهبى در سیر اعالم النبالء، ج  .9
 275ص  4ابن حجر عسقالنى در االصابۀ فى تمییز الصحابه ، ج  .10
 163ص  6احمد بن حنبل در مسند، ج  .11
 250مسعودى در التنبیه و االشراف ، ص  .12
 .544مصباح المتهجد، ص  .80- 48ص  1ثار، ج طحاوى در مشکل اال .13

 .10و  9دالئل االمامۀ ، ص 81- 
 .12و  11دالئل االمامۀ ، ص 82- 
سودة بنت زمعۀ بن قیس ، که با همسرش سکران بن عمرو اسالم آوردند و با سایر مسلمانان به حبشه هجرت کردند؛ آنها 83- 

از بازگشت به مکه درگذشت ، سوده به مدینه   قبل از هجرت رسول اکرم به مدینه ، به مکه بازگشتند و سکران بن عمرو پس 
ینه از وى خواستگارى ، و او را به همسرى خویش درآورد، او اولین زنى بود که پیامبر پس از هجرت کرد و رسول اکرم در مد

رحلت حضرت خدیجه راضى به ازدواج با او گردید و علت آن نیز این بود که خوله بنت حکیم همسرعثمان مظعون نزد رسول خدا 
پس رسول اکرم صلى اهللا علیه و آله راضى گردید و . ر کنى فرزندانت نیاز به سرپرست دارند و باید همسرى اختیا: آمده و گفت 

خوله دو نفر را به رسول خدا پیشنهاد نمود، سوده و عایشه معلوم مى شود که سن عایشه آنقدر بوده که بتواند آن وظائف ، یعنى 
سال بوده محل  9اج با رسول اهللا سرپرستى و تربیت فرزندان پیامبر را به عهده بگیرد و اینکه مى گویند که سن او در زمان ازدو

شاید ! هجرى وفات نمود؟ 54سوده در سال . تاءمل مى باشد و رسول اکرم صلى اهللا علیه و آله سوده را انتخاب و با وى ازدواج نمود
ود دارد همین امر براى اثبات ساختگى بودن این روایت کافى باشد، گرچه در سند روایت نیز رواى مجهولى چون شعیب بن واقد وج

 .که امکان اعتماد به روایت مذکور را سلب مى نماید
بوده ، همراه با همسرش ابوسلمۀ بن  ((رمله ((ام سلمه ، هند بنت ابى امیه بن المغیره ، که گفته شده نامش هند نبوده بلکه 84- 

سالم آوردن به حبشه هجرت کردند و در سال سوم هجرت به مدینه بازگشتند، ابوسلمه عبداالسد از اولین کسانى بودند که پس از ا
رسول اکرم صلى . در اثر بیمارى شدید در همان سال وفات نمود و ام سلمه را با پنج فرزند که بیشتر آنها صغیر بودند، تنها گذاشت 

رسیدگى مى کردند تا آنکه در سال چهارم هجرى پیامبر از وى  اهللا علیه و آله و مؤ منین مدینه همواره به احوال او و فرزندانش
ام سلمه از بهترین و محبوبترین همسران رسول خدا بود که در ایمان ، تقوى و . خواستگارى نمود و او را به همسرى خویش درآورد

مه الفت و محبت زیادى وجود بین ام سلمه و حضرت فاط. دانش هیچ یک از همسرانش بعد از خدیجه ، به مرتبه او نمى رسیدند
 . سال داشت 32هجرى وفات نمود و در زمان ازدواج با پیامبر  62قبل از هجرت متولد و در سال  28وى در سال . داشت 

رسول خدا مرا : نکته مهمى که در اینجا وجود دارد درباره بخش آخر از روایت ابن عباس است که در آن از زبان ام سلمه مى گوید
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در حالى که ازدواج پیامبر و ام سلمه در سال چهلم هجرى . ج خود درآورد و مسئولیت تربیت فاطمه را به من واگذار نمودبه ازدوا
سال بوده که با حضرت على علیه السالم ازدواج نموده و داراى دو  3الى  5/2واقع شده و در آن سال حضرت فاطمه نزدیک به 

 !که پیامبر او را به دست ام سلمه سپرده باشد تا وى را تاءدیب و تربیت نماید؟ چگونه ممکن است  فرزند بوده است ، پس 
 11ص  8قول ابن اسعد کاتب در طبقات الکبیر، ج 85- 

 473ص  2و قول طبرى در تاریخ االمم و الملوك ، ج 
 402و قول بالذرى در انساب االشراف ، ص 

 مخطوط / 56، و در المختار فى مناقب االخبار، ص 341ص  2بن اثیر جزرى در الکامل ، ج و قول ا
 424ص  1و قول ابن عساکر در تاریخ مدینۀ دمشق ، ج 

 .315و قول سبط ابن جوزى در تذکرة الخواص ، ص 
 : و مراجعه شود به

 275ص  4االصابۀ ، ج  .1
 27ص  2سیر اعالم النبالء، ج  .2
 42ص  2لیاء، ج حلیۀ االو .3
 79ص  1مقتل الحسین ، ج  .4
 163ص  6مسند احمد، ج  .5
 250التنبیه و االشراف ، ص  .6
 48ص  1مشکل االثار، ج  .7
 247ص  2المعتصر من المختصر، ج  .8
 23اتحاف السائل ، ص  .9
 149ص  1طرح التثریب ، ج  .10
 179نظم دررالسمطین ، ص  .11
 9مطالب السؤ ول ، ص  .12
 202وسیلۀ النجاة ، ص  .13
 15منال الطالب ، ص  .14
 .143الفصول المهمۀ ، ص  .15

، این نظریه را به دیلمى نیز نسبت مى دهد و مى گوید که دیلمى این 12ض شماره  8ص  43و عالمه مجلسى در بحاراالنوار، ج 
 . نظریه را از ابونعیم اصفهانى در کتاب معرفۀ الصحابه برگرفته است

 .منتسب مى سازد ((االنوار((، آن را به بکرى در کتاب 11شماره  14ص  11بداهللا بحرانى در عوالم العلوم ، ج و شیخ ع
 . و جزم به المدائنى: ، آن را به مدائنى نسبت داده و مى گوید23و عالمه مناوى در اتحاف السائل ، ص 

 
 23ص  اتحاف السائل ،86- 

 ، من بعض کتب المخالفین12شماره  8ص  43بحاراالنوار، ج 
 .1ص شماره  11عوالم العلوم ، ج 
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 به سند صحیح و معتبر 536شماره  339ص  8کافى ، ج 87- 
 129المحتضر، ص 

 94ص  1حلیۀ االبرار، ج 
 4شماره  435ص  2برهان ، ج 
 .2شماره  115ص  19، ج بحارالنوار

 405ص  3مناقب آل ابى طالب ، ج 88- 
 .7ض شماره  6ص  43بحاراالنوار، ج 

  .، باب مولد النبى صلى اهللا علیه و آله439ص  1کافى ، ج 89- 
 .17ص  8الطبقات الکبیر، ج 90- 
 .434ص  1تاریخ مدینۀ دمشق ، ج 91- 

 : و نیز مراجعه شود به
 ، با تفاوتى اندك در الفاظ و تعبیرات201شماره  152الذریۀ الطاهرة ، ص  .1
 129ص  2کشف الغمۀ ، ج  .2
 19ض شماره  189ص  43بحاراالنوار، ج  .3
 163ص  6مسند احمد، ج  .4
 .402انساب االشراف ، ص 92- 
ن یکذب و لیس حدیثه بشى ء کا :در مورد او او گوید 1111شماره  188ص  1احمد بن حنبل در الجامع و معرفۀ الرجال ، ج 93- 

 : یضع الحدیث و ارباب رجال در این مورد که او جاعل حدیث است اتفاق نظر دارند، مراجعه شود به
 یضع الحدیث: 6شماره  131ص  1تنزیه الشریعۀ ، ج  .1
 ضعیف: 116شماره  124الضعفاء الصغیر، ص  .2
 متروك الحدیث: 666شماره  115الضعفاء و المتروکین ، ص  .3
 یروى الوضوعات: 429ص  8اء ابن حبان ، ج کتاب الضعف .4
 . ...و 358ص  4میزان االعتدال ، ج  .5
 :مانند94- 

 . ابن عبدالبر در استیعاب .1
 . حاکم نیشابورى در مستدرك .2
 . ابن واضح یعقوبى در تاریخ یعقوبى .3
 . سیوطى در الثغور الباسمۀ .4
 . ن المزى در تهذیب الکمالاب .5
 ابن قدامۀ المقدسى در التبیین .6
 محب الدین طبرى در ذخائرالعقبى .7
 . ابن حجر عسقالنى در االصابۀ .8
 . ابن اثیر جزرى در اسدالغابۀ .9
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 . ذهبى در تاریخ االسالم .10
 . ابن عساکر در تاریخ مدینۀ دمشق .11
 .از او، به نقل بحاراالنوار (هشام (کلبى  .12
 . ...و .13

 .سال قبل از مبعث مى داند 5/7جالل الدین عبدالرحمن سیوطى میالد حضرت فاطمه را در 95- 
 .ابن مزى کلبى ، حاکم نیشابورى ، یعقوبى ، ابن عبدالبر و ابن قدامه مقدسى در سال دوم از بعثت پیامبر مى دانند

 .عسقالنى آن را در همان سال هجرت مى داندابن حجر 
 .ابن عساکر در نهایى ترین قول خود آن را در سال چهارم قبل از مبعث مى داند

 .سال قبل از بعثت مى داند 11کلبى آن را در 
  . ...و
نکه حضرت فاطمه علیهاالسالم پنج سال قبل از بعثت پیامبر متولد شده ممکن است برخى به دو روایت از منابع شیعى درباره ای96- 

 :است استناد نمایند، این دو عبارتند از
 :گوید 59در مقاتل الطالبیین ، ص ( ه  356 284(ابوالفرج اصفهانى : روایت اول 

لب ایاها فى صفر بعد مقدم رسول اهللا صلى اهللا و کان مولد فاطمۀ قبل النبوة و قریش حینئذ تبنى الکعبه ، و کان تزویج على بن ابى طا
 . علیه و آله المدینۀ ، و بنى بها بعد رجوعه من غزوة بدر، و لها یومئذ ثمانى عشرة سنۀ

حدثنا ابن سعد، عن الواقدى ، عن ابى بکر بن عبداهللا بن اءبى سبرة ، عن : حدثنا الحارث قال : حدثنى بذلک الحسن بن على قال 
 ابن محمد بن على ( جعفر: خ ل (اهللا بن اءبى فروة ، عن اءبى جعفر اسحاق بن عبد

این روایت خبر جدیدى نیست که ابوالفرج اصفهانى نقل کرده باشد بلکه همان خبر مجهولى است که ابوبکر بن عبداهللا بن ابى سبرة 
دادیم لکن در آنجا این روایت را از یحیى بن  خلق کرده و ما آن را پیش از این به نقل از طبقات ابن سعد مورد نقد و بررسى قرار

نقل کردن روایت از او  :شبل نقل کرده بود و در اینجا از اسحاق بن عبداهللا بن ابى فروه مدنى ، که احمد بن حنبل در مورد او گوید
اسناد : اى دیگر گویدو در ج( 566شماره  71ص  1، و المغنى فى الضعفاء ج 119شماره  102ص  1الضعفاءالکبیر، ج (حرام است 

حدیثش را ترك  :و بخارى گوید( 131ص  1المجروحین ، ج (ضعیف احادیث را دستکارى مى کرده تا آنها را مقبول مردمان سازد 
 .(50شماره  19الضعفاء و المتروکین ، ص (و نسائى نیز او را متروك الحدیث دانسته ( 20شماره  17الضعفاء الصغیر، ص (کنید 

ضیحات عدم جواز استناد به این روایت معلوم مى گردد، البته به جز آنچه گذشت اشکاالت دیگرى نیز در سند و متن بنابراین تو
روایت وجود دارد که با توجه به آنچه در مورد ابوبکر بن عبداهللا و اسحاق بن عبداهللا گفته شد، ضرورتى براى توجه به آن ضعفها 

 .احساس نمى شود
 :گوید 75ص  2در کشف الغمۀ ، ج ( ه  693(لى محقق ارب: روایت دوم 

 : قال ابن الخشاب فى تاریخ موالید و وفیات اءهل البیت ، نقله عن شیوخه ، یرفعه من اءبى جعفر محمد بن على علیه السالم قال
یت و لها ثمانیۀ عشر سنۀ و ولدت فاطمۀ بعد ما اظهره اهللا نبوة نبیه ، و اءنزل علیه الوحى بخمس سنین ، و قریش تبنى البیت ، و توف

 ... خمسۀ و سبعین یوما، و فى روایۀ صدقۀ ثمانیۀ عشرة سنۀ و شهر و خمسۀ عشر یوما، و کان عمرها مع ابیها بمکۀ ثمانین سنین
حالى حضرت فاطمه علیهاالسالم پنج سال پس از نبوت پدرش در مکه متولد گردید و این در : امام باقر علیه السالم فرموده : ترجمه 

 .بود  بود که قریش خانه کعبه را بازسازى مى نمود، و وفات نمود در حالى که هجده سال و هفتاد و پنج روزش 
 .روز مى شد 45و در روایت صدقه آمده که عمر حضرتش هجده سال و 
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 .و سپس به مدینه هجرت کرد... و مدت توقف او با پدرش در مکه هشت سال بود
و اکثر  :تحقیق اتحاف السائل این روایت و روایت ابوالفرج اصفهانى را مورد استشهاد قرار داده و گوید عبداللطیف عاشور مصرى در

اکثر علماى شیعه : ترجمه (. 23اتحاف السائل ، حاشیه ص (سنین   علما اهل البیت على هذا الراءى و اءنها ولدت قبل البعثۀ بخمس 
 . الم پنج سال قبل از بعثت پیامبر متولد شده استبر این نظریه هستند که حضرت فاطمه علیهاالس

 : وضعیت روایت اول براى خوانندگان عزیز روشن شد اما در مورد این روایت
 .(یرفعه عن ابى جعفر(این روایت مرفوع و از اقسام حدیث ضعیف و غیرقابل استناد است : اوال
در سال پنجم بعثت اثبات مى کند ولدت فاطمۀ بعد ما اظهراهللا نبوة نبیه این خبر از یک سو میالد حضرت فاطمه علیهاالسالم را : ثانیا

و ( و توفیت ثمانیۀ عشر سنۀ (و اءنزل علیه الوحى بخمس سنین و از طرف دیگر آن را به پنج سال قبل از بعثت نسبت مى دهد 
و همه اینها نشان مى دهد که (. کۀ ثمانیۀ سنین و کان عمرها مع ابیها بم(مطلب در همین جا تمام نمى شود چرا که بالفاصله مى گوید 

در روایت نبوده و سپس افزوده شده زیرا اگر تولد دختر پیامبر در زمان تعمیر خانه کعبه صورت گرفته  ((و قریش تبنى البیت ((قید 
 .بود سال مى 18سال که  8سال بود و مدت زندگانى او در مکه نه  28سال که  18بود سن او در حال وفات نه 

برخى از طرفداران عالج روایات به این مقصود که بتوانند از روایت مذکور همچنان به عنوان مؤ ید براى نظریه اول استفاده  :1تذکر 
 :نمایند قسمت دوم روایت را حذف نموده و آن را به این نحو نقل کرده اند

 ن ، و قریش تبنى البیت ولدت فاطمۀ بعد ما اءظهر اهللا نبوة و اءنزل علیه الوحى بخمس سنی
بوده است که در هنگام نقل یا استنساخ ، در اثر اشتباه مورد تصحیف واقع شده و به  ((قبل ((از لفظ بعد در اصل : و سپس گفته اند

 : نقل یا نوشته شده ، بنابراین ، روایت مذکور در اصل چنین بوده است ((بعد((صورت 
 یه و اءنزل علیه الوحى بخمس سنین ، و قریش تبنى البیت ولدت فاطمۀ قبل ما اءظهراهللا نبوة نب

متاءسفانه این روش رایج در میان اهل تعصب و کوردالن عالم نماست که بخش مطلوب طبع خودشان از یک روایت را انتخاب و با 
 .ضمیمه توضیحاتى عوام فریبانه آن را به نفع مقاصد خود استخدام نمایند

از ماءخذى که همه باید از آن نقل کنند، براى خوانندگان گرام بیان کردیم ، حال اگر تغییر و تصحیفى را  ما متن کامل این روایت را
که اینان ادعا مى کنند، در این متن اعمال کنید و روایت را تا به آخر آن مورد مطالعه قرار دهید خواهید دید که چگونه این افراد 

و کان عمرها مع ابیها ((و جمله  .((و توفیت و لها ثمانیۀ عشر سنۀ ((باید از ایشان پرسید  اسباب خنده را فراهم ساخته اند و آنگاه
 را چه باید کرد؟ ((بمکۀ ثمانین سنین 

 .همان گونه که مى بینید راهى براى اعمال چنین اصالحات خیالى در این روایت وجود ندارد
در اصل  ((و قریش تبنى البیت ((در این روایت گفته اند که شاید لفظ  ((عالج تعارض باطنى و داخلى ((برخى از علما براى  2تذکر 

 .روایت وجود داشته باشد و بعید نیست که در سال پنجم بعد از بعثت پیامبر هم تعمیراتى در خانه کعبه صورت گرفته باشد
 : در جواب کالم مذکور باید گفت

 باشد تبعید شى ء دلیل عدم وجود شى ء در عالم خارج نمى .1
 در تواریخ و روایات هیچ اشاره اى به چنین تعمیراتى نشده است .2
به معنى تعمیر اساسى است و این فراتر از تعمیرات جزئى است که امکان مخفى ماندن آن از دید اشخاص و  ((تبنى البیت ((لفظ  .3

 .مورخین وجود داشته باشد
ل قبل از بعثت واقع شده و تعمیر دیگرى در تاریخ مورد ادعا واقع نشده شیعه و اهل سنت اتفاق دارند که چنین تعمیرى پنج سا

 . است
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 10شماره  457ص  1کافى ، ج 97- 
 13شماره  9ص  43بحاراالنوار، ج 

 .3شماره  12ص  11عوالم العلوم ، ج 
 646شماره  347ل کشى ، ص رجا98- 

 138شماره  177التحریر طاووسى ص 
 176خصیبى ، ص : هدایۀ 

 . ، به نقل از کتاب ابن الخشاب75ص  2کشف الغمۀ ، ج 
 120شماره  172و  32شماره  116و  24شماره  88رجال طوسى ، ص 99- 

 18و  15رجال برقى ، ص 
 377شماره  69ص  1ابن داود، ق رجال 

 1شماره  61ص  1خالصۀ الرجال ، ق 
 178ص  1جامع الراوة ، ج 

 2268شماره  252ص  1تنقیح المقال ، ج 
 .1765شماره  93ص  3قاموس الرجال ، ج 

 10دالئل االمامۀ ، ص 100- 
 .16شماره  9ص  43بحاراالنوار، ج 

 .5شماره  13ص  11عوالم العلوم ، ج 
 .458ص  1کافى ، ج 101- 
 .45و  10دالئل االمامۀ ، ص 102- 
 .9شماره  7ص  43ج  ، بحاراالنوار،173ص  1روضۀ الواعظین ، ج 103- 
 .11شماره  14ص  11، عوالم العلوم ، ج 405ص  3مناقب آل ابى طالب ، ج 104- 
ت و کتابى به نام موالید االئمه ه اس 567وى ابومحمد عبداهللا بن احمد بن خشاب نحوى معروف به ابن خشاب متوفى به سال 105- 

 .دارد که آن را موالید اهل البیت نیز نامیده اند
 .166تاریخ ابن خشاب ، ص 106- 
 .نوشته اند ((خصینى ((بع او حسین بن حمدان خصیبى جنبالئى است که وى را به غلط در برخى منا107- 
 .176االئمۀ ، ص  الهدایۀ فى تواریخ 108- 
ن به در کتابخانه مرکزى دانشگاه تهران نسخه اى از آ. او از ثقات اهل سنت است که کتاب موالید االئمۀ را نوشته است 109- 

 .بر آن نهاده اند ((االئمه  تاریخ ((وجود دارد که نام ( 858ص  8فهرست ، ج ( 2119شماره 
برخى این کتاب را به امام رضا علیه السالم نسبت مى دهند ولى این نسبت باطل مى باشد زیرا در این کتاب سخنانى از امام حسن 

 .عسکرى علیه السالم وجود دارد
 .71تاریخ اهل البیت ، ص 110- 
 .4765شماره  178ص  3مستدرك ، ج 111- 
 .4760شماره  176ص  3مستدرك ، ج 112- 
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 .مخطوط/  143ص  22کمال ، ج تهذیب ال113- 
و  90، اعالم الورى ، ص 623  ص  ((االقبال ((، به نقل ابن طاووس در ((حدائق الریاض ((و در کتاب  54مسارالشیعه ، ص 114- 

 .112ص  2مناقب آل ابى طالب ، ج 
 .10شماره  14ص  11، عوالم العلوم ، ج 15ص شماره  43، بحاراالنوار، ج 554مصباح المتهجدین ، ص 511- 
 .6االئمه و موالیدهم ، ص  تاریخ 116- 
 پ. 115ص  2تاریخ یعقوبى ، ج 117- 
 .6االئمۀ و موالیدهم ، ص  تاریخ 118- 
 623اقبال ، ص 119- 

 12شماره  8ص  43بحاراالنوار، ج 
 3شماره  375ص  98بحاراالنوار، ج 

 .8شماره  13ص  11عوالم العلوم ، ج 
 512مصباح کفعمى ، ص 120- 

 14شماره  9ص  43بحاراالنوار، ج 
 9شماره  13ص  11عوالم العلوم ، ج 

 .313ص  5مرآت العقول ، ج 
 .115ص  2تاریخ یعقوبى ، ج 121- 
 26ص ذخائرالعقبى ، 122- 

 151اهل البیت ، ص 
 .364ص  4استیعاب ، ج 

 4760شماره  176ص  3مستدرك ، ج 123- 
 .4765شماره  178ص  3مستدرك ، ج 

است که مى توانید آنها را در منابع ذیل  ((میوه هاى بهشتى  انعقاد نطفه حضرت فاطمه علیهاالسالم از((منظور از روایات باب 124- 
 :رؤ یت نمایید

 2481شماره  87ص  5تاریخ بغداد ج  84و  26ص  2، و ج 253و  38ص  1میزان االعتدال ، ج  68و  63ص  1مقتل الحسین ، ج 
 177و  176نظم دررالسمطین ، ص  202ص  9مجمع الزوائد، ج  277ص  1الخمسین ، ج  تاریخ  358و  257مناقب المغازلى ، ص 

ص  3مستدرك حاکم ، ج  44و  36ذخائرالعقبى ، ص  45عیون االخبار فى مناقب االخیار، ص  541160ص  5لسان المیزان ، ج 
156. 

ص  1 علل الشرایع ، ج 3ذ شماره  116ص  1عیون اخبارالرضا علیه السالم ج  7ذ شماره  373امالى صدوق ، ص : و در منابع شیعه 
  .6شماره  6  و ص  4شماره  5و ص  2شماره  4ص  43بحاراالنوار، ج  1ب شماره  183

 8المنتقى فى تاریخ المصطفى ، ب 125- 
 228ص  1مناقب آل ابى طالب ، ج 

 86شماره  380ص  18بحاراالنوار، ج 
 .5ض شماره  196ص  95بحاراالنوار، ج 
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 .85شماره  379ص  18بحاراالنوار، ج : نظریه راوندى در الخرائج و الجرائح 126- 
 .108ص  3البدایۀ و النهایۀ ، ج 127- 
 10شماره  79بصائرالدرجات ، ص 128- 

 3شماره  600خصال ، ص 
 421ص  1حلیۀ االبرار، ج 
 96شماره  387ص  18بحاراالنوار، ج 
 .4شماره  69ص  23بحاراالنوار، ج 

 228ص  1مناقب آل ابى طالب ، ج 129- 
 .86ض شماره  381ص  18بحاراالنوار، ج 

 .101و  100سعدالسعود، ص 130- 
 .108ص  3البدایۀ و النهایۀ ، ج : نظرى از ابن عساکر131- 
  . ...و قیل: 27سیرة مغلطاى ، ص 132- 
 .27سیرة مغلطاى ، ص 133- 
 319ص  18بحاراالنوار، ج : ابن شهاب زهرى 134- 

 28ص  1مناقب آل ابى طالب ، ج : ابن عباس 
 381ص  18بحاراالنوار، ج 

 .26ص  2تاریخ یعقوبى ، ج : ابن واضح 
 .85شماره  379ص  18بحاراالنوار، ج : نظریه راوندى 135- 
 نظریه سدى: 228ص  1مناقب آل ابى طالب ، ج 136- 

 86ض شماره  380ص  18بحاراالنوار، ج 
 5ض شماره  196ص  95بحاراالنوار، ج 

  . العددالقویه ، به نقل عالمه مجلسى از آن
 .4شماره  302ص  17بحاراالنوار، ج : قولى از واقدى 137- 

و به جز اینها اقوال دیگرى نیز وجود دارد که از خوف تطویل در کالم نقل نمى شود و خوانندگان مشتاق را به منابع ذیل ارجاع مى 
 : دهیم

 عدبه ب 209ص  5ج : تفسیر الدرالمنثور .1
  .222ص  1القارى ، ج : شرح الشفاء .2
 .434ص  1تاریخ مدینۀ دمشق ، ج 138- 
  .، عن ابى منصور الدیلمى44شماره  213ص  43بحاراالنوار، ج 139- 
  .الثغور الباسمۀ140- 
 .520ص  5اسدالغابۀ ، ج 141- 
  .360ص  1تاریخ االسالم ، ج 142- 
 .129ص  2کشف الغمۀ ، ج 143- 
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 17ص  8طبقات الکبیر، ج 144- 
 434ص  1تاریخ مدینه دمشق ، ج 

 201شماره  152الذریۀ الطاهرة ، ص 
 163ص  6مسند احمد، ج 

 .402انساب االشراف ، ص 
 .623، ص  ، حدائق الریاض ، به نقل اقبال االعمال54مسارالشیعه ، ص 145- 
 .554مصباح المتهجد، ص 146- 
 10شماره  457ص  1کافى ، ج 147- 

 .176خصیبى ، ص : هدایۀ 
 11ص  8طبقات الکبیر، ج 148- 

 473ص  2 تاریخ طبرى ، ج
 341ص  2ابن اثیر، ج : کافى 

 402انساب االشراف ، ص 
 315تذکرة الخواص ، ص 

 250التنبیه و االشراف ، ص 
 48ص  1مشکل االثار، ج 
  163ص  6مسند احمد، ج 

  .ى از آن به دست نیامده استالدر النظیم ؛ این کتاب از کتابهاى مفقوده است که تاکنون نسخه ا149- 
 .26؛ ذخائرالعقبى ، ص 364ص  4استیعاب ، ج 150- 
 .405ص  3مناقب آل ابى طالب ، ج 151- 
 .405ص  3، ج مناقب آل ابى طالب 152- 
  .ترجمه آن در حدیث قبل آمده است153- 
  .همان طور که قبال توضیح دادیم تعمیر خانه کعبه در سال پنجم قبل از بعثت بوده است نه سال پنجم بعد از بعثت154- 
  .، به نقل از کتاب فاطمۀ تاءلیف شیخ صدوق رحمه اهللا85ض  2کشف الغمۀ ، ج 155- 
 .49شماره  76و  75تفسیر فرات کوفى ، ص 156- 
 .27الطرائف ، ص 157- 
 .1000شماره  400ص  22المعجم الکبیر تاءلیف طبرانى ، ج 158- 
 .77و  76ص  1مسند احمد، ج 159- 
 340شماره  397مناقب ابن مغازلى ، ص 160- 

 150ص  1مؤ منین ، ج ترجمۀ امیرال
 317کفایۀ الطالب ، ص 

 622 620ص  2امالى شیخ طوسى ، ج 
 397شماره  378ص  1شواهدالتنزیل ، ج 
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 .134شماره  39مناقب ابن مغازلى ، ص 
  .از باب اول است 1قسمت اخیر این روایت همان روایت شماره 161- 
  .و این روایت در کتاب الدر النظیم نیز آمده است. مالحظه کرده اید 43از متن جلد  1ترجمه این حدیث را تحت شماره 162- 
 .49شماره  76و  75تفسیر فرات ، ص 163- 
 .این حدیث را پیش از این به طور کامل روایت کرده ایم و لذا از ترجمه مختصر آن در اینجا خوددارى مى شود164- 
 286شماره  211تفسیر فرات کوفى ، ص 165- 
 .3شماره  93ص  1عیون اخبارالرضا، ج 166- 
 .22شماره  118توحید، ص 167- 
 .3شماره  93ص  1امالى صدوق ، ج 168- 
 .44و  43الرحمن ، 169- 
 4و  3ص  4بحاراالنوار، ج 170- 

 286شماره  382ص  2احتجاج ، ج 
 .5شماره  10ص  11عوالم العلوم ، ج 

 .365ص  1تفسیر قمى ، ج 171- 
  .است و ترجمه آن مثل ترجمه بخش اخیر حدیث قبل172- 
کنز جامع الفوائد خالصه کتاب تاءویل االیات الظاهرة تاءلیف سید شرف الدین استرآبادى از علماى قرن نهم و دهم هجرى 173- 

و تحقیق این اثر، در  است ؛ کتاب تاءویل االیات به طور مکرر منتشر شده است ولى مختصر آن هنوز مخطوط است و در زمان ترجمه
 دسترس محقق نبوده است
 16شماره  237و  236ص  1تاءویل االیات الظاهرة ، ج 

 .233مدینۀ المعاجز، ص 
 2شماره  147ب  184ص  1علل الشرایع ، ج 174- 

 49شماره  75تفسیر فرات کوفى ، ص 
 .136و  135المحتضر، ص 

 ، به نقل از کتاب المعراج تاءلیف شیخ صدوق135المحتضر، ص 175- 
 291ص  6مجمع البیان ، ج 

 .383ص  3مناقب آل ابى طالب ، ج 
فته ، به هنگام نقل ، نام امام صادق علیه السالم از قلمش همان روایت سابق است که عیاشى یا کسى که او روایت را از وى گر176- 

 . ساقط شده است
 .46شماره  212ص  2تفسیر عیاشى ، ج 177- 
  .است با تفاوتهایى جزئى در صدر آن 4همان حدیث شماره 178- 
 .383ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 179- 
  .تا آخر حدیث که مکرر ترجمه شده است180- 
 .435شماره  322و  321تفسیر فرات کوفى ، ص 181- 
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 .5و  4سوره روم ، 182- 
 .18ح  474امالى شیخ صدوق ، ص 183- 
 .3ح  178ص  1علل الشرایع ، ج 184- 
 .3ح  414خصال ، ص 185- 
  .محمد بن موسى بن المتوکل186- 
  .على بن حسین سعد آبادى187- 
  .عبدالعظیم عبداهللا حسنى188- 
  :و مراجعه شود به189- 

 138المحتضر، ص 
 148ص  1روضۀ الواعظین ، ج 

 .10دالئل االمامۀ ، ص 
 18ح  474امالى شیخ صدوق ، ص 190- 

 3ح  178ص  1علل الشرایع ، ج 
 3ح  414خصال ، ص 

 148ص  1روضۀ الواعظین ، ح 
 10دالئل االمامۀ ، ص 

 98ص  2شف الغمۀ ، ج ک
 ابن بطۀ ، به نقل کتاب مناقب: ابانۀ 

 223مصباح االنوار، ص 
 32ص  11عوام العلوم ، ج 

 144شماره  133االمامۀ و التبصرة ، ص 
 377ص  3مناقب آل ابى طالب ، ج 

 89ص  2کشف الغمۀ ، ج 
 شیخ صدوق ، به نقل مناقب آل ابى طالب: مولود فاطمۀ 
 . ، به نقل مناقب آل ابى طالب خرگوشى: شرف النبى 

 18ح  474امالى شیخ صدوق ، ص 191- 
 3ح  168ص  1علل الشرایع ، ج 

 3ح  414خصال ، ص 
 148ص  1روضۀ الواعظین ، ج 

 138المحتضر، ص 
  .463ص  1کشف الغمۀ ، ج 

 .10دالئل االمامۀ ، ص 219- 
 .2ح  180ص  1علل الشرایع ، ج 193- 
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  .على بن حسین بن موسى بن بابویه قمى194- 
  .مىسعد بن عبداهللا بن ابى خلف ق195- 
  .صیقلى( سهیل : خ ل (جعفر بن سهل 196- 
  .از محمد بن اسماعیل درامى هیچ ذکرى در کتب رایج رجالى شیعه و اهل سنت به میان نیامده است197- 
سند این روایت ضعیف و غیرقابل اعتماد . در کتاب هاى رایج رجالى شیعه و اهل سنت ذکرى از وى به میان نیامده است 198- 

 . است
 .336ح  72ص  2عیون اءخبارالرضا، ج 199- 
: حدثنا على بن محمد بن عیینۀ قال : حدثنا محمد بن اءحمد بن حسین بن یوسف البغدادى قال   :ه شرح ذیل استاین سند ب200- 

 . ... حدثنا دارم بن قبیضۀ النهشلى
  .ماءمون خلیفه عباسى201- 
  .شید خلیفه عباسىهارون الر202- 
  .مهدى عباسى203- 
  .منصور عباسى204- 
 .محمدمهدى بن ابى جعفر205- 
  .فر منصور عباسىابوجع206- 
  :و مراجعه شود به207- 

 6772شماره  331ص  13تاریخ بغداد، ج 
 206ص  1فیض القدیر، ج 

 ، از تاریخ بغداد26ذخائرالعقبى ، ص 
 32التحذیر، ص 

 54الشرف المؤ بد، ص 
 خ بغدادبه نقل از تاری 107شماره  56مسند فاطمۀ الزهراء، ص 

 ، از تاریخ بغداد3426شماره  109ص  12کنزالعمال ، ج 
 97ص  5منتخب کنزالعمال ، ج 

 47رشفۀ الصادى ، ص 
 78وسیلۀ المآل ، ص 

 ، از عیون اءخبارالرضا11شماره  29ص  11ج : عوالم العلوم 
 .379شماره  48ص  2فرائد المسطین ، ج 

ابنتى : قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله  : که از آن روایت کرده اند چنین است متن روایت ابن عباس در تاریخ بغداد و منابعى
دخترم فاطمه حوریه اى : فاطمۀ حوراء آدمیۀ ، لم تحض و لم تطمث ، و انما سماها فاطمۀ الن اهللا فطمها و محبیها عن النار ترجمه 

میدند براى اینکه خداوند او و دوستدارانش را از آتش نجات انسانى است که حیض نمى شود و خون نمى بیند، و او را فاطمه نا
 . بخشیده است

اءحب اءهلى الى فاطمۀ ، سمیت به الن اهللا فطمها و : قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله  : و متن روایت او در فیض القدیر چنین است
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ست ، او را به این نام نامیدم زیرا خداوند او، فرزندانش و محبوبترین اهل من در نزدم فاطمه ا: ولدها و محبیهم عن النار ترجمه 
 . دوستدارانش را از آتش نگاه داشته است

 .174ح  46ص  2عیون اخبارالرضا، ج 208- 
 :این سه عبارتند از209- 

حدثنا : حدثنا ابوبکر بن محمد بن عبداهللا النیسابورى قال : ن محمد بن على بن الشاه الفقیه المروزى قال الف حدثنا اءبوالحس
حدثنى على بن موسى الرضا : قال ( ه  260(حدثنا اءبى فى سنۀ : ابوالقاسم عبداهللا بن اءحمد بن عامر بن سلیمان الطائى بالبصره قال 

  ... :) ه 194(علیه السالم سنۀ 
: حدثنا ابواسحاق ابراهیم بن هارون بن محمد الخورى قال : دثنا اءبومنصور احمد بن ابراهیم بن بکر الخورى بنیسابور قال ب ح

  ... حدثنا اءحمد بن عبداهللا الهروى الشیبانى ، عن الرضا علیه السالم: حدثنا جعفر بن محمد بن زیاد الفقیه الخورى قال 
حدثنا على بن محمد بن على مهرویۀ القزوینى ، عن داود بن : د االشنانى الرازى العدل ببلخ قال ج حدثنى ابوعبداهللا حسن بن محم

 .21ح  45صحیفۀ الرضا علیه السالم ، ص   ...210- سلیمان الفراء، عن الرضا علیه السالم
 : از امام رضا علیه السالم روایت شده استاحادیث صحیفۀ الرضا علیه السالم توسط دو نفر، 

 ابوعبداهللا احمد بن عامر بن سلیمان طائى .1
 . ابواحمد داود بن سلیمان بن یوسف بن احمد الغازى القزوینى .2

 :و این احادیث را دو نفر زیر از ابوعبداهللا طائى روایت کرده اند
 ابوالقاسم عبداهللا بن احمد بن عامر طائى .1
 . سم عبداهللا بن محمد بن غیاث خراسانىابوالقا .2

 :و هفت نفر نیز از داود بن سلیمان غازى این صحیفه را از امام رضا علیه السالم روایت نموده اند که عبارتند از
 على بن حرب طائى .1
 ابوالحسن على بن محمد بزاز .2
 مسلمۀ بن عبدالملک .3
 ابوسهل اسماعیل بن عبدالوهاب .4
 بن مهرویه قزوینى على بن محمد .5
 جعفر بن سلمان .6
 احمد بن عبداهللا طائى .7

 :و احادیث صحیفه مذکور را، راویان نیز، از ابوالقاسم طائى اخذ نموده نقل کرده اند
 ابوبکر محمد بن جعفر بغدادى .1
 ابوعلى حسین بن على بن احمد علوى .2
 ابوبکر احمد بن ابراهیم بن شاذان .3
 ابراهیم بن جعده .4
 ابوعبداهللا محمد بن عبداهللا بن جبله واعظ .5
 عمر بن یحیى الفحام .6
 ابوعمر القطان .7
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 ابونصر بن حمدوثه البغدادى .8
 محمد بن عبداهللا بن جنید .9
 احمد بن محمد بن سعید بن عقدة .10
 . ابوالمفضل محمد بن عبداهللا شیبانى .11

داهللا کاتب از ابوالقاسم بن غیاث خراسانى ، و از او نیز شاذان الفضلى روایت کرده و این احادیث را ابوطالب عبداهللا بن محمد بن عب
 . است

 :و روایت داود بن سلیمان غازى را، راویان زیر، از هفت فرد مذکور اخذ نموده روایت کرده اند
 ابوعبداهللا محمد بن على بن احمد السقطى .1
 حمزة بن محمد بن احمد علوى .2
 محمد بن جعفر .3
 ابومنصور عبدالرزاق بن احمد غزال .4
 ابوعبداهللا حسین بن محمد اشنانى .5
 ابوالحسن على بن حسن میثمى .6
 ابواسحاق بن ابى بکر رازى .7
 ابوالحسن الحافظ التمیمى .8
 ابوحفص عمر بن محمد صیرفى .9
 ابوالحسن بن المثنى .10
 یوسف بن ابراهیم سهمى جرجانى .11
 ندار قمىعلى بن حسن بن ب .12

 :و از دوازده نفر فوق نیز راویان ذیل ، احادیث صحیفۀ الرضا را اخذ و نقل نموده اند
 على بن الحسین بن طیب .1
 منصور بن عبداهللا اصفهانى .2
 ابوعثمان اسماعیل بن محمد سلمانى .3
 ابوالحسن محمد بن على بن صخرازدى بصرى .4
 سعید بن اءبى سعید العیار .5
 سماعیل بن ابى عیسىاحمد بن ا .6
 ابوعبداهللا محمد بن محمد بن حفظه .7
 السید ابوطالب یحیى بن الحسین الحسنى الزیدى .8
 ابوبکر الجالب .9
 حمزة بن فضالۀ الهروى .10
 على بن محمد الوراق البخارى .11
 حافظ ابونعیم اصفهانى .12
 سعید بن احمد نیشابورى .13
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 . ونىابوالحسن على بن عبداهللا طیسف .14
 :و راویان و محدثین ذیل نیز از این اشخاص روایات را اخذ و روایت کرده اند

 ابومحمد قصرى ، طاهر بن احمد .1
 ( ه 449(شیخ محمد بن على کراجکى  .2
 ابوعبداهللا الخالل ، حسین بن عبدالملک .3
 ( ه 509(ابن شیرویه دیلمى  .4
 احمد بن محمد عاصمى .5
 ( ه 381(شیخ ابوجعفر صدوق  .6
 ( ه 5و  4ق (محمد بن جریر بن رستم طبرى امامى  .7

 .و این روند چنان ادامه مى یابد که تعداد راویان احادیث صحیفۀ الرضا را به حدود چهارصد نفر مى رساند... و
  :و مراجعه شود به211- 

 300ص  1امالى شیخ طوسى ، ج 
 581ص  2خ طوسى ، ج امالى شی

 51ص  1مقتل الحسین ، ج 
 92ح  65مناقب ابن مغازلى ، ص 

 206ص  1فیض القدیر، ج 
 32التحذیر، ص 

 6772شماره  331ص  13تاریخ بغداد، ج 
 131بشارة المصطفى ، ص 

 26ذخائرالعقبى ، ص 
 326توضیح الدالئل ، ص 

 29و  28ص  11عوالم العلوم ، ج 
 194 ص 1ینابیع المودة ، ج 

مجهول دانسته و علت اظهار این  14ذیل شماره  413ص  1حدیث امام رضا علیه السالم را ابوالحسن کنانى در تنزیه الشریعۀ ، ج 
زیرا این  : فانه من روایۀ داوود بن سلیمان الغازى ، عن على بن موسى الرضا علیه السالم ترجمه : نظریه را چنین بیان نموده است

 . سلیمان غازى جعل نموده ، و از زبان على بن موسى الرضا علیه السالم روایت کرده استحدیث را داود بن 
 : در پاسخ از این نظریه مى گوییم

غیر از داود بن سلیمان کس دیگرى این روایت را  2. داود بن سلیمان جاعل حدیث باشد 1: در صورتى این نظریه صحیح است که 
 .ده باشداز امام رضا علیه السالم نقل نکر

اما داود بن سلیمان بن یوسف بن جعفر الغازى القزوینى ، ابواحمد، از خواص اصحاب امام کاظم و رضا علیهماالسالم ، و از راویان ثقه 
او از کسانى است که امام رضا علیه السالم آنها را بر وصیت نامه خود . و مورد اعتماد، و از علماى متورع در زمان خود بوده است 

 . گرفته ، و از کسانى است که درباره امامت على بن موسى الرضا علیه السالم نقل حدیث کرده شاهد
وى در زمان خود از معتمدین شیعه و از محدثینى بوده که به کثرت روایت از امام رضا علیه السالم شهرت داشته اند و به همین 
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 .ت کرده اندسبب نیز ده ها نفر احادیث امام علیه السالم را از او روای
 . هجرى وفات نموده است 203او در حدود سال 

همان طور که از این مختصر معلوم مى شود، وى از بزرگان شیعه و از اشخاص مورد اعتماد در نزد دو امام شیعه ، یعنى امام کاظم و 
 .ز وى نقل کرده اندامام رضا علیهماالسالم بوده و حدیث مورد بحث در این بخش را دوازده نفر از راویان شیعه ا

را به ( صحیفۀ الرضا(او کتاب جعلى خود : اما از میان دانشمندان اهل سنت ، یحیى بن معین او را کذاب معرفى کرده و گفته است 
شماره  17ص  2لسان المیزان ، ج (على بن موسى الرضا و این کتاب را على بن محمد بن جهرویه القزوینى از وى روایت کرده است 

1725). 
 . و ابن حجر نظریه ابن معین را تاءیید کرده است

از دیگر علماى اهل سنت که داود بن سلیمان را دروغگو معرفى کرده مى توان به کتاب المغنى فى الضعفاء تاءلیف شمس الدین 
 .(218ص  1ج (اعتبار ندارد : اشاره کرد که درباره او گوید( ه  748(محمد ذهبى 

را که به زودى به آن مى پردازیم ، و بى اساس بودن این اتهام را اثبات مى کنیم و  ((جعل صحیفۀ الرضا((حال اگر یک مطلب یعنى 
کنار بگذاریم ، باید از ابن حجر عسقالنى و ذهبى پرسید که به چه دلیل داود بن سلیمان را جاعل و کذاب مى دانند در حالى که 

 .ه اندرجالیون پیش از آنها چنین نسبتى را به او نداد
از طرف دیگر همان طور که مالحظه شد علماى بسیارى او را توثیق و تعدیل نموده اند و براى او مقامى عظیم در نزد امامان شیعه 

نقل کرده اند امام موسى بن جعفر علیه السالم آنقدر به این شخص اعتماد داشته که وى را شاهد بر وصیت نامه خود گرفته است ، 
 . ار آن تکلیف امامت بعد از خود را تعیین نموده استوصیت نامه اى که 

از اینجا به سادگى معلوم مى شود که چرا برخى از متعصبین اهل سنت او را تکذیب مى کنند زیرا او از خواص اصحاب دو امام شیعه 
رت بر سایرین نقل نموده است که احادیث فراوانى از آن امامان بزرگوار در تقویت مبانى تشیع و تفضیل اهل بیت عصمت و طها

 . است
 : اما درباره جعل صحیفۀ الرضا توسط داود بن سلیمان باید بگوییم که

این کتاب را غیر از او، یکى دیگر از خواص اصحاب امام على بن موسى الرضا علیه السالم به نام ابوعبداهللا احمد بن عامر طائى نیز 
 . با روایت داود بن سلیمان از آن ، تفاوتى وجود ندارد، جز برخى جزئیات روایت نموده که بین روایت او از این صحیفه ،

ضمن آنکه ، در یک بررسى مقایسه اى معلوم گردید که اکثر روایات آن ، خصوصا آن دسته از روایاتى که امثال ذهبى و عسقالنى 
انى سمیت ابنتى فاطمۀ ((است مثل همین حدیث نسبت به آنها حساسیت خاص نشان داده اند، به اسناد و طرق دیگر نیز روایت شده 

که عسقالنى در لسان المیزان آن را مجعول داود بن سلیمان مى داند، در حالى که این حدیث به اسناد متعدد از دعبل بن  ((الخ ... 
بن عبداهللا و از امام صادق علیه السالم ،  على ، از امام رضا علیه السالم ، و از ابوعبداهللا طائى ، از امام رضا علیه السالم و از ابوبکر محمد

مراجعه (روایت شده است ... از رسول اکرم صلى اهللا علیه و آله و از زید بن على علیه السالم ، از پدرش ، از جدش ، از رسول خدا و
 376ص  1طوسى ، ج امالى  253ص  1عیون االخبار، ج  294کفایۀ االثر، ص  111  ص  4تهذیب ، ج  60ص  4کافى ، ج : شود به 

، و همین طور است وضعیت اکثر قریب به کل احادیث موجود در ...(و 20و  140و  36بشارة المصطفى ، ص  196  ص  1خصال ، ج 
 .این صحیفه ، که هر یک به طور جداگانه و با سندهاى متعدد از رسول خدا و سایر ائمه علیهم السالم نقل شده اند

که اتهام جعل صحیفۀ الرضا اتهامى پوچ و غیرقابل اثبات است و داود بن سلیمان نیز ثقه و مورد اعتماد و بنابراین نتیجه مى گیریم 
 .روایت مذکور نیز از حیث سند مورد قبول مى باشد

 : مصادر شرح احوال داود بن سلیمان
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 306ص ( ه  413(شیخ مفید : ارشاد .1
 250ص  1کافى ، ج  .2
 282معجم الثقات ، ص  .3
 135منهج المقال ، ص  .4
 128نقدالرجال ، ص  .5
 107ص  7معجم رجال الحدیث ، ج  .6
 410ص  1تنقیح المقال ، ج  .7
 304ص  1جامع الراوة ، ج  .8
 207قیافۀ االحوال ، ص  .9
 90ص  1رجال ابن داود، ج  .10
 3ص  3التدوین ، ج  .11
 8ص  2میزان االعتدال ، ج  .12
 .417 ص 2لسان المیزان ، ج  .13

 .1ح  180ص  1علل الشرایع ، ج 212- 
  .محمد بن معقل قرمیسینى ناشناخته است213- 
  .ایت ضعیف و غیرقابل اعتماد استسند این رو. محمد بن زید جزرى نیز ناشناخته است 214- 
 .15ح  64ص  1معانى االخبار، ج 215- 
 .3ح  181ص  1علل الشرایع ، ج 216- 
  .طالقانىمحمد بن ابراهیم بن اسحاق ال217- 
  .عبدالعزیز بن یحیى بن احمد الجلودى البصرى218- 
  .جعفر بن محمد بن عماره کندى219- 
  .محمد بن عماره کندى220- 
 .2ح  178ص  1علل الشرایع ، ج 221- 
  .محمد بن عیسى یقطینى222- 
 .سند به روایت ضعیف مى باشد. نامبرده به لحاظ رجالى مجهول است 223- 
 .14ح  64ص  1معانى االخبار، ج 224- 
 .1ح  178ص  1علل الشرایع ، ج 225- 
ست و نه مخدج ؛ در یکى از نسخه در معانى االخبار محدوج بن عمیر حنفى آمده و در کتابهاى رجال نه محدوج شناخته شده ا226- 

 . هاى کتاب بشارة المصطفى نام وى محمد بن عمیر حنفى آمده ، لکن او نیز ناشناخته است و نامى از وى در کتاب رجال نیامده است
در برخى نسخه هاى معانى االخبار نام . ل دیده نمى شودبشیر بن ابراهیم انصارى نیز شناخته نشده و نام او در کتابهاى رجا227- 

 . این راوى بشر بن ابراهیم آمده که او نیز شناخته نشده است
  .)ه 157ت (ابوعمرو عبدالرحمن بن عمرو اوزاعى 228- 
  .)ه 129ت (بن صالح طائى یمامى  ابونصر یحیى229- 
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سند روایت به دلیل ناشناخته بودن مخدج بن عمیر، و بشیر یا بشر بن ابراهیم ضعیف و غیرقابل اعتماد است ولى متن روایت 230- 
 . بار مى باشند، معتبر و مقبول استاز آن جهت که به طرق و اسناد دیگر نیز نقل شده ، و آن اسناد داراى اعت

، و سیوطى در الاللى المصنوعۀ ، ج 413ص  1و کنانى در تنزیه الشریعۀ ، ج  421ص  1ابن جوزى در کتاب الموضوعات ، ج 231- 
اهیم انصارى در سند آن ، مجعول دانسته اند زیرا اولى ، این حدیث را به دلیل وجود محمد بن زکریا الغالبى و بشر بن ابر400ص  1

 .را جاعل حدیث مى دانند و دومى نیز ناشناخته مى باشد
 : در پاسخ نظریه ایشان گوییم

این حدیث به اسناد متعدد از على بن ابى طالب ، ابن عباس ، جابر بن عبداهللا ، امام محمدباقر، امام جعفر صادق ، امام على بن : اوال
سى علیهم السالم روایت شده است بنابراین ضعف یکى از این اسناد و طرق ، و وجود یکى از راویان متهم به جعل حدیث در آن مو

 .طریق ، دلیل بر مجعول بودن آن حدیث نمى باشد
ه اند مانند ابن را جاعل حدیث معرفى کرد( ه  298ت (تعداد قلیلى از رجالیون اهل سنت محمد بن زکریا بن دینار غالبى : ثانیا

و او نیز از کسانى است که در ( 5512شماره  581  ص  2المغنى ، ج (جوزى و ذهبى و منشاء نظریه آنها نیز قول دارقطنى است 
تضعیف راویان حدیث تابع گرایشات مذهبى بوده و هر روایتى را که محتواى آن مخالف مذهب اهل سنت بوده و یا به طور 

 . صیتهاى مورد قبول آنها باشد مجعول شمرده و راوى آن را جاعل حدیث معرفى مى کرده استغیرمستقیم موجب وهن شخ
در هر صورت چه این سخن قابل قبول باشد و چه نباشد آنچه مسلم است اینکه محمد بن زکریا بن دینار الغالبى از مشایخ شیعه و از 

و محمد ( ه  323ت (اهل سنت مانند ابوبکر احمد بن عبدالعزیز جوهرى  راویان ثقه و مورد اعتماد در نزد ما و بسیارى از دانشمندان
و سلیمان بن احمد طبرانى  ) ه 382ت (و ابوعبداهللا عبدالعزیز بن محمد ابهرى و ابواحمد عسکرى ( ه  354 270(بن یحیى بن حبان 

د بن زکریا و اتکاى آنها بر روایات او دلیل بوده است و کثرت نقل آنها از محم... و( ه  655ت (و ابن ابى الحدید ( ه  360ت (
 : مراجعه شود به. قاطعى بر اعتماد ایشان مى باشد

 206ص  2شذرات الذهب ، ج 
 117ص  3تنقیح المقال ، ج 

 550ص  3میزان االعتدال ، ج 
 114ص  2جامع الراوة ، ج 

 121فهرست ابن ندیم ، ص 
 252و  243تاءسیس الشیعه ، ص 

 719شماره  107معجم الثقات ، ص 
 937شماره  240ص  2رجال نجاشى ، ج 

 .1379شماره  172ص  1رجال ابن داود، ج 
حرام شدن آتش بر دوستداران و شیعیان فاطمه علیهاالسالم شرایطى دارد که پیامبر خدا صلى اهللا علیه و آله آن را در روایتى 232- 

 . در این باب آورده ایم بیان نموده است 54 که به شماره
 .4ح  179ص  1علل الشرایع ، ج 233- 
  .محمد بن على بن ابى القاسم قمى ، ملقب به ماجیلویه234- 
  .محمد بن حسین بن ابى الخطاب الزیات الهمدانى523- 
 .نام وى در کتابهاى رجالى شیعه و اهل سنت دیده نشد، و لذا سند روایت قابل اعتماد نمى باشد236- 
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  .یزید بن عبدالملک نوفلى237- 
  :و مراجعه شود به238- 

 6ح  460ص  1کافى ، ج 
 138و  132المحتضر، ص 

 89ص  2کشف الغمۀ ، ج 
 .27و  25ص  11عوالم العلوم ، ج 

  .222مصباح االنوار، ص 239- 
  .است ((ذر((مقصود عالم 240- 
 .5ح  179ص  1علل الشرایع ، ج 241- 
  .محمد بن حسن بن ولید قمى ، از مشایخ شیخ صدوق242- 
  .)ه 226ت (ى جندل بن والق تغلبى کوفى ابوعل243- 
 .223مصباح االنوار، ص 244- 
  :و مراجعه شود به245- 

 132المحتضر، ص 
 15عمدة التحقیق ، ص 

 .26ذخائرالعقبى ، ص 
 .6ح  179ص  1علل الشرایع ، ج 246- 
  .محمد بن موسى بن متوکل247- 
  .سعد بن عبداهللا اشعرى248- 
  .احمد بن محمد بن عیسى249- 
  .عبداهللا بن مسکان250- 
 .300ص  1امالى شیخ طوسى ، ج 251- 
  .ابومحمد فحام سامرى252- 
  .محمد بن احمد هاشمى منصورى ابوالحسن253- 
  .موسى بن عیسى بن احمد هاشمى254- 
  .امام على بن محمد هادى علیه السالم255- 
  :و مراجعه شود به256- 

 131و  122المصطفى ، ص بشارة 
 232ارشادالقلوب ، ص 

 .17ح  64ص  1معانى االخبار، ج  .257- 110ص  3تاریخ بغداد، ج 
 .1ح  181ص  1علل الشریع ، ج 258- 
حدثنا ابوعبداهللا محمد : حدثنا اءحمد بن محمد بن عیسى بن على بن الحسین بن على بن الحسین بن على بن ابى طالب قال 259- 

حدثنى : حدثنى ابوالطیب اءحمد بن محمد بن عبداهللا قال : حدثنا احمد بن محمد بن زیاد القطان قال : بن ابراهیم بن اسباط قال 
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عبداهللا بن محمد بن عمر بن على بن ابى طالب ، عن آبائه ، عن عمر بن على ، عن اءبیه على بن ابى  عیسى بن جعفر بن محمد بن
 . طالب علیه السالم

 .223مصباح االنوار، ص 260- 
 .377ص  3مناقب آل ابى طالب ، ج 261- 
 .377ص  3مناقب آل ابى طالب ، ج 262- 
 .377ص  3مناقب آل ابى طالب ، ج 263- 
  .)ه 509 445(ابوشجاع شیرویۀ بن شهردار بن شیرویه الدیلمى الهمدانى 264- 
 .1385شماره  346ص  1الفردوس بماءمور الخطاب ، ج 265- 
  :و مراجعه شود به266- 

 ، مسندا از ابن عباس344شماره  359ص  2معجم الشیخ صیداوى ، ج 
 .194ینابیع المودة ، ص 

 .377ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 267- 
  :مراجعه شود به268- 

 10دالئل االمامۀ ، ص 
 18ح  474امالى شیخ صدوق ، ص 

 3ح  178ص  1علل الشرایع ، ج 
 3ح  414ص  1خصال ، ج 

  .463ص  1کشف الغمۀ ، ج 
 .378و  377ص  3مناقب آل ابى طالب ، ج 269- 
  .حمیرا لقب عایشه بوده است270- 
 .378ص  3مناقب آل ابى طالب ، ج 271- 
  .، به صورت مسند و متصل ، از ابن عباس344شماره  359ص  2صیداوى ، ج : معجم الشیوخ 272- 
 .378ص  3مناقب آل ابى طالب ، ج 273- 
 .378ص  3مناقب آل ابى طالب ، ج 274- 
 .378ص  3مناقب آل ابى طالب ، ج 275- 
 .حسن بن یزید ناشناخته است و در بین اصحاب امام صادق علیه السالم شخصى به این نام دیده نشد276- 
 .406ص  3مناقب آل ابى طالب ، ج 277- 
 .403ص  2ارشادالقلوب ، ج 278- 
حدیث مرفوع از اقسام حدیث ضعیف مى باشد، و ما هر چه جستجو کردیم نتوانستیم مصادر و اسنادى براى این روایت پیدا 279- 

 . کنیم
 .435ح  322و  321تفسیر فرات ، ص 280- 
 .5و  4سوره روم ، آیه 281- 
 .581امالى شیخ طوسى ، ص 282- 
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 :اسامى این جماعت عبارت است از283- 
 حسن بن عبیداهللا .1
 احمد بن محمد بن عبدون .2
 حسن بن اسماعیل بن اشناس .3
 ابوطالب بن عرفر 4

 ابوالحسن الصفار .5
 .485امالى شیخ طوسى ، ص : مراجعه کنید به 

  .) )هه 390 297(عبیداهللا بن مطلب شیبانى : ل  خ(محمد بن عبداهللا 284- 
دوستداران و شیعیان حضرت فاطمه علیهاالسالم از ((این روایت تمامى روایات دیگر را که در آنها این مضمون وجود دارد که 285- 

موحد و مؤ من بوده و در زمان مرگ توحید و ایمان خود را محفوظ  تخصیص مى دهد به کسانى که ((آتش دوزخ بازداشته مى شوند
داشته باشند، پس در این صورت به نصر و شفاعت حضرت فاطمه علیهاالسالم از آتش دوزخ نجات مى یابند و خداوند به حرمت 

 .دختر پیامبرش ، از لغزشهاى آنان چشم پوشى مى کند
 .4شماره  57مقاتل الطالبیین ، ص 286- 
  :و مراجعه شود به287- 

 211ص  9مجمع الزوائد، ج 
 520ص  5اسدالغابۀ ، ج 
 380ص  4استیعاب ، ج 

 158ص  1تاریخ دمشق ، ج 
 440ص  12تهذیب التهذیب ، ج 

 142ص  22تهذیب الکمال ، ج 
 985شماره  397ص  22یر، ج المعجم الکب

 .392شماره  341و  340مناقب ابن مغازلى ، ص 
 .222مصباح االنوار، ص 288- 
 .8باب  237 230بحاراالنوار، ج ص 289- 
  :، از کتابهاى خصال و امالى شیخ صدوق بدین شرح نقل شده است2شماره  232و  231ص  7این روایت در بحاراالنوار، ج 290- 

 : انه لن یرکب یومئذ اال اءربعه
اهللا التى عقرت ، و اءنا و على و فاطمۀ و صالح نبى اهللا ، فاما اءنا فعلى البراق ، و اءما ابنتى فاطمۀ فعلى العضباء و اءما صالح فعلى ناقۀ 

  ... اءما على فعلى ناقۀ من نوق الجنۀ
  :و مراجعه شود به291- 

 3ح  271امالى شیخ مفید، ص 
 32ص  1امالى شیخ طوسى ، ج 

 20ح  204ص  1خصال ، ج 
 6ح  94مستطرفات السرائر، ص 
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این روایت را با اختالف جزئى در  102864ص  3در الضعفاءالکبیر، ج ( ه  322فى به سال متو(ابوجعفر محمد بن عمرو عقیلى مکى 
الفاظ آن ، از سوید بن عمیر نقل نموده و سند آن را به دلیل مجهول بودن عبدالکریم کیسان که از راویان حدیث مى باشد، تضعیف 

 . نموده است
 52ص  4در لسان المیزان ، ج ( ه  852(و ابن حجر عسقالنى  244ص  3در کتاب الموضوعات ، ج ( ه  597(و سبط ابن جوزى 

 .نیز آن را از سوید بن عمیر روایت نموده اند و هر دو نیز آن را جعلى معرفى کرده اند 145شماره 
، این (ه  963(، و ابوالحسن على بن محمد کنانى 444ص  2در الاللى المصنوعۀ ، ج ( ه  911(و جالل الدین عبدالرحمن سیوطى 

روایت را اوال از سوید بن عمیر و ثانیا از کثیر بن مره انصارى نقل کرده اند و هر دو طریق را تضعیف نموده و محتواى روایت را 
 .منکر و غیرقابل قبول توصیف نموده اند

 :یت کرده اندهمان طور که دیدیم اهل سنت این روایت را از طریق دو نفر، از رسول اکرم صلى اهللا علیه و آله روا
 سوید بن عمیر .1
 کثیر بن مره الحضرمى الرهاوى .2

اما سوید بن عمیر ناشناس مى باشد، ضمن آنکه روایت کننده از او نیز یعنى عبدالکریم بن کیسان مجهول مى باشد و لذا سند منتهى 
کند که او همان سوید بن عامر انصارى است  به سوید ضعیف خواهد بود، و اینکه ابن حجر عسقالنى در االصابۀ ، سعى کرده تا اثبات
 . و لذا روایت سوید بن عمیر را به او نسبت داده ، ادعایش بى دلیل و غیرقابل قبول است

و بنابراین  ((مرسل ((و اما کثیر بن مره از تابعین است و رسول خدا صلى اهللا علیه و آله را درك نکرده ، لذا روایت او از پیامبر 
 .ودضعیف خواهد ب

  .و محدثین شیعه حدیث مورد بحث را به طرق مختلف از ابن عباس روایت کرده و به آن اعتماد نموده اند
 .4ح  95و  94امالى شیخ مفید، ص 292- 
  :و مراجعه شود به293- 

 176ح  47و  46ص  2لیه السالم ، ج عیون اخبارالرضا ع
 22و  45صحیفۀ الرضا علیه السالم ، ص 

 208بشارة المصطفى صلى اهللا علیه و آله ، ص 
 52ص  1مقتل الحسین علیه السالم ، ج 

 149اعالم الورى ، ص 
 224تبصرة العوام ، ص 

 172ص  1کامل شیخ بهائى ، ج 
 34237شماره  111ص  12کنزالعمال ، ج 

 1ح  314و  313دوق ، ص امالى ص
 255و  254ص  2احتجاج ، ج 

 352و  351مناقب ابن مغازلى ، ص 
 149ص  1روضۀ الواعظین ، ج 

 439امالى شیخ طوسى ، ص 
 29ص  3شرح االخبار، ج 
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 372ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 
 1المنتخب ، ص 

 141تقریب المعارف ، ص 
 79نفحات الالهوت ، ص 

 93ص  4عوالى اللئالى ، ج 
 453ص  1مجمع البیان ، ج 

 129المدهش ، ص 
 131ص  1جالءالعیون ، ج 

 279ص  21بحاراالنوار، ج 
 54ص  43بحاراالنوار، ج 

 122و  119ص  11عوالم العلوم ، ج 
 32مناوى ، ص : کنوزالحقائق 

 87قرمانى ، ص : اخبارالدول 
 13و  12شماره  11عوالم العلوم ، ج 
 17شماره  58 ص 11عوالم العلوم ، ج 

 220و  54، 44، 26ص  43بحاراالنوار، ج 
 363کفایۀ الطالب ، ص 

 12االمامۀ و السیاسۀ ، ص 
 52دالئل االمامۀ ، ص 

 62ص  27بحاراالنوار، ج 
 22و  21ص  43بحاراالنوار، ج 

 26بحاراالنوار، ص 
 .220بحاراالنوار، ص 

  :حدثنى محمد بن احمد االشعرى: حدثنى اءبى قال : حدثنا حسین بن اءحمد بن ادریس قال  :58ح  225ص  1ج :  خصال294- 
 . ...: حدثنى اءبوعبداهللا الرازى ، الحسن بن على بن اءبى عثمان ، عن موسى بن بکر، عن اءبى الحسن االول علیه السالم: قال 

  :و مراجعه شود به295- 
 11شماره  201ص  14بحاراالنوار، ج 

 5شماره  2ص  16و بحاراالنوار، ج 
 .3شماره  383ص  96و بحاراالنوار، ج 

 .176ح  47و  46ص  2عیون اخبارالرضا علیه السالم ، ج 296- 
 .22ح  45صحیفۀ الرضا علیه السالم ، ص 297- 
 .مراجعه شود 58براى اطالع از سایر مصادر این حدیث به پاورقى حدیث شماره 298- 
حدثنى : حدثنا محمد بن عمر بن بن محمد بن سلم بن البراء جعابى قال : 252ح  62ص  2عیون اخبارالرضا علیه السالم ، ج 299- 
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  ... حدثنى سیدى على بن موسى الرضا علیه السالم: ابومحمد الحسن بن عبداهللا الرازى تمیمى قال 
  :و مراجعه شود به300- 

 272ص  26بحاراالنوار، ج 
 .264ص  43ج بحاراالنوار، 

  .264ح  63ص  2عیون اخبارالرضا علیه السالم ، ج 301- 
  :و مراجعه شود به302- 

 1ح  232ص  2عیون االخبار، ج 
 4ح  234ص  2عیون اخبارالرضا، ج 

 4726شماره  165 ص 3المستدرك على الصحیحین ، ج 
 188ص  4حلیۀ االولیاء، ج 

 55ص  1مقتل الحسین ، ج 
 353مناقب ابن مغازلى ، ص 

 ان فاطمۀ حصنت فرجها فحرمها اهللا و ذریتها على النار  :366کفایۀ الطالب ، ص 
 مثل کفایۀ الطالب :1018شماره  407و  406ص  22المعجم الکبیر، ج 

 1989شماره  343ص  2مختصر زوائد مسند بزاز، ج 
 910شماره  322ص  4لسان المیزان ، ج 

 48ذخائرالعقبى ، ص 
 خطى ، کتابخانه مرعشى/  5ابن شاهین ، ص : فضائل سیدة النساء
 1ح  105معانى االخبار، ص 
 2ح  106معانى االخبار، ص 
 389شماره  64ص  2فرائدالسمطین ، ج 
 6183شماره  216ص  3میزان االعتدال ، ج 

 ، از مسند ابن المثنى6405شماره  280ص  3تدال ج میزان االع
 373ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 

 سمعانى ، به نقل مناقب از آن: فضائل الصحابه 
 ابن المؤ ذن ، به نقل مناقب از آن: اربعین 

 2شماره  293ص  1ابن منده ، ج : کتاب المعرفۀ 
 انه مرعشىخطى ، کتابخ/  44عیون االخبار فى مناقب االخیار، ص 

 1714ص  5ابن عدى ، ج : کامل 
 32ابوحفض بغدادى ، ص : فضائل الزهراء

 18التحذیر، ص 
 ، به نقل التحذیر از آن2کتاب الفوائد، مهروانى ، ب 

 202ص  9مجمع الزوائد، ج 
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 309الجامع الصغیر، ج پ ص 
 ، به نقل از مسند ابویعلى و عقیلى و طبرانى38شماره  54احیاءالمیت ، ص 

 101شماره  56سند فاطمۀ الزهراء، ص م
 ، به نقل از مسند بزاز46الثغور الباسمۀ ، ص 

 34220شماره  108ص  12کنزالعمال ، ج 
 34239شماره  110ص  12کنزالعمال ج 

 112صواعق المحرقۀ ، ص 
 180نظم دررالسمطین ، ص 

 414ح  353کشف الیقین ، ص 
 خطى/  225مصباح االنوار، ص 

 345ص  13ئق ، ج تفسیر کنزالدقا
 525ص  4تفسیر شریف الهیجى ، ج 

 48و  47شماره  388و  377ص  5تفسیر نورالثقلین ، ج 
 15ص  3تاریخ ابن عساکر دمشقى ، ج 

 70ص  4المطالب العالیۀ ، ج 
 94ص  2کشف الغمۀ ، ج 
 424ص  2حلیۀ االبرار، ج 

 9شماره  701ص  2تاءویل االیات الظاهرة ، ج 
 2ح  358ص  4ج تفسیر برهان ، 
 232و  231ص  43بحاراالنوار، ج 
 185ص  46بحاراالنوار، ج 
 218ص  49بحاراالنوار، ج 
 78ص  75بحاراالنوار، ج 
 223و  222ص  96بحاراالنوار، ج 

 309و  308ص  11عوالم العلوم و المعارف ، ج 
 .386و  385ص  22عوالم العلوم و المعارف ، ج 

در این روایت چیست ؟ بین علماى اسالم اختالف وجود دارد که به برخى  ((یه حضرت فاطمه علیهاالسالم ذر((درباره اینکه مقصود از 
 :از نظریات آنها اشاره مى شود

 ابن منده گفته است که مقصود همان حسن و حسین علیهم السالم هستند .1
 است ((ت فاطمه علیهاالسالم تمام فرزندان بدون واسطه حضر((امام رضا علیه السالم فرماید که مقصود  .2
 است ((شیعیان و دوستداران فاطمه حضرت فاطمه علیهاالسالم ((منظور : ابن شهر آشوب گوید .3
 آنها حسن و حسین علیهم السالم و کسانى مى باشند که از آنها اطاعت و تبعیت مى کنند: ابوبکر کریب گوید .4
، حسین ، زینب و ام کلثوم هستند و مثل این روایت را از امام على بن موسى الرضا آنها حسن : و امام صادق علیه السالم فرماید .5
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 علیه السالم نیز روایت کرده اند، و این نظریه با ظاهر روایت مطابق است ، لذا مقبول اکثر علماى شیعه و اهل سنت قرار گرفته است
. 

رد نموده و همچنین جالل الدین سیوطى در الاللى المصنوعۀ ، وا 422ص  1این حدیث را سبط ابن جوزى در کتاب الموضوعات ، ج 
وارد نموده و با تحلیل منطقى و  31شماره  418و  417ص  1، و ابومحمد کنانى آن را تنزیه الشریعۀ ، ج 401و  400ص  1ج 

رد بلکه به شهادت آوردن شواهد متعدد اثبات نموده است که هیچ دلیل محکمى براى اثبات جعلى بودن این حدیث وجود ندا
، حدیث مذکور را ...، آیه تطهیر و((ان اهللا غیر معذبک و ال ولدك () : روایات عدیده دیگر چون فرمایش رسول خدا به دخترش که

  .معرفى مى نماید ((مسلم الصدور((تثبیت و 
 .7شماره  194امالى شیخ صدوق ، ص 303- 
  :و مراجعه شود به304- 

 1453ح  103ص  2المعجم الکبیر، ج 
 275ص  5مسند احمد، ج 

 264ص  5نهایۀ االرب ، ج 
 51ذخائرالعقبى ، ص 

 524ص  1قوت القلوب ، ج 
 177نظم دررالسمطین ، ص 

 499ص  2مشکاة المصابیح ، ج 
 365ص  9اتحاف السادة المتقین ، ج 

 200ص  1ینابیع المودة ، ج 
 86ص  43بحاراالنوار، ج 
 .87ص  70بحاراالنوار، ج 

مقصود پیامبر در این جمله شاید آن باشد که اگر دنیا چیز باارزشى بود، از آن جهت که خداوند هر چیز ارزشمندى را به مؤ 305- 
کافران را از آن محروم گردانیده است ، لذا باید همه دنیا در اختیا مؤ منین قرار مى گرفت و چیزى از آن باقى منان اختصاص داده و 

از این کلمات معلوم مى شود که دنیا در نزد مؤ من حتى به اندازه بال پشه اى ارزش ندارد و لذا باید . نمى ماند که نصیب کافران شود
 .ینکه دختر پیامبر چنین نمودبه راحتى از آن چشم بپوشد کما ا

انسان هنگامى که این همه زهد و ساده زیستى را در بزرگان دین مى بیند، و سپس احوال برخى داعیه داران دیانت را 306- 
ه دست آوردن آن مرتکب چه اعمالى مى مشاهده مى کند که چگونه خود را در امور دنیوى غرقه و به آن دل بسته اند و براى ب

 ؟...شوند، متعجب مى ماند مگر اینها امت آن پیامبر نیستند؟ و مگر این سخنان و عملکردها را نشنیده اند؟ پس چرا
 . آمین. نباشیم  ((لم تقولون ما ال تفعلون ((خداوند متعال عاقبت همه ما را ختم به خیر گرداند و به همه ما توفیق دهد که از مصادیق 

 .226شماره  255و  254ص  2احتجاج ، ج 307- 
  :و مراجعه شود به308- 

 ، نام سؤ ال کننده در این روایت صندل ذکر شده است نه ابن جریح1ح  61م  314و  313امالى شیخ صدوق ، ص 
 439ى شیخ طوسى ، ص امال

 401ح  352و  351مناقب ابن مغازلى ، 
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 149ص  1روضۀ الواعظین ، ج 
 969ح  29ص  3شرح االخبار، ج 

 12شماره  22ص  43بحاراالنوار، ج 
 15و  14شماره  58و  57ص  11عوالم العلوم ج 

 . آمده است 68و شبیه آن در شماره 
  .ه که برخى او را از شعراى شیعه دانسته اند 151على بن جریح بغدادى متوفى به سال 093- 
 .154و  153امالى شیخ صدوق ، ص 310- 
  :و مراجعه شود به311- 

 نقل از ام سلیم ، به391ص  1تاریخ مدینۀ دمشق ، ج 
 ، به نقل از ام سلمه339ص  2التدوین ، ج 

 ، از ام سلمه1052شماره  238ص  3لسان المیزان ، ج 
 .1ح  8ب  73ص  11عوالم العلوم ، ج 

 .7ح  109امالى شیخ صدوق ، ص 312- 
  :و مراجعه شود به313- 

 11ح  50ص  11عوالم العلوم ، ج 
 .37ص  43بحاراالنوار، ج 

  .، آمده است((الماردى ((، ((المادرائى ((، و در آن به جاى 12ح  227امالى صدوق ، ص 314- 
 .1ح  61م  314و  313، ص  امالى صدوق315- 
 .439امالى شیخ طوسى ، ص 316- 
  .آورده ایم 64سایر مصادر آن را در پاورقى حدیث شماره 317- 
 .بن حسن انبازى از معاصران امام صادق و امام کاظم علیهماالسالم مى باشدوى صندل بن محمد 318- 
  .مثل آنچه که در امالى صدوق آمده است319- 
  :و مراجعه شود به320- 

 34بشارة المصطفى ، ص 
 420و  419کفایۀ الطالب ، ص 

 78ص  2کشف الغمۀ ، ج 
 456ص  2تفسیر تبیان ، ج 

 108المحاسن و االضداد، جاحظ، ص 
 54دالئل االمامۀ ، ص 

 59وصول االخیار فى اصول االخبار، ص 
 150المنتخب ، ص 

 48ص  1مشکل االثار، ج 
 149ص  1روضۀ الواعظین ، ج 
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 4740شماره  170ص  3مستدرك حاکم ، ج 
 750ص  2استیعاب ، ج 

 54ص  1مقتل الحسین ، ج 
 17ص  8الطبقات الکبرى ، ج 

 42و  39ص  2حلیۀ االولیاء، ج 
 522ص  5اسدالغابۀ ، ج 

 367ص  4االصابۀ ، ج 
 338 336ص  1نورالثقلین ، ج 

 107معانى االخبار، ص 
 370ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 

 114سیوطى ، ص : الخلفاء تاریخ 
 224ص  2منهج الصادقین ، ج 

 400ص  1گوهر مراد، ج 
 368مناقب ابن مغازلى ، ص 

 127ص  2سیر اعالم النبالء، ج 
 34نسائى ، ص : خصائص 

 68و  22ص  8بحاراالنوار، ج 
 298ص  9بحاراالنوار، ج 
 193ص  14بحاراالنوار، ج 
 234ص  17بحاراالنوار، ج 
 279ص  22بحاراالنوار، ج 
 361ص  25بحاراالنوار، ج 

 62ص  27ج  بحاراالنوار،
 38ص  28بحاراالنوار، ج 
 283ص  33بحاراالنوار، ج 
 319و  289و  272ص  36بحاراالنوار، ج 
 85و  80و  69و  68ص  37بحاراالنوار، ج 
 86ص  40بحاراالنوار، ج 
 172و  138و  49و  37و  26و  24ص  43بحاراالنوار، ج 
 302ص  60بحاراالنوار، ج 
 396و  395ص  68بحاراالنوار، ج 
 45و  210ص  35بحاراالنوار، ج 
 35ص  37بحاراالنوار، ج 
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 76ص  43بحاراالنوار، ج 
 199ص  100بحاراالنوار، ج 
 237ص  102بحاراالنوار، ج 

 ، از على علیه السالم3ح  459ص  1اصول کافى ، ج 
 42ص  1االنوارالنعمانیۀ ، ج 
 299ص  1الدمعۀ الساکبۀ ، ج 

 141ص  1جالءالعیون ، ج 
 1ح  44ص  11م العلوم ، ج عوال

 4ح  45ص  11عوالم العلوم ، ج 
 .12ح  50ص  11عوالم العلوم ، ج 

 .8ح  224امالى شیخ صدوق ، ص 321- 
 .6 شماره 286 248ص  14بحاراالنوار، ج : و مراجعه شود به 322- 
 .7ح  71م  377امالى شیخ صدوق ، ص 323- 
 .97ص  2کشف الغمۀ ، ج 324- 
  :و مراجعه شود به325- 

 161ح  44ص  2عیون اخبارالرضا علیه السالم ، ج 
 184شماره  82صحیفۀ الرضا علیه السالم ، ص 

 633شماره  213ص  1مکارم االخالق ، ج 
 51ذخائرالعقبى ، ص 

 391ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 
 183اشعثیات ، ص 

 208ص  4محجۀ البیضاء، ج 
 207ص  1حلیۀ االبرار، ج 

 .17و  16شماره  58ص  11عوالم العلوم ، ج 
 .396ص  2تفسیر على بن ابراهیم قمى ، ج 326- 
 .36 35سوره مدثر، آیه 327- 
  :و مراجعه شود به328- 

 .22شماره  458ص  5تفسیر نورالثقلین ، ج 
 .2ح  260امالى شیخ مفید، ص 329- 
 .24ص  1امالى طوسى ، ج 330- 
  :و مراجعه شود به331- 

 136المحتضر، ص 
 18ذیل شماره  394امالى شیخ صدوق ، ص 
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 187بشارة المصطفى ، ص 
 307ص  8اغانى ، ج 

 91ص  1کامل بهائى ، ج 
 330الصواعق المحرقۀ ، ص 

 150ص  1روضۀ الواعظین ، ج 
 133ص  1جالءالعیون ، ج 

 4شماره  53ص  11عوالم العلوم ، ج 
 39ص  43بحاراالنوار، ج 
 3ص  17بحاراالنوار، ج 
 .62ص  27بحاراالنوار، ج 

 .341و  340امالى شیخ طوسى ، ص 332- 
  :و مراجعه شود به333- 

 3874شماره  701ص  5سن ترمذى ، ج 
 4731شماره  167ص  3مستدرك حاکم ، ج 
 4744شماره  171ص  3مستدرك حاکم ، ج 

 1008شماره  403ص  22المعجم الکبیر، ج 
 642شماره  163ص  2علیه السالم من تاریخ دمشق ، ج ترجمۀ االمام على 

 645 643شماره  165و  164ص  2ترجمۀ االمام على علیه السالم من تاریخ دمشق ، ج 
 649 647شماره  167و  166ص  2ترجمۀ االمام على علیه السالم من تاریخ دمشق ، ج 
 652 649شماره  169و  168ص  2ترجمۀ االمام على علیه السالم من تاریخ دمشق ، ج 

 63شماره  79مناقب خوارزمى ، ص 
 57ص  1مقتل الحسین ، ج 

 109نسائى ، ص : خصائص 
 379ص  3شرح االخبار، ج 

 17الجوهرة ، ص 
 379ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 

 عکبرى ، به نقل ابن شهر آشوب از آن: االبانۀ 
 آنابوعلى صولى ، به نقل ابن شهر آشوب از : اخبار فاطمۀ 

 88ص  2کشف الغمۀ ، ج 
 522ص  5اسدالغابۀ ، ج 

 375ص  4االصابۀ ، ج 
 751ص  2استیعاب ، ج 

 666شماره  194ص  2صنعانى ، ج : مناقب االمام امیرالمؤ منین 
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 48شماره  77خصائص الوحى المبین ، ص 
 139ص  3تفسیر ثعلبى ، ج 

 367ص  1فرائدالسمطین ، ج 
 684ره شما 62ص  2شواهد التنزیل ، ج 

 178ابویعلى موصلى ، ص : معجم الشیوخ 
 329شماره  213تاریخ جرجان ، ص 
 125ص  2سیر اعالم النبالء، ج 

 62ذخائرالعقبى ، ص 
 102نظم دررالسمطین ، ص 
 72الصواعق المحرقۀ ، ص 

 285ص  3مشکوة المصابیح ، ج 
 161ص  2الریاض النضرة ، ج 

 430ص  11تاریخ بغداد، ج 
 23ء الراشدون ، ص تاریخ الخلفا

 154شماره  64مسند فاطمۀ الزهراء، ص 
 خطیب بغدادى ، به نقل مسند سیوطى از آن: المتفق و المفترق 
 6671شماره  125ص  9جامع االصول ، ج 

 3و  1شماره  59ص  11عوالم العلوم و المعارف ، ج 
 ابوالسعادات ، به نقل ابن شهر آشوب از آن: فضائل العشرة 

 سمعانى ، به نقل مناقب از آن: حابۀ فضائل الص
 قوت القلوب ، ابوطالب مکى ، به نقل از آن

 7شماره  120ص  40بحاراالنوار، ج 
 204و  172و  166ینابیع المودة ، ص 

 310النقض على العثمانیۀ ص 
  .194ص  2عقدالفرید، ج 

 .433امالى شیخ طوسى ، ص 334- 
 .18شماره  73م  394و  393امالى شیخ صدوق ، ص 335- 
 .37سوره آل عمران ، آیه 336- 
  :و مراجعه شود به337- 

 178و  177بشارة المصطفى ، ص 
 150و  149ص  1روضۀ الواعظین ، ج 

 17ح  111ص  1تاءویل االیات الظاهرة ، ج 
 135شماره  338و  337ص  1نورالثقلین ، ج 
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 .7شماره  48و  47ص  11عوالم العلوم ، ج 
 .1ح  215ب  290ص  1علل الشرایع ، ج 338- 
  :و مراجعه شود به339- 

 ، مثل آن است17ح  64ص  1معانى االخبار، ج 
 223مصباح االنوار، ص 

 378و  377ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 
 22شماره  107ص  12بحاراالنوار، ج 
 2شماره  81ص  78بحاراالنوار، ج 

 2شماره  8ب  73ص  11عوالم العلوم ، ج 
ضل بن صالح ، توقیث صریحى از جانب علماى رجال صادر نشده و برخى از رجالیون او را تضعیف نموده و حتى درباره ابوجمیلۀ مف

 . واهللا العالم. نامش را در ردیف جاعلین حدیث قرار داده اند
 .413و  412امالى شیخ طوسى ، ص 340- 
 .196ص  2تفسیر قمى ، ج 341- 
 .57سوره احزاب ، آیه 342- 
 .57سوره احزاب ، آیه 343- 
  :و مراجعه شود به344- 

 237شماره  305ص  4ن ، ج تفسیر نورالثقلی
 .1شماره  3ب  52ص  11عوالم العلوم ، ج 

 .25شماره  207و  206ص  1خصال ، ج 345- 
 .41ابن شهاب الدین همدانى ، ص : مودة القربى : و مراجعه شود به 346- 
 .1ح  107معانى االخبار، ص 347- 
  :و مراجعه شود به348- 

 54دالئل االمامۀ ، ص 
 149ص  1روضۀ الواعظین ، ج 

 371ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 
 13و  12ح  50ص  11عوالم العلوم ، ج 

 40ضمن شماره  37ص  43 بحاراالنوار، ج
  . ، شبیه این روایت است65شماره  78ص  43بحاراالنوار، ج 

 .2ح  303معانى االخبار، ص 349- 
  .وى احمد محمد بن سعید همدانى معروف به ابن عقده است350- 
و این صحیح . از جعفر بن سلیمان تمیمى روایت مى کند ((قراءءة ((در معانى االخبار وجود ندارد، و در آنجا منذر بن محمد 351- 

 . است ، زیرا جعفر بن سلیمان از مشایخ منذر بن محمد بوده است
 .شعبه و تکه اى از هر چیز را گویند: جنۀ ش352- 
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ان فاطمۀ شجنۀ منى ، یؤ ذینى ما آذاها و یسرنى ما سرها و ان اهللا تبارك و تعالى لیغضب   :در نقل هاى مختلف ، دو حدیث353- 
بیان کرده  58دوم را پیش از این ، در پاورقى حدیث شماره  مصادر حدیث. لغضب فاطمۀ و یرضى لرضاها جداگانه روایت شده اند

 : ایم و برخى از مصادر حدیث اول نیز به شرح ذیل است
 30شماره  26و  25ص  20المعجم الکبیر، ج 

 4734شماره  168ص  3مستدرك حاکم ، ج 
 332ص  4مسند احمد، ج 

 1014شماره  405ص  22المعجم الکبیر، ج 
 93ص  2کشف الغمۀ ، ج 

 شیخ صدوق ، به نقل کشف الغمۀ: مولد فاطمۀ 
 67ص  4المطالب العالیۀ ، ج 

 203ص  9مجمع الزوائد، ج 
 .132ص  2ابوحاتم احمد بن حمدان رازى ، ج : تعلیق الزینۀ 

شرح ذیل بخش اول روایت یعنى جمله فاطمۀ شجنۀ منى ، یؤ ذینى ما آذاها و یسرنى ما سرها را در سایر مجلدات بحاراالنوار به 
 : خواهیم یافت

 348ص  22بحاراالنوار، ج 
 77ص  37بحاراالنوار، ج 
 85ص  37بحاراالنوار، ج 
 95ص  71بحاراالنوار، ج 
 .1، باب معنى شجنه ، ذیل شماره 302معانى االخبار، ص  .354- 21ص  91بحاراالنوار، ج 

  .آمده است ، انتخاب و نقل نموده است 82که در حدیث شماره  ((شجنۀ ((عالمه مجلسى این مطلب را در شرح لفظ 355- 
 .184ح  82ص : صحیفۀ الرضا علیه السالم 356- 
  :و مراجعه شود به357- 

 161ح  45و  44ص  2عیون اخبارالرضا علیه السالم ، ج 
 51ذخائرالعقبى ، ص 
 200ص  1ینابیع المودة ، ج 

 391ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 
 208ص  4محجۀ البیضاء، ج 

 81ص  43بحاراالنوار، ج 
 84ص  43بحاراالنوار، ج 
 .86ص  43بحاراالنوار، ج 

 .80ح  52ص  1الخرائج و الجرائح ، ج 358- 
  :و مراجعه شود به359- 

 62ص  1مقتل الحسین ، ج 
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 396دالئل النبوة ، ص 
 122ص  2الکنى و االسماء، ج 
 ، به نقل از امام باقر علیه السالم21مصباح االنوار، ص 

 91دررالسمطین ، ص نظم 
 45الثغور الباسمۀ ص 

 203ص  9مجمع الزوائد، ج 
 طبرانى ، به نقل مجمع الزوائد: المعجم االوسط

 114و  113ص  11عوالم العلوم ، ج 
 20ضمن شماره  360ص  88بحاراالنوار، ج 

 2336شماره  129ص  2مکارم االخالق ، ج 
 64شماره  77ص  43بحاراالنوار، ج 

 .3شماره  528ص  2الخرائج و الجرائح ، ج 360- 
  :و مراجعه شود به361- 

 296الثاقب فى المناقب ، ص 
 253و  252ص  1تفسیر بیضاوى ، ج 
 427ص  1تفسیر کشاف ، ج 

 186ص  2الدر المنثور، ج 
 به نقل الدر المنثورمسند ابویعلى ، 

 58ص  1مقتل الحسین ، ج 
 368ص  1تفسیر ابن کثیر، ج 

 29ص  2تفسیر روح البیان ، ج 
 36ابن شاهین ، ص : فضائل فاطمۀ الزهراء

 41شماره  171ص  1تفسیر عیاشى ، ج 
 ابن المؤ ذن ، به نقل ابن شهر آشوب: اربعین 

 20ص  2تفسیر ثعلبى ، ج 
 409ص  3 مناقب ابن شهر آشوب ، ج

 ، به نقل از کشاف زمخشرى529اقبال االعمال ، ص 
 111ص  6البدایۀ و النهایۀ ، ج 

 124ص  3تفسیر روح المعانى ، ج 
 117شماره  333ص  1تفسیر نورالثقلین ، ج 

 60شماره  68ص  43بحاراالنوار، ج 
  .51ص  2فرائدالسمطین ، ج 

 .4شماره  529ص  2الخرائج و الجرائح ، ج 362- 
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  :و مراجعه شود به363- 
 1ح  3ب  114ص  11عوالم العلوم ، ج 

 178ص  1امالى شیخ طوسى ، ج 
  .1ص شماره  16بحاراالنوار، ج 

 .5شماره  530ص  2ئح ، ج الخرائج و الجرا364- 
  :و مراجعه شود به365- 

 386ص  2مناقب ابن شهر آشوب ، ج 
 ، شبیه به آن است416ص  4االصابۀ ، ج 

 5ح  76ص  11عوالم العلوم ، ج 
 .45شماره  46ص  43بحاراالنوار، ج 

 .6ح  531و  530ص  2الخرائج و الجرائح ، ج 366- 
  :و مراجعه شود به367- 

 248شماره  291و  290الثاقب فى المناقب ، ص 
 282ص  2روضۀ الواعظین ، ج 

 386و  385ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 
 اختصار، به 8ضمن شماره  86ص  43بحاراالنوار، ج 
 44ضمن شماره  45ص  43بحاراالنوار، ج 

 ابوعلى صولى ، به نقل مناقب ابن شهر آشوب: اخبار فاطمۀ 
 . ابوالسعادات ، به نقل مناقب ابن شهر آشوب: فضائل العشرة 

 .7ح  531ص  2الخرائج و الجرائح ، ج 368- 
  :و مراجعه شود به369- 

 247شماره  209الثاقب فى المناقب ، ص 
 385ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 

 98ذخائرالعقبى ، ص 
 سیره مال، به نقل ذخائرالعقبى از آن

 222ص  2ریاض النضرة ، ج 
 105صواعق المحرقۀ ، ص 

 2ح  1ب  116ص  11عوالم العلوم ، ج 
 44ضمن شماره  45ص  43ج  بحاراالنوار،

 278و  216ینابیع المودة ، ص 
 97االشراف على فضل االشراف ، ص 

 136وسیلۀ المآل ، ص 
 .91مشارق االنوار، ص 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 بحاراالنوار  43ترجمه و تحقیق از جلد                                                    ) علیهاالسالم(زندگانی حضرت زهرا 

  زمان آباديمحمد روحانی : مترجم و محقق                                                        عالمه محمد باقر مجلسی: تالیف 
 

 ومن شهبازه: پی دي اف  به پیکرهازي سآماده  216
 

 .8ح  532ص  2الخرائج و الجرائح ، ج 370- 
  :جعه شود بهو مرا371- 

 60شماره  85 83تفسیر فرات کوفى ، ص 
 97 95ص  2کشف الغمۀ ، ج 

 66امالى شیخ طوسى ، ص 
 239 236المیعاد و الموازنۀ ، ص 

 36ابن شاهین ، ص : فضائل فاطمۀ الزهراء
 369 367کفایۀ الطالب ، ص 
 47 45ذخائرالعقبى ، ص 
 226مصباح االنوار، ص 

 ، به نقل کفایۀ الطالبابن عساکر: اربعین الطوال 
 15شماره  108ص  1تاءویل االیات الظاهرة ، ج 

 214و  213ص  4محجۀ البیضاء، ج 
 54ص  1مدینۀ المعاجز، ج 

 7شماره  269ص  2حلیۀ االبرار، ج 
 308ص  1تفسیر صافى ، ج 

 253ص  14مستدرك الوسائل ، ج 
 187غایۀ المرام ، ص 

 7شماره  103ص  37بحاراالنوار، ج 
 25شماره  147ص  93اراالنوار، ج بح

 171ص  1تفسیر عیاشى ، ج 
 51شماره  59ص  43بحاراالنوار، ج 

  .8شماره  78ص  11عوالم العلوم ، ج 
  .ترجمه کردیم 86و بقیه واقعه مطابق همان است که در ضمن روایت شماره : مترجم 372- 
 .378ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 373- 
 .13ح  537ص  2الخرائج و الجرائح ، ج 374- 
از کمر به پایین بدن را با آن مى پوشاندند، مالفه ، و نیز به معنى چادر، و پارچه مستطیل شکل طویلى که مانند لنگ  ((مالءة (375- )

 . به معنى روتختى آمده است
  :و مراجعه شود به376- 

 255شماره  302و  301الثاقب فى المناقب ، ص 
 .1شماره  3ب  118ص  11عوالم العلوم ، ج 

 .14شماره  538ص  2الخرائج و الجرائح ، ج 377- 
 .به معنى زیاد و بسیار مى باشد ((طم (378- )
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مقصود آن است که هر چه داشتند و فراهم  ((رم جمع الطم و ال((به معنى کم آمده است ، و هنگامى که گفته مى شود  ((رم (379- )
 .کردن آن برایشان امکان داشت جمع کردند

 .عبارت از لباسهایى است که هر روز از آنها استفاده مى شود ((بذلۀ (380- )
  :و مراجعه شود به381- 

 .2ح  3ب  119ص  11عوالم العلوم ، ج 
 .41ح  171ص  1تفسیر عیاشى ، ج 382- 
  :و مراجعه شود به383- 

 8ح  532ص  2الخرائج و الجرائح ، ج 
 60شماره  83تفسیر فرات ، ص 
 626امالى طوسى ، ص 
 367کفایۀ الطالب ، ص 

 36فضائل ابن شاهین ، ص 
 22شماره  98و  97ص  11عوالم العلوم ، ج 
 95ص  2کشف الغمۀ ، ج 

 58مصباح االنوار، ص 
 89وسیلۀ المآل ، ص 

 .197ص  14بحاراالنوار، ج 
 .365ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 384- 
مرج البحرین یلتقیان ، بینهما برزخ ال یبغیان ، فباءى ءاالء ربکما تکذبان ، یخرج منهما اللؤ لؤ  :22تا  19سوره الرحمن ، آیه 385- 

 و المرجان 
 .20سوره الرحمن ، آیه 386- 
 .22سوره الرحمن ، 387- 
 .19سوره الرحمن ، آیه 388- 
 .20سوره الرحمن ، آیه 389- 
 .22سوره الرحمن ، 390- 
  :و مراجعه شود به391- 

 603 599شماره  461 459تفسیر فرات کوفى ، ص 
 64شماره  237و  236النور المشتعل ، ص 
 923 918شماره  289 284ص  2شواهد التنزیل ، ج 

 344ص  2تفسیر قمى ، ج 
 288ص  2البرهان فى علوم القرآن ، ج 

 336ص  9مجمع البیان ، ج 
 697ص  7فسیر الدر المنثور، ج ت
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 96ح  65ص  1خصال ، ج 
 14 11شماره  636و  635ص  2تاءویل االیات ، ج 

 423و  422اللوامع النورانیۀ ، ص 
 265و  264ص  4البرهان ، ج 

 148ص  1روضۀ الوعظین ، ج 
 155 153شماره  208و  207خصائص الوحى المبین ، ص 

 811و  810شماره  399العمدة ، ص 
 113ص  1قتل الحسین ، ج م

 339مناقب ابن مغازلى ، ص 
 289ص  4تفسیر ثعلبى ، ج 
 سید رضى ، به نقل برهان: المناقب الفاخرة 
 323ص  1کشف الغمۀ ، ج 

 497و  496شماره  398 396کشف الیقین ، ص 
 212تذکرة الخواص ، ص 

 93ص  27تفسیر روح المعانى ، ج 
 414و  413ص  1غایۀ المرام ، ج 

 19 17شماره  191ص  5ورالثقلین ، ج ن
 112نورالبصار، ص 
 99 97ص  24بحاراالنوار، ج 
 .96و  95ص  37بحاراالنوار، ج 

 .366ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 392- 
 .195سوره آل عمران ، 393- 
  .خطى(/ ه  171(ابن داءب بکرى : فضائل على بن ابى طالب علیه السالم 394- 
 .366ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 395- 
 .3سوره اللیل ، 396- 
 .4سوره اللیل ، 397- 
 .6 5سوره اللیل ، 398- 
 .6سوره اللیل ، 399- 
 .10 3سوره اللیل ، 400- 
 .3سوره اللیل ، 401- 
 .4سوره اللیل ، 402- 
 .6 5سوره اللیل ، 403- 
 .6سوره اللیل 404- 
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 .367ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 405- 
 .115سوره طه ، 406- 
 .367ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 407- 
 .63سوره نور، 408- 
 .369 367ص  3مناقب آل ابى طالب ، ج 409- 
 .35سوره بقره ، 410- 
 .10سوره تحریم ، 411- 
 .11ه تحریم ، سور412- 
 .71سوره هود، 413- 
 .90سوره انبیاء، 414- 
 .51سوره یوسف ، 415- 
 .84، سوره انبیاء416- 
 .23سوره نمل ، 417- 
 .27سوره قصص ، 418- 
 .3سوره تحریم ، 419- 
 .8سوره الضحى ، 420- 
 .19سوره الرحمن ، 421- 
 .23سوره اعراف ، 422- 
 .11سوره تحریم ، 423- 
 .71سوره هود، 424- 
 .34سوره نمل ، 425- 
 .25سوره قصص ، 426- 
 .8سوره الضحى ، 427- 
 .33و  32سوره احزاب ، 428- 
 .61سوره آل عمران ، 429- 
 .75سوره صافات ، 430- 
 .34سوره یوسف ، 431- 
 .89سوره یونس ، 432- 
 .88سوره انبیاء 433- 
 .84سوره انبیاء، 434- 
 .90سوره انبیاء، 435- 
 .60سوره غافر، 436- 
 .62سوره نمل ، 437- 
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 .186سوره بقره ، 438- 
 .195سوره آل عمران ، 439- 
 .85سوره قصص ، 440- 
 .9سوره حجر، 441- 
 .33سوره انفال ، 442- 
 .33سوره توبه ، 443- 
 .27سوره ابراهیم ، 444- 
 .8سوره تحریم ، 445- 
 .5سوره الضحى ، 446- 
 .41سوره زخرف ، 447- 
 .55سوره نور، 448- 
 .191سوره آل عمران ، 449- 
 .22سوره اعراف ، 450- 
 .87سوره انبیاء، 451- 
 .24سوره ص ، 452- 
 .191ه آل عمران سور453- 
 .11سوره تحریم ، 454- 
 .24سوره مریم ، 455- 
 .369ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 456- 
 .42سوره آل عمران ، آیه 457- 
  :و مراجعه شود به458- 

 96ص  1خصال ، ج 
 201ص  14بحاراالنوار، ج 
 162ص  13بحاراالنوار، ج 
 2ص  16بحاراالنوار، ج 

  .104و مراجعه شود به پاورقى حدیث شماره 
 .369ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 459- 
  .، از انس بن مالک344ص  2حلیۀ االولیاء ج 460- 
  .، از انس4745شماره  171ص  3مستدرك حاکم ، ج 461- 
  :و مراجعه شود به462- 

 3ح  7ص  23المعجم الکبیر، ج 
 20919شماره  430ص  11مصنف عبدالرزاق ، ج 

 135ص  3مسند احمد، ج 
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 3878شماره  703ص  5سنن ترمذى ، ج 
 6964شماره  71ص  9صحیح ابن حبان ، ج 

 1575شماره  850ص  2فضائل الصحابه ، ج 
 1325ره شما 755ص  2فضائل الصحابه ، ج 
 1332شماره  758ص  2فضائل الصحابه ، ج 
 1338و  1337شماره  760ص  2فضائل الصحابه ، ج 

 48ص  1مشکل االثار، ج 
 409شماره  363مناقب ابن مغازلى ، ص 

 363و  362کفایۀ الطالب ، ص 
 750ص  2استیعاب ، ج 

 4850شماره  202ص  4مصابیح السنۀ ، ج 
 291ص  1معالم التنزیل ، ج 

 6670شماره  124ص  9امع االصول ، ج ج
 43ذخائرالعقبى ، ص 

 180ص  3جامع البیان فى تفسیر القرآن ، ج 
 483و  482ص  1التدوین ، ج 

 25ص  1مقتل الحسین ، ج 
 766شماره  387العمدة ، ص 

 419شماره  357کشف الیقین ، ص 
 223ص  9مجمع الزوائد، ج 

 33ص  2تفسیر روح البیان ، ج 
 370ص  1ن کثیر، ج تفسیر اب

 520شماره  213و  212ص  1تفسیر حسن بصرى ، ج 
 23الخلفاء الراشدون ، ص 

 145الفصول المهمۀ ، ص 
 76ص  2کشف الغمۀ ، ج 

 194ص  2الدرالمنثور، ج 
 141ح  61مسند فاطمۀ الزهراء، ص 

 2861شماره  441ص  12تهذیب التهذیب ، ج 
 43الثغور الباسمۀ ، ص 

 7ص  16 بحاراالنوار، ج
 51ص  43بحاراالنوار، ج 
 195ص  14بحاراالنوار، ج 
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 .68ص  37بحاراالنوار، ج 
  .، به نقل از مسند احمد و فضائل الصحابه370ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 463- 
  :و مراجعه شود به464- 

 .51ص  43بحاراالنوار، ج 
 .370ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 465- 
 .5008شماره  404ص  9تاریخ بغداد، ج 466- 
  :و مراجعه شود به467- 

 180ص  3طبرى ، ج تفسیر 
 1004شماره  402ص  22المعجم الکبیر، ج 

 1533ص  4الکامل فى ضعفاء الرجال ، ج 
 6912شماره  52ص  9صحیح ابن حبان ، ج 

 206ص  1خصال ، ج 
 248ص  13سیر اعالم النبالء، ج 

 23الخلفاء الراشدون ، ص 
 750ص  2استیعاب ، ج 

 4733ذیل شماره  168ص  3مستدرك حاکم ، ج 
 44ذخائرالعقبى ، ص 

 437ص  5اسدالغابۀ ، ج 
 59ص  2البدایۀ و النهایۀ ، ج 
 371ص  1تفسیر ابن کثیر، ج 

 145الفصول المهمۀ ، ص 
 142ح  61مسند فاطمۀ الزهراء، ص 

 2861شماره  441ص  12تهذیب التهذیب ، ج 
 تاریخ دمشق ، به نقل البدایۀ و النهایۀ از آن

 162ص  13بحاراالنوار، ج 
 201ص  14حاراالنوار، ج ب

 2ص  16بحاراالنوار، ج 
 96ص  1خصال ، ج 

 369ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 
 . آمده است 101و شبیه آن به شماره 

 .370ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 468- 
 .370ص  3ابن شهر آشوب ، ج مناقب 469- 
  :و مراجعه شود به470- 
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 4721ح  164ص  3مستدرك حاکم ، ج 
 1006و  1005شماره  403و  402ص  22المعجم الکبیر، ج 
 2607و  2606شماره  37ص  3المعجم الکبیر، ج 
 3781شماره  660ص  5سنن ترمذى ، ج 

 392و  391ص  5ج  مسند احمد،
 190ص  4حلیۀ االولیا، ج 

 73شماره  73ابن عساکر، ص : ترجمۀ االمام الحسین علیه السالم 
 130شماره  73ابن عساکر، ص : ترجمۀ االمام الحسن علیه السالم 

 4ح  3م  22امالى مفید، ص 
 1360شماره  771ص  2فضائل الصحابه ، ج 
 1406شماره  788ص  2فضائل الصحابه ، ج 

 574ص  5اسدالغابۀ ، ج 
 130و  81و  55ص  1مقتل الحسین ، ج 

 422کفایۀ الطالب ، ص 
 206ص  3البدایۀ و النهایۀ ، ج 

 165االعتقاد على مذهب السلف ، ص 
 221ص  2شرح المقاد، ج 

 76فضائل الصحابه ، نسائى ، ص 
 3397شماره  372، 6تاریخ بغداد، ج 

 ثانىاز سمط ( ع (فرائدالسمطین ، باب 
 78ص  2کشف الغمۀ ، ج 

  .4722شماره  164ص  3مستدرك حاکم ، ج 
 .370ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 471- 
 .29و  20ص  5صحیح بخارى ، ج 472- 
 .142ص  7صحیح مسلم ، ج 734- 
  :و مراجعه شود به474- 

 103شماره  418و  417ص  22المعجم الکبیر، ج 
 1005شماره  403ص  22المعجم الکبیر، ج 
 1039شماره  422ص  22المعجم الکبیر، ج 

 193شماره  176نسائى ، ص : فضائل الصحابه 
 206ص  2خزیمه ، ج  صحیح ابن

 31ص  3سنن نسائى ، ج 
 64ص  3، ج 391ص  5مسند احمد، ج 
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 33خصائص نسائى ، ص 
 317ص  3الجامع لالصول ، جاحظ، ج  التاریخ 

 48ص  1مشکل االثار، ج 
 405ص  2انساب االشراف ، ج 

 4و  3فضائل ابن شاهین ، ص 
 248ص  2الطبقات الکبرى ، ج 
 268ص  3مشکاة المصابیح ، ج 
 172ص  18، ج (ه  732(نهایۀ االرب ، نویرى 

 221ص  2شرح المقاصد، تفتازانى ، ج 
 452ابن جوزى ، ص : التبصرة 

 377ص  2ابن کثیر، ج : قصص االنبیاء
 127الفصول المهمۀ ، ص 

 187و  165االعتقاد على مذهب السلف ، ص 
 5ص  7سبط ابن جوزى ، ج : الحدائق 

 213، ص (ه  458(بیهقى : بیل الرشاداالعتقاد و الهدایۀ الى س
 17الجوهر، ص 

 130و  80و  55ص  1مقتل الحسین ، ج 
 523و  574ص  5اسدالغابۀ ، ج 

 275کفایۀ الطالب ، ص 
 82ص  10جامع االصول ، ج 

 190ص  4حلیۀ االولیاء، ج 
 4722و  4721شماره  164ص  3مستدرك حاکم ، ج 
 4733شماره  168ص  3مستدرك حاکم ، ج 

 129و  42و  39ذخائرالعقبى ، ص 
 95و  91و  90ص  2ذهبى ، ج : تاریخ اسالم 

 204ص  3، ج 61ص  2البدایۀ و النهایۀ ، ج 
 168ص  3سیر اعالم النبالء، ج 

 265و  226ص  2خصائص الکبرى ، ج 
 201ص  9مجمع الزوائد، ج 

 80ص  6قسطالنى ، ج : ارشاد السارى 
 255ص  محمد غزالى ،: مکاشفۀ القلوب 

 134ذهبى ، ص : تهذیب التهذیب 
 149، ص (ه  826(زین الدین ابوالفضل : طرح التثریب 
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 750ص  2استیعاب ، ج 
 367و  366ص  4اصابۀ ، ج 

 178نظم دررالسمطین ، ص 
 189صواعق المحرقۀ ، ص 
 441ص  12تهذیب التهذیب ، ج 

 263و  80ص  2نبهانى ، ج : الفتح الکبیر
 665شماره  193ص  2مان صنعانى ، ج مناقب محمد بن سلی

 3781شماره  661ص  5سنن ترمذى ، ج 
 279ص  21بحاراالنوار، ج 
 484ص  22بحاراالنوار، ج 
 536ص  22بحاراالنوار، ج 
 52ص  28بحاراالنوار، ج 
 175ص  33بحاراالنوار، ج 
 184ص  33بحاراالنوار، ج 
 231ص  35بحاراالنوار، ج 
 295ص  36بحاراالنوار، ج 
 39ص  37بحاراالنوار، ج 
 48ص  37بحاراالنوار، ج 
 71ص  37بحاراالنوار، ج 
 78ص  37بحاراالنوار، ج 
 80ص  37بحاراالنوار، ج 
 330ص  38بحاراالنوار، ج 
 21ص  43بحاراالنوار، ج 
 197ص  43بحاراالنوار، ج 
 292ص  43بحاراالنوار، ج 
 83ص  44بحاراالنوار، ج 
 .210ص  49بحاراالنوار، ج 

 .370ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 475- 
 .42ص  2حلیۀ االولیاء، ج 476- 
  :و مراجعه شود به477- 

 .37ص  43بحاراالنوار، ج 
 .370ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 478- 
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 .405ص  2انساب االشراف ، ج 479- 
  .370ص  3مناقبب ابن شهر آشوب ، ج 480- 

 
  .بیان کرده ام 106تعداد کمى از مصادر و مدارك آن را در پاورقى حدیث شماره 481- 
 .371و  370ص  3ج مناقب ابن شهر آشوب ، 482- 
 .42ص  2حلیۀ االولیاء، ج 483- 
  :و مراجعه شود به484- 

 18شماره  394، 393امالى شیخ صدوق ، ص 
 278ص  39بحاراالنوار، ج 
 .78ص  43بحاراالنوار، ج 

 .371ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 485- 
  :و مراجعه شود به486- 

 107معانى االخبار، ص 
 54دالئل االمامۀ ، ص 
 7ح  109امالى صدوق ، ص 

 .149ص  1روضۀ الواعظین ، ج 
 .371ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 874- 
 .371ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 488- 
 :به نقل از 379ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 489- 

 سنن ترمذى .1
 ابن بطۀ عکبرى: االبانۀ  .2
 ۀ ابوعلى صولىاخبار فاطم .3
 . سالمى: تاریخ خراسان  .4

 .3874شماره  701ص  5سنن ترمذى ، ج 490- 
  :مراجعه شود به491- 

 103ص  43بحاراالنوار، ج 
 230ص  35بحاراالنوار، ج 
 87ص  101بحاراالنوار، ج 

 40ص  37اراالنوار، ج بح
 120ص  40بحاراالنوار، ج 
 268ص  32بحاراالنوار، ج 
 .23ص  43بحاراالنوار، ج 

 :به نقل از 379ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 492- 
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 ابوالسعادات: فضائل العشرة  .1
 . سمعانى: فضائل الصحابه  .2

  :و مراجعه شود به493- 
 1007شماره  403ص  22المعجم الکبیر، ج 

 36و شماره  66و  65مناقب خوارزمى ، ص 
 204ص  5مسند احمد، ج 

 3819شماره  678ص  5سنن ترمذى ، ج 
 62ص  9تاریخ بغداد، ج 

 3562شماره  452ص  2مستدرك حاکم ، ج 
 633ره شما 88مسند الطیالسى ، ص 

 56ص  1مقتل الحسین ، ج 
 215و  35ذخائرالعقبى ، ص 

 189صواعق المحرقۀ ، ص 
 34218شماره  108ص  12کنزالعمال ، ج 

 129ص  5منتخب کنزالعمال ، ج 
 99شماره  55مسند فاطمۀ الزهراء، ص 

 30ص  1الجامع الصغیر، ج 
 28اتحاف السائل ، ص 

 38ص  43بحاراالنوار، ج 
 68ص  43بحاراالنوار، ج 
 280ص  43بحاراالنوار، ج 
 .299ص  43بحاراالنوار، ج 

  .، به نقل از سنن ترمذى379ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 494- 
 .3868شماره  689ص  5سنن ترمذى ، ج 495- 
 :به نقل از 379ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 496- 

 قوت القلوب ، ابوطالب مکى .1
 ابوصالح مؤ ذن: اربعین  .2
 . احمد بن حنبل: فضائل الصحابه  .3

  :و مراجعه شود به497- 
 38شماره  22ص  1مسند حمیدى ، ج 

 125ص نسائى ، ص خصائ
 309و  308کفایۀ الطالب ، ص 
 69و  68ص  1مقتل الحسین ، ج 
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 167ص  3سنن ابن شعبه خراسانى ، ج 
 46ابن شاهین ، ص : فضائل فاطمۀ الزهراء

 522ص  5اسدالغابۀ ، ج 
 29ذخائرالعقبى ، ص 

 276و  275تذکرة الخواص ، ص 
 202ص  2مجمع الزوائد، ج 

 ، به نقل سیوطى در مسند الزهراءالمعجم االوسط، طبرانى 
 106شماره  56مسند فاطمۀ الزهراء، ص 

 183نظم دررالسمطین ، ص 
 بیهقى ، به نقل زرندى در نظم دررالسمطین: دالئل النبوة 

 189صواعق المحرقۀ ، ص 
 292شماره  228ص  1ترجمۀ امیرالمؤ منین من تاریخ دمشق ، ج 

 11063شماره  55ص  11المعجم الکبیر، ج 
 269ص  1الفائق زمخشرى ، ج 
 91ص  2فرائد السمطین ، ج 

 36379شماره  117ص  13کنزالعمال ، ج 
 .397و  39ص  5منتخب کنزالعمال ، ج 

 .379ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 498- 
 خطى/  141بغوى ، ص : به معجم الصحا499- 

 176نظم دررالسمطین ، ص 
 289ص  1منتخب تاریخ دمشق ، ج 
 خطى/  10فضائل ابن شاهین ، ص 

 29و  21ص  5ج  7صحیح بخارى 
 22ص  2کتاب الشفاء، قاضى عیاضى مغربى ، ج 

 35خصائص نسائى ، ص 
 5ص  2صفۀ الصفوة ، ج 

 452ص  1ابن جوزى ، ج : التبصرة 
 421ص  4ج فیض القدیر، 

 . مصنف ابن ابى شیبه ، به نقل کنزالعمال از آن
 .380ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 500- 
  :و مراجعه شود به501- 

 255ص  3مشکاة المصابیح ، ج 
 ، به نقل از مسلم ، بخارى ، نسائى ، ابوداود و احمد بن حنبل270ص  1ى حنفى ، ج ابن حمزه حسین: البیان و التعریف 
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 479ص  4محاضرات االدباء، ج 
 281ص  7اتحاف السادة المتقین ، ج 

 66ص  37بحاراالنوار، ج 
 68ص  37بحاراالنوار، ج 
 76ص  43بحاراالنوار، ج 
  . ، شبیه به آن36ص  22بحاراالنوار، ج 

 .380ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 502- 
  :و مراجعه شود به503- 

 62ص  27بحاراالنوار، ج 
 303ص  28بحاراالنوار، ج 
 288ص  36بحاراالنوار، ج 
 308ص  36بحاراالنوار، ج 
 76ص  43بحاراالنوار، ج 

 171ص  43ار، ج بحاراالنو
 199ص  43بحاراالنوار، ج 
 202ص  43بحاراالنوار، ج 
 204ص  43بحاراالنوار، ج 
 .3ص  67بحاراالنوار، ج 

 .380ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 504- 
 .141ص  7صحیح مسلم ، ج 505- 
 .40ص  2حلیۀ االولیاء، ج 506- 
  :و مراجعه شود به507- 

 3867شماره  689ص  5سنن ترمذى ، ج 
 121و  120خصائص نسائى ، ص 

 328ص  4مسند احمد، ج 
 279تذکرة الخواص ، ص 

 53 ص 1مقتل الحسین ، ج 
 521ص  5اسدالغابۀ ، ج 

 403ص  2انساب االشراف ، ج 
 41فضائل ابن شاهین ، ص 

 61ص  1مراءة الجنان ، ج 
 هشتاد و یک دهم 735شماره  734ص  2تذکرة الحفاظ، ج 
 37ذخائرالعقبى ، ص 
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 5ص  2صفۀ الصفوة ، ج 
 4799شماره  185ص  4مصابیح السنۀ ، ج 

 2861 شماره 441ص  12تهذیب التهذیب ، ج 
 366ص  4اصابۀ ، ج 

 1011و  1010شماره  404ص  22المعجم الکبیر، ج 
 255ص  3مشکاة المصابیح ، ج 
 333ص  6البدایۀ و النهایۀ ، ج 

 22الخلفاء الراشدون ، ص 
 124شماره  59مسند فاطمۀ الزهراء، ص 

 188صواعق المحرقۀ ، ص 
 176نظم دررالسمطین ، ص 

 36الثغور الباسمۀ ، ص 
 66ص  37النوار، ج بحارا

 67ص  37بحاراالنوار، ج 
 .95ص  71بحاراالنوار، ج 

 .380ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 508- 
  :و مراجعه شود به509- 

 2ح  31م  260امالى شیخ مفید، ص 
 24امالى طوسى ، ص 

 219و  178و  70بشارة المصطفى ، ص 
 136المحتضر، ص 

 307ص  8اغانى ، ج 
 18ذیل شماره  394امالى شیخ صدوق ، ص 

 161و  166، ص (ه  471(ابن طاهر اسفرائینى : التبصیر فى الدین 
 230صواعق المحرقۀ ، ص 

 200وسیلۀ المآل ، ص 
 93الشرف المؤ بد، ص 

 173و  171ینابیع المودة ، ص 
 133ص  1العیون ، ج جالء

 91ص  1کامل بهائى ، ج 
 فاطمۀ امهما ابنتى یسوؤ نى ما ساءها، و یسرنى ما سرها  ... :، به لفظ63ضمن شماره  348ص  22بحاراالنوار، ج 
و یسرنى فاطمۀ بضعۀ منى ، و هى روحى التى بین جنبى ، و یسوؤ نى ما ساءها،  ... :، به لفظ21ضمن شماره  63ص  27بحاراالنوار، ج 

 ما سرها 
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 43ضمن شماره  77ص  37بحاراالنوار، ج 
ان فاطمۀ بضعۀ منى و نور عینى و ثمرة فؤ ادى ، یسوؤ نى ما ساءها، و ! یا على  ... :، به لفظ52ضمن شماره  58ص  37بحاراالنوار، ج 

 یسرنى ما سرها 
 16ضمن شماره  21ص  91بحاراالنوار، ج 

 223اختصاص ، ص 
 .114، ص اعتقادات صدوق 

 .380ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 510- 
  :و مراجعه شود به511- 

 2ح  31م  260امالى شیخ مفید، ص 
 628ص  2امالى شیخ طوسى ، ج 
 70بشارة المصطفى ، ص 

 26المحتضر، ص 
 کانت فاطمۀ من اءعز الناس على رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله  : ، به نقل از ابوسعید خدرى41ضمن شماره  43ج  بحاراالنوار،

 کانت فاطمۀ اءعز الناس علیه: ، به نقل از ابوسعید خدرى 51ضمن شماره  60ص  43بحاراالنوار، ج 
 ، به نقل از ابوسعید7ضمن شماره  104ص  37بحاراالنوار، 

 فاطمۀ اءعز الناس علیه و اءقربهم الى قلبه: ، به نقل از ابن عباس ، قتاده و حسن بصرى 277ص  21ار، ج بحاراالنو
 ، از ابوسعید خدرى25ضمن شماره  148ص  93بحاراالنوار، ج 

 ، از ابوسعید60ضمن شماره  84تفسیر فرات کوفى ، ص 
 46ذخائرالعقبى ، ص 

 رالعقبىابن عساکر، به نقل ذخائ: اربعین الطوال 
 96ص  2کشف الغمۀ ، ج 
 .451ص  2مجمع البیان ، ج 

 .380ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 512- 
ان ببغداد، حدثنا اسماعیل بن حدثنا ابوسهل اءحمد بن محمد بن زیاد بن القط :4734شماره  168ص  3مستدرك حاکم ، ج 513- 

اسحاق القاضى ، حدثنا اسحاق بن محمد الفروى ، حدثنا عبداهللا بن جعفر الزاهرى ، عن جعفر بن محمد، عن عبداهللا بن اءبى رافع ، 
 عن المسور بن مخرمۀ ، عن رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله 

 :به نقل از 206ص  3ولیاء ج حلیۀ اال514- 
 ابن شهاب زهرى

 ابن ابى ملیکه ، لیث بن سعد
 على بن الحسین السجاد علیه السالم

 مسور بن مخرمۀ
  :و مراجعه شود به515- 

 132ص  2ج ( ه  322(ابوحاتم احمد بن حمدان رازى : تعلیق الزینۀ 
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 203ص  9مجمع الزوائد، ج 
 67ص  4المطالب العالیۀ ، ج 

 127ص  3سیوطى ج : الجامع الکبیر
 30شماره  26ص  20المعجم الکبیر، ج 

 332ص  4مسند احمد، ج 
 121شماره  58مسند فاطمۀ الزهراء، ص 

 1014شماره  405ص  22المعجم الکبیر، ج 
 26شماره  26ص  43بحاراالنوار، ج 
 48ه ضمن شمار 54ص  43بحاراالنوار، ج 
 1شماره  8ب  320ص  46بحاراالنوار، ج 
 25ذیل شماره  95ص  71بحاراالنوار، ج 
 25ذیل شماره  95ص  71بحاراالنوار، ج 

انما فاطمۀ شجنۀ منى ، : ان رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله کان یقول  :عمر بن عبدالعزیز: 389شماره  113و  112قرب االسناد، ص 
 ما ساءها، فاءنا اءتبع سرور رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و اءتقى مساءته  یسرنى ما سرها و یسوؤ نى

 ، به نقل از قاسم بن سالم1ذیل شماره  303و  302معانى االخبار، ص 
ان فاطمۀ شجنۀ منى ، یسخطنى ما اءسخطها، : قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله : عن جعفر بن محمد قال  :93ص  2کشف الغمۀ ، ج 

 و یرضینى ما اءرضاها 
 135ص  1جالءالعیون ، ج 

 317ص  5مراءة العقول ، ج 
 2ضمن شماره  52ص  11عوالم العلوم ، ج 
 8شماره  54ص  11عوالم العلوم ، ج 

 34240شماره  111ص  12کنزالعمال ، ج 
 .97ص  5منتخب کنزالعمال ، ج 

 .380ص  3ن شهر آشوب ، ج مناقب اب516- 
  :و مراجعه شود به517- 

 389شماره  113و  112قرب االسناد، ص 
 ، به نقل از سعید بن ابان ، از عمر بن عبدالعزیز307ص  8اغانى ، ج 

 1092ص  3تجدیداالغانى ، ج 
 230صواعق المحرقۀ ، ص 

 173ینابیع المودة ، ص 
 93الشرف المؤ بد، ص 

 200وسیلۀ المآل ، ص 
 2ضمن شماره  53و  52ص  11عوالم العلوم ، ج 
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  .54ص  43بحاراالنوار، ج 
 .380ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 518- 
 :به نقل از 381و  380ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 519- 

 اربعین ابن المؤ ذن
 . فضائل الصحابه سمعانى

  :و مراجعه شود به520- 
 522ص  5اسدالغابۀ ، ج 
 172ص  2نبهانى ، ج : جواهرالبحار

 63ص  1مقتل الحسین ، ج 
 155ص  3ج  ،(ه  683(مجدالدین موصلى : االختیار لتعطیل المختار

 .70ص  37بحاراالنوار، ج 
 .381ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 521- 
  :و مراجعه شود به522- 

 از بریده و عایشه 26اتحاف السائل ، ص 
 16الجوهرة ، ص 

 115التبرالمذاب ، ص 
 16ص  2م النبالء، ج سیر اعال

 92ص  2، و ج 46ص  3االسالم ، ج  تاریخ 
 28ص ( ه  793(ابن الحسن جذامى نباهى : تاریخ قضاة االندلس 
 6914شماره  53ص  9صحیح ابن حبان ، ج 

 3872شماره  700ص  5سنن ابن داود، ج 
 3633شماره  285ص  3مصابیح السنۀ ، ج 

 71ص  2استیعاب ، ج 
 244و  252ص االدب المفرد، 

 4753شماره  174ص  3مستدرك حاکم ، ج 
 101ص  7سنن بیهقى ، ج 

 3ص  2عقدالفرید، ج 
 54ص  1مقتل الحسین ، ج 
 41و  40ذخائرالعقبى ، ص 

 180نظم دررالسمطین ، ص 
 86ص  10جامع االصول ، ج 

 550ص  3مشکاة المصابیح ، ج 
 111ص  8فتح البارى ، ج 
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 53الشرف المؤ بد، ص 
 396ص  10حاف زبیدى ، ج االت

 62حمزاوى ، ص : مشارق االنوار
 409، ص (ه  409بعد (ابن عبدالعلى قرشى : تفریح االحباب فى مناقب االل و االصحاب 

  .100محمد بن عبدالرحمان وصائى ، ص : البرکۀ فى فضل السعى و الحرکۀ 
 :به نقل از 381ص  3الب ، ج مناقب آل ابى ط523- 

 ابوالسعادات: فضائل الشعرة 
 ابن المؤ ذن: اربعین 

  :و مراجعه شود به524- 
 ، به نقل از طبرانى و ابونعیم84اتحاف السائل ، ص 

 26ص  1سنن بیهقى ، ج 
 51و  37ذخائرالعقبى ، ص 

 499ص  2مشکاة المصابیح ، ج 
 1798شماره  664ص  1مستدرك حاکم ، ج 
 4739شماره  169ص  3مستدرك حاکم ، ج 

 56ص  1مقتل الحسین ، ج 
 177نظم دررالسمطین ، ص 

 131ص  2تحفۀ االشراف ، یوسف بن زکى ، ج 
 79وسیلۀ المآل ، ص 

 275ص  5مسند احمد بن حنبل ، ج 
 108ص  6، ج (ه  656(مختصر سنن ابن داوود، منذرى ، 

 200و  198ینابیع المودة ، ص 
 20ص  43بحاراالنوار، ج 
  .86ص  70بحاراالنوار، ج 

 .381ص  3مناقب آل ابى طالب ، ج 525- 
  .)ه 353بعد (ۀ تاءلیف ابوعلى صولى ، به نقل از کتاب اخبار فاطم381ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 526- 
 .381ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 527- 
 .، به نقل از عقدالفرید382، ص 3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 528- 
 .382ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 529- 
  :و مراجعه شود به530- 

 55ص  43بحاراالنوار، ج 
 55ص  43بحاراالنوار، ج 
 78ص  43بحاراالنوار، ج 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 بحاراالنوار  43ترجمه و تحقیق از جلد                                                    ) علیهاالسالم(زندگانی حضرت زهرا 

  زمان آباديمحمد روحانی : مترجم و محقق                                                        عالمه محمد باقر مجلسی: تالیف 
 

 ومن شهبازه: پی دي اف  به پیکرهازي سآماده  235
 

 350ص  18بحاراالنوار، ج 
 81ص  37بحاراالنوار، ج 
  .190ص  8بحاراالنوار، ج 

 .383ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 531- 
  :و مراجعه شود به532- 

 87ص  5تاریخ بغداد، ج 
 63ص  1مقتل الحسین ، ج 
 36ذخائرالعقبى ، ص 

 38ص  1میزان االعتدال ، ج 
 84ص  2میزان االعتدال ، ج 
 177، ص  نظم دررالسمطین
 160ص  5لسان المیزان ، ج 
 202ص  9مجمع الزوائد، ج 
 205ص  9مجمع الزوائد، ج 

 176ص  5فیض القدیر، ج 
 36شماره  64ص  37بحاراالنوار، ج 
 178و  142و  120ص  8بحاراالنوار، ج 
 27شماره  315ص  18بحاراالنوار، ج 
 68شماره  364ص  18بحاراالنوار، ج 
 135المحتضر، ص 

 53شماره  396ى االخبار، ص معان
 365ص  1تفسیر قمى ، ج 

 291ص  6مجمع البیان ، ج 
 46شماره  212ص  2تفسیر عیاشى ، ج 

 15شماره  236ص  1تاءویل االیات الظاهرة ، ج 
 121ص  1جالءالعیون ، ج 

 502ص  2تفسیر نورالثقلین ، ج 
 131ص  3تفسیر نورالثقلین ، ج 

 3ماره ش 292ص  2تفسیر البرهان ، ج 
 4738شماره  169ص  3مستدرك حاکم ، ج 

 34228شماره  109ص  12کنزالعمال ، ج 
 407شماره  359مناقب ابن مغازلى ، ص 

 98مفتاح النجا، ص 
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 120اعراب ثالثین سورة من القرآن ، ص 
 1ح  118ص  1توحید، ج 

 189ص  2احتجاج ، ج 
 7ح  373امالى شیخ صدوق ، ص 

 .2و  1ج  183ص  1علل الشرایع ، ج 
  .ظاهرا شخص معترض که حسادت مى ورزیده ، عایشه بوده است533- 
 .383ص  3مناقب آل ابى طالب ، ج 534- 
 .383ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 535- 
 .9مزمل ، 536- 
 .372ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 537- 
 .65زمر، 538- 
 .22انبیاء، 539- 
 .373ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 540- 
  :و مراجعه شود به541- 

 .134ص  81بحاراالنوار، ج 
 .377ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 542- 
  :و مراجعه شود به543- 

 81ص  1الفردوس ، ج 
 76ص  1مقتل الحسین ، ج 
 34شماره  16ص  4لسان المیزان ، ج 

 457ص  1التدوین ، ج 
 5057شماره  131ص  2میزان االعتدال ، ج 

 145الفصول المهمۀ ، ص 
 180نظم دررالسمطین ، ص 

 5شماره  66ص  11عوالم العلوم ، ج 
 35شماره  73اتحاف السائل ، ص 

 34234شماره  110ص  12کنزالعمال ، ج 
  .115شماره  57مسند فاطمۀ الزهراء، ص 

 .372ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 544- 
 .372ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 545- 
  .از این مجموعه معرفى نموده ایم 58براى این حدیث مصادر فراوانى وجود دارد و برخى از آنها را در پاورقى حدیث شماره 546- 
 :به نقل از 373ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 547- 

 ابوسعید خرگوشى: رف النبى ش
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 ابوصالح مؤ ذن: فضائل العشرة 
 ابوعبداهللا عکبرى: االبانۀ 

 . محمود اسفرائینى: کتاب الدیانۀ 
  :و مراجعه شود به548- 

 4730شماره  167ص  3مستدرك حاکم ، ج 
 1001شماره  401ص  22المعجم الکبیر، ج 

 از چاپ جدید این کتاب در بیروت حذف شده است/  42ص  3ین ، ج التدو
 522ص  5اسدالغابۀ ، ج 

 29ذخائرالعقبى ، ص 
 219کفایۀ الطالب ، ص 
 72ص  2میزان االعتدال ، ج 

 87اخبارالدول ، ص 
 265ص  2سیوطى ، ج : خصائص الکبرى 

 366ص  4اصابۀ ، ج 
 177نظم دررالسمطین ، ص 

 96 ص 13کنزالعمال ، ج 
 280ص  16کنزالعمال ، ج 

 441ص  12تهذیب التهذیب ، ج 
 32کنوزالحقائق ، ص 
 198و  179و  173ینابیع المودة ، ص 

 61رشفۀ الصادى ، ص 
 352و  351مناقب ابن مغازلى ، ص 

 129المدهش ، ص 
 186شماره  74مسند فاطمۀ الزهراء، ص 

 762ص  2محمد بن احمد انصارى ، ج : الذریۀ الطاهرة 
 46عیون االخبار فى مناقب االخیار، ص 

 144ص  22تهذیب الکمال ، ج 
 137ترجمۀ االمام الحسن من تاریخ دمشق ، ص 

 141تقریب المعارف ، ص 
 54انیس المؤ منین ، ص 
 79نفحات الالهوت ، ص 

  .62ص  3الدمعۀ الساکبۀ ، ج 
  .، به نقل از مناقب ابن مردویه376ص  3آشوب ، ج مناقب ابن شهر 549- 
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 .376ص  3مناقب آل ابى طالب ، ج 550- 
 .13دهر، 551- 
 .385ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 552- 
  .از این مجموعه نقل کرده ایم 89و شبیه به آن را به نقل از سلمان فارسى رحمه اهللا به شماره 553- 
 .385ص  3مناقب آل ابى طالب ، ج 554- 
 .385ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 555- 
 .386و  385ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 556- 
 .386ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 557- 
 .386ص  3آشوب ، ج  مناقب ابن شهر558- 
 .387ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 559- 
 .388و  387ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 560- 
 .838ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 561- 
 .407ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 562- 
تعلق دارد و در برخى بخشها نیز داراى ( ه  588(، این کلمات همگى به ابن شهر 410 408ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 563- 

 .ى باشد ولى ما آن را عینا ترجمه مى کنیم و براى مراعات اختصار از شرح یا نقد آن خوددارى مى نماییم نارساییها و اشکاالتى م
 .45سوره آل عمران ، 564- 
 .28سوره زخرف ، 565- 
 .37سوره آل عمران ، 566- 
 .24سوره مریم ، 567- 
 .12سوره تحریم ، 568- 
 .26و  25سوره مریم ، 569- 
 .42سوره آل عمران ، 570- 
 .47سوره بقره ، 571- 
 .110سوره آل عمران ، 572- 
 .34و  33سوره بقره ، 573- 
 .42سوره آل عمران ، 574- 
 .37سوره آل عمران ، 575- 
 .78سوره نساء، 576- 
 .12سوره تحریم ، 577- 
 .33سوره احزاب ، 578- 
 .در اینجا منظور حضرت عیسى علیه السالم مى باشد579- 
 .147فضائل ابن شاذان ، ص 580- 
 .230ص  2لخواطر، ج تنبیه ا581- 
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 .76ص  2کشف الغمۀ ، ج 582- 
 .76ص  2کشف الغمۀ ، ج 583- 
 .135ص  3مسند احمد بن حنبل ، ج 584- 
 .کفایت در مقام اقتدا مى باشد یعنى بهترین الگوهاى شما براى اقتدا و پیروى این چهار زن مى باشند ((حسبک ((مقصود از 585- 
  :و مراجعه شود به586- 

 48ص  1مشکل االثار، ج 
 4745شماره  171ص  3مستدرك حاکم ، ج 

 750ص  2ستیعاب ، ج ا
 291ص  1تفسیر بغوى ، ج 

 363مناقب ابن مغازلى ، ص 
 402ص  22المعجم الکبیر، ج 
 7ص  23المعجم الکبیر، ج 

 خطى/  156العرائس ، ص 
 143ص  22تهذیب الکمال ، ج 

 18سیوطى ، ص : اتمام الدرایۀ 
 482ص  1التدوین ، ج 

 127و  126ص  2سیر اعالم النبالء، ج 
 375ص  2ابن کثیر، ج : نبیاءقصص اال

 406ص  11مرقاة المفاتیح ، ج 
 61ص  2البدایۀ و النهایۀ ، ج 

 366ص  4االصابۀ ، ج 
 441ص  12تهذیب و التهذیب ، ج 

 268ص  3مشکاة المصابیح ، ج 
 291ص  1، ج (ه  725(تفسیر خازن بغدادى 
 127الفصول المهمۀ ، ص 
 370ص  1تفسیر ابن کثیر، ج 

 خطى/  665حسینى شیرازى هروى ص : اب روضۀ االحب
 6964شماره  71ص  9صحیح ابن حبان ، ج 

 4850شماره  202ص  4مصابیح السنۀ ، ج 
 3878شماره  703ص  5سنن ترمذى ، ج 

 2222شماره  549هیثمى ، ص : مواردالطمآن 
 363کفایۀ الطالب ، ص 

 437ص  5اسدالغابۀ ، ج 
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 223ص  9مجمع الزوائد، ج 
 180ص  3، ج  تفسیر طبرى

 184ص  7تاریخ بغداد، ج 
 44ذخائرالعقبى ، ص 

 .294ص  2احیاءالعلوم ، ج 
 .76ص  2کشف الغمۀ ، ج 587- 
 .76ص  2کشف الغمۀ ، ج 588- 
  :و مراجعه شود به589- 

 1336شماره  760ص  2فضائل الصحابه ، ج 
 4853شماره  205ص  3مستدرك حاکم ، ج 

 2شماره  7ص  23المعجم الکبیر، ج 
 750ص  2استیعاب ، ج 

 178نظم دررالسمطین ، ص 
 145الفصول المهمۀ ، ص 
 2861شماره  441ص  12تهذیب التهذیب ، ج 
 61 ص 2البدایۀ و النهایۀ ، ج 

 223ص  9مجمع الزوائد، ج 
 378ص  2ابن کثیر، ج : قصص االنبیاء

 149، ص (ه  826(زین الدین ابوالفضل : طرح التثریب 
 80وسیلۀ المآل ، ص 

 591ص  2شرح ابن ابى الحدید، ج 
  .161ص ( ه  471(اسفرائینى : التبصیر فى الدین 

 .79ص  2الغمۀ ، ج کشف 590- 
 .282ص  6مسند احمد، ج 591- 
  :و مراجعه شود به592- 

 1035 1031شماره هاى  420 417ص  22المعجم الکبیر، ج 
 119و  118و  117خصائص نسائى ، ص 

 204 و 203ص  4صحیح بخارى ، ج 
 17ص  8طبقات ابن سعد، ج 
 1322شماره  754ص  2فضائل الصحابه ، ج 
 1343شماره  562ص  2فضائل الصحابه ، ج 
 1621شماره  518ص  1سنن ابن ماجه ، ج 

 985شماره  23ص  3شرح االخبار، ج 
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 177شماره  141الذریۀ الطاهرة ، ص 
 182شماره  144الذریۀ الطاهرة ، ص 
 185شماره  147و  146الذریۀ الطاهرة ، ص 

 48ص  1مشکل االثار، ج 
 142ص  7صحیح مسلم ، ج 

 5217شماره  196مسندالطلیاسى ، ص 
 3872شماره  700ص  5سنن ترمذى ، ج 
 3872شماره  701ص  5سنن ترمذى ، ج 

 408شماره  362مناقب ابن مغازلى ، ص 
 4798شماره  184ص  4مصابیح السنۀ ، ج 

 278تذکرة الخواص ، ص 
 343الى طوسى ، ص ام

 522ص  5اسدالغابۀ ، ج 
 54ص  1مقتل الحسین ، ج 

 370ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج ، 
 5ص  2حلیۀ االولیاء، ج 
 5ص  2صفۀ الصفوة ، ج 

 150ص  1روضۀ الواعظین ، ج 
 39ذخائرالعقبى ، ص 

 179و  178نظم دررالسمطین ، ص 
 61ص  2البدایۀ و النهایۀ ، ج 

 418شماره  356و  355 کشف الیقین ، ص
 146الفصول المهمۀ ، ص 

 307ص  1االسالم ، ج  تاریخ 
 80ص  14بحاراالنوار، ج 
 80ص  37بحاراالنوار، ج 
 279ص  21بحاراالنوار، ج 
 231ص  35بحاراالنوار، ج 
 68ص  37بحاراالنوار، ج 
 25ص  43بحاراالنوار، ج 
  .181ص  43بحاراالنوار، ج 

 .احتماال مقصود عرضه تمام قرآن به صورت یکجا مى باشد593- 
 .83و  82ص  2کشف الغمۀ ، ج 594- 
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 .125سوره الصافات ، 595- 
  .اکنون در لبنان واقع شده است596- 
 .ریشه این نخل طویل بوده و در اعماق زمین فرو رفته از آب یا رطوبتهاى اعماق زمین استفاده مى کند597- 
 .83ص  2کشف الغمۀ ، ج 598- 
  :و مراجعه شود به599- 

 4728شماره  166ص  3مستدرك حاکم ، ج 
 4757شماره  175ص  3مستدرك حاکم ، ج 

 402و  355مناقب ابن مغازلى ، ص 
 851شماره  255مسائل على بن جعفر، ص 

 523ص  5اسدالغابۀ ، ج 
 212کفایۀ الطالب ، ص 

 129سبط ابن جوزى ، ص : المدهش 
 531دالئل النبوة ، ابونعیم ، ص 

 188صواعق المحرقۀ ، ص 
 55ص  1مقتل الحسین ، ج 

 320تذکرة الخواص ، ص 
 148و  141ص  8تاریخ بغداد، ج 

 451و  314ص  2لسان المیزان ، ج 
 237ص  3لسان المیزان ، ج 
 174ص  8تاج العروس ، ج 

 48ذخائرالعقبى ، ص 
 93و  18ص  2میزان االعتدال ، ج 

 129و  127الفصول المهمۀ ، ص 
 182نظم دررالسمطین ، ص 

 212ص  6مجمع الزوائد، ج 
 360و  321ص  1نبهانى ، ج : جواهرالبحار

 418ص  1تنزیه الشریعۀ ، ج 
 95و  93و  91ص  13کنزالعمال ، ج 
 54ص  8بحاراالنوار، ج 
 70ص  37بحاراالنوار، ج 
 219ص  43بحاراالنوار، ج 

 220ص  43ج بحاراالنوار، 
 224ص  43بحاراالنوار، ج 
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 226ص  43بحاراالنوار، ج 
 .491ص  22بحاراالنوار، ج 

 .83ص  2کشف الغمۀ ، ج 600- 
 .33سوره احزاب ، 601- 
  :و مراجعه شود به026- 

 ، به نقل از انس بن مالک259ص  3مسند احمد، ج 
 ، از انس285ص  3مسند احمد، ج 
 298ص  6مسند احمد، ج 

 4748شماره  172ص  3مستدرك حاکم ، ج 
 8و  5ص  22تفسیر طبرى ، ج 

 149ص  2سنن بیهقى ، ج 
 ، به نقل از ابن شاذان(ه  4ق (طبقات المحدثین ، ابن الشیخ 

 151ص  10خطیب بغدادى ، ج : المتفق و المفترق 
 250ص  1ترجمۀ امیرالمؤ منین علیه السالم ، ج 
 11ص  3ترجمۀ امیرالمؤ منین علیه السالم ، ج 

 637شماره  18ص  2شواهد التنزیل ، ج 
 638شماره  20ص  2شواهد التنزیل ، ج 
 640و  639شماره  21ص  2شواهد التنزیل ، ج 

 644 641شماره  22ص  2، ج  شواهد التنزیل
 2671شماره  56ص  3المعجم الکبیر، ج 
 38شماره  104ص  2انساب االشراف ، 

 160مسند عبد بن حمید، ص 
 438شماره  181ص  6مصنف ابن ابى شیبه ، ج 
 301و  77مناقب ابن مغازلى ، ص 

 272ص  2جمع الجوامع ، ج 
 134ص  2سیر اعالم النبالء، ج 

 3206شماره  352ص  5سنن ترمذى ، ج 
 6ص  22تفسیر طبرى ، ج 

 20ص ( ه  845(مقریزى : معرفۀ ما یجب الل البیت 
 1842ص  5الکامل فى الرجال ، ج 

 101سبط ابن الجوزى ، ص : اللوامع فى الجمع بین الصحاح و الجوامع 
 39ابن شاهین ، ص : فضائل فاطمۀ الزهراء

 66و  174و  521ص  5اسدالغابۀ ، ج 
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 97ص  2االسالم ، ج تاریخ 
 205ص  8البدایۀ و النهایۀ ، ج 
 222ص  2نزهۀ المجالس ، ج 

 319و  331ص  1وفاء الوفاء، ج 
 595ص  1خطیب بغدادى ، ج : تلخیص المتشابه 

 136ص  17مختصر تاریخ دمشق ، ج 
 2524ص  7الکامل فى الرجال ، ج 

 251ص  1تاریخ دمشق ، ج 
 168و  121ص  9مجمع الزوائد، ج 

 229علوى بن طاهر، ص : القول الفصل 
 321ص  5البدایۀ و النهایۀ ، ج 
 17ص  2میزان االعتدال ، ج 

 25بخارى ، ص : کتاب الکنى 
 652شماره  174ص  2صنعانى کوفى ، ج : مناقب امیرالمؤ منین 

 34مناقب خوارزمى ، ص 
 274ص  8مسند طیالیسى ، ج 

 16و  4خصائص نسائى ، ص 
 443ص  3، ج (ه  370(جصاص  احکام القرآن ،
 160ابن ربیع ، ص : تفسیر الوصول 

 232کفایۀ الطالب ، ص 
 8مطالب السؤ ول ، ص 

 188ص  2ریاض النضرة ، ج 
  .8فصول المهمۀ ، ص 

 .84ص  2کشف الغمۀ ، ج 603- 
 .145مکرر حدیث شماره 604- 
 .88ص  2کشف الغمۀ ، ج 605- 
  :و مراجعه شود به606- 

 4744شماره  171ص  3مستدرك حاکم ، ج 
 258ص  3مشکوة المصابیح ، ج 

 177نظم دررالسمطین ، ص 
 78وسیلۀ المآل ، ص 

 56المختار فى مناقب االخیار، ص 
 1008شماره  403ص  22المعجم الکبیر، ج 
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 1009شماره  404ص  22المعجم الکبیر، ج 
 17الجوهرة ، ص 

 54شماره  64مسند فاطمۀ الزهراء، ص 
 44ص  3االسالم ، ج  تاریخ 

 125ص  2سیر اعالم النبالء، ج 
 340ص  1امالى شیخ طوسى ، ج 

 7ح  120ص  40بحاراالنوار، ج 
 3874شماره  701ص  5سنن ترمذى ، ج 

 751ص  2استیعاب ، ج 
 522ص  5اسدالغابۀ ، ج 

 162ص  2الریاض النضرة ، ج 
 35ذخائرالعقبى ، ص 
 81ص  10جامع االصول ، ج 

 57ص  1مقتل الحسین ، ج 
 430ص  11تاریخ بغداد، ج 

 651 و 650شماره  168ص  2ترجمۀ امیرالمؤ منین علیه السالم ، ج 
 8ص  16رویانى ، ج : مسندالصحابه 

 .110خصائص نسائى ، ص 
  .، به نقل از تفسیر ثعلبى89ص  2کشف الغمۀ ، ج 607- 
  .، به نقل از تفسیر ثعلبى79ص  2کشف الغمۀ ، ج 608- 
  :و مراجعه شود به609- 

 42ص  2حلیۀ االولیاء، ج 
 4700شماره  153ص  8مسند ابى یعلى ، ج 

 751ص  2استیعاب ، ج 
 4756شماره  175ص  3مستدرك حاکم ، ج 

 56ص  1مقتل الحسین ، ج 
 44ذخائرالعقبى ، ص 

 95ص  2االسالم ، ج  تاریخ 
 182نظم دررالسمطین ، ص 

 201ص  9مجمع الزوائد، ج 
 735خطیب تبریزى ، ص : اکمال الرجال 

 56المختار فى مناقب االخیار، ص 
 16الجوهرة ، ص 
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 28اتحاف السائل ، ص 
 70ص  4مطالب العالیۀ ، ج 

  .379ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 
قل از کتاب مولد فاطمۀ شیخ صدوق ، شیخ عبدعلى جزایرى در تظلم الزهراء این حدیث را از ، به ن92ص  2کشف الغمۀ ، ج 610- 

مریم بنت عمران ، و آسیۀ : قالئد الدرر تاءلیف ابوالحسن واحدى بدین شرح نقل نموده است نن اشتاقت الجنۀ الى اءربع من النساء
 . بنت مزاحم زوجۀ فرعون و خدیجۀ بنت خویلد و فاطمۀ

  .، به نقل از کتاب مولد فاطمۀ نوشته شیخ صدوق رحمه اهللا92ص  2کشف الغمۀ ، ج 611- 
  :و مراجعه شود به612- 

 255ص  4مجمع الزوائد، ج 
 202ص  9مجمع الزوائد، ج 
 191ابن صباغ ، ص : اسعاف الراغبین 

 56المختار فى مناقب االخیار، ص 
 40ص  2حلیۀ االولیاء، ج 
 174ص  2حلیۀ االولیا، ج 

 104ص  3محجۀ البیضاء، ج 
 224مصباح االنوار، ص 
 62ص  1مقتل الحسین ، ج 

 429شماره  381مناقب ابن مغازلى ، ص 
 267مکارم االخالق ، ص 

 289ص  14مستدرك الوسائل ، ج 
 214ص  2دعائم االسالم ، ج 
 43ص  14وسائل الشیعه ، ج 

 71کتاب الکبائر، ذهبى ، ص 
 315ص  8کنزالعمال ، ج 
 601ص  16کنزالعمال ، ج 
 69ص  37بحاراالنوار، ج 
 238ص  97بحاراالنوار، ج 
  .36ص  98بحاراالنوار، ج 

  .ر ابواسحاق ثعلبى، به نقل از تفسی93ص  2کشف الغمۀ ، ج 613- 
  :و مراجعه شود به614- 

 80ص  43بحاراالنوار، ج 
 133المحتضر، ص 

 225مصباح االنوار، ص 
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 228ص  2نزهۀ المجالس ، ج 
 128ارشادالمهمۀ ، ص 
 144ص  6ارشادالسارى ، ج 

 269الجامع الصغیر، ص 
 103و  44کنوزالحقائق ، ص 

 . ، تاءلیف نبهانى121منتخب الصحیحین ، ص 
  .، به نقل از کتاب مولد فاطمۀ93ص  2کشف الغمۀ ، ج 615- 
  .آورده ایم 125برخى از مصادر این حدیث را در پاورقى حدیث شماره 616- 
 .174، مکرر حدیث شماره 93ص  2کشف الغمۀ ، ج 617- 
 .93ص  2کشف الغمۀ ، ج 618- 
  :و مراجعه شود به619- 

 185صواعق المحرقۀ ، ص 
 82ص  13کنزالعمال ، ج 

 3ص  14نزالعمال ، ج ک
 تاریخ دمشق ، به نقل کنزالعمال و الصواعق

 ابن المفضل ، به نقل کنزالعمال از آن: المسلسالت 
 .360الروض االزهر، ص 

 .، مکرر93ص  2کشف الغمۀ ، ج 620- 
 .، مکرر93ص  2مۀ ، ج کشف الغ621- 
 .94ص  2کشف الغمۀ ، ج 622- 
 .52سوره الحج ، 623- 
 .74اشاره به سوره هود، آیه 624- 
  :و مراجعه شود به625- 

 79ص  26بحاراالنوار، ج 
 .79ص  43بحاراالنوار، ج 

 .وجود ندارد ((و ال محدث ((در حالى که در متن اصلى آیه 626- 
 .97ص  2کشف الغمۀ ، ج 627- 
  :و مراجعه شود به628- 

 تاریخ دمشق ، به نقل ارحج المطالب از آن
 247ارحج المطالب ، ص 
 128تاریخ جرجان ، ص 

 .70ص  1مقتل الحسین ، ج 
 .98ص  2کشف الغمۀ ، ج 629- 
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 .123و  122ص  2کشف الغمۀ ، ج 630- 
 .84شماره  99فضائل االشهر الثالثۀ ، ص 631- 
 .139 137بشارة المصطفى صلى اهللا علیه و آله ، ص 632- 
 .60شماره  83تفسیر فرات کوفى ، ص 633- 
 37آل عمران ، 634- 
 .97 95ص  2کشف الغمۀ ، ج 635- 
 .626ص  2امالى شیخ طوسى ، ج 636- 
 .6شماره  667ص  2کافى ، ج 637- 
  :و مراجعه شود به638- 

 1شماره  285ص  6کافى ، ج 
 3شماره  487ص  8وسائل الشیعه ، ج 
 .508الجنۀ الواقیۀ ، ص 

 .5ح  528ص  5کافى ، ج 639- 
 .362شماره  269تفسیر فرات ، ص 640- 
 .103االنبیاء، 641- 
 .102االنبیاء، 642- 
 .7شماره  408ص  1کافى ، ج 643- 
 .استخوان گوساله است که اطراف آن انباشته از گوشت باشد ((عراق یعفور((است و منظور از  ((یعفور((صحیح آن 644- 
 .آن غذا نخورده بود یعنى اگر کسى غیر از ما از645- 
 .14شماره  343ص  3کافی ، جلد 646- 
  :و مراجعه شود به647- 

 297مصباح المبتدى ، ص 
 164ص  1تهذیب شیخ طوسى ، ج 

 248ص  2المعتبر، ج 
 49مفتاح الفالح ، ص 

 348ص  2ضاء، ج محجۀ البی
 .8399شماره  1024ص  4وسائل الشیعه ، ج 

 .403شماره  298تفسیر فرات کوفى ، ص 648- 
 .101و  100شعراء، 649- 
 .102شعراء، 650- 
 .28انعام ، 651- 
 .1سوره قدر، 652- 
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 .1سوره قدر، 653- 
 .5مهج الدعوات ، ص 654- 
  :و مراجعه شود به655- 

 29و  28دالئل االمامۀ ، ص 
 253شماره  300و  299الثاقب فى المناقب ، ص 

 9شماره  534ص  2الخرائج و الجرائح ، ج 
 564شماره  208دعوات راوندى ، ص 

 161و  84الجنۀ الواقیۀ ، ص 
 527البلداالمین ، ص 

 406معالم الزلفى ، ص 
 388ص  2سخ التواریخ ، ج نا

 9ح  81ص  11عوالم العلوم ، ج 
 68شماره  23ص  83بحاراالنوار، ج 
 3شماره  196ص  91بحاراالنوار، ج 
 2شماره  227ص  91بحاراالنوار، ج 
 .22شماره  38ص  92بحاراالنوار، ج 

 .56ص  1مقتل الحسین ، ج 656- 
  :و مراجعه شود به657- 

 633شماره  88مسند الطیالیسى ، ص 
 3562شماره  452ص  2مستدرك حاکم ، ج 

 3819شماره  678ص  5سنن ترمذى ، ج 
 1007شماره  403ص  22المعجم الکبیر، ج 

 85ص  8تفسیر ابن کثیر، ج 
 97و  356ص  2تاریخ االسالم ، ج 

 353ص  2عتصر من المختصر، ج الم
 206ص  1فیض القدیر، ج 

 136انوار المحمدیۀ ، ص 
 114صواعق المحرقۀ ، ص 

 30ص  1جامع الصغیر، ج 
 34218شماره  108ص  12کنزالعمال ، ج 
 249ص  1فتح الکبیر، ج 

 393ص  2تاریخ ابن عساکر، ج 
 62ص  9تاریخ بغداد، ج 
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 35ذخائرالعقبى ، ص 
 78 وسیلۀ المآل ، ص

 53الشرف المؤ بد الل محمد، ص 
 .28اتحاف السائل ، ص 

 .56ص  1مقتل الحسین ، ج 658- 
  :و مراجعه شود به659- 

 4756شماره  175ص  3مستدرك حاکم ، ج 
 751ص  2استیعاب ، ج 

 16الجوهرة ، ص 
 44ذخائرالعقبى ، ص 

 375ص  4اصابۀ ، ج 
 .182نظم دررالسمطین ، ص 

 .171و مراجعه شود به پاورقى حدیث شماره 
 .، مکرر71ص  1مقتل الحسین ، ج 660- 
 .387ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 661- 
 .75 71ص  1مقتل الحسین ، ج 662- 
 .37سوره آل عمران ، 663- 
بکر و عمر به طور مرموزى به وسیله تیرى سعد بن عباده انصارى از بزرگان انصار بود و پس از سرباززدن از بیعت با ابو664- 

 .سمى به قتل رسید
 .76ص  1مقتل الحسین ، ج 665- 
 .70ص  1مقتل الحسین ، ج 666- 
 .71ص  1 مقتل الحسین ، ج667- 
 .80ص  1مقتل الحسین ، ج 668- 
  :و مراجعه شود به669- 

 104ص  2ربیع االبرار، ج 
 389ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 

 33المنتخب ، ص 
 62مجموع الغرائب ، ص 

 84ص  43بحاراالنوار، ج 
 153جالءالعیون ، ص 

  .290ص  1الدمعۀ الساکبۀ ، ج 
 .230ص  2تنبیه الخواطر، ج 670- 
 .4388شماره  145ص  3الفردوس ، ج 671- 
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  :د بهو مراجعه شو672- 
 1331شماره  757ص  2فضائل الصحابه ، ج 

 64ص  3مسند احمد، ج 
 3873شماره  701ص  5سنن ترمذى ، ج 

 117خصائص نسائى ، ص 
 6913شماره  52ص  9صحیح ابن حبان ، ج 
 4733شماره  168ص  3مستدرك حاکم ، ج 

 665شماره  193ص  2مناقب محمد بن سلیمان کوفى ، ج 
 1030شماره  418و  417ص  22المعجم الکبیر، ج 
 1034شماره  420و  419ص  22المعجم الکبیر، ج 
 1039شماره  422و  421ص  22المعجم الکبیر، ج 

 48ص  1مشکل االثار، ج 
 4فضائل ابن شاهین ، ص 

 750ص  2استیعاب ، ج 
 366ص  4اصابۀ ، ج 

 201ص  9مجمع الزوائد، ج 
 172ص  18نهایۀ االرب ، ج 

 434ص  1زى ، ج ابن جو: الحدائق 
 17الجوهرة ، ص 

 954شماره  24ص  3شرح االخبار، ج 
 177شماره  141الذریۀ الطاهرة ، ص 

 82ص  2کشف الغمۀ ، ج 
 9اتحاف السائل ، ص 
 43الثغورالباسمۀ ، ص 

 114شماره  57مسند فاطمۀ الزهراء، ص 
  .127ص  12مصنف ابن ابى شیبه ، ج 

 .4389شماره  145ص  3الفردوس ، ج 673- 
  .این حدیث را در الفردوس مشاهده نکردم674- 
  :و مراجعه شود به675- 

 91مصباح االنوار، ص 
 14شماره  49ص  1فرائدالسمطین ، ج 

 240رزمى ، ص مناقب خوا
 15مفتاح النجا، ص 
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 92ص  5منتخب کنزالعمال ، ج 
 29علوى بن طاهر حضرمى ، ص : القول الفصل 

 94ص  2لسان المیزان ، ج 
 174ص  9مجمع الزوائد، ج 

 86و  84ص  13کنزالعمال ، ج 
 .26و  20مناقب سیدنا على ، ص 

 .90ود، ص سعد السع676- 
 .76ص  1و در مقتل الحسین ج 677- 
 .221مصباح االنوار، ص 678- 
  .ن حصین، به نقل از عمران ب67ص  1مقتل الحسین ، ج : و مراجعه شود به 679- 
 .221مصباح االنوار، ص 680- 
  .احتماال مقصود طاقچه اى بوده که در آن اتاق وجود داشته است681- 
 .ه مى شودنوعى نان که با آرد و شیر پخت682- 
 .، مکرر93ص  2کشف الغمۀ ، ج 683- 
 .، مکرر93ص  2کشف الغمۀ ، ج 684- 
 .2شماره  146ب  183و  182ص  1علل الشرایع ، ج 685- 
 .43و  42با استفاده از سوره آل عمران ، 686- 
 .11و  10دالئل امامۀ ، ص 687- 
 .2شماره  146ب  183و  182ص  1علل الشرایع ، ج 688- 
  .ترجمه نموده ایم 180متن حدیث را پیش از این تحت شماره 689- 
 .7االنبیاء، 690- 
 .6شماره  174و  173بصائرالدرجات ، ص 691- 
 .5شماره  241ص  1کافى ، ج 692- 
 .، مکرر133المحتضر، ص 693- 
  .2دالئل االمامۀ ، ص 694- 
 .170ح  52قرب االسناد، ص 1- 
 .123:1ص  14وسائل الشیعه ، ج 2- 
 .62ح  44ص  2عیون اخبارالرضا، ج 3- 
 .51ذخائرالعقبى ، ص 4- 

 185ح  256صحیفۀ الرضا، ص 
 28ح  26ص  43بحاراالنوار، ج 

 200ینابیع المودة ، ص 
 .391ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 
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 .182و  181ص  1علل الشرایع ، ج 5- 
 56دالئل االمامۀ ، ص 6- 

 94ص  2کشف الغمۀ ، ج 
 226مصباح االنوار، ص 

 386روضۀ الواعظین ، ص 
 2ح  388ص  90بحاراالنوار، ج 

 309کشف الغطاء، ص 
 265ضیافۀ االحزان ، ص 

 208ص  4محجۀ البیضاء، ج 
 135ص  1جالءالعیون ، ج 

 .151:8888ص  4وسائل الشیعه ، ج 
 .181ص  1علل الشرایع ، ج 7- 
  .مصادر آن حدیث قبل مشترك است8- 
 .366ص  6علل الشرایع ، ج 9- 
 632: 212ص  1مکارم االخالق ، ج 10- 

 21ص  2مسند احمد، ج 
 275ص  5مسند احمد، ج 
 .283ص  6مسند احمد، ج 

 .633: 213ص  1مکارم االخالق ، ج 11- 
 .389ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 12- 
 .389ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 13- 
 .34سوره آل عمران ، 14- 
 .389ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 15- 
 .28سوره اسراء، 16- 
 .28سوره اسراء، 17- 
 .390و  389ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 18- 
از این بیان آن بزرگوار صلى اهللا علیه و آله معلوم شد که انجام کار خانه اجر و ثواب دارد و اگر آن را کنیز انجام دهد، چیزى 19- 

 .از اجر و پاداش مذکور نصیب زن نمى گردد
 .5سوره والضحى ، 20- 
 .90ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 21- 
 .5سوره والضحى ، 22- 
 .391ص  3هر آشوب ، ج مناقب ابن ش23- 
 .89سوره زخرف ، 24- 
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 .38سوره زمر، 25- 
 .29سوره اعراف ، 26- 
 .44ت ، سوره فصل27- 
 .97سوره آل عمران ، 28- 
 .38سوره ق ، 29- 
 .8سوره انبیاء، 30- 
 .286سوره بقره ، 31- 
  .22سوره انبیاء، 32- 
 .13سوره زخرف ، 33- 
 .26سوره ص ، 34- 
 .144سوره آل عمران ، 35- 
 .12سوره مریم ، 36- 
 .11سوره طه ، 37- 
 .46سوره کهف ، 38- 
 .26سوره قصص ، 39- 
 .261سوره بقره ، 40- 
 .392و  391ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 41- 
 .89سوره زخرف ، 42- 
 .38سوره زمر، 43- 
 .29سوره اعراف ، 44- 
 .44سوره فصلت ، 45- 
 .97سوره آل عمران ، 46- 
 .38سوره ق ، 47- 
 .8سوره انبیاء، 48- 
 .286سوره بقره ، 49- 
 .22سوره انبیاء، 50- 
 .13سوره زخرف ، 51- 
 .26سوره ص ، 52- 
 .144سوره آل عمران ، 53- 
 .12سوره مریم ، 54- 
 .11سوره طه ، 55- 
 .46کهف ،  سوره56- 
 .26سوره قصص ، 57- 
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 .261سوره بقره ، 58- 
 .367:1ص  6الفروع من الکافى ، ج 59- 
  .رات بن احنف ضعیف است و لذا سند این روایت غیرقابل اعتماد استف60- 
 .364:10و  364و  363ص  6الفروع من الکافى ، ج 61- 
 .465:168ص  1تهذیب ، ج 62- 
 180:537ص  1من ال یحضره الفقیه ، ج 63- 

 272:781دعوات راوندى ، ص 
 879:2ص  2وسائل الشیعه ، ج 

 .300:27ص  102بحاراالنوار، ج 
 .55ص  2برهان ، ج 64- 
  .واهللا العالم. فرشتگان خداست که وظیفه او القاى خواب به بندگان است  ظاهرا رؤ یا فرشته اى از65- 
 .ظاهرا و با توجه به آیه اضغاث احالم ، اضغاث از شیاطین مى باشد که خوابهاى بد و خوفناك را به بندگان وانمود مى نماید66- 
 .13النوادر، ص 67- 
 .428شماره  380مناقب ابن مغازلى ، ص 68- 
 .یعنى باید از نگاه نامحرم به دور باشد69- 
  .خطى/  271، ص الدروع الواقیۀ 70- 
 .44و  43سوره حجر، 71- 
 .60سوره قصص ، 72- 
 303:62ص  8بحاراالنوار، ج 73- 

 .130ص  11عوالم العلوم ، ج 
 .44 43سوره حجر، 74- 
 .60سوره قصص ، 75- 
 .مى باشد( السابقون السابقون ، اولئک المقربون (اشاره به اینکه آن حضرت از مصادیق آیه 76- 
 .78و  77ص  2کشف الغمۀ ، ج 77- 
 .275ص  5مسند احمد، ج 78- 
 203بشارة المصطفى ، ص 79- 

 499ص  2مشکاة المصابیح ، ج 
 51ذخائرالعقبى ، ص 

 177نظم دررالسمطین ، ص 
  .226ۀ النجاة ، ص وسیل

 .10سوره مجادله ، 80- 
 .10سوره مجادله ، 81- 
 .10سوره مجادله ، 82- 
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 .10ه مجادله ، سور83- 
 .355 353ص  2تفسیر سوره قمى ، ج 84- 

این روایت در تفسیر قمى سندى ندارد و در کتابهاى دیگر نیز سندى براى آن پیدا نکردم و تا زمانى که سند صحیح و معتبرى براى 
 . عتماد داشته باشیماین گونه روایات پیدا نکنیم نمى توانیم به آنها ا

روى اءن  :در امالى گوید( ه  460(و شیخ ابوجعفر طوسى ... باسنادنا الى شیخنا المفید فى کتاب : 584اقبال االعمال ، ص 85- 
وما، و ذلک بد رجوعه من بدر، و ذلک الیام امیرالمؤ منین علیه السالم دخل بفاطمۀ بعد وفاة اءختها رقیۀ زوجۀ عثمان بستۀ عشر ی

روایت شده که امیرمؤ منان : ترجمه  .واهللا تعالى اءعلم  . و روى اءنه دخل بها یوم الثالثاء لست خلون من ذى الحجۀ. خلت من شوال 
بود، گذشته بود، فاطمه روز از فوت رقیه خواهر بزرگ حضرت فاطمه علیهاالسالم که همسر عثمان  16على علیه السالم در حالى که 

و نیز . را به خانه اش برد، و این در زمان بازگشت آن حضرت از جنگ بدر بود، و در حالى که چند روز از ماه شوال مى گذشت 
و البته خداوند بر اینکه کدام قول صحیح مى باشد داناتر . روایت شده که ازدواج آنها در روز سه شنبه ششم ذى الحجۀ بوده است 

 . است
 بیروت/ ، به صورت مرسل 42ص  1امالى شیخ طوسى ج 

 ، از امالى طوسى7ح  97ص  43بحاراالنوار، ج 
 ، از او2ح  178ص  14وسائل الشیعه ، ج 

تزوج على علیه السالم فاطمۀ فى شهر : عن جعفر بن محمد قال  :در کشف الغمۀ گوید( ه  694(و محقق دانشمند ابوالفتح اربلى 
: از امام جعفر صادق علیه السالم روایت شده است که فرمود: ها فى ذى الحجۀ من السنۀ الثانیۀ من الهجرة ترجمه رمضان ، و بنى ب

 عقد على و فاطمه علیهماالسالم در ماه رمضان ، و ازدواج آنها در ذى حجۀ سال دوم هجرى بوده است
 بیروت/  364ص  1کشف الغمۀ ، ج 

 33ه ضمن شمار 136ص  43بحاراالنوار، ج 
اءخبرنى محمد بن ابراهیم بن هاشم ، عن ابیه ، عن محمد  : در الذریۀ الطاهرة گفته( ه  310(و ابوبشر محمد بن احمد رازى دوالبى 

تزوج فاطمۀ فى صفر فى : حدثنى ابن سبرة ، عن اسحاق بن عبداهللا بن اءبى فروة ، عن جعفر بن محمد علیه السالم قال : بن عمر قال 
از امام جعفر صادق علیه السالم : یۀ ، و بنى بها فى ذى الحجۀ على راءس اثنتین و عشرین شهرا یعنى من التاریخ ترجمه السنۀ الثان

عقد على و فاطمه علیهماالسالم در ماه صفر سال دوم هجرى و ازدواج آنها در راءس بیست و دو ماه بعد از : روایت شده که فرمود
 . تهجرت و در ماه ذى الحجۀ بوده اس

 ه 1407: قم /  84شماره  94و  93الذریۀ الطاهرة ، ص 
 ماه رمضان آمده است ((صفر((که در باال نقل شد و در آن به جاى  33ضمن شماره  136ص  43بحاراالنوار، ج 

 مصر، به نقل از امام صادق علیه السالم/  26ذخائرالعقبى ، ص 
مشق ، نام کامل آن االکمال فى اسماء الرجال است پیش از دمشق در دهلى د/  735خطیب العمرى التبریزى ، ص : اکمال الرجال 

 . نیز منتشر شده است ) ه 319(و کلکته ( ه  1300(
، به نقل از کتاب المنتقى فى المولود مصطفى صلى اهللا علیه و آله تاءلیف سعیدالدین محمد 45ذیل شماره  192ص  19بحاراالنوار، ج 

به عربى ( ه  1068(که در اصل به زبان فارسى بوده و توسط مال عبدالعزیز ابن قرة چلبى زاده (  ه 758(بن مسعود کازرونى 
کشف الظنون (نام دیگر این کتاب المنتقى فى السیر است . برگردانیده شده است و عالمه مجلسى از متن عربى روایت کرده است 

فى ستۀ الثانیۀ من الهجرة تروج على بن (: 5/264سید احمد حسینى : التراث العربى فى خزانۀ مخطوطات مکتبۀ المرعشى  2/1851
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ابى طالب علیه السالم فاطمۀ علیهاالسالم بنت رسول اهللا فى صفر للیال بقین منه ، و بنى بها فى ذى الحجۀ ؛و قد روى اءنه تروجها فى 
و االول اءصح ؛ و روى عن بعض اءهل التاریخ اءن  مرجعه من بدر؛( بعد(رجب بعد مقدم رسول اهللا المدینۀ بخمسۀ اءشهر و بنى بها 

در سال دوم هجرت على علیه السالم فاطمه : تزویجها کان فى شهر ربیع االول من سنۀ اثنتین من الهجرة و بنى بها فیها ترجمه 
و نیز روایت شده . خود درآوردعلیهاالسالم را به عقد خود درآورد در حالى که اواخر ماه صفر بود، و در ماه ذى حجۀ او را به ازدواج 

که عقد آنها در ماه رجب یعنى پنج ماه پس از ورود رسول خدا صلى اهللا علیه و آله به مدینه و ازدواج آنها پس از بازگشت على علیه 
ازدواج آنها السالم از جنگ بدر بوده است ؛ و صحیحتر همان نظریه اول است ؛ و بعضى از اهل تاریخ نیز روایت کرده اند که عقد و 

 هر دو در ماه ربیع االول سال دوم هجرى بوده است
 المنتقى باب دوم ، حوادث سال دوم هجرى

فى اول یوم ذى الحجۀ زوج رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله فاطمۀ من  : در مصباح المتهجدین آورده است( ه  460(و نیز شیخ طوسى 
ازدواج على و فاطمه علیهاالسالم در روز اول ذى حجه بوده ؛ و : یوم السادس ترجمه اءمیرالمؤ منین علیهماالسالم و روى اءنه کان 

 روایت شده است که در روز ششم از این ماه بوده است
 465مصباح المتهجدین ، ص 

 514، ص (مصباح کفعمى (الجنۀ الواقیۀ 
 2، ح 92ص  43بحاراالنوار، ج 

اءخبرنا محمد بن  :در طبقات الکبیر گوید( ه  360(به ابن سعد کاتب واقدى و اءبوعبداهللا محمد بن سعد زهرى واقدى معروف 
تزوج على بن ابى طالب فاطمۀ بنت رسول اهللا علیهم السالم فى رجب : عمر، حدثنى عبداهللا بن محمد بن عمر بن على ، عن اءبیه قال 

از محمد بن عمر بن على روایت : مراجعه من بدر ترجمه ( بعد(بعد مقدم النبى صلى اهللا علیه و آله المدینۀ بخمس اءشهر و بنى بها 
عقد على و فاطمه علیهماالسالم در اولین ماه رجب بعد از ورود پیامبر به مدینه ، یعنى پنج ماه پس از هجرت بوده و ازدواج  : شده

 آنها بعد از بازگشت على علیه السالم از جنگ بدر بوده است
 ه 1321: ن لید/  13ص  8طبقات ابن سعد، ج 

 ، به نقل از طبقات ابن سعد317تذکرة الخواص ، ص 
 ه ، به نقل از طبقات 1408: بیروت /  27الثغور الباسمۀ ، ص 

 مطبعۀ القضاء/  18نظم دررالسمطین ، ص 
 خطى مرعشى( ه  1126(مفتاح النجا فى مناقب آل العباء، بدخشانى حارثى 

تزوج على علیه السالم فاطمۀ  : در کتاب معرفۀ الصحابه گفته( ه  395(روف به ابن منده و ابوعبداهللا محمد بن اسحاق اصفهانى ، مع
على علیه السالم حضرت فاطمه علیهاالسالم را : علیهاالسالم بالمدینۀ بعد سنۀ من الهجرة ، و بنى بها بعد ذلک بنحو من سنۀ ترجمه 

 یک سال پس از آن او را به خانه اش برد یک سال بعد از هجرت به مدینه ، به عقد خود درآورد و حدود
 ه به نقل از کتاب معرفۀ الصحابه 1403: بیروت /  364ص  1کشف الغمۀ ، ج 

 ، به نقل از کتاب المعرفۀ27الثغورالباسمۀ ، ص 
 مصر، عین عبارت منقول از ابن منده/  20ص  5البدء و التاریخ ، ج 
ه  750(نقل از ابن منده در کتاب المعرفۀ و جمال الدین محمد زرندى حنفى مدنى ه ، به  1367: نجف /  83ص  1مقتل الحسین ، ج 

و کانت ... کان بناء على علیه السالم بفاطمۀ علیهاالسالم بعد بدر باءربعۀ اءشهر فى صفر لیلتان بقین منه  :در نظم دررالسمطین گوید( 
ازدواج على و فاطمه علیهماالسالم ، چهار ماه بعد از جنگ : ة ترجمه وقعۀ بدر فى السابع عشر من رمضان فى السنۀ الثانیۀ من الهجر
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 رمضان سال دوم هجرت واقع شد 17و جنگ بدر در ... صفر بوده  28بدر، در 
 مطبعۀ القضاء/ 189نظم دررالسمطین ، ص 

محمدیۀ ، ازدواج على و فاطمه و عالمه یوسف بن اسماعیل نبهانى بیروتى در کتاب الشرف المؤ بد الل محمد و نیز در االنوار ال
 علیهماالسالم را در سال دوم هجرت دانسته و در کتاب نخست ، عقد آن دو را در محرم و ازدواجشان را در ذى حجه آورده است

 افست: ه  1309: بیروت /  55الشرف المؤ بد، ص 
صفحه ، نیز  632اب به نام الفضائل المحمدیۀ در ه ، این کت 1312/1310بیروت /  146االنوار المحمدیۀ من المواهب اللدنیۀ ، ص 

 . منتشر شده است
 .584اقبال االعمال ، ص 86- 
، اءخبرنا احمد بن محمد بن (406(حدثنا ابوالحسن محمد بن اءحمد بن رزق امالءا فى سنۀ  :مصر/  7ص  5تاریخ بغداد، ج 87- 

رمیح النسوى الحافظ، حدثنا الفضل بن محمد الجندى بمکۀ ، حدثنا عبدالرحمن بن محمد ابن اءخت عبدالرزاق ، حدثنا توبۀ بن علوان 
  ... لما زفت: البصرى ، حدثنا شعبۀ ، عن اءبى حمزة ، عن ابن عباس قال 

 ( ه 789(است ، اگر تضعیف ازدى را که ذهبى  ((مجهول ((توبۀ بن علوان بصرى از نظر حال رجالى : تذکر
، نادیده بگیریم ، و به هر حال نامبرده یا ((متروك () : نقل کرده و گفته است 1026شماره  119ص  1آن را در کتاب الضعفاء، ج 

د حدیث ضعیف باشد، ضعیف است و حدیثش متروك ، و یا مجهول مى باشد و در هر دو صورت ، وجود او موجب مى شود تا سن
 . البته در سند حدیث اشکاالت دیگرى نیز وجود دارد مانند ناشناخته بودن ابوحمزه و عبدالرحمن بن محمد ابن اخت عبدالرزاق

توبۀ بن علوان بصرى از شعبه و اهل عراق احادیثى را روایت کرده که در واقع ، هرگز آنها، : 43ص  1تنزیه الشریعۀ المرفوعۀ ، ج 
 .احادیثى را نقل نکرده اندچنین 

او از شعبه و : و ابن حبان بستى درباره او گفته است  ((متروك () : ازدى درباره او گفته است: 283شماره  74ص  2لسان المیزان ، ج 
 . اهل عراق احادیثى را نقل کرده است که آنها هرگز روایت نکرده اند، و در بعضى موارد از اهل یمن نیز روایت کرده است

از این کالم معلوم مى شود که توبۀ بن علوان بصرى جاعل حدیث بوده و احادیث جعلى خود را از زبان شعبه ، اهل عراق و : تذکر
 .یمن ، به صحابه پیامبر و رسول خدا صلى اهللا علیه و آله نسبت داده مى شود
 :از علما روایت کرده اند که برخى از آنها عبارتند ازروایت ابن عباس را به نقل از خطیب بغدادى و تاریخ بغداد، تعداد کثیرى 

 خطى مرعشى/  45محمد بن على حسینى بغدادى ، ص : عیون االخبار فى مناقب االخیار
 بیروت / 205ص  1، ج (ه  354(ابن حبان : المجروحین من المحدثین و الضعفاء و المتروکین 

ز عبدوس بن عبداهللا اجازة ، از ابوطاهر ثقفى ، از محمد بن ابراهیم عاصمى ، ، به نقل ا66ص  1خطیب خوارزمى ، ج : مقتل الحسین 
 الخ... از مفضل بن محمد جندى 

 الخ... تبریز، به نقل از ابن شیرویه ، از عبدوس بن عبداهللا /  239خطیب خوارزمى ، ص : مناقب 
 الخ... ابوسعید فضل بن محمد جندى  بیروت ، به هشت واسطه از/  96ص  1، ج (ه  722(حموینى : فرائدالسمطین 

 مصر/  168ص  1میزان االعتدال ، ج 
 حیدرآباد/  74ص  2لسان المیزان ، ج 

 مصر/  32ذخائرالعقبى ، ص 
 بغداد/  88احمد بن یوسف قرمانى دمشقى ، ص : اخبارالدول و آثار االول 

 خطى ظاهریه دمشق/  86باکثیر حضرمى ، ص : وسیلۀ المآل 
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 اسالمبول ، به نقل از تاریخ مدینۀ دمشق/  197ودة ، ص ینابیع الم
 نجف/  232ص  2دیلمى ، ج : ارشادالقلوب 

 . ه 1386: نجف /  147ص  1روضۀ الواعظین ، ج 
 .465مصباح المتهجدین ، ص 88- 
 514عمى ، ص مصباح کف89- 

 . ه 1405/  136ص  11عوالم العلوم و المعارف ، ج 
  .ه 1378: تهران /  3شماره  225ص  1عیون اخبارالرضا، ج 90- 
  .ابراهیم بن هاشم91- 
ععع و حدثنا بهذا الحدیث اءحمد بن زیاد بن جعفر الهمدانى ، حدثنا على بن ابراهیم : 4شماره  225ص  1عیون اخبارالرضا، ج 92- 

 الخ ...بن هاشم ، عن اءبیه ، عن على بن معبد
 4ذیل شماره  226ص  1شیخ صدوق ، به نقل عیون اخبارالرضا، ج : کتاب مولد فاطمۀ 

 .142و  141ص  11ج  عوالم العلوم ،
حدثنا ابونصر محمد بن الحسین البصیر : اءخبرنا اءبوعبداهللا محمد بن محمد بن النعمان قال   :بیروت/  38ص  1امالى ، ج 93- 

حدثنا : هللا بن جعفر العلوى المحمدى قال حدثنا اءبوعبداهللا جعفر بن عبدا: حدثنا الحسین بن محمد االسدى قال : الشهرزورى قال 
سمعت على بن ابى : حدثنى جویر بن سعد، عن الضحاك بن مزاحم قال : حدثنا محمد بن مروان قال : یحیى بن هاشم الغسانى قال 

 الخ ... اءتانى ابوبکر و عمر: طالب یقول 
حدثنا : ابوعبداهللا جعفر بن عبداهللا بن جعفر العلوى قال  حدثنا : ه 1383: نجف /  262و  261بشارة المصطفى لشیعۀ المرتضى ، ص 

 الخ ... حدثنى جویر بن سعید، عن الضحاك بن مزاحم : حدثنى محمد بن مروان قال : یحیى بن هاشم الغسانى قال 
 136المحتضر، ص 
 تا آخر، به نقل از امالى شیخ طوسى ((فزوجنى رسول اهللا ثم اءتانى ((، قسمتى از روایت ، از 30شماره  274ص  1بحاراالنوار، ج 

 ، به بخش مذکور از روایت3شماره  206ص  14وسائل الشیعه ، ج 
 ، به نقل از شیخ طوسى10شماره  453غایۀ المرام ، ص 

 ، بخشى از روایت 116شماره  277ص  1تفسیر نورالثقلین ، ج 
  . ه 21/1405شماره  181و  180ص  11عوالم العلوم ، ج 

و همسر محبوب زید بن حارثه  ((ایمن بن عبید خزرجى ((نام او ام ایمن برکۀ بنت ثعلبۀ بن عمرو بن حصن حبشى ، مادر شهید 94- 
ر دوران حیاتش او از زنانى است که رسول خدا صلى اهللا علیه و آله به او وعده بهشت داده و د. است که براى او اسامه را به دنیا آورد

به او مادر خطاب مى کرد زیرا ام ایمن ندیم و خدمتکار آمنه بود و پس از وفات او از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله نگهدارى و 
آن بانو از زنانى است که به شدت . مراقبت مى کرد، و لذا پیامبر همیشه به او احترام مى گذاشت و به دیدار و مالقات او مى رفت 

اعتماد رسول خدا صلى اهللا علیه و آله بوده و لذا در کارهاى داخلى خانه پیامبر دخالت و کمک مى کرد و مورد احترام فرزندان مورد 
 . آن حضرت نیز بوده است

ا صلى اهللا علیه و آله ازدواج کرد، بنابراین ، در سال پنجم هجرت با رسول خد( ه  60قبل ه  28(ام سلمه دختر ابوامیه مخزومى 95- 
در زمان ازدواج حضرت فاطمه علیهاالسالم که در سال دوم هجرت واقع شده جزء همسران رسول خدا صلى اهللا علیه و آله نبوده 

  . است
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  :ینب داشته استپیامبر خدا صلى اهللا علیه و آله دو همسر به نام ز96- 
 .زینب دختر خزیمۀ که رسول خدا صلى اهللا علیه و آله در ماه رمضان سال سوم هجرى با او ازدواج کرد: الف 
زینب دختر جحش ، دخترعمه پیامبر، که رسول خدا صلى اهللا علیه و آله در ذى قعده سال پنجم و به روایتى سال سوم هجرى با : ب 

 .او ازدواج کرد
فتیم معلوم مى شود که هیچ یک از آن دو در جریان ازدواج حضرت فاطمه علیهاالسالم همسر رسول خدا صلى اهللا علیه و و از آنچه گ

  . عایشه 2سوده  1: آله نبوده اند؛ به نظر مى رسد که رسول خدا در این زمان دو همسر داشته اند
قى هاى قبل گفتیم معلوم گردید که در این تاریخ ام سلمه همسر رسول خدا صلى اهللا علیه و آله نبوده تا در از آنچه در پاور97- 

 .خانه او حجره اى هم داشته باشد
فریقین ، جبرئیل در هیئت او بر آن  وى دحیۀ بن خلیفه کلبى از اصحاب رسول خدا صلى اهللا علیه و آله بوده که بر اساس اخبار98- 

 . نازل مى شده است
روایاتى ( ه  218(و سیرة النبى تاءلیف ابن هشام ( ه  279(در برخى از منابع اسالمى مانند کتاب المعارف تاءلیف ابن قتیبه دینورى 

 .در تحسین او آمده که داللت بر حسن حال وى دارند
 42 39ص  1امالى شیخ طوسى ، ج 99- 

 ، صدر روایت129ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 
 . ، به نقل از امالى طوسى30، شماره 191 188ص  11عوالم العلوم و المعارف ، ج 

 ه 1401: بیروت /  42ص  1امالى شیخ طوسى ، ج 100- 
 لو لم یخلق على ما کان لفاطمۀ کفو: ام سلمه : 5130شماره  373ص  3، ج (ه  509(ن شیرویه دیلمى اب: الفردوس 

 لوال على لم یکن لفاطمۀ کفو: ، به نقل از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله 472ص  1کشف الغمۀ ، ج 
 ، به نقل از کشف الغمۀ37ح  141ص  43بحاراالنوار، ج 
 ، به نقل از مصباح االنوار و المحتضر49 ح 145ص  43بحاراالنوار، ج 

 138و  136و  133کتاب المحتضر، ص 
 228مصباح االنوار، ص 

لوال اءن اهللا تبارك و تعالى خلق امیرالمؤ منین علیه السالم لفاطمۀ علیهاالسالم ما کان لها کفو على ظهر  :10ح  461ص  1کافى ، ج 
 االرض من آدم و من دونه 

 ، مرسل معلوم4383ح  393ص  3ه ، ج من ال یحضره الفقی
اءحمد بن محمد، عن عمر بن عبدالعزیز، عن الخیبرى ، عن المفضل ، عن الصادق علیه  :(1882( 90ح  470ص  7ج : تهذیب 
 الخ ... السالم 

 ، به نقل از مفضل29ص  2مناقب ابن شهر آشوب ، ج 
 ، به نقل از مناقب ابن شهر آشوب107ص  43بحاراالنوار، ج 

 عن یونس بن ظبیان ، عن اءبى عبداهللا علیه السالم: نجف / 267بشارة المصطفى صلى اهللا علیه و آله ، ص 
 268ص  1المدمعۀ الساکبۀ ، ج 

 210ص  4محجۀ البیضاء، ج 
 ، به نقل از مصباح االنوار17شماره  375ص  100بحاراالنوار، ج 
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 6شماره  49ص  14وسائل الشیعه ، ج 
 187ص  14ج  مستدرك الوسائل ،

 21ص  1انوارالنعمانیۀ ، ج 
 748ص  3الوافى ، ج 

 22التفضیل ، ص 
 156ص  1جالءالعیون ، ج 

 4و  3ح  177ص  1عیون اخبارالرضا علیه السالم ، ج 
 الخ... قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله  : عن ام سلمۀ قالت: 66ص  1مقتل الحسین ، ج 
 250و  227 و 181و  177ینابیع المودة ، ص 

 3شماره  414ص  2خصال ، ج 
 18شماره  472امالى صدوق ، ص 
 .3شماره  178ص  1علل الشرایع ، ج 

 42ص  1امالى طوسى ، ج 101- 
 .267بشارة المصطفى صلى اهللا علیه و آله ، ص 

 .16شماره  412ص  2ال ، ج خص102- 
الخ همان طور ... حدثنا محمد بن یحیى العطار، عن محمد بن عبدالجبار، عن اءبى احمد االزدى ، :2ح  223امالى صدوق ، ص 103- 

 ، و صحیح همان است که از امالى نقل کردیمکه مشاهده مى کنید، در سندى که عالمه مجلسى نقل کرده تصحیف و اشتباه رخ داده 
 . ، به نقل از امالى3ح  138ص  11عوالم العلوم ، ج 

حدثنى احمد : حدثنى سعد بن عبداهللا قال : حدثنا محمد بن الحسن بن احمد بن الولید قال  :3شماره  236امالى صدوق ، ص 104- 
 الخ :... حدثنى على بن الحکم قال : عیسى قال بن محمد بن 

  .تهران/  45شماره  212و  211ص  2تفسیر عیاشى ، ج 105- 
  :و مراجعه کنید به106- 

اءخبرنا ابوالحسن اءحمد بن المظفر بن اءحمد العطار،  : ت در عبارات، به دو سند و تفاو393شماره  341مناقب ابن مغازلى ، ص 
البجلى ، حدثنا على   اءخبرنا ابومحمد عبداهللا بن محمد بن عثمان المزنى الملقب بابن السقاء الحافظ الواسطى ، حدثنا على بن العباس 

هللا بن لهیعۀ بن عقبۀ ، حدثنا ابوالزبیر، عن جابر بن عبداهللا قال بن المثنى الطهاوى ، حدثنا زید بن الحباب ، حدثنا ابن لهیعه و هو عبدا
 الخ ... دخلت ام ایمن : 

اءخبرنا ابوطالب محمد بن اءحمد بن عثمان ، اءخبرنا ابوعبداهللا محمد بن زید بن مروان ، حدثنا  : و سند دوم نیز بدین شرح است
 الخ ... واحد، حدثنا زید بن الحباب ، حدثنامحمد بن على بن شاذان ، حدثنا الحسن بن محمد بن عبدال

اءخبرنا ابونصر احمد بن موسى  : به سند ذیل آمده است 394به شماره  343و  342و همین روایت با تفاوتهایى در عبارت ، در ص 
مد بن هارون الکرخى الطحان اجازة عن القاضى ابى الفرج احمد بن على الخیوطى ، حدثنا ابوالحسن على بن احمد بن نوح ، حدثنا اح

 الخ ... الضریر، حدثنا کامل بن طلحۀ ، حدثنا ابن لهیعه ، عن ابى الزبیر محمد بن مسلم بن تدرس ، عن جابر
اءخبرنا اءبوالقاسم الحسین بن الحسن بن محمداالسدى ،  :298شماره  234و  233ص  1، ج (ترجمۀ على علیه السالم (تاریخ دمشق 

قرى ء على اءبونصر احمد بن المظفر بن الطوسى ، حدثکم عبداهللا بن حبان بن عبدالعزیز : اءبى العالء قال  اءنباءنا اءبوالقاسم بن
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 الخ... الموصلى ، اءنباءنا ابراهیم بن عبدالعزیز بن حبان ، اءنباءنا سلیمان بن شعیب المصرى ، اءنباءنا عبداهللا بن لهیعۀ ، حدثنى 
 ام صادق علیه السالم، از ام176ص  1روضۀ الواعظین ، ج 

 223ص  2، ج (ه  884(صفورى بغدادى : نزهۀ المجالس 
 ، از امالى صدوق19شماره  294ص  2تفسیر البرهان ، ج 

 ، از امالى صدوق1شماره  279ص  100بحاراالنوار، ج 
 ، از تفسیر عیاشى61شماره  142ص  8بحاراالنوار، ج 

 . از امالى و تفسیر عیاشى، 27شماره  185و  184ص  11عوالم العلوم ، ج 
 ه 1378: بیروت /  338 - 336ص  2تفسیر قمى ، ج 107- 

 ، قطعه اى49شماره  137ص  8بحاراالنوار، ج  -
 ، قطعه اى118شماره  408ص  18بحاراالنوار، ج  -
 .2شماره  247ص  4تفسیر البرهان ، ج  -
  .روایت فاقد سند معتبر مى باشد و هرچه جستجو کردم سند دیگرى که داراى اعتبار باشد براى آن پیدا نکردم108- 
 .30سوره الواقعه ، 109- 
 .15هللا علیه و آله ، سوره محمد صلى ا110- 
 .26سوره المطففین ، 111- 
 .30سوره الواقعه ، 112- 
حدثنا محمد بن : الحسن بن اءحمد بن الوالید قال حدثنا محمد بن  :1شماره  450و  449و  448امالى شیخ صدوق ، ص 113- 

 الخ ... حدثنى حامد بن محمد، عن عمرو بن هارون : الحسن الصفار، عن سلمۀ بن الخطاب البراوستانى ، عن ابراهیم بن مقاتل قال 
 .19سوره نمل ، 114- 
 .1شماره  224 - 222ص  1عیون اخبارالرضا علیه السالم ، ج 115- 
این حدیث طریق دیگرى نیز دارد که در (  :)و در آخر آمده است 2شماره  225ص  1عیون اخبارالرضا علیه السالم ، ج 116- 

 .((کتاب مدینۀ العلم نقل کرده ام 
: حدثنا اءبوالقاسم عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن الحسینى قال  :552/1شماره  415 - 413تفسیر فرات کوفى ، ص 117- 

مکرم  حدثنا عقبۀ بن: الحجرى قال ( ظریف : اء(حدثنا محمد بن على بن عمرو بن طریف : حدثنا فرات بن ابراهیم الکوفى قال 
حدثنا اءحمد بن عبداهللا : ابن عبداهللا بن هارون الطوسى الخراسانى قال ( عمر( خ ل (ب ، اء(حدثنا اءبوتراب عمرو : الضبى قال 

حدثنا محمد بن جعفر بن محمد بن على بن الحسین عن اءبیه عن ابائه عن على بن ابى طالب علیهم : اءبوعلى الهروى الشیبانى قال 
 : السالم قال

حینا و ان ذلک متخلخل فى قلبى لیلى و نهارى و لم اءجترء ان ذلک ( ب . ص ( (علیهاالسالم (د هممت بتزویج فاطمۀ الزهراء لق
. لبیک یا رسول اهللا : قلت . یا على : لرسول اهللا صلى اهللا علیه و آله حتى دخلت على رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله ذات یوم فقال لى 

 . اذا هو یرید اءن یزوجنى بعض نساء قریش. یا رسول اهللا اءعلم : ل لک فى التزویج ؟ فقلت ه( قال : ر(فقال 
یا على اءجب رسول اهللا و اءسرع : رسول اهللا فقال ( اء، ب . رسول (و انى لخائف على فوت فاطمۀ ، فماشعرت بشى ء یوما اذا اءتانى 

 .منه الیوم فماراءینا رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله باشد فرحا 
فاءتیته مسرعا فاذا هو فى مجرة ام سلمۀ فلما نظر رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله تهلل وجهه و تبسم حتى نظرت الى اسنانه تبرق : قال 
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 و کیف ذلک یا رسول اهللا ؟: قلت . فان اهللا قد کفانى ما کان قد اءهمنى من امر تزویجک ! اءبشر یا على : فقال 
یا جبرئیل ما : فاءخذتها و شممتها فقلت له ( ولینها: ر، اء(برئیل علیه السالم و معه من سنبل الجنۀ و قرنفلها و طیبها اءتانى ج: فقال 

ان اهللا تبارك و تعالى اءمر سکان الجنۀ من المالئکۀ و من فیها ان یزینوا الجنۀ کلها بمغارسها و : سبب هذا السنبل و القرنفل ؟ فقال 
ها و قصورها، و امر ریحا فهبت بانواع الطیب و العطر، فاءمر حور عینها بالغناء فیها بسورة طه و یس و طواسین و اءشجارها و اءثمار

اال ان الیوم یوم ولیمۀ على بن ابى طالب علیه السالم اال انى اءشهدکم اءنى قد زوجت : عسق ثم نادى مناد من تحت العرش ( ب . حم (
. سحابۀ (رضى منى بعضهم لبعض ، ثم بعث اهللا سبحانه ( ب . ع (على بن ابى طالب ( من (: خ ل (خ ( فاطمۀ بنت محمد بن عبداهللا الى

المالئکۀ فتناثرت من سنبل الجنۀ و قرنفلها، و هذا ( و قامت  :خ (بیضاء فقطرت علیهم من لؤ لؤ ها و یواقیتها و زبرجدها، فقامت ( خ 
: فقال له  -و لیس فى المالئکۀ اءبلغ منه  -راحیل  : ملکا من المالئکۀ یقال له( خ . و تعالى اءمر اهللا تبارك (ممات نثرت المالئکۀ ، ثم 

سماواتى (یا مالئکتى و سکان : اءهل االرض ، ثم نادى مناد ) اء، ب. ال(اخطب یا راحیل ، فخطب بخطبۀ لم یسمع بمثلها اءهل السماء و 
( من : خ . الى اء(فقد بارکت اءنا علیهما اال انى زوجت اءحب النساء الى ( ر(و فاطمۀ  جنتى بارکوا على تزویج على بن ابى طالب( ب . و

یا رب و ما برکتک لهما باءکثر مما راءینا من اکرم لهما فى جنانک و : اءحب الرجال الى بعد النبیین و المرسلین فقال راحیل الملک 
اءنى اءجمعهما على محبتى و اءجعلهما معدنین لحجتى الى یوم  -و قال علیهما اء -من برکتى فیهما : دورك و هما بعد فى الدنیا؟ فقال 

القیامۀ ، و عزتى و جاللى الخلقن منهما خلقا و النشئن منهما ذریۀ فاءجعلهم خزانا فى اءرضى و معادن لعلمى و دعائم لکتابى ثم اءحتج 
 . بعد النبیین و المرسلین( بهم (على خلقى 

بمثلها اءحدا، قد زوجتک فاطمۀ ابنتى على ما زوجک  (اء، ر. اهللا (هللا تبارك و تعالى قد اءکرمک بکرامۀ لم یکرم فاءبشر یا على فان ا
علیه (منى و لقد اءخبرنى جبرئیل ( لها: ر(فدونک اءهلک فانک اءحق بها ( ب . لها(الرحمن فوق عرشه و قد رضیت لها ما رضى اهللا 

شتاقۀ الیکما، و لو ال اءن اهللا قدر اءن یخرج منکما ما یتخذ به على الخلق حجۀ الجاب فیکما الجنۀ و اءن الجنۀ و اءهلها لم( ر. السالم 
 . اهللا رضى( اء، ر(اءنت و نعم الصاحب اءنت ، و کفاك برضا ( الختن : خ (اءهلها، فنعم االخ اءنت و نعم الخلف 

: بلغ من قدرى حتى اءنى اذکرت فى الجنۀ فزوجنى اهللا فى مالئکته ؟ فقال  یا رسول اهللا(: ابن ابى طالب علیه السالم ر، اء(فقال على  -
اذا اءکرم ولیه اءکرمه بما ال عین راءت و ال اءذن سمعت و انما سمعت و انما حباك اهللا فى الجنۀ بما ال عین ( ر. تعالى (یا على ان اهللا 

رب اءوزعنى اءن اءشکر نعمتک التى اءنعمت على و على (یا ( ء، رعلیه السالم ا(فقال على بن اءبى طالب  . راءت و ال اءذن سمعت
امین یا رب العالمین و یا : صلى اهللا علیه و آله ( النبى : ر(فقال رسول اهللا  ) والدى و اءن اءعمل صالحا ترضاه و اءصلح لى فى ذریتى

 خیر الناصرین 
ون بن موسى التعکبرى ، قال حدثنا اءبى ، قال حدثنا ابوعلى احمد بن اخبرنى ابوالحسین محمد بن هار :20و  19دالئل االمامۀ ، ص  -

محمد بن جعفر الصولى قال حدثنا عبدالعزیز یحیى ، قال حدثنا ابوالقاسم التسترى ، قال حدثنا ابوالصلت عبدالسالم بن صالح عن على 
لسالم لما زوجنى النبى صلى اهللا علیه و آله بفاطمۀ بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسین بن على عن آبائه عن على علیهم ا

ان اهللا امر مالئکۀ الجنۀ و سکانها اءن : و جبرئیل ما شاءنهما؟ فقال : ابشر کان اهللا قد کمانى ما همتى من امر تزویجک ، قلت : قال لى 
ا، و اءمر الحور العین اءن یقرء اءن حمعسق ، و یس ، یزینوا الجنۀ باءشجارها و انبارها و قصورها، و دورها، و یموتها، و منازلها، و غرفه

اءن اهللا یقول انى قد زوجت فاطمۀ بنت محمد من على بن اءبى طالب ، ثم بعث اهللا سحابۀ فاءمطرت علیهم الدر و : و نادى مناد یقول 
 الیاقوت و اللؤ لؤ و الجوهر و نثرت السنبل و القرنفل فهذا مما نثر على المالئکۀ 

 ، عین آنچه از امالى صدوق در بحاراالنوار آمده است146 - 144ص  1الواعظین ، ج روضۀ  -
 186ص  12کنزالدقائق ، ج  -
 69ص  1االنوار العمانیۀ ، ج  -
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 173ص  1جالءالعیون ، ج  -
 269ص  1الدمعۀ الساکبۀ ، ج  -
 147مدینۀ المعاجز، ص  -
 .28شماره  187 - 185ص  11عوالم العلوم ، ج  -
 .552ذیل شماره  415تفسیر فرات ، ص 118- 
 338شماره  112قرب االسناد، ص 119- 

طمۀ علیهاالسالم درع زوج رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله علیا فا : ، به نقل از امام صادق علیه السالم3شماره  377ص  5الکافى ، ج  -
 حطمیۀ ، و کان فراشها اهاب کبش یجعالن الصوف اذا اضطجعا تحت جنوبهما 

کان صداق فاطمۀ جرد برد حبرة و درع حطمیۀ ، و کان فراشها اهاب کبش یلقیانه و یفرشانه و  :5شماره  378ص  5کافى ، ج  -
 ینامان علیه 

 کافى ، به نقل از2شماره  144ص  43بحاراالنوار، ج  -
 ، به نقل از کافى6شماره  10ص  15وسائل الشیعه ، ج  -
 21ص  8سنن الکبرى ، ج  -
 377ص  4اصابۀ ، ج  -
 41و  40، و 38ح  143ص  43بحاراالنوار، ج  -
 .10و  8و  5ح  199و  198ص  11عوالم العلوم ، ج  -
 آمده است ((ابوعمر((، ((ابوعمرو((، در آن به جاى 263ص  1امالى شیخ طوسى ، ج 120- 

 4402شماره  401ص  3من ال یحضره الفقیه ، ج  -
 395شماره  343مناقب ابن مغازلى ، ص  -
 299شماره  234ص  1تاریخ مدینۀ دمشق ، ج  -
 137المحتضر، ص  -
 108ص  1حلیۀ االبرار، ج  -
 148مدینۀ المعاجز، ص  -
 خطى/  191جتمعۀ ، ص المحاسن الم -
 4شماره  62ص  14وسائل الشیعه ، ج  -
  .31شماره  274ص  100بحاراالنوار، ج  -
: حدثنا محمد بن عمر بن محمد بن سلم بن البراء الجعابى قال  :226شماره  59ص  2عیون اخبارالرضا علیه السالم ، ج 121- 

قال رسول اهللا  ...حدثنى سیدى على بن موسى الرضا: مد الحسن بن عبداهللا بن محمد بن العباس الرازى التمیمى قال حدثنى ابومح
 ما زوجت فاطمۀ اال لما اءمرنى اهللا بتزویجها : صلى اهللا علیه و آله 

 . آورده ایم 265/24برخى از مصادر این حدیث را در پاورقى حدیث شماره 
حدثنا ابوالحسن محمد بن على بن الشاده الفقیه المرورودى  :، و آن سه عبارتند از12شماره  27ص  2عیون اخبارالرضا، ج 122- 

: قال  حدثنا ابوالقاسم عبداهللا بن احمد بن عامر بن سلیمان الطائى بالبصرة: حدثنا ابوبکر بن محمد بن عبداهللا النیسابورى قال : قال 
حدثنا ابواسحاق : و حدثنا ابومنصور احمد بن ابراهیم بن بکر الخورى بنیسابور قال ... حدثنى على بن موسى الرضا: حدثنا اءبى قال 
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حدثنا احمد بن عبداهللا الهروى : حدثنا جعفر بن محمد بن زیاد الفقیه الخورى بنیسابور قال : ابراهیم بن هارون بن محمد الخورى قال 
حدثنى على بن محمد بن : و حدثنى ابوعبداهللا الحسین بن محمد بن االشنانى الرازى العدل ببلخ قال ... انى عن الرضا علیه السالم الشیب

 الخ ... مهرویه القزوینى ، عن داود بن سلیمان الفراء، عن الرضا علیه السالم 
  .پ 108شماره  46صحیفۀ الرضا، ص 123- 
  :و مراجعه شود به124- 

 135المحتضر، ص  -
 31ذخائرالعقبى ، ص  -
 65ص  1مقتل الحسین ، ج  -
 246مناقب خوارزمى ص  -
 353ص  1کشف الغمۀ ، ج  -
 .177روضۀ الواعظین ، ص  -
 365و  364ص  1امالى طوسى ، ج 512- 

 138المحتضر، ص  -
 .28شماره  490غایۀ المرام ، ص  -
 .678ص  2امالى طوسى ، ج 126- 
 634شماره  173قرب االسناد، ص 127- 

عض اصحابنا، عن على بن الحسین ، عن العباس بن عامر، عن عبداهللا بن بکیر، عن اءبى عبداهللا ب :4شماره  377ص  5کافى ، ج  -
 الخ ... علیه السالم 

 1477شماره  364ص  7تهذیب ، ج  -
 .6شماره  347ص  100بحاراالنوار، ج  -
 10شماره  536و  535ص  2الخرائج و الجرائح ، ج 128- 

 ، به نقل از الخرائج و الجرائح38شماره  197و  196ص  11عوالم العلوم ، ج  -
 22و  21و  20دالئل االمامۀ ، ص  -
 147مدینۀ المعاجز، ص  -

ابوجعفر بن على بن شهر : ابى طالب مناقب آل  .129- ، به نقل از مدینۀ المعاجز5شماره  199ص  14مستدرك الوسائل ، ج - 
به نقل از تفسیر ثعلبى ، تاریخ بغداد، االشراف حلیۀ االشراف ، االولیاء، و االبانۀ ، صحاح اهل سنت ( ه  588(آشوب سروى مازندرانى 

 . و فضائل الصحابه
 .30سوره الواقعۀ ، 130- 
 .54سوره الفرقان ، 131- 
 غضبت لغضبه: ه  1412: بیروت /  207و  206ص  2مناقب ، ج 132- 

 : در شاءن على بن ابى طالب تاءویل شده است( و هو الذى خلق من الماء بشرا فجعله نسبا صهرا(و در مصادر ذیل نیز آیه 
 399و  313و  287و  282ص  3مناقب ، ج  -
اخبرنا عن ابن عقدة  (54الفرقان ، ( (و هو الذى خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا. (به دو سند: 538ص  1شواهدالتنزیل ، ج  -
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حدثنا الحکم بن : قال  حدثنا الحسن بن محمد بن فرقد االسدى: حدثنا احمد بن الرحمن قال : حدثنا محمد بن منصور، قال : قال 
نزلت فى النبى صلى اهللا علیه و آله و على ، زوج فاطمۀ علیا : قال ( و هو الذى خلق من الماء بشرا(قوله ( فى (حدثنا السدى : ظهیر قال 

 .و کان صهرا/ ب /  99/ و هو ابن عمه و زوج ابنته ، کان نسبا 
حدثنا محمد بن : حدثنا جعفر بن محمد بن الحسین قال : العباس المقانعى قال  حدثنا على بن: و اءخبرنا عن اءبى بکر السبیعى قال 

هو على بن ابى : قال  (فجعله نسبا و صهرا(سمعت ابن سیرین یقول : حدثنا اءبوقتیبه التیمى قال : حدثنا حسین االشقر قال : عمرو قال 
 طالب 

عن ابن عباس علیه السالم فى قول اهللا : بن مخلد الجعفى معنعنا حدثنا على بن محمد :394شماره  292تفسیر فرات کوفى ، ص  -
خلق اهللا نطفۀ بیضاء مکنونۀ فجعلها فى صلب ادم ثم : قال  (و هو الذى خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا( (تعالى : ر(عزوجل 

قینان حتى توارثتها کرام االصالب  نقلها من صلب آدم الى صلب شیث و من صلب شیث الى صلب انوش و من صلب انوش الى صلب
الى صلب عبداهللا و نصفها الى ( فاءلقاها: ر، اء(فى مطهرات االرحام حتى جعلها اهللا فى صلب عبدالمطلب ثم قسمها نصفین فاءلقى نصفها 

طالب ( و البى : اء، ب (بى و من اء( اء، ب . صلى اهللا علیه و آله (هللا محمد ( لعبد: اء، ب (صلب اءبى طالب و هى ساللۀ فولد من عبد 
و هو الذى خلق من ( (ب ، ر. تعالى . قوله : ب (فذلک قول اهللا ( علیهما الصالوة و السالم : ر. اء، ب . علیه السالم (على ( علیه السالم (

لى و الحسن و فاطمۀ فعلى من محمد و محمد من ع ) ب. صلى اهللا علیه و آله (زوج فاطمۀ بنت محمد ( الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا
  .(صهر :ب (نسب و على الصهر ( ب . علیهم السالم (

و هو الذى خلق من الماء  379 - 376جلد اول صفحه (  950بعد (سید شرف الدین حسینى استر آبادى : تاویل االیات الظاهرة  -
نطفۀ بشرا و هو االنسان و قوله فجعله نسبا و صهرا بشرا فجعله نسبا و صهرا معناه و تاویله ان اهللا سبحانه خلق من الماء الذى هو ال

فالنسب ما یرجع الیه من والدة قربید و الصهر خلط یشبه القرابۀ و قیل النسب الذى ال یحل نکاحه و الصهر الذى یحل نکاحه کبنات 
و منقبۀ جسیمد تفرد بهادون غیره حیث  و المعنى بذلک امیر المومنین علیه السالم و هذه فضیلۀ عظیمۀ. العم و العمۀ و الخال و الخالۀ 

اباناهللا سبانه المعنى بذلک امیر المومنین علیه السالم و هذه فضیلۀ ومنبۀ جسمید تفرد بهادون غیره حیث ابان اهللا سبحانه فضله فیها 
ابن عم صهرا زوج ابنته کما ورد  وهو الذى خلق تفرد بخلقه و افرده عن خلقه وجعله نسبا لرسول اهللا صلى اهللا علیه و آله اخا و: بقوله 

من طریق العامۀ عن ابن سیرین انه قال ننزلت هذه االیۀ فى النبى صلى اهللا علیه و آله و على بن ابى طالب علیه السالم زوجه فاطمه 
 .ابنته وهو ابن عمه و زوج فکان نسبا و صهرا

اسد، عن ابراهیم محمد الثقفى ، عن احمد بن معمر االسدى عن  حدثنا على بن: قال  -رحمۀ اهللا  -ویویذه ما روه محمد بن العباس 
و هو الذى خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا : قوله عز و جل : الحکیم بن ظهیر، عن السدى عن ابى مالک ، عن ابن عباس قال 

علیا صلى اهللا علیه و آله علیا علیه السالم ابنته و  نزلت فى النبى صلى اهللا علیه و آله و على علیه السالم زوج النبى صلى اهللا علیه و آله
حدثا المغیرة بن محمد، عن رجاء بن سلمۀ : حدثنا عبدالعزیز بن یحیى قال : هو ابن و هو ابن عمه ، فکان له نسبا و صهرا و قال ایضا

وهو الذى خلق من الماء بشرا : ل عن نائل بن نجیح عن عمر و بن شمر، عن جابر الجعفى ، عن عکرمۀ عن ابن عباس فى قوله عزوج
خلق نطفۀ من الماء فمزجها بنوره ثم اودعها ابنه آدم ، ثم اودعها ابنه شیث ثم ثم انوش ثم ( و (خلق اهللا آدم : فجلعه نسبا و صهرا قال 

ابا من طاهر االصحاب االصحاب الى قینان ثم ابا فابا حتى اودعها ابراهیم علیه السالم ثم اودعها اسماعیل علیه السالم ثم اما فاما و ابا ف
مطهرات االرحام حتى صارت الى عبدالمطلب فانفرق ذلک النور فرقتین فرقۀ الى عبداهللا فولد محمدا صلى اهللا علیه و آله و فرقۀ الى 

یوم بغلته فانطلق الى جبل آل ابى طالب فولد علیا علیه السالم ثم الف اهللا النکاح بینهما فزوج اهللا علیا بفاطمۀ صلى اهللا علیه و آله ذات 
یا انس خذ البغلۀ وانت به قال انس فذهبت فوجدت علیا علیه السالم کما قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله فحملته : فالن فنزل و قال 

و علیک : وعلیک السالم قال السالم علیک یا رسول اهللا قال : فلما بصر برسول اهللا صلى اهللا علیه و آله قال  . على البغلۀ و اتیت به الیه
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و : السالم یا اباالحسن اجلس فان هذا مکان جلس فیه سعون مرسال علیه السالم ما جلس فیه احد من االنبیاء اال و انا خیر منه ، قال 
ا خیر منه و قد علیک السالم یا اباالحسن اجلس فان هذا مکان جلس فیه سبعون مرسال علیه السالم ماجلس فیه احد من النبیاء اال و ان

نعم على : یا رسول اهللا على اخوك ؟ قال : فقلت : جلس فى موضع کل نبى اخ له ، ماجلس من االخوة احد اال و انت خیر منه قال انس 
الى سحابۀ قد اظلتهما و دنت من رؤ ( ت (فنظر : قال انس  . یا رسول اهللا صف لى کیف على اخوك احد اال و انت خیر منه: اخى فقلت 

نعم على اخى ، : یا رسول رسول اهللا على اخوك ؟ قال : سهما فمد النبى صلى اهللا علیه و آله یده الى السبحابۀ فتناول منها عنقود عنب و
ان اهللا عزوجل خلق ماء من تحت العرش قبل ان یخلق آدم بثالثۀ آالف عام فاسکنه : فقلت یا رسول اهللا صف لى کیف على اخوك قال 

ى غامض علمه الى ان خلق آدم فلما خلق آدم نقل آدم ماء من ظهر الى طالب ، فانا من نصف الماء و على من النصف لؤ لوة خضراء ف
ثم قرا رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و هو الذى من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا وکان ربک . االخر، فعلى اخى فى الدنیا و االخرة 

شیخ ما رواه ابوجعفر محمد بن جعفر الحائرى فى کتابه کتاب ما اتفق فیه من الحبار فى فضل االئمۀ قدیرا و فى المعنى ما رواه ال
االطهار حدیثا مسنا یرفعه الى موالنا على بن الحسین علیه السالم قال کنت امشى خلف عمى الحسن وابى الحسین علیه السالم فى 

اوکدت ، فلقیهما جابرین عبداهللا االنصارى وانس بن مالک و جماعۀ من  بعض طرقات المدینه و انا یومئذ غالم قد باهرت الحمل
اتصنع هذا یا عبداهللا و انت فى سنک وموضعک من صحبۀ رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله ؟ وکان جبار قد : قریش کان نسیبا لمروان 

. لقبلت ما تحت اقدامهما ما تحت اقدامهما من اتراب  الیک عنى قلو علمت یا اخاقریش من فضلهما ومکانها ما اعلم: شهد بدرا فقال له 
و : فقال له انس . یا ابا حمزة اخبرنى رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله فیهما بامر ماظننت انه یکون فى بشر: ثم اقبل جابر على انس فقال 

QTtما الذ éپچمحاور الSJ. و على ذریتهما صالة دائمۀ الى یوم القیامۀ والزعامۀ وله االخوة والوصیه واالمامۀ ، صلى اهللا علیهما 
حدیث از محمد بن یعقوب کلینى ، على بن ابراهیم قمى ، محمد بن عباس ماهیار،  12، شامل 171و 170البرهان جلد سوم صفحه  -

 . شیخ صدوق ، شیخ طوسى ، ابن شهر آشوب وثعلبى درکتابهایشان
 قل از تفسیر ثعلبى ، مسندا از ابن سیرینبه ن 174شماره  330خصائص الوحى المبین صفحه  -
 ه ، به نقل از تفسیر ثعلبى 1412: تهران /  492شماره  351و  350العمدة ، ص  -
 ، به نقل از ابن بطریق ، مسندا از ابن سیرین375غایۀ المرام ، ص  -
 ، چهار حدیث532و  531، شماره 262 - 260اللوامع النورانیۀ ، ص  -
 از امام باقر و ابن سیرین 165سید شهاب الدین احمد حسینى شافعى شیرازى ، ص  :توضیح الدالئل  -
 ، از تفسیر الکشف و البیان تاءلیف ثعلبى92نظم دررالسمطین ، ص  -
 ه 1357: مصر/  60ص  13ج ( ه  671(الجامع الحکام القرآن ، قرطبى  -
 مصر/  507ص  6، ج (ه  754(ابوحیان اندلسى : البحر المحیط -
 124شبلنجى ، ص : نوراالبصار -
 4و  3شماره  361ص  35بحاراالنوار، ج  -
 16شماره  13ص  15بحاراالنوار، ج  -
 18شماره  361ص  17بحاراالنوار، ج  -
 6شماره  122ص  39بحاراالنوار، ج  -
 77شماره  23ص  4تفسیر نورالثقلین ، ج  -
 76ذیل شماره  110ص  22بحاراالنوار، ج  -

  .آورده ایم 244/3مصادر آن را در حدیث شماره  .133- 22شماره  44ص  37نوار، ج بحاراال- 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 بحاراالنوار  43ترجمه و تحقیق از جلد                                                    ) علیهاالسالم(زندگانی حضرت زهرا 

  زمان آباديمحمد روحانی : مترجم و محقق                                                        عالمه محمد باقر مجلسی: تالیف 
 

 ومن شهبازه: پی دي اف  به پیکرهازي سآماده  268
 

 .207ص  2مناقب ، ج 134- 
 .208ص  2مناقب ، ج 135- 

ث خواستگارى ابوبکر و عمر از حضرت فاطمه علیهاالسالم و پاسخ منفى رسول خدا صلى اهللا علیه و آله به آنها را به مصادر حدی
 .زودى معرفى خواهیم نمود

ریخ الخطیب ، و کتاب ابن شاهین ، و مسند اءحمد و فضائله ، و سنن اءبى داود، و ابانۀ ابن بطۀ ، و تا :208ص  8مناقب ، ج 136- 
انه لما زوج النبى علیا : اللفظ باالسناد عن خالد الحذاء، و اءبى اءیوب ، و عکرمه و اءبى نجیح و عبیدة بن سلیمان کلهم عن ابن عباس 

، و فى روایۀ غیره اءنه قال على ((ۀ فاءین درعک الحطمی() : ما عندى شى ء قال: قال  ((فاءعطها شیئا() : قال له النبى صلى اهللا علیه و آله
  ((فاءعطها ایاها() : عندى قال

 80ص  1مسند احمد، ج  -
 198شماره  134ص  1فضائل الصحابه ، ج  -
 .490ص  1سنن ابى داود، ج  -
 18ص  3مناقب ، ج 137- 

: حدثنا احمد بن عمرو بن خالد السفلى ، و ما سمعته اال منه ، قال :: عمر بن سالم قال حدثنا محمد بن  :59ص  5حلیۀ االولیاء، ج  -
 حدثنا سفیان الثورى ، عن االعمش ، عن ابراهیم ، عن علقمۀ ، عن عبداهللا بن مسعود : حدثنا عبیداهللا بن موسى قال : حدثنا اءبى قال 

بن اءبى بکر، اءخبرنا محمد بن الحسن بن مقسم العطار، حدثنا  اءخبرنا الحسن :1805شماره  128ص  4تاریخ بغداد، ج  -
اءبوعمرو اءحمد بن خالد، حدثنا اءبى و اءخبرنا ابوبکر البرقانى عبداهللا بن ابراهیم بن ایوب بن ماسى حدثنا احمد بن خالد بن عمرو 

 الخ ... بن خالد السفلى الحمصى 
 تهران/  64ص  1مقتل الحسین ، ج  -
 تبریز/  235رزمى ، ص مناقب خوا -
 بیروت/  385شماره  59ص  2فرائدالسمطین ، ج  -
 مصر، بیروت/  31ذخائرالعقبى ، ص  -
 349ص  1کشف الغمۀ ، ج  -
 ((هذا باطل ما تفوه به الثورى اصال() : ، و در انتهاى روایت گفته است27شماره  9ص  6لسان المیزان ، ج  -
این حدیث از طریق خالد بن عمرو بن سلفى از عبیداهللا () : و در آن آمده است 30شماره  416ص  1تنزیه الشریعه المرفوعۀ ، ج  -

عبیداهللا بن موسى الهاشمى از نوادگان امام رضا علیه : تذکر .((بن موسى نقل شده و احتماال یکى از آن دو این روایت را جعل کرده اند
ل شیعه بودن مورد تصنیف قرار داده اند، ولى خالد بن عمرو سلفى از جاعلین السالم و از ثقات است و اهل سنت او را صرفا به دلی

، 1867شماره  1/205، المغنى 8شماره  1/56، تنزیه الشریعۀ 61شماره  1/216تهذیب و التهذیب ، (حدیث مى باشد 
الکبیر،  ، التاریخ 17337ى ص نسائ: ، الضعفاء و المتروکین 1/626، میزان االعتدال 103شماره  40بخارى ص : الضعفاءالصغیر

 (563شماره  3/164
کان  : در شرح احوال سفیان بن محمد الفرازى المصیصى که در آن آمده است 210شماره  55و  54ص  3لسان المیزان ، ج  -

دیث دروغ این ح((یسرق الحدیث و یسوى االسانید، متروك الحدیث ، روى اءحادیث موضوعۀ ، سوءالحال و پس از نقل حدیث گوید 
 ((است 

اءخبرنا ابوالقاسم على بن ابراهیم علوى و ابوالحسن على بن محمد احمد  :301شماره  238 - 236ص  1تاریخ دمشق ، ج  -
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اءنباءنا و اءبومنصور خیرون اءنبانا اءبوبکر الخطیب ، اءنبانا الحسن بن اءبى بکر، اءنبانا محمد بن الحسن بن مقسم : الغسانى قاال
 (کذا(قال و اءنبانا ابوبکر الرقانى اءنبانا عبداهللا بن ابراهیم بن اءیوب بن ناصر  . نبانا اءبوعمر و اءحمد بن خالد، اءنبانا اءبىالعطار، ا

 اءنبانا اءحمد بن خالد بن عمرو السفلى الحمصى حدثنى اءبى اءنبانا عبیداهللا بن موسى 
القاسم بن اءبى نصر، / اء/  90/ لعزیز بن اءحمد، اءنبانا عبدالرحمن بن عثمان بن و اءخبرنا اءبوالحسن السلمى اءنبانا عبدا : جیلونۀ -

داهللا اءنبانا اءبوعلى محمد بن هارون بن شعیب ، اءبنانا اءحمد بن ابراهیم العامرى ، اءنبانا اءبواالخیل خالد بن عمرو السفلى اءنبانا عبی
: زاد الخطیب  -اءصحاب فاطمۀ : یم عن علقمۀ ، عن عبداهللا بن مسعود، قال موسى الکوفى عن سفیان الثورى عن االعمش ، عن ابراه

یا فاطمۀ ، انى : صبیحۀ العرس رعدة فقال لها رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و قال السلمى  - :بنت رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و قاال
 . قد زوجتک سیدا و انه فى االخرة لمن الصالحین

لما اءردت اءن اءملک لعلى امراهللا جبرئیل فقام فى السماء الرابعۀ فصف المالئکۀ صفوفا ثم خطب  -و قال السلمى انه  یا فاطمۀ انى
شجر الجنان فحملت الحلى و الحلل ثم اءمرها فنثرته  -اهللا : زاد السلمى  -جبرئیل فزوجک من على ثم اءمر  / ز/ ب /  112/ علیهم 

و قال  -اءکثر مما اءخذ صاحبه اءو اءحسن افتخر الى یوم القیامۀ  -: و قاال. منها: و قال السلمى  -م على المالئکۀ ، فمن اءخذ منه
و  -تفتخر على النساء : و قال السلمى  - فلقد کانت فاطمۀ تفخر على النساء : قالت ام سلمه  -: و قاال. افتخر به على صاحبه : السلمى 

غریب جدا، تفرد به اءبواالخیل ( هذا: (و الحدیث على لفظ مقسم ، قال الخطیب (: قال . (ئیل اءول من خطب علیها جبر( اءنا: (تقول 
 بهذا االسناد، و قد تابعه بعض الناس فرواه عن عبیدغاهللا کذلک 

 مصر، از انس بن مالک به صورت مرسل ، به نقل از سیره مال/  9رشفۀ الصادى ، ص  -
 ره مال، به نقل از سی85وسیلۀ المآل ، ص  -
 با تصریح و تاکید بر جعلى بودن حدیث. 419ص  1، ج (ه  597(ابن جوزى : کتاب الموضوعات  -
 398ص  1، ج (ه  911(سیوطى : الاللى المصنوعۀ فى االحادثیث الموضوعۀ  -
ى اهللا علیه و آله به آنها در مصادر و منابع فراوانى آمده و جزء حدیث خواستگارى ابوبکر و عمر و جواب منفى رسول خدا صل138- 

 : مراجعه کنید به. مسلمات تاریخ مى باشد
 173شماره  118ص  1فضائل الصحابه ، ج  -
 مصر/  31و  114خصائص نسائى ، ص  -
 دمشق/  246ص  3مشکاة المصابیح ، ج  -
 58شماره  88ص  1فرائدالسمطین ، ج  -
 مصر/  210ص  سعدالشموس ، -
 345ص  11مرقاة المفاتیح ، ج  -
 بمبئى/  83ص  2تحفۀ االشراف ، ج  -
 213و  132وسیلۀ النجاة ، ص  -
 تبریز/  316تذکرة الخواص ، ص  -
 خطى/  15ابوحفص عمر بن احمد بن شاهین مروزى ، ص : فضائل سیدة النساء -
 مصر 801و  99ص  5منتخب کنزالعمال ، ج  -
 مصر/  204ص  9ئد، ج مجمع الزوا -
 مصر/  286ص  1اسدالغابۀ ، ج  -
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 مصر/  374ص  4االصابۀ ، ج  -
 ه 1408: بیروت /  31الثغورالباسمۀ ، ص  -
 مصر/  363ص  14تاریخ بغداد، ج  -
 بیروت/  327ص  11لسان العرب ، ج  -
 مصر/  214الروض الفائق ، ص  -
 مصر/  477ص  4محاضرات االدباء، ج  -
 مصر/  4ص  2ب اللذنیه ، ج المواه -
 تهران/  346مناقب ابن مغازلى ، ص  -
 خطى ، به نقل از سنن ابن داود سجستانى/  60سمهودى ، ص : االتحاف فى فضل االشراف  -
 485ص  5عبدالرزاق ، ج : المصنف  -
 216شماره  83 - 81مسند فاطمۀ الزهراء، سیوطى ، ص  -
 مصر/  35، ص (ه  1013(مناوى : اتحاف السائل  -
 ( االحسان(بیروت /  49ص  9صحیح ابن حبان ، ج  -
 بغداد/  408ص  22المعجم الکبیر، ج  -
از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله است که در مصادر  ((کل سبب و نسب منقطع یوم القیامۀ ما خال سببى و نسبى ((حدیث  ...139- و

 : ل آمده استذی
 حلب ، به نقل از ابونعیم در معرفۀ و طبقات ابن سعد و مسند ابن راهویه/  145ص  2ابن حمزه حسینى ، ج : البیان و التعریف  -
 بیروت/  463ص  8الطبقات الکبرى ، ج  -
 مصر/  182ص  6تاریخ بغداد، ج  -
 بیروت/  479ص  4محاضرات االدبا، ج  -
 حیدرآباد/  63 ص 7السنن الکبرى ، ج  -
 مصر/  124ص  3شرح ابن ابى الحدید، ج  -
 مصر/  117ص  3تذکرة الحفاظ، ج  -
 مصر/  236سیوطى ، ص : الجامع الصغیر -
 ه 1408: بیروت /  51احیاء المیت بفضائل اهل البیت ، ص  -
 314ص  7حلیۀ االولیاء، ج  -
 35ص  5فیض القدیر، ج  -
 173ص  9 و ج 216ص  8مجمع الزوائد، ج  -
 بیروت/  4747شماره  172ص  3مستدرك الصحیحین ، ج  -
 مصر/  324ص  2نبهانى ، ج : الفتح الکبیر -
 مصر/  32ص  2التدوین ، ج  -
 مصر/  195برزنجى ، ص : جالیۀ الکدر -
 مصر/  32ص  2عقدالفرید، ج  -
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 مصر/  131ص  2ابوحاتم بن حمدان رازى ، ج : کتاب الزینۀ  -
 مصر/  254ص  2ذهبى ، ج : السالم ا تاریخ  -
 مصر/  4راغب اصفهانى ، ص : مفردات القرآن  -
 مصر/  100ص  1تاج الدین عبدالوهاب ، ج : طبقات الشافعیۀ الکبرى  -
 407ص  1شواهدالتنزیل ، ج  -

: حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور قال : 1شماره  104و  103ص  1بار، ج معانى االخ .140- 163ص  6عبدالرزاق ، ج : المصنف - 
 الخ ... حدثنى الحسن بن محمد بن عامر، عن معلى بن محمد، عن احمد بن محمد بزنطى ، عن على بن جعفر قال 

  .عامر، حسین بن محمد بن عامر را آورده استبه جاى حسن بن محمد بن  17شماره  640ص  2خصال ، ج 141- 
  .، مثل خصال9شماره  475و  474امالى ، ص 142- 
  .قرار داده است در آیه اول از سوره فاطر نیز خداوند متعال تصریح کرده که براى فرشتگان چهره هاى متعدد143- 
 .405 - 398ص  3مناقب آل ابى طالب ، ج 144- 
رات آمده در مصادر عدیده ، عینا یا با تفاوتهایى در الفاظ و عبا ((ان اهللا امرنى ان ازوج فاطمه من على علیهماالسالم ((حدیث 145- 

 :است ، برخى از این منابع و مصادر عبارتند از
 59ص  5حلیۀ االولیاء، ج  -
 210ص  4تاریخ بغداد، ج  -
 54شماره  568ص  5کافى ، ج  -
 4382شماره  393ص  3من ال یحضره الفقیه ، ج  -
 90شماره  470ص  7تهذیب ، ج  -
 226شماره  59ص  2عیون اخبارالرضا علیه السالم ، ج  -
 342مناقب ابن مغازلى ، ص  -
 53ابوهالل عسکرى ، ص : االوائل  -
 80و  60و  66و  76و  46ص  1خوارزمى ، ج : مقتل الحسین  -
 239و  238و  234، 67مناقب خوارزمى ، ص  -
 316تذکرة الخواص ، ص  -
 183و  180ص  2الریاض النضرة ، ج  -
 31و  29و  27دخائرالعقبى ، ص  -
 206ص  1ج  اسدالغابۀ ، -
 180کفایۀ الطالب ، ص  -
 156ص  2میزان االعتدال ، ج  -
 9ص  6و ج  77ص  4، ج 382ص  2لسان المیزان ، ج  -
 204ص  9مجمع الزوائد، ج  -
 238و  232و  231ص  1، ج (ترجمه على (تاریخ دمشق  -
 185و  184نظم دررالسمطین ، ص  -
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 81ص  2االصابۀ ، ج  -
 246شماره  288، ص  الثاقب فى المناقب -
 352ص  1کشف الغمۀ ، ج  -
 15شماره  61مائۀ منقبۀ ، ص  -
 19شماره  474امالى صدوق ، ص  -
 16الجوهرة ، ص  -
 108شماره  172صحیفۀ الرضا، ص  -
 135المحتضر، ص  -
  .177ص  1روضۀ الواعظین ، ج  -
 13و  12ص  8، ج طبقات ابن سعد146- 

 86شماره  95الذریۀ الطاهرة ، ص  -
 294شماره  213ص  1، ج (ترجمه على (تاریخ دمشق  -
 29ذخائرالعقبى ، ص  -
 318تذکرة الخواص ، ص  -
 7رشفۀ الصادى ، ص  -
 163عمل الیوم و الیلۀ ص  -
 398شماره  346مناقب ابن مغازلى ، ص  -
 411ص  22المعجم الکبیر، ج  -
 9782شماره  487ص  5ف عبدالرزاق ، ج مصن -
 .239کشف الیقین ، ص  -
 241مناقب خوارزمى ، ص 147- 

 241ص  1کشف الغمۀ ، ج  -
 53ابوهالل عسکرى ، ص : االوائل  -
 183ص  2الریاض النضرة ، ج  -
 59شماره  89ص  1فرائدالسمطین ، ج  -
 30بى ، ص ذخائرالعق -
 298کفایۀ الطالب ، ص  -
 .مصر/  9شقۀ الصادى ، ص  -
 .19سوره نمل ، 148- 
 :درباره میزان مهریه حضرت فاطمه علیهاالسالم هفت نظریه وجود دارد149- 

 : بوده است ، این نظریه در مصادر ذیل آمده است ((درع حطمیه ((فاطمه علیهاالسالم اینکه مهر حضرت : نظریه اول 
 12ص  8طبقات ابن سعد، ج  -
 38شماره  22ص  1مسند حمیدى ، ج  -
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 5906و  6905شماره هاى  49ص  9صحیح ابن حبان ، ج  -
 659شماره  185ص  2مناقب صنعانى ، ج  -
 1021 شماره 409ص  22المعجم الکبیر، ج  -
 293و  292و  291شماره هاى  230 - 226ص  1ترجمۀ على علیه السالم ، ج  -
 490ص  1سنن ابن داود، ج  -
 160ص  3دالئل النبوة ، ج  -
 39ص  1امالى شیخ طوسى ، ج  -
 356شماره  335مناقب خوارزمى ص  -
 6ص  3الفقه االکبر، ج  -
 .147ص  1روضۀ الواعظین ، ج  -

 : درهم بوده است ، این نظریه در مصادر ذیل بیان شده است 500ه مهریه آن حضرت اینک: نظریه دوم 
 18دالئل االمامۀ ، ص  -
 399ص  3السنن الکبرى ، ج  -
 399ص  3مناقب آل ابى طالب ، ج  -
 146مدینۀ المعاجز، ص  -
 .76ص  50بحاراالنوار، ج  -
 : این نظریه در مصادر ذیل آمده است . درهم بوده است 30به مبلغ  ((زره حطمیه ((اینکه مهریه آن حضرت یک : نظریه سوم  -
 634شماره  173قرب االسناد، ص  -
 .4و  3شماره  377ص  5کافى ، ج  -

 : بوده است ، این نظریه در مصادر ذیل آمده است ((شتر: بعیر ((اینکه مهریه آن حضرت یک : نظریه چهارم 
 12ص  8طبقات ابن سعد، ج  -
 30الباسمۀ ، ص  الثغور -
 خطى/  30ابن شاهین مروزى ، ص : فضائل فاطمۀ  -
 .1199ص  3اعالم النساء، ج  -

 : درهم بوده است ، این نظریه در مصادر ذیل بیان شده است 400اینکه مهریه آن حضرت : نظریه پنجم 
 357شماره  337مناقب خوارزمى ، ص  -
 298کفایۀ الطالب ، ص  -
 1477شماره  364ص  7تهذیب ، ج  -
 .143و  105ص  43بحاراالنوار، ج  -

 : بوده است ، این نظریه در مصادر ذیل مطرح شده است ((جرد برد، و درع حطمیه ((اینکه مهریه آن حضرت : نظریه ششم 
 5ح  377ص  5کافى ، ج  -
 21ص  8السنن الکبرى ، ج  -
 377ص  4االصابۀ ، ج  -
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 400ص  3مناقب آل ابى طالب ، ج  -
 .6شماره  10ص  15وسائل الشیعه ، ج  -
این نظریه مشهور و به نظر . به دست آورد ((زره آهنى ((درهم بوده که آن را از فروش  480مهر آن حضرت : نظریه هفتم  -

 :به مصادر ذیل مراجعه شود. نگارنده صحیح ترین نظر مى باشد
 485ص  5عبدالرزاق ، ج : المصنف  -
 12 ص 8طبقات ابن سعد، ج  -
 80ص  1مسند احمد، ج  -
 400شماره  350مناقب ابن مغازلى ، ص  -
 368ص  1کشف الغمۀ ، ج  -
 خطى/  3رویانى ، ص : تزویج فاطمۀ الزهراء -
 180ص  2الریاض النضرة ، ج  -
  .205ص  9، و ج 282ص  4مجمع الزوائد، ج  -
 .27سوره الحج ، 150- 
 .16سوره السجده ، 151- 
  .مترجم. این قسمت روایت را پیش از این ترجمه کرده ام 152- 
 838و  882شماره هاى  285ص  1مکارم االخالق ، ج 153- 

عدة من اصحابنا، عن احمد بن محمد، عن على بن الحکم ، عن معاویۀ بن وهب ، عن اءبى عبداهللا  :3شماره  377ص  5کافى جلد  -
یجعالن الصوف اذا   زوج رسول اهللا علیا فاطمۀ علیهم السالم على درع حطمیۀ ، و کان فراشها اءهاب کبش: الصادق علیه السالم 

 اضطجعا تحت جنوبهما 
عدة من اصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن اءحمد بن محمد بن اءبى نصر، عن عبدالکریم بن عمرو  :1شماره  377ص  5کافى ، ج  -

ان علیا تزوج فاطمۀ علیهاالسالم على جرد برد و درع و فراش کان من : سمعت اءباعبداهللا یقول : الخنثعمى ، عن ابن اءبى یعفور قال 
 اهاب کبش 

عدة من اصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن محمد بن الولید الخزاز، عن یونس بن یعقوب ، عن  :5شماره  378و  377ص  5کافى ، ج  -
کان صداق فاطمۀ جرد برد حبرة و درع حطمیۀ ، و کان فراشها اهاب کبش : اءبى مریم االنصارى ، عن اءبى جعفر علیه السالم قال 

 یلقیانه و یفرشانه و ینامان علیه 
 285ص  1کشف الغمۀ ، ج 154- 

 96المحتضر، ص  -
 111مدینۀ المعاجز، ص  -
 678ارجح المطالب ، ص  -
 خطى مرعشى/  31مفتاح النجا، ص  -
 . ، به نقل از الطرائف26شماره  271ص  41بحاراالنوار، ج  -
 .585اقبال االعمال ، ص 155- 
 .348ص  1کشف الغمۀ ، ج 156- 
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 .241مناقب خوارزمى ، ص 157- 
  :و مراجعه شود به158- 

 234ص  7السنن الکبرى ، ج  -
 374موفقیات ، ص ال -
 27ص  5اسدالغابۀ ، ج  -
 27ذخائرالعقبى ، ص  -
 29و  28ص  1الثغور الباسمۀ ، ج  -
 38شماره  22ص  1مسند حمیدى ، ج  -
 100ص  5منتخب کنزالعمال ، ج  -
  . خطى/  81وسیلۀ المآل ، ص  -
 .348ص  1کشف الغمۀ ، ج 159- 
 .54سوره الفرقان ، 160- 
 .39سوره الرعد، 161- 
 .241مناقب خوارزمى ، ص 162- 
 .127ص  3لب ، ج مناقب آل ابى طا163- 
  :و مراجعه شود به164- 

 59شماره  89ص  1فرائدالسمطین ، ج  -
 مصر/  9رشفۀ الصادى ، ص  -
 30ذخائرالعقبى ، ص  -
 84صواعق المحرقۀ ، ص  -
  .289کفایۀ الطالب ، ص  -
 .349و  350ص  1کشف الغمۀ ، ج 165- 
اءخبرنى ابومنصور شهردار بن شیرویۀ بن شهردار الدیلمى اءخبرنى ابوعلى الحسن  :358شماره  337مناقب خوارزمى ، ص 166- 

مر بن خالد السفلى ، عن اءبیه ، عن محمد بن بن احمد الحداد، اخبرنا ابونعیم الحافظ، عن محمد بن عمر بن سلم ، عن محمد بن ع
  ...: موسى ، عن الثورى ، عن االعمش ، عن ابراهیم ، عن علقمۀ ، عن عبداهللا بن مسعود قال

اءخبرنا الحسن بن ابوبکر، اخبرنا محمد بن الحسن بن مقسم العطار، حدثنا ابوعمرو  :1805شماره  128ص  4تاریخ بغداد، ج  -
دثنا ابى و اءخبرنا ابوبکر البرقانى عبداهللا بن ابراهیم بن ایوب بن موسى ، حدثنا احمد بن خالد بن عمرو بن خالد اءحمد بن خالد، ح

حدثنا عبیداهللا بن موسى ، حدثنا سفیان الثورى ، عن االعمش ، عن ابراهیم ، عن علقمۀ عن : حدثنا اءبى قال : السفلى الحمصى قال 
  ...: عبداهللا بن مسعود قال

 ، مثل مناقب64ص  1مقتل الحسین ، ج  -
 193ص  2الریاض النضرة ، ج  -
: قال  - و ما سمعته اال منه -حدثنا احمد بن عمرو بن خالد السفلى : حدثنا محمد بن عمر بن سالم قال  :59ص  5حلیۀ االولیاء، ج  -

مش عن ابراهیم عن علقمۀ عن عبداهللا بن مسعود قال حدثنا سفیان الثورى عن االع: حدثنا عبیداهللا بن موسى قال : حدثنا اءبى قال 
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یا فاطمۀ زوجتک سیدا فى الدنیا و انه فى االخرة لمن : اءصابت فاطمۀ صبیحۀ یوم العرس رعدة ، فقال لها النبى صلى اهللا علیه و آله ((
اء الرابعۀ فصف المالئکۀ صفوفا ثم خطب علیهم الصالحین ، یا فاطمۀ لما اءراد اهللا تعالى ان املکک بعلى اءمر اهللا جبرئیل فقام فى السم

فزوجتک من على ، ثم اءمراهللا شجر الجنان فحملت الحلى و الحلل ، ثم اءمرها فنثرته على المالئکۀ ، فمن اءخذ منهم شیئا یومئذ اکثر 
ن اول من خطب علیها جبرئیل علیه لقد کانت فاطمۀ تفتخر على النساء ال: قالت ام سلمه  .((مما اخذ غیره افتخر به الى یوم القیامۀ 

 غریب من حدیث الثورى عن االعمش ، و عبیداهللا بن موسى و من فوقه اءعالم ثقات ، و النظر فى حال عمرو بن خالد السفلى: السالم 
 126الفصول المهمۀ ، ص  -
 42نوراالبصار، ص  -
 350ص  11مرقاة المفاتیح ، ج  -
 185نظم دررالسمطین ، ص  -
  .362ص  1الخمیس ، ج  تاریخ -
اءنبانى ابوالعالء الحسن بن احمد العطار الهمدانى ، اءخبرنا محمود بن  :339شماره  339 - 337مناقب خوارزمى ، ص 167- 

سلیمان بن احمد بن ایوب الطبرانى ، اسماعیل بن محمد بن محمد االصبهانى ، اخبرنا احمد بن محمد بن الحسین التانى ، اءخبرنا 
حدثنا اسحاق بن ابراهیم الصنعانى ، عن عبدالرزاق ، عن یحیى بن العالء البجلى ، عن عمه شعیب بن خالد، عن حنظلۀ بن سبرة بن 

  ...: المسیب بن نجبۀ ، عن اءبیه ، عن جده ، عن ابن عباس قال
مد حدثنا اسحاق بن ابراهیم اءخبرنا عبدالرزاق عن یحیى بن العالء الرازى عن حدثنا سلیمان بن اءح :75ص  2حلیۀ االولیاء، ج  -

لما زوج رسول اهللا صلى اهللا علیه : عمه شعیب بن خالد عن حنظلۀ بن سمرة بن المسیب بن نجبۀ عن اءبیه عن جده عن ابن عباس قال 
 صلى اهللا علیه و آله سترة فتخلفت اءسماء بنت عمیس کما و آله فاطمۀ علیا دخل ، فلما رآه النساء و ثبن و بینهن و بین رسول اهللا

التى اءحرس ابنتک فان الفتاة لیلۀ یبنى بها البد لها من امراة تکون قریبۀ منها ان عرضت لها : اءنت على رسلک من اءنت ؟ قالت 
خلفک و عن یمینک و عن شمالک من  فانى اءسال اءن یحرسک من بین یدیک و من((قال . حاجۀ اءو اءرادت شیئا اءفضت بذلک الیها

فاخبرتنى اءسماء اءنها رمقت رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله قام فلم یزل یدعو لهم خاصۀ ال : قال ابن عباس  .((الشیطان الرجیم 
 یشرکهما فى دعائۀ اءحدا حتى توارى فى حجرته 

ى بدمشق عن المبارك بن الحسن بن احمد، اخبرنا ابوالقاسم بن اخبرنا ابوالحسن بن ابى عبداهللا البغداد :304کفایۀ الطالب ، ص  -
حدثنا  :البسرى ، اخبرنا ابن بطۀ الحافظ حدثنا ابوالحسن محمد بن احمد بن ابى سهل ، و اءبومحمد جعفر بن نصیر الحلمدى قاال

حدثنى عمرو بن قیس : لمغیرة ، قال ابوالعباس احمد بن محمد بن مسروق الطوسى ، حدثنا محمد بن حمید الرازى حدثنا هارون بن ا
کانت : بن شعیب بن خالد البجلى عن عثمان بن حنظلۀ بن سبرة بن المسیب بن نجیبۀ عن ابیه عن جده عن عبداهللا بن عباس ، قال 

 . فاطمۀ بنت رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله تذکر فال یذکرها احد رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله اال اعرض عنه
فقال على علیه السالم  . انى واهللا مااءرى رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله یرید بها غیرك: ل سعد بن معاذ االنصارى لعلى علیه السالم فقا

اترى ذلک و ما اءنا بواحد من الرجلین ، ما اءنا بالذى له دنیا یلتمس ما عندى ، لقد علم رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله انه ما لى : 
تقول له جئتک : فاءقول ما ذا؟ قال : له على علیه السالم : فقال : قال  . لتفرجنها عنى اعزم علیک لتفعلن: ء و ال بیضاء فقال له سعدحمرا

مرحبا و حبا، و لم یزده على ذلک ، ثم : فقال له رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله  .خاطبا الى اهللا تعالى و الى رسوله فاطمۀ بنت محمد
قد فعلت الذى کلفتنى فما اءرفعه و اءبرکه قد انکحت والذى بعثه : ما صنعت ؟ قال : فلقى علیا سعد بن معاذ فقال له سعد تفرقا،

. هذه اشد من االولى اءوال اقول حاجتى : بالحق ان النبى ال یخلف و ال یکذب اعزم لتلقینه و لتقولن یا رسول اهللا متى تبین لى ؟ فقال له 
اللیلۀ ان شاءاهللا ثم انصرف ، فدعا : یا رسول اهللا متى تبین لى ؟ فقال له : ق حتى لقى رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله فقال فانطل: فقال له 
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انى قد زوجت فاطمۀ ابنتى بابن عمى ، و انا احب ان تکون من اخالق اءمتى الطعام عند النکاح : رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله بالال فقال 
ففعل ذلک و : بالل الى الغنم فخذ شاة و خمسۀ امداد شعیرا فاجعل لى قصعۀ فلعلى اجمع علیها المهاجرین و االنصار، قال  ، اذهب یا

ادع الناس الى المسجد و ال تفارق رفقۀ الى : فطعن فى اعالها ثم تفل فیها و برك ثم قال : اءتاه حین فرغ و وضعها بین یدیه ، قال 
یا بالال احملها الى : ه رفقۀ کلما وردت رفقۀ نهضت اخرى حتى تتابعوا ثم کفت فتفل علیه و برك ثم قال غیرها فجعلوا یردون علی

انى : کلن و اءطعمن من غشیتکن ففعل ذلک بالل ثم ان رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله دخل على النساء فقال لهن : امهاتک فقل لهن 
نى و انى دافعها الیه ، االفدونکن ابنتکن فقمن الى الفتاة فعلقن علیها من حلیهن و طیبنها و زوجت ابنتى البن عمى و قد علمتن منزلتها م

ء جعلن فى بیتها فراشا حشوة اللیف ، و وسادة و کساء خیبریا و مخضبا، واتخذن ام ایمن بوابۀ ، ثم ان رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله جا
ما راءت زوجها مع رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله حصرت و بکت ، فقال لها رسول اهللا و هتف بفاطمۀ و هى فى بعض بیوتۀ فاءقبلت فل

ادن منى فدنت منه فاءخذ بیدها و ید على علیه السالم ، فلما اءراد ان یجعل کفها فى کف على علیه السالم : صلى اهللا علیه و آله 
سه الى على علیه السالم و اءشفق ان یکون بکاؤ ها من اجل انه لیس له حصرت و دمعت عیناها فرفع رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله راء

ما اءلوتک نفسى و لقد اصبت بک القدر، و زوجتک خیر اءهلى ، و اءیم اهللا لقد زوجتک سیدا فى الدنیا و انه فى االخرة : شى ء، فقال لها
 .لمن الصالحین 

لى بیتکما، جمع اهللا بینکما، و اصلح بالکما، فالتهبجا شیئا حتى اتیکما فاءقبال حتى اذهبا ا: فدنا منها و امکنه من کفها، فقال لهما: قال 
 جلسا مجلسهما، و عندها امهات النساء و بینهن و بین على علیه السالم حجاب ، و فاطمۀ علیهاالسالم مع النساء، ثم اقبل النبى صلى اهللا

 . انا رسول اهللا: ا؟ فقال من هذ: علیه و آله حتى دق الباب ، فقالت له ام ایمن 
و من اخوك ؟ : اءثم اءخى یا ام ایمن ، قالت : فقال لها رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله  . بابى انت و امى: ففتحت له الباب و هى تقول 

حالل و الحرام بک فدخل انما معرف ال: فقالت . نعم : یا رسول اهللا هو اخوك و زوجته ابنتک ؟ فقال : فقالت . على بن ابى طالب : فقال 
و خرج النساء مسرعات و بقیت اسماء بنت عمیس فلما بصرت رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله مقبال تهیاءت لتخرج فقال لها رسول اهللا 

ها من امراءة ان انا اسماء بنت عمیس بابى انت و امى ان الفتاة لیلۀ بنائها ال غناء ب: على رسلک من اءنت ؟ فقالت : صلى اهللا علیه و آله 
اى والذى بعثک بالحق ما اکذب و : فقالت . ما اخرك اال ذلک : فقال لها رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله . حدث لها حاجۀ افضت بها الیها

 . الروح االمین یاءتیک
دیک ، و من خلفک ، و عن فاساءل الهى ان یحرسک من فوقک و من تحتک ، و من بین ی : فقال لها رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله

فنهضت اسماء بنت عمیس فمالت المخضب ماء ثم : یمینک ، و عن شمالک ، من الشیطان الرجیم ، ناولینى المخضب و املئیه ماء قال 
هما اللهم انهما منى و انا منهما، اللهم کما اذهبت عنى الرجس و طهرتنى تطهیرا فاذهب عن: اءتته به فمال فاه ثم مجۀ فیه ثم قال 

 .الرجس ، و طهرهما تطهیرا
ثم دعا فاطمۀ علیهاالسالم فقامت الیه و علیها و اءزارها فضرب کفا من ماء بین ثدییها و اءخرى بین عاتقیها و باءخرى على هامتها ثم 

تطهیرا فطهرهما، ثم اللهم انهما منى و اءنا منهما، اللهم فکما اذهبت عنى الرجس و طهرتنى : نضح جلدها و جسده ثم التزمها ثم قال 
امرها ان تشرب بقیۀ الماء و تتمضمض و تستنشق و تتوضا ثم دعا بمخضب آخر فصنع به کما صنع باالخر، و دعا علیا علیه السالم 

 . فصنع به کما صنع بصاحبته ، و دعاله کما دعالها ثم اءغلق علیهما الباب و انطلق
 .یزل یدعو لهما خاصۀ حتى وارته حجرته ما شرك معهما فى دعائه احدا فرعم عبداهللا بن عباس عن اسماء بنت عمیس انه لم

 . هکذا رواه ابن بطۀ العکبرى الحافظ و هو حسن عال: قلت 
و ذکر اسماء فى هذا الحدیث و نسبتها الى بنت عمیس غیر صحیح و اءسما بنت عمیس هى الخثعمیه امراة جعفر بن ابى طالب ، و هى 

دت له محمد بن ابى بکر، و ذلک بذى الحلیفۀ مخرج رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله فى حجۀ الوداع ، فلما مات التى تزوجها ابوبکر فول
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ابوبکر تزوجها على بن ابى طالب فولدت له ، و ما اءرى نسبتها فى هذا الحدیث اال غلطا وقع من بعض الرواة اءو من بعض الوراقین ، 
علیها السالم انما هى اسماء بنت یزید بن السکن االنصارى و اسماء بنت عمیس کانت مع الن اءسماء التى حضرت فى عرس فاطمۀ 

زوجها جعفر باءرض الحبشۀ هاجر بها الهجرة الثانیۀ الى ارض الحبشۀ و ولدت لجعفر بن ابى طالب اوالده کلهم باءرض الحبشۀ ، و 
لیه و آله الى المدینۀ و کانت وقعۀ بدر و احد و الخندق و غیرها بقى جعفر و زوجته اسماء بارض الحبشۀ حتى هاجر النبى صلى اهللا ع

من المغازى الى ان فتح اهللا عزوجل على رسوله صلى اهللا علیه و آله قرى خیبر فى سنۀ سبع ، و قدم المدینۀ و قد فتح اهللا عزوجل على 
 .ما ادرى باءیهما اءسر بفتح خیبر اءم بقدوم جعفر: یدیه و قدم یومئذ جعفر بامراءته و اءهله فقال النبى صلى اهللا علیه و آله 

و کان زواج فاطمۀ من على علیهماالسالم بعد وقعۀ بدر باءیام یسیرة ، فصح بهذا ان اسماء المذکورة فى هذا الحدیث انما هى اسماء 
محمد (، حقق ذلک مؤ لف الکتاب بنت یزید، و لها احادیث عن النبى صلى اهللا علیه و آله روى عنها شهر بن حوشب و غیره من الناس 

 من کتب الحفاظ من نقلۀ االخبار ( بن یوسف الکنجى 
عبدالرزاق عن معمر عن اءیوب بن  - 9781: 9782و  9781شماره هاى  489 - 485ص  5عبدالرزاق صنعانى ، ج  : المصنف -

على لم نجد فى ( الى (لما اءهدیت فاطمۀ : قالت اءن اءسماء ابنۀ عمیس  -شک ابوبکر  -عکرمۀ و اءبى یزید المدینى اءو اءحدهما 
ال : اءو قال  -ال تحدثن حدثا (: على (بیته اال رمال مبسوطا، و وسادة حشوها لیف ، و جرة و کوزا، فاءرسل النبى صلى اهللا علیه و آله الى 

ام اسامۀ بن زید، و کانت حبشیۀ ، و کانت امراة اءثم اءخى ؟ فقالت : حتى اتیک ، فجاء النبى صلى اهللا علیه و آله فقال  -تقربن اءهلک 
فقال  -و کان النبى صلى اهللا علیه و آله اءخى بین اصحابه ، و اخى بین على و نفسه  -هو اءخوك و زوجته ابنتک ؟ ! یا نبى اهللا : صالحۀ 

صدر على ( على (فیه ماشاءاهللا اءن یقول ، ثم نضح فدعا النبى صلى اهللا علیه و آله باناء فیه ماء، فقال : ان ذلک یکون یا ام ایمن ، قال : 
م و وجهه ، ثم دعا فاطمۀ ، فقامت الیه تعثر فى مرطها من الحیاء، فنضح علیها من ذلک الماء، و قال لها ماشاءاهللا اءن یقول اءما اءنى ل

من هذا؟ : فقال  - اءو من وراء الباب -ستر الک ، اءنکحتک اءحب اءهلى الى ، ثم راءى رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله سوادا وراء ال
اءجئت کرامۀ لرسول اهللا صلى اهللا علیه و آله مع ابنته ؟ : قال ! نعم ، یا رسول اهللا : اءسماء ابنۀ عمیس ؟ قالت : قال ( اءسماء: قالت (

فدعا لى دعاء انه : اءفضت بذلک الیها، قالت  ، ان عرضت حاجۀ(منها(نعم ، ان الفتاة لیلۀ یبنى بها، البد لها من امرة تکون قریبا  : قالت
 فمازال یدعو لهما حتى توارى فى حجره  : دونک اءهلک ، ثم خرج ، فولى ، قالت: الوثق عملى عندى ثم قال لعلى 

عبدالرزاق عن یحیى بن العالء البجلى عن عمه شعیب بن خالد حنظلۀ بن سمرة بن المسیب عن اءبیه عن جده عن ابن  - 9782
فواهللا ما اءنا : لم یر ذلک ، قال : فقال له على : کانت فاطمۀ تذکر لرسول اهللا صلى اهللا علیه و آله یحبسها اال علیک ، قال : اس قال عب

 -ه بواحد من الرجلین ، ما اءنا بصاحب دنیا یلتمس ما عندى ، و قد علم مالى صفراء و ال بیضاء، و ال اءنا بالکافر الذى یترفق بها عن دین
: فاءقول ما ذا؟ قال : قال  .فانى اءعزم علیک لتفرجنها عنى ، فان فى ذلک فرجا: فقال سعد . انى الول من اءسلم -یعنى یتاءلفه بها 

فانطلق على فعرض على النبى : جئت خاطبا الى اهللا و اله رسوله صلى اهللا علیه و آله فاطمۀ بنت محمد صلى اهللا علیه و آله ، قال : تقول 
اءجل ، جئت خاطبا الى اهللا و رسوله : قال  ! کان لک حاجۀ یا على: فقال النبى صلى اهللا علیه و آله .  علیه و آله و هو یصلى صلى اهللا

اءنکحت والذى بعثه الحق ، : مرحبا، کلمۀ ضعیفۀ ، فقال سعد: فاطمۀ ابنۀ محمد صلى اهللا علیه و آله ، فقال له النبى صلى اهللا علیه و آله 
جئت خاطبا الى اهللا : تقول : فاقول ما ذا؟ قال : قال . خلف االن ، و ال کذب عنده ، عزمت علیک لتفرجنها عنى ، فان فى ذلک فرجاانه ال 

فانطلق على فعرض على النبى صلى اهللا علیه و آله و هو : و رسوله صلى اهللا علیه و آله فاطمۀ بنت محمد صلى اهللا علیه و آله ، قال 
اءجل ، جئت خاطبا الى اهللا و رسوله فاطمۀ ابنۀ محمد صلى اهللا : قال  ! کان لک حاجۀ یا على: نبى صلى اهللا علیه و آله فقال ال. یصلى 

فعلت الذى : ما فعلت ؟ قال : مرحبا کلمۀ ضعیفۀ ، ثم رجع الى سعد بن معاذ، فقال له : علیه و آله ، فقال له النبى صلى اهللا علیه و آله 
اءنکحت والذى بعثه بالحق ، انه ال خلف االن ، و ال کذب عنده ، : یزد على اءن رحب بى کلمۀ ضعیفۀ ، فقال سعد اءمرتنى به ، فلم

قل : یا رسول اهللا حاجتى ؟ قال : هذه اءشد من االولى ، اوال اءقول : متى تبنینى ؟ قال على ! عزمت علیک لتاتینه غدا، فتقولن یا نبى اهللا 
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انى زوجت ابنتى ابن ! یا بالل : الثالثۀ ان شاءاهللا ، ثم دعا بالال، فقال : متى تبنینى ؟ قال ! یا رسول اهللا : ى ، فقال کما اءمرتک ، فانطلق عل
عمى ، و اءنا اءحب ان یکون من سنۀ اءمتى اطعام الطعام عند النکاح فاءت الغنم ، فخذ شاة ، و اربعۀ ، امداد اءو خمسۀ ، فاجعل لى 

فانطلق ففعل ما اءمره ، ثم اءتاه بقصعۀ فوضعها بین یدیه ،  .یها المهاجرین و االنصار، فاذا فرغت منها فادنى بهاقصعۀ لعلى اءجمع عل
یعنى اذا فرغت زفۀ  -ادخل على الناس زفۀ زفۀ ، و ال تغادرن زفۀ الى غیرها : فطعن رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله فى راءسها، ثم قال 

اس یردون کلما فرغت زفۀ وردت اخرى ، حتى فرغ الناس ، ثم عمد النبى صلى اهللا علیه و آله الى ما فضل فجعل الن -لم تعد ثانیۀ 
احملها الى اءمهاتک و قل لهن ؟ کلن ، و اءطعمن من غشیکن ، ثم ان النبى صلى اهللا علیه و ! یا بالل : منها فتفل فیه ، و بارك ، و قال 

انى دافعها الیۀ االن ان شاءاهللا ، فدونکن ابنتکنن ، فقام النساء فغلفنها من طیبهن ، و حلیهن ، ثم : آله قام حتى دخل على النساء فقال 
: على رسلک ، من اءنت ؟ قالت . ان النبى صلى اهللا علیه و آله سترة ، و تخلفت اءسماء ابنۀ عمیس ، فقال لها النبى صلى اهللا علیه و آله 

لیلۀ یبنى بها، البد لها من امراة تکون قریبا منها، ان عرضت لها حاجۀ ، و ان اءرادت شیئا اءفضت اءنا الذى حرس ابنتک ، فان الفتاة 
فانى اءساءل الهى ان یحرسک من بین یدیک ، من و من خلفک ، و عن یمینک ، و عن شمالک ، من الشیطان الرجیم : بذلک الیها، قال 

ما یبکیک  : آله اءن یکون بکاؤ ها الن علیا ال مال له ، فقال النبى صلى اهللا علیه و آله ، ثم خفرت ، و بکت ، فاشفق النبى صلى اهللا علیه و
اءن قوما الى بیتکما، جمع اهللا : قال .SJ؟ فما اءلوتک فى نفسى ، و قد طلبت لک خیر اءهلى ، والذى نفسى بیده لقد زوجتکه سعیدا

 . لق علیهما بابۀ بیدهبینکما، و بارك فى سرکما، و اءصلح بالکما، ثم قام فاءغ
فاءخبرتنى اءسماء بنت عمیس اءنها رمقت رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله ، فلم یزل یدعو لهما خاصۀ ال یشرکهما فى : قال ابن عباس 

 دعائه اءحدا، حتى توارى فى حجره 
کذا سماه * عن عبیداهللا بن موسى * ابن عمرو الحمصى الکالعى  (مخلد: (، به صورت مختصر27شماره  9ص  6لسان المیزان ، ج  -

عن ابراهیم النخعى عن   قال ابن حبان روى عن عبیداهللا عن الثورى عن االعمش * و صوابه خالد بن عمر کمام * ابن حبان و تکلم فیه 
الدنیا و هو فى  زوجتک سیدا فى: علقمۀ عن ابن مسعود قال اصابت فاطمۀ صبیحۀ العرس رعدة فقال لها النبى صلى اهللا علیه و آله 

االخرة من الصالحین یا فاطمۀ انه لما اردت ان اصلک بعلى امراهللا فقام فى السماء الرابعۀ و صف المالئکۀ صفوفا ثم زوجک من على ثم 
لى امراهللا شجر الجنان فحملت الحلى والحلل ثم امر بها فنثرها على المالئکۀ فمن اخذ یومئذ شیئا اکثر مما اخذ صاحبه افتخر به ع

هذا باطل ما تفوه به * صاحبه الى یوم القیامۀ حدثناه الحسین بن عبداهللا القطان حدثنا ابوالحسین بن بسطام الحرانى حدثنا مخلد 
 الثورى اصال 

 یا: جاء اءبوبکر الى النبى صلى اهللا علیه و آله فقعد بین یدیه فقال : و عن انس بن مالک قال  :208 - 205ص  9مجمع الزوائد ج  -
 . تزوجنى فاطمۀ: و ما ذاك ؟ قال : قال  . رسول اهللا قد علمت مناصحتى و قدمى فى االسالم و انى و انى

خطبت فاطمۀ الى النبى : و ما ذاك ؟ قال : قال . هلکت و اءهلکت : فرجع اءبوبکر الى عمر فقال . فسکت عنه اءو قال فاءعرض عنه 
یا رسول : فاءتى عمر النبى فقعد بین یدیه فقال . ک حتى اتى النبى صلى اهللا علیه و آله مکان: صلى اهللا علیه و آله فاءعرض عنى قال 

 . تزوجنى فاطمۀ: و ما ذاك ؟ قال : قال  .اهللا قد علمت مناصحتى و قدمى فى االسالم و انى و انى 
اءن یطلب مثل الذى طلبنا قال على فاءتیانى و  ینتظر اءمر اهللا فیها انطلق بنا الى على حتى ناءمره: فاءعرض ، فرجع الى ابى بکر فقال 

بنت عمک تخطب فنبهانى المر فقمت اءجر ردائى طرف على عاتقى و طرف آخر فى االرض حتى اءتیت النبى صلى : اءنا فى سبیل فقاال
 . السالم و مناصحتى و انى و انىیا رسول اهللا قد علمت قدمى فى ا: اهللا علیه و آله فقعدت بین یدى رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله فقلت 

اءما فرسک فالبد لک منه و : قال  . فرسى و بدنى یعنى درعى: و ما عندك ؟ قلت : قال  . تزوجنى فاطمۀ: و ما ذاك یا على ؟ قلت : قال 
یا : فقبض منها قبضۀ فقال  فبعتها باربعمائۀ و ثمانین درهما فاءتیت بها النبى صلى اهللا علیه و آله فوضعتها فى حجره. اءما بدنک فبعها

بالل ابغنا بها طیبا و اءمرهم اءن یجهزوها فجعل لها سریرا مشرطا بالشریط و وسادة من اءدم حشوها لیف و مال البیت کثیبا یعنى 
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: النبى فقال فجاءت مع اءم ایمن فقعدت فى جانب البیت و اءنا فى جانب ، فجاء . اءذا اءتتک فال تحدث شیئا حتى اءتیک : و قال . رمال
ایتنى بماء فقامت الى قعب فى البیت فجعلت فیه ماء : اءخوك و قد زوجته ابنتک ؟ فقال لفاطمۀ : ام ایمن : اءههنا اءخى ؟ فقالت 

 ثم. اللهم اءعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم : ثم قال . فنضح بین ثدییها و على راءسها! قومى : فاءتته به فمج فیه ثم قال لها
: فعلت الذى یریده فمالت القعب ماء فاءتیته به فاخذ منه بفیه ثم مجه فیه ثم صب على راءسى و بین یدى ، ثم قال . ایتینى بماء: قال 

رواه الطبرانى و فیه یحیى بن یعلى . ادخل على اهلک بسم اهللا و البرکۀ : ثم قال . اللهم انى اءعیذه بک و ذریته من الشیطان الرجیم 
 . و هو ضعیف االسلمى

ال : یا اءبابکر ما یمنعک اءن تزوج فاطمۀ بنت رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله قال : و عن انس اءن عمر بن الخطاب اءنى ابابکر فقال 
یا : فانطلق اءبوبکر الى بیت عائشۀ فقال : قال  . اذا لم یزوجک و انک من اءکرم الناس علیه و اءقدمهم فى االسالم: قال  . یزوجنى

یا رسول اهللا ان اءبابکر ذکر : عائشۀ اذا راءیت من رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله طیب نفس و اقباال علیک فاذکرى له انى فقالت 
. یا اءبتاه وددت اءنى لم اذکر له الذى ذکرت : فرجع الیها اءبوبکر، فقالت : قال . حتى ینزل القضاء: قال  .فاطمۀ و اءمرنى اءذکرها

یا حفصۀ اذا راءیت من رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله اقباال یعنى : وبکر لعمر ما اءخبرته عائشۀ ، فانطلق عمر الى حفصۀ فقال فلقى اءب
یا اءبتاه وددت اءنى لم اکن ذکرت له : فلقى عمر حفصۀ فقالت له : قال  . علیک فاذکرینى له واذکرى فاطمۀ لعل اهللا اءن ییسرها لى

فان لم : قال  . اءخشى اءن ال یزوجنى: فقال . ما یمنعک من فاطمۀ : الى على بن اءبى طالب رضى اهللا عنه فقال  فانطلق عمر. شیئا
فانطلق على الى رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و لم یکن له مثل عائشۀ و ال مثل . یزوجک فمن یزوج ؟ و اءنت اقرب خلق اهللا الیه 

. ما عندى اال درعى الحطمیۀ : قال  . فافعل: قال . انى ارید اءن تزوج فاطمۀ : اهللا علیه و آله ، فقال  فلقى رسول اهللا صلى: قال . حفصه 
فاءتى باثنتى عشرة اوقیۀ اربعمائۀ و ثمانین فاءتى بها رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله : قال  . فاجمع ما قدرت علیه و ایتنى به: قال 

و الباقى فیما : اجعلى منها قبضۀ فى الطیب اءحسبه قال : ثالث قبضات فدفعها الى ام ایمن فقال فزوجه فاطمۀ رضى اهللا عنها فقبض 
یا على ال تحدثن الى اهلک شیئا حتى اتیک فاءتاهم رسول اهللا : یصلح المراءة من المتاع ، فلما فرغت من الجهاز و اءدخلتهم بیتا قال 

یا ام ایمن ایتنى بقدح من : یا ام ایمن فى البیت ، فقال : قاعد و اءم ایمن فى البیت ، فقال  صلى اهللا علیه و آله فاذا فاطمۀ متقنعۀ و على
ماء؟ فاءتته بقعب فیه ماء فشرب منه ثم مج فیه ثم ناوله فاطمۀ فشربت و اءخذ منه فضرب جبینها و بین کتفیها و صدرها ثم دفعه الى 

! اهل بیتى فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا: جبینه و بین کتفیه ، ثم قال  ثم اءخذ منه فضرب به! یا على اشرب : على ، فقال 
خطب على رضى اهللا عنه فاطمۀ رضى اهللا عنها : و فى روایۀ قال . یا على اهلک : فخرج رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و ام ایمن و قال 
 . لبزار و فیه محمد بن ثابت بن اسم و هو ضعیفرواه ا. الى رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله قال و ذکر الحدیث 

کانت فاطمۀ تذکر لرسول اهللا صلى اهللا علیه و آله فال یذکرها احد اال صد عنه حتى یئسوا منها فلقى سعدبن معاذ : و عن ابن عباس قال 
فهل ترى ذلک ما انا باحد : علیه السالم  انى واهللا مااءرى رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله یحسبها اال علیک ، فقال له على: علیا فقال 

فه الرجلین ، ما اءنا بصاحب دنیا یلتمس ما عندى و قد علم مالى صفراء و ال بیضاء و ما اءنا بالکافر الذى یترفق بها عن دینه یعنى بتاءل
جئت خاطبا الى اهللا و : ول ماذا تقول اءق: قال  .انى اعزم علیک لتفرجنها عنى فان لى فى ذلک فرجا: فقال سعد . بها انى الول من اسلم

قد : ثم رجع الى سعد فقال له . مرحبا، کلمۀ ضعیفۀ : فقال النبى صلى اهللا علیه و آله . الى رسوله فاطمۀ بنت محمد صلى اهللا علیه و آله 
نه ال خلف و ال کذب عنده اءنکحت والذى بعثه بالحق ا: فقال سعد . فعلت الذى اءمرتنى به فلم یزد على اءن رحب بى کلمۀ ضعیفۀ

قال نقل . هذه اءشد على من االولى او ال اءقول یا رسول اهللا حاجتى : فقال على . اءعزم علیک لتاتینه االن فلتقولن یا نبى اهللا متى تبنینى 
 . کما اءمرتک
یا بالل انى قد زوجت ابنتى ابن عمى و اءنا احب : ال ثم دعا بالال، ف. اللیلۀ ان شاءاهللا : قال  . یا رسول اهللا متى تبنینى: فقال . فانطلق على 

اءن یکون من سنۀ امتى الطعام عند النکاح فائت الغنم فخذ شاة و اءربعۀ اءمداد و اجعل لى قصعۀ اءجمع علیها المهاجرین و االنصار 
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:  صلى اهللا علیه و آله فى راءسها و قال فانطلق ففعل ما اءمره به ثم اءتاه بقصعۀ فوضعها بین یدیه فطعن رسول اهللا. فاذا فرغت فاذنى 
فجعل الناس یردون کلما فرغت زفۀ . اءدخل الناس على رفۀ زفۀ و ال تغادرن زفۀ الى غیرها یعنى اذا فرغت زفۀ فال یعودون ثانیۀ 

یا بالل احملها الى امهاتک و  :وردت اءخرى حتى فرغ الناس ثم عمد النبى صلى اهللا علیه و آله الى ما فضل منها فتفل فیه و بارك و قال 
انى زوجت بنتى ابن عمى و قد : ثم قام النبى صلى اهللا علیه و آله حتى دخل على النساء فقال . کلن و اءطمعن من غشکین : قل لهن 

حلیهن ثم ان النبى فقمن النساء فغلفنها من طیبهن و اءلبسنها من ثیابهن و حلینها من . علمتن منزلتها منى و اءنا دافعها الیه فدونکن 
صلى اهللا علیه و آله دخل فلما راءینه النساء ذهبن و بین النبى صلى اهللا علیه و آله ستر و تخلفت اءسماء بنت عمیس رضى اهللا عنها 

ها من اءمراة ان الفتاة لیلۀ بنائها البد ل. اءنا التى اءحرس اءبنتک : على رسلک من اءنت ؟ قالت : فقال لها النبى صلى اهللا علیه و آله 
فانى اءساءل الهى اءن یحرسک من بین یدیک و من خلفک : قریبۀ منها ان عرضت لها حاجۀ او اءرادت اءمرا اءفضت بذلک الیها، قال 

ثم صرخ بفاطمۀ فاءقبلت فلما راءت علیا جالسا الى النبى صلى اهللا علیه و آله بکت . و عن یمینک و عن شمالک من الشیطان الرجیم 
ما یبکیک ما الوتک فى نفسى و قد : نبى صلى اهللا علیه و آله ان یکون بکاؤ ها ان علیا ال مال له فقال النبى صلى اهللا علیه و آله فحشى ال

فقال النبى صلى اهللا . اءصبت لک خیر اءهلى والذى نفسى بیده لقد زوجتک سعیدا فى الدنیا و انه فى االخرة لمن الصالحین فالن منها
یا اسماء ایتینى بالمخضب فمج النبى صلى اهللا علیه و آله فیه و مسح فى وجهه و قدمیه ثم دعا فاطمۀ فاءخذ کفا من ماء : علیه و آله 

اللهم کما اذهبت عنى . اللهم انها منى و انى منها: فضرب به على راءسها و کفا بین ثدییها ثم رش جلده و جلدها ثم التزمها، فقال 
قوما الى بیتکما : م دعا بمخضب آخر ثم دعا علیا فصنع به کما صنع بها ثم دعا له کما دعا لها ثم قال لهماث. الرجس و طهرتنى فطهرهما

فاخبرتنى اءسماء بنت عمیس رضى اهللا : قال ابن عباس . جمع اهللا بینکما فى سرکما و اءصلح بالکما، ثم قام و اغلق علیهما بابهما بیده 
 علیه و آله لم یزل یدعو یدعو لهما خاصۀ ال یشرکها فى دعائه احد حتى توارى فى حجرته صلى اهللا عنها انها رمقت رسول اهللا صلى اهللا

 رواه الطبرانى و فیه یحیى بن یعلى و هو متروك . علیه و آله 
 188و  187نظم دررالسمطین ، ص  -
 60االتحاف فى فضل االشراف ، ص  -
 .176ینابیع المودة ، ص  -
 .353و  352ص  1کشف الغمۀ ، ج 168- 
انباءنى ابوالعال الحافظ الهمدانى هذا، و االمام االجل نجم الدین ابومنصور  :360شماره  341و  340مناقب خوارزمى ، ص 169- 

نا نورالهدى ابوطالب الحسین بن محمد بن على الزینبى ، عن االمام محمد بن احمد بن اءنبا :محمد بن الحسین بن محمد البغدادى قاال
على بن الحسن بن شاذان ، حدثنى القاضى المعافى بن زکریا، عن الحسن بن على العاصمى ، عن صهیب بن عباد بن صهیب ، عن 

 الخ :... جعفر بن محمد، عن اءبیه ، عن على بن الحسین ، عن اءبیه قال 
 .سند این روایت مرفوع است و معافى بن زکریا نیز ناشناخته مى باشد: ذکرت

حدثنى : حدثنى الحسن بن على العاصمى قال : حدثنى القاضى المعافى بن زکریا قال  :15شماره  35مائۀ منقبۀ البن شاذان ، ص  -
 الخ ... صهیب بن عباد، عن اءبیه عباد بن صهیب 

 علیه السالماز امام حسن  133المختصر، ص 
حدثنا القاضى ابوالحسن محمد بن على المعروف بابن الراسبى الشافعى امالء فى  :396شماره  345و  344مناقب ابن مغازلى ، ص  -

جامع واسط، حدثنا ابوالقاسم عبداهللا بن تمیم القاضى ، حدثنا اءبواءحمد محمد بن الحسین حدثنا عمر بن الربیع حدثنى شیخ صالح من 
قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و : ۀ حدثنا دینار بن عبداهللا انصارى حدثنا محمد بن جنید عن االعمش عن ثابت عن اءنس قال اءهل مک

مه یا محمد اءنت اءکرم على : کنت ذات یوم فى المسجد اصلى اذ هبط على ملک له عشرون راءسا فوثبت القبل راءسه ، فقال : آله 
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حبیبى جبرئیل ما هذه الصورة التى لم تهبط على فى : و قبل راءسى و یدى فقلت . االرضین اءجمعین  اهللا من اءهل السموات و اءهل
بعثنى اهللا اءزوج  ((ال اله اال اهللا محمد رسول اهللا ((ما اءنا بجبرئیل و لکن اءنا ملک یقال لى محمود، بین کتفى مکتوب : مثلها قط؟ قال 

من على ، و هذا جبرئیل و اسرافیل و اسماعیل صاحب السماء الدنیا و سبعون اءلف ملک من المالئکۀ فاطمۀ : ما النور؟ قال : قلت . النور
 .قد حضروا

ثم التفت النبى صلى اهللا علیه و آله الى . یا على قد زوجتک على ما زوجک اهللا من فوق سبع سمواته : فقال النبى صلى اهللا علیه و آله 
و ناوله جبرئیل قدحا فیه خلوق من الجنۀ و . من قبل اءن یخلق اهللا آدم بالفى عام : تفیک ؟ فقال مذکم کتب هذا بین ک: محمود فقال 

فکانت فاطمۀ علیهاالسالم اذا حکت راءسها شم اءهل المدینۀ رائحۀ . حبیبى مر فاطمۀ ان یلطخ راءسها و بدنها من هذا الخلوق : قال 
 الخلوق 

 436شماره  158مدینۀ المعاجز، ص  -
 . ، به نقل از کشف الغمۀ26شماره  184ص  11والم العلوم ، ج ع -
اءنبانى ابوالعال الحافظ الهمدانى و نجم الدین ابومنصور محمد بن الحسین بن محمد  :361شماره  341مناقب خوارزمى ، ص 170- 

حسین بن محمد بن على الزینبى ، عن االمام محمد بن احمد بن شاذان ، حدثنا ابراهیم بن اءنباءنا نورالهدى ابوطالب ال: البغدادى قال 
محمد المذارى الخیاط، عن احمد بن محمد بن محمد بن سعید الرفاء البغدادى عن احمد بن علیل ، عن ابن داود بن عبداهللا انصارى ، 

 الخ ... ، عن بالل بن حمامۀ عن موسى بن على القرشى ، عن قنبر بن احمد، عن کعب بن نوفل 
 60ص  1مقتل الحسین ، ج  -
 ، به سندش از داود بن قبیصه انصارى1897شماره  210ص  4تاریخ بغداد، ج  -
 اءخرجه ابوموسى المدائنى: 206ص  1اسدالغابۀ ، ج  -

ثنى احمد بن محمد بن سعید الرفاء حد: حدثنى ابراهیم بن المذارى الخیاط رحمه اهللا قال  :92شماره  167و  166مائۀ منقبۀ ، ص 
حدثنى عبداهللا بن داود انصارى ، عن موسى بن على القرشى ، حدثنى قنبر : حدثنى احمد بن علیل قال : البغدادى فى طریق مکۀ قال 

 ...: حدثنى کعب بن نوفل ، عن بالل بن حمامۀ قال: بن احمد بن قنبر، عن ابیه ، عن جده قنبر قال 
 81 ص 2اصابۀ ، ج  -
 103صواعق المحرقۀ ، ص  -
 . کتاب االل ، به نقل کشف الغمۀ از آن -
 .11شماره  536الخرائج و الجرائح ، ص 171- 
 123ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 172- 

 .85شماره  586غایۀ المرام ، ص  -
 .353ص  1کشف الغمۀ ، ج 173- 
اءخبرنا ابومنصور شهردار بن شیرویه الدیلمى الهمدانى فیما کتب الى من  :362شماره  343و  342مناقب خوارزمى ، ص 174- 

عبداهللا بن عبدوس الهمدانى کتابۀ ، حدثنا ابوطاهر، حدثنا ابوبکر محمد بن ابراهیم بن على  همدان ، اءخبرنا ابوالفتح عبدوس بن
العاصمى باصبهان ، حدثنا المفضل بن محمد ابن اخت عبدالرزاق ، اءخبرنا توبۀ بن علوان البصرى ، حدثنى شیعۀ ، عن اءبى حمزة ، 

 .الخ ... عن ابن عباس قال ؛
 . ز این درباره آن سخن گفته ایماین حدیث مکرر است و پیش ا

 .353ص  1کشف الغمۀ ، ج 175- 
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اءخبرنى الشیخ الثقۀ العدل الحافظ ابوبکر محمد بن عبیداهللا بن نصر الزاغونى ، : 363شماره  342مناقب خوارزمى ، ص 176- 
ثنا ابوالحسن محمد بن اسحاق بن ابراهیم بن مخلد الباقرحى ، حدثنا ابوعبداهللا الحسین بن الحسن بن على بن بندار، حدثنا ابوبکر حد

احمد بن ابراهیم بن الحسن بن محمد بن شاذان ، حدثنا ابوالقاسم عبداهللا بن احمد بن عامر الطائى ، حدثنى اءبى احمد بن عامر بن 
 الخ :... بوالحسن على بن موسى الرضا، عن آبائه ، حدثنى على بن ابى طالب قال سلیمان ، حدثنى ا

 . این حدیث نیز پیش از این آمده است و درباره آن گفتگو کرده ایم
 .363 - 353ص  1کشف الغمۀ ، ج 177- 
نزیل  - اءنبانى مهذب االئمۀ ابوالمظفر عبدالملک بن على بن محمد الهمدانى :364شماره  354 - 342مناقب خوارزمى ، ص 178- 

اءخبرنا : قاال -خ ل : الحسین  -بغداد، اءخبرنا محمد بن عبدالباقى بن محمد االنصارى و ابوالقاسم هبۀ اهللا بن عبدالواحد بن الحسین 
حسن التنوخى اءذنا، اءخبرنا ابوبکر احمد بن ابراهیم بن عبدالصمد بن الحسن بن محمد بن شاذان البزاز، حدثنا اءبوالقاسم على بن الم

ابوبکر محمد بن الحسن بن الحسین بن الخطاب بن فرات بن حیان العجلى قرائۀ علینا من لفظه و من کتابه ، حدثنا الحسن محمد بن 
ر، حدثنا محمد بن عمیر، عن ایوب ، عن عاصم االحول ، عن محمد بن ابن سیرین ، عن ام الصفار الضریر، حدثنا عبدالوهاب بن جاب

 الخ :... سلمه و سلمان الفارسى و على بن ابى طالب علیه السالم قال 
بغدادى اءخبرنا ابوالحسن بن ابى عبداهللا ال :، به صورت مختصر و با تفاوتهایى در الفاظ و تعابیر303و  302کفایۀ الطالب ، ص  -

بدمشق عن المبارك بن الحسن بن احمد، اخبرنا ابوالقاسم بن البسرى ، اخبرنا ابوعبداهللا محمد، حدثنا محمد بن مخلمد العطار، حدثنا 
احمد بن محمد بن انس القرطى ، اخبرنا معبد بن عمر البصرى ، حدثنا جعفر بن سلیمان الضبعى ، اخبرنى جعفر بن محمد عن اءبیه 

یا : فاعرض عنه ، فاتاه عمر فقال . یا رسول اهللا زوجنى فاطمۀ : لیهم السالم ، اءن ابابکر اتى النبى صلى اهللا علیه و آله فقال عن اءبائه ع
اءنت اکثر قریش ماال، فلو اتیت رسول اهللا فخطبت فاطمۀ : فاعرض عنه فاتیا عبدالرحمن بن عوف فقاال. رسول اهللا زوجنى فاطمۀ 

فاعرض عنه رسول اهللا . یا رسول اهللا زوجنى فاطمۀ : مالک و شرفا الى شرفک ، فاءتى النبى صلى اهللا علیه و آله فقال زادك اهللا ماال الى 
قد عرفنا : صلى اهللا علیه و آله فاءتاهما فقال قد نزل بى مثل الذى نزل بکما، فاءتیا على بن ابى طالب و هو یسقى نخالت له فقاال

فى االسالم ، فلو اءتیت رسول اهللا فخطبت الیه فاطمۀ لزادك اهللا فضال الى فضلک و شرفا الى شرفک ،  قرابتک من رسول اهللا و قدمک
یا رسول اهللا : لقد نبهتمانى فانطلقا فتوضا ثم اغتسل و لبس کساء قطریا و صلى رکعتین ، ثم اءتى النبى علیهماالسالم فقال : فقال 

اما ناضحک فال غناء بک عنه ، و : اصدقها سیفى و فرسى و درعى و ناضحى ، فقال : ؟ قال اذا زوجتکها فاتصدقها: زوجنى فاطمۀ ، قال 
 .اءما سیفک و فرسک فال غناء بک عنهما، تقاتل بهما المشرکین ، و اءما درعک فشاءنک بها

بى صلى اهللا علیه و آله فلم یساءله فانطلق على علیه السالم فباع درعه باءربعمائۀ درهم و ثمانین درهما قطریۀ فصبها بین یدى الن: قال 
ابتع من هذا : کم هى و لم یخبر رسول اهللا ما هى فاءخذ منها رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله قبضۀ فدفعها الى مقداد بن االسود فقال 

م و حصیرا قطریا فجاء به تجهز به فاطمۀ و اءکثر لها من الطیب ، فانطلق المقداد بن االسود فاشترى لها رحى و قربۀ و وسادة من اءد
یا رسول اهللا خطب الیک ذوواالنساب و االموال من قریش : فوضعه بین یدى النبى صلى اهللا علیه و آله و اءسما بنت عمیس فقالت له 

کان من اللیل  فاما: قال  .یا اءسماء اما انک ستزوجین بهذا الغالم و تلدین له غالما: فلم تزوجهم و تزوجتها من هذا الغالم ؟ فقال لها
یا سلمان اءئتنى ببغلتى الشهباء فاءتاه ببغلته الشهباء فحمل علیهما فاطمۀ علیهاالسالم فکان سلمان : بعث رسول اهللا الى سلمان ، فقال 

یکائیل و رضى اهللا عنه یقود و رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله یقوم فبینا هو کذلک اذ سمع حسا خلف ظهره فالتفت فاذا هو بجبرئیل و م
فکبر جبرئیل ثم کبر میکائیل ثم . نزلنا نزف فاطمۀ الى زوجها: و ما انزلکم ؟ قالوا: اسرافیل فى جمع کثیر من المالئکۀ ، قال جبرئیل 

کبر اسرافیل ثم کبرت المالئکۀ ثم کبر النبى صلى اهللا علیه و آله ثم کبر سلمان الفارسى ، فصار التکبیر خلف العرایس سنۀ من تلک 
یا على هذه بنتى فمن اکرمها فقد اکرمنى و : للیلۀ فجاء بها فاءدخلها على علیه السالم فاجلسها الى جنبه على الحصیر القطرى ، ثم قال ا
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 .اللهم بارك فیهما و علیهما واجعل منهما ذریۀ طیبۀ انک سمیع الدعا: من اءهانها فقد اهاننى ثم قال 
 .ما یبکیک فلقد زوجتک اعظمهم حلما و اءکثرهم علما: ثم وثب فتعلقت به و بکت ، فقال لها

 هذا سند مشهور عند اهل النقل و الحمد هللا : قلت 
اءخبرنا اءحمد بن محمد بن عبدالوهاب  : ، به طور مختصر و تفاوتهایى در الفاظ و عبارات399شماره  347مناقب ابن مغازلى ، ص  -

نا اءبوعبداهللا محمد بن الحسین الزعفرانى حدثنا اءحمد بن اءبى خیثمۀ حدثنا اجازة اءخبرنا اءحمد بن على جعفر الخیوطى حدث
جاء اءبوبکر الى النبى : الحسین بن حماد حدثنا یحیى بن یعلى االسلمى عن سعید بن اءبى عروبۀ عن قتادة عن اءنس بن مالک قال 

( و ما ذاك ؟ قال : قال  ... و قدمى فى االسالم و انى و انى(ى رسول اهللا قد علمت مناصحت: صلى اهللا علیه و آله فقعد بین یدیه ، فقال 
و ما ذاك ؟ : قال . هلکت و اءهلکت : فرجع اءبوبکر الى عمر فقال : فاءعرض منه ، قال : فسکت عنه اءو قال : تزوجنى فاطمۀ ؟ قال 

ءتى النبى صلى اهللا علیه و آله فاءطلب منه مثل مکانک حتى ا: خطبت فاطمۀ الى النبى صلى اهللا علیه و آله فاعرض عنى ، قال : قال 
 . الذى طلبت

و ما : قال  ... یا رسول اهللا قد علمت مناصحتى و قدمى فى االسالم و انى و انى: فاءتى عمر النبى صلى اهللا علیه و آله فقعد بین یدیه فقال 
فانطلق بنا الى على حتى . انه ینتظر اءمراهللا فیها: ر فقال قال فرجع عمر الى ابى بک . فاعرض عنى: قال . تزوجنى فاطمۀ : ذاك ؟ قال 

 .نامره یطلب الذى طلبنا
فنبهانى المر فقمت اجر ردایى طرفا على عائقى : اءال اءتیت ابن عمک تخطب ابنته ؟ قال : فقاال. فاءتیانى و اءنا اءعالج فسیال: قال على 

رسول اهللا قد علمت قدمى فى االسالم و مناصحتى و  : آله فقعدت بین یدیه ، فقلتو طرفا على االرض حتى اتیت النبى صلى اهللا علیه و 
اءما فرسک : قال  . عندى فرسى و درعى: قلت : و ما عندك ؟ قال : تزوجنى فاطمۀ قال : و ما ذاك یا على ؟ قال : قال  ... انى و انى

 .فالبد لک منها، و اءما درعک فبعتها باربعمائۀ ، و ثمانین درهما
و اءمرهم اءن یجهزونها، فجعل لها سریرا : قال ! یا بالل اءبغنا بها طیبا: فاءتیته بها فوضعتها فى حجره ، فقبض منها قبضۀ ، فقال 

 . اذا جاءتک فال تحدث شیئا حتى اتیک: مشرطا بالشرط، و وسادة من اءدم حشوها لیف و مل ء البیت کثیبا یعنى رمال و قال لى 
ها هنا اءخى : و جاء النبى صلى اهللا علیه و آله فقال : م ایمن حتى فعدت فى ناحیۀ البیت و اءنا فى جانب البیت ، قال فجاءت مع ا: قال 

فقامت الى قعب فى البیت فجعلت فیه ماء فاتته . ائتنى بماء: فدخل فقال لفاطمۀ ( نعم : قال (اءخوك و قد زوجته ابنتک ؟ : ؟ فقلت له 
: اللهم انى اعیذها و ذریتها من الشیطان الرجیم ، ثم قال لها: فنضح على راءسها و بین ثدییها و قال . قومى : به فمج فیه ثم قال لها

 . اللهم انى اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم: اءدبرى ، فاءدبرت فنضح بین کتفیها و قال 
ته به فاخذ منه بفیه ثم مجه فیه ثم صب على راءسى و بین ثدیى ، فعلمت الذى یرید فقمت فمالت القعب ماء فاتی. ائتنى بماء: ثم قال 
اللهم انى اعیذه بک و : فادبرت فصب بین کتفى ، ثم قال ! اءدبر: اللهم انى اعیذه بک و ذریته من الشیطان الرجیم ، ثم قال : ثم قال 

 ادخل باهلک بسم اهللا و البرکۀ :( ثم قال (ذریته من الشیطان الرجینم 
به نقل از نسائى در عمل الیوم و اللیلۀ ، به سندش از ابوغسان نهدى مثل آنچه که از مناقب  163ابن سنى ، ص : الیوم و اللیلۀ عمل  -

 ابن مغازلى آوردیم
 نسائى ، به نقل ابن سنى از آن: عمل الیوم و اللیلۀ  -
 و طبرانى، بخشهایى از روایت ، به نقل از بزاز 211 - 209، ص 9مجمع الزوائد، ج  -
 ، بخشهایى از روایت33ذخائرالعقبى ، ص  -
حدثنى ابوجعفر محمد بن عوف بن سفیان ، حدثنا  :، بخشى از آن با تفاوت در الفاظ87شماره  95دوالبى ، ص : الذریۀ الطاهرة  -

عن ابن بریدة ، عن اءبیه ابوغسان مالک بن اسماعیل النهدى ، حدثنا عبدالرحمن بن حمید الرواسى ، حدثنا عبدالکریم بن سلیط، 
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فاءتى رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله فسلم . اخطب فاطمۀ علیهاالسالم : قال نفر من االنصار لعلى بن ابى طالب علیه السالم : بریدة قال 
 ما حاجۀ على بن ابى طالب ؟: فقال صلى اهللا علیه و آله له  . علیه
 . اهللا صلى اهللا علیه و آلهذکرت فاطمۀ بنت رسول ! یا رسول اهللا : قال 

 .مرحبا و اءهال لم یزد علیها: فقال 
 الخ ... فخرج 

  .365 - 363ص  1کشف الغمۀ ، ج 179- 
دثنا اسماعیل بن اءبان ، حدثنا ابومریم ، عن اءبى اسحاق حدثنا احمد بن یحیى الصوفى ، ح :83شماره  93ذریۀ الطاهرة ، ص 180- 

 الخ :... ، عن الحارث ، عن على علیه السالم قال 
 مصر/  236ص  2ابن ابى الحدید، ج : شرح نهج البالغه  -
 393ص  6کنزالعمال ، ج  -

 :االسالم مى گویدبخش اخیر روایت را که رسول خدا صلى اهللا علیه و آله در آن خطاب به حضرت فاطمه علیه
 فواهللا لقد اءنکحتک اءکثرهم علما و اءفضلهم علما و اءولهم سلما 

 :در بسیارى از صمادر شیعه و غیرشیعه آمده است ؛ برخى از آنها عبارتند از
ۀ قالت ان علیا لما تزوج فاطم: اءخبرنى شریک عن اءبى اسحاق : عن وکیع قال  :9783شماره  490ص  5المصنف عبدالرزاق ، ج  -

لقد زوجتکه و انه الول اءصحابى سلما، و : للنبى صلى اهللا علیه و آله زوجتنیه اعیمش عظیم البطن ، فقال النبى صلى اهللا علیه و آله 
 اکثرهم علما و اءعظمهم حلما 

باءنا شریک ، عن اءبى حدثنا عبدالرحمن بن صالح االزدى ، حدثنا وکیع بن الجراح ، اءن :37شماره  157ص  1انساب االشراف ، ج  -
 الخ :... اسحاق 

 ، به نقل از فضل بن دکین ، از شریک160ص  6ابن ابى شیبه ، ج : المصنف  -
اءخبرنا ابوالقاسم هبۀ اهللا بن عبداهللا ، اءنباءنا  :310 - 307، 305شماره هاى  245 - 242ص  1، ج (ترجمۀ على (تاریخ دمشق  -

ن محمد بن عبدالواحد، اءنباءنا ابوالحسن على بن عمر بن احمد الدارقطنى ، اءنبانا اءحمد بن محمد ابوبکر الخطیب ، اءنباءنا ابوالحس
بن سعید، اءنبانا الحسن على بن عفان ، اءنبانا محمد بن الصلت ، اءنبانا شداد بن رشید الجعفى ، عن جابر بن یزید الجعفى ، عن اءبى 

کیف تجدینک ؟ فکشت : فاءتاها فدخل علیها فقال . هل لک اءن نعوذ فاطمۀ  : هللا علیه و آلهقال لى النبى صلى ا: بریدة ، عن ابیه قال 
 ما الوتک اءن زوجتک اءقدمهم سلما و اءعلمهم علما و اءحلمهم حلما : الیه ، فقال صلى اهللا علیه و آله 

 نیز به سند متصل از سلیمان بن بریده ، از بریده نقل شده است 306و روایت شماره 
 به سند متصل از انس بن مالک 307و روایت شماره 
 به سند متصل از عایشه 308و روایت شماره 
 نیز از عایشه 309و روایت شماره 
 .به سند منفصل از اسماء بنت عمیس نقل شده اند 310و روایت شماره 

حدثنى : حدثنا اءحمد بن عبدالجبار، حدثنا یونس بن بکیر، عن اءبى اسحاق ، قال  :58شماره  95و  94ذریۀ الطاهرة ، ص 181- 
 الخ :... عبداهللا بن اءبى نجیح ، عن مجاهد، عن على بن ابى طالب قال 

 ، به نقل از مناقب خوارزمى348ص  1کشف الغمۀ ، ج  -
العاصمى ، اءخبرنا اسماعیل بن احمد الواعظ، اءخبرنا  اءخبرنا ابوالحسن على بن اءحمد :356شماره  335مناقب خوارزمى ، ص  -
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محمد بن یعقوب ، حدثنا   حدثنا ابوالعباس : ابوبکر احمد بن الحسین بیهقى ، اءخبرنا ابوعبداهللا الحافظ و ابوبکر احمد بن الحسن قاال
نجیح ، عن مجاهد، عن على علیه السالم قال  حدثنى عبداهللا بن اءبى: احمد بن عبدالجبار، حدثنا یونس بن بکیر، عن اءبى اسحاق قال 

 الخ :... 
 .337و  336ص  1کشف الغمۀ ، ج 182- 
 359ص  5مسند احمد بن حنبل ، ج 183- 

 34ص  8طبقات الکبرى ، ج  -
حدثنا اءحمد بن عبدالجبار، حدثنا یونس ، عن عباد بن منصور، عن عطاء بن ابى رباح ،  (86: (86 و 87ح  96ذریۀ الطاهرة ، ص  -

 .فسکتت ، فخرج فزوجها. ان علیا قد ذکرت : لما خطب على فاطمۀ ، اءتاها رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله فقال : قال 
وغسان مالک بن اسماعیل النهدى ، حدثنا عبدالرحمن بن حمید حدثنى ابوجعفر محمد بن عوف بن سفیان الطائى ، حدثنا اءب )87(

فاءتى  . علیک فاطمۀ: قال نفر من االنصار لعلى بن ابى طالب : الرواسى ، حدثنا عبدالکریم بن سلیط، عن ابن بریدة ، عن اءبیه ، قال 
فقال . یا رسول اهللا ذکرت فاطمۀ بنت رسول اهللا : قال  ما حاجۀ على بن ابى طالب ؟: فقال له  . رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله فسلم علیه

ما اءدرى غیر انه : ما ورائک ؟ قال : قالوا. و کانوا ینتظرونه  -فخرج على على اولئک الرهط من االنصار . لم یزد علیها. مرحبا و اءهال: 
یا على ، : فلما کان بعد ما زوجه قال . طاك المرحب یکفیک من رسول اهللا اءحدهما، اعطاك االهل و اع: قالوا. مرحبا و اءهال: قال لى 

 . البد للعرس من ولیمۀ
فدعا رسول . ال تحدثن شیئا حتى تلقانى : فلما کان لیلۀ البناء قال . و جمع له رهط من االنصار اءصعا من ذرة . عندى کبش : فقال سعد

 اللهم بارك فیهما، و بارك علیهما، و بارك فى شبلیهما : قال  اهللا صلى اهللا علیه و آله بماء فتوضا منه ، ثم اءفرغه على على و
 165ص  11عوالم العلوم ، ج  -

اسماء بنت عمیس در زمان ازدواج فاطمه علیهاالسالم در حبشه بوده است و آنکه در جریان زفاف و 184-  58ذخائرالعقبى ، ص - 
 . و اسماء بنت یزید بن سکن انصارى بوده است ((سلمى بنت عمیس ((حاضر بوده خواهرش  ازدواج آن حضرت

 59و  58ذخائرالعقبى ، ص 185- 
، عن ابى حدثنا ابوخال یزید بن سنان ، حدثنا صالح بن حاتم ، حدثنى ایوب السختیانى  (88: (89و  88: 97ذریۀ الطاهرة ، ص  -

کنت فى زفاف فاطمۀ بنت رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله ، فلما اصبحنا جاء النبى صلى : یزید المدینى ، عن اءسماء بنت عمیس قالت 
قالت و سمعن . نعم ام ایمن : قال  !هو اءخوك و تنکحه ابنتک ؟: قالت . یا ام ایمن ادعى لى اءخى : اهللا علیه و آله الى الباب ، فقال 

و اختبات اءنا فى ناحیۀ ، فجاء على ، فنضح النبى صلى اهللا علیه و آله علیه من : قالت  . النساء صوت النبى صلى اهللا علیه و آله فتخبان
اسکنى فقد انکحتک اءحب : فجاءت خرقۀ من الحیاء، فقال لها رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله . ادعى لى فاطمۀ : الماء و دعا له ، ثم قال 

ثم رجع رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله فراءى  : قالت. من الماء، و دعا لها( علیها(ثم نضح النبى صلى اهللا علیه و آله . هل بیتى الى ا
جئت فى زفاف فاطمۀ بنت رسول اهللا تکرمینه : قال  . نعم: اسماء بنت عمیس ؟ قلت : قال . اءنا: من هذا؟ قلت : سوادا بین یدیه ، فقال 

 . فدعا لى: قالت . نعم :  ؟ قلت
حدثنى النضر بن سلمۀ المروزى ، حدثنا محمد بن الحسن ، و یحیى بن المغیرة بن قزعۀ ، عن محمد بن موسى الفطرى ، عن  )89(

لقد جهزت فاطمۀ بنت رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله الى جدك على : عون بن محمد، عن امه ، عن جدتها اءسماء بنت عمیس قالت 
و لقد اولم على لفاطمۀ ، فما کان ولیمۀ ذلک الزمان اءفضل من ولیمۀ ، رهن . ابى طالب و ما کان حشو فرشهما و وسائدهما اال لیفا بن

 على درعه عند یهودى بشطر شعیر، و کانت ولیمۀ اصعا من شعیر و تمر و حیس
 24ص  8طبقات الکبرى ، ج  -
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 958شماره  569و  568ص  2فضائل الصحابۀ ، ج  -
 1342شماره  762ص  2فضائل الصحابۀ ، ج  -
 485ص  5عبدالرزاق ، ج : المصنف  -
 228ص  11عبدالرزاق ، ج : المصنف  -
 350/  4752شماره  174و  173ص  3مستدرك حاکم ، ج  -
 143اء، شماره  12مسند ابن راهویه ، ل  -
 ، به چند طریق از طبرانى209ص  9مجمع الزوائد، ج  -
 ، به نقل از مسند ابن راهویه31ص  2الیۀ ، ج مطلب الع -
 166ص  11عوالم ، ج  -
 114نسائى ، ص : خصائص  -
 به اختصار( 224( 161ص  1انساب االشراف ، ج  -
  .311شماره  246و  245ص  1، ج (ترجمه على (تاریخ دمشق  -
 .این حدیث به آنچه که از دوالبى روایت کردم مراجعه کنید براى اطالع بیشتر درباره186- 
 .368و  367ص  1کشف الغمۀ ، ج 187- 
، المعروف بابن المعوج المراتبى  اءخبرنا االجل ابوغالب منصور بن احمد بن محمد بن السکن :301 - 299کفایۀ الطالب ، ص 188- 

بها، اخبرنا ابن الحضیر، اخبرنا على بن احمد بن یوسف حدثنا عبداهللا بن جابر، حدثنا عبدالمؤ من بن عبدالمحسن ، اءخبرنا ابوالقاسم 
دثنا ابراهیم بن محمد بن محمد، حدثنا اءبى و محمد بن حمزة ، قاال حدثنا سالمۀ بن على ابوالفتح الموصلى حدثنا احمد بن عباس ، ح

: قال : بن مهدى ، حدثنا احمد بن زو االصبهانى عن عبیداهللا بن موسى ، حدثنا اسرائیل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال 
ا الى اءیها الناس هذا على بن ابى طالب اءنتم تزعمون اءننى اءنا زوجته ابنتى فاطمۀ ، و لقد خطبه: (رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله 

: اشراف قریش فلم اجب کل ذلک اتوقع الخبر من السماء حتى جاءنى جبرئیل علیه السالم لیلۀ اءربع و عشرین من شهر رمضان فقال 
العلى االعلى یقراء علیک السالم ، و قد جمع الروحانیین و الکروبیین فى واد یقال له االفیح تحت شجرة طوبى ، و زوج فاطمۀ ! یا محمد

رنى فکنت الخاطب ، واهللا تعالى الولى و امر شجرة طوبى فحلمت الحلى و الحلل و الدر و الیاقوت ثم نثرته ، و اءمر الحور علیا و اءم
 . العین اجتمعین ، فلقطن فهن یتهادیته الى یوم القیامۀ و یقلن هذا نثار فاطمۀ

 . و ما کتبناه اال من هذا الوجه: قلت 
د بن احمد السیدى ، اخبرنا عبدالحق ابن عبدالخالق البغدادى ، اخبرنا ابوسعد محمد بن اخبرنا محمد بن عبدالکریم بن محم

عبدالملک بن اسد، اخبرنا ابوعلى الحسن بن شاذان ، اخبرنا محمد بن الحسن بن یعقوب بن مقسم المقرى ، حدثنا ابوعمرو احمد بن 
حدثنا عبیداهللا بن موسى ، حدثنا سفیان الثورى عن االعمش عن  حدثنى اءبى ، قال: خالد بن عمرو بن ابى االخیل الحمصى ، قال 

یا فاطمۀ انما : اصاب فاطمۀ علیهاالسالم صبیحۀ العرس رعدة فقال لها النبى صلى اهللا علیه و آله : ابراهیم عن علقمۀ عن عبداهللا ، قال 
ان املکت علیا اءمر اهللا تعالى جبرئیل فقام فى السماء زوجتک سیدا فى الدنیا، و انه فى االخرة لمن الصالحین ، یا فاطمۀ لما اردت 

الرابعۀ فصف المالئکۀ صفوفا، ثم خطب علیهم جبرئیل فزوجک من على ، ثم اءمر شجر الجنان فحملت الحلى و الحلل ثم اءمرها 
 . یوم القیامۀ فنثرته على المالئکۀ ، فمن اءخذ منهم یومئذ اکثر مما اخذ صاحبه اءو احسن افتخر به على صاحبه الى

 . فلقد کانت فاطمۀ تفتخر على النساء، الن اءول من خطب علیها جبرئیل علیه السالم: ام سلمۀ : قالت 
 .هذا حدیث حسن عال رزقناه عالیا: قلت 
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قب کثیرة االئمۀ ، روى عنه الحفاظ کاءبى بکر الخطیب و البیهقى ، و فیه منا رواه ابوعلى بن شاذان فى مشیخته الصغرى و هو شیخ 
: ان جبرئیل خطب لعقده نکاحه ، و منها: ان اهللا عزوجل زوجه فى السماء و کان هو ولیه ، و منها: لعلى بن ابى طالب علیه السالم ، منها

لدنیا و شهادة النبى صلى اهللا علیه و آله له بالسیادة فى ا: تخصیصه بنثار شجر الجنۀ على عرسه ، و منها: شهود المالئکۀ امالکه ، و منها
انه فى االخرة لمن الصالحین ، و مع الصالحین ، و هم االنبیاء و المرسلون ، و قد دعاء االنبیاء و الرسل بمثل ذلک ، کما : االخرة ، و منها

  ) و ادخلنى برحمتک فى عبادك الصالحین: (اخبراهللا عنهم بقوله عزوجل 
 95ص  5حلیۀ االولیاء، ج  -
 210و  128ص  4تاریخ بغداد، ج  -
 206ص  1اسدالغابۀ ، ج  -
 184ص  2الریاض النضرة ، ج  -
 32ذخائرالعقبى ، ص  -
 .103صواعق المحرقۀ ، ص  -
 .369و  368ص  1کشف الغمۀ ، ج 189- 
 .((و این سند مشهور است (  :)آخرش آمده است و در 303و  302کفایۀ الطالب ، ص 190- 

اخبرنا ابوالحسن بن اءبى عبداهللا بغدادى بدمشق ، عن المبارك بن الحسن بن احمد،  :و سند مذکور براى این روایت عبارت است از
محمد بن اءنس القرطبى ، اءخبرنا اءبوالقاسم بن البسرى ، اءخبرنا ابوعبداهللا محمد، حدثنا محمد بن مخلد العطار حدثنا احمد بن 

 الخ ... اءخبرنا معبد بن عمر البصرى ، حدثنى جعفر بن سلیمان الضبعى ، اءخبرنى جعفر بن محمد، عن اءبیه ، عن آبائه علیهم السالم 
 181و  180ص  2الریاض النضرة ، ج  -
  .209ص  9مجمع الزوائد، ج  -
 .ن حدیث نیز تکرار احادیثى است که پیش از این مکرر ترجمه شده و لذا از ترجمه آن خوددارى مى شودای191- 
 .98ص  2کشف الغمۀ ، ج 192- 
 .8310شماره  319ص  5الفردوس ، ج 193- 
این حدیث از ( :)این حدیث را از ابن عباس نقل کرده و گوید 411ص  1در تنزیه الشریعۀ ، ج ( ه  963(ابن عراق کنانى 194- 

طریق ذراع و او از ابن عباس روایت شده و ذراع متهم به جعل این حدیث است ، اگر چه در سند این روایت راویان مشکوك و 
 ((.نیز وجود دارند ضعیف دیگرى

 416ص  1ابن جوزى ، ج : کتاب الموضوعات  -
  .396ص  1الاللى المصنوعۀ ، ج  -
 .98ص  2کشف الغمۀ ، ج 195- 
  .لذا از تکرار آن خوددارى مى کنم این حدیث را به طور کامل پیش از این ترجمه کرده ایم ،196- 
 .99و  98ص  2کشف الغمۀ ، ج 197- 
  .این روایت نیز قبل از این ترجمه شده است198- 
 .99ص  2کشف الغمۀ ، ج 199- 
  .پیش از این ترجمه شده است200- 
 .99ص  2کشف الغمۀ ، ج 201- 
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  .مکررا ترجمه شده است202- 
 .99ص  2کشف الغمۀ ، ج 032- 
 .99ص  2کشف الغمۀ ، ج 204- 
 .1ح  377ص  5کافى ، ج 205- 
 .به سند دیگر 4و  2ح  377ص  5کافى ، ج 206- 
 .3ح  377ص  5کافى ، ج 207- 
  .ترجمه شده است 286/39طى شماره 208- 
 .5ح  378و  377ص  5کافى ، ج 209- 
 .6شماره  378ص  5کافى ، ج 210- 
 .7شماره  378ص  5کافى ، ج 211- 
 1شماره  537ص  5کافى ، ج 212- 

 .1شماره  176ص  14وسائل الشیعه ، ج  -
 .52شماره  568ص  5ى ، ج کاف213- 
 54شماره  568ص  5کافى ، ج 214- 

 4382شماره  393ص  3من ال یحضره الفقیه ، ج  -
 80ص  1مقتل الحسین ، ج  -
 .209مکارم االخالق ، ص  -
 .394شماره  292تفسیر فرات کوفى ، ص 215- 
 .54سوره فرقان ، 216- 
 .54سوره فرقان ، 217- 
 .228مصباح االنوار، ص 218- 
 .133لمحتضر، ص ا219- 
 .5130شماره  373ص  3الفردوس ، ج 220- 
 .8310شماره  319ص  5الفردوس ، ج 221- 
 .مى باشد 278/37مکرر حدیث شماره 222- 
 .1ح  155ص  1علل الشرایع ، ج 223- 
 .2شماره  156ص  1علل الشرایع ، ج 224- 
 .225مصباح االنوار، ص 225- 
 .2شماره  163ص  1علل الشرایع ، ج 262- 
 .123و  122بشارة المصطفى صلى اهللا علیه و آله ، ص 227- 
 ، به نقل از بشارة المصطفى26شماره  208و  207ص  39بحاراالنوار، ج 228- 

 378ر، ص حلیۀ االبرا -
 686غایۀ المرام ، ص  -
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 .8شماره  224ص  4برهان ، ج  -
 50ص  2مناقب ابن شهر آشوب ، ج 229- 

 .145ص  1احتجاج ، ج  -
 .متن کامل خطبه حضرت فاطمه و توضیح نکاتى درباره آن به زودى خواهد آمد: تذکر

 .122ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 230- 
 35شماره  49فضائل ابن شاهین ، ص 231- 

 23ص  8طبقات الکبرى ، ج  -
 32930شماره  306ص  11کنزالعمال ، ج  -
 .296ذیل شماره  232ص  1تاریخ دمشق ، ج  -
  .خطى مرعشى/  127کتاب الروضه فى الفضائل ، ص 232- 
  .در کتاب فضائل ابن شاذان این روایت را پیدا نکردیم233- 
 .1شماره  86ص  5کافى ، ج 234- 
 274ص  2امالى شیخ طوسى ، ج 235- 

 169ص  3من ال یحضره الفقیه ، ج  -
 .79ص  2تنبیه الخواطر، ج  -
 280ص  2امالى طوسى ، ج 236- 

 29ص  2مناقب ابن شهر آشوب ، ج  -
 .235مصباح االنوار، ص  -
 .دیوان مذکور به هنگام تحقیق در دسترس نبود237- 
 116شماره  47دعوات ، ص 238- 

 190نظم دررالسمطى ، ص  -
 .3شماره  272ص  90بحاراالنوار، ج  -
 .235وار، ص مصباح االن239- 
 42ص  1امالى طوسى ، ج 240- 

 .136المحتضر، ص  -
 .106ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 241- 
 .106ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 242- 
 .7سوره تکویر، 243- 
 .7سوره تکویر، 244- 
 .15شماره  273و  272ص  1کتاب خصال ، ج 245- 
  .ن سهیل بحرانى ناشناخته استمحمد ب246- 
  .تردید از جانب راوى است247- 
 .5شماره  121امالى شیخ صدوق ، ص 248- 
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 191ص  1امالى طوسى ، ج 249- 
 4شماره  41ص  28نوار، ص بحاراال -
 .217شماره  572ص  1اثبات الهداة ، ج  -
 411شماره  309راوندى ، ص : قصص االنبیاء250- 

 .548شماره  130ص  2اثبات الهداة ، ج  -
 1ذیل شماره  526 ص 2الخرائج و الجرائح ، ج 251- 

 1شماره  458ص  1کافى ، ج  -
 13شماره  441ص  4اثبات الهداة ، ج  -
  .116ص  3مناقب ، ج  -
 .203ص  2مناقب ابن شهر آشوب ، ج 252- 
وطبودن عبارات از ترجمه روایت خوددارى کردیم گرچه متن کامل این گفتار به زودى مى ما نیز به دلیل مغل: مترجم گوید253- 

 .آید و ترجمه خواهد شد
 .77ص  1مقتل الحسین ، ج 254- 
 137ص  3من ال یحضره الفقیه ، ج 255- 

 181واعظین ، ص روضۀ ال -
ساءلت اءبااءحمد : -رحمۀ اهللا  -قال مصنف هذا الکتاب  :و در خاتمه مى گوید 1شماره  356 - 354ص  2معانى االخبار، ج 256- 

 : فالعائفۀ الکارهۀ یقال ((عائفۀ () :ااءما قولها صلوات اهللا علیه: الحسن بن عبداهللا بن سعید العسکرى عن معنى هذا الحدیث فقال 
و قولها  (ما ودعک ربک و ماقلى : (اذا اءبغصته کما قال اهللا تبارك و تعالى  ((قلت فالنا() : المغضۀ ، یقال ((القالیۀ ((و  ((عفت الشى ء()

 :و قولها. اذا رمیت به من فمک  ((ظته عضضت على الطعام ثم لف() : هو طرح الشى من الفم کراهۀ له ، تقول ((لفظتم () : علیهاالسالم
الشنان ((اءبغضتهم ، و االسم منه  ((شناتهم ((و . اذا عض  ((عجمت الشى ء اذا عضضت علیه و عود معجوم () : یقال ((قبل اءن عجمتم ()

 ((سیف مفلول () : یقال ((حا لفلول الحدفقب() :و قولها. اختبرته و خبرته  ((سبرت الرجل () : اءى امتحنتهم ، یقال ((سبرتهم () :و قولها .((
الربقۀ ما یکون فى عنق الغنم و غیرها من  ((لقد قلدتهم ربقتها() :و قولها. االضطراب  ((الخطل ((و . الضعف  ((الخور((و . اذا انثلم حده 

من  ((عقرا((و . شتم من جدع االنف  ((جدعا و() . اذا صببته ((شننت الماء و شننته () : صببت ، یقال ((شننت ((الخیوط و الجمع الربق ، و 
 ((الطبین ((و  ((القواعد((االصول الثابتۀ و کذلک  ((الرواسى ((و . اءى نحوها ((زحزحوها((و . اءى بعدا ((سحقا() .((عقرت الشى ء() : قولک

 ((السجح ((و . الخذه بیده  ((ال عتلقه () .ل فى هذامث ((الزمام ((و . اءى ما الذى اءنکروا علیه  ((ما نقموا من اءبى الحسن ((و . العالمین 
اءى ال یکره و ال  ((ال یتعتع ((و . ما یکون فى اءنف البعیر من الخشب  ((الخشاش ((و . ال یجرح و ال یدمى  ((ال یکلم () . السیر السهل

جمع  ((البطان ((و . جانبا النهر ((الضفتان ((الکثیر و  ((الفضفاض ((الماء النامى فى الحشد و  ((النمیر((مورد الماء و  ((المنهل ((یقلق و 
کان یشرب بالغمر، و هو  ((اال بغمر الماء() :اءى کان ال یاءخذ من مالهم قلیال و ال کثیرا ((غیر متحل منه بطائل () . و هو الریان ((بطین ((

ریثما ((اءى انتظروا  ((فنظرة () :و قولها. االنوف  :((المعاطس ((و  .معروف  ((العجز((ما تقدم منه و  ((القوادم ((و . یلى الذنب من الجناح 
الزعاف ((و . الطرى  ((الدم العبیط((اءى مال القلب و القعب العس من الخشیب و  ((ثم احتلبوا طالع القلب () .حتى تلد: تقول  ((تنتجوا
  القلیل ((الزهید((القتل و  ((الهرج ((المر و  ((الممقر((و  ((السم 

 .ترجمه آن را در حدیث بعد بخوانید257- 
 50شماره  292 - 286ص  1احتجاج ، ج 258- 
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 ، به نقل از کتاب سقیفه تاءلیف جوهرى233ص  16شرح ابن ابى الحدید، ج  -
 طیه عوفى، از ع19بالغات النساء، ص  -
 ، به دو سند354معانى االخبار، ص  -
 ، از ابن عباس ، به دو سند238ص  1امالى شیخ طوسى ، ج  -
 114ص  2کشف الغمۀ ، ج  -
 128ص  4اعالم النساء، ج  -
  .، به دو سند40و  39دالئل االمامۀ ، ص  -
 238به بعد  384ص  1امالى طوسى ، ج 259- 

 114ص  2کشف الغمۀ ، ج  -
 19بالغات النساء، ص  -

 . مکرر دو حدیث قبل است ، با شرحى بر الفاظ مشکل آن
 .3سوره الضحى ، 260- 
 .80سوره المائدة ، 261- 
 .1سوره االنفال ، 262- 
 .119سوره آل عمران ، 263- 
 .62سوره اسراء، 264- 
 .62سوره اسراء، 265- 
امالى شیخ طوسى ، خطبه حضرت فاطمه علیهاالسالم در بستر بیمارى را از ابن عباس رحمه اهللا روایت کرده و بر کلمات و 266- 

جمالت آن شرحى نیز نگاشته که چون متن خطبه را قبل از این ترجمه کردیم ، و شرح هاى شیخ طوسى نیز براى عموم مفید نمى 
 . ترجمه هر دو بخش این روایت خوددارى مى کنیمباشد لذا از 

 .47و  46و  45دالئل االمامۀ ، ص 267- 
 .413ص  2امالى طوسى ، ج 268- 
 99 امالى شیخ صدوق ، ص269- 

 295ارشادالقلوب ، ص  -
 109المحتضر، ص  -
 371شماره  34ص  2فرائدالسمطین ، ج  -
 .10شماره  48غایۀ المرام ، ص  -
 .42سوره آل عمران ، 270- 
 .43سوره آل عمران ، 271- 
 .4شماره  117امالى الصدوق ، ص 272- 
 .به بعد 132ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 273- 
 .414ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 274- 
 .129 - 125ص  2کشف الغمۀ ، ج 275- 
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   .که قبال ترجمه کردیم276- 
 .132 - 128ص  2کشف الغمۀ ، ج 277- 
 .206 - 195شماره  156 - 151الذریۀ الطاهرة ، ص 278- 
 .181ص  1روضۀ الواعظین ، ج 279- 
 .3شماره  458ص  1کافى ، ج 280- 
 .5شماره  241ص  1کافى ، ج 281- 
  .یک ذراع از آرنج دست انسان است تا سر انگشتان282- 
 .2شماره  18ص  6کافى ، ج 283- 
 .3شماره  228ص  3کافى ، ج 284- 
 564شماره  375ص  8کافى ، ج 285- 

 11ص  4نثر الدر، ج  -
 217ص  3زمخشرى ، ج : الفائق  -
 .265الطرائف ، ص  -
 .633اقبال االعمال ، ص 286- 
 .40ص  2احتجاج ، ج 287- 
 249کتاب سلیم بن قیس ، ص 288- 

 .1شماره  224 - 220ص  11عوالم ، ج  -
 .84سوره مریم ، 289- 
 .سنگ خود را به سینه مى زند و به نفع خود سخن مى گوید290- 
 .به بعد 259مصباح االنوار، ص 291- 
 .2شماره  185ص  1علل الشرایع ، ج 292- 
ست لذا حضرت صادق علیه السالم چنانکه در صدر معلوم مى شود کسى که این خبر را به حضرت زهرا داده دروغ گفته ا293- 

  . حدیث خواندیم او را از افراد شقى معرفى کرده است
در فرض صحت این خبر این نکته بسیار مهم و قابل توجه است که گاهى براى روشن شدن مطلب مهمى ، واقعه اى اتفاق مى 294- 

از جمله این واقعه است که براى نشان دادن مقام حضرت صدیقه . یت و ارزش مطلب بر همگان واضح و برمال گرددافتد تا اهم
ه طاهره سالم اهللا علیها باید این امر اتفاق افتد و در هنگام شب پیامبر اکرم صلى اهللا علیه و آله ابوبکر و عمر را طلب کنند و خطاب ب

مسر فاطمه زهراست ، درباره رضایت و خوشنودى حضرت زهرا علیهاالسالم مطالبى بفرمایند که آن امیرالمؤ منین علیه السالم که ه
و بعدها در هنگام عیادت حضرت زهرا . دو نفر حساب کار خود را بکنند و بدانند که رضایت فاطمه زهرا چقدر اهمیت دارد

ند و یادآورى نماید که به خاطر دارید در آن شب پدرم درباره من علیهاالسالم ، دختر پیامبر صلى اهللا علیه و آله به آن شب اشاره ک
 . ...چه فرمود

 .1شماره  184ص  1علل الشرایع ، ج 295- 
 294شماره  88قرب االسناد، ص 296- 

 228ص  1دعائم االسالم ، ج  -
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 13شماره  159ص  3کافى ، ج  -
 46دالئل االمامۀ ، ص  -
 .17شماره  299ص  78بحاراالنوار، ج  -
 .1ح  185ص  1علل الشرایع ، ج 297- 
 .97سوره التوبۀ ، 298- 
 397امالى صدوق ، ص 299- 

 184روضۀ الواعظین ، ص  -
 193االخبار الموفقیات ، ص  -
 .370کفایۀ الطالب ، ص  -
 .44و  43دالئل االمامۀ ، ص 300- 
 .9ح  524امالى صدوق ، ص 301- 
 .1شماره  155ص  1امالى طوسى ، ج  302- 
 .50شماره  361و  360ص  2خصال ، ج  303- 
 .7شماره  281امالى مفید، ص  304- 
 .107ص  1امالى طوسى ، ج  305- 
 .156سوره بقره ،  306- 
  .زیارت معروف قبر رسول خدا صلى اهللا علیه و آله منسوب به امیرالمؤ منین على علیه السالم 307- 
 .184شماره  469ص  1تهذیب ، ج  308- 
 469ص  1تهذیب ، ج  309- 

 .28ص  8طبقات ، ج 
 .به بعد 134تذهیب التهذیب ، ص  310- 
 .31مقاتل الطالبیین ، ص  311- 
 .554مصباح المتهجدین ، ص  312- 
 511مصباح کفعمى ، ص  313- 

 .633اقبال االعمال ، ص 
 .566هجدین ، ص مصباح المت 314- 
 .262و  260مصباح االنوار، ص  315- 
 42دالئل االمامۀ ، ص  316- 

  .به دو سند 282و  161ص  6السنن الکبرى ، ج 
 

  .، با تغییراتى در الفاظ و معانى213 16/210: که بر نهج البالغه نوشته است در شرحى  1- 
حدثنى اءبى : حدثنى جعفر بن محمد بن عمارة الکندى ، قال : قال اءبوبکر فحدثنى محمد بن زکریا، قال : جاء فى شرح النهج  2- 

 حدثنى رجالن من بنى هاشم : قال  عن الحسین بن صالح بن حى ،
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 ابن عمارة حدثنى ابن عن جعفر بن محمد عععع: ععع ال توجد فى المصدر 3- 
 .نجیح بن عمیر: فى شرح النهج  4- 
 .زید: یزید بدال من : فى المصدر5 - 
  .ابن حسین بعد اهللا: زیادة : فى المصدر 6- 
 .التت و هو غلط(: س (فى  7- 
 .افى ذیوله: فى شرح النهج  8- 
  .فضرب بینها و بینهم: فى المصدر 9- 
ان یفرغ : و الجهش . فجهشت ، و المعنى واحد: فى حدیث فاطمۀ علیهاالسالم فاءجهشت ، و یروى : ما یلى ( ك (جاء فى حاشیۀ  10- 

 ، و هو مع ذلک یرید البکاء کالصبى یفزع الى امه و قد تهیا للبکاء، مجمع البحریناالنسان الى غیره 
 4/131المجمع : انظر

  . ...طویلۀ جیدة ، قالت: فى المصدر 11- 
 .و ما بعدها، باختالف یسیر 7/921حکاه العالمۀ االمینى فى غدیره  12- 
 .492 1/480کشف الغمۀ  13- 
 .من کتاب السقیفۀ عن عمر بن شبه تاءلیف اءبى بکر احمد: فى المصدر 14- 
  .خ ، اءى فى نسخۀ: قدیمۀ رمز: على کلمۀ ( ك (ى وضع ف 15- 
 .، باختالف یسیر72 4/69الشافى  . 17- 2/304مروج الذهب  16- 
مد، و هو غلط، اذ هو ابوطاهر محمد بن احمد بن محمد الکاتب ، من شیوخ ابن مندة ، کما ذکره ابن محمد بن اءبى مح( س (فى  18- 

  6/196خلکان 
 احمد بن عبید بن ناصح النحوى: فى المصدر 19- 
  .الشرقى: فى المصدر 20- 
  .حدثنا ابوالعینا محمد بن القاسم السیامى: فى المصدر 21- 
 الثت ، و هو الظاهر کما سیاءتى فى بیان المصنف رحمه اهللا : و المصدر( ك (کذا فى مطبوع البحار، و فى نسخۀ على  22- 
 .2حدیث  248علل الشرایع ،  23- 
 .، باختالف یسیر3، حدیث 248علل الشرایع ،  24- 
  .فى المصدر، الباقالنى 25- 
 .4حدیث  248اءى قاله فى علل الشرائع ،  26- 
 .فى المصدر، محمد بن اءبى عمیر 27- 
  .الناشب ، بعد یحیى: فى العلل زیادة  28- 
 .بمثله ، قبل و زاد: المصدر زیادة فى  29- 
 .1حدیث  108 6/107اءورد ذلک فى بحاراالنوار  30- 
 الى الشیخ المفید من الباب السابق الواردة فى ضمن حدیث ام 32الظاهر اءن المقصود هو االبیات الواردة فى حدیث  31- 
 .368حدیث  266 263الطرائف ،  32- 
  .)الشقروة ؛ محمد الروحانى: و الصحیح (سقروة : فى المصدر 33- 
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  .عن االربعین :فى طرائف زیادة  34- 
 عن : ، بدال من ...حدثنا: حدثنا الزیادى محمد بن زیاد قال : حدثنا احمد بن عبید بن ناصح النحوى ، قال : قال : فى المصدر 35- 
 عععع 7/192و ذکر جملۀ من مصادر الخطبۀ شیخنا االمینى فى غدیره ،  .)145 1/131طبعۀ النجف ( 108 97ععع االحتجاج  36- 
  .و عمر: فى المصدر زیادة  37- 
 ، و هى الظاهر کما سیذکره المصنف رحمه اهللا فى بیانه الئت ، و کذا فى نسخۀ جاءت على حاشیۀ المطبوع من البحار: فى المصدر 38- 
  .فى المصدر رسوله 39- 
 اءوالها، و هى التى ذکرها المصنف رحمه اهللا فى بیانه االتى : فى المصدر 40- 
 .فى التفکر: فى المصدر 41- 
 .ال توجد الواو فى المصدر 42- 
 ذیادة ، و هو الظاهر لما سیاءتى ، و فى طبیعۀ من االحتجاج کما فى االصل : فى المصدر 43- 
  .عن: من بدال من : فى المصدر 44- 
  .و حیاشۀ لهم: و حیاشته لهم ، و فى طبعۀ النجف من االحتجاج : فى المصدر 45- 
 .انتجبه فى المصدر: ال توجد 46- 
 .و هى نسخۀ بدل على مطبوع البحار. اجتباه : فى المصدر 47- 
 .بما یلى االمور: فى طبعۀ النجف  48- 
 .المقدور: االمور، بدال من : فى االحتجاج  49- 
 .تعالى فى المصدر: ال توجد 50- 
  .رحمته: فى نسخۀ من المصدر 51- 
 باءبى محمد صلى اهللا علیه و آله: فى االحتجاج  52- 
  .فاءنقذهم: فى المصدر 53- 
 محمد، و فى توضیح المصنف رحمه اهللا االتى بمحمد : فمحمد، و فى نسخۀ على مطبوع البحار: فى االحتجاج  54- 
  .عن:  من من بدال: فى االحتجاج  55- 
  .على الوحى و صفیه: ال یوجد فى المصدر 56- 
  .و صفیه: فى االحتجاج  57- 
 .التفت ، و هو غلط(: س (فى  58- 
  .زعمتم حق لکم هللا: زعیم حق له ، بدال من : فى االحتجاج  59- 
 .و عهد: فى المصدر 60- 
  .مبخلیه: فى طبعۀ النجف من االحتجاج  61- 
 .مغتبط(: س (فى  62- 
  .استماعه: فى االحتجاج  63- 
  .للفرقۀ: فى االحتجاج  64- 
  . ...منساة فى العمر و منماة: فى المصدر 65- 
  .بالعفۀ: فى طبعۀ النجف من االحتجاج  66- 
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 .102آل عمران ،  67- 
 .28فاطر،  68- 
 .و بدوا: المصدرفى  69- 
 .128التوبه ،  70- 
  .یجف: فى المصدر 71- 
 .القد: فى المصدر 72- 
 .، و ال توجد فى المصدر64، المائدة  73- 
 .جناحها: فى االحتجاج  74- 
 .ال توجد، الواو فى المصدر 75- 
  .فى المصدر، سیدا فى اولیاءاهللا 76- 
  .ال تاءخذه فى اهللا لومۀ الئم ، قبل کلمۀ ، و اءنتم: فى االحتجاج زیادة  77- 
 .عند: من ، بدال من : فى المصدر 78- 
  .فى االحتجاج ، حسکۀ 79- 
  .و للعزة: فى المصدر 80- 
 احشمکم ، و ما فى المتن اءظهر : فى طبعۀ النجف من االحتجاج  81- 
  .و وردتم غیر مشربکم: فى المصدر 82- 
 .49التوبۀ ،  83- 
 .و قد: فى االحتجاج  84- 
  .تدبرون: نسخۀ بدل ( ك (فى  85- 
 .50الکهف ،  86- 
 .85آل عمران ،  87- 
  .)ك(ال توجد ثم فى  88- 
  .اهمال: فى المصدر 89- 
 .تشربون حسوا: فى االحتجاج  90- 
  .الخمرة: فى المصدر 91- 
 .و یصیر: فى االحتجاج  92- 
  .االن: فى المصدر زیادة  93- 
 .50، المائدة  94- 
  .قد تجلى: فى طبعۀ النجف من االحتجاج  95- 
  .ارثى: فى المصدر 96- 
 .27: سورة مریم  97- 
 .16النمل ،  98- 
  .رب هب: فهب لى بدال من : فى طبعۀ النجف من االحتجاج  99- 
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 .5مریم ،  100- 
 .75االنفال ،  101- 
 .11النساء،  102- 
 .180البقرة ،  103- 
 .ان ال و المعنى واحد: فى المصدر 104- 
 .و آله منها ابى صلى اهللا علیه: فى االحتجاج  105- 
  .اءهل: ان قبل : فى المصدر زیادة  106- 
  .و لست: فى مطبوع البحار 107- 
حیث تعرض قدس سره مرجع الضمیر فى هذه الکلمۀ یؤ یده الفعل الذى بعدها، دونکها بالهاء کما فى المصدر، : الظاهر اءنه  108- 

 ابابکر و عمر : دونکما، فیکون المخاطب بالتثنیۀ : تلفاك ، و یحتمل صحۀ : اءعنى 
  .محظومۀ(: س (فى  109- 
  .اهل: فى المصدر زیادة ان قبل  110- 
 .67االنعام ،  111- 
 .40الزمر،  112- 
  .النقیبۀ: فى المصدر 113- 
 و حضنۀ االسالم ، و فى طبعۀ النجف منه حصنۀ االسالم : فى االحتجاج  114- 
الشق فى الشى ء کما نص : وهیه ، کما جاء فى بیانه قدس سره ، و الوهى : و قد تقراء فى المطبوع من البحار: کذا فى المصدر 115- 

 .4/402علیه فى القاموس 
  .فى المصدر زیادة ، الشمس و القمر و انتثرت النجوم 116- 
 .رحمه ، جاءت على مطبوع البحار: ل . خ  117- 
 .اال(: س (فى  118- 
  .بهتف فى افنیتکم: فى المصدر زیادة  119- 
  .و فى: فى المصدر 120- 
 .یهتف فى افنیتکم هتافا: فى طبعۀ النجف من االحتجاج  121- 
  .حلت(: س (فى  122- 
 .144آل عمران ،  123- 
  .ابیه ، بوصل هاء الوقف(: س (و فى . اءبى رمز نسخۀ بدل : وضع على ( ك (فى  124- 
  .فى المصدر، منتدى 125- 
  .فى االحتجاج ، ذوو، و هو الصحیح 126- 
  .النخبۀ التى انتخبت: فى المصدر 127- 
  .لنا اءهل البیت:  فى المصدر زیادة 128- 
 فال تبرح ، و ما اثبتناه هو الظاهر (: س (ال نبرح ، و تقراء ما فى : فى االحتجاج  129- 
: و فى المصدر. ا المصنف قدس سره فى ایضاحه جرتم ، و قد تعرض لهم: نسخۀ بدل ( ك (و فى ( س (حرتم فى : ال توجد 130- 
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 .حزتم 
 بؤ سا لقوم ، بدال من اال تقاتلون قوما، فال تکون آیۀ : فى االحتجاج 131- 
  .رآنمن بعد عهدهم ، و ال تعد حینئذ من الق: فى المصدر 132- 
 .13التوبۀ ،  133- 
 .اءال و قد: فى المصدر 134- 
  .بالضیق من السعۀ: فى المصدر 135- 
 .8ابراهیم ،  136- 
 .هذا: فى المصدر زیادة  137- 
  .بالجذلۀ: فى االحتجاج  138- 
  .القناة: فى المصدر 139- 
  .الجبار، بدال من لفظ الجاللۀ: فى االحتجاج  140- 
 .7 6الهمزة ،  141- 
 .227الشعراء  142- 
 .121هود،  143- 
 .122هود،  144- 
  .یا بنت: و قال : فى المصدر 145- 
  .فى االحتجاج ، ان 146- 
 .رالفک و هى کذلک فى المصد: ل . خ  147- 
  .)ك(االخاء، جاءت على : خ ، ل  148- 
  .کل: ال توجد فى المصدر 149- 
  .کل شقى  :شقى بعید، بدال من: فى االحتجاج  150- 
 .ال توجد الواو فى المصدر 151- 
 .ان فى المصدر: ال توجد 152- 
 الکتاب ، و کذا جاءت فى نسخۀ على مطبوع البحار : فى المصدر 153- 
  .به: بها بدال من : فى المصدر 154- 
 .ثم فى المصدر: ال توجد155- 
  .لم انفرد به: فى االحتجاج 156- 
 .فى المصدر فیه ،: ال توجد157- 
  .ال ندفع: فى المصدر158- 
  .و انک و انت سیدة: فى االحتجاج 159- 
  .ال ندفع: فى المصدر160- 
  .من: فى بدال من : فى االحتجاج 161- 
  .اءبى: فى المصدر زیادة 162- 
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 .صادفا، و هو الظاهر: فى االحتجاج 163- 
 .دالو ع(: ك (فى 164- 
 .6مریم ، 165- 
  .یعقوب: و بقول ، بعد: فى المصدر زیادة 166- 
 .16النمل ، 167- 
  .و بین: حتجاج فى اال168- 
 .علیه فى المصدر: ال توجد169- 
  .به: فى المصدر زیادة 170- 
 .، و ال توجد االیۀ فى المصدر18یوسف ، 171- 
 .صدق فى المصدر: ال توجد172- 
 .صدق فى المصدر: ال توجد173- 
 الى الناس ، و هو الظاهر : الناس ، رمز نسخۀ بدل ، و فى المصدر: وضع على ( ك (فى 174- 
  .المبتغیۀ: هنا، و هى ( ك (توجد نسخۀ بدل فى 175- 
 اءفال تتدبرون ، و علیه فال تکون آیۀ : و فى االصل . 24سورة محمد صلى اهللا علیه و آله ، 176- 
  .اغتصبتم: فى المصدر177- 
  .بادرائه: فى االحتجاج 178- 
 .78غافر، 179- 
 .عطف ، و هو غلط(: ك (فى 180- 
 .لم تکثر، و هو الظاهر: فى المصدر181- 
  .و ال تغب: فى االحتجاج 182- 
  .و منزلتى( ك (فى 183- 
  .ینزل: فى طبعۀ النجف من االحتجاج 184- 
 .ال یوجد البیت اال خیر فى المصدر185- 
 .علیک السالم ، فى المصدر، و هو الظاهر: ال یوجد186- 
  .نحلۀ: فى المصدر187- 
 .بلیغۀ جاءت على مطبوع البحار: ل . خ 188- 
 .اجهد: فى المصدر189- 
 .طائال: فى االحتجاج 190- 
 هینتى ، کما جاءت لغۀ ، و یاءتى من المصنف طاب ثراه ذکرها، و سلف منا بیانها : و لعلۀ : هنتى : نسخۀ بدل ( ك (فى 191- 
 .ذلتى ، و هو الظاهر: فى المصدر192- 
  .منه: فى االحتجاج 193- 
  .ویالى فى کل غارب: هنا سقط جاء فى المصدر194- 
  .و وهن: فى المصدر195- 
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  .فى االحتجاج انک اءشد منهم196- 
 .و اءحد: و اشد، بدال من : فى المصدر197- 
  .علیک: لک بل ، بدال من : فى االحتجاج 198- 
  .ثم نهنهنى: فى طبعۀ النجف 199- 
  .، باختالف ذکرنا جلۀ20 -14نساء بالغات ال200- 
 عن على ، کما سیاءتى ، فراجع : ابن زید، بین الحسین و على ، و هى ال توجد فى المصدر، و لعلى بن على (: س (فى 201- 
 على کلمۀ على ، و ال توجد فى المصدر  زائد( ز(وضع رمز (: ك (فى 202- 
  .یذکره: فى المصدر203- 
  .فینکرونه و هم یرون: فى بالغات النساء204- 
  .یتحققونه: فى المصدر205- 
  .التت(: س (فى 206- 
 .و نساء قومها: ال یوجد فى المصدر207- 
 .128التوبۀ ، 208- 
  .تعرفوه :فى المصدر209- 
  .دون آبائکم: فى بالغات النساء210- 
  .على: عن بدال من : مائال على ، و الظاهر فیهما اءنه : فى المصدر211- 
  .یهشم :فى البالغات 212- 
  .ینکث(: س (فى 213- 
  .تغرى: فى المصدر214- 
 .103آل عمران ، 215- 
 .26االنفال ، 216- 
 و مردة اءهل الکتاب : جاءت هنا زیادة فى نسخۀ من بالغات النساء217- 
 .فى المصدر زیادة اءطفاها218- 
 عععع 1/426و قد جاء فى اللغۀ بالسین ، کما فى الصحاح  -الصاد ب -صماخها : ععع فى بالغات النساء219- 
 .اءلهبها(: س (فى 220- 
  .بجده(: ك (221- 
  .فى بلهنیۀ من العیش ، اءى سعۀ ، صحاحو اءنتم (: ك (جاء فى حاشیۀ 222- 
 اءى ضغن و عداوة صحاح ... فى صدره علیک حسیکۀ : و قوله ( ك (خلۀ النفاق ، و جاء فى حاشیۀ : فى المصدر223- 
  .شمل(: ك (فى 224- 
  .االفلین: فى المصدر225- 
 .فى بالغات النساء فخطر226- 
  .معرزه(: س (فى 227- 
  .و اجمشکم: فى المصدر228- 
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  .انما زعمتم: فى نسخۀ من بالغات النساء229- 
 .49التوبۀ 230- 
  .رمز نسخۀ بدل... و اءنى بکم : وضع على (: ك (فى 231- 
 .50الکهف ، 232- 
 .85آل عمران ، 233- 
 فى المصدر  اختها: و ال توجد. ، و ال معنى لها، و ال اءثر لها فى کتب اللغۀ التى باءیدینا(ك (لم ترثبوا، و هى نسخۀ فى (: س (فى 234- 
 .نغرتها: فى المصدر235- 
 تشربون حسوا و تسرون فى ارتغا : جاءت الجملۀ فى المصدر هکذا236- 
  .الالئى: فى مطبوع البحار237- 
 .50المائدة ، 238- 
 .ویها معشر المهاجرین اءاءبتز: فى المصدر239- 
 .27مریم ، 240- 
 .27الجاثیۀ ، 241- 
 .67االنعام ، 242- 
 7/192یخسر المبطلون فى الغدیر : الى ... اءنتم االن تزعمون : قد وردت قطعۀ من خطبتها سالم اهللا علیها من قولها: اءقول 243- 

 حاکیا ایاها عن اءکثر من مصدر 
 .19 - 14بالغات النساء 244- 
  16 - 3/15، و معجم البلدان 2/595مراصد االطالع : انظر. الرقۀ : و تسمى ... بلد متصل البناء بالرقۀ : الرافقۀ 245- 
  .التت( س (فى 246- 
 .اذراعها: فى المصدر247- 
  .مشیته(: س (فى 248- 
  .و غیره 3/150الستر، قاله فى القاموس : السجف 249- 
 .و له ، کما فى المصدر: کذا، و الصحیح 250- 
 .اوالها، جاءت على مطبوع البحار: ل . خ 251- 
 .و استثنى ، و ال معنى لها: فى مطبوع البحار252- 
  .و انى: فى المصدر253- 
  .حل: نسخۀ بدل ( ك (جاءت على 254- 
  .وضع العقاب(: ك (فى 255- 
 و هى بمعنى الدفع و الطرد و االبعاد کما سیاءتى فى بیان المصنف قدس سره  -بالذال المعجمۀ  -زیادة : لصحیح کذاء و ا256- 
  .و جیاشا لهم: الى ، و فى المصدر: على ، بدال من (: س (فى 257- 
 .انبعثه ، و ما فى المتن اظهر(: س (فى 258- 
  .تعالى عزوجل: فى المصدر259- 
 .المره فى مطبوع البحار: ال توجد260- 
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  .عن: من عزت بدال : فى مطبوع البحار261- 
  .و متحف: فى مطبوع البحار262- 
   .ملکه ، بدال من لکم(: س (فى 263- 
  .فتصبح جملۀ استفهامیۀ مستقلۀ... اهللا : فى المصدر264- 
  .نحن: ال توجد فى مطبوع البحار265- 
  .جمع آیۀ266- 
  .البریۀ: فى المصدر267- 
   )خ ص(رمز النسخۀ ( ك (و قد وضع علیها فى ... فیه تنال : وع البحارفى حاشیۀ مطب268- 
  .و تبیانه: فى المصدر269- 
  .المرهوبۀ(: س (فى 270- 
  3/321اءى تطهیرا و تطییبا، کما فى القاموس ... تنسیکا: ظاهرکذا، و ال 271- 
  .للملۀ: ال توجد فى المصدر272- 
 .امنا: و فى المصدر. لما: خط على کلمۀ (: ك (فى 273- 
  .تعبیرا للنحسۀ: فى المصدر274- 
 .102آل عمران ، 275- 
 .28فاطر، 276- 
  .اقولها عودا على بده: فى المصدر277- 
 .128التوبۀ ، 278- 
 .16النمل ، 279- 
  .اقتص: فى مطبوع البحار280- 
 .6، 5مریم 281- 
 .6االحزاب ، 282- 
 .11النساء، 283- 
 .180البقرة ، 284- 
  .ان ال حق لى ارث لى من ابى: فى المصدر285- 
  .ام: ال توجد فى المصدر286- 
 تبغون ، و علیه فال تکون آیۀ : و فى المصدر و المطبوع من البحار. 50المائدة ، 287- 
 .جوزا و ظلما: فى المصدر288- 
 .227الشعراء، 289- 
  .ذا اهانۀ تقولون: فى بالغات النساء290- 
 .و تلک نازل علینا بها: فى المصدر291- 
 .بها: جد فى مطبوع البحارال یو292- 
  .و قبله حلت: فى المصدر293- 
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 .144: آل عمران 294- 
  .و اءنتم االل نخبۀ اهللا: فى بالغات النساء295- 
  .و اءنتم االل نخبۀ اهللا: فى بالغات النساء296- 
  .انتخب: فى المصدر297- 
  .تاءمرون: فى بالغات النساء298- 
 .بنارها: فى مطبوع البحار299- 
 .و هى کذلک فى المصدر( ك (استوسق ، جاءت على حاشیۀ : ل . خ 300- 
  .حرتم: فى المصدر301- 
 .13التوبۀ ، 302- 
  .و بحجتم: فى المصدر303- 
  .و دستعم: فى بالغات النساء304- 
 .8ابراهیم ، 305- 
  .ناکبۀ الحق: صدرفى الم306- 
 .7 - 6الهمزة ، 307- 
 .227الشعراء، 308- 
 .46سباء، 309- 
 .122و  121هود، 310- 
 .رؤ وفا رحیما: فى المصدر311- 
  .المنتخبون: فى المصدر312- 
  .فى بالغات النساء لک ابوك313- 
 .و ما(: س (فى 143- 
 .6مریم ، 315- 
 .16النمل ، 316- 
  .فهذان: فهذا بدال من (: س (فى 317- 
 .اءى صاحب بالغات النساء -اله الخلق ، قال ابوالفضل : فى المصدر318- 
 .الى هنا ما نقل عن بالغات النساء319- 
 على االمر و االحکام علیه  العزم: االجماع : 5/307، و قال فى تاج العروس 8/57قاله فى لسان العرب 320- 
  4/275، و على الثانى فى النهایۀ 2/186، و لسان العرب 1/291نص على المعنى االول فى الصصاح 321- 
 .1/644لعروس ، و تاج ا4/275، و النهایۀ 2/186کما فى لسان العرب 322- 
 .1/283، و النهایۀ 1/101، و الصحاح 2/23قاله فى مجمع البحرین 323- 
 ، و صرح بالجمیع فى النهایۀ البن االثیر 1/273نص على االخیر فى لسان العرب 324- 
 .و غیرهما 1/186، و تاج العروس 1/47کما جاء فى القاموس 325- 
 .12/548، و لسان العرب 5/165قاله فى مجمع البحرین 326- 
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 .ال توجد الواو فى المصدر327- 
 .5/2026الى هنا قاله الجوهرى فى الصحاح 328- 
  .کسه: فى المصدر329- 
 .12/548لسان العرب : و انظر 4/273اءى انتهى کالم النهایۀ 330- 
 .4/177فى القاموس 331- 
 .9/63تاج العروس : وانظر332- 
 .2/466، و الصحاح 3/38کما فى مجمع البحرین 333- 
  8/272التارك ، و نحوه فى تاج العروس : الخارم : 171 - 12/170ل فى لسان العرب قا334- 
 .171 - 12/170، و لسان العرب 5/1912نص علیهما فى الصحاح 335- 
 .15/281کما فى لسان العرب 336- 
 .2/27: النهایۀ 337- 
 .و غیرهما 3/150، و لسان العرب 1/288کما فى القاموس 338- 
  .بنصه 41 - 2/40کشف الغمۀ 339- 
جمع مالءة ، و هى  -بالضم و المد  - المالء : 1/160، و قال فى لسان العرب 1/29، و القاموس 1/73نص علیه فى الصحاح 340- 

  4/352االزار و الریطۀ ، و نحوه فى النهایۀ 
 .غیرهما و 3/1165، و الصحاح 4/277کما فى مجمع البحرین 341- 
کل مالءة غیر ذات لفقین کلها : الریطۀ : 2/362، و قال فى القاموس 4/250، و مجمع البحرین 7/307ذکره فى لسان العرب 342- 

 نسج واحد و قطعۀ واحدة ، او کل ثوب لین رقیق 
 .7/307، و لسان العرب 4/289نهایۀ ال343- 
 ، اال اءنه ضبطه بالضم 7/373، و مثلها لسان العرب 3/1151کما فى الصحاح 344- 
 4 291/، و تاج العروس 6/276، و لسان العرب 4/131قاله فى مجمع البحرین 345- 
  6/276، و لسان العرب 4/291، و تاج العروس 2/266جاء فى القاموس 346- 
 .و غیرهما 1/317، و الصحاح 2/303انظر مجمع البحرین 347- 
 .1/479، و مجمع البحرین 1/366صرح به لسان العرب 348- 
 .2/322، و مجمع البحرین 5/53ذکره فى النهایۀ 349- 
 .و غیرهما 1/180، و لسان العرب 1/33نص علیه فى القاموس 350- 
 .5/67و لسان العرب  2/783ذکره فى الصحاح 351- 
 .5/67، و لسان العرب 2/783نص علیه فى الصحاح 352- 
 .و غیرهما 1/29، و مجمع البحرین 14/43کما فى لسان العرب 353- 
  1/215، و مجمع البحرین 14/376، و لسان العرب 2/365قاله فى النهایۀ 354- 
 .و غیرهما 6/2530، و الصحاح 1/463کذا فى مجمع البحرین 355- 
 .کسر، و هو غلط(: س (فى 356- 
 .، و غیرهما5/1889، و الصحاح 6/30کما فى مجمع البحرین 357- 
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 .، و غیرهما5/1889، و الصحاح 6/30جاء فى مجمع البحرین 358- 
 .3/8، و مجمع البحرین 2/442، و الصحاح 5/275قاله فى القاموس 359- 
  .لخالفۀ: فى المصدر360- 
 .1/65انتهى کالم صاحب النهایۀ 361- 
 .1/275فى القاموس 362- 
  .صاحب: االمدك : الظاهر من القاموس اءن 363- 
 .2/291و انظر ما جاء فى تاج العروس 364- 
 تباعد : و غیرهما، تفاوت  1/260، و الصحاح 2/69قال فى لسان العرب 365- 
 .، و غیرهما2/439، و الصحاح 3/5کذا فى مجمع البحرین 366- 
 و الیه : ، و لم ترد فیهما لفظۀ 1/232، و الصحاح 2/170، و مثله فى مجمع البحرین 1/754ذکره فى لسان العرب 367- 
 .، و غیرهما4/1655، و الصحاح 5/337کما جاء فى مجمع البحرین 368- 
 .، و غیرهما1/437و النهایۀ  3/157کذا فى لسان العرب 369- 
 اءى یمن : نحوه ، اال انه قال  1/417، و فى الصحاح 3/157قاله فى لسان العرب 370- 
 .، و غیرهما5/125، و النهایۀ 5/240کما جاء فى لسان العرب 371- 
  .و یمکن(: ك (فى 372- 
 ، و غیرهما 14/170، و لسان العرب 4/316: ذکره فى القاموس 373- 
 ، و غیرهما 4/49و القاموس المحیط  11/614جاء فى لسان العرب 374- 
 .، و غیرهما1/293، و القاموس 3/167کما فى لسان العرب 753- 
 عن الحبالۀ ، و هو غلط ظاهرا : اءنه قال  4/135، و مثله فى مجمع البحرین 2/270قاله فى القاموس 376- 
 علیه : ، و لیس فیه لفظۀ 3/345، و نحوه فى القاموس 11/98العرب  نص علیه فى لسان377- 
   )اصطاده(، و فى الثانى (صاده (فى االول ، ( اخذه : (، اال اءنه بدل 4/1665، و الصحاح 1/146قاله فى المصباح المنیر 378- 
 .، و غیرهما6/2298، و الصحاح 14/130جاء فى لسان العرب 379- 
  5/283جمع االهوال ، و هو جمع الهول ، و هو الخوف و االمر الشدید، کما فى النهایۀ ، : االهاویل 380- 
 و الموئل المرجع وزنا و معنى ... اسم منه  - ککتاب  -رجع و االیال : آل الشى ء یؤ ول اءوال ماال: 1/38المصباح قال فى 381- 
لزم ... عکف یعکف و یعکف : ، و زاد فى االخیر9/255، و لسان العرب 6/303، و تاج العروس 3/177ذکره فى القاموس 382- 

 المکان 
 .12/37، و لسان العرب 6/109کذا فى مجمع البحرین 383- 
 .، و غیرهما1/167، و النهایۀ 12/57لسان العرب : انظر384- 
 .14/150، و لسان العرب 1/290یۀ کما فى النها385- 
  6/128و ذکر جمعه فى مجمع البحرین . ، و غیرهما5/1998، و الصحاح 4/157قاله فى القاموس 386- 
 .71یونس ، 387- 
 .6/128، و الصحاح 12/442جاء فى لسان العرب 388- 
  5/8، و تاج العروس 6/128، و مجمع البحرین 5/1998، و الصحاح 388.3کما فى النهایۀ 389- 
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 .15/97العرب لسان : ، و قارون ب 4/366فى القاموس 390- 
 ، و غیرهما 760 - 1/759، و لسان العرب 478 - 1/486، و نحوه تاج العروس 133 - 1/132القاموس 391- 
  .لکم: له ، بدال من (: ك (فى 392- 
  .حولکم(: ك (فى 393- 
 .، و غیرهما2/515: ، و الصحاح 3/112کما فى مجمع البحرین 394- 
 .، و غیرهما3/48، و تاج العروس 2/592کما فى الصحاح 395- 
  4/262مجمع البحرین : ، و انظر3/1146، و الصحاح 360 - 7/359جاء فى لسان العرب 396- 
  .و االعم(: ك (فى 397- 
 .103التوبۀ ، 398- 
 .39الروم ، 399- 
 و غیرهما  4/306، و مجمع البیان للشیخ الطبرسى 8/255کما فى التبین للشیخ للطوسى 400- 
  6/181ال شیخنا الطهرانى فى الذریعۀ للعالمۀ المجلسى حاشیۀ على اءصول الکافى ، ال نعلم بطبعها، ذکرها مفص401- 
من الباب  6عند شرحه للحدیث  201 - 16/199و ذکره فى مرآة العقول . 31حدیث  93/255: -کتاب الصوم  -بحاراالنوار 402- 

 االول من کتاب الصیام 
 .و غیرها(: ك (فى 403- 
 جامع اءحادیث الشیعۀ : ، و انظر4و  2و  1حدیث  459، و علل الشرایع 30، 29، 28حدیث  2/262کما فى عیون االخبار 404- 
 ، و غیرهما 14/394لعرب ، و لسان ا1/223کما قاله فى مجمع البحرین 405- 
 .اءو: و، بدال من : الظاهر406- 
  6/2384و انظر ما ذکره الجوهرى فى الصحاح . اءى فتحه و سهله ... عال ضوءها و سناه : سنت النار: یقال 407- 
 .4/1558، و الصحاح 10/353کما فى لسان العرب 408- 
 .7/177، و قارن بتاج العروس 3/319الى هنا ما فى القاموس 409- 
  7/187، و تاج العروس 01/498، و لسان العرب 4/1612ذکرة فى الصحاح 410- 
  8/21خال ، و ارض بالقع ، جمعوا النهم جعلوا جل جزء منها بلقعا، قاله فى لسان العرب : مکان بلقع : یقال 411- 
 .، و غیرهما6/95رب ، و لسان الع4/74کما فى مجمع البحرین 412- 
 .23النور، 413- 
 .1/27، و لسان العرب 1/8کما نص علیه فى القاموس 414- 
 .، و غیرهما2/547، و النهایۀ 4/258جاء فى مجمع البحرین 415- 
  7/334، و لسان العرب 5/169مجاوزة القدر فى کل شى ء، و نحوه فى تاج العروس : الشطط: 3/1138قال فى الصحاح 416- 
دین ، و ما اءجمل قول اءمیرالمؤ منین علیه تناسختهم کراثم یعد هذا من ضروریات المذهب ان لم یکن من ضروریات ال417- 

االسالمیۀ ( 10و  9حدیث  1/441و قد جاءت روایات بهذا المضمون تجد منها فى اصول الکافى . االصالب الى مطهرات االرحام 
و غیرها جملۀ من  12و  7و  6، 15/3، و بحاراالنوار 207و تفسیر فرات الکوفى ( باب مولد النبى صلى اهللا علیه و آله  1/367

 الروایات 
  .عن السدى و غیره 5/86حکاه و ما قبله فى مجمع البیان 418- 
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 .3/885، و الصحاح 4/26کذا جاء معنى العزیز فى مجمع البحرین 419- 
الهالك و اصله المشقۀ و الصعوبۀ و : الفجور و الزنا، و العنت   :الوقوع فى االثم ، و العنت: العنت : 2/211قال فى مجمع البحرین 420- 

 د الضرر و الفسا -اءیضا  -و العنت ... - و هو مصدر من باب تعب  -الخطا : الوقوع فى اءمر شاق ، و العنت : العنت 
 اشد الرحمۀ : ، و فیها بدل شدة الرحمۀ 3/142، و القاموس 4/1362ذکره فى الصحاح 421- 
 .و غیرهما 6/2425، و الصحاح 15/52کذا فى لسان العرب 422- 
 .8/196، و لسان العرب 3/124کما جاء فى الصحاح 423- 
 .94الحجر، 424- 
 .، و غیرهما3/561، و تاج العروس 2/140کذا فى القاموس 425- 
 االبالغ ، و ال یکون اال فى التخویف : االنذار: 2/825، و فى الصحاح 3/491قاله فى مجمع البحرین 426- 
 .2/267، و لسان العرب 1/314نص علیه فى الصحاح 427- 
 .اءى مائال428- 
 .قام منتصبا: مثل الشى ء: 11/614قال فى لسان العرب 429- 
  2/219، و لسان العرب 2/13و تاج العروس  1/180، و القاموس 1/301، و الصحاح 1/206صرح به فى النهایۀ 430- 
 .، و غیرهما12/520، و لسان العرب 6/154ذکره فى مجمع البحرین 431- 
 .125النحل ، 432- 
  .التى(: ك (فى 433- 
 -نقض العهد، و االسم النکث : امرت بقتال الناکثین و القاسطین و المارقین ؛ النکث : فى حدیث على : 5/114قال فى النهایۀ 434- 

القاسطین اءهل الشام ، و : و قد نکث ینکث ، و اءراد بهم اءهل وقعۀ الجمل النهم بایعوه ثم نقضوا بیعته و قاتلوه ، و اءراد ب  -بالکسر 
  7/67، و 5/206، 1/651، و تاج العروس 197 - 2/196فى لسان العرب  المارقین الخوارج ، و نحوه: ب 

: قلبته على راءسه ، و ما ذکر المصنف رحمه اهللا هنا من المعنى لکمۀ : نکست الشى ء انکسه نکسا: 3/986ععع قال فى الصحاح 435- 
 عععع 6/341فتاءمل ، و سیاءتى تعرض منه لها بالسین ، و انظر ما ذکره فى لسان العرب  - بالسین -یطابق نکس  -بالثاء  -نکث 

 .و غیرهما 5/2063، و الصحاح 6/190کذا فى مجمع البحرین 436- 
 .، و غیرهما2/561الصحاح  و 3/179ذکره فى مجمع البحرین 437- 
 .58االنبیاء، 438- 
 .، و غیرهما2/561، و الصحاح 15/153قاله فى لسان العرب 439- 
   )س(و قد خط علیها فى . اءى کشف الغطاء عن محضه و خالصه : عبارة هنا فى ( ك (توجد فى 440- 
 .و غیرهما 2/686، و الصحاح 2/49کما جاء فى القاموس 441- 
 .125 - 4/124، و القاموس 12/266صرح به فى لسان العرب 442- 
 .و غیرهما 10/185، و لسان العرب 4/1503نص علیه فى الصحاح 443- 
  2/535، و لسان العرب 2/193، و تاج العروس 1/238قاله فى القاموس 444- 
 الرذل و  :، اال انه لم توجد فیهما2/465، و لسان العرب 5/188فى النهایۀ  کما445- 
 عن الجوهرى عععع 5/188، و ذکره فى النهایۀ 3/1181ععع صرح به فى الصحاح 446- 
 .و غیرهما 3/1181الصحاح ، و 2/391جاء فى القاموس 447- 
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 .6/2245، و الصحاح 6/357نص علیه فى مجمع البحرین 448- 
  2/80النهایۀ  :، و ال حظ4/390، و تاج العروس 30 - 7/29جاء فى لسان العرب 449- 
  .من سورة االحزاب 33اشارة الى االیۀ 450- 
  .و لعفتهم(: ك (فى 451- 
 .103آل عمران ، 452- 
 .2/489، و النهایۀ 6/247حرین کما جاء فى مجمع الب453- 
 .، و غیرهما5/235، و مجمع البحرین 1/340ذکره فى لسان العرب 454- 
 .4/39، و مجمع البحرین 3/900کما اءورده فى الصحاح 455- 
 القبسۀ : ، و هما قد ذکرا هذا المعنى فى لفظۀ القبس ، ال6/167، و لسان العرب 4/211قاله فى تاج العروس 456- 
 .و کذا ما یاءتى قریبا. تفتاتون : کذا و الظاهر457- 
 .4/1513، و الصحاح 10/216اء فى لسان العرب ج458- 
 .و غیرهما 10/374، و لسان العرب 5/246صرح به فى مجمع البحرین 459- 
 .3/344، و لسان العرب 2/522کذا فى الصحاح 460- 
اذا اسى ء طحنه حتى یصیر مفلقا، و قیل هو الذى ال ادم له ، قاله : اءى غلیظ خشن بین الجشوبۀ ... ععع طعام جشب و مجشوب 461- 

 عععع 1/265فى لسان العرب 
 .و غیرهما 1/13، و القاموس 1/121کما جاء فى مجمع البحرین 462- 
 .5/47، و مجمع البحرین 3/135جاء فى القاموس 463- 
 .26االنفال ، 464- 
 .1/372رین ، و مجمع البح4/384، و القاموس 6/2479ذکره فى الصحاح 465- 
 .، و غیرهما4/384، و القاموس 10/322کما نص علیه فى تاج العروس 466- 
الکبیرة بلفظ التصغیر  هما الداهیۀ الکبیرة و الصغیرة ، و کنى عن: ، معا1/76، و فرائد الاللى 1/92قال فى مجمع االمثال 467- 

  !تشبیها بالحیۀ ، فانها اذا کثر سمها صغرت ، الن السم یاءکل جسدها
  10/348، و تاج العروس 4/391، و القاموس 15/293کما ورد فى لسان العرب 468- 
 .، و غیرهما4/82، و القاموس 5/1875صحاح جاء فى ال469- 
  2/171، و النهایۀ  - 1/377378و لسان العرب  1/248، و تاج العروس 1/67الحظ القاموس 470- 
 .3/400سان العرب ، و ل1/337، و القاموس 2/499تاج العروس : انظر471- 
  .و نجم: کذا، و الظاهر472- 
 .، و غیرهما5/2039، و الصحاح 6/173قاله فى مجمع البحرین 473- 
 .9/306تاج العروس  ، و4/258کما فى القاموس 474- 
 .2/110، و القاموس 2/782صرح به فى الصحاح 475- 
 الحصا، و الظاهر ما اءثبتناه : ، و ذکر فى االخیر العصا بدال من 4/1414، و الصحاح 9/277جاء فى لسان العرب 476- 
، و لسان 10/335، و تاج العروس 4/388، و القاموس 1/385، و قریب منه فى مجمع البحرین 4/284اءورده فى النهایۀ 477- 

  262 - 15/261العرب 
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  .ن العرب و النهایۀالظاهر اءنها بالفتح ، کما فى الصحاح و لسا478- 
 .5/285کما نص علیه ابن االثیر فى النهایۀ 479- 
  15/370، و لسان العرب 6/2538، و الصحاح 1/484ذکره فى مجمع البحرین 480- 
 ، و غیره 6/258، و قارن بما جاء فى لسان العرب 3/1001صرح بذلک فى الصحاح 481- 
 .1/67، و الصحاح 1/143نص علیه فى لسان العرب 482- 
 .و غیرهما ،3/34، و لسان العرب 1/421قاله فى الصحاح 483- 
 .2/302، و القاموس 4/170اءورده فى مجمع البحرین 484- 
  3/378، و لسان العرب 4/155، و النهایۀ 2/530کما جاء فى الصحاح 485- 
 .2/54اذا جد و تعب قاله فى مجمع البحرین : داءب فى العمل 486- 
 .، و غیرهما3/34، و لسان العرب 1/421قاله فى الصحاح 487- 
 .2/302، و القاموس 4/170اءورده فى مجمع البحرین 488- 
  3/378، و لسان العرب 4/155، و النهایۀ 2/530کما جاء فى الصحاح 489- 
 .2/54اذا جد و تعب قاله فى مجمع البحرین : داءب فى العمل 490- 
 الهم : االهتمام ، و اضاف فى االخیر :االجتها بدال من : اال اءن فیهما 500، و النهایۀ 3/354جمع البحرین کذا فى م491- 
 .2/406، و مجمع البحرین 1/245ذکره فى القاموس 492- 
 .2/406، و مجمع البحرین 3/9612جاء فى الصحاح 493- 
 .ال توجد الواو فى المصدر494- 
 .26الدخان 495- 
 .524 - 13/523، و لسان العرب 6/2243کما اءورده فى الصحاح 496- 
 .4/281، و القاموس 13/58لسان العرب : ، و انظر6/2080الصحاح 497- 
  .لکثرة: کذا جاء فى لسان العرب ، اال اءن فى المصدر498- 
 .4/228: قاموس کما فى ال499- 
و قال فى . التى تدور و تحیط باالنسان مرة بخیر و مرة بشر، و تکون الدولۀ لکفار: ، و اضاف 3/304کذا فى مجمع البحرین 500- 

علیهم دائرة السوء و فى : و السوء، یقال الهزیمۀ : اءى نزلت به الدواهى ، و الدائرة ... و دارت علیه الدوائر: 4/297لسان العرب 
 الموت اءو القتل : قبل  ((و یتربص بکم الدوائر((اءى الدولۀ بالغلبۀ و النصرة ، و قوله عزوجل ... الحدیثۀ فیجعل الدائرة علیهم 

 .و غیرهما 9/364، و لسان العرب 4/1441کما فى الصحاح 501- 
 .3/206، و القاموس 9/364کذا جاء فى لسان العرب 502- 
 .، و غیرهما3/1060، و الصحاح 4/189راجع مجمع البحرین 503- 
  11/657، و لسان العرب 8/133، و تاج العروس 4/56قاله فى القاموس 504- 
 .5/262، و قارن بمجمع البحرین 4/1579الصحاح 505- 
 .5/1723، و الصحاح 11/345جاء فى لسان العرب 506- 
  1/101، و الصحاح 2/23، و مجمع البحرین 1/283کما اءوردة فى النهایۀ 507- 
  2/272، و لسان العرب 1/47و القاموس  1/186کذا قاله فى تاج العروس 508- 
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 .1/328قاله فى النهایۀ 509- 
 .12/520، و لسان العرب 5/2022نص علیه فى الصحاح 510- 
  .، و هى مثبته فى کتب اللغۀ(س (ال توجد اءى ظهر، فى 511- 
، بمعنى اءنه لم یکن الشاعر وارثا للشعر 3/113، و انظر القاموس 8/453، و لسان العرب 4/1327اح صرح بذلک فى الصح512- 

 من آخر، بل قد قال الشعر و اءجاد فیه 
، بمعنى اءنه لم یکن 3/311القاموس : ، و انظر8/453، و لسان العرب 7/310، و تاج العروس 3/371ذکرة فى القاموس 513- 

 الشاعر وارثا للشعر من آخر، بل قد قال الشعر و اءجاد فیه 
  11/221، و لسان العرب 2/853، و الصحاح 3/518کما اءورده فى مجمع البحرین 514- 
 .، و غیرهما1/313، و لسان العرب 3/473یۀ کذا جاء فى النها515- 
  4/250، و ابن منظور فى لسان العرب 2/648قاله الجوهرى فى الصحاح 516- 
اعددتها : ، و صدره هو(صح ( -و لم یکتب بعد ( عجز(، و کتب علیه (ك (و کتب فى حاشیۀ ( س (هذا عجز لبیت قد سقط فى 517- 

 للمسجد العتیق 
 .اءدخلها: غرز االبرة فى الشى ء و غرزها: 4/64قال فى تاج العروس 518- 

النبى صلى اهللا علیه و آله خرسا و داخال ان الشیطان حیث کان لبعثه : فعلیه یحتمل اءن یکون معرز اسم مکان ، و یکون المعنى : اقول 
  ... فى مدخله ، لذا فقد اغتنم الفرصۀ برحلته و وفاته صلى اهللا علیه و آله فخرج من مدخله و هتف بالناس فوجدهم لدعوته مستجیبین

 یرهما ، و غ3/206، و القاموس 4/1442کذا اءورده فى الصحاح 519- 
 .4/386، و القاموس 1/377ذکره فى مجمع البحرین 520- 
 .3/355، و النهایۀ 3/422کما ورد فى مجمع البحرین 521- 
 .5/12، و لسان العرب 445 - 3/443جاء فى تاج العروس 522- 
  4/290، و مجمع البحرین 3/1178، و الصحاح 2/398قاله فى القاموس 523- 
  .خفاقا، کما سیاءتى: کذا، و الظاهر524- 
 -  348 2/347، و القاموس 4/233، و مجمع البحرین 3/1111اءورده فى الصحاح 525- 
 ، و غیرهما 6/288، و لسان العرب 1/441کما جاء فى النهایۀ 526- 
 .3/176قاموس ، و ال4/1405قاله فى الصحاح 527- 
 ، و غیرهما 4573، و لسان العرب 2/549نص علیه فى الصحاح 528- 
 ، و غیرهما 3/457، و لسان العرب 2/549کذا اءورده فى الصحاح 529- 
 .1/153، و الصحاح 2/87جاء فى مجمع البحرین 530- 
 .6/157، و مجمع البحرین 5/2023صرح به فى الصحاح 531- 
 .1/134، الصحاح 2/68اءورده فى مجمع البحرین 532- 
 .1/358، و الصحاح 2/422ذکره فى لسان العرب 533- 
 ، و غیرهما5/372، و مجمع البحرین 3/377قاله فى القاموس 534- 
 .2/113و القاموس  3/446کذا ورد فى مجمع البحرین 535- 
 .49: التوبۀ 536- 
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 ، و غیرهما 8/324، و تاج العروس 1/307قاله فى المصباح المنیر 537- 
  .الموافقۀ ، و ما اءثبتناه هو الظاهر(: س (فى 538- 
  6/2258، و الصحاح 13/553، و لسان العرب 5/290، و النهایۀ 6/368کما جاء فى مجمع البحرین 539- 
 .2/64فى شرحه على الکافیۀ 540- 
  5/118، و مجمع البحرین 2/237، و المصباح المنیر 9/312لسان العرب : رو انظ541- 
  )...قال یا مریم اءنى لک هذا(  :و قد تستعمل انى فیه و فى االستفهام معا، کما فى قوله تعالى542- 
  5/256، و مجمع البحرین 14/391، و لسان العرب 3/292ک فى القاموس صرح بذل543- 
  .، و لسان العرب3/392نص علیه فى مجمع البحرین 544- 
تالال، و نحوه : زهورا -کمنع :  -زهر السراج و القمر و الوجه  و: 3/321، و قال فى مجمع البحرین 3/249جاء فى تاج العروس 545- 

  4/332، و لسان العرب 2/43فى القاموس 
 .قدر(: س (ال توجد فى 546- 
 ، و غیرهما 158 - 2/571، و لسان العرب 2/287کما اءورده فى النهایۀ 547- 
 .حتها: هنا کلمۀ فى مطبوع البحار ال تقراء تو لعلها548- 
 تریثوا اخت لم تبرحوا ریثا، فى المعنى : اءى لم یبطئوا، و لعل مراده اءن کلمۀ 549- 
و فى لسان العرب . اءى فرکه و قشره ... حته : 1/145ازاله ، و فى القاموس : من باب قتل : 2/197قال فى مجمع البحرین 550- 

 اءى تناثر  ...سقوط الورق عن الغصن و غیره و تحات الشى ء: و الحت و االنحتات و التحتحت  :2/22
 .نفار: نفور، اءو  :الظاهر اءنه551- 
، و فى لسان 2/146جزعت و تباعدت ، و نحوه فى القاموس : نفرت الدابۀ تنفر نفورا و نفارا: 3/500قال فى مجمع البحرین 552- 

 شرد  : نفر الظبى و غیره: 5/224العرب 
 .2/222القاموس 553- 
 .1/244المصباح المنیر 554- 
 .، و غیرهما2/529، و الصحاح 1/331کما جاء فى القاموس 555- 
 .و غیرهما 2/529، و الصحاح 1/331کما جاء فى القاموس 655- 
بحذف کلمۀ من ، و زاد علیه فى تاج العروس  1/346اشد من الحر، و نحوه فى القاموس : الوقدة : 2/553قال فى الصحاح 557- 

 طبختهم و قدة الصیف : و من المجاز: 2/539
و قال فى القاموس . و االتقاد مثل التوقد... اءى توقدت : و وقدا وقدة و وقدا و وقدانا... وقدت النار: 2/553قال فى الصحاح 558- 

 النار، و اتقادها کالوقد : - محرکۀ  -الوقد : 1/346
النار المتقدة : الجمرة : 1/3/39و قال فى القاموس . القطعۀ الملتهبۀ ، و الجمع جمر: جمرة النار: 3/249مجمع البحرین  قال فى559- 

 جمر : ، و الجمع 
 الهاء  الهتاف بضم: ، اال اءنه ضبط9/344، و نحوه فى لسان العرب 5/243کما اءورده فى النهایۀ 560- 
 و غیره  2/556الصحاح : ، و انظر3/168الى هنا جاء فى مجمع البحرین 561- 
  2/683، و الصحاح 1/330، و المصباح المنیر 3/329قاله فى مجمع البحرین 562- 
  14/176لسان العرب : ، و الحظ1/88، و تاج العروس 4/317کذا فى القاموس 563- 
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 .6/2360الصحاح 564- 
 .ال توجد قال فى المصدر565- 
  2/412، و المستقصى فى اءمثال العرب 2/366فرائد الالل : و الحظ 2/417مجمع االمثال 566- 
 ، و غیرهما 4/256، و لسان العرب 2/650کذا اءورده فى الصحاح 567- 
  6/2409، و الصحاح 2/366، و فرائد الالل 2/417مثال قاله فى مجمع اال568- 
 .2/366، و فرائد الالل 2/417مجمع االمثال 569- 
 .، و غیرهما5/334، و لسان العرب 1/377ذکره فى النهایۀ 570- 
 .4/310، و النهایۀ 1/387صرح به فى مجمع البحرین 571- 
 .، و غیرهما5/428، و لسان العرب 3/901کما جاء فى الصحاح 572- 
  ...:نا بشى ء قلتاذا غربت انسا: ، و فیه 6/2257الصحاح 573- 
  :وبۀ کلمۀ تقال فى االستحثاى ، و اءنشد ابن السکیت: 6/2257قال فى الصحاح 574- 

  و هو اذا قیل له ویها کل 
 فانه مواشک مستعجل 

  و هو اذا قیل له ویها قل 
 فانه احر به اءن ینکل  

 
و فى لسان العرب . اغراء و یکون للواحد و الجمع و المذکر و المؤ نث : و تکسر الهاء، و ویها -وبۀ : 4/296و قال فى القاموس 

 عین ما ذکره الماتن هنا  13/563
 .1/272و الصحاح  3/233کذا فى مجمع البحرین 575- 
 .29، 28، 26، 25: الحاقۀ 765- 
 الیه : اال ان تقراء. فهو اءیضا کذلک : الیه ، و ما فى المتن اوفق سیاقا لقوله ( ك (فى 577- 
 .هما، و غیر9/2407، و تاج العروس 10/217قاله فى الصحاح 578- 
، و لسان العرب 10/279، و تاج العرسو 4/374، و القاموس ، 6/245، و الصحاح 1/329الى هنا ما ذکره فى مجمع البحرین 579- 

15/154  
  6/512ء بنصه فى مجمع البیان الکذب ، جا: اءمرا عظیما الى قوله : من قوله 580- 
 .کذا581- 
  1/103، و مجمع البحرین 14/185، و نص علیه فى لسان العرب 4/318کما فى القاموس 582- 
 .، و غیرهما1/405، و النهایۀ 1/103مجمع البحرین ذکره فى 583- 
 .50المائدة 584- 
 .27: مریم 585- 
  .یوضع: یؤ خذ بدال من (: س (فى 586- 
  2/187، و لسان العرب 8/282، و تاج العروس 4/108کما فى القاموس 587- 
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  7/240، و تاج العروس 4/1707الصحاح : ، و الحظ5/381ذکره فى مجمع البحرین 588- 
  .ذا، و لعل هنا واو ساقطۀ قبل جملۀ فى بعض الروایاتک589- 
  6/126الداین و المدیون ، ضد و نحوه فى مجمع البحرین : الغریم : 4/156قال فى القاموس 590- 
  .اعۀ یخسر المبطلونو عند الس: 7/192جاء فى الغدیر 591- 
 .67: االنعام 592- 
 .3/5، و النهایۀ 1/29: کما فى القاموس 593- 
 .بناء: قد تقراء الکلمۀ 594- 
 .39و  38: هود595- 
 ، و غیرهما 6/180، و تاج العروس 2/20کما فى الصباح المنیر 596- 
  6/176، و تاج العروس 3/166، و القاموس 5/89ذکره فى مجمع البحرین 597- 
 .3/404، و مجمع البحرین 2/90قاله فى القاموس 598- 
  1/325، و مجمع البحرین 10/275، و تاج العروس 2452 - 6/2451جاء فى الصحاح 599- 
  2/424، و تاج العروس 3/102، و مجمع البحرین 1/314فى القاموس صرح به 600- 
 .2/185القاموس 601- 
 .3/889الصحاح 602- 
 .4/384: کتاب العین 603- 
  .و تقول: فى المصدر604- 
 .5/30/31، و لسان العرب 3/384قاله فى النهایۀ 605- 
 .2/107، و القاموس 3/433ذکره فى مجمع البحرین 606- 
 .9/361تاج العروس : ، و الحظ13/449قاله فى لسان العرب 607- 
 .5/1977، و الصحاح 6/110ذکره فى مجمع البحرین 608- 
بین : و عجالن : 4/1760قال فى الصحاح . فیه و فى کتب اللغۀ اءنها اسم فعل ، و لم یذکر عجالن 3/37جاء فى القاموس 609- 

الشعبان : بمعنى العاجل ، و الثانى : االول  : اءن لها معنیین 4/12طائر، و ذکر فى القاموس : اسم رجل ، و ام عجالن : العجلۀ و عجالن 
  3/1228لصحاح ، و ا4/345مجمع البحرین : و انظر اءیضا. لسرعۀ مضیه و نفاده 

 .و غیرهما 1/44، و القاموس 2/22کما فى مجمع البحرین 610- 
 .1/357، و مجمع البحرین 6/2472کذا فى الصحاح 611- 
 .4/1629، و الصحاح 1/37المصباح المنیر  صرح به فى612- 
 .، و غیرهما2/372، و المصباح المنیر 4/1613کما فى الصحاح 613- 
 .3/37القاموس 614- 
  .قولهم: اما سرعان ، بدل : فى المصدر615- 
  .بالمعجمۀ -کانت فى المصدر، و ذکر رغامها : ال توجد616- 
  .الذى یسیل: ال یوجد فى المصدر617- 
  .سرعان اهالۀ: ذلک بدال من : رفى المصد618- 
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 و ذا اشارة الى الرعام : اءى سرع هذا الرغام حال کونه اهالۀ ، بدال من : فى القاموس 619- 
  .و هو مثل: ال یوجد فى المصدر620- 
 .، و غیرهما4/121، و القاموس 12/245کذا فى لسان العرب 621- 
  1/360، و لسان العرب 1/237، و تاج العروس 1/62کذا فى القاموس المحیط 622- 
 الخرق : التخرق ، بدال من : ، اال ان فیهما4/402، و القاموس 15/417 ذکره فى لسان العرب623- 
 .5/234قاله فى النهایۀ 624- 
 .5/237، و لسان العرب 2/150کما فى القاموس 625- 
  3/1298، و 2/840، و الصحاح 8/393، و 5/238صرح به فى لسان العرب 626- 
 .4/1539، و الصحاح 5/223ذکره فى مجمع البحرین 627- 
 .، و غیرهما5/661، و مجمع البحرین 4/1480جاء به فى الصحاح 628- 
 .5/111، و مجمع البحرین 9/298نص علیه فى لسان العرب 629- 
 .و غیرهما 1/120، و القاموس 2/150جاء فى مجمع البحرین 630- 
 .5/374ذکره فى مجمع البحرین 631- 
  10/210، و تاج العروس 4/382، و القاموس 15/216کذا فى لسان العرب 632- 
  5/1895، و الصحاح 1/373، و النهایۀ 6/38جاء فى مجمع البحرین 633- 
 .5/483قاله فى مجمع البحرین 634- 
 .5/142کذا فى مجمع البحرین 635- 
 الظاهر من الثانى ، اال اءن االول ضبطه بالضم ، و هو 4/1442، و الصحاح 3/206نص علیه فى القاموس 636- 
 ، اال اءن االول ضبطه بالضم ، و هو الظاهر من الثانى 4/1442، و الصحاح 3/206نص علیه فى القاموس 637- 
 .2/266، و تاج العروس 1/263جاء فى القاموس 638- 
 .، و غیرهما4/306، و القاموس 14/104ذکره فى لسان العرب 639- 
  4/266، و القاموس 13/379، و لسان العرب 6/2194قاله فى الصحاح 640- 
 .13/379لسان العرب : و انظر ،6/2193الصحاح 641- 
 .144: آل عمران 642- 
 .5/440، و مجمع البحرین 11/521نص علیه فى لسان العرب 643- 
 .5/1892، و الصحاح 6/32کذا فى مجمع البحرین 644- 
 .، و غیرهما1/129، و مجمع البحرین 6/2330کما ورد فى الصحاح 645- 
 .، و غیره من التفاسیر2/514ذکره فى مجمع البیان 646- 
 .144: آل عمران 647- 
  .جواب: کلمۀ ( ك (ال توجد فى 648- 
  .لالخرى(: س (فى 649- 
 .1/580، و لسان العرب 6/342کما فى مجمع البحرین 650- 
 .1/580، و لسان العرب 4/134جاء فى النهایۀ 651- 
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  187 - 6/186، و قریب منه فى البحرین 5/2056کما جاء فى الصحاح 652- 
 .، و غیرهما1/653، و تاج العروس 2/201عرب کذا فى لسان ال653- 
  6/2349، و الصحاح 4/331، و القاموس 1/172مجمع البحرین : انظر654- 
 .15/317، و لسان العرب 6/2505کذا ورد فى الصحاح 655- 
  .االحتمال بدال من االجتماع(: ك (فى 656- 
 و فى روایۀ ، و ال معنى للواو هنا لتعلق الکالم بما قبله (: س (فى 657- 
 .2/121النهایۀ 658- 
 .3/382قاله فى مجمع البحرین 659- 
 .2/17القاموس : انظر660- 
  .و النجبۀ: لفظۀ ( س (سقط فى 661- 
  .)س(ال فى یق: ال توجد662- 
  .1/399و الصحاح  408 - 2/407کما جاء فى مجمع البحرین 663- 
 .1/748، و لسان العرب 1/477، و تاج العروس 1/222کذا صرح فى الصحاح 664- 

بل اشار بعضهم الى اءنها  -کما صرح به المصنف رحمه اهللا  -ذکر معنى النجبۀ على نحو التقیید و لم نجد فى المصادر السالفۀ : اقول 
نحب ، و  : من المجلد الثامن من البحار کلمۀ 122: صفحۀ ( ك (ثم اءنه فى حاشیۀ . تاءتى بمعنى النجیب مرة و الکریم اخرى ، فالحظ

 و ال یعلم محلها ( صح (تحتها 
  1/4799، و تاج العروس 1/130، و القاموس 1/752کما ورد فى لسان العرب 665- 
 .5/31النهایۀ 666- 
  2/195العروس ، و تاج 2/652، و الصحاح 3/296اءشارالیه فى مجمع البحرین 667- 
  2/240: ، و تاج العروس 1/254اءصابه بقرنه ، قاله فى القاموس  -کمنعه و ضربه  -نطحه 668- 
 .5/1875، و الصحاح 4/82قاله فى القاموس 669- 
 .من هذا المجلد، و هى مشکالت االمور 256: انظر صفحۀ 670- 
  .، و غیرهما3/203، و تاج العروس 3/301کما فى مجمع البحرین 671- 
  329 - 1/327، و لسان العرب 1/192، و تاج العروس 1/57قاله فى القاموس 672- 
 .و غیرهما 222و  5/220و لسان العرب  2/145ذکره فى القاموس 673- 
 .2/145کما ورد فى القاموس 674- 
 .2/145، و القاموس 5/223فى لسان العرب قاله 675- 
  .و قال: لیس فى المصدر676- 
 .یتذمر علیه ، و ال معنى لها(: س (، و فى 2/832الصحاح 677- 
 .1/383، و القاموس 3/236به فى مجمع البحرین صرح 678- 
 - 300: و قال اءمیرالمؤ منین علیه السالم کما فى نهج البالغۀ . ، و غیرهما5/465، و مجمع البحرین 4/46جاء فى القاموس 679- 

 کالکل العرب اءنا وضعت فى الصغر ی -محمد عبده  - 2/156 - صبحى الصالح 
 اءسواء الکذب و اءبلعه : هو 5/254، و قال فى مجمع البحرین 4/1573کما نص علیه فى الصحاح 680- 
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 .3/476، و تاج العروس 3/445کذا فى مجمع البحرین 681- 
 .3/476، و تاج العروس 3/291ذکره فى القاموس 682- 
 .1/419الصحاح 683- 
 .1/82، و الصحاح 1/33ورد من القاموس 684- 
 .و غیرهما 1/350، و الصحاح 1/336قاله فى مجمع البحرین 685- 
 .2/389، و لسان العرب 1/350جاء فى الصحاح 686- 
  -  10/380381، و لسان العرب 247 - 5/246کما ورد فى مجمع البحرین 687- 
 .6/2226و الصحاح  4/280نص علیه فى القاموس 688- 
 .15/437، و لسان العرب 6/2545کذا فى الصحاح 689- 
 عن   :بدال من( س (، و فى 2/617، و الصحاح 3/251ذکره فى مجمع البحرین 690- 
  .کما فى المتن 4/153ورد فى لسان العرب 691- 
 .2/15القاموس المحیط 692- 
 .3/279مجمع البحرین : انظر، و 1/458صرح به فى النهایۀ 693- 
 .5/116، و النهایۀ 7/101نص علیه فى لسان العرب 694- 
 .13: التوبۀ 695- 
 .، و غیرهما1/295حاح ، و الص2/266قاله فى مجمع البحرین 696- 
 .2/332، و مجمع البحرین 6/2221ذکره فى الصحاح 697- 
  .و غیره 5/11جاء فى مجمع البیان 698- 
 و ما بعدها  9/46، و 139 - 21/91قدس سره فى بحاراالنوار ذکرها مفصال المصنف 699- 
  .بال همزة -تخشونهم (: س (فى 700- 
 .8: ابراهیم 701- 
 .، و غیرهما3/44، و مجمع البحرین 2/61قاله فى النهایۀ 702- 
 .، و غیرهما3/44، و مجمع البحرین 2/61قاله فى النهایۀ 703- 
 .4/202، و مجمع البحرین 7/145کذا اءورده فى لسان العرب 704- 
 .15: الفرقان 705- 
 .2/74، و النهایۀ 1/131کما جاء فى مجمع البحرین 706- 
 .، و غیرهما1/129، و مجمع البحرین 6/2330ذکره فى الصحاح 707- 
  1296 - 3/1295، و الصحاح 4/401نص علیه فى مجمع البحرین 708- 
 .2/329، و مجمع البحرین 1/340کما اءورده فى الصحاح 709- 
 .6/2535، و الصحاح 1/444صرح به فى مجمع البحرین 710- 
 .، و غیرهما13/2، و القاموس 2/117جاء فى النهایۀ 711- 
 .2/117، و النهایۀ 3/1207قاله فى الصحاح 712- 
  8/435، و لسان العرب 4/1322، و الصحاح 5/12و مجمع البحرین  ،3/108ذکره فى القاموس 713- 
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 .8 - 7ابراهیم 714- 
 . ...من ، و هو الظاهر: عن ، بدال من : فى المصدر715- 
  2/333، و قریب منه ما فى لسان العرب 1/331صرح به فى الصحاح 671- 
 منها بدون التاء اءى الخذل : ، و فى کل واحد 7/301، و تاج العروس 11/202، و لسان العرب 3/366قاله فى القاموس 717- 
 .2/24، و القاموس 2/650نص علیه فى الصحاح 187- 
 .1002، و القاموس 5/8کما جاء فى لسان العرب 719- 
 اءى اضمره ، و هذا المعنى اءنسب هنا، فالحظ : استشعره 720- 
 .413 -  4/412، و لسان العرب 2/59اءورده فى القاموس 721- 
  4/224، و مجمع البحرین 2/341القاموس : ، و انظر3/1099جاء فى الصحاح 722- 
  4/224، و مجمع البحرین 2/341القاموس : انظر ، و3/1099جاء فى الصحاح 723- 
 .2/651، و الصحاح 2/25کما ورد فى القاموس 724- 
  51/203، و لسان العرب 6/2468، و الصحاح 4/380، و القاموس 1/350کما ورد فى مجمع البحرین 725- 
 .15/203، و لسان العرب 4/380جاء فى القاموس 726- 
  1/161، و القاموس 1/273، و الصحاح 2/234صرح به فى مجمع البحرین 727- 
  1/95، و النهایۀ 2/234ب منه ما ذکره فى مجمع البحرین و قری728- 
 .172: االعراف 729- 
 .7و  6الهمزة 730- 
 .227الشعراء 731- 
  1/57، و القاموس 2/45مجمع البحرین : ، و انظر1/114کما فى الصحاح 732- 
 عععع 3/299، و مجمع البحرین 2/197، و النهایۀ 4/274ععع جاء فى لسان العرب 733- 
  3/299، و مجمع البحرین 2/197، و النهایۀ 4/274فى لسان العرب ذکره 734- 
  2/276، و مجمع البحرین 1/134، و القاموس 1/227قاله فى الصحاح 735- 
 .5/2051، و الصحاح 6/183کما فى مجمع البحرین 736- 
 .، و غیرهما3/354، و مجمع البحرین 2/704قاله فى الصحاح 737- 
 .2/550، و الصحاح 3/161نص علیه فى مجمع البحرین 738- 
 .14: القمر739- 
 .149و  2/146، و مجمع البحرین 1/686ذکره فى لسان العرب 740- 
  2/196، و فرائد الالل فى االمثال 2/274، و المستقصى 2/233کما اءورده فى مجمع االمثال 741- 
 .3/187، و لسان العرب 3/56ذکره فى مجمع البحرین 742- 
 .، غیرهما3/26، و مجمع البحرین 1/284اءورده فى القاموس 743- 
 .3/11، و مجمع البحرین 2/444قاله فى الصحاح 744- 
 .4/405، و مجمع البحرین 3/1300صرح به فى الصحاح 745- 
 .14/301، و لسان العرب 4/331جاء فى القاموس 746- 
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 .3/161قاموس ، و ال5/78اءورده فى مجمع البحرین 747- 
 .15/194، و لسان العرب 6/2466کذا جاء فى الصحاح 748- 
 .15/194، و لسان العرب 6/2466کذا جاء فى الصحاح 749- 
  4/376، و لسان العرب 3/338مجمع البحرین : ، و انظر2/421هایۀ ذکره فى الن750- 
 .بالیاء -و یجمع (: س (فى 751- 
 .، و غیرهما4/376، و لسان العرب 5/690کما فى الصحاح 752- 
 .احتمالها: کذا، و الظاهر753- 
اعتاقه عن : اعتله : عل یعل و اعتل و اعتله   ...و بالمراءة تلهى... تشاغل اءو تجرا کاعتل  :تعلل باالمر: 4/20قال فى القاموس 754- 

اذا اعتاقه عن اءمر، و اعتله : و اعتل علیه بعلۀ و اعتلۀ ... اعتل اءى مرض فهو علیل  و: 5/1774و قال فى الصحاح . امر اءو تجنى علیه 
 . ... تجنى علیه: 

 ال یخفى مناسبۀ اکثر المعانى المذکورة بالمقام ، فالحظ : اقول 
 .4/336، و لسان العرب 3/319قاله فى مجمع البحرین 755- 
 .1/53، و مجمع البحرین 4/304صرح به فى القاموس 756- 
 ، و غیرهما 3/397، و النهایۀ 11/509نص علیه فى لسان العرب 757- 
 .2/127، و المصباح المنیر 4/27جاء فى القاموس 758- 
و  110 - 28/99و ما بعدهما، و البحار  2و  19/1و غیرها، و  235و  234، 209و  188 - 18/187بحاراالنوار : انظر759- 

 غیرهما 
 .6: مریم 760- 
 .16: النمل 761- 
 .18: یوسف 762- 
 .، و غیرهما3/93، و القاموس 4/402ذکره فى مجمع البحرین 763- 
 .، و غیرهما2/379، و القاموس 3/1152الصحاح قاله فى 764- 
 .1/226، و القاموس 2/366کما جاء فى مجمع البحرین 765- 
 .، و غیرهما4/245، و القاموس 6/2160نص علیه فى الصحاح 766- 
 .2/765، و الصحاح 3/416صرح به فى مجمع البحرین 767- 
 .5/3، و لسان العرب 2/765کما فى الصحاح 768- 
  11/350عرب ، و لسان ال2/425، و النهایۀ 5/399ذکره فى مجمع البحرین 769- 
 .5/218حکاه العالمۀ المجلسى رحمه اهللا عن مجمع البیان 770- 
  .اءى اخذه ، و ما مصریۀ -هنا  -ما اءخذ 771- 
 .4/142، و النهایۀ 2/209مصباح المنیر کما ورد فى ال772- 
 .و هو سهو( ك (االستئثار، فى : توجد واو قبل کلمۀ 773- 
  1/22و  1/105، النهایۀ 3/4، و 3/81، و لسان العرب 3/11، و 3/199نص علیه فى مجمع البحرین 774- 
 تتدبرون ، و علیه فال یکون استشهادا باالیۀ الکریمۀ (: س (فى 775- 
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 .24سورة محمد صلى اهللا علیه و آله ، 776- 
 .14: المطففین 777- 
 .11/573، و لسان العرب 4/122قاله فى النهایۀ 778- 
 .11/573، و لسان العرب 4/42کما فى القاموس 779- 
  4/370، و القاموس 6/2447الصحاح ، و 1/318ذکره فى مجمع البحرین 780- 
 .15/128، و لسان العرب 4/370قاله فى القاموس 781- 
 .24و سورة محمد صلى اهللا علیه و آله ،  82سورة النساء، 782- 
 ، و غیرهما 18/245، و المیزان 5/28، و عنه فى تفسیر الصافى 5/104حکاء عن مجمع البیان 783- 
 ، و غیرهما 13/193، و لسان العرب 2/291نص علیه فى النهایۀ 784- 
 .، و غیرهما13/193، و لسان العرب 5/2129، و الصحاح 6/259جمع البحرین کما جاء فى م785- 
نقل الشى ء، عن موضعه ، و قریب منهما ما فى مجمع  :، اال اءنه لیس فیهما1/80، و النهایۀ 11/33اءورده فى لسان العرب 786- 

  1/312البحرین 
 .1/395اءى اءرانى ما عنده من المصلحۀ ، و مثله فى المصباح المنیر ... اشار على بکذا: 3/356قال فى مجمع البحرین 787- 
 .1/372، و المصباح المنیر 3/344حکاء عن مجمع البحرین 788- 
 .، و غیرهما4/217، و مجمع البحرین 2/103قاله فى المصباح المنیر 789- 
 .، و غیرهما2/130، و مجمع البحرین 1/190کما ذکره فى الصحاح 790- 
 .11/720، و لسان العرب 5/461قاله فى النهایۀ 791- 
 .5/1840، و الصحاح 5/490اءورده فى مجمع البحرین 792- 
  14/473، و لسان العرب 4/355، و القاموس 6/2409، و الصحاح 1/271صرح به فى مجمع البحرین 793- 
 .14/483، و لسان العرب 6/2409کما جاء فى الصحاح 794- 
 .، و غیرهما6/2523، و الصحاح 4/399کذا ورد فى القاموس 795- 
 .79: الکهف 796- 
 .و بان ماوراه الضراء: فى قولها علیهاالسالم 797- 
 .15/389، و لسان العرب 4/399قاله فى القاموس 798- 
 .و غیرهما ،6/2278، و الصحاح 10/44جاء فى مجمع البحرین 799- 
 .1/66، و المصباح المنیر 5/322کما جاء فى مجمع البحرین 800- 
و غیرها، و  3/1208، و اءعالم النساء 4/93، و شرح نهج البالغۀ البن ابى الحدید 12قد مرت مصادر االبیات عن بالغات النساء 801- 

 فیها اختالف یسیر عن ما هنا، فالحظ 
 .2/199، و مثله فى لسان العرب 5/278کذا ورد فى النهایۀ 802- 
  .فاختل: و اختل : لم تکبر، لم یکثر و بدل : و قال بدل 803- 
 .2/199، و نحوه فى لسان العرب 5/277صرح به فى النهایۀ 804- 
 .، و غیرهما2/494، و الصحاح 3/77ذکره فى مجمع البحرین 805- 
 .2/51، و مجمع البحرین 2/45قاله فى النهایۀ 806- 
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 .5/490، و مجمع البحرین 5/1840نص علیه فى الصحاح 807- 
 .1/134: نص علیه فى القاموس 808- 
 .2/334: ، و المصباح المنیر2/176بحرین ذکره فى مجمع ال809- 
 فى االصل  :، و ال توجد فیهما کلمۀ 1/199، و الصحاح 2/175: قاله فى المصباح المنیر810- 
 .5/482، و مجمع البحرین 5/1828کما فى الصحاح 811- 
 .5/1828الصحاح : ، و انظر4/56کذا فى القاموس 812- 
 .1/148، و مجمع البحرین 14/274نص علیه فى لسان العرب 813- 
 .، و غیرهما2/140جمع البحرین ، و م1/199جاء فى الصحاح 814- 
 .، فى بیان مفردات سورة القمر9/185مجمع البیان 815- 
 .14/65، و لسان العرب 6/2278کذا فى الصحاح 816- 
 .، و غیرهما6/2503، و الصحاح 4/393اله فى القاموس ق817- 
 .4/373، و القاموس 1/327جاء فى مجمع البحرین 818- 
 .لسائرها: سایرها، و فیها طمس ، و فى المصدر(: س (فى 819- 
 .2/13، و مثله فى مجمع البحرین 1/91المصباح المنیر 820- 
 .2/13، و مثله فى مجمع البحرین 1/91المصباح المنیر 821- 
 .، و غیرهما11/189، و لسان العرب 1/462ذکره فى النهایۀ 822- 
  5/2115، و الصحاح 4/224اءى اءقرب منه ، و مثله فى القاموس ... تقول هو دون ذلک  :6/248قال فى مجمع البحرین 823- 
  .استقبله بوجه کریه کتجهمه: کمنعه و سمعه : -یم الجیم على الهاء بتقد -فى مادة الجهم  -  4/92قال فى القاموس 824- 

فقد مال فى المصباح المنیر  -بتقدیم الهاء على الجیم  -... و اما الهجم . بالتجهم ، فتاءمل : لعلۀ التبس علیه رحمه اهللا التهجم : اقول 
و هجمته على القوم جعلته یهجم علیهم ، یتعدى و ال یتعدى  دخلت بغتۀ على غفلۀ منه ، -من باب قعد  -هجمت علیه هجوما : 2/347
 . الریع الشدیدة تقلع البیوت: و الهجوم ... طرده : و هجم فالنا:... 4/188و قال فى الصحاح . 

رمات و المعنى المناسب هنا هو تشبیه دخول القوم بالریح الشدیدة ، فهى تقلع البیوت و تذرى االموال ، کنایۀ عن هتک الح: اقول 
 اباحۀ االموال 

 الغصب و االغتصاب بمعنى : 1/194، و الصحاح 1/111قال فى القاموس 825- 
 على المعنى االول  4/1384، و اقتصر فى الصحاح 3/161کما اءورده فى القاموس 826- 
 .، و غیرهما1/122، و القاموس 1/702قاله فى لسان العرب 827- 
 .2/218، و النهایۀ 1/183نص علیه فى مجمع البحرین 828- 
 .6/271و مجمع البحرین  ،4/239کذا ورد فى القاموس 829- 
  .اءى العجم830- 
 .5/1980، و نحوه فى الصحاح 4/147القاموس 831- 
 .1/26، و القاموس 1/67کذا فى الصحاح 832- 
 .، و غیرهما3/1303، و الصحاح 3/97نص علیه فى القاموس 833- 
: و تطلع الى ورده : و تطلعت الى ورود کتابک ، و فى الثانى : ، و زاد فى االول 3/59، و القاموس 3/1253قاله فى الصحاح 834- 
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  استشرف
 .2/115، و القاموس 3/457کما ذکره فى مجمع البحرین 835- 
 و استقرت بهم النوى : ، اال انه لیس فیهما جملۀ 6/2517، و الصحاح 15/347نص علیه فى لسان العرب 836- 
 .2/115، و القاموس 11/386ذکرة فى لسان العرب 837- 
 .17، نوح 37: آل عمران 838- 
  1/399، و المصباح المنیر 4/137، و القاموس 6/101کما جاء فى مجمع البحرین 839- 
  4/210، و القاموس 6/230، و مثله فى المعنى ما فى مجمع البحرین 5/2094قاله فى الصحاح 840- 
 .و غیرهما 2/623، و الصحاح 4/168نص علیه فى لسان العرب 841- 
 .6/2160، و الصحاح 6/180کذا جاء فى مجمع البحرین 842- 
 .1/344النهایۀ 843- 
 .172 - 2/171القاموس 844- 
 .، و غیرهما6/136، و مجمع البحرین 5/2007لصحاح کما اءورده فى ا845- 
 .5/2007، و الصحاح 12/469نص علیه فى لسان العرب 846- 
  5/423، و مجمع البحرین 5/1763، و الصحاح 5/337ذکره فى مجمع البحرین 847- 
 .5/423، و مجمع البحرین 5/1763کما جاء فى الصحاح 848- 
 .انقض على الصید: فى المصدر849- 
 .شاعر: لیس فى المصدر لفظۀ 850- 
  2/32، و مثله فى المعنى ما فى لسان العرب 1/248کما جاء فى الصحاح 851- 
 .، و غیرهما9/276، و لسان العرب 3/183نص علیه فى القاموس 852- 
 .3/865، و الصحاح 4/8ین جاء فى مجمع البحر853- 
 .2/166ذکره فى القاموس 854- 
 .3/865، و الصحاح 4/8اءورده فى مجمع البحرین 855- 
 .5/478، و مجمع البحرین 11/065کما جاء فى لسان العرب 856- 
 .5/1826: قاله فى الصحاح 857- 
 .11/650، و لسان العرب 5/478کما ذکره فى مجمع البحرین 858- 
 .2/82، و القاموس 2/732اح نص علیه فى الصح859- 
 .1/208، و المصباح المنیر 6/58اءورده فى مجمع البحرین 860- 
  .1/377، و مجمع البحرین 4/386ذکره فى القاموس 861- 
 ، و غیرهما 3/141، و مجمع البحرین 2/244کما جاء فى المصباح المنیر 862- 
 .و الظاهر انه تصغیر ابن للتحقیر863- 
 .قولها: کذا، و الظاهر864- 
  .اءى جد فیه و بالغ: فى المصدر865- 
 .320 - 1/319النهایۀ 866- 
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  .من االوس و الخزرج(: ك (جاء على حاشیۀ 867- 
  4/43، و القاموس 5/1808، و قریب منه فى الصحاح 4/134قاله فى النهایۀ 868- 
 .4/1393، و الصحاح 5/89کما جاء فى مجمع البحرین 869- 
 خفضه بالضاد : ۀ ، و الصحیح فى امالء الکلم4/218، و مجمع البحرین 3/1095کذا فى الصحاح 870- 
  6/154، و مجمع البحرین 4/178، و النهایۀ 12/520نص علیه فى لسان العرب 871- 
 .74 - 6/73، و مجمع البحرین 4/121صرح به فى القاموس 872- 
 .، و غیرهما12/246، و لسان العرب 5/1935کما اءورده فى الصحاح 873- 
  .)ك(ال توجد الواو فى 874- 
 .5/430، و تاج العروس 3/56کذا جاء فى القاموس 875- 
 .222 - 8/221، و لسان العرب 3/1249کما ورد فى الصحاح 876- 
 .3/58، و القاموس 5/437قاله فى تاج العروس 877- 
 الباءس : و ما یعتریه من الغضب بعد ذکره : فیه ، و 1/286، و القاموس 1/463ذکره فى الصحاح 878- 
 .3/985، و الصحاح 6/161نص علیه فى لسان العرب 879- 
  .اسداهللا(: س (فى 880- 
 .1/434مجمع البحرین قاله فى 881- 
 .1/434قاله فى مجمع البحرین 882- 
اءى شداید و امور ... و تکون هنت هنات ... اءى شرور و فساد... تکون هنات هنات : 367 - 15/366قال فى لسان العرب 883- 

 ... و فى فالن هنات: 6/2537الداهیۀ ، و قال فى الصحاح : و الهناة : 19/379و قال فى . اءى قطع متفرقۀ ... هنات من قرظ... عظام 
 .اءى خصالت شر، و ال یقال ذلک فى الخیر

 کاءنه قدس سره اءورد الزم المعن ال نفسه ، فتدبر : اقول 
 فى المتن بالعین المهملۀ ، و الصحیح بالمعجمۀ ، لما مر منه سلفا، و عدم معنى مناسب على االول جاء 884- 
 .3/1327، و الصحاح 3/114، و القاموس 5/42ذکره فى النهایۀ 885- 
 .3/191، و القاموس 5/113رین قاله فى مجمع البح886- 
 .139 - 15/138، و لسان العرب 3/392نص علیه فى النهایۀ 887- 
 .19: الجاثیۀ 888- 
 .1755 - 5/1754الصحاح 889- 
 .، و غیرهما6/2449، و الصحاح 15/138کذا فى لسان العرب 890- 
 .1/320ذکره الطریحى فى مجمع البحرین 891- 
 .13/440العرب ، و لسان 5/290قاله فى النهایۀ 892- 
، و مجمع البحرین 4/278و نحوه فى القاموس  - بتقدیم الیاء على النون -على هینتک : ، و فیه 6/2218ذکره فى الصحاح 893- 

 ، و الصحیح ما ذکرناه ، ال ما اءثبتناه 13/440، و لسان العرب 5/290، و النهایۀ 6/331
 .، و غیرهما3/389، و القاموس 5/388کما جاء فى مجمع البحرین 894- 
 .11/306، و لسان العرب 3/389نص علیه فى القاموس 895- 
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  .، و غیره7/358لعروس کذا اءورده فى تاج ا896- 
، و مثله فى الصحاح 3/197قاله فى القاموس المحیط ... کلمۀ یتحسر بها على قائت : و یا لهفه ... حزن و تخسر: -کفرح  -لهف 897- 

4/1428 - 1429  
 .3/197یۀ کما فى النها898- 
 .2/741قاله فى الصحاح 899- 
 .4/360، و القاموس 1/286نص علیه فى مجمع البحرین 900- 
 .14/198، و لسان العرب 6/2319قاله فى الصحاح 901- 
تعلیقۀ غیر معلمۀ ، و لعل محلها هنا و ( ك (و غیرهما، و قد جاء فى حاشیۀ  3/386، و تاج العروس 3/197ذکره فى النهایۀ 902- 

 : هى
 :قول الشاعر

  ارید حباءه و یرید قتلى 
 عذیرك من خلیلک من مراد  

 
لیلک الذى هو من مراد، و هو ابوقبیلۀ من الیمن ، و هو مراد بن مالک بن زید بن کهالن بن سباء، و کان من یعذرك فیما تذم من خ

 !مرادا: حابر، فتمرد فیسمى : اسمه 
 مما اءفاد المیذانى فى کتاب الهادى للشادى

 :هکذا: فى االرشاد للشیخ المفید، و جاء البیت 295االبیات لعمر بن معدى کرب ، کما قاله الزمخشرى فى اساس البالغۀ : اقول 
 . الى آخره... ارید حباءه و یرید قتلى 

اال انه عکس صدر ( 1/581( 128، و اءورده فى کشف الغمۀ 194: ، و له بیان هناك صفحه 43/193و حکاه عنه فى بحاراالنوار 
 :و جاء هکذا. البیت الى ذیله 

  عذیرى من خلیلى من مراد 
 ى ارید حباه و یرید قتل 

 
 ضده الى ، ثم رجع عن الغیبۀ الى الخطاب ( کذا(اءرید االحسان الیه و یریده : یقول 

 .5/1846الصحاح 903- 
 .10/174، و قریب منه فى لسان العرب 1501 - 4/1500الصحاح 904- 
 .1/317، و القاموس 3/107قاله فى مجمع البحرین 905- 
 .، و غیرهما1/252، و مجمع البحرین 6/2394ذکره فى الصحاح 906- 
  1/287و مثله فى المعنى فى مجمع البحرین  ،6/2411کما اءورده فى الصحاح 907- 
  5/359، و مجمع البحرین 189و  11/185نص علیه فى لسان العرب 908- 
 ، و غیرهما 6/20، و لسان العرب 4/50صرح به فى مجمع البحرین 909- 
  .انکاال و الظاهر اءنه اشتباة(: ك (فى 910- 
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 .11/677، و لسان العرب 5/117اءورده فى النهایۀ 911- 
و کلمۀ عذاب ، و واد فى جهنم ، اءو بثر، اءو باب ... الفضیحۀ ، او هو تفجیع : و بهاءحلول الشر،   :الویل: 4/66قال فى القاموس 912- 

یا : الحزن و الهالك و المشقۀ من العذاب و کل من وقع فى هلکۀ دعا باویل ، و معنى النداء فیه : الویل  5/236لها، و قال فى النهایۀ 
 ءوانک حضر فهذا وقتک و ا !و یا عذابى ! و یا هالکى ! خزنى 

 .، و غیرهما102 - 1/101، و لسان العرب 1/57کذا فى الصحاح 913- 
  6/364، و مثله فى المعنى اءورده الطریحى فى مجمع البحرین 6/2254ذکره فى الصحاح 914- 
 .6/364، و القاموس 3/155کما جاء فى مجمع البحرین 915- 
 .، و غیرهما6/2401، و الصحاح 4/352قاله فى القاموس 916- 
 .14/462، و لسان العرب 3/40صرح به فى النهایۀ 917- 
 .6/2531، و الصحاح 15/415کذا جاء فى لسان العرب 918- 
 .یبتلغ ، و هو غلط(: ك (فى 919- 
 .، و غیرهما4/1713، و الصحاح 3/103کما اءورده فى القاموس 920- 
 .1/315، و لسان العرب 1/382الحظ النهایۀ 921- 
ك (و فى . فقد ترى مقدرتى : اءى الظاهر من نسخۀ ، و لعلۀ ( ل .ظ(مقدرتى ، رمز : فقد مقدرتى ترى ، و وضع على (: س (فى 922- 

 و وضع ذلک الرمز على مقدرتى اءیضا، فراجع  ...مقدرتى فقد ترین (: 
 .1/85لسان العرب :، و قارن ب 1/16القاموس 923- 
 .296 - 2/295اءمالى الشیخ الطوسى 924- 
 .ابوالحسن محمد: فى المصدر925- 
  .عن: قال حدثنى ابوالحسین ، بدال من : فى االمالى 926- 
  .المفضل بن همام الکوفى: فى المصدر927- 
 .معر(: ك (معمر الکوفى ، و فى : فى االمالى 928- 
  .الزیات الکوفى: فى المصدر929- 
  .عن ابان بن عثمان: لم یرد فى االمالى لفظ930- 
  .له: لم یرد فى المصدر931- 
 .ظالمى جاء على مطبوع البحار، و کذا فى المصدر. ل . خ 932- 
 .و ال خیار: فى المصدر933- 
  .لیتنى من قبل ذلک: المصدرلم یرد فى 934- 
  .زلتى: فى االمالى 935- 
  .عزبک(: ك (فى 936- 
 .248 - 13/195بحاراالنوار 937- 
  .و الثانى(: ك (فى 938- 
 .، باختالف کثیر215 - 16/214فى شرحه على نهج البالغۀ 939- 
  .فلما سمع اءبوبکر خطبتها شق علیه: جاء فى المصدر940- 
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  .لکل: فى المصدر941- 
  .یستنصرون... یستعینون : فى شرح النهج 942- 
  .)س(یا معشر، و هى نسخۀ جاءت فى : فى المصدر943- 
 .و ال لسانا: فى المصدر944- 
  .بتصرف 16/215فى شرحه على نهج البالغۀ 945- 
   . ...:على النقیب اءبى یحیى جعفر بن یحیى بن اءبى زید البصرى و قلت له: فى المصدر946- 
  .قال. یقوله : فى شرح النهج 947- 
  .علیهم: فى المصدر948- 
  .اءما الرعۀ: فى المصدر949- 
 ثم استعیر للکف عن المباح و الحالل : الکف عن المحارم و التحرج منه ، ثم قال : الورع فى االصل : 5/417قال فى النهایۀ 950- 
 .، و غیرهما4/42، و القاموس 4/123کما فى النهایۀ 951- 
  .الثعلب: فى شرح النهج 952- 
 اءنه قد اءکل الشاة التى کنت قد اءعددتها لنفسک و کنت حاضرا، قال : فى المصدر953- 
  .الزم: ال یوجد فى المصدر954- 

 . اذا قام به و لزمه: یر مفارق ، من اءرب بالمکان و اءلب اءى الزم غ... اءو فقر مرب اءو قال ملب : 2/181قال فى النهایۀ 
 جمع و زاد و لزم و اءقام ، کارب : رب : 1/70و قال فى القاموس 

  .و یضرب بها المثل فیقال: فى المصدر955- 
  .هرناه قریبا، فراجعتقدم ما استظ956- 
 .، و غیرهما5/166، و النهایۀ 3/92کما فى القاموس 957- 
 .، باختالف یسیر14/214فى شرح نهج البالغۀ البن اءبى الحدید 958- 
  .االحمر و االبیض: فى المصدر959- 
  .انما کان ماال من: فى شرح النهج 960- 
  .بدون الف و الم - عباس : فى المصدر961- 
 .54حدیث  1382 - 3/1381صحیح مسلم 962- 
 .2970حدیث  143 - 3/142صحیح اءبى داود 963- 
 ، و قد تکرر ذکر مصادر هذه7417حدیث  10/386، و فى طبعۀ دار احیاء التراث العربى 7438حدیث  9/637جامع االصول 964- 

 الروایات 
  .اءبوبکر الصدیق(: ك (فى 965- 
  .و فدك: ال یوجد فى المصدر966- 
 .من ذلک شیئا: فى المصدر967- 
  .لحقوقه التى تعروه: فى جامع االصول 968- 
  .البخارى منه: فى المصدر969- 
  7/228الغدیر  ، و انظر جملۀ من مصادر الحدیث فى1/6، و صحیح مسلم 9/637، جامع االصول 8/185صحیح البخارى 970- 
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  .لم نعلم: فى المصدر971- 
  .)ك(تنبیه ، فى . ل . خ 972- 
عن جملۀ  10/126، و انظر الغدیر 14866و  48651و  14863و  14862کما فى کنزالعمال ، المجلد السادس ، حدیث 973- 

 مصادر 
 .9/59صحیح البخارى 974- 
  55حدیث  3/1477، و مثله بنفس السند 56حدیث  3/1478صحیح مسلم 975- 
 عععع 2053حدیث  4/456، و فى طبعۀ دار احیاء التراث العربى 2052حدیث  4/69ععع جامع االصول 976- 
  .من: ان رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله قال : فى جامع االصول 977- 
  .طاعۀ: جد فى المصدرال یو978- 
  .اخرى: ال توجد فى جامع االصول کلمۀ 979- 
  .)ك(میتته ، کما فى : ل . خ 980- 
 .58حدیث  3/1478صحیح مسلم 981- 
 .2064حدیث  4/78فى جامع االصول 982- 
  .عبداهللا بن مطیع: فى جامع االصول 983- 
  .سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله: فى جامع االصول 984- 
 .2064حدیث  4/78: جامع االصول 985- 
، و قد فصلها شیخنا االمینى رحمه اهللا فى الغدیر 361و  10/353و  8/362، و قد سلف فى 52/142، 51/160بحاراالنوار 986- 

 ، فراجع 362 - 10/258
  .روایتهم(: س (فى 987- 
  .و روایتهم(: س (فى 988- 
 .52، حدیث 3/1380صحیح مسلم 989- 
 .بدون الواو -ذکره (: ك (فى 990- 
 .2078، حدیث 105 - 4/103جامع االصول 991- 
 .16: النمل 992- 
 .6: مریم 993- 
 .74: االنفال 994- 
 .11: النساء995- 
 .180: البقرة 996- 
 .143: البقرة 997- 
 .6: مریم 998- 
 .16: النمل 999- 
 .4شماره  25امالى صدوق ، ص 1000- 
 .21شماره  8ص  2عیون االخبار، ج 1001- 
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 .6شماره  25ص  2ج : الخبارعیون ا1002- 
 .55شماره  32ص  2عیون االخبار، ج 1003- 
 .101شماره  63صحیفۀ الرضا، ص 1004- 
 .38ه شمار 30ص  2عیون االخبار، ج 1005- 
 257ثواب االعمال ، ص 1006- 

 .29شماره  250االیقاظ من الهجته ، ص  -
 5شماره  258ثواب االعمال ، ص 1007- 

 .81مثیراالحزان ، ص  -
 .10شماره  260ثواب االعمال ، ص 1008- 
 .107ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 1009- 
  .این حدیث مکرر ترجمه شده است1010- 
 .6ره شما 130امالى مفید، ص 1011- 
 .578و  362تفسیر فرات کوفى ، احادیث شماره 1012- 
 .21: الطور1013- 
 .21سوره طور، 1014- 
 .57شماره  446و  445تفسیر فرات ، ص 1510- 
 .21: الطور1016- 
 .84: االنعام 1017- 
 .184: آل عمران 1018- 
 .184: آل عمران 1019- 
 .84: االنعام 1020- 
 .83: االنعام 1021- 
 .84: االنعام 1022- 
 .184: آل عمران 1023- 
 .184: آل عمران 1024- 
 .184: آل عمران 1025- 
 .84: االنعام 1026- 
 .1شماره  106نى االخبار، ص معا1027- 
 .46هود 1028- 
 .2شماره  106معانى االخبار، ص 1029- 
 .3شماره  107معانى االخبار، ص 1030- 
 .به ترجمه حدیث سوم مراجعه شود1031- 
 .264شماره  63ص  2عیون االخبار، ج 1032- 
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 .به ترجمه حدیث سوم مراجعه شود1033- 
 .4شماره  234ص  2عیون االخبار، ج 0341- 
 .45: هود1035- 
 .46: هود1036- 
 .107ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 1037- 
 .997شماره  54ص  3تاریخ بغداد، ج 1038- 
 .به ترجمه حدیث سوم مراجعه شود1039- 
 58ص  2احتجاج ، ج 1040- 

 .3شماره  240ص  93بحاراالنوار، ج  -
 .84: االنعام 1041- 
 .59: آل عمران 1042- 
 .23: النساء1043- 
 .83: سوره االنعام 1044- 
 .84سوره االنعام ، 1045- 
 .61سوره آل عمران ، 1046- 
 .23سوره النساء، 1047- 
 .23النساء 1048- 
 .196ص  1تفسیر القمى ، ج 1049- 
 .184: آل عمران 1050- 
 .23النساء 1051- 
 501شماره  317ص  8کافى ، ج 1052- 

 .3شماره  239ص  93بحاراالنوار، ج  -
 .184: آل عمران 1053- 
 .184: آل عمران 1054- 
 .59: آل عمران 1055- 
 .32: النساء1056- 
 .23النساء 1057- 
 .132ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 1058- 
 .59: آل عمران 1059- 
 .40:  االحزاب1060- 
 .59: آل عمران 1061- 
 .40سوره احزاب ، 1062- 
 .4شماره  48ص  7کافى ، ج 1063- 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 بحاراالنوار  43ترجمه و تحقیق از جلد                                                    ) علیهاالسالم(زندگانی حضرت زهرا 

  زمان آباديمحمد روحانی : مترجم و محقق                                                        عالمه محمد باقر مجلسی: تالیف 
 

 ومن شهبازه: پی دي اف  به پیکرهازي سآماده  330
 

 .5شماره  48ص  7، ج  کافى1064- 
 .6شماره  49ص  7کافى ، ج 1065- 
 .به ترجمه حدیث قبل مراجعه شود1066- 
 .3شماره  48ص  7کافى ، ج 1067- 
 .از بستانها و مزرعه هاى هفت گانه حضرت فاطمه است که در احادیث قبلى ذکر گردید1068- 
 .1شماره  48و  47ص  7کافى ، ج 1069- 
 248شماره  912الثاقب فى المناقب ، ص 1070- 

 385ص  3مناقب آل ابى طالب ، ج  -
 48دالئل االمامۀ ، ص  -
 7شماره  531ص  2الخرائج و الجرائح ، ج  -
 ابوعلى صولى ، به نقل آل ابى طالب از آن: اخبار فاطمۀ  -
 ابوالسعادات ، به نقل مناقب از آن: فضائل العشرة  -
 34شماره  29ص  43بحاراالنوار، ج  -
 44ذیل شماره  46ص  43نوار، ج بحاراال -
 .2شماره  116ص  11عوالم العلوم و المعارف ، ج  -

و عدم قبول آن یا انکار آن موجب  ((واجب ((در ادیان الهى عبارت از چیزى است که اعتقاد و پذیرفتن آن  ((امر ضرورى (1071- )
 :رخى از ضروریات دین اسالم عبارتند ازخروج از دین مى گردد، ب

 اعتقاد به وجود خداوند - 1
 اعتقاد به یگانگى خداوند - 2
 اعتقاد به نبوت و انبیا - 3
 اعتقاد به خاتمیت حضرت محمد صلى اهللا علیه و آله - 4
 اعتقاد به قرآن به عنوان کتاب دینى اسالم ، و وجوب پیروى از آن - 5
 پیامبر صلى اهللا علیه و آله و حرمت مخالفت با او اعتقاد به تبعیت از - 6
 . ...اعتقاد به وجود قیامت ، و بهشت و جهنم ، وجود حسابرسى و - 7

 : را نیز یادآور مى شویم ((ضروریات عملى ((دین اسالم است اما در ذیل پاره اى از  ((ضروریات اعتقادى ((اینها نمونه هایى از 
 واجبات وجوب ترك محارم و انجام - 1
 نماز - 2
 روزه - 3
 خمس - 4
 زکات - 5
 حج - 6
 امر به معروف و نهى از منکر - 7

 . ... و
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نکته قابل توجه درباره ضروریات دین آن است که همه فرق و مذاهب اسالمى بر ضرورى و واجب یا حرام بودن آن اعتقاد دارند و 
 .درباره جزئیات مربوط به آنها اختالف وجود داشته باشد در این باره بین آنها اختالفى وجود ندارد گرچه ممکن است

 276تحف العقول ، ص 1072- 
 180معانى االخبار، ص  -
 .11کنزالعمال ، حدیث شماره  -

 17شماره  28ص  2عیون اخبارالرضا، ج 1073- 
 15شماره  221مالى شیخ صدوق ، ص ا -
 242شماره  179ص  1خصال ، ج  -
 290ص  1امالى شیخ طوسى ، ج  -
 75اعالم الدین ، ص  -
 138ص  1اخبار اصبهان ، ج  -
 25ص  1سنن ابن ماجه ، ج  -
 385ص  9تاریخ بغداد، ج  -
 492ص  1التدوین ، ج  -
 27ص  2اصول کافى ، ج  -
 23نزهۀ الناظر، ص  -
 .227هج البالغه ، حکمت ن -

 .2094شماره  136ص  2غررالحکم ، ج 1074- 
 .34ص  2اصول کافى ، ج 1075- 
 .34ص  2اصول کافى ، ج 1076- 
 .45ص  2اصول کافى ، ج 1077- 
 34ص  2اصول کافى ، ج 1078- 

 .373شماره  110ص  1الفردوس ، ج  -
  .دستور محالم الحکم ، فصل اول1079- 
 .(38ص  2اصول کافى ، ج (از امام صادق علیه السالم است  ((ال یثبت اال بالعمل الصالح (  :)اشاره به حدیث1080- 
 292ص  1امالى شیخ صدوق ، ج 1081- 

 342اختصاص ، ص  -
 .173ص  70بحاراالنوار، ج  -

  .62ص  75بحاراالنوار، ج  - 157نهج البالغه ، خطبه 1082- 
  .7706شماره  147ص  5غررالحکم ، ج 1083- 
 :و خدیجۀ و آسیۀ و فاطمۀ که برخى از مصادر آن عبارتند ازاشاره به حدیث مشهور حسبک من نساء العالمین مریم 1084- 

 180ص  3تفسیر طبرى ، ج  -
 366ص  4اصابه ، ج  -
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 750و  720ص  2استیعاب ، ج  -
 61ص  2البدایۀ و النهایۀ ، ج  -
 48ص  1مشکل االثار، ج  -
 291ص  1تفسیر بغوى ، ج  -
 218کفایۀ الطالب ، ص  -
 363مناقب ابن مغازلى ، ص  -
 127ص  2سیر اعالم النبالء، ج  -
 7ص  23المعجم الکبیر، ج  -
 46ص  3تاریخ ذهبى ، ج  -
 322ص  3مناقب آل ابى طالب ، ج  -
 450ص  1کشف الغمۀ ، ج  -
 185ص  3مستدرك حاکم ، ج  -

 الغمۀشیخ صدوق ، به نقل کشف : مولد فاطمۀ  . ...1085- و- 
 92ص  2کشف الغمۀ ، ج  -
 .53ص  43بحاراالنوار، ج  -
 343ص  1امالى طوسى ، ج 1086- 

 181ص  1روضۀ الواعظین ، ج  -
 591ص  2شرح ابن ابى الحدید، ج  -
 450ص  6مسند احمد، ج  -
 552ص  2انساب االشراف ، ج  -
 99و  98شماره هاى  1904ص  4صحیح مسلم ، ج  -
 247ص  4صحیح بخارى ، ج  -
 1621شماره  518ص  1سنن ابن ماجه ، ج  -
 1373شماره  196مسند ابوداود، ص  -
 26ص  8طبقات الکبرى ، ج  -
 39ص  2حلیۀ االولیاء، ج  -
 5ص  2صفۀ الصفوة ، ج  -
 119خصائص نسائى ، ص  -
 309تذکرة الخواص ، ص  -
 .522ص  5اسدالغابۀ ، ج  -
 107معانى االخبار، ص 1087- 

 54دالئل االمامۀ ، ص  -
 218و  41بشارة المصطفى صلى اهللا علیه و آله ، ص  -
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 52ص  1غایۀ المرام ، ج  -
 41ص  2فرائدالسمطین ، ج  -
 79و  54ص  1مقتل الحسین علیه السالم ، ج  -
 204ص  2، ج مصابیح السنۀ  -
 178نظم دررالسمطین ، ض  -
 137ص  17مختصر تاریخ دمشق ، ج  -
 23ص  2الدرالمنثور، ج  -

 95امالى مفید، ص  .1088- 441ص  12تهذیب التهذیب ، ج - 
 314امالى صدوق ، ص  -
 (439( 41ص  2امالى طوسى ، ج  -
 59ص  2علیه السالم ، ج عیون اخبارالرضا  -
 149اعالم الورى ، ص  -
 29ص  3شرح االخبار، ج  -
 453ص  1مجمع البیان ، ج  -
 79نفحات الالهوت ، ص  -
 90صحیفۀ الرضا علیه السالم ، ص  -
 172ص  1کامل بهائى ، ج  -
 351ص  1کشف الیقین ، ج  -
 193ص  26، و ج 317ص  5مرآت العقول ، ج  -
 62ص  3ۀ ، ج الدمعۀ الساکب -
 226شماره  168و  167الذریۀ الطاهرة ، ص  -
 203ص  9مجمع الزوائد، ج  -
 141تقریب المعارف ، ص  -
 2002شماره  535ص  1میزان االعتدال ، ج  -
 129المدهش ، ص  -
 226شماره  255ص  2احتجاج ، ج  -
 402و  401شماره هاى  352و  351مناقب ابن مغازلى ، ص  -
 132شماره  93ص  4ئالى ، ج عوالى الل -
 105صواعق المحرقه ، ص  -
 52مسند فاطمۀ الزهراء، ص  -
 12االمامۀ و السیاسۀ ، ص  -
 . ...و -
 80ص  1مقتل الحسین ، ج 1089- 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 بحاراالنوار  43ترجمه و تحقیق از جلد                                                    ) علیهاالسالم(زندگانی حضرت زهرا 

  زمان آباديمحمد روحانی : مترجم و محقق                                                        عالمه محمد باقر مجلسی: تالیف 
 

 ومن شهبازه: پی دي اف  به پیکرهازي سآماده  334
 

 104ص  2ربیع االبرار، ج  -
 389ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج  -
 33المنتخب ، ص  -
 62مجموع الغرائب ، ص  -
 153جالءالعیون ، ص  -
 127ص  11عوالم العلوم ، ج  -
 .84و  76ص  43بحاراالنوار، ج  -
 182و  181ص  1علل الشرایع ، ج 1090- 

 56دالئل االمامۀ ، ص  -
 226مصباح االنوار، ص  -
 94ص  2کشف الغمۀ ، ج  -
 227ضۀ الواعظین ، ص رو -
 265ضیافۀ االخوان ، ص  -
 107ص  4لئالى االخبار، ج  -
 1151ص  4وسائل الشیعه ، ج  -
 208ص  4محجۀ البیضاء، ج  -
 135ص  1جالءالعیون ، ج  -
 244ص  5مستدرك الوسائل ، ج  -
 225ص  11عوالم العلوم ، ج  -
 81ص  43بحاراالنوار، ج  -
 .313ص  86بحارالنوار، ج  -
 .356ص  3مناقب آل ابى طالب ، ج 1091- 
  :احادیث مربوط به خلقت نورى حضرت فاطمه علیهاالسالم را در کتابهاى زیر مى خوانیم 1092- 

 53ح  396معانى االخبار، ص  -
 54عیون المعجزات ، ص  -
 .3شماره  4ص  43بحاراالنوار، ج  -
  :احادیث مربوط به انعقاد نطفه حضرت فاطمه علیهاالسالم را در منابع ذیل خواهیم یافت1093- 

 : منابع شیعه
 184علل الشرایع ، ص  -
 136و  135المحتضر، ص  -
 53دالئل االمامۀ ، ص  -
 10و  8و  7ص  11وم ، ج عوالم العل -
 290شماره  216تفسیر فرات کوفى ، ص  -
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 کتاب المعراج ، شیخ صدوق ، به نقل المحتضر از آن -
 27الطرائف ، ص  -
 383ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج  -
 396معانى االخبار، ص  -
 365ص  1تفسیر قمى ، ج  -
 291ص  6مجمع البیان ، ج  -
 502ص  2تفسیر نورالثقلین ، ج  -
 131ص  3تفسیر نورالثقلین ، ج  -
 292ص  2تفسیر برهان ، ج  -
 236ص  1تاءویل االیات ، ج  -
 212ص  2تفسیر عیاشى ، ج  -
 382ص  2احتجاج ، ج  -
 373امالى صدوق ، ص  -
 118توحید، ص  -
 93ص  1عیون االخبار، ج  -
 233مدینۀ المعاجز، ص  -

 331ص  12تاریخ بغداد، ج : منابع اهل سنت 
 358و  357مناقب ابن مغازلى ، ص  -
 541ص  1میزان االعتدال ، ج  -
 297ص  2لسان المیزان ، ج  -
 36ذخائرالعقبى ، ص  -
 400ص  22المعجم الکبیر، ج  -
 206ص  2مناقب ابن سلیمان صنعانى ، ج  -
 206و  205ص  9مجمع الزوائد، ج  -
 277ص  1الخمیس ، ج  تاریخ  -
 63ص  1، ج مقتل الحسین  -
 177نظم دررالسمطین ، ص  -
 176ص  5فیض القدیر، ج  -
 .169ص  3مستدرك حاکم ، ج  -
 67بحاراالنوار، ج  -( ه  1407/  151ص ( 139عدة الداعى ، ص  - 247اعالم الدین ، ص  - 105ص  1ارشادالقلوب ، ج 1094- 

 .258ص  81ار، ج بحاراالنو - 400ص 
 94ص  2کشف الغمۀ ، ج 1095- 

 226مصباح االنوار، ص  -
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 386روضۀ الواعظین ، ص  -
 182ص  1علل الشرایع ، ج  -
 309کشف الغطاء، ص  -
 244ص  5مستدرك الوسائل ، ج  -
 82ص  43بحاراالنوار، ج  -
 .388ص  90بحاراالنوار، ج  -
 28مقنعه ، ص 1096- 

 133ص  1مبسوط، ج  -
 111و  110ص  1شرایع االسالم ، ج  -
 140نهایه ، ص  -
 42مختصر النافع ، ص  -
 83المراسم ، ص  -
 273اقتصاد، ص  -
 117وسیله ، ص  -
 55االنتصار، ص  -
 205ص  4مدارك االحکام ، ج  -
 52، 51ص  1العمال ، ج اقبال ا -
 66ص  3تهذیب ، ج  -
 466ص  1استبصار، ج  -
 .179ص  5وسایل الشیعه ، ج  -
 173جمال االسبوع ، ص 1097- 

 266مصباح المتهجد، ص  -
 .184ص  88بحاراالنوار، ج  -
 172و  171مال االسبوع ، ص ج1098- 

 266و  265مصباح المتهجد، ص  -
 111و  110ص  1شرایع االسالم ، ج  -
 244ص  5وسائل الشیعه ، ج  -
 203ص  4مدارك االحکام ، ج  -
 .293و  292ص  6مستدرك الوسائل ، ج  -
 91و  90جمال االسبوع ، ص 1099- 

 .366و  365ص  86اراالنوار، ج بح -
 268 - 266مصباح المتهجد، ص 1100- 

 .184ص  88بحاراالنوار، ج  -
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 564ص  1من ال یحضره الفقیه ، ج 1101- 
 286ص  2تفسیر عیاشى ، ج  -
 468ص  3کافى ، ج  -
 414ص  2فسیر برهان ، ج ت -
 153ص  3تفسیر نور الثقلین ، ج  -
 88امالى صدوق ، ص  -
 247فالح السائل ، ص  -
  .68ص  2منتفى الجمان ، ج  -
 266مصباح المتهجد، ص 1102- 

 85و  84جمال االسبوع ، ص  -
 319ص  86بحاراالنوار، ج  -
 .185و  184ص  88وار، ج بحاراالن -
 .(منوچهر(تحقیق ، ترجمه و تعلیقاتى است از نگارنده ، محمد روحانى على آبادى 1103- 

 یک صد و سى و دو عنوان: مصادر و منابع تحقیق و تعلیق 
 ش 1374: تاریخ شروع به کار

 ش 1375: تاریخ خاتمه تحقیق و تعلیق 
  . هفت فصل ، به همراه یک ضمیمه و معرفى مصادر تحقیق و تعلیق: تعداد فصول 

 133و  132جمال االسبوع ، ص 1104- 
 222مصباح المتهجد، ص  -
 59ص  5وسائل الشیعه ، ج  -
 .368ص  86بحاراالنوار، ج  -
 70جمال االسبوع ، ص 1105- 

 .370ص  6مستدرك الوسائل ، ج  -
 137ص  1ایضاح الفوائد، ج 1106- 

 47ص  1اقبال االعمال ، ج  -
 56انتصار، ص  -
 28مقنعه ، ص  -

لیهاالسالم و آشنایى هر چه بهتر با این بعد از شخصیت آن براى کسب اطالعات بیشتر درباره اقسام و آثار نمازهاى حضرت فاطمه ع
 . حضرت مراجعه شود به کتاب صحیفۀ الزهراء تاءلیف جواد قیومى اصفهانى

 .28مقنعه ، ص 1107- 
 133ص  1مبسوط، ج 1108- 

 111و  110ص  1سالم ، ج شرایع اال -
 205ص  4مدارك االحکام ، ج  -
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 140نهایۀ ، ص  -
 ابن براج ، باب اعداد الصالة و باب نوافل شهر رمضان: المهذب  -
 42مختصر النافع ، ص  -
 117ابن حمزه ، : الوسیلۀ الى نیل الفضیلۀ  -
 55انتصار، ص  -
 273شیخ طوسى ، ص : اقتصاد -
 83المراسم ، ص  -
 ((فى کیفیۀ الصلوات المسنونات ((یۀ النزوع ، فصل غن -
 .((نافلۀ شهر رمضان ((جامع للشرایع ، باب  -
حدثنا : روى على بن عبدالواحد النهدى فى کتابه قال   :، به نقل از امام صادق علیه السالم52و  51ص  1اقبال االعمال ، ج 1109- 

اءخبرنا على بن حاتم ، عن محمد بن جعفر بن بطۀ ، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسین بن : هللا بن محمد قال عبدا
و اءخبرنا عبداهللا بن محمد : و قال النهدى :... اءبى الخطاب ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر، عن اءبى عبداهللا علیه السالم 

بن على بن سفیان ، عن اءحمد بن ادریس ، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسین ، عن ابن سنان اءخبرنا الحسین : قال 
تصلى فى کل یوم جمعۀ فى شهر رمضان اءربع رکعات المیرالمؤ منین علیه السالم و : ، عن المفضل ، عن اءبى عبداهللا علیه السالم قال 

در تمام جمعه هاى ماه رمضان این : امام صادق علیه السالم گوید: ترجمه  ... آله و تصلىتصلى رکعتین البنۀ محمد صلى اهللا علیه و 
دو رکعت نماز حضرت فاطمه  - 2چهار رکعت نماز على بن ابى طالب علیه السالم ،  - 1: نمازهاى مستحب خوانده مى شود

 ...علیهاالسالم و
 : این روایت در مصادر ذیل آمده است

على بن حاتم ، عن محمد بن جعفر بن اءحمد بن بطۀ القمى ، عن محمد بن الحسین بن : به سند 218شماره  66ص  3تهذیب ، ج  -
 اءبى الخطاب ، عن محمد بن سنان ؛

حدثنا محمد بن على بن معمر، عن محمد بن الحسین بن اءبى الخطاب ، عن محمد بن سنان ، عن : و ابومحمد هارون بن موسى قال 
 عبداهللا علیه السالم المفضل ، عن اءبى

 1802شماره  466ص  1استبصار، ج  -
 265مصباح المتهجد، ص  -
 .10083شماره  179ص  5وسائل الشیعه ، ج  -
حدثنا اسحاق بن  :حدثنا عمر بن المفضل الوراق الطبرى قال : حدث محمد بن وهبان الدبیلى قال  :173جمال االسبوع ، ص 1110- 

: حدثنا اءبى ، عن حماد بن عیسى ، عن ابراهیم بن عمر الصنعانى ، عن اءبى عبداهللا علیه السالم قال : محمد بن مروان الغزال ، قال 
 الخ ... لالمر المخوف العظیم 

 ، از ابراهیم بن عمر، از امام صادق علیه السالم266مصباح المتهجد، ص  -
 به نقل از مصباح المتهجد 10218شماره  248ص  5وسائل الشیعه ، ج  -
 . به نقل از جمال االسبوع 10صدر شماره  184ص  88بحاراالنوار، ج  -
اطمه نماز مخصوص براى روز وفات حضرت ف((سید بن طاووس ، به نقل مستدرك الوسائل از آن ، به عنوان : زوائد الفوائد1111- 

 ((پس از زیارت حضرت فاطمه علیهاالسالم  -یعنى روز سوم جمادى الثانى  -علیهاالسالم 
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 به نقل از زوائد الفوائد: 2863شماره  294ص  6مستدرك الوسائل ، ج  -
تین خفیفتین من صلى رکع: فى روایۀ ابن اءبى عمیر، عن الصادق علیه السالم قال  :1558شماره  564ص  1من ال یحضر الفقیه ، ج  -

هر کس به : امام صادق علیه السالم فرماید: بقل هو اهللا احد فى کل رکعۀ ستین مرة انفتل و لیس بینه و بین اهللا عزوجل ذنب ترجمه 
را  ((قل هو اهللا احد((شصت مرتبه سوره  ((حمد((طور مخفى و دور از دیدگان مردم دو رکعت نماز بگزارد و در هر رکعتى پس از 

 .گناهان او در هم مى پیچد و بخشوده مى شودبخواند، 
محمد بن على بن الحسین ، عن اءبیه و محمد بن الحسن عن سعد بن عبداهللا ، الحمیرى جمیعا، عن  :268ص  2منتفى الجمان ، ج  -

 علیه السالم اءیوب بن نوح و ابراهیم بن هاشم و یعقوب بن یزید و محمد بن عبدالجبار، عن محمد بن اءبى عمیر، عن الصادق 
محمد بن یحیى باسناد رفعه عن اءبى عبداهللا علیه : ، مثل آنچه از من ال یحضره الفقیه نقل کردیم 3شماره  468ص  3کافى ، ج  -

 . السالم
: حدثنا حبشى قال : محمد بن بشیر قال اءخبرنا : حدث محمد بن هارون التلعکبرى قال  :172و  171جمال االسبوع ، ص 1112- 

 حدثنا اءبى ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر، عن اءبى عبداهللا علیه السالم : حدثنا العباس بن محمد بن الحسین قال 
اختیار داشته ، به نقل از جمال االسبوع ؛ در نسخه اى که عالمه مجلسى از جمال االسبوع در 8شماره  181ص  88بحاراالنوار، ج  -

باسناده عن محمد بن هارون ، عن محمد بن بشیر، عن  : جمال االسبوع: سند روایت به شرح ذیل ، با سند کتاب مطبوع تفاوت دارد
 على بن حبشى ، عن العباس بن محمد، عن اءبیه محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر، عن اءبى عبداهللا علیه السالم 

 6861شماره  293و  292 ص 6مستدرك الوسائل ، ج  -
 266و  265مصباح المتهجد، ص  -
 203ص  4مدارك االحکام ، ج  -
 .10205شماره  244ص  5وسایل الشیعه ، ج  -
 روى ابراهیم بن عمر الصنعانى ، عن اءبى عبداهللا علیه السالم: 266و  267مصباح المتهجد، ص 1113- 

حدث به على بن محمد بن العلوى الرازى ، و ابوالفرج محمد بن موسى القزوینى ، و احمد بن محمد بن  :162ال االسبوع ، ص جم -
 ...: عبیداهللا جمیعا، عن محمد بن احمد بن سنان الزاهرى ، عن اءبیه ، عن جده محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر، عن اءبى عبداهللا

عن عمر بن المفضل ، عن اسحاق بن محمد بن محمد بن مروان الغزال ، عن ابیه ، عن حماد بن عیسى ، عن  و حدثنا محمد بن وهبان ،
 ابراهیم بن عمر الصنعانى ، عن اءبى عبداهللا علیه السالم 

 88دعوات ، قطب الدین راوندى ، ص  -
 7شماره  181و  180ص  88بحاراالنوار، ج  -
 .6862شماره  294و  293ص  6مستدرك الوسائل ، ج  -
 .21: الحشر1114- 
 90و  91جمال االسبوع ، ص 1115- 

 .59شماره  366و  365ص  86بحاراالنوار، ج  -
 .21: الحشر1116- 
 .67: االنبیا1117- 
 (211و  210( 268الى  266مصباح المتهجد، ص 1118- 

 . ، به نقل از مصباح و غیر از آن9شماره  184ص  88بحاراالنوار، ج  -
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  .ه معنى توبه کنندگان متعبد و مخلص استاوابین ب1119- 
و اءما محمد بن مسعود العیاشى ؛ فقد روى فى کتابه عن عبداهللا بن  :1557شماره  564ص  1من ال یحضر الفقیه ، ج 1120- 

من صلى اءربع : لم ، عن اءبى عبداهللا علیه السالم قال محمد، عن محمد بن اسماعیل بن سماك ، عن ابن اءبى عمیر، عن هشام بن سا
انى ال : و کان شیخنا محمد بن الحسن بن الولید یروى هذه الصالة و ثوابها اال انه کان یقول  :الخ و در انتهاى روایت گوید... رکعات 

شیخ و استاد ما، محمد بن : لیهاالسالم ترجمه اءعرفها بصالة فاطمۀ علیهاالسالم و اءما اءهل الکوفۀ فانهم یعرفونها بصالة فاطمۀ ع
من این نماز را به عنوان نماز فاطمه علیهاالسالم نمى  :الحسن بن ولید این نماز و ثواب آن را روایت مى کند ولى درباره آن مى گوید

 .شناسم ولى اهل کوفه از آن به عنوان نماز حضرت فاطمه علیهاالسالم یاد مى کنند
 و قد روى هذه الصالة و ثوابها اءبوبصیر عن اءبى عبداهللا علیه السالم  :بیان این تذکر گویدشیخ صدوق پس از 

 . این نماز و ثواب آن را ابوبصیر از امام صادق علیه السالم روایت کرده است: ترجمه 
 الم عن هشام بن سالم و محمد بن حفص بن عمر، عن اءبى عبداهللا علیه الس :286ص  2تفسیر عیاشى ، ج  -
حدثنى محمد بن الحسن الصغار، عن العباس بن معروف ، عن : حدثنى محمد بن الحسن بن الولید قال  :40ص  1ثواب االعمال ، ج  -

قل هو اهللا ((من صلى اءربع رکعات یقراء فى کل رکعۀ ب : سعدان بن مسلم ، عن عبداهللا بن سنان عن اءبى عبداهللا علیه السالم قال 
 ، لم ینقتل بینه و بین اهللا عزوجل ذنب اال غفر له خمسین مرة  ((احد

قل ((و پنجاه مرتبه  ((حمد((هر که چهار رکعت نماز بگزارد و در هر رکعت آن یک بار سوره : امام صادق علیه السالم فرماید: ترجمه 
 .را بخواند خداوند گناهان او را مى بخشد ((هو اهللا احد

عدة من اءصحابنا، عن اءحمد بن محمد، عن البرقى ، عن سعدان ، عن  :2شماره  468ص  3محمد بن یعقوب کلینى ، ج : کافى  -
 عبداهللا بن سنان ، عن اءبى عبداهللا علیه السالم 

 :در این سند اشخاص ذیل مى باشند ((عدة من اصحابنا((مقصود از 
 على بن ابراهیم قمى - 1
 على بن محمد بن عبداهللا بن اذیته - 2
 بداهللا بن امیهاحمد بن ع - 3
 على بن الحسن سعدآبادى - 4

 271خالصۀ االقوال ، ص  -
 سنگى/  541ص  3مستدرك الوسائل ، ج  -
 78ص  1سماءالمقال ، ج  -
 7شماره  414ص  2تفسیر برهان ، ج  -
 153شماره  153ص  3تفسیر نورالثقلین ، ج  -
 10201شماره  243ص  5وسائل الشیعه ، ج  -
 6863شماره  294ص  6، ج مستدرك الوسائل  -
حدثنا سعد بن عبداهللا : حدثنا اءبى على بن الحسین بن بابویه ؛ قال  : ، مثل من ال یحضره الفقیه3شماره  88امالى شیخ صدوق ، ص  -

 م ، عن اءحمد بن محمد بن عیسى ، عن على بن الحکم ، عن مثنى الحناط، عن اءبى بسیر، عن الصادق جعفر بن محمد علیهماالسال
و من الصلوات بین العشائین ما رواه محمد بن اءحمد القمى ، عن اءحمد بن  : ، به عنوان نافله نماز مغرب247فالح السائل ، ص  -

محمد بن یحیى العطار، عن سعد بن عبداهللا ، عن اءحمد بن محمد بن عیسى االشعرى ، عن الحسین بن سعید رفعه الى اءبى عبداهللا 
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 الخ ... ن صلى بعد المغرب اءربع رکعات م: علیه السالم قال 
 الخ ... رواه محمد بن اءحمد بن على بن سعید الکوفى البزاز، عن محمد بن یعقوب  : ، مثل فالح السائل209مصباح المتهجد، ص  -
 18شماره  100ص  84بحاراالنوار، ج  -
 .68ص  2منتقى الجمان ، ج  -
 .67: االنبیاء1121- 
 266مصباح المتهجد، ص 1122- 

 ((نماز حضرت فاطمه علیهاالسالم ((، به عنوان 85و  84جمال االسبوع ، ص  -
 10شماره  185و  184ص  88بحاراالنوار، ج  -
 .((ت فاطمه علیهاالسالم نماز حضر((، به عنوان 27شماره  319ص  86بحاراالنوار، ج  -
 133و  132جمال االسبوع ، ص 1123- 

 222مصباح المتهجد، ص  -
 8شماره  59ص  5وسائل الشیعه ، ج  -
 .64شماره  368ص  86بحاراالنوار، ج  -
 .27و  26سوره آل عمران ، 1124- 
 70جمال االسبوع ، ص 1125- 

 .7015شماره  370ص  6مستدرك وسائل الشیعه ، ج  -
 .27و  26سوره آل عمران ، 1126- 
 .27و  62سوره آل عمران ، 1127- 
 .28مقنعه ، ص 1128- 
 133ص  1مبسوط، ج 1129- 

 56انتصار، ص  -
 42مختصر النافع ، ص  -
 140نهایه ، ص  -
 137ص  1ایضاح الفوائد، ج  -
 ((ات کیفیۀ الصلوات المسنون((غنیۀ النزوع ، باب  -
 ((نافلۀ شهر رمضان ((جامع الشرایع ، باب  -
 ((فى ذکر نوافل شهر رمضان ((جمل العلم و العمل ، باب  -

 2323ضمن شماره  118ص  2مکارم االخالق ، ج  .1130- 47ص  1اقبال االعمال ، ج - 
 159بلداالمین ، ص  -
 .13شماره  254ص  99بحاراالنوار، ج  -
 قبس المصباح ، به نقل بحاراالنوار از آن1131- 

 .21ضمن شماره  31و  30ص  91بحاراالنوار، ج  -
 343ص  3کافى ، ج 1132- 
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 164ص  1تهذیب ، ج  -
 297مصباح المبتدى ، ص  -
 49مفتاح الفالح ، ص  -
 348ص  2محجۀ البیضاء، ج  -
 .64ص  43بحاراالنوار، ج  -
 193معانى االخبار، ص 1133- 

 68ص  1تفسیر عیاشى ، ج  -
 1023و  1022ص  4وسائل الشیعه ، ج  -
 331ص  82بحاراالنوار، ج  -
 24ص  86بحاراالنوار، ج  -
 ، به نقل از امام باقر علیه السالم335ص  82حاراالنوار، ج ب -
 ، به نقل از امام باقر علیه السالم301مکارم االخالق ، ص  -
 ، به نقل از امام باقر علیه السالم362ص  4مجمع البیان ، ج  -
 ، به نقل از امام باقر علیه السالم57ص  4تفسیر صافى ، ج  -
 به نقل از امام باقر علیه السالم، 186ص  3هدایۀ االمۀ ، ج  -
 ، به نقل از امام باقر علیه السالم404ص  3تفسیر الهیجى ، ج  -
 ، به نقل از امام باقر علیه السالم303ص  1ترتیب التهذیب ، ج  -
 ، به نقل از امام باقر علیه السالم525ص  9کنزالدقائق ، ج  -
 قر علیه السالم، به نقل از امام با129ص  12مرآة العقول ، ج  -
 . ، به نقل از امام باقر علیه السالم152ص  1مراة االنوار، ج  -
 164ص  1تهذیب ، ج 1134- 

 343ص  3کافى ، ج  -
 345امالى صدوق ، ص  -
 163ثواب االعمال ، ص  -
 49و  48مفتاح الفالح ، ص  -
 .328ص  82بحاراالنوار، ج  -
 214کامل الزیارات ، ص 1135- 

 410مصباح کفعمى ، ص  -
 161جمال االسبوع ، ص  -
 293ص  6مستدرك الوسائل ، ج  -
 322ص  2اقبال االعمال ، ج  -
 .167ص  98بحاراالنوار، ج  -
 91ندى ، ص دعوات راو1136- 
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 366و  365ص  89بحاراالنوار، ج  -
 .205ص  91بحاراالنوار، ج  -
 250فالح السائل ، ص 1137- 

 115ص  86بحاراالنوار، ج  -
 .255ص  11عوالم العلوم ، ج  -
 202فالح السائل ، ص  1138- 

 .85ص  86بحاراالنوار، ج  -
 206ص  3سنن ابى داود سجستانى ، ج 1139- 

 69ص  1حلیۀ االولیاء، ج  -
 4ص  2صفۀ الصفوة ، ج  -
 411ص  1الترغیب و الترهیب ، ج  -
 247ص  1نهایه ، ج  -
 192نظم دررالسمطین ، ص  -
 15 مسند الطیالیسى ، ص -
 389ص  2موضح اوهام الجمع و التفریق ، ج  -
 105و  49ذخائرالعقبى ، ص  -
 66ص  3تهذیب ، ج  -
 29ص  8وسائل الشیعه ، ج  -
 28مقنعه ، ص  -
 52ص  1اقبال االعمال ، ج  -
 84ص  4صحیح بخارى ، ج  -
 84و  70ص  8صحیح مسلم ، ج  -
 19ص  5صحیح مسلم ، ج  -
 732ص  1مشکاة المصابیح ، ج  -
 293ص  7سنن بیهقى ، ج  -
 95ص  1مسند احمد، ج  -
 23ص  3تاریخ بغداد، ج  -
 22ص  12تاریخ بغداد، ج  -
 38ص  9صحیح ابن حبان ، ج  -
 24ص  1مسند حمیدى ، ج  -
 263ص  10مصنف ابن ابى شیبه ، ج  -
 247ص  1امالى شجرى ، ج  -
 311ص  4کافى ، ج  -
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 311ص  4محاسن ، ج  -
 675و  674ر، ص سرائ -
 104مختلف ، ص  -
 115فقه الرضا علیه السالم ، ص  -
 86الموجز الحاوى لتحریر الفتاوى ، ص  -
و در روایات متعدد آمده که حضرت فاطمه علیهاالسالم این تسبیح را بعد از تمام نمازهاى واجب ، قبل از خواب ، در شب اول هر  -

هاى جمعه به جاى مى آورده و فرزندانش را نیز بر مداومت به این تسبیح تشویق مى نموده ماه ، عبد از نوافل ماه رمضان و در روز
 . است

 : براى کسب اطالعات بیشتر در این مورد مراجعه شود به
 نوشته على رضا رجالى تهرانى: اسرار و آثار تسبیح حضرت زهرا علیهاالسالم  -
 .) محمد روحانى على آبادى(نده تاءلیف نگار: تسبیحات حضرت فاطمه علیهاالسالم  -
 مصباح االنوار، به نقل بحاراالنوار از آن1140- 

 6و  5مهج الدعوات ، ص  -
 302و  300مصباح کفعمى ، ص  -
 زوائد بزاز، به نقل مجمع الزوائد از آن -
 117ص  10مجمع الزوائد، ج  -
 48 ص 7تاریخ بغداد، ج  -
 4و  3شماره  24مسند فاطمۀ الزهراء، ص  -
 382ص  7تحفۀ االشراف ، ج  -
 109ص  3عباس العنبرى ، ج : کتاب االدب  -
 227عمل الیوم و اللیله ، ص  -
 975ص  1جمع الجوامع ، ج  -
 433ص  5فردوس ، ج  -
 1636ص  4ابن عدى ، ج : الکامل  -
 20ح  67اتحاف السائل ، ص  -
 .23ح  68ئل ، ص اتحاف السا -
 134ص  2مستدرك الوسائل ، ج 1141- 

 مصباح االنوار، به نقل بحاراالنوار -
 .233ص  78بحاراالنوار، ج  -
 117شماره  48دعوات راوندى ، ص 1142- 

 434ص  5فردوس ، ج  -
 375ص  4الفردوس ، ج زهر  -
 402ص  1التدوین ، ج  -
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 190نظم دررالسمطین ، ص  -
 33و  7و  6و شماره هاى  39و  38و  26و  25سیوطى ، ص : مسند فاطمۀ الزهراء -
 240ص  1سیوطى ، ج : مسند على علیه السالم  -
 152ص  43بحاراالنوار، ج  -
 .272ص  90بحاراالنوار، ج  -
 204فالح السائل ، ص 1143- 

 .87ص  83بحاراالنوار، ج  -
 .55بلداالمین ، ص 1144- 
 253فالح السائل ، ص 1145- 

 104ص  83بحاراالنوار، ج  -
ین حرزها و تعویذهاى حضرت فاطمه علیهاالسالم و سایر مواردى که براى خوددارى از تطویل در کالم براى اطالع بیشتر درباره ا

 : آنها را نقل نکرده ایم مراجعه شود به کتاب
 .) محمد روحانى على آبادى(تاءلیف نگارنده این سطور : ادعیه و اذکار حضرت فاطمه علیهاالسالم  -
 101بلداالمین ، ص 1146- 

 .339و  338ص  87بحاراالنوار، ج  -
 298ص  6مسند احمد، ج 1147- 

 176 - 173فالح السائل ، ص  -
 206 - 202فالح السائل ، ص  -
 238 - 237فالح السائل ، ص  -
 254 - 251فالح السائل ، ص  -
 68 - 66ص  83وار، ج بحاراالن -
 88 - 85ص  83بحاراالنوار، ج  -
 107 -  102ص  83بحاراالنوار، ج  -
 209 -  205ص  92بحاراالنوار، ج  -
 202 - 194مصباح المتهجد، ص  -
 60 - 55بلداالمین ، ص  -
 .76 - 72مصباح کفعمى ، ص  -
 442ص  10، ج مصنف عبدالرزاق 1148- 

 55و  54ص  3سنن نسائى ، ج  -
 213و  212ص  3صحیح ابن حبان ، ج  -
 706و  705ص  1مستدرك حاکم ، ج  -
 264ص  4مسند احمد، ج  -
 446ص 1فردوس ، ج  -
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 118بلداالمین ، ص  -
 320ص  1احیاء علوم الدین ، ج  -

 175مهج الدعوات ، ص  .1149- 509شماره  136موارد الظمان الى زوائد ابن حبان ، ص - 
 .132اللمعۀ البیضاء، ص  -
 176مهج الدعوات ، ص 1150- 

 49ذخائرالعقبى ، ص  -
 262ص  10مصنف ابن ابى شیبه ، ج  -
 170ص  3مستدرك حاکم ، ج  -
 121ص  10مجمع الزوائد، ج  -
 404ص  2مسند احمد، ج  -
 324ص  4تفسیر ابن کثیر، ج  -
 420ص  2دعوات ترمذى ، ج  -
 327ص  1احیاء علوم الدین ، ج  -
 صحیح مسلم ، مناقب ابن مردویه و سنن بیهقى: ، به نقل از171ص  6الدررالمنثور، ج  -
 293ص  4معالم التنزیل معروف به تفسیر بغوى ، ج  -
 157ص  2ن ، ج صحیح ابن حبا -
 427و  426ص  7صحیح ابن حبان ، ج  -
 181ص  5سنن ترمذى ، ج  -
 539ص  2سنن ابن ماجه ، ج  -
 ، به نقل از مهج الدعوات406ص  92بحاراالنوار، ج  -
 ، به نقل از مصباح االنوار297ص  92بحاراالنوار، ج  -
 34شماره  39سیوطى ، ص : مسند فاطمۀ الزهراء -
 .256شماره  97و  96سیوطى ، ص : الزهراءمسند فاطمۀ  -
مسند فاطمۀ  - 374ص  4زهر الفردوس ، ج  - 436و  435ص  5فردوس ، ج  - 196ابن سنى ، ص : عمل الیوم و اللیلۀ 1151- 

  .42000شماره  15ل ، ج کنزالعما - 257شماره  97مسند فاطمۀ الزهراء ص  - 232شماره  88الزهراء ص 
 .84ذیل شماره  99شیخ صدوق ، ص : فضائل شهر رمضان 1152- 
 262ص  2مکارم االخالق ، ج 1153- 

 .280ص  91بحاراالنوار، ج  -
 175مهج الدعوات ، ص 1154- 

 . ، به نقل از کتاب العتیق407و  406ص  92بحاراالنوار، ج  -
 290و  289فالح السائل ، ص 1155- 

 .218ص  73بحاراالنوار، ج  -
 نقل از بحاراالنوار از آن غروى ، به: کتاب العتیق 1156- 
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 205ص  92بحاراالنوار، ج  -
 202 - 194مصباح المتهجد، ص  -
 .60 - 55بلداالمین ، ص  -
 284فالح السائل ، ص 1157- 

 197ص  73بحاراالنوار، ج  -
 213ص  73بحاراالنوار، ج  -
 177ص  84بحاراالنوار، ج  -
 .85اح المتهجد، ص مصب -
 283و  282مصباح المتهجد، صص 1158- 

 435مصباح کفعمى ، ص  -
 69بلداالمین ، ص  -
 185ص  1دعائم االسالم ، ج  -
 280و  279اقبال االعمال ، ص  -
 65هدایه ، ص  -
 161جمال االسبوع ، ص  -
 295و  294ص  86بحاراالنوار، ج  -
 373ص  87بحاراالنوار، ج  -
 .286و  285ص  95بحاراالنوار، ج  -
 6و  5دالئل االمامۀ ، ص 1159- 

 139مهج الدعوات ، ص  -
 امالى ابوالمفضل شیبانى ، به نقل مهج الدعوات از آن -
 مصباح ابن الباقى ، به نقل بحاراالنوار از آن -
 182و  181ص  88بحاراالنوار، ج  -
 220 -  218ص  91بحاراالنوار، ج  -
 .405ص  92بحاراالنوار، ج  -
 خطى/  254و  253کنز جامع الفوائد، ص 1160- 

 485و  484ص  2تاءویل االیات الظاهرة ، ج  -
 365ص  3تفسیر برهان ، ج  -
 139ص  27ج  بحاراالنوار، -
 179ص  1علل الشرایع ، ج  -
 464ص  1کشف الغمۀ ، ج  -
 51و  50ص  8بحاراالنوار، ج  -
 15و  4ص  43بحاراالنوار، ج  -
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 4شماره  25امالى صدوق ، ص  -
 .219ص  43بحاراالنوار، ج  -
 71ص  1مقتل الحسین ، ج 1161- 

 224ص  1الس ، ج نزهۀ المج -
 311و  310ص  6مستدرك الوسائل ، ج  -
 85ص  11عوالم العلوم ، ج  -
 463ص  1تفسیر ابوالفتوح رازى ، ج  -
 69ص  43بحاراالنوار، ج  -
 .75ص  43بحاراالنوار، ج  -
الخرائج و  - 527و  51بلداالمین ، ص  253- شماره  300و  299، ص  الثاقب فى المناقب - 29و  28دالئل االمامۀ ، ص 1162- 

مهج  - 406معالم الزلفى ، ص  - 564شماره  208دعوات راوندى ، ص  - 161و  84مصباح کفعمى ، ص  - 534ص  2الجرائح ، ج 
ص  91بحاراالنوار، ج  - 323ص  83بحاراالنوار، ج  - 67ص  43بحاراالنوار، ج  - 81ص  11عوالم العلوم ، ج  - 9الدعوات ، ص 

 142مهج الدعوات ، ص  .1163- 38ص  92بحاراالنوار، ج  - 227و  196
 .118ص  2مکارم االخالق ، ج  -
 .ح االنوار، به نقل از مصبا30شماره  200ص  43بحاراالنوار، ج 1164- 
 78بالدى بحرانى ، ص : وفاة فاطمۀ الزهراء1165- 

 : براى کسب اطالعات بیشتر و کامل تر درباره دعاهاى حضرت فاطمه علیهاالسالم مراجعه شود به
 جواد قیومى اصفهانى: صحیفۀ الزهراء -
 .) محمد روحانى على آبادى(تالیف نگارنده این سطور : م ادعیه و اذکار حضرت فاطمه علیهاالسال -
  :مراجعه شود به1166- 

 175 -  166ص  90بحاراالنوار، ج  -
 .443 - 420ص  2الترغیب و الترهیب ، ج  -
  :مراجعه شود به1167- 

 192 -  184ص  90راالنوار، ج بحا -
 .446 - 443ص  2الترغیب و الترهیب ، ج  -
  :مراجعه شود به1168- 

 208 -  192ص  90بحاراالنوار، ج  -
 .420 - 413ص  2الترغیب و الترهیب ، ج  -
 .218 - 209ص  9بحاراالنوار، ج : د به مراجعه شو1169- 
 .219 - 218ص  90بحاراالنوار، ج : مراجعه شود به 1170- 
  :مراجعه شود به1171- 

 88 - 1ص  91بحاراالنوار، ج  -
 .521 - 494ص  2الترغیب و الترهیب ، ج  -
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 343ص  3کافى ، ج 1172- 
 164ص  1تهذیب ، ج  -
 297مصباح المبتدى ، ص  -
 8399شماره  1024ص  4وسائل الشیعه ، ج  -
 348ص  2محجۀ البیضاء، ج  -
 248ص  2المعتبر، ج  -
 49مفتاح الفالح ، ص  -
 .56شماره  64ص  43بحاراالنوار، ج  -
 193معانى االخبار، ص 1173- 

 67ص  1تفسیر عیاشى ، ج  -
 301مکارم االخالق ، ص  -
 362ص  4تفسیر مجمع البیان ، ج  -
 57ص  4تفسیر صافى ، ج  -
 328ص  3تفسیر برهان ، ج  -
 73ص  4تفسیر نورالثقلین ، ج  -
 186ص  3هدایۀ االمۀ ، ج  -
 8398شماره  1023ص  4وسائل الشیعه ، ج  -
 404ص  3تفسیر الهیجى ، ج  -
 303ص  1ترتیب التهذیب ، ج  -
 525ص  99کنزالدقائق ، ج  -
 129ص  12مرآة العقول ، ج  -
 152ص  1بحاراالنوار، ج  -
 .22شماره  335ص  82بحاراالنوار، ج  -
 .41وره احزاب ، س1174- 
 193معانى االخبار، ص 1175- 

 68ص  1تفسیر عیاشى ، ج  -
 331ص  82بحاراالنوار، ج  -
 24ص  86بحاراالنوار، ج  -
 8393شماره  1022ص  4وسائل الشیعه ، ج  -
 .8397شماره  1023ص  4وسائل الشیعه ، ج  -
 261عدة الداعى ، ص 1176- 

 12ثواب االعمال ، ص  -
 .15شماره  181و  2ص  90بحاراالنوار، ج  -
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 : و شبیه به آن را در منابع ذیل مى یابیم
 621شماره  169قرب االسناد، ص  -
 405شماره  107ص  2تهذیب ، ج  -
 .25شماره  24ص  86بحاراالنوار، ج  -
حدثنى محمد بن یحیى ، عن محمد بن اءحمد، عن اءبى : اءبى على بن الحسین قال   :ش 1364/  163ثواب االعمال ، ص 1177- 

جعفر بن احمد بن سعید البجلى ابن اءخى صفوان بن یحیى ، عن على بن اءسباط، عن سیف بن عمیرة ، عن اءبى الصباح بن نعیم 
  ... من سبح: اءبوجعفر الباقر علیه السالم : قال : عائذى ، عن محمد بن مسلم قال ال

 8395شماره  1023ص  4وسائل الشیعه ، ج  -
 186ص  3هدایۀ االمۀ ، ج  -
 . ر لهمن سبح تسبیح فاطمۀ الزهراء ثم استغفراهللا غف: قال الباقر: ، به نقل از بلداالمین 26شماره  336ص  82بحاراالنوار، ج  -
عدة من اصحابنا، عن اءحمد بن محمد بن خالد، عن یحیى بن محمد عن على بن النعمان ،  :7شماره  342ص  3کافى ، ج 1178- 

  ... من سبح: عن ابن اءبى نجران ، عن رجل ، عن اءبى عبداهللا الصادق علیه السالم قال 
احمد بن محمد بن خالد البرقى ، عن یحیى بن محمد، عن على بن النعمان ، عن ابن اءبى نجران ،  :34شماره  36ص  1محاسن ، ج  -

 عن بعض رجاله ، عن اءبى عبداهللا علیه السالم 
 8389شماره  1021ص  4وسائل الشیعه ، ج  -
 23شماره  335ص  82بحاراالنوار، ج  -
 . الخ... یعقوب ، عن عدة من اصحابنا محمد بن: 396شماره  105ص  2تهذیب ، ج  -
الحسین بن محمد االشعرى ، عن عبداهللا بن عامر، عن على بن بن مهزیار، عن فضالۀ بن  :6شماره  342ص  3کافى ، ج 1179- 

  ... قال ابوعبداهللا الصادق علیه السالم: ایوب ، عن عبداهللا بن سنان قال 
: محمد بن عبداهللا بن جعفر الحمیرى ، عن اءبیه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقۀ قال  :11شماره  4قرب االسناد، ص  -

  ... قال ابوعبداهللا علیه السالم
سعید، حدثنى الحسین بن الحسن بن اءبان ، عن الحسین بن : حدثنى محمد بن الحسن قال  : ش 1364/  163ثواب االعمال ، ص  -

 ... قال ابوعبداهللا علیه السالم: قال  - محقق: ابى سنان صحیح است  -عن فضالۀ بن اءبى نجران ، عن سنان 
 ... قال ابوعبداهللا علیه السالم: روى ابوخالد القماط قال : 2063شماره  29ص  2مکارم االخالق ، ج  -
ن اءحمد بن یحیى ، عن اءحمد بن محمد بن خالد، عن اءبیه ، محمد بن یعقوب ، عن محمد ب :395شماره  105ص  2تهذیب ، ج  -

 ...: قال ابوعبداهللا علیه السالم: عن فضالۀ ، عن ابن سنان قال 
 مرسال: 946شماره  210ص  1من ال یحضر الفقیه ج  -
 250ص  2المعتبر، ج  -
 .11شماره  332ص  82ص  8بحاراالنوار، ج  -
 دفتر تبلیغات اسالمى قم/  165فالح السائل ، ص 1180- 

 .13شماره  332ص  82بحاراالنوار، ج  -
 ه 1383: مصر/  168ص  1دعائم االسالم ، ج 1181- 

 ( حاشیه( 9البلداالمین ، ص  -
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 24شماره  335ص  82بحاراالنوار، ج  -
 به نقل عالمه مجلسى از آن( ه  221(مد بن محمد بن اءبى نصر بزنطى کتاب اح -
 . ، به نقل از جامع بزنطى19شماره  334ص  82بحاراالنوار، ج  -
 .173سوره البقرة ، 1182- 
 .54سوره االنعام ، 1183- 
 .153سوره االعراف ، 1184- 
 .153سوره االعراف ، 1185- 
 .79سوره طه 1186- 
 .153سوره االعراف ، 1187- 
  .79سوره طه ، 1188- 

 
محمد بن یحیى ، عن محمد بن الحسین ، عن محمد بن اسماعیل بن بزیع ، عن صالح بن  :13شماره  343ص  3کافى ، ج 1189- 

 هللا علیه السالم عقبۀ عن اءبى هارون المکفوف ، عن اءبى عبدا
 .ابوهارون مکفوف ، ضعیف الحدیث مى باشد: تذکر

حدثنا الحسن بن محمد بن عامر، عن محمد عبداهللا : حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور قال  :16شماره  464امالى شیخ صدوق ، ص  -
  ... مبن عامر، عن محمد بن اءبى عمیر، عن اءبى هارون المکفوف ، عن اءبى عبداهللا علیه السال

حدثنى محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسین ، عن محمد بن اسماعیل ،  :163ثواب االعمال ، ص  -
 عن صالح بن عقبۀ ، عن اءبى هارون المکفوف ، عن اءبى عبداهللا علیه السالم 

 ، از کتاب کافى105ص  2، ج (ه  460(شیخ طوسى : تهذیب  -
 348ص  2ء، ج محجۀ البیضا -
 49و  48مفتاح الفالح ، ص  -
 . ، به نقل از کافى ، امالى و ثواب االعمال839شماره  1023و  1022ص  4وسائل الشیعه ، ج  -

 ه بدون ذکر سند 1414/  2173شماره  72ص  2مکارم االخالق ، ج 1190- 
شمارش تعداد ذکرها به وسیله انگشتان دست براى زمانى است که () : ، و در آن آمده است33شماره  241ص  82بحاراالنوار، ج  -

دسترسى نداشته باشد، کما اینکه در دوران اولیه حضور مسلمانان در مدینه چنین بوده  - وسیله شمارش ذکرها -انسان به تسبیح 
 .((ش انگشتان دست براى زنان ، بهتر از شمارش با ابراز دیگر باشدگرچه از مجموع اخبار چنین به نظر مى رسد که شمار. است 

 97ص  2شیخ صدوق ، ج : خصال 1191- 
 . به نقل از خصال صدوق 4شماره  328ص  82بحاراالنوار، ج  -

 ( ه 776(، به نقل از کتاب مزار نوشته محمد بن محمد بن حسین بن معیه 32شماره  341ص  82بحاراالنوار، ج 1192- 
اءن فاطمۀ بنت رسول اهللا کانت مسبحتها من خیط : روى ابراهیم بن محمد الثقفى  :2065شماره  30ص  2مکارم االخالق ، ج  -

دها تکبر و تسبح الى اءن قتل حمزة بن عبدالمطلب صوف مقتل معقود علیه عدد التکبیرات ، فکانت علیهاالسالم تدیرها بی
سیدالشهداء فاستعملت تربته و عملت المسابیح فاستعملها الناس ، فلما قتل الحسین علیه السالم عدل باالمر الیه فاستعملوا تربته لما 

 فیها من الفضل و المزیۀ 
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 خالق ، از ابراهیم بن محمد ثقفى، به نقل از مکارم اال1شماره  1033و  1032ص  4وسائل الشیعه ، ج  -
روى عن الصادق علیه السالم من اتخذ سبحۀ من  : ، به نقل از کتاب مزار تاءلیف ابن معیه32شماره  340ص  82بحاراالنوار، ج  -

هو ذاکر اهللا تعالى  تربۀ الحسین علیه السالم ، ان سبح بها، و اال سبحت فى کفه ، و اذا حرکها و هو ساه کتب له تسبیحۀ ، و اذا حرکها و
هر کس وسیله شمارش تسبیح و ذکرش را از تربت : از امام صادق علیه السالم روایت شده است : کتب له اربعین تسبیحۀ ترجمه 

امام حسین برگیرد، فرقى نمى کند که با آن به ذکر خداوند مشغول شود و یا آن را در دست گرفته باشد، پس اگر بدون ذکرگفتن 
ست بگیرد ثواب یک تسبیح کامل براى او نوشته مى شود و اگر با آن ذکر بگوید، ثواب چهل تسبیح براى او نوشته مى آن را در د

 شود
من کانت معه سبحۀ من طین قبر الحسین علیه  : به نقل از کتاب الذکرى تاءلیف شهید اول: 28شماره  340ص  82بحاراالنوار، ج  -

هر که به همراه خویش تسبیحى از تربت امام حسین علیه السالم داشته باشد، نام او : ا ترجمه السالم کتب مسبحا و ان لم یسبح به
 .جزء تسبیح کنندگان نوشته مى شود ولو که با آن ، تسبیح خداوند را نگفته باشد

 18شماره  334ص  82بحاراالنوار، ج  -
سین فاستغفر به مرة واحدة کتب اهللا له سبعین مرة ، و ان من اءراد الحجر من تربۀ الح :512شیخ طوسى ، ص : مصباح المتهجد -

 اءمسک السبحۀ بیده و لم یسبح بها ففى کل حبۀ منها سبع مرات 
 ، به نقل از رسالۀ السجود على التوبۀ للتربۀ31شماره  340ص  82بحاراالنوار، ج 1193- 

 ، به نقل از مصباح المتهجد17شماره  334ص  82بحاراالنوار، ج  -
: ال یخلوا المؤ من من خمسۀ : عن عبیداهللا بن على الحلبى ، عن اءبى الحسن موسى علیه السالم قال  :512مصباح المتهجد، ص  -

 سواك و مشط، و سجادة ، و سبحۀ فیها اءربع و ثالثون حبۀ ، و خاتم عقیق 
 2064شماره  29ص  2مکارم االخالق ، ج  -
حدثنا الحسن بن : محمد بن احمد بن داود ، عن اءبیه ، عن محمد بن جعفر المؤ دب قال  :16/  147شماره  75ص  6تهذیب ، ج  -

 : على بن شعیب الصائغ المعروف بابى الصالح ، یرفعه الى بعض اءصحاب اءبى الحسن موسى علیه السالم قال
ینبغى اءن یعد االذکار و التسبیحات بسبحۀ من التربۀ الحسینیۀ على   :، و در آن آمده است349ص  2محجۀ البیضاء، ج 9411- 

 صاحبها السالم و سپس روایت مذکور نقل شده است
یرى ، عن محمد بن احمد بن داود، عن اءبیه ، عن محمد بن عبداهللا بن جعفر الحم :148/17شماره  76و  75ص  6تهذیب ج  -

  ...: القائم عجل اهللا تعالى فرجه الشریف
 274احتجاج ، ص  -
  . ، به نقل از احتجاج طبرسى1شماره  327ص  82بحاراالنوار، ج  -

، عن محمد بن اسماعیل ، حدثنى محمد بن جعفر، عن محمد بن الحسین  :، به سند صحیح و معتبر214کامل الزیارات ، ص 1195- 
جعلت فداك ، علمنى تسبیح على و : دخلت على اءبى عبداهللا علیه السالم فقلت : عن صالح بن عقبۀ ، عن اءبى سعید المدائنى قال 

: لسالم ؛ و تسبیح فاطمۀ علیهاا...سبحان الذى  : نعم یا اءباسعید، تسبیح على علیه السالم: فاطمۀ علیهماالسالم ، قال علیه السالم 
  ... سبحان ذى الجالل

 322ص  2اقبال االعمال ، ج  -
 167ص  98بحاراالنوار، ج  -
 ، با تفاوت173فالح السائل ، ص  -
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 161جمال االسبوع ، ص  -
 ، با تفاوت اندك238کامل الزیارات ، ص  -
 266و  265مصباح المتهجد، ص  -
 410مصباح کفعمى ، ص  -
 181ص  87بحاراالنوار، ج  -
 185ص  98بحاراالنوار، ج  -
 .293ص  6مستدرك الوسائل ، ج  -

این تسبیح به سه سند نیکو، دو سند در کامل الزیارات به نقل از ابوسعید مدائنى و ابوحمزه ثمالى ، و یک سند در جمال : تذکر
 . االسبوع به نقل از فضل بن عمر از امام صادق علیه السالم روایت شده است

 228شماره  91قطب الدین راوندى ، ص : دعوات 1196- 
 ، به نقل از دعوات366و  365ص  89بحاراالنوار، ج  -
 . ، به نقل از آن3شماره  205ص  91بحاراالنوار، ج  -

 .173فالح السائل ، ص 1197- 
حدثنا عبداهللا ، حدثنى اءبى ، حدثنا عفان ، حدثنا حماد، اءنباءنا عطاء  :107و  106ص  1، ج (ه  241(مسند احمد بن حنبل 1198- 

  ...: بن السائب ، عن اءبیه ، عن على علیه السالم ، عن رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله
 :این روایت به ده ها سند، از ده ها منبع شیعه و غیرشیعه روایت شده که برخى از آنها عبارتند از1199- 

 بیروت/  206ص  3، ج (ه  275(سنن ابى داود سجستانى  -
 حیدرآباد/  15، ص (ه  259(مسند طیالیسى  -
 مصر / 70ص  8ج  - 19ص  5ج  - 84ص  4، ج (ه  256(صحیح بخارى  -
 مصر/  84ص  8، ج (ه  261(صحیح مسلم  -
 بیروت/  38ص  9ج  - 442ص  7، ج (ه  354(صحیح ابن حبان  -
 بیروت/  263ص  1، ج (ه  235(المصنف ابن ابى شیبه  -
 بیروت/  142ص  5، ج (ه  2(ترمذى : الجامع الصحیح  -
 بیروت/  69ص  1، ج (ه  430(ابونعیم اصفهانى : حلیۀ االولیاء -
 مصر/  389ص  2، ج (ه  463(خطیب بغدادى : موضح اوهام الجمع و التفریق  -
 حیدرآباد/  293ص  7، ج (ه  458(بیهقى : السنن الکبرى  -
 حیدرآباد/  4ص  2، ج (ه  597(ابن جوزى : صفۀ الصفوة  -
 مصر/  105و  49ص ( ه  694(محب الدین طبرى : ذخائرالعقبى  -
 الغرى/  321، ص (ه  654(بن جوزى سبط ا: تذکرة الخواص  -
 مصر/  8ص  3، ج (ه  538(زمخشرى : الفائق  -
 144به نقل مناقب کاشى ، ص ( ه  388(ابوبکر بن مؤ من شیرازى : رسالۀ االعتقاد -
 مصر/  22ص  12ج  - 23ص  3، ج (ه  463(خطیب بغدادى : تاریخ بغداد -
 حیدرآباد/  198و  197 ، ص(ه  364(ابن سنى : عمل الیوم و اللیلۀ  -
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 مصر/  108ص  5، ج (ه  516(حسین بن مسعود فراء : شرح المسند -
 مصر/  254ص  1، ج (ه  578(خلف بن عبدالملک قرطبى : غوامض االسماء المبهمۀ  -
 مصر/  24ص  1مسند حمیدى ، ج  -
 بیروت/  164ص  3، ج (ه  405(حاکم نیشابورى : مستدرك  -
 مصر/  247ص  1، ج (ه  499( امالى ابن الشجرى -
 تهران/  95ص  3، ج (329/  328(محمد بن یعقوب کلینى : کافى  -
 تهران/  75ص  2، ج (ه  460(شیخ طوسى : تهذیب  -
 تهران/  36، ص (ه  274(احمد بن محمد بن خالد برقى : محاسن  -
 مشهد/  115فقه الرضا علیه السالم ، ص  -
 قم/  320ص  1، ج (ه  381(صدوق  من ال یحضره الفقیه ، شیخ -
 مصر/  168ص  1ج ( ه  363(قاضى نعمان مغربى : دعائم االسالم  -
 سنگى/  4حمیرى ، ص : قرب االسناد -
 قم/  81، ص (ه  598(محمد بن احمد بن ادریس حلى : مستطرفات السرائر -
 قم/  196شیخ صدوق ، ص : ثواب االعمال  -
 بیروت/  411ص  1، ج (ه  656(الدین المنذرى زکى : الترغیب و الترهیب  -
 مطبعۀ القضاء/  192ص ( ه  750(زرندى حنفى : نظم دررالسمطین  -
 سنگى/  28، ص (ه  413(شیخ مفید : مقنعه  -
 مصر/  2، ص (ه  911(سیوطى : الثغور الباسمۀ  -
 مصر/  210، ص (ه  768(عبداهللا بن اسعد یافعى : االرشاد و النظیر -
 مصر/  342ص  6، ج (ه  774(ابن کثیر دمشقى : بدایۀ و النهایۀ ال -
 بیروت/  327ص  10، ج (ه  807(هیثمى : مجمع الزوائد -
 دمشق/  732ص  1ج ( ه  502(خطیب تبریزى : مشکاة المصابیح  -
 مصر/  247ص  1، ج (ه  606(ابن اثیر جوزى : نهایۀ اللغۀ  -
 قم/  51، ص (ه  782(وصابى : البرکۀ فى فضل السعى و الحرکۀ  -
 قم/  129ص  1، ج (ه  726(عالمه حلى : تذکرة الفقهاء -
 قم/  98ص  1، ج (ه  726(عالمه حلى : مختلف الشیعۀ  -
 قم/  511ص  1، ج (ه  729(عالمه حلى : نهایۀ االحکام  -
 قم/  249ص  2، ج (ه  676(محقق حلى : المعتبر -
 قم/  264ص ، (ه  460(شیخ طوسى : اقتصاد -
 قم/  86، ص (ه  841(ابن فهد حلى : الموجز الحاوى  -
 قم/  148، ص (ه  460(شیخ طوسى : عمل الیوم و اللیلۀ  -
 قم/  675و  674، ص (ه  598(ابن ادریس حلى : السرائر -
 . بیروت/  1024ص  4، ج (ه  1104(شیخ حر عاملى : وسائل الشیعه  -
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حضرت فاطمه علیهاالسالم تا آخر . تسبیح به حضرت فاطمه علیهاالسالم هیچ تردیدى وجود ندارددرباره صحت انتساب این : تذکر
عمر شریفش بر به جاى آوردن این تسبیح مداومت داشته و به همین سبب نیز این ذکر به عنوان تسبیح حضرت فاطمه علیهاالسالم 

 . مشهور شده است
 ، به نقل از نهایۀ ، مبسوط، مقنعه ، اقتصاد و سالر دیلمى و ابن براج و على بن بابویه و ابن جنید98ص  1مختلف الشیعه ، ج 0012- 

 249ص  2المعتبر، ج  -
 95ص  3کافى ، ج  -
 164ص  1تهذیب ، ج  -
 1025ص  4وسائل الشیعه ، ج  -
 48مفتاح الفالح ، ص  -
 115فقه الرضا، ص  -
 675و  674، ص سرائر -
 35شماره  36محاسن ، ص  -
 .14شماره  333ص  82بحاراالنوار، ج  -

عن یحیى بن محمد، عن على بن نعمان ، عن ابن ابى نجران ، عن بعض رجاله ، عن اءبى  :34شماره  36ص  1محاسن ، ج 1201- 
  : عبداهللا علیه السالم

 2063شماره  29ص  2االخالق ، ج مکارم  -
عدة من اءصحابنا، عن اءحمد بن محمد بن خالد، عن یحیى بن محمد، عن على بن نعمان ، عن ابن  :7شماره  342ص  3کافى ، ج  -

  ... اءبى نجران ، عن رجل ، عن اءبى عبداهللا علیه السالم
داهللا بن عامر، عن على بن مهزیار، عن فضالۀ بن ایوب ، عن الحسین بن محمد االشعرى ، عن عب :6شماره  342ص  3کافى ، ج  -

  ...عبداهللا بن سنان ، عن ابى عبداهللا علیه السالم 
 ...فانه روى عن الصادق علیه السالم : 946شماره  320ص  1من ال یحضره الفقیه ، ج  -
ن اءبیه ، عن فضالۀ ، عن ابن سنان ، عن محمد بن احمد بن یحیى ، عن احمد بن محمد، ع :395شماره  105ص  2تهذیب ، ج  -

  ... الصادق علیه السالم
 396شماره  105ص  2تهذیب ، ج  -
حدثنى الحسین بن الحسن بن اءبان ، عن الحسین بن سعید، عن فضالۀ بن : حدثنى محمد بن الحسن قال  :164ثواب االعمال ، ص  -

  ... لیه السالمقال ابوعبداهللا ع: قال ( ابن سنان (اءبى نجران ، عن 
 11شماره  4قرب االسناد، ص  -
 332و  335ص  82بحاراالنوار، ج  -
 140شیخ مفید، ص : مقنعه  -
 165فالح السائل ، ص  -
 453ص  3مدارك االحکام ، ج  -
 186ص  3هدایۀ االمۀ ، ج  -
 364ص  2روضۀ المتقین ، ج  -
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 334ص  82جامع البزنطى ، به نقل بحاراالنوار، ج  -
 هامش/  9لبلداالمین ، ص ا -
 168ص  1دعائم االسالم ، ج  -
 33هدایۀ ، ص  -
 297ابن فهد، ص : مصباح المبتدى  -
 250ص  2المعتبر، ج  -
 332ص  1عوالى اللئالى ، ج  -
 404ص  3تفسیر الهیجى ، ج  -
 471ص  1کشف الغمۀ ، ج  -
 473سرائر، ص  -
 83ص  2منتقى الجمان ، ج  -
 .5ص  83ج بحاراالنوار،  -

 264، ص (ه  460(شیخ طوسى : االقتصاد الهادى الى طریق الرشاد1202- 
 98ابن حمزه علوى ، ص : وسیلۀ  -
 115ص : فقه الرضا علیه السالم  -
 297ابن فهد، ص : مصباح المبتدى و هدایۀ المقتدى  -
 159ص : المحرر فى الفتوى  -
 86الموجز الحاوى لتحریر الفتاوى ، ص  -
 124ص ( ه  447(ابن صالح حلبى : الکافى فى الفقه  -
 55شیخ صدوق ، ص : مقنع  -
 81هدایۀ ، ص  -
 132، 121، 109، 107، 104مقنعه ، ص  -
 309نهایۀ ، ص  -
 ( سلسلۀ الینابیع( 422و  421ص  3المهذب ، ج  -
 552الغنیۀ النزوع ، ص  -
 149م و اللیلۀ ، ص عمل الیو -
 211امالى صدوق ، ص  -
 65مصباح المتهجد، ص  -
 33مختصر النافع ، ص  -
 311و  310ص  2مجمع الفائدة و البرهان ، ج  -
 .129فقه الرضا، ص  -

 .48مفتاح الفالح ، ص 1203- 
محمد بن یحیى ، عن محمد بن الحسین ، عن محمد بن اسماعیل بن بزیع ، عن صالح بن عقبۀ ، عن اءبى  :343ص  3کافى ، ج 2041- 
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  ...: خالد القماط، عن اءبى عبداهللا علیه السالم
 ، به نقل از کافى ، سندا و متنا399شماره  105ص  2تهذیب ، ج  -
بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن اسماعیل ، حدثنى محمد  :163ثواب االعمال ، ص  -

  ... عن اءبى خلف القماط، عن الصادق علیه السالم
 348ص  2محجۀ البیضاء، ج  -
 297مصباح المبتدى ، ص  -
 9شماره  332ص  82بحاراالنوار، ج  -
 کافى و ثواب االعمال ، به نقل از8400شماره  1024ص  4وسائل الشیعه ، ج  -
 248ص  2المعتبر، ج  -
 .49مفتاح الفالح ، ص  -

و روى اءن امیرالمؤ منین علیه   :، به صورت مرسل ، با تعبیر مجهول947شماره  321و  320ص  1من ال یحضر الفقیه ، ج 1205- 
دثک عنى و عن فاطمۀ الزهراء اءنها کانت عندى فاستقت بالقربۀ حتى اءثر فى صدرها و طحنت اال اح() :السالم قال لرجل من بنى سعد

بالرحى حتى مجلت یداها، و کسحت البیت ، حت یاغبرت ثیابها، و اوقدت تحت القدر حتى دکنت ثیابها فاصابها من ذلک ضر شدید، 
فاتت النبى صلى اهللا علیه و آله فوجدت عنده حداثا . من هذا العمل لو اتیت اءباك فساءلته خادما یکفیک حر ما اءنت فیه : فقلت لها

فسکتنا و . السالم علیکم : فاستحیت فانصرفت ، فعلم صلى اهللا علیه و آله اءنها قد جاءت لحاجۀ فغدا علینا و نحن فى لحافنا فقال 
 . السالم علیکم: استحیینا لمکاننا، ثم قال 

: فقلنا. فخشینا ان لم ترد علیه اءن ینصرف و قد کان یفعل ذلک فیسلم ثالثا فان اذن له و اال انصرف . السالم علیکم : فسکتنا، ثم قال 
یا فاطمۀ ما کانت حاجتک اءمس عند محمد؟ فخشیت ان لم : فدخل و جلس عند رؤ وسنا ثم قال . و علیک السالم یا رسول اهللا ادخل 

انها استمت بالقربۀ حتى اثر اغبرت ثیابها، و اوقدت تحت .  اءخبرك یا رسول اهللا اءنا واهللا: نجبه اءن یقوم ، فاخرجت راسى فقلت 
اءفال اعلمکما ما هو : قال . لو اءتیت اءباك فساءلته خادما یکفیک حر ما اءنت فیه من هذا العمل : القدر حتى دکنت ثیابها فقلت بها

ثالثین تکبیرة ، و سبحا ثالثا و ثالثین تسبیحۀ ، و احمد ثالثا و ثالثین خیر لکما من الخادم ؟ اذا اءخذتما منامکما فکبرا اءربعا و 
  ((رضیت عن اهللا و عن رسوله ، رضیت عن اهللا و عن رسوله : فاخرجت فاطمۀ علیهاالسالم راءسها و قالت . تحمیدة 

، حدثنا حماد، اءنباءنا عطاء بن السائب ،  حدثنا عبداهللا ، حدثنى اءبى ، حدثنا عفان : ، به تلخیص106ص  1مسند احمد بن حنبل ، ج  -
  ...: عن اءبیه ، عن على علیه السالم

حدثنا عبداهللا ، حدثنى احمد بن محمد بن یحیى بن سعید القطان ، حدثنا زهیر بن سعد،  : ، به تلخیص123ص  1مسند احمد، ج  -
  ...: عن ابن عون ، عن محمد بن عبیدة ، عن على علیه السالم

حدثنا عبداهللا ، حدثنى العباس بن الولید النرسى ، حدثنا عبدالواحد بن زیاد، حدثنا سعید  : ، به تلخیص153ص  1حمد، ج مسند ا -
  ...: قال لى على بن ابى طالب: الجریرى ، عن اءبى الورد، عن ابن اءعبد قال 

 ، به نقل از من ال یحضره الفقیه129ص  1عالمه حلى ، ج : تذکرة الفقهاء -
 ، به نقل از من ال یحضره الفقیه98ص  1عالمه حلى ، ج : ختلف الشیعه م -
 ، به نقل از من ال یحضره الفقیه302ص  1عالمه حلى ، ج : منتهى المطلب  -
 ، به نقل از من ال یحضره الفقیه511ص  1عالمه حلى ، ج : نهایۀ االحکام  -
 260شیخ بهائى ، ص : حبل المتین  -
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 ، به نقل از من ال یحضره الفقیه338ص  2ق کرکى ، ج محق: جامع المقاصد -
اءخبرنا محمد بن عبداهللا الحافظ، اءخبرنا ابوبکر بن  :، به نقل از صحیح بخارى ، به سند293ص  7بیهقى ، ج : السنن الکبرى  -

قال  : لحکم بن اءبى لیلى قالاسحاق الفقیه ، اءخبرنا اسمعیل بن اسحاق القاضى ، اخبرنا سلیمان بن حرب ، اءخبرنا شعبۀ ، عن ا
  ...: قال على علیه السالم: سلیمان 

 حدثنا عبداهللا ، حدثنى اءبى ، حدثنا ابوالنضر، حدثنا عبدالحمید، حدثنى شهر بن حوشب ، عن ام سلمۀ :298ص  6مسند احمد، ج  -
:...  
شعبۀ حیلولۀ حدثنا مسدد، حدثنا یحیى ، عن  حدثنا حفص بن عمر، حدثنا : ، به تلخیص315ص  4سنن ابى داود سجستانى ، ج  -

  ...: شعبۀ ، عن الحکم ، عن ابن اءبى لیلى ، عن على علیه السالم
حدثنا مؤ مل بن هاشم الیشکرى ، حدثنا اسماعیل بن ابراهیم ، عن الجریرى ، عن اءبى  :5063شماره  315ص  4سنن ابى داود، ج  -

  ... اءال اءحدثک: الم البن اءعبدقال على علیه الس: الورد بن ثماته قال 
حدثنا عباس العنبرى ، حدثنا عبدالملک بن عمرو، حدثنا عبدالعزیز بن محمد، عن  :5064شماره  315ص  4سنن ابى داود، ج  -

 یزید بن الهاد، عن محمد بن کعب القرظى ، عن شبث بن ربعى ، عن على علیه السالم 
حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبۀ ، عن عطاء بن السائب ، عن اءبیه ، عن عبداهللا بن  :5065شماره  316ص  4سنن ابى داود، ج  -

 عمرو، عن النبى صلى اهللا علیه و آله 
حدثنى عیاش بن عقبۀ الحضرمى ، : حدثنا احمد بن صالح ، حدثنا عبداهللا بن وهب قال  :5066شماره  316ص  4سنن ابى داود، ج  -

 عن ابن ام الحکم اءو ضباعۀ ابنتى الزبیر حدث عن احداهما عن الفضل بن الحسن الضمرى ، 
 مصر/  192ص  6صحیح بخارى ، ج  -
 ، به نقل از علل الشرایع8406شماره  1026ص  4وسائل الشیعه ، ج  -
ثنا حد: حدثنا ابوسعید الحسن بن على بن الحسین السکرى قال : حدثنا احمد بن الحسن القطان قال  :366علل الشرایع ، ص  -

  ...: حدثنا ابن علیۀ ، عن الحریرى ، عن اءبى الورد بن ثماثۀ ، عن على علیه السالم: الحکم بن اسلم قال 
 .213مفتاح الفالح ، ص 1206- 
 .358ص  8مجمع البیان ، ج 1207- 
 168ص  1دعائم االسالم ، ج 1208- 

 396ص  2مصباح الفقیه ، ج  -
 .25شماره  336ص  82بحاراالنوار، ج  -

یثم بن اءبى مسروق النهدى ، عن حدثنا اله: حدثنا سعد بن عبداهللا قال : حدثنا اءبى قال  :4شماره  54امالى شیخ صدوق ، ص 1209- 
 حدثنى محمد بن حمران ، عن الصادق علیه السالم : الحسین بن علوان ، عن عمرو بن ثابت ثابت قال 

حدثنا عمى محمد بن اءبى القاسم ، عن محمد بن على القرشى : حدثنا محمد بن على ماجیلویۀ قال  :2شماره  504خصال ، ص  -
حدثنا ثابت بن اءبى صفیۀ الثمانى ، : حدثنا عبداهللا بن عبدالرحمن المدنى قال : د محمد بن زیاد البصرى قال حدثنا ابوذیا: الکوفى قال 

من سبح اهللا کل :... سمعت امیرالمؤ منین عن على بن ابى طالب علیه السالم یقول : عن ثور بن سعید، عن اءبیه سعید بن عالقۀ قال 
  ... یوم

 ، به نقل از امالى صدوق8شماره  178ص  90بحاراالنوار، ج  -
 . اءیسرها آمده است ((ادناها((، به نقل از خصال ، در ذیل حدیثى طوالنى که در آن به جاى 9شماره  178ص  90بحاراالنوار، ج  -
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 .ضعیف است و به غلو متهم مى باشد ((حسین بن علوان کلبى ((در سند کتاب امالى : 1تذکر 
مجهول مى باشد، و محمد بن زیاد بصرى ناشناخته و محمد بن على قرشى کوفى نیز  ((سعید بن عالقه ((در سند کتاب خصال : 2تذکر 

 . حکما و حاال مجهول است
 216ص  1التاج الجامع لالصول ، ج 1210- 

ذهب اءهل الدبور من االموال : ول اهللا صلى اهللا علیه و آله و قالواجاء الفقراء الى رس() : روى اءبوهریرة قال :249ص  2المعتبر، ج  -
: بالدرجات العلى و النعیم المقیم یصلون کما تصلى و یصومون کما تصوم و لهم فضول اءموال یحجون بها و یعتمرون و یتصدقون فقال 

نتم خیر من اءنتم بین ظهرانیهم من عمله بمثله اال احدثکم بحدیث ان اءخذتم به اءدرکتم من سبقکم و لم یدرککم اءحد بعدکم و ک
فاختلفنا بیننا فقال بعضنا تسبیح ثالثا و ثالثین و تحمد ثالثا و ثالثین و . تسبحون و تحمدون و تکبرون خلف کل صالة ثالثا و ثالثین 

 و اهللا اکبر حتى یکون منهن کلهن ثالثا و ثالثین  سبحان اهللا و الحمدهللا و ال اله اال اهللا: تقول : فرجعت الیه فقال . تکبر اءربعا و ثالثین 
عن محمد بن على ، عن عبدالرحمن بن اءبى هاشم ، عن اءبى خدیجۀ ، عن اءبى عبداهللا  :120شماره  368ص  2محاسن ، ج 1211- 

نعم اذا آویتما الى المنزل فصلیا العشاء : الشام فى تجارة فعلمنا ما نقول ؟ فقال  انا نرید: اءتى اءخوان رسول اهللا فقاال: علیه السالم قال 
االخرة ، فاذا وضع اءحدکما جنبه على فراشه بعد الصلوة فلیسبح تسبیح فاطمۀ الزهراء علیهاالسالم ثم لیقراء آیۀ الکرسى فانه محفوظ 

بعثوا غالما لهم ینظر کیف حالهما، ناما؟ ام مستیقظین ؟ فانتهى الغالم من کل شى ء حتى یصبح ، و ان لصوصا تبعوهما حتى اذا نزال 
فاذا علیهما حائطان مبنیان ، فجاء : یقال (الیهما و قد وضع اءحدهما جنبه على فراشه و قراء آیۀ الکرسى و سبح تسبیح فاطمۀ الزهر

فقاموا فنظروا، فلم . ءخزاك اهللا لقد کذبت ، بل ضعفت و جبنت ا: الغالم فطاف بهما، فلما دار لم یر اال الحائطین مبنیین ، فقالوا له 
: فقالوایجدوا اال حائطین مبنیین ، فداروا بالحائطین فلم یسمعوا و لم یروا انسانا فانصرفوا الى منازلهم ، فلما کان من الغد جاؤ وا الیهما 

اءتینا : قاال -جئنا و ما راءینا اال حائطین مبنیین ، فحدثونا ما قصتکم ؟  واهللا لقد: فقالوا. ما کنا اال ههنا و مابرحنا: فقاال -اءین کنتم ؟ 
انطلقوا، ال واهللا : فقالوا. رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله فساءلناه اءن یعلمنا، فعلمنا آیۀ الکرسى و تسبیح فاطمۀ الزهرا علیهاالسالم فقلنا

 . الکالممانتبعکم اءبدا، و ال یقدر علیکم لص اءبدا بعد هذا 
امام : روى انه اذا وقف على باب داره سبح تسبیح الزهراء و قراء الحمد و آیۀ الکرسى ترجمه  :137و  106و  41االمان ، ص 1212- 

مى آورد و حمد و آیۀ الکرسى را صادق علیه السالم هرگاه قصد سفر مى کرد، بر در خانه مى ایستاد، تسبیح حضرت زهرا را به جاى 
 .قرائت مى کرد

و باسناده عن على بن حاتم ، عن محمد بن جعفر بن احمد   :به نقل از تهذیب 8403شماره  1025ص  4وسائل الشیعه ، ج 1213- 
على بن معمر، جمیعا عن محمد بن الحسین بن اءبى الخطاب ، و باسناده عن اءبى محمد هارون بن موسى ، عن محمد بن . بن بطۀ 

  ...: عن محمد بن سنان ، عن مفضل بن عمر، عن اءبى عبداهللا علیه السالم
 21/  218شماره  66ص  3تهذیب ، ج  -
 52و  51ص  1اقبال االعمال ، ج  -
 28مقنعه ، ص  -
 .123ص  95بحاراالنوار، ج  -

 ، به نقل از شیخ طوسى81ص  1اقبال االعمال ، ج 1214- 
 .1شماره  359ص  94بحاراالنوار، ج  -

 .496ص  1اقبال االعمال ، ج 1215- 
اءبى عبداهللا و کلمه فلم یسمع کالم اءبى عبداهللا علیه السالم و شکى الیه ثقال فى دخل رجل على  :278مشکاة االنوار، ص 1216- 
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تکبر اهللا : جعلت فداك و ما تسبیح فاطمۀ ؟ فقال علیه السالم : ما یمنعک ؟ و اءین اءنت من تسبیح فاطمۀ ؟ قال : اءذنیه فقال له 
فما فعلت ذلک اال یسیرا حتى اءذهب عنى ما : قال  .  ثالثا و ثالثین تمام المائۀاءربعا و ثالثین ، و تحمد اهللا ثالثا و ثالثین ، و تسبح اهللا

 کنت اءجده 
 به صورت مختصر 20شماره  334ص  82بحاراالنوار، ج  -
 .21شماره  334ص  82بحاراالنوار، ج  -

  .والنضر، عن عبدالحمید، عن شهر بن حوشب ، عن ام سلمۀعن اب: 298ص  6مسند احمد بن حنبل ، ج 1217- 
نیست معبودى جز خداوند یکتا، یکتاست و شریکى ندارد، حکومت مطلق از آن اوست و حمد مطلق براى او زنده : ترجمه 1218- 

 . هر کارى قادر و تواناستمى کند و مى میراند، خیر و نیکى به دست اوست ، و او بر 
 202الى  194مصباح المتهجد، ص 1219- 

 77الى  72مصباح کفعمى ، ص  -
 ( حاشیه( 55بلداالمین ، ص  -
 غروى ، به نقل بحاراالنوار از آن: کتاب العتیق  -
قال ابومحمد  :((تحرز از آفات و تعوذ از هلکات ((عتیق ، تحت عنوان دعاى به نقل از کتاب ال 209الى  205ص  92بحاراالنوار، ج  -

حدثنى بن العال، عن جعفر بن محمد الصادق علیه السالم ، عن اءبى محمد : حدثنى عمارة بن زید قال : عبداهللا بن محمد المروزى 
 الباقر علیه السالم 

معروف نبوده ا اینکه در زمان ایشان آتش سوزى بزرگى رخ داد و در این  ((یق حر((این دعا تا زمان امام باقر علیه السالم به دعاى 
آتش سوزى همه خانه هاسوختند مگر خانه امام سجاد علیه السالم ، وقتى فرزندشان امام باقر علیه السالم علت این امر را جویا شد، 

اهللا صلى اهللا علیه و آله است قرائت کردم و خداوند خانه ما  من این دعا را که سرى از اسرار رسول: امام سجاد علیه السالم فرمودند
 . را از آتش محفوظ داشت

 .و از آن تاریخ این دعا به عنوان دعاى حریق مشهور گردید
  .درجه اى است خاص و بلندمرتبت در بهشت1220- 
 176 - 173فالح السائل ، ص 1221- 

 .4شماره  68 - 66ص  83بحاراالنوار، ج  -
 206الى  202فالح السائل ، ص 1222- 

 .11شماره  88الى  85ص  83بحاراالنوار، ج  -
 239الى  237فالح السائل ، ص 1223- 

 .8شماره  107الى  102ص  83بحاراالنوار، ج  -
 254الى  251فالح السائل ، ص 1224- 

 .2شماره  117الى  115ص  83بحاراالنوار، ج  -
 نقل از بلداالمین ، به48شماره  338ص  87بحاراالنوار، ج 1225- 

 ، بدون استناد و سند(حاشیه صفحه ( 101بلداالمین ، ص  -
 ، به نقل از بلداالمین48شماره  338ص  87بحاراالنوار، ج 1226- 

 .، بدون سند110حاشیه بلداالمین ، ص  -
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 ، به نقل از بلداالمین48، ضمن شماره 338ص  87بحاراالنوار، ج 1227- 
 .110حاشیه بلداالمین ، ص  -

  .، به نقل از بلداالمین48ضمن شماره  339ص  87بحاراالنوار، ج 1228- 
  .، به نقل از بلداالمین48ضمن شماره  339ص  78بحاراالنوار، ج 1229- 
  .، به نقل از بلداالمین48ضمن شماره  339ص  87بحاراالنوار، ج 1230- 
  .، به نقل از بلداالمین48ضمن شماره  339ص  87بحاراالنوار، ج 1231- 
 ، به نقل از مصباح االنوار، از امام باقر علیه السالم ، از حضرت فاطمه علیهاالسالم49شماره  217ص  43بحاراالنوار، ج 1232- 

 ، به نقل از مصباح االنوار8شماره  233ص  78بحاراالنوار، ج  -
 ه نقل از مهج الدعوات، ب2شماره  210ص  91بحاراالنوار، ج  -
 ، به نقل از مهج الدعوات20شماره  224ص  91بحاراالنوار، ج  -
 6و  5مهج الدعوات ، ص  -
 302و  300مصباح کفعمى ، ص  -
 227کتاب الیوم و اللیله ، ص  -
 48ص  8تاریخ بغداد، ج  -
ه ، و کامل تاءلیف ابن عدى از انس ، و شعب االیمان به نقل از تاریخ بغداد از ابوهریر 4و  3شماره  24مسند فاطمۀ الزهراء، ص  -

 بیهقى از انس بن مالک ، از حضرت فاطمه علیهاالسالم
 ، به نقل از زوائد بزاز، از انس ، از حضرت فاطمه علیهاالسالم117ص  10مجمع الزوائد، ج  -
 ، به نقل از کتاب االدب382ص  7تحفۀ االشراف ، ج  -
 ، از ابوهریره ، از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله خطاب به فاطمه علیهاالسالم975ص  1جمع الجوامع ، ج  -
 ، به نقل از انس8653شماره  433ص  5فردوس ، ج  -
 . ، از تاریخ بغداد، شعب االیمان و الکامل23و  20شماره  68و  67اتحاف السائل ص  -

 ، به نقل از مصباح االنوار8شماره  233ص  78ار، ج بحاراالنو1233- 
 .134ص  2مستدرك الوسائل ، ج  -

 ، به نقل از فالح السائل87ص  83بحاراالنوار، ج 1234- 
 204فالح السائل ، ص  -

 ، به نقل از مکارم االخالق12ذیل شماره  197ص  27بحاراالنوار، ج 1235- 
 ، به نقل از فالح السائل23ضمن شماره  213ص  73بحاراالنوار، ج  -
 ، به نقل از مصباح المتهجد6ضمن شماره  177ص  84بحاراالنوار، ج  -
کتب الى محمد بن محمد بن : قال حدث ابوالمفضل محمد بن عبداهللا : فى زوال االرق و استجالب النوم  :284فالح السائل ، ص  -

: حدثنا اءبى ، عن اءبیه ، عن على علیه السالم قال : حدثنا موسى بن اسمعیل بن موسى بن جعفر قال : اءشعث الکوفى من مصر یقول 
 فذهب عنها ما کانت تجده فقالته : الخ ؛ و قال ... یا مشبع البطون : قولى یا بنیۀ : ان فاطمۀ علیهاالسالم شکت الى رسول اهللا االرق فقال 

 . ، بدون انتساب دعا به حضرت فاطمه علیهاالسالم85مصباح المتهجد، ص  -
 ، به نقل از کنز جامع الفوائد144شماره  139ص  27بحاراالنوار، ج 1236- 
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 قل از شیخ صدوق، به ن12شماره  485و  484ص  2تاءویل االیات الظاهرة ، ج  -
 خطى آستان قدس/  254و  253کنز جامع الفوائد، ص  -
حدثنا عبداهللا بن محمد بن عبدالوهاب ، عن اءبى الحسن  :از سوره فاطر 35، در تفسیر آیه 1شماره  365ص  3تفسیر برهان ، ج  -

حاجب بن سلیمان ، عن وکیع بن الجراح ،  اءحمد بن محمد الشعرانى ، عن اءبى محمد عبدالباقى ، عن عمر بن سنان المنیحى ، عن
راءیت سلمان و بالل یقبالن الى النبى صلى اهللا علیه و آله اذ : عن سلیمان االعمش ، عن ابن ظبیان ، عن اءبى ذر رحمۀ اهللا علیه قال 

یا سلمان ال تصنع : ثم قال له  . کانکب سلمان على قدم رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله یقبلها فزجره النبى صلى اهللا علیه و آله عن ذل
یا موالى ساءلتک باهللا اال : االعاجم بملوکها، اءنا عبد من عبیداهللا ، آکل مما یاءکل العبید، و اءقعد کما یقعد العبید، فقال له سلمان 

والذى نفسى بیده انها الجاریۀ : ال فاءقبل النبى صلى اهللا علیه و آله ضاحکا مستبشرا، ثم ق: اءخبرتنى بفضائل فاطمۀ یوم القیامۀ ؟ قال 
سنامها  التى تجوز فى عرصۀ القیامۀ على ناقۀ راءسها من خشیۀ اهللا ، و عیناها من نوراهللا ، و خطامها من جالل اهللا ، و عنقها من بهاء اهللا و

علیها هودج من نور فیه جاریۀ  من رضوان اهللا ، و ذنبها من قدس اهللا ، و قوائمها من مجد اهللا ، ان مشت سبحت و ان رغت قدست ،
فاءولها من مسک اءذفر، و اءوسطها من العنبر االشهب ، و : ثالثۀ اصناف ( من (انسیۀ حوریۀ عزیزة جمعت فخلقت و صنعت و مثلث 

دار  آخرها من الزعفران االحمر، عجنت بماء الحیوان ، لو تفلت تفلۀ فى سبعۀ اءبحر مالحۀ لعذبت و لو اءخرجت ظفر خنصرها الى
الدنیا لغشى الشمس و القمر، جبرئیل عن یمینها و میکائیل عن شمالها، و على اءمامها و الحسن و الحسین وراءها، واهللا یکالها و 

معاشر الخالئق غضوا اءبصارکم و نکسوا رؤ وسکم ، هذه () : فیجوزون فى عرصۀ القیامۀ فاذا النداء من قبل اهللا جل جالله. یحفظها
فیجوز الصراط و علیها ریطتان بیضاوان  ((د صلى اهللا علیه و آله نبیکم ، زوجۀ على امامکم ، ام الحسن و ام الحسین فاطمۀ بنت محم

بسم اهللا الرحمن الرحیم الحمدهللا الذى اءذهب عنا الحزن ان ربنا () : فاذا دخلت الجنۀ و نظرت الى ما اءعداهللا لها من الکرامۀ قراءت
 .((دار المقامۀ من فضله ال یمسنا فیها نصب و ال یمسنا فیها لغوب لغفور شکور الذى اءحلنا 

الهى اءنت المنى و فوق المنى ، اءساءلک اءن ال : فتقول  . یا فاطمۀ سلینى اعطک ، و تمنى على ارضک: فیوحى اهللا عزوجل الیها: قال 
ى و ارتفاع مکانى لقد آلیت على نفسى من قبل اءن اءخلق یا فاطمۀ و عزتى و جالل: فیوحى اهللا الیها. نعذب محبى و محب عترتى بالنار

 السماوات و االرض بالفى عام اءن ال اءعذب محبیک و محبى عترتک بالنار 
 .69انبیاء 1237- 
حدثنى ابوعبداهللا جعفر بن محمد بن جعفر العلوى : بوالمفضل محمد بن عبداهللا قال حدثنى ا :6و  5دالئل االمامۀ ، ص 1238- 

حدثنى موسى بن عبداهللا بن موسى ، عن اءبیه ، عن جده موسى بن عبداهللا بن الحسن ، عن عبداهللا بن الحسن ، عن اءبیه : الحسنى قال 
قال لى رسول اهللا صلى  : م بنت رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله قالت، عن جده الحسن بن على بن ابى طالب ، عن امه فاطمۀ علیهم السال

اءال اءعلمت دعاء ال یدعو فیه اءحد اال استجیب له ، و ال یحیک فى صاحبه سم و ال سحر و ال یعرض له ! یا فاطمه : اهللا علیه و آله 
اءجل یا اءبۀ ، هذا واهللا : تعالى کلها عاجلها و اءجلها؟ قلت  شیطان بسوء، و ال ترد له دعوة ، و تقضى حوائجه التى یرغب فیها الى اهللا

 الخ ... یا اهللا ، یا اعز مذکور: تقولین : قال صلى اهللا علیه و آله  .اءحب الى من الدنیا و ما فیها
 ، به نقل از امالى ابوالمفضل شیبانى139مهج الدعوات ، ص  -
 نقل از مصباح ابن الباقى، به 8شماره  182و  181ص  88بحاراالنوار، ج  -
یا اهللا ، یا اعز مذکور و اقدمه قدما فى العزة و الجبروت ، یا  : ، به نقل از دالئل االمامۀ18شماره  220 -  218ص  91بحاراالنوار، ج  -

من طلب المعروف منه و  اهللا ، یا رحیم کل مسترحم و مفزع کل ملهوف ، یا اهللا یا راحم کل حزین یشکو بثه و حزنه الیه ، یا اهللا یا خیر
اسر فى العطاء یا اهللا یا من تخاف المالئکۀ المتوقدة بالنور منه اءساءلک باالسماء التى تدعو بها حملۀ عرشک و من حول عرشک 

یسبحون بها شفقۀ من خوف عذابک و باالسماء التى یدعوك بها جبرئیل و میکائیل و اسرافیل اال اجبتنى و کشفت یا الهى کربتى و 
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ترت ذنوبى ، یا من یاءمر بالصیحۀ فى خلقه فاذا هم بالساهرة ، اءساءلک بذلک االسم الذى تحیى به العظام و هى رمیم ، اءن تحیى س
یا منخص نفسه بالبقاء، و خلق لبریته الموت و الحیاة ، یا من فعله قول ، و قوله اءمر و اءمره . قلبى و تشرح صدرى و تصلح شاءنى 

ینار کونى بردا و سلما على : (اءساءلک باالسم الذى دعاك به خلیلک حین القى فى النار، فاستجب له و قلت  ماض على ما یشاء،
، و باالسم الذى دعاك به موسى من جانب الطور االیمن فاستجب له و باالسم الذى کشفت به عن ایوب الضر و تبت به على (ابراهیم 

و الشیاطین و علمته و منطق الطیر، و باالسم الذى وهبت به لزکریا یحیى و خلقت عیسى داود و سخرت به لسلیمان الریح تجرى بامره 
من روح القدس من غیر اءب ، و باالسم الذى خلقت به العرش و الکرسى و باالسم الذى خلقت به الروحانیین و باالسم الذى خلقت به 

ردت من شى ء، و باالسم الذى قدرت به على کل شى ء اساءلک بهذه الجن و االنس ، و باالسم الذى خلقت به جمیع الخلق و جمیع ما ا
 االسماء لما اعطیتنى سؤ لى و قضیت بها حوائجى 

 ، به نقل از مهج الدعوات35شماره  405ص  92بحاراالنوار، ج  -
 امالى ابوالمفضل شیبانى ، به نقل سید بن طاووس در مهج الدعوات -
 . ه مجلسى از آنمصباح ابن الباقى ، به نقل عالم -

امام زین العابدین علیه (  :)و در آن آمده است( ه  571(، به نقل از دعوات راوندى 29شماره  196ص  92بحاراالنوار، ج 1239- 
هم که رسول خدا صلى اهللا علیه و آله آن را اى فرزندم دعایى را به تو یاد مى د: پدرم در روز عاشورا به من فرمود: السالم گفته است 

از جبرئیل آموخته و به دخترش فاطمه علیهاالسالم تعلیم نمود، پس این دعا را در وقت حاجت ، هم و غم ، و نزول بالها بخوان و 
 .((الخ ... بحق یاسین : سپس حوائج خود را در انتهاى آن بیان نما، آن دعا این است 

 االختیار، تاءلیف ابن الباقى به نقل عالمه مجلسى از آن1240- 
 1، باب احراز موالتنا فاطمۀ الزهرا علیهاالسالم ، ح 225ص  91بحاراالنوار، ج  -
اءن النبى  سمعت رجال یحدث: اءخبرنا عبدالرزاق ، عن معمر بن راشد قال  :19647شماره  442ص  10مصنف عبدالرزاق ، ج  -

اللهم زینا بزینۀ االیمان ، و اجعلنا هداة مهتدین ، اللهم اهدنا و اهد بنا، و انصرنا و انصر بنا؛ اللهم یا : صلى اهللا علیه و آله کان یقول 
وجهک ، و شوقا  ثبت قلوبنا على دینک ؛ اللهم و اءساءلک نعیما ال ینفد، و قرة عین ال تنقطع ، و اءساءلک لذة النظر الى! مقلب القلوب 

 الى لقائک فى ضراء مضرة ، و ال فتنۀ ؛ اللهم انى اءساءلک الرضا بعد القضاء و برد العیش بعد الموت 
حدثنا عطاء بن السائب ، عن : حدثنا حماد قال : اءخبرنا یحیى بن حبیب بن عربى قال  :1305شماره  54ص  3سنن نسائى ، ج  -

 ...: اءبیه قال
اءما على ذلک فقد : فقال  . لقد خففت اءو اءوجزت الصالة: سر رحمه اهللا صالة فاءوجز فیها، فقال له بعض القوم صلى بنا عمار بن یا

دعوت فیها بدعوات سمعتهن من رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله ، فلما فام تبعه رجل من القوم فساءله عن الدعاء ثم جاء فاخبر به 
و متن دعا مثل آن است که ما از بحاراالنوار نقل کردیم ، جز آنکه به جاى  ... تک على الخلقاللهم بعلمک الغیب ، و قدر: القوم 

 آمده است ((اءساءلک لذة النظر الى وجهک () ((اءساءلک النظر الى وجهک ((
ثنا شریک ، عن حد: حدثنا عمى قال : اءخبرنا عبیداهللا بن سعد بن ابراهیم بن سعد قال  :1306شماره  55ص  3سنن نسائى ، ج  -

اءلم : صلى عمار بن یاسر بالقوم صالة ، اءخفها فکانهم انکروها فقال : اءبى هاشم الواسطى ، عن اءبى مجلز، عن قیس بن عباد قال 
الخ ... یب اللهم بعلمک الغ() : اما انى دعوت فیها بدعاء کان النبى صلى اهللا علیه و آله یدعو به: قال  . بلى: اءتم الرکوع و السجود؟ قالوا

))  
اءخبرنا ابن  : مثل آن را از عمار بن یاسر به سند ذیل روایت نموده است 1923شماره  706و  705ص  1مستدرك حاکم ، ج  -

 حدثنا حماد بن زید، عن عطاء بن السائب ، عن اءبیه ، عن عمار : حدثنا حمید بن عبدة قال : خزیمۀ قال 
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حدثنا عبداهللا ، حدثنى  : عمار بن یاسر و او از پیامبر صلى اهللا علیه و آله نقل نموده است نیز آن را از 264ص  4مسند احمد، ج  -
 الخ ... اءبى ، حدثنا اسحاق اءزرق ، عن شریک عن اءبى هاشم ، عن اءبى مجلز قال 

 به نقل از عمار 509شماره  136مواردالظمآن الى زوائد ابن حبان ، ص  -
 ، به نقل از عمار بن یاسر320ص  1احیاء علوم الدین ، ج  -
 . ، فراز اول دعا را به نقل از رسول اکرم صلى اهللا علیه و آله آورده است1817شماره  446ص  1فردوس ، ج  -

تذکر این نکته ضرورى است که هیچ منافاتى میان دو دسته روایت مربوط به این دعا وجود ندارد وجه جمع بین آن دو : تذکر مهم 
رسول اکرم صلى اهللا علیه و آله این دعا را به اصحاب خود تعلیم فرموده و حضرت فاطمه علیهاالسالم نیز آن را از  به این است که

 . واهللا العالم. پدر بزرگوارش آموخته و مى خوانده است کما اینکه عمار بن یاسر چنین مى کرده 
سالم در روزهاى دوشنبه هر هفته وارد شده است لکن فاقد فراز و در بلداالمین ، این دعا را به عنوان دعاى امام کاظم علیهاال -
 .مى باشد ((اللهم زینا بزینۀ االیمان ، و اجعلنا هداة مهدیین ((
 175مهج الدعوات ، ص 1241- 

 132اللمعۀ البیضاء، ص  -
 . الدعوات، به نقل از مهج 36ح  406ص  92بحاراالنوار، ج  -
 176مهج الدعوات ، ص 1242- 

 ، به نقل از صحیح مسلم و ترمذى49ذخائرالعقبى ، ص  -
 مصباح االنوار، به نقل عالمه مجلسى از آن -
: جعفر الباقر علیهماالسالم قال عن اءبى  : ، به نقل از مصباح االنوار و آن بدین صورت است13، ح 297، ص 92بحاراالنوار، ج  -

: قولى : فقال ! بلى یا رسول اهللا : اءال ازودك ؟ قالت ! یا بنیۀ : زارت فاطمۀ علیهاالسالم رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله ذات یوم فقال 
اقض عنا الدین و اءغننى من  ...بک اهللا ربنا و رب کل شى ء، منزل التوراة و االنجیل و الزبور و الفرقان ، فالق الحب و النوى ، اءعوذ 

روزى حضرت فاطمه علیهاالسالم به دیدن پیامبر صلى اهللا علیه و آله رفت ، ایشان : امام باقر علیه السالم فرمود: الفقر ترجمه 
یهاالسالم آیا مى خواهى چیزى به تو بیاموزم که به آن ، در زندگانى فزونى و گشایش بینى ؟ حضرت فاطمه عل! دخترم : فرمودند

 ((...)) : این دعا را بخوان: و پیامبر فرمود. بله اى رسول خدا: فرمود
، به نقل از مهج الدعوات ، مثل آنچه که از مصباح االنوار روایت شده است ، با این تفاوت که متن 37ح  406ص  92بحاراالنوار، ج  -

 دعا در مهج الدعوات به صورتى است که ما نقل کرده ایم
، این دعا را به سند متصل از محمد بن عبیده ، از اعمش ، از ابوصالح ، از ابوهریره ، و او از 262ص  10ابن ابى شیبه ، ج مصنف  -

اللهم رب السماوات السبع ، و رب العرش () :رسول اکرم صلى اهللا علیه و آله روایت نموده است و در صدر آن این عبارت اضافه شده 
 ل آن است که ما آورده ایم ؛ و صدر روایت مثل آن است که از مستدرك خواهیم آوردو بقیه دعا مث ((العظیم 

اءخبرنا ابوبکر احمد بن سلمان الفقیه ببغداد، حدثنا هالل بن العالء الرقى ، حدثنا  :4741شماره  170ص  3مستدرك حاکم ، ج  -
اءتت فاطمۀ علیهاالسالم رسول اهللا صلى اهللا علیه : یرة قال حسین بن عیاش ، حدثنا زهیر، عن سلیمان ، عن اءبى صالح ، عن اءبى هر

: قال صلى اهللا علیه و آله . فحسب انها ساءلت علیا: الذى جئت تطلبین اءحب الیک ام خیر منه ؟ قال : و آله تساءله خادما فقال لها
علیهاالسالم نزد پیامبر آمد و از ایشان خادمى  حضرت فاطمه: ابوهریره گفت : ترجمه  ((الخ ... اللهم رب السماوات السبع () : قولى

آیا تو را چیزى نیاموزم که از خادم محبوبتر و : براى کمک در کارهاى خانه تقاضا کرد و رسول اکرم صلى اهللا علیه و آله به او فرمود
 بهتر باشد؟ و این دعا را به ایشان تعلیم داد
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کان رسول اهللا یاءمر بفراشه فیفرش له : و عن عائشۀ اءنها قالت  :در معجم االوسط، به نقل از طبرانى 121ص  10مجمع الزوائد، ج  -
اللهم رب : ، فیستقبل القبلۀ ، فاذا اوى الیه توسد کفه الیمنى ، ثم همس ال ندرى ما یقول ، فاذا کان فى آخر ذلک رفع صوته فقال 

رم صلى اهللا علیه و آله خواستند که زیراندازى براى ایشان روزى رسول اک: عایشه گفته است : الخ ترجمه ... السموات السبع 
بگسترانم ، پس چون چنین کردم به روى آن قرار گرفت و اذکارى به جاى آورد که نفهمیدم چیست و سپس به صداى بلندترى این 

 ... اللهم: دعا را به جاى آورد که 
 :به نقل از 324ص  4تفسیر القرآن العظیم ، ج  -

 احمد، که آن را نقل کردیممسند : الف 
اذا اءراد اءحدنا اءن ینام اءن یضطجع : کان ابوصالح یاءمرنا: حدثنى زهیر بن حرب ، حدثنا جریر، عن سهل قال  : صحیح مسلم: ب 

  ... اللهم رب السموات السبع: على شقه االیمن ثم یقول 
لسرى بن اسماعیل ، عن الشعبى ، عن مسروق ، عن عائشۀ و روایت حدثنا عقبۀ ، حدثنا یونس ، حدثنا ا : مسند ابویعلى الموصلى: ج 

 عایشه را از مجمع الزوائد نقل کردیم
جاءت فاطمۀ علیهاالسالم الى النبى صلى اهللا علیه  : به نقل از ابوهریرة 256شماره  97و  96ص : مسند فاطمۀ الزهراء علیهاالسالم  -

تسبحین اهللا ثالثا و ثالثین تسبیحۀ و تکبر اءربعا و ثالثین تکبیرة : ما هو خیر لک من خادم اءال اءدلک على : و آله تساله خادما فقال 
  ... اللهم رب السموات السبع: و تحمدین ثالثا و ثالثین تحمیدة و تقولین 

 به نقل از ابوهریره فقط متن دعا را روایت کرده است 34شماره  39ص : مسند مذکور -
حدثنا عبداهللا بن عبدالرحمن ، حدثنا عمرو بن عوف ، اءنباءنا خالد بن عبداهللا ، عن سهیل ، عن  :420ص  2ترمذى ، ج : دعوات  -

اللهم رب السموات و رب () : کان رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله یاءمرنا اذا اءخذنا مضجعنا اءن نقول: اءبیه ، عن اءبى هریرة قال 
  ))...نوى واالرضین ، و رب کل شى ء فالق الحب و ال

 ب ، نقل کرده است/  327ص  1و مثل آنچه را که ترمذى در دعوات خود نقل کرده ، امام غزالى در احیاء علوم الدین ، ج  -
 از ابوهریره ، مثل کتاب دعوات 293ص  4معالم التنزیل ، ج  -
 : به نقل از ابوهریره در مصادر ذیل 171ص  6تفسیر الدر المنثور، ج  -

 ابن ابى شیبه مصنف :الف 
 مسند احمد: ب 
 صحیح مسلم: ج 
 مناقب ابى مردویه: د
 سنن بیهقى: ه 
 به نقل از ابوهریره 1821شماره  447ص  1فردوس ، ج  -
حدثنا : حدثنا اءبوکریب قال : اءخبرنا محمد بن الحسن بن الخلیل قال  :962شماره  157ص  2، ج (االحسان (صحیح ابن حبان  -

 الخ ... دثنا االعمش ، عن اءبى صالح ، عن اءبى هریرة ح: ابواساقۀ قال 
کان : حدثنا جریر، عن سهیل قال : حدثنا اءبوخیثمۀ قال : اءخبرنا اءبویعلى قال  :55142شماره  426ص  7صحیح مذکور، ج  -

 الخ مثل آنچه که از صحیح مسلم روایت کردیم... اءبوصالح 
 . ج الدعواتبه نقل از مه 406ص  92بحاراالنوار، ج  -
حدثنا اءحمد بن محمد الکوفى : حدثنا محمد بن ابراهیم بن اسحاق قال  :84ذ ح  99شیخ صدوق ، ص : فضائل شهر رمضان 1243- 
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معاشر : ضا علیهماالسالم قال حدثنا الحسن بن على الخزاز، عن اءبى الحسن على بن موسى الر: اءخبرنا المنذر بن محمد قال : قال 
: قولوا شیعتى اذا طلع هالل شهر رمضان فال تشیروا الیه باالصابع ، و لکن استقبلوا القبلۀ ، و ارفعوا ایدیکما الى السماء و خاطبوا الهالل و

 الخ ، و لقد کانت فاطمۀ سیدة نساء العالمین تقول ذلک ... ربنا و ربک 
که ما آوردیم زیرا قسمت اول آن حاوى سایر آداب ماه رمضان مانند استقبال و ممارست با قرآن  حدیث فوق طوالنى تر از آن است

 . و غیره است و بخش دیگر آن حاوى امورى دیگر مى باشد و لذا از نقل آن خوددارى کردیم
ءخبرنى محمد بن اءحمد بن الحسن بن سالم ، حدثنا اءبوسهل بن داود بن ا :196ابن السنى ، ص : عمل الیوم و اللیلۀ 1244- 

اءسعر، حدثنا مجاشع بن عمرو بن حسان بن کعب االسدى ، حدثنا سلیمان بن محمد النخعى ، حدثنا عبداهللا بن الحسن و الحسن بن 
وعا قالت فاطمۀ بنت رسول اهللا صلى اهللا علیه و السحن ، عن فاطمۀ بنت الحسین ، عن فاطمۀ بنت رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله مرف

 الخ ... الحمدهللا الکافى : اذا اءخذت مضجعک فقولى : علمنى رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله کلمات و قال : آله 
 232شماره  88مسند فاطمۀ الزهراء، ص  -
 :مه علیهاالسالم که ایشان فرموده اندبه نقل از دیلمى و او از حضرت فاط 257شماره  97مسند فاطمۀ الزهراء، ص  -

 الخ ... الحمدهللا الکافى : اذا اءخذت مضجعک فقولى ! یا فاطمۀ (: لى (قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله 
 به نقل از دیلمى 42000ص شماره  15کنزالعمال ، ج 

 م 8660شماره  436و  435ص  5فردوس ، ج  -
 . ابن سنى ، از کتاب374ص  4زهرالفردوس ، ج  -
 حرز النبى لفاطمۀ علیهاالسالم خاصۀ لها و لکل مؤ من مقر بالحق  :262ص  2مکارم االخالق ، ج 1245- 

 . ، به نقل از مکارم االخالق1شماره  280ص  91بحاراالنوار، ج  -
 ، به نقل از مهج الدعوات36شماره  203ص  92اراالنوار، ج بح1246- 

روى اءن رجال کان محبوسا بالشام مدة طویلۀ مضیقا علیه ، فرآى فى منامه کاءن الزهراء علیهاالسالم  :176مهج الدعوات ، ص  -
روایت شده که مردى به مدت طوالنى و : ادع لنا بهذا الدعاء، فتعلمه ، و دعا به فتخلص و رجع الى منزله ترجمه : له : اءتته فقالت 

! این دعا را بخوان : تحت اعمال شاقه ، در شام زندانى بود، پس در خواب حضرت فاطمه علیهاالسالم را دید که نزد او آمده و فرمود
 و آن مرد این دعا را خواند و اسباب آزادى او فراهم شد و به منزلش بازگشت

 179مصباح کفعمى ، ص  -
 .112الجنان ، ص  مفاتیح -
 175مهج الدعوات ، ص 1247- 

 ، به نقل از کتاب العتیق تاءلیف محقق غروى38شماره  407و  406ص  92بحاراالنوار، ج  -
 . کتاب العتیق غروى ، به نقل عالمه مجلسى از آن -
، به نقل از صفوان ، از محمد بن على الحلبى ، از امام صادق علیه السالم به عنوان بهترین 283و  282مصباح المتهجد، ص 8124- 

اعمال در روز جمعه ، که رسول اکرم صلى اهللا علیه و آله به حضرت فاطمه علیهاالسالم آموخت ، و از آن جمله است این دعا که بعد 
 مه علیهاالسالم در روز جمعه خوانده مى شوداز نماز مخصوص حضرت فاط

 435جنۀ االمان ، ص : مثل آن با تغییراتى جزئى در -
 مستحب است که این دعا در شب جمعه ، روز جمعه ، شب عرفه ، و روز عرفه خوانده مى شود: 69البلداالمین ، ص  -
 و جنۀ االمان ، و جمال االسبوع ، و بلداالمین به نقل از مصباح المتجهد، 6شماره  295و  294ص  86بحاراالنوار، ج  -
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، بدون انتساب به حضرت فاطمه علیهاالسالم و در آن دعاى مذکور به امام باقر علیه السالم نسبت 185ص  1دعائم االسالم ، ج  -
 داده شده است

 27شماره  373ص  87بحاراالنوار، ج  -
للخروج الى صالة الفطر فقل ما رویناه باسنادنا الى هارون بن موسى التلعکبرى ،  ادع عند التهیؤ ا :280و  279اقبال االعمال ، ص  -

اللهم من تهیا فى هذا : اءدع فى الجمعۀ و العیدین اذا تهیات للخروج : باسناده الى اءبى حمزة الثمالى ، عن اءبى جعفر علیه السالم قال 
 . ... الیوم اءو تعبا اءو استعد لوفاده

 اى مذکور مى باشدفراز اول از دع
اللهم من تهیا و تعبا و اءعد و استعد لوفادة الى مخلوق  : به عنوان قسمتى از دعاى روز دوم از ماه رمضان 121اقبال االعمال ، ص  -

 الخ  ...رجاء رفده ، و طلب نائله و جائزته ،
 -فى یوم الفطر  -اذا توجهت الى المصلى  :و جنۀ االمان ، به نقل از مصباح المتهجد، و بلداالمین ، 5شماره  19ص  88بحاراالنوار، ج  -

 ...:فادع بهذا الدعا
 هجرى 270، از اقبال االعمال ، و او از کتابى بسیار قدیمى متعلق به سال 286و  285ص  95بحاراالنوار، ج  -
  اتمام حج ، حاوى خالصه این دعا به عنوان تعقیب دو رکعت نماز وداع از خانه کعبه در65هدایه ، ص  -

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Fi l ename: Zendegani -Fat eheh-Zahradocx.  
Di rect ory: E: 
Templ at e: C:\ Users\ Hooman-

Del l \ AppDat a\ Roami ng\ Mi crosof t \ Templ at es\ Normal dot m.  
Ti t l e:  
Subj ect :  
Aut hor : Hooman-Del l  
Keywords:  
Comment s:  
Creat i onDat e :  2014 /03 /16  15:00:00  
ChangeNumber : 146 
Last SavedOn  :  2014 /04 /04  04:07:00  
Last SavedBy  : Hooman-Del l  
Tot al Edi t i ngTi me  : Mi nut es456  
Last Pri nt edOn  :  2014 /04 /04  04:08:00  
Asof Last Compl et ePri nt i ng     
 Number of Pages  : 367 
 Number of Words  : approx133,921 ( .) 
 Number of Charact ers  : 763,354 approx( .) 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

