
 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

                                     

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 که داشتند وجود یاساس رکن دو یعل امام یزندگان در

 فایا حضرت اتیح دوران در ییبسزا نقش کدام هر

 اريی ار شانیا ،یواقع انیحام عنوان به و کردند یم

  .دادند یم

 عنوان به اجتماع در یعل تیموقع یمعرف یۀناح از یکی

 تیوال از دفاع و تیحما مقام در گريید و امام و یّول

 .اش حضرت

للَّها رسول سمعت: عبداللَّه جابربن قالالصادق قال

 .نیحانتیلراابا ای کیعل سالمطالبیاب بن یلعل قولی

 موته قبل  نهدی لیقل فعن ا،یالدن من یحانتیبر کیاوص

 رسول قبض فلما .کیعل یفتیخل واللَّه رکناك، بثالث

 رسول یل قال الذي یرکن احد هذا یعل قال اللَّه

 یالثان الرکن هذا :یعل قال فاطمه ماتت فلما اللَّه

  اللَّه رسول قال الذي

 عبداللَّه جابربن ازباقر اماماز صادق امام حضرت

 خدا امبریپ دمیشن :دیگو یم او که ندک یم نقل انصاري

 اي تو بر سالم :فرمودند یعل به وفاتش از شیپ روز سه

 رانیحس و حسن فرزندم دو من !من ۀحانیر دو پدر

 را ایدن ،تو یاساس رکن دو زودي به .کنم یم سفارش تو به

 است من ۀفیخل و نیجانش خداوند آنگاه کنند، یم ترك

 کردند، وفات امبرخدایپ چون :دیگو یم جابر .تو براي

 رسول که من رکنهاي از یکی نیا :فرمودند نیرالمومنیام

 :گفت زین فاطمه شهادت از پس و بود داده خبر خدا

 خبر آن به اسالم یگرام رسول که من دوم رکن هم نیا

 .بودند کرده

 ثیحد نیا در زهرا ۀفاطم ؛نکهیا است، توجه قابل آنچه

 در او، تیوال ویعل از تیحما و نقش نظر از ف،یشر

 .است شده خوانده او یاساس رکن امبرخدایپ برابر
 (616)شرح نهج البالغه، فیض االسالم، ص

 

 
 

 
 

 

 

 از ها، فتنه و تاریخی حساس رخدادهاي قرآن، نظر از اصوالً

 است حالت این در زیرا باشند، می زا بصیرت عوامل مهمترین

 ،حقیقت که یابند درمی زیرك و تیزهوش اشخاص که

 از .آید می چشم به که باشد چیزي آن از غیر است ممکن

 حقایق به دستیابی براي ها فتنه و رخدادها تحلیل به رو، این

 .پردازند می آن نهان

 حرکت و هستند آشنا حضرت خطبۀ با که کسانی   

 اندکرده دنبال خوبی به پیامبر از پس راازهر انقالبی

 سهم و فدك ارث، حق کردن رحمط که یابند درمی

 

های  شاخصه

ماه بانوی 

 هستی

 

اهوالگواهردشاخصه
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 سالمعلیهاحضرتزرها
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 تقویت راستاي در زهرا حضرت سوي از القربی ذوي

 .است داشتهار قر زمان درآن امامت

 شود می مطرح امیرمؤمنان رهبري و والیت ابتدا خطبه، در

 بس انحرافی را علی امام از عدولزهرا حضرت و

 و قرآن از انحراف آن، شوم آثار از و کند می قلمداد بزرگ

 موضوع در انحراف این نمودهاي و شمرد برمی را آن اماحک

 شود، می ارائه ارث و فدك

 رهبري و امامت از دفاع حقیقت، در ارث، و فدك از دفاع

 و فدك داستان بررسی هنگام به حقیقت، این .است

 و است مشهود خوبی به وقت حاکمان با ا زهر درگیري

  .است فدکیه خطبۀ گواه ترین روشن
 (156حضرت فاطمه الگوي بصیرت در والیت مداري، رستمی و شادکام، ص)مقاله: 

 سمبلیک معناي یک فدك از دفاع و فدك بنابراین،  

 درستی فدك موضوع در زهرا پیروزي .داشت خواهد

 و امامت موضوع در را زهرا حضرت بصیرت و بینش

 هم و است پیوسته هم به دو این و دارد دنبال به رهبري

 آن جعفر بن موسی امام چرا که یابیم میدر اکنون

 حضرت به را فدك واگذاري پیشنهاد هارون که هنگام

 به یعنی)حدودش همۀ با را فدك من: فرماید می دهد می

 پرسد می فدك حدود از که هارون. پذیرم می (کامل طور

 کشور محدودة همۀ که کند می ترسیم اي گونه به امام

 .دگیر می فرا را زمان آن اسالمی
 (.200، ص29ج مجلسی، .)بحارالانوار،

 نبود. صرف مالی مبارزة یک حقیقت، در فدك مبارزة یعنی

 راستاي در فدك طرح و داشته حکومتی و سیاسی اي چهره

 .است شده می قلمداد زمان آن حاکمان با مبارزه

  

 
 

 بن علی از نویسد می البالغه نهج شرح در الحدید ابی ابن 

 داد: جواب او نبود؟ راستگو فاطمه آیا پرسیدم: الفارقی

 وي به را حقش ابوبکر چرا پرسیدم .بود راستگو آري،

 شوخی رنگ کمتر که آهنگی با و زد لبخندي برنگرداند؟

 بر در را آن ابهت و ظرافت و لطافت از اي هاله و داشت

فاطمه به را فدك امروز ابوبکر، گرگفت: ا بود، گرفته

 امیرالمؤمنین همسرش براي ار خالفت فردا داد، می

 ابوبکر .راند می خالفت مقام از را ابوبکر و کرد می مطالبه

 به ناگزیر و باشد داشته عذري تخالف براي توانست نمی

 شسخن در و راستگو فاطمه زیرا شد، می آن ترك

 نداشت. شاهد و گواه به نیاز ادعایش در و بود صادق

 .شد نمی هپذیرفت ابوبکر عذر دیگر نابراین،ب
 (.284، ص16ابن ابی الحدید، جشرح نهج البالغه،  )

 
 

 

 فرمایند: ای درباره حجاب می امام خامنه
 حجاب وقار است متانت است

 گذاری زن است ارزش
 برو و احترام اوست.آی  سنگین شدن کفه
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