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 مادری دلسوزتر از مادر
حمد و سپاس مخصوص خداوندی است که ما را با والیتت 

علی ابن ابی طالب آشنا ساخت. والیتی که کل خیر اعطتا 

شده خداوند به انسان است . اما این والیت چگتونته بته 

دست ما رسید ؟ آیا بدون فداکاری و از خودگذشتگی پیام 

والیت به دست شیعیان می رسید؟ اسوه فداکتاری و از 

خودگذشتگی برای همه فداکاران این مسیر فاطمه ستمم 

اهلل علیها است.حضرت فاطمه سمم اهلل علیها فتاطتمته 

شخصیتی است که بواسطه او، خداوند علی ابن ابی طالتب 

علیه السمم  و پیامبر را خلق کرد. چون ادامته مستیتر 

والیت بدون جانفشانی حضرت فاطمه سمم اهلل علتیتهتا 

ممکن نبود. وقتی بعد از رحلت پیامبر ، همه از حتمتایتت 

امیرالمومنین علیه السمم دست کشیدند این  حضترت 

فاطمه  سمم اهلل علیها بود که به خانه ی تک تک انصتار 

می رفتند و احادیث نبوی را در مورد جانشینی حضترت 

علی علیه السمم  یادآور می شدند. وقتی بته زور متی 

خواستند برای خلیفه خود خوانده به زور از امام علی علیه 

السمم  بیعت بگیرند این حضرت زهرا  سمم اهلل علیها بود 

که دفاع از حریم والیت را عهده دار شد و در این راه هتم 

به شهادت رسیدند. اما  این مطلب برای ما سوال می شود 

که چرا حضرت زهرا سمم اهلل علیها در مسیر دفتاع از 

 والیت امام علی علیه السمم پافشاری کردند؟

از دالیل پافشاری ایشان برای دفاع از والیت ، شنتاختت 

ایشان از مسئله امامت بود. آن حضرت می دانستند کته 

اگر والیت امام بر جامعه ای حکم فرما شود . جامعه مسیتر 

رشد و کمال را طی خواهد نمود همچنانکه مستلتمتانتان 

چنین نوعی از حکومت را در زمان پیامبر به چشم دیتده 

بودند.در واقع ایشان بخاطر دلسوزی که برای مسلمتانتان 

داشتند بر مسئله والیت اصرار می کردند. و زمانتی کته 

اولیای طاغوت ، مسیر مستقیم اسمم را منحرف کتردنتد 

حضرت زهرا سمم اهلل علیها خطاب به زنان انصار فرمتود  

آماده فتنه ها باشید. مژده باد شما را به شمشیر کشیده و 

هرج و مرجی که همه را فرا گیرد و استبدادی از ستمگران 

که آنچه را دارید از شما خواهند گرفت. آنچه کشتتتیتد، 

آیندگان ]یعنی فرزندانتان[ درو می کنند در واقع ایشتان 

 زندگی مسلمانان بعد از این انحرافات را سخت           

می دیدند و نمی توانستند  در برابر این رنج و ستختتتی 

مسلمانان بی تفاوت باشند.از دیگر محبت های حضترت 

زهرا در حق شیعیان ، دستگیری و شفاعت آنان در روز 

قیامت است چنانچه در روایتی از پیامبر اعظم صلتی اهلل 

علیه وآله و سلم موجود است زمانی که در قیامت، فاطمته 

شود و  سمم اهلل علیها از صراط عبور کرده، وارد بهشت می

ماند کته یتک  های چادر او بر روی صراط باقی می رشته

سوی آن به دست زهرا و سوی دیگرش در عرصه قیامتت 

 است...

در این هنگام منادی پروردگار به خمئق که از اولیتن تتا 

 می دهد  اند، ندا آخرین آنان بر صراط گرد آمده

یَا أَیُّهَا الْمُحِبُّونَ لِفَاطِمَةَ تَعَلَّقُوا بِأَهْدَابِ مِرْطِ فَاطِمَةَ سَیِّتدَِِ «

 »نِسَاءِ الْعَالَمِینَ

 های چادر او در آویزید. داران فاطمه! به رشته ای دوست

با این فرمان، جمع کثیری از آفریدگان کته در شتمتار 

محبِِّین حضرت زهرا سمم اهلل علیها هستند، با تمسِّک به 

 شوند. های چادر آن حضرت، داخل بهشت می رشته

بر اساس این روایت نورانی، در روز قیامت حضرت زهترا 

های مختلف دارد و  سمم اهلل علیها چادری دارند که رشته

ها چنت   ها باید هرکدامشان به یکی از این رشته بهشتی

 بزنند و به بهشت بروند.

چادر یا پوشش حضرت صدیقه طاهره سمم اهلل علیها در 

این روایت، کنایه از شخصیت آن بانوی گرامی در قیامتت 

 است. 

حضرت زهرا سمم اهلل علیها نمونه یک الگو برای هتمته 

شیعیان نیز می باشند . زندگی کوتاه اما پتربتار ایشتان 

سرشار از نکات ریز و درشت برای الگو بودن است . تا آن 

جا که امام زمان حضرت زهرا سمم اهلل علیها را الگتویتی 

نیکو برای خود معرفی می کند. ان شا ءهلل که همه ی متا 

بیش از پیش با زندگی ایشان آشنا شویم و توفیق اطاعتت 

 از کمم ایشان را داشته باشیم تا از شیعیان به شمار آییم.
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 بسم ا... الرحمن الرحیم
آخر من کجا و شهدا کجا..خجالت میکشم بخواهم 

مثل شهدا وصیت کنم من ریزه خوار ستفتره ی 

آنان هم نیستم,  شهید شهادت را به چن  متی 

آورد راه درازی را طی میکند تا به آن مقام متی 

رسد اما من چه! سیاهی گناه چهره ام را پوشانده 

و تنم را لخت و کسل کرده, حرکت جتوهتره ی 

اصلی انسان است و گناه زنجیر,  من سکتون را 

دوست ندارم.  عادت به سکون بمی بزرگ پیروان 

حق است, سکونم مرا بیچاره کرده. در ایتن 

حرکت عالم به سمت معبود حقتیتقتی 

دست و پایم را اسیر خود کترده,  

انسان کر میشود,  کور میشود, نفهم 

میشود, گن  میشود و بتاز هتم 

زندگی میکند .بعد از مدتی مستت 

میشود و عادت میکند به مستی و 

وای به حالمان اگر در مستتی ختوش 

بگذرانیم و درد نداشته باشیم. درد را, انسان بتی 

هوش نمیکشد,  انسان خواب نمیفهمد,  درد را, 

انسان با هوش و بیدار میفهمد.  راستی! دردهایتم 

کو؟ چرا من بیخیال شده ام؟ نکند بی هتوشتم؟ 

نکند خوابم؟ مثل آب خوردن چتنتدیتن هتزار 

مسلمان را کشتند و ما فقط آن را مخابره کردیتم.  

قلب چند نفرمان به درد آمد ؟ چند شب خواب از 

 چشمانمان گریخت؟ آیا مست زندگی نیستیم؟ 

خدایا تو هوشیارمان کن,  تو مرا بیدار کن, صدای 

العطش میشنوم صدای حرم می آید گوش عتالتم 

کر است. خیام میسوزد اما دلمان آتش نمیگیترد.  

مرضی باالتر از این چرا درمانی برایش جستتجتو 

نمیکنیم, روحمان از بین رفته سرگرم بتازیتچته 

 دنیاییم.

الَِّذِینَ هُمْ فِی خَوْضٍ یَلْعَبُتونَ متا 

هستیم, مرده ام تو مترا دوبتاره 

حیات ببخش, خوابم تو بیتدارم 

کن.  خدایا! به حرمت پتای 

خسته ی رقیته سس  بته 

حرمت نگاه خسته ی زینب سس  بته 

حرمت چشمان نگران حضرت ولی عصرسعج  به 

 ما حرکت بده. 

 

 شهید عباس دانشگر
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 وصیت نامه شهید عباس دانشگر
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ائمه اطهار علیهم السمم در طول زندگی پر برکتشان هیچ 

گاه دست از فعالیت تشکیمتی و مبارزه برای پیاده سازی 

اسمم ناب بر نداشتند و همانطور که می دانید به عنوان 

حجت های خداوند بر روی زمین بر ما واجب است که از 

آن ها تبعیت کنیم و از آنجا که ایشان فرموده اند ما 

حجت خداوند بر روی زمین هستیم و جده مان حضرت 

فاطمه زهراسس  حجت خدا بر ماست؛ در نتیجه پرچمدار 

کار تشکیمتی و زندگانی سیاسی شیعه آن حضرت می 

 باشد.

پس از رحلت پیامبر اکرم، به رغم هشدار های مکرر 

حضرت رسول و حتی نزول آیه ی صریح در قرآن کریم، 

مردم و در راس آن ها جمعی از مهاجرین و انصار به تدریج 

به عادات و رسوم جاهلیت خود روی آوردند و اولین و 

مهم ترین موردی که باعث ایجاد پیچ تاریخی و ایجاد 

مصائب فراوان شد، گرایشات و تعصبات کور کورانه قبیله 

ای بود.  و این مصائب از همان تاریخ تا هم اکنون که شما 

این نشریه را مطالعه میکنید و تا ظهور حضرت حجت 

سعج  ادامه خواهد داشت. در حالیکه حضرت 

امیرالمومنین و بنی هاشم در حال غسل و کفن و دفن 

حضرت محمد سص  بودند، گروهی از انصار  و به ویژه 

قبیله خزرج برای به خمفت رساندن سعد بن عباده و 

برتری قبیله ی خود بر سایرین علی الخصوص اوس که 

رقابت دیرینه ای با یکدیگر داشتند، در محلی به نام 

سقیفه بنی ساعده گرد هم آمدند و این امر باعث شد که 

خلفای اول و دوم از این فرصت استفاده کنند و با ادعای 

برتری قریش نسبت به بقیه ی قبیله ها بر موجی که 

خزرجی ها ایجاد کرده بودند سوار شوند و کودتای سقیفه 

 را شکل دهند.

حضرت زهرا سس  طی مدت هفتاد و پنج سیا نود و پنج  

روز که پس از ارتحال پیامبر در قید حیات بودند از هیچ 

تمشی برای رسیدن حق به حق دار یعنی به خمفت 

رسیدن حضرت علی سع  و بیداری مردم و آگاه سازیشان 

از عواقب رویگردانی از     والیت فروگذار نکردند و در 

انتها جان خود و فرزندی که در رحم داشتند را نیز فدای 

این این راه کردند. در بررسی وقایعی که در طی این مدت 

اتفاق افتاد، دو رویداد مناظره با خلیفه اول و حمله به 

خانه فاطمه زهرا سس ،مهم ترین عرصه نقش آفرینی 

حضرت بودند و اوج ضربات کاری که به دستگاه طاغوت 

وارد شد در همین دو واقعه بود.  وقتی خلیفه ی اول بر 

مسند خمفت نشست، جمع بسیاری از صحابه پیامبر از 

جمله سلمان فارسی، عمار بن یاسر،ابوذر غفاری، مقداد 

بن اسود، عباس بن عبدالمطلب، سعد بن ابی وقاص و 

طلحه و زبیر در خانه ی حضرت زهرا به تحصن نشستند 

ابوبکر که بزرگترین رقیب سیاسی خود را حضرت 

امیرالمومنین می دید، به عمربن خطاب دستور داد تا با 

چهل نفر به خانه ی دختر پیامبر روند و از حضرت امیر 

المومنین بیعت بگیرند و تحصن را بشکنند. وقتی 

مهاجمین به در خانه حضرت رسیدند، فریاد زدند که علی 

سع  باید بیعت کند ویا خانه را به آتش می کشند. در اینجا 

حضرت زهرا سس با رساندن خود به پشت در و فدا کردن 

خود و فرزندشان و امیرالمومنین با سکوت خود سندی 

شدند برای شقاوت و پستی متخاصمین و غاصبین جایگاه 

حضرت رسول، تا جلوی هرگونه مظلوم نمایی و 

سوءاستفاده سیاسی را بگیرند. پس از اینکه امام علی سع  

را با دستان بسته به مسجد بردند، شمشیر را بر گردن وی 

نهادند و ایشان را تهدید به شهادت کردند، در اینجا نیز 

حضرت زهرا سس  با وجود جراحاتشان خود را به مسجد 

رساندند و فرمودند که اگر دست از علی برندارند ، آن ها 

را نفرین می کند، این گفته حضرت عقب نشینی خلیفه را 

در بر داشت و موجب شد تا هیچ کدام از اهداف دستگاه 

طاغوت در حمله به بیت حضرت یعنی بیعت گرفتن از امام 

علی سع  و یا انهدام رکن هدایت با شهادت ایشان محقق 

 نشود. 

 

دستگاه خمفت به این هم بسنده نکرد و بعد از گذشت 

مدتی، با جعل حدیث از پیامبر مبنی بر اینکه وی فرموده 

است ما پیامبران از خود ارثی بر جای نمی گذاریم، اموال 

سیا ستش؛ دینش   



 

حضرت رسول را به نفع خمفت مصادره کرد و هیچ کدام 

از اممک و باغات متعلق به پیامبر را به دخترش واگذار 

نکردند و حتی فدک که در زمان حیات رسول اکرم به 

آن حضرت هدیه داده شده بود، را نیز به نا حق تصاحب 

کردند، حضرت زهرا سس  بعد از اینکه از این موضوع با 

خبر شد به همراه زنان بنی هاشم به سمت مسجد رفت 

و با ابوبکر که به همراه یاران خود در آنجا بود مناظره ای 

منطقی و سخت کوبنده داشت و ده برهان محکم برای نا 

حق بودن ادعای خلیفه بیان کرد، این مناظره آنقدر 

برای خلیفه ی اول سخت تمام شد که مجبور شد قباله 

 ی فدک را به حضرت برگرداند، 

اما این بار هم خلیفه ی دوم قباله را از حضرت باز پس 

گرفت تا باز هم لکه ی ننگی بر پیشانی خمفت نقش 

ببندد .با وجود این همه مصائبی که از بی بصیرتی امت 

بر سر خاندان پیامبر آمد و تقریبا جانشینی حضرت 

رسول از دست امیرالمومنین خارج شده بود حضرت 

زهرا به همراه حسنین و امیر المومنین شبانه، یک به 

یک درب خانه ی اهل مدینه را می زد و عهدی که با 

پیامبر اکرم و امام علی سع  در زمان حیات پیامبر بسته 

بودند را یادآور می شد، اما مردم با بهانه های واهی 

مانند جوان بودن علی سع  ، یا دیر اقدام کردن وی برای 

 خمفت دست رد بر سینه ی علی و خاندانش می زدند.

حضرت فاطمه زهرا طی وصیت نامه شان، خسته و 

رنجور از مردم مدینه ، وصیت کردند تا کسی از مردم به 

مراسم تشییع ایشان نیاید و مخفیانه دفنشان کند تا 

بغض وی نسبت به غاصبان جایگاه پیامبر تا ابدالدهر 

 نمایان باشد.

از عملکرد حضرت فاطمه زهرا سس  مبارزه و مجاهدت و 

کیاست به خوبی نمایان است. تمام فعالیت های او 

حساب شده، وبه شکلی بود که در هر صورت به نفع 

دین تمام می شد تا آنجا که وصیت و مرگ آن حضرت 

هم راهنمای شیعه تا ابد خواهد بود. ایشان با اعمال 

خود به ایثار معنی واقعی بخشیدند چراکه هر آنچه 

داشتند، از نام و اصل و نسب تا مال و جان و خانواده 

خود را در راه دین و نجات آن خرج کردند و این آغازی 

شد برای گذشته ی سرخ شیعه تا آینده ی سبز بعد از 

 ظهور حضرت ولی عصر سعج   محقق شود.
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 نشریــه تحلیلی مذهبی هیئت محبان روح ا...

    6969، بهمن   96حدیث عشق ، شماره 

 مدیر مسئول و سردبیر :   محمدحسین عرب سرخی

 صفحه آرا: امیر حسین نظرزاده

عالقه مندان به نویسندگی و طراحی  در نشریه تحلیلی مذهبی حدیث عشق می توانند با 

 شماره تلفن زیر تماس گیرند .

 معرفی کتاب خاطرات سفیر
 سفیر ایران

خاطرات خانم نیلتوفتر »خاطرات سفیر«کتاب

هایی است کته  شادمهری و شامل بیان چالش

یک بانوی مسلمان به عنوان دانشجوی ممتتاز 

 ایرانی در فرانسه با آن مواجه شده است.

او شد سفیر ایران، یا بهتر بگوییم سفیر اسمم 

شتایتد   کشور فرانسه. بانویی محجبه و در قلب

های خود  ساالن و همکمسی کمی متفاوت از هم

ی طراحی  که برای تکمیل تحصیمتش در رشته

صنعتی، برای مدتی ایران را به مقصد فرانسته 

کند و اینگونه خاطرات سفیتر آغتاز  ترک می

 شود. می

به روایت خانم نیلتوفتر » خاطرات سفی«کتاب

شادمهری با نگارشی صمیمی و ساده، خواننده 

 برد و او را با  را به خوابگاهی در پاریس می

 

 

 کند. ها و خاطراتش شریک می رویدادها، تجربه

خاطرات دختر مسلمانی که در کشور فرانسته، 

ی تحصیل در مقطع دکتتری  هرچند برای ادامه

حضور دارد اما سفیری شده است برای دفاع از 

های مختلف  ی او با آدم حقیقت اسمم. مواجهه

تتر  و اتفاقات متفاوت این خاطرات را جتذاب

کند، از قبول نشدنش در بهترین دانشگتاه  می

فرانسه تنها به دلیل حجابش و  دست ندادن با 

ترین اساتید مرد تا برگزاری دعتای  سرشناس

عهد در اتاق خوابگاه و خواندن دعای کمتیتل 

 ».یک سلیم النفس«برای 

رهبر انقمب چندی پیش در جریان یتکتی از 

دیدارها گفتند  کتاب خاطرات سفیر را توصیه 

 هایتان بخوانند. کنید که خانم
 سوره مهر ناشر  

 نیلوفر شادمهر نویسنده  


