
 بسمه تعالی

(3شماره))س(مهایامفاطمیهناویژه
 ها ادتیدر عحضرت زهرا)س(حمتواى سخن      

 حقايق و اسرارى از زبان فاطمه)س( ،جوهاو عمل آمد و در ضمن آن پرسه ى بسیارى در حین بیمارى از فاطمه)س( بها ادتیع 

به صبح آوردم در نصار چنین بیان كرد: بخدا قسم شب راادت زنان ایى شد. او شرايط روانى خود رادر عدر مظلومیتش جار

 .تنفر و از مردانتان بیزار بودمتان ميحالیكه از دنیا

و اينكه چرا بدين  )س(فت دوست دارم مرا از اسرار فاطمه)ع( گحالش را ديد و نگران شد. به على ابن عباس به عیادت آمد و

از من خواسته است آن را پوشیده دارم، اما بصورت مختصر عرض  كه فاطمه)س( مرا معاف دارد:»فرمود.روز افتاده است آگاه كنى

كنیم: پس از پیامبر حق او را غصب كردند، از ارث محرومش داشتند، حرمت او را ناديده گرفتند، به او ستم كردند، خداوند  مى

 .«میان او و ستمكاران داورى كند

در حین سخن تغیر يافت و نفسش به شماره  )س(هان صداى فاطمهفت ناگگ سخن مى سلمان به عیادت او آمد با فاطمه)س(

را از درد سینه يا پهلو نالید. و از جراحت ناشى از فشار در و گويا قطعه  فاطمه)س( .شود افتاد، سلمان پريشان شد كه تو را چه مى

 .اش فرو رفته بود آهن يا میخى كه در آن هنگام بر سینه

  ،ظلومیت او و مظلومیت على)ع(وق او، معمل آمد همه حكايت از صدمه ديدن او، غصب حقه ز او بى كه ايها و ديگر عیادت

شان به دنیا، و فكر و فريبكارى شان و در كل  فريفتگى ،دشمنهاى بدر و احد  درد كشیدن او، بروز دادن كینه او،تحمل و صبر 

 .، دارد)ع( كه تجسم مظلومیت اسالم بودندلىمظلومیت خود و ع

 نشان دادن مظلومیت

دريابند و بفهمند بر او چه خواست آنچه را كه بر او رفته بود از مردم مخفى دارد  بر عكس اصرار داشت كه مردم  نمى فاطمه)س(

)ص( تا دم مرگ خود حقايق را علنى كرد و به افشاى عمل نارواى خصم وفات رسول خدا در تمام مدت پس از رد.گذ مى

 .امعه و مسجد، سخنانش در عیادت ديگران از او، همه حكايت از اين وقايع دارندپرداخت. حضورش در ج

فرستد كه پس از مرگ پدر بیايد و يكبار ديگر اذان بگويد خود مدعى اعالن مظلومیت است و  به دنبال بالل مى اينكه فاطمه)س(

شود و  رود و بر مزار شهیدان حاضر مى جشنبه مىگذرد. اينكه روزهاى دوشنبه و پن خواهد به همه بفهماند كه بر او چه مى مى

وضعیت را نشان  بیانهمه و همه نوعى ...كند كه اينجا محل استقرار پیامبر بود، آنجا محل شهادت حمزه، آنجا ها را بیان مى صحنه

 .دهد مى

حكايت از اعالم  گويد ها سخن مىرود و با آن اى بلند و آشكارا دارد و يا به خانه شهدا مى گريد و گريه مى و اينكه فاطمه)س(

از شرايط موجود راضى است و به  و موقعیتى است و فكر نكنند فاطمه)س(دارد كه مردم بدانند كه او در چه شرايطى  یوضعیت

 .دارد دهد ونارضائى خود را هم اعالم مى اوضاعى كه پديد آورده رضايت دارد. كار و برنامه خود را انجام مى

  مظلومه مغصوبه
تنها زنى است كه واجد چنان شرايط و مقاماتى است و در عین حال حق او غصب و خود او مظلوم واقع شده  )س(آرى،فاطمه 

طهدة ضها المتاي ها المظلومة المغصوبة، السالم عليكِتاي السالم عليكِاند و هم حق معنوى او را..  است هم حق مادى او را غصب كرده

 ...الشهيدة ها الصديقةايت المقهورة، السالم عليكِ

، سالم بر شهادت ش، سالم بر حسین مظلومش، سالم بر حسن مسمومشو نام او، سالم بر همسر مظلوم )س(سالم بر فاطمه

 .شسر فرزندان و سالم بر پیكرهاى بى شا مظلومانه

 دعا باشد.التماس موجود میwww.aviny.com نامه گذشت در سايت فرهنگی مذهبی شهید آوينی منبع تمامی مطالبی كه در سه ويژه

 پایان

 



 معرفی کتاب
 (ص()اکرم پیامبر رحلت از پس حکومت گیری شکل نحوه بررسی)سقیفه کتاب معرفی 

 دشتی مهدی کوشش به عسگری عالمه نوشته

های  ی سقیفه و جایگاه آن در تاریخ صدر اسالم و حوادث بعد از آن در کتاب درباره

ها از نظر ارزش و اهمیت یکسان  بسیاری بحث شده است، که هر کدام از این کتاب

که  اند داشتهای  خانه ه شیوخ عرب مهماناست ک نبا هاند. سقیفه درلغت به معنای سای نبوده

 کردند. گو میی امور قبیله گفت و دند و دربارهع می شافراد قبیله نیز در آن جم

( از دو قبیله اوس و خزرج بودند که هر دو قبیله، در اصل، از اهل یمن صانصار پیامبر)

 بودند و و اجدادشان ایشان برای درک حضور پیامبر خاتم)ص( به مدینه آمده بودند.

ار در مدینه بوده است و رئیس ی خزرج از انص سقیفه مشهور در تاریخ محل اجتماع قبیله

ایشان سعد بن عباده بوده که برای بیعت با او پس از وفات پیامبر اسالم در آن محل 

اجتماع کرده بودند؛ درحالیکه جسد مبارک حضرتش بین خاندانش بود و مشغول غسل دادن جسد مطهر آن حضرت)ص( بودند. چون خبر اجتماع 

 رسید، ایشان نیز با سرعت به اجتماع سقیفه ملحق شدند.سقیفه به گروه پیرو ابوبکر و عمر 

صود، پیرامون این حادثه اندیشمندان بسیاری همت گماشته و آثار قابل توجهی عرضه کرده اند. از جمله مرحوم مظفر، محمد باقر بهبودی، عبدالمق

 ویلفرد مادلونگ.

 ا یادآوری کرده است:مهدی دشتی پیرامون آثار هر کدام از این اندیشمندان نکات ذیل ر

کوشیده است که با روش علم کالم بدین ماجرا بنگرد و اثبات کند که آنچه که در سقیفه رخ داد اوال بر « السقیفه»مرحوم مظفر در کتاب خود

بن طاووس نیز قبل از مبنای اختیار و اجماع امت نبوده و ثانیا مخالف نص شرعی اسالم بوده است.)الزم به ذکر است که مرحوم شیخ مفید و سید ا

 اند.( مرحوم مظفر از این منظر به سقیفه نگاه کرده

ای از پیش طراحی شده است که مسلمانان را در مقابل کار انجام  علوی بر این باور است که سقیفه حاصل نقشه  محمدباقر بهبودی نیز در کتاب سیره

 بیند. و معاویه نمی شده قرار داده است. منتها دامنه این نقشه را تا زمان عثمان

ای بیش نبوده است. با همه این تفاسیر  داند که در آن شورا و حاکمیت شورا نقشه را محل ظهور عملیاتی از پیش طراحی شده می« سقیفه»عبدالمقصود 

شمارد و بر خالف آنچه که  یگماشت را جعلی م وی روایات متضمن تصریح عمر به نام افرادی که اگر زنده بودند آنان را پس از خود به خالفت می

 در ابتدای کتاب عرضه داشته تبانی ابوبکر،عمر، ابوعبیده را بر غضب خالفت ضعیف شمرده است.

کند و از قول کاینانی  ی مثلث قدرت ابوبکر،عمر، ابوعبیده مطرح می را دربارهlammensویلفرد مادلونگ مستشرق آلمانی االصل در کتاب خود نظریه

 .نداشت رضایت ابوبکر جانشینی به  وجه کند که پیامبر اکرم به هیچ ه در این مثلث الهام بخش اصلی عمر بوده است. و تصریح میکند ک تصریح می

را به « سقیفه»ان عنو با عسگری عالمه سنگ گران کتاب تا بود الزم است شده نگاشته  سقیفه  مرور اجمالی بر آنچه که از دیر باز تاکنون درباره

 ی کنیم.شما معرف

سازی توسط دو نفر از شیعیان  ه.ق ایراد شده است و پس از پیاده۴۱۴۱های بوده که در مجالس عزاداری محرم و صفر سال  این کتاب در اصل سخنرانی

 اهل بیت توسط دکتر مهدی دشتی تدوین شده است.

ای حساب  شود؛ بلکه سقیفه آغاز بروز و ظهور اجرای نقشه عالمه دراین کتاب معتقد است که سقیفه در یک روز و با طراحی یک نفر خالصه نمی

 بایست یکی پس از دیگری زمام حکومت را در دست گیرند. شده است که طی آن افرادی معین از قریش می

 به حضرت امیر)ع(منبع متقن از کتب شیعیان و اهل تسن نوشته شده است. این کتاب شامل دوازده فصل به عالوه خط ۴۳۱کتاب سقیفه با استفاده از 

 بیماری داستان و فدک غصب داستان و  توان به فصل جنگ اقتصادی با اهل بیت پیامبر است. از دردآورترین فصول کتاب می «شقشقیه»معروف به 

 رد.ک اشاره مسجد در ایشان خطبه همچنین و( ع)زهرا حضرت

 


