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 محمدحسین علیزاده فرد
دبیر برادران کانون قرآن و عترت )ع( دانشگاه هنر اسالمی تبریز

بهمن ماه 1399

 
ميالدش تولد بهاراست ؛

تولد آب است و تولد هر چه پاکی و زاللی 
ميالدش از هر سو رحمت است 

از آن جهت که ادامه ی راه انبياست 
فاطمه )س( امتداد راه انبياست 

اگر او نبود، طريق انبيا ابتر می ماند و 
اين سلسله ی پيوسته به بن بست می رسيد

ميالد باسعادت حضرت فاطمه زهرا و 43 بهار انقالب بر شما مبارک باد

دعوت به عضويت در کانون و همکاری در نشريه  تبریک و خیر مقدم به ورودی ها
و دعوت به همکاری در کانون

2
والدت حضرت فاطمه زهرا از

 دیدگاه تشیع و اهل سنت
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فلسفه شهرت امام زمان)عج(ی
به »مهدی فاطمه)س(«ی 

5
خطبه فدکیه

7
سبک زندگی فاطمی

10
 انقالب اسالمی ایران زمینه ساز حکومت

جهانی امام زمان )عج( است
11

انقالب اسالمی متعلق به
حضرت فاطمه زهرا)س( است 

12
ادبیات فاطمی 

13
 معرفی کتاب

15
السالم علیک یا فاطمه الزهرا سالم اهلل علیها

با سالم وعرض ادب خدمت شما دانشجویان عزیز
 خیر مقدم عرض میکنم ورود شما بزرگواران رو به دانشگاه هنر اسالمی تبریز قرار

 بر این بوده که هر ساله با ورود دانشجویان جدید به دانشگاه امور فرهنگی مراسمی
 رو به مناسبت ورود دانشجویان جدید برگزار کنند تا دانشجویان عزیز با تشکل های

 دانشجویی ،کانون های فرهنگی هنری مذهبی و انجمن های علمی دانشکده ها آشنا
 بشوند .متاسفانه امسال به علت همه گیری بیماری کرونا و  عدم حضور دانشجویان

 در دانشگاه این بستر مهیا نشد تا به صورت حضوری ، به معرفی تشکل ها و کانون ها
 دانشگاه بپردازیم من به عنوان دبیر کانون قرآن و عترت )ع( دانشگاه هنر اسالمی
 و مدیر مسئول نشریه مسیر نور از این فرصت استفاده میکنم تا از طرف خادمین شما

  بزرگواران در کانون قرآن و عترت )ع( از شما بزرگواران دعوت به همکاری کنم .ی

 رشته ها و زمینه های همکاری با ما

 حفظ قرآن ، روخوانی و تجوید ، مفاهیم و تفسیر قرآن ، ترتیل و قرائت مجلسی ،

 تواشیح ، پرسش و پاسخ دانشجویی پژوهش و تحقیق ، نشریه ، فضای مجازی ، مسابقات

 و سرگرمی ،همایش و نمایشگاه و...دانشجویانی که مایل به همکاری می باشند با توجه

 به عالقه ، استعداد و تخصص خود به آیدی تلگرامی                                             مراجعه

فرمایند
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 حضرت فاطمه  زهرا )عليهاالّسالم(، )۵ بعثت - 11 ق( دختر پيامبر اسالم )صلی اهلل عليه و آله( و خديجه کبری
 )سالم اهلل عليها( و همسر حضرت علی )عليه السالم( است. ايشان يکی از چهارده معصوم و جزو پنج تن آل عبا

می باشد
 در منابع تاريخی و روايی، درباره تاريخ تولد حضرت زهرا )سالم اهلل عليها( اقوال مختلفی نقل شده است. قول

 مشهور اين است که آن حضرت در بيستم ماه جمادی الثانی سال پنجم بعثت پيامبر )صلی اهلل عليه و آله وسّلم( در
 مکه معظمه به دنيا آمد. عده ای از اهل سنت نيز عقيده دارند که ايشان قبل از بعثت متولد شده است. با توجه به
 روايتی که مورد تأکيد فريقين است، بعد از تناول ميوه بهشتی در شب معراج توسط پيامبر، نطفه حضرت منعقد

گرديد
ديدگاه شيعه

 درباره تاريخ تولد حضرت زهرا  )سالم اهلل عليها( در ميان علمای شيعه دو نظر وجود دارد: قول مشهور والدت ايشان
 در بيستم ماه جمادی الثانی سال پنجم بعثت در مکه بوده و دليل اين قول، روايات صحيحی است که از امام سجاد،

.امام باقر و امام صادق )عليهم الّسالم( نقل شده و مستند به آنها است
 قول دومی که شيخ مفيد، شيخ طوسی و کفعمی طرفدار آن است، تولد حضرت را در سال دوم بعثت می داند. اما

اين قول با روايات صحيح قابل تطبيق نيست و تعارض دارد

 يکی از روايات صحيحی که اين قول را تاييد می کند، روايت امام سجاد )عليه الّسالم( است که آن را مرحوم کلينی
با اين عبارت و سند نقل کرده است:ی

 ابُْن َمْحُبوٍب َعْن ِهَشاِم بِْن َسالٍِم َعْن اَبِی َحْمَزَة َعْن َسِعيِد بِْن الُْمَسيَِّب َقاَل َسَالُْت َعِلیَّ بَْن الُْحَسْيِن )عليه الّسالم(»
ََّما َکاَن لَِعِلیٍّ )عليه الّسالم( َحْيُث  ابُْن َکْم َکاَن َعِلیُّ بُْن اَبِی َطالٍِب )عليه الّسالم( يَْوَم اَْسَلَم َفَقاَل اَ َو َکاَن َکاِفراً َقطُّ اِن

ِ تََباَرَک َو تََعالَی ُ َعزَّ َو َجلَّ َرُسولَُه )صلی اهلل عليه و آله وسّلم( َعْشُر ِسِنيَن َو لَْم يَُکْن يَْوَمِئٍذ َکاِفراً َو لََقْد آَمَن بِاهللَّ  بََعَث اهللَّ
ِ َو بَِرُسولِِه )صلی اهلل عليه و آله وسّلم( َو اِلَی  َو بَِرُسولِِه )صلی اهلل عليه و آله وسّلم( َو َسَبَق النَّاَس ُکلَُّهْم اِلَی ااْلِيَماِن بِاهللَّ

اَلِة بَِثاَلِث ِسِنين الصَّ
ِ )صلی اهلل عليه و آله وسّلم( َفاِطَمَة ِمْن َعِلیٍّ َج َرُسوُل اهللَّ  َقاَل َفُقْلُت لَِعِلیِّ بِْن الُْحَسْيِن )عليه الّسالم( َفَمَتی َزوَّ

 )عليه الّسالم( َفَقاَل بِالَْمِديَنِة بَْعَد الِْهْجَرِة بَِسَنٍة َو َکاَن لََها يَْوَمِئٍذ تِْسُع ِسِنيَن َقاَل َعِلیُّ بُْن الُْحَسْيِن عليه السالمَو لَْم
 يُولَْد لَِرُسوِل اللَِّهصلی اهلل عليه وآلهِمْن َخِديَجَة )عليهاالّسالم( َعَلی ِفْطَرِة ااْلِْساَلِم ااِلَّ َفاِطَمُة )عليهاالّسالم(...؛]1[

 سعيد بن مسيب می گويد: به علی بن الحسين عرض کردم، چه زمانی رسول خدا )صلی اهلل عليه و آله وسّلم( فاطمه
 را به ازدواج علی )عليه الّسالم( در آورد؟ فرمود: در مدينه يک سال بعد از هجرت در حالی که زهرا نه سال داشت.

 امام سجاد )عليه الّسالم( فرمود: از حضرت خديجه بر فطرت اسالم تنها حضرت زهرا به دنيا آمده است )کنايه از
اين که بعد از اسالم تنها حضرت زهرا از خديجه متولد شده است(.»ز

اين روايت با همين سند در مختصر بصائر الدرجات نيز آمده است.]۲[ز
 در تحليل اين روايت می توان گفت: اوال: در اين روايت امام سجاد )عليه الّسالم( تصريح می کند تنها فرزندی که
 حضرت خديجه )سالم اهلل عليها( بعد از اسالم به دنيا آورده، حضرت زهرا است: »َو لَْم يُولَْد لَِرُسوِل اللَِّهصلی اهلل

عليه وآلهِمْن َخِديَجَة )عليهاالّسالم( َعَلی ِفْطَرِة ااْلِْساَلِم ااِلَّ َفاِطَمُة»ی
 ثانيا: عبارت: »َفَقاَل بِالَْمِديَنِة بَْعَد الِْهْجَرِة بَِسَنٍة َو َکاَن لََها يَْوَمِئٍذ تِْسُع ِسِنيَن» به صراحت و دقيق سن حضرت زهرا
 )سالم اهلل عليها( را در هنگام ازدواج با محاسبه )9 = 1 + ۸( نه ساله بيان می کند و در نتيجه ايشان در سال پنجم

بعثت به دنيا آمده است

ديدگاه اهل سنت
پنج سال قبل از نبوت

 طبق برخی نقل ها، حضرت زهرا )سالم اهلل عليها( زمانی به دنيا آمده است که از عمر پيامبر 3۵ سال می گذشت. می دانيم که رسول
خدا )صلی اهلل عليه و آله وسّلم( در چهلمين سال عمر مبارکش به مقام نبوت رسيد و مبعوث به رسالت شد

 با اين فرض، حضرت زهرا دقيقا پنج سال قبل از نبوت حضرت به دنيا آمده است. ابن جوزی قبل از بيان سال تولد حضرت زهرا
 می نويسد: »بنيت الکعبة ورسول اهلل صلی اهلل عليه وسلمابن خمس وثالثين سنة. کعبه زمانی بنا شد که رسول خدا 3۵ سال از عمرش

 می گذشت. آنگاه تصريح می کند: »فصل: فی هذه السنة ولدت فاطمة بنت رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم.» در همين سال فاطمه
دختر رسول خدا )صلی اهلل عليه و آله وسّلم( متولد شد

 ابو الفرج اصفهانی می نويسد: »وکان مولد فاطمة )عليهاالّسالم(قبل النبوةوقريش حينئٍذ تبنی الکعبة؛زمان والدت فاطمه )عليهاالّسالم(
قبل از نبوت بوده در حالی که قريش مشغول بنای کعبه بودند.»س

 اهل سنت از امام باقر )عليه الّسالم( روايتی در خصوص اين قول چنين نقل کرده است: ايشان فرمود: »عباس بر علی بن ابيطالب
 وارد شد ديد فاطمه برايش می گويد: سن من بزرگ تر از تو است.عباس به فاطمه گفت: آگاه باشيد  ای فاطمه! شما زمانی که متولد

 شدی که قريش کعبه را می ساخت و رسول خدا )صلی اهلل عليه و آله وسّلم( 3۵ سال داشت. اما تو ای علی! سالها قبل از اين متولد
 شده ای.»عاصمی مکی نيز اين تاريخ را صحيح ترين قول در تولد حضرت زهرا )سالم اهلل عليها( می داند و می نويسد: »وقد علمت ان

االصح من مولدهاانه کان قبل النبوة بخمس سنين حال بناء قريش الکعبة وسنه عليه الصالة والسالم اذ ذاک خمس وثالثون سنة»ص
چهار سال قبل از نبوت

 قول دوم در اين نظريه اين است که حضرت زهرا )سالم اهلل عليها( چهار سال قبل از نبوت به دنيا آمده است. ابونعيم اصفهانی در
 اين باره می نويسد:س»حدثنا احمد بن اسحاق، ثنا محمد بن احمد بن سليمان الهروی فی کتاب الدالئل، ثنا ابراهيم بن احمد الخطابی،

 حدثنی عبداهلل بن شبيب، عن ابراهيم بن المنذر، حدثنی عبد العزيز بن عمران، حدثنی عبداهلل بن المؤمل، عن ابيه، قال: »ولدت
 فاطمة رضی اهلل عنهاقبل النبوة باربع سنين؛عبداهلل بن مؤمل از پدرش نقل کرده که فاطمه چهار سال قبل از نبوت به دنيا آمده

است.»ی
يک يا دو سال قبل از بعثت

 در قول ديگر والدت حضرت زهرا )سالم اهلل عليها( يک سال قبل از بعثت و يا کمی بيشتر از آن ذکر شده است. ابن حجر می نويسد
 »وکان مولدها قبل البعثة بقليل نحو سنة او اکثروهی اسن من عائشة بنحو خمس سنين؛زمان تولد حضرت زهرا قبل از بعثت کمتر از

يک سال و يا بيشتر از آن بوده است که از عايشه پنج سال بزرگتر خواهد بود.»س
صالحی شامی نيز گفته است: »وقيل: کان مولدها قبل البعثة بقليل نحو سنة او اکثر...»س

يک سال بعد از بعثت
 طبق يک روايت اهل سنت، حضرت زهرا )سالم اهلل عليها( يک سال بعد از بعثت يعنی در چهل و يک سالگی رسول خدا

)صلی اهلل عليه وآله( متولد شده است. اين روايت را حاکم نيشابوری اين گونه آورده است:س
 اخبرنا ابو اسحاق ابراهيم بن محمد بن يحيی المزکی وابو الحسين بن يعقوب الحافظ قاال ثنا محمد بن اسحاق بن ابراهيم قال سمعت»

 عبداهلل بن محمد بن سليمان بن جعفر الهاشمی يذکر عن ابيه عن جده قال ولدت فاطمة رضی اهلل عنهاسنة احدی واربعين من
 مولدرسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم؛عبداهلل بن محمد  هاشمی از اجدادش نقل کرده است که فاطمه در چهل و يکمين سال تولد رسول

خدا به دنيا آمده است.»ب
در سال پنجم بعثت

 برخی از علمای اهل سنت، تاريخ والدت حضرت زهرا )سالم اهلل عليها( را هشت سال قبل از هجرت می داند که دقيقًا پنج سال بعد از
 بعثت، می شود؛ زيرا رسول خدا )صلی اهلل عليه و آله وسّلم( در مکه مکرمه سيزده سال بودند و عدد هشت وقتی از سيزده کسر شود،

عدد پنج باقی می ماند، در نتيجه تولد حضرت زهرا )سالم اهلل عليها( در سال پنجم بعثت می شود
 مسعودی در کتاب مروج الذهب در بحث سال های بعد از هجرت می نويسد: »وقد قيل: ان مولد فاطمة رضی اهلّل تعالی عنها کان قبل
 الهجرة بثمان سنين؛و به تحقيق گفته شده است که والدت فاطمه )سالم اهلل عليها( هشت سال قبل از هجرت بوده است.» از آنجايی
 که مسعودی اقوال ديگری را نقل نکرده، روشن می شود که وی اين قول را قبول دارد از همين جهت است که با حرف تحقيق »قد»

مياورد
 ابن حجر در فتح الباری، عينی در عمدة  القاری و مبارک فوری در تحفة االحوذی تصريح کرده اند که فاطمه در اسالم متولد شده
 است: »)قوله باب مناقب فاطمة(  ای بنت رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم رضی اهلل تعالی عنها وامها خديجة )عليهاالّسالم( ولدت

فاطمة فی االسالم وقيل قبل البعثة»م

والدت حضرت فاطمه زهرا



 حجت االسالم »محمد صرفی» در گفت وگو با خبرنگار گروه مهدويت و غدير خبرگزاری شبستان که به مناسبت
 ايام فاطميه و شهادت حضرت زهرای مرضيه)س( انجام شد، در پاسخ به اين سوال که »چرا در روايات امام

 زمان)عج(، مهدی فاطمه)س( خطاب می شود؟»، اظهار کرد: در روايات مختلف حضرت مهدی)عج( به عنوان
 فرزند امام حسين)ع( يا ديگر ائمه اطهار)ع( معرفی شده است اما ويژگی و نسب خاص ايشان در روايات، »مهدی

فاطمه)س(» است
 کارشناس مرکز تخصصی مهدويت اضافه کرد: يکی از داليل اين نوع نام بردن، آن است که بنابر توافق تمام 

 مذاهب اسالمی، حضرت مهدی)عج( از نسل حضرت زهرا)س( است و تمام مذاهب اسالمی معتقدند که مهدِی برپا
 کننده عدل و قسط در جهان، فرزند فاطمه)س( است که اين روايت به ايشان تعلق دارد: »يمأل األرض قسطًا و عدالً

بعد ما مألت ظلمًا و جوراً؛ زمين را از قسط و عدل پر می کند چنانکه از ظلم و چور پر شده باشد» ب
 صرفی تصريح کرد: در روايتی مورد قبول تمام مذاهب اسالمی آمده: »المهدي من عترتي من ولد فاطمه؛

 مهدی)عج( از نسل فاطمه زهراست» اما اين چه سری است که نام حضرت مهدی)عج( با نام حضرت زهرا)س( گره
خورده است؟

 وی با اشاره به شباهت های موجود ميان حضرت زهرا )س( و امام مهدی)عج(، بيان کرد: حضرت زهرا)س( بقيه
 النبوه است، زمانی که ايشان خطبه فدکيه را ايراد کردند، اميرالمومنين امام علی)ع( ايشان را اينگونه خطاب

 کردند: »يا ابنه الصفوه و بقيه النبوه؛ ای دختر برگزيده و باقيمانده رسالت» و امام زمان )عج( نيز بقيه اهلل و بقيه
النبوه است

 اين کارشناس مهدوی در ادامه ابراز کرد: حکيمه خاتون نقل می کند: در شب تولد حضرت مهدی)عج( خدمت
 امام عسکری)ع( رسيدم و زمانی که امام مهدی)عج( را تقديم ايشان کردم، حضرت)ع( خطاب به کودک فرمودند:

 »سخن بگو ای حجت اهلل و بقيه االنبياء» و امام زمان )عج( با شهادتين سخن گفتند و حتی قبل از تولدشان نيز
 امام عسکری)ع( به عمه خود خطاب کردند که سوره قدر را بخوان و زمانی که ايشان اين سوره را می خواند، فرزند
 داخل شکم مادر با ايشان همراهی کرد که حکيم خاتون تعجب کرد و امام عسکری)ع( به عمه خود فرمود: نترس،

از قدرت الهی تعجب می کنی
 حجت االسالم صرفی ادامه داد: زمانی که زنان قريش و مکه حضرت خديجه )س( را تنها گذاشته بودند،

 پيامبر)ص( وارد منزل می شود و مشاهده می کند که حضرت خديجه)س( در حال سخن گفتن است و سوال می
 کند با چه کسی صحبت می کنی و ايشان می گويد: اين طفل داخل شکم ام با من صحبت می کند و من را دعوت

به صبر کردن می نمايد
 کارشناس مرکز تخصصی مهدويت با بيان اينکه حضرت زهرا)س( و امام زمان )عج( هر دو از نوری واحد هستند،
 تصريح کرد: در روايتی داريم که روزی زمين و آسمان تاريک شدند و فرشته ها به خداوند شکايت کردند و خدا

 کلمه ای فرمود و پس از آن روحی آفريده شد و سپس خداوند کلمه ديگری خلق کرد که از آن نوری ساطع شد و
 خداوند آن کلمه را با آن نور آميخت و در پی آن زمين و آسمان نورانی شد و آن نور فاطمه زهرا)س( بود به همين

  دليل نيز ايشان را زهرا می نامند
ِّه َو  وی تاکيد کرد: مهدی)عج( نيز نور است چنان که در روايت داريم: »إِنَّ َقائَِمَنا إَِذا َقاَم أَْشَرَقِت اأَلْْرُض بُِنوِر َرب

ْلَمُة؛ همانا چون قائم ما قيام کند زمين به نور پروردگارش روشن شود، ْمِس َو َذَهَبِت اَلظُّ  اِْسَتْغَنی اَلِْعَباُد َعْن َضْوِء اَلشَّ
و مردم از نور خورشيد بی نياز گردند، و تاريکی يکسره از ميان برود».ی

وظيفه نفس زکيه
 بنابر آنچه از روايات و اخبار به دست می آيد وظيفه
 نفس زکيه پيام رسانی برای امام است. پس از ظهور

 امام مهدی)عج( و اعالن جهانی اين ظهور توسط صيحه
 آسمانی، ايشان به يارانشان می گويد مردم مکه مرا

 نمی خواهند در حاليکه برای هدايت فرستاده شده ام،
 شايسته است شخصی همچون من اين مطالب را برای

 ايشان بگويد تا برای آنها حجت تمام شود. سپس يکی
 از يارانش را می طلبد و به ايشان می فرمايد: نزد اهل مکه
 برو و به ايشان بگو من فرستاده فالنی هستم و او به شما

 می گويد: ما اهل بيت رحمت و معدن رسالت و خالفت
 هستيم و از ذريه محمد)ص( و سالله پيامبرانيم. ما مظلوم

 واقع شده ايم و مردم به ما ستم کرده اند و ما را آواره
 ساخته اند و از هنگام رحلت رسول خدا)ص( تا امروز حق

 ما غصب شده است. اکنون ما از شما چشم ياری داريم و از
 شما ياری می طلبيم. پس ما را ياری کنيد. وقتی او شروع
 به صحبت می کند مردم مکه بر او هجوم آورده و او را سر

می برند
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 حجت االسالم صرفی اضافه کرد: شفاعت هر دو بزرگوار در روز قيامت نيز ويژگی مشترک آنان است کهفلسفه شهرت امام زمان)عج( به »مهدی فاطمه)س(«ی
 براساس روايات، هر دو آنان در روز قيامت شفيع مردم خواهند بود

 اين کارشناس مرکز تخصصی مهدويت با بيان اينکه امام زمان)عج( و حضرت زهرا)س( مظلوم هستند، تصريح
 کرد: در زيارتنامه حضرت زهرا)س( به مظلوميت ايشان تاکيد شده است و پيرامون امام زمان )عج( نيز در

ِريُد الَْفِريُد الَْوِحيُد؛ صاحب اين امر ، همان رانده شده دور شده يگانه ِريُد الطَّ  روايت داريم: »َصاِحُب َهَذا األْْمِر الشَّ
و تنها است.»ی

 وی با بيان اينکه مهمترين شباهت اين دو بزرگوار آن است که بيعت هيچ فردی بر گردن آنان نيست، افزود:
 حضرت زهرا)س( هيچگاه تقيه نکرد و تمام مصائب را به دوش کشيد تا جامعه را به مسير اصلی اش بازگرداند
 و اساسا دليل غيبت امام زمان )عج( نيز همين است تا بيعت هيچ فردی بر گردن ايشان نباشد لذا شايد اينکه

 ايشان را مهدی فاطمه)س( می نامند از سر همين شباهت باشد صرفی با بيان اينکه دوری از مردم، ويژگی
 مشترک اين دو بزرگوار است، گفت: بعد از آن تالشی که حضرت زهرا)س( برای هدايت مردم و برگرداندن
 واليت به اميرالمومنين علی)ع( کرد، و مورد بی مهری و ستم قرار گرفت، از مردم فاصله گرفت و در خانه

 مشغول عزاداری و گريه بر فقدان پدر شد، اّما اين بار هم مورد بی لطفی واقع شد و مردم مدينه به ايشان بی
 مهری کردند و نزد امام علی)ع( و گفتند: زهرا به واسطة کثرت گريه اش ما را اذيّت می کند. لذا امام)ع(، بيت
 االحزانی در بقيع برای حضرت زهرا)س( ايجاد کرد و حضرت زهرا)س( از مدينه خارج می شد و به سوی قبر

شهدا می رفت، پس از گريه به مدينه باز می گشت
 اين کارشناس مهدوی اضافه کرد: امام مهدی )عج( نيز از هنگام والدت، از مردم و به ويژه ستمگران، مخفی
 بودند و در آغاز والدت، فقط بعضی از شيعيان خاص موفق به ديدار آن حضرت)عج( شدند، در زمان غيبت
 صغری امکان مالقات شيعيان بسيار محدودتر شد و در زمان غيبت کبری به اوج خود رسيد و اين مصيبت
 بسيار بزرگ برای مردم زمانه است که به طور مثال هرساله امام زمان )عج( در موسم حج حضور دارند اما

حجاج ايشان را نمی شناسند
 وی با بيان اينکه مبارزه با انحراف و بدعت ديگر ويژگی مشترک اين دو معصوم)ع( است، تاکيد کرد: فاطمه

 زهرا سالم اهلل عليها نخستين شهيده دفاع از واليت، به جرم مبارزه با بدعت در دين پدر بزرگوارشان به
 شهادت رسيدند و حضرت مهدی )عج( هم با بدعت ها و انحرافات مبارزه می کند و فرايض الهی و سنن نبوی

 را احيا خواهد کرد حجت االسالم صرفی ادامه داد: در دعای ندبه می خوانيم: »أين المؤمل إلحياء الکتاب و
 حدوده؟ أين محيی معالم الدين و أهله؟ أين المّدخر لتجديد فرائض و السنن؛ کجا است آرزو کشيده برای زنده

 کردن قرآن و حدودش؟ کجا است زنده کننده آثار دين و اهل دين؟ کجا است آن ذخيره الهی برای تجديد
واجبات و سنت های اسالم.»ظ

 کارشناس مرکز تخصصی مهدويت بيان کرد: اهداف مهدوی همان اهداف فاطمی است و سلوک امام زمان
 )عج( همان سلوک حضرت زهرا)س( است و اصال مهدوی باوری بدون شناخت فاطمه)س( مقدور نيست وی
 با بيان اينکه حضرت زهرا)س( منتظر مهدی)عج( بوده است، تصريح کرد: جابر می گويد: پس از والدت امام

 حسين)ع( برای عرض تبريک خدمت حضرت زهرا)س( رسيدم و ديدم لوحی از جنس زمرد در دست دارند که
 نوشته هايی از جنس نور بر آن درج شده است، از ايشان جويا شدم پدر و مادرم به فدای شما، اين لوح چيست
 و حضرت)س( فرمودند: زمانی که خداوند حسين)ع( را به ما هديه دادند، اين لوح را به عنوان چشم روشنی به

 پيامبر)ص( هديه کرد و پيامبر)ص( آن را به من هديه داد تا بشارتی برای من باشد و خوشحال شوم؛ يکی از
 اسامی ذکر شده در اين لوح نام مبارک حضرت بقيه اهلل االعظم)عج( است

 صرفی در پايان خاطرنشان کرد: حضرت زهرا)س( بارها با نام و ياد امام زمان)عج( تسلی يافته و شاد شده اند،
 به طور مثال در آخرين لحظات عمر پيامبر)ص( حضرت زهرا)س( بر بالين ايشان گريه می کردند و پيامبر)ص(

 چشمان خود را باز کرده و علت را جويا می شوند؛ حضرت زهرا)س( عرضه می دارند: برای بقای اين دين بعد از
شما نارحت هستم و پيامبر)ص( در آن لحظه، ايشان را با وجود امام زمان)عج( بشارت می دهند

https://article.tebyan.net/462025/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AC-
%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87-%D8%B3-
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 فدک دهکده ای حاصل خيز در نزديکی خيبر،]۸[ در منطقه حجاز و به فاصله 1۶۰ کيلومتری مدينه بود]9[ که
 يهوديان در آن زندگی می کردند.]1۰[ پس از آنکه در جنگ خيبر، منطقه خيبر و قلعه های آن فتح شد، يهوديان
 ساکن در قلعه ها و مزارع فدک نمايندگانی نزد پيامبر اسالم)ص( فرستادند و به تسليم و مصالحه راضی شدند و

قرار شد نيمی از زمين ها را به پيامبر)ص( تحويل دهند.]11[س
 فدک به دليل اينکه بدون جنگ و خونريزی و با مصالحه به دست پيامبر)ص( افتاد]1۲[ و نيز به حکم قرآن،]13[

 مختص پيامبر)ص( بود.]14[ پيامبر)ص( درآمد اين زمين را به مستمندان بنی هاشم می داد و پس از نزول آيه
ُه؛ و حق خويشاوند را بده»]1۵[ آن را به فاطمه)س( بخشيد.]1۶[ پس از وفات پيامبر)ص(،  »َوآِت َذا الُْقرْ بَی َحَقّ

 ابوبکر با منسوب کردن حديثی به پيامبر)ص( مدعی شد پيامبران ارث نمی گذارند؛]1۷[ از اين رو دهکده فدک
که در دست فاطمه بود]1۸[ را به نفع خالفت مصادره کرد.]19[س

 فاطمه می گفت که پيامبر)ص( پيش از وفاتش، فدک را به او بخشيده و امام علی)ع( و ام ايمن را بر اين سخنش
شاهد آورد.]۲۰[ بنا به نقلی ابوبکر در برگه ای ملکيت فاطمه را بر فدک تأييد کرد؛ اما عمر آن برگه را پاره کرد.

]۲1[ بنابر برخی منابع )اهل سنت( ابوبکر شاهدان فاطمه را نپذيرفت و دو مرد را برای شهادت طلبيد.]۲۲[س
 فاطمه)س( وقتی مطالبه فدک را بی ثمر ديد، به همراه جمعی از زنان خويشاوندش به مسجد رفت.]۲3[ بنا

 به گزارش ابن طيفور زمانی که فاطمه به مسجد رسيد ابوبکر و گروهی از مهاجران و انصار در مسجد نشسته
 بود. ميان فاطمه)س( و حاضران چادری آويختند. دختر پيامبر نخست ناله ای کرد که حاضران به گريه افتادند،

 سپس قدری خاموش ماند تا مردم آرام گرفتند و آنگاه سخنان خود را ايراد کرد.]۲4[ چون اين خطبه در
 واکنش به ماجرای مصادره فدک و درباره آن ايراد شده، خطبه فدکيه نام گرفته است؛]۲۵[ البته گاه به اعتبار

ٍه ِمْن َحَفَدتِها َو نِساِء َقْوِمها»  اينکه حضرت فاطمه قبل از ايراد خطبه با گروهی از خويشانش »َو أْقَبَلْت فی لَُمّ
ة نيز ياد شده است.]۲۶[سی وارد مسجد شد، از آن با عنوان خطبه لَُمّ

 عالمه مجلسی خطبه فدکيه را از خطبه های مشهوری
 دانسته که شيعه و اهل سنت با سندهای گوناگون آن را نقل

 کرده اند.]۲۷[ شيخ صدوق نيز در من ال يحضر بخشی از
 اين خطبه را نقل کرده است.]۲۸[ به گفته آيت اهلل منتظری
 قديمی ترين سند اين خطبه، کتاب بالغات النساء اثر احمد
 بن ابی طاهر مروزی مشهور به ابن طيفور )۲۸۰-۲۰4ق( از

 عالمان اهل سنت است که در زمان امام هادی)ع( و امام
 حسن عسکری)ع( می زيسته است.]۲9[ ابن طيفور اين

 خطبه را با دو روايت ضبط کرده،]3۰[ اما به گفته سيد جعفر
 شهيدی در سندهای متأخر، هر دو فقره درهم آميخته و

 به يک صورت نقل شده است.]31[ با اين حال برای خطبه
فدکيه بيش از 1۶ منبع ذکر شده است.]3۲[س

 گفته شده امام حسن)ع(، امام حسين)ع(، زينب)س(، امام
 باقر)ع(، امام صادق)ع(، عايشه، عبداهلل بن عباس و... در

زمره روايان اين خطبه قرار دارند.]33[س

مصادره فدک زمینه ایراد خطبه

سند

8

خطبه فدکیه

7

ة سخنرانی حضرت فاطمه)س( در مسجد النبی که در اعتراض به غصب فدک ايراد  ُخطبه فدکيه يا خطبة لَُمّ
 شد. ابوبکر پس از رسيدن به خالفت  با منسوب کردن روايتی به پيامبر)ص( مبنی بر اينکه پيامبران از خود

 ارث برجای نمی گذارند، دهکده فدک را که پيامبر)ص( به فاطمه)س( بخشيده بود، به نفع خالفت مصادره کرد.
 فاطمه)س( پس از بی ثمر بودن دادخواهی اش به مسجد پيامبر رفت و خطبه فدکيه را ايراد کرد. او در اين خطبه

 بر مالکيتش درباره فدک تصريح کرد. همچنين به دفاع از حق علی)ع( درباره خالفت پراخت و مسلمانان را
به خاطر سکوت در مقابل ستم به اهل بيت)ع( سرزنش کرد

 خطبه فدکيه مجموعه ای از معارف در زمينه های خداشناسی، معادشناسی، نبوت و بعثت پيامبر اسالم)ص(،
عظمت قرآن، فلسفه احکام و واليت را دربردارد

 متن اين خطبه در منابع شيعه و اهل سنت نقل شده است. سيد عزالدين حسينی زنجانی، حسينعلی منتظری و
مجتبی تهرانی بر اين خطبه شرح نوشته اند

اهميت و جايگاه
 خطبه فدکيه مواضع سياسی حضرت فاطمه)س( عليه نظام حاکم و سرزنش مصادره کنندگان فدک و خالفت را

 دربردارد.]1[ در اين خطبه بر ايجاد وحدت در جامعه اسالمی و دوری از تفرفه و نفاق، ذيل پذيرش امامت و واليت
 اهل بيت)ع( تأکيد شده است.]۲[ اين خطبه به دليل دربرداشتن مجموعه ای از معارف در زمينه های توحيد، معاد،
 نبوت و بعثت پيامبر اسالم)ص(، عظمت قرآن، فلسفه احکام و واليت،]3[ از نفيس ترين ميراث های دينی حضرت

فاطمه)س( معرفی شده است.]4[ی
 همچنين هم تراز دانستن خطبه فدکيه با خطبه های امام علی)ع( از نظر فصاحت و بالغت]۵[ و استفاده از

 شاخصه های منطقی مشهور در فن خطابه، از داليل اهميت اين خطبه دانسته شده؛]۶[ از اين رو در کتاب بالغات
النساء ابن طيفور جزو سخنرانی های دارای بالغت و فصاحت معرفی شده است.]۷[س



 خطبه فدکيه با حمد و توصيف خدا آغاز می شود و بعثت پيامبر)ص( را يادآور می شود و سپس به نزديکی امام
 علی)ع( با پيامبر)ص( و سروری وی در ميان اوليای الهی و شجاعت های بی نظير وی در دفاع از پيامبر)ص( و

 اسالم اشاره می کند و صحابه را به دليل اينکه پس از درگذشت وی پيرو شيطان شده و نفاق در ميان آنها آشکار
 شده است و حق را رها کرده اند، سرزنش می کند. در اين خطبه همچنين به واقعه غصب خالفت اشاره شده و

 سخن ابوبکر که پيامبران ارث نمی گذارند، مخالف آياتی از قرآن معرفی می شود. فاطمه)س( در اين خطبه ابوبکر
 دهد که چرا در مقابل را به دادگاه خداوند در روز رستاخيز واگذار می کند و ياران پيامبر را به مخاطب قرار می

 اين ستم ها ساکت نشسته اند. وی می گويد که آنچه آنها کرده اند، شکستن پيمانشان با رسول خداست و در فراز
پايانی خطبه، ننگ کار آنان را جاودانی و سرانجام آن را دوزخ می داند.]34[س

 بر خطبه فدکيه شرح هايی نوشته شده است. آقا بزرگ تهرانی در الذريعه برخی از آنها را نام برده است: از
 جمله کشف المحجة فی شرح خطبة اللمة اثر سيد عبداهلل شبر، شرح خطبة اللمه توسط کرمانی مشهدی، شرح
 خطبة اللمه نوشته علی نقوی لکنهويی و شرح خطبة اللمه اثر فضل علی قزوينی است.]3۵[ همچنين محمدباقر
 مجلسی در بحاراالنوار پس از بيان خطبه و مصادر آن به شرح و تفسير آن پرداخته است.]3۶[ گفته شده شرح

عالمه مجلسی از مهمترين شرح ها در اين زمينه است.]3۷[س

برخی ديگر از شرح های خطبه فدکيه عبارتند از:ی

خطبه حضرت فاطمه زهرا)س( و ماجرای فدک نوشته حسينعلی منتظری از انتشارات خرد آوا
خطبه آتشين بانوی اسالم در بستر شهادت تأليف ناصر مکارم شيرازی

شرح خطبه حضرت زهرا)س( اثر سيد عزالدين حسينی زنجانی از انتشارات بوستان کتاب
بحثی کوتاه پيرامون خطبه فدکيه توسط مجتبی تهرانی از مؤسسه پژوهشی مصابيح الهدی

خطبه فدکيه، مبانی معرفتی و زمينه های تاريخی اثر سيد محمدمهدی ميرباقری از نشر تمدن نوين اسالمی

 آموزه های هفت گانه خطبه تاريخی حضرت زهراء پايگاه اطالع رسانی آيت اهلل مکارم 
.شيرازی

  ميرزايی، »اهميت ضرورت و جايگاه امامت در نگاه حضرت صديقه طاهره)س(»، ص41 
 آموزه های هفت گانه خطبه تاريخی حضرت زهراء پايگاه اطالع رسانی آيت اهلل مکارم

.شيرازی
.پورسيدآقايی، »خطبه های فاطمی»، ص4۷ 

.شرف الدين موسوی، المراجعات، 14۰۲ق، ص39۲ 
.ندری ابيانه، »ويژگی های خطابی خطبه فدکيه»، ص133 

.ابن طيفور، بالغات النساء، 13۲۶ق، ص1۶ 
.ياقوت حموی، معجم البلدان، 199۵م، ذيل ماده فدک، ص۲3۸ 

.ياقوت حموی، معجم البلدان، 199۵م، ج4، ص۲3۸ 
.بالدی، معجم معالم الحجاز، 1431ق، ج۲، ص۲۰۶ و ۲۰۵ و ج۷، ص۲3 

.مقريزی، امتاع األسماع، 14۲۰ق، ج1، ص3۲۵ 
.مقريزی، امتاع األسماع، 14۲۰ق، ج1، ص3۲۵ 

.سوره حشر، آيه ۶و۷ 
.سبحانی، فروغ واليت، 13۸۰ش، ص۲1۸ 

.سوره اسراء، آيه۲۶ 
 شيخ طوسی، التبيان،  دار احياء التراث العربی، ج۶، ص4۶۸؛ طبرسی، مجمع البيان، 
 13۷۲ش، ج۶، ص۶34-۶33: حسکانی، شواهد التنزيل، 1411ق، ج 1، ص439-43۸؛

.سيوطی، الدر المنثور، 14۰4ق، ج4، ص1۷۷
.بالذری، فتوح البلدان، 19۵۶م، ص4۰ و 41 

 طبرسی، االحتجاج، 14۰3ق، ج1، ص91؛ سيد جعفر مرتضی، الصحيح من سيرة النبی، 
14۲۶ق، ج1۸، ص۲41

.کلينی، الکافی، 14۰۷ق، ج1، ص۵43؛ شيخ مفيد، المقنعة، 141۰ق، ص۲۸9 و ۲9۰
.حلبی، السيرة الحلبية، 19۷1م، ج3، ص۵1۲ 

.کلينی، الکافی، 14۰۷ق، ج1، ص۵43؛ حلبی، السيرة الحلبية، 19۷1م، ج3، ص۵1۲ 
.بالذری، فتوح البلدان، 19۵۶م، ص4۰ 

.اربلی، کشف الغمة، 14۲1ق، ج1، ص3۵3-3۶4 
.ابن طيفور، بالغات النساء، 13۲۶ق، ص1۶ 

.الويری، »خطبة اللمة-سندها و مکانتها عند الشيعه»، 1۵ 
.الويری، »خطبة اللمة-سندها و مکانتها عند الشيعه»، 1۵ 

.مجلسی، بحاراالنوار، 14۰3ق، ج۲9، ص۲1۵ 
.صدوق، من ال يحضر، 14۰4ق، ج3، ص۵۶۷-۵۶۸ 

.منتظری، خطبه حضرت زهرا عليها السالم، 13۸۵ش، ص3۷ 
.ابن طيفور، بالغات النساء، 13۲۶ق، ص1۷-۲۵ 

.شهيدی، زندگانی فاطمه زهرا، 13۶۲ش، ص1۲۲ 
 آذربادگان، »نگاهی گذرا به اسناد و منابع مکتوب خطبه فدک» پرتال جامع علوم 

.انسانی
.پورسيد آقايی، »خطبه های فاطمی»، ص۵1 

شهيدی، زندگانی فاطمه زهرا عليهاالسالم، 13۶۲ش، ص1۲۶-13۵ 
 طالب، 13۷۶ق، طبرسی، االحتجاج، 13۸۶ق، ج1، ص14۵؛ ابن شهرآشوب، مناقب آل ابی 

.ج۲، ص۵۰
مجلسی،  بحاراالنوار، 14۰3ق، ج۲9، ص۲34؛ سايت ولی عصر 

.آقا بزرگ تهرانی، الذريعه، 14۰3ق، ج13، صص۲۲4 و ج1۸، ص۵۸ 
.مجلسی، بحاراالنوار، 14۰3ق، ج۲9، ص۲1۵-33۵ 

.پورسيدآقايی، »خطبه های فاطمی»، ص ۵۸ 
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 آئين مهرورزی
 حضرت فاطمه سالم اهلل عليها در طول زندگی هيجده ساله اش، همه عوامل و زمينه های تربيتی را در راه رسيدن به

 کمال تجربه کرده و خود نيز در اين زمينه بهترين بهره را برده است يکی از مهمترين ابزارهای تربيتی آن حضرت، ايجاد
 انگيزه درونی و محبت و عشق به خوبی ها و کماالت در افراد می باشد. محبتی که از درون خود او ميجوشد و در رفتار و

 گفتارش به چشم می خورد. منش حضرت به گونه ای است که هر مخاطبی را شيفته و دل داده عظمت وجودی خود کرده
 و از اين طريق افراد را به سوی سعادت سوق ميدهد زيرا محبت و دلدادگی به خوبان انسان را در رسيدن به کمال مطلق
 و سرچشمه رستگاری ياری می رساند چراکه انسان بدون محبت هيچ گاه به مقصد دلخواه نخواهد رسيد. امام باقر عليه

 السالم فرمود: ) هل الدين اال الحب( آيا دين غير از محبت است؟
 از اين رو خداوند متعال مزد رسالت را فقط مودت و محبت نسبت به حضرت زهرا سالم اهلل عليها و اهل بيت عليهم
 السالم قرار داده است: )قل ال اسئلکم عليه اجرا إال المودة في القربی( زيرا بدون اين محبت همه زحمات پيامبر در

 هدايت جامعه و اصالح امت به هدر خواهد رفت. حضرت زهرا سالم اهلل عليها در اوج بی مهری های انسانهای جاهل به
 دخترانشان بيشترين محبت را از پدر بزرگوارشان احساس کرد و همه آن را در زندگی به ديگران بخشيد آن حضرت

 “حانيه” ناميدند يعنی بانويی که با شوهر و فرزندانش بسيار مهربان و دلسوز بود و “حبيبه” گفتند يعنی دوستدار و
 محبوب رسول خدا ص بود و “ام ابيها” لقب گرفت چراکه برای پدر گرامی اش نه فقط يک دختر بلکه چون مادر بود.

 حضرت زهرا سالم اهلل عليها با ديگران نيز مهربان و بامحبت بود
زيرا باور داشت که خوشرويی مؤمن نتيجه اش بهشت است

فاطمه )س( غمخوار و شيفته پدر
 دلدادگی فاطمه )س( به حضرت رسول )ص( از برجسته ترين صفحات زندگی آن بزرگوار است؛ ايشان آن چنان به پدر 

 بزرگوارش مهر ميورزيد که حاضر نبود ذرهای آثار ناراحتی در سيمای او مشاهده کند. فاطمه سالم اهلل عليها چنان به پدر
 دل بسته بود که جدايی از آن حضرت برايش غير قابل تحمل بود. به همين جهت، بعد از رسول خدا ديگر کسی شادی و

لبخند فاطمه سالم اهلل را مشاهده نکرد
 آيين همسر داری فاطمه سالم اهلل عليها پيامبر اسالم پس از گذشت مدتی از ازدواج مبارک حضرت زهرا سالم اهلل از امام

 علی عليه السالم پرسيد همسرت فاطمه را چگونه بافتی ؟ عرض کرد: بهترين يار بر اطاعت و بندگی خداوند. همين را از
 فاطمه پرسيد که در پاسخ عرض کرد او بهترين شوهر است. يکی از وظايف اخالقی زن و شوهر آنست که هر کدام سعی

 نمايند به يکديگر احترام بگذارند و تالش کنند باعث ناراحتی و عصبانيت ديگری نشوند. اگر چنين کردند روزبهروز عالقه
 و محبت در محيط خانه بيشتر خواهد شد و طعم زندگی در کام همه شيرين خواهد ماند حضرت علی ع و حضرت فاطمه

س برهمين مبنا زندگی می نمودند و لذا زندگی آن دو برای جهانيان الگو گرديد
حضرت علی ع در اين مورد ميفرمايند

 فواهلل ما أغضبها و ال أکرهتها علی آمر حتی قبضها اهلل عز و جل وال اغضبتنی وال عصت لی امرا و لقد کنت انظر اليها” 
 فتنکشف عنی الهموم و األحزان”  به خدا سوگند من هيچ وقت او را غضبناک نکردم و بر هيچ کاری او را مجبور نساختم

 تا اينکه خداوند روح او را قبض کرد و به شهادت رسيد و حضرت فاطمه سالم اهلل نيز هيچوقت مرا خشمناک نکرد و هيچ
زمانی از کاری که به او گفتم نافرمانی نکرد و هر وقت به او نگاه ميکردم تمام غم و غصه ها از دلم برطرف ميشد

ايين فرزند پروری و مهرورزی
 نسبت به فرزندان حضرت زهرا سالم اهلل نه تنها با زندگی مؤمنانه و عبادت های خالصانه و دعاهای کريمانه در منظر 

 کودکان خردسال خود آموزه های دينی را به آنها می آموخت بلکه با رفتار و منش سنجيده و مهرورزانه با همسر و پدرش
 در حريم خانه بهترين شيوه تربيتی را نسبت به کودکان به کار می برد و ارزش های دينی و اخالقی را در عمل معرفی می
 کرد اين بانوی بزرگوار از کوچکترين ظرفيت های تربيتی در اين راستا بهره می برد حتی آنگاه که برای کودکانش الاليی

 می خواند يا با آنها بازی می کرد در قالب شعر به تربيت روحی و پرورش جسمی آن ها می پرداخت.. محبت در سيره اين
 ذوات نورانی، در همه مراتبش در طول محبت خداوند قرار دارد؛ يعنی همه محبت های آنها به عشق الهی ختم می شوند

 و به همين دليل، دوست داشتن اهل بيت عصمت و طهارت )ع( انسان را بسوی خدا سوق می دهد. امام صادق )ع( فرمود:
 )اگر دوستيها و دشمنی ها و بذل و بخشش های کسی برای خدا باشد، او به باالترين درجات ايمان رسيده و ايمانش کامل

 شده است . از اين رهگذر، ابراز مهر و محبت، دلهای مشتاق را صيد، آتش کينه ها و اختالفات را خاموش، افسردگيها را
معالجه و سخت ترين شرايط زندگی را تحمل پذير می سازد

سبک زندگی فاطمیمحتوا
دکتر نفیسه مصطفوی

شرح ها

منابع
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گاه با خود می گويم : ما را چه شده است ؟!غ
چه شده که از دردانه خود دور افتاده ايم ؟! غ

چه شده که با آشنای خود نا آشناييم؟!غ
مگر نگارگر هستی نگاری زيبارو تر از تو آفريده که اينگونه مسخ دنيا گشته ايم؟!غ

چرا ظهور را به حضورت ترجيح داده ايم ؟!غ
آيا ارزش طلوع خورشيد را درک نکرده ايم؟!غ
سوال ها و جواب هايم در هم آميخته شده

ديگر نمی دانم به چه شوق می خندم و به چه سوگ می گريم 
شايد بايد خود را به باد روزگار بسپرم تا مرا هرجا که می خواهد ببرد

اما نه ! اينبار نه !غ
من منتظرم ! منتظر طلوع خورشيد !غ

منتظر نوای )) هل ِمن ناِصٍر يَنُصرنِی (( !غ
منتظر اذان حجازی سحرگاه محشر !غ

کاش از خود بی خود می شديم و در روح مقدست غرق می شديم
کاش لحظه ای به حال پر دردت می نگريستيم و درد های بی ريشه خود را فراموش می کرديم

کاش مرگ را همراه تو به سخره بگيريم و شهادت را در رکاب تو برای تو ودر راه تو بيابيم
کاش آغوش بگشايی و ما را در بَرت بگيری که بسيار محتاج آغوش پدری دلسوز چون تو هستيم

ای پدر مهربان !ل
به ما بگو !ص

ما را چه شده است؟!ث

ادبيات مهدوي

نويسنده : مجيد دانش پژوه

 نویسنده : گمنام

نویسنده : حامد غفاری

 واقعه ی ظهور و ظفرمندی حق پيش از آنکه نمودی بيرونی باشد، يک
 تحّول سترگ درونی استحاصل يک کيمياگری الهی است که در نفس

اتفاق می افتد

چه هر موفقيتی در بيرون، الزمه اش موفقيت درونی است
 لذا عاشقان و منتظران راستين ظهور، کسانی اند که خود را از هر

آلودگی و شرکی پاک نموده و سراپا تسليم حق اند

 آنان که به تزکيه خود همت نگمارده و ُحّب دنيا را از دل بيرون
نينداخته اند، بدون شک از برکات ظهور بی بهره اند

 ظهور حق، جريانی نجات بخش است که از باطِن هستی سرچشمه
 گرفته و آنگاه تمامی ظاهر را در بر می گيرد و اين چنين جهان غفلت

زده و ظلمانی را به نور حيات و آگاهی منّور می کند
چنين واقعه شکوهمندی برای سالکان حق يک فوز عظيم است

ميان عاشق و معشوق هيچ حائل نيست
تو خود حجاب خودی حافظ از ميان برخيز

آقا جان سالم
 خيلی فکر کردم که چه دل نوشته ای برای شما بنويسم اما ديدم اگر

 بخواهم با دلی که از انتظار شما هيچ غصه و غمی ندارد، با اعمالی که هيچ
 شباهتی به اعمال شما ندارد و سيرتی که هيچ سنخيتی با سيرت پاک شما

ندارد دل نوشته ای بنويسم چيزی جز خطا نخواهد بود
 اما چون ميدانم بر اساس فرمايش خودتان خدا ما را از باقيمانده ِگل شما

 خلق کرده است و به واسطه حضور شما به ما روزی می دهد جرات ميکنم
و اين چند خط را می نويسم

 !ای موالی من! ای آقای من! ای سرور من
ميدانم که من خيلی بد هستم؛ گنه کارم و خطا کار

اما به واهلل شما را دوست دارم، و آرزو دارم شرمنده شما امام زمانم نباشم
 آقاجان دست ما را بگيريد ؛ برايمان دعا کنيد و از خدا بخواهيد چون
 کوفيان نباشيم که نامه برای امامشان فرستادند اما در زمان اجابت بر

امامشان پشت کردند
 ای موال و صاحب ما به فريادمان برسيد ما را دريابيد همين لحظه و همين

ساعت در اين امر تعجيل کنيد
آمين يا رب العالمين

انقالب اسالمی متعلق به حضرت فاطمه زهرا)س( است
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 وی ادامه داد: انقالب ايران تمام نيروهای ظهور را تامين می کند، لذا مرحوم آيت اهلل نائينی فرمود بعد از جنگ
 جهانی اوضاع خراب بود و به امام زمان )عج( توسل کردم که در مکاشفه حضرت را ديدم که کنار يک ديوار

 ايستاده اند فرمودند خوب نگاه کن، ديدم ديوار تا روی زمين کج شد اما نريخت و حضرت با يک اشاره نگذاشت
 ديوار بريزد، و فرمودند اين ايران است و ايران شيعه خانه ما است و ما نمی گذاريم ايران بريزد. حضرت زهرا )س(

نيز به طور معجزه آسايی شيعيان را حفظ می کند

 شجاعی افزود: انقالب اسالمی شرع حاکميت متخصص معصوم و شروع نابودی طاغوت ها در سطح جهان و مقدمه
 سازی برای حاکميت متخصص معصوم است. بنابراين اگر کسی انقالب اسالمی را خوب نشناسد نمی تواند بگويد

 فاطمی است. اصال بعد از 14۰۰ سال فاطميه بگيريم که چه بشود؟ بايد بدانيم که حضرت زهرا )س( چراغ راهنمای
 ما و حتی چراغ راهنمای امام زمان )عج( نيز است. همه عشق ائمه )ع( و حضرت زهرا )س( اين انقالب ايران بوده

است
 وی ادامه داد: ظلم است که کسی جايگاه عرشی و معنوی انقالب اسالمی را با عملکرد ضعيف بعضی از مسئولين
 انقالب بسنجد. ما به برخی مسئولين اعتراض هم داريم اما ما در مرحله نظام اسالمی هستيم و تا دولت اسالمی

خيلی کار داريم لذا گناه، فتنه، گرانی، نفاق هم وجود دارد و طبيعی است تا غربالگيری صورت گيرد

انقالب اسالمی ایران زمینه ساز حکومت جهانی امام زمان )عج( است
 محمد شجاعی، استاد حوزه و دانشگاه، به مناسبت ايام فاطميه و دهه فجر انقالب اسالمی در مراسم بزرگداشت

 فجر فاطمی که از سوی کميته مساجد ستاد دهه فجر استان قم در مسجد امام رضا)ع( برگزار شد، با اشاره به
 مقام حضرت فاطمه)س( نسبت به ساير امامان گفت: وجود مقدس حضرت زهرا)س( يک وجود مقدس و نورانی

 است و به قدری اين بانو با عظمت است که امام صادق)ع( فرمودند هر کس ايشان را درک کند شب قدر را درک
کرده است

 وی ادامه داد: پيامبر اکرم)ص( نيز درباره دخترشان حضرت زهرا )س( می فرمايد: نور فاطمه )س( قبل از خلقت
 آسمان و زمين خلق شده است. آنهايی که اين فرمايش را از پيامبر )ص( شنيدند گفتند پس حضرت زهرا )س(

 انسان نمی تواند باشد چون فرموديد قبل از خلقت آسمان و زمين ايشان خلق شده اند، پيامبر )ص( در جوابشان
 فرمودند: او يک حوری بهشتی انسان نما است و جنس او از جنس بهشت است و در غالب يک انسان ظهور کرده

 است. باز شنوندگان از پيامبر )ص( پرسيدند پس ايشان با اين مقامش اصال کجا بوده و کجا زندگی کرده است؟
 که پيامبر )ص( در جوابشان فرمود: زهرا )س( در ساقه عرش الهی بوده استشجاعی اظهار کرد: عرش الهی مرکز

 فرمانروايی خداوند و مظهر حاکميت اسماء الهی است و حضرت زهرا )س( آنجا بوده است. پس حضرت زهرا )س(
يک وجود عرشی دارد

 وی ادامه داد: امکان ندارد کسی بدون الگويی که خدا معرفی کرده به اهلل و هدف خلقت برسد، هيچ کس نمی
 تواند با دور زدن ائمه معصومين )ع( به اهلل برسد اصال توهم است کسی فکر کند که بدون معصوم می تواند به

رضا و لقای الهی برسد
 اين طلبه درس خارج حوزه علميه قم با بيان اينکه حضرت زهرا )س( يک مقام مديريتی و حاکميتی بر همه ائمه

 )ع( دارند، گفت: امام عسکری )ع( می فرمايد مادر ما حضرت زهرا )س( امام ما و حجت ما است، يعنی حضرت
 امام همه ائمه )ع( است. حضرت در عرش استقرار شخصيتی دارد و يک ظهور بدنی نيز در يک برهه زمانی در

 زمين داشتند اما در اصل يک حقيقتی هستند که قبل از خلقت همه اشياء وجود داشتند. بنابراين حضرت يک
مقام مديريت کننده و حاکميتی بر همه ائمه )ع( دارند

 وی ادامه داد: بنابراين اين شخصيت حاکميتی و مديريتی حضرت زهرا)س( بر همه ائمه )ع( هميشه در خلقت
 نقش خودش را داشته است وحتی خداوند بخشی هايی از هستی را مستقيما از حضرت فاطمه )س( خلق کرده

است
 شجاعی با اشاره به نقش حضرت زهرا )س( بعد از رحلت پيامبر )ص( اظهار کرد: بعد از رحلت پيامبر )ص( نقش
 حاکميتی و مديريتی حضرت زهرا )س( خيلی زود نمود کرد و حضرت هم در آموزش دين و مشاوره دادن فعال
 بودند و هم اينکه از امام زمان خويش دفاع نمودند و آن واقعه منزل اتفاق افتاد و حضرت در دفاع از امام زمان

خويش برخورد فيزيکی کرد و سپس به مسجد رفت و سخنرانی نمود
 اين استاد حوزه و دانشگاه با بيان اينکه حضرت زهرا )س( از همه حوادثی که بعدها اتفاق خواهد افتاد با خبر

 بودند، گفت: هيچ کس جزء حضرت زهرا )س( از فاجعه و حوادث بعد از دين آگاه نمی شود. امام صادق )ع(
 فرمود که جبرئيل در اين ۷۵ روز دائما محضرت حضرت زهرا )س( می آمد و ايشان را دلداری می داد و نسبت به

دغدغه هايی که نسبت به آينده دين داشتند با خبر می کرد که در آينده چه خواهد شد
 وی ادامه داد: حضرت زهرا )س( خيلی نگران آينده بود و جبرائيل هم می آمد و از اتفاقات آينده به ايشان می

 گفت و حضرت علی)ع( نيز آنها را می نوشت. در صحيفه فاطميه اصال شريعت وجود ندارد همه اش اخبار و
حوادث و اطالعات آينده است

 شجاعی تصريح کرد: جبرئيل از آينده به حضرت اطالع می دادند تا اينکه گفت آخرين امامان حضرت مهدی
 )عج( است و او می آيد و ظلم و ستم تمام می شود. و جبرئيل با خبر دادن از حکومت امام مهدی )عج( از نگرانی

حضرت زهرا )س( کاست و با اخباری از انقالب ايران حضرت را تسلی داد
 اين استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به ارتباط انقالب ايران با آماده شدن زمينه ظهور امام مهدی )عج( گفت: در

 اين ديدارها جبرئيل از انقالب مردم ايران خبر داد که اين انقالب زمينه حکومت مهدی )عج( خواهد شد. در
 فصل سوم کتاب آشتی با امام زمان)عج( تمام اين روايات مربوط به انقالب ايران را آورده ام که می توانيد به آنجا

 رجوع کنيد
 وی ادامه داد: انقالب اسالمی ايران بزرگترين معجزه الهی بعد از اسالم و بزرگترين موهبت بود که خداوند به
 بشريت داد. ائمه )ع( نيز به انقالب ايران عالقمند بوده اند که مردمی از شرق قيام می کنند و زمينه حکومت

 مهدی )عج( را فراهم می کنند شجاعی با بيان اينکه تا مردم نخواهند امام زمان )عج( نمی آيد، اظهار کرد: به
 فرموده حضرت زهرا )س( تا مردم نخواهند امام زمان )عج( نخواهد آمد، بنابراين بايد يک جايی از کره زمين به

 جايی برسد که امام زمان )عج( را بخواهند چون بدون درخواست مردم امام نمی آيد و انقالب اسالمی چيزی بود
 که همه ائمه )ع( منتظرش بودند

 به گزارش پايگاه خبری آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سالم اهلل عليها، آيت اهلل سيد احمد حسينی
 خراسانی پيش از ظهر امروز در آيين آغاز برنامه های بزرگداشت دهه فجر انقالب اسالمی که در شبستان

 امام خمينی)ره( حرم مطهر برگزار شد، با اشاره به تقارن ايام فاطميه با ايام اهلل دهه فجر انقالب اسالمی
 عنوان کرد: اين تقارن را به فال نيک گرفته و در اين ايام برای تبيين دستاوردهای انقالب اسالمی و

احيای راه و رسم حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل عليها گام برمی داريم
 عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم با اشاره به اينکه امت اسالم با تبعيت از آموزه های اهل بيت)ع(

 می تواند به موفقيت و سعادت برسد، اضافه کرد: اگر همگان به شيوه مطلوب از اين آموزه ها تبعيت کنند
در عرصه های مختلف از جمله مديريت جامعه اسالمی با مشکلی روبرو نمی شوند

 وی از اختالف و تفرقه به عنوان عامل جنگ و خونريزی در دوره های مخلتف اسالم ياد و تصريح کرد:
 تبعيت از واليت فقيه عامل اصلی موفقيت ايران اسالمی طی 4۰ سال اخير است چراکه واليت فقيه در
 امتداد واليت غدير است و اين موضوع يک شعار سياسی و سخن انقالبی نيست بلکه يک اصل و باور

راسخ ايمانی است
 آيت اهلل حسينی خراسانی با تاکيد بر اينکه انقالب اسالمی در شرايط کنونی به بلوغ مطلوبی رسيده

 است، مطرح کرد: اکنون پيشرفت ها، عوامل توقف و پس رفت ها در کنار يکديگر برای مردم گفته شود؛
 بدون هيچ تعصبی بايد بگوييم که به اعتراف دوست و دشمن در حوزه هايی از جمله منطقه ای، علمی و

نظامی پيشرفت های غيرقابل شمارشی داشته ايم
 وی با بيان اينکه انقالب اسالمی پس رفت هايی نيز داشته است، خاطرنشان کرد: اساس برخی از مشکالت

 نشان از بی توجهی به مطالبات و تذکرات به هنگام و حکيمانه رهبر انقالب اسالمی توسط برخی از
 مسؤوالن غفلت زده است درحالی که اگر مسئوالن همانند مردم هشدارهای رهبری را جدی بگيرند به

افتخار و توسعه می رسيديم
 اين استاد حوزه علميه قم يادآور شد: شايسته ساالری به عنوان يک اصل بايد بر همه عرصه های کشور

حاکم باشد تا افراد مسئول اجازه ندهند که امور نظام اسالمی بر دوش نااهالن قرار گيرد
 وی با اشاره به اينکه انقالب اسالمی پيشرفت مستمر خود را در عرصه های مختلف با سرعت قابل

 توجهی دنبال می کند، گفت: اين انقالب متعلق به حضرت فاطمه زهرا)س( است به همين علت با تکيه بر
آرمان های مشخصی به حرکت خود ادامه می دهد
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دل من امشب خدايا تو مدينه خونه کرده

براي ميالد زهرا خودش و گلخونه کرده

نه که يک بار صد هزار بار مي گم مجنون مادرم

نه که امشب صد هزار شب مي گم مهمون مادرم

يا زهرا موالتی ای مادِر ثاراهلل

يا زهرا موالتی اشفعی لنا عنداهلل

 

شب ميالدش که مي شه همه عالم غرِق نوره

رسول اهلل مست شوره، علي موال در سروره

همه دلها، همه لبها، در ذکر يارب ياربّه

اين بانو، اين مادر، عشق حسين و زينبه

يا زهرا موالتی ای مادِر ثاراهلل

يا زهرا موالتی اشفعی لنا عنداهلل

 

مي نويسم روي قلبم، مقيِم کوي مدينه

مي فرستم من سالمي، سوي بانوي مدينه

همه فکرم، همه ذکرم، هميشه در خيالمه

توی قلبم، مِث مادر، دوستش دارم يه عالمه

يا زهرا موالتی ای مادِر ثاراهلل

يا زهرا موالتی اشفعی لنا عنداهلل

حسن ثابت جو

بر دو عالم مژده بادا بهِر قرآن کوثر آمد
بر پيمبر از خداوند بهِر ياري دختر آمد

بر نبي بادا مبارک
مادِر پيغمبر آمد

گشته روشن چشم حيدر
چون که او را ياور آمد

حضرت زهرا خوش آمد
 

باِر ديگر رحمِت حق سوي عالم جلوه گر شد
در قلوب فاطميون عشق زهرا شعله ور شد

چون پيمبر فخر عالم
نخِل عمرش پر ثمر شد

آسماِن نه فلک هم
غرق نوِر اين گوهر شد
 حضرت زهرا خوش آمد

 
آسماِن شهِر مکه شاِم تيرگي سر آمد

حامِي دين، عشِق حيدر، به واليت ياور آمد
صبح صادق رخ عيان کرد

شمس پاکي ها بر آمد
غرق شادی قلِب احمد
چون نبي را مادر آمد

 حضرت زهرا خوش آمد

حضرت زهرا و تقسيم کار با کنيز
قطب الدین راوندی می نویسد:ی

روزی سلمان فارسی به خانه فاطمه)س( آمد
 آن حضرت)س( را دید که در کنار آسیاب نشسته و به آرد

کردن جو برای خانواده مشغول است
 دست بانوی دو سرا، مجروح شده و پینه بسته و خونش بر چوب

آسیا لخته بسته است
 در همان حال فرزند کوچکش امام حسین)ع( در گوشه ای از

خانه از گرسنگی در اضطراب و گریه است
 سلمان گفت: ای دختر رسول خدا)س(! دست های شما از

آسیاب کردن مجروح شده است
فّضه خادمه تان حاضر است چرا این کار را به او نمی سپارید؟

حضرت)س( فرمود:ب
ـُوُل اهللِ)ص( اَْن تَکوَن الِْخْدَمُة لَها یْوماً َو لِی  اَْوَصانِی َحبیِبی َرس

یْوماً َفکاَن اَْمِس یْوَم ِخْدَمِتَها َو الْیْوُم یْوُم ِخْدَمِتی
 رسول خدا)ص( به من وصیت کرده است که خدمت خانه یک

روز با او باشد و روز دیگر با من و امروز نوبت من است

دلربایی همه آن نیست که عاشق بکشند،س

خواجه آن است که باشد غم خدمتکارش!س

منبع : اختصاصی پایگاه حوزه نت

حرمت سخن پيامبر صلی اهلّل عليه و آله
 چند روز پس از رحلت پیامبر صلی اهلّل علیه و آله مردی به

 محضر فاطمه علیه السالم مشرف شد و عرض کرد: ای دختر
 رسول اهلّل چیزی نزد شما به یادگار گذاشته است تا مرا از آن

بهره مند سازی؟
فاطمه علیه السالم به کنیز خود فرمود: آن نوشته رابیاور

کنیز بدنبال نوشته رفت اما آن را پیدا نکرد
 فاطمه علیه السالم فرمود: آن را پیدا کن که ارزش آن برای من

برابر حسن و حسین است.ل
 کنیز به جستجو پرداخت تا آن را پیدا کرد و به خدمت آن

حضرت آورد. در آن نوشته آمده بود:ق
 از مومنین نیست کسی که همسایه اش از آزار او در امان نیست
 و کسی که به خداوند و روز قیامت ایمان دارد سخن خوب می

گوید یا سکوت می کند
 خداوند انسان خیره، بردبار و عفیف را دوست دارد و انسان

 بدزبان، کینه توز و گدای اصرار کننده را دشمن می دارد. حیا
 از ایمان است و ایمان سبب ورود در بهشت می باشد و فحش از

بی شرمی سبب ورود در جهنم است

.بحار النوار، ج 43، ص 82و 83

ساده زيستی حضرت زهرا سالم اهلل عليها
 سلمان فارسی می گويد: روزی حضرت فاطمه )س( را ديدم که چادری وصله دار و ساده بر سر دارد.

 در شگفت ماندم و تعجب کردم، گفتم: عجبا! دختران پادشاه ايران و روم بر کرسی های طاليی می
 نشينند و پارچه های زربافت به تن می کنند و اين دختر رسول خداست که نه چادرهای گران قيمت
 بر سر دارد و نه لباس های زيبا. فاطمه )س( پاسخ داد: ای سلمان! خداوند بزرگ لباس های زينتی و

تخت های طاليی را برای ما در روز قيامت ذخيره کرده است

حضرت زهرا )س( سپس به محضر پيامبراکرم )صلی اهلل عليه و آله( آمدند و گفتند:ل

 يا رسول اهلّل سلمان از لباس ساده من تعجب می کند! قسم به خدايی که تو را به پيامبری برانگيخته
 است، مدت پنج سال است که زيرانداز شبانه من و علی پوست گوسفندی است که روزها علوفه

 شترمان را بر روی آن می ريزيم،  و شب ها بر روی او ميخوابيم و بالش ما نيز قطعه پوستی است که
درون آن از ليف درخت خرماست

بحاراالنوار ج43 ص ۸۷ ح 9
نهج الحياة، فرهنگ سخنان فاطمه )س(، ص 1۶۲
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معرفی کتاب: تشکيالت بهشتی

  سيد محمد حسينی بهشتی )زاده ۲ آبان 13۰۷ در محله لُنبان اصفهان
 درگذشته ۷ تير13۶۰ در تهران( سياست مدار و فقيه ايرانی و دومين رئيس

 ديوان عالی کشور پس از انقالب ايران در سال 13۵۷، نخستين دبيرکل
 حزب جمهوری اسالمی و نايب رئيس مجلس خبرگان قانون اساسی بود.
 گاهی از وی به عنوان نظريه پرداز واليت فقيه نام برده می شد او از جمله

 افراد نزديک به روح اهلل خمينی و از هواداران تشکيل حکومت اسالمی
 در ايران بوده و نقش بسيار مهمی در استقرار جمهوری اسالمی در ايران

داشته است

 پدرش، سيد فضل اهلل، مردی روحانی و از مدرسين حوزه علميه اصفهان
 بود و گاهی برای برپايی نماز جماعت به روستاهای پيرامون می رفت. محمد

 بهشتی در هفتم تير 13۶۰ و در پی انفجار در دفتر حزب جمهوری اسالمی به
 شهادت رسيدند .سالروز شهادت ايشان به عنوان روز قوه قضاييه در تقويم

 ثبت شده است

 اين ادعای گزافی نيست، اگر گفته شود شهيد آيت اهلل دکتر بهشتی،
 در فهم اهميت، جايگاه و نقش تشکيالت در حرکت به سمت

 جامعه ای که آرمان های مردم در آن تبلور پيدا می کند، گوی سبقت
را از ديگران ربوده است

 شهيد بهشتی طی سال های 1344-1349 در شکل گيری و ارتقای
 کمی و کيفی »اتحادية انجمن های اسالمی دانشجويان در اروپا»

 تأثيرات شگرفی داشته  است. اين تشکل به رساترين صدای نهضت
 اسالمی ايران در خارج از کشور تبديل شد. نوع رابطة دکتر بهشتی

 با اين تشکل، نقطه نظرهای او در زمينة تشکيالت و سازماندهی،
 ايده های مطرح شده درجهت پويايی و استقالل سازمان نامبرده
 و ده ها نکتة ديگر، شخصيت بی بديل ايشان را در زمينة نظريات

تشکيالتی نشان می دهد
 شهيد بهشتی، ماه ها پس از پيروزی انقالب اسالمی در سال 13۵۷،

بنابر تجربة چندين وچندساله ای که در زمينة فعاليت های اجتماعی-
 سياسی داشت؛ ضرورت کار تشکيالتی و ايجاد تشکلی اسالمی را

 احساس کرد و سرانجام بعد از موافقت امام خمينی در ۲9 بهمن
 13۵9 به همراه تعدادی ديگر از همفکران خود تشکلی به نام »حزب

جمهوری اسالمی» تأسيس کرد

 صدای فريادهای دلسوزانه شهيد بهشتی در مورد تشکيالت در
 البه الی هر بحث و مصاحبه و نوشته اش، دل و جان هر انسان آگاه و

.دغدغه مندی را به وجد می آورد

 ان شاءاهلل که اين کتاب مطلع خوبی باشد برای بهشتی شدن
تشکيالتمان چرا که تشکيالت بايد تشکيالت بهشتی باشد

نويسنده: محسن ذوالفقاری
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قيمت: 3۰هزار تومان

 معرفی کتاب :کشتی پهلو گرفته

باهم بخش هايی از اين سوگنامه ماندگار را می خوانيم

   پرده اول: فاطمه جواز بهشت است

 ببين دخترم!- جان پدرت به فدايت- اين را بگويم که تو اولين کسی هستی که به بهشت وارد می شوي. تويی
 که بهشت را براي بهشتيان افتتاح می کنی. اين را اکنون که تو مهياي خروج از اين دنياي بی وفا می شوي

 نمی گويم، اين را اکنون که تو اسماء را صدا می کنی که بيايد و رخت هاي مرگ را برايت مهيا کند نمی گويم...
 اين را اکنون که تو وضوي وفات می گيري نمی گويم، هميشه گفته ام، در همه جا گفته ام که من از فاطمه بوي
 بهشت را می شنوم. يک بار عايشه گفت: چرا اين قدر فاطمه را می بويی؟ چرا اين قدر فاطمه را می بوسی؟ چرا
 به هر ديدار فاطمه، تو جان دوباره می گيري؟ گفتم: »خموش! عايشه! فاطمه بهشت من است، فاطمه کوثر من

 است، من از فاطمه بوي بهشت می شنوم، فاطمه عين بهشت است، فاطمه جواز بهشت است، رضاي من در
 گروي رضاي فاطمه است، رضاي خدا در گروي رضاي فاطمه است، خشم فاطمه جهنم خداست و رضاي فاطمه

بهشت خدا.»ی
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 ن»کشتی پهلو گرفته» از معدود آثار داستانی ای است که در اين
 حوزه تاليف شده است و تاکنون نيز بی رقيب بوده است. هرچند

 که اين بی رقيب ماندن دليل ديگری نيز دارد که آن قوت قلم
 سيدمهدی شجاعی نويسنده آن و تسلط خوب او بر منابع و کتب

تاريخی مرتبط با حضرت زهرا)س( و زندگانی ايشان است

 سيد مهدی شجاعی در کشتی پهلو گرفته، سوگنامه اهل بيت
 عصمت و طهارت و بويژه وجود مقدس حضرت فاطمه زهرا)س(

 را با زبانی روان و نثری شيوا از زبان خود اهل بيت و حضرت
 زهرا)س( نقل کرده است و از همين مسير نقبی نيز به دل تاريخ

 زده است و روزشمار زندگانی کوتاه مدت حضرت زهرا)س( را
 با تاريخ اسالم در هم تنيده و در قالب داستانی پرکشش برای

مخاطبانش روايت کرده است

 شجاعی در داستان 1۶۰ صفحه ای خود به خوبی توانسته روزهای
 پر فراز و نشيب زندگی حضرت زهرا)س( را از والدت تا شهادت

 به تصوير کشد و حتی گاهی خود در مقام يک روضه خوان ظاهر
 شود و مخاطبش را همگام با شرح وقايع، مهمان مجلس روضه

مادر سادات و اشک ريختن بر مصائب او کند

 کشتی پهلو گرفته تاکنون 43 بار تجديد چاپ شده است و انتشار
 آن را ابتدا انتشارات مدرسه برعهده داشت و چند چاپ آخر نشر

قیمت :32 هزار تومانآن برعهده انتشارات کتاب نيستان بوده است




