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سخن نخست 
مدیر مسئول  

همزمانــی ایام شــهادت حضــرت فاطمه 
زهرا و ســردار شــهید قاسم ســلیمانی فصل 
نامه اندیشــه نو را برآن داشــت تــا ویژ[ نامه 
ای بــرای این  مناســبت منتشــر نمایــد و در 
ســرمقاله آن ســخنی نیافت، اال اینکه بگوید 
ســردار ســرافراز اســام سپهبد شــهید حاج 
کیــد زیــادی بــه برگزاری  قاســم ســلیمانی تا
فاطمــه)س(  حضــرت  عــزاداری  جلســات 
داشــت به طوری که منزل شخصی خود در 
کرمان را وقف عزاداری و ترویج ســیره و...آن 
حضــرت کرده بــود. این ســردار بزرگ جهان 
اســام برای برگزاری جلســات اهل بیت)ع( 
اهتمام ویژه ای داشت به طوری که شخصا 
در این جلسات حضور پیدا می کرد، مقابل 
درب ورودی بیت الزهرا)س( می ایستاد، به 

عزاداران خوش آمد می گفت و...
حــاج  پدرانــه  و  صمیمــی  هــای  توصیــه 
در  عــزاداران  حضــور  آداب  بــاب  در  قاســم 
جلســات عزاداری از زبان این شــهید بزرگوار 

شنیدنی است. 
گاه  حاجی شروع به سخنرانی کرد ناخودآ
صدایش را ضبط کردم، هر چند وقت یکبار 

گــوش مــی دادم و ایــن روزهــا که نیســت هر 
روز.

گفــت: "مجلــس  گونــه  حــاج قاســم ایــن 
حضــرت زهرا)س( جــای عمه چطوره؟ عمو 
چطــوره؟ همســایه چــکار کــرده؟ چــی چــی 

خریدی؟ نیست.
مجلس حضرت زهرا)س( است.

 بایــد بــه آن دقت کــرد، باید احتــرام کرد، 
باید توجه کرد؛ همان جا که نشستی.

همه اصــرار مــن در برگــزاری این مجلس 
ایــن اســت کــه مجلــس عبــادت و عبودیت 

باشد.
بــه همیــن دلیــل باید بــه نمــاز اول وقت 
همــه  بــه  شــود،  توجــه  جلســات  ایــن  در 
موضوعاتــی کــه در آن گفته می شــود توجه 

شود.

من حریصم.  
من آنجا می نشینم و گوش می دهم.

اینجــا نشســتید ذکــری بگوییــد، همــان 
طور که نشستید و آرام آرام گوش می دهید 

ذکــری را نذر کنیــد؛ برای یک چیــزی، برای 
گرفتاری خودتان.

کــه مربــوط بــه جلســه  امــا حــرف هایــی 
عــزادار حضرت زهرا)س( نیســت، مربوط به 
مجلس و جلســه عبــادت نیســت، نباید در 
این جلســه گفته شــود. بگذارید برای وقت 

دیگری.
از این جلسه که بیرون رفتید وقت فراوان 
اســت، تمــاس بگیرید بــا همدیگــر صحبت 
کنیــد، حرف بزنید، احوال پرســی کنید. هم 

مستحب است هم الزم و ضروری.
اما نه در این جلسه.

این جلسه، جلسه گوش دادن است.
کــردن، تفکر  ایــن جلســه، جلســه توجــه 

کردن و ذکر گفتن است."
آری این اســت آن ســرداری کــه این گونه 
توصیــف مجلس عزای فاطمــه را می نماید 
و اجر چنین ســربازی بجز دررکاب نوشیدن 

شربت شهادت نیست. 
روحش شاد یادش گرامی راهش پر رهرو 

باد
»مدیر مسئول«
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مقدمه    
کــرم )صلی اهلل علیه وآله( به امر خداوند  پیغمبر ا
متعال، فدک را به دخترش فاطمه )علیها الّســام( 
بخشــید و لذا به علی )علیه الّســام( دســتور داد تا 
اینکــه قبالــه ای در این مورد بنویســد و آن نوشــته 
را علی )علیه الّســام( و امام حســن )علیه الّسام( و 
امام حسین )علیه الّسام( و اّم ایمن و اّم سلمه )دو 
تن از زوجــات صالحه پیامبــر )صلی اهلل علیه وآله(( 
زهــرا  بــه حضــرت  فــدک  و قبالــه  امضــاء نمودنــد 
)علیها الّســام( سپرده شد و از ســال هفت تا اواخر 
ســال دهــم هجــری که ســال رحلــت رســول گرامی 
اســام )صلی اهلل علیه وآله( است به مدت سه سال 
در آمد این اراضی را برای فاطمه زهرا )علیها الّسام( 
می آوردند و او به میل خود بین فقرا و مستمندان 

تقسیم می کرد.
چــون ســقیفه بنــی ســاعده ایجــاد شــد و ابوبکر 
خلیفه شــد، مســلمین اختاف کردند و چند فرقه 
شــدند، و یک دســته که حاضــر به بیعت بــا ابوبکر 
نبودنــد زکات نمی دادنــد؛ ابوبکــر پس از تســّلط بر 
اوضاع متوجه شــد که درآمد او کفاف مخارج اداره 
مســلمین را نمی دهــد، از طــرف دیگر دیدنــد که از 

فدک همه ســاله عائدات زیادی نصیب حضرت 
زهرا )علیها الّســام( و علی )علیه الّسام( می شود 
و آن مخــّدره هــم مــازاد از نفقــه خودشــان را بــه 
کین و فقراء تقســیم می کنــد و از باب اینکه  مســا
گفته اند: »الّناُس عبیُد الدنیا« لذا جمع زیادی از 
اهل مدینه که غالبًا هم فقیر بودند به منزل علی 

)علیه الّسام( آمدوشد داشتند.
گر  ابوبکــر بــه تحریــک عمــر بیــم آن یافت کــه ا
فــدک در دســت فاطمه باشــد ممکن اســت کم 
کــم مردم بــه دور علی )علیه الّســام(« گرد آیند و 
خافتی که با زحمات بســیاری بدست آورده اند 
بخطــر افتــد و لــذا عاملین زهرا را کــه در فدک کار 
می کردند بیرون نمودند و فدک را تصرف کردند.

»طرفــداران علی )علیه الّســام( و هواخواهان 
اهل بیت )علیهم الّسام( که تعداد آنها از 270 نفر 
تجــاوز می کــرد حاضر به بیعت بــا ابوبکر نبودند، 
ابوبکر ترسید که چون اهل بیت )علیهم الّسام( 
درآمد سرشاری از خمس و نخلستان های فدک 
دارنــد، یــک روزی بــر او بشــورند و لــذا در وهلــه 
اول تصمیــم گرفــت دســت آنها را تهی نــگاه دارد 
تــا قــدرت قیام نداشــته باشــند و دنیاپرســتان از 

کنده شوند.« اطراف آنها پرا
»چــون عمــر در حمایــت از ابوبکــر زمینه 
خافــت رابرای خود اســتوار می ســاخت به 
ابوبکــر گفت: جــز از راه علی کســی در کار تو 
خللی نمی تواند بنماید، این مردم بنده پول 
و مال دنیا هستند، باید علی و خاندانش را 
تهی دست نگاه داشــت تا مردم دنیاپرست 
در  فــدک  تــا  و  شــوند  متــواری  آنهــا  دور  از 
دســت آنان است درآمد سرشــاری خواهند 
داشــت، و مــردم اطــراف آنــان را می گیرنــد و 
شــاید روزی بــر حکومت تو قیــام کنند بهتر 
اســت حق خمس و فدک را از آنها برگردانی 
تا پیروانشــان از آنهــا روی بگردانند.« ابوبکر 
بی درنــگ ایــن پیشــنهاد را بــه مرحلــه اجرا 
گذاشــت و ُعّمال فاطمه )علیها الّســام( را از 

فدک بیرون کرد.1

بخاری در صحیح  
بخــاری در صحیــح خــود از عایشــه نقــل 

1. اصفهانی، عمادالدین حسین، چهارده معصوم، ج۱، 
ص۲۷۹.

واقعه فدک چرا و چگونه؟ 
هیئت تحریریه   
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می کنــد: »فاطمــه چند نفــر را فرســتاد نزد 
ابوبکر و شکایت از ُعّمال او کرد و پیغام داد 
فــدک میــراث من اســت و آنچــه از خمس 
خیبر باقی مانده بهره ما می باشد، دستور 

بده تا فدک را برگردانند.«
پیغمبــر  دختــر  نماینــدگان  بــه  ابوبکــر 
گفــت: »مــن از پیغمبر شــنیدم کــه فرمود: 
»نحــُن معاشــَر االنبیــاء ال ُنــوَرْث« یعنــی ما 

جماعت پیغمبران ارث نمی گذاریم.« 
ابــن ابی الحدید معتزلــی می گوید: »من 
از ایــن حدیــث و جواب ابوبکر در شــگفتم 
زیــرا فاطمــه در احتجــاج خود بــا ابوبکر بر 
ســر فدک گفت: تــو وارث پیغمبری یا اهل 

او؟«
ابوبکر جواب داد: »اهل او.«

گــر  »ا فرمــود:  )علیها الّســام(  فاطمــه 
چنیــن اســت کــه اهــل او ارث می برند این 
نقــل  پــدرم  از  کــه  اســت  خــاف حدیثــی 

می کنی«

 حق طلبی حضرت زهرا  
فاطمــه  بــرای  خبــر  چــون  بــاری 
کــه ابوبکــر چنیــن  )علیها الّســام( آوردنــد 
می گویــد، دختــر پیغمبــر چــادر و مقنعــه 
کــرد  را خبــر  زنــان بنی هاشــم  و  خواســت 
بــه  و  طلبیــد  را  نزدیــکان  و  خویشــان  و 
اتفــاق همــه آنهــا بــه مســجد رســول خــدا 
)صلی اهلل علیه وآلــه( وارد شــد. نکتــه قابــل 
کــه در حیــات پــدر  تامــل اینکــه: بانویــی 
بزرگوارش حتی یکبار هم به مسجد نرفت و 
بلکه از باب »مْسِجٌد المرءِة بیتها« همواره 
از طریــق دو  در منــزل نمــاز می خوانــد و 
فرزندش حســن و حسین )علیهماالّسام( 
از منبر و ســخنان پدرش در مسجد مطلع 
می گشــت اینک باید عازم مســجد گردد تا 
حق مسّلم خود را از غاصبان و دشمنانش 

طلب کند.

خطبه حضرت زهرا در مسجد  
در کتــاب ناســخ التواریــخ در ایــن مــورد 

چنین آمده است:
از  پــس  )علیها الّســام(  زهــرا  »فاطمــه 
کسب اجازه از علی )علیه الّسام( در حالی 
کــه جمعی از زنان بنی هاشــم آن مخّدره را 
همراهــی می نمودند وارد مســجد گردید و 

در پشت پرده قرار گرفتند.«

 حمد و ثنای خداوند  
چــون چشــم آن حضــرت به قبــر پــدر افتاد و 
ماحظه نمود که ابابکر در عرشــه منبر به جای 
ًة اجَهَش 

َ
ْت اّن

َ
پدر بزرگوارش نشســته اســت، »اّن

القــوُم لها بالُبکاء« ناله ای از دل پر درد کشــید و 
ناله آن مخدره را چون اهل مجلس شــنیدند، و 
دانســتند که فاطمه )علیها الّســام( اســت که با 
آنان قصد صحبــت دارد، بی اختیار صدا به ناله 
بلنــد کردند؛ حضــرت قدری مکث کــرد تا اینکه 
صــدای گریــه مردم فرونشســت، ســپس شــروع 
نمودند به انشاء این خطبه شریفه که ما به قدر 

حاجت از آن بیان می کنیم:

برازنــده و منّزه از هر عیــب و نقص اخاقی 
بود و لذا منتخب خدا بود.

تذکر به انحراف امت  
»فّلما ا ختاَر اهلُل ِلنبّیه داَر انبیائه و َماوی 
اصفیاِئه، ظَهر فیکم َحســیکُة النفاق. هذا 
و الَعْهــُد قریــٌب و الَکِلُم رحیــٌب و الجرُح لَما 
، کیــف بکم اّنی  ســول لّما یقبر یندمــل و الّرَ
بئــَس  تحکمــون؟  اهلل  بغیــر  تؤفکــون؟  ام 
للظالمیــن َبــَدًال، و َمــْن َیْبَتــِغ غیَر االســاِم 
دینــًا فَلــن ُیقبــُل منُه و هــو فی االخــرِة من 
ســبحان  حضــرت  چــون  و  الخاســریَن« 
اختیــار نمود از برای پیغمبر خود خانه ای 
را کــه از برای تمام پیغمبران و برگزیدگان از 
عبــاد خویــش تهیه نمــوده بود، )شــما  ای 
کــه در ســینه یتان  مــردم آتــش فتنــه ای را 
نهفته بود ظاهر ساختید( و نفاق  اندرونی 
خویــش را بروز دادید و لــذا از مرگ پیغمبر 
چیــزی نگذشــته بــود و جرحــه ســینه ها از 
مصیبــت آن جنــاب التیــام نیافتــه بــود و 
طولی از دفن پیغمبــر )صلی اهلل علیه وآله( 
نگذشــته بــود کــه اظهــار نفــاق کردیــد، به 
کجــا می روید؟! آیا به غیــر از حکم خداوند 
می خواهیــد حکمــی را اجــرا نمائیــد؟ بــد 
راهــی را انتخــاب نموده ایــد و بــد جایــی از 
بــرای خــود تهیه کرده اید، کســی که به غیر 
از راه دیــن اســام راهی را بپیمایــد، هرگز از 
او پذیرفتــه نخواهد شــد و اعمــال او قبول 
نخواهد گشت و در روز قیامت از زیان کاران 

خواهد بود.

خطاب حضرت به ابوبکر  
کتــاِب اهلل ان  »یابــَن ابــی قحافــه، افــی 
َک وال َاِرُث ابــی، لقــد جئَت شــیئًا  تــِرَث َابــا
فّریــًا، افعلــی عمــد ترکتــم کتــاب اهلل و َنَبــْذ 
ُتُمــوُه وراَء ظهوِرکــم اذ یقــول عــّزَ اْســُمه »و 
َورَث ُسلیماُن داوَد« و قال فیما اقتّص من 
خبــر یحیی ابــن زکرّیا اذ قــال »رّبِ هب لی 
ِمن َلُدْنَک َولّیًا َیِرُثنی و َیِرُث ِمن آِل یعقوَب 
»و قــال َعــّزَ اْســُمه: »و اولــو االرحــاِم بعُضها 
اولی ببعٍض فی کتاب اهلل« وقال عّز اْسمه: 
»یوصیکــم اهلُل فی لوالدکم للّذکر مثُل خّط 
ااُلنثییــِن و قــال عــّز اســمه »اْن َتــَرَک خیــرًا 
الوصّیُة ِللوالدْیِن و االقربیَن ِبالمعروِف حّقًا 
علــی المتقیــَن« و َزَعْمُتــم اْن ال ُخْطــَوَة لی 
َفُحْکُم اهلل 

َ
وال اِرُث مــن ابی و ال َرِحَم بیننا، ا

»فقالــت )علیها الّســام(: الحمــُدهلل علــی مــا 
ْلَهَم ِمن عموِم ِنَعِم ابتاها  ــْکُر بما اَ

ُ
ْنَعَم و له الّش اَ

و َمســبوِغ آالٍء اْســاها« حمــد خداونــد راســت 
کــه، ابر رحمــت بی منتهای او بر مــا ریزش دارد 
و ســپاس گزاری می نمایــم از نعمت هــای او کــه 
شــامل حال ما گردیده و هرگز نعمت های او به 

بن بست منتهی نخواهد گردید.

شهادت به یگانگی خداوند و نبوت  
»و اشــهُد َاْن ال الــه ااَل اهلُل وحده ال شــریک له 
کلمــه َجَعــَل االخــاَص تاویُلها و َضّمــَن القلوَب 
موصوُلهــا و انــاَر فــی الفکــِر َمعقوُلهــا« شــهادت 
می دهــم کــه خداوند یگانه و بی شــریک اســت 
و دل هــای مــا را بــه خلــوص عمــل و توحیــد و 
یگانگــی خویــش متصــف نموده اســت و عقول 
بنــدگان خــود را بــه صفــت توحیــد و پرســتش 

خویش مّنور نموده است.
»و اشــهد اّنَ ابــی محمــدًا عبــُده و رســوُله، 
ِاختــاَرُه و اْصطفــاُه َقْبــَل ان َبَعَثــْه« و شــهادت 
می دهــم که پدرم بنده و فرســتاده خداســت و 
خداونــد قبل از تفویض رســالت به او، شــخص 
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بآیــة اخِرج منهــا ابی.  ام هــل تقولون اهل 
یقین ال یتوارثان و لســُت انا و ابی من اهِل 
ــٍة واحــَدٍة ام انتم اعَلم بخصــوِص القرآِن 

َ
ِمّل

َک یوم  و عموِمــه ِمن ابی و اْبــن َعّمی، تلقا
حشــرک، فِنْعَم الَحَکُم اهلُل و الّزعیُم محمد 
)صلی اهلل علیه وآله( و الموعد القیامة و عند 
الساعة ما یخسرون و ال نفعکم اذ تندمون 
و ِلــُکّلِ َنَبــاِء ُمْســَتَقٌر و ســوف تعلمــون َمن 
 علیــه عــذاٌب 

ٌ
یاتیــه عــذاب ُیخزیــه و َیِحــّل

مقیٌم«
چــه کســی گفتــه فاطمــه از میــراث پــدر 
محروم است؟ آن کیست که حصار قانونی 
ارث را شکســته و آیــات قــرآن را طبــق میل 
خود تفســیر کرده اســت، مــن از گفتار این 
کــه  پیرمــرد غــرق حیرتــم، او فکــر می کنــد 
خــود می توانــد میــراث ابوقحانــه )پــدرش 
گیــرد امــا میــراث محمــد  را( را در اختیــار 
)صلی اهلل علیه وآله( بر فاطمه حرام است؟!
این قرآن است که بر هر چه مخالف حق 
کنون  اســت خط بطــان کشــیده اســت، ا
آیاتــی از قــرآن کریــم را بر شــما می خوانم تا 
بنگرید که روایت ابوبکر که می گوید »نحن 
معاشــَر النبیــاء ال ُنــوّرِث« بــا قــرآن موافــق 

است یا مخالف.

 کتب اهل سنت  
کــه  تســنن  اهــل  معتبــره  کتــب  امــا  و 
متعــرض قضیــه غصــب فــدک گردیده انــد 
گر کسی خواسته باشد به آنها  بســیارند و ا
، تالیف  مراجعه کند به کتاب شریف الغدیر
عامه امینی )رحمه اهلل علیه( مراجعه کند 
و مع ذلک ما در اینجا به چند کتاب اشاره 

می کنیم:

8 - آیات مربوط به ارث  
آنــگاه از نمل خوانــد: »َو َوِرَث ُســلیماُن 
داوَد«، کــه قرآن از میراث خواری ســلیمان 
و میراث گذاری داود سخن می گوید و آیه 5 
و 6  از مریم که در مورد زکرّیا )علیه الّســام( 
بــه خداونــد عرضــه  آنجنــاب  می فرمایــد: 
داشــت: »پروردگارا؛ به من فرزندی عنایت 
کــن تا از من و اوالد یعقــوب ارث ببرد« و در 
انفــال آیــه 75 می فرمایــد: »اقــارب و ارحام 
مّیــت بعضــی در ارث بــردن بــر برخی دیگر 

مقدم اند«و در نساء آیه 11 می فرماید:
دختــر  برابــر  دو  را  پســر  ســهم  و  »ارث 
بدهیــد« و در بقره آیــه 1۸0 می فرماید: »هر 

گاه کسی از دنیا رفت ارث او را در ما بین پدر و مادر 
و منسوبین او بدرستی تقسیم نمائید.« با چنین 
آیات روشــنی که خداوند راجع به ارث می فرماید 
چطور می گویید من از پدرم ارث و نصیبی ندارم؟ 
آیــا بین مــا رابطه پــدر و فرزندی وجود نــدارد؟ آیا 
من دختر او نیستم؟ یا اینکه می خواهید بگویید 
مــن با پــدرم از یک ملت نیســتیم و از این جهت 
ارث او را به من نمی دهید؟ یا می خواهید بگویید 
من از دین پدرم بیرون رفته ام و کافر از مســلمان 
ارث نمی بــرد؟ یــا می خواهیــد بگوییــد شــما بــه 
احکام قرآن از عموم و خصوص آن بهتر از پدرم و 

پسر عمویم علی )علیه الّسام( اطاع دارید؟

خطاب تند حضرت  
آنگاه با نگاه تندی به ابوبکر گفت:

خواهــم  تــرا  گریبــان  رســتاخیز  روز  در  »مــن 
گرفــت و حــق خویــش را از تو بــاز خواهم ســتاند، 
کم خداســت و شــاهد محمد  در آن روزی کــه حا
و  ندامــت  کــه  روزی  اســت،  )صلی اهلل علیه وآلــه( 
کــه  پشــیمانی بی فایــده خواهــد بــود، زود اســت 
متوجه شــوید، چه کســی را عذاب آخــرت خوار و 
ذلیــل می کنــد.« پس از ایــن احتجــاج محکم باز 

خطاب به انصار فرمود:
»یا معشَر الفتیة و اعضاَد الِمّلة و انصاَر االسام! 
مــا هــذه الغمیــزُة فــی حّقــی؟ امــا کاَن رســوُل اهلل 
)صلی اهلل علیه وآله( یقول »المرُء ُیْحَفُظ فی ُوْلده« 
ْهَضــُم ُتــراُث ابــی و انتم بَمْریًء مّنی و ُمْســِمٌع و  ااُ
ة  انتــم ذوالعــدد و العدة و عندکــم الّســاُح و الُجّنَ
و تاتیکــم الّصرخة، فا تغیثــون »اال ُتقاِتلــوَن َقْومًا 
وا ِبِاخراج الّرَسوِل َو ُهْم َبَدُؤُکْم  َنَکُثوا ایماَنُهْم َو َهّمُ

ٍة، اَتْخَشــْوَنُهْم؟ فــاهلُل َاَحّقُ اْن َتْخَشــْوُه ان  َل َمــّرَ َاّوَ
ُکْنُتــْم مؤِمنیــَن«.  و انــا ابنــَة تذیر لکم بیــن َیَدْی 

عذاٍب شدیٍد.«
 ای گــروه مســلمین و  ای بازوهای اســام! این 
چه سســتی است که درباره من اعمال می کنید؟ 
مگــر از پیامبــر )صلی اهلل علیه وآله( نشــنیدید که 
می فرمــود: »مقــام عظمت پــدر، دربــاره اوالدش 
باید رعایت گــردد.« آیا ارث پدر را از من می گیرند 
و شــما متوجه هســتید و صــدای مرا می شــنوید 
و بــا اینکــه صاحــب قــدرت و نفــوذ می باشــید و 
ســاح های بّرنده در دست دارید از من دادرسی 
نمی کنیــد و مبــارزه و جنــگ آغــاز نمی نمائیــد، 
کــه نقــض پیمــان نمودنــد و پیــروی  بــا مردمــی 
می کننــد از مردمــی کــه در صــدر اســام پیغمبــر 
را از خانــه خــود )مّکــه( بیــرون کردنــد، آیــا از این 
مردم می ترسید با اینکه سزوار است فقط از خدا 
گــر واقعًا به او ایمــان دارید. و اینک من  بترســید ا
دختر پیغمبر شما هستم )و در صورتی که مرا در 
گرفتن حّقم یاری نکنید( شما را از عذاب سختی 

که در پیش دارید می ترسانم.

 پاسخ ابوبکر به حضرت فاطمه  
ابــوَک  کان  لقــد  رســول اهلل،  اْبنــَة  »یــا  فقــال: 
بالمؤمنیــَن عطوفــًا، کریمــًا، َرُؤفــًا، رحیمــًا و علــی 
ُکــْم  کافریــن عذابــًا الیمــًا و عقابــًا عظیمــًا، ال ُیِحّبُ ا
، فانتــم  کّل شــقٍیّ کّل ســعیٍد وال ُیْبِغُضُکــم ااّل  ااّل 
ِعتــرُة رســول اهلل وانــِت یــا ِخَیــَرِة النســاِء و اْبَنــَة 
ِخَیــَرة االنبیــاء، صادقــٌة فــی َقْوُلــِک، ســابقٌة فــی 
ْشــِهُد 

ُ
ِک، اّنی ا ُوفــوِر عقُلِک، غیُر مردودٍة عن حّقِ

، انــّی ســمعُت رســوَل اهلل 
ً
کفــی بــه شــهیدا اهلَل و 
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یقــول: »نحــن معاشــَر  )صلی اهلل علیه وآلــه( 
 وال دارًا و ال 

َ
ــّة

َ
االنبیــاء ال ُنــَوّرُِث َذَهبــًا و ال ِفّض

عقــارًا و انما ُنــَوّرُِث الکتاَب و الحکمَة و العلَم 
َة و مــا کان لنا من ُطْعَمــٍة َفِلَولّیِ االمِر  ُبــّوَ و الّنُ
دِة  بعدنــا ان َیْحُکَم فیِه ِبُحْکِمِه« و انِت ســّیَ
یبِة لنبّیِک، الُیْدَفُع  ِة ابیَک و الشــجرة الّطَ ُاّمَ
ماُلــِک مــن َفْضلــِک و ال ُیْرَصُع مــن َفْرِعِک و 
اْصِلــِک، ُحْکُمــِک ناِفــٌذ فیما َمَلْکــُت َیداْی، 

ِک« َفَهْل تریَن ان ُاخاِلُف فی ذاِلَک ابا
خــدا،  رســول  دختــر  »ای  گفــت:  ابابکــر 
همانــا پــدرت نســبت بــه مؤمنیــن، بســیار 
مهربــان و بــا گذشــت و رحیــم دل و نســبت 
بــه کفار، بســیار شــدیدالغضب و ســخت گیر 
دوســت  را(  پیامبــر  )خانــدان  شــما  و  بــود 
نــدارد، مگــر شــخص بــا ســعادت و دشــمن 
ندارد، مگر شــخص شقی و بد عاقبت؛ شما 
عتــرت پیغمبــر مــا هســتید و تــو  ای فاطمه 
بهتریــن زنــان عالــم و پــدرت بهتریــن انبیاء 
گذشــته بــود، و تــو راســتگو می باشــی و هرگز 
مقــام  خــرد  و  عقــل  در  و  نمی گویــی  دروغ 
شــامخی را دارا هستی و هرگز سزاوار نیست 
کــه کســی تــو را از حّقــت محروم کنــد، و من 
خــدا را شــاهد می گیــرم و خداونــد بعنــوان 
شاهد کافی است که من خود از رسول خدا 
کــه فرمود: »ما  )صلی اهلل علیه وآله( شــنیدم 
انبیاء هرگز چیزی به ارث نمی گذاریم، از طا 
و نقــره و خانــه و زمیــن و فقط از مــا دانش و 
نصیحــت و علم و فضیلت باقــی می ماند، و 
آنچه از متاع دنیوّیه از ما باقی بماند مربوط 
بــه خلیفــه بعد از مــا خواهد بــود و بهر نحو 
کــه خواســته باشــد در آن تصــرف می کند«. 
آنگاه ابوبکر چنین ادامه داد:  ای فاطمه! تو 
بزرگترین زنان عالم هستی و بمنزله درختی 

هســتی کــه طّیــب و طاهــر اســت و صاحب 
گل های طّیب اســت، هرگز کسی حق ندارد 
تو را از مال و اموالت منع کند و تو را از اصلت 
)صلی اهلل علیه وآلــه(  پیامبــر  نســل  از  )کــه 
کنــد، حکــم تــو  ای فاطمــه  هســتی( جــدا 
نســبت بــه اموالت نافــذ اســت و حتی تمام 
امــوال مــن در تحــت اختیــار توســت و امــر 
تــو در مــورد اموال مــن هم نافذ اســت لکن 
هرگز گمان مبر که من نســبت به دستورات 
پــدرت قدمــی بر خاف بــر مــی دارم. )یعنی 
بی جهــت، اســتدالل مــی آوری و مــن هرگــز 

فدک را به تو باز نخواهم گرداند.(

 پاسخ حضرت زهرا به ابابکر  
فاطمــه  حضــرت  کلمــات  مضمــون 
نحــو  بــه  ابابکــر  پاســخ  در  )علیها الّســام( 
فشــرده بدین شــرح اســت: »ســبحان اهلل! 
آیــا پــدر مــن بر خــاف قــرآن مجید ســخنی 
آیــات  قــرآن  در  اینکــه  بــا  پــس  می گویــد؟ 
ارث بســیار اســت، )چنانچــه اشــاره شــد( و 
بخصوص اینکه قــرآن بالصراحه می فرماید: 
»اوالد های انبیاء گذشــته از پدرانشــان ارث 
می برند« چطور ممکن اســت که پدر من بر 
خاف صریح قرآن فرموده باشــد: »ما انبیاء 

ارث نمی گذاریم.«
کــردی پیغمبــران ارث  و امــا اینکــه ادعــا 
نمی گذارند و آنچه از آنان باقی بماند صدقه 
پیغمبــر  از  بعــد  صدقــات  آن  امــر  و  اســت 
محــّول بــه خلیفــه او خواهــد بــود، از چنــد 

جهت مخدوش و باطل است:

 اولین خدشه به قول ابوبکر  
این حدیــث را پیغمبر کجا فرموده که به 

غیر از تو و چند نفر از حامیانت، کسی دیگر 
گر بگویی من این حدیث  نشنیده اســت؟ ا
را در حضــور مردم، در باالی منبر در جواب 
گــر حدیــث حقیقــت نداشــت  گفتــم و ا تــو 

مسلمین اعتراض می کردند خواهم گفت:

 اولین دلیل  
کثــر اهل مســجد مردمــی منافقند  »اوًال ا
چیــزی  زبــان  لقلقــه  از  بغیــر  اسامشــان  و 
نیســت و این کســانی که در مســجد در گرد 
منبر تو نشســته اند همان کســانی هســتند 
کــه می خواســتند پیغمبــر را در دّره »عقبه« 

شهید کنند.

 دومین دلیل  
ثانیــًا: وقتــی عمــر خالــد را موظــف کــرده 
تــا با یکصد نفــر با شمشــیرهای برهنه روی 
زانوان، به گرد منبر تو بنشــینند، چه کســی 
جرات می کند بر ســخنان تــو ایرادی بگیرد، 

هر چند بر خاف قرآن باشد؟«

دومین خدشه به قول ابوبکر  
می بایست این حدیث که جعل نموده اید 
در مــورد اینکــه پیغمبــران ارث نمی گــذارد، 
طوری جعــل می کردید که بــر خاف صریح 
قــرآن نباشــد و لــذا بایــد می گفتیــد: »انا ِمن 
از  ُث« یعنــی فقــط مــن  َوّرَ اُ بیــن االنبیــاء ال 
میــان انبیاء ارث نمی گذارم، اما اینکه جعل 
ّرَث«  ُنــّوِ کرده ایــد »نحــن معاشــَر االنبیــاء ال 
یعنــی »مــا طائفــه انبیــاء ارث نمی گذاریــم« 
قــرآن  زیــرا  اســت  قــرآن  منطــق  خــاف  بــر 
می فرماید: »و َوِرث سلیماُن داوَد«.  و »اولوا 
االرحام بعُضها اولی ِبَبْعــٍض فی کتاِب اهلِل«.  
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َکِر مثُل َحِظّ 
َ

و »یوصیُکُم اهلُل فی اوالِدُکم للّذ
ااُلْنَثَیْیِن«.  و »اّنَ َتَرَک َخْیرًا الوصّیُة ِلْلواِلَدْیِن 
و االقَربیَن بالمعروِف حقًا علی المّتقیَن«.  و 
از قــول یحیی می فرمایــد: »رّبَ َهْب لی ِمْن 

َلُدْنَک َولّیًا، َیِرُثنی َو َیِرُث ِمن آِل َیعُقوَب«

سومین خدشه به قول ابوبکر  
می گویــی ارث پیغمبــران امــوال نیســت 
بلکــه فقــط علــم و حکمــت و نبــوت اســت، 
ال  کنــی  جعــل  حدیــث  می خواســتی  گــر  ا
اقــل »نبــوت، را جــزو میــراث پیغمبــران قرار 
نمــی دادی، زیرا یکــی از پیغمبــران پدر من 
اســت و هرگــز از آن حضــرت نبوت به کســی 
بعنــوان ارث انتقــال نیافــت، زیــرا بــر همــه 
معلوم اســت کــه او خاتم پیغمبران اســت و 

پس از او پیغمبری نخواهد آمد.

 چهارمین خدشه به قول ابوبکر  
چطور همســران پدرم همه از شوهر ارث 
کنــون در منــزل پــدرم از باب به  می برنــد و ا

کنند، لکن من که دختر  ارث بردن منزل سا
او می باشم از پدرم ارث نمی برم؟!

 پنجمین خدشه به قول ابوبکر  
کــردی روزی را که شــوهرم  مگــر فراموش 
از  بــا عمویــش عبــاس  علــی )علیه الّســام( 
برای احتجاج نزد تو آمدند و هر یک ادعای 
ارث پیغمبر را می نمودند، تو در پاســخ آنان 
)صلی اهلل علیه وآلــه(  کــرم  ا پیغمبــر  گفتــی: 
فرزنــد دارد و بــا وجــود فرزنــد نــه عمــو ارث 

می برد و نه پسر عمو.«

10.6 - ششمین خدشه به قول   

ابوبکر
گر پیغمبر ارث نمی گذارد پس چرا دختر  ا
تــو عایشــه، گفــت: پیغمبــر را در حجــره من 
دفــن نمائیــد و بنابــر عــدم ارث خانه هــای 
بایــد تمامــی فروختــه شــود و  آن حضــرت 
کین  جــزو صدقــات تقســیم بــر فقراء و مســا
از  را  آن حضــرت  پــس چــرا زوجــات  گــردد، 
و  فقــراء  تــا  نمی کنــی  بیــرون  خانه هاشــان 
کین مدینه در خانه، جایگزین شوند؟! مسا

هفتمین خدشه به قول ابوبکر  
گر )بنابر قبول حدیث جعلی( پیغمبران  ا
فرموده باشند ما خانه و عقار و ذهب و فضه 
بــه ازث نمی گذاریم مراد آنان این اســت که 
مــال دنیا آنقدر ارزش ندارد که ما به آن دل 
خــوش کنیــم و بعنوان ارث به کســی دهیم 
بلکه ارثی که از ما باقی می ماند برازنده و در 
خور شان ماست و آن ارث، علم و حکمت و 

دانش و فقاهت است.

 هشتمین خدشه به قول ابوبکر  

 ای ابابکــر! به من می گویی تو راســتگوی 
گــر مــرا راســتگو  در قــول و رفتــار می باشــی، ا
می دانی، چــرا ادعای مرا در مورد ارث بردن 

از پدر قبول نمی کنی؟!

10.9 - نهمین خدشه به قول ابوبکر  
مگــر قــاع خیبــر در ســال هفتــم هجرت 
ــُه«.  در 

َ
فتــح نشــد و آیــه »و آِت ذالقربــی حّق

همــان ســال بعــد از فتــح خیبــر بــر پیغمبــر 
نــازل نگردیــد و آن حضــرت از طــرف خــدا 
مامور نگشت تا اینکه فدک را به من بدهد؟ 
از طرفــی فــدک در حیــات پــدرم رســول اهلل 
دســت  در  ســال  ســه  )صلی اهلل علیه وآلــه( 

مــن بود و فــدک »ِنحله« پدرم می باشــد »و 
الّنحلُة هَی االعطاُء من طیب الّنفس« یعنی 
نحله، بخششی است که از روی طیب نفس 
و کمــال رضایــت بــه کســی بدهنــد، و پــدرم 
فــدک را در حــال حیاتــش بــه مــن بخشــید 
و بخشــش بــه »ذی رحــم« شــرعًا لــزوم آور 
»یعنــی دیگر قابل باز پس گرفتن نیســت.« 
است و بنابراین حتی خود پیغمبر هم حق 
رجــوع به فدک را نداشــته اســت، پس تو به 

چه دلیلی حق مّسلم مرا غصب کردی؟

10.10 - دهمین خدشه به قول ابوبکر  
گــر مــن فــدک را ارث خــود می دانــم بــه  ا
جهــت ایــن اســت کــه خواســتم به مــدارک 
قرآن بر تو احتجاج کرده باشم )و این از باب 
مماشــات بــا خصم اســت( و ااّل فــدک حتی 
در زمان حیات پیغمبر )صلی اهلل علیه وآله( 
آیــه  متعلــق بــه مــن بــوده و پــس از نــزول 
پیغمبــر  ملــک  از  حّقــه«  ذالقربــی  آت  »و 
)صلی اهلل علیه وآله( خارج شــده اســت، و تو  
ای ابابکر به چه حّقی ِملک متصّرفی مرا در 
حیات پــدرم پیغمبــر )صلی اهلل علیه وآله( از 

من گرفتی؟!

11 - پاسخ ابوبکر  
چــون ســخنان قاطــع و محکــم حضرت 
زهــرا )علیها الّســام( به اینجا رســید و ابوبکر 
خود را محکــوم دید بناچار به آخرین حربه 

خود متوصل شد و گفت:
پــدرت  کــه می گویــی  ایــن ادعــا  »آیــا در 
فدک را به تو بخشــیده اســت شــاهدی هم 
»ای  فرمــود:  )علیها الّســام(  زهــرا  داری؟« 
ابوبکــر تــو با مــن بر خــاف تمام دســتورات 
ع رفتــار می کنــی زیــرا در اینکه فــدک در  شــر
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حیات پیغمبر )صلی اهلل علیه وآله( به مدت 
ســه ســال در تصرف مــن بوده، هیچ شــّکی 
نیســت و تــو خــود می دانی که تصــرف اماره 
ملکّیــت اســت و از طرفــی شــما کــه مّدعــی 
هستید فدک را پیغمبر )صلی اهلل علیه وآله( 
بــه من نداده اســت باید شــاهد بیاورید، نه 
من، زیرا طبق قاعده »البّینُة علی المّدعی و 
الیمیُن علی من انکر« شما مدعی هستید و 
باید اقامه بّینه و شاهد نمائید معذلک من 

شاهد هم می آورم.«

12 - شاهدان مالکیت حضرت بر   
فدک

آنــگاه حضــرت زهــرا )علیها الّســام( فــورًا 
امــام  و  )علیه الّســام(  علــی  امیرالمؤمنیــن 
حســین  امــام  و  )علیه الّســام(  حســن 

)علیه الّسام( و اّم ایمن را حاضر کرد.
حضــرت علــی )علیه الّســام( و حســنین 
زهــرا  حقانیــت  بــه  )علیهما الّســام( 
)علیها الّسام( شهادت دادند و چون نوبت 
به شــهادت اّم ایمن رســید ابتدا رو به ابابکر 
کــرده وگفــت: »اول از تو ســؤال می کنم، آیا از 
پیغمبر خدا )صلی اهلل علیه وآله( شنیده ای 
ّم ایمن امــرَءٌة من  کــه دربــاره مــن فرمــود: »اُ
ّم ایمن از زنان بهشــتی  اهــل الجّنــة« یعنی اُ
گفــت: »آری شــنیده ام.«  ام  اســت؟« ابابکر 
وحی  وجل اَ ّنَ اهلَل عّزَ ایمــن گفت: »َفُاْشــِهُد اَ

الــی رســوِل اهلِل )صلی اهلل علیه وآلــه( »فــآِت 
ــه« فَجَعــَل فــدک لهــا ُطعمــًة 

َ
ذالقربــی حّق

گفتــه  کــه بــه  بامــِراهلل.« یعنــی: »پــس مــن 
پیامبر از زنان بهشــتی خواهم بود شهادت 
می دهــم بــه اینکــه خداوند ســبحان وحی 
فرســتاد بــه ســوی پیغمبــر خــود بــه اینکــه 

»حــق ذالقربی را بــده« و آن حضرت فدک را 
به امر الهی به زهرا داد.«

13 - نتیجه محاجه  
ابابکر به ناچار نوشت که فدک را تحویل 
فاطمه )علیها الّسام( دهند لکن در این اثنا 
عمر دست دراز کرد و نامه را گرفت و پاره کرد 

و گفت:
ٍة ال تفصح و  »ال ُتْقَبُل َشهادُة امرَءٍة َعَجِمّیَ

اّما علّیُ فَجّرَ الّناَر الی ُقرِصِه«
یعنی: »ما هرگز شــهادت یک زن عجمّیه 
را قبــول نخواهیم کرد و امــا علی هم آتش را 
بــه روی قــرص نــان خود می کشــد تــا نانش 
پختــه گــردد )کنایــه از اینکه قصــد دارد تا با 
شــهادت )نعوذ بــاهلل( دروغ ذی نفــع گردد( 
امــام حســن )علیه الّســام( و امــام حســین 
)علیه الّسام( هم که کودک خردسال بیش 
نیســتند و لــذا شــهادت ایــن دو کــودک نیز 
مورد قبول نیســت. )به خــدا پناه می بریم از 

هجوّیات و مزخرفات و جسارات او(.
در اینجــا بود که زهرا )علیها الّســام( حق 
خــود را از دســت رفتــه دید و لــذا با غضب و 
ناراحتــی تمــام مســجد را تــرک کــرد و پس از 
ع و زاری بر سر قبر پدر با دلی پر از غم و  تضر

شکسته خاطر به منزل بازگشت.
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پــس از آنکــه حضــرت زهــرا)س( بــه دلیل 
جراحت وارد شده در هجوم به خانه ایشان 
و ســقط فرزندشــان در آن هجــوم، ســخت 
بیمار شــدند، خلیفــه وقت ابوبکــر به همراه 
عمــر بــن خطاب قصــد عیــادت از ایشــان را 
کردنــد کــه با بی توجهی و ســخنان نکوهش 

آمیز حضرت زهرا)س( رو به رو شدند.

عیادت پس از هتک حرمت  
بــه  رو  زهــرا)س(  حضــرت  حــال  وقتــی 
وخامــت گذارد و بیماری اش شــّدت گرفت، 
ابوبکــر و عمــر خواســتند کــه ســابقه خوبــی 
کــه بــه  کننــد و بگوینــد  بــرای خــود درســت 
، بــا هــم  دیــدن زهــرا)س( رفتیــم و در آخــر
صلــح کردیــم و حضــرت از ما گذشــت. لــذا از 
حضــرت علــی)ع( تقاضــا کردند که بــرای آن 
دو از حضرت زهرا)س( اجازه بگیرد تا بیایند 
به احوالپرســی وی. حضــرت زهرا)س( مایل 
بــه این کار نبود. حضرت امیر)ع( اصرار کرد. 
زهــرا)س( فرمــود: خانــه، خانــه شماســت و 

بانوی  هم، بانوی شماست.

نارضایتی حضرت زهرا از شیخین  
ابوبکــر و عمــر آمدنــد. حضــرت زهــرا)س( 
روی بــه دیــوار و پشــت بــه آنها کــرد. گفتند: 
آمــده ایــم کــه رضــای شــما را حاصــل کنیم، 
حضــرت)س( فرمود: من با شــما حرف نمی 
زنــم مگر کــه قول بدهیــد که آنچــه را که می 
گر راست است، به راستی آن شهادت  گویم، ا

بدهید. قبول کردند.
فاطمه)علیهــا الســام( بــه ابوبکــر و عمــر 
گر رســول خدا)صلی اهلل علیه وآله  گفت: آیا ا
وســلم( حدیثی فرموده باشــد و شما هم آن 
را شــنیده باشــید، حاضریــد شــهادت دهید 
که ما آن را شنیده ایم؟ گفتند: بلی شهادت 
می دهیم. فاطمه)علیها السام( فرمود: من 
شــما را به خدا ســوگند می دهم آیا نشــنیده 
اید که رسول خدا)صلی اهلل علیه وآله وسلم( 
فرمــود: »رضــا فاطمــة مــن رضای، و ســخط 
فاطمة من سخطی، فمن أحب فاطمة فقد 

احبنــی، و مــن أرضــی فاطمة فقــد ارضانی و 
من أســخط فاطمة فقد أســخطنی«. رضای 
فاطمه)علیهــا الســام(، رضــای من اســت و 
غضــب فاطمه)علیهــا الســام( غضــب مــن 
را  الســام(  فاطمه)علیهــا  کــس  هــر  اســت، 
دوســت بــدارد مــرا دوســت داشــته و هــر که 
بــدارد مــرا  را راضــی  فاطمه)علیهــا الســام( 
فاطمه)علیهــا  کــس  هــر  و  داشــته  راضــی 
السام( را به خشم آورد، مرا به خشم آورده؟

گفتنــد: بلی از رســول خدا)صلی اهلل علیه 
وآله وســلم( ایــن را شــنیدیم. فاطمه)علیها 
الســام( ســپس فرمــود: »فاّنــی اشــهد اهلل و 
مائکته أنکما اسخطتمانی و ما أرضیتمانی، 
و لئــن لقیت النبی ألشــکونکما الیــه«. خدا و 
مائکه را شــاهد و گواه می گیرم که شــما دو 
نفــر مرا به غضب آوردیــد و رضایت مرا فراهم 
گــر پیغمبر)صلــی اهلل علیــه وآله  ننمودیــد، ا
وسلم( را ماقات کنم از شما شکایت خواهم 

کرد.
فاطمه)علیهــا الســام( مرتب مــی فرمود: 

عیـــــادت  خلفــــــا از حضـــرت  

فاطمــــــــــــــــــه زهـــرا)؟اهع؟(
هیئت تحریریه 
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کّل صلــوة  »و اهلل الدعــوّن اهلل علیــک عنــد 
ُاَصّلیها«. به خدا قســم در هر نمازی که می 

خوانم تو )ابوبکر( را نفرین می کنم
ابوبکر، چون همیشه، تظاهر به گریستن 
ســپس  و  کــرد  ســرزنش  را  او  عمــر  کــرد. 
برخاستند و رفتند. این آخرین کاری بود که 

آن دو انجام دادند.

عیادت شیخین به روایتی دیگر  
مورخــان نوشــته اند: خبــر شــدت گرفتن 
بیمــاری حضــرت زهــرا ســام اهلل علیهــا در 
گردیــد و شــیخین )ابوبکــر و  مدینــه شــایع 
عمر( که می  دانستند در حق خاندان رسول 
مخصوصــًا پاره تن آن حضرت ســتمگری ها 
کرده بودنــد، از ترس افکار عمومی   در صدد 
دلجویــی برآمدنــد و آماده عیــادت حضرت 
گردیدند. می  خواســتند به هر گونه که شده 
با عذرخواهی و پوزش، بر خطاهای گذشته 
پوشــش بنهنــد. پــس بــرای عیــادت دختــر 
رســول خدا صلی اهلل علیــه و آله به در خانه 

او رفتند، ولی آن حضرت اجازه ورود نداد.
که ابوبکر سوگند  شــیخ صدوق می  گوید: 
یاد نمود تا رضایت زهرا علیهاالسام را جلب 
نکنــد، زیــر ســقفی نــرود! بــه همیــن جهت 
شــب را در بقیع بســر برد. عمر نزد امام علی 
علیه الســام رفت و گفت: ابوبکر پیرمرد دل 
نازکــی اســت و مــا چندیــن بــار بــه در منزل 
فاطمــه رفته ایم و او به مــا اجازه ورود نداده 
است. شــما وساطت کنید و برای ما وقت و 

اجازه عیادت بگیرید.
علی علیه السام نزد فاطمه علیهاالسام 
آمــد و جریــان را بیــان نمــود. امــا زهــرا قبول 
»صحبــت  کــه:  نمــود  یــاد  ســوگند  و  نکــرد 
نخواهــم کــرد تــا پــدرم را ماقــات نمایــم و از 
ظلم و تعدی آن ها به رســول خدا صلی اهلل 

علیه و آله شکایت نمایم«.
حضــرت امیــر علیه الســام فرمــود: آن ها 
مرا واســطه قرار دادند که از شما برای آن ها 
وقــت ماقــات بگیرم. زهــرا ســام اهلل علیها 
فرمود: »خانه خانه توست و من هم همسر 
تــو هســتم )و اطاعــت شــوهر بــر زن واجــب 

است(، من با امر تو مخالفت نمی  کنم«.
علی علیه الســام بیــرون رفت و بــه آن ها 
اجــازه ورود داد. آن هــا وارد شــدند و به زهرا 
ســام کردنــد، ولــی آن حضــرت روی خود را 
برگردانید و پاسخ آن ها را نداد. ابوبکر گفت: 

پروردگارم را ماقات کنم و از شما شکایت نمایم«.

پانویس  
ی در صحیح خود می نویسد: پس از آن که دختر پیامبر میراث   بخار
خود را از خلیفه خواست و او گفت که از پیغمبر شنیدم که ما میراث 
)صحیح  نمود.  وفات  تا  نگفت  سخن  او  با  دیگر  زهرا  یم،  گذار نمی 

ی، ۵: ۱۷۷( بخار
۱۷۱ به نقل از دالیل االماَمه. نیز رجوع شود به:   - ۱۷۰ :۴۳ ،  بحاراالنوار
ی،  دینور قتیبه  ابن  السیاسه  و  االمامه  و   ۱۷۸  :۱ صدوق،  الّشرائع  علل 
البالغه  نهج  شرح  و   ۱۲۱۴  :۳ کّحاله،  رضا  عمر  النساء  اعالم  و   ۱۴  :۱
گنجی،  یوسف  بن  محمد  الطالب،  ۲۷۳.کفایة   :۱۶ الحدید،  ابی  ابن 
باب۹۹ و االمامة و السیاسة، ابن قتیبة، ج۱، ص۱۳ ـ ۱۴ و اعالم النساء، 

کحاله، ج۴، ص۱۳۱. عمررضا
 اعالم النساء، ج ۳، ص ۱۲۱۵-۱۲۱۴.

کرم  از رحلت پیامبر ا گیری حکومت پس  سقیفه، بررسی نحوه شکل 
منیر  دشتی،  مهدی  کوشش  به  عسکری؛  سیدمرتضی  عالمه  )ص(، 

.۱۳۸۵

ای دختر پیامبر! ما آمده ایم تا رضایت شما 
را بدست آوریم از شما خواهش می  کنیم که 
ما را ببخشید و از آن چه بر شما رسیده از ما 
درگذرید! زهرا ســام اهلل علیها فرمود: »شما 
اول جواب مرا بدهید، آیا از پیامبر شنیدید 
کــه دربــاره من فرمــود: فاطمــه پــاره تن من 
اســت و مــن از او هســتم. هر کــه او را بیازارد 
مــرا آزرده و هــر کــه مــرا بیــازارد خــدا را آزرده 
اســت. هر که پس از مرگم فاطمــه را بیازارد، 
مانند آن اســت که در زمان حیاتم مرا آزرده 

است«.
آن دو گفتند: آری شنیدیم، آنگاه فاطمه 
دو  ایــن  بــاش  شــاهد  »پــروردگارا!  فرمــود: 
نفــر مــرا آزردنــد! با شــما ســخن نمی  گویم تا 
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هیئت تحریریه

وصیت حضرت زهرا  
در ایــن مدت دربــاره اهل بیــت پیامبر 
ـ علیهم الســام ـ و مخصوصــًا نســبت بــه 
حضرت علیـ  علیه السامـ  و خانم فاطمه 
زهراـ  سام اهلل علیهاـ  ظلم های فراوانی روا 
داشته شــد؛ از جمله غصب حق خافت 
علیـ  علیه الســامـ  و هجوم به درب خانه 
مــوارد  ـــو  ســام اهلل علیها  ـ  زهــرا  فاطمــه 
دیگــر کــه منجــر بــه ناراحتی فاطمــه زهرا 
ـ ســام اهلل علیهاـ  نســبت به خلیفــه اول و 
دار و دســته اش شــد و لــذا در روزهای آخر 
عمرش به شــوهر خویش وصیت می کند 
کــه بعد از شــهادت آن حضرت جنازه اش 

را شبانه دفن کند.
با توجه به ســؤال فوق کــه این عمل را 
بدون توجیه و مخالف سیره پیامبر اسام 
کــرده، بایــد  ـ صلی اهلل علیه و آلــه ـ قلمــداد 
ع مقدس اســام  دیــد که آیا اصوًال در شــر
از دفن شــبانه میت منع شده؟ و یا اینکه 
آیــا در عصــر پیامبــر ـ صلی اهلل علیه و آلــه ـ 
دفن شــبانه انجام نگرفته؟ و آیا هیچ یک 

از صحابه پیامبر شبانه دفن نشده اند؟

دالیل صحت دفن شبانه میت از   
دیدگاه اسالم

کتــب فقهــی اســامی چــه از اهــل  در 
کــه  تشــیع و چــه از اهــل تســنن مــوردی 

داللــت بــر منــع از دفــن شــبانه میت شــده 
باشد، وارد نشده؛

← روایتی از ابن عباس  
1. حتــی نقــل شــده کــه برخــی از صحابه 
دفــن  شــب  هنــگام  را  ابی بکــر  جملــه  از 
صحیــح  کتــاب  از  همچنیــن  کرده انــدو 
بخــاری از ابــن عباس نقل شــده کــه پیامبر 
ـ صلی اهلل علیه و آلــه ـ بــر مــردی کــه در شــب 
نمــاز  صحابــه  همــراه  بودنــد،  کــرده  دفــن 
خواندند؛یعنی اینکه پیامبر با نماز خواندن 
بر میتی که شب دفن کرده اند و صحابه هم 
حضور داشته اند، این عمل )دفن شبانه( را 
گر ایــن عمل مخالف  که ا منع نکردنــد؛ چرا
اســام و روش پیامبــر ـ صلی اهلل علیه و آلــه ـ 
می بود، حتمًا پیامبــر ـ صلی اهلل علیه و آله ـ از 
ایــن کار منــع می نمودند. پــس منع نکردن 
ـ  صلی اهلل علیه و آلــهـ  و خوانــدن نماز  پیامبــر
بــر آن میــت و دفــن شــبانه میت مذکــور در 
ـ  صلی اهلل علیه و آلهـ  همه داللت  عصر پیامبر
بــر ایــن مطلــب دارد کــه ایــن عمــل خــاف 
ع نبوده و حتی مورد تأیید پیامبر بوده  شــر
اســت. و بعــد از پیامبــر چنانچه گفته شــد، 
نیــز شــبانه دفــن  را  اول(  ابی بکــر )خلیفــه 
کردند؛ پس دفن شــبانه جسد حضرت زهرا 
ـ ســام اهلل علیهاـ  توســط علــیـ  علیه الســام 
ـ خــاف ســیره پیامبــر ـ صلی اهلل علیه و آلــه ـ 

نبوده و این ادعا بی مورد و باطل است.

← عجله در دفن میت  
2. دلیــل دیگــر بــر صحیــح بــودن عمــل 
حضرت علی ـ علیه السام ـ در دفن حضرت 
زهــراـ  ســام اهلل علیهاـ  در شــب هنــگام ایــن 
اســت کــه از پیامبر اســام در کتب شــیعه و 
ســنی نقل شــده که در تجهیــز و دفن میت 
بایــد عجله کــردو هیچ قیدی هم نــدارد که 
باید در روز برای دفن میت عجله کرد؛ پس 
روایــت مطلــق اســت و شــب را هــم شــامل 

می شود.

← عمل به وصیت میت  
3. دلیل دیگر بر اینکه دفن شبانه جسد 
حضــرت زهــراـ  ســام اهلل علیهاـ  توســط علی 
ـ علیه الســامـ  خــاف ســنت و ســیره نبــوی 
نبــوده، این اســت کــه علیـ  علیه الســامـ  بر 
وصیت همســر محترمه شــان عمــل نموده 
و در اســام هــم به وصیت کــردن و عمل به 
آن ســفارش فراوان شــده و در قــرآن کریمدر 
مــوارد متعدد به وصیت کردن اشــاره شــده 
و از پیامبــر اســام ـ صلی اهلل علیه و آلــه ـ نقل 
کــه مؤمــن هنــگام مــرگ بایــد  شــده اســت 

وصیت نامه اش همراهش باشد

اقسام وصیت  
و وصیت هم دوگونه است:

← وصیت مالیه
یــک وصیــت مالیــه اســت کــه مربــوط به 

ادله های دفن شبانه فاطمه زهراء )؟اهع؟(
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ماتــرکـ  امــوال و دارایــی اشـ  انســان بعــد از 
مرگش می باشد.

← وصیت عهدیه  
و دیگری وصیت عهدیه است که مربوط 
به کارهایی می شود که وصیت کننده انجام 
آنهــا را از وصــی خود می خواهــد؛ مثل دفن 
کن مقدس و یا استفاده از کفن  جنازه در اما
مخصوص که مشخصات منحصره دارد. در 
اســام و ســیره پیامبــر ـ صلی اهلل علیه و آلــه ـ 
نه تنها از این گونه وصیت منعی نشده، بلکه 
مــا در مــوارد متعــدد این گونــه وصیت هــا را 

شاهد هستیم.

اهل سنت  
محمد بن اســماعیل بخاری می نویسد: 
» َو َعاَشــْت َبْعَد النبی صلی اهلل علیه وســلم 
َیْت َدَفَنَهــا َزْوُجَها َعِلّیٌ  ْشــُهٍر فلما ُتُوّفِ

َ
َة أ ِســّتَ

ی علیها«.
َ
َبا َبْکٍر َوَصّل

َ
َلْیًا ولم ُیْؤِذْن بها أ

فاطمــه زهرا)علیهــا الســام(، شــش مــاه 
پس از رسول خدا)صلی اهلل علیه وآله( زنده 
کــه از دنیا رفت، شــوهرش علی  بــود، زمانی 
علیه الســام او را شــبانه دفن کــرد و خود بر 

او نماز گزارد و ابوبکر را با خبر نساخت.)1(
ابــن قتیبــه دینــوری، در »تأویل مختلف 
الحدیث« می نویســد: » وقد طالبت فاطمة 
رضــی اهلل عنها أبا بکر رضی اهلل عنه بمیراث 
أبیها رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم فلما لم 
یعطهــا إیاه حلفــت ان ال تکلمه أبدا وأوصت 

أن تدفن لیًال لئّا یحضرها فدفنت لیًال«.
فاطمه از ابوبکر میراث پدرش را خواست، 
ابوبکر نپذیرفت، پس فاطمه قسم خورد که 
دیگــر بــا او )ابو بکر( ســخن نگویــد و وصیت 
کــرد کــه شــبانه دفن شــود تــا او )ابوبکــر( در 
دفــن وی حاضــر نشــود. پــس شــب هنگام 

دفن شد.
عبــد الــرزاق صنعانــی می نویســد: » عــن 
ابــن جریج، و عمرو بن دینار، أن حســن بن 
محمــد أخبــره: أن فاطمة بنــت النبی صلی 
اهلل علیــه و ســلم دفنــت باللیــل. قــال: »فــّرَ 
ِبَهــا علی مــن أبی بکر أن یصلــی علیها؛ کان 

بینهما شیء«.
کــرده: علــّی،  حســن بــن محمــد روایــت 
ک  فاطمــه دختــر پیامبــر را شــبانه بــه خــا
ســپرد، تــا ابوبکر بــر وی نمــاز نخواند؛ چون 

بین آن دو اتفاقاتی افتاده بود.

و در ادامه می گوید: » عن ابن عیینة، عن 
عمرو بن دینار، عن حسن بن محمد، مثله؛ 

إاّل أنه قال أوصته بذلک«.
از ابــن عیینه نیز همانند این روایت نقل 
شــده اســت؛ مگر این که در این روایت قید 
شــده کــه خــود فاطمــه این چنیــن وصیت 

کرده بود.
ابــن بّطــال در شــرح صحیــح بخــاری  و 
الدفــن  العلمــاء  کثــر  أ أجــاز   « می نویســد: 
باللیــل... و دفن علّیُ بــن أبی طالب زوجته 
فاطمــة لیــًال، َفــّرَ ِبَها مــن أبی بکــر أن یصلی 

علیها، کان بینهما شیء«.
کثــر علمــا دفــن جنــازه را در شــب اجازه  ا
داده انــد.... علــی بن ابی طالب، همســرش 
فاطمه را شبانه دفن کرد تا ابوبکر به او نماز 
نخوانــد؛ چــون بیــن آن دو اتفاقاتــی افتاده 

بود.
 " "جاحــظ  از  نقــل  بــه  أبی الحدیــد  ابــن 
وکتمــان  القبــر،  إخفــاء  أمــا  و  می نویســد: 
الموت، وعدم الصاة، وکل ما ذکره المرتضی 
فیــه، فهو الــذی یظهــر ویقوی عنــدی، ألن 
کثر وأصح مــن غیرها، وکذلک  الروایــات بــه أ

القول فی موجدتها وغضبها.
کــردن مــرگ فاطمــه )ســام اهلل  مخفــی 
علیهــا(، و محــل قبــر او، و نمــاز نخوانــدن 
ابوبکــر و عمر، و هر آن چه که ســید مرتضی 
)از اعام شــیعه در قرن چهارم( گفته است، 
مــورد تأییــد و قبول من اســت؛  زیــرا روایات 
بیشــتر  و  صحیح تــر  مــوارد  ایــن  اثبــات  بــر 
اســت؛ و همچنین ناراحتی و خشم فاطمه 
بــر شــیخین نــزد مــن از اقــوال دیگــر اعتبــار 

بیشتری دارد.
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، چاپ اول، ۱۴۱۸، ج ۱، ص ۳۷۴. دارالفکر
۶.↑ بقره)۲(، آیه ۱۸۰ ۱۸۲.    

ابراهیم،  بن  اسماعیل  بن  محمد  عبداهلل  ابی  ی،  بخار  ↑.۷
الدراسات  و  البحوث  مکتبة  بیروت،  ی،  بخار صحیح 

، چاپ اول، ۱۴۱۸، ج ۲، ص ۱۹۱. دارالفکر

ج  و االمامة، قم، راضی، ۱۳۸۸ ق،  ابن قتیبه، السیاسة   ↑.۸
۱، ص ۱۲.    

.ک: شهید ثانی، شرح لمعه، کتاب وصیة. ۹.↑ ر
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یـــادداشــــت 

هیئت تحریریه

ناطقه ی مرا مگر روح قدس مدد کند
تا که ثنای حضرت سّیده نساء کند

نفخه قدس بــوی او، جذبه انس خوی 
اومنطق او خبر ز »ال ینطق عن هوی« کند

هیــچ  بــه  او  در  از  رو  متــاب  »مفتقــرا« 
سوزان که مس وجود را فضه او طال کند

علــم و دانــش انســانهای معمولی و غیر 
کتســابی اســت که بــر اثــر تعّلم  معصــوم، ا
و رفتــن بــه مکتب، مدرســه، دانشــگاه و یا 
حــوزه بــه دســت مــی آید؛ ولــی علــم انبیا، 
امامان و اولیــای الهی برگرفته از علم الهی 

و به اصطالح »علم لدّنی« است.

علم سرشار  
علمی که به ذات الهی وصل باشد و از ذات 
الیــزال او بــه کســی افاضه شــده باشــد، زمان و 
مکان نمی شناسد و محدود به گذشته و حال 
نخواهــد بود؛ بلکه تمــام زمانها را در می نوردد 
و تا برپایی قیامت پیش می رود. علم حضرت 

فاطمه علیهاالسام از این سنخ است.
ســلمان مــی گوید: عمــار به من گفــت: آیا از 
امر تعجب آوری برای تو خبر دهم! گفتم: بگو. 
عمار گفت: ]روزی[ همراه علی علیه الســام بر 
فاطمه زهرا علیهاالســام وارد شدیم. هنگامی 
که نگاه زهرا علیهاالســام به علی علیه الســام 
َثَک ِبمــا کاَن َوِبما ُهَو  َحّدِ ْدُن اِلُ افتــاد، گفــت: »اُ
کاِئــٌن َوِبما َلْم َیُکْن ِالی َیــْوِم اْلِقیاَمِة ِحْیَن َتُقوُم 

الّســاَعة؛ ]علــی جــان! [ نزدیک بیا تا تــو را از 
آنچه که در گذشــته بوده ]و اتفاق افتاده[ و 
آنچه در حال به وقوع پیوستن است و آنچه 
که به وقوع نپیوسته ]و در آینده رخ خواهد 
داد[ تا روز قیامت؛ زمانی که محشر برپا می 

شود، خبر دهم.«
دیدم امیر مؤمنان علیه الســام به عقب 
کرم صلــی اهلل علیه و  برگشــت و نــزد پیامبر ا
آلــه مشــّرف شــد. حضــرت صلــی اهلل علیه و 
آلــه فرمود: ای ابا الحســن! نزدیک بیا. علی 
علیه السام نزدیک پیامبر صلی اهلل علیه و 
آله نشســت. بعد از اینکه آرام گرفت؛ پیامبر 
اســام صلــی اهلل علیه و آله فرمــود: من خبر 
دهم یا خود خبر می دهی؟ عرض کرد: خبر 
دادن از شــما زیباتــر اســت. آنــگاه حضــرت 
جریانی را که بر علی گذشته بود، شرح داد. 
علی علیه السام عرض کرد: آیا نور فاطمه از 
نور ما می باشــد؟ حضــرت فرمود: مگر نمی 

دانی؟ آنگاه علی سجده شکر انجام داد.
ســپس حضــرت علــی علیــه الســام نــزد 
فاطمه علیهاالسام آمد و او خطاب به علی 
ِبی 

َ
َک َرَجْعــَت ِالی ا

َ
علیه الســام گفــت: »َکَاّن

صلــی اهلل علیه و آله َفَاْخَبْرَتــُه ِبما ُقْلُتُه َلَک؛ 
گویا نزد پدرم رفتی. پس آنچه را گفته بودم، 
به او خبر دادی؟« علی علیه السام فرمود: 
َبا 

َ
چنین است ای فاطمه! »َفقاَلْت: ِاْعَلْم یا ا

َنا ِمْن ذِلَک 
َ
اْلَحَســِن ِاّنَ اهلَل َخَلَق ُنــوِری... َوا

ْعَلــُم مــا کاَن َوما َیُکوُن َوما َلــْم َیُکْن یا 
َ
ــوِر ا الّنُ

َبــا اْلَحَســِن َاْلُمْؤِمــُن َیْنُظــُر ِبُنــوِر اهلِل َتعالــی؛ 
َ
ا

آنگاه فاطمه علیهاالســام فرمــود: بدان ای 
ابا الحســن! خداونــد نور مــن را آفرید... من 
از همان نورم، گذشــته و آینده و حال را می 
دانــم. ای ابــا الحســن! مؤمن با نــور خدای 

مقام علمی  حضـرت  زهـــرا)؟اهع؟(
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گاهی  تعالــی نظر می کند )و از امور پنهانی آ
می یابد(.«

فاطمه محّدثه  
فاطمه زهرا علیهاالسام نه تنها در آغاز با 
گاه بود، بلکه در طول  علم لُدّنی از مسائل آ
حیاتــش مائکه با او حرف می زدند و او را از 

گاه می کردند. مسائل آینده آ
حضــرت صادق علیه الســام در این باره 
می فرمایــد: »فاِطَمُة ِبْنُت َرُســوِل اهلِل کاَنْت 
َیْت فاِطَمُة  ما ُســّمِ

َ
ًة ِاّن َثــًة َوَلْم َتُکْن َنِبّیَ

َ
ُمَحّد

ماِء  ّنَ اْلَمائَکَة کاَنْت َتْهِبُط ِمَن الّسَ َثًة اِلَ
َ

ُمَحّد
َفُتناِدیهــا َکما ُتنــادی َمْرَیَم ِبْنــَت ِعْمراَن...؛ 
فاطمــه، دختــر رســول خــدا، محّدثــه بــود؛ 
نــه پیامبــر. فاطمــه را از این جهــت محّدثه 
نامیده اند که فرشتگان از آسمان بر او نازل 
می شدند و با او همانند مریم دختر عمران 

گفتگو داشتند.«
امــام صادق علیه الســام ســخن خــود را 
چنیــن ادامــه می دهــد که »شــبی حضرت 
صدیقه به فرشتگان هم کام خویش فرمود: 
آیا آن زن که بر جمیع زنان عالم برتری دارد، 
مریــم دختر عمران نیســت؟ جــواب دادند: 
نه؛ زیرا مریم فقط سیده زنان عالم در زمان 
خودش بود؛ ولی خدای متعال تو را ســیده 
زنهــای عالم خودت و هم عالم زمان مریم و 
اّولیــن و آخرین قــرار داده اســت )یعنی تو را 

بانوی بانوان جهان قرار داد(.«
همچنین فرمود که فاطمه بعد از رحلت 
کــرم صلــی اهلل علیــه و آلــه 75 روز  پیامبــر ا
بیشــتر زنــده نمانــد و غــم جانســوز داغ پدر 
قلــب او را لبریــز کــرده بــود. بــه ایــن جهت، 
جبرئیــل پی درپــی به حضورش می رســید 
و او را در عــزای پــدر تســلیت مــی گفــت. آن 
حضــرت در ادامــه فرمــود: »َوُیْخِبُرهــا َعــْن 
ِبیها َوَمکاَنــُه، َوُیْخِبُرها ِبما َیُکوُن َبْعَدها فی 

َ
ا

َیِتهــا َوکاَن َعِلّیٌ علیه الســام َیْکُتُب ذِلَک  ُذّرِ
َفهــذا ُمْصَحــُف فاِطَمَة علیهاالســام ؛ و او را 
از پــدرش و مقــام و منزلتش ]در بهشــت [ و 
نیــز به حوادثی کــه بعد از رحلــت او بر ذریه 
اش وارد خواهد گشــت، خبــر می داد. علی 
علیه الســام نیز آنچه را جبرئیل گزارش می 
داد، می نوشت. پس این ]مجموعه [ همان 

مصحف ]معروف ] فاطمه زهرا است.«
در زیارتنامه حضرت فاطمه علیهاالسام 
َثُة 

َ
ُتَها اْلُمَحّد ّیَ

َ
ــاُم َعَلْیِک ا می خوانیم: »الّسَ

اْلَعِلیَمُة؛ سام بر تو ای محّدثه دانا.«

خطبه های غّرا و بلیغ  
زهــرا  حضــرت  وســیع  و  الهــی  علــم 
علیهاالسام را از خطبه های او نیز می توان 
فهمیــد. از آن حضرت پنج خطبه در منابع 
تاریخی و کتب روایی نقل شده است که هر 
یک دریایی از علم و دانش و معرفت است. 
مــا در ایــن بخش فقــط عناویــن اصلی این 
خطبه ها را نام می بریم و بحث تفصیلی آن 

گذار می کنیم. را به فرصت دیگری وا

خطبه اّول  
اّولیــن خطبــه آن حضــرت علیهاالســام 
ســخنرانی ایشــان اســت کــه بعــد از غصــب 
خافــت و غصــب فــدک ایــراد شــد. در این 

خطبه، به عناوین ذیل اشاره شده است:

1. ضــرورت شــکر و ســپاس الهــی؛ 2. لزوم 
خداشناســی و بیان گوشــه هایی از اوصاف 
الهــی؛ 3. فلســفه بعثت پیامبــر خاتم صلی 
اهلل علیــه و آلــه ؛ 4. فوائــد و ره آورد بعثــت 
 .5 ؛  آلــه  و  علیــه  اهلل  صلــی  کــرم  ا پیامبــر 
گیهــای قــرآن و اهلبیــت علیهــم الســام  ویژ
؛ 6. بیــان فلســفه فــروع و امامــت؛ 7. مردم 
گیها و نقش امام  در عصــر جاهلّیــت؛ ۸. ویژ
علــی علیــه الســام در راه پیشــرفت اســام؛ 
9. نکوهــش بی تفاوتهای دیروز و تشــنگان 
؛ 10. علل انحراف مــردم پس از  قــدرت امــروز
کرم صلی اهلل علیــه و آله ؛ 11. اثبات  پیامبــر ا
ارث بــا براهین محکم قرآنی؛ 12. نکوهش از 
سســتی و بی تفاوتی انصار؛ 13. دادخواهی 
از مســلمین؛ 14. علــل سســتی مــردم؛ 15. 
علــل روی گردانــی مــردم از قــرآن؛ 16. علــل 

سیر ارتجاعی و عقب گرد مردم.

خطبه دوم  
ایــن خطبه، بــه ســخنرانی در جمع زنان 
انصــار اختصــاص دارد و شــامل  و  مهاجــر 
نــکات مهــم و اساســی اســت. مهــم تریــن 

عناوین آن از این قرار است:
و  ارتجاعــی  ســیر  از  مــردم  نکوهــش   .1
عقبگــردی؛ 2. علــل مظلومّیــت علــی علیه 
الســام و غصــب خافــت او؛ 3. نکوهــش از 
از  هشــدار   .4 انصــار؛  و  مهاجــران  انحــراف 

ک. آینده ای خونین و فتنه های خطرنا

خطبه سوم  
گــران تصمیــم گرفتند به  کــه کودتا آنــگاه 

خانــه والیت هجوم برند، حضرت در خطبه 
مختصری فرمودند:

»من مّلتی را مثل شــما نمی شناســم که 
ایــن گونــه عهدشــکن و بدبرخــورد باشــند. 
جنازه رســول خدا را بر روی دســت گذاشته 
و رهــا کردید، و عهد و پیمانهــای میانتان را 
بریدید و فراموش نمودید، و والیت و رهبری 
امام علی علیه الســام و ما اهل بیت را انکار 
کردید و حق مســّلم ما را باز نگرداندید. گویا 
از آنچــه رســول خــدا صلــی اهلل علیــه و آلــه 
گاهــی نداریــد؟  در روز غدیــر خــم فرمــود، آ
ســوگند بــه خدا کــه رســول گرامی اســام در 
آن روز والیــت و رهبــری علی علیه الســام را 
مطــرح کــرد و از مــردم بیعت گرفت تــا امید 
شما فرصت طلبان را قطع نماید؛ ولی شما 
رشته های پیوند معنوی میان پیامبر صلی 
اهلل علیــه و آله و خودتــان را پاره کردید. این 
را بدانید که خداوند در دنیا و آخرت بین ما 

و شما داوری خواهد کرد.«

خطبه چهارم  
ایــن خطبــه در نکوهش پیمان شــکنان 
کت ایراد شــده  و مردمــان بــی تفــاوت و ســا
اســت. در بخشــی از آن مــی خوانیــم: »... 
و چــه بــد نظریــه و رأیــی دادید که حــق را از 
اهلــش گرفتیــد و به دســت نااهــان دادید، 
و چــه بــد گناه و ســتمی را کــه کردیــد، گران 
کار  کــه پــرده از  خواهیــد یافــت و در آن روز 
شــما برداشته شود، سرانجامش را سخت و 

دشوار خواهید دید... .«

خطبه پنجم  
خطبــه پنجــم در مقابــل مهاجمان بیت 
وحی ایراد شــده اســت که در بخشــی از آن 

آمده است:
ُبون مــاذا َتُقوُلون؟  ــوَن اْلُمَکّذِ

ُ
َهــا الّضاّل »َاّیُ

ِقی اهلل؟  ّیُ َشــی ٍء ُتِریــُدون؟ یــا ُعَمُر َامــا َتّتَ
َ
َوا

َتْدُخــُل َعلــی َبْیتــی؟...؛ شــما ای گمراهــان 
گوییــد و چــه مــی  و دروغگویــان! چــه مــی 
! آیا از خدا پروا نداری که  خواهیــد؟ ای عمر

داخل خانه من می شوی؟... .«
ایــن خطبــه هــا و همیــن طــور روایــات 
کــه از حضــرت نقــل شــده اســت،  فراوانــی 
گاهــی و دانش ژرف  همگــی نشــان دهنده آ

آن بانوی بی همتا است.
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ویژه

 تشییع و تدفین حضرت فاطمه)؟اهع؟(

هیئت تحریریه

بــه  فاطمــه)س(  حضــرت  تدفیــن  و  تشــییع 
تشــییع و دفــن شــبانه و پنهانــی جنــازه حضــرت 
فاطمه)س( در سال 11 هجری قمری اشاره دارد. 
فاطمه)س( وصیت کرده بود او را شبانه و پنهانی 
دفــن کننــد تــا ابوبکــر بــن ابی قحافــه و عمــر بــن 
کســپاری او حضور نداشته باشند.  خطاب در خا
ایــن وصیت نشــانه اعتــراض فاطمه بــه خلیفه و 
نارضایتــی او از اتفاقات پس از رحلت پیامبر)ص( 

دانسته شده است.
جنــازه فاطمــه با حضــور تعداد کمــی همچون 
امام علی)ع(، حســنین)ع(، عقیل بن ابی طالب، 
عبــاس بــن عبدالمطلب، عمار یاســر، مقــداد بن 
اســود، زبیــر بــن عــوام، ابــوذر غفــاری و ســلمان 
فارســی و بــدون حضــور ابوبکــر و عمــر دفن شــد. 

محل دفن فاطمه)س( نامعلوم است.
پــس از اطــاع مــردم از دفــن شــبانه حضــرت 
فاطمه)س(، عمر بن خطاب خواستار نبش قبر و 
نماز دوباره بر فاطمه شد، ولی پس از تهدید امام 

علی)ع(، از خواسته خود صرف نظر کرد.

شهادت حضرت فاطمه)س(  
نوشتار اصلی: شهادت حضرت فاطمه)س(

پــس  کــرم)ص(  ا پیامبــر  دختــر  فاطمــه)س( 
جســمِی  صدمــات  اثــر  در  و  بیمــاری  مدتــی  از 
ناشــی از حــوادث پــس از رحلت پیامبر، در ســال 
11 هجــری درگذشــت. دربــاره تاریــخ شــهادت او 
بیــن چهــل شــب تــا هشــت مــاه پــس از رحلــت 
پیامبــر)ص( اختاف نظــر اســت. 95 روز پــس از 
رحلــت پیامبــر)ص( یعنــی ســوم جمــادی الثانی 
و  دانســته اند  شــیعه  نــزد  قــول  مشــهورترین  را 

دادند و کفن کردند.
حســین بن عبدالوهــاب در کتاب عیون 
المعجــزات و محمــد بــن جریــر طبــری در 
کتــاب دالیــل االمامــه، از عالمــان شــیعه در 
قــرن پنجــم هجری، نقــل کرده انــد که فقط 
امــام علــی)ع( بــه همــراه امــام حســن)ع(، 
امام حســین)ع(، بر جنازه فاطمه)س( نماز 
خواندنــد. در برخــی منابــع تعــداد نفــرات 
از  اســت،  شــده  ذکــر  بیشــتر  شــرکت کننده 
جملــه فتــال نیشــابوری، عالــم شــیعه قرن 
پنجم و ششــم، در روضة الواعظین، و فضل 
بن حسن طبرسی عالم قرن ششم در کتاب 
اعــام الــوری نقل کرده اند که افــزون بر امام 
علــی)ع( و حســنین)ع(، عقیــل بــرادر امــام 
، ابوذر، سلمان،  علی)ع(، عمار، مقداد، زبیر
ُبَریدة بن حصیب و تعدادی از بنی هاشم نیز 
بر جنازه حضــرت فاطمه)س( نماز خوانده 
و او را دفــن کردنــد. عامه مجلســی در بحار 
االنــوار روایتــی نقل کــرده  که افــراد حاضر در 
دفن حضرت فاطمه)س(، ســلمان فارسی، 
مقــداد، ابــوذر غفاری، عبداهلل بن مســعود، 
عبــاس بــن عبدالمطلــب و زبیــر بــن عــوام 
بوده انــد. در کتــاب ســلیم بــن قیــس آمــده 
اســت کــه عبــاس عمــوی پیامبر در نمــاز بر 
جنــازه حضرت فاطمه)س( پیش نماز بوده 

است.

علت باخبر نکردن مردم  
و  نمــاز  مراســم  بــودن  مخفیانــه  علــت 
بــوده  فاطمــه)س(  وصیــت  کســپاری،  خا

75 روز پــس از رحلــت پیامبــر)ص( یعنــی 13 
جمادی االول از دیگر نقل ها است.

اجتماع مردم برای تشییع جنازه  
حضرت فاطمه پــس از غروب آفتاب از دنیا 
رفت. بنابر نقل َفّتال نیشابوری در کتاب روضة 
الواعظیــن مــردم مدینه شــیون کنان بــه خانه 
امام علی)ع( رفتند و منتظر ماندند تا بر جنازه 
نمــاز بخواننــد؛ ولــی ابــوذر بــه نــزد مــردم رفته 
و گفت تشــییع دختــر پیامبر به تأخیــر افتاده 

کنده شدند. است و مردم پرا
عباس عمــوی پیامبر)ص( از امــام علی)ع( 
خواســت که مهاجران و انصار را برای تشییع و 
، زیبایی  نماز بر جنازه جمع کند که در این کار
بــرای دیــن اســت. امــام علــی)ع( در پاســخ او 
گفــت کــه نمی توانــد به ایــن توصیــه وی عمل 
کند، زیرا فاطمه)س( وصیت کرده است نماز و 
تشییع او پنهانی باشد. براساس نقل سلیم بن 
قیس، در شِب درگذشت فاطمه، ابوبکر و عمر 
از امام علی)ع( خواســتند که در نماز خواندن 

بر جنازه فاطمه)س( بر آن دو پیشی نگیرد.

غسل، کفن و نماز  
اثری با موضوع تشییع حضرت فاطمه)س( 

از رضا بدرالسماء.
فاطمــه)س( وصیت کرد  که همســرش امام 
علــی)ع( بــدن او را غســل دهــد. همچنیــن از 
کــه در غســل  اســماء ِبْنــت ُعَمیــس خواســت 
بــدن او بــه امام علی)ع( کمک کنــد. امام علی 
و اســماء بــر طبــق وصیــت فاطمه، او را غســل 
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اســت؛ بنابر نقل فتال نیشابوری، فاطمه)س( به 
امــام علــی)ع( وصیت کرد هیچ یــک از افرادی که 
بــه او ظلم کــرده و حقش را غصب نمــوده بودند، 
بر او نماز نخوانند و در تشــییع جنازه اش شــرکت 
نکننــد. همچنین وصیت کــرد کــه او را در تاریکی 

شب و زمانی که مردم خوابند، دفن کنند.
شــیخ صــدوق نیز روایت کرده اســت کــه وقتی 
از امــام علــی)ع( علــت دفــن شــبانه و مخفیانــه 
فاطمــه)س( را پرســیدند، امام در جــواب فرمود: 
فاطمه از گروهی خشمگین بود و دوست نداشت 
آنان در تشییع جنازه اش شرکت کنند. ابن قتیبه 
دینوری، عالم و محدث اهل ســنت در قرن ســوم 
هجری نیز نقل کرده که فاطمه وصیت کرد شبانه 

دفن شود تا ابوبکر در دفن او حاضر نشود.

کسپاری   خا
امــام علــی)ع( پــس از دفــن حضــرت فاطمــه 

خطاب به قبر پیامبر اسام:
»ای رســول خــدا، بــر مــرگ دختــر برگزیــده تــو، 
شــکیبایی مــن انــدک اســت و طاقــت و توانــم از 
دســت رفتــه...آن ودیعــت بازگردانــده شــد و آن 
پایانــی  مــرا  انــدوه  رســید.  بــه صاحبــش  امانــت 
نیســت؛ همه شب خواب به چشمم نرود تا آنگاه 
کــه خداوند برای من ســرایی را که تــو در آن جای 
گرفته ای، اختیار کند. به زودی، دخترت تو را خبر 
دهــد کــه چگونــه امتــت گــرد آمدنــد و بر او ســتم 

کردند.«
در تاریــخ یعقوبی، از منابع تاریخی قرن ســوم، 
کــه جنــازه فاطمــه)س( شــبانه دفن  آمده اســت 
کســپاری، فقــط ســلمان و ابوذر  شــد و هنگام خا
و مقــداد حضور داشــتند. فتال نیشــابوری تعداد 
کمــی بیــش از ایــن دانســته اســت.  حاضــران را 
بــر اســاس ســخنی از امــام علــی )ع( هنــگام دفن 
فاطمه )س(، دو دست شبیه دستان پیامبر خدا 
از درون قبــر ظاهــر شــده و بــه او در دفــن فاطمه 

)س( کمک کرده است.
امــام علی)ع( پس از دفن فاطمه)س(، آثار قبر 

را از بین برد تا قبر مشخص نباشد.
کــه قبــر در  قبــر فاطمــه)س( و حتــی مکانــی 
آن قــرار دارد نامعلــوم اســت. دربــاره محــل دفــن 

نقل های مختلفی وجود دارد، از جمله:

روضة النبی  
خانــه حضــرت فاطمــه و امــام علــی)ع(. ایــن 
مکان با گسترش مسجدالنبی در زمان بنی امیه، 

بخشی از مسجد شد.
برخی منابع به صورت مطلق قبرستان بقیع را 
به عنوان محل دفن حضرت فاطمه ذکر کرده اند.

نداشته باشد را انجام نخواهد داد..

منابع:  
ابن سعد، محمد بن سعد، الطبقات الکبری ، تحقیق: محمد 
اول،  چاپ  العلمیة،  دارالکتب  بیروت،  عطا،  عبدالقادر 

۱۴۱۰ق.
آل  مناقب  علی،  بن  محمد  مازندرانی،  ابن شهرآشوب 
اول،  چاپ  عالمه،  انتشارات  قم،  علیه السالم،  ابی طالب 

۱۳۷۹ق.
مکتبة  قم،  المعجزات،  عیون  حسین،  ابن عبدالوهاب، 

ی، چاپ اول، بی تا. الداور
مختلف  تأویل  مسلم،  بن  عبداهلل  ی،  دینور ابن قتیبه 

الحدیث، بی جا، االشراق، ۱۹۹۹م.
و  محقق  الهاللی،  قیس  بن  سلیم  کتاب  قیس،  بن  سلیم 
ی زنجانی خوئینی، قم، نشر الهادی،  مصحح: محمد انصار

چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
شبیری، سید محمدجواد، »شهادت فاطمه)س(«، دانشنامه 
اندیشه  و  فرهنگ  پژوهشگاه  تهران،  ج۱،  فاطمی)س(، 

اسالمی، چاپ اول، ۱۳۹۳ش.
، زندگانی فاطمه زهرا)س(، تهران، دفتر  شهیدی، سید جعفر

نشر فرهنگ اسالمی، ۱۳۶۳ش.
بیروت،  اعلمی،  االمالی،  علی،  بن  محمد  صدوق،  شیخ 

چاپ پنجم، ۱۴۰۰ق.
سالح  و  المتهجد  مصباح  حسن،  بن  محمد  طوسی،  شیخ 

المتعّبد، بیروت، مؤسسة فقه الشیعة، چاپ اول، ۱۴۱۱ق.
الثقافة،  دار  قم،  االمالی،  حسن ،  بن  محمد  طوسی،  شیخ 

چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
قم،  الهدی،  بأعالم  ی  الور اعالم  حسن،  بن  فضل  طبرسی، 

مؤسسه آل البیت، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
بعثت،  قم،  االمامة،  دالئل   ، جریر بن  محمد  آملی،  طبری 

چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
تحقیق:  الملوک،  و  االمم  یخ  تار  ، جریر بن  محمد  طبری، 
دوم،  چاپ  دارالتراث،  بیروت،  ابوالفضل،  محمد  ابراهیم، 

۱۳۸۷ق.
الواعظین و بصیرة  ی، محمد بن احمد، روضة  فتال نیشابور

المتعظین، قم، انتشارات رضی، چاپ اول، ۱۳۷۵ش.
کبر  علی ا تصحیح:  الکافی،  یعقوب،  بن  محمد  کلینی، 
ی و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب اإلسالمیة، چاپ  غفار

چهارم، ۱۴۰۷ق.
یخ بازدید: ۱۳ خرداد  »الهوت در تابوت«، پایگاه آرتیبیشن، تار

۱۴۰۱ش.
حضرت  برای  بدرالسماء  رضا  استاد  آثار  »مجموعه 
اسفند   ۱۲ مطلب:  درج  یخ  تار رهیافته،  سایت  زهرا)س(«، 

یخ بازدید: ۱۱ فروردین ۱۴۰۱ش. ۱۳۹۶ش، تار
، بیروت، دار إحیاء التراث  ، بحار االنوار مجلسی، محمدباقر

العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق.
بنت  فاطمه  قبر  یا  فاطمه)س(  »قبر  محمدصادق،  نجمی، 

اسد«، میقات حج، شماره۷: بهار ۱۳۷۳ش.
نهج البالغة، ترجمه عبدالمحمد آیتی، تهران، نشر و پژوهش 

، ۱۳۷۷ش. فرزان روز
دار  بیروت،  الیعقوبی،  یخ  تار ابی یعقوب ،  بن  احمد  یعقوبی، 

، چاپ اول، بی تا. صادر

خانــه عقیــل بــن ابی طالــب خانــه عقیــل، 
خانــه ای بزرگ، در کنار قبرســتان بقیع بود که 
پــس از دفــن شــدن فاطمه بنت اســد، عباس 
بن عبدالمطلب و چند تن از امامان شیعه)ع( 
در آن، از حالــت مســکونی بــه صــورت زیارتگاه 

تغییر یافت.

کسپاری   وقایع پس از خا
همچنیــن ببینید: ســاختن قبرهایــی برای 

پنهان ماندن قبر فاطمه)س(
قبــر  مانــدن  پنهــان  بــرای  علــی)ع(  امــام 
فاطمــه)س( و جلوگیــری از یافتــه شــدن آن، 
عــاوه بــر از بین بــردن آثار قبر، هفــت قبر و به 

قولی چهل قبر دیگر نیز درست کرد.
در کتاب ســلیم بن قیس آمده است، صبح 
روز بعــد از دفن فاطمــه)س(، ابوبکر و عمر بن 
خطــاب به همراه مردم، بــرای نماز خواندن بر 
جنــازه رفتند و مقداد بــه آنها گفت که جنازه را 

دیشب دفن کرده اند.
مــردم با اطاع از دفن فاطمــه)س( از اینکه 
نتوانســته اند در تشــییع و نمــاز بــر تنهــا فرزند 
پیامبــر)ص( حاضــر شــوند، ناراحــت شــده و 
یکدیگــر را مامــت می کردند. بنابر نقل ســلیم 
بن قیس، عمر بن خطاب پس از اطاع از نماز 
و دفــن مخفیانــه، بــه ابوبکر گفت: بــه تو گفته 
بــودم که اینان چنیــن خواهند کرد. همچنین 
عمــر مشــاجره ای بــا عبــاس بــن عبدالمطلب 
داشــت و بنی هاشم را به حســادت متهم کرد. 
عباس نیز این را وصیت فاطمه دانست و گفت 

او وصیت کرد شما دو نفر بر او نماز نگذارید.
بنابر آنچه در بحار االنوار آمده است، عمر بن 
خطاب  گفت برخی از زنان مسلمان را بیاورید 
تــا ایــن قبرهــا را نبش کننــد و جنــازه فاطمه را 
پیــدا کننــد، تا ما بــر آن نماز بخوانیــم و دوباره 
دفــن کنیم و قبــرش را زیارت کنیــم. وقتی این 
خبر به امام علی)ع( رســید، بســیار خشمگین 
شــد و شمشیرش را برداشــت و به بقیع رفت و 
پس از مشــاجره ای که میان او و عمر درگرفت، 
گر شمشیر خود را از غاف بیرون  به عمر گفت ا
بیــاورم، به جایش برنمی گردانم مگر اینکه تو را 
کشــته باشــم. او همچنیــن خطاب بــه افرادی 
گر کسی  که خواهان نبش قبر بودند گفت که ا
ســنگی را از روی ایــن قبرهــا جابجــا کنــد، او را 
خواهــد کشــت. پــس از ایــن تهدیدهــا، عمر از 
تصمیــم خــود منصــرف شــد. براســاس برخــی 
نقل ها پــس از این گفتگو، ابوبکر امام علی)ع( 
را آرام کــرده و گفــت کاری کــه علی)ع( دوســت 
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جهاد تبیین در سیره حضرت فاطمه زهرا )س(

هیئت تحریریه

از آنجایــی که حــق و باطل همیشــه در مقابل 
یکدیگــر قــرار دارنــد و شــیطان به عنوان دشــمن 
قســم خــورده، بزرگ تریــن مانــع بــرای دســتیابی 
ْقُعَدَنّ 

َ َ
ْغَوْیَتِنی أل

َ
انســان به حق است: »َقاَل َفِبَما أ

َلُهْم ِصَراَطَک اْلُمْسَتِقیَم «؛]2[ »شیطان گفت که 
چــون تــو مرا گمراه کــردی من نیز البتــه در کمین 

بندگانت در سر راه راست تو می نشینم«.
کــه  باطــل  و  حــق  بیــن  تقابــل  در  رو  ایــن  از 
تشــخیص حــق، برای برخی مردم مشــکل اســت 
و می توانــد گمراهی را برای آنان به دنبال داشــته 
باشــد، دیــن اســام راهکارهــای متنوعــی جهــت 
تشخیص حق و حقیقت ارائه داده است که یکی 

از مهم ترین آنها، مناظره است.

معنای مناظره  
کــردن  مناظــره در لغــت بــه معنــای »مباحثــه 
دربــاره حقیقــت و ماهیت چیزی، یا با هم ســوال 
و جواب کردن« است .]3[ پس هدف از آن بحث 
دربــاره دو رأی متقابل متکفل اســت، یعنی آنکه، 
هــر یک از دو مخاطب، متکفل یکی از آن دو رأی 
گــردد، تا بــرای هریک از ایشــان، فرد ُمحق آشــکار 
شــود و دومــی او را در راه صــواب یــاری کنــد. پس 
هــدف این دو نیز چیزی جز حصول علم نباشــد 

]4[.»

مناظره در سیره حضرت زهرا )س(  
گرفتــه تــا  تمــام ســفیران هدایــت از پیامبــران 
اوصیــای ایشــان، از مناظــره جهــت اثبــات حــق 
علیهم الســام  بیــت  اهــل  و  کرده انــد  اســتفاده 

پــاداش  علیه الســام،  عســکری  امــام 
چنیــن  را  ســام اهلل علیها  فاطمــه  حضــرت 
 َقــاَل 

َ
َ َعــّزَ َو َجــّل هَّلّلَ توصیــف کرده انــد: »ِإّنَ اَ

ْوِجُبــوا ِلَفاِطَمــَة ِبَمــا َفَتَحْت َعَلی 
َ
ِلْلَمَاِئَکــِة أ

ْلِف 
َ
ْلَف أ

َ
ْلِجَناِن أ ِسیَرِة ِمَن اَ

َ ْ
أل ْلِمْسِکیَنِة اَ َهِذِه اَ

ْعَدْدُت َلَهــا َو ِاْجَعُلوا َهِذِه 
َ
ُکْنُت أ ــا  ِضْعٍف ِمّمَ

ِســیٍر ِمْســِکیٍن 
َ
ُکّلِ َمْن َیْفَتُح َعَلی أ ًة ِفی  ُســّنَ

ْلِف َما َکاَن َلُه ُمَعّداً 
َ
ْلِف أ

َ
َفَیْغِلُب ُمَعاِنداً ِمْثَل أ

ْلِجَنــاِن «؛]7[ پــروردگار بــه فرشــتگان  ِمــَن اَ
دســتور می دهــد بــه جهت این عمــل برای 
فاطمه هزار برابر آنچه تهّیه دیده بودم مهّیا 
کنند و این قانونی اســت همیشگی برای هر 
کــه موجبــات پیــروزی و غلبــۀ بنــده ام را ]بر 

معاند و ناصب[ فراهم کند«.

فایده مناظره  
یکی از بهترین راهکارها در راستای جهاد 
تبییــن و تمییز بین جبهه حــق و باطل، به 
قطــع و یقیــن »مناظره« اســت کــه ثمرات و 
برکات بسیاری دارد. بعنوان نمونه می توان 
به اطمینان قلبــی و ثبات قدم جبهه حق، 
هدایــت گمراهــان و اتمــام حجــت ایشــان، 

اشاره کرد. عپی نوشت:
]۱[ انسان، آیه ۳.

]۲[ اعراف، آیه ۱۶.
تهران،  دهخدا،  مؤسسه  لغت نامه ،   ، کبر علی ا دهخدا،   .]۳[

بی تا، ذیل واژه مناظره.
ج ۱، ص ۱۵۱۶، قاهره، وزاره  ]۴[. ابن سینا، الّشفاء )منطق(، 

الّتربیه و التعلیم، ۱۳۷۵ ق.
]۵[. مراجعه شود به کتاب احتجاج.

]۶[. طبرسی،

 ]5[. برده انــد  بهــره  راهــکار  ایــن  از  بارهــا  نیــز 
حضرت زهرا ســام اهلل علیها نیز به عنوان مادر 
بزرگ تریــن حجت های الهی بــرای اثبات حق، 
ایــن  در  کــه  داشــته اند  متعــددی  مناظــرات 

مجال تنها به یکی از آنها اشاره می کنیم:
حضــرت زهــرا ســام اهلل علیها نیز بــه عنوان 
مــادر بزرگ ترین حجت های الهــی برای اثبات 

حق، مناظرات متعددی داشته اند
مــادر  مناظــره  علیه الّســام  عســکری  امــام 
خــود را چنیــن بیان فرمودنــد: »َقاَلــْت َفاِطَمُة 
َتــاِن 

َ
ِاْمَرأ ِإَلْیَهــا  ِاْخَتَصــَم  َقــِد  َو  ــَاُم  الّسَ َعَلْیَهــا 

یــِن ِإْحَداُهَما  لّدِ
َ
ْمــِر ا

َ
َفَتَناَزَعَتــا ِفــی َشــْیٍء ِمــْن أ

ْلُمْؤِمَنِة 
َ
ْخَری ُمْؤِمَنٌة َفَفَتَحْت َعَلی ا

ُ ْ
ُمَعاِنَدٌة َو َاأل

َتَهــا َفاْســَتْظَهَرْت َعَلــی َاْلُمَعاِنــَدِة َفَفِرَحْت  ُحّجَ
ْلَمَاِئَکِة 

َ
َح ا َفَرحًا َشــِدیدًا َفَقاَلــْت َفاِطَمُة ِإّنَ َفــَر

 ِمْن َفَرِحِک َو ِإّنَ ُحْزَن 
ُ

َشّد
َ
ِباْســِتْظَهاِرِک َعَلْیَها أ

 ِمْن ُحْزِنَها 
ُ

َشّد
َ
ْیَطاِن َو َمَرَدِتِه ِبُحْزِنَها َعْنِک أ

َ
لّش

َ
ا

کــه بــا هــم در مســأله ای  «؛]6[ »روزی دو زن 
مذهبی اختاف داشــتند بــه خدمت حضرت 
فاطمه علیهاالّسام رسیده و نظرشان را اظهار 
نمودند، آنگاه آن حضرت علیهاالّسام دلیل و 
برهــان خود را مطابــق عقیدۀ آنکــه اعتقادش 
صحیــح و اّدعایش درســت بود اقامــه نمود، و 
پس از مشــاهدۀ ســرور و خوشحالی زن مؤمنه 
بــه او فرمــود: خوشــحالی فرشــتگان به ســبب 
ظهــور و غلبــۀ حــّق ، بیــش از شــادی تــو بــوده 

است.

پاداش مناظره  
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حضرت زهرا )؟اهع؟( بنیانگذار جهاد تبیین

هیئت تحریریه

عملکــرد سیاســی حضــرت فاطمــه زهــرا ســام 
اهلل علیهــا در دفــاع از حریــم والیت پــس از دوران 
کرم )ص ( تا زمان شــهادت ایشان  رحلت پیامبر ا
از فرازهای تاریخ اســام اســت که نحوه مبارزات و 
برخوردهای حضرت زهرا )س( با غاصبان خافت 
و شیوه های سیاسی اتخاذ شده برای رسیدن به 
هدف با محور دفاع از والیت و امامت قابل بررسی 

است.
کــه دختر پیامبراســام در حســاس  مبــارزه ای 
کــرد از زمــان آغازیــن انحــراف  تریــن دوران آغــاز 
کــرم )ص( بــه عنوان  جامعــه بعــد از رحلــت نبــی ا
مهم تریــن و محوری ترین حرکت سیاســی جامعه 
محسوب می شود. هنگامی که او تعدی غاصبان 
خافــت را بــه حریــم والیــت و امامت دید بــا تمام 
قــوا و بــا روش های خــاص خــودش برای دفــاع از 
ایــن حریم وارد عرصه فعالیت های سیاســی شــد 
و در طــول 95 روز، خــودش را برای تثبیت امامت 
فــدای والیــت کــرد. جامعــه اســامی کــه حضــرت 
رســول )ص( در طــول دوران نبــوت خود ســاختار 
گرانه  آن را پــی ریــزی کــرده بودند با حرکــت کودتا
ســقیفه و زنده کردن ارزش های جاهلی و سکوت 
یاران سســت اراده و غفلت خواص امت و فرصت 

طلبان دچار انحراف شد.
کــه در بطــن  حضــرت فاطمــه زهــرا )س( هــم 
مســائل سیاسی جامعه و بحران ها رشد کرده بود 
و رسالت دفاع از حق و حقیقت را به عهده داشت 
گاهی عمیق نسبت به توطئه ای که  با بصیرت و آ
مســیر امامــت را منحرف ســاخته بود هوشــیارانه 
گاه  وارد عرصه جامعه شد و به صورت یک عنصر آ
و مدافــع حریــم امامــت در صحنــه جامعه حضور 

نامشخص بودن مکان دفن ایشان نیز این 
سوال را در میان امت اسامی ایجاد کرد که 
چرا دخت گرامی پیامبر )ص(چنین وصیتی 
کــرده اســت؟ با عمل به وصیــت آن حضرت 
علــی)ع(،  حضــرت  امیرالمومنیــن  توســط 
اذهــان جامعــه دچــار شــک و تردیــد شــد و 
تا حــد زیــادی مشــروعیت خلیفه وقــت زیر 
ســوال رفــت و در واقع حضــرت فاطمه زهرا 
ســام اهلل علیهــا را بایــد بنیــان گــذار جهــاد 

تبیین بدانیم.

جــدی و فعال یافت و رهبری دفاع از امامت را 
برعهده گرفت.

گــر مبــارزات فاطمــه زهــرا )س( در دفــاع از  ا
حریــم والیــت و امامت نبــود جریــان امامت در   
همان ســقیفه بنی ســاعده خاتمــه می یافت! 
مبارزات سیاســی ایشان نشــان داد که یک زن 
واال مقــام که عنصر پیوند دهنده بین رســالت 
و امامــت اســت ، چگونــه می تواند بار ســنگین 
مبــارزه را بــر دوش کشــد و بــا جــان و مال خود 
تا آخرین نفس خط الهی را دنبال کند و فریب 
سیاســت پیشــگان زر و زور و تزویــر را نخــورد و 
نشــان دهــد کــه در ســخت ترین عرصه هــا کــه 
حتی مردان رزم دیده هم دچار تزلزل می شوند 
یــک زن مقاوم می تواند در مقام دفاع از حق و 
والیت بایستد و رسالت خویش را جانانه به ثمر 

برساند.
بارز ترین مبارزه عملیاتــی حضرت زهرا)س( 
کــه شــیوه ای کوبنــده بــر غاصبــان امامــت بود 
بعــد از آن همه حضور در صحنه های مختلف 
مســجد و کوچه و... وجود وصیت نامه ایشان 
بــود. وصیــت نامــه ای برای بیــدار شــدن افکار 
خفته و توجه افکار عمومی و عدم بهره برداری 
کمــان سیاســی وقت از مراســم ســوگواری و  حا
دفــن غریبانــه ومظلومانه آن حضرت نگاشــته 
کیــد می کنــد  شــد. ایشــان در وصیــت خــود تا
کــه امام علــی )ع( ولــی برحق باید بــه آن عمل 
کنــد . چنــان که تــا آن روز هیچ سیاســتمداری 
گاهانــه و مدبرانه و بــا آن ظرافت های  چنیــن آ
سیاســی، عمل نکــرده بود، بلکه شــیوه ای بکر 
و بــی نقــص در نشــان دادن ظلــم زمــان بــود.
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حضـــــــــرت فاطمـــــــــــــه زهــــــرا)؟اهع؟( 

و مصــــــادیق جهـــــــــــاد تبییـــــــــن 

هیئت تحریریه

حضــرت فاطمــه ســام اهلل علیها نزدیک تریــن 
گاه ترین زن  فرد به رســول اهلل صلی اله علیه وآله و آ
نســبت به دیدگاه  اسام و نظرات پیامبر پیرامون 
آینــده بودنــد و می دانســتند صــاح و پیشــرفت 
اســام در گرو امر امامت است. حضرت همچنین 
بصیرترین بانو نســبت به اوضاع و شــرایط دینی و 
سیاســی جامعــه بــود. از ایــن رو بعد از ایــن که در 
جریان ســقیفه تعــداد اندکی از خــواص بر موضع 
حــق پایــدار ماندنــد، ایشــان نتوانســت در قبــال 
جریــان به وجــود آمــده، در مــدت انــدک بعــد از 
کنــد و  رحلــت پیامبــر صلی اله علیه وآلــه ســکوت 
روشــنگری های مختلفــی را انجــام دادنــد. از این 
رو فاطمــه زهرا ســام اهلل علیها اولین بانوی جهاد 
تبیین می باشــند و در این نوشته به چند مورد از 
اقدامات و روشنگری های حضرت اشاره می کنیم.

1. تبیین و پرداختن به ماجرای سقیفه:  
اولین اقدام دختر گرامی پیامبر اسام ترسیم و 
نمایش چهره واقعی سقیفه و بیان عمق ماجرایی 
بــود که همزمــان با شــهادت پیامبر اســام درون 
جامعــه مســلمان رخ نمــود. حضــرت در این باره 
خطاب به اهل ســقیفه و مردم فرمود: »شــیطان 
از کمین گاه خود سر برآورد و شما را به سوی خود 
دعــوت کــرد و چــه زود و بــدون تامــل دعوتــش را 
پذیرا شدید و در دام فریبش خزیدید. برای اقدام 
خــود بهانــه آوردیــد کــه از فتنــه می  ترســیدیم، در 

حالی که در فتنه فرو افتادید«.]1[
ایشــان در ایــن بیــان خــود بــه خوبی بــه مردم 
می فهمانــد که ســقیفه یــک انحراف و افتــادن در 

دامی است که شیطان برای آنها گسترده بود.

2. معرفي امیرمومنین علیه السالم   
گی های رهبری و امامت آن حضرت: بیان ویژ

در  علیهماالســام  پیامبــر  دختــر  یگانــه 
و  مبــارزات  بــه  خــود  سیاســی  روشــنگری های 
علیه الســام  امیــر  حضــرت  جان فشــانی های 

خویش همراهی می کرد.
الباغــه  نهــج  شــارح  الحدیــد  ابــی  ابــن 
اهــل ســنت می نویســد: »علــی  از علمــای 
علیه الســام، فاطمــه دختــر رســول خــدا را 
بر چهارپا ســوار می کرد و شــبانه به مجالس 
و محافــل انصــار می بــرد و از ایشــان یــاری 
آنــان در پاســخ می گفتنــد : ای  می طلبیــد. 
ایــن  بــا  مــا  بیعــت  کار  رســول خــدا  دختــر 
مــرد تمــام شــده اســت. چنانچــه همســر و 
پســر عمویــت پیــش از ابوبکــر از مــا بیعــت 
روی  او  از  قطــع  به طــور  می خواســت 
نمی گرداندیم. علی علیه الســام می فرمود: 
شــگفتا انتظار داشتید جنازه رســول خدا را 
بدون کفن و دفن میان خانه بگذارم و برای 
بــه دســت گرفتن حکومتــی کــه از او برجای 

مانده به نزاع و کشمکش بپردازم؟«.]4[

نتیجه  
اولیــن   حضــرت فاطمــه ســام اهلل علیها 
بانــوی جهــاد تبییــن بودنــد کــه تمــام توان 
خود را در مســیر اســام و امامت گذاشــتند 
تا مــردم از انحراف ایجاد شــده نجات یابند 
و اســام به مســیر اصلی خود یعنــی امامت 

امیرالمومنین علیه السام برگردد.

پی نوشت:  
ج29،  الوفاء،  موسسه   ، بحاراالنوار  ، محمدباقر مجلسی،   .]1[

ص225.
ج1،  مرتضی،  نشر  احتجاج،   ، أبومنصور الطبرسي،   .]2[

ص108.
]3[. همان، ص103.

اهلل  آیة  مکتبة  البالغه،  نهج  شرح  الحدید،  ابی  ابن   .]4[
العظمی المرعشی النجفی، ج6، ص13.

در دوران پیامبــر اشــاره می کردنــد و نتایــج و 
پیامدهــای ثمربخشــی کــه بر پذیــرش رهبری 
آن بزرگوار از ســوی مردم مترتب بود را به آن ها 
گوشــزد کــرده و می فرمودنــد: »ســوگند به خدا 
گر پا به میدان می نهادید و علی را بر کاری که  ا
رسول خدا بر عهده او نهاده بود می گذاشتید، 
او به آرامی و آســانی ایشــان را راه می برد و شــتر 
خافــت را ســالم بــه مقصــد می رســانید بدون 
آنــان را بــه  آنکــه ســوار بــر آن رنجــی ببینــد و 
آبخورگاهــی می برد که دارای آب فــراوان و زالل 
بود؛ به گونه ای که از دو طرفش ســرریز می کرد 
و هرگــز رنــگ کــدورت نمی پذیرفت و ایشــان را 
ســیراب از این آبشــخور بیــرون می برد)کنایه از 
این که اســام در مســیر خود حرکــت می کرد و 

دچار انحراف و سختی نمی شد(«.]2[

گاه و بی تفاوت    3. سرزنش عناصر آ
جامعه:

حضــرت فاطمه زهرا ســام اهلل علیها در برابر 
گاه جامعــه، از انصــار و مهاجریــن کــه  عناصــر آ
نسبت به مســائل جاری ســکوت اختیار کرده 
بودنــد را مورد نکوهش قــرار دادند و فرمودند: 
گــروه مومنــان، چــرا در احقــاق حــق مــن  » ای 
سســتی می کنید؟ چرا چشم فرو بسته پذیرای 
کــه بــر مــن روا داشــته شــده  ســتمی هســتید 
اســت؟ مگر رســول خــدا نفرمــود: حرمــت مرد 
در فرزندانــش حفــظ می شــود؟ چــه زود رنــگ 
باختیــد و چــه شــتابان اســیر هــوی و هــوس 

گشته و علیه ما بسیج شدید«.]3[

  : 4. یاری  خواهی از انصار
تــاش حضــرت فاطمه برای اســتیفای حق 
خافت و جلوگیری از انحراف امت به بیانات و 
خطابه روشنگر محدود نمی شد، بلکه حضرت 
در  را  علیه الســام  امیرالمومنیــن  همســرش؛ 
جریان یاری خواهی او از انصار بر گرفتن حقوق 
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 پرونده ویژه دوم  پرونده ویژه دوم 

سرباِز مادِر پهلو شکستِه 

نویسنده : هیئت تحریریه
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ســردار شــهید حــاج قاســم ســلیمانی 20 
اســفندماه ســال 1335 در روســتای قنــات 
ملک از توابع کرمان چشم به جهان گشود. 
بــه شــغل بنایــی  از اخــذ دیپلــم  پــس  وی 
مشــغول شــد و بعدهــا فعالیــت خــود را بــه 
عنوان پیمانکار در اداره آب کرمان آغاز کرد.

شــهید قاســم ســلیمانی پــس از انقــاب 
اسامی ایران، عضو ســپاه پاسداران انقاب 
اسامی شد و هم زمان با شروع جنگ ایران 
کرمــان آمــوزش  گــردان را در  و عــراق، چنــد 
داده و بــه جبهه ها فرســتاد. وی در دوره ای 
فرماندهی ســپاه آذربایجان غربی را بر عهده 
داشت. شهید حاج قاسم سلیمانی در سال 
1360 با حکم محســن رضایی فرمانده وقت 
ســپاه پاسداران، به عنوان فرمانده لشکر 41 
ثاراهلل منصوب شد. وی در جنگ عراق علیه 
ایران، از فرماندهان عملیات های والفجر ۸، 
کربــای 4 و کربــای 5 بود. عملیــات کربای 
5 از مهم تریــن عملیات های ایران در دوران 
جنــگ بود کــه تضعیف موقعیت سیاســی و 
نظامــی ارتش بعث عــراق و تثبیت اوضاع به 
ســود قوای نظامی ایران از نتایج آن ارزیابی 

شده است.

سردار سپهبد قاسم سلیمانی پس از   
دفاع مقدس

سردار سلیمانی پس از پایان جنگ ایران 
و عراق در سال 1367 ش، به کرمان بازگشت 
و درگیر جنگ با اشــراری شــد کــه از مرزهای 
شــهید  می شــدند.  هدایــت  ایــران  شــرقی 
ســلیمانی تا قبــل از انتصــاب بــه فرماندهی 
ســپاه قدس، با باندهای قاچاق مواد مخدر 
در مرزهــای ایــران و افغانســتان می جنگید. 
او در بهمن ســال 13۸9 ش از ســوی آیت اهلل 
خامنــه ای، فرمانده کل قــوای نظامی ایران 
درجه سرلشــکری )باالترین درجه نظامی در 

ایران( را دریافت کرد.

فرماندهی سپاه قدس  
ســردار قاســم ســلیمانی در ســال 1379 
از ســوی رهبــر معظــم انقاب بــه فرماندهی 

سپاه قدس منصوب شد.

سردار سلیمانی و مبارزه با اشرار  
سردار حاج قاســم سلیمانی پس از پایان 
جنگ ایران و عراق در سال 1367 به کرمان 
بازگشــت و درگیر جنگ با اشــراری شــد که از 

مرزهای شرقی ایران هدایت می شدند. او تا 
قبــل از انتصــاب به فرماندهی ســپاه قدس، 
بــا باندهــای قاچاق مواد مخــدر در مرزهای 

ایران و افغانستان می جنگید.
مبارزه سردار قاسم سلیمانی با داعش

فرماندهــان  از  ســلیمانی  قاســم  ســردار 
مبــارزه علیــه داعــش در عراق و ســوریه بود. 
کــه پــس از  گروهــی تروریســتی بــود  داعــش 
در  قــدرت  خــأ  و  عــراق  در  صــدام  ســقوط 
ایــن منطقــه، پدیــد آمد. ایــران بــرای حفظ 
امنیــت و کنتــرل منطقه، مبارزه بــا این گروه 
را آغــاز کرد. در ســال 2011 میــادی نیروهای 
تحت فرمان شهید سلیمانی از جمله لشکر 
فاطمیــون و تیــپ زینبیــون جهت مبــارزه با 
داعــش و نیروهــای شورشــی راهــی ســوریه 
شدند. همچنین در سال 2014 شهر موصل 
بــه تصــرف داعش درآمــد و بغــداد، پایتخت 
عــراق نیــز تا مــرز ســقوط پیش رفت؛ ســردار 
سلیمانی با ســازماندهی بخشی از نیروهای 
حشد الشعبی نقش مؤثری در اخراج داعش 
از عراق داشــت. حیدر العبادی نخست وزیر 
وقــت عــراق، از ســردار قاســم ســلیمانی بــه 
عنــوان یکی از اصلی ترین متحــدان عراق در 

سردار شهید  در یک نگاه
مه هیئت تحریریه   

ی نا
دگ

زن
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مبارزه با داعش نام برد. ســردار حاج قاســم 
سلیمانی در نامه ای خطاب به رهبر انقاب 
کــه 30 آبــان 1396 در رســانه های  اســامی 
ایــران منتشــر شــد، پایــان داعــش را اعــام 
کــرد و از برافراشــته شــدن پرچــم ســوریه در 
البوکمال از شــهرهای سوریه در نزدیکی مرز 

عراق خبر داد.

نشان ذوالفقار سردار سلیمانی  
آیــت اهلل  حضــرت   1397 اســفند   19 در 
عالی تریــن   - ذوالفقــار  نشــان  خامنــه ای، 
نشــان نظامی ایران - را به شهید سلیمانی 
اهــدای  آئین نامــه  طبــق  کردنــد.  اهــدا 
نشان های نظامی جمهوری اسامی ایران، 
این نشان به فرماندهان عالی رتبه و رؤسای 
ســتادهای عالی رتبــه در نیروهــای مســلح 
اهدا می شــود که تدابیر آن ها در طرح ریزی 
موجــب  رزمــی  عملیات هــای  هدایــت  و 

حصول نتایج مطلوب شده باشد.

فرزندان  
حجت االســام شــیرازی، مســؤول دفتــر 
نمایندگــی ولی فقیه در قــرارگاه ثاراهلل گفت: 
حــاج قاســم 6 فرزنــد داشــت؛ یکــی از آنهــا 
از دنیــا رفتــه اســت و پنج فرزند بــه نام های 

نرجس، حسین، فاطمه، زینب و رضا دارد.

شهادت سردار سلیمانی  
در   139۸ مــاه  دی   13 جمعــه  بامــداد 
حملــه آمریکایــی بــه دو خــودرو در اطــراف 
ســلیمانی  قاســم  ســردار  بغــداد،  فــرودگاه 
فرمانده سپاه قدس و ابومهدی المهندس 
معاون حشدالشــعبی و تنی چند از اعضای 
قــرار  ایــن حملــه هــدف  حشدالشــعبی در 

گرفتند و به شهادت رسیدند.

پیام تسلیت رهبر انقالب   
مّلت عزیز ایران!

ســردار بــزرگ و پرافتخــار اســام آســمانی 
شد. دیشــب ارواح طّیبه ی شــهیدان، روح 
مطّهر قاسم ســلیمانی را در آغوش گرفتند. 
ســال ها مجاهــدت مخلصانــه و شــجاعانه 
در میدان هــای مبــارزه با شــیاطین و اشــرار 
عالــم و ســال ها آرزوی شــهادت در راه خدا، 
ســرانجام ســلیمانی عزیز را به این مقام واال 
ک او به دست شقی ترین  رســانید و خون پا

آحــاد بشــر بــر زمیــن ریخــت. این شــهادت 
بزرگ را به پیشگاه حضرت بقّیة اهلل ارواحنا 
و  تبریــک  او  خــود  مطّهــر  روح  بــه  و  فــداه 
بــه مّلــت ایــران تســلیت عــرض می کنــم. او 
تربیت شــدگان  از  برجســته ای  نمونــه ی 
اســام و مکتب امام خمینی بود، او همه ی 
عمــر خــود را به جهــاد در راه خــدا گذرانید. 
در  او  بی وقفــه ی  تــاش  پــاداش  شــهادت 
همه ی این سالیان بود، با رفتن او به حول 
و قــّوه ی الهــی کار او و راه او متوّقف و بســته 
نخواهــد شــد، ولی انتقام ســختی در انتظار 
جنایتکارانی است که دست پلید خود را به 
خــون او و دیگر شــهدای حادثه ی دیشــب 
آلودند. شهید سلیمانی چهره ی بین المللی 
دل بســتگان  همــه ی  و  اســت  مقاومــت 
مقاومــت خونخواه اویند. همه ی دوســتان 
و نیز همه ی دشــمنان- بدانند خّط جهاد 
مقاومــت با انگیزه ی مضاعف ادامه خواهد 
یافــت و پیروزی قطعی در انتظار مجاهدان 
کار  ایــن راه مبارک اســت. فقدان ســردار فدا
و عزیــز مــا تلخ اســت ولــی ادامه ی مبــارزه و 
دست یافتن به پیروزی نهایی کام قاتان و 

جنایتکاران را تلخ تر خواهد کرد.

آخرین وصیت حاج قاسم سلیمانی   
به همسرش

شــهید ســپهبد حاج قاسم ســلیمانی در 
آخریــن وصیــت خــود خطاب به همســرش 
می نویســد: "همســرم مــن جای قبــرم را در 
ام.  کــرده  مشــخص  کرمــان  شــهدای  مــزار 
محمود می داند. قبر من ســاده باشــد مثل 
دوســتان شــهیدم. بر آن کلمه سرباز قاسم 
ســلیمانی بنویســید نه عبارت هــای عنوان 

دار"
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»از من و قلمم بر نمی آید تا قصه سالهای 
خــون و خاطــره را روایت کنم . چیزی شــبیه 
شــرم دســتم را وقــت نوشــتن پــس مــی زند. 
مــن چگونه می توانم یک ثانیــه از اضطراب 
غواص های شجاع حاج قاسم را روایت کنم 
وقتی دل به دریای خروشان اروند می زدند، 
در »شبی تاریک و بیم موج و گردابی چنین 

هایل!"

شــبی که طبــق پیش بینی ها بنــا بود باد 
نباشــد، باران نباشد، اما چند ساعت مانده 
به شــروع عملیات، ابری ناخوانده از افق قد 
مــی کشــد و پخش می شــود توی آســمان و 

حاال هم باد هست هم باران!
ژنرال های کارکشــته دنیا بــه صدام، گفته 
ک  انــد ایران از هر نقطه ممکن اســت به خا

 از منطقه فاو.
ّ

شما یورش بیاورد، اال

ژنــرال ها گفته اند هیچکــس نمی تواند از 
دریــای موج خیز اروند بگذرد. گفته اند پای 
گذاشتن غواص در اروند همان و پیدا شدن 
جنــازه اش در شــکم نهنــگان خلیــج فــارس 

همــان. گفتــه انــد اروند نابــکار اســت، در اثر 
جذر و مّد مســیر حرکتش را تغییر می دهد. 
کار است، سطح آبش آرام،  گفته اند اروند ریا
اّما الیه های زیرین اش پر شــتاب می گذرد. 
گفتــه انــد ارونــد مــواج که بشــود هیــچ کس 
جلــودارش نیســت و گفته اند گــرداب هایی 
دارد که با سرعت سیصد کیلومتر طعمه اش 

را به غرقاب نابودی می کشاند و می بلعد.

ژنرالهــای دنیا همه اینها را به صدام گفته 
اند، اما در ساحل شرقی نهر علی شیر، حاج 
قاسم سلیمانی و حاج احمد امینی تصمیم 

خودشان را گرفته اند.
در ســاحل غربــی هــم تــوی خانــه هــای 
کنین عرب روســتا،  کوچــک جــا مانده از ســا
شــهید یوســف الهــی و شــهید آتــش افــروز و 

همرزمانشان مشغول مناجات اند.

غــواص های لشــکر ثــاراهلل تصمیــم گرفته 
اند در همین هوای منقلب خط فاو و پشت 
صــدام را یکجــا بشــکنند. حــاج قاســم بایــد 
غــواص هایــش را بــا تاریک شــدن هــوا آرام و 

بــی صــدا از رود عبور دهد تا خط دشــمن را 
تصرف کنند و محسن رضایی رمز "یا فاطمه 
الزهــرا" را بــه همــه نیروهــای عملیــات اعام 
گهــان صدها قایــق تیزرو بــا مردانی  کنــد و نا
مصمم مثل گلوله به ســمت شبه جزیره فاو 
عراق حرکت کنند و با رخنه در لشکر صدام، 
خبری دنیا را تکان بدهد که »مردان قورباغه 
ای ایــران از ارونــد گذشــتند، فــاو را به تافی 
خرمشــهر گرفتنــد تــا ام القصر و بصــره در تیر 
رس شــان باشــد و راه عــراق را به دریــای آزاد 

قطع کنند«

همــه  ســرتیتر  خبــر  ایــن  بایــد  فــردا 
روزنامه های منطقه و جهان باشد، فردا باید 
صــدام از این شکســت تلــخ دیوانه بشــود و 
فرماندهانش را اعدام صحرایی کند، اما با آن 
ابر ســمج و باد بی موقع حاج قاســم چه می 
توانست بکند جز اینکه غواص های لشکر را 
جمع کند دور خودش، بغضش را فرو بدهد 
و با صدایی آرام و چشمی اشک آلود بگوید : 
برادرا ! آنچه نباید می شد، حاال شده . طبق 
پیش بینــی االن بایــد آســمان صــاف و اروند 

قصه سردار و غواص هایش
احمد یوسف زاده

ره
اط

خ
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آرام باشــد. امــا نیســت . حــاال بــرای عبــور از 
موج های ســرکش اروند فقط یک راه مانده 
اســت، آب را به پهلوی شکســته زهــرا )س( 

قسم بدهید!

نام حضــرت زهرا س در حریری از اشــک 
دل هــا  پیچیــد.  آســمان  در  و  شــد  تکثیــر 
قــوت گرفت . ســپاه به حرکــت درآمد. پیاده 
و ســواره به ســمت ارونــد. غواص ها از زمین 
باتاقی حاشــیه رود می گذرند و در کناره آن 
آرایش می گیرند. به دســتور، تن به آب ســرد 
می زنند، سرعت آب و تاطم رود طوفان زده 
در قــدم اول می خواهد همه را نا امید کند، 
غواص هــا یــک متر جلو میرونــد، آب دو متر 
آنهــا را عقــب می نشــاند. آنهــا بــا رشــته ای 
طنــاب بــه هم وصــل هســتند. بایــد در آب 
عصبانی هی فین )1( بزنی و هی جلو نروی!.
کــم  کــم  و  کنــی  زورآزمایــی  مــوج  بــا 
نفس هایــت به شــماره بیفتد و دســتانت از 
سوز سرما کرخت بشوند و طناب از دستت 
رهــا بشــود و آب با شــتاب از جمــع جدایت 
و  تاریــک  شــب  آن  در  هیچکــس  و  بکنــد 

ک متوجه غرق شدنت نشود. وهمنا
کــه ذکــر  نبــردی ســنگین میــان مردانــی 
یــا زهــرا بــر لــب دارنــد و رودخانــه ای کــه راه 
نمی دهــد در گرفتــه اســت. گــروه موقعیــت 
خودشــان را گم می کنند، همه جا آب است 
گهــان پای نفر  و ســرگردانی و البتــه امیــد . نا

اول به زمین سفت می رسد .

یــا زهرا! رســیدیم به ســاحل! همــه از آب 
بیــرون می آیند. بــی صدا در ســاحل آرایش 
می گیرند. تازه اول کار است . باید با هجومی 
تنــد ،خــط دشــمن را فتــح کننــد. می کنند. 
دشــمن راهــی جز فــرار نــدارد. حــاج احمد 
کریز اول عراق  امینی می ایستد روی یال خا

و با بی سیم می گوید :

یــا فاطمه الزهــرا. یا فاطمــه الزهرا.حاجی 
حاجــی، مأموریــت انجــام شــد. حــاال نوبت 

شماست.

مرواریــد  علی شــیر.  نهــر  کنــار  آن طــرف، 
ک حــاج قاســم را می گیرد  اشــک، زنجیــر پا
و وپاییــن می آیــد. حاجــی بی تاب و اشــکبار 

فریاد می زند :
زهرا جان ممنون. بی بی جان متشکرم.«
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هرکســی در ایــن جمــع حضــور پیــدا کند 
افتخــاری اســت و دلیلش هم این اســت که 
شــما یــک برجســتگی داریــد و آن اینکــه اوال 
بــرای خــدا هجــرت کرده ایــد. نفــس مهاجــر 
کــه  کار ارزشــمند اســت  فی ســبیل اهلل یــک 
گــر در ایــن مســیر حتــی در راه هم  انســانی ا
بمیــرد، شــهید اســت. هــر کســی بــرای خدا 
مهاجرتــی انجــام بدهــد، از آنجایــی کــه این 
مهاجرت برای خداست ولو اینکه در میدان 

جنگ هم شهید نشود، شهید است.
نکتــه دوم اینکه شــما مجاهد هســتیدکه 
بــرای جهاد آمــده ایــد. این یک اجــر باالیی 
دارد و کسی نمی تواند آن را قیمت گذاری کند 
و اجــر ویــژه ای دارد. خداوند فرموده اســت: 
کــه جهــاد یــک دریچــه خــاص بــرای اولیای 
خــدا اســت. متعــدد در احادیــث و روایــات 
هــم ایــن مضامیــن را داریــم. آنقــدر فضیلت 
و نتیجــه مهمــی دارد کــه امیرالمومنین )ع( 
در جنــگ احــد وقتــی از جنــگ بــا آن همــه 
زخمی که برداشت برگشت، گریه کرد. با انکه 
ایشــان معصوم بــود اما آن چیــزی که باعث 
مــژده  شــد،  امیرالمومنیــن)ع(  خشــنودی 
شــهادت بود که پیامبر به ایشان دادند. لذا 
آخرین جمله امیرالمومنین)ع( پس از ضربه 
ای کــه بــر فــرق شــان وارد شــد »فــزت و رب 
الکعبه«؛ یعنی به خدای کعبه رستگار شدم 
بود. خب این راه و صحنه ای اســت که شما 
در آن قــدم گذاشــته اید. هــدف بــرای شــما 
معلــوم اســت. خیلــی مهم اســت که انســان 
وقتــی می خواهــد کاری انجام دهــد و در آن 
کار زیباترین و برجســته ترین حاصل دنیای 
خود را می خواهد بگذارد، باید ارزش داشته 

باشد.
نــدارد  امــکان  باشــد  ارزش نداشــته  گــر  ا
باالتریــن چیــز خــود را بگــذارد. انســان برای 
چیزی که باالتر اســت، باالتریــن را می گذارد. 
بنابرایــن از آنجایــی که موضــوع خیلی مهم 

باید باشــد، شــما قبول کرده اید کــه به اینجا 
بیایید و جان بازی کنید. شما با سر، دست، 
پا و همه وجودتان جانبازی می کنید. چطور 
وقتی برخی از برادران شما مجروح شده اند، 
کــه  دارنــد  عشــق  و  نمی کننــد  تــرک  هنــوز 
بیایند. همین اقای.... زمان جنگ حســین 
بادپــا هــم رزم مــن بــود و خیلــی دوســتش 
داشــتم. االن هم وی مفقود االثر است. وی 
همشــهری من بــود، برای اینکــه بیاید اینجا 
خانمــش را واســطه کــرد و ایــن خیلــی مهم 
است که زن انسان به واسطه شوهرش بیاید 
و التمــاس کنــد و بگویــد که تو قبــول کن که 
شوهر من به جبهه بیاید و شهید شود. این 
خیلــی حرف مهمی اســت. نشــان می دهد 
که هدف خیلی با ارزش اســت. حسین بادپا 
بار اول زنش واســطه شــد. بــار دوم آمد. من 
خیلی دوستش داشتم. برای بار چهارم نمی 
گذاشتم بیاید مجددا خانمش را واسطه کرد 
و گفت تو پیش فانی آبرو داری و برو واسطه 
شو تا بگذارد من بروم. در ایام فاطمیه سال 

قبل که بعد به اینجا آمد و شهید شد.
مــن آن زمــان در دیرالعــدس دیــدم یــک 
صــدای خیلــی برجســته ای، ســید ابراهیــم 
صــدرزاده خیلــی صــدای مردانه ای داشــت 
مثل داش مشتی های تهرانی، من او را نمی 
شــناختم وقتی از پشــت بی ســیم حرف می 
زد گفتم او کیست که از تهران آمده و در تیپ 
فاطمیون جای گرفته اســت. حسین گفت: 

سید ابراهیم!
از  برمی گشــتیم،  دیرالعــدس  از  وقتــی 
حســین سئوال کردم این ســید ابراهیم کیه 
کــه با این صدای بلند و مردونه صحبت می 

کرد؟! سید را نشان داد گفت: این!
یک جوان رشید باریک که خیلی تودل برو 
بــود و آدم لذت می برد که نگاهش کند، من 
واقعــا عاشــقش بــودم. پرســیدم چطــور بــه 
اینجــا آمــده اســت. ایــن جــوان چون مــا راه 

نمی دادیــم بیایــد، رفــت مشــهد و در قالــب 
فاطمیــون و به اســم افغانی ثبت نــام کرده و 
بــه اینجا آمــده بود؛ زرنگ بــه این می گویند. 
زرنگ بــه من و امثال مــن نمی گویند. زرنگ 
فردی نیســت که به دنبــال مال جمع کردن 
و گــول زدن مــردم اســت. زرنــگ و بــاذکاوت 
شــخصی اســت که فرصت ها را به این شکل 
بدست می آورد. زرنگ یعنی کسی که فرصت 
ها را به نحو احســنت اســتفاده می کند. چرا 
وی ایــن کار را کرد، چون خیلی قیمت دارد. 
خــدا کســی را کــه در راهــش جهــاد می کنــد، 
ُ اْلُمَجاِهِدیــَن َعَلــی  ــَل اهَّلّلَ

َ
دوســت دارد. َفّض

ْجًرا َعِظیًما
َ
اْلَقاِعِدیَن أ

گــر کســی را خدا دوســت داشــته باشــد،  ا
دل هــا  در  را  عاطفــه اش  و  عشــق  محبــت، 
در  ابراهیــم  ســید  امثــال  می کنــد.  کنــده  آ
خیابان هــای تهران بســیارند، امــا آن چیزی 
کــرد، ایــن  کــه ســید ابراهیــم را بســیار عزیــز 
مساله بود. انسان می میرد، چه بخواهد چه 
نخواهد شاه باشــد می میرد، امپراتور باشد، 
می میــرد. عالــم باشــد، می میــرد. یــک مرگ 
اجبــاری اســت و 99 درصــد از مــردم بــه این 
شکل می میرند و تنها یک درصد توفیق این 

را دارند که مرگ اختیاری را انتخاب کنند.
مرگ اجباری نیتجه اش چیســت. انسان 
به نقطه ای می رسد که نمی تواند یک مگس 
را از خــود دور کنــد. حالــت احتضــار را دیده 
ایــد. امام ســجاد )ع( می فرمایــد: »خدایا به 
مــن رحــم کن از آن وقتی که همــه این اداها 
)بی حرکتی پس از مرگ( از من ساقط شود«، 
بــا مــرگ همــه عمل هــا از مــا ســاقط و قطــع 

می شود.
شــما آمده اید در راهی قــرار گرفته اید و راه 
اختیــاری ای را برای خــدا و دفاع از حریم ها 
انتخاب کرده اید. دفاع فقط از حرم حضرت 
زینــب )س( و حضــرت رقیــه )س( نیســت؛ 
گســترده ای اســت، دفــاع از  دفــاع از حریــم 

بیانات سردار شهید درجمع مدافعان حرم

هیئت تحریریه   نی
نرا

سخ
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حریم اســام است و دفاع از حریم اهل بیت 
و انســانیت اســت. یقیــن بدانید شــما برای 
این انتخاب شده اید. چه این را حفظ کنید 

چه نکنید.
حــق  اهلل  فــی  »جاهــدوا  بــرادران  امــا 
جهــاده« در راه خدا جهاد می کنید، حقش 
مجاهــدان  صفــات  حقــش  می گیریــد.  را 
را  مجاهــد  صفــات  اســت.  داشــتن  را 
خــود  غربــت  دوره  در  )ع(  امیرالمومنیــن 
در کوفــه و عــراق ذکــر می کــرد، ایــن صفــات 
خیلــی مهــم اســت و شــما بــا خیلــی از آنهــا 
شباهت دارید، ایشــان می فرمود: »کجایند 
کسانی که دعوت به اسام می شدند، سریعًا 
قبــول کرده و حرکــت می کردند، قــرآن را می 
کم کردن قرآن بودند،  خواندنــد و در پی حا
مثل یک شتری که به سمت بچه خود می 
رود به ســمت جهاد حرکت مــی کردند، می 
رفتنــد درد همه جاهایی که اســام نیاز می 
کــرد«. امیرالمومنین)ع( در  کــرد و طلب می 
ســخنان خــود خیلــی از »شــتر« اســتفاده 
می کردنــد و ایــن حیــوان در بیــن حیوانات 

نسبت به فرزند پرعاطفه ترین است.
امــام علــی فرمودنــد: » نــه زنــده بودن ها 
دســت  از  نــه  و  می کنــد  خوشحالشــان 
دادن ها«، چون برای خدا آمده اید و هر چه 

او خواست درست است.
مــا در عملیات بدر در زمان جنگ موفق 
نشــدیم. خیلی ناراحت بودیم و شــهید هم 
خیلــی داده بودیــم. روز بعــد عملیات همه  
مــا در جزیــره مجنــون جمــع شــدیم. همــه 
ناراحــت بودنــد و آن روز امــام )ره( پیامــی 
داده بــود کــه این پیــام خیلی عجیــب بود. 
ایــن پیــام منتشــر نشــد امــا بخشــی از آن 
در ذهــن مــن باقــی مانــد. ایــن بــرای شــما 
خیلــی مهــم اســت. ما نبایــد به پیــروزی ها 
و شکســت ها نــگاه کنیم. امــام )ره( فرموده 
بودنــد که »به من گزارشــی دادند و ما نباید 
به پیروزی ها و شکســت ها نگاه کنیم، بلکه 

باید به تکلیف مان نگاه کنیم«.
مقــام معظــم رهبــری یک جملــه مهمی 
دارد و آن این است» که کلمه ِان َتنُصُروا اهلَل 
گر فهم شــما  َینُصرُکــم به این معناســت که ا
در یــاری کردن دین خدا یک درصد اســت، 
گر شما آن  باید شما 100 درصد عمل کنید. ا
یــک درصــد را 100 درصد عمــل کردید، خدا 
هم 99 درصد را به شما پیروزی خواهد داد. 

گر شــما به آن یک درصد ســهم خود عمل  ا
کــه خدا حمایت  نکردیــد، چه توقعی دارید 
کند« شما حرکت کن و خدا برکت می دهد. 
شــما باید به آن چیزی که بر دوشــت اســت 
در مــورد جهــاد عمــل کنــی و همــه راه هــا را 
بــروی و در حــد تــوان خــود، ظرفیت هــا را 
ایجاد کنی و بقیــه را به عهده خدا بگذاری. 
جاهــدوا فــی اهلل حق جهــاده یک معنایش 
این اســت کــه تو حقــت را در موضوع جهاد 
حتما عمل کنی، حتما همه راه ها را بروی و 

بقیه را بر عهده خدا بگذاری.
به همین دلیل امیرالمومنین )ع( فرمود: 
»مجاهد حقیقی کســی اســت که نه از زنده 
بودن خود خیلی خوشحال است و نه برای 
از دســت دادن دوســتانش ناراحت است«. 
اخاقــی  صفــات  خداســت.  بــرای  چــون 
مجاهــد خیلــی مهــم اســت. مجاهــد یــک 
ظواهــری در ابعــاد مختلــف دارد. پایــه اول 
این صفات نماز است. برادر عزیز شما نباید 
نافله شــب را تــرک کنید و ایــن یک صفایی 
دارد. در جهــادی که مــی کنید ظلم نکنید 
نه باید مظلوم باشید که پا بر ما بمالند و نه 
ظالم باشــید. لــذا وقتی برای جهــاد حرکت 

می کنید باید خیلی دقت کنید.
ع ترین شــخص است و در  مجاهد متشــر
ع دارد.  اخــاق و رفتــار و ظاهر و باطن تشــر
این مساله بسیار اساسی و مهم است. شما 
و مــا بایــد خودمــان را وقــف اســام کنیــد و 
بگویید خدایا در این عمری که به ما دادی، 
آن را وقــف تــو می کنــم. حضرت مریــم )س( 
عمر خود را وقف کرد و خدا این عظمت را به 
او داد. حضــرت امیرالمومنین)ع( فرمودند: 
»تن خود را به خدا عاریه بدهید«. بگو مال 
خداســت، آنــرا غــرض بــده نــه اینکــه تدبیــر 
نکنید، تدبیر کنید اما این نباید فکر غلط را 

به تو تلقین کند
انشــاءاهلل خداونــد بــا حــرکات شــما، بــا 
دســت شــما، بــا اراده شــما نصــرت خــود را 
و مســتضعفین محرومــی  بــرای مســلمین 
کــه در مناطــق مختلــف محاصره هســتند، 
انتظــار دارنــد مــا و شــما بــرای نجات شــان 
عمــل بکنیــم، بــه ارمغــان بیــاورد و همــه ما 
کــه در نجات  ایــن افتخار را داشــته باشــیم 
آنها، نام ما در پیشــگاه خداوند ثبت شــود. 
انشاهلل خداوند سامتتان بدارد. الحمدهلل 
فرماندهــان بــا تدبیر و خیلی خوبــی دارید. 

من می بینم در میدان کار می کنند و مثل 
پــدر برای شــما هســتند. عزیــزان روحانی و 
دیگرانی که هستند همه با هم محبت رفتار 
کنیــد. هــم شــما فرزنــدی خــوب بکیند هم 
انهــا پدری خــوب بکننــد. فکر کنیــد چطور 
در مقابل دشــمن با حکمت و دقت و تدبیر 

عمل کنید.
همینطــور  را  شــما  همیشــه  امیــدوارم 
همیشــه  جنــگ  صحنــه  ببینــم.  خنــدان 
و  شــجاع ترند  بعضی هــا  نیســت  این گونــه 
بعضی هــا خائف تــر و باید همدیگــر را کمک 

کنند. انشاءاهلل خدا شما را موفق کند.
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نقش های کلیدی 

هیئت تحریریه

مقاومت  جبهه  ارشد  فرمانده  عنوان  به  سلیمانی  شهید 
نقش مهمی در توسعه امنیت، عدالت و صلح منطقه ای 
سپهبد  سردار  شهید  نقش آفرینی های  داشت.  جهانی  و 
یسم، ایشان را  سلیمانی در جبهه های مختلف نبرد با ترور
سپهبد  ترور  بود.  کرده  تبدیل  مقاومت  محور  مرکز  به 
باعث  بلکه  نکرد،  را تضعیف  تنها مقاومت  نه  سلیمانی 
رابطه  همین  در  است.  شده  نیز  آن  بیشتر  انسجام 
و مقامات  با شخصیت ها  را  گفتگوهایی  ی مهر  خبرگزار

بین المللی انجام داده است که بدین شرح است:

استفان لندمن  
آموخته  دانش  و  آمریکایی  نظریه پرداز  لندمن  استفان 
یستی  ترور اقدام  این  دالیل  تشریح  به  هاروارد  دانشگاه 
از سوی  گفت: علت حذف سردار سلیمانی  پرداخت و 
یست های مورد  ی در مبارزه با ترور آمریکا، نقش برجسته و
گاه  هیچ  بود.آمریکا  اسرائیل  و  ناتو  واشنگتن،  حمایت 
هدف  داد؛  نخواهد  تغییر  را  خود  خاورمیانه ای  سیاست 
کشورهای  تضعیف  خود،  نقشه  ترسیم  متحده  ایاالت 
شرکای  با  غنائم  تقسیم  و  آنها  منابع  غارت  منطقه، 

یالیستی است امپر

واشنگتن  سوی  از  بین المللی  قوانین  نقض  درباره  ی  و
گفت: آمریکا بر اساس قوانین خود عمل می کند نه قواعد 
گر الزم ببیند، قوانین داخلی و قانون  بین المللی و حتی ا

اساسی خودش را نیز نقض می کند.

متحده  ایاالت  شوم  یخچه  تار به  اشاره  با  نظریه پرداز  این 
جنگ  از  پس  دوره  طول  در  افزود:   ، بشر حقوق  نقض  در 
کشور ترورهای موفق و ناموفق متعددی  جهانی دوم، این 
سازمان  جنایتکاران  است.  کرده  ثبت  خود  کارنامه  در  را 
مسائلی  چنین  درگیر  همیشه  تقریبًا  آمریکا  جاسوسی 

بوده اند.

اهداف  برای  تهدیدی  که  را  کسی  هر  آمریکا  گفت:  لندمن 
ی اش باشد ترور می کند؛ چه آن فرد سلیمانی باشد  استعمار
کینگ«  و چه یک آمریکایی. آنها افرادی مانند »مارتین لوتر 
بر واشنگتن  کم  یم حا رژ یکردهای مخالف  رو به دلیل  را هم 

به قتل رساندند.
تحت  داعش  برابر  در  خواهی  آزادی  جرم  به  آنها  گفت:  او 
اینکه  خاطر  به  نه   - شدند  کشته  عراق  در  آمریکا  حمایت 
اقدام  این  لندمن  بودند.  آمریکا  امنیت  برای  تهدیدی 
یالیسم دانست و  واشنگتن را یک ویژگی بارز از عملکرد امپر
و  برنامه شیطانی علیه صلح، عدالت  اقدام یک  این  گفت: 

کمیت قانون در جهان بود. حا

منطقه  نقشه  تغییر  برای  آمریکا  طرح  به  همچنین  لندمن، 
خاورمیانه ای  سیاست  گاه  هیچ  آمریکا  گفت:  و  کرد  اشاره 
خود را تغییر نخواهد داد؛ هدف ایاالت متحده ترسیم نقشه 
کشورهای منطقه، غارت منابع آنها و تقسیم  خود، تضعیف 
که  زمانی  تا  افزود:  ی  و است.  یالیستی  امپر شرکای  با  غنائم 
این منطقه سرشار از نفت باشد، مداخله جویی ارتش آمریکا 

برای ماندن در آن ادامه خواهد داشت.

ناصر قندیل  

روزنامه  سردبیر  و  لبنانی  برجسته  تحلیلگر  قندیل  ناصر 
و  راهبردی  مهم،  نقش  از  که  زمانی  داشت:  اظهار  »البناء« 
یه، فلسطین  مؤثر شهید حاج قاسم سلیمانی در لبنان، سور
ی  و آفرینی  نقش  به  که  زمانی  نیز  و  می گوییم  سخن   … و
یم  رژ پی  در  پی  جنگ های  در  مقاومت  از  حمایت  در 
صهیونیستی علیه نوار غزه و جنگ علیه مقاومت در لبنان، 
و  رسیم  می  نتیجه  یک  به  تنها  یم،  می انداز گذرا  نگاهی 

بر  ی  پیروز »قهرمان  سلیمانی  قاسم  حاج  که  است  این  آن، 
داعش« به شمار می رود.

یستی تکفیری داعش با هدف  گروه ترور همگان می دانند که 
هیمنه  بسط  صهیونیستی،  یم  رژ مصالح  و  منافع  تأمین 
کم  نیز حا و  نقاط مختلف منطقه  آمریکا در  ایاالت متحده 
نقاط مختلف منطقه ظهور  در  و مرج  از هرج  کردن فضایی 
گر حاج قاسم  و بروز پیدا کرد. بدون شک می توان گفت که ا
نبود،  نبرد  میادین  در  او  راهبردی  آفرینی  نقش  و  سلیمانی 
یه و  یسِم تکفیری داعش در سور ِی نهایی بر ترور تحقق پیروز

عراق و منطقه میسر نبود.

از  حراست  و  حفاظت  نبود،  سلیمانی  قاسم  حاج  گر  ا
نبود.  و عراق میسر  یه  ارضی سور تمامیت  و  کمیت ملی  حا
نباید از کنار نقشی که حاج قاسم سلیمانی در عراق ایفا کرد 
به سادگی عبور کرد. حاج قاسم سلیمانی درست در شرایطی 
که تمامی خطوط دفاعی نظامی در عراق درهم شکسته بود، 
به همراه شهید ابومهدی المهندس در خط مقدم میدان نبرد 
قرار داشت. شهیدان سلیمانی و ابومهدی المهندس بودند 
که از بغداد آن هم در شرایطی که داعش به پشت دروازه های 

این شهر رسیده بود، حفاظت و حراست کردند.

توان  تمام  با  صهیونیستی  یم  رژ روزه   ۳۳ جنگ  جریان  در 
زیرساخت های مقاومت در لبنان را هدف قرار داد. در این 
قدس  ی  نیرو فرمانده  عنوان  به  سلیمانی  قاسم  حاج  میان، 
پشتوانه  عنوان  به  نیز  و  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
لبنان  مقاومت  از  حمایت  به  و  شد  عمل  وارد  مقاومت 
پرداخت. در آن هنگام، تصور این بود که طبیعی است حاج 
تا  شود  مستقر  یه  سور پایتخت  »دمشق«  در  سلیمانی  قاسم 
ی اسالمی ایران  بتواند حلقه وصلی میان مقاومت و جمهور
اولین  عنوان  به  ایران  اسالمی  ی  جمهور و  قاسم  باشد.حاج 
یخ  تار برهه های سخت  در  ُکرد عراق  مردم  به  رسانان  کمک 
در اذهان باقی خواهند ماند. مردم اقلیم کردستان و نیروهای 
به  همیشه  و  نمی کنند  فراموش  را  ایشان  گاه  هیچ  پیشمرگه 

ی یاد خواهند کرد بزرگی و نیکی از و

جمهور  رئیس  اسد«  »بشار  حتی  زمان  آن  در  که  دارم  یاد  به 
را  لبنان  در  مقاومت  از  حمایت  برای  الزم  دستورات  یه  سور
ی دست حاج قاسم سلیمانی برای ارسال  کرده بود. و صادر 
بود؛  گذاشته  باز  را  لبنان  به  یه  سور کانال های  از  تسلیحات 
محتویات  از  یه  سور که  بود  کرده  اعالم  اسد  بشار  اینکه  کما 
در  مقاومت  نیروهای  تسلیح  برای  خود  تسلیحاتی  انبارهای 

یغ نمی کند. لبنان در

نقش کلیدی سردار سلیمانی و توطئه خاورمیانه
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سلیمانی  قاسم  حاج  شد،  گفته  که  آنچه  تمامی  علیرغم 
دوست نداشت که در خط مقدم جبهه نبرد در لبنان نباشد. 
که در اتاق عملیات مرکزی  به همین دلیل، او اصرار داشت 
کنار فرمانده شهید »حاج عماد مغنیه«  در شهر »بیروت« در 
حسن  سید  کنار  در  نیز  و  همیشگی اش  همراه  و  دوست 
 ۳۳ جنگ  طول  در  باشد.  لبنان  اهلل  حزب  دبیرکل  نصراهلل، 
روزه حاج قاسم ُمدام در میان میادین نبرد و اتاق عملیات 

مرکزی در رفت و آمد بود.

او در این مدت تمام تالش خود را به کار بست تا تمامی آنچه 
که َمردان مقاومت در لبنان به آن احتیاج داشتند، فراهم  را 
که چند ماه پیش از شهادت فرمانده عماد  کند. به یاد دارم 
ی با او داشته  که دیدار مغنیه این فرصت برای من مهیا شد 
قاسم  حاج  حمایت های  حجم  از  دیدار  این  در  او  باشم. 

سلیمانی از َمردان مقاومت در لبنان سخن گفت.

شهید مغنیه همچنین از حجم کمک هایی سخن گفت که 
به فضل حاج قاسم سلیمانی و رهنمودهای امام سید علی 
خامنه ای )مدظله العالی( به دست َمردان مقاومت در لبنان 
رسیده بود. همین حمایت ها و امدادرسانی ها بود که موجب 
از  بیشتر  مراتب  به  قدرتی  جنگ  از  پس  لبنان  مقاومت  شد 

مرحله پیش از جنگ داشته باشد.

ناظم دباغ  

داشت:  اظهار  عراق  کردستان  اقلیم  نماینده  دباغ  ناظم 
ی اسالمی ایران از  همیشه و در همه مراحل سخت، جمهور
شهید  که  رمضان  قرارگاه  و  قدس  نیروهای  فرماندهی  طریق 
ی ها  گرانقدر حاج قاسم سلیمانی مسئول ارتباطات و همکار
عراق  ملت  حامی  بودند،  عراق  کردستان  ویژە  به  و  عراق  با 
بوده است. از زمان مبارزە با صدام و تا جنگ برای شکست 
سلیمانی  قاسم  حاج  و  ایران  اسالمی  ی  جمهور داعش، 
این  و  بودند  عراق  ُکردی  یانات  جر همه  و  عراقی ها  کنار  در 
جنگ  در  اما  نبود  زمانی  برهه  یک  و  عملیات  یک  مختص 
عملیات  در  ویژە  به  عراق  در  داعش  یست های  ترور علیه 
و  آمرلی و سنجار )شنگال( حاج قاسم سلیمانی  ی  آزادساز
مشاوران زبدە ایشان نقش مهم و تعین کنندە داشتند. ایشان 
مهمات  و  اسلحه  ارسال  و  مستقیم  سرپرستی  و  شرکت  با 
داعش  و  دادند  تغییر  را  جنگ  معادله  نیاز  مورد  و  ی  ضرور

شکست خورد و آن مناطق آزاد شد.

باید حقایق  و  گویم مسئولم  که می  این سخنی  برابر  در  من 
کردستان  که داعش در صدد حمله به اقلیم  را بگویم. زمانی 
اقلیم  مسئولین  بود،  شدە  نزدیک  اربیل  دروازەهای  به  و  بود 
گرفتند. حتی  ی اسالمی ایران تماس  کردستان فورًا با جمهور
برای اطمینان از این درخواست همان شب دیرهنگام یکی 
از مسئولین بلندپایه ایران با بندە تماس گرفتند تا از صحت 
و سقم ماجرا مطمئن شوند. چون از اقلیم با آنها تماس گرفته 
مسئولین  بالفاصله  بودند.  کردە  کمک  درخواست  و  بودند 
بارزانی  کمک مسعود  به درخواست  ایران  ی اسالمی  جمهور
وزیر  نخست  بارزانی  نچیروان  و  کردستان  اقلیم  وقت  رئیس 
هواپیمای  شب  همان  و  دادند  مثبت  پاسخ  اقلیم  وقت 
ی  کمک های نظامی ایران از جمله اسلحه و مهمات ضرور
چندین  همچنین  شد.  فرستادە  پیشمرگه  نیروهای  برای 
نیروهای  به  کمک  برای  نیز  ایرانی  بلندپایه  نظامی  مشاور 

پیشمرگه و شرکت در جنگ با داعش به اربیل اعزام شدند. 
ی حاج قاسم انجام شد. همه اینها با دستور و همکار

کشور دیگر  کردستان از چندین  که اقلیم  واقعیت این است 
اربیل  ی  یار به  که  ی  کشور اولین  اما  بود  خواسته  کمک  هم 
قاسم  حاج  شخص  و  ایران  اسالمی  ی  جمهور شتافت، 
و  قدس  فرمانده  عنوان  به  قاسم  حاج  البته  بود.  سلیمانی 
مسئول قرارگاه رمضان همیشه برای کمک به ُکردها آمادە بود.

کثر  ا با  می کرد  سفر  کردستان  اقلیم  به  که  بار  هر  قاسم  حاج 
گفتگو  و  دیدار  پیشمرگه  فرماندهان  و  سیاسی  رهبران 
در  نظر  تبادل  به  همیشه  سیاسی  رهبران  با  می کردند. 
با  و  می پرداختند  جهان  و  منطقه  تحوالت  وضعیت  مورد 
فرماندهان نظامی هم به شیوە تخصصی در مورد جبهه های 
از  اوقات  بیشتر  اما  می پرداختند.  تجربه  انتقال  به  جنگ 
و اتحادیه  با رهبران حزب دموکرات  و  اربیل شروع می کردند 
بودند  دلیری  و  شجاع  مرد  ایشان  می کردند.  دیدار  میهنی 
مقدم  خط  در  یسم  ترور علیه  جنگ  جبهه های  کثر  ا در  و 
ُکرد  که با نیروهای پیشمرگه  دیدە می شدند. در عکس هایی 
الیش در خط مقدم  گرفتهاند می بینید که چگونه سادە و بی آ
و در میان نیروهای پیشمرگه ایستادەاند. حاج قاسم همیشه 
جبهه های  در  باشد.  نیاز  ایشان  وجود  به  که  بود  جایی  در 

جنگ. نه در جلسه با مسئولین.

ُکردهای عراق همیشه نسبت به کسانی که در مبارزە با ظلم و 
کمک می کنند وفادار خواهند بود. حاج قاسم و  ستم به آنها 
ی اسالمی ایران به عنوان اولین کمک رسانان به مردم  جمهور
یخ در اذهان باقی خواهند  ُکرد عراق در برهه های سخت تار
گاه  هیچ  پیشمرگه  نیروهای  و  کردستان  اقلیم  مردم  ماند. 
ی  ایشان را فراموش نمی کنند و همیشه به بزرگی و نیکی از و

یاد خواهند کرد.

نورالدین شیرین  

»نورالدین شیرین« مدیر شبکه تلویزیونی »قدس« ترکیه گفت: 
ی سپاه قدس پاسداران در  ترور سردار سلیمانی فرمانده نیرو
انقالب اسالمی  و  ایران  به  آمریکا  ادامه حمالت چهل ساله 
است. هدف از ترور سپهبد سلیمانی تضعیف ارکان انقالب 
در  صهیونیسم  و  یالیسم  امپر گسترش  و  تقویت  اسالمی، 
یم صهیونیستی و هم پیمانان آنها  جهان اسالم بود.آمریکا، رژ
خطر  و  تهدید  مانع،  بزرگترین  را  سلیمانی  شهید  منطقه  در 
می دانستند افزود: آمریکا تصور می کرد با ترور حاج قاسم این 
، خیالی بیش  این تصور اما  کرد  برطرف خواهد  را  بزرگ  مانع 

نبود

ی گفت با شهادت سردار سلیمانی نقطه عطفی در مبارزه  و
زیرا  آمد  وجود  به  آمریکا  یالیسم  امپر و  اسالمی  انقالب  بین 
شکست های  سنگین ترین  آمریکا  یالیسم  امپر و  صهیونیسم 
متحمل  مقاومت  جبهه  و  اسالمی  انقالب  از  را  خود  یخ  تار

شده اند.

توطئه ها  حمالت،  تمام  اینکه  به  اشاره  با  شیرین  نورالدین 
پروژه  مانند  سعودی   ↑ اسرائیل   - آمریکا  محور  پروژه های  و 
خاورمیانه بزرگ، جنگ ۳۳ روزه لبنان و جنگ یمن با اراده 
یالیسم  امپر افزود:  است،  خورده  شکست  مقاومت  جبهه 

و  شکست ها  این  همه  انتقام  گرفتن  برای  صهیونیسم  و 
فرمانده  دیگر   ، بزرگ تر شکست های  و  ضربات  از  جلوگیری 

این جبهه را هدف قرار داد.

کید بر اینکه شهید سلیمانی سال ها در لیست ترور  ی با تأ و
تنها همواره  نه  سلیمانی  افزود: شهید  بود  یم صهیونیستی  رژ
بود  فرماندهی  بلکه  داشت  قرار  صهیونیست ها  مقابل  در 
مختلف  جبهه های  در  و  نهاد  بنا  را  مقاومت  ستون های  که 

مقاومت همیشه در کنار مجاهدین بود.

ی  تئور درباره  هرگز  قاسم  حاج  اینکه  بیان  با  همچنین  او 
جنگ صحبت نمی کرد و درس مبارزه نمی داد گفت: ایشان 
تا  خرید  جان  به  را  جنگ  آتش  ترسی  یا  تردید  هیچ  بدون 
شکست  منطقه  در  صهیونیستی  و  یالیستی  امپر پروژه های 

بخورد.

مدیر شبکه تلویزیونی »قدس« در ادامه با بیان اینکه آمریکا، 
شهید  منطقه  در  آنها  پیمانان  هم  و  صهیونیستی  یم  رژ
سلیمانی را بزرگترین مانع، تهدید و خطر می دانستند افزود: 
آمریکا تصور می کرد با ترور حاج قاسم این مانع بزرگ را برطرف 

، خیالی بیش نبود. خواهد کرد اما این تصور

خواهند  صهیونیستی  یم  رژ و  آمریکا  گفت  پایان  در  شیرین 
نه  المهندس  ابومهدی  و  سلیمانی  قاسم  حاج  ترور  که  دید 
تنها ستون جبهه مقاومت را متزلزل نخواهد کرد، بلکه باعث 

درهم شکسته شدن هیمنه خودشان خواهد شد.

شیخ ماهر حمود  

شیخ »ماهر حمود«، رئیس اتحادیه جهانی علمای مقاومت 
لبنان اظهار داشت: من معتقدم که صهیونیست ها بیشتر از 
ی به مسیری  ما به اهمیت و جایگاه سردار سلیمانی و ایمان و
که در آن حرکت می کرد در کنار رهبری ایران شناخت دارند. 
مقامات ایرانی به این نکته اعتقاد دارند که قدس و فلسطین 
ی ترین مسأله جهان اسالم را تشکیل  مسأله نخست و محور
می دهد و این مسأله از زمان نهضت امام خمینی )قدس( و 

حضور ایشان در نجف اشرف نمود پیدا کرد.

آشوب  ایجاد  برای  آمریکا  تالش  خصوص  در  حمود  ماهر 
چرا  که  می شویم  متوجه  جا  همین  از  گفت:  منطقه  در 
این تشکیالت  که  کرد چرا  مبارزه  با داعش  سردار سلیمانی 
مسأله  از  جدای  یستی  ترور گروه های  دیگر  و  یستی  ترور
یستی  ترور گروه های  این  بنیانگذار  آمریکا  نیستند.  فلسطین 
به  را  مقاومت  نیروهای  طریق،  این  از  کرد  تالش  که  است 
جنگ های داخلی مشغول و فکر آنها را از مسیر فلسطین و 

قدس شریف منحرف سازد.

گروه های  این  تشکیل  از  آمریکا  دوم  هدف  داد:  ادامه  ی  و
این  اما  بود  مسلمان  کشورهای  در  آشوب  ایجاد  یستی،  ترور
کمان  توطئه چینی ها موفقیت آمیز عمل نکرد و نتوانست حا
آورد.  کار  سر  بر  را  صهیونیستی  یم  رژ و  آمریکا  سرسپرده 
توطئه  این  از  بخشی  شک  بی  عراق  و  یه  سور در  درگیری ها 
گونه جریان مقاومت  چینی علیه منطقه با هدف نابودی هر 
یه یکی از حامیان اصلی  به شمار می رفت؛ به ویژه آنکه سور
و  آمریکایی ها  نشست  جریان  می رود.در  شمار  به  مقاومت 
صهیونیست ها در شرم الشیخ در سال ۱۹۹۶، سخن از ایجاد 
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البته  آمد؛  میان  به  یسم  ترور از  ی  عار جدید  خاورمیانه  یک 
ی های  اما پیروز بود!  یسم، جریان مقاومت  ترور از  آنها  منظور 
سالهای  در  غزه  مقاومت  دستاورد  و   ۲۰۰۶ سال  در  مقاومت 
شود.  نابود  آنها  پروژه های  شد  باعث   ۲۰۱۴ و   ۲۰۱۲  ،۲۰۰۹
خاورمیانه  ایجاد  و  عراق  یه،  سور قبال  در  آمریکا  نقشه های 

جدید نیز شکست خورد

یستی  ترور تشکیالت  با  مبارزه  که  گفت  می توان  بنابراین 
ی این  داعش در مسیر حمایت از آرمان فلسطین و آزاد ساز
سلیمانی  سردار  مبارزه  نباید  و  شد  انجام  مقدس،  سرزمین 
فلسطین  مسیر  در  ایشان  حرکت  از  جدای  را  داعش  علیه 

دانست.

خصوص  در  لبنان  مقاومت  علمای  جهانی  اتحادیه  رئیس 
شک،  بدون  کرد:  بیان  سلیمانی  سردار  اخالقی  ویژگی های 
چرا  داشت  پسندیده ای  و  برجسته  اخالق  سلیمانی  شهید 
در  ی  و شد.  بزرگ  انقالب  با  و  بود  اسالم  مکتب  گرد  شا که 
به  نظامی  یک  از  و  یافت  حضور  مقدس  دفاع  جبهه های 
که ما از ایشان  یک فرمانده تبدیل شد. با توجه به شناختی 
که سردار سلیمانی  به صورت قطع می توانیم بگوییم  یم،  دار
داشت؛  ی  بارز اخالقی  ویژگی های  و  بوده  متواضع  بسیار 

ی است. ویژگی هایی که برای یک فرمانده موفق ضرور

که  امر فرماندهی یک موهبت الهی بود  توانمندی ایشان در 
که  است  کسی  موفق  فرمانده  یک  کرد.  عطا  ی  و به  خداوند 
بتواند بر دیگران تأثیرگذار باشد و امور را به درستی پیش ببرد. 
سردار سلیمانی به دنبال فخر فروشی، تکبر و یا اثبات برتری 
از  و مسائلی  فرقه ای، حزبی، طایفه ای  امور  و تمام  نبود  خود 
کرده و تبدیل به فرمانده فلسطین و شهید  این دست را رها 
موهبت  سلیمانی  سردار  شد.  قدس  شهید  و  فلسطین 
فرماندهی را در درون خود یافت و آن را در مسیر فلسطین و 

حمایت از آرمان فلسطین به کار گرفت.

شیخ ماهر حمود ادامه داد: در جریان نشست آمریکایی ها و 
صهیونیست ها در شرم الشیخ در سال ۱۹۹۶، سخن از ایجاد 
البته  آمد؛  میان  به  یسم  ترور از  ی  عار جدید  خاورمیانه  یک 
ی های  اما پیروز بود!  یسم، جریان مقاومت  ترور از  آنها  منظور 
سالهای  در  غزه  مقاومت  دستاورد  و   ۲۰۰۶ سال  در  مقاومت 
شود.  نابود  آنها  پروژه های  شد  باعث   ۲۰۱۴ و   ۲۰۱۲  ،۲۰۰۹
خاورمیانه  ایجاد  و  عراق  یه،  سور قبال  در  آمریکا  نقشه های 

جدید نیز شکست خورد.

حضور  یک  روند،  این  تمام  در  سلیمانی  سردار  شک  بدون 
ی نقش اصلی را در  که و گفت  مؤثر داشته و به حق می توان 

خنثی کردن نقشه خاورمیانه جدید آمریکا ایفا کرده است.

فراس النجم  

و مدیر »مدافعان حقوق بشر  کارشناس  کانادایی  کارشناس 
نیز   )Canadian Defenders for Human Rights( کانادایی« 
اظهار  سلیمانی  قاسم  حاج  سردار  شهادت  خصوص  در 
ترور  با  ترامپ  دولت  ویژه  به  و  متحده  ایاالت  یم  رژ داشت: 
ابراز  اینکه  بدون  را  بین المللی  قوانین  سلیمانی  سردار 
گرفت  صورت  حالی  در  ترور  کردند.  نقض  کنند  پشیمانی 
کشور  این  به  عراقی  کانال های  طریق  از  سلیمانی  سردار  که 
موافقتنامه های  عراق  و  ایران  دولت های  بود.  شده  دعوت 
امنیتی دوجانبه ای داشتند و ایاالت متحده با این حمله در 
واقع این موافقتنامه ها را هدف قرار داد. آمریکا در این حمله 

همچنین یکی از مهم ترین فرماندهان حشد شعبی یعنی ابو 
سازمان  با  مبارزات  رهبری  که  کرد  ترور  را  المهندس  مهدی 

یستی داعش را بر عهده داشت. ترور

بود  عراق  دموکراتیک  سیاسی  سیستم  از  بخشی  المهندس 
به  شعبی  حشد  افزودن  برای  نیز  عراق  پارلمان  کثریت  ا و 
نیروهای نظامی عراق رأی مثبت داده بودند. یکی از نکات 
از  متحده  ایاالت  خروج  کرد  اشاره  آن  به  باید  که  دیگر  مهم 
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و تهدید مشاور پیشین 
کرده بود  که تهدید  و جنگ طلب ترامپ، جان بولتون، است 
گر دادگاه بین المللی الهه در مورد جنایات جنگی آمریکا در  ا
کند، این دادگاه را تحریم  افغانستان و جاهای دیگر تحقیق 
سر  قانون شکنی  آمریکایِی  سیستم  چنین  با  ما  کرد.  خواهد 

یم. و کار دار

سلیمانی فرماندهی موفق و مدافع خاورمیانه بود. او در جنگ 
خط  در   ۲۰۰۶ سال  در  صهیونیستی  اشغالگر  یم  رژ و  لبنان 
و  که نتیجه فوق العاده ای داشت  قرار داشت؛ جنگی  مقدم 
یم غیرقانونی اسرائیل  باعث شد تمام اسیران لبنانی توسط رژ
یم تا آن زمان این درجه از حقارت را تجربه  آزاد شوند. این رژ

نکرده بود.

جهانی  سازمان های  برابر  در  یه  سور از  دفاع  در  سلیمانی 
عربستان  و  آمریکا  شیطانی  یم های  رژ توسط  که  یستی،  ترور
او  داشت.  قرار  مقدم  خط  در  نیز  می شدند،  پشتیبانی 
همچنین کمک شایانی در دفاع از حرم نوه پیامبر مکرم اسالم 
سال های  داشت.  دمشق  در  )س(  ینب  ز حضرت  )ص( 
یست های داعشی  پایانی عمر سلیمانی در میدان نبرد با ترور
یادی از  یادی از عراق را تصرف و تعداد ز گذشت که مناطق ز
کرده بودند. سلیمانی یکی از مهندسین  عراقی ها را قتل عام 
منطقه  جمله  از  عراق  شمالی  مناطق  ی  آزادساز در  اصلی 

ُکردنشین بود و مسعود بارزانی هم این را تأیید کرده است.

آمریکا  توسط  که  یسمی  ترور توانستند  یارانش  و  سلیمانی 
مهندسی و پشتیبانی می شد را شکست دهند و آمریکایی ها 
به  را  او  باید  کردند  که حس  ناامیدی رسیدند  از  نقطه ای  به 
برمال  را  آنها  ماهیت  نیز  ترور  این  و  کنند  ترور  بزدالنه  شکلی 
کرد  پاره  را  سایکس-پیکو  شیطانی  توافقنامه  سلیمانی  کرد. 
از  مقاومت  نیروهای  که  کرد  ی  کار منطقه،  نقشه  تغییر  با  و 
یه تا عراق دست به دست یکدیگر  لبنان تا فلسطین و از سور
پیش بینی  سخنرانی هایش  در  سردار  که  همانطور  بدهند. 
آزاد  را  اشغالی  فلسطین  ی  روز متحد  مقاومت  این  کرده، 
خواهد کرد. سلیمانی چندین مرتبه وارد غزه شد و به ساخت 
مقاومت  به  که  تونل هایی  کرد؛  کمک  زیرزمینی  تونل های 
بدهند. اسرائیل  تجاوزات  به  قاطعی  پاسخ  تا  کرده  کمک 
با  و  کرد  پاره  را  سایکس-پیکو  شیطانی  توافقنامه  سلیمانی 
ی کرد که نیروهای مقاومت از لبنان تا  تغییر نقشه منطقه، کار

یه تا عراق دست به دست یکدیگر بدهند فلسطین و از سور

از تجاوز مجدد  که اسرائیلی ها قبل  این تونل ها باعث شده 
به فلسطین، همه جوانب را در نظر بگیرند. نماینده جنبش 
را  سلیمانی  قاسم  نقش  ابومهدی،  احمد  لبنان،  در  حماس 
کرده بود و مهر تأیید را اسماعیل هنیه یکی از رهبران  تأیید 
شهید  تشییع  مراسم  در  ی  و که  زمانی  زد؛  حماس  جنبش 
که  گفت  بلند  با صدای  و طی مراسم  کرد  سلیمانی شرکت 

سلیمانی شهید قدس است.
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پژوهش های علمی 

سید محمد موسوی  

مکتب شهید 

سلیمـــــــــــانی 

در دفــــــــــــاع 

حریـــــــــــــم  از 

اهـــــــــــل بیت

چکیده مقاله علمی ترویجی:   
مکتــب حاج قاســم ضرورت امروز کشــور اســت و از آن می توان به عنــوان الگوی عملی 
بخــش هــای مدیریتی و اجرایی کشــور بهره برد. هدف بررســی مکتب شــهید حاج قاســم 
ســلیمانی در دفــاع از حریــم اهــل بیت)ع( است.ســئوال اصلــی پژوهش حاضــر را اینگونه 
گی های برخوردار  مــــــــی توان مطرح کرد،که مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی از چه ویژ
اســت کــه آن را به یــک مکتب و الگوی عملی مطلــوب در بخش های مدیریتــی و اجرایی 
کشــوربلکه جهــان اســام تبدیل کرده اســت؟روش تحقیــق توصیفی-تحلیلی اســت و در 
جمــع آوری اطاعــت از شــیوه کتابخانــه ای وفیش بــرداری از کتاب ها و مقاالت و ســایت 
کی از آن است که مکتب حاج  های اینترنتی استفاده شده است. یافته های پژوهش حا
قاسم از منش و رفتار سرداری می گوید که نمونه یک انسان مومن عاشق است ،سرداری 
که خالصانه عاشــق شــهادت و والیت بود ، خود را ســرباز والیت می دانســت و تمام زندگی 
اش را وقف خدا و خدمت به مردم کرده بود . نتیجه آنکه، شهید سپهبد قاسم سلیمانی 
امروز فقط یک فرمانده نیست که یک اسطوره بزرگ است؛ اسطوره مقاومت در برابر ظلم 
و ظالم، اســوه اخاص و کار بی منت برای خدا، سرمشــق تاش، ساده زیســتی، شــجاعت، 
مجاهــدت و خدمتگــزاری بــه مردم و قهرمــان مبــارزه در راه آرمان، بی آنکــه از »غیر خدا« 

ترسی داشته باشد.
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پژوهش های علمی 

رضوان قاسمی ذوالپیرانی 

    فهیمه عسکری تپه

مؤلفــــه های 

مکتــب شهید 

سلیمـــــــــــانی 

و تحقــــــــــــــــق 

تمــدن نوین 

اســـــــــــــالمی

چکیده مقاله  پژوهشی:   
کیــد و توجه ایشــان به  بــا دقــت در بیانــات مقــام معظــم رهبــری )مدظله العالی( بــه تأ
موضــوع تمــدن نوین اســامی می توان پی بــرد. ازاین رو، دغدغه ایشــان نســبت به آینده 
نظــام جمهــوری اســامی ایــران، لــزوم توجــه و تــاش پژوهشــگران در حوزه تمــدن نوین 
اســامی را آشکار می سازد. الگوسازی شــیوه زندگی شخصیت های تأثیرگذار جامعه تحت 
عنــوان »مکتــب«، یکــی از مهم تریــن اقدامــات در راســتای تشــکیل تمدن نوین اســامی 
می باشــد؛ زیرا وجود شــخصیت های نمونه، به عنوان محرکی برای نگرش ها نقش مهمی 
در تربیت و سازندگی افراد جامعه دارد. در همین راستا، الگوی شخصیتی شهید سلیمانی 
کــه گســتره ای فراتــر از مرزهــای ایران دارد، پایه گزار مکتبی شــد که توســط امــام خامنه ای 
)مدظله العالــی( بــه »مکتــب حــاج قاســم« نام گــذاری گردیــد. ایــن مقالــه ضمــن بررســی 
ابعاد شــخصیتی ســردار ســلیمانی درصدد پاســخگویی به این سؤال اســت که مهم ترین 
مؤلفه های مکتب شــهید ســلیمانی در جهت تحقق تمدن نوین اســامی کدم اند؟ طبق 
فرضیــه پژوهــش، شــهید ســلیمانی به عنــوان الگویــی متعالی از یــک شــخصیت تأثیرگذار 
گی های برجسته ای همسو با ارکان شکل گیری تمدن نوین اسامی می باشد که  دارای ویژ
گی در کنار »وحدت گرایی« و »حفظ منافع ملی«، ســه  »اخــاص« به عنــوان مهم ترین ویژ
مؤلفه اصلی این مکتب را شامل می شوند. پژوهش به روش تحلیل موضوعی بوده و برای 

جمع آوری داده ها از شیوه کتابخانه ای استفاده شده است.
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فصلنامه علمی، فرهنگی و سیاسی



پژوهش های علمی 

جلیل دارا،    فردین کریمی 

تحقــــــــــــــــــق 

تمــدن نوین 

و  اســــــــالمی 

نقش آفرینی 

شهیـــــــــــــــــــــد 

سلیمـــــــــــانی 

بــــــه عنــــــوان 

کـــــارگـــــــــــــزار 

تمـــــدن ساز

چکیده مقاله پژوهشی:   
انقاب اسامی  به عنوان یک تحول بزرگ همواره داعیه دار احیای تمدن اسامی بوده 
اســت. از نگاه آیت اهلل خامنه ای اوج این حرکت شــکل گیری تمدن نوین اســامی اســت 
که چهار مرحله انقاب اسامی، نظام اسامی، دولت اسامی و جامعه اسامی زمینه ساز 
آن می باشــد. به عقیده ایشــان در حال حاضر جمهوری اســامی در مرحله دولت ســازی 
اســامی اســت. لذا در این مرحله نه تنها ساختارهای نظام اســامی بلکه کارگزاران آن نیز 
باید در راستای نیل به تمدن اسامی حرکت کنند. در این پژوهش که با روش توصیفی- 
تحلیلی و جمع آوری اســناد صورت گرفته اســت به این پرســش پاســخ داده شــده اســت 
که شــهید ســلیمانی به عنوان یک کارگزار تمدن ســاز در روند تمدن ســازی نوین اسامی 
گی های یــک کارگزار  گــی هایــی بوده اســت؟ طبــق یافته های پژوهــش، ویژ دارای چــه ویژ
تمدن ساز نقش آفرینی در دو بعد تمدن سازی )سخت افزاری و نرم افزاری( است. شهید 
گــی های شــخصیتی بــارز یک کارگزار تمدن ســاز در دو ســطح  ســلیمانی بــا دارا بــودن ویژ
ســخت افــزاری )ابــزاری( و نــرم افزاری )حقیقــی( موثر بوده اســت: در حوزه ســخت افزاری 
موجــب افزایــش اقتدار و ارتقاء حوزه نظامی و تغییر تــوازن قوای منطقه به نفع جمهوری 
اسامی، عمق بخشی استراتژی انقاب اسامی در سطح منطقه ای و بین المللی و تامین 
امنیت جمهوری اسامی در قالب رویکرد مستشاری و جنگ نیابتی بوده است. در حوزه 
گی هایی چون والیت پذیر بودن،  نرم افزاری نیز با اتخاذ ســبک زندگی اســامی واجد ویژ
انقابی و پرهیز از سیاست زدگی در فعالیت های سیاسی، تکریم جایگاه والدین و تواضع 
در برابــر آنــان در رفتــار با خانــواده، بصیرت بــاال و عملکــردی قاطعانه در رفتار با دشــمن، 

رویکردی دلسوزانه و تربیت محور در رفتار با دوستان بوده است
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