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پیشگفتار
در بی��ان و وصف مقام قدس��ی حضرت صدیق��ه طاهره، فاطمه 
زه��را)س(، عقول حیرانند و قلم ها از حرکت و زبان ها از س��خن 
گفتن باز می مانند. نگاهی به احادیثی که مقام این بانوی قدس��ی 
را بیان می کند، گوش��ه هایی از عظمت این مقام نورانی را آش��کار 

می سازد. 
زندگی کوتاه سرور زنان دو عالم  سراسر بندگی بود و مورد رضایت 
حض��رت حق؛ تا آنجا که رس��ول خدا)ص( خط��اب به پاره تنش 
فرمودند: »إن اللهّ یغضب لغضبک و یرضی لرضاک؛ همانا خداوند 

ازخشم تو خشمناک، و از خشنودی تو خشنود می شود.«
از جمل��ه نکات برجس��ته و مهمی که در زندگ��ی این بانوی الهی 
همچون خورشید می درخشد و مسیر سعادت را برای رهپویان طریق 

بندگی روشن می سازد »دفاع از حریم والیت و امامت« است. 
نور چشمان نبی با هر  روشی به دفاع از امام زمان خویش پرداخت.  
او زمانی با خطابه ای بی نظیر در پی اس��تیفای حق حجت مظلوم 
خ��دا بود، زمانی با   اش��ک و آه به مجاه��دت در راه حق پرداخت، 
و زمان��ی دیگر یک تنه در مقابل منافقین امت  ایس��تاد و متحمل 
 ضربات و صدمات ش��دیدی ش��د که منجر به شهادت حضرتش 
گردی��د.  حتی وصیت ریحانه نبی)ص( در مورد نحوه ی تش��ییع و 
کفن و دفن    ش��بانه، حرکتی بود برای افشای ماهیت دشمنان خدا 

و رسول خدا)ص(. 
ام ابیه��ا)س(، اولین و اصلی ترین وظیفه خود را یاری رس��اندن به 
حجت خدا حضرت امیرالمؤمنین علی)ع( می دانس��ت و در انجام 
ای��ن وظیفه، حق خویش را بطور کامل و جامع ادا نمود. به طوری 
که حضرت مولی الموحدین)ع( با از دس��ت دادن این یار و حامی 
مظلومش، با رس��ول خدا)ص( درد دل می کند و برای تحمل این 

فراق و مصیبت جانکاه به خدا پناه می برد.



خطبه فدکیه سرش��ار از معارف الهی و بیان گر مظلومیت خاندان 
رس��الت اس��ت. حضرت فاطمه)س( در این خطبه با بیان معارف 
الهی و دفاع از حقانیت والیت و امامت، دس��تگاه غاصب خالفت 
را زیر سوأل برده و دالیل و توجیهات آن را با منطق قرآنی باطل 
می کنند. ایشان با تأکید به اهمیت و وجوب یاری رساندن به حجت 
خدا و مجاهدت در راه حق، مردم را مورد عتاب قرار داده و آنها را 
نسبت به سرانجام این بی توجهی و رویگردانی از حق بیم می دهند. 
با دقت در این خطبه و اعتراف دشمنان به فضائل خاندان رسالت 
و نحوه برخورد و رفتارش��ان با این خاندان، سؤاالت بسیاری برای 
هر حق جویی مطرح می ش��ود.آیا ایمان فقط به گفتار اس��ت؟ آیا 
دورغ بستن به پیامبر خدا)ص( جایز است؟ آیا کسی که به رسول 
خدا)ص( دروغ می بندد شایس��تگی زمامداری مسلمین را دارد؟ آیا 
رویگردان��ی از حق و مخالفت با قرآن و پی��روی از هوای نفس و 
همراهی با ش��یطان دینداری محسوب می شود؟ سرانجام کسانی 
که دینی غیر از اس��الم اختیار کنند، چیست؟... بیان معارف عمیق 
اعتقادی در این خطبه و همچنی��ن پرده برداری از انگیزه و هدف 
سران سقیفه که به نام دین و قرآن با حق به مقابله پرداختند، لزوم 

مطالعه و دقت نظر در خطبه فدکیه را بیشتر آشکار می سازد. 
معاونت فرهنگی حسب االمر نماینده محترم ولی فقیه و سرپرست 
س��ازمان اوقاف و امور خیریه مبنی برتعمیق و گسترش باورهای 
دینی و افزایش بصیرت عمومی در دفاع از والیت، بهترین سند و 
روشن ترین منشور حمایت از والیت)خطبه حضرت زهرا سالم الل 
علیها( را برای س��ومین س��ال پیاپی در تی��راژ میلیونی به صورت 
گس��ترده و در قالب مسابقه سراس��ری پیام یاس نبوی در سطح 

کشور چاپ و توزیع می نماید.
امی��د آنکه این اق��دام و عمل به محتوای الهی گونه فرمایش��ات 
سیده نساءالعالمین راهگشای دوران های کور فتنه و مرضی درگاه 

حضرت حق قرار گیرد.
معاونت فرهنگی 
سازمان اوقاف و امور خیریه





زندگی و سیره
 حضـرت 

فاطمه زهـرا 
)سالم الل علیها(
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فاطمه)س( در نزد مسلمانان برترین و واالمقام ترین بانوی جهان 
در تمام قرون و اعصار می باش��د. این عقیده بر گرفته از مضامین 
احادیث نبوی اس��ت. این طایفه از احادیث، اگر چه از لحاظ لفظی 

دارای تفاوت هستند، اما دارای مضمونی واحد می باشند. 
در یکی از این گفتارها )که البته مورد اتفاق مسلمانان، اعم از شیعه 

و سنی است(، رسول اکرم )ص( می فرمایند:
 فاطمه سرور زنان جهانیان است.

 اگر چه بنابر نص آیه ش��ریفه ق��رآن، حضرت مریم برگزیده زنان 
جهانیان معرفی گردیده و در نزد مسلمانان دارای مقامی بلند و عفت 
و پاکدامنی مثال زدنی می باش��د و از زنان برتر جهان معرفی گشته 
است، اما او برگزیده ی زنان عصر خویش بوده است. ولی علو مقام 
حضرت زهرا )س( تنها محدود به عصر حیات آن بزرگوار نمی باشد 
و در تمامی اعصار جریان دارد. لذاس��ت ک��ه پیامبر اکرم )ص( در 
کالمی دیگر صراحتاً فاطمه )س( را سرور زنان اولین و آخرین ذکر 
می نمایند. ما در این قسمت به طور مختصر و با رعایت اختصار، به 

مطالعه شخصیت و زندگانی آن بزرگوار خواهیم پرداخت.
 

نام، القاب، کنیه ها
 نام مبارک آن حضرت، فاطمه )س( است و از برای ایشان القاب 
و صفات متعددی همچون زه��را، صدیقه، طاهره، مبارکه، بتول، 

راضیه، مرضیه، نیز ذکر شده است. 
فاطمه، در لغت به معنی بریده شده و جدا شده می باشد و علت این 
نامگذاری بر طبق احادیث نبوی، آنست که: پیروان فاطمه )س( به 

سبب او از آتش دوزخ بریده، جداشده و برکنارند.
زهرا به معنای درخش��نده اس��ت و از امام شش��م، امام صادق )ع( 

روایت شده است که: 
چون دخ�ت پیامب�ر در محرابش می ایس�تاد 
)مش�غول عبادت می ش�د(، نورش ب�رای اهل 
آسمان می درخشید؛ همان طور که نور ستارگان 

برای اهل زمین می درخشد.
یقه به معنی کس��ی اس��ت که به جز راستی چیزی از او صادر  صدهّ
نمی شود. طاهره به معنای پاک و پاکیزه، مبارکه به معنای با خیر و 
برکت، بتول به معنای بریده و دور از ناپاکی، راضیه به معنای راضی 

به قضا و قدر الهی و مرضیه یعنی مورد رضایت الهی. 
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کنیه های فاطمه )س( نیز عبارتند از ام الحس��ین، ام الحس��ن، ام 
االئمه، ام ابیها و... 

ام ابیها به معنای مادر پدر می باشد و رسول اکرم )ص( دخترش را 
با این وصف می ستود؛ این امر حکایت از آن دارد که فاطمه )س( 
بس��ان مادری برای رسول خدا بوده است. تاریخ نیز گواه خوبی بر 
این معناس��ت؛ چه هنگامی که فاطمه در خانه پدر حضور داشت و 
پس از وفات خدیجه )س( غمخوار پدر و مایه پشت گرمی و آرامش 
رسول خدا)ص( بود و در این راه از هیچ اقدامی مضایقه نمی نمود، 
چه در جنگها که فاطمه بر جراحات پدر مرهم می گذاشت و چه در 

تمامی مواقف دیگر حیات رسول خدا)ص(.

والدت
 فاطمه )س( در سال پنجم پس از بعثت و در روز 20 جمادی الثانی 
در مکه به دنیا آمد. چون به دنیا پانهاد، به قدرت الهی لب به سخن 

گشود و گفت: 
ش�هادت می ده�م که ج�ز خدا، الهی نیس�ت 
و پدرم رس�ول خ�دا و آقای پیامبران اس�ت و 
شوهرم سرور اوصیاء و فرزندانم )دو فرزندم( 

سرور نوادگان می باشند.
 

مکارم اخالق
 سراس��ر زندگانی صدیقه طاه��ره )س(، مملو از م��کارم اخالق و 
رفتارهای نمونه و انس��انی اس��ت. ما در این مج��ال جهت رعایت 
اختصار تنها به دو مورد اشاره می نماییم. اما دوباره تأکید می کنیم که 

این موارد، تنها بخش کوچکی از مکارم اخالقی آن حضرت است.
1. از جابر بن عبدالل انصاری، صحابی پیامبر )ص( منقول اس��ت 
که: مردی از اعراب مهاجر که فردی فقیر مستمند بود، پس از نماز 
عصر از رس��ول اکرم )ص( طلب کمک و مساعدت نمود. حضرت 
فرم��ود که من چیزی ندارم. س��پس او را به خانه فاطمه )س( که 
در کنار مسجد و در نزدیکی خانه رسول خدا قرار داشت، راهنمایی 
نمودند. آن شخص به همراه بالل )صحابی و مؤذن رسول خدا( به 
در خانه حضرت فاطمه )س( آمد و بر اهل بیت رس��ول خدا سالم 
گفت و س��پس عرض حال نمود. حضرت فاطم��ه )س( با وجود 
اینکه س��ه روز بود خود و پدر و همس��رش در نهایت گرسنگی به 
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س��ر می بردند، چون از حال فقیر آگاه شد، گردن بندی را که فرزند 
حمزه، دختر عموی حضرت به ایش��ان هدیه داده بود و در نزد آن 
بزرگوار یادگاری ارزشمند محسوب می شد، از گردن باز نمود و به 
اعرابی فرمود: این را بگیر و بفروش؛ امید است که خداوند بهتر از 
آن را نصیب تو نماید. اعرابی گردن بند را گرفت و به نزد پیامبر اکرم 
)ص( بازگش��ت و ش��رح حال را گفت. رسول خدا )ص( از شنیدن 
ماجرا، متأثر گشت و اش��ک از چشمان مبارکش فرو ریخت و به 
حال اعرابی دعا فرمود. عمار یاس��ر )از اصحاب پیامبر( برخاست و 
اجازه گرفت و در برابر اعطای غذا، لباس، مرکب و هزینه سفر به 
اعرابی، آن گردن بند را از او خریداری نمود. پیامبر اس��الم )ص( از 
اعرابی پرس��ید: آیا راضی ش��دی؟ او در مقابل، اظهار شرمندگی و 
تش��کر نمود. عمار گردن بند را در پارچه ای یمانی پیچیده و آن را 
معطر نمود و به هم��راه غالمش به پیامبر هدیه داد. غالم به نزد 
پیامبر )ص( آمد و جریان را باز گفت. حضرت رسول )ص( غالم و 
گردن بند را به فاطمه )س( بخشید. غالم به خانه ی صدیقه اطهر 
آمد. زهرا )س(، گردن بند را گرفت و غالم را در راه خدا آزاد نمود. 

گویند غالم در این هنگام تبس��م نمود. هنگامی که علت را جویا 
ش��دند، گفت: چه گردن بند با برکتی بود، گرسنه ای را سیر کرد و 
برهنه ای را پوش��انید، پیاده ای را صاحب مرکب و فقیری را بی نیاز 
کرد و غالمی را آزاد نمود و سرانجام به نزد صاحب خویش بازگشت.

2. رس��ول خدا )ص( در ش��ب زفاف پیراهن نوی��ی را برای دختر 
خویش تهیه نم��ود. فاطمه )س( پیراهن وصله داری نیز داش��ت. 
س��ائلی بر در خانه حاضر شد و گفت: من از خاندان نبوت پیراهن 
کهنه می خواهم. حضرت زهرا )س( خواس��ت پیراهن وصله دار را 
مطابق خواست سائل به او بدهد که به یاد آیه شریفه »هرگز به 
نیکی دست نمی یابید مگر آنکه از آنچه دوست دارید انفاق 
نمایی�د« افتاد. در این هنگام فاطمه )س( پیراهن نو را در راه خدا 

انفاق نمود.
 

ازدواج و فرزندان آن حضرت
 صدیقه کبری خواس��تگاران فراوانی داشت. نقل است که عده ای 
از نامداران صحابه از او خواس��تگاری کردند. رس��ول خدا )ص( به 
آنها فرمود که اختیار فاطمه در دست خداست. سرانجام جبرئیل بر 

پیامبر)ص( نازل شد و گفت: 
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ای محم�د)ص(! خدا بر تو س�الم می رس�اند 
و می فرمای�د فاطم�ه)س( را به عق�د علی)ع( 
درآور، خداون�د عل�ی)ع( را برای فاطمه)س( و 

فاطمه)س( را برای علی)ع( پسندیده است.
 ام��ام عل��ی )ع( نیز از خواس��تگاران فاطم��ه )س( بود و حضرت 
رس��ول)ص( بنا بر آنچه که ذکر گردید، به امر الهی با این وصلت 
موافقت نمود. در روایات متعددی نقل گشته است که پیامبر اکرم 
)ص( فرمود: »گر علی نبود، فاطمه همتایی نداشت.« بدین ترتیب 
بود که مقدمات زفاف فراهم ش��د. حضرت فاطمه )س( با مهری 
اندک )بر خالف رسوم جاهلی که مهر بزرگان بسیار بود( به خانه 
ام��ام علی )ع( قدم گذارد. ثمره ای��ن ازدواج مبارک، پنج فرزند به 

نام های حسن، حسین، زینب، ام کلثوم و محسن.

فاطمه )سالم الل علیها( در خانه
 فاطمه )س( با آن همه فضیلت، همسری نیکو برای امیر مؤمنان 
بود. تا جایی که روایت شده هنگامی که علی )ع( به فاطمه )س( 
می نگریس��ت، غم و اندوهش زدوده می شد. فاطمه )س( هیچگاه 
اموری را که می پنداش��ت امام علی)ع( قادر به تدارک آنها نیست، 
از او طلب نمی نمود. اگر بخواهیم هر چه بهتر رابطه زناشویی آن 
دو نور آسمان فضیلت را بررسی نماییم، نیکوست از امام علی )ع( 
بشنویم؛ چه آن هنگام که در ذیل خطبه ای به فاطمه )س( با عنوان 
بهترین بانوی جهانیان مباهات می نماید و او را از افتخارات خویش 

بر می شمرد و یا آن هنگام که می فرماید:
»به خدا س�وگند که او را به خش�م در نیاوردم 
و ت�ا هنگامی که زنده ب�ود، او را وادار به کاری 
که خوش�ش نیاید ننمودم؛ او نیز مرا به خشم 

نیاورد و نافرمانی هم ننمود.«
 

مقام حضرت زهرا )س( و جایگاه علمی ایشان
 فاطمه زهرا )س( در نزد ش��یعیان اگر چه امام نیس��ت، اما مقام و 
منزلت او در نزد خداوند و در بین مس��لمانان به خصوص شیعیان، 
نه تنها کمتر از س��ایر ائمه نیس��ت، بلکه آن حضرت همتای امیر 
المؤمنین و دارای منزلتی عظیم تر از س��ایر ائمه طاهرین )علیهم 

السالم( می باشد. 
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اگ��ر بخواهیم مق��ام علمی فاطمه )س( را درک کنیم و به گوش��ه ای 
از آن پی ببریم، شایس��ته اس��ت به گفتار او در خطبه فدکیه بنگریم. 
چ��ه آنجا که اس��توارترین جمالت را در توحی��د ذات اقدس ربوبی بر 
زبان جاری می کند، یا آن هنگام که معرفت و بینش خود را نسبت به 
رسول اکرم)ص( آشکار می سازد و یا در مجالی که در آن خطبه، امامت 
را ش��رح مختصری می دهد. جای جای ای��ن خطبه و احتجاجات این 
بانوی بزرگوار به قرآن کریم و بیان علت تش��ریع احکام، خود سندی 
محکم بر اقیانوس بی کران علم اوس��ت ک��ه متصل به مجرای وحی 
است. از دیگر شواهدی که به آن وسیله می توان گوشه ای از علو مقام 
فاطم��ه )س( را درک نم��ود، مراجعه زنان و یا حت��ی مردان مدینه در 
مسائل دینی و اعتقادی به آن بزرگوار می باشد که در فرازهای گوناگون 
تاریخ نقل شده است. همچنین استدالل های عمیق فقهی فاطمه )س( 
در جریان فدک، به روشنی بر احاطه فاطمه )س( بر سراسر قرآن کریم 

و شرایع اسالمی داللت می نماید.
 

مقام عصمت
 در بیان عصمت فاطمه )س( و مصونیت او نه تنها از گناه و لغزش 
بلکه از سهو و خطا، استدالل به آیه تطهیر ما را بی نیاز می کند. ما 
در این قسمت جهت جلوگیری از طوالنی شدن بحث، تنها اشاره 
می نماییم که عصمت فاطم��ه )س( از لحاظ کیفیت و ادله اثبات 

همانند عصمت سایر ائمه و پیامبر می باشد.
 

بیان عظمت فاطمه )س( از زبان پیامبر)ص(
 رسول اکرم)ص(، بارها و بارها فاطمه)س( را ستود و از او تجلیل 

نمود. در مواقع بسیاری می فرمود: »پدرش به فدایش باد!«
 و گاه خم می شد و دست او را می بوسید. به هنگام سفر از آخرین 
کسی که خداحافظی می نمود، فاطمه )س( بود و به هنگام بازگشت 

به اولین محلی که وارد می شد، خانه او بود. 
عامه محدثین و مسلمانان از هر مذهب و با هر عقیده ای، این کالم 

را نقل نموده اند که حضرت رسول)ص( می فرمود:
»فاطمه پاره تن من است هر کس او را بیازارد 

مرا آزرده است.«
 از طرفی دیگر، قرآن کریم پیامبر)ص( را از هر س��خنی که منشأ 
آن هوای نفسانی باشد، به دور دانسته و صراحتاً بیان می دارد که هر 
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چه پیامبر)ص( می فرماید، سخن وحی است. پس می توان دریافت 
که این همه تجلیل و ستایش از فاطمه)س(، علتی ماورای روابط 
عاطفی مابین پدر و فرزن��د دارد. پیامبر اکرم)ص( نیز خود به این 
مطلب اش��اره می فرمود. گاه در جواب خرده گیران، لب به س��خن 

می گشود که خداوند مرا به این کار امر نموده و یا می فرمود:
»من بوی بهشت را از او استشمام می کنم.«

 
فاطمه )سالم الل علیها( و فدک

از دیگر ستم هایی که پس از ارتحال پیامبر در حق فاطمه )س( روا 
داشته شد، مسئله فدک بود. فدک قریه ای است که تا مدینه حدود 
165 کیلومتر فاصله دارد و دارای چشمه جوشان و نخل های فراوان 
خرماست و خطه ای حاصل خیز می باشد. این قریه متعلق به یهودیان 
بود و آن را بدون هیچ جنگی به پیامبر )ص( بخشیدند؛ لذا مشمول 
اصط��الح انفال می گردد و بر طبق صریح قرآن، تنها اختصاص به 
خداوند و پیامبر اسالم دارد. پس از این جریان و با نزول آیه »و ات 
ذا القربی حقه« پیامبر )ص( بر طبق دستور الهی آن را به فاطمه 
)س( بخش��ید. فاطمه )س( و امی��ر مومنان )ع( در فدک عامالنی 
داشتند که در آبادانی آن می کوشیدند و پس از برداشت محصول، 
درآمد آن را برای فاطمه )س( می فرس��تادند. فاطمه )س( نیز ابتدا 
حقوق عامالن خویش را می پرداخت و سپس مابقی را در میان فقرا 
تقسیم می نمود؛ و این در حالی بود که وضع معیشت آن حضرت و 
امام علی )ع( در ساده ترین وضع به سر می برد. گاه آنان قوت روز 
خویش را هم در راه خدا انفاق می نمودند و در نتیجه گرسنه سر به 
بالین می نهادند. اما در عین حال فقرا را بر خویش مقدم می داشتند و 
در این عمل خویش، تنها خدا را منظور نظر قرار می دادند. )چنانچه 
در آیات آغازین س��وره دهر آمده است(. پس از رحلت رسول خدا 
)ص(، خلیفه اول با منتس��ب نمودن حدیثی به پیامبر )ص( با این 
مضمون که ما انبیا از خویش ارثی باقی نمی گذاریم، ادعا نمود آنچه 

از پیامبر اکرم )ص( باقی مانده، متعلق به تمامی مسلمین است.
فاطم��ه در مقام دفاع از حق مس��لم خویش دو گونه عمل نمود. ابتدا 
افرادی را به عنوان ش��اهد معرفی نمود که گواهی دهند پیامبر )ص( 
در زمان حیات خویش فدک را به او بخشیده است و در نتیجه فدک 
چیزی نبوده که به صورت ارث به او رسیده باشد. در مرحله بعد حضرت 
خطبه ای را در مس��جد پیامبر )ص( ایراد نمود که همان گونه که قباًل 
نیز ذکر شد، حاوی مطالب عمیق در توحید و رسالت و امامت است. در 
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این خطبه که در نهایت فصاحت و بالغت ایراد گردیده است، بطالن 
ادعای خلیف��ه را ثابت نمود. فاطمه به خلیفه خطاب نمود که چگونه 
خالف کتاب خدا س��خن می گویی؟! س��پس حضرت به شواهدی از 
آیات قرآن اشاره نمود که در آنها سلیمان، وارث داود ذکر گردیده و یا 
زکریا از خداوند تقاض��ای فرزندی را می نماید که وارث او و وارث آل 
یعقوب باشد. از استدالل فاطمه)س( به نیکی اثبات می گردد بر فرض 
که فدک در زمان حیات پیامبر به فاطمه)س( بخشیده نشده باشد، پس 
از پیامبر به او به ارث می رسد و در این صورت باز هم مالک آن فاطمه 
است و ادعای اینکه پیامبران از خویش ارث باقی نمی گذارند، ادعایی 
است خالف حقیقت، و نسبت دادن این کالم به پیامبر اکرم)ص( امری 
است دروغ؛ چرا که محال است آن حضرت بر خالف کالم الهی سخن 
بگوید و خداوند نیز بارها در قرآن کریم این امر را تأیید نموده و بر آن 
تاکید کرده اس��ت. اما با تمام این وجود، همچنان غصب فدک ادامه 

یافت و به مالک حقیقی اش بازگردانده نشد.

بیماری فاطمه )سالم الل علیها( و عیادت از او
 س��رانجام فاطمه بر اثر ش��دت ضربات و لطماتی که به او بر اثر 
هجوم به خانه اش و وقایع پس از آن وارد گشته بود، بیمار گشت و 
در بستر بیماری افتاد. گاه به زحمت از بستر برمی خاست و کارهای 
خانه را انجام می داد و گاه به سختی و با همراهی اطفال کوچکش، 
خود را کنار تربت پیامبر )ص( می رساند و یا کنار مزار حمزه عموی 
پیامبر )ص( و دیگر شهدای احد حاضر می گشت و غم و اندوه خود 

را بازگو می نمود. 
 

وصیت
 در ایام بیماری، فاطمه )س( روزی امام علی )ع( را فراخواند و آن 
حضرت را وصی خویش قرار داد و به آن حضرت وصیت نمود که 
پس از وفاتش، فاطمه )س( را شبانه غسل دهد و شبانه کفن نماید 
و شبانه دفن کند و احدی از کسانی که در حق او ستم روا داشته اند، 

در مراسم تدفین و نماز خواندن بر جنازه او حاضر نباشند.
 

شهادت
 س��رانجام روز سوم جمادی الثانی سال یازدهم هجری فرا رسید. 
فاطم��ه )س( آب طلب نموده و بوس��یله آن بدن مطهر خویش را 
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شستش��و داد و غسل نمود. س��پس جامه ای نو پوشید و در بستر 
خوابید و پارچه ای س��فید به روی خود کشید؛ چیزی نگذشت که 
دخت پیامبر، بر اثر حوادث ناش��ی از هجوم به خانه ایشان، دنیا را 
ترک نموده و به شهادت رسید؛ در حالی که از عمر مبارکش بنا بر 
مشهور، 18 سال بیشتر نمی گذشت و بنا بر مشهور تنها 95 روز پس 

از رسول خدا در این دنیا زندگی نمود.
 



وقف 
میراث 
جاویدان
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مقدمه
کلمه ي انفاق و مشتقات آن به معناي بخشش،  که چندین بار در 
قرآن کریم ذکر شده است که بیانگر ارزش و اهمیت این مسئله در 

نزد پروردگار عالم است.
قرآن کریم در یک آیه بخشش را از نشانه هاي انسان هاي باتقوایي 
ک��ه به عالم آخرت ایمان دارند مي ش��مارد و در آیه ي دیگر تأکید 
مي کند که اگر مي خواهید به برهّ و خوبي دست یابید و آن را درک 
کنید،  باید از آنچه خداوند متعال روزیتان کرده انفاق کنید. در جایي 
دیگر از قرآن کریم نیز،  بندگان مورد س��رزنش الهي قرار گرفته  اند 

که چرا در راه خدا بخشش نمي کنند.
در واقع کس��اني به انفاق روي مي آورند که به پروردگار مهربان و 
جهان آخرت ایمان قلبي پیدا کرده اند. از این رو براي کسب رضایت 
الهي،  با بخشش و انفاق،  زنجیر تعلقات مادي،  که مانع سیر الهي 
مي ش��ود را از دس��ت و پاي خویش باز کنند تا در آستان رضاي او 

به پرواز درآیند.
این افراد وعده هاي داده شده به انفاق کنندگان را باور دارند و از این 
رو خواست الهي را بر خواهش هاي نفساني خویش مقدم مي دارند. 
پاداش آنان نیز آنقدر عظیم اس��ت که خداوند متعال،  خود اجر آنها 

را برعهده گرفته و تضمین نموده است: »لَُهم اَجُرُهم ِعندَ َربَِّهم«.
از س��وي دیگر زرنگ و زیرک بودن یکي از اوصاف مؤمنین است 
که در روایات به آن اشاره شده است. مؤمنین باید از فرصت هایي 
که برایش پیش مي آید بهترین و بیشترین استفاده را بنماید و اکنون 
که مي خواهد چیزي را در راه خدا ببخش��د باید به آن رنگ و بوي 
جاودانگي دهد تا همیشه،  حتي پس از مرگ نیز،  از آن بهره گیرد.

و اساسًا  یکي از اهدافي که اسالم وقف را فراروي مؤمنان قرار داده 
این است که بعد از مرگ نیز پرونده ي اعمال نیکش بسته نشود و 
از پاداش آن تا روز قیامت بهره مند گردد. از این رو مردگان حسرت 
مي خورند و آرزو مي کنند که اي کاش مي توانستند لحظه اي به دنیا 

بازگردند تا این عمل صالح را انجام دهند.

مفهوم وقف
واژه ي وق��ف را در لغ��ت با عبارات گوناگ��ون تعریف کرده اند که 
همه ي آنها داراي قدر جامع و مشترکي هستند. وقف در اصطالح 
فقهاي امامیه عبارت از حبس نمودن عین ملک و مصرف کردن 
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منافع آن در راه خداس��ت و در اصطالح قانون مدني،  حبس عین 
ملک )ش��يء، زمین،  س��اختمان و...(  و جاري کردن منفعت آن بر 

حسب نیت واقف )وقف کننده(  تعریف شده است.

وقف در قرآن کریم
در قرآن کریم آیاتي که اش��اره مستقیم به وقف داشته باشد وجود 
ن��دارد،  لیکن عناوین و کلمات و واژه هایي که در س��اختار معنایي 
بعضي از آیات همس��و با این سنت حسنه باشد و جهت دهي آنان 
س��فارش و توصیه به اعمال خیر،  نیکي و احسان باشد در زمره ي 
آیات وقف قرار مي گیرد؛ چرا که در تفاسیر مختلف و در باب هاي 
فقهي،  وقف جهت اس��تدالل مبحث وقف به همین آیات اش��اره 

شده است.
،  خیر،  صدقه،   احسان،   موضوعات مطرح ش��ده در قرآن مانند:  برهّ
مع��روف،  انفاق به ویژه باقیات الصالح��ات و عطایاي بعد از مرگ 
همگ��ي از جمله واژگاني اس��ت که این مربوطه ب��ا وقف انطباق 
دارد و یکي از مصادیق روش��ن این عناوین را علماء و مفس��ران 
س��نت حسنه ي وقف بیان نموده اند.  زیرا وقف از بهترین نیکي ها 
و احس��ان ها و کارهاي معروف و تنها صدقه ي جاریه اي است که 
پایدار مي ماند و با مصرف یک بار آن از بین نخواهد رفت بلکه بعد 
از فوت واقف نیز ثواب و خوبي هاي آن تمام نمي شود و مستمر و 

باقي خواهد ماند.

وقف در سیره ي ائمه معصومین)ع(
ش��یوه ي رفتار ائمه معصومین )ع(  یک��ي از منابع مهم در احکام 
دیني و معارف اس��المي به ش��مار مي رود که از آن به »س��نت« 
تعبیر مي شود. سنت به قول،  فعل و تقریر )سکوت مقتضي(  گفته 
مي شود که از رسول گرامي اسالم یا امامان شیعه صادر شده باشد.

همان گونه که در سخنان ائمه معصومین )ع( درباره ي تشویق به 
وقف روایات متعددي نقل شده،  از آنجا که از نظر عملي نیز چهارده 
معصوم در این کار نیکو،  معلم بش��ریت بوده اند،  خود نیز بدین کار 
دس��ت زده اند. در اینجا جهت اختص��ار، فقط به موقوفات حضرت 

صدیقه ی طاهره)س( اشاره می شود.

موقوفات حضرت فاطمه )س(
زندگي کوتاه زهراي مرضیه )س( برکات بي ش��ماري را به دنبال 
داشت،  برکات معنویش سراسر تاریخ اسالمي را فرا گرفت،  عملکرد 
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و س��یره پیامبر گونه اش در امور مادي و معنوي هر دو برکت را به 
دنبال داش��ت. او در باب صدقات و موقوفات برترین بانوي جهان 
بوده و هس��ت،  هرچه را مالک بوده براساس سیره پدر بزرگوارش 
تقدیم به فقراء و مستمندان مي نمود و عالوه بر کمک هاي مقطعي 

کمک هاي جاویدان و مستمري �  موقوفات �  داشته است.
عالمه مجلسي )ره(  مي گوید:

سید بن طاووس )ره( رو به فرزندش نمود،  گفت: پسرم،  موقوفات 
و صدقات جده ات فاطمه زهرا )س( همانند العوالي �  حیطان سبعه 
�  و... از اموال��ي ب��ود که رس��ول خدا )ص( آنه��ا را بدون جنگ و 
درگیري مالک گردید و کسي در آن شریک نبوده و ملک خالص 
آن حضرت شد و »فيء« محسوب شد. بعدا پیامبر خدا )ص( آنها را 
در زمان حیات خویش به دخترش به صورت هبه )بخشش( واگذار 
کرد. فاطمه )س( هم آنها را در راه خدا وقف نمود �  غیر از فدک که 
توضیحش خواهد آمد �  و سپس »موقوف علیهم« �  کساني را که 

مي توانند از آن موقوفات استفاده نمایند  �  مشخص کرد.
سپس سید بن طاووس )ره( اضافه کرد و گفت فرزندم:  در ارزش 
آنها همین قدر بس که بعضي از آن اموال س��االنه بین 24000 تا 

70000 درهم درآمد داشته است.

اسامي موقوفات صدیقه طاهره )س(
الف. ام العیال: چش��مه اي است که به برکت آن روستایي بزرگ در 
کنارش ساخته شده،  این روستا در نزدیکي قلعه هاي »آرة« که بین 
راه مکه و مدینه است واقع شده،  در آن روزگار بیش از 20000 نخل 
خرما داشته است و امروز هم در آنجا میوه هاي مختلف مانند لیمو،  
انگ��ور،  موز به عمل مي آید،  ام العیال در یکصد و هفتاد کیلومتري 

مدینه منوره و پنجاه و شش کیلومتري شرق »سقیا« قرار دارد.
عرام بن اصبغ سلمي که شخصي مورد اطمینان است و در سال هاي 
275 هجري قمري زندگي مي کرده و در شناسایي منطقه »تهامه« 
از خبرگ��ي ویژه اي برخوردار بود مي گوی��د: ام العيال قریة صدقة 
فاطمة الزهراء بنت رسول اهلل )ص(؛  روستاي ام العیال صدقه و 

موقوفه فاطمه زهرا )س( دختر رسول خدا )ص( است.
امروز هم فرزندان فاطمه )س( از آن بهره مي گیرند.

این چشمه و این سرزمین از سوي صدیقه طاهره )س( بر سادات 
حسیني وقف گردیده است.
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سمهودي نیز مي نویسد:
ام العیال،  چشمه اي است که متعلق به فاطمه زهرا )س( بوده سپس 
آن را وقف نمود. توسط این چشمه بیش از بیست هزار نخل آبیاري 
مي گردیده و جعفر بن طلحة بن عبید الل تیمي دویست هزار دینار 

جهت احیاء آن و اطراف آن صرف کرده است.
ب. از دیگر موقوفات صدیقه طاهره )س( این گونه نقل شده که:

مخیریق در میان یهود بني نضیر عالم اندیش��مندی بود که ایمان 
به پیامبر خدا )ص( آورد س��پس اموال��ش را در اختیار آن حضرت 
ق��رار داد و این اموال همان باغ هاي دیوار کش��یده هفتگانه بوده 
اس��ت. و همچنین از محمد بن کعب نقل کرده که: که این اموال 
متعلق ب��ه مخیریق یهودي بوده،  چون جنگ »احد« فرا رس��ید 
رو ب��ه دیگر یهودیان کرد و گفت: چرا محم��د � )ص( �  را یاري 
نمي کنید؟ س��وگند به خدا همه شما مي دانید که یاري دادن به او 
وظیفه و تکلیف همه ش��ماها اس��ت.« جواب دادند: »امروز شنبه 
است ]روز عبادت و تعطیلي است[« مخیریق گفت: »شما از وظیفه 
فرار مي کنید شنبه یعني چه؟! سپس خود شمشیر برگرفت و همراه 
با رس��ول گرامي با دشمنان آن حضرت جنگید تا سخت مجروح 
گردید و چون در بستر افتاد چنین وصیت کرد: »اموالي الي محمد 
یضعها حیث یشاء:  دارایي هاي من در اختیار محمد )ص( خواهد بود 

هرکجا مي خواهد و صالح مي داند مصرف کند.«
رس��ول خدا در سال هفتم هجرت اموال مخیریق را جزء صدقات 
قرار داد و لکن امام رضا )ع( فرمود: »رس��ول خدا آن ها را وقف بر 
فاطمه نمود،  و س��پس فاطمه آنها را بر بني هاشم و بني المطلب 

وقف نموده است.«
باغ هاي هفتگانه موقوفه فاطمه)س(

»حیطان سبعه« همان باغ ها و مزارع هفت گانه اي است که اطراف 
آن دیوار کشیده شده بود و بیشتر آنها در منطقه »العوالي« و شرق 

مدینه منوره واقع شده بود.
1. العواف: بعضي آن را �  االعواف �  دانس��ته اند و لکن ابن ش��به 
مي گوی��د صحی��ح در ن��زد من »الع��واف« اس��ت،  و آن جایگاه 
وسیعي است در نزدیکي شهر مدینه که مردم آن اموال خویش �  
گوسفندان و شتران و... �  را در آن جا نگهداري مي کردند،  این وادي 

از سرچشمه »مهزور« آبیاري مي گردید.
ابوغسان گفته اس��ت: االعواف جزء  معروف بالعالیة : اعواف  قطعه 
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زمین شناخته شده اي است که در منطقه باب العوالي واقع شده است.
2. الصافية: این باغ در قسمت شرقي مدینه واقع شده و به قطعه 
»زهیره« معروف اس��ت این مکان از جمله اموالي بود که از یهود 
بني قریظه بدست آمد و چون هیچگونه درگیري وجود نداشت جزء 
اموال خالص پیامبر خدا )ص( محسوب شد و کسي بر آن سهمي 
نداشت. پیامبر آن را به دخترش فاطمه )س( واگذار کرد،  او هم آن 

را وقف نمود
3. الدالل: قطعه زمیني  بود که در قس��مت ش��رقي مدینه قبل از 
صافیه واقع شده،  آن را بني ثعلب یهود مالک بودند،  امام باقر )ع( 
فرمود: دالل متعلق به یک زن یهودي از بني نضیر بود که سلمان 
)ره( در ن��زد او در بردگي بس��ر مي برد،  آن زن ط��ي قراردادي با 
سلمان بنا را بر این گذاشتند که سلمان آن سرزمین را احیا کند و 
درختکاري نماید س��پس آن زن س��لمان را آزاد نماید،  رسول خدا 
)ص( از ای��ن پیمان و قرارداد آگاه ش��د،  به نزد س��لمان در محل 
کاشتن درختها آمد و به او کمک کرد و در مدت کوتاهي درختان 
بزرگ شدند و به ثمر نشستند،  پس از مدتي که اسالم قدرت پیدا 
کرد، آن س��رزمین به عنوان غنیمت �  فيء �  به تصرف پیامبر خدا 
درآمد،  پیامبر )ص( آن را به دخترش فاطمه )س( داد. فاطمه  )س( 
هم آن را وقف در راه خدا نمود. و بعضي محدثان از »الدالل« تعبیر 
به »الکالب« کرده اند و گفته اند: »آن نهر آب مورد توجهي بود که 

در مدینه جاري مي گشت و مردم از آن بهره مي بردند.«
4. برقه:  قبال از اموال یهود بني قریظه محس��وب مي گردید لکن 
بعد از اینکه به دس��ت رس��ول خدا )ص( افتاد س��لمان )ره( در آن 
درختکاري کرد و بعد هم به فاطمه واگذار شد که آن حضرت آن را 

وقف بر بني هاشم و بني المطلب نمود.
5. المیثب: جایش معین نیست و لکن جزء غنائمي است که بدون 
جدال به دست پیامبر )ص( افتاد،  او هم آن را به دختر خویش داد و 
بعد هم فاطمه )س( وقفش نمود،  بکري مي گویند: از موقوفات عام 

رسول خدا )ص( است.
6. حس��ني: موضعي اس��ت که در نزدیکي »الدالل« واقع شده و 
مشهور به »الحسینیات« مي باش��د،  این محل از وادي »مهزور« 

آبیاري مي گردد.
7. مش��ربه ام ابراهيم:  در آخر باب العوالي مدینه منوره،  بس��تاني 
است که چون ام ابراهیم �  ماریه قبطیه �  همسر رسول خدا )ص( 
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را در آنجا درد زایمان عارض ش��د،  دستش را به چوبي گرفته بود 
که بع��د از لحظاتي فرزندش »ابراهیم« ب��ه دنیا آمد بدین جهت 
مشربه ام ابراهیم نام گرفت این بستان در نزدیکي مدارس یهودي 
آن روز قرار داشت و درختان آن بستاني از وادي »مهزور« آبیاري 

مي گردید.
مش��ربه به اطاق مسکوني اطالق مي شود،  پیامبر خدا )ص( ماریه 

قبطیه را آنجا سکونت داده بود.
وقف در سیره ي دیگر امامان شیعه

دیگر امامان شیعه نیز اموال و باغهایي را در راه خدا و براي برطرف 
ساختن نیاز بینوایان و نیازمندان و خویشاوندان خود وقف کردند که 

برخي از آنها را یادآور مي شویم:

همه مي توانند 
به شکر این که داري دست بر میخانه، اي ساقي
مرا از دست غم بستان به یک پیمانه،  اي ساقي

با شنیدن کلماتي مثل وقف،  واقف،  و موقوفه و... تصویري از افراد 
ثروتمند و نیکوکار در ذهنمان ترسیم مي شود که بخشي از اموال 

خود را براي خدمت به دیگران مي بخشند.
اما ممکن است هیچ گاه تصور نکنیم که ما همه مي توانیم یکي از 

همین واقفین باشیم. از خود مي پرسید چگونه؟! 
تصوري غلط که در ذهن اکثر ما نقش بس��ته،  این است که فکر 
مي کنیم وقف نمودن تنها از دس��ت ثروتمندان بر مي آید و ما که 
دارایي آنچناني نداریم، نمي توانیم واقف باشیم. اما بهتر است بدانیم 
که موقوفات حتماً  نباید ساختمان و زمین )و چیزهایي از این قبیل 
که از دس��ت ما خارج است( باشد؛ بلکه مي توان با درآمد و حقوق 
اندک نیز به ائمه ي معصومین اقتدا کرد و به خیل واقفان پیوست. 
البته برخي کارها از دس��ت مردم عادي برنمي آید. گاهي نیز افراد 
خاص��ي که بتوانند آن کاره��ا را انجام دهند یا وجود ندارند و یا در 

دسترس نیستند.
فرض کنید در خیابان یا کوچه اي، س��نگ بزرگي در مسیر رفت و 
آمد مردم قرار گرفته که مش��کالتي را براي همگان بوجود آورده 
است. سنگ وزین است و هیچکس را توان برداشتن آن نیست. آیا 

باید دست روي دست گذاشت و از برداشتن صرف نظر کرد.
چاره ي کار چیست؟ آیا اگر فرد قدرتمندي پیدا نشد، تکلیف ساقط 
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مي شود؟
همگان این مس��ئله را تأیید مي کنند که باید هم��ه ي افراد براي 
برداشتن مانع، جمع شوند و هرکدام زحمت قسمتي از آن را متحمل 

شوند تا آن مانع و مشکل مرتفع گردد.
به عنوان مثال، در یک شهر یا منطقه،  مکاني براي اسکان ایتام و 
کودکان بي سرپرست وجود ندارد،  مردم آن منطقه هم به تنهایي 
قدرت خرید و یا تهیه مکاني را براي ایشان ندارند اما خیلي عالقه 
دارن��د که براي آنها کاري انجام دهند، در امثال این مورد اگر افراد 
نیکوکاري که عالقه اي به واقف شدن دارند جمع شوند و هرکدام 
به فراخور توان مالیشان هزینه اي را متحمل شوند در این صورت 
هم مش��کلي از مش��کالت آن منطقه رفع ش��ده و هم افراد خیهّر 

غیرمتمول نیز توفیق واقف شدن را پیدا نموده اند.
آري م��ا هم مي توانیم با گفتن ی��ک یا علي )ع( به موالیمان اقتدا 
کنیم و از واقفان شویم حتي اگر با مشارکت دوستان و آشنایان باشد.
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1. روز والدت حض�رت فاطم�ه )س( در چ�ه 
تاریخی عنوان شده است؟

1( بیستم جمادی االولی سال پنجم بعثت
2( بیستم جمادی الثانی سال پنجم قبل از بعثت

3( بیستم جمادی الثانی سال پنجم بعثت
4( بیستم جمادی االولی سال پنجم قبل از بعثت

2. بتول به چه معناست؟
1( بریده شده و جداشده
2( بریده و دور از ناپاکی

3( پاک و پاکیزه 
4( با خیر و برکت

3. مقام و منزلت حضرت فاطمه زهرا )س( در 
نزد خداوند :

1( همت��ای امیرالمؤمنین و دارای منزلتی عظیم تر از س��ایر ائمه 
)علیهم السالم( می باشد.

2( برابر ائمه طاهرین )علیهم السالم( می باشد.
3( برابر با پیامبر اکرم )ص( می باشد.

4( برابر با مقام پیامبران اولوالعزم می باشد.

4. حضرت زهرا )س( در چه تاریخی و چند روز 
بعد از رحلت پیامبر)ص( به شهادت رسیدند؟

1( بیستم جمادی الثانی، 75 روز
2( سوم جمادی الثانی، 95 روز
3( سوم جمادی الثانی، 75 روز

4( بیستم جمادی الثانی، 95 روز

5. وقف در اصطالح یعنی ...
1( در مکان توقف کردن 

2( حبس نمودن عین ملک و مصرف کردن منافع آن در راه خدا
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3 ( اقامت کردن ، ایستادن
4( توقف کردن در مکانی برای خدا

6. کدام گزینه شامل مفهوم باقیات وصالحات 
می شود؟

1( وقف
2( صلوات بر محمد و آل محمد)ص(

3( روزه، حج و جهاد
4( همه موارد

7. ک�دام یک از موقوفات حض�رت فاطمه )س(
می باشد؟

1( العواف
2( المیثب
3( حسنی

4( همه موارد

8. نام محلی که قبال از اموال یهود »بنی قریظه« 
بوده و س�پس از رس�ول خدا )ص( به حضرت 
زه�را )س( و ایش�ان ه�م آن را وق�ف نم�ود 

چیست؟
1( برقه

2( الدالل
3( العواف

4( مشربه ام ابراهیم

9. مالک و معیار در میزان مال موقوفه چیست؟
1( موقوفات حتما باید شامل ساختمان و زمین باشد 
2( مال موقوفه باید از اموال قیمتی و با ارزش باشد

3( الزم نیست حتما قیمتی باشد و با حقوق اندک نیز می توان به 
ائمه معصومین)ع( اقتدا کرد
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4( گزینه 1 و 2 

10.برای اینکه در زمره واقفان قرار بگیریم ...
1( به صورت انفرادی باید مال خاصی را وقف کرد 

2( فقط با بستگان درجه یک خود می توان مالی را وقف کرد
3( وق��ف به صورت فردی بوده اما ی��ک نفر می تواند چند چیز را 

وقف کند
4( افراد نیکوکاری که عالقه ای به واقف شدن دارند می توانند جمع 
شوند و هر کدام به فراخور توان مالی شان هزینه ای را متحمل شوند

11. بانوی بانوان در خطبه چه چیزی را باعث 
یکپارچگی دلها عنوان نموده اند؟ 

1( به راستی سخن گفتن
2( صله رحم

3( عدل
4( تالوت قرآن

12. بان�وی اهل بهش�ت می فرمایند: )خداوند 
هم�ه چیز را آفرید ولی نه از چیزی که پیش�تر 

وجود داشته باشد(؛ این کالم یعنی آن که:
1( جهان همیشه وجود داشته و مانند خداوند ازلی است.

2(وجود آفریده ها از خداوند نشئت گرفته و خداوند آنها را از وجود 
خویش آفریده است.

3( میان آفریدگار و ماده وجود آفریدگان سنخیهّت وجود داد.
4( همه موجودات بدون سابقه به قدرت خداوند به وجود آمده اند، 

نه اینکه خداوند یا هرچیز دیگری ماده وجود آنها باشد.

13. در خطبه ی بانوی آسمانی کدام تعبیر زیر 
در مورد رحلت پیامبر اک�رم )ص( به کار رفته 

است؟
1( بی ثمر شدن درخت آرزوها

2( گریان شدن فرشتگان از خالی ماندن محراب عبادت ایشان
3( تعطیل شدن وحی

4( همه موارد
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14. دختر گرام�ی پیامبر )ص( وضعیت پیش 
از آفرینش موج�ودات را چگونه توصیف کرده 

است؟
1( پوشیده بودن در پرده غیب 

2( رایحه وجود را استشمام نکرده بودند
3( در پوششی ترسناک محفوظ بودند

4( موارد 1 و 3

15. حض�رت صدیق�ه طاه�ره)س( از عبارت 
)پیشوای حقی از سوی خدا در میان شماست. 
پیمانی که پیشتر از شما گرفته و بازمانده ای که 
بر شما جانش�ین قرار داده است( کدام یک از 

گزینه های عنوان شده منظور ایشان بوده اند؟
1( قرآن کریم

2( احادیث پیامبر
3( امام امیرالمؤمنین علی )ع( 

4( همه موارد
16. در خطبه بانوی مینوی کدام یک از ویژگی های 

زیر از اوصاف امام علی )ع( معرفی شده است؟
1( کتاب گویای خدا و قرآن صادق

2( شخصی که مردم بر پیروان او رشک می برند
3( گوش سپردن به او مایه نجات است

4( همه موارد ذکر شده

17. در کالم نوران�ی بان�وی ن�ور پای�داری و 
اخالص ثمره کدام فریضه عنوان شده است؟

1( حج 
2( جهاد
3( نماز
4( روزه
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18. طبق فرمایش حضرت زهرا )س( نیکویی 
به خویش�اوندان و صله ارحام باعث چه خیر و 

برکتی در زندگی افراد می شود؟
1( فزونی نفرات

2( برچیده شدن کینه ها
3( طول عمر

4( موارد 1 و 3

19. در کالم ی�ادگار نبوت، پیروی از اهل بیت 
)ع( و پیشوایی آنان موجب چه نتیجه ای عنوان 

شده است؟
1( رستگاری و خشنودی پروردگار

2( همبستگی امت و ایمنی آنان از تفرقه
3( تعالی روح و استقرار عدالت
4( نورانیت قلب و فرار شیطان

20. در خطبه فدکیه، شراب خواری باعث دچار 
انسان به چه چیزی است؟

1( پلیدی 
2( دروغ گویی

3( خیانت
4( فراموشی عهد و پیمان

21. کدام ویژگی در آمدن بانوی گرامی اسالم 
به س�وی مس�جد ذکر ش�ده و روای�ات آن را 

بصورت عالمت مشخصه نقل کرده اند؟
1( چادر ایشان چندان بلند بود که حضرت پا بر پایین دامن آن می 

گذاشته اند.
2( راه رفتن ایشان شبیه راه رفتن پدر ارجمندشان بوده است.

3( در میان بانوان خویش��اوند و نزدی��کان خود حرکت فرمودند و 
تنها نبودند.

4( گزینه مورد نظر همه موارد است.



69

22. )چه�ره حقیق�ت پیدا و هیاهوی ش�یطان 
خام�وش ش�د( عب�ارت ذک�ر ش�ده در خطبه 

نتیجه ی کدام گزینه زیر عنوان شده است؟
1( جهاد مؤمنان

2( زحمات امام علی )ع( در جنگ ها
3( تالوت قرآن

4( رسالت پیامبر گرامی اسالم )ص(

23. عب�ارت ) م�اه ش�ب چهارده و ب�در کامل( 
تعبیری است که حضرت فاطمه )س( در ابیات 
شکواییه خود نسبت به ............. به کار برده اند!

1( قرآن کریم
2( پیامبر خدا )ص(

3( امام امیرالمؤمنین علی )ع(
4( اسالم و احکام نورانی آن

24. حض�رت زه�را )س( عب�ارت )س�یداً فی 
اولیاء اهلل؛ او در میان دوستان خدا از همه برتر 
و س�رور آنان بود( را درباره ی کدام شخصیت 

بیان داشتند؟
1( رسول خدا)ص(

2( امام علی)ع(
3( ابوطالب 

4( حمزه سیدالشهداء

25. حض�رت فاطمه)س( چ�ه عاملی را باعث 
س�کوت م�ردم در براب�ر زمام�دار غاص�ب و 

مخالفان اهل بیت رسالت عنوان کردند؟
1( ترس و واهمه از کشته شدن
2( عدم آگاهی توده های مردم

3( حضور مجاهدان در میادین نبرد
4( پستی، تن پروری و راحت طلبی
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26. آیه شریفه )و ورث سلیمان داوود؛ سلیمان 
از داوود ارث ب�رد( ب�رای چه مطلبی از س�وی 

بانوی نور مورد استشهاد قرار گرفت.
1( دروغ بودن ادعای زمامدار مبنی بر شنیدن حدیثی از پیامبر )ص( 

که پیامبران ارث نمی گذارند.
2( اثبات حق خمس برای اهل بیت 

3( اثبات ارث رسیدن خالفت به امام علی )ع(
4( گزینه ی مورد نظر ارائه نشده است.

27. تنه�ا نق�ل ق�ول و روایت�ی ک�ه حضرت 
زهرا)س( از پدر بزرگوارشان به صورت صریح 
در خطبه خود بیان داش�ته اند حدی�ث ........... 

است!
1( فاطمُة بضعٌة منّی

2( الَمرُء یُحَفُظ فِی ُولِده
3( ابنتی سيدُة نساِء اهِل الَجنِة

4( فاطمُة َحوراٌء انسيٌَّة

28. حضرت زهرا )س( چه ویژگی هایی از امام 
علی)ع( را باعث ناخش�نودی مردم از زمامدار 

شدن حضرتش عنوان فرمود؟
1( سخت گیری اش در راه خدا

2( پایمردی اش درباره فرامین الهی
3( سختی و تلخی شمشیر ایشان

4( همه موارد

29. حضرت زهرا)س( نتایج ش�وم زمامداری 
مخالفان را برای زنان مدینه برشمردند. کدام 

گزینه از فرمایشات ایشان نیست؟
1( ستم چیرگی خواهد یافت 

نده که جمعیت ها را درو خواهد کرد 2( شمشیری برهّ
3( پریشانی فراگیر و خودرأیی ستمکاران در اداره حکومت

4(  فرو ماندن سنت ها و فرامین بر زمین
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30. حضرت فاطمه )س( در اش�عار ش�کواییه 
خویش از س�تم منافقان و مخالف�ان نام برده 
است. کدام مصرع اش�اره ی صریح تر به این 

موضوع دارد؟
1( َفلَیَت َقبلََک َکاَن الَموُت َصاَدَفَنا

َمتَنا ِرَجاٌل َواسُتِخف بَِنا 2( تََجهَّ
3( َواخَتلَّ َقوُمَک َفاشَهدُهم َواَلتَِغب
4( َفَقد ُفِقدَت َوُکلُّ الَخیر ُمحَتِجٌب

31. حض�رت زه�را )س( چ�ه فرضی�ه ای را 
موج�ب پاک ش�دن انس�ان از صفت زش�ت 

خودبینی و تکبر دانسته اند؟
1( نماز
2( حج

3( زکات
4( روزه

32. برتری�ن بانوی آفرینش چ�ه چیزی را به 
شتر مهار شده و آماده ی سواری تشبیه فرمود؟

1( اموال به جا مانده از رسول خدا)ص(
2( حکومت و خالفت فرستاده ی خدا در امر زمامداری مردم

3( تصدی امر قضاوت 
4( تفسیر به رأی قرآن و اجتهاد در مقابل نص

33. حضرت زهرا )س( صبر و ش�کیبایی اهل 
بی�ت )ع( را مقاب�ل توطئ�ه و فریب ب�ه ظاهر 

مسلمانان را به چه تشبیه کردند؟
1( مانند کسی که در مقابل کفار به تنهایی به جنگ می رود.

2( همچون کس��ی که ب��ر زخم چاقو و فرو رفتن نیزه در ش��کم 
شکیبایی کند.

3( مانند روزه داری که بر تشنگی و گرسنگی صبر کند.
4( همه موارد
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34. تعبی�ر دختر فرس�تاده خ�دا از مردمی که 
پیم�ان غدیر را شکس�تند و در یاری ایش�ان 

کوتاهی کردند چه بود؟
1( مردمی که فریادهای دعوت شیطان گمراه را پاسخ گفتند.

2( به بهانه گرفتن کف روی شیر )جلوگیری از فتنه( همه ی آن را 
نوشیدند )خالفت را غصب کردند(

3( نقاب بر س��ر کشیده و به دنبال خانه نشینی و فالکت خاندان و 
فرزندان پیامبرند.

4( همه موارد.

35. در خطبه فدکی�ه حضرت فاطمه )س( در 
جواب کسانی که گفتند کس�ی از پیامبر)ص( 

ارث نمی برد به کدام آیه استناد کردند؟
1( س��وره بقره آیه 18 » إِْن تََرَک َخْیًر الَْوِصیَُّة لِلَْوالَِدیِن َو االْقَربیَن 

اً َعلَی الْمتهَّقین« بِالمْعروِف َحقهّ
2( سوره مریم آیه 5 و 6 » َفهْب لی ِمن لُدنَک َولیهّاً َیِرُثنی َو َیِرُث 

ِمن آل یعقوَب«
3( س��وره انفال آیه 75 » َو اولوااَلْرح��اِم بعُضُهْم أَْولی بَِبعٍض فی 

کتاِب اللِ «
4( همه موارد

36. بانوی دو عالم در خطبه، خالفت و فدک را 
به چه چیزی تشبیه کردند؟

1( شتری که پشتش زخمی و پایش لنگ است.
2( باغ بی ارزشی که ارزش معنوی ندارد.

3( آتش جهنم برای غاصبین آن
4( هیچکدام

37. ک�دام یک از گزینه ه�ای زیر از علت های 
آفرین�ش موجودات توس�ط خداوند در خطبه 

فدکیه بیان نشده است؟
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1( خداوند موجودات را آفرید تا حکمتش را اثبات کند.
2( خداوند موجودات را آفرید تا قدرتش را نمایان سازد.

3( خداون��د موجودات را آفرید تا س��ودی از صورت بخش��ی آنها 
حاصلش گردد.

4( خداوند موجودات را آفرید تا دعوتش را عزت و ارجمندی بخشد.

38. طبق فرمایش حضرت صدیقه کبری)س( 
کدام ی�ک از گزینه های زیر از نتایج رس�الت 

پیامبر اکرم )ص( شمرده شده است؟
1( چهره حقیقت پیدا و نمایان شد.

2( هیاهوی شیطان ها خاموش شد.
3( یاران کفر و شرک به مصاف روی آوردند.

4( گزینه ی 1 و 2

39. حض�رت زهرا )س(  در خطبه فدکیه وجود 
پیامبر اعظم)ص( را مایه دستیابی به کدام یک 

می دانند؟
1( حجت های نورانی خداوند 

2( بهشت
3( قرب خداوند

4( رضوان خداوند

40. حض�رت فاطم�ه )س( ک�دام واقع�ه را 
بزرگ ترین مصیبت عنوان نموده اند؟

1( رحلت رسول خدا
2( کشته شدن مؤمنان در میدان نبرد

3( نزول عذاب الهی بر امهّت ها به خاطر مخالفت با آموزه های الهی
4( فراموشی یاد خدا
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توضیحات شرکت در مسابقه کتاب »پیام یاس نبوی «
شرکت کننده ي عزیز!

ضمن تسلیت شهادت حضرت زهرا سالم الل علیها، حضور گرم شما را 
در مسابقه ي پیام یاس نبوی ارج نهاده و توجه شما را به نکات ذیل جلب 

می نماییم .
1. شرکت برای عموم عالقمندان باالی 12 سال آزاد می باشد.

2. رونویسی از پاسخنامه دیگران شرعاً جایز نمی باشد.
3. با مطالعه ي دقیق کتاب، پاسخ پرسش هاي مطرح شده  را در پاسخ 

نامه درج نمایید.
4. مشخصات خود را به طور کامل در محل کادر مربوطه در پاسخ نامه، 
با ذکر نام اس��تان، نام شهر، آدرس دقیق پستی، کدپستی و شماره 

تلفن ثابت و  همراه  درج نمایید.
5. کپي پاسخ نامه در صورت عدم تغییر در اندازه قابل قبول است.

6. مهلت ارسال پاسخ نامه حداکثر تا تاریخ 15 خردادماه سال جاري برابر 
13رجب 1433 هجري قمري سالروز والدت با سعادت امام همام 

امیرالمومنین علی )علیه السالم( می باشد. 
7. شرکت کنندگان می توانند از دو طریق در مسابقه شرکت نمایند:

   الف(ارسال پستی پاسخنامه به آدرس قم صندوق پستي 37135-168
  ب(از طریق پیام کوتاه به شماره 10000114

8. شرکت کنندگان محترمی که توس��ط سامانه پیام کوتاه در مسابقه 
ش��رکت خواهند نمود می بایست پاسخ سئواالت را که به صورت 
یک عدد چهل رقمی اس��ت )بترتیب از چپ به راس��ت( به شماره 

پیامک 10000114 ارسال نمایند.
9. اولویت نخست در قرعه کشی با شرکت کنندگان محترمی است که 
به صورت ارسال پستی پاسخ نامه در مسابقه شرکت نموده اند و در 
اولویت دوم قرعه کشی از بین شرکت کنندگانی که با ارسال پیامک 

در مسابقه شرکت نموده اند انجام خواهد شد.
10. قرعه کش��ی 15  تیرماه مصادف با  نیمه ش��عبان، میالد حضرت 
ولیعصر)عج(، انجام و از طریق س��ایت سازمان اوقاف و امورخیریه 
به نشانیwww.awqaf.ir  و سایت معاونت فرهنگی به نشانی 
www.mfso.ir  و س��ایت مجتمع فرهنگی پژوهشی معاونت 

فرهنگی به نشانی www.mfpo.ir اعالم خواهد شد.
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فرم پاسخ نامه مسابقه ي کتابخواني »پیام یاس نبوی«
نام:                                           نام خانوادگی:                                                

نام پدر:                                       شماره شناسنامه یا کدملی:             
تاریخ تولد:                                  شغل:                                

تلفن همراه:                                 تلفن تماس به همراه کد شهر:       
کدپستی:                                    نشانی دقیق پستی:
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جوایز مسابقة پیام یاس نبوی: 

18 نفر کمک هزینة حج عمره 
72 نفر کمک هزینة سفر به عتبات عالیات 

18 نفر کمک هزینة سفر به سوریه 
18 نفر کمک هزینة سفر به مشهد مقدس 

118 قلم هوشمند قرآنی 
و دهها  جوایز ارزشمند دیگر


