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و در آن  -و آله یهاهلل عل یصل -اکرم  یامبردو سرا به هنگام ظهور اسالم و پس از بعثت پدرش پ یبانو )س(فاطمه زهرا 

 جهان گشود. ینگذاشت، چشم به ا یگام م یروزیپ یگاههایظهور نموده و بر پا یاسالم بتازگ یاتبخشح یامهنگام که ق

بود که  یزن یناست، نخست یکبر یجهخد -و آله  یهاهلل عل یصل -محمد  یزاز همسر عز یادگاری -السالم  یهاعل - فاطمه

آورد،و  یمانا یبود که در آغاز بعثت آن حضرت به و یزن یناول یزازدواج کرد و ن یبا و -و آله  یهاهلل عل یصل - یامبرپ

در راه تحقق  یشاسالم را استوار ساخت و با فداکار یها یهپا یشسرشار خو لبا ما یجه.خدیدرا به جان خر ییشخدا یینآ

گاه  یچارج نهاد و ه یفداکار ینبر ا -و آله  یهاهلل عل یصل -.رسول خدا یدنورز یغدر یفداکار یچو اسالم، از ه یدتوح یندا

 نبرد. یاداو را از 

 یااکرم به دن یامبرسال بعد از بعثت پ پنج یاسه و  یمادر بزرگوار یناز چن -السالم  یهاعل -فاطمه  یعهنقل مورخان ش به

 یناز اقوال در ا یدو سرا را پنج سال قبل از بعثت دانسته اند.به برخ یآمد،اما اغلب مورخان اهل سنت والدت آن بانو

 :یمکن یاشاره م -و اهل سنت  یعهاز ش - ینهزم

به  -و آله یهاهلل عل یصل -پنج سال پس از بعثت رسول خدا  -السالم  یهاعل -فاطمه زهرا : »یسدنو یم ینیمرحوم کل - 1

 «رفت. یااز دن یسالگ یجدهروز پس از رحلت آن حضرت در سن ه 57آمد و  یادن
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متولد  یالثان یجماد یستمپنج سال بعد از بعثت در ب -السالم  یهاعل -فاطمه زهرا : »یسدنو یم ینابن شهر آشوب چن - 2

و سپس به  یستدر مکه ز یشبا سه سال پس از وقوع معراج بود.حضرت هشت سال همراه پدر گرام که مصادف یدگرد

رفت، هجده سال و هفت ماه بود،و  یااز دن -و آله  یهاهلل عل یصل - یامبرکه پ یدر زمان یفشمهاجرت کرد.عمر شر ینهمد

در بحار االنوار  یمرحوم مجلس« لئل االمامه دال»در کتاب  یطبر« نکرد. یزندگ یشترروز ب 57 یا 52بعد از رحلت پدرش 

قول موجود است.  ینا ییددر تا یزن یاتیکرده اند.روا ییددر کشف الغمه قول فوق را در والدت آن حضرت تا یعالمه اربل

 .یمکن یم یاختصار از نقل آنها خوددار یلبه دل

اسالم بوده  یامبروالدت فاطمه زهرا پنج سال قبل از بعثت پ»است:  یناهل سنت نقل شده چن یکه از علما یگرد قول

 [7«]نهاد.  یکعبه را بنا م یشخراب کرد و قر یلکه خانه کعبه را س یاست،زمان

رسد  یداده اند،به نظر م ییروالدت را تغ یخرا قبل از بعثت نقل کرده اند و تار -السالم  یهاعل -فاطمه  یالدکه م ینا علت

 - 2آمده است،خدشه دار کنند،  یاتدر روا -السالم  یهاعل -که در والدت فاطمه زهرا  یلیفضا -1ظور بوده است:به دو من

ازدواج  یبا عل یدر سن هجده سالگ -السالم  یهاعل -جلوه دهند که فاطمه  ینخواهند چن ین،میدروغ یختار ینبا نقل ا

 یشقدمازدواج با او پ یبرا یوده و در خانه مانده بوده است و کسب یمعمول یکه او دختر یرندبگ یجهنت ینکرده است،و چن

 شده است. ینم

کنند و  یفزنان را خف یدهکنند که هم س یهدف را دنبال م ین،ا-السالم  یهاعل -والدت حضرت فاطمه  یختار یفتحر با

 یدهرا ناد یلتفض ینبرخوردار شده است، سبک شمارند و ا یازدواج از شان و منزلت ینرا که در ا -السالم یهعل - یهم عل

 انگارند.

 یلبزرگوار قبل از بعثت بوده، باطل و بدون دل یقول که والدت آن بانو یخ،اینو تار یحصح یاتبا استناد به روا اما

در  یننطفه ا یو مقدمات خاص یفاتپس از بعثت بوده است و با تشر -السالم  یهاعل -است،بلکه والدت فاطمه زهرا 

 .یمکن یکه بدان اشاره م آمده یابه دن یمنعقد شده و با حضور زنان بهشت یهگرانما

 یبهشت یوهاز م -السالم  یهاعل -نطفه فاطمه  انعقاد

 -فاطمه  یرسول خدا چرا وقت یبه رسول خدا عرض کردم: ا»کند که گفت:  ینقل م یشهبه سند خود از عا یبغداد ابوبکر

 ...فرمود:یگذار یو زبانت را در دهان او م یبوس یرسد،او را م یبه حضور شما م -السالم  یهاعل

 ی،فلماصلب یمنها تفاحه فاکلتها فصارت نطفه ف یالجنه فناولن یلجبرلئ یالسماء ادخلن یال یب یلما اسر یعالئشه!ان یا نعم»

که به  ی!هنگامیشهعا یا یالجنه قبلتها،آر یاشتقت ال یه،کلماحوراء انس یففاطمه من تلک النطفه،و ه یجهنزلت واقعت خد

در  یبه نطفه ا یلتبد یببه من داد و من خوردم و همان س یبهشت یبمرا به بهشت برد و از س یلمعراج رفتم جبرلئ
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است.هر گاه مشتاق  یهانس یبودم که او فاطمه را حامله شد.فاطمه،حورا یجهآمدم با خد ینصلب من شد و چون به زم

 «بوسم. یخترم فاطمه را مشوم،د یبهشت م

فرمود:  -و آله  یهاهلل عل یصل - یامبرتفاوت که پ ینکند،و با ا ینقل م یشترب یلخبر فوق را با تفص یاخطب خوارزم عالمه

 «کنم.... یشوم،فاطمه را استشمام م یبهشت مشتاق م یبهشت خوردم...و هر وقت به بو یها یوهاز م یا یوهم»

 فرمود: -و آله  یهاهلل عل یصل -کند که رسول خدا  یدر مستدرک از سعد بن مالک نقل م حاکم

رالئحه الجنه شممت  یبفاطمه فکنت اذا اشتقت ال یجهفعلقت خد یب یاسر یلهبسفرجله من الجنه فاکلتها ل یلجبرلئ اتانی»

به فاطمه  یجهآورد.آن را خوردم و خد یماز بهشت برا یگالب یک یلکه به معراج برده شدم،جبرلئ یرقبه فاطمه،در آن شب

 .«یمبو یفاطمه را م دنشوم،گر یبهشت م یحامله شد،پس هر وقت مشتاق بو

 در رحم مادر -السالم  یهاعل -گفتن فاطمه  سخن

 فرمود: -السالم یهعل -کند که امام صادق  یم یتبه سند خود از مفضل بن عمر روا یصدوق در امال شیخ

کرده و رفت و آمد خود را با او قطع  یریکناره گ یبا رسول خدا ازدواج کرد،زنان مکه از و یجهکه خد هنگامی»

سخن  یجهنوزاد در رحم با خد ینحامله شد.ا -السالم  یهاعل -به فاطمه  ینکها ید،تاگرد ینجهت غمگ یناز ا یجهنمودند.خد

 ینکهداشت،تا ا یپنهان م -و آله  یهاهلل عل یصل - یامبررا از پ لبمط ینا یجهداد و خد یم یرا دلدار یجهگفت و خد یم

 ی؟خدیجهگفت یبا که سخن م یجه: خدید.پرسیدگو یسخن م یبا کس یجهکه خد یدحضرت وارد خانه شد و شن یروز

 ی: ادفرمو -و آله  یهاهلل عل یصل - یامبرو همدم من است.پ یدگو یکه در شکم دارم با من سخن م ینیپاسخ داد: جن

دهد و الئمه  یقرار م ینسل مرا از و یتعال یدر شکم تو دختر است و خدا یندهد که جن یبه من خبر م یل!جبرلئیجهخد

 «قرار خواهد داد از نسل او هستند. ینخود در زم ی،جانشینانوح یکه خداوند پس از انقضا یشوایانیو پ یند

 حضرت فاطمه )س(والدت  چگونگی

فرستاد و از آنها خواست تا  یشرا به نزد زنان قر یکس یجهشد،خد یکنزد - السالم یهاعل -که وضع حمل فاطمه  هنگامی

دادند که تو به سخن ما  یغامپ یجهخد یدهند. زنان برا یاری،او را -السالم  یهاعل -و هنگام والدت فاطمه  یندبه خانه او آ

 آمد. یمبه کمک تو نخواه یزما ن یازدواج کرد -نداشت  یکه مال -ابوطالب  یتیمو با  یگوش نکرد

همچون زنان  -برد که ناگاه چهار زن گندمگون بلند قامت  یشد و در حال غم و اندوه بسر م ینغمگ یغامپ یناز ا خدیجه

از آن چهار زن به سخن آمد و  یکینگران شد. یشانا یدناز د یجهرا مشاهده کرد که وارد خانه شدند.خد -هاشم  یبن

 یک ین.من ساره هستم،ایمما را فرستاده و ما خواهران تو هست ومحزون مباش که پروردگار ت!نترس و یجهخد یا»گفت: 

کلثوم  یدختر عمران و چهارم یممر یگردختر مزاحم )همسر فرعون( است که همدم تو در بهشت خواهد بود،و آن د یهآس
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آن گاه کمک کردند تا فاطمه . «یمده ما را فرستاد تا در وضع حمل تو را کمک یتعال یبن عمران است.خدا یخواهر موس

 آمد. یابه دن -السالم  یهاعل -

 - -السالم  یهاعل - -فاطمه  نامگذاری

است که فرزند نسبت به پدر و مادر دارد،مساله  یاز حقوق یداده شده و حت یتکه در اسالم به آن اهم یاز مسالئل یکی

 -السالم  یهاعل - مهدخترش حضرت فاط یکه رسول خدا برا یینامها یمفرزند است.لذا ما معتقد یانتخاب نام خوب برا

 یبزرگ اسالم م یآن بانو یاز اسام یبرخ یحبلند برخوردار است.به اختصار به توض ینبوده و از معان یلدل یگذاشت،ب

 :یمپرداز

 فاطمه

که فاطمه  یهنگام: »یدفرما یم -السالم یهعل -نام از طرف خداوند انتخاب شده است: امام باقر  یات،ایناز روا یبرخ طبق

نام را به زبان محمد بگذارد،و  ینبرود و ا ینفرمود به زم یاز فرشتگان وح یکیبه  یتعال یمتولد شد خدا -السالم  یهاعل -

 فرمود: یانخود انتخاب کرد.سپس پروردگار عالم یافتهنوزاد تازه تولد  براینام فاطمه را  یبترت ینرسول خدا بد

 

تو را  یزنانگ یهایو از آلودگ را از تو قطع کرده، یرعلم ش یلهفاطمه!من به وس یفطمتک بالعلم و فطمتک من الطمث،ا انی»

 یثاق،والم یو اهلل لقد فطمها اهلل بالعلم و عن الطمث ف»در ادامه فرمودند:  -السالم یهعل -آن گاه امام باقر «کردم. یزهپاک

 «باز داشت. یزنانگ یهایاو را از ناپاک یثاقگرفت و در م یراز ش یارانو را با علم بسب این یتبارک و تعال یاهلل،خدا

داشته است:  یانب ینرا چن ینامگذار یناست علت ا یدهو اهل سنت به دست ما رس یعهش یقکه از طر یاتاز روا برخی

فرمود:  -و آله  یهاهلل عل یصل - کرده است که رسول خدا یتبه سند خود از ابن عباس روا یشافع یابوبکر احمد بن عل

عن النار، دخترم فاطمه  یهالم تحض و لم تطمث و انما سماها فاطمه الن اهلل فطمها و محب یهفاطمه حوراء آدم یابنت»

خداوند او و دوستدارانش را از آتش جهنم  یراشد،ز یو او فاطمه نامگذار یدنشد و ناپاک نگرد یضاست،ح یهانس یحورا

 «منع کرده است.

 یهعل - یبه عل -و آله  یهاهلل عل یصل - یامبرکند که پ یاز پدرانش از رسول خدا نقل م -السالم یهعل -صادق  امام

 یامبرپ یا اعرض کرد: چر -السالم یهعل - یشد؟عل یدهاسم نام ینچرا فاطمه به ا یدان یم یا!آیعل یا»فرمود:  -السالم

 «از آتش باز داشته شده اند. یعیانشاو و ش النار،چونعن  یعتهاو ش یخدا؟حضرت فرمود: النها فطمت ه
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او انتخاب شده  ینام برا ینبه دور است،ا یاز شر و بد -السالم  یهاعل -چون فاطمه »آمده است:  یگرید یرتعب در

 یم،مراموال یردهد: خ یپاسخ م راوی«یست؟فاطمه چ یمعنا یددان یم یاآ: »یدفرما یم -السالم یهعل -امام صادق «است.

 «.در او راه ندارد یشر و بد یعنی لشر،فطمت من ا».حضرت فرمود: ییدآن آگاه فرما یراز تفس

 برخی دیگر از القاب حضرت فاطمه )س(

 زهرا،  طاهره،  مبارکه،  صدیقه

  

 

 فاطمه زهرا )س( ازدواج

ها، شکنجه  یتالش در راه ابالغ رسالت و تحمّل دشوار ی،سال سخت کوش یزدهپس از س -وآله یهاهلل عل یصل -خدا پیامبر

 نهاد. یادرا بن یهجرت کرد و حکومت اسالم ینهها و آزارها به مد

خدا بود و در  یامبرهمگام و همراه پ -وآله یهاهلل عل یصل - یامبررسالت پ یروزها یناز آغاز -السالم یهعل - یعل حضرت

 کرد. یمشترک را آغاز م یکرد و زندگان یازدواج م یدو چهار سال داشت. او با یستسال اوّل هجرت، ب

 یواال یها یژگیو و یانسان یلبلند از فضا یگاهیخداست و در جا یامبرنُه ساله است. او دختر پ -السالم یهاعل - فاطمه

 است. یدهخود نام« پاره قلب»خدا بارها او را ستوده و  یامبرکه پ ی،ملکوت

از  -السالم یهاعل -فاطمه  یواال یتو شخص ی،سو یکزعامت امّت از  یگاهدر جا -وآله یهاهلل عل یصل - یامبرپ موقعیت

خود هستند،  یندهدر فکر رقم زدن آ یشترب یوندهاگونه پ ینآنان که از ا یژهبو - یاریبود تا کسانِ بس یا ینهزم یگر،د یسو

 یقضا»کرد که منتظر  یم یحداد و گاه، تصر یجواب رد م یکسر -وآله یهعل هللا یصل - یامبربروند. پ یبه خواستگار -

 است.  «یاله

 -فاطمه  یکردند که به خواستگار یشنهادپ یخدا به و یامبرپ یانو صحاب -السالم یهعل -یاز دوستان حضرت عل برخی

 برود. -السالم یهاعل

از درهم و  یراستهو پ یته یآکنده از عشق؛ امّا دستان یا ینهو س یماندارد سرشار از ا یقلب -السالم یهعل - یعل تحضر

خدا او را از سخن گفتن باز داشت. با  یامبرخدا رفت، شکوه و عظمت پ یامبربه خانه پ -السالم یهعل - ی. حضرت علینارد

 .ینبه زم یگرد یداشت و نگاه -وآله یهاهلل عل یصل - یامبربه پ یبا آزرم، نگاه یختهآم یچشمان
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 یهعل - یرا به سخن گفتن وا داشت، و چون عل -السالم یهعل - یحضرت عل یداتیبا تمه -وآله یهاهلل عل یصل - پیامبر

جز  یسانرا هم -السالم یهاعل -. جواب، معلوم بود؛ امّا مگر فاطمه «ی؟دار یدر زندگ یزیچ»سخن گفت، فرمود:  -السالم

 جز او بود؟! یقال یو همسر -السالم یهعل - یحضرت عل

 

 یا یهسال هجرتبا مهر ینمشترک را در اوّل یو آن دو بزرگوار، زندگانیافت( تحقّق یخدا: امر اله یامبرپ یر)و به تعب ازدواج

 ینتر ینخانه و نقش آفر ینسان، شکوهمندتر ینساده ترآغاز کردند و بد یا یزیهبس ساده و جه یاندک و مراسم یاربس

 اسالم، رقم خورد. اریخمشترک در ت یزندگان

 - یهاسالم اهلل عل -حضرت فاطمه  دیدگاههای

 یدگاهیزنان جهان باشد مرهون د یبرا یسرمشق یدکه با یماد یررا در مس - یهاسالم اهلل عل -حضرت فاطمه  موفقیت

و اتخاذ کرده است و ما را توان  یدآوردهخود پد یبرا یاسالم یشهبا استفاده از اند یبزرگ اسالم یبانو یناست که ا

 :یمکن یبه چند نمونه آن اشاره م تصاراخ یتفقط با رعا یستن یدگاهد ینهمه جانبه ا یبررس

 در مورد خانواده: - 1

است که او دوست  یقداست آن بحد یزانمقدس است و م یکانون - یهاسالم اهلل عل -حضرت فاطمه  یدگاهاز د خانواده

 بسازد. یمحکم در جبهه کارزار جهان یدارد تمام مدت عمر و اوقات خود رادر آن بگذارند و آن را سنگر

خورد و عزت و سعادت جامعه  یملت در خانواده رقم م یک یبدبخت یاسعادت  یگردد، حت یاز خانواده آغاز م یزچ همه

 یو جو خانواده تکون م یطشود جنگها و صلحها در مح یستهتر نگر یعوس یدیاگر با د ین. هم چنیردگ یاز آنجا منشأ م

 یدر جامعه ا یرشد یسان اگر بنا ینآموزند بد یدرس ها م ربش یپدران فردا یعنی. و در آنجاست که کودکان، یابد

 از خانواده باشد. یداست آغاز آن با

 در مورد فرزند: - 2

خداوند در دست پدر و مادرند و  یرا دارد که امانتها یشهتصور و اند ینزند ادرباره فر - یهاسالم اهلل عل -فاطمه  حضرت

شناسد که او را به دست هلل ها  یارزش نم یب یامانت مسؤولند. او فرزند را بعنوان کااللئ یندر برابر حفظ و رشد ا ینوالد

شخص مادر امر  یدشناسد که با یم یارزنده و در خور احترام و کرامت ذات دهالئیها بسپارد بلکه آنها را وجو یهو دا

 .یردآنها را بعهده گ یدگیرس

 :یتدر مورد ترب - 3
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 یسازنده، نجات ده بشر از خطرات و عوارض م یز،تحول انگ یرا امر یتامر ترب - یهاسالم اهلل عل -فاطمه  حضرت

 یشرفتهپ یقابل خالصه شدن است. جامعه ا یتترب یهو انحطاط فرد و جامعه در سا یشرفتداند که رمز پ یشناسد. او م

 ینآنها منحط باشد هم او معتقد است که ا یتکه ترب یندآ یمنحط بحساب م یباشد و قوم یشرفتهآن پ یتاست که ترب

 ی[ و طبعاً رمز جهنم7سازند )الجنه تحت اقدام االمهات] یشدن فرزندان فراهم م یبهشت یرا برا ینهمادران اند که زم

 پایهاست که ما  یقتیحق ینمادران است ا یتو مخصوصاً ترب یتترب یهاف و انحطاط فرد و جامعه هم در ساشدن، انحر

را از آن به ما  یمستند ینمونه ها یخو تار یمبدان یزانحراف آم یاصواب و  یها یتترب یهرشد و انحراف را در سا یها

 عرضه داشته است.

 یاشوند و یم یمهتد - یهاسالم اهلل عل -االسالم که از برکت حضرت فاطمه  یدزنان جد یو سرپرست یتامر هدا -

 .یگراند

باز هم  یدوند ول یبدان واقف است و به اصطالح خودشان از بام تا شام در خانه م یکه هر زن یگرید یو باالخره کارها -

 یباز هم مطبوع طبع آنها قرار نم یلگذارند و یآن همه وقت م یمختصر غذالئ یهته یماند. برا یکاره م یمهکارشان ن

 .یردآن قرار گ یطخود در شرا یکه آدم آنگاهمگر  یست،ن یسراو م یتمسؤول ینی. درک سنگیردگ

 وارده مصالئب

 یبودند که اگر بر کوه وارد م یمواجه شده، مصالئب یاردر عمر کوتاهش با مصالئب بس - یهاسالم اهلل عل -فاطمه  حضرت

به عنوان ذکر مورد  ی. ولیمکن یستکه مشکالت و مصالئب او را ل یستپاشاندند. ما را توان آن ن یآمدند آنها را از هم م

 :یمکن یم یچند نمونه را معرف

 رحلت رسول خدا)ص(: - 1

 دستبرد به حرمت ها: - 2

 آتش زدن در خانه او: - 3

 ضربات قنفذ: - 4

 غصب فدک: - 7

 :یبیراز عوام ف ینگران - 6

 اهانت ها: - 5

 حضرت فاطمه)س( شهادت
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 .یامسه روز مهم قابل ذکر وجود دارد: روز والدت، روز مرگ، و روز حشر و ق یهر انسان یاتح یختار در

 :مسأله شهادت او اهمیت

 یمیعظ یافشاگر یلهوس ید،آ یاسالم بحساب م یاتح یختار یبرا یمسأله مهم - یهاسالم اهلل عل -حضرت فاطمه  شهادت

 یمعرف یکوبود. فوت او دشمن و دوست را ن یقاتخاذ مواضع درباره حقا یفوق العاده برا یشدشمن و آزما یمعرف یبرا

 نشان داد. یگرانبه د سبترا ن - یهاسالم اهلل عل -کرد و اعتراض حضرت فاطمه 

  یامبراش با وفات پ فاصله

روز،  6ماه،  2روز،  47روز،  44فاصله ها ذکر شده:  ینا -و آله  یهاهلل عل یصل -شهادت او با رسول خدا  یفاصله زمان در

در اصول  ینیاست مثل ابن شهر آشوب و کل یعهمورخان ش یدمورد تأک یرفاصله اخ ینروز نوشته اند و ا 57روز،  52

 .یکاف

االخر  یسوم جماد یگروه ی،االول یجماد یزدهمآن را س یوفات او هم اختالف نظر است برخ یخعلت درباره تار بهمین

االول و... نوشته اند که دو سند اول مهمتر  یعرب یزدهمس ی،الثان یجماد یستمسوم ماه رمضان، ب یگرد یها یخنوشته اند، تار

 است.

بن  یرو زب یسال، مجلس 22 یو طبر ینیکل یکهماه نوشته اند در حال 2سال و  11وفات بصورت مشهور  ینسنش در ح اما

 34سال کمتر و از  11از  یچکسسال و... نوشته اند در کل ه 23 یعقوبیسال،  21عامه  یاز علما یسال، برخ 34بکار 

 ذکر نکرده است. یشترسال ب

 و کفن غسل

 یهعل - یجزمن و امام عل یسفارش کرده بود که چون در گذشت کس - یهاسالم اهلل عل -فاطمه  یدگو یسبنت عم اسماء

 یکه حت یندداشت. اسنادها گو یآمده است که ام سلمه هم با او همکار یاتاز روا یاو را غسل ندهد. در برخ -السالم 

 را اجازه نداد که کنار جنازه اش باشد یشهعا

 - یهاسالم اهلل عل -فاطمه  -السالم  یهعل - یو امام عل یختو آب ر یزدبه ام سلمه گفت آب بر -السالم  یهعل - یعل امام

بخدا قسم او  یدفرما -السالم  یهعل - ی[ و امام عل24قرار داده و کفنش کرد] هرا غسل داد و او را در وسط اطاق رو به قبل

 رفت. یاآمد و پاک از دن یاپاک و مطهر بود. او پاک بدن شبدن یکهرا شستم و کفن کردم در حال

و  یدهبا مادر وداع کنند. زمان فراق رس یایندرا صدا کردم که بکه خواستم سر کفن را ببندم فرزندان  یبه هنگام یدفرما او

 گفتند: یا یهو مرث یدر بهشت خواهد بود. فرزندان بر جنازه مادر حاضر شدند و هر کدام سخن یبعد یدارد

 (.یبدن یقبل ان تفارق روح ی)کلمن یرود با من سخنگو یرونجان از تنم ب ینکهاز ا یشمادر پ یحسن آمد که ا -
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 فاموت(. یقلب ینصدعقبل ان  یبا من حرف بزن )کلمن یستداز آنکه قلبم ازکار با یشمادر پ یآمد که ا ینحس -

 و... یمتو بر تن دار یرسول اهلل هنوز لباس عزا یاآمد که  ینبز -

 دهم. یچگونه خود را تسل یامبردختر پ یفرمود ا -السالم  یهعل - یامام عل -

آمد بچه هارا در بغل  یروناز کفن ب - یهاسالم اهلل عل -فاطمه  یکه دستها یرمگ یرا شاهد م یو هم او فرمود خدا -

 (.یاصدرها بک یو ضمتها ال یدیهاانهاقد حنت و انّت و مدّت  -اشهد اهلل  ی)ال یدچسبان ینهگرفت و بس

ردار، بخدا سوگند که فرشتگان آسمان مادر ب ینهس یفرزندان را از رو یعل یااز آسمان برخاست که  یهنگام ندالئ یندر ا -

 یبالحب یاقو اهلل ماللئکه السماوات فقد اشت یااباالحسن ارفعهما فلقد بک یا ینادیانداختند )و اذا بهاتف من السماء  یهرا بگر

 المحبوب(  یال

 - یهاسالم اهلل عل -حضرت فاطمه  دفن

ابوذر به آنان اعالم کرد که حرکت جنازه به  -منتظر جنازه بودند  - یهاسالم اهلل عل -در کنار خانه حضرت فاطمه  مردم

 یر،زب یل،او عمار، مقداد، عق یعتا بر جنازه اش حاضر شود. در تش یافتافتاد. مردم پراکنده شدند و ابوبکر خبر ن یرتأخ

 و در سکوت دفن کردند. شب  یکیرا در تار - یهاسالم اهلل عل -و... بودند. و حضرت فاطمه  یفهسلمان، ابوذر، حذ

 


