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 بسم الله الرحمن الرحیم
ٍد َو آِلِه الط   َدَنایِّ َس  یالّلُه عل یو َصل   نیَالَحْمُد ِلّلِه َربِّ العالم رض ةُ ی  َبق َمای  ِس  َن یبیِّ ُمَحم 

َ
ِلُتَراِب  َن یو َارواُح العالم یروح نیالّله ِفي األ

ْعُن َعلَ  عداِئهم أجمع یَمْقَدِمِه الِفداء والل 
َ
َن األِن إلَ  نیأ  نیالدِّ  وِم یَ  یمِّ

 
 ...سالم علیکم

نامه مادران چهارده  زندگی» پیرامون خود قسمت دوم بحث ، دربینندمیبا عرض ادب به محضر همه عزیزانی که این برنامه را 
 را بررسی می کنیم.علیه السالم فاطمه بنت اسد سالم الله علیها  المؤمنین زندگی مادر امیر ،«معصوم علیهم السالم

تی که برای هر در این فرصو  – است یک نقش برجسته ای ،کنیمدر تاریخ اسالم نگاه  ار  او نقش ما حقیقتًا اگر «فاطمه بنت اسد»
 ؛عمو حساب می شدند ن با حضرت ابوطالب در واقع پسراایش -خالصه کنم ا مطلب ر باید  استدر اختیار بنده از این نقش ها م اکد

نین چ او دالمطلب بود که عبدالمطلب هم نسلو ابوطالب فرزند عب ؛می رسیدبه عبدمناف هم  اسد ؛ نسلچون فاطمه پسر اسد بود
اهل  عموزاده بودند و این ازدواج دخترعمو و پسرعمو بینآن ها بنابراین  ه است.که نوه ی حضرت عبدمناف بود به معنای اینبود، 

خیلی مستقیم و نزدیک بودند مثل اینکه فرض بفرمایید جناب امیرالمؤمنین  ی یا عموزاده حال است؛ بیت علیهم السالم خیلی رایج
در واقع به همین ترتیب و به همین نحو در رابطه ی با حضرت ابوطالب  ؛لله علیها دختر عمو و پسرعمو بودندبا حضرت زهرا سالم ا

 .ترین نسل یعنی نوه عمو حساب می شدنددر نزدیک ،و فاطمه بنت اسد که به اصطالح عموزاده بودند
 

 حنفاء ) یکتاپرستان(
 «یکتا پرست»کلمه ی حنیف که به معنی  ؛«خالص»حنیف یعنی  ؛«ءحنفا»معروف بودند به  وطائفه ای در بین قریش بودند  ها آن
بر آیین حضرت ابراهیم  «یکتاپرستان»یا  «ءحنفا»طایفه  «.خالص از شرک و بت پرستی و زشتی های اخالقی»یعنی  ،گیریممی

ها بت پرست نبودند و یکتا پرست  اواًل که این بود.ها رسیده  آنسماعیل علیه السالم در مکه به علیه السالم بودند که از طریق ا
َوَما َكاَن  »: کرده اشاره قرآن در ؛بود خرافی اعمال با توأم که نبود مکه مشرکین مثل آن ها حج به مربوط اعمال ثانیاً  ؛بودند

 ُمَکاًء َوَتْصِدَیةً 
ا

َبْیِت ِإَّل
ْ
ُتُهْم ِعْنَد ال

َ
 حرکات اینکه و زدند می کف ،زنند می سوت خدا خانه دور آمدند می مشرکین یعنی « َصال

ملوث را  پیرامون این بزرگواراین مطالب عالی با این حرف ها، این بحث را و  م خیلی هخوا نمی که حال ری نیز انجام می دادنددیگ
این گونه نبودند؛ و یکتاپرستان  ءاما حنفا ند.گونه بود این خود زندگی درکردند و ای اخالقی زندگی میبا یک زشتی هخالصه و  ؛کنم
فاطمه بنت »بنابراین  .خیلی زندگی پاکیزه ای داشتند و به خاطر همین از صفات عالی اخالقی و انسانی هم بهره مند بودند بلکه
 بودند. کردم عرض که نحو همین به هم «ابوطالب»و حضرت  ،«اسد» او و هم پدراو هم خود  ،«اسد

 
 المومنین علی علیه السالموَّلدت امیر 



 فرزند آن ها بزرگترین ؛کند می عنایت فرزندانی هااین به متعال خداوند ،ازدواج از بعد و گیرد می صورت آن ها ازدواج برنامه البته
 دنویگ می او به او به نام پسر بزرگ که،است بوده «عمران» او بوطالب اسم اصلیا جناب نام داشت؛ «طالب» ،بود پسر فرزند که

 «عقیل» دده ها میآن و فرزند بعدی که خدا به  - عرض می کنمبعدا  که است نقش ابوطالب در صدر اسالم روشن -«. بابوطال»
ها به آن فرزندی که خدا به  -« جمانه»و  «ام هانی»البته دو تا هم دختر دارند به نام  - فرزند چهارم ؛«جعفر» ،قیلعو بعد از  ؛ستا

 ام عام الفیلحدود دهم رجب سال سی ؛دافت العاده ای مییک اتفاق فوق او در تولد د،د عنایت کنهمی خوا المؤمنین عنوان امیر
به : ویدگ ابن قعنب یکی از کسانی که از اهل مکه بود می -است  ای فیل سواران این اتفاق افتادهسال بعد از ماجر  ۳۰یعنی  - بود

 ابوطالب همسر که دیدیم کردیم نگاه ،بودیم نشسته کعبهاتفاق عباس که فرزند عبدالمطلب بود در یک قسمتی دورتر از بیت الله 
 که قسمتی نآ در ،خدا خانه نزدیک الله بیت نزدیک اند،خو  می دعا در حالی که دارد ،بود حمل او وضع نزدیک و بود باردار که

خدایا به »این بود که  ی اوگفت که چه دعایی می کردم دعا او خود بعداً  البته -، «جار رکن یمانیمست باب» دنویگ می به آن امروزه
این گونه بود که خانه  در همان حال چون قبالً  -« این وضع حمل را بر من آسان کن ،پدران من اسماعیل و ابراهیم ،حق آباء من

ده بو «باب مستجار»یک دری هم در قسمت  آن است؛ جراالسود کنارکه ح دنیز وجود دار یک دری که االن  ،در داشت کعبه دو
 عجیبی اتفاق این یک شود! می شکافته دیوار این ،قرارداشت در این کنار که دیواری ،آن مقابل دقیقاً  یعنی یمانی رکن همیناست، 

 است. بوده بزرگی معجزه یک است، بوده
 

 سرزمین معجزه ها
می  ،جلو دنور  با عجله وقتی می ها کعبه؛ آن داخل ودر  می «اسد بنت فاطمه» حضرت که دبینن می ،کردند می نگاه دداشتن آن ها

 معجزه سرزمین مکه سرزمین اصالً  ...،کنید عنایت را این ببینید، معجزه زیاد دیده بودند آن جا خوب !بینند این شکاف پوشیده شد
 یک صورت به که زمانی آن از زمزم ،کنید دقت اگر شما است؛ بوده «زمزم» بزرگ معجزه یک را؛ این کنید التفاتو باید  بوده ها

وصل  کجا به آب این خوب ؛دارند برمیجا آب دارند  نآتقریبًا و چند صد سال از  و ۳۰۰۰به امروز بیش از  تااست،  جوشیده ،چشمه
 جا نبه آ نفر میلیون چندین امروز به تا جمعیت نسبت به سالی ببینید شما !شد می تمام باالخره بودهم  اقیانوس آب اگر ؟است!
 د؛رنآو  به عنوان تبرک می برگردند، دنهخوا می که وقتی بعد واستفاده می کنند،  شرب عنوان به جا آن آب از و د،نوش می مشرف

 ؛هم معلوم نیست آن که منشأ آبی؛ استمعجزه قرار داده  وندخدا رااما این  ،شدتمام مینیز آب اقیانوس بود  که اگر عرض می کنم
را  امثال آنین قضایا مثل داعش و اکه است که االن در دست افرادی  ؛«سرزمین معجزه ها»باید گفت  ار و سرزمین وحی و حجاز 

 در مردم حضور به دلیل بی بصیرتی مردم به دلیل عدم. این جاست نآاالن و  ؛در اختیار آمریکا قرار دادند ؛ ودر عالم درست کردند
 را مصیبت این امروز به تا و در نتیجه آن گذاشتند تنها را منینامیرالمؤ پیامبر از بعد کهاست،  الهی رهبری از دفاعی  صحنه

 داریم...
 

 مولود كعبهنام گذاری 
 تا وقتی کلید آوردند ؛این معجزه سوم بود که می دیدندو  ،معجزه فیل سواران را دیده بودند ،ندبود دیدهرا  معجزه این ،شکل هر به

جا  پگاه روز سیزدهم رجب که آن شود.خودش باز  ،ردَ  تانند انشد و معلوم شد که خالصه باید بمباز  ،ن طرف باز کنندآاز  ان درب ر آ
 ۳۰که در آن زمان در سن  صلی الله علیه و آله و از جمله خود پیامبر ندهم بود او فرزندان دیگر ،ابوطالب بود؛ اجتماع کرده بودند

 ت او است؛دسدر فرزندی  ،است او قنداقه بچه ای دست «فاطمه بنت اسد»در باز شد و حضرت که  دیک موقع دیدن ؛سالگی بودند



که این وضع هم را بر من  من از خدا این خواسته را داشتم» :گفت ،مد بیرون و وقتی آمد بیرون مردم هاج و واج نگاه می کردندآ
او  و خداوند اراده کرده که مهمان !وفاطمه بیا مهمان خدا ش ویدگ می نیدم کهش ااین دیوار شکافته شد و ندایی ر  د، آنگاهکنآسان 
شب و روزی که در خانه خدا مهمان بودم از طعام بهشتی تناول کردم و این افتخاری بود که نصیب دو من در این » و گفت  ؛«باشی

 .مولود کعبه شد المؤمنین امیراینگونه و او؛  و نه بعد ه بودشداو افتخاری که نصیب احدالناسی نه قبل  «من و فرزندم شد
اولین دادند،   پیامبر هبا بیت الله این قنداقه و نوزاد ر  که خود حضرت فاطمه بنت اسد و حضرت ابوطالب وقتی که در کنار دبعد دار 
 متون و روایی متون این ها را که دارم عرض می کنم فشرده و خالصه البته .به پیامبر باز شد ایشان چشم مبارک المؤمنین بار امیر
 از دیدند د،نهبد قرار برای او اسمی که شد بنا جا نهما شکل هر به .کنم می عرض دارم شما خدمت کهاست  تاریخی و حدیثی

نشأ غیبی است که خدای عالم م آن از و غیب از این که شدمی داده ننشا پارچه این که – ای پارچه یعنی رقعه - ای رقعه کعبه خانه
 :در آن جا دو بیت را آورده بود که

 «همانطوری که او در خانه من متولد شد به نام علی اعال من نام او را مشتق از نام خودم کردم به نام علی» 
فرزندانشان  - المؤمنین به دلیل آن جثه ی امیر حال؛ متداول بود که مادر لقبی برای بچه خودش قرار می داد و و رسم بود

بعد ها می گفت که  خود فاطمه بنت اسد - دالورو ها فرزندانی بودند شجاع این شما که لعاده بودند چون عرض کردم خدمتافوق
اوصاف خاص از که  است؛« حیدر»وجود دارد که از آن جمله لفظ « شیر» معنایبه  چند لفظ یدر زبان عرب است؛« حیدر»فرزند من 

 و معروف ایشان در شجاعت است.
 .داریم المؤمنین فاطمه بنت اسد را ما در آن زمان به عنوان مادر امیر ،علی ای حال

 
 مبر سرپرستی پیا

مستحضر باشند عزیزانی  -بخش دوم  .این بخش اول از مطالبی بود که پیرامون فاطمه بنت اسد سالم الله علیها عرض کردیم
در واقع در هشت سالگی ، بود او ی که جناب عبدالمطلب که پدر همسرحضرت فاطمه بنت اسد زمان - بیننداین برنامه را می که

سال  آنحضرت فاطمه بنت اسد از آمد.  به خانه آن ها ه عموی پیامبر ابوطالب وسرپرستی پیامبر محول شد بو پیغمبر از دنیا رفت 
در خانه ابوطالب  ازدواج کرد؛با حضرت خدیجه سالم الله علیها  و سالگی پیامبر که پیامبر داماد شد ۲۵سالگی پیامبر تا  ۸یعنی از 

بچه های  ؛مادری کرد ی منبرا ،«آمنه» مبنت اسد برای من بعد از مادر فاطمه »خود پیامبر بعدًا فرمود که  .و فاطمه بنت اسد بود
و دومین  ین زن،دومفاطمه بنت اسد «محبت می کرد و خیلی ؛کرد مقدم میخود  یمن را بر بچه ها و بر من مقدم نمی کرد اخود ر 

 .که به پیامبر ایمان آورد است ییبانو
 

 سالم الله علیها بنت اسدوفات حضرت فاطمه 
به  دنآی میکه گریان وقتی  المؤمنینامیر  د؛نور  سال چهارم هجری از دار دنیا می ، ایشان درمدینهبه کنند زمانی که هجرت می

فاطمه بنت اسد را در لباس  ،پیامبرکه د نبینمی  ؛تشییع جنازه د براینوش مهاجر و انصار جمع می ،پیامبر د،نهد پیامبر خبر می
را نماز  ایشان خوداز آن و بعد  ند؛کن می ندفی خود ها یکی از لباسو ایشان را در  ،کند یعنی پیامبر لباسی داشتدفن می خود
 یَفُقولِ »که  ویندگ می است؛ این نکته خیلی جالب توجه ویند کهگ ای میو در تلقین یک نکته ند،ناخو  تلقین می خود د؛ناخو  می

ُه َربِّ  ٌد َنبِ  یالل  یَو ُمَحم  ْساَلُم دِ  یِّ َو  یِاَمامِ  یَو اْبنِ  » ویدگ می د وکن مکثی میبه اینجا که  درس و بعد می«  یَو اْلُقْرآُن ِکَتابِ  ینِ یَو ااْلِ



یَولِ   ایالعادهخیلی نکته فوقاین  و ،مسلمانان شنیدندمطلب را  این !خواهد بود «علی»فرزندم  ،بگو امام من بعد از پیامبر یعنی« یِّ
 است!

این تجلیلی که  د وکردیدفن می رانوعی که شما حضرت فاطمه بنت اسد ن آ ،که یا رسول الله ویدگ بعد یک نفر از مسلمانان می
 و دعا کردو « نت اسد برای من حکم مادر را داشتفاطمه ب»پیامبر فرمود که  ؟!بود هبرای چ ،این گریه و این عزاداری د وکردی

مِّ  »گفت 
ُ
 ما ،کنم عرضنیز  را این رساند. می را بزرگوار این العاده فوق نقش اسد، بنت فاطمه مورد در؛ این مطالب «... یاْغِفْر أِل

ه السالم علی حسین امام مادربزرگ تا دو عنوان به خدیجه حضرت و اسد بنت فاطمه حضرت قیامت روز گوید در می که داریم روایتی
ما به چه جرمی کشته  فرزندکه  ،دنکن یه میئرند و در دادگاه الهی اقامه شکوامی گیخود  اهن خونی امام حسین را در دستپیر 
  ؟!شد

اسماء »هم  او که عروس شده است ملقب «جعفر طیار»جعفر بن ابیطالب بود که  از آن ها این بزرگوار فرزندانی تربیت کرد که یکی
ببینید از مهمترین ارکان زندگی و  .ی که مونس تنهایی های حضرت زهرا سالم الله علیها بودئهمان اسما ؛بود «بنت عمیس

ن زنان آحضرت خدیجه را زنان قریش یعنی  نی کهکه در آن زمااست این  وجود دارد هم که در زندگی فاطمه بنت اسداتفاقاتی 
 قضیه نآ در کند آمد و رفت ها این با کسی کهمشرک قریش و بعضی از زنانی که باالخره چون مشرکین این ها را منع کرده بودند 

 را موضوع این المؤمنین امیر زیبا چقدر و ؛بود اسد بنت فاطمه او همدم و مونس طرد کرده بودند، ،اجتماعی و اقتصادی تحریم
 این هم المؤمنین امیر د، آنگاهناخو  رجز می بسیار ،«مرحب» و یردگ می قرار «خیبری مرحب» با مقابله در کهزمانی کرده وصف

 :گوید می اند وخو  می رجز گونه
ي َحْیَدَرٌة   ِمّ

ُ
ْتِني أ ِذي َسَمّ َنا َاَلّ

َ
ْسَوَرةٌ ِضْرَغ    أ

َ
  اُم آَجاٍم َو َلْیٌث ق

 «...حیدر» گذاشته را اسمم مادرم که هستم فرزندی آن من
 از ،آورد وجود عرصه به را فرزندانی چنین که مقامی واال مادر این و بزرگ بانوی این هجری چهارم سال در که بود صورت این به و

 .وظیفه داریمما در رابطه با تجلیل از این مادر بزرگ و مادر عزیز و همسر گرامی خیلی  .ر دنیا رحلت کرددا
 

 سالم الله علیه ابوطالبایمان 
این مجامع در  .من به اسالم بودؤم ،اختصاص به این موضوع می دهم که همسر او حضرت ابوطالب بزرگ ابخش پایانی عرضم ر 

در حالی ولی  است بوده زیچی هر او لد در مثالً کردند که ابوطالب قبل از انقالب تبلیغی می  –د ا نگذر ه ینا که خدا از -وهابی 
با ابوطالب بعد از  فاطمه بنت اسد م نیاورده بود که ادامه زندگیخوب اگر حضرت ابوطالب اسال است. از دنیا رفته اسالم نیاوردهکه 

این واقعًا  و !شد اصالً باطل می اشد،کافر و مردی که ایمان نیاورده بمنه عقدش با مرد ؤچون زن م ؛روع اسالم که ممنوع بودش
ن که ابوطالب مثاًل شهادتی -رسم کردند  ابنی امیه این ر  -د موی بوأاهداف سیاست بازان  دن می فهمکه انسااست  جزء چیزهایی

هایی که به ظاهر اظهار کردند من بزرگی بود که در روایات اهل بیت ایمان او از ایمان انسانؤدر حالی که ابوطالب م بود، نگفته ار 
 َرُجٌل ُمْؤِمٌن ِمْن آِل ِفْرَعْوَن َیْکُتُم ِإیماَنهُ » می فرماید هم قرآن در است. ایمان ،تر بود و ایمان مکتومخیلی باال 

َ
یعنی  «َو قال

به همان شکل حضرت ابوطالب هم و  قرار داده است؛منین ؤولی خداوند او را اسوه م ،من آل فرعون ایمانش را کتمان می کردؤم
 .بودند

تقدیم کردند و  اهای بزرگ عالم هستی ر این گل ،یعنی حضرت فاطمه بنت اسد و حضرت ابوطالب ،زن و شوهر دو بنابراین این
 ...اسوه شدند برای انسان های واال مقام



  و صّلی الله علی محّمد و آله الطاهرین
 


