
 

 

  

 بانوی جهاد
*علیخادمی والمسلمین االسالمحجت

ِه َح »قال الله تعالی:   1«قَّ ِجهاِدِه...َو جاِهُدوا ِفي اللَّ

 مقدمه
صهورت روزمهره در ادبیهات گفتهار  و اگر چه معنا و مفهوم برخی واژگان و موضهوعاتی کهه بهه 

معنها  کامهل و  صورت کلی و اجمالی برایمان روشن است؛ اما بههنوشتار  ما کاربرد دارند، به 
، به هر گونه تالشی «ُجهد»ا ی« َجهد»جهاد از ریشه «. جهاد»ها توجه نداریم؛ مانند واژه  دقیق آن

   2گردد. شود؛ بلکه به تالش همراه با سختی و مشقت اطالق می گفته نمی
بار در آیات مختلف کتاب الهی مطهرح  41ا  که  گونه این اصطالح در قرآن نیز پرکاربرد است؛ به

ِه َحقَّ »شده است؛ چنانکه در سوره مبارکه حج فرموده است:  ِجهاِدِه...؛ و در راه َو جاِهُدوا ِفي اللَّ
درباره ایهن آیهه شهریفه، دو سهؤاا اساسهی مطهرح «. خدا جهاد کنید و حق جهادش را ادا نمایید

است: معنا  حق جهاد چیست؟ راه عمل به آن کدام است؟ در ایهن نوشهتار، بهه دو سهؤاا فهوق 
 دهیم.  پاس  می

                                                           

 .حوزه علمیه قم 4آموخته سطح  دانش* 
 .78 :. حج 1
 .486 ، ص1  ، جمعجم مقاييس اللغه. ر.ک: احمد بن فارس، 2
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 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره 

 . حق جهاد 1
و عالمهه  یر  همچهون مرحهوم طبرسهیبرا  رسیدن به پاس  پرسش اوا، به گفته مفسران شه

بیشهتر مفسهران بهر »نوشته است: مجمع البيان در  کنیم. مرحوم طبرسی بسنده می طباطبایی
این باورند که مقصود از جهاد در این آیه شریفه، همه طاعات است )لذا به جهاد در میدان جنگ 

   1«.اختصاص ندارد(

ظاهرًا مراد از جهاد در ایهن آیهه، معنها  عهام آن »ت: نوشته اس الميزاننیز در  عالمه طباطبایی 
است. مؤید این دیدگاه، آیه آخر سوره عنکبوت است که جهاد را در معنایی غیر از جههاد جنگهی 

ُهْم ُسُبَلنابه کار برده است: " ذيَن جاَهُدوا فينا َلَنْهِدَينَّ ها که در راه ما )با خلوص نیهت(  ...؛ و آنَو الَّ
   2«.شان خواهیم کرد" ها  خود هدایت عًا به راهجهاد کنند، قط

تر شهدن گسهتره  ا  عام است و به جهاد فیزیکی اختصاص ندارد. برا  روشن بنابراین جهاد، واژه
 کنیم.  معنایی جهاد، اقسام چهارگانه آن را بررسی می

 الف. جهاد کبیر 

َفال ُتِطِع اْلكاِفريَن َو جاِهدْدُهْم »این تعبیر که تعبیر  قرآنی است، در سوره فرقان ذکر شده است: 
 3«.[ با آنان جهاد  بزرگ بنما ؛ بنابراین از کافران اطاعت مکن و به وسیله آن ]قرآنِبِه ِجهادًا َكبيراً 

قدر منظور از جهاد کبیر، جهاد علمی و فرهنگهی اسهت؛ زیهرا سهوره  بر پایه نظرات مفسران عالی
 4گاه جنگی میان مسلمانان و مشرکان صورت نگرفهت. چا  مکی است و در مکه هی فرقان، سوره

بها تعبیهر لطیفهی در  مفسر شهیر شیعه، عالمه طبرسی 5گردد. نیز به قرآن باز می« به»ضمیر در 
تهرین جههاد در پیشهگاه خهدا، جههاد  آید که بهتهرین و بزرگ از این آیه بر می»نویسد:  باره می این

 6«.دهند ا پاس  میاست که شبهات دشمنان دین ر  متکلمان
الله اسهت، جههاد کبیهر یعنهی که مطالبه جد  مقام معظم رهبر  حفظه« جهاد تبیین»منظور از 

ا  دشمن، اهمیت و  جهاد  علمی ه فرهنگی است که امروزه با گستردگی روزافزون جنگ رسانه
 ضرورت آن بیشتر آشکار شده است. 

                                                           

 .154 ، ص7 ، جفی تفسير القرآن مجمع البيانحسن طبرسی،  بن . فضل1
 .  412 ، ص14 ، جفی تفسير القرآن الميزان. سید محمدحسین طباطبایی، 2
 . 52. فرقان: 3
 .   474 ، ص24 ، جمفاتيح الغيبعمر فخر راز ،  بن . محمد4
 .75 ، ص19  ، جالتحرير و التنويرعاشور،  ابنبن محمد . محمدطاهر 5
 . 273 ، ص7 ج ،فی تفسير القرآن مجمع البيانحسن طبرسی،  بن . فضل6
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 ب. جهاد افضل

نقهل شهده  خدا در حدیثی معتبر )مو هق( از رسهوا جهاد افضل، اصطالحی روایی است که
درسهتی کهه برتهرین جهادهها، سهخن بهه  1؛الِْجَهاِد كَِلَمُة َعْدٍل ِعنَْد ِإَماٍم َجااِِ ٍ   ِإنَّ َأْفَضلَ »است: 

 خدا نیز در سخنی مشابه این سخن رسوا امیرالمؤمنین«. عادالنه نزد حاکم ستمگر است
ٍٍ  ِإنَّ اْْلَْم َ »فرموده اسهت:  ْْ ِِ بَاِن ِمْن َأَجٍل َو ََل يَنْقَُصاِن ِماْن  ِبالَْمْعُ وِف َو النَّْهَي َعِن الُْمنْكَِ  ََل يُقَ ِّ

امر بهه معهروو و نههی از منکهر، نهه اجلهی را  2؛َجاِِ ٍ   ِعنَْد ِإَمامٍ   َو َأْفَضُل ِمْن َذلَِك كُلِِّه كَِلَمُة َعْدلٍ 
هها، سهخن عهدا اسهت در برابهر حهاکم  بهتر از همه این کاهد و کند و نه از روز  می نزدیک می

 «.ظالم
 ج. جهاد اکبر

گونهه  ایهن عبهارت این این تعبیر نیز برگرفته از چندین روایت است. در روایتهی از امیرمؤمنهان
 3؛تَْساَعُدوا  َأنْفُِساكُ ْ َو اْعلَُموا َأنَّ الِْجَهاَد اْْلَكْبََ  ِجَهاُد النَّْفِس َفاْشتَِغلُوا ِبِجَهااٍد »استفاده شده است: 

بدانید که جهاد اکبر همان مجاهده با نفس است؛ پس به جهاد با نفس همت کنید تها سهعادتمند 
ُل َما تُنِْكُ وَن ِماَن الِْجَهااِد ِجَهااُد »همچنین در روایت دیگر  از حضرت آمده است: «. شوید َأوَّ
 «.هایتان است نهید(، جهاد با نْفس د )کنار میکنی نخستین جهاد  که آن را انکار می 4؛ َأنْفُِسكُ ْ 

نیز به کار رفته است. فضهیل بهن عیهاز از آن حضهرت  این عبارت در حدیثی از امام صادق
در پاس  جهاد را به چهار بخش تقسهیم و دو  امام«. جهاد واجب است یا مستحب؟»پرسید: 

ا َأَحاُد »اد واجب فرموده است: مورد را واجب و دو مورد دیگر را مستحب دانسته و درباره جه َفَأمَّ
ِ َعزَّ َو َجلَّ َو هَُو ِمْن َأْعَظِ  الِْجَهاِد َو ُمَجا ُجِل نَْفَسُه َعْن َمَعاِصي اّلَله يَن الْفَْ َضيِْن َفُمَجاَهَدُة ال َّ ِِ َهَدُة الَّا

ِِ فَْ ض   خهویش بهرا  دور  از یکی از دو جهاد واجب، جهاد انسان با نفهس  5؛يَلُونَكُْ  ِمَن الْكُفَّا
 «.  ترین جهادهاست. جهاد دوم که واجب است، جهاد با کفار است گناهان است که از بزرگ

 د. جهاد اصغر 

ههها برگشههتند،  ایههن تعبیههر، تعبیههر روایههی مشهههور  اسههت. وقتههی مجاهههدان از یکههی از جنگ
                                                           

 . 60 ، ص5 ، جفروع کافییعقوب کلینی،  بن . محمد1
 . 374، حکمت 542، صنهج البالغهرضی، محمد بن حسین شریف ال. 2
 .807، صو درر الكلم غرر الحكم آِمد ، بن محمد تمیمی . عبدالواحد3
 .214 . همان، ص4
 .  9 ، ص5 ، جفروع کافییعقوب کلینی،  بن . محمد5
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نبهرد اصهغر آفهرین بهر شهما کهه از میهدان »آنان را تکریم کرد و بهه آنهان فرمهود:  خدا رسوا
در این اصهطالح، صهغیر و کوچهک نیسهت و نبهرد بها « اصغر»منظور از  1«.پیروزمندانه برگشتید

ا  از جههاد  باشد. در واقع این جهاد، مصداق و نمونه دشمن، به هیچ عنوان کوچک و راحت نمی
 ر داتوانهد افهزون به اکبر و مبارزه با نفس است و تا مبارز بر نفس خویش چیره نشده باشهد، نمی

کندن از زن و فرزند و زندگی، جان خود را کف دست بگیرد و به مقابله فیزیکی با دشهمن بهرود. 
توان افراد شاخصی را  دید که ضمن دارا بودن موقعیت علمی و فرهنگهی، اههل  در طوا تاری  می

نسهبت بهه تر بهودن آن  بنابراین راز تعبیر به اصغر درباره این جهاد، کوچک 2جهاد فیزیکی نبودند.
جهاد اکبر از یک زاویه خاص است. مجاهده با نفس از آن جهت که محهدود بهه زمهان و مکهان 
خاصی نیست و تا آخرین لحظه عمر الزم است، اکبر از مبارزه با دشهمن ظهاهر  اسهت کهه در 

 آید.  مقطع یا مقاطعی خاص به نبرد با انسان می
د فیزیکی بر زنان الزم نیست، تالش زن بهرا  نکته دیگر درباره این جهاد، این است که چون جها

بینی اسهالم،  ن استحکام نظام خانواد ه به عنوان جایگزین بهرا  آن معرفهی شهده اسهت. در جهها
زحمات زن در رسیدگی به شوهر و فرزندان و گرم نگه داشتن کانون خانواده، معادا جهاد مهردان 

که جریان مراجعه أسماء بنت یزید انصهار   برانگیز  در میدان نبرد با دشمن است. ماجرا  تأمل
شوهردار  زنهان بها جههاد مهردان را  و پاس  آن حضرت، مبنی بر معادله خوب خدا به رسوا

 3کند؛ شاهد روشنی برا  این موضوع است. روایت می

 . راه عملی کردن حق جهاد2
ی یعنی انبیا و اولیاسهت ها  اله بهترین راه عملی کردن اقسام گوناگون جهاد، الگوپذیر  از اسوه

 که دو ا ر مهم را به دنباا دارد: 
 کند؛ ها  رسیدن به یک فضیلت را آسان می ه  داشتن الگو، سختی

 گیرد.  ه  به سبب پیوند عاطفی میان انسان و آن الگو  الهی، رسیدن به آن فضیلت سرعت می
ر کرده است. در سوره انعام پهس پیامبر الهی را ذک 30هایی از زندگی حدود  رو قرآن، بخش از این

                                                           

ِ  َعْن َأِبي»؛ 12ص. همان، 1 َجُعوا َقااَل َمْ َحبااب ِبَقاْومٍ  َأنَّ النَِّبيَّ   َعبِْداّلَله َِ ا  َقَضاُوا الِْجَهااَد   بََعَث ِبَسِ يٍَّة َفلَمَّ
ِ ص َو َما الِْجَهاُد اْْلَكْبَُ  َقاَل ِجَهاُد النَّفْ  ُسوَل اّلَله َِ  «.ِس اْْلَْصَغَ  َو بَِقَي الِْجَهاُد اْْلَكْبَُ  ِقيَل يَا 

از  484صهفحه . ماجرا  ترسیدن شاعر معروو، حسان بن  ابت در جنگ احزاب و پناه بردنش به قلعه زنهان را در 2
 بخوانید.   أسدالغابةجلد اوا 

 . 153 ، ص2 ، جالدر المنثورالدین سیوطی،  . جالا3
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ُه َفِبُهداُهُم اْقَتِدهْ »از نام بردن از چند نفر از پیامبران، فرموده است:  ذيَن َهَدى اللَّ هها  آن 1...؛ُأولِئَك الَّ
در «. شههان کهرده اسهت؛ پهس بههه ههدایت آنهان اقتهدا کههن کسهانی هسهتند کهه خداونهد هدایت

ِ َحقَّ ِجهاِدهِ   ِفي  َو َجاَهْدتُ ْ »انیم: خو نیز می ها  حضرات معصومین نامه زیارت  2«. اّلَله
نظیر  بهرا  عملیهاتی  الگو  بی در میان پیامبران و دیگر اولیا  الهی، حضرت صدیقه طاهره

ها  زیاد  از هر چهار نوع جهاد، در زندگانی کوتهاه  کردن اقسام گوناگون جهاد است؛ زیرا نمونه
 گذرانیم: ها از نظر می ایشان وجود دارد که برخی از آن

 و جهاد کبیر  . فاطمه1

ها  جهاد علمی و فرهنگی در زندگانی کوتاه بانو  بزرگ اسالم بسیار است که به برخهی از  نمونه
 شود.  ها اشاره می آن

م
ّ
 الف: تعل

کوشید از شهر علم نبو   بانو  بزرگ اسالم ضمن دارا بودن مقام علمی موهبتی الهی، همواره می
 ند شود؛ چنانکه در روایتی آمده است:م بهره

آمهد و عهرز  چند روز  نگذشته بود که شخصی به خانهه فاطمهه از رحلت پیامبر
«. منهد سهاز ؟ چیز  نزد شما یادگار گذاشته است تا مرا از آن بهره خدا آیا رسوا»کرد: 

ْلهَک َههاِت تِ » :افتاد و بهه کنیهز خهود فرمهود به یاد حدیثی از پیامبر حضرت فاطمه
کنیز به جستجو پرداخت و آن را نیافت و بازگشهت «. شده را بیاوراْلَجِریَدَة؛ آن صفحه نوشته 

َويَْحِک اُْطلُِبيها َفِانَّهاا » :به او فرمود حضرت فاطمه«. آن را نیافتم»و به حضرت گفت: 
طهراز  ارزش آن نزد مهن ههم؛ وا  بر تو! برو آن را پیدا کن؛ زیرا تَْعِدُل ِعنِْدي َحَسناب َو ُحَسيْناب 

کنیز رفت و به جستجو  دقیق پرداخهت و سهرانجام آن  .«است ارزش حسن و حسین
را برا  فرد خواند که در آن چنین نوشته شهده  آن نوشته نوشته را پیدا کرد. حضرت فاطمه

 بود:
ِِقَهُ »ه  ُه بََوا ُِ اش از آزار  منان نیست آن کسهی کهه همسهایه؛ از مؤ لَيَْس ِمَن الُْمْؤِمِنيَن َمْن لَْ  يَْأَمْن َجا

 ؛«او در امان نیست
هُ »ه  َِ  َو الْيَْوِم اْْلِخِ  فَََل يُْؤِذي َجا

ِ ؛ و کسی که ایمان به خهدا و روز جهزا دارد، َو َمْن كَاَن يُْؤِمُن ِباّلَله
                                                           

 .90 ک. انعام1
 .612 ، ص2  ، جمن ال يحضره الفقيهعلی صدوق،  بن . محمد2
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 ؛«رساند اش آسیب نمی به همسایه
ِ َو الْيَْوِم اْْل »ه  ْْ َو َمْن كَاَن يُْؤِمُن ِباّلَله ؛ و کسهی کهه بهه خهدا و روز قیامهت ِخِ  فَلْيَقُْل َخيْ اب َأْو يَْسكُ

 ؛«کند گوید و یا سکوت می اعتقاد دارد، یا سخن نیک می

ئَّاَل الُْملِْحاَف »هه  ِنيَن السَّ َ يُِحبُّ الَْخيَِّ  الَْحِليَ  الُْمتََعفَِّف َو يُبِْغُض الَْفاِحَش الضَّ ؛ خداونهد انسهان ِإنَّ اّلَله
کننده را دشهمن  توز و بسیار سؤاا رخواه، بردبار و پاکدامن را دوست دارد و انسان بدزبان و کینهخی

 ؛«دارد
يَماُن ِفي الَْجنَّةِ »ه  يَماِن َو اْْلِ ؛ بدان که حیاء از ایمان است و ایمهان، موجهب ورود ِإنَّ الَْحيَاَء ِمَن اْْلِ

 ؛«شود به بهشت می
ِِ َو ِإنَّ الْفُْحَش ِمَن الْ »ه  اُء ِفي النَّا َِ اِء َو الْبَ َِ شهرمی،  شرمی است و بی ؛ و بدان که ناسزاگویی از بیبَ

   1«.موجب ورود به آتش دوزخ است

 ب: تعلیم 

ا  از تهالش  نقهل کهرده اسهت، نمونهه خدا از رسوا حدود صد حدیثی که حضرت زهرا
  کهه آن حضهرت ایشان برا  آموزش معارو الهی به جامعهه اسهت. احادیهو گونهاگون دیگهر

شهود؛ چنانکهه فرمهوده اسهت:  ها  آموزش محسوب می مستقیمًا بیان کرده است، از دیگر جلوه
ِ َخاِلَص » ُ َعزَّ َو َجلَّ لَُه َأْفَضَل َمْصلََحتِهِ   ِعبَاَدتِهِ   َمْن َأْصَعَد ِإلَى اّلَله کسی که عبهادت پهاک  2؛َأْهبََط اّلَله

 «.کند ند بهترین مصالحش را بر او نازا میو خالص خود را به باال بفرستد، خداو
نظیر  برا  آشهنا کهردن  دعاها  متعدد  همچون تعقیباتی که از آن بانو نقل شده است، منبع بی 

 4از جمله دعا  مشههور بهه دعها  جامعهه. 3آید؛ مردم با نیازها  اخالقی اجتماعی به شمار می
 دانشگاه آموزشی حضهرت فاطمههمحورها  هفتگانه خطبه آن حضرت نیز کالس دیگر  از 

است: توحید، نبوت عامه، قرآن، اسرار احکام الههی، نبهوت خاصهه، نفهاق و منافقهان، کودتها  
 سقیفه.  

در برابر سؤاالت زیاد بانو  پرسشگر، نمونه دیگر  از  صبر و حوصله حضرت صدیقه طاهره
                                                           

 ، ص2 ، جاصوو  کوافییعقهوب کلینهی،  بن محمدر.ک: ؛ 65 ، صدالئل اإلمامهجریر طبر  شیعی،  بن مد. مح1
667 . 

 . 108 ، ص2 ، جمجموعه ورام ، فراس بی. ورام بن أ2
 به بعد.  597، صموسوعة کلمات فاطمة الزهراء، م. ر.ک: معهد باقر العلو3
 ، جبحاراألنوار؛ محمدباقر مجلسی، 141 ، صو منهج العبادات اتمهج الدعوطاووس،  موسی ابن بن . ر.ک: علی4

 . 406 ، ص92
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 1رود. زحمات آن حضرت در عرصه جهاد کبیر به شمار می

 و جهاد افضل فاطمه. 2

که در غم جانکاه رحلت پهدر بهود، جههاد افضهل و ایسهتادن در برابهر  خدا تنها یادگار رسوا
نظیر به نمایش گذاشت و در این راه، خود و فرزندش را نیز فدا کرد. بانو   ا  بی ظالمان را به گونه

 انگیز فرمود: ساله با شجاعتی شگفت ساله، در برابر خلیفه شصت هجده
ِ َأنْ  بَْن َأبِييَا ا َْ   َأبَاكَ   تَِ َث   قَُحافََة! َأِفي كِتَاِب اّلَله َث َأِباي لََقاْد ِجْئا ِِ فَِ يًّاا  َشايْئاب   َو ََل َأ

اد   ُ َو الْغَِ يُ  ُمَحمَّ  َفُدونَكََها َمْ ُحولَةب َمْخُطوَمةب تَلَْقاَك يَْوَم َحْشِ َك َو نَْشِ َك فَِنْعَ  الَْحكَُ  اّلَله
اَعِة يَْخَسُ  الُْمبِْطلُونَ َو الَْمْوعِ  آیا در قهرآن اسهت  قحافه! ا  فرزند أبی 2؛ ُد الِْقيَاَمُة َو ِعنَْد السَّ

که تو از پدرت ارث ببر ، ولی من از پدرم ارث نبرم؟ چه سخن نهاروایی گفتهی! )حهاا کهه 
مهن( را کهه همچهون مرکهب آمهاده و مههار شهده، آمهاده  چنین است( پهس بگیهر آن )ارث

کنیم و در آن روز، داور  ردار  است؛ ولی بدان در قیامت تو را دیهدار و بازخواسهت مهیب بهره
و موعهِد داور ، رسهتاخیز اسهت و در آن روز، بهاطالن زیهان  خدا و مّدعِی تهو محمهد

 خواهند دید. 
نبهود. آن حضهرت در جمهع  خطبه در مسجد نبو ، تنها میدان جهاد افضل حضرت فاطمهه

 به مقابله با ظلم و ظالم زد و فرمود: زنان مدینه نیز دست
ِة َو َمْهابِِط اْلاَوْحِي اْْلَِمايِن َو  َسالَِة َو قََواِعِد النُّبُوَّ َواِسي ال ِّ َِ ْحَزُحوَها َعْن  َْ َويَْحُهْ  َأنَّى 

يِن َأَل ذلَِك ُهاَو الُْخْسا اُن الُْمِباينُ  نْيَا َو الدِّ ِبيِن ِبَأْمِ  الدُّ ! چگونهه شهان وا  بهه حاا 3؛ الطَّ
ها   ابت خاندان رسهالت، برگردانیهده و  جا کردند و آن را از بنیان استوار کوه خالفت را جابه

ها  استوار نبوت و منزلگاه وحی و جبرئیل امین جدا کردنهد و آن کهس  دور ساختند و از پایه
( را که در امر دنیا و دین متخصص بود، کنار زدنهد و از حقهش محهروم نمودنهد؟! )علی

 اه باشید این کار زیانی است آشکار.آگ
نیهز در  6و رفتن شبانه به در خانهه انصهار 5و محمود بن لبید 4سلمه با أم سخنان زهرا  مرضیه

                                                           

 .3، ص2 ، جبحاراألنوار . ر.ک: محمدباقر مجلسی،1
 . 102 ، ص1 ، جعلی اهل اللجاج اإلحتجاجعلی طبرسی،  بن . احمد2
 . 355 ، صمعانی األخبارعلی صدوق،  بن . محمد3
 . 205 ، ص2 ، جآ  ابيطالب ناقبمشهرآشوب،  ابنمحمد بن علی . ر.ک: 4
 . 199 ، صکفاية األثرمحمد خزاز قمی،  بن . ر.ک: علی5
 . 13 ، ص6 ، جالحديد ابی ابن البالغهشرح نهجالحدید،  أبی ابنعبدالحمید بن هبةالله . ر.ک: 6



12        

 

 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره 

و تیغ زبهان  ذوالفقار علی»بانو  عالم بود. چه زیبا گفت شاعر:  ستیز  آن بزرگ راستا  ظلم
 «.   تو یکی است

 و جهاد اکبر فاطمه. 3

که در سنین جوانی و اوج نیازها  ماد  و عالیق بشر  قرار داشت، در مقهاطع  زهرا  مرضیه
تواند به سادگی از کنار آن عبور کنهد.  ا  با نفس خود مخالفت کرد که تاری  نمی گونه گوناگون به

است. حداقل درآمد فهدک را کهه دو  ایثار همه درآمد فدک، جلوه روشنی از جهاد اکبر فاطمه
در ماجرا  معهروو شهب عروسهی کهه   1اند. هزار دینار نقل کرده 24آن بانو بود، ساا در اختیار 

لباس خود را به سائل داد نیز نکته ظریفی است که حاکی از اوج تسهل  آن بهانو بهر نفهس خهود 
  است:

حضهرت،   ضمن جهیزیه آن خدا هنگام عروسی، پیراهنی کهنه داشت. رسوا فاطمه
با لباس نهو  را در شب عروسی بپوشد. وقتی فاطمه  آن اطمهپیراهنی تازه تهیه نمود تا ف

و همسهرش تنهها  رسید و مراسم جشن و اطعهام پایهان یافهت و فاطمهه به منزا علی
ا  اهل خانه! گرسنه و عریانم! به مهن »شدند، فقیر  در خانه آمد و اظهار نیاز نمود و گفت: 

از غهذا  عروسهی بهرا  آن فقیهر   طمههفا«. غذا داده و لباسی برا  پوشیدن به من بدهید
کنار گذاشت و لباس جدید خود را از تن بیرون آورد و همان لباس قهدیمی را بهر تهن کهرد و 

ُاداا   َلْن »گاه این آیه را تالوت کرد:  غذا و لباس را به فقیر بخشید. آن ُِ دی ُتْن َتنداُلاا اْلِبدرَّ َحتَّ
اَن  ا ُتِحبُّ داریهد انفهاق   ید، مگهر زمهانی کهه از آنچهه دوسهت رس به نیکی )کامل( نمی 2؛ ِممَّ

 3«.کنید
توانست همان پیراهن قدیمی را به سائل بدهد، اما ضمن خواندن آیهه فهوق  بانو  بزرگ اسالم می

 ایثار کرد و بهترین لباس خود را در راه خدا بخشید!

 و جهاد اصغر فاطمه. 4

صورت گرفهت،  امیرمؤمنان علی با گفتگویی که در واپسین روزها  حیات زهرا  مرضیه
 شوهردار  و حفظ کانون خانواده است:بیانگر اوج جهاد آن بانو در خوب 

                                                           

 . 182 ، صکشف المحجةطاووس،  موسی ابن بن . ر.ک: علی1
  .92عمران:  آا. 2
 . 346 ، ص33  ، جإحقاق الحقله شوشتر ، . سید نورال3
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! َماا َعِهاْدتَنِي»فرمود:  فاطمه ُِ   يَاا اْباَن َعا ِّ كَاِذبَاةب َو ََل َخاِِنَاةب َو ََل َخالَْفتُاَك ُمْنا
ا دروغگو و خائن نیهافتی و ؛ ا  پسرعمو! در طوا مدتی که با من زندگی کرد ، مرَعاَشْ تَنِي

ِ َو »در پاس  فرمود:  امام علی«. هرگز با تو مخالفتی نداشتم ِْ َأْعلَاُ  ِبااّلَله ِ َأْنا َمَعاَذ اّلَله
 َأْن ُأَوبَِّخِك َغداب ِبُمَخالَفَتِي

ِ پناه بر خهدا )کهه تهو  1؛ َأبَ ُّ َو َأتَْقى َو َأكَْ ُم َو َأَشدُّ َخْوفاب ِمَن اّلَله
تر و نیکوکههارتر و بههاتقواتر و شههرافتمندتر و  فتار  کههرده باشههی(. تههو خداشههناسبهها مههن بههدر

 «.  تر از آن هستی که فردا )  قیامت( نسبت به مخالفت با من، توبیخت کنم خداترس
گونهه بهازگو  را این در سخن دیگر  اوج رضایت خهود از زههرا  مرضهیه امیرمؤمنان علی

 کرده است: 
ِ َما َأْغَض  ُ َعازَّ َو َجالَّ ِإلَْياِه َو ََل فََو اّلَله بْتَُها َو ََل َأكَْ ْهتَُهاا َعلَاى َأْماٍ  َحتَّاى قَبََضاَها اّلَله

ُْ َأنُْظاُ  ِإلَيَْهاا فَتَنْكَِشاُف  ْْ لِي َأْما اب َو لََقاْد كُْنا َعنِّاي الُْهُماوُم َو   َأْغَضبَتْنِي َو ََل َعَص
را خشمگین و ناراحت نکردم تا از دنیها  مهگاه فاط به خداوند سوگند! من هیچ 2؛ اْْلَْحَزانُ 

هم مرا خشمناک نکرد و از من نافرمهانی ننمهود. ههر گهاه بهه چههره  رحلت کرد. فاطمه
 رفت.  هایم از بین می و غصه کردم، غم نگاه می فاطمه
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