
         یادگار نبوت

ب ه  الس الم اعلیه  ی زهرا درباره حضرت فاطمه امیرالمؤمنین علیه السالمامام  حضرت که است تعبیری  یادگار نبوت

  کار بردند.

حض رت و ماجرای سقیفه و غص   ف دا اتف اف اف  اد ، صلی اهلل علیه و آله وسلم پس از شهادت رسول گرامی اسالم

ب ه مس  د  اس وارقرار داده با عزمی  انوالیت همسرش ای برای روشنگری حقِّو نشانه  وسیلهآن را  السالم اعلیهزهرا 

م غ ز با دلی سرش ار ا و پس از آن ندرف ند و در حضور جمعی از مهاجرین و انصار با خلیفه ی وقت به مناظره پرداخ 

 :جمله فرمودندآن از  ایشان را آرام فرمودند وبا سخنانی  علیه السالم حضرت علی .به خانه بازگش ند

ايست ای دختر پيامبر برگزيده و از جوش و خروش باز يَا ابْنَةَ الصَّفْوَةِ، وَ بَقِيَّةَ النُّبُوَّةِ، ...  نَهْنِهِي عَنْ وَجْدِكِ 

 ... ای يادگار نبوت

نم ی نامن د بلک ه ایش ان را ( النب ی بقیةایشان را یادگار نبی ) علیه السالمامیرالمومنین  این نک ه قابل تامل است که

 ... النبتوةالسالم عليکم يا اهل البيتت  :را چنین خطاب میکنیماهل بیت در زیارات هم . یادگار نبوت می خوانند

 دانیم نه خاندان نبی. یعنی ایشان را خاندان نبوت می

شخص یت م ی دان یم و دیگ ری را ی   چنان که ما یکی را یادگ ار ، در آن استی نهف ه  تفاوت این الفاظ در معانیِ

گذارد که یادگار شخص اس ت و ن ه یادگ ار  رود فرزندی از خود به جا می . اصوال هر که از دنیا میشخصی  یادگار 

پس آنه ا یادگ ار ، جهه ی خوبی نداش ندچنان که بعضی از امامان ما فرزندانی از خود به جا گذاش ند که وِ، شخصیت

  شخص هس ند نه یادگار شخصیت آن بزرگواران.

علی ه عل ی  می ر الم ومنینو ا بودن د صلی اهلل علیه و آله وس لمم یادگار شخصیت پیامبر ه السالم اعلیهحضرت زهرا 

را ادامه دهنده ی خط  السالم اعلیه از بیان این مطل  مقصود خاصی داش ند و آن این بوده که حضرت فاطمه السالم



 ص لی اهلل علی ه و آل ه وس لممبر همان طور که پیا، نبوت و واسطه ی نزول برکات و فیوضات بر زمینیان معرفی کنند

 2و1 .چنین نقشی را عهده دار بودند

                                                           
ص لی اهلل علی ه و آن بزرگواران عالوه بریادگار شخصیت پدران و ج د بزرگوارش ان  ،علیهم السالمالب ه روشن است که در ارتباط با حضرات معصومین  -1

 .خود نیز شخصی هائی بی بدیل بوده و هس ند، آله وسلم
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