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تفســیر: مــا بــه تــو خیــر فــراوان دادیــم. روى ســخن در تمــام ايــن ســوره بــه پیغمبــر اكــرم؟لص؟ اســت. )ماننــد ســوره ضحــى و 
ــم  ــاك و زخ ــوادث دردن ــوه ح ــر انب ــرت در براب ــر آن حض ى خاط

ّ
ــل ــوره تس ــه س ــر س ــم ه ــداف مه ــى از اه ــرح( و یك ــم نش ــوره ال س

( کوثــر وصــف اســت کــه  ــَر
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ٰ
زبان هــاى مكــرر دشــمنان اســت. نخســت مى فرمایــد: مــا بــه تــو کوثــر عطــا کردیــم )ِإّن

ــه  ــود. در اینك ــه مى ش ــر گفت ــز کوث ــخاوتمند نی ــراد س ــه اف ــت، و ب ــراوان اس ــت ف ــر و برک ــى خی ــه معن ــده، و ب ــه ش ــرت گرفت از کث
منظــور از کوثــر در اینجــا چیســت ؟ در روایتــى آمــده اســت کــه وقتــى ايــن ســوره نــازل شــد پیغمبــر اكــرم؟لص؟ بــر فــراز منبــر رفــت 
و ايــن ســوره را تــاوت فرمــود، اصحــاب عــرض کردنــد: ايــن چیســت کــه خداونــد بــه تــو عطــا فرمــوده؟ گفــت: نهــرى اســت در 
ــام  ــرى از ام ــث دیگ ــت. در حدی ــوت اس ــى از ُدّر و یاق ــرف آن قبه هاي ــور(، در دو ط ــدح )بل ــر از ق ــیر، صاف ت ــفیدتر از ش ــت، س بهش
صــادق؟ع؟ مى خوانیــم کــه فرمــود: کوثــر نهــرى اســت در بهشــت کــه خداونــد آن را بــه پیغمبــرش در عــوض فرزنــدش )عبــداهّٰلل 
ــق بــه 

ّ
کــه در حیــات او از دنیــا رفــت( بــه او عطــا فرمــود. بعضــى نیــز گفته انــد: منظــور همــان حــوض کوثــر اســت کــه تعل

پیامبــر؟لص؟ دارد و مؤمنــان بــه هنــگام ورود در بهشــت از آن ســیراب مى شــوند. بعضــى آن را بــه نبــوت تفســیر کــرده، و بعضــى 
ــاران، و بعضــى بــه کثــرت فرزنــدان و ذریــه کــه همــه آن هــا از نســل دختــرش  دیگــر بــه قــرآن، و بعضــى بــه کثــرت اصحــاب و ی
فاطمــه زهــرا؟اهس؟ بــه وجــود آمدنــد، و آن قــدر فزونــى یافتنــد کــه از شــماره بیروننــد، و تــا دامنــه قیامــت یــادآور وجــود پیغمبــر 
اكــرم؟لص؟ هســتند. بعضــى نیــز آن را بــه شــفاعت تفســیر کــرده و حدیثــى از امــام صــادق؟ع؟ در ايــن زمینــه نقــل نموده انــد تــا 
آنجــا کــه فخــر رازى پانــزده قــول در تفســیر کوثــر ذکــر کــرده اســت، ولــى ظاهــر ايــن اســت کــه غالــب اين هــا بیــان مصداق هــاى 
روشــنى از ايــن مفهــوم وســیع و گســترده اســت، زيــرا چنــان کــه گفتیــم کوثــر بــه معنــى خیــر کثیــر و نعمــت فــراوان اســت و 
مى دانیــم خداونــد بــزرگ نعمت هــاى فــراوان بســیارى بــه پیغمبــر اكــرم؟لص؟ ارزانــى داشــت کــه هــر یــك از آنچــه در بــاال گفتــه 
شــد یكــى از مصداق هــاى روشــن آن اســت و مصداق هــاى بســیار دیگــرى نیــز دارد کــه ممكــن اســت بــه عنــوان تفســیر 
مصداقــى بــراى آیــه ذکــر شــود. بــه هــر حــال تمــام مواهــب الهــى بــر شــخص پیغمبــر اكــرم؟لص؟ در تمــام زمینه هــا حتــى پیــروزی 
ــر دشــمنان، و حتــى علمــاى امتــش کــه در هــر عصــر و زمــان مشــعل فــروزان قــرآن و اســام را پاســدارى  هایــش در غــزوات ب
ــخن را  ــن س ــرد اي ــد ک ــوش نبای ــتند. فرام ــر وارد هس ــر کثی ــن خی ــه در اي ــد، هم ــان مى برن ــه اى از جه ــر گوش ــه ه ــد، و ب مى کنن
خداونــد زمانــى بــه پیامبــرش مى گویــد کــه کــه آثــار ايــن خیــر کثیــر هنــوز ظاهــر نشــده بــود، ايــن خبــرى بــود از آینــده نزدیــك و 

آینده هاى دور، خبرى بود اعجازآمیز و بیانگر حقانیت دعوت رسول اكرم؟لص؟ .
فاطمه؟اهس؟ و کوثر

گفتیــم کوثــر یــک معنــى جامــع و وســیع دارد، و آن خیــر کثیــر و فــراوان اســت، و مصاديــق آن زیــاد اســت، ولــى بســیاری از بــزرگان 
ــه  ــزول آی ــأن ن ــه ش ــرا ک ــته اند، چ ــرا؟اهس؟ دانس ــه زه ــارک فاطم ــود مب ــای آن را وج ــن ترين مصداق ه ــى از روش ــیعه یك ــای ش علم
مى گویــد: آن هــا پیغمبــر اكــرم؟لص؟ را متهــم مى کردنــد کــه بــا عقــب اســت، قــرآن ضمــن نفــى ســخن آن هــا مى گویــد: مــا بــه 

تو کوثر دادیم. 
از ايــن تعبیــر اســتنباط مى شــود کــه ايــن خیــر کثیــر همــان فاطمــه زهــرا؟اهس؟ اســت، زيــرا نســل و ذریــه پیامبــر؟لص؟ بــه وســیله 
ــام  ــن او و تم ــه آئی ــد، بلك ــر بودن ــمانى پیغمب ــدان جس ــا فرزن ــه تنه ــه ن ــلى ک ــت. نس ــار یاف ــان انتش ــى در جه ــر گرام ــن دخت همی
ــاب  ــا حس ــه آن ه ــت؟مهع؟ ک ــوم اهل بی ــان معص ــا امام ــه تنه ــد، ن ــاغ نمودن ــدگان اب ــه آین ــد و ب ــظ کردن ــام را حف ــای اس ارزش ه
ــا  ــان آن ه ــه در می ــدند ک ــش ش ــان پخ ــر جه ــه؟اهس؟ در سراس ــدان فاطم ــزار از فرزن ــزاران ه ــه ه ــد، بلك ــود دارن ــه خ ــوص ب مخص
علمــای بــزرگ و نویســندگان و فقهــا و محدثــان و مفســران واال مقــام و فرماندهــان عظیــم بودنــد کــه بــا ایثــار و فــداكاری در 

حفظ آئین اسام کوشیدند. 

تفسیر نمونه، جلد۲۷، صفحه ۳۷۰

احادیث کالس
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ــل ــد عّزوج ــه خداون ــت ک  اس

.به دور داشته است
األمالی للطوسی، جلد۳ صفحه۲۹۴
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ــه اســم   ُن
ّ

امــام صــادق؟ع؟ : فاطمــه؟اهس؟ ، در نــزد خداونــد عّزوجــل
دارد: فاطمــه، صّدیقــه، مبارکــه، طاهــره، زکّیــة، رضّیــه، مرضّیــه، 

ثه، و زهراُء. ُمحّدِ
األمالی للصدوق، جلد۱۸ صفحه۴۷۴

هــا 
َ
قــال: ألّن

َ
َیت َزهــراء؟ ف  ِلــَم ُســّمِ

َ
َســألُت أباَعبــِداهّلِل؟ع؟ َعــن فاِطَمــة

ــماِء َکمــا َیزَهــر  کاَنــت اذا قاَمــت فــی ِمحراِبهــا َزَهــر نوُرهــا ألهــِل الّسَ
نوُر الکواکِب ألهِل األرِض.

از حضــرت صــادق؟ع؟ پرســیدم: چــرا فاطمــه را زهــراء )درخشــان( 
نامیــده انــد؟ حضــرت فرمــود: چــون وقتــی در محرابــش بــه نمــاز 
می ایســتاد، نــور او بــرای اهــل آســمان چنــان می درخشــید کــه نــور 

ستارگان برای اهل زمین می درخشد.
معانی األخبار، جلد۱۵ صفحه۶۴ 

نی و  ها فقــد َســّرَ  ِمّنــی، َمــن َســّرَ
ٌ

 َبْضَعــة
ُ

 اهّلِل؟لص؟ : فاطمــة
ُ

رســول
. ّیَ

َ
 الّناِس عل

ُ
 أعّز

ُ
َمن ساءها فقد ساءنی، فاطمة

رســول خــدا؟لص؟ : فاطمــه پــاره تــن مــن اســت، هــر کــه او را شــاد 
ــت  ــرا ناراح ــد، م ــت کن ــه او را ناراح ــر ک ــاخته و ه ــاد س ــرا ش ــازد م س

کرده است. فاطمه عزیزترین فرد برای من است.
بحاراألنوار، جلد۴۳ صفحه ۲۳

ســاِء أرَبعــا: َمریــَم و  ــی اْختــاَر ِمــن الّنِ
َ
 اهّلِل؟لص؟ : إّن اهّلَل تعال

ُ
رســول

.
َ

 و فاطمة
َ

 و خدیجة
َ

آِسَیة
پیامبــر خــدا؟لص؟ : خداونــد متعــال از میــان زنــان چهــار تــن را 

برگزید: مریم، آسیه، خدیجه و فاطمه.
بحاراألنوار، جلد۴۳ صفحه۱۹

احادیث مباحثه

ــِل األرِض  ــُر أه ــیُن خی ــُن و الحس  اهّلِل؟لص؟: الحس
ُ

ــول رس
 نساِء أهِل األرِض.

ُ
ُهما أفضل

ُ
ّم

ُ
َبعدی و بعَد أبیِهما، و ا

و  مــن  از  بعــد  حســین،  و  حســن  خــدا؟لص؟:  پیامبــر 
پدرشــان، بهتریــن مــردم روی زمیــن هســتند و مادرشــان 

برتریِن زنان زمین است.
بحاراألنوار، جلد۴۳ صفحه۱۹ 

میَن.
َ
 سّیدُة ِنساِء العال

ُ
 اهّلِل؟لص؟ : ابَنتی فاطمة

ُ
رسول

پیامبــر خــدا؟لص؟ : دختــرم فاطمــه، ســرور زنــان عالــم 
است.

بحاراألنوار، جلد۴۳ صفحه۲۲

 فإّنهــا ســّیدُة ِنســاِء 
ُ

 اهّلِل؟لص؟ : أّمــا ابَنتــی فاطمــة
ُ

رســول
میَن ِمن األّوِلیَن و اآلِخِریَن.

َ
العال

پیامبــر خــدا؟لص؟ : امــا دختــرم فاطمــه، او ســرور زنــان 
عالم، از پیشینیان و پسینیان است.

األمالی للصدوق، جلد۱ صفحه۱۱۲

و   ،
َ

ِلَغَضــِب فاطمــة َیغَضــُب 
َ
ل اهّلَل  إّن   :  اهّلِل؟لص؟ 

ُ
رســول

َیرضی ِلِرضاها.
پیامبــر خــدا؟لص؟ : خداونــد بــا خشــم فاطمــه، بــه خشــم 

می آید و با خشنودی او خشنود می شود.
بحار األنوار، جلد۴۳ صفحه۱۹ 
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شرافت و فضیلت حضرت زهرا؟اهس؟
صدیقـه؟اهس؟  حضـرت  بـه  راجـع  مـن 
ذکـرى  کـه  می دانـم  قاصـر  را  خـودم 
یـک  بـه  می  کنـم  اکتفـا  فقـط  بکنـم، 
و  اسـت  شـریفه  کافـی  در  کـه  روایـت 
بـا سـند معتبـر نقـل شـده اسـت و آن 
روایـت ایـن اسـت کـه حضـرت صـادق؟ع؟ می فرمایـد: 
فاطمـه؟اهس؟ بعـد از پـدرش 75 روز زنـده بودنـد، در این 
بـر ایشـان غلبـه داشـت  دنیـا بودنـد و حـزن و شـدت 
و جبرئیـل امیـن می  آمـد خدمـت ایشـان و بـه ایشـان 
تعزیـت عـرض می  کرد و مسـائلی از آینـده نقل می  کرد. 
ظاهـر روایـت ایـن اسـت کـه در ایـن 75 روز مـراوده  اى 
بـوده  زیـاد  جبرئیـل  آمـد  و  رفـت  یعنـی،  اسـت؛  بـوده 
انبیـاى  از  اول  از طبقـه  غیـر  کـه  نـدارم  و گمـان  اسـت 
عظـام  دربـاره کسـی ایـن طـور وارد شـده باشـد کـه در 
ظـرف 75 روز جبرئیـل امیـن رفـت و آمد داشـته اسـت و 
مسـائل را در آتیـه اى که واقع می شـده اسـت، مسـائل 
را ذکـر کـرده اسـت و آنچـه کـه بـه ذریـه او می رسـیده 
امیـر؟ع؟  حضـرت  و  اسـت  کـرده  ذکـر  آتیـه،  در  اسـت 
اسـت  بـوده  وحـی  کاتـب  اسـت،  نوشـته  را  آن هـا  هـم 
حضـرت امیـر؟ع؟ ، همـان طـورى که کاتب وحی رسـول 
البتـه آن وحـی بـه معنـاى  خـدا؟لص؟ بـوده اسـت- و 
آوردن احـکام، تمـام شـد بـه رفتـن رسـول اکـرم؟لص؟- 
کاتـب وحـی حضـرت صدیقـه؟اهس؟ در ایـن 75 روز بـوده 
اسـت. مسـئله آمـدن جبرئیـل بـراى کسـی یـک مسـئله 
سـاده نیسـت. خیـال نشـود کـه جبرئیل براى هر کسـی 
می  آیـد و امـکان دارد بیایـد، این یک تناسـب الزم اسـت 
بیـن روح آن کسـی که جبرئیـل می  خواهد بیاید و مقام 
جبرئیـل کـه روح اعظـم اسـت، چـه مـا قائـل بشـویم به 
روح  واسـطه  بـه  جبرئیـل،  تنـزل  تنزیـل،  قضیـه  اینکـه 
اعظـم خـود ایـن ولـی اسـت یـا پیغمبـر اسـت. او تنزیل 
می  دهـد او را و وارد می  کنـد تـا مرتبـه پاییـن یـا بگوییـم 
کـه خیـر، حـق تعالـی او را مأمـور می کنـد کـه بـرو و ایـن 
مسـائل را بگـو. چـه آن قسـم بگوییـم کـه بعـض اهـل 
نظـر می گوینـد و چـه این قسـم بگوییم کـه بعض اهل 
ظاهـر می گوینـد، تـا تناسـب مـا بیـن روح ایـن کسـی که 
جبرئیـل می آیـد پیـش او و بیـن جبرئیـل کـه روح اعظـم 
اسـت نباشـد، امـکان نـدارد ایـن معنـا و ایـن تناسـب 
بیـن جبرئیـل کـه روح اعظـم اسـت و انبیـاى درجـه اول 
بوده باشـد مثل رسـول خدا؟لص؟ و موسـی و عیسـی 
و ابراهیـم و امثـال اینهـا، بیـن همـه کـس نبوده اسـت، 
بعـد از ایـن هـم بیـن کسـی دیگـر نشـده اسـت. حتـی 
دربـاره ائمـه؟مهع؟ هم من ندیده ام که وارد شـده باشـد 
ایـن طـور کـه جبرئیـل بـر آن هـا نـازل شـده باشـد، فقط 
ایـن اسـت کـه براى حضرت زهرا؟اهس؟ اسـت کـه آنکه من 
دیـده ام کـه جبرئیـل بـه طـور مکـرر در ایـن 75 روز وارد 
می  شـده و مسـائل آتیـه اى کـه بـر ذریـه او می گذشـته 
اسـت، آن مسـائل را می گفتـه اسـت و حضـرت امیر؟ع؟ 
هـم ثبـت می  کـرده اسـت. و شـاید یکـی از مسـائلی کـه 
گفتـه اسـت، راجـع بـه مسـائلی اسـت کـه در عهـد ذریـه 
ذکـر  او  بـراى  اسـت،  صاحـب؟ع؟  حضـرت  او  بلندپایـه 
کـرده اسـت کـه مسـائل ایـران جـزو آن مسـائل باشـد، 
مـا نمی  دانیـم، ممکـن اسـت. در هـر صـورت مـن ایـن 
شـرافت و فضیلـت را از همـه فضایلـی کـه بـراى حضرت 
فضایـل  هـم  آن هـا  اینکـه  بـا  کرده انـد-  ذکـر  زهـرا؟اهس؟ 
همـه  از  باالتـر  مـن  را  فضیلـت  ایـن  اسـت-  بزرگـی 

انبیـاء، رهبر کبیر انقالب ؟هر؟ نـه همـه  آن هـم  انبیـاء  بـراى غیـر  کـه  می دانـم 
بـراى طبقـه بـاالى انبیـاء و بعـض از اولیایـی کـه در رتبـه 
آن هـا هسـت، بـراى کـس دیگـر حاصـل نشـده. و بـا ایـن 
تعبیـرى کـه مـراوده داشـته اسـت جبرئیل در ایـن هفتاد 
و چنـد روز، بـراى هیـچ کـس تاکنـون واقـع نشـده و ایـن 
از فضایلـی اسـت کـه از مختصـات حضـرت صدیقـه؟اهس؟ 

اسـت. 
)صحیفه امام، ج 20، ص: 4- 6(

همیـن  بـا  درباره  ی حضرت زهـرا؟اهس؟ 
چشم ماّدی ظاهربین که نگاه کنیم -حاال 
آن چشـم های حقیقت  بیـن و واقع  بیـن و 
عرشـی جـور دیگری ممکن اسـت ببینند، 
چیزهـای دیگری را ببینند- ]می بینیم که[ 
این بزرگوار از طرفی دختر عالی  مقام پیغمبر است؛ دختری که 
پیغمبر دسـت او را می بوسد، جلوی پای او بلند می شـود، در 
هر سـفر آخرین دیدار او از خانه  ی زهرا اسـت و از آنجا به سـفر 
مـی رود، از سـفر کـه برمی گـردد اّولیـن جایـی کـه سـر می زند و 
سـالم می کنـد خانـه ی زهـرا؟اهس؟ اسـت؛ یک چنیـن دختـری. از 
طرفی بانویی دارای عصمت است؛ مرتبه ی عصمت مرتبه ی 
عجیبی است، منزلت فوق  العاده ای است. از طرفی همتراز علّی 
 بن  ابی  طالب؟ع؟ است؛ علّی بن  ابی  طالِب؟ع؟ با آن عظمت، 
م وجـود شـبیه او را بعـد از 

َ
علـّی  بـن  ابـی  طالبی که چشـم عال

پیغمبر مشاهده نکرده؛ فاطمه  ی زهرا؟اهس؟ همسِر همتراز یک 
چنین شخصّیتی است. از طرفی مادر چهار خورشید درخشان 
است که دو نفرشان امام معصومند و از طرفی سرسلسله ی 
نسـل مبارک پیغمبر اعظم؟لص؟ اسـت کـه امروز بحمـد اهّلل 
بعد از ۱۴۰۰ سـال، میلیون ها انسـان در سراسـر جهان به این 
نسبت مفتخرند؛ سرسلسله ی این نسبت فاطمه ی زهرا؟اهس؟ 

است.
تاریـخ زندگـی این بزرگوار عینا منطبق با تاریخ رسـالت اسـت؛ 
یعنـی اندکـی بعـد از رسـالِت پیامبـر؟لص؟ ایـن بزرگـوار طلوع 
می کنـد، اندکـی بعـد از رحلـِت رسـالت و پیغمبـر اکـرم؟لص؟ 
غروب می کند؛ یعنی کاماًل زندگی ]او[ منطبق است با دوران 
رسالت. در دوران کودکی، محنت شعب ابی  طالب را احساس 
می کنـد و درک می کنـد، از کودکـی وارد میدان هـای دشـوار 
زندگی می شـود، مادر را از دسـت می دهد که برای دختری در 
این سن بسیار دشوار است، اّما او در کنار تحّمل این دشواری، 
کار بزرگـی را انجـام می دهـد و آن غمگسـاری پیغمبـر؟لص؟ 
اسـت. پیغمبـر؟لص؟ کـه هـم خدیجـه؟اهس؟ را، هـم جنـاب ابی  
طالب را از دسـت داده، نیاز به غمگسـار دارد و این دختر اسـت 
که غمگسـار پدر می شود. این غمگسـاری همین طور ادامه 
ُحـد و در خنـدق و در بسـیاری 

ُ
پیـدا کـرد تـا دوران مدینـه و در ا

بیها؛ 
َ
 ا

ُ
ّم

ُ
 ا

َ
جاهای دیگر که آن وقت پیغمبر؟لص؟ فرمود: فاِطَمة

مـادری کرد برای پیغمبر. بعد، مسـئله  ی هجـرت، آزمون های 
بی  نظیر دوران مدینه، همسری با علّی  بن  ابی  طالب؟ع؟ که 
یک پایش در خانه است، یک پایش در میدان جهاد -تحّمل 
این سختی  ها- و بعد تربیت این چهار فرزند بی  نظیر در دوران 
تاریخ، بعد هم دادن اّولین قربانی بعد از رحلت پیغمبر؟لص؟، 
محسـن؟ع؟ ، و در نهایـت شـهادت خـود او چنـد مـاه بعـد از 

پیغمبر؟لص؟.
ایـن  بیشـتِر  اندکـی  یـا  هجـده  سـاله  کوتـاه  زندگـی  ایـن 
بزرگـوار یـک چنیـن ماجرایـی دارد کـه ماجـرای مهّمـی اسـت. 
آن حضرت، تجّسم عالی  ترین مفاهیم انسانی و اسالمی در 
مـورد زن اسـت، کـه بـه اینها بایـد توّجـه کـرد؛ درس فاطمه ی 
زهـرا؟اهس؟ بیشـتر این مـوارد اسـت. برخـی از مفاهیم اسـالمی 
مفاهیم اختصاصی است، مثل مادری، همسری، کد بانویی، 

ـه ی 
ّ
قل اوج  اینهـا  همـه ی  در  فرزنـد؛  تربیـت 

در  اسـت.  زهـرا؟اهس؟  تصّور، حضرت فاطمـه ی 
فرزنـد، در عرصـه ی همـکاری  تربیـت  عرصـه  ی 
آن  در  و  مشـترک  عرصه  هـای  در  شـوهر،  بـا 
اسـت،  و مـرد مشـترک  زن  بیـن  کـه  چیزهایـی 
مثـل بندگـی خـدا -وظایـف بـزرگ مثـل بندگـی 
خـدا- وضعّیت فاطمه ی زهـرا؟اهس؟ یک وضعّیت 
فوق العـاده اعجـاب  انگیـز و مهـم اسـت. امـام 
حسـن مجتبـٰی؟ع؟ می گویـد: شـب جمعـه تـا 
صبـح مـادرم بیدار بـود، عبادت می کـرد، هر وقت 
صـدای او را شـنیدم، دیدم بـرای دیگـران دارد دعا 
می کند؛ صبح گفتم مادر! برای دیگران دعا کردی، 
 

َ
ّم

ُ
لجـاَر ث

َ
بـرای خـودت دعا نکردی؛ فرمود پسـرم! ا

ار؛ این درس است. در قضّیه ی ]نزول سوره ی[ 
َ

الّد
ما ُنطِعُمُکـم ِلَوجِه 

َ
تـٰی ]آمده اسـت کـه[ »ِاّن

َ
هل ا

اهّلل«؛ مـن ایـن را بـه عنـوان یـک درس بـرای اّمـت 
اسالمی، برای جامعه ی اسالمی، برای جمهوری 
قـی می کنـم کـه کار بـا اخـالص انجام 

ّ
اسـالمی تل

بگیرد. حسن بصری که از زّهاد ثمانّیه ی معروف 
اسـت و زاویه هم دارد با اهل بیت؟مهع؟ ، می گوید 
که »ما کان فی هذه االّمة اعبد من فاطمة کانت 
تقوم حّتی توّرم قدماها«. معنای این تعبیر »ما 
کان اعبد من فاطمة« این نیست که شبیه او و به 
اندازه ی او تعدادی وجود داشتند؛ نه، در تعبیرات 
عربی معنایش این است که هیچ کس در اّمت، 
مانند او نبود از لحاظ عبادت. این را حسن بصری 
می گوید؛ حسن بصری دوران فاطمه ی زهرا؟اهس؟ 
را درک نکـرده، اّمـا اینکـه این طور قاطع این حرف 
مات 

ّ
را می زنـد نشـان می دهـد ایـن جـزو مسـل

و متواتراتـی بـوده اسـت کـه در آن زمـان وجـود 
داشـته. اینکـه وظیفه ی عبـادت، بعـد وظیفه ی 
امـر به معـروف و مجاهدت، یعنـی حضـور در آن 
میدان عجیبی که بنا بود سرنوشت اّمت اسالم 
در آن میدان تعیین بشـود و آن حضور طوفانی 
خطبه هـای  آن  بـا  زهـرا؟اهس؟  عجیب فاطمـه ی 
عجیـب، نقشـه ی جامـع هوّیـت زن در منطـق 
اسـالم ایـن اسـت؛ مـادر خـوب، همسـر خـوب، 
مجاهد فی  سبیل  اهّلل، در عین حال کدبانو، مدیر 
خانه، و در عین حال عابد و بنده ی خدای متعال. 
و در نهایت، فاطمـه ی زهرا؟اهس؟ نشـان داد کـه زن 
می تواند به رتبه ی عالی عصمت برسـد که اینها 

خصوصّیـات ایـن بزرگوار اسـت.
بیانات در ارتباط تصویری با مداحان ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

رهبر معظم انقالب ؟بد؟



ــرا؟اهس؟ و  ــرت زه ــه حض ــل ب ــن؛ توس ــز م ی عز
ایــن  بــرای  هــم  عصمــت؟مهع؟  اهل بیــت 
حاصــل  شــما  بــرای  موفقیــت  کــه  اســت 

شود.

اســتقامت عملــی بــر والیــت 
اهل بیت؟مهع؟

بایــد بــر عمــل بــه دســتورات ائمــه؟مهع؟ اســتقامت کنیــم تــا بــی بهــره 
مــاًء  ســَقیناهم 

َ
أل الطریقــِة  ــی 

َ
عل اســَتقاموا  ــِو 

َ
ل ن 

َ
ا و  نباشــیم؛» 

َغَدقا«
ــی َوالَیــِة 

َ
ــِو اســَتقاموا َعل

َ
منظــور از طریقــه در ایــن آیــه چیســت؟ »ل

ــِدِه؟مهع؟«  ــن ُول ــاِء ِم ــَن و األوصی ــٍب أمیِرالمؤمنی ــی طال ــِن اب ــّیِ ب َعِل
و  امیرالمؤمنیــن؟ع؟  محبــت  و  والیــت  بــر  انســان  اگــر  یعنــی 
گاهــی  اینکــه  نــه  کنــد، ســیراب می شــود؛  اســتقامت  ائمــه؟مهع؟ 

عمل بکند و گاهی نکند.
اســتقامت بــر والیــت و محبــت هــم بــه واســطه ی عمــل اســت؛»و 
ِبلــوا طاَعَتهــم فــی أمِرِهــم و َنهِیِهــم«؛ هــر کجــا کــه امــر کرده انــد، 

َ
ق

اطاعــت کنــد و هرجــا کــه نهــی کرده انــد، منتهــی شــود. لــذا طریقــه 
ایــن اســت کــه عمــاًل والیــت آنــان را قبــول کنــد، نــه فقــط بــا حــرف و 
قبــول قولــی! انســان بایــد بــه دســتورات طبیــب و نســخه طبیــب 

عمل کند تا شفا حاصل شود...
حــال اگــر بــر دســتورات امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و اوالد طاهرینــش، امــرًا 
ســَقیناهم مــا أن 

َ
و نهیــا اســتقامت کنیــد، چطــور می شــود؟ »أل

َغَدقــا«؛ از آب فــراوان، ســیرابتان می کننــد. منظــور از»مــاء غــدق« 
چنیــن  ایمــان  دیگــر  اإلیمــاَن«  لوَبهــم 

ُ
ق شــَربنا 

َ
»أل یعنــی  هــم 

شخصی، قلبی است، نه خواندنی! 

« می خواهد استقامت»قلب استوار
ــی ِکتاِبــِه«؛ 

َ
شــما کــه گفتیــد: پــروردگار مــا خداست،»فاســَتقیموا عل

ادعایتــان  و  حــرف  ســر  جــان!  داداش  کنیــد  اســتقامت  پــس 
بایســتید! بــر ســر فرمایشــات قــرآن کریم، پایبند باشــید و اســتقامت 
بورزیــد! آن قــدر اســتقامت کنیــد تــا ایمــان در قلب هایتــان بنشــیند. 
آن وقــت اســت کــه قلبتــان، مســتقیم می شــود؛»ال َیســَتقیُم ایمــاُن 

عبٍد حّتی یستقیَم قلُبُه«.
اســاس اســالم، بــه اســتقامت و زنــده بــودن دل اســت. اینکــه 
کســی بگویــد: مســلمانی بــه قلــب نیســت، یعنــی چــه؟ اگــر امــر 

قلبی نیست، پس چیست؟ 
از کوزه همان برون طراوت که در اوست

»ایمان اشرابی« نتیجه ی استقامت
اهــل ایمــان در هــر مرحلــه ای کــه باشــند، اگــر در انجــام اوامــر الهــی 
ــان  ــان ایم ــاَن«؛ ایمانش ــم اإلیم لوَبه

ُ
ــَربنا ق ش

َ
ــد:» أل ــتقامت کنن اس

ایمــان خواهــد شــد. در  از  پــر  اشــرابی می شــود و دل هایشــان 
ــد أبَصــَر َطریَقــُه« آن طریقــی کــه منظــور و هــدف انبیــای 

َ
نتیجــه:» ق

عظــام اســت را می بینــد و مشــاهده می کنــد؛ ســپس بــه هــر راهــی 
ــی  ــواُب ال ــه األب َعت

َ
ــی آورد:» وَتداف ــه روی م ــر ک ــه ه ــی رود و ب ــه م ک

باِب السالمِة« او را به باب سالمت می رساند.
چنیــن کســی دائمــا بــرای احیــای عقــل و مبــارزه بــا نفــس خــود 
ُطــَف 

َ
ــُه و ل

ُ
 جلیل

َ
ــُه و أمــاَت َنفَســُه حّتــی َدّق

َ
می کوشــد.»قد أحیــا َعقل

ــُه الّطریــق«؛ در نتیجــه ی 
َ
ــُه الِمــٌع کثیــُر البــرِق فأبــاَن ل

َ
َغلیُظــُه و َبــَرّق ل

ایــن احیــای عقــل و اماتــه ی نفــس، طریقــی بــرای او ظاهــر و آشــکار 
می شــود کــه هــدف انبیاســت و در آن هیــچ اشــتباهی نیســت، 
حضــرات  بنابــر  اهّلل  شــاء  ان  کــه  می رســد  جایــی  بــه  دیگــر 
متألهین»عقــل مســتفاد« می شــود و اســتاد، صرفــا دخالــت در 
تســریع عمــل او دارد. ان شــاء اهّلل ایــن بیانــات کــم کــم عمــاًل نیــز 

نصیب ما بشود.

استقامت در برابر نامالیمات
مــع االســف بــا آنکــه تــو، طالــب کمــال مطلقــی و وجــود مطلــق را 
طلــب می کنــی، ولــی حرکــت نمی کنــی و در حرکت هــای گاه گاهــت 
ــوادث،  ــات و ح ــا نامالیم ــورد ب ــد در برخ ــداری! بای ــتقامت ن ــز اس نی
اســتقامت کنــی و از حرکــت نایســتی! بایــد خارهایــی کــه بــه پــای 
ــه  ــه اینک ــی؛ ن ــد کن ــا رش ــی ت ــل کن ــیند را تحم ــت می نش ــل و قلب عق
متوقــف شــوی و از رفتــن بــاز بمانــی! بایــد بگویــی: عجــب حادثــه ی 
جالبــی برایــم پیــش آمــد! عجــب چیــز خوبــی بــود! خیلــی خوشــمزه 

بود! عجب درسی بود!

ثار ایمان و استقامت آ
ــمس«؛ پــروردگار عزیــز در 

َ
»فُهــَو ِمــن الیقیــن َعلــی ِمثــل َضــوِء الّش

ــق عملــی بــه آدم یقیــن می دهــد. قــرآن 
ّ
اثــر اســتقامت، در اثــر تخل

ــی الطریَقــِة الســَقیناهم مــاًء 
َ
ــِو اســَتقاموا َعل

َ
می فرمایــد:» و ان ل

دناهــم ِعلمــا کثیــرًا« یعنــی در 
َ

ف
َ

َغَدقــا« کــه امــام؟ع؟ فرمودنــد:» أل
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اثــر اســتقامت و پایــداری در راه درســت، خداونــد آن حقیقــت علــم آیت اهلل حق شناس؟هر؟
آل محمــد؟لص؟ را بــه شــما اعطــا می فرماینــد. در اثــر اینکــه حکمت 
علــم  و  یقیــن  وقــت  آن  شــود،  تــوأم  عملــی  حکمــت  بــا  نظــری 
ــراط  ــذا ِص ــی ه ــود:»و اِن اعُبُدون ــان داده می ش ــه انس ــی ب موهبت

ُمستقیم« 

یقینی مانند نور خورشید
و  مــاوراء  بــه  نســبت  مؤمــن  یقیــن  فرمــود:  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ 
عوالــم اخرویــه، مثــل یقیــن بــه مشــاهده آفتــاب اســت؛ یعنــی 
دیگــری  ایمــان  او  بــه  اســتقامت  اثــر  در  عزیــز،  پــروردگار 
لوَبهــُم اإلیمــاَن«؛ ایمانشــان در اثــر اســتقامت، 

ُ
شــَربنا ق

َ
می دهد:»أل

ایمــان اشــرابی می شــود؛ دیگــر شــّکی ندارنــد. پــروردگار یقیــن را در 
قلبشان سرازیر می کند و قلبشان را از آن سیراب می کند!

شــده  دنبــال  جریانــی  کریــم  قــرآن  در 

کــه می شــود نــام آن را معرفــی الگوهــا 

ــات پایانــی ســوره  ــه در آی گذشــت؛ از جمل

تحریــم خداونــد متعــال از چهــار زن یــاد 

می کنــد. همســر نــوح و همســر لــوط بــه عنــوان الگــوی 

مریــم  و  فرعــون  همســر  و  کافــر  و  منحــرف  انســان های 

ــان و صالحــان.  ــرای مؤمن ــوان الگــو ب ــه عن ــر عمــران ب دخت

ــه  ــه در قــرآن یــک عــرف و هنجــار اســت. نکت ــن روی ــه ای البت

ایــن  لطیفــی کــه در همیــن مــورد در قــرآن وجــود دارد 

اســت کــه وقتــی می خواهــد مثــل همســر فرعــون یــا مریــم 

را بــه عنــوان الگــو معرفــی کنــد، نمی گویــد این هــا بــرای 

زنــان یــا مردمانــی در مقطــع خــاص الگــو هســتند بلکــه 

َت ِفْرَعــْوَن«، 
َ
ِذیــَن آَمُنــوا اْمــَرأ

َّ
 ِلل

ً
می گوید:»َوَضــَرَب اهّلُل َمَثــال

ــه  ــد در ادام ــتند. بع ــو هس ــان الگ ــه مؤمن ــرای هم ــی ب یعن

ْرَجَهــا«؛ 
َ

ْحَصَنــْت ف
َ
ِتــي أ

َّ
می گوید:»َوَمْرَیــَم اْبَنــَت ِعْمــَراَن ال

یعنــی از نظــر قــرآن اواًل زنــان می تواننــد الگــو باشــند و ثانیــا 

ــند. ــو باش ــردان الگ ــان و م ــرای زن ــخ ب ــه تاری ــرای همیش ب

مــا در اســالم الگوهــای زیــادی را می بینیــم؛ اعــم از شــخص 

یــا نهــاد و پدیــده. بــه عنــوان مثــال شــخصیت پیامبــر؟لص؟ 

یــک الگــو اســت، شــخصیت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ الگــو اســت، 

الگــو  ســجادیه  صحیفــه  الگوســت،  شــریف  نهج البالغــه 

اســت. تمــام اینهــا از اســالم هســتند، ولــی الگو برای انســان 

هســتند؛ یعنــی شــخصیتی مثــل شــخصیت پیامبــر؟لص؟ ، 

شــخصیتی مثــل حضــرت فاطمــه؟اهس؟ از اســالم هســتند. 

ایشــان  کــه  معتقدیــم  فاطمــه؟اهس؟  حضــرت  مــورد  در 

الگــوی جامــع، جهانــی و جــاودان اســت. وقتــی جریــان 

ــرح  ــت مط ــث امام ــد و بح ــش می آی ــر؟لص؟ پی ــت پیامب رحل

می شــود، جریــان مکتــب ســقیفه در مقابــل مکتــب امامــت 

منصــوب از طــرف خــدا راه می افتــد، صدیقــه طاهــره؟اهس؟ از 

والیــت منصــوب دفــاع می کنــد. دفــاع صدیقــه طاهــره؟اهس؟ 

از والیــت، از امیرالمؤمنیــن؟ع؟ ، دفــاع یــک زن از شــوهرش 

ــرت،  ــذا حض ــت؛ ل ــان اس ــام زم ــک زن از ام ــاع ی ــت؛ دف نیس

هــم ادراک به موقــع دارنــد، هــم اقــدام به موقــع دارنــد. 

ممکــن اســت برخــی در مقاطعــی بــه ادراک صحیــح برســند، 

امــا هماننــد جریــان تّوابیــن بعــد از حادثــه عاشــورا باشــد. 

ممکــن اســت یکــی به موقــع ادراک کنــد ولــی آن قــدر ایــن 

دســت و آن دســت کنــد کــه اقدامــش بعــد از مــرگ ســهراب 

باشــد. ولــی مــا در مــورد حضرت زهــرا؟اهس؟ در دفــاع از والیت 

و هــم  به موقــع می بینیــم  ادراک  امامــت و حــق، هــم  و 

آیــا انســان های  اقــدام به موقــع. حــاال ســؤال می شــود 

استاد جاودان؟ظفح؟

فرهیختــه و بــزرگ نمی تواننــد ایــن را الگــو قــرار دهنــد؟ آیــا 

ایــن اختصــاص بــه مــکان و زمــان خــاص دارد یــا هــر انســان 

صالــح و مصلحــی بایــد متناســب بــا اقتضائــات زمــان و 

مــکان، دفــاع از والیــت بکنــد و مقابــل باطــل بایســتد؟

حــاال  اســت.  ایشــان  سیاســی  حرکــت  از  نمونــه ای  ایــن 

بــه ســراغ زندگــی شــخصی ایشــان می رویــم. کتابــی بــه 

آنجــا  در  اســت.  شــده  نوشــته  فاطمــی  دانشــنامه  نــام 

نویســندگان زندگــی فاطمــه زهــرا؟اهس؟ را بــر اســاس منابــع 

معتبــر توصیــف کردنــد؛ از جملــه اینکــه ایشــان بــا آن علــّو 

ــی  ــتند. اواًل زندگ ــه داش ــا توج ــن کاره ــه کوچکتری ــه ب درج

خانــه ای  بــا  فاطمــه؟اهس؟  حضــرت  بــا  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ 

اجــاره ای و بــا فاصلــه زیــاد نســبت بــه مســجد النبــی؟لص؟ 

شــروع شــد. البتــه بعــدًا خانــه ای در کنــار مســجد ســاخته 

می شــود و ایشــان بــه آن جــا منتقــل می شــود.

در مــورد تقســیم کار مطالــب زیــادی بیــان شــده اســت، 

اینکــه خانــه مدیریــت شــود مســئله ای نیســت کــه تابــع 

زمــان و مــکان باشــد. بــا اینکــه تقســیم کار بیــن آن هــا 

ــا علــی؟ع؟ و کار  ــرون ب ــود کار بی ــود و قــرار ب انجــام شــده ب

داخــل بــا حضــرت فاطمــه؟اهس؟ باشــد، ولــی برخــی نقل هــای 

معتبــر داریــم کــه حضــرت برخــی کارهــای اقتصــادی را داخل 

خانــه انجــام می دادنــد. مســئله بعــدی تربیــت فرزنــدان 

اســت. بــرای حضــرت زهــرا؟اهس؟ چهــار فرزنــد نــام بردنــد کــه 

خودشــان بــرای همــه انســان ها الگــو هســتند. سرتاســر 

مــدت کوتاهــی کــه دختــر پیامبــر بعــد از پــدر زنــده بــود بــه 

مبــارزه بــا دولــت حاکــم و مقابلــه بــا اعمــال خصمانــه ی 

آن هــا گذشــت. آن حضــرت در ایــن مــدت، همــه چیــز را بــه 

وســیله ای بــرای مقابلــه بــا حکومــت تبدیــل کــرده بــود. 

گاهــی فریــاد مــی زد و گاهــی خطبــه می خوانــد. یــک روز 

مالقــات  پذیرفتــن  از  دیگــر  روز  می نمــود،  برائــت  اعــالم 

کــه  کــرد  وصیــت  حتــی  و  می کــرد  خــودداری  حاکمــان 

ــاز  ــدش نم ــر جس ــد و ب ــازه او نیاین ــییع جن ــه تش ــان ب غاصب

نخواننــد و ســرانجام بــا دســتور پنهــان ســاختن قبــرش 

یــک نشــان مانــدگار از عــدم مشــروعیت را بــر جبیــن آن 

اســت.  تاریــخ  واقعــی  روی  ایــن  کــرد.  نقــش  حکومــت 

البتــه مــا در تمــام ایــن زمینه هــا بــه طــور جــدی بــا کمبــود 

ــه رو هســتیم.  ــع و ابهــام آنچــه در دســترس اســت روب مناب

نــگاه  نظــر موّرخــان رســمی  از  آن دوران  تاریــخ  بــه  اگــر 

کنیــم، دوران نســبتا آرامــی گــزارش شــده اســت. موّرخــان 

ومحّققــان توانســته اند بــا پنهــان کاری درگیری هــای جــدی 

و بحران هــای عمیــق آن عصــر را مخفــی بدارنــد و ایــن روی 

ــت. ــخ اس ــر تاری دیگ

مــا بــا جســتوجو، نشــــانه ها و عالماتــــی در گوشــــه و کنــــار 

اســــناد ومــــدارک خواهیــــم یافــت کــه بــــا تنظیــم و ترکیب 

ــری  ــدت درگی ــران و ش ــن بح ــق ای ــم از عم ــی  توانی ــا م آن ه

کــه در یــک طــرف، دولــت حاکــم بــا تمــام قــدرت بــود، و در 

طــرف دیگــر خانــدان نبــّوت بــود بیشــتر بدانیــم. در جریــان 

ایــن مقابلــه دیــدم کــه اولیــن بــار ایــن بیــت نبــّوت کــه 

مــورد هجــوم مأمــوران نظــام حاکمیــت قــرار گرفــت. آن هــا 

می خواســتند امیرالمؤمنیــن؟ع؟ را بــه مســجد ببرنــد تــا از 

ایشــــان بــه عنــوان اصــل و اســاس خوانــدن نبــّوت بیعــت 

بگیرنــد و بــا ایــــن کار، بزرگتریــن مخالفــان حکومــت جدیــد 
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فرهیختــه و بــزرگ نمی تواننــد ایــن را الگــو قــرار دهنــد؟ آیــا 

را بــه تســلیم وادار نماینــد. 

ایــن اقــدام اولیــن عملــی بــود کــه آن دولــت بعــد از اینکــه 

حکومــت را بــه چنــگ آورده بــود انجــام داد و در انجــام 

آن بســیار جــدی بــود. ســر انجــام آن می توانســت بســیار 

خطیــر باشــد و عواقــب ناگــواری بــه بــار آورد. بنابرایــن کاری 

کــه دختــر پیامبــر در مقابــل آن انجــام داد، کاری بــس بــزرگ 

بــود و همــان عمــل باعــث شــد کــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ 

ــه ایــن  ــاز گــردد و ب ــه ب بیعــت نکــرده و بــه ســالمت بــه خان

ــر  ــر پیامب ــه ی دخت ــا بامقابل ــت خلف ــدم دول ــن ق ــب اولی ترتی

بــه شکســت منتهــی شــد.

ی؟ظفح؟ یر  استادتحر

 نقش های الگویی حضرت زهرا؟اهس؟
حضــرت  کــه  شــنیده ایم  و  گفتــه  بارهــا 
فاطمــه زهــرا؟اهس؟ الگــوی کاملــی بــرای زنــان 
و مــردان هســتند. در ایــن میــان، مهم ترین 
و تأثیرگذارتریــن خصلــت آن بانــوی مکــرم 
زندگــی  بــرای  سرمشــقی  می توانــد  کــه 

امروزی ما باشد، چیست؟
بــودن  الگویــی و سرمشــق  نــکات  اگــر بخواهیــم در میــان 
حضــرت زهــرا؟اهس؟ جســت وجو کنیــم تــا از میــان آن هــا بهتریــن 
و اثرگذارتریــن را پیــدا کنیــم، موفــق نمی شــویم. چــون آن 
رفتــار  نوعــی  بــه  خــود  زندگــی  از  مرحلــه  هــر  در  حضــرت 
می کردنــد. گاهــی در نقــش دختــر کاملــی بــرای پــدر خــود 
حاضــر بودنــد و نقــش فرزنــدی را بــه نحــوی ادا می کردنــد کــه 
پیغمبــر اســالم؟لص؟ بــه ایشــان لقــب »ام ابیهــا« را دادنــد. 
یعنــی فرزنــدی کــه از شــدت دلســوزی و وفــاداری و مهربانــی 

نسبت به پدر خود، مانند مادر پدر است.
امیرالمؤمنیــن  حضــرت  بــرای  همســری  نقــش  در  زمانــی 
علــی؟ع؟ بودنــد. آن هــم همســری کامــل، دلســوز، وفــادار، 
مؤمــن و دارای جمیــع خصلت هــای نیکــو و پســندیده ای کــه 

در زندگی اسالمی باید مورد توجه قرار بگیرد.
از ســوی دیگــر گاهــی در نقــش مــادری ظاهــر می شــدند و 
نمونــه کامــل از مــادری هســتند کــه می تواننــد فرزنــدان خــود 
را بــه بهتریــن وجــه ممکــن تربیــت کنــد. چــه فرزنــدان پســر و 
چــه فرزنــدان دختــر خــود را. بــه طــوری کــه هــر کــدام از آن هــا 
و  هســتند  زمیــن  روی  انســان های  کامل تریــن  و  بهتریــن 

خود، سرمشقی برای مردم تاریخ شده اند.
در یــک دوره ای هــم حامــی امامــت بودنــد. ایشــان بــه نحــوی 
از امــام زمــان خــود، کــه اتفاقــا همســر ایشــان بودنــد، دفــاع 
کردنــد کــه مــردان آن روزگار و بلکــه همــه تاریــخ بایــد دفــاع از 
بــا  گاهــی  بگیرنــد.  یــاد  مکــرم  بانــوی  آن  از  را  زمــان  امــام 
ســخنرانی و خطابــه کار را پیــش می بردنــد و نمونــه آن خطبــه 
جامــع و پندآمــوز فدکیــه اســت. در شــرایطی هــم جــان خــود و 
فرزنــدی کــه بــاردار بودنــد را بــرای دفــاع از حــق و دفــاع از امــام 
بــه خطــر انداختنــد تــا جایــی کــه ایــن فــداکاری و ایثــار منجــر بــه 

شهادت ایشان و فرزندشان شد.
احترام و تجلیل نبی مکرم اسالم از حضرت فاطمه؟اهس؟

ویژگی هــای  و  صفــات  می خواهیــم  وقتــی  کــه  کنیــد  دقــت 
کنیــم،  بررســی  را  آن هــا  و  بشــماریم  را  زهــرا؟اهس؟  حضــرت 
چــون  کنیــم.  بازگــو  را  امــر  جوانــب  همــه  نمی توانیــم 
دربــاره  اســت.  نشــدنی  تمــام  ایشــان  نیکــوی  خصلت هــای 
واقعــا  یعنــی  اســت.  همین طــور  هــم  ابیهــا«  »ام  لقــب 
ــد  ــرم؟لص؟ بای ــر اک ــد پیغمب ــی مانن ــوار و کامل ــخصیت بزرگ ش
تعریــف کنــد و بگویــد چطــور بــه دختــر خــود چنیــن لقبــی داده 
اســت. امــا بــه هــر حــال در میــان روایت هــا و احادیــث معتبــری 
ــای  ــه هایی از رفتاره ــه گوش ــم ب ــم می توانی ــار داری ــه در اختی ک
ــالم  ــرم اس ــی مک ــه نب ــبت ب ــرا؟اهس؟ نس ــرت زه ــز حض محبت آمی
پــی ببریــم. جالــب ایــن اســت کــه حتــی بــرادران اهل ســنت مــا 
رجــوع  فاطمــه؟اهس؟  حضــرت  بی نظیــر  خصلت هــای  بــه  هــم 
کرده انــد و ایشــان را الگــوی خــود قــرار داده انــد. حتــی علمــای 
اهل ســنت در منابــع تاریخــی خــود بــه ایــن ویژگی هــای مهــم 
ــر  ــن اثی ــه اب ــت ک ــی اس ــه ای از آن، روایت ــد. نمون ــاره کرده ان اش
جــزری در کتــاب جامــع االصــول بــه آن اشــاره کــرده اســت. او 
نوشــته اســت کــه هــر زمانــی کــه حضــرت زهــرا؟اهس؟ بــه ســوی 
بــه  شــتاب  بــا  حضــرت  آن  می رفــت،  اســالم؟لص؟  پیغمبــر 

ــر خــود می رفتنــد. وقتــی بــه ایــن روایــت دقــت  ســتقبال دخت
ــد. اول ایــن  ــه مهــم را در آن مشــاهده می کنی ــد نکت ــد چن کنی
اســت کــه عبــارت »هــر زمانــی« را اســتفاده کــرده اســت و ایــن 
موضــوع بــه ایــن مفهــوم اســت کــه چــه حضــرت زهــرا؟اهس؟ در 
ســن خردســالی بودنــد و چــه در دوران بزرگســالی ایشــان، 
همیشــه نبــی مکــرم اســالم؟لص؟ چنیــن واکنشــی نســبت بــه 
ــار در روز و  ــک ب ــه ی ــال چ ــن ح ــته اند. در عی ــان داش ورود ایش
چــه چنــد بــار در روز بــه ســمت آن حضــرت می آمدنــد، نبــی 
ــر گرامــی خــود  ــا دخت ــه ب ــار ایــن گون مکــرم اســالم؟لص؟ هــر ب
رفتــار می کردنــد. مشــخص اســت کــه ایــن نــه تنهــا بــه جهــت 
احساســات پــدری بــوده، بلکــه بــه جهــت عظمــت مقــام و علــّو 
درجــه آن شــفیعه روز جــزا بــوده کــه رســول اکــرم؟لص؟ بــه آن 
علــم و آگاهــی داشــته اند. در واقــع پیامبــر؟لص؟ درخــت بلنــد 
رســالت بــوده و صدیقــه کبــرا؟اهس؟ ثمــره آن هســتند. از طــرف 
دیگــر عنــوان شــده اســت کــه رســول خــدا؟لص؟ بــا شــتاب بــه 
اســتقبال حضــرت زهــرا؟اهس؟ می رفتنــد. بــه ایــن معنــا کــه از 
جــای خــود بلنــد می شــدند، چنــد قدمــی حرکــت کــرده و جلــو 
ــن  ــه ای ــد ک ــت کنی ــد. دق ــتقبال کنن ــان اس ــا از ایش ــد ت می رفتن
نــوع رفتــار نهایــت ادب و احتــرام و تجلیــل از شــخصیت حضرت 
ایشــان  بــا  کــه پیغمبــر خــدا؟لص؟  فاطمــه زهــرا؟اهس؟ اســت 

داشتند.

استادمیرهاشم حسینی؟ظفح؟

3 حضــرت فاطمــه زهــرا؟اهس؟ را باالتــر از ایــن 

بشناســیم. تنهــا ایشــان را بــا پــدر و مــادر بــا 
ــا  ــان را ب ــه ایش ــیم؛ بلک ــان نشناس عظمتش
صفــات  زهدشــان،  بــا  کماالتشــان، 
کمالیه شــان، ســبک زندگــی ایشــان و اوج 

علم، حیا و عفافشان باید بشناسیم.
ــت،  ــب اس ــی عجی ــز خیل ــان نی ــی ایش ــردی و خانوادگ ــات ف حی

زندگی حضرت زهرا؟اهس؟ را بررسی کنید.
هــوای  می فرماینــد:  روایــات  برخــی  در  چــرا  شــد  ســوال 
نفســانی و یــا اهــوا؛ چــرا در یــک جــا مفــرد آمــده و جــای دیگــر 
جمــع آمــده؟ فرمودنــد اگــر یــک دریچــه گنــاه بــرای کســی بــاز 
شــود، توبــه نکنــد و در خانــه خــدا و اهل بیــت؟مهع؟ نیایــد، 
الباقــی دریچه هــای گنــاه نیــز بــر او بــاز می شــوند. تربیت اوالد 
را جــدی بگیریــد، از قبــل ازدواج بایــد مراقبــه داشــته باشــند. 
در جوانــی پــاک بــودن شــیوه پیغمبــری اســت. بهتریــن ســبک 
بــرای تربیــت فرزنــد ایــن اســت کــه اول خــود را تربیــت کنیــم تــا 
بچه هایمــان تربیــت شــوند. آنانــی کــه بــا حضــرت زهــرا؟اهس؟ 
ایــن رفتــار را کردنــد، از روز اول کــه نمی خواســتند ایــن چنیــن 
باشــند. ســفارش حضــرت زهــرا؟اهس؟ کــه ســید طــاووس در 
کتــاب خــود مــی آورد ایــن اســت.« کســی کــه نســبت بــه نمــاز 
ــه  ــود را ب ــما خ ــد، ش ــرش می آی ــر س ــال ب ــدر ب ــد چق ــتی کن سس
نمــاز از هــم اکنــون عــادت دهیــد تــا بچه هایتــان نیــز بــا شــما 

نماز بخوانند.« 
معرفتمــان نســبت بــه حضــرت زهــرا؟اهس؟ بایــد از ایــن هــم باالتــر 
ــیم،  ــرا؟اهس؟ را بشناس ــه زه ــرت فاطم ــه حض ــات عالی رود. مقام
اســمی کــه بــرای حضــرت فاطمــه زهــرا؟اهس؟ بیــان گردیده اســت 
اینکــه  دارد؛  خارجــی  واقعیــت  و  اســت  مســّمی  بــر   

ّ
دال

 « اهّلل  عنــد  أســماء  تســعة   « زهــرا؟اهس؟  حضــرت  می گوینــد 
دارنــد، خداونــد بــه ویژگی هــای ملکوتــی حضــرت زهــرا؟اهس؟ 
اشــاره می کننــد تــا معرفتمــان باالتــر بــرود چــرا کــه وجــود 

حضرت زهرا؟اهس؟ در ازل و ابد با برکت است.
شــبهه فــدک خیلــی واضــح و روشــن اســت. زمانی که شــخصی 
ــن  ــد ای ــی گردی ــد و مدع ــی وارد ش ــر کس ــت اگ ــد اس ــب ی صاح
بــاغ متعلــق بــه آن شــخص نیســت می گوینــد: و الفبــای ســیره 
عقــال ایــن اســت کــه مدعــی بایــد ســند خــود را اقامــه کنــد؛ در 
ــا  ــد تنه ــرا؟اهس؟ کار می کردن ــرت زه ــران حض ــز کارگ ــدک نی ــاغ ف ب
صــرف یــک قســم از حضــرت زهــرا؟اهس؟ کفایــت می کــرد تــا ثابــت 
شــود بــاغ متعلــق بــه ایشــان اســت و اگــر حضــرت فریــاد زدنــد 
بــرای آن بــود کــه بــه مــردم بگوینــد؛ اســالم دارد در یــک نقطــه 
فریــاد  می بینیــم  کــه  ایــن  و  می شــود  منحــرف  مســیرش 
ــانی  ــی، انس ــیر عقالی ــد مس ــا بدانی ــت ت ــن اس ــرای ای ــد ب می زن
ــازه اگــر نگوییــم طبــق اســناد شــیعه و  عــوض شــده اســت. ت

سنی صدیقه بودن ایشان ثابت گردیده است.
خباثتــی کــه در ســایت ها انجــام می دهنــد ایــن اســت تمــام 
ــا جــواب بیــان  شــبهاتی کــه علمــای بــزرگ مــا جــواب دادنــد ب
را  ســوالت  ایــن  می گوینــد  و  می کننــد  وارد  را  کرده انــد 
روحانیــون شــیعه خــود قــادر نیســتند پاســخ دهنــد. شــبهه ای 
افــراد  و  کرده انــد  وارد  ســایت ها  از  برخــی  در  اکنــون  کــه 

3 می پرســند آیــا آن زمــان منزل هــا در داشــته اند؟ در پاســخ بــه 

ایــن شــبهه می گویــم ســوره بقــره آیــه صــد و هشــتاد و نــه را 
 ِهــَي َمَواِقیُت 

ْ
ــل

ُ
ــِة ق

َّ
وَنَك َعــِن األِهل

ُ
ل

َ
مالحضــه بفرماییــد. » َیْســأ

ــا  ــن ُظُهوِرَه ــوَت ِم ُبُی
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ْ
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ْ
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ْ
ــاِس َوال

َ
ِللّن

 اهّلَل 
ْ
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ْ
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َ
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ُکــْم ُتْفِلُحــوَن » بیــت البیــوت مــن اباب هــا در ایــن آیــه چــه 
َّ
َعل

َ
ل

معنایــی دارد؟ از هــزاران ســال قبــل هــم در وجــود داشــته 
است.

چنــد ســال قبــل کــه بــه مدینــه رفتــه بــودم مشــاهده کــردم 
وهابیــون، پانــزده هــزار وهابــی اســتخدام کرده انــد تــا صبــح و 
شــب تنهــا مطالعــه کننــد در مکتــب اهل بیــت؟مهع؟ و بــر علیــه 
کــه  اســت  ایــن  سبک شــان  بگوینــد.  ســخن  اهل بیــت؟مهع؟ 
شــبهاتی کــه خــود مــا مطــرح کــرده و بــرای آن جــواب داده ایم، 
آن شــبهات را در قالــب کتــاب مطــرح می کننــد و می گوینــد 
روحانیــون شــیعه بــرای ایــن شــبهات پاســخی ندارنــد. برخــی از 
ایــن هــم باالتــر می رونــد و بــه کالس معرفــت حضــرت زهــرا؟اهس؟ 
وارد می شــوند ایــن کــه والدت حضــرت زهــرا؟اهس؟ چــه روزی 
بــود و شــهادت حضــرت زهــرا؟اهس؟ بــه چــه صــورت بوده اســت و 
وارد  امــا  اســت،  خــوب  می شــوند.  وارد  مقوله هــا  ایــن  در 
ــت.  ــی نیس ــت و کاف ــف اس ــی ضعی ــه خیل ــن مقول ــدن در ای ش
ــد والدت  ــد و گفتن ــبهه وارد کردن ــی در والدت ش ــه برخ ــر چ اگ
حضــرت زهــرا؟اهس؟ پنــج ســال قبــل از بعثــت بــود تــا بــا ایــن 
نبــوی  جاهلیــت  دختــر  زهــرا؟اهس؟  حضــرت  بگوینــد  طریــق 
ــا ایــن راه را بــاز  بوده انــد نــه زمــان بعثــت پیامبــر اکــرم؟لص؟ ت
کننــد کــه اگــر خیلفــه اول گفتــه اســت » حــال اگــر دختــری 
ناراحــت شــد چــه عیبــی دارد » درســت باشــد و دســت بردنــد 
در زمــان تولــد حضــرت زهــرا؟اهس؟ تــا ایــن را توجیــح کننــد، قــرار 

نیست کل عمر ما در شبهات بگذرد.
بــه کالس ، شــناخت حســب و نســب حضــرت فاطمــه زهــرا؟اهس؟ 
شــویم؛  وارد  اســت  خــوب  اهل ســنت  بــا  بحــث  بــرای  کــه 
ــرت  ــان از حض ــت و تفسیرش ــنت اس ــزرگان اهل س ــی از ب آلوس
زهــرا؟اهس؟ اصــل وجــودی  کــه حضــرت  ایــن اســت  زهــرا؟اهس؟ 
پیامبــر اکــرم؟لص؟ هســتند. در ذیــل تفســیر ســوره دهــر و 
ســوره انســان دیگــر نمی توانــد جلــو خــود را بگیــرد و اقــرار و 
زهــرا؟اهس؟  حضــرت  حرمــت  خاطــر  بــه  کــه  می کنــد  اعتــراف 
خداونــد در ایــن آیــات چــه کــرده اســت و خــدا حرمــت حضــرت 
ْقَنــا 

َ
َخل ــا 

َ
ِإّن آیــات نگــه داشــته اســت. »  ایــن  را در  زهــرا؟اهس؟ 
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را  مــا  حــق  لطــف  و  وجــود  مســتور  بودیــم،  عــدم  در  »و 
می شــنید. ســپس خداونــد مــا را خلــق کــرد و در ایــن خلــق 
ــی  ــر خیل ــمع و بص ــا س ــد و گوی ــر می کن ــز را ذک ــد دو چی خداون
مهــم اســت و اصلی تریــن جایــی کــه بایــد مراقبــه کنیــم ســمع 

و بصر است«
۱۳۹۴/۱/۴
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طلبه ارجمند مبین داداشی
اعوذ باهّلل من نفسی

بسم اهّلل الرحمن الرحیم
حضــرت زهــرا؟اهس؟ دختــر نبــی مکــرم اســالم؟لص؟ و همســر 
بســیاری  فضایــل  و  کرامــات  دارای  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ 
بودنــد. در ایــن یادداشــت بنابــر این اســت کــه ویژگی هایی 
از ســیره ی زندگانــی آن حضــرت بیــان شــود کــه قطعــا 
ــده  ــان نش ــم بی ــرت ه ــیع آن حض ــوس وس ذره ای از اقیان

است. 
کــه  کــرد  کاری  بزرگــوار  آن  کــه  نمی شــود  گفتــه  مگــر 
ســوره ی دهــر دربــاره ی او و شــوهر و فرزندانــش نــازل 
ــه  ــان، ب ــه محروم ــک ب ــرا و کم ــه فق ــبت ب ــار نس ــد؟ ایث ش
علــی  یؤثــرون  »و  خــود؛  کشــیدن  گرســنگی  قیمــت 
انفســهم ولــو کان بهــم خصاصه«)حشــر: ۹( مــا هــم بایــد 

همین کارها را بکنیم.
ــرا؟اهس؟  ــه ی زه ــت فاطم ــا دم از محب ــه م ــود ک ــن نمی ش ای
بزنیــم، در حالــی کــه آن بزرگــوار بــرای خاطــر گرســنگان، 
و  حســن  مثــل   - عزیزانــش  و  خــود  گلــوی  از  را  نــان 
حســین؟امهع؟ – بریــد و بــه آن فقیــر داد؛ نــه یــک روز، نــه دو 

روز؛ سه روز!  
مــا می گوییــم پیــرو چنیــن کســی هســتیم؛ ولــی مــا نــه 
فقــط نــان را از گلــوی خــود نمی ُبریــم کــه بــه فقــرا بدهیــم، 
حتــی اگــر بتوانیــم نــان را از گلــوی فقــرا هــم می ُبریــم! ایــن 
روایاتــی کــه در بــاب عالمــات شــیعه هســت، ناظــر بــه 
همیــن اســت؛ یعنــی شــیعه بایســتی آن طــور عمــل کنــد. 
مــا بایــد زندگــی آن هــا را در زندگــی خــود – ولــو بــه صــورت 
و  افتخــارات  ایــن  همــه ی  بدهیــم.  نمایــش   – ضعیــف 
کارهــای بــزرگ و مقامــات عالــِی معنــوی و دســت نیافتنِی 
آن انســان واال و آن زِن بی نظیــر تاریــخ بشــر و ســّیده ی 
زنــان عالــم، و ضمنــا همــه ی آن صبرهــا و ایســتادگی ها و 
موقعیت شناســی ها و کلمــات پربــاری کــه در ایــن زمان هــا 
از ایشــان صــادر شــده اســت - همــه ی ایــن حــوادث بــزرگ 
اّتفــاق افتــاده  ایــن بزرگــوار  - در دوران کوتــاه جوانــی 
اســت. یــک وقــت ایــن قضیــه را بــه عنــوان یــک موضــوع 
ایــن  کــه  می گوییــم  و  می کنیــم  مطــرح  مرثیه ســرایی 
ــن،  ــه ای ــد، ک ــوان بودن ــا ج ــتند ی ــی داش ــّن کم ــوار س بزرگ
موضــوِع مصیبت خوانــی و مرثیه ســرایی می شــود. یــک 
وقــت ایــن را بــه عنــوان یــک امــر قابــل تدّبــر و حــاوی درس 
وقــت  آن  می کنیــم؛  نــگاه  چشــم  ایــن  بــا  و  می دانیــم 
فاطمــه ی  دربــاره ی  می کنــد.  پیــدا  ویــژه ای  اهمیــت 
حقیقتــا  و  گفته ایــم  کــم  بگوییــم،  هرچــه  زهــرا؟اهس؟، 
نمی دانیــم کــه چــه بایــد بگوییــم و چــه بایــد بیندیشــیم. 
ــن روح  ــوراء، ای ــّیه ی ح ــن انس ــود ای ــاد وج ــدری ابع ــه ق ب
مجــّرد و ایــن خالصــه ی نبــّوت و والیــت بــرای مــا پهنــاور و 
متحّیــر  حقیقتــا  کــه  اســت  ناشــدنی  درک  و  بی پایــان 
می مانیــم. اگــر بــه کتاب هایــی کــه دربــاره ی فاطمــه ی 
زهــرا؟اهس؟ به وســیله ی محّدثیــن اهــل ســّنت نوشــته شــده 
اســت، نــگاه شــود، روایــات بســیاری را پیــدا می شــود کــه 
صدیقــه ی  ســتایش  در  اکــرم؟لص؟  پیغمبــر  زبــان  از 
ــا آن  ــر ب ــار پیغمب ــا رفت ــت و ی ــده اس ــادر ش ــره؟اهس؟ ص طاه
بزرگــوار را نقــل می کننــد. ایــن حدیــث معــروف اســت کــه: 
»واهّلل مــا رأیــت فــی ســمته و هدیــه اشــبه برســول اهّلل 
م مــن فاطمــة«؛ هیــچ کــس را از 

ّ
ی اهّلل علیه وآله وســل

ّ
صل

لحــاظ هیــأت، چهــره، ســیما، درخشــندگی و حــرکات و 
اکــرم؟لص؟  پیغمبــر  بــه  فاطمــه؟اهس؟  از  شــبیه تر  رفتــار، 

ندیدم.
اســالم، حضــرت زهــرا؟اهس؟ ، آن عنصــر برجســته و ممتــاز 
معرفــی  زن  اســوه ی  و  نمونــه  عنــوان  بــه  را  ملکوتــی 
می کنــد.  آن زندگــی ظاهــری و جهــاد و مبــارزه و دانــش و 
ســخنوری و فــداکاری و شــوهرداری و مــادری و همســری 

و مهاجــرت و حضــور در میدان هــای سیاســی همــه و 
وادار  کرنــش  بــه  مقابلــش  در  را  بــزرگ  مردهــای  همــه 
اســالم  کــه  زنــی  الگــوی  اســت.  ایــن  زن،  می کنــد. 

می خواهد بسازد، این است. 

طلبه ارجمد سیدعلی تاجزاده
بسم اهّلل الرحمن الرحیم

مــادر بــرای هــر فرزنــدی بــه عنــوان یــک تکیــه گاه، یــک 
دلســوز و هــر آنچــه کــه مایــه آرامشــش می شــود، نقــش 
ایفــا مــی کنــد. ســادات و هرکســی کــه عشــق و عالقــه 
کــه  دارنــد  مــادری  دارد،  دل  در  را  زهــرا؟اهس؟  حضــرت 
اســت.  بیشــتر  عالــم  مادرهــای  تمــام  از  ویژگی هایــش 

ویژگی هایی که روی انسان ها اثر فراوانی می گذارد.
حضــرت زهــرا؟اهس؟ مــادر بســیار عجیبــی هســتند، همانطور 
بــه موفقیــت  از فرزندانشــان را می بینیــم  یــک  کــه هــر 
واالیــی رســیده اند، هــر کســی کــه بــه ایشــان توســل کــرده 
)کــه  آورده  بــه حســاب  را مــادر اصلــی خــود  ایشــان  و 
درســتش هــم همیــن اســت( یــک شــخصیت عجیبــی 
ــهود  ــخ مش ــول تاری ــش در ط ــه نمونه های ــت ک ــده اس ش
اســت، مثــل شــهدایی چــون شــهید برونســی کــه صحبــت 
کردنــش بــا صدیقــه طاهــره؟اهس؟ معــروف اســت و حــاج 

قاسم و .... .
بــرای  داریــم  حدیــث  کــه  اســت  همیــن  بخاطــر  شــاید 
حضــرت زهــرا؟اهس؟ بلنــد بلنــد گریــه کنیــد. تــا شــاید مهــر 
شــما در دل حضــرت؟اهس؟ بنشــیند و یــا بخاطــر همیــن 
هــر  تــا  کجاســت  نیســت  معلــوم  مزارشــان  کــه  اســت 
ــش  ــه دل ــد و همیش ــا کن ــش احی ــزار در دل ــک م ــی ی مؤمن
کــه  اســت  همیــن  بخاطــر  یــا  باشــد،  حضــرت  آن  تنــگ 
محبتشــان بدجــوری در دل بچه هایشــان جــا گرفتــه و 
ذیــن ءاَمنــوا و 

ّ
ال ِاّن  آیــه شــده اند»  ایــن  بــارز  مصــداق 

کــه  ُوّدا«  الّرحمــُن  لهــم  َســیجَعل  الّصالحــاِت  عِملــوا 
همیشه به یاد ما و اعمال مان هستند.

ایشــان بــا اینکــه ســن کمــی داشــتند ولــی کارهایشــان 
هدایــت  بســیاری  مردمــان  تــا  شــد  بزرگــی  درس هــای 
شــوند و می تــوان بــه جرئــت گفــت کــه ایشــان خودشــان 

به تنهایی برای دو دنیا کافی اند.
زهــرا؟اهس؟  حضــرت  کــه  آمــوزی  پنــد  بســیار  ویژگــی  یــک 
داشــتند ایــن بــود کــه در هــر شــرایطی پشــت امامشــان 
ایســتادند، کــه ذکــر ایــن موضــوع در ایــن دوره زمانــه 

بسیار اهمیت دارد.
در زمانــی کــه کمتــر کســی بــه حقانیــت امیرالمؤمنیــن 
روی  زیــادی  هجمه هــای  و  داشــت  ایمــان  علــی؟ع؟ 
پشــت  کــوه  مثــل  زهــرا؟اهس؟  حضــرت  بــود،  حضــرت 
خیلــی  اینکــه  وجــود  بــا  ایســتادند.  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ 
اعتقــادات  بــه  لحظــه ای  حتــی  ولــی  شــدند  اذیــت 

خودشان تردید نکردند.
ــارز بعــدی، عفــت ســیده نســاء العالمیــن بــود،  ویژگــی ب

از تقســیم بنــدی کارهــای خانــه توســط  چــرا کــه بعــد 
پیامبــر اکــرم؟لص؟ ، ایشــان بســیار خوشــحال شــدند کــه 
ــا ایشــان اســت و مجبــور نیســتند کــه در  کارهــای خانــه ب

بیرون از خانه با نامحرم هم کالم شوند.
دیگــر خصوصیــت ایشــان دلســوزی و مهربانــی عجیــب 
روایــت معروفــی کــه  بــود. طبــق  بــه مؤمنیــن  ایشــان 
فرمــود: الجــار ثــم الــدار ، اول همســایه ها را دعــا می کنــم 
بعــد اهــل خانــه را و در حدیــث دیگــری کــه امــام باقــر؟ع؟ 
می فرماینــد: هنگامــی کــه فاطمــه زهــرا؟اهس؟ بــه در بهشــت 
می رســد، بــه پشــت ســرش می نگــرد. نــدا مــی رســد: ای 
دختــر حبیبــم! اینــک کــه دســتور داده ام بــه بهشــت بــروی، 

نگران چه هستی؟
فاطمــه زهــرا؟اهس؟ جــواب می دهنــد: ای پــروردگار! دوســت 
دارم چنیــن روزی بــا پذیــرش شــفاعتم، مقــام و منزلتــم 

معلوم شود.
نــدا می رســد: ای دختــر حبیبــم! برگــرد و بــه مــردم بنگــر و 
هــر کــه در قلبــش دوســتی تــو یــا یکــی از فرزندانــت نهفتــه 

است، داخل بهشت گردان.
توســل بــه حضــرت زهــرا؟اهس؟ و ارادت بــه ایشــان بــرای دنیــا 

و آخرت ما کافی است.

طلبه ارجمند محمدمهدی بیگ محمدی
ســرور بانــوان دو عالــم، حضــرت صدیقــه طاهــره؟اهس؟ ، 
زهــرای مرضّیــه، عطــای خــدای رحمــان، کوثــر پرثمــر قــرآن 
و همتــای امیرمؤمنــان؟ع؟ اســت. آن حضــرت در بیســتم 
جمادی الثانــى ســال پنجــم بعثــت، در مكــه پــا بــه عرصــه 
مكــه،  در  پــدرش  حضــور  دوران  در  و  نهــاد  گیتــى 
ســختى های آن بزرگــوار را در راه تبلیــغ ديــن مبیــن اســام 
دیــد و خــود نیــز ســه ســال از کودکــى را در شــرایط جانــكاه 
و طاقــت فرســای شــعب ابــى طالــب گذرانــد. زهــرا؟اهس؟ در 
آن هنــگام فریــاد کــودکان را مى شــنید و خــودش هــم 
درس  رهگــذر،  ايــن  از  و  مى چشــید  را  گرســنگى  طعــم 
شــكیبايى و مقاومــت را فــرا مى گرفــت. ایشــان بــه ســبب 
آن  از  را  ایثارگــری فــراوان در راه پــدر، لقــب »اّم ابیهــا«، 
خــود کــرد. در خردســالى مــادرش خدیجــه را از دســت داد 
و قلــب کوچكــش فــراق مــادر را احســاس کــرد. ایشــان از 
ــد و در  ــغ نمى ورزی ــدرش دري ــاری پ ــرای ی ــى ب ــچ اقدام هی
ســال ســیزدهم بعثــت، پــس از هجــرت پیغمبر بــه مدینه، 
ــا  ــه ت ــری مك ــا کیلومت ــیر صده ــود، مس ــدک خ ــن ان ــا س ب
مدینــه را پیمــود و همــراه امیرمؤمنــان علــى؟ع؟ و دیگــر 

زنان، خود را به آن حضرت رساند. 

حضرت فاطمه زهرا؟اهس؟ از نگاه معصومان

۱.از نگاه پیامبر اعظم؟لص؟
بــه  ســلمان فارســى؟هر؟ مى گویــد: رســول خــدا؟لص؟ 
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ادمه مطلب...
را  مــن فرمــود: ای ســلمان! هــر کــس دختــرم فاطمــه 
دوســت بــدارد، در بهشــت در کنــار مــن خواهــد بــود و هــر 
ــود.  ــد ب ــم خواه ــش جهن ــدارد، در آت ــمن ب ــس او را دش ک
ای ســلمان! دوســتى فاطمــه در صــد جایــگاه بــه حــال 
انســان ســودمند اســت کــه راحت تريــن ايــن جایگاه هــا، 
عبــارت اســت از مــرگ و قبــر و میــزان و ســنجش ]اعمــال[ 
و محشــر و ]پــل[ صــراط و حســاب رســى. هــر کــس دختــرم 
فاطمــه از او راضــى باشــد، مــن هم از او خشــنود مى گردم 
او  از  خداونــد  باشــم،  خشــنود  او  از  مــن  کــس  هــر  و 
خرســند خواهــد بــود. هــر کــس فاطمــه از او خشــمگین 
ــر او  ــن ب ــس م ــر ک ــرم و ه ــم مى گی ــر او خش ــن ب ــد، م باش
خشــم گیــرم، خداونــد بــر او غضــب مى کنــد. ای ســلمان! 
وای بــر کســى کــه بــه فاطمــه و بــه فرزنــدان و شــیعیانش 
در  فضیلت هــا  و  خوبى هــا  همــه  اگــر  کنــد.  ظلــم 
شــخصیتى جمــع گــردد، آن شــخص فاطمــه اســت، بلكــه 
کــه  درســتى  بــه  هاســت.  توصیــف  ايــن  از  بزرگ تــر  او 
ــر  ــرد ب ــن ف ــت، بهتري ــواری و کرام ــه در بزرگ ــرم فاطم دخت

روی زمین است.
پیامبــر گرامــى اســام حضــرت محمــد مصطفــى؟لص؟ در 
لحظــات آخــر عمــر شریفشــان، در کنــار وصیت هــای دیگــر 
ــرا؟اهس؟  ــه زه ــود فاطم ــر وج ــان؟ع؟ ، ب ــه امیرمؤمن ــود ب خ
نیــز تأكیــد کردنــد. امــام کاظــم؟ع؟ مى فرمایــد: بــه پــدرم 
گفتــم: پــس از رفتــن فرشــتگان از حضــور پیامبــر؟لص؟ 
چــه اتفاقــى افتــاد؟ فرمــود: پیامبــر؟لص؟ در ايــن هنــگام 
علــى و فاطمــه و حســن و حســین؟مهع؟  را طلبیــد و بــه ام 
ســلمه فرمــود: کنــار در بایســت و نگــذار کســى نزدیــک 
دســت  دســت،  یــک  بــا  حضــرت  آن  ســپس  بیایــد. 
فاطمــه؟اهس؟ را گرفــت و مــدت طوالنــى بــر ســینه گذاشــت 
ــاد.  ــینه نه ــر س ــى؟ع؟ را ب ــت عل ــرش دس ــت دیگ ــا دس و ب
همــه آن هــا گریــه کردنــد. پــس از آن، دســت فاطمــه؟اهس؟ را 
ــود: »ای  ــى؟ع؟ فرم ــه عل ــرار داد و ب ــى؟ع؟ ق ــت عل در دس
رســولش  و  خــدا  امانــت  )فاطمــه(  ايــن  الحســن!  ابــا 
محمــد نــزد توســت. حــق خــدا و امــر مــرا در مــورد فاطمــه 
رعایــت کــن کــه چنیــن خواهــى کــرد. ای علــى! ســوگند بــه 
خــدا، فاطمــه ســرور زنــان بهشــت از پیشــینیان و آینــدگان 
ــت.  ــری اس ــم کب ــان مری ــن هم ــدا اي ــه خ ــوگند ب ــت. س اس
ســوگند بــه خــدا همــواره آنچــه از خــدا بــرای فاطمــه و 
ــى!  ــرد. ای عل ــت ک ــته هایم را اجاب ــتم، خواس ــما خواس ش
آنچــه را در شــأن فاطمــه ســفارش کــردم انجــام بــده. مــن 
ــه آن  ــل ب ــه جبرئی ــردم ک ــفارش ک ــه س ــه فاطم ــوری را ب ام

امر کرده بود«

۲. نگاه امیرالمومنین على؟ع؟
مــوال علــى؟ع؟ نــه فقــط در زمــان حیــات حضــرت فاطمــه 
نــام  نیــز  حضــرت  آن  شــهادت  از  پــس  بلكــه  زهــرا؟اهس؟ 
ایشــان را بــه بزرگــى یــاد مى کردنــد و وجــود حضــرت را 
ــى از  ــرت در یك ــتند. آن حض ــود مى دانس ــار خ ــه افتخ مای
نامه هــای خــود در پاســخ بــه معاویــه چنیــن مى نویســند: 
»شــما چگونــه بــا مــا برابریــد، در حالــى کــه پیامبــر؟لص؟ از 
ــزه از  ــت؛ حم ــل( از شماس ــوا )ابوجه ــوی رس ــا و دروغگ م
مــا و ابوســفیان از شماســت؛ دو ســرور جوانــان اهــل 
بهشــت از مــا و کــودکان در آتــش افكنــده از شماســت؛ و 
بهتريــن زنــان جهــان )حضــرت زهــرا؟اهس؟ ( از مــا و زن هیــزم 
از  معاویــه(  عمــه  و  ابولهــب  )همســر  دوزخیــان  کــش 
بــزرگ شــیعه در  از دانشــمندان  َعمــى، 

ْ
َکف شماســت«. 

قــرن نهــم اســت. او کتــاب دعايــى بــه نــام مصبــاح دارد کــه 
ايــن  او مى گویــد:  اســت.  آورده  گــرد  240 منبــع  از  را  آن 
کتــاب را از منابــع مــورد اعتمــاد گــرد آورده ام، چنانچــه 
آن  از  و  نمى گــذارد  تأثیــر  آن  اعتبــار  در  زمــان،  گذشــت 
از  دعايــى  ارزشــمند،  کتــاب  ايــن  در  وی  نمى کاهــد. 
ايــن  از  کــه حضــرت در بخشــى  آورده  امیرمؤمنــان؟ع؟ 
دعــای باعظمــت، مظلومیــت حضــرت زهــرا؟اهس؟ را در قالب 

مناجات و دعا بازگو مى کنند.

صرݥݥݥݥ
ق ݧ ٮݧ
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آقای امیر رضا جوزایی:

بــه  معقــول  نســبت  محــرم  بــه  فاطمیــه  نســبت 
محســوس اســت؛ بــذر شــقاوتی کــه پشــت درب خانــه 
علــی؟ع؟ کاشــته شــد، عصــر عاشــورا زیــر ســم ســتوران 

شــد... درو 
#فاطمیه

#صدیقه_طاهره

آقای عرفان سلیمانی:

مــا طلبه هــای حاج آقــا حق شــناس؟هر؟ ، اگــر یــه چیــزی از 
ایشــون یــاد گرفتــه باشــیم کــه تــا آخــر عمرمــون برامــون 
ــه  ــادات؟اهس؟ و گری ــادر س ــه م ــاص ب ــه، ارادت خ ــس باش ب

بــرای آن حضــرت اســت.
#مادر_سادات

#فاطمیه
#حاج_آقا_حق_شناس

آقای محمد طاهر فتحی:

بــرای  حســنة  أســوة  نمونــه ی  صدیقــه؟اهس؟،  حضــرت 
علی الخصــوص  مــوارد  تمامــی  در  شــیعیان،  تمامــی 
ــی  ــف بدن ــه، ضع ــودن ن ــا ب ــتند. تنه ــت هس ــاع از والی دف
نــه، محســِن در شــکم نــه، حجــاب نــه و هیــچ چیــز یــا 
بهانــه ی دیگــر نمی توانــد ایشــان را از یــاری ولــی خــود 
ــر ایشــان وارد شــد،  ــاز دارد. حتــی زمانــی کــه ضرباتــی ب ب
بــا نصــرت فضــه؟اهس؟ بــه یــاری امــام زمانشــان پرداختنــد...

#حضرت_صدیقة_طاهرة_سالم اهّلل علیها
#دفاع_از_ولی
#اسوة_حسنة

آقای علی رحمانی:

عن فاطمة الزهرا؟اهس؟ :
»لقــد قــال رســول اهّلل؟لص؟ مثــل االمــام مثــل الکعبــة ِاْذ 

تــی وال تأتی« 
ْ

ُتؤ
#رسول_اکرم

#حضرت_زهرا
#امام_کعبه_است آقای سیدعلی افضلی

.
ُ

 فاطمة
َ

 الجنة
ُ

 شخٍص تْدُخل
ُ

ل ّوَ
َ
قال النبی؟لص؟ : ا

داخــل  کــه  کســی  اولیــن  فرمــود:  اکــرم؟لص؟  پیامبــر 
اســت. فاطمــه  می شــود،  بهشــت 

#پیامبر_اکرم
#حضرت_صدیقه_طاهره 

آقای محمد مهدی احمدی:

وقتی که امام عسکری؟ع؟ می فرمایند:
ــِة َحِبیَبــِة َحِبیِبــَك  ِکّیَ

َ
لّز

َ
 ا

َ
اِطَمــة

َ
یَقــِة ف ّدِ لّصِ

َ
ــی ا

َ
ِ َعل

ّ
 َصــل

َ
ُهــّم

َّ
لل

َ
ا

ــدا  ــم از خ ــه می خواه ــر چ ــَك، دیگ اِئ ِحّبَ
َ
_أ ّمِ

ُ
ــَك َو #أ َو  َنِبّیِ

جــز اینکــه دوســت خــدا محســوب شــوم.
#فاطمیه_ماه_مادر

#صدیقة_الشهیدة

آقای امیرحسین عسکری:

قهرمانــی نیرویــی نیســت کــه مســتند بــه تــن و بازو باشــد، 
یــا مســتند بــه تــاج و تخــت؛ قهرمانــی یعنــی خــودت و 

فرزنــدت را فــدای امــام زمانــت کنــی.
#حضرت_زهرا

#امیر_المومنین 
#امام_زمان

#قهرمانی 
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برنامه های حوزه


