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:خشم لبریز از مهربانی
مهربانی و لطافت مادر را بارها یاد کرده ایم و 
ستوده ایم، ولی من، لحظه هاي ناب خشم و قهر او 
را نیز می ستایم؛ لحظاتی که پایم در راه می لغزید و 

بیراهه می رفتم؛ لحظاتی که دست به خطا می سوي 
نه به . بردم و از سر جهل راه عصیان پیش می گرفتم

کالم او دل می سپردم و نه به نگاه زنهار زده اش 
سر در جیب جهالت فرو کرده، راه . وقعی می نهادم

خود می رفتم و او چون کوهی سترگ، راه بر من 
آن چون رودي خروشان می خروشید، . می بست

گونه که خود را خردتر از آن می دیدم که نافرمانی 
کنم و چه زود پرده جهالتم دریده می شد و چشم 
دلم گشوده، و می دیدم که با آن خشم لبریز از 
مهربانی اش، چگونه راه مرا بر پرتگاه خطا بسته 

.است و آن گاه، فروتنانه به سپاسش می نشستم

فاطمه علیهاالسالم، راز آفرینش زن

منشور ملکوتى فاطمه علیهاالسالم را از ابعاد مختلف باید 

معدود زنانى نامهاى خود را بر گذرگاه تاریخ حک . نگریست

اند که یک شاخه از نهال اند، اما اینان زنانى بوده کرده 

نام آسیه را دستهاى . اندوجودشان را به بارورى و تجلى نشسته

مهاى قداستش و شهامتش حک کرده است و نام مریم را چش

اما شخصیت فاطمه . حتى نام خدیجه را قلب رافتش

علیهاالسالم، منشورى چند بعدى است که با افق دیدهاى مختلف 

.شایسته بذل توجه است

السالم فاطمه و على علیهما

فاطمه کسى است که با نه سال زیستن همگام با على، در گام
رنوشت على تاثیرى لحظه على، تنفس على و سگام على و لحظه 

.جاودانه و ملموس گذارد

.بنددفاطمه کسى است که تبسم را بر لبان على نقش مى

فاطمه کسى است که خستگى مجادله نابرابر على را با 
.کشدحرامیان از سرانگشتان قلبش بیرون مى

فاطمه کسى است که چهارچوبه خانه کوچک و صمیمى على 
.کندترسیم مىرا بر دفتر تاریخ با خطوط ابدى 

.السالم استخورده على علیهبخش جگر دندان فاطمه التیام 

ریزد و میوه فاطمه کسى است که صبر را در جان على مى
.چیندحلم از چشمان او مى

.فاطمه عصاره مظلومیت على است

فاطمه کسى است که پاهاى على را در مقابل یتیم به لرزه 
.افکندمى

در انتخاب مادر از . لب على استفاطمه اشک على است، ق
.کندمیان دو زن، مهر فاطمه است که در قلب على قضاوت مى

بخش وحدت در خانواده پراکنده فاطمه الهام 
.اسالم است

مگر نه اين كه در محشر مفتاح جنت در دستان 
مبارك فاطمه است و اذن دخول بهشت، رضايت و 

محبت اوست؟ 

القاب حضرت فاطمه علیها سالم 
حضرت صدیقه طاهره علیها سالم ، نام ها و القابی 

دارند که برخی آسمانی اند و از سوي پروردگار تعیین 
نام هاي . شده و بعضی از سوي برگزیدگان الهی

. آسمانی ، نه اسم است که در حدیث ذیل آمده است
) س(هبراي فاطم: امام جعفر صادق علیه السالم فرمود



فاطمه، صدیقه، ":نزد خداي عزّّوجل ، نـُه اسم است
مبارکه، طاهره، زکیه، راضیه، مرضیه، محدثه، 

فضیلت قرار داده آنچه این نام ها را براي ایشان "زهرا
این است که نامهاي حضرتش حاکی از صفتی واالست 

که در وي وجود داشته است و چون نام هاي دیگر افراد 
ام از معنی نام خود هیچ بهره اي نیست ، که صاحب ن

.نبرده باشد
.مادر و دلسوز پدرشیعنی: ام ابیها 

و مادر ) ع(مادر حسن: ام الحسن، ام الحسین-
).ع(حسین

یعنی آن که با شوهر و فرزندانش بسیار : حانیه- 
.مهربان است

.یعنی بانوي آزاد:الحرة- 

یعنی پارسا و عفیف:حصان- 

یعنی انسانی زمینی که از :انسیهحوراي / حورا - 
.حوریان بهشتی است

یعنی گرانبها ، گوهري آسمانی: سماویه - 

یعنی بزرگ بانوي :سیدة، سیدة نساء العالمین- 
جهانیان

.یعنی آن بانو پیوسته همچون دوشیزگان بود:عذرا- 

یعنی آن که خود و شیعیانش از آتش :فاطمه- 
. شده اند) اشتهو در امان نگاه د( بازداشته 

. یعنی آن که فرشتگان با او سخن گویند: محدثه. 

یعنی آن که خداوند پیوسته از او و کردارش : مرضیه - 
. راضی است

یعنی مریم بزرگ:مریم کبري- 

.یعنی یاري شده از سوي پروردگار:منصوره- 

یعنی فاطمه وجودي از نور است و انوار او تا : نوریه - 
.زندگی بشریت را روشن می سازدابد آفاق 

گردن بند با برکت

در مسجد ) صلى اهللا علیه وآله وسلم(روزى پیامبر اکرم
پیر مردى .نشسته بود و اصحاب به دورش حلقه زده بودند

با لباسهاى ژولیده و حالتى رقّت بار از راه رسید، ضعف و 

پیرى توان را از او ربوده بود، پیامبر به سویش رفت و 
صلى (اى رسول خدا: آن مرد پاسخ داد.حالش شدجویاى

، فقیرى پریشان حالم، گرسنه ام مرا )اهللا علیه وآله وسلم
طعام ده، برهنه هستم مرا بپوشان، بینوایم گرهى از کارم 

راهنماى «اکنون چیزى ندارم ولى : پیامبر فرمود.بگشا
سپس او را به منزل » .خیر چون انجام دهنده آن است

پیرمرد فاصله کوتاه .راهنمایى کرد) السالمعلیها(فاطمه
را طى کرد و دردش ) علیها السالم(مسجد و خانه فاطمه

ما نیز اکنون : فرمود) علیها السالم(زهرا.را براى او گفت
در خانه چیزى نداریم، سپس گردن بندى را که دختر 
حمزةبن عبدالمطّلب به او هدیه کرده بود از گردن باز 

این را بفروش ان : فقیر داد و فرمودکرد و به پیرمرد 
مرد بینوا گردن بند را گرفت .شاءاهللا به خواسته ات برسى

پیامبر همچنان در میان اصحاب نشسته .و به مسجد آمد
صلى اهللا علیه وآله (اى پیامبر خدا: عرض کرد.بود

این گردن بند را به من ) علیها السالم(، فاطمه)وسلم
و به مصرف نیازمندىام احسان نمود تا آن را بفروشم

! یا رسول اهللا: عمار یاسر عرض کرد.پیامبر گریست.برسانم
آیا اجازه مىدهى من این گردن بند را بخرم؟ پیامبر 

هر کس خریدارش باشد خدا او را عذاب : فرمود
گردن بند را چند : عمار یاسر از اعرابى پرسید.ننماید

و گوشت که به غذایى از نان : مىفروشى؟ مرد بینوا گفت
سیرم کند، لباسى که تنم را بپوشاند و یک دینار خرجى 

من این : عمار پاسخ داد.راه که مرا به خانه ام برساند
گردن بند را به بیست دینار طال و غذا و لباسى و مرکبى از 

عمار مرد را به خانه برد و او را سیر کرد، .تو خریدم
سوار کرد و بیست لباسى را به او پوشاند، او را بر مرکبى 

دینار طال هم به او داد، آن گاه گردن بند را با مشک 
: خوشبو ساخت و در پارچه اى پیچید و به غالم خود گفت

تقدیم کن، )صلى اهللا علیه وآله وسلم(این را به رسول خدا
صلى اهللا علیه وآله (پیامبر.خودت را هم به او بخشیدم

غالم نزد .ه بخشیدنیز غالم و گردن بند را به فاطم) وسلم
آن حضرت گردن بند را گرفت و به غالم .فاطمه آمد

.من تو را در راه خدا آزاد کردم: فرمود
.غالم خندید

: پاسخ داد.راز خنده اش را پرسید) علیها السالم(فاطمه
برکت این گردن بند مرا به خنده آورد ! اى دختر پیامبر

د، فقیرى را که گرسنه اى را سیر کرد، برهنه اى را پوشان



غنى نمود، پیاده اى را سوار نمود، بنده اى را آزاد کرد و 
.عاقبت هم به سوى صاحب خود برگشت

آموزش دیگران
با بیان احکام و معارف اسالم، ) علیها السالم(فاطمه زهرا

.زنان را به وظایفشان آشنا مىساخت
، که از شاگردان و )علیها السالم(فضّه خدمتگزار فاطمه

یافتگان مکتب اوست در مدت بیست سال جز با پرورش
آیات قرآن سخنى نگفت و هر گاه قصد بیان مطلبى را 
داشت با آیه اى متناسب از قرآن، منظور خویش را بیان 

نه تنها از فراگرفتن دانش ) علیها السالم(فاطمه.مىکرد
خسته نمىشد، بلکه در یاد دادن مسائل دین به دیگران از 

.فراوانى برخوردار بودحوصله و پشتکار

مادرى پیر دارم که در : روزى زنى نزد او آمد و گفت
مورد نماز خود اشتباهى کرده و مرا فرستاده تا از شما 

سؤال او را پاسخ ) علیها السالم(زهرا.مسأله اى بپرسم
زن براى بار دوم و سوم آمد و مسأله پرسید و پاسخ .فرمود

د و هر بار آن بانوى شنید، این کار تا ده بار تکرار ش
زن از رفت و آمدهاى .بزرگوار، سؤال وى را پاسخ فرمود

دیگر شما را به زحمت : پى در پى شرمگین شد و گفت
.نمىاندازم

باز هم بیا و سؤالهایت را : فرمود) علیها السالم(فاطمه
بپرس، تو هر قدر سؤال کنى من ناراحت نمىشوم، زیرا از 

شنیدم که )ه وآله وسلمصلى اهللا علی(پدرم رسول خدا
روز قیامت علماى پیرو ما محشور مىشوند و به : فرمود

آنها به اندازه دانششان خلعت هاى گرانبها عطا مىگردد 
و اندازه پاداش به نسبت میزان تالشى است که براى 

.ارشاد و هدایت بندگان خدا نمودهاند

صدیقه طاهره، همتاي قرآن کریم

سیره و ) سالم اهللا علیها(فاطمه زهرا وجود مبارك صدیقه کبرا [
سنتی دارد که معرف هویت اوست؛ چون این ذات پر برکت 

اند و قرآن کریم همانند سایر ذوات قدسی همتاي قرآن کریم
عباراتی دارد، اشاراتی دارد، لطایفی دارد، و حقایقی؛ چه 

) سالم اهللا علیه(و امام صادق ) علیه السالم(اینکه از امام حسین 
شود، چهار درجه سیده است که قرآن به چهار بخش تقسیم میر

مردم است به نام عباراتاش براي تودهیک درجه: دارد

قرآن؛ برتر از آن اشارات قرآن است و واالتر از آن 
لطایف قرآن است و قله قرآن حقایق قرآن است که 

صدیقه کبرا هم که از ذوات ] 2. [مخصوص انبیاست
اند، سیره )الصالة و علیهم السالمعلیهم(قدسی عترت 

و سنتی دارد که بخشی جزء عبارات آن سیره است، 
برند؛ بخشی مربوط به توده مردم از آن بهره می

اشارات سیره آن حضرت است که خواص استفاده 
کنند و بخشی مربوط به لطایف سیره و سنت آن می

برند و بخشی مربوط حضرت است که أخص بهره می
کنند و فاطمیه است که أنبیا استفاده میبه حقایق 

بندند؛ بحث درباره آن حضرت دیگران طرفی نمی
در حقیقت همانند بحث درباره قرآن کریم است

َمْن َأْصَعَد « ) :علیھا السالم(َعْن فاِطَمَةالزَّْھراِء

ِإَلىالّلِه خاِلَص ِعباَدِتِه َأْھَبَط الّلُه ِإَلیِه َأْفَضَل 

».َمْصَلَحِتِه
ھر كه عبادت خالصش را به سوى خدا باال 

فرستد، خداوند متعال برترین بھره و سودش را 

.به سوى او پایین فرستد

شنید گوش دلم مژده از والدت زهرا                        
گشود بلبل طبعم زبان به مدحت زهرا

به منور شد از فروغ جمالش                    فضاي کع
صفا گرفت از صفاي صورت زهرا

خداي اکبر و اعظم نکرده خلق به عالم                        
ز نسل حضرت آدمی زنی به شوکت زهرا


