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پرسش و پاسخ

پیامبــر اکرم)ص( بــه آن حضرت می فرمود ام ابیها؛ یعنی، مــادر پدرش )مادر من(. فهم حقیقــت و واقع این مطلب 
که چرا پیامبر اکرم)ص( به حضرت فاطمه)س( ام ابیها می فرمود بســیار مشــکل اســت. ام به معنــی مادر و اصل و 
پایه هر چیزی اســت و چیزهای دیگر به آن ملزم می شــود، به همین خاطر شــاید بتوان گفــت حضرت زهرا)س( 
اصل و منشــأ نبوت و والیت اســت که اگر وجــود آن بزرگوار نبود نبوت پیامبر و والیت ائمه)ع( آشــکار نمی شــد.

یکی از مهم ترین خصوصیات آن حضرت)س( اخالص اســت. خداوند بارها از ایمان 
توحیدی ایشان سخن به میان آورده که موجب شده تا در اخالص به جایی برسد که جز خدا 
نبیند. از جمله آیاتی که به اخالص ایشان  اشاره دارد، آیات ۸ و ۹ سوره انسان است. اجماع 
مفّسران امامیّه و بسیاری از مفّسران اهل سنّت بر آن است که آیات یاد شده درباره امام علی 
و فاطمه )علیهم  السالم( و نذر ایشان برای روزه و اطعام خالصانه به نیازمندان بوده است.

 عمق شناخت حضرت فاطمه)س( 
درک »لیلهًْ القدر« است

از امام صادق)ع( نقل شده است که ذیل سوره قدر آیه شریفه» انا انزلناه 
فی لیلْهً القدر« فرمود: مراد از »لیله« حضرت فاطمه زهرا)س( و مقصود از»قدر« 
خداوند تبارک و تعالی است. پس هر کس فاطمه زهرا)س( را آن گونه که سزاوار 

است و حق معرفت اوست بشناسد به یقین شب قدر را درک کرده است.1
آیه اهلل حســن زاده آملی می نویســد: وقتی راجع به» لیله القدر« مشغول 
مطالعه بودم،روایات را جمع آوری می کردم و به حق خسته شدم. مطلب برای 
من به خوبی پیاده نشد.همه روایات را جستجو کردم، جمع آوری و دسته بندی 
نمودم. در نهایت متوسل شدم به حضرت استاد بزرگوارم »مرحوم آیه اهلل شیخ 
محمدتقی آملی« به ایشان عرض کردم آقاجان! روایت »لیله القدر« را نیافتم 
و برمن معلوم نشد... ایشان به من فرمودند: در آن روایتی که امام صادق )ع( 
جــده اش حضرت فاطمه زهرا )س( را»لیله القدر« خوانده اند تامل کن. عجبا 
کــه ما این همه روایت را جمع آوری کردیم اما به این روایت برخورد نکردیم 
که حضرت فاطمه)س( »لیله القدر« است. حدود دو سال بود که در جمع آوری 
روایات زحمت می کشــیدم اما به این روایت امــام صادق)ع( برخورد نکرده 
بودم... بعد از چند لحظه ســکوت و جلوس اجازه مرخصی خواستم و آمدم. 
دیدم که حال خیلی خوشــی دارم و پیش خودم ابتدا چنین تعبیر کردم که 
بله باید فاطمه زهرا )ص( »لیله القدر« باشد. برای اینکه امام علی  )ع( قرآن 
ناطق است. یازده قرآن ناطق از این»لیله القدر« بوجود آمده و نازل شده است. 
حرف فوق برداشتی است که ابتدا داشتم. ولکن رفتم و حدیث را پیدا کردم 
که خوشبختانه در تفسیر کوفی هست که می فرماید:» من عرف فاطمه حق 
معرفتها فقدا درک لیله القدر« کسی که قدرت درک معرفت و حقیقت وجود 
فاطمه)س( را داشته باشد پس به درستی که »لیله القدر« را درک کرده است. 2 
آری انسان کامل قرآن ناطق است و حضرت فاطمه مادر یازده امام معصوم 

قرآن ناطق است. باید بدین مناسبت آن حضرت لیله القدر باشد.3
 ____________

1-بحاراالنوار ،ج43،ص65
2- جرعه های جان بخش، آیهًْ اهلل حسن زاده، ص360

3- فضائل و سیره چهارده معصوم در آثار استاد حسن زاده آملی، ص 128

پاداش اوج شکوه ایثارگری
پرسش:

آیا این صحیح است که سوره »هل  اتی« در شأن و مقام حضرت 
زهرا)س( و امام علی)ع( و خانواده بزرگوارشان به جهت پاداش اوج 

شکوه ایثارگری آن ذوات مقدسه نازل گردیده است؟
پاسخ: 

علمای شیعه اتفاق نظر دارند که سوره »هل اتی« یا »االنسان« )هجده 
آیــه از آیه 5 تا آیه 22( دربــاره حضرت علی)ع( و حضرت فاطمه و امام 
حسن و امام حسین)علیهم السالم( و خادمه آنها »فضه« نازل شده است.

عالمه امینی در کتاب »الغدیر« این شأن نزول را از 34 نفر از علمای 
معروف اهل سنت نقل کرده است. بنابراین شأن نزول این آیات در میان 
اهل سنت مشــهور، بلکه متواتر است. امام صادق)ع( از قول امام باقر)ع( 
می فرمایند: حسن و حسین علیهما السالم در کودکی بیمار شدند. رسول 
خدا صلی اهلل علیه و آله همراه دو نفر از اصحاب از آنها عیادت کرد. یکی 
از اصحاب به علی علیه الســالم عرض کرد: چه خوب بود برای شــفای دو 
فرزندت نذری برای خدا می کردی. حضرت علی علیه الســالم فرمود: نذر 
می کنم اگر خوب شدند ســه روز را روزه بگیرم. فاطمه نیز چنین گفت. 
حسن و حسین علیهما السالم هم گفتند: ما نیز سه روز روزه می گیریم. 
فضه، کنیز آنان، نیز همین نذر را کرد. چندی نگذشت که حسن و حسین 
علیهما الســالم شفا یافتند. همه به نذر خود وفا کردند و روزه گرفتند، اما 
برای افطار چیزی در خانه نبود. علی علیه الســالم نزد یکی از همسایگان 

یهودی اش که پشم باف بود و شمعون نام داشت رفت و گفت: 
آیا حاضری دختر محمد مقداری پشم برای تو بریسد و تو در برابرش 

کمی جو بدهی؟ 
شمعون گفت: بله. و به او کمی پشم داد. 

فاطمه علیهاسالم یک سوم آن پشم را ریسید و یک صاع جو از شمعون 
گرفت. آن را آرد کرد و با آن پنج قرص نان پخت؛ برای هر نفر یک قرص نان. 
علی علیه السالم نماز مغرب را با پیامبر خدا گزارد و به منزل آمد. سفره 
را گســتردند و هر پنج نفر سر سفره نشستند. هنگامی که امیرالمومنین 

اولین تکه را کند، ناگاه مسکینی در خانه را زد و گفت: 
السالم علیکم یا اهل بیت محمد. من مسلمان مسکینی هستم. از آنچه 
می خورید به من بخورانید. خداوند از نعمت های بهشت به شما بدهد!« همه 
اهل خانه هر پنج قرص نان را به مسکین دادند، شب را گرسنه خوابیدند 

و چیزی جز آب نخوردند. 
فردای آن روز را نیز روزه گرفتند. فاطمه سالم اهلل علیها یک سوم دیگر از 
پشم را ریسید و یک صاع دیگر از جو را آرد کرد و پنج قرص نان پخت. بعد 
از نماز مغرب، همین که سر سفره نشستند، یتیمی به در خانه آمد و گفت: 
الســالم علیکم اهل بیت محمد. من یتیمی مسلمان هستم. از آنچه 
می خورید به من نیز بدهید. خداوند شــما را از نعمت های بهشتی اطعام 
کند. همه اهل خانه، آن شــب را نیز گرســنه سپری کردند و چیزی جز 

آب نخوردند. 
فردا نیز همین اتفاق تکرار شــد و این بار اســیری از مشرکین به در 

خانه آمد و گفت: 
السالم علیکم یا اهل بیت محمد ما را اسیر می کنید و به بند می کشید، 
اما به ما غذا نمی دهید؟ آن شب نیز همه نان های خود را به اسیر دادند و 

با آب افطار کردند و گرسنه خوابیدند. 
فردای آن روز علی، حسن و حسین را نزد رسول خدا برد. آنها از فرط 
گرســنگی مانند جوجه به خود می لرزیدنــد. پیامبر با دیدن آنان فرمود: 
» ای اباالحســن، حالت شما مرا سخت ناراحت می کند. نزد دخترم فاطمه 
برویم.«نزد فاطمه رفتند و دیدند او در محراب خود، از گرســنگی دچار 

ضعف شدیدی شده و چشمانش گود افتاده است. 
پیامبر او را به ســینه چسباند و گفت: »به خدا پناه می برم. شما سه 

روز است که گرسنه اید!« 
جبرئیل نازل شد و گفت: » ای محمد، آنچه را خداوند برای تو در باره 

اهل بیت مهیا ساخته است، بگیر.« پیامبر فرمود: چیست؟ 
جبرئیل آیات آغازین ســوره  »هل اتی« را قرائت کرد تا رسید به آیه 
»اّن هذا کان لکم جزاء و کان ســعیکم مشکورا.« این بهشت به حقیقت 
پاداش )اعمال( شما است و سعی و اشتیاقتان )در راه اطاعت حق( مشکور 

و  مقبول است.)1(
1- بحاراالنوار، ج 35، ص 237

روزه دار حقیقی
قالت فاطمه)س(: »ما یصنع الصائم بصیامه، اذا لم یصن لسانه 

و سمعه و بصره و جوارحه«
حضرت فاطمه)س( فرمود: روزه داری که زبان و گوش و چشــم و 
اعضای بدن خود را از گناه و معصیت، و کارهای زشــت و ناپسند باز 

ندارد، روزه را می خواهد چه کند و چه سودی به حال او دارد؟!)1(
 ____________

1- بحار االنوار، ج 93، ص 295

فاطمه)س(، انسان کامل
فاطمــه)س( از نظر آموزه های قرآنی انســان کاملی 
است که به سبب همین ویژگی می تواند سرمشق بی چون 
و چرای مردم شــود و انسان ها برای رسیدن به سعادت 
دنیوی و اخروی از ایشان بیاموزند. آن حضرت)س( همانند 
حضرت مریم)س( و حضرت آســیه)س( همسر فرعون 
سرمشــق نیک و پســندیده مومنان از مرد و زن است و 
این گونه نیســت که افکار و عقاید و رفتار و کردار ایشان 

تنها سرمشق زنان باشد.
حضرت فاطمه)س( به عنوان اهل بهشــت از سوی 
خداوند در آیات سوره انسان معرفی شده است. این بدان 
معناســت که ایشان از نظر قرآن، انسان کاملی است که 
بر مدار حق بوده و زندگی او بی چون و چرا می بایســت 
سرمشق قرار گیرد. خداوند زمانی بهشتی بودن ایشان را 
اثبات می کند که هنوز تا زمان شهادت حضرت، حوادث 
بسیاری رخ داده و ایشان کنش ها و واکنش های بسیاری 
داشته است. پس همه آنچه ایشان از قول و فعل و تقریر 
انجام داده از نظر قرآن حجت خداوند بر مردمان است و 
می بایست به عنوان روش درست و صراط مستقیم و میزان 
اعمال مورد اســتفاده همگان به ویژه مومنان قرار گیرد. 
البته از آیات دیگر از جمله آیه 33 سوره احزاب می توان 
عصمت ایشان را به دست آورد که خود بیانگر آن است که 
هیچ عمل و قول حضرت بر خالف فرمان شریعت نیست.
ویژگی های حضــرت فاطمه)س( را می توان در ابعاد 
روحی،  اخالقی، اجتماعی، عملی و مانند آن دسته بندی 
کرد. در اینجا تالش شده تا برخی از مهم ترین آنها برای 
بهره گیری در راستای معرفی سرمشق های الهی بیان شود.

ویژگی های شخصیتی 
هر کسی دارای شخصیتی است که اموری چون وراثت، 
تعلیم و تربیت، زمان و اجتماع، آن را شکل می دهد. رفتار 
هر کســی متأثر از شخصیت اوست؛ چنانکه رفتار نیز در 
تثبیت شخصیت و یا تغییر مثبت و منفی آن نقش دارد. 
بنابراین، آگاهی از شخصیت می تواند برای فهم رفتارهای 
شخص مفید باشد. از سویی دیگر این افکار،  عقاید، باورها 
و بینش ها و نگرش های شــخص است که او را از دیگران 
متمایز می کند و رفتارش را شکل می دهد. بنابراین، برای 
همانندی با او الزم است تا این شخصیت شناخته شود تا 

بتوان او را سرمشق زندگی خود قرار داد. 
حضرت فاطمــه)س( هر چند کــه از نظر نوری در 
جایگاه خاصــی همانند دیگر چهــارده معصوم)ع( قرار 
دارد،  ولی حضور فیزیکی و بشــری او اقتضائاتی دارد که 
او را همانند دیگر مردمان ساخته است. بر همین اساس 
می توان در بسیاری از امور او را سرمشق زندگی قرار داد، 
هر چند که نمی توان به ســبب همان اختصاصات ایشان 
و چهارده معصوم)ع( به کمالی دست یافت که ایشان به 
فضل الهی بدان دســت یافته اند و به حکم سنت تکوینی 
الهی، فضیلت خاصی به آنان داده شده که بیرون از وصول 
دیگر انسان هاست. اما باید توجه داشت که آنچه از انسان ها 
خواسته شده همانندسازی در اموری است که امکان آن 
برای همگان فراهم آمده اســت. پس می توان با سرمشق 
سازی ایشان در قول و فعل و عمل کاری کرد که سبک 
زندگی آنان را در پیش گرفته و به مقامات انسانی بایسته 

و شایسته ای دست یافت.
به سخن دیگر، هر چند که به طور تکوینی برخی از 
مردم بر برخی دیگر تفضیل داده شده اند؛ چنانکه انسان ها 
بر بســیاری از موجودات و)اسراء، آیه 70( یا پیامبرانی بر 
برخی دیگر از پیامبران)بقره، آیه 253( مردان بر زنان از 
نظر تکوینی دارای برخی فضایل هستند)نساء، آیه 34(،  
ولی این بدان معنا نیســت که خداوند از زنی بخواهد تا 
خــود را همانند مردی کند یا از مردم بخواهد که خود را 
همانند چهارده معصوم)ع( در تمامی جهات کنند،  بلکه در 
مواردی که امکان آن وجود دارد، می بایست همانند سازی 

صورت گیرد.
در اینجا به برخی از ویژگی های شــخصیتی ایشان 
 اشاره می شود که شامل هر دو دسته از فضایل تکوینی و 

 وژیگی اهی 

حضرت فاطمه)س( به عنوان اهل بهشت از سوی خداوند در آیات سوره انسان 
معرفی شده است. این بدان معناست که ایشان از نظر قرآن، انسان کاملی است 
که بر مدار حق بوده و زندگی او بی چون و چرا می بایست سرمشق قرار گیرد. 

غیرتکوینی می شود. به این معنا که برخی از آنها به فضل 
الهی و برخی دیگر با کسب و اکتساب تحصیل شده است.
۱. اخــاص: یکــی از مهم تریــن خصوصیات آن 
حضرت)س( اخالص است. خداوند بارها از ایمان توحیدی 
ایشان سخن به میان آورده که موجب شده تا در اخالص 
به جایی برســد که جز خدا نبیند. از جمله آیاتی که به 
اخالص ایشان  اشاره دارد، آیات 8 و 9 سوره انسان است. 
اجماع مفّســران امامّیه و بسیاری از مفّسران اهل سّنت 
بر آن اســت که آیات یاد شده درباره امام علی و فاطمه 
)علیهم الســالم( و نذر ایشان برای روزه و اطعام خالصانه 
به نیازمندان بوده است. )الکشاف، ج 4، ص 670؛ مجمع 

البیان، ج 9 – 10، ص 611 – 612(
۲. عصمــت: عصمت فاطمی)س( یکــی از فضایل 
ایشــان اســت. خداوند در آیاتی از جمله آیه 33 سوره 
احزاب از عصمت آن حضرت )س( ســخن گفته اســت. 
فاطمه)س( از جمله اهل بیت پیامبر)علیهم السالم(است 
کــه اراده الهی بر پاکی و عصمــت او از هر نوع آلودگی 
تعلّق گرفته اســت.)جامع البیان، ج 12، جزء 22، ص 9؛ 
تفسیر التحریروالتنویر، ج 11، جزء 22، ص 15( بر اساس 
روایات و تفاسیر شیعه و اهل سّنت، آیه 33 سوره احزاب 
پس از اینکه علی، فاطمه، حسن و حسین)علیهم السالم( 
به منزل رسول خدا)صلی اهلل علیه وآله( آمدند و حضرت 
آنان را زیر عبای خود قرار داد، نازل شــده است. این آیه 
داللت بر عصمــت آن حضرت)س( دارد. )ینابیع الموّده، 
ج 1، ص 323؛ ج 2، ص 41 و 225؛ کفایــه الّطالب فی 
مناقب علّی بن ابی طالب، ص 242؛ تفسیر نورالثقلین، ج 
4، ص270 – 276، ح 84 و 90 – 94 و 97 و 104– 106؛ 

الدرالمنثور، ج 6 ، ص 603 – 605(
۳. طهارت روحی و معنوی: به تصریح روایات فراوان 
و اعتراف مفّسران شیعه و بسیاری از علماء و مفّسرین سّنی 

اگر بخواهیم فاطمه )س( را به عنوان سرمشق زندگی خود قرار دهیم و شیوه و سبک زندگی خود 
را بر اساس آن ساماندهی کنیم،  می بایست به جزئیات زندگی ایشان و خصوصیات اخاقی و منش ها 
و کنش ها و حتی واکنش های ایشان آگاهی داشته باشیم. هر چند که اطاعات در این باره بسیار ناقص 
است ولی با همین میزان اطاعاتی که از طریق قرآن و روایات معتبر در اختیار داریم می توانیم شیوه 

و سبک زندگی ایشان را به دست آوریم و بر اساس آن زندگی خود را سامان دهیم.
از آنجا که بر اساس روایات، میان حضرت فاطمه)س( و دیگرانی چون حضرت مریم)س( و آسیه بنت 
مزاحم)س( همسر فرعون شباهت هایی وجود دارد می توان از آن دسته آیاتی که به سبک زندگی آنان 
پرداخته نیز استفاده کرد. نویسنده در این مطلب با مراجعه به آیات و روایات معتبر برخی از ویژگی های 

آن حضرت)س( را تبیین و روشن کرده است تا الگویی برای انسان مسلمان در حال و آینده باشد.

آیــه »تطهیر« »إِنَّما یُریُد اهللُ لُِیذِهَب َعنُکُم الِرّجَس أهَل 
َرُکم تَطِهیراً«)احزاب، آیه 33( در مورد امیر  الَبیِت و یَُطِهّ
مؤمنان علی و فاطمه و حسن و حسینـ  علیهم الّسالمـ  
نازل شده است)امالی طوسی، ج 1، ص 254 و ص 269 
و 270، امالــی صدوق، ص 381ـ  382ـ  اصول کافی، ج 
1، ص 287 ـ الفصول المختاره، شــیخ مفید، چاپ قم، 
ص 29ـ  30( و منظــور از اهل بیت معصوم پیامبر )ص( 

همین بزرگوارانند و همان طور که مفّسران بزرگ نوشته اند 
آیه داللت بر معصوم بــودن آنان دارد و نیز دهها روایت 
و اســتدالل دیگر در این زمینه هســت که عالقمندان 
می توانند برای اطالع بیشتر به کتاب های مفّصل مراجعه 
نمایند؛ در اینجا به نقل یک روایت اکتفا می کنیم: »نافع 
بن ابی الحمراء« می گوید: »من هشــت ماه )در مدینه( 
حاضر بودم و پیامبر)ص( را می دیدم که هر روز هنگامی 
که برای نماز صبح بیرون می آمد به در خانه فاطمه )س( 
می رفت و می فرمود: »الّسالم َعلَیُکم یا اَهَل البیِت و رحمُهًْ 
الْهً، إِنَّما یُریُد اهللُ لُِیذِهَب َعنُکم الِرّجَس  ، الَصّ اهللِ و بََرکاتــهُ
َرُکم تَطهیراً: سالم بر شما ای اهل بیت و  أهَل البیِت َو یَُطِهّ
رحمت و برکت های خدا بر شما باد. وقت نماز است. همانا 
خدای متعال اراده فرموده است که از شما اهل بیت هر گونه 
ناپاکی را دور سازد و پاکتان سازد پاک ساختنی.«)کشف 
الغّمه، ج 2، ص 13 ـ و نیز شــبیه همین روایت به نقل 
از امیرالمؤمنان )ع( در امالی طوســی، ج 1، ص 88 ـ و 
باز در امالی طوســی، ج 1، ص 257، و ج 2، ص 177 ـ 
178، و امالی مفید، ص 188، و امالی صدوق، ص 124(
۴. تقوا: بی گمان ایشان در تقوای الهی به جایگاهی 
رسیده است که او را امام المتقین و پیشوای پرهیزگاران 
ساخته تا مردمان با سرمشق قراردادن ایشان به مقامات 
واالی انســانی برسند. آیات سوره انسان و نیز آیات دیگر 
گویای تقوای باالی ایشان است. آن حضرت)س( به گونه ای 
بودند که همه آنچــه را خداوند از محرمات و مکروهات 
منع کرده ترک می کرده و به واجبات و مستحبات عمل 

می نموده است. تقوای فاطمی)س( ضرب المثل است.
۵. علم: خداونــد در آیه 43 ســوره نحل از مردم 
می خواهد تا در امور دین و دنیا که نمی دانند به ایشــان 
مراجعه کنند؛ چرا که ایشان اهل ذکر و عالمی هستند که 
می توان در امور دین و دنیا به آنان مراجعه بلکه باید مراجعه 
کرد. ناگفته نماند که در روایات متعددی »اهل الّذکر« بر 
اهل بیت پیامبر)ع(تطبیق شــده است که از جمله آنها 
فاطمه)س(است. )شواهدالتنزیل، ج 1، ص 423 و 437؛ 

تفسیر نورالثقلین، ج 3، ص 55 – 59، ح 87 – 103(
۶. پوشش و حجاب: ایشان در پوشش و حجاب چنان 
زبانزد عام و خاص بود که حتی حاضر نبود که پس از مرگ 
نیز کســی کلیت اندام او را ببیند و لذا فرمان می دهد تا 
تابوتی ساخته شود تا در هنگام حمل، جسدش همچنان 
پوشــیده بماند. وقتی آیات حجاب از جمله آیه 59 سوره 
احزاب نازل شــد و پیامبر )ص( مامور می شود تا آن را به 
فاطمه )س( و دیگــر دختران آموزش دهد )روح المعانی، 
ج 12، جــزء 22، ص 129(، آن حضرت)س( در این باره 

پیشگام می شود.
۷. عفت و حیا:حضرت فاطمه )س( عفت را امری مهم 
و ارزشی می دانست و در این باره می فرماید: همانا خداوند، 
نیکوکار بردبار با  عفت را دوســت می دارد. )دالئل االمامه، 
ص1( ایشان درباره حیا نیز می فرمایند: همانا حیا از ایمان 
است و نتیجه  ایمان، بهشت می باشد. )کافی، ج 2، ص106( 
آن حضــرت)س( همچنین هر گونه ارتباط میان نامحرم 
بدون ضرورت را ناپسند می داند که زنی نامحرمی را بنگرد 
و یا با رفتن به خارج از خانه در معرض نگاه نامحرمان قرار 
گیرد. ایشان در این باره می فرماید: آنچه برای زنان نیکوست 
این اســت که- بدون ضرورت- مردان نا محرم را نبینند و 
نامحرمان نیز آ نها را ننگرند. )بحاراالنوار، ج 43،  ص 54(

۸. شب زنده داری و سحر خیزی: آن حضرت)س( 

اهل تهجد و شب زنده داری بود. در این باره روایات بسیاری 
وارد شده است.)کشف الغّمه، ج 2، ص 25 و 26ـ  بحار، ج 
43، ص 81 و 82ـ  منتهی االمال، ص 161ـ  بیت االحزان، 
ص 22( حضرت فاطمه)س( می فرماید: رسول خدا )ص( 
بر من گذشــت، در حالی که در خواب صبحگاهی بودم، 
مرا با پایـش تکان داد و فرمـود: دختـرم بـرخیز شاهـد 
رزق و روزی پـروردگارت باش و از غافالن مباش. زیرا که 
خـــداوند روزی های مردم را بیـن طلوع فجر تا طلـوع 

آفتاب تقسیـم می کند. )مسند فاطمه الزهراء، ص 219(
۹. خوشــخویی و خوش رویی: اهل بهشــت جز 
خوش خویان نیستند. کسی که حسن خلق نداشته باشد 
به بهشــت نمی رود. حضرت فاطمه)س( در تمام زندگی 
خود نشــان داد که اهل خوشخویی است و او را همانند 
پیامبر)ص( به خلق عظیم ستوده اند. ایشان نیز دیگران را 
به این صفت تشویق می کند و می فرماید: پاداش خوشرویی 
در برابر مؤمن، بهشت است. )بحاراالنوار، ج 72، ص401(
۱۰. رضایــت خدا: از نظر حضرت فاطمه)س( هیچ 
چیزی مهم تر و با ارزش تر از رضایت خدا نیســت. لذا به 
کاری اقدام می کرد که رضایت الهی در آن است. وقتی به 
او اعتراض می کنند که با امام علی)ع(  ازدواج می کند که 
فقیر و بینواســت،  در پاسخ آنان تنها رضایت خداوندی و 
رسولش را مطرح می کند و در جایی می فرمایند: خشنودم 
به آنچه که خدا و پیامبر او برای من رضایت دادند. )مناقب 

ابن شهرآشوب، ج 3، ص351(

۱۱. عبادت و روزه: خداوند در آیات سوره انسان بیان 
می کند که حضرت فاطمه)س( روزه نذر می کرد و حتی در 
هنگام افطاری از همان غذایی که بشدت بدان نیاز داشت به 
دیگران ایثار می کرد.)سوره انسان و روایات تفسیری ذیل 
آن( امام حســن مجتبی )ع( فرمود: در دنیا کسی عابدتر 
از مادرم فاطمه)س( نبود؛ آنقدر به عبادت می ایستاد که 
پاهایش ورم می کرد.)بحاراالنوار ج 43 ص 76(. پیامبر)ص( 
درباره حضرت فاطمه)س( می فرمود: ایمان به خدا در اعماق 
دل و باطن روح زهرا چنان نفوذ کرده که برای عبادت خدا 
خودش را از همه چیز فارغ می سازد. )همان، ص 46( فاطمه 
دخترم بهترین زن عالم است. پاره تن من و نور چشم من 
و میوه دل من و روح و روان من است. حوریه ای است به 
صورت انسان. آنگاه که در محراب عبادت می ایستد نورش 
برای مالئک آسمان درخشندگی دارد و خداوند به مالئکه 
خطاب می کنــد: بنده مرا ببینید! چطور در مقابل من به 
نماز ایستاده و اعضای بدنش از خوف می لرزد و غرق عبادت 
است!  ای مالئکه گواه باشید که پیروان فاطمه را از عذاب 

دوزخ در امان قرار دادم. همان، ص 172(
۱۲. ابرار: آن حضرت)س( به مقام ابرار رسیده است؛ چرا 
که در هر کار نیکی وارد می شد و در آنها مشارکت داشت. از 
جمله می توان به مشارکت ایشان در اطعام به دیگران  اشاره 
کرد که در آیات 5 و 8 سوره انسان به آن  اشاره شده است. 
بر اســاس روایات منقول از شیعه و اهل سّنت، مقصود از 
»ابرار«، علی، فاطمه، حسن و حسین)ع( است. )بحاراالنوار، 
ج 35، ص 237 – 256؛ الدرالمنثور، ج 8 ، ص 371؛ تفسیر 

نورالثقلین، ج 5، ص 469 – 476، ح 18 – 24(
۱۳. اهل الذکر: بر اساس آیه 43 سوره نحل فاطمه)س( 
از مصادیق اهل الّذکر است که می بایست برای امور دین و 
دنیا به آنان مراجعه کرد. در روایات متعددی »اهل الّذکر« 
بر اهل بیت پیامبر)ع(تطبیق شــده است که از جمله آنها 
فاطمه)س(است. )شواهد التنزیل، ج 1، ص 423 و 437؛ 

تفسیر نورالثقلین، ج 3، ص 55 – 59، ح 87 – 103(
۱۴. اهل البیت: حضرت فاطمه)س( بر اساس آیه 33 
سوره احزاب از اهل بیت پیامبر)ص( است)ینابیع الموّده، 
ج 1، ص 323؛ ج 2، ص 41 و 225؛ کفایــه الّطالــب فی 
مناقب علّی بن ابی طالب، ص 242؛ تفسیر نورالثقلین، ج 
4، ص270 – 276، ح84 و 90– 94 و 97 و 104 – 106؛ 
الدرالمنثــور، ج 6 ، ص 603 – 605( که مودت و والیت 
آنان بر اســاس آیاتی دیگر از قرآن از جمله آیه 23 سوره 
شوری اثبات شده است. همچنین بر اساس روایات منقول 
از اهل سّنت و شیعه، پس از نزول آیه 132 سوره طه رسول 
خدا)ص( درب خانه علی و فاطمه )علیهما السالم( می آمد و 
در حالی که آیه تطهیر)احزاب،  آیه 33( را تالوت می نمود، 
آنان را به نماز دعوت می کرد. )الدرالمنثور، ج 5، ص 613؛ 
مناقب، خوارزمی، ص 60 ، ح 29؛ تفسیر نورالثقلین، ج 3، 

ص 410، ح 191؛ ینابیع الموّدْهً، ج 2، ص59(

543، ح 5؛ تفســیر نورالثقلین، ج 3، ص 154، ح 158( 
در آیه 38 ســوره روم نیز به این مسئله اشاره شده است. 
همچنین در آیه 23 سوره شوری و 7 سوره حشر به حقوق 
خاص این خویشاوندی اشــاره شده است. به هر حال، بر 
اساس روایات شیعه و اهل سّنت، مقصود از »القربی« علی، 
فاطمه، حسن و حسین)ع( هستند که از حقوق اختصاصی 
برخوردارند. )البرهان، ج 4، ص 823 ، ح 23؛ ینابیع الموّدْهً، 
ج 1، ص 315 و ج 2، ص 120؛ شواهدالتنزیل، ج 2، ص 

189 – 197؛ المیزان، ج 19، ص 203(
۱۶. ام ابیها: در کتاب مقاتل الطالبین و کشف الغمه 
آمده است که ام ابیها از کنیه های حضرت فاطمه زهرا)س( 
است که پیامبر اکرم)ص( به آن حضرت می فرمود ام ابیها؛ 
یعنی، مادر پــدرش )مادر من(. فهم حقیقت و واقع این 
مطلب که چرا پیامبر اکــرم)ص( به حضرت فاطمه)س( 
ام ابیها می فرمود بســیار مشکل است. ام به معنی مادر و 
اصل و پایه هر چیزی اســت و چیزهای دیگر به آن ملزم 
می شود. به تعبیری دیگر ام به معنای)معظم( چیزهاست. 
هر چند برخی به ســادگی از آن گذشــته و تنها به این 
اکتفا کرده اند که حضرت از شــدت عالقه به آن جناب 
می فرمود مادر من؛ ولی قطعا کالم پیامبر چیزی فراتر از 
تعارفات مرسوم و معمولی و احساسات و عواطف پدرانه 
اســت. شاید با توجه به اینکه   ام در لغت به معنی اصل و 
ریشه اســت بتوان گفت حضرت زهرا)س( اصل و منشأ 
نبوت و والیت است که اگر وجود آن بزرگوار نبود نبوت 

پیامبر و والیت ائمه)ع( آشکار نمی شد. در روایت آمده که: 
َب بَِها َو َقَبَّل یََدیَْها َو أَْجلََسَها  »و َکانَْت إَِذا َدَخلَْت َعلَْیِه َرَحّ
لَْت  َبْت بِِه َو َقَبّ فِی َمْجلِِسِه َفإَِذا َدَخَل َعلَْیَها َقاَمْت إِلَْیِه َفَرَحّ
یََدیْه واذا اراد سفرا کان اخر من یسلم علیه فاطمه فیکون 
وجهه الی سفره من بیتها واذا رجع بدا بها؛ هر گاه فاطمه 
)س(به حضور پیامبر)صلّی اهلل علیه وآله (می آمد حضرت 
به وی خوشــامد می گفت و دستانش را بوسیده، او را در 
جای خود می نشانید و هر گاه پیامبر نزد فاطمه می رفت، 
فاطمه نیز برخاسته، به پدرش خوشامد گفته و دست او 

را می بوسید«)امالی شیخ طوسی، ج 1، ص400( 
۱۷. احترام فاطمه نزد پیامبر )ص( :از عایشه نقل 
کرده اند که: »فاطمه )س( هر گاه بر رسول خدا )ص( وارد 
می شد برای او از جای خود بر می خاست و سر فاطمه را 
می بوســید و او را در جای خود می نشاند و هرگاه پیامبر 
نزد فاطمه می رفت تــا فاطمه را مالقات کند با یکدیگر 
روبوسی می کردند و با هم می نشستند.«)بحار، ج 43، ص 
40ـ  مناقب شهر آشوب، ج 3، ص 113ـ  و شبیه به این 
روایت با اندک تفاوت در امالی طوســی، ج 2، ص 14، و 

نیز در بیت االحزان محدث قمی، ص 15(
۱۸. خوف و رجا: ایشان در مقام خوف و رجا بودند. 
امیــد به فضل الهی در عین خشــیت از مقام عظمت و 
جالل الهی در ایشان نهادینه بود. خداوند از این مقام آن 
حضرت)س( در آیات 8 و 10 سوره انسان سخن به میان 
آورده است. خوف آن حضرت)س( نسبت به روز قیامت 
که روزی بس سخت است در همین آیات نیز بیان شده 
است که خود بیانگر ارزش مندی چنین خوفی در پیشگاه 
خداوند است. به این معنا که انسان می بایست نسبت به 
قیامت خوف داشته باشد هر چند که در مقام عالی انسانی 

و قرب تمام باشد. 
۱۹. خیرالبریه: خداوند در آیه 7 سوره بینه از ایشان 
به عنــوان خیرالبریه و در زمــره بهترین خلق خود یاد 
می کند. در روایات شــیعه و اهل سّنت آمده که مقصود 
از »خیر البریّه« علی)ع( و شیعیان او است. )جامع البیان 
، ج 15، جــزء 30، ص 335؛ الدرالمنثور، ج8 ، ص 589؛ 
شــواهدالتنزیل، ج 2، ص 465( و شــکی نیســت که 
فاطمه )س( از برترین شیعیان و پیروان علی )ع( محسوب 

می شود.
۲۰. شجره طیبه: خداوند در آیه 24 سوره ابراهیم 
از ایشــان و اهل بیت)ع( به عنوان شجره طیب یاد کرده 

من ولدک؛ ای فاطمه ! بهترین پیامبران از ماســت و آن 
پدر توست و بهترین اوصیاء از ماست و آن شوهر توست و 
بهترین شهیدان از ماست که آن حمزه سیدالشهداء عموی 
پدر توست و از ما شهیدی است که او را در بهشت دو بال 
اســت که به وسیله آن در بهشت به هر کجا که بخواهد 
پرواز می کند و آن جعفر پسر عموی پیامبر توست. از ما 
دو نوه پیامبر این امتند که ســید جوانان اهل بهشتند و 
آن حسن و حسین، دو پسر تواند. قسم به آنکس که جانم 
در دســت اوســت مهدی این امت از ماست و او از فرزند 

توست.)ینابیع الموده، ص 436(
۲۱. صبر: از خصوصیات ایشــان صبر است که یک 
فضیلت بســیار مهم در آموزه های قرآنی و اسالمی است. 
خداوند آن حضرت)س( را به این فضیلت می ستاید.)انسان، 
آیــات 8 تا 12( امام علــی)ع( در باره صبر و فداکاری آن 
حضرت)س( فرموده است: فاطمه )س( بقدری با مشک 
آبکشی کرد تا بر سینه اش اثر گذاشت و بقدری با آسیاب 
دستی آرد کرد تا دستهایش مجروح شد و آنقدر خانه روبی 
کرد و برای پخت و پز آتش زیر دیگ نهاد که لباسهایش 
گردآلود و دودی شــد؛ و در این امور زحمت و رنج بسیار 
به او می رسید.)بحار، ج 43، ص 42 و 82 ـ بیت االحزان، 
ص 23( حضرت فاطمه)س( در بیان ارزش و اهمیت صبر 
می فرمایند: خداوند، صبر را وسیله  استحقاق و شایستگی 

پاداش قرار داد. )بحاراالنوار، ج 29، ص223(
۲۲. عبداهلل: از مهم ترین مقامات انســانی آن است 
که انســان عبداهلل شــود؛ چرا که این بدان معناست که 
همه اسماء الهی در این شخص تجلی یافته است. خداوند 
حضرت فاطمه)س( را به عنوان عبداهلل می ستاید)انسان، 
آیه 6؛ مجمع البیان، ج 9 – 10، ص 611؛ الکشاف، ج 4، 
ص 670؛ المناقــب خوارزمی، ص 267 – 374(( و او را 
در چنین جایگاهی قرار می دهد که سبب خالفت انسان 

بر همه هستی است.)بقره،  آیات 30 و 31(
۲۳. وفا داری: از دیگر ویژگی هایی که خداوند حضرت 
فاطمه)س( را بدان می ستاید، وفاداری است. این ویژگی 
در آیات 7 تا 9 سوره انسان بیان شده است. )الکشاف، ج 
4، ص 670؛ مجمع البیان، ج 9– 10، ص 611 – 612؛ 
روح المعانــی، ج 16، جزء 29، ص 267( حضرت فاطمه 
)س( در بیان اهمیت وفاداری می فرمایند: خداوند، وفای 
به نذر را برای رســیدن به مغفرت و آمرزش خویش قرار 

داد. )بحاراالنوار، ج 29، ص223(
۲۴. مهاجرت: از فضایل آن حضرت )س( هجرت در 
راه خداست که ایشان را در جایگاه باالیی قرار داده بطوری 
که به عنوان ســابقون اولون)پیشــتازان نخستین( مورد 
ستایش الهی قرار می گیرد. بر اساس روایات منقول از طرف 
شــیعه، آیه 159 سوره آل عمران پس از هجرت علی)ع( 
به همراهی فاطمه بنت اســد و فاطمه بنت محّمد)ص( و 
فاطمه بنت الّزبیر نازل شــده است. )تفسیر نورالثقلین، ج 
1، ص 423، ح 485؛ المیــزان، ج 4، ص 91( بر اســاس 
این آیه ایشان در مسیر دین و هجرت بسیار اذیت شدند و 
خداوند برای این مسئله آنان را مورد ستایش قرار داده است.

۲۵. ســرور زنان: ایشان نه تنها سیده و سرور زنان 

جهان اســت و بر همه آنان سرور است،  بلکه به اعتبار آیه 
61 ســوره آل عمران که از آن به آیه مباهله یاد می شود، 
پیامبر)ص( کسی دیگر را جزو نساء  خود نمی شناخت. از 
این رو در مباهله از میان زنان جز ایشــان را با خود نبرد 
تا این گونه شایســتگی ویژه آن حضرت را نشان دهد؛ چرا 
که به اتّفاق روایات مفّســران امامّیه و اهل سّنت، مقصود 
از »نســائنا« ، فاطمه)س( است. )تفســیر نورالثقلین، ج 
1، ص 347 – 349، ح 157 – 158 و 162 – 163 و 
165 – 166؛ الدرالمنثــور، ج 2، ص 230 – 233( روزی 
رسول خدا )ص(از حضرت فاطمه )س( احوال بپرسید که 
چگونه ای؟ حضرت فاطمه )س( ظاهراً از حاالت زندگی و 
مشقت های آن و سختی معیشت و شاید هم از گرسنگی 
خود و فرزندان و از خالی بودن خانه اش از آذوقه ســخن 
گفت. رسول خدا )ص( فرمود دخترم آیا به این راضی نیستی 
که ســیده زنان جهان باشی؟ حضرت فاطمه)س( پرسید 
مگر مریم دختر عمران سیده زنان نیست؟ پیامبر فرمود: 
او ســیده زنان عصر خود بود و تو سیده همه زنانی.)حلیه 

االولیاء ج 2، ص 42( 
۲۶. مقربان: آن حضرت)س( از مقربان درگاه الهی 
بود. همین مقام موجب شد تا حتی حضرت آدم)ع( برای 
توبه به ایشــان متوسل شود تا گره از کارش گشوده شود. 
خداوند در آیه 37 ســوره بقــره بیان می کند که حضرت 
آدم)ع( برای توبه به کلماتی متوســل شد که خداوند به 
او القا کرده است. مقصود از »کلمات« پیامبر)ص( و اهل 
بیت او از جمله فاطمه)س(است. )تفسیر نورالثقلین، ج 1، 
ص 67 ، ح 143 – 148؛ الدرالمنثور، ج 1، ص 147( پس 
مأموریّت آدم)ع( برای توّســل به اسامی رسول خدا)ص( 
و فاطمــه )س( و دیگر اهل بیت)ع( نشــانه قرب آنان در 

پیشگاه الهی است.
۲۷. کوثر: از دیگر ویژگی های آن حضرت)س( مقام 
کوثر بودن ایشان است. از طریق ایشان نسل پیامبر)ص( 
باقی و برقرار اســت و امام حسن)ع( و امام حسین)ع( به 
عنوان فرزندان پیامبر)ص( از طریق فاطمه )س( اســت.

)کوثر، آیه 1؛ آل عمران، آیه 61(
۲۸. صداقت و راســتگویی: »عایشه« گفته است: 
هرگز راستگوتر از فاطمه )س( جز پدرش)ص( ندیدم.)بحار، 
ج 43، ص 53 ـ کشف الغّمه، ج 2، ص 30 ـ مناقب شهر 

آشوب، ج 3، ص 119(
۲۹. حجت خدا: یکی از حجت های الهی بر بندگان 
حضرت فاطمه)س( است. ایشان هر چند که امام معصوم 

خلیل منصوری

)س(شخصیتی      افطمه

۱۵. ذی القربــی: یکی از فضایــل آن حضرت)س( 
خویشاوندی با پیامبر)ص( است. در آیات چندی فضایل و 
اختصاصاتی برای ایشان ذکر شده که می بایست از سوی 
امت مراعات شــود. از جمله آنها مسئله خمس و محبت 
و والیت اســت. بر اســاس روایتی منقول از حضرت امام 
موســی بن جعفر)ع( آنگاه که خداوند فدک را برای رسول 
خدا)ص( فتح کرد، آیه 26 ســوره اسراء نازل شد. خداوند 
به رسول خدا)ص( وحی کرد که مقصود از »وءات ذاالقربی 
حّقه« چه کسانی هستند و فرمان داد که آن حضرت)ص( 
فــدک را به حضرت فاطمه)س( بدهد. )الکافی، ج 1، ص 

است. در روایتی از امام باقر)ع( »شجره طّیبه« به رسول 
خدا)ص( و »فرعها« به فاطمه )س( تفســیر شده است. 
)شواهدالّتنزیل، حاکم حســکانی، ج 1، ص 406( پس 
فاطمه)س(، شاخه درخت استوار و طّیب الهی است. پیامبر 
در شــأن خاندانش فرمود: یا فاطمه منا خیراالنبیاء و هو 
ابوک و منا خیراالوصیاء و هو بعلک و منا خیر الشهداء و 
هو حمزه عم ابیک و منها من له جناحان یطیر بهما فی 
الجنه حیث شــاء و هو جعفر ابن عم ابیک. و منا سبطا 
هذه االمه و ســید شباب اهل الجنه الحسن و الحسین و 
هما ابناک و اللذی نفسی بیده منا مهدی هذه االمه و هو 

یا پیامبر نیستند، ولی سخن ایشان حجت است؛ چرا که 
خداوند ایشــان را به علم لدنی و عصمت در قول و فعل و 
تقریر ســتوده )احزاب، آیه 33( و در آیات سوره انسان به 
عنوان اهل بهشــت معرفی کرده است. پس سخن ایشان 
برای هر انسان مسلمانی حجت است و می بایست از قول 
و فعل و تقریر ایشــان به عنوان ســنت الهی پیروی کند. 
آن حضــرت)س( خود در این باره می فرماید: اگر به آنچه 
شما را امر نمودیم عمل می کنی و از آنچه شما را بر حذر 
داشته ایم دوری می کنی از شیعیان ما هستی و گرنه هرگز. 

)بحار االنوار، ج 65، ص156(


