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در محضر امام خمینی)ره(

استفتاء 
از رهبر معظم انقالب اسالمی

همسر تحمیلی
به نظر اســام، زن در انتخاب همســر آزاد اســت و هیچ کس 
نمی تواند در مورد انتخاب همسر، بر هیچ زنی چیزی را تحمیل کند. 
یعنی حتی برادران زن، پدِر زن- خویشاوندان دورتر که جای خود 
دارند- اگر بخواهند بر او تحمیل کنند که تو حتماً باید با شــخص 
مورد نظر ازدواج کنی، نمی توانند و چنین حّقی را ندارند. این، نظر 

اسام است. )1375/12/20(
واداشتن دختران کم سن به ازدواج،

 برخالف حقوق آنهاست
اگر بانوان ما راه مورد نظر اسام را بپیمایند، یقیناً آن ستمی که 
در طول تاریخ در جوامع مختلف بر زن رفته اســت، از بین خواهد 
رفت و از آن اثری نخواهد ماند. واداشتن دختران کم سن و سال به 
ازدواج، حرکتی در جهت تضعیف زن و نادیده گرفتن حقوق اوست 
و قانون باید با آن مقابله کند و زنان نیز با آگاهی، هوشیاری و رشد 
و معرفت خود در مقابل این گونه تعدیات بایستند.)1376/11/29(
* پايگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار
 حضرت آيت اهلل خامنه ای

پیشدستی در سالم کردن
یکی از شــاگردان امام که بیش از دوازده سال در محضر     ایشان 
بود، می گوید: به جرأت می توانم بگویم که هیچ گاه     نشــد که من 
در مســیر رفت و آمد، امام را زیارت کنم و     ایشــان در سام کردن 

پیشدستی نکرده باشند. 
گاهی اوقات در هنگام دیدنشان فاصله ما حدود ده     الی پانزده متر 
بود و من احتمال می دادم که اگر سام کنم،     ایشان نشنوند، تصمیم 
می گرفتم فاصله که کمتر شد سام     کنم، ولی ایشان همیشه قبل از 
اینکه من اراده کنم، سام     می کردند. با وجود تمام فضیلت هایی که 
حق تعالی در     وجودشان قرار داده بودند، این چنین متواضع      بودند.
* آيت اهلل مرتضی تهرانی- پا به پای آفتاب – ج 2 – صفحه 323.

ذبیحه اهل سنت 
س( آيا ذبیحه اهل ســنت برای شــیعه، مذکی )حالل( 
می باشد يا نه؟ بعضی از فقهای اهل سنت اتجاه به قبله را شرط 

نمی دانند، در اين صورت ذبح آنها چه حكمی دارد؟
ج( ذبیحه مســلمان محکوم به حلیت است و اخال به استقبال 

ذبیحه از روی جهل، مضّر به حلیت نیست.
شروط ذبح حیوان

س( آيا مرغ می تواند توسط ماشین ذبح شود و آيا گوشتش 
حالل می شود؟ حیوانات ديگر چطور؟

ج( در ذبح مرغ و هر حیوان دیگر عاوه بر وجوب رو به قبله بودن 
و ذکر »بســم اهلل« و آهن بودن آلت ذبح و مسلمان بودن ذابح باید 
عمل ذبح به نحوی باشد که مستند به ذابح گردد مثل آنکه چند مرغ 

را بخواباند و تیغه ماشین را بکشد تا گردن آنها را ببرد.
خوردن گوشت حیوانی که ذبح شرعی نشده

س( در بعضی محافل شــنیدم که گوشت حیوان حالل 
گوشت را که ذبح شرعی نشــده می توان با يک »بسم اهلل« 

خورد، لطفاً توضیح دهید؟
ج( خوردن گوشت حیوانی که ذبح شرعی نشده است، حرام است 

و ذکر بسم اهلل موجب حلیت آن نمی شود.
بیان بدی دیگران به شرط حل مشکل

س( اگر کسی يا کسانی که در حق من بدی کرده اند و من 
از شدت ناراحتی و افسردگی، در پشت سرشان، با مادرم يا 
دوستم در میان بگذارم، حكم غیبت دارد ؟ يا نه می توانم از 

خودم دفاع کنم و به کسی ديگر بگويم؟
ج( اگر درد دل و شکایت نزد کسی باشد که می تواند مشکل شما 

را حل کند، اشکال ندارد.
غیبت شخص متجاهر به فسق

س1( آيا غیبت شخص متجاهر به فسق جايز است؟
 س2( مالک تجاهر به فسق چیست؟

ج1( نسبت به صفتی که تجاهر کرده، جایز است. 
ج2( عرفی است.

حرمت صید ماهی 
در حوضچه های پرورش ماهی

س( چنانچه دريچه تخلیه آب حوضچه های پرورش ماهی را 
به نّیت صید ماهی باز کرده تا آب کاماًل تخلیه شده و ماهی  ها 

جان دهند صید محسوب می شود و ماهی  ها حالل است؟
ج( اگر در همان حال ماهی  ها جان داده اند، صید محسوب نشده 

و تزکیه )حال( نمی شوند.

شهرت گریزی میرزا جوادآقا تهرانی
 هنگامي که )آیــت اهلل میرزا جوادآقا تهرانی( جبهه رفته بودند، 
یك روزعده ای براي تهیه فیلم و خبر آمده و شــروع کرده بودند به 
فیلمبرداري از جاهاي مختلف تا رســیده بودند به ایشان. شناخته 
بودند که چه شخصیتي است و مي خواستند بهتر و بیشتر فیلمبرداري 
کنند، ولي تا دوربین فیلمبرداري به ایشان مي رسد، ایشان عمامه را 
از ســر برمي دارند تا شناخته نشوند که موجب شهرت و آوازه ایشان 
شــود. بعد از فوت ایشان، نامه اي در یادداشت هاي شخصي شان پیدا 
شــد که از ایشان خواسته بودند تا در برنامه اي به معرفي خود تحت 
عنوان یکي از شــخصیت هاي اسامي این مرز و بوم بپردازند. ایشان 
در زیِر جماتي که در نامه، از ایشــان به عنوان »شخصیت اسامي« 
یاد شده بود، با خودکار قرمز خطي کشیده بودند و در حاشیه آن دو 
ٍ ال اصل لها«؛ اي بسا شهرتي که  جمله نوشته بودند: 1- »ُرب شهرْهً
هیچ اصل و اساســي نداشته باشد. 2- حدیث شریفي بدین مضمون 
آمده بود:  َرِحَم اهللُ اْمرًء َعَرَف َقْدَرُه َولَْم یََتَعَدّ َطْوَرُه )غرر الحکم: 233، 
حدیث 4666(، خداوند رحمت کند شخصي را که قدر و اندازه خود 

را بشناسد و پایش را از گلیمش دراز نکند.
* کتاب خاطراتي از آينه اخالق، صص32 و 35، سايت منبرک.

شبیه  ترین فرد به رسول خدا)ص( 
از حیث سخن و عظمت

حاکم نیشابوری از علمای بزرگ اهل سنت از عایشه نقل کرده 
است: »من از حیث سخن و حدیث احدی را شبیه تر از فاطمه)س( به 
رسول خدا)ص( ندیدم. هرگاه که وی بر رسول خدا)ص( وارد می شد، 
آن حضرت به احترامش از جای برمی خاست، دستش را می گرفت 
و او را می بوســید و در جای خود می نشانید« )1( همچنین پیامبر 
گرامی)ص( در توصیــف جایگاه و عظمت فاطمه)س( می فرماید: 
فاطمه جان! آن که بر تو درود فرستد، خداوند او را می آمرزد، و او 

را در بهشت هر جا که باشم به من ملحق خواهد ساخت. )2(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- مستدرک الصحیحین،  ج 3، ص 154
2- بحاراالنوار، ج 43، ص 55

آموزه های فاطمی )سیره نظری( )۱(
پرسش:

حضرت فاطمه)س( در عرصه نظری و فكری چه آموزه های 
نورانی را به بشريت عرضه کرده اند؟

پاسخ:
شأن نزول و ماهیت خطبه فاطمه)س(

خطبه حضرت فاطمه)س( که به خطبه فدکیه معروف است، بعد 
از غصب حق قانونی فدک توســط خلیفه اول در مسجدالنبی)ص( 
در برابر ایشــان ایراد شد. در این خطبه حضرت فاطمه)س( ضمن 
تاکید بر حق قانونی فدک، درباره توحید، نبوت، معاد، احکام، قرآن، 
وضعیت عربستان پیش از بعثت، فعالیت های پیامبر)ص( و علی)ع( 
برای گسترش و تثبیت اسام، فتنه ها، غدیر خم، عهدشکنی مردم، 
ماجرای ســقیفه و مخالفت با نص صریح قرآن بحث کرده اند. این 
خطبه در واقع منشوری از معارف دینی است که از عامه و خاصه با 
سندهای معتبر از حضرت فاطمه)س( روایت شده است. )کشف الغمه، 
ج2، ص 304( اینك برخی از آموزه های حضرت فاطمه)س( درباره 

فلسفه احکام از خطبه نورانی ایشان را ذیا تقدیم می داریم:
1- نماز وسیله پاکی از تكبر

قالت فاطمه)س(: »والصاهًْ تنزیها لکم عن الکبر« نماز را وسیله 
پاک شدن از تکبر قرار داد.

ریشــه تمام صفات و منشــأ همه محرومیت ها از نیل به کمال 
واقعی انســان، صفت رذیله تکبر است. مراد از تکبر آن نیست که 
انسان در راه رفتن و نشستن طوری رفتار کند که خود را ممتاز از 
دیگران نشان دهد، بلکه تکبر همان روح خودبینی و طغیان درونی 
انســان در برابر فرمان خدا است. قرآن کریم مخالفان مکتب وحی 
را مستکبر معرفی می کند چرا که آنان در برابر مکتب وحیانی انبیا 
سرکشی کردند و در نتیجه خود و امتشان را به بدبختی دنیا و آخرت 
سوق دادند. امام علی)ع( در خطبه قاصعه نهج الباغه نه فقط غرض 
از نماز، بلکه غــرض از تمام عبادات بدنی و مالی را رهایی از تکبر 
معرفی می کند. بنابراین یکی از اساســی ترین رذایل تکبر است که 
هدف از تشریح همه عبادات در اسام و تمام ادیان الهی جلوگیری 

از ظهور آن در رفتار انسان ها است.
2- زکات وسیله تزکیه انسان

قالت فاطمه)س(: »والزکاه تزکیه للنفس و نماء فی الرزق« خدای 
متعال زکات را وســیله پاکی نفس و روح آدمی)از تمام پلیدی ها و 
وابستگی های مادی( و سبب فزونی روزی قرار داد. پرواضح است در 
راستای مبارزه اسام با حب الدنیاء انفاق در راه خدا وسیله و تمرینی 
است برای تعدیل وابستگی ها و حب الدنیا  که مبادا زرق و برق دنیا 
هدف غایی انسان واقع شود که در این صورت هر خطایی از انسان 
برای رسیدن به اهداف دنیوی خود از او سر می زند. اما اینکه زکات 
سبب نمو و رشــد روزی انسان است، عاوه بر تجربه عملی اینکه 
دادن زکات موجب برکت و مصون بودن از آفات می باشد، از عموم 
آیات مربوطه قرآن کریم هم استفاده می شود که زکات از مصادیق 
تقوا و موجب افزایش برکت و مزید نعمت خواهد بود. »اگر امت ها 
ایمان آورده و تقوا پیشــه سازند، برکات زمین و آسمان را بر آنان 

می گشاییم.« )اعراف- 96(
3- روزه وسیله تثبیت اخالص

قالــت فاطمه)س(: »والصوم تثبیتــا لاخاص« خدای متعال 
روزه را وسیله و سبب استحکام و تثبیت اخاص قرار داد. روزه در 
شــرع مقدس اسام عبارت است از پرهیز از خوردن و آشامیدن و 
مفطرات دیگر به قصد قربت و اخاص نیز انجام عمل و تکلیف فقط 
برای اطاعت اوامر و نواهی خداوند متعال اســت. راز اینکه حضرت 
فاطمه)س( روزه را تثبیت کننده اخاص معرفی فرموده با وجود اینکه 
هر یك از واجبات دیگر هم اگر با شرایط خاص خود بجا آورده شود 
موجب تثبیت و اســتحکام اخاص می شود این است که این عمل 
روزه از چشــم مردم پنهان اســت و روزه دار یك رابطه درونی بین 
اطاعت خود و تسلیم در برابر دستور خدا برقرار کرده و در قبال آن 
توقع تمجید و تعریف از کسی ندارد، برخاف عبادات دیگر عملی و 
قلبی که در معرض دید و اطاع مردم است و ممکن است اخاص 
فرد را مورد خدشه قرار دهد. به همین جهت روزه اخاص را بیشتر 
استوار و مستحکم می سازد و این سخن حضرت فاطمه)س( تاکید 
و اهتمام زیاد و عظمت این عمل الهی دارد.           )ادامه دارد(

لزوم تصحیح بینش نسبت به دنیا 
و دعای کفاف از خدا

)بدان ای سالك راه خدا!( اگر می خواهی دعا کنی، ابتدا در پی این 
باش که خدا بینش تو را نســبت به دنیا تصحیح کند تا دنیا هدف و 
بزرگ ترین غصه ات نشود. اگر ان شاءاهلل دعایت مستجاب شد، آن وقت 
برای دنیایت دعا کن. اگر بینشت تصحیح شد، از خدا کفاف بخواه و 
بیش از آن نخواه، هر چه دنیا در پی تو باشد، تو از آن گریزان هستی. 

چنین فردی صاحب بینشی صحیح در ارتباط با دنیا است.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- خبرگزاری تســنیم، توصیه های آیت اهلل شــیخ  مجتبی تهرانی)ره( برای 
شب  های قدر، مورخ 93/4/25

حکایت اهل راز

با مراجعه  نويسنده  در مطلب پیش رو 
به برخی روايات نقل شده در منابع شیعه 
و ســنی، به پــاره ای از فضايل حضرت 
فاطمه زهرا)س( اشاره کرده تا گويای اين 
امر باشد که آن حضرت در نزد پروردگار 
جهان و پیامبر گرامی اش از جايگاه ويژه ای 
بوده اســت و همین موضوع،  برخوردار 
می طلبد تا کمال خواهان عالم او را الگوی 

خود در زندگی قرار دهند.
***

فاطمه)س( سرشار از ايمان
فاطمه  )س( دست آموز پیامبر )ص( و شاگرد 
نکته سنج و مرید پاکباخته آن حضرت و مومن 
به خدا و روز قیامت بود. فاطمه)س( کسی است 
که دل او از ایمان، سرشــار و دیدگان دلش به 
دنیای آخرت گشوده بود. او از این جهت اولین 
و آخرین بود. حضرت رسول اکرم )ص( درباره 
فاطمه زهرا)س( می فرماید: »براســتی خدای 
بزرگ قلب و جــوارح دخترم فاطمه )س( را از 
ایمان پر کرده است.)1( و نیز »فاطمه سرور زنان 

جهان از اولین و آخرین است.«)2(
ایمان و اعتقاد فاطمه)س( به خدا و رسول او 
و عالم غیب چنان بود که دنیا را در نظر او خوار 
و پســت کرده بود. همین ویژگی فاطمه )س( 
باعث شد که پدر بزرگوارش او را از پیشگامان 
در ایمان به خدا خوانده اســت: »هنگامی که 
آیه »دوزخ میعادگاه همگی ایشــان است که 
هفت در دارد و برای هر دری ســهم معینی از 
ایشان خواهد بود« )حجر/43( نازل شد رسول 
خــدا )ص( با صدای بلند گریســت. اصحاب از 
گریه آن بزرگوار گریســتند اما نمی دانســتند 
که جبرئیل چه فرود آورده اســت و از هیبت 
پیامبــر )ص( هیچیك از اصحاب توان ســخن 

گفتن با او را نداشتند. 
پیامبر )ص( چنان بود که چون فاطمه  )س( را 
می دید شادمان می شد. به همین جهت سلمان 
بــه خانه فاطمه  )س( رفت تا او را از قضیه آگاه 
ســازد و آن گرامی را دید که مقداری جو آسیا 
می کند و می گوید آنچه نزد خداســت بهتر و 
پایدارتر اســت و عبایی پشمین بر تن دارد که 
دوازده جای آن با لیف خرما وصله شده است. 
سلمان فاطمه را از ماجرای نزول آیه آگاه کرد. 
آن گرامی برخاســت و با همان عبای وصله دار 

به سوی پیامبر )ص( حرکت کرد.
 سلمان از مشاهده وضع ظاهری نامناسب 
فاطمه بسیار متاثر شد و گفت: دریغا دختران 
کســری و قیصر ابریشــم و حریر می پوشند و 
دختر محمد )ص( عبایی پشــمین بر تن دارد 
کــه دوازده جای آن با لیف خرما وصله خورده 
است! فاطمه  )س( بر رسول خدا وارد شد و عرض 
کرد: پدر جان! سلمان از لباس من تعجب کرده 
اســت در حالیکه سوگند به خدایی که تو را به 
حق مبعوث فرمود پنج ســال اســت که من و 
علی از اثاث زندگی چیزی نداریم. جز پوســت 
گوسفندی که روزها روی آن به شترمان علوفه 
می دهیم و شــب ها بستر خواب ماست و بالش 
سر ما از پوستی است که درون آن از لیف خرما 

پر شده است. 
پیامبر)ص( فرمود: )ای سلمان( دختر من 
از گروه پیشگامان و سبقت گرفتگان )به سوی 

حق تعالی است(.)3(
درباره ایمان و دینداری فاطمه زهرا)س( یك 
نکتــه را باید تذکر داد. آن اینکه حضرت زهرا 
دیندار حقیقی بود نه اعتباری. یعنی آن حضرت 
چنان نبود که اعتقادات خود را با واکنش های 
دیگران بسنجد بلکه دینداری اش و پایبندی اش 
نسبت به احکام و دستورات دینی مطلق بود و 
به مکان و زمان خاص و شــرایط ویژه منحصر 
نمی شــد. ماحظه نمی کرد که دیگران در چه 
نســبتی با او قرار دارند. بلکه نسبت خود را با 
 خدا و دین او می ســنجید و به اوامر آن گردن 

می نهاد.
در روایات وارد شده که »کوری از فاطمه)س(  
اذن خواست و فاطمه)س( خود را از او پوشانید 
پیامبر)ص( خطاب به فاطمه فرمود: چرا خود را 
از او پوشــاندی در حالی که او تو را نمی بیند؟ 
فاطمه زهــرا عرض کرد: ای پیامبر خدا اگر او 
مــرا نمی بیند من او را می بینــم و او بوی مرا 
می شــنود. پیامبر)ص( فرمود: گواهی می دهم 

که تو پاره تنی من هستی. )4(

فــاطمــه)س( 
جامع فضایل
بخشعلی قنبری

دوستی و دشمنی با اهل بیت)ع( به طور کلی معیار و مالک دوستی و دشمنی با پیامبر)ص( است. به این 
معنا که هرکس اهل بیت را دوست داشته باشد، پیامبر)ص( را دوست دارد و دشمنی با آنها به معنای 
دشمنی با پیامبر)ص( اســت. اما در این میان فاطمه زهرا)س( ویژگی خاصی دارد. رسول خدا)ص( 
فرمود: »کسی که دخترم فاطمه را دوست بدارد، در بهشت با من خواهد بود و کسی که فاطمه را دشمن 
بدارد جایگاه او جهنم خواهد بود... پس کسی که فاطمه)س( از او خشنود باشد من از او خشنود خواهم 
بود و کسی که فاطمه بر او غضب کند مورد خشم من خواهد بود و کسی که من بر او خشم کنم خدا بر 

آن خشم خواهد کرد. وای بر آن کسی که به او و به ذریه و شیعیان او ستم کند.« 

همان طور که وجود فاطمه)س( در دنیا کوثر را به دنبال آورد، در آخرت نیز 
سپر بال و آتش جهنم برای انسان های مومن خواهد بود. همچنان که 
پیغمبر اسالم)ص( فرمود: »او فاطمه)س( نامیده شد... چون فاطمه از 

علم سیراب گشته و شیعیان وی از آتش جهنم به دور هستند.« 

شاخه اش، علی شکوفه آن، حسن و حسین)ع( 
میوه آن و شیعیان ما برگ هایش هستند؟ پس 
هر آن کس که به شــاخه ای از آن دست آویزد، 
وی را به بهشــت می برد. هر که آن را از دست 

نهد، به آتش جهنم سرنگون می شود.«)7(
فاطمه)س( هدايتگر مردم

فاطمه زهرا)س( همانند سایر معصومان)ع( 
از دو نوع کمال فردی و جمعی برخوردار بوده 
اســت؛ کمال فردی این بزرگــواران را باید در 
ایمان ایشــان به خدا و رســول و روز قیامت و 
عمل بر اساس تقوی جست وجو کرد. ولی کمال 
اجتماعــی آنها وقتی تحقق می یابد که آنان به 
دســتگیری از مردم اقدام کنند و در صدد حل 
مشــکات آنان برآیند. البته خودسازی فردی 
مقدم بر دستیابی به کمال اجتماعی است. چرا 
که اگر کسی رابطه فردی خود را با خدا در حد 
اعا برقرار نسازد، به یقین در عرصه اجتماع با 
آفت ها و موانع زیادی مواجه خواهد شد که به 
نحوی از انحــا مانع از انجام خدمات اجتماعی 

او خواهند شد.
پیامبراکرم)ص( زهــرای مرضیه را مومنی 
واقعی توصیف کرد. درباره کمال اجتماعی آن 
حضرت، رسول خدا فرموده است: »به حقیقت 

خداوند، به برکت علی و فاطمه مردم بسیاری 
را هدایت فرمــود.« )8( البته خدمات اجتماعی 
حضرت زهــرا)س( بــه هدایتگــری خاصه 
نمی شــود بلکه به سایر مشــکات مردم هم 

رسیدگی می کرد.
فاطمه )س( سرور بانوان دو عالم

وقتــی بنده خدا تمام مســاعی خود را در 
اطاعــت از پروردگارش به کار گیرد خداوند به 
کارهای او برکت می دهد و مقامات عالی نصیب 
او می کنــد. این قاعده در مورد حضرت فاطمه 
زهرا)س( نیز صادق است. آن حضرت تا جایی 
که می توانست به دستورات خدا گردن می نهاد 
و در این راه اســتقامت می ورزید. خداوند هم 
به پاس زحماتی که فاطمه زهرا)س( کشــید، 
او را ســرور زنــان دنیا و آخــرت کرد. پس از 
طی این مراحل اســت که پیامبر)ص( درباره 
فاطمــه)س( فرمود: »فرشــته ای بــه فرمان 
الهی نازل شــد و به من مژده داد که حسن و 
حسین)ع( سرور جوانان بهشتند و فاطمه بانوی 
بانوان بهشــتی است.«)9( صد البته که زنی که 
ســرور بانوان بهشت است، سرور زنان دنیا نیز 
هست. درباره سروری فاطمه)س( بر زنان دنیا 
در امالی صدوق می خوانیــم: »از پیامبر)ص( 
پرســیدند: آیا فاطمه)س( سرور بانوان دوران 
خویش اســت؟ فرمود نه: این مقــام را مریم 
بنت عمران داشــت. اما دخترم ســرور بانوان 

همــه جهان - از آغاز تا پایان- اســت.«)10( از 
پیامبر اســام روایت شده که فرمود: »بهشت 
مشــتاق دیــدار چهار زن اســت: مریم دختر 
عمران، آسیه زن فرعون، خدیجه دختر خویلد 
و فاطمه)س( دختر محمــد)ص(.«)11( همین 
روایت را قندوزی از علمای اهل سنت نیز نقل 
کرده اســت)12( در صحیح بخاری روایت شده 
که رسول خدا)ص( فرمود: »فاطمه سرور زنان 
اهل بهشــت است.«)13( و نیز »ترمذی از بریده 
روایت کرده که گوید: محبوب ترین زنان در نظر 
 رسول خدا)ص( فاطمه)س( و از مردان علی)ع( 

است.«)14(
فاطمه)س( و حفظ حجاب

پیامبر)ص( فاطمه)س( کســی  از دیدگاه 
است که به طور کامل حجاب اسامی را رعایت 
می کرد. در این زمینه هم مانند ســایر جوانب 
الگوی کاملی بــرای زنان در هر عصر و مکانی 
است. انس بن مالك می گوید: »رسول خدا)ص( 
از ما ســؤال کرد که بهترین چیــز برای زنان 
چیست؟ ما در جواب ماندیم و پاسخی نداشتیم 

تا اینکه علی)ع( به نزد فاطمه)س( رفت و او را 
از سؤال رســول خدا)ص( آگاه ساخت. فاطمه 
فرمــود: بهترین چیز برای زنان این اســت که 
به مردان نظر نکننــد و مردان نیز به آنها نظر 
نیندازند. امیر المؤمنین)ع( برگشــته و رسول 
خدا)ص( را از پاسخ فاطمه)س( خبر داد. پیامبر 
اکرم)ص( فرمود: چه کســی این پاسخ را به تو 
تعلیم داد؟ علی)ع( فرمود: فاطمه)س(. رسول 
خدا)ص( درباره عظمت آن بانوی بزرگ فرمود: 
فاطمــه پاره تن من اســت.«)15( و نیز »روزی 
حضرت رسول)ص( از اصحاب خود پرسید: در 
چه حالی زن به خدا نزدیك تر اســت؟ اصحاب 
نتوانستند جواب بدهند. چون فاطمه از مسئله 
آگاه شد عرض کرد؛ نزدیك ترین حاالت زن به 
خدا آن اســت که مازم خانه خود باشــد و از 
خانه بیرون نرود. حضرت رسول فرمود: فاطمه 

پاره تن من است.«)16(
البته این ســخن به معنای عدم شرکت زن 
در مســائل سیاسی و اجتماعی نیست بلکه به 
معنای حفظ ارزش های اسامی در هر صحنه ای 
در اجتماع است. هیچ زنی در اندیشه اسامی 
از هیچ  فعالیتی ممنوع نیســت. بلکه شــرط 
الزم حفظ و رعایت حجاب و ســایر ارزش های 

اســامی است. همچنان که حضرت زهرا)س( 
برای طلب حق خود در مســجد مدینه حضور 
پیدا کرد و با ســخنرانی غرای خود به دفاع از 

حق خویش پرداخت.
فاطمه)س( کوثر امامت

خداونــد بنــدگان نیك خــود را در دنیا و 
آخرت گرامی می دارد و در هر دو ســرا آنان را 
به سروری می رســاند. البته این عنایت نتیجه 
طبیعی و منطقی زحمات بندگان نیکو اســت. 
همچنین متذکر شدیم فاطمه)س( سرور زنان 
دنیا و آخرت اســت و این به برکت تاش های 
آن بزرگوار و عنایت الهی به دست آمده است. 
وقتی شــخصی با چنین وضعیتی بزرگ شود 
بی شك فرزندانی هم که به دنیا می آورد همان 
مســیر را دامه خواهند داد. در این میان دخت 
گرامی پیامبر اســام)ص( ویژگی خاص دارد. 
آن حضــرت دارای نفس پاک و روح مطمئن و 

جسم سالم بود. با این شرایط فرزندانی به دنیا 
آورد که همانند خودش ســرور جوانان دو سرا 
شــدند. این روند همچنان ادامه یافت تا اینکه 
امام دوازدهم شیعیان از همین ساله پاک پا به 
عرصه وجود گذاشت و نعمت کثیر در خاندان 

نبوت به دست آمد.
پیامبر اســام)ص( فرمود: »روزی جبرئیل 
بــه من فرود آمــد و خبر داد کــه خدا وقتی 
فاطمه)س( را به ازدواج علی)ع( درآورد، یازده 
امام معصوم از آن دو به وجود خواهند آمد که 
برای امت زمان خودشان رهبر و پیشوا خواهند 
بــود و امت، معارف را از امام می آموزد چنانکه 
قوم موسی مشرب و راه خود را به دریا از حضرت 

موسی)ع( آموختند.«)17(
بــه همین دلیل اســت فاطمه زهرا)س( از 
یك ارزش حقیقی برخوردار می شود و در دنیا 
مزار آن حضرت زیارتگاه حق خواهان می شود و 
زیارتش همان ثوابی را پیدا می کند که زیارت 
قبر مبــارک حضرت رســول)ص( دارد. چه، 
پیامبر)ص( فرمود: »به راستی خداوند گروهی 

از فرشــتگان را معین فرموده تا از تمام جوانب 
و اطراف حافظ و نگهبان فاطمه)س( باشــند. 
این گروه در طول حیات و حتی در قبر همراه 
اویند و بســیار بر او و پدر و شوهر و فرزندانش 
درود می فرستند. پس کسی که بعد از وفاتم مرا 
زیارت کند مانند کسی است که مرا در هنگام 
حیاتم زیارت کرده است و کسی که فاطمه)س( 
را زیارت کند گویی که مرا زیارت کرده است و 
کسی که علی ابن ابی طالب را زیارت کند گویا 
فاطمــه را زیارت کرده و کســی که به زیارت 
حســن و حسین)ع( برود مانند کسی است که 
علی)ع( را زیارت کرده و کسی که فرزندان آن 
دو را زیارت کند چنان است که آنان را زیارت 

کرده است.« )18(
همان طــور که وجود فاطمــه)س( در دنیا 
کوثــر را به دنبال آورد در آخرت نیز ســپر با 
و آتش جهنم برای انســان های مومن خواهد 
بود. همچنان که پیغمبر اسام)ص( فرمود: »او 
فاطمه)س( نامیده شــد... چون فاطمه از علم 
سیراب گشته و شیعیان وی از آتش جهنم به 

دور هستند.« )19(
فاطمه)س( مالک دوستی و دشمنی

با پیامبر)ص(
دوســتی و دشــمنی با اهل بیــت)ع( به 
طور کلی معیار و ماک دوســتی و دشــمنی 
با پیامبر)ص( اســت. به ایــن معنا که هرکس 
اهل بیت را دوست داشته باشد، پیامبر)ص( را 
دوست دارد و دشمنی با آنها به معنای دشمنی 
با پیامبر)ص( اســت. امــا در این میان فاطمه 

زهرا)س( ویژگی خاصی دارد. 
رسول خدا)ص( فرمود: »کسی که دخترم 
فاطمه را دوست بدارد، در بهشت با من خواهد 
بود و کســی که فاطمه را دشمن بدارد جایگاه 
او جهنم خواهد بود... پس کسی که فاطمه)س( 
از او خشنود باشد من از او خشنود خواهم بود و 
کسی که فاطمه بر او غضب کند مورد خشم من 
خواهد بود و کسی که من بر او خشم کنم خدا 
بر آن خشم خواهد کرد. وای بر آن کسی که به 
او و به ذریه و شیعیان او ستم کند.« )20( و نیز 
فرمود: »کسی که مرا و این دو را )حسنین)ع(( و 
پدر و مادر این دو را دوست بدارد، در روز قیامت 
بــا من و در درجه من خواهــد بود.« )21( و در 
کتاب کنوزالدقایق مناوی آمده است که »خدا 
غضب می  کند بر کسی که بر فاطمه)س( خشم 
گیرد و خشنود می شود از کسی که فاطمه)س( 

را خشنود سازد.« )22(
احترام به فاطمه)س( و درود فرســتادن بر 
او به اندازه ای اهمیــت دارد که باعث آمرزش 
گناهان آدمی می شود. پیامبر)ص( در این باره 
فرمود: »هــر که بر تو )فاطمه( صلوات و درود 
فرســتد خدای متعال گناهان او را می آمرزد و 
او را در هر جایگاهی در بهشــت باشــم به من 

ملحق می سازد.« )23(
پیامبر)ص( در حدیــث بلندی به اهمیت 
خشــنودی و غضب فاطمــه)س( پرداخته و 
به خشــم آورندگان او را ظالم شــمرده و آنان 

را بــه جهنم الهی وعده داده اســت: »ای علی 
این )فاطمه( ودیعه خدا و رســول اوست. امر 
 خدا و مــرا درباره او اجرا کــن و البته چنین 

خواهی کرد. 
به خدا ســوگند که این مریم کبری است. 
آگاه باش که به خدا ســوگند جان من به لب 
نرسید مگر آنکه ســفارش فاطمه و شما را به 
خداوند کردم و او خواسته ام را برآورد. ای علی 
آنچه فاطمه می گوید انجام بده که من او را به 
چیزهایی فراخوانده ام که جبرئیل به آن فرمان 

داده است. 
بــدای ای برادرم! من راضیم از آن کس که 
دخترم فاطمه از او راضی باشــد و نه من بلکه 
پروردگارم و فرشــتگان از خشــنودی فاطمه 

خشنودند. )24(
 * دفتر بررسی های اسالمی
سازمان تبلیغات اسالمی
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16- الزهــرا، )مجموعه مقاالت(، بخش شــیخ عباس 

قمی، ج 1، ص 20
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االمامْهً ابن جریر، ص 18
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21- همان، ص 38
22- ینابیع، ج 1، ص 405

23- صدیقه شهیده، ص 38 
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بدین ترتیب فاطمه)س( مطلق بودن اجرای 
احکام و دســتورات الهی را به تمام مسلمانان 

گوشزد کرد و روش  دینداری را آموخت.
در ســایه چنین تاش و ایمانی که فاطمه، 
فاطمه شــد و  از هر نجاست و خباثتی مصون 
مانــد، او این گونه به مرحله عصمت رســید و 
مصداق بارز آیه طهارت شد. از پیامبراکرم)ص( 
نقل شده که فرمود: »اللهم  ان هوالء اهل بیتی 
فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیراً؛ بار خدا 
اینان اهل بیت من هستند، پس آنان را از رجس 
و پلیدی پاک گردان.« )5( در کتاب مودت قربی 
از انس بــن مالك به نقل از امام علی)ع( روایت 
شــده که فرمود: »رسول خدا)ص( نه ماه همه 
روزه بــه هنگام نماز صبح بــه در خانه فاطمه 
می رفت و می فرمود: وقت نماز است ای اهل بیت 
نبــوت، »انما یریداهلل لیذهــب عنکم الرجس 
اهل بیــت...« )6(  ابن عبــاس می گوید: رســول 
خدا)ص( فرمود: )من و علی)ع( از یك شــجره 
و ریشه آفریده شده ایم پس شما چه می گویید 
درباره شــجره ای که من تنه آن، فاطمه)س( 

عالقه مندی های فاطمه)س(
قالت فاطمــهًْ)س(: »حبب الی  من دنیاکم ثالث:« تالوت 

کتاب اهلل و النظر فی وجه رسول اهلل و االنفاق فی سبیل اهلل«
حضرت فاطمه)س( فرمود: از دنیای شــما سه چیز محبوب من 
اســت: تاوت قرآن، نگاه کردن به چهره رسول اهلل)ص(، انفاق کردن 

در راه خدا. )1(
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