
1معارف های فاطمی | حوزه علمیه الزهرا - ارومیه

حـــوزه علمیــه الزهـــرا -  ارومیـــه

به کوشش : زیبا آقایارلو | فاطمه غنی زاده | کربی جعفری | فاطمه صدیقی | مهسا سلیم زاده



معارف های فاطمی | حوزه علمیه الزهرا - ارومیه 2

 نام:فاطمه،زهراء
کنیــه هــای مشــهور:ام الحســن،ام الحســین،ام ابیهــا،ام 

ــه  االئم
العالمین،بضعــة  نســاء  لقبها:ســّیدة  مشــهورترین 
ــرة،ع ــول،بتول،صّدیقة،راضیة،مرضیة ،مبارکة،طاهرة،مطّه الّرس
ذراء،زکّیــه، محّدثة،صفّیة،ســّیده ،عابدة،مظلومة،حکیمة،تقّیــة،

حبیبــة، کاظمة،روئوفــة و...
پدر:حضــرت محمــد بــن عبــدالّل  پیامبــر عظیــم الشــاءن 

الســام.
مادر:خدیجه  بنت خویلد

محل تولد:مکه 
سال تولد:سال دوم ،بعثت،وبه روایتی سال پنجم. 

روز میاد:بیستم جمادی الثانی. 
ــر  ــب  ،پســر عمــوی پیامب ــی طال ــن اب ــام همســر:علی ب ن

اســام. 
ــوم و  ــری،ام کلث ــب کب ــین  ،زین ــن  ،حس فرزندان:حس

ــام محســن.  ــه ن ــد ســقط شــده ب ــک فرزن ی
ــرت در  ــال دوم هج ــه س ــا ذی الحج ــب ی ــان ازدواج:رج زم

ــه.  مدین
مدت زندگانی با علی  :نه سال 

میزان مهریه:400مثقال نقره مسکوک
خادمــه آن حضرت:فّضــه نــام داشــت کــه خــود دارای فضائــل 
و مناقبــی اســت،از آن جملــه ایــن کــه حافــظ تمــام قــرآن 

بــود. 
شهادت:در سال یازدهم هجری 

محل دفن:پنهان است
تعــداد احادیــث و روایــات باقیمانــده دربــاره آن حضرت:حدود 

2000مورد 
فاطمــه  حضــرت  از  باقیمانــده  ســخنان  تعــداد 

د  ر 1مــو 3 0 د و حد :  
تعداد اشعار باقیمانده از آن حضرت :حدود 29 قطعه 

تعداد خطبه های باقیمانده از آن حضرت :2قطعه 
ــده از آن حضرت:مصحــف  کــه  ــار علمــی باقیمان ســایر آث
بــه خــط همســر گرامــش علــی علیــه الســام نوشــته شــده و 
در نــزد فرزنــدان آن حضــرت بــوده و هــم اکنــون در دســت 

حضــرت قائــم  مــی باشــد.

سیاست فاطمی

حضــرت زهــرا در تمــام ابعــاد شــخصیتی ازجملــه جایــگاه 
و مشــی سیاســی بــی نظیــر بود.محــور سیاســی فاطمــه از 

همراهــی علــی بــرای بــاز پــس گیــری حــق خافــت شــروع 
ــان بیعــت  ــی  در جری ــه از عل ــاع همــه جانب ــا دف شــده وب
ــا  ــس از آن ب ــد و پ ــی یاب ــه م ــر ادام ــر و عم ــری ابوبک گی
غصــب فــدک و تــاش ایشــان بــرای بــاز پــس گیــری فــدک 
ــا  ــر ب ــان قه ــی اع ــرا  یعن ــی زه ــن گام سیاس ــه آخری ب
غاصبــان و وصیــت بــر کفــن و دفــن مخفیانــه ،منتهــی مــی 

شــود .
ــت  ــق خاف ــب ح ــم  و غص ــر اعظ ــت پیامب ــس از رحل پ
ــود  ــان خ ــر زم ــی ام ــا ول ــواره ب ــام علی ،فاطمه هم ام
ــت  ــر بیع ــا ابوبک ــت ب ــی توانس ــز نم ــا هرگ ــراه بود،ام هم
ــا  ــت ت ــه رف ــل مدین ــار و اه ــه انص ــه در خان ــن ب کندبنابرای
بــه کمــک آنها،حــق خافــت خویــش را بــاز پــس بگیــرد و 
در تمــام ایــن مراحل،فاطمــه او را همراهــی کــرد ؛امــا امــام 
ــی  ــه ســکوتی طوالن ــاور اســت، ب ــی ی ــد تنهــا و ب وقتــی دی
ــا  ــت ب ــی از بیع ــرای رهای ــت ب ــم گرف ــد و تصمی ــور ش مجب
ابوبکر،بــا در پیــش گرفتــن روشــی میانــه بــه جمــع آوری و 
تدویــن قــرآن بپردازد؛امــا آنهــا دســت بــردار نبودنــد  و بــرای 

ــد.  ــورش بردن ــی  ی ــه ی عل ــه در خان ــت ب بیع
ــت از ورود   ــرا  ممانع ــرت زه ــی حض ــدام سیاس ــن اق اولی
عمــر و اطرافیانــش بــرای بیعــت گرفتــن از علــی  بود،امــا 
عمــر بعــد از تهدیــد آتــش زدن خانــه ی زهــرا  بــا اهلــش، 

آن را عملــی ســاخت. 
دومیــن اقــدام فاطمــه ایــن بــود کــه مردانــه جلــوی عمــر 
ــا شــاید  ــرد ت ــد ک ــه و شــیون بلن ــه ضّج ــت و صــدا ب راگرف
ــه و  ــخ گری ــا پاس ــوند ام ــدار ش ــت بی ــواب غفل ــردم از خ م
ــرود آمــدن شمشــیر  ــت ،ف ــاع از والی ــرا  در دف شــیون زه
عمــر بــر بــازو و پهلــوی مبارکــش بود.ســومین اقــدام شــجانه 
ــت  ــام کــه شــجاعانه پیــش رف ــگام دســتگیری ام زهرا هن
و دامــن علــی  را گرفــت و فرمود:نمــی گــذارم همســرم را 
ــازوی مبارکــش را  ــه ب ــه ی تازیان ــا ضرب ــذ ب ــه قنف ــد ک ببری

متــورم ســاخت.
در میــان ازدحــام جمعیــت و فشــار بیــن در و دیــوار پهلــوی 
ــای  ــم از پ ــاز ه ــد؛اما ب ــقط ش ــل او س ــت و طف ــو شکس بان
ــرای  ــام را ب ــد ام ــد و دی ــود آم ــه خ ــی ب ــت. وقت ننشس
بیعــت بــه مســجد بــرده انــد باتعــدادی از زنــان بنــی هاشــم 
ــم  ــر عموی ــر پس ــت از س ــد و فرمود:دس ــجد ش ــه مس روان
ــی  ــان م ــوانم را پریش ــوگند گیس ــدا س ــه خ ــد و ااّل ب برداری
ــه  ــر ســرم مــی افکنــم و ب کنم؛پیراهــن رســول خــدا را ب
ــه  ــم و ب ــی کن ــن م ــما نفری ــر ش ــان ب ــه کن ــدا ،نال درگاه خ
ــد  ــه قص ــه ب ــا اینک ــد ت ــپار ش ــر رهس ــر  پیامب ــوی قب س
اطاعــت از فرمایــش امــام علی بــه واســطه ی ســلمان بــه 
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ــرا در  ــدت زه ــاه م ــارزه ی کوت ــن مب ــت .ای ــه بازگش خان
دفــاع از امــام خویــش اثــرات بســیاری داشــت . 1 روز پــس 
از رحلــت رســول خــدا  و در حالیکــه فاطمــه  بــا پهلــوی 
شکســته در بســتر آرمیــده بــود ،خبــر آوردنــد کــه فــدک از 
ــده ی  ــتور او ،نماین ــه دس ــر ب ــوران ابوبک ــت .مأم ــت رف دس
حضــرت زهــرا را از فــدک اخــراج کــرده و آن را همچــون 
ــس  ــن پ ــد از ای ــش در آورده بودن ــه تصــّرف خوی ــت ب خاف
نوبــت آن بــود کــه بانــوی سیاســت مــدار اســام،حق خویــش 

ــد. ــه کن را مطالب
ــب  ــاره ی غص ــرت زهرا،درب ــاص حض ــای خ ــت ه سیاس
هــای  اســتدالل  از  کاملــی  مجموعــه ی  فدک،ارائــه ی 
اعتقادی،قانونــی و اخاقــی بــود کــه البتــه بــه مناســبتی کــه 
ذکــر هــر مطلــب لــزوم داشــت، آنهــا را طبــق اقتضــای جــّو 

ــود.  ــی فرم ــه م ــم ارائ حاک

استدالل های اعتقادی:
1.شــاهد خواســتن از ســّیده ی نســاء اهــل الجّنــه یعنــی ایــن 
عنــوان را بــرای ایشــان و صداقــت کام او را )کــه فــدک از آن 

مــن اســت( نمــی پذیرند.
2.بعــد از اعتــراف گرفتــن  زهــرا از آنهــا مبنــی بــر اینکــه 
ــه  ــت، چ ــت  اس ــل بی ــاره ی اه ــر درب ــه تطهی ــح آی صری
ــی ســخن  ــد وقت ــی مان ــی م ــر باق ــه تطهی ــرای آی ارزشــی ب

ــد . ــی پذیرن ــر  را نم ــر پیامب دخت
3.رد ســخن معصوم،کفــر اســت چــون طبــق آیــه تطهیــر از 
ــه شــما  ــد و طبــق آی هــر رجــس و آلودگــی پــاک و مطّهرن
شــهادت خــدا بــر طهــارت و عصمــت اهــل بیــت  را نمــی 

پذیرنــد و ایــن یعنــی رّد ســخن خــدا کــه کفــر اســت. 
ــی  ــر اســت. وقت ــز کف ــه معصــوم نی ــن ســخن علی 4.پذیرفت
زهــرا پرســید اگــر کســی علیــه مــن شــهادت نــاروا دهــد 
ــواب  ــیانه ج ــی!؟و او ناش ــی کن ــاری م ــّد ج ــن ح ــر م ــا ب آی
مثبــت داد ،حضــرت فــوراً فرمود:بنابرایــن کافــر مــی شــوی 
چــون شــهادت خــدا بــر طهــارت و عصمــت اهلبیــت را رّد 

کــرده ای و ســخن مخلــوق را مــی پذیــری. 
5.ارتــداد و کفــر بخاطــر مخالفــت عمــدی و صریــح بــا قــرآن 
،ارث و  ــیٰ ــر،ذی القرب ــات تطهی ــده گرفتــن آی ــه دلیــل نادی ب

ارث انبیــاء .
6.مخالفــت صریــح و عمــدی بــا پیامبــر  بــا غصــب اعطایی 
ــخنان  ــه س ــی ب ــی اعتنای ــرا و ب ــرت زه ــه حض ــان ب ایش
ــة و ٱّم  ــر کــه فرمودند:فاطمــه ســیدة نســاِء اهــل الجّن پیامب

ــة. ایمــن امــراٌة مــن اهــل الجّن

استدالل های قانونی:
ــن  ــد بی ــق قواع ــت )طب ــک اس ــل مل ــی دلی ــرف فعل 1.تص
ــدک را  ــمان مردم،ف ــوی چش ــال جل ــرا  4س ــل(و زه المل

ــت . ــرّف داش در تص
ــده ی   ــردن نماین ــرون ک ــه و بی ــل از محاکم ــب قب 2.غص

ــی.  ــان قبل ــدون اع ــدک ب ــرا  از ف ــرت زه حض
3.مدعی باید شاهد بیاورد نه مدعیٰ علیه .

ــه  ــدو ب ــه آن ــد در حالیک ــی خوردن ــم م ــه قس ــیٰ علی 4.مدع
ــد.  ــن ندادن ــه طاهره،ت ــرت صدیق ــوردن حض ــم خ قس

ــا  ــودن حدیــث )النبــی الیــورث(و مخالفــت آن ب 5.جعلــی ب
ــاء.  ــات ارث و ارث انبی آی

6.ارث بــردن هرکــس از پــدرش بــدون اســتثناء شــدن 
 .زهــرا

7.ارائــه شــاهد بــر اعطایــی بــودن فــدک و رّد شــاهدان زهــرا 
بــا بهانــه هــای واهــی. 

ــنِد  ــردن س ــاره ک ــدک و پ ــودن )ارث نبودن(ف ــی ب 8.اعطای
  . ــرا ــرت زه حض

9.جــرم بــودِن اتهــام صاحــب یَــد بخاطــر زیــر ســوال بــردن 
) شــخصیت مدعــی ٰ علیه)حضــرت زهــرا

استدالل های اخالقی-وجدانی: 
1.مراعات مالی محترمانه

ــد از او  ــد بع ــس بای ــدان هرک ــش پیامبر،فرزن ــق فرمای *طب
ــند.  ــرام باش ــورد احت م

ــرا  و  ــه زه ــدک ب ــاء ف ــگام اعط ــر  هن ــح پیامب *تصری
ــرای  ــدک ب ــه ف ــر اینک ــب آن ب ــگام  غص ــح زهرا هن تصری

ــت.  ــل زهراس نس
*خطــاب زهــرا بــه ابوبکــر کــه اگــر فــدک مــال تــو بــود 
و مــن مطالبــه مــی کــردم بایــد آن را بــه مــن مــی دادی و 

اکنــون کــه مــال مــن اســت، از مــن مــی گیــری. 
*اهلبیت  فقط فدک را داشتند. 

2.دفاع از عزیزان هر قوم 
ــرت  ــاع از حض ــر دف ــدرت ب ــه ق ــردم درحالیک ــکوت م *س

ــتند.  ــرا داش زه
*اتفــاق مــردم بــر باطــل واجتمــاع آنهــا بــر عــذر و مکــر و 

حیلــه .
ــده  ــا چشــم محمــد را دور دی ــه گوی ــار حضــرت ک *گفت

ــد. ــت او بودی ــدو منتظــر رحل ای
*گفتــار حضــرت دربــاره ی عجلــه مــردم بــر عهــد شــکنی و 

کمــک بــه غاصبــان. 
ــه حالــت بــی اعتنایــی فــوق  *حملــه ی کامــی حضــرت ب
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العــاده ی مــردم.
3.ترس از عاقبت ظلم:

*شاهد و ناظر بودن خدا . 
*زهرا دختر ترساننده ی از عذاب خدا. 
*شکایت زهرا از آنها به خدا و رسول .

ــه خداســت و  ــزد قاضــی ک ــت ن ــه قیام ــده ی زهرا  ب *وع
. مدافعــش رســول خــدا

دیگــر گام سیاســی زهــرا بعــد از مطالبــه ی حقوقــی 
مالــی و ایــراد خطبــه ی فدکیــه ،خشــم گرفتــن بــر آنــدو و 
قطــع رابطــه بــا آنــان بــود  .آنــدو بارهــا از حضــرت اجــازه ی 
ــی زهرا هوشــیارانه و سیاســتمدارانه  ــادت خواســتند ول عی
ــه  ــی وارد خان ــاطت عل ــا وس ــه ب ــا اینک ــد ت ــازه ندادن اج
ــدو قهــر کــرد وبارهــا روی خــود  ــا آن ــا زهــرا  ب شــدند اّم
رو از آنــدو برگردانــد و بــه علی  فرمود:مــن هرگــز بــا 
ایشــان ســخن نخواهــم گفــت مگــر اینکــه مطلبــی را از آنــان 
ســوال کنم.پــس فرمــود :شــمارا بــه خــدا قســم آیــا از پیامبــر 
ــن مــن  ــاره ی ت خــدا نشــنیدید کــه مــی فرمود:»فاطمــه پ
ــس  ــرده وهرک ــت ک ــرا اذی ــد م ــت کن اســت،هرکس اورا اذی
مــرا اذیــت کنــد خــدا را اذیــت کرده؟گفتنــد :آری.حضــرت 
ــن  ــه ی ای ــو و هم ــا ت ــپس فرمود:خدای فرمودند:الحمدالل..س
ــان  ــر در زم ــن دو نف ــه ای ــرم ک ــی گی ــاهد م حاضــران را ش
حیــات و مرگــم مــرا اذیــت کردند،شــکایت آنهــا را بــه تــو و 
ــه خــدا قســم از شــما 2نفــر  پیامبــرت واگــذار مــی کنــم .ب
ــدرم  ــه پ ــا اینک ــم ت راضــی نمــی شــوم و ســخن نمــی گوی
ــم  ــما حک ــاره ی ش ــا  او درب ــم ت ــات کن ــر را ماق پیامب
کنــد. بــه خــدا قســم در هــر نمــازی کــه بخوانــم بــر شــما 

نفریــن مــی کنــم.«
ــت  ــام حج ــدگار فاطمه اتم ــت مان ــت و سیاس ــن صراح ای
ــان  ــه نقشــه ی غاصب ــوده اســت.آخرین مرحل ــر همــگان ب ب
،شــرکت در تدفیــن زهرا بــود تــا بــر جنایــات خــود 
ســرپوش بگذارنــد اّمــا فاطمــه  بــا سیاســت خویــش 
آخریــن حیلــه ی آنــان را نیــز خنثــی نمود.زهــرا  در 
وصیــت خــود بــه امــام علــی  فرمود:هرگــز نگــذار احــدی از 
اینــان و تابعانشــان در مراســم تشــییع و تدفیــن مــن شــرکت 
ــه ایشــان  ــت مد ّبران ــت وصی ــا قاطعی ــز ب ــد و علی  نی کنن

ــاخت.  ــی س را عمل
اّمــا علــت پنهــان مانــدن قبــر یگانــه دختــر پیامبــر 
ــم او ســوالی در ذهــن انســان  ــد قائ ــور فرزن اســام تا ظه
ــی  ــی زندگ ــا بررس ــط ب ــه فق ــت، ک ــور و آزاده اس ــای فک ه
ــه آن  ــوان ب ــی ت ــرت م ــی آن حض ــی سیاس ــرا و مش زه

پاســخ داد.

افرینش فاطمی

ــری  ــر اســام وحضــرت خدیجــه  دخت حاصــل ازدواج پیامب
بــه نــام فاطمــه  بود.امــا اصــل آفرینــش او  از رحــم 
ــوه  ــات از می ــاس روای ــر اس ــی ب ــده بود،حت ــاز نش ــادر آغ م
ــود  ــه ب ــکل نگرفت ــم ش ــت ه ــی در بهش ــجره ی طوب ی ش
،بلکــه ایــن هــا فقــط بهانــه ای بــرای تمثــل کالبــد جســمانی 
او  بودنــد. فاطمــه از خــدا آغــاز شــد.این را پــدرش ،رســول 
خــدا فرموده:«خــدا فاطمــه را از نــورش آفرید،پیــش از آنکــه 

ــد.«  ــرت آدم را بیافری ــن و حض ــا و زمی ــمان ه آس
ــه  ــی شــود ک ــا حــدی واضــح م ــام ششــم ت ــان ام حــال بی
ــه  ــن ک ــه ای ــد چ ــده ش ــه نامی ــه از آن رو فاطم فرمود:فاطم
ــخن  ــور س ــن تص ــد. بنابرای ــع ان ــت او منقط ــق از معرف خل
گفتــن در دوران جنبنــی بــا مــادر و والدت در حضــور 
ــه درگاه الهــی  ــان بهشــتی وســجده نمــودن ب ــان و زن حوری
ــدر و  ــوت پ ــه یگانگــی خــدا و نب ــد و شــهادت ب ــگام تول هن
والیــت اهــل بیــت ، از چنیــن حــوراء انســیه ای دور از  ذهــن 

ــود. ــد ب نخواه
فرزند داری فاطمی

ــدا در  ــوه خ ــن جل ــا تری ــن و زیب ــرا بزرگتری ــرت زه حض
ــن  ــه بهتری ــه ب ــتند ک ــک زن هس ــل ی ــه کام ــن و نمون زمی
شــکل مقــام مــادری را بــه نمایــش گذاشــتند. زهــرا همــان 
ــود:» ای احمــد  ــاره ایشــان فرم کســی اســت کــه خــدا درب
اگــر تــو نبــودی افــاک و جهــان را خلــق نمــی کــردم و اگــر 
ــو و  ــود ت ــدم و اگــر فاطمــه نب ــو را نمــی آفری ــود ت ــی نب عل

علــی را خلــق نمــی کــردم.
از ایــن رو برتــری و شایســتگی هــای روحــی و روانــی 
حضــرت زهــرا خــود عامــل مهمــی در شــکل گیــری 
ــارت  ــه در زی ــود. چنانک ــوارش ب ــودکان بزرگ ــخصیت ک ش
ــم: شــهادت مــی دهــم  حضــرت سیدالشــهدا  مــی خوانی
ــی  ــزرگ و رحــم زنان ــردان ب ــب م ــودی در صل ــوری ب ــه ن ک
پــاک کــه هرگــز بــه ناپاکــی هــای جاهلیــت آلــوده نگردیــد.

نکتــه بعــدی الگــو دهــی عملــی ایشــان در آمــوزش فضایــل 
ــی  ــاره م ــن ب ــن  در ای ــام حس ــد. ام ــی باش ــی م اخاق
ــراب  ــپیده دم در مح ــا س ــه ت ــب جمع ــادرم در ش فرماید:م
ــان  ــردان و زن ــرای م ــود ب ــی کــه ایســتاده ب ــادت در حال عب
ــرا  ــه چ ــن ک ــوال م ــخ س ــرد. و در پاس ــی ک ــا م ــن دع مؤم
ــد  ــایه بع ــود:»اول همس ــردی، فرم ــا نک ــودت دع ــرای خ ب
ــت  ــدش آموخ ــه فرزن ــی را ب ــرت نصیحت ــه«. آری حض خان
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ــن  ــود و چنی ــرده ب ــل ک ــه آن عم ــح ب ــا صب ــب ت ــه از ش ک
ــی  ــت م ــذارد و تربی ــی گ ــر م ــه اث ــدرزی اســت ک ــد و ان پن
ــیدن  ــنگی کش ــان روزه گرس ــا زب ــه روز ب ــتان س ــد. داس کن
ــام  ــن و ام ــام حس ــط ام ــر توس ــه فقی ــام ب ــیدن طع و بخش

ــت. ــی اس ــیره عمل ــن س ــی از همی ــین  ناش حس

فضایل فاطمی

1.گفتگو با فرشتگان الهی :
ــم  ــی ه ــا فرشــتگان اله ــم ب ــد حضــرت مری ــه  مانن فاطم
ــده  ــز  ملقــب گردی ــه نی ــه محدث ــن رو ب ــود، از ای صحبــت ب
بود.بطوریکــه در 75روز باقــی مانــده از عمــر ایشــان جبرئیــل 
پــی در پــی بــه حضــورش مــی رســید و ایشــان را از حــوادث 
آینــده مطلــع مــی ســاخت.امیرالمومنین نیــز آنچــه حضــرت 
ــن  ــه ی ای ــزارش مــی داد،مــی نوشــت کــه مجموع زهــرا گ

ســخنان بــه مصحــف فاطمــه معــروف شــده اســت. 
ســرمایه ای کــه امــام ششــم افتخــار مــی کنــد کــه بــا وجــود 

ایــن کتــاب همــه ی بشــریت بــه مــا محتــاج هســتند.  
2.فاطمه معیار و میزان خشم و رضایت الهی:

پیامبــر اکــرم فرمودنــد: »خداونــد متعــال ،بــا غضــب فاطمــه 
غضبنــاک و بــا رضایتــش راضــی میگــردد«. ایــن مطلــب بــه 
نوبــه ی خود،مقــام عصمــت کبــری حضــرت زهــرا را اثبــات 
مــی کنــد. زیــرا اگــر انســانی از هــوا و هــوس پــاک نباشــد 
ــس  ــد بود،پ ــل نخواه ــق و باط ــار ح ــب او معی ــا و غض ،رض
بــدا بــه حــال ســقیفه کــه حضــرت زهــرا خطــاب بــه آنــان 
فرمــود :«بــه خــدا ســوگند! بــا شــما حتــی یــک کلمه ســخن 
ــات خــدا شــتابم و شــکایت شــما  ــه ماق ــا ب ــم ت نمــی گوی
ــتداران و  ــال دوس ــر ح ــا ب ــرم ». وخوش ــدا بب ــزد خ ــه ن را ب
ــدت  ــه از ش ــت )روزی ک ــه در روز قیام ــان ک ــان ایش محب
عــذاب مــادر از فرزنــد غافــل اســت(مورد لطــف و شــفاعت آن 
بانــوی بزرگــوار قــرار مــی گیــرد. امــام باقــر  خطــاب بــه 
جابــر فرمود:«بــه خــدا ســوگند!فاطمه در ایــن روز شــیعیان و 
دوســتدارانش را چنــان بــر مــی چینــد کــه پرنــده دانــه خوب 
ــز از حــق  ــن ،دوســتداران حضــرت نی ــر ای ــد را.عــاوه ب از ب

ــود .  شــفاعت برخــوردار خواهــد ب
ــه خــدا بایــد از فاطمــه جــواز گرفــت.  ــرای رســیدن ب آری!ب
هرچــه باشــد او لیلــة القــدر اســت.به فرمایــش امــام صــادق 
علیــه الســام مــراد از لیلــة فاطمــه و مــراد از قــدر خداســت. 
ــم  ــه را شــناخت ،خــدا راه ــت فاطم ــه حقیق ــه ب ــس هرک پ
ــدر از هــزار  ــن کــه شــب ق خواهــد شــناخت و منظــور از ای
شــب بهتــر اســت،این اســت کــه فاطمــه از هــزار مومــن برتــر 

اســت وروح القــدس همــان فاطمــه اســت.

همسر داری فاطمی

1.روحیه بخشی به همسر 
فاطمــه زهــرا   در خانــه ی یکــی از افــراد عــادی اجتمــاع 
ــخصیت  ــن ش ــه ی دومی ــه در خان ــرد بلک ــی ک ــی نم زندگ
ــی درک کــرده  ــه خوب مهــم اســام زندگــی میکرد.ایشــان ب
کــرده بودنــد کــه اگــر شمشــیر علــی نباشــد ،اســام چنــدان 
ــوای خــود  ــام ق ــن رو از تم ــد داشــت.از ای پیشــرفتی نخواه
بــرای تامیــن روحیــه ی همســر مبــارزش بهــره مــی گرفــت.

پانســمان زخــم هــای همســر و شســتن لبــاس هــای خــون 
ــه  ــزل ب ــاد او در من ــه ای از جه ــا گوش ــگ او تنه ــود جن آل

حســاب مــی آمــد. 
ــه  ــدم و ب ــی آم ــه م ــه خان ــی ب ــی فرمایند:«وقت ــی  م عل
زهــرا نــگاه مــی کــردم ،تمــام غــم و غصــه هایــم بــر طــرف 
مــی شــد.« ایــن درحالــی بــود کــه دســت هــای خــود فاطمه 
 از شــدت آســیاب کــردن گنــدم بــا دســتاس زخمــی مــی 
شــدند بطــوری کــه بــا دیــدن ایــن صحنه اشــک در چشــمان 
رســول خــدا حلقــه زد و فرمــود:« مشــکات دنیــارا بــه یــاد 
شــیرینی جهــان آخــرت برخــود همــوار ســاز و تحمــل کــن.«

2.قناعت پیشگی،ساده زیستی 
ــه  ــود ک ــان ب ــدری عی ــه ق ــرا ب ــرت زه ــی حض ــاده پوش س
ســلمان فارســی هــم از پوشــیدن چــادر وصلــه دارســاده ی 

ــد.  ــی کردن ایشــان تعجــب م
ســلمان،خداوند  :ای  فرمــود  مــی  زهــرا  ولــی حضــرت 
ــرای  ــی را ب ــای طای ــی و تخــت ه ــای زینت ــاس ه بزرگ،لب
مــا در روز قیامــت ذخیــزه کــرده اســت. و خطــاب بــه 
رســول خــدا فرمودند:قســم بــه خدایــی کــه تــو را به رســالت 
برانگیخــت ،مــن و همســرم پنــج ســال اســت کــه بــر فرشــی 
از پوســت گوســفند مــی خوابیــم کــه روزها شــترمان بــر روی 
آن علــف مــی خــورد وبالــش مــا چرمــی اســت کــه از لیــف 

ــر شــده اســت.  خرمــا پ
ــرگ  ــا ب ــی ب ــری ،حوله،رختخواب ــک روس ــن و ی ــک پیراه ی
خرما،دوتــا تشــک کتانی،چهــار بالــش،دو کــوزه ســفالی 
ــی،  ــت مس ــیاب دستی،تش ــک حصیر،آس ــمی ،ی ــرده پش ،پ
ــر  ــر پیغمب ــه ی دخت ــی جهیزی ــک چرم ــه و مش ــک کاس ی
ــروس  ــه ع ــی از جهزی ــت کم ــم دس ــاد ه ــه دام بود،جهیزی
نداشت:مشــکی بــرای آب،جالباســی،یک پوســت گوســفندیک 
ــه  ــت مهّری ــت باب ــم داش ــی را ه ــک ،زره ــک ال ــکا و ی مت
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فروخت.پیامبــر ایــن وســایل نیــز بــا پــول زره خریــده بــود. 
ــوی  ــن ن ــی،فاطمه  ،پیراه ــب عروس ــال در ش ــن ح ــا ای ب
خــود را بــه فقیــر انفــاق مــی کنــد وخــود لبــاس وصلــه دار 

ــی پوشــد.  م
چــه شــب هایــی کــه گرســنه مــی خوابیــد ولــی همســرش 
را از نــداری مّطلــع نمــی کرد،زیــرا بــه فرمــوده ی ایشــان از 
ــد چیــزی از شوهرشــان در خواســت  ــد شــرم میکردن خداون

کننــد کــه از بــرآوردن آن حاجــت ناتــوان باشــند.

3.تبعّیت از شوهر 
ــاد ،ســران  ــاق افت ــخ ســقیفه اتف ــه ی تل هنگامــی کــه حادث
حکومــت جدیــد بــرای جلــب نظــر افــکار عمومی  مســلمانان 
ــا  ــرده  وب ــی  ک ــرا دلجوی ــرت زه ــد از حض ــم گرفتن تصمی
ــرت  ــا حض ــف نمایند،ام ــان را تلطی ــات ایش ــه ماق ــن ب رفت
صدیقــه کبــری بــرای ابــراز خشــم و ناراحتــی خــود از آنهــا 
اجــازه ماقــات نمــی دادنــد تــا اینکــه آنهــا بــه حضــرت علــی 
ــام  ــدند،وقتی ام ــل ش ــو متوّس ــردن بان ــی ک ــرای راض  ب
ــتند  ــان گذاش ــرا  در می ــرت زه ــا حض ــوع را ب ــن موض ای
ــا  ــل م ــک ،افع ــا زوجت ــک وان ــت بیت ــان فرمودند:البی ،ایش
تشــاء:منزل،منزل شماســت و مــن همســرتان هســتم،هر 

ــد. ــام دهی ــل هســتید انج کاری مای
آری بــه گفتــه ی خــود امیرمومنــان علــی  :فاطمــه هیــچ 

گاه کاری نکــرد کــه مــن خشــمگین شــوم. 
بــا  مــرگ  بســتر  در  زهــرا  حضــرت  هــای  دل  و  درد 
همسرشــان نیــز مصــداق بــارزی از اطاعــت پذیــری ایشــان از 
شوهراســت؛آنجا کــه فرمودنــد:ای پســر عمو!هرگــز مــرا دروغ 
گــو و خائــن نیافتــی،از روزی کــه بــا مــن معاشــرت کــردی 
ــخ  ــز در پاس ــی نی ــت نکردم.عل ــو مخالف ــتورات ت ،از دس
ــد رفتــاری  ــا مــن ب ــه ب ــو در خان ــد :معــاذ الل»کــه ت فرمودن
نمــوده باشــی ؛«مراتــب خداشناســی،نیکوکاری و پرهیــزگاری 
و بزرگــی تــو بــه حــدی اســت کــه جایــی بــرای مخالفــت بــا 

ــد. ــی نمــی گذارن مــن  باق

اقتصاد فاطمی

ــه ســوی  نقــش الگوهــای دینــی در هدایــت زندگــی بشــر ب
فــاح و رســتگاری دنیــا و آخــرت زنــده و پویــا اســت. حضرت 
زهــرا همــان گونــه کــه در تمــام شــؤون، الگویــی حســنه 
ــت و  ــش را در مدیری ــن نق ــادی  بهتری ــد اقتص ــت، دربع اس
ــیره  ــد. در س ــی نمای ــا م ــواده ایف ــاد خان ــازماندهی اقتص س
ــادی  در  ــر م ــع غی ــش مناب ــرا نق ــرت زه ــی حض ی عمل

اقتصــاد اســامی مهــم تــر از منابــع اقتصــادی اســت کــه آن 
حضــرت بهتریــن شــکل معقــول و منطقــی را جهت اســتفاده 
ــا و  ــه؛ شــکرگزاری، دع ــت. از آن جمل ــه کار گرف ــا ب از آن ه
کمــک گرفتــن از ذکــر خداونــد بــرای رفــع نیازمنــدی هــای 
مــادی خانــواده و ... بیشــترین رضایــت خاطــر را بــرای اعضــا 
ایجــاد مــی کنــد. آنچنــان کــه در ماجــرای اطعــام مســکین 
و یتیــم و اســیر اعضــای خانــواده شــامل: همســر، فرزنــدان و 
حتــی خــادم منــزل بــا رضایــت و خشــنودی کامــل، حضــرت 

زهــرا را همیــاری نمودنــد.
ــح  ــری صحی ــت گی ــرا جه ــرت زه ــی حض ــیره ی عمل س
ــن  ــه ای ــادی دارد ک ــوزه اقتص ــمندی را در ح ــج ارزش و نتای

ــت . ــی اس ــل بررس ــور قاب ــد مح ــیره در چن س

 1. مدیریت و کار در خانه:
ــراد  ــرای اف ــه ب ــی ک ــا جای ــه را ت ــراکار خان ــرت زه حض
ــت  ــت و رضای ــدان شــیرخوار، مطلوبی ــی فرزن ــواده و حت خان
ــال  خاطــر ایجــاد مــی کــرد، برنامــه ریــزی مــی فرمــود. ب
مــی گویــد: روزی حضــرت زهــرا را دیــدم کــه مشــغول آرد 
کــردن گنــدم بــود در ایــن هنــگام فرزنــدش حســین گریــه و 
بــی تابــی مــی کــرد. خدمتشــان عــرض کــردم: بــرای کمــک 
ــرت  ــم؟ حض ــه را آرام نمای ــا بچ ــم ی ــیاب کن ــما آس ــه ش ب
ــما  ــتم، ش ــی هس ــد اول ــردن فرزن ــه آرام ک ــن ب ــود: م فرم

ــد. ــیاب را بچرخانی آس

ایــن بهتریــن الگــو بــرای ایفــای نقــش مــادر و توجــه 
ــص  ــح در تخصی ــاب صحی ــد و انتخ ــی فرزن ــاز عاطف ــه نی ب
ــن کار  ــا ای ــه ب ــرا ک ــت؛ چ ــادی اس ــازی اقتص ــه س و بهین
ــت  ــر و مطلوبی ــت خاط ــه رضای ــه ب ــرا توج ــرت زه حض
فرزنــد شــیرخوارش را بــر ادامــه کار منــزل ترجیــح داد کــه 
نتیجــه ی ایــن تــاش هــا، پــرورش منابــع و ســرمایه هــای 
ــت  ــدان در جه ــن فرزن ــه همی ــه ک ــت؛ آن گون ــانی اس انس
برقــراری عــدل و داد و عدالــت اجتماعــی و اقتصــادی و ... از 
تربیــت و تعلیــم کامــل بهــره منــد شــدند و جامعــه را نیــز 

ــد. ــری نمودن رهب

2. تقسیم کار؛ 
ــز اســوه ی حســنه اســت.  ــن نظــر نی حضــرت زهــرا از ای
ــی  ــم م ــزل تنظی ــن تقســیم کار را در من آن حضــرت بهتری

ــد. فرمای

پیامبــر گرامــی اســام نیــز کارهــا را بــا توجــه بــه تــوان و 
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شــرایط روحــی، روانــی و جســمی زن و مــرد بیــن حضــرت 
ــا  ــه ب ــی ک ــود. کارهای ــیم فرم ــی تقس ــام عل ــرا و ام زه
نقــش مــادری و همســری ارتبــاط نزدیــک دارد و در منــزل 
انجــام مــی شــود بــر عهــده ی حضــرت زهــرا و کارهــای 

بیــرون از منــزل بــه امــام علــی ســپرده شــد.

ــر  ــود؛ ب ــدام نب ــر ک ــه ه ــر ب ــیم کار منحص ــن تقس ــه ای البت
همیــن اســاس در ســیره عملــی حضــرت علــی مــی 
ــود:  ــادق فرم ــام ص ــد: ام ــی گوی ــام م ــه هش ــم ک خوانی
ــکاری  ــرا هم ــرت زه ــا حض ــه ب ــن در کاِر خان امیرالمؤمنی
مــی کــرد. هیــزم جمــع مــی نمــود، آب مــی کشــید، جــارو 
ــرد و  ــی ک ــیاب م ــدم آس ــرا گن ــرت زه ــرد و حض ــی ک م

ــی پخــت. ــان م ن

ــه  ــت، کار خان ــام و منزل ــه مق ــا آن هم ــرا ب ــرت زه حض
ــود  ــادم خ ــا خ ــا را ب ــی کاره ــی داد و حت ــام م ــود انج را خ
تقســیم کــرده بــود. یــک روز ایشــان کارهــای منــزل را انجــام 

ــی داد و روز دیگــر فضــه. م
3.ایجاد اعتماد به نفس در فرزندان 

حضــرت زهــرا بــرای ایجــاد اعتمــاد بــه نفــس در فرزنــدان 
ــی  ــابقه و ورزش م ــه مس ــویق ب ــا را وادار و تش ــود آن ه خ

کــرد.

4. مدیریت و نقش تغذیه
مدیــر الیــق و قــوی بــرای تغذیــه ســالم و کافــی نیــز برنامــه 
ریــزی مــی نمایــد. بارهــا در تاریــخ خوانــده ایــم کــه حضــرت 
ــه قیمــت گرســنگی خــود ســیر مــی  ــدان را ب زهــرا فرزن
کــرد. و ایــن نکتــه توجــه خــاص حضــرت بــه تغذیــه 

ــدان را نشــان مــی دهــد. فرزن
استشــفای  جهــت   زهــرا نــذر حضــرت  ماجــرای  در 
حســنین: راهنمــای خوبــی بــرای جامعــه ی اســامی اســت. 
ــن  ــه ای ــز ب ــه نی ــه ی خادم ــدان و فض ــی و فرزن ــام عل ام
ــرای آن  ــد. امــام علــی ســه صــاع جــو ب ــذر عمــل کردن ن
ســه شــب تهیــه کــرد. حضــرت زهــرا روز اول یــک صــاع 
آرد نمــود و نــان تهیــه کــرد. غــروب آن روز مســکینی بــه در 
ــز  ــرد. شــب دوم و ســّوم نی ــام ک ــد و تقاضــای طع ــه آم خان
ــب  ــه ش ــن س ــد و در ای ــذا کردن ــای غ ــیر تقاض ــم و اس یتی
متوالــی، روزه داران درگاه الهــی بــا آب افطــار کردنــد و قــوت 
ــه نیازمنــدان بخشــیدند. روز چهــارم  افطــار را در راه خــدا ب
ــور چشــمان امــام حســن و امــام  ــه اتفــاق ن امــام علــی ب
ــدن  ــر از دی ــیدند. پیامب ــر رس ــت پیامب ــین8 خدم حس

ــل را در  ــات ذی حــال ضعــف آن هــا گریســت و جبرئیــل آی
شــأن حضــرت فاطمــه و حضــرت علــی و امــام حســن و 

ــازل کــرد. امــام حســین ن

ََّمــا  َعــاَم َعلـَـی ُحبِّــِه ِمْســِکیناً َویَتیمــاً وأَســیر إن )ویُْطِعُمــوَن الطَّ
نُْطِعُمُکــْم لَِوْجــِه اللِ الَ نُِریــُد ِمْنُکــْم َجــَزاًء َوالَ ُشــُکور(؛ و بــه 
]پــاس[ دوســتِی ]خــدا[، بینــوا و یتیــم و اســیر را خــوراک 
مــی دادنــد. مــا بــرای خشــنودی خداســت کــه بــه شــما مــی 

خورانیــم و پــاداش و سپاســی از شــما نمــی خواهیــم.

سخن آخر:
ــی و ... حضــرت زهــرا محــل  ــه ی گل زندگــی ســاده، خان
رشــد و کمــال واالتریــن بنــدگان خــدا بــود. زنــان بــا تأســی 
بــه ســیره ی عملــی حضــرت زهــرا نقــش مؤثــر و کلیــدی 
ــد، در  ــال و مول ــای فع ــرورش نیروه ــه و پ در ســامت جامع
رشــد و توســعه اقتصــادی جامعــه ســهم عمــده ای دارنــد. 

ــن از فاطمــه  ــو گرفت ــا الگ ــا، ب ــروز م ــه ام ــان جامع ــس زن پ
زهــرا نقــش کارآمــدی در رشــد و بالندگــی ســرمایه هــای 

انســانی خواهنــد داشــت
شعر فاطمی

سین اول کوثرالل اعلی برجهان
سرورکل نساء عالمین ودوجهان 

سین دوم رابگویم من که زهرای علی 
می کندجان،سّد راه دشمنان این علی 

سین سوم سوختن درآتش است 
یالعین !این فاطمه ،جاِن رسول اعظم است 

میخ را آتش گدازد،سینه را عشق علی 
ناجوانمردان وهتک حرمِت یار علی؟!

سین چارم گربگویم ،خوِن دل می جوشدت
سینه ی سوراخ از مسماردر می سوزدت 

سین پنجم رابگویم،سقط محسن ،آن جوانه ،سّر زهرا 
 فاش گویم سّر مستَودع،مطّهر،میوه ی جان ،دّر زهرا

بگویم سین ششم را که ناموس خدا در کوچه باسیلی؟ 
بگویم بعد پیغمبر چرا ریحانه شد ماه رخش نیلی؟ 
بگویم سین هفتم ،حرف آخر به سرنهادن بروالیت؟

یاکــه ســوز ونالــه ی طفــان ســر و قــد کمــان ،یادشــمن ومکــر 
و ســعایت 

جمــع هفــت وهفــت را در آخرایــن هفتــه هــا درجامعــه مــن در 
توســل مــی شــمارم 

چهــارده را چشــم در راهــم کــه مــن ایــن هفــت ســین فاطمــی 
را مــی نــگارم
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