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٨٧-------------------------------------)السالملیهمع(الگوي رفتار ارتباطی انبیاء 

، نعمت الهی)سالم اهللا علیها(فاطمه 
١خانیمریم میرزایی قلم

٢نهله غروي نائینی

دهچکی
نعمـت  . ها نعمت استاز جهات مختلف و براي تمامی انسان)س(فاطمۀ زهرا 

؛ )ع(نعمت همسرشایسته، براي أمیرالمؤمنین ؛)ص(اهللا اي رسولفرزندصالح، بر
و نُـه  )ع(خصـوص حسـن و حسـین    نعمت مادر نمونـه، بـراي فرزنـدانش بـه    

فرزندایشان؛ وسیلۀ فیض االهی براي گذشتگان و مردم هم عصـر خـود و نیـز    
هـاي هـم عصـر خـود و آینـدگان؛      آیندگان؛ نعمت هادي و راهنما براي انسـان 

هـا اعـم از مـرد وزن، چـه در شـئونات      و اسوه بـراي همـۀ انسـان   نعمت الگو
و شـیعیان  )ص(اخالقی، چه دینی و چه سیاسی؛ شفیع براي امت پیـامبر اکـرم   

، نعمتـی اسـت کـه    )ع(پس آن حضرت همانند ائمه . و اوالدش است) ع(علی 
.روز قیامت دربارة او از ما سؤال خواهد شد

.، اسوه، هدایت، شفاعتنعمت، فاطمه، اُم:هاهکلید واژ

مقدمه
احسان و نیکی است نعمت؛ خوشگواريِ زندگی و نیکو بودنِ حال و مرحمت به معنی، 

و هـر نعمتـى   : یعنی،)53النحل،(»هاللّفمنمهنعمنو ما بکم«: که خداوند بر طبق آیۀ
کـه ایـن  ) 5/446ابـن فـارس،   . (که به بندگانش عطا فرموده اسـت که دارید از خداست

@mirzaei_m183.               دانشگاه تربیت مدرسکارشناسی ارشدهدانش آموختـ1 yahoo.com

naeeni_n@modares.ac.ir.                                                دانشیار دانشگاه تربیت مدرسـ2

.5/2/1390: تاریخ پذیرشـ11/11/1389:تاریخ دریافت
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: یعنـی ، )3ابراهیم،(»و إن تعدوا نعمت اهللا ال تحصوها«هاغیر قابل شمارش است،نعمت

هـا شـامل   نعمـت .توانیـد آن را بـه شـماردرآورید   یو اگرنعمت خدا را شماره کنید، نم
هاي دنیوي و اخروي است که به دو نوع معنويِ باطنی و مـاديِ ظـاهري تقسـیم    نعمت

...گـوش و چشـم و  : ها را به بنده بدهد، مانندبه تنهایی آنتواند هیچ کسی نمی. شودمی
. شـود دراصل، نعمت چیزي است که باعث مسرت و شـادي مـی  ) 12/580ابن منظور، (

موجـودات نـاطق   ، )7/85قرشـی،  (است که نعمت، تنها شامل جـنس انسـان   گفته شده
آملـی،  جـوادي  (موجـودات بـا شـعور    و) 815راغب اصفهانی، ) (ملکوانسوجن(
مالیـم ورسـد مـى نیزشعورفاقدها به موجوداتچه از نعمتالبته آن. شودمی) 1/516

موجـود کهاستآناختصاصایندلیل)همان. (استنعمتدر شماراستایشانطبع
چنین تمیـز  فاقد،اوغیروداردرابارزیانازامورسودمندتشخیصقدرتباشعورمتنعم

) همان. (استتشخیصىو 
اي است که خداوند توسـط ایشـان بـه بنـدگانش احسـان و      نیز وسیله) س(فاطمۀ زهرا 
کسی است که خداوند او را براي بندگانش آفریده تا به عنـوان فرزنـد،   . استنیکی کرده

همسرومادر؛ الگویی براي جامعۀ انسانی بوده ، وسیلۀ فیض خداوند، هادي و شافع روز 
. باشدهاقیامت و نعمتی  براي انسان

کاري مورد شـفاعت  باید گفت که به یقین هر گناه) س(در رابطه با مقام شفاعت فاطمه 
و محب که در احادیث مربـوط  ) پیرو(با توجه به واژة شیعه . گیردآن حضرت قرار نمی

توان به این نتیجه رسید که افراد خاصی آن هم در روز قیامـت  است، میبه شفاعت آمده
شـان در بـرزخ، مشـمول ایـن نعمـت      ن کیفـر، قسـمتی از گناهـان   و پس از سپري کرد

)4/210جوادي آملی، : نک(.شوندمی

)س(نعمت بودن فاطمه 
در مراجعه به آیات قرآن و احادیث و بررسی انواع نعمتهایی که خداوند تبارك و تعالی 

است، ) س(است، مواردي وجود دارد که منطبق با حضرت فاطمه به انسانها عطا فرموده
در این مقاله سعی . باشدمی) س(ها، فاطمۀ زهرا به عبارت دیگر مصداق کامل آن نعمت
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درجایگـاه فرزنـد، همسـر، مـادر، الگـو،      ) س(بر این است که نعمت بودن فاطمۀ زهرا 
.وسیلۀ فیض الهی، وسیلۀ هدایت و شافع روز جزا، مورد بررسی قرار گرفته است

ـ جایگاه فرزندي1
و «. ها عطا فرموده ، نعمت وجود فرزنـد اسـت  هایی که خداوند به انسانیکی از نعمت

اهللا جعل لکم من انفسکم ازواجاًَ و جعل لکلم من انفسکم أزواجاً و جعل لکم من ازواجکـم  
و خدا براى شما از خودتان همسـرانى قـرار داد، و از   : یعنی، )72النحل،(» بنین و حفده

د، که در پایان آیـه، آن را بـه عنـوان نعمـت     وادگانى نهاتان براى شما پسران و نهمسران
؛ و در آیات دیگر به نعمـت دادن فرزنـد بـه پیـامبران     »و بنعمت من اهللا«. کندمعرفی می
)ابـراهیم (بـه او و: یعنـی ،)84االنعـام، (»و وهبنا له اسحاق و یعقوب«. استاشاره شده

ـ  : یعنی،)90االنبیا،(»و وهبنا له یحیی«؛اسحاق و یعقوب را بخشیدیم وه او یحیـى را ب
30؛ ص،112و101؛ الصـافات، 39و 36آل عمـران، : چنین نـک هم. (بخشیدیم)زکریا(
فرماید یکی از پنج چیزي که نشانۀ سعادت انسان اسـت،  هم می) ص(رسول اکرم ...) و

ـ  )ع(چنین امام صـادق  و هم) 13/292میرزاي نوري،(فرزندان نیک است  نج ، یکـی از پ
األنـیس «شـود  ویژگی را که در صورت نبود هر یک، زندگی انسان دچـار نقصـان مـی   

المهمنشـینی موافـق معرفـی    :یعنـی ،)20/51؛ حرّ عـاملی، 284صدوق، خصال، (»قواف
گفته شده که میراث خداونـد از بنـدة   . کند که یکی از مصادیق آن، فرزند صالح استمی

مجلسـی،  . (ذشـت پـدر، خداونـد را عبـادت کنـد     مؤمن، فرزندي است که بعد از در گ
. و با اعمالش باعث آمرزش او شـود ) 218طبرسی، (، و براي او استغفار کند )101/101

ما سـالت ربـی أوالداً نضّـر الوجـه و ال     «:فرمایدمی) ع(امام علی ) 16/338حرّ عاملی، (
حتّی اذا نظرت الیه جلین منه،سألته ولداً حسن القامه، و لکن سألت ربی أوالداً مطیعین هللا و

از خداوند فرزندانی زیبـارو و بلنـد   : یعنی)101/98مجلسی، (» و هو مطیع هللا قرّت عینی
کـه هـر بـار بـه     قامت نخواستم، بلکه فرزندانی مطیع و ترسان از خداوند خواستم تا این

.نگرم در حالی که مطیع خداوند هستند، چشمانم روشن شودها میآن
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است کـه اگـر فرزنـد دختـر را ادب بیـاموزي و      رزند دختر هم در حدیث آمدهدربارة ف

گردانـد  خاطر او نعمتهاي گرفته شده را به پدرش بازمیخوب تعلیمش دهی، خداوند به
ترین بزرگازفرزند بنابراین،) 16/452هندي، متقی. (شودو باعث دوري او، از آتش می

ساختمان مجتمع بشرى بر آن بنا وداردتکوینى و آشکارترین نعمتها است، زیرا اساسى 
) 12/297طباطبایی، . (شدنبود مجتمعى تشکیل نمىفرزنديشود و اگرمى

باشد که براي ) س(حال تصور کنید این فرزند که نعمت است، فردي چون فاطمۀ زهرا 
و )ص(نعمتـی بـزرگ اسـت، زیراکـه زمینـۀ ادامـۀ نسـل رسـول اهللا         ) ص(پیامبر اکرم 

انّـا اعطینـاك   «: فرمـود )ص(باشد و خداوند هم به پیامبرهاي الهی میدار حجتیرهذخ
در این صـورت نعمتـی وصـف ناپـذیر     . ما تو را کوثر دادیم: یعنی،)1الکوثر،(» الکوثر

زیرا که زمینۀ . هاي عالی و گاه منحصر به فردي دارداین نعمت الهی ویژگی. خواهد بود
و در دوران حمـل، بـا   ) 546صـدوق، امـالی،   (اي بهشتی بوده، هتشکیل نطفۀ او از میوه

صدوق، (» فاطمه تحدثها من بطنها«:فرمایدمی) ع(گفته است؛ امام صادقمادر سخن می
گفـت؛  فاطمه در بطن مادر با او سخن مـی : یعنی،)3/118؛ ابن شهر آشوب، 609امالی، 

. حاضر شـدند ) س(مادرش خدیجه دنیا آمدنش جمعی از زنان بهشتی بر بالین هنگام به
همان کسی که خداوند خود براي او نام انتخاب کرده که از جمله ) 691صدوق، امالی، (

انّما سمیت فاطمـه النّهـا فطمـت    «:فرمود)ص(هاي مبارکش فاطمه است و رسول اهللا نام
راستی به : یعنی) 1/78، )ع(صدوق، عیون اخبار الرضا (» هی و شیعتها و ذریتها من النّار

.اش از آتش دوزخ دورنداو، فاطمه نامیده شد زیرا او و شیعیان و فرزندان
) 3/305بخشایشـی،  . (شـود مـی یعنی کسی که نور و درخشـندگی از او متجلـی  » زهرا«

ولدالحسـین  وجهها حتّـی فلم یزل ذلک النّور فی«: استشدهنور گفتهو در توصیف این
صـدوق،  (»البیـت امـام بعـد امـام    االئمه منّا اهـل القیامه فیومالی ییتقلّب فی وجوهنافهو
به دنیا ) ع(که حسین این نور پیوسته بر چهرة او بود تا این: یعنی،)1/181الشرائع، علل

امـامی بعـد از امـام    ) ع(آمد، پس آن نورتـا روز قیامـت در چهـرة مـا ائمـۀ اهـل بیـت       
.دیگروجود دارد
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است، زیراکه دارندة مقـام شـفاعت   »شفیعه«.ر از گناه استاست زیراکه دو» معصومه«او 
سـمیت فاطمـه محدثـه، النّ المالئکـه     «:فرمایـد می) ع(امام صادق . است و محدثه است

ان اهللا ! یافاطمـه : کانت تهبط من السماء فتنادیها کما کانت تنادي مـریم بنـت عمران،فتقـول   
صـدوق، علـل الشـرائع،    (»اقنتی لربـک اصطفاك و طهرك علی نساء العالمین،یـا فاطمـه،  

فاطمه محدثه نامیـده شـد زیراکـه فرشـتگان از آسـمان بـر ایشـان وارد        :یعنی،)1/182
اي : گفتنـد دادند و مـی دادند ایشان را هم ندا میشدند و همانگونه که مریم را ندا میمی

فرمانبردار ! فاطمهاي . خداوند تو را برگزید و پاك کرد و بر زنان عالم برتري داد! فاطمه
نـازل  )س(که جبرئیل در مدتی کوتاه بارهـا نـزد حضـرت زهـرا     این.پروردگارت باش

در جایی بیان نشده که این جریان براي کسی جـز انبیـاء   . اي نیستشود، مسألۀ سادهمی
. باشـد در مورد ائمه نیز وارد نشده که جبرئیل بر آنهـا نـازل شـده   . عظام پیش آمده باشد

بـوده کـه میـان روح او و جبرئیـل تناسـب      ) س(ه به دلیل وسعت روح فاطمه این مسأل
)  22و21، 19/14خمینی، ...  (است وبرقرار بوده

) ص(همان کسی که به خاطر محبت و انس و رابطۀ عاطفی که بـا پـدرش، رسـول اهللا    
تـرین  او برتـرین بـانوي اسـالم، بلکـه بر    ) 43/18مجلسی،(.نامیده شد» ام ابیها«داشت، 

رسـول  ) 175؛ صـدوق، امـالی،  1/459کلینـی،  (.است» سیده نساءالعلمین«بانوي جهان 
؛ 546امـالی،  صـدوق، (»صـوره انسـیه  فاطمه خلقت حوریـه فـی  «: فرمودند) ص(اکرم 

فاطمه حوري در صورت انسان آفریـده شـده   : یعنی، )146؛ طبري، 2/37میرزاي نوري، 
نـازل شـده و طـی آن بـه انـواع      ) ع(بیت أهلگفته شده که سورة انسان در شأن. است

، کـه ایـن عـدم ذکـر بـه خـاطر بزرگداشـت مقـام         »حـورالعین «نعمتها اشاره شده جـز  
زیراکه به طور قطع و یقین در کنار وجـود  ) 3/106ابن شهر آشوب، . (است) س(فاطمه 

هـیچ حـورالعینی، جایگـاهی نخواهـد داشـت و بـا توجـه بـه         )س(مبارك فاطمۀ زهرا 
.ایات، او خود حوري در شکل انسان استرو

نعمت است براي پدري که خود برتـرین آفریـدة خداسـت و اگـر او نبـود      )س(فاطمه 
اي (اگر تو : یعنی، )15/28مجلسی، (»لوالك لما خلقت االفالك«:شدافالك آفریده نمی
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. تآفریدم؛ و این ذات مقدس، علّت و دلیـل آفـرینش اسـ   نبودي، افالك را نمی) محمد

چنـین فرمـود، دربـارة    )ص(همـان خـدایی کـه دربـارة رسـول اهللا      ) 1/318،يکجور(
مرنـدي،  (»لـوال فاطمـه مـا خلقتکمـا    «: فرمـود )ص(نیز به پیغمبر )س(حضرت زهرا 

آفریدم؛ که این موضـوع بـه جایگـاه بـاالي     اگر فاطمه نبود، تو و علی را نمی) 187و14
.اشاره دارد)س(فاطمۀ زهرا 

، آن )ص(دشـمنان رسـول اهللا   ) س(با به دنیـا آمـدن حضـرت فاطمـۀ زهـرا      گاه کهآن
عقبه خواندند، خداوند سـورة کـوثر را نـازل    حضرت را به سبب نداشتن پسر، ابتر و بی
پـس  : یعنی،»فصل لربک وانحر«: فرمود) ص(فرمود و درآیۀ دوم خطاب به پیامبر اکرم 
ـ ا؛ کهبراى پروردگارت نمازگزار و قربانى کن ۀمر به نماز و نحر شتر، که متفرع بر جمل

دهد، حال که مـا  شده، از باب شکر نعمت است، و چنین معنا مى»نا اعطیناك الکوثرإ«
شـکرگزارى  ،بر تو منت نهادیم و خیر کثیرت دادیم این نعمت بزرگ را با نمـاز و نحـر  

ادامـه پیـدا   از طریـق دختـرش،   ) ص(بعدها هم، همگان دیدند که نسل پیامبر اکرم . کن
. وجود آمدندالقدر امامت از آن حضرت بهکه سلسلۀ جلیلطوريکرد به

هم به جایگاه و مقام این نعمت آگاه بود و او را پارة تن خـود معرفـی   ) ص(رسول اهللا 
عزیزتـرین و  ) 572خصـال،  ؛575و 165صـدوق، امـالی،   (»منّیۀفاطمه بضع«.کردمی

»فاطمـه روحـی التـی بـین جنبـی     «نامید و جانش میمحبوبترین مردم نزد خود و روح 
بوسید و علـت ایـن کـار را بـوي بهشـتی فاطمـه اعـالم        و او را می) 10/184مرعشی، (

صـدوق، علـل   (» فاطمـه ۀفاطمه حوراء انسیه فإذا اشتقت الی الجنّه شممت رائح«:کردمی
ت هرگـاه مشـتاق   فاطمه حوري به شکل انسان اس: یعنی، )3/18امینی، ؛1/184الشرائع، 

کـه  طـوري داد بـه و باالخره او را بسیار مورد اکرام قرار می. بویمشوم او را میبهشت می
)22/236مجلسی، :نک. (خارج از تصور انسان است

ـ جایگاه همسري2
واهللا «. ها عطا فرموده، نعمت همسر اسـت هایی که خداوند به انسانیکی دیگر از نعمت
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و خدا براى شما از خودتان همسـرانى  : یعنی،)72النحل،(» واجاجعل لکم من انفسکم أز
)ص(پیـامبر اکـرم   . که در ادامۀ آیـه از آن بـه عنـوان نعمـت یـاد شـده اسـت       . قرار داد
از : یعنـی ) 5/327لینی،ک؛20/41حرّعاملی،(»ۀالصالحۀالمرء الزوجةمن سعاد«: فرمودند

نیز یکی از پنج ویژگی کـه در  ) ع(و امام صادق. سعادت مرد داشتن همسر صالح است
األنـیس  «شـود را  زنـدگی انسـان دچـار نقصـان مـی     صورت نبود هر یک از آن موارد،

؛284صدوق، خصـال،  . (کند که یکی از مصادیق آن زن صالح استمعرفی می،»الموافق
)20/51حرّعاملی، 

بـه واقـع، او   نعمـت اسـت زیراکـه    ) ع(بـراي امیرالمـؤمنین   ) س(بنابراین فاطمۀ زهراء
شأن هم بودند و بـه  این دو بزرگوار کفو و هم. همسري صالح و برترین زنان عالم است

)س(اگر علی نبود، تا قیامت همتایی در روي زمین براي فاطمـه  ) ع(فرمودة ابوعبد اهللا 
هم پس از شنیدن پاسـخ مثبـت از فاطمـۀ    ) ع(حضرت علی ) 688صدوق، امالی، . (نبود

فـرات کـوفی،   (ازدواج، به نعمت بودنِ چنین همسـري اعتـراف کـرد   براي ) س(زهراء 
: یعنـی ، )15االحقـاف، (»رب أوزعنی أن أشکر نعمتک التی انعمـت علـی   «و آیۀ ) 415

؛ را تـالوت  اى سپاس بگزارمپروردگارا، در دلم افکن تا نعمتى را که به من ارزانى داشته
: نمودنـد ازدواج بـا او مباهـات مـی   و) س(فرمود، و بارها پیش آمد که به وجود فاطمـه 

کجـوري،  ؛75قمی، شاذان،(»و أبیها ثم فخري برسول اهللا إذ زوجنیهاۀولی الفخر بفاطم«
اهللا که فاطمه را بـه تـزویج   کنم و به پدرش رسولمن به فاطمه افتخار می: یعنی) 1/565

ز معتـرف بـه آن   نی) ص(قدر بزرگ است که پیامبر اکرم این نعمت آن. استمن درآورده
تو چیزي داري که من مثل آن را نـدارم،  ! اي علی:فرمودند) ع(بودند و به امیرالمؤمنین 

)2/19ابن شهر آشوب، . (تو همسري چون فاطمه داري
االحـزاب، (»و اذ تقول للذي آنعم اهللا علیه و آنعمت علیه آمسک علیک زوجک«در آیۀ 

بـه او  ] نیـز [ر او نعمت ارزانى داشته بود و تو گاه که به کسى که خدا بو آن: یعنی،)37
همسـر و زن بـه عنـوان    . همسرت را پـیش خـود نگـاه دار   :گفتىنعمت داده بودى، مى

و اوج زیبایی رابطۀ بین دو همسر در آیـۀ ) 16/322طباطبایی، . (استنعمت معرفی شده
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ۀکم مـوده و رحمـ  زواجاً لتسکنوا إلیهـا و جعـل بیـن   انفسکم ان خلق لکم من اۀو من أیات«

کـه از  هـاى او ایـن  و از نشـانه : یعنـی ، )21الـروم، (»إن فی ذلک آلیات لقوم یتفکـرون 
تـان دوسـتى و   خودتان همسرانى براى شما آفرید تـا بـدانها آرام گیریـد، و میـان    ] نوع[

. هـایى اسـت  اندیشند قطعاً نشـانه براى مردمى که مى] نعمت[آرى، در این . رحمت نهاد
ده است و بایـد گفـت کـه اوج مـودت و رحمـت در زنـدگی مشـترك ایـن دو         بیان ش

از وجـود آن حضـرت آرامـش    ) ع(که امیرالمـؤمنین  طوريخورد بهچشم میبزرگوار به
حتی زمانی . بودگرفت و به واقع، این مودت و رحمت، در زندگی آنان قابل مشاهدهمی

قوت قلب و وسـیلۀ  ) س(ور فاطمهآمد، حضمشکلی پیش می)ع(المؤمنینکه براي امیر
فاطمـه هرگـز مـن را بـه خشـم      «:فرمایندکه ایشان میطوريآرامش آن حضرت بود، به

نگریسـتم، غـم و انـدوه مـن برطـرف      نیاورد و به کاري وادار نکرد، هربار که به او مـی 
)1/373اربلی، (.»شدمی

: زینـت و پوشـش اسـت   مسئلۀ دیگر دربارة همسر این است که همسر براي انسان مایۀ
آنان بـراى شـما لباسـى هسـتند و     : یعنی،)187البقره،(»هن لباس لکم وأنتم لباس لهنّ«

کامالً مناسب هم بودند، و جبرئیـل  )ع(و فاطمه) ع(علی؛شما براى آنان لباسى هستید
که نشانۀ کفویـت کامـل   ) 93طبري، . (کندنیز ازدواج ایشان را ازدواج دو نور معرفی می

لوال أنّ أمیرالمومنین تزوجها لما کان لها کفو إلی «:فرمایـد می) ع(امام صادق . ن دو استآ
: ، یعنـی )80طبـري،  ؛414صدوق، خصال،(»علی وجه االرض آدم فمن دونهۀیوم القیام

تا روز قیامت بر روي زمـین از ایشـان و غیـر آن    اگر علی نبود تا با فاطمه ازدواج کند،
.شدپیدا نمیبراي او کفوي 

البقـره، (» نساوکم حـرث لکـم  «: کندزار معرفی میچنین قرآن، زن را به عنوان کشتهم
اي بـراي بقـاء نـوع بشـر     یعنی زن وسـیله .زار شما هستندزنانِ شما کشت: یعنی،)223

وجـود آمـدن ائمـۀ    و بـه ) ع(است و در مورد فاطمه، وسیلۀ بقاء نسـل حضـرت علـی    
القدرترین نسل است و همه، هادیان و رهبـران امـت   رین و جلیلاست که برت) ع(اطهار 

.روندبه شمار می
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که طی حدیثی طوريخود، به نعمت بودنِ همسر، کامالً آگاه است، به) ع(حضرت علی 
فأن تعلم أن اهللا عزّوجلّ جعلها لک سـکنا  ۀو أما حقّ الزّوجۀو اما حق الزوج«: فرمایدمی

صـدوق، مـن الیحضـره    (»مه من اهللا عزوجلّ فتکرمهـا و ترفـق بهـا   وانا فتعلم أن ذلک نع
و اما حق همسر، بدان که خداوند عزوجـل او را مایـۀ آرامـش و    : یعنی،)2/621الفقیه، 

انس تو قرار داد، پس بدان که او نعمتی از جانب خداوند است، بر تو واجب اسـت کـه   
با فاطمـه براسـاس رفـق و مـدارا و     خود ) ع(او را بزرگ داري، و با او مدارا کنی؛ علی 

بـه خـدا سـوگند کـه فاطمـه را      «:فرمایـد بـاره مـی  که در اینکرد؛ چنانمحبت رفتار می
نشانۀ دیگر قدر شناسی ) 1/373اربلی، (.»خشمگین نکردم و او را به کاري وادار نکردم

رد این است که هرگز این اندیشه در ذهن او خطـور نکـ  ) س(نسبت به فاطمه) ع(علی 
این موضوع از زنـدگی آن حضـرت کـامالً    . که با وجود فاطمه با زنی دیگر ازدواج کند

ـ  «: فرمایدنیز می) ع(امام صادق . مشخص است ۀحرّم اهللا النساء علی علی مادامـت فاطم
تا زمانی که فاطمه زنده بود؛ خداوند زنان را بـر  : یعنی،)3/110ابن شهر آشوب، (»ۀحی

از بـین  ) ع(ه بر این در سراي آخرت نیز فاطمه، یگانه همسر علـی  عالو. علی حرام کرد
در آخرت براي حضرت «: فرمودند)ص(که پیامبر اکرم طوريزنان دنیایی خواهد بود به

ابـن شـهر آشـوب،    (.»همسري از زنان دنیا نخواهـد بـود  ) س(، غیر از فاطمه )ع(علی 
محتاج بـود و  ) س(به فاطمهبراي علی شدنش ) ع(خالصه باید گفت که علی) 3/106

)115قائمی،. (نیاز داشت) ع(نیز براي فاطمه شدن به علی) س(فاطمه

ـ جایگاه مادري3
:فرمـود )ص(رسـول اهللا  .نعمت دیگر، نعمت وجود والدین و بخصوص مـادر اسـت  

.بهشت زیر پاي مادران اسـت : یعنی،)16/461متقی هندي، (»الجنه تحت اقدام االمهات«
نعمت والدین بعد از نعمت وجود پروردگار باالترین نعمتها بـر  «:گویدر رازي میو فخ

زیراکه فرزنـدان را در دامـان پـر مهـر خـود پـرورش       ) 3/586فخر رازي، (» .بنده است
ووصینا االنسان بوالدیه حملته امـه وهنـاً علـی وهـن و فصـاله فـی عـامین أن        « : دهدمی
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پـدر و مـادرش سـفارش    ةو انسـان را دربـار  : یعنـی ،)14لقمان،(»اشکرلی و لوالدیک

ش در دو او از شـیر بـازگرفتن  . کردیم مادرش به او باردار شد، سستى بـر روى سسـتى  
؛ پـس  که شکرگزارِ من و پـدر و مـادرت بـاش   ] آرى، به او سفارش کردیم. [سال است

. خـود اسـت  صدیقۀ طاهره به عنوان مادري نمونه، نعمتی براي فرزندان و امامـانِ نسـل   
. گیـرد پروراند و تحوالت جهان اسالم از او منشأ میمادري که رهبران آیندة اسالم را می

سـاز، رزمنـده،   او مادري شهید پرور بود که فرزندانی تربیت کرد که همـه رهبـر، تـاریخ   
اش درس اخالق، بنـدگی و خـود   او به فرزندان) 122قائمی، . (روشنگر و افشاگر بودند

فاطمه به عنوان مادر، نعمتی است براي امامان که خود بزرگترین نعمت .سازي آموخت
. در قرآن هستند) 1/217کلینی، (و مصداق کامل نعمت 

اند، باید به تربیت فرزنـدي  که در دامان آن بانوي بزرگوار تربیت شده) ع(عالوه بر ائمه 
ب به صورتی بود کـه  تربیت زین. باشدمی) س(کبري دیگر نیز اشاره کرد که همان زینب

از او زنی صبور و شجاع و موقعیت شناس ساخت و مانند مادر، حامی و پیـرو رهبـر و   
.آور عاشورا و حماسۀ حسینی شدامام زمان خود، و پیام

؛83البقره،(. کندگذاشتن به او بیان میالهی را احترامحال قرآن، وظیفه درقبال این نعمت
و بـه پـدر و مـادر    : یعنـی ،»بالوالـدین إحسـاناً  « )23السراء،ا؛151االنعام،؛36النساء،

به چه کسـی  : پرسیددر جواب فردي که از ایشان ) ص(و حتی پیامبر اکرم . احسان کنید
بـا مراجعـه بـه    ) 21/491حرّعـاملی،  (» .به مادرت نیکـی کـن  «:نیکی کنم؟ سه بار فرمود

توان به اوج محبت و احترام آنـان  یدربارة این مادر گرامی، م) ع(روایات و سخنان ائمه 
در تبیین آیـۀ نـور منظـور از    ) ع(براي نمونه امام صادق . بردنسبت به مادر گرامیشان پی

معرفی کرده و در توضیح واژة نـور،  ) س(را حضرت فاطمه » کوکب دري«و » مشکات«
و ایـن  ) 1/195نـی،  کلی. (کندبیان می) ع(» فاطمه«منظور از آن را امامان از میان فرزندان 

نشان دهندة ارزشی است که براي آن بـانوي بزرگـوار قائـل هسـتند و بـا افتخـار، نـام        
) 70نعمـانی،  (آورند و آن حضرت را با لفـظ مـادر   آن مادر بزرگوار را کنار نام خود می

را مایـۀ مباهـات و افتخـار بـراي خـود      )س(آنان نسبت فرزندي با فاطمـه  . کنندیاد می
هـاى  کـى از پرشـورترین یـادآورى   است که یدر پاورقی کتاب بحاراالنوار آمده.دانندمی
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بسیار حساس و سرنوشت ساز ایـام حرکـت   ۀاز مادر عزیزش، در لحظ) ع(امام حسین
ـ  رفتنـد تـا عظـیم   در آن هنگام که لحظات مـى . به سوى کربال است تـاریخ  ۀتـرین حادث

با شـکیبایى و  ) ع(بت کنند، امام حسینخونبار اسالم را در تداوم توقف ناپذیر خویش ث
اى سزاوار و شایسته است، با تعبیرى بسـیار زیبـا و   متانتى که از چنان بزرگمرد جاودانه

ترین کلمات، طهارت و عصمت کند و با زیباترین و شایستهباشکوه از مادر عزیز یاد مى
ـ  هیهـات  «:فرمایدآنجا که مى. داردو عظمت مادر خویش را بیان مى یـابی اهللا  ۀمنّـی الذّل

ذلـت  : یعنـی ،)74/162مجلسی، (»و حجور طابت و طهرتذلک لنا و رسوله و المومنون
. اند آن را از ما دور کردنداز ما دور است، خداوند و رسولش و مؤمنان و دامانی که پاك

کنـد و یکـی از   اش از گناه پاك است معرفـی مـی  فاطمۀ زهرا را با عنوان کسی که دامان
.داندالیل دوري از ذلت را منتسب بودن به آن حضرت مید

ـ اسوه بودن4
، نعمـت داشـتن اسـوه و    ها شـده هایی که در این جهان شامل حال انسانیکی از نعمت

الگو است تا انسان با الگو برداري از آن، راه را بشناسد و در مسیر سیر به سوي خداوند 
تـرین الگـوي   برجسـته . کندها معرفی میبراي انسانقرآن کریم الگوهایی را . گام بردارد

اسـت کـه بـه عنـوان الگـویی نیکـو بـراي        ) ص(مطرح شده در قرآن وجود پیامبر اکرم 
: یعنـی ،)21االحـزاب، (»ۀحسنةلقد کان فی رسول اهللا اسو«.شده استها معرفی انسان

چنـین حضـرت   ، و هـم »رسول خـدا سرمشـقى نیکوسـت   ] اقتدا به[قطعاً براى شما در 
قطعاً براى شـما در  : یعنی،)4الممتحنه،(»فی ابراهیمۀحسنةقد کانت لکم اسو«: ابراهیم

ـ «کـه نزدیکتـرین   فاطمه نیز به دلیل ایـن .  ابراهیم سرمشقى نیکوست] پیروى از[ ۀفاطم
ترین افراد به پیـامبر بـود،   و شبیه. فاطمه از من است: یعنی، )20/232حرّ عاملی، (»منّی

گوید که من کسی را شبیه بـه  و این شباهت تا حدي بود که عایشه می) 2/312غدیر، ال(
پیامبر در سکوت، بیان دلیل، هدایت و سخن گفتن و نشست و برخاسـت مثـل فاطمـه    

صـدوق، علـل   (فاطمۀ زهرا هم که یکی از اهل بیت پیامبر اسـت،  ) 3/18امینی، . (ندیدم
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چنـین  و هـم ) 3/112ابن شهر آشـوب،  (عصمت، و به دلیل داشتن مقام ) 1/34الشرائع، 

و نـزول جبرئیـل بـر او، و مـوارد     ) 1/537کجـوري،  (خالصه و نتیجۀ آل ابراهیم بودن،
امـام موسـی بـن    . بسیار زیاد دیگر، به طور قطع و یقین الگویی نیکو براي بشریت است

کنـد،  مـی ، یکی از افرادي را که به عنوان اسـوه و الگـو، بـراي خـود معرفـی      )ع(جعفر 
فاطمـه و الحسـن و   و بـامیرالمومنین و ةاهللا اسـو لی برسـول « : است)س(زهرا حضرت

ــالم بــراي مــن در رســول خــدا و :یعنــی،)42طوســی، الغیبــه،(»الحســین علــیهم الس
.، سرمشق و اسوه است)ع(امیرالمؤمنین و فاطمه و حسن و حسین 

کـه از اهـل بیـت و شـجرة نبـوت      نعمت الهی است، به دلیل این) س(پس فاطمۀ زهرا 
الهی است و داراي و حجت) 1/221کلینی، (علم جایگاه نزول فرشتگان و معدناست و

باشد و همگان باید در تمـام  مقام عصمت است، از همه لحاظ و براي همۀ افراد الگو می
او بـراي فرزنـدان الگوسـت، زیراکـه خـود فرزنـدي       . مراحل زندگی به او تأسی جویند

ت؛ براي زنان الگوست زیراکه همسـري آرامـش بخـش اسـت، و بـراي مـادران       نیکوس
امـا در درجـات   . اسـت الگوست زیراکه فرزندان خود را به بهترین صورت تربیت کـرده 

کـه  طـوري باالتر براي همۀ انسانها الگوست، در اطاعت و حمایت از امام زمان خود، بـه 
) ع(باشد و درست در زمانی کـه علـی   اولین شهید حمایت از امام و ولی زمان خود می

شـود تـا مـردم را از زبـان رسـول      مأمور به سکوت است، او زبان گویاي امام خود مـی 
الگوسـت بـه   . آگاه کرده و حقّ به تاراج رفتۀ امام و ولی خود را باز پس گیرد)ص(اهللا 

شهر ناب. (استهاي طوالنی آن حضرتعنوان عبدمطیع پروردگارش که نمونۀ آن عبادت
گـان  که امامان و اولیاي االهی که هادي و رهبر امت و برگزیـده تا جایی) 3/119آشوب، 

.  کنندمیعنوان الگوي خود معرفیمردم هستند، او را بهالگو و اسوةاالهی هستند و خود

ـ وسیلۀفیض االهی5
ریخ تـا روز  فاطمه نعمت است زیراکه وسیلۀ فیض االهی براي همۀ انسانها، از گذشتۀ تا

معدن ... ةالسالم علیکم یا اهل البیت النبو«: استدر دعاي جامعۀ کبیره آمده. قیامت است
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صـدوق، مـن الیحضـره الفقیـه،     (»العلم و منتهی الحلم و اصـول الکـرم و اولیـاء الـنّعم    
بیت پیامبر، اي سالم بر شما اي اهل: یعنی،)6/95األحکام، ؛ طوسی، تهذیب617ـ2/609

) س(و فاطمه » هاي بخشش و صاحبان نعمتعلم، اي منتهاي بردباري و پایهسرچشمۀ 
و حضور او در زمان نزول آیه در زیـر کسـاء بـه    ) 21/281مجلسی، (به گواه آیۀ تطهیر 

. همراه پیامبر و خانوادة خود، از اهل بیت رسول خداست
فـرینش آدم و  قبـل از آ ) س(آید، آفرینش حضـرت فاطمـه   که از روایات برمیطوريبه

خداوند، من، علی، فاطمه، حسـن و حسـین   «: فرمودند)ص(پیامبر اکرم . استحوا بوده
ها و زمین از نور دخترم فاطمه آفریده شده و نور فاطمه از را قبل از آدم آفرید و آسمان

و15/10مجلسـی،  (» .ها و زمین برتر اسـت نور خداوند است و دخترم فاطمه از آسمان
کند کـه  را به آن دو معرفی می)س(فرینش آدم و حوا، جبرئیل فاطمۀ زهرا پس از آ) 11

) 2/83اربلـی،  . (و فرزند آدم است و در آخر الزمـان خواهـد بـود   ) ص(او دختر محمد 
اي دیـد و از  نگریست، نام پنج تـن را بـر روي مکتوبـه   به ساق عرش ) ع(که آدمزمانی

هوالء من ذریتـک و هـم خیـر    «: فرمودبه او خداوند دربارة آنان پرسید و خداوند تعالی
منک و من جمیع خلقی و لو الهم ما خلقتـک و ال خلقـت الجنّـه و النّـار و ال سـماء و      

: یعنـی ،)124معـانی األخبـار،   ؛2/274، )ع(شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا(» ...االرض
د و اگر آنان نبودند تـو  اینان از فرزندان تو هستند و از تو و از همۀ آفریدگانم بهتر هستن

البته باید به این نکتـه اشـاره کـرد کـه     . آفریدو بهشت و جهنم، و آسمان و زمین را نمی
، آفرینش نورانی آنان بوده، نه آفـرینش جسـمانی، زیـرا    )س(بیت منظور از آفرینش اهل

.استو حوا پیش از اهل بیت بوده) ع(که آفرینش جسمانی آدم 
تـن، و حـوا از   پـنج خداونـد، از آدم، پـس از نافرمـانی از  ضـرت روایـات، اگـر ح  بنابر

شد، ولـی بـا   هاي دائمی بهشتی بر آنان حرام میکرد، نعمتدرخواست نمی)س(فاطمه 
شـان  دوباره به منزل اصلی خود بازگشتند و دعایشان قبول و توبـۀ ) س(توسل به فاطمه 

نین نجات نوح و بقیۀ سـاکنان  چهم) 535ـ 1/534کجوري، . (مورد پذیرش قرار گرفت
. و پـدر و همسـر و فرزنـدانش بـود    ) س(کشتی نیز به خاطر تمسک به والیت فاطمـه 

بـراي مـردان و زنـان    ) س(در روایت آمده است که فاطمۀ زهرا ) 12سید بن طاووس، (
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»الجـار ثـم الـدار   «دانسـت  کرد  و همسـایه را بـر خـود مقـدم مـی     مؤمن بسیار دعا می

انبیـاء الـوالعزم و   . اول همسـایه بعـد اهـل خانـه    :، یعنی)1/182ل الشرائع، صدوق، عل(
. کردنـد از هالکـت نجـات پیـدا مـی    )س(و فاطمـه  ) ع(دیگر پیامبران باتوسل به علـی 

)1/541کجوري، (
و ال تحسـبن الـذین قتلـوا فـی سـبیل اهللا أمواتـاً بـل احیـاء         «ما با اعتقاد برگرفته از قرآن

هرگـز کسـانى را کـه در راه خـدا کشـته      : یعنـی ،)169عمـران، آل(»عند ربهم یرزقـون 
. شـوند انـد کـه نـزد پروردگارشـان روزى داده مـى     انـد، مـرده مپنـدار، بلکـه زنـده     شده

حاضر و ناظر بـر مـا هسـتند    ) علیهم السالم(و روایات، معتقدیم که حضرات معصومین 
شـان بـه مـا    ن از فیوضـات االهـی  چناشان، همشان، همانند زمان حیاتو بعد از شهادت

هـا را کـه واسـطۀ    رسانند و ما مشمول دعاي آنان هستیم و در دعاهاي خـود آن میبهره
فـانّکم وسـیلتی   «: دهـیم فیوضات االهی هستند، براي اجابت دعاهایمان، واسطه قرار می

: یعنـی )دعـاي توسـل  مفـاتیح الجنـان،  (» الی اهللا و بحبکم و بقربکم ارجـو نجـاه مـن اهللا   
باشید، و بـه دوسـتی و نزدیکـی شـما، امیـد      اي به سوي خداوند میگمان شما وسیلهبی

اي کـه  بـه خـاطر جایگـاه ویـژه    )س(فاطمۀ زهـرا  . خداوند را داریم) غضب(نجات از 
ترین افـرادي اسـت کـه همگـان بـراي بـرآورده شـدن        در درگاه الهی دارد، یکی از مهم

یا فاطمه الزهراء، یا بنت محمد، یا قره «: شونداو متوسل میحاجاتشان در درگاه االهی به 
عین الرّسول، یا سیدتنا و موالتنا انّا توجهنا واستشفعنا و توسلنا بک الی اهللا و قدمناك بـین  

اي : یعنـی ،)مفاتیح الجنان،دعاي توسل(»یدي حاجاتنا یا وجیهه عنداهللا اشفعی لنا عند اهللا
مـا بـه تـو رو    ! اي بـانو و مـوالي مـا   ! اي نور دیدة رسول! محمداي دختر ! افاطمۀ زهر

آوردیم و تو را شفیع قرار دادیم و به وسیلۀ تو به درگه خداوند توسل جستیم، و بـراي  
. نزد خداوند شـفیع مـا بـاش   ! اي آبرومند نزد خداوند. حاجات خود، تو را پیش داشتیم

از . جسـتند نیز به آن حضرت توسـل مـی  ) ع(آید، حتی ائمه گونه که از روایات برمیآن
. بردنـد شـدند نـام آن حضـرت را مـی    که هرگاه دچـار بیمـاري مـی   ) ع(جمله امام باقر 

)  3/405بخشایشی، (
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ـ نعمت هدایت6
ها عطا فرمـوده، نعمـت هـدایت    هایی که خداوند به انسانترین نعمتیکی دیگر از مهم

اسـت کـه راهنمـاي    ادي را انتخـاب کـرده  ها، افراست که براي رساندن این نعمت به آن
وسـیلۀ  ) ص(بیت پیامبر اکـرم  آید، اهلگونه که از آیات و روایات بر میآن. ها باشندآن

. ها به سوي رسـتگاري اسـت  هدایت انسانها هستند و هدف از وجودشان هدایت انسان
حجـه العظمـی و   نحن کلمه التّقوي و سبیل الهدي و المثل االعلی و ال«: فرمود)ص(پیامبر 

ما کلمۀ تقوي، و راه هـدایت، و نمونـۀ برتـر، و    :یعنی،)4/181حویزي، (»العروه الوثقی
مثل اهل بیتی مثـل سـفینه نـوح    « : فرمودندو . حجت بزرگ و ریسمان مستحکم هستیم

بیـت مـن   مثل اهـل :یعنی،)12/94متقی هندي، (» من رکبها نجا و من تخلّف عنها غرق
یابد و هرکه تخلف کند غـرق  است هرکس بر آن سوار شود نجات میمانند کشتی نوح 

هل بیتـک  انصب أَ«: فرمایدمی)ص(شود؛ و خداوند طی حدیث قدسی به پیامبر اکرم می
قیق، ودال یشکل علیهم حیث برّيسنم مسرارهودع اأَ، وها للهدایعلمال یغیب عنهم خفی ،

واجعلهم حجتی على بریتی وعاشور،(»یسرار خزائنالعین على المطّهین على قدري والمنب
اي براي هدایت قـرار بـده و اَسـرارم را    ات را علَم و نشانهاي پیامبر اهل بیت: یعنی) 97

ها مشتبه نشـود و چیـزي   طوریکه هیچ نکتۀ دقیقی براي آنها به ودیعه بگذار بهبراي آن
هایم حجت قرار ده تـا قـدر و ارزش مـن را    دهها پنهان نماند، و آنان را بر آفریبراي آن

نیز با دعـا  ) ص(پیامبر اکرم و .یادآوري کنند، و نسبت به خزائن من مطّلع و آگاه باشند
اللهـم فاجعـل عتـري    «: خواسـت اش مـی گري را از خداوند براي خانوادهنعمت هدایت

را از نسل علـی و  عترت هادیه! خداوندا: یعنی،)101طبري، (»فاطمهالهادیه من علی و
.فاطمه قرارده

طـوري اسـت بـه  ) ص(بیت پیـامبر  نیز جزء اهل) س(با توجه به روایات فراوان، فاطمه 
اشاره دارد، دربـارة او و پیـامبر و علـی و حسـن و     ) ع(بیتکه حدیث کساء که به اهل

ت چه بیبراي تبیین این موضوع که اهل) ص(، ایراد شده است، و پیامبر اکرم)ع(حسین 
کردنـد  کسانی هستند هر بار که براي نمـاز از کنـار خانـۀ آن بـانوي گرامـی عبـور مـی       
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ـ «:فرمودندمی ـ ۀالسالم علیکم یا اهل البیت و رحم انّمـا یریـداهللا   «؛»، الصـاله هاهللا و برکات

خـدا فقـط   : یعنـی ، )33االحـزاب، (»لیذهب عنکم الرّجس اهل البیت و یطهـرّکم تطهیـرا  
. و پـاکیزه گردانـد  بزدایـد و شـما را پـاك   ] پیامبر[را از شما خاندانخواهد آلودگى مى

)ص(درادامه، پیامبراکرم . بشناساندبیت را به مسلمانانتابدین وسیله اهل) 2/84اربلی، (
اجعلوا اهل بیتی منکم مکان الـرّاس مـن   «:فرمایدبیت را براي مردم تبیین میجایگاه اهل

رّأس، فانّ الجسد ال یهتدي الّا بالرّأس و ال یهتـدي الـرأس الّـا    الجسد و مکان العینین من ال
بیت من را نسبت به خودتان درمکان سر نسبت أهل: یعنی) 482امالی، طوسی(»بالعینین

وسـیلۀ سـر، و سـر    هبه بدن قرار دهید، و در مکان دو چشم براي سر، زیراکه بدن تنها ب
بیت و هـادي بـودن   دیث لزوم تبعیت از اهلکه طی این ح.یابدوسیلۀ دو چشم راه میهب

از )ص(، دختر رسول اهللا )س(فاطمه : گویدابی بکر میمحمدبن. کندآنان را گوشزد می
که نشان دهنـدة  ) 1/183علل الشرائع، . (کردندانبیاء نبود ولی فرشتگان با او صحبت می

تواند هـادي  میکه متصل به وحی است و به یقینجایگاه ممتاز آن حضرت است و این
. امت باشد

ه فاطمـ »ۀیلَلَ«: فرمایدمی) 1القدر،(»القدرۀلیلانّا انزلناه فی«:تبیین آیۀدر) ع(صادق امام
خداوند است پس هر کس که بخواهد به حقیقت فاطمه را بشناسـد بایـد   »درقَ«است و

ت او بـر کنارنـد   شب قدر را درك کند و او فاطمه نامیده شده زیراکه آفریدگان از شناخ
و )ص(گفته شده است کـه نـور پیـامبر    ) 581فرات کوفی، . (توانند او را بشناسندو نمی

یکی است و آن دو، در درجه و مقام اول قـرار دارنـد و نـور حسـنین     ) ع(أمیرالمؤمنین 
به تنهایی بین این دو درجه قرار دارد یعنـی  ) س(ها قرار دارد، و نور فاطمهتر از آنپایین
که خط عالی با او به اتمام رسیده و خط پـایین از  طورينقطۀ واحد بین دو خط، بهیک 

مرج البحرین یلتقیان، بینهما برزخ ال یبغیان،یخرج «:خداوند فرموده است. شوداو آغاز می
] که[روان کرد ] اىبه گونه[دو دریا را : یعنی) 22ـ19الرحمن،(»منهما اللولو و المرجان

از هـر دو  . کننـد میان آن دو، حد فاصلى است که به هم تجاوز نمى. د کنندبا هم برخور
به منزلۀ قلـب اسـت بـراي    )س(به عبارت دیگر فاطمه . دمروارید و مرجان برآی] دریا[
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گـري  اي بر مقام هـدایت این موضوعات نیز تأکید دوباره) 1/323کجوري،. (عالم وجود
.آن حضرت دارند

نیز از این جهت براي همۀ بشریت، نعمـت اسـت،   ) س(زهرا توان گفت فاطمۀ پس می
هاسـت، بـه ایشـان    ، وسیلۀ هـدایت انسـان  )ص(بیت پیامبرزیراکه او هم مانند سایر اهل

: کنـد، از جملـه  گري آن حضرت را تأیید مـی القاب زیادي داده شده که موضوع هدایت
الـوثقی،  ةنجات، عروبرزخ و واسطۀ بین نبوت و امامت، حجت کبري، فخر ائمه، سفینۀ

این القاب نشان دهندة این است که او وسیلۀ هدایت ) 1/145، همو... (ودیعۀ مصطفی و
بـه عنـوان   ) س(که فاطمـه  تر از همه اینمهم. و یکی از راهبران، به سوي سعادت است

چنـین جـزء زنـان    یکی از چهارده معصوم، کالم و کردار و تقریرش، حدیث است و هم
که او در خلوت پیـامبر و امیرالمـؤمنین   این) 19و18غروي نائینی، . (مبر استراوي از پیا

شـد،  گذاشـت آگـاه مـی   مـی ) ع(حضور داشت و از علومی که پیـامبر در اختیـار علـی    
) ع(ائمـه  همه حکایت از این موضوع دارد کـه او نیـز هماننـد   ) 257صدوق، خصال، (

.گران الهی استیکی از هدایت
براي هدایت مردم و نمایاندن ) س(آید، فاطمۀ زهرا ریخ و روایات برمیکه از تاآن گونه

طوريه کار برد بمسیر صحیح اسالم و رهبراالهی جامعۀ اسالمی، تمام تالش خود را به
رفته و یا با سخنرانی کـه در  یک مسلمانانسراغ یکبه)ص(که پس از رحلت پیامبراکرم 

را بر آنان یـادآوري  ) ع(د فراوان دیگر، والیت علیایراد فرمود و موار) ص(مسجدپیامبر 
اما بیشتر . بود و پس از او فرزندان منتخب او) ع(فرمود زیراکه تنها راه هدایت، علی می

حرمتی به پـارة  اي هم با بیسخنان آن حضرت و عدهاعتنایی بهمردم باسکوت و یا با بی
از دیـدن آنـان کـه    )س(فاطمۀ زهـرا  اما . ، ضاللت را انتخاب کردند)ص(اهللا تن رسول

که در مقایسۀ حـاالت  طوريکردند بسیار ناالن بود بهمسیر رسیدن به ضاللت را طی می
خاطر هالکت و سوء عاقبت قومش گریـه  اگر نوح به«: ایشان با حضرت نوح گفته شده

کرد، فاطمه نیز براي گمراهی و ضاللت و سوء عاقبت این امت گریست، تـا جـایی کـه    
تـوان گفـت یکـی از علـل     پس می) 1/536کجوري، (» .شد» بیت األحزان«عالم براي او 

.  بعد از درگذشت پدر، مشاهدة گمراهی امت پدرش بود) س(ه هاي حضرت فاطمگریه
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. نشان دهندة خـط اسـالم راسـتین و مسـیر اصـلی هـدایت اسـت       ) س(حضرت فاطمه 

نسبت به این بـانوي  ) ص(ترین دلیل سفارشات فراوان پیامبر اکرم توان گفت که مهممی
خطاب ) ص(که پیامبراین. گرامی این بود که بعد از پدر، نشان مسیرصحیح اسالم باشد

و نسـبت بـه آزار   ) 3/156حاکم نیشـابوري،  (» !پدر و مادرم فدایت«:فرمودایشان میبه
داد، داد و ظلم کنندگان به ایشان را مورد لعنت قرار میرساندن به آن حضرت هشدارمی

) 177صدوق، امالی، (کرد،براي غصب کنندگان حق او، از خداوند درخواست عذاب می
معیار حقّ و باطل باشد و رضایت ایشان با هرکه بود، ) س(راي این بود که فاطمه همه ب

آن حق، و دیگري باطل باشد تا به این وسیله امت، هدایت را از ضاللت بـاز شناسـند و   
. مند شوند و در مسیر هدایت و صراط مستقیم گام بردارنداز نعمت هدایت بهره

ـ نعمت شفاعت7
: ه در روز قیامت شامل حال انسانها خواهد شد، نعمت شفاعت استیکی از نعمتهایی ک

شـفاعت،  بگـو، : یعنـی ،)44الزمر،(»قل هللا الشّفاعه جمیعا له ملک السماوات و االرض«
شـفاعت از آن  . فرمـانروایى آسـمانها و زمـین خـاص اوسـت     . سره از آنِ خداسـت یک

مـن ذا الـذي یشـفع عنـده اال     «.و به هر کس از بندگانش که خواهد بدهدخداوند است
کس که جز به اذن او در پیشگاهش شفاعت کنـد؟ کیست آن:یعنی، )255البقره،(»باذنه

هاي خاص مثل کسانی که آگاهانه بـه حـقّ گـواهی دهنـد، داده     تنها به افرادي با ویژگی
»و ال یملک الذین یدعون من دونه الشفاعه اال من شـهد بـالحق و هـم یعلمـون    «.شودمی

اختیـار شـفاعت   ] پرستندو مى[خوانند و کسانى که به جاى او مى: یعنی،)86الزخرف،(
.ندارند، مگر آن کسانى که آگاهانه به حقّ گواهى داده باشند

مجلسـی،  (باشـند  بر اساس روایات یک گروه از شفیعان روز قیامت، اهل بیت پیامبر می
هللا فک رقـابکم مـن النّـار بوالیتنـا اهـل      فإن ا«: نیز فرمود) ع(و امام صادق ) 39و 8/43

بیـت شـما را از آتـش دور    وسیلۀ والیت ما اهلخداوند به: یعنی) 1/431کلینی، (»البیت
فرمایـد کـه مـا داراي مقـام     نیز به این مقـام اشـاره کـرده مـی    ) ع(حضرت علی . کندمی
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)624ل، صدوق، خصا. (شودشفاعت هستیم و این شفاعت شامل حال دوستداران ما می
داراي مقام شفاعت اسـت و  ) ع(اطهار ۀو ائم)ص(مانند پیامبر اکرم ) س(فاطمۀ زهراء 

در واقـع او یکـی از کسـانی    . تواند گنهکاران امت پدرش را مورد شفاعت قرار دهـد می
روزي «:فرمایـد می) ع(حضرت علی . است که خداوند به آنان اجازة شفاعت داده است

پیـامبر از  . د شد و او از وقوف قیامت و روز محشر غمگین بودرسول خدا بر فاطمه وار
اي فاطمـه  «: گویـد چگونگی آن روز ما را خبر داد و در ضمن فرمـود کـه جبرئیـل مـی    

آنهـا را  «:فرمایـد خداوند عزّوجلّ می» .شیعیانم! پروردگارا«: گویدمی. »حاجتت را بخواه
» .آنهـا را بخشـودم  «:فرمایـد داوند مـی ، خ»شیعیان فرزندانم«:گویدفاطمه می» .آمرزیدم

بـرو کـه هرکـه بـه تـو      «: فرماید، خداوند می»شیعیانمۀشیع! پروردگارا«:گویدفاطمه می
و ) 227ــ 43/225؛ مجلسـی،  172فرات کوفی، (» ...پیوسته، همه با تو در بهشت هستند

نگـرم،  را مـی گویا دخترم فاطمه«: کرده که فرمودنقل ) ص(نیز ابن عباس از رسول اهللا
پـس هـر زنـی کـه     . کندکه قیامت برپا شده و زنان امتم را به بهشت رهبري میدر حالی

ماه رمضـان را بگیـرد و در صـورت اسـتطاعت،     ةاش را بخواند و روزنمازهاي پنجگانه
حج برود و زکات مالش را بدهد و از همسرش اطاعت کند و پـس از مـن علـی را بـه     

صـدوق،  (» .به شفاعت دخترم فاطمه وارد بهشت خواهـد شـد  امامت قبول داشته باشد، 
کـه فاطمـه کنـار جهـنم     منقول است که روز قیامت زمـانی ) ع(از ابو جعفر ) 575امالی، 

شوند، به خداونـد  بیند که به سبب گناهانشان وارد دوزخ میش را میاایستد و محبینمی
سیلۀ من، پیروان مـن و فرزنـدانم   تو من را فاطمه نامیدي تا به و! خدایا«:داردعرضه می

» .کنـی ات تخلـف نمـی  را از آتش برهانی، و وعدة تو حقّ اسـت زیراکـه تـو در وعـده    
تو بندگانم را کـه مسـتحقّ عـذاب    ... گوییتو راست  می! اي فاطمه« :فرمایدخداوند می

دهی تا جایگاه و منزلت تو در نزد مـن، بـراي فرشـتگان و    هستند مورد شفاعت قرار می
)1/179صدوق، علل الشرائع، (.»انبیاء و همۀ فرستادگانم آشکار شود

کند این است که این مقام جزء را تأیید می)س(ترین دلیلی که مسئلۀ شفاعت فاطمه مهم
مرعشـی،  (»جعل اهللا مهر فاطمه الزهراء شفاعه المذنبین من امه أبیهـا «:مهریه آن بانوست

فاطمه را شفاعت گنهکـاران امـت پـدرش    ۀد مهریخداون:یعنی،)274؛ قیومی، 10/367

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


1390بهار و تابستان دوازدهم،هفتم، شمارهمنهاج ـ سال- ------ --------------------106
و دخول من احـب فاطمـه   ۀامه محمد صلی اهللا علیه وآله صداق فاطمۀشفاع«و . قرار داد

و داخـل شـدن دوسـتداران    ) ص(شفاعت امت محمـد  ) 42مرندي، (،»الجنّه بالحساب
:ودنـد فرم)ص(فاطمه است؛ و نیـز رسـول اکـرم    ۀفاطمه به بهشت بدون حساب، مهری

فاطمـه، بهشـت قـرار    ۀمهری) 20/69؛ حرّعاملی، 5/343کلینی، (»قدجعلت مهرها الجنّه«
)ص(با مورد شفاعت قـرار دادن امـت رسـول اهللا    ) س(زهرا ۀکه فاطم. داده شده است

کسـی  )س(بهتر است گفته شود کـه فاطمـۀ زهـرا    . شودباعث ورود آنان به بهشت می
. گیرندقیامت تحت لواي محبت و والیت او قرار میاست که مردان و زنان عالم روز

مقالهنتیجه
نعمت بود زیراکه فرزند صالح، نعمت است؛ فرزندي کـه  ) ص(براي پیامبر )س(فاطمه 

او بـراي امیرالمـؤمنین   . هـاي الهـی شـد   زمینۀ ادامۀ نسل پیامبر و به وجود آمدن حجـت 
. ترین حامی او بـود و در واقع بزرگگر بودنهایت بود، زیراکه همسري آرامشنعمتی بی

نعمـت اسـت،   ) ع(و به تبع آنان سـایر ائمـه   )ع(او به عنوان مادر براي حسن و حسین 
که توانست از عهدة وظیفۀ مادري خود که تربیت فرزندان است، به خوبی برآیـد و  زیرا

خـوبی  هاي الهی هستند براي پذیرش این مقـام، بـه   در واقع فرزندانی را که همه حجت
تر، او بـراي همـۀ بشـریت نعمـت اسـت، از آدم      در سطحی وسیع. تربیت و آماده نماید

ها، زیراکه او براي جهانیان اسوه و الگوست و البشر و انبیاء عظام گرفته تا سایر انسانابو
که هدف از خلقت وجودش، براي زمین و همۀ ساکنانش، وسیلۀ فیض الهی است و این

است و در نهایت با مقام شفاعتی که دارد، این نعمت بودنش به حد هدایت همۀ انسانها
خصوص شیعیان و محبین همسـر  ه رسد، که البته شامل حال امت پدر، باعالي خود می
.شودو فرزندانش می

، نعمتـی اسـت کـه    )ع(همراه با ائمـه  )س(توان به قطع و یقین گفت که فاطمه پس می
) 8التکاثر،(»ثم لتسئلنّ یومئذ عن النّعیم«.پرسش خواهد شدروز قیامت از ما دربارة آن 

به یقـین  . پرسیده خواهید شد] روى زمین[سپس در همان روز است که از نعمت : یعنی
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به قدر و منزلت و جایگاه ایـن نعمـت بـزرگ، آگـاه     ) ع(و ائمۀ اطهار )ص(پیامبر اکرم 
منـدان از ایـن نعمـت،    ه دیگر بهـره بوده و قدرشناس این نعمت هستند، حال باید دید ک

دانند؟ قدر او را می
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