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بانویی بر قّله فضائل
حضرت زهرای مرضیه)س(، بانوی بزرگواری که خود، همسر و دو فرزندش 
به تصریح آیات و روایات، بعد از رسول خدا برترین موجودات خلقت و عالم 
هستی هستند. من قبل از ورود به عرایضم اجازه می خواهم دوتا روایت برای 

اثبات این ادعا برای شما بخوانم. 
1. روایت اول که ُقندوزی عالِم حنفی در »ینابیع الموده« نقل کرده است و 
روایت عجیبی است و این است که رسول خدا)س( فرمود: وقتی قرار شد من 
برای مباهله بروم )24 ذی الحجه( مسیحیان نجران یک طرف و رسول خدا 
و عزیزترین کسان او یک طرف، قرار شد دو گروه همدیگر را نفرین کنند، اگر 
خدا از این چهارتا برتر روی کرة زمین سراغ داشت، آن ها را به من می گفت 
ببرم. متن  برای مباهله  امر کرد من  را فرستاد و خدا  این چهارتا  ببر، ولی 
اکَرم ِمن علٍی و فاطمه و  روایت این است »لو َعلَِم اهلل أّن فی األرض عباداً 
الحسن و الحسین ألَمرنی أن  اُباهَل بهم ولکن أمرنی بالمباهلَه علی هؤالء و 
هم افضُل الخلق«. این شاهد در منابع عاّمه از رسول گرامی اسالم)س( است 
امیرالمؤمنین »أنفسنا« فاطمه زهرا »نسائنا«  که فرمود خداوند دستور داد 
حسن و حسین »ابنائنا« اگر غیر از این چهارتا، خداوند در مباهله، در همه 
خالیق برتر سراغ داشت »ألمرنی أن اُباِهَل بِهم« به من فرمان می داد آن ها را 
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با خودم ببرم! جوانان، آقایان و خواهران! به خودتان با این فاطمه ببالید.
دیدم.  شفاعت  بحث  در  »بحار«  در جلد 12  روایت  که  زهرایی  فاطمه   .2
حضرت زهرا )س( با چه کیفیتی وارد صحرای محشر می شود و چقدر فرشته در 
خدمت اوست، خدا به او خطاب می کند که »َسلی حاَجَتک«: هرچه می خواهی 
امروز بطلب، هرکس را می خواهی امروز به بهشت ببر، امروز دست کار و در 
واقع آن قِوام و میزان واگذار به تو شده است. با آن تفصیلی که آن روایت دارد 
آن وقت آن قسمتي که می خواهم بگویم که شما به خودتان ببالید این است: 
أنَّهم کانو فاطمیین« همه اهل  الخالئق  تمام اهل محشر، »تََوُد  روایت دارد 
محشر، مسیحیت، یهودیت، فرقه های مختلفی که همه محشور شدند، همه 
وقتی می بینند عجب! فاطمه )س( چه مقامی امروز پیدا کرده است که به او 
خطاب شده است »َسلی حاَجَتک و ُخذ بَِیِدک« هرکسی را می خواهی امروز 
این روایت می فرماید تمام اهل محشر یک  ببر،  به بهشت  با خودت بگیر و 
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آرزو می کنند، می گویند: کاش ما هم فاطمی بودیم. »تََوُد الخالئق أنَّهم کانوا 
فاطمیین« این ها روایات کمی نیست! وقتی در ُکنه مسئله می رویم خیلی 

باالتر از آن چیزی است که ما می گوییم و می شنویم! 
شما ببینید شیخ الطائفه، شیخ طوسی؛ صاحب تفسیر، صاحب کتاب اصول و 
رجال و حدیث، آن شخصیت واال که تقریباً هزار سال پیش فوت کرده است یک 
کتابی به نام »امالی« دارد. یک روایت دارد من فقط می خوانم معنایش با اهل 
فهم باشد! معنایش را باید خیلی روی آن فکر کرد. ایشان نقل می کند در کتاب 
ُولَی«  أُْقُروُن األأْ ِرَفِتَها َداَرِت ال أُْکبأَْری َو َعلَی َمعأْ یَقُة ال دِّ »امالی« شیخ طوسی، »ِهَي الصِّ
ببینید تعبیر، تعبیر کمی نیست. فاطمه صدیقه کبراست، و بر معرفت او، تمام 

ُولَی « این ها مطالب کمی است؟  أُْقُروُن األأْ قرن های گذشته می چرخد. » َداَرِت ال
روی  ما  که  است  چیزهایی  این ها  تازه  واالست.  خیلی  )س(  فاطمه 
مصداق  و  )ص(  خدا  رسول  و  )ع(  ائمه  از  هستیم.  بلد  زمین  کرة 
کرده  نقل  شهرآشوب«  »ابن  که  روایت  در  شنیدیم  قرآن  آیات 
می شناسنـد بیشتـر  آسمانی ها  را  زهرا)س(  فاطمة  که   است: 
َماِویَُّة، النُّورانِیَُّة، الأَْحانَِیُة« ما اینجا می گوییم فاطمه  َماءِ یَُقاُل لََها السَّ »هی فِی السَّ
َماِویَُّة، الأَْحانَِیُة، النُّورِانیَُّة! این مقام و عظمت  زهرا )س(! فرشته ها می گویند: السَّ

این بانوی بزرگوار است.
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یک سوال اساسی؟
بحث من این است که چطور می شود یک کسی به این صعود برسد؟ به این 
اوج و عظمت برسد؟ حاال حضرت زهرا)س( که جای خود دارد دختر پیامبر 
)ص( است ما گا هی در افراد معمولی می بینیم که یک کسانی که معصوم 
)ع( آرزو می کند او را ببیند » هاه! شوقا إلی رویَِتِه « می فرماید »أین اِخوانی«! 
چطور می شود یک کسی اینقدر اوج می گیرد، صعود می کند می شود اباذر، 
می شود سلمان، می شود مقداد که بهشت انتظار آن ها را می ِکشد؟ پس چطور 
می شود بعضی ها هم این قدر سقوط می کنند می شود ابوسفیان! ابوجهل! چرا؟ 
واقعاً یک سؤالی است. امروز هم شما در دنیا کنار خودتان، کنار مردم، در 
جامعه می بینید. می خواهم این را عرض کنم این صعود و سقوط، این اوج و 

فرود، دلیلش چیست و منشأ آن چیست؟

راز صعود و سقوط انسانها
به نظر بنده، دلیل این صعود و آن سقوط نوع انتخاب هایی است که 
افراد در زندگی شان دارند. جوان ها ببینید ما وقتی انتخاب هایمان شروع 
مختلف؛  حذف های  مختلف،  گزینش های  و  مختلف  انتخاب های  می شود: 
انتخاب همسر، انتخاب شغل، انتخاب رشته تحصیلی، انتخاب خانه، انتخابات 
لیست  یک  را  هرکسی  ؛   و...  حکومت  نوع  مجلس،  نماینده  جمهور،  رئیس 
آقا  بدهید.  نمره  وقت  آن  بنویسید  را  او  انتخاب های  و  بگذارید  او  جلوی 
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ببخشید شما مالک تان برای انتخاب همسر چیست؟ عفاف، تقوا، دین داری 
راحت  بودن،  الاُبالی  زیبایی،  فقط  ثروت،  فقط  و... شما مالک تان چیست؟ 
این جاست که صعود و فرودها معلوم می شود! آن کس که  بودن، آن وقت 
مالک انتخابش عفاف است و آن کس که مالک انتخابش الابالی گری است!

یک مثال ساده بزنم: می خواهید خانه بخرید، می گوییم کجا می خواهی خانه 
بخری؟ می گویی نزدیک مسجد که صبح ها برم نماز جماعت، همسایه مان هم 
یک عالِمی باشد، مجتهدی باشد، بانوان محله اش هم چادری باشند، متدین 
باورهای دینی تان است. یک  انتخاب خانه شما روی مالک  و... پس  باشند 
کسی هم می گوید که آقا یک جایی باشد که صدای مسجد نیاد. یک محله ای 
باشد اگه ماهواره داشتیم کاری نداشته باشند. یا اگر خانم و دخترم بی حجاب 
بیرون آمدند به آن ها کاری نداشته باشند. مالک های انتخاب، من مثال های 

ساده را زدم، شغل، همسر و... .

انتخابهاي کلیدی فاطمه زهرا)س(
است.  الزهراء)س( کرده  فاطمه  را  زهرا  است که  انتخاب حضرت زهرا)س( 
»بضعة النبی« کرده است »حوراء انسیه« کرده است. می خواستم به اینجا 
جهزیه  انتخاب  جوان،  خانم های  بود؟  چه  مالکش  همسر،  انتخاب  برسم. 
مالک شان چه بود؟ فرزندداری؟ نگفت یک خانه کوچک، با این فقر و مشکالت 
یک بچه کافی است! نه چهار تا بچه پشت سر هم در یک خانه بسیار ساده. 
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ما امروز جامعه مان در انتخاب هایش حضرت زهرا)س( را بیاورد. آن هایی که 
اهل قلم هستید انتخاب های حضرت فاطمه)س( را بنویسید. انتخاب همسر، 
تا  بیایید  جلو  را  انتخاب ها  این  مجموعه  و...  جهیزیه  انتخاب  خانه،   انتخاب 
برسید به انتخاب امام، برسید به انتخاب ولّی خدا... دو جور برای این انتخاب 

تالش کرد. یکی ایجابی، یکی سلبی. 

دو روش راهبردی انتخاب 
1. روش ایجابي:

ایجابی چه بود؟ آمد خطبه خواند. خانم محترمی که از نامحرم نابینا می گریزد 
ولی بلند می شود و برای دفاع از امیرالمؤمنین)ع( در مسجد می آید خطبه 
می خواند. البته در اوج حجاب. »ِخمار«، یعنی روسری بلند روی سر. »ِجلباب« 
چادر بلند از سر تا فرق پا که حتی زیر پا کشیده می شد. زنان بنی هاشم دور او، 
در مسجد هم پرده زده شد و فریاد زد از امیرالمؤمنین)ع( دفاع کرد )ایجابی(. 
در خانة مهاجر و انصار رفت. برای زنان مهاجر و انصار خطبه خواند. »ما الَذی 
نََقُموا ِمنأْ أَبِي الأَْحَسِن« کاری به من نداشته باشید که بیماری من چیست؟ 
به چه دلیل در بستر افتادم؟ بروید از آقایان و مردان تان بپرسید که چرا از 

علی)ع( بریدند؟ این ایجابی است. 
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2. روش سلبي:
)ع(  امیرالمؤمنین  از  مرضیه )س(  زهرای  بچه شیعه ها،  هم، سیدها،  سلبی 
دفاع کرد، یکی از آن موارد مخفی بودن قبر ایشان است، تا قیامت دنیا بداند 
حق  که  کسانی  از  دوری  برای  امامش،  از  دفاع  برای  )س(،  مرضیه  زهرای 
امیرالمؤمنین)ع( را غصب کردند فرمود قبرم باید مخفی باشد »التُعلِم قبری 
نماز  بدنم  بر  کرد.  مبارزه سلبی  یعنی هیچ کس.  نکره  این  »أحدا«  أَحدا«، 
نخوانند! تشییع جنازه نشوم! بدنم شبانه غسل داده شود، شبانه کفن بشود، 
همه این ها خط دهی است. اصاًل وصیتنامه حضرت زهرا)س(، یک وصیتنامه 

مبتنی بر والیت و برائت است. 
و ما امروز زهرای مرضیه را در زندگی مان الگو قرار می دهیم. کسی که نخستین 
مدافع امیرالمؤمنین)ع(، شهیدة والیت، و نخستین کسی است که جانش را 

بر سر این راه فدا کرد
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مالک اصلی انتخاب فاطمه زهرا )س(
زهرا باال و واالست. به چه دلیل؟ به دلیل انتخاب هایش. انتخاب روی مالک است، 
مالک انتخاب حضرت زهرا)س( چه بود؟ قرآن، پیامبر اکرم)ص( و دفاع از 

اهل بیت)ع(. همان هایی که به ما خط دادند در حدیث ثقلین و جاهای دیگر.
اهلل  إلی  أدعوا  سبیلی  هذه  »قل  آگاهانه.  است؟  خوب  انتخاب  کدام  خب 
صفحه ای  قرآن،  در  بگردید  ِعلٌم«  بِِه  لََک  لَیَس  ما  تَقُف  َ»ال  بصیره«،  علی 
پیدا نمی کنید یک ُکد این طوری ندهد. صفحه ای پیدا نمی کنید یک مسیر 
این طوری تعیین نکند. حاال شما برنگردید بگویید که آقا باز این کلی گویی 

شد! باید یک مقداری واضح تر و روشن تر باشد.
ُسوُل َفُخُذوُه« این قرآن است، هرچه پیامبر)ص(  روشن تر هم فرموده است: »َما آتَاُکُم الَرّ
می گوید گوش بدهید. واضح تر بگویم؟ پیامبر )ص( چه فرموده است؟ فرموده است دو 
چیز؛ قرآن و اهل بیت )ع(. حاال دیدید انتخاب باید بر چه اساسی باشد. اگر شما به 
این انتخاب رسیدید که عالم خالقی دارد؛ آن خالق پیامبری فرستاده است؛ آن پیامبر 
بر حق است؛ آنچه که می گوید از روی عصمت است؛ خدا پیامبرش را از نطق به غیر 
وحی باز داشته است. »الینطُق عِن الهوی« هرچه که می گوید درست است. او چه 

فرموده است؟ یک بار، دوبار، سه بار نه؛ بارها فرمود. قرآن و اهل بیت)ع(. 
و  عصمت  بیت  اهل  پیرو  زهرا)س(،  حضرت  پیرو  عنوان  به  شما  جوان ها 
طهارت)ع(، بدانید این انتخاب، یک انتخاب عالمانه است. این انتخاب،  انتخاب 

آگاهانه است، این انتخاب، انتخاب روی مبانی است. 
با  بروید  را  نهج البالغه   97 خطبه  این  بدهم.  شما  به  آدرس  یک  بگذارید 
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دقت ببینید. این تکه از آن را برایتان می خوانم. امیرالمؤمنین)ع( می فرماید: 
« مردم، به ما توجه داشته باشید پشت سر ما باشید.  َل بَیأِْت نَِبیُِّکمأْ »انأُْظُروا أَهأْ
« هر نشانه و عالمت و هر خطی که ما می رویم خودتان را به  َتُهمأْ أَْزُموا َسمأْ »َفال
« دنبال ما حرکت کنید- این تعبیرش مهم  همان وصل کنید »َو اتَِّبُعوا أَثََرُهمأْ
است- چه کسی این را می گوید؟ امام المسلمین! امیرالمؤمنین! او که تمام 
اندیشمندان عالم به عالم بودن و اعلم بودن او، به آگاه بودن معترف هستند. 
ِرُجوُکمأْ ِمنأْ ُهًدی َو لَنأْ یُِعیُدوُکمأْ فِي َرًدی«  او می گوید. دقت کنید: »َفلَنأْ یُخأْ
اگر دنبال ما آمدید ما هیچ وقت شما را از جاده هدایت بیرون نمی آوریم. 
خیالتان راحت باشد. هیچ وقت ما شما را در پستی و در رذالت و در سقوط 
قرار نمی دهیم. »لَنأْ یُِعیُدوُکمأْ فِي َرًدی« خب، حاال چکار کنیم؟ »َفإِنأْ لََبُدوا 
أُْبُدوا« هرکجا که ما توقف کردیم، چون بعضی هایمان هرکجا اهل بیت)ع(  َفال
اهل  که  هم  جاها  بعضی  رفت!  باید  نه  می گوییم  می رویم  ما  کردند  توقف 
بیت)ع( بلند شدند ما می نشینیم! این قسمت خیلی مهم است. »َفإِنأْ لََبُدوا 

أُْبُدوا« هرکجا که ما نشستیم شما هم بنشینید. َفال

سبک زندگی فاطمی
جوان ها شما هم سعی کنید، این که مقام معظم رهبری)حفظه اهلل( تأکید 
نمي  من  است.  همین  معنایش  دارند  زهرا)س(  حضرت  زندگی  سبک  بر 
گویم که کاسه کوزه های ما باید ِگلی باشد! این که سبک زندگی نمی شود. 
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باید مثاًل فرش خانه مان پوست گوسفند باشد! نه؛ اصاًل به این سبک زندگی 
نمی گویند. امام صادق)ع( هم زندگی اش مثل حضرت زهرا)س( از این نظر 

نبود. لباس و فرش خانه اش فرق می کرد. 
سبک زندگی حضرت زهرا)س( یعنی همین انتخاب ها. در ازدواج مالک 
چه باشد؟ در فرزندداری خط چه باشد؟ در احترام پدر؛ هیچ چیز را جای 
هیچ چیز نگذاشتن فدا نکردن؛ ازدواج می کند، امیرالمؤمنین)ع( جای خودش، 
»روحی لروحک الفدا« پدر هم جای خودش یا »أبتاه یا رسول اهلل« فرزند هم 
جای خودش. این سبک زندگی، منظور آن اصول و مبانی است که در زندگی 

حضرت زهرا)س( بود و این ها زمان بر و مکان بر هم نیست.
اصل صداقت، وقتی کنار حضرت علی)ع( نشست، یا حضرت علی)ع( کنار او 
نشست، مگر نفرمود »یا اباالحسن ما وجدتنی کاذبه و ال خائنه« تا حاال به تو 

دروغ نگفتم، تا حاال به تو خیانت نکردم. 
می گویند چرا ما در جامعه مشکل خانواده داریم؟ تحکیم خانواده؟ چرا خانواده 
دچار تزلزل است؟ برای اینکه به همدیگر دروغ می گوییم، مرد به خانم، خانم به 
آقا دروغ می گوییم! بعد از یک عمر حضرت زهرا)س( می فرماید: علی جان من 
به تو دروغ نگفتم. امیرالمؤمنین)ع( می فرماید »واهلل ما اغضبُتها« به خدا قسم، 
- چنین مردی پیدا می شود که بعد از یک عمر زندگی بگوید به خدا قسم من 
یک بار فاطمه را عصبانی نکردم؟- چنین چیزی می شود؟ بله که می شود اگر 

مالک باشد. »و ما أغضَبتنی« به خدا قسم یک بار مرا عصبانی نکرد؟ 
پذیرش مدیریت مرد، در خانه، که امروز در جامعه ما متزلزل شده است. در واقع 
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خیلی از معارف و مطالبی که گفته می شود با سبک زندگی حضرت زهرا )س( 
منطبق نیست.

وقتی برای مالقات حضرت زهرا)س( آمدند ، امیرالمؤمنین)ع( در را باز کرد، 
آمدند زهرای مرضیه)س( را ببینند. آمد نزد فاطمه)س(، فاطمه جان! آمدند 
شما را ببینند، اجازه می دهید؟ قطع نظر از اینکه فاطمه)س( راضی بود یا 
نبود؟ می خواست این مالقات صورت بگیرد یا نگیرد؟ که شواهد نشان می دهد 
که حضرت)س( به این مالقات راضی نبود! این جمله حضرت زهرا)س( یعنی 
پذیرش مدیریت مرد در منزل. عرض کرد: »یا اباالحسن البیُت بیُتک و الُحّرُه 
زوَجُتک إفعل ما تشاء« خانه، خانه توست، من هم زن تو هستم. فاطمه )س( 
هم باشد، صاحب مصحف هم باشد، دختر رسول اهلل )ص( باشد، عالَم هستی 
که  هرطوری  تو هستم،  همسر  اینجا  اما  باشد،  است  فاطمه)س(  طفیل  به 
می خواهید تصمیم بگیرید.  این خیلی مهم است. این همان معنای »قّوامون« 
الُحّرُه  بیُتک و  این همان معنای پذیرش مدیریت مرد است. »البیُت  است. 
زوَجُتک إفعل ما تشاء«  البته امیرالمؤمنین)ع( مشورت می کرد و البته نظر 
این مدیریت تحّکم نیست، زور نیست، جبر  البته معنای  را می خواست،  او 
نیست، زدن نیست، فقط حرف من نیست، ولی اصل پذیرش این نکته، که 

»إفَعل ما تشاء« بر اساس مبانی این نکته مهم و قابل تأملی است.
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راه شناخت سیره نبوی
زهرای مرضیه)س( برای ما مالک است. احدی نمی تواند بگوید زهرای مرضیه 
تمام  شما  گفت؟!   را  حرف  این  می شود  نداشت!  امام  و  رفت  دنیا  )س(از 
کتاب های سیره اصحاب را باز کنید »اسد الغابه«، »سیر اعالم الُنَبالء« این ها 
به  االعتدال«، همه وقتی که  نام می برم، »میزان  اهل سنت است که  برای 
نام حضرت زهرا)س( می رسند تواضع می کنند حتی »سیوطی« یک کتاب 
نزدیک ترین  زهرا)س(  پس حضرت  دارد.  زهرا)س(  درباره حضرت  مستقل 
او بهتر از  صحابی از صحابی های رسول خداست. دختر پیامبر)ص( است، 
همه سیرة پیامبر)ص( را می شناسد. حضرت زهرا)س( بعد از پیامبر)ص( از 

چه کسی دفاع کرد؟ دنبال چه کسی دوید؟ برای چه کسی جانش را داد؟ 
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جلسه 2: فاطمه زهرا)س( و  زن امروز
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فاطمه زهرا)س( و  زن امروز

تغییر پنهان ارزش  ها به ضد ارزش
متأسفانه در دنیایی داریم به سر می بریم و در زمانه ای هستیم که یک فرهنگ 
فرهنگ  یک  می بینیم  را  آن  داریم  همه  وضوح  به  و  به چشم  که  آلوده ای 
و  اخیر  دهه های  این  در  بخصوص  است،  گرفته  شکل  قرن ها  که  شیطانی 
مورد  شدت  به  را  حیا  و  عفت  جمله  از  اخالقی  ارزش های  اخیر،  سال های 
هجوم قرار داده است، کاری می کنند که بی حیایی،  بی عفتی، بی غیرتی، این ها 
از زنان صادر بشود. اصاًل کاری  به راحتی و به سهولت از مردان و خصوصاً 
می کنند که مفاهیم عوض بشود، بی غیرتی را که اگر کسی انجام بدهد این را 
به عنوان یک فردی می شناسند که اجتماعی است. اگر کسی بخواهد نسبت 

به زنش غیرت بورزد حسادت است. 
نه فقط ارزش های اخالقی را دارند عوض می کنند بلکه در آن فرهنگ شیطانی 
مادی کاری می کنند که هویت زن عوض شود، هویت مرد عوض شود. زن از 
زن بودن خودش پشیمان باشد. از همسر بودن، از مادر بودن، از آن چیزهایی 

که در ساختار او است و خداوند متعال قرار داده پشیمان شود.
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مراحل نقش آفرینی زن
باشد،  باشد. در مرحله دوم همسر خوبي  بايد زن  اول  زن، در وهلة 
آن  کند؛  توانست حفظ  را  این سه شأن  اگر  باشد.  مادر  در مرحله سوم 
وقت مشاغل اجتماعي آن هم با دو شرط: با حفظ حريم و متناسب با 
زن. اوالً زن باشد. در مرحله دوم شأن زن این است که همسر باشد محور 
آرامش در خانواده باشد. آن زني که خانه اش و بچه هایش و زندگي اش روي 
هوا است بخواهد برود یک شغلي بیرون داشته باشد آن جا دچار اضطراب ها و 
مشکالتي باشد این دیگر نمي تواند محور آرامش در خانه باشد. بله اگر با حفظ 
این شؤون توانست، آن وقت مشاغل اجتماعي را اخذ کند. ولي اوالً زن، دوم 

همسر، محور آرامش درخانه؛ و سوم مادر در این خانه باشد.
اگر قرار باشد به جاي اینکه او مادري کند مهدکودك ها و بعضي از پانسیون ها 
بخواهند جاي مادر را بگیرند این ارزشي ندارد، این آن وظیفه خودش را ایفا 

نکرده است و اگر هم قرار بر مشاغل اجتماعي شد باید متناسب با زن باشد.

زن، در وهلة اول بايد 
مرحله  در  باشد.  زن 
خوبي  همسر  دوم 
باشد، در مرحله سوم 

مادر باشد.
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بهترین الگوی کاربردی
وجود مقدس زهراي اطهر )س( این الگوي با عظمت نشان داد که اوالً زن 
بودن شأن اول زن است. از زن بودنش پشیمان نشود چه چیزي کم دارد؟ ثانیاً 
همسر بودن را به عالم نشان داد. بعد اول ازدواج شان یک مدت که گذشت 
پیامبر اکرم)ص( از امیرالمومنین علي)ع( سؤال کرد که یا علي »کیَف وجدَت 
العون في  امیرالمومنین)ع( فرمود »نِعم  أهلَک« همسرت را چگونه یافتي؟ 
طاعت اهلل« زهرا )س( در بندگي کردن کمک من است. یعني همسران در 

بهشتي شدن کمک همسران تان باشید، او را بهشتي کنید. 
بعد خود امیرالمؤمنین)ع( بعد از شهادت حضرت زهرا)س( در جایي فرمود: 9 
سالي که زهرا در خانه من بود »ما أغضَبتني و ال أغضبُتها« یک بار دل من را 
نشکست و یک بار من را غضبناك نکرد. من هم این چنین با او نکردم. با هم 
صمیمي و رفیق بودند. در بعضي از روایات هست که گاهي موقع ها با هم بیرون 
مي رفتند، شوخي هایي که با همدیگر داشتند، غذایي که با هم بیرون مي بردند 
ً  باغ امیرالمؤمنین )ع( بوده است، صمیمي بودند. آن موقع که حضرت  ظاهرا
زهرا)س( امیرالمؤمنین)ع( را دید که از مسجد بیرون آمد که براي بیعت کردن 
برده بودند وجود مقدس صدیقه کبري)س( گفت: »یا اباالحسن روحي لروحک 
الفداء و نفسي لنفسک الوقاء إن کنت فی خیٍر کنُت معک و إن کنت فی شٍر 
کنُت معک« من همیشه با تو هستم در سختي ها با تو هستم در ناخوشي ها و 

خوشي ها با تو هستم؛ جان من فداي تو. با همدیگر صمیمي بودند. 
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نکرد،  را  نافرماني من  بار  امراً« یک  لی  فرمود: »و الَعَصت  امیرالمؤمنین)ع( 
نافرماني که بماند یک بار کاري نکرد که حضرت امیر)ع( خجل و شرمنده باشد. 
یک روز حضرت امیر)ع( رفت منزل گفت: زهرا جان چیزي هست من بخورم؟ 
حضرت زهرا)س( فرمودند که: یا اباالحسن دو روز هست که غذاي خودم را 
هم به بچه ها دادم و خودم هیچ چیز نخوردم! حضرت امیر)ع( خیلي دلش 
سوخت! گفت خانم چرا به من نمي گویي؟ حضرت زهرا)س( فرمود که: من 
خجالت مي کشم از خداي خودم که چیزي را به عهده شما بگذارم که نتواني 
انجام بدهي »إنّي أستحیي ِمن إلهي أن أَکلِّف نفسک ما التقدُر علیه« حضرت 

زهرا)س( چیزي نمي خواست از او که شاید او را خجل کند.
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تأثیرگذارترین زنان بر تاریخ
دو زن در طول تاریخ بودند که حماسی ترین زنان بودند و تأثیرگذارترین زنان بر 
تاریخ بودند که در زمانی که مردشان مأمور به سکوت بود بار تمام دین را این 
دو زن کشیدند و تا قیامت هر مؤمنی که پا به عرصه می گذارد مدیون این دو 
زن است. دو زن بودند: یکی وجود مقدس فاطمه زهرا)س( که در زمانی که 
امیرالمؤمنین)ع( مأمور به سکوت او بیرون آمد و بار دین را کشید. و یکی دختر 
مکرمه شان حضرت زينب)س( بود. در زمانی که امام سجاد)ع( مأمور به سکوت 
بود او آمد ظهور و بروز کرد و پیام عاشورا را به گوش تاریخ رساند. وجود مقدس 
حضرت زهرا)س( خودش نبی نبود، پیامبر نبود، امام نبود، اما حافظ نبوت و 
امامت بود. هم نبوت و هم امامت را زهرای اطهر)س( باید حفظ کند. آن حدیث 
معروف پیامبر)ص(، که البته حدیث قدسی است از طریق پیامبر)ص( است. که 
از خداوند متعال نقل شده است »یـا أَْحَمُد! لَْوالَك لَما َخلَْقُت الَأْْفالَك، َو لَْوال َعلِیٌّ 
لَما َخلَْقُتَک، َو لَْوال فاِطَمُة لَما َخلَْقُتُکما« اگر تو نبودی عالم را خلق نمی کردم، اگر 

علی نبود تو را خلق نمی کردم و اگر فاطمه نبود شما دوتا را خلق نمی کردم.
در این حدیث، اصالً خداوند متعال نمی خواهد بفرماید که مثالً حضرت علی)ع( از 
پیامبر اکرم)ص( باالتر بود! یا حضرت زهرا)س( از آن دوتا باالتر بود! اصالً بحث سر 
باالتر بودن و پایین تر بودن نیست! پروردگار عالم در این حدیث می خواهد بفرماید 
که من عالم را برای بندگی خلق کردم، عالم که برای شیطنت خلق نشده است! 
برای لگدپرانی به سمت خداوند که خلق نشده است! برای بندگی خلق شده است.
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 سه ضلع بندگي
باشد  به طور کامل محقق  بندگی  این  باشد که  باید سه تا ضلع  بندگی هم 
نمی کردم  خلق  را  عالم  نبودی  تو  اگر  که  است  پیامبر)ص(  رسالت  یکی 
چون هدف که عبودیت بود تآمین نمی شد. یکی امامت علی)ع( است که 
تداوم رسالت است، که اگر او نبود تو را خلق نمی کردم چون باز هدف تأمین 
او  اگر  حافظ رسالت و امامت، فاطمه زهرا)س( است که  نمی شد. و یکی 
نبود نه رسالتی و نه امامتی بود! حضرت زهرا)س( فقط امامش را حفظ نکرد، 

رسالت پدرش را هم حفظ کرد. 
منتهی یک موقعی است که مجال برای سخنرانی و حرف و کالم است که 
آدم حق را به واسطه کالس و سخنرانی و با این طور چیزها بتواند به گوش 
مردم برساند؛ مثل زمان امام باقر)ع( مثل زمان امام رضا)ع(، مثل زمان امام 
صادق)ع(، که مجالی برای سخنرانی،  برای حرف، برای کالس گذاشتن، برای 
مجلس مناظره پیدا شد! اما یک موقع شیطان آن چنان فضا را تیره و تار و 
آنجا جای حرف و سخنرانی  به گوش نمی رسد،  آلوده کرده که اصاًل حرف 
نیست، آنجا یک سالح دیگری کارگر است، آنجا باید به مردمی که در بمباران 
یک تبلیغات مسموم وارد شدند، شوك وارد کرد. مثل زمان اباعبداهلل)ع( که 

به جامعه شوك وارد کرد. 
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اسرار تأثیر گذاري حضرت زهرا)س( بر جامعه
حضرت زهرا)س( در عین حال که سخنرانی داشت، خطبه فدکیه را هم خواند. 
احتجاج هم با انصار می کرد. اما در عین حال یک زمانی رسید که این وجود 
مقدس باید یک شوك وارد کند که همه را بیدار کند که حق کجاست؟ باطل 
کجاست؟ بشناسید. کار حضرت زهرا)س( را احدی دیگر غیر از حضرت زهرا 
ابوذر کارشان نیست! که جلوی آن  انجام دهد. سلمان و  )س( نمی توانست 
ظلمت پراکنی بتوانند بایستند. این کار سلمان و ابوذر نیست. این جا باید دختر 
پیامبر)ص( وسط بیاید. دختر پیامبر)ص( هم اگر هفتاد سالش بود این شوك 
را به جامعه وارد نمی کرد اما وقتی 18 ساله است آن وقت شوك وارد می شود. 
برای همین شاید سّری اینکه حضرت زهرا)س( دعا می کرد »اللهم عّجل وفاتی 
سریعا« خدایا شهادت من را برسان! چون این شکلی است که جامعه و کم کم 
تاریخ را بیدار می کند. اگر پیامبر اکرم )ص( چند فرزند می داشت که یکی 
از آنها حضرت زهرا )س( بود که مثاًل به شهادت می رسید باز آنچنان شوك 
وارد نمی شد و دل نمی سوخت، ولی پیامبر)ص( یک یادگار بیشتر نداشت! یک 
از دنیا رفته بودند. اگر  دختر بیشتر نداشت! بقیه همه فرزندان پیامبر)ص( 
حضرت زهرا)س( مثل کسی بود که در یک جنگ، جنگی که اسلحه هست، 
جنگی که تیر هست، جنگی که شمشیر هست، اگر در جنگ وارد می شد و 
به شهادت می رسید آنچنان دل نمی سوخت و شوك وارد نمی کرد که با لگد 
از پای دربیاید. این ها شوك وارد می کند. این هاست که دل را  باید  و درب 
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تا اعماق جان می سوزاند! و اگر حضرت زهرا)س( در خلوتی از پا در می آمد 
این قدر دل نمی سوخت که جلوی چشم غیرت اهلل )ع( و بچه های کوچکش او 
را بزنند. این خانم بزرگوار باید با مظلومیتش، با بال، با مصیبت پیام حق را به 
گوش تاریخ برساند. »السالم علیک یا ممتحنه امتحنک اهلل الذی خلقک قبل 

أن یخلقک«

چگونه می توان به عبودیت واقعی رسید؟
میثاق بال را حضرت زهرا)س( از قبل داده بود که برای توسعه عبودیت در 
دنیا باید بال کشید، باید سختی کشید. باید بالکش شد. شما خودتان کشوری 
هستید که گام برداشتید که بندگی خدا را در این عالم ترویج کنید، چقدر 
باید بال بکشیم، چقدر سختی باید بکشیم؟ همین است. هرکس باالتر باشد 
همین طور است. رهبر بزرگوارمان طبیعی است که روی دوش شان سنگین تر 

بالها بیاید، امام راحل عظیم الشأن مان همین طور. 
جام بال بیشترش می دهند هرکس در این بزم مقّرب تر است        

خداوند سعه صدرش را می دهد، خدا هم تحملش را می دهد. زهرای اطهر)س( 
با تحمل مظلومیت، پیام حق را برساند و حق را در عالم تثبیت کند و این کار 

را کرد و زیر بار این بال رفت. 



1

تبلور معنای انسان کامل در وجود حضرت زهرا)س(



2

تبلور معنای انسان کامل در وجود حضرت زهرا)س(
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تبلور معنای انسان کامل در وجود حضرت زهرا)س(

فاطمه ، انسان هر روز
 باید دایره را یک کمی وسیع تر بگیریم و بگوییم فاطمه و انسان امروز؛ و باز 
وسیع تر بگیریم و بگوییم: فاطمه )س( و انسان هر روز؛ چون او )حضرت 
زهرا)س( نه فقط برای زن الگوست ، بلکه برای هر انسانی و با صرفنظر 
ایشان  خانوادگی،  و  تاریخی  خصوصیت  و  ایشان  خاص  موقعیت  از 

الگویی است و مراد مربی ای برای همه وقت و همه کس است.

سبک فاطمی و سبک علوی دو سبک انسان کامل بودن
شاید یک چیزی که به تبیین این مفهوم کمک می کند این عبارت باشد که 
بگوییم فاطمه )س( همان علی)ع( در فرم زنانه است. همان علی)ع( 
خانه  این  در  خداوند  است.  کرده  ظهور  زن  یک  شکل  در  که  است 
در  کامل،  انسان  ببینید چطور  بدهد که  تاریخ  برای همه  نمایشی  خواست 
انسانی در دو  قامت یک زن ظهور می کند. یک روح  قامت یک مرد، و در 
بودن. کامل  انسان  سبک  دو  فرم.  دو  در  زنانه(.  بدن  و  مردانه  بدن   بدن،) 
سبک زنانه: سبک فاطمی و سبک مردانه:سبک علوی. شما تفاوت هایی 
که در رفتار و شخصیت علی و فاطمه بطور طبیعی می بینید ، این تفاوت ها تا 
آنجا که به تفاوت نقش مردانه و زنانه این دو انسان کبیر، انسان اکبر، مربوط 
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می شود همان طور هم  بینید که شاهکار خداوند است. یعنی خداوند ضعیف ترین 
نمایشی که می توانسته در قالب انسان ارائه بدهد با رعایت ظرافت های زنانه 
تفاوت های  فاطمه،  و  علی  تفاوت های  است.  داده  نشان  فاطمه)س(  در 
کامل  انسان  بودن،  انسان  سبک  دو  بین  تفاوت های  زنانه،  و  مردانه 
بودن. سبک مردانه و سبک زنانه است. اما جوهر هر دو سبک یکی 
است و مشترک است. شما در چهره علی)ع( می توانید فاطمه را و در چهره 

فاطمه)س(، علی)ع( ببینید.  
دست  این ها  دوی  هر  و  شدند  تربیت  پیامبر)ص(  دست  به  که  زنی  و  مرد 
پرورده های پیامبر)ص( هستند. هم به معنای جسمانی، هر دو در دامن پیامبر 
که  روحانی  مفهوم  به  هم  بزرگ شدند.  پیامبر  خانه  در  هم  و  بزرگ شدند 
شاگرد معنوی و روحانی پیامبر)ص( هستند، شاگرد اول های مدرسه و مکتب 

پیامبر)ص(  هستند. 
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خانه زهرا )س( مختلف المالئکه
فاطمه)س( از لحاظ معنوی و اوج روحانیتش به حدی است که – در روایات 
ما نقل شده است – فرشتگان الهی که مأمور حریم قدسی پیامبر اکرم)ص( 
که  بودند حتی جناب جبرئیل)س(  پیامبر  در خدمت  روز  و  و شب  بودند 
بزرگترین فرشتة معرفت است، فرشتة آگاهی است که از طرف خداوند بر 
عنوان  به  را  عزرائیل)س(  اگر  بزرگ،  پیامبران  نازل می شد؛  پیامبران  تمام 
فرشته مرگ ، میکائیل را به عنوان دیگری و اسرافیل را دیگری، و هر کدام 
از این ها به عنوان تجّسم قدرت خداوند در عالم نام برده اند، جناب جبرئیل 
را به عنوان فرشتة علم و معرفت دانسته اند چون فرشته وحی است و با تمام 

پیامبران ایشان سخن گفته است. 
در روایات ما این است که ایشان )جبرئیل( و فرشتگانی که مأمور حفاظت روحی 
و معنوی و حشر و نشر با پیامبر از طرف خداوند بودند، بعد از رحلت قدسی 

پیامبر)ص(، باز رابطه آن ها با زمین و با این خانه و با فاطمه)س( قطع نشد.
 در بعضی از روایات هست که تا 40 روز 
و در بعضی از روایات هست که تا مدتی 
همین فرشتگان حتی جبرئیل تا روزها 
قدسی  هجرت  که  وقتی  تا  هفته ها،  و 
و  فاطمه  به  این ها  رسید،  فاطمه)س( 
تعبیری  به  می زدند.  سر  خانه  این  به 

است  این  ما  روایات  در   
و  )جبرئیل(  ایشان  که 
فرشتگانی که مأمور حفاظت 
روحی و معنوی و حشر و نشر 
خداوند  طرف  از  پیامبر  با 
بودند، بعد از رحلت قدسی 
پیامبر)ص(، باز رابطه آن ها 
با  و  خانه  این  با  و  زمین  با 

فاطمه)س( قطع نشد.
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که در زیارت ها و دعاهای ما آمده است خانه این ها »ُمختلف المالئکه« بود. 
مختلف المالئکه یعنی محل رفت و آمد فرشتگان بود. فاطمه در چنین خانه ای 

زیر بال فرشتگان بزرگ شده و تنفس کرده است. 

انسانی پیامبرگونه در عصر خاتمیت
اگر از ارتباط فرشتگان الهی با فاطمه)س( صحبت می شود در روایات 
ما، و اینکه از چیزی به نام صحیفة فاطمه نام برده شده است این ها 
به معنای نبوت و پیامبری فاطمه)س( نیست که بعضی ها دچار سوء 
تفاهم بشوند و بگویند این ها شرک و بدعت است. نه؛ این ها به معنای 
وحی مصطلح نیست، این ها به معنای الهامات ربّانی و قدسی است که 
حضرت فاطمه)س( خانمی که حدود 20 سال بیشتر عمر نکرده است 
»محدثه«  است.  عالم  محدثه های  بزرگترین  جزء  جوان،  دختر  یک 
یعنی کسی که پیامبر نیست به او وحی پیامبرانه و مأموریت پیامبرانه 
نشده است، کسی هم چنین ادعایی نکرده است و نمی تواند بکند، 
اما با فرشتگان در ارتباط است و به او حقایقی از طرف خداوند نازل 
می شود و این ها مخصوص پیامبران نیست. اولیای بزرگ الهی، قدیس های 
بزرگ، انبیای دیگر، کسانی بودند که به تعبیر پیامبر)ص( فرمودند: »علماء 
اّمتی« علمای صالح اّمت من از انبیاي بنی اسرائیل باالتر هستند. هم از لحاظ 
معنوی ارتباطات قلبی وجود دارد هم از لحاظ معرفتی. منتهی وحی و نبوت 
نیست، کسی نباید اسم آن را نبوت یا رسالت بگذارد. هر برداشتی از عرفان 
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و معنویت که با مسئله خاتمیت منافات داشته باشد چه در مورد ائمه 
کس  هر  مورد  در  چه  فاطمه)س(  حضرت  مورد  در  چه  معصوم)ع(، 
دیگری، مورد قبول ما نیست. اگر صحبت از الهامات ربّانی و ارتباط 
با عالم باال می شود مطلقا به معنای نبوت نیست. خاتمیت، رکن مهم 
مسلمان بودن و شیعه بودن است. هر برداشتی از امامت، از عصمت، از 
مهدویت، که منافات با خاتمیت داشته باشد برداشت شیعه نیست. ممکن 
است ُغالت )غلو کنندگان(شیعه یک چنین چیزی را بگویند ولی شیعه به 

آن معتقد نیست.
راجع به حضرت زینب هم داریم که این ها محدثه هستند، یعنی زنانی هستند 
که پیامبر نیستند، اما پیامبرانه زندگی کردند. پیامبرانه اندیشیدند، پیامبرانه 
موضع گرفتند، پیامبرانه زیستند و پیامبرانه مردند. ولی پیامبر نبودند. این 

یک نکته که بعضی ها از این مسائل تفسیر غلط نکند.
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میلیونها سطر معرفت در20 صفحه زندگی
ولی من چندین بار عرض کردم، واقعاً حضرت فاطمه)س( را فقط بین در و 
دیوار و سقط شدن بچه را محدود کردن این ها ظلم به فاطمه)س( است. 
با اینکه فاطمه)س( در تاریخ سانسور شده است، با اینکه عمرش هم کوتاه بود و 

در این بیست سال، فرصت بیشتری نداشت که خودشان را خیلی نشان بدهند. 
یکی وقتی عرض کردم مثل سی.دی فشرده که ممکن است هزاران مطلب در 
یک سی.دی باشد، بعضی از شخصیت ها این چنین هستند. یک عمر بیست 
همین  در  آموزش  و  معرفت  هزاران صفحه  و  میلیونها  اما  است  کرده  ساله 
لوح فشرده که شخصیت فاطمه)س(  است، وجود دارد. کل جمله هایی که 
اندازه یک جزوه و کتابچه بیشتر نیست؛ که  او مانده و سانسور نشده به  از 
اکثر  می گوییم  فاطمه  فاطمه  این قدر  نمی دانیم،  مردم  ما  هم  را  آن ها  اکثر 
ماها نمی توانیم دوتا جمله از فاطمه نقل کنیم ولی هر کدام از این جمله ها 
این عبارات  از  باشند  اگر متفکرانی  قابل تفسیرهای بسیار متعالی است که 
می توانند استنتاج های بزرگ تربیتی، اخالقی بکنند. استنتاج های بزرگ در 
حوزه اخالق بکنند، در حوزه معرفت و علم بکنند، در حوزه سیاست، در حوزه 
اقتصاد، حقوق، یک سفره ای پهن شده است ، کسی نیست که کنار این سفره 
بالغی  نسل  تا یک  زمانی؟  تا چه  نمی دانیم  کند.  استفاده  و درست  بنشیند 
برسند ما نابالغ هستیم. یک نسل های بالغ برسند که بدانند چطوری باید با 
این انوار مقدس الهی روبرو شوند. از این ها چیز بیاموزند. چون یک حدی از 



7

تبلور معنای انسان کامل در وجود حضرت زهرا)س(

بلوغ برای آموختن و چیز یاد گرفتن الزم است. ما به همان از حد از بلوغ که 
چیز بیاموزیم نرسیده ایم. 

میلیون ها  عالم،  کتابخانه  بزرگترین  در  کنند  رهایش  را  او  که  بچه ای  مثل 
جلد، بهترین کتاب ها، او نمی داند اصاًل این ها چیست! از کتابخانه وقتی بیرون 
می آید می گوید چه دیدی؟ می گوید سالنش خوب بود ولی نمی شد در آن 
خوب فوتبال بازی کرد! این کل برداشت اوست از این کتابخانه، و نمی داند 
که میلیون ها متفکران بزرگ بشر از شرق و غرب، از ازل تا آن روز، همه در 
این سالن جمع بودند، همه این جا نشسته بودند و تو هیچ کدام از این ها را 
ندیدی! ما رابطه مان با این ها اینطوری است. رابطة بچه ای است که می رود 
درد  به  می گوید  می گردد  بر  و  می شود  عالم  کتابخانة  سالن  بزرگترین  وارد 

نمی خورد! راست هم می گوید به درد او نمی خورد! 
فاطمه)س( هنوز به درد ما نمی خورد! چون کل برداشت ما از فاطمه مسئله بین 
در و دیوار گیر کردن ایشان است این کل برداشت ما از فاطمه است! این 
اتفاق، اتفاق مهمی بوده است و ما همیشه باید داغدار این اتفاق باشیم 
ولی این فاطمه)س(  نیست. این یک بخش بسیار بسیار بسیار کوچکی از 
تاریخ فاطمه)س(، زندگی و شخصیت ایشان است. تازه همین را هم باید 

فهمید که چرا این اتفاق افتاده است. )این یک نکته(.
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برای فاطمی بودن چکار باید کنیم؟ 
الزم  فاطمه)س(  مثل  استثنایی  و  بزرگ  انسان های  شدن  الگو  برای 
نیست این شخصیت ها را پایین بکشیم آنقدر پایین بکشیم تا هم قد 
یا  اولیاء  یا  پیامبران  اینکه مثاًل حاال  برای  ما بشوند. بعضی ها فکر می کنند 
اهل بیت خدا، قابل الگو شدن باشند _اآلن خیلی باال باال هستند بنابراین به 
درد ما نمی خورند و دست ما به آن ها نمی رسد_ چکار کنیم؟ این ها را بکشیم 
پایین هم قد خودمان بکنیم! یک موجوداتی مثل ما! ترس های ما! هوس های 
ما داریم! فکر می کنیم آن ها  ما! کینه هایی که  ما! جهل  ما! خودخواهی های 
هم همین طور کینه دارند. فکر می کنیم آن ها هم همین احساسات ما، همین 
تمایالت ما، همین غرایز ما بر همین اساس هستند. می گوییم این ها یک کسانی 
بودند مثل ماها، حاال یک کمی با تقواتر بودند، در ذهن ما این است! این طوری 
نیست این اشتباه است، همه چیزشان با ما فرق می کرده است. نگاه شان به عالم، 
نگاه شان به خودشان، نحوة تصمیم گیری هایشان، انگیزه هایشان، هدف هایشان، 
روش هایشان، ارزش هایشان، سبک کردن و سنگین کردنشان که چه کاری نفع 
است و چه کاری ضرر است؛ این طوری نیست که حاال اگر این کار با من هم 
می شد خب من هم گریه می کردم! اگر این کار با من می شد من هم عصبانی 
می شدم! اگر این را به من هم می گفتند من هم خوشحال می شدم! پس او هم 

یک چیزی مثل ماست. واقعاً این طوری نیست.
اگر این طوری بودند چرا آن ها معلم باشند؟ ما معلم آن ها باشیم. اصاًل ما به 
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که  کرد  نگاه  انتزاعی  این قدر  را  این ها  نباید  داریم؟  نیازی  چه  این ها 
باالخره نفهمیم ما برای فاطمی بودن باید چکار کنیم؟ نه باید این ها 
را اینقدر پایین بکشیم که هم قد ما باشند، آن وقت دیگر ترجیحی 
بر ما ندارند، شما هم یکی مثل ما هستید فقط دختر پیامبر بودید! 

هر دو روش غلط است.

حضرت فاطمه زهرا )س( در آیینه روایات
روایاتی در مورد حضرت فاطمه)س( است که اوج روحی ایشان و قدرت 
معنوی و کرامت و شکوه روحانی و ظرفیت کم نظیر معرفتی ایشان 
را، ولو یک لحظه می درخشد، نشان می دهد درخشش فاطمه)س( در 
تاریخ خیلی کوتاه بوده است؛ ولی بعضی ها نگویند که آقا این یک لحظه ای 
که فاطمه درخشیده و رفته است برای الگو شدن کافی نیست! ولی به نظر 
من هست. می دانید شما در یک بیابان تاریک فکر کنید شب گیر افتادید و 
راه را گم کردید. فقط یک لحظه یک نور می درخشد، کافی است. شما جهت 
را پیدا می کنید. همان یک لحظه که یک نور درخشید می فهمید جهت کدام 
طرف است و می توانید راه را پیدا کنید. دستِ کم مقصد و جهت را می توانید 
پیدا کنید. بنابراین عمر فاطمه)س( کوتاه بود اما به نظر من کافی بود. ابعاد 
مختلف ایشان را شما نگاه کنید.بُعدی که به آن توجه نیست و فکر می کنند 

ایشان هم مثل ماست! 
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1. افطاری با دست پخت مالئکه
اصحاب درجه یک پیامبر)ص( مثل سلمان حکیم، این ها نقل کرده اند 
که ما بارها دیدیم معجزاتی که خداوند برای حضرت مریم)س( و برای 
پیامبران پیشین کرده بود برای فاطمه)س( می کرد. از چند نفر از اصحاب 
بزرگ پیامبر)ص( نقل شده و خود سلمان چند بار این صحنه ها را دیده است. 
از جمله اینکه یک وقت دیدم به خانه فاطمه رفتم و دیدم این ها چند روز است 
هیچ چیز نخورده اند، روزه می گرفتند و باز این ها غذای افطارشان را هم به فقیر 
و اسیر و یتیم می دادند. معموالً این خانواده این گونه بودند که هرچه دست شان 
می آمد فقط خودشان مصرف نمی کردند. گاهی حتی نیاز قطعی داشتند مصرف 

نمی کردند و به دیگرانی که محتاج بودند می دادند.
آن قضیه ای که آیه »هل أتی« نازل شد راجع به این خانواده که روزه گرفته 
بودند نزدیک افطار کسی آمد در خانه را زد گفت گرسنه ام علی)ع( گفت من 
غذایم را به این ها می دهم فاطمه)س( نیز فرمود من هم می دهم. حسن و 
حسین هم دو بچه کوچک هم گفتند ما هم می دهیم و همگی غذایشان را 

به او دادند و همگی آن شب را گرسنه خوابیدند.
فردا را دوباره روزه گرفتند. قرآن می فرماید سه شب این ها روزه گرفتند و هر 
سه شب در خانه این ها را زدند، انسان محروم آمد و این ها به یک حداقلی 
را  غذایم  من  می گفت  علی)ع(  اجبار،  به  نه  بچه ها،  بخصوص  کردند  اکتفا 
نمی خورم، فاطمه)س( نیز می گفت من غذایم را نمی خورم و این بچه ها هم 
می گفتند پس ما هم نمی خوریم. بعد راجع به این خانواده که تربیت شدگان 
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دست پیامبر بودند آیه نازل شد)در مورد این خانواده که: »هرکس خدا 
در نزد او عزیزتر است انسان در نزد او محترم تر است« اینکه قرآن 

می فرماید این ها با اینکه خودشان 
نیاز داشتند و عالقه داشتند ولي 
بقیه،برای  برای  خودشان  عالقه 
بشریت(،  از  توقع  )بدون  بشریت 
خدمت  در  )اما  خدا  برای  فقط 

بشریت( می گذشتند.
2. از آنچه دوست دارید ببخشید

 آن قضیه ای که از حضرت زهرا)س( نقل شده است خیلی چیز زیبایی است به 
نظر من همین یکی کافی است یعنی اگر تمام زنان و مردان ما، تمام دختران ما،  
همین یک نمونه را ببیند از روی این می توانند همه زندگی را تصور کنند که این 
چه نوع زندگی ای بوده است. که شب ازدواج دارد می رود و لباس عروسی اش که 
به تن دارد و خاطره انگیزترین شب برای یک دختر است، من اول فکر کردم در 
خانه بوده است، اما یک روایت دیگر دیدم در مسیر وقتی داشته به منزل خودش 
می رفته، به منزل علی می رفته است یک خانمی می آید خودش را به فاطمه)س( 
می رساند و می گوید خانم من لباس مناسبی ندارم امشب شب عروسی شماست 
که شب خوبی هم هست، امشب به یاد من باشید. در روایت دارد که حضرت 
زهرا)س( چقدر درد انسان، چقدر مسئولیت، چقدر حساسیت، چقدر این روح 

در  خــدا  »هرکس 
نزد او عزیزتـر است 
او  انسـان در نــزد 
است« محترم تــر 
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لطیف است، چقدر این انسان بزرگ است؛ یک دختر بین 10 تا 13 ساله! در آن 
سن. در روایت دارد که ایشان در کوچه و پس کوچه ای یک جای خلوتی می پیچید 
و خانم ها حفاظ می گیرند و فاطمه)س( حاضر نیست که به او بگوید ده دقیقه 
صبر کن بیا منزل لباسم را به تو بدهم، همان جا! آنجا دارد لباس عادی خود را 
می پوشد و همان جا لباس کهنه رو می پوشد و بهترین لباسش را درمی آورد و 
همان جا به آن دختر فقیر می دهد و به او می گوید خانم ببخشید من دیگر بهتر 
از این چیزی ندارم به شما بدهم. چیزی بهتر از این و به لحاظ مادی باارزش تر 
ندارم، این را از من قبول کن... و بعد با لباس کهنه به حجله عروسی می رود و 
به خانه علی)ع( می رود. بعد پیامبر می آید می بیند فاطمه)س( لباس کهنه تن 
اوست، به او می گوید دخترم لباست کو؟ فاطمه)س( می گوید پدر، هرچه کردم 
دیدم نمی توانم این لباس را بپوشم در حالی که یک انسان به این لباس 
محتاج است. پیامبر)ص( فرمود او را می شناختی؟ فاطمه)س( فرمودند 
نه. پیامبر)ص( فرمود چی گفت؟ فاطمه)س( هیچ، گفت من لباس ندارم، 
و لباس تو خوب است من لباس ندارم و من همان لحظه لباسم را به او 

دادم. پیامبر)ص( فرمود پدر و مادرم فدای تو، همه فدای تو.
اگر فاطمه)س( نباشد اال اگر این مورد، به نظرتان این کافی نیست، این همان 
نوری نیست که در تاریکی می درخشد؟ ولو یک لحظه می درخشد ولو کافی 
است. یعنی اگر تمام دختران و زنان ما، جامعه ما، به همین یکی عمل کنند، 

از همین چند درس اجتماعی، اقتصادي، اخالقی، انسانی بیرون می آید.
بعد شما ممکن است بگویید این یکی کافی نیست. ولی به نظر من کافی است 
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می دانید چرا؟ مثل این قطعات پازل است. این قطعه را به شما داده اند در این پازل 
و تصویر کلی شخصیت فاطمه)س(، از مجموع این 30- 40 تکه مثاًل ما 6-7 تکه 
بیشتر نداریم بقیه سانسور شده است حذف شده است. اما به نظر من کافی است. 
یعنی شما 5تا قطعه از یک پازل 40 قطعه را که دارید وقتی می چینید، می توانید 
تصور کنید که بقیه قطعات این زندگی چطوری بوده است؟ نمی شود تصور کرد؟ 

یعنی دختری که در سن 12- 13 سالگی این طوری است.
3. مادری برای همه انسانها

 دختری که امام حسن)ع( از خاطرات دوران کودکی اش بعدها تعریف می کرد 
می گفت ما بچه بودیم وقتی مادرم شبها بلند می شد و مشغول نماز و عبات 
اشک  گاهی  ذکر،  گاهی  فکر،  گاهی  سرپا  همین طور  و  می ایستاد  و  می شد 
کردن،  دعا  دیگران  برای  دعای دستش،  در  بعد شروع می کرد  و  می ریخت 
را دعا می کند!  این ها  دارد  مادر من هر شب  نمی دانستند  کسانی که آن ها 
کسانی که بعضی از آن ها را ما اصاًل نمی شناختیم که چه کسي هستند! امام 
حسن)ع( می فرمود نگاه می کردم می دیدم مادرم پاهایش ورم کرده است از 
بس ایستاده است بعد همین طور اسم می برد که خدایا فالنی را ببخش، خدایا 
را مشکالت فالنی را حل کن، خدایا فالنی را کمک کن و... امام حسن)ع( 
می گوید من کودک بودم هرچه گوش می کردم که چه زمانی اسم خودش را 
و اسم ماها را می برد و چه زماني برای ما چیزی می خواهد؟ دیدم اصاًل  برای  
ما و خودش چیزی نمی خواهد. وقتی خوب همه را می گفت آن آخر می گفت 
امام  بعد  را هم فراموش نکن!  را هم ببخش! ما  به خاطر عظمت خودت ما 
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حسن)ع( می فرماید وقتی نماز مادرم تمام شد گفتم مادر شما این همه سر 
پا می ایستید همین طور همه را دعا می کنید حتی دشمنان تان را گاهی دعا 
می کنید، برای آن ها طلب مغفرت می کنید بعد نوبت به خودت که می رسد 
آن آخر می گویی؟ سپس مادرم فرمود: »الجار ثّم الدار« نخست دیگران 
بفهمد  آدم  نیست؟  کافی  جمله ها  همین  نیست؟  کافی  این ها  سپس خود. 
این چه روح عظیمی است؟ این انسان و این دختر چقدر بزرگ است؟ این ها 
الگوست، این ها چیزهایی است که ما باید مرد و زن، امروز و دیروز و فردا، شرق 
و غرب عالم. شما باید این ها را با هرکس، با هر ایدئولوژی و عقیده ای بگو اگر 
در برابر این زانو نزد، اگر قبول نکرد؟ بعد خواهید فهمید وقتی که می گوییم 
»فاطمه سیده النساء العالمین« خانم خانم های جهان، بزرگ زن تاریخ، روی 
تعارف و تعّصب نیست. واقعاً این زن یک انسان استثنایی و انسان بزرگی است.

4. مائده بهشتی
سلمان می گوید که بارها حتی کراماتی از فاطمه)س( که به من می گفت برای 
کسی نقل نکن، می دیدم. می گفت وارد خانه می شدم یک وقتی دیدم این ها 
گرسنه بودند چیزی نخوردند، نگران شدم رفتم چیزی پیدا کردم آوردم که 
بدهم باز هم پیدا نشد از خانه خودم آوردم، آمدم خانه که عذرخواهی کنم 
وقتی  ما  می رسد  ما  به  نباش  نگران  تو  سلمان  گفت  فاطمه)س(  که  دیدم 
و  آورد  بعد دیدم یک ظرف سینی  برای خدا می دهیم خدا جبران می کند. 
گفت این ها غذایی است که از بهشت رسیده است. در قرآن راجع به حضرت 
مریم)س( داریم که وقتی ایشان آبستن حضرت عیسی)ع( بود و می خواست 
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عیسی را به دنیا بیاورد، خداوند به او فرمان داد برو زیر درخت نخل خشک 
شده، درخت خشک شده نخل خرما داد- قرآن صریح می گوید- و از مائده 
نمی دانم  که،  می گوید  سلمان  می رسید.  غذا  مریم  برای  آسمان  از  بهشتی، 
حاال انگور بود یا انار، به من گفت سلمان می خواهی مزه کنی؟ گفتم بله. بعد 
می گفت من یکی برداشتم، تا هفته ها و ماه ها بوی عطر این همیشه با من بود، 
همه از من می پرسیدند چه عطری به خودت زدی؟ این بوی خوش را از کجا 
آورده ای؟ و من نمی توانستم بگویم دهانم بسته بود که بگویم قضیه چیست، 

هیچ چیز نمی توانستم بگویم. می گفت تا هفته ها و ماه ها این بو با من بود.
5 . ما آمدیم همین را به بشریت بیاموزیم

سلمان می گوید یک بار دیدم در اوج قدرت رسول ا...)ص( فاطمه)س( را دیدم 
با  بار پاره شده و  با چادر تمیز ولی کهنه آمد ، که چند  که از خانه بیرون 
انبیاء و دختر مرکز  پیامبر خدا و خاتم  دستان خودش دوخته است، دختر 
اصلی مادی و معنوی در جزیره العرب؛ که همه چیز در اختیار پدرش بود. و 
کم کم قیصر و کسری امپراطوری روم و ایران داشتند می ترسیدند و حساب باز 
می کردند، کم کم قدرت جزیره العرب داشت به قدرت منطقه و جهانی تبدیل 
می شد. سلمان می گوید وقتی این چادر فاطمه را دیدم با خودم فکر کردم که 
دختر قیصر و کسری، اآلن در چه وضعی هستند؟ حتماً در لباس های زربافت 
ببین چقدر ساده زندگی می کند.  نقره! آن وقت دختر رسول خدا  و  و طال 
می گوید من داشتم با خودم فکر می کردم ولی فاطمه)س( فهمید به من گفت 
که سلمان، داری با خودت چه می گویی؟ حتماً داری می گویی که چرا وضع 
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من این طوری است؟ سلمان گفت بله با خودم مقایسه کردم دختر قدرت های 
بزرگ مادی را در جهان با شما و پدرتان، شرافت پدرتان و کرامت شما با 
آن ها! چرا آن ها آن طوری و شما این طوری؟ فاطمه)س( به من گفت اصاًل 
معیار ارزش های ما با آن ها)قدرت های بزرگ مادی( فرق می کند. یک 
چیزهایی برای آن ها خوب است برای ما خوب نیست یک چیزهایی 
را ما خوب می دانیم و برای آن ها بی اهمیت است. اصاًل نگاه های ما به 
مسائل با هم فرق می کند. ما آمدیم همین را به بشریت بیاموزیم که 

مالکات ما را عوض کند.
آن وقت در کنار این التفات های قلبی و روحی آن همه تواضع و محبت و 
تعهد اجتماعی فاطمه، اوالً در برابر خانواده اش، ثانیاً در برابر جامعه، که فاطمه 
و خطبه ای  ریخته  اشکی  اگر  و  کرده  اعتراضی  اگر  و  است،  زده  داد  هرچه 
خوانده و قهر کرده، برای دفاع از حقیقت و عدالت برای دفاع از انسان بود، 
نه دفاع از منافع شخصی خودش! این را بدانید؛ که اگر نام فدک را می آورد، 
اگر نام علی)ع( را می آورد بحث این نیست که باغ من را بدهید، شوهر من 
باید رئیس باشد! و... این حرف ها نیست، پس فاطمه چه گفته است؟ آن دوتا 
ببینید چه گفته است؟  تاریخ مانده است  از آن در  سخنرانی ای که بخشی 
من حاال بخشی از این ترجمه مضمونی آن را- البته نه عیناً کلمه به کلمه – 

عرض می کنم که ببینیم از چه ناراحت است که فاطمه)س( فریاد می زند؟
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به احترام حق بپا خیزید 
می فرماید: مردم! ای که به سوی گفتار باطل می شتابید، چشم بر زشتی ها 
می بندید، همه چیز را هرچه پیش می آید توجیه می کنید، آنچه نمی خواهید 
می خواهید  هرگاه  نمی دانید،  بدانید  نمی خواهید  هرچه  نمی بینید،  ببینید 
چشم هایتان را بر حقیقت می بندید و هرگاه نمی خواهید نمی بندید، آیا این 
قرآن کتاب تفکر نیست؟  نمی توانید بر اساس قرآن و معرفت قرآنی داوری 
مشکل  بلکه  نیست،  ندانستن  و  معرفتی  مشکل  شما  مشکل  نه،  یا  کنید؟ 
مشکل  شما  مشکل  است.  خورده  ُمهر  دل هایتان  بر  بلکه  دارید!  دیگری 
سر  بر  چه  است  چنین  اگر  و  است.  نخواستن  نیست مشکل  ندانستن 
این سستی  آیا  ُمهر خورده است؟  این سینه ها چرا  آمده است؟  قلب هایتان 
نیز بر شما تحمیل شده است؟ باز هم نه، سلوک خود شما، رفتار زشت و 
مسئولیت ستیزانه خودتان است که قلب های شما را سیاه کرده است 
و مانع تصمیم گیری درست شما می شود. می دانید حق چیست ولی 
نمی توانید به احترام حق بپا خیزید! چرا نمی توانید؟ زیرا نخواسته اید و 
دیدن،  قدرت  روز  به  روز  تکرار شود،  وقتی  عمل زشت  نمی خواهید. 
شنیدن و تشخیص را از آدمی بیشتر سلب می کند. پس آنگاه که ماه 
به ماه، روز به روز، فاسدتر می شوید دیگر کلمات خداوند نیز درد شما 
را درمان نخواهد کرد. آیات خدا را می شنوید و نمی شنوید. تفاوت حق و 
باطل را می فهمید و نمی فهمید. وحی صریح خدا را نیز تأویل خواهید کرد. 
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با اصل دین نمی توانید مبارزه کنید از راه تفسیر نادرست دین و قرآن وارد 
می شوید. کم کم قرآن نیز بی فایده خواهد بود. آه که چه بد عمل کردید! اوضاع 
را چه بد پیش می برید، اما این حقیقت برای همیشه تاریک نخواهد ماند، پرده 
به کنار خواهد رفت، آنچه تصورش را هم  نیز عاقبت  از پیش چشمان شما 
نمی کردید عیان خواهد شد. آنجاست که خواهید دانست این شما بودید که 

ضرر کردید، خود شما.
بعد در روایت دارد که آنگاه رو به قبر پدر- پیامبر)ص(- کرد و با صدای رسایی 
که مردم شنیدند گفت: پدر! ای آخرین سفیر خداوند! کینه هایی که پنهان 

شده بود پس از تو سر باز کرد. کاش پیش از تو رفته بودم. 
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فاطمه)س( یاداور پیامبر
فاطمه است)خطبه  از سخنرانی های حضرت  از مضمون یکی  این ها بخشی 
فدکیه(. که آنجا دارد وقتی ایشان آن جا این طوری صحبت می کرد، تعریف 
نقل  همه  می آمد،  به سمت مسجد  و  آمد  بیرون  خانه  از  ایشان  که  کردند 
کردند که وقتی حرکت می کرد دیدیم که خوِد پیامبر)ص( است که دارد راه 
می رود، پیامبر زن! طرز راه رفتن شان، طرز صحبت کردن شان. وقتی شروع 
به صحبت کرد، چون پیامبر از دنیا رفته بود و مسلمان ها هم همه دلتنگ 
پیامبر)ص( شده بودند، شاید ده روزی گذشته بود، می گویند تا فاطمه)س( 
شروع به صحبت کرد و بسم ا... الرحمن الرحیم در مسجد گفت، تمام مردم 
زیر گریه زدند، اول فاطمه)س( سکوت کرد همه ساکت شدند، بعد یک 
آه کشید و همه گریه کردند. بعد شروع کرد به صحبت، آن هایی که 
نقل کردند می گویند ما یک لحظه احساس کردیم خود پیامبر سخن 

می گوید، و آن صحبتی که یک بخشی از آن در تاریخ ثبت شده است. 
این را هم عرض کنم فاطمه)س( یک شخصیت اسالمی است نه یک 

شخصیت شیعی فقط.
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رسالت بزرگ دخت پیامبر )س( در صحنه غبارآلود فتنه

بانویی که در 18 سالگی به کمال رسید
باشد طول آن مهم نیست، و در  زیاد  اگر  ارتفاع زندگی   عرض کردیم که 
همه آن 18- 20 سال، همه آن چیزی که باید می کرد و باید می گفت کرد 
و گفت. نشان داد که اوالً جدا، چون زن را گاهی به عنوان مادر و همسر و 
مادر حساب می کنیم! _خوِد زن به عنوان یک انسان مستقاًل، با قطع نظر از 
اینکه دختر کیست؟ مادر کیست و همسر کیست؟ خوِد زن مستقاًل به عنوان 
یک انسان. فاطمه یک مانور بسیار زیبایی در مقام زن بودن داد و بعد نشان 
داد یک دختر با پدر، یک همسر با شوهر، یک مادر با فرزندان، یک زن در 
جامعه با مردان و زنان دیگر چطور رفتار می کند؟ رابطه اش با مقوالتی مثل 
علم و معرفت، مثل عبادت و تربیت، سیاست و حکومت چطوری است؟ با 
محرومین و فقرا، با دوست و دشمن، در دوران فقر و در دوران غنا، در 
دوران عزت و در دورانی که تحت فشار بود، در همه دوران ها فاطمه 
امتحان پس داده است. حجاب و عفت در بیرون خانه، و زیبایی و عطر 
برای شوهرش و زیباترین صفات  و ظرافت و زنانگی در داخل خانه 

مادری برای فرزندانش.
مسائل اصلی زندگی، تعدادشان خیلی نیست، زیاد نیستند. اهمیت شان زیاد 
است و تکرار می شوند. شما کافی است در 5تا صحنه یک شخصیت تجلی 
کند، عظمت آن را بفهمید، دیگر الزم نیست صدبار آن صحنه تکرار شود. 
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فاطمه)س( در این 18 سال، صحنه های اصلی زندگی یک انسان را و 
یک زن را کاماًل به نمایش گذاشته است. البته خیلی از آثار و روایاتی که 
از سیره حضرت فاطمه)س( است، آن ها را هم متأسفانه محو کرده اند ولی آن 
چیزی که دست ما رسیده برای درس آموزی کم نیست! البته بیشتر هرچه بود 

بهتر بود اما کم نیست.
شعرهایی که حضرت فاطمه)س( سروده است که ده ها و صدها بیت از اشعار 
است،  داشته  فاطمه)س(  حضرت  که  سخنرانی هایی  هست.  فاطمه  حضرت 
از آن ها در  فاطمه)س( بخش هایی  از حضرت  یا سه سخنرانی  دستِ کم دو 
تاریخ محفوظ مانده است که من یکی از آن ها، به بخشی اش اشاره می کنم. 
و جلساتی که با دختران و زنان مدینه به عنوان یک معلم بزرگ در سیاست، 
در حکمت و معرفت و تربیت داشت. و بعد حضور سیاسی ایشان در صحنه. 
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در  سالم  زهرا  حضرت  رسالت 
دوران خانه نشینی علی )ع(

آنقدر  سیاسی  فشار  که  شرایطی  در 
علی بن ابیطالب)ع(  که  می شود  زیاد 
خانه نشین می شود، فاطمه)س( از خانه 
بیرون می آید. آنجا دارد که صدای اذان 
می آمد حضرت فاطمه)س( به علی)ع( 

پیامبر بودی، در جنگ بدر  می گوید: تو خط شکن تمام عملیات های زمان 
و احد و خندق همه جا تو بودی، این ها می ترسیدند تو خط را می شکستی 
بعد همه دنبال تو می آمدند. ولی امروز مثل جنین، اصاًل حضرت زهرا)س( 
تعبیر جنین دارد- مثل جنین که زانویش را بغل گرفته، مجبور شدی گوشه 
خانه زانویت را بغل بگیری و مثل یک جنین در گوشه خانه زانو بزنی! آنجا 
نام پیامبر در اذان برده شد، حضرت امیر)ع( به  دارد که صدای اذان آمد، 
فاطمه)س( گفتند که – نحوة حرف زدن این ها هم با هم خیلی جالب است، 
حضرت امیر وقتی فاطمه)س( را صدا می زند می گوید »بنفسی أنت« یعنی 

جانم به فدایت!
»روحی  می گوید  می زند  صدا  را  علی)ع(  وقتی  فاطمه)س(  حضرت 
لروِحَک فدا« روح من فدای تو. اوالً طرز حرف زدن این زن و شوهر با هم؛ 
یعنی یک بار این ها به همدیگر بدون رعایت ادب با هم صحبت نکردند.

وقتی  فاطمه)س(  حضرت 
می زند  صدا  را  علی)ع( 
می گوید »روحی لروِحَک فدا« 
طرز  اوالً  تو.  فدای  من  روح 
شوهر  و  زن  این  زدن  حرف 
با هم؛ یعنی یک بار این ها به 
همدیگر بدون رعایت ادب با 

هم صحبت نکردند. 
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 حضرت امیر)ع( به فاطمه)س( می گوید اگر می خواهی نام پدرت نه 
به عنوان اینکه پدر توست، بلکه نام پیامبر خدا بر مأذنه ها بماند و 
اسالم ریشه کن نشود من امروز باید سکوت کنم! حضرت فاطمه)س( 
می گوید اما من، تکلیف دیگری دارم. روزی که فشار سیاسی آن قدر زیاد است 
که علی)ع( خانه نشین می شود، آن روز فاطمه)س( از خانه بیرون می آید. اوالً 
شروع  می آیند  ایشان  اطراف  همسایه ها  و  خانم ها  که  کوچه  و  خیابان  در 
می کند یک سخنرانی برای آن خانم ها می کند که خیلی تکان دهنده است. 
بعد می رود به مسجد مدینه و جلوی بزرگان، انصار، مهاجرین، بزرگان جهان 
اسالم، خوب و بدشان، که نفس های همه هم بریده شده است، یک سخنرانی 

دارد حضرت زهرا که یک بخشی از آن در تاریخ ثبت شده است. 
اوالً زیبایی عبارات؛ یکی از ادبای اهل سنت می گوید اگر یک هیئت ادیب 
کارشناسی در ادبیات عرب شش ماه بنشینند که این تعابیر و جمالت این 
زیبایی را سر هم بکنند معلوم نیست که بتوانیم، ادبیات آن بسیار زیباست. 
یک  که  ننشسته  ایشان  وقت  آن  است.  عرب  ادبیات  شاهکار  نثرهای  جزء 
از چشم  فاطمه)س(  که  دورانی  برود!  آن جا  بعد  کند  تهیه  سخنرانی  متن 
خون گریه می کند، آن فشارهای روانی و فشارهای سیاسی، در آن شرایط 

سخنرانی می کرده است. و بعد نکاتی که در آن است.



5

رسالت بزرگ دخت پیامبر )س( در صحنه غبارآلود فتنه

چطور بعد از یک هزاره، فاطمه)س( می خواهد زندگی ما را رهبری کند؟
سؤال دیگر این است که چطور بعد از یک هزاره، فاطمه)س( می خواهد زندگی 
ما را رهبری کند؟ جواب این است که مسائل زندگی و بحران های انسانی 
کاماًل بحران های تکراری است. رذیلت هایی که هزاران پیش برای زنان 
رذیلت و فضیلت بود، برای زنان امروز هم همان ها رذیلت و فضیلت 
است. به دلیل اینکه وقتی قصه آن ها را می گویند همه خوب ها و بدها 
احساس همزادپنداری می کنیم می گوییم انگار مسئله ماست! زنان هزار 

سال دیگر هم مطمئن باشید این مسائل و مشکالت را باز هم دارند.
البته ابعاد متغّیر زندگی چه زن و چه مرد، ابعادی است که باید در آن اجتهاد 
کرد. فاطمه)س( از ما قشری گری و تقلید مو به مو وکورکورانه ظواهر 
زندگی را نمی خواهد. از ما می خواهد این ارزش ها و روش ها را بیاموزیم 

و آن ها را به حَسب زندگی خودمان و دوران خودمان اعمال کنیم.
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چه کسانی میتوانند از شخصیت حضرت زهرا بهره ببرند
و یک نکته دیگر و تذکری که به نظرم به همه رسانه ها و به همه کسانی که 
مجالس و محافل مذهبی را اداره می کنند باید داد! چرا فاطمه)س( را فقط 
بین در و دیوار می بینیم؟ تنها نقطة زندگی از فاطمه)س( که در ذهن هاست 
و مدام راجعت به آن بحث می کنند آن دورانی است که ایشان بین در و دیوار 
گیر کرده است، به ایشان حمله کرده اند و فرزند ایشان محسن سقط شده 
است! و دورانی که تلخ ترین دوران زندگی فاطمه)س( و دوران تاریخ اسالم 
است؛ ولی فاطمه)س( را فقط بین در و دیوار متوقف نکنیم! کسی فکر 
این ها  است!  بوده  زمین  تکه  یا  فدک  فقط مشکل  فاطمه،  که مشکل  نکند 
بهانه است، چون دنیا را به فاطمه عرضه کردند و پس زد و گفتند هیچ چیز 
که  مسائلی  آن  و  فدک  کند؟  گریه  فدک  برای  بیاید  وقت  نمی خواهم!  آن 
پیش آمد سمبل یک حقوق بزرگتری بود، و یک حق بزرگی بود که در حال 
پایمال شدن بود و فاطمه باید آن جا صدایش را بلند می کرد. کمترین مشکل 
فاطمه)س( به نظر من، جان محسن، یا سیلی خوردن از دست کسانی بود که 
روزی به در خانه او تبّرک می جستند! فاطمه)س( را فقط نباید موضوع 
را  او  آثار  و  زندگی  و  کرد  فکر  فاطمه  به  باید  داد،  قرار  روضه خوانی 
دوباره مورد کالبدشکافی و تجزیه قرار داد و دید که از کدام های آن، 
امروز چگونه باید استفاده کرد؟ و من مطمئن هستم که نکات زیادی در 
این زندگی به دست خواهد آمد؛ البته مشروط بر اینکه بحران اصلی ما، 
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زنان ما، بحران انسان شدن و دغدغه اصلی شان دغدغه تکامل انسانی 
باشد و اال زنانی که از اساس به دنبال زندگی از نوعی دیگری هستند 

حتمًا فاطمه)س( به درد آن ها نمی خورد!
زنانی که مسائل اصلی زندگی را نمی بیند مسئله اصلی او، تکامل انسانی او، رشد 
علمی او، رشد فضائل او دیگر نیست، این طبیعی است که هیچ احتیاجی نه به 
فاطمه و نه هیچ الگوی دیگری ندارد. وقتی که فرق بین مشکل اصلی و مشکل 
فرعی فهمیده نشود. یک چنین قشری از زنان حتماً به فاطمه)س( نیازی ندارند.

اما آن بخشی از زنان که در جامعه ما بحمدهلل تعدادشان بسیار زیاد است، 
زنانی که بزرگترین نمادهای تکامل انسانی را به نمایش گذاشتند. زنانی که 
در فضیلت و معرفت و حقیقت بر مردان سبقت گرفتند. زنانی که دغدغه شان 
دغدغه علم و فضیلت و رشد و عدالت است.  زنانی که در صحنه جهاد برای 
عدالت با تمام قوا حضور پیدا کردند و از حقوق مظلوم و محروم دفاع کردند، 
از قله تکامل هستند،  به دنبال صعود  این زنان، زنان برجسته اند، زنانی که 

حتماً فاطمه)س( به درد آن ها می خورد و به ایشان نیاز دارند.
اما اگر آنقدر زندگی را کوچک و حقیر گرفتیم که بزرگترین معضل آن، نحوة 
آرایش و مدل لباس و عمل بینی است، اگر زندگی این قدر کوچک می شود حتماً 
باید اول در رابطه با ابعاد آن زندگی یک فکری کرد، آن زندگی خیلی کوچک و 

دو درسه است! باید این فضا و دیوار را شکست که زندگی فراخ تر بشود.
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خطبه فدکیه و بیانات حضرت به انصار و مهاجرین
آن اتفاقاتی که در زمان پیامبر افتاد و حاال نمی خواهم وارد آن بشوم، همه 
شما شنیدید قضایای برخورد با حضرت امیر)ع( برخوردهای خشنی که شد، 
حمله به خانه و... بعد گفتند که حضرت امیر)ع( در خانه اش هست و حاال 
حضرت فاطمه)س( به مسجد آمده است همه نشسته اند بعد از آن اتفاقاتی 
که در صحنه سیاست و قدرت افتاده است! فاطمه زهرا رو می کند به بزرگان 
جهان اسالم، مهاجرین و انصار، و همه آن هایی که علی را خانه نشین کردند،  

با آن ها صحبت می کند.
البته ترجمه ای که من اینجا کردم، ترجمه خیلی ضعیفی است یعنی این ها 
واقعاً زیبایی تعابیر فاطمه)س( را درست نشان نمی دهد، آن ادبیاتی که ایشان 

بکار برده است. 
در  مردم!  و می گوید  رو می کند  مردم  به 
ما  نبرد  این نهضت و  روزهای نخست 
تا  دیدیم  مصیبت  و  جنگیدیم  بسیار 
دهان شما به کلمه اخالص باز شود! به 
برکت آن مجاهدان روسفید، و نورانی که 
شکم هایشان از گرسنگی و جهاد به پشت 
چسبیده بود شما با آفتاب حقیقت روبه رو 
شدید. شما پیش از بعثت در کنار پرتگاه و 
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آتش بودید، مثل جرعه ای آب و لقمه ای غذا در دسترس هر از راه رسیده ای! 
از  نمی دانستید  شما  می کرد  دراز  شما  روی  دست  می خواست  هرکس   –
خودتان دفاع کنید، شما یک ملّت و قوم ذلیلی بودید- و چون آتش زنه ای 
اگر روشن می شدید فوراً خاموش می شدید. شما لگدکوپ عابران بودید، از 
آب گندیده کنار جاده ها می آشامیدید. غذای شما پوست جانوران مردار بود؛ 
نه امنیت، نه قدرت، نه معرفت، نه عّزت، نه ثروت، نه عدالت و نه اخالق! 
شما ذلیل و تحقیرشده بودید و هر ساعت می ترسیدید که از جایی به شما 

شبیخون زنند و غارت تان کنند تا خدا به دست محمد نجات تان بخشید.
بعد یک جا جلو می آید که می خواستند سر قضیة کودتایی که شده بحث 
بکنند، ایشان می فرمایند – اوالً اینجا هیچ کجا نمی گوید شوهر من شوهر 
من، اینجا می گوید من به عنوان همسر علی)ع( حرف نمی زنم من به عنوان 

یک کسی از امت اسالمی حرف می زنم نمی گوید شوهرم می گوید علی! 
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 تحلیل مردم زمان در خطابه حضرت زهرا )س(
ادامه می دهد و می گوید که: هرجا خطر جدی بود و شما عقب می نشستید 
پیامبر خدا علی را به حلقوم جنگ می فرستاد و او آقای اولیاء خدا بود که با 
شمشیرش فرق فتنه را می کوبید و در راه حقیقت و عدالت از هیچ مالمتی 
نمی ترسید در حالی که شما در عیش و رفاه و خوشی بودید و همواره منتظر 
فرصت بودید که چه وقت اوضاع علیه ما می شود! هنگام خطر می گریختید و 
ما را تنها می گذاشتید – در زحمات انقالب و جنگ و مسائلی که بود- بعد 
باز ادامه می دهند و می گویند سپس پیامبر رفت، و هنوز جنازه او روی دست 
ما بود و دهانه زخم او بهم نیامده بود و دفن نشده بود که شما شیطان را به 

میهمانی خانه هایتان فرا خواندید و راه رفته را برگشتید! 
راهی که 23 سال زحمت و تالش و جهاد و شهادت شد که آمدید، آن راه را 

برگشتید.
انحرافات  آن  به  اشاره   – نمی ماند!  برای کسی  احترام  مرگ،  از  آری پس   
آمد-  بوجود  یاران  در  که  استحاله هایی  با  کردند  دشمن  با  که  ائتالفاتی  و 
می خوانید  قرائت  و  خوش  آهنگ  با  را  خدا  کتاب  که  فرمودند:  بعد 
ولی مضامین و تذکرات آن را پیش چشم نمی گیرید می دانم دردتان 
از پیروزی گرفتار  چیست؟شما به تن پروری و عیاشی و مستی قدرت پس 
شده اید و عادت کرده اید، شما به رفاه و عیاشی خو کرده اید، مردم و فقرا 
را از یاد برده اید! امام راستین را از حاکمیت رانده اید و با رفاه و زندگی های 
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طبقاتی خو کرده اید! ای خوشگذرانان خودخواه! همه دستاوردهای گذشته را 
به باد دادید! – ببینید این تعبیر خیلی زیباست- می فرمایند همه آنچه که به 
آن گوارایی، همه آن ارزش ها که به آن گوارایی به دست پیامبر)ص( نوشیده 
با  گفتم  گفتم  آنچه  می فرمایند:  آخر سخنرانی شان  بعد  آوردید.  باال  بودید 
آنکه می دانستم تکان نخواهید خورد! آنچه دیدید دو دلی سوخته بود که از 
سینه برآمد. هان! اینک این شتر قدرت، بر آن سوار شوید، اما بدانید که این 
شتر مجروح است و پای آن تاول زده است و ننگ آن برای همیشه خواهد 
من دختر همان مردی هستم که شما را از عذاب آتشی  ماند. مردم! 
که در پیش است خبر داد؛ چرا به دنبال هر صدایی راه می افتید؟ به 
خدا سوگند اگر حکومت دست علی)ع( می بود حق هرکسی به او می رسید و 
هیچ ستمدیده و له شده ای در این جامعه باقی نمی ماند و هرکسی دستاورد 
رنج خود را می چید و تشنگان عدالت سیراب می شدند. این شتر را او چنان 
سالم به مقصد می رساند که به هیچ کس رنجی نرسد؛ علی اگر به حاکمیت 
می رسید از اموال مردم و فقرا برای خود برنمی داشت و آن روز، زاهدان 

از اهل دنیا تشخیص داده می شدند 
و راستگویان از دروغگویان. اما از 
این پس، بازی های روزگار را یکی 
ببینید و نسل های  از دیگری  پس 
بعد بیشتر از شما خواهند دانست 
چه  علی)ع(  با حذف حکومت  که 

مردی  همان  دختر  من 
هستم که شما را از عذاب 
است  پیش  در  که  آتشی 
خبر داد؛ چرا به دنبال هر 

صدایی راه می افتید؟
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بر سر حکومت اسالم خواهد آمد. من برای شما متأسفم که نطفة فساد 
بسته شد و حال باید منتظر ماند که چه وقت این بیماری کل پیکرة جامعه و 
حکومت را بگیرد و به کلی از پای دراندازد. از پستان این شتر، به جای شیر 
خون بدوشید و زهری که به سرعت از پایتان درخواهد آورد. از این پس روی 
آرامش و عدالت را نخواهید دید. آماده آشوب ها و ستم ها و ناامنی ها باشید 
که پی درپی بر سرتان خواهد آمد. بشارت باد شما را به شمشیرهای کشیده، 
جنگ های داخلی پی در پی، و بهم ریختن نظام اجتماعی و دیکتاتوری و 
استبداد ظالمان. - اصاًل حضرت زهرا)س( تعبیر استبداد را دارند! - می گویند 
بِهرج شامل، و إِستبداد  أَبشروا بِسیف صارم و سطوة معتد غاِشم، و  که »و 
ِمن الظالمین « منتظر استبداد ستمگران پس از این باشید. که حقوق شما 
و سهم تان از زندگی را هرگز بدان حد که حق شماست به شما نخواهند داد.


