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فیوضات فاطمة زهراسام اهلل علیها به مجموعة کوچکی که در مقابل مجموعة انسانیت، جمع محدودی 
به حس��اب می آید، منحصر نمی ش��ود. اگر با یک دید واقع بین و منطقی نگاه کنیم، بش��ریت 
یک جا مرهون فاطمة زهراس��ام اهلل علیها اس��ت  �  و این گزاف نیس��ت؛ حقیقتی است �  همچنان که 
بشریت مرهون اسام، مرهون قرآن، مرهون تعلیمات انبیا و پیامبر خاتمصلی اهلل علیه واله وسلم است. در 
همیشة تاریخ این طور بوده، امروز هم همین طور است و روزبه روز نور اسام و معنویت فاطمة 
زهراس��ام اهلل علیها آشکارتر خواهد شد و بشریت آن را لمس خواهد کرد. آنچه ما وظیفه داریم، این 
اس��ت که خود را شایستة انتس��اب به آن خاندان کنیم. البته منتسب بودن به خاندان رسالت و 
از جملة وابس��تگان آنها و معروفین به والیت آنها بودن، دش��وار است. در زیارت مي خوانیم که 

ما معروفین به دوستي و محبت شما هستیم؛ این وظیفة مضاعفي را بر دوش ما مي گذارد.
ای��ن خی��ر کثیري که خداوند متعال در س��ورة مبارک��ة کوثر مژدة آن را ب��ه پیامبر اکرم داد و 
فرمود: »إنّا اَعَطيناَك الَكوثَر۱« � که تأویل آن، فاطمة زهراس��ام اهلل علیها اس��ت � درحقیقت مجمع 
همة خیراتي اس��ت که روزبه روز از سرچشمة دین نبوي، بر همة بشریت و بر همة خایق فرو 

۱. سورة مبارکة کوثر/ آیة ۱، »همانا ما به تو خیر کثیر عطا کردیم.«
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مي ریزد. خیلي ها س��عي کردند آن را پوشیده بدارند و انکار کنند، اما نتوانستند؛ »َواللُ ُمتِمُّ نُوِره 
َو لَو َكِرَه الكافِرون۱«. 

م��ا بای��د خودم��ان را به این مرکز ن��ور نزدیک کنیم و نزدیک ش��دن به مرکز ن��ور، الزمه و 
خاصیتش، نوراني شدن است. باید با عمل و نه با محبت خالي، نوراني بشویم؛ عملي که همان 
محبت و همان والیت و همان ایمان، آن را به ما اماء مي کند و از ما مي خواهد. با این عمل، 
باید جزو این خاندان و وابستة به این خاندان بشویم. این طور نیست که قنبِر دِر خانة عليعلیه السام 
شدن، کار آساني باشد. این گونه نیست که »َسلماُن ِمنّا اهل البيت۲« شدن، کار آساني باشد. ما 
جامعة موالیان و شیعیان اهل بیتعلیهم السام، از آن بزرگواران توقع داریم که ما را جزو خودشان و 
از حاشیه نش��ینان خودشان بدانند؛ »فان ز گوشه نشینان خاک درگه ماست«. دلمان مي خواهد 
که اهل بیت دربارة ما این طور قضاوت کنند؛ اما این آس��ان نیس��ت؛ این فقط با ادعا به دس��ت 

نمي آید؛ این، عمل و گذشت و ایثار و تشّبه و تخلّق به اخاق آنان را الزم دارد.
ش��ما ماحظه کنید، این بزرگوار در چه سني این همه فضایل را حایز شد؟ در چه مدت عمري 
این همه درخشندگي را از خود بُروز داد؟ در عمري کوتاه؛ هجده سال، بیست سال، بیست وپنج 
س��ال؛ نقل ها متفاوت اس��ت. این همه فضایل، بیهوده به دس��ت نمی آید؛ »اِمتََحنَِك الل الّذي 
ــَرًة۳«. خدای متعال، زهرای اطهر، این  ِ ــَل أن يَخُلَقِك فََوَجَدِك لِما امتََحنَِك صاب َخَلَقِك قَب
بندة برگزیده را آزمود. دس��تگاه خدای متعال، دستگاه حساب و کتاب است؛ آنچه می بخشد، با 
حساب و کتاب می بخشد. او، گذشت و ایثار و معرفت و فدا شدِن این بندة خاص خود را در راه 

اهداف الهی می داند؛ لذا او را مرکز فیوضات خود قرار می دهد.۱۳7۰/۱۰/۵ 
در روایتی خواندم که درخش��ندگی فاطمة زهراس��ام اهلل علیها باعث می ش��ود تا چش��مان کّروبیاِن 
ــماء4«. ب��رای آنها می درخش��د. ما از این  ــَر نُوُرَها لَِمالئَِكِة الّس مألِ اعل��ی خیره ش��ود: »َزَه
درخش��ندگی چه استفاده ای بکنیم؟ ما باید از این ستارة درخشان، راه به سوی خدا و راِه بندگی 

۱. سورة مبارکة صف/ آیة 8، »ولی خدا کامل کنندة نور خویش است، هر چند کافران خوش نداشته باشند.«
۲. الکافی/ ج۲/ ص۲۵4، »سلمان از ما اهل بیت است.«

۳. روضة المتقین في شرح من الیحضره الفقیه/ ج ۵/ ص۳4۳، »آزمود تو را خدایی که تو را آفرید، پیش از آنکه تو را بیافریند، پس 
تو را در برابر آزمایشش شکیبا یافت.«

4. بحاراالنوار/ ج4۳/ ص۱7۳، »نور او برای مائکة آسمان ]نظیر نور ستارگان از برای اهل زمین[ مي درخشد.«
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را که راه راس��ت اس��ت و فاطمة زهراس��ام اهلل علیها پیمود و به آن مدارج عالی رسید، پیدا کنیم. اگر 
می بینید خدا خمیرة او را هم خمیرة متعالی قرار داده اس��ت، به این دلیل اس��ت که می دانست 
ای��ن موجود در عالم ماده و عالم ناس��وت۱، خوب از امتحان بی��رون خواهد آمد؛ »اِمتََحنَِك الل 
الّذي َخَلَقِك قَبَل أن يَخُلَقِك فََوَجَدِك لِما امتََحنَِك صابَِرًة«؛ قضیه این اس��ت. خدای متعال 
حتی اگر لطف ویژه ای دربارة آن خمیره می کند، بخش��ی مربوط به این اس��ت که می داند او از 
عهدة امتحان چگونه برخواهد آمد؛ وااِّل بس��یار کسان خمیرة خوب داشتند. مگر همه توانستند 
از عهده برآیند؟ این بخش از زندگی فاطمة زهراسام اهلل علیها آنی است که ما برای نجات خودمان 
به آن احتیاج داریم. حدیث از طرق شیعه است که پیغمبر به فاطمهسام اهلل علیها فرمود: »يا فاطمُة؛ 
اِعَملي  فَإنّي ل اَغني َعنِك ِمن الل َشيئا۲«؛ یعنی ای عزیز من! ای فاطمة من! نمی توانم پیش 
خدا تو را از چیزی بی نیاز کنم. یعنی خودت باید به فکر خودت باشی، و او از دوران کودکی تا 

پایان عمر کوتاهش به فکر خود بود. 
ش��ما ببینید آن حضرت چگونه زندگی کرده اس��ت! تا قبل از ازدواج که دخترکی بود با آن پدِر 
به این عظمت، کاری کرد که کنیه اش را »اُمُّ  اَبيها۳«، مادِر پدر، گذاش��تند. در آن زمان، پیامبر 
رحم��ت و ن��ور، پدیدآورندة دنیای نو و رهبر و فرماندة عظی��م آن انقاب جهانی  �  انقابی که 
باید تا ابد بماند  �  در حال برافراش��تن پرچم اس��ام بود. بی خود که نمی گویند امّ ابیها. نامیدن 
آن حضرت به این کنیه، به دلیل خدمت و کار و مجاهدت و تاش اوست. آن حضرت چه در 
دوران مکه، چه در دوران ِش��عبِ ابي طالب  �  با آن همه سختي ها که داشت  �  و چه آن هنگام که 
م��ادرش خدیجه از دنیا رفت و پیغمبر را تنها گذاش��ت، در کن��ار و غمخواِر پدر بود. دِل پیغمبر 
در م��دت کوتاهی ب��ا دو حادثة وفات خدیجه و وفات ابي طالب شکس��ت. به فاصلة کمی این 
دو ش��خصیت از دس��ت پیغمبر رفتند و پیغمبر احس��اس تنهایی کرد. فاطمة زهراس��ام اهلل علیها در 
آن روزها قد برافراشت و با دست های کوچک خود غبار محنت را از چهرة پیغمبر زدود. امّ ابیها؛ 

تسلّی بخش پیغمبر. این ُکنَیت از آن ایام نشأت گرفت.۱۳7۳/9/۳ 

۱. عالم ماده
۲. التعجب/ ص94، »ای فاطمه! عمل کن ]به دستورات الهي[؛ زیرا من برای تو در درگاه خدا به هیچ وجه سودی ندارم .«

ِن َو اُمُّ األئِّمِة َو اُمُّ أبِيها و...؛ کنیه های حضرت زهراء  ۳. بحاراالنوار/ ج4۳/ ص۱6، »ُكنَاها اُمُّ الَحسِن َو اُمُّ الُحَسيِن َو اُمُّ الُمَحسِّ
عبارت است از: ام الحسن، ام الحسین، ام المحسن، ام االئمه و ام أبیها«
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حضرت زهراس��ام اهلل علیها در س��نین شش، هفت سالگی بودند  �  اختاف وجود دارد؛ چون در تاریِخ 
والدت آن حضرت، روایات مختلف است  �  که قضیة شعب ابی طالب پیش آمد. شعب ابی طالب، 
دوران بس��یار س��ختی در تاریخ صدر اسام اس��ت؛ یعنی دعوت پیامبر شروع شده بود، دعوت 
را علن��ی کرده بود، به تدریج مردم مکه  �  به خصوص جوان��ان، به خصوص برده ها  �  به حضرت 
می گرویدن��د و ب��زرگان طاغوت  �  مثل هم��ان ابولهب و ابوجهل و دیگ��ران  �  دیدند که هیچ 
چاره ای ندارند، جز اینکه پیامبر و همة مجموعة دور و بَرش را از مکه اخراج کنند؛ همین کار را 
هم کردند. تعداد زیادی از اینها را که ده ها خانوار می شدند و شامل پیامبر و خویشاوندان پیامبر 
و خوِد ابی طالب  � با اینکه ابی طالب هم جزو بزرگان بود �  و بچه و بزرگ و کوچک می ش��دند، 
همه را از مکه بیرون کردند. اینها از مکه بیرون رفتند؛ اما کجا بروند؟ تصادفًا جناب ابی طالب، 
در گوش��ه ای از نزدیکی مکه  �  فرضًا چند کیلومتری مکه  �  در ش��کاِف کوهی، ِملکی داش��ت؛ 
اسمش شعب ابی طالب بود. شعب، یعنی همین شکاف کوه؛ یک دّرة کوچک. ما مشهدي ها به 
چنین جایی »بازه« می گوییم. اتفاقًا این از آن لغت های صحیِح دقیِق فارسِی سره هم هست که 
به لهجة محلی، روستایي ها به آن »بََزه« می گویند؛ اما همان اصلش بازه است. جناب ابی طالب 
یک بازه یا یک ش��عب داشت؛ گفتند به آنجا برویم. حاال شما فکرش را بکنید! در مکه، روزها 
هوا گرم و ش��ب ها بی نهایت س��رد بود؛ یعنی وضعیتی غیرقابل تحّمل. اینها س��ه سال در این 
بیابان ها زندگی کردند. چقدر گرس��نگی کشیدند، چقدر سختی کش��یدند، چقدر محنت بردند، 
خدا می داند. یکی از دوره های س��خت پیامبر، آنجا بود. پیامبر اکرم در این دوران، مس��ؤولیتش 
فقط مس��ؤولیت رهبری به معنای ادارة یک جمعیت نبود؛ باید می توانست از کار خودش پیش 

اینهایی که دچار ِمحنت شده اند، دفاع کند.
می دانید وقتی که اوضاع خوب اس��ت، کسانی که دور محور یک رهبری جمع شده اند، همه از 
اوضاع راضي اند؛ می گویند خدا پدرش را بیامرزد، ما را به این وضع خوب آورد. وقتی س��ختی 
پیدا می شود، همه دچار تردید می شوند، می گویند ایشان ما را آورد؛ ما که نمی خواستیم به این 
وضع دچار ش��ویم! البته ایمان های قوی می ایستند؛ اما باالخره همة سختي ها به دوش پیامبر 
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فشار می آورد. در همین اثنا۱، وقتی که نهایت شدت روحی برای پیامبر بود، جناب ابی طالب که 
پشتیبان پیامبر و امید او محسوب می شد، و خدیجة کبری که او هم بزرگ ترین کمک روحی 
برای پیامبر به شمار می رفت، در ظرف یک هفته از دنیا رفتند! حادثة خیلی عجیبی است؛ یعنی 

پیامبر تنهای تنها شد.
من نمی دانم شما هیچ وقت رئیس یک مجموعة کاری بوده اید، تا بدانید معنای مسؤولیت یک 
مجموعه چیست!؟ در چنین شرایطی، انسان واقعًا بي چاره می شود. در این شرایط، نقش فاطمة 
زهراسام اهلل علیها را ببینید. آدم تاریخ را که نگاه می کند، این گونه موارد را در گوشه کنارها هم باید 
پیدا کند؛ متأسفانه هیچ فصلی برای این طور چیزها باز نکرده اند. فاطمة زهراسام اهلل علیها مثل یک 
مادر، مثل یک مش��اور، مثل یک پرس��تار برای پیامبر بوده اس��ت. آنجا بوده که گفتند فاطمه 
امّ ابیها، مادِر پدرش، است. این مربوط به آن وقت است؛ یعنی وقتی که یک دختر شش، هفت 
س��اله این گونه بوده است. البته در محیط های عربی و در محیط های گرم، دختران زودتر رشِد 
جس��می و روحی می کنند؛ مثًا به اندازه رش��د یک دختر ده، دوازده سالة امروز. این، احساس 
مس��ؤولیت اس��ت. آیا این نمی تواند برای یک جوان الگو باش��د، که نسبت به مسائل پیرامونی 
خودش زود احساس مسؤولیت و احساس نشاط کند؟ آن سرمایة عظیِم نشاطی را که در وجود 
اوست، خرج کند، برای اینکه غبار کدورت و غم را از چهره پدری که مثًا حدود پنجاه سال از 
س��نش می گذرد و تقریبًا پیرمردی شده است، پاک کند. آیا این نمی تواند برای یک جوان الگو 

باشد؟ این خیلی مهم است.۱۳77/۲/7
آن وقت در چنین دنیایي، پیامبر اکرم دختري تربیت مي کند که این دختر، شایستگي آن را پیدا 
مي کند که پیامبر خدا بیاید دست او را ببوسد! بوسه بر دست فاطمة زهرا از طرف پیامبر را، هرگز 
نباید حمل بر یک معناي عاطفي کرد. این خیلي غلط و خیلي حقیر است اگر ما خیال کنیم که 
چون دخترش بود و دوس��تش مي داشت، دستش را مي بوسید. مگر شخصیتي به آن ارجمندي، 
آن هم با آن عدل و حکمتي که در پیامبر هس��ت و اتکایش به وحي و الهام الهي اس��ت، خم 
مي ش��ود و دست دخترش را مي بوس��د؟ نه، این یک چیز دیگر و یک معناي دیگري است؛ این 

۱. )ث ن ی( در همین فاصله، در همین بازة زمانی
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حاکي اس��ت که این دختر جوان، این زني که وقتي از دنیا رفته، بین هجده س��ال تا بیست وپنج 
س��ال سن داشته  �  هجده سال هم گفته اند، بیست وپنج سال هم گفته اند  �  اصًا در اوج ملکوت 
انساني قرار داشته و یک شخص فوق العاده بوده است. این، نگرش اسام به زن است.۱۳7۰/۱۰/4 

اما مقام معنوی این بزرگوار، نسبت به مقام جهادی و انقابی و اجتماعی او، باز به مراتب باالتر 
اس��ت. فاطمة زهرا به صورت، یک بش��ر و یک زن، آن هم زنی جوان اس��ت؛ اما در معنا، یک 
حقیقت عظیم و یک نور درخشان الهی و یک بندة صالح و یک انسان ممتاز و برگزیده است. 
کسی است که رسول اکرم به امیرالمؤمنینعلیهماالسام فرمود: »يا َعلِيُّ أنَت إماُم اُّمتي َو َخليَفتي 
ــَن إلَى الَجنِّة َو َكأنّي أنُظُر إلَى ابنَتي فَاِطَمَة قَد أقبََلْت يَوَم  ــا بَعدي َو أنَت قائُِد الُمؤِمني َعَليه
ــبُعوَن ألَف َمَلٍك َو َعن يَساِرها َسبُعوَن ألَف َمَلٍك  الِقياَمِة َعَلى نَِجيٍب ِمن نُوٍر َعن يَمينِها َس
َو بَيَن يََديها َسبُعوَن ألَف َمَلٍك َو َخلَفها َسبُعوَن ألَف َمَلٍك تَُقوُد ُمؤِمناِت اُّمتي إلَى الَجنّة1«. 
یعنی در روز قیامت، امیرالمؤمنین مردان مؤمن را، و فاطمة  زهرا زنان مؤمن را به بهشت الهی 
راهنمایی می کنند. او، ِعدل و هم پایه و هم س��نگ امیرالمؤمنین اس��ت. آن کسی که وقتی در 
محراب عبادت می ایس��تاد، هزاران فرشتة مقرب خدا، به او خطاب و سام می کردند و تهنیت 
می گفتند و همان سخنی را بیان می کردند که فرشتگان، قبًا به مریم اطهر گفته بودند؛ عرض 
می کردند: »يا فاطمُة إّن اللَ اصَطفاِك َو َطّهَرِك َو اصَطفاِك َعلى  نِساِء العالَِمين2 «. این، مقام 

معنوی فاطمة زهراست.
زنی، آن هم در سنین جوانی، از لحاظ مقام معنوی به جایی می رسد که بنابر آنچه که در بعضی 
از روایات است، فرشتگان با او سخن می گویند و حقایق را به او ارایه می دهند. »محّدثه« است؛ 
یعنی کسی است که فرشتگان با او حدیث می کنند و حرف می زنند. این مقام معنوی و میدان 
وسیع و قلّة رفیع، در مقابل همة زن های آفرینش و عالم است. فاطمة  زهرا در قلّة این بلندای 
عظیم ایستاده و به همة زنان عالم خطاب می کند و آنها را به پیمودن این راه دعوت می نماید.

۱. بحاراالنوار/ ج4۳/ ص۲4، »ای علی! تو امام این اّمت و خلیفة بر آنها بعد از من هستی، و تو هدایت کنندة مؤمنان به سوی بهشت 
خواهی بود. و گویی دخترم فاطمه را می بینم که در روز قیامت بر شتری از نور سوار است و در طرف راست، چپ، پیِش رو و پشت 

سر وی، هرکدام، هفتاد هزار فرشته قرار دارند و او زنان مؤمن اّمت را به سوی بهشت راهنمایی می کند.«
۲. بحاراالنوار/ ج4۳/ ص۲4، »اي فاطمه! خداوند تو را برگزیده، و از همه پلیدي ها پاک نموده و بر زنان عالمیان برتری داده است.«
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آنهایی که در طول تاریخ � چه در جاهلیت قدیم و چه در جاهلیت قرن بیستم � سعی کرده اند 
که زن را تحقیر و کوچک کنند و او را دلبس��ته به همین زخارف و زینت های ظاهری معرفی 
نماین��د و پایبن��د ُمد و لباس و آرایش و طا و زیورآالت کنند و وس��یله و دس��ت مایه ای برای 
خوش گذراني های زندگی وانمود نمایند و عمًا در این راه قدم بردارند، منطق آنها منطقی است 
که مثل برف و یخ، در مقابل گرمای خورش��یِد مقام معنوی فاطمة  زهراعلیهاالس��ام ذوب می ش��ود 
و از بین می رود. اس��ام، فاطمه  �  آن عنصر برجس��ته و ممتاز ملکوت��ی  �  را به عنواِن نمونه و 
اس��وة زن معرفی می کند. آن، زندگی ظاهری و جهاد و مبارزه و دانش و سخنوری و فداکاری 
و ش��وهرداری و مادری و همسری و مهاجرت و حضور در همة میدان های سیاسی و نظامی و 
انقابی و برجستگی همه جانبة او که مردهای بزرگ را در مقابلش به خضوع وادار می کرد، این 
هم مقام معنوی و رکوع و سجود و محراب عبادت و دعا و صحیفه و تضّرع و ذات ملکوتی و 
درخش��ندگی عنصر معنوی و هم پایه و هم وزن و هم سنِگ امیرالمؤمنین و پیامبر بودن اوست. 

زن، این است. الگوی زنی که اسام می خواهد بسازد، این است.۱۳68/۱۰/۲6
در زندگی زهرای اطهرس��ام اهلل علیها یک نکته هس��ت که باید به آن توجه کرد. البته، ما در تعریف 
مقام��ات معن��وي آن بزرگوار وارد نمي ش��ویم و قادر هم نیس��تیم که مقام��ات معنوي فاطمة 
اطهرعلیهاسام اهلل را بفهمیم و درک کنیم. حقیقتًا در اوج قلّة معنویت انساني و تکامل بشري، فقط 
خداوند است که چنین بندگاني را  �   و کساني که هم طراز آنها باشند �  مي شناسد و مقام آنها را 
مي بیند. لذا فاطمة زهرا را امیرالمؤمنین و پدر بزرگوار و اوالد معصومینش مي ش��ناختند. مردِم 
آن زمان و زمان هاي بعد و ما نیز در این روزگار نمي توانیم آن درخشندگي و تأللؤي معنویت را 
در آن بزرگوار تش��خیص بدهیم. نور درخشان معنوي، به چشم همه کس نمي آید و چشم هاي 
نزدیک بین و ضعیف ما قادر نیس��ت که آن جلوة درخش��ان انسانیت را در وجود این بزرگواران 
ببیند. بنابراین، در صحنة تعریف معنوي فاطمة زهراعلیهاالس��ام وارد نمي ش��ویم؛ لیکن در زندگي 
معمولي این بزرگوار، یک نکتة مهم است و آن جمع بین زندگی یک زن مسلمان در رفتارش 
با ش��وهر و فرزندان و انجام وظایفش در خانه از یک طرف، و بین وظایف یک انس��ان مجاهِد 
غیوِر خستگی ناپذیر در برخوردش با حوادِث سیاسِی مهم بعد از رحلت رسول اکرمصلی اهلل علیه واله وسلم 
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که به مس��جد می آید و سخنرانی و موضع گیری و دفاع می کند و حرف می زند؛ و یک جهادگر 
به تمام معنا و خستگی ناپذیر و ِمحنت پذیر و سختی تحمل کن است، از طرف دیگر. همچنین از 
جهت س��وم، یک عبادت گر و بپادارندة نماز در ش��ب های تار و قیام کنندة هلِل و خاضع و خاشع 
برای پروردگار اس��ت و در محراب عبادت، این زن جوان مانند اولیای کهن الهی، با خدا راز و 

نیاز و عبادت می کند.
این س��ه بُعد را با هم جمع کردن، نقطة درخشان زندگی فاطمة زهراعلیهاالسام است. آن حضرت، 
این س��ه جهت را از هم جدا نکرد. بعضی خیال می کنند انس��انی که مش��غول عبادت می باشد، 
یک عابد و متضّرع و اهل دعا و ذکر است و نمی تواند یک انسان سیاسی باشد. یا بعضی خیال 
می کنند کسی که اهل سیاست است  � چه زن و چه مرد  �  و در میدان جهاد فی سبیل اهلل حضور 
فعال دارد، اگر زن است، نمی تواند یک زِن خانه با وظایف مادری و همسری و کدبانویی باشد و 
اگر مرد است، نمی تواند یک مرد خانه و دکان و زندگی باشد. خیال می کنند اینها با هم منافات 
دارد؛ درحالی که از نظر اس��ام، این سه چیز با یکدیگر منافات و ضّدیت که ندارد، در شخصیت 

انساِن کامل، کمک کننده هم است.۱۳68/9/۲۲
ش��خصیت زهرای اطهر، در ابعاد سیاس��ی و اجتماعی و جهادی، شخصیت ممتاز و برجسته ای 
است؛ به طوری که همة زنان مبارز و انقابی و برجسته و سیاسِی عالم می توانند از زندگی کوتاه 
و ُپرمغ��ز او درس بگیرند. زنی که در بیت انقاب متولد ش��د و تمام دوران کودکی را در آغوش 
پدری گذراند که در حال یک مبارزة عظیم جهانِی فراموش نشدنی بود. آن خانمی که در دوران 
کودکی، سختي های مبارزة دوران مکه را چشید، به شعب ابی طالب برده شد، گرسنگی و سختی 
و رعب و انواع و اقسام شدت های دوران مبارزة مکه را لمس نمود و بعد هم که به مدینه هجرت 
کرد، همس��ر مردی ش��د که تمام زندگیش جهاد فی سبیل اهلل بود و در تمام قریب به یازده سال 
زندگی مشترک فاطمة زهرا و امیرالمؤمنینعلیهماالسام هیچ سالی، بلکه هیچ نیم سالی نگذشت که 
این ش��وهر، کمر به جهاد فی س��بیل اهلل نبس��ته و به میدان جنگ نرفته باشد و این زن بزرگ و 
فداکار، همسرِی شایستة یک مرد مجاهد و یک سرباز و سردار دائمی میدان جنگ را نکرده باشد.
پس، زندگی فاطمة  زهرا، اگر چه کوتاه بود و حدود بیس��ت س��ال بیش��تر طول نکشید؛ اما این 
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زندگ��ی، از جه��ت جهاد و مب��ارزه و تاش و کار انقابی و صبر انقاب��ی و درس و فراگیری و 
آموزش به این و آن و س��خنرانی و دفاع از نبوت و امامت و نظام اس��امی، دریای پهناوری از 
تاش و مبارزه و کار و در نهایت هم ش��هادت اس��ت. این، زندگی جهادی فاطمة زهراست که 
بسیار عظیم و فوق العاده و حقیقتاً بی نظیر است و یقیناً در ذهن بشر  �  چه امروز و چه در آینده  �  

یک نقطة درخشان و استثنایی است.۱۳68/۱۰/۲6
در محیط علم هم یک دانشمند واالست. آن خطبه ای که فاطمة زهراسام اهلل علیها در مسجد مدینه، 
بعد از رحلت پیغمبر ایراد کرده اس��ت، خطبه ای است که به گفتة عامة مجلسی، بزرگان فصحا 
و بلغا و دانش��مندان باید بنش��ینند کلمات و عبارات آن را معنا کنند. این قدر پرمغز است؛ از لحاظ 
زیبایی هنری، مثل زیباترین و بلندترین کلمات نهج الباغه است. فاطمة زهراسام اهلل علیها می رود در 
مس��جد مدینه، در مقابل مردم می ایس��تد و ارتجااًل۱حرف می زند! شاید یک ساعت، با بهترین و 

زیباترین عبارات و زبده ترین و گزیده ترین معانی صحبت کرده است.۱۳7۱/9/۲۵
اصًا امثال ما که اهل سخنرانی و حرف زدن ارتجالی هستیم، می فهمیم که چقدر این سخنان 
عظیم است. یک دختر هجده ساله، بیست ساله و حداکثر بیست وچهار ساله  �  که البته سِن دقیق 
آن حضرت مس��لّم نیس��ت؛ چون تاریخ والدت آن بزرگوار مسلّم نیست و در آن اختاف است  �  
آن هم با آن مصیبت ها و سختي ها به مسجد می آید، در مقابل انبوه جمعیت، با حجاب سخنرانی 

می کند که آن سخنرانی، کلمه به کلمه اش در تاریخ می ماند. 
عرب ها به حافظة خوش معروف بودند. یک نفر می آمد یک قصیدة هشتاد بیتی می خواند، بعد از 
اینکه جلسه تمام می شد، ده نفر می گرفتند آن را می نوشتند. این قصایدی که مانده، غالباً این گونه 
مانده اس��ت. اش��عار در نوادی  �  یعنی آن مراکز اجتماعی  �  خوانده می شد و ضبط می گردید. این 
خطبه ها و این حدیث ها، غالباً این گونه بود. نشستند، نوشتند و حفظ کردند و این خطبه ها تا امروز 
مانده است. کلماِت مفت در تاریخ نمی ماند؛ هر حرفی نمی ماند. این قدر حرف ها زده شده، آن قدر 
سخنرانی شده، آن قدر مطلب گفته شده، آن قدر شعر سروده شده؛ اما نمانده است و کسی به آنها 
اعتنا نمی کند. آن چیزی که تاریخ در دل خودش نگه می دارد و بعد از ۱4۰۰ سال هر انسان که 

۱. )رج ل( به طور بداهه سخن گفتن
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می نگرد، احس��اس خضوع می کند، این یک عظمت را نشان می دهد. به نظر من، این برای یک 

دختِر جوان الگوست.۱۳77/۲/7
زندگی فاطمة زهراسام اهلل علیها از همة ابعاد، زندگی ای همراه با کار و تاش و تکامل و تعالی روحی 
یک انس��ان است. شوهر جوان او دائماً در جبهه و میدان های جنگ است؛ اما در عین مشکات 
محیط و زندگی، فاطمة زهراسام اهلل علیها مثل کانونی برای مراجعات مردم و مسلمانان است. او دختر 
کارگش��ای پیغمبر است و در این شرایط، زندگی را با کمال سرافرازی به پیش می برد؛ فرزندانی 
تربیت می کند مثل حس��ن و حسین و زینب؛ ش��وهری را نگه داری می کند مثل علی و رضایت 
پ��دری را جلب می کند مثل پیغمبر! راه فتوحات و غنایم که باز می ش��ود، دختر پیغمبر ذره ای از 
لذت های دنیا و تشریفات و تجمات و چیزهایی را که دل دختران جوان و زن ها متوجه آنهاست، 

به خود راه نمی دهد. 
عبادت فاطمة زهراسام اهلل علیها، یک عبادت نمونه است. حسن بصری که یکی از عّباد و زّهاد معروف 
دنیای اس��ام است، دربارة فاطمة زهراس��ام اهلل علیها می گوید: به قدری دختر پیغمبر عبادت کرد و در 
محراب عبادت ایس��تاد که »تَورََّمت قََدماها۱«. پاهای آن بزرگوار از ایستادن در محراب عبادت، 
ورم کرد! امام حسن مجتبیعلیه الصاةوالسام می گوید: شبی � شب جمعه ای � مادرم به عبادت ایستاد 
بح«، تا وقتی که طلوِع فجر ش��د. مادر من از  و تا صبح عبادت کرد. »َحتّى انَفَجرت َعمود الصُّ
س��ر شب تا صبح مشغول عبادت بود و دعا و تضّرع کرد. امام حسنعلیه الصاةوالسام می گوید � طبق 
روایت � ش��نیدم که دائم مؤمنین و مؤمنات را دعا کرد؛ مردم را دعا کرد؛ برای مس��ائل عمومی 
دنیای اسام دعا کرد. صبح که شد گفتم: »يا اُّماه!«، مادرم! »لم ل تَدعين لِنَفسِك كما تَدعيَن 
لَِغيرك«، یک دعا برای خودت نکردی! یک ش��ب تا صبح دع��ا، همه برای دیگران!؟ در جواب 
فرم��ود: »يا بُنَّى، الّجار ثمَّ الّدار۲«، اول دیگران بعد خود ما! این، آن روحیة واالس��ت. جهاد آن 
بزرگ��وار در میدان های مختلف، یک جهاد نمونه اس��ت. در دفاع از اس��ام؛ در دفاع از امامت و 
والیت؛ در حمایت از پیغمبر؛ در نگه دارِی بزرگ ترین سردار اسام، یعنی امیرالمؤمنین که شوهر 

۱. مناقب/ ابن شهرآشوب/ ج۳/ ص۳4۱
۲. بحاراالنوار/ ج4۳/ ص8۱و8۲
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او بود. امیرالمؤمنین دربارة فاطمة زهرا س��ام اهلل علیها فرمود: »َو ل أغَضبَْتنِي َو ل َعَصْت لي أمرا۱«، 
یک بار این زن در طول دوران زناشویی، مرا به خشم نیاورد و یک بار از دستور من سرپیچی نکرد. 
فاطمة زهراسام اهلل علیها با آن عظمت و جالت، در محیط خانه، یک همسر و یک زن است؛ آن گونه 

که اسام می گوید. 
..آن عبادتش، آن فصاحت و باغتش، آن فرزانگی و دانش��ش، آن معرفت و حکمتش، آن جهاد 
و مبارزه اش، آن رفتارش به عنواِن یک دختر، آن رفتارش به عنواِن یک همس��ر، آن رفتارش به 
عنواِن یک مادر؛ آن احس��انش به مس��تمندان، که وقتي پیغمبر پیرمرِد مستمندي را به دِر خانة 
امیرالمؤمنین فرستاد که برو حاجتت را از آنها بخواه؛ فاطمة زهراسام اهلل علیها تخته پوستي را که حسن 
و حس��ین روي آن مي خوابیدند و به عنواِن زیرانداز فرزندان خود در خانه داش��ت و چیزي جز آن 
نداش��ت، به سائل داد و گفت: ببر بفروش و از پول آن استفاده کن. این، شخصیت جامع االطراف 

فاطمة زهراست. این، الگوست. الگوی زن مسلمان این است. 
زن مس��لمان باید در راه فرزانگی و علم تاش کند؛ در راه خودسازِی معنوی و اخاقی تاش 
کند؛ در میدان جهاد و مبارزه  �  از هر نوع جهاد و مبارزه ای �  پیش قدم باش��د؛ نسبت به زخارف 
دنیا و تجماِت کم ارزش، بی اعتنا باشد؛ عّفت و عصمت و طهارتش در حدی باشد که چشم و 
نظِر هرزة بیگانه را به خودیِ خود دفع کند؛ در محیط خانه، دل آرام شوهر و فرزندانش باشد؛ مایة 
آرامش زندگی و آسایش محیط خانواده باشد؛ در دامن پرمهر و پرعطوفت و با سخنان پرنکته 
و مهرآمیزش، فرزندان س��المی را از لحاظ روانی تربیت کند؛ انس��ان های بی عقده، انسان های 
خوش روحیه، انسان های سالم از لحاظ روحی و اعصاب، در دامان او پرورش پیدا کنند و مردان 
و زنان و ش��خصیت های جامعه را به وجود آورد. مادر از هر س��ازنده ای، س��ازنده تر و باارزش تر 
اس��ت. بزرگ ترین دانشمندان، ممکن است مثًا یک ابزار بسیار پیچیدة الکترونیکی را به وجود 
آورند، موش��ک های قاره پیما بسازند، وسایل تس��خیر فضا را اختراع کنند؛ اما هیچ یک از اینها 
اهمیت آن را ندارد که کسی یک انسان واال به وجود آورد. و او، مادر است. این، آن الگوی زن 
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