فیوضــات فاطمــه زهــرا
ســام اهلل علیهــا بــه
مجموعــه کوچکــی کــه در
مقابــل مجموعــه انســانیت،
جمــع محــدودی بــه
حســاب مــی آیــد ،منحصــر
نمــی شــود .اگــر بــا یــک
دیــد واقــع بیــن و منطقــی
نــگاه کنیــم ،بشــریت یکجا
مرهــون فاطمــه زهــرا ســام اهلل علیهــا اســت  -و
ایــن گــزاف نیســت
طلوع گل محمدی
ایــن جــا مکــه مکرمــه اســت ..و امــروز جمعــه20 ..
جمــادی الثانــی..از ســال هشــتم قبــل از هجــرت .شــب
در ســحرگاهان پنهــان شــد ..و فجــر صــادق بــه ســوی
کرانــه روزی زیبــا روانــه گشــت.خانه نبــوت در ایــن روز
فرخنــده کــه روز آدینــه و عیــد اســت و روز شــادی
منتظرمهمــان اســت ..آن هــم چــه مهمانــی! محمــد
و خدیجــه هــر دو ،لحظــه شــماری مــی کننــد کــه
باردرخــت نبــوت را برگیرنــد .ناگهــان گل هــای وجــود
شــکوفا شــده بــه عطــر افشــانی مــی پردازنــد .نســیم مــی
وزد ..پرنــدگان هــوا نغمــه ســرایی مــی کننــد ..فرشــتگان
سپاســگزارانه ســر بــه ســجده مــی افکننــد .در آن روز
فرخنــده و زیبــا ،همــراه بــا هلهلــه مالئــک ،پرفــروغ
تریــن شــعاع نــور محمد،طلــوع مــی کنــد .و ..زهــرا بــه
دنیــا بــه مــی آیــد..

فاطمــه زهــرا (س) دختــر رســول خــدا (ص) و خدیجــه دختــر خویلــد ،مــادر مؤمنــان بــود .فاطمــه کوچــک تریــن دختر
رســول خــدا (ص) و محبــوب تریــن آنــان در نــزد وی بــود .ســاله رســول خــدا (ص) جــز از فاطمــه ،از دیگــر دخترانــش
منقطــع شــد .آن حضــرت پنــج ســال پــس از بعثــت در روز جمعــه بیســتم مــاه جمــادی االخــر ،در شــهر مکــه پــا بــه
عرصــه وجــود گذاشــت .ســالروز میــاد ام ابیهــا و ام االئمــه کــه مزیــن بــه نــام روز مــادر گردیــده ،بــر همــگان مبــارک.
حضرت فاطمه سالم اهلل علیها در آینه قرآن و احادیث
کوثــر یــک معنــای جامــع و وســیع دارد و آن «خیــر کثیــر و فــراوان» اســت و مصادیــق
آن زیــاد اســت .امــا بســیاری از بــزرگان علمــای شــیعه و اهــل س ـ ّنت ،یکــی از روشــن
تریــن مصادیــق آن را وجــود مبــارک فاطمــه زهــرا علیهاالســام دانســته انــد .در شــأن
نــزول ســوره کوثــر آمــده اســت :مشــرکان پیامبــر صلــی اهلل علیــه و آلــه وســلم را
م ّتهــم کردنــد کــه فاقــد نســل اســت .قــرآن ضمــن نفــی ســخن آنهــا ،مــی گویــد« :مــا
بــه تــو کوثــر دادیــم ».از ایــن تعبیــر اســتفاده مــی شــود کــه ایــن خیــر کثیــر همــان
فاطمــه زهــرا علیهاالســام اســت .نســل و ذریّــه پیامبــر صلــی اهلل علیــه و آلــه وســلم
بــه وســیله همیــن دختــر گرامــی در جهــان انتشــار یافــت؛ نســلی کــه عــاوه بــر اینکــه
فرزنــدان جســمانی پیامبــر صلــی اهلل علیــه و آلــه وســلم بودنــد ،آییــن و ارزش هــای
مفســران یــادآور شــده انــد :اینکــه ایــن ســوره خبــر مــی دهــد
اســام را حفــظ کردنــدّ .
کــه پیامبــر صلــی اهلل علیــه و آلــه وســلم بــی فرزنــد نخواهــد بــود و نســل و دودمــان او
فــراوان در جهــان وجــود خواهــد داشــت ،یکــی از جهــت هــای اعجــاز قــرآن محســوب
مــی شــود.

زیباترین کلمه برلب
های بشریت کلمه«مادر»
وزیبا ترین آوا،
آوای«مادرم» است.این
کلمه آکنده از عشق و
امید است،
کلمه شیرین و مهر انگیز
که از اعماق قلب بر می
خیزد
وزیبائی است.مادر همه
چیز ماست
مادر آن روح جاودانی
است که
لبریز از عشق و
زیبائی است

سیره و آموزه های رفتاری فاطمه زهرا (س)
از خصوصیــات اســوه هــای الهــی ایــن اســت کــه همــواره
از ســایر افــراد بشــر در مراتــب کمــال انســانی پیشــقدم
ـدم بــه صورتــی اســت کــه بشــر هرچــه
هســتند و ایــن تقـ ّ
در ابعــاد مختلــف رشــد کنــد ،بازهــم نمــی توانــد بــی
نیــاز از آنــان باشــد .مــا انســان هــا هرچــه ســعی و تــاش
کنیــم ،بــه افــق فضائــل آنــان نمــی رســیم و نمــی توانیــم
در حــدود آنــان و ماننــد آنهــا عمــل کنیــم ،ولــی بایــد در
محــدوده تــوان و اســتعداد خــود در مســیر آنــان حرکــت
نماییــم .ایــن کــه مــی گوییــم فاطمــه علیهاالســام
یــا ســایر حضــرات معصومــان علیهــم الســام الگــوی
همگاننــد ،بــدان معنــا نیســت کــه بایــد فاطمــه
علیهاالســام یــا علــی علیــه الســام شــد ،بلکــه مقصــود
«فاطمــه وار بــودن و فاطمــه گونــه زیســتن» اســت...در
محمــد علیــه الســام آمــده اســت:
ســخنی از صــادق آل ّ
بــه خــدا ســوگند! مــن شــما و روح هــای تــان و بــوی
خــوش تــان را دوســت مــی دارم .مــا را در ایــن جهــت
بــا پرهیــزکاری و تــاش خــود یــاری کنیــد .هرگــز بــه
والیــت مــا نمــی رســید جــز بــا کوشــش و تقــوا .و کســی
کــه دیگــری را بــه عنــوان «امــام» و «اســوه» برگزیــده
اســت ،بایــد عملــش مطابــق بــا عمــل او باشــد.

صفات آسمانی ریحانه النبی صلی اهلل علیه و آله
ارزش انســانها مســلماً یکســان نیســت ،بعضــی از مقربتریــن فرشــتگان الهــی برترنــد ،و بعضــی از درنــده تریــن حیوانــات
پائیــن تــر ،و آنچــه بــه ایــن انســان ارزش مــی دهــد بــر اســاس معرفــی قــرآن و اســام همــان «علــم و ایمــان و تقــوی
و ملــکات فاضلــه انســانی اســت».
بــا توجــه بــه ایــن معیارهــا بانــوی اســام فاطمــه زهــرا (س) برتریــن زنــان جهــان  -در لســان پیامبــر(ص)  -معرفــی
شــده اســت .در روایــات فراوانــی کــه در منابــع معــروف اهــل ســنت آمــده تصریــح شــده اســت کــه فاطمــه زهــرا(س)
افضــل زنــان جهــان بــود ،آن ســخنی اســت کــه پیغمبــر اکــرم (ص) آنــرا بــه تعبیــرات مختلــف بیــان فرمــوده اســت.
در یــک جــا مــی فرمایــد« :ان افضــل نســاء اهــل الجنــة خدیجــة بنــت خویلــد و فاطمــة بــن محمــد(ص) و مریــم بنــت
عمــران و آســیة بنــت مزاحــم؛ برتریــن زنــان بهشــت خدیجــه دختــر خویلــد ،و فاطمــه دختــر محمــد(ص) و مریــم
دختــر عمــران ،و آســیه دختــر مزاحم[همســر فرعــون] اســت».
بانوی آفتاب در کالم دیگران
تمــام ابعــادی کــه بــرای زن متصـ ّور اســت و بــرای یــک
انســان متصـ ّور اســت ،در فاطمــه زهــرا علیهاالســام جلوه
کــرده و بــوده اســت .یــک زن معمولــی نبــوده اســت؛ یک
زن روحانــی ،یــک زن ملکوتــی ،یک انســان به تمــام معنا
انســان [بــوده] تمــام نســخه انســانیت ،تمــام حقیقت زن،
تمــام حقیقــت انســان [اســت] .او زن معمولــی نیســت او
موجــودی ملکوتــی اســت کــه در عالــم بــه صورت انســان
ظاهــر شــده اســت ...تمــام هویّــت هــای کمالــی کــه در
انســان متصـ ّور اســت و در زن تصـ ّور دارد ،تمــام در ایــن
خاصــه هــای انبیــا در اوســت؛
زن اســت ...زنــی کــه تمــام ّ
ـی بــود؛ زنــی کــه اگــر مــرد
زنــی کــه اگــر مــرد بــود ،نبـ ّ
بــود بــه جــای رســول ّ
الل بــود ...انســانی اســت بــه تمــام
معنــی انســان ،زنــی اســت بــه تمــام معنــی زن .صدیقــه
طاهــره ...از مرتبــه طبیعــت شــروع کــرده اســت [و]
حرکــت کــرده اســت؛ حرکــت معنــوی بــا قــدرت الهــی،
بــا دســت غیبــی .بــا تربیــت رســول اهلل صلــی اهلل علیــه
و آلــه وســلم مراحــل را طــی کــرده اســت تــا رســیده
اســت بــه مرتبــه ای کــه دســت همــه از او کوتــاه اســت.

کوثر پیامبرصلی اهلل علیه و آله در آینه ی شعر و
ادب

امشب؛ شب والدت زهرای اطهر است
کز نور طلعتش همه عالم منور است
خورشید طالع است به دامان مصطفی
کز مقدمش ستاره اسالم ازهر است
کوثر عطا نمود خدا بر رسول خویش
الحق جمال فاطمه تفسیر کوثر است
مرضیه است و راضیه زهرای بی گناه
کو را تمام عرصه جنت مسخر است
او گوهریست نادره کز لطف کردگار
دخت رسول اکرم و همراز حیدر است

