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 1غرفه : رفه ایغنمایشگاه 

 فضیلت های حضرت زهرا )س(

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 ن امام زمانبه تمام بزرگواران و همچنین خدمت پدر بزرگوارمارا  )سالم هللا علیها(ایام شهادت حضرت فاطمه    

 . تسلیت می گویم (لیه السالم)ع

 فضیلت هایی را قائل هستید.   )سالم هللا علیها(آیا برای حضرت فاطمه زهرا   

ان رو مادان درپهدیه ای که ارزش آن را  ، انمان قرار دادهرو ماد رانی برای پدمه ما را هدیه اهوند خدا    

 د ،حالزمانی که هدیه از یک فرد باشد خوشحالی وصف ناپذیری در انسان صورت می گیر بیشتر می دانند .

ا حضرت تم ماخپیامبر  آیا هدیه باالتری از این هم می توانست وجود داشته باشد که خداوند به ما عطا کرده؟ 

سی الهی  ک امبرانبهترین برگزیده خداوند، بهترین و واالترین پیامبر از میان تمام پی صلی هللا علیه و آله وسلم محمد

 .رود..داد تا به معراج ب یلیاقت ، بود که برای هم صحبتی با خداوند

چه ن اسالم ساندن بشریت و تبلیغ دیبرای به سعادت ر  صلی هللا علیه و آله وسلم پیامبر خاتم ما حضرت رسول     

د می داونخ. حال رنجها   سختی ها که بر خود تحمل نکرد ،چه جنگ ها که برای دفاع از جانشان نکردند ،...

د تمام خداون ؟به نظر شما آیا نباید این هدیه در شأن و مقام پیامبر باشد ،خواهد به چنین شخصی هدیه بدهد 

بخشش  وکرم ،خالق خوش ،ا مثل صداقت واند داشته باشد را در او جمع کرد .هایی که یک انسان می تخوبی 

.... 

و آله  لی هللا علیهص جمع کرد او را به حضرت رسول  )سالم هللا علیها(در وجود فاطمه خداوند تمام این صفات را      

گوار بزرو عظیمآنقدر بود. هدیه سالم هللا علیها() فاطمه ، صلی هللا علیه و آله وسلم هدیه داد.این هدیه خداوند به پیامبر وسلم

ر ادامه دیم ( و )ما به تو خیر کثیر عطا کرد...  الکوثر انا اعطینا می فرمایند:خداوند در قرآن  که بود بود

 د.ننبانی کشتر قر و دننماز به پا دار هللا علیه و آله وسلم صلیپیامبر ، به خاطر این هدیه که می خواهد خداوند

ا هار ها و بار ب و برای همین ندداشت خیلی دوست ار )سالم هللا علیها( حضرت فاطمه صلی هللا علیه و آله وسلم پیامبر     

ر یا سفهنگام  لمصلی هللا علیه و آله وس پیامبر . درت به فدایت شود پدرت به فدایت شودپد: نخطاب به ایشان فرمو

ین ز سفر یا جنگ اولموقع برگشت ا .و درت فاطمه بود حضرخداحافظی می کرد  هنفری ک آخرینبا جنگ 

برای  چقدر لیها()سالم هللا ع حضرت فاطمه.و د نمی دا به ایشان سالم   صلی هللا علیه و آله وسلم پیامبر کهنفری بود 

" ابیهاام " : دنفرمو )سالم هللا علیها( حضرت فاطمه در شأن رشادتها نشان داد و پیامبر را دوست داشت کهپیامبر

 )مادر پدرش(.

صلی  پیامبر ." می کرد )سالم هللا علیها( دعوت به دوستی با حضرت فاطمهنیز را ما   لمصلی هللا علیه و آله وس پیامبر     

 است ای سلمان هر که دخترم فاطمه را دوست داشته باشد در بهشت با من فرمودند : به سلمان هللا علیه و آله وسلم

که آسان ترین .جا فایده دارد  صد درای سلمان دوستی فاطمه .آتش جهنم است  درن بدارد و هر که او را دشم

آیا دوستی پر فایده تر از این  حسابرسی است ."جایگاه و ،پل صراط  ،محشر آنها هنگام مرگ ،قبر،میزان

دشمن  او با یا وید دوستی کن... می گ وید؟؟ حال عقل در برابر دوستی با چنین انسانی چی می گدسراغ داری
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 1غرفه : رفه ایغنمایشگاه 

 فضیلت های حضرت زهرا )س(

 امام حسین و امام حسینمی توان به زمانی اشاره کنیم که  )سالم هللا علیها( حضرت فاطمهاز دیگر فضائل  باش؟!!

نذر کردند که اگر  و مریض شده بودند . حضرت فاطمه زهرا به اتفاق حضرت علی تصمیم گرفتند )علیها السالم(

شفا  )علیها السالم(سن و امام حسین حامام  .سه روز روزه بگیرند  ، را حاصل کرد فرزندشانخداوند بهبودی 

                                                                          .                                    یافتند .

 هنگامروز اول  در .ند پشت سر هم روزه گرفت را سه روز،حضرت علی و  )سالم هللا علیها( حضرت فاطمه زهرا

تمام آن چیزی را که برای   )سالم هللا علیها( حضرت فاطمه زهرا خواست ،و کمک د ملحظه افطار یک مسکین آ

روز و در یتیم  غذای خود را بهدوم در روز  . کنند می آب افطارافطار داشتند را به مسکین می دهند و با 

شت سر پسه روز  د،رضایت خدا را ترجیح می ده، الم هللا علیها()سحضرت فاطمه زهرا  دهند .اسیر می  بهسوم 

حضرت فاطمه یر بودن ثک رآیا این غیر از خی .می بخشند ر حاضر کرده بودند را اهم غذایی که برای افط

  دارد؟  )سالم هللا علیها(زهرا 

موقعی که    علیها(هللا)سالم ت اوست فاطمهقسم به آنکه جانم در دس  می فرمایند :  صلی هللا علیه و آله وسلم پیامبر"    

فاطمه  خطاب به ایشان می فرمایند : ایخدا  می شود ،در صحرای محشر موقعی که وارد بهشت  ، در قیامت

هشت ز وارد بهنو"،در حالی که  درخواست کن تا به تو ببخشم از من بخواه تا خشنودت کنممن از  )سالم هللا علیها(

 نشده.

ی  نه هارنده ای که داپشیعیانش را مثل  و دوستان د وحضرت فاطمه بر می گردفرمایند :  میامام باقر "

نها آیکی  یکی د.کن ییکی یکی شیعیان را جدا م )سالم هللا علیها(حضرت فاطمه ، خوب را از دانه بد جدا می کند

 وستی بامین راحتی  نیست .دبه ه )سالم هللا علیها(حضرت فاطمهد .اما دوستی با را از آتش جهنم نجات می ده

 زبانی نیست بلکه عملی است .عمل به آن چیزهایی که عقل می گوید )سالم هللا علیها(حضرت فاطمهحضرت 

باید نرد . الزمه دوست شدن با کسی انجام دادن کارهایی است که فرد مقابل دوست دارد و از آنها رضایت دا

 د وریامبر یک روز دست حضرت فاطمه را می گیفراهم کنیم .پ را )سالم هللا علیها(آزار حضرت فاطمه اسباب

س چ هر ککه هی د ،را می شناس  )سالم هللا علیها(:ای مردم هرکه فاطمهد و خطاب به مردم می کن دمی بر بیرون

ر د ت و روحیاره تن من است او قلب من اسپاو  .است  صلی هللا علیه و آله وسلم که او دختر محمدد نابد دنمی شناس

 داوندردن خو آزار دادن پیامبر مساوی با آزرده خاطر ک دادهکالبد من است هر کس او را بیازارد مرا آزار

 است.

نیم ثابت ک نبودیم که دوستی خود را )سالم هللا علیها(حضرت فاطمهشاید کسی با خود سوال کند ،ما که در دوران 

د ؟ وجود دار ()سالم هللا علیهاحضرت فاطمهت برای دوستی ،وظیفه ما در این دوران چیست ؟ آیا راهی برای اثبا

 این سوالی هست که در غرفه های بعدی به آن می رسیم ... 

 

 


