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 پیشگفتار

 شناسيم ؟را چقدر می حضرت فاطمه

توانيم از قرآن برشماريم که در شأن و چند آيه را می
 نازل شده است؟ وصف ايشان

در معارف و باورهاي  بيتجايگاه يگانه بانوي اهل
 دينی ما چيست و چگونه بايد باشد؟

اين آگاهی و شناخت از بانوي اسالم ، چقدر الزم است 
 و چه حد ي از آن واجب است و چه نفعی براي ما دارد؟

 ها، دليل به وجود آمدن اين نوشتار است.اين پرسش
اي آيه ها،قطعه که در هر يک از آن نوشتاري شامل بيست

 از قرآن و تفسير آن آيه در شأن و مقام حضرت زهرا
از روايات و احاديث پيشوايان دين گنجانده شده تا آن بانو 

 را بهتر بشناسيم.
ز او براي شناختن برگزيدگان آسمانی، چه راهی بهتر 

 گفتار خداوند و توضيح برگزيدگان او خواهد بود؟!
 شده که هر يک به تنهايیي آيات انتخابوعهدر مجم
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تابلويی نفيس از معارف اعتقادي و معرفتی است؛ شما 
اطمه حضرت فبا جايگاه آسمانی دختر پيامبر مکر م اسالم 

 شويد.بيش از پيش آشنا می زهرا
اي که مرتبط با فضيلتی از در آغاز هر قطعه، نخست آيه

سپس با  ده ،فضايل آن بانوي آسمانی است آورده ش
ي شريفه به توضيحی که از ي آيهسالمی به ايشان و ترجمه

اند، پرداخته ي آن آيه ارائه کردهدرباره بيتسوي اهل
 شده است. 

ي به مجموعه مااين آشنايی باعث خواهد شد که نگاه 
دين ارتقا يابد و افق باور ما نسبت به پيشوايان 

 تر باشد.وسيع تر وآسمانی و برگزيدگان الهی کامل
ما نسبت به آن گراميان ، وقتی شناخت و معرفت 

تر باشد و جايگاه آنان را بهتر بشناسيم، تر و کاملژرف
اطاعت و پيروي ما از آنان بهتر و محب ت، به همان نسبت 

و  ترو رستگاري را آسان بيشتر خواهد بود و راه سعادت
 شاء اهلل. هموارتر خواهيم پيمود؛ ان

ه ناماي نيز همراه با جدول پاسخنامه، پرسشاندر پاي
قرار داده شده است تا در مراکز آموزشی امکان 

هاي کتاب برگزاري مسابقه از مفاهيم مندرج در بخش
 وجود داشته باشد.

 
 مرکز اسناد و کتابخانه تخصصی                                         
 حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها 

 مشهد مقدس                                          
 هـ . ش 1400هـ .ق /  1443فاطمیه  
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 ، یگانه بانوي حضرت فاطمه
  همتاي قرآن

دوران رسالت خويش را در حالی به  پيامبر اکرم
پايان رساند و دعوت حق را لب يک گفت که به شهادت 

ساند و مسير هدايت را قرآن کريم، دين را به کمال ر
به فرمان خدا براي ام ت تا قيامت مشخص فرمود و در 

ي حاضران پيمان گرفت که اين پيام را غديرخم از همه
در گوش  به غايبان برسانند. اينک نواي گرم نبی

 :فرمودپيچده که میزمان 

 گذارم، اگرمن در میان شما دو امانت گرانقدر را باقی می
ها پیروی کنید، هرگز بجويید و از آن به آن دو تمسّک

و  "کتاب خدای متعال"گمراه نخواهید شد: نخست 
 اند. من عترتکه  "بیتماهل"ديگری 

ای مردم! نیک بشنويد )و بدانید( که من به شما اين 
در کنار  را رساندم. همانا شما ـ در قیامت ـمطلب 
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آيید و من نسبت به اين دو امانت از حوض نزد من می
ها رفتار شما پرسش خواهم نمودکه چگونه با آن

گونه که گفتم( آن دو ثقل گرانقدر ايد؛ )همانکرده
اند؛ از آنان من "بیتماهل"و  "کتاب خدای متعال"

پیشی نگیريد که هالک خواهید شد و به آنان 
تر و که ايشان از شما آگاه نیاموزيد، چه اين

 1«.ترندعالم
را اين چنين معرفی « بيت رسالت هلا» و نيز در جاي ديگر 

 فرمود: 
تنها من و برادرم علی و  "بیتاهل"مقصود از » 

دخترم فاطمه و فرزندانم حسن و حسین و نه نفر 
از پیشوايان از نسل حسین است و هیچ شخص 

 2«.ديگری با ما در اين مطلب شريک نیست

است.  قرآنيگانه بانوي همراه و همتاي  فاطمهآري 
 قرآنهاي ناطق و تجل ی آيات و سوره قرآن فاطمه
 قرآنآگاه به ظاهر و باطن  يگانه بانوي فاطمهاست. 

 و آموزگار آن است.

يگانه راه رستگاري است. هرگونه رفتار، فاطمهآري 
گفتار و کرداري از وجود مقد س آن بانوي گرامی، 

اي از خواست پروردگار تفسيري از آيات الهی و نشانه
 است. جهانيان

جز او و خاندان مطهر ش راهی به سوي آسمان نيست. 
و خواست پروردگار تخل ف  خواست خداوند استاين 

 ناپذير است.

                                                           
 .293، ص  1اصول كافي ، كليني، ج. 1
 .761، ص2كتاب سليم، ج. 2
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 یگانه بانوي  ،حضرت فاطمه
 بیت رسالتاهل

به راستی آنان که خداوند در قرآن کريم با عنوان 
از آنان نام برده، چه کسانی هستند؟ آيا  "بيتاهل"

نبو ت  "بيتاهل"ي پيامبر ي خانوادهسران و همههم
شوند؟ يا خداوند اشخاصی را انتخاب کرده و ناميده می
 به مردم معرفی کرده است؟   "بيتاهل"به عنوان 

، مسلمان راستين و يار خالص خاندان وحی جابر بن عبداهلل
 گويد: می

ـ همسر ايشان ـ بوديم در خانه ام  خدانزد رسول سلمه 
را بر آن بزرگوار نازل ـ   33ـ احزاب: ي تطهيرکه خداوند آيه

 فرمود؛
آن حضرت ، امام حسن و امام حسین و حضرت »

را طلبید و پیش روی خود نشانید، و  فاطمه
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سر خود جای داد و  را طلبید و پشت علی
 عرض کرد: 

من هستند، هر نوع  "بیتاهل"پروردگارا اينان 
رما و آنان را پاکیزه و مطهّر پلیدی را از آنان دور ف

 قرار بده!

 نان باشم؟امّ سلمه عرض کرد: من هم با آ

 فرمود:  خدارسول
 "بیتاهل"ر است ـ ولی تو از عاقبت امر تو بر خی

 که شامل اين آيه و دعای من باشی ـ. نیستی

 گويد: جابر می
خداوند اين عترت پاکیزه و خاندان مبارک را  چقدر 

گونه پلیدی را از ايشان دور ه اينگرامی داشته ک
 داشته است!

 فرمود:  خدارسول
ند. من و از گوشت و خون من "عترت"ای جابر! اينان 

 و دو فرزندم ـ حسن و برادرم ـ علی ـ بهترين اوصیا
 مهفاطو دخترم ـ  حسین ـ بهترين نوادگان پیامبران

 .مهدیـ بانوی بانوان است و از ما است 

 کردم:  عرض
 کیست؟ مهدی! سول خداای ر

 آن حضرت فرمود: 
امامان و پیشوايان  ،نه نفر از فرزندان حسین

ان ی ايشکنندهن آنان قیامنیكوکار هستند و نهمی
 و بر تأويل را از عدل و داد پر کند که زمین است
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کند، همان طور که من بر فرود ـ  ستیز می قرآن ـ
 1«آمدن آن جهاد کردم.

، همسر راخواندن حضرت فاطمهبا ف خدارسول
هاي اين آيه را خواست يگانه مصداقفرزندان او میو 

 معر فی فرمايد؛
بانويی است که خداوند او را  ، يگانهفاطمهآري! حضرت 

 قرار داده است. "بيت رسالتاهل"برگزيده و از 
 تخل ف ناپذير الهی از هر ناپاکی يبيتی که به ارادهاهل

هاي آسمانی د و از سوي خداوند حج تو آلودگی مطه رن
 ر آفريدگان هستند. ب

سالمی پياپی و هميشگی که به رضايت  ،سالم بر آنان
 پروردگارشان همراه و پيوسته است.

  

                                                           
 . 144، ح  225بحراني ، ص  االنصاف ،. 1 
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 یگانه بانو از عالین ،حضرت فاطمه

 ي بر حضرت آدمبه راستی آنان که مأمور به سجده
 نشدند چه کسانی بودند؟

يا  «عالين»ه خداوند در کتاب خويش با عنوان آنان ک
 بلندمرتبگان از ايشان نام برده است؟ 
خلق شده و  همانان که پيش از خلقت عالم و آدم

 آموزگار فرشتگان در يادگيري معارف الهی بودند ؟ 
که خداوند آنان را شاهد و گواه بر آفرينش  گراميانی

 همه موجودات قرار داد؟
نان ها به آيامبران گذشته در گرفتاريکه پ بزرگوارانی 

 شدند؟متوس ل می
 خدابا رسولنقل کرده که روزي  دريخِسعيد واب
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يا پرسيد : آمد و  يشانا نزدمردي . نشسته بوديم
آگاه نما، که ابليس ه خدا ب گفتاراز  مرااهلل رسول

 فرمايد : می
 و ینعالآيا از انجام فرمان من تكّبر ورزيدی يا از  "
 1"بودی که سجده نكردی؟ ندمرتبگانبل

 کسانی هستندچه در اين آيه  بلندمرتبگاناز مقصود 
 برترند؟ هم از فرشتگان که

  : فرمود خدارسول
 ،علی ،من" ،آدم آفرينشقبل از  سالدو هزار 

عرش پروردگار  نزددر  "حسن و حسین ،فاطمه
و  کرديمجهانیان بوديم و او را تسبیح می

. گفتندمی ، خدا را تسبیحیح ماتسبه فرشتگان ب
 فرشتگانه هنگامی که خداوند آدم را آفريد ب

مأمور به  آدم سجده کنند و ما راداد که بر  مانرف
 سجده نساخت.

تمام فرشتگان سجده کردند مگر ابلیس که سرباز 
 : فرمود به اوخداوند . دكرزد و سجده ن

ین عالآيا از انجام فرمان من تكبّر ورزيدی يا از » 
 «و بلندمرتبگان بودی که سجده نكردی؟ 

 یردهپبر سرا ايشانکه نام  بودی نفرپنج از اين  يعنی
 یاست. آفريدگان به وسیلهالهی نوشته شده  عرش

ای به شدههر هدايت روند وبه سوی خداوند میما 

                                                           

 75آیه . سوره ص،  1
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  گردد.میما هدايت ی وسیله

کسی که ما را دوست داشته باشد خداوند او را 
که ما آنگرداند و دارد و در بهشت ساکن دوست 

و در  با او دشمنی ورزدخداوند  ،را دشمن دارد
ما  آن که والدتش پاک استجز  وارد سازد وآتش 

 1. خواهد داشترا دوست ن

بانو از  يگانه فاطمهحضرت مادر بزرگوار ما آري 
  است. "عالين"

  

                                                           
 .7، ح 9. فضائل الشّيعه، شيخ صدوق، ص 1
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  يیگانه بانو ،حضرت فاطمه

 هیري تطآیه

اي که خداوند در ويژه "طهارت"ايد، آيا تاکنون فکر کرده
را به آن  "بيت رسالتاهل" ،ه احزابسور 33آيه

 اختصاص داده چيست؟
، از مسلمانان راستين و ياران خاندان بوسعيد خدريا

حضور داشته ، چنين  وحی از روزي که نزد پيامبر
 نقل کرده است:

 یآيهـ  بودم که نهمسر ايشا سلمهدر خانه امّ  ـ 
 ؛نازل فرمود بزرگواررا خداوند بر آن  تطهیر

و فاطمه حضرت ، علی، امام امیرالمؤمنین  حضرت آن
و  و ـ با کساطلبید ـ را  حسینامام حسن و امام 
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 عرض کرد: باالپوش خیبری آنان را پوشانید و
پس هر نوع  ،ندهست من بیتاهلاينان  !اخداوند

و مطهّر قرار  را پاکیزه نفرما و آنا از آنان دورپلیدی را 
 بده!

عرض کرد: من هم با اتاق بود ، که در آستانه سلمه  امّ 
 ؟آنان باشم

 مود: فر دا خرسول
 بیتاهلولی تو از ـ عاقبت امر تو بر خیر است 

 1که شامل اين آيه و دعای من باشی ـ. نیستی
، بر حضرت فاطمه با پوشانيدن کسا پيامبر

خواست اعالم فرمايد که جز زندان او ، میهمسر و فر
اينان کسی در اين آيه شريک نبوده و عظمت نهفته در 
 ،آن شامل حال شخصی غير آنان نيست؛ به همين خاطر

 : فرمودمی پيامبر
و گناهان پاک و منزّه  هاعیباز  بیتماهلو  منتنها 

 2هستیم.

ه دهد کآيه شريفه از يکسانی پاکی و طهارتی خبر می
، فاطمهدر آن شريک هستند؛ بيت رسالت اهلهمگی 

از همان  مهديتا حضرت  شفرزنديازده همسر و 
طهارت جسم، جان و قلبی برخوردارند که مهبطِ انوارِ قرآن 

 داراي آن است.و مخاطبِ خداوندِ جهان پيامبر اکرم 
 و منز ه از خطا؛ معصومو پاکند ، هم  مطه رآنان هم 

                                                           
 .768، ح  136، ص 2حسكاني ، ج  . شواهد التنزیل،1
 .214، ص  35النوار، مجلسي، ج . بحارا2
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اند ر پليدي، وارستهپاکند از ه از هر آلودگی، مطه رند
 چه ظاهري و چه باطنی . از هر زشتی و ناپسندي،

اند از هر اشتباه ، از هر گناه ، محفوظ اندعصومم
 اند از هر خطا، در رفتار و گفتار و کردار؛مصون
ي که بايد آنان را فراي همه عصمتی و طهارتهمان 

 آرزومند دركبرگزيدگان آسمانی جست و فرشتگان را 
 . شان ديدآسمانیمقام 

 اين گواهی خداست و گواهی او کافيست!
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 یگانه بانوي  ،حضرت فاطمه
 ي مباهلهآیه

هنگامی که دو شخص يا گروه معارض و مخالف ، خود را 
شمارند و به حق بودن خود از سوي خداوند برحق می

يک حاضر به قبول ديگري نيست، يقين دارند و هيچ
هر دو طرف که می کنند؛ بدين گونه  "اهلهمب"اقدام به 
تا  کنندخدا را خوانده و يکديگر را نفرين می منازعه،

و آن که مورد رضايت پروردگار  خداوند داوري فرمايد
است دعايش مستجاب گردد و گروه ديگر به شکلی 

 آشکار مغلوب شده يا از ميان برود.
ر پيامب گروهی از بزرگان مسيحی نجران به مدينه آمده با

به  ي موضوع اسالم و پيامبري حضرت مسيحدرباره
 گفتگو و بحث پرداختند. آنان معتقد بودند که مسيح

کردند. در پافشاري می ي خويشپسر خداست و بر عقيده
با بيان کيفيت تولد حضرت  خدا، رسولمقابل
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ي خدا و بنده فرمود که عيسی، به آنان می عيسی
 ي اوست. فرستاده

نگامی که مسيحيان راه لجاجت را پيش گرفتند و از ه
 ـ 61: آل عمرانـ  مباهلهي قبول حقيقت سرباز زدند، آيه
فرمان داد پسرانش  نازل شد و خداوند به پيامبر

باشد را و دخترانش و آن کس که همچون جان او می
نيز با  با مسيحيان همراه ببرد؛ پيامبرمباهله براي 

 . گذاشت لهمباهمسيحيان قرار 
که در حالی خدارسولفرا رسيد، مباهله چون روز 

را در دست راست خود داشت و  دست امام حسن
را در آغوش خويش گرفته بود و  امام حسين

در پشت سر آن گرامی و  دخترش فاطمه
در وراي آنان قرار داشت، به محل  اميرالمؤمنين

 فرمود:  عزيزان خودرفت و به  مباهله
 که من دعا کردم، شما آمین بگويید! گاهآن

را ديد که با  خدابزرگ مسيحيان هنگامی که رسول
، ضمن پرهيز کسان خود به محل ميعاد آمده عزيزترين

 گفت:مباهله از 
آيند که اگر بخواهند، هايی به سوی ما میچهره»

کنند و اگر لب به دعا بگشايند، ها را جابجا میکوه
ی زمین باقی نخواهد پهنه نفر از مسیحیان بريک

 «ماند!

انجام نشد  مباهلهبدين ترتيب با خودداري مسيحيان، 
وآنان پذيرفتند که با پرداخت ماليات مخصوص اهل کتاب 

 براي خودشان در امان بمانند مباهلهاز پيامدهاي هولناك 



 

17 

 1زندگی کنند. در پناه حکومت پيامبر اسالمو 
 عليه وآله از عصمت و اهللچون پيامبر صل یآنان که هم

از سوي خداوند  ،طهارت آسمانی برخوردار بودند
 حضور پيدا کنند. مباهلهبرگزيده شدند تا در 

يگانه بانويی است که در اين  فاطمهحضرت 
 خدارويداد، خداوند به حضورش در کنار رسول

مباهله  يبه عرصههمراه پيامبرش او را خشنود بود و 
 فرستاد.

  

                                                           
 .167، ص 1. ارشاد، شيخ مفيد، ج 1
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 یگانه بانوي  ،حضرت فاطمه
 صاحب علم قرآن

کتابی است که خداوند  قرآن معجزه پيامبر اکرم
ي آفرينش را در آن گرد آورده است. ولی دانش همه

و آنان که صاحبان علم  دانش آن را جز پيامبرخدا
 کتابند، کسی ندارد. 

اين علم و آگاهی، از سوي خداوند به آنان عطا شده و 
ي مردم نيازمند آنند وختنی و اکتسابی نيست و همهآم

و بايد براي دانستنش به سوي صاحبان علم قرآن رفته 
 و از آنان بخواهند؛

 چه کسانی هستند ؟صاحبان علم دانيد اين آيا می
 گويد : می بُريد يکی از اصحاب امام باقر

ي گفتار خداوند که : دربارهبه آن حضرت گفتم
 فرمايد: می

بلكه آن ـ  قرآن ـ  آياتی روشن و آشكار است ، در » 
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مقصود « اند ی کسانی که علم داده شدهسینه
 ـ 49ـ عنكبوت :  چیست؟

  فرمود:
ـ را اراده فرموده  بیتاهل ـی شريفه تنها ما يهاين آ
 1است.

  گويد:می اسباط يکی از اصحاب امام صادق
، چنين ي مقصود اين آيه پرسيدم از ايشان درباره

 فرمود:
شان اند و قرآن در قلبآنان که علم داده شده

 2هستیم! بیتاهلمحفوظ است ما 

را چنين « بيت اهل» ي تطهير، در تفسير آيه پيامبر
  معرفی فرمودند:

تنها من و برادرم علی و دخترم  بیتاهلمقصود از 
و فرزندانم حسن و حسین و نه نفر از  فاطمه

ین است و هیچ شخص ديگری پیشوايان از نسل حس
 3با ما در اين مطلب شريک نیست.

يگانه بانوي عالم به کتاب خدا و  فاطمهآري، حضرت 
است که  بانويیاز صاحبان دانش قرآن است. او همان 

خبر از دانش  ي او در مسجد پيامبرخروشان خطابه
گونه که در آيه دهد و هماني آن میو علم گوينده
کاران به دشمنی با او پرداختند ستم است،کريمه آمده

 و ظالمانه به شهادتش رساندند.

                                                           
 . 224. بصائر الدرجات، صفار ، ص 1
 . 225. بصائر الدّرجات، صفار، ص 2
 .761ص ،2ج م،يكتاب سل. 3
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 یگانه بانوي  ،حضرت فاطمه
 اهل ذکر و صاحب علم الهی

 چيست و اهل آن چه کسانی هستند؟ ذکرنيد داآيا می
دانيد آنان صاحب چه دانشی هستند که خداوند آيا می

دانيم از آنان به ما فرمان داده هر آنچه را که نمی
 بپرسيم ؟

ي انبياء سوره 7يآيه تا به حال به گستردگی مد عاي  آيا
 ايد؟و عظمت مفهوم آن انديشيده

 فسيردر ت رئيس مذهب حضرت امام جعفر صادق
  اين آيه فرمود :

 ؛آل محمدند، کتاب خداست و اهل آن ذکرمنظور از 
به پرسش از آنان امر  همان کسانی که خداوند

و )بديهی است که خداوند( مردم را  ه استفرمود
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 1به پرسش از ناآگاهان، دستور نداده است. 

از جد بزرگوار خود  همچنين امام صادق
 اند :چنين نقل کرده خدارسول
اند. من، راهنمايان پس از من بیتاهلمانا ه

خداوند، فهم و علم مرا به  ايشان سپرده و آنها از 
. محنت و رنج بر اندسرشت من آفريده شده

کسانی باد که حق آنان را پس از من انكار کنند و 
ی پیوند آنان را با من بگسلند؛ خداوند رشته

 2شان نسازد!شفاعت مرا نصیب

را چنين  «بيت اهل» ي تطهير، در تفسير آيه پيامبر
  معرفی فرمودند:

دخترم تنها من و برادرم علی و  بیتاهلمقصود از 
انم حسن و حسین و نه نفر از و فرزند فاطمه

 ديگری پیشوايان از نسل حسین است و هیچ شخص
 3با ما در اين مطلب شريک نیست.

  

                                                           
 .61ص . بصائر الدّرجات ، صفار، 1
 .69ص . بصائر الدّرجات ، صفار، 2
 .761ص ،2ج م،يكتاب سل. 3
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 یگانه بانوي  ،حضرت فاطمه

 ي صادقانآیه

چه کسانی هستند که خداوند در  صادقينبه راستی 
فرمان پيروي و همراهی آنان را  سوره توبه 119ي آيه

اي که اگر از آنان جدا شويم از دايره بگونهداده است؟ 
 تقوا خارج شده و به گمراهی و ضاللت خواهيم افتاد. 

در اين آيه شريفه  صادقاني درباره از پيامبرخدا
 پرسيدند. 

  آن حضرت فرمود:
و فرزندان  حسینو ، حسن فاطمهآنان علی، 

 1مطهّرشان تا روز رستخیزند ؛
                                                           

 .865، ص 2اني، ج . البرهان، بحر1



 

23 

 از امام باقر يتبيکی از شاگردان مکتب اهل
در اين آيه ، که مردم دستور به  "صادقان"ي درباره

 پرسش نمود. اند،شده همراهی و پيروي از آنان داده
  فرمود : امام باقرالعلوم

 1ـ را اراده فرموده است. بیتاهلخداوند تنها ما ـ 

است. او  صادقاني بانوي آيه يگانه فاطمهحضرت 
ملزم به  همه ،اوندفرمان خد است که به ايصد يقه

 همراهی و اطاعت و پيروي از فرامين او هستند.
 فرمود:  کاظمامام 

 2گشت. شهیداست که  یصدّيقههمانا فاطمه 

! چشم ما را به جمال نورانی آخرين فرزند خداوندا
و آخرين پيشوا از صاحب الز مان آن بانو ، حضرت معصوم 
ا را از پيروان و نما ؛ و ما و نسل م روشن صادقان

 قرار ده. صادقانهمراهان 
  

                                                           
 .393، حدیث  2. نورالثقلين، ج 1
 .458، ص 1كافي، كليني، ج . 2
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 یگانه بانویی که  ،حضرت فاطمه

 شرط ایمان استاش دوستی

با نزديکان  مود ت، آري، اين فرمان خداوند است
 پيامبرش؛ 

کردن، يعنی با داشتن و دوستیيعنی دوست ،مود ت
ده محب ت رفتار کردن و از هر گفتار و رفتار آزاردهن

 پرهيز کردن!
، که محب تدوستی در رفتار است. در حالی ،مود ت

و معنايش آن است که حت ی اگر  دوستی قلبی است
کسی ـ خداي ناکرده ـ در قلبش محب ت نداشته باشد، 
موظ ف است در رفتارش به آنان ابراز دوستی نموده و 

 به محب ت رفتار کند.
ي فرستاده بيتاهلهمان  ،پيامبر نزديکانيا  "قُربی"
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 خدا هستند. بزرگوارانی که به فرمان خدا پيامبر
 بارها و بارها آنان را معرفی کرده است.

  گويد :ابن عباس می
ی )بگو برای آن ـ ابالغ رسالت ـ از هنگامی که آيه
 مودّتکه با نزديكانم اينخواهم، جز شما مزدی نمی
 ( فرو فرستاده شد، پرسیدم:23بورزيد. شوری:

و  مودّتشما که خداوند  نزديكان! ی رسول خداا
نیكويی در رفتار با آنان را بر ما واجب ساخته چه 

 اند؟کسانی

 فرمود: 
 علی و فاطمه و فرزندان آن دو

 1و اين مطلب را سه بار تكرار فرمود.

و  ، همسرفاطمه؛ ابـراز دوستی و محب ت با حضرت آري
 ن باد ـ دستورفرزندان معصوم او ـ که درود خدا بر آنا

و خواست خداوند متعال و موجب سعادت دنيا و آخرت 
است و هرکس از فرمان خداوند سرپيچی نمايد، 

 زيانکار خواهد بود.
  

                                                           
 . 516، ح  389. تفسير فرات ، فرات كوفي، ص 1
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 یگانه بانوي فرمانروا  ،حضرت فاطمه
 در ملک هستی

خداي متعال از مردمی که  در قرآن مجيد،به راستی 
کسانی را اراده  شوند، چهمورد حسادت واقع می

 فرموده است؟ 
چيست که فرمانروايی بزرگ و  حکمتدانيد و آيا می

بخشيده و برخی به آن  ابراهيم خداوند به آل
 ورزند؟حسادت می

 فرمود: سوگند ياد می امام بزرگوار، حضرت صادق
اند، مردمی که در اين آيه مورد حسات واقع شده

 1هستیم.اهل بیت ما 

 ابراهيم آلبه راستی که ما به ) يي آيهدرباره :گويدحنان می

                                                           
 .93، ص 2ج  . تفسير البرهان ،1
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به آنان فرمانروايی بزرگی داديم و کتاب و حکمت 
 پرسيدم:  امام صادق( از  54 ـ نساء:ايم بخشيده

 منظور از کتاب چیست ؟

 فرمود: پیامبری و نبوّت .

 گفتم : حكمت ؟

 مردم ـ.فرمود: دانش و فهم و داوری ـ در میان 

 ؟فرمانروايی بزرگ عرضه داشتم : 

 1. ـ بیتاهلـ  وجوب اطاعت و پیروی از مافرمود: 
 فرمود:  ابوبصير گويد: امام باقر

بر تمام آفريدگان از جن و  فاطمهاز  اطاعتهمانا 
آدمیان، پیامبران و فرشتگان، پرندگان و حیوانات 

 2واجب بود.

ي ي  آيهاز ايشان درباره يکی از شاگردان امام باقر
پرسش « به آنان بخشيديم فرمانروايی بزرگیما »

 فرمود: نمود. امام
در میان آنان پیشوايان و امامانی قرار داد که 
پیروی از آنان پیروی از خداوند است و هر که 

شان نمايد ، خدا را نافرمانی کرده است. نافرمانی
  3اين همان فرمانروايی بزرگ است.

 

                                                           
 . 140، ص 1. تفسير قمي ، علي بن ابراهيم ، ج 1
 .104ص  ،محمد بن جریر طبري شيعي ه،دالئل االمام. 2
 . 306، حدیث  2ن ، ج . نورالثقلي3
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  انه بانويیگ ،حضرت فاطمه
 بیتکشتی نجات اهل

 ايد؟آيا تا به حال در دريا گرفتار طوفان بوده
گاه خويش دور از خانه و پناه در برف و بوران ، آيا هيچ
 ايد؟مانده

تشنه باشيد  ،است که در بيابانی خشکآيا ات فاق افتاده 
 و آب در دسترس نداشته باشيد؟

گرفتار  ،تباهی، در جهانی سراسر ظلم و اينک ما مردم
 در بوران انحرافات ها، از پاي افتادهدرياي طوفانی ستم

ها کام نور و روشنايی و معنويت؛ و تشنههاو تباهی
 هستيم !

کشتی نجات ست که همچون ا يگانه بانويی فاطمهو 
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گاه معنوي ت و نور و روشنايی در درياي طوفانی، پناه
ما سفارش براي  همه در گفتار پيامبراست؛ و اين 

 فرمود:که شده 
 درکشتی نوح من در میان امّتم مانند  بیتاهلمثل 

میان قوم اوست، هرکه وارد آن شود نجات يابد و هر 
 1که از آن روی بگرداند، غرق گردد.

 است. بيتاهل بانوي يگانه فاطمهو 
يگانه بانوي نور و عصمت، يگانه مادر مهربان ام ت و 

ه ما ککشتی نجاتی ي خلق، همهکشتی نجات يگانه بانوي 
فقط بايد بخواهيم و او را صدا بزنيم و او قطعاً ما را 
پيدا خواهد کرد و با خود به ساحل نجات خواهد 

 رسانيد.
باليم ، و شادمانيم که خداوند محب ت و واليت بر خود می
هاي ما به را در قلب فاطمهي طاهره حضرت صديقه

کنيم که ما را درگاهش مسئلت می وديعت نهاده و از
در پيروي و تمس ک به بانوي بانوان بيش از پيش موف ق 

 بدارد.
  

                                                           
 .560، ص 2. كتاب سليم، ج 1
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 ي یگانه بانو ،حضرت فاطمه
 خشنودي و خشم خدامعیار 

بيان  7ي ي حشر آيهدر سورهقرآن کريم به روشنی 
، سن ت قطعی خداوند و داشته که گفتار پيامبر

فرمان پروردگار است؛ اين حکم قطعی  فرمان او، همان
پيامبر  خداوند متعال است که ما موظ فيم آن چه

کند، فرمايد ، عمل کرده و از آن چه نهی میمی اکرم
 و فرمان او را امر خداوند بدانيم. گزينيم؛دوري
را ، بارها و بارها مردمان  دانيد پيامبر اکرمآيا می

را به  فاطمهرت مخاطب ساخته و به فرمان خدا، حض
حج ت خداست  فاطمهکرده تا بدانند همگان معرفی 

و خشم و رضايتش، همان غضب و  و اطاعت از او واجب
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 خشنودي خداوند است :
را بشنويم؛ ابن عباس نقل  ديگر بار کالم مبارك او

 :کندمی
 فرمود: پيامبر گرامی 

رساند ای از وجود من است. مرا آزار میپاره فاطمه
چه او را شادمان کند و آن کندنچه او را آزرده آ هر

 سازد.مرا شاد می

خشمگین و از  فاطمههمانا خدای متعال از خشم 
 1 گردد.خشنودی او خشنود می

آن گاه که ام ت اسالم  آري ، پس از شهادت پيامبر خدا
رأي و هم پيام غدير را به فراموشی سپرده و همراه

م و هادي دين، اما شيطان شدند و خليفه پيامبر و
را رها کردند، اين  طالبابی اميرمؤمنان علی بن

بود که بپاخاست و به فرمان خدا، حج ت  اطمهحضرت ف
را بر همگان تمام کرد و دشمنان دين را رسوا ساخت و 
راه سعادت را از مسير ضاللت و گمراهی آشکار کرد تا هر 

ها به ورهي دنهادي که در آن دوره و در همهانسان پاك
 دنبال حق و حقيقت است دچار شک و ترديد نگردد. 

بشارت باد بر آنان که فرمان خدا و رسولش را به گوش 
حضرت جان شنيدند و با کسب رضايت و خشنودي 

 خود را به رضوان الهی رساندند. فاطمه
  

                                                           
 . 303ص  ،شيخ صدوق ،معاني األخبار. 1
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 یگانه  ،حضرت فاطمه
 مشکات خاندان نور

 خداوند کيست؟مشکات نور 
که سرچشمه و منشأ پيشوايان  آن وجود مقد سی

 ، کدام وجود است؟ت الهی استآسمانی و انوار هداي
ي درخشانی که از تبار ابراهيم است و از آن ستاره

تواند چنان عصمت و طهارتی برخوردار است که می
ايگاه نور الهی و سرچشمه آن باشد، کدام ستاره ج

 است؟
 ك کيست؟مبارمشکات آري به راستی آن 

 فرمودند: سوره نور 35 آيهدر تفسير  امام صادق
 آن حسن و حسین است و چراغ فاطمه، مشكات
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ی درخشانی همان ستاره فاطمههستند. و 
درخشد. از تبار است که در میان بانوان زمین می

و نسب نه يهودی  آن شجره فروزد کهابراهیم برمی
ش از او ؛  نزديک است که داناست و نه نصرانی

فوران کند و امامی پس از امامی از او پديد آيد که 
خواهد هدايت بآنان هر که را  خداوند به نور واليت

 1فرمايد.

 نور خدا و جايگاه انوار پروردگار است؛ فاطمه ،آري
اُم  ابيها است که درخشش دين خدا به  فاطمه، آري

 نور اوست؛
علی بن خدا اميرمؤمنان همسر نور  فاطمه، آري
 ي نور است؛و بانوي خانه طالبابی
 مادر يازده نور خداست؛  فاطمه، آري

همان بانوي دانشور الهی است که عالم به  فاطمه
 کتاب هستی است؛

کوه ، ما را از شُاش در مسجد پيامبربانويی که خطبه
 سازد،  اش باخبر میدانش گوينده

تمگران اين نشناختند و سرا دريغا که مردمان قدر او 
 چراغ هدايت را شکستند !

  

                                                           
 .69، ص 4. البرهان ، ج 1
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 حقیقت شب قدر ،حضرت فاطمه

 چه شبی است؟ شب قدر دانيد آيا می
ي خويش همان شب مبارکی که خداوند کالم جاودانه

 قرآن را در آن شب فرو فرستاده است. 
ي امور تا سال ديگر در شبی که تقدير و سرنوشت همه

 شود. عی میخورد و  قطآن رقم می
شب بزرگی که عظمت و جايگاه آن به درستی بر ما 
روشن نيست و زمان آن نيز به صورت دقيق تعيين 

 نشده است. 
، شب هدايت و شب برکات الهی شب رحمتشبی که 

  براي مؤمنان است.
 است. بلکه حقيقت آن است...  شب قدرنيز چون  فاطمه
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 رمود: ي مبارکه قدر فدر شرح سوره امام صادق
ی اوست، گونه که شايستهرا آن فاطمهکه ... هر آن

را دريافته است.  شب قدربشناسد به درستی که 
نامیده شده که آفريدگان از  فاطمهاو به اين دلیل 

 1اند.درمانده ـمنزلت و حقیقتش  ـشناختن 

، موجب نزول برکات و شب قدرهمچون  فاطمهآري 
 ست. رحمت و فيض الهی و هدايت خلق ا

 ،را بهتر بشناسد فاطمه! هر که آگاه باش و بدان
تري از شب قدر خويش خواهد ي بيشتر و کاملبهره
 برد.

  

                                                           
 .581ص  ،فرات بن إبراهيم الكوفي ،تفسير فرات . 1
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 جان و قلب  ،حضرت فاطمه
 پیامبر رحمت

 !اي بانوي بزرگوار
  !ي وجود پيامبراي پاره

 ! فاطمهاي  !اي حج ت خدا
توان میاي قرون را هنوز از ور آواي گرم پيامبر

گرفته و از  آن روز که به امر خدا دست تو را شنيد؛
 فرمود:و می منزل بيرون آورده

ـ را می»  ـ بانو   شناسد؛شناسد که او را میهر که اين 
دختر  فاطمهشناسد بداند که او او را نمی و هر که

 است. محمد

ی من است؛ هر که ی تن و قلب میان سینهاو پاره
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آزارد مرا آزرده و هر که مرا آزرده سازد، او را بی
 1 «خدای بزرگ را آزار رسانده است.

مگر قرار بود چه ات فاقی بيفتد، که مظهر غيرت الهی 
 کرد؟  گونه معرفی میبايد شما را اين

خواست به ام ت خود بگويد؛ پس گويا پيامبر رحمت می
از رحلت من، آن هنگام که فرمان خدا را پشت سر 

کنيد و هيزم ه و در پشت در اجتماع میگذاشت
 ؛آوريد و ... می

حج ت خدا و فرزند و پاره وجود  فاطمهکه بدانيد 
 من پشت در ايستاده!! ...
خواهيد  احزاب سوره 57يو بدانيد که مشمول آيه

 د؛ش
از که تو را آزردند و مجروح ساختند تا اي مادر! آنان
کلمات را از  ؛ اينرسيدي شهادتها به همان جراحت

 شنيده بودند؟ پيامبرخدا
؛ و از پيامبرش آري، ولی خداوند را باور نداشتند

ئل قا بيت پيامبرش حرمتیکردند؛ و براي اهلاطاعت نمی
 نبودند؛ و در يک کالم ايمانی نداشتند تا ...

  

                                                           
 .234ص  ،حسن بن سليمان الحلي  ،المحتضر. 1
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 بانویی که آزردن او،  ،حضرت فاطمه
 اوست اذیّت خدا و رسول

ر بر اثر شدت جراحات د که حضرت فاطمه آنگاه
ي او حمله کرده بستر بيماري افتاد، آنان که به خانه

را واسطه قرار طالببودند، حضرت علی بن ابی
 فاطمهحضرت  پيامبر آمدند؛دادند و به عيادت دختر 

 روي برگرداند و فرمود:نفر از آن دو 
 داخدهم آيا از رسولشما را به خداوند سوگند می

 فرمود: نشنیديد که می
ی وجود من است. هر که او را بیآزارد مرا فاطمه پاره

 آزرده است؟
 : آری ، چنین شنیديم!آن دو گفتند
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چنین به درگاه خداوند  آنگاه حضرت فاطمه
 شكايت برد:

و من  آزردند! تو گواه باش که اين دو نفر مرا خدايا
ا آن که ها خشنود و راضی نخواهم شد تهرگز از آن

نزد پدرم بازگردم و هر ستمی که در حقّ من روا 
اند به او اطاّلع دهم، تا او میان ما داوری داشته

ها به درگاه تو و فرمايد؛ من شكايت خويش را از آن
 1! آورمپیامبرت می

 !اي دختر پيامبر خدا
کنيم خشم تو را بر آنان که وصي ت فراموش نمی

حق زمامداري و خالفت  را زير پا گذاشته و پيامبر
ات هجوم را غصب نمودند. به خانه اميرمؤمنان علی

آوردند و با مجروح ساختن تو، فرزندت حضرت 
ساختند. همانان که فدك را از تو  شهيدرا  محسن

ات را به آتش کشيدند. سپس منافقانه ربودند و خانه
 شان بکشند.به عيادتت آمدند تا پرده بر جنايات

 رگوار !اي مادر بز
ي شما شنيديم و ما فرمان خدا و پيامبرش را درباره

اطاعت کرديم. با هر که دوستدار شماست و با شما در 
ي آنان که شما صلح و آشتی است ، دوستيم و با همه

را آزردند و با آزار همسر و فرزندان معصومت، موجب 
ها بيزاري دشمن هستيم. از آن رنجش شما شدند،

به  نه و نفرت هميشگی خويش را نسبتجوييم و کيمی
 ها نگاه خواهيم داشت.آن

                                                           
 .20، ص1واالمامة والسياسة، ابن قتيبه، ج 391كتاب سليم، ص. 1
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 یگانه بانوي  ،حضرت فاطمه
 ي قُربیآیه

 کيست؟ سوره اسراء 26ي در آيه  «قُربیذا ال»مقصود خداوند از 
، اين آيهبوده که پروردگار جهان در  «حق»اين کدام 

 را موظ ف به پرداخت آن کرده است؟  پيامبر
های امیرالمؤمنین می که جنگ خیبر با رشادتهنگا
با پیروزی مسلمانان به پايان رسید؛ و  علی

ی فدک هم که آبادی بسیار حاصلخیزی در منطقه
 پیامبرخدا، تسلیم دآمنزديكی خیبر به شمار می

 شده و در اختیار ايشان قرار گرفت .

 ی، فرشتهبه مدينه بازگشت ی خداچون فرستاده
 رساند: آمد و پیغام خداوند را به پیامبروحی فرو 

 را پرداخت کن! خويشاوندان نزديک حق
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 پرسید:  پیامبر
 کیست؟خويشاوند نزديک است و  حقاين کدام 

 پاسخ داد:  جبرئیل
 .فاطمه، "خويشاوند"است و فدک، "حق"

به فرمان خدا ، دختر گرامی خويش  خدارسول
   1و بخشید.را فراخواند و فدک را به ا فاطمه

 ترين خويشاوند پيامبرنزديک فاطمهآري ، فدك حق 
 بود.

نوشتند  سند اين بخشش را امام اميرالمؤمنين علی
 گواه اين سند بود. « ايمن ام» ي خانه و خادمه

 ، مخالفانخداولی طولی نکشيد که پس از رحلت رسول
رهبري از امام خاندان رسالت همراه با غصب حکومت و 

را نيز از او ربودند  فاطمه، فدك رالمؤمنين علیامي
مالی نباشد که با انفاق آن مردم به  بيتاهلتا در دست 

 سوي آنان جذب شوند. 
اي در مسجد حاضر شد و با خطابهفاطمهحضرت 

مشهور است، آنان را براي  "خطبه فدکيه"آتشين که به 
هميشه تاريخ، رسوا ساخت. هر چند عادت دشمنان در 

رخورد با کالم حق، جز ضرب و شتم چيزي نبود و شکواي ب
 آن حضرت راه به جايی نبرد!

تنها زمينی که در آيات قرآن سندي آشکار داشت،  فدك،
و حق فاطمهغصب شد و سندي شد بر کفر غاصبان 

 !ها به فرمان خدااعتنايی آنبی

                                                           
 .521، ص 3البرهان ، ج . 1
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 دست بخشایشگر خدا ،حضرت فاطمه

چه اخالصی در بخشش شما بود که  رامت،اي بانوي باک
خداوند به پاس آن هجده آيه از قرآن را به تقدير از 

 شما فرو فرستاد؟ 
 آري ، آن شب شما غذاي خود را بخشيديد و ... 

همگی گرسنه  .در خانه بود مقداری جوفقط  آن شب،»
، همسر و دو فرزندش دست به کار فاطمهبودند. 
 درست کردند. يیحلواد، با هم . وقتی آرد فراهم ششدند

را در پیش روی خود  و آن حلوا آماده شد که هنگامی
  :مسكینی آمد و عرض کرد ،گذاشتند

شما قرار  وزیاز آنچه خدا ر ،خداوند شما را رحمت کند
 .بخورانید ن همداده به م
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  .غذا را به او داداز  سوّم برخاست و يک  حضرت علی

 در خواست غذا کرد. وچیزی نگذشت که يتیمی آمد 

قسمت از دو  يک برخاست و علیامیرالمومنین 
 بخشید.قسمت باقی مانده را به او 

 ددر ز ؛که اسیری آمدهنوز زمانی سپری نشده بود 
برخاست  . امیرالمؤمنینو اظهار گرسنگی نمود

 بیت پیامبراهلو باقی مانده غذا را به او داد و 
 .آن شب را گرسنه به صبح رساندند

ی انسان را به پاس ازخودگذشتگی آنان سورهخداوند 
 :ه استکه در آن چنین فرمودفرو فرستاد 

 دارند،( نیاز و) عالقه آن به اينكه با را( خود) غذای"
 1."!دهندمی «اسیر» و «يتیم» و «مسكین» به

هاي فراوانی در طول تاريخ و توسط افراد بخشش
اي که در اين مختلف انجام شده است، ولی خلوص ويژه

ي خداوند متعال در بخشش وجود داشت و اراده
معرفی برگزيدگان خود، همان ابرار و نيکانی که 

هاي خداوند به ي فيض الهی هستند و نعمتواسطه
رسد، اين آيات قرآن را دست با برکت آنان به خلق می

 رقم زد.
! ما نيز محتاج و ، اي دست بخشايشگر خدافاطمهاي 

شم به دستان پرکرامت شما و خاندان پاك گرفتار، چ
 ايم!شما دوخته

                                                           
 .398ص  ،2ج  ،قمي تفسير. 1
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 بانوي بانوان جهان ،حضرت فاطمه

، و دو فرزند گرانقدرشان فاطمهامام علی، حضرت  روزي
نشسته  خدانزد رسول امام حسن و امام حسين

 :دست به دعا برداشتچنين رت بودند. آن حض
ترين من و گرامی بیتاهلاينان که دانی تو می !خدايا

اند. پس هر کس آنان را دوست دارد، تو مردم نزد من
شمارد، دوستش بدار! و هر کس ايشان را دشمن می

 با او دشمنی کن!...

 است! ين بانوي جهانفاطمه برتر :سپس فرمود
ان بانوي بانواو  ! آياي خدااز ايشان پرسيدند: اي فرستاده

 خود است؟زمان 
 که بانوي بانوان دوران خود بود: آن فرمود پيامبر

 بانوانانوي ب ،فاطمها دخترم ام است، مريم دختر عمران 
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 که در محراب است!... او آنگاه لين و آخريناز او  جهان
ب بر او سالم يستد هفتاد هزار فرشته مقر امی عبادت

او ه ب خطاب کردند، مريمه ب گونه کههماندهند و می
 گويند:می کنند ونيز خطاب می

خداوند تو را برگزيده و پاک و راستی ه ب !فاطمهای 
ی بانوان جهان برتری بخشیده مطهّر ساخته و بر همه

 است.

را  علیامام اميرالمؤمنين  پيامبراکرمسپس 
 :فرمود مخاطب ساخته

نور ديده و ، نای از وجود مپاره فاطمه !ای علی
اند، مرا هرچه او را آزار رس ی قلب من است.ثمره

آنچه او را خشنود کند مرا  سازد وآزرده می
 1. نمايد..ان میشادم

 ؛ ام ا زمانی کوتاه پس از شهادت پيامبر اکرم
را به  فاطمهکار دفن  آن هنگام که اميرمؤمنان

پايان برد و خاك از دست افشاند، اندوهی جانکاه بر آن 
 و جاري گرديداش گرامی مستولی شد و اشک بر چهره

 گفت: گريان رو به جانب قبر پيامبر
 سالم بر تو ای رسول خدا! 

سالمی از من و از جانب دخترت که اينک در جوار 
. .... تو ساکن شده و شتابان به تو ملحق شده است

و از اين پس اندوه من  اينک امانت تو بازگشت .......
جاودانی است و شبم به بیداری خواهد گذشت تا 

                                                           
  481ص  . أمالي، صدوق،1
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ايی که تو در آن اقامت ند مرا به سرآنگاه که خداو
  . داری ببرد

دهد که چگونه به زودی دخترت به تو خبر می
، پس همه امّتت برای ستم بر او همدست شدند

؛ و اين بپرس و حال ما را از او جويا شو چیز را از او
چنین کردند در حالی که از رحلت تو چیزی 

 1نگذشته و ياد تو از میان نرفته است ...

  

                                                           
  459و  458، ص 1. اصول كافي جلد1
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 ي وحیمشکات خانه ،حضرت فاطمه

مشکات نور نوي ساکن آن، کدام خانه است که با
 درخشد؟خداوندي است و پرتو هدايت در آن می

روند و به رستگاري راه نوري که مؤمنان به جانب او می
 تراود ؟از کدام خانه می ،نديابمی

نشسته بودند که  اصحاب در مسجد پیامبر
 را تالوت فرمود. ی نورسوره 36آيه اخدرسول

 پرسیدند:  برخی از پیامبر
، ها نام برده شدهر اين آيه از آنهايی که داين خانه

 ها هستند؟کدام خانه

 فرمود:  ی خدافرستاده
 !های پیامبرانخانه

در دل يكی از منافقان که دشمنی خاندان رسالت را 
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ن خويش خاندا که پیامبر، خوشحال از آنداشت
را ـ در  نهادشانو فرزندان پاک فاطمهـ علی و 

اين فضیلت شريک نساخته، با بددلی برخاست و 
کرد، می اشاره فاطمهی حضرت درحالی که به خانه

 اين آيه نیست؟ خانه جزوگفت: پس اين 

حالی که چشم حسود نفاق را در  خدارسول
 ساخت، فرمود: کور می

 1ت!هاسه از برترين آن خانهبلك البته که هست؛، بله

و  فاطمه زهراصديقه کبري حضرت  يآري اين خانه
 که است طالب و حسنيناميرمؤمنان علی بن ابی

پيامبر به امر خدا بارها و بارها آن خانه و اهلش را به 
حريمش را محترم شمرده و  ؛مردم معرفی کرده است

ان مود ت و به دوستی رفتار کردن با آنان را بر همگ
 واجب شمرده است.

ن آو  حج ت بر همگان تمام شودخواست گويا پيامبر می
ا رفاطمهي ند تا خانهآورمیهنگام که منافقان هيزم 

گر کسی نگويد آنان را با اهلش بسوزانند، دي
 .شناختمنمی

دريغا دل اگر در غم تو پاره شود "
شگفت نيست، چرا که حمله به خانه 

تر از يمتو و شکستن پهلويت، عظ
  ؛شکستن ديوار کعبه بود

و چون قامت استوار تو را به ستم بر 

                                                           
 611، ص  3. تفسير نورالثقلين ، ج 1
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خاك نشاندند، دين از پاي افتاد ... و 
حيات پژمرد و اوراق قرآن به تطاول 
طوفان پراکند و علی تنها ماند ... و 

 1 "بشريت در گرداب فاجعه افتاد
 با تمام دل بر تو می گرييم

 زاي تو سوگواريم، و در ع                       
  !اي مهربان ترين مادر                                            

 

  

                                                           
 . بانوي بانوان، موسوي گرمارودي، دليل ما1
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 سؤاالت مسابقه

ی ص چه کسانی سوره 75ی منظور از عالین در آيه .1
 ای به آنان اشاره شده است:هستند و در چه واقعه

 پیامبران اولوا العزم، خلقت حضرت آدم .الف
 ينش جهان، آفرفرشتگان .ب
، فرمان سجده بر آدماشبیتپیامبر اسالم و اهل .ج
 نزول قرآن کريم اش،بیتپیامبر و اهل .د

ی تطهیر ، چگونه افراد پس از نزول آيه خدارسول .2
 ی شريفه را معرفی فرمود :مورد نظر آيه

 با نام بردن افراد مورد نظر آيه .الف
 با دعوت آنان به منزل خويش .ب
 و باالپوش خويش بر آنان شاندن کسابا پو .ج
 ی مواردهمه .د

ی تطهیر، آخرين فرد در شرح آيهخدارسول .3
 مشمول آيه را چه کسی معرفی فرمود؟

 حضرت فاطمه .الف
 حضرت امام حسین .ب
حضرت مهدی، نهمین فرزند از نسل امام حسین .ج
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 ی صحیح ارائه نشده است.گزينه .د

ی سوره 23ی در آيه "اوندانخويش"و  "مودّت"منظور از  .4
 شوری چیست؟

 پیامبر ی خويشاوندان، همهمحبت قلبی .الف
  پیامبر بیت، فقط اهلبه دوستی رفتار کردن .ب
 ، با خويشاوندان مسلمانرفتارینیک .ج
 های گزينههمه .د

 فرمودند:  جای خالی را پر کنید. پیامبر .5

. . . .  بانوی بانوان . بانوی بانوان زمان خود بود و . . . .  
 جهان از اوّلین و آخرين است.

مريم  ، خديجه .الف
 ،  خديجه مريم .ب
، خديجه فاطمه .ج
 ، فاطمه مريم .د

ی انبیاء سوره 7ی در تفسیر آيه امام صادق .6
 و اهل آن ... هستند. فرمودند منظور از ذکر ... ،

 ياد خدا ، مؤمنان .الف
 انتسبیحات ، امام .ب
 کتاب خدا ، آل محمّد .ج
 ی مواردهمه .د

 49ی اند، در آيهکه علم داده شدهمنظور از کسانی .7
 ی عنكبوت چه کسانی هستند؟سوره

 بیت رسالتتنها اهل .الف
 دانشمندان و علما .ب
 عارفان و زاهدان .ج
 حافظان قرآن .د
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سوره توبه که خداوند ما  119منظور از صادقان در آيه  .8
 مراهی و پیروی از آنان امر فرموده، چیست ؟را به ه

 بیت رسالتپیامبر اکرم و اهل .الف
 کردارانهمه راستگويان و درست .ب
 علما و دانشمندان .ج
 ی صحیح ارائه نشده است.گزينه .د

ی سوره 54ی در تفسیر آيه حضرت امام صادق .9
 نساء چه کسانی را مورد حسد مردم معرفی فرمود؟

 نپیامبرا .الف
 دانشمندان .ب
 ثروتمندان .ج
 خاندان رسالت .د

 که فرمود: از اين فرمايش پیامبر  .10

خداوند به خشم فاطمه خشمگین و به خشنودی او "
 فهمیم که:می  "گرددخشنود می

 استحجّت خدا و دانای به قرآن  حضرت فاطمه .الف
 که معیار خشنودی و خشم خداست.

معصوم از گناه و مطهّر از هر ناپاکی  حضرت فاطمه .ب
 .است

جز به خواست خداوند کاری انجام  حضرت فاطمه .ج
 دهد.نمی

 ی موارد ذکر شده .همه .د

در حديث ثقلین مردم را به خداکه رسولاز اين .11
است،  فرمان دادهاطاعت از قرآن و حضرت فاطمه

 فهمیم :می

 ی علم قرآن است.دانای به همه حضرت فاطمه .الف
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مطابق قرآن  هر گفتار و کردار حضرت فاطمه .ب
 و تفسیر آيات آن است.

ی و بقیّه ای جز فاطمهکنندهقرآن، مفسّر و بیان .ج
 ندارد. بیتاهل

 ی موارد ذکر شده .همه .د

بیت و ديگر اهل ، حضرت فاطمهچرا پیامبر .12
 تشبیه کرده است؟ خود را به کشتی نوح

 بسیار ارزشمند بوده است. چون کشتی نوح .الف
 در تاريخ باقی ماند. شتی نوحچون خبر ک .ب
 ، تنها راه نجات از طوفان بود.چون کشتی نوح .ج
 ی صحیح ارائه نشده است.گزينه .د

چه شخص يا  خدامطابق روايات رسیده، رسول .13
 برد:اشخاصی را جان و قلب خويش نام می

امام حسن و امام حسین .الف
 حضرت علی و حضرت فاطمه .ب
حضرت فاطمه .ج
 بیتمگی اهله .د

با اوّلین زمامدار و وزير او که به  حضرت زهرا .14
 عیادت آمده بودند، چه رفتاری کردند؟

 شوم.فرمودند اگر توبه کنید از شما راضی می .الف
نزد هرگز از شما خشنود نخواهم شد و  فرمودند .ب

 پدرم از شما شكايت کنم.
 ها را برای عیادت نپذيرفتند.آن .ج
 ح ارائه نشده است.ی صحیگزينه .د

در آيه ابرار، ترتیب افرادی که برای درخواست کمک  .15
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 آمدند، چگونه بود ؟ به خانه حضرت فاطمه

 مسكین ، يتیم ، اسیر .الف
 مسكین ، اسیر و يتیم .ب
 يتیم و مسكین و اسیر .ج
 اسیر و مسكین يتیم ، .د

ی اسراء، منظور از از سوره 26ی ی شريفهدر آيه .16
 ديک و حق چه بود؟خويشاوند نز

 مهاجران مسلمان ، زکات .الف
 هاشم ، سهم خمسبنی .ب
 ، غنايم جنگ خويشاوندان پیامبر .ج
 ، فدک حضرت فاطمه .د

در کنار  در ماجرای مباهله حضور حضرت فاطمه .17
 ی چیست؟به دستور خداوند نشانه خدارسول

 آن حضرت صاحب عصمت و طهارتی مانند پیامبر .الف
 است.

آن گرامی دعايش پذيرفته و درخواستش نزد  .ب
 خداوند پذيرفته است.

از ايشان  هیچ بانويی به پیامبر از میان بانوان، .ج
 تر نیست.نزديک

 ی موارد .همه .د

ی نور، به ترتیب مشكات، سوره مبارکه 35ی در آيه .18
به چه بیتچراغ و درخت مبارک، در کالم اهل

 اند؟چیزهايی تفسیر شده

، ، امام حسن و امام حسین حضرت فاطمه .الف
 آل ابراهیم

 ، حضرت فاطمه اکرم ، پیامبر حضرت ابراهیم .ب
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ابراهیم ، آل حضرت فاطمه ،رسول خدا .ج
، ، امام حسن و امام حسین حضرت فاطمه  .د

 آل پیامبر

به  در روايات ذکر شده ، شناختن حضرت فاطمه .19
 شبیه شده است؟شناختن حقیقت چه مطلبی ت

 حقیقت نماز .الف
 حقیقت شب قدر .ب
 حقیقت فطر .ج
 حقیقت توحید .د

ی را از برترين مصاديق آيه کدام خانه خدارسول .20
 از سوره نور معرفی فرمود؟ 36ی شريفه

 ی پیامبرانخانه .الف
 ای که در آن قرآن تالوت شودخانه .ب
  ی حضرت فاطمهخانه .ج
 ی مو ارد.همه د.
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