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هلل علیها سالم ازهرا برحضرت ثواب صلوات فرستادن 

:                               مودفرسالم اهلل علیهابه حضرت فاطمهصلّی اهلل علیه و آلهرسول خدا
هُ بى وَاَلْحَقَلَهُ، غَفَرَ اللّهُ عَلَیْكِ، یا فاطِمَة، مَنْ صَلّى »

ستد ،  هر كه بر تو درود فرفاطمه، اى ؛حَیْثُ كُنْتُ مِنَ الْجَنَّةِ
خدا او را آمرزيده و در هر جاى بهشت كه باشم ، به من ملحق 

«100، ص2، إربلی، جكشف الغمة» .                                 « كندمى



اسماء و القاب: بخش اوّل
 َىةِ  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىى الِّدىددیقَةِ، فَاطِمَىةَ الَِّكِیَّىةِ، حَ ِی    
لَّتِىی  حَ ِی ِكَ وَ نَ ِیدىكَ، وَ ُُمد َُحِ َّاِِىكَ وَ َُصْىفِیَاِِكَ، ا   

الَمِینَ  انْتَجَ ْتَهَا وَ فَضَّلْتَهَا وَ اخْتَرْتَهَا عَلَى نِسَاءِ الْعَ



ب بىه تناسى  سىالم اهلل علیهىا  حضرت فاطمه
ا مقام واال و ابعاد گونىاگونِ شخِّىیتِ بى   
. شکوه ایشىان، نىام هىاخ مختلفىی دارد    

نام ها بىه  روشن است كه هر كدام از آن 
، صفتی از ویژگی هىاخِ شخِّىیت مىام    
كامل و بی نظیر آن آیىت عظمىاخ الهىی    

.اشاره دارد



را اساس روايات، خداوند متعال نُه اسم برر آ  برانود دو سر   بر 
:                           يررررون  بررررن ویدیررررا   ويررررد   : قرررررار داده اسررررت 

در یهاسالم اهلل علبراد حضرت فاطمه»: فرمودعلیه السالمامام صادق 
:نزد خداوند متعال نُه اسم است

طىىاهره، زكیّىىه،  ، فاطمىىه، صىىدّیقه، م اركىىه 
.    «و زهرامحدّثه ، مرضیّه، راضیه

«3فاطمه،حعلیها،اهللسالمفاطمةسمیتأجلهامنالتیالعلةباب،179ص،1جصدوق،شیخ،الشراِ علل»



صدّیقه: نام اوّل
ر خرود ، بره    صدّيقه؛ يعنى بسیار راستگو ؛ و در  فتا

راسررررتگويى عررررادت دارد و بررررا شرررر ر زارى      
. و شرافتِ همیشگى همراه است 



ت و اسى فِعّیلىه  صدّیقه بر وزن :  مرحوم عالمه مجلسى گوید 
یعنىى  این وزن براى م الغه در راستگویى و تِّدیق است؛

اى فىراوان تِّىدیق  آن چه را كه پدرش آورده بود به گونه
فرمىىىىىىىود و در همىىىىىىىة گفتىىىىىىىارشمىىىىىىىى

صادق بود و اقىوالش بىا كارهىایش مىورد تِّىدیق قىرار       
ش گرفت و این همان معناى عِّمت است كه در عِّمتمى

طهیىر  تردیدى نیست ؛ زیرا در زمرة كسانى است كه آیة ت
رد ، در شأن آنان نازل شده است و شیعه و سنّى در این مو

.ست نظر دارند و روایات طرفین به حد تواتر رسیده ااتفاق
.315، ص5، عالمه مجلسی، جمرآة العقول. 



اوّلروایت
یه السىالم علبه  امیرالمؤمنین حضرت علىصلی اهلل علیه و آلهرسول خدا

ی من، سه چیِ به تو ارزانى شده كه به هیچ كس حت»: فرمودند 
به تو داماد شدنِ همچون من عطا شده كىه : عطا نشده است 

م به من عطا نشده است؛ به تو همسرى صىدّیقه چىون دختىر   
ب عطا شده كه به من همسرى چون او داده نشده است؛ از صل

چىون  تو حسن و حسین به تو عطا شده كه به من از صل م هم
آنهىىىىا عطىىىىا نشىىىىده اسىىىىت،  امّىىىىا شىىىىما از مىىىىن

.211، ص3، عالمه امینی، جالغدير. .                     «هستید و من از شمایم



روایت دوم

چره كسرى  : عرر  كرردم   علیره السرالم  به امام صرادق :  مفضّل بن عمر  ويد 
.        علیره السرالم  امیرالمرممنین  : را غسرل داد  فرمرود  سرالم اهلل علیهرا  حضرت فاطمه

امام بره مرن  . من  ويا از اين سخن به تنگ آمدم و آ  را هولناك شمردم 
يت شروم ،  فردا :  فرتم  !  ويا از اين مطلب در تنگنا قرار  رفتى : فرمودند 
ق ، در تنگنا قرار مگیر، صردّيقه را جرز صردّي   » : طور است، فرمودند همین

ى غسرل  دانى كه مريم را كسى جز عیسمگر نمى. ياراى غسل داد  نیست
«715ـ 714، ص2، شيخ ُحّر عاِملی، جوسائل الشيعه» .     « !...نداد 



روایت سوم
، از برررررادر  ،                      سررررالم اهلل علیهمرررا علرررى بررررن جعفرررر  

:            كنررد كرره فرمررود نقررل مررىعلیرره السررالماز امررام كرراوم
.«شَهِیدَةٌصِددیقَةٌ سالم اهلل علیهاإنّ فاطِمَةَ»
ْهَراِء َفاِطَمةَ ، 458، ص1جشيخ کلينی، ، کافی. .  2حسالم هللا عليهما،َباُب َمْولِِد الزَّ



فاطمه: نام دوم
فاطمه از مصدر فیطْم است كه در لغت 
دا عرب به معناى قطع كرد  ، بريد  و ج

.  شد  آمده است



سالم اهلل علیهاحضرت فاطمهچرا

را فاطمه می گویند؟



: ه استدبیا  شدلیل شش روايات، در 

دشمنانطم ِ قط ِ : اوّلدلیل
خلق، درمانده از شناخت او: دلیل دوم

بریده شده از آتش: دلیل سوم
مدا شده از شرّ و پلیدخ ها: دلیل چهارم

الهیعلم وسیلة مدا شده از مهل به : پنجمدلیل 
محرومیتِ دشمنان از مح ّت او: دلیل ششم



:اوّلدلیل
قط ِ 

دشمنانطم ِ 



ت كررده كره   رواير علیه السّالمشیخ صدوق در كتاب علل الشرائع از عدد اللَّه بن حسن بن حسن مجتدى 
« فاطمىه »ه، دانى چرا دختر پیامدر صلی اهلل علیه و آلآيا مى: به من فرمودعلیه الساّلمامام كاوم :  فت

ورد خطراب  براى اين كه با ساير نام ها فرق داشته باشد، و بشود او را به آ  نرام مر  : نامیده شد   فتم
دا بله، فاطمه هم از نام ها است، ولى به این علت نام دختر رسول خى »: فرمود. قرار داد

ه به ومود را فاطمه گذاردند كه خداوند نس ت به همه چیِ ق ل از آن كصلی اهلل علیه و آله
ق ایل وصىلت  با برخى ازصلی اهلل علیه و آلهدانست كه وقتى پیام ر بیاید آگاه است و مى

رو كننىد، از ایىن  نماید آنان به دلیل وراثت، در امر خالفت و مانشینى او طمى  مىى  
مىر  نامیىد و ا «فاطمىه »متولّىد شىد، او را  صلی اهلل علیه و آلهموقعى كه دختر رسول خدا 

ر را از خالفت و وصایت را براى فرزندان او قرار داد، و بدین وسیله دست افراد دیگى 
.«آن كوتاه كرد؛ زیرا فاطمه به معنى كوتاه كردن و قط  طم ِ دیگران است

178، ص1، شيخ صدوق، جعلل الشرایع



:دومدلیل

خلق، درمانده

اواز شناخت 



لَیْلَةِ اِنّا اَنَِْلْناهُ فى):در مورد آيه اوّل از سوره قدر فرمودعلیه السالمامام صادق 
 حَىقَّ  اَللَّیْلَةُ فاطِمَةُ الَِّهْراء ، وَالْقَدْرُ اَللّه ، فَمَنْ عَرَفَ فاطمةَ»؛ (الْقَدْرِ

لْىقَ  مَعْرِفَتِها فَقَدْ اَدْرَكَ لَیْلَةَ الْقَدْرِ ، وَاِنَّما سُىمدیَتْ فاطِمَىةَ لِىاَنّ الْخَ   
ت مقصود از شب ، فاطمه زهرا و مقصود از قدر ، خداوند اسفُطِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِها؛

مانا و ه. پ  هر ك  فاطمه را درست بشناسد ، قطعاً شب قدر را درك كرده است . 
. « انداو فاطمه نامیده شد ؛ زيرا خاليق از شناختنش درمانده شده

.65، ص43جعالمه مجلسی، ، بحار االنوار.



ن ات
.                                     اسرررررتدر لغرررررت بررررره معنررررراد بازداشرررررتن « یفَطَىىىىىم». 1
(454، ص12لسا  العرب، ابن منظور، ج)

ق، واژه خلر بنرابراين .به معناد هر موجودد است كه آفريده شرود « خیلق».2
.می شودمعناد  سترده اد دارد كه شامل همه مخلوقات

و ( یهاسرم ةإ َّ، جملر )با دو تأكیرد علیه السالمبر اساس اين روايت، امام صادق.  3
مرام  حتمراً حتمراً ت  : ، بیا  می فرمايرد «الخیلقی»استغراق در كلمه « الف و المِ»

تِ جايگراه و  مخلوقات، حتی پیامدرا ِ اولوا العزم و فرشتگا  مقرّب  نیز از شناخ
.هستنددرماندهسالم اهلل علیه و آلهشخصیت حضرت زهرا 



:  دلیل سوم

بریده شده از آتش
در رواياتاين دلیل، 

به چهار صورت 

بیا  شده است



و فرزندانشسالم اهلل علیهاحضرت فاطمه. 1
سرالم علیره ال ، به سند  از امیرمممنرا  امالىشیخ طوسى در 

م آ  شرنید صرلی اهلل علیره و آلره   نقل كرده است كه از رسول خدا 
سُمدیَتْ فَاطِمَةَ؛ لِأَنَّ اللَّىهَ فَطَمَهَىا وَ  »: فرمودحضرت 

اونرد  دخترم فاطمه نامیده شد، زيررا خد ؛ ذُردیَّتَهَا مِنَ النَّارِ
متعال او و فرزنردانش را از آترش جهرنّم نجرات بخشریده      

.«است
570امالی شیخ طوسی، ص



و شیعیانشسالم اهلل علیهاحضرت فاطمه . 2
 علیه و آلهصلی اهللبه نقل از رسول خدا علل الشرائعشیخ صدوق در 

یَىا فَاطِمَىةُ، َُ تَىدْرِینَ لِىمَ     »: فرمرود آورده كه آ  حضررت 
ولَ اللَّىهِ  یَا رَسُ: سُمدیتِ فَاطِمَةَ؟ فَقَالَ عَلِیٌّ علیه السالم

؛لنَّارِألنَّهَا فُطِمَتْ هِیَ وَ شِیعَتُهَا مِنَ ا: لِمَ سُمدیَتْ؟ قَالَ
دانى كه چرا نامرت را فاطمره  رداردم  علرى     آيا مى! اى فاطمه

ن براى اير : فرمود! براى چه اى رسول خدا : علیه السالم فرمود
.  «اندهكه فاطمه و شیعیانش از آتش جهنّم دور نگاه داشته شد

179، ص5حباب العلة التي من أجلها سمیت فاطمة سالم هللا علیها، فاطمة، ، 1علل الشرائع، ج



و دوستدارانشسالم اهلل علیهاحضرت فاطمه. 3
ازسندهسبه،السالمعلیهالرضااخدارعیو كتابدرصدوقشیخ
:فرمودهآلوعلیهاهللصلیخدارسول:كندمینقلالسالمعلیهرضاامام
وَمَهَافَطَمَلَّوَعََِّاللَّهَلِأَنَّفَاطِمَةَ؛ابْنَتِیسَمَّیْتُإِنِّی»

فاطمهجهتآ ازرادخترمنام؛النَّارِمِنََُحَ َّهَامَنْفَطَمَ
آتشبررادوستدارانشواومرتدهبلندخداوندكه داردم
.«استكردهحرامجهنّم،

«46ص، 2، شیخ صدوق، جعلیه السالماخدار الرضاعیو  »



و فرزندانشسالم اهلل علیهادوستدار و شیعة حضرت فاطمه .4

:روايت كرده كه  فتعلیه السالماز امام باقر، 179، ص1، جالشرائععلل شیخ صدوق در كتاب 

ن پس در آ. در روز قیامت، در مقابل دروازة مهنّم توقّف خواهد نمودسالم اهلل علیهاحضرت فاطمه 
حضرت  )آنگاه به دوستدار. شود كه كافر است یا مؤمنهنگام میان چشمان هر كسى نوشته مى

اطمه در  شود كه داخل مهنّم شود، هنگامى كه فبه دلیل گناهان زیادش امر مى( سالم اهلل علیهافاطمه 
ن،  پروردگار من، اى آقاى م: گویدبیند كه او محبّ و دوستدار او بوده، مىمیان دو چشم وى مى

د از مرا فاطمه نامیدى و وعده دادى كه به وسیله من، هر كس را كه شیعه من و فرزندانم باش
:  رمایدفسپس خداوند بلند مرت ه مى. پذیردآتش نجات دهى، وعده تو حق است و تخلّف نمى

داشته و گویى اى فاطمه، من تو را فاطمه نامیدم و كسى را كه تو و فرزندانت را دوستراست مى
ن  دهم و وعده من حق است و خلف وعده نخواهم كرد، و به ایشیعه شما باشد از آتش نجات مى

پذیرم، تا  منظور دستور دادم او را به مهنّم ب رند كه تو براى او شفی  شوى و من شفاعت تو را ب
د، اكنون  مقام و منِلتى كه تو نِد من دارى براى فرشتگان، و پیام ران، و اهل محشر معلوم شو

.بگیر دست هر كس را كه در میان دو چشم او مؤمن نوشته شده باشد و داخل بهشت كن



: چهارمدلیل
مدا شده از شرّ 

و پلیدخ ها



انى تفسیر دآيا مى»: امام صادق علیه السالم فرمود: يون  بن ودیا   ويد
: رمرود ف. شما بگويیرد اى آقرا و سررور مرن    : ،  فتم«كلمه فاطمه چیست 

.«شرّ و بدى از فاطمه دور شده استفُطِمَتْ مِنَ الشَّر؛»

.3، باب العلة التی من أجلها سمیت فاطمة سالم اهلل علیها، فاطمة،ح179، ص1جعلل الشراِ ، 



قرل  نعلیره السرالم  ، از برادر  ، از امام كراوم سالم اهلل علیهماعلى بن جعفر
دَةٌ،  وَ صِددیقَةٌ شَىهِی سالم اهلل علیهاإنّ فاطِمَةَ»: كند كه فرمود مى

، صردّيقه  اسرالم اهلل علیهر  ؛ همانا فاطمهإِنَّ بَنَاتِ الْأَنْ ِیَاءِ ال یَطْمَثْنَ
ا  و شرهیده برود، و دختررا  پیرامدر    ( بسیار راست  رو و معصروم  )

.«شوندنمی حائض 
ْهَراِء َفاِطَمةَ ، 458، ص1جشيخ کلينی، ، کافی. .  2، حهماسالم هللا عليَباُب َمْولِِد الزَّ



ن ات
يرا زاند؛ نامیده« طاهره»را سالم اهلل علیهاحضرت فاطمه . 1

خرو  حریض و   و هر رز  از هر ونه آلود ى به دور بوده 
مىا  اِنَّ»: است؛ زيرا برر اسراس آيره تطهیرر    نفاس نديده 

یُریدُ اللّهُ لِیُذْهِبَ عَىنْکُمُ الىرِّمْسَ اهىل ال یىت    
؛            (33سرروره احررزاب، آيرره  )«وَیطهىىركم تطهیىىرا  

هرر آلرود ى   از پراك و پراكیزه و   السرالم علریهم اهل بیرت  
.  بودندواهرى و باطنى به دور 



برراى  آلهویهعلاهللصلىهاى رفت و آمد به مسجد پیامدر همانا بستن درب: عالمه امینى  ويدمرحوم . 2
از هاى واهرى و معنوى بوده است؛ زيرا هیچ كر  ندايرد برا حرال جنابرت     تطهیر مسجد از آلود ى

رم امّرا علرت باز داشرتن درب خانره پیرامدر اكر      . مسجد بگدرد و يا در اندرو  آ  خود را جنب سازد 
است؛ از اين ، طهارت و پاكى آ  دو از هر ونه پلیدى و آلود ىالسالمعلیهو امیرمممنا  آلهوعلیهاهللصلى

نب، جرز  كه مسجد من بر هر ز  حائض و هر مرد ج! آ اه باشید: فرمود آلهوعلیهاهللصلىرو پیامدر خدا 
.                                        محمررررد و اهررررل بیررررتش، علررررى و فاطمرررره و حسررررن و حسررررین ، حرررررام اسررررت   

(65، ص7، بیهقى ، جال درىالسنن ) 

مجاز برود ،  آلهوعلیهاهللصلىباز  داشتن اين دو درب و اجازه تردّد به هما  ش لى كه براى رسول خدا 
نفى كرده لسالمعلیهم ااز خصوصیّات مترتّب بر نزول آيه تطهیر است كه هر ونه پلیدى را از اهل بیت 

.است



: دلیل پنجم
مدا شده از مهل

به وسیله علم الهی 



سالم اهلل ةُ لَمَّا وُلِدَتْ فَاطِمَ»: فرمودعلیه السرالم امام باقر : يزيد بن عددالملک  ويد

آلىه صىلی اهلل علیىه و  َُوْحَى اللَّهُ إِلَى مَلَكٍ فَأَنْطَقَ بِىهِ لِسَىانَ مُحَمَّىدٍ    علیها

.       مْىثِ وَ فَطَمْتُىكِ مِىنَ الطَّ  بِالْعِلْمِفَسَمَّاهَا فَاطِمَةَ، ثُمَّ قَالَ إِنِّی فَطَمْتُكِ
نِ الطَّمْثِ وَ اللَّهِ لَقَدْ فَطَمَهَا اللَّهُ بِالْعِلْمِ، وَ عَ: علیه السالمثُمَّ قَالَ َُبُو مَعْفَرٍ 

اى رشرته متولد شد، خدا بره ف سالم اهلل علیها؛ هگامی كه حضرت فاطمه فِی الْمِیثَاقِ
دارد، داد كه او را فاطمه نرام  ر  صلى اللَّه علیه و آلهوحى كرد تا به زبا  حضرت محمد 

باز جدا ساختم و از خو  حیض( از جهل)من تو را به وسیلة علم الهی: سپ  فرمود
لة علرم  به خدا سو ند، خدا او را بره وسری  : فرمودعلیه السرالم  رفتم، آ   اه امام باقر 

.«و از خو  حیض در عالم میثاق باز  رفت( از جهل)الهی 

.6، حسالم اهلل علیهابَابُ مَوْلِدِ الزَّهْریاءِ فیاطِمَةی ، 460، ص1، شیخ كلینی، جكافی



:دلیل ششم

باز داشته شده
از مح ت

حضرت زهرا
سالم اهلل علیها



: فرمودصلی اهلل علیه و آلهجدريیل امین به رسول خدا 
تَهَا الْأَرْضِ، لِأَنَّىهُ فَطَمَىتْ شِىیعَ   فَاطِمَةَ فِیسُمدیَتْ

؛ او را در زمرین  وَ فُطِمُوا َُعْدَاؤُهَا عَنْ حُ دهَامِنَ النَّارِ، 
دارد، فاطمه نامیده اند؛ زيرا شیعیانش را از جهنم نگاه مری 

.و دشمنانش از محدّتِ او بازداشته شده اند
18، ص43بحار االنوار، عالمه مجلسی، ج



زكیه: سومنام 
مو به معناد رشد و ن« تزكیه»در فرهنگ عرب، 

.و نیز پاكی و پاكیز ی به كار می رود

، نشرانة آ  اسرت كره ايرن برانود     «زكیه»نام 
بزر وار، بره كمراالت و خیررات و ارز  هراد     

.تاخالقی آراسته، و از همة بدد ها پیراسته اس



القاب
 ِیدكَحَ ِی َةِ حَ ِی ِكَ وَ نَ: لقب اوّل



در حرالى كره دسرت   صرلی اهلل علیره و آلره   روزى پیامدر: مجاهد روايت شده استاز 
هَىذِهِ عَىرَفَ مَىنْ »: را در دست  رفته بود، فرمودسالم اهلل علیهاحضرت فاطمه 

عَةٌ فَقَدْ عَرَفَهَا، وَ مَنْ لَمْ یَعْرِفْهَا فَهِیَ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ، وَ هِیَ بَضْى 
ذَانِىی،  مِنِّی، وَ هِیَ قَلْ ِی، وَ رُوحِیَ الَّتِی بَیْنَ مَنْ َیَّ؛ فَمَنْ آذَاهَا فَقَىدْ آ 

اسرد و  شنشناسد، كه مىهر ك  اين دختر را مى؛مَنْ آذَانِی فَقَدْآذَى اللَّهَوَ 
او خداسرت، و شناسد بداند كه او فاطمه دخترر محمّرد پیرامدر   هر ك  كه نمى

او را آزار دهرد مررا   اى از وجود من، قلب من و روح من است، پ  هر كره پاره
.«آزرده است، و هر كه مرا بیازارد خدا را آزرده است

ِة فِي َمعِرَفِة األئمَّة 467ص، 1عالمه إربلی، ج، كشُف الُغمَّ



نسَیّدة نِسَاءِ العَالَمِی: لقب دوم
ُُمد َُحِ َّاِِكَ وَ َُصْفِیَاِِكَ،  

فَضَّىىىىلْتَهَا                    انْتَجَ ْتَهَىىىىا وَ الَّتِىىىىی 
.وَ اخْتَرْتَهَا عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِینَ



ه از آ  جهرت محدّ ر  سرالم اهلل علیهرا  فاطمره  »: فرمرود مىعلیه السالمشنیدم كه امام صادق :  ويدراوى 
ا مرريم دخترر   كردند، هما   ونه كه بر آمدند، و با او  فتگو مىنامیده شد كه فرشتگا  بر او فرود مى

هَّرَكِ وَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاكِ وَ طَ)اى فاطمه، »:  فتندكردند، آنها به فاطمه مىعِمرا   فتگو مى
خداوند ترو را بر زيرده و   »(42اشاره به سوره آل عمرا ، آيه)؛ (نِساءِ الْعالَمِینَاصْطَفاكِ عَلى

جُدِخ لِرَبدكِ وَ اسْى اُقْنُتِی )؛ اد فاطمه، «پاك ساخته و تو را بر زنا  جهانیا  برترى داده است
فرمراندرِ پرورد رار خرود برا ، و     »(43آيره اشاره به سوره آل عمرا ، )؛ (وَ ارْكَعِی مَ َ الرَّاكِعِین

.                                                                    «كننررررررررد ا  ركررررررررو  نمررررررررا  سررررررررجده كررررررررن، و بررررررررا ركررررررررو   
سدت به زنرا   آيا آ  كه در اين آيه، ن»: كردند، شدى فاطمه به آنها فرمودآنها با يک ديگر  فتگو مى

.                                                                                                              « دو جها ، فضیلت و برترى داده شده، مريم دختر عمرا  ندوده است
د مرت ه تو همانا مریم سروَر زنان زمان خویش بوده، ولى خداوند بلن»: فرشتگا   فتند

را سروَرِ زنان زمان تو و زمان او قرار داده و بر تمامى زنان دو مهىان از اوّلىین تىا    
َرایِع».     «آخرینِ ایشان برترى بخشیده است « 182ص، 1ج، ، شيخ صدوقِعلَلُ الشَّ



دادخواهی: دومبخش 

،كُنِ الطَّالِبَ لَهَا مِمَّىنْ ََلَمَهَىا  اللَّهُمَّ 
،                        بِحَقِّهَىىىىىىىىااسْىىىىىىىىتَخَفَّ وَ 
.َُوْالدِهَاكُنِ الثَّاِِرَ اللَّهُمَّ بِدَمِ وَ



ت َلم هایی كه اهل سقیفه بىر علیىه حضىر   
:د ازروا داشتند، ع ارتنسالم اهلل علیهافاطمه

؛علیه السالمغصب خالفت امیرمممنا  . 1
؛ سررالم اهلل علیهرراغصررب همررة امرروال حضرررت زهرررا . 2

ق و همة اموالی كه از طري( به عنوا  عطیة الهی)فدك
؛...ارث به آ  حضرت رسیده بود

؛سالم اهلل علیهاهجوم به خانة حضرت زهرا . 3
؛سالم اهلل علیهاضرب و شتم حضرت فاطمه . 4
؛علیه السالمبه شهادت رساند ِ حضرت محسن . 5
.هاسالم اهلل علیبه شهادت رساند ِ حضرت صديقه . 6
...   و



فضاِل: سومبخش 

،  الْهُدَىاللَّهُمَّ وَ كَمَا مَعَلْتَهَا ُُمَّ َُِِمَّةِ 
حَلِیلَةَ صَاحِبِ اللِّوَاءِ،  وَ 

وَ الْکَرِیمَةَ عِنْدَ الْمَلَإِ الْأَعْلَى



:فضیلت اول
ُُمَّ َُِِمَّةِ الْهُدَى



مرادرِ ، هرم  سالم اهلل علیهابر اساس روايات، حضرت فاطمه 
مررررادرِ                 ، و هررررم سررررالم اهلل علرررریهمامامررررا  معصرررروم 

هر اسرت؛ چنرا  كره ابرن شر     صلی اهلل علیه و آلره خدا پیامدر 
:     آشوب چند لقب برراد آ  حضررت ركرر كررده اسرت     

الُْمحَسدىىنِ،            وَ ُُمُّ الْحُسَىىیْنِ، وَ ُُمُّ الْحَسَىىنِ، ُُمُّ 
.َُبِیهَاوَ ُُمُّ الْأَِِمَّةِ، وَ ُُمُ

357، ص3مناقررررررررررب، ابررررررررررن شررررررررررهر آشرررررررررروب، ج   



از امرام  مقاترل الطرالدیّین  ابو الفرج اصرفهانى در كتراب   
: روايررت كرررده كرره آ  حضرررت فرمررودعلیرره السررالمبرراقر
؛ هَىا َُبِیُُمَكَانَىتْ تُکَنَّىى   سرالم اهلل علیهرا  َُنَّ فَاطِمَةَ»

بروده -پردر مرادر  يعنرى  -كُنیه فاطمره، امّ ابیهرا  همانا 
.«است

«19ص، 43جعالمه مجلسی، ، بحار األنوار»



«امّ ابیها»نکاتی درباره كنیه

ونه حضرت ، رفتار مادر «ام ابیها»شايد سدبِ مفتخر شد  به كنیه . 1
ک فرزنرد  آ  چه كه ير . باشد صلی اهلل علیه و آلهبا پیامدر سالم اهلل علیهازهرا

لیه صلی اهلل عرسول خدا يافت، در مادرِ خود ، از مهر، محدّت و دلسوزى مى

ح  مری كررد و او را بسرا  مرادر     سالم اهلل علیهادر حضرت فاطمهو آله
برا  هرا سرالم اهلل علی از سود ديگر حضرت فاطمره  . پنداشتبراى خود مى
خ و روايرات  رفتارِ مادر با فرزند داشت، كه تراري صلی اهلل علیه و آلهپیامدر خدا 

.نیز  واه  بر آ  است 



را هلل علیهرا سرالم ا دستا   دخترر  فاطمره  صلی اهلل علیه و آلهبسیارد از روايات آمده كه پیامدر خدادر 
و هر اه از مسافرت برمى  شت، نخست به ديدار  فاطمره (5مجل ، 136امالی شیخ طوسی، ص)بوسیدمى

ظى و هر اه عازم سفر می ىشد، آخرين نفر با پاره تن خرود خرداحاف  ،رفتمىسالم اهلل علیهرا زهرا 
(  333، ص3مناقب، ابن شهر آشوب، ج).مى كرد

فر توشره سر  ، همچو  رفتارِ فرزند ممدّبى بود كره از مرادر خرود ره   دخترشا آ  حضرت با رفتار 
یرامدر  ،  پسرالم اهلل علیهرا  شود كه حضرت صرديقه از جهت ديگر ، مالحظه مىهمچنین .طلدید مى
ت و  داشكرد و در جنگ ها  بر جراحات حضرت مرهم مىرا سرپرستى مى صلی اهلل علیه و آلهخدا

وز بود كه ما نند رفتار مادرى دلسسالم اهلل علیهارفتار زهراى مرضیه. كاست از شدت درد ِايشا  مى
ه مجمو ِ ايرن رفتارهرا باعرد شرد كر     . داشتنها يتِ توجّه و رأفت را نسدت به فرزند  روا مى

.مفتخر شوند« امّ ابیها»، به كنیه سالم اهلل علیهاحضرت فاطمه 



افت داد، شرر «اُمُّ المرممنین »را بره كنیره   صلی اهلل علیه و آلههنگامی كه خداوند همسرا  پیامدر. 2
ترن ةپرار از حتّرى  رفت كه در رهن همسرا  آ  حضرت خطور كند كه از تمام زنا  ، احتمال مى
حضررت  ةشدهه، كنیر ، هم برترند،  از اين رو براى دفع هر ونه سالم اهلل علیهرا زهرا ةفاطممصطفى، 
،ه عدارت ديگر داشت تا ديگر جايى براى اين سخن باقى نماند؛ ب« امّ ابیها»را سالم اهلل علیهافاطمه 
يش داشت كه با  فتارى ضمنى، قصد تفهیم اين مطلب را به همسرا  خوصلی اهلل علیه و آلره خدارسول 

ه اين كنیه است كصلی اهلل علیه و آلره پیامدردر علیها سالم اهلل زهراةفاطما ر شما مادرا  مممنا  هستید، 
.بود  است« اُمُّ المممنین»تر از بافضیلتمراتب، به 

«امّ ابیهرا »، سالم اهلل علیهابود  افتخار است، پ  براد حضرت زهرا«اُمُّ المممنین»ا ر براد ديگرا  
، برره انرردازة  برتررردِ                          «اُمُّ المررممنین»بررر «امّ ابیهررا»بررود  اوج افتخررار اسررت؛ برتررردِ    

. بر مممنا  استصلی اهلل علیه و آلهرسول خدا 



ن مراد باشرد؛  تر از معانى پیشیتر و عمیق، معنايى دقیق«امّ ابیها»مم ن است در علّت كنیه . 3
،«امُّ القروم »چنا  كه اهل لغت بدا  اشاره دارند، مادر، اصل و نقطه اجتمرا  اسرت، همچرو     

از و آلره صرلی اهلل علیره  هدفِ پیرامدر خردا  : بر اين اساس می توا   فت...  .  و« امُّ القرى»، «امُّ ال تاب»
درخرت  ةشرياين است كه دختر  اساس و سالم اهلل علیهابراد حضرت  فاطمه« امّ ابیها»انتخاب كنیه 

ُ أَ َلْم تَ )در ريل آيه علیه السالمدر تأيید اين نظر، امام باقر. رسا لت و عنصر ندوّت است
َر َكْیَف َضَرَب هللاَّ

َبٍة أَْصلُها ثابِ  َبةا َكَشَجَرٍة َطیِّ ماءِ َمَثالا َكلَِمةا َطیِّ ؛(24سوره ابراهیم، آيره  )(ت ٌ َو َفْرُعها فِي السَّ
و ابت اسرت  است كه نسَب او در بنی هاشم  درخت طیدهصلی اهلل علیه و آلهرسول خدا »: می فرما يد

.«هرايش ، شریعیا  هسرتند   ، و شاخه هايش اماما ، و برگريشه ا  فاطمه و تنه درخت، على،

ّّار، ، بصائر الدرجات) د، شرو ريشه نداشد، سرسدزىِ درخت از بین رفتره و خشرک مرى   ا ر (.59، ص1جصف
وّ درخت، به شود؛ زيرا رشد و نمنداشد ، درخت اسالم سرسدز نمىسالم اهلل علیهاهمچنین ا ر حضرت زهرا

 علیهاسالم اهللتغديه از اصل و ريشه است و درخت شريعت اسالم ، با مجاهدت و دفا  آ  حضرت فاطمه

.از امام و شوهر مظلوم خويش ، با لند ى يافت



لیهرا سالم اهلل عدر وصف حضرت زهرا صلی اهلل علیه و آلهرسول خدا 

:فرمود

فَاطِمَةَ، ( هَیْئَة  لَکَانَتْ)لَوْ كَانَ الْحُسْنُ وَ 
،  خَیْرُ َُهْلِ الْأَرْضِ، ابْنَتِی [فَاطِمَةَبَلْ هِیَ َُعْظَمُ، إِنَّ ]

كَرَما وَ شَرَفا  وَ عُنُِّْرا  
«136مائه منقده، ابن شارا ، ص»



د با توجه به حديد قدسی كه خداونرد رسرولش را ايرن  ونره مرور     .4
، 1، ابن شرهر آشروب، ج  مناقب)«كاأْلَْفلاَل َلَما َخَلْقتُ َلْواَلكَ »: خطاب قرار می دهد

رت بره حضر  صلی اهلل علیه و آلره  از سود رسول خدا « أمّ ابیها»تعدیر ؛(217ص
. نرد ، جايگاه مرادر هسرتی را برر ايشرا  تثدیرت مری ك      سالم اهلل علیهازهرا 

الم اهلل سر همچنین در حديد ندود آ  رسول  رامی، خود و امیرالمممنین 

و از ايرن  ؛(53، مجل 332شیخ صدوق، صامالی)را پدرا  امّت معرفی فرمودعلیهما
مرادرِ  »می  ويند و ايشا  را« أمّ ابیها»سالم اهلل علیهاسو به حضرت زهرا 

ضررت  ح: فرمايند؛ بنابراين می توا  نتیجره  رفرت  می خطاب «پدر 
.مادر همة امّت استسالم اهلل علیهافاطمه 



: فضیلت دوم
صَاحِبِحَلِیلَةَ وَ 

اللِّوَاءِ



حَلِیلَه
.  حلیله، به معناد همسر است

(27ص، 3العین، فراهیدد، جكتاب )

ازدواج آسررمانیِ امیرمممنررا  و ةدربرراربسرریارد احاديررد 
ک بره ير  نقل شده است كره  سالم اهلل علیهماحضرت فاطمه 

:شودمی مورد اشاره 



عَالَى لَوْ ال َُنَّ اللَّهَ تَ َارَكَ وَ تَ»: فرمودعلیه السالمامام صادق 
هَا كُفْىو   لِفَاطِمَةَ، مَا كَانَ لَعلیه السالمالْمُؤْمِنِینَخَلَقَ َُمِیرَ 

؛                   عَلَىىى ََهْىىرِ الْىىأَرْضِ مِىىنْ آدَمَ وَ مَىىنْ دُونَىىهُ     
ه را برراى فاطمر  علیره السرالم  ا ر خداوند متعال امیرر المرممنین   

د از او، آفريد، در روى زمین، از آدم  رفته تا هر بشرى بعنمى
.«همسرى براى او ندود

ْهَراءِ 460، ص1شيخ کلينی، ج، کافی» ََ سفالم ، َباُب َمْولِِد الزَّ َفاِطَمف

«10هللا عليها،ح



صَاحِبُ اللِّوَاء كیست؟
: تاشاره شده اس( عَلیم و پرچم)در روايات، به دو لواء

.لِواءُ الحَمد؛ لِواءُ النَّصر



لِواءُ النَِّّر: اوّل
دْ وَ قَى ،كَانَىر تَرانىا وَ  مَتى»: شده استو پرچم اشاره در دعاد ندبه به اين لواء 

ی كره عَلیرم   ؛ كی بُوَد كه تو ما را و ما تو را بدینیم، در حال تُرىلِواءَ النَِّّْرِنَشَرْتَ 
.« پیروزد را  سترده اد تو ديده شود

(511ص، 1اقبال االعمال، سید ابن طاووس، ج)
كره  بود و در هرر جنگری  علیه السالماست كه اين پرچم به دست امیر مممنا  مشهور 

پرر  از شررهادت .  شرروده مرری شررد، مسررلمانا  در آ  جنررگ، پیررروز مرری شرردند 
قیرام  لسرالم علیره ا اين پرچم پیچیده شد تا  اين كه امام عصرر  علیه السالمامیرالمممنین 

.كنند و اين پرچم  شوده شود و همراه آ  وفر و پیروزد باشد



لِواءُ الحَمد: دوم
آمرد، بره او   جدرئیل شاد و خرم نزد من»:فرمودصلی اهلل علیه و آلهرسول خدا: عدداهلل بن عداس  ويد

  چگونره  نرزد پرورد رار  علیره السرالم  در اين شادى بگو بدانم؛ مقام برادرم على بن ابى طالب:  فتم
يرده، در ايرن   اى محمد، سو ند بدا  كه تو را به پیامدرى برانگیخته و بره رسرالت بر ز  : است  فرمود

د و مری  وقت فرود نیامدم مگر براى همین موضو ؛ اى محمد، خداوند بلند مرتده تو را سالم می رسان
نراه  محمد پیامدر رحمت من و على مقیم حجت من است، دوستدار  را عداب ن نم  ر چه  : فرمايد

روز : رمرود پیامدر دندرال آ  ف : من ورزد و به دشمن علی رحم ن نم  رچه فرمانم برد، ابن عداس  ويد
ز ا  ارا به دسرت دارد كره هفتراد شرقه دارد و هرر شرقه      « لواء حمد»قیامت جدرئیل نزد من آيد و 

دهم، المعلیه الستر است، آ  را به من دهد و من بگیرم و به على بن ابى طالبخورشید و ماه پهن



اد شرقه  يا رسول اللَّه، چگونه على توا ِ حمل كرد ِ آ  لواء دارد و  فتى هفت: مردى  فت
هصرلی اهلل علیره و آلر   رسرول خردا  دارد كه هر كدام از خورشید و ماه وسریع ترهسرتند    

يوسرف و  اى مرد، روز قیامت خدا به على نیروى جدرئیل و زيدائى: خشمگین شد و فرمود
ا به حلم رضوا  و نزديک به آواز داود دهد، ا ر ندود كه داود خطیب بهشت است، آواز او ر

عیانش نرزد  على اول كسى است كه از سلسدیل و زنجدیل نوشد، و على و شری . دادوى مى
.«خدا مقامى دارند كه اولین و آخرين بدا  حسادت ورزند

94مجل ،658صصدوق،شیخامالی.



:  فضیلت سوم
الْکَرِیمَةَ وَ 

الْمَلَإِ الْأَعْلَىعِنْدَ 



خشد؛  انیاً، هر اوّالً، قدل از اين كه به او  فته شود، می ب: به كسی می  ويندكريم 
.    چه دارد، عطا می كند

اهلل علیهاسالمبا توجه به روايات، اين دو شرط كريم بود  را در زند انی حضرت زهرا 

:مورد بررسی قرار    می دهیم



مهریه. 1

 آ ، بره  پ  از تعیرینِ علیهم السالمتمامِ دارايیِ يک ز ، مهريه است كه اهل بیت 
د  از پ  از با خدر شسالم اهلل علیهاحضرت فاطمه . همسر خود پرداخت می كردند

ه درخواست كررد كره آ  را بر   صلی اهلل علیه و آلهمیزا  مهرية خويش، از رسول خدا 
فاعت بر رداند و از خداوند بخواهد كه مهريرة ايشرا ، شر   علیه السالمامیرالمممنین 

:دهد نه ارا  امّت قرار 



عَىلَ  ُنّها لمَا سَمِعَت بِأنّ ُبَاهَىا زَوَّمَهىا، وَ مَ  :شیخ عدداهلل بحرانی از أخدارُ الدُّوَل نقل كرده است
لفَىرقُ  یَتََِوَّمَنَ بِالدَّرَاهِمَ، فَمَا االنَّاسَبَناتَیَا رَسوُلَ اللّه، إنّ»: الدَّراهِمَ مَهرا  لَها، فَقالَت

ی عَُِّاةِ بَینی وَ بَینَهُنَّ؟ ُسأَلُكَ ُن تَرُدَّهَا وَ تَدعُو اللّهَ تَعَالى ُن یَجعَلَ مَهرخِ الشَّفاعَةُ ف
لَ اللّهُ مَهىرَ  مَعَ»: فَنََِلَ مَ رَِیلُ علیه السّالم وَ مَعَهُ بِطَاقَةٌ مِن حَریرٍ مَکتوُب  فِیهَا. «ُُمَّتِكَ

 َ تِلىكَ  فَلَمَّا ُحتُضِرَت ُوصَت بَأن تُوضِى . «فَاطِمَةِ الَِّهرَاءِ شَفَاعَةَ المُذنِ ینَ مِن ُُمّةِ ُبیِهَا
عىتُ  إذَا حُشِرتُ یَىومَ القِیَامَىةِ رَفَ  »: ال ِطاقَةُ عَلىَ صَدرِهَا تَحتَ الکفَن، فَوَضَعَت، وَ قَالَت

.«تِلكَ ال ِطاقَةَ بِیَدِخ، وَ شُفِّعتُ فِی عَُِّاةِ ُمَّةِ ُبِی

يش را ، هم تمرام دارايری خرو   «كريمه»به عنوا  سالم اهلل علیهرا با توجه به اين روايت، حضرت زهرا : ن ته
.بخشید و هم قدل از درخواست امّت، مهريه ا  را شفاعت آنا  قرار داد

.216،ح؛ حديثها عليها الّسالم في شّاعتها الّمَ أبيها صلى هللّا عليه و آله و سلم110،باب926ص العلوم، عوالم . 



مِرط. 2
چادرد خاص از جن  پشم اسرت كره برر    : مِرط

بره  اساس روايت زير، هزار میلیارد نفر با تمسّرک 
.شدخواهند اين چادر وارد بهشت  



: فرمرود به نقل از رسول خدا صلی اهلل علیره و آلره  علیه السالمامام حسن عس رد
ادِخ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا بَعَثَ الْخَلَاِِقَ مِنَ الْأَوَّلِینَ وَ الْىخخِرِینَ، نَىادَى مُنَى   »

زَ فَاطِمَىةُ  غُضُّوا َُبَِّْارَكُمْ، لِتَجُو! یَا مَعْشَرَ الْخَلَاِِقِ: رَبدنَا مِنْ تَحْتِ عَرْشِهِ
قُ كُلُّهُىمْ  بِنْتُ مُحَمَّد،ٍ سَیددَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِینَ عَلَى الِّدرَاطِ، فَتَغُضُّ الْخَلَىاِِ 

 إِلَّا غَىضَّ  یَ ْقَى َُحَد  فِی الْقِیَامَةِالَُبَِّْارَهُمْ، فَتَجُوزُ فَاطِمَةُ عَلَى الِّدرَاطِ، 
بََِّرَُه عَْنهَىا، ِإلَّىا مُحَمَّىد  َو عَلِىیٌّ َو الَْحسَىُن َو الُْحسَىْیُن َو الطىاهرین        

مِنْ َُوْلَادِهِمْ فَإِنَّهُمْ َُوْلَادُهَا، فَإِذَا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ بَقِىیَ مِرْطُهَىا   [ الطَّاهِرُونَ]
مَمْدُودا  عَلَى الِّدرَاطِ، طَرَف  مِنْهُ بِیَدِهَا وَ هِیَ فِىی الْجَنَّىةِ، وَ طَىرَف  فِىی     

تَعَلَّقُىوا  !لِفَاطِمَىةَ یَا َُیُّهَا الْمُحِ ُّىونَ : عَرَصَاتِ الْقِیَامَةِ، فَیُنَادِخ مُنَادِخ رَبدنَا
مَىةَ إِلَّىا   مِرْطِ فَاطِمَةَ سَیددَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِینَ، فَال یَ ْقَى مُحِبٌّ لِفَاطِبِأَهْدَابِ

امٍ وَ َُلْفِ تَعَلَّقَ بِهُدْبَةٍ مِنْ َُهْدَابِ مِرْطِهَا، حَتَّى یَتَعَلَّقَ بِهَا َُكْثَرُ مِنْ َُلْفِ فِئَ
.«َُلْفُ َُلْفٍ یُنْجَوْنَ بِهَا مِنَ النَّارِ: وَ كَمْ فِئَام  وَاحِد ؟ قَالَ: فِئَام،ٍ قَالُوا

.  434؛ التّسير المنسوب إلى اإلمام الحسن العسكري عليه السالم، ص69، ص8بحار األنوار، ج. 



ایثار در دعا. 3
ايت روعلیه السالمشیخ صدوق  در علل الشرائع از امام حسن مجتدى

:كرده است
دح، ديدم كه تا طلو  صرا مىسالم اهلل علیهاشب هاى جمعه مادرم فاطمه 

یدم شندر محرابش، مشغول ركو  و سجود و عدادت پرورد ار است، و مى
لرى  كنرد، و كند و در دعايش نام آنها را ركر مىكه براى مممنین دعا مى

چررا برراى خرودت دعرا     ! مرادرم : كنرد، بره او  فرتم   براى خود دعا نمرى 
د اوّل باید همسایه را دعىا كىرد و بعى   ! پسرم: فرمودكنى  نمى

226، ص 2ج عالمه إربلی،؛ كشف الغمة، 56طدرد، ص االمامة، دالئل .        «خود را



صلوات و درود بر دختر و مادر   : بخش چهارم
فََِّلِّ عَلَیْهَا وَ عَلَى ُُمدهَا خَدِیجَةَ الْکُ ْرَى،  

 وَ آلِهِ،  تُکْرِمُ بِهَا وَمْهَ َُبِیهَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِصَالة  
وَ تُقِرُّ بِهَا َُعْیُنَ ذُردیَّتِهَا



از خداونرد در خواسرت مری شرود كره برر        بخش، اين در 
سالم اهللو مادر  حضرت خديجه سالم اهلل علیهازهرا حضرت 

ژ ی درود فرستد؛ اما اين صلوات بر دختر و مادر دو ويعلیها 
:  داشته باشد

للَّهُ صَالة  تُکْرِمُ بِهَا وَمْهَ َُبِیهَا مُحَمَّدٍ صَلَّى ا: اوّل
 رامی بدارد برا آ  صرلوات، خراطر محمّرد     : عَلَیْهِ وَ آلِهِ

(.كه درود فرستد خداوند بر او و خاندانش)را
ا آ  و روشن  ردانی بر : وَ تُقِرُّ بِهَا َُعْیُنَ ذُردیَّتِهَا:دوم

.  صلوات، چشما ِ نسلِ او را



سالمبرترین تحیت و : بخش پنجم
علیهم السالمبر  اهل بیت 

َُبْلِغْهُمْ عَنِّی فِی هَذِهِ السَّاعَةِ َُفْضَلَ التَّحِیَّةِ وَ السَّالموَ 



متخدروزى:كندمىروايتجدّ ،ازنوفلىعددالملکبنيزيد
كردسالممنازپیشاو،رسیدمعلیهااهللسالمفاطمهحضرت

.بركتطلببراى:كردمعر اى آمدهصدحكهچرا:فرمودو
ثةَثالوَعَلَىَّعَلَیهِسَلَّممَن»:كهدادخدرمنبهپدرم:فرمود
ندكسالمروزسهمنبرواوبرهرك ؛الْجَنَّةلَهُاهللُاَوْمَبَاَیّامٍ

درسالماين:كردمعر .«كندمىواجباوبررابهشتخداوند،
:فرمودمر تا  ازبعدياشماستوبزر وارتپدرزند ىزما 
گمرازپ هموزند ىزما درهم؛مَوْتِنابَعدوَحَیاتِنافی»
«1ح،287ص،10ج،الشیعهوسائل؛365ص،3ج،شهرآشوبابن،مناقب».«ما


