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  | مقدمه | 

 یهووا چهره نیتر حکووا از درانووان ؟اهع؟وجووود مقوودس  ضوورت فارهووه زهوورا
تووا اسووخ. شوواهکار القووخ  عشوان القووخ زن بووه ا ازکوواملالگوووی واالی اجسوواجا و 

که  سواادت و رسوزگاری سوذج  ا،چشوصن شواهکار رفرحشنو ازپیروی و تأسا جایی 
کووه در م ووح  شوورح  اوجوود مزاووال در دجصووا و راوورت جوو د اد اواهوود بووود. بوواجویی 

کوثر مارفا شده اسخ کثصر و  رَّ  :اصر  اک اْلکْوثَّ ینَّ ْعطَّ
َّ
ا أ کْر  * ِؤج َّ ََّ اْج ََّ ک   ب ِّ َصل ِ ِلرَّ

ِؤن َّ  * فَّ
  َ کک ْب َّ ْْ کوووثر را بوور تووو ارزاجووا.1َشککاِجکَّ  َوککوَّ ا داشووزصن،  ووس بوورای پروردگووارت  ههاجووا 
کن  .تذار اواهد بود یه دشهن تو اود بک ادرسز به .جهازگ ار و قرباجا 

کرمیوووپکوووه  چشوووانبوووود.  ؟ص؟رسوووول اووودا دهحوووجورد ؟اهع؟فارهوووه او را  ؟ص؟امذرا
ِیِ »فرموده اسخ:  حنانکرد و در رواحزا در مورد ا مااطاب  هایاب ام   َفاِطَمُة َبْضَعٌة ِمّن

ْن آَذاَها َفَقْد آَذاِن  گوویی مورا  ،یازاردهرکس او را ب ؛ اره تن من اسخ ؟اهع؟فارهه 2.«ََفَ
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کهووال  ؟اهع؟ ضوورت زهووراخ. رزرده اسوو از . احنووان رود اخ بووه شووهار موواجسوواجص  مظهوور 
کوه  امنواللوظواح  و  ۀههووجوود عابدترین و  ارساترین زجان عالهصان اسخ و با 

 زوووا و واجذوووات و مسوووزحذات و عذوووادات در ادای   وووال نیدر ااجوووه داشوووخ، باا
زدجوا  مسوالالهوا در تواری   یها از ارزش دفاعویژه  و اجزهاعا، بهسصاسا وظاح  
که زهورا در رواحاتاسخ.  احسوزاد و  مواروی  وا  یقودر به ؟اهع؟ی مرضوصهرمده اسخ 
ضوهن  ؟ع؟مجزذوا اموام  سون 4شد. مام مزور  حنان که  اهای ا ،کرد ماعذادت 

و هرگوواه از جهوواز  کوورد اصووذع عذووادت موو مووادرم از اول شووج تووارواحزووا فرموووده اسووخ 
م موو مووا دعووا  رایپرسووصدم چوورا بوو حنووان. از اکوورد ادحگووران دعووا موو رایبوو، شوود افووار
کذوراجکردحد؟  ُُ »: جودفرمود ؟اهع؟ ضرت صدحقه  ا َی ادّندی ُُ  ُُ ّنا ههصنوه  !ع یو  مون 2.«الج
کشصن.  سرس و دحگرانبرای اول   برای اودمان دعا 

م اموووا اسوووخ. لخصبسوووصار بافضووو ؟اهع؟تسوووذصع  ضووورت زهوووراگفزشوووا اسوووخ 
جو د مون از هو ار  ؟اهع؟ام زهورا هجود   عص: تسوذدحفرما امدر این رابطه  ؟ع؟صادق

)حا بوووه قوووولا ؟اهع؟دربووواره تسوووذصع  ضووورت فارهوووه 9رکاوووخ جهووواز بهزووور اسوووخ.
کوووه روزی فارهوووه زهووورا   رسوووولبووور  ؟اهع؟تسوووذصحات ارباوووه  چشوووصن جقوووی شوووده 

کوه در اموور  ،وارد شد ؟ص؟ادا کشص ی از  ضرت جهاحود؛  تا دراواسخ اادم و 
کهک و  ؟اهع؟ ضورت فارهوهقذوی از رجکوه مساعدت شود. اموا  ااجه به احنان 

 !فرموود: زهورا جوان ؟ص؟رامذیوبگوحود، پبا  در ب رگووار اوود سو ن در این مورد 
  وس ؟ههوه تالقواتب باشوددجصوا و از که بهزور بیاموزم به تو ذکری  ااواه ام
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بودین ترتصوج حواد داد.  حنوانتسوذصع منوهور را بوه ا ؟ص؟مرتذوخ پیامذر ازهوا
ان رمؤمشوصااجه بازگنوخ و بوه امسوی با اوشحالا تهام به  ؟اهع؟زهرا ضرت 
که از  درم  ؟ع؟علا کرد با دعایی  ، اصور دجصوا ج وصج مون شوده رموازنعرض 
 خ. اس

مفسوران شوصاه  .باس اوت و مهربان بودباجویی بسصار  ؟اهع؟ ضرت فارهه
کوووه روزی  ضووورت زهوووراجظووور  ا اتفووواقو سوووش   بوووه ههوووراه امصرمؤمشوووان  ؟اهع؟دارجووود 
رسووصد و افطووار گرفزشوود. تووا احشکووه وقووخ روزه و فرزجوودان اووود ههگووا  ؟ع؟لوواع

در ایون هشگوام . کورد اواسوخدرهوا چصو ی  و از رنبه در ااجه احنان رمد فقصری 
روز باوود . ب نووصد بووه رن جصازمشوودو اهووی ااجووه را افطووار اووود  ؟اهع؟ی مرضووصهزهوورا

کرد ؟اهع؟ا ضرت زهر کوه جود. اموا ج دحوک ابرای افطار جان تهصه  حزصهوا فطوار بوود 
 .جوان را بوه حزوصن دادو اظهار جصاز جهود. به ههوصن اوارر  ضورت  رمدج د احنان 

اسوصری اموا رن روز هون  ،سوم جاجا تهصوه جهوودباز هن در روز  ؟اهع؟ ضرت فارهه
کورد. ازایونرمد و  کهک  و اهوی افطوار اوود  ؟اهع؟رو ایون بواجوی ب رگووار دراواسخ 
کوه اهوی ایون ب نصدجد. را به اوااجه  هور سوه  ؟ص؟بیوخ پیوامذر ر هوخ گوجوه بوود 

کرد ََّ حْطِعَهکونَّ : رحوه شورحفه جوازل شوداین  جد، تا احشکهشج را بدون افطار صذع 

ِسی اً 
َّ
ََّ أ ََّ حِتیهًا  ِه ِوْسکینًا  ی َحب ِ

لَّ امَّ عَّ عَّ ََّ  * الط َّ اًء  زَّ َّْ  َجِرحَد ِونکْن جَّ ِه  ْجِه الل َّ ا َجْطِعَهکْن ِلوَّ هَّ ِؤج َّ
کوه دوسوخ داشوزشد بوه مسوکصن و حزوصن و  .4َّْ  َشکوراً  کردجد راواما را  و اراام 
کووار را فقوو  بوورای اوودا موو .اسووصر کووه ایوون  و از شووها جوو  او  نصکشوو اجوو  ایوون جصسووخ 

 2صن.اواه اسراسا جه
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گفزووه و جوشووزه شووودتذصوین در  بووازهن  ،ش  ووصخ ایوون بوواجوی ب رگوووار هرچقودر 
را قوام رفصوآ رن بواجوی بهنوزا اباواد ش  وصزا و جاحگواه و مای از  گوشه توان اجه
کرد؛ اما شاحسزه جحو به  یون و هدحوه و ادای د   ،امصدوارم این جوشزار م ز وربیان 

 .جاچص  به رسزان رن باجوی ب رگوار باشد یا تحفه
 

 قن مقدس - علا امصرااجا
 4980مرداد ماه 
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 ؟ستیک ؟اهع؟پرسش: فاطهه
در سوووال  وووشجن قهوووری  وووس از باسوووخ و در روز  ؟اهع؟ارهوووه ضووورت ف  اسووو :
 ؟اهع؟جوام مذوارآ رن  ضورت، فارهوه. در مکوه بوه دجصوا رمود االسواج یجهواد بیسزن
بورای احنوان القواب و صوفات مزاوددی ههچوون زهورا، صودحقه،  . ههچشوصناسخ

فارهوه در لغوخ بوه ماشوا . ذکر شده اسوخ مرضصه و ، راضصهراهره، مذارکه، بزول
بررذو  ا ادحود جذووی، رن  یگواار علخ ایون جام باشد. ماشده  و جدا شده دهحبر

کووه شووده و از رتووب دوزب برحووده، جدا حنووانبووه سووذج ا ؟اهع؟پیووروان فارهووه اسووخ 
 ؟ع؟اموام صوادق از .بوه ماشوای درانوشده اسوخجصو  زهورا جوام  4.اواهشد بود برکشار

ذوادت منوغول عو  سوزادحا ادر محوراب مو ؟ص؟امذریوکه چوون داوخ پ رواحخ شده
کووه جووور ؛ ههوواندصدرانوو ابوور اهووی رسووهان موو  ضوورت ، جووورشوود اموو سووزارگان  رور 
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حقه  4.دراند ابرای اهی زمصن م کوه بوهجصو  صد  کسوا اسوخ  ج  راسوزا  بوه ماشوا 
کص ه، مذارکوه بوه ههچشصن . شود اچص ی از او صادر جه آ و  وا راهره به ماشوای  وا

کا، راضووصه بووه ماشووای ، بزووول بووه ماشووای برحووده و دور از جروبرکووخصماشووای بووا ا ا ووا
 اسخ. اشا مورد رضاحخ الهابه مراضا به قضا و قدر الها و مرضصه 

الحسووون،  ام   الحسوووصن، اجووود از ام   جصووو  عذارت ؟اهع؟ ضووورت فارهوووه یها هصوووکش
کرم رسوول کوه اسوخ؛ چشوان ودر  بوه ماشوای موادر   هوایاب ام  . هایاب االخهه، ام   ام  ؟ص؟ا

کووه  .ودسووز ادازوورش را بووا ایوون وصوو  مووههووواره  ایوون اموور  کاحووخ از رن دارد 
بووده اسوخ. تواری  جصو   ؟ص؟بسان موادری بورای رسوول اودا ؟اهع؟ ضرت فارهه

در ااجوه  ودر  ضوور  ؟اهع؟فارهوه کوه  اسوخ؛ چوه هشگواما گواه اوبی بر این ماشا
له ووار  ودر و ماحوه ههصنوه ؟اهع؟جهح س از وفات  ضورت ادبه ویژه -داشخ 
کووه  ضوورت  گوجووه ؛ بووهبووود ؟ص؟و ررامووب رسووول اوودا اگرم  نووخ در ایوون راه از ای 
هووا و در تهوواما مواقوو  دحگوور  در جشگچووه  -جهووود ااقووداما مضوواحقه جهوو هووص 

کووه  ؟اهع؟ایوون فارهوه ،؟ص؟ صوات رسووول اوودا  وودر  هووای خجرا ووهووا و   لونبوور بووود 
 .گااشخ امرهن م

که اشاره بوه وجوود  ؟ص؟بن عذداهللامحهد  ؟اهع؟جام  در  ضرت فارهه اسخ، 
گراموو باعظهووخ و برتوورین م لوووق  ؟مهع؟، اوواتن پیووامذران الهووا؟ص؟اسووالم  ارسووول 
، از زجووان بوو ر  و  دازوور اوحلوود)؟اهع؟جووهح. مووادر رن  ضوورت ادباشوود مووااداوجود 

گر که بوه اسوالم  حود و  وس از  وایرش وشرح  قرحب بود. او ج سزصن باجویی اسخ 
صور  سولهاجان اودمخ بوه اسوالم و مراه اسالم، تهاما ثروت و دارایی اوود را در 

پیب از ظهور اسوالم جصو  بوه ع ر در دوران جاهلصخ و  ؟اهع؟جهحجهود.  ضرت اد
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کووه از او بوو ادامش  وواآ کص ه  حوواد موو ا جوواممنووهور بووود؛ تووا جووایی  و  شوود اروواهره ) ووا
 4د.دجصجام ازجان قرحب م را ب ر    حنانا

کوه  بسوصار  اواسوزگاران ؟اهع؟اکذور قهح ضورت صوددر مشابآ توارح ا جقوی شوده 
 ؟اهع؟ ضوووورت فارهووووهاز جامووووداران صووووحابه از  یا عووووده زووووا داشووووخ.  زحووووادی

کرد اازصوار فارهوه در دسوخ  هوا فرموود بوه رن ؟ص؟رسول اودااما جد، اواسزگاری 
دحگوور از مصووان  یا عووده ،بوون مالووک جقووی جهووودهاسووخ. بشووا بوور رجچووه اجووس وجوود اادا

و  هرفزوو ؟ص؟امذریووبووه جوو د پ ؟اهع؟جامووداران مهوواجرین، بوورای اواسووزگاری فارهووه
وما گفزشد  بواوجود ایون ی جهوایین.  اضرحن برای ایون وصولخ، مهور سوشگصشا را تقذ 

اداوجووود موکوووول  امووور را بوووهوضووووز ازدواج  ضووورت ههچشوووان م ؟ص؟رسوووول اووودا
ای »: گفوخجازل شود و  ؟ص؟امذریبر پ ؟ع؟امصن سراججام جذرخصیرجکه تا  ،جهود ام

 ؟ع؟را بووه عقوود علووا ؟اهع؟هفارهوو دحووفرما او موو رسوواجد امحهوود! اوودا بوور تووو سووالم موو
 .«و فارهوووه را بووورای علوووا  سوووشدحده اسوووخدررور، اداوجووود علوووا را بووورای فارهوووه 

 بووود و رسووول؟اهع؟زهوورای ارهرجصوو  از اواسووزگاران  ؟ع؟ازسووویی امصرمؤمشووان علووا
کرم  ، به امر الها با این وصلخ موافقخ جهود. شد بشا بر رجچه ذکر ؟ص؟ا

کووورمر مذایوووکوووه پ شووودهدر رواحوووات مزاوووددی جقوووی  گووور »: ه اسوووخموووودفر ؟ص؟ا ا
کووه مقوودمات  بوودین ترتصووج 2.«ههزووایی جداشووخ ؟اهع؟جذووود، فارهووه ؟ع؟علووا بووود 

هووری اجوودآ )بووراال  بووا م   ؟اهع؟ ضوورت فارهووهو  ایوون پیوجوود رسووهاجا فووراهن شوود
که م   قودم  ؟ع؟ابود  به ااجوه اموام علوزحاد ب رگان بسصار دازران هر رسوم جاهلا 

هووای  سوون،  سووصن، زحشووج،  فرزجوود بووه جووام  ووش مذووارآ، ارد. ثهووره ایوون ازدواج  گوو
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و بووه شووده سووق   ؟ص؟امذریوو)کووه در جرحووان وقووایآ  ووس از پبووود کلسوووم و محسوون  ام
 ،باشوشد اگاجوه مو دوازده از اماموان ؟امهع؟نصامام  سن و امام  س  .شهادت رسصد

و  ؟ع؟ااموام علو رازصل دحگور بوه انو امامو شودافزح  خیوکه در دامان چشصن موادری ترب
از رریو   احنوانبودین ترتصوج  هسوزشد. ؟ع؟نصحه امام  سواز ذر  ، ؟ع؟امام  سن
حوه احنوان بوه شوهار و از ذر   شودهمشزسوج  ؟ص؟بوه رسوول اودا ؟اهع؟فارهوه ضرت 

 رازصل بووووه- ؟مهع؟هوووودات ما ووووومصناووووارر مشسوووووب بووووودن اخهووووه  . بووووهروجوووود اموووو
موووادر حاشوووا  «االخهوووه ام   »را  ؟اهع؟بوووه رن  ضووورت، فارهوووه -؟ع؟علوووا  مؤمشوووانرصام

 4د.گوحش امامان
، باجویی عابود ؟اهع؟زهرا فارهه ضرت دازر  نیتر ب ر جص   ؟اهع؟شجحز ضرت 

آ و در امزوداد   وس از واقاوه عاشوورا سواز ین باجوی  هاسوهدامن و عالن بود. ا و  ا
کوه  ارج ؟ع؟نص رکخ امام  س  یها هحوچشان قصوام  سوصشا را جصکوو تذصوین جهوود، 
لرزه افزاد و صدای اعزراض موردم جسوذخ بوه ظلون و جوور  وی بهم   کومخ فاس  ا  

کووه  رکخ بوور ضوود ظلوون و  یا گسووزرده یهووا ی حوود بارهووا و بارهووا بلشوود شوود. تووا جووایی 
گرفخ. از زحشوج و ادای بشودگا تواری  دربواره عذوادت های   کاحخ سزن او سازمان 

شوووووراح  و  نیتر  زوووووا در سووووو خاحنوووووان کوووووه  دحووووور ابوووووه دسوووووخ مووووو ؟اهع؟کذووووورا
؛ توورآ جشهووود بووا پروردگووار اووودرا لحظووات جصوو  راز و جصوواز اوووحب  نیرفرسووات راقخ

جسوووذخ بوووه ذات  حنوووانرحنوووه در شوووشااخ و مارفوووخ اکوووه  یعذوووادت و راز و جصووواز
 .  مقدس ربوبی داشخ

کوووه در داموووان چشوووصن موووادری پووورورش ؟اهع؟کلسووووم ام بوووود، بووواجویی  افزوووهح  جصووو  
 ضوورت  ههووراه عاشووورااووه واقاو جصوو   ووس از  .و اردمشوود و سوو شور بووود القوودر یصجل
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گواها  ه ضوور داشوزع از  و  افوبوده و در صحشه د ؟اهع؟شجحز و جقنوا عهوده در ر
 4ده اسخ.دادن به مردم احفا جهو

کنیه و القاب حضرت فاطهه  کدام است؟ ؟اهع؟پرسش: 
کووه  باعوورا اسوو : در مصووان  قوورار سووه عشوووان  بوورای هوور شوو  مرسوووم اسووخ 

کشصوه.   ،اسون)جام  ؛دهشد ما کوه بوه« اسون»لقوج و  رور رسوها هور  رن جواما اسوخ 
اموووام وجوووود مذوووارآ   کوووه ماووور   نص سووو ، ماجشووودشوووود افووورد بوووا رن شوووشاازه مووو

کوووه وصوووفا را اسوووخ.  ؟ع؟نص سووو ههوووراه دارد و لالذوووا  بووورای مووود  و بوووه رن جووواما 
، النوهدا دصماجشود س ؛جوام دارد« لقوج» ،شوود اموکوار بورده  بوهسزاحب از اشو اص 

گرفزوووه ب افوووراد لقوووج در ذم   در براوووا مواقوووآالذزوووه  بووواقرالالوم.، نیالاابووود نیز کوووار 
کردن دحگران کرحن که قررن ، رجچشان شود ام با لقوج زشوخ و تحقصرکششوده را صدا 

 کشد. اعالم ماگشاه شهرده و این عهی را ماموم 
کشاحووه صوودا موودحگووران را براووا  عربووی زبووان در کووه ههچشووان  ،کششوود ااز رریوو  
ب  » کووه بووا ییها اسوونگوواها 

 
م  »و « أ بووورای  ،شوووجد اشووروز موو« ابشووه»و « ابوون» و« ا 
کار کشایی به  کوه بوا زبوان  عورباسواس مردموان  ایون رود. بور موا صدازدن  کلهواتا را 
کووه ، اباعذووداهللوصوو  ماجشوود  .جامشوود اموو« هصووکش» ،شووود اایوون پینوووجدها شووروز موو

کلههتردحد  بی کشصوه حوا و  شوود اماطو  مو ؟ع؟نصامام  س یسو به ذهن با این 
 د.کش ارا در اذهان مزجلا م ؟اهع؟راهره قهحکه صد« هایاب ام   »

کشاحه در پ   جهوخ بوهبوه ههوصن  2.سوخاگوویی  رسواتر از صوریع ارساج امیاصوال  
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کشصووه رن شوو   را حوواد   رجکووه بووه یجووا کسووا را بگوحشوود، بووا  صووورت مسووزقصن اسوون 
کواربرد صو  دحگور ج یاهو در زبوان .تا او را تکرحن و تاظوصن هون جهووده باشوشد ؛کششد ام

دجذوال توری  مزوداولصوورت   در زبوان عربوی بوهایون امور  ، امااین عشاوین رای  اسخ
عشوووان  نیتوور و مهن« اسوون» هوورکس یا فارسووا جووام ششاسووشامهزبووان . در شووود اموو

داغ بوووده جصو  در ایوران « القواب»گاشوزه بووازار  . درشوود امحسوووب موفورد بورای هور 
کورد، بورای لغوو القواب ت ووحج را ا قواجوجمجلوس ، اشهسو 4961از سال اما اسخ، 
کسواد شود. بوه از  که  وس چشان عشوان  کوه اموروزه بوهرا هر ال رجچوه  رن بوازار القواب 
زبووان ههوان لقوج در  توووان ا، موشوود امطور  موو« جووام منوهور»و حوا  «مسوزاار»جوام 

 4د.فارسا قلهداد جهو
کووورم غهذوووریاز قوووول پ یدر رواحوووخ مازذووور ؟هر؟عالموووه مجلسوووا  در ااذوووار ؟ص؟ا

 ضووورت محهووود  ،اصووواالجذ باووود از ااتن ؟اهع؟ ضووورت زهووورا رورده اسوووخ ؟ع؟االرضووو
اجذصوووا  و رسوووی و تهووواما از  ؟ع؟اعلوووا مرتضوووههسووورش و باووود از  ؟ص؟ام وووطف
گووور  کوووه یرور بوووه ؛االتوووری داردبرتووور و و ۀرتذووو ؟مهع؟اوصووصا بوووا  ؟ع؟علووواامصرمؤمشوووان ا

کفوو و جظصوری بور خ روز قصاموههزوا توا  بورای ایون بواجوی بوی ،کورد ااحنان ازدواج جه
 جذود. روی زمصن 

کش  :اجد از عذارت ؟اهع؟ ضرت فارهه زهرا صۀبراا از اساما و القاب و 
 .سصدة: باجو. 4
 . ورا : اجسان بهنزا ۀاجسص. 2
 .  جورحة: موجودی از  قصقخ جوری. 9
 . اجصة: دلسوز فرزجدان. 1
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کص ه شده. 98  .مطهرة:  ا
 .زجان یسصدةالشسا : ب ر  باجو. 16
 .؟ص؟ام طفمحهد بشخ اله طفا: دازر  ضرت . 14
ها: برگ . 12 ب   .پروردگار ۀدحصفوة الر 
 .مورن الهدی: جاحگاه هداحخ. 19
ة الاصن اله طفا: جور چنن پ. 11 کر امذریقر   .؟ص؟ما
 .؟ص؟رامذیتن پ ۀبضاة اله طفا:  ار. 10
، راووورین قطووورات ؟ص؟ امهجوووة اله وووطفا: اوووون زجووودگا قلوووج م وووطف. 10

که موجج ادام  . صات اسخ ۀاون در قلج 
 .؟ص؟ ضرت رسول ۀ: بازماجدبقصة اله طفا. 17
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آ  کصهاجه. 19  . کصهة: با  کهخ و دارای فهن و ادرا
 .فهصهة: بافهن. 18
 .عقصلة: اردمشد. 06
 .مح وجة: لهگصن. 04
 ه.شکسز مکروبة: دل. 02
 .علصلة: بیهار و مرحض. 09
 .عابدة: پرسزشده. 01
 .زاهدة:  ارسا. 00
امة: شج. 00  .دار زجده قو 
گر. 07 کصة:   .ششدهک هحبا
ة: بازماجد. 09 ذو   .پیامذری ۀبقصة الش 
امة: بسصار روزه. 08  .رصگ صو 
 .عطوفة: باعارفه و محذخ. 06
 .رخوفة: دلسوز و مهربان. 04
اجة: له وار و با محذخ. 02  . ش 
ة: جصکوکار. 09 ر   .ب 
 .شفصقة: دلسوز و مهربان. 01
 .إجاجة: دردمشد. 00
ذزصن: مادر دو جواده پ. 00  .؟ص؟امذریوالدة ال  
ذا: . 07  .؟ص؟شااسار پیامذردو ة الش 
 .جور سهاوی: جور رسهاجا. 09
 .؟ص؟زوجة الوصا: ههسر جاجنصن پیامذر. 08
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 .بدر تهام: ماه شج چهارده. 76
ة لرا : سریدروی جوراجا. 74  .لر 
آ. 72 گوهر تابشا ة بیضا :  ر   .د 
 .؟ص؟رو  أبیها: روان  در ب رگوارش  ضرت رسول. 79
دة الوجود:  لقواسط. 71  .ات ال زججصر هسزا ۀة قال 
ر  و الجود: د  . 70 ة الذحر الن   .درحای شرافخ و س اوت ر  در 
که ادا او را ولا قرار داده. 70 کسا   .ولصة اهلل: دوسخ ادا و 
 .سر  اهلل: راز جهاجا ادا. 77
 ا.امصشة الو ا: امصن و ا اله. 79
 .ادایی ۀدحعصن اهلل: د. 78
ها : دارجدمکصش. 96  .جاحگاه در عالن رسهان ۀة فا عالن الس 
 .جهال اآلبا : موجج زیذایی  دران. 94
 .شر  األبشا : افز ار برای فرزجدان. 92
کهال. 99 ر  درحای داجب و  ة الذحر الالن و الکهال: د   .در 
ت و ب رگوار. 91 آ ع   گوهر تابشا  .جوهرة الا   و الجالل: 
صة. 90 گردرورجدمجهوعة الهاصر الال   .حادگارهای برین ۀ: 
 .منکوة جور اهلل: چرالدان جور الها. 90
 .زجاجة: شصنه وچرلدان جور الها. 97
کاذه ررزوهای جصازمشدان. 99  .کاذة اآلمال ألهی الحاجة: 
 ؟اهع؟زهوورا فارهووهوجووود کوورحن در قووررن  «لصلةالقوودر»مق ووود از  لصلووة القوودر:. 98
 .اسخ
 .خلصلة مذارکة: شج بابرک. 86
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خ به الهالخکة: دازر رن. 84 کورده و  ابشة من صل  که فرشزگان بوه او اقزودا  کس 
 .جهاز اواجدجد

هة: رسا. 82 ها الهاظ   .دل مادر ب گوارش ب ب بحقرار قلج ام 
: بلشد جاحگاه. 89  .عالصة الهحی 
 .سر  الاظهة: راز ب رگا و ب رگواری. 81
 ه.مسکورة الظلآ: پهلو شکسز. 80
 ه.در: سصشه شکسزرضصض ال   . 80
که  ق  . 87 کسا   .ب ل ج شده اسخمغضوبة الح : 
که قذرش  شهان اسخ. 89 کسا   .افا القذر: 
 .مجهولة القدر: قدر جاششاازه. 88
 .شده بحمهزحشة: رزما. 466
که ههسرش سزن دحده اسخ الهظلوم زوج. 464 کسا   .ها: 
کنزه. 462 که فرزجدش  کسا   .شده اسخ  الهقزول ولدها: 
 4. وثر: صا ج اصر فراوان، صا ج فرزجدان بسصارک. 469

 چیست؟ ؟اهع؟حضرت فاطهه یها یژگیوها و  شاخصهپرسش: 
فراواجوووا ارزشوووهشد  یهوووا اژگووویدارای صوووفات و و ؟اهع؟ اسووو :  ضووورت فارهوووه

 هوا اژگویابااد ایون و ابه تهام نپرداازجوشزار  اضر قادر به  ،. باوجود ایناسخ
کهواالت اجسواجا  ضورت فارهوه هوا اژگویبراوا از و . بشوابراینجصسخ موورد  ؟اهع؟و 

که از قرار ذیی اسخ:  اشاره قرار ما  گصرد، 
                                                                                                                                                           

 .  46، ص 19بحاراالجوار، ج . 4



29  پرسهان رححاجه 

 سحده زجان عالن 
کوووه رضووواحخ و انووون  ،چشوووان واال اسوووخرج ؟اهع؟اکذووور  قهحصووود مقوووام  ضووورت

مقوام و رضواحخ و انون  ؟ص؟اسوالم ا گرامو و انون پیوامذر  ضرتب ماصار رضاحخ
کووورم امذریوووپرر خ. بوووه ههوووصن اووواگرفزوووه اسووو کذرحوووایی قووورار ضوووهن سووو ن  ؟ص؟ا

گرداجودا هورکس او ر ؛ اره تون مون اسوخ ؟اهع؟فارهه: »فرمودجدقدری  گران  ،مسورور 
گرداجوود کوورده اسووخ و هوورکس موورا مسوورور  کوورده اسووخ و  ،موورا مسوورور  اوودا را مسوورور 

کشد کشد ،هرکس او را اذحخ  کرده اسخ و هرکس مرا اذحخ  اودا را اذحوخ  ،مرا اذحخ 
سورور زجوان  ؟اهع؟نحمور 4.، ع ی ترین مردم در ج د مون اسوخ؟اهع؟کرده اسخ و فارهه

سورور ههوه زجوان جهوان، از رلواز و  احوان  ؟اهع؟زماجه اوحب بود، اما دازورم فارهوه
 2«.رن اسخ

تشهووا بسووا واالتوور از مقووام رسووصه و   جووه ؟اهع؟هصرری، مقووام و مش لووخ زهوورای مرضوو
  جووهح ضوورت اد یگ ار کووه اوج افز ووار رجووان، توفصوو  اوودمخبل ؛اسووخ ؟امهع؟موورحن
بووده  ؟اهع؟فارهوه زهورا ضورت  ،؟ص؟مولوود پیوامذربه هشگام وضآ  هوی  ؟اهع؟اکذر

 اسخ.

 داجش و معرفت
کوه  گوجوه به ؛از راوحان  دحد و  امالن رن اسخ رن باجوی ب رگوار حکا حکوا ای 

کتوواب  جوودمازقد صانشووصاباشوود.  مووا« فارهصووه فهصصووح»از افز ووارات شووصاه  ایوون 
مزأسوفاجه اموا  9،الهوام شوده ؟اهع؟اداوجد تاالا بوه زهورای مرضوصهشرح  از جاجج 

                                                                                                                                                           
 .  21ص  ، شص  روسا)األمالا. 4
 .  21، ص 19بحاراالجوار، ج. 2
که ادع»: 474، ص 24، جصحصفه جور. 9 از  ،اواجشود امو که او را قررن صاعد ب ب اتص  هصما مفز رحن   
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گفزه م .باقا جهاجده اسخچص ی از رن  در اازصوار این م وح  شورح   شود اولا 
کشوون  شوده و هن  مشزقیو جسی به جسی بوده  ؟مهع؟خیب اهی ۀ ضرات اخه در جصو  ا

الذزووووه سووووخ. ا ؟جع؟ ضوووورت مهوووودی موعووووود ،اازصووووار مشجووووا عووووالن بنوووورحخ
 ،سووز  ودر ب رگووارش باود از ر لوخ جان ؟اهع؟که  ضورت فارهوه زهورایی ها اطذه

اوووود ایوووراد  ۀو در ااجوووا در مسوووجدالشذ در جهوووآ صوووحابه ؟ص؟اسوووالم مجذوووا مکووور
 4اواهد بود.، بهزرین دلصی بر علن و داجب و مارفخ احنان جدفرمود

 فضایل اخالقی
کهووواالت ااالقوووا ماجشووود صوووفات ت، سووو اوت، شوووجاعخ، و   ججابوووخ، مووورو 

صوودر، صووذر و بردبوواری، مهربوواجا، مزاجووخ،  ، ساهییاووو ب نووب، جهووال، جرم
آ ووخ و  ووا  فووا اسوورار، وفووای بووه عهوود و  ،ییگووو ،   یدار نووزنح، اوادامش عف 

، صوووورا خ لهجووووه و خحوووو، احسووووار، تقوووووا و عذودییگو پیهووووان، صووووداقخ و راسووووخ
کووالم، قشاعخ زحسووزا، مشاعووخ رذووآ، دوری از تجهووی،  ، سووادهانووگیپ ف ووا خ 

رص، لصذخ، تههخ لرور، دوران  ۀگاجوحش  وصخ مهزواز رن  دروم ب نا از و   
کهووواالت  گوجوووه نیکوووه ارج  وووال ،سوووخا ؟ص؟ذراووواتنامیو جگرگوشوووه پ صوووفات و 

ههچووووون فارهووووه رسووووهاجا و ملکوووووتا  ییااالقووووا و ماشوووووی، فقوووو  در بوووواجو
 .  شود احافخ م؟اهع؟زهرا

                                                                                                                                                           
و  ا؟ع؟بون علوا نص سو عرفوات یاماموان؟مهع؟ و دعوا هصاسوخ. مشاجوات شواذاج اخهه ما وومصن موا

کتواب الهوام شوده از جاجوج اداوجود  فارهصوه فهصمحهود؟ص؟ و صوح ایون زبوور رل، هحسوجاد فهصصح
 «.   از ما اسختاالا به زهرای مرضصه؟اهع؟

کرموا، اجزنوارات جنور  ،، فارهة ال هرا از والدت تا شهادت، ق وحشا، سصد محهودکاظن. 4 ترجهوه علوا 
 .996ش، ص4992مرتضا، چاپ چهارم، 
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وح   عبودحت و بجدگی ر
رن رو  عذودحوووخ و بشووودگا  ؟اهع؟ ضووورت زهوووراش  وووصخ حکوووا دحگووور از اباووواد 

کووه در عجووصن بووود  ؟اهع؟فارهووهچشووان بووا ت اعذووادماشوحووات و رو   ضوورت اسووخ. 
گفزووار، جگوواه، تووالششووخ ضووور و ظهووور داحنووان لحظووه زجوودگا ا  لحظووه و  . رفزووار، 
کنووصدن ا زووا  شووج و روز عذووادت بووود. امووام  سوون  ۀدر هرلحظوو حنووانجفووس 
که در شوج جهاوه  ؟اهع؟فارهه مادرم»: دحفرما ام باره نیدرا ؟ع؟امجزذ را دحدم 

تووا رلوووز اورشووصد منووغول عذووادت و راز و جصوواز بووا و شووده  از بسووزر اوووحب جوودا
 4«.اشخد ااز رکوز و سجود دسخ برجه یا پروردگار بود و لحظه

کووه زهوورا  ی اووودروی  ووا یقوودر به ؟اهع؟ی مرضووصهدر رواحووات رمووده اسووخ 
کوه  اهوای ا موااحسوزاد و عذوادت  ما  اموام  سون 2.شود موام زوور  م حنوانکورد 

صووذع  مووادرم از اول شووج توواضووهن رواحووخ دحگووری فرموووده اسووخ  ؟ع؟مجزذووا
م موو کوورد اعذووادت موو . از کوورد ادحگووران دعووا موو رای، بووشوود او هرگوواه از جهوواز فووار

کذوراما دعا جکردحد؟  رایپرسصدم چرا ب حنانا : جودفرمود ؟اهع؟ ضرت صودحقه 
« ُُ ا َی ادّندی ُُ  ُُ ا بورای اودموان  سورس و دحگورانبورای اول  ههصنوه !ع یو  مون 9.«الج

کشصن.   دعا 
مأل اهّلل ؟اهع؟انی ابَنّنّنف فاط ّنّنة» فرمووود:ضووهن بیووان ارزشووهشدی  ؟ص؟رسووول اوودا

و جووار  قلوج  حاشا اداوجود 1«.ها و جوارحها امیاجًا ایل مشاشها ففرغت دطاعة اهّلل قلب
                                                                                                                                                           

 .  449، ص 7، جهاصالن وساخی. 4
 .  92، ص 19، جاالجواربحار؛ 20 ص، 2، جلغهها کن  .2
 .999ص ، 86ج ؛ 9،  دحد 92، ص19، ج االجواربحار. 9
کذوری  ضورت فارهوه ی زهورا)س   جلود . 1 حقه ی  گوروه مؤلفوان مجهوآ ۹پینواحان هوداحخ؛ صود   ،]

 .ش ۴۹۳۵جهاجا اهی بیخ)ع ، مزرجن: عذاس جاللا، 
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اره در اراعوخ را عهصقا  سرشار از احهان سواازه اسوخ و او ههوو ؟اهع؟دازرم فارهه
 د.بر اسر م اداوجد به یبردار و فرمان

ودحوگو اماز جهله عارفان جامدار  سن ب ری  خ اسوالما، فوردی : در مصوان ام 
بوووه  یقووودر سوووراغ جووودارم. وی به ؟اهع؟فارهوووهههچوووون گووور و اهوووی عذوووادت  جصووواحب

م مو ،سزادحا اعذادت )ذکر و رکوز و سجود و دعا  م  شود اکه  اهای مذارکب مزوور 
ب به شهاره مو از  رری! این بواجوی حگاجوه عوالن در  4د.افزا اترس ادا در جهاز جفس 

فرزجووداجا را  سوواحه مارفووخ بووه اداوجوود سووذحان در دوران  صووات جوووراجا اوووحب
کوه هرکوودام بوا احفووای جقوب بوو ت و سووربلشدی،  رصوجظ یتربیوخ جهووود  اووود، درس عو  

کراموخ، جهواد و ، شوجاعخ و ییذاصعن  و وفاداری، تقووا و عذودحوخ، صوذر و شوک
گاشووخ، جان در راه اوودا و اسووالم، صوولع و  افنوواج مذووارزه، مهوور و عارفووه، احسووار و 

گااشووزشد و  موودارا کشووون  هوونرا از اووود بووه حادگووار  سراسوور جهووان بوورای مسوولهاجان ا
 شوجد. ی زجدگا قلهداد مااسوه و الگوبهزرین 

زه پیجهاد و   خدا گحر برای مبار
کوودکا دوسواله بوود، در  کوه  ادر وال ؟اهع؟ ضورت فارهوه  س از ظهوور اسوالم

به مدت سه سوال در محاصوره  هاشن ابشسایر و   اش مهمادر مکرو  کشار  در ب رگوار
وواج ابوو  یهووا یو منووکالت و دشوووار هووا اشوورکخ داشووخ و اجووواع سوو ز رالووج یش 

کار و د  وودود حووک سووال باووتووا احشکووه زجوودگا را بووا ااووالص تحهووی جهووود.  مووادر فوودا
کوورم امذریوورن ب رگوووار  ووس از هجوورت پ 2.از دسووخ داد مهربووان اووود را هوون بووه  ؟ص؟ا

                                                                                                                                                           
 .ش4998فارهوووه زهووورا)س  مظلوموووه تووواری ، علوووا اصوووغر رضوووواجا، اجزنوووارات صوووذع امصووود حووواران،  .4

 286تا  266صفحات 
 .96 ص از والدت تا شهادت، مجصد جافر پور درس جامه ی  ضرت فارهه)س . 2



92  پرسهان رححاجه 

بواالاره  وس از سوفری سو خ زحادی را مزحهی شود و بسصار  یها اس ز، مدحشه
گردحود. « قذا» ۀدر محل کوه  ضورت به  ودر ملحو   در ههچشوصن الزم بوه ذکور اسوخ 
در، ا  د، ا  اب، اصذر، تذوآ یها جشگ در  نوخ جذهوه جشوگ  فزع مکوهجص   و ب 
جوحوووان   بوووه جشوووگاوووود را جسوووذخ اجسووواجا و اسوووالما  ۀفوووصور داشوووخ و وظ ضووو

 4.جهود  مااحفا   مسلهان

 قجاعت و پارسایی 
کرامزا  ضرت جهله از  بوه  ارسوایی و قشاعوخ  توان ام ؟ع؟زهرافارهه ابااد 
 از بواالترین امکاجوات یمشود اجودآ و امکاجواتا جواچص ، در عوصن امکوان بهرهمالا به 

کوورد کووه .اشوواره   سوورزمصن و رن  ضوورتبووود  ؟ص؟پیووامذر اسووالم ردازوو حنووانا چرا
کووه دررموود  2ه بودجوود،را بووه احنووان ب نووصد« فوودآ»ههچووون  و وسووصاا بوواارزش
کار و تالش اوود دررمودجص   ؟ع؟اعلامصرمؤمشان  داشخ.هن  اوبی قابوی  از محی 

هوا بورای ههسور و  تواجسزشد ام ضرت از این جهخ  .توجها داشزشد زجودگا مرف 
را صووور   حبدررمووود اوووو ۀههووورجکوووه احنوووان   وووالاوووود فوووراهن رورجووود، فرزجووودان 

ززجدگا بسصار س خ و پربه اود  و کردجد اجصازمشدان م کتفا م امنق   .جهودجد اا

 اجفاق و احثار
جسوذخ حنوان ، اجفواق و احسوار ا؟اهع؟فارهوه زهوراوارسوزه ابااد ش  صخ دحگر از 

عووصن جصازمشوودی بووه سووخ. داسووزان ب نووصدن لوواا و راووام اووود در بووه دحگووران ا
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کورحن )، در یدرپو یمسکصن و حزصن و اسصر در مدت سوه شوج پو حوا  سووره دهورقوررن 
 اواجدجا اسخ. اجسان  

 عفاف فاطهی
گفزوار فارهوه زهورازدجوا  مسالبسصار زیذا و  ییها جلوه در عرصوه  ؟اهع؟از رفزوار و 

گو ارش سرمنو  دازوران و زجوان موا در  دحوبا اکوه مو ،شوده اسوخ   جاب و عفوا  
گصوورد. ز کوورمجقووی شووده جوودگا قوورار  از جهووآ مسوولهاجان  اضوور در  ؟ص؟روزی پیووامذر ا

کردجووود بووورای زجووودگاجا بووواجوان بهزووور اسوووخ؟  یا رهصچوووه روش و سووو مسوووجد سوووؤال 
کوووه اوووود را عووواج  از جوووواب ایووون سوووؤال -واسوووطه سووولهان   بوووه ؟اهع؟ ضووورت زهووورا

 -بووود اووود را رسوواجصده ؟اهع؟و بووه ههووصن دلصووی بووه ااجووه  ضوورت زهوورا داجسووخ اموو
که مردان جوامحرم را جذصششود و موردان جوامحرم جصو   یبرا»فرمودجد:  زجان بهزر اسخ 

 4«.احنان را جذصششد

ی  والحت  مدار
اشواره داشوزه باشوصن  ییها عرصوه نیتور یبوه حکوا از ضورورالزم اسخ در  احان 

و رن عرصه دفاع از  ورحن  اقزدا جهود ؟اهع؟که در رن باحسزا به  ضرت فارهه زهرا
کوووه ا .سوووخاموووخ و والحوووخ اما کوتووواه زجووودگاجا اووووحب  وووس از  اندر دور حنوووانچرا

زیذوواترین جلوووه  اسووداری از  وورحن والحووخ را بووه ت ووویر  ،؟ص؟هجووران رسووول اوودا
و  شوشااخ امو یاووببوه موردم زماجوه اووحب را  ؟اهع؟فارههدر  قصقخ  2کناجصد.
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