
 

 

 از منظر رسول اعظم فاطمه زهرا
*علیآضاانصایی والمسلمین االسالمحجت

 مقدمه

هها، شهناخت  ها  متعدد وجهود دارد. یکهی از ایهن روش اهها، روش و ر برا  شناخت شخصیت
از  الهی است. بر ایهن اسهاس شهناخت فاطمهه زههرا  ابعاد یک شخصیت از منظر شخصیتی

تردیهد فاطمهه  ها بهرا  شهناخت ایشهان اسهت. بی ، یکی از بهترین گزینههمنظر رسوا اعظم
ر رفتهار و گفتهار بها واژگهانی ، جایگاه سترگ و خاص دارد و ایهن امهر دپیامبردر نزد  زهرا

 خدا نمود پیدا نموده است. برا  مثاا رسهوا« پاره تن من»و « نور چشم»، «ام ابیها»همچون 
ا ابْنَِتاى»گونه معرفی کرده اسهت:  در سخنی بزرگ بانو  دو عالم را این َفاِطَماُة َفِإنََّهاا َسايَِّدُة   َو َأمَّ

لِ   ِمنَ   ِنَساِء الَْعالَِمينَ  ُِ َعيِْنى َو ِهَى ثََمَ ُة فَُؤاِدل َو ِهاَى   ينَ اْْلَوَّ َو اْْلِخِ يَن َو ِهَى بَْضَعة  ِمنِّى َو ِهَى نُو
نِْسيَّةُ  اُء اْْلِ َِ وِحَى الَِّتى بَيَْن َجنْبَىَّ َو ِهَى الَْحْو دخترم فاطمه، سرور زنان جهان از آغهاز تها پایهان  1؛ُِ

«.  ا  به صورت انسان اسهت دلم، روح و جانم و حوریها  از تنم، نور چشمم، میوه  است. او پاره
   :فرماید درباره شخصیت آن بانو  بزرگوار می امام خمینی

 تمام ابعاد  که برا  زن متصور است و برا  یک انسان متصهور اسهت، در فاطمهه زههرا
جلوه کرده بود. یک زن معمولی نبوده است. یک زن روحانی، یک زن ملکوتی، یهک انسهان 

تمام معنا انسان، تمام نسخه انسانیت، تمام حقیقت زن، تمام حقیقت انسان... او موجهود به 
ملکوتی است که در عالم به صورت انسان ظاهر شده است؛ بلکه موجود الهی جبروتهی در 

               2صورت یک زن ظاهر شده است... .
                                                           

 کارشناس علمی گروه تولید محتوا  فرهنگی و تبلیغی.* 
 .113، ص االمالی. محمد بن علی صدوق، 1
   .337 ص ،7 ج ،فه امامصحي الله موسو  خمینی، . سید روح2
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عالمصدفاستوفاطمهگاهآاوست
 

جاهآاوسهتگیتیعآضاستواینگاهآ 
 

دیقدیوشآفشهمینبسکههزخله 


1احمدشدیاستومآتضیشاهآاوسهت 


به کار  درباره حضرت زهرا خدا ها  خاصی که در گفتار رسوا در این مقاله برخی عبارت
بها آن حضهرت، مهورد بررسهی قهرار  خدا رفته است و نیز برخی رفتارهها  شهاخص رسهوا

 گیرد. می

 مردم ترین  . محبوب1

بهه  ، محبهت رسهوا اعظهمها  مهمی شناخت شخصیت حضرت زههرا  یکی از عرصه
ترین مههردم نههزد  محبههوب»سههاحت مقههدس  آن بههانو  بههزرگ اسههت. از عایشههه سههؤاا شههد: 

ترین مهردان  محبهوب»سپس سؤاا شهد: «. فاطمه»گفت: «. چه کسی است؟ خدا رسوا
بهه  خدا ربهاره محبهت رسهوادر روایتهی د 2«.شهوهرش، علهی»گفت: «. چه کسی بود؟
ُسولِ »آمده است:  حضرت زهرا َِ َجاِل َأَحبَّ ِإلَى  ِ  َما كَاَن َأَحد  ِمَن ال ِّ َو ََل  ِمْن َعِلايَ  اّلَله

تر از امیرمؤمنهان  محبهوب احد  از مهردان نهزد پیهامبر 3؛ِمَن النَِّساِء َأَحبَّ ِإلَيِْه ِمْن َفاِطَمةَ 
 «.تر از فاطمه حبوبنبود و نه از زنان، م علی

نیز دختهرش  شان، امر  طبیعی است. رسوا اعظم عالقمند  خاص پدران نسبت به دختران
داشت، اما این عالقه تنها به خاطر رابطه پدر  و فرزند  نبود؛ اگهر چهه  را به نوع خاصی دوست 

ار عالقهه زد، اما تعبیرات و سخنانی که آن حضرت هنگهام اظهه موج می این عاطفه در پیامبر
کرد، بیانگر دخیل بودن عوامل دیگر  غیر از محبت پهدر   بیان می نسبت به دخترش فاطمه

و فرزند  در ادا  این کلمات و عبارات است. شاید منشأ ایهن محبهت را بتهوان شهناخت عمیهق 
دانسهت کهه حضهرت  بهه خهوبی می خدا دانست. رسوا از حضرت زهرا خدا رسوا
یت و مادر امامان و پیشهوایان دیهن و خیهر کثیهر اسهت. اگهر وجهود آن مرکز نیرو  وال فاطمه

در  شهد. در واقهع پیهامبر اکهرم  آشهکار نمی و والیت ائمهه بزرگوار نبود، نبوت پیامبر
کهرد و گهویی  گیر  از این واژگان و عبارات در اظهار عالقه، از خداونهد متعهاا متابعهت می بهره

                                                           

 .161 ص ،چشمه جوشان هستی فاطمهاحمد زمانی، . 1
 .41 ص ،1  ج ،شرح األخبارمغربی، حیون  بن محمد ابننعمان . 2
عاب فی ياالستیوسف بن عبدالله قرطبی،  ؛332، ص 3  ، جمناقب آ  أبيطالب ،شهرآشوب ابن. محمد بن علی 3

 .1894 ، ص4 ج ،معرفه االصحاب
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گیر  آشهنا کنهد؛ چنانکهه وقتهی آیهات  و مردم را با این موضهعوظیفه داشت موضع قرآن را بیان، 
خهود را موظهف  خدا شد، رسوا نازا  تطهیر، مباهله، هل اتی و ... در شأن صدیقه طاهره

)از  بیهت دانست که این آیات را برا  مردم تفسیر کند؛ از همین روست که محبت بهه اهل می
ِْ َل َأْسَئُلُكْم َعَلْيِه َأْجدرًا »ت مطرح شده است: ( به عنوان وظیفه امجمله حضرت فاطمه زهرا ُق

َة ِفی اْلُاْربی َلَّ اْلَمَادَّ   کنم، جهز دوسهت من هیچ پاداشی از شما بهر رسهالتم درخواسهت نمهی 1؛ َِ
 [«.   بیتم داشتن نزدیکانم ]اهل

  بیت . محور اهل2
لند  برخوردار هستند، امها در ، نور واحد، و نزد خداوند از جایگاه ببیت تردید تمامی اهل بی

ا  برخهوردار اسهت؛ زیهرا در بیشهتر  نزد خداوند از مقهام ویهژه این میان حضرت فاطمه زهرا
محور قرار گرفته اسهت؛ چنانکهه  ، حضرت صدیقه طاهرهبیت ها یا متون معرفی اهل دعا

 فرموده است:  خدا رسوا
اُة ِماْن ُوْلاِدَها ُمْهَجُة قَلِْبى َو ابْنَاَها ثََم َ  َفاِطَمةُ  مَّ

ِِ ُِ بََصاِ ل َو اْْلَ ُة فَُؤاِدل َو بَْعلَُها نُو
بِّى َو َحبْل  َمْمُدود  بَيْنَُه َو بَيَْن َخلِْقِه َمِن اْعتََصَ  بِِهاْ  نََجاا َو َماْن تََخلَّاَف َعانُْهْ   َِ ُأَمنَاُء 

نور چشهم ، جان من است و دو پسرانش، میوه دا من هستند و شوهرش، فاطمه 2؛هََو 
، امینان پروردگار من هستند که ریسمانی کشهیده شهده میهان  من است و امامان از فرزندانش

یابهد و  بزنهد و تمسهک جویهد، نجهات می  باشند. کسی که به آنان چنهگ او و خالئقش می
 کند.   کسی که از آنان تخلف ورزد و اعراز کند، در دره هالکت سقوط می

ها، حضهرت   سه ضمیر مفرد مؤنو )ها( وجود دارد که مرجع آن، ارجاع در کالم رسوا اکرم
محهور اسهت.  ، فاطمهه و بیانگر این مطلب است که در میان پنچ تهن صدیقه طاهره

ها دارا  نکهات ژرو  توانست خود را محور قرار دهد، اما این تعبیرات و چینش می خدا رسوا
 بیهت حهور اصهلی در معرفهی اهلم و بیانگر این مسئله مهم و اساسی است کهه فاطمهه

، دو فرزنهد آن شوهر آن حضرت و حسن و حسهین ، پدر آن بانو و علیاست؛ پیامبر
         3اند. مخدره معرفی شده

                                                           

 .23 :  شور. 1
 .227، ص نهج الحق و کشف الةدقحلی، . حسن بن یوسف 2
 .140 ، صچشمه جوشان هستی فاطمهاحمد زمانی، . 3
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 . برترین تکریم و احترام3
ها در روابه   رو انسهان تکریم واحترام به کرامت انسهانی، امهر عقالنهی و شهرعی اسهت. از ایهن

کننهد. نحهوه و مرتبهه تکهریم،   گذارند و آنان را تکهریم می   دیگر احترام میها اجتماعی به انسان
، و  را تکهریم با توجهه بهه شخصهیت واال  حضهرت زههرا متفاوت است. رسوا اعظم

اسهت؛  اکهرم  نهزد رسهوا نمود و این مسئله نشانگر ارج و  قرب حضرت زهرا واحترام می
نمهود کهه تعجهب دیگهران را بهر  را تکهریم می اا  حضرت فاطمه زههر گونه به زیرا پیامبر

هها  عهاد  بهود و  انگیخت؛ یعنی رفتار حضرت با آن بانو  بزرگوار فراتر از تکریم و برخورد می
نمهود و در منبهر و  ترین احساسهات پدرانهه خهویش را تقهدیم دختهرش می عمیق خدا رسوا

رج آن، در ههر کهو  و بهرزن، در محراب، نماز و دعا و مناجات، مکه و مدینه، داخل شهر و خها
کهرد. از عایشهه نقهل  اش را تکهریم می برابر آشنا و غریبه و در هر محفل و مجلسی، دختر گرامهی

 شده است: 
ِ  َأنَّ َفاِطَمةَ  ُسوِل اّلَله َِ ْْ َعلَى  ْْ ِإَذا َدَخلَ ْأَساَها   َو قَبَّالَ   َمْجِلِسهِ   لََها ِمنْ   َقامَ  كَانَ َِ
 1؛ْجِلَسُه َو ِإَذا َجاَء ِإلَيَْها لَِقيَتُْه َو قَبََّل كُلُّ َواِحٍد ِمنُْهَما َصاِحبَُه َو َجلََساا َمعااب َو َأْجلََسَها مَ 

ایسهتاد و سهرش را  به احترام او می آمد، پیامبر می به حضور پیامبر هر گاه فاطمه
رفهت،  می هبه دیدار فاطمه نشایند، و هر گاه پیامبر بوسید و او را در جا  خود می می

بوسهید و بها ههم  شهتافت و ههر یهك دیگهر  را می می خدا حضرت به اسهتقباا رسهوا
 نشستند. می

بود که هر گهاه بهه سهفر  چنان مشتاق فاطمه پیامبر»در حدیو دیگر  چنین آمده است:  
بود. هنگامی که از سفر نیهز بهاز  کرد؛ حضرت زهرا رفت، آخرین کسی را که با او وداع می می
 2«.بود شتافت؛ فاطمه گشت، نخستین کسی را که به دیدنش می می

 . برترین عبادت        4
دا »، جلوه عبادت اوست که مصداق آیهه: ها  روحی حضرت فاطمه یکی از زیباترین جلوه اَّ َِ

نا َيْامًا َعُباسًا َقْمَطريراً  دار   زنده ، بهانو  سهحرخیز و شهبباشد. فاطمه می 3«َاخاُف ِمْن َ بِّ
در ایهن  خدا رسهاند. رسهوا است که شب خود را با قیام و یاد خدا و تالوت آیات به صبح می

                                                           

         .152، ص إعالم الورى بأعالم الهدىطبرسی، . فضل بن حسن 1
 .132، ص 3ج  ،فضايل الخمسه مرتضی فیروزآباد ،. 2
 «ن روز  که عبوس و سخت استما از پروردگارمان خائفیم در آ: »10انسان: . 3
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 باره فرموده است: 
، هر گاه در محراب خود در برابر پروردگارش جل جالله بایستد، نورش برا  )دخترم( فاطمه 

عزوجل بهه  درخشد و خداوند درخشد؛ چنانکه نور ستارگان برا  زمینیان می فرشتگان آسمان می
ا  فرشتگان من! به کنیز من فاطمه بنگرید. بانو  کنیزان من در برابر مهن »فرماید:  فرشتگانش می

لرزد. او با دا خویش به عبادت من رو  آورده اسهت.  ایستاده است و گوشت تنش از بیم من می
 1گیرم که شیعیان او را از آتش ایمن کردم. شما را گواه می
نس خود با خدا و عبهادت و نیهایش بها تمهام وجهود را مرههون تربیهت رابطه ا حضرت فاطمه

شهد. از  ا  به دنیا آمد که همواره در آن خدانهد پرسهتش می است . آن حضرت در خانه پیامبر
کهرد.  ها  مناجات مهادر و پهدر را اسهتماع می شنید و زمزمه خردسالی بانگ آسمانی تکبیر را می

پدر  بسان مادر او را در برگرفت و به تربیهت او همهت گماشهت؛ گاه که مادر را از دست داد،  آن
خردسهاا گهاهی تماشهاگر  همان پدر  که  لو آخر شب در حاا احیا و عبادت بود و فاطمه

شهد. طبیعهی اسهت در ایهن بیهدار  و  پدر در عبادت بود و زمهانی همپها  پهدر در عبهادت می
ها  پدر را بهه  . از سو  دیگر او توصیههمگامی، با خلوت شب و روح سحر انس و آشنایی یافت

جامه خوو از خدا را بر خود بپوشانید و آخرت خود را برا  وجودتهان »فرمود:   یاد داشت که می
 2«.تان برا  محل جاوید و مستقرتان باشد آماده سازید و کوشش

آیهد و  میرود که نوعی انقطاع الی الله برا  او پدید  در عبادت تا جایی پیش می حضرت زهرا
َو َألِْهْمنِي َطاَعتَاَك َو الَْعَماَل ِبَماا يُْ ِضايَك َو »کند:  در یکی از مناجات خود به خداوند عرز می

اِحِمينَ  َحَ  ال َّ ِْ ا ، قهانع سهاز و  ام نمهوده خداوندا! مرا به آنچه که روز  3؛التََّجنَُّب ِلَما يُْسِخُطَك يَا َأ
[ مرا بپوشان و سالمت بدار و هنگامی که میرانهد ، مهرا  یبدار ، ]ع تا هنگامی که باقی نگاه می

 «.  بیامرز و رحمت نما 

 . برترین زنان عالم              5
در میان اولیا و صالحان، زنهانی بودنهد کهه در طهوا تهاری  بشهر در راه توحیهد و اههداو الههی 

درخشد. در روایات اسهالمی  ها بر تارک تاری  بشر می ها  زیاد  کردند و همواره نام آن فداکار 
از چهار بانو  بزرگوار و با شرافت به عنوان برترین زنان عالم و برترین زنان بهشت یاد شده است؛ 
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ُْ ُخَويِْلاٍد َو »فرموده است:  خدا چنانکه رسوا ُْ ِعْمَ اَن َو َخِديَجُة بِْنا َخيُْ  ِنَساِء الَْجنَِّة َمْ يَُ  بِْن
دٍ  ُْ ُمَحمَّ ُْ ُمَزاِحٍ  اْمَ َأُة ِفْ َعْونَ  َفاِطَمُة بِْن برترین زنهان بهشهتی مهریم دختهر عمهران،  1؛َو آِسيَُة بِْن

آن «. و آسهیه دختهر مهزاحم )زن فرعهون( هسهتند خدیجه دختر خویلد، فاطمه دختر محمد
برترین زنان بهشتی مریم دختر عمران، خدیجهه دختهر »حضرت در سخن دیگر  فرموده است: 

قرآن نیهز از آنهان بهه  2«.و آسیه دختر مزاحم )زن فرعون( هستند ر محمدخویلد، فاطمه دخت
به عنوان انسان کامل و حجهت خداونهد  عنوان زنان الگو یاد کرده است. اگر چه حضرت زهرا

تر جهان معرفی شده است؛ با سه زن دیگهر یهاد شهده در ایهن روایهات  بر بندگان، یکی از زنان بر
ایشان نسبت به ایهن زنهان اسهت. در ذیهل بهه دو مهورد از ایهن  ر برتر  هایی دارد که بیانگ تفاوت
 شود:  ها اشاره می تفاوت

 الگو   ها  زنان عصر خود هستند؛ اما حضرت زهرا الگو و خدیجه ، مریمآسیه
ا ابْنَتِي َفاِطَمُة َفِإنََّها َسيَِّدةُ »فرموده است:  خدا زنان همه عصرهاست؛ چنانکه رسوا ِنَساِء  َو َأمَّ

ِليَن َو اْْلِخِ ينَ  «. هاسهت فاطمه دختر من، برترین زنان از اولهین تها آخهرین آن 3؛الَْعالَِميَن ِمَن اْْلَوَّ
يَا َفاِطَمُة اََل تَْ َضيَْن َاْن تَكُاوِنى »فرموده است:  همچنین آن حضرت خطاب به حضرت زهرا

اِة، َو َسايَِّدَة ِنسااِء الُْماْؤِمنينَ َسيَِّدَة ِنساِء الْعالَميَن، َو َسيَِّدَة ِنساِء  ِه اَلْمَّ
ِِ ا  فاطمهه! آیها راضهی  4؛ه

 «.  نیستی که تو برترین بانو  زنان جهان و بانو  زنان این امت و بانو  زنان با ایمان باشی؟

 بیشتر در یک ُبعد زندگی موفق و الگو بودند؛ چنانکه آسهیه و خدیجه ،مریمآسیه 
و سهرانجام در راه  5و پیامبر الهی و مبارزه با ظلم و ستم فرعون فعالیهت نمهوددر دفاع از دین خدا 

نیز به عنوان مظهر عفاو و پاکدامنی شههرت داشهت؛  حضرت مریم 6حق به شهادت رسید.
نَّ »چنانکه قرآن از ایشان به عنوان مظهر پاکدامنی یاد کرده است:  َِ َِ اْلَمالِئَكدُة يدا َمدْرَيُم  ْ  قاَل َِ َو 

َرِك َو اْصَطُاِك َعلیاللَّ  )به یاد آورید( هنگامی را کهه فرشهتگان  7؛ِاساِء اْلعاَلميَن   َه اْصَطُاِك َو َطهَّ
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از «. گفتند: ا  مریم! خدا تو را برگزیده و پاك سهاخته و بهر تمهام زنهان جههان برتهر  داده اسهت
شخصهیتی  نیز به عنوان الگو  انفاق و بخشش یاد شهده اسهت و ایهن ُبعهد حضرت خدیجه

هیچ مالی به من سهود نبخشهید، »فرموده است:  خدا ا  پر رنگ است که رسوا گونه ایشان به
این در حالی است که وجود مقدس حضرت  1«.به من سود بخشید گونه که  روت خدیجه آن

رو از ایشهان بهه عنهوان حجهت امامهان  ، واجد همه کماالت انسانی و الهی است؛ از اینزهرا
ِ َعلَى الَخلق َو الفاِطَمُۀ »فرموده اسهت:  شده است. امام عسکر  یاد معصوم نحن ُحَجُۀ اّلَله

ِ َعلَينا قهرآن در «. حجت خدا بهر ماسهت ما حجت خدا بر مردم هستیم، اما فاطمه 2؛ُحَجُۀ اّلَله
که  3یاد کرده است« نسائنا»به عنوان  عمران و در جریان مباهله از وجود مقدس زهرا آا 61آیه 
سوره انسان نیز بهه ایثهار خهانواده حضهرت فاطمهه  8دهد. در آیه  گاه آن حضرت را نشان میجای
اشاره و ایثار خانواده حضرت به نمایش گذاشته شده اسهت. در روایهات بهه دیگهر ابعهاد  زهرا

اشاره شده است که برتر  ایشان بهه همهه زنهان برتهر عهالم را نشهان  شخصیت صدیقه طاهره
ُِ َعيِْناي َو ثََماَ ُة »فرموده است:  خدا سوادهد؛ چنانکه ر می ِإنَّ َفاِطَمَة بَْضَعة  ِمنِّي َو ِهاَي نُاو

ُل َمْن يَلَْحقُنِي ِمْن َأْهل َها َو ِإنََّها َأوَّ نِي َما َس َّ فاطمه پاره تن مهن  4؛ فَُؤاِدي يَُسوُؤنِي َما َساَءَها َو يَُس ُّ
کنهد و آنچهه شهادش  ا ناراحت کند، مرا ناراحهت میو روشنی دیده و میوه دا من است. آنچه او ر

 «.  پیوندد بیت من است که به من می کند. او نخستین کس از اهل کند، مرا شاد می

 . عصمت وپاکدامنی 6
، عصمت آن حضرت است. هنگامی که از عصمت و چرایی آن یکی از فضایل حضرت زهرا

بایهد  شود؛ زیرا انبیا و ائمه متبادر می به ذهن آید، عصمت انبیا و امامان سخن به میان می
نه پیامبر و نه امهام  معصوم باشند تا در گفتار، رفتار و تبیین دین خطا نکنند، اما حضرت فاطمه

است؛ در عین حاا معصوم است و این مسئله، نقطهه عطهف و اوج طههارت عظمهت و جایگهاه 
امامت، معصوم اسهت. است؛ زیرا حضرت بدون سمت نبوت و  وجود مقدس حضرت زهرا

هها  داللهت دارد کهه از جملهه آن بیت حضرت زههرا آیات و روایات متعدد  بر عصمت اهل
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دَرُكْم »توان به آیه تطهیر اشاره کرد:  می َِ َو ُيَطهِّ َِ اْلَبْيد ْجَس َأْهد ُه ِلُيدْذِهَ  َعدْنُكُم الدرِّ ما ُيريُد اللَّ اَّ َِ
بیت دور کند و کهاماًل شهما را پهاک  را از شما اهل خواهد پلید  و گناه خداوند فق  می 1؛َتْطهير

 «.  سازد
ء ناپاك است، خواه ناپاك از نظر طبع آدمی باشد یا بهه حکهم عقهل یها  به معنی شی« رجس»واژه 

و « اعتقهاد باطهل»، «بخل و حسهد»، «شرك»، «گناه»به معنی « رجس»شرع و یا هر دو. تفسیر 
آن است؛ و گرنه مفهوم این کلمه، مفهومی عام و فراگیهر هایی از  مانند آن، درحقیقت بیان مصداق

« الهف و الم جهنس»ها را به حکم اینکه الف و الم در اینجا به اصطالح   است و همه انواع پلید 
اذههاب »به معنی پاك ساختن و در حقیقت تأکیهد  بهر مسهئله « تطهیر»شود.  است، شامل می

در اینجا نیز تأکیهد دیگهر  بهر « مفعوا مطلق»هاست و ذکر آن به صورت  و نفی پلید « رجس
کسها  سنت، این آیه را درباره اهل مفسران شیعی وبرخی عالمان اهل 2شود.  این معنی محسوب می

پهس از نهزوا آیهه تطهیهر،  3اند. ( دانسهته، علهی، حسهن و حسهین، فاطمهه)محمد
زد خهود خوانهد و را نه و حسهنین ، فاطمهسلمه بود، علی که در خانه ام پیامبراکرم

جَس وَطهِّ هُ  »ها کشید و فرمهود:  عبا  خویش را رو  آن اللَُه َّ هُؤَلِء أهُل بَيتي، َفَأذِهب َعنُهُ  ال ِّ
ا 4؛تَطهي ب

ها دور کن و کاماًل پاکشهان  بیت من هستند، پس هر گونه پلید  را از آن خدایا! اینان اهل 
 «.گردان

است و خداوند آن حضرت را از هر گونهه پلیهد  و  بیت ، جزو اهلبنابراین حضرت زهرا
وجود دارد که تنها به یهک  گناه دور کرده است. روایات متعدد  درباره عصمت حضرت زهرا

َ )تََعاالَى»فرمهوده اسهت:  اش  دربهاره دختهر گرامهی خدا شود. رسهوا روایت اشاره می (  َأنَّ اّلَله
 همانها خداونهد بلنهد مرتبهه بها غضهب فاطمهه 5؛لِِ َضاَها  ، َو يَْ َضىَفاِطَمةَ   ِلَغَضِب   يَْغَضبُ 

نکته درخور توجه دربهاره ایهن روایهت، آن اسهت کهه «. شود غضبناک و با رضایت او خشنود می
، محور خشنود  و ناخشنود  خداوند خوانهده شهده اسهت. رضایت و نارضایتی فاطمه زهرا

وند جز به اعماا صالح خشهنود تفسیر این حقیقت، چیز  جز عصمت آن حضرت نیست. خدا
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به گنهاه  دهد. اگر حضرت زهرا گاه به گناه و سرپیچی از فرمانش رضایت نمی شود و هیچ  نمی
پروراند، به چیز  خشنود شده بود که خدا از آن خشهنود  شد یا حتی فکر آن را در سر می آلوده می

 نیست.
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