
 زندگی فاطمه )س(

 ٍ هطشکاى ٍ کفاس آصاس دس ٍ کَضیذ اسالم پیطشفت ٍ اػتال دس پذس پای تِ پا هکِ دس سال ّطت فاطوِ

 کِ صهاًی ٍ  کشد تحول پذس دسکٌاس سال سِ اتَطالة، ضؼة ٍ دسُ دس.  تَد پذس هذدکاس ٍ یاس هٌافقاى

 صخن ٍ داد هی دلذاسی سا( ظ)پیاهثش کشدًذ، هی جساستی یا ٍ صخوی ٍ اریت ٍ آصاس سا( ظ)پیاهثش هطشکاى

 .ًاهیذ( پذسش هادس) «اتیْا ام» سا ایطاى( ظ)پیاهثش کِ تَد گًَِ ایي کشد؛ هی هذاٍا سا ّایص

 دسیغ پذس تِ یاسی تشای کوکی ٍ ًؼوت ّیچ اص ٍ تَد خَیص گشاهی پذس یاد تِ حال ّوِ دس( س) صّشا فاطوِ

 سخت حضشت تش کِ طَسی تِ تَدًذ ًخَسدُ غزایی( ظ) پیاهثش کِ تَد سٍص سِ: کِ است سٍایت دس. کشد ًوی

 تشای چیضی تَ ًضد دختشم: گفت ٍ آهذ فاطوِ ًضد. ضذ ًوی یافت خَساکی ّوسشاًص ًضد دس. گزضت هی

 اص دختشش ، سفت تیشٍى( ظ)پیاهثش ٍقتی! سَگٌذ تخذا ًِ: کشد ػشؼ ام؟ گشسٌِ تسیاس کِ ّست خَسدى

 گَضت تکِ یک ٍ ًاى قشظ دٍ ٍ صد دس ّوسایِ دختش ًاگْاى. ضذ هحضٍى کٌذ سیش سا پذس ًتَاًستِ ایٌکِ

 ّوِ دسحالیکِ.  داسین ًوی هقذم خذا سسَل تش سا خَد گفت ٍ ضذ خَضحال اٍ. آٍسد( س) فاطوِ خذهت

 پیاهثش خذهت سا السالم ػلیْا حسیي ٍ حسي.  گزاضت آى تش سشپَش ٍ ًْادُ سثذ صیش سا آى تَدًذ گشسٌِ

 صیش هؼطشی تسیاس غزای ٍ آٍسدًذ تطشیف( ظ)پیاهثش. کٌٌذ دػَت غزا تشای سا جذضاى تا ، فشستاد( ظ)

 تخَاّذ کس ّش تِ کِ خذایی جاًة اص:  داد جَاب( س) فاطوِ ؟ کجاست اص غزا ایي کشد سَال. یافت سثذ

 غزا آى اص( ظ) پیاهثش ّوسشاى ٍ( ع)ػلی خاًَادُ اػضای ّوِ ٍ( ظ) پیاهثش. دّذ هی سٍصی حساب تذٍى

 . فشستادًذ ّن ّا ّوسایِ تشای ٍ خَسدًذ

 ایطاى ساتطِ گشچِ. داضت پذس تِ ًسثت فشٍتٌی ٍ تَاضغ ٍ ادب اص آهیختِ ٍ سشضاس سفتاسی ّویطِ( س)صّشا

( ظ)پیاهثش تِ ًسثت ایطاى ٍیژُ تَاضغ ٍ احتشام هاًغ ایي اها ، تَد غویویت ٍ هحثت سشاسش ٍ ػاطفی تسیاس

 تا سا( ظ)پیاهثش کِ) ضذ ًاصل آیِ( ظ) پیاهثش تش ٍقتی: فشهَد کِ( س) فاطوِ حضشت اص است ًقل. ضذ ًوی

 اهلل سسَل یا ٍ تگَین "اتة یا" اٍ تِ ًتَاًستن کِ تطَسی ، گشفت هشا( ظ) پیاهثش ّیثت ،(ًکٌیذ خطاب ًاهص

: فشهَد سپس. ًذاد جَاب اٍ ٍ کشدم غذا تشتیة ّویي تِ تاس چٌذ. گشداًذ سٍی هي اص حضشت. گفتن هی اٍ تِ

 ٍ جفا اّل دستاسُ آیِ ایي. ّستن تَ اص هي ٍ هٌی اص تَ. است ًطذُ ًاصل تَ خاًذاى ٍ تَ دستاسُ آیِ ایي دختشم

 تشای ٍ تش هحثَب هي قلة تشای چَى. تگَ "اتة یا" تَ. است ضذُ ًاصل ٍسصًذ هی فخش کِ کساًی ٍ تکثش

 .است تش تخص سضایت پشٍسدگاس

 ازدواج

 هیاى دس تسیاس خَاستگاساًی ایطاى. تَد حضشت آى اصدٍاج( س)فاطوِ حضشت صًذگی هْن ًکات اصجولِ 

 ًظش تِ سا هسألِ ّوچٌاى خذا سسَل اها داضتٌذ قشاس تاالیی ّای ستثِ دس هالی ًظش اص کِ داضت غحاتِ

 سالم تَ تش خذا! هحوذ ای:گفت ٍ ضذ ًاصل( ظ) پیاهثش تش جثشئیل سشاًجام تا ًوَد هی هَکَل خذاًٍذ



 پسٌذیذُ ػلی تشای سا فاطوِ ٍ فاطوِ تشای سا ػلی خذاًٍذ دسآٍس، ػلی ػقذ تِ سا فاطوِ فشهایذ هی ٍ سساًذ هی

 اص سشضاس جَاًی کِ سا( ع)ػلی تؼالی، ٍ تثاسک خذاًٍذ تگَیین تْتش اگش ٍ( ظ)پیاهثش ٍ( س)فاطوِ ٍ .است

 .کشدًذ اًتخاب تَد تؼْذ ٍ ایواى

 سالهت ٍ دیي حفظ هسألِ هسألِ،. تَد تقَا ٍ ایواى تشتیت، ٍ آساهص ػطَفت، ٍ هْش صًذگی، هسألِ هسألِ،

 ػشش تِ ًَسی لحظِ ّش( س)فاطوِ ٍ( ع)ػلی سیای تی ٍ تکلف تی ٍ سادُ هحفل اص تَد قشاس. تَد سٍح ٍ فکش

 ٍ یشفغ اى اهلل ارى تیَت فی! »آسی. تَد دادُ ارى ٍ تَد خَاستِ خَد خذا کِ کٌذ ًَساًی سا ػشش ٍ ضَد تلٌذ

 کِ تاضٌذ( س)کلثَم ٍام( س)صیٌة ٍ( ع)حسیي ٍ( ع)حسي اصدٍاج ایي هاحػل تَد قشاس. «اسوِ فیْا یزکش

 .کٌٌذ سٍضي خذاًٍذ سَی تِ سا اسادتوٌذاًطاى صًذگی ساُ ٍ تذسخطٌذ ٍالیت آسواى دس ًَسی چَى ّشکذام

 کوتش فایذُ ّشچِ کِ گزاضت قیوت سا آى تتَاى  سین ٍ صس تا کِ ًثَد چیضی داضت اصدٍاج آى کِ ای فایذُ

 تش اسصش کن هال تاضذ تیطتش هؼٌَیت تجلی ّشچِ ٍ ضَد هی فشٍختِ تخث ثوي تِ تیطتش هؼٌَیت است

 .اتذ تا ضیؼیاًطاى تشای ضَد الگَیی( س)فاطوِ ٍ( ع)ػلی اصدٍاج تَد قشاس. تَد خَاّذ

 ایٌجا اص. ًذاضت ّوتایی فاطوِ ًثَد، ػلی اگش: فشهَد( ظ) اکشم پیاهثش کِ است ضذُ ًقل هتؼذدی سٍایات دس

 .است دٍطشف ایواى صٍجیي، کفَیت دس( ظ)پیاهثش هٌظَس ضَد هی هطخع

 ّوسشداسی

 صى یک تشای ّوسش تا سفتاس ضیَُ. است هسلواى صًاى تشای الگَ تْتشیي ًیض( س)فاطوِ حضشت ّوسشداسی

 .است کشدى ضَّشداسی خَب صى، جْاد: فشهایذ هی( ع) ػلی حضشت کِ است هْن قذس آى

 ٌّگاهی است سٍایت. تَد( ع)ػلی هؤهٌاى اهیش تشای هطیغ ٍ ًیکَ ّوسشی فضیلت، ّوِ آى تا( س) فاطوِ

 . ضذ هی تشطشف اًذٍّص ٍ غن ًگشیست، هی( س) فاطوِ تِ( ع) ػلی کِ

 کشدى خویش: ًوَد تقسین ضکل ایي تِ سا آًاى کاسّای( س) صّشا ٍ( ع) ػلی اصدٍاج ضة اٍلیي دس خذا سسَل

 قثیل اص هٌضل تیشٍى کاسّای ٍ تاضذ( س) فاطوِ ػْذُ تِ خاًِ صدى جاسٍ ٍ کشدى تویض ٍ ًاى پختي ٍ آسد

 .دّذ اًجام( ع) ػلی سا غزایی هَاد ٍ ّیضم آٍسی جوغ

 اًذاصُ چِ تا کاس تقسین ایي اص کِ داًذ ًوی کسی خذا جض: فشهَد( س) صّشا حضشت کِ تَد آى اص پس

 .داضت تاص  است، هشداى تِ هشتَط کِ کاسّایی اًجام اص هشا( ظ) خذا سسَل صیشا ضذم، خَضحال

 ًوی طلة اٍ اص ًثاضذ، آًْا تذاسک تِ قادس( ع) ػلی داد هی احتوال کِ سا اهَسی حتی گاُ ّیچ( س) فاطوِ

 تا ٍ ًیاٍسدم خطن تِ سا اٍ کِ سَگٌذ تخذا: است ضذُ ًقل( س)فاطوِ تا ساتطِ دس( ع)ػلی اص کِ آًجا تا ًوَد؛

 ّن ًافشهاًی ٍ ًیاٍسد خطن تِ هشا ًیض اٍ ًکشدم؛ ًیایذ خَضص کِ کاسی تِ ٍاداس سا اٍ تَد، صًذُ کِ ٌّگاهی

 .ًکشد


