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آيت اهللا ناصر مكارم شيرازى

فاطمه، خير كثير

فاطمه، پارة تن پيامبر
ــانى كه خدا و پيامبرش را ايذا مى كنند،  «كس
ــا و آخرت از رحمت خود  ــد آنها را در دني خداون
ــازد و براى آنان عذاب خوار كننده اى  دور مى س

آماده كرده است.» [احزاب/ 57].
ــت؟ بعضى  منظور از «ايذاى پروردگار» چيس
ــت كه خدا را به  گفته اند: همان كفر و الحاد اس
ــم مى آورد؛ چرا كه آزار در مورد خداوند جز  خش
ــته  ــم، مفهوم ديگرى نمى تواند داش ايجاد خش
ــود دارد كه ايذاى  ــز وج ــد. اين احتمال ني باش
خداوند، همان ايذاى پيامبر (ص) و مؤمنان باشد 
ــانة اهميت و تأكيد بر مطلب  و ذكر خداوند نش

است.
و اما ايذاى پيامبر اسالم (ص) مفهوم وسيعى 
ــود كه او  ــامل مى ش دارد و هرگونه كارى را ش
ــاد و مخالفت با  ــد؛ اعم از كفر و الح را آزار ده
دستورات خداوند، نسبتهاى ناروا و تهمت، و يا 
ــى كه آنها را به خانة  ــاد مزاحمت به هنگام ايج
ــود دعوت مى كند؛ همان گونه كه در آية 53  خ

ــت: «اين كار شما پيامبر  همين سوره آمده اس
را آزار مى دهد.

ــورة توبه آمده  و يا موضوعى كه در آية 61 س
ــر انعطافى كه در برابر  كه پيامبر(ص) را به خاط
ــان مى داد، به خوش باورى و  ــخنان مردم نش س
ــاختند: «گروهى از آنها  ــاده دلى متهم مى س س
پيامبر را آزار مى دهند و مى گويند: او آدم خوش 
باورى است كه گوش به حرف هر كس مى دهد»، 

و مانند اينها.
ــده  ــى كه در زير آيه وارد ش ــى از روايات حت
ــتفاده مى شود كه آزار خاندان  است، چنين اس
ــاً علـى (ع) و دخترش  ــر (ص) مخصوص پيامب
ــمول همين آيه بوده  فاطمه زهرا (س) نيز مش
ــت. در «صحيح» بخارى، جزء پنجم، چنين  اس
آمده است: رسول خدا فرمود: «فاطمه پارة تن 
ــم درآورد، مرا  ــت. هركس او را به خش من اس
ــت.»[صحيح بخارى، جزء 5،  به خشم درآورده اس

صفحة 26].
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فاطمه، كوثر است
ــيعى دارد، و آن  ــى جامع و وس ــر» معن «كوث
ــر مصاديق  ــت. كوث ــر و فراوان» اس ــر كثي «خي
ــزرگان علماى  ــيارى از ب ــادى دارد، ولى بس زي
شيعه يكى از روشن ترين مصداقهاى آن را وجود 
مبارك فاطمه زهرا (س) دانسته اند؛ چرا كه شأن 
ــا پيغمبر اكرم (ص) را  ــزول آيه مى گويد: «آنه ن
ــت. قرآن ضمن  متهم مى كردند كه بالعقب اس
ــخن آنها مى گويد: ما به تو كوثر داديم.»  نفى س

[كوثر/1].
ــه اين  ــود ك ــتنباط مى ش ــر اس ــن تعبي از اي
ــت، زيرا  «خيركثير» همان فاطمه زهرا (س) اس
ــل و ذرية پيامبر (ص) به وسيلة همين دختر  نس
ــار يافت، نسلى كه نه تنها  گرامى در جهان انتش
ــمانى پيغمبر بودند، بلكه آيين او و  فرزندان جس
تمام ارزشهاى اسالم را حفظ و به آيندگان ابالغ 
ــوم اهل بيت (ع) ـ  ــد. نه تنها امامان معص كردن
ــاب مخصوص به خود دارند ـ بلكه   كه آنها حس
ــر  ــزاران هزار از فرزندان فاطمه (ع) در سراس ه

ــان آنها علماى  ــه در مي ــدند ك جهان پخش ش
ــران  ــندگان، فقها، محدثان، مفس ــزرگ، نويس ب
ــان عظيم بودند كه با ايثار و  واالمقام و فرمانده

فداكارى در حفظ آيين اسالم كوشيدند.
ــى از «فخررازى»  ــه بحث جالب ــا ب در اين ج
ــيرهاى متفاوت  ــم. وى ضمن تفس برمى خوري
ــت كه اين  ــوم اين اس كوثر مى گويد: «قول س
سوره به عنوان رد بر كسانى نازل شده است كه 
ــدم وجود اوالد را بر پيغمبر اكرم (ص) خرده  ع
ــوره اين است كه  مى گرفتند. بنابراين معنى س
ــلى مى دهد كه در طول زمان  خداوند به او نس
ــدازه از اهلـ  بيت  ــد. ببين چه ان ــى مى مان باق
ــال جهان مملو از  ــهيد كردند، در عين ح را ش
ــت كه از بنى اميه ـ  ــت! اين در حالى اس آنهاس
ــالم بودندـ شخص قابل ذكرى  كه دشمنان اس
ــپس بنگر و ببين چه قدر  در دنيا باقى نماند. س
ــت؛ مانند باقر و  از علماى بزرگ در ميان آنهاس
صادق و رضا و نفس زكيه»1 [تفسيرفخررازى، جلد 

32، صفحة 124].

پى نوشت
ــراى  ــت ب ــى اس ــه» لقب 1. «نفس زكي
ــن  «محمدبن عبداهللا» فرزند «امام حس
مجتبى» (ع) كه به دست منصور دوانقى 
در سال 145 هجرى به شهادت رسيد. 


