
 

 

 

 

 



 

 

 

 به نام خدا

کتاب: بانوی تطهیر       نوشته : 

 محمدعلی انصاری

 صفحه 193           فصل 4دارای 

کتاب با این سوال شروع می شود : چرا 

  فاطمه فاطمه است ؟

واقعا چرا ؟ همیشه از خودم می پرسیدم 

فاطمه چرا بعضی ها با شنیدن اسم حضرت 

علیها السالم منقلب میشوند ؟ تا اینکه 

این کتاب به گونه ای شگفت انگیز به 

دستم رسید و متوجه شدم االن وقت دانستن  

 جواب سوالم است.

نویسنده با استناد به آیات قران و 

خواننده را به شناختی درست روایات موثق 

 از بانوی اول اسالم یاری می کند .

فصل اول را با شناخت عوامل شکل دهنده 

 شخصیت انسان شروع می کند.

اثت ،محیط تربیتی ،جوهر وجودی یا خود ور

 انسان 

وراثت :در مورد پدر )ان هللا و مالیکه 

یصلون علی النبی ...( در مورد مادر 

 )والسابقون السابقون ..(



 

 

شود که  محیط :بانو در فضایی بزرگ می

پدر اسوه کامل تمام انسان هاست ، او 

 لحظه به لحظه شاهد نزول قرآن است. 

ویژگی  3جوهر وجودی :،مهمترین عامل 

انسان را ممتاز می کند و به کمال 

 انسانی می رساند 

عفت ، حکمت ،شجاعت و هر کدام این -

ویژیگی ها بعد اخالقی ،اجتماعی و 

 اقتصادی دارد.

ویژگی توسط آیات قرآن و  3بررسی این 

 نهج البالغه کمی ما را جلو می برد .

نورانی  "وجود یعنیابعاد شخصیتی حضرت  

شاید برای بعضی ها ایشان که  "ملکوتی و

 "ریانسانی و بش "وجود  .قابل درک نباشد 
ایشان گرچه شگفت انگیز است ولی باور 

پذیر است و شامل ارتباط با خدا و 

 ارتباط با انسان ها است. 

حسن بصری نامی آشنا در تاریخ اسالم که 

چندان ارادتی به اهل بیت ندارد می گوید 

پیامبر عابدتر از حضرت : در میان امت 

زهرا نیست. جایگاه او نزد پدر )فداها 

ابوها( . نقش همسری ،او بزرگترین حامی 

او می امیرالمومنین است و مولی درباره 

فرماید" همسرم را بهترین یاور در تقوای 

 الهی یافتم "



 

 

در جایگاه مادری نیز دیدنی است فرزندان 

می برومند او چون خورشید بر تارک تاریخ 

 درخشند .

در ادامه به جایگاه فاطمه علیها السالم 

سوره   :در قرآن پرداخته از جمله

انسان،کوثر،احزاب،ضحی،اسرا،شوری... و 

اینکه صدیقه طاهره )س(مصداق بارز برخی 

  .آیات است

 "انسان کامل قرآنی "فاطمه علیها السالم ،
را با مطالعه فصل آخر باور می کنیم او 

دارای کمال ایمان، کمال پایداری، 

صداقت، صبر، خشوع، سخاوت، صیام و روزه 

   عفت و پاکی و ذکر و یاد الهی است. داری

 آری فاطمه فاطمه است.


