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اشاره:

کبـری،  صّدیقـه ی  حضـرت  ویـژه  بـه   Éمعصومیـن سـیره ی  و  زندگانـی  از  بحـث 
کـه از جملـه آنان تفکر و اندیشـه، عبرت  فاطمـه ی زهـراءÐ دارای آثـار و برکاتـی اسـت 
گرفتـن، درس وحـدت، ریشـه یابی و حـل مشـکالت،  آمـوزی، تقویـت ایمـان، الگـو 

احیـای دیـن و ایمـان، ارتبـاط بـا بـزرگان و درس دیـن داری و تقـوا می باشـد.
نـزد   Ðزهـرا فاطمـه  اعظمA،حضـرت  پیامبـر  مکـّرم  دختـر  مقامـات  و  جایـگاه 
پـروردگار از نـزول »آیــــه ی تطهیـر، آیـه ی مباهلـه، آیـه ی مـوّدت و سـوره ی الکوثـر« بـه 
کی، منّزه هسـت و بر  کـه بـر طبـق آیـه ی تطهیـر از هرگونـه ناپا دسـت می آیـد. شـخصیتی 
کثیر)ارزش فراوان( و بر طبق داسـتان مباهله، با  کوثر، منبع و مصداق خیر  طبق سـوره 
حضـور درکنـار پـدر بزرگـوارش پیامبـر مکـّرم حضـرت مّحمد مصطفیA، شـوهرش، 
حضـرت علـّی مرتضـیÌ فرزنـدان ارجمنـدش، َحَسـنینË اتمـام حجـت الهـی بـه 

رهبـر مسـیحیان و مخالفـان شـد.
گذرد و میلیون ها انسـان  از بـرکات و آثـار وجـودی آن حضـرت، بیـش از هـزار سـال مـی 
در هـر شـبانه روز بـا اسـتمداد از شـخصیت معنـوی آن بزرگـوار بـه پیشـگاه خداونـد، 
گوشـه هایی از  کوتـاه بـا  توسـل می جوینـد. امیـد اسـت خواننـدگان عزیـز، در ایـن جـزوه 
شـخصیت و بـرکات وجـودی آن دردانـه ی پیامبـرA و بانـوی عصمـت و طهـارت و 

کرامتÐ آشـنا شـوند.



فصــل اول 



 ارکان زندگــی
Ðحضــرت زهرا
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مروری بر ارکان زندگی فاطمی 

حضـرت  بندگـی  و  عبودیـت  فاطمـی،  ارجمنـد  و  راقـی  سـیره ی  در  نخسـت  رکـن 
دوم،  رکـن  و  محـور  اسـت.  نمـاز  آن،  ممتـاز  و  ویـژه  نـاب،  جلـوه ی  کـه  اسـت  حـق 
کـه مراجعـه بـه سـیره ی نورانـی حضـرت زهـرا Ð نشـان  خدمت رسـانی بـه خلـق اسـت 
می دهـد در شـخصیت و بیـت حضـرت، توجـه، محبـت و عنایـت بـه مـردم، حـرف 
اول را بعـد از بندگـی حضـرت حـق می زنـد. ایـن بیـت، بیـت زکات و انفـاق و صدقـه 
کـه می توانـد  کـرده  اسـت و خـدای تبـارک و تعالـی به قـدری دسـت فاطمـه Ð را بـاز 
کـه  کاری  کنـد؛  سـفره داری  متعـال  خـدای  کرامـت  بـه  را  ملکـوت  و  ملـک  تمـام 
کـه اهلـش حاضرنـد خود را  کـرده و می کنـد. خانـه ی فاطمـه خانـه ای اسـت  حضـرت 
گرسـنه باشـند تـا دیگران  بـه مشـقت بیندازنـد تـا دیگـران در آسـایش باشـند، حاضرند 
گرسـنگی نکشـند، حاضرنـد جـان دهنـد تـا دیگـران بـه مقصـد برسـند. این بیت،  درد 
کنیم  بیـت حکمـت و رحمـت اسـت. مـا از همیـن فاطمیـه ی امسـال بایـد عهـدی تـازه 
و ببینیـم چقـدر از سـیره ی آن بزرگـوار بهـره داریـم. همـه بایـد از خـود بپرسـیم: دیگـران 
چـه میـزان از فکـر، اخـالق، محبـت، معنویت، نورانیـت، آبرو، اهتمـام، اقدام و جیب 

مـا بهـره دارنـد؟! 
کوثـر فراوان،  کثیر و  دیشـب دربـاره ی شـهدای عزیـز و شـهدای حـرم و امتـداد ایـن خیـر 
که از امتداد آن خیر  از امامزادگان و فقها و صلحا صحبت شـد. بسـیار مناسـب اسـت 
کثیـر در روز هـای اخیـر زندگـی مـا، یعنـی شـهدای عزیـز آتش نشـان یـادی داشـته باشـم 
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کردنـد. خداونـد آنـان را بـا  کـه حقیقتـًا جلـوه ای ممتـاز از ایـن سـّر فاطمـی را متجلـی 
کنـد. روحیـه ی ایثارگـری و بـه میـدان رفتـن بـرای نجـات جـان  حضـرت زهـرا محشـور 
کـه باقـی ماندنـد،  کسـانی  و سـرمایه ی دیگـران، برخاسـته از سـیره ی مـادر Ð اسـت. 
که چرا موفق نشـدند و از قافله ی شـهدای آتش نشـان جا  گریه  کردند  تأسـف  خورند و 

ماندنـد؟ ایـن از نشـانه های سـالمت ذاتـی یـک جامعـه محسـوب می شـود.1

نماز،مهرورزی و دفاع از والیت ، ارکان زندگی فاطمی 

ارتبـاط ویـژه، چشـم نواز و خیره کننـده ی آن حضـرت بـا پـروردگار متعـال در جلـوه ی 
نمـاز رکـن اول زندگـی فاطمـی اسـت و رکـن دوم زندگـی فاطمـی،  خدمـت، محبـت و 
مهـرورزی و رکـن سـوم زندگـی پربرکـت آن حضـرت ، دربـاره ی شـخصیت آن حضـرت 

در نسـبت بـا والیـت الهـی و دفـاع از ولـّی خـدا مـی باشـد . 
کـه فرزندان  ایـن سـه رکـن، ارکان حیـات فاطمـیÐ  و سـبک زندگـی فاطمی Ð اسـت 
معنوی آن حضرت، یعنی من و شـما، باید از ایشـان به ارث ببرند. ما باید از سـاحت 
کنیـم تـا  قدسـی و شـخصیت آن بزرگـوار نصیـب داشـته باشـیم، از آن نصیـب صیانـت 

بهـره ی خـود را در مسـیر زندگـی افزایـش دهیم. 2

ارتبـاط بـا پـروردگار متعـال در عالی تریـن سـطح ؛ اصلـی تریـن رکـن زندگـی 
فاطمی 

کوتـاه از بیـان حضـرت رسـول A در مـورد حضـرت زهـرا نقـل شـده اسـت  قطعـه ای 
لیـَن َو  أّوَ

ْ
میـَن ِمـَن ال

َ
عال

ْ
َدُة ِنسـاِء ال هـا َسـّیِ

َ
ـا اْبَنتـی فاِطَمـُة َفإّن کـه  ایشـان فرمودنـد: »َو أّمَ

تـی َبْیـَن 
َّ
وحـَی ال آِخریـَن َو ِهـَی َبْضَعـٌة ِمنّـی َو ِهـَی ُنـوُر َعْینـی َو ِهـَی َثَمـَرُة ُفـؤادی َو ِهـَی ُر

ْ
ال

ـُه 
ُ
هـا َجـّلَ َجلال ُة. َمتـی قاَمـْت فـی ِمْحراِبهـا َبْیـَن َیـَدْی َرّبِ إْنسـّیَ

ْ
َحـْوراُء ال

ْ
َجْنبَـّیَ َو ِهـَی ال

 اهلُل 
ُ

أْرِض َو َیُقـول
ْ
واِکـِب ِلأْهـِل ال

َ
ک

ْ
ـِة الَسـماِء َکمـا َیْزَهـُر ُنـوُر ال

َ
َزَهـَر ُنوُرهـا ِلَملاِئک

َدِة إمائی قاِئَمًة َبْیَن َیَدّیَ  وا إلی أَمتی فاِطَمَة َسّیِ ِتی، اْنُظُر
َ

ِتِه: یا َملاِئک
َ

َوَجّلَ ِلَملاِئک َعّزَ
ـی َقـْد آَمْنُت  ْم أنـّ

ُ
ْشـِهُدک

ُ
ِبها َعلی ِعباَدتی. ا

ْ
ـْت ِبَقل

َ
َتْرَتِعـُد َفراِئُصهـا ِمـْن خیَفتـی َو َقـْد أْقَبل

شـیَعَتها ِمـَن الّنـار؛1 امـا دختـرم فاطمهÐ، سـیده و خانـم زنان جهان از اولیـن تا آخرین 
کـه در محـراب نمازش در مقابـل پروردگارش می ایسـتد، نوری  آنهـا اسـت... هنگامـی 
اهـل  بـرای  آسـمان  نـور سـتارگان  کـه  آسـمان می درخشـد، همان طـور  فرشـتگان  بـرای 
زمیـن می درخشـد. خداونـد عّزوجـّل بـه فرشـتگانش می فرمایـد: ای فرشـتگانم ، بـه 
کنیـزان مـن! درحالی کـه در مقابل من ایسـتاده اسـت،  کنیـد؛ خانـم  کنیـزم فاطمـه نـگاه 
کردن من روی آورده اسـت.  بدنـش از تـرس مـن می لـرزد، و بـا حضـور قلب بـه عبادت 

1. محمدباقر مجلسی، بحار االنوار، ج70، ص40.
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کـه مـن پیـروان او را از آتـش جهنـم در امـان نگـه مـی دارم«.  شـما را شـاهد می گیـرم، 
فاطمـهÐ ، بانـوی بانـوان جهـان، از اولیـن تـا آخریـن اسـت. حقیقتـی از وجـود پیامبـر 
A و میوه ی دل و نور چشم او است. او روح پیغمبر A و حقیقت قدسی است 

گرفته اسـت. کـه در چهـره ی بشـری قرار 
که از نماز فاطمی  کسـانی  کلمه ی شـیعه ذیل نماز آمده و اشـاره دارد به  در این بیان، 

و خضوع و خشـوع او، تبعیت می کنند.
ْن ُتْرَفـَع َوُیْذَکـَر فیَهـا اْسـُمُه 

َ
ِذَن اهلُل أ

َ
کتابـه الکریـم: »فـي ُبُيـوت أ قـال اهلل تعالـی فـی 

ِإقـاِم  ـِر اهلِل َو
ْ

هیِهـْم ِتجـاَرٌة َولا َبْيـٌع َعـْن ِذک
ْ
 لا ُتل

ٌ
لآصـاِل ِرجـال

ْ
ُغـُدّوِ َوا

ْ
ـُه فیهـا ِبال

َ
ُح ل ُيَسـّبِ

ْبصـاُر؛2 در خانه هایی 
َ
لأ

ْ
وُب َوا

ُ
ُقل

ْ
ُب فیِه ال

َّ
کاِة َیخاُفوَن َیْوًمـا َتَتَقل إیتـاِء الـّزَ ـلاِة َو الّصَ

کـه رفعـت  یابنـد و نامـش در آنهـا یـاد شـود. در آن ]خانه[هـا هر  کـه خـدا رخصـت داده 
کـه نـه تجـارت و نـه داد و سـتدى آنان  بامـداد و شـامگاه او را نیایـش می کننـد؛ مردانـی 
که  را از یاد خدا و برپا داشـتن نماز و دادن زکات به خود مشـغول نمی دارد و از روزى 

دل هـا و دیده  هـا در آن زیـرورو می شـود، می هراسـند«.
یکـی از اصلی تریـن ارکان شـخصیت و سـیره ی حضـرت فاطمـه ی زهـرا Ð، ارتبـاط بـا 

پـروردگار متعـال در عالی تریـن سـطح ممکـن و از طریـق نمـاز اسـت. .3

رکن اول زندگی فاطمی، ارتباط با حضرت حق و عبودیت

بـود.  نمـاز  طریـق  از  به ویـژه  حـق،  حضـرت  بـا  ارتبـاط  فاطمـی،  زندگـی  اول  رکـن 
شـخصیت حضـرت صدیقـه ی طاهـره Ð بـر اسـاس آنچـه پیامبـر اعظـم A معرفـی 
کـرد، نـوری در عـرش الهـی بـود. در  و از اسـرار ایـن عالـم و حقایـق غیبـی پرده بـرداری 
گرد  ـْم ِبَعْرِشـِه ُمْحِدقیـَن؛ پـس شـما را بـه 

ُ
ک

َ
کبیـره نیـز می گوییـم: »َفَجَعل زیـارت جامعـه 

که این نور پیش از خلقت آدم، در آن مقام  کردند  گردانید«. وقتی سـؤال  عرش خود 
کاری بـود، حضـرت در پاسـخ فرمودنـد: در  کـه مـاورای فهـم مـا اسـت، در چـه  قدسـی 

مقـام حمـد، تقدیـس و تسـبیح خـدای متعـال بـود.
که آسـمان ها با آن روشـنایی   گذاشـته و این نور ناب را  خدای متعال بر بشـریت منت 
کـرد. در خانه ای  گفتـه  می شـود3ـ  بـر بشـر نازل   Ð می گیـردـ  و بـه همیـن دلیـل بـه او زهـرا
کـرد و مـا بـه شـرف  کن  ماننـد خانه هـای مـا و در همسـایگی و مجـاورت مـا، او را سـا

همسـایگی او نایـل آمدیم. 
کـه در بیانات  تمـام وجـود ایـن حقیقـت قدسـی، نـور و ذکـر و یـاد حضـرت حق اسـت 
پیامبر عظیم الشـأن A به آن اشـاره شـده اسـت. در بین اولیای خدا و اهل معرفت، 

2. نور: 36 ـ 37.
3. شیخ صدوق، معانی األخبار، ترجمه محمدى، ج 1، ص147.



حضرت فاطمه الزهراÐ زهره عرش الهی؛ مدافع حریم والیت

 24

حضـرت زهـرا Ð را بـا ذکـر، یـاد حـق، مقـام بندگـی و نمـاز  می شناسـند. حتـی فراتـر از 
ایـن، نمـاز، دعـا، سـجاده، سـحر، ورد و ذکـر را بـا فاطمـه Ð  می شناسـند. ایـن بیـان 
کـه ایشـان مـادر ذکـر، دعـا و نمـاز اسـت. تمـام دعاهـا، اذکار و حقایـق  بهتـر اسـت؛ چرا
کـه از طریـق اهل بیـت É داریـم، درحقیقـت همـه از حضـرت فاطمـه ی زهرا  قدسـی 
کـه امـور باطنـی در زبان اهـل معرفت به امـور فاطمی  Ð بـه مـا رسـیده اسـت؛ تـا جایـی 

شـناخته شـده اسـت و بـه ایـن اسـرار، حقایـق فاطمـی  می گوینـد.4

استقرار والیت الهی ، رکن  زندگی فاطمی

کـه مطلـب بسـیار مهمـی اسـت و آن، مسـئله ی والیـت اسـت.  رکـن زندگـی فاطمـی، 
والیـت الهـی، حکومـت الهـی و حکومـت اسـالمی، نقـاط مرکـزی توجـه و برنامه ریـزی 
آن حضـرت بـوده اسـت. حضـرت بـرای تحقـق حکومـت اسـالمی و صیانـت از آن و 
مبـارزه بـا طاغـوت و تضعیف کننده هـای حکومـت الهـی تـالش داشـتند و ایـن مسـئله 

در زندگـی حضـرت، خیلـی برجسـته اسـت.
یکـی از مهم تریـن ارکان اندیشـه و عمـل دینـی، امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر اسـت. 
معروف هـا،  همـه ی  مبنـای  و  اصـل  ریشـه،  مـادر،  منکر هـا،  و  معروف هـا  فهرسـت  در 
گـر در جامعـه ای ایـن معـروف بـزرگ مسـتقر و محقـق  اسـتقرار والیـت الهـی اسـت. ا
می یابـد،  جریـان  معروف هـا  و  ارزش هـا  سـایر  آن،  دامنـه ی  در  دوانـد،  ریشـه  و  شـد 
قانـون می شـود، سـاقه پیـدا می کنـد، ریشـه می گیـرد و بـه بـار می نشـیند. هـم خـودش 
زیبایی هـا  و  ارزش هـا  معروف هـا،  همـه ی  مـادر  هـم  و  اسـت  معروف هـا  بزرگ تریـن 

می شـود. محسـوب 
هلِلَِّ  اْسـَتجیُبوا  آَمُنـوا  ذیـَن 

َ
اّل َهـا  ّیُ

َ
أ »یـا  می فرمایـد:  مؤمنـان  بـه  خطـاب  متعـال  خـدای 

کـه ایمـان آورده ایـد، چـون خـدا و  کسـانی  ُکـْم ِلمـا ُیْحییُکـْم؛4 ای  ُسـوِل ِإذا َدعا ِللّرَ َو 
کـه بـه شـما حیـات می بخشـد، آنـان را اجابـت  پیامبـر، شـما را بـه چیـزی فـرا خواندنـد 
کـه مصـداق روشـن،  کنیـد«. در تفاسـیر آمـده »مـا ُیْحییُکـم« همـان والیـت الهـی اسـت 

برگزیـده و برجسـته اش، والیـت علـی ابـن ابیطالـب Ì اسـت. 
»اْسـَتجیُبوا« یعنـی بـا همـه ی وجـود بیاییـد و تمـام امکانـات خـود را برای پاسـخگویی 
کنیـد. ایـن لبیـک صرفـًا یـک لبیـک زبانـی نیسـت، بلکـه بایـد قلـب، عقـل و  بسـیج 
وجـود شـما لبیـک بگویـد. هـر چـه را داریـد، بـرای تحقق این خواسـت خـدای متعال 

بـه میـدان آوریـد. 5

4. انفال: 24.
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فاطمه Ð نور خداست و جایگاهش در عرش خدا

امـا  اسـت،  آمـده  متنوعـی  و  متعـدد  روایـات   Ð زهـرا  دربـاره والدت حضـرت  گرچـه 
و بعضـی دیگـر مختصـر  گزارش هـا تفصیلـی اسـت  مضمـون واحـد اسـت. بعضـی از 
اسـت. بااین کـه انتخـاب چنـد روایـت از بیـن آن هـا سـخت اسـت، چنـد متـن روایـی 
گوشـه هایی از اسـراِر پشـت صحنۀ ایـن روز بـزرگ آشـنا شـوید. متن  را ذکـر می کنـم تـا بـا 
ْن 

َ
ـِه A ُخِلـَق ُنـوُر َفاِطَمـَة ع َقْبـَل أ  الّلَ

ُ
 َرُسـول

َ
اول روایتـی اسـت از پیامبر اعظـم : »َقـال

ـَماَء«5؛ پیامبـرA فرمودنـد نـور فاطمـه Ðقبـل از آفرینـِش زمیـن و  ْرَض َو الّسَ
َ
أ

ْ
ـَق ال

ُ
َیْخل

کرده انـد؛ یعنـی  آسـمان خلـق شـد. در روایـات دیگـر ایـن مـدت را دوهـزار سـال ذکـر 
کـه  دوهـزار سـال قبـل از آفرینـش آسـمان و زمیـن ایـن نـور خلـق شـده اسـت. عـده ای 
گفتنـد آن طورکـه شـما فرمودیـد   Aدر زمـاِن ذکـِر ایـن روایـت حاضـر بودنـد بـه پیامبـر
فاطمـهÐ دیگـر انسـان نیسـت. از جنـس مـا نیسـت. حقیقـت متفاوتـی اسـت. پیامبـر
ٌة«؛ یعنـی او از آن جنبـۀ ملکوتـی برخـوردار   َفاِطَمـُة َحـْوَراُء ِإْنِسـّیَ

َ
A فرمودنـد: »َفَقـال

گفتنـد چه طـور چنیـن چیـزی ممکـن  اسـت، امـا اآلن در قالـب انسـان دربیـن ماسـت. 
ـُه َعـّزَ  َقَهـا الّلَ

َ
کیفیـت آن را بـرای مـا توضیـح دهیـد. پیامبـرA فرمودنـد: »َخل اسـت. 

ـُه َعـّزَ َو َجـّلَ آَدَم  ـَق الّلَ
َ
ـا َخل ّمَ

َ
َواُح َفل ْر

َ
أ

ْ
ـَق آَدَم ِإْذ َکانَـِت ال

ُ
ْن َیْخل

َ
َو َجـّلَ ِمـْن ُنـوِرِه َقْبـَل أ

ـی آَدَم«؛ خداونـد، قبـل از آفرینـش حضـرت آدم ، فاطمـهÐ را از نـور خـود 
َ
ُعِرَضـْت َعل

کرد.  آفرید. وقتی آدم آفریده شـد، خدای متعال این حقیقت را بر جناب آدم عرضه 

5. بحار األنوار، ج  43، ص 4. 
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آن عـده پرسـیدند در ایـن سـال های طوالنـِی قبـل از خلقـِت آدم ، فاطمـه Ðکجـا بـود. 
َعـْرِش«؛ در سـاق عـرش، در جایگاهـی ویـژه. 

ْ
ـٍة َتْحـَت َسـاِق ال

َ
پیامبـر فرمودنـد: »فِـي ُحّق

ْقِديُس  ْسِبيُح َو الّتَ
َ
پرسیدند رزق فاطمهÐ در آن جایگاه چه بود. پیامبر فرمودند: »الّت

ْحِمیـُد«؛ تسـبیح و تقدیـس و تهلیـل و تحمیـد. ایـن طعـام فاطمـه Ðدر  ْهِلیـُل َو الّتَ َو الّتَ
کرمA اسـت. یعنی  کـه دور از تصـور همـه، جز خـوِد پیامبر ا آن جایـگاه بلنـدی بـود 
کـه نشـان دهندۀ حقیقـِت  حضرت فاطمـهÐ غـرق خـدا بـود. این هـا اشـاراتی اسـت 
کـه عـرش، جایـگاه فرماندهـی و  کـرد. می دانیـد  فاطمـهÐ اسـت و بایـد روی آن تأمـل 
کِل قـوای هسـتی اسـت. حضرت فاطمـهÐ در چنیـن جایگاهـی اسـت.  برنامه ریـزِی 

او، به تعبیـر پیامبـرA ، نـور خداسـت و جایگاهـش در عـرش خداسـت.6

حضرت فاطمهÐ واسطۀ نصرِت الهی به مؤمنان

 پیامبـرA بـه رونـِد آفرینـِش این جهانـِی حضرِت فاطمهÐ اشـاره می کننـد و توضیح 
کـه در انتقـال ایـن نـور از  کـه ایـن نـور چگونـه منتقـل می شـود. جالـب اسـت  می دهنـد 
کـه در ایـن دنیـا می شناسـیم نـام  سـیب سـخن به میـان می آیـد. ازبیـن همـۀ میوه هایـی 
اَحًة«؛ وقتی خداوند خواسـت 

َ
َها ُتّف

َ
سـیب ُبرده می شـود، البته سـیبی از بهشـت. »َجَعل

کرد و آن سـیب را به واسـطۀ  کند، آن را به سـیب تبدیل  ایـن حقیقـت را بـه عالـم هدیـه 
ُت َو 

ْ
ـُد ُقل اُتـُه َیـا ُمَحّمَ

َ
ـِه َو َبَرك ْیـَك َو َرْحَمـُة الّلَ

َ
اُم َعل

َ
ـل  لِـي الّسَ

َ
جبرئیـل بـه مـن رسـاْند. »َقـال

ـِه َحِبيِبي َجْبَرِئيُل«6. معمـواًل پیامبـرA از جبرئیل باعنواِن  اُم َو َرْحَمـُة الّلَ
َ
ـل ْیـَك الّسَ

َ
َعل

کـه همـۀ اهـل  »دوسـت مـن« یـاد می کردنـد. حضرت جبرئیـل شـخصیت بزرگـی اسـت 
 Aمعرفـت و همـۀ انبیـا و اوصیـا وام داِر او هسـتند و خـوِد او وام داِر حضرِت محمـد
ایفـای نقـش  ایـن جریـان،  او در همـۀ جریان هـای ویـژۀ اهل بیـت:، ازجملـه  اسـت. 
اسـت.  خبـر  چـه  داری.  چـه کار  پرسـیدند  او  از  این جـا،  در   ،  Aپیامبـر می کنـد. 
ْیِه 

َ
اُم َو ِإل

َ
ـل گفـت پـروردگارت به تو سـالم می رسـاَند. پیامبر فرمودند: »ِمْنُه الّسَ جبرئیـل 

گفـت  اُم«؛ همـۀ حقیقـِت سـالم از اوسـت و به سـوی او برمی گـردد. جبرئیـل 
َ
ـل َیُعـوُد الّسَ

 Aکـرده اسـت. پیامبـر ایـن سـیب را خداونـد تبارک وتعالـی از بهشـت بـه تـو هدیـه 
کـردم. از  گرفتـم و بـه سـینه چسـباندم، سـپس آن را نصـف  می فرمایـد مـن آن سـیب را 
گفت چرا معطلی.  کرد و ترسـیدم. جبرئیل  که مرا شـگفت زده  سـیب نوری درخشـید 
ایـن سـیب بـرای توسـت. بخـور و نگـران نبـاش. ایـن نـور در آسـمان بـه »منصـوره« و 
َحِبيِبـي  ـُت 

ْ
»ُقل می فرماینـد:   Aپیامبـر می شـود.  شـناخته   Ð»فاطمـه« بـه  زمیـن  در 

گفتـم ماجرای این  ْرِض َفاِطَمَة«؛ 
َ
أ

ْ
َمْنُصـوَرَة َو فِـي ال

ْ
ـَماِء ال َیْت فِـي الّسَ َجْبَرِئيـُل َو ِلـَم ُسـّمِ

 
َ

نام گـذاری چیسـت، دوسـت عزیـزم. در آسـمان منصـوره و در زمیـن فاطمـه؟Ð »َقـال
6 . بحار األنوار، ج  43، ص 4.
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َها«؛  ْعَداُؤَها َعـْن ُحّبِ
َ
ـاِر َو ُفِطـَم أ َهـا ُفِطَمـْت ِشـیَعُتَها ِمـَن الّنَ

َ
ّن

َ
ْرِض َفاِطَمـَة ِلأ

َ
أ

ْ
َیْت فِـي ال ُسـّمِ

کـه شـیعیاِن او از آتـش درامان اند و  گفـت بـه ایـن سـبب در زمیـن فاطمـهÐ نامیده شـد 
کـه بـا او دشـمنی می کننـد، از محبـت او جـدا هسـتند و هیـچ نصیبـی ندارنـد. »َو  آن هـا 
ِه  ُمْؤِمُنوَن ِبَنْصِر الّلَ

ْ
ِه َعـّزَ َو َجّلَ َو َیْوَمِئٍذ َیْفَرُح ال  الّلَ

ُ
َمْنُصـوَرُة َو َذِلَك َقْول

ْ
ـَماِء ال ِهـَي فِـي الّسَ

َیْنُصـُر َمـْن َيشـاُء«؛ امـا در آسـمان منصـوره اسـت، چـون از نصـرِت ویـژۀ الهـی بهره منـد 
 Ðحضرت فاطمـه درواقـع،  می کنـد.  یـاری  را  خـود  دوسـتان  آن،  براسـاس  و  اسـت 

واسـطۀ نصـرِت الهـی بـه مؤمنـان اسـت.7

Ðکیفیت و نحوه والدت حضرت زهرا

که زماِن والدِت فاطمهÐ فرارسـید. ظاهرًا آن بانوی   امام صادقÌ فرمودند هنگامی 
کمکـش بیاینـد. در بعضـی از  کـه بـه  بزرگـوار از زنـان قریـش و بنی هاشـم خواسـته بـود 
که  کـه یکـی دو نفـر از آن هـا آمدنـد، اما در ایـن روایت آمده اسـت  روایـات آمـده اسـت 
گفتیم  کردیـم و  گفتند وقتـی با تو صحبت  کسـی نیامـد و بـه ایـن بانـو زخِم زبـان زدنـد و 
کمـک نیـاز داری، هیچ کس به  کـه به  گـوش نکـردی. حـاال  بـا ایـن مـرد ازدواج نکـن، 
کسـی بیایـد. حضرت خدیجـه  کمکـت نمی آیـد. نـه مـا می آییـم، نـه اجـازه می دهیـم 
گهان در باز شـد و چهار بانـوی بلندقامت بر  که نا اندوهگیـن شـد. در همـان حـال بـود 
گفتند ای بانـوی بزرگ،  کـه این هـا چه کسـی هسـتند. آن هـا  او وارد شـدند. نگـران شـد 
کـه  نگـران نبـاش. پـروردگار تـو مـا را به نـزدت فرسـتاده اسـت. مـا خواهـران تـو هسـتیم 
گفـت مـن سـاره هسـتم، و بعـد، بقیـه را معرفـی  کمـک آمده ایـم. یکـی از آن هـا  بـرای 
ـِة«؛ ایـن آسـیه اسـت و رفیـق تـو  َجّنَ

ْ
کـرد: »َهـِذِه آِسـَیُة ِبْنـُت ُمَزاِحـٍم َو ِهـَي َرِفیَقُتـِك فِـي ال

ِعْمـَراَن« ایـن مریـم دختـر عمـران اسـت، و ایـن  ِبْنـُت  َیـُم  َمْر در بهشـت اسـت، »َهـِذِه 
کلثـوم، خواهـر موساسـت. آن هـا ترتیبـی چیدنـد و یکـی بـاالی سـر خدیجـه نشسـت و 
گرفـت و دیگـری آن طـرف، و حضرت خدیجـه  یکـی ایسـتاد و یکـی این طـرف قـرار 
ْشـَرَق ِمْنَها 

َ
ْرِض أ

َ
أ

ْ
ی ال

َ
ا َسـَقَطْت ِإل ّمَ

َ
َرًة َفل گرفتنـد. »َفَوَضَعـْت َفاِطَمـَة َطاِهَرًة ُمَطّهَ را دربـر 

ـَة«؛ پـس فاطمـهÐ متولـد شـد. وقتـی به دنیـا آمـد، نـوری 
َّ

ـوُر َحتَّـی َدَخـَل ُبُيوَتـاِت َمک الّنُ
 ،  Ìکـرد. به گفتـۀ امام صـادق پـر  را  او درخشـید و تمـام خانه هـای مکـه  از سـیمای 
گرفـت. سـپس، ده  در شـرق وغرِب عالـم جایـی نماْنـد، مگـر آن کـه آن نـور آن جـا را فرا
ْشـَهُد 

َ
ـْت أ

َ
گفتنـد چیـزی بگـو »َو َقال  Ðحـوری آمدنـد و لباس هایـی آوردنـد و بـه فاطمـه

ـِدي 
ْ
ْوِصَیـاِء َو ُول

َ
أ

ْ
ُد ال ّنَ َبْعِلـي َسـّیِ

َ
ْنِبَيـاِء َو أ

َ
أ

ْ
ُد ال ـِه َسـّیِ  الّلَ

ُ
بِـي َرُسـول

َ
ّنَ أ

َ
ـُه َو أ ا الّلَ

َّ
ـَه ِإل

َ
ا ِإل

َ
ْن ل

َ
أ

 Ìو والیـت حضرت علـی ْسـَباِط«؛ ایشـان بـه توحیـد و بـه نبـوت پیامبـر
َ
أ

ْ
َسـاَدُة ال

کـه در آن جلسـه بودنـد، بـا  کسـانی  و وصایـِت فرزندانـش شـهادت داد. بعـد بـه همـۀ 
که  کـرد و حال همه شـان را پرسـید. چـون همـۀ خانم هایی  ذکـر اسـم، یکی یکـی سـالم 
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گرفتـه بودند.   Ðآن جـا بودنـد، شـأن و شـخصیت و سابقه شـان را قبـاًل از حضرت زهـرا
کـه آسـمانیان را بـه والدت حضرت زهـراÐ بشـارت  بعـداز آن، حوری هـا مأمـور شـدند 
کـه در عالـم نـور  کـه فرشـتگان،  دهنـد. در ایـن لحظـه، نـوری در آسـمان ها درخشـید 
زمیـن  کـه  شـد  این گونـه  و  بودنـد.  نکـرده  مشـاهده  را  نـوری  چنیـن  می کننـد،  زندگـی 
کـه دربرگیرنـدۀ نـور فاطمـی اسـت،  کـه حضرت مهـدی ،  عاقبت به خیـر شـد. روزی 
گرفـت و همه جـا را از عدالـت، محبـت،  کنـد، ایـن نـور علنـًا زمیـن را خواهـد  ظهـور 
کـرد. در ادامـۀ ایـن روایـت اشـاره ای شـده اسـت بـه این کـه  صفـا، و رشـد پـر خواهـد 
که شـروع به شـیر خوردن  حضرت زهـراÐ رشـد خیلـی سـریعی داشـت و از همـان موقع 

کـرد، هـر روز به انـدازۀ یـک مـاه رشـد می کـرد.8 از حضرت خدیجـه 

 الّنبی 
ُ

بزرگ ترین افتخارحضرت خدیجه، تقدیم فاطمهÐ ، ریحانة

بشـماریم،  را  بـزرگ  بانـوی  ایـن  کبـری؛  خدیجـه  حضـرت  فضائـل  بخواهیـم  گـر  ا
و  کاری  فـدا و  ایثـار  از:  عبارتنـد  سـرفصل هایش  کـه  می شـود  طوالنـی  فهرسـت  یـک 
کـه  عشـق و وفـا و مجاهـدت و اسـتقامت و صبـر و... و پرسـتاری از پیامبـر عزیـز مـا 
اب و زیبایـی را در زندگـی آن حضـرت رقـم زده اسـت. 

ّ
داسـتان های فوق العـاده جـذ

کـه بـر تمـام ایـن فضائـل، بـا همـه ی  امـا یـک فضیلـت مخصـوص آن حضـرت اسـت 
کـرده،  کـه  عظمتشـان، برتـری دارد. بزرگ تریـن افتخـار ایـن بانـوی بـزرگ و خدمتـی 
ریحانـُة  پیامبـر،  کوثـر  باعظمـت  و  باشـکوه  و  بـزرگ  و  بی نظیـر  شـخصّیت  تقدیـم 
کبـری Ð اسـت. دربـاره ی حضـرت زهـرا  الّنبـی، حضـرت فاطمـه ی زهـرا، صّدیقـه ی 
کوثـر بـا  کـه خداونـد تبـارک و تعالـی در سـوره ی  گفـت جـز ایـن  Ð نمی شـود چیـزی 
کلمـه خالصـه  کوتـاه، همـه ی فضائـل ام ابیهـا را در یـک  اب و 

ّ
بیـان فوق العـاده جـذ

کوثـر، یعنـی همـه ی خیـر ظاهـری، باطنـی، مـاّدی و معنـوی.  کـرده اسـت: »اْلَکْوَثـر«. 
همـه ِ ی خوبی هـا در وجـود مقـّدس حضـرت زهـرا Ð جمـع شـده اسـت و به وسـیله ی 
ایـن  از  کـه در عالـم  کسـی  امـروز  و  منتشـر می شـود  کـه خوبی هـا  اسـت  آن حضـرت 
کـه چـه  کوثـر نمایندگـی می کنـد، وجـود مقـّدس حضـرت بقّیـة اهلل األعظـم B اسـت 
َوري 

ْ
ِزَق ال بدانیـم و چـه ندانیـم، همـه ی مـا سـر سـفره ی آن حضـرت هسـتیم. »ِبُيمِنـِه ُر

ـَماء؛7 بـه ُیمـن و برکـت حضرت، مخلوقـات روزی داده  ْرُض َو الَسّ
َ
أ

ْ
َو ِبُوجـُوِدِه َثَبَتـِت ال

می شـوند و بـه سـبب وجـود آن حضـرت، زمیـن و آسـمان ثابـت و اسـتوار می مانـد«. 
زندگـی آن پیامبـر و حضـرت خدیجـه بـرای همـه ی مـا الهام بخـش اسـت؛ مخصوصـًا 
بـرای زوج هـای جـوان. جوانـان ایـن جملـه را از پیامبر عزیزمان به یادگار داشـته باشـند 
ـم 

ُ
َنـا َخيُرک

َ
هِلـه َو أ

َ
ـم ِلأ

ُ
ـم َخيُرک

ُ
کـه در سـیره ی خانوادگـی، حضـرت می فرمودنـد: »َخيُرک

7 . شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج19، ص310.
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کـه بـراي خانـواده اش بهتریـن باشـد و مـن بـراي  کسـي اسـت  هلـي؛8 بهتریـن شـما 
َ
ِلأ

خانـواده ام بهتریـن هسـتم«. 
امیدواریـم خـدای متعـال بـه جوانـان عزیـز ماهمسـرانی شایسـته، مؤمـن، همـراه، بسـاز، 
کـه یارشـان باشـد در بندگـی خـدای متعـال و در طاعـت  کنـد  کرامـت  صمیمـی و باوفـا 
الهـی. همسـر شایسـته و باتقـوا،  یـار انسـان در بندگـی خـدای متعـال اسـت. وقتـي پیامبـر 
کـه زهـرا Ð را چگونـه یافتـي؟ حضـرت عـرض  کـرم A از امیرالمؤمنیـن Ì پرسـید  ا
کـرد: »ِنْعـَم اْلَعـْوُن َعلـي طاَعـِة اهلِل؛9 ]فاطمـه[ خـوب یاوري براي اطاعت الهي اسـت«. 9

فاطمهÐ انیس مادر و سرچشمه همه خوبی ها

کـه  کسـی  مباهـات می کننـد.  او  بـه  فرشـتگان  و  پیامبـر  کـه  کسـی   Ð زهـرا  حضـرت 
کـه واسـطۀ ارائـۀ ایـن نـور الهـی بـه بشـر  طـراِز شـخصیتی و عظمـت او به حـدی اسـت 
یعنـی  بـود؛  او  قلـب  آرامـش  مایـۀ  و  پیامبـر  نـور چشـم  کـه  ممتـازی  فـرد  اسـت.  شـده 
کـه بـه امام صـادق  ل بن ُعَمـر روایـت می کنـد 

َ
کبـری . جنـاب ُمَفّض حضرت خدیجـۀ 

کیفیـِت والدِت فاطمـهÐ برایم بگوییـد. فرمودند  کـردم می خواهـم دربـارۀ  Ì  عـرض 
کـه، بـه هـر بهانـه ای صحبـت  کـردی. عشـق اولیـای خـدا ایـن بـود  چـه سـؤال خوبـی 
ـِه   الّلَ

ُ
َج ِبَهـا َرُسـول ّوَ ـا َتـَز ّمَ

َ
از فاطمـهÐ به میـان بیایـد. سـپس فرمودنـد: »ِإّنَ َخِدیَجـَة ل

ـَة«10؛ وقتـی حضرت خدیجـه بـه همسـرِی پیامبـر درآمـد، باآن کـه از 
َّ

َهَجَرْتَهـا ِنْسـَوُة َمک
زنـاِن سرشـناِس عـرب بـود، دربیـن خانم هـا تحریـم شـد. نـه بـه او سـالم می کردنـد، نـه 
کـه خانمـی به نـزد او بـرود. سـبب آن هـم فشـار سـران قریـش و  حتـی اجـازه می دادنـد 
کـه بـه نوِر  مشـرکان بـود. ایـن تنهایـی بـرای حضرت خدیجـه خیلـی دشـوار بـود. وقتـی 
ُرَهـا«؛ فاطمـه ُثَهـا ِمـْن َبْطِنَهـا َو ُتَصّبِ انَـْت َفاِطَمـُة ُتَحّدِ

َ
حضرِت فاطمـهÐ بـاردار شـد، »ك

Ð انیـس مـادر شـد و بـا او سـخن می گفـت و بـه او آرامـش مـی داد. حضرت خدیجـه 
کرم بر خدیجه وارد شـدند و دید  ایـن ماجـرا را بـه پیامبـر هـم نگفتـه بـود. روزی پیامبر ا
کسـی حـرف مـی زدی.  کسـی حـرف می زنـد. پرسـیدند بـا چـه  ایـن بانـوی بـزرگ بـا 
گفت این  ُثِنـي َو ُیْؤِنُسـِني«؛  ِذي فِـي َبْطِني ُیَحّدِ

َّ
َجِنیـَن ال

ْ
ـِت ال

َ
کسـی نبـود. »َقال کـه  آن جـا 

گرفتـه اسـت. پیامبـر فرمودند  کـه بـا مـن حـرف می زنـد و بـا من انـس  کـودک مـن اسـت 
می خواهـم خبرهـای دیگـری بـه تـو بدهـم. جبرئیـل این جاسـت و دارد بـه تـو بشـارت 
ک و مبارکی  که در وجود توسـت دختر اسـت و سرچشـمۀ نسـل پا کودکی  که  می دهد 
اسـت و خداونـد تبارک وتعالـی نسـل مـن را از او قـرار خواهـد داد و از نسـل او امامانـی 

8 . همان، ج14، ص122، ح8.
9 . محمدباقر مجلسي، بحاراالنوار، ج43، ص117.

10. األمالی) للصدوق(، ص 593. 
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کـه، پـس از پایـان وحـی، جانشـینان او بـر روی زمیـن خواهنـد بـود.10 خواهنـد آمـد 

 Ð در والدت حضرت زهرا A کرم شادی پیامبر ا

بـه  نیسـت.  توصیـف  قابـل   Ð زهـرا  حضـرت  والدت  در   A کـرم  ا پیامبـر  شـادی 
را  حرف هـا  ایـن  تمـام  قیامـت  تـا  کـه  می خواسـت  کوثـری  می گفتنـد.  ابتـر  حضـرت 
کـرم A در  بپوشـاند. لـذا وقتـی فاطمـه زهـرا Ð متولـد شـد، شـادمانی قلـب پیغمبـر ا
کـه قابـل توصیـف نیسـت. حقیقـت در قلـب و ظاهـر و باطـن عالـم امـکان پیـدا شـد 
تکـرار شـد. والدت حضـرت  سـال ها مجـددًا چنیـن چیـزی  از  بعـد  در دهـم رجـب 
گـر  کـه ا جـواد Ì، چنـان خرسـندی در قلـب مقـدس حضـرت رضـا Ì بـه وجـود آورد 
 Ð در والدت فاطمـه A کـرم کنیـد، فقـط بـا خوشـحالی پیغمبـر ا بخواهیـد مقایسـه 
کوثـر و اینجـا هم ایـن والدت؛ -چون  کـرد. اتفـاق بزرگـی اسـت. آنجـا  می شـود مقایسـه 

حـرف و حاشـیه اطـراف امـام رضـا Ì ایجـاد شـده بـود- پاسـخ دشـمنان را داد.11

والدت حضرت زهراÐ بهترین روِز سال برای توقِع رحمِت الهی

وِز  ر بهتریـن  مـن  به نظـر  دارد.  وجـود  متفاوتـی  ارتبـاط   Ðحضرت زهـرا و  شـهدا  بیـن 
 Ðسـال بـرای توقـِع رحمـِت الهـی روِز بیسـتِم جمادی الثانـی و والدت حضرت زهـرا
اسـت. باآن کـه روزهـای بـزرگ و مبـارک زیـادی در طـول سـال داریـم، امـا روِز بیسـتِم 
بـرای  عزیـزی  بسـیار  و  متفـاوت  واقعـًا  روز   Ðو والدت حضرت زهـرا جمادی الثانـی 
ِالتجـا بـه درگاه الهـی و برخوردار شـدن از فضـل و رحمـت پـروردگار اسـت. پـس بایـد 
قـدر آن را بدانیـم و از ایـن فرصـت بـرای برقـرارِی بهتریـن نوع ارتباط با پـروردگار متعال 
که از این مناسبت دارم این  کنیم. از خاطراتی  و بهره از عنایات و الطاف او استفاده 
که در یکی از سـال ها، در شـِب میالِد حضرت زهراÐ ، در محضر رهبر انقالب  اسـت 
بودیـم. شـبی معنـوی بـود و عنایـات فاطمـی در آن قابـل درک بـود. بعدها متوجه شـدم 
کـه رهبـر انقـالب در چنیـن مناسـبتی روِح مطهـِر حضرت زهـراÐ را واسـطه می کننـد و 
بسـیاری از خواسته هایشـان را برای امت اسـالمی و جامعه از خداوند طلب می کنند. 
کـه  وقتـی بـه اتفـاِق بـزرِگ امـروز و آثـار و بـرکاِت آن توجـه می کنیـم و وقتـی پـی می بریـم 
کوچک بـودن، چـه اسـرار و حقایق بزرگی را در خـود جای داده  کوثـر، بـا وجـود  سـورۀ 
کـه بـه برکـت چنیـن  اسـت، غـرق ُسـرور معنـوی می شـویم و از خداونـد طلـب می کنیـم 
بـا شـفاعت  را  کمی وکاسـتی هایمان  و  کنـد  مـا  را شـامل  و عفـو خـود  روزی، مغفـرت 
کرده انـد،  گذشـته وفـات  کـه در  کسـانی را  ایـن بانـوی بزرگـوار بـر مـا ببخشـد و تمـام 
کند.  گـردن مـا حق دارنـد، از الطاف ویژۀ خـود بهره مند  کـه بـه  مخصوصـًا آن هایـی را 
که امکان شـکرش بـرای احدی وجود  ایـن نعمـت چنـان بـزرگ و ماورای تصور اسـت 
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وِز ایـن واقعـۀ فرخنـده، بـرای اسـتفاده از  کـه جامعـۀ مـا، در سـال ر نـدارد. امیدواریـم 
کرامـات آن بانـوی بـزرگ آمـاده شـود.12 معـارف فاطمـی و انـوار معنـوی و سـیره و 

فاطمه Ð؛ پر تحرك، چابك ،کاردان و پراز عاطفه و عشق

کودك و بـه عنوان یك نوجوان ویك  کنیـد به عنوان یك  وقتـی بـه  فاطمـه  Ð نـگاه مـي 
کـم سـن و سـال درخانـه البتـه خیلـي زود مادر را از دسـت داده ولي جاي خالي  دختـر 
کاردان پـر محبـت  مـادر را بـراي پـدر هـم پـر مي کنـد دختـري زرنـگ پـر تحـرك چابـك 
و پـراز عاطفـه و عشـق نسـبت بـه پـدر آمـاده بـه خدمـت به قـدري عاشـقانه در خدمت 
کـرم A بـا افتخـار اعـالم مي کنـد ام ابیهـا فاطمـه مادر من  کـه پیغمبـر ا پـدر درخشـید 
اسـت عـالوه براینکـه دختـر پیغمبـر اسـت مـادر پیامبـر هـم اسـت در اوج ادب و وقـار 
کودکـي حضـرت زهـرا را مطالعـه بفرمائیـد خیلـي شـیرین اسـت همـه جـا  شـما دوران 
کنـار پـدر مشـاهده مي کنیـد درهمـه صحنه هـا همـه جـا اسـت.  حضـور ایـن دختـر را در 

 Aمادر پدر و پیامبر اسالم ، Ð حضرت زهرا

کـه مـادر مـا  کـرده و زمیـن  تمـام آنچـه خـدای متعـال در هفـت آسـمان بی کرانـه خلـق 
کـه وجـه باطنـی   Ì اسـت و مـا روی آن زندگـی می کنیـم، در برابـر محمـد و آل محمـد
کـرم A بـرای  و جمـع آنهـا حضـرت زهـرا Ð اسـت، هیـِچ هیـِچ هیـچ اسـت. پیامبـر ا

گفـت: زهـرا مـادِر مـن هـم هسـت.11 کنـد،  آنکـه خیـال شـما را راحـت 
کـه او می آیـد و وارد محشـر می شـود. خیلـی باعظمـت اسـت؛  آن روز را خواهیـم دیـد 
م؛12 چشـمان خـود را فروگیرید«. عظمت 

ُ
که: »ُغُضـوا أْبصاَرک خطـاب بـه همـه می رسـد 

کلمه ی تسـبیح  کـه بار هـا و بار هـا در برابر یک  و شـکوه و درخشـش او بـه حـدی اسـت 
او، جـن و ملـک بـه سـجده افتادنـد و همـه ی هسـتی بـا یـک »ال الـه ااّل اهلل« او به زبان 

می آیـد. 

حضرت زهراÐ ؛ اّم ابیها و مادر امت

ـه  ّمَ
ُ
أ

ْ
َبـَوا َهـِذِه ال

َ
َنـا َو َعِلـی أ

َ
کـه فرمودنـد: »أ  A وقتـی ایـن پیـام از پیامبـر عظیم الشـأن

جایـگاه  ایـن  از  می خواهنـد  کـه  کسـانی  همـه ی  ذهـن  بالفاصلـه  می شـود،  شـنیده   »
رفیـع بهـره ببرنـد و خـود را بـه آن برسـانند، بـه مـادر امـت منتقـل می شـود. وقتـی پیامبـر 
کـه فاطمه Ð نیـز مادر  فرمودنـد مـن و علـی پـدر ایـن اّمـت هسـتیم، معنایـش ایـن اسـت 
ایـن امـت اسـت. خـود پیامبـر A در مـورد ایشـان می فرماینـد او مـادر مـن اسـت و 

11. محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، ج43، ص19. 
12. ابوالفتح محمد بن علی كراجکی، كنز الفوائد، ص253.
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عنـوان ویـژه ی حضـرت زهـرا Ð می شـود: »ُاّم َابیهـا؛13 مـادر پدرش«. این سـخن خیلی 
گفته اند حضرت زهرا Ð نسـبت به پدر پرسـتاری و رسـیدگی  اسـرارآمیز اسـت. بعضی 
کـه در آن وضعیت سـخت،   Ð داشـتند، به ویـژه در جریـان رحلـت حضـرت خدیجـه
بـه رسـول اهلل روا داشـته می شـد، حالـت پرسـتارگونه  کـه  آزار و اذیت هایـی  و  غربـت 
بـرای  ایشـان  اینکـه  بـا  کـه  داشـت  اوج  پیامبـر  بـه  آن قـدر  حضـرت  محبت بخـش  و 
کـه  پـدر فرزنـد اسـت، امـا محبـت ایشـان ماننـد محبـت مـادر بـه فرزنـد بـود، تـا جایـی 

حضـرت  فرمودنـد فاطمـه مـادر مـن اسـت. 
دسـت کم  خیلـی  را  حضـرت  سـخن  کنیـم،  تحلیـل  و  دهیـم  توضیـح  این گونـه  گـر  ا
وقتـی  متعـال  خـدای  اسـت.  راز  از  سرشـار  عبـارت  ایـن  کـه  حالـی  در  گرفته ایـم. 
کنـد، می فرماید: »ُهْم فاطمه َو  کسـاء معرفی  می خواهـد اهـل بیـت پیامبـر را در جریان 
َها َو َبُنوَها؛14 ایشـان، فاطمه و پدرش و شـوهرش و فرزندانش هسـتند«. این 

ُ
أُبوَها َو َبْعل

جریـان بـا حضـرت فاطمـه Ð معرفی شـد. مقصـود خداوند در اینجا چه بوده اسـت؟ 
می توانسـت بگویـد اینـان، پیامبـر و دختـر و دامـاد و فرزندانـش هسـتند یـا می توانسـت 
کـرد تـا نشـان دهد  محوریـت را بـا حضـرت علـی Ì بیـان بفرمایـد. ولـی این طـور بیـان 
ایشـان در مرکزیـت قـرار دارنـد و همسـر و بچه هـای ایشـان نیـز همین گونـه می باشـند.13

لقب »ام ابیها« بیان گر نقش بانوی هستی در خدمت پدر

کـه تعبیـر پرسـتاری بـرای آن،  در مـورد حضـرت زهـرا Ð تعبیـر رازآلـود »اّم أبیهـا« آمـده 
کلمـه  گرفتـن مطلـب اسـت. البتـه اینهـا نیـز بـوده اسـت، ولـی نمی توانـد ایـن  دسـت کم  
کنـد. »أّم أبیهـا« یعنـی ای مـردم و افـراد نکته سـنج، از نقـش و موقعیـت و تأثیـر  را تعبیـر 
گاه باشـید. ایـن نقـش عـادی نیسـت و او نقطـه ی  زهـرا Ð در رسـالت و وحـی الهـی آ

کانونـی و مبنـا اسـت.  مرکـزی، 
کلمـه ی »أب« اسـتفاده می کننـد و می فرماینـد: »من  حـال وقتـی حضـرت بـا زیبایـی از 
کنیـم.  و علـی پـدر امـت هسـتیم«، یعنـی مـا آماده ایـم شـما را بـه فرزنـدی خـود قبـول 
کیسـت؟ در تمـام  کـه مـادر  کامـاًل منطقـی سـخن بعـدی مطـرح می شـود  بالفاصلـه و 
ـه«، آنچـه دربـاره ی  ّمَ

ُ
أ

ْ
َبـَوا َهـِذِه ال

َ
َنـا َو َعِلـی أ

َ
تعبیرهـای زیبـا و دقیـق، از جملـه در تعبیـر »أ

حضـرت زهـرا Ð بیـان شـده، نشـان دهنده ی جایـگاه مـادری ایشـان اسـت.14

ازدواج حضرت زهرا Ð پربرکت ترین ازدواج تاریخ

روز اول مـاه ذی الحجـه، طبـق نصـوص تاریخـی قابـل اعتمـاد، روز ازدواج حضـرت 

13. ابن عبد البر، استیعاب، ج2، ص752.
14. شیخ عبداهلل بحرانی، عوالم العلوم، ص933.
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علـی و حضـرت فاطمـه ی زهـرا Ë اسـت. بـه ایـن مناسـبت بایـد بـه همـه ی دوسـتان 
امیرالمؤمنیـن Ì تبریـک بگوییـم. تمـام خیـر و رحمـت و عنایـت الهـی و اسـتمرار آن، 
 A کرم از رهگـذر ایـن پیونـد رخ داده و می دهـد. ایـن واقعـه بی نظیر اسـت. پیامبر ا
کـه حتـی بـه مـن هـم  بـه امیرالمؤمنیـن Ì فرمـود: خـدای متعـال بـه تـو چیز هایـی داده 
کرم A، حضرت خدیجه را داشـته اند؛  نـداده و یکـی از آنهـا فاطمـه اسـت. پیامبر ا

امـا حضـرت فاطمـه ی زهـرا Ð مقـام ویـژه ای دارد. 
غـرض اینکـه ایـن پیونـد، یـک داسـتان عـادی نیسـت و مسـئله خیلـی باالتـر از اینهـا 
اسـت و تمـام ُملـک و ملکـوت را بـه هیجـان آورده اسـت. اصـل ایـن پیونـد، از آسـمان 
اسـت و حـاالت فرشـتگان و جبرئیـل امیـن، در روایـات مـا آمـده اسـت. آنچـه در زمیـن 

اتفـاق افتـاد، یـک مراسـم بسـیار سـاده، امـا پـر جاذبـه و شـیرین بـود.
کنند. سـنت پدری  در سـیره ی خانوادگـی، مؤمنـان بایـد بـه روش و سـنت پـدری عمل 
کـه شـامل عشـق پـر شـور و تکریـم  در خانـه ی امیرالمؤمنیـن Ì و خانـه ی وحـی اسـت 
و احتـرام متقابـل و قناعـت و سـهل گیری در مسـائل مـاّدی اسـت. امیرالمؤمنیـن Ì در 
»ِنعـَم الَعـوُن َعلـی طاَعـِة اهلِل؛15  Ð فرمودنـد:  پاسـخ پیامبـر در مـورد حضـرت فاطمـه 
بهتریـن یـار بـر طاعـت خداونـد اسـت«. در خانـواده ی علـوی و فاطمـی، زن، شـوهر و 
شـوهر، همسـر را بـه نمـاز و طاعـت و والیت الهی و سـحرخیزی تشـویق می کنـد. درواقع 

ایـن خانـواده، یـک شـرکت تعاونـی بـر مبنـای بـّر و تقـوا اسـت.15

فاطمه  Ð ؛ بهترین یار در طاعت خداوند

کـرد فاطمـه  Ð را  امیرالمومنیـن بعـد از ازدواج بـا آن حضـرت وقتـي رسـول اهلل سـئوال 
کـرد فرمـود: فاطمـه  Ð »نعـم العـون علـي  کوتـاه معرفـي  چگونـه یافتـي در یـك جملـه 
طاعـه اهلل« چـه یـار خوبـي در طاعـت خداونـد، صفاي خانـه علي، مـدار خانه علي، 
محـور خانـه امیرالمومنیـن،  مرکـز عاطفـه، مرکـز عشـق، مرکـز مهـر، فاطمـه Ð نسـبتش بـا 
امـام زمانـش -کـه علـي Ì هـم بـراي او همسـر و هـم بـراي او امـام بـود- چه حالـي دارد 
گذاشـته اسـت.  کـرده اسـت و چـه صحنه هـاي بي نظیـري را از خودش به جاي  و چـه 
گـوش بـه فرمـان اسـت. آنجـا بـه عنـوان یـك همسـر در  یـك حامـي و یـك عاشـق، یـك 
 « او چیـزي طلـب نمي کنـد، مي گویـد:  از  Ì چیـزي نمي خواهـد  از علـي  تمـام عمـر 
کـه امـکان بـرآوردن خواسـته تـو را  گفتـه بـود از همسـرت چیـزي نخـواه  پـدرم بـه مـن 
نداشـته باشـد«. هیـچ چیـز از امیرالمومنیـن  Ì نخواسـته اسـت . واینجـا بـه عنـوان مراد 
گـوش بـه فرمان، یـار و یـاور در همه  خـودش مـوالي خـودش و امـام خـودش جـان فـدا، 
صحنه هـا، مخصوصـا در صحنه هـاي سـخت، در صحنه هـاي دشـوار بیـن در ودیـوار، 

15. محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، ج43، ص117.
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کتك خـوردن، در حمایت از موال و  کوچه هـا، در حال  گرفتـه، بیـن  پشـت آن در آتـش 
کـم نمي گذارد ایـن فاطمه   امـام خـودش بـا جـان حضـور دارد بـا همـه وجـود، هیچ چیز 

Ð اسـت . ایـن دختـر رسـول خـدا وایـن بانـوي آفرینـش اسـت.16

کلمه مادر فاطمه  Ð ؛ یك مادر به معناي تمام 

کلمـه اسـت. مـادر تمـام  فاطمـه  Ð در ارتبـاط بـا فرزندانـش یـك مـادر بـه معنـاي تمـام 
کـه یـك مـادر سـعادت مند بایـد از آن برخـوردار باشـد تـا فرزندانـي شایسـته  مختصاتـي 
کنـد. فاطمـه  Ð آن نـگاه عمیـق تربیتـي، دقـت در تربیـت، حکمـت  تقدیـم جامعـه 
در تربیـت، فراسـت در تربیـت، اشـراف و یـك عشـق شـعله ور بـراي فرزنـدان را در اوج 

دارد. آنهـا را از عاطفـه مادرانـه خـودش سـیر مي کنـد.17

 J کردن دردها از علی فاطمه Ð  و مخفی 

کیفّیتـی رفـت؟ خبرهـا، خبرهـای خیلـی بـدی اسـت؛  فاطمـه Ð در بازگشـت بـه چـه 
کـه خانم هـای مدینـه بـه عیـادت رفتنـد، ظاهـرًا فاطمـه  کـه آن روزهـا وقتـی  این قـدر بـد 
کردیـد؟!  گفـت: خانـم بـا خودتـان چـه  را نشـناختند و بهـت زده ماندنـد. یکی شـان 

شـبهی از شـما بیشـتر نمانـد. 
حـاال ایـن مـّدت حضـرت چطـور نماز می خواندند و علی Ì شـاهد چـه صحنه هایی 
بـود؟ فاطمـه می نشـیند نمـاز می خوانـد؛ بـه صـورت عـادی نمی توانـد از جا بلند شـود. 
کهنسـال صحبـت نمی کنیم، ما راجع به یک بانوی هجده سـاله  مـا راجـع بـه یـک زن 
کـه از سـر شـب وقتـی می ایسـتاد بـه نمـاز،  صحبـت می کنیـم؛ ایـن همـان بانویـی اسـت 
تـا خـود صبـح هیـچ اثـری از خسـتگی بـرای حضرت نبود. چه شـده؟ مگر چـه اّتفاقی 
کاملـی بگیـرد؟ آیـا مـادر  افتـاده؟! آیـا فاطمـه Ð می توانسـت یـک قنـوت دو دسـتی 
می توانسـت مثـل قبـل  بـا دو دسـت قنـوت بگیـرد و همـه ی مؤمنیـن و مؤمنـات را دعـا 
که به تماشـای نمـاز فاطمه  کـه فرشـته ها این بار  کنـد؟ مگـر چـه حادثـه ای اّتفـاق افتـاد 
که فقط یک دسـت به قنوت برداشـته شـد. این  آمدنـد، بـا ایـن صحنـه مواجـه شـدند 
کـرده، خـدا می دانـد!  راز از علـی مخفـی مانـد. چطـور بانـوی بـزرگ مـا مخفـی کاری 
گذاشـته  که حضرت مشـغول غسـل شـد. بچه ها دیدند علی سـر  مخفـی مانـد تـا وقتـی 
گریـه می کنـد، وقتـی اسـماء پرسـید: آقاجـان چـه خبر اسـت؟ خود  بـه دیـوار، بلندبلنـد 
کنیـد. حـاال  گریـه  کسـی صدایـش درنیایـد، آهسـته  شـما سـفارش  کردیـد آرام باشـید، 
چـه شـده خودتـان فریـاد می زنیـد؟ فرمـود: االن متوّجـه شـدم دسـت بانـوی هسـتی را 
کوتـاه می کردنـد، چـه اّتفاقـی افتـاد. یـک سـاعت بعـدش  کـه از دامـن مـن  آن وقـت 
کـرم صحبـت  ا بـا پیغمبـر  کـرد  را برگردانـد، شـروع  امانـت  ایـن  شـاید وقتـی خواسـت 
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گفـت: یـا رسـول اهلل! از خـودش بپرسـید، نخواهیـد علـی  گـزارش داد و  کـردن، آنجـا 
چیـزی بگویـد. اّمـا فاطمـه به آسـانی جـواب نمی دهد، مخفـی کاری می کنـد، به اصرار 
کـه بگویـد چـه بـه روزش آوردنـد. ایـن صحنـه یـک جملـه ی عجیـب دارد،  بخواهیـد 
کنـار قبـر توانسـت خـود را بکشـاند؛  کشـاند؛ یعنـی تـا  ظاهـرًا امیـر Ì تـا اینجـا خـود را 
کوچک،  که  که نداشـت. بچه ها هم  کار را انجـام مـی داد، یـار و یـاوری هم  بایـد ایـن 
بـه  را  کار  ایـن  بایـد  کـم، در یـک شـرایط خـاص،  تعـداد  و یـک  اصحـاب هسـتند 
گـزارش نهج البالغـه، علـی  کـه رسـید، طبـق  پایـان  بـه نقطـه ی  سـرانجام می رسـاند. 
کجـا  کـم آورد. از  کـم بیـاورد؟! بلـه،  کـم آوردن! علـی  کـم آورد. علـی و  بـن ابی طالـب 
کـردن،  کـرد درددل  کـرم شـروع  کـه خطـاب بـه پیغمبـر ا کـم آورد؟ آنجایـی  می گویـم 
ِتـَک َصْبـِری« یعنـی یـا   اهلل َعـْن َصِفّیَ

َ
گفـت: »َقـّلَ َیـا َرُسـول تعبیـر خیلـی سـختی دارد، 

گـر  کـم شـد، ا کـم آوردم، در ماجـرای فاطمـه صبـرم  رسـول اهلل بـه فریـاد علـی بـرس، 
کار علی تمام می شـد.  نبـود مـدد پیغمبـر، علـی نمی توانسـت از آنجـا برخیـزد، همانجا 
کـم آورد، از  علـی از جـا برخاسـت. ایـن صحنـه را زینـب آن شـب دیـد. دیـد بابـا وقتی 
گرفت  کمک  کرد،  گرفـت، پیغمبـر را صدا زد، با او حرف زد، درددل  کمـک  پیغمبـر 
گـودال قتلـگاه شـد، دختـر علـی آنجـا  کار را بـه سـرانجام برسـاند. وقتـی وارد  تـا بتوانـد 
کـرد  کـم آورد، یـادش از آن شـب آمـد، دیـد راه نجـات همـان اسـت، شـروع  شکسـت، 
ـَماء؛16 درود فرشـتگان آسـمان ها  یَک َمِلیُک الّسَ

َ
ی َعل

َّ
کرم حرف زدن: »َصل با پیغمبر ا

کنار قبر  کـه  کـرد، مثـل بابایش  بـر تـو بـاد«. روضـه اش را هـم خوانـد، درد و دلـش را هـم 
ْعَضـاء؛17 این 

َ
أ

ْ
ـُع ال َمـاء ُمَقّطَ ـٌل ِبّدِ مـادر روضـه خوانـد، روضـه  خوانـد: »َهـَذا ُحَسـْیٌن ُمَرّمَ

کـه آغشـته بـه خـون اسـت و اعضایـش قطـع شـده«.18 حسـین اسـت 

16 .  سید بن طاووس، لهوف، ص78.
17 . همان.



فصل ســوم



 ویژگی های
Ðحضــرت زهرا
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گر  هرچنـد حضـرت فاطمـه  الزهـراÐ  ویژگـی هـای بسـیار و منحصـر بـه فـردی دارنـد و ا
گوشـه  بخواهیم به صفات و ویژگی های  شـخصیت ممتاز آن یگانه ی دوران و جگر 
پیامبـر)ص ) بپردازیـم از در ایـن مجـال نمیگنجـد امـا در ایـن حـد خـوب اسـت بـه 

کنیـم. بعضـی از ویژگی هـای ایشـان اشـاره 

1 .Ðبقای نسِل پیامبر از حضرت فاطمه
 اول این که بقای نسِل پیامبر از حضرت فاطمهÐ است. 

خلفاء فی االرض و السماء ،  فرزندان آن بزرگوار. 2
آن  فرزنـدان  السـماء هسـتند، همـه  و  االرض  فـی  کـه خلفـاء  ائمـۀ معصومیـن:،  دوم، 
اسـت. ایشـان  بـا  امـروز سـروکارمان  کـه   ،Bبزرگوارنـد، مخصوصـًا حضرت مهـدی

برگزیدن زیبا ترین اسم ها برای او توسط خداوند. 3
کـه  اسـت  برگزیـده  آن حضـرت  بـرای  ویـژه  نـاِم  تبارک وتعالـی چنـد  سـوم، خداونـد 
کـه در ایـن عالم می شناسـیم. »و هی فاطمـة الصدیقة  قشـنگ ترین اسـم هایی هسـتند 
کـدام  المبارکـة الطاهـرة الزکیـة الراضیـة المرضیـة المحدثـه الزهـراÐ«. ایـن ُنـه اسـم هـر 

کتـاب زیبایی هـا. سـرفصلی اسـت از 

انتخاب نام های حضرت زهراÐ توسط خداوند. 4
کـرد.  چهـارم، خداونـد اسـامِی آن بزرگـوار، مخصوصـًا فاطمـهÐ را مباشـرتًا انتخـاب 
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کـه خداونـد نـه فقـط شـیعیان آن حضـرت را از آتـش  کـردم  در آن روایـت هـم اشـاره 
کـرده اسـت  کـرده اسـت، بلکـه خلـق را از معرفـِت حقیقـِت شـخصیتِی او جـدا  حفـظ 
ُکنـِه معرفـِت حضرِت زهـراÐ نمی رسـد. نـام »زهـرا« نیز اسـرار جالبـی دارد.  کسـی بـه  و 
کـرد. دوم این که  اول این کـه وقتـی حضـرت متولـد شـد، نـورش زمین و آسـمان را روشـن 
»ِنْعـَم  آمـده اسـت:  روایتـی  امیرالمؤمنیـن می درخشـیده اسـت. در  بـر  نـور هـرروز  ایـن 
که بـر حضرت امیر می درخشـد.  اْلَعـْوُن َعَلـی َطاَعـِة اهلِل«18؛ ایـن نـوِر جمـاِل حـِق اسـت 
و سـوم آن کـه طبـق آن روایـت، ایـن نـور هـرروز هنـگاِم نمـاِز فاطمـهÐ بـه آسـمانیان ارائه 

می شـده اسـت.

5 .Aتوسط پیامبر Ðانتخاب لقب هایی ویژه حضرت زهرا
بـه  کار  ایـن  کـه طبعـًا  اسـت  بـه حضرت زهـرا داده  را  نیـز لقب هایـی  پیامبـر  پنجـم، 
دسـتور خداونـد بـوده اسـت، چـون پیامبـر هیچ وقـت از خـود چیـزی نمی گفتـه اسـت. 
نسـاء  »سـیدة  النسـاء«،  »سـیدة  چـون  لقب هایـی  مثـاًل  ُیوحـی «19.  َوْحـٌي   

َ
ِإاّل ُهـَو  »ِإْن 

العالمیـن«، »سـیدة نسـاء العالمیـن من االولین و اآلخرین«، »سـیدة نسـاء اهـل الجنة«، 
و »سـیدة نسـاء هـذه االمـة«.

6 . Ðفرستادن سالم مکرر از سوی خداوند به حضرت زهرا
بـرای مادرشـان هـم  البتـه  بـر فاطمـهÐ سـالم فرسـتاده اسـت.  ششـم، خداونـد مکـرر 
کـه پیامبـر خطـاب بـه خدیجـه فرمودنـد ایـن جبرئیـل اسـت و  همین طـور بـوده اسـت 

ازسـوی خداونـد بـه تـو سـالم می رسـاند.

7 .Ðارسال هدایا از سوی خداوند به حضرت زهرا
هفتم، خدای متعال، به هر بهانه ای، برای حضرت زهراÐ هدیه می فرسـتاده اسـت. 
گاهـی لبـاس می فرسـتاده اسـت؛ مثـاًل لبـاِس شـِب عروسـِی حضرت زهـراÐ را خـدای 
متعـال، به طـور اختصاصـی فرسـتاده اسـت. چنان کـه از روایـات برمی آیـد، ایـن هدایـا 
 Ðزنانـه و بیش تـر از جنـس لبـاس بـوده اسـت و خداونـد در اعیاد، بـرای حضرت  زهرا
گاهـی نیـز میوه هـای بهشـتی بوده  گاهـی بـرای حسـنین  و بچه هـا می فرسـتاده اسـت.  و 
کـه بعضـی وقت هـا حضرت علـی یـا پیامبـر بـر ایشـان  اسـت. در روایـات آمـده اسـت 
کجاسـت؟ »قالـت هـی مـن عنـد اهلل«. ماننـد  وارد می شـدند و مـی  فرمودنـد این هـا از 

ماجـرای حضرت مریـم.

18. بحار األنوار، ج  43، ص 117. 
19. سورۀ نجم، آیۀ 4. 
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8 .Ð نقش انگشتر حضرت زهرا
کـه نقـِش انگشـتِر حضرِت زهرا کـه بـد نیسـت بدانیـد این اسـت  هشـتم ؛نکتـۀ جالبـی 
ُلـوَن«20؛ انسـان های متـوکل در جایگاهـی امـن  ِمـَن اْلُمَتَوّکِ

َ
Ð ایـن جملـه بـوده اسـت: »أ

هسـتند. احتمـااًل ایـن انگشـتر اآلن نـزد حضرت مهـدیB اسـت.

 لیلة القدر. 9 مصحف فاطمهÐ ، سِرّ
کـه »علم  کتاب مسـتقلی اسـت   Ðاسـت. مصحـف فاطمـه Ðنهـم، مصحـف فاطمـه
کان و مـا یکـون و مـا سـیکون الـی یـوم القیامـه« بـه تفصیـل در آن آمـده اسـت. ایـن  مـا 
مصحـف، درحقیقـت، آن سـِرّ لیلة القـدر اسـت و در هـر لیلة القدری، بخشـی از آن چه 
نسـبت  لیلة القـدر  می گوینـد  این کـه  می کنـد.  جلـوه  اسـت  فاطمـی  مصحـف  در  کـه 
کـه بـه تحقق  ویـژه ای بـا حضرت زهـراÐ دارد، منظـور بخشـی از ایـن مصحـف اسـت 
کنـون در دسـتاِن پرکرامـِت حضرِت مهـدی اسـت. می رسـد. مصحـف فاطمـهÐ هم ا

10 .Ðحب و بغض الهی متصل به حب وبغض فاطمه
دهـم، پیامبـر بـه صراحـت دربـارۀ حضرت زهـراÐ فرمـود حـب الهـی و بغـض الهـی 
متصـل بـه حب وبغـض فاطمـهÐ اسـت. رضـا و غضـب الهـی ممّثـل در رضـا و غضـب 
کنـد، امـکان نـدارد در مسـیر  کـه بـه همیـن یـک جملـه فکـر  کسـی  فاطمـهÐ اسـت. 

اشـتباه قـرار بگیـرد.

11 .Ðناتوانی بشر از درک عظمت فاطمه
کـه جـز پیامبـر  کـه عظمـت فاطمـهÐ به حـدی اسـت  یازدهـم، تصریـح شـده اسـت 
روایـات، همـۀ  نـِصّ  ندارنـد. طبـِق  راه  او  و حقیقـت  معرفـت  بـه  ائمـۀ معصومیـن:  و 

نبـوت رسـیدند. بـه مقـام  از معرفـت آن حضـرت  ارائـۀ سـهمی  بـا  پیامبـران 

جایگاِه ویژۀ مادِر فاطمهÐ نزد خدای متعال. 12
دوازدهـم، جایـگاِه ویـژۀ مـادِر فاطمـهÐ بزرگـوار اسـت. خدیجـه نـزد خـدای متعـال 
مقـام باالیـی دارد. می گوینـد مقامـات خدیجـه در قیامت جلوه می کنـد و او جزو اولین 
کـه بـه حسـابش رسـیدگی می شـود و بعـد، حسـاب ها در دسـت او قـرار  کسـانی اسـت 

می گیـرد.

13 .  Ðکوثر در شأن حضرِت زهرا نزول اختصاصی سوره 
کوثر  کوثر در شـأن آن بزرگوار اسـت. البته فقط سـورۀ  سـیزدهم، نزوِل اختصاصِی سـورۀ 
گفـت محـوِر اصلِی نزوِل سـورۀ انسـان وجوِد اقـدِس حضرِت زهرا نیسـت. شـاید بتـوان 

Ð باشـد. در ایـن سـوره، بـا این کـه بـه تفصیـل از نعمت هـای بهشـتی یـاد شـده اسـت، 
20. بحار األنوار، ج  43، ص 9. 
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 Ðبه احتـرام حضرت زهـرا اسـت. می گوینـد  نشـده  بـرده  آن  در  از »حـور«  اسـمی  امـا 
که در سـورۀ انسـان اسـمی از حور نیسـت.  اسـت 

14 .  Ðقرار دادن فضل خداوند برای صلوات بر حضرت زهرا
بزرگـوار،  آن  زیـارت  بـرای   ،  Ðحضرت زهـرا بـر  صلـوات  بـرای  خداونـد  چهاردهـم، 
دربـارۀ  نیسـت.  شـمارش  قابـل  کـه  اسـت  داده  قـرار  فضلـی  ایشـان  تسـبیح  بـرای  و 
کثیـر اسـت و  کوتـاه اسـت، ذکـر  تسـبیِح حضرت فاطمـهÐ فرموده انـد بااین کـه خیلـی 

اسـت. 19 قیمتی تـر  نمـاز  رکعـت  هـزار  از  متعـال  نـزد خـدای  فرموده انـد 

فاطمه  Ð،  فاطمه Ð است . 15
کنیـم؛ یعنـی آن را بـر ماجـرای سیدالشـهدا  ـْفِع َواْلَوْتـِر« را حسـینی معنـا  می توانیـم »َوالّشَ
)علیه الَصاله والّسـالم( منطبق سـازیم؛ چون در زیارت نامه ها به حضرت سیدالشـهدا 
)علیه الَصاله والّسـالم( یکه و تنها خطاب می شـود و در زیارت عاشـورا هم می گوییم: 
که بر این  ـالُم َعَلْیـَک یـا ثـاَر اهلَلِّ َواْبـَن ثـاِرِه َواْلِوْتـَر اْلَمْوُتـوَر«، یعنـی یگانه، تنها و فـرد  »َالَسّ
که  کار آن حضـرت، نـوع قیام آن بزرگـوار، آثاری  اسـاس شـخصیت آن بزرگـوار، سـبک 
که بر آن حضرت  بـر آن قیـام متفـرع شـد، مظلومیـت آن بزرگوار، عظمـت مصیبت هایی 
نازل شـد، وتر اسـت؛ یعنی یگانه اسـت و هیچ شـبیه و نظیری از آغاز تا انجام خلقت 
کیفیـت،  نداشـته و نخواهـد داشـت. حسـین یکـه و یگانـه و تنهـا اسـت. قیامـی بـا آن 
کـه دربـاره حضـرت  بی نظیـر اسـت. دوسـتان و دشـمنانش، دوسـتی ها و دشـمنی هایی 
شـد، نظیـر نـدارد. نسـخه حسـین )علیـه الَصـاله والّسـالم( یک نسـخه بی نظیر اسـت. 
ـْفِع« چیسـت؟ این دوگانه چیسـت؟ آیـا منظور پدر و  گـر حضـرت را وتـر بدانیـم، »َوالّشَ ا
که منشـأ  مادر آن بزرگوار اسـت؟ یعنی امیرالمؤمنین و حضرت زهرا )سـالم اهلل علیهما( 
و مبـدأ چنیـن درخشـش عظیمـی محسـوب می شـوند؟ در میـان آفریده هـای حضـرت 
حـق از نظـر عالـم دوگانـه انسـانی، هیـچ شـبیه و نظیـری بـرای امیرالمؤمنیـن و حضـرت 
کنیـد و بگوییـد پیغمبـر  زهـرا )سـالم اهلل علیهمـا( وجـود نـدارد. ممکـن اسـت تعجـب 
کـردم در مقـام زوجیـت هیـچ شـبیه و نظیـری بـرای امیرالمؤمنیـن  کـرم چطـور؟ عـرض  ا
کبـری  گرچـه حضـرت خدیجـه  و حضـرت زهـرا )سـالم اهلل علیهمـا( متصـور نیسـت. ا
کمال رسـیده اسـت، ولی  صاحب رتبه عالی در بین انسـان ها و بانوان و شـخصیت به 
از نظـر رتبـه معنـوی و حقیقـت وجـودی، حضـرت زهـرا Ð باالتـر و واالتـر اسـت. ایـن 
جـزء مسـّلمات اسـت، »فاطمـه، فاطمـه اسـت«، ایـن جملـه مشـهور مرحـوم شـریعتی، 
تعبیـر قشـنگی اسـت و خیلـی خـوب مطلـب را از آب درآورده و پختـه اسـت. شـریعتی 
کـردم تـا ببینـم ویژگـی خـاص حضـرت زهرا Ð چیسـت.  می گویـد از هـر جهـت بررسـی 
کـه پیغمبـرزاده اسـت، نسـبتش را بـا  خواسـتم نسـبتش را بـا حضـرت پیغمبـر بگویـم 
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کـه  کـه همسـر او اسـت، نسـبتش را بـا حسـنْین بگوییـم  حضـرت امیرالمؤمنیـن بگویـم 
کـه نـگاه می کنیـم، همـه ی این هـا هسـت، ولـی فاطمـه  مـادر آنهـا اسـت، از هـر طـرف 

نیسـت؛ فاطمـه، فاطمه اسـت. 
گاهی، آنهایی  گذاشـتند.  که در دهن مرحوم شـریعتی  کلماتی اسـت  این سـخن جزء 
گویا به آنها الهام شـده  که شـاعرند و شـعر می گویند، شعرشـان برای خودشـان نیسـت و 
کـه سـید نورانـی و جوانـی  اسـت. مثـاًل شـاعر خوش قریحـه روزگار مـا، آقـای برقعـی، 
کـه من هرطور حسـاب  کبـر Ì  خواندنـد  هسـتند، امـروز شـعری راجع بـه حضـرت علی ا
گفتـه باشـد، بلکـه بـه او افاضـه  شـده اسـت.  کـه خـودش  کـردم، دیـدم شـعری نیسـت 
گفتـه باشـد، ولـی ایـن یکـی از جایـی بـه او رسـیده اسـت. بـه  ممکـن اسـت ده هـا شـعر 

گذاشـته اند تـا بگویـد.  کـه در دهـان شـریعتی  نظـر مـن ایـن از آن جمله هـا اسـت 
جایـگاه  و  نـدارد،  نظیـر  عالـم  در   Ð زهـرا  حضـرت  کـه  محاسـبه  ایـن  بـا  بنابرایـن 
کنـار هـم قـرار  امیرالمؤمنیـن Ì هـم تعریف شـده اسـت، وقتـی اینهـا زوج می شـوند و 
کـه هیـچ نظیـری در عالـم ندارد. ایـن از جملـه امتیازهایی  می گیرنـد، می شـوند زوجـی 
کـه خصائـص امیرالمؤمنیـن Ì را بـه او یـادآوری  کـرم A هنگامـی  کـه پیغمبـر ا بـود 
که  کسـی ماننـد تـو در ایـن عالـم پیدا می شـود  می کـرد، خطـاب بـه ایشـان فرمـود: »چـه 
همسـری ماننـد فاطمـه داشـته باشـد؟«. ایـن زوجیـت یـک زوجیت اسـتثنایی اسـت.
گذاشـته اسـت، شـفع،  کریـم اینجـا بـاز  بـر اسـاس برداشـت آزاد مـا، چـون خـود قـرآن 
که براسـاس  کشـف،  کرده اسـت برای  وتـر، لیـاٍل عشـر، فجـر، یعنـی ذهن شـما را فراهم 
کشـف داشـته باشـید؛ دسـت شـما را نبسـته اسـت.  قواعد دینی و تفسـیری، فهم تازه و 
کـه از حضـرت  در مـورد سـوگندهای سـوره مبارکـه فجـر، روایتـی خیلـی شـیرینی داریـم 
کـه درخشـش   B کـرده و فرمـود والفجـر، یعنـی حضـرت مهـدی مهـدی B شـروع 
و سـپیده جهـان اسـت و درخشـش نـاب و نـور الهـی بـرای همـه بشـریت اسـت. بعـد 
فرمـود »و لیـاٍل عشـر«، ائمـه دهگانـه قبـل از حضـرت مهـدی B اسـت. شـفع یعنـی 
کـرم  حضـرت زهـرا و حضـرت علـی )علیهمـا الَصـاله والّسـالم(. منظـور از وتـر، پیغمبـر ا
آنهـا سـوگند  بـه  کـه خداونـد  ایـن قاعـده می شـود چهـارده معصـوم  بـه  A اسـت. 

خـورده اسـت.
در چهـار آیـه نخسـتین سـوره فجـر عوالمـی نهفته اسـت از اسـرار و رموز خلقـت. روایتی 
و  باطن یابـی  روایت هـا  ایـن  کار  می سـازد.  فـاش  را  آن  از  گوشـه ای  شـد،  بیـان  کـه 

کنـار می زنـد.20 تأویل یابـی اسـت و پـرده را 

حقیقت وجودی حضرت فاطمه Ð ، مساوی با برکت . 16
آن،  یـک  درجـه  و  برگزیـده  و  برجسـته  مصـداق  شـد،  بیـان  مؤمـن  از  کـه  توصیفـی 
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گرامـی او و فرزنـدان عزیـز و نسـل  حضـرت فاطمـه ی زهـرا Ð، پـدر ارجمنـد او، همسـر 
مطهـر او هسـتند. ایـن دو ویژگـی در وجـود مقـدس حضـرت و در خانـه ی او مشـاهده 
می شـود. ایشـان بانـوی مهـر هسـتند و سـرمایه ی بسـیار بزرگـی دارنـد. خـدای تبـارک و 
گذاشـته اسـت و انسـان ها،    Ðتعالـی همه چیـز را در ُملـک و ملکـوت در اختیار فاطمه
آسـمانیان، پریـان و فرشـتگانـ  چـه بداننـد و چـه نداننـدـ  سـر سـفره ی حضـرت فاطمـه 

نشسـته اند.   Ð
حقیقـت وجـودی حضـرت فاطمـهÐ ، مسـاوی بـا برکـت اسـت و فاطمـهÐ ، برکـت 
بیـان  بـا آن  کوثـر می شـود. خـدای متعـال  قرآنـِی آن،  و  این جهانـی  اسـت. حقیقـت 
ـا 

َ
»ِإّن فرمـود:   A اعظـم  پیامبـر  بـه  خطـاب  کرامـت  و  لطـف  از  مملـو  و  افتخارآمیـز 

کوثـر دادیـم«. ایـن همـان جلـوه ی ایـن جهانـِی فاطمـه Ð و  ْعَطْیَنـاَك اْلَکْوَثـَر؛21 مـا تـو را 
َ
أ

گـر بشـریت، معنویت یـا علم یا نمونه های عالـی و درجه یک  تجلـی ُملکـی او اسـت. ا
بـرای زندگـی بخواهـد، از وجـود بابرکـت او صـادر می شـود. حسـن او یـا حسـین او یـا 
کفایت می کند. سرچشـمه، لّب لبـاب و حقیقت  زینـب او به تنهایـی بـرای تمـام عالـم 
علـم، نـزد حضـرت زهـرا Ð اسـت و هـر آنچـه از علـوم باطنـی و اسـرار هسـتی در دسـت 
که توسـط علمـای بزرگ  گره هایـی  بشـر اسـت، از طریـق همیـن سرچشـمه بـوده اسـت. 
گشـوده شـده، از برکت حضرت فاطمه ی زهرا Ð اسـت. اینها همه ارث مادری اسـت 

کـه بـه بشـریت رسـیده اسـت.
کـه  همـان  اسـت؛  برکـت  و  معنویـت  سـراپا  و  منـور  مطهـر،  گسـترده ی  نسـل  او،  نسـل 
ْصُلَها َثاِبـٌت َوَفْرُعَها ِفي 

َ
َبـٍة أ َکَشـَجَرٍة َطّیِ َبـًة  خداونـد در قـرآن مثـال زد و فرمـود: »َکِلَمـًة َطّیِ

که ریشـه ی آن )در زمین(  کرده  کیزه ای تشـبیه  کیـزه را بـه درخـت پا گفتـار پا ـَماِء؛22  الّسَ
ثابـت، و شـاخه آن در آسـمان اسـت«. 21

فاطمه  Ð قهرمان امر به معروف و نهی از منکر. 17
در مقابلـه بـا نفـاق نقـش حضـرت زهـرا Ð خیلـی عجیـب اسـت. فاطمـه Ð، قهرمـان 
امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر اسـت؛ زیـرا وقتـی می بینـد فتنـه ای بزرگ در حال شـکل 
که بـه میدان  کسـی می شـود  کـه اسـتعداد های بشـر را تبـاه می کنـد، اولیـن  گرفتـن اسـت 

می آیـد. 
کـه بیـان  از رحلـت پیامبـر تـا شـهادت حضـرت زهـرا Ð، طبـق طوالنی تریـن نقل هایـی 
شـده، 95 روز بـوده اسـت. در ایـن 95 روز، حضـرت بـه میـدان آمـد؛ آن هـم عاشـقانه، 
بـر تمـام  بـا تمـام وجـود و امکانـات. او حجـت را  عارفانـه، مجاهدانـه، شـجاعانه و 

21. کوثر: 1.
22. ابراهیم: 24.
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کـرد. بشـریت و نسـل ها تـا قیامـت تمـام 
کنـار قبـر  کردنـد.  در همیـن چنـد روز، سـخنرانی و صحبـت و اسـتدالل های فراوانـی 
گفتند و با او صحبت  کردند.  که یکی از بیت االحزان ها اسـت، نشسـتند، ذکر  حمزه 
مگـر علـی بهتریـن انتخـاب نبـود و مگـر پیامبـر تکلیـف را مشـخص نکـرده بـود؟! بـه 
کـه امام مانند  گفتنـد: چـرا خـود علـی به میـدان نیامد؟ فرمود: مگر نشـنیدید  حضـرت 
گـر مردم نرونـد، ولّی، مظلوم و خانه نشـین  کعبـه اسـت و مـردم بایـد دنبـال او برونـد؟23 ا

می شـود.
رفتـار  ـ  نفـاق  ـ مخصوصـًا میـدان داران جریـان  بـا سـران مهاجریـن و انصـار  حضـرت 
خاصـی داشـتند. ایشـان بـا بهانـه قـرار دادن جریـان فـدک، آن سـخنرانی مفصـل را 
در اوج فصاحـت و بالغـت در مسـجد رسـول اهلل بیـان داشـتند و جریـان نفـاق را بـا 
کـه سـخنرانی  کردنـد. اینهـا همـه در حالـی بـود  کمـه  اسـتدالل های الهـی و قرآنـی محا
صـورت  حضـرت  مـورد  در  کـه  اسـت  جنایاتـی  از  بعـد  پیامبـر،  مسـجد  در  حضـرت 
کـرد، بالفاصلـه پرسـید: علـی  گرفـت. او وقتـی پـس از آن جنایـات چشـم خـود را بـاز 
ک  گفـت: »روحـی ِفـدا کجـا اسـت؟! تـا علـی را ندیـد، آرام نگرفـت. تـا علـی را دیـد، 
بلکـه  نیسـت؛  عاطفـی  و  شـوهری  و  زن  شـخصی،  مسـئله ی  مسـئله،  أبالَحَسـن«.  یـا 
مسـئله ی والیـت الهـی اسـت. علـی امام و حجت خدا اسـت. فاطمه Ð هـر فرصتی را 

بـرای معرفـی امـام بهانـه می کـرد. 
کـرد و فرمـود:  در سـخنرانی فـدک بـه طـور مفصـل دربـاره ی امیرالمؤمنیـن Ì صحبـت 
کسـی »مجتهد فـی امر اهلل«  مگـر شـما مجاهدت هـای علـی از یادتـان رفتـه اسـت؟ چه 
و »قریـن رسـول اهلل« و »سـید فـی اولیـاء اهلل« بـود؟ علـی دسـت راسـت پیامبـر و بلکـه 

نفـس نفیـس پیامبـر بـود. شـما را چـه شـده اسـت؟!
گفت:  کرد و  صدیقـه ی طاهـره Ð در روشـنگری خـود، علت این مسـائل را نیـز تحلیل 
مشـکل شـما ضعف ایمان، دلبسـتگی های دنیایی و بی وفایی شـما اسـت. یک عده 
کینه، حسـادت و  از شـما منافق، عده دیگر ترسـو و عده ای محافظ کار هسـتند. ترس، 
زیرکـی دست به دسـت هـم داد و شـما بـه میـدان نیامدیـد و از تـرس فتنـه، خودتـان فتنه 

کرد. گذشـته ی آنـان را نیز از یاد نبـرد و بیان  سـاختید. البتـه حضـرت 
بخشـی از یادآوری هـای حضـرت زهـرا Ð در این چند روز، یـادآوری مخاطرات آینده 

اسـت و اینکـه چـه ظلم هـا در انتظار بشـریت خواهد بود.22

فاطمه Ð ؛جلوه ناِب رحمت پروردگار براي بشریت. 18
کوتاهـي خواندند و همان جا   کـه حضـرت زهـراÐ همان جا پشـِت در خطبه  مي دانیـم 

23. محمدباقر مجلسی، بحار االنوار، ج36، ص353.
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کـه داشـت در جامعـه رخ مـي داد، بیـان فرمودنـد.  فاطمـه Ðیعنـي  انحـراف بزرگـي 
جلـوه نـاِب رحمـت پـروردگار بـراي بشـریت تـا قیـام قیامـت! چـرا ایشـان نبایـد بي قـرار 

شـوند و بخاطـر ایـن انحـراف بـزرگ بشـریت بسـوزند؟
کـه در متن هـاي تاریخـي ذکـر شـده اسـت. یـك مسـلمان    بنابرایـن آن حادثـه رخ داد  
بـا  ایشـان  کـرد.  بـاز  را  گفتگـو  بـاب  و  شـد  مـا  همـراه  خـدا  خانـه  طـواف  در  مصـري 
گفـت: "  احتـرام فوق العـاده اي از حضـرت زهـراÐ یـاد مي کـرد و در بیـن صحبت هـا 
کار را بکننـد و اینگونـه  کـه صحابـه پیغمبـر بـا یـادگاِر پیامبـر ایـن  شـما باورتـان مي شـود 

کـرده باشـند؟"  اهانـت 
بـا متن هـاي  امـا  اسـت  کردنـش خیلـي سـخت  "بـاور  گفتـم:  این طـور  را  مـن جوابـم   
کـرد! مـا هـم  کرده انـد چـه مي تـوان  کـه ایـن صحنه هـا را بیـان  گزارش هایـي  تاریخـي و 
کسـي مي توانـد ایـن  کاش هیـچ اهانتـي نشـده بـود. نـه  کاش نکـرده بودنـد!  مي گوییـم 

کنـد!؟"23 کنـد و نـه حتـي مي توانـد تصـور  را تجربـه 

حضرت زهرا Ð ؛ پرفروغ ترین تجلّیات محمدّیه

کـه نـام حضـرت زهـرا Ð باشـد، آنجـا محـّل تجّلـی عنایـات خـاّص پـروردگار  هرجـا 
همـه ی  اسمشـان   Ð زهـرا  حضـرت  خـدا،  اولیـاء  بیـن  اسـت.در  مهربـان  و  متعـال 
َو  ـَماَواِت  الّسَ ُنـوُر  بـا نـام نـور می انـدازد. »َاهلُل  اهـل معرفـت را بـه یـاد پـروردگار متعـال 
کـه از ُغـرر آیـات قرآنـی اسـت و  ْرض؛24 خـدا نـور آسـمان ها و زمیـن اسـت«. ایـن آیـه  ااْلَ
کریـم محسـوب می شـود، شـرح تجلّیـات محمدّیـه  از سـتاره های قـدر اّول سـپهر قـرآن 
کـه پرفروغ ترینـش، حضـرت زهـرا Ð ؛ بـه مناسـبت مقـام شـامخ ُام اسـت. 24 اسـت 

حضرت زهرا Ð یعنی عقل و خرد در عالی ترین سطح و رتبه 

ایـن ویژگـِی الگـوی زندگـی مـا اسـت؛ چـون بـا فطـرت هماهنـگ اسـت. حضـرت زهرا 
Ð یعنـی عقـل و خـرد در عالی تریـن سـطح و رتبـه . یـک بانـوی بـه تمام معنـا خردمنـد 
و دانشـور. ایـن مگـر زمـان می شناسـد؟ تـا خـرد و خردمنـدی هسـت و دوسـتداران خـرد 
کـه بـه خودمـان  کافـی اسـت  هسـتند، زهـرا Ð هسـت و رهـرو و دوسـت دار دارد. فقـط 
برگردیـم. هـر انسـانی بـه خـودش، بـه فطرتـش و جانـش برگـردد، فاطمـه Ð را می یابـد. 
فاطمـه Ð یعنـی نـور، معنویـت، قداسـت، اتصـال شـدید بـه حضـرت حـق، خزانـه دار 
رکـوع،  بانـوی  سـجده،  بانـوی  سـجاده،  بانـوی  نمـاز،  بانـوی  یعنـی  خداونـد،  لطـف 
بانـوی عشـق بـه حـق. ایـن ویژگی هـا با فطرت ما هماهنگ اسـت؛ زیرا فطـرت ما الهی 

24 . نور: 35.
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کشـش دارد.  و خدایـی اسـت. فطرت هـا بـه حقیقـت هسـتی، یعنـی خـدای متعـال 
کـه خـدا  ـاَس َعَلْیَهـا؛25 بـا همـان سرشـتی  ِتـي َفَطـَر الَنّ

ّ
قـرآن نیـز می فرمایـد: »ِفْطـَرَة اهلَلِّ اَل

مـردم را بـر آن سرشـته اسـت«؛ بنابرایـن ایـن الگـو، جاودانـی و همیشـگی اسـت. 25

علی Ì فاطمهÐ  مذکر و فاطمهÐ علی  Ì مونث

گر  همـه ی ائمـه É همین طـور هسـتند، منتهـا مـورد خاصـش امیرالمؤمنیـن Ì اسـت. ا
گـر خلـق نشـده بـود، ایـن بانـوی  کـه ا کسـی را زیـارت می کنیـد  مشـّرف شـدید نجـف، 
بـزرگ در ایـن عالـم هیـچ همتایـی نداشـت. علـی، فاطمـه ی مذکر اسـت و فاطمه علی 
کیسـت من«. ایـن بزرگـواران یکی  کـی ام لیـال و لیـال  مؤنـث. بـه قـول شـیخ بهایـی: »مـن 

هستند.
آنجـا محـل خـاص اسـت در ایـن توسـل؛ چـون مقـام، مقـام پـدر اسـت و از خداونـد 
اوصـاف او و مـادر را می خواهیـد. یعنـی مـا بایـد بیـن خودمـان و آنهـا شـباهتی فراهـم 

کنیـم تـا فرزنـد آن بزرگـواران باشـیم.26

فاطمه  Ð ؛ نسبت به پروردگار متعال تسلیم و در اوج رضا

وقتـی بـه فاطمـه  Ð در مقـام بندگـي خـدا نـگاه مي کنیـد ؛ چـه وضعـي و چـه حالـي 
مشـاهده مي   کنیـد نسـبت بـه خداونـد پـراز شـناخت و معرفـت ، نسـبت بـه خـدا پـر از 
گـي ، نسـبت بـه حقیقـت مطلـق، نسـبت بـه پـروردگار متعـال پـراز خشـوع  عشـق و دلدا
کـه  و خضـوع ، نسـبت بـه پـروردگار متعـال تسـلیم و در اوج رضـا ، ایـن حالـي اسـت 
کـرم A آن بیـان را دربـاره  کـه پیغمبـر ا گونـه ای  شـما از فاطمـه  Ð مي گیریـد. بـه 
کـه فاطمه  Ð به محراب مي ایسـتاد  کـه فرمودنـد:» وقتي  نمـاز حضـرت زهـراÐ  دارنـد 
ئکتـي انظـر الـي  مشـغول نمـاز مي شـد پـروردگار متعـال فرشـته ها را صـدا مي کـرد » یـا مال
گرفته اسـت  کـه چگونـه درمقـام بندگـي در اوج خشـوع و خضـوع قـرار  عمتـي فاطمـه « 
کنیـد چطـور بنـد بنـد وجـودش از خـوف  ئکـه مـن ببینیـد فاطمـه  Ð را ، تماشـا  ای مال
مـن از درخشـش و عظمـت جـالل مـن مي لـرزد. یعنـي ای فرشـته ها از نماز زهـراÐ  نیرو 

بگیریـد.27

 J ؛ وجه باطنی محمد وآل محمد Ð حضرت زهرا

کـه مـادر مـا  کـرده و زمیـن  تمـام آنچـه خـدای متعـال در هفـت آسـمان بی کرانـه خلـق 
کـه وجـه باطنـی   Ì اسـت و مـا روی آن زندگـی می کنیـم، در برابـر محمـد و آل محمـد
کـرم A بـرای  و جمـع آنهـا حضـرت زهـرا Ð اسـت، هیـِچ هیـِچ هیـچ اسـت. پیامبـر ا

25. روم: 30. 



گفـت: زهـرا مـادِر مـن هـم هسـت.26 کنـد،  آنکـه خیـال شـما را راحـت 
کـه او می آیـد و وارد محشـر می شـود. خیلـی باعظمـت اسـت؛  آن روز را خواهیـم دیـد 

26. محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، ج43، ص19. 



کـه: »ُغُضـوا أْبصاَرُکـم؛27 چشـمان خـود را فروگیریـد«. عظمـت  خطـاب بـه همـه می رسـد 
کلمـه ی تسـبیح  کـه بار هـا و بار هـا در برابـر یـک  و شـکوه و درخشـش او بـه حـدی اسـت 
او، جـن و ملـک بـه سـجده افتادنـد و همـه ی هسـتی بـا یـک »ال الـه ااّل اهلل« او بـه زبـان 

می آیـد. 
کـرم A، فاطمـه Ð را در روز بیسـت  خداونـد تبـارک و تعالـی، بـه واسـطه ی پیامبـر ا

کـرد.28 جمـادی بـه ایـن عالـم و بشـریت هدیـه 

Ð جاذبه انرژی و نیروی تمام نشدنی وجود مقدس فاطمه

کـه  کامـل یـك انـرژي و نیـروي تمـام نشـدني قـرار داده   خداونـد در وجـود مقـدس انسـان 
کـس بـه او توجـه مي کنـد جاذبـه شـخصیت او قـرار مي گیـرد و او را بـه سـوي خـودش  هـر 

27. ابوالفتح محمد بن علی كراجکی، كنز الفوائد، ص253.
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مي  کشـد و مي بـرد نـگاه مي کنیـد بـه فاطمـه  Ð در مقـام بندگـي خـدا ، چـه وضعـي و 
چـه حالـي مشـاهده مي   کنیـد نیسـت بـه خداونـد پـراز شـناخت و معرفـت . نسـبت بـه 
گـي نسـبت بـه حقیقـت مطلـق نسـبت بـه پـروردگار متعـال پـراز  خـدا پـر از عشـق و دلدا
خشـوع و خضـوع نسـبت بـه پـروردگار متعـال تسـلیم و در اوج رضـا ، ایـن حالـي اسـت 
کـرم  دربـاره نمـاز حضـرت زهـرا  کـه پیغمبـر ا کـه شـما از فاطمـه  Ð مي گیریـد بـه وضعـي 
کـه فاطمـه  Ð بـه محراب مي ایسـتاد مشـغول نماز  کـه فرمودنـد وقتـي  دارنـد آن بیـان را 
ئکتـي انظـر الي عمتـي فاطمه  مي شـد پـروردگار متعـال فرشـته ها را صـدا مي کـرد » یـا مال
گرفتـه ببینید چطور بند بند  کـه چگونـه درمقـام بندگـي در اوج خشـوع و خضوع قرار   »
وجـودش از خـوف مـن از درخشـش و عظمـت جـالل مـن مي لـرزد فاطمـه  Ð را تماشـا 

30 کنید یعني از نماز زهرا فرشته ها نیرو بگیرید.29 
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فصــل چهارم
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 جایگاه
 Ðحضــرت زهرا 
در عــرش الهی
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رابطه ی حضرت زهرا Ð و نور

ِمحراِبهـا  ِفـی  قاَمـْت  »َمتـی  فرمـود:   Ðزهـرا حضـرت  بـا  رابطـه  در    Aکـرم ا پیامبـر 
ِکـِبِ اَلهـِل  َکمـا َیزَهـُر ُنـوُر اْلَکوا ـماِء  ِئَکـِة الَسّ  َجالُلـُه َزَهـَر ُنوُرهـا ِلَمال

ّ
هـا َجـَل ِبّ َبْیـَن َیـَدْی َر

ااَلرِض؛ وقتـی ]فاطمـه[ در محـراب عبادتـش در پیشـگاه الهـی بـه عبـادت می ایسـتد، 
که نور سـتارگان بـرای اهل زمین  نـورش بـرای فرشـتگان آسـمان می درخشـد؛ همان طـور 
می درخشـد«. وقتـی حضـرت در محـراب می ایسـتاد، در عالـم غوغـا می شـد. خداوند 
نُظُروا إلـی َاَمتی فاِطَمَة 

ُ
ِئَکِتی أ کـه: »یا َمال متعـال همـه را خبـر می کـرد و فراخـوان می داد 

قَبَلـْت ِبَقلِبهـا َعلـی 
َ
َدُة إمائـی َقاِئَمـٌة َبْیـَن َیـَدّیَ َترَتِعـُد َفراِئُصهـا ِمـْن ِخیَفِتـی َو َقـْد أ َسـّیِ

کـه َسـرور  کنیـز و بنـده ی مـن، فاطمـه،  کنیـد بـه  ِعباَدتـی؛28 ای فرشـتگان مـن، نـگاه 
کنیـزان و بنده هـای مـن اسـت. ببینیـد چگونـه در پیشـگاه مـن بـه عبـادت ایسـتاده و 
در محـراب عبـادت، تمـام ارکان وجـودش از خـوف مـن می لـرزد و بـا همـه ی قلبـش به 

عبـادت مـن روی آورده  اسـت«. 31

آفرینش فاطمه Ð از نور عظمت حق تعالی 

کـه چـرا فاطمـهÐ را »زهـرا کـرد  جابـر از امـام صـادق )َصَلـَواُة اهلل َو َسـاَلُمُه َعَلیـَه( سـؤال 
زیـرا  َعَظمتـه؛29  نـوِر  ِمـن  اهلل عزوجـل خلقهـا  فرمودنـد: »ألن  نامیدنـد؟ حضـرت   »Ð
می فرمایـد:  حضـرت  ادامـه   در  آفریـد«.  خـود  عظمـت  نـور  از  را  او  عزوجـل  خداونـد 
ْرَض 

َ
ـَماَواِت َو اأْل َضـاَءِت الَسّ

َ
ْشـَرَقْت أ

َ
ـا أ  َخَلَقَهـا ِمـْن ُنـوِر َعَظَمِتـِه َفَلَمّ

ّ
 اهلَلَّ َعـَزّ َو َجـَل

ّ
َن

َ
»أِل

َدَنا  ِئَکـُة هلِلَِّ َسـاِجِدیَن َو َقاُلوا ِإَلَهَنا َو َسـِیّ ِت اْلَماَل ِئَکـِة َو َخـَرّ ْبَصـاَر اْلَماَل
َ
ِبُنوِرَهـا َو َغِشـَیْت أ

ْسـَکْنُتُه ِفـي َسـَماِئي َخَلْقُتـُه ِمـْن 
َ
ا ُنـوٌر ِمـْن ُنـوِري َو أ

َ
ْوَحـی اهلَلُّ ِإَلْیِهـْم َهـذ

َ
ـوُر َفأ ا الُنّ

َ
َمـا َهـذ

ْخـِرُج ِمـْن 
ُ
ْنِبَیـاِء َو أ

َ
ُلـُه َعَلـی َجِمیـِع اأْل َفِضّ

ُ
ْنِبَیاِئـي أ

َ
ْخِرُجـُه ِمـْن ُصْلـِب َنِبـٍيّ ِمـْن أ

ُ
َعَظَمِتـي أ

ْرِضـي َبْعـَد 
َ
ْجَعُلُهـْم ُخَلَفاِئـي ِفـي أ

َ
ـي َو أ ْمـِري َیْهـُدوَن ِإَلـی َحِقّ

َ
ـًة َیُقوُمـوَن ِبأ ِئَمّ

َ
ـوِر أ َذِلـَك الُنّ

اْنِقَضاِء َوْحِیي«30چون نور جمالش درخشـید، آسـمان ها و زمین به نورش روشـن شـد، 
کردنـد:  گرفـت. آنهـا بـراى خـدا بـه سـجده افتادنـد و عـرض  ئکـه را فـرا  و چشـمان مال
کـرد: این نـورى از نور  معبـودا، َسـرورا، ایـن چـه نـورى اسـت؟ خداونـد به ایشـان وحی 
مـن اسـت، آن را در آسـمان قـرار داده، و از عظمـت خـود خلقـش نمـودم و از صلـب 

28. محمدباقر مجلسی، بحار االنوار، ج43، ص172.
29 . شیخ صدوق، علل الشرایع )چاپ منشورات المکتبۀ الحیدریۀ، نجف اشرف(، ج1، ص180. 

30 . علل الشرایع، باب العلۀ التي من اجلها سمیت فاطمۀ الزهراء )سالم اهلل علیها( زهراء، ج 1، ص 180.
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کـه او را بـر همـه ی آنهـا برتـرى می دهـم ـ خـارج خواهـم  پیغمبـرى از پیامبـران خـود ـ 
کـرد، بـه حق  کـه بـه امـر مـن قیـام خواهنـد  کـرد و از آن نـور، ائمـه اى خلـق خواهـم نمـود 
هدایـت خواهنـد نمـود. آنهـا را پـس از اتمـام وحـی، جانشـین خـود در زمیـن خواهـم 
سـاخت«. حضـرت از برابـر دیـدگان عشـق و عقـل مؤمنـان و ارادتمنـدان آن حضـرت، 
کنـار می زننـد تـا در فاطمه شناسـی ارتفـاع بگیرنـد؛ یعنـی دربـاره ی ایشـان بـه  پـرده را 
یـک شـناخت سـطحی و عـادی بسـنده نکننـد و فهـم و شـناخت آنهـا رفعتـی داشـته 

باشـد.32

گاه نورعظمت خداوند خانه  فاطمه Ð ، تجلی 

ُنـوِرِه  َمَثـُل  َواألْرِض  ـَماَواِت  الّسَ ُنـوُر  »اهلُل  اسـت:  نـور  کریمـه ی  آیـه ی  مـا  بحـث  محـور 
؛31 خـدا نور  ّیٌ َکْوَکـٌب ُدِرّ َهـا 

َ
ّن

َ
َکأ َجاَجـُة  َکِمْشـَکاٍة ِفیَهـا ِمْصَبـاٌح اْلِمْصَبـاُح ِفـی ُزَجاَجـٍة الّزُ

کـه در آن چراغـی و آن  آسـمان ها و زمیـن اسـت. َمَثـل نـور او چـون چراغدانـی اسـت 
گویی اخترى درخشـان اسـت«. در این آیه بیان  چراغ در شیشـه  اى اسـت. آن شیشـه 
کـه تجلـی گاه نـور عظمـت خـدای تعالـی، خانـه ی فاطمـه Ð اسـت. خـدای  می شـود 
کـه محوریـت و مرکزیـت آن، حضـرت زهـرا  متعـال اهالـی ایـن خانـه را معرفـی می کنـد 

Ð اسـت. 
ُتْلِهیِهـْم  ال  ِرَجـاٌل  َواآلَصـاِل  ِباْلُغـُدِوّ  ِفیَهـا  َلـُه  ُح  »ُیَسـِبّ می فرمایـد:  معرفـی  در  خداونـد 
برایشـان  متعـال  خـدای  یـاد  کـه  هسـتند  شـخصیت هایی  خانـه  ایـن  در  ِتَجـاَرٌة«؛ 
همیشـگی و دائمـی اسـت و اتفاقـات جریـان عـادی زندگـی، از جملـه فعالیت هـای 
الِة«؛  ِإَقـاِم الّصَ اجتماعـی و اقتصـادی، آنهـا را از یـاد خـدای متعـال غافـل نمی کنـد. »َو
َکاِة«؛ هیـچ چیـزی ایـن بـزرگان را  ِإیَتاِء الـّزَ چیـزی مانـع آنهـا از اقامـه ی نمـاز نمی شـود.»َو

بـاز نمـی دارد.33 از ادای زکات نیـز 

اوج خضـوع و خشـوع فرشـتگان در مقابـل فاطمـه Ð  ؛جلـوه ی عظمـت 
لهی  ا

کـرد و این جلوه ی عظمت الهی آشـکار  کـه حضـرت زهـرا Ð درخشـیدوار طلوع  وقتـی 
شـد، هـوش از سـر فرشـتگان مقـّرب رفـت، همـه بـه سـجده افتادنـد و در اوج خضـوع و 
کّل قوای هسـتی اسـت، در  کـه جایگاه سـتاد فرماندهی  گرفتنـد. از عـرش  خشـوع قـرار 
قـوس نـزول، در تمـام ایـن مراتـب، فاطمـه Ð بـا این نور ناب و عظیم شـناخته می شـود 
و فرشـته ها بـا ایـن نـور مأنـوس هسـتند. اینجـا مطالـب دیگـری هـم راجـع بـه نسـبت 
کارگـزاران عالـم هسـتند مثـل اینکـه فرمـود هنـوز آدم و  کـه  حضـرت زهـرا Ð بـا فرشـته ها 

31. همان: 35.



حضرت فاطمه الزهراÐ زهره عرش الهی؛ مدافع حریم والیت

 59

ا َخَلـَق اْلَخْلَق  ـا ُنـورًا َبْیَن َیـَدِي اهلِل َقْبَل َخْلـِق َخْلِقـِه َفَلّمَ کـه »ُکّنَ عالمـی خلـق نشـده بـود 
ـُروا؛32 مـا در پیشـگاه خـدا نـوري بودیـم قبل  ْرَنـا َفَکّبَ َکّبَ ُلـوا َو 

َ
ْلَنـا َفَهّل

َ
ُحوا َو َهّل ْحَنا َفَسـّبَ َسـّبَ

گفتیـم و آنهـا  کـرد، مـا تسـبیح  از اینکـه عالـم را بیافرینـد. وقتـي خـدا خالیـق را خلـق 
گفتیـم و آنهـا آموختنـد و تهلیـل  گفتنـد، و مـا تهلیـل )الالـه اال اهلل(  آموختنـد و تسـبیح 
گفتند«. در روایـت دیگری حضرت  گفتیـم و آنهـا آموختنـد و تکبیر  گفتنـد، و مـا تکبیـر 
االجسـاد  قبـل  االرواح  خلـق  تعالـی  و  تبـارک  اهلل  »إّن  می فرمایـد:   Ì صـادق  امـام 
بألفـی عـام، فجعـل أعالهـا و أشـرفها أرواح محمـد و علـی و فاطمـة والحسـن والحسـین 
نورهـم...؛33  فغشـیها  والجبـال،  واألرض  السـماوات  علـی  فعرضهـا  بعدهـم،  ئمـة  واأل
خداونـد تبـارک و تعالـی ارواح را دو هـزار سـال قبـل از اجسـاد خلـق نمـود و باالتریـن 
بعـد  ائمـه  و  و فاطمـه و حسـن و حسـین  ارواح محمـد و علـی  را  آنهـا  و شـریف ترین 
کوه هـا عرضـه داشـت و  از ایشـان É قـرار داد. سـپس آنهـا را بـر آسـمان ها و زمیـن و 
گرفـت...«. معلـوم نیسـت ایـن سـال ها چطـور محاسـبه  نـور ایشـان همـه ی آنهـا را فـرا 
می شـود؛ طبعـًا از شـمارش های دنیایـی نیسـت. فاطمـه Ð در آن جایـگاه اسـت. ایـن 
کرده اند تا  کـرم و ائمـه )صلـوات اهلل علیهـم اجمعیـن( بـه ما معّرفـی  جایـگاه را پیغمبـر ا

کنیـم چـه خبـر اسـت. 34 توّجـه پیـدا 

 Ðمنور شدن قوس نزول مراتب هستی به نور زهرا

»َمَثـُل  کـه می فرمایـد:  آنجـا  اسـت،  آمـده  لطیفـی  بسـیار  یـک مطلـب  نـور،  آیـه ی  در 
َکِمْشـَکوٍة؛  َمَثـِل نـور او چـون چراغدانـی اسـت«، تـا »ُنـوٌر َعَلـی ُنور؛ روشـنی بر روى  ُنـوِرِه 
کـه را بخواهـد بـا نـور خویـش  روشـنی اسـت«. تـا »َیْهـِدی اهلل ِلُنـوِرِه َمـْن َیَشـاُء؛ خـدا هـر 
کـه مفّسـران  کریـم اسـت  هدایـت می کنـد«. ایـن آیـه از پـر رمـز و رازتریـن آیـات قـرآن 
کـه ترجمـان قـرآن هسـتند، در اینجـا مطالبی   Ò کننـد. اهل بیـت نتوانسـتند آن را تفسـیر 
کـرم تـا حضـرت مهـدی )َصَلـَواُة اهلل  گفته انـد. جلوه هـای نـور الهـی از پیغمبـر ا را بـه مـا 
کـه درباره ی  َو َسـاَلُمُه َعَلْیِهـم َاْجَمِعیـن(، همـه در ایـن آیـه منـدرج اسـت. جالب اسـت 
کـه  »َیْهـِدی اهلل ِلُنـوِرِه َمـْن َیَشـاء«، فرمودنـد یعنـی حضـرت مهـدی B. در آیـه ی نـور 
نـور خـدا را بـا مثال هـای عینـی اش معّرفـی می کنـد، سـخن از یـک تنـّزل و نـزول اسـت؛ 
کجـا ایـن حـرف را می زنیـم؟ چـون  کـه بـه آن قـوس نـزول می گوینـد. از  همـان چیـزی 
ْرض«، بعـد آن را شـرح می کنـد: »َمَثـُل ُنـوِرِه  ـَماَواِت َو ااْلَ در ابتـدا می گویـد: »َاهلُل ُنـوُر الّسَ
َکِمْشـَکَوة« تـا می رسـد بـه »َواهلل ِبـُکّلِ َشـیٍء َعِلیـم؛ و خـدا بـه هـر چیـزى دانـا اسـت«. از 
کجـا ایـن فـرود و نـزول بـه مراتب فرودسـت عالم فهمیده می شـود؟ از آیـات بعدی اش: 

32 . محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، ج25، ص24.
33 . همان، ج26، ص320، روایت 2.
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َکـَر ِفیـَه اْسـُمُه، ُیَسـِبّحُ َلـُه ِفیَهـا ِباْلُغـُدّوِ َو اآْلَصال، ِرَجاٌل 
ْ

ْن ُتْرَفـَع َو ُیذ
َ
ِذَن اهلُل أ

َ
»ِفـی ُبُیـوٍت أ

ُب 
َ
َکاة، َیَخاُفوَن َیْوًم َتَتَقّل اَلة َو ِإیَتاِء الّزَ ْکـِر اهلِل َو ِإَقـاِم الّصَ اَل ُتْلِهیِهـْم َتَجـاَرُة َو اَل َبْیـٌع َعـْن ِذ

کـه ]قـدر و منزلـت [  کـه خـدا رخصـت داده  ْبصـاُر؛34 در خانه هایـی 
َ
ِفیـِه اْلُقُلـوُب ُو اأْل

آنهـا رفعـت یابـد و نامـش در آنهـا یـاد شـود. در آن ]خانـه [ هـا هـر بامـداد و شـامگاه او 
کـه نـه تجـارت و نـه داد و سـتدى، آنـان را از یـاد خـدا و  را نیایـش می کننـد؛ مردانـی 
کـه دل هـا و  برپـا داشـتن نمـاز و دادن زکات، بـه خـود مشـغول نمـی دارد. و از روزى 
کـه در حّقـه ی عـرش  دیده هـا در آن زیـر و رو می شـود می هراسـند«. یعنـی همـان نـوری 
ک نشـین ها، همسـایه شـده اسـت. در  ْسـَفِل َسـاِفِلین آمده و با شـما خا

َ
الهی بود،35 به أ

ـی َمـّنَ  زیـارت جامعـه می خوانیـم: »َخَلَقُکـُم اهلُل َاْنـَوارًا َفَجَعَلُکـم ِبَعرِشـِه ُمْحِدقیـن َحّتَ
َکَر ِفیَه اْسـُمُه« این عبارت در ذیل 

ْ
ْن ُتْرَفـَع َو ُیذ

َ
ِذَن اهلُل أ

َ
َعَلیَنـا ِبُکـم َفَجَعَلُکـم ِفـی ُبُیـوٍت أ

گذاشـت و بـه خاطـر  همیـن آیـه ی نـور ترجمـه و تبییـن می شـود. خدوانـد بـه مـا مّنـت 
کـرد. ببینیـد خـدای متعـال چـه سـرمایه گذاری  ک نشـین  مـا، شـما عرش نشـینان را خا
کرد.  ک نشـین  کرده؟! عرش نشـینان و عرش نگهداران را فرش نشـین، بوریانشـین و خا
وقتـی شـرح جهیزیـه ی حضـرت زهـرا Ð و خانـه ی علـی بـن ابی طالـب را می خوانیـد، 
ـاَلُة َو  گذاشـته! امیـر )َعَلیـِه الّصَ کـرده خـدای متعـال و چـه مّنتـی  کـه چـه  می فهمیـد 
ـاَلم( سـپر خـود را پانصـد درهـم فروختنـد و بـا آن یـک مقـدار وسـایل خریدنـد.36  الّسَ
 Ð در قـوس نـزول تمـام مراتـب هسـتی ـ از آسـمان هفتـم تـا آسـمان اّول ـ بـه نـور زهـرا
روشـن شـده اسـت. در همیـن دنیـا نیـز نـور آن حضـرت مایـه برکـت بـوده و همـه از آن 

بهـره برده انـد. 35

Ð جایگاه ویژه ی صدق ؛ ویژه فاطمه

Ð لقـب پرنـور صدیقـهÐ اسـت. دربـاره ی  القـاب زیبـای حضـرت زهـرا  ازجملـه ی 
اولیـای خـدا القـاب معـّرف ولـی اسـت و ولی خـدا را به ما معرفی می کنـد. در حقیقت 
کـه معمـواًل در ایـن  ایـن القـاب  بـا ولـّی خـدا معرفـی می شـوند و ایشـان ارزش هایـی را 

34 . نور: 36 ـ 37.
35 . سـدیر صیرفـي از امـام صـادق از پـدران بزرگـوارش )علیهـم  السـالم( نقـل مي  كنـد كه رسـول اهلل )صلـي اهلل علیـه و آله( 
فرمود:»خلق نور فاطمه )علیها السـالم( قبل ان یخلق االرض والسـماء؛ نور فاطمه )علیها السـالم( پیش از خلقت زمین و آسـمان 
آفریـده شـد«. بعضـي از حاضریـن عرض كردنـد: اي پیامبر خدا، پس او از بشـر نیسـت؟ حضرت فرمـود: »فاطمه حوراء انسـیه؛ 
فاطمـه، حوریه  ي بشـري اسـت. عـرض كردنـد: اي پیامبر خـدا، چگونه وي حوریه  ي بشـرگونه اسـت؟ حضرت فرمـود: »خلقها 
اهلل )عـز و جـل( مـن نور قبل ان یخلق آدم، اذ كانـت االرواح...؛ خداوند عزوجل پیش از آنکه آدم را بیافرینـد، او را از نور خود آفرید، 
آن هنـگام كـه ارواح بودنـد... عـرض شـد: اي پیامبر خـدا، در آن هنـگام فاطمه كجـا بود؟ فرمـود: »كانت في حقه تحت سـاق 
العـرش؛ او در حقـه  اي ]ظـرف كوچکـی بـراى نگهـدارى جواهـر یا اشـیاء دیگـر[ در زیر سـاق عرش بـود. عـرض كردند: اي 
پیامبـر الهـي، غذایـش چه بود؟ فرمود: »التسـبیح و التقدیـس و التهلیـل و التحمید...؛ تسـبیح و تقدیس و ال الـه اال اهلل و حمد و 

ثنـاي الهي...«. محمدباقر مجلسـی، بحار االنـوار، ج43، ص4، روایت 3.
36 . ر.ک: اربلی، کشف الغمه، ج1، ص359.
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القـاب تعبیـه شـده اسـت، معرفـی می کننـد. از جملـه همیـن لقـب صدیقـهÐ اسـت. 
کامـل و به ویـژه بـا حضـرت زهـرا Ð معرفـی و شـناخته می شـود.  صـدق بـا ولـّی 

کریـم و معـارف الهـی صـدق جایـگاه ویـژه ای دارد و در منظومـه ی دل انگیـز  در قـرآن 
ارزش هـای انسـانی صـدق سـتاره ی قـدر اول و جـزء مـوارد ویـژه اسـت. در محضر قرآن 
کریـم هـم همیـن مسـئله بـرای مـا خیلـی زود خـودش را نشـان می دهـد و مخصوصـًا از 
بیـن آیـات مربـوط بـه صـدق، آیـه »هـذا َیـوُم َینَفـُع الّصاِدقیـَن؛37 امـروز، روزی اسـت 
کـه راسـتی راسـتگویان، بـه آنهـا سـود می بخشـد« بیشـتر برایـم الهام بخـش اسـت. آنچه 
کلمـه ی  کلمـه ی صـادق مهم تـر از  بـه صادقیـن سـود می بخشـد، صـدق آنهـا اسـت. 
کـه فالنـی  کار مـی رود، بدیـن معنـا اسـت  »صدقـوا« اسـت. وقتـی به صـورت فعـل بـه 
یـا فـالن جماعـت صـدق دارنـد؛ امـا وقتـی می گوییـم: صادق هسـتندـ  یعنـی به صورت 
از اسـتقرار آن ویژگـی دارد؛ یعنـی ویژگـی مسـتقر  ـ حکایـت  صفـت اسـتفاده می شـود 
کـه صـدق بـر شـخصیتش  کسـی  کـرده اسـت.  شـده و بـر شـخصیت غلبـه و احاطـه 

احاطـه دارد، صـادق می شـود.36

فاطمهÐ عمود آسمان وزمین

می کـرد.  Ðمباهـات  فاطمـه  نمـاز  بـه  متعـال  خداونـد  اسـت.  خـدا  عـرش   Ðفاطمـه
ل باران می شـدند. 

ُ
گ فاطمـه Ðوقتـی بـه محـراب می رفـت، همـه ی فرشـتگان تـا عـرش 

ک  بـه خـا آن وضعیـت  بـا   Ð فاطمـه  بـود. حضـرت  آسـمانی ها شـده  قبلـه گاه  زمیـن 
کار دفـن را انجـام مـی داد، دسـتانش را  کـه وقتـی امیـر المومنیـن  سـپرده شـد. آورده انـد 
گهـان فریاد زد: عمود آسـمان و  کنـد. نا بـه هـم  میـزد. دیـد هیچ چیـز نمی توانـد او را آرام 
کردند.  گفتن با ایشـان  زمیـن را زدید؟پیغمبـر را خطـاب قـرار دادنـد و شـروع بـه سـخن  
گفتنـد. از اوضـاع و احـوال مشـخص می شـود پیامبـر حضور داشـتند.  بـه پیغمبـر سـالم 
فرمودنـد: ای رسـول خـدا، درود خـدا از ناحیـه مـن و دختـرت بـر تـو بـاد! امانـت بـه تـو 

برگشت. 
کـه فاطمـهÐ را  کلمـات امیرالمؤمنیـن Ì بعـد از دفـن فاطمـه Ð حکایـت از آن دارد 
کردنـد،  کـه از مـن نپرسـید بـا فاطمـهÐ چـه  کردنـد و تعبیـر دیگـر آن ایـن اسـت  غـارت 
کـه همـه بـرای لگدمـال  کـردن  گذشـت  کنیـد.38 فقـط همیـن مقـدار  از خـودش سـؤال 
کـرد  کربـال نیـز دختـر امیرالمؤمنیـن Ì بـه پـدر تأسـی  فاطمـهÐ جمـع شـده بودنـد. در 
کـرد، از همان جـا بـا پیغمبـر  و وقتـی پیکـر مطهـر ولـّی خـدا را بـا آن وضعیـت مشـاهده 
هـذا  ـماِء  الّسَ َملیـُک  َعَلیـَک  َصّلـی  ـداه  ُمَحّمَ »یـا  گفـت:  و  کـرد  سـالم  و  زد  حـرف  

37. مائده: 119. 
38. نهج البالغه )نسخه صبحی صالح(، خطبه 202. 
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ُحَسـیٌن...«.37

حضرِت زهراÐ واسطه محورِی نزوِل رحمِت الهی 

کلیـِد توفیـق اسـت؛ چـون هرجـا نـاِم آن بزرگـوار و توجـِه وی   Ðنـاِم حضـرِت فاطمـه
حضـور داشـته باشـد، خداونـِد تبـارک و تعالـی برکـت و رحمـت را نـازل می کنـد. نقِش 
فاطمـهÐ دربـارۀ رحمـِت الهـی، نقـِش رهبری اسـت. حضرِت زهراÐ واسـطه محورِی 

نـزوِل رحمـِت الهـی اسـت.
کـه آن حضـرت در هسـتی برعهـده دارد، مثـل شـب  مقـاِم، عظمـت و جـالل، و نقشـی 
مستور است. از همین حقیقِت مستور، دوازده خورشید ظهور یافته و در پرتِو درخشاِن 

هرکـدام از آن هـا، بـرکات و آثـاِر بسـیاری در زمان هـای مختلـف به وجود آمده اسـت.
کـه در  حضـرت زهـراÐ شـخصیِت یگانـه ای اسـت. امـام; براسـاِس برخـی از لطایفـی 
که حضرِت زهراÐ رسـالِت دیگری غیراز امامت  سـخناِن اولیاِی خداسـت، می فرمود 
کریـم هم به زیبایی  و نبـوت برعهـده داشـته  اسـت؛ رسـالتی میاِن نبـوت و امامت. قرآن 
ایـن موضـوع را بیـان می کنـد: »َمـَرَج اْلَبْحَرْیـِن َیْلَتِقیـاِن َبْیَنُهمـا َبـْرَزٌخ ال َیْبِغیـاِن... َیْخُرُج 
گسـترده، شـخصیِت حضـرِت زهـراÐ اسـت  ْؤُلـُؤ َو اْلَمْرجـاُن«39. ایـن منطقـۀ 

ُ
ِمْنُهَمـا الّل

کـه واسـطۀ میـاِن نبـوت و امامـت اسـت؛ واسـطه میـاِن یک دریـا و دریایـی دیگر.
 Ðزهـرا نمی دانیـم حضـرت  الگـو سـاخته می شـود.  بشـر  بـرای  مبـارک  ایـن وجـوِد  از 
از  فراتـر  اسـت  کـه جایگاهـی  فقـط می دانیـم  دارد.  عالـِم هسـتی چـه جایگاهـی  در 
همـۀ امامـان، هم شـأِن امیرالمؤمنیـن و در سـایۀ پیامبـِر اعظـم و همچنیـن ام و اسـاس و 

مبناسـت.38

فاطمه دلیل خلقت پیامبر و علی 

مرحـوم عاّلمـه امینـی )ِرْضـَواُن اهلِل َتَعالـی َعَلیه( مرد بزرگی بود و یادش واقعًا شـوق انگیز 
کـِر  گفته انـد: »ِعْنـَد ِذ اسـت و اسـم عاّلمـه ی امینـی دل هـا را جـال می دهـد؛ چـه اینکـه 
اِلِحیـَن َتْنـِزُل َرْحَمـٌة؛40 بـه هنـگام یـاد صالحـان رحمت الهی نازل می شـود«. علت  الّصَ
که  آن نیـز سـهم ایشـان در تبییـن مسـئله ی والیـت اسـت. یکـی از اسـتادان مـا می گفـت 
کـه منجـر بـه رحلتشـان شـد، بـه عیـادت عالمـه رفتـه بودنـد.  در اّیـام بیمـاری ایشـان 
کسـی  گفتـه بـود: چـه  ک« سـؤال داشـته، بـا خـود  کـه راجع بـه حدیـث »لـوال اسـتاد مـا 
کـه راجع به َمْصَدق و ریشـه ی این حدیث از او بپرسـیم؟ چون  بهتـر از عاّلمـه ی امینـی 
کـرم می فرماید:  حدیـث، حدیـث تکان دهنـده ای اسـت. خداونـد خطـاب بـه پیامبر ا

39. سورۀ الرحمن، آیۀ 19، 20، و 22.
40. دكتر محمد استعالمی، گزیده تذكرۀ االولیاء، ص 6 .
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ْفـالَك، َو َلـْوال َعِلـّیٌ َلمـا َخَلْقُتـَك، َو َلـْوال فاِطَمـُة َلمـا َخَلْقُتُکمـا؛41 
َ
»َلـْوالَك َلَمـا َخَلْقـُت اأْل

گـر  گـر علـی نبـود تـو را نمی آفریـدم و ا گـر تـو نبـودى عالـم را نمی آفریـدم و ا ]اى پیامبـر[ ا
کـه طـرح  فاطمـه نبـود شـما دو نفـر را نمی آفریـدم«. ایشـان می گفـت: ایـن پرسـش را 
کنیـد. بـا زحمـت ایشـان را بـه  گفـت: مـرا بلنـد  کـه  کـردم، عالمـه در بسـتر خوابیـده بـود 
کـه وسـائل وضـو یـا تیّمـم برایـم بیاورید. بـا چنین  گویـا فرمودنـد  سـمت قبلـه نشـاندند. 
کـه مـا متوّجـه شـدیم بـا چه  کننـد  آدابـی می خواسـتند دربـاره ی ایـن موضـوع صحبـت 
شـخصّیتی روبـه رو هسـتیم. بـا آنکـه در شـرایط سـختی بودنـد، حاضـر نبودنـد بـا آن 
کردنـد دربـاره حّقانّیـت، منابع  کنـد. ایشـان شـروع  حالـت دربـاره اهـل بیـت صحبـت 
کـه برایشـان پیـدا شـده  کـه بـا انقـالب روحـی  کردنـد  و َمصـادر ایـن روایـت صحبـت 
بـود، بـا اشـک و حـاالت خاصـی همـراه شـده بـود. بعـد عالمـه را بـه حالـت قبلی شـان 

برگرداندنـد. 39

فاطمه Ð، چشمه »نور« عرش 

کهـف را مي خوانند  بعضي هـا بـرای بیـدار شـدن در در هـر زمانی از شـب آیه آخر سـوره 
کـه  کـه از شـب  مـا ِإلُهُکـْم ِإلـٌه واِحـٌد. هـر موقـع 

َ
ّن

َ
قـل انمـا انـا بشـر مثلکـم یوحـي الـي أ

کار مي شـود. پـس رازي در ایـن آیـه نهفتـه  بخواهیـد بیـدار شـوید، ایـن آیـه باعـث ایـن 
کـه تـو حتـي از خوابیـدن انسـان بایـد بهـره بیـداري را ببـري.  اسـت. ایـن آیـه مي گویـد 
کـه ایـن حـرف را مي زند خوابـش وحي بـود. وقتي  کسـي  "انـا بشـر مثلکـم یوحـي الـي" 
گر اسـت. همیـن  ایشـان مي خوابیـد، مي فرمـود چشـمم بسـته مي شـود، امـا قلبـم تماشـا
گرانه ، بازیگرانـه برخـورد مي کند با وحـي، براي همان  کـه سـودا کسـي  کلمـه مثـل بـراي 
کلمـه بیـوت بـه شـما یـاداوري  کلمـه "فـي بیـوت" ،  شـخص مي شـود حجـاب. حـاال 
کـه درخشـان ترین جلـوه هـاي  خداونـد را در همسـایگي خودتـان مي توانیـد  مي کنـد 

کنید.  پیـدا 
کـه خانـه اي محقـر در همسـایگي آنهـا  اهالـي مدینـه وقتـي نـگاه مي کردنـد مي دیدنـد 
کـه دسـت اینهـا را بگیـرد و اینهـا را ترقـي  هسـت ایـن همسـایه بـودن باعـث افتخـار بـود 
کـه غافـل  بدهـد و باعـث اوج آنهـا شـود و متاسـفانه همیـن مـورد بـراي اینهـا باعـث شـد 
کـه چشـمه "نـور" عـرش هسـت، در ایـن خانـه وجـود   ،"Ð کـه "فاطمـه بشـوند. فرمـود 
کـه وقتـي دسـت بـه آسـمان بـر مـي دارد، فرشـته هـاي  دارد. ایـن همـان حقیقتـي اسـت 

کـه خودشـان از جنـس نـور نـاب انـد، از قنـوت ایشـان "نـور" را مي گیرنـد. آسـمان 
کـرمA فرمودنـد: حضـرت زهـرا Ð وقتـي در محـراب مي ایسـتند، خداونـد  پیغمبـر ا
تبـارك و تعالـي فرشـته هـا را خبـر مي کنـد، انظـروا الـي امتـی فاطمـه Ð، بیاییـد فاطمـه 

41.  احمد رحماني همداني ، فاطمۀ بهجۀ قلب المصطفي ، ص 9، 
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کنیـد. 40 سـالم اهلل علیها را تماشـا 

کننـده »نـور« الهـي در  زهـرا سـالم اهلل علیها ؛ ذریـه عـرش خـدا و تقسـیم 
بیـن خردهـا

کلمـه "نـور" و فاطمه نسـبت عجیبي  بـرادران و خواهـران عزیـز توجـه داشـته باشـند بیـن 
وجـود دارد. ایـن درخشـان ترین لقـب مربـوط بـه حضـرت زهـرا سـالم اهلل علیها اسـت. 
کننـده "نـور" الهـي در بیـن خردهـا. شـما  "زهـرا" یعنـي ذریـه عـرش خـدا، یعنـي تقسـیم 
مي دانیـد دعـاي مخصـوص "نـور" هـم، بسـم اهلل النـور و...، به حضـرت فاطمه Ðداده 

شـده اسـت. "نـور" مقـام حضـرت زهراسـت. چـون مـادر "نور" اسـت. 
بـزرگ،  انسـان هاي  یعنـي  نیسـت.  مـردان  معنـي  بـه  شـده  گفتـه  آیـه  در  رجـال 
کـه محـور آنهـا فاطمـهÐ اسـت. رجـال ال تلهیهـم تجـارة و ال  شـخصیت هاي بـزرگ 
کـردن  بیـع عـن ذکـر اهلل.  ایـن مناسـبات دنیایـي را مثـل خـوردن، آشـامیدن، ازدواج 
کنـد. "ال تلهیهم تجارة  کـدام نمي تواننـد شـما را از یـاد خداوند متعال غافل  و... هیـچ 
و ال بیـع عـن ذکـر اهلل و اقـام الّصلـوة و ایتـاء الّزکـوة یخافـون یومـًا تتقّلـب فیـه القلـوب و 

االبصـار" 42   41

ک و مشعشـع اولیـا  صدیقـه ی طاهـره Ð ، نـور النـور و مصـدر انـوار تابنـا
خـدا

کرم A وقتی می خواهند  داسـتان حضرت زهرا Ð متفاوت و خاص اسـت. پیامبر ا
کننـد، از نـور فاطمـه می گوینـد و اینکه دو  ایـن مسـئله را در بیـن دوسـتان و مـردم مطـرح 
هـزار سـال قبـل از خلقـت آدم در عـرش متجلـی و در آن مقـام مسـتقر شـده اسـت. تعبیر 
زهـره ی عـرش الهـی هـم بـه همیـن معنـا اشـاره دارد. پیامبـر عزیـز A جهـت معرفـی 
کـه  خـدا  اولیـای  بیـن  در  کرده انـد.  اسـتفاده  زیـاد  تعابیـر  ایـن  از   ،Ð فاطمـه  بیشـتر 
همگـی نـور واحـد هسـتند، نـور حضـرت صدیقـه ی طاهـره Ð، نـور النـور و مصـدر ایـن 
ک و مشعشـع اسـت. همـه ی ایـن نور هـا از آنجـا ناشـی می شـوند. تمـام اسـرار  انـوار تابنـا
الهـی ذیـل شـخصیت آن حضـرت تعریـف می شـود و امـور و علـوم باطنـی بـه همیـن 
دلیـل بـه علـوم فاطمـی شـناخته می شـوند. اولیـای خدا با دسترسـی به این علوم اسـت 

کـه صاحـب مقامـات عالـی می شـوند.
ِمـَن  َظاِهـًرا  »َیْعَلُمـوَن  می گویـد:  آنهـا  معرفـی  در  کریـم  قـرآن  کـه  ظاهربیـن  انسـان های 
ْنَیـا؛43 از زندگـی دنیـا ظاهـرى را می شناسـند«، دچـار دیـد ناقـص هسـتند و 

ُ
اْلَحَیـاِة الّد

42 قرآن كریم، سوره مباركه نور، آیه 37
43. روم: 7. 
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گرفتـار ظاهـر شـده اند و از باطـن بی خبر هسـتند. آنها وقتی  نمی تواننـد درسـت ببیننـد. 
کوچه هـا رفـت و آمـد می کنـد، می گفتنـد آیـا ایـن آقا  می دیدنـد وجـود مقـدس پیامبـر در 
گریه می کند  کـه مثل ما راه می رود و می خنـدد و  پیـک الهـی و رسـول خـدا اسـت؟! او 

و ...!44 اتفاقـًا خـدای متعـال سـّر خـودش را پشـت حجـاب ظاهـر قـرار داده اسـت. 
در  محقـر  و  کوچـک  و  ِگلـی  خانـه ی  یـک  در   Ð فاطمـه  کـه  می دیدنـد  آنهـا 
همسایگی شـان زندگـی می کنـد و علـی Ì هـم بیـن آنـان زندگـی می کنـد و ادعایـی هـم 
کـه تمـام اسـرار خلقـت در همین  کـی و راحـت اسـت. نمی دانسـتند  نـدارد و خیلـی خا

خانـه ی محقـر جمـع اسـت. 42

44. فرقان: 7. 
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فصــل پنجم:
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ارتبــاط حضــرت زهــراÐ با 
کالم اهلل
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قرآن ، تجلی وتشریع مقامات فاطمی 

کامـل اسـت و درحقیقـت،  کریـم، بـه یـک بیـان، شـرح جمـال و جـالل انسـان  قـرآن 
کسـانی  کامـل اسـت.  کـه نسـخه ی اول از آن حقیقـت  تشـریع مقامـات فاطمـی اسـت 
گـر مقـداری بـه  کننـد، ا کشـف  کریـم و پیامبـر و عتـرت را  کـه خواسـته اند نسـبت قـرآن 
کتشـاف برایشـان آغاز می شـود و از این مسـیر  نـور حضـرت زهـرا Ð روشـن شـوند، ایـن ا
کننـد. ایـن حرف هـا مربـوط بـه اهلـش اسـت؛ امـا مـن  می تواننـد ایـن نسـبت را درک 

کنـم. می خواهـم از جهـت دیگـری نکتـه ای را بیـان 
کامـل در  کریـم حضـرت فاطمـه ی زهـرا Ð را معرفـی می کنـد؛ امـا مقامـات ولـّی  قـرآن 
کـه همیـن ظلمـات اسـت،  مقـام طبیعـت و مقـام ناسـوت، در حـد و حـدود خـودش 
کنـد،  تشـریح  می خواهـد  وقتـی  کـه  اسـت  این گونـه  دنیـا  طبیعـت  می شـود.  تشـریح 
کـه اهلـش هسـت،  کسـی  حاشـیه هایش خودنمایـی می کننـد و معلـوم می شـوند. البتـه 

فقـط آن نـور را مشـاهده می کنـد.
کلمـات و... همـه شـرح مقامـات فاطمـی اسـت.  آیـات مباهلـه، امانـت، نـور، مـودت، 
کـه نـام مبـارک  کلمـات،45 بـرای بخشـش انسـان، اسـامی ای دیـده می شـود  در آیـه ی 
حضرت فاطمه Ð نیز جزء آنها اسـت. وقتی سـراغ سـوره ی الرحمن یا سـوره ی انسـان 
کوثـر،  سـوره ی  می بینیـد.  را  فاطمـی  مقامـات  شـرح  می رویـد،  هـم  کوثـر  سـوره ی  یـا 
کوچک ترین سـوره در مقام لفظ و بزرگ ترین سـوره در مقام عطاء و اعطاء اسـت.43

حضرت زهرا  Ð ، یگانه راه دستیابی به معارف قرآن

کالم الهـی آشـنا شـوید، بـا آن انـس بگیریـد و وارد  مگـر بـدون اذن و اجـازه می شـود بـا 
کـه بـرای ورود به خانه، بایـد از در46  کریـم نگفتـه  عالـم قرآنـی وارد شـوید؟! مگـر قـرآن 
و بـا اجـازه وارد شـوید؟!47 پیامبـر اعظـم A فرمـود: »أَنـا َمدیَنـُة الِعلـِم وَعِلـٌیّ باُبها؛48 
مـن شـهر علـم هسـتم و علـی دِر آن اسـت«. علـم قـرآن در وجـود ایشـان مجتمـع شـده و 
علی Ì باب آن اسـت. آنچه نازل شـده باید تبیین و تفصیل شـود تا حقیقت و ظاهر 
و باطنـش روشـن شـود و تمـام اینهـا نـزد اهل بیـت É اسـت؛ بنابرایـن بـرای دسـتیابی 

45. بقره: 37.
46. همان: 189.

47. نور: 27.
کم نیشابورى، المستدرک علی الصحیحین، ج3، ص126. 48. حا
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بـه معـارف قـرآن، راهـی غیـر از عتـرت وجـود ندارد.
ـُه  که مطهر هسـتند: »ال َیَمُسّ کسـانی در ایـن عوالم راه دارند  گفتـه ی قـرآن، فقط  بنـا بـه 
کان نمي تواننـد بـه آن دسـت زننـد«. ایـن طهـارت بـه نحـو  ـُروَن؛49 و جـز پـا  اْلُمَطَهّ

ّ
ِإاَل

کریمه ی تطهیر به این مسـئله تصریح  مطلـق، در اختیـار ایـن خانـواده اسـت. در آیه ی 
َرُکـْم َتْطِهیـرًا؛50  ْهـَل اْلَبْیـِت َو ُیَطّهِ

َ
ْجـَس أ ِهـَب َعْنُکـُم الّرِ

ْ
یـُد اهلُل ِلُیذ مـا ُیِر

َ
شـده اسـت: »ِإّن

کـرده اسـت تـا آلودگـی را از شـما اهل بیـت ]پیامبـر[ بزدایـد و شـما  بی گمـان، خـدا اراده 
گردانـد«.  کیـزه  ک و پا را پـا

بـرای ورود بـه آفـاق قرآنـی، راهـی جـز بهره منـدی از طهـارت وجـود نـدارد. راه نصیـب 
داشـتن و بهره منـدی از قـرآن، بهره منـدی از طهـارت اسـت و پرچـم دار ایـن طهـارت 
کـه قـرآن بـر آن  کـه مـدار بیتـی هسـتند  مطلـق، حضـرت صدیقـه ی طاهـره Ð هسـتند 
نـازل شـد: »ُهـْم فاِطَمـُة َوَاُبوهـا َوَبعُلهـا َوَبُنوهـا؛51 آنـان فاطمـه، پـدر، شـوهر و فرزندانـش 
کوکب ُدّری و مشـکات  که بنا به آیه نور،52  هسـتند«. این همان وجود مقدسـی اسـت 

است.
کننـد تا به بطن قـرآن راه یابند، ولـی چون به رجس  ممکـن اسـت برخـی خیلـی تـالش 
کریـم نخواهند داشـت. زمانی  در فکـر یـا عمـل یـا اخـالق مبتـال هسـتند، راهـی به قـرآن 
کـرده باشـد. بایـد وارد  کـه بـه والیـت دسـت پیـدا  انسـان بـه طهـارت دسـت می یابـد 
عالـم مـوّدت شـوید و از آن طریـق بـه والیـت و از طریـق والیـت، بـه طهـارت دسـت 
گـر فرزنـد عتـرت طاهرْیـن، یعنـی علـی و فاطمـه Ì، شـدی و از آن طهـارت  یابیـد. ا

کریـم بـر وجـود تـو بتابـد.44 کـه لیاقـت داری نـور قـرآن  بهره منـد، آن زمـان اسـت 

Ð کالم حضرت زهرا جایگاه قرآن در 

مـُه 
َ

َقّد َعْهـٌد  فیُکـم  »هلِلِّ  فرمـود:   Ð زهـرا  حضـرت  کـه  می کنـد  نقـل  زینـب  حضـرت 
َو  َسـراِئُرُه،  ُمْنَکِشـَفًة  آٌی  َو  َنـًة َبصاِئـَرُه  َبّیِ اهلِل  کتـاُب  َعَلیُکـم:  اْسـَتْخَلَفها  ـٌة  َبقّیَ َو  اَلیُکـم 
کـه برایتـان فرسـتاده و  َیـٌة َظواِهـُره؛53 خـدا را بـا شـما عهـد و پیمانـی اسـت  ُبرهـاٌن ُمَتَجّلِ
کتاب خدا اسـت  گذاشـته اسـت. اولی  کـه در میـان شـما بـه جـای  بازمانـده ای اسـت 
کشـف کننده ی اسـرارش اسـت و دلیلـی اسـت  کـه  کـه دلیـل برهـان او اسـت؛ نشـانه ای 

کـه ظواهـر آن را روشـن می کنـد«.45

49. واقعه: 79.
50. احزاب: 33.

کساء. 51. حدیث شریف 
52. نور: 35.

53. شیخ صدوق، من ال یحضره الفقیه، ج3، ص567.
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فصل ششــم:
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وجــوه عبــادی و معنــوی 
Ðحضــرت زهرا
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Ð ح دعاهای حضرت علی و حضرت زهرا صحیفه، شر

السـالم(  )علیهمـا  کبـری  صدیقـه ی  و  ابیطالـب  ابـن  علـی  ادعیـه ی  شـرح  صحیفـه، 
Ð داریـم، جنبـه ی مـادری دارنـد و اینهـا  کـه مـا از حضـرت زهـرا  اسـت. دعا هایـی 
ولیده ی آن حقیقت قدسـیه هسـتند و شـرح آن متن محسـوب می شـود. متن صحیفه، 
کلمـات مادرشـان در تعقیـب نمـاز ظهـر یـا   Ì دعـای مـادر یـا پـدر اسـت. امـام سـجاد
کبیـر ابـی حمزه، شـرح و رمزگشـایی  عصـر را در سـحر های مـاه مبـارک رمضـان و دعـای 
امـام  عشـر  خمسـه  مناجـات  در  شـعبانیه،  مناجـات  یـا  کمیـل  دعـای  متـن  می کننـد. 

کـه اهلـش هسـتند، می داننـد.  سـجاد Ì منعکـس شـده اسـت؛ آنهـا 
حضـرت در مناجـات شـعبانیه و در محضـر پـروردگار از نفـس خـود شـکایت می کننـد: 
گنـاه  َظـِر َلَهـا؛ خدایـا! بـر نفسـم در فرمانبـرى از آن  »ِإَلِهـی َقـْد ُجـْرُت َعَلـی َنْفِسـی ِفـی الّنَ
کین. حضرت اینجا واژه ی »ُجرُت« را تشـریح  کردم« و این می شـود مناجات الشـا بار 
ِري؛ 

ْ
ِرِه َفاْقَبـْل ُعذ

ْ
اُر َمـْن َلـْم َیْسـَتْغِن َعْن َقُبـوِل ُعذ

َ
اِري ِإَلْیـَك اْعِتـذ

َ
می کننـد. »ِإَلِهـي اْعِتـذ

که از پذیرفتن عذرش  کسـی اسـت  خدایا! عذرخواهی من از پیشـگاهت عذرخواهی 
بی نیـاز نگشـته، پـس عـذرم  را بپذیـر« و ایـن می شـود مناجـات التوابیـن. اینهـا همـه 
کلمـات هسـتند و حضـرت علـی ابـن الحسـین Ì بزرگ تریـن شـارح ادعیه ی  شـرح آن 
پـدر و مـادر اسـت. رمزگشـایی از اسـرار مناجـات عرفـه ی سیدالشـهدا Ì در ادعیـه ی 

حضـرت سیدالسـاجدین Ì انجام شـده اسـت. 
در مـورد صحیفـه ی سـجادیه اینکـه اسـالم نـاب در آینـده ای نزدیـک بـا نهـج البالغـه 
کـرد و قـرآن بـا ایـن دو ترجمـه بـه بشـریت معرفـی  و صحیفـه، عالـم را تسـخیر خواهـد 

خواهـد شـد.46

Ð کالم و سیره حضرت زهرا کید بر اخالص در  تا

گـر او بخواهـد، انسـان بـه همـه   چشـم انسـان بایـد بـه عنایـت حضـرت حـق باشـد و ا
کنیـم و ایـن اصـالح هـم بـه آن اسـت  چیـز خواهـد رسـید. مـا بایـد ارتباطمـان را اصـالح 
کـه فیلـْم بـازی نکنیـم و خالصانـه بـه درگاه حضـرت حـق برویـم. حضـرت زهـرا Ð در 
 َلـُه أْفَضـَل 

َ
َوَجـّل بیانـی فرموده انـد: »َمـْن أْصَعـَد إلـَی اهلِل خاِلـَص ِعباَدِتـِه، أْهَبـَط اهلُل َعّزَ

خداونـد  دهـد،  انجـام  خـدا  بـراى  خالصانـه  را  خـود  عبـادات  هرکـس  َمْصَلَحِتـِه؛54 

54. وّرام ابن ابی فراس، تنبیه الخواطر، ص108.
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خالصانـه  عبـادْت  گـر  ا می نمایـد«.  تقدیـر  او  بـراى  را  خـود  مصلحت هـای  بهتریـن 
بـه  کریمانـه  صـورت  بـه  شـخص،  مصلحت هـای  برتریـن  طـرف  آن  از  شـود،  تقدیـم 

می رسـد.47 انسـان 

نماز، جلوه ویژه حضور حضرت زهرا Ð  در دنیا

کـه واسـطه ی حضـور و  کوتاهـی همـراه بـا پیکـر مطّهـر خـود  ایـن نـور مقـّدس در دوران 
کـه در قـوس صعـود  کـی بـود، جلـوه ی ویـژه اش  درخشـش او در ایـن عالـم ناسـوِت خا

قـرار می گیـرد، عبـارت اسـت از: نمـاز؛ یعنـی ذکـر بـه معنـای عـام. 
کامـل اسـت. فاطمـه Ð در حیـات بـه حسـب  نمـاز، ذکـر بـه معنـای عـام، ذکـر جامـع و 
کوتـاه در ایـن دنیـا، بـه صـورت ویـژه بـا نمـاز شـناخته می شـود. این نمـاز در عالم  ظاهـر 
خیلـی مشـتری دارد. نمـاز فاطمـه Ð تغذیه کننـده ی اهـل آسـمان ها در قـوس صعـود 
صعـود  الهـی  عـرش  تـا  و  می کنـد  روشـن  منـزل  بـه  منـزل  و  آسـمان  بـه  آسـمان  اسـت؛ 
می شـود.  مشـّخص  »زهـرا«  بـه  حضـرت  نامگـذاری  دیگـری  علـت  اینجـا  می کنـد. 
 

َ
هـا َجـّل ّبِ کـرم A فرمودنـد: »َمتـی قاَمـْت فـی ِمْحراِبهـا َبْیـَن َیـَدْی َر حضـرت رسـول ا

ِکـِب أِلْهـِل اأْلْرِض؛55 هـر وقـت  َکمـا َیْزَهـُر ُنـوُر اْلَکوا ِئَکـِة الَسـماِء  َجالُلـُه َزَهـَر ُنوُرهـا ِلَمال
در محـراب عبادتـش در مقابـل پـروردگارش می ایسـتد؛ نـورش بـرای فرشـتگاِن آسـمان 
کـه برای مـردم زمین می درخشـد«. وقتی  درخشـش دارد، هماننـد نـور سـتارگاِن آسـمان 
فاطمـه بـه محـراب می رفـت و بـه نمـاز می ایسـتاد، نـور نمـازش همـه ی آفـاق را روشـن 
کسـی اسـت؟ اّولیـن مشـتری اش خـدا )َتَبـاَرَک َو  می کـرد. اّولیـن مشـتری ایـن نـور چـه 
کـه دریافـت می کند، علـی )َعَلیِه  کسـی  َتَعاَلـی( اسـت.56 از یـک جهـت دیگـر، اّولیـن 

ـاَلم( اسـت.57  ـاَلُة َو الّسَ الّصَ
که مردم در خـواب بودنـد، در حیاط خانه ى  نـور حضـرت هنـگام نمـاز صبـح، زمانـی 
کجا اسـت؟!  که این نور از  کـرد. مـردم از سـر تعّجـب، رهگیـری  کردند  آنهـا نورافشـانی 
می دیدنـد نـوری در خانه شـان می درخشـد، اّمـا از آسـمان و مـاه نیسـت. حّتـی در روز 
کـه خورشـید می درخشـد، نـور متفاوتـی دارد. سـراغ مبـدأش را می گیرنـد. بـه محضـر 
کـرم Ð می آینـد. آن حضـرت نشـانی خانـه ی فاطمـه را بـه آنهـا می دهـد. البّته  پیغمبـر ا
گاهـی سـرخ فام  گاهـی زرد اسـت،  گاهـی سـپید اسـت،  ایـن درخشـش های خـاّص، 

اسـت، رنگ هـای متنـّوع خـودش را متناسـب بـا صبـح و ظهـر و شـب دارد.58 
که:  ابـی خبـر می کنـد 

ّ
کنان عالـم بـاال را طـی فراخـوان جذ خداونـد تبـارک و تعالـی سـا

55 . شیخ صدوق، امالی، مجلس24. 
56 . همان.

57 . ر.ک: محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، ج43، ص11.
58 . همان.
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َدِة إمائـی قاِئَمـًة َبْیـَن َیـَدّیَ َتْرَتِعـُد )َتْرَعـُد( َفراِئُصهـا ِمـْن  »اْنُظـُروا إلـی أَمتـی فاِطَمـَة َسـّیِ
ـی َقْد آَمْنُت شـیَعَتها ِمـَن الّناِر؛59  ـّ ُکـْم أن خیَفتـی َو َقـْد أْقَبَلـْت ِبَقْلِبهـا َعلـی ِعباَدتـی ُاْشـِهُد 
کـه سـرور همـه بندگاِن مـن از جنـس زنان می باشـد. به  کنیـد بـه بنـده مـن فاطمـه  نـگاه 
کـه چگونـه مابیـن پهلـو و شـانه هایش از خـوِف عظمـت من می لـرزد و با  کنیـد  او نـگاه 
که شـیعیان او  ئکـه را شـاهد می گیرم  قلبـش بـه عبـادِت مـن روی آورده اسـت. شـما مال
را از آتـش دوزخ در امـان داشـتم«. همـه ی فرشـته ها صـف می کشـند بـرای اسـتضاعه از 
نـور طلعـت فاطمـه و نـور نمـازش، و اسـتضاعه می کننـد و فیـض می برنـد. ایـن در قـوس 
بازگشـت و صعـودش اسـت، یعنـی بـا اینکـه فاطمـه بـه حسـب جسـم و بـدن مبارکـش، 

اینجـا اسـت، اّمـا همـه ی اهالـی آسـمان از نـور ذکـر و نمـاز او بهره منـد هسـتند. 48

گرفتن نماز کثیر و عامل اوج  تسبیحات حضرت زهرا Ð   ذکر 

فاطمـه Ð اثـری از آن نـور را بـا عنایـت نبـی اعظـم در قالـب تسـبیحه ی معـروف، بـه 
کـرد تـا نمازشـان عقیـم و ناقـص نمانـد. بالفاصلـه  همـه ی مؤمنـان و نمازگـزاران هدیـه 
گـر سـجده ی  کنـی، بایـد آن را بگویـی. ا پـس از نمـاز، قبـل از اینکـه از جـا حرکـت 
کـردی،  آن صحبـت  و  ایـن  بـا  گـر  ا اّمـا  نمی آیـد؛  بـه وجـود  اختاللـی  رفتـی،  شـکری 
کـردی. نـه تقـّدم دارد و نـه تأّخـر ؛ جایـش همان جـا اسـت،  خـودت را از آن محـروم 

عـددش همـان عـدد اسـت، ترتیبـش هـم همـان ترتیـب اسـت. 
ایـن تقدیـم شـد بـه همـه ی مؤمنیـن. ظرفّیتـش چقـدر اسـت؟ بـه حسـب ظاهـر چهـار 
نمـاز مسـتحّبی محاسـبه  انـدازه ی هـزار رکعـت  بـه  اّمـا  دقیقـه بیشـتر طـول نمی کشـد، 
کثیـر شـناخته شـده اسـت.61 امـام صـادق Ì فرمودنـد مـا  می شـود60 و از مصادیـق ذکـر 
کـه نمـاز را بـه فرزندانمـان یـاد می دهیـم، تسـبیح مادرمـان فاطمـه را هـم بـه  همین طـور 

آمـوزش می دهیـم.62  آنهـا 
که فاطمـه Ð نماز می خواند، منتشـر  کـه وقتی  پـس ایـن بـه منزلـه ی همـان نوری اسـت 
کـه اّول وقـت عـازم محـراب هسـتند، از فیـض نمـاز فاطمـه  کسـانی  می شـد تـا همـه ی 

بهره منـد شـوند و نمازشـان اوج بگیـرد. 49

نماز فاطمی ، تجلی حقیقت عالی و مقام قدسی نماز

کـه مقـام قدسـی و حقیقـت عالـی و ارتبـاط بـا حضـرت   Ð ایـن ویژگـی حضـرت زهـرا
حـق اسـت، در ایـن عالـم، به طـور ویـژه در نمـاز تجلـی پیـدا  می کنـد. آنچـه در زندگـی 

59 . شیخ صدوق، امالی، مجلس24.
60 . طبرسی، مکارم االخالق، ص281.

.Ð 61 . حاشیه مفاتیح الجنان، فضیلت تسبیح حضرت زهرا
62 . شیخ صدوق، امالی، ص579.
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عاشـقانه،  پررنـگ،  ارتبـاط  اسـت،  شـوق انگیز  و  شـگفت انگیز  حقیقتـًا  حضـرت 
کامل  جـذاب و الهام بخـش بـا پـروردگار متعـال در نمـاز اسـت. حالـت ذکـر بـرای ولـّی 
کـه مصـداق ارشـدش، حضـرت زهـرا Ð اسـت، دائمـی و همیشـگی اسـت. نشسـته یـا 
خوابیـده یـا در حـال فعالیت هـای اجتماعـی، خانوادگـی و علمـی و...، در حـال ذکـر 
هسـتند و لحظـه ای غفلـت در وجـود آنـان راه نـدارد. ولـّی خـدا، ذکـر مطلـق اسـت؛ اما 
جلـوه ی ویـژه ی ایـن ذکـر و یاد، در نماز اسـت. خدای متعال، نمـاز را این گونه تعریف 
گیـر، عمیـق، پررمـز و راز و جـاری در متـن زندگـی مؤمـن و  کـه ذکـری جامـع، فرا کـرده 
پشـتوانه، تطهیرکننـده، صیانت بخـش، سـرعت دهنده، سـبقت دهنده و رسـاننده ی به 

باشـد. مقصد 
بـر اسـاس سـخنان اولیـای خـدا و آیـات قرآنـی، خـدای متعـال همه چیـز را در نمـاز قـرار 
داده؛ لـذا نمـاز، ذکـری برای انسـان مبتدی، متوسـط و عالی اسـت. مسـیر تربیتی یک 
کـودک تازه بالـغ، بـا نمـاز تعریـف می شـود، عالـم پیشـگام نیـز بـا نمـاز پیـش مـی رود و 
کامـل خـود  کامـل نیـز بـا نمـاز  کـه بـه مقصـد رسـیده، بـا نمـاز رسـیده اسـت. ولـّی  کسـی 

عـروج  می کنـد.50

Aو هدیه ی معراجی پیامبر  Ð نماز، هدیه ی مخصوص حضرت زهرا

عالی قـدر  رهبـر  محضـر  تهـران  جماعـات  ائمـه ی  و  علمـا  از  بزرگـی  جمـع  بـا  به تازگـی 
کشـیدیم.  کـه مـا خیلـی خجالـت  کردنـد  شـرف یاب بودیـم. ایشـان تعبیـری را مطـرح 
گـرم بـه محبـت  کـه سـالک الـی اهلل و وجـودی  ایشـان از حضـرت آیـت اهلل مشـکینی ـ 
و  شـود  سـاخته  دسـتگاهی  کـه  روزی  از  وای  کـه:  کردنـد  نقـل  ـ  بـود  متعـال  خـدای 
وضعیـت نمـاز مـا را بـه مـا نشـان دهـد! چـه آبرویـی از مـا  مـی رود! بعـد آقـا فرمودنـد: 

اسـت! مـا چـارواداری  نمازهـای 
کـه نماز خود را بررسـی  هـر فرصتـی، به ویـژه فرصت هـای فاطمـی، بهتریـن وقـت اسـت 
گران قـدر  کنیـم. نمـاز، هدیـه ی مخصـوص حضـرت زهـرا Ð و هدیـه ی معراجـی پـدر 
گـره  گـر بـه آن  ایشـان و سـیره ی اهل بیـت عصمـت و طهـارت É در بیـن مـا اسـت. ا
چـه  برسـیم؛  الهـی  قـرب  و  تقـوا  حقیقـت  بـه  و  برویـم  معـراج  بـه  می توانیـم  بخوریـم،  
ُکِلّ َتقـی؛63 نمـاز،  وسـیله نزدیکـی بـه خـدا بـرای هـر  ـالُه ُقْربـاُن  اینکـه فرموده انـد: »الَصّ

پرهیـزگاری اسـت«51

حضرت زهرا Ð  الهام بخش نماز عاشقانه وکامل

بـود؛  خواهـد  کیزگـی  پا حاصلـش  کنیـم،  رعایـت  را  نمـاز  هـای  ویژگـی  بتوانیـم  گـر  ا

63. نهج البالغه، كلمات قصار136.
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َ

ْیـِل ِإّن
َ
َهـاِر َوُزَلًفـا ِمـَن الّل ـاَلَة َطَرَفـِي الّنَ ِقـِم الّصَ

َ
کریـم آمـده اسـت: »َوأ چنان کـه در قـرآن 

ِکِریـَن؛64 و در دو طـرف روز ]=اول و  ا
َّ

ِللذ ْکـَرى  ِذ َذِلـَك  َئاِت  ـّیِ الّسَ ِهْبـَن 
ْ

ُیذ اْلَحَسـَناِت 
آخـر آن[ و نخسـتین سـاعات شـب نمـاز را برپـا دار؛ زیـرا خوبي هـا، بدي هـا را از میـان 
گـر بـه چنیـن وضعـی در نمـاز برسـید،  می  بـرد. ایـن بـراى پندگیرنـدگان پنـدى اسـت«. ا
نمـاز نمی گـذارد شـما آلـوده شـوید و شـما را ماننـد چشـمه ای مطهـر نـگاه  مـی دارد. بـه 
کـه شـخص، در هـر روز پنـج بـار خـود را در  بیـان نبـوی، نمـاز بـه چشـمه ای  می مانـد 
که  کنیـم، حاصلـش ایـن خواهـد بود  گـر مـا بـا نمازمـان این گونـه رفتـار  آن می شـوید.65 ا
نمـاز مـا را صیانـت  می دهـد. در قـرآن آمـده اسـت: »إّن الصلـوَه َتنَهـی عـن الَفحشـاِء و 
الُمنکـر؛66 همانـا نمـاز ]انسـان را[ از فحشـا و منکـر بازمـی  دارد«. نمـاز روی شـیطان را 

کوتـاه  می کنـد. سـیاه  می کنـد و دسـتش را از شـخصیت شـما 
پـِر  نمازمـان،  کنیـم،  رفتـار  می خواهـد،  متعـال   خـدای  کـه  آن گونـه  نمازمـان  بـا  گـر  ا
پروازمـان  می شـود و بـا آن  می تـوان بـه معـراج رفـت و بـه مقامـات عالـی دسـت یافـت. 
کل زندگـی سـرایت  می کنـد و  کـه بـه  نمـاز حفاظت شـده، همـان ادب بندگـی اسـت 

اسـت. سـعادت آفرین 
عشـق   نمازشـان  بـا  ایشـان  اسـت.  نمـازی  چنیـن  الهام بخـش   ،Ð فاطمـه  حضـرت 
کتـاب  کیفیـت، وقـت و تعقیبـات نمـاز را حفـظ  می کردنـد.  می کردنـد و مقدمـات، 
کنـار سـجاده ی بچه هـای فاطمـه  کتـاب بایـد  کنیـد. ایـن  صحیفـه ی فاطمیـه را تهیـه 
ایـن  در  اسـت.   É ائمـه  ادعیـه ی  همـه ی  و  مـادر صحیفـه ی سـجادیه  زیـرا  باشـد؛ 
کـه  نبـود  بیـان شـده اسـت. بی جهـت  نمازهـا  تعقیـب  کتـاب دعاهـای حضـرت در 
پیامبـر اعظـم A، تسـبیحات مشـهور بـه تسـبیحات فاطمـه ی زهـرا Ð را بـا دسـتان 
کثیر قرار دادند تا نمازهای شـما  کردنـد و آن را ذکر  پرکرامـت فاطمـه بـه بشـریت تقدیـم 

کنـد.52 را رونـق و صفـا دهـد و تکمیـل 

صحیفه ی فاطمیه اساس و ریشه ی همه ی ادعیه  

کـه دارای مضامیـن بلنـد عرفانـی  کتـاب شـریف »صحیفـه ی فاطمیـه« را  ان شـاءاهلل بـا 
کنـار سـجاده ی  کتـاب را در  و عبـادی اسـت ؛ انـس بگیریـد و از آن بهـره و ببریـد؛ ایـن 
کـه از اهل بیـت É رسـیده،  خـود داشـته باشـید. اسـاس و ریشـه ی همـه ی ادعیـه ای 
»صحیفـه ی فاطمیـه« اسـت. البتـه آنچـه در دسـت مـا هسـت، مقـداری اندک اسـت. 

بـا ایـن حـال همیـن مقـدار نیـز بسـیار مغتنـم و قابل اسـتفاده اسـت.53

64. هود:  114.
65. متقی هندی، كنز العمال، ج7، ص291، حدیث 18931.

66. عنکبوت: 45.
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 حضرت زهرا Ð ؛ سّر نماز ،حقیقت و مادر ذکر

فاطمـه Ð حقیقـت و مـادر ذکـر اسـت؛ یعنی نمـاز، اولش، آخرش، ظاهـرش، باطنش، 
نمـاز  بـه  حضـرت  کـه  زمانـی  اسـت.  ایشـان  بـه  متعلـق  همـه اش  سـرش،  سـّر  سـرش، 
کـه نور متفاوتـی در خانه هایشـان پیچید.  می ایسـتاد، بعضـی از اهالـی شـهر می دیدنـد 
گاهـی  و  بـود،  زردرنـگ  نـور  ایـن  گاهـی  می شـدند.  شـرفیاب   A پیامبـر  محضـر 
کـرم A می فرمـود: »فاطمـه  سـرخ فام. ضمـن اینکـه تأللـؤ خاصـی داشـت. پیامبـر ا
بـه نمـاز ایسـتاده، ایـن نـور از او اسـت«. بـه همیـن علـت بـه ایشـان زهـرا می گفتنـد. در 
بـا  ُملکـی  ایـن محیـط  بودنـد.67 در  پـروردگار متعـال  زهـره ی عـرش  کـه  روایـت دارد 

کوتـاه هجـده سـال، چنیـن تأللـؤ و درخششـی داشـتند. فرصـت 
گـر نمازمـان درسـت شـود،  کـه ا از حضـرت زهـرا Ð بـرای نمازمـان مـدد بگیریـم؛ چرا
کارهایمـان درسـت می شـود. چنانچـه انسـان مـؤدب بـه ادب ضیافـت الهـی  همـه ی 
شـود و مشـّرف شـود بـه ایـن شـرافُت الذکـر، شـخصیتش ارتفـاع، اوج، شـکوه، صفـا، 

نورانیـت، محبـت و اخـالق خاصـی پیـدا می کنـد. نمـاز ایـن اسـت. 
و  ذکـر  هسـتی،  بانـوی  کرامـت  از  مـا  کـه  دهـد  توفیـق  خداونـد  شـاءاهلل  ان  امیـدوارم 
کند، خود  کـه بتوانـد در ایـن مقطـع شـفاعتی  کسـی  نمازمـان را بگیریـم. شـاید بهتریـن 
کار مـا خیلـی خـراب اسـت و انسـان فقـط خجالت می کشـد و  آن حضـرت باشـد؛ وااّل 
کنـد. به ایشـان می گوییم:  سـرش را پاییـن می انـدازد. ان شـاءاهلل آن حضـرت شـفاعت 
ُکـم«،  »یـا ولیـة اهلل الُعْظمـی َو الُکبـری إّن َبینـی و َبیـَن اهلِل ُذنوبـًا ال یأتـی َعَلیهـا ااّل رضا
کنیـد،  گـر شـما رضایـت دهیـد و شـفاعت  گنـاه و بی ادبی هـای مـا خیلـی زیـاد اسـت. ا

کار مـن بـه جایـی نمی رسـد.  کار مـن درسـت می شـود؛ وگرنـه 
ِبطاَعِتـِه«.  َقـَرَن طاَعَتکـْم  َو  َخْلِقـِه،  َاْمـَر  کْم  َواْسـَتْرعا ِه،  ِسـّرِ َعلـی  اْئَتَمَنکـْم  َمـِن  »َفِبَحـّقِ 
خطـاب بـه حضـرت زهـرا Ð می گوییـم: بـه حـق محبوبـت تـو را قسـم می دهیـم، همان 
مبـارک  بـه دسـت  نبـّوت  و  راز هـای والیـت  تمـام  و  امیـن سـّرش هسـتی  تـو  کـه  کسـی 
همیشـه  بکنیـد،  وسـاطت  و  بگذاریـد  آبـرو  شـما  ُذُنوبـی«  اْسـَتْوَهْبُتْم  ـا  »َلّمَ اسـت،  تـو 
کرده ایـد، یـک بـار دیگـر هـم بکنیـد و ایـن بـار سـنگین را از دوش مـن  کـه وسـاطت 

یـد.54 بردار

Ðِسِرّ سلوِک الی اهلْل در سلوِک حضرِت زهرا

وقتـی سـخن از شـخصیِت حضـرِت زهراÐ به میـان می آید، آدمـی نمی داند چه چیزی 
که به میان می آید، حال عجیبی در انسـان ایجاد می شـود.  بایـد بگویـد. نـام حضـرت 

67. محمدباقر مجلسی، بحار االنوار، ج40، ص43.
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عظمـت و رفعـت و جـالل و شـکوه و مظلومیـِت حضـرت و درمقابـِل آن، قدرناشناسـی 
گرفـت، یعنـی شـهادِت مظلومانـۀ بانـو، احسـاِس عجیبـی در  کـه دربـارۀ وی صـورت 
که برنامه ریـزِی جدی تری  انسـان ایجـاد می کنـد. درکنـاِر ایـن موضوع، توقع این اسـت 
که ِسـِرّ سـلوِک الی اهلْل در سـلوِک  شـود. بیِن عرفا و بزرگان، این موضوْع مشـترک اسـت 
حضـرِت زهـراÐ نهفته اسـت و پشـتوانۀ همۀ سـالکاِن الی اهلل، حضـرِت صدیقۀ طاهره 

گره خورده اسـت. 55 Ðاسـت. وجـوِد مبـارِک آن حضـرت بـا عصمـت و طهـارت 

نماز فاطمهÐ  ، معیار سنجش نماز بندگان

کـه از معـراج و همـراه بـا پیامبـر اعظـم A آمـده و در وجـود اولیای خـدا متجلی  نمـاز 
گرفتـه تـا مـا را از ایـن محیـط ظلمانـی تودرتو، به مقـام نور نائل  اسـت، در دسـترس قـرار 

کنـد. نمـاز هیـچ جایگزینـی نـدارد و نقـش آن منحصر در خودش اسـت.
کـه بـر  سـفره ی خـدا بـرای روح، جـان، عقـل و خـرد شـما نمـاز اسـت و اولیـن چیـزی 
گرفتـه و بـا او، شـما را  می سـنجند، نمـاز اسـت. معیـار تمـام وجـوه  عهـده ی شـما قـرار 

شـخصیت مؤمـن، نمـاز اسـت.
کـه ایـن عنایـت، لطـف و منـت الهـی بر ما چیسـت،  کمـی متوجـه شـویم  گـر بخواهیـم  ا
کنیـم.  بایـد سـراغ فاطمـه ی زهـرا Ð  برویـم و بـه جایـگاه نمـاز در زندگـی ایشـان نـگاه 
در زندگـی حضـرت، همه چیـز بـا نمـاز تعریـف  می شـود. نمـاز، محـور و مـدار زندگـی 
گویـا سـایر اعمـال ماننـد  فاطمـه Ð اسـت و همـه ی برنامه هـا بـر محـور نمـاز  می چرخـد. 

کـه خورشـید آن، نمـاز و ذکـر اهلل اسـت.  منظومـه ی شمسـی اسـت 
بـار دیگـر  برویـم و یـک   Ð بـه محضـر صدیقـه ی طاهـره  کـه  ایـن اسـت  راه  بهتریـن 
کنیـم و ببینیـم نمـاز مـا بـا نمـاز او چـه نسـبت و چـه ارتباطـی  نماز هـای خـود را مـرور 
دارد. مگـر نـه اینکـه مـا فرزنـد آن حضـرت هسـتیم و او مـادر مـا اسـت؟! بایـد در ذکـر و 

نمـاز مـا، اثـر و نشـانه ای از نمـاز فاطمـی وجـود داشـته باشـد.
کـه خـود و واقعیـت  دغدغـه ی هـر روز انسـان مؤمـن، نمـاز اسـت؛ زیـرا در نمـاز اسـت 
کـه به نماز   خـودش را مشـاهده  می کنـد و پیشـرفت خـودش را  می سـنجد. مؤمـن هـر بـار 
می ایسـتد، وضعیـت خـود در ارتبـاط بـا حضـرت حـق، در خضـوع، خشـوع و ادب را 
که سـهم انسـان از خضوع و خشـوع بیشـتر شـود، مسیر  به او نشـان  می دهد. به هر میزان 
زندگـی اش صحیح تـر اسـت. اینکـه فرموده انـد در قیامـت، مـا را با نماز  می سـنجند، به 
کارهـای دیگـر بـه هیـچ عنـوان  گـر نمـاز پذیرفتـه نشـد، بـه  همیـن مطلـب اشـاره دارد. ا
کـه مبنـای شـخصیت و حقیقـت  نـگاه نمی کننـد. لحظه لحظـه زندگـی این جهانـی 
جاودانـی شـما اسـت، بـا نمـاز سـاخته و سـنجیده  می شـود. انسـان مؤمـن  می توانـد در 

هـر نمـازش، خـود را بسـنجد و نمـره اش را ببینـد.56
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فصــل هفتم:
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نقــش و جایــگاه حضــرت 
 Ðزهرا
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یــخ و تمــدن اســالمی در تار
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Ð جلوه باطن و حقیقت راز آلود هستی در ائمه هدی Ð فاطمه

کـه وحـی منقطـع شـد، جبرئیـل آمـد و آن   A در ایـام بعـد از رحلـت پیامبـر اعظـم
گرفـت و نسل به نسـل، بـه حضـرت مهـدی  تفصیـل در اختیـار حضـرت فاطمـه Ð قـرار 

Ì رسـید و بـه امانـت در اختیـار او اسـت. 
که به قرائـت مادر  کتابـی اسـت  کامـل در ایـن عالـم بـر اسـاس همـان  تصرفـات اولیـای 
گرفتـه اسـت. امـام خمینـی در جملـه ای عجیب  کتابـت پـدر در اختیارشـان قـرار  و بـه 
 Ð گـر مـرد بـود، پیامبـر می شـد«. فاطمـه در مـورد حضـرت زهـرا Ð فرمودنـد: »ایشـان ا
کـه در ائمـه ی هـدی Ì جلـوه  کـرد و آنـان، نهـار  باطـن و حقیقـت رازآلـود هسـتی اسـت 

آن شـب و ظاهـر آن باطـن هسـتند.57
کـرم A اسـت، در حضـرت علـی و حضـرت زهـرا  کـه در خـود پیامبـر ا مقـام جمـع 
)علیهمـا السـالم( متجلـی اسـت. ایـن را بایـد خیلـی قـدر دانسـت. پـس، از توجـه و 

کـه بـرای خـودش عالمـی دارد.58 توسـل و اسـتضائه غفلـت نکنیـد 

فاطمه Ð یک شخصیت تمدن ساز و تاریخ ساز

کسـی بـرای خردهـا  فاطمـه Ð یـک شـخصیت تمدن سـاز و تاریخ سـاز اسـت. چنیـن 
را  حضـرت  آن  شـخصیت  شـما  دارد.  فوق العـاده ای  جاذبـه  فطرت هـا  و  جان هـا  و 
کـه  کنیـد و ببینیـد درسـت در لحظـه  تصمیم هـای بـزرگ، مخصوصـًا آنجایـی  مطالعـه 
پـای والیـت الهـی در میـان اسـت، چگونـه جان فشـانی می کننـد؟ والیـت الهـی یـک 
بـه دسـت اهـل آن باشـد،  گـر والیـت الهـی اجـرا شـود و  ا حقیقـت تاریخ سـاز اسـت، 
می دانـد  فاطمـه  می کنـد.  حرکـت  خوشـبختی  سـوی  بـه  سـعادت،  ریـل  روی  تاریـخ 
والیـت الهـی و والیـت علـی یعنـی چـه. بنابرایـن در لحظـه  خـاص خـودش، بـه میـدان 
گرامی ترین  که  که حتـی فاطمه  می آیـد تـا همـه  بدانند والیت علوی در سـطحی اسـت 
کف دسـتش می گیرد و به میـدان می آید.  موجـود نـزد خـدای متعـال اسـت، جانـش را 
کـرد. ایـن صحنـه بـرای مـن و بـرای همـه ی  فاطمـه Ð بـه میـدان آمـد و عاشـقانه دفـاع 
کنـده از درد  گرچـه آ Ð، شـور انگیز اسـت؛ ا شـما، یعنـی بـرای همـه فرزنـدان فاطمـه 
نیـز هسـت. بعـد از آن ماجـرا، وقتـی حضـرت بـه هـوش آمدنـد، بالفاصلـه سـراغ علـی 
گفتنـد علـی Ì بـه مسـجد بـرده شـده، بـا همـان وضعیـت، خـود  گرفتنـد. وقتـی  Ì را 
گرفـت تـا امیرالمؤمنیـن Ì را ببینـد. تـا  کار  را بـه مسـجد رسـاند. تمـام تالشـش را بـه 
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گفـت: »روحـی  چشـم فاطمـه Ð بـه امیرالمؤمنیـن Ì افتـاد، ایـن دو جملـه تاریخـی را 
لروحـک الفـداء یـا اباالحسـن، نفسـی لنفسـک لقـاء«؛68 جـان مـن بـه قربـان تـو، در 
همـه ی حـال بـا تـو هسـتم و تـو را تنهـا نمی گـذارم. در شـرایط خـوب یـا سـخت، مـن بـا 

تـو هسـتم. 59

گسترش دهنده ی برکات پیامبر  زهرا Ð ، بنیان ، اساس ، ادامه دهنده و 

از خـدای متعـال بخواهیـد؛   Ð زهـرا  ایـام والدت حضـرت  را در  تمـام حوائـج خـود 
کـه میـالد مسـعود ایـن حضـرت و ایـن قطعـه از زمـان، خیلـی نورانـی و فوق العـاده  چرا
کـه نـه بـا قبـل و نه بـا بعد آن قابل مقایسـه نیسـت.  وسـیع و باظرفیـت اسـت؛ بـه طـوری 
در آن سـحر مبـارک ، اتفـاق بسـیار بزرگـی بـرای عالـم رخ داد. ابعـاد مسـئله بـه قـدری 

کنیـم.  کـه نمی توانیـم آن را درک  عظیـم اسـت 
گسـترش دهنده ی تمام برکاتی اسـت  حضـرت زهـرا Ð بنیـان و اسـاس و ادامه دهنـده و 
کـه آینـه ی رحمـت الهـی، چـه  کـه از ناحیـه ی وجـود مقـدس حضـرت خاتـم می رسـد 
در رحمـت رحمانـی و چـه در رحمـت رحیمی و خاص و واسـطه ی فیض اسـت. قرآن 
کـه بـه حسـب واقـع بسـیار بـزرگ و باعظمـت اسـت، از این  کوچکـی  کریـم در سـوره ی 
کوتـاه، امـا فریـد و یگانـه اسـت. چون  کوثـر  مسـئله رونمایـی می کنـد. عبـارات سـوره ی 
ْعَطْیَنـاَك اْلَکْوَثـَر؛69 

َ
ـا أ

ّ
می خواهـد همـه ی عنایـت الهـی را بـه مـا نشـان دهـد، از تعبیـر »ِإَن

کوثـر دادیـم« اسـتفاده می کنـد. »إّنـا« یـک تعبیـر خـاص قرآنـی اسـت  مـا تـو را ]چشـمه[ 
کوثـر هـم  ْعَطْیَنـاَك« در قـرآن تـک اسـت و در آیـه و سـوره ی دیگـری نیامـده اسـت. 

َ
و »أ

که لطف  کریـم آمده اسـت. ایـن ترکیب می خواهد نشـان دهد  فقـط یـک بـار در قـرآن 
کـرده اسـت و در امتـداد ابـدی خود خواهـد بود، یک  کـه از مصـدر ازلـی تجلـی  الهـی 
عنایـت خـاص و ممتـاز الهـی محسـوب می شـود. خـدای متعـال تمـام عوالـم هسـتی را 

کرده اسـت. بـرای ایـن رخـداد بسـیج 
شـاید هیچ جـای دیگـری این قـدر دشـمنان اسـالم تحقیـر نشـده باشـند. در ایـن سـوره 
ْبَتـُر؛70 دشـمنت خـود بی تبـار خواهـد بـود«. ایـن 

َ
 َشـاِنَئَك ُهـَو اأْل

ّ
بیـان شـده اسـت: »ِإَن

و تدابیـر و تصمیمـات  اندیشـه ها  قـرآن تـک و منحصربه فـرد اسـت.  عبـارت هـم در 
کوثـر  را قطـع می کنـد،  اینهـا  ناتمـام می مانـد و قطـع می شـود. آنچـه همـه ی  دشـمنان 

اسـت.60

کار و مدافع تمام عیار والیت  فاطمه  Ð؛ مادر بی نظیر،همسر فدا

68. محمدمهدى مازندرانی حائرى، الکوكب الدرى، ج1، ص196.
69. کوثر: 1. 

70. همان: 3. 
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  فاطمـه  Ð در ارتبـاط بـا فرزندانـش ، یـك عشـق شـعله ور بـراي فرزنـدان اسـت آنهـا را 
از عاطفـه مادرانـه خـودش سـیر مي کنـد و در ارتبـاط بـا جریانهـاي سیاسـي و اجتماعـي 
و  کودکـي  دوران  در   A پیامبـر  کنـار  در  چقـدر  موثـر،  پرنشـاط،  زنـده  عنصـر  یـك 
کنـار امیرالمومنیـن دوران نوجوانـي و جوانـي حاضـر، در صحنـه  نوجوانـي و چـه در 
نبـرد در حمایـت از رزمنـدگان نشـانه فاطمـه  Ð را بایـد در میدانهـاي جنـگ دیـد و در 
کار آن جـا اسـت. نشـاني  منطقـه پشـتیباني سـپاه اسـالم بایـد بگیریـد ایـن بانـوي فـدا
کوچه هـاي مدینـه  Ð را بایـد در لحظـات فتنه هـاي سیاسـي، در شـبگردي  فاطمـه  
گفتگو مي کند؛  کـه یـك بـه یـك در خانه مهاجریـن و انصار را مي زند و با آنهـا  بگیریـد؛ 
کرسـي خطابـه  نشـاني فاطمـه  Ð را مـا بایـد در مسـجد پیغمبـر بگیریـم در حالیکـه بـر 
کـه  کـرده آنجـا فاطمـه  Ð را مي بینیـد  کمـال خـودش  تکیـه زده و جماعتـي را مسـت 
مي درخشـد در میـدان بیـان چـه حکیمانـه سـخن مي گویـد چـه عمیق چـه محکم چه 
 A کـه هنـوز از پـس قـرون و اعصـار فریـاد فاطمـه را مي شـود از مسـجد پیامبـر اسـتوار 

شـنید. 61

پیامبـر  سـیره ی  بسـط دهنده ی  و  ح  شـر Ð؛  طاهـره   صدیقـه ی  حضـرت 
 A

مطالـب  و  بازگردیـم  قـرآن  بـه  اسـت.  کریـم  قـرآن  مبنـا،  یـک  سـیره،  شـناخت  بـرای 
کوبیـم.  دیـوار  بـه  محکـم  را  آن  مخالـف 

 É در طـرف دیگـر هـم وجـود اقـدس ائمـه ی طاهریـن و حضـرت صدیقـه ی طاهـره
گـر می خواهیـم پیامبـر  کـه شـرح و بسـط دهنده ی سـیره ی پیامبـر A هسـتند. ا اسـت 
عزیزمـان را ببینیـم، شـرح آن در همیـن انسـان 250 سـاله اسـت. مـا حضـرت زهـرا Ð را 
کـه شـرح همـان حقیقـت پیامبر، با ویژگی های یک خانم اسـت. بعد از ایشـان  داریـم 
کـه نفـس النبـی اسـت و ایـن سلسـله تـا مهـدی  هـم حضـرت امیرالمؤمنیـن Ì را داریـم 
B ادامـه پیـدا می کنـد. طبـق تعبیـر دقیـق حضـرت آقـا، ایـن انسـان 250 سـاله، یـک 
کمیـت و چـه در مقـام قضـاوت و چـه  حقیقـت اسـت. ایـن حقیقـت، چـه در مقـام حا
در مقـام جهـاد و نبـرد و چـه در مقـام اتمام حجـت و چـه در مقـام عقـل ورزی عظیـم در 
گردپروری،  کرسـی بیـان و شـا گوشـه ی زنـدان و چـه بـر  نقـاط حسـاس تاریـخ و چـه در 
یک حقیقت واحد اسـت؛ همان نور اسـت، منتها بسـط داده شـده اسـت. شـما از آن 
سـیره، در همـه ی مقامـات، حجـت داریـد و همـه ی ایـن جلوه هـا قابـل تشـیع و پیـروی 

و همانندسـازی اسـت. 62

دفاع عاشقانه فاطمه Ð از والیت الهی، یک حرکت تاریخ ساز 
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گری ها،  ایـن دفـاع عاشـقانه از والیـت الهـی، یـک حرکـت تاریخ سـاز اسـت. آن افشـا
الشـأن،  عظیـم  راحـل  امـام  گفتـه  بـه  معنـادار،  گریه هـای  شـبگردی ها،  بیانـات، 
»گریه هـای سیاسـی«، دارای پیـام بـود. ضجه هـای فاطمـه Ð، ضجه هـای معصومیت 
از  کـه  اسـت  انسـان هایی  رنـج همـه ی  بـرای  اسـت؛ ضجـه   ازدسـت رفته  انسـانیت  و 
رهگـذر تخریـب ریـل تاریـخ، آسـیب خواهنـد دیـد. فاطمـه بـرای همـه ی جهالت هـا 
گریه هـای یـک شـخص در فقـدان پـدرش  و ضاللت هـا ضجـه مـی زد. ضجـه  فاطمـه، 
گریه هـای عـادی نبود؛  گریه هـای 75 یـا 95 روز،  گرچـه آن هـم هسـت.  فقـط نیسـت؛ ا
کـه بـر تاریـخ مـی رود. فاطمـه Ð بـا چشـم خدابینـش،  گریـه بـر جفـا و جنایتـی اسـت 
کـه بـر اثـر تغییـر ریـل تاریخی، آسـیب  کسـانی را می بینـد  عمـق تاریـخ را نـگاه می کنـد. 
گمـراه می شـوند؛ لـذا ضجـه می زنـد و اشـک می ریـزد.  می بیننـد، بـه خطـا می رونـد و 
چـه افتخـاری باالتـر از نسـبت بـا حضـرت زهرا Ð؟! حضـرت زهرا Ð یعنـی خانواده، 
یعنـی اصالـت خانـواده، یعنـی اینکه همه چیز به بیت برمی گـردد، به خانه برمی گردد، 
دارد.  چیـز  همـه  باشـد،  داشـته  خانـواده  جامعـه ای  وقتـی  برمی گـردد.  خانـواده  بـه 
کـه خانـواده نـدارد، هیـچ چیـزی نـدارد. فاطمـه ایـن را خوب می دانـد. لذا  جامعـه ای 
در زندگـی فاطمـه Ð، اصالـت بـا خانـواده اسـت. ایـن پیـام فاطمـه Ð بـرای همیشـه 
کهنه شـدنی اسـت؟ آیـا دیـروز و امـروز و فـردا دارد؟ یـا  تاریـخ اسـت. آیـا ایـن پیام هـا 
همیشـگی نیسـت؟ مخصوصـًا بـرای روزگار مـا، بـرای جامعـه  مـا، بـرای دختر امـروز ما، 

آن هـم در مهـد شـکل گیری دوبـاره  تمـدن اسـالمی، یعنـی ایـران عزیـز. 
کـی  کـه بـا تفکـرات فمینیسـتی بـه قداسـت ها چـوب تـاراج می زننـد، بـه پا در عصـری 
و عفـت چـوب تـاراج می زننـد، بـه فهـم درسـت چـوب حـراج می زننـد، بـه اصالـت 
زن بـودن چـوب حـراج می زننـد، مـا بیشـتر از هـر زمانـی بـه فاطمـه Ð نیـاز داریـم. در 
 Ð کـه بـا حیـا و عفـت این گونـه رفتـار می شـود، مـا بیـش از همیشـه بـه زهـرا روزهایـی 
گرفتـه می شـود، بیـش از هـر زمـان به زهرا  کـه خانـواده نادیـده  نیازمندیـم. در روزهایـی 
کـه دوبـاره تمـدن اسـالمی بـا محوریـت والیـت الهـی و بـا  Ð نیازمندیـم. در روزگاری 
پرچـم داری ایـران دارد شـکل می گیـرد و یـک الگـوی زهرایـی ارائـه می شـود، بایـد بـه 

کـرد.63 ایـن شـخصیت بـزرگ مراجعـه 

لزوم باز خوانی ارزشهای فاطمی برای بشر در عصر حاضر

که ِاشـراِق آن جهان  در حال حاضر به نام فاطمهÐ  عصر جدیدی شـروع شـده اسـت 
که بشـارت آن را به ما دادند.  گرفت. شـهدای ما نیز پیام رسـان هایی بودند  را خواهد 
بنیان هـای  کـه  را،  ِاعِوجـاِج خانم هـا  ایـن عصـر،  در    Ðفاطمـه نـام  و  اندیشـه  و  نـور 
کـرد. پیـام فاطمـهÐ  درحـاِل ارائـه به  اصلـِی جامعـۀ انسـانی هسـتند، برطـرف خواهـد 
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کـه پرچـم دار آن باشـند.  جهانیـان اسـت و افتخـار نصیـب خانم هـای مـا شـده اسـت 
گرفتـاِر قحطـِی عاطفـه  کـه  در ایـن عصـر قـرار اسـت ارزش هـای فاطمـی بـرای بشـری 
و حیـا و عفـاف و طهـارت و معنویـت و انـس بـا خـدای متعـال و عشـق االهـی شـده 
که دورۀ بازگشـت  اسـت، بازخوانـی شـود. بایـد قـدر ایـن دورۀ تاریخی را دانسـت، چرا
هویـت و ارزش و عظمـت بانـوان به نـام حضرت زهـرا اسـت. در پرتـِو مکتـِب زهرایـی، 
کنیم: نقش همسـری، نقش دختـری، و نقش مادری.  بایـد دربـارۀ سـه نقـش صحبت 
کسـی  گـر خـدای متعـال بـه  هرسـۀ ایـن نقش هـا به طـور مسـتقل اصالـت دارنـد؛ مثـاًل ا
فرزنـد نـداد، شـأن همسـری او زیـر سـؤال نمـی رود. به عـالوه، هرکـدام از ایـن نقش هـا 
اقتضائـات خـاص خـود را دارد. بـرای مثـال، تمـام بحث هـا دربـارۀ نقـش دختـری در 
کـه بعـدًا  گـروه خالصـه می شـود: خودشناسـی دخترانـه، و خودسـازی دخترانـه،  دو 
گفـت. نقـش تشـکیالت مـا در ایـن موضـوع  بـه تفصیـل دربـارۀ آن هـا سـخن خواهیـم 
نیـز نقـش تسـهیل گری اسـت. دربـارۀ نقـش تاریخ سـازی و تمدن سـازی دختـران نیـز در 

گفـت. 64 آینـده سـخن خواهیـم 
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فصل هشــتم:
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نقــش الگویــی حضرت 
Ðزهرا
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حضرت زهرا Ð الگوی احترام به والدین 

گفتند از وقتي خداوند متعال  گاهي »یا رسـول اهلل« مي  حضرت زهرا Ð از سـر احترام 
کـه پیامبـر را معمولـي بـه اسـم و امثـال اینهـا صـدا نکینـد،  کریـم فرمـان داد  در قـرآن 
کـرم A را صـدا مـي زدنـد، بـا تعابیـر یـا رسـول اهلل یـا  حضـرت زهـرا Ð وقتـي پیامبـر ا
کـرم A حضـرت زهـرا Ð را خواسـتند و فرمودنـد  نبـي اهلل و امثـال اینهـا بـود. پیامبـر ا

دختـرم ایـن بـراي دیگـران اسـت. بیـن مـن و تـو رابطـه پـدر و فرزنـدي اسـت. 65

حضرت زهراÐ الگوی ویژه حجاب و عفاف

در بیانـات رهبـر عزیـز و عالی قـدر در روز میـالد حضـرت زهـرا نکته ای مطرح شـد یک 
کنیـم و  کـه نکتـه بسـیار مهمـی اسـت و بایـد ایـن روزهـا بیشـتر بـه آن توجـه  مطلـب 

برداشـتی بسـیار دقیـق از سـیره فاطمـی بـرای زندگـی امروزمـان اسـت..
و آن این کـه از نـگاه رهبـری عزیـز، بـرای جامعـه زنـان مـا امـروز مسـئله عفـاف و حیـا 
اولویـت دارد و درس ویـژه حضـرت زهـرا بـرای جامعـه بشـری و مخصوصًا بـرای بانوان 

است.
کیـد رهبـر عظیم الشـأن  چـرا ازبیـن درس هـای زندگـی حضـرت زهـرا ایـن نکتـه موردتأ
کـه در صحنـه  زندگـی امروز مـا رخ می دهد. برآیند  گرفـت؟ راز آن اتفاقاتـی اسـت  قـرار 
کاهـش ارزش حیاسـت. بخـش مهم تـری از ایـن اتفاقـات، خـارج از  ایـن اتفاقـات، 
شـیوه های  بـه  و  می شـود  طراحـی  شـیاطین  دسـت  بـه  و  اسـالمی  جمهـوری  مرزهـای 
گـون وارد فضـای فکـری و رفتـاری جامعـه ما و مخصوصًا زنان و دختران می شـود. گونا
کار جـدی آن هاسـت. جمع بندی   ایـن توطئـه جدیـد نیسـت و سال هاسـت در دسـتور 
گـر بخواهنـد جامعـه اسـالمی را از زیـر پرچـم عـزت و سـربلندی  کـه ا آنـان ایـن اسـت 
کننـد، بایـد عنصـر باشـکوه حیـا را مـورد هـدف  زهرایـی بیـرون آورنـد و آن را زمین گیـر 
گر حیـا از دری بیـرون رود، ایمان  کـه ا کیـد شـده اسـت  قـرار بدهنـد. در روایـات هـم تأ
کـه شـیطان همین جـا سـرمایه گذاری  پشـِت  سـر آن بیـرون خواهـد رفـت. طبیعـی اسـت 

می کنـد.66

کم توقعی در ارتباط با دنیا فاطمه  Ð ؛  الگوی  بلند نظری و 

کننـده   سرنوشـت سـاز و  فاطمـه  Ð ؛ یـك عنصـر فعـال، حاضـر در صحنه هـا و تعییـن 
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کنـار  گـذر آسـان از  کـم توقـع سـبك گیر آسـان بـا  در ارتبـاط بـا دنیـا یـك وجـود بلنـد نظـر 
کـن بتوانیـم در جاذبه شـخصیت  کمکمـان  جلوه هـاي دنیایـي ایـن فاطمـه  Ð خدایـا 
او قـرار بگیریـم آن معیـار وقـار و حیـا و عفـاف به عنوان یـك زن در مواجه با نامحرمان، 
کـه بـا چـه دقتـي فاطمـه  Ð مسـئله نمـاد  کـوه وقـار، اسـتوار و متیـن پرجاذبـه محکـم، 
عفـاف و وقـار و حجـاب را پیگیـري مي کنـد با چه دقت و وسواسـي مسـئله را جسـتجو 
مي کنـد. بلـه فاطمـه  Ð الگـوي همـه زمانهاسـت و الگوي شـما به عنـوان دختر خانمي 

کـه دوران جوانـي خودتـان را  داریـد سـپري مي کنیـد.67

فاطمه Ð ؛ الگوي خوشبختي براي همه زمانها و براي همه انسانها

خداونـد متعـال الگویـی را بـه همه بشـر هدیه و معرفي مي کند مي فرمایـد به او بنگرید، 
کنیـد بـا او همـراه باشـید و او  از او نیـرو بگیریـد از او مسـیر زندگـي خودتـان را شناسـایي 
را فضـل زندگـي خودتـان قـرار دهیـد خوشـبختانه این الگو تفسـیر هم شـده یعني پیامبر
A  در دویسـت و پنجـاه سـال در 13 آیـه یکجـا شـده علـي یـك جـا شـده فاطمـه ، 
گـون ایـن  گونا حسـن ، حسـین و امـروز مهـدي  یعنـي درزمانهـاي مختلـف در شـرایط 
گاهي در  گاهـي در شـرایط حسـني درخشـیده اسـت  کنیـد ایـن الگـو  الگوهـا را مشـاهد 
گاهـي در محیـط صادقـي درخشـیده وهمچنـان ایـن افتخار  کـرد  شـرایط باقـري جلـوه 
امروز شـامل ما اسـت این حدیث را من خیلي دوسـت دارم از امام صادق Ì  روایت 
کـه حضـرت فرمودنـد » اولنـا محمـد آخرنـا  شـده اسـت از آن حدیث هـاي نـاب اسـت 
کلهـا محمـد A  « همـه مـا محمدیم اول و آخر و وسـط یك  محمـد اوسـطنا محمـد و 
گون درخشـیده اسـت چقدر شـیرین اسـت و فاطمه گونا که در شـرایط  حقیقت اسـت 
گـر فاطمـه Ð مـرد  کـه امـام راحـل )ره( فرمودنـد ا A  همـان  حقیقـت روشـني اسـت 
بـود همـان پیغمبـر بـود حـاال بایـد خانمهـا هـم از منظـر تفـاوت در پیکـر و در ظاهـر ایـن 
الگـو در جنسـیت آنهـا هـم درخشـیده باشـد و اینجـا یـك الگـوي یگانـه و ممتـاز اسـت 
کامـل خـوب حاال  گرفتـه در بیـن انسـانهاي  کـه پیـش روي آنهـا قـرار   Ð بـه نـام فاطمـه
از همیـن جـا حـرف خـودم را جمـع مي کنـم مـا مي گوئیـم فاطمـه Ð الگـوي خوشـبختي 
اسـت بـراي همـه زمانهـا بـراي همـه سـالها بـراي همـه انسـانها چـه مـرد و چـه زن البتـه 
مخصوصـا بـراي خانمهـا و فاطمـه  Ð الگـوي دختـر سـال 82 هـم اسـت الگـوي شـما 
  Ðهـم اسـت الگـوي سـالهاي آینـده شـما هـم اسـت تـا هـر جـا تاریخ پیـش بـرود فاطمه
هـم بـر تـارك تاریـخ مثـل خورشـیدي مي درخشـید و چشـمه ها را خیـره جمـال و جـالل 
کـرده اسـت ایـن مقصـد پـر شـکوه و بـا عظمـت و درخشـان و پر افتخـار خوب  خـودش 
کنیـد برفاطمـه  Ð و بـا او مسـیر زندگـي خودتـان را تـا خداونـد طراحـي  شـما یـك نـگاه 
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بکنیـد فاطمـه  Ð در همـه مسـیر زندگـي بـا شـما اسـت و بـا شـما حـرف مي زنـد راه را بـه 
شـما نشـان مي دهـد.68

حضـرت زهـراÐ هویـت ممتـاز بانوی تراز اسـالم و الگوی اصلی شـخصت 
متعالی دختر مسـلمان 

مـاه جمادی الثانـی بـه حضـرت زهـرا Ð تعلـق دارد. اوایـل ایـن مـاه شـهادت و بیسـتم 
مـاه میـالد باسـعادت آن حضـرت اسـت. فضـای عمومـی ایـن مـاه فضـای توجـه بـه 
سـاحت قدسـی حضرت زهرای مرضیه Ð، بهره برداری از یاد آن حضرت، شـناخت 
ایشـان و تـالش بـرای نزدیـک شـدن بـه آن بزرگـوار و تأسـی بـه او اسـت. اینهـا از بـرکات 
تـراز اسـالم و الگـوی  بانـوی  ایـن مـاه ضمنـًا هویـت ممتـاز  جمادی الثانـی اسـت. در 
اصلـی شـخصت متعالـی دختـر مسـلمان در سایه سـار شـخصیت حضـرت فاطمـه زهرا 

Ð بررسـی می شـود.69

Ðگیری دختران جوان ؛ با توجه به جوانی حضرت زهرا سهولت الگو 

بـا  انگیـز و باشـکوه و معجـزه  آفرینـش حیـرت  ایـن در حقیقـت  بـزرگ و  بانـوی  ایـن 
عظمـت و بـزرگ خداونـد متعـال در هجده سـالگی بـه ضیافـت مخصـوص خـودش 
پذیرفـت. مـادر مـا و مـادر همـه ی مؤمنیـن و فخـر اولیـا اسـت، یـک بانـوی هجده سـاله 
یـک  دربـاره ی  آنچـه  همـه ی  اسـت.  توجـه  قابـل  خیلـی  مـن  نظـر  بـه  ایـن  و  اسـت 
کامـل و بـه مقصـد رسـیده و دسـت یافتـه بـه تمـام فضیلت هـا و ارزش هـای  شـخصیت 
کسـی  گفتن نیسـت و نتوانسـته اند بگویند و  گفته می شـود و آنچه قابل  انسـانی و الهی 
کامـل، همـه در یـک بانـوی جـوان متجلـی  کنـد مگـر اولیـای  نمی توانـد آنهـا را درک 
می شـود. هجده سـالگی شـاخص سـن جوانـی اسـت. جوانـی از چهارده سـالگی آغـاز 
می شـود و در هجده سـالگی بـه اوج خـود می رسـد. بعـد امتـداد پیـدا می کنـد تا بیسـت 

و هشـت سـالگی. 
ک و دل آرای آن  کـه ایـن جهـان از چهـره ی پرفـروغ و طلعـت تابنـا آخریـن تصویـری 
انسـان. شـما  حضـرت دارد، هجده سـالگی اسـت؛ جوان تریـن بخـش زندگـی یـک 
بانـوی جـوان در اختیـار  را در چهـره ی یـک  پرفـروغ فضیلت هـا  تمـام آن منظومـه ی 
کنیم، قضیه بسـیار  دارید و این بسـیار جالب اسـت. چنانچه به مسـئله این گونه نگاه 
متفـاوت می شـود. البتـه بعضـی بـر اسـاس برخـی منابـع تاریخـی سـن حضرت را بیشـتر 

گفته انـد. بـا وجـود ایـن آنهـا نیـز از فضـای جوانـی عبـور نکرده انـد. 
کـه همـه ی دختـران حضـرت در تمـام تاریـخ،  یکـی از بـرکات ایـن قضیـه ایـن اسـت 
کننـد. بـا یـک بانـوی هجده سـاله  خیلـی راحـت می تواننـد بـا حضـرت ارتبـاط برقـرار 
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از  و  داشـت  الهام بخـش  و  صمیمـی  ارتبـاط  می تـوان  شـیرین تر  و  راحت تـر  خیلـی 
که مطلع جوانی و اوج شـادابی و  گرفـت. ایـن الگو در هجده سـالگی  زندگـی اش الگـو 
کشـیده اسـت.  طراوت و نشـاط و جمال و شـکوه اسـت، مسـتقر شـده و از این عالم پر 
کـه داریـد در عالـم احسـاس و ذهـن و شـناخت خودتـان  شـما بـا ایـن تصویـر اسـت 
ارتبـاط  برقـراری  و  گرفتـن  الهـام  بـرای  بدانیـد  را  قـدرش  خیلـی  می گیریـد.  ارتبـاط 

صمیمـی و نزدیـک بـا مرکـز تمـام زیبایی هـای عالـم.70

کم دنیا  فاطمه Ð الگوی پرواز از ظلمات مترا

گر بخواهی  کنیـم. ا کنیـم تـا بتوانیـم از آن پهلـو بگیریـم و پرواز  بایـد پسـتی دنیـا را درک 
کـه  کافـی اسـت ایـن روزهـا بـه مدینـه سـری بزنـی و آنجـا اسـت  پسـتی دنیـا را بفهمـی، 
دنیـا  بـرو.   Ð فاطمـه  بـه خانـه ی  دنیـا،  شـناخت  بـرای  دنیـا!  بـر  می زنـی: اف  فریـاد 
کـه لهـو و لعـب و زینـت اسـت، ولـی باطنـش آنجـا شناسـایی می شـود.  ظاهـری دارد 
قـرار  مـورد جسـارت  و ملکـوت در آن  کـه ملیکـه ی ملـک  دنیـا آن قـدر پسـت اسـت 
کنید، دنیا جلوی چشـم شـما رسـوا می شـود  گـر ارتبـاط باطنـی خـود را تقویـت  گرفـت. ا
و نمی توانـد بـر شـما تسـلط یابـد. فاطمـه Ð دسـت فرزنـدان خـود را می گیـرد و آنهـا را از 
 Ð ایـن منجـالب بیـرون می کشـد و نمی گـذارد در اینجـا متوقف شـوند. این هنـر فاطمه

کـم خـارج می سـازد.71 کـه شـما را پـرواز می دهـد و از ظلمـات مترا اسـت 

حضرت زهرا Ð ، بهترین الگو برای جوانان 

که ایشـان در   بهتریـن جوانـی عالـم را حضـرت زهـرا Ð داشـته اند. البته تقدیر این شـد 
کـه از حضـرت زهـرا Ð در تاریـخ  اوج جوانـی بـه شـهادت رسـیدند. همیشـه سـیمایی 
قلـه جوانـی، و حضـرت در  وجـود دارد، سـیمای جـوان اسـت.  هجـده سـال یعنـی 
چنین دورانی به شـهادت رسـید. این ِسـّر زیبایی نیز دارد یعنی شـما تمام زیبایی های 
کـه بـه سـن و سـاِل  شـخصیت حضـرت زهـرا Ð را بـا یـک جـوان می شناسـید؛ جوانـی 
االن شـما بـوده اسـت. بچه هـای چهـارم دبیرسـتان حدودًا هفده هجده سـاله هسـتند. 
یعنـی هرچـه دربـاره حضـرت Ð می شـنوید دربـاره علـم و حکمـت و فهـم و صداقـت 
کـی و شـجاعت و بیـان و مدیریـت منـزل و همسـرداری و اداره خانـواده و تربیـت  و پا
انسـان های بـزرگ، همـه اینهـا در ایـن مقطـع سـنی بـوده اسـت. همـه اینهـا در پرتـوی 
کـه فقط هجده سـال فرصـت زندگی در این دنیا داشـته  یـک شـخصیت جـوان اسـت 
 Ð اسـت. ایـن خیلـی الهام بخـش اسـت. آیـا از ایـن منظـر بـه زندگـی حضـرت زهـرا
کـه همـه ایـن ارزش هـا و زیبایی هـا در شـخصیت  کرده ایـد ؟! یعنـی بـا ایـن دیـد  نـگاه 
یـک جـوان، طلـوع می کنـد و بـه بشـریت هدیه می شـود. امیدوارم شـما هم در سایه سـار 
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کرده، بدرخشـید  که پرتو نور وجودش همه عالم را روشـن   Ð شـخصیت حضرت زهرا
و در زمـان خودتـان سـتاره های فـروزان و خورشـیدهای پرفـروغ باشـید.72

حضرت زهرا Ð ، بهترین الگوی مسئولیت پذیری

طبـق نقـل مشـهور حضـرت زهـرا Ð هنـگام  شـهادت هجـده سالشـان بـوده اسـت. مـا 
هیـچ گاه تصویـر سـی  یـا چهـل یـا پنجاه سـاله از حضـرت نداریـم. بـا ایـن حـال زندگـی 

ایـن بزرگـوار را بنگریـد، غـرق در مسـئولیت اسـت.
احسـاس  از  شـما  گـر  ا می گیـرد.  شـکل  او  مسـئولیت  احسـاس  بـا  انسـان  انسـانیت   
گاهی  گرفته ای. این مسـئولیت  گرفتـی، در واقـع از انسـانیت فاصلـه  مسـئولیت فاصلـه 
گاهـی در برابـر همسـایه، برخـی مواقـع در مقابـل  در برابـر پـدر، زمانـی در برابـر بـرادر، 

گاهـی در برابـر تاریـخ و بشـریت اسـت. دوسـتان و 
حضرت زهرا Ð به ما آموزش دادند یک بانو در اوج جوانی مسئولیت تاریخی دارد. 
گر حضرت زهرا  این مسـئولیت در ارتباط با والیت، همان مسـئولیت تاریخی اسـت. ا
کرده، هیچ کـدام اتفاق  کـه تاریـخ نقـل  Ð بیـرون نمی آمـد و نمی ایسـتاد، آن چیزهایـی 
کـه در آن حادثـه و فتنـه، بـا توجـه بـه  نمی افتـاد. هیچ کـس از حضـرت توقـع نداشـت 
کـرار، در همه ی  وضعیـت بـارداری اش بـه میـدان بیایـد؛ به ویـژه آنکـه همسـر او، حیدر 
بخش هـا از جملـه در میـدان نبـرد، یگانـه روزگار بـود. امـا او  آمـد تـا بـه همـه ی مـردان و 
که باشـد، مسـئولیت و وظیفه ای  کـه انسـان در هر وضعیتی  به خصـوص زنـان یـاد دهـد 
کنـد. بـه همیـن دلیـل همـه ی بشـریت بـه  کـه در لحظـه بایـد آن را ادا  تاریخ سـاز دارد 

وجـود و اقـدام او افتخـار می کننـد.
ـْفِع َواْلَوْتـِر«، خـدای متعـال آنجـا بـه فجـر سـوگند خـورد، در ادامـه بـه شـب های  »َوالّشَ
دهگانـه قسـم خـورد، اینجـا بـه زوج و فـرد قسـم می خـورد. اینجـا مـورد سـؤال و توجـه 
و تدبـر بـوده اسـت. مرحـوم عالمـه طباطبایـی در تفسـیر قّیـم المیـزان می گوینـد تـا 36 
اسـت؟!  خوش ظرفیـت  چقـدر  اسـت.  شـده  گفتـه  َواْلَوْتـِر«  ـْفِع  »َوالّشَ بـرای  احتمـال 
همیشـه تـازه، پیش برنـده و الهام بخـش اسـت و هیچ وقـت ایـن برداشـت ها، فهم هـا، 
گـر مبتنـی بـر مبنـای اصالـت و نظـم  کهنـه نمی شـود؛ البتـه ا نوطلبی هـا و نوگرایی هـا، 

قرآنـی و بـا رعایـت اصالـت برداشـت ها باشـد. 
ـْفِع« بـه معنـای زوج و دوگانـه و »اْلَوْتـِر« بـه معنـای یکـه و تنهـا اسـت. عـدد یـا زوج  »الّشَ
اسـت یـا فـرد، و جریـان زندگـی عمومـی انسـان ها بـا اعـداد سـامانیابی و سـاماندهی 
می شـود و در همـه ی زمینه هـا پیـش مـی رود. آیـا اینجـا سـوگند بـه عـدد اسـت؟ نمـاز 
نیـز یـا زوج اسـت یـا فـرد. آیـا اینجـا خداونـد بـه بـه نمـاز سـوگند خـورده اسـت؟ آیـا ایـن 
کـه جریـان هسـتی و جریـان  سـوگند بـه شـفع و وتـر سـوگند بـه خلقـت و خالـق اسـت 
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عمومـی عالـم خلقـت بـر اسـاس زوجیـت بنـا شـده اسـت؟ مسـئله زوجیـت عمومـی 
کریـم اسـت و یافته هـای بشـر هـم  گیـر در سراسـر عالـم خلقـت، یـک اصـل قـرآن  و فرا
کـرده اسـت. ایـن هـم خـود یـک  هرچـه جلـو آمـده اسـت، ایـن مسـئله را بیشـتر واضـح 
کـه  چیـز جالـب و بدیـع اسـت. بـا ایـن فـرض وتـر می شـود ذات اقـدس پـرودگار متعـال 
ـْفِع َواْلَوْتِر« سـوگند به خلقت و خالق  یگانه اسـت، و شـفع می شـود آفرینش؛ پس »َوالّشَ
گـر بگوییـم »لیـاٍل عشـر«، منظـور شـب های دهه  اسـت. امـا آیـا منظـور آیـه ایـن اسـت؟ ا

ذی حجـه باشـد، ایـن آیـه معنـای دیگـری پیـدا می کنـد. 
بـه هرحـال سـوگند بـه حقایق بزرگ پیرامون ما اسـت. خداوند تبارک و تعالی اندیشـه 
و عقـل مـا را بـه اندیشـیدن، تفکـر، تأمـل و فهـم در عالم دعوت می کند تا انسـان به این 
کنـار آنچـه در اطـراف او اسـت، سـاده عبـور نکنـد و از آیـات  کـه از  فهـم و درک برسـد 

الهی رویگردان نباشـد.73

فاطمه Ð الگوي خوشبختي برای همه زمان ها و افراد

فاطمـه Ð الگـوي خوشـبختي بـراي همـه زمانهـا ، براي همه سـالها ، براي همه انسـانها 
، چـه مـرد و چـه زن اسـت. البتـه مخصوصـا حضـرت بـراي خانمهـا الگـوی تمـام عیـار 
کـه تاریـخ پیـش بـرود فاطمهــÐ هـم بر تـارك تاریـخ، مثل خورشـیدي  اسـت.  تـا هـر جـا 
کرده اسـت. خوب شـما  به  مي درخشـید و چشـمه ها را خیـره جمـال و جـالل خـودش 
کنیـد و بـا او مسـیر زندگـي خودتـان را  تـا خداونـد و تـا این مقصد  فاطمـه  Ð یـك نـگاه 
پر شـکوه ، با عظمت ، درخشـان و پر افتخار طراحي بکنید.  فاطمه  Ð در همه مسـیر 
زندگـي بـا شـما اسـت و بـا شـما حـرف مي زند راه را به شـما نشـان مي دهـد، خداوند در 
کس به  کـه هر  کامـل یـك انـرژي و نیـروي تمام نشـدني قرار داده  وجـود مقـدس انسـان 
او توجـه مي کنـد مجـذوب شـخصیت او قـرار مي گیـرد و او را بـه سـوي خودش مي  کشـد 

و مي بـرد.74

فاطمه  Ð الگوي همه زمانها و همه چیز

کنـار  کودکـي و نوجوانـي و چـه در  A در دوران  کنـار پیامبـر   فاطمـه  Ð  چـه در 
امیرالمومنیـن -ع -  در دوران نوجوانـي و جوانـي ؛حاضـر بـوده اسـت  در ارتبـاط بـا 
از  و  در حمایـت  موثـر  پرنشـاط،  زنـده،  یـك عنصـر  اجتماعـي  و  جریانهـاي سیاسـي 
کار حضـوردارد . نشـانه فاطمـه  Ð را باید  رزمنـدگان و  در صحنـه نبـرد  ایـن بانـوي فـدا
در میدانهـاي جنـگ دیـد و در منطقـه پشـتیباني سـپاه اسـالم بگیریـد. نشـاني فاطمـه  
کـه  کوچه هـاي مدینـه بگیریـد  Ð را در لحظـات فتنه هـاي سیاسـي بایـد در شـبگردي 
گفتگـو مي کنـد. نشـاني  یـك بـه یـك در خانـه مهاجریـن و انصـار را مي زنـد و بـا آنهـا 
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کرسـي خطابـه تکیـه  فاطمـه  Ð را مـا بایـد در مسـجد پیغمبـر بگیریـم در حالیکـه بـر 
کـه  کـرده اسـت  آنجـا فاطمـه  Ð را مي بینیـد  کمـال خـودش  زده و جماعتـي را  محـو 
مي درخشـد در میـدان بیـان از مسـجد پیامبـر A چـه حکیمانـه سـخن مي گویـد چه 
کـه هنـوز از پـس قـرون و اعصـار فریـاد فاطمه را مي شـود  عمیـق چـه محکـم چـه اسـتوار 
کننـده  ، سرنوشـت  شـنید. فاطمـه  Ð یـك عنصـر فعـال، حاضـر در صحنه هـا و تعییـن 
گـذر آسـان از  کـم توقـع، سـبك گیر، بـا  سـاز و در ارتبـاط بـا دنیـا یـك وجـود بلنـد نظـر، 
کـن بتوانیـم در جاذبـه شـخصیت او  کمکمـان  کنـار جلوه هـاي دنیایـي  اسـت. خدایـا 
قـرار بگیریـم آن معیـار وقـار و حیـا و عفـاف بـه عنـوان یـك زن در مواجـه بـا نامحرمـان، 
کـه بـا چـه دقتـي فاطمـه  Ð مسـئله نمـاد  کـوه وقـار، اسـتوار و متیـن پرجاذبـه محکـم، 
عفـاف و وقـار و حجـاب را پیگیـري مي کنـد با چه دقت و وسواسـي مسـئله را جسـتجو 
مي کنـد. بلـه فاطمـه  Ð الگـوي همـه زمانهاسـت و الگوي شـما به عنـوان دختر خانمي 
کـه دوران جوانـي خودتـان را در سـال 1382 داریـد سـپري مي کنیـد افتخـاري مي کنیـم 
کمـال ، در اسـتفاده از فرصتهـاي زندگـي در اوج  بـه حضـرت زهـرا Ð در تـالش بـراي 
حیـا و وقـار و در دسـتیابي بـه یـك شـخصیت ممتـاز و نافـذ و موثـر در معادالت سیاسـي 

کـه همـه شـما موفـق باشـید. 75 و اجتماعـي زندگـي پیرامونـي خودتـان و انشـاءاهلل 

فاطمه منظومه پرفروغ فضیلت ها؛ بهترین الگوی نسل جوان 

ک و دل آرای آن  کـه ایـن جهـان از چهـره ی پرفـروغ و طلعـت تابنـا آخریـن تصویـری 
انسـان. شـما  حضـرت دارد، هجده سـالگی اسـت؛ جوان تریـن بخـش زندگـی یـک 
بانـوی جـوان در اختیـار  را در چهـره ی یـک  پرفـروغ فضیلت هـا  تمـام آن منظومـه ی 
کنیم، قضیه بسـیار  دارید و این بسـیار جالب اسـت. چنانچه به مسـئله این گونه نگاه 
متفـاوت می شـود. البتـه بعضـی بـر اسـاس برخـی منابـع تاریخـی سـن حضرت را بیشـتر 

گفته انـد. بـا وجـود ایـن آنهـا نیـز از فضـای جوانـی عبـور نکرده انـد. 
کـه همـه ی دختـران حضـرت در تمـام تاریـخ،  یکـی از بـرکات ایـن قضیـه ایـن اسـت 
کننـد. بـا یـک بانـوی هجده سـاله  خیلـی راحـت می تواننـد بـا حضـرت ارتبـاط برقـرار 
از  و  داشـت  الهام بخـش  و  صمیمـی  ارتبـاط  می تـوان  شـیرین تر  و  راحت تـر  خیلـی 
که مطلع جوانی و اوج شـادابی و  گرفـت. ایـن الگو در هجده سـالگی  زندگـی اش الگـو 
کشـیده اسـت.  طراوت و نشـاط و جمال و شـکوه اسـت، مسـتقر شـده و از این عالم پر 
کـه داریـد در عالـم احسـاس و ذهـن و شـناخت خودتـان  شـما بـا ایـن تصویـر اسـت 
ارتبـاط  برقـراری  و  گرفتـن  الهـام  بـرای  بدانیـد  را  قـدرش  خیلـی  می گیریـد.  ارتبـاط 

صمیمـی و نزدیـک بـا مرکـز تمـام زیبایی هـای عالـم.76
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درد فاطمهÐ؛  درد والیت

گشـا اسـت.  امـا درد فاطمـه چـه بـود؟ درك آن مسـأله خیلـي اهمیـت دارد. و اصـاًل راه 
کسـي ایـن مسـأله را خـوب بفهمـد، و در ایـن مسـأله بتوانـد  گـر  گفـت ا یعنـي مي شـود 
کـرده  کـرده و تضمیـن  Ð مسـیر زندگـي خـود را بیمـه  کنـد، بـه حضـرت زهـرا  تأسـي 
کـه در جریـان زندگـي هرکـدام از ما پیش مي  آید. شـبهاتي  اسـت. در بیـن طوفان هایـي 
کـه پیـش  مي آیـد،  تکلیـف انسـان را مشـخص مي کنـد.  کـه پیـش مي آیـد، مخاطراتـي 
کلمـه بیشـتر نیسـت. فاطمـه درد والیـت داشـت. مسـأله ایـن بـوده  درد فاطمـه Ð یـك 
کـه تمـام والیـت مـداران را تـا قیـام  کـرد  کاري   Ð اسـت. درد والیـت داشـت. فاطمـه
کـرد. بایـد شـخصیتي مثـل زهـرا Ð وارد ایـن میـدان مي شـد. تـا  قیامـت مرهـون خـود 
عمـق معنـاي والیـت و عظمـت والیت و نقش والیت الهي در زندگي انسـان ها فهمیده 
کسـي مثـل صدیقـة طاهـره Ð فـدا مي شـد تـا مـردم بفهمنـد، والیـت یعنـي  شـود. بایـد 
چـه و چقـدر مهـم اسـت. ایـن حریـم چقـدر بـا عظمـت اسـت و چقـدر اهمیـت دارد. 
و چـه نقشـي در زندگـي دنیایـي و آخرتـي آن هـا دارد. ایـن اتفـاق بـزرگ را شـما از ایـن 
کـه درد فاطمـه Ð درد پهلـو نبـود،  منظـر مطالعـه بفرماییـد. آن وقـت خواهیـد دانسـت 
که  گـر چـه آن هـم بـود. خـب خیلـي جسـارت بزرگـي بـوده اسـت. حـاال آن چیزهایـي  ا
گـر انسـان  گفتنـد، مثـاًل در مـورد مثـاًل میـخ در ا کـه  کتاب هـا هسـت ، آن چیزهایـي  در 
که با غالف شمشـیر نسـبت بـه آن حضرت  بخواهـد این هـا را بگویـد درمـورد اسـائه اي 
کافي  کـدام آن  کند،  هر  گـر این هـا را انسـان بخواهـد درمـورد آن صحبت  شـده اسـت،  ا
کافی اسـت. اما درد فاطمه  کـدام از این ها اسـت. درمـورد فهـم آن مصیبـت بـزرگ ، هر 
کـه همـة این هـا را بلکـه باالتـر از همـة این هـا  فـوق همـة این هـا اسـت. آن چیـزي اسـت 
را بـراي زهـرا Ò سـالم اهلل علیهـاـ  آسـان مي کنـد.. آن مسـأله، مسـألة والیت اسـت. یعني 
که دربرابر چشـمان او جامعة اسـالمي از خط  وقتـي فاطمـهـ   سـالم اهلل علیهـاـ  مي بینـد 
که  در سـقیفة   صحیـح اسـالم خـارج مي شـود و فاصلـه مي گیـرد. آن جماعت نابکاري 
کـه  بنـي سـاعده جمـع شـدند و آن اشـتباه بـزرگ و آن خطـاي بـزرگ را مرتکـب شـدند 
تمـام تاریـخ آن هـا را لعنـت مي کنـد. فاطمـه Ð مي بینـد چـه اتفاقـي مي افتـد. مي بینـد 
گرفته انـد، جـاي دیگـر رفته انـد.  کرده انـد. نشـان حـق را نادیـده  مـردم علـيÌ را رهـا 

وضـع دارد وضـع دیگـري مي شـود. 77
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 Ð تعدي به حریم والیت اسالمي و الهي؛ درد بزرگ فاطمه

ایـن  کـه  مي کنـد.  مشـاهده  دارد  را  تاریـخ  پایـان  تـا  خـود  عمیـق  نـگاه  آن  بـا  فاطمـه 
کـه  انحـراف چـه خطاهایـي را صـورت خواهـد داد. چـه حـوادث وحشـتناك دیگـري 
افـراد  انسـان ها جهنمـي مي شـوند، چقـد  از  . چقـدر  افتـادن اسـت  اتفـاق  در حـال  
مبتـال بـه خطاهـاي فاحـش مي شـوند. چـه مصیبت هـا بـه سـر امـت اسـالمي خواهـد 
آمـد. چـه اختالف هـا، چـه تفرقه هـاي فکـري و عملـي اتفـاق مي افتـد. فاطمـه همـة 
 Ð کـرم حضـرت زهـرا کـه بعـد از رحلـت پیغمبـر ا این هـا را مي بینـد. لـذا شـما شـنیدید 
کـه ایشـان را جـزء  گریه هـاي فـراوان داشـته اند.  گریه هـاي زیـادي داشـتند. حضـرت 
کرده انـد. خـب شـاید یـك آدم سـاده  تاریـخ معرفـي  بـزرگ  گریه کننده هـاي  از  یکـي 
گریه ها بـراي درد پهلو  کنـد مثاًل ایـن  کـه زهـرا را نمي شناسـد، خیـال  کسـي  انـگار، یـك 
کـه بـه محضـر  بـوده اسـت یـا بـه خاطـر درد پهلـو بـوده اسـت یـا بـه خاطـر اسـائة ادبـي 
مبـارك آن حضـرت شـده بـوده اسـت. ایـن خیلـي اشـتباه بزرگـي اسـت. شـاید خیـال 
گریه هـاي فاطمـه Ð بـه خاطـر از دسـت دادن پدر هسـت، و رحلت پدر اسـت.  کننـد. 
کـه پیـش  بلـه خـب آن خیلـي مصیبـت بزرگـي اسـت. امـا مصیبـت بزرگتـر ایـن اسـت 
چشـمان فاطمـه Ð مي شـود و ایـن خطـاي بـزرگ در تاریـخ اتفـاق مي افتـد و این هـا را 

مي بینـد.78 فاطمـه 

درد فاطمهÐ  ، درد بشریت

گریه هـای  و  رنـج  درد،  کـه  می فهمیـم  باشـیم،  فاطمه شـناس  و  زهراشـناس  چنانچـه 
تمام نشـدنی فاطمـه Ð، مسـئله ی نشسـتن در سـوگ پـدر و غلیـان عواطـف دختـری 
حتـی  اسـت.  نشـناخته  را  فاطمـه  بزنـد،  را  حـرف  ایـن  کسـی  گـر  ا نیسـت.  پـدری  و 
کـه فاطمـه را بـه فغـان  کردنـد، چیـزی نیسـت  کـه بـه خـود آن حضـرت  اهانت هایـی 
 

ّ
که بـه نص پیامبر اعظـمA : »ِإَن بیـاورد. صدیقـه اطهـر، بانـوی یگانه هسـتی اسـت 

اهلَل َتَعاَلـی َیْغَضـُب ِلَغَضـِب َفاِطَمـَة َو َیْرَضـی ِلِرَضاَهـا؛71 همانـا خداونـد متعـال، غضب 
کـه  کسـی  کـه فاطمـه Ð از او خشـمگین اسـت و خشـنود اسـت از  کسـی  می کنـد بـه 

فاطمـه از او خشـنود اسـت«. دربـاره ی چنیـن شـخصیتی صحبـت می کنیـم. 
رفـت  انسـان خواهـد  بـر  کـه  اسـت  اسـت؛ درد سـتم هایی  بشـریت  فاطمـه، درد  درد 
بـه روز  کـه چـه  بـا چشـم خدایـی خـودش تاریـخ را می بینـد  بـر انسـانیت. فاطمـه  و 
انسـان ها خواهـد آمـد و آن عهدشـکنی و خـروج والیـت از جایـگاه اصلی خودش، چه 

خسـارت هایی را در پـی خواهـد داشـت و چـه بـه روز مؤمنـان خواهـد آمـد. 

71. شیخ صدوق، عیون أخبار الرضا، ج2، ص46.
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که بـه نام پیامبر عظیم الشـأن پرچم  ازجملـه رنـج فاطمـه Ð و ضجه هایـش ایـن اسـت 
کثیـف و منحّطـی را راه  درسـت می کننـد، آن را بـر دسـت می گیرنـد و جریـان بسـیار 

کـه شـنیدنش هـم اشـمئزازبرانگیز و نفرت انگیـز اسـت.  می اندازنـد 
کـه مبـدأ ایـن سـتم ها بر بشـریت  کسـانی  جریـان داعـش برآمـده از سـقیفه اسـت؛ یعنـی 
که  شـده اند. اینهـا سـتم های ظاهـری اسـت. باطنـش چیسـت؟ باطنـش ظلمـی اسـت 
کـه به  بـر اسـالم و معـارف الهـی مـی رود. بدتـر از ایـن، اسـتعدادهایی از بشـریت اسـت 

کمیـت طواغیـت و سـتمگران بـر بـاد فنـا رفت.79 خاطـر حا

Ð خوشبختی بشریت ، درد فاطمه

که وضع ایشـان، وضع دیگری اسـت.  شـب میـالد خدمـت آقـا شـرفیاب بودیـم. دیـدم 
کـه خبر هایـی اسـت. آن شـب چنـد جملـه فرمودنـد،  روی سـجاده برگشـتند و دیـدم 
کوثر  کـس درد و آرمان فاطمه Ð را داشـته باشـد، قطـره ای از این  کـه هـر  یکـی ایـن بـود 
بی انتهـا اسـت. درد فاطمـه چیسـت؟ خوشـبختی بشـریت. خوشـبختی بشـریت هـم 
گر این والیت مسـتقر شـود، همه خوشـبخت  در والیـت علـی ابـن ابیطالـب Ì اسـت. ا

می شـوند و بهشـت در همیـن عالـم فراهـم می شـود. فقـط بایـد بخواهیـم. 80

Ðمحرومیت بشریت از والیت الهی؛درد فاطمه

درد حضـرت زهـرا Ð چـه بـود؟ می دیدند بشـریت از والیت الهی محروم شـده اسـت. 
علـی را فاطمـه Ð و فاطمـهÐ را علـی می شناسـد. فاطمـه Ð تـا قیـام قیامـت را 
کـه بـا آزار و اذیـت جسـمی  می بینـد. در آن وضعیـت سـخت و بعـد از آن جسـارت ها 
کوچه هـای مدینـه بـه خانـه ی یکایـک مهاجریـن و انصـار  قابـل مقایسـه نیسـت، در 
کار بـه اینجـا  می رفـت و بـه آنهـا یـادآوری می کـرد مگـر شـما بـا علـی بیعـت نکردیـد؟ 
کشـیده بـود. وقتـی نگـران امـام خـود می شـود، حـال خـود را از یـاد می َبـَرد. بعـد از آن 
کـه علـی را بـا آن وضعیـت خاص بردند، خـدا می داند چگونه خود  جسـارت ها، 
را به مسـجد رسـاندند و تا امیرالمؤمنین را ندیدند، برنگشـتند. فاطمهÐ، علی شـناس 
کـه می توانـد همـه ی تاریـخ را از مسـیر بندگـی خـدا  کسـی اسـت  اسـت. می دانـد علـی 
بـه بهشـت ببـرد. و علـی، فاطمـهÐ را می شناسـد؛ وقتـی خبـر رحلـت را رسـاندند 
بـا اینکـه علـی خیلـی قـدرت  ـ  گفته انـد حسـنین ایـن خبـر را رسـاندند  ـ بعضـی 
روحـی دارد و همیـن حـاال نیـز هیبـت ایشـان مـا را می گیـرد، فاصله ی مسـجد تـا منزل را 
گـر ایـن ِمهـر از زمیـن برداشـته شـود،  چنـد بـار بـه زمیـن افتادنـد و نشسـتند. او می دانـد ا

چـه رحمتـی بـه آسـمان برمی گـردد.81

Ðآینده بشریت ؛ درد اصلي حضرت زهرا
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در مجالِس مـان ایـن ذکـر مصائـب  بهانـه سـوختن اسـت امـا مـي فهمیـم  درد اصلـي 
کـه آنهـا  کـه در آن صحنـه اي  ایشـان بـراي آینـده بشـریت بوده اسـت! شـما شـنیدید 
کـه علـيÌ را بـا خودشـان  بـه حریـِم خانـه وحـي هجـوم مي آورنـد و تـالش مي کننـد 
ببرنـد، حضـرت زهـراÐ مقاومـت جانانـه اي انجـام مي دهنـد و صحنـه اي غم انگیـز 
که  کـه تعبیـرات مختلفـي در مـورد آن وجـود دارد. یـك تعبیر این اسـت  اتفـاق مي افتـد 
حضـرت آسـیب شـدید دیـده بودنـد و زیـِر دسـت و پـاي ایـن دجال ها افتـاده بودند اما 
کمـر حضـرت علـي  کشان کشـان نزدیـك مي کننـد و عبـا یـا  بـا تـالش زیـاد، خودشـان را 
Ì را مي گیرنـد تـا اجـازه ندهنـد ایـن جسـارت بزرگتـر- در مـورد ولـي خـدا و امام حق- 
گرفتـه اسـت.  کـه رفتـار خیلـي زشـتي صـورت  صـورت بگیـرد. این جـا صحنه اي سـت 
 Bکـه اعمالش دل امـام زمان نـام شـخِص پلیـدي بـه نـام قنفـذ این جا برده مي شـود 

کـرده اسـت.82 را خـون 

   Ðفاجعه محرومیت بشر از والیت الهی و بی قراری شدید فاطمه

از  یعنـي  از رحلـت پیامبـر-  بعـد  را در آن 95 روز   Ðشـما وقتـي سـیره حضـرت زهـرا
کـه  رحلـت پیامبـر A تـا شـهادت حضـرت زهـراÐ- مالحظـه مي کنیـد، مي بینیـد 
گـوش فلـك و تاریـخ رسـانده اسـت.  کـرده و بـه  گرامـي فریـادش آفـاق را پـر  ایـن بانـوِي 
کنـد. اولیـاء خـدا  کـه  حضـرت زهـراÐ این طـور بیقـراري  چـه عاملـي باعـث شـده بـود 
هم سرشـار از عواطف انسـاني هسـتند اما این عواطف در آنها تحت سـیطره خودشـان 
بي تـاب  بزرگوارشـان  پـدِر  رحلـت  به خاطـر  تنهـا   Ðزهـرا حضـرت  بنابرایـن  اسـت، 
گـر در سـیره  نیسـتند. مسـلمًا از دسـت دادن پیامبـر درد خیلـي جانکاهـي اسـت، امـا ا
کـه مـرگ نیامـده   کـه مي فرماینـد مـا تـا وقتـي  کنیـد مي بینیـد  خـود اولیـاء خـدا دقـت 

دربـاره عزیزانمـان نگرانیـم و بعـد راضـي بـه قضـاي الهـي هسـتیم.
که فرزند یکي از امامان سـخت بیمار بود و در شـرایط سـختي   در روایتي آمده اسـت 
امـام  خانـه  بـه  دوران  ایـن  در   « مي کنـد:  تعریـف  اصحـاب  از  یکـي  مي بـرد.  سـر  بـه 
گریـه مي کننـد. حضـرت بـه شـدت اشـك مي ریختنـد و خیلـي  رفتـم و دیـدم حضـرت 
کـه فرزنـد ایشـان از دنیـا رفـت دوسـتداران، منـزل حضـرت آمدنـد  منقلـب بودنـد. بعـد 
تـا بـه ایشـان تسـلیت بگوینـد. دیدنـد حضـرت شـاداب هسـتند، یعنـي آن نگرانـي و 
بي قـراري را نداشـتند. پرسـیدند: آقاجـان قضیـه چیسـت؟! امـام فرمودنـد: مـا دعا مي 
که قضـاي الهي در این  کـه ایـن بچـه برایمان بماند ولـي وقتي  کنیـم  کنیـم و تـالش مـي 

کـه فرزنـد بـرود مـا دیگـر تسـلیم هسـتیم.« بـود 
گریه هـاي  قـراري،  بـي  ایـن  قضیـه  کـه  کنیـم  قبـول  نمي توانیـم  مـا  سـیره،  بنابرایـن 
کـه از حضـرت زهـراÐ نقـل شـده اسـت و خیلـي هـم عجیـب  طوالنـي و جـزع و فزعـي 



حضرت فاطمه الزهراÐ زهره عرش الهی؛ مدافع حریم والیت

 106

کـه زهراشـناس باشـد قبـول  اسـت صرفـا مربـوط بـه رحلـت  پیامبـر دانسـته شـود. فـردي 
کرده بـود و 95 روز آرامش  که حضـرت را آن قدر بي قرار  نمي کنـد. پـس قضیـه چـه بـود 

کـرده بـود؟! کامـل از حضـرت سـلب  را  به طـور 
کـه بر اسـاس یـك بدعت  مسـلمًا مسـئله بسـیار بزرگتـري بـوده اسـت. مسـئله ایـن اسـت 
- درسـت در زمـان رحلـت پیغمبـر- دارد یـك مسـیِر بسـیار تاریـك در تاریـخ، بـه روي 
کـه دارنـد عمـِق تاریـخ را  بشـریت بـاز مي شـود و حضـرت زهـراÐ بـا آن فهـم ملکوتـي 

کـه در راه اسـت مي بیننـد.83 نـگاه مي کننـد و فاجعـه اي 

در  انحـراف  دلیـل  بـه  آینـده  آسـیب هاي  از    Ðزهـرا حضـرت  بینـی  پیـش 
والیـت 

کـه حضـرت بـا زنـان مهاجریـن و انصـار داشـتند و آنهـا بـراي  عیـادت  در جلسـه اي 
کـه حضـرت در همیـن چنـد وقـت بـر اثـر آن غـم  حضـرت زهـراÐ آمـده بودنـد، دیدنـد 
بهانـه  را  احوال پرسـي  حضـرت  کردنـد،  احوال پرسـي  اسـت!   شـده  ذوب  جانـکاه 
کـه  کردنـد  تبییـن  و  بلنـد در همـان مجلـس عیـادت خواندنـد  یـك خطبـه  و  کردنـد 
کـه نباید  کردیـد؟ آنچـه  دردشـان چیسـت. فرمودنـد: » ببینیـد شـما و همسـران تان چـه 
گذاشـتید   کـه  گذاشـتن علـيÌ شـد. آیـا مي دانیـد بـا ایـن بدعتـي  کنـار  مي شـد، بـا 
کلمـات موجـزي  آینـده بشـریت دچـار چـه آسـیب هایي مي شـود؟« حضـرت بـا یـك 
کت هـا، عقـب افتادگي هـا، ضایـع شـدن  کردنـد و بدبختي هـا، فال فـرِم آینـده را ترسـیم 
کـه در مسـئله والیـت  انحرافـي  ایـن  بـه دلیـل  را   نابـود شـدن ملت هـا  و   اسـتعدادها 
کـه تـا امروز دامن گیر بشـریت شـده اسـت،  افتـاد بـراي آنهـا بیـان نمودندتمـام بدبختـي 

حاصـل بدعـت آن روز آنهاسـت.84

درِد حضرت فاطمه Ð ؛ مسئله ي والیت

 وقتـي انسـان آن قطعـه از تاریـخ را مي خوانـد، مي بینـد ایـن جریـاِن نفـاِق مخفـي در 
کار بـرده اسـت. از  جامعـه اسـالمي، تمـام ابزارهـا را بـراي پیشـبرد اهـداف خـودش بـه 
گرفتـه تا تازیانه و شمشـیر! یعني  تهدیـد، تطمیـع، تـرور ، شـایعه سـازي و جنـگ رواني 
کرده اسـت و متاسـفانه موفق شـده  که مي شـد براي این تغییر اسـتفاده  از هر وسـیله اي 

است.
درِد حضرت فاطمه Ð مسـئله ي والیت اسـت بنابراین در این 95 روز حضرت اصال 
کنـاِر  درِب خانـه حضـرت  اتفـاق ناجوانمردانـه  کـه آن  از آن روزي  نـدارد.  آرامـش 
علـيÌ افتـاد و آن اهانـت و جسـارت نسـبت بـه یـادگار پیغمبـر و امیـر المؤمنیـنÌ روا 
کـه فرمودنـد: " هنـوز پیکـر پیامبـر بـه  داشـته شـد. تعبیـر خـود حضـرت زهـرا ایـن اسـت 
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کنـاِر  کـه آن اهانـت  کـه مصیبت هـا آغـاز شـد!" از همـان روزي  خـاك سـپرده نشـده بـود 
گرفـت. 85 ئکـه بـود صـورت  کـه محـل رفـت و آمـد مال در خانـه اي 

 Ð ستم ها، ظلم ها، استعدادسوزی هاو ارزش سوزی ها؛ درد فاطمه

فـدک ظاهـری دارد و باطنـی. جنبـه ی درونـی فـدک از نـگاه اولیـاء خـدا چیسـت؟ 
کامـاًل  کاظـم علیـه الصـالة و السـالم، مسـئله را بـرای مـا  مواجهـه ی  هـارون و حضـرت 

می کنـد. واضـح 
 Ì کاظـم کاظـم Ì مواضـع عجیـب و غریبـی دارد. امـام  هـارون در برابـر حضـرت 
بودنـد. برخوردهـای هـارون،  فوق العـاده فعـال، حاضـر در صحنـه، جـدی و پیگیـر 
ِسـجٍن  ِمـن  َینَتِقـُل  َیـزاُل  »ال  دارد:  روایـت  در  کـه  حضـرت  کـردن  زندانـی  جملـه  از 
ِاَلـی ِسـجن؛  پیوسـته از زندانـی بـه زنـدان دیگـر منتقـل می شـدند«، سـخت گیری ها، 
کاظـم علیه  اذیت هـا و آزار هـای بی سـابقه، دلیلـش اقدامـات و فعالیت هـای حضـرت 

الصـالت والسـالم، مخصوصـًا در ارتبـاط بـا موضـوع والیـت و خالفـت اسـت.
 هـارون در جمعـی خطـاب بـه حضـرت موسـی بـن جعفـر É می گویـد: حـد و حـدود 
کنیـد، می خواهـم آن را بـه شـما برگردانـم. تـا آن زمـان فـدک دسـت بـه  فـدک را معّیـن 
 Ì کاظـم کـه متعلـق بـه حضـرت زهـرا Ð اسـت. امـام  دسـت می شـده و روشـن بـود 
کـه مـن قصـد دارم فـدک را بـه اهلـش  کـرد  فرمودنـد: تـو آن را نمی دهـی!  هـارون اصـرار 

گذشـته و حـدودش االن شـناخته شـده نیسـت.  برگردانـم. منتهـا زمـان 
کـرد. سـرانجام حضـرت فرمودنـد: خیلـی  حضـرت دو سـه بـار انـکار و  هـارون اصـرار 
کاظـم Ì به  گـوش بـده: حـد اولـش »عـدن« اسـت. تـا ایـن جملـه را امـام  خـب، پـس 
ِشـیِد؛ رنـگ  هـارون الرشـید عـوض شـد«. چه بسـا بـا خـود  ـَر َوْجـُه الّرَ زبـان آورد، »َفَتَغّیَ
کـه مرز  کـه ایـن بوسـتان در شـمال مدینـه اسـت، چـه ربطـی دارد بـه عـدن  می اندیشـید 

خالفـت اسـالمی اسـت؟!
کردند و فرمودند:  در آن عصبانیـت، حضـرت تیـر دوم را بـه قلـب سـیاه  هارون شـلیک 
یِقَیه« اسـت. حال  هارون بدتر شـد. فرمودند: اما حد سـوم »ِسـیُف  اما حد دومش »ِإْفِر

ْرِمیِنَیَة« اسـت؛ یعنی خزر و ارمنسـتان. 
َ
ـا َیِلـی اْلُجُزَر َو أ اْلَبْحـِر ِمّمَ

کـرد، امـام Ì تمـام خالفـت اسـالمی  کـه  هـارون مطـرح  بـه مناسـبت مسـئله ی فـدک 
کـه از جایـش  کـه  هـارون به قـدری ناراحـت شـد  کردنـد. نوشـته اند  آن زمـان را ترسـیم 
گفـت: پـس بفرماییـد سـر جـای مـن بنشـینید! شـما چیـزی بـرای مـا باقـی  برخاسـت و 
کـه حـدودش  گفتـم نمی دهـی! اصـرار از خـودت بـود  نگذاشـتید. حضـرت فرمودنـد: 

کنـم.72  را ترسـیم 
72. ابن شهر آشوب، مناقب آل أبی طالب )علیهم السالم(، ج 4، ص320.
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کرده انـد مسـئله، مسـئله ی یـک بوسـتان بـوده و ماجـرای فاطمـه Ð و  عـده ای خیـال 
اعتراض هـای حضـرت، محـدود بـه آن مزرعـه و بوسـتان بوده اسـت. حـال آنکه قضیه 
کـه چـون از ریلـش خـارج شـده،  ایـن  نیسـت. مسـئله، مسـئله ی والیـت الهـی اسـت 
بدبختی هـای  و  ارزش سـوزی ها  استعدادسـوزی ها،  ظلم هـا،  سـتم ها،  بـرای  زمینـه 

بشـریت فراهـم آمـده اسـت. هـر چـه هـم جلوتـر بـرود، بدتـر می شـود.86

Ðخطبه فدکیه، عهدنامه  و رنجنامه فاطمه

حضـرت فاطمـهÐ در ایـن 95 روز دسـت حسـنین را مي گرفتنـد و یکي یکـي دِر خانـه 
انصـار و مهاجریـن مي رفتنـد و آنهـا را  صـدا مي کردنـد و خاطـرات را تك تـك برایشـان 
کـرده بودنـد بـه یادشـان مي آوردنـد و تـا  کـه روز غدیـر  یـادآوري مي کردنـد و بیعتـي را 

کار تبیینـي مي کردنـد. آخریـن فرصـِت زندگـي 
کـه  شـنیده اید  شـما  نـدارد.  اثـري  هیـچ  مي دیدنـد  چـون  بودنـد  شـده  ناامیـد  اواخـر 
کـه بـراي مـن جایـي را در بقیـع  کردنـد  حضـرت زهـراÐ از امیرالمومنیـن درخواسـت 
کـه مـا تعبیـر بـه  بیـت االحـزان فاطمـهÐ مي کنیـم و خیلـي  کـن! - آن  مکانـي  معیـن 
کردنـد  کنـار بقیـع درسـت  تعبیـر عجیبـي اسـت! – حضـرت علـيÌ یـك سـایباني در 
گریه  تـا حضـرت فاطمـهÐ - تنهـا یـادگار پیغمبر- فرصت هایـي را بنشـینند و بلندبلند 
گریه هـاي طوالنـي حضـرت فاطمـهÐ در ایـن ایـام اصـاًل تمامـي  کننـد و اشـك بریزنـد. 
نداشت و بعد در ماجراي فدك، حضرت فاطمهÐ، آن خطبه شورانگیز را در مسجد 
کـه در آن تمـام ارکان اجتماعـي و جامعـه شـناختي را تبییـن و تحلیـل  ایـراد فرمودنـد 
کامـل تحلیـل نمودنـد. خطبـه فدکیـه، عهدنامـه  و  کردنـد و مبانـي نفـاق را بصـورت 

کـه در آن مسـئله والیـت و امامـت مطـرح شـده اسـت.  رنجنامـه فاطمـهÐ اسـت 
کجـا مـي رود و  چقـدر  گـر امامـِت حـق برپـا باشـد تاریـخ بـه  کـه  ا فاطمـه Ð مي دانـد 
گـر  ا ولـي  مي گیـرد  رونـق  بهشـتیان  بـازار  چقـدر  و  مي شـود  شـکوفا  انسـان ها  اسـتعداد 

امامـت از جایـگاه خـودش خـارج شـود چـه اتفاقـي مي افتـد؟87
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فصــل دهم:
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حضــرت زهراÐمدافع 
یــم والیت حر
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مادر حجج الهیه  ؛  فدایي والیت الهی و اسالمی

کـه آمدنـد در خانـة امیـر المؤمنیـن ـ علیـه الصلـوة و السـالم ـ و حضـرت امیـر   آن روز 
کـه علـي  کردنـد  کـه جمـع شـدند پشـت در خانـه و اعـالم  داخـل خانـه بودنـد، وقتـي 
کـه مـي رود پشـت در. خـود امیرالمؤمنیـن  کـه فاطمـه اسـت  بایـد بیایـد. شـما مي بینیـد 
بـه  و  کـه مي آیـد پشـت در  زهـرا اسـت  نیامده انـد.  نیامـده اسـت پشـت در. دیگـران 
این هـا جـواب مي دهـد بـا این هـا صحبـت مي کنـد، این هـا را نصیحـت مي کنـد. خـب 
گـر بخواهند  کسـي بشـنوند، و ا گـر بخواهند این نابکارها از  ایـن یـادگار پیغمبـر اسـت. ا
کنند. وقتـي فاطمه  بـه خـود بیاینـد، فقـط بایـد فاطمـه بـه این ها بگویـد تا این ها قبـول 
که خود  Ð مي بینـد حریـم والیـت دارد ایـن جـا بـه آن تعـدي مي شـود، ایـن جـا با ایـن 
از حجت هـاي الهـي اسـت؛ مـادر حجـج الهیـه اسـت؛ خـود بـه صـورت یـك فدایـي 
کـه پرچـم اسـالم دارد جفـا  کسـي  کیـان امامـت بـه آن  والیـت قـرار مي گیـرد. وقتـي بـه 
مي شـود و اهانـت مي شـود، ایـن جـا فاطمـه بـا جـان خـود مي آیـد در برابـر مشـکالت و 
مخاطـرات قـرار مي گیـرد. ایـن جـا بـراي زهـرا خـط قرمـز اسـت. خـط قرمـز آن والیـت 
دیگـر  مي شـود،  تعـدي  دارد  الهـي  والیـت  حریـم  بـه  مي بینـد  وقتـي  اسـت.  اسـالمي 

فاطمـه تحمـل نمي کنـد.88

فدک بهانه ای برای دفاع از حریم اسالم و والیت 

ماجـرای فـدک، در بخشـی از خطبـه آمـده اسـت. اینجـا یک پرسـش مطرح می شـود: 
کنند،  گـر بنـا بـود فاطمـه )صلـوات اهلل و سـالمه علیهـا( صرفًا مسـئله ی فـدک را مطرح  ا
چـه ضرورتـی داشـت میـراث بعثـت و این همـه نکته هـای معارفـی، به صورت فشـرده و 

دسته بندی شـده، در ایـن خطبـه مطرح شـود؟
کند و مسـتقیمًا سـراغ مسئله ی  حضرت می توانسـت از همان اول استشـهاد و اسـتدالل 
گویـا فـدک بـرای حضـرت زهرا فـدک بـرود. معلـوم می شـود خبرهـای دیگـری هسـت. 
فرصـت  و  بهانـه   بوسـتان،  آن  جریـان  دیگـر.  مطالبـی  بیـان  بـرای  بـود  بهانـه ای   ،Ð
کند از آنچه بر اسـالم،  مناسـبی بـرای حضـرت زهـرا Ð شـد تـا یک سـند تاریخی ارائـه 
گذشـته اسـت. بـا مراجعـه بـه آن خطبـه ی نورانـی،  والیـت و مقاصـد عالـی انسـانیت 
گویـا فرصـت برای بیان اصل مسـئله، غنیمت شـمرده شـده بود.  کـه  می تـوان دریافـت 
دیگـری  کیفیـت  بـه  اسـالمی  معـارف  از  هـم  نورانی شـان،  بیانـات  ایـن  در  حضـرت 



حضرت فاطمه الزهراÐ زهره عرش الهی؛ مدافع حریم والیت

 113

کـه رخ داد؛ تـا  رونمایـی می کننـد و هـم از واقعیـات اجتماعـی آن روزگار و اتفاقاتـی 
»اصـل  مسـئله ی   Ð فاطمـه  مسـئله ی  بمانـد.  باقـی  همیشـه  بـرای  و  شـود  سـند  یـک 
اسـالم« اسـت. فـدک زهـرا حقیقـت اسـالم و حقیقـت والیـت اسـت. ایـن را به خوبـی 

می تـوان در آن خطبـه احسـاس و درک  کـرد.
کـرم نیـز می تـوان به  البتـه از سـایر مواجهه هـای حضـرت زهـرا Ð بعـد از رحلـت پیامبـر ا

ایـن مسـئله دسـت یافت. 89

دفاع حضرت فاطمهÐ از حوزه ی اعمال والیت الهی 

مسـئله فـدک، مسـئله ی والیـت اسـت. ایـن می شـود معنـای باطنـی فـدک. فـدک بـه 
گره خورده اسـت. فـدک الزهرا،  کـه با والیـت الهی  ایـن ترتیـب راز سـر بـه ُمهـری اسـت 
ُکـره ی  والیـت علـی بـن ابـی طالـب علیـه الصـالة و السـالم اسـت. بـا ایـن معنـا همـه ی 
َلَقـْد  نیـز می فرمایـد: »َو  از نظـر جغرافیایـی فـدک اسـت؛ چـه اینکـه در قـرآن  ک  خـا
اِلُحـوَن؛73 و درحقیقـت،  ْرَض َیِرُثهـا ِعبـاِدَي الّصَ

َ
 اأْل

َ
ّن

َ
ْکـِر أ ِ

ّ
ُبـوِر ِمـْن َبْعـِد الذ َکَتْبنـا ِفـي الّزَ

کـه زمیـن را بندگان شایسـته ی ما بـه ارث خواهند برد«.  در زبـور پـس از تـورات نوشـتیم 
کمیتی  همـه ی زمیـن فـدک الزهـرا و حـوزه ی اعمـال والیت الهی اسـت. بنابراین هـر حا
کـه والیـت الهـی اسـت و شـاخص آن علـی ابـن ابـی طالـب  کمیـت معیـار  غیـر از حا
علیـه الصـالت و السـالم اسـت، طاغـوت و غصبـی محسـوب می شـود؛ بـه هـر اسـم و 
ذیـَن آَمنـوا ُیخِرُجُهـم ِمَن 

ّ
کـه می خواهـد باشـد. قـرآن نیـز می فرمایـد: »اهلَلُّ َوِلـُيّ اَل شـکلی 

کـه ایمـان آورده انـد؛ آنـان را از  کسـانی اسـت  ُلمـاِت ِإَلـی الّنـوِر؛74 خداونـد َسـرور 
ّ

الُظ
تاریکي هـا بـه سـوى روشـنایی بـه در می بـرد«. 

محصـول والیـت الهـی، شـکوفایی دائمـی اسـتعداد های الهـی انسان هاسـت. ذخائـر 
کـه در شـخصیت انسـان ها نهفتـه اسـت، در پرتـو والیـت  گنج هـای عظیمـی  اصلـی و 
الهی اسـتخراج می شـود. انسـان وقتی در پرتو نور والیت الهی قرار می گیرد، از ظلمات 
که قرآن  گر برعکس شـود، همان چیزی می شـود  رهایی می یابد و به نور می رسـد. اما ا
ُلَماِت؛75 

ُ
ـوِر ِإَلـی الّظ اُغـوُت ُیْخِرُجوَنُهـْم ِمـَن الّنُ ْوِلَیاُؤُهـُم الّطَ

َ
َکَفـُروا أ ِذیـَن 

َ
می فرمایـد: »َواّل

کـه  کفـر ورزیده انـد، َسرورانشـان ]همـان عصیانگـران=[ طاغوتنـد  کـه  کسـانی  ]لـی[  و
آنان را از روشـنایی به سـوى تاریکي ها به در می برند«. آنچه در سـقیفه رخ داد، تغییر 

که فاطمـه را به فغـان آورد.90 ریـل تاریـخ بـود؛ همـان چیـزی 

حضرت زهرا Ð قهرمان و بزرگ پرچم دار دفاع از والیت الهی

73. انبیاء: 105.

74. بقره: 257.
75. همان.
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کـه از متـن آن، والیـت الهـی  قاعـده ی نگـرش و جهان بینـی فاطمـی به گونـه ای اسـت 
به عنـوان اولیـن معـروف بـه دسـت می آیـد و ولـّی خـدا، اولیـن آمـر بـه معـروف می شـود. 
از  ناهـی  بزرگ تریـن  و  رژیـم طاغـوت می شـود  منکـر،  بزرگ تریـن  و  اولیـن  مقابـل،  در 

منکـر بایـد بـه میـدان بزرگ تریـن منکـر بـرود. 
قهرمـان و بـزرگ پرچـم دار امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر در تمـام تاریخ، حضـرت زهرا 
کنـار پـدر و همسـر و مـادر، جـزء حلقـه ی مؤسـس نظـام والیـت  Ð هسـتند. ایشـان در 
کـرد، به صـورت فعـال، سـرزنده، بانشـاط و با  الهـی هسـتند. فاطمـه از وقتـی چشـم بـاز 
گرفـت؛ لـذا از  کنـار پـدر قـرار  به کارگیـری تمـام اسـتعدادهایش، در میـدان حاضـر شـد و 

کـودک باشـد.91 ارکان محسـوب می شـود؛ هرچنـد 

تصاحـب  بـرای  نفـاق  جریـان  ترفندهـای  بـا   Ð زهـرا  حضـرت  مقابلـه 
کمیـت  حا

کوششـی  هیـچ  از  آن  تبلیـغ  و  ترویـج  و  الهـی  اسـتقرار والیـت  بـرای   Ð زهـرا  حضـرت 
کلیـدی داشـت. فروگـذار نکـرد و حتـی در میـدان جنـگ احـد و احـزاب، حضـوری 
کنار حضرت  کـه فکـر، انگیـزه و نیتشـان خدایی نبـود، در  در ایـن وضعیـت، برخی هـا 
بـا  کـرده و بـرای بعـد از ایشـان، برنامه ریـزی می کردنـد. مـا از آنهـا  پیامبـر جـا خـوش 
که شـما از آن  عنـوان جریـان نفـاق یـاد می کنیـم. نفـق بـه معنـای سـوراخ زیرزمین اسـت 

خبـر ندارید. 
جریـان نفـاق، هرگـز بـه حقیقـت پیامبـر، قـرآن و حتـی خـدای متعـال ایمان نیـاورد، اما 
کـرده و  کفـر خـود را حفـظ  ایمـان،  بـا نقـاب  به عنـوان انگل هـای سوءاسـتفاده چی، 
که با مهندسـی  کردنـد تـا بنـای باشـکوه والیت الهی را  بـرای بعـد از پیامبـر برنامه ریـزی 

کننـد تـا ایـن بنـا فـرو بریـزد.  پیامبـر برنامه ریـزی شـده بـود، سسـت 
صحنه هـا  ایـن   Ð فاطمـه  می کـرد.  عمـل  هوشـمندانه  و  جـدی  خیلـی  جریـان،  ایـن 
کـه  کـه خـود پیامبـر نگـران اسـت؛ تـا حـدی  را می دیـد و نگـران می شـد؛ همان گونـه 
ِإن  ـَك َو ّبِ

نـِزَل ِإَلْیـَك ِمـن ّرَ
ُ
ـْغ َمـا أ ُسـوُل َبّلِ َهـا الّرَ ّیُ

َ
خـدای متعـال بـه او دلـداری  داد: »َیـا أ

ـاِس؛76 ای پیامبـر! آنچـه را از جانب  ْغـَت ِرَسـاَلَتُه َواهلُل َیْعِصُمـَك ِمـَن الّنَ
َ
ـْم َتْفَعـْل َفَمـا َبّل

َ
ّل

گر چنین نکنی، پیامش را نرسـانده ای  کن و ا پروردگارت به سـوی تو نازل شـد، ابالغ 
گزنـد مـردم نـگاه مـی دارد«. و خـدا تـو را از 

کـس من موالی او  ُکْنـُت َمـْوالُه، َفهذا َعِلـٌیّ َمْوالُه؛77 هر  پیامبـر هـم در غدیـر فرمـود: »َمـْن 
هسـتم، پـس ایـن علـی مـوالی او اسـت«. بـه ایـن شـکل جریان غدیـر و پایـداری پیامبر 

76. مائده: 67.
77. نسائی، خصائص، ص101.
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بـر عهد خـود رخ داد. 
از جریـان غدیـر تـا رحلـت پیامبـر عظیم الشـأن، چنـد مـاه بیشـتر طـول نکشـید. جریـان 
کـرد، وارد میـدان شـد و  گسـترده تر  نفـاق وقتـی بیمـاری پیامبـر را دیـد، فعالیـت خـود را 
مقّدمـات یـک منکـر بسـیار بـزرگ را در سـقیفه شـکل دادنـد. هنـوز پیکـر حضـرت بـه 
کـه جریـان نفـاق فعـال شـد و بـه وسـط صحنـه آمـد. همان ها  ک سـپرده نشـده بـود  خـا
کردنـد؛ نقطـه ی شـوم و پلیـدی بنیـان  کـرده بودنـد، جریـان سـقیفه را بـر پـا  کـه بیعـت 
ایـن مجلـس سـقیفه  بـه  آنـان  البتـه  بـه آنجـا برمی گـردد.  تمـام بدبختی هـای بشـریت 
گرفته انـد! در مقابـل نـص  گفتنـد بـزرگان دور هـم نشسـته و تصمیـم  جلـوه هـم دادنـد و 

کـه شـد.92 کردنـد و آن شـد  نبـوی و دسـتور صریـح ایشـان اجتهـاد 

اقدامات همه جانبه حضرت زهرا Ð در دفاع از والیت

کتفا نکرد. در تبیین و تهییـج عواطف و یادآوری افتخارات  فاطمـه Ð فقـط بـه بیـان ا
کم نگذاشـت. در معرفی حضرت علی Ì و یادآوری جریان غدیر  و اشـکاالت آنان 
نیـز نکتـه ای را فـرو نگذاشـت. بـا ایـن حـال بـه ایـن مـوارد بسـنده نکـرد و فهرسـتی از 

اقدامـات عملـی را انجام دارد.
کـه دیـد جریـان نفـاق بـه در خانـه ی او آمده انـد تـا علـی را بـرای بیعـت ببرنـد،  همیـن 
کـرد و خـودش دم در آمـد! شـاید می گفـت:  نمی دانـم چگونـه امیرالمؤمنیـن Ì را قانـع 
که شـد.  گـر مـن بـروم، حرمـت نـگاه می دارنـد؛ چـون همـه مرا می شناسـند. اما آن شـد  ا
کوتـاه نیامـد. مرحوم  کوتـاه آمـد؟ ماجـرای محسـن رخ داد؛ بـاز هـم  ولـی مگـر حضـرت 
کـه خزینـه ی اسـرار  کمپانـی می گویـد: »از میـخ خبـر نـدارم، از سـینه ی فاطمـه پرسـید 

است«. 
همین کـه حـال حضـرت مقـداری بهتـر شـد، همه ی شـب ها همـراه امیرالمؤمنین Ì، به 
کـه بـاز می کردنـد، می دیدنـد فاطمـه ی  در خانـه ی مهاجـران و انصـار می رفـت. در را 
و  می کنـد  صحبـت  فاطمـه  ایسـتاده.  او  کنـار   Ìعلـی و  اسـت  مرکبـی  سـوار   Ð زهـرا 
کردیـد؟ چرا با  می گویـد: مگـر عهـد غدیـر را یادتـان رفتـه اسـت؟78 چـرا بـا علـی چنیـن 

او بیعـت نکردیـد؟
در جریان مبارزه ی منفی، نقش حضرت خاص اسـت. او سـلمان و ابوذر را حفاظت 

کنند. کرد و نگذاشـت با طاغوت بیعت 
گفتند:   Ì کـه مـردم مدینه به امیرالمؤمنیـن کشـانید  کار را بـه آنجـا  گریه هـای حضـرت 
گفتنـد:  گریـه بـس اسـت، مـا روز و شـب نداریـم. حضـرت در پاسـخ  بـه فاطمـه بگـو 

علـی جـان! بـه آن هـا بگـو نگـران نباشـند، زندگـی مـن خیلـی طوالنـی نخواهـد شـد.
78. قاضی نور اهلل شوشترى، احقاق الحق، ج1، ص 26.
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امـا  سـاختند؛  االحـزان  بیـت  و  سـایه بان  بقیـع  در  حضـرت  بـرای   Ì المؤمنیـن  امیـر 
نکردنـد. تحمـل  هـم  را  آن  نانجیب هـا 

کوتـاه نیامـد و وصیـت ایشـان، خـط طاغـوت را تـا دامنـه ی  در ماجـرای وصیـت نیـز 
کجـا  قیامـت رسـوا سـاخت. قبـر او ناشـناخته مانـد تـا همـه بپرسـند: »قبـر دختـر پیامبـر 

گری تاریخـی وجـود دارد.93 اسـت؟«. پیوسـت ایـن پرسـش، یـک افشـا

گذشتگی حضرت زهرا Ð از والیت دفاع جانانه و از جان 

روزي  واقعـه،  ایـن  از  بعـد  امیرالمؤمنیـن  کـه  تاریخـي هسـت  نقل هـاي  از  بعضـي  در 
بودنـد.  ایشـان جمـع شـده  دور  نفـر  و چنـد  بودنـد  نشسـته  منبـر  روي  داخـل مسـجد 
گفـت: " آقاجـان! خبـر جدیـد  گفتگـو بـود و یـك نفـر از راه رسـید و  حضـرت مشـغول 
را شـنیده اید؟" حضـرت فرمودنـد: "چـه خبـري را؟"  بعـد آن فـرد  اسـِم ایـن نامـرد – 
کـه بـه او درجـه و رتبـه داده انـد و سـهمش را از بیت المـال  گفتنـد  قنفـذ- را بردنـد و 
کرده انـد. آن فـرد نقـل مي کنـد تـا اسـم این نامرد برده شـد و آن خبـر را دادیم  موال  بیشـتر 
کردنـد، بعـد فرمودنـد: " بلـه! مـزدش را دادنـد  منقلـب شـدند. چنـد لحظـه اي درنـگ 
کـه بـه فاطمـه Ð مرتکـب شـد!"  چـون ظاهـرا ایـن نانجیـب  و ایـن مـزِد جسـارتي بـود 
کـه تازیانـه هـم در دسـت  کشـیده و در بعضـي نقل هـاي تاریخـي آمـده اسـت  شمشـیر 
 Ìزده اسـت تـا دسـت از عبـاي علـي Ðداشـته اسـت و بـه دسـت هاي حضـرِت زهـرا
که آسـیب  گذشـته اسـت! - نوشـته اند  بـردارد. - در آن صحنـه بـر امیرالمومنیـنÌ چه 
هـاي متعـددي بـر حضـرت زهـرا وارد شـده بـود امـا ایشـان دردهـاي خودشـان را در آن 
کـرده بودنـد و از  کـرده بودنـد! مسـئله شـهادت محسـن را فرامـوش  لحظـات  فرامـوش 
کـه عـده اي  کجاسـت؟! ایشـان در آن جامعـه نفـاق زده   Ìاطرافیـان مي پرسـند علـي
کـرده بودنـد - البتـه عـده اي هـم  بـر اثـر تطمیـع و برخـي در اثـر تهدیـد میـدان را خالـي 
کنـار  بیـرون از شـهر در اردوگاِه لشـکر اسـامه بودنـد- خودشـان را بـه مسـجد رسـاندند و 
کننـد... صحنـه عجیبـي اتفـاق افتـاد و ناچـار  محـراب ایسـتادند و خواسـتند نفریـن 

کننـد!94 شـدند امیرالمؤمنیـن را رهـا 

فاطمهÐ ؛ تجلی معرفت به والیت، ترویج و حفِظ آن  

متجلـی  ذهن هـا  در  امـری  بالفاصلـه  می شـود،  بـرده   Ðزهـرا حضـرِت  نـاِم  زمـان  هـر 
کـه در ذهن هـا ثبـت شـده و بـه نـاِم همـۀ مؤمنـان و دوسـت داراِن حضـرت زهـرا می شـود 
Ð سـند خـورده و آْن معرفـت بـه والیـت و ترویـج و حفـِظ آن  اسـت. از رفتـاِر حضـرت 
پـی  والیـت  بحـث  عظمـِت  بـه  ویـژه  به صـورِت  پیامبـر6،  رحلـِت  بعـداز  روز   95 در 
می بریـد. انسـان از رفتـاِر حضـرِت زهـراÐ، نقـش و عظمـت و تأثیـِر والیـت را در زندگی 
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کـه چـرخ هسـتی بـه دسـِت اوسـت و بهشـت را  کسـی اسـت   Ðکشـف می کنـد. فاطمـه
از نـوِر او سـاخته اند؛ ولـو این کـه زمانـی ایـن نـور در سـیماِی نورانـی و آسـمانِی بانویی در 

همسـایگِی مـا متجلـی شـده باشـد.
گـزارِش اخیـر بگوینـد در آسـتانۀ رحلـِت پیامبـر و نهضِت آن بزرگوار، خدشـه ای  گـر در  ا
کـرد،  کـه از حـْق دفـاع  کسـی  اساسـی در والیـت اتفـاق افتـاد و بعـد بـه شـما بگوینـد 
بـا   Ðزهـرا حضـرِت  کـه  دارد  ارزشـی  چـه  والیـت  می بینیـد  آن وقـت  بـود،   Ðفاطمـه
کرامـات و مقامـات، از همه چیـِز خـود، از فرزنـدان و زندگـی و جوانی  آن همـه فضایـل و 

و سـالمتی اش بـرای دفـاع از آن می گـذرد.
کارهـای بسـیاری انجـام  کـه در ایـن مـدت، حضـرت  کنیـد، پـی می بریـد  گـر مطالعـه  ا
کارهـای آن بزرگـوار در همیـن 95 روز،  دادنـد و آسـیب های فراوانـی دیدنـد. یکـی از 
ایـن  از  بـود.  حضـرت  گریه هـای  می کـرد،  غلبـه  وی  بـر  بیمـاری  کـه  مواقعـی  غیـراز 
گریه هـای سیاسـی تعبیـر می شـود تـا جامعـه متوجـِه عمـِق فاجعـه ای بشـود  گریه هـا، بـه 
به همـراِه  َمرَکـب،  بـر  زهـراÐ سـوار  کـه حضـرت  اسـت. شـنیده اید  وقـوع  کـه در حـاِل 
کـه بسـته بودنـد، یـادآوری  امیرالمؤمنیـن بـه خانـۀ مـردم می رفتنـد تـا غدیـر و پیمانـی را 
کار بـا وضـِع خـاِص حضـرت زهـراÐ  بـا جراحت هـاِی عمیـِق وی، بسـیار  کننـد و ایـن 
دشـوار بـوده اسـت. از اینجـا جایـگاه و عظمـت و نقـِش والیـِت الهـی در تکامل انسـان 
کـه بـه نـام فاطمیـون و مخصوصـًا بـرای  و جامعـه و رشـد آن، روشـن می شـود؛ والیتـی 

بانـوان ثبـت شـده اسـت. 95
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فصــل یازدهم:
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ارتبــاط و مســئولیت 
ارادتمنــدان و مؤمنــان 
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Ðنســبت بــه حضــرت زهرا
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Ðلزوم زندگی  فاطمی ، در عصر فاطمه

در عملیـات والفجـر هشـت بچه هـا وقتـی وارد عـراق و وارد فـاو شـدند، اسـم آنجـا را 
بایـد  کـس هـر جایـی اسـت،  کنـون هـر  ا بـود.  یـا زهـرا  گذاشـتند؛ رمـزش هـم  فاطمیـه 
گرفتند  کنـد. ایـن عصر، عصر فاطمه اسـت. یک قومی پیـام فاطمه را  فاطمـی زندگـی 
کـه این جماعـت رها نمی کنند تا دسـت  کـه والیـت علـی Ì اسـت. روایـات می گوینـد 
این گونـه  بگوینـد.  را  همیـن  هـم  واقعیـات  ان شـاءاهلل  برسـانند.  اصلـی اش  صاحـب 
ناامیـد  امـا  افتـاد، ناراحـت می شـوی،  اتفاقـی  کـه در جایـی  گـر شـنیدی  ا کـه باشـد، 
کالن نداشـته باشـی، نامالیمـات و مشـکالت تـو را ناامید  نمی شـوی. چنانچـه نگـرش 
کنیـد و آن را ترویـج دهیـد. امـروز روزش  کار  می کنـد. دوسـتان بـر روی ایـن موضـوع 

اسـت. ثانیـه ای را نبایـد از دسـت داد.96

Ð دستیابی به صدق با توسل به حضرت زهرا

قـرار  او  بـا همـه ی مراتبـش زیـر قدم هـای  کامـل، صدیـق اعظـم اسـت و صـدق  ولـّی 
کـدام از آنهـا بروید، می گوینـد: مرتبه ی باالتـر می خواهید،  می گیـرد. چنانچـه سـراغ هـر 
بایـد خدمـت مـادر برسـید. مقـام حضـرت صدیقـه، حجـت اهلل علی حجج اسـت. از 

او بخواهیـد. 
سـراغ  آمدنـد،  خودشـان  بـه  حضـرت  تـا  داریـم،  کـه  گزارش هایـی  اسـاس  بـر  ظاهـرًا 
از صـدای دوم حضـرت  نبـود.  گرفتنـد. ضربـه، ضربـه ی عـادی  را   Ì امیرالمؤمنیـن 
گفتنـد: »یـا ِفضـه ُخذینـی«. شـاید چنـد  زهـرا Ð می شـد فهمیـد. فضـه را صـدا زدنـد و 
کـه امام علی Ì نیسـت.  لحظـه ای حضـرت بیهـوش شـدند؛ زیـرا یـک لحظـه دیدند 
کـه  کـه ایـن اتفـاق نیفتـد. حضـرت پشـت در رفـت  تمـام ایـن برنامه هـا بـرای ایـن بـود 

کـه ایـن جماعـت هیـچ حرمـت نگـه نمی دارنـد.  امامـش را نبرنـد. معلـوم شـد 
که از حضرت علی Ì خبری نیسـت. از اینجا  حاال به خودشـان آمده اند و می بینند 
کـه حضـرت بـرای چنـد لحظـه ای بیهـوش شـده باشـد؛ منتهـا ایـن  می شـود حـدس زد 
که  بیهوشـی چـه زمانـی اتفـاق افتـاد؟ آیـا بعد از ضربـه در اتفاق افتاد؟ به نظر می رسـد 
 Ð که حضرت فاطمه کرده باشـند. فقط این راه باقیمانـده بود  آنجـا حضـرت تحمـل 
گفتنـد مـن مـی روم تا بـه ولّی خدا آسـیبی وارد نشـود. فقـط توقفی  بـه میـدان بـرود. لـذا 
کـرد. خیلـی شـلوغ بـود. مـن نمی دانـم  گرفـت. بعـد مسـیر ادامـه پیـدا  کوتـاه صـورت 



حضرت فاطمه الزهراÐ زهره عرش الهی؛ مدافع حریم والیت

 122

کمـک فضه خودشـان را به مسـجد رسـاندند.97 چطـور بـا 

شیعیان، قطره ای از دریای فاطمی 

اولیـای خـدا هرچـه دارنـد، از حضـرت زهـرا Ð دارنـد. خداونـد وجـود او را مثال عالی 
گل های باطـراوت و میوه های  که همیشـه  کیـزه ای قرار داده اسـت  و عقـالی درخـت پا
ُکَلهـا  ـماِء ُتْؤِتـی ُا َبـة َاْصُلهـا ثاِبـٌت َو َفْرُعهـا ِفـی الَسّ شـیرین تقدیـم می کنـد: »َکَشـَجَرة َطِیّ
کـه ریشـه اش اسـتوار و شـاخه اش در  هـا؛79 ماننـد درختـی پـاك اسـت  ِبّ  حیـن ِبـِاْذِن َر

ّ
ُکَل

آسـمان اسـت. هـر زمـان میـوه خـود را بـه اذن پـروردگارش می دهـد«. دخترهـای عزیـز و 
کـه در ایـن جلسـه هسـتند، هرکـدام ان شـاءاهلل شـکوفه ای از آن درخـت فاطمـی  گل مـا 
کـه بـاذن اهلل تبـارک و تعالـی بـه میـوه خواهـد نشسـت و بـه اوج خـود خواهـد  هسـتند 

رسید.
محـدودی  جمـع  در   ،  Ð زهـرا  حضـرت  والدت  شـب  پیـش،  سـال  دوازده  حـدود 
خدمـت رهبـر عزیـز و عالی قدرمـان بودیـم. آن خاطـره بـرای همیشـه در ذهـن مـن مانده 
کاماًل متفـاوت بود. من  اسـت. آقـا آن روز حـس خیلـی خوبـی داشـت. اصـاًل آن شـب 
که آنجا  کسـانی  کـه مـن فقـط این تفـاوت را فهمیـده ام، بعد دیدم  ابتـدا فکـر می کـردم 
کـم اسـت.  کامـاًل متفـاوت بـر جلسـه و ایشـان حا کـه یـک حـس  هسـتند نیـز متوجهنـد 
کوثر را  بعـد از اقامـه نمـاز، ایشـان برگشـتند و بـه سـمت آن جمـع نشسـتند. سـوره مبارکـه 
کـه همیشـه در  کـرد. نکتـه ای  خوانـد و حکمت هایـی از ایـن سـوره نورانـی اسـتخراج 
کـه فرمـود: »کوثـر« یعنـی دریـای بی کـران، بی سـاحل، از نـور،  ذهـن مـا مانـد، ایـن بـود 
کالم، از عشـق، از نجابـت، از حیـا، از والیـت، از بندگـی،  از زیبایـی، از معنویـت، از 
کـرده و تمـام  کلمـه عجیبـی بـه پیغمبـر خطـاب  کوثـر ایـن اسـت. خداونـد بـا  از تقـوا، 
کند.  گرفتـه تا عالی ترین هدیـه را به بهترین بنده اش تقدیم  کار  دسـتگاه خلقـت را بـه 
آقـا فرمودنـد: هرکـدام از مـا می توانیـم قطـره ای از ایـن دریـای بی کرانـه باشـیم. آن وقـت 

کـه در آن دریـا اسـت، هسـت.  در ایـن قطـره همـه خصوصیاتـی 
کـه محـل درخشـش فاطمه Ð اسـت، ما هم جـزء فاطمیون  در ایـن صـورت در قیامـت 

خواهیـم بود. 
کـه  کسـانی  کـه وقتـی حضـرت بـه صحـرای محشـر می آیـد، همـه ی  در روایـت دارد 
قـرار  لطـف حضـرت  مـورد  کننـد،  رعایـت  ایشـان  بـا  را  نسـبت  ایـن شـرف  توانسـتند 
کـه بچه هایش  می گیرنـد. در روایـت تعبیـر خیلـی لطیفـی دارد؛ می فرمایـد مثـل مادری 

را جمـع می کنـد، تک تـک آنهـا را جمـع می کنـد. 98

79. ابراهیم: 24 ـ 25. 
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لزوم تالش بی شائبه جوانان برای زهرایی Ð شدن 

و  جوانـی   همـه ی  گل هـا،  و  ریحانه هـا  ای  اسـت.  باشـکوه  و  بـزرگ  خیلـی   ،Ð زهـرا 
کـه می گـذرد نورانی تـر،  کنیـد. هـر روز  کوتاه مدت تـان را خـرج زهرایـی شـدن  زیبایـی 
نجیب تـر، دانشـور تر، فهیم تـر، باادب تـر، خوش اخالق تـر، مهربان تـر، بـا ابتـکار بیشـتر 
و غیورتـر باشـید. ان شـاءاهلل بهـار همـه ی شـما و مـا در زندگی مـان یـک فرصـت تـازه 
در  بپسـندند.  را  مـا  حضـرت  تـا   Ð زهـرا  حضـرت  بـه  شـدن  نزدیک تـر  بـرای  باشـد 
 A کـرم کـه پیغمبـر ا ایـن صـورت خداونـد متعـال نیـز از مـا راضـی خواهـد شـد؛ چرا
 َیْغَضـُب ِلَغَضـِب  َفاِطَمـَة َو َیْرَضـی  

َ
 اهلَل َعـّزَ َو َجـّل

َ
دربـاره حضـرت زهـرا Ð فرمودنـد: »ِإّن

ِلِرَضاَهـا؛80 خداونـد بـرای غضـب فاطمـهÐ  غضـب می  نمایـد و بـا رضایـت وی راضی 
گفتـه نشـده اسـت.99 خواهـد شـد«. ایـن جملـه دربـاره هیچ کـس 

لزوم اندیشه ورزی تفکر و تأمل در مورد خطبه فدکیه 

خطبـه ی فدکیـه ربـع قـرن قبـل از انشـاء خطبه هـای علـوی انشـاء شـده اسـت؛ یعنـی 
که معیار و نصاب در فصاحت و بالغت و مضمون   Ì هنوز خطبه های امیرالمؤمنین
کـه ایـن خطبـه ایراد شـد. بـا این حـال حقیقتًا هم رتبـه ی نهج  گفتـه نشـده بـود  اسـت، 
البالغـه، بلکـه هم رتبـه ی بخش هـای عالـی نهـج البالغـه و حتـی در بعضی مـوارد فراتر 

از آن اسـت! 
انسـان، هـم بـه شـگفت می آیـد، هـم فیـض و لذت می برد. البته حسـرت هـم می خورد 
کـه از اسـرار آفرینـش و  گـر اوضـاع بـرای حضـرت زهـرا Ð فراهـم می شـد تـا آنچـه را  کـه ا
کنون چه میـراث عظیمی از معـارف حّقه ی الهی  کنـد، ا معـارف الهـی می دانـد، بیـان 
در اختیـار داشـتیم. امـا متأسـفانه ظلـم و سـتم ها باعث شـد این فرصت  بـرای حضرت 

فراهم نشـود.
که بر بشـریت رفت. چه  کـه بـر اهل بیـت – رفت، درحقیقت سـتم عظیمی بود  ظلمـی 
محرومیتـی بـرای انسـان ها درسـت شـد؟! بـرای بسـیاری از ائمـه – فرصـت ارائه هـای 
کـه فراهـم شـد، در مـدت اندکـی  علمـی و معارفـی فراهـم نشـد. بـرای بعضـی از آنهـا 
میـراث عظیمـی در اختیـار عالـم بشـریت قـرار دادنـد. آنچـه از امیرالمؤمنیـن و صادقین 
کند،  É نقـل شـده، شـاهد ایـن ادعـای ماسـت. چنانچه انسـان بـه این مسـئله توجه 

کـه چـه سـتم بزرگـی بـر بشـریت رفته اسـت. حسـرت می خـورد 
کـه بـه خطبـه ی فدکیـه مشـهور اسـت، همیشـه از دیربـاز مـورد  بگذریـم... ایـن خطبـه 
کرده، بر آن شـرح  اعتنا و توجه دانشـوران اسـالمی بوده اسـت و در مورد آن فکر و تأمل 

80. محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، ج43، ص220. 
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کرده انـد.  نوشـته  و در مـورد مضامیـن آن اندیشـه ورزی 
گرفتند،  بسـیاری از دوسـتداران حضـرت زهـرا Ð ایـن خطبـه را مثل جان شـیرین در بر 
کردنـد. معـارف عالـی و نکته های نغز، بـا آهنگی از غم  گرفتنـد و از حفـظ  بـا آن انـس 

و اندوه و درد، در آن دسـتچین و ارائه شـده اسـت.
در پایـان ایـن خطابـه ی پرشـور و محکـم، خلیفـه در برابـر اسـتدالل های حضـرت زهـرا 
کـه هیـچ حرفـی بـرای  کـرد؛ چرا )صلـوات اهلل و سـالمه علیهـا( بهـت زده شـد و سـکوت 

گفتن نداشـت.100

لزوم هماهنگ سازی با شاخص های اصلی زندگی فاطمی 

ایـام شـهادت حضـرت صدیقـه ی طاهـره Ð فرصت مناسـبی برای همـه ی ارادتمندان 
و دوسـتان حضـرت اسـت تـا خـود را با شـاخص های اصلـی زندگی فاطمـی هماهنگ 
مـا و  بـرای بازخوانـی نسـبت  کننـد. درواقـع فرصتـی  ارزیابـی  بزننـد و  کننـد، محـک 

حضـرت زهـرا Ð اسـت.
گذاشـته و مـودت آن حضـرت، فرزنـدان  خداونـد تبـارک و تعالـی بـر همـه ی مـا منـت 
آن بزرگـوار و همسـر عظیم القـدر او را در پرتـو تعلـق قلبـی همگـی مـا بـه سـاحت مقـدس 
کـرده اسـت. ایـن محبـت و مـودت، حلقـه ی اتصالـی  پیامبـر اعظـم A روزی مـان 
Ð، و مرکـز امیـد همـه ی مـا  عمیـق و جاودانـی بیـن مـا و حضـرت صدیقـه ی طاهـره 
کـه سـرمایه ی اصلـی بـرای  بهره منـدی از همیـن سـرمایه ی بـزرگ و عظیـم اسـت؛ چرا
کنیـم  تحـول فکـری، اخالقـی و عملـی در همـه ی مـا محسـوب می شـود. بایـد تـالش 
تـا مسـیر و لحظـات زندگـی مـا بـه فضـل خـدای متعـال، سـرمایه ای باشـد بـرای فاطمی 

شـدن.
کـرده  کـرد، بـه مقصـد آفرینـش خـود نیـز دسـت پیـدا  کسـی چنیـن توفیقـی پیـدا  گـر  ا
اسـت؛ زیـرا هـدف آفرینـش انسـان جـز این نیسـت. می توانیـم در یک جملـه بگوییم: 
مـا بـرای فاطمـی شـدن آفریـده شـده ایم؛ بـرای اینکـه رنـگ خدایـی بگیریم و بـه مقام 

کنیـم.101 شـامخ بندگـی حضـرت حـق دسـت پیـدا 

Ð بشارت به شیعیان به خاطر پذیرش فرزندی از سوی حضرت زهرا

اسـت  حاضـر  حـوراء  انسـیه ی  ایـن  و  قدسـی  حقیقـت  چنیـن  کـه  شـما  بـر  بشـارت 
کنـد. جالـب آنکـه شـما خبـر نداریـد، ولـی او شـما را  جنابعالـی را بـه فرزنـدی قبـول 
ـة؛81 من و علی دو  ّمَ

ُ
َبَوا َهِذِه اأْل

َ
َنـا َو َعِلّيٌ أ

َ
کـرم A فرمـود: »أ کـرده اسـت. پیامبـر ا قبـول 

کیسـت؟ حضرت مسـئله  پدر این امت هسـتیم«. چنین بیان شـد تا شـما بپرسـید مادر 

81. محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، ج16، ص95.  
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گذاشـته اند. را بـرای اهـل راز سربسـته 
بـا  را  ایـن مطلـب   Ð کـه خـود حضـرت زهـرا  کـه یـک روایـت دیـدم  جالـب اسـت 

بودنـد.  نقـل  کـرده  اندکـی  تفـاوت 
کـه حضـرت تـو را قبـول  کنـی، می فهمـی  کـه مراجعـه  شـما بـه ذات خـود و باطـن خـود 
ذیـَن آَمُنـوا 

َ
َهـا اّل ّیُ

َ
کنـی. قـرآن می فرمایـد: »یـا أ کـرده اسـت؛ حـال بایـد شـما قبـول یـا رد 

کـه ایمـان آورده ایـد،  کسـانی  ُکـْم ِلمـا ُیْحییُکـْم؛82 ای  ُسـوِل ِإذا َدعا اْسـَتجیُبوا هلِلَِّ َو ِللّرَ
کـه بـه شـما حیـات می بخشـد،  چـون خـدا و پیامبـر، شـما را بـه چیـزی فراخواندنـد 
کند، یعنی شـما  کـه می خواهـد شـما را زنـده  کنیـد«. بـه دعـوت پیامبـر  آنـان را اجابـت 
گـر شـما لبیـک بگویید، بـه مرکز  را جـزء خانـواده ی خـود قـرار دهـد، لبیـک بگوییـد. ا
کوثر  کـه حیـات جاودانه ی ابـدی آنجا اسـت و حوض  حیـات طیبـه متصـل می شـوید 
کوثـر آنجـا اسـت. »اْسـَتجیُبوا« یعنـی جـواب درسـت و قطعـی دهیـد. ایـن  و حقیقـت 
بیـت، بیـت طهـارت و عصمـت اسـت و »اْسـَتجیُبوا« یعنـی مـن تمـام قـوای وجـودی 
کـی بسـیج می کنـم. اینجـا بیـت حکمـت و عقـل  خـود را بـرای تحصیـل طهـارت و پا
که حکمـت و عقل و سـخاوت و دانش بیاور.  اسـت و اسـتجابت بـه ایـن معنـی اسـت 
کـه تصریـح  گرفـت. مـدال افتخـار سـلمان همـان اسـت  گفـت و مـدال  سـلمان لبیـک 
ْهـَل اْلَبْیـِت؛83 سـلمان، از مـا اهـل بیت اسـت«. قباًل سـلمان 

َ
شـده اسـت: »َسـْلماُن ِمّنـا أ

را بـا شـهرش و بـا نـام سـلمان فارسـی می شـناختند؛ امـا پـس از این روایت، سـلمان را با 
کـه طـرف خطـاب چنیـن  عنـوان سـلمان محمـدی می شناسـند. خـوش بـه حـال شـما 
گرفته ایـد! ایـن دعوت نامـه بـه فطـرت و قلـب شـما ارسـال شـده اسـت.  دعوتـی قـرار 
شـما چـه حسـی می شـوید وقتـی نـام مقـدس ایشـان را می شـنوید؟! االن نوبـت شـما 

کـه جـواب دهیـد. اسـت 
کـه همـه ی خردمنـدان عالـم، مسـت علـم و  فرزنـد عزیـز و نامـدار و پرافتخـار ایشـان 
گفته انـد:  و  داده  بشـارت  شـما  بـه   Ì صـادق  حضـرت  یعنـی  هسـتند،  او  حکمـت 
وَیْفَرُحـوَن  ِلُحْزِننـا  َیْحَزُنـوَن  َوالَیِتنـا  ِبمـاِء  ُعِجُنـوا  َو  ِطیِنِتنـا  فاِضـِل  ِمـْن  ُخِلُقـوا  »ِشـیَعُتنا 
ِگل مـا آفریـده شـده اند، والیـت مـا در سرشـت آنـان  ِلَفَرِحنـا؛84 شـیعیان مـا از باقیمانـده 
گشـته اسـت، آنـان بـا خوشـي ما خوشـحال و بـا ناراحتي مـا ناراحت هسـتند«.  عجیـن 
باشـد، محـزون  آنکـه دسـت خودتـان  بـدون   Ì ائمـه  ایـام حـزن  بـه همیـن دلیـل در 

می شـوید.102

 Ð لزوم هماهنگ  شدن و به روز شدن با آرزوها و دردهاي حضرت زهرا

82. انفال: 24. 
83. محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، ج10، ص121.  
84. محمدمهدي حائري، شجره طوبي، ج1، ص3. 
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کـه بـه  مناسـبت شـهادت حضـرت زهـرا Ð تشـکیل مي شـود، در دل  همـه ی جلسـاتي 
خـود، معانـي فراوانـي دارد.  ایـن تجمـع یـك تجمـع معنادار اسـت. یکـي از آن معاني، 

ارتبـاط عاطفـي، روحـي و معنـوي بـا ائمه É اسـت. 
دوسـت  داشـتِن اهـل بیـت و مـودت ایشـان بسـیار ارزش منـد اسـت. شـاید در ایـن عالم 
کند  کسـي در قلـب و باطن خود احسـاس  گـر  گنـِج والیـت نباشـد. ا چیـزی قیمتي تـر از 
کامـِل الهـي را دوسـت دارد، ایـن ارتبـاط عاطفـي برگرفتـه از همـان نقطـه اي  اولیـاِي 

کمـال ارتبـاط برقـرار مي کنـد. کامـل و بیـن انسـانیت و  کـه بیـن مـا و انسـاِن  اسـت 
ایـن  بـه  شـبیه  مناسـبت هایي  در  معنـوي  و  روحـي  و  باطنـي  جذبـه ی  اسـاس  بـر  مـا 
شـهادت  در  و  مي شـود  زنـده  اهانت هـا  و  جسـارت ها  تلـخ  خاطـراِت  کـه  ـ  مناسـبت 
کشـش و جذبـه ی روحـی در یـك  از ایـن  تـا  ـ دور هـم جمـع مي شـویم  اولیـاي خـدا 
کنیـم.  گروهـي بـراي پاسـخ  دادن بـه صـداي دل و حالـت قلبي مـان اسـتفاده  فرصـت 
که  که انسـان بـا محبوب خود دارد؛ هماهنگـي و ارتباطی  ایـن نوعـی هماهنگي اسـت 
انسـان از عمـق قلبـش برقـرار مي کنـد و باعـث مي شـود در حـزن و انـدوه اولیـای خـدا، 

شـریك و سـهیم  شـود. 
معنـاي دیگـر ایـن تجمـع، هماهنـگ  شـدن و بـه روز شـدن بـا اولیـای خـاص خـدا و 
آرزوهـا و دردهـاي آنهـا اسـت. وقتـی بـا آنهـا مرتبـط و هماهنـگ مي شـویم، از درد آنهـا 
بـا شـرایط زندگـي خودمـان تطبیـق مي دهیـم. در واقـع نوعـی  گاه مي شـویم و آن را  آ
گـر بخواهیـم معنـاي  کشـف وظیفـه و فهـم وضعیـت، رسـالت ها و مسـئولیت ها اسـت. ا
کـردن نسـبت  کنیـم، مي شـود بصیـرت؛ بصیـرت پیـدا  کلمـه خالصـه  دوم را در یـک 
کـه در آن هسـتیم تـا ببینیـم آیـا مـا نیـز بـه وظیفـه ی الهي خویش درسـت عمل  بـه زمانـي 

مي کنیـم یـا نـه؛ در حقیقـت نوعـی بصیـرت و شـناخت نسـبت بـه وظیفـه اسـت.103

سنخیت و شباهت با حضرت زهرا با دوستی و محبت به ایشان 

که خداوند تبارك  دوسـتي، مـودت و ارتبـاط قلبـي بـا اولیای الهی، همان چیزي اسـت 
کـرده و در تعبیـري زیبـا و بـا  کریـم، مـا را بـه آن دعـوت  و تعالـي بـه صراحـت در قـرآن 
قالب هـاي متعـدد آن را بیـان فرمـوده  اسـت؛ بـرای نمونـه در آیـه ای مشـهور می فرمایـد: 
َة ِفـي اْلُقْرَبی؛85 بگو به  ازاى آن ]رسـالت[ پاداشـی   اْلَمـَوّدَ

َ
ْجـًرا ِإاّل

َ
ُلُکْم َعَلْیـِه أ

َ
ْسـأ

َ
 أ

َ
»ُقـل اّل

از شـما خواسـتار نیسـتم، مگر دوسـتی درباره خویشـاوندان«.
کریم اسـت و  کید قرآن  مسـئله ی دوسـتي بـا اولیـاي خـدا و مـودت و تعلـق قلبي مورد تأ
یـك سـرمایه بـراي همـه ی مـا تلقـي شـده اسـت. وقتي انسـان به قـرآن مراجعـه مي کند و 
گـره قلبـِي بیـن مـا و اولیـای خـدا، روزنـه امیـدي  بـا فرهنـگ آن آشـنا مي شـود، مي بینـد 

85. شوري: 23.  
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کمـاالت انسـاني برسـاند. بنابرایـن از مـا خواسـته شـده بـا  کـه مي توانـد مـا را بـه  اسـت 
 Ð کنیـم بـه اولیـای خـدا بـه ویـژه حضـرت زهـرا ایـن تربیـت، دوسـتي و محبـت سـعي 

کنیـم؛ زیـرا خاصیت دوسـتي، سـنخیت و شـباهت اسـت.104 شـباهت پیـدا 

لزوم طلوع مودت به حضرت زهراÐ  در روابط اجتماعی

امیرالمؤمنیـن )سـالم اهلل علیهمـا( وارد  و  بـه حضـرت زهـرا  را نسـبت  گـر محبت تـان  ا
کرده ایـد و آنـگاه تفـاوت شـما بـا  گنـج اسـتفاده  کنیـد، از ایـن  روابـط اجتماعي تـان 

نمي کننـد، مشـخص مي شـود. اسـتفاده  آن  از  کـه  کسـاني 
گـر ایـن محبـت وارد روابـط اجتماعـي  شـود، حسـن خلـق، ازخودگذشـتگي، حیـا و  ا
گـر قدرناشناسـي  گنجینـه را داریـم، ولـي ا عفـت و بردبـاری ایجـاد مي شـود. مـا ایـن 
کـه در رفتارهایمـان ایـن  گنجینـه بي اعتنـا باشـیم، نتیجـه ایـن مي شـود  کنیـم و بـه ایـن 
آنـگاه  نیسـت،  آشـکار  ولـي  اعـالم شـده،  نخواهـد داشـت. محبـت  محبـت حضـور 
بـه  ایـن  باشـد.  تندخـو  و  بداخـالق  بدهـد،  فریـب   بگویـد،  فـرد دروغ  اسـت  ممکـن 
گنـِج سـربه ُمهر در زندگـي اش آشـکار نشـده اسـت. ناجوانمـردی  کـه  معنـاي  آن اسـت 
نهایـت  یعنـي  رفاقـت  کردیـم، جوردرنمی آیـد؛  رفاقـت وصـف  بـراي  کـه  معنایـي  بـا 
کسـاني تعلـق خاطـر و رفاقـِت  وفـا، آخـِر صداقـت، ایثـار و ازخودگذشـتگي! چـون بـا 
کـه عیـِن جوان مـردي هسـتند؛ جوان مـردي در عالـم بـا علـي )سـالم اهلل  نزدیـك داریـد 
علیـه( تعریـف مي شـود و در تمـام دسـتگاه هاي مختلـف فکـري، فتـوت و شـجاعت 
کسـي بگویـد مـن علـي را دوسـت دارم، اما  بـا آن حضـرت معنـا مي شـود. مگـر مي شـود 

کـم باشـد؟! بهـره اش از جوان مـردی 
کسـي از ناحیه  که در مناسـبات اجتماعي تمامًا خیر بودند و  ائمه É این گونه بودند 
آنهـا آسـیب نمي دیـد. همـه از وجـود امـام بهره منـد مي شـدند. ایـن ویژگـِي مؤمـن نیـز 

هسـت یعنـی وجـودش برکـت و سـود اسـت.
کـه آن سـرمایه،  کسـي وجـودش اسـباب آزار دیگـران باشـد، معنایـش ایـن اسـت  گـر  ا
گدایي  گنـِج عظیـم نفت نشسـته و در حال  کـه روي  کشـوري اسـت  نقـد نشـده و مثـل 
از جهانیـان باشـد. وقتـي ایـن سـرمایه نقـد نشـده باشـد، بیـن داشـتن و نداشـتنش چـه 
کـه آن محبـت، تبدیـل بـه مودت شـود؛ یعنـي در وجود  فرقـي اسـت؟! مهـم ایـن اسـت 
کـه  کنـد. هرچـه بیشـتر بـه آن میـدان دهیـم، مـا را بیشـتر جلـو مي بـرد و هرسـال  مـا طلـوع 
که طلوع  بـر مـا بگـذردـ  فاطمیـه، عاشـورا، سـیزده رجب، نیمه شـعبان و مناسـبت هایي 
کـرده  و  مي کنـد ـ احسـاس مي کنیـم چنـد قـدم بـه آنهـا نزدیك تـر شـده ایم؛ چـون هزینـه 

گنـج را بـه کار انداخته ایـم.105 ایـن 
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Ðهمۀ ارادت مندان؛ فرزنِد حضرِت زهرا

بشـارت می دهـم طبـِق روایـات و مبانـی و داللت هـای روشـِن موجـود، شـما می توانیـد 
آن  ارادت منـداِن  همـۀ  یعنـی  اسـت؛  گیـر  فرا امـر  ایـن  باشـید.   Ðزهـرا فرزنـِد حضـرِت 
که درِد آن حضرت را می فهمند و تالش می کنند  کسانی  حضرت و دوست داراِن وی و 
سـبِک  بـه  و  بشـود  برنامه ریـزی  بزرگـوار  آن  زندگـِی  مسـیِر  براسـاِس  زندگی شـان  مسـیِر 
زندگـِی آن حضـرت و امیرالمؤمنیـن باشـد، مشـموِل ایـن حکـم هسـتند. درحقیقـت، 
کـه بایـد قـدر آن را بدانیـد. در ایـن شناسـنامه نوشـته  شـما شناسـنامۀ دیگـری داریـد 
شـده اسـت: »پـدر: امیرالمؤمنیـن، مـادر: حضـرت زهـراÐ.« ایـن افتخـاِر بـزرْگ نصیـِب 
همـۀ ماسـت. انسـان بایـد قـدِر ایـن پیونـد و نسـبت را بدانـد. سـندش هـم فطـرت و 

کـه بـه حضـرِت زهـراÐ  تعلِق خاطـر دارد.106 دل هـاِی شماسـت 

شناخِت والیت در ذیِل پرچِم حضرِت زهراÐ  ، رسالِت ایاِم جوانی

گوشـه ای از آرزوهـاِی حضـرت زهـرا Ð در  کـه  بحمـداهلل در مقطعـی زندگـی می کنیـم 
کـرده اسـت. وقتـی والیـت به  میـدان می آیـد، بـه همـان میزان،  ایـن مقطـع تحقـق پیـدا 
چالـش و جنـگ و تحریـم زیادتـر می شـود؛ چـون حیـاِت مسـتکبران به خطـر مـی افتد؛ 
کفـر  کـه بخـِش آشـکارش  یعنـی نـوِر والیـْت نـاِر طاغـوت را خامـوش می کنـد؛ طاغوتـی 
بیشـتر  هجمه هـا  وضعـی،  چنیـن  در  اسـت  طبیعـی  نفـاق.  پنهانـش  بخـِش  و  اسـت 
ازسـمِت  رسـانه ای  و  تبلیغاتـی  و  روانـی  عملیـاِت  بیشـترین  گذشـته،  سـال  می شـود. 
دشـمن بر بحِث والیت و شـخِص ولّی ِاعمال شـد. خوشـبختانه، در شـبکه ای فاطمی 
حضـور داریـد. رسـالِت ویـژۀ شـما در ایـام جوانی و نشـاْط در ذیِل پرچـِم حضرِت زهرا

Ð ، شـناخِت والیـت و دفـاع از آن اسـت.107

توّجه به حضرت زهرا Ð ،  یادآور همه ی خوبی ها و فضیلت ها

Ð و اولیـاء خـدا، در حقیقـت یـادآوری  ذکـر و توّجـه بـه مقـام شـامخ حضـرت زهـرا 
فروتنـی،  تواضـع،  ادب،  مهربانـی،  یـادآوری  اسـت.  فضیلت هـا  و  خوبی هـا  همـه ی 
عبـادت، بندگـی، تسـبیح، تحمیـد، نمـاز، روزه، حـج، دعـا و مناجـات اسـت. وقتـی 
نـام فاطمـه Ð بـرده می شـود، نـام دانـش، علـم، حکمـت و نـام قـرآن در دل هـای مـا 
و  عـّزت، شـکوه  وفـا، صفـا،  بـا غیـرت،  Ð همـراه  زهـرا  نـام حضـرت  زنـده می شـود. 
سـرافرازی اسـت. نـام فاطمـه Ð، مخصوصـًا در فاطمّیه، برای همه ی مـا یادآور والیت 
و  مغتنـم  چقـدر  اسـت.  ـالم(  الّسَ َو  ـالُة  الّصَ )َعَلیـِه  علی بن ابی طالـب  والیـت  و  الهـی 
کـه بـا خـودش در انسـان اهتـزاز روحانـی و شـکوفایی مـی آورد.  شـیرین اسـت ایـن یـاد 

نـام فاطمـه مثـل نسـیم صبـح بهـاری اسـت و دل هـا را روشـن می کنـد. 
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در فضـای خانـه و خانـواده، یـاد حضـرت زهـرا Ð سـیره ی فاطمـی را بـه یـاد مـی آورد 
و رسـم و ادب بندگـی را یـادآوری می کنـد. خـوب دختری کـردن را بـرای دختـران مـا، 
که ِبَحمداهلل به شـرف همسـری مشـّرف هسـتند،  کسـانی  خوب همسـری کردن را برای 
هسـتند،  بهره منـد  مـادری  شـامخ  مقـام  از  کـه  کسـانی  بـرای  را  مادری کـردن  خـوب 
همـه ی اینهـا را یـادآوری می کنـد و بـه جامعـه ی بانـوان ما حقیقت قدسـی وجودشـان، 
کـه  کرامتشـان، شخصّیت شـان، عفاف شـان، حیایشـان و ظرفّیت هـای عظیـم معنـوی 

خـدای متعـال در شـخصّیت آنهـا قـرار داده، همـه ی اینهـا را یـادآوری می کنـد.108

افزایش وتقویت مهر فاطمه Ð ؛ در دلها و رفتار ها

فاطمـه Ð ُزهـره ی عـرش خـدا اسـت و تـا قیـام قیامـت روشـن کننده ی دل هـای مؤمنیـن 
اسـت و وقتـی در دلـی مهـر فاطمـهÐ باشـد و در رفتـاری نشـانه های زهرایـی وجـود 
کسـی مورد عنایت و لطف پروردگار متعال اسـت و پیش خدای  داشـته باشـد، چنین 
متعـال عزیـز می شـود. امیدواریـم ان شـاءاهلل بـه حـق و حقیقت حضرت زهـرا، دل های 
همـه ی مؤمنـان و همـه ی دوسـتان حضـرت، همـواره بـه نـور فاطمـه Ð روشـن باشـد و 
کاسـتی ها و خطاهـا و اشـتباهات  کمـی  و  امیدواریـم خداونـد تبـارک و تعالـی همـه ی 

کنـد.109 کرمـش منـّزه  مـا را بـه آبـروی حضـرت زهـرا بـه مـا ببخشـد و مـا را بـه لطـف  و 

آهنگ مادرانه حضرت زهرا Ð به مومنین و لزوم بهره مندی از آن

کـه دوسـت داشـتن او    یـک بشـارت دیگـر هـم بـه مـا  دادنـد. آن بشـارت ایـن اسـت 
ة؛86  ّمَ

ُ
َبـَوا َهـِذِه اأْل

َ
َنـا َو َعِلـّيٌ أ

َ
کـرم فرمـود: »أ دربـاره ی شـما آهنـگ مادرانـه دارد. پیغمبـر ا

که خودت  گذاشـت  مـن و علـی دو پـدر ایـن امـت هسـتیم«. اسـم مـادر را نیـاورد، آن را 
گذاشـت بـه عهـده ی خودتـان؛ لـذا  گفـت مـن و علـی پـدر هسـتیم، ایـن را  بگیـری. 
مـن  بنابرایـن  دارم؛  یقیـن  و  هسـتم  مطمئـن  را  ایـن  اسـت.  مادرانـه  محّبـت  محّبتـش 
هسـتم و آبـروی فاطمـه Ð در پیشـگاه تـو و مطمئـن هسـتم بـه عنایـت و فضلـت دسـتم 
را می گیـری. ایـن شکسـته را از جـا بلنـد می کنـی، دسـت ایـن زمیـن خـورده را می گیـری 
کـه با عنایـت او من  کـرده اسـت. می دانـم  کـه بـا اشـتباهاتش خـودش را بیچـاره و اسـیر 
کس  کس و فالن  کس و فـالن  گـرو هسـتم. فـالن  گـرو در می آیـم، مـن االن در َرهـن و  از 
گذشـت هسـتند یـا نـه، آنهـا بایـد از مـن  کـه می شناسـم و نمی شناسـم، نمی دانـم اهـل 
کـه  بگذرنـد تـا تـو از مـن بگـذری. این طـوری مـن اسـیر هسـتم و یـک راه بیشـتر نـدارد 
کنـد. مـن می خواهـم آزادشـده ی فاطمـه  عنایـت فاطمـهÐ بـه میـدان بیایـد و مـرا آزاد 
َها  Ð باشـم. مـرا آزاد شـده ی زهـرا Ðقـرار بـده تا پیش همه ی عالم بایسـتم و بگویـم: َاّیُ

86 . مجلسي، محمدباقر، بحار االنوار،  تهران، اسالمیه، چاپ بیست و سوم، 1385ق، ج36، ص5 و 275.
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کرد.110 الّنـاس! اهـل محشـر! ببینیـد من آزادشـده ی فاطمه Ðهسـتم، ایشـان مـرا آزادم 

حضرت زهرا Ð مادر ما و مادر همه ی مؤمنین و فخر اولیا

خداونـد متعـال ، ایـن بانـوی بـزرگ و ایـن  آفرینـش حیـرت انگیـز و باشـکوه و معجـزه 
بـه ضیافـت مخصـوص خـودش پذیرفـت.  بـزرگ را در هجده سـالگی  بـا عظمـت و 
مـادر مـا و مـادر همـه ی مؤمنیـن و فخـر اولیا اسـت، یک بانوی هجده سـاله اسـت و این 
کامـل  بـه نظـر مـن خیلـی قابـل توجـه اسـت. همـه ی آنچـه دربـاره ی یـک شـخصیت 
و بـه مقصـد رسـیده و دسـت یافتـه بـه تمـام فضیلت هـا و ارزش هـای انسـانی و الهـی 
کسـی نمی توانـد  نتوانسـته اند بگوینـد و  گفتـن نیسـت و  گفتـه می شـود و آنچـه قابـل 
کامـل، همـه در یـک بانـوی جـوان متجلـی می شـود.  کنـد مگـر اولیـای  آنهـا را درک 
هجده سـالگی شـاخص سـن جوانـی اسـت. جوانـی از چهارده سـالگی آغـاز می شـود و 
در هجده سـالگی بـه اوج خـود می رسـد. بعـد امتـداد پیـدا می کنـد تـا بیسـت و هشـت 

سـالگی.111

Ð لزوم لبیک عملی شیعیان به پذیرش فرزندی حضرت زهرا 

اسـت  حاضـر  حـوراء  انسـیه ی  ایـن  و  قدسـی  حقیقـت  چنیـن  کـه  شـما  بـر  بشـارت 
کنـد. جالـب آنکـه شـما خبـر نداریـد، ولـی او شـما را  جنابعالـی را بـه فرزنـدی قبـول 
ـة؛87 مـن و علـی  ّمَ

ُ
َبـَوا َهـِذِه اأْل

َ
َنـا َو َعِلـّيٌ أ

َ
کـرم A فرمـود: »أ کـرده اسـت. پیامبـر ا قبـول 

کیسـت؟ حضـرت  دو پـدر ایـن امـت هسـتیم«. چنیـن بیـان شـد تـا شـما بپرسـید مـادر 
گذاشـته اند. راز سربسـته  اهـل  بـرای  را  مسـئله 

بـا  را  ایـن مطلـب   Ð کـه خـود حضـرت زهـرا  کـه یـک روایـت دیـدم  جالـب اسـت 
بودنـد.  نقـل  کـرده  اندکـی  تفـاوت 

کـه حضـرت تـو را قبـول  کنـی، می فهمـی  کـه مراجعـه  شـما بـه ذات خـود و باطـن خـود 
ذیـَن آَمُنـوا 

َ
َهـا اّل ّیُ

َ
کنـی. قـرآن می فرمایـد: »یـا أ کـرده اسـت؛ حـال بایـد شـما قبـول یـا رد 

کـه ایمـان آورده ایـد،  کسـانی  ُکـْم ِلمـا ُیْحییُکـْم؛88 ای  ُسـوِل ِإذا َدعا اْسـَتجیُبوا هلِلَِّ َو ِللّرَ
کـه بـه شـما حیـات می بخشـد،  چـون خـدا و پیامبـر، شـما را بـه چیـزی فراخواندنـد 
کند، یعنی شـما  کـه می خواهـد شـما را زنـده  کنیـد«. بـه دعـوت پیامبـر  آنـان را اجابـت 
گـر شـما لبیـک بگویید، بـه مرکز  را جـزء خانـواده ی خـود قـرار دهـد، لبیـک بگوییـد. ا
کوثر  کـه حیـات جاودانه ی ابـدی آنجا اسـت و حوض  حیـات طیبـه متصـل می شـوید 
کوثـر آنجـا اسـت. »اْسـَتجیُبوا« یعنـی جـواب درسـت و قطعـی دهیـد. ایـن  و حقیقـت 

87. محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، ج16، ص95.  
88. انفال: 24. 
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بیـت، بیـت طهـارت و عصمـت اسـت و »اْسـَتجیُبوا« یعنـی مـن تمـام قـوای وجـودی 
کـی بسـیج می کنـم. اینجـا بیـت حکمـت و عقـل  خـود را بـرای تحصیـل طهـارت و پا
که حکمـت و عقل و سـخاوت و دانش بیاور.  اسـت و اسـتجابت بـه ایـن معنـی اسـت 
کـه تصریـح  گرفـت. مـدال افتخـار سـلمان همـان اسـت  گفـت و مـدال  سـلمان لبیـک 
ْهـَل اْلَبْیـِت؛89 سـلمان، از مـا اهـل بیـت اسـت«. قباًل سـلمان 

َ
شـده اسـت: »َسـْلماُن ِمّنـا أ

را بـا شـهرش و بـا نـام سـلمان فارسـی می شـناختند؛ امـا پـس از این روایت، سـلمان را با 
کـه طـرف خطـاب چنیـن  عنـوان سـلمان محمـدی می شناسـند. خـوش بـه حـال شـما 
گرفته ایـد! ایـن دعوت نامـه بـه فطـرت و قلـب شـما ارسـال شـده اسـت.  دعوتـی قـرار 
شـما چـه حسـی می شـوید وقتـی نـام مقـدس ایشـان را می شـنوید؟! االن نوبـت شـما 

کـه جـواب دهیـد. اسـت 
کـه همـه ی خردمنـدان عالـم، مسـت علـم و  فرزنـد عزیـز و نامـدار و پرافتخـار ایشـان 
گفته انـد:  و  داده  بشـارت  شـما  بـه   Ì صـادق  حضـرت  یعنـی  هسـتند،  او  حکمـت 
وَیْفَرُحـوَن  ِلُحْزِننـا  َیْحَزُنـوَن  َوالَیِتنـا  ِبمـاِء  ُعِجُنـوا  َو  ِطیِنِتنـا  فاِضـِل  ِمـْن  ُخِلُقـوا  »ِشـیَعُتنا 
ِگل مـا آفریـده شـده اند، والیـت مـا در سرشـت آنـان  ِلَفَرِحنـا؛90 شـیعیان مـا از باقیمانـده 
گشـته اسـت، آنـان بـا خوشـي ما خوشـحال و بـا ناراحتي مـا ناراحت هسـتند«.  عجیـن 
باشـد، محـزون  آنکـه دسـت خودتـان  بـدون   Ì ائمـه  ایـام حـزن  بـه همیـن دلیـل در 

می شـوید.112

زندگـی  در  عصمـت  توسـعه ی  رمـز  Ðاسـم  فاطمـه   نـام  از  منـدی  بهـره 
یـی  نیا د

که قباًل با عنوان عصمت به عرض شـما رسـید  اهـل اهلل بـرای ورود بـه محیـط طهـارتـ  
که هنر مؤمن، توسـعه ی عصمت در زندگی دنیایی خود اسـت ـ یک اسـم  و بیان شـد 
کرده انـد، خیلـی  کـه ایـن فهـم را پیـدا  کسـانی  رمـز دارنـد و آن هـم فاطمـه Ð اسـت. 
کـه اینجـا مقـام مـادری اسـت و در مقـام مـادری، رأفـت جـاری  زود رسـیده اند؛ چرا
اسـت. جلـوه ی رأفـت خـدای متعـال در حضـرت خاتـم جوشـیده، و فاطمـه شـده؛ 
کـه از افـق محمـدی بـر عالـم جلـوه  لـذا فاطمـه تجلـی نـام رئـوف خـدای متعـال اسـت 
کـه  کـرده اسـت. ایـن رأفـت در محیـط شـخصیت فاطمـه Ð آن قـدر تماشـایی اسـت 
پـدر، وارد مقـام فرزنـدی می شـود و بـه ایشـان لقـب »أّم أبیهـا«91 می دهـد. چـه جلوه ای 
کـه پیامبـر A این گونـه از آن یـاد می کنـد و می فرمایـد: »ِفداها أبوهـا؛92 پدرش  داشـته 

89. محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، ج10، ص121.  
90. محمدمهدي حائري، شجره طوبي، ج1، ص3. 

91. ابن اثیر، اسد الغابه، ج5، ص520.
92. ابن حجر، الصواعق المحرقه، ص109.
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فدایـش باد«. 
راه نزدیـک بـرای دسـتیابی بـه طهـارت باطنـی، از طریـق ایـن اسـم اسـت و چنانچـه 
ایـن اسـم رمـز را داشـته باشـی، تـو را بـه عوالـم قرآن راه می دهنـد؛  زیرا بـا آن تمام درهای 

گشـوده می شـود.113 ملـک و ملکـوت 

لزوم توجه به حق معلمی فاطمه Ð و اولیای الهی

گونـی بـر عهـده ی  گونا نسـبت مـا بـا اولیـای خـدا نسـبت های مختلفـی اسـت و حقـوق 
کـه یک فهرسـت طوالنی از حقـوق بر عهده ی   Ð مـا دارنـد؛ مخصوصـًا حضـرت زهـرا
کـه اخیـرًا در مـورد  مـا دارنـد؛ از حقـوق ظاهـری و باطنـی. در واقـع همـان بحثـی اسـت 
کـه داریـم دربـاره اش صحبـت می کنیم.  حقـوق پیشـوایان داشـتیم، به ویـژه حـق معلـم 
گر علمی  کل، اولیـای الهـی هسـتند؛ چـه سـایرین بدانند و چه نداننـد. ا اسـتاد و معلـم 
هسـت و چیزی به نام دانایی وجود دارد، اصل و اسـاس و ریشـه و مبدأ آن به خاندان 
کـه در خانـدان وحـی رکن   Ð وحـی برمی گـردد؛ به ویـژه بـه حضـرت صدیقـه ی طاهـره
بـزرگ شـکل  ایـن شـخصیت  ایـن خانـواده پیرامـون  و محـور و مـدار اصلـی اسـت و 
کـه مـا هـم در تعابیـر و احساسـات و عواطـف  می گیـرد و ایـن همـان مقـام مـادر اسـت 
خودمـان آن را درک می کنیـم. بنابرایـن در موضـع علـم و دانایـی، بـه معنـای فـراخ و 
گـر خیـری هسـت، محصول  کل اسـت. ا خاصـش، حضـرت زهـرا Ð صاحـب حـق بـر 
علـم و دانـش اسـت و اصـل و ریشـه و شـاخه و فـرع آن بـه ایـن بیـت شـریف برمی گـردد 
گوهـر شـب چراغ، شـب تاریـک زندگـی انسـان ها را پـر فـروغ و روشـن  کـه ماننـد یـک 
که این توجـه و ارادت و مودت قلبـی را داریم، مخصوصًا  می سـازند؛ امـا نسـبت بـه مـا 
کـه اهالـی زمین و آسـمان، وام دار آن  ئمـه فاطمـه ی زهـرا Ð و می دانیـم  نسـبت بـه ام اال
حضـرت هسـتند و از پرتـو نـور و درخشـش نـور جمـال و جـالل آن حضـرت بهره منـد 

می شـوند و زیسـت می کننـد، پیـام ایـن موضـوع نزدیک تـر اسـت.
کل بـر عهـده ی آن حضـرت اسـت و هـر چه از ایـن زاویه،  پـس حـق اسـتادی و معلمـی 
کلیـددار  کـه  تواضـع و فروتنـی و تکریـم و ارادت در برابـر »ُخـّزان العلـم« داشـته باشـیم 

کاری نکرده ایـم.  آن حضـرت زهـرا Ð اسـت، بـاز هـم 
کـه صنـدوق علـوم فاطمـی بـاز نشـده و آن خزانـه ی دانـش هنـوز  گفته انـد  اولیـای خـدا 
کـه آن حضـرت  کلیـددار آن، حضـرت مهـدی Ì اسـت. وقتـی  گشـوده نشـده اسـت. 
کـه علـم و حیـات در سـایه ی آن یعنـی  کنـد، تـازه انسـان می فهمـد  بـاب علـم را بـاز 
کنـون از علـم نافـع به دسـت آورده، اندکی اسـت از آن بسـیار و اینکه  چـه. آنچـه بشـر تا
برکات الزهرا چیسـت، بعد ها مشـخص خواهد شـد؛ چه اینکه همه ی علوم و معارف 

بـه مـادر حجـج الهـی برمی گـردد. 
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Ð اسـت. ان شـاءاهلل سـال خوبـی  آغـاز و انجـام سـال آینـده، والدت حضـرت زهـرا 
بـرای جامعـه ی و مردمـان مـا خواهـد بـود. االن هـم از رهگـذر ایـن تکریم هـا و تعظیم ها 
کـه در برابـر عظمـت بی کـران ایـن بانـوی بـزرگ انجـام می شـود، بـرکات  و ارادت هـا 
آسـمانی و زمینـی بـر جامعـه ی مـا نـازل خواهـد شـد و ایـن را بـه فضـل الهـی خواهیـم 

دیـد.114

کی و طهارت  توسل به  حضرت زهرا Ð برای پا

گـروه »یطّهرکـم تطهیـرا« نقـش محـوری اسـت؛ زیـرا وقتـی  نقـش حضـرت زهـرا Ð در 
گفتنـد: »هـم فاطمـه و ابوهـا و بعلهـا و بنوهـا«.  کننـد،  خواسـتند اهـل بیـت را معرفـی 
اسـم  ایشـان،  اسـامی  ُنه گانـه ی  فهرسـت  در  لـذا  اسـت؛  محـور   Ð فاطمـه  حضـرت 
»طاهـره« و »مطّهـره« را مشـاهده می کنیـد. پـدر و مـادر شـما بـه طهـارت شـناخته شـده و 
ایـن ریشـه و تبـار و اصـل شـما اسـت. بایـد در شـما هـم نشـانه های ایـن طهارت باشـد و 

هـر روز هـم بیشـتر شـود.
که منشـور طهارت اسـت، درباره ی  کمک بگیریم تا دعای هشـتم   Ð از حضرت زهرا
ک شـدن از ایـن عیب هـا و اشـکاالت را بایـد از خـدا خواسـت.  مـا مسـتجاب شـود. پـا
بهتریـن و نزدیک تریـن راه بـرای نیـل بـه طهـارت باطنـی بـر اسـاس آنچـه بـزرگان و اهـل 
که نـگاه حضرت، نگاه  گفته انـد، توسـل بـه حضـرت فاطمه ی زهرا Ð اسـت؛ چرا اهلل 
مادرانـه اسـت و در نـگاه مادرانـه عنایت هـای خاصـی نهفتـه اسـت.کمک بخواهیـم 
کـه بـه آن مبتـال یـا در معـرض آن  گناهانـی  تـا حضـرت دسـت مـا را بگیـرد و مـا را از 
گـر مبتال باشـیم، از حضرت دور  هسـتیم، نجـات دهـد. آلودگی هـا خیلـی زیاد اسـت و ا
کـه اصـل و اسـاس و ریشـه و سـاقه ی  کمـک بگیریـم  می شـویم. بایـد از خـود حضـرت 

درخـت طهارت هسـتند.115

همدردی و مهرورزی ، نشانه های فاطمی بودن

در دعا هـای فاطمـه، اسـم همـه ی دوسـتان و شـیعیان حضـرت تـا قیامـت بـرده شـده 
کنیـد فرزنـد فاطمـه هسـتید،  گـر بـاور  کرده انـد و ا اسـت. حضـرت بـرای شـما هـم دعـا 
کـه  به قـدری  و مهربـان می شـوید؛  پیـدا می کنـد  توسـعه  فکـر و اخـالق و وجـود شـما 
که در جنگ  کنید. نمونه ی آن شـهدا هسـتند  می خواهید به همه ی عالم خیررسـانی 
تحمیلـی و سـوریه، حاضـر شـدند بـرای حفـظ عـزت اسـالم و مسـلمانان، جـان خـود را 
کار هـای حضـرت رسـیده اسـت. یـک  گزارش هـای شـیرینی از برخـی  کننـد.  تقدیـم 
ِه  عـاَم َعلی ُحِبّ کـه: »ُیْطِعُموَن الَطّ کـه در پـی آن آیه نازل شـد  قلـم آن همـان نقلـی اسـت 
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ک  سـیرًا؛93 و بـه ]پـاس[ دوسـتِی ]خـدا[، بینـوا و یتیـم و اسـیر را خـورا
َ
ِمْسـکینًا َو َیتیمـًا َو أ

می دادنـد«. ایـن بیـت، دردمنـد اسـت و درد همـه ی بشـریت را دارد. حاضـر اسـت 
خـود را بـه زحمـت بینـدازد تـا دیگـران در آرامـش باشـند. حضـرت فاطمـه، حضـرت 
علـی و فرزندانشـان É و حتـی فضـه، غـذای خـود را بـه مسـکین دادنـد و شـبی دیگـر 
بـه یتیـم و شـبی دیگـر بـه اسـیر. جالـب آنکـه توقع تشـکر هـم نداشـتند و می گفتنـد: ما با 
شـخص دیگـری معاملـه می کنیـم. ایـن آیـات در شـأن ایـن بیـت شـریف نـازل می شـود 
کرام« اسـت و همـه ی فرزندان  کـه ایـن بیـت، »بیـت الـزکاه« و »بیت اال تـا همـه بداننـد 
گردن بنـد و لبـاس  کننـد. اعطـای  کـه بایـد بـه ایـن روِش مـادر تأسـی  فاطمـه بداننـد 
شـب عروسـی حضـرت نیـز بـه همیـن معنا اشـاره دارد. این خانه و خانـواده بیت برکت 
کوثر فاطمه نصیـب دارید. چنانچه در رنج  گـر درد دیگـران را داریـد، یعنی از  اسـت. ا
کوثـر فاطمه نصیب دارید. امـا چنانچه دنبال  دیگـران احسـاس مشـارکت می کنیـد، از 
گرفتـار بخـل شـده ای، داری از خانـه ی  کـرده و  دنیـا افتـاده ای و خـودت را محاصـره 

مـادری فاصلـه می گیـری. 116

Ðگنج مودت حضرت فاطمه کردِن  بهره مندی و مصرف 

اسـت. عهـد  ایـن مجالـس عهـد والیـت  Ð در  زهـرا  فاطمـه  عهـد دوسـتان حضـرت 
کـه تمـام دشـمنان اسـالم یـك جـا  طرفـداري از ولـي خداسـت. عهـد وفاسـت. وقتـي 
جمـع شـدند و متحـد شـدند تـا بـا والیـت الهـي مواجه شـوند آن وقـت جایگاه دوسـتان 
کجـا هسـتند و چگونـه پرچمـداري مي کننـد. توصیـه  کـه  فاطمـهÐ مشـخص مي شـود 
گنـج مـودت  کـردِن  کـه ایـن دو روزه دنیـا را بـراي مصـرف  آخـر بـه همه مـان ایـن اسـت 

کار ببریـم.117 حضـرت فاطمـهÐ بـه 

کلید ابواب رحمت الهی  بهره مندی از نام زهراÐ ؛ 

کلیـد ابـواب رحمـت  اسـم فاطمـه Ð در دسـتگاه الهـی چـه می کنـد؟! اصـاًل نـام زهـرا 
گـر نـام احمـد نـام جملـه انبیاسـت، نـام زهـرا  الهـی اسـت، اسـم همـه ی اولیـاء اسـت. ا
کـه ببـری همـه هسـتند، اسـم همـه اسـت. اسـم همـه را  نـام جملـه اولیاسـت. اسـمش را 
بـردی، ابـواب فیـض و رحمـت الهـی را بـاز می کنـی. ایـن بارهـای سـنگین را بیـاور در 
کـن، بگـو خانـم شـما می توانی، آبروی شـما می تواند مشـکل  خانـه ی فاطمـه Ð پیـاده 
کنـد. مـن ایـن بارهـای سـنگین را اینجـا آوردم و توّقـع دارم بـه عنایـت شـما از  مـرا حـل 
کـه  دوشـم برداشـته بشـود. مـن یـک چیـز را مطمئـن هسـتم و یقیـن دارم، آن چیـزی 
کجـا می گویـم یقیـن دارم؟ فرزنـد  کـه شـما مـرا دوسـت داریـد. از  یقیـن دارم ایـن اسـت 

93. انسان: 8.



حضرت فاطمه الزهراÐ زهره عرش الهی؛ مدافع حریم والیت

 135

گفـت آقاجـان بعضی هـا بـه مـن اظهـار  کـه  عزیزتـان امـام صـادق Ì بـه آن شـخصی 
کـه راسـت می گوینـد، فرمودنـد: »ِامَتِحـن َقلَبـَك،  کجـا بدانـم  دوسـتی می کننـد، مـن از 
تـو او را دوسـت  گـر  ا َك؛94 قلـب خـودت را بیازمـاى، پـس  َیـَوّدُ ـُه 

َ
َفإّن ُه  َتـَوّدُ ُکنـَت  َفـإن 

کـه او نیـز تـو را دوسـت دارد«. خـب، حـاال مـن از شـما می پرسـم، شـما  دارى، بـدان 
چقـدر فاطمـه Ð را دوسـت داریـد؟ چقـدر پـدر و همسـر و فرزنـدان عزیـزش را دوسـت 
کـه می آیـد دلتـان مـی رود،  گوییـد اصـاًل حـّد و مـرز نـدارد، اسمشـان  داریـد؟ شـما مـی 
کـه این طـوری شـد طبـق همـان قاعـده مـن یقیـن  همـه ی سـرمایه ی مـا هسـتند. حـاال 
کـه مـن  کـه فاطمـه مـرا دوسـت دارد و نگـران و خواهـان مـن اسـت. او نمی پسـندد  دارم 

ضایـع بشـوم.118

بهـره منـدی از زیـارت امیـن اهلل ، قاب تصویر چهـره حضرت زهرا Ð و ائمه
É

کـه در یـک تصویـر چهـره ی فاطمـه زهـرا، علـی و همـه ی ائمـه É را نشـان  ایـن قـاب 
می دهـد، زیـارت امیـن اهلل اسـت.

کـه بـا سـالم بـه امـام بـه عنـوان امیـن اهلل شـروع می شـود. بعـد یـک  یـک مقدمـه دارد 
چهـره  در  خـدا  حجـت  طلـوع  از  اسـت  عبـارت  کـه  دارد  عالـی  فوق العـاده  بیـان 
اهلِل  َامیـَن  یـا  َعَلیـک  ـالُم  »َالّسَ امیـن مجاهـد. می گوییـد:  یـک  عنـوان  بـه  این جهانـی 
َتـُه َعلـی  ِعبـاِدِه«. سـپس بـه مقـام امیـن الهـی و حجـت الهی شـهادت  فـی  َاْرِضـِه، َوُحّجَ
کـه شـما ایـن اوصـاف را داریـد. شـما  می دهیـد. درحقیقـت می گوییـد مـن خبـر دارم 
َحـّقَ  اهلِل  ِفـی  بوده ایـد: »جاَهـْدَت  کلمـه  معنـای  تمـام  بـه  یـک شـخصیت جهـادی 
ِجهـاِدِه«. ولـی خـدا در طلـوع این جهانـی اش بـا جهـاد معرفی می شـود؛ آن هـم جهاد با 
کـه فـی اهلل و فقـط بـرای خـدا اسـت. دو یـک جهاد  دو ویژگـی: یـک در قلـه اخـالص 
کوشـش خسـتگی ناپذیر. وقتی انسـان همه ی امکاناتش  معمولی نیسـت. جهاد یعنی 
را بـرای رسـیدن بـه یـک هـدف بـه میـدان مـی آورد، می شـود جهـاد. حـاال یـک قـدم 
کریـم یک قدم باالتـر را می فرماید: »َحّقَ ِجهـاِدِه«؛ یعنی  باالتـرش چـه می شـود؟ قـرآن 

کوشـیدن بـرای خـدای متعـال ادا می شـود.  کـه در آن حـق  مجاهدتـی 
کـرد و پذیرفـت. تمام  کـه خداونـد، تـو را در چنیـن حالـی دعـوت  بعـد ادامـه می دهیـد 

امانت هـای ایـن جهـان را خداونـد بـه ولـی و حجـت و امیـن خودش سـپرده اسـت.
خواسـت  بـرای  کـه  مجاهدتـی  می شـود.  خالصـه  جهـاد  در  خـدا  ولـی  عمـر  همـه ی 
کوشـش بـرای خـدا اسـت تـا آنچـه را دوسـت  خداونـد اسـت، می شـود »فـی اهلل«. ایـن 
کـه بهتریـن جهـاد را انجـام  دارد، محقـق  شـود. می گوییـد مـن تـو را این طـور می شناسـم 

94. كلینی،  كافی، ج2، ص652، ح2.
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داده و حـق جهـاد را بـه جـا آوردی.
کـه اینجـا لحظـه ی طلـوع آرزوهـا  مقدمـه تمـام می شـود و یـک دفعـه متوجـه می شـوید 
کـه در حضـور  داده انـد  آمـوزش  شـما  و  مـن  بـه  بخواهـم؟  از خـدا چـه  اسـت. حـاال 
حجـت خـدا، حجـت خـدا را بخواهیـد. خدایا مـن از تو حجتـت را می خواهم؛ یعنی 
که من شـبیه او شـوم و او بشـود اسـوه و الگوی من و من هماهنگ  تمنای من این اسـت 
کـه او هماهنـگ بـا خـدا و پسـندیده پیـش خـدا اسـت. می گویـی: »اْجَعـْل  بـا او شـوم 
که به زیارتش آمده ام، بشـوم. سـپس  َنْفسـی «؛ یعنـی می خواهـم مثـل ایـن حجت خدا 
قـرار می دهیـد،  کنـار هـم  آنهـا را در  کـه وقتـی همـه ی  سـیزده ویژگـی  را برمی شـمارید 

دورنمایـی از چهـره ولـی خـدا آشـکار می شـود.119

علی و فاطمه )علیهما السالم( پدر و مادر بشریت

کردند ما  علی و فاطمه )علیهما السـالم( به عنایت نبی اعظم A به بشـریت اعالم 
حاضریـم پـدر و مـادر شـما باشـیم، آیا شـما دوسـت داریـد فرزند ما باشـید؟ می خواهید 
کنیـد؟ بسـتگی دارد چقـدر از مـکارم و فضایـل آنهـا در  خـود را بـا ایـن ریشـه معرفـی 
گـره عاطفـی و تعلـق خاطـر قلبی، در شـما باشـد. چون باید انسـان به پدرش  ضمـِن آن 
شـباهت داشـت باشـد. شـباهت شما چیسـت؟ این سؤال خیلی شـوق انگیز است. آیا 
کـه از همـه بیشـتر نمـاز می خوانـد، جهـاد مـی رود، روزه می گیرد و انفـاق می کند،  کسـی 
گـر می خواهیـد بدانیـد از بیـن شـما فرزنـدان  بیـش از همـه بـه پـدر امـت شـبیه  اسـت؟ ا
کسـی بیـش از همـه بـه ایشـان شـبیه اسـت، ایـن حدیـث نبـوی را  معنـوی پیامبـر، چـه 

کـه فرمودنـد: »شـبیه ترین شـما بـه مـن خوش اخالق ترین شـما اسـت«.95  ببینیـد 
گـر در قلـب خـود محبـت اولیـای  گفتنـد. ا کـه حضـرت ایـن نکتـه را  کریم  خـدا را شـا
دوسـتی،  و  مـودت  و  قلبـی  گـره  اسـت.  سـرمایه  یـک  ایـن  بدانیـد  یافتیـد،  را  خـدا 
کمـِک  کـه بایـد هزینـه شـود تـا از آن پیـروی و تشـیع خـارج شـود و  سـرمایه ای اسـت 
شـیعه شـود. شـما بایـد ایـن سـرمایه را بـا خودسـازی، تـالش، همـت، خیمـه ی معرفـت 
کار بیندازیـد. مـودت انسـان را بـه فعالیـت وامـی دارد. و هیئـت در محیـط مدرسـه بـه 
ایـن  می شـود.  بیشـتر  برایتـان  نعمـت  آوریـد،  به جـا  را  نعمـت  شـکر  بیشـتر  هرچـه 
کـه  سررشـته در دسـت شـما اسـت. روایـت می گویـد هـرگاه بـه ایـن موضـوع رسـیدید 
کـه در عالـم اسـت، ایـن شـرف و افتخـار نصیـب شـما شـده  از بیـن میلیاردهـا نفوسـی 
و می بینیـد ایـن ارتبـاط در قلبتـان برقـرار اسـت، از پـدر و مادرتـان به خاطـر ایـن قضیـه 

کنیـد96 و بـه تعبیـر مـا دسـتان آنهـا را ببوسـید.120 تشـکر 

95. محمدباقر مجلسی، بحار  االنوار، ج68، ص387.
96. عمادالدین طبرى، بشاره المصطفی لشیعه المرتضی، ص 9.
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Ðلزوم توجه به ایام فاطمیه و شهادت حضرت زهرا

کـرم، شـب شـهادت حضـرت زهـرا  طبـق یـک روایـت 95 روز بعـد از رحلـت پیغمبـر ا
Ð  میشـود.طی ایـن سـالها رهبـر عالیقدرمـان درمـورد حضـرت زهـرا Ð توجـه ویـژه اي 
داشـتند، وبحمـداهلل مسـألة فاطمیـه از یـك جایگاه خاصي ، در بین مـردم ما برخوردار 
گذشـته مردم خیلي فاطمیه شناس نبودند ولي این سال هاي  شـده اسـت متأسـفانه در 
اخیر ایشـان هم در شـهادت حضرت زهرا Ð در بیت شریفشـان جلسـه مي گیرند، این 
شـب ها در آن جـا مراسـم بسـیار بـا عظمتـي در حضـور رهبـر عالیقدرمـان برپـا مي شـود. 
کـه آن جـا برنامـه هسـت،  آقـا هـم خـود از اول برنامـه تـا آخـر مي نشـینند. یعنـي 5 شـبي 
از لحظـة تـالوت قـرآن جلسـه تـا آخـر سـینه زني ها ، حضـور پیـدا مي کننـد،. آقـا آن جـا 
تشـریف دارنـد و همـراه جمـع هـم مي شـنوند،  هـم اشـك مي ریزنـد هـم عـرض ارادت 

مي کننـد.121

 Jبا مدد اهل بیت  Ðگشایی و پرده گشایی از شخصیت فاطمه رمز

  چنانچـه شـناخت انسـان در ایـن زمینـه بـه اوج هـم برسـد، منقطـع از معرفـت فاطمـه 
 اْلَخْلـَق ُفِطُمـوا َعـْن َمْعِرَفِتَهـا؛97 علـت اینکـه او 

َ
ّن

َ
َیْت َفاِطَمـَة أِل َمـا ُسـّمِ

َ
اسـت؛ چـون: »ِإّن

کـه خالیـق از معرفتـش محروم انـد«. پـس هرقـدر هـم  فاطمـه نامیـده شـده، ایـن اسـت 
در معرفـت آن حضـرت اوج بگیریـم، بـاز حـّق معرفـت او ادا نمی شـود. بـا ایـن حـال، 
کننـد تا آن حضـرت را بیشـتر بشناسـند؛ منتها خود  کـه همـه تالش  فـرض بـر ایـن اسـت 
کـه بـرای معّرفـی دو  کـرم  کننـد؛ مخصوصـًا پیغمبـر ا کـرم و ائمـه Ò بایـد مـدد  پیامبـر ا
نفـر چندجـا وارد میـدان شـده اسـت؛ یکـی دربـاره ی حضـرت زهـرا Ð و دیگـری در 
کـرده و بـرای  معّرفـی علـی بـن ابـی طالـب Ì. بـرای معّرفـی ایـن دو نفـر سـرمایه گذاری 
کنـار  زده تـا رشـحه ای98 از نـور عظمـت فاطمه Ð به  رمزگشـایی و پرده گشـایی، پـرده را 

دل اهـل معرفـت بتابـد.122 

کیفیت بخشی به نماز توجه وتوسل به  فاطمهÐ   در 

َمِتـی َفاِطَمـة...« ، نکتـه ی دقیقـش ایـن اسـت: »َکیـَف َتْرَتِعـُد 
َ
ْنُظـُروا ِإَلـي أ

ُ
در روایـت »أ

َفَراِئُصَهـا َمـْن ِخیَفِتـی«؛ نمـاز خائفانـه. فاطمـه Ð اّمـا وقتـی نمـاز می خوانـد، بـر خـود 
کسـی هسـتیم؟ بـا چـه  می لـرزد. آیـا مـا می دانیـم وقتـی نمـاز می خوانیـم، در برابـر چـه 
کـدام حرم  کـه بـا تکبیـر بسـته شـد، مـا را محـرم  کسـی صحبـت می کنیـم؟ ایـن احرامـی 
کجـا هسـتیم؟ وارد حـرم شـدیم؟ ُمحـرم شـدیم؟  کـرد؟ اصـاًل محـرم شـدیم؟ نشـدیم؟ 

97 . محمدباقر مجلسی، بحاراألنوار، ج43، ص65. این حدیث از امام صادق )علیه السالم( نقل شده است.
98 . رشحه : چکه، قطره، آب كه از چیزى تراوش كند.
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کـدام از مـا، بایـد نمـازش را بررسـی  یـا نـه، جـای دیگـر مشـغول سرگشـتگی هسـتیم. هـر 
کیفّیت بخشـی بـه نمـاز، به حضرت زهرا Ð متوّسـل شـود. بـه نظرم بهترین  کنـد و بـرای 
کـه  گفتـه  راه، نزدیک تریـن و روشـن ترین راه اسـت. یکـی از اهـل معرفـت جملـه ای 
ْشـَهُد 

َ
کـه می گویـی »أ گفـت: در نمـاز آنجایـی  خیلی هـا متوّجـه منظـورش نشـدند. او 

کـن بـه مقـام شـامخ فاطمـه Ð. معنایـش ایـن   َعِلـًی َوِلـُی اهلل«، بعـدش توّجـه پیـدا 
َ

ّن
َ
أ

ـَة اهلِل َعَلـی اْلُحَجـج«، توّجـه مهـم   َفاِطَمـَة َحّجَ
َ

ّن
َ
ْشـَهُد أ

َ
کـه در اذان بگویـی: »أ نیسـت 

گفتـار مهـم نیسـت. اصـاًل خیلی جاهـا نگفتن راجح اسـت. یعنی توّجه  اسـت، تفـّوه و 
کـن و از آن نـور در آسـتانه ی ورود بـه نمـاز بهره منـد بـاش.123 بـه حضـرت پیـدا 

Ð کانون اصلی صدق، حضرت صدیقه توسل به 

قلـب صـادق بـه چـه معنـا اسـت؟ امام صـادق Ì فرمود: »َلْیـَس ِفیه أَحٌد إاّل سـواه«.99 
کنند، جز خدا در آن چیزی نباشد.  که وقتی آن را باز  منظور از قلب سلیم دلی است 
گـر تعلـق دیگـری بـود، آن قلـب بیمـار می شـود. نقطه ی مقابـل قلب سـلیم قلب بیمار  ا
اسـت؛ پـس معیـار سـالمت و بیمـاری دل، صـدق اسـت. بـا چـه می سـنجند؟ صدق؛ 
خبـری  صـدق  البتـه  خبـری.  صـدق  نـه  مخبری انـد،  صـدق  دنبـال  دقـت  اهـل  لـذا 
گـر خبـر مطابـق بـا واقـع  کـه در زبـان صـادق باشـد. ا کسـی  خیلـی مهـم اسـت؛ یعنـی 
کاذب و  بـا واقعیـت تطبیـق نمی کـرد، ایـن شـخص  بـود، می شـود صـادق. چنانچـه 
کـه اصطالحـًا می گوییـم: »صدق لسـانی  دروغگـو می شـود. صـدق خبـری مهـم اسـت 
یـا راسـتگویی در زبـان«؛ امـا در معـارف مـا، صـدق مخبـری مهم تـر اسـت. خبرهـای 
کـه  کاذب هسـتند. عمـده ایـن اسـت  کسـان درسـت اسـت؛ امـا خودشـان  بسـیاری از 
آن شـخصیت، شـخصیت صادقـی باشـد و از صـدق بهره منـد. یعنـی چـه شـخصیتی 
کانـون  کـه  کسـی صـادق اسـت  کـرد؛  کریمـه بـرای مـا تبییـن  صـادق باشـد؟ آن آیـه ی 
گر به آن مرحله رسـیده و صدق  اصلـی وجـود و قلبـش بـا خـدای متعال صاف باشـد. ا
کـرده و بـه قلبـش محیط باشـد، بـه مقصد می رسـد؛ لذا به  و راسـتی بـر قلـب او احاطـه 
کـه ایـن چیزهـا در دنیـا معلوم نمی شـود تـا پرده برداری شـود  گفته انـد  مـا  خیلـی صریـح 
کـه از دل هـا رونمایـی می شـود، ایـن اتفـاق می افتد؛  و از دل هـا رونمایـی بشـود. روزی 
»َیـوٌم َعـَرَض َعَلـی اهلِل َتبـاَرَک َو َتعالـی«. بنابراین حرف ها بعـد از عرض تبارک و تعالی 
به نحـو عـام واضـح می شـود؛ البتـه نشـانه و آثـار و ایـن چیزهـا هسـت؛ ولـی تکلیفـش 
نهایـی نمی شـود. بـه همیـن دلیـل امیرالمؤمنیـن Ì فرمـود: »اْلِغَنـی َو اْلَفْقـُر َبْعـَد اْلَعـْرِض 
کـردار )در روز  َعَلـی اهلَلِّ َتَعاَلـی؛100 توانگـرى و بی چیـزى پـس از بیـان حـال و نمـودن 

99. كلینی، كافي، ج2، ص16. 
100. نهج البالغه، حکمت 446.
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قیامـت( بـر خـدا روشـن می شـود«. 
کار سـخت تر می  شـود؛ یعنـی حسابرسـی بـه عهـده خـودت قـرار می گیـرد  ظاهـرًا اینجـا 
همـان  امـروز  کنیـد  فـرض  بیندازیـم.  راه  کمـه  محا متعـال  پـروردگار  پیشـگاه  در  کـه 
کـه بـه خـدای متعـال عرضـه می شـویم. همیـن حـاال را فـرض می کنیـم.  روزی اسـت 
کنیـد و ببینیـد چـه چیـزی برایتـان می مانـد. ظاهـرًا چیـزی دسـت  آن وقـت محاسـبه 
کـه انسـان به  انسـان نمی مانـد. دسـت ها اینجـا خالـی می شـود. همیـن باعـث می شـود 
حالـت اضطـرار از خـدای متعـال و اولیـای خدا بخواهد. وقتی به این نقطه برسـد، آن 
کانـون اصلـی صـدق، یعنـی  کـه بایـد بـه محضـر صادقیـن و صدیقیـن و  وقـت می بینـد 

حضـرت صدیقـه Ð بـرود.124

مسیر مؤمن، مسیر تحصیل و توسعه ی عصمت 

 درخواسـت مـا بـه صـورت مرحله به مرحلـه باالتـر مـی رود: »َو اْعِصْمَنا ِبـِه ِمْن ُهـّوِة اْلُکْفِر 
َو َدَواِعـي الّنَفـاِق َحّتـی َیُکـوَن َلَنـا ِفـي اْلِقَیاَمِة ِإَلـی ِرْضَواِنَك َو ِجَناِنـَك َقاِئدًا«.

اینجـا مـا صریحـًا عصمـت را می خواهیـم و از خـود واژه ی عصمـت اسـتفاده می کنیـم. 
کفـر و ریشـه ها و زمینه هـای نفـاق را می خواهیم.اساسـًا مسـیر  مـا عصمـِت از مهلکـه ی 
بنیـان  تعالـی  و  تبـارک  اسـت. خداونـد  توسـعه ی عصمـت  و  مسـیر تحصیـل  مؤمـن، 
کار مؤمـن، ترکیـب حسـن فعلـی و فاعلـی، و  و اسـاس و مبنـا را بـه شـما داده اسـت. 
کـه نتیجـه ی آن بـار یافتن بـه مراتب باالتر عصمت اسـت.  ایمـان و عمـل صالـح اسـت 
هرچـه از عمـر مؤمـن می گـذرد، دامنـه ی عصمتـش در بخـش نظـری و قلبـی و عملـی و 
گسـترده تر می شـود؛ زیـرا در همـه ی ایـن سـاحت ها، مؤمـن در  جوارحـی و جوانحـی 
که سـرمایه ی اصلی او اسـت. همان جا  جسـتجوی مرتبه ی باالتری از عصمت اسـت 
کامـل نسـبت پیـدا می کنـد و ارتبـاط خـود را تقویـت می کنـد.  کـه انسـان بـا ولـی  اسـت 
کـه از مراتـب ظاهـری شـروع  کسـب طهـارت و عصمـت اسـت  مسـئله ی اصلـی مؤمـن، 

می شـود و تـا باطـن و سـّر ادامـه می یابـد.125
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فصــل دوازدهم:
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انقالب اســالمی 
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و نســبت آن بــا حضــرت 
Ðزهرا



حضرت فاطمه الزهراÐ زهره عرش الهی؛ مدافع حریم والیت

 144

Ð یران اّولین قطعه از فدک آزاد شده فاطمه

گذاشـتند. مـا از یـک پیـچ  مقـام معظـم رهبـری تحـوالت اخیـر را پیـچ تاریخـی نـام 
کـه بـه سـمت  تاریخـی عبـور می کنیـم؛ ورود بـه عالـم و تحـول دیگـری اسـت. جهانـی 
کنـون بـه سـوی معنویـت و خداپرسـتی مـی رود. امـروز،  گهـان ا کفـر و شـرک می رفـت، نا
کـه انقـالب اسـالمی در عالـم  در آن بایکـوت خبـری و سانسـور شـدید بـا آن بسـتری 
نوشـته  نامـه  غربـی  اروپـای  و  شـمالی  آمریـکای  جوانـان  بـه  مـا  آقـای  کـرده،  فراهـم 
کنید.  گفتنـد اسـالم را از منابـع اصلـی مطالعـه  کـه مسـلمان شـوید؛  اسـت. آقـا نگفتنـد 
گهـان  کتـاب در آلمـان و فرانسـه شـد و نا کـه قـرآن پرفروش تریـن  نتیجـه اش ایـن شـد 
کـه دلـش برای والیـت علوی لـک زده بود، به لحـاظ تاریخی این  کسـی  نایـاب شـد. 
گفتیـم ایـران اّولیـن  کـه مـا  کالن را داشـته باشـد و سـپس بفهمـد آن جملـه ای  تحلیـل 
کل عالـم و  کـه آزاد شـده و مقدمـه ای بـرای آزادسـازی  قطعـه از فـدک الزهـرا اسـت 
کنند.  گرفتـن در زیـر پرچـم والیـت الهـی اسـت. بـا ایـن دیـد همه خـود را محاسـبه  قـرار 
رسـول خـدا )صلـی اهلل علیـه وآلـه( می فرماینـد: »حاِسـُبوا َاْنُفَسـُکم قبـَل َان ُتحاَسـُبوا؛101 
کنیـد، قبـل از آنکـه بـه حسـاب شـما برسـند«. ایـران اّولیـن قطعـه  خویشـتن را محاسـبه 
کـه در درخشـش انقـالب اسـالمی آزاد شـد. اینجـا بایـد پایـگاه  از فـدک فاطمـه اسـت 
و تثبیـت شـود. بچه هـای مـا اینهـا را در شـب های عملیـات فهمیـده بودنـد. می گفتنـد: 
کنید. در دوران قاجـار و قبلش، مناطقی  دیگـر نمی گذاریـم منطقـه ای را از ایـران جـدا 
ک ایران بود.  از ایـران را می گرفتنـد. افغانسـتان، تاجیکسـتان، آذربایجان و... جـز خا
ک، فـدک فاطمـه اسـت، آزاد شـده و مقدس  کـه ایـن خـا گفتنـد  کـه  امـا روزگاری آمـد 
اسـت. مـا زهرایـی از آن دفـاع می کنیـم. چـون اسـم فاطمـه می آیـد تمـام غیـرت شـیعه 
اینجـا طلـوع می کنـد. هـر چقـدر خـون بخواهـد، بـرای یـک وجبـش هـم حاضریـم؛ لذا 
گره خورده اسـت.126 یـک وجبـش را هـم نمی دهیـم. نظام ما برای ما به نام مادرمان 

حضرت زهرا Ð ؛ شناسه  انقالب اسالمی ایران

داشـتند،   Ð زهـرا  حضـرت  مقـدس  سـاحت  بـه  کـه  قدرشناسـی  خاطـر  بـه  مـا  مـردم 
مشـمول بـرکات و عنایـات فراوانـی شـده اند. مـردم جامعـه ی مـا نسـبت بـه حضـرت 
فاطمـه ی زهـرا Ð و بیـت شـریف آن حضـرت بـا ریاسـت امیـر المؤمنیـن Ì و فرزنـدان 

101. محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، ج67، ص73.
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و  قدرشناسـی  احسـاس   ،A اعظـم  پیامبـر  قدسـی  سـاحت  پرتـو  در  معصومشـان، 
داشـته اند. درسـتی  تشـخیص 

ارتبـاط مـردم مـا بـا حضـرت زهـرا Ð ارتبـاط خاصـی اسـت و ایـن ارتبـاط از رهگـذر 
کـه فاطمـه  فهـم والیـت الهـی اسـت. مـردم مـا خـوب تشـخیص دادنـد و آنجایـی را 
الهـی  رمـز والیـت  و اسـم  بـه میـدان می آیـد، تشـخیص دادنـد  و  جان فشـانی می کنـد 
بـه دنبـال فـدک  اولیـای خـدا  کردنـد. همـه ی  کـه فـدک اسـت، خـوب دریافـت  را 
کـه بایـد طبـق موازین الهی باشـد و اولیای خدا بـه خالفت از  کمیتـی  بودنـد؛ یعنـی حا

حضـرت حـق در چنیـن جایگاهـی قـرار دارنـد. 
کـه در علـی Ì تجلـی  عنـوان فـدک اسـم رمـز شـد و فـدک یعنـی همـان والیـت الهـی 
می کنـد و در غدیـر تعریـف می شـود. همـه ی امامـان مـا در جسـتجوی همیـن حقیقـت 
بـرای  Ð سـرمایه گذار اول  امـا حضـرت زهـرا  و درصـدد تحقـق والیـت غدیـر بودنـد؛ 
که یک پیام مسـتمر تاریخی با خود دارد. وقتی ایشـان به میدان  والیت علوی اسـت 
کـه  در جامعـه ای  ثبـت می شـود  کارشـان  ایـن  می کنـد،  کاری  فـدا آن گونـه  و  مـی رود 
ارتبـاط عمیقـی بـا حضـرت دارنـد و بـر اسـاس همیـن تشـخیص، جامعـه ی مـا موفـق به 
انقـالب اسـالمی شـد؛ لـذا شناسـه  انقـالب مـا حضـرت زهـرا Ð اسـت. به خاطـر همین 
توجـه و فهـم درسـت، بیـن مـردم مـا و آن حضـرت یـک ارتبـاط متفـاوت وجـود دارد. 
مـردم مـا بـر اسـاس همـان ارتبـاط مـادری، اسـتقامت و صبـر و معرفـت و قدرشناسـی و 

احسـاس حضـور و احسـاس وظیفـه را بـه ارث برده انـد.127 

Ð دهه ی فجر، آغاز آزادی فدک فاطمه

کرد.  دهـه ی فجـر آغـاز آزادی فـدک فاطمـه Ð اسـت ؛ و ان شـاءاهلل ادامه پیـدا خواهد 
گـر بخواهیـم زمان دوران طاغوت و ستم شـاهی  ایـن انقـالب شـکر و قدرشناسـی دارد. ا
گیرند؛  کنـار هم قـرار  گـر ایـن سـه  کنیـم، ا را بـا امـروز و نسـبتش را بـا عصـر ظهـور مقایسـه 
آن روزگار مثـل شـبهای بی مهتـاب اسـت، سـتاره هایی هسـت، اّمـا تاریـک اسـت. طی 
کـه رخ داد، بلکه بعـد از ماجرای  همـه ی سـال های قبـل، بعـد از جریـان غدیـر و آنچـه 
که بعضی  سـقیفه، ایـن تاریکـی، »ُظُلَمـاٌت َبْعُضَها َفـْوَق َبْعض؛102 تاریکي هایی اسـت 
کـه امیدهـا حفـظ  گرفتـه اسـت«. البّتـه همیشـه سـتاره هایی بـود  بـر روى بعضـی قـرار 
کرده، نـه در هالل،  که در آن، مـاه طلوع  شـود. زمـان مـا حکایتـش مثـل آسـمانی اسـت 
َکَماِلـه؛103 مثـل مـاه بـدر در  نـه در تربیـع، نـه در نصـف؛ بلکـه »ِفـی َلْیَلـِة َبـْدِرِه َو َتَماِمـِه َو 
کامـل و تمـام  نـور افشـاني مي کننـد«. ایـن عصـر مـا، عصر امـام و عصر  شـب بـه صـورت 

102 . نور: 40.
103 . شیخ عباس قمی، مفاتیح الجنان، حدیث كساء.
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انقـالب اسـالمی اسـت. روزگار فعلـی مـا، مـاه شـب چهـارده اسـت. ان شـاءاهلل عصـر 
ظهـور طلـوع خورشـید اسـت. آن زمـان امـام فرمودنـد مـا در انتظـار رؤیـت خورشـیدیم، 
کـه از ایـن مـاه، تمام فضای جامعه ی شـما روشـن شـده اسـت. این  ایـن نـور را بگیریـد 
کنـد؛  مـاه هـم از خورشـید نـور خـود را می گیـرد و بـه شـما می رسـاند تـا خورشـید طلـوع 
ـْمِس َو ُضَحَهـا؛104 سـوگند بـه خورشـید و تابندگـی اش«، ان شـاءاهلل آن روز را هـم  »َوالّشَ

خواهیـم دید.128 

نظام جمهوری اسالمی نظام فاطمی  و ارثیه مادری

ایـن نظـام ارثیـه  مـادری بـرای مـا اسـت؛ لـذا مثـل جـان شـیرین بـا آن برخـورد می کنیـم 
و برایـش جـان و فرزنـد می دهیـم و بـه میـدان می آییـم. 22 بهمـن مـا در دنیـا بی نظیـر 

اسـت؛ چـون مـردم، ایـن نظـام را فاطمـی می داننـد. 
کربـالی 5 را رمـز یـا زهـرا Ð بـرای مـا سـاخته اسـت.  خون هـای مقـدس و دالوری هـا و 
و  گرفتاری هـا  محصـول  کـه  می داننـد  و  می کننـد  درک  هـم  را  مشـکالت  مـردم  البتـه 
محدودیت هـا و سـوء تدبیر هـا اسـت و بـا تدبیـر و پیگیری و حضورمـان باید آنها را حل 
کنیـم. ایـن حضـور یـک وقـت در 22 بهمـن اسـت و یـک وقـت در انتخابـات. مردم ما 
کنـار صنـدوق می آینـد، احسـاس بیعـت بـا حضـرت زهـرا Ð دارنـد. همـان طـور  وقتـی 
کـه رهبـر عزیـز فرمودنـد ایـن بیعـت بـا پیامبـر اعظـم و دسـت دادن بـه خانـدان عصمت 

و طهـارت اسـت و ایـن رأی یعنـی مـا تـا ظهـور بـا شـما هسـتیم 
کسـی حـق نـدارد با این نظـام و امانت هـا از جمله امانت  ایـن ارثیـه ی مـادری اسـت و 
کـه فرزنـدان حضرت  کـه در صـدر اسـت یـا مجلـس شـورای اسـالمی  مجلـس خبـرگان 
گره  کنـد. این نظـام  زهـرا Ð بـا خونشـان بـه ملـت مـا رسـاندند، برخـورد سیاسـت بازانه 
کسـی  گـر  خـورده ی بـا جـان مـردم مـا اسـت؛ چـون بـه حضـرت زهـرا Ð تعلـق دارد. ا
بـا مجلـس، برخـورد سیاسـت بازانه داشـته باشـد، یـا بـه دنبـال نـان و آب یـا بهره هـای 
کـه ایـن نظـام خیلـی مقـدس اسـت و آن  جناحـی باشـد، قطعـًا زمیـن می خـورد؛ چرا

گرفتـه اسـت.129  صندلی هـا روی خـون مقـدس شـهدا قـرار 

پیام حضرت زهرا Ð ؛ دفاع از جمهوری اسالمی

کـه محصـول قرن هـا مظلومیـت و مهجوریـت و زجرهـا و  کـه والیـت فقیـه  در ایـن زمانـه 
شـکنجه ها و خون هـای مقـدس و دربه دری هـا اسـت، بـه دسـت آمـده، پیام زهـرا Ð از 
همیشـه شـنیدنی تر اسـت. مثـل جـان شـیرین از این جمهـوری زهرایی و علـوی مراقبت 
بگذاریـد،  جانـان  بگذاریـد،  جـان  برایـش   Ð فاطمـه  مثـل  بایسـتید.  پایـش  و  کنیـد 

104 . شمس: 1.
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اسـتقامت بـه خـرج دهیـد، خسـته نشـوید تـا بـه مقصـد برسـید. 
از طریـق  کـه  رهبـر عزیزمـان  پیـام  اسـت.  مـا  روزگار  بـرای   Ð فاطمـه  پیام هـای  اینهـا 
شـبکه های اجتماعـی منتشـر شـد، در جوامـع دنیـا، در بیـن فرهیختـگان و جوانـان، 
کـرد. بـا اینکه این پیام ها در رسـانه های اسـتکبار جهانی سانسـور  خیلـی مشـتری پیـدا 
بـا همـه ی سـخت گیری ها و محدودیت هـا، ایـن پیـام مثـل آب  و بایکـوت می شـود، 
کوهـی می جوشـد و از بیـن  کـه از دامنـه   گـوارا، و مثـل چشـمه ای بـود  زالل و خنـک و 
کـه دارد از پـا می افتـد، وقتـی بـه ایـن چشـمه   صخره هـا بیـرون می زنـد. انسـان تشـنه ای 
زالل می رسـد، چه حسـی دارد؟ از فراسـوی صخره های امپراطور رسـانه ای امپریالیسـم 
گـوارا می جوشـد، راه پیـدا می کند و ارائه می شـود.  جهانـی، ایـن پیـام مثـل چشـمه  آب 
کرده انـد؛ چـون ایـن پیـام، پیـام  کـه ایـن پیـام بـه آنهـا رسـیده، از آن اسـتقبال  کسـانی 
کـه از طـرف فرزنـدش به فطرت هـا ارائه می شـود؛ هرچند فطرت های  فاطمـه Ð اسـت 

محجـوب در غـرب باشـد. 
گوش هـای زیـادی در دنیـا آمـاده شـنیدن پیـام فاطمـه Ð هسـتند، مخصوصـًا افـرادی 
وقتـی  امـروز  اسـت،  از دسـت داده  را  کـه خانـواده  کـه ضربـه خورده انـد. جامعـه ای 
فاطمـه Ð را پیـدا می کنـد، بیشـتر از مـن و شـما قـدرش را می دانـد. مـن ایـن مسـئله را 
کـه خانـواده در آن بـه تـاراج رفته، احسـاس آنها  بـا چشـم خـودم دیـده ام. در جوامعـی 

نسـبت بـه حضـرت زهـرا Ð ،احسـاس متفاوتـی اسـت. 
کـه بایـد مثـل جـان شـیرین از ایـن  پیـام حضـرت زهـرا Ð بـرای مـا و شـما ایـن اسـت 
کار  بایـد  بنابرایـن  برسـد.  مقصـد  بـه  تـا  شـود  مراقبـت  خدایـی  و  زهرایـی  جمهـوری 
گرفـت. همین هـا دسـتورالعمل انجمـن اسـالمی مـا  علمـی، فکـری و بصیرتـی را جـدی 

نیـز هسـت.130 

 Ðیاران ایرانی و آخر الزمانی حضرت فاطمه

کنـار پیامبـر عظیم الشـأن، همیشـه  بـرای تمهیـدات و مقّدمه سـازی آن روز بـزرگ، در 
سـلمان  گویـا  اسـت.  آمـده  میـان  بـه  دارنـد،  نسـبت  او  بـا  کـه  کسـانی  و  سـلمان  نـام 
کـه دارای ریشـه های تمدنی  گـروه و ملـت بافرهنـگ،  نمایندگـی می کنـد از یـک قـوم، 

و سـاختارهای مناسـب اجتماعـی اسـت.
ـا َیْلَحُقـوا ِبِهـْم َوُهـَو اْلَعِزیـُز اْلَحِکیـُم؛105 و ]نیـز  کریـم می فرمایـد: »َوآَخِریـَن ِمْنُهـْم َلّمَ قـرآن 
کـه هنـوز بـه آنهـا نپیوسـته اند و او اسـت ارجمنـد  بـر جماعت هایـی[ دیگـر از ایشـان 
که هنوز نیامده و ملحق نشـده اند. اینجا  کسـانی اسـت  سـنجیده  کار«. سـخن از آمدن 
وقت هـا  بیشـتر  کسـانی هسـتند؟  اینهـا چـه  اهلل  رسـول  یـا  کـه:  مطـرح می شـد  سـؤالی 

105. جمعه: 3.
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کنـار حضـرت بـود، حضـرت دسـت روی شـانه ی سـلمان می گذاشـتند و  سـلمان در 
می فرمودنـد: »منظـور سـلمان و قـوم او هسـتند«.106

ِذیـَن آَمُنوا 
َ
َها اّل ّیُ

َ
در سـوره ی مبارکـه ی مائـده نیـز شـاهد آیـه تکان دهنده ای هسـتیم: »َیـا أ

ـٍة َعَلـی اْلُمْؤِمِنیـَن 
َ
ِذّل

َ
وَنـُه أ ُیِحّبُ ُهـْم َو ِتـي اهلُل ِبَقـْوٍم ُیِحّبُ

ْ
 ِمْنُکـْم َعـْن ِدیِنـِه َفَسـْوَف َیأ

َ
َمـْن َیْرَتـّد

ِئـٍم َذِلـَك َفْضـُل اهلِل  ٍة َعَلـی اْلَکاِفِریـَن ُیَجاِهـُدوَن ِفـي َسـِبیِل اهلِل َواَل َیَخاُفـوَن َلْوَمـَة اَل ِعـّزَ
َ
أ

کس از شـما از  کـه ایمـان آورده اید، هر  کسـانی  ُیْؤِتیـِه َمـْن َیَشـاُء َواهلُل َواِسـٌع َعِلیـٌم؛107 اى 
که آنان را دوسـت می دارد  گروهی ]دیگر[ را می آورد  دین خود برگردد، به زودى خدا 
کافران سرفرازند، در راه  [ بر  و آنان ]نیز[ او را دوست دارند. ]اینان[ با مؤمنان فروتن ]و
خـدا جهـاد می کننـد و از سـرزنش هیـچ مالمتگـرى نمی  ترسـند. ایـن فضـل خداسـت؛ 

گشایشـگر داناسـت«. کـه بخواهـد می  دهـد و خدا  آن را بـه هـر 
گـر شـما مرتـد شـوید، باخبر  کـه ا اول آیـه تهدیـد اسـت خطـاب بـه مؤمنـان صـدر اسـالم 
کـه خداونـد از دل تاریـخ پیـش رو و آینـده، قومـی را خواهـد آورد، تعبیـر خیلـی  باشـید 
کسـانی هسـتند بـا این ویژگی ها: عاشق پیشـه اند؛  لطیـف اسـت: خـدا اینها را می آورد. 
بـا  رابطه شـان  هسـتند.  حـق  دوسـت دار  هـم  آنهـا  و  مـی دارد  دوسـت  را  آنهـا  خـدا 
ـٍة َعَلـی اْلُمْؤِمِنیـَن« در برابـر مؤمنـان فروتـن و 

َ
ِذّل

َ
حضـرت حـق، محبـت متقابـل اسـت. »أ

ٍة َعَلـی اْلَکاِفِریـَن«، سـخت و اسـتوار و صخره سـان  ِعـّزَ
َ
کافـران »أ کسـار، ولـی در برابـر  خا

گـرم و چـه در جنـگ سـرد ـ  و نفوذناپذیـر هسـتند. اهـل مجاهـدت ـ چـه در جنـگ 
سـرد  جنـگ  سـرزنش،  ِئـٍم«  اَل َلْوَمـَة  َیَخاُفـوَن  َواَل  اهلِل  َسـِبیِل  ِفـي  »ُیَجاِهـُدوَن  هسـتند. 

از سـرزنش ها هـم نمی هراسـند. اسـت؛ 
در پایـان آیـه هـم می فرمایـد: »َذِلـَك َفْضـُل اهلِل ُیْؤِتیـِه َمـْن َیَشـاُء«. قـوم یعنـی یک ملت، 

دارای سـرزمین، پیوندهـای ریشـه ای، ریشـه های تمدنـی و اتصـاالت پایدار هسـتند.
ایـن بشـارت بـه فضـل اهلل و بـه مـدد عنایتـه در حـال تحقـق اسـت و در پیـش روی مـا 
کـه آزاد شـده و طبق هندسـه ی  هسـت. ایـران، اولیـن بخـش از فـدک فاطمـه Ð اسـت 
والیـت علـوی، در عصـر غیبـت برایـش برنامه ریـزی شـده و جنبـه ی تمهیـدی بـه خـود 

گرفته اسـت.131 

انقالب اسالمی ایران ، انقالب فاطمی 

مـا  بـرای  هسـتیم.  بهمـن  دو  و  بیسـت  و  راحـل  امـام  ورود  آسـتانه ی  در  خوشـبختانه 
بچه هـای انقـالب، حقیقتـًا حـال و هـوای دیگـری دارد و هم زمانـی آن بـا ایـام فاطمیـه 

کـه ایـن نهضـت بـزرگ، میـراث حضـرت زهـرا Ð اسـت.  بـه مـا یـادآوری می کنـد 

106. ر.ک: تفسیر مجمع البیان و نمونه، ذیل آیه ى 54 سوره ى مائده؛ مسلم نیشابورى، صحیح مسلم، ج7، ص191.
107. مائده: 54.
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نـگاه مـا بـه ایـن نظـام و فرصـت و آرمان، نگاه فاطمی اسـت. این همان نگاهی اسـت 
نیـز  کنـون  ا انقـالب و شـهدای دفـاع مقـدس و مدافـع حـرم داشـته اند.  کـه بچه هـای 

مدافعـان حـرم چنیـن نگاهـی دارنـد.132 

لبیک مردم ایران به ندای فاطمی 

کـه  یـک شـعبه از ایـن آرمـان در وانفسـای عصـر غیبـت در زمـان مـا احیـا شـده اسـت 
گفتنـد و پرچمـداری  می بینیـد در عالـم چـه می کنـد. مـردم بـه میـدان آمدنـد و لبیـک 
از همیـن خانـواده، بـه میـدان آمـد و پرچـم را برداشـت. درود خداونـد بـر شـهدای 15 
کـه خیلـی بـزرگ هسـتند. پیـر راحـل مؤسـس فرمـود: »انتظـار فـرج از نیمـه ی  خـرداد 
گفتنـد و از همـان  کـه مـردم بـه دعـوت فاطمـه Ð لبیـک  کشـم«. همانجـا بـود  خـرداد 
کـه جدیدتریـن  وقـت شـروع شـد و شـاهد پشـت شـاهد آمـد. شـواهدی هـم وجـود دارد 

آن، شـهدای مدافـع حـرم هسـتند.
گر محسـن حججی توانسـت، من و شـما هـم می توانیم. بدبخت  شـما هـم می توانیـد. ا
گفتنـد. الحمـدهلل  کنـد و نتوانـد. آنهـا صادقانـه لبیـک  کـه در ایـن زمـان زندگـی  کسـی 

کـه لبیـک می گویند. کـم نیسـتند افـرادی  بیـن شـما 
ایـن  پـای آن، خـوِن بچه هـای  و  مـادر اسـت  بـه خـود حضـرت  انقـالب متعلـق  ایـن 
مـادر ریختـه شـده اسـت. حـال بحمـداهلل ایـن انقـالب بـه چهل سـالگی خـود رسـیده 

اسـت.133 

Ð سلمان فارسی و اهالی فارس؛ مورد احترام و عنایت حضرت زهرا

کـه می توانیـم بـا انتخـاب خـود فرزنـد ایـن بیـت  افتخـار بزرگـی در دسـترس مـا اسـت 
کلیـد در  باشـیم. ایـن موضـوع راه حـل دارد و پیامبـر عزیـز بـرای فهـم ایـن معنـا یـک 
کلیـد بـا مـا نسـبت دارد و بـه آن می بالیـم. در  کـه البتـه ایـن  اختیـار مـا قـرار داده انـد 
حلقـه ی اول اصحـاب و یـاران پیامبـر، نام سـلمان می درخشـد و شـکوه و درخشـندگی 
خاصـی دارد. سـلمان جایـگاه، رتبـه و منزلـت ویـژه ای داشـت. او خیلـی بااسـتعداد 
کلمـات خداونـد، ایمـان و  بـود. سـلمان بـا دریافت هـا، تحـوالت روحـی، قـرب، فهـم 
ْهـَل 

َ
کـه حضـرت در مـورد ایشـان  فرمودنـد: »َسـْلماُن ِمّنـا أ خودسـازی بـه جایـی رسـید 

اْلَبْیـِت؛108 سـلمان، از مـا اهـل بیـت اسـت«. 
کیسـت و پاسخ می شـنیدند از منطقه ی فارس است. البته  برخی می پرسـیدند سـلمان 
از ایـن جهـت باعـث افتخـار اهالی فارس و ایران می باشـد. حضرت بسـیاری از اسـرار 

108. محمدباقر مجلسی، بحار االنوار، ج10، ص121.
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دوران مـا را همـان زمـان و بـه مناسـبت حضـور سـلمان افشـا سـاختند.109 بـا ایـن حـال 
کنیـد، بگوییـد  گـر خواسـتید او را معرفـی  می فرمودنـد سـلمان از مـا اهـل بیـت اسـت و ا
کنید  »سـلمان محمـدی«. او را بـا مـا بشناسـید؛ زیـرا جزء خاندان ما می باشـد. بررسـی 
و ببینیـد چگونـه سـلمان خـود را در ایـن حلقـه قرار داد. اینجا بحـث تکوینی و رفاقت 
کـه فرزنـد تکوینـی حضـرت نبـود. بـه  خاطـر رفـت  و آمـد هـم الیـق این  نیسـت. سـلمان 
کـه خـود را بـه حضـرت نزدیـک می کردنـد، امـا چنین  لقـب نشـد. افـراد زیـادی بودنـد 
کـرده اسـت.به قدری  کنیـم ببینیـم سـلمان چـه  لقبـی دریافـت نکردنـد. بایـد بررسـی 
که  مـورد احتـرام و عنایـت پیامبـر، امیرالمؤمنیـن و حضـرت زهرا )سـالم اهلل علیهـم( بود 

گردید.134 بـه اسـرار اهـل بیـت É واقـف 

کلیدی ایرانیان در پیشبرد رسالت و والیت  الهی  نقش 

در جریـان شـهادت حضـرت زهـرا Ð سـلمان روایت هایی دارد. همین جناب سـلمان 
که به خانه ی دختر  در روزهـای آخـر خدمـت حضـرت زهرا Ð می رسـد. چند روز بـود 
پیامبـر نرفتـه بـود. وقتـی وارد شـد و چشـمان مبـارک حضـرت بـه او افتـاد، فرمودنـد: 
که  گذاشـتی؟ ایـن سـخن حکایـت از اهتمـام و محبتی اسـت  سـلمان تـو هـم مـا را تنهـا 
کردند و پرده ای  به سـلمان داشـتند. بعد حضرت برای سـلمان از مقاماتش حکایت 

کنـار زدند.  از غیـب را 
 A کـه پیامبر عظیم الشـأن سـلمان بـه مقـام رسـالت و امامـت تـا جایـی نزدیک  شـد 
روایـات  تبییـن  کردنـد. در بعضـی  او  از طریـق  را  مـورد آخرالزمـان  آرزوهـای خـود در 
آمـده اسـت: »آه چقـدر مشـتاق فرزندانـم هسـتم! آه چقـدر مشـتاق برادرانـم هسـتم!« 
گفتنـد:  کنیـد! باالتـر از فرزنـد مـن اسـت. اصحـاب بـه یکدیگـر نـگاه  کردنـد و  دقـت 
کـه شـما مشـتاق آنـان هسـتید و این گونـه آه  کسـانی هسـتند  یـا رسـول اهلل! اینـان چـه 
کـه در پیشـبرد رسـالت  کسـی  می کشـید؟ تعبیـر بـرادر نیـز تعبیـر ظریفـی اسـت. یعنـی 
از  غیـر  افـرادی  از  َکَرمشـان  و  لطـف  بـاب  از  پیامبـر  وقتـی  کمـک می کنـد.  والیـت  و 
کرده انـد، بـا عنـوان بـرادران خـود  کـه بـه عنـوان بـرادر و وصـّی خـود معرفـی   Ì علـی
یـاد می کننـد، معلـوم می شـود نـزد پیغمبـر بسـیار عزیـز و در انجـام رسـالت های الهـی 
کـه خواسـتند آنهـا را بشناسـانند، آنـان را بـا سـلمان معرفـی  پیشـگام هسـتند. هنگامـی 
کردنـد. امـروزه وقتـی منـزل شـهدای عزیزمـان می رویـم، وقتـی دربـاره ی آنهـا صحبـت 
می شـود و خاطـرات آنهـا را می شـنویم و حـاالت آ نهـا را برایمـان بازگـو می کننـد، بـه ایـن 

سـخن پیامبـر معتقـد می شـویم.

109. روایت مفصلی راجع به آخرالزمان از سـلمان نقل شـده اسـت. ر.ک: محمدباقر مجلسـی، بحار االنوار، ج6، ص305ـ309؛ 
علی ابن ابراهیم قمی، تفسـیر قمـی، ج2، ص303ـ308.
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زیبایـی دارد. می فرماینـد:  تعبیـر  کـه  روایـت شـده  نیـز  از حضـرت  جملـه ی دیگـری 
کـه  مرا دید و به مـن ایمان آورد. کسـی  »ُطوَبـی ِلَمـْن َرآِنـي ُثـّمَ آَمـَن ِبي«؛ بهشـت ارزانی 
کـه مـا او را دیدیـم، عاشـقش  کـردی  کریم، چـه مـدال افتخـاری بـه مـا عطـا  خدایـا شـا
شـدیم و بـه او ایمـان آوردیـم. ایشـان در ادامـه »ُطوَبـی ُثـّمَ ُطوَبـی« را هفـت بـار تکـرار 
کـه مـرا  کردنـد و فرمودنـد: »ِلَمـْن َلـْم َیَرِنـي َو آَمـَن ِبـي«؛110 خوشـا و خوشـا بـه حـال آنـان 
کـه بـا چشـم  کردنـد  ندیدنـد و بـه مـن ایمـان آوردنـد. بعـد از قرن هـا ایـن توفیـق را پیـدا 

دلشـان مـرا ببیننـد. خـدا را بابـت چنیـن تحسـینی شـکرگزاریم.135

گشـِت فاطمـهÐ  و جلـوۀ ویـژۀ او در عصـر  قیـام امام خمینـی، اعـالِم باز
غیبـت

نجـات  بـا  مخصوصـًا  امـروز    Ðفاطمـه اسـت.    Ðفاطمـه دوبـارۀ  تجلـِی  روِز  امـروز، 
کننـد، بشـر نجـات  گـر خانم هـا نجـات پیـدا  خانم هـا بشـر را نجـات می دهـد. چـون ا
گـر خانم هـا  کننـد، بشـر تعالـی پیـدا می کنـد. ا گـر خانم هـا تعالـی پیـدا  پیـدا می کنـد. ا
کنند، بشـر رشـد می کند و چنان چه خانم ها آسـیب ببینند، بشـر آسـیب می بیند.  رشـد 
قیـام امام خمینـی، درحقیقـت، اعـالِم بازگشـِت فاطمـهÐ  بـود و والیـت فقیـه جلـوۀ 
ویـژۀ فاطمـهÐ  در عصـر غیبـت اسـت. به تعبیـر مـن، ایـران نیـز اولیـن قطعـه از فـدِک 
کـه آزاد شـد و فدک همان والیت اسـت. امام کاظـم ، وقتی هارون به او  فاطمـهÐ  بـود 
کجاسـت تا من  گفـت نـه، بگوییـد  کجاسـت فرمـود نمی دهـی.  کـه فـدک  کـرد  اصـرار 
گفت  کرد و  کرد، هارون نـگاه  کنـم. وقتـی امام کاظـم ابعـاد فـدک را ترسـیم  تقدیمتـان 

کـه نمی دهـی!136 گفتـم  کنـار بـروم؟! حضـرت فرمـود  پـس می گوییـد مـن 

حفظ وتداوم  انقالب  با رمز یا زهرا ؛ مانند دفاع مقدس 

کـه از دی شـروع شـد  کربـالی پنـج هسـتم،  مـن در ایـام فاطمیـه خیلـی بـه یـاد عملیـات 
و تـا بهمـن ادامـه یافـت و در ایـام شـهادت حضـرت زهـرا Ð روی داد. از لحاظ امتداد 
که  ظاهـرًا بزرگ تریـن عملیـات بـود و شـروع آن بـا رمـز یـا زهرا بود. شـب های قـدری بود 
گـره می خـورد  بـه واسـطه ی آنهـا، تقدیـر مـا این گونـه رقـم خـورد. از شـب های عملیـات 
کـه  بـه روزهـای غربـت امیرالمؤمنیـن و حضـرت زهـرا )سـالم اهلل علیهمـا(؛ آنجـا بـود 
ایـن تقدیر هـا نوشـته شـد. بـا همـان حـس و انگیـزه و روحیـه می شـود انقـالب را نـگاه 
داشـت. بـه هـر مقـدار بتوانیـم از لحـاظ معنـوی و فکـری و روحانـی خودمـان را سرشـار 

سـازیم، بـه همـان نسـبت می توانیـم در محیـط پیرامونی مـان اثرگـذار باشـیم.137

کوثر در زمان ما امام و رهبری ، مصادیق 
110. عروسی حویزی، تفسیر نور الثقلین، ج2، ص505.
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کنـون در حضـرت  ا ایـن سلسـله، در خانـدان عصمـت و طهـارت اسـت و  حقیقـت 
بقیت اهلل متجلی اسـت و در نسـلی از سـادات جلیل القدر نیز منتشـر شـد و نسل به نسل 
کوثـر در زمان ما، در سـیمای امام راحل مؤسـس  کـرد. جلـوه ی  تـا زمـان مـا امتـداد پیـدا 
گشـایش ها  عظیم الشـأن مشـاهده می شـود. از وجـود مبـارک ایـن فرزنـد فاطمهÐ ، چه 
گـر  ا مـا و ملت هـای عالـم شـد.  و برکت هـا و عزت هـا و شـکوه ها نصیـب ملـت عزیـز 
کنیـد، بـه ایـن رهبـر عالی قـدر و  کوثـر در زمـان خـود را مشـاهده  می خواهیـد جلـوه ی 
کرامـت و  کـه ملـت عزیـز مـا در سایه سـار شـخصیت پـر از لطـف و  کنیـد  فرزانـه نـگاه 

کرامـت سـپری می کنـد.  دانـش و زهـد و صفـای او، روزگار خـود را بـا 
کوثـر هسـتند و وجودشـان فّیـاض و جوشـان اسـت.  تک تـک شـهدای عزیـز مـا امتـداد 
بـه ارث  از همانجـا  کوثـر هسـتند و  شـهدای مدافـع حریـم و حـرم، جلوه هـای همـان 

کننـد.  کـه جـان خـود را بـرای آزادی، اسـتقالل و رهایـی بشـریت تقدیـم  برده انـد 
کوثـر هسـت و هـر جـا انفـاق، صدقـه،  در وجـود نازنیـن آحـاد مؤمنـان، نشـانه هایی از 

کار هـای خیـر و... هسـت، امتـداد همـان حقیقـت نورانـی اسـت. مدرسه سـازی و 
گـر اهـل نمـاز و زکات هسـتید و در  کوثـر اسـت. ا وجـود خـود شـما، قطـره ای از همـان 
مقـام بندگـی دسـتی بـه سـوی آسـمان و دسـتی هـم به سـوی خلق داریـد، امتـداد همان 
کانـون شـخصیت شـما، مهـر و محبـت همـان مـادر نهفتـه اسـت. البته  کوثـر هسـتید. در 
کـه امتـداد نسلی شـان نیـز بـه حضـرت زهـرا Ð می رسـد، چنانچـه بـه  کسـانی  در مـورد 
آن ملتـزم باشـند، بـا توسـعه و شـرف بیشـتری یافـت می شـود. امـا بقیـه هـم ابنـاء الزهـرا 
کـه او مـادر مهـر  Ð هسـتند و بـا دعـای همـان مـادر، موفـق بـه مهـرورزی می شـوند؛ چرا

است.
در صلـوات شـعبانیه ایـن خانه را این گونـه معرفی می کنیم: »الَکهِف الَحصیِن و غیاِث 
الُمعَتِصمیـَن؛111  ِعصَمـِه  و  الخاِئفیـَن  ُمنجـِی  و  الهاِربیـَن  َملَجـِأ  و  الُمسـَتکیِن  ـر  الُمضّطَ
دسـتاویز  و  گریختـگان،  پنـاه  و  درمانـده،  بیچـارگان  فریـادرس  و  محکـم،  پناهـگاه 
اسـتوار بـراى چنگ انـدازان«. نیازمند هـا و درمانده هـا بـه اینجـا پناهنـده می شـوند و در 

سایه سـار آن بـه آرامـش می رسـند. 
 Ì هـر بیتـی از بیـوت مؤمنیـن بایـد ایـن نشـانه ها را در خـود داشـته باشـد. امـام حسـن
گرفته  فرمود: نیمه شـبی از خواب بیدار شـدم، دیدم مادرم مشـغول نماز اسـت. قنوت 
و بـرای اهالـی مدینـه بـه صـورت تفصیلـی، یکان یـکان و با اسـم، دعا می کنـد. از صدر 
کلمه  گفتم: شـما یک  شـب تا سـاق صبح مشـغول تماشـای نماز مادر شـدم. به مادرم 
بـرای خودمـان دعـا نکردیـد؟ پاسـخ داد: »الجـاُر ُثـّمَ الـّداُر؛112 همسـایه، سـپس خانه«. 

111. مفاتیح الجنان، اعمال ماه شعبان.
112. شیخ صدوق، علل الشرائع، ج1، ص183.
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ایـن اخـالق و سـیره ی فاطمی اسـت. 138

Ðوالیت امیرالمومنین ، باطن فدک الزهرا

کـه تاریخ  کـه ایـن بخشـی از همـان فدکـی اسـت  هـوش فاطمـی بـه مـن و شـما می گویـد 
که  کـرده اسـت. فـدک یک نشـانه بـود. ظاهرش یـک مزرعه بود  در مـورد آن صحبـت 
کـه بـه  بـه حضـرت زهـرا Ð تعلـق داشـت؛ امـا باطنـش والیـت امیرالمؤمنیـن Ì اسـت 
که  کل بشـریت تعلـق دارد. انقـالب بـزرگ اسـالمی مـا این خصوصیت و هنر را داشـت 

کنـد.  بخشـی از فـدک را از دسـت غاصبـان آزاد 
 Ð فاطمـه  بچه هـای  آزادی اش  بـرای  کـه  هسـتیم  زندگـی  حـال  در  قطعـه ای  در  مـا 
خـون داده انـد و بـرای مانـدگاری اش بیشـتر از آزادی اش خون هـا داده شـده اسـت. در 
هشـت سـال دفـاع مقـدس بچه هـای فاطمـه ی زهـرا Ð بـا سـربند یـا فاطمـه و بـا ذکـر یـا 
زهـرا شـب های سرنوشـت مملکـت مـا را رقـم زدنـد و عـزت و امنیـت و زمینـه ی رشـد و 
سـربلندی و تمدن سـازی را بـرای ملـت مـا فراهـم آوردنـد. بنابرایـن بایـد مثـل شـهدای 
کنیـد و ماننـد حضـرت  جنـگ و مدافـع حـرم از ایـن عطیـه الهـی خـوب محافظـت 
زهـرا Ð ایسـتادگی داشـته باشـید. مشـکالت هسـت، ولـی بـه مشـکالت حضـرت زهـرا 
بـه حضـرت زهـرا و  کـه  را  آنچـه  کنیـد  ترسـیم  نورانی تـان  کـه نمی رسـد. در ذهـن   Ð
هجمـه ی  و  غصه هـا  و  غم هـا  و  غربـت  آن  گذشـت؛  السـالم(  )علیهمـا  امیرالمؤمنیـن 

139 نادانی هـا.  و  جهالت هـا 

افزایش بی نظیر عاشقان حضرت زهرا Ð در جهان 

کلمه  اسـالم و والیت  هرچـه جلوتـر می رویـم، شـرایط ما حسـاس تر می شـود؛ چـون نفوذ 
فقیـه ـ آن هـم بـه رهبـری عزیـزی بـا خصوصیـت آقـای مـا ـ در عالـم بیشـتر می شـود. بـه 
همیـن خاطـر دشـمن نمی دانـد چـه بایـد بکنـد. خـودش را بـه زمیـن و آسـمان می کوبـد؛ 
زیـرا هـر روز نفـوذ بیشـتر جمهـوری اسـالمی را مشـاهده می کنـد. دیدیـد در نیجریـه چـه 
گفـت: »ای امام  کـی جملـه  تکان دهنـده ای خطـاب بـه آقـا  خبـر شـد؟ آقـای شـیخ زکزا
گر امام حسـین فقط یک جون، آن غالم سـیاه چرده، داشـت، شـما امروز  خامنه ای، ا

پانـزده میلیـون جـون آمـاده  شـهادت در نیجریـه دارید«.
فقـط  هسـت.  اینهـا  اسـالمی  انقـالب  خبرهـای  آخرالزمـان؛  خبرهـای  اسـت  ایـن 
اختصـاص بـه نیجریـه نـدارد؛ بحریـن، یمـن، سـوریه و... یمـن را ببینیـد، چنـد مـاه 

اسـت؟  داده  شـهید  چقـدر  می کنـد؟  مقاومـت  دارد  اسـت 
آل سـعود ملعـون، از طـرف اسـتکبار جهانـی جنـگ نیابتـی می کنـد. همـه می داننـد 
اینها اجیر صهیونیزم و امپریالیسـم جهانی در منطقه هسـتند؛ و ااّل این رژیم پوسـیده ی 
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کـه خـودش چیـزی نـدارد. حـال این رژیـم به جمهوری اسـالمی   کهنـه ی بی خاصیـت 
کـه شـما دسـت از  کـه پشـتوانه ی همـه ی آزادی خواهـان جهـان اسـت، پیـام می دهـد 

یمـن برداریـد تـا مـن در سـوریه و جاهـای دیگـر دسـت بـردارم! 
در اروپـا، عاشـقان حضـرت زهـرا Ð، آقـا و انقـالب و نهضت را ببینیـد. ببینید در خود 

امریـکا چه خبر اسـت؟!140 

Ð فرجام نیک جهان اسالم به نام فاطمه

کـم باشـند؛ چـون سـلطان، جامعـه  کـه صالحـان حا  اراده خـدای متعـال ایـن اسـت 
کمیـت و والیـت در اختیـار  و زمانـه را می سـازد. مسـئله ایـن اسـت. وقتـی جایـگاه حا
ُلَمـاِت؛113 آنان 

ُ
وِر ِإَلـی الّظ طاغـوت باشـد، ایـن اتفـاق رخ می دهـد: »ُیْخِرُجوَنُهـْم ِمـَن الّنُ

را از روشـنایی بـه سـوى تاریکي هـا بـه در می  برنـد«. ظلمـات انـواع و اقسـام زشـتی ها، 
بـه  نـگاه  ایـن  بـا  می شـود.  شـامل  را  انحرافـات  و  ناراسـتی ها  کژی هـا،  پلشـتی ها، 
مسـئله ی فـدک، نگاهـی بـه ترسـیم پیامبـر عظیم الشـأن A از آینـده داشـته باشـیم. 
کـه بـا نـام دل آرای مهـدی  آینـده در نـگاه پیامبـر و دیـن، آینـده ای  بسـیار روشـن اسـت 
کل زمین در  کـه  B شـناخته می شـود. آینـده ای قطعـی، روشـن و پرنـور؛ همـان روزی 
سایه سـار والیـت حجـت حـق و درحقیقـت والیـت الهـی قـرار می گیـرد. فجـر خرد هـا 
اسـت.  عظمـت  و  عـزت  صفـا،  محبـت،  عدالـت،  دانـش،  فطـرت،  عقـل،  طلـوع  و 
کار انسـان در  امـر بسـیار عجیبـی اسـت. بـرای آن روز موعـود و فرجـام زمیـن و پایـان 
ایـن عالـم، فرجـام خـوش و نیکـی توصیـف شـده اسـت.آن پایـان خجسـته و فرجـام 
کـه فـدکـ  بـا همـان توصیفی  نیـک بـاز هـم بـه نـام فاطمـه Ð اسـت؛ زیـرا روزی اسـت 
ـ از دسـت غاصبـان و طاغیـان آزاد می شـود و در اختیـار ولـی الهـی قـرار  کـه شـنیدید 
می گیـرد. آن روز بشـریت در همیـن دنیـا، بهشـت را قبل از بهشـت بریـن و موعود تجربه 
کرد. البته شـرطی دارد؛ شـرطش خواسـتن و بلوغ انسان هاسـت و البته پیشـرفته  خواهد 
شـدن ظلـم و سـتم و رفتارهـای جاهلـی. ایـن دو جریـان بـه مـوازات هم جلـو می روند تا 

مقّدمـات آن روز بـزرگ آمـاده  شـود و شـروطش تحقـق پیـدا  کنـد.141

Ð پرچم داری بیداری اسالمی توسط عالقمندان حضرت زهرا

کـه  کنـون  گرفتنـد و تا مـردم ایـران از 15 خـرداد امتحـان دادنـد و در 22 بهمـن نتیجـه 
کشـور خـود و همه جـای دنیـا هسـتیم.  گذشـته، شـاهد تحوالتـی عظیـم در  37 سـال 
کـه باشـند،  ایـن هـم از شـگفتی های ایـن حرکـت بـزرگ اسـت. آزادگان جهـان هرجـا 
کردنـد و بـه آن  گرفتنـد، سـازماندهی شـدند، بـا آن ارتبـاط برقـرار  کانـون الهـام  از ایـن 

113. بقره: 257.
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کردنـد. ایـن پیـام بـا فوریـت صـادر شـد و موج عجیبـی در تمـام دنیا  تعلـق خاطـر پیـدا 
در  را  اهل بیـت  اینکـه دوسـتان  از  بگذریـم  کـرد.  زنـده  را  امیدهـا  و  انداخـت  راه  بـه 
کـه در اقلیـت  و شـرایط سـخت بودنـد، روح، جـان و قـّوت داد. گوشه گوشـه جهـان 
گذشـت. اتفاقـات یمـن  کنـارش به آسـانی  اخیـرًا قصـه ی نیجریـه را شـنیدید. نبایـد از 
گرفـت نیز حائز  اصـاًل عـادی نیسـت. ماجـرای بحریـن، سـوریه و آنچـه در لبنان شـکل 

اهمیـت اسـت.
گسـترده  کـه سـازماندهی بـزرگ و  امـا آیـا پیـش از ایـن شـما بـه خاطرتـان هـم می آمـد 
و عظیمـی در نیجریـه، در قلـب آفریقـا شـکل بگیـرد؟ قطعـًا می گوییـد: نـه. تـا اینکـه 
کـی اتفـاق افتـاد. مـا قبـل از آن چیـزی نمی دانسـتیم. اتفاقـی  ماجـرای آقـای شـیخ زکزا
کـرد. در اربعیـن سـال جـاری،  کـه آنجـا رخ داد، از یـک ماجـرای عجیـب رونمایـی 
کـه در نیجریـه انجـام دادنـد،  کـی بعـد از آن راهپیمایـی باشـکوهی  آقـای شـیخ زکزا
کنـار  گـر آن روز در  خطـاب بـه رهبـر عزیـز و عالی قـدر مـا می گویـد: ای امـام خامنـه ای ا
حسـین بـن علـی فقـط یـک »جـون« ـ غـالم سـیاه چرده ی شناخته شـده در ماجـرای 
کنـد، امـروز شـما در نیجریـه  حسـینی ـ بـود تـا جـان خـودش را بـه سیدالشـهدا تقدیـم 

پانـزده میلیـون »جـون« آمـاده بـه شـهادت داریـد. 
هسـتند.  نیجریـه  در  خمینیـون  میلیـون  بیسـت  نزدیـک  می دهـد  نشـان  تخمین هـا 
درحالی کـه قبـل از سـال پنجـاه و هفـت، در نیجریـه عـدد ارادتمنـدان بـه اهل بیـت، در 
کمتـر از هـزار نفـر می رسـیده اسـت. نمی دانـم قطعه هایـی  خوشـبینانه ترین حالـت بـه 
کـه از ایـن جماعـت منتشـر شـده، دیده ایـد یـا نـه؟ عزاداری هایشـان بـرای امـام حسـین 
ک و مسـتبد هستند،  Ì منتشـر شـده اسـت. با اینکه تحت دیکتاتوری ارتشـی خطرنا
عکـس امـام راحـل عظیم الشـأن و رهبـر عزیـز مـا روی سـینه ی زن و مردشـان اسـت و 

عاشـقانه سـینه می زننـد و اشـک می ریزنـد. 
که بشـارتی برای همه ی ما اسـت.  در دنیـا خبرهایـی از آثـار ایـن نهضـت عظیـم اسـت 
کانـون زندگـی می کنیـم، ولـی هنـوز خیلـی از ما هـا متوجه آن نشـده ایم؛ حتی  مـا در ایـن 

متأسـفانه برخـی مسـئوالن هنوز متوجه نشـده اند. 
کـه تمـام مسـتضعفان دنیـا دلـداده اش هسـتند، و همـه ی  برومنـد  ایـن نظـام  بن مایـه 
که عاشقانه  مسـتکبران عالم دشـمن سرسـختش، خون مقدس و مطهر شـهدایی است 
که نفس  کردنـد. مردمانـی  بـه نـام نامـی حضـرت زهـرا Ð بـه میـدان رفتنـد و جانبـازی 
کـه اینجـا ارثیـه  کردنـد تـا ایـن نظـام حفـظ شـود، نگاهشـان ایـن بـود  خـود را تقدیـم 
حضـرت زهـرا Ð و درواقـع،  فـدک الزهـرا اسـت. یـک وجبـش را بـه دسـت دیگـران 
ْک مقدس  کـه این خـا ک نمی گذریـم؛ چرا نمی دهیـم. خـون می دهیـم، امـا از ایـن خـا
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آن  مقدمه سـازان  و  ممّهـدون  ایرانی هـا  دلیـل  ایـن  بـه  اسـت.  الهـی  والیـت  تحـت  و 
بـزرگ شـده اند.142 حادثـه ی 

آرمـان  ؛   Ðزهـرا حضـرت  گرامـی  فرزنـد  ظهـور  مقدمـات  آوردن  فراهـم 
اسـالمی انقـالب 

شـهادت حضـرت زهـرا Ð بـه روایتـی 75 روز پـس از رحلـت نبـی مکـرم اسـالم  قـرار 
گرچـه روایـت 95 روز از اعتبـار بیشـتری برخـوردار اسـت، ولـی بـرای  گرفتـه اسـت. ا
کـدام از ایـن روزهـا بهانـه ای جهـت عـرض ارادت اسـت؛ بنابرایـن خیلـی  شـیعه هـر 
کنیـم شـهادت حضـرت دقیقـًا چـه روزی بـوده اسـت.  کشـف  کـه  دنبـال ایـن نیسـتیم 
بلکـه روز شـهادت حضـرت ، بـرای مـا و شـما یـادآور آرمان هـا و مسـئولیت های بـزرگ 

اسـت. 
از فضـل خداونـد متعـال شـما در عصـر تجدیـد حیات فاطمـی زندگـی می کنید. مردی 
کـرد، و مـردم مـا بـه او لبیـک  از همیـن تبـار در زمـان مناسـبی پرچـم را برداشـت و قیـام 
از  بـود  اسـالمی عبـارت  کبیـر  انقـالب  و هـدف  آرمـان  اول  روز  از  پیوسـتند.  و  گفتنـد 
گرامـی حضـرت زهـرا Ð. در جریـان مقدمه سـازی  فراهـم آوردن مقدمـات ظهـور فرزنـد 
کنیـم و این رسـالت بزرگ ما اسـت. همـه ی ما باید  بایـد یـک الگـو بـه بشـریت معرفـی 
کـه بـه  کـه در آن زندگـی می کنیـم و سـرزمینی  دست به دسـت هـم دهیـم تـا جامعـه ای را 
کنیم.143 کل دنیا معرفـی  نـام فاطمـه زهـرا Ð شـناخته شـده اسـت، بـه عنوان الگو بـه 

حضرت زهرا Ð ؛ شناسه  انقالب اسالمی ایران

داشـتند،   Ð زهـرا  حضـرت  مقـدس  سـاحت  بـه  کـه  قدرشناسـی  خاطـر  بـه  مـا  مـردم 
مشـمول بـرکات و عنایـات فراوانـی شـده اند. مـردم جامعـه ی مـا نسـبت بـه حضـرت 
فاطمـه ی زهـرا Ð و بیـت شـریف آن حضـرت بـا ریاسـت امیـر المؤمنیـن Ì و فرزنـدان 
و  قدرشناسـی  احسـاس   ،A اعظـم  پیامبـر  قدسـی  سـاحت  پرتـو  در  معصومشـان، 

داشـته اند. درسـتی  تشـخیص 
ارتبـاط مـردم مـا بـا حضـرت زهـرا Ð ارتبـاط خاصـی اسـت و ایـن ارتبـاط از رهگـذر 
کـه فاطمـه  فهـم والیـت الهـی اسـت. مـردم مـا خـوب تشـخیص دادنـد و آنجایـی را 
الهـی  رمـز والیـت  و اسـم  بـه میـدان می آیـد، تشـخیص دادنـد  و  جان فشـانی می کنـد 
بـه دنبـال فـدک  اولیـای خـدا  کردنـد. همـه ی  کـه فـدک اسـت، خـوب دریافـت  را 
کـه بایـد طبـق موازین الهی باشـد و اولیای خدا بـه خالفت از  کمیتـی  بودنـد؛ یعنـی حا

حضـرت حـق در چنیـن جایگاهـی قـرار دارنـد. 
کـه در علـی Ì تجلـی  عنـوان فـدک اسـم رمـز شـد و فـدک یعنـی همـان والیـت الهـی 
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می کنـد و در غدیـر تعریـف می شـود. همـه ی امامـان مـا در جسـتجوی همیـن حقیقـت 
بـرای  Ð سـرمایه گذار اول  امـا حضـرت زهـرا  و درصـدد تحقـق والیـت غدیـر بودنـد؛ 
که یک پیام مسـتمر تاریخی با خود دارد. وقتی ایشـان به میدان  والیت علوی اسـت 
کـه  در جامعـه ای  ثبـت می شـود  کارشـان  ایـن  می کنـد،  کاری  فـدا آن گونـه  و  مـی رود 
ارتبـاط عمیقـی بـا حضـرت دارنـد و بـر اسـاس همیـن تشـخیص، جامعـه ی مـا موفـق به 
انقـالب اسـالمی شـد؛ لـذا شناسـه  انقـالب مـا حضـرت زهـرا Ð اسـت. به خاطـر همین 
توجـه و فهـم درسـت، بیـن مـردم مـا و آن حضـرت یـک ارتبـاط متفـاوت وجـود دارد. 
مـردم مـا بـر اسـاس همـان ارتبـاط مـادری، اسـتقامت و صبـر و معرفـت و قدرشناسـی و 

احسـاس حضـور و احسـاس وظیفـه را بـه ارث برده انـد.144 

نظر لطف و عالقه حضرت زهرا Ð به شهید مطهری ره

آقـای مطهـری بـه نسـل و عصـر مـا حـق زیـادی دارد. ایشـان خیلـی نازنیـن و صـاف و 
کـه از ایشـان و عالمـه  گذشـته اسـت  کمتـر سـحر و شـبی بـر ایـن روسـیاه  نورانـی بودنـد. 
طباطبایـی و مرحـوم آقـای قاضـی یـاد نکنـم. روح آقـای مطهـری خیلـی فعـال اسـت 
و دسـتش خیلـی بـاز اسـت. ایـن را بدانیـد و بـه اهـل راز بگوییـد. خـدای متعـال بـه 
که از فکر های ناقص و اندیشـه های ضعیف و  گشایشـی داده اسـت  ایشـان انبسـاط و 
کـرم، امیرالمؤمنین  کنـد. پیامبـر ا روحیه هـای زمین گیرشـده خـوب می توانـد دسـتگیری 

و حضـرت زهـرا É ایشـان را خیلـی دوسـت دارنـد. 
در مجمـوع، آثـاری سـازنده و پیش برنـده مثـل آثـار آقای مطهری نداریم. این سـخن را 
کرده  گفتـم تـا از ایشـان و بـه مناسـبت روز معلـم، از همـه ی اسـاتید و معلمـان هم یـادی 
باشـیم. ان شـاءاهلل خـدای متعـال از ناحیـه ی مـا بـه ایـن معلـم بـزرگ و اسـاتیدش و در 

کرامـت نماید.145 صـدر آنهـا امـام و عالمـه، بهتریـن پاداش هـا را 
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فصل ســیزدهم:
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وظایــف انجمن هــای 
اســالمی دانش آموزان
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Ðنســبت بــه حضــرت زهرا
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متانت و شکوه ، راه دعوت به سیرۀ فاطمی

بایـد  و  نیسـت  آسـان  ارزان فروشـی،  و  شـهوات  ترویـج  و  کردن هـا  آرایـش  مـدل  ایـن 
کـرد. جامعـه نبایـد از ایـن مسـائل  غافـالن را متوجـه و مـزدوران و اجیـران را تأدیـب 
کـه بـه موازیـن الهـی و  کسـانی  کنـد. وظیفـه شـما به عنـوان انجمـن اسـالمی و  غفلـت 
انگیزه هـای ایمانـی تعلق خاطـر دارنـد و بحمـداهلل سـیره فاطمـی را بـرای زندگـی خـود 
کسـانی  کرده ایـد، چیسـت؟ رفتـار و متانـت و شـکوه شـما بایـد بـرای سـایر  انتخـاب 
کنـد؛  کـه احیانـًا غافـل هسـتند، پیـام داشـته باشـد. رفتـار شـما بایـد ایشـان را دعـوت 
کـه صـدای عمـل بلندتـر اسـت. شـما بایـد ازنظـر درسـی پیـش گام و موفـق باشـید؛  چرا
ازنظـر اخالقـی مـؤدب و صمیمـی و مهربـان و خوش ا خـالق باشـید، ازنظـر اجتماعـی 
در محیـط مدرسـه، فعـال و مؤثـر و دارای روابـط عمومـی خـوب باشـید، و حتـی ازنظـر 
کسـی نقـش الگویـی  ورزشـی و جسـمی، سـرحال و ورزیـده و باطـراوت باشـید. چنیـن 

قـرار می گیرنـد.  او  پیـدا می کنـد و دیگـران تحت الشـعاع شـخصیت 
و  منطـق  بـه  کسـی  گـر چنیـن  ا الگوسـت.  ارائـه  تربیتـی،  مسـائل  در  راه  نزدیک تریـن 
کالمـی مجهـز باشـد، ببینیـد چـه خواهـد شـد. خـدای متعـال در آیـه  مهـارت ارتبـاط 
سـال اتحادیـه شـما را بـه سـخن اسـتوار دعـوت می کنـد و الزمـه این، داشـتن حلقه های 
کـه تاحـدی هـم بـه اعتمادبه نفـس نیـاز  گفت وگـو و مطالعـه و ارتباطـات مؤثـر اسـت، 

دارد.
بایـد فرصـت عضویـت در انجمـن را بـرای ترویـج حرکـت جمعـی غنیمـت بشـمارید. 
کل فضای مدرسـه را  وقتـی به صـورت جمعـی چنیـن حرکتـی داشـته باشـید، می توانید 
در اختیـار داشـته باشـید. وقتـی ایـن جمـع اهـل نمـاز و راز و نیـاز و ارتبـاط الهی باشـند، 
خیلـی موفق تـر خواهـد بـود. خوشـبختانه ایـن میـدان در شـبکه الهـی ملـی فراهم اسـت 
و ریشـه و آفاق و مرام و ارتباطات آن مشـخص و تعریف شـده اسـت. باید بیدار شـوید 
کـی و صفـا لـذت ببریـد. ان شـاءاهلل  کـردن خواب هـا و دعـوت دیگـران بـه پا و از بیـدار 

ایـن پیـام ویـژه  حضـرت زهـرا در جامعـه ما منشـأ آثـار بزرگی باشـد.146

توجه به سیره و نام حضرت زهرا Ðدر مناجات و دعا

کـه حضـرت زهـرا ـ سـالم اهلل و سـالمه علیـه ـ لحظـات غـروب  در یـك روایتـي هسـت 
کـه وقتـي قـرص خورشـید  کسـي را مي فرسـتادند  جمعـه را خیلـي مغتنـم مي شـمردند. 
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غیبـت مي کـرد و غـروب مي کـرد، آن لحظـه را بـه حضـرت خبـر دهـد و اطـالع رسـاني 
گاه حضـرت زهـرا Ð ایـن لحظـه را بـه دعـا مي پرداختنـد. و مي فرمودنـد ایـن  کنـد. آن 
کـه دعـا در آن مسـتجاب اسـت. یـك چنیـن فرصـت بسـیار  لحظـات، لحظاتـي اسـت 
 Ð کـه نـام حضـرت  فاطمـه ارزشـمندي از نظـر دعـا و اجابـت دعاهـا مخصوصـًا وقتـي 
بـا توسـل و توجـه بـه اهـل بیـتÌ یـا در حـرم مطهـر ایشـان آورده شـود. ایـن دیگـر یـك 
کـه اولیـاي خـدا بـا مادرشـان دارنـد. ایـن ارتبـاط فـوق  چیـز عجیبـي اسـت آن ارتباطـي 
کـه حضـرت زهـرا Ð  نـزد اولیـاي خـدا دارنـد. شـأن و منزلتـي  تصـور اسـت. جایگاهـي 
که فاطمه Ð را نمي شناسـد.  کسـي  کـه آن حضـرت دارنـد و امامـان مـا مي شناسـند. هر 
کي؟ چـه مقامي، چه منزلتـي، چه عظمتي،  کـه مي داننـد فاطمـه یعني  این هـا هسـتند 
چـه جاللـي، چـه جمالـي، چـه بزرگـي و بزرگواري. این هـا را ائمة هديـ  علیهم السـالم 
کـه با یـاد و ذکر فاطمه Ð وارد محیط زیارتي شـوید،  ـ مي شناسـند. در هـر صـورت ایـن 
کـه ایـن  و بـا حضـرت دیـدار داشـته باشـید، ایـن خـود یـك فرصـت ارزشـمندي اسـت 
امـکان هـم بـراي شـما فراهـم اسـت. خالصـه خیلـي نعمـت دربـارة شـما تمـام اسـت، 
کنیـد. خـود را بـه حضرت  ایـن را بدانیـد و ایـن فرصت هـا را خـوب انشـاء  اهلل اسـتفاده 
کـه ایـن روزگار و اهالـي ایـن  بسـپارید،  از بسـیاري از آفت هـا و شـرور و مصیبت هایـي 

زمـان را دربـر مي گیـرد.147

سیره حضرت زهرا Ð ؛ تکیه گاه الگوی تعالی دختران

در الگـوی تعالـی دختـران تکیـه گاه مـا سـیره ی حضـرت زهـرا Ð اسـت. آنچـه ارائـه 
شـد، بحمـداهلل بـه یـک شناسـه در بخـش دختـران مـا تبدیـل شـد. تکیـه گاه و ریشـه  
 Ð Ð اسـت. حضـرت زهـرا  و اساسـش، سـیره و روش بانـوی هسـتی حضـرت زهـرا 
الگـوی جاودانـی و همیشـگی همـه ی انسـان های آزاده  جهـان اسـت؛ بـه ویـژه بـرای 
خانم هـا و دختـر خانم هـا، و ایـن افتخـار بسـیار بزرگی اسـت. چه مدالـی باالتر از اینکه 
الگـوی زندگـی انسـان، حضـرت زهـرا Ð باشـد؟ ایـن الگـو، یـک الگـوی جاودانـی 
اسـت؛ چـون فطـری و قلبـی اسـت، و بـه هدف هـای زندگـی، ایمـان، جـان و حقیقـت 
گـره  خـورده اسـت. ایـن مسـائل زمـان نمی شناسـد؛ زیـرا فطـرت زمان پذیـر  وجـود مـا 
نیسـت. فطـرت یـک حقیقـت مانـا، جـاودان و همیشـگی اسـت. تـا انسـان هسـت، 
فطـرت هسـت و تـا فطـرت هسـت، زهـرا هسـت؛ چـون زهـرا مقبـول فطرت هـا اسـت. 
کنـد و عاشـقانه او را  کـه بـه حضـرت زهـرا Ð توجـه پیـدا  کـدام فطـرت سـالمی اسـت 
کـی، صداقـِت محـض و مطلـق؛ یـک  دوسـت نداشـته باشـد؟ زهـرا یعنـی طهـارت، پا
کـرد. مگـر  کـه می تـوان جـالل و جمـال حـق را در آن مشـاهده  حقیقـت زالل و آینـه ای 
کـه بخواهد از صداقـت و طهارت فاصله  کـدام فطرتی اسـت  ایـن، زمـان می شناسـد؟ 
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بگیرد و به آن تعلق خاطر و دلبسـتگی نداشـته باشـد؟ زهرا Ð یعنی حیا و عفت. حیا 
و عفـت فطـری انسـان ها اسـت؛ مخصوصـًا دختـران. ایـن مسـئله زمان ندارد و به سـال 
و مـاه ربطـی نـدارد. در جغرافیـای خاصـی نمی گنجـد و بی زمـان و  مـکان اسـت.148 

انجمن اسالمی، انجمن زهرایی 

مـا در انجمـن اسـالمی دنبـال چـه چیـزی هسـتیم؟ چـه چیـزی باعـث شـده مـن و شـما 
کـه احسـاس می کنیـم  کنـار هـم جمـع شـویم؟ همیـن اسـت؛ ولـی بـا یـک افتخـار بیشـتر 
کـه می آیـد، عـالوه بـر همـه ی احسـاس های دیگـری  فرزنـد فاطمـه Ð هسـتیم. نامـش 
کـه داریـم، احسـاس مادرانـه هـم نسـبت بـه حضـرت Ð داریـم. احسـاس می کنیـم در 
پوشـش عواطـف او هسـتیم و اسـم مـا در طومـار محبان آن حضـرت Ð و ارادتمندانش 

هسـت. ایـن را خیلـی قـدر بدانیـد.
کنیـم؟ چقـدر  گـر مـا خـود را فرزنـد حضـرت زهـرا Ð می دانیـم، چگونـه بایـد رفتـار  ا
ُکـْم  نُفَسـُکْم اَل َیُضّرُ

َ
ِذیـَن آَمُنـوا َعَلْیُکـْم أ

َ
َهـا اّل ّیُ

َ
بایـد بـه خـود برسـیم؟ بـه تعبیـر قـرآن: »َیـا أ

کـه ایمـان آورده ایـد، بـه خودتـان بپردازیـد. هـر  کسـانی   ِإَذا اْهَتَدْیُتـْم؛114 اى 
َ

َمـْن َضـّل
گمـراه شـده اسـت، بـه شـما زیانی نمی رسـاند«.  کـه  کـس  گاه شـما هدایـت یافتیـد، آن 
کـه  کنیـم. فضـای مجـازی  ک و معصومانـه زندگـی  مـا امـروزه می توانیـم نیلوفرانـه و پـا
چیـزی نیسـت، فضـای واقعـی اش هـم پر از پلیدی ها باشـد، پیام فاطمهÐ  این اسـت 

کی هـا بـه جامعـه خـودت باشـی.  ک، و پیام رسـان پا کـه تـو می توانـی پـا
هروقـت نـام حضـرت زهـرا Ð می آیـد، احسـاس خیلـی خوبـی داریـم. حـس عجیبـی 
کـرد. هیچ کـس نمی توانـد ایـن تعلـق خاطـر و ارتبـاط را  کـه نمی شـود توصیفـش  اسـت 
توضیـح دهـد. آن بانـو هـوادار، خواهـان و دوسـت دار مـا اسـت. خـدای متعـال بـه او و 
نمـاز و نـورش، افتخـار و مباهـات می کنـد. فرشـته ها خوشـه چین لحظه هـای تسـبیح و 
که یادگار زهرا Ð نزد همه ی فرزندانش اسـت،   Ð مناجات او هسـتند. تسـبیح فاطمه
کـه در سـجاده  همـه ی مـا اسـت و بـه نماز مـا رونق و شـور می دهد. ارثیـه  مـادری اسـت 
خـوش بـه حـال شـما بـه خاطـر ایـن انتسـاب و قدردانـی ایـن انتسـاب. انجمن هـای 
اسـالمی بهتریـن فرصـت  فاطمه شناسـی در زندگـی یک بانوی جوان، یعنـی جنابعالی 
محسـوب می شـود. آن را خیلـی قـدر بدانیـد و البتـه خیلـی مانـده تا فاطمه Ð شـناخته 
کـه رونمایـی شـود. وقتی در  کـه شـناخته نمی شـود، تـا روزی  شـود. حقیقـت وجـودش 
کنید  محشـر، همـه ی بشـریت از اولیـن تـا آخرین جمع شـده اند، پیام می رسـد: احترام 
و سـرها را پاییـن بیندازیـد، فاطمـه Ð می خواهـد وارد  شـود. صحنه عجیب و شـگفتی 

114. مائده: 105. 
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در عرصـه محشـر ایجاد می شـود.115 
کلمـه  فاطمه Ð این  حقیقـت زهـرا Ð در دنیـا شـناخته  نمی شـود. اصـاًل یکی از معانی  
اسـت. امـام صـادق Ì فرمودنـد: »کسـی نمی توانـد او را بشناسـد و مـردم از معرفـت او 
کـه از معرفـت  کنیـم  منقطـع  هسـتند«.116 بـا ایـن حـال بایـد بـه انـدازه  خودمـان تـالش 
کـه با فاطمه  کـه معرفـت اهلل هسـت، نصیـب ببریـم. خوش بـه حال آنهایی   Ð فاطمـه
کلمـات صدیقـه طاهره Ð، با عشـق فاطمه  Ð بـا نمـاز فاطمـه Ð ، بـا نیـاز زهـرا Ð ، بـا 
Ð و در آینـه  وجـود حضـرت زهـرا Ð خـدا را بشناسـند و از نـگاه زهـرا Ð بتواننـد بـه 

کننـد.149  جمـال حـق نظر 

انجمن اسالمی، محلی برای زهرایی شدن

کارگاه تـالش جمعـی بـرای فاطمـی شـدن اسـت و بـرای اینکـه عطـر  انجمـن اسـالمی 
میانبـری اسـت  راه  انجمـن اسـالمی  زندگـی فاطمـی در محیـط مدرسـه منتشـر شـود. 
کـه بـه خـدا برسـیم. راه میانبـرش تـالش جمعـی بـرای زهرایـی و فاطمـی شـدن اسـت. 
وقتـی تـالش جمعـی می شـود، سـریع تر اثـر خـود را نشـان می دهـد. بعـد صیانـت ایجـاد 
کنـار هـم قـرار می گیریـد،  کوتـاه می گـردد. وقتـی چنـد نفـر  می شـود و دسـت شـیاطین 
گـره می خـورد. بـه همـان  نیـروی ربانـی شـما تقویـت می شـود و نورانیـت شـما بـا هـم 
دسـت اندازی  شـما  بـه  نمی تواننـد  و  می شـوند  تضعیـف  شـیطانی  نیروهایـی  انـدازه 
کننـد و بـه همـان انـدازه همکاری هـای شـما در مسـیر ایـن هـدف بسـیار بـزرگ سـرعت 

می گیـرد؛ بنابرایـن بایـد قـدر انجمـن اسـالمی را دانسـت.150 

گلهای فاطمی Ð ، وظیفه انجمن اسالمی  حفاظت از 

تعبیر رهبری عزیز و عالی قدرمان درباره انجمن اسـالمی، »نجات غریق« اسـت. البته 
کـه یـک عضـو انجمـن  تعبیـر سـنگر فرهنگـی هـم داشـتند. ایـن تعابیـر نشـان می دهـد 
گل هـای فاطمی پرپـر و پژمرده نشـوند. چون  اسـالمی، حواسـش بـه اطرافـش هسـت تـا 
ایـن بچه هـا هـوش فاطمـی دارنـد، حضـور جریانـات شـیطانی را دور و بـر دانش آمـوزان 
کننـد، پژمـرده می شـوند. بـه ایـن ترتیـب  گـر اینهـا ساده اندیشـی  می فهمنـد و می داننـد ا
کـه  نقـش نجـات غریـق پیـدا می کننـد. یعنـی مهربانـی فاطمـی شـما، باعـث می شـود 
کسـی از دسـت بـرود و جـا بمانـد. شـما بـه دیگـران می گوییـد:  دوسـت نداشـته باشـید 
کـن. انجمـن اسـالمی واقعـی چنیـن  کـه داریـم می رویـم، تـو هـم بیـا و بـا مـا حرکـت  مـا 

ویژگـی دارد و شـما ان شـاءاهلل همین طـور هسـتید.

115. ابراهیم بن محمد حمویی جوینی، فرائدالسمطین، ج2، ص49 و ص64. 
116. محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، ج43، ص65 .
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کـه بـر اثر فعالیت پنج نفر از اعضای فعال و هیئت مرکزی انجمن اسـالمی  گـر بگوینـد  ا
یـک مدرسـه در شـهر ، تعـداد اعضـا بـه بیسـت نفـر رسـیده، آن وقت باید بـه آنها آفرین 
کمک  کسـانی  که شـما بتوانید به  گفـت؛ چـون رضـای حضـرت زهـرا Ð در این اسـت 
کمـال و  کـی و نجابـت و شـرف و عـزت و  کـه حضـرت دوسـت می دارنـد راه پا  کنیـد 

کننـد. انجمـن اسـالمی موفق این گونه اسـت.151  رشـد را طـی 

شعور زهرایی فرزندان فاطمهÐ   و رصد عملیات خط نفاق

ایـن را بچه هـای فاطمـه بـر اسـاس شـعور زهرایی شـان خیلـی خـوب می فهمنـد؛ یعنـی 
که بعد از قرن ها به اسـم  مسـئله »والیـت« را خیلـی خـوب درک می کننـد؛ لذا نظامی را 
فاطمـه Ð و بـا خـون بهتریـن بچه هـای فاطمـه Ð در زمـان ما به وجـود آمده، مثل جان 
کـه دشـمن  شیرینشـان دوسـت می دارنـد و پـای سـالمتش می ایسـتند. ضمنـًا می داننـد 
از بیـرون نمی توانـد ضربـه بزنـد، بـرای همیـن حتمـًا سـعی می کنـد ابتـدا داخـل بیایـد، 
بعـد ضربـه بزنـد. بچه هـا، در ماجـرای مـادر، زخم نفـاق را فراموش نمی کنند. شـهادت 
کفـر؛ بنابرایـن حواسشـان را خیلـی جمع  فاطمـه Ð یـادآور زخـم نفـاق اسـت، نـه زخـم 
می کننـد و وقتـی رهبـر عزیزشـان صحبـت از »نفـوذ« می کنـد، می داننـد پـای نفـاق در 
میـان اسـت. بـر ایـن اسـاس، روی صحبـت و برنامه هـای مسـئوالن و نماینـدگان دقیـق 

کنـد.152 کـه نکنـد دشـمن از طریـق دوسـتان، نقشـه اش را عملـی  می شـوند 

لزوم میدان داری فرزندان زهرا Ð در فرهنگ، دانش و اقتصاد

اوایـل  می افتـد.  دارد  اتفاقاتـی  چـه  می دانـد  زیـرا  اسـت؛  ترسـیده  به شـدت  دشـمن 
امپریالیسـم  بـه سـر اتحـاد جماهیـری سوسیالیسـتی شـوروی و  کـه چـه  نمی فهمیدنـد 
نبایـد  نیسـت.  سـطحی  دشمنی شـان،  لـذا  کرده انـد؛  پیـدا  توجـه  االن  می آیـد.  دارد 

روبـرو شـد.  ایـن قضیـه  بـا  سـاده لوحانه 
کـه: لبخنـد دشـمن شـما را فریـب  رهبـر عزیزمـان دائمـًا ایـن مسـئله را یـادآوری می کننـد 
ندهـد. دشـمنی آنهـا بـا مـا اساسـی اسـت. تـا مـا بـر عهـد والیـت علـوی باشـیم، ایـن 
دشـمنی هسـت. بـرای مقابلـه یـک راه بیشـتر نداریـم: مـا بایـد قـوی شـویم. امـام علـی 
Ì فرمود: »َالِعلُم ُسـلطان؛117 دانش، سـلطنت و قدرت اسـت«. باید دانشـمند شـویم، 
کنیـم. این فدک  اقتصـاد مقاومتـی را اسـتوار سـازیم، فرهنـگ و جوانانمـان را صیانـت 
گـر در عرصـه ی نظامـی در  الزهـرا Ð را بایـد پـاس بداریـم. بچه هـای فاطمـه Ð آن روز ا
میـدان بودنـد و جـان دادنـد، امـروز باید در عرصه ی فرهنگ، دانـش، اقتصاد، ابتکار 
که می تواند مقدمات  کنند از این پایگاهی  و نوآوری وسـط میدان باشـند تا حراسـت 

117. ابن ابی الحدید، شرح  نهج البالغه، ج20، ص319.
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کنـد. آن روز بـزرگ را بـا سـرعت فراهـم 
کـه ان شـاءاهلل خداونـد تبـارک و تعالـی توفیق قدرشناسـی از زندگـی در این  امیدواریـم 
کنـد. ایـن ملـت  کنـد و ایـن رهبـر پرافتخـار را بـرای مـا حفـظ  کرامـت  زمانـه را بـه همـه 

کنـد. باوفـا... بـا وفـا... بـا وفـا... صمیمـی... را حفـظ 
کنند.  کرد. حاال نوبت مسـئوالن اسـت؛ باید خدمت  آقا فرمودند: باید حاال خدمت 
گفـت:  کـه  نماینـدگان، مسئولیتشـان سـنگین اسـت. ایـن ملـت باوفـا بـه نـدای رهبـر 
گفتند و به میـدان آمدند.  گلـه داریـد، بیاییـد...« لبیـک  گـر از مـن هـم  »رأی بدهیـد؛ ا
کـه سیاسـتمداران دنیـا بـه این ملـت عزیز و پرافتخار و رهبر عزیـز و عالی قدر آن  بدانیـد 
کـه انسـان بـه ایشـان افتخـار می کنـد، حسـودی می کننـد. فرهیختـگان دنیـا حسـودی 
کـه ملـت ایـران چنیـن رهبـر فرزانـه، شـجاع و خردمنـدی دارنـد.آن روز بانـوی  می کننـد 
کـرد.  کاری  گرفـت، تنهـا بـه میـدان آمـد و فـدا هسـتی مظلـوم واقـع شـد، پشـت در قـرار 
کـه بـه ملـت ایـران  محصولـش عـزت امـروز مـا اسـت. اینهـا از بـرکات زهـرا Ð اسـت 

رسـیده اسـت.153  

Ðکردن و به میدان آوردن محبت به حضرت زهرا لزوم اظهار 

گـر بـه بـازاِر محبـت بیایـد و نقد شـود، ارزش مند مي شـود. باید  ایـن سـرمایه ی دوسـتي ا
کـه در  گنجـي اسـت  گیریـم. ایـن سـرمایه االن پیـش مـا اسـت.  ایـن سـرمایه را بـه کار 
گاهـی هیچ  شـخصیت مـا قـرار داده شـده و درون قلـب مـا قـرار دارد. امـا ممکـن اسـت 
کـه در مثنـوی مولـوي آمـده  سـودي برایمـان نداشـته باشـد؛ مثـل حکایـت پـاالن دوزي 
کـرده بـود. ـ  کار مغـازه اي اجـاره  اسـت: »فـردی شـغلش پـاالن دوزي بـود و بـراي ایـن 
کم درآمـد محسـوب مي شـد. ـ ایـن  آن دوران پـاالن خیلـي ارزن بـود، بنابرایـن شـغلي 
کار اسـت،  کـه نشسـته و مشـغول  کار بـود، غافـل از اینکـه همان جایـي  فـرد مشـغول 
گـر اسـتخراج شـود، مي توانـد تمـام آنچـه را در آن شـهر اسـت، از  کـه ا گنجـي دفـن شـده 
گفتنـد اینجـا اجـاره اش سـرآمده  کنـد و بخـرد. روزي مالکیـن مغـازه آمدنـد و  آِن خـود 
اسـت. بنـده خـدا را از مغـازه بیـرون  کردند و سـپس مغـازه را خراب  کردند تا سـاختمان 
که او سـی  گنجـي ظاهـر شـد؛ دقیقـًا همان جا  کـردن  جدیـدي بسـازند. هنـگام خـراب  
کم درآمـد و سـخت امـرار  سـال می نشسـت. او عمـري آنجـا نشسـته بـود و بـا ایـن شـغل 

معـاش مي کـرد!«. 
کـه در این دنیا  حکایـت مـن و شـما مشـابه همیـن حکایت اسـت. ما آدم هایي هسـتیم 
کرایـه  اي اسـت و مالـك آن نیسـتیم. یـك مـدت  پـاالن دوزي مي کنیـم و ایـن مغـازه هـم 
گنجـي در  کـه حضـرت عزرائیـل آمـد، تـازه متوجـه مي شـویم چـه  کار مي کنیـم و زمانـي 
ـْن  ُکنـَت ِفـي َغْفَلـٍة ّمِ کریـم در ایـن  بـاره مي فرمایـد: »َلَقـْد  اختیارمـان بـوده اسـت. قـرآن 
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کـه از ایـن  ا َفَکَشـْفَنا َعنـَك ِغَطـاءَك َفَبَصـُرَك اْلَیـْوَم َحِدیـٌد؛118 بـه او می گوینـد واقعـًا 
َ

َهـذ
حـال، سـخت در غفلـت بـودى، ولـی مـا پـرده ات را از جلـوى چشـمانت برداشـتیم و 

دیـده ات امـروز تیز اسـت«. 
اینکـه  از آن،  گنـج اسـت و مهم تـر  ایـن دنیـا در اختیارمـان اسـت،  کـه در  امکاناتـي 
کـه پایـه و اساسـش در قلب هـاي مـا وجـود  قـدرت  شـناخت و بهره بـرداري آن را داریـم 
گنـِج ایـن مغـازه را به جریـان  دارد و راهـش دوسـتي بـا بهترین هـاي عالـم اسـت. بایـد 
کـرد. قـرآن مي فرمایـد  کمـال و رشـد بهره بـرداري  انداخـت و از آن بـراي خودسـازي، 
کـه به خاطـر مـودت از شـما خواسـتم، بـراي خـود شـما اسـت تـا بـا آن رشـد  پاداشـي 
کـه از شـما خواسـتم، آن از  ْجـٍر َفُهـَو َلُکـْم؛119 بگـو هـر مـزدى 

َ
ـْن أ ْلُتُکم ّمِ

َ
کنیـد: »ُقـْل َمـا َسـأ

خودتـان«.
کـه بـا محبـت یـك تفـاوت  کریـم در مـورد مـودت اسـت  یـك تعبیـر زیبـا هـم در قـرآن 
بـه  و  کـردن  کـردن، اظهـار  اعـالم   بـودن،  از »آشـکار  تفـاوت عبـارت اسـت  دارد. آن 
کـه از حضـرت زهـراÐ و اولیـاي  کـه محبتـي  میـدان زندگـي آوردن«. مهـم ایـن اسـت 
خـدا داریـم، آشـکار سـازیم و بـه میـدان زندگـي بیاوریـم و در رفتارها و محاسـباتمان به 

کنیـم.154 آن عمـل 

لزوم طلوع مودت به حضرت زهراÐ  در تمام شئونات زندگی

کـه شـما سـرمایه ِي محبـت اولیـای خـدا را در دنیـا بـه مـودت تبدیـل  مهـم ایـن اسـت 
کار بیندازیـد. کنیـد و تصمیـم بگیریـد در تمـام شـئونات زندگـی و اعمالتـان آن را بـه 
کـه در مجلـس علـوي  وقتـي نمـاز مي خوانیـم، نمازمـان فاقـد روح نباشـد. همان طـور 
احسـاِس ارتبـاط داریـم، وقتـي مي خواهیـم نمـاز بخوانیـم همـان اوِل نمـاز بـه ولی خدا 
کنیـم. آنهـا در ارتباطشـان بـا خـداي متعـال چـه بودنـد و چـه حالـي پیـدا  توجـه پیـدا 
کنیـد.  امیرالمؤمنیـن و حضـرت زهـرا )سـالم اهلل علیهمـا( توجـه پیـدا  بـه  مي کردنـد؟ 
وقتـي اذان مي گفتنـد، حـال امیرالمؤمنیـن Ì منقلـب مي شـد. وقتـي شـما ایـن محبـت 
گره مي خورد.   B قلبـي را داریـد، نمازتـان بـه نمـاز امیرالمؤمنین و حضرت ولي عصـر
بـه ایـن ترتیـب انسـان در نمـازش ارتبـاط پیـدا مي کنـد و اوج مي گیـرد. ایـن رفتـار، بـا 
جـاري  محبـت  زندگي مـان  در  و  مي شـود  برقـرار  ارتبـاط  اسـت.  هماهنـگ  محبـوب 
مي شـود.همه ی اولیـای خـدا یـك سـیره ی واحد دارنـد؛ پس در مورد سـرمایه ی مودت 
کامـاًل روشـن اسـت. بـه مـا سـفارش شـده اسـت ایـن اولیـای الهـی را بیشـتر  تکلیـف مـا 
کنیـم. مناسـبت هاي مختلـف فرصت هایـي بـراي شـناخت  بشناسـیم و بـه آنهـا توجـه 

118. ق: 22. 
119. سبأ: 47. 
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بیشـتر و انـِس بیشـتر بـا آنـان اسـت.155 

نسبِت معنوی با حضرت زهراÐ مایۀ افتخار و سربلندی 

شـما به عنـواِن فرزنـداِن معنـوِی حضـرِت زهـراÐ، بایـد خِط مشـِی سـلوِک خودتـان را بر 
کـی، صفـاِی نفـس، و  محـوِر عصمـت و طهـارت قـرار دهیـد؛ یعنـی از خودتـان توقـِع پا
گنـاه داشـته باشـید؛ چـون برنامه ریزی هـاِی انسـان مطابق بـا توقعاِت  عصمـت دربرابـِر 
تـا مـن بگویـم چـه می کنیـد.  اوسـت. بـه مـن بگوییـد چـه توقعـی از خودتـان داریـد 
کجا را  که بگویید، مشـخص می شـود همِت شـما چقدر اسـت و  هدف و آرزویتان را 
کـه بـرای مـا در دنیـا و   Ðکرده ایـد. ایـن نسـبِت معنـوی بـا حضـرت زهـرا هدف گـذاری 
آخـرت، مایـۀ افتخـار و سـربلندی اسـت، اقتضـا می کنـد در محـوِر طهـارت و عصمت، 
کاِر خـود  شـباهِت اندکـی بـه حضـرت زهـراÐ داشـته باشـیم و ایـن امـر را در دسـتوِر 
بـه آن  و  کرده ایـد  را تجربـه  ایـن موضـوع  لغزنـده اسـت؛ خودتـان  قـرار دهیـم. جـاده 

واقفیـد.156 

Ðلزوم مراقبت و نظاره عالِم معنا و جماِل حق در پرتِو نوِر حضرِت زهرا

که خطرهای بسـیاری در اطرافتان  کم کـم دورۀ بلـوغ و جوانی تـان می گـذرد و می فهمید 
مین هـاِی  از  ُپـر  مسـیر  ایـن  اسـت؛  مین گذاری شـده  مسـیِر شـما جـاده ای  دارد.  وجـود 
که قرار اسـت در پرتِو نوِر حضرِت زهراÐ، عالِم  شـیطان اسـت. براِی چشـم هاِی شـما 
بـراِی  کنـد، آسـیب های بسـیاری وجـود دارد.  را نظـاره  ببینـد و جمـاِل حـق  را  معنـا 
کـه بناسـت نغمه هـاِی ملکوتـی را بشـنود و عمـِق حقایـق را ازطریـِق  گوش هـاِی شـما 
کنـد، آسـیب های زیـادی در مسـیر وجـود دارد. تعبیـری  تـالوِت آیـاِت الهـی دریافـت 
که این مسـیْر مین گذاری شـده  گفتم  کـه مـن از مسـیِر شـما داشـتم، تعبیـری جنگـی بـود. 
کنید و مراقِب  کنید، آسـیب می بینید. باید بااحتیاط حرکت  گر اشـتباه  اسـت؛ یعنی ا
که نـوِر فاطمی و زهرایِی  خـود باشـید. شـیاطیِن جـّن و انـس، همه به دنباِل این هسـتند 
کـه از شـما بگیرنـد، دیگر سـودی نخواهد داشـت. در مسـیِر  شـما را بگیرنـد. ایـن نـور را 

کـرد. لـذا بایـد مراقـِب ایـن نـور باشـید.157 کار خواهیـد  همان هـا 

کیفیت بخشی به نماز عهد و پیمان با حضرت زهراÐ برای 

که  کـه ایـام والدت یـا شـهادت حضـرت زهـراÐ  بـرای همـۀ ما دارد، این اسـت  پیامـی 
هـر زمـان نمـاز و دعـا و ذکـْر الهی بشـود، اهِل حقیقـت به یاِد حضرت زهـراÐ می افتند. 
کـه نـاِم حضـرت زهـراÐ به میـان می آیـد، ذهـِن اهـل معرفـت بـه ذکـر و یـاِد  هـر زمـان هـم 
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خداونـد متعـال و نمـاز می افتـد؛ چـون حضـرْت جلوۀ ویـژه ذکِر خداوند اسـت.
که به نمازهایمان  که همۀ ما ، با حضرِت صدیقۀ طاهرهÐ پیمان ببندیم  خوب است 
کیفیت، وقـت، آداب، حضوِر  که نمازهـای ما ازلحاِظ  کنیـم و متعهـد شـویم  رسـیدگی 
کـه  گذشـته شـود. ایـن دسـتورالعملی اسـت  قلـب و ادب و خشـوع، بهتـر از نمازهـای 

کند. انسـان تنظیـم می کنـد تـا در طـول سـاْل نمازهایـش را پی گیـری و به موقع برگـزار 
بـه نمازهایشـان بیشـتر اسـت. ایـن  بـرای رسـیدگی  الهـی فرصـِت خانـم هـا  بـه فضـِل 
کـه هیچ وقـت آقایـان و پسـرها ندارنـد. خداونـِد تبـارک و تعالـی ایـن  فرصتـی اسـت 

بـرای ایشـان قـرار داده اسـت  فرصـت را 
کتابی الزم اسـت، باید  گر  که نمازش بهتر شـود. ا کند  که انسـان چه  نکته این اسـت 
کیفیـِت نمـاز را  بهبـود  کنـد. هرچـه  کیفیـِت نمـاز را بهتـر  کنـد و قـرار بگـذارد  مطالعـه 
کیفیـِت بهتـری پیـدا می کنـد.  ببخشـید، بـه همـان انـدازه، تمـاِم جلوه هـاِی زندگی تـان 
گـر شـما بـه نمـاز برسـید، آن هـم بـه شـما می رسـد. نماز به فریاد شـما می رسـد و به شـما  ا

رسـیدگی می کنـد.158

اصلـی  ؛رسـالت  زهـرا  حضـرت  معنـوی  فرزنـدان  رشـد  فرآینـد  تسـهیل 
تحادیـه ا

»َالّلُهـّمَ َصـِلّ َعلـی فاِطَمـة َو َابیهـا َو َبْعِلهـا َو َبنیهـا َو ِسـِرّ اْلُمْسـَتْوَدِع فیهـا ِبَعـَدِد مـا َاَحـاَط 
گرامـی اش و  ِبـِه ِعْلُمـَک؛ پـروردگارا، درود فرسـت بـر فاطمـه و پـدر بزرگـوارش و همسـر 

فرزنـدان عزیـزش، بـه تعـداد آنچـه دانـش تـو بـر آن احاطـه دارد«. 
کـه بـا ما مرتبط هسـتند، فرزندان معنوی حضرت زهرا Ð محسـوب می شـوند؛  افـرادی 
که خود شـما فرزندان آن حضرت هسـتید. عصر و شـرایط ما خاص اسـت.  همان طور 
کـه در اختیـار مـا قـرار می دهـد و  شـناخت ایـن روزگار و اقتضائـات و ظرفیت هایـی 
خیلـی  داریـم،  عهـده  بـر  کـه  رسـالتی  بـه  پیچیدگی هایـش،  و  مشـکالت  کنـارش  در 
اسـت.  تربیتـی  نـگاه  سـازمان دهی،  بـه  بچه هـا  نـگاه  کـه  کمـک می کند.خوشـبختم 
کـه زاویـه ی دیـد مـا نسـبت بـه انجمـن اسـالمی و حضـور بچه هـا،  بایـد قـدر بدانیـم 
زاویه ی دید تربیتی و رشـد شـخصیتی اسـت. ما بنگاه فرهنگی یا مؤسسـه ی فرهنگی 
و شـبه فرهنگی نیسـتیم، بلکـه بسترسـاز یـک فرصـت تربیتی و رشـد هسـتیم. رسـالت و 
کنـار  کـه بـا آرمان هـای بـزرگ بچه هـا را در  مأموریـت اصلـی مجموعـه ی مـا ایـن اسـت 
کنیـم و میـدان را برایشـان تـا حـدودی فراهـم آوریـم  هـم جمـع و سـازمان دهی و تقویـت 
کننـد. بـه عبـارت  و همـوار سـازیم تـا ایـن بچه هـا از رهگـذر نقـش انقالبـی خـود، رشـد 

کنیـم.159 دیگـر می خواهیـم فراینـد رشـد را مراقبـت و آسـان تر 
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 Ð اتحادیه ؛ خیمه ای برافراشته به نام حضرت زهرا

کـه در دنیـا می بینیـد، همه  مـا بـرای تمهیـدات ظهـور وظیفـه داریـم. اوضـاع و غوغایـی 
اتفـاق می افتـد،  و پشـت سـر هـم  کـه سـریع  بیـان شـده اسـت. حوادثـی  روایـات   در 
کـه نشـان می دهـد وعده هـای الهـی در حـال رخ دادن اسـت. هـر  بشـارت هایی اسـت 
کردیـم، نـوع حضـور و فعالیت هـا و انگیزه منـدی و  زمـان بـه ایـن شـکل بـه قضیـه نـگاه 

کامـاًل متفـاوت می شـود.  انگیزه بخشـی مـا 
بـا انگیزه هـای مـادی آن را نگـه  کـه نمی تـوان  کار مـا از محیط هایـی اسـت  محیـط 
ظاهـری  معـادالت  بـا  نمی شـود  اصـاًل  می شـود.  افسـرده  زود  خیلـی  کـه  چرا داشـت؛ 
کـه  مرسـوم در مجموعه هـای دیگـر، اتحادیـه را نگـه داشـت. اینجـا خیمـه ای اسـت 

برافراشـته و نگهداشـته می شـود.160   Ð نـام حضـرت زهـرا  بـه  فقـط 

اختصاص دعای حضرت زهرا Ð برای جوانان و انجمن های اسالمی 

مشـکالت مـا بـا آن زمـان قابـل مقایسـه نیسـت؛ عصـر مـا عصـر فتـح و انفتـاح، و روی 
آوردن دل ها و اندیشـه های روشـن در تمام عالم به اندیشـه های ما اسـت. امروزه شـما 
به راحتـی در مدارسـتان فرصـت محـّرم را غنیمـت می شـمارید و تکیـه ای می زنیـد تـا 

کار انجمـن اسـالمی همیـن اسـت.  کـه  کنیـد  معـارف اهـل بیـت É را بیـان 
بـوده  گذشـته  زمـان  آرزوی همـه ی خوبـان در  مـا،  زندگـی در وضعیـت  یـک لحظـه 
و  فرصـت  نمی دهنـد.  دسـت  از  را  فرصـت  ایـن   Ð زهـرا  حضـرت  فرزنـدان  اسـت. 
کـه شـما در اختیـار داریـد، بـه دعـای خـود حضـرت بـرای شـما فراهـم شـده  امکاناتـی 
کـرده  و به شـما  اسـت. حضـرت زهـرا Ð در لحظـات پایانـی عمـر خـود بـرای شـما دعـا 

داشـته اند.120  امیـد  چشـم 
حـال ایـن شـمایید و ایـن میـدان و زمینه هـای فـراوان. فقـط بایـد خودتـان و آرمانتـان 
شـرایط  بهتریـن  در  را  اسـاس، خودتـان  ایـن  بـر  و  بشناسـید  را  بزرگتـان  و هدف هـای 
کنیـد تـا بتوانیـد ایـن امانـت بـزرگ را بـه دسـت  بسـازید و فکـر و روحیه تـان را حفـظ 
کـه شـما  صاحبـش برسـانید. روزهـای بسـیار بزرگـی در پیـش داریـد. همیـن مقـداری 
آمـاده هسـتید، دشـمن هـم دارد آمادگـی اش را بیشـتر می کنـد. البتـه لطـف و عنایـت 

خداونـد متعـال شـامل مـا می شـود. 
توسـط  کـه  می کشـند  عربـده  اسـتیصال  سـر  از  پلیـدش  عمـال  و  دیوانـه  ترامـپ  امـروز 
رهبـر عزیزتـر از جانمـان جـواب داده می شـود. آقـا فرمودنـد نه تنهـا نتوانسـتند انقـالب 
گرفـت.  آنهـا  از دسـت  انقـالب اسـالمی  را هـم  بلکـه منطقـه  کننـد؛  را مهـار  اسـالمی 
کردنـد. ر.ک: محمـد دشـتی،  120. حضـرت زهـرا )سـالم اهلل علیهـا( در روزهـای پایانـی عمـر خویـش، بـرای امـت اسـالم دعـا 

ص148. نهج  الحیـاه، 
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که به نـام جوانان ایران تمام شـد؛ همچنان که  سـرنگونی داعـش فتـح بسـیار بزرگـی بود 
کـه »ِرجـاٌل ِمـن فـارس؛121 مردانـی از ایـران« بـه  کـرم A بشـارت داده بودنـد  پیغمبـر ا

دانـش دسـت خواهنـد یافـت.161

اتصال به قلب فاطمه زهرا Ð ، مرکز اصلی همه ی مهربانی های عالم

کـه جـزء  کسـانی  مرکـز اصلـی همـه ی مهربانی هـای عالـم، قلـب فاطمـه زهـرا Ð اسـت. 
انجمـن اسـالمی شـدند، چـون بـا آن حضرت نسـبت پیـدا می کنند، مهربان می شـوند. 
وقتـی شـما مهربـان ُشـدید، نمی توانیـد یک چیز خوب را فقط بـرای خودت بخواهی. 
کـه در فهرسـت آرزوهایتـان اسـت، بـرای سـایر بچه های مدرسـه  همـه چیزهـای خوبـی 
کـه آنهـا را هـم از انجمـن باخبـر  هـم بخواهیـد؛ بنابرایـن بـا همدیگـر تصمیـم بگیریـد 

سازید.162

بهره مندی از نام زهراÐ در زیارت اهل بیت

کـه عـرض سـالم و ارادت و ادب، همـراه بـا عـرض تسـلیت بـه محضر مقّدس  هنگامـی 
الُة  ـریف َو َعَلیـِه الّصَ  اهلل َتعالـی َفَرَجُه الّشَ

َ
موالیمـان، حضـرت بقّیـة اهلل االعظـم )َعَجـّل

کرم پاسـخ  که سـالم ما را می شـنوند و از سـر لطف و  ـالم( داشـته باشـیم؛ می دانیم  َوالّسَ
می گوینـد و همـه ی مـا را مـورد عنایـت و لطـف خودشـان قـرار می دهنـد؛ مخصوصـًا 
و  قلـب  از صمیـم  ارادتمندانـه،  و جمعـی  بیایـد  میـان  بـه  مادرشـان  نـام  کـه  هروقـت 
متّکـی بـر معرفـت مقـام شـامخ زهـرا Ð، عـرض ادب می کننـد، مطمئّنـًا، مـورد عنایـت 
Ì قـرار می گیرنـد. مـا هـم  گرامـی و یـادگار عزیزشـان حضـرت مهـدی  ویـژه ی فرزنـد 
 Ð گـر فضـای خانه هـای خـود را فضـای فاطمّیـه  کنیـم، ایـن توّجـه بـه حضـرت زهـرا ا
و عـرض ادب بـه آن حضـرت، قطعـًا همـه را مـورد عنایـت و دعـا و توّجـه امـام زمانمـان 

Ì قـرار می دهـد. 
ـُة اهلِل  نـام زهـرا نـام جملـه اولیـاء اسـت. مقـام آن حضـرت، مقـام مـادری ائمـه و »ُحّجَ
الَجمـع  اسـُم  و  زیبایی هـا  و  همـه ی خوبی هـا  نـام   Ð فاطمـه  اسـت.  الُحَجـج«  َعَلـی 
همـه ی فضیلت هـا اسـت و مـا امیـد داریـم بـه لطـف و عنایـت الهـی، در  ایـن چنیـن 

فرصـت هایـی و بـا چنیـن یادهایـی، ذیـل عنایـت آنـان قـرار بگیریـم. 163

استشمام عطر زندگی زهرایی ،در عصر جدید

انجمـن  قـدر  بهره منـد هسـتید.  ایـن فضیلـت  از  کـه  بدانیـد  را  قـدر خـود  اواًل خیلـی 

121. حمیری، قرب االسناد، ص53. 
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کـه بحمـداهلل  اسـالمی خـود را هـم بدانیـد و قـدر زندگـی در ایـن روزگار را هـم بدانیـد 
که  عطـر زندگـی زهرایـی استشـمام می شـود. از رفتـن بـه میـدان مواجهـه فکـری نترسـید 
عرصـه، عرصـه شماسـت. بایـد خودتـان را بـه اخـالق و عمـل و منطـق محکـم مجهـز 

کنیـد و احسـاس مسـئولیت داشـته باشـید. کنیـد و دیگـران را دعـوت 
معـروف  اهـل  می خواهیـد  گـر  ا کـه  فرموده انـد  نهج البالغـه  در  امیرالمؤمنیـن  حضـرت 
کـه  کنیـد. ایـن برخـالف تصـوری اسـت  کـه امـر بـه معـروف  شـوید، راهـش ایـن اسـت 
کنیـد. انسـان وقتـی احسـاس  می گوینـد اول اهـل معـروف شـوید و بعـدًا امـر بـه معـروف 

رسـالت می کنـد و وارد میـدان می شـود، میانـه ای بـرای او فراهـم می شـود.164

عطر تفکر فاطمه Ð  زمینه ساز رویش های فاطمی

بـا فهـم بیشـتر،  بـا زبـان مهربانـی،  کنیـد، بایـد  بـرای اینکـه دیگـران را عضـو انجمـن 
خودتـان  بـا  را  آنـان  جـذاب  شـیوه های  و  هنـر  مجاهـدت،  تـالش،  بیشـتر،  بصیـرت 
بـه خانـه  بـا حـس فاطمی شـان،  همـراه سـازید. آن وقـت بچه هـای انجمـن اسـالمی 
در جایـگاه   Ð فاطمـه  گـر عطـر  ا کـه  آنجـا می فهمنـد  در  Ì می رونـد.  امیرالمؤمنیـن 
آن  لـذا  می گـردد.  گیـر  فرا فاطمـی  رویش هـای  بـرای  زمینـه  شـود،  جـاری  حکومـت 
کنـار بزننـد، فاطمـه بـه میـدان  کـه خواسـتند علـی Ì را از جایـگاه اداره جامعـه  روز 
کـه  آمـد، جانـش را پشـت در آورد تـا جانانـش آسـیب نبینـد. ایـن مهربانـی مـادر بـود 
گمـراه شـوند و از دسـت برونـد. فاطمـه Ð خوشـبختی همـه  نمی خواسـت بچه هایـش 

می خواهـد.  را  بشـریت 
کـه آنجایـی  اعضـای انجمـن اسـالمی می داننـد ایـن خوشـبختی وقتـی فراهـم می شـود 
کارگردانـی و برنامه ریـزی می کنـد و مسـیرها را طراحـی می کنـد، در دسـت  کـه جامعـه را 
گسـترش می یابـد و  گـر این طـور شـد، دامنـه سـعادتمند شـدن انسـاها  ولـّی خـدا باشـد. ا

گرفتـه می شـود.165 جلـوی ریزش هـا 

Ð جهاد ؛ وجه برجسته ی الگوی شخصیتی حضرت زهرا

که توصیفی   ُقُلوَب اْلُمْخِبتیـَن ِاَلیک واِلَهٌة«؛ 
َ

در زیـارت امیـن اهلل  می گوییـم: »َالّلُهـّمَ ِاّن
کـه موتـور شـما را روشـن می کنـد. وجه برجسـته ی الگوی شـخصیتی  اسـت بـه صورتـی 
حضرت زهرا Ð جهاد اسـت. ان شـاءاهلل خداوند به من و شـما جهاد علمی، فرهنگی 
کـه انجمـن اسـالمی می شـوید،  گـروه  کنـد؛ آن هـم بـه صـورت یـک  و سیاسـی روزی 
کـه عناصـر  آن هـم وسـط یـک میـدان حسـاس بـه اسـم مدرسـه، آن هـم در شـهر شـلوغی 

شـیطانی بـه صـورت حقیقـی یـا مجـازی در آن حضـور دارند.166

Ð به انجمن های اسالمی Ðدفاع از والیت، درس حضرت زهرا
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حضـرت زهـرا Ð بـرای دفـاع از والیـت ایسـتاد و دفـاع از والیـت الهـی بـه نـام بانـوان 
ثبـت شـد. آن حضـرت بـا وجـود آسـیب های فـراوان، تـا امیرالمؤمنیـن Ì را ندیدنـد، 
و  بـی ادب  و  بسـیار خشـن  و  پلیـد  مقابـل رجاله هـای  تنهـا در  زِن  یـک  نشـدند.  آرام 
کـه در قلـه نـور و دانـش و حکمـت و وقـار   A کـرم جاهـل ایسـتاد. بـا یـادگار پیغمبـر ا
کردنـد! تـا امیرالمؤمنیـن Ì را دیـد،  و حیـا و همـه ی فضیلت هـای انسـانی اسـت، چـه 
وحـی لروِحـَک اْلِفـداُء و َنْفسـی ِلَنْفِسـَک اْلِوقـا؛122 جانـم فـدای جـان تـو و  فرمـود: »ُر

جـان مـن سـپر بـالی جـان تـو«. 
ارثیـه مـادری بـرای بچه هـای حضـرت زهـرا Ð، ایسـتادگی در دفـاع از حریـم والیـت 
کـه امـروز بحمـداهلل پرچـم دارش رهبـر پرافتخـار مـا اسـت. رهبـران دنیـا را  الهـی اسـت 
ببینیـد. مـردم بیچـاره و روسـیاه آمریکا چه رهبری دارنـد؟ جرثومه ای از جهل و نادانی 
اسـت و مجسـمه ای از شهوت پرسـتی و بی غیرتـی و بی حیایـی. مثـل عربده کش هـای 
آمریـکا  ملـت  بـرای  آبرویـی  و  می کنـد  رفتـار  می ایسـتادند،  کوچه هـا  سـر  کـه  قدیـم 

نگذاشـته اسـت. 
کـه سراسـر فرزانگی  ایـن طـرف دشـمن مـا اسـت؛ و طـرف دیگـر رهبـر عزیزتـر از جـان ما 
و ادب و دوراندیشـی و مهربانـی و صفـا و نورانیـت و هنـر و شـعر ... اسـت. خـدا ایـن 
بایـد  را  خـدا  اسـت.  گذاشـته  دنیـا  مـردم  مقابـل  در  را  رهبـری  و  حکومـت  مـدل  دو 
کـرد و قـدر دانسـت. ایـن نعمـت، مسـئولیت شـما را زیادتـر می کنـد. بـرای  خیلـی شـکر 
نصیحـت بعضـی از مسـئوالن وقـت بگیریـد و بـا آنهـا مالقـات داشـته باشـید تـا آقـا را 
کننـد و حـرف آقـا را بشـنوند. زمان ما چنین مسـئولیتی نداشـتیم، ولی این  بیشـتر یـاری 
کـه امـروز بـر عهـده ی انجمن های اسـالمی اسـت. بـا زبان شـیوایتان آنها را  کاری اسـت 
کنید، سـپس بـا ادب به آنها  کنیـد. البتـه بـه خاطـر زحماتشـان از آنهـا تشـکر  نصیحـت 
کـه آن قـدر بی مهبـا بـه انقـالب حمله نکننـد. ان شـاءاهلل در حفظ این  کنیـد  یـادآوری 

ارث مـادری موفـق باشـید. .167

سیزده خواسته از خدای متعال

کنیـم و در  گـر بخواهیـم جنبـه ی ملکوتـی حضـرت را در یـک قـاب تماشـا و زیـارت  ا
کنیم، این سـیمای پرنور یک فهرسـت سـیزده گانه به ما ارائه  تصویر ذهنی مان نقاشـی 
کـه بایـد دختـران و پسـران حضـرت از  می دهـد. ایـن فهرسـت همـان چیز هایـی اسـت 
کننـد. با این سـیزده ویژگی همانندسـازی و خودسـازی  خـدا بخواهنـد و توقـع و دنبـال 
کننـد، بهـره ی خـود را از آنهـا دائمـًا افزایـش دهنـد و نقطـه ی اصلـی زندگـی آنهـا روی 

گیـرد. چنیـن برنامه ریـزی قـرار 
122. سید هاشم بحرانی، مدینه معاجز، ج3، ص369.
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نکتـه ی ادبـی جالـب آنکـه همـه ی موارد این فهرسـت سـیزده گانه، با تاء تأنیث اسـت 
کامـاًل مشـهور و شناخته شـده ی حضـرت زهـرا )سـالم اهلل  کـه بعضـی از آنهـا اوصـاف 

علیهـا( اسـت و برخی هـا حکایاتـی اسـت از ایـن بخش هـا.
که عبارتند از: در زیارت امین اهلل سیزده ویژگی و خواسته داریم 

ـًة ِبَقـَدِرَک « و »راِضیـًة ِبَقضآِئـَک«. در برابـر تقدیر تو مطمئن و آرام،  2و1. »َنْفسـی  ُمْطَمِئّنَ
و در برابـر فرمـان و قضـای تو راضی باشـم. 

3. »ُموَلَعًة ِبِذکِرک َوُدعآِئک«؛ سرشار از یاد و دعای تو باشم. 
ًة ِلَصْفَوِة َاْوِلیآِئک«؛ ُمحّبه به فارسـی یعنی عاشـق. من عاشـق ولِی برگزیده ی  4. »ُمِحّبَ
گفتـه   Ì کـه بـا نسـبت بـه امیرالمؤمنیـن تـو شـوم. منظـور خـود حضـرت زهـرا Ð  اسـت 

شد. 
مـورد محبـت  مـن  مقـام معشـوق اسـت.  ایـن  َوَسـمآِئَک«؛  َاْرِضـک  فـی   »َمْحُبوَبـًة   .5
همـه ی اهالـی زمیـن و آسـمان تـو باشـم. حضـرت زهـرا Ð مصـداق بارز این فراز اسـت؛ 
در  هسـتند.  ایشـان  عاشـق  هفتگانـه،  آسـمان  طبقـات  تمـام  کنان  سـا همـه ی  کـه  چرا
کنیـد، همـه ی فطرت هـا دوسـت دار زهـرا Ð هسـتند.  تمـام عوامـل ناسـوتی زمیـن سـیر 
؛123 تغییـری در آفرینـش خـدا نیسـت«، فطـرت انسـان  طبـق آیـه »اَل َتْبِدیـَل ِلَخْلـِق اهلَلِّ
ایشـان  کـه  افـرادی  منتهـا  دارنـد.  را دوسـت  بنابرایـن همـه حضـرت  نمی کنـد.  تغییـر 
کـه  هـم  آنهـا  اسـت.  معلـوم  داشـتن  بـرای دوسـت  دلیلشـان  شـما،  مثـل  می شناسـند، 
کنیـد، می گوینـد همانـی  گـر سـیمای پرفـروغ فاطمـی را برایشـان ترسـیم  نمی شناسـند، ا
Ð هسـتند، منتهـا نمی داننـد و  بـه دنبـال فاطمـه  تـه قلبشـان  کـه می خواهیـم.  اسـت 
گـر باخبـر  کـه ا کـردن بی خبـران اسـت  کار بچه هـای فاطمـهÐ باخبـر  بی خبـر هسـتند. 

شـوند، چـه می شـود؟
بـودم.  صحبـت  مشـغول  اروپـا  شـهر های  از  یکـی  در  جلسـه ای  در  شـهادت  ایـام  در 
شـخص بـوری داخـل جلسـه نشسـته بـود. اشـک می ریخـت و حـال خاصـی داشـت. 
گفتند: نه هنوز مسلمان نشده، مسیحی است.  پرسـیدم ایشـان مسـلمان شـده یا بوده؟ 
گفتنـد: دارد تحقیـق می کنـد. می گویـد در طلـب شـناخت  گفتـم: اینجـا چـه می کنـد؟ 
نمـاز  گفتـه اسـت می خواهـم  کنـد.  نمـاز شـرکت  کـه در  گرفتـه اسـت  هسـتم. اجـازه 
شـما را حـس بکنـم. بـه جماعـت می آیـد و وسـط صـف جماعـت رکـوع و سـجده ای 
هـم مـی رود. می بینـد مـا راجع بـه شـخصی صحبـت می کنیـم و بعـد جمعیـت یـک 
گرمـا بـه او هـم سـرایت می کنـد و  دفعـه شـعله می گیـرد و همـه می شـوند اشـک. ایـن 
کنـارش نشسـته، آرام آرام جمله هـای منبـر را بـرای او ترجمه  کـه  کسـی  اشـک می ریـزد. 

123. روم: 30. 
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گفتـه بودنـد: مریـم  کسـی صحبـت می کنیـد؟ بـه او  می کنـد. پرسـیده بـود راجع بـه چـه 
کبـری بـه او افتخـار می کنـد. اسـمش فاطمـه ی  کـه مریـم  کسـی  کـه می شناسـی، ایـن  را 

زهـرا Ðاسـت. 
آن جوان حضرت را نمی شناخت، ولی فطرتش دنبال او بود. 

کلمه  ِئـک«؛ صابـره، خـود حضـرت زهـرا Ð اسـت؛ نـه یک  6. »صاِبـَرًة َعلـی  ُنـُزوِل َبال
روز یکشـنبه خطـاب  زیـارت خـاص دارد. در  زیـاد. حضـرت  کلمـه  نـه یـک  و  کـم 
ـذي َخَلَقـِك َقْبـَل َاْن 

َ
ـالُم َعَلْیـِك یـا ُمْمَتَحَنـُة اْمَتَحَنـِك اهلُل اّل بـه ایشـان می گوییـم: »الّسَ

َیْخُلَقـِك، َفَوَجـَدِك ِلَمـا اْمَتَحَنـِك صاِبـَرًة؛ سـالم بـر تـو اى آزموده شـده. آن که تـو را آفرید، 
پیـش از آفرینـش تـو، آزمـودت. پـس تـو را بـه آنچـه آزمود شـکیبا یافـت«. صابره وصف 
بسـیار زیبایـی در زیـارت امیـن اهلل اسـت. در ایـن فـراز درخواسـت می کنیـم خداوند به 
که در قالـب امتحان از طـرف او نازل  کـه در مقابـل سـختی هایی  کنـد  مـا صبـری عطـا 

کنیـم. می شـود، صبـر 
مقامـات  عالی تریـن  بـه  پـرواز  بـال  دو  و شـکر  َنْعمآِئـک«؛ صبـر  ِلَفواِضـِل  کَرًة  »شـا  .7
می بـارد،  مـن  بـر  همیشـه  کـه  تـو  زیبـای  نعمت هـای  برابـر  در  مـن  هسـتند.  انسـانیت 

باشـم. قدرشـناس 
کـه دائـم از سـوی تـو بـه مـن  گـوارا و شـیرینی  ِئـک«؛ نعمت هـای  کـَرًة ِلَسـواِبِغ آآل 8. »ذا

می رسـد، فرامـوش نمی کنـم و دائـم آنهـا را بـه یـاد دارم.
9. »ُمْشـتاَقًة ِالـی  َفْرَحـِة ِلقآِئـک«؛ ایـن یکـی دیگر از مقام های حضرت زهرا Ð اسـت. 

من مشـتاق دیدار شـیرین و پر از شـادی و نشـاط تو باشـم.
کـردن تقـوا بـرای دیـدن تـو  ْقـوى  ِلیـْوِم َجزآِئـک«؛ دائـم در حـال فراهـم  َدًة الّتَ 10. »ُمَتـَزّوِ
باشـم. بـه عبـارت دیگـر هرچـه از تقـوا دارم، بـه دنبـال مرحلـه ی باالتـری از آن باشـم.
ًة ِبُسـَنِن َاْوِلیآِئـک«؛ اسـتنان یعنـی شـیعه و پیـرو بـودن. مـن دائـم در حـال  11. »ُمْسـَتّنَ
کـه به سـبک زندگـی آنان  کـه همـه مأمـور هسـتند  گرفتـن از سـیره اولیـای تـو باشـم  الگـو 

کننـد. زندگـی 
ْخـالِق َاْعداِئـک«؛ از اخـالق دشـمن تـو جـدا شـوم و هیـچ نشـانه ای از 

َ
12. »ُمفاِرَقـًة أِل

اخـالق دشـمنان تـو در مـن نباشـد. 
Ðکـه خداونـد فاطمـه ْنیـا ِبَحْمـِدک َوَثنآِئـک« پیامبـر فرمودنـد 

ُ
13. »َمْشـُغوَلًة َعـِن الّد

کـه  کـرده بـود. ایـن نـور در عـرش الهـی بـود  را دو هـزار سـال قبـل از آفرینـش آدم خلـق 
کـه فاطمـهÐدر آنجـا  گفـت  کـه شـنید  کسـی  البتـه بـرای مـا هیـچ قابـل فهـم نیسـت. 
و  تحمیـد  تسـبیح،  ثناخوانـی،  مشـغول  سـال ها  ایـن  همـه ی  در  فرمـود:  می کـرد؟  چـه 
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تقدیـس خداونـد تبـارک و تعالـی بـود.124 لـذا همـان تبدیـل بـه ذکـری می شـود بـه اسـم 
تسـبیحات حضـرت فاطمـه Ð. بـه ایـن ترتیـب میـراث مـادری در سـجاده ی همـه ی 
که مشـغول  بچه هـای حضـرت هسـت. حـاال تـو می گویـی می خواهـم مثل مادرم باشـم 
که به حسـاب  کوچـک شـود  حمـد و ثنـا تـو بـود. می خواهـم دنیـا آن قـدر در چشـم مـن 

نیایـد و مـن در دنیـا مشـغول ذکـر و ثنـای تـو باشـم.
ترسـیم  قـاب.  یـک  در   Ð زهـرا  حضـرت  ملکوتـی  سـیمای  ترسـم  می شـود  ایـن 

می شـود. هجده سـاله  چهـره  یـک  نیـز  این جهانـی اش 
کـه سـیزده نحـس اسـت؛ آن از سـیزده رجـب و ایـن هـم  بعضـی بی سـلیقه ها می گوینـد 

ایـن سـیزده ویژگی.
کـه  واِلَهـٌة«؛  ِاَلیـک  اْلُمْخِبتیـَن  ُقُلـوَب   

َ
ِاّن »َالّلُهـّمَ  زیـارت می گوییـم:  ایـن  ادامـه ی  در 

کـه موتـور تـو را روشـن می کنـد. موتـور پیشـران بـه سـمت  توصیفـی اسـت بـه صورتـی 
کـه ان شـاءاهلل با ایـن نگاه بـه آن مراجعه  ایـن حرکـت باشـکوه، جمـالت بعـدی اسـت 

کنیـد. بـرای مراجعـه بـه ایـن زیـارت الزم نیسـت حتمـًا حـرم برویـد.
وجه برجسـته ی الگوی شـخصیتی حضرت زهرا Ð جهاد اسـت. ان شـاءاهلل خداوند 
کنـد؛ آن هـم بـه صـورت یـک  بـه مـن و شـما جهـاد علمـی، فرهنگـی و سیاسـی روزی 
که انجمن اسـالمی می شـوید، آن هم وسـط یک میدان حسـاس به اسـم مدرسـه،  گروه 
که عناصر شـیطانی به صورت حقیقی یا مجازی در آن حضور  آن هم در شـهر شـلوغی 

دارند. 168

124. شیخ صدوق، فضائل الشیعۀ، ص9. 
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فصــل چهاردهم:
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راه و نشــان حضــرت زهــرا
Ð
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Ð راه تقوا، یعنی راه زهرا

کرده ایـد، همیـن راه را ادامـه دهیـد. راه تقـوا، راه  شـما الحمـداهلل راه تقـوا را انتخـاب 
حضـرت زهـرا Ð اسـت؛ زیـرا فاطمـه برابر با تقوا اسـت و همه ی تقـوا در حضرت وجود 

دارد. 
تقـوا حاصل جمـع ایمـان و عمـل صالـح اسـت. ان شـاءاهلل جوانـی خـود را بـا ایـن لباس 
کـه همیـن چـادر اسـت،  کنیـد. االن شـما یکـی از جلوه هـای لبـاس تقـوا را  زیبـا سـپری 
مهربانـی  و  حیـا  هسـتید!  بهره منـد  آن  از  کـه  شـما  سـعادت  بـه  خـوش  داریـد.  همـراه 
نسـبت بـه خـدا و انسـان و تحصیـل علـم و فعالیت هـای انقالبـی و حضـور در انجمـن 
اسـالمی و انتخـاب دوسـتان خدایـی، همـه از مصادیـق تقوا محسـوب می شـود. اینجا 
گروهـی تـالش می کنیـد خودشناسـی و  شـما دست به دسـت هـم می دهیـد و بـه صـورت 

خودسـازی بهتـری داشـته باشـید.
خاطـره ای  مـن  بـرای  بدانیـد.  قـدر  را  شـعبان  و  رجـب  مـاه  مثـل  فرصت هایـی 
بـا دخترخانم هـای عزیـز در شـهر  مـاه شـعبان  آغـاز  کـه شـب  اسـت  فراموش نکردنـی 
خوبـان خـدا و شـهر شـهدا و قدمـگاه اولیـا و انسـان های بـزرگ هسـتم. از لحظه هـای 
ایـن ماه هـای خدایـی بهره منـد شـوید. از مناجـات جوان پسـند شـعبانیه فیـض ببریـد. 
بـا صلـوات شـعبانیه انـس بگیریـد. برخـی روز های ماه شـعبان را روزه بگیرید و خود را 

بـرای روز هـای خدایـی ایـن مـاه آمـاده سـازید.169

Ð دفتر نمایندگی حضرت فاطمه Ð حرم حضرت معصومه

کـه مکـررا از امامـان مـاÌ  از   ببینیـد حضـرت فاطمـه معصومـه Ð چقـدر اوج دارد، 
کسـی موفق به  گر  که ا کاظم Ð نقل شـده  حضرت رضا، حضرت جواد و از حضرت 
ـُة«125 خیلـی عجیـب اسـت  هـا َفَلـُه اْلَجَنّ زیـارت معصومـه Ð شـد »َمـْن زاَرهـا عاِرفـًا ِبَحِقّ
کامـل مـی آیـد و ایـن حقهـا یعنـی همـان حق  ، معمـوال تعبیـر عارفـًا بـه حـق دربـاره ولـی 
کسـی بـرود بـه زیـارت حضـرت  گـر  گوینـد عارفـًا بـه حـق، ا کـه مـی  والیـت عظماسـت 
رضـاÌ عارفـًا بـه حـق خـوب از یـک چنیـن درجاتـی برخـوردار اسـت اوال شـما نـگاه 
کلمـه ای وجـب جنـه یعنـی بهشـت بـرش واجـب مـی شـود تضمینی اسـت.  چه  کنیـد 
خبرهاسـت، چـه چشـمه ای فیاضـی  از رحمـت  الهـی اسـت عجـب نمایندگـی مـی 

125. كامل الزیارات، ص 536، ح 827.
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کنـد از مـادرش فاطمـه Ð ، چـه نماینده ای درجه یکی اسـت خیلـی دفتر نمایندگیش 
مخصـوص اسـت حـرم حضـرت معصومـه Ðدفتـر نمایندگـی حضرت فاطمه Ðاسـت 

اینطـوری اسـت دیگـر یعنـی همان شـأن اسـت.170

Ð به نیابت از حضرت فاطمه Ð زیارت فاطمه معصومه

کـه آن هـم از آیـات بـزرگ  مرحـوم آقـا نجفـی پـدر آیـت اهلل  العظمـی نجفـی مرعشـی 
( ازآن  گوینـد نجفـی بـه آن اعتبـار الهیـه در زمـان خـودش در نجـف اشـرف بـود )مـی 
کـه مـن مـی خواهـم قبـر  کـرده بـود  سـیدهای نـاب ویـژه و از آن فقهـای معـروف اصـرار 
که بلد بود از اسـاتید  کنـم ختـم های سـنگین هرچه  مـادرم فاطمـه را ببینـم و زیارتشـان 
کـه خالصـه دررویـا بـه او  گرفتـه بـود. ایـن قـدر مصـر  وخـودش داشـت و اینهـا همـه را 
کنیـد ایـن از  اسـرار الهـی اسـت، ایـن قبـر مطهـر معلـوم نخواهد شـد؛  گفتنـد آقـا چـه مـی 
تـا فرزنـدش مهـدی عـج بیایـد ایـن سـر الهـی بـه ظهـور حجـت الهـی آشـکار میشـود ، 
کـرد ایـن هـم آشـکار خواهد شـد قبرش معلوم نمی شـود بی خـود اینقدر  وقتـی او ظهـور 
گـر مـی خواهـی بـه همـان فیـض و  اصـرار نکـن و خـودت را بـه زحمـت نینـداز، امـا  ا
کـن،  رتبـه و  خواسـته  خـودت برسـی بـرو بـه قـم و دختـرش فاطمـه  معصومـه را زیـارت  
کـه ایـن بزرگـوار از نجـف مـی آیـد  نشـان قـم را بـه او دادنـد و بـه ایـن ترتیـب اسـت 
کن مـی شـود وبعـد فرزنـد بزرگوارشـان  بـه مقـام مرجعیـت رسـیدند  همـه  و در قـم سـا
گـره هـای عینـی بـا اشـاره ای  اینهـا خودشـان را وام دار حضـرت معصومـه مـی د اننـد، 
حضـرت حـل مـی شـود، شـینده اید در  احـواالت مرحوم صدرای شـیرازی )مالصدرا(  
کهک قم  کـه افتخـار بـزرگ عالـم  تشـیع و ایـران اسـالمی ماسـت ؛ ایشـان در  فیلسـوفی 
آنجـا رحـل اقامـت افکنـده ومشـغول تالیـف و تحقیـق و تطبیـق و امثـال اینهاسـت در 
کـه هـرگاه بـه مشـکلی بـر مـی خـوردم وبرایم حل نمی شـد  گفتـه انـد  حکمـت متعالیـه، 
کریمـه ای اهـل بیـت روانـه مـی شـدم ، مـی آمـده آنجـا  ک  بـه سـمت قـم و  مرجـع تابنـا
بعـد دورکعـت نمـاز میکـرده و مشـکل فلسـفی اش حـل مـی شـد اینهـا هسـتند  مکتـب 
گـر فقهـای مـا  علـم الهـی، حکمـت الهـی فقـه و همـه علـوم مـا مرکـزش اینجاسـت، لـذا ا
کـرده انـد همـه بـر اثـر ایـن اتصـال و ارتبـاط  کاری  کـه  بـه جایـی رسـیده انـد و آنهایـی 
کریمـه ای معصومـه هسـتند وهرچـه شـأن ویـژه وجـود دارد بـرای آن بزرگـوار بود یعنی  بـا 
همـه وامـدار او هسـتند،خالصه خورشـید وجـود مقـدس حضـرت رضـاÌ بـاالی سـر 
کـه خـوب آن انـوار  کشورماسـت و مـاه و قمـر وجـود مقـدس حضـرت معصومـه اسـت 

کـرد.171 درخشـان رضـوی را منتشـر 
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فاطمه معصومهÐ؛ تجلی حضرت زهرا سالم اهلل علیه

گر مـا امامزاده هـای بزرگوار را از   حضـرت معصومـه Ð یـک امامـزاده معمولـی نیسـتند، ا
کنیـم  نظـر نزدیکـی بـه مقـام عصمـت و حقیقـت امامـت و باطـن والیـت درجـه بنـدی 
یقینـًا حضـرت فاطمـه معصومـه صلـوات اهلل وسـالم اهلل  علیهـا درجـه ای اول را دارنـد 
قـرار دارند،درآسـتانه یـک چنیـن مقامـی  یعنـی دیگـر در آسـتان مقـام والیـت مطلـق 
کبـری مـی باشـد، امـام  کبـری بـه عصمـت  هسـتند ایـن نزدیـک تریـن مقـام بـه والیـت 
کاظـم Ì بـا یـک حالـی در مـورد ایشـان فرمودنـد فداهـا ابوها،یعنـی همـان جملـه ای 
کـه وجـود نازنیـن خاتم انبیـا A ،نسـبت به حضـرت صدیقه ای  کـه مکـرر نقـل شـد 
کاظـم Ì نسـبت بـه  کبـری مکـرر مـی فرمودنـد فداهـا ابوهـا همیـن جملـه را حضـرت 
کـه نشـان آن امتیـاز اسـت، ایـن  گفتنـد  دختـر بزرگوارشـان جنـاب فاطمـه ای معصومـه 
پیداسـت از آن دانـش امامـت و علـوم نـاب و معـارف زالل وحـی ایـن دختـر بزرگـوار 
نصیـب ویـژه و ممتـاز دارد تمـام شـیعیان مـا بـه شـفاعت او بـه بهشـت خواهنـد رفـت 
یعنـی ظرفیـت شـخصیتی و عظمـت خـوب مسـئله ای شـفاعت مسـئله ای سـاده ای 
نیسـت، خانم معصومه شـفیع همه شـیعه اسـت خیلی پیداسـت این شـخصیت بزرگ 
کـه در ذات مقـدس او  اسـت، از ایـن جهـت خیلـی از بـزرگان مـا از اهـل معنـا آنچـه را 
کنـار هم میگذارند می  مـی بیننـد  تجلـی فاطمـه صـل اهلل علیه و آله اسـت اینها را 11که 
گفته اند، این فاطمه ای دوم اسـت، آن  گوینـد ایـن فاطمـه ای دوم اسـت و خـوب هـم 
کـه از ایـن  کـرده مسـئله عـادی نیسـت خـوب همیـن بزرگـوار  وجـود مقـدس در او جلـوه 
طـرف شـما مقـام شـفاعت شـان را مـی شـنوید از حضـرت صـادق علیـه الصـاله  سـالم 
همیـن بزرگـواراز بـرادر بزرگوارشـان حضـرت علـی بـن موسـی الرضـاÌ مـدال عصمـت 
کلمـات جـای خودشـان قـرار دارنـد و همـه  گیرنـد شـما مـی دانیـد در تعابیـر اولیـاء  مـی 
گفتـه انـد معصومـه  روی حسـاب هـای خـاص اسـت از همیـن جـا هـم بـه ایـن بزرگـوار 
آن طـی  توانسـته در  یعنـی  انـد  ایشـان داده  بـه   Ìرا حضـرت رضـا لقـب  ایـن  یعنـی 
که امام هشـتم علیه سـالم سـند عصمـت اش را امضاء  مقامـات معنـوی برسـد بـه آنجـا 
کـه الیـق  کننـد، یعنـی یـک وجـود مطهـر و ممتـاز از جهـت طهـارت باطـن تـا آنجایـی 

عنـوان عصمـت اسـت.172

اسـتعانت از پیامبر در هنگام سـختی ها ومشـکالت ؛سـیره فاطمه و اهل 
بیت 
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 بعـد از شـهادت حضـرت زهـرا تـازه جای خالی فاطمه در خانـه ی امیرالمؤمنین معلوم 
شـد. بعضـی وقت هـا انسـان ضربـه ای می خـورد هنـوز متوّجـه نشـده چـه اّتفاقـی افتاده 
کـه از ایـن داغ می گذشـت،  تـازه معلـوم می شـد  اسـت، بعـد متوّجـه می شـود. هـر روز 

کـه چـه اّتفاقـی افتاده اسـت. 
کنـار قبـر فاطمـه جملـه ای  ـالم( در آن شـب سـخت  ـالُة َو الّسَ امیرالمؤمنیـن )َعَلیـِه الّصَ
بـه  را حضـرت خطـاب  ایـن جملـه  اسـت.  نقـل شـده  هـم  نهج البالغـه  در  کـه  گفتـه 
 َیـا َرُسـوَل اهلَلِّ 

ّ
گفـت. حضـرت بـا پیغمبـر درددل می کنـد و می گویـد: »َقـَل کـرم  پیغمبـر ا

کـم نیـاورد، هرجا فرسـتادی اش، رفت و  ِتـَك َصْبـِری«، علـی در هیـچ میدانـی  َعـْن َصِفّیَ
کـم آورده. اینجـا امیرالمؤمنیـن  کارهـا را انجـام داد، پیروزمنـد برگشـت؛ اّمـا اینجـا علـی 
کرد، سـپس از طرف دختر  کـرم. ابتدا از طرف خودش سـالم  کـرد بـه پیغمبـر ا خطـاب 

پیامبـر بـه او سـالم  کـرد. 
ظاهـرًا ایـن یـک سـیره در ایـن خانـواده شـد. زینـب Ð اینجـا شـنید، یک جـای دیگـر 
گرفت و آن شـرایط سـخت  کـه مادر بیـن در و دیوار قرار  هـم قبـاًل شـنیده بـود، آن وقتـی 
کمک خواسـت. امشـب هم  کرد و  کرد به پیغمبر، سـالم  پیـش آمـد. مـادرش خطـاب 
کـه آمـد در  کـرم. تـا آن روزی  کـرد بـه پیغمبـر ا کـم آورده، خطـاب  کـه پـدر  دیـد وقتـی 
گفـت: َصّلـی  کـرد و  کـم آورد، آن صحنه هـا یـادش آمـد، خطـاب بـه جـدش  قتلـگاه و 
ـی اهلُل َعَلیـک 

َ
ـُع االْعضـاِء. َصّل مـاِء ُمَقّطَ ـٌل ِبالّدِ ـماِء هـذا ُحَسـیٌن ُمَرّمَ َعَلیـَک َملیـُک الّسَ

ـی اهلُل َعَلیـک یـا َاباَعْبـِداهلل!173
َ
ـی اهلُل َعَلیـک یـا َاباَعْبـِداهلل! َصّل

َ
یـا َاباَعْبـِداهلل! َصّل

تسبیحات حضرت فاطمه ؛ میراث مادری 

کـرده  کـه خداونـد فاطمـه را دو هـزار سـال قبـل از آفرینـش آدم خلـق  پیامبـر فرمودنـد 
کـه  کسـی  کـه البتـه بـرای مـا هیـچ قابـل فهـم نیسـت.  بـود. ایـن نـور در عـرش الهـی بـود 
کـه فاطمـه در آنجـا چـه می کـرد؟ فرمـود: در همـه ی ایـن سـال ها مشـغول  گفـت  شـنید 
همـان  لـذا  بـود.126  تعالـی  و  تبـارک  تقدیـس خداونـد  و  تحمیـد  تسـبیح،  ثناخوانـی، 
ترتیـب  ایـن  بـه   .Ð فاطمـه  تسـبیحات حضـرت  اسـم  بـه  ذکـری می شـود  بـه  تبدیـل 
میـراث مـادری در سـجاده ی همـه ی بچه هـای حضـرت هسـت. حـاال تـو می گویـی 
کـه مشـغول حمـد و ثنـا تـو بـود. می خواهـم دنیـا آن قـدر  می خواهـم مثـل مـادرم باشـم 
کـه بـه حسـاب نیایـد و مـن در دنیـا مشـغول ذکـر و ثنای تو  کوچـک شـود  در چشـم مـن 
باشـم.  ایـن می شـود ترسـیم سـیمای ملکوتـی حضـرت زهـرا Ð در یـک قـاب. ترسـیم 
که  این جهانـی اش نیـز یـک چهـره هجده سـاله می شـود.بعضی بی سـلیقه ها می گوینـد 

سـیزده نحـس اسـت؛ آن از سـیزده رجـب و ایـن هـم ایـن سـیزده ویژگـی.174
126. شیخ صدوق، فضائل الشیعة، ص9. 
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Ð لزوم همانند سازی با ائمه، میراث داران حقیقی فاطمه

کنیـم و در  گـر بخواهیـم جنبـه ی ملکوتـی حضـرت را در یـک قـاب تماشـا و زیـارت  ا
کنیم، این سـیمای پرنور یک فهرسـت سـیزده گانه به ما ارائه  تصویر ذهنی مان نقاشـی 
کـه بایـد دختـران و پسـران حضـرت از  می دهـد. ایـن فهرسـت همـان چیز هایـی اسـت 
کننـد. با این سـیزده ویژگی همانندسـازی و خودسـازی  خـدا بخواهنـد و توقـع و دنبـال 
کننـد، بهـره ی خـود را از آنهـا دائمـًا افزایـش دهنـد و نقطـه ی اصلـی زندگـی آنهـا روی 

گیـرد. چنیـن برنامه ریـزی قـرار 
نکتـه ی ادبـی جالـب آنکـه همـه ی موارد این فهرسـت سـیزده گانه، با تاء تأنیث اسـت 
Ð اسـت  کامـاًل مشـهور و شناخته شـده ی حضـرت زهـرا  کـه بعضـی از آنهـا اوصـاف 
کـه ایـن تصویـر برجسـته  و برخی هـا حکایاتـی اسـت از ایـن بخش هـا. جالـب اسـت 
کـه مصـداق برجسـته اش  گرفتـه  کامـل در دسـترس شـما قـرار  در ضمـن ارتبـاط بـا ولـی 
 É اسـت. ائمه Ì مـوالی همـه ی عالـم، حضـرت امیرالمؤمنیـن علـی بـن ابـی طالـب
کـدام از فرزندان  همـه فاطمـه Ð هسـتند و میـراث مـادر نـزد ایـن بزرگواران اسـت. به هر 
کنیـد و از او نـور بگیریـد، در همـه ی  حضـرت خواسـتید سـالم بدهیـد و بـه او توسـل 
ایـن ارتباط هـا شـما ایـن اوصـاف سـیزده گانه ی حضـرت زهـرا Ð را از خداونـد متعـال 
می خواهیـد. ایـن یعنـی نزدیـک شـدن بـه آن حضـرت و شـبیه شـدن بـه آن حضـرت 
متعـال  از خداونـد  را  بزرگـوار  آن  بـا  قلبـی  و  و عقلـی  و احساسـی  شـناختی  ارتبـاط  و 
که تجسـم و مجسـمه ی همه ی این ویژگی ها در برابر شـما  می خواهید، در لحظه هایی 
گـر خواسـتید بـا امـام رضـا Ì احوال پرسـی  گرفتـه اسـت. مثـاًل در حـرم رضـوی، ا قـرار 
کنیـد، وقتـی ایـن ارتبـاط شـکل می گیـرد، مخصوصـًا در حـرم  کنیـد یـا ایشـان را زیـارت 
وقـت  االن  اسـت،  االن دعـا مسـتجاب  بـا خـود می گوییـد  کـه  پیـدا می کنیـد  حسـی 
کـه بایـد بهتریـن چیزهـا را از خداونـد  تجلـی آرزو هـای مـن اسـت، االن وقتـی اسـت 
که دعا مسـتجاب هسـت؛  متعال بخواهم، حاال را نباید از دسـت بدهم، اینجا اسـت 
کـه ایـن شـخصیت آبرومنـد پیـش خداونـد متعـال اسـت  زیـرا مـن واسـطه و شـفیع دارم 
کیسـت؟ در یـک  کـه االن مـن در حضـور او هسـتم. خـب ایـن بزرگـوار بـا ایـن تفاسـیر 
کلمـه بایـد بگوییـم ابـن الزهـرا Ð. البتـه نـه فرزنـد بـه معنـای صرفـًا فرزنـد نسـبی؛ بلکـه 
کـه همـه ی آنچـه آن مـادر مـادر یگانـه هسـتی از فضائـل قلبـی و اوصاف و  بـه ایـن معنـا 

کمـاالت دارد، ایـن فرزنـد دارد و بـه ایـن معنـا از مـادر ارث بـرده اسـت. 175

دوستی با حضرت زهرا Ð راه میان بِر رسیدن به خدا

خداونـِد متعـال امـکان عجیبـي را به صـورت یـك راه میانـه و نزدیـك، در شـخصیت 
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گاهـي بـراي رسـیدن بـه یـك  کنیـد! راه میان بـر!  کلمـات دقـت  گذاشـته اسـت. در  مـا 
بـر راه هـاي طوالنـي، راه میان ُبـري هـم وجـود دارد. خداونـِد عالـم در  مقصـد عـالوه 
بـراي  را ظرفیتـي  و آن  آورده  به وجـود  را  و میان بـري  نزدیـك  راه  انسـان، چنیـن  قلـب 
کـه باعث مي شـود  کـه ایـن رشـد، همـان قـرِب الهـی اسـت؛ ظرفیتـي  رشـد مـا قـرار داده 
کند. وقتي اندام هاي روحي  اسـتعدادهاي انسـان به صورت متوازن و هماهنگ رشـد 
گـر دسـت مـا بلندتـر  کنـد، زیبـا و قشـنگ مي شـود. ا انسـان متـوازن و هماهنـگ رشـد 
گـر یـك چشـم مان بـاال و دیگـری پاییـن باشـد، انـدام مـا زشـت و ناهماهنگ  باشـد یـا ا
رشـد  متـوازن  به شـکل  گـر  ا و  اسـت  اسـتعدادها  از  مجموعـه اي  هـم  انسـان  می شـود. 
کـه برایـش خلـق شـده، مي رسـد. در ایـن صـورت خداونـد بـه خاطـر  کنـد، بـه هدفـي 
که  ْحَسـُن اْلَخاِلِقیـَن؛127 آفریـن بـاد بـر خـدا 

َ
او بـر خـودش آفریـن می گویـد: »َفَتَبـاَرَك اهلُل أ

بهترین آفرینندگان اسـت«. خداوند سـرمایه انسـان را همین محبتش قرار داده اسـت. 
ایـن یکـي از اسـرار الهـي اسـت! 

گـره بخـورد، تأثیـرش را در شـما خواهـد داشـت؛  تعلـق خاطـر شـما بـه هرچیـز و هرکجـا 
کـه دوسـتش داریـد.  کسـي تعبیـر مي شـود  کـه رتبـه و درجـه شـخصیتي شـما بـا  تـا آنجـا 
موالیمـان حضـرت علي ابن موسـي الرضا )سـالم اهلل علیـه( در روایتـی نکتـه اي عجیب 
کسـي حتي یك سـنگ را دوسـت داشـته باشـد،  گر  در مورد مودت بیان فرموده اند: »ا
کـه دوسـتش داریـد.  کسـي اسـت  بـا آن محشـور مي شـود!«.128 یعنـي عـرش شـما بـا آن 
که آدم ها بـا همین تعلق قلبي شـان  دیـِن مـا رتبه بنـدي مي شـود و چقـدر عجیـب اسـت 
کـرده و  تبـارك و تعالـي از همیـن ظرفیـت مـا اسـتفاده  رتبه بنـدي مي شـوند. خداونـد 
بـاب دوسـتي مـا را بـا خـودشـ  از طریـق دوسـتي بـا بندگان شایسـته و صالحـشـ  فراهم 
کـرده اسـت. ایـن راِه خیلـي نزدیکـي اسـت و به خاطـر آن بایـد خدا را شـکر  کنیـم. البته 
ارزشـمند  آن قـدر   Ð زهـرا  ماننـد حضـرت  عالـم  بهترین ترین هـاي  بـا  نعمـِت دوسـتي 

کمـال آن نیسـتیم.176 کـه قـادر بـه شـکرگزاري تمـام و  اسـت 

127. مؤمنون: 14. 
128. شیخ صدوق، عیون أخبار الرضا)علیه السالم(، ج1، ص299.
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