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 م ی بسم الله الرحمن الرح 
اِهر  َدنایِّ َس  یاللُه َعل یو َصل   نیَربِّ العاَلم الَحمُدِللِه  ٍد َو آِلِه الط  عُن  نیااَلَرض  یاللِه ف هی  َموالنا َبق  یعل مای  ال س نیُمَحم  َو الل 

 . نیَاعداِئِهم َاجَمع  یائم علالد  
هم   د ی َصلِّ عل الل  ک َقِه یالصِّ اِئَک و اصف  کیِّ نب ِبِه یَحب  هیفاطمه الزهراء الز  َضلَتها و َاخَترتها   یالت اِئکیَو ُامِّ َاِحب 

َ
انَتَجبَتها و ف

 . نینساء العاَلم یعل
 

در جلسه گذشته گفته   .در خدمتتان هستم  طاهره  قهیمباحث شناخت اسماء حضرت صدجلسه از سلسله    نیعرض سالم؛ با دوم  با

  ی انسان به کمال که همان معرفت اهلل و بندگ  دنیرس  یتر برا  یکل  ی و در نگاه  استیانبشد که شناخت آن حضرت شرط تکامل نبوت  

  دای به معرفت خدا پ   یابیدست  یبرا یراه  ، میتا او را نشناس  .است  طاهره  قهیشناخت حضرت صد  قیو هم طر  عهم موضو  ،اوست  حیصح

 .  به معرفت اهلل است یابیدست یبرا یراه ، خداست یعظما هیآشناخت او از آن رو که اسم اهلل است و  ،تر قیدق  یو در نگاه  میکن ینم

 

سماء َََِتسَعهَ ََِلفاِطَمهََ فرموده بودند:  ۱۷۸صفحه    ،کیجلد    عیعلل الشرادر    وقصد   خیبه نقل ش  صادق   امام
َ
 فاطمه  یبرا  .اللَهََِعنَدَََا

 .  کرد  میخواه یررسب را «فاطمه»ارک نام مب نیشیجلسه پ  در ادامه ،جلسه نیدر ا . اسم است ۹در نزد خدا 

صالح بن را مرحوم    تیروا  نیا  .شده است  تیروا  یبن عبداهلل انصار  جابربه نقل    است که از وجود مقدس رسول مکرم اسالم  یتیروا

 . ارزشمند  ی هرهاها و گوکشف لولوء  یعنی  «یکشف اللئال»  دارد به نام   ی کتاب  شانیا  .یابن عرندس حل معروف به    عبدالوهاب بن َعرَندَس

حَمد!ََای :دی فرما  ی م  مکرم اسالم  امبریخداوند متعال به پ   .است  عیرف  اریبه لحاظ مضمون بس  تیروا  ،نقل شده   تیروا  ن یکتاب ا  نیا  در
َ
ا

َ
َ
قَتَاال

َ
ل
َ
ماَخ

َ
والکَل

َ
والََعلَل

َ
ماَیفالکََوَل

 
ک قت 

َ
ل
َ
ماَخ

َ
وَفاِطمهَل

َ
َکََوَل قت 

َ
ل
َ
ماَخ

َ
  کردم  ینمافالک را خلق  من یدرسول ما! اگر تو نبو  یا .ل

 .  کردم  یکدام را خلق نم  چیه طالبیبن اب ی نه شما و نه عل ،نبود و اگر فاطمه  کردم یشما را خلق نم  ،نبود  یو اگر عل 

 شتریاما با کنکاش ب  .دهد  یبه ما خبر م  طاهره  قهیاز عظمت و رفعت مقام حضرت صد  یتامل  چیبدون ه  ،ییدر نگاه ابتدا  تیروا  نیا 

   .دارد یسوء برداشت در امان نگه م  کیو هم ما را از   میرس ی م فیرو ظ قیدق ی نکاتبه 

حضرت   تیو شرافت و افضل  نیرالمؤمنیبر ام  حضرت زهرا  تیشرافت و افضل  نییدرصدد تب  تیروا  ن یگمان کنند ا  یاست برخ  ممکن

  ! افضل است   یکه چه کس  دیبفرما  .خواهد  ینم  تیاور.  هست  یتصور نادرست  ،تصور  نیا  .است  المبر رسول مکرم اس  نیمؤمنرالیام

خود    گر ید  یو از سو  به معرفت اهلل هستند  ی ابیبه خدا و دست  دنیراه رس  تیاهل ب  .دارد  اشاره  قیو عم  قیدق  ارینکته بس کیبه    تیروا

.  م یکن  دا یدست پ ،  باشدکه خدا    هی اال  به ذو   م یتوان  ی م  ه یهستند و ما با آن آ  یالله العظم  ةیآمعنا که    ن یبه ا  . موضوع معرفت اهلل هستند

هدف خلقت   ،نباشد  ،خداوند متعال است  هیو آ  دیتوح  نیکه خود مب  شود که اگر رسول مکرم اسالم  یمعلوم م  نیخوب با توجه به ا

وَماَخلقتَ»:  که  د یفرما  ی م  حیتصر  ۵۶  ه یآ  ، اتیدر سوره مبارکه ذار  م یقرآن کر  . شود  ی رود و محقق نم  یم   ن یاز ب  ، ستاو  تیکه عبود

  نیبرابنا ، شودخوب اگر قرار باشد هدف مختل  . کنندعبات مرا  نکهیا  یبرا گرم  ؛ دمیافریمن جن و انس را نَ«عبدونیوَاالنسَاالَلَالجن

اگر .  را خلق نخواهد کرد  نشیخداوند متعال آفر  ،نباشد  روشن است که اگر رسول مکرم اسالم  پس  .خواهد شد  هودهیخلقت عبث و ب

  ار یاسباب در اخت نیو ا شود لیتعط  یه منعم شناسب ،یخداشناس بهمردم   یاب یو دست تیشود و اسباب هدا لیعبادت خدا تعطقرار باشد 

 ؟ شود چه ،ردیمردم قرار نگ

 نیا  لشیدل  ؟ کند  یرا خلق نم  امبریخدا پ   ،نباشد  طالبیبن اب  ی ؟ چرا اگر علچرا  نیا  «لماَخلقتکََیلوَالَعَل»عبارت دومش    اما

سوره مائده که  ۶۷مبارکه  هیبا تدبر در آ .است نیرالمؤمنیام ، دهد  یرا استمرار م رسول مکرم اسالم تیکه هدا یزین چاست که آ

  ریدر غد  ه یآ  نیا منَالناس«َعصمکیمنَربکَوَانَلمَتفعلَفماَبلغتَرسالتهَواللهََکیالرسولَبلغَماَانزلَالَهایاَای»َ:دی فرما  یم

  ،نوشته اند  یو سن عهیش ریتفاس .برسان آنچه که بر تو نازل شده است ؛ رسول ما  یا :د یمافر ی م  .ه اندادد ی گواه ی و سن عهیش ،نازل شده 

اگر به   ، ینرسان  اگر  «وَانَلمَتفعل».  بود  غمبریپ   از  بعد  او   خالفت  و   امام   و  طالبیبن اب  ی عل تیوال  ،غمبریپ   بر آنچه نازل شده بود  

که   یسال زحمت  ۲۳  ی عنی  !یرا انجام نداده ا  یاله  رسالت  «رسالتهَبلغتَام»  ،از توست  عدب  فهیخل  طالبیبن اب  یکه عل  ییمردم نگو

  ؟چرا . اثر خواهد بود یمحو و ب   ،د یهمه ناپد  ،چیه  ،یا دهیکش



 

 2صفحه 

 

 26آموزشی شماره   دوره
 دوم جلسه  -  زهراشناخت اسماء حضرت 

  دهیبه زور همه را ناد  ،همه را به اجبار  ،خواهم زحماتت را  یمن م  یول  یدیزحمت کش  دیبگو  ،خواهد تحکم کند  ینعوذ باهلل م  ؛خدا  ایآ

  ،ی نکن  ی را معرف  طالبیبن اب  یاگر عل   نکهیو آن ا  کندرا گوشزد    یخواهد به ما نکته ا  یم  فهیشر  هی بلکه آ.  ستیطور ن  نی! نه ا؟رمیبگ

 ن اریو  نیزم  کی  شما  .مثال بزنم   دیبگذار.  یکار نکرده ا  چیکه ه  انگار  . خواهد بود  کنیو کان لم    دیزحمات تو به سرانجام نخواهد رس  تمام

  نیو سر سبز کردن ا  یآبادان  یکه برا  یی تمام خدمات و کارها   ،نهال  ، بذر  ، یاریآب  .د یکن  ی کار م  نیزم  ن یا  یو رو  د یریگ  یم  اریرا در اخت

  ،سرسبز   ،پر ثمر  اریبس  .شود  یگلستان م  کی  نیزم  نیشما ا  یو جان فرسا  یبا زحمات طوالن.  دیده  یشما انجام م  ،بستان الزم است

 .  شاداب

درست    .د یگرا  یم  یبعد از شما به خزان و زرد  یباغ بزود  نیا  ،دیباغ نگمار  نیرا بر ا  یز خودتان کسد ا بع   یقرار باشد شما برا  گرا  یول

 .ده استیکار انجام نداده است و به هدف نرس  چیانگار ه  ،اسالم را رها کند   باغ سرسبز  نیاشد اب  قرار  اسالم  مکرم  امبریاگر پ   !است

  ،را  یرسالت اله  ی اگر نرسان «انَلمَتفعلَفماَبلغتَرسالته»:  دیفرما  یلذا قرآن م  .تنشده اس  یبه سرمنزل مقصود منته  شانیحمات از

  یچون اگر حضرت عل «.لماخلقتکَیعلَلوال»:  دی فرما  یرا خداوند متعال م   نیهم هم  فیشر  تی روا  نیدرا  . یبه سرانجام نرسانده ا

  .ماند   یباز هدف خلقت ناتمام م   ،به سرانجام نرسد   یآورده ا  توکه    یتیاگر هدا  رسد و  یبه سرانجام نم  یرده اآو  توکه    یتیاهد  ،نباشد

که خلقت    چرا  .نمیآفر  ی را هم نم  یامبری پ   ،نباشد   یلذا اگر قرار باشد حضرت عل  . دیآ  ی دست نمبه    ،آمد   یبه دست م   د یآنچه با  نیبنابرا

.  شود  ی( محقق نمیهدف بدون حضرت )عل  نیا  .خداوند   ی معرفت اهلل و بندگ  یخلق به سو  تیهدا   یمقدمه بود برا  امبراکرمیپ 

 .  کردم ی شما دو را خلق نم ،نبود اگر حضرت زهراَ«فاطمهَلماَخلقتکماَلوال»عبارت سوم 

 

را از وجود مقدس   تیاست که خداوند متعال اراده فرموده است که اهل ب  نیا  ،ردعبارت نهفته است و لطافت دا  نیا  که در  یا  نکته

  حضرت ها را از نسل با برکت    نی اهمه    وجودمقدس امام زمان  تا دالشهدایس ارشان حضرتبزرگوبرادر،  یحضرت حسن مجتب

  یرا به دوش م   و جدشان رسول مکرم اسالم  نیمؤمنرالیپدرشان ام  تیبزرگوارانند که استمرار هدا  نید و اخلق کن  طاهره  قهیصد

 فرمودند:  لیبه کم  ریحضرت ام  . شدبا  یحجت اله  یدر هر زمان   دیه با چرا ک  .ماند   ی ناتمام م  یاله  تیهدا  ،ها نباشند   نیا اگر  .کشند

است اما حتما   بیغا  ایاست    ظاهر  ای  ،مغموراََ،اوَخائفاََ،مشهوراََ،ظاهرا  اما  است  بر خلق قرار داده  یحجت   یال در هر زمانخداوند متع»

 « .برد ی رو ماهل آن را در کام خود ف ،لساختَاالرضَباهلها ،بدون حجت اگر بماند نیزم ،هست

 

  دا یمت امتداد پ کند و اگر نسل اما  ینم دایپ   نسل امامت امتداد ،حضرت نباشد  ن اگر آنچو .دارد ینقش محور طاهره قهیصد حضرت

شود و    یخلقت محقق نم  فهد  ،نکند  دایاستمرار پ   تیهدا  نیا  اگر و   ابدی  یاستمرار نم  مکرم  و رسول  نی مؤمنرالیام  تیهدا  ،نکند

 ن یا  طاهره  قهینقش حضرت صد  نیبنابرا  .کند  یکار عبث نم  میگردد و خداوند حک  یخلقت عبث م  ،محقق نشوداگر هدف خلقت  

 یم  دایادامه پ   تیامامت اهل ب  ق یاز طر  یاله  رسالت  ،باشد  حضرت  آن  اگر  .رسالت و امامت هستند  نیارتباط بحلقه    شانیاست که ا

فلذا   .ماند   یناقص و ابتر م   شانیماقبل ا  زیهمه چ  ،رندیقرار نگ  یتگری داه   منظومه  نیدر ا  طاهره  قهیلذا اگر قرار باشد حضرت صد  .کند

  تیروا  نیهم  کا یدرآمر  ی نشگاهدر دا  ،فکر است  کیتار  قتیکه به حق  یروشنفکر  ان یاز مدع   ی کی  «لوالَفاطمهَلماَخلقتکما»:  دیفرما   ی م

 باشد؟  نیمؤمنرالیو ام  امبراکرمیافضل از پ   ت زهراشود حضر  ی بود مگر م  ی گرفت و مدع   یم  سخره  به  را با فهم ناقص خودش

حضرت    .باشد  یم  زهرا  تحضر  یدی کل  گاه ی جا  انیبلکه در مقام ب  ؛ستین  تیافضل  ان یمقام ب  در  تیروا  ن یاصال ا  .پاسخش روشن است

  ی کیمکان  ستمیس  اگر ،  دهیچیپ   اریبس   ستمیس  ک یممکن است که در    ، کنم  هیبخواهم تشباگر    . دارند  یگر  واسطه  نینچ  . دارند  ینقش  نیچن

 ی و کاربرد   ی اساس  ش نق  نشان دهنده   ن یا  ،مختل شود  ستمیو تمام آن س  د یکنمحور را حذف    ک ی  ،است  یکیالکترون  ستمیاگر س  ،است

 .  ستیقطعات ن  گریر دطعه بآن ق تی افضل نشان دهنده ،آن قطعه است

 

 مینشان ده  میخواه  یبلکه م   ،میستین  تیروا  ن یدر ا  اکرم  امبریپ   ای  نیرالمؤمنیبر ام  حضرت زهرا  لتیفض  انیما در مقام ب  اصالً

 ت یوابسته و منوط به شخص تیاست و هدا تیاستمرار هدا ،حضرت برخوردارند که وجود آن  یدیحساس و کل گاهیجا کیکه حضرت از 

  میرو  یمات به سراغ اصل مطلب مقد م  نیبا ا  .رساند   یرا م  نیا  یبه خوب  تیروا  نیکه ا  شود  یمختل م  تیهدا  ،شوداگر او حذف    .اوست

  یوقت  .برخوردار است  یی باال یفتمعر گاه ی نام از جا  نیا  ریسفت  و  است فاطمه مبارکشاناز اسماء    یک ی  ،که حضرت فاطمه زهرا  نیو آن ا
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نسبت به وجود    ت ما معرف ،میها آشنا بشوآن  با   ترشیب ،ها با مسمّا است نام  ن یاز ا  کیآن حضرت که هر  ی ها و نام  میآن حضرت را بشناس

 ی م  یت عرب وق  .است  شده  دهیبر  یعناعرض شد که فاطمه به م  .کند  یم   دایپ   یمحبتمان فزون  و  شود  یم  ترشیمقدس آن حضرت ب

َمَ دیگو
َ
ط
َ
بَف  .  گرفتند و جدا کردند ریکودک را از ش یعنی  ؛یالصَّ

  ات یاز روا  یکیدر    .است  شده  انیب  یموارد مختلف  ،مختلف  اتیو جدا شدن در روا  شدن  ده یبر  نیمتعلق ا  .کنده شده  ،جدا شده   ،شده  دهیبر

ما  که حضرت فرموند  .است  شده   یمعرفت آن حضرت معرف  ، و فاصله  ییجدا  ن یمتعلق ا  ، که عرض کردم
َّ
م َََإن َََ،فاطمَهََتیس  فاطمهَألنَّ

ِطمواََعَ
 
لَقَف

َ
تهاََنالخ

َ
آن    ی نعیکُنه معرفت    .اند  شده  چون خلق از معرفت آن حضرت جدا  ، شدند  دهیفاطمه نام  زهرا  حضرت  .َمعرف

مگر همان وجودات مقدس    ؛ستین   ی ابی   قابل دست  ی کس  چیه  یبرا  ، ن حضرتمل معرفت آباال و کا  معرفت و درجه  قتیحق  ، حاّق معرفت

 و    تا وجود مقدس امام زمان  رسول مکرم اسالم  یو نوران
ّ

 میتوان  ی ما م   . ستین  ی ابی   ما کُنه معرفت آن حضرت قابل دست  یبرا  ال

که   م یبدان دیبا  ی ول  میباش  تالش را داشته  نیا  د ی که با  کنیم   دا یسطوح معرفت آن حضرت دست پ   نیتر  نییبا اندک تالش خودمان به پا

 .  میستین  شیب ی معرفت آن حضرت طفل دبستان درسهدر م

 افتاده  دور  ، اند  شده  جدا  جهنم  آتش  از  او  محبان  و  او  که  چون شده؟  ده یچرا دختر من فاطمه نام  دیدان  ی م  : فرمودند  مکرم اسالم  رسول

ما  .اند  گرفته  فاصله  ،اند
َّ
م َََإن ََیَس  تََت 

َ
َمهاَوََیابن

َ
ط
َ
َف
 
ََوََجل هَََعزَّ

 
َالل َألنَّ َََفاِطَمه 

َ
َف َمََمنَأَحبَّ
َ
ارَََِهاط

َّ
 چون خداوند متعال هم فاطمه  .ِمَنَالن

 ت یروا  نیدر ا  نیبنابرا  .آن حضرت و آتش جهنم  نیبمح  نیفاصله انداخته ب  .است  را از آتش جهنم دور کرده  فاطمه  نیرا و هم محب

سعادت   ایانسان    ییو سرمنزل نها  تیدر منطق قرآن نها.  آتش جهنم است  ،ییمتعلق جدا  ،است  از نام مبارک فاطمه  ریتفس  نیکه دوم

که    شود  یم مجهن  وارد  یکس  ،ورود به جهنم  یو برا  .شقاوت است که تحقق آن آتش دوزخ است  ای  ،است که تحقق آن بهشت است

 تواند   یم  یآن کس  ،ورود به بهشت  یبرا  یاز طرف  .باشد  ه کردهرا با خودش همرا  یاعتقادات باطل  ایو    ستیمانند اعمال ناشا  ییفاکتورها

و  یهم جهات اعتقاد یمتق .است نشده  یعام است که خوب واکاو اریمفهوم بس کی یمتق  .باشد یکلمه متق کیشود که در  شتوارد به

 دار یگفتار و شن هم در فکرش و هم در عمل و ،است که در تمام شئون یکس  یمتق. دهد یانسان را پوشش م یو رفتار یلهات عمهم ج

  ،است  یاست بداند خدا کجا راض نی به دنبال ا .کند یرا جلب م یاله تیحاالتش رضا اش در همه جا و در همه هیو در حالت خنده و گر

  ت یکه فکرش و عملش منطبق بر رضا یکس نیچن  نیبنابرا.  ابد ی   یحضور نم  ، ندارد  ت یند رضاکه خداو ییهمان جا حاضر شود و در جاها

 . بهشت است گاهشی در منطق قرآن سعادتمند است و جا ،است یاله

 

ود  کنار ر  در باغ ها و در  زکارانیبدون شک پره .«مقتدرَکیملَصدقَعندَمقعدَینهرَفَجناتَوَیفَنیانَالمتق»  : دیفرما   یم  قرآن

 .  نندیگز ی م یخداوند متعال سکن ی عنیمقتدر  ی نزد پادشاه یصدق و راست گاهیجا کیدر   .دارند ی جا یبهشت یها

انسان   نیتقوا در وجود کدام  .میصحبت کن  ، فرمودند  امبراکرمیکه پ   ی تیروادرباره    دییایب.  ورود به بهشت است  دیشرط ورود و کل  تقوا

لب ،  بندد   سکوت کند و لب فرو   دی غضبش و آنجا که با   ،رفتارش  کی کای  ، شی س زدن هاتک نف  که تک  ی کسدارد؟    ی تبلور تام و تمام

 ر؟یخ ا یست ا تمام تقوا مصداق تام و  ی کس نیچن ایآ . بندد  یومفر

 

استفاده   قهیوجود مقدس حضرت صد  درباره  ،است  یسن  و  عهیش  یفرهنگ  راثیکه در طراز با م  ییها   تیاز روا  میخواه  ی جا م  نیا  در

 ت یروا  نیا  «اهلَالجنَهََدهَالنساءیفاطمهَس»بارها و بارها فرمودند:    اکرم  امبریپ   .خوانده اند  انیرا سرور بهشت  حضرت زهرا  .میکن

  ح یصح و  یربخا حیصح ،کتاب اهل سنت نیمعتبرتر . آن که اهل سنت هم فراوان نقل کرده اند بیفراوان نقل کرده است و عج عهیرا ش

اوقات   یگاه .  میده  یبحث را ادامه م  لیتمث  کیقالب    در  ،سرور زنان اهل بهشت است  فاطمهده اند که  را نقل کر  تیروا  نیا  مسلم

  ی رگیچ  همه تفضل و  بر  ی که خود به لحاظ علم  میانتخاب کن  یسرگروه،  دیبا   عتایطب  . میکن  یانتخاب م  یسرگروه،  ی گروه علم  کی  یراب

 .شود ی م  دهیآنها نسبت به همان ها سنج روه سرگ ،باشند  ی کودکان دبستان جمع نیاگر ا .داشته باشد

به    انیاگر جمع دانشجو  .برخوردار خواهد بود  یباالتر  رتبه  کی  سرگروه آنها از  ،باشند  یزهوشانیت  یها   یرستانیجمع دب  ،جمع  نیا  اگر

  ان یبرق دانشجو  نیمهندس  میت  کیسرگروه    ،کرده اند  لیبرق تحص  یرشته ها  ه درک  یزبده ا  نیمهندس  ،باشند  فیعنوان مثال دانشگاه شر

 طاهره  قهیفراوان نقل کرده اند حضرت صد  ی سن  و   عهیش  تیروا  یوقت.  است  گروه برخوردار  نیهم  متناسب با   بهرت  کیاز    ف یدانشگاه شر
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 در بهشت  ،بهشت مجمع خوبان است  ،است  کانین  گاهیبهشت جا  میدان  یم  نکهیا  به  توجه  با  .دارد  عهده  به  را  بهشت  اهل  سرگروه،  سرور

 .  ورود به بهشت ندارد یبرا یراه  ، داشته باشد ی که آلودگ یکس  ،داردراه ن  یو ناراست یآلودگ چیه

  ی و تقوا و پاکهارت  از ط  یدر رتبه ا  ی عنی  ،کنند   یم  انتخاب  ا سرور و سرگروهنفر ر  ک ی  یوقت  ،ی و پاکان  کانیجمع خوبان و ن  نیچن  کی  در

بهشت حضرت    نیدر ا  .هستند  هیو حوا و آس  مقدس  میبهشت مر  نیا  در  ،کند  یبهشت سرور   کانین  همه  که بتواند بر  یکس  .است

  کی .کند   یسرور  د یبا  نفر کیبهشت    کانین نیاهمه   حال بر  .بهشت هستند  ن یدر ا  ی بزرگ  ی ها  تیشخص  نیچن  .ستا  یکبر  جهیخد

خود نشان    نیا .خداوند برخوردار است  تیرضااز تقوا و جلب    یاو در چه عظمت  دینیبب .ردیشان را به عهده بگ  یاست که سرگروه  قرار  نفر

تعجب است که    ا یآ،  دارد  که حضرت زهرا  ی گاه ی جا  نیوجه به چنبا ت  .است  طاهره  قهیصد  رتمقدس حض  عظمت وجوددهنده  

آتش   او و  نیب  .کرده است  آتش جهنم جدا  مرا ازخداوند متعال فاطمه  ََ«جلَفطمهاَمنَالنارََوََالنَاللهَعز»  : ندیبفرما  امبراکرمیپ 

  .وارد شود  کان یمجمع ن  در دی با است و  کانین  از  طاهره  قهیحضرت صد.  ستین  یگونه تعجب  چیه  یجا  ریخ.  فاصله انداخته است  جهنم

 امبر یپ   تیبخش دوم روا  در.  است  تیبخش دوم روا  ،کند  یم  انینما  شتریآن حضرت را ب  عظمت وجود  مل دارد وأ ت  یکه جا  ینکته ا

هرکس فاطمه   ناروَفطمَمنَاحبهاَمنَال  .افتاده اند   هم محبانش از آتش جهنم دور  ،خودشهم    دخترم فاطمه»  : ندیفرما  یم  اکرم

از آتش   حضرت زهرا  نیچگونه است که محب  . مل داردأ ت   یجا  نیا   « .از آتش جهنم جدا شده است و فاصله گرفته است  ، دوست بدارد  را

صدوق    خیشمرحوم    را  تیروا  نیا.  میابیتا علت را در  میکن  یبررس  شتریب  ت باقراز حضر  یتیمطلب را با روا  نیاشوند؟    ی جهنم دور م

در   امت یق  روز  حضرت زهرا  «بابَجهنمََیلفاطمهَوقفتَعَل»نقل کرده    ۱۷۹صفحه    ، ۱  جلد   ،عیعلل الشراکتاب    اهلل مقامه در   ی عل

هر    ی شانیآن روز بر پ   در  «اوَکافرََمؤمنکلَرجلََََنایعََنیبََکتب،ََامَهیالقََومیفاذاَکانََ».  د یفرما  یتوقف م  هنمج  یاز درها  یبرابر در

 ، آخرت اما در میمانند هم هست ،چه بد  چه خوب و ،میهست ایدن نیا  که تا ما در دیدان یم .است کافر ای  مؤمننوشته شده است که  یکس

  مؤمنگردد که    یمعلوم م  ،میه باشداشت  مانیاگر ا  .گردد  یمکه پنهان ها آشکار    یروز  .هست السرائرَیتبلَومی  ،امتیاسماء ق  از  یکی

که محب حضرت  یکسان،  روز  آن  در   . میا  ده یکفر ورز بهره بوده و  یب مانیشود که از ا  ی م انینما   ،میباش  شهیافق پ و اگر کافر و من  میهست

به سبب   .دیربه سمت جهنم بب  را  ها  نیشوند که ا  یامر م  ،آتش هستند  مستحق  ا یدن  نیا  به خاطر کثرت گناه در  یهستند ول  زهرا

اند   ی گناهان انجام داده  پ  «النارَیذنوبهَالَکثرَمحبَقدَرومیف»  ،که  دوستدار حضرت   یعن ی  ،محب  :نوشته شده است  نها یا  یشانیبر 

  ی وقت  َ(محباَََهینیعََنیفتقراَفاطمهَب)  .محب آن حضرت هستند  نها یا  هک  ابند ی  یمو در  نندیب  یها را م  نیا  حضرت زهرا .  زهرا

تو مرا   «فاطمَهََیتنیسم»  ، من  یآقا   ، من  ی خدا  ، خداوند متعال:  دارند  یعرضه م   . ندهست  محب  ها نیکه ا  ابندی  یمدر  قهیحضرت صد

و هر َ«منَالنارَیتیوَتوالَذر»و  یجدا کرد  ماز آتش جهن ، را که مرا دوست بدارد ی و هر کس «یمنَتوالنَیوَفطمتَب» یدیفاطمه نام

وعده ات هم   ، یتو وعده کرد ایخداََ«عادیوعدکَالحقَوَانتَالَتخلفَالموَ» .یکرد هم از آتش جهنم جدا ،مرا دوست بدارد هیکس ذر

  .ییگو  یدرست م  ؛فاطمه جان  هبل  : دیفرما   ی خداوند متعال م  «عادیانتَالَتخلفَالم».  یکن   یکه خلف وعده نم  یهست  ی و تو کس  حق بود

من  «توالهَمنَالنارَتکیوَتوالکَوَاحبَذرَمناحبکَفاطمهَوَفطمتَبکَتکیسمَیان»  .دمیمن تو را فاطمه نام «فاطمهَایصدقتَ»

َیوَوعد»  . از آتش جهنم جدا کردم  ، فرزندان معصوم تو را دوست بدارد  ی عنی   ،تو را  هیو ذر  را که تو را دوست بدارد   ی هر کس  ، بخاطر تو

وند متعال چه خواهد  خدا  .مشخص است  فیب پس تکلخ  .کنم  یو وعده من حق است و من خلف وعده نم «عادیالحقَاناَوَالَاخلفَالم

ا با  وَاهلَموقفهَوَاهلََیوَرسلَیائیوَانبَیالئکتلمَنیتبیفاشفعکَوَلَهیفَیالنارَلتشفعَیهذاَالَیانماَامرتَبعبد»  !نهایکرد 

  و االن شفاعت کن  یو به تو اجازه دادم که شفاعت کن  به سمت آتش بروند  ،که محب تو بودند   یکردم گناهکاران  امرمن    «موقفَموقفک

 ی من وعده کرده ام که کس  وعده من حق است و  یمگر نفرموده بود  ؟یچرا اول امر کرد  ؟یکار را کرد  نیچرا ا  ایب خداخ  .حق آنها  در

من شفاعت  فاطمه نکهیبخاطر ا  ؟کار را کردم  نیچرا ا یدان  یم  .چرا وعده کردم ؟وزانمبه آتش جهنم نس ،است را که محب فاطمه

 مقام فاطمه  یعظمت و رفعت و بزرگ  ، کند  یم  شفاعت که فاطمه  نیگنهکار را نجات بدهم و با ا  نیمحب  ن یکند و با شفاعت او من ا

من   یتو چقدر برا  .یمن دار  شیپ   یگاهیخواهم بدانند که تو چه جا  یم  .شود  یو رسوالن من روشن م  اءیانب  یبرا  ،مالئکه من  یبرا

 ؟ستیک خواهم بفهمند فاطمه ی ب موخ «یمکانتکَعند»و  یزیعز

 

  یمحبان او از آتش جهنم جدا م  با گوشه چشم او  ،کند  یاگر گوشه چشم  ،است که با شفاعت او   یکس  خواهم بفهمند که فاطمه  یم

او   یشان یبر پ   ، یدیرا که تو د  یکس هر «الجنهَیفَهیوَادخلَیدهیبَیاَفخذمؤمنَهینیعَنیبَقراتَفمن»  . کنند  ی م  دای پ   نجات  و شوند
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خواهد    دایپ نجات    ،که محب تو باشد  یهر کس  .تو راحت  الیخ  نیبنابر ا  .و به سمت بهشت روانه کن  ریاو را بگ  دست  .نوشته است مؤمن

 .  هم محبانش از آتش جهنم جدا شده اند ،است که هم خودش ی کس فاطمه .است فاطمه  یمعنا قتیحق نیا .کرد

 

  ، ا یدن  نیا  دینگاه کن  .است  یفینکته لط  اریبس  ،ده استکر  انیب  باقر  به نقل از امام  فیشر  تیروا  نیکه خداوند متعال در ا  ینکته ا  نیا

آن را دارد که بدها و   تیو ظرف  گاهینه جا  .ها را  یبشناساند و نه خوب  گرانیها را به نحو تام و تمام به د  یآن را دارد که زشت  گاهینه جا

و نه زشت   ینه زشت  !و نه خوب ها  ی نه خوب  .راها و خوب ها    یصاحبان خوب  و نه  خوب برساند و بفهماند گرانیها را به د  یزشت  احبانص

تواند به   ی م  ، یبه لحاظ وجود  ،که آن عالم دارد  ی آخرت است که بخاطر وسعت  ن یا  .کنند   ی نم  دایبروز و ظهور پ   یبه خوب  کدام  چیه  ، ها

همه آنها در  ؛فراد خوبا یها قتی چه حقافراد زشت و  یها قتیچه حق ،خوب یها قتیچه حق .ها باشد قتیحق انگریو ب دارنمو ،یخوب

  ا ی دن  ن یدر ا  یعظمت  نیهم چن  کی  .است  َ«النساءَاهلَالجنَهََدهیسََفاطمَه»  تیروا  در  طاهره  قهی صد  عظمت.  شود  ی آنجا روشن م

لمس و    مقام او را همه با تمام وجودشان  ،مقام شفاعت به آن حضرت  یآخرت است که با اعطا  در  نی ا  بنابر  .شود  ی نم  داینمودار و هو

 یدر عمل زشت ی در قلب دارند ول یقیحق مان یا ،کند که محبان آن حضرت که مؤمن اند  ی لذا خداوند متعال ابتدا امر م .نند ک ی م حس

 .  آن حضرت به سمت بهشت رهنمون گردند اعتبا شف   تیشوند و در نهابه سمت آتش روانه   ،داشته اند یی ها

 

 من  .فاطمهَالنَاللهَعزوجلَفطمهاَوَفطمَاحبهاَمنَالنارََیتتیسَمََانَما  : دفرمودن   مکرم اسالم  امبر یگذشته که پ   تیروا  حیتوض

   .از آتش جهنم دور کرده ، چون خداوند متعال او را و هرکه او را دوست بدارد ، دم ینام فاطمه را فاطمه دخترم

 کند؟  یم  ادیپ نجات  از آتش جهنم به شفاعت فاطمه زهرا ،که گنهکار است یکه چگونه کس نجاستیا سؤال

در قرآن به   یمتعدد  اتیآ.  است  یاصل قرآن  کی  ،اصل شفاعت  نکهینکته اول ا.  میجواب بده  یمختلف  یاز منظرها  میتوان  یم  سؤال  نیا  به

 اتیدر آ.  کنند  ینم  انکار  ها اصل شفاعت را  یوهاب  یحت.  کار کنداصل شفاعت را ان  تواند  ینم  چکسیه .  کند  یاشاره م  عانیشفاعت شف

االَلمنََشفعونیَوال...  ثابت است و حق شفاعت دارند  ،خدا مادون هستند  یکه از سو  یافراد  یبرا  تشفاع   :دی فرما  یرآن ممختلف ق

 ن یا  . کنند  ی به اذن خدا شفاعت م.  االَباذنَاللهَشفعونیوالَمثال    ای .  پسندد   ی که خدا م  ی کسان  یکنند مگر برا  ی شفاعت نم.  یارتض

 نکهیا  دوم   نکته  .است  خداوند بوده   خود  ش یبت هاست که از پ   یها  اعتشف ،  شفاعت شده  ینف   ییر جادر قرآن فراوان است و اگ  ریتعاب

 قرآن  مثال  ،دننک  یم  عیشف  امتیکه در ق  یعان یشف  .کند  یخدا عمل نم  تیبرخالف رضا،  اگر ماذون از طرف خدا باشد   ؛عیگاه شفچیه

که خدا    یهمان کسان  ، خدا تیکه بر طبق رضاهستند   ی ها کسان نی ا. اند عیشف نیمؤمناز  یبرخ .است عیشف اکرم امبریپ  .است عیشف

که   یما بدون کسان  عانیشف  .یاالَلمنَارتضَشفعونیَوال دیفرما   یکنند و لذا قرآن به صراحت م   یشفاعت م  .پسندد   یو م   خواهد  یم

 ن یبنابرا  .وندشه شفاعت  باشد ک  یبپسندد و راض  را که خدا بخواهد و  یمگر آن مردمان   ،کنند مردم را  یشفاعت نم  ،خدا اجازه دارند  یاز سو 

  . آن ها را شفاعت کنند  عانیرا خدا دوست دارد که شف  ی است که چه کسان  نیا  سؤال  پس.  ردیگ  یقرار نم  عیمورد شفاعت شف  یهرکس

 .  ستین یدیاست و در آن ترد ی رآنپس اصل شفاعت ق

 

  .تواند شفاعت کند   ی هرکس نم  د یفرما  ی قرآن م   .ریخ ؟کنند   ی شفاعت م  عانیرا شف  ی کسهر  ا یآ است که  نیا  ، است  سؤالکه محل    یزیچ

   .کند  یرا شفاعت نم یهرکس عیشف ، دو  .خدا اجازه شفاعت داشته باشد یسو از  و ماذون باذن اهلل باشد  دیبا عیشف

  ردیقرار بگ  امبریفاعت پ مورد ش  یباشد که شخص  یاجازه داده باشد و راض  ،بخواهد  دی خدا با.  خدا باشد  تیمورد رضا  د یبا،  لهَمشفوع

برخوردار باشد تا    دی با  ییها  یژگیشخص چه و   . پسندد  ی را م  ی شد که خدا چه کس  نطوریپس ا  .را شفاعت کنند  یبتوانند و  امبریتا پ 

  ،آمده  تیشفاعت که راجع به اهل ب  اتیروا  ن یا  ؛نجاستیا  یاساس  سؤال  . شودشامل حال او    یگرید  عیشفهر    ا ی  شفاعت رسول اکرم

را داشته باشد و اقرار به فضائل حضرت   تیو محبت اهل ب  تیوال  ی کس  اگر مشخص کرده اند  . ها را مشخص کرده اند  یژگیو  نیهم

  نیبنابرا  . کرده است  دا یپ   ، شفاعت شدن  یبرا  است  یکه خداوند از آن ها راض  ی شخص شرط ورود به گروه کسان  نیا  ، کند  طاهره  قهیصد

 ن ی ا  ست؟ین یاصل قرآن  ک یمگر شفاعت    م؟ یمگر ما شفاعت را منکر.  کنند   ی شفاعت م  قهیحضرت صد  ی کرده ولفرد چرا گناه   مییگون

اما   بخشد  یبا شفاعت هم گناهِگناهکاران را م   ،بخشد   یگناه گناهکاران را م   ،خداوند همچنان که با توبه  . سؤال اصال از اساس غلط است

اجازه داده شده باشد از طرف خدا؛  عیشف -  که اوالً  ی نه! آن شفاعت ؟ی هر شفاعت   ایآ . که با ندامت همراه باشد یا نه! توبه ؟یا ر توبهه ایآ
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که محبت  یکس آن رد؟یخدا هست تا بتواند مشفوع له قرار بگ تیمورد رضا یکس چه .باشد خدا تیشخص مورد شفاعت مورد رضا -دو 

 .  ه باشد را داشت طاهره قهیصد

  ادی گناهان آنها ز  ی لیخ  .کثرت ذنوب هم دارند   امام باقر  تیروا  ریتعب  به اند؟  گناه کرده   فاطمه زهرا  نیچرا محب  : دیآ  ی م  شیپ   یسؤال

  ،است  تیمعرفت اهل ب  قیدق  اریمسأله بس  کینکته آن در    رند؟یگ  یقرار م   طاهره  قهیباز هم مورد شفاعت حضرت صد  یول  است

   . دهد ینم  ی کسگوهر را به هر نیاست که خدا ا یرگوه  تیمعرفت اهل ب

  ، میپس اگر شناخت  . و اقرار همراه باشد  قیصدست که همراه با تا  یمعرفت آن دانستن  .ستیفقط دانستن ن  معرفت ست؟یمعرفت چ  اوال

 چرا   ، دارد  یاقرار بحث مفصل  نیکه ا)   م یرار نکرداق  ی ول  م یبرد  یپ  طاهره  قهیصد  ل یفضا  بهاگر    ،را  ت یمقامات اهل ب  م یدانست  یعنی

 دایپ   طاهره  قهیما معرفت به صد   ،م یاقرار نکرد  یلیبه هر دل  (ایبه خاطر حب دن  ،به خاطر حسادت  ،خاطر تکبر  به م؟یکن  ینم  اقرار

 طاهره  قهیدر برابر عظمت صد  ،میو اقرار کرد  میگذاشتتکبر را کنار    نیا  ،گناه است  نیتر  یو اساس  نیتر  اما اگر تکبر که بزرگ  .مینکرد

 .نداشتهم  یتیمعصهیچ  ،داشت ادیفراوان ز یاعمال عباد طانیش (! زانیعز دیخوب دقت کن) .نکرد طانیکه ش یارآن ک ،م یکرنش کرد

آدم   تکبرش در برابر  نیمبه خاطر ه  . مشکل داشت که متکبر بود  کی  فقط .داد  یتمام عبادات را هم انجام م   . نبود  تیاهل معص  چیه

 .  خورد نیلذا زم ،سجده نکرد

  قطعا و    خورد  ی م  نیزم  ، داشته باشد  (که افضل از آدم است  طاهره  قهیچه صد  ،چه آدم باشد )تکبر را در برابر حجت خدا    ن یا  یکس  اگر

ن حضرت آ  ل یکرنش کرد و اقرار به فضا  ،خضوع کرد  طاهره  قهیدر برابر صد  ، شتتکبر را کنار گذا  نیا   اگر  طرف  آن  از  .ستیاهل نجات ن

 ن یا  ،رفتیخدا پذ  بهیبه عنوان حب  ،کرنش کرد و او را به عنوان حجت خدا  طاهره  قهیاگر حسد را کنار گذاشت و در برابر صد  ،کرد

شخص گناه هم    نیاست اممکن    . خدا هستند  ت یاست که آنها مورد رضا  ی شرط ورود به کسان  .است  نییخود شرط ورود به جرگه مرض

  یدر برابر خدا بخواهد گردنکش ،در برابر حجت خدا تواضع کردهچون  ؛ستیبا خدا ن یبه خاطر دشمن ست؟ یر چاو به خاط هگنا نیا. کند

ابو حمزه    یر دعاد  دکه حضرت سجا  یریتعب  همان  .ستا غفلت  خاطر  به به خاطر چه هست؟  .ستیبا خدا ن   ی؟! نه! به خاطر دشمنکند

  ،تو نبودم   تی ربوب  منکر  ،کردم  تیمعص  ،گناه کردم  یوقت  جاحد«ََتکیوَاناَبربوَبََتکیعصََنیحََتکی!َماَعصی»اله:  هک  دیفرما  یم  .دارد

ستخف«ََدکی»وَالَبوع لتََبوََََیعرضتَبََئَهیخطََبل»  .کنم   یو آتش جهنم تو بخواهم دهن کج  امتیطور نبود که به قنیا  م  َََیسو 

.  باشد   ادیها ز  لغزش  نیو ممکن است ا  دیلغز  می پا  ،خوردم  بیفر  ،بود از من سر زد  ییخطا  «یشقوتََهاَیوَاعانَعَلََیهواََیبنوَغَلََینفس

 در برابر حجت خدا تکبر   .ستامؤمن    ،ثبت شده است»مؤمن«ََاو    یشانیپ   یرو  دیفرما   ی م  باقر  امام تی هم چنان که روا  .دارد  مانیپس ا

 فاطمه زهرا  اش  بهیحب  لتیکه به فض  یبه برکت آن اقرار  خدا ،  دارد  ی غفلت  ،دارد  ی اگر لغزش  .تسین  طانیش  همچون  .دو حسد ندار

  یبرا  ا یخوبان است    یشفاعت برااست؟    یبیعج  زیچ  یکس  نیچن  یشفاعت برا  ایآ دارد؟  یاشکال  نیا   . گذرد  یگناه او درم  ن یاز ا  ،کرده

 خوب  ،« میکن  یما شفاعت م»  دیفرما  یم  رآنکه ق  نیا  .دارند  ییخطاهاکه    هستند  یکسان   نهایا  پس  .بدها است  یشفاعت قطعا برا  بدها؟

چرا! بدها که قطعا    . به شفاعت ندارند  از یگفت بدها ن  شود  ی نم  .شود  ی قطعا بدها را شامل م   ی ول  (دارد  یبحثخودش    یچه در جاگر)ها  

 .  به شفاعت دارند ازین

 

در برابر  تواضع ست؟یآن گوهر ارزشمند چ .که آنها دارند یارزشمند اریگوهر بسبرکت  به کند؟ یرا شفاعت م بدها نیا خدا چرا :سؤال 

 . فاطمه زهرا

 ی آن حضرت نوکر  یبرا ، کرد یدر برابر آن حضرت کوچک ،آن حضرت اقرار کرد ل یفضا به یست که اگر کسا ی کسوجود مقدس  نیا لذا

 بت یمص  ،آن حضرت را کرد  غیتبل  ،نام کرد  جیآن حضرت ترو  یبرا  ،کرد  یحضرت عزادار  آن بتیدر مص  ،ت آن حضرت را کردخدم  ،کرد

  نشان  ، دهنده حب و معرفت است  خدمات که نشان   ن یا  همه،  را با آن حضرت آشنا کرد  گانهیو ب  کرد منتشر    گرانید  یآن حضرت را برا

  بهره   یکبر  قهیاز شفاعت صد  تواند  یم   ، کند  یبه شفاعت م   دنیرس  انسان را مستحق  ،تدر برابر مقام آن حضرت اس  یدهنده کوچک

َهََْوَمَیََ»تر در آن روز وانفسا که    مهم  یز یچه چ  .مند شود
ْ
ذ
َ
هاَت

َ
َرْون

َ
اَسَت

َّ
َریَالن

َ
هاََوَت

َ
ََحْمل َذاِتََحْمل 

ُّ
ل َک  َضع 

َ
ْرَضَعْتََوَت

َ
اَأ ََعمَّ ْرِضَعه 

َم 
ُّ
ل َک 

 
ل

کاری ْمََس  کاریَوَماَه  ََِبس  ِدََوَلِکنَّ
َ
ِهَش

َّ
بچه خود را فراموش   ی از سخت  ،یدار  هر مادر بچه  ی که از شدت سخت  یآن روز  در ٌد«یََعذاَبَالل

 ی روز سخت  نیچندر    شوند؛  یم  دهیها د  همچون مست  مردم  ،سپارد  یم  یخود را به فراموش  ررخوایکودک ش  ،یا  ردهیهر ش  ،کند   یم

  ییاز عظمت باال  طاهره  قهیهم صد  .ستین  د یبع  نیو ا  کند   ی شفاعت م  ، داب یمحبت خود را ب  گوهر  یقلب کس   در یکبر  قهیصد یوقت
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را دارند که بتوانند از   فتخارا  نیآن حضرت ا  نیبرخوردار است که او را مستحق مقام شفاعت مأذون از طرف خدا کرده است و هم محب

وَنَیَََالََوَ» ءشفاعت او برخوردار بشوند و جز ع 
َ
ف
ْ
َلََِش

َّ
ضی«ِإال

َ
 .  شندبا َمِنَاْرت

 .  سپارم ی شما را به خداوند متعال م ندهیجلسه آ تا.  باشدو سودمند بوده  دیمف زانیهمه عز یاهلل که مباحث براشاء ان

 خدانگهدار


