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 بسم الله الرحمن الرحيم 
اِهر  َدنايِّ َس  یاللُه َعل یو َصل   نيالَحمُدِللِه َربِّ العاَلم ٍد َو آِلِه الط   . نيَاعداِئِهم َاجَمع ی الله عل هو لعن نیُمَحم 

هم   د ی َصلِّ عل الل  ک َقِه یالصِّ اِئَک و اصف  کيِّ نب ِبِه يَحب  هيفاطمه الزهراء الز  َضلَتها و َاخَترتها   یالت اِئکيَو ُامِّ َاِحب 
َ
انَتَجبَتها و ف

 . نينساء العاَلم یعل
 

بود که    نیاول ا  هیوجه تسم.  میکرد  انیاز نام مبارک فاطمه را ب  هیدو وجه تسم ،  در جلسات گذشته،  یسالم خدمت همه حضار گرام  با

او را از آتش جهنم دور کرده و جدا ساخته و هرکه محبت او را  چون خداوند ؛را فاطمه نام گذاشتم فرمودند: فاطمه  اکرم امبریپ 

شناخت   افتیچون مخلوقات از در  ؛ شد   دهیفاطمه نام،  بود که فاطمه  نیا  گرید  هیوجه تسم .  هم از آتش جهنم به دور است،  داشته باشد

  ی که کودک ی وقت. و قطع شدن است ده ی بر، جداشدن یفطم به معنا،  فَطَمَ گرفته شدهفاطمه از کلمه  . او محروم هستند ی و باطن یقیحق

  یوجه سوم نام مبارک فاطمه را پ ،  در ادامه مبحث.  گرفته شده و جدا شده است  ریچون که از ش  ؛میفط   ندیوگ  ی م،  رندیگ  یم  ری را از ش

 .  م یریگ یم

 

اهلل مقامه در کتاب   ی اعلصدوق    خیشکنم که مرحوم    ی اشاره م  از امام صادق   یتیبه روا فاطمه  یسوم وجه از وجوه نامگذار  انیب  در

فاطمه در  . االرض فاطمه النها فطم اعدائها عن حبها طفیثم حضرت فرمودند: . آن را نقل کرده اند ۳۷۹صفحه ، االخبار ی معان فیشر

مقدمه   د یبا  هیوجه تسم  نیا  حیتوض  یبرا. چون دشمنان او از نعمت محبت فاطمه جدا افتاده اند و دور مانده اند   ؛شد   ده ینام  فاطمه  نیزم

 .  کنم انیب یا

 یمعنو  ینعمت ها  نیهمچن،  یماد  یدر زندگ   یرفاه نسب،  مانند نعمت داشتن بدن سالم  یفراوان  یو معنو  یماد  یخداوند متعال نعمت ها

.  کرده اند ت یبه ما عنا م یاو را دار ی بندگ قیو توف م یکن ی او را م یبندگ نکهینعمت ا، از معرفت به خداوند ی مثل نعمت بهره مند یفراوان

  ک ینعمت    ن ای.  است  طاهره  قهینعمت بزرگ محبت حضرت صد،  میاضافه کن  یمعنو  ی ها نعمت  ستیدر ل  توان  ی که م  یی ها  از نعمت

اگر در قلب خودم حضرت  .  ما شده است بیاست که از طرف خدا نص  ی و نعمت روحان  یارزشمند است که مصداق رزق معنو  اریگوهر بس

مان    اشک،  آن حضرت  یها  بتیمص   دنیو با شن  سوزد  ی مان م  شان قلب  و در مصائب  میخدا را دوست دار  بهیحب،  طاهره  قهیصد

  یها  ها و رزق   نعمت   نیاز بزرگتر  نیو ا  میرا دوست دار  قهیکه ما حضرت صد  است  قتیحق  نیا   گر  تیهمه حکا،  شود  یم  یجار

شکرگزار   دیو آنطور که با  میادا نکرد  دینعمت را آنگونه که با  نیکه ما حق ا  مییسابه آستان خداوند سر عذر ب  دیاگرچه با.  است  یمعنو

معرفت حضرت   که   نینکته دوم ا.  م ینبود،  بوده  ستهیگونه که شا   خداوند آن  یها  نعمت  چنان که شکرگزار همه  هم .  می نعمت نبود  نیا

نسبت   دی هم با.  است  قیاز دانش و تصد  یا  ختهیآم،  معرفت.  حاصل شود  یو آگاه   ش که به صرف دان  ستین  گونه  ن یا  طاهره  قهیصد

  نیدر ا.  میو باور کن  قیدانش خودمان را تصد  نیا  نکهیو هم ا  میو دانش داشته باش  یآگاه ،  میآن را بشناس  میخواه  یکه م  یزیبه آن چ

کار خداست و آن بخش که  ،  که مربوط به دانش است  یخشکه آن ب  مییبگو  میتوان  ی م،  و اقرار  یآگاه   بیترک،  قیو تصد  یآگاه  بیترک

که   ی اسباب و وسائط  لهیبه وس.  خداوند است  قیحقا  معلم همه،  آموزاند  ی خداوند متعال است که به ما م.  کار ماست،  اقرار استمربوط به  

  ی مهم  جهیدو نکته به نت  نیبا توجه به ا.  میو به آن اقرار کن  قیمعرفت را تصد  د یما با  ی از طرف.  است  دهیفراهم کرده و در عالم خلقت چ

را   یقتیاز اوقات انسان حق  یاریبلکه بس.  ردیرا بپذ  قتیبتواند آن حق، آشنا شد   یقتیبا حق  ی که هرکس  ستین  نیچن  نکهیو آن ا میرس  یم

  ی نقل م   ۱۳  صفحه،  یروضه کافدر کتاب    از امام صادق  ینیلکمرحوم  را    یی بایز  اریبس تیروا.  کند   یآگاهانه آن را انکار م   ی ول  ند یب  یم

به   یریخداوند متعال بخواهد خ  یوقت   د بدانی  «لالسالم  صدره  شرح   خيرا  بعبد  أراد  إذا تعالى و اعلموا أن الله »که    ندیفرما  یم .  کنند

ذلك   اهأعط فإذا بالحق  لسانه   نطق ذلك  أعطاه  فإذا.  گرداند  ی گشاده م  ریدر برابر آن خ  میتسل  یاو را برا  نهیس،  از بندگانش برساند  یکی

و قلب او را بر آن . کند  ی م  ایخداوند متعال زبان او را به حق گو، شود ی م طور ن یا یوقت . نطق لسانه بالحق و عقد قلبه عليه فعمل به 

  ن یا  ی وقت.  إذا جمع الله له ذلك تم إسالمه .  کندعمل  ،  خورده  وندیچه که قلب او به آن پ  به آن  شود  ی و عبد موفق م  زند   ی حق گره م

 که   است  خدا  بر  و.  حقا  المسلمين  من  الحال   ذلك  على مات و كان عند الله إن .  رسد  یو کمال خود م  تیبنده به تمام  اسالم،  گونه شد

اگر اراده نکرده باشد که به   را«يالله بعبد خ  ردی»و إذا لم  .  ها شمرده شود  از مسلمان  قتایحق،  رفت  ایاز دن  یحال  نیبنده او در چن  نیاگر ا
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 ي  »و كان صدره ض.  گذارد  ی او را به حال خودش وام  نفسه«  ى»وكله ال،  را برساند  یریاز بندگانش خ  یکس
 
  یاو تنگ م   نهیس  حرجا«   قا

به گوش او    ی اگر هم حق  ه« يقلبه عل   عقدیلسانه حٌق لم    ىعل   ی»فانجر.  ماند  ی نم  یاو باق   هنیس  یبرا  یا  منفذ و روزنه  چیو ه  شود

 عقد ی»و إذا لم .  گره بخورد  حیصح  ه دیبرقرار کند و با آن عق  وندیپ ،  که با آن حق  ستین  گونه  نیقلب او ا،  شود  یبخورد و بر زبان او جار

  هي »فإذا اجتمع ذلک عل .  کند   یعمل به او عطا نم  قیخدا توف  الله عمال به«  ىعطی»لم  ،  برقرار نکرد  وندیقلب او پ   ی و وقت  ه« يقلبه عل

و لم   هيقلبه عل   عقدیالله ان    ىعطیمن لسانه لم    یما جر  ىصار عل   نويتلک الحال كان عندالله من المنافق  ىو هو عل   موتی  ىحت

چرا؟ چون بر  .  شمرده خواهد شد  نیاز منافق،  رفت  ا یاز دن  یحال  نیبا چن ،  گونه مُرد  نیاگر ا  «ه اميالق  وم يال  ىعل   ه العمل به حج  ىعطی

و عمل   دیاعتقاد نورز  یول  دانست  یچون م   یحالت  نیچندر  .  کندو نتوانست عمل    رفتیقلب او نپذ  یول،  دیگوش او شن ،  شد  یزبان او جار

 .  نخواهد داشت یعذر امتیو در روز ق شود یاو حجت م هیهمان دانش او عل، نکرد

 شان یا  ریتعب.  ردیپذ  ینم  یول  ندیب  یرا م قتیحق،  شودتنگ    یکس  نه ی: اگر سندیفرما   یم   است که حضرت صادق   نیا تیروا  نیا  نکته

 ر یاست که: خ  نیپاسخ ا  ست؟یجبر ن  نیا  ایکه آ  دیممکن است بپرس.  کند  برقرار  وندیپ   تواند  یقلب او نم  ه«ي قلبه عل   عقدی»لم  بود    نیا

و  کندرا برقرار  قیبا حقا ی قلب وندیپ  هنیاز بندگان خود زم یبرخ یبخواهد برا یباز یکه خدا به صورت پارت ستیگونه ن نیا. ستینجبر 

خود ما   نی! بلکه استیطور ن  نیا  ؛نه.  نه  گری د  یکنند و برخ  یقلب  قی که آنها اقرار و تصد  کند  جادیا  قی توف  یبرخ  یبرا.  نه  گرید  یبا برخ

خودمان   یبرا،  خود  ییکه با شکر ابتدا  میخود ما هست  نیو ا  میکن  یم  قیاز خودمان سلب توف،  خود  یی ابتدا  یها  که با کفران  میهست

. میریگ  ینعمت قرار م  کیدر برابر  ،  امتحان  کیهمه در برابر  .  میهست  یکار همه مساو  یدر ابتدا  گریبه عبارت د.  م یکن  یم  جادیا  قیتوف

آن وقت خداوند  ،  غلط را انتخاب کرد و رفوزه شد   هنیخود گز  اریو به سوء اخت  اوردی ن  یقبول  ه نمر،  نشد  رفتهیدر امتحان اول پذ  یاگر کس

آن ،  رفتیکامال مختارانه حق را پذ،  خود  اریدر امتحان اول به حُسن اخت  ی و از آن طرف اگر کس  کند   یتنگ م   یبعد  قیاو را بر حقا  هنیس

 ی م،  کند   ی اشاره م  قتیدو حق  نیخداوند به اهم چنان که  .  کند  یاو را گشاده م  هنیس،  یدبع  قیحقا  رفتن یپذ  یوقت خداوند متعال برا

«که:  د یفرما ِذیَن اْهَتَدْوا ُهدی 
َّ
ُه ال

َّ
بر آن  ، خود از آن برخوردار شدند ار یکه بندگان از حسن اخت ییابتدا تیخداوند به آن هدا »َو َیِزیُد الل

«»َو َیِزیُد  د یافزا یرا م  یبعددوم و سوم و  یها  تیهدا،  ی اوّل تیهدا ِذیَن اْهَتَدْوا ُهدی 
َّ
ُه ال

َّ
 .  الل

تعبیر  .  فرستد که با سوء اختیار خودشان از آن هدایت اولیه خودشان را محروم کردند  تنگی و گمراهی را بر کسانی می،  خداوند ضیق

.  خود انتخاب کردند  یابتداکند که ما ضیق را افزودیم به خاطر سوء اختیاری که آنها در    قرآن تصریح می .  تعبیر بسیار جالبی است،  قرآن

و البته این شایستگی را خود انسان تعیین .  شوداین گونه نیست که هرکسی بتواند شایسته این باشد که از هدایت الهی برخوردار    نبنابرای

برخوردار   های بعدی از نعمت هدایت،  کند و از آن طرف اگر کسی به حسن اختیار خودش این شایستگی را در درون خود ایجاد کرد می

 مبارکه صف می   سوره  5آیه  .  را پی خواهیم گرفت  این مقدمات در بخش بعد توضیح فرمایش شریف امام صادق   بهبا توجه  .  شود  می

وَبُهْم فرماید:  
ُ
ل

ُ
ُه ق

َّ
 الل

َ
َزاغ

َ
وا أ

ُ
ا َزاغ مَّ

َ
ل

َ
یفرماید:    ؛ از یک طرف می ف ِذیَن اْهَتَدْوا ُهد 

َّ
ُه ال

َّ
،  را پذیرفتند   ولیهکسانی که هدایت ابه  ،  َوَیِزیُد الل

وَبُهْم فرماید:    می   ی کند و از طرف های بعدی را عنایت می   خداوند هدایت 
ُ
ل

ُ
ُه ق

َّ
 الل

َ
َزاغ

َ
وا أ

ُ
ا َزاغ مَّ

َ
ل

َ
 ها خودشان بر روی آن نعمت  وقتی آن،  ف

کار با ماست و توفیق یا خذالن    بتداینابراین اب.  کند   ها را کج و وارونه می  های آن  خداوند هم قلب،  ها پا گذاشتند و به دنبال کجی رفتند

توانیم زمینه توفیق معرفت ذوات مقدسه   با توجه به این نکات باید نتیجه بگیریم که این ماییم که می.  نتیجه همان انتخاب اولیه ماست

 فرمایش امام صادق ،  مقدمات  نی ه به ابا توج.  نیمفرصت بسازیم یا فرصت بسوزا.  را فراهم کنیم یا این زمینه را از بین ببریم  معصومین

  دور افتاده،  اند   کسی است که دشمنان او از محبت او بازمانده شده   فاطمه،  فرمایند مادر ما   می   وقتی حضرت صادق .  شود  روشن می

اِطَم ،  اند  جدا شده ،  اند
َ
َيْت ف    ه ُسمِّ

َّ
ن
َ
ْرِض ِْل

َ ْ
َها  هُ ِفي اْل َها َعْن ُحبِّ

ُ
ْعَداؤ

َ
ِطَمْت أ

َ
اِر َو ف

َّ
ِطَمْت ِشيَعَتَها ِمَن الن

َ
شود که چرا این    می  روشن.  ف

ْتَها .  کنند  یابند اما از سر لجاجت انکار می   میحقیقت را  چون کسانی هستند که به تعبیر قرآن  .  است  اتفاق افتاده
َ

ن
َ

َوَجَحُدوا ِبَها َواْسَتْيق

ُسُهْم 
ُ

ف
ْ
ن
َ
اما در ،  اگر با آن حضرت آشنا بشویم.  ستا  قیقتیهم چنین ح  در برابر حضرت صدیقه طاهره. یافتند ولی نخواستند بپذیرند،  أ

این  ،  افتد   اتفاقی که می،  این کار را نکنیم،  که باید تصدیق کنیم و پیوند قلبی با آشنایی و آگاهی و دانش خود برقرار کنیم  ییگام دوم جا

دانش  ،  اگر من تصدیق نکردم.  معرفت است  تیجهچرا؟ چون محبت ن.  شویم  محروم می   طاهره  است که ما از محبت حضرت صدیقه

آن قدر ارزشمند است که   طاهره  محبت صدیقه.  گیرد  محبت شکل نمی،  و اگر معرفت پدید نیامد .  شود  من به معرفت تبدیل نمی

تها  ىحت    ى  لنبما تکاملت النبوه  فرمایند    می  امام صادق  مگر آن  ،  نبوت هیچ پیامبری به کمال خودش نرسید،  أقر  بفضلها و محب 

این نشان دهنده عظمت ارزش گوهر محبت حضرت .  اقرار کرد )یعنی معرفت( و محبت او را پذیرفت  طاهره  وقتی که به فضیلت صدیقه
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  است و می  دانیم که خدا چرا به ما لطف کرده  است و نمی   نشده   داز افرا  نصیب خیلی.  قدر این گوهر ارزشمند را بدانیم.  است  زهرا

ایم و   در عوالم پیشین بال گفته،  ایم  به برکت آن حسن اختیاری که در ابتدا داشته.  شد که ما هم از این گوهر ارزشمند بی بهره باشیم 

اکرده است و  خدا این توفیق را به ما عنایت  .  ایم  خضوع کرده  در برابر مقامات نورانی اهل بیت
ّ

شدیم که با    ما هم جزو کسانی می   ال

 .  بیگانه بودیم فاطمه زهرا

حضرت   بتیمص.  میتفاوت باش  یدردانه خدا ب   بهیحب،  گانهی  یو ما نسبت به آن بانو  دیایب  یا  هیکه فاطم  ستین  ی! رنج کمدیکن  تصور

اشکمان جار  میرا بشنو  فاطمه زهرا نلرزد و   کی  یکس  مینیب  یاوقات م   یگاه .  ستین  یبتیمص  کم،  بتیمص  نیا ،  نشود  یو دلمان 

 ی فخرفروشکه  )  میکن  یفخرفروش م یبخواه نکهیبدون ا ، میکن ی را شکر م خدا و میخور ی سف مأ ت  آورده است و یاو رو به  یماد بتیمص

  یکه خداوند متعال به ما ارزان   یو از نعمت  میدر امان هست  بتیمص  نیکه ما از ا  میکن یخدا را شکر م .  ناپسند است(   و   مذموم  اریبس  یکار

  ن یکه ما را از ا  میکن  یشکر ما  ر  خدا  ،مینیب  یرا م  یمردم زلزله زده مناطق مختلف  ای  مینیب  یم  ار  یماریب  مثال.  میبهره مند  ،داشته است

ا  به او  میبر  یمصون داشته و پناه م  بتیمص از    د ی و با دقت باالتر با  شترینگاه را در شدت ب  نیهم.  حفظ گرداند  بتیمص  نیکه ما را 

، داشته است یارزان گانرای  را به ما نعمت بزرگ محبت حضرت زهرا متعالکه خداوند   مینیب ی م یوقت . داشت یمعنو یها بتیدرمص

  ش یدر فرما  ریحضرت ام.  مییاینعمت بزرگ برب  نینعمت بزرگ و شکر ا  نیاز پس ا  میتوان  ینم  قتایو حق  م یخداوند باش  شاکر  اریبس  د یبا

وان من البالء الفاقه واشد من الفاقه مرض البدن واشد من مرض البدن   ىعل   فرمودند:   البالغه  نهج  ۳۸۸در حکمت    ییبایز  اریبس

است و    یماریب  یبال  آن  از  دتریشد  ی است ول  یتنگدست،  از انواع بال  ی کی.  ستین  یماد  یفقط بال،  بال  :ندیگو  ی حضرت م.  مرض القلب

و سخت در امان    د ی شد  اریبس  یبال   نیا  زکه ا  م یشکر کنرا    خدا   دی با.  است به نام مرض القلب  یمرض  ، یماریو ب  ی از تنگدست  دتریشد

که سوز وگداز   یگاه شده نسبت به کسچیه  ایاما آ،  میو غبطه بخور  مین یبب  گرانیرا در دست د  ییاوقات ما نعمت ها  یچه بسا گاه .  میهست

نسبت به وجود مقدس   یا  ژهیمحبت و  نکهیا  ایدر خدمت به آن حضرت دارد    یخاص   قیتوف  ایدارد    نسبت به حضرت زهرا  یخاص

  ی گزار   ارزش  یمعنو  و  یماد  ینسبت به نعمت ها  حیصح   میگردد ما توانست  یمعلوم م  ،شده  اگر  م؟ی غبطه بخور،  دارد  حضرت زهرا

 .  میرا کوچک نشمار یمعنو یناکرده ارزش نعمت ها یی خدا. میکن

مقدس رسول   وجود  مینیبب  دیبا   ،م یکن  یموشکاف  حضرت را  یزندگان   میاگر بخواه.  برخوردار است  یعرفی  مقام  از  طاهره  قهیحضرت صد

 ی چه برخورد  طاهره  قهینسبت به وجودمقدس حضرت صد  ،و افضل همه موجودات و خالئق هستند  اءیکه اشرف انب  مکرم اسالم

. میآن حضرت را بشناس  تیشخص  میتوان  ی م  ،داشتند  با حضرت زهرا  رضا و غضب خدا   نهیینماد آ  امبریکه پ   یداشتند؟ با برخورد

بزرگ   یژگیاست که و یاما بشر بشراست امبرخدایدرست است که پ . داشته باشد یکه رضا و غضب شخص ستین یکس خدا امبریپ 

  ی اله  تیاست و جز رضا  یوح  ، دیگو  یهرآنچه م.  است  ىوحی  ىان هو وح  یعن الهو  نطقیما،  بزرگ او  ی ژگیو،  است  یوح  ا او ارتباط ب

در سکوت و در سخن   ،خدا است  ی جز آنچه مورد رضا.  شود  ی نم  دای در رفتار او پ   ، خدا است  یّجز آنچه مرض.  شود  ی نم  یزبانش جار  بر

 . است یتیشخص نیچن کی. شود ی نم دایاو هو

حاکم    نیحیالصح  یالمستمک علنمونه    کیمثال به عنوان    ؛در منابع فراوان  ی و سن  عهیش  ،یبزرگ  تی شخص  نیراجع به چن  یوقت   حاال

احدا اشبه   تی»ما راکه    کنند  ینقل م  تیروا  45۳  هصفح،  ۱جلد  ،  یاربل  هکشف الغم  یعی؛ از منابع ش۱54  هصفح،  ۳در جلد    یشابورین

»من فاطمه  ؛  زهرا  هاز فاطم  باشد به رسول خدا   تر  هیکالم او شب،  که سخن او  میافتیرا ما ن  یکس  چیه  و كالما برسول الله« ثایحد

لها«  دهاياخذ ب  ه يكانت اذا دخلت عل و   »اخذ   ،دیرس  یم  غمبریخدمت پ ،  غمبریبر پ   شد  یوارد م  زهرا  ههر موقع فاطم  و فقب 

لها«.  گرفت یرا م  زهرا  هدست مبارک فاطم دها«يب را در   فاطمه  مجلسه«  ى»و اجلسها ف  زد بر دستان فاطمه  یبوسه م  »فقب 

 زهرا  هفاطم  ه« ي»قامت ال  ،بردند  یم  فیتشر  دخترشان  هبه خان  غمبریهر موقع پ   ؛ ها«يعل »و كان اذا دخل    نشاند  یخود م  جای

لته« .  ستادیا  ی تمام قامت در برابر او م    مکانها«   ى»فاجلسته ف  ،گرفت  یرا م   امبری پ   ه«یدي»و اخذت ب  د یبوس  ی دست پدر را م  »فقب 

 .  نشاند  یرا م امبریپ  خودش یجا

فرزندان    امبری پ .  ستین  یدختر عاد،  دختر  نیاست که ا  ن یا  هنشان دهند  زهرا  هبه فاطم  اکرم  غمبریاز جانب پ   یاحترام خاص  نیچن

  دی بفرما  ی و رضا و غضب اله  یوح  یتمام نما  هنیآ  اکرم  امبریپ   یوقت .  نداشتند  یرفتار و برخورد  نیچن   کی  چیداشتند اما با ه  یگرید

 ي»لو كان ُحسن ه 
 
  ی ئتیه  ک یبخواهد به  ،  بخواهد داشته باشد  ی شکل  ک ی  یی و نکو  ییکویاگر ن،  ییبایاگر حُسن و ز  فاطمه«  تلکان  ئتا

ما فاطمه ابنت،  اعظم و باالتراست  بلکه فاطمه  اعظم«  ى»بل ه   ، دیآ  ی درم  به شکل فاطمه  »لکانت فاطمه«  ، دیایدرب
 
اهل    ريخ  ى»إن
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کرامت و از جهت  ،  از جهت شرافت.  نهد  ی گام م نیزم  یاست که بر رو  یسک  نبهتری  دختر من  ،فاطمه االرض عنصرا و شرفا و كرما«

خداوند متعال به ما    ،یعظمت  نیبا چن  ،یتی شخص  نیچن.  زهرا  ه است فاطم  یتیشخص  نیچن.  فاطمه  یوجود  هیاول  هعنصر و ماد

ها« :  امام صادق   ریبه تعب.  دشمنان او را از محبت او جدا کرده است  یو از طرف  م یداده او را دوست بدار  قیتوف  »فطم اعدائها عن حب 

، که سراسر عظمت است  یا  فاطمه،  که سراسر نور است  یفاطمه ا  .گونه باشد  نیهم هم  دیبا.  اند   او دور مانده  یدشمنان از محبت و دوست

در برابر او تواضع   . کند ی م  م یتعظ رااو  . کند ی م  م یدر برابر او تکر مکرم اسالم   امبریاشرف کائنات پ ، که نفر اول عالم خلقت  یا فاطمه

محبت او .  ند یمأوا نگز  یا  آلوده  هنی هم در هر س  دی با  ینور  ی نور عل  نیچن  کی،  ینور  نیچن  کی،  بوسد  یرا م  دست فاطمه  .کند  یم

حسادت پر شده    ایلجاجت  ،  نهیکه سراسر وجودش از ک  یکس.  با آن وجود مقدس داشته باشد  یتیسنخ  کیکه    شود  ی م  یقلب  همانیم

اَس َعلىقرآن    ریبه تعب  .ندارد  شانیبا ا  یتیسنخ  ، باشد
َّ

ْم َیْحُسُدوَن الن
َ
ْضِلِه«  »أ

َ
ُه ِمْن ف

َّ
  یفرمودند حسادت م ،  اتیبر اساس روا  ما آتاُهُم الل

 .  ما است هدربار هیآ  نیا :فرمودند امام صادق . که خدا به آنها داده است یی ها لتیبه خاطر آن فض تیبه اهل ب کنند

پ   یزن که    یاز محبت  کردم  یمن حسادت م  گفت  یخودش م  شهیهم  .بود  طاهره  هقیهمواره در مقام آزار صد  غمبریاز همسران 

 .محروم بماند   از محبت فاطمه زهرا  د یبا  یکس  نیچن  . کرد  یخوشحال  ،دیرا شن  زهرا  هخبر شهادت فاطم  یوقت   .به او داشت  امبریپ 

 . محروم باشد هم از محبت فاطمه زهرا د یبا، از تکبر و فاسد و خراب از گناه است زده نکبت ، که متعفن از حسادت یکس نیقلب چن

به ما محبت فاطمه   ، ایدن  یپر سر و صدا و پر رفت و آمد زندگ   یغوغا  نیدر ا،  آشفته بازار  نیکه در ا  داشته  تیخدا به ما لطف و عنا 

هذه   ىالحمدلله عل ،  كل نعمه   ىالحمدلله عل »  میباش  گزارخدا را شکر  د ی چقدر با.  م یباش  گانه یما هم ب  شد یم  .داشته  یرا ارزان  زهرا

  هم يصلوات الله عل   نيمحمد و محبت فاطمه الزهرا و اوالده المعصوم  یبوال   ن يجعلنا من المتمسک  یالحمدلله الذ،  ىنعمه العظم

 « نياجمع

در    یعالمه مجلساست که مرحوم    یتیروا،  اند ی نما  ی مشکل م  یکم  افتشیو در  ریتفس،  و البته فهم  باستیز  اریکه بس  یاتیاز روا  یکی

الله له و الحقه   رغف ،  کيعل   ىفاطمه من صل   ای»  :فرمودند  اکرم  امبری نقل کرده اند از وجود مقدس پ   ۱۹4صفحه  ،  ۹۷جلد  بحار االنوار  

در    .کند  ی بخشد و او را به من ملحق م  ی خداوند گناهان او را م  ،هر کس بر تو صلوات بفرستد  ؛فاطمه جان  «كنت من الجنه   ثيح  ىب

 ی و البته مشکل  بایو ز  فیشر  اریبس  تیروا.  شود  یبه من ملحق م   ، که من هستم  یدر رتبه ا  ی عنی .  که من در بهشت هستم  یی همان جا

  ایآ  ؟ رساند  ی به اوج کمال م،  گونه  نی دارد که انسان را ا  یقوه محرکه ا  نیدارد؟ چن  یارزش  نیچن  ا صلوات بر فاطمه زهرایآ.  است

تواند   یکند که م یم دایو آنقدر بال پرواز پ  ردیگ یآنقدر اوج م ،فرستد یکه صلوات بر او م یاست که کس یدر چه قله ا فاطمه زهرا

 . است نیاست؟ بله! قطعا چن نیچن ایآ ؟دهم رتبه شو  اءیبا خاتم انب

 

که به   ی از آن طرف کسان .  خود آنها اریبخاطر سوء اخت ؟شده   غیشده و چرا در  غ یاست که محبت او از دشمنانش در  ی کس  زهرا  فاطمه

از نعمت   یافراد نیچن .لجاجت و حسادت نداشته اند، کرده اند یخدا بله گفته اند و آنها را شکرگزار ییابتدا یبر نعمت ها اریحسن اخت

   «.شود ی م اد یتان زینعمت ها   ،دی کن یاگر شکرگزار» :د یفرما ی م میخداوند متعال در قرآن کر. بهره مند شده اند رامحبت فاطمه زه

از جوان  یلیخ. میببخش فزونی نعمت را نیا، یبا شکرگزار میتوان یما م ،شده است تیبه ما عنا  محبت فاطمه زهرا ینعمت معنو اگر

دائما به   ، میتوان  ی که م  جایی   تا   است  آن  ی و اساس  یراه اصل  . ناسالم پاک بمانند  ی فضاها  نیدر ا  ، اوضاع نابسامان  ن یها دوست دارند در ا

و    یو پست  یدیاز پل،  شود به نور محبت فاطمه زهرا  یم  یدل نوران  یوقت.  میباش  حضرت فاطمه زهرا  شتریمحبت ب  ییدنبال گدا

  ی معلوم م ، دارم شیکه به گناه گرا نم یب ی اگر م .ندارد شیبه سمت گناه گرا  گرید،  شده  یکه نوران یآن قلب. شود ی م زاریو گناه ب یزشت

اگر سراسر قلبم به    یول  چرا،  در قلبم باشد  از محبت فاطمه زهرا  ییممکن است سوسو.  ستین  ینوران  د یچنان که با  نشود قلب من آ

نور است و ظلمت   فاطمه زهرا،  گناه ظلمت است  .بندد  یگناه از قلب من رخت بر م  گرید،  روشن شود  یاله  بهینور محبت و معرفت حب

جمع   گناه و محبت فاطمه زهرا.  گناه رجس است و نجاست،  سراسر طاهر است و مطهر  فاطمه زهرا.  شوند  یو نور با هم جمع نم

 .  شود ی م گناه از دل ما خارج، از محبت فاطمه زهرا میهر چقدر دلمان را پر کن. شود ینم

شود    ی م  ادیهوا ز،  شودکه از آب کم    یزانیبه هر م.  شود  ی هوا هم باشد؟ هرگز نم  نوایل  نیشود در ا  یم  ،که سراسرش آب است  یوانیل  در

محبت فاطمه ،  هر چقدر در ظرف دل .  است  نیقلب ما هم هم  .شود  یم   اد یآب ز  ، میزیو در آن آب بر  شودکه از هوا کم    یزانیو هر م

از آن طرف  ،  شودکم    ماند و از آن طرف هر چقدر محبت فاطمه زهرا  یمحبت به گناه م   یبرا  ییکمتر جا،  میزیبر  شتریب  زهرا
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  اهلل به محبت فاطمه زهرا  تیو وال.  طانیطاغوت و ش  ت یتحت وال  ا ی  میریاهلل قرار بگ  تیتحت وال  د یبا  ا ی.  شود  ی م  شتریمحبت به گناه ب

توانست  کسی  اگر، شد زهرا فاطمه به مودت  و محبت قلبش سراسر ،کمال  ریکه در س  دیرس ییبه جا  یحاال اگر کس. شود یمحقق م

را به ارمغان آورد و در برابر   یاله ت یبود که هدا یکس .دیزحمات کش مکرم اسالم غمبریپ ، کندرا ادا   غمبریاجر رسالت پ ، قتیبه حق

توانست   ی اگر کس  «ىالقرب  ىاجرا اال الموده ف  ه يال اسئلکم عل  لق»  : اجر از ما طلب کرد  ک ی  یارزشمند و آن نعمت عظم  ت یآن هدا

قطعا    یکس  نیچن  کی،  کنداجر را به طور کامل پرداخت    نیا،  کند   یرا عمل   رسول مکرم اسالم  کانی و نزد  یمودت به قرب  نیا  قتایحق

به    «كنت من الجنه   ث يح  ىالحقه ب»و    کند   زپروا  رسول مکرم اسالم  گاه ی و تا جا  ابدیکند که پر پرواز ب  ی م  دایرا پ   نیا  یستگیشا

محبت   یاز نشانه ها یکی صلوات ست؟ یچ حاال رابطه صلوات بر فاطمه زهرا. دهیگز  یمأو یدر آن جا امبریبرسد که پ  ییهمان جا

از محبت  برخواسته فرستد و صلوات او یصلوات م یو بر اساس معرفت کامل باشد و انسان بداند که بر چه کس یقیصلوات اگر حق . است

 . ثر استؤم یصلوات نیچن، کامل و معرفت تام باشد

  .دیکن  یو عرض ادب م  دیگذار  یم  نهیدست به س،  د یکن  یعرض سالم م  .د یرو  یم  دیعالم و مرجع تقل  کیشما خدمت    :عنوان مثال  به

 ؟ ارزش دارد   کی  ؟است  کسانیدو احترام    نیا  ا یاما آ  کند   ی او هم سالم و عرض ادب م  . کند  یو کار شما را تکرار م  ندیب  ی فرزند شما هم م

.  دیکن  ی است که احترامش م  ینسبت به آن کس  قیو شناخت دق  قیبرخواسته از تواضع عم  ، دیکن  ی شما که سالم م  .ستیطور ن  ن یا  طعاق

اما فرزند شما نه! صرفا از شما ،  دیکن  یتواضع م،  د یکن  یلذا در برابر او کرنش م  .دیشمر  یمحترم م،  دی شناس  یرا م  دیشما آن مرجع تقل 

احترامش    .تفقد کنند  یترها ممکن است حتگبزر  .ارزش است  یب  میی بگو  میخواه  ینم  .سالم او ارزش دارد  نیالبته هم.  کند   یم  دیتقل

از سر خلوص و صدق    ،د یکه شما دار  ی تواضع  نیدانند که ا  ی بارک اهلل پسرم! چقدر مؤدب است! اما همه م ندیبگو،  دیا یخوششان ب،  کنند

عرض سالم و ادب و   . د یحرمت او را و بر اساس آن شناخت تان هست که دار د یشناس یکه م   دییشما  . اردد یگریارزش د ک ی نیا .است

 .  ندارد یلذا احترام او چندان ارزش، ندارد یفرزند کوچک شما شناخت، یاز طرف .د یکن یترام ماح

  یآن کس   « كنت من الجنه   ثيح  ىغفرالله له و الحقه ب  ه يعل   ىفاطمه من صل   ای»  :که فرمودند   مکرم اسالم  امبریپ   فیشر  ش یفرما  در

بعد بالطبع قلب او    ،نسبت به فضائل حضرت زهرا  ی کند دانش و آگاه  قیتصد،  برسد  از معرفت فاطمه زهرا  ی که به آن درجه باال

 ی از گناه خوشش نم  چیه  نکهیا  ست؟یچ  قلب ماالمال از محبت فاطمه زهرا   نیمحبت سرشار و ا  نیا  جهینت،  سرشار از محبت شود

معرفت و    تیاست که بر اساس نها  یصلوات  ، عمل  ن یمحبت و ا  نیمعرفت و ا   نیا  جهینت  .بلکه از ظلمت و نجاست گناه نفرت دارد  .دیآ

باشد   نیاش ا  جهیو نت.  شود  دهیاو بخش  یباشد که همه لغزش ها  نیا  رشاث  دیبا  یصلوات  نیاست و چن  یقیو حق  قیبر خلوص دق  یمبتن

 .  ند یبگز یمأو گاه یدر آن جا به فضل خدا و به فضل رسول مکرم  ،دهیگز یسکن مکرم اسالم غمبریکه پ  ی گاهیکه در جا

جمال در کتاب   بن طاووس  دیسمرحوم  .  را آشنا کنم  زیشما دوستان عز،  کنم   یچند جلسه بحث را آغاز م   نیکه در ا یبا صلوات  ستین  بد

 طاهره  قهیبه مادرشان حضرت صد  یکنند که حضرت عسکر  یرا نقل م  یصلوات  یبه نقل از امام حسن عسکر  4۸6صفحه  االسبوع  

صد  ؛بارپرودگارا،  خداوندا  «قه یالصد  ىاللهم صل عل »  :دادند  یم  المس  نگونهیا بر  بفرست  الزهرا»،  قهیصلوات  فاطمه    «فاطمه  بر 

است    ی مادر کسان  «احبائکو ام  ».  توست  غمبریوب دل پ محب  « کينب   به يحب»  .در طهارت است،  شده   هیکه تزک  ی کس  « ه يالزك»،  زهرا

  یآن فاطمه ا  « انتجبتها  ىالت»  . تو هستند  دگانیبرگز  ی است که آنها همگ   ی مادر کسان،    «ائکياصفو  »،  محبوب تو هستند  یکه همگ 

  بر  «نينساء العالم  على  اخترتها  و » و  ی کرد  تیعنا   یو برتر  یدیبخش  لتیتو او را فض  «و فضلتها» .یو انتخاب کرد   ی دیکه تو او را برگز

 !یداد یتو او را برتر انیزنان عالمهمه 

  ىانتجبتها و فضلتها و اخترتها عل  ىالت ائکيو ام احبائک و اصف کينب ة ب يحب  ة ي الزهرا الزك ة فاطم ة قیالصد ىصل عل  »اللهم

 ن«ينساء العالم

 ی به آن نفس قدس  شود  مهیخواسته از معرفت و محبت ناقص و ناتمام ما ضمسالم بر  نیا  یبه برکت وجود حضرت عسکر  میدواریام

 ا ر  سالم خالصانه و عارفانه به وجود مقدس فاطمه زهرا  قیتوف  ن یکه همچون معصوم  یو ما هم اجر و پاداش کسان  یامام عسکر

 .  سپارم ی تا جلسه بعد شما را به خدا م. میآن اجر و پاداش را هم ما برخوردار بشو، داشتند

 تشکر با  ؛خدانگهدار


