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 بسم الله الرحمن الرحيم 
عُن َو الل نيااَلَرض  یاللِه ف هيَموالنا َبق  یعل مايال س نیاِهر ٍد َو آِلِه الطُمَحم  َدنايَس  یاللُه َعل یو َصل نيالعاَلم الَحمُدِللِه َرب 

 .نيَاعداِئِهم َاجَمع  یائم علالد
 انَتَجبَتها و  یالت اِئکياِئَک و اصف َاِحب  َو ُام کينب ِبِه يَحب  هيکفاطمه الزهراء الز  َقِه یدالص ی عل َصل همالل

َضلَتها
َ
 . نينساء العاَلم یو َاخَترتها عل ف

 

است، بحث خود   یکبر  قهیاسم مبارک فاطمه که از اسماء خاص صد  یجلسه با موضوع بررس  نیسالم و عرض ادب ان شاءاهلل در ا  با

  از حضرت صادق یتیبحث، روا ی نام مبارک فاطمه اشاره شد. مبنا ریبه چند وجه از وجوه تفس ،. در جلسات گذشتهمی ده یرا ادامه م

سماء ِعنَد    »ِان که فرمودند:    میقرار داد
َ
و   هُ یکاِهَرُه و الز و الُمباَرَکه و الط  قهُ ی َوَجل، فاِطَمُه و الِصداللِه َعز ِلله ِعنَد الله ِلفاطَمَه ِتسَعه ا

ُه َو الز َو الُمَحد  هُ ی و المرض  هُ یالراض
َ
نه   نیاز ا  یکینه اسم دارد.    مادر ما فاطمه زهرا دا،خ  شگاهی: در پ ندیفرما   ی م  . امام صادق هراء«ث

 شمارند تا برسند به اسم مبارک زهرا. ی ... تک تک ممبارکه، طاهره و قه، یصد یگریاسم، فاطمه، د

جدا شدن، قطع شدن   یعرض شد. فَطَمَ به معنا  نیمعصوم  اتینام مبارک فاطمه به مدد روا  ریدر تفس  ی جلسات وجوه مختلف  نیا  در

 ز فاطمه گفته اند چون خالئق ا   ،معنا به فاطمه زهرا  نی. به امیفط  ند یگو  یم   ،رندیگ  یم  ریکه کودک را از ش  یو منع شدن است. وقت

آن حضرت را   ،هست  تواند آن گونه که فاطمه زهرا   ینم  یمنع شدند، دور شدند، باز ماندند و جدا شدند. کس  شناخت فاطمه زهرا

 عرض شد.  ریتفس نیاسم مبارک و ا نیدرباره ا یحاتیکند. توض دایبشناسد و به کنه معرفت آن حضرت دست پ 

 

فرمودند: من دخترم   اکرم  امبریاست که پ   نیشده ا  انینام فاطمه ب  یکه برا  یوجوه  گریکه از د  م یدر ذکر وجه دوم گفت  ؛ادامه  در

 دوستان   نیب  ،او و آتش  نی. باست  او و دوستداران او را از آتش جدا کرده، منع کرده و بازداشته  فاطمه را فاطمه نام نهادم، چون خداوند

 و آتش فاصله افتاده است. او 

او   یشده است چون دشمنان او از دوست  دهیفاطمه نام  نکته اشاره شد که فاطمه زهرا  نیبه ا  ،از نام مبارک فاطمه  ری تفس  نیسوم  در

را دوست داشته باشند و در قلب خود   که فاطمه زهرا  ابند ی   یرا نم  قیتوف  ن یبازمانده اند و جدا شده اند و منع شده اند. دشمنان او ا

 نعمت را از آنها سلب کرده است. ن یرا جا دهند. خدا ا فاطمه زهرا تیمحبت او و گوهر عشق و ول 

 

از   ی فیشر  تیدر روا  ، نام فاطمه  ری از تفاس  ریتفس  نی. چهارمم یکن  یم   ان ینام مبارک فاطمه را ب  ریاز تفاس  ریتفس  نیجلسه چهارم  نیا  در

 ر یتفس  نیشده است. ا  انی به آن اشاره کرده، ب  ۱۷۸صفحه    ، ۱جلد    ع یعلل الشرادر کتاب گرانقدر  صدوق    خیشکه مرحوم    امام صادق 

درداده شده  حیتوض  نگونهیا
َ
ت
َ
»ا آ  امام صادق   فاِطَمه؟«  ُر یتفس  ءیش  یا  ی:  چ  ریتفس  دی دان  ی م  ا یفرمودند:  فاطمه  بعد    ست؟یاسم 

و منع شده است.   دور شده، جدا شده   یاز هر شر و بد  . فاطمه زهرا»فطمت من الشر«خودشان در مقام جواب بر آمدند و فرمودند:  

 نکه یا  یاوقات برا  ی عرب گاه  دینیاشاره کنم. بب  قیدق  یبه نکات  د یبا  ،شناخته شود  شتریچهارم ب  یمعنا  نینام مبارک با ا  نیا  نکهیا  یبرا

 یفالن  یآقا  شیعلم پ   همه  د یبگو  خواهد   ی م  ی. مثال وقتکند  ی استفاده م  »ال«مفهوم را برساند، بر سر آن کلمه    ک ی  تیبخواهد عموم

  ش یفرما  ن ی. در اکند   ی استفاده م  ،ال استغراق است  یکه به اصطالح ادب   او است. از ال،   ش یعلم پ   . همه»العلم عنده«  د یگو  ی م  ،است

چه؟   یعنیکه همان ال استغراق است.    کنند   یاز ال بر سر شر استفاده م   فطمت من الشر. امام صادق  ندیفرما   ی م امام صادق   فیشر

 یدر آن شخص ی خطا و اشتباه چیدور شده است. همه شرور از آن وجود مقدس جدا شده و ه  زهرا  از فاطمه یتمام شرور و بد یعنی

 ات ی. رواستین  یشر  چیعصمت آن حضرت. در جسم آن حضرت ه  یعنی  نیراه ندارد. ا  ،و طهارت است  یپاک  تیکه مطهر است، در نها

  یمخصوص بانوان بر آن حضرت عارض نم   یها  یماریاست که ب  یکس  طاهره  قهیصداند که    نقل کرده  یو سن  عهی. شمیدار  یفراوان

که عموما    یخود را خواندند. در حال   ینماز عشا  یکبر  قهیبالفاصله صد ،آمدند  ایبه دن یامام مجتب  یکه وقت  میدار  تیاست. روا  شده

است که در تمام دوران  یآن وجود مقدس کس ی. ول برند یرنج م ییها یماریروز نتوانند نماز بگذارند و از ب دتا چن د یشا ، یها مدت خانم

چرا  رد؛ یبر آن حضرت نگذشت که آن حضرت روزه نگ ی ماه مبارک چی نبود که بر او نماز واجب نباشد. ه یروز چیاز نماز محروم نبود و ه
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 چرا؟ چون   دیاست. ممکن است شما بپرس  طاهره  قهیصد  یبعد جسمان  نیآراسته بود. ا  و  راستهیمخصوص بانوان پ   یماریکه از آن ب

 ی هستند که عنصر وجود  قیکه اهل تحق  یکسان   یبرا  کنم  یفقط اشاره م.  ستیها ن  آن  یکه حال فرصت بررس  میدار  یفراوان  اتیوار

 .ستیشده است. جسم ما همچون جسم امام ن  ختهمخلوقات سا  گریبرتر و فراتر از د یاز عنصر نیجسم معصوم

  چگاهیاست که ه  نیها ا  از تفاوت  یکیموجود است.    اکرم  امبریجسم ما و جسم امام، جسم ما و جسم پ   انیها م  از تفاوت  یاریبس  لذا

. دهد  ی عطر م یبو  کهندارد بل  یمیبد و نامال   یها بو عرق بدن مطهر آن  چگاه یه نکهیا  ای ندارد.    هیسا  ن یطاهر  جسم وجود مقدس ائمه

و    ی گرسنگ  ،ی ضیمانند مر  ،میکه ما دار  یاز مشکالت  یاریکرده است. بس  تیحکا  ،مراوده داشته  نیمعصوم  که با ائمه  یرا هرکس  نیا

ادعا    ن یسر نخ ا  میها پاک و منزه بوده است. اگر بخواه  از وجود مقدس آن  یجسمان   یها یدیپل همه  یاند ول   هم داشته  شانیرا ا  یتشنگ

 :  دیفرما   ی قرآن م  ، ی. از بُعد جسمانمیکن  یدر وصف و شأن آن بزرگواران را بررس  ریتطه  هی آ  دی با  م، یریبگ  یدر قرآن هم پ  را
َ
ما ُیریُد »ِإن

 
َ
ُم الرِ الل

ُ
ک

ْ
ِهَب َعن

ْ
ِه ُه ِلُیذ

َ
َبْیِت َو ُیط

ْ
 ال

َ
ْهل

َ
«ْجَس أ

ً
هیرا

ْ
ط

َ
 ی هرگونه ناپاک ، یدیهر گونه پل یعن ی هم ال بر سر رجس آمده،  هیآ ن ی. در اَرُکْم ت

به   هایزهرا سالم اهلل عل  ی  از وجود مقدس فاطمه  ها   یچگونه است؟ تمام ناپاک   یو معنو  یدور شده است. بُعد روحان   تیاز شما اهل ب

 شان یدر وجود ا  »حرص«و    »بخل«،  »حسد«گونه    چی. هستیدر آن وجود مقدس ن  یو بد  شر  چیجدا شده است؛ ه  یو معنو  یلحاظ روح

طهارت   شانیوجود ا  یسراپا  .ستین   شانیدر ا  ییو خودنما  ییاز خودآرا  یاثر  چیه  .کرامت، جود و عزت است  تیدر نها  شانیاوجود    .ستین

وُر الس»اللنور است    هیآ  قیخاطر از مصاد   نی. به همستی در او ن  ی ظلمت  چیه  .و نور است
ُ
کاُه ن

ْ
وِرِه َکِمش

ُ
 ن

ُ
ل

َ
ْرِض َمث

َ ْ
 یهافِ  هماواِت َو اْل

ِمْصباُح ِفي ُزجاَج 
ْ
دارد، به    »الشر«   هکه کلم  یاطالق  نیاست. ا  طاهره  هقیوجود مقدس صد  ،فهیشر  هیآ  نیا  ق ی. از مصاد«هِمْصباٌح ال

 .او نباشد  رد  ی دیپل  چیکه ه  مینیب   ی را م  یاز وجود مقدس جدا شده است. کمتر کس  ها   ی دیشرور و پل  نیا  ه، همامام صادق  ریتعب

  ز یو چه بسا آنها ن  جدا شوند   ها  ی دیکه از همه پل  ستیگونه ن  نیاما ا  رسند   ی م  ی نفس به درجات  هیو تزک   ب یهستند که با تهذ  ی کسان

سر نکرده است و روح او در    یآلودگ  چیخود را با ه  یاز زندگ  یا  است که لحظه  یوجود مقدس کس  ن یا  یاند، ول  داشته  ی ناپاک  هگذشت

 بوده است. رتطها تینها

عرض کردم که در وصف دختر   از وجود مقدس رسول خدا  یتیگذشته روا  ه. در جلسکنم   یم   انیرا ب  ینکات  ،روشن شدن مطلب  یبرا

 ر استب  یکس  نیدختر من، بهتر  فاطمه   .اهل االرض عنصرا و شرفا و کرما«  ریخ  یفاطمه ابنت  »ان فرمودند که    خودشان فاطمه زهرا

 و خلقت؛ از جهت شرافت و کرامت. ی. از چه جهت بهتر است؟ از جهت عنصر وجودنهد یگام م  نیزم یرو

کنم که   یم  انیرا ب  یتیروا  ،مطلب روشن شود  نیکه ا  نیا  یدارد؟ برا  ییچه؟ چه معنا  یعنی  از همه بهتر است«  ی »عنصر وجودر  نظ  از

بل  کثری  ی»کان النباز ابن عباس نقل شده است.    تیاند. روا  فراوان نقل کرده  یو سن  عهیرا ش   تیروا  نیا
ُ

مکرم   امبری. پ لفاطمه«  ه الق

ها با عزت، مورد برخورد   و زن  افتی  یفزون  اری. بعد از بعثت اسالم، کرامت زن و دختران بسدند یبوس  یرا م   رازه  هفاطم  یلیخ  اسالم

که   دکردن   ی احترام م  یا  اما به گونه  کردند، یم   میرا تکر  زهرا  هوجود مقدس فاطم یلیخ  امبری. پ گرفتند   ی و معامله و مراوده قرار م

 بود. پیامبر اکرم  زهرا  هخاص در وجود مقدس فاطم  یژگینشانگر و  لیتجل  نیکه ا  کردند  یم  لینبود. آن قدر تجل  یعاد  حترامآن ا

به طور خاص و ویژه مشمول   هایشان را. اما فاطمه زهرا  چه دختران خودشان، چه دختر خوانده  .کردند  دخترانشان را اکرام می  همه

دادند، وجود    یم  شانیایستادند، جای خود را به ا  یاین که به احترام او م  .دندیبوس  یبودند. مانند این که دست او را م  امبریاحترام پ 

کردند   می  سؤالها  . آناز زنان حسود پیامبر عضیبود. خصوصا از ببرانگیز  سؤالها کارهایی بود که   . ایندندییبو ی را م شانیمقدس ا

اِطَم ِإنبوسی؟    را می  چه خبر است؟ چرا این قدر فاطمه زهرا  که یا رسول اهلل
َ
 ف

َ
ِبیل

ْ
ق

َ
ِثُر ت

ْ
ک

ُ
 را احترام می   فاطمهخیلی تو    !ه َك ت

های حسود   در برابر اعتراض آن زن  را؟ پیامبر  و بدن فاطمه  ورتبوسی دست و ص  می را؟ چرا    بویی بدن فاطمه  کنی. چرا می

لِني الَجن  »إن فرمودند:  
َ

یل   ه جبرئیل أدخ
َ
سري بي إلي السماء«  ه ل

ُ
، در آن شبی که من به آسمان رفتم و سفر معراج را آغاز کردم، ا

، از تمامی  »فأطَعَمني ِمن َجمیِع ِثماِرها«شود.    یخدا پذیرایی م   از مهمان ویژه  ،از حبیب خدا  جبرئیل مرا وارد بهشت کرد. در بهشت

وجود    هایی که در بهشت به من پذیرایی شد، نطفه  میوه  ها مهمان کرد. از نتیجه  های بهشت به من خورانید. مرا بر تک تک میوه   میوه

ت خدیجُه  »فشکل گرفت. من به زمین برگشتم.    مقدس فاطمه
َ
، همسر من، به خدیجه  ،های بهشتی  . با آن میوهِبفاطَمه«َحَمل

ت  »فاذا اشتقُت الي تلک الثمار قبل فرمودند:    آن زن دارد؟ پیغمبر  سؤالچه ربطی به    باردار شد. این جواب پیغمبر  فاطمه

است.   ها سرچشمه گرفته  از آن میوه  چون وجود فاطمه  .بویم   بوسم و می  را می   ام  هفاطم  ، شوم  ها می  . هرگاه مشتاق آن میوه«ه فاطم
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های خوش عطر و بوی    میوه  بوی تک تک آن  ، با بوسیدن فاطمهتي أکلتها«مار ال»فاصبت من تقبیلها رائحتها جمیع تلک الث

 شود.  بهشتی برای من تداعی می

 

است. این   روایت را نقل کرده  ۱3۱جلد دو، صفحه  ینابیع الموده  در  قندوزی حنفی  .  است  آورده  36  صفحهذخائر العقبی  را ببینید.    روایت

ای   گوییم آن وجود مقدس جسمش در مرتبه  هیچ شری به لحاظ جسمانی نیست. اگر می  به این خاطر است که در وجود فاطمه

گیرد.    از همین مواد دنیایی شکل می  ،جسم و تن و بدن ما  وجودی ما، سرچشمه  طر است که نطفهخا  ینبالتر و فوق جسم ماست، به ا

ای   است. لذا هیچ عارضه  شکل گرفته  ،های بهشتی که در نهایت نظافت و لطافت و طراوت است  کسی است که بدنش از میوه  شانیاما ا

 ای   شود. از سوی دیگر مقام معنوی آن وجود مقدس در چه رتبه  ض نمیعار  ه از عوارض پست و پلید این دنیا بر آن بدن طاهر و مطهر

را بیشتر واکاوی کنیم، باید ببینیم امتیاز و  شود؟ اگر بخواهیم این نکته است؟ چرا در او هیچ پلیدی به لحاظ روحی و معنوی یافت نمی

باید با دسته   ،برای این که هر چیزی را شناسایی کنید  شما ست؟ای است؟ از چه امتیازی برخوردار ا این وجود مقدس در چه رتبه رتبه

  مثال در گروه رادیواکتیوهاست و با شناسایی دسته ؛آن عنصر یی خواهید عنصری را بشناسید. با شناسا  ها را بسنجید. مثال می بندی، آن

باید ببینیم او   ،را بشناسیم  زهرا  فاطمهخواهیم وجود مقدس    شود. وقتی ما می   خاصیت این عنصر خاص شناسایی می   ،رادیواکتیوها

 آن وجود مقدس را شناسایی کنیم. ببینید امیرالمؤمنین  توانیم رتبه  در چه گروهی و در چه کالسی قرار دارد. با شناخت آن کالس می

لن:  کسی است که به تصریح رسول خدا  کیست؟ امیرالمؤمنین
َ
ِت ا

َ
اَمل

َ
ک

َ
ِبي  ه ُبو»َما ت

َ
ِظل   ِلن

َ ْ
ْل

َ
یَ َحت  ه ِفي ا

َ
َیِتي َو َوال

َ
ْیِه َوال

َ
 ه ی ُعِرَضْت َعل

ْهِل َبْیِتي« 
َ
مگر بعد از این که در عالم اظله و اشباح ولیت من بر او عرضه شد و پذیرفت    ، . فرمودند: هیچ نبی، نبوتش به تکامل نرسیدأ

این خودش بحث مفصلی    .ها عرضه شد و پذیرفتند. آن انبیایی به نبوت رسیدند که ولیت ما را پذیرفتند  هل بیت من بر آنا  ولیتو  

است که خود آن وجود مقدس فرمودند:    کسی  نی مؤمنرالیام  ست؟یک  نیمؤمنرالین خیلی واردش شوم. امخواهم ال  دارد که نمی

 نیمؤمنرالیام  خانه  یوح  تِیجارو زن ب  ل،یما و محبان ما هستند. جبرئ  در خانه  نی. مالئکه خادمنا« یلخدامنا وخدام محب  الئکه »ان الم

 هستند.  یتیشخص نیچن یاست. حضرت عل

پ   نیمؤمنرالیام »فقل تعالوا ندعوا و ابناءنا و ابناءکم، ونساءنا و نساءکم و انفسنا و قرآن است.    هیآ  حتصری  به  اکرم   امبرینفس 

نفس    نیمؤمنرالیدارد ام  ی م  انی که ب  باشد   ی مباهله معروف م  هی به آ  هیآ  نی. ان«یالکاذب  یانفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله عل 

 یتیفراوان از جمله روا اتیروا  حیهستند و تمام کمالت به جز نبوت، در وجود مقدس آن حضرت نهفته شده است. به تصر امبراکرمیپ 

علل  کتاب    در  صدوق   خیشباشد. مرحوم    یم  زهرا  ضرتکفو ح  نیمؤمنرالیام  ،نقل شده است  که از وجود مقدس امام صادق 

تزوجها ما کان لها کفو    نیمؤمنرال ی»لوال ان ام فرمودند:    را نقل کرده است که وجود مبارک امام صادق   تیروا  ۱۷۸صفحه    عیالشرا

  امت یتا روز ق  ،کرد  یازدواج نم  قهیصدبا مادرمان فاطمه    نیمؤمنرالی. اگر جد ما اموجه االرض آدم فمن دونه«  یعل   امه یالق  ومی  یال

حضرت   را نداشت که همسر  نیا  اقتیکس ل  چ ینداشت. ه  تیو کفو  یستگ یشا  زهرا  ، فاطمهازدواج با دختر رسول خدا  یکس برا  چیه

بود.    ی حضرت عل  ،بودن را داشته باشد  زهراحضرت فاطمه    رازهم کفو و هم ت  اقتیتوانست ل  یکه م  یشود. تنها کس  زهرافاطمه  

 امبر ی و پ   نیمؤمنرالیجز حضرت ام  ، است که تمام بشر  ی کس  که حضرت زهرا  م ییبگو  نگونهیا  دی با   ، م یدقت کن  میالبته اگر بخواه

 ا ینبوده  شانیاست که محرم ا ن ی مؤمنرالیهستند. فقط ام شانیهمه مادون ا ،هستند که محارم حضرت زهرا  تیو اهل ب اکرم

  یاز حضرت عل   ریاو غ   ی. برا»ما کان لها کفو«  :ه استشد  انیشکل ب  نیبه ا  تیروا  نیدر ا  تیچون کفو  شان، یفوق ا  ا یاست    شانیا  یمساو

است   بهتر  ن یبنابر ا  ر،یخ  ا ی بوده است    شان یکفو ا  رینشده است که حضرت ام  حیشد. البته تصر  ینم  دایپ   یکفو  ی کس  طالبیببن ا

کس   چ یه ، هستند نیو معصوم اکرم امبریکه پ  قهیمحارم حضرت صد ءنبودند جز یاگر حضرت عل م ییو بگو م یمعنا کن قیدق

با حضرت    لذا حضرت زهرا  .افضل بودند  ای بودند    شانیا  هم رتبه  ا ی   یرا نداشت. حضرت عل  با حضرت زهرا  یهم رتبگ  یستگیشا

 ی تیمرتبه و شخص  نیمقامات را دارند و چن  نیکه ا  نیمؤمنرالیشد. ام  رارمعنا برق  نیبه ا  تیکفو  نیازدواج کرد و ا   ابیطالببن    یعل

 شانیکمالت به جز نبوت در ا  است که همه  ی کس  .هستند  خاتم  امبریپ   س یاست که نفس نف  یکس  ،شده است  میترس  شانیا  یبرا

 یم  برتر از حضرت زهرا ایکفو    ریحضرت ام  .نبود  یتیکفو  قهیصد  تحضر  یبرا ،هستند که اگر نبودند  یکس  شانیا  .مندرج است

 قرار گرفته است. یا در چه رتبه حضرت زهرا تیشخص دینیشوند. بب
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 م اسالمس رسول مکروجود مقد»نقل شده است که:    نیمؤمنرال ی خطاب به ام  از وجود مقدس رسول مکرم اسالم  گرید  یتیروا

 :  د یفرما  یم  نیرالمؤمنیخطاب به ام
َ
 َعل

َ
«یَجْبَرئِ   ی»َهَبط

ُ
  .  د بر من نازل ش  لیجبرئ  ، ل

َ
ال

َ
ق

َ
 یمحمد! ا  ی، عرضه داشت اُد«ُمَحم  ایَ »ف

ُه    َه َجلالل   »ِإن رسول خدا!  
ُ
ل

َ
«یَ َجال

ُ
ول

ُ
ْق َعلِ :  د یفرما  ی خداوند متعال م  ، ق

ُ
ل

ْ
خ

َ
ْم أ

َ
ْو ل

َ
 ی»ل

ً
اِطَم  ا

َ
َما َکاَن ِلف

َ
  هل

َ
ٌو َعل

ْ
ِتَک ُکف

َ
ْرِض«اْبن

َ ْ
،  ی َوْجِه اْل

کند،   یهمسر  که بخواهد با فاطمه  یسر  چیو ه  یی همتا  ،یکفو  چی ه  ن یزم  یبر رو  فاطمهدختر تو    یبرا  دم،یآفر  ی را نم  ی اگر عل

 . «وجود نداشت

 یناپاک  ، یدیگونه پلاز هر  د ی قطعاً با  یتیشخص  نیاست. چن  نیرالمؤمنیاو با ام  ی و هم رتبگ  طاهره  قهینشان دهنده عظمت صد   نیا

  ن ی رالمؤمنیبا ام  یهمسر  ستهیشا  قتاًیباشد تا حق  راستهیپ   یشر  نیاز کوچک تر  دیدور باشد. آن وجود مقدس با  ،یزشت  نیترو کوچک

و   یکژ  ، یناراست  نیکوچک تر  میشد، حال که شناخت  انیب  طاهره  قهیکه در رفعت آن وجود مقدس و منزلت صد  یحاتیباشد. با توض

  یه کار م شگفت ب  یریتعاب  رهطاه  قهیدر برابر صد  مکه چرا رسول مکر  می ابیدر  میتوان  ی م  ،در آن وجود مقدس راه ندارد  یکاست

 بردند. 

خودم است. ممکن   ق یاساس عال  و هوس و بر  یطبق هو  ریتعب  ن یبرم. ا  ی به کار م  یریتعب  ک یدخترم، دوستم، همسرم،    یبرا  من بار    کی

نباشد. ممکن    میتکر  نیا  ستهیاو شا  یکنم، ول  دیتمج  ای  فیتعر  یکنم، از کس  میرا تکر  ینداشته باشد. ممکن است من کس  تیاست واقع

من،    دیو تمج فیلذا تعر  . نسبت به او ندارم  یحیشناخت صح  نکهیا  ای ق باشد.  تواضعم از سر تمل  ن یا  یتواضع کنم، ول  یاست در برابر کس

»َو َما و غضب خداست،    تیشود، بر طبق رضا  یم  یکه هر آنچه بر دو لب مبارکش جار  یکس  یوقت  ینباشد. ول  قتیحق  انگریچندان ب

 َینِطُق 
َ

  یکند که خدا م   ی م  انیرا ب  یزیو آن چ   د یگو  یم   ،را که خدا دوست دارد  یزیاست، آن چ ُیوَحی« َوحٌي َعِن الَهَوی ِإن ُهَو ِإال

که   یقتیهر حق.  دینیرا بب  قیحقا  دی توان  یم  امبریکلمات، سخنان و رفتار پ   نهیکند. در واقع شما در آئ  یم  انیپسندد و اراده خدا را ب

  دایو رفتار او، جلوه حسن پ   رسول مکرم اسالم  انیرا که خدا دوست دارد، در ب  یپسندد، هر کار  یاست و م  یخداوند متعال به آن راض

و خداوند   ستین  راضی  آن  به را که خدا  ی کس را که خدا دوست ندارد، هر فعل  پسندد، هر  یرا که خدا نم  یکند. در مقابل، هر کار  یم

  یکند، بر آن کار غضب م   ی م   یکند و آن حضرت از آن نه  ی م   دایانعکاس پ   امبریندارد، در کالم و رفتار پ  تیرضا  و پسندد   یمتعال نم

 حق و باطل و رضا و غضب خدا است. یتمام نما نهیآئ امبریکند. پ  یم  یو ناراست یکند و نسبت به آن شخص اظهار مزمت، کاست

، بضعه تن من نه، بضعه «من است من، بضعه فاطمه»کند که    یم  ریتعب   نگونهیره اش ااز دختر مطه  ،یس وجود مقد  نیچن  مینیب  ی م  یوقت

ست. از بدن من ممکن از بدن من ا  ریمن و فهم من، غ   یاری. علم من، عقل من، هوشمیاز کمالت و بدنمان هست  یما مرکب  دی دان  یمن. م

اضافه   یزیچه بسا به عقل و شعور و ادراک و فهم من چ  ایشود.    یکم نم  یزیاز ادراک و شعور و عقل من چ  یول  شودکم    ییاست اعضا

 ت ی وقت ها روا  ی لی)ما خ  قتیدر حق  ؛«پاره تن من است  فاطمه زهرا»:  ند یفرما  ینم   اکرم  امبریبه بدن من اضافه نشود. پ   یشود ول

اِطَم : ندیفرما یم  امبری( پ می را اشتباه معنا کرد
َ
اِطَم : ندیفرما  ینم «یِمن ه »ف

َ
 ؛!«یِمن بدن ه َبضَع  ه »ف

و کائنات و گل سر سبد عالم خلقت شده  اءیاشرف انب  غمبریبه اوست؟ اگر پ   غمبریکه تمام کمالت پ   ستیچ  غمبریوجود پ   قتحقی 

 ن یبعثت او، ا  یاست که مقدمه باشند برا  نیاست که افتخار آدم و ما بعد آدم همه ا  ی؛ اگر کسلما خلقت االفالک«»لو الک است که  

سبقت را از همه خالئق و مخلوقات خدا ربوده؟   یگو ده، یرس یی مرتبه عظما  نیدارد که به چن  ی مقامات  هدارد؟ چ ی چه کمالت  غمبریپ 

پاره   . فاطمه«ی»فاطمه بضعه من: د یبفرما  یوجود مقدس  نیاست. چن  یو عقل   ی همه فضائل و کمالت علم  تیاست که در نها  یاو کس

موجود است.    مهمنعکس است. در فاط  از آنها در فاطمه  یپاره ا  ،ستا  نهر آنچه از کمالت در م  یعنیمن است، نه پاره تن من!  

تعارف    کی  ن یتو باد. ا  ی. فاطمه جان! پدرت فدا»فداک، ابوک«:  ندی بفرما  خدا  غمبریپ  ی. وقتدیریبگ  سراغ کمالت من را در فاطمه

 نطقی»ما هم    غمبریقربان صدقه شدن پ   یول   وم،! ممکن است من قربان صدقه بچه ام بشزانیعز  میساده نگذر  نیاز کنار ا  ست،یساده ن

  یکس  کند. رسول خدا  ی عمل م  یو غضب اله  تیدر تک تک کلمات طبق رضا  امبریاست. پ   «یوحی یان هو اال وح یعن الهو

  ستهیرا شا  قتا فاطمه زهرایحق،  »فداک ابوک«  د یگو  ی کند. اگر م   ی عمل نم  یو عاد  یدر اظهار محبت به دخترش بشر  یاست که حت

برخوردار است که رسول    یبرخوردار است، از چنان طهارت  یعظمت  از   کند. فاطمه زهرا  ی و مبالغه و اغراق نم  ند یب  یم  یمیتکر  نیچن

 کند.   یم دیدر برابر او تمج نگونهیاشرف کائنات ا ،مکرم

، ابه«  ای»گفت:    ی و او هم م  زمیدختر عز  ،«یبنت  ای»گفت:    یم  ،دید  یرا م  هر وقت فاطمه  است. رسول اکرم  یبیعج  ریتعب  ر،یتعب

بهجت قلب من است. هر وقت   فاطمه  ،«ی»بهجه قلبفرمود:    یو م   دیبوس  یرا م  ، دست فاطمهفاطمه«  دهی  قبلی».  زمیپدر عز
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  مه یها را ضم  نیدل من هستند. همه ا  وهیم  پسران فاطمه  ،«ی»و ابناها ثمره فؤاد شود.    ی مو شاد    شحالکنم، دلم خو  ینگاهش م 

 ،« ی»بعلها نور بصرکند.    یطهارت عمل م  تیو بر نها  قتیاست که در همه حرکات طبق حق و حق  یکس  که فاطمه زهرا  نیا  به  دیکن

امامان از   ،«ی»واالئمه من ولدها امناء ربشود.    یچشمم روشن م  ،کنم  یوقت نگاهش م  رمن است. ه  یچشم روشن  شوهر فاطمه

 خته یآو  سمانیها آن ر، آنخلقه«   نیو ب  نه ی»و حبله ممدود بپروردگارم هستند.    یها  نیام  نیفرزندان امام حس  یعنی  ،فرزندان دخترم

به آنها اظهار محبت   دی انوار مقدس بزند و با  نیدست به دامن ا  د یشود، با  لاند که هر کس بخواهد به خدا برسد و به رحمت خدا واص

  یم   دای نجات پ   ،کس به آن ها متمسک شود  ، هر »من اعتسم بهم نجا و من تخلف عنهم هوا«آنها باشد.    هفتیتابع آنها و ش  د یکند. با 

 ، برگرداند و تخلف کند   یرو  شانیس از اک  ود. هرش  ینم   یدچار لغزش و گمراه  یگرفتار  چیماند و در ه  ی تنها نم  یی جا  چیو در ه  کند

 آورده است.  66صفحه  ،کیجلد  نیفرائد السمطدر   یسن ینیجو ،دینیرا بب تیروا دیخواهد شد. اگر خواست ی و گمراه یدچار سردرگم

 

و    لیتبت  نیچن  ستهیاو هست، شا  یکه در طهارت و راست  یبه خاطر آن عظمت  فاطمه زهرا  میریگ  یم  جهینت  اتیمجموعه روا  نیا  از

ذکر شد و راجع به مرتبه و   طاهره  قهیمقام صد  یراجع به مرتبت و بزرگ  زانیکه خدمت عز  یاست. بر اساس نکات  میو تکر  دیتمج

  وه یبرخوردار است که اصل و اساس آن از م  یاز بدن   طاهره  قهیمطهر آن حضرت، مشخص شد که وجود مقدس صد  دنب  یعنصر وجود

بهشت   یها  وه یم  یمشتاق بو  است تا آنجا که هر وقت رسول خدا  رینظ  ی بدن در طهارت و لطافت ب  نیشکل گرفته و ا  یبهشت  یها

و به   ه«ی»حوراء انسطاهره با عنوان    قهیاز القاب صد  یکیبه    میتوان  یاساس م  نی. بر ادیبو  یبوسد و م   یمرا    زهرافاطمه    ،شد   یم

»السالم استفاده شده است.  ریتعب نیا از ، نقل شده است شانیا یکه برا ی ارتیو در ز فراوان اتی. در روامیببر ی لقب پ  نیا قیمفهوم عم

حوراء  ه«یالحوراء االنس  هایا  کیعل  بهشت  ه،یحور  یعنی.  نها  یفرشتگان  در  ظرافت جسمان  ت یکه  و  م   یلطافت  که    دیدان  یهستند. 

وجود    هاست ک  یاست در قالب بشر. بشر  ی او ملک  یانسان است، اما عنصر وجود  زهرا  . فاطمهفیفرشتگان هم جسم دارند اما جسم لط

 طهارت برخوردار است. تیاو همچون ملک از لطافت و ظرافت و از نها

 نقل فرموده اند:  حضرت زهرا ارتیدر باب زالجنان  حیمفاتر  د یعباس قم خیشاست که مرحوم حاج  یسالم

  ه یالزک ه،یالمرض ه یالرض ه، ی النق ه یالمعصومه التق  قه یالبتول الطاهره الصد یو صل عل  ته ی محمد و اهل ب یصل عل  »اللهم

المظلومه المقهوره، المغصوبه حقها، الممنوعه ارثها، المکسوره ضلعها، المظلوم بعلها، المقتول ولدها، فاطمه بنت   ده،یالرش

 . «یالمصطف به ی و حب ه یکبده و النخبه منک له و التحفه خصصت بها وص هفلذقلبه و  میرسولک و بضعه لحمه و صم

که طاهره بود، آن   ییصلوات بفرست بر آن بانو  ایجانسوز و پر غصه و غم باشد. خدا  ارتیز  نیتوسل امشب ما ترجمه عبارات هم  عرض

 یی صلوات بفرست بر آن بانو  ایخدا  .که مظلوم بود  ییصلوات بفرست بر آن بانو  ا یخدا  .که معصومه بود  ییبود، آن بانو  قهیکه صد  ییبانو

او را شکستند، همسر او را به   یکه حقش را غصب کردند، ارثش را از او گرفتند، پهلو  ییستم کردند، بر آن بانو  هغلبکه بر او با قهر و  

 بود که پاره رسول خدا  یاو کس  اینام داشت، دختر رسول تو. خدا  بود که فاطمه  یاو کس  .کردند، فرزند او را کشتند  نیظلم خانه نش

چگونه    هیهد  نیا  .نیرالمؤمن یگذاشته شد در دستان ام  عتیبه ود  هیهد  ن یو ا  به رسول خدا  توبود از جانب    یا  هیبود. تحفه و هد

چه   ؛فاطمه جان  میاز خودش بپرس  دی با  ، چگونه پر پر شد  فاطمه زهرا  دیبدان  دیخواه  یپر شد؟ اگر م گل چگونه پر  نیشد؟ ا  مالیپا

خواهم   ی م  ،رونیب  دییای زد که ب  یکه نعره م   ی آن وقت  .حمله کرد  مابه خانه ش  یکه دشمن حرام  یآن وقت  ،واریافتاد پشت در و د   یاتفاق

فرمود من فاطمه ام  .پشت در آمد  فراوان است که فاطمه زهرا ینقل ها  .همه نوشته اند یو سن عهیش . خانه را با اهلش به آتش بکشم

بن    یعل  نکهیکشم! مگر ا  یاهلش به آتش م  باخانه را    ،یهر چند تو پشت در باش  :زد   ادیفر  بیآن مرد نانج  .که پشت در قرار گرفته ام

فرمود از   می  ممانعت  نیرالمؤمنیمدافع حق ام  بود که فاطمه زهرا  نیا  ، که افتاد ی. اتفاق دی ایب  رونیب  فهیبا خل  عت یب  یبرا  طالبیاب

در طبق   نیرالمؤمنیام ، دفاع از امام زمانش یجان خود را برا ،واری در و د انیبود که در م  طاهره قه یصد نیو ا یورود مهاجمان جان 

  ، برس که آنچه در دل داشتم  ادمیفضه به فر  ،«ییاحشا  یوالله قتل ما ف  ینیفضه خذ  ای»بزند:    اد یبرسد که فر  یی اخالص نهاد. کار بجا 

مبارکش   نهیاز س  واریدپشت در و    و مظلومانه به سمت مسجد حرکت داده شود و فاطمه زهرا  بانهیغر  نیرالمؤمنیکشته شد. ام

 باشد. یخون جار

 

 



 

 6صفحه 

 

 26دوره آموزشی شماره 
 چهارم جلسه   -  شناخت اسماء حضرت زهرا

 در مگو روی مسمار از من با    -   مگو  گرید ، جدا از گل شد غنچه

 آخر مگو  ،سنگدل ای کن رحم   -    دفتر مگو ،قلم بشکن دگر یا

 

 . م یباش طاهره قهیحق صد نیو ظالم نیفور السرور انتقام از قاتلزود شاهد روز مو یبه زود شاءاهلل ان


