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ســپس بــه ذکــر ســومین عمــل شایســته آن هــا پرداختــه، مى گویــد: آن هــا غــذاى خــود را در عیــن اینكــه بــه آن 
ــِه ِمْســِكینا َو َیِتیمــا  ٰعــاَم َعلــٰى ُحّبِ

َ
لّط

َ
نیازمندنــد و دوســت دارنــد بــه مســكین و یتیــم و اســیر مى دهنــد ) َو ُیْطِعُمــوَن ا

ِســیرًا ( اطعــام کــردن آن هــا ســاده نیســت، بلكــه تــوام بــا ایثــار در هنــگام نیــاز شــدید اســت، و از ســوى دیگــر اطعامى 
َ
َو أ

اســت گســترده کــه انــواع نیازمنــدان را از مســكین و یتیــم و اســیر شــامل مى شــود، و بــه ايــن ترتیــب رحمتشــان عــام 
ــام  ــه طع ــه ب ــه عالق ــن اینك ــى در عی ــردد، یعن ــاز مى گ ــام ب ــه طع ــِه ب ــٰى ُحّبِ ــر در َعل ــت. ضمی ــترده اس ــان گس و خدمتش
ــْن 

َ
دارنــد آن را انفــاق مى کننــد، و بــه ايــن ترتیــب شــبیه چیــزى اســت کــه در آیــه ۹۲ ســوره آل عمــران آمــده اســت: ل

ــوَن: هرگــز بــه حقیقــت نیكــوکارى نمى رســید تــا از آنچــه دوســت داریــد انفــاق کنیــد.  ــا ُتِحّبُ
ٰ

ــوا ِمّم
ُ

ــى ُتْنِفق
ٰ

ِبــّرَ َحّت
ْ
ل

َ
ــوا ا

ُ
َتٰنال

بعضــى نیــز گفته انــد ضمیــر مزبــور بــه اهّٰلل بــر مى گــردد کــه در آیــات گذشــته آمــده، یعنــى آن هــا بــه عشــق پــروردگار 
اطعــام طعــام مى کننــد؛ ولــى بــا توجــه بــه اینكــه ايــن مطلــب در آیــه بعــد مى آیــد معنــى اول صحیح تــر بــه نظــر 
مى رســد. معنــى مســكین و یتیــم و اســیر روشــن اســت، امــا در اینكــه ايــن اســیر اشــاره بــه کــدام اســیر اســت در میــان 
ــرو  ــه قلم ــد، و ب ــار مى گرفتن ــرکان و کف ــه از مش ــت ک ــیرانى اس ــور اس ــد منظ ــیارى گفته ان ــت. بس ــو اس ــران گفتگ مفس
حكومــت اســالمى در مدینــه مى آوردنــد، بعضــى احتمــال داده انــد کــه منظــور از آن بردگانــى اســت کــه اســیر دســت 
مالــك خــود مى باشــند و بعضــى آن را بــه زندانیــان تفســیر کرده انــد؛ ولــى تفســیر اول از همــه مناســب تر و مشــهورتر 
ــگام  ــه هن ــى؟ع؟ ب ــه عل ــر در خان ــیر ب ــرد اس ــه م ــزول ک ــأن ن ــق ش ــه مطاب ــد ک ــش مى آی ــؤال پی ــن س ــا اي ــت. در اینج اس
افطــار آمــد، مگــر اســیران زندانــى نبودنــد؟ امــا بــا توجــه بــه یــك نكتــه پاســخ ايــن ســؤال روشــن مى شــود کــه طبــق 
ــت  ــه دس ــرده و ب ــیم ک ــیران را تقس ــرت اس ــت و حض ــود نداش ــى وج ــا زندان ــر؟لص؟ مطلق ــان پیامب ــخ در زم ــل تواري نق
مســلمانان مى ســپرد و مى فرمــود مراقــب آن هــا باشــید و بــه آن هــا نیكــى کنیــد و گاه کــه توانايــى بــر تأمیــن غــذاى 
آن هــا نداشــتند، از دیگــر مســلمانان بــراى اطعــام اســیران کمــك مى گرفتنــد، و آن هــا را همــراه خــود و یــا حتــى بــدون 
همراهــى خــود بــه ســراغ ســاير مســلمانان مى فرســتادند تــا بــه آن هــا کمــك کننــد؛ زيــرا در آن موقــع مســلمین ســخت 
در مضیقــه بودنــد. البتــه بعــدًا کــه حكومــت اســالمى گســترش پیــدا کــرد و تعــداد اســیران بــاال گرفــت و حتــى مجرمــان 
ــزاق اســیران و مجرمــان از طريــق بیت المــال  ــا گســترش دامنــه حكومــت زیــاد شــدند، زنــدان بــه وجــود آمــد، و ارت ب
صــورت مى گرفــت. بــه هــر حــال از آیــه فــوق بــه خوبــى اســتفاده مى شــود کــه یكــى از بهتريــن اعمــال، اطعــام محرومان 
و نیازمنــدان اســت. نــه تنهــا نیازمنــدان مســلمان کــه اســیران بــالد شــرك نیــز تحــت پوشــش ايــن دســتور اســالمى قــرار 
گرفتــه، تــا آنجــا کــه اطعــام آن هــا یكــى از کارهــاى برجســته ابــرار شــمرده شــده اســت. در حدیثــى از رســول خــدا؟لص؟ 
مى خوانیــم: اســتوصوا بااُلَســرى خیــرًا و کان احدهــم يؤثــر اســیره بطعامــه: بــا اســیران بــه نیكــى رفتــار کنیــد، 
مســلمانان هنگامــى کــه ايــن ســخن را شــنیدند گاه غــذاى خــود را بــه اســیر داده و او را بــر خویشــتن مقــدم 

مى شمردند.
تفسیر نمونه، جلد ۲۵ صفحه ۳۵۲

ــا  ــِكینا َوَیِتیم ــِه ِمس ــٰی ُحّبِ
َ

ــاَم َعل َع
َ

لّط ــوَن ٱ َوُیطِعُم
ِسیًرا 

َ
َوأ

)آیه ۸ سوره مبارکه انسان(

رهبر کبیر انقالب ؟هر؟

تمام حقیقت انسان
متصـور  زن  بـرای  کـه  ابعـادی  تمـام 
متصـور  انسـان  یـک  بـرای  و  اسـت 
اسـت، در فاطمـه زهرا؟اهس؟ جلـوه کرده 
و بـوده اسـت. یـک زن معمولى نبوده 
اسـت؛ یـک زن روحانـى، یـک زن ملكوتـى، یـک انسـان 
بـه تمـام معنای انسـان، تمـام نسـخه انسـانیت، تمام 
جمـع  ایشـان  در  انسـان  حقیقـت  تمـام  زن،  حقیقـت 
بـود. او زن معمولـى نیسـت؛ او موجود ملكوتى اسـت 
کـه در عالـم بـه صـورت انسـان ظاهر شـده اسـت؛ بلكه 
موجـود الهـى جبروتـى در صـورت یـک زن ظاهـر شـده 
اسـت. تمـام هویت هـای کمالـى کـه در انسـان متصـور 
اسـت و در زن تصـور دارد- تمـام- در ايـن زن اسـت. 
زنـى کـه تمـام خاصه هـای انبیـا در اوسـت. زنـى کـه اگـر 
جـای  بـه  بـود،  مـرد  اگـر  کـه  زنـى  بـود؛  نبـى  بـود،  مـرد 
رسـول اهّٰلل؟لص؟ بـود. معنویـات، جلوه هـای ملكوتـى، 
جلوه هـای الهـى، جلوه هـای جبروتـى، جلوه هـای ُملكى 
اسـت.  مجتمـع  موجـود  ايـن  در  همـه-  ناسـوتى-  و 
انسـانى اسـت به تمام معنا انسـان؛ زنى است به تمام 
چنانچـه  اسـت؛  مختلفـه  ابعـاد  زن  بـرای  از  زن.  معنـا 
نـازل  ايـن صـورت طبیعـى،  انسـان.  بـرای  و  بـرای مـرد 
تريـن مرتبـه انسـان اسـت و نـازل ترين مرتبه زن اسـت 
و نـازل تريـن مرتبـه مـرد اسـت؛ لكـن از همیـن مرتبـه 
نـازل، حرکـت بـه سـوی کمـال اسـت. انسـان، موجـود 
متحـرک اسـت؛ از مرتبـه طبیعـت تـا مرتبـه غیب، تـا فنا 
در الوهیـت. بـرای صدیقـه طاهره؟اهس؟ اين مسـائل، اين 
معانـى حاصـل اسـت. از مرتبـه طبیعـت شـروع کـرده 
اسـت، حرکـت کـرده اسـت؛ حرکـت معنـوی؛ بـا قـدرت 
اهّٰلل؟صـل  رسـول  تربیـت  بـا  غیبـى،  دسـت  بـا  الهـى، 
مراحـل را طـى کرده اسـت تا رسـیده اسـت بـه مرتبه ای 

کـه دسـت همـه از او کوتـاه اسـت. 
شرافت حقیقی

کـه  اسـت  ايـن  بـه  سـعادتش  مى کنـد  گمـان  انسـان 
چنـد تـا بـاغ داشـته باشـد، چنـد تـا ده داشـته باشـد، 
چـه  تجـارت  در  و  باشـد  داشـته  سـرمایه  بانک هـا  در 
مـا  لكـن  مى کنـد،  را  گمـان  ايـن  انسـان  شـاید  باشـد. 
وقتـى کـه مالحظـه مى کنیـم و سـعادت ها را سـنجش 
مى کنیـم، مى بینیـم کـه سـعادتمندها آن هايـى بودند 
کـه در کوخ هـا بودنـد. آن هايـى کـه در کاخ هـا هسـتند 
سـعادتمند نیسـتند. آن مقـداری کـه بـرکات از کوخ هـا 
پیـدا  کاخ هـا  در  هیـچ  اسـت،  شـده  منتشـر  دنیـا  در 
صـدر  در  نفـری  پنـج  چهـار،  کـوخ  یـک  مـا  نمى شـود. 
از  آن کـوخ فاطمـه زهـرا؟اهس؟ اسـت.  اسـالم داشـتیم و 
ايـن کوخ هـا هـم محقرتـر بـوده، لكـن بـرکات ايـن چـى 
اسـت؟ بـرکات ايـن کـوخ چنـد نفـری آن قـدر اسـت کـه 
عالـم را پـر کـرده اسـت از نورانیـت، و بسـیار راه دارد تـا 

آن بـرکات برسـد. انسـان بـه 
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شـخصّیت زهـرای اطهـر؟اهس؟ در ابعـاد 
یـک  جهـادی،  و  اجتماعـى  و  سیاسـى 
شـخصّیت ممتـاز و برجسـته ای اسـت؛ 
به طوری کـه همه ی زنـان مبـارز و انقالبى و 
برجسته و سیاسِى عالم مى توانند درس 
بگیرنـد از زندگـى کوتـاه و ُپرمغـز آن زنى که 
د شـد و تمـام دوران کودکـى را در آغوش 

ّ
در بیـت انقالب متول

پدری گذراند که در حال یک مبارزه ی عظیم جهانِى فراموش 
نشـدنى بـود؛ آن خانمـى کـه در دوران کودکـى، سـختى های 
مبـارزه ی دوران مّكـه را چشـید، بـه ِشـعب ابى طالـب بـرده 
شـد، گرسـنگى و سـختى و رعب و انواع و اقسـام شـّدت های 
دوران مبـارزه ی مّكـه را لمـس کـرد و بعـد هـم کـه بـه مدینـه 
هجـرت کردند، همسـر مردی شـد که تمام زندگـى اش جهاد 
فى سـبیل ا هّٰلل  بـود و در تمـام تقريبـا ده سـال  -قریـب یـازده 
سـال- زندگى مشـترک فاطمـه ی زهـرا و امیرالمؤمنین؟امهع؟ 
هیـچ سـالى، بلكه هیچ نیم سـالى نگذشـت کـه اين شـوهر، 
کمـر به جهاد فى سـبیل ا هّٰلل  نبسـته باشـد، به میـدان جنگ 
نرفته باشد و اين زن بزرگ و فداکار، همسرِی شایسته ی یک 
مرد مجاهد و یک سرباز و سردار دائمى میدان جنگ را نكرده 
باشد. پس زندگى فاطمه ی زهرا؟اهس؟ اگرچه کوتاه بود، اگرچه 
حدود بیست سال  -اندکى کمتر یا اندکى بیشتر- زندگى او 
بیشـتر طول نكشـید، اّما اين زندگى از جهت جهاد و مبارزه و 
تالش و کار انقالبى و صبر انقالبى و درس و فراگیری و آموزش 
به اين و آن و سخنرانى و دفاع از نبّوت و دفاع از امامت و دفاع 
از نظـام اسـالمى، یـک دریـای پهنـاوری از تـالش و مبـارزه و کار 
است؛ و در نهایت هم شهادت. اين، زندگى جهادِی فاطمه ی 
زهرا؟اهس؟ اسـت کـه بسـیار عظیـم و فوق العـاده و حقیقتـا 
بى نظیر اسـت و یقینا در ذهن بشـر  -چـه امـروز و چه آینده- 
یـک نقطه ی درخشـان و اسـتثنائى اسـت. اّمـا مقام معنوی 
اين بزرگوار نسبت به مقام جهادی و انقالبى و اجتماعى او، باز 
بـه مراتب باالتر اسـت. فاطمـه ی زهرا؟اهس؟ به صورت یک بشـر 
و یـک زن، آن هـم زنـى جـوان اسـت؛ اّمـا در معنـا، یک حقیقت 
عظیم، یک نور درخشـان الهى، یک بنده ی صالح، یک انسـان 
ممتـاز و برگزیـده اسـت؛ آن کسـى اسـت کـه رسـول اکـرم بـه 
ى 

َ
نـَت قاِئُد الُمؤِمنیـَن ِال

َ
امیرالمؤمنین؟امهع؟ فرمـود: یا َعِلـّىُ ا

ـة َيوَم 
َ

ى الَجّن
َ
 َتقوُد الُمؤِمنـاِت ِال

ُ
ـِة َيوَم القیاَمـِة َو فاِطَمة

َ
الَجّن

القیاَمة. یعنى در روز قیامت، امیرالمؤمنین؟ع؟ ، مؤمنین و 
مردان مؤمن را به سـوی بهشـت هدایت مى کند و فاطمه ی 
زهرا؟اهس؟ ، زنان مؤمنه را به بهشت الهى راهنمايى مى کند؛ ِعدل 
امیرالمؤمنین؟ع؟، هم پایه و هم سنگ امیرالمؤمنین؟ع؟ آن 
کسـى اسـت که وقتى در محـراب عبادت مى ایسـتاد، هـزاران 
فرشـته ی مقـّرب خـدا بـه او خطـاب مى کردنـد، بـه او سـالم 
مى کردند، به او تهنیت مى گفتند و همان سخنى را مى گفتند 
که فرشتگان قباًل به مریم اطهر گفته بودند؛ عرض مى کردند: 
ـَرِک َو اصَطفـاِک َعلـٰى ِنسـاِء 

َ
 ا هّٰلل اصَطفـاِک َو َطّه

َ
 ِاّن

ُ
یـا فاِطَمـة

مین؛ اين، مقام معنوی فاطمه ی زهرا؟اهس؟ است. زنى، آن 
َ
العال

هم در سنین جوانى، از لحاظ مقام معنوی به جايى مى رسد 

ناحیـه  در  محقـر،  کـوخ  در  نشـیناِن  کـوخ  ايـن 
دسـت  کـه  بودنـد  بـاال  مرتبـه  در  قـدر  آن  معنویـات، 
ملكوتى هـا هـم بـه آن نمى رسـد؛ در جنبه هـای تربیتى 
آن قـدر بـوده اسـت کـه هرچـه انسـان مى بینـد بـرکات 
خصوصـا  و  هسـت  مسـلمین  بالد]سـرزمین های[  در 
هاسـت.  آن  برکـت  از  اين هـا  مـا،  امثـال  بـالد  مثـل  در 
خـود رسـول اکـرم؟لص؟ کـه در رأس همـه واقـع اسـت، 

اسـت.  داشـته  نشـینى  کـوخ  زندگـى 
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کـه بنـا بـر آنچه در بعضـى از روایات هسـت، فرشـتگان بـا او 
سـخن مى گویند و حقايق را بـه او مى آموزنـد و ارائه مى دهند. 
ثـه اسـت؛ یعنـى کسـى اسـت کـه فرشـتگان بـا او حدیث 

َ
محّد

مى کنند و حرف مى زنند. اين مقام معنوی، اين میدان وسیع، 
ه ی رفیع، در مقابل همه ی زن های آفرینش و عالم است. 

ّ
اين قل

ـه ی ايـن بلندای عظیـم ایسـتاده و به 
ّ
فاطمـه ی زهـرا؟اهس؟ در قل

همـه ی زنـان عالم خطاب مى کند و آن هـا را به پیمودن ايـن راه 
دعـوت مى کنـد. آن هايـى کـه در طـول تاريـخ  -چـه در جاهلّیت 
قدیـم، چـه در جاهلّیـت قـرن بیسـتم- سـعى کرده انـد کـه زن 
را تحقیـر کننـد، کوچک کننـد، او را دلبسـته ی به همیـن زخارف 
و زینت هـای ظاهـری معّرفـى کننـد، زن را پابنـد مـد و لبـاس و 
آرایش و طال و زيورآالت کنند، زن را وسـیله و دسـت مایه ای برای 
خوش گذرانى هـای زندگى وانمود کنند و عمـاًل در ايـن راه قدم 
بردارند، منطق آن ها منطقى اسـت که مثل برف و مثل يخ، در 
مقابل گرمای خورشیِد مقام معنوی فاطمه ی زهرا؟اهس؟ ذوب 

مى شـود و از بیـن مـى رود.
اسـالم، فاطمـه؟اهس؟ را  -آن عنصـر برجسـته و ممتـاِز ملكوتـى 
را- به عنـوان نمونـه و اسـوه ی زن معّرفـى مى کنـد. آن زندگـى 
ظاهری او، جهاد او، مبارزه ی او، دانش او، سـخنوری او، فداکاری 
او، شـوهرداری او، مـادری او، همسـری او، مهاجرت او، حضـور او 
در همه ی میدان های سیاسى و نظامى و انقالبى و برجستگِى 
همه جانبه ی او که مردهای بزرگ را در مقابل او به خضوع وادار 
مى کـرد؛ ايـن هم مقـام معنـوی او، رکـوع او، سـجود او، محراب 
عبـادت او، دعـای او، صحیفـه ی او، تضـّرع او، ذات ملكوتـى او، 
درخشـندگى عنصـر معنـوی او و خالصـه هم پایـه و هـم وزن و 
هم سنگ امیرالمؤمنین و پیغمبر؟امهع؟ بودن او است؛ زن، اين 

اسـت؛ الگـوی زنـى که اسـالم مى خواهد بسـازد اين اسـت.
بیانات در دیدار جمعى ازبانوان  سراسر کشور ۱۳۶۸/۱۰/۲۶

دلیل به جهنم رفتن!
فوج فوج، مجرمان را به جهنم مى ريزند. خزنه و مأموران جهنم از اين ها 
سؤال مى کنند: آیا برای شما پیامبری نیامد؟ ترساننده ای نیامد که شما 
را از امروز بترساند و باخبر کند؟ آن ها مى گویند: بله آمد! اما ما گفتیم که 
و 

َ
شـما حّجتـى ندارید، دلیلـى نداریـد؛ و ُرسـل را تكذیب کردیـم. » و قالـوا ل

 ما ُکّنا فى أصحاِب السـعیر« اگر ما سـخن پیامبران و 
ُ

ُکّنا َنسـَمُع أو َنعِقل
ل و تفكر درستى آن را مى فهمیدیم، 

ّ
مواعظ آن ها را مى پذيرفتیم و با تعق

از اهل جهنم نبودیم.
ورت مجاهده ضر

ا فى الَعالِنَیِة« مبادا در ظاهر ولّى خدا باشـى، »و  مى فرمایند:»ال تُكن ولّیً
ّرِ«؛ در نظر مردم عبادت کنى و ظواهر خوبى داشته باشى؛  ا له فى الّسِ َعُدّوً
اّما در باطن دشـمن خدا باشـى! رفتار و سـیر دشمنى نسبت به پروردگار 

داشته باشى.
ى ما َتكَره«؛ در آن چیزی که پروردگار، تو را ملزام فرموده 

َ
فرمودند: »َصبٌر َعل

اسـت و برخـالف نفـس اسـت، بایـد صبـر کنـى. نفـس انسـان تكلیـف را 
نمى خواهـد، نمى خواهد زير بار تكلیف بـرود. همه اش راحتى را دوسـت 
دارد؛ دلش مى خواهد درازکش باشـد و هر تكلیفى برخالف میل اوسـت. 
باید برخالف طبع خودش راه برود. مسیر حق، خالف خواسته های نفس 

اسـت، پس باید در اين مسیر استقامت کند.
حضرت مى فرماید: صبر کن بر آنچه که نفس مى خواهد و دوست دارد، 

برخالف آن مشـى کن که اين، نظر اهل بیت؟مهع؟ اسـت.
ین مجاهده واجب تر

از حضرت پرسـیدند: یابن رسـول اهّٰلل! مجاهده با کدام دشـمنان از همه 
بـرای مـا اوجـب اسـت کـه بـا او مبـارزه کنیم؟ حضـرت فرمـود:» همـان که 
نزدیـک توسـت؛ همـان کـه درون خود توسـت!« »أخفاهم لک شـخصا« 

پیـش خـودت اسـت داداش جـان!
یک نفس« اّولین قدم وج از خانه ی تار »خر

عرض شـد که اول شـرط بندگى، عبودیت و سیر الى اهّٰلل، یعنى بسم اهّٰلل 
ت 

ّ
اين کار، خروج از بیت مظلم نفس است. نفس، تاریک و تیره است و عل

اینكه پروردگار نفس ناطقه ی نوریه را از عالم امر آورده و در اين بدن کثیف 
ظلمانى جا داده، برای اين اسـت که بدن هم منّور شـود. پس اول شـرط 

ق سیر الى اهّٰلل و بسم اهّٰلل الرحمن الرحیم اين سفر، همین است؛ 
ُّ

تحق
اگر مردی برون آی و سفر کن

هر آنچه پیشت آید، زان گذر کن
خب، از چه چیزی برون بیايیم؟! از امیال نفسانى، از خودخواهى، از توجه 

به مقام کثرت؛
مـن نمى گویم که عاقل باش یا ديوانه باش. گر سـر تحقیـق داری، مو به 
مـو جوینده بـاش، از جهان بیگانه باش! ويرانه باش و مشـغول صاحب 
خانه باش! چون وقتى که به ديوار اين خانه، نقش»اهّٰلل« ُمنَتِقش شد، 

اگر خانه هم ويرانه شـود، آن نقش مى ماند. عارفى گفته اسـت:
نقش کردم رخ زيبای تو بر خانه ی دل

خانه ويران شد و آن نقش به ديوار بماند
بعـد از ترک نفس می فهمی باید چه کار کنی

کسـى کـه سـفر الـى اهّٰلل مى کنـد، اول بایـد نفسـش را مهـار و امیـال 
نفسـانى اش را کنتـرل کنـد؛ بعـدًا وقتى از خودیتش به سـوی حق، سـفر 
کرد، مى فهمد چه برنامه ای را باید پیاده کند و دیگر الزم نیست که از کسى 
بپرسد؛ ولى شما باید بپرسید. من هم به هر کدامتان باید بگویم که چه 
کار کنیـد! چطـور وقتـى مى روید سـر کالس درس، اسـتاد مثـاًل مى گوید: 
پاها و دسـت های اين شـتر اهرم اسـت. بازوی مقاومت دارد، بازوی قدرت 
دارد، نقطـه ی اتـكا دارد. دانـش آموزی که امـروز از کالس غایب بوده پرس 
و جو مى کند که خب، امروز در کالس چه صحبت هايى شد که مثاًل شتر 
از اقسام اهرم هاست؛ کدام قسم اهرم است؟ چطور آن را سؤال مى کنى 
تا در نمانى؟ اين را هم باید سؤال کنى آقا جان من! چون ما مى خواهیم 

سفر الى اهّٰلل کنیم.

رهبر معظم انقالب ؟هر؟

آیت اهلل حق شناس؟هر؟

اهــل  والیــت  نشــانه ی  رســی  بر
بیت؟مهع؟

در روایتــى امــام صــادق؟ع؟ فرمودنــد:»و 
نــا َعــُدّوُ و مــا 

َ
َمــن کاَن هّٰلِل عاصیــا فهــو ل

ع«؛ کســى   ِبالعمــِل و الــَوَر
ّ

 َوالَیُتنــا ِاال
ُ

ُتنــال
و  باشــد  خــدا  کار  معصیــت  کــه 
عمــل  را  اهل بیــت  مــا  فرمایش هــای 
نكنــد، دشــمن آل محمــد؟لص؟ اســت و 

ع به دست نمى آید. والیت ما جز با عمل و ور
؟لص؟ و دم زدن از والیت؟! پیغمبر اذیت 

 اهّٰلل...«. اعمــال شــما بــه 
َ

ن ُتــؤذوا َرســول
َ
كــم ا

َ
فرمــود:»و مــا کاَن ل

ــده  ــاه ش ــب گن ــما مرتك ــر ش ــود. اگ ــه مى ش ــول اهّٰلل؟لص؟ عرض رس
باشــید، وجــود مبارکشــان اذیــت مى شــود. در جايــى کــه حضــرت 
یحیــى؟ع؟ را ســر بریدنــد و زکریــا؟ع؟ را اّره کردنــد؛ مــع ذلــک پیامبــر 
عظیــم الشــأن اســالم؟لص؟ فرمودنــد: هیــچ پیغمبــری بــه انــدازه ی 

من اذیت نشد! بس که روح ایشان بزرگ و لطیف است.
 

َ
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ هــم جــان پیغمبــر اســت؛ » هــا علــّىٌ َبَشــٌر َکیــف
ــو  ــب و جل ــه از عق ــى ک ــت؛ کس ــماوی اس ــِى س ــاِن ارض ــٌر؟« انس َبَش
مى بینــد، کســى اســت کــه هــر وقــت اراده کنــد، هرچــه بخواهــد 
مى دانــد. عــرض کــرد: یــا امیرالمؤمنیــن! مــا شــما را دوســت داریــم. 
ــن کاَن  ــدم.» َم ــتانم ندی ــان دوس ــما را در می ــم ش ــن اس ــود: م فرم
«؛ هــر کــس مطیــع خــدا باشــد، ولــّى مــا  نــا َولــّىٌ

َ
هــو ل

َ
هّٰلِل ُمطیعــا، ف

محسوب مى شود.
آن سؤال می شود اهل بیت؟مهع؟ ، نعمتی که از 

یــاد خــدا و پیامبــر، یــاد کــردن از نعمت هايــى اســت کــه در قیامــت از 
ّنَ 

ُ
ل

َ
ُتســئ

َ
ــّم ل

ُ
آن هــا مــورد ســؤال واقــع خواهیــم شــد. منظــور از:» ث

ــند:  ــت مى پرس ــه در روز قیام ــت ک ــن نیس ــِم«؛ اي ــِن النعی ــٍذ َع َيوَمئ
والیــت  نعمــت،  از  منظــور  پوشــیدی!  چــه  و  خــوردی  چــه 
اهل بیــت؟مهع؟ اســت! مى گوینــد: چقــدر از امامــت اطاعــت کــردی؟ 

نعمت، نعمت هدایت است.
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ مى فرمــود: ای مــردم شــما حقــى بــر گــردن مــن 
داریــد و مــن هــم حقــى بــر گــردن شــما دارم؛ حقــى کــه شــما بــر مــن 
داریــد ايــن اســت کــه معالــم دینتــان را بــه شــما بگویــم و قضایــا و 
مشــكالت دینى تــان را بشــكافم؛ امــا حقــى کــه مــن بــر گــردن شــما 
دارم ايــن اســت کــه شــما در مقــام عمــل از مــن و اهل بیــت؟مهع؟ 

اطاعت کنید و به ما عرفان پیدا کنید.
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سرتاســر مــدت کوتاهــى کــه دختــر پیامبــر  

ــت  ــا دول ــارزه ب ــه مب ــود، ب ــده ب ــدر زن ــد از پ بع

حاکــم و مقابلــه بــا اعمــال خصمانــه آن هــا 

همــه  مــدت  ايــن  در  حضــرت  آن  گذشــت. 

چیــز را بــه وســیله ای بــرای مقابلــه بــا حكومــت تبديــل کــرده 

بــود. گاهــى فریــاد مــى زد و گاهــى خطبــه مى خوانــد، یــک روز 

اعــالم برائــت مى نمــود و روز دگــر از پذيرفتــن مالقــات حاکمــان 

ــه  ــان ب ــه غاصب ــود ک ــرده ب ــت ک ــى وصی ــرد و حت ــودداری مى ک خ

تشــییع جنــازه او نیاینــد و بــر جســدش نمــاز نخواند و ســرانجام 

بــا دســتور پنهــان ســاختن قبــرش یــک نشــان مانــدگار از عــدم 

روی  ايــن  کــرد.  نقــش  حكومــت  آن  جبیــن  بــر  را  مشــروعیت 

واقعــى تاريــخ اســت. البتــه مــا در تمــام ايــن زمینه هــا بــه طــور 

جــدی بــا کمبــود منابــع و ابهــام آنچــه در دســترس اســت روبــه 

ــمى  ــان رس ــر مورخ ــخ آن دوران از منظ ــه تاري ــر ب ــتیم. اگ رو هس

نــگاه کنیــم دورانــى نســبتا آرام گــزارش شــده اســت و مورخــان 

و محدثــان توانســته اند بــا پنهــان کاری درگیری هــای جــدی و 

بحران هــای عمیــق آن اثــر را مخفــى بدارنــد و ايــن روی دیگــر 

ــت. ــخ اس تاري

امــا بــا جســتجو نشــانه ها و عالماتــى در گوشــه و کنــار اســناد و 

مــدارک خواهیــم یافــت کــه بــا تنظیــم و ترکیــب آن هــا مى توانیــم 

از عمــق ايــن بحــران بــه شــدت درگیــری کــه در یــک طــرف دولــت 

حاکــم بــا تمــام قــدرت و در طــرف دیگــر خانــدان نوبــت بــود 

بیشــتر بدانیــم. در جریــان ايــن مقابلــه دیدیــم کــه اولیــن بــار 

ــم  ــام حاک ــوران نظ ــوم مأم ــورد هج ــه م ــود ک ــت ب ــت نوب ــن بی اي

قــرار گرفــت. آن هــا مى خواســتند امیرالمومنیــن علــى؟ع؟ را بــه 

مســجد ببرنــد تــا از ایشــان بــه عنــوان اصــل و اســاس خانــدان 

نوبــت بگیرنــد و بــا ايــن کار بزرگ تريــن مخالفــان حكومــت جدیــد 

را بــه تســلیم وادار مى نماینــد. ايــن اقدامــات اولیــن عملــى بــود 

کــه آن دولــت بعــد از اینكــه حكومــت را بــه چنــگ آورده بــود 

آن  بــود و ســرانجام  آن بســیار جــدی  انجــام  انجــام داد و در 

ــار  مى توانســت بســیار خطرنــاک باشــد و عواقــب ناگــواری بــه ب

آورد. بنابرايــن کاری کــه دختــر پیامبــر  در مقابــل آن انجــام داد، 

کاری بــزرگ بــود و همــان عمــل باعث شــد کــه امیرالمومنین؟ع؟ 

بیعــت نكــرده و بــه ســالمت بــه خانــه بــاز گــردد و بــه ايــن ترتیــب 

اولیــن اقــدام دولــت خلفــا بــا مقابلــه دختــر پیامبــر بــه شكســت 

منتهــا شــد.

داستان فدک
دختــر پیامبــر بــه دنبــال اخــذ امــوال خــاص خــودش یعنــى 

ــازه را  ــت ت ــا حكوم ــرد. آی ــه ک ــه مراجع ــه خلیف ــدک ب ــرزمین ف س

قبــول داشــت کــه بــرای دادخواهــى بــه آن مراجعــه کــرده بــود یــا 

او مى خواســت اثبــات کنــد ايــن زمین هــا مــال شــخصى اوســت. 

همــه قواعــد و قوانیــن هــم بــه نفــع او بــود. مالــى در اختیــار 

ــى  ــر کس ــتند. اگ ــرف داش ــا تص ــت و وکالی او در آن زمین ه داش

علیــه ايــن ملكیــت ادعايــى داشــت او بایــد شــاهد مــى آورد و در 

فقــه اســالم یــد نشــانه مالكیــت اســت. پــس اگــر کســى تصرفــى 

ــاهد  ــر از او ش ــت دیگ ــرف اوس ــال در تص ــى م ــى دارد یعن ــر مال ب

طلــب نمى کننــد و صــرف تصــرف مالكانــه دلیــل کافــى و مالكیــت 

خواهــد بــود؛ امــا معمــور آن دولــت بــه فــدک حملــه بــرده و 

وکالی ایشــان را از آنجــا بیــرون رانــده بودنــد. برابــر ايــن دختــر به 

اعتــراض نــزد خلیفــه رفتــه بــود کــه ايــن زمیــن مــال مــن اســت و 

پــدرم ايــن زمیــن ايــن کــه خالصــه ی او بــود را بــه مــن بخشــیده 

اســت، همان طــور کــه بخشــى از زمین هــای خالصــه بنیــن نظیــر 

ــم  ــه ه ــه ک ــود. خلیف ــیده ب ــود بخش ــاب خ ــانى از اصح ــه کس را ب

مدعــى بــود و هــم قاضــى در هــر صــورت شــاهد طلــب کــرد. در 

یــک خانــواده اگــر پــدری بــه فرزنــدش چیــزی مى بخشــد آیــا الزم 

اســت چنــد نفــر شــاهد باشــند؟ چگونــه ممكــن اســت از کســى 

مثــل دختــر پیامبــر بــا وجــود آیــه تطهیــر شــاهد طلــب کــرد! طبــق 

یــک نقــل امیرالمومنیــن علــى؟ع؟ بــه شــهادت آمــد امــا ابوبكــر 

شــاهد دیگــری هــم طلبیــد. امــل ایمیــن دایــه رســول خــدا نیــز 

ــک زن  ــرد و ی ــک م ــهادت ی ــا ش ــا ب ــت: آی ــر گف ــهادت داد. ابوبك ش

خــود را صاحــب حــق میدانــى؟...

کــه پــدرم در واقعــه معــراج داخــل بهشــت گردیــد خداونــد تعالــى 
بــه او وحــى نمــود تــا از میــوه هــای ايــن درخــت برگرفتــه و بخــورد، و 
پــدرم چنیــن کــرد و بديــن وســیله خداونــد مــرا در صلــب پــدرم قــرار 
داد و ســپس در بطــن مــادرم خدیجــه دختــر خویلــد، و مــن از وی 
ــد شــدم، پــس مــن از آن نــورم. بــدان کــه نســبت بــه هــر آنچــه 

ّ
متول

بــوده، هســت و خواهــد بــود عالــم و آگاه هســتم. ای ابــو الحســن! 
مگــر نــه آن اســت کــه مؤمــن بــه وســیله نــور خــدا مى بینــد و نظــاره 

مى کند.
اســامى مختلــف ائمــه معصومیــن؟مهع؟ خصوصــا فاطمــه زهــرا؟اهس؟ 

بیانگر چه حقیقتى هستند؟
آن حضــرت  نــه گانــه حضــرت بیانگــر کمــاالت وجــودی  اســامى 
اســت و هــر یــک از ايــن کمــاالت بــا یــک اســمى عنــوان مى شــود و 
بعضــى از ايــن کمــاالت در قیامــت ظهــور پیــدا مى کنــد، معنــای 
خــدا  کــه  مى کنــد  پیــدا  تحقــق  قیامــت  در  نوعــى  بــه  فاطمــه 
شــیعیان ایشــان را از ورود بــه جهنــم ممنــوع کــرده اســت » ســّمت 
َهــا ِمــَن  َحّبَ

َ
َطــَم َمــْن أ

َ
َطَمَهــا َو ف

َ
ــى ف

َ
 اهّٰلَل َتَعال

َ
ّن

َ
- ِل

َ
اِطَمــة

َ
اْبَنِتــى ف

ــامى  ــاب و اس ــد. الق ــور مى یاب ــم ظه ــن اس ــا اي ــال، ب ــن کم ــار« اي
َ

الّن
دیگــر آن حضــرت ماننــد »مبارکــه« و »زهــرا« و »بتــول« هــر یــک 

کماالتى جسمانى یا روحانى آن حضرت را بیان مى کند.

ــام  ــه تم ــه ب ــت ک ــخصیتى اس ــه؟اهس؟ ش فاطم
پیامبــر؟لص؟  و  الهــى  والیــت  تحــت  معنــا 
همــان  معنــوی  جهــت  از  یعنــى  اســت، 
جایــگاه بلنــد معنــوی را دارد کــه پیامبر؟لص؟ 
ــت را  ــوت و امام ــالت و نب ــام رس ــا مق دارد، ام
نــدارد، امــا آن حقیقــت را دارد؛ لــذا در روایــت 
ُكْبَری َو 

ْ
 ال

ُ
ــة

َ
یق ّدِ نقــل شــده اســت » َو ِهــَى الّصِ

ــى« و او صّدیقــه کبــری اســت و 
َ
ول

ُ ْ
ــُروُن ال

ُ
ق

ْ
ــى معرفتهــا َداَرِت ال

َ
َعل

بــر محــور معرفــت او تاريــخ شــكل گرفــت، انبیــاء گذشــته اگــر 
بخواهنــد بــه آن مقامــى کــه شایســته ایشــان اســت برســند، 

باید معرفت به مقام نورانیت زهرای اطهر؟اهس؟ داشته باشند.
حضــرت در مقــام عبــادت بــه گونــه ای بودنــد کــه آنــگاه کــه در 
مقــام عبــادت قــرار مى گرفتنــد، آثــار نورانیــت عبــادت ایشــان بــه 
مالئكــه هــم ســرایت داده مى شــد و خــدا بــه عبــادت آن حضــرت 
بــر مالئكــه مباهــات مى کــرد. از جهــت ایثــار در امــور مــادی، در 
روز  چنــد  کــه  جايــى  تــا  داشــتند،  قــرار  ایثــار  قله هــای  نهایــت 
گرســنه بودنــد و بــرای رســیدگى بــه ایتــام، امــور ضــروری خــود را 

انفاق مى کردند و درشأن ایشان سوره »هل اتى« نازل شد.
یكــى از شــاخص های حضــرت، مقــام دفــاع از والیــت و امامــت 
اســت، یعنــى آنچــه را کــه خــدای متعــال از ديــن حــق آورده اســت 
از طريــق پــدر و فرزندانــش و بــا تمــام وجــود از آن دفــاع مى کنــد، 
ــدای  ــد، خ ــاع مى کن ــم از آن دف ــت و ه ــه اس ــت را پذيرفت ــم والی ه
متعــال آن حضــرت را از نــور خــودش آفریــد، قبــل از خلقــت آدم و 
حقیقــت خلقــت نــوری ايــن اســت کــه حتــى ايــن بزرگــوران در آن 
ــَم 

ُ
مرتبــه از وجــود واســطه خلقــت نــوری مالئكــه هــم هســتند » ث

ــَن  ــِدی ِم ــا َکاَن ِعْن ــل ه ــْن قب َم
َ

ــِة ف ِئَك
َ

َمال
ْ
ــى ال

َ
ــْم َعل َیَتُه

َ
ــُت َوال َعَرْض

ِبیــن «؛ مــن والیــت ایشــان را بــر مالئكــه و ســاير خلقــم  ّرَ
َ

ُمق
ْ
ال

عرضه داشتم.
ــه  ــد ک ــم دارا بوده ان ــن عال ــى را در اي ــاالت گوناگون ــرت کم آن حض
ــه  ــى ب ــه ای از آگاه ــه مرتب ــت. ب ــى اس ــاالت علم ــاخصه اش کم ش
آیــا مى خواهــى  حقايــق رســیدند کــه بــه علــى؟ع؟ مى گوینــد: 
علــم مــا کان و مــا یكــون و مــا هــو کائــن را بــه تــو بگویــم. حســین 
بــن عبدالوهــاب در کتــاب عیــون المعجــزات بــه نقــل از ســلمان 
آیــا  گفــت:  مــن  بــه  یاســر  بــن  عّمــار  اســت:  نمــوده  روایــت 
مى خواهــى چیــز عجیبــى را بــرای تــو نقــل کنــم؟ گفتــم: نقــل کــن 
عمــار! گفــت: مــن شــاهد بــودم کــه روزی علــى بــن ابــى طالــب؟ع؟ 
وارد خانــه شــد، هنگامــى کــه چشــمان فاطمــه؟اهس؟ بــر او افتــاد، 
گفــت: نزدیــک بیــا تــا بــه تــو بگویــم در جهــان هســتى چــه بــوده، 

چه هست، و تا روز قیامت چه خواهد شد.
عّمــار گفــت: در ايــن حــال دیــدم کــه علــى؟ع؟ بازگشــت، پــس مــن 
ــید،  ــر رس ــور پیامب ــه حض ــه ب ــا اینك ــتم ت ــال او بازگش ــه دنب ــم ب ه
پــس پیامبــر؟لص؟ بــه او گفــت: ای ابــو الحســن! نزدیک تــر بیــا، 
پــس علــى؟ع؟ نزدیک تــر رفــت و در کنــار او نشســت و پیامبر؟لص؟ 
بــه وی فرمــود: حــال تــو مى گويــى یــا مــن بگویــم؟ علــى؟ع؟ 
خــدا؟لص؟  رســول  پــس  اســت.  بهتــر  بگويیــد  شــما  فرمــود: 
فرمــود: مثــل اینكــه فاطمــه بــه تــو چنیــن و چنــان گفتــه اســت و 
تــو نــزد مــن آمــده ای تــا در بــاره آن جویــا شــوی. علــى؟ع؟ پرســید: 
آیــا نــور فاطمــه از نــور مــن اســت؟ پیامبــر؟لص؟ فرمــود: آیــا تردیــد 
داری؟ البتــه کــه چنیــن اســت. و علــى؟ع؟ ســجده شــكر نمــوده و 
از حضــور پیامبــر؟لص؟ خــارج گردیــد و مــن نیــز بــا او خــارج شــدم. 
پــس از آن علــى؟ع؟ بــه خانــه اش رفــت و مــن نیــز بــا او وارد خانــه 
شــدم و فاطمــه؟اهس؟ بــه او گفــت: مثــل اینكــه نــزد پــدرم رفتــه 
بــودی تــا آنچــه را کــه بــه تــو گفتــه بــودم برایــش نقــل کنــى؟ 
ــت: ای  ــه؟اهس؟ گف ــه! فاطم ــت ای فاطم ــن اس ــت: چنی ــى؟ع! گف عل
ابــو الحســن! بــدان کــه خــدای تعالــى نــور مــرا- در عالــم ذّر- خلــق 
ــپس  ــد، س ــد گردی ــبیح خداون ــغول تس ــه مش ــال فاصل ــرد و او ب ک
آن نــور را بــه صــورت درختــى نورانــى در بهشــت درآورد، هنگامــى 

هــای  وصیــت  یــا  وصیت نامه هــا  در  تقريبــا 
وصیــت  قســم  ســه  مــا  زهــرا؟اهس؟  حضــرت 
داریــم، ســه دســته وصیــت داریــم. دســته اول 
زهــرا؟اهس؟  حضــرت  مالــى  هــای  وصیت نامــه 
شــفاهى  وصیت هــای  دوم  دســته  اســت، 
ســوم  دســته  اســت،  زهــرا؟اهس؟  حضــرت 

ــوط  ــى، مرب ــى، اجتماع ــى، سیاس ــى، عقیدت ــه ی معرفت وصیت نام
ــن  ــع اي ــود. در واق ــان ها مى ش ــه ی انس ــه هم ــوط ب ــان، مرب ــه زم ب
وصیت هــای وجــود مبــارک حضــرت زهــرا؟اهس؟ را مى تــوان ايــن ســه 
ــوب  ــت مكت ــود وصی ــته اول مى ش ــرد. دس ــان ک ــش بی ــته برای دس
مالــى کــه ان شــاءاهّٰلل ايــن جلســه محضــر همــه ی ســروران یــک 
اشــاره ای بــه آن بكنیــم. دســته دوم وصیــت شــفاهى اســت کــه بــاز 
مالــى  غیــر  مكتــوب  وصیــت  ســوم  دســته  و  دارد  وجــود  هــم  
مى شــود کــه در ايــن دســته تقســیم بنــدی بــه آن مى تــوان اشــاره 
حضــرت  مالــى  مكتــوب  وصیت هــای  کــه  اول  دســته  امــا  کــرد. 
زهــرا؟اهس؟ اســت کــه آن جــا بحــث حق النــاس، حــق فقــرا، بحــث 
ــا آن را  ــن وصیت ه ــى دارد. در اي ــى تجل ــه خیل ــور خیری ــرات و ام خی
ايــن  وصیت هــا هــم  بــرداری بكنیــم. خــود  ان شــاءاهّٰلل اشــاره 
وصیت هــای خیلــى عجیبــى اســت. حــاال ان شــاءاهّٰلل کــه در همیــن 
ســه دســته وصیتــى کــه عــرض کردیــم دســته اول کــه وصیــت 
ــت  ــى اس ــای زيباي ــى وصیت ه ــا خیل ــت در آن ج ــى اس ــوب مال مكت
کــه حــاال ان شــاءاهّٰلل در ايــن جلســه اشــاره مى کنیــم. مثــاًل خیلــى 
کــه  مى نویســند  وصیت نامــه  آن  در  حضــرت  اســت.  جالــب 
»التاُبــوُت أصَغــر ُجنــَدب«. بعــد  یــک صندوقچــه ی خیلــى کوچكــى  
یــک گوشــه ی خانــه بــوده اســت، یــک ســری لوازمــى داخــل آن 
آن  دقــت  بــا  خیلــى  کــه  مى فرمایــد  حضــرت  اســت.  بــوده 
مكتــوب.  مى نویســند  را  خانــه  داخــل  کوچــک  صندوقچــه ی 
بــرای دختــِر جنــَدب اســت. جنــدب  در بعضــى  او  وصیت نامــه 
ايــن هــا هــم گاهــى اوقــات درســت توجــه نشــده  ســریال ها و 
اســت. یــک جندبــى داریــم کــه همــان جنــاب ابیــذر غفــاری اســت و 
جنــدب غیــر از او هــم اســت. ايــن جــا منظــور دختــِر همــان جنــاب 
ابیــذر غفــاری اســت کــه حضــرت زهــرا؟اهس؟ ســفارش مى فرمایــد کــه 
ــت.  ــى اس ــرای فالن ــت ب ــا اس ــه اینج ــى ک ــه ی کوچك ــن صندوقچ اي
بعــد حضــرت مى گویــد فــالن چیــز، فــالن چیــز، همین طــور شــروع 
بــه اشــاره کــردن مى کنــد. در زندگــى  مــادر حضــرت زهــرا؟اهس؟ ، 
زندگــى کوتاهــى بــوده اســت. ولــى عالمــى را هدایــت کــرده اســت، 
بــه اوج رســانده اســت، نورانیتــش در زمیــن و آســمان هســت. 
ايــن مهــم اســت کــه آدم ببینــد چطــور مى شــود یــک کســى ســن 
18 و خــرده ای ســال بیشــتر عمــر نكــرده اســت؛ ولــى ايــن همــه 
منشــأ خیــر و برکــت بشــود. خیلــى عجیــب اســت. مثــاًل یــک موقــع 
خیلــى خــوب اســت آدم  مباحثــه بكنــد چطــور مى شــود یــک کســى 
فرزنــدی  نقــش  اســت،  فرزنــد  اســت  کــم  ســنش  کــه  موقعــى 
لــِق 

ُ
ــَک َعلــى خ

َ
میــن، إّن

َ
مى شــود ام ابیهــا. یعنــى »َرحَمــَت ِللعال

َعظیــم«. آقــا رســول اکــرم؟لص؟ بــا آن عظمــت نســبت بــه فاطمــه 
زهــرا؟اهس؟ مى فرماینــد ام ابیهــا. اصــاًل رگ و ریشــه ی اصلــى پــدر، 
گویــا حافــظ پــدر، گویــا مددکننــده ی تمــام عیــار پــدر. ايــن خیلــى 
عجیــب اســت. یــک کســى در زمانــى کــه فرزنــد اســت در داخــل 
ــى  ــد. خیل ــن فرزن ــود بهتري ــت، بش ــادرش اس ــدر و م ــار پ ــه کن خان
ــد.  ــى اش بكن ــردی و عملیات ــد کارب ــا را آدم بیای ــت اين ه ــب اس جال
خیلــى اثــر دارد در تربیــت خانــواده. یــک شــاه بیتــى باالخــره بــوده 
ــت را  ــاه بی ــت، آن ش ــته اس ــر داش ــرا؟اهس؟ مدنظ ــرت زه ــت. حض اس
آدم پیــدا بكنــد، بــه مقــدار در کمــان، بــه مقــداری کــه مــا مى توانیم 
بفهمیــم را. باالخــره بــه آن مقــداری کــه قابــل درک بــرای مــا اســت 
ان شــاءاهّٰلل مى توانیــم الگــو قــرار دهیــم. یــا موقعــى کــه حضــرت 
مى آیــد همســر بشــود بهتريــن همســر مى شــود و مى شــود کفــو 

 استادجاودان؟ظفح؟

ی؟ظفح؟ یر  استادتحر
استاد میرهاشم حسینی؟ظفح؟
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مــوال امیرالمومنیــن؟ع؟ . همیــن وجــود مبــارک مى شــود »ِســِیده 
ريــن«. بعــد همیــن وجــود 

َ
میــن ِمــَن ااَلَولیــن َو اآلخ

َ
ِنســاِء العال

مــادر  بهتريــن  و  اســت  همســر  بهتريــن  اینكــه  عیــن  در  مبــارک 
اســت، مى شــود مــادر امــام مجتبــى؟ع؟ ، مــادر سیدالشــهدا؟ع؟ ، 
حــال  عیــن  در  اســت.  عجیــب  خیلــى   . کبــری؟اهس؟  زینــب   مــادر 
نكتــه ای  چــه   چیــزی؟  چنیــن  مى شــود  اســت.  هــم  عابدتريــن 
ــد  ــن فرزن ــاًل بهتري ــم مث ــا مى آيی ــات م ــى اوق ــد، گاه ــت. مى دانی اس
باشــیم، بهتريــن همســر دیگــر نیســتیم. مى آيیــم بهتريــن همســر 
بشــویم، دیگــر هــوای بچه هــا را نداریــم. جنــاب حســین بــن روح 
ــام  ــدا، در تم ــِص خ ــده ی خال ــن بن ــه اي ــد ک ــاص، مى فرمای ــب خ نای
مراحــل زندگــى بــود. ايــن خیلــى مهــم اســت. بنــده ی خالــِص خــدا 
بــودن در همــه ی مراحــل زندگــى. ببینیــد آن بنــده را هــم دقــت 
بكنیــم، یعنــى بنــده ی جــای مــال و منــال و جــاه و ریاســت نبــود. بــه 
خاطــر همیــن امكانــات زیــادی حضــرت زهــرا؟اهس؟ در اختیــار دارد 
ولــى از ســطح جامعــه بســیار پايیــن تــری زندگــى مى کنــد. ايــن 

خیلى مهم است.
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طلبه ارجمند محمدطاهر فتحی

بسم اهّٰلل الرحمن الرحیم
انسیة الحوراء؟اهس؟

ــى  ــادر تمام ــن و م ــره؟اهس؟، ام المومنی ــه ی طاه ــرت صدیق حض
شــیعیان، فرزنــد گران قــدر حضــرت رســول اکــرم؟ص؟ و حضــرت 
ــرت  ــت حض ــس از بعث ــال پ ــج س ــه پن ــتند ک ــه؟اهس؟ هس خدیج
محمــد مصطفــى؟لص؟ روز بیســتم جمــادی اآلخــر جهــان را 
ر کردنــد. در اوصــاف ایشــان، مــوراد  بــاز بــه نــور خویــش منــّوَ
ایشــان،  زمینــى  اوصــاف  از  اســت.  شــده  آورده  متعــددی 
مى تــوان بــه فاطمــه، مبارکــه، زکّیــه، راضیــه، مرضیــه، محدثــه، 
ــذراء،  ــّیده، ع ــّره، س ــه، ح ــره، میمون ــوره، مطه ــان، منص حص
آسمانى شــان  اســماء  از  و  کبــری  صدیقــه ی  و  کبــری  مریــم 
مى تــوان بــه نوریــه و حانیــه اشــاره کــرد. چگونگــى و کیفیــت 
ــا  ــد؛ اّم ــال نمى گنج ــن مق ــوار، در اي ــوی بزرگ ــن بان ــهادت اي ش
بــرای اطالعــات بیش تــر، مى تــوان بــه یادداشــت »االســناد 
الدقیقــة فــى الشــهادة الصدیقــة« نوشــته شــده در شــماره ی 
پنجــم نشــریه ی لســان امین)تحــت امتیــاز حــوزه ی علمیــه ی 
ره)فیلســوف الدوله-امین الدوله((  حق شــناس  آیــت اهّٰلل 
مراجعــه کــرد کــه در آن یادداشــت، علــت اصلــى شــهادت و 
کیفیــت واقعــه مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت. در ايــن موطن، 
زهــرا؟اهس؟  حضــرت  از  روائــى  و  اخالقــى  نكتــه ی  چنــد  بــه 

مى پردازیم.

ماجرای اول: حضرت صدیقه؟اهس؟ و نابینا
باســناده عــن موســى بــن جعفــر؟ع؟، عــن آبائــه: قــال : قــال 
ــال  ــه. فق ــة؟اهس؟. فحجبت ــى فاطم ــى عل ــتأذن أعم ــي؟ع؟ اس عل
ــت:إن  ــراك؟ فقال ــو الي ــه وه ــم حجبتی ــا: ل ــول اهّٰلل؟لص؟ له رس
لــم یكــن يرانــي، فإّنــي أراه وهــو یشــّم الريــح. فقــال رســول 

اهّٰلل؟ص؟: أشهد أنك بضعة مني.
ــرا؟اهس؟  ــه ی زه ــو فاطم ــت بان ــا خدم ــردی نابین ــا ف روزی از روزه
رســید و اجــازه ی ورود خواســت. حضــرت؟اهس؟ خود را از ایشــان 
ایشــان  از  اکــرم؟لص؟  پیامبــر  کردنــد.  حجــاب  و  پوشــاندند 
را  تــو  او  کــه  حالــى  در  کــردی  حجــاب  چــه  بــرای  پرســیدند: 
ــد،  ــرا نمى بین ــر او م ــد: اگ ــرض کردن ــرت؟اهس؟ ع ــد؟ حض نمى بین
مــن کــه او را مى بینــم! و او بــوی مــرا استشــمام مى کنــد. 
تــو  کــه  مى دهــم  شــهادت  فرمودنــد:  رســول؟ص؟  حضــرت 

پاره ای از تن منى.

ماجرای دوم: رکعت سّوم!
ــى  م ف

ّ
ــل ــدت أن تس ــا فقص ــى يوم

ّ
ــت تصل ــة؟اهس؟: کان اّن خدیج

الثالثــة. فنادتهــا فاطمــة؟اهس؟ مــن بطنهــا: قومــى یــا اّمــاه فاّنــك 
فى الثالثة.

حضــرت خدیجــه بنــت خویلــد؟اهس؟ روزی در حــال نمــاز خواندن 
بودنــد کــه در رکعــت ســوم خواســتند ســالم بدهند.]حضــرت 
ــالم اهّٰلل علیها  ــرا س ــرت زه ــل حض ــام حام ــه؟اهس؟ در آن ای خدیج
ایشــان  بــه  شــكم  داخــل  از  فاطمــه؟اهس؟  حضــرت  بودنــد[ 

فرمودند: برخیز ای مادرجان! شما در رکعت سوم هستى.

آقای رفیعی  پور:
حضــرت زهــرا؟اهس؟ ، علــت خلقــت آســمان و زمیــن، از مصادیــق 
آیــه ی تطهیــر، فــردی کــه توســط خداونــد متعــال مبــّری از هرگونه 
ــق  ــب ح ــای غاص ــط خلف ــدند، توس ــده ش ــی نامی ــدی و آلودگ پلی

ــاهلل دروغگــو خطــاب شــدند... ــاذ ب امیرالمومنیــن؟ع؟ العی
این حرف و این غم بزرگ را باید به کجا برد....

#صدیقه_طاهره
ره #مطّهَ

آقای داداشی:
فاطمــه ی زهــرا؟اهس؟ بــا همــان وصیتــی کــه کردنــد کــه شــبانه دفــن 

بشــوند، پیــروز شــد و پیــروز اســت. 
#بهترین_ اسوه

#فدک

آقای تاج زاد:
از دســت  را  کــه مــادرت  تریــن روزهــا، روزهایــی اســت  ســخت 

داده ای....
#یازهرا
#مادرم

آقای افضلی:
عــن ابــی جعفــر؟ع؟ قــال: مــا ُعِبــَد اهلُل بشــیٍء ِمــْن التحمیــِد 
 

ُ
ــُه رســول

َ
َنَحل

َ
؟اهس؟ و لــو کاَن شــیٌء ل

َ
 ِمــْن تســبیِح فاطمــة

َ
افضــل

؟اهس؟
َ

فاطمــة اهلل؟لص؟ 
امــام باقــر؟ع؟ فرمــود: خداونــد بــه هیــچ نــوع ستایشــی باالتــر از 
تســبیح فاطمــه؟ عبــادت نشــده اســت و اگــر چیــزی باالتــر از ایــن 
بــود، حتمــا پیامبــر اکــرم؟لص؟ آن را بــه فاطمــه؟اهس؟ می آموخــت.

#حضرت_فاطمه_زهرا
وَمة

ُ
#َمْظل

آقای تحریری:
ــه  ــا چ ــند اینه ــل می پرس ــرت جبرئی ــی حض ــاء وقت ــث  کس در حدی

کســانی هســتند کــه تمــام هســتی را بــه خاطــر آنهــا آفریــدی؟
ذات اقــدس الــه نمی گوینــد محمــد؟لص؟ علــی؟ع؟ ، حســن؟ع؟ 

یــا حســین؟ع؟ ...
خداونــد متعــال می فرماینــد: فاطمــه؟اهس؟ و پــدرش، شــوهرش 
ــن  ــی بهتری ــرای معرف ــک زن ب ــی از ی ــتند؛ یعن ــش هس و  فرزندان

ــد! ــتفاده می کن ــش اس مخلوقات
#یازهرا

#بهترین_مخلوق
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برنامه های حوزه


