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بحثهای   ÷ زهرا حضرت  درباره 
فضائلی  از  غیر  است.  شده  فراوانی 
که برای حضرت مطرح شده، آنچه که 
در معرفی و شناخت ایشان اهمیت 
دارد، جایگاهی است که خدای متعال 
برایشان در نظر گرفته و شناخت آن، 
به  است.  کننده  تعیین  مؤمن  برای 
عبارت دیگر، گاه برای حضرت زهرا÷ 
فضائلی ذکر می  شود که هضمش برای 
هر کسی می سر نیست؛ اما توجه به 
جایگاه خاص حضرت، زمینه فهم آنها 

را فراهم می  سازد. 
مثال بعد از آن که همه شرائط برای 
است،  بوده  فراهم  نبی  یک  نبوت 
امتحان دیگری هم خدا از او می  گرفته 

امتحان،  وآن  شود  معین  انبیاء  می ان  در  رتبه اش  تا 
تعیین می زان محبت نبی نسبت به حضرت زهرا÷ 
بوده است. یعنی مالک و َمَحک مقام آن پیامبر، مقدار 
محبتی بوده که به صدیقه طاهره÷ پیدا می  کرده 
است. لذا پیامبر اسالم‘ چون کاملترین محبت و 
ارادت را نسبت به حضرت فاطمه÷ داشته اند، افضل 

انبیاء شده اند. 
در روایت دارد که حضرت آدم چون این مقام حضرت 
زهرا÷ را نتوانست تحمل کند، جزء انبیاء اولوالعزم 
قرار نگرفت؛﴿َو لََقْد َعِهْدنا إِلى  آَدَم ِمْن َقْبُل َفَنِسَي َو 

لَْم نَِجْد لَُه َعزْما﴾ )طه: 115(.
انسان باید این را درک کند حضرت زهرا÷ چه جایگاهی 
نزد خداوند دارد که محبت به ایشان، مالک مقامات 
انبیاء شده است. در روایت دیگری آمده که خداوند در 

وحدت و تفرد خودش بود و هیچ چیز 
دیگری نبود. سپس از علم خدا گذشت که 
مخلوق بیافریند و عوالم  را خلق کند؛ لذا 
سه نفر را خلق کرد: پیامبر اسالم‘، 
زهرا÷  و حضرت  امیرالمومنین× 
و همه خدایی اش را به این سه نفر داد؛ 
یعنی حالل و حرام امور، بهشتی و جهنمی 

شدن افراد و ... را به ایشان سپرده شد.
سلمان نقل می  کند که امیرالمومنین× 
وارد خانه شد و حضرت زهرا÷ به ایشان 
فرمود که یا علی بیا تا اخبار گذشته و 
تا قیامت، به تو بگویم؛   آینده عالم را 

ثَكَ  ِبَما كَاَن َو ِبَما ُهَو كَائٌِن َو  »اْدُن ِلَُحدِّ
ِبَما لَْم يَكُْن إِلَى يَْوِم الِْقَياَمِة ِحيَن تَُقوُم 
اَعة ...« )زندگانى حضرت زهرا عليها  السَّ
السالم ) ترجمه جلد 43 بحار األنوار( 
ترجمه روحانى، ص: 51(. این مطلب 
برای امیرالمومنین× سنگین بوده 
در  پیامبر‘  با  را  آن  لذا  و  است 
می ان می  گذارد و ایشان تایید نموده، 
می  فرمایند که نور فاطمه÷ از نور 
شنیدن  با  امیرالمومنین×  ماست. 
آن خوشحال شده، سجده شکر به جا 
می  آورد. امام صادق× می  فرماید: 
کتابی نزد فاطمه÷ است که چندین 
برابر قرآن است، اما یک کلمه از قرآن در 
آن نیست و این کتاب نزد ما ائمه^ 

است و ما از روی آن امامت می  کنیم. 
امام حسن عسکری× می  فرماید: »نحن حجج اللَّه على 
خلقه و جدتنا فاطمة حجة اللَّه علينا«: مادرمان فاطمه، 

حجت خدا بر ماست )أطيب البيان في تفسير القرآن، 
ج  13، ص 22(.

در اصول کافی وارد شده که جبرئیل در این 75 روز 
)بعد از پیامبر‘(به وفور در رفت و آمد بوده و 
با حضرت زهرا÷ مراوده داشته است. جبرائیل حرف 
معمولی با کسی ندارد، امین وحی است، وحی هم که 
خاتمه یافته و تمام احکامی را که قرار بود پیامبر‘  
برای  را  جبرائیل چه خبری  پس  است.  آورده  بیاورد، 

حضرت زهرا÷ می  آورده؟ 
امام صادق× فرمود: سقف خانه حضرت زهرا÷ 
روزنه ای داشت که مالئک از آنجا به خانه حضرت رفت 
و آمد داشته اند. در روایت دیگر دارد که 
بام منزل مادرمان فاطمه÷، عرش خدا 

بوده است. 
امام رضا× می  فرماید: »إِنَّ اللََّه َعزَّ 
َو َجلَّ َما تََولَّى  تَْزِويجَ  أََحٍد ِمْن َخلِْقِه إِلَّ 
اَء ِمْن آَدَم َو َزيَْنَب ِمْن َرُسوِل  تَْزِويَج َحوَّ
«: خداوند عهده دار  اللَِّه َو َفاِطَمَة ِمْن َعلِيٍّ
ازدواج هیچ یک از خالئقش نشد، مگر 
پیامبر  با  زینب  آدم،  با  حوا  ازدواج 
اسالم‘ و فاطمه÷ با علی× 

)األمالي) للصدوق(، النص، ص 93(.
در باب القاب صدیقه طاهره÷ ذکر 
شده است که امیرالمومنین× ایشان 

غد  یـریه
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 دشمن هر سندی را هم که می توانست انکار کند، شهادت حضرت 
محسن× را در پشت در نمی تواند انکار کند. بدبختی دشمن این است که فتنه هایش با ایام فاطمیه مصادف می شود.

پیامرب اسالم‘ چون کاملرتین محبت و ارادت را نسبت به حرضت 

فاطمه÷ داشته اند، افضل انبیاء شده اند.

راه محافظت از نعمت ولیت این است که غصه نعامت کوچک را نخوریم. خداوند چنین غصه ای را 

به عنوان کم  معرفتی تلقی می کند و لذا آن نعمت ناچیز را به ما می دهد ولی این نعمت عظیم ولیت 

را از ما می گیرد. 

بعد از آن که همه رشائط برای نبوت یک نبی فراهم بوده است, امتحان دیگری هم خدا از 

او می گرفته تا رتبه اش در میان انبیاء معین شود وآن امتحان, تعیین میزان محبتش نسبت به 

حرضت زهرا÷ بوده است.

میزان فهم ما در معارف، با فهم معصوم× گره خورده است؛ یعنی هر قدر که شام از معصوم× 

بیشرت آگاهی داشته باشید و از معرفت او در ظرفتان ریخته باشید, به شام بیشرت لیاقت داده می شود 

که سایر امور را بفهمید؛ »ِبنا ُعرَِف الله«

 در وجـــود و قلب ما حفره هایی هســـت که جز بـــا نمازهای اهل بیت^ پر نمی شـــود. 
قلب زاویـــه ای دارد که جز با نمـــاز امیرالمومنین× پُر نمی شـــود. قلب از یـــک نورانیت خاص 

محروم اســـت تا این که به زیارت امام حســـین× بروید.

نحن حجج اللَّه على خلقه و جدتنا فاطمة÷حجة اللَّه علينا

فرماییــــد. حاصل  تـمــــاس   09127480053 با   پیشنهادات  و  انتقادات  جهت                  

النص، ص  )للطوسي(،  )األمالي  الُنُبوَّة«  بَقیََّة  و  فَوة  الصَّ ِبنَت  »یا  کرد:  گونه خطاب  این  را 
 684(؛ رسول خدا‘ چنین خطاب می  فرماید: »أُّم أبیها«؛ امام باقر× می  فرمایند: »تُّفاَحُة الفردوس«؛ 

امام صادق× می  فرمایند: »ُدرَُّة التوحید«؛ »بَرزَخ النبوة و االمامة« و ... . 
میزان فهم ما طلبه ها در معارف، با فهم معصوم× گره خورده است؛ یعنی هر قدر که شما از معصوم× 
بیشتر آگاهی داشته باشید و در ظرفتان ریخته باشید، به شما بیشتر لیاقت داده می  شود که سایر امور را بفهمید؛ 
»ِبنا ُعرَِف الله«؛ »بموالتکم علََّمنا الله معالَم دیننا«؛ »ِبکُم َفَتَح الله و ِبکم یَخِتم«؛  »َسَعَد َمن والکم و َهلََک من 
عاداکم و خاَب من َجَحَدکم و َضلَّ من فارقکم و فاَز من تمسک بکم و اَِمن َمن لجأَ الیکم«.ما نیاز داریم که فاطمه 
شناس و علی شناس شویم؛ فضائل و جایگاه ایشان را بدانیم. به رفقا توصیه می  کنم که بخصوص در زیارتنامه ها 
دنبال این معارف بگردید و در این زیارتنامه ها دقت کنید، کاغذ و قلم بردارید و تک تک این القاب را ثبت کنید. 
امیرالمومنین× در قالب یک زیارتنامه معرفی شده است. حضرت زهرا÷ هجده نماز دارد. شما در سجده 

جایز است بگویید »یا موالتی یا فاطمُة اَغیثینی« و این، شرک محسوب نمی شود. 
برای حاجات بزرگ دو رکعت نماز مانند نماز صبح بخوانید و بعد پیشانی را بر ُمهر بگذارید و صد بار بگویید 

»یا فاطمه«، سپس گونه راست را گذاشته و صد بار بگویید »یا فاطمه« و بعد گونه چپ را بر ُمهر بگذارید و صد 
بار همین ذکر را بگویید و در پایان، دوباره پیشانی را بر ُمهر بگذارید و 110 بار بگویید »یا فاطمه«.

این نمازها را بخوانید؛ در وجود و قلب ما حفره هایی هست که جز با این نمازهای اهل بیت^ پر نمی شود. 
قلب زاویه ای دارد که جز با نماز امیرالمومنین× پُر نمی شود. قلب از یک نورانیت خاص محروم است تا 

این که به زیارت امام حسین× بروید، به مشهد بروید و ... ؛ در این مشاهد مشرفه است که چراغ ما را روشن 
می  کنند. گمان نکنید که زیارت حرمهای معصومین^ صرفا یک فایده ای دارد؛ بلکه تاثیرات اساسی بر ما دارد.

این فضایل حضرت زهرا÷ به چه مطلبی اشاره دارد؟ 

جواب این که امری روی زمین باقی ماند که نه پیامبر‘ می  توانست آن را انجام دهد و نه امیرالمومنین×؛ 
چنان که همین اتفاق درمورد انبیاء گذشته اتفاق افتاد و این مشکل دین آنها را ساقط کرد. اما در مورد دین اسالم 
قرار است که این اتفاق نیفتد. آن اتفاق، کشتن وصی پیامبر، بعد از او بود و با آن کار، دین نبی خاتمه می افت. 
بعد از پیامبر اسالم‘ هم نقشه یهود همین بود و گفتند که پیامبر رفت، علی را هم محاصره و خانه نشین 
می  کنیم و کار دین اسالم را پایان می  دهیم. اما نمی دانستند که فاطمه ای هست که هم کار پیامبر‘ را می  تواند 
انجام دهد )زیرا جبرائیل بر او نازل شده است( و هم کار علی× را )علم علی را هم دارد(؛ عصمت هم دارد و 
صدیقه نیز هست.  لذا فرموده اند که محبت حضرت فاطمه÷ در صد موطن به کمکتان می  آید؛ با وجود این، 
آیا انسان نگران مردن و قیامتش می  شود؟ با وجود این محبت، چه چیزی بهتر از مردن است؟ فرمودند که مومن 
اگر با محبت حضرت زهرا÷ بمیرد، شهید مرده است. حضرت زهرا÷ قرار است این جایگاه و فاصله انتقال امر 

از نبوت به وصایت و امامت را پر کند و در عین حال، فرصت هم کم است.
گاهی فرصت خیلی کم است؛ مثال 23 ذیقعده که روز زیارتی امام رضا× است، فقط یک روز است؛ شب قدر 
تنها چند ساعت است. بعد از رسول خدا‘ دو سه روز بیشتر فرصت وجود ندارد که علی× حذف شود یا 
بماند؛ مردم مانند قوم نوح گمراه و جهنمی شوند یا بمانند و راه هدایت به رویشان باز شود. انجام تکلیف در 
این فرصت محدود، به عهده فاطمه÷ است که »برزخ النبوه و االمامة« می  باشد؛ یک دستش در دست نبوت 
است؛ یعنی از نبوت به خوبی خبر دارد و مانند یک نبی عمل می  کند و دست دیگرش در دست امامت است. 
لذا گفته شده است که راه رفتن ایشان مانند راه رفتن حضرت رسول× بوده است. از شما تقاضا دارم که یک 
سال خطبه های حضرت زهرا را مطالعه کنید؛ عبارات عجیبی در آن هست: »امامتنا نظاماً لِلملَّة ... أماناً للُفرَقة«. 
صدیقه طاهره با این خصوصیات )این که یک دست حضرت در دست نبوت و دست دیگرش در دست امامت 
است( می  خواهد این مشتی را که بسته است باز کند. در طول تاریخ این مشتهای بسته، بسته مانده و لذا برای 

مردم مشکل ایجاد کرده است. اگر این مشت را بتوانید باز کنید و معلوم شود در قلب فرد چه می  گذرد، 

مردم تکلیفشان را می  فهمند. 
حضرت زهرا÷ می  خواهد مشت کسی را باز کند که کنار پیامبر‘، صحابه ایشان و به عنوان اولین مسلمان 

مطرح است؛ اعتقاد به او همچون اعتقاد به پیامبر‘ دانسته می  شود. حضرت فاطمه÷ باید مشت این فرد را 
باز کند و آشکار کند که او اصال اسالم نیاورده و کافر است. این کار بسیار سختی است.

حضرت برای تحقق این هدف، ابتدا فدک را تقاضا می  کند. وقتی آنها فدک را تحویل ندادند، غاصب بودن آنها 
ثابت شد. اما پیامبر‘ غاصب نبود، پس چطور کسی که ادعای جانشینی ایشان را دارد، غصب می  کند! مگر 

پیامبر‘ صحابی دزد داشته است! و آنها فدک را ندادند و با این کار، ثابت شد که صحابه پیامبر غاصب و دزد 
است. مگر می  شود در روز روشن، با وجود آن همه خدم و حشِم حضرت زهرا ÷ در فدک، مالکیت ایشان را بر 

آن انکار کرده و بعد از آن، قباله فدک را پاره کنند و ... ! 
دومین اقدام حضرت این بود که وقتی آنها پشت درب خانه حضرت آمدند تا امیرالمومنین× را برای اخذ بیعت 
با خود ببرند، حضرت زهرا÷ روی یک حساب و کتاب دقیق به    امیرالمومنین× فرمود که پیامبر‘ مرا به 
ایشان معرفی کرده است. صدیقه طاهره هفتاد اسم دارد: سیده، انسیه حوراء، نوریه، هانیه، عذراء، کریمه، رحیمه، 

شهیده، عفیفه، قانعه، حبیبه، صابره، سلیمه، محرقه، مکرمه، صفیه، عالمه، معصومه، علیمه، مغضوبه، مظلومه، 
منصوره، محتشمه و ... . همچنین 345 تا لقب دارد. نُه تا اسم بین خود و خدایش دارد: راضیه، مرضیه، فاطمه، 

 زهرا، محدثه و ... .
 این چنین فردی پشت در رفته است و به امیرالمومنین× می  گوید که آنها با تو دعوا دارند و مرا می  شناسند و 
حیا می  کنند و می  روند. لذا می  رود پشت در و خودش را معرفی می  کند. آنها که ادعا می  کردند راه پیامبر‘ را 

می   روند، مگر این )حفظ احترام حضرت زهرا÷( راه پیامبر‘ نبود؟ مگر این همان خانه ای نیست که جبرائیل 
بدون اجازه واردش نمی شد؟ مگر این همان خانه ای نیست که رسول خدا در مقابل آن، دست بر سینه می   گذاشت 

و می  فرمود: »السالم علیکم یا اهل بیت النبوة«؟ مگر آنها، همان کسانی نبودند که پشت سر پیامبر‘ نماز 
می  خواندند؟ مگر همان افرادی نبودند که پیغمبر‘ بارها سفارش فاطمه اش را به آنها کرد؟ اگر پیامبر‘، 

امیرالمومنین× را ده بار معرفی کرد، حضرت زهرا÷ را هفتاد بار به انحاء مختلف معرفی نمود؛ پس از 
بازگشت از سفرها ابتدا سراغ ایشان را می  گرفت و ... . آن زن در خانه پیامبر‘ این خبرها را به آنها می  رساند 

که وقتی فاطمه÷ وارد می  شود، رسول الله‘ به قامت می  ایستد و دست فاطمه÷ را می  بوسد و ... . 
سومین جایی که آنها می  خواستند کار را تمام کنند، اما حضرت زهرا÷ سندسازی کرد، جریان شهادت حضرت 

محسن× بود. دشمن هر سندی را هم که می  توانست انکار کند، شهادت محسن× را در پشت در 
نمی توانست انکار کند. پنجاه نفر از زنان مدینه به منزل حضرت آمدند و گفتند که ما می  خواهیم جبران کنیم. 

حضرت فرمود: اگر می  خواهید به من کمک کنید، دستم را بگیرید تا به زیارت قبر پدرم بروم و به او سالمی عرض 
کنم. فاطمه زهرا÷ از شدت ضعف و نحیفی مانند اشباح شده و چیزی از بدنش باقی نمانده است. نقل شده 

است که این زنان دور حضرت حلقه زدند و وقتی خواستند ایشان را کمک کنند تا بلند شود، دیدند که نفس 
ایشان بند آمد. از حضرت پرسیدند مگر چه اتفاقی افتاده است. پرسیدن این سوال خیلی دردناک است )چرا که 
نشان می  داد آنها از مصائبی که بر حضرت وارد شده هیچ اطالعی نداشته اند(. حضرت پاسخ فرمود که بروید از 

شوهرانتان بپرسید. 
حضرت در بیانی می  فرماید: نفس کشیدن من با مالحظه و احتیاط باید باشد؛ چرا که اگر بخواهم کمی عمیق تر نفس 
بکشم استخوانهای دنده ام مانع می شود. رفقا آن کاری که نباید می  شد، شد. افراد بُزدلی مثل ابن عباس ها و عقیل ها 

بودند که این اتفاق رخ داد. سلمان در یک تعبیر فارسی می  گوید که آن کاری که نباید، انجام شد. 
ای کاش می  بودیم و ... . علی را به مسجد نمی بردند؛ اما دیگر از آن حیدر کرّار خبری نیست؛ آنها توانستند دست 

علی را ببندند زیرا صدای »یا فضة ُخذینی« کمر او را شکانده است. 

برای حاجات بزرگ دو رکعت 
نماز مانند نماز صبح بخوانید 

و بعد پیشانی را بر ُمهر 
بگذارید و صد بار بگویید »یا 
فاطمه«، سپس گونه راست 
را گذاشته و صد بار بگویید 
»یا فاطمه« و بعد گونه چپ 
را بر ُمهر بگذارید و صد بار 
همین ذکر را بگویید و در 
پایان، دوباره پیشانی را 
بر ُمهر بگذارید و 110 بار 

بگویید »یا فاطمه«.

قال الصادق علیه السلام

بســـم الله الرحــمن الرحیـــم

ما حجت خداوند بر خالئق هستیم و مادرمان فاطمه÷حجت خداوند بر ماست.
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قال االمام العسکری×:

محبت حضرت فاطمه’ در صد موطن به کمکتان می آید؛ با وجود این, آیا انسان نگران 
مردن و قیامتش می شود؟ با وجود این محبت، چه چیزی بهتر از مردن است؟ و مومن اگر با 

محبت حضرت زهرا’ بمیرد.

صدیقه طاهره هفتاد اسم دارد: سیده، انسیه حوراء، نوریه، هانیه، عذراء، کریمه، 
رحیمه، شهیده، عفیفه، قانعه، حبیبه، صابره، سل یمه، محرقه، مکرمه، صفیه، 

عالمه، معصومه، علیمه، مغضوبه، مظلومه، منصوره، محتشمه و ... 
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گناه به قدری وجود فرد را فرا می گیـــرد که در نهایت، محبت اهل بیت^ 

در وجودش تبدیل به بغض ایشان می شود. 
انسان باید ناموس مردم را ناموس خودش بداند. ناموس دیگران، 

ناموس شیعه و حق الله است.
کتاِب نجات بخِش زمان غیبت، صحیفه سجادیه است.

 رسیدن به مقاماتی که در روایات آمده است؛ مانند مصاحبت با 
امام زمان�جز از طریق نماز شب ممکن نیست. 

اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم 
خدا را شاکریم بخاطر همه ی نعماتش، بخصوص نعمت عظیم محبت و والیت اهل 

بیت^؛ که خدا ما را الیق دانست و سر سفره ایشان قرار داد. ایمان را محبوب قلوب ما قرار داد و 
کفر را مبغوض. علم را به عنوان یک نشانه به ما سپرد و ائمه^ را به ما معرفی کرد و ما را با کالم و َمعارف 

ایشان آشنا نمود. 

راه محافظت از نعمت ولیت
این نعمات، به سادگی به کسی ارزانی نمی شود و شکر عظیمی را می  طلبد. باید این نعمتها را حفظ کرد و راه 

محافظت آنها این است که غصه نعمات کوچک را نخوریم و باعث نشویم خداوند در إزای سلب نعمت والیت، 
آن را به ما بدهد. خداوند چنین غصه ای را به عنوان کم  معرفتی تلقی می  کند و لذا آن نعمت ناچیز را به ما 

می  دهد، اما این نعمت عظیم والیت را از ما می  گیرد. 

از ما نیست
برای کسب بهره بیشتر از آن ذوات مقدسه و تحصیل قرب الی الله، یکی از امور مورد تاکید در روایات، نماز شب 
است. در روایت دارد کسی که نماز شب نمی خواند، از ما نیست. خدای متعال برای مومن نماز شب را قرار داد 
ْد ِبِه ناِفلًَة لََك َعسى  أَْن  تا بواسطه آن نعمتهای بزرگ را به او عنایت کند. قرآن کریم می  فرماید: ﴿َو ِمَن اللَّْيِل َفَتَهجَّ
يَْبَعَثَك َربَُّك َمقاماً َمْحُموداً﴾: »و پاسى از شب را زنده بدار، تا براى تو ]به منزله [ نافله اى باشد، اميد كه پروردگارت 

تو را به مقام محمود برساند« )اإلسراء: 79(. 
امام صادق× می  فرمایند: خداوند بر پیامبر‘ نماز شب را واجب کرد، تا ما آن را به عنوان مستحب بپذیریم. 
امام حسن عسکری× فرموده اند: » إِنَّ الُْوُصوَل إِلَى اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ َسَفٌر- َل يُْدرَكُ  إِلَّ ِباْمِتطَاء اللَّْيِل«: »تقرب به 
پروردگار سفری است که تنها با بیدار شدن هنگام شب و خواندن نماز  می سر است« )بحار األنوار ج  75، ص 380(. 
ِتي لَْن يََناُموا«: جبرائیل  رسول اکرم‘ می  فرمایند: »َما زَاَل َجْبرَئِيُل يُوِصيِني  ِبِقَيامِ  اللَّْيِل َحتَّى ظََنْنُت أَنَّ ِخَياَر أُمَّ
به قدری در خصوص نماز شب به من سفارش کرد که گمان کردم قرار است مؤمنان شبها نخوابند و عبادت کنند)وسائل 

الشيعة، ج  8، ص 154(.

اشراف امت پیامبر‘
ِتي  َحَملَُة الُْقرْآِن َو أَْصَحاُب اللَّْيل «: بزرگان امت من و کسانی که  همچنین از ایشان روایت شده است: »أَْشرَافُ  أُمَّ
خدا به آنها آقایی می  دهد دو گروه هستند: کسانی که قرآن زیاد می  خوانند و کسانی که شبها بیدار می  شوند و نماز 
می  خوانند )من ال يحضره الفقيه، ج  4، ص 399(. امام صادق× در حدیثی می  فرمایند: »َل تََدْع ِقَياَم اللَّْيِل َفإِنَّ 
الَْمْغُبونَ  َمنْ  ُحرِمَ  ِقَياَم اللَّْيل «: شب زنده داری و نماز شب را ترک نکن؛ همانا خسارت زده کسی است که از آن محروم 
شود )علل الشرائع، ج  2، ص 363(. و در روایت دیگری حضرت فرمود حداقل به اندازه دو رکعت، نماز شب بخوانید.

زنی به امام صادق× عرض کرد که شوهرم مرا دوست ندارد، چه کنم؟ حضرت فرمود: نماز شب بخوان. آن زن 
بعد از مدتی دوباره خدمت امام× رسید و عرض کرد: شوهر من هیچ کسی را به اندازه من دوست ندارد و از 
حضرت تشکر کرد. نماز شب برای مومن هشت فایده دارد که یکی از آنها مقبولیت و محبوبیت نزد دیگران است.

عظمت نماز شب 
امام صادق× فرمودند: »ما من عمل حسن يعمله العبد إل و له  ثواب  في  القرآن ، إل صالة الليل، فإن الله لم 
ا َرزَْقناُهْم  يبين ثوابها لعظم خطرها عنده، فقال: تََتجافى  ُجُنوبُُهْم َعِن الَْمضاِجعِ يَْدُعوَن َربَُّهْم َخْوفاً َو طََمعاً َو ِممَّ

يُْنِفُقونَ  *َفال تَْعلَُم نَْفٌس ما أُْخِفَي لَُهْم ِمْن ُقرَِّة أَْعُيٍن َجزاًء ِبما كانُوا يَْعَملُونَ «: هیچ عمل خیری را بنده انجام 
نمی دهد مگر این که ثوابش در قرآن بیان شده است؛ بجز نماز شب. سپس حضرت این آیات را قرائت فرمودند: 
پهلوهايشان از خوابگاهها جدا مى گردد ]و[ پروردگارشان را از روى بيم و طمع مى خوانند، و از آنچه روزيشان 
داده ايم انفاق مى كنند * هيچ كس نمى داند چه چيز از آنچه روشنى بخش ديدگان است به ]پاداش [ آنچه انجام 
مى دادند براى آنان پنهان شده است. )البرهان في تفسير القرآن، ج 4، ص: 394(. از امیرالمومنین× نقل شده 
ٌك ِبأَْخاَلِق النَِّبيِّيَن َو تََعرٌُّض لِلرَّْحَمِة«: شب زنده داری بدن  ٌة لِلَْبَدنِ  َو رَِضى الرَّبِّ َو تََمسُّ است: » ِقَيامُ  اللَّْيلِ  َمَصحَّ

باعث سالمتی بدن و رضایت خداوند است و تمسک به اخالق انبیاء و قرار گرفتن در معرض رحمت الهی 
می  باشد)المحاسن، ج  1، ص 53(. 

یکی از توجیهات پزشکی مطلب فوق این است که هنگام خواب، خون به تدریج غلیظ می  شود؛ لذا اکثر 
سکته ها در آخر شب و نزدیک صبح رخ می  دهد. خون در ابتدای شب رقیق است؛ اما به خاطر 
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در آیات قرآن وارد شده  شیطان از تمام جهات بر انسان وارد می شود؛ بغیر از جهت بال که بر او 

بسته شده و برای تقاضای نجات از درگاه پروردگار قرار داده شده است.

خواب و عدم تحرک، خون غلیظ می  شود. کسانی که هنگام سحر بیدار می  شوند، از 
 غلظت خونشان کاسته می  شود. این یکی از منافعی است که برای تهجد و نماز شب کشف شده است.

 رسیدن به مقامات با نماز شب
»رحم الله رجالً قام من اللیل فصلی و أیقظ امرأته فصلت؛ فان أبت، نضح فی وجهها الماء. رحم الله امرأه 

قامت من اللیل فصلت و أیقظت زوجها؛ فان أبی، نضحت فی وجهه الماء«: خدا رحمت کند، مردی را که شب 
از خواب برخیزد و نماز شب بخواند و همسرش را نیز برای آن بیدار کند، و اگر بیدار نشد به صورت وی آب 
بپاشد و او را بیدار کند و همچنین خدا بیامرزد زنی که در شب برخیزد و نماز شب بخواند و شوهرش را نیز 
بدین عمل وادار کند و اگر از جای برنخواست آب به صورتش بپاشد، تا او را بیدار کند( کنزالعمال، ج 7، ص 

276، ح 18859؛ می زان الحکمه، ج 5، ص 418(. 
ما درباره ی نماز واجب، توصیه ای برای بیدار کردن همسر نداریم، اما فایده نماز شب بقدری مهم است که توصیه 
شده است همسرتان را هم برای انجام آن بیدار کنید. رسیدن به مقاماتی که در روایات آمده است؛ مانند داشتن 

چشم برزخی، مصاحبت با امام زمان#، در خواب دیدن اولیاء و ... ، جز از طریق نماز شب ممکن نیست. 

سوال: درباره اهل بیت^، زیارت از بعید وارد شده است؛ آیا این زیارت برای همه ائمه^ است و آیا 
آثار زیارت در حرم ایشان را دارد؟

پاسخ استاد الهی: غالب زیارات، از راه دور و برای همه ائمه^ است. زیارت از نزدیک، یک امر ویژه و استثنا 
است؛ زیرا آنچه می ّسر و شدنی است زیارات از بعید بوده، و زیارت از نزدیک برای همه فراهم نیست.

سوال: برای ثبات قدم و توفیق در امور معنوی و جلب توجه اهل بیت^ چه توصیه ای دارید؟

پاسخ استاد الهی: باید یک دله شد؛ هم خدا و هم خرما، نمی شود. هم خوردن هر چیزی و هم نماز شب خواندن، 
نمی شود. هم نشستن و خوشگذرانی با همه و هم تقوا، نمی شود. هم کسب مال مخلوط حالل و حرام و هم 
معنویت نمی شود. انسان باید یک دله شود؛ یعنی بداند که اگر به دستورات شرع عمل کند، خداوند همه این 
نعمات را برایش فراهم می  کند و یک زندگی با دوام و با عافیت به او می  دهد. کسانی که اهل دنیا هستند، فقط 
در برخی ساعات حال خوبی دارند؛ مثال وقتی شراب می  خورند، موسیقی گوش می  دهند، دزدی می  کنند و ... حال 
خوشی دارند و در غیر آن، بیچاره هستند. اما مومن دارای آرامشی بادوام  است؛ البته به شرطی که از محرمات 
اجتناب کند. نشانه این که فرد هنوز بطور کامل وارد معنویات نشده و حواسش به جاهای دیگر هم هست، این 

است که به همان نسبت غفلتش و نقصانش دچار مشکالتی در زندگی اش می  باشد. 

سوال: برترین اعمال در ایام فاطمیه چیست؟

پاسخ استاد الهی: انجام واجب و ترک حرام. 

سوال: راه اجتناب از نگاه به نامحرم چیست؟

پاسخ استاد الهی: انسان باید ناموس مردم را ناموس خودش بداند. ناموس دیگران، ناموس شیعه 

و لذا حق الله است؛ به همین خاطر، فرد حق ندارد بگوید چون زن من ناموس خودم است، می  توانم آن 
را در اختیار دیگران بگذارم. در روایت آمده که اگر کسی دنبال ناموس دیگران باشد، در همین دنیا مکافات 
عملش را خواهد دید و هر مزاحمتی برای ناموس کسی ایجاد کند، خدا برای ناموس او در دنیا پیش می  آورد. 
اگر به زن دیگران نگاه کند، به زنش نگاه خواهند کرد. طبق روایت، این بال از آن دسته عقوبتهایی است که 

فوری به فرد می  رسد؛ اگر صبح به نامحرمی نگاه کند، تا شب نشده به ناموسش نگاه خواهند کرد. یک راننده 
تاکسی نقل می  کرد که من به زنی در خیابان خیره شدم و یک دل سیر به او نگاه کردم. وقتی به خانه رفتم 
دیدم مردی روی بالکن دارد به همسرم نگاه می  کند. در را آرام بستم و بعد زنگ خانه را زدم و رفتم داخل. 
به همسرم گفتم این آقا کیست. گفت: همان برق کاری است که خودت فرستاده بودی.خداوند از مکافات 

خیانت به ناموس دیگران صرف نظر نمی کند.

سوال: خداوند در قرآن می  فرماید که شیطان دشمن شماست و شما هم او را دشمن خود بدانید. این تعبیر 
به چه معناست و چطور می  توان او را دشمن خود دانست؟

پاسخ استاد الهی: همان اتفاقی که برای حضرت آدم× افتاد و توسط شیطان از بهشت اخراج شد، برای 

ما هم می  تواند رخ دهد. شیطان همه را اغوا می  کند و این رجز خوانی او که در قرآن آمده: ﴿قاَل فَِبِعزَّتَِك 
أَلُْغِويَنَُّهْم أَْجَمعين﴾ )ص: 82( دروغ نیست؛ و اال در قرآن نمی آمد. خدا هم در آیات بعد، قسم یاد می  کند که 
جهنم را از تو و پیروانت پُر خواهم کرد. پس در  طول تاریخ، شیطان با همه انبیاء و نیز دیگران از در دشمنی 
وارد شده است؛ حتی در مواضعی هم که به ظاهر از در دوستی وارد شده، قصدش مخفی کردن دشمنی اش 
بوده است. تا جایی که در آیات قرآن وارد شده  شیطان از تمام جهات بر انسان وارد می  شود؛ بغیر از جهت 
باال که بر او بسته شده و برای تقاضای نجات کردن انسان از درگاه پروردگار قرار داده شده است. یکی از راه 
های ورود شیطان، از طریق همزات است. وقتی از حضرت درباره همزات شیطان سوال شد، فرمودند: همزات، 
یعنی بغض اهل بیت^. سوال کرد مگر ممکن است که ما بغض اهل بیت^ را پیدا کنیم؟ حضرت فرمود: 
بله، اگر مومنی را تحقیر کنید، بغض ما اهل بیت^ را پیدا می  کنید. گناه به قدری وجود فرد را فرا می  گیرد 

که در نهایت، محبت اهل بیت^ در وجودش تبدیل به بغض ایشان می  شود. 

سوال: با توجه به این که در زمان غیبت هستیم، آیا قرائت صرف قرآن بدون تفسیر امام × کافی است؟
پاسخ استاد الهی: در زمان حضور اهل بیت × هم، ایشان تفسیر قرآن نداشتند. توصیه شده قرآن را زیاد 

بخوانید تا از نور آن بهرمند شوید.

سوال: درباره ولیت فقیه و آثار مثبت آن بر جامعه توضیح بفرمایید. 

پاسخ استاد الهی: ما زمان شاه را دیده ایم؛ شاه و دولتش در صدد ترویج فسق بودند و دین را می  کوبیدند. 
علما و مدارس علمیه و امام زاده ها متروکه بود. اما االن همه اینها رونق پیدا کرده اند. در گذشته شبهای 
چهارشنبه جمکران، فقط همان سه ردیف جلو پر می  شد. اما االن رونق پیدا کرده است. این نشان می  دهد 
که نظام و والیت فقیه در جهت تقویت دین حرکت کرده؛ و در حدی که ولی فقیه قدرت دارد برای تقویت 

دین تالش کرده است. 

سوال: چه کنیم که عیوب ما پوشیده بماند؟

پاسخ استاد الهی: خداوند ستّار است و عیوب ما را پوشانده است؛ اما خودمان از حد خارج می  شویم و باعث 
آشکار شدن معایبمان می  گردیم. من یک نکته را به دوستان خوبم می  گویم: انسان حتی اگر معصیت هم 
می  کند، نباید جرأت بر معصیت پیدا کند؛ اگر گناه هم می  کند، در خفا انجام دهد و آن را برای دیگران نقل نکند 
و خوشایندش نشود؛ حتی اعتراف و اقرار هم نباید بکند. مراقب باشیم که خدا در کمین است. البته خداوند 
بخشنده و توبه پذیر است و وعده داده است که توبه کنندگان را خواهد بخشید. خداوندا به حق محمد و آل 

محمد عاقبت ما را ختم به خیر بفرما و فرزندانمان را از صالحان قرار بده. 

به دوستانتان صحیفه را توصیه کنید در خانواده و به فرزندان، صحیفه را آموزش دهید. هر جا 

رفتید صحیفه را همراه داشته باشید. در مکه و مدینه صحیفه بخوانید. کنار ضریح امام رضا علیه 

السالم مشغول قرائت صحیفه باشید.

پرسش و پاسـخ

 )14( اللَُّهمَّ إِنِّي أَتُوُب إِلَْيَك ِفي َمَقاِمي َهَذا ِمْن 

تِي   كََبائِِر ُذنُوِبي َو َصَغائِرَِها، َو بََواِطِن َسيَِّئاتِي َو ظََواِهرَِها، َو َسَوالِِف  زَلَّ

ُث نَْفَسُه ِبَمْعِصَيٍة، َو َل يُْضِمُر أَْن يَُعوَد ِفي َخِطيَئٍة )15(  َو َحَواِدثَِها، تَْوبََة َمْن َل يَُحدِّ

يَِّئاِت،  َو َقْد ُقلَْت- يَا إِلَِهي- ِفي ُمْحكَِم ِكَتاِبَك: إِنََّك تَْقَبُل التَّْوبََة َعْن ِعَباِدَك، َو تَْعُفو َعِن السَّ

اِبيَن، َفاْقَبْل تَْوبَِتي كََما َوَعْدَت، َو اْعُف َعْن َسيَِّئاتِي كََما َضِمْنَت، َو أَْوِجْب لِي  َو تُِحبُّ التَّوَّ

- َشرِْطي أَلَّ أَُعوَد ِفي َمكُْروِهَك، َو َضَمانِي أَْن َل أَْرِجَع  َمَحبََّتَك كََما َشرَطَْت )16( َو لََك- يَا َربِّ

ِفي َمْذُموِمَك، َو َعْهِدي أَْن أَْهُجَر َجِميَع َمَعاِصيَك.

ترجمه: خداوندا، در همين مقامی که در آن قرار گرفته ام ، از گناهان کوچک و بزرگ خود، از بديهاى پنهان و 
آشكار خود، از لغزشهاى گذشته و حال خود به درگاه تو توبه مى كنم، توبه كسى كه از آن پس حتى با خود سخن 
از گناه نگويد و در خاطر نگذراند كه خطاى پيشين از سر گيرد. خداوندا، تو خود در كتاب محكمت گفته اى كه 

توبه بندگانت را مى پذيرى و گناهانشان را عفو مى كنى و توبه كنندگان را دوست مى دارى، پس همچنان كه وعده 
داده اى توبه مرا بپذير و همچنان كه بر عهده گرفته اى از خطاهاى من درگذر و آن سان كه شرط كرده اى محبت 

خود را نصیبم ساز. صحیفه سجادیه دعای 31

سؤال: گاهی روحیه انسان ضعیف می  شود مثال در مسیر تحصیل و طلبگی با دیدن موفقیت بعضی از همدوره 
ای ها و بستگان و هم سن و سال ها، و این که در خودش چنین موفقیتی را نمی بیند احساس نا امیدی می  کند 

در این مورد توصیه بفرمایید.
پاسخ: به همه دوستانی که چنین سؤالی دارند توصیه می کنم صحیفه سجادیه را از خودشان دور نکنند.! کتاِب 

نجات بخِش زمان غیبت، صحیفه سجادیه است، فهم قرآن در صحیفه سجادیه است اگر صحیفه خواندید و سراغ 
قرآن رفتید آیات قرآن را درک می  کنید.   فهم نهج البالغه در ممارست با صحیفه حاصل می  شود . 

صحیفه به شما یاد می  دهد چگونه شیطان را زمین بزنید،با خواندن صحیفه یاد می  گیرید چگونه از خدا حاجت 
بگیرید، ببینید در یک تعبیری دارد در همین صحیفه حضرت می  خواهد بگوید خدایا باران بفرست، ما باشیم چه 
می  گوییم، می  گوییم خدایا باران رحمتت را بفرست، حضرت چه می  فرمایند؟ خدایا یک بارانی بفرست این باران 
فراوان باشد بعد فرو برود در زمین بعد زمین  به برکت این باران طراوات پیدا کند، بعد گیاه از آن رشد کند، این 
بارانی بشود که می وه به ما بدهد درخت ها، حدودا بیست مورد کم و زیاد، من اآلن شمارش در ذهنم نیست 
حضرت دارد تعابیر مختلف که خدا یک همچین بارانی بفرست بارانی نباشد که اگر آمد سیل بشود، در تعبیر دارد 
حضرت می  گوید یک بارانی نباشد که نفس گیر باشد ببیند اگر باران موقع آفتاب بیاید نفس گیر می شود زمین 
 دم می  کند نفس باال نمی آید حضرت می  گویند نکند یک همچین بارانی برای ما بفرستی، صحیفه به شما یاد 

می  دهد چگونه با خدا حرف بزنید.
 صحیفه سجادیه بخوانید، این سفارش امام زمان علیه السالم به پدر عالمه مجلسی است؛ اگر عالمه مجلسی 
&هیچی ارمغانی برای ما نداشت و فقط همین صحیفه را که سفارش امام زمان علیه السالم است بدست ما 
می رساند برای ما مقام عالمه مجلسی بال بود. لذا به دوستانتان صحیفه را توصیه کنید در خانواده و به فرزندان، 
صحیفه را آموزش دهید. هر جا رفتید صحیفه را همراه داشته باشید. در مکه و مدینه صحیفه بخوانید. کنار ضریح 

امام رضا علیه السالم مشغول قرائت صحیفه باشید.
سه دعای صحیفه سجادیه راجع به توبه است، روش توبه را امام علیه السالم به ما آموزش می  دهد ما می  گوییم 
 استغفر الله ولی حضرت توبه را باز می  کند دستت را در دست خدا می  گذارد،و رحمت پرودگار را به سمتت می  کشد.
 لذا اگر مأیوس شدید صحیفه سجادیه بخوانید ان شاءالله صحیفه این زمینه را فراهم که حالت یاس از وجود 

شما فاصله بگیرد.

صحیفه
سجادیه


