
  

مــن دســتخط مبــارک علــی بــن موســی الرضــا صلــوات 
ــوب شــده  ــر روی صفحــه ای مکت ــه ب ــه ک ــه علی الل

ــت: ــود اس ــر موج ــرم مطه ــوزه ح ــل آن در م و اص

إن  و  محمــد  آلل  محبــا  )))کــن 
محبــا  کــن  و  فاســقا،  کنــت 

لمحبیهم و إن کانوا فاسقین(((
محــب آل محمــد بــاش حتــی اگــر فاســقی و دوســت دار محبینشــان بــاش حتی اگر فاســق اند.

    

ــى   ــلِ  َعلَ ــمَ  َص  اللَُّه

َعلِــيِ  بْــنِ  ُموَســى  

َضــا الُْمْرتََضــى اْلَِمــاِم  الرِّ

تِــَك  التَِّقــيِّ النَِّقــيِّ َو ُحجَّ

َعلَــى َمــْن َفــْوَق الْْرِض َو 

ــِق  ي دِّ ــَرى الصِّ ــَت الثَّ ــْن تَْح َم

ــِهيِد َصــَاًة َكثِيــَرًة تاَمــًة َزاِكيـَـًة  الشَّ

ــِل  ــًة َكأَْفَض ــَرًة ُمتََراِدَف ــًة ُمتََواتِ ُمتََواِصلَ

ــك     ــْن أَْولِيَائِ ــٍد ِم ــى أََح ــَت َعلَ ــا َصلَّيْ َم

غدیــریــه
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دو هــفتــــــه نـــــامـــــــه غـــــــدیـریه
+  منـــــــــــرب)صــــــــفــحه 2( 

+ صحیفه سجـادیـه)صــفحه 4(
+ روایت خوانی )صفحه 5(

قال االمام املهدی علیه السالم:

طلب المعارف من غیر طریقنا اهل البیت مساوق النکارنا

امام خمینی رحمة الله علیه:بــــــــــسم الله الـــــــــرحمن الــــــــرحیم

فاطمــه زهــراء ســالم اللــه علیهــا 

متــــــام حقیـــــقت زن و متــــام 

ــت. ــانیت اس ــخه ی انس نس

مقام معظم رهربی:

ــک  ــع ی ــا در واق ــه علیه ــرا ســالم الل ــه زه فاطم

حقیقــت عظیــم، یــک نــور درخشــان الهــی، یــک 

بنده ی صالح و یک انســان ممتاز و برگزیده اســت.
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منبر

روایت
خوانی

صحیفه
سجادیه

مثــل  بروجــردی،  آقــای  مثــل  ممتازنــد،  شــیعه  در  کــه  آنهایــی  همــه ی 
ــد،  ــیخ مفی ــل ش ــاووس، مث ــن ط ــید ب ــل س ــیرازی، مث ــرزای ش ــل می ــام، مث ام
بردنــد زهــرا  حضــرت  از  ای  جداگانــه  حــّظ  یــک  اینهــا  ســلمان،  مثــل 

از خــدا بخواهیــم مــا را تربیــت کنــد. راهــش ایــن اســت 
مثــل بچــه شــویم، گریــه و تضــرع بــه خــدا را یــاد بگیریــم

هرکس دخترم فاطمه را دوست بدارد، جایگاهش 
ــض  ــه او بغ ــس ب ــر ک ــت و ه ــت اس ــن در بهش ــا م ب
بــــــود؛ خواهــد  دوزخ  آتــــش  باشــــد، در  داشــته 

و لــو علــم اهلل مــن عبــد حســن نیــة اکتنفــه بالعصمــة

اللهم العن ابا الرشور و 
اتباعه فی کل لحظه 
من االزل الی االبد 
بعدد ما احاط به 

علمک

ــی  ــات را م ــن کلم ــت ای ــرب جاهلی ــد: ع ــه  فرمودن ــه و آل ــی اهلل علی ــرم صل ــول اک رس
ــا آن دعــا مــی کردنــد بــدون آن کــه معنایــش را بداننــد:  نوشــتند و در ســختی هــا  ب
الهــی و ســیدی أســئلک بالمحمدیــه المحمــوده  و العلویــه العالیــه و  الفاطمیــه البیضــاء

رسول خدا صلی الله علیه و آله:



در قیامت کل جریان رسول خدا و ائمه یک طرف،             حضرت زهرا برای خودش یک تشکیالتی دارد منبر

تغذیه ای که روح مؤمن 

احتیاج دارد، باید از ناحیه 

چهارده نور پاک به او برسد

   وقتی معیار اصلی ایامن، حب اهل بیت علیهم 

السالم و بغض دشمنان ایشان است، دنبال هیچ امر 

دیگــــری نباش؛ زیرا اصـل را پیدا کرده ای   
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بسم الله الرحمن الرحیم

روح مؤمــن هــم ماننــد جســم او بــرای 
ایــن کــه از بیــن نــرود احتیــاج بــه غــذا 
دارد تــا رسپــا مبانــد و بتوانــد مســیر 
ــه ای  ــن تغذی ــد، ای ــی کن ــت را ط هدای
بایــد  دارد،  احتیــاج  کــه روح مؤمــن 
از ناحیــه چهــارده نــور پــاک بــه او 
ــر باشــد، خــدای متعــال  برســد و رسازی
کــرده  لطــف  دیگــری  بــاب  یــک  از 
حــرت  مقامــات  از  مقــدار  ایــن  و 
زهــرای مرضیــه را بــروز داده اســت.

مــا اگــر بخواهیــم یــک مقــداری از 
ــد در  ــم، بای ــات را درک بکنی ــن مقام ای
دعاهــای حــرت کار کنیــم. مبانــی 
اعتقادیــان را از ادعیــه در بیاوریــم؛ 
املنیــف،  الشــامخ  العــز  ذی  ســبحان 
العظیــم،  البــاذخ  العــز  ذی  ســبحان 
الجــال،  و  البهجــة  ذی  ســبحان 
ســبحان ذی النــور و الوقــار، ســبحان 
شــا  القدیــم؛  الفاخــر  امللــک  ذی 
ــای ســاده ای  ــد، عبارته ــا را ببینی عبارته
نیســت. الســالم علیــک یــا ممتحنــة؛ 

ببینیــد چــه عبــارت عجیبــی اســت؛ 
ممتحنــة، امتحنــک اللــه الــذی خلقــک 
خلقــت! از  قبــل  یخلقــک،  ان  قبــل 

شــده  بیــان  کــه  حــرت  منازهــای 
اجــازه  اینکــه  دارنــد،  منــاز  هیجــده 
ــرت  ــه ح ــجده ب ــی در س ــته باش داش
بگویــی: یــا موالتــی یــا فاطمــة أغیثینی.

ــا  ــت! اینه ــا نیس ــال م ــرای امث ــا ب اینه
طُفیلــی بــه مــا رســیده؛ خــود امئــه 
ــا منازهــای  ــد؛ اینه ــی خواندن ــا را م اینه
واجــب خــود معصــوم بــوده اســت، 
االن هــم همیــن اســت، هــر کســی 
ــرا را  ــرت زه ــای ح ــد منازه ــی توان من
بخوانــد، زیارتنامــه ایشــان را همیــن 

اکــرم  پیغمــرب  ببینیــد  شــا  طــور. 
دارد،  قــرب  امیراملؤمنیــن  دارد،  قــرب 
ایــن  حســین،  امــام  حســن،  امــام 
اولیــن اســتفاده مؤمــن اســت، ولــی 
بقیــه  نــدارد،  قــرب  طاهــره  صدیقــه 
اش هــم همیــن طــور بــوده اســت.

ببینیــد؛  را  حــرت  القــاب  شــا 
الفــردوس،  تُّفاحــة  التوحیــد،  ُدرّة 
بــرزخ النبــوة و االمامــة، ام االمئــة، ام 
املؤمنیــن، ام ابیهــا، آیــة اللــه العظمــی. 
ــالم 135  ــه الس ــادق علی ــام ص ــط ام فق
لقــب مــی شــارند. نـُـه تــا نــام دارد کــه 
ــه  ــت، نُ ــود خداس ــوص خ ــط مخص فق
تــا اســم اســت فقــط بــرای خــود خــدا، 
مــا هــم میگوییــم مبارکــه، مــا هــم مــی 
ایــن  ولــی  مرضیــه،  راضیــه،  گوییــم 
ــه خــود خــدا هــر  ــامی ای اســت ک اس
ــرا را  ــرت زه ــد ح ــی خواه ــع م موق
صــدا کنــد بــه ایــن نامهــا صــدا میکنــد؛ 
فاطمــه، زهــرا، صدیقه،طاهره،راضیــه، 
مبارکــه.  محدثه،زکیــه،  مرضیــه، 

خــدا زهــرا را بــرای پیغمــرب رّس قــرار 
ــرای  ــرد، ب ــکار ک ــش آش ــدا برای داد، بع
پیغمــربی کــه چیــزی برایــش رّس نبــود، 
همــه چیــز برایــش آشــکار بــود؛ وقتــی 
کــه جرباییــل ســیب را آورد، ســیب را 
ــرد،  ــدا ک ــی پی ــور تجلّ ــرد، ن ــم ک دو نی
علیــه  اللــه  صلــی  رســول  حــرت 
ســؤال  همیــن  و  کــرد  فــزع  آلــه  و 
کیســت؟  نــور  ایــن  پرســید  کــرد،  را 
حــرت منــی دانســت نــور فاطمــه 
ــر را  ــن ام ــال ای ــدای متع ــت، خ زهراس
کــه کتــان کــرده بود،آشــکار کــرد.

در هدایتــی کــه خــدا میخواهــد در 

اعلــی مرتبــه شــکل بگیــرد، نــه هدایــت 
ــودش  ــم خ ــالم ه ــی، چــون اس معمول
ــلان  ــرف مس ــت، ط ــت اس ــک هدای ی
کفــر  از  اســت،  مــی شــود هدایــت 

ــک  ــان هــم ی ــه اســالم، ای ــد ب ــی آی م
مرتبــه ای از هدایــت اســت، ولــی شــا 
ــانی  ــد کس ــی بینی ــان م ــن ای در همی
هســتند کــه مطمــن بــه ایاننــد و 
کســانی هســتند کــه ایــان عاریتــی 
ــان  ــک ای ــه ی ــد ب ــی رس ــا م ــد، ت دارن
خــاص. یــک مثــال برایتــان بزنــم، خــوب 
اســت، مطلــب را نزدیــک میکنــد. شــا 
یــک میــوه را نــگاه میکنیــد متــام قیافــه 
یــک میــوه رســیده در ایــن هســت، 
ــه ای  ــک لحظ ــت. ی ــیده نیس ــی رس ول
ــید  ــش خورش ــوه در تاب ــن می ــت ای اس
قــرار میگیــرد، آن لحظــه، لحظه رســیدن 
میــوه اســت. حــرت در مــورد زردآلــو 
میفرماینــد کــه دخرتهــای شــا مثــل 
ــرت  ــر ح ــد تعبی ــتند، بع ــو هس زردآل
ایــن اســت کــه اگــر زردآلــو را بــه 
ــش  ــاب خراب ــاد و آفت ــی ب ــع نچین موق
میکنــد. ایــن چــه لحظــه ای اســت؟ 
شــا قیافــه زردآلــو را میبینیــد، رســیده 
ــی؟  ــی بفهم اســت. چــه طــوری میتوان
میخواهــد.  دیگــری  درک  یــک  ایــن 

هدایــت هــم همیــن طــور اســت؛ شــا 
فکــر میکنیــد طــرف هدایــت شــده ولی 
آن هدایتــی کــه بنــد آخــر هدایــت 
اســت از ناحیــه صدیقــه طاهــره اســت 
کــه مؤمــن در ایانــش ماننــد میــوه 
ایــان  ایانــش  و  میشــود،  ،رســیده 
ایــان  قبلــش  شــود،  مــی  مســتقر 
ُمســتَودَع اســت یعنــی هنــوز زمینــه 
نفــاق در او هســت، لــذا در روایــت 
ــع  ــه مان ــت ک ــرت زهراس ــه ح دارد ک
و ســپر نفــاق اســت. یعنــی ایــن میــوه 
هــر لحظــه احتــال دارد آفــت بخــورد، 
مؤمــن هــم هــر لحظــه ممکــن اســت 

ــون  ــورد، چ ــت بخ ــاق آف از ناحیــه نف
ــن  ــود از بی ــال منیش ــاق را اص ــه نف زمین
ــت،  ــک اس ــان نزدی ــا ای ــاق ب ــرد، نف ب
چســبیده، خانــه یکــی اســت. متــام بــو و 

طعــم و رنــگ ایــان، بدلــش در نفــاق 
هســت، ایــن خیلــی عجیــب اســت.

ــه  ــیطان ب ــه ش ــت دارد ک ــذا در روای ل
یــک فــردی کــه گمــراه شــده یــک حــال 
ــی  ــتباه م ــه اش ــه ب ــد ک ــوی میده معن
ــوی  ــن حــال معن ــد ای ــد، فکــر میکن افت
بــرای  منیدانــد  اســت،  ایــان  بــرای 
ــی  ــت. وقت ــاق اس ــرای نف ــیطان و ب ش
ــرت  ــش ح ــد پی ــی آی ــم م ــن ملج اب
علــی علیــه الســالم و حــرت بــه او 
ــی دهنــد کــه تــو قاتــل مــن  خــرب م
ــاق دارد،  ــه نف ــن ملجــم ـ ک هســتی، اب
ــن  ــی خــودش را مؤم ــق اســت، ول مناف
میدانــد ـ مــی گویــد اگــر قرار اســت من 
شــا را بکشــم، بگوییــد بــا کــدام دســتم 
مــن شــا را میکشــم،  شــا دســت مــن 
را قطــع کنیــد. ببینیــد چقــدر پوشــیده 
ــه  ــت! چ ــاق اس ــدر در ُمح ــت! چق اس
طــوری مــی شــود فهمیــد؟! امــکان 

ــد از  ــدارد کســی بتوان ــکان ن ــدارد، ام ن
نفــاق نجــات پیــدا کنــد، حتــی اگــر 
باشــد!! امیراملؤمنیــن  بــه  چســبیده 

هــان طــور کــه پیغمــرب اکــرم هــم 
بایــد بــه والیــت امیراملؤمنیــن اقــرار 
بایــد  ـ در روایــت داریــم کــه  کنــد 
ــد،  ــرار کنن ــن اق ــت امیراملؤمنی ــر والی ب
حــرت پــدر و مــادرش عبداللــه و آمنه 
ــه  ــا از ایــان ب را از قــرب در مــی آورد ت
امیراملؤمنیــن بهــره منــد شــوند ـ در 
یــک مرتبــه دیگــر نســبت بــه صدیقــه 
ــه  ــا صدیق ــاط ب ــت، در ارتب ــره اس طاه
طاهــره اســت کــه ایــن امــر، یعنــی 
ــه  ــش صدیق ــان در تاب کامــل شــدن ای
طاهــره، از کال بــودن در مــی آیــد.

متــام امــت پیغمــرب، در امتحــان فاطمــه 
زهــرا مرتــد شــدند. امیراملؤمنیــن اصــل 
ــتند  ــاظ نداش ــا حف ــت، اینه ــت اس والی
بــه آن والیــت دســت پیــدا کننــد و ایــن 
حفــاظ بایــد از ناحیــه صدیقــه طاهــره 
ایجــاد مــی شــد؛ لــذا رســول خــدا "مــن 
نیفتــاد.  دهانــش  از  آذانــی"  آذاهــا 
اینقــدر کــه راجــع بــه صدیقــه طاهــره 
والیــت  بــه  رســیدن  چــون  اســت؛ 
امیراملؤمنیــن و قبــول والیــت امــکان 
ــول  ــن ٌ را قب ــو م ــاال شــا بگ ــدارد. ح ن
دارم، چــه طــوری میخواهــی ایــن را 
بــه ایــن مرحلــه برســانی؟ مگــر همیــن 
طــوری اســت؟ یــک امــری اســت بایــد 
در وجــودت شــکل بگیــرد و آن محبــت 
صدیقــه طاهــره اســت کــه حــرت 
فرمــود در صــد جــا بــه دردت میخــورد؛ 
ــن جاســت، یکــی  صــد جــا. یکــی همی
ــی  ــی عل ــه میخواه ــت ک ــن جاس همی

ــت  ــن جاس ــی همی ــی، یک ــول بکن را قب
ــی. ــول کن کــه مــی خواهــی خــدا را قب

محبــت فاطمــه اســت کــه ایــن والیــت 
یــک  در  و  دهــد  مــی  پوشــش  را، 
.مؤمــن  دارد  مــی  نگهــش  حفاظــی 
هــم همیــن طــور اســت، مؤمــن تــا در 
محبــت صدیقــه طاهــره نیایــد، ایانــش 
آفــت مــی خــورد. لــذا در روایــت ایــن 
ــن را از  ــو مؤم ــی! ت ــا عل ــه ی ــت ک اس
غیــر مؤمــن جــدا مــی کنــی، ولــی 
ــاق را از مومــن جــدا  فاطمــه زهــرا، نف
ــد  ــی مان ــاق م ــن نف ــر ای ــد، اگ ــی کن م
ــامل  ــر ع ــربی نبود.ام ــان خ ــر از ای دیگ
ــه طاهــره  ــت صدیق ــت و والی ــه محب ب

ــی  ــرب را معرف ــدا پیغم ــورده؛ خ ــره خ گ
ــان  ــن خودت ــرب را بی ــود پیغم ــرد، فرم ک
ــش  ــد، رضایت ــرتام کنی ــد، اح ــظ کنی حف
را بــه دســت بیاوریــد؛ ولــی در روایــت 
ــه اســت،  ــب پیغمــرب فاطم ــه قل دارد ک
یعنــی اگــر شــا فاطمــه را هــم آزار 
بدهیــد، هــان اتفاقــی افتــاده کــه 
ــن کار  ــه پیغمــرب ای ــا شــا راجــع ب گوی
را کــرده ایــد؛ آزار فاطمــه باعــث دل 
چرکیــن شــدن پیغمــرب اســت، بــاز هــم 
پیغمــرب از شــا ناراضــی میشــود. شــا 
ــتید،  ــه داش ــی نگ ــرب را راض ــود پیغم خ
ــم  ــاز ه ــه ب ــت فاطم ــدم رضای ــی ع ول
بــی رضایتــی پیغمــرب را نتیجــه داد. پــس 
ــام  ــرب کار مت ــت پیغم ــه رضای ــد ب ببینی
نشــد، بــه رضایــت علــی هــم کار متــام 
ــه  ــده ک ــث وارد ش ــذا در حدی ــد، ل نش
لــوال فاطمــة ملــا خلقتکــا. اول پیغمــرب 
گویــد،  مــی  را  علــی  گویــد،  مــی  را 
ولــی آخــر مــی گویــد لــوال فاطمــة.

یــا در حدیــث دیگــری دارد کــه پیغمــرب 
میفرمایــد مــن شمســم، علــی قمــر 
ــن و  ــت، حس ــره اس ــه زه ــت، فاطم اس
حســین فرقــدان هســتند؛ بعــد حــرت 
مــی فرماینــد که وقتی شــمس مــی رود، 
قمــر هســت، قمــر هــم کــه مــی رود، 
زهــره هســت. بــرزخ النبــوة و االمامــة.

اصــل  اســت،  مقدمــه  همــه  اینهــا 
ــد نتیجــه  ــه بای ــم اســت ک ــت مه صحب
بگیریــم؛ مــا در وجودمــان یــک چیــزی 
داریــم کــه میفهمیــم ســالمت هســتیم، 
را  یعنــی مــا در وجودمــان ســالمتی 
درک  را  ســالمتی  اگــر  میکنیــم،  درک 
منــی  درک  هــم  مریضــی  منیکردیــم 
چیــزی  یــک  بدنتــان  در  شــا  شــد. 
داریــد بــه نــام ســیری، وقتــی آن نباشــد 
گرســنگی را میفهمیــد. اگــر ایــن نباشــد 
ــد  ــر میکن ــرف فک ــت، ط ــاک اس خطرن
ــورد،  ــی خ ــورد من ــی خ ــت، من ــیر اس س
ــان  ــود. در ای ــوراخ میش ــده اش س مع
هــم همیــن اســت، بــه محبــت فاطمــه 
مــا یــک درکــی از ایــان داریــم. یعنــی 
کرسیهــای خــود را مــی فهمیــم و جــربان 
ــت  ــت محب ــه برک ــن ب ــم و ای ــی کنی م
حــرت زهــرا بــه مــا داده شــده اســت.



خدا رسول اکرم صلی الله علیه و آله را با 

محبت و والیت صدیقه طاهره معرفی کرده 

است. چون قلب پیغمرب فاطمه است.

ــان را  ــد خودت ــد، مســلح کنی ــان را مســلح کنی خودت
ــه طاهــره هســت.  ــه صدیق ــه از ناحی ــه ســپری ک ب
امئــه هــم بــه ایــن ســالح مســلح بودنــد؛ البتــه آنهــا 
در یــک مرتبــه دیگــر؛ یــک سالحشــان علــم فاطمــه 
ــرق داشــت؛ حــرت  ــا ف ــا همــه علمه ــه ب ــوده ک ب
نــدارد، ولــی روایتهــای  تــا روایــت  شــاید ســی 
ــا  ــه". ش ــور الل ــر بن ــن ینظ ــت؛ "املؤم ــی اس عجیب
ــو  ــا آنجــا کــه "و ل ــگاه کــن چــه روایتــی اســت! ی ن
علــم اللــه مــن عبــد حســن نیــة اکتنفــه بالعصمــة"؛ 
ــداق  ــک مص ــت. ی ــره اس ــه طاه ــرای صدیق ــن ب ای
ــه طاهــره اســت. ــان صدیق ــت، جری ــن حســن نی ای

مطلــب ســوم را هــم بگویــم: همــه آنهایــی کــه در 
شــیعه ممتازنــد، مثــل آقــای بروجــردی، مثــل امــام، 

مثــل میــرزای شــیرازی، مثــل ســید بــن طــاووس، مثل 
شــیخ مفیــد، مثــل ســلان، اینهــا یــک حــّظ جداگانــه 
ــا  ــه ش ــق ب ــا تحقی ــد. ب ــرا بردن ــرت زه ای از ح
عــرض میکنــم؛ شــا خــود امئــه را ببینیــد، حظّشــان 
امیراملؤمنیــن  خــود  بردنــد.  زهــرا  فاطمــه  از  را 
را ببینیــد، خــود پیغمــرب را ببینیــد، میفرمایــد اّم 
ــل  ــود جربایی ــرده. خ ــه ب ــش را از فاطم ــا. حظّ ابیه
ــه  ــن ب ــم اســت. اصــال م ــی مه ــن خیل ــد. ای را ببینی
ــدا  ــول خ ــان رس ــت کل جری ــم، در قیام ــا بگوی ش
ــودش  ــرای خ ــرا ب ــرت زه ــرف، ح ــک ط ــه ی و امئ
ــون! خــود ورود  ــن الفاطمی یــک تشــکیالتی دارد: ای
ــه قیامــت؛ پیغمــرب هــم وارد مــی شــود،  حــرت ب
ــر منــی  ــا ذک ــی شــوند؛ اصــال اینه ــا هــم وارد م انبی
شــود. "زهــرا دارد وارد میشــود" ایــن بیــان میشــود.

لــذا اگــر دیدیــد خــدا لطــف کــرده، مجانــی حــرت 
زهــرا را بــه مــا معرفــی کــرده، دعاهــای حــرت در 
اختیــار ماســت، منازهــای حــرت در اختیار ماســت، 
تســبیحات حــرت ـ چهــار تــا تســبیح دارد ـ در 
اختیــار ماســت، محبــت فاطمــه در اختیــار ماســت، 
ــر  ــد، فک ــت زده نکن ــد. غفل ــل نکن ــا را غاف ــن م ای
کنیــم چــون پیــش ماســت بــرای مــا اســت، نــه. االن 
ــی هســتیم  ــل هانهای ــم، مث ــه ای ــل بقی مــا هــم مث
کــه اصــال حــرت زهــرا را منــی شناســند. خدا شــاهد 
اســت ایــن طوری هســتیم. بالنســبة بــه اینکــه هیــچ 
اســتفاده ای از فاطمــه زهــرا نداریم، مثــل هانهایی 
ــی  هســتیم کــه فاطمــه زهــرا را منــی شناســند. وقت

روایــت میگویــد در صــد جــا فاطمــه زهــرا، محبتــش فقــط ـ 
محبتــش، نــه معرفتــشـ  به درد میخورد،  این شــوخی نیســت.

شــا تعظیــم و تکریــم پیغمــرب را نســبت بــه فاطمــه ببینیــد، 
بــه قامــت مــی ایســتد، در حرکــت بــا فاطمــه زهــرا، هــر موقع 
راه میرفتنــد، حــرت هیــچ موقــع بــه محــاذات و کنار حرت 
نبــوده، پیغمــرب اکــرم مرتــب جایــش را عــوض میکــرده کــه در 
ــد؛  ــرا را ببین ــرت زه ــای ح ــوه ه ــف جل ــای مختل ــه ه زاوی
ــی  ــرب اســت ول ــال پیغم ــل م ــد؛ جربایی ــل را ببینی شــا جربایی
هــر موقــع وحــی مــی آورد مــی آیــد جلــوی در خانــه زهــرای 
مرضیــه. نــه مــاه حــرت رســول آمــده در خانــه فاطمــه، بــه 
فاطمــه ســالم داده، یعنــی بهــره اش را از فاطمــه بــرده. مــی 
بوییــد، مــی بوســید، مرتــب مــی گفــت فاطمــه، مرتــب مــی 
گفــت فاطمــه. امــام صــادق علیــه الســالم را ببینیــد، اینهــا چــه 
گونــه بهــره بردنــد! طــرف مــی آیــد میگویــد آقــا خــدا دخــرتی 
بــه مــن داده، حــرت میفرماینــد مبــارک اســت، قدمــش خیــر 
اســت، مــی پرســند اســمش چیســت؟ مــی گویــد فاطمــه، تــا 
ــد دفعــه  ــه الســالم چن ــد فاطمــه، امــام صــادق علی مــی گوی
ــا نزدیــک زمیــن پاییــن مــی آورنــد بلنــد میکنــد  رسشــان را ت
ــن آقاســت،  ــه! دخــرت ای ــه! فاطم ــه! فاطم ــد: فاطم و میگوین
فاطمــه زهــرا کــه نیســت! امــا اســمش ایــن طوری اســت، بعد 
حــرت بــه ایــن مــرد ســفارش میکننــد کــه مواظبــش بــاش.

معلــوم اســت کــه درک نداریــم، اگــر درک داشــتیم مجلســش 
ــم حــاال راه  ــان را کردی ــه کارهای ــم، هم ــی آمدی ــر م را زودت
افتادیــم برویــم مجلــس حــرت زهــرا، ایــن طوری نیســت، 
ایــن طوری منــی شــود راه رفــت. وقتــی شــا در حــرم امــام 
ــالم  ــی الس ــی گفت ــینه گرفت ــه س ــت ب ــک دس ــط ی ــا فق رض
ــارت را  ــردی ب ــر ک ــا و فک ــی الرض ــن موس ــی ب ــا عل ــک ی علی

بســته ای، اینجــا هــم همیــن طــور مــی آیــی. اگــر حــرم امــام 
حســین را تبدیــل بــه حــرت عبدالعظیــم کــردی گفتــی آقــا 
فرمــوده کــه زیــارت عبدالعظیــم زیــارت امــام حســین اســت، 
ــن  ــی، ای ــین رفت ــام حس ــارت ام ــردی زی ــر ک ــا فک ــی آنج رفت
طــور آمــدن در جلســه حــرت فاطمــه هــم درســت نیســت.

مــی  بهشــت مســتقر  اهــل  وقتــی  کــه  دارد  روایــت  در 
شــوند، همــه رس جایشــان هســتند ـ خــوب دقــت کنیــد 
ایــن حســن ختــام مــن باشــد ـ هــر کــس جــای خــودش 
اســت، خانــه هــا معلــوم اســت، ویالهــا معلــوم اســت، 

قرصهــا معلــوم اســت و ... ، آنهایــی کــه در بهشــت مســتقرند، وقتــی نــگاه 
ــا کــه مــا ســتاره هایــی  ــه آســان بهشــت مــی بیننــد مثــل همیــن دنی ــد ب میکنن
ــد آن  ــی گوین ــتند؟ م ــانی هس ــه کس ــا چ ــتاره ه ــند آن س ــی پرس ــم، م را میبینی
ســتاره جــای حــرت زهراســت، آنهــا آنجــا هســتند، جایشــان آنجاســت.

ــد  ــی خواه ــه م ــی ک ــب موقع ــا را، ش ــه علیه ــالم الل ــرا س ــرت زه ــبیح ح  تس
بخوابــد، صبــح کــه میخواهــد بلنــد شــود، تســبیح حــرت زهــرا را بگویــد. منــاز 
ــرود منــاز حــرت زهــرا  ــد راه ب ــد، آدم میتوان ــی نکن حــرت زهراســت، کاهل
بخوانــد. نــه، گاهــی بــرود ســجده، بگویــد یــا فاطمــه یــا فاطمــه یــا فاطمــه. راه 
بــرود بگویــد یــا موالتــی، یــا موالتــی، یــا موالتــی. امــام زمان اســتغاثه مــی کند، 
مــدد مــی گیــرد، بــا آن کار عجیــب و غریبــش. امــام زمــان بُهتــش، مبهــوت 
ــام  ــت ام ــوت اس ــه مبه ــام فاطم ــت؛ در مق ــه اس ــام فاطم ــش، در مق بودن
زمــان، آن طور دارد یــاد مــی کنــد. وقتــی کــه شــا میبینیــد روی پــل رصاط 
چــادر حــرت زهــرا باقــی مــی مانــد، نخهــای یــک چــادر چقــدر کار انجــام 
میدهــد؟ متــام اهــل عــامل کــه نجــات پیــدا مــی کننــد، بــه رشــته هــای چــادر 
صدیقــه طاهــره نجــات پیــدا کردنــد؛ انبیــاء و اولیــاء اســتغاثه دارنــد؛ حــاال 
مــن کــه در چاهــم، مــن کــه در آن قعــر ظلاتــم، مــن بیشــرت بایــد صــدا 
بزنــم، اســتغاثه بــرای مــن اســت، بــرای کســی اســت کــه در چــاه اســت، 
ــی او دارد اســتغاثه  ــدارد، ول ــه اســتغاثه ن ــرون چــاه اســت ک ــه بی آن ک
میکنــد، امــا مــن کــه در منجــالب همــه بدیهــا هســتم ـ و بدتــر از آن، 
ــم،  ــه در منجــالب هســتم ـ اســتغاثه منیکن اینکــه اصــال منــی فهمــم ک
حــرت را صــدا منیزنــم، زهــرای اطهــر را؛ آن کســی کــه وقتــی جرباییــل 
از خــدا میپرســد کــه زیــر عبــا چــه کســانی هســتند، خــدا میتوانســت 
بگویــد فاطمــه اســت، ولــی میگویــد فاطمــه اســت و پــدرش، فاطمــه 
اســت و شــوهرش، فاطمــه اســت و فرزندانــش. ببیــن خــدا بــا چــه 
حظـّـی میگویــد، چــون میخواهــد فاطمــه را مرتــب تکــرار کنــد، ایــن 
طوری بــه جرباییــل میگویــد فاطمــه اســت. خــدا رحمــت کنــد آقای 
ــاء  ــث کس ــر در حدی ــرای اطه ــه زه ــی ک ــت وقت ــت را، میگف بهج
ــت. ــه اس ــدا و فاطم ــن خ ــو بی ــال گفتگ ــه، اص ــال الل ــد فق میگوی

موســی کــه راه مــی افتــد بــه کــوه طــور مــی رود، آدم فکــر میکند 
موســی کــه کلیــم اســت و بــا خــدا صحبــت مــی کــرده، خــدا را 
هــم مــی دیــده، خــدا بــرای ایــن کــه ایــن را از ذهنهــا پــاک کنــد، 
ــی  ــن ترانــی" مــی دهــد کــه" تََجلَّ ــه" ل درخواســت موســی را ب
لِلَجبَــل و َخــرَّ ُموَســی َصِعقــاً" آن نــور دنــدان امــام حســین مــی 
تابــد، معلــوم میشــود کــه ایــن خربهــا نبــوده؛ حــرت موســی 
نــور دنــدان امــام حســین علیــه الســالم را تحمــل نکــرده، ولــی 
فاطمــه میگویــد قــال اللــه؛ درروایــت دارد کــه خانــه حــرت 
زهــرا ســقفش متصــل بــه عــرش بــوده، یــک روزنــه ای داشــته 
هــر موقــع پیغمــرب میخواســته معــراج بــرود از اینجــا میرفته. 
یعنــی چــی؟ یعنــی همــه هســتی پیــش ایشــان بوده اســت.

السالم علیک یا فاطمة ورحمة الله و برکاته. و صلّی 
الله علی محمد و آل محمد.

در قیامت کل جریان رسول خدا و ائمه یک طرف،             حضرت زهرا برای خودش یک تشکیالتی دارد

و لو علم الله من عبد حسن نیة اکتنفه 
بالعصمة؛  یک مصداق این حسن نیت 

جریان صدیقه طاهره است.

  

خداوند 
آقای 

بهجت را 
رحمت 

کند؛ می 
فرمود وقتی 
زهرای اطهر 

در  حدیث 
کساء می 
گوید قال 
اهلل، اصال 

گفتگو بین  
خدا  و فاطمه 

است
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ــان اســتاد:وجود مــا یــک وجــود تربیــت نشــده و بکــر  بی
ــکل  ــا ش ــود م ــی در وج ــک تغییرات ــت ی ــرار اس ــت. ق اس
بگیــرد. آمــاده کــردن ایــن وجــود بــرای تغییــر ابتدائــا 
دســت خــود ماســت یعنــی اراده ی فــرد در اینکــه اصــالح 
بشــود یــا فاســد بشــود بــه دســت خــود فــرد اســت بــرای 
ــرادی  ــدند و اف ــالح ش ــرادی اص ــه اف ــم ک ــن می بینی همی
فاســد شــدند. در ایــن اصــالح و افســاد یکــی از امــور 
ــه مؤمــن خــدا را در اصــالح نفــس و  ــن اســت ک ــر ای مؤث
ــد،  ذات خــودش دخالــت می دهــد. خــدا را رشیــک می کن
همــراه می کنــد کــه او را اصــالح کنــد. می پذیــرد کــه 
خــدا اصالحــش کنــد. چــون معتقــد می شــود برنامــه خــدا 
ــن پذیــرش مهــم  ــرای اصــالح برنامــۀ درســتی اســت و ای ب
ــلحۀ  ــا اس ــۀ دوم ب ــت در مرحل ــن را پذیرف ــر ای ــت. اگ اس
دعــا ،درخواســت خــودش را از خــدا بیــان می کنــد، تــرع 
می کنــد، خــدای متعــال در هدایــت او وارد می شــود و 

آرام آرام آن برنامــه در وجــودش شــکل می گیــرد.
ببینیــد امــام ســجاد )علیه الســالم( می فرماینــد کــه »َو 
ــک  ــا ی ــَك« خدای ــَف َمَحبّتَ ــّا َخالَ ــا َع ــاَر قُلُوِبَن ــِم أَبَْص أَْع
کاری بکــن کــه ایــن چشــم قلــب مــن از آنچــه کــه مخالــف 
محبــت تــو و خواســت توســت نابینــا بشــود. اصــال قلــب 
ــم را  ــد. چش ــداری نبین ــت ن ــو دوس ــه ت ــی ک ــن چیزهای م
کــه منی شــود گل بگیــری! چشــم می بینــد ولــی در پشــت 

ایــن دیــدن آیــا شــهوت باشــد کــه شــیطان بیایــد، یــا اینکــه 
نه،رحمــت باشــد وخــدا پشــت ایــن چشــم بیایــد ، نامــوس 
مــردم را نامــوس خــودش بدانــد. ایــن یــک تغییــر اســت.

ــی  ــم ، ول ــن کار را بکن ــا چشــمم ای ــم ب ــه! مــن منی توان بل
ــد. ــن کار را می کن ــن ای ــای م ــت و دع ــا درخواس ــدا ب خ

ــَك «،  ــوذاً ِف َمْعِصيَِت ــا نُُف ــْن َجَوارِِحَن ــَيْ ٍء ِم ــْل لِ »َو اَل تَْجَع
ــا یــک جــوری نشــود کــه یــک ذره، یــک رس ســوزن  خدای
از مــن بــر علیــه تــو نافرمانــی باشــد. چــکار بکنــم؟ متــام 
ایــن منفذهایــی کــه در وجــود مــن ممکــن اســت زمینــۀ 
نافرمانــی تــو باشــد، خــودت همــه ی اینهــا را ببنــد. گاهــی 
ــه  ــن اســت ک ــال ای ــی دارد ،آن خی ــال برم ــک خی شــا را ی
ــر  ــت. اگ ــده اس ــع ش ــن ضای ــّق م ــش ح ــی در آفرین بگوی

ایــن را گفتــی دیگــر همــه چیــز متــام شــد. بــا همیــن خیــال 
مــی روی... ولــی یــک موقــع برعکــس، یــک حالــی بــه تــو 
دســت می دهــد احســاس رضایتمنــدی  از مخلــوق بودنــت 
ــتی.  ــی هس ــرده ، راض ــت ک ــدا خلق ــه خ داری. و از اینک
ایــن رضایــت وادارت می کنــد بــه بندگــی. چــه کســی ایــن 
ــه راضــی شــدی و  ــرد ک ــو ایجــاد ک تــرصف را در وجــود ت

چــه کســی تــو را رهــا کــرد کــه تــو ناخشــنود شــدی از خــدا 
و گفتــی کــه چــرا مــرا خلــق کــرده؟

»َو اْجَعــْل َهَمَســاِت قُلُوِبَنــا«، خــوب دقــت کنیــد. خیلی هــا 
ــه!  ــم. بل ــار داری ــم، اختی ــار داری ــا اختی ــه م ــد ک می گوین
اختیــار مخــرب داریــد! اختیــار وقتــی کــه دارد خــراب 
ــالح  ــه در آن اص ــربی ک ــت؟! ج ــاری اس ــه اختی ــد چ می کن
اســت چــه بــدی ای دارد؟! یــک فــردی رفتــه خــادم مســجد 
ــور کــرده در مســجد باشــد.  شــده اســت. خــودش را مجب
ــش  ــل اتاق ــح از داخ ــاز صب ــرای من ــد. ب ــا باش ــادم آنج خ
مســجد بــرود. جــرب مگــر چیــز بــدی اســت؟ آمــده در قــم 
زندگــی می کنــد.  مگــر جــای بــدی اســت؟ ایــن جــرب را برای 
خــودش درســت کــرده اســت کــه مجبــوراً در قــم زندگــی 
ــک نفــر  ــد اســت؟ ی ــن ب ــد کــه خــوب بشــود. مگــر ای کن
هــم اختیــاراً رفتــه کیــش زندگــی بکنــد کــه فاســد بشــود. 
کجــای ایــن چیــزی خوبــی اســت؟ حــرت فرمودنــد: رّشی 

ــر  ــت، خی ــرد ، رّش نیس ــت می ب ــه بهش ــا را ب ــه دارد ش ک
ــر  ــرد خی ــه جهنــم می ب اســت و خیــری کــه دارد شــا را ب
نیســت، رش اســت، شــا منی بینیــد خــدا چــه قشــنگ یــک 

طــاووس را خلــق کــرده اســت؟! نفــس مــن و شــا را هــم 
ــد  ــد. منی بینی ــش کن ــاووس مهّذب ــک ط ــل ی ــد مث می توان
یــک بلبــل چقــدر خوش صداســت؟! خــدا می توانــد لســان 
ــر بدهــد خــوش کالم بشــویم، قشــنگ  مــن و شــا را تغیی
ــه  ــه ب ــدر تکی ــم. این ق ــرف بزنی ــؤدب ح ــم، م ــرف بزنی ح
خــودت نکــن کــه مــن می خواهــم خــودم را اصــالح کنــم. 
ــر  ــد او دیگ ــتم. ببینی ــودم نیس ــالح خ ــه اص ــادر ب ــن ق م
پیغمــرب رحمــت ماســت،) مــا چکاره ایــم؟( او می گویــد 
»الهــی التکلنــی«، خدایــا نکنــد مــرا رهایــم کنــی. »طرفــة 
عیــن«، مگــر طرفــة عیــن چقــدر اســت؟ یعنــی اگــر یــک 
ــدد،  ــمش را ببن ــد چش ــدا بخواه ــم زدن خ ــه ه ــم ب چش

بنــده اش هــالک اســت. 
پــس بایــد توجــه کنیــم کــه تأثیــر خــدای متعــال در مــن، 
آن تأثیــر دارد مــرا اصــالح می کنــد. نــه اصالحــی کــه 
مــن دارم انجــام می دهــم. اصــالح مــن چقــدر اســت؟ 
مگــر مــن چقــدر نســبت بــه خــودم مؤثــرم؟ ولــی وقتــی 
ــت،  ــده گرف ــه عه ــت و ب ــرد را پذیرف ــالح ف ــد اص ــدا آم خ
ــن  ــوذر، می شــود امیراملؤمنی می شــود ســلان، می شــود اب
)علیه الســالم(، می شــود زینــب )علیهاالســالم(، می شــود 
قاســم )علیه الســالم(؛ ولــی مــن بخواهــم خــودم را تربیــت 
ــل شــقیق بلخــی،  ــی؟ می شــوم مث ــل ک ــم، می شــوم مث کن

ــوی،  ــل مول ــد بســطامی، می شــوم مث ــل بایزی می شــوم مث
را  اینهــا خودشــان خودشــان  مثــل خرقانــی.  می شــوم 
تربیــت کردنــد؛ ولــی ســلان را خــدا تربیــت کــرد، ابــوذر 
را خــدا تربیــت کــرد، آقــای بروجــردی را خــدا تربیــت 
کــرد، حــرت امــام را خــدا تربیــت کــرد در خدمــت خــدا 
ــرد، و اال  ــان ک ــدا تربیتش ــا را ،خ ــهدای م ــت. ش ــرار گرف ق
اینهــا در زمــان شــاه زندگــی می کردنــد. جهــان آرا در زمــان 
شــاه بــود. شــهید باکــری در زمــان شــاه بــود. مــن خیلــی از 
اینهــا را از نزدیــک دیــدم. اینهــا تربیــت شــدند. چــرا؟ چــون 
ــا  ــد[ خدای ــدا. ]گفتن ــت خ ــد دس ــان را دادن ــن ناصیه ش ای
ــی  ــری ال ــوض ام ــن،... اف ــی بک ــی بکن ــرکاری می خواه ه
ــده،  ــه کاف عب ــس الل ــاد؛... ألی ــر بالعب ــه بصی ــه، إن الل الل
آیــا خــدا کافــی نیســت بــرای بنــده اش؟ کافــی اســت. چــرا 

دوبــاره ایــن طــرف و آن طــرف مــی روی؟ ...مــا زکــی منکــم 
ــد و  ــه کن ــد خــودش را تزکی ــچ  کســی منی توان ان احــد. هی
بگویــد مــن خــودم را اصــالح خواهــم کــرد ... نــه! مــا بایــد 

ــد ... . ــا خــودش مــا را اصــالح کن از خــدا بخواهیــم ت
ازخدابخواهیــم مــا را تربیــت کنــد. راهــش ایــن اســت: مثل 

بچــه شــویم، گریــه و تــرع  بــه خــدا را یــاد بگیریــم، بچــه 
ــه  ــا گری ــد. ب ــدار می کن ــواب بی ــادرش را از خ ــه م ــا گری ب
بابــا را وادار می کنــد او را بــربد بیارســتان. بــا گریــه مــادر 
را وادار می کنــد کــه متیــزش کنــد. گریــه کــن، تــرع! اگــر 
مشــکل زیــاد داری، شــب ها بلنــد شــو گریــه کــن! زار بــزن! 
بگــو خدایــا ایــن چــه وضعــی اســت مــن دارم! بگــو خدایــا 
مــن خســته شــدم! بگــو خدایــا مگــر ایــن شــیطان مــال تــو 
نیســت!، شــیطان کــه کاره ای نیســت. مثــل ســگی اســت که 
بــه دســتور صاحــب یــک بــاغ پــارس می کنــد، ایــن شــیطان 
هــم ســگ است.بســیار خــوب، اگــر خــدا بــا یــک نگاهــی 
بــه شــیطان بگویــد بــا ایــن کار نداشــته بــاش، دیگــر کاری 
نــدارد. همین هــا را بــه خــدا بگــو. وقتــی بــه خــدا گفتــی، 
ــدۀ خــودش هســت  ــه عه ــه ب ــری ک ــال آن ام خــدای متع
را دارد اداره می کنــد مثــل آســان و زمیــن ،حــاال چــرا 
مــرا اداره منی کنــد؟ چــون مــن بایــد بخواهم،بایــد از خــدا 
ــه  ــم را ب ــودش تربیت ــد و خ ــن را اداره کن ــه م ــم ک بخواه

عهــده بگیــرد. 
اگــر بــه خــدا گفتــی خدایا مــرا اداره ام کــن، مــرا تربیتم کن، 
مــرا بــه عهــده بگیــر، بعــد هــم رشوع کنــی بــه اطاعــت، ... 
ــاد  ــا زی ــای م ــم. اطاعت ه ــه می توانی ــداری ک ــان مق . ه
نیســت. هــان مقــداری کــه می توانیــم. هان مقــداری که 
می دانیــم. ایــن دو کلمــه را ببینیــد: می دانــم و می توانــم. 
ــم  ــه منی دان ــداری ک ــدار خــدا می خواهــد. آن مق ــن مق ای
تکلیــف مــن نیســت. منی توانــم هــم تکلیــف مــن نیســت؛ 
دیگــر چیــزی منی مانــد؛ پــس همــه می تواننــد؛ پــس هرکــس 
یــک انــدازه ای ظرفیــت دارد. آن مقــداری کــه می توانیــم، 
ــم و خــدا  ــا خــدا نکنی ــم، مخالفــت ب ــان کنی ــِت فرم اطاع
هــم انشــاءالله آن دســت رحمتــش مــا را خواهــد گرفــت.

رشّی که دارد شام را به بهشت می برد رش 

نیست خیر است و خیری که دارد شام را به 

جهنم می برد خیر نیست رش است.

اگر مشکل زیاد داری شب ها بلند شو 

گریه کن، زار بزن، بگو خدایا این چه وضعی 

است من دارم، خسته شده ام.

از خدا بخواهیم ما را تربیت کند. 
راهش این است مثل بچه شویم. 
گریه و ترضع به خدا را یاد بگیریم

َمَحبَّتَــَك، َخالَــَف ــا َعمَّ قُلُوبِنَــا أَبَْصــاَر أَْعــمِ َو بِتَْســِديِدَك، ْدنَا َســدِّ َو بِتَْوفِيِقــَك، ...فََأيِّْدنَــا
ســجادیه صحیفــه  نهــم  دعــای  از  ششــم  فــراز  َمْعِصيَتِــك. فِــي نُُفــوذاً َجَواِرِحنَــا مِــْن لَِشــيٍْء تَْجَعــْل َل َو 

صــــحیـفه
سجادیه

4دو هفته نامه غدیریه صفحه             اسفند ماه ســـال1393

خدایــا بــه توفیــق خــودت تا ییدمان کــن و بــا راهنامئیــــت استوارمـــــان بدار،دیــده دلهایــامن را از آنچه 

بــر خــالف محبــت توســت،کور ســاز و هیـــچ یــــک از اعضـــــای مــا را در راه گناهــت توانــا مگــردان

 

          وقتــی خــدا آمــد و اصــالح فــردی را 

بــه عهــده گرفــت، مــی شــود ســلامن، مــی 

شــود ابــوذر، مــی شــود امیراملومنیــن علیــه 

الســالم، مــی شــود زینــب ســالم اللــه علیهــا



 محبت فاطمه علیها سالم 
صد جا منفعت دارد که آسان 
ترین آن مواضع، هنگام موت، 
قرب، میزان، محرش، رصاط و 

حساب است.

روایت خوانی
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همکاران این شامره:
اجرایی:  معنوی

تايپ و ويراستارى:  شکوری-میرزایی- مرادزاده
صفحه آرا:  محسن سلیمانی

ــد:  ــالم فرمودن ــه الس ــکری علی ــن عس ــام حس ام
ــدا مــی دهــد ای کســانی  ــادی ن روز قیامــت من
ــه  ــتید، ب ــالم هس ــا س ــه علیه ــب فاطم ــه مح ک
رشــته هــای چــادر او چنــگ بزنیــد ؛ پــس متــام 
ــای  ــته ه ــه رش ــالم ب ــا س ــه علیه ــان فاطم محب
چــادر او چنــگ مــی زننــد تــا اینکــه تعــداد آنهــا 
بــه هــزار فئــام و هــزار فئــام میرســد، از رســول 
خداصلــی اللــه علیــه و آلــه پرســیدند یــک فئــام 
ــر.1  ــون نف ــک میلی ــد: ی ــت ؟ فرمودن ــدر اس چق

امیراملومنیــن علیــه الســالم از فاطمــه زهراعلیهــا 
ســالم نقــل کردنــد کــه ایشــان فرمــود پــدرم 
رســول خداصلــی اللــه علیــه و آلــه فرمــود: 
ای فاطمــه؛ هرکــس بــر تــو صلــوات   فرســتد 
قــرار  خــود  مغفــرت  مــورد  را  او  خداونــد  ؛ 
بهشــت  جــای  هــر  در  مــن  و  داد  خواهــد 
باشــم او را بــه مــن ملحــق خواهــد کــرد.2

سلان فارسی می گوید:
ــود:  ــن فرم ــه م ــه ب ــه و آل ــه علی ــی الل پیامربصل
بــدارد،  دوســت  را  فاطمــه  دخــرتم  هرکــس 
جایگاهــش بــا مــن در بهشــت اســت و هــر 
کــس بــه او بغــض داشــته باشــد، در آتــش دوزخ 

ــود؛ ــد ب خواه

ــد  ــالم ص ــا س ــه علیه ــت فاطم ــلان؛ محب ای س
جــا، منفعــت دارد کــه آســان تریــن آن مواضــع، 
هنــگام مــوت، قــرب، میــزان، محــر، رصاط و 

ــت. ــاب اس حس

ای ســلان؛ دخــرتم فاطمــه علیهــا ســالم از هــر 
ــم و  ــز از او راضی ــن نی ــد ، م ــی باش ــس راض ک
ــز از او  ــرد ، مــن نی ــر هــر کــس خشــم بگی او ب
خشــمگین خواهــم بــود و هــر کــس کــه مــن بــه 
ــد واقــع  ــرم ، مــورد غضــب خداون او خشــم بگی

خواهــد شــد.

ای ســلان؛ وای بــر کســی کــه بــه او و فرزنــدان 
و شــیعیانش ظلــم کنــد.3

ــس  ــد : هرک ــالم فرمودن ــه الس ــادق علی ــام ص ام
ــاز و  ــد از من ــالم را بع ــا س ــه علیه ــبیح فاطم تس
قبــل از اینکــه از ســجاده اش فاصلــه بگیــرد، 
بخوانــد ؛ خداونــد گناهانــش را مــی آمــرزد.

فرمودنــد:  الســالم  علیــه  صــادق  امــام 

رختخــواب  بــه  شــا  از  يــى  كــه  هنگامــى 
مــى رود، فرشــتهای بزرگــوار و شــيطانی رسكــش 
وى  بــه  فرشــته  مى شــتابند.  ســويش  بــه 
ــان و  ــان رس ــه پای ــر ب ــا خ ــد: روزت را ب مى گوي
ــردان! و شــیطان  ــاز گ ــا خــر آغ ــز ب شــبت را ني
ــان  ــه پای ــاه ب ــا گن ــز بــه وى گويــد: روزت را ب نی
ــردان!  ــاز گ ــاه آغ ــا گن ــز ب ــبت را ني ــان و ش رس
پــس اگــر از آن فرشــته ی بزرگــوار، پــروى كنــد 
ــد    ــالمرا بگوی ــا س ــرا علیه ــرت زه ــبیح ح و تس
ــه  ــد لل ــه الحم ــرب ؛ 33 مرتب ــه اک ــه الل ) 34 مرتب
؛ 33ســبحان اللــه ( فرشــته، آن شــيطان را از وى 
مى رانــد و خــود بــه مراقبــت و نگهبــاىن از  وى 
ــون  ــود؛ و چ ــدار ش ــواب بي ــا از خ ــردازد ت مى پ

بيــدار شــود شــيطانش پيشــش آيــد و هــان 
گفتــار پيــش از خــواب را بــه او بازگويــد و 
فرشــته هــم آيــد و هــان گفتــه پيــش از خــواب 
ــان  ــد ه ــده، مانن ــر بن ــس اگ ــد پ ــه او گوي را ب
ذکــری کــه دیشــب گفــت، بگویــد؛ فرشــته، 
شــيطان را برانــد و دور شــود و خداونــد برايــش 

ــد.4 ــادت بنويس عب

ســلان فــارىس گويــد:ده روز پــس از رحلــت 
ــزل  ــه از من ــه و آل ــه علی ــی الل ــه صل ــول اللَّ رس
ــالم  ــه الس ــى علی ــرت ع ــا ح ــارج و ب ــود خ خ
مواجــه شــدم، عــى علیــه الســالم بــه مــن فرمود: 
اى ســلان! تــو بعــد از پيامربصلــی اللــه علیــه و 
آلــه خــدا بــر مــا جفــا كردى.گفتــم: حبيــب مــن 
اى ابــو الحســن! دربــاره شــا جفــا نشــده اســت، 
بلكــه حــزن و انــدوه شــديد مــن در رحلــت 
رســول اللَّــه صلــی اللــه علیــه و آلــه مانــع زيــارت 
شــا شــد.عى علیــه الســالم فرمــود: اى ســلان! 
بيــا بــه منــزل فاطمــه علیهــا ســالم برويــم زيــرا 
او بــه تــو لطــف دارد و مى خواهــد از تحفــه اى 
كــه از بهشــت برايــش آورده انــد بــه تــو بدهــد.

گفتــم: آيــا بعــد از رحلــت رســول اللَّــه صلــی الله 
علیــه و آلــه بــراى او از بهشــت تحفــه اى رســيده 
اســت؟عى علیــه الســالم فرمــود:آرى، ديــروز 
تحفــه اى از بهشــت بــراى او آورده اند.ســلان 
ــا  ــه علیه ــه فاطم ــه ســوى خان ــن ب ــد: م مى گوي
ســالم حركــت كــردم، پــس از ورودم فاطمــه 
ــو  ــود: اى ســلان! ت ــن فرم ــه م ــا ســالم ب کعلیه
بعــد از رحلــت پــدرم بــه مــا جفــا كــردى؟ گفتــم: 
ــه،  ــه و آل ــه علی ــی الل ــول خداصل ــرت رس اى دخ
ــا امــكان دارد كــه مــن بتوانــم بــه شــا جفــا  آي
كنم؟فاطمــه علیهــا ســالم فرمــود: پــس بنشــن و 
دربــاره آنچــه بــه تــو مى گويــم خــوب بينديــش، 
ــودم و  ــته ب ــكان نشس ــن م ــروز در هم ــن دي م
درب خانــه بســته بــود و دربــاره انقطــاع وحــى 
ــر  ــه فك ــه و آل ــه علی ــی الل ــدان پيامربصل از خان
ايــن  اينكــه فرشــتگان ديگــر در  مى كــردم و 
خانــه رفــت و آمــد منى كننــد كــه نــاگاه دربخانــه 
بــاز شــد و ســه دخرت وارد شــدند كــه در نيكويى، 
جــال و خوشــبويى ماننــد آنهــارا نديــده بــودم، 
وقتــى چشــمم بــه آنهــا افتــاد بــدون اينكــه آنــان 
ــا از  ــم: آي ــتم و گفت ــاى برخاس ــم از ج را بشناس

اهــل مّكــه ایــد يــا مدينــه؟

ــه  هايــى از بهشــت مى باشــيم  گفتنــد: مــا حوريّ
ــا  ــارت ش ــراى زي ــا را ب ــان م ــداى مهرب ــه خ ك
فرســتاده اســت؛ زيــرا مــا بهشــتيان اشــتياق 
ســالم  علیهــا  داريم.فاطمــه  را  شــا  ديــدار 
فرمــود: مــن بــه يــى از آنهاگفتــم: نــام تــو 
چيســت؟گفت: مقــدوده؛ گفتــم: بــراى چــه ايــن 
نــام را بــراى تــو گذارده اند؟گفــت: زيــرا مــن 
بــراى مقــداد بــن اســود كنــدى آفريــده شــده ام.

ســپس بــه دومــى گفتــم: نــام تــو چيســت؟گفت: 
ــام مــن ذرّه اســت.گفتم: بــراى چــه تــو را ذرّه  ن
نــام نهاده اند؟گفــت: زيــرا مــن بــراى ابــوذر 
تــو  نــام  گفتــم:  ســومى  شــده ام.به  آفريــده 
چيســت؟گفت: نــام مــن ســلمى اســت.گفتم: 
چــرا تــو را بــه ايــن نــام مى خوانند؟گفــت: بــراى 
ــراى ســلان، دوســت رســول خــدا  اينكــه مــرا ب
فرمــود:  ســالم  علیهــا  كرده اند.فاطمــه  خلــق 
ــه  ــد ك ــن دادن ــه م ــى ب ــه خرماي ــه حوريّ آن س
ــا  ــه علیه ــس فاطم ــودم، پ ــده ب ــد آن را ندي مانن
ــن آورد  ــراى م ــا را ب ــته و آن خرم ــالم  برخاس س
ــن و  ــا افطــار ك ــن خرم ــا اي ــود: امشــب ب و فرم
فــردا هســته ی آن را نــزد مــن بياور.ســلان 

مى گويــد: خرمــا را گرفتــم و از خانــه ی فاطمــه 
علیهــا ســالم خــارج شــدم، و از هــر جــا كــه 
ــا مشــك و  ــد: آي ــور مى كــردم ســؤال مى كردن عب
عنــرب بــه همــراه دارى؟ مى گفتــم: آرى؛هنگامــى 
كــه وقــت افطــار شــد بــا آن خرمــا افطــار كــردم 
وىل هســته اى در ميــان آن نديــدم، پــس روز 
ــم  ــا ســالم رفت ــرب خداعلیه ــزد دخــرت پيام ــد ن بع
و واقعــه را برايــش بيــان منــودم؛ فرمــود:اى 
ــته  ــته داش ــد هس ــى نباي ــن خرماي ــلان! چن س
باشــد زيــرا درخــت آن را در بهشــت بــا دعايــى 
ــح  ــر صب ــن ه ــه و م ــن آموخت ــه م ــدرم ب ــه پ ك
و شــام آن را مى خوانــم؛ غــرس شــده اســت.

ــده. ــاد ب ــن ي ــه م ــا را ب ــت: آن دع ــلان گف س
فاطمــه علیهــا ســالم فرمــود: اگــر دوســت دارى 
كــه در دنيــا دچــار تــب نشــوى بــر خوانــدن ايــن 

دعــا مداومــت كــن.5

ِبْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَِّحيمِ  

ــوِر  ــِه نُــوِر النُّ ــوِر ِبْســِم اللَّ ــِه النُّ ِبْســِم اللَّ

ــِه  ــِم اللَّ ــوٍر ِبْس ــَى نُ ــوٌر َع ــِه نُ ــِم اللَّ ِبْس

الَّــِذي ُهــَو ُمَدبِّــُر اْلُُمــوِر ِبْســِم اللَّــِه 

ــُد  ــوِر الَْحْم ــَن النُّ ــوَر ِم ــَق النُّ ــِذي َخلَ الَّ

ـِذي َخلَــَق النُّــوَر ِمــَن النُّــوِر َو  لِلَّــِه الَـّ

ِكتــاٍب  ِف   الطُّــوِر  َعــَى  النُّــوَر  أَنْــَزَل 

ــُدوٍر  ــَدِر َمْق ــوٍر ِبَق ــطُوٍر ِف َرقٍّ َمْنُش َمْس

َعــَى نَِبــيٍّ َمْحُبــوٍر الَْحْمــُد لِلَّــِه الَّــِذي ُهَو 

ِبالِْعــزِّ َمْذكـُـوٌر َو ِبالَْفْخــِر َمْشــُهوٌر َو َعــَى 

ــُه  ــىَّ اللَّ ــكُوٌر َو َص َّاِء َمْش ــرضَّ َّاِء َو ال ــرَّ ال

ــَن ــِه الطَّاِهِري ــٍد َو آلِ ــيِِّدنَا ُمَحمَّ ــَى َس َع

ــم  ــا را فراگرفت ــن دع ــن اي ــد: م ــلان مى گوي س
ــه و  ــاىل مدين ــزار نفــر از اه ــش از ه ــه بي و ب
مّكــه كــه دچــار تــب شــده بودنــد، تعليــم دادم 
و همــه ی آنهــا بــه لطــف خــدا از تــب نجــات 

ــد. يافتن

_________________
1. بحار ج 8 ص 68

2. بحار ج43 ص55

3. بحار ج27 ص116

4. قرب االسناد ص4

5. فالح السائل ص279

هرکــس دختــرم فاطمــه را دوســت بــدارد ، جایگاهــش بــا مــن در بهشــت 
اســت و هــر کــس بــه او بغــض داشــته باشــد ، در آتــش دوزخ خواهــد بــود؛


