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 هموضوع کلی : برترین های فاطم

مردم  ریز موضوع : حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها خداشناس ترین
 بود.

 اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم
 بسم اهلل الرّحمن الرّحیم

و  ربّ العالمین نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوکّل علیه الحمدهلل
ه و مبّلغ نصلّى و نسلّم على حبیبه و نجیبه و خیرته فى خلقه حافظ سرّ

القاسم المصطفی رساالته بشیر نعمته و نذیر نقمته سیّدنا و نبیّنا ابى
ین سیّما یّمحمّد و على آله االطیبین االطهرین المنتجبین الهداة المهد

فى االرضین و صلّی اهلل على ائمّة المؤمنین و هداة  بقیّةاهلل
 )خطبه از رهبر معظم انقالب( .المستضعفین

عَدَدِ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی فاطِمَة وَ اَبیها وَ بَعْلِها وَ بَنیها وَ سِرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فیها بِ
 ما اَحَاطَ بِهِ عِلْمُکَ

رج فرزندش نثار بی بی دوعالم حضرت زهرا سالم اهلل علیها و تعجیل در ف
 امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه صلواتی ختم کنید
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 أَنْتِ أَعْلَُم بِاللَّهِ 

امام  امیرالمومنین علی علیه السالم که هم همسر و هم ود نازنینجو
 زمان حضرت فاطمه سالم اهلل علیها است پنج صفت در مورد حضرت

ضل الهی فاطمه سالم اهلل علیها در آخر عمر حضرت بیان می کنند  به ف
 هرشب در مورد یکی از آن صفات با همدیگه صحبت می کنیم

، 43نوارجبحار األایت در کتاب شریف ابتدا روایت رو براتون بیان کنم رو
 می باشد. یعالمه مجلس 19ص: 

علیها  در لحظات آخر عمر پربرکت بی بی دوعالم حضرت زهرا سالم اهلل
نکات  مطالب مهم بین امام علی علیه السالم رد و بدل شده که دارای

 عمیقی است 

بِنَْت   ع أَوْصِینِی بِمَا أَحْبَبْتِ یَاأَنَا أُوصِیکَ بِأَشْیَاءَ فِی قَلْبِی قَالَ لَهَا عَلِیٌّ
یَا اْبنَ  نْ کَانَ فِی الْبَیْتِ ثُمَّ قَالَتْرَسُولِ اللَّهِ فَجَلَسَ عِنْدَ َرأْسِهَا وَ أَخَْرجَ مَ

 ع مَعَاذَ الَفْتُکَ مُنْذُ عَاشَرْتَنِی فَقَالَا خَعَمِّ مَا عَهِدَْتنِی کَاذِبَةً وَ لَا خَائِنَةً وَ لَ 
هِ مِنْ أَنْ  َأکْرَمُ وَ أَشَدُّ َخوْفاً مِنْ اللَّوَوَ أَبَرُّ وَ أَتْقَى أَنْتِ َأعْلَمُ بِاللَّهِ اللَّهِ 

رٌ لَا بُدَّ مِنْهُ وَ مْکِ وَ تَفَقُّدُِكِ ِإِلَّا أَنَّهُ أَقَدْ عَزَّ عَلَیَّ مُفَارَقَتُ أُوَبِّخَکِ بِمُخَالَفَتِی
 فَ قَدْ عَظُمَتْ وَفَاتُکِ وَ فَقْدُِكِ اللَّهِ جَدِّدْتِ عَلَیَّ مُصِیبَةَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ

ضَّهَا وَ أَحْزَنَهَا ٍة مَا أَفْجَعَهَا وَ آلَمَهَا وَ أَمَمِنْ مُصِیبَ ِإِنَّا لِلَّهِ وَ ِإِنَّا ِإِلَیْهِ راجِعُونَ
عاً سَاعَةً وَ ةٌ لَا خَلَفَ لَهَا ثُمَّ بَکَیَا جَمِیمُصِیبَةٌ لَا عَزَاءَ لَهَا وَ رَزِیَّهَذِهِ وَ اللَّهِ 

 (1) أَخَذَ عَلَى رَأْسِهَا وَ ضَمَّهَا ِإِلَى صَدْرِه



 

 

8 

ور پسر عمو! اجل من فرا رسیده، من ساعت به ساعت خودم را این ط
ر قلب دمطالبى که شوم. در باره این بینم که دارم به پدرم ملحق مىمى

 کنم.خود دارم به تو وصیّت مى

دوست  حضرت على علیه السّالم فرمود: اى دختر پیغمبر هر وصیّتى که
ادى سر حضرت زهرا نشست و دستور داد تا افر دارى بکن، سپس باالى
 شدند. که در اطاق بودند خارج 

با  وتپس از آن حضرت فاطمه فرمود: پسر عمو! آیا در این مدّتى که 
 من معاشرت داشتى، دروغ و خیانت و مخالفتى از من دیدى؟

تو به وجود برم! حضرت امیر علیه الساّلم فرمود: ابدا!! به خداوند پناه مى
تر از تر و از خدا خائفو نیکوکارتر و پرهیزکارتر و گرامىخداوند داناترى 

فراق و  آنى که من تو را به علّت مخالفت کردن سرزنش نمایم. حقّا که
اى نیست. فقدان تو براى من بسیار ناگوار است، ولى چه باید کرد، چاره

ردى، کبه خداوند سوگند که تو مصیبت پیامبر خدا را براى من تجدید 
ست. حقّا که فوت و از دست رفتن تو خیلى براى من سنگین و بزرگ ا

دناکترین و بت درانّا للَّه و انّا الیه راجعون به خداوند سوگند که این مصی
ى دارترین مصیبتى است که هیچ تسلیت و تعزیتى با آن برابرغصّه
ا کند و جانشین آن نخواهد شد!! سپس حضرت على و زهرا علیهمنمى

اطمه علیها الساّلم مدّتى گریستند، آنگاه على علیه الساّلم سر مبارِك ف
 (2)  ……الساّلم را بلند کرد و به سینه خود نهاد
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ه وارد بحث بشویم یکی از فضایل حضرت صدیقه طاهرقبل از اینکه 
ن فضیلت هم سالم اهلل علیها را با هم بشنویم که ان شا اهلل به برکت ای

د زبان من طاهر شود و هم گوش ها و قلب های شما طاهر و طیب شو
این فضیلت را که از روایت های ناب ماست.یه وقتی مقام معظم 

 ردند:رهبری هم در سخنرانی شان بیان ک

عَن عائِشَةَ بِنتِ طَلحَة َعن عائِشَة قالَت ما رَأَیتُ مِنَ النّاسِ اَحَداً اَشبََه 
 کاَلماً وَ حَدیثاً بِرَسولِ اهللِ )صَلَّی اهلُل عَلَیهِ وَ آلِه( مِن فاطِمَة

دختر جناب طلحه، به نام عایشه از زنهای معروف قریش بوده و ]نقل 
میگوید من ندیدم ( 3اکرم، که عایشه)میکند از[ همسر محترم پیغمبر 

هیچ کس را که از حیث حرف زدن، از حیث صحبت کردن، شبیه باشد 
مناسب ( 4که این ایّام،)-اهلل علیها( سالم)به پیغمبر به قدر جناب فاطمه 

حاال این روایت در مورد کالم و حدیث است؛ قبلها  -با این بزرگوار است
که در مورد راه  -از عایشه است آن هم-یک روایت دیگری من دیدم 

اهلل علیها( رفتن و نگاه کردن و این خصوصیّات هم میگوید فاطمه )سالم
 .النّاس به پیغمبر بوداشبه

 کانَت اِذا دَخَلَت عَلَیهِ رَحَّبَ بِها

اهلل علیها( وارد بر منزل پیغمبر بعد میگوید وقتی جناب فاطمه )سالم
 .عنی[ خوشامد میگفتندمیشد، حضرت ترحیب میکردند، ]ی

 وَ قَبَّل یَدَیها

 .ی زهرا را میبوسیدپیغمبر دست مبارِك فاطمه
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 وَ اَجلَسَها فی مَجلِسِه

نشاند. احترامی که پیغمبر برای این دختر، این او را در جای خودش می
 .ی دورانهای بشر قائل بوده، در این حد استبانوی بزرگِ همه

 اِلَیهِ فَرَحَّبَت بِهِ وَ قَبَّلَت یَدَیه فَاِذا دَخَلَ عَلَیها قامَت

وقتی ]هم که[ پیغمبر وارد منزل او میشد، او بلند میشد، خوشامد 
 .میگفت، دست مبارِك پیغمبر را میبوسید

 وَ دَخَلَت عَلَیهِ فی مَرَضِه

فاطمه در ]دوران[ مریضی پیغمبر، در بیماریِ آخرِ پیغمبر، بر او وارد 
 .شد

 تفَسارَّها فَبَکَ

 .اهلل علیها( گریه کردبا پیغمبر درگوشی صحبت کردند. فاطمه )سالم

 ثُمَّ سارَّها فَضَحِکَت

اهلل علیها( لبخند زد و دوباره درگوشی با هم صحبت کردند، فاطمه )سالم
 .خندید

 فَبَیَنما النِّساء مِنَ امرَأَةٌ  هِیَ فَاِذا النِّساء عَلَی َفضالً لِهذِهِفَقُلتُ کُنتُ اَری 
 ضَحِکَت اِذ تَبکی هِیَ

عایشه میگوید با خودم گفتم این چه حالتی است. من این خانم را برتر 
از دیگر زنها میدانستم. معلوم میشود که ایشان هم زنی مثل زنهای 

 .دیگر است. یک بار گریه میکند، یک بار خنده میکند

 فَسَأَلتُها فَقالَت اِنّی اِذَن لَبَذِرَة
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ردم که قضیّه چه بود. فرمود نمیگویم به تو؛ اگر رفتم خدمتش سؤال ک
 -مثالً لقدهن ما، یعوامانه رایج تعبیر به-  بگویم، افشاکننده هستم

 .اهلل علیها( علّت این قضیّه را به من نگفتسالم) زهرا حضرت

 فَلَمّا تُوَفِّیَ رَسولُ اهللِ )صَلَّی اهللُ عَلَیهِ وَ آلِه( سَأَلتُها

غمبر هم باز دوباره سؤال کردم از حضرت. آن وقت بعد از رحلت پی
دیگر مانع برطرف شده؛ یعنی وقتی پیغمبر از دنیا رفته است، دیگر حاال 

 .این حرف ]اگر[ گفته بشود اشکالی ندارد

 فَقالَت اِنَّهُ اَخبَرَنی اَنَّهُ یَموتُ فَبَکَیتُ

 .شدی من فرمود: پیغمبر خبر از مردنِ خودش داد، این موجب گریه

 ثُمَّ اَخبَرَنی اَنّی اَوَّلُ اَهلِهِ لُحوقاً بِهِ َفضَحِکتُ

ی او خواهم بود که بعد اطاّلع داد به من که من اوّلین کسی از خانواده
 (5).به او ملحق خواهم شد، این خوشحال کرد من را و خندیدم

 وخوب برگردیم به حدیثی که محور سخنرانی ما در این ایام است 
نْتِ أَْعَلمُ أَ عرض کردم که امیرمومنان علیه السالم فرمودند: ابتدای منبر

 وْفاً مِنْ اللَّهِوَ أَبَرُّ وَ أَتْقَى وَ أَکْرَُم وَ أَشَدُّ خَ بِاللَّهِ 

 زهرا ضرتح برای السالم علیه علی امیرالمومنین موال که را صفتی اولین
 المومنینامیر که است خداشناسی صفت کنندمی بیان علیها اهلل سالم

 به افراد ترین عالم وتأَنْتِ أَعَْلمُ بِاللَّهِ  جان فاطمه فرمودند علیه السالم
 هستی. مردم ترین خداشناس تو هستی متعال خداوند
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 وکلت و او ایمان شود بیشتر متعال خداوند به معرفتش انسان هرچقدر
 خداوند عارف به که کسانی بنابراین شود می خدایی او زندگی تمام و او

 وجود. تاس آنها اعمال و زبان ورد حال همه در خدا یاد.  هستند متعال
 عالمت خداوند وقف وجودش تمام علیها اهلل سالم زهرا حضرت نازنین

 بود.

بنى  ازامام على علیه السالم، نقل است که حضرت به مردى از قبیله
 سعد فرمود:

که خود و از فاطمه؟ او نزد من بود و حال آنخبر بدهم تو را از 
ر آن ترین افراد نزد اهلش بود، با مشک آنقدر آب کشید تا اثمحبوب
هایش پینه اش ماند و آنقدر با آسیا گندم و جو آرد نمود تا دستدر سینه

ه غبار آلود گشت و ب بست و به قدرى خانه را روفت تا لباسهایش
لذا از  اش از دود سیاه گردیدخت تا جامهاى آتش زیر دیگر افرواندازه

 ناحیه این امور ضرر شدید و چشمگیرى به آن مخدّره رسید.

 به آن بانو پیشنهاد کردم نزد پدرش رفته و از حضرتش درخواست
ز این هایش را بر طرف نموده و بدین ترتیب اخادمى کند که نیازمندى

 اعمال و کارها برکنار بماند.
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له و سلّم رفت تا اللَّه علیها نزد نبى اکرم صلى اللَّه علیه و آفاطمه سالم 
علیه  اش را به عرض آن حضرت برساند محضر پیامبر صلى اللَّهخواسته

دن و آله که رسید جماعتى را در خدمت آن سرور دید از بازگو نمو
م حاجتش حیاء نمود و بدون این که اظهارى کند بازگشت، نبى اکر

الم حاجتى ه و آله و سلم دانستند که فاطمه علیهما السّصلى اللَّه علی
 داشت، سپس امیر المؤمنین علیه السالم فرمودند:

ا آمدند مفردا صبح رسول اکرم صلى اللَّه علیه و آله و سلّم به خانه 
اطمه: ف.......... پس آن سرور باالى سر ما نشستند، بعد فرمود: اى 

 دیروز چه حاجتى داشتى؟

آن  فرماید: ترسیدم اگر پاسخ ندهممنین علیه السالم مىامیر المؤ
واهم داد، خحضرت بایستند و بروند ........... یا رسول اللَّه، من خبر 

اش مانده و به فاطمه آن قدر با مشک آب کشیده که اثر آن روى سینه
اى خانه قدرى دست به آسیا کشیده که دستهایش پینه بسته و به اندازه

فروختن اکه لباسهایش غبار آلود گردیده و به واسطه کثرت جاروب کرده 
و هایش از دود سیاه گردیده است لذا من به اآتش زیر دیگر جامه

یت کند پیشنهاد کردم نزد پدر برو و از آن حضرت خادمى که تو را کفا
 طلب نما تا به این اعمال مبادرت نورزى.

ادم براى چیزى که از خ رسول خدا صلى اللَّه علیه و آله فرمودند: آیا
 شما بهتر است را به شما یاد بدهم؟
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تحمید  و سى و سه بار تسبیحهر گاه خواستید بخوابید سى و سه مرتبه 
ها سر را از زیر سالم اللَّه علی فاطمهو سى و چهار بار تکبیر بگویید. و پس 

ارت را لحاف بیرون آورده و گفتند: از خدا و رسولش راضى شدم این عب
 (6)ه دفعه تکرار کردند.س

غم  یاد خدا در تمام مراحل زندگی چه در لحظه شادی و چه در لحظه
ناخت چه درسرباالیی زندگی چه در سرپایینی زندگی نشات گرفته از ش

 خداوند متعال است 

مَا الَّذِی لَا  الرَّجُلِأَنَّهُ کَتَبَ ِإِلَى  فِی حَالِ اسْتِقَامَتِهِ  عَنْ طَاهِِر بْنِ حَاتِمٍ
 سَامِعاً وَ بَصِیراً فَکَتَبَ ِإِلَیْهِ لَمْ یَزَلْ عَالِماً وَ یُجْتَزَأُ فِی مَعْرِفَةِ الْخَالِقِ بِدُونِهِ 

 (7) لِمَا یُرِید وَ هُوَ الْفَعَّالُ

هرا از شخصی به نام طاهر بن حاتم به امام معصوم علیه السالم که ظا
نامه نوشته  یه السالم یا امام کاظم علیه السالم بودهاصحاب امام رضا عل

 و از امام پرسیده کمترین حد خداشناسی و معرفت الهی چیست؟

ه د( بطاهر بن حاتم در زمانى که عقیده درست داشت )و غالى نشده بو
د کمتر از آن اکتفا نشوه امام نوشت: در خداشناسى مقدارى که ب

دا همیشه دانا و شنوا و او نوشت، اینکه خه چیست؟ حضرت ب
 بیناست، آنچه خواهد انجام دهد.



 

 

15 

 

یان رین معرفت خداوند بتچهارنکته در کموجود نازنین امام معصوم 
ی داند وقتی در عَالِماً خداوند تمام اسرار نهان را منکه خدا یااول کردند 

ریم می کخلوتیم وقتی در جلوتیم همه را خدا می داند. به تعبیر قرآن 
ت و به هر چیزى آگاه اس همانا خداوند ِإِنَّ اللَّهَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ فرماید 

 (سوره عنکبوت 62آیه ) .علم دارد

 (7)طه آیه   داندمى را ترپنهان و پنهان خداوند أَْخفى وَ السِّرَّ یَعْلَمُ

 ما وَ السَّماءِ مِنَ یَنْزِلُ ما وَ مِنْها یَخْرُجُ ما وَ الْأَرْضِ فِی یَلِجُ ما یَعْلَمُ
 (2یه )سوره سبا آ :الْغَفُورُ  الرَّحِیمُ هُوَ وَ فِیها یَعْرُجُ

 

 لقمان همبارک سوره آیه آخرین درباره( السالمعلیه ) امام صادق حضرت 
 :فرمود است مطرح حقیقت پنج آن در که

 تَدْرِى وَمَا الْأَرْحَامِ فِى مَا وَیَعْلَمُ غَیْثَالْ وَیُنَزِّلُ السَّاعَةِ عِلْمُ ِعندَهُ اللَّهَ ِإِنَّ» 
 یمٌعَلِ اللَّهَ ِإِنَّ تَمُوتُ أَرْضٍ بِأَىِّ نَْفسٌ تَدْرِى وَمَا غَدًا تَکْسِبُ مَّاذَا نَفْسٌ
 «:خَبِیرٌ

 که اوست تنها و اوست، نزد فقط قیامت به آگاهى که خداست یقیناً
 به و داند،مى را باران قطرات عدد و نزول زمان و کندمى نازل را باران



 

 

16 

 از چیزى چه آینده در داندنمى واحدى داناست، هاسترحم در آنچه
 سرزمینى چه در داندنمى کس هیچ و آورد،مى دست به را شر و خیر
 .است آگاه و دانا خدا تردیدبى میرد،مى

 نآ از مرسلى پیامبر و مقربى فرشته هیچ که است حقیقتى پنج این
 (8) خداست  هاىویژگى و صفات از امور این دانش و ندارد، آگاهى

 :است آمده سالم علیها زهرا حضرت دعاهاى در

 الذنوب، عدد یحصى من سبحان القلوب، خواطر یعلم من سبحان»
 «:السماء فى ال و االرض فى خافیه علیه التخفى من سبحان

 هک کسى است منزه داند،مى گذردمى هاقلب بر آنچه که آن است منزه
 و مینز در پنهانى که خداوندى است منزه کند،مى احصا را گناهان عدد

 .نیست پوشیده او از آسمان

( علیه السالم) امام صادق حضرت محضر در گویدمى قصاب على ابو
 :گفتم

 «:تهىمن لعلمه لیس فانه ذلک تقل ال: فقال علمه منتهى هلل الحمد» 

 یراز مگو اینگونه فرمود علمش، پایان مرز تا کنممى ستایش را خدا
 (9). نیست پایانى خدا علم براى

 :فرمایدمى امیرمؤمنان
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 (10)« :شیئى بکل االحاطة له الضمائر، خبر و السرائر، علم قد» 

 بر حاطها و است، خبر با هااندیشه همه از و است، آگاه هانهان همه به
 .اوست ویژه چیز همه

 :گویدمى کرده اشاره خداوند علم به حضرت آن نیز و

 ائِنَةَخَ وَ اءَنْفُسِهِمْ  عَدَدَ وَ هُمْاءَعْمَالَ وَ آثارَهُمْ اءَحْصَى وَ اءَرْزاقَهُمْ قَسَمَ» 
 مِنَ هُمْمُسْتَوْدَعَ وَ مُسْتَقَرَّهُمْ وَ الضَّمِیرِ مِنَ صُدُورُهُمْ تُخْفِى مَا وَ اءَعْیُِنهِمْ
 (11)« :الْغَایَاتُ ِبهِمُ تَتَنَاهَى اءَنْ  لَى ِإ الظُّهُورِ وَ الْاءَرْحَامِ

 عدد و اعمالشان و آثار و کرد، تقسیم را موجودات هاىروزى
 .نمود حساب را هایشاننفس

 و داناست، کنندمى پنهان هاسینه در آنچه به و آگاه، هاچشم خیانت به
 جودشانو نهایت به تا اصالب در گذرگاهشان و ارحام در قرارگاهشان به

 .است عالم برسند

 الْخَلَواتِ، فِى الْعِبادِ مَعاصِىَ وَ الْفَلَواتِ، فِى الْوُحُوشِ عَجِیجَ یَعْلَمُ» 
:« الْعاصِفاتِ بِالرِّیاحِ الْماءِ طُمَتاَل وَ الْغامِراتِ، الْبِحارِ فِى النِّینانِ وَاخْتاِلفَ

(12) 

 و پنهان مراکز در را بندگان گناهان و هابیابان در را وحوش آواز خداوند
 با را آب امواج تالطم و عمیق و ژرف دریاهاى در را ماهیان شد و آمد

 .است آگاه آنها همه به و داندمى تندبادها وزش
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 آنچه و آیدمى بیرون آن از را آنچه و رودمى فرو زمین در را آنچه خدا
 آگاه و عالم همه به رودمى باال آن در آنچه و آیدمى فرود آسمان از

 (13) .است آمرزنده بسیار و مهربان او و است

 

میع سسَامِعاً خداوند متعال دومین عامل کمترین حد معرفت خداوند 
 است و هیچ نجوا و صدای از او پنهان نیست.

نْ مَا یَکُونُ مِ ۖ   وَمَا فِی الْأَرْضِ أَلَمْ تَرَ أََنّ اللَّهَ یَعْلَمُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ
 مِنْ ۖ  ىأَدْنَ وَلَا سَادِسُهُمْ هُوَ ِإِلَّا خَمْسَةٍ وَلَا رَابِعُهُمْ هُوَ ِإِلَّا ثَلَاثَةٍ ۖ  نَجْوَى

 یَوْمَ لُواعَمِ بِمَا یَُنبِّئُُهمْ ثُمَّ ۖ   انُواکَ مَا أَیْنَ مَعَهُمْ هُوَ ِإِلَّا أَکْثَرَ وَلَا لِکَۖ  ذَ
  بِکُلِّ شَیٍْء عَلِیمٌ  اللَّهَ ِإِنَّ ۖ   الْقِیَامَةِ

داند. هیچ مىها و زمین است، آیا ندیدى که خداوند آنچه را در آسمان
هیچ  ورازگویى و نجواى سه نفره نیست مگر آنکه او چهارمین آنهاست 

اى نیست، مگر آنکه او ششمین آنان است و نه )رازگویانى( پنج نفره
که او با آنهاست، هر جا که باشند، کمتر از آن و نه بیشتر، مگر این

د داد. اهسپس در روز قیامت آنان را به آنچه که انجام دادند، خبر خو
 (سوره مجادله 7آیه ) .همانا خداوند به هر چیزى بسیار داناست
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صِیراً بَرفت اهلل این است که بدانی خداوند عسومین عامل کمترین حد م
عرفت بیناست و به همه امور آگاه است .انسان اگر به همین حد از م

صیت الهی برسد و همین قدر خداشناس شود دنبال گناه نمی رود و مع
أَلَمْ  خداوند را نمی کند. این جهان مجهز به دوربین مدار بسته است

آیه  ).بیندوند مىداند که خدانمى)انسان( آیا او  ۖ  یَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ یَرَى

 (سوره علق 14

 ی علیه السالمامام عل به امیرالمومنینصلوات اهلل علیه و آله پیامبر اکرم 
 فَإِنَّهُ تََراهُ تَُکنْ لَمْ فَإِنْأَنَّکَ تَرَاهُ فرمودند: خَوْفُ اللَّهِ فِی السِّرِّ وَ الْعَلَانِیَةِ کَ

بینى و را مىبیم و ترس از خدا در نهان و آشکار، چندان که گویى ا یَرَاِك
 (14)نگرد. و اگر تو او را نبینى او تو را مى

قالَ :عبداهلل بن عمر، پسر خلیفة دوم این جمله را زیاد می گفت

؛ چوپان گفت: خدا کجاست؟ به او گفتند: این یعنی الرّاعی...فاینَ اهلل
چه؟ گفت: این یک قصه ای دارد. گفتند: قصه اش را بگو. گفت: من با 
رفقایم در بیابان برای تفریح می رفتیم که رسیدیم به جایی که درختی 

بود، بساطی پهن کردیم تا استراحت کنیم چوپانی را دیدیم که تعدادی 
لو رفتم، گفتم: ما یک عده ای برای تفریح اینجا گوسفند را می چراند. ج
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آمده ایم شما هم بیا با ما غذا بخور. گفت: روزه ام گفتم: روزة واجب یا 
مستحبی؟ گفت: مستحبی. گفتم در این گرما آن هم در این بیابان چرا 

روزة مستحبی گرفتی؟ گفت: قُل نارُ جَهنم اشدُّ حرّا؛ گرما و آتش 
تر از این حرف هاست. گفتم: قبول، ولی روزه  ندیدی! آتش جهنم گرم

ات را باز کن فردا روزه بگیر، روزه ات که مستحبی است. گفت: حرفی 
نیست، شما یک کاغذ بنویس که من فردا زنده ام من روزه ام را باز می 

کنم. گفتم: نه، من این تضمین را نمی توانم به تو بدهم می خواهی 
یکی از این گوسفندهایت را به ما بده تا روزه باشی اشکالی ندارد ولی 

بکشیم کباب کنیم. گفت: نمی شود، من مالک اینها نیستم من فقط 
چوپان اینها هستم، این ها را بیابان آورده ام بچرانم و برگردانم. گفتم: 
این همه گوسفند کسی متوجه نمی شود، پولش را هم می دهم نمی 

وپان با انگشتش به آسمان خواهد به اربابت و یا مالکش بگویی. چ
اشاره کرد و گفت: أین اهلل؟ پس خدا چه؟ عبداهلل بن عمر یک مرتبه به 

فکر فرو رفت. لذا این جمله را گاهی نقل می کرد، می گفت: قال الرّاعی؛ 
اما چوپان نگفت اربابم نمی فهمد کسی متوجه  .چوپان گفت: فأین اهلل

آن: یَوْمَ تُْبلَى ی شود و نمی شود، چون این مسائل یک روزی روشن م

 (15) السَّرَائِر



 

 

21 

 

لِمَا یُرِید  الُهَُو الْفَعَّچهارمین عامل کمترین حد معرفت اهلل این است که 
ز خدا ن باید همه چیز را اخداوند هرچه اراده کند انجام می دهد انسا

ر زمین دوحید و خداشناسی را که کشت و کار می کند باید ت بداند کشاورز
ارد اما کشاورزی ببیند.باید نگاهش به آسمان باشد .کشاورز تخم را می ک

اِك چه کسی زارع است ؟ کشاور فقط حارث است یعنی این تخم را زیر خ
ه می کند اما چه کسی زارع است؟ و این تخم را زنده می کند ؟ نگا

 أَنْتُمْ أَ 63حْرُثُونَ تَ ما فَرَأَیْتُمْ )سوره واقعه( أَ: توحیدی و معرفتی می گوید
 ِإِنَّا 65تَفَکَّهُونَ فَظَلْتُمْ حُطاماً لْناهُلَجَعَ نَشاءُ لَوْ 64الزَّارِعُونَ نَحْنُ أَمْ تَزْرَعُونَهُ

نچه را کِشت مى کنید به من بگویید ، آمَحْرُومُونَ   نَحْنُ بَلْ 66لَمُغْرَمُونَ
، 

ننده و به نید و به ثمر مى نشانید یا ما رویاآیا شما آن را مى رویا (64
 ثمر نشاننده آنیم ؟

آنچه  اگر بخواهیم آن را به صورت خاشاِك درمى آوریم ، آن گاه شما از
به  بر کِشتتان رسیده است شگفت زده درباره آن گفتوگو مى کنید ،که

 . مبلکه ما از رزق خود محروم شده ای راستى که ما زیاندیده ایم ،



 

 

22 

اینکه  ت خداست .لِمَا یُرِید این کمترین حد معرف الْفَعَّالُبداند او انسان 
ت بعد به می گویند اول خدا بعدا شما یا آقای دکتر امید ما اول به خداس

  !!!اول خدا، دوم شمااین هم بوی شرِك  می دهد شما 

 .شرِك نهان)خفی(، از اقسام شرِك است که باید از آن اجتناب کرد

مگر  شود: اول خدا بعدا شما، از مصادیق شرِك خفی است؛اینکه گفته 
رض و به در طول به عنوان اسباب الهی دیده شود؛ نه در ع «شما»اینکه 

فتارهایی شکل استقاللی. در زندگی عادی خیلی از مسلمانان گفتارها و ر
شود که از مصادیق شرِك نهان و خفی است که باید از آن مشاهده می

 (16)  .پرهیز کرد

لَّهِ ِإِلَّا وَ وَ ما یُؤْمِنُ أَکْثَرُهُمْ بِال لَجَفِی قَْولِ اللَّهِ عَزَّ وَ  عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
لَانٌ لَهَلَکْتُ قَالَ هُوَ قَْولُ الرَّجُلِ لَوْ لَا فُ (.106 -12یوسف ) هُمْ مُشْرِکُونَ

رَى أَنَّهُ َقدْ ا فُلَانٌ لَضَاعَ عِیَالِی أَ لَا تَلَوَ لَوْ لَا فُلَانٌ مَا أَصَبْتُ کَذَا وَ کَذَا وَ َلوْ 
قُولُ لَوْ لَا ذَا یَعُ عَنْهُ قُلُْت فَیَقُولُ مَا جَعَلَ لِلَّهِ شَرِیکاً فِی مُلْکِهِ یَرْزُقُهُ وَ یَدْفَ
 .عَمْ لَا بَأْسَ بِهَذَا أَوْ نَحْوِهِأَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَیَّ ِبفُلَانٍ لَهَلَکْتُ قَاَل نَ

ایمان »فرماید: امام صادق علیه السالم در باره فرمایش خداوند که مى
، فرمود: («106نیاورند بسیارشان مگر که آنان مشرکانند )سوره یوسف/ 

ست که شخص گوید: اگر فالنى نبود من از بین رفته بودم، منظور این ا
رسید، اگر فالنى نبود عیالم از میان اگر فالنى نبود به من فالن چیز نمى
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بینى که این شخص براى خدا در ملکش شریک قرار رفت، آیا نمىمى
گرداند. راوى دهد و از او )بالء را( دفع مىپندارد( روزیش مىداده )که مى

 گوید:

به من  گفتم: اگر این گونه بگوید چگونه است: اگر خدا بواسطه فالنى
 (17)شدم؟ فرمود: اشکالى ندارد. گذارد هالِك مىمنت نمى

نی را رهبر معظم انقالب در ابتدای درس خارج خودشان این حدیث نورا
 شرح دادند که ارتباط با بحث ما دارد 

 لَهُ کِسْرَى أَهْدَاهَا بَغْلَةٌ اَلرَّسُولِ لَىِإِ أُهِْدیَ : قَالَ اَلْعَبَّاسِ بْنِ اَللَّهِ عَبْدِ عَنْ
ُم غاُلَ یَا قَالَ  ثُمَّ خَلْفَهُ أَرْدَفَنِی وَ هَاشَعْرِ مِنْ فَأَخَذَ اَلنَّبِیُّ فَرَکِبَهَا قَیْصَرُ أَوْ

 وَ جَلَّ فِی تَعَرَّفْ ِإِلَى اَللَّهِ عَزَّ مَامَکَتَجِْدهُ أَاِحْفَظِ اَللَّهَ یَحْفَظْکَ اِْحفَظِ اَللَّهَ 
َت فَاسْتَعِنْ اسْأَلِ اَللَّهَ وَ ِإِذَا اِسْتَعَنْاَلرَّخَاءِ یَعْرِفْکَ فِی اَلشِّدَّةِ ِإِذَا سَأَلْتَ فَ
أَمْرٍ لَمْ عُوَِك بِ جَهَدَ اَلنَّاسُ أَْن یَنْفَبِاللَّهِ قَدْ مَضَى اَلْقَلَمُ بِمَا هُوَ کَائِنٌ فَلَوْ

 اَللَّهُ یَکْتُبْهُ لَمْ بِأَمْرٍ یَضُرُّوِكَ  أَنْ جَهَدُوا لَوْ وَ یَکْتُبْهُ اَللَّهُ لَکَ لَمْ یَقْدِرُوا عَلَیْهِ 
ینِ فَافْعَلْ بِالصَّبْرِ مَعَ اَلْیَقِ تَعْمَلَ أَنْ  اِسْتَطَعْتَ فَإِنِ عَلَیْهِ یَقْدِرُوا لَمْ عَلَیْکَ

 اِعْلَْم َأنَّ لَى مَا تَکْرَُه خَیْرًا کَثِیراً وَعَفَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَاصْبِرْ فَإِنَّ فِی اَلصَّْبرِ 
 عَمَ ِإِنَّ»  َکرْبِ وَ أَنَّ مَعَ اَلْعُسْرِ یُسْراً اَلنَّصْرَ مََع اَلصَّْبرِ وَ َأنَّ اَلْفَرََج مَعَ اَلْ

 «یُسْراً اَلْعُسْرِ
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 دقصا امام از میمون بن هۖ  و احمد بن اسحاق بن سعد، از عبد اللّ
 که ست،ا کرده روایت الساّلم علیهما پدرش از محمّد، - بن جعفر
 علیه هۖ  اللّ صلّى خدا برسول استرى: گفت عبّاس بن فضل: فرمود
لّى ص پیمبر پس بود، داده هدیّه قیصر یا کسرى را آن که شد، هدیّه

 سوار ودندب افکنده آن بر موى از جلى که استر آن بر آله و علیه هۖ  اللّ
 اى: فرمود مرا سپس کرد، سوار بردیف خود سر پشت در مرا و شد،
 حفظ ار خدا جانب و کند، حفظ را تو خدا تا کن جانب خدا را حفظ پسر
 ار خود آسایش و گشایش حال در بیابى، خود روى پیش را او تا کن

ون سؤال ا بتو بنمایاند، چر خود شدّت حال در خدا تا کن معرّفى بخدا
یارى  طلبى از خداوند عزّ و جلّکنى از خدا سؤال کن، و چون یارى

، پس اگر بجوى، زیرا قلم تقدیر آنچه را که باید واقع شود امضاء کرده
ودى سهمگى مردم بکوشند تا در موردى که خدا براى تو ننوشته باشد 

 صبر دودةمح در که بتوانى اگر پس بتو رسانند قادر بر آن نخواهند بود،
 در که ازیر ساز، پیشه صبر پس نتوانى اگر و کن، چنین کنى کار یقین و

 اب پیروزى که بدان و است، کثیر خیرى نمیدارى خوش آنچه بر صبر
 رىدشوا هر پس از بیگمان و. است مشقّت با همراه فرج و است، صبر

 (18) ست، بیگمان با دشوارى آسانى خواهد بوده آسانى
فی خود را معر«یَعْرِفْکَ فِی اَلشِّدَّة. تَعَرَّفْ ِإِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی اَلرَّخَاءِ»

دای کن و به هنگام آسایش و گشایش، به خدای متعال آشنا نما تا خ
 .متعال به هنگام شدت با تو آشنایی کند و تو را بشناسد
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م و به این جور نباشد که به هنگام شدت و گرفتاری با خدا درددل کنی
راموش فخدا پناه ببریم، اما در وقت گشایش، راحتی و سالمت، خدا را 

 !این گونه نباشد.کنیم
معرفی  لمتعا خدای به! کن آشنا متعال خدای با را خود یعنی تَعَرَّفْ

را از  تعال توم خدای هم شدت هنگام به تا مرتبط باش با خداوند !نما
 .یاد نبرد و مراعات کند
 غیر از! بخواه خدا از ، بطلبی چیزی شد بنا وقتی ِإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اَللَّهَ

ز خدا می ااین را نیز باز انسان .واسطه عنوان به مگر نکن، مطالبه خدا
ایط خواهد، منتها وسایطی در زندگی وجود دارد و انسان به این وس

 مراجعه می کند. مثل واسطه طبیب. وقتی به طبیب هم مراجعه می
 !از خدا بخواهید کنید، باید شفا را

 فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ  ِإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اَللَّهَ وَ ِإِذَا ِاسْتَعَنْتَ 
مَا هُوَ قَدْ مَضَى اَلْقَلَمُ بِ» از خدای متعال کمک بخواه چرا که

ه و نتیجه تمام سرنوشت من و شما را مقدر فرمود تقدیرات الهی«.کَائِنٌ
لَّهُ وَِك بِأَمْرٍ لَمْ یَکْتُبْهُ اَلکَائِنٌ فَلَوْ جَهَدَ اَلنَّاسُ َأنْ یَنْفَعُ»این است که:

د و بخواهند خیری به تو اگر همه دنیا جمع بشون« عَلَیْکَ لَمْ یَقْدِرُوا عَلَیْهِ
 انجام کاری نمیتوانند نفرموده، برسانند که خدا آن خیر را برای تو مقدر

قْدِرُوا کْتُبْهُ اَللَّهُ عَلَیْکَ لَمْ یَوَ لَوْ جَهَدُوا أَْن یَضُرُّوِكَ بِأَمْرٍ لَمْ یَ .دهند
 !نقطه مقابلش هم همین گونه است.عَلَیْهِ
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 اگر تیغ عالم بجنبد ز جای
 خدای نخواهد تا رگی نبرد

 !بخواه از خدا!سروکار با خداست تا اراده ی الهی نباشد، نمی شود! پس
  نَفْعِی وَ ضَرِّی وَ بِیَدِِكَ ال بِیَدِ غَیْرَِِك زِیَادَتِی وَ نَقْصِی وَ 

رده این جوری ست! خدای متعال تقدیراتی را برای من و شما معین ک
ه و هدف که با دعا قابل تغییر است! پس تغییر را از خدای متعال بخوا

 (20( )19) .هیم و طلب کنیماین باشد که از خداوند بخوا

لب قاگر قلب انسان الهی شود سعادت دنیا و آخرت را بهمراه دارد 
ال انسان همان و روح و باطن اوست که باید مشغول به خداوند متع

باشدوبعضی قلوب مشغول به دنیا و لذت های آن است که خسران 
 دنیا و آخرت را بهمراه دارد ما سه نوع قلب داریم

ا عٍ ، قَْلبٌ مَشْغُولٌ بِالدُّنیالقَلْبُ ثاَلثَةُ أنْوا : رسول اللّه صلی اهلل علیه و آله
غُولُ لْمَولى ، أَمَّا الْقَلْبُ الْمَشْ، وَقَلْبٌ مَشْغُولٌ بِالْعُقْبى ، وَقَلبٌ مَشْغُولٌ بِا

دَّرَجاتُ غُولُ بِالعُقْبى فَلَهُ الْلبُ الْمَشْبِالدُّنْیا فَلَهُ الشِّدَّةُ وَالْباَلءُ ، وَأمَّا الْقَ
 (21)  هُ الدُّنْیا وَالعُقْبى وَالْمَولىالعُلى ، وَأَمَّا الْقَلْبُ الْمَشْغُولُ بِالْمَوْلى فَلَ

قلب ها سه گونه اند : قلبى مشغول به  : رسول خدا صلی اهلل علیه و آله
لب مشغول به دنیا ، قلبى مشغول به عُقبا و قلبى مشغول به موال . امّا ق
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دنیا را سختى و بالست . امّا قلب مشغول به عُقبا را درجات واالست ؛ و 
  . امّا قلب مشغول به موال را دنیا و عُقبا و موالست

 :خداشناسی حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها

 :پیامبر اکرم)ص( روزی از دخترش پرسید

ر وحی در کنافاطمه! چه درخواست و حاجتی داری؟ هم اکنون فرشته 
ق من است و از طرف خدا پیام آورده است! تا هر چه بخواهی تحقّ

 .پذیرد

 :فاطمه)س( پاسخ داد

هِهِ ةَ لِی غَیرُ النَّظَرِ اِلی وَجقالت: شَغَلَنی عَن مَسَئلَتِهِ لَذَّةُ خِدمَتِهِ، ال حاجَ
 الکَرِیمِ؛

شته لذّتی که از خدمت حضرت حق می برم، مرا از هر خواهشی باز دا
خداوند  حاجتی جز این ندارم که پیوسته ناظر جمال زیبا و واالی .است
 (22) .باشم

کند که فرمود: اگر جمیل بن دراج از امام صادق علیه الساّلم روایت مى
دانستند در معرفت و شناخت خدا چه فضیلتى نهفته است مردم مى
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نعمتهاى دنیوى که خداوند به دشمنان خود هرگز به رونق زندگى دنیا و 
افکندند و دنیاى آنها در نگاه ایشان زبونتر از چیزى بود که داده نظر نمى

مند گردند به معرفت و کنند. ایشان بهرهآنها زیر پاى خود لگد مى
شناخت خداى عزّ و جلّ و بدان شادکام باشند چونان شادکامى کسى 

برند. همانا اولیاى خدا به سر مىکه همیشه در باغهاى بهشت با 
شناخت خداى عزّ و جلّ انس بخش هر وحشتى، و یار و همدم هر 
گونه تنهایى، و روشنا بخش هر ظلمتى و نیرو رسان هر ناتوانى و در 

میان هر دردى است. سپس فرمود: همانا پیش از شما مردمى بودند 
تکه تکه  شدند و با ارّهگشتند و به آتش کشیده مىکه کشته مى

شد، و تمام این گشتند و زمین با همه پهناورى بر ایشان تنگ مىمى
گرداند، و کسانى که بر سر آنها شرایط آنها را از باورى که داشتند بر نمى

آوردند نه به سبب مطالبه خون یا آزارى بود که از آنها چنین بالهایى مى
کشیدند که، بخداى ىدیدند، بلکه از ایشان تنها از آن روى انتقام ممى

نیرومند ستوده، ایمان داشتند. پس از پروردگارتان درجات ایشان را 
به پیامدهاى  طلب کنید و بر ناگواریهاى روزگار خود شکیب ورزید، تا

 (23)تالش آنها دست یازید

ما شناخت و معرفت خداوند عالم مشکالت زندگی را آسان می کند. ا
ید همت ا از خداوند وجود دارد که باگاهی موانعی بر سر راه شناخت م

 اریمکنیم واز بی بی دوعالم مدد بگیریم  وآنها را از سر راه برد



 

 

29 

 تبعیت از هوای نفس-1

 محبت به دنیا-2

 رفیق ناباب-3

 لذت پرستی-4

. 

 

 ثَلَاثَ الْغُلَامُ بَلَغَ ِإِذَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ
قُلْ لَا ِإِلَهَ ِإِلَّا اللَّهُ ثُمَّ یُتْرَِكُ حَتَّى تَتِمُّ لَهُ ثَلَاثُ  مَرَّاتٍ سَبْعَ لَهُ فَقُلْ سِنِینَ

سِنِینَ وَ سَبْعَةُ أَشْهٍُر وَ عِشْرُوَن یَوْماً ثُمَّ یُقَالُ لَهُ فَقُلْ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ 
لَ لَهُ قُلْ سَبْعَ وَ یُتْرَِكُ حَتَّى تَتِمَّ لَهُ أَرْبَعُ سِنِینَ ثُمَّ یُقَا -ص سَبْعَ مَرَّاتٍ

مَرَّاتٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ یُتْرَِكُ حَتَّى تَتِمَّ لَهُ خَمْسُ 
سِنِینَ ثُمَّ یُقَالُ لَهُ أَیُّهُمَا یَمِینُکَ وَ أَیَّهُمَا شِمَالُکَ فَإِذَا عَرَفَ ذَلِکَ حُوِّلَ 

لُ لَهُ اسْجُدْ ثُمَّ یُتْرَِكُ حَتَّى تَتِمَّ لَهُ سِتُّ سِنِیَن فَإِذَا وَجْهُهُ ِإِلَى الْقِبْلَةِ وَ یُقَا
تَمَّتْ لَهُ سِتُّ سِنِینَ قِیلَ لَهُ صَلِّ وَ عُلِّمَ الرُّکُوَع وَ السُّجُودَ حَتَّى تَتِمَّ لَهُ 

فَّیْکَ فَِإذَا سَبْعُ سِنِینَ فَإِذَا تَمَّْت لَهُ سَبُْع سِنِینَ قِیلَ لَهُ اغْسِلْ وَجْهَکَ وَ کَ
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غَسَلَهُمَا قِیلَ لَهُ صَلِّ ثُمَّ یُتْرَِكُ حَتَّى تَتِمَّ لَهُ تِسْعُ ِسنِینَ فَإِذَا تَمَّتْ لَهُ عُلِّمَ 
  الْوُضُوءَ 

 لِوَالِدَیْهِ ِإِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

بار  امام پنجم یا ششم علیهما السالم: چون کودِك سه ساله شود هفت
ا به سن سه سال و بعد، واگذارش ت« ال ِإِلهَ ِإِلَّا اللَّهُ»بخوان به او بگو 

دٌ رَسُولُ مُحَمَّ»هفت ماه و بیست روز رسد، هفت بار باو بگویند: بگو 
الش تمام شد س، و دیگر تا چهار سالگی او را واگذار، و چون چهار «اللَّهِ

تا  دو ولش کنی« صلی اللَّه علی محمد و آل محمد» :هفت بار بگوید
 پنج سالگی باو گفته شود دست راست و چپ کدامست؟ وقتی فهمید،

سالگی  6رو بقبله واداشته شود، و سجده کند، و باز واگذارش کنید تا 
 چون شش ساله شد رکوع و سجود آموزد تا هفت ساله شود، در این

زش سن دستور دهند تا دست و صورت را بشوید وضو بگیرد، بعد بنما
د تنبیه نه ساله گردد، وضوء یادش دهند و اگر ترِك کروادارند، و چون 

ون گردد و به صالة فرمانش دهند، و بر ترِك آن تنبیهش کنند. و چ
 (24)  .هنماز و وضوء فرا گیرد، و والدینش آمرزیده شوند ان شاء اللَّ

م اهلل لزوم توجه به خداوند متعال در فرزندان توسط حضرت زهرغا سال
 علیها

 وَ تَقُولُ لیه السالمناً عتُرَقِّصُ ابْنَهَا حَسَ لیها السالماطِمَةُ عوَ کَانَتْ فَ

 حَسَنُ یَا أَبَاِكَ أَشْبِهْ



 

 

31 

 الرَّسَنَ الْحَقِّ عَنِ اخْلَعْ وَ

 مِنَنٍ ذَا ِإِلَهاً اعْبُدْ  وَ

 الْإِحَن ذَا تُوَالِ لَا وَ

گفت: حسن داد و میهمانا فاطمه)س( فرزندش حسن را تکان می
زاد آجان! مانند پدرت باش و ریسمان را از گردن حق بردار )حق را 

ه توز کن(. خدایِ احسان کننده را پرستش کن و با افراد دشمن و کین
 (25) .دوستی ]و رفاقت[ مکن

  ارائه عقاید خود به کارشناس دینی و تصحیح و تثبیت آن-4

ا به رمانند حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السالم که تمام عقاید خود 
 امام هادی علیه السالم ارائه کرد و امام آنها را تایید کرد
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جاری  بی بی دوعالم اهل خدا بود و همیشه یاد خدا در دل و زبان او
جان  بود یکی از وصیت های او در هنگام احتضار این بود فرمود علی
خوان وقتی من را به خاِك سپردی نرو ،باالی قبر من بنشین و قرآن ب

 صلی اهلل علیک یا فاطمه الزهرا

انه شوهر حضرت زهرا سالم اهلل علیها شد و اورا به خ روز ازدواجوقتی 
رسول خدا صّلى مِّی فَاطِمَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا أُمَّ سَلَمَةَ هَلُمی بردند 

)بمیرم آخه  ور!اللَّه علیه و آله و سلّم به امّ سلمه فرمود: فاطمه را بیا
 فَأَتَتْ بِهَا وَ طَلَقَتْفَانْفاطمه مادر نداره حضرت خدیجه از دنیا رفته بود(

  رَتْیَاءً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فَعَثَهِیَ تَسْحَبُ أَذْیَالَهَا وَ قَدْ تَصَبََّبتْ َعرَقاً حَ
ن لباسش امّ سلمه به دنبال حضرت فاطمه رفت و او را در حالى که پایی

سلّم  وشد و از رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله بر زمین کشیده مى
للَّهِ ص أَقَالَکِ فَقَالَ رَسُولُ ا زمین افتادکرد که یک بار بر ن حیا مىچنا

گام رسول خدا صلّى اللَّه علیه و در این هناللَّهُ الْعَثْرَةَ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَة 
فتادن خداوند تو را در دنیا و آخرت از اآله و سلّم به او فرمود: 

 (26)نگاهدارد.

عرض روضه من این باشد یا رسول اهلل اینجا دخترت فاطمه به آرامی 
هم از زمین خوردن فاطمه افتاد تو برایش دعا کردی شاید در دل 
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رنجیدی اما یا رسول اهلل چند سالی طول نکشید که بین در و دیوار 
 بر روی زمین افتادبا شدت درد پهلویش را شکستند و 

 ی به کار زن نداردمادر به خود گفت/شاید کسی کار

 من از نبی ام/حتما کسی کاری به کار من ندارد

 افتادن زن/درپیش چشم دیگران دیدن ندارد

 برخیز مادر/زینب پناهی غیر این دامن ندارد

 هانه بکجا بودی یا رسول اهلل ؟ دختر باردارت با پهلوی شکسته غریب
آن  یه وقت! اللَّه رسول یا! ابتاه یاصدا می زد  زمین خورد آن مظلومه

هلوى پنجیب شمشیر خود را همان طور که در غالف بود بلند کرد و به 
د با تازیانه فاطمه علیها الساّلم زد، وقتى ناله آن بانوى مظلومه بلند ش

اى زد و گفت:یا بنحوى به ساق دست آن حضرت نواخت که صیحه
 (27) ابتاه!!

 ....یا زهرا یا زهرا. هرجا نشستی به نیت فرج امام زمان صدا بزن
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 (19، ص: 43بيروت(، ج -بحار األنوار )ط )-1

 (631بحار األنوار( ترجمه روحانى، ص:  43زندگانى حضرت زهرا عليها السالم ) ترجمه جلد  )جامع االحادیث نور/-2

 عایشه بنت ابوبکر-3

 (اهلل عليهاسالم)اشاره به ایّام شهادت حضرت زهرا  -4

عَن عاِئشَةَ بِنتِ طَلحَةَ عَن عاِئشَةَ قالَت ما رَأَیُت مِنَ  ؛ 4۰۰امالی طوسی، مجلس چهاردهم، ص  (پایگاه رهبر معظم انقالب  -5

حَّبَ بِها َو قَبَّل َیدَیها َو کانَت اِذا دَخَلَت عَلَيِه رَ .النّاسِ اَحَداً اَشَبهَ کَالماً وَ حَدیثاً بِرَسولِ اهلِل )صَلَّی اهللُ عَلَيهِ وَ آِله( مِن فاطِمَةَ

فَسارَّها فَبَکَت ثُمَّ سارَّها  اَجلَسَها فی َمجلِِسهِ فَِاذا دَخََل عَلَيها قامَت اِلَيهِ فَرَحَّبَت بِِه َو قَبَّلَت یَدَیهِ وَ دَخَلَت عَلَيهِ فی مَرَضِهِ 

فَسَأَلتُها فَقاَلت  .َضحِکَت اِذ ٰ  فَاِذا ِهیَ امرَأَةٌ مِنَ النِّساءِ فََبينَما هَِی تَبکیهِ فَضالً عَلَی النِّساِء ذِ ٰ  لِه ٰ  فَضَحِکَت. فَقُلتُ کُنتُ اَری

نّی اَوَُّل اَهلِِه هُ یَموتُ فَبَکَيُت ثُمَّ اَخبَرَنی اَاِنّی اِذَن لََبذِرَةٌ. فَلَمّا تُوَفِّیَ رَسوُل اهللِ )صَلَّی اهلُل عَلَيِه َو آلِه( سَأَلُتها فَقالَت اِنَُّه اَخبَرَنی َانَّ

 لُحوقاً بِهِ َفضَحِکتُ 

تر باشد. وقتی او به نزد پيامبر عایشه گوید: در ميان مردم ندیدم که در گویش و گفتار کسی از فاطمه به رسول خدا شبيه

فت، نشاند و وقتی پيامبر به نزد او ميرآمد، حضرت به او خوشامد ميگفت و دستانش را ميبوسيد و در جای خودش میمی

خاست و به ایشان خوشامد ميگفت و دستانشان را ميبوسيد. فاطمه در بيماری پيامبر به نزد ایشان آمد و آن فاطمه برمی

حضرت با او به نجوا سخن گفت و فاطمه گریست؛ سپس باز نجوا کرد و فاطمه خندید. نزد خودم گفتم من گمان ميکردم 

ن او را ميبينم که چون زنان دیگر است، زیرا در ميان گریه ناگاه ميخندد. آن که این زن بر دیگر زنان فضيلتی دارد و اکنو

پرسيدم، فرمود اکنون صالح نيست که من جواب تو را بگویم. چون رسول خدا وفات کرد، در -گاه در این باره از خودش 

پس من گریستم؛ سپس فرمود من  آن باره پرسيدم و او فرمود: ایشان به من خبر داد که در این بيماری وفات خواهد کرد،

 «.نخستين کسی از خاندان او هستم که به او خواهم پيوست، و من خندیدم

 (189، ص: 2علل الشرائع / ترجمه ذهنى تهرانى، ج )جامع االحادیث نور/-6

 86ص 1ج الکافی جامع االحادیث نور/-7

 « (.82 ص ،4 ج بحار -ج ابراهيم بن على )تفسير-8

 .11 حدیث ،83 ص ،4 ج بحار -9

 .85 خطبه البالغهنهج -1۰
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