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 هموضوع کلی : برترین های فاطم
 وکارترینکنی:  دومجلسه 

ترین  حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها نیکوکارترینریز موضوع : 
 وَ أَبَرُّ أَنْتِ أَعْلَمُ بِاللَّهِ مردم بود. 

 الرجیماعوذ باهلل من الشیطان 
 بسم اهلل الرّحمن الرّحیم

ستغفره و نتوکّل علیه و نربّ العالمین نحمده و نستعینه و  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
یّین سیّما االطهرین المنتجبین الهداة المهدمحمّد و على آله االطیبین 

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

وَ سِرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فیها بِعَدَدِ  اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی فاطِمَة وَ اَبیها وَ بَعْلِها وَ بَنیها
 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

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

https://www.tarafdari.com/node/896571
https://www.tarafdari.com/node/896571
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فاطمه سالم اهلل علیها در آخر عمر حضرت بیان می کنند  به فضل 
 الهی هرشب در مورد یکی از آن صفات با همدیگه صحبت می کنیم

بحار ایت در کتاب شریف ابتدا روایت رو براتون بیان کنم رو
 می باشد. یعالمه مجلس 19، ص: 43األنوارج

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

 نکات عمیقی است 

ا بِنَْت یٌّ ع أَوْصِینِی بِمَا أَحْبَبْتِ یَأَنَا أُوصِیکَ بِأَشْیَاءَ فِی قَلْبِی قَالَ لَهَا عَلِ
تْ یَا نْ کَانَ فِی الْبَیْتِ ُثُمَّ قَالَرَسُولِ اللَّهِ فَجَلَسَ عِنْدَ َرأْسِهَا وَ أَخَْرجَ مَ

ی فَقَالَ ع ا خَالَفْتُکَ مُنْذُ عَاشَرْتَنِ لَوَابْنَ َعمِّ مَا عَهِدْتَنِی کَاذِبَةً وَ لَا خَائِنَةً 
نْ اللَّهِ مِْن مِتَْقى وَ أَکْرَُم وَ أَشَدُّ خَوْفاً أَوَ أَبَرُّ  وَأَنْتِ أَعْلَمُ بِاللَّهِ مَعَاذَ اللَّهِ 

مْرٌ لَا بُدَّ هُ أَارَقَتُکِ وَ تَفَقُّدُكِ إِلَّا أَنَّقَدْ عَزَّ عَلَیَّ مُفَ أَنْ أُوَبِّخَکِ بِمُخَالَفَتِی
 وَللَّهِ ص وَ قَْد عَظُمَتْ وَفَاتُکِ مِنْهُ وَ اللَّهِ جَدِّدْتِ عَلَیَّ مُصِیبَةَ رَسُولِ ا

مَهَا وَ مِنْ مُصِیبَةٍ مَا أَفْجَعَهَا وَ آلَ فَقْدُكِ فَ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ
فَ لَهَا ُثُمَّ بَکَیَا ا عَزَاَء لَهَا وَ رَزِیَّةٌ لَا خَلَمُصِیبَةٌ لَ أَمَضَّهَا وَ أَحْزَنَهَا هَذِهِ وَ اللَّهِ 

  لَى صَدْرِهإِجَمِیعاً سَاعَةً وَ أَخَذَ عَلَى رَأْسِهَا وَ َضمَّهَا 

پسر عمو! اجل من فرا رسیده، من ساعت به ساعت خودم را این طور 
ى که در شوم. در باره این مطالببینم که دارم به پدرم ملحق مىمى

 کنم.قلب خود دارم به تو وصیّت مى
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ه حضرت على علیه السّالم فرمود: اى دختر پیغمبر هر وصیّتى ک
سر حضرت زهرا نشست و دستور داد  دوست دارى بکن، سپس باالى

 شدند. تا افرادى که در اطاق بودند خارج 

تو با  پس 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 برم! حضرت امیر علیه الساّلم فرمود: ابدا!! به خداوند پناه مى
تر و از خدا و پرهیزکارتر و گرامى نیکوکارترو  وجود خداوند داناترى

یم. تر از آنى که من تو را به عّلت مخالفت کردن سرزنش نماخائف
ه باید حقّا که فراق و فقدان تو براى من بسیار ناگوار است، ولى چ

ا را اى نیست. به خداوند سوگند که تو مصیبت پیامبر خدکرد، چاره
راى ت رفتن تو خیلى ببراى من تجدید کردى، حقّا که فوت و از دس

داوند سوگند من سنگین و بزرگ است. انّا للَّه و انّا الیه راجعون به خ
 دارترین مصیبتى است که هیچکه این مصیبت دردناکترین و غصّه
د!! کند و جانشین آن نخواهد شتسلیت و تعزیتى با آن برابرى نمى

لى عگاه سپس حضرت على و زهرا علیهما الساّلم مدّتى گریستند، آن
به سینه خود  علیه الساّلم سر مبارك فاطمه علیها الساّلم را بلند کرد و

الم ) زندگانى حضرت زهرا علیها الس )جامع االحادیث نور/  ……نهاد
 (631بحار األنوار( ترجمه روحانى، ص:  43ترجمه جلد 
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ت و آن کالم موال نجا کالم یک انسان معصوم مطرح اسدر ای
ه علیه السالم که در مورد حضرت صدیقه طاهرامیرالمومنین علی 

ستی کلمه تو نیکوکارترین ه هحضرت زهرا سالم اهلل علیها می فرماییدک
تحقّق آن  احسان، و ر داریم یعنیبِما یک أَبَرُّ اسم تفضیل است 

را نیکو کند و کار نیک را براى نیک  چنین است که آدمى کار خود
دهد، نه براى ت، انجام گران در آن اسرو که خیر دیبودن آن یا از این

ا به کردن مبِر یعنی نیکی کردن ،احسان  )کتب لغت(پاداش یا تشکّر
ال می یکی و یا چیزی می گوییم کبیر یعنی بزرگ اما به خداوند متع

گوییم اکبر ،اکبر اسم تفضیل است یعنی بزرگتر حاال اینجا 
 رترین یعنی نیکوکا أَبَرُّامیرالمومنین به حضرت زهرا می فرمایید 

 ؟چیست « ابرار»و « بر»معنای سوال اول 

 هایی دارند؟، چه ویژگی«ابرار»از نگاه قرآن؛ سوال دوم 

دام سوال سوم مصادیق بر در زندگی حضرت زهرا سالم اهلل علیها ک
 است؟

 ؟چیست « ابرار»و « بر»معنای 
 :ماننداند؛ معانی گوناگونی بیان کرده« بِرّ»مفسّران قرآن برای 

 (1)شودنامیده می« بِرّ»هرگونه اطاعتِ خدا .1

بِرّ، هر چیزى از خیر و احسان و کار مورد رضایت خدا است که  .2
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 (2)عامل نزدیکى به خدا باشد

ها یا تعبیرهاى ، تعریف«ابرار»همچنین مفسّران قرآن؛ در معنای 
که طاعت خدا اند ؛ کسانی«ابرار»اند: که گفتهگوناگونى دارند؛ مانند این

را به طور کامل بجاى آورند و او را از خود خشنود سازند و از گناهان 
یا آنان که به خدا، پیامبر و روز بازپسین ایمانى از روى  (3) .بپرهیزند

 (4)رشد و بصیرت دارند

 

 بقره 177اوصاف ابرار در قرآن طبق آیه
 آَمنَ مَنْ الْبِرَّ وَلَکِنَّ وَالْمَغْرِبِ شْرِقِمَالْ  قِبَلَ وُجُوهَکُمْ تُوَلُّواْ  أَن الْبِرَّ لَّیْسَ
 ذَوِی ُحبِّهِ ىعَلَ الْمَالَ وَآتَى وَالنَّبِیِّینَ وَالْکِتَابِ  وَالْمَآلئِکَةِ اآلخِرِ وَالْیَوْمِ بِاللّهِ

 أَقَامَ وَ الرِّقَابِ فِی وَ وَالسَّآئِلِینَ یلِالسَّبِ وَابْنَ وَالْمَسَاکِینَ وَالْیَتَامَى الْقُرْبَى
 الْبَأْسَاء فِی وَالصَّابِرِینَ عَاهَدُواْ إِذَا بِعَهْدِهِمْ وَالْمُوفُونَ الزَّکَاةَ آتَى وَ الصاَّلةَ 

 «الْمُتَّقُونَ هُمُ أُولَئِکَ وَ واصَدَقُ الَّذِینَ أُولَئِکَ الْبَأْسِ  حِینَ  وَ والضَّرَّاء

 بلکه کنید مغرب و مشرق جانب به خود روی که نیست آن نیکی
 خدا کتاب و فرشتگان و بازپسین روز و خدا به که است کسی نیکوکار

 به دارد دوستش که آن با را خود مال و آورد ایمان پیامبران و
 دربند و گدایان و مسافران و درماندگان و یتیمان و خویشاوندان

 که هستند کسانی نیز و بدهد زکات و بگزارد نماز و ببخشد ماندگان



 

 

11 

 و بینوایی در که آنان و کنند می وفا بدان. بندند می عهدی چون
 و راستگویان اینان کنند، می صبر جنگ هنگام به و بیماری

 پرهیزگارانند

و مثال  در مورد برخی از اوصاف ابرار با هم  صحبت می کنیم.و نمونه
 ی کنمهایی از زندگی حضرت زهرا سالم اهلل علیها برای شما بیان م

 

 ایمان به مبدأ  .1

هاى مرتبط با همه شناخت« مَنْ آمَنَ بِاللَّه وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ »تعبیر 
اللّه مانند شناخت براهین اُثبات واجب و صفات ُثبوتى و معرفت 

، از «ابرار»خداى متعال در تبیین صفات  (5) .گیردسلبى او را در بر می
این ایمان، اساس هر بِرّ و ایمان به خدا و روز بازپسین آغاز کرد؛ زیرا 

که در نفس نیست، مگر این «برّ»مبدأ هر خیرى است و ایمان، ریشه 
 (6)آدمى با برهان تثبیت شود و همراه با خضوع باشد

 ایمان و یقین حضرت فاطمه سالم اهلل علیها:

قَلْبَهَا وَ  فَاطِمَةَ مَلَأَ اللَّهُ اْبنَتِی إِنَقَالَ رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله( 
داوند متعال قلب و پیامبر فرمود: همانا خجَوَارِحَهَا إِیمَاناً وَ یَقِینا 

  (7) جوارح دخترم فاطمه را از ایمان و یقین انباشته است.
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وسی مهمسر شهید رضوان خدا بر شهدا که دلهایشان پر از ایمان بود 
)از شهدای مدافع حرم/محل شهادت حلب سوریه سال  جمشیدیان

از طالب سطح سه مؤسسه آموزش عالی  ( همسر اپن شهید94
گوید: از حوزوی مجتهده امین)ره( در وصف همسر شهیدش چنین می

روز  های بارز شهید انس با قرآن بود تا آنجا که ملزم بودند هرویژگی
ده و کریم را باز نمو صبح ها قبل از رفتن به محل کار خویش قرآن

ی پدر و قرائت نماید و در آیات الهی تأمل کند و بدون اینکه کسی حت
 .مادر ایشان بدانند دوازده جزء از قرآن کریم را حفظ کردند

ت و در یکی از روزها که مشغول تالو همسر این شهید می فرمودند:
از  1۰یه تأمل در قرآن بودند مرا صدا زدند و گفت به این آیه بنگر آ

 لَىینَ آمَنُواْ هَلْ أَدُلُّکُمْ عَیَآ أَیُّهَا الَّذِ»فرماید سوره صف که خداوند می
 فِى نَوَتُجَاهِدُو هِوَرَسُولِ اللَّهِبِ تُؤْمِنُونَ تِجَارَةٍ تُنجِیکُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ 

 اى» ،«نَتَعْلَمُو کُنتُمْ إِن لَّکُمْ خَیْرٌ لِکُمْ ذَ أَنفُسِکُمْ  وَ بِأَمْوَالِکُمْ اللَّهِ سَبِیلِ
ب دردناك ا بر تجارتى که از عذار شما آیا اید،آورده ایمان کهکسانى

آورید  )قیامت( نجاتتان دهد، راهنمایى کنم؟ به خدا و رسولش ایمان
ى شما بهتر با اموال و جان هایتان در راه خدا جهاد کنید که این براو 

ین من از خدا می خواهم که من هم از مصادیق ا« است اگر بدانید
  (8) ادَةِ والشَّهَادَةِاللّهم اخْتِمْ لَنَا بِالسَّعَ»آیه باشم و دعایش این بود 
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 ایمان و یقین به آخرت-2

 «الْیَوْمِ الْآخِرِوَ مَنْ آمَنَ بِاللَّه »

 یاد معاد و قیامت در زندگی حضرت فاطمه سالم اهلل علیها:
 یاد قیامت و مرگ در دعای حضرت فاطمه سالم اهلل علیها:-الف

ور می در دعاى حضرت فاطمه علیها السّالم در تعقیب نماز ظهر اینط
 فرمایند:

الرَّاحَةَ عِنَْد اْلمَوْتِ وَ الْأَمْنَ عِنْدَ الْحِسَابِ وَ اجْعَلِ ....  اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُک 
الْمَوْتَ خَیْرَ غَائِبٍ أَنْتَظِرُهُ وَ خَیْرَ مُطَّلِعٍ یَطَّلِعُ عَلَیَّ وَ ارْزُقْنِی عِنْدَ حُضُورِ 

بَیْنِ التَّرَاقِی وَ  الْمَوْتِ وَ عِنْدَ نُزُولِهِ وَ فِی غَمَرَاتِهِ وَ حِینَ تَنْزُِل النَّفْسُ مِنْ 
حِینَ تَبْلُغُ الْحُلْقُومَ وَ فِی حَالِ خُرُوجِی مِنَ الدُّنْیَا وَ تِلْکَ السَّاعَةِ الَّتِی لَا 

أَمْلِکُ لِنَفْسِی فِیهَا ضَرًّا وَ لَا نَفْعاً وَ لَا شِدَّةً وَ لَا رَخَاءً رَوْحاً مِنْ رَحْمَتِکَ وَ 
شْرَى مِنْ کَرَامَتِکَ قَبْلَ أَنْ تَتَوَفَّى نَفْسِی وَ تَقِْبضَ حَظّاً مِنْ رِضْوَانِکَ وَ بُ

رُوحِی وَ تُسَلِّطَ مَلَکَ الْمَوْتِ عَلَى إِخْرَاجِ نَْفسِی بِبُشْرَى مِنَْک یَا رَبِّ 
 لَیْسَتْ مِنْ أَحَدٍ غَیْرَِك تُثْلِجُ ِبهَا صَدْرِی وَ تَسُرُّ بِهَا نَفْسِی وَ تَقَرُّ بِهَا عَیِْنی

وَ یَتَهَلَّلُ بِهَا وَجْهِی وَ یَسْفُرُ بِهَا لَوْنِی وَ یَطْمَئِنُّ بِهَا قَلْبِی وَ یَتَبَاشَرُ بِهَا سَائِرُ 
جَسَدِی یَغْبِطُنِی بِهَا مَنْ حَضَرَنِی مِنْ خَلْقِکَ وَ مَنْ سَمِعَ بِی مِنْ 

ُج َعنِّی بِهَا کُرْبَتَهُ وَ تُخَفِّفُ بِهَا عِبَادِكَ تُهَوُِّن بِهَا عَلَیَّ سَکََراتِ الْمَْوتِ وَ تُفَرِّ
عَنِّی شِدَّتَهُ وَ تَکْشِفُ عَنِّی بِهَا سُقْمَهُ وَ تُذْهِبُ عَنِّی بِهَا هَمَّهُ وَ حَسَْرتَهُ وَ 
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تَعْصِمُنِی بِهَا مِنْ أََسفِهِ وَ فِتَنِهِ وَ تُِجیرُنِی بِهَا مِنْ شَرِّهِ وَ شَرِّ مَا یَحْضُرُ 
 وَ تَرْزُقُنِی بِهَا خَیْرَُه وَ خَیْرَ مَا یَحْضُرُ عِنْدَُه وَ خَیْرَ مَا هَُو کَائِنٌ بَعْدَهأَهْلُهُ 

 

خداوندا! راحتى در هنگام مرگ، و در امان بودن به هنگام حسابرسى 
خواهم که مرگ مرا بهترین غایبى که در را از تو خواستارم؛ و از تو مى

گردم قرار دهى، که با آنان روبرو مىانتظار او هستم، و بهترین چیزى 
برد، و آنگاه که آخرین و هنگام مرگ، و زمانى که مرا در خود فرو مى

رسد، و در آن تپد، و هنگامى که جان بر لبانم مىام مىنفسها در سینه
روم، و در آن ساعتى که هیچ اختیارى از خود حال که از دنیا مى

توانم ختى و آسایشى را نمىنداشته، و هیچ نفع و ضرر، و هیچ س
اى براى خود فراهم سازم، در آن هنگام نسیمى ازرحمت خود، و بهره

از خشنودى و رضاى خود را به من عطا فرما؛ و قبل از آنکه جانم را 
بگیرى، و روحم را قبض نمایى، و فرشته مرگ مرا بر من مسلّط 

ارتى که فقط تو اى از کرامت خود را به من ارزانى نما، بشنمایى، مژده
بر آن توانایى، بشارتى که قلبم را مطمئن کند، و جانم را خشنود 

ام را مسرور سازد، و رنگ سازد، و دیدگانم را نورانى کند، و چهره
اى که رخسارم را درخشندگى عطا کند و جانم را آرامش بخشد، مژده

تت تمام اعضاى بدنم را آسوده کند به طورى که هر مخلوقى از مخلوقا
شنود بر آن اى از بندگانت که توصیف مرا مىبیند، و هر بندهکه مرا مى

غبطه خورد و سختیهاى مرگ را بر من آسان گرداند، و رنج آن را از 
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من برطرف سازد، و شدّت آن را از من دور گرداند، و بیمارى آن را از 
ز من برطرف نماید، و گرفتارى و حسرت آن را از من دور کند، و مرا ا
تأسف و بالهاى آن بر حذر دارد، و از شرّ آن و شّر کسانى که در آن 

مندم سازد از خیرى که در مرگ هنگام حضور دارند پناه دهد. و بهره
وجود دارد و خیر کسانى که در آن زمان حاضر هستند و خیر آنچه که 

 بعد از آن واقع گردد.

عِبَادُ  الْأَرُْضُ عَنِّی وَ تَخَلَّا الْبَارِكْ لِی فِی الْبَعْثِ وَ الْحِسَابِ إِذَا انْشَقَّتِ
وْتِ وَ فْخَةُ وَ نَشَرْتَنِی بَعْدَ الْمَمِنِّی وَ غَشِیَتْنِی الصَّیْحَةُ وَ أَفْزَعَتْنِی النَّ

 بَعَثْتَنِی لِلْحِسَابِ 

ندگان بقبرم شکافته شده، و و آنگاه که در قیامت و موقع حسابرسى، 
ور مرا شوند، و صیحه آسمانى مرا فرا گرفته، و نفخه صاز من دور مى

اب به وحشت انداخته، و بعد از مرگ مرا مبعوث ساخته و براى حس
  (9)اى، آن روز را بر من مبارك گردان اعمالم برانگیخته

 ب( یاد و اندیشه قیامت در شب عروسی:
امیرالمومنین شد ، حضرت دید فاطمه یک  شب عروسی وارد خانه ی

حال ناراحتی دارد ، فاطمه جان چیه ؟ از بابایت جدا شدی ناراحتی؟ 
عبارت را ببینید ، این را تو منابع عامه آمده ، یکی از علمای اهل سنت 
شافعی در آیت المرام حاال من نمی خواهم مدارك را روی منبر بگویم 

رعمو شَبَّهُت دُخولی فِراشی بِمَنزلی و ، عبارت را دقت کنید : گفت پس
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؛ 481: 4احقاق الحق، شوشتری، جدُخولی إلی لَحدی إلی قبری. )
( االن که از خانه ی بابا آمدم تو 296: 3الموسوعة الکبرى، انصاری، ج

خانه ی تو یاد یک چیزی افتادم و آن این است که یک روزی هم از 
 روزی از اینجا باید بروم زیر لَحد . اینجا باید بروم تو خانه ی قبر . یک 

کشور  آی دنیا این حرف یعنی چی؟ آنهایی که نگران آمار طالقید تو
می دانی این حرف یعنی چی؟ این حرف دوتا نکته توش هست : 

ی و نکته ی اول ، یعنی اینجا بعدش دیگر قبر است ، طالق و جدای
انه ی بابا خ. یکی از اختالف و تفکیک نداریم . دوتا انتقال یک زن دارد 

ا مرگ ببه خانه ی شوهر، یکی از خانه ی شوهر به خانه ی قبر. یعنی 
 جدا میشوند از هم. 

وای که چقدر من غصه میخورم این شهرستانها می روم. امروز جوان 
آمده پیش من تو قم حاج آقا نُه ماه است ازدواج کردیم داریم جدا 

شهرستانها آمده سه ماه است ازدواج می شویم . جوانی از یکی از 
کردیم داریم جدا می شویم . چرا این طالق تو جامعه انقدر گسترش 

پیدا کرد ؟ یکی از دالیلش این است ، معنویت نیست. من سال 
گذشته هم این را گفتم ، وارد خانه شد یاد معاد یاد قیامت ، حاال که 

ا که هرکدام متاهلید دعا اینطور است نُصلّی ربنا نُعبُداهلل ... جوانه
میکنم دلتان به خانواده هایتان گرم باشد . هرکدام هم مجردید دعا 
 میکنم به آبروی حضرت زهرا همه ی دخترها و پسرها ازدواج کنند .
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این حرف یعنی چی؟ این کالم حضرت زهرا س یعنی چی؟ یعنی  
شب عروسی یاد خدا . شب عروسی یاد معاد ، بماند که بعضی 

اهلل. شی های ما با گناه آلوده میشود. بعضی ها . خیلی کم ان عروس
 بماند

وش آدم میشنود گوشه و کنار بعضی عروسیها توش اختالط است . ت 
له موسیقی مبتذل است . ونکات دیگری که جایش روی منبر نیست. ب

   (1۰)این کد دوم. شب عروسی یاد معاد

 انفاق در راه خدا برای قیامتج(
و این تَاتی )سوره انسان( . همه تان شنیدید دوبار خدا سوره ی هل 

وماً عَبوساً یسوره می گوید این خاندان معاد ترس بودند. إنّا نحن ربّنا 
انش را که بلدید . قمطَریرا. دو : یخافونَ یَوماً کانَ شَرُهُ مستطیرا. داست

سه روز روزه گرفتند حسن و حسین مریض بودند. بله نذر گاهی 
وید. انجام بدهید . روزه نذر کنید . جوانها کنترل می ش اینطوری

کنید دعا  غرایزتان کنترل می شود حوائجتان برآورده میشود . نماز نذر
م آمد نذر کنید . معنویت انسان را ارتقاء می دهد. دمِ افطار یتی

چ مسکین آمد اسیر آمد ، هر سه شب نانشان را انفاق کردند. هی
ا رکه فیلم بگیرد. هیچ کسی هم نبود آن  دوربینی هم آنجا نبود

 یادداشت کند و ُثبت کند. 
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شیعه و  هجده آیه نازل شد ، این انفاق را جهانی کرد ، جهانی کرد .
یامت قسنی نوشتند. بعد می فرماید علت این کار یاد خدا و ترس از 

 (11)است 

 د( وصیت حضرت فاطمه برای دفن شیشه اشک
این را خوب گوش بدهید شاید نشنیده باشید . من خیلی گشتم 

ذاب . زبر سندش را پیدا کنم، یک کتاب خطی پیدا کردم به نام زبر المُ
نگشتر ابه طالهای خورد می گویند به زالهای خورد که ذوبش می کنند 

ی ترتیب درست کنند طال درست کنند . به این می گویند زِبر المذاب ف
 لی رفتم گشتم آخرش خدمت یکی از مراجع قم بودماالصحاب ، خی

له ب، به ایشان عرُض کردم این کتاب را شما می شناسید؟ فرمودند 
این کتاب چاپ نشده ، نسخه اش خطی است . قرن یازدهم یک 

سخه نعالم شافعی نوشته. عالم اهل سنت. ایشان فرمودند این کتاب 
دا ب را بالخره پیاش خطی است . من رفتم با یک پیگیری این مطل

کردم ازتو این کتاب. خیلی عجیب است ، خواهش می کنم گوش 
 بفرمایید . 

حضرت امیر می فرماید فاطمه ی زهرا من را خواست ، آخرین لحظه 
نشستم کنارش. اینطور عرضه داشتند : إذا فَرقتَ مِن امری یاد معاد 

ن زمان در فاطمه بود . بگذارید یک بخش هاییش را فارسی بگویم چو
نیست. علی جان وقتی من را به خاك سپردی یک شیشه ای بهت 
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میدهم این را با من خاك کن. این شیشه اشکهایی هست که تو دل 
شب من از خوف خدا ریختم ، و جمع کردم . ببینید اشک تو شیشه 

میخواهد برود باید زیاد باشد. معلوم است که امیرالمومنین هم از این 
چون سوال کرد یا سیدتنا النساء ماالَّذی فی هذه  شیشه خبر نداشته ،

 و عطر یا نوشابه آن در که ظرفى[:  قرّ ]  قَوارِیر ج:  القارورَة )قارُورَة
چشم( چی توی این  حدقه ، خرما ظرف ، دهند مى قرار آن مانند

شیشه هست که به من می گویی با ما شما دفن کنم؟ عرضه داشتند 
یَقول أنَّ الدمعتَ تُدفعُ غَضَب الرَّب و أنَّ القبرَ یا ابالحسن سَمِعتُ أبی 

ال یَکونُ روضَةً ریاُضِ الجَنَّه إال أن َیکون العبد قد بَکاء مِن خیفة اهلل. از 
بابایم شنیدم قبر اگر کسی از خوف خدا اشک ریخته باشد اگر کسی تو 

دل شب بلند شده باشد گریه کرده باشد قبرش می شود باغی از 
کند.  هشت ، اشک در نیمه ی شب غضب خدا را فروکش میباغهای ب

لذا من این اشک را جمع کردم ، با من به خاك بسپار . لِیَکونَ 
و شروع کرد  لیه السالمذخیره. ببینید یَومَ حشری ، فَبکاء علیٌ ع

امیرالمومنین .. این یار فاطمه است . ببینید آن شب عروسی اش. 
من این قاروره را به خاك بسپار . شب زفافش. این موقع دفنش. با 

که قبر من روضه ای از ریاُض بهشت بشود . غضب رحمان را این 
 (12)اشک فروکش کند . 
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 امیر مومنان به حضرت زهرا سالم اهلل علیها میبی جهت نیست 
و  ها فرمایید فاطمه جان تو نیکوکارترین )ابر( مردم هستی. نشانه

ان به خدا ی می کردیم گفتیم اول ایمویژگی های ابرار در قرآن را بررس
 و دوم ایمان و اعتقاد به آخرت

 به فرشتگانایمان  .3

که ایمان به وجود فرشتگان الهى دارند و این« ابرار»؛ «وَ الْماَلئِکَة ...»
آنها بندگان گرامى پروردگار هستند و در هیچ کارى بر فرمان او سبقت 

افزون بر این؛ فرشتگان،  (13)کنندگیرند و از امر او تخلف نمینمی
واسطه فیض خداوند و تدبیر کننده امور به اذن اویند؛ بنابراین، ایمان 
به آنان از باب شکر واسطه نعمت الزم است؛ چنان که شکر خداوند 

 (14)ها قرار دارددر جایگاه مبدأ همه نعمت

 هاى آسمانىایمان به رسالت پیامبران و کتاب.4

؛ مقصود از ایمان به کتاب و پیامبران، ایمان به «لنَّبِیِّینَوَ الْکِتابِ وَ ا»
ایمان به  هاى آسمانى آنان بوده، ورسالت همه پیامبران الهى و کتاب

که مؤمنان و آنان، مستلزم پیروى از هدایتشان است. سِرّ این
هاى آسمانى ، به همه رسوالن و همه کتاب«ابرار»پارسایان، به ویژه 

این است که همه شرایع، در اصول و خطوط کلّى معارف  ایمان دارند،
رو پیامبران الهى، هر از این (15) .)مبدأ، معاد، عمل صالح( یکسانند

 (16)اندیک مُصدِّق رسوالن پیشین و مبّشر پیامبران پس از خود بوده
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موارد پیش گفته، جامع همه معارف حقّى است که خداى سبحان، 
گانش خواسته و مقصود از ایمان، ایمان کاملى ایمان به آنها را از بند

است که در قلب آدمى مستقر شود و شک، اعتراُض و اضطراب بدان 
أُولئِکَ »اُثر نباشد. جمله راه نیابد و در قلمرو اخالق و رفتار نیز بی

قرار « ابرار»در ذیل این آیه که پس از شمردن اوصاف « الَّذینَ صَدَقُوا
ق آمده و به اعمال قلبى یا جوارحى مقیّد گرفته و در آن، صدق مطل

داراى « ابرار»است. بنابراین، « ابرار»نشده، نشانه ایمان صادقانه 
کسانى که ایمان »فرماید: که قرآن میچنان (17)اند؛مرتبه عالى ایمان

[ نیامیختند، ایمنى ]از مانند شرك]آوردند و ایمانشان را به ستمى 
 (18)نان راه یافتگانند[ براى آنان است، و آعذاب

 صداقت .5

که اند، نه کسانی در ایمان خود صادق« ابرار»؛ «أُولئِکَ الَّذینَ صَدَقُوا»
 .هایشان ایمان نیاورده استکنند؛ ولى دلایمان را با زبان اظهار می

حصر در این جمله تأکیدى بر تعریف و بیان حدّ و بدین معنا  (19)
جویى، آنان صدق و صداقت را می است که اگر برجستگان از اهل

 (2۰)همان ابرارند

 صداقت حضرت زهرا سالم اهلل علیها:
قَالَتْ )فاطمه(یَا ابْنَ عَمِّ مَا عَهِدْتَنِی کَاذِبَةً وَ لَا خَائِنَةً وَ لَا خَالَفْتُکَ مُنْذُ 

 (21) عَاشَرْتَنِی فَقَالَ )علی علیه السالم( مَعَاذَ اللَّهِ
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 فرمود: پسر عمو! آیا در این مدّتى که تو با منحضرت فاطمه 
 معاشرت داشتى، دروغ و خیانت و مخالفتى از من دیدى؟

 برم!حضرت امیر علیه الساّلم فرمود: ابدا!! به خداوند پناه مى

 تقوا .6

دى دین را باور دارند، از که ابعاد اعتقا« ابرار»؛ «وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُتَّقُون»
گیرند؛ وظایف گیرى از مستمندان بهره مید براى دستهاى خودارایی

دهند و در نبرد با دشمنانِ دین، عبادى و اجتماعى خویش را انجام می
أولـئِکَ »اند. حصر در جمله پیشگان حقیقیورزند، تقوااستقامت می
ق به مرحله بیانگر کمال تقوا است؛ زیرا اگر بّر و صد «هُم المُتَّقون

 (22)ا نیز کامل نخواهد شدتمام نرسد، تقو

 که ان شا اهلل درحضرت زهرا سالم اهلل علیها مجسمه تقواست.
 جلسات دیگه در مورد این صفت بارز حضرت صحبت خواهیم کردو

 وفادارى .7

کسانى هستند که به عهد «ابرار»؛ «وَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا»
کنند. چرا که سرمایه بندند وفا میخویش به هنگامى که پیمان می

زندگى اجتماعى، اعتماد متقابل افراد جامعه است، و از جمله گناهانى 
ماعى را کند و زیربناى روابط اجتکه رشته اطمینان و اعتماد را پاره می

نماید ترك وفاى به عهد است، به همین دلیل در روایات سست می
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خوانیم که مسلمانان موظّفند سه برنامه را در مورد اسالمى چنین می
همه انجام دهند، خواه طرف مقابل، مسلمان باشد یا کافر، نیکوکار 

م وفاى به عهد، اداى امانت و احترا»باشد یا بدکار، و آن سه عبارتند از: 
 (23)به پدر و مادر

وَ لَا خَائِنَةً من اهل وفاداری بودم لحظه ای  به امیرمومنان فرمودند :
کوتاهی نکردند. چهل شب همراه موال و حسنین برای دادخواهی و 
یادآوری امامت امیرمومنان به درب خانه اصحاب پیامبر اکرم صلی 

 اهلل علیه و آله رفتند

 شکیبایى .صبر و8

وَ الصَّابِریَن فِی الْبَأْساءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ حیَن هشتمین ویژگی ابرار :  
هنگام محرومیت و فقر، و به هنگام بیمارى و درد، و « ابرار»؛ «الْبَأْس

همچنین در موقع جنگ در برابر دشمن، صبر و استقامت به خرج 
ا و صبر که زنند. دو خُلقِ وفدهند، و در برابر این حوادث زانو نمیمی

وفا( به حرکت تعلّق )یکى )صبر( مقتضایش سکون است و دیگرى 
گیرد، دربردارنده همه اخالق نیک نیست؛ امّا هرگاه این دو تحقّق می

پایدارى، پایه اصیل  (24) .شودهاى نیکو نیز محقّق مییابد، دیگر خلق
رار، به یافتن ابرو در قرآن؛ از عوامل راههر طاعت و پاکى است؛ از این

[ آنکه صبر کردند، بهشت و پرنیان و به ]پاس»بهشت شمرده شده: 
و هنگام ورود بهشتیان به بهشت، فرشتگان در  (25).«پاداششان داد
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ساَلمٌ عَلَیُْکمْ »کنند: خوشامدگویى به آنان از پایداریشان در دنیا یاد می
 (26)رْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّاربِما صَبَ

بَْر مَعُونَةً الصَّ: الم اهلل علیها در خطبه فدکیه می فرمایندحضرت زهرا س
ا موجبى براى خداوند متعال شکیبایى و صبر ر عَلَى اسْتِیجَابِ الْأَجْر

  (27))رحمت الهی قرار داده است(  جلب پاداش

 حضرت زهرا سالم اهلل علیها  صبر و استقامتپنج جلوه 

نسان را اصبر و پایداری یکی از فضائل اعلای اخلاقی است که نیروهای 
سازد و علاوه بر جلوگیری از هدر در رسیدن به هدف مفید و مثمر می

برد از بدیهیات ای فردی ضریب اقتدار انسان را بالا میدادن فعالیته
های گوناگون است که انسان را در میدان زندگی و با ورود به عرصه

رائط شتوان شناخت و صبوری و پایداری افراد را باید در بحرانها و می
 سخت سنجید. تاریخ زندگی حضرت زهرا»علیها السلام« گویای یک

ر گیرد به ن مورد است که باید مورد بررسی قراسلسله واقعیتهایی در ای
 طور مثال:

قسیم در کلام مولی امیرالمؤمنین »علیه السلام« صبر بر سه قسم ت
. صبر بر معصیت و صبر بر ناگواری ها، شده است. صبر بر عبادت

مقام  وفاطمه زهرا»علیها السلام« در هر سه محور صبوری رتبه عالی 
 ه است.برتر اخلاقی را بدست آورد

http://www.rayahin.net/fa/hazratezahra/4183/%d9%be%d9%86%d8%ac-%d8%ac%d9%84%d9%88%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d8%a7-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87%d8%a7
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م در صبر بر معصیت آنچنان استقامت دارد که به مقام عصمت آنه
عصمت کبری نائل شده است. در مقام صبر در عبادت بیشترین و 

ها هم در انواع بهترین عبادات را نموده است. در مقام صبر در ناگواری
ون آمده ناملایمات امتحان داده و در آزمون الهی سربلند و عزیز بیر

 و فالخو من ءطرفی مستند به آیه شریفه و لنبلونکم بشی است. از 
  (28)نبشِِّّرالصابری و الثمرات و الانفس و الاموال من نقص و الجوع

های پایداری به پنج مورد تقسیم ها و جلوهمواد مورد آزمون و صحنه
 شده است:

 خوف )ترس( -1

 جوع )گرسنگی( -2

 (اموال ءقص در اموال )انفال و اعطان -3

 نقص در انفس )لطمه جسمی و شهادت( -4

 های مالی زندگی(قص در ُثمرات )کسر و کمبود بهرهن -5

مت و با مروری بر زندگی حضرت زهرا »علیها السلام« و خانواده عص
ز طهارت علیهم السلام تمام موارد فوق در زندگی حضرتش آنهم ا

لیها عسخت ترین نوع آن بوده است و صبوری و پایداری فاطمه زهرا »
السلام« و سرافرازی آن حضرت در موفقیت از این آزمونها و 

 باشد.آزمایشهای الهی محرز می
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 پایداری قولی و عملی حضرت زهرا در برابر خوف ـ 1

رای ب، و سرپیچی عده ای از بیعت با ابابکر، پس از ماجرای سقیفه
، دار دهنآنکه به خیال خودشان مرکز تجمّع مخالفان را مورد تهدید قر

، هدید کردندتو طرفداران آنها ، به خانه امام یورش آوردند. عمر و قُنفذ
خانه را ، اگر امام علی علیه السلام« برای بیعت به مسجد بیرون نیاید

 نیم!!زآتش می

 مان فرمود:در برابر مهاج، حضرت زهرا »علیها السلام« در دفاع از امام

ما ََأیا عُمَرُ ؟ تُریدُونَء أَیََّّ شَیََْ و؟ ذا تَقُولُونَأَیُُّّهَا الظََّّالُُّّونَ الْمُکَذِِّّبُون! ما
بُ وَ کانَ حِزْ؟ شََّّیْطانِ تُخَوِِّّفُنیأَبِحِزْبِکَ ال؟ تَدْخُلُ عَلی بَیْتی؟ تَتََّّقِی اللََّّهَ

 الشََّّیْطانِ ضَعیفاً....

ای عم! ؟ خواهیدگوئید و چه می]شما ای گمراهان و دروغگویا! چه می
 ؟خواهی وارد خانه من شویاینگونه می؟ یآیا از خدا پروا ندار

در حالی که ؟ ترسانیآیا با حزب شیطان که دور شما را گرفتند مرا می
 (29) نند!...[حزب شیطان ناتوا
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امتحان به جوع و گرسنگی فاطمه زهرا و صبوری آن ـ 2

 حضرت 

و  یکی از ابتلائات خانوادگی حضرت زهرا»علیها السلام« گرسنگی
یادی ه جوع بوده است. در این زمینه تاریخ شواهد زامتحان مکرر ب

ام« و دارد که حضرت علی علیه السلام« و یا حضرت زهرا»علیها السل
کاه گاهی حتی فرزندان ایشان مبتلا به جوع و گرسنگی شدید و جان

مچنین بوده اند. در داستان احکام سه روزه مسکین و یتیم و اسیر ه
رخورد با بحضرت زهرا»علیها السلام« در در میهمان نوازیهای خانوادگی 

ه فرزندان و بمیهمانان خود و در ایثار غذا به پیامبر و گاهی ایثار غذا 
 ارد.گرسنه ماندن خود حضرت زهرا»علیها السلام« داستانها وجود د

دینه و مدر اینجا ما فقط به نقل یک شاهد تاریخی بعد از ازدواج در 
 کنیم.می یک ماجرای مشهور در مکه کفایت

 در روایت سلیمان بن بریده نقل شده است که رسول خدا پرسید:
 « در جواب پدر گفت:؟»دختر! چرا نگران و ناراحتی

 قْمِ.قِلََّّةُ الطََّّعْمِ وَ کَثْرَةُ الْهَمِِّّ وَ شِدََّّةُ السُُّّ

ماری و و فراوانی اندوه و شدت بی، ]فشار گرسنگی و کمی طعام و غذا
 (3۰) ده است.مرا نگران کر، گرفتاری
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توان به این نکته اشاره همچنین در بیان تحمّل گرسنگی در مکّه می
ادی کرد که یکی از حوادث سخت تاریخ پیامبر سه سال محاصره اقتص

باشد که پیامبر و اصحاب آن حضرت با توجه در شعب ابی طالب می
های اطراف به سختی شرائط زندگی در مکه مجبور به پناه گرفتن به دره

ی مکه شدند در مدّت این سه سال انواع ابتلائات و مشکلات برا
 ومسلمین وجود داشت که یکی از سخت ترین آنها مشکل بی غذائی 

 در شده محاصره افراد ءدانیم که جزباشد و جالب است بگرسنگی می
 خدیجه مادرشان و السلام« »علیها زهرا حضرت سال سه این طول
 سال پنج حدود السلام« زهرا»علیها حضرت زمان آن در که باشندمی

 .نداشتند سن بیشتر

 نقص اموال ـ 3

ریات اگر نقص اموال به معنای کمبود مالی و ضعف امکانات حتی ضرو
« زندگی باشد این گونه نقص در زندگی حضرت زهرا»علیها السلام

ا غصب یوجود داشته است و اگر به معنای کاسته شدن اموال به انفاق 
 ائنین و ظالمین هم باشد در زندگی حضرت زهرا»علیهاو سرقت خ

 السلام« وجود دارد.

بودهای خانه ساده و محقّر و کم، مهریه اندك، جهیزیه ساده و مختصر
های نقص اموال به معنای گوناگون ضروریات زندگی برخی از نمونه

  اول است.
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ِراشٌ إِلاََّّ جَلْدُ ا فقالت فاطمه »علیها السلام«: أنِِّّی وَ ابْنَ عَمِِّّی ما لَن
 ناضحنا بِالنََّّهارِ. کَبْشٍ نَنامُ عَلَیْهِ بِاللََّّیْلِ وَ نَعْلِفُ عَلَیْهِ

گر م؛ ]ای رسول خد! من و پسرعمویم چیزی از وسائل رفاهی نداریم
خوابیم و روزها بر روی آن ها بر روی آن میپوست گوسفندی که شب

 دهیم.[شتر خود را علف می

 فرمود: رسول گرامی اسلام

ما لَها  مَ مَعَ إِمْرَأَتِهِ عَشْرَ سِنینَیا بُنَیََّّةَ اِصْبِری فَإِنََّّ مُوسَی بْنَ عِمْرانَ أَقا
 ةٌ قِطْوانِیََّّةٌ.ءفِراشٌ إِلاََّّ عَباَ

ا بزیرا موسی بن عمران ده سال ، ]دخترم صبر و تحمل داشته باش
 همسرش زندگی کرد و فرشی جز یک قطعه عبای قطوانی نداشتند.

(31) 

گوید: »روزی حضرت فاطمه »علیها السلام« را دیدم سلمان فارسی می
 که چادری وصله دار و ساده بر سر دارد.

بر ، روم دختر پادشاهان ایران و قیصربا! در شگفتی ماندم و گفتم: عج
و این ، کنندنشینند و پارچه ای زربفت به تن میکرسیهای طلایی می

 چادرهای گران قیمت بر سر دارد و نهدختر رسول خداست که نه 
 لباسهای زیبا.«

 فاطمه »علیها السلام« پاسخ داد:
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  راسِیََّّ لِیَوْمٍ اخَرٍ.یا سَلْمان! إِنََّّ اللََّّهَ ذَخََّّر لَنا الثِِّّیابَ وَالْکَ

 ما برای را طلایی تختهای و زینتی لباسهای ،بزرگ خداوند! نسلما ای] 
 .[است کرده ذخیره قیامت روز در

حضرت زهرا »علیها السلام« سپس به خدمت پدر رفت و شگفتی 
 سلمان را مطرح فرمود:

الی مفَوَالََّّذی بَعَثَکَ بِالْحَقِِّّ ، یا رَسُولَ اللََّّه! إِنََّّ سَلْمانَ تَعَجََّّبَ مِنْ لِباسی
یرُنا وَ ععَلََّّفَ عَلَیْها بِالنََّّهارِ بَََتوَ لِعَلِیٍّ مُنْذُ خَمْسِ سِنینَ إِلاََّّ مَسْکُ کَبْشٍ 

 ا لِمَنْ أَدْمٍ حَشْوُها لیفٌ.إِذا کانَ اللََّّیْلُ إِفْتَرَشْناهُ وَ إِنََّّ مِرْفَقَتَن

ی سوگند به خدای، ]ای رسول خد! سلمان از سادگی من تعجب نمود
مدت پنج سال است فرش خانه ما پوست ، که تو را مبعوث فرمود

و شبها بر  خوردگوسفندی است که روزها بر روی آن شترمان علف می
خوابیم و بالش ما چرمی است که از لیف خرما پر شده روی آن می

 (32) است.

در قسم دوّم نیز حضرت زهرا »علیها السلام« در شرائط گوناگون و به 
ها و انفاقات زیادی داشته اند از بخشش نان و افراد مختلف هدیه

طعام گرفته تا بخشش لباس حتی لباس شب عروسی تا بخشش 
بند و النگو همچنین نمونه غصب فدك که سرقتی بزرگ و  گردن
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آید یکی از موارد آزمون برای آشکار از طرف منافقین به حساب می
  باشد.حضرت زهرا »علیها السلام« می

 بدنی آزار و جان نقص به امتحان و ءابتلاـ 4

خت سفاطمه زهرا »علیها السلام« خود و خانواده اش دچار یکی از 
 ابتلائات جسمی و جانی بوده اند.ترین 

لیها دستان فاطمه »ع، در مسیر رونق بخشی کار روزانه خانهـ الف 
 السلام« از آسیا زخم برداشته بود.

ها در جهت آب آوری به خانه از بند مشک کتف حضرت زهرا»علیـ ب 
 السلام« نشان گرفته بود.

ورم ام« متدر مسیر عبادت خدا دو پای حضرت زهرا »علیها السلـ ج 
 شده بود.

های طولانی چشمانش و در اندوه پدر بدنش نحیف در نتیجه گریهـ د 
 گشته بود.

طفل در  در نتیجه جهاد و مبارزه با منافقین بازویش و پهلویش وـ ه 
 رحمش و صورتش آزار دیده بود و نشان داشت.

لله شده و بالآخره در پایان زندگی با مرگ سرخ شهیده فی سبیل اـ و 
 .السلام علیک ایتها الصدیقة الشهیدة
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در  همچنین زخمهای بر بدن شوهرش علی علیه السلام« در جهادـ ز 
ش راه خدا و علم حضرت به شهادت فرزندان پسرش و اسارت دختران

های پایداری های الهی خود یکی از جلوهو رضایت دادن به این خواسته
  باشد.در آزمایش به جان و نفس می

 ئات حضرت زهرا در نقص ُثمرات ابتلاـ 5

یم الشأن به استناد آیه وآت ذی القربی حقّه باغات فدك را پیامبر عظ
س از اسلام به ملکیت حضرت زهرا»علیها السلام« در آوردند امّا پ

ایجاد  رحلت رسول خدا بلافاصله باند نفاق در این بهره و ُثمره نقص
را السلام« و زه کرد و آنرا به تصاحب درآورد و حضرت علی علیه

فدك هم  »علیها السلام« پس از دفاع مکرر از فدك باز در راه خدا از
 کند:گذشتند و صبر اختیار نمودند. أنس بن مالک نقل می

خطاب به ، حضرت زهرا »علیها السلام« پس از غصب باغهای فدك
 ابابکر فرمود:

َّهُ اللَّءَ ِ مِنَ الصََّّدَقاتِ وَ ما أَفاتلَقَدْ عَلِمْتَ الََّّذی ظَلَمْتَنا عَنْهُ اَهْلَ الْبَیْ
نِمْتُمْ ََ غی الْقُرْبی وَ اَعْلَمُوا أَنََّّما عَلَیْنا مِنَ الغَنائِمِ فِی الْقُرآنِ مِنْ سَهْمِ ذَوِ

 (33) ذِی الْقُرْبی.َِفَإِنََّّ لِلََّّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرََّّسُولِ وَلءٍ مِنْ شَیْ

دانی که حق ما اهل بیت غصب شده شناسی و میتو میکر! ]ای اباب
است. حقی که از صدقات و غنائم در رابطه با سهم )ذی القربی( 
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مصرف ، نزدیکان رسول خدا داریم که خداوند در آیه مربوط به غنائم
 (35( )34) خمس آن را توضیح داده است.

 اقامه نماز .9

، هم اهل نمازند و هم «ابرار»؛ «الصَّالةوَ أَقامَ نهمین ویژگی ابرار  
دارند. به پا داشتن نماز راستین، به معناى توفیق را به پا میحقیقت آن

یابى به آُثار و برکاتى است که قرآن براى نماز بر یافتن ابرار در دست
بازداشتن فرد و جامعه از فحشا  (36)شمرد؛ مانند ذکر و یاد خدا،می

قرارى هنگام سختى و ندارى و از سان از بینجاتِ ان (37)و منکر،
 (38) .انحصارطلبى و بخل هنگام توانگرى

 نماز حضرت زهرا سالم اهلل علیها:

 ه( گوید: 11۰حسن بصرى )متوفى به سال 

م ما کان فی هذه االمّة أعبد من فاطمة، کانت تقوم حتّى تورّ
نبود، او  فاطمهدر بین امّت اسالم، هیچ کس عابدتر از  (39)قدماها.

ایستاد که آنقدر براى راز و نیاز و نماز خواندن بر روى پاهایش مى
 زد.کرده تاول مى ورمپاهایش 

این روایت میزان عالقه حضرت فاطمه را به مقام ربوبى، و درجه ایمان 
سازد، و از سوى دیگر و خلوص یقین او را بطور کامل نمایان مى
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ه علیها الساّلم را به نمایش اى از شخصیت عبادى حضرت فاطمجلوه
 گذارد.مى

ر این فرزند بزرگوار حضرت فاطمه، امام حسن مجتبى علیه الساّلم د
 مورد گوید:

ها، فلم تزل رأیت امّى فاطمة علیها الساّلم قامت فی محرابها لیلة جمعت
 راکعة ساجدة حتّى اتّضح

ب جمعه شدر مادرم فاطمه علیها الساّلم را دیدم که ( 4۰) عمود الصّبح.
نیاز  واز بستر خویش جدا شده تا طلوع خورشید مشغول عبادت، و راز 

 داشت.اى از رکوع و سجود دست برنمىبا پروردگار بود و لحظه

ب اّول شاو آنقدر به عبادت پروردگارش عالقمند و وابسته است که در 
را زگزارى فزندگانى مشترکش با على علیه الّسالم او را به عبادت و نما

پرسد که خواند و سه روز بعد که پیامبر از على علیه الّسالم مىمى
 دهد:فاطمه چگونه همسرى است، پاسخ مى

کننده به عبادت و او بسیار مددکار و یارى( 41)  نعم العون على طاعة اللَّه.
 طاعت خداوندست.

اساسا راز عزّت و سربلندى حضرت فاطمه را باید در مقام عرفانى و 
او جستجو کرد، او با وجود اینکه سنّش کم و جوان ولى در  عبادى
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عرفان و عبادت پیرى بود که جز لقاى ربوبى چیزى او را راضى 
 گفت:ساخت، و از همین روست که در دعاهایش مىنمى

 اللّهمّ إنّى أسألک لذّة النّظر إلى وجهک.

صیب ن خواهم که همواره لذّت نظر به وجه خود راخداوندا! از تو مى
 من فرمایى.

ا بآرى، فاطمه، به تمامى عاشق و شیداى خداى خویش است و او را 
 (42) گردد.پرستد و لذا أعبد النّاس مىهمه ذرّات وجودش مى

 پرداخت زکات .1۰

اى از پردازند. بسیارند افرادى که در پاره؛ آنها زکات را می«وَ آتَى الزَّکاةَ
کنند اما در اداء حقوق واجب موارد حاضرند به مستمندان کمک 

باشند، و به عکس گروهى غیر از اداى حقوق واجب به انگار میسهل
دهند، حتى حاضر نیستند حتى یک گونه کمک دیگرى تن در نمیهیچ

انفاق مستحبّ و »دینار به نیازمندترین افراد بدهند، آیه فوق با ذکر 
دیگر، این هر از سوى « اداى حقوق واجب»از یک سو، و « ایثارگرى

سازد و نیکوکار را کسى دو گروه را از صف نیکوکاران واقعى خارج می
 43.داند که در هر دو میدان انجام وظیفه کندمی

انفاق »و 45اخالص،» 44،«هراس از قیامت»در آیات دیگری نیز؛ 
 .شمرده شده است« ابرار»های از اوصاف و ویژگی 46محبوب

https://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa55798
https://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa55798
https://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa55798
https://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa55798
https://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa55798
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 درجات ابرار

نیز مراتب گوناگونى دارند. « ابرار»درجاتى دارد، « بِرّ»جا که از آن
و نیکى مستقرّند؛ بر این « بِرّ»برخى بر قلّه بلند برخى در دامنه، و 

شمرده شده، اگرچه شأن « ابرار»اساس، فضایلى که در قرآن براى 
دایره  نزول برخى آیاتش، مانند آیات سوره انسان خاص است، اما

 .محدود نیست« ابرار»شمول آن به گروه خاصّى از 

به دیگر سخن؛ سبب نزول آیات سوره انسان، معصومان)ع( بودند؛ 
امّا الفاظ آن عام و شامل همه کسانى است که به این اوصاف متّصف 

هاى این سوره نیز اواّلً و بالذّات اهل ها و بشارتشوند؛ پس ستایش
هر کس را که به صفات آنان متّصف شود، دربر  بیت و ُثانیاً بالعَرَُض

اند که آیات سوره انسان در کسانی «ابرار»گیرد. به هر حال برترین می
هاى آنان، به صورتى قطعى و بدون شأن آنان نازل شده و پاداش

 (47).تعلیق بر شرط خاصّى بیان شده است

 راههای رسیدن به مقام ابرار: 
 آن به آیاتانس با قرآن و عمل کردن -1

مرحوم اقبال الهوری که در اواخر زندگی اش، دچار ضعف و بیماری 
چشم شده بود و از مطالعه نیز محروم مانده بود، تنها مونسش قرآن 
بود، امّا با همان اندك بینایی، به قرآن می نگریست و با لذتی سرشار 
از ایمان، آیات را قرائت می کرد و می گفت: پدرم به من توصیه کرده 
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فرزندم! هر گاه قرآن می خوانی، چنان بخوان که گویی است که؛ 
 (48) خداوند آن را بر تو نازل کرده است

ا می فیض کاشانی از قول یکی از حکیمان می گوید که ابتدا قرآن ر
ان که خواندم و لذتی نمی بردم. چندی بعد که آن را می خواندم، چن

االتر خواند. بگویی آن را از رسول اهلل می شنوم که بر اصحابش می 
م ـ می خواند. رفتم و آن را از جبرئیل شنیدم که بر پیامبر ـ علیه الّسال

و لذتی  از آن هم باالتر رفتم و اینک آن را از خود خداوند می شنوم
 (49) می برم و تنعمی دارم که نمی توانم از آن بگذرم

 خداخواهی بجای خودخواهی-2

 انفاق دوست داشتنی ها در راه خدا-3

 دوست انقاق هم شرط رسیدن به مقام ابرار، انفاق است، آن
یعات ضا و زوائد انفاق نه ماست، عالقه مورد که اموری و هاداشتنی

تعالی در و حق بود، خواهد آور مالل آن زندگی که گاهی استفاده از
  وَ ما تُْنفِقُوامَّا تُحِبُّونَمِلنْ تَنالُوا الِْبرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا »فرماید: این زمینه می

 ابرار ا هرگز به مقامشم» [؛92آل عمران،«]ءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِِه عَلیممِنْ شَی
محبوب  و داریدمى دوست آنچه از مگر رسید نخواهید خدا خاصان و

ن آگاه شماست در راه خدا انفاق کنید، و آنچه انفاق کنید خدا بر آ
 «.است
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مام تخود و خانواده خویش را با ابرار کسانی هستند که فیش عمره 
ها چشم انتظاری و در عالقه و اشتیاق برای زیارت خانه خدا و سال

فروشند و صرف خرید نوبت بودن، با طیب نفس و رضایت کامل می
نمایند که به خاطر نداشتن وضعیت مالی جهیزیه برای آن دختری می

ی رهن خانه جوان، هنوز به خانه بخت نرفته، و یا پول مناسب خانواده
کنند، تا هر چه زودتر دست همسرش را بگیرد و را فراهم می

 اش را شروع نمایدزندگی

 حضرت و علی حضرت وره انسان، در شأنسبینیم که آیات و اگر می
 خاطر به شود،می نازل امام حسن و امام حسین علیهم الساّلم و زهرا
ها مصداق بارز ابرار هستند، چون در طی آن سه روز، آن کهاست این
 خود غذای افطار، عموق گرفتند، روزه  کرده بودند و که ی خاطر نذربه 
یازمندان نبه آن داشتند، انفاق نمودند و به  که نیازی و عالقه با را

 یتیماً وَ وَُحبِّهِ مِسْکیناً  وَ یطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى»دادند: 
که به آن عالقه )و نیاز( و غذاى )خود( را با این» [؛8االنسان،«]راأَسی

 «.دهند دارند به مسکین و یتیم و اسیر مى

باشند که مال مورد عالقه خود را که با زحمت و خون ابرار افرادی می
خاطر  ای بکنند که بهاند، صرف آزادی آن زندانیجگر به دست آورده

برد و با این عمل او را به سر می دان بهفراهم نکردن پول دیه در زن
اش گردانند، تا از تزلزل بنیان خانوادهآغوش گرم خانواده، بر می

 .جلوگیری شود
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باشند، چون جان خویش، که مصداق بارز و اتمّ ابرار، شهدا می
تعالی انفاق باشد را در راه حقترین امر برای هر کسی میمحبوب
  .نمودند

ا با شدت رمادران شهدا هستند که میوه و ُثمره جانشان ابرار، پدران و 
 .ای که نسبت به آنها داشتند در راه خدا قربانی نمودندعالقه

 خواهیم جزو ابرار که یکی از مقامات معنوی است قراراگر میبنابراین 
درت و جان بگیریم باید امور مورد عالقه و محبوب خود از مال، آبرو، ق

 (5۰)  .انفاق نماییم خویش را در راه خدا

 انتهای بر و نیکی
( آله لی اهلل علیه ورسول خدا)ص فرمودند( علیه السالمامام صادق)

 :فرمود

ی سَبِیلِ ی سَبِیلِ اللَّهِ فَإِذَا قُتِلَ فِفَوْقَ کُلِّ ذِی بِرٍّ بِرٌّ حَتَّى یُقْتَلَ الرَّجُلُ فِ
 .......اللَّهِ فَلَیْسَ فَوْقَهُ بِرٌّ 

شود پس  برتر از هر نیکی، نیکی است تا جاییکه مرد در راه خدا کشته 
 (51..... )چون در راه خدا کشته شد دیگر باالتر از آن نیکی 

مصداق اتم و نهایی ابرار آن کسی است که عاشقانه از امام زمانش 
دفاع می کند و تا آخرین نفس بر علیه باطل جهاد می کند و بخاطر 



 

 

40 

و به شهادت می  و دیوار مظلومانه جان می دهد.دین خدا بین در 
 رسد

 روضه پایانی:
 السالم علیک یا فاطمه الزهرا 

ا وَ مَواْلَتَنَا هَ عَیِْن الرَّسُولِ یَا سَیِّدَتَنَیَا فَاطِمَهُ الزَّهْرَاءُ یَا بِنْتَ مُحَمَّدٍ یَا قُرَّ
 یَدَیْ وَ قَدَّمْنَاكِ بَیْنَِک إِلَى اللَّهِ بِإِنَّا تَوَجَّهْنَا وَ اسْتَشْفَعْنَا وَ تَوَسَّلْنَا 

 حَاجَاتِنَا

  هِاللَّ ِعنْدَ لَنَا اشْفَعِی یَا وَجِیهَهً عِنْدَ اللَّهِ 

یامبر ( پ لیه السالمعلی )ع امامنهج البالغه وقتی  2۰2در خطبه ی 
یلی خسخن می گفتند : سالم از من و دختری که به جوار تو رسید و 

لحق شد ، صبرم کم شده است گاهی مصیبت آنچنان زود به تو م
 سنگین می شود که صبر کم می شود . 

 من آن روزی دل از جان شسته بودم

 که بعد از مرگ زهرا زنده بودم

 خودم کندم چو آن شب قبر او را

 تو گویی قبر خود را کنده بودم .
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 پردهسمی فرماید : یا رسول اهلل این امانتی که به من امیر حضرت 
م تا بودی از من گرفتند . غم من دائمی است و من شبها خواب ندار

ه تو بدرنهج البالغه داریم : دخترت فاطمه  . من به تو ملحق بشوم
ه تو نمی خبر می دهد ولی نه ، اگر به اصرار از فاطمه نپرسی فاطمه ب

 گوید که چه بر او گذشت . 

 بعد از نبی به دخترش امت امان نداد ،

 کسی تسلی آن خسته جان نداد ،از مهر 

 می خواست با علی سوی مسجد رود ،

 ولی دردا که تازیانه امان نداد ،

 می خواست تا دهد جان به پشت در ،

 چون بی کسی علی دید جان نداد ،

 هر قهرمان کند به نشان خود افتخار

 (52). نشان نداد هم زهرا نشان خود به علی
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