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1: ، ص)ع(آشناىي با كرامات اهل بيت  

  

  سخن ناشر

  

   بامسه تعاىل

  دارد و موجب سعادت و ها حمفوظ مى آنچه انسان را در مسري پر فراز و نشيب زندگاىن از نابساماىن

پريامون علوم اهلى و معارف اسالمى و پوشاندن جام عمل به شود، پژوهش  سرفرازى و سربلندى او در امتحانات اهلى مى
  .باشد دستورات بلند رباىن مى

ها در حيات انساىن، ضرورى  ياىب به حقيقت معارف اهلى و آشناىي با جايگا حساس و ويژ آن در اين خصوص، دست
  .شود احساس مى

بار افزون بر استفاده از مطالب پربار و عاملان دانشمند مركز علمى حتقيقاتى دارالعرفان، در راستاى اهداف اهلى خود، اين 
هاى معّظم له، از بيان پر حرارت و جذاب  حمّقق حضرت استاد حسني انصاريان، با انتشار گلچيىن از منت سخنراىن

نراىن نصيب نگذاشته و بدون خارج ساخنت منت سخ را ىب: هاى استاد نيز تشنگاِن معارف سراسر نور ائمه اطهار سخنراىن
  .و سرياب گشنت از اين چشم پرفيض باز منوده است: اهللا از قالب گفتارى آن، باب ديگرى را براى استفاده از معارف آل

  .بيش از بيش بتوانيم از زمزم معارف آن ذوات مقّدس سرياب گردمي: بيت عصمت و طهارت اميد كه با عنايات خاص اهل

   مركز علمى حتقيقاتى دارالعرفان الشيعى

  2: ، ص)ع(آشناىي با كرامات اهل بيت

   بسم اهللا الرمحن الرحيم
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القاسم حممد صلى اهللا  احلمدهللا رب العاملني و الصلوه و السالم على سيد االنبياء و املرسلني حبيب اهلنا وطبيب نفوسنا اىب
   عليه و على اهل بيته الطيبني الطاهرين املعصومني املكرمني

   قرآن كتاب يادآورى

  

اين قرآن جز يك منبع يادآوِر حقايق عامل، يادآوِر احكام اهلى،  »1« )ِإْن ُهَو ِإالَّ ِذْكٌر ِلْلعاَلِمنيَ ( :فرمايد خدا مىكتاب 
   يادآوِر حالل و حرام خدا، يادآوِر سرگذشت گذشتگان براى

  .گريى خماطبان و يادآوِر مسائل بعد از مرگ براى جهانيان، نيست عربت

______________________________  
  .27: تكوير. 1) 1(

  

  3: ، ص)ع(آشناىي با كرامات اهل بيت

اين كتاب، يك منبع كامل هدايت، يك منبع كامل موعظه، يك منبع كامل پند، يك : »1« ).ِإْن ُهَو ِإالَّ ِذْكٌر لِْلعاَلِمنيَ (
 :اما براى چه كسى؟ اين قسمت خيلى مهم است. است آموزى، و يك منبع كامل قوانني زندگى منبع كامل عربت و درس

ِلَمْن ( :براى كسى كه خبواهد در صراط مستقيم حق قرار گريد، اين منبع اثرخبش است: »2« )ِلَمْن شاَء ِمْنُكْم َأْن َيْسَتِقيمَ (
  العاده است، و وقاين خواسنت مشا، خيلى مهم است و آن، خواسنت مشا به صورت ف .)شاَء ِمْنُكْم َأْن َيْسَتِقيمَ 

هاى اين منبع است، اّما اگر كسى  آن، خواستىن است كه موتور حركت مشا براى پذيرش اين منبع، و به اجرا گذاشنت برنامه
شود؟ بايد گفت، هيچ سودى از اين  در دنيا، به اختيار خودش، اين منبع را خنواهد، چه سودى از اين منبع عايدش مى

رهدر آ. رسد منبع به او منى كننده رده اول  برد؛ چون اين كتاب در قيامت شفاعت اى منى خرت هم از شفاعت اين كتاب 
است كه منابع رواىي شيعه و سىن اين روايت را نقل  ) ص(الشأن اسالم  اين سخن پيغمرب عظيم). فانه شافع مشفع: (است
  »3« .اند كرده
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______________________________  
  .مهان. 1) 1(

  .28: كويرت. 2) 2(

  .9، ص 10بيهقى، سنن كربى، ج  -599، ص 2شيخ كليىن، كاىف، ج . 1) 3(

  4: ، ص)ع(آشناىي با كرامات اهل بيت

و به غري قرآن بشود، يا : حاال اگر كسى خبواهد اين خواسته مثبت را كه اگر ارايه به غري خدا، به غري انبياء، به غري ائمه
هاى مثبت را كسى ندارد، يا اگر برآورده بشود، در  اين منابع، قدرت برآوردن اين خواستهشود؛ چون غري  اصًال برآورده منى

  :حّد كاملى برآورده خنواهد شد

  دست حاجت چو برى، پيش خداوندى بر

  كه كرمي است و غفورست و رحيمست و دود

   پايان كرمش نامتناهى، نعمش ىب

  »1« مقصود هيچ خواهنده ازين در نرود ىب

______________________________  
  .سعدى. 1) 1(

  5: ، ص)ع(آشناىي با كرامات اهل بيت

دهند، مثل قرآن، مثل انبياء، مثل  ها قرار داده، كار خودش را اجنام مى آن منابعى را هم كه خودش براى برآوردن خواسته
مثبتش را بربد دِر خانه خدا؛ بربد دِر خانه انبياء؛  هاى اين جا آدم بايد عاقالنه كار كند؛ يعىن متام خواسته:. ائمه طاهرين

  .هاى مثبت بشر را برآورده كنند به اذن اهللا اين منابع مسئولند كه خواسته. ؛ بربد در پيشگاه قرآن جميد:بربد دِر خانه ائمه

  6: ، ص)ع(آشناىي با كرامات اهل بيت
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   شرك، ظلم عظيم

  

داند؛ يعىن كسى بيايد در   مى) ظلم عظيم(قرآن شرك را . تان بگومي قرآن را براىاى از  منونه. خيلى اين مسأله عظيم است
كنار پروردگار، يك قدرت ديگرى را قايل بشود و بگويد، به صورت مستقل كار به دست اين شريك در قدرت خدا هم 

  چيزى را َعَلم بكند، حاال. هست

ِإنَّ اللََّه ( .اين يك آيه است »1« .)ِإنَّ الشِّْرَك َلظُْلٌم َعِظيمٌ ( :ستجان را، اين كار ظلم عظيم ا يا بت جاندار را، يا بت ىب
خواهد پيش من بياورد،  در قيامت هر گناهى را هر كس مى: »2« )ال يـَْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه َو يـَْغِفُر ما ُدوَن ذِلَك ِلَمْن َيشاءُ 

اين سخن را كه گفتم، در قيامت است؛  »3« ).ِإنَّ اللََّه ال يـَْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبهِ ( :خبشم خبشم، وىل شرك را منى من آن را مى
. كه قبل از بعثت انبياء، درصد باالىي از مردم مشرك بودند چون در دنيا تا آدم مهلت دارد، شرك قابل آمرزش است؛ چنان

  ،»4« )*َه ال يـَْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه َو يـَْغِفُر ما ُدوَن ذِلَك ِلَمْن َيشاءُ ِإنَّ اللَّ ( هاىي از مشركان كه متدّين گشتند، آمرزيده شدند آن

______________________________  
  .13: لقمان. 1) 1(

  .48: نساء. 1) 2(

  .مهان. 2) 3(

  .مهان. 3) 4(

  

  7: ، ص)ع(آشناىي با كرامات اهل بيت

گريى سخت، چه در برابر خود شرك كه    خدا با اين موضعحاال مهني. اين سخن، موضع خداوند نسبت به شرك است
خورد،  حاال مشا بگو خدايا به كربيائت برمنى. آمرزم ظلم عظيم است، و چه در اين كه گفته من شرك را منى: گفته است

شود، مشرك  ىمعلوم م. نه اراده ازليش تعّلق گرفته به اين كه بعد از مردن، هيچ مشركى را نبخشد. مشركني را هم بيامرز
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گويد، كه اگر حلنش را نگاه كنيد، لّذت  مى: حاال مهني خدا، در سوره توبه به پيغمرب. خيلى مورد نفرت خدا است
َو ِإْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشرِِكَني ( :خواهد براى چنني خداىي مبريد، از بس كه اين خدا خوب است آدم دلش مى. بريد مى

  :»1« ) اْسَتجاَركَ 

______________________________  
  .6: توبه. 1) 1(

  

  8: ، ص)ع(آشناىي با كرامات اهل بيت

خبشم، از تو درخواست پناهندگى كرد،  اگر مشركى كه دچار ظلم عظيم و گناهى است كه من او را منى! و حبيب من
بالفاصله درخواست : »1« ) َو ِإْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشرِِكَني اْسَتجاَرَك َفَأِجْرهُ ( ات در هم نرود، اوقاتت تلخ نشود و چهره

اآلن . ات راهش بده؛ در مسجد راهش بده آغوش خودت را باز كن، و به خانه. پناهندگى او را قبول كن و بگذار بيايد
پروردگار فرموده بود، اى ) ص(خدا  سولگوييم، مشرك و يهودى به داخل مسجد نيايند، اما در زمان ر  است كه ما مى

  ات و مسجد من را بر روى مهه باز دِر خانه! پيامرب

______________________________  
  .6: توبه. 1) 1(

  

  9: ، ص)ع(آشناىي با كرامات اهل بيت

من عطا كن، و من  توامن اجابت كنم و من خداىي نيستم كه كسى بيايد بگويد چيزى به چون من خواسته مهه را مى. بگذار
بگذار بيايد و از اين زبان : »1« .) فََأِجْرُه َحىتَّ َيْسَمَع َكالَم اللَِّه ُمثَّ أَبِْلْغهُ َمْأَمَنهُ ذِلَك بِأَنـَُّهْم قـَْوٌم ال يـَْعَلُمونَ ( بگومي، ندارم،

  .نرم تو، كالم خدا را بشنود و معاجله شود و برگردد
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آنان . ائمه طاهرين هم مسئولند كه رد نكنند. انبياء هم مسئولند كه رد نكنند. كند منى پروردگار خواسته مثبت احدى را رد
  فهميم؟ دانيم، و منى اند، كه ما خودمان هم منى اى براى ما انداخته چه سفره

______________________________  
  .6: توبه. 1) 1(

  

  10: ، ص)ع(آشناىي با كرامات اهل بيت

  

   وِم داراى كرممظل) ع(امريمؤمنان 

  

گومي، يعىن واقعاً و بدون مبالغه،  كه مى) خيلى(عبارت . خيلى زجر كشيد) ص(پس از مرگ پيامرب ) ع(امريمؤمنان 
): انَا َمْظُلومٌ : (زد هنگامى كه شنيد كسى داد مى. بگذاريد از قول خودشان كه به تواتر از ايشان رسيده، بگومي). خيلى(

امام . ام بيا با هم فرياد كنيم كه من مهواره مظلوم بوده): هلم فلنصرخ معا فاىن ما زلت مظلوما: (فرمودبه او . ام من ستمديده
تا هم ) ص(با اين كار، هم ناراحىت او را تسكني داد و هم مظلوميت خويش را اعالم فرمود كه من از زمان مرگ پيامرب 

گارا قريش را رسوا ساز كه مرا از حقم ممنوع ساختند و خالفتم را پرورد : ام، و نيز در سخىن فرمود اكنون مظلوم واقع شده
ام و از آنچه حقم بود و  من مهيشه حتت فشار حكومت استبداد بوده: رسيده) ع(غصب منودند، و نيز از آن حضرت 

  »1« .سزاوار آن بودم، ممنوع گشتم

______________________________  
ج و شرح فشردهمكارم شريازى، ترمجه گويا . 1) 1( ، 9احلديد، ج  اىب به نقل از شرح ابن 546، ص 2البالغه، ج  اى بر 

  .305ص 

  

  11: ، ص)ع(آشناىي با كرامات اهل بيت
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اند، آن حضرت از سسىت  آوردند كه لشكر معاويه بر شهرها دست يافته در اواخر حكومتش، وقىت كه پياپى برايش خرب مى
به اوج ) ع(الفتشان با فرمان و تدبريش، دلتنگ و آزرده گرديد و اين چنني رنج على ياران خود در جنگ با دمشنان و خم

ناليد، بر منرب مسجد كوفه رفت و در انتهاى سخنان  حضرت در حاىل كه از شدت اندوه دلتنگ شده بود و مى. رسيد
م خريا منهم و أبدهلم ىب شرا مىن اللهم مث: (آلودش به كوفيان گفت عتاب م كما مياث امللح ىف املاء فأبدلىن  : »1« )قلو
كنم كه  مشا از بس كه مرا اذيت كرديد، دعا مى! مردم كوفه. ها بده على را از اين مردم بگري و يكى ديگر را به اين! خدايا

  .منكى كه در آب ساييده شود: هايتان را بسايد؛ مانند خدا دل

______________________________  
  .25غه، خطبه البال ج. 1) 1(

  12: ، ص)ع(آشناىي با كرامات اهل بيت

! على جان: گفت. كند تك و تنها نشسته و زار زار دارد گريه مى) ع(مالك اشرت در روز روشن ديد كه كنار درخىت على 
من  هاىي كه روى بدن گوسفندان است، به ها و تك تك پشم از دست مردم، به اندازه ريگ: كىن؟ فرمود براى چى گريه مى

  امان از! مالك. من را بگري! دمل را آب كرديد، خدايا. ظلم شده است

مت مردم، سسىت مردم   .دست مردم، زبان مردم، قضاوت مردم، 

  13: ، ص)ع(آشناىي با كرامات اهل بيت

هاميان دارد  تها، زراع باغ: ها گفتند او كه دم درب آمد، آن. اش را زدند با اين مهه، مهني مردم، روزى آمدند و در خانه
  .سوزد، آخر تو پيش خدا آبرو دارى، دعا كن تا باران بيايد مى

. چشمتان كور؛ رنج بربيد! مردم نامرد. به به، االن روز تالىف است: كنيد اين على با مردم چه كار كرد؟ آيا گفت فكر مى
را ) ع(نه برگرداند و حسن و حسني حضرت سرش را به داخل خا. نه، چنني نبود و او آنان را از كرم خويش مأيوس نكرد

  مهني كه آن دو. ها خواست دعاهاى طلب باران را خبوانند صدا كرد و از آن

  »1« .از دعا كردن فارغ شدند، به امر خداوند متعال، آمسان شروع به باريدن كرد
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______________________________  
  .. 395، ص 3مدينه املعاجز، ج . 1) 1(

  

  14: ، ص)ع(كرامات اهل بيتآشناىي با  

  

   ، عطى كرمي مطلق)ع(گريه بر حسني 

  

 .تواند ارزش آن را بسنجد ترين عبادات است كه هيچ پيمانه و وزىن منى در روايات است كه به طور كلى گريه از اثرخبش
»1«  

! عارفان به من »2« ) الدَّْمِع ِممَّا َعَرُفوا ِمَن احلَْقِ أَْعيـُنَـُهْم َتِفيُض ِمَن : (فرمايد يك گريه در قرآن است كه خداوند درباره آن مى
اى كه كنار گريه براى  دومني گريه. اين گريه، گريه وصل به خداست. ريزد از دو چشمانشان، مانند دو چشم آب، اشك مى

چكارش . ب كردهاين گريه را هم خدا انتخا. است) ع(هاست، گريه براى اباعبداهللا احلسني  ترين گريه خدا، از بزرگ
چيزى را از مشا گرفته و اين گريه را داده است؟ نه، آن را جماىن به مشا داده، . شود كرد؟ به چه كساىن داده؟ به مشا مى

تواند به او  خواهد، منى يكى كه از او چيزى مى. چرا جماىن؟ چون كرمي است. شت جماىن، آمرزش جماىن، شفاعت جماىن
شود درباره كرمي مطلق  منى. خبل در حرمي كرمي راه ندارد. ورزد سى به كرمي بگويد كه او خبل مىتواند ك منى. عنايت نكند

  ،- كران كرم خداوند هم نيست ها اقيانوس ىب يك قطره از ده -چنني گفت؛ چنانكه درباره كرم حامت كه

______________________________  
  .481، ص 2شيخ كليىن، كاىف، ج . 1) 1(

  .. 83: ئدهما. 2) 2(

  

  15: ، ص)ع(آشناىي با كرامات اهل بيت
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. كرد به او احرتام مى) ص(خبل راه نداشت و به مهني جهت حامت وقىت كه مرد با آنكه مشرك بود در عني حال پيغمرب 
فرار  هرچند پسر حامت توانست به شام . وقىت كه در جنگ با قبيله طى، دخرت حامت اسري شد. كرد مهيشه از او ذكر خري مى

پيغمرب . من دخرت حامت هستم! اهللا گفت، يا رسول) ص(وقىت دخرت حامت به اسارت به مدينه آورده شد، به پيغمرب . كند
گفت من اين . تو آزادى: پس فرمود. بايد احرتام پدر در فرزندش حفظ شود: »1« )املرء حيفظ ىف ولده: (فرمود) ص(

خواهى من را آزاد كىن،  نه، اگر مى: گفت. برندت مدينه مباىن، به كنيزى مى اگر: فرمود) ص(پيغمرب . خواهم آزادى را منى
  »2« .بقيه هم آزادند: فرمود) ص(پيغمرب . بقيه را هم آزاد كن

______________________________  
  .3، به روايت فاطمه 17النساء، ص  طيفور، بالغات ابن. 1) 1(

  .400، ص 2حائرى، شجره طوىب، ج . 1) 2(

  

  16: ، ص)ع(شناىي با كرامات اهل بيتآ

اى جنگ و دمشىن داشت، به  پدر كه با رئيس قبيله. ها، جواىن براى ازدواج با دخرتى به خواستگارى رفته بود در آن زمان
او به . آورم روم و برايت اين سر را مى جوان هم گفت كه من مى. مهريه دخرت من، سر بريده حامت است: اين پسر گفت

از يكى پرسيد كه خيمه حامت كجاست؟ آن فرد كه خود حامت بود، ىب آن كه خود را معرىف  . تيم، قبيله حامت، رفت قبيل بىن
: حامت گفت. ام متعّلق به فالن قبيله: اهل كجا هسىت؟ جوان گفت! جوان: كند، آن جوان را به چادرش برد و به او گفت

توامن به  منى: خواهشت چيست؟ جوان گفت: حامت گفت. دارمخواهشى از حامت : اين جا براى چه چيزى آمدى؟ گفت
توامن  كنم و من مى من امينم و سخنت را براى هيچ كس نقل منى: حامت گفت. ِسر است. مشا بگومي و بايد خودش را ببينم

در اين ق. فرض كن خودش من هستم: حامت گفت. خودش را بايد ببينم: خواهى؟ جوان گفت چى مى. دردت را دوا كنم
راستش اين است كه من عاشق : اين جوان حمبت ديد تا باالخره به قول ما فريب حمبت را خورد و راز خود را به حامت گفت

حامت به او  . ها بربم دهند مگر اين كه سر بريده حامت را به عنوان مهر پيش آن اش او را به من منى دخرتى شدم و خانواده
شني تا من شربت و ناىن بياورم تا ميل كىن، شب كه شد، من تو را راهنماييت اى، بن حاال تو مسافرى و خسته: گفت

نيمه شب، حامت جوان را بيدار كرد و كاردى به دست . سر و صدا سر حامت را ُبربى و با خودت بَربى كنم كه بتواىن ىب مى
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شود به حامت گرفت،  كاىل مىچه اش. شود، اين كارد و اين هم سر من اگر مشكل تو با سر من حل مى: او داد و گفت
حامت كه ديد جوان در اجنام خواسته خود تعّلل . جز اين كه بايد گفت او كرمي بود، و مقتضاى كرمي بودن اين است

من از آن دخرت، بلكه از مهه دنيا گذشتم، حيف است كه به مشا : شوى؟ جوان گفت چرا بلند منى: كند، به او گفت مى
  .امل مباىنتلنگرى خبورد، تو بايد س

  17: ، ص)ع(آشناىي با كرامات اهل بيت

يا دائم الفضل على الربية يا باسط اليدين بالعطية يا : (خوانيم ما هم در شب مجعه به در خانه كرمي مطلق رفته و مى
منهاى  ، البته،»1« )صاحب املواهب السنية صل على حممد و آله خري الورى سجية و اغفر لنا يا ذا العلى ىف هذه العشية

اند، تا  در مصيبت عزيزان را هم به ما اجازه داده اند، گريه هاىي از جانب كرمي مطلق اى كه گفته شد و در واقع عطيه دو گريه
  »2« .به جزع و فزع كه رسيد، ديگر خوب نيست فرد گريه كند. حدى كه به جزع و فزع نرسد

______________________________  
  .647، ص كفعمى، املصباح. 1) 1(

  .. 921، ص 2الشيعه، ج  شيخ حر عاملى، وسائل. 2) 2(

  

  18: ، ص)ع(آشناىي با كرامات اهل بيت

  

   هاى مثبت و منابع كرم خواسته

  

هاىي كه داراى سلسله  گويد، متام انسان ، اين فقره از دعاى كميل به ما مى)اللهم إىن أسئلك برمحتك الىت وسعت كل شى(
ها را پيش افراد  شان را پيش خبيل نربند؛ اين خواسته ها را پيش كرمي بربند و آبروى اند، بايد اين خواسته هاى مثبت خواسته



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

 

براى درك اين منابع  . است ند؛ چرا كه خداوند متعال آن مهه منبع كرم براى ما قرار دادهاصًال پيش كسى نرب . حمدود نربند
  .كنم تان نقل مى كرم، چند قضيه براى

! به خدا قسم. گومي گومي، از روى اعتقاد مى اين مطالىب را كه من مى! به خدا قسم. شب مجعه ساعات رمحت اهلى است
   من جربى مسلك

من جربى مسلك نيستم، اما خود خدا كارهاىي . فرمودند: بت به عمل انسان، مهاىن است كه ائمهمن اعتقادم نس. نيستم
! به خدا قسم. اين لباس سياه را خود او به ما پوشانده است! به خدا قسم. كند كه ظاهرش به شكل اختيار ماست را مى

. ما كى هستيم؟ او كرمي است و اين از كرم اوست؟ )ع(عبداهللا  ما و گريه براى اىب. اين اشك را خود او جارى كرده است
شب معراج، رفيق و : فرمايد مى) ص(حضرت . كند تان نقل مى براى) ص(كند اين كرمي؟ اين قضيه را پيغمرب  چه كار مى

شىت كه در قيامت . بود) ع(مهسفر من، امني وحى، جربئيل  شت بود؛  از مجله جاهاىي كه او من را بُرد و گرداند، 
  .كنند شكارش مىآ

  19: ، ص)ع(آشناىي با كرامات اهل بيت

ها از رنگ  در حال گشنت، دو قصر را ديدم مناكارى يكى از اين قصرها، از رنگ سبز بود و مناكارى يكى ديگر از اين
 ها يكى از آن: گفت) ع(جربئيل . به امني وحى گفتم، اين دو قصر متعّلق به چه كسى است؟ خيلى با ارزشند. قرمز

) ع(اّما حسن : ها؟ گفت چرا به اين رنگ: گفتم. توست) ع(تو است و يكى هم متعّلق به حسني ) ع(متعّلق به حسن 
تو، در ) ع(گرايد، اما حسني  مريد و در هنگام مرگ رنگش به سبزى مى دهند و او به مرگ طبيعى منى تو را زهر سخىت مى

  »1« .حفظ كندخدا خواسته اين دو نشانه را . غلطد خون خودش مى

______________________________  
  .145، ص 44عالمه جملسى، حباراالنوار، ج . 1) 1(

  

  20: ، ص)ع(آشناىي با كرامات اهل بيت

. خود را شنيد، زار زار در معراج گريه كرد) ع(به حمض اين كه به اين شكل خرب شهادت حسن و حسني ) ص(پيغمرب 
ها را  اين حمبت به بچه! خدايا: گفت! گريه نكن! اى من سخت است، گريه نكنگريه تو بر ! خطاب رسيد حبيب من
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خواهد نسوزد، من  اگر دلت مى! حبيب من: گفت. گومي درباره كرمي دارم مى. سوزد دهيد؟ دمل مى مگر خودت به آدم منى
از  . از امتت كار داشته باشىتو را ببندم و در برابرش، تو نبايد در قيامت به يك نفر ) ع(پرونده شهادت حسن و حسني 

پيغمرب . جواب را ببني. كنيم كشم و از شفاعت ديگر خربى نيست و ما با هم معامله مى ها خودم حساب مى كّل آن
اگر نور دو چشمم، ! گفت خدايا. ام به فقريى ندهم شود كه من دارا باشم و در قيامت از داراىي مگر مى: گفت) ص(

  !بچه كشته بشود، شفاعت مرا از اّمتم نگري ، هم با اين دو تا)س(زهرا 

  21: ، ص)ع(آشناىي با كرامات اهل بيت

و پيش ) ص(پيش پيغمرب . كند جا بايد ثابت قدم مبانيم و پيش خدا مبانيم كه او هر خواسته مثبت ما را برآورده مى ما اين
ها اجازه دادند هم مشكالت ما را حل   به آن. انيممب) ع(پيش اباعبداهللا . مبانيم) س(كنار دِر خانه زهرا . مبانيم) ع(على 

  .هاى مثبت ما را برآورده كنند كنند؛ خواسته

خامنى كه . كند اى سر به ديوار دارد و آرام آرام دارد گريه مى روز است و هر كسى در گوشه. در خراب شام نشسته اند
  .آمد) ع(ا كيست؟ زينب كربى بزرگ مش: خيلى با ادب هم بود، يك ديگ بزرگ غذا آورد و آرام پرسيد

  22: ، ص)ع(آشناىي با كرامات اهل بيت

قانون دين ما صدقه گرفنت را : خيلى آرام فرمود) ص(زينب كربى . مقدارى غذا آوردم: چكار داريد؟ آن زن گفت: و گفت
من بچه چهار  .من در اصل اهل شام نيستم. اين صدقه نيست؛ بلكه نذر است! خامن: آن زن گفت. بر ما حرام كرده

يك روز مادرم با عصبانيت به پدرم گفت، اين  . طورى ماندم و معاجله نشدم مهان. ملس شدم. ساله بودم كه مريض شدم
  .گوشت افتاده را بردار و برب در خانه على، يا بگو دمى بزند تا او خوب بشود يا مبريد به خانه نيايد

  23: ، ص)ع(آشناىي با كرامات اهل بيت

. على آمد و در را باز كرد. من را برد و روى خاك كوچه خواباند و در زد. اميد هيچ مادرى را نااميد نكند خدا! خامن
پدرم كه . يا مبريد يا خوبش كنيد: گفت. خواهم مزاحم مشا بشوم مادرش خيلى ناراحت است و من منى! آقا: پدرم گفت

آن وقت ! خامن. بيا! حسني من: گرداند و صدا زدگفت، او سرش را به داخل خانه بر ) ع(اين سخن را به حضرت 
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نگاهى به . خدا بنا ندارد نـََفس تو را برگرداند! پسرم: به او گفت) ع(على . پنج سالش بود كه آمد دم درب) ع(حسني 
  .كنم نگاهى به من كرد و من اآلن پنجاه سال است كه دارم زندگى مى) ع(حسني ! خامن. اين بچه بينداز و خوبش كن

 

 


