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  1: ، ص)س(نگاهى به مقام حضرت فاطمه

  

  سخن ناشر

  

   بامسه تعاىل

دارد و موجب سعادت و سرفرازى و سربلندى  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 دستورات بلند رباىن شود، پژوهش  او در امتحانات اهلى مى

  .باشد 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

  2: ، ص)س(نگاهى به مقام حضرت فاطمه

يب نگذاشته و بدون خارج ساخنت منت سخنراىن نص 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

   ز علمى حتقيقاتى دارالعرفان الشيعىمرك

   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

  هر موجودى چهار وجود دارد

  

اند، براى هر  اند و متخّصص فن شناخته شده كساىن كه در فلسفه اهلى و در عرفان مثبت كار كرده و كاركشته شده
زنند  آنان براى گفتار و مطلب خود در اين حبث، فقط به يك حقيقت مثل مى. موجودى در اين عامل، چهار وجود قايلند

ها هم مثاىل را براى آن  خود را به صورت كلى مطرح منوده و بيشرت آنها حبث  البته، آن. و آن، كتاب خدا قرآن جميد است
  .اى، براى مهه مردم، مسأله روشن و واضحى باشد كردند چنني مسأله اند؛ چون فكر مى ذكر نكرده

  3: ، ص)س(نگاهى به مقام حضرت فاطمه

  

  چهار وجود براى قرآن جميد

  

  .باشد هار جلوه هسىت مىقرآن جميد، داراى چهار وجود است؛ يعىن داراى چ

شود؛  باشد از جمموعه سى جزء قرآن كه با قلم بر صفحه نوشته مى يك وجود قرآن، وجود كتىب قرآن است كه عبارت مى
مهني قرآىن كه به فرموده شيخ صدوق، بني دو جلد، در سى جزء، در صد و بيست حزب، در شش هزار و ششصد و 

ترتيب اين قرآن مهان . يك نقطه هم اختالف ندارد) ص(با قرآن زمان پيغمرب  اين قرآن،. چند آيه، در اختيار ماست
  »1« .است) ص(كم و زياد، آيات زمان پيغمرب  آياتش هم ىب. باشد مى) ص(ترتيب زمان پيغمرب 

 در مهه. در يك كلمه، اگر اين گونه نبود، حجت خدا بر بندگانش كامل نبود و ناقص بود و خدا هم حجت ناقص ندارد
براى اين كه به قول خود قرآن، تا فرداى قيامت،  . چيز و در هر كجا، حجت پروردگار عامل، كامل، متام و جامع است

   از كجا معلوم. كردم اگر راهنماىي كرده بودى، و اگر گفته بودى، من عمل مى: كسى به خداوند نگويد
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______________________________  
  .قيق عصام عبدالسيد، صشيخ صدوق، اعتقادات، حت. 1) 1(

  

  4: ، ص)س(نگاهى به مقام حضرت فاطمه

گويد، من اين هدايت را كامل و جامع فرستادم كه روز قيامت كسى بر  خود پروردگار مى. كردم شود كه من عمل منى مى
اين وجود وجود   »1« ).َن اللَُّه َعزِيزاً َحِكيماً لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلى اللَِّه ُحجٌَّة بـَْعَد الرُُّسِل َو كا( :خدا حجت نداشته باشد

  .كتىب قرآن هست

وجود لفظى قرآن، عبارت است از آياتى كه انسان از روى صفحه كاغذ يا از صفحه . وجود دوم قرآن، وجود لفظى است
  »2« ).ذِلَك اْلِكتاُب ال َرْيَب ِفيهِ ( :كند ذهنش، بر زبان جارى مى

كنيم؛ يعىن آيه  را بر زبان جارى مى) ذِلَك اْلِكَتاُب َال َرْيَب ِفيهِ (خطبه را، يك صفحه كاغذ را، يك مهان وقىت كه دارمي يك 
، به خوانندگان قرآن، يك سفارش بسيار بسيار مهم دارد  )ص(جا، پيغمرب اكرم  در اين. خوانيم منامي و آن را مى را تلّفظ مى

   كه خوانندگان قرآن بايد اين سفارش

______________________________  
  .165: نساء. 1) 1(

  .1: بقره. 2) 2(

  

  5: ، ص)س(نگاهى به مقام حضرت فاطمه

با دهان : »1« .)طهروا افواهكم(آن سفارش اين است كه مشا بايد هنگام خواندن قرآن، . را حتما عمل كنند) ص(پيغمرب 
مسلك، با زبان آلوده به حرام،  مسلك، با زبان الئيك سيحىمسلك، با زبان م با دهان يهودى. و زبان پاك، قرآن را خبوانيد

ترين   ترين آيات، پاك اين قرآن، داراى پاك. هاى باطل، ياوه، سب، ناسزا و فحش، قرآن را خنوانيد با دهان آلوده به گفته
قبول خدا هاى پاك جارى بشود؛ يعىن اگر كسى خبواهد قارى مورد  ترين حكمت است كه بايد در دهان كتاب و پاك
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. قرآن كرمي، حرِمي علم پروردگار است. ماند؛ دهانش؛ زبانش؛ بدنش؛ جسمش؛ پوستش؛ گوشش باشد، مهيشه پاك مى
، )ال َميَسُّهُ ( :فعل: گويند برخى از مفسران مى »2« .)ال َميَسُُّه ِإالَّ اْلُمَطهَُّرونَ ( :ورود به اين حرمي، بايد با پاكى اجنام بگريد

   ؛ يعىنمعناى امرى دارد

______________________________  
  .، ص1، ج :البيت مستدرك الوسائل، حمّقق نورى، حتقيق مؤسسه آل. 1) 1(

  .79: واقعه. 1) 2(

  

  6: ، ص)س(نگاهى به مقام حضرت فاطمه

يكبار هم، بعد از مرگ پيغمرب، ) س(شود حضرت زهرا  كسى كه پاك نيست حق ندارد با قرآن متاس بگريد؛ لذا ديده مى
گويان حكومت زمان خودش را  نه هنگام باز بودن پنجره، و نه با باز كردن پنجره، اگر بسته بود، خنواسته كه صداى اذان

  .بشنود؛ مستمع نشد

حّىت به . خورد، وىل آدم اصًال توّجهى به آن صدا ندارد يك وقت، صدا به گوش مى. ما يك استماع دارمي و يك مساع
  .ها آن توّجه نيست تا چه برسد به معاىنصداى الفاظ هم م

گفتند و ايشان نشنيد؛ چون  جا بود، اذان مى در آن) س(صبح، ظهر و شب، كنار مسجد پيغمرب كه خانه حضرت زهرا 
كاره ماند؛  در اين نود و پنج روز، فقط يكبار به درخواست خودش، بالل اذان گفت كه آن هم نيمه. خواست بشنود منى

از اين گلو و زبان، ) اهللا اكرب: (گفت او مى. دانست ، اين گلو و اين بدن، اين روح را صد در صد پاك مىچون اين زبان
  :ها بايد دِر گوش را گرفت و نبايد شنيد) اهللا اكرب(شنيدىن است، وىل نسبت به بقيه 

  7: ، ص)س(نگاهى به مقام حضرت فاطمه

ال اله (يك : گفت) ع(وقىت ابليس به عيسى بن مرمي  »2«  بريون رومدر گوش كن تا نشنوم يا درم بگشاى تا  »1«  زيبقم
) ع(عيسى . گوىي پس چرا منى: گفت. چرا: مگر اين شعار توحيد نيست؟ گفت: گفت. گومي منى: گفت. بگو) اال اهللا
ناشايسىت از  گومي؛ چون گفتار تو و درخواست تو، توأم با آلودگى است و هدف گوىي، من منى براى اين كه تو مى: گفت



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

 

سازد  اى مى گوىي، با هر آلودگى اى كه تو مى) ال اله اله اهللا(گومي؛  من منى. گوىي، آن را بگو آن دارى كه وقىت به من مى
  .سازد اى مى گوييم، با هر پاكى اى كه ما مى) ال اله اله اهللا(و اين 

______________________________  
   ، جيوه)يعفلزى ما(زيبق؛ يعىن سيماب )*. 1(

  .سعدى. 1) 2(

  

  8: ، ص)س(نگاهى به مقام حضرت فاطمه

  .به هر حال، اين وجود دوم است »1« .كند منايد، فرق مى اين كه چه كسى آن را اظهار مى

  .پس يك وجود قرآن، وجود كتىب آن است و يك وجود ديگر آن، وجود لفظى

يك قرآن روى كاغذ است و گاهى با يك قرآن بر روى زبان،  حفظ قرآن، گاهى با. اّما وجود سوم قرآن، وجود ذهىن است
  .آن قرآن هم قرآن است، وىل وجود ذهىن قرآن. و گاهى هم با يك قرآن در حافظه، حافظ قرآن است

؛ يعىن وجود حقيقى؛ به عبارت ديگر؛ يعىن وجودى كه مهه آثار )عني. (وجود چهارم كتاب خدا، وجود عيىن آن است
  .كند ود ظهور مىء، از اين وج شى

  .هاى گفته شده است شود كه وجود عيىن قرآن كداميك از اين قرآن حاال اين پرسش مطرح مى

______________________________  
  .53، ص 8إحياء علوم الدين، جلد . 1) 1(

  

  9: ، ص)س(نگاهى به مقام حضرت فاطمه
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. هاى موجود در ذهن حافظان هم كه وجود ذهىن آن است قرآن. كنيم، قرآن كتىب است هاىي كه آن را تالوت مى اين قرآن
  پس آن قرآن عيىن كدام است؟. شود، قرآن لفظى است قرآىن نيز كه بر روى زبان جارى مى

   قرآن عيىن و حقيقى فقط در وجود انسان كامل

  

ما يك مقدار قرآن حفظ هستيم و قارى قرآن هم . قرآن عيىن و قرآن حقيقى را فقط بايد در وجود انسان كامل ببينيد
قرآن عيىن فقط در وجود انسان كامل . هاميان دارمي، اما ما قرآن عيىن نيستيم باشيم و چند جور هم قرآن چاپى در خانه مى

تداى ورود به تكليف يا بندگى خدا تا حلظه خروج از دنيا، در اميان، اخالق قابل مشاهده است؛ يعىن آن انساىن كه از اب
  .اين سخن، تعريف قرآن عيىن است. و عمل از نظر قرآن كم نداشت

  هاى ما حمدود ارزش اين قرآن عيىن، براى كسى قابل درك نيست؛ علتش هم اين است كه عقل

  10: ، ص)س(نگاهى به مقام حضرت فاطمه

جا   توانيم آن را ببينيم؛ چون اين جا منى تر از اين دنيا ببينيم، اين ما اگر خبواهيم چيزى را عظيم. م حمدود استبوده و دنيا ه
گنجايش آن را ندارد و ما را بايد در يك عامل ديگرى بربند كه در آن عامل، حقيقت انسان كامل قابل ظهور باشد و بعد 

خواهى آن انسان كاملى را ببيىن كه مصداق عيىن قرآن بوده، االن آن براى تو  ها بگويند، اگر مى به اولني و آخرين انسان
قابل ديدن و قابل متاشاست؛ آن هم نه با چشم سر؛ بلكه با چشم عقلى كه به عني اهللا وصل است؛ چون اگر آن چشم 

  .ديدن خنواهد بود قلب هم وصل به چشم خدا نباشد، آن انسان كامل هم با كماالتش براى تو قابل مشاهده و قابل

   فاطمه عليها السالم، از مصاديق واقعى آيات قرآن

  

من براى مشا . حاال ما بايد براى درك اين وجود عيىن، به سراغ يك انسان كامل يا به تعبريى، قرآن عيىن و مصداقى برومي
   چند آيه قرائت

  11: ، ص)س(نگاهى به مقام حضرت فاطمه
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خيلى راحت هم اين مصداق قابل پيدا كردن . گردم وايات، دنبال مصداق اين آيات مىكنم و بعد طبق خود قرآن و ر  مى
امي، تقريباً به صورت روشن در اختيار ماست  جا نشسته است؛ چرا كه تاريخ اسالم از زمان بعثت پيغمرب تا االن كه ما اين

ديق واقعى آيات قرآن است، حضرت فاطمه توانيم بگوييم از مصا هاى كاملى را كه مى و ما در كّل امت، يكى از انسان
توانيد پيدا كنيد   مشا هيچ دليلى را هم منى. در اين خبش هم قرآن فقط يك مصداق دارد و دو تا مصداق ندارد. است) س(

ها  تر وجود ندارد و بقيه انسان در اين خبش، يك انسان كامل، بيش. كه در اين خبش خاص، قرآن دو مصداق داشته باشد
است كه در زنان ) س(اين انسان و زير جمموعه او در كماالت و فضايل هستند و آن، وجود مبارك فاطم زهرا  ما دون

، زينب كربى )س(، خدجيه كربى )س(مرمي كربى . باشد، اوست جهانيان، تنها انسان كاملى كه مصداق آيات قرآن مى
  يشان است و او مصداق امت،باشد، ما دون ا و هر زىن كه در دايره انسان كامل بودن مى) س(

  12: ، ص)س(نگاهى به مقام حضرت فاطمه

  .وزن ديگرى ندارد جمموعه آيات قرآن جميد در جنس زنان، بوده و دومى و هم »1«  امجع، اكمل، اكتع

ىت را گومي، دليل قرآىن مهراه آنان است، نه اين كه به عنوان يك روحاىن شيعه، براى مستمع شيعه، عظم اين مطالىب كه مى
لطف مسأله، اين است كه ما از . سازى بدون دليل قرآىن و روايىت، كار نادرسىت است عظمت. بسازم و القا بكنم

چهارچوب قرآن و روايات براى معرىف اين عزيزان بريون نرفته و از خودمان چيزى را نسازمي؛ چون اگر از چهارچوب قرآن و 
هاىي كه دچار تفريط شدند،  كه آن شومي يا دچار تفريط؛ چنان ها دچار افراط مى ه آنها را به كنار بربمي، يا دربار  روايات، آن

زىن بزرگوار، مهسِر على بن ) س(گويند حضرت زهرا  اند كه در حّق او فقط مى صديقه طاهره را تا جاىي پايني آورده
كنند،  سازى مى هاىي كه مقام يطند، و آنها در جاده تفر  اين. طالب و انساىن پاك است و قابل اين است كه الگو باشد اىب

   آن هم مقام

______________________________  
  .مهگى)*. 1(

  

  13: ، ص)س(نگاهى به مقام حضرت فاطمه
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هيچ : »1« .)ءٌ  لَْيَس َكِمْثِلِه َشيْ ( :گويد الوهيت و ربوبيت براى آن حضرت، آنان نيز در جاده افراطند؛ چرا كه قرآن مى
رتين راه شناخت، آيات قرآن و رواياتند كه نه افراط . عامل، در هيچ چيزى، مانند خدا نيستچيزى در اين  بنا براين، 

البته، آياتى كه مصداق اكتع و اكملش اين انسان كامل . قرآن كالم عدل است؛ قرآن كالم حق است. دارند و نه تفريط
تان تازگى  خوامن، شايد هم بعضى از اين آيات براى مىمن براى منونه چند آيه آن را . در جنس زنان است، كم نيست

خواهم به سراغ آيه تطهري و آيه مباهله و آيات سوره دهر بروم كه اين آيات را صدها بار  فكر نكنيد كه مى. داشته باشد
ا در جاى خودش معلوم و روشن است؛ بلكه بايد درباره اين آيه كه مى. ايد شنيده   .نيدگومي و آثارش، دقت ك آ

______________________________  
  .11: شورى. 1) 1(

  

  14: ، ص)س(نگاهى به مقام حضرت فاطمه

  

   بلد طيّبه است) س(فاطمه 

  

ها،  در مهه زمينه. يك كارى كه خداوند متعال براى نزديك كردن حقايق به ذهن خماطبش در قرآن كرد، مثل زدن است
ها در قرآن جميد  اين مثل. انساىن و اخالقى، خداوند مثل زده است، مهه هاى علمى، طبيعى، فلسفى، عرفاىن، زمينه

ا لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يـَتَـَفكَُّرونَ ( :هست زنيم تا مشا را به  ها را براى شناخت مشا مى ما اين مثل: »1« )َو تِْلَك اْألَْمثاُل َنْضِرُ
  .برسيدتر با َمَثل به عمق حقيقت  حقيقت نزديك كنيم و مشا راحت

گويد؛ بلكه سرزمني را  سرزمني خاىل را منى). َو اْلبَـَلدُ : (گويد منى »2« ....)َو اْلبَـَلُد الطَّيُِّب ( :گويد ببينيد اين آيه چه مى
   حاال مشا مهني لغت طّيب را با مشتقاتش در قرآن. كند مقّيد به كلمه طّيب مى

______________________________  
  .21: حشر. 1) 1(
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  .58: اعراف. 2) 2(

  

  15: ، ص)س(نگاهى به مقام حضرت فاطمه

؛ )طّيب(، اين لغت يعىن چه؟ كلمه )طّيب( »3« ).ِطْبُتمْ (، »2« )أَْذَهْبُتْم َطيِّباِتُكمْ ( ،»1« )َو الطَّيِّباُت ِللطَّيِِّبنيَ ( :بگرييد
را آورده ) خبيث(چون در آيه بعد هم كلمه  است؛) خبيث(مقابل ) طيب(يعىن پاِك ناىب كه هيچ آلودگى با او گره ندارد؛ 

نور و ظلمت، حق و باطل، ابليس و : اين رو در روىي، در خيلى چيزها هست. قرار داده است) طّيب(و رو در روى 
تقابل دارند، يعىن چه؟ يعىن اين كه هيچ كدام با . ها مهه با هم تقابل دارند اين. خدا، حرام و حالل، حيات و مرگ

چنني نور يك داستاىن دارد و  طّيب يك داستاىن دارد و خبيث هم يك داستاىن ديگر؛ هم. چ نسبىت ندارندديگر هي يك
يك سر سوزن نور را هم در ظلمت . مشا به اندازه يك سر سوزن ظلمت را در نور پيدا منيكىن. ظلمت يك داستان ديگر

   اصًال اين دو تا با هم. پيدا خنواهى كرد

______________________________  
  .26: نور. 1) 1(

  .20: احقاف. 2) 2(

  .73: زمر. 3) 3(

  

  16: ، ص)س(نگاهى به مقام حضرت فاطمه

  .تقابل دارند؛ نه صفت ابليس در خدا هست و نه صفت خدا در ابليس

؛ يعىن تا )نبات(، )رب اذن(، )طّيب( .، خيلى آيه عجيىب است»1« )َخيْرُُج نَباتُُه ِبِإْذِن َربِّهِ ( زمني پاك،: )َو اْلبَـَلُد الطَّيِّبُ (
  .دهد دست خدا در بلد طّيب در كار نباشد، بلد طّيب آثارى را ظهور منى
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دست خدا وقىت در بلد طّيب بيايد، چه دسىت است؟ دست قدرت، دست علم، دست رمحت، دست كرامت، دست 
  .ها دست خداست اين. احسان، دست فضل

خروج (و ) اذن رب(، با قيد )طّيب(با قيد ) بلد. (درباره آيه باز دقت بفرماييد »2« .)نَباتُُه بِِإْذِن رَبِّهِ  َو اْلبَـَلُد الطَّيُِّب َخيْرُجُ (
  .است، وىل با دست اندركار بودن دست خدا كه مهان دست صفات خداست) و سر در آوردن آثار اين بلد طّيب

______________________________  
  .58: اعراف. 1) 1(

  .58: اعراف. 2) 2(

  

  17: ، ص)س(نگاهى به مقام حضرت فاطمه

ديگر، . بود) ص(، بلد طّيب است؛ كسى كه در اين بلد طّيب دانه پاشيد، پيغمرب اسالم )س(وجود مقّدس حضرت زهرا 
رافت را، هاى قرآن را، آيات توحيد را، علم را، معرفت را، اصالت را، ش يك انسان كامل آمد دانه. باغباىن، منونه او نيست

. بود) س(ها، رّب فاطمه  باغبان اين دانه. ها را پاشيد او فقط اين دانه. اخالق را، عمل صاحل را در اين زمني پاشيد
  .را از اين سرزمني بريون آورد) ص(هاى پيغمرب  خداوند متعال با جلوه ربوبيتش، متام كاشته

  18: ، ص)س(نگاهى به مقام حضرت فاطمه

  

  )س(از فاطمه  تعريف جامع و مانع

  

اين شكل ! اين مجله را دقت بكنيد. را با اين مقدمه چگونه بايد معنا كرد، با اين مجله بايد تعريف كرد) س(پس حاال زهرا 
اين تعريف، يك تعريف منطقى است كه يك عاِمل در اين عاَمل به اين . گويند، جامع افراد و مانع اغيار از تعريف را مى

ما به هر كس هم كه ايراد بر اين تعريف داشته . ، راه وارد كردن ايراد را اصًال ندارد)س(زهرا تعريف نسبت به حضرت 
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اين تعريف، مانع اغيار و جامع افراد است؛ يك تعريف . گوييم، و يا فقط با روايات خودشان باشد، با قرآن جواب مى
. ها ها و نقص لكى و ملكوتى و فاقد متام عيب؛ يعىن انساىن كه جامع متام كماالت م)س(حضرت زهرا : علمى و منطقى

بينيد، از ايشان ظهور كرده و هر چه نعمت  مشا هر چه حقيقت معنوى در اين عامل مى. او مصداق عيىن اين آيه است
  .تر معنا كنم اين را از جهت اخرويش، ساده. كند اخروى است، فرداى قيامت در كنار ايشان بروز مى

  19: ، ص)س(طمهنگاهى به مقام حضرت فا

  

   ، حبيبه حق است)س(فاطمه 

  

در قيامت بنابر . كه اين در روايات ما وارد شده است كه داراى معاىن عميقى است كه كمرت به آن توجه شده است
اين عكس آن مجله  »2» «1« !).يا حبيبىت: (كند خطاب مى) س(مان، پروردگار عامل به حضرت زهرا  روايات اصيل

!). يَا َحِبيَب قـُُلوِب الصَّاِدِقنيَ : (گويد ؛ مى)حبيب: (گويد به خدا مى) ع(در دعاى كميل، امريمؤمنان . دعاى كميل است
اين عكس آن مجله است پيش خدا چه چيزى ارزش دارد؟ اين قيافه، . اى حبيبه من: گويد مى) س(در قيامت خدا به زهرا 

   اين بدن، وزن بدن؟ خنري، آنچه

______________________________  
  .69شيخ صدوق، أماىل، حتقيق مؤسسه بعثت، ص . 1) 1(

كند،  خبشى ديگر از منت مورد نظر روايت كه امام باقر عليه السالم آن را از جابر بن عبد اهللا انصارى نقل مى)*. 2(
يا حبيبىت و : هللا جّل جاللهفإذا النداء من قبل ا.... إذا كان يوم القيامه تقبل ابنىت فاطمه : 6قال رسول اهللا «: چنني است
ذريىت و شيعىت و ! إهلى و سيدى: فتقول. سليىن تعطى، و اشفعى تشفعى، فوعزتى و جالىل الجازىن ظلم ظامل! ابنه حبيىب

أين ذريه فاطمه و شيعتها و حمّبوها و حمبو ذريتها؟ : فإذا النداء من قبل اهللا جّل جالله. شيعه ذريىت، و حمىب و حمىب ذريىت
م مالئكه الرمحه، فتقّدمهم فاطمه حىت تدخلهم اجلنهفيقب   ».لون و قد أحاط 

  

  20: ، ص)س(نگاهى به مقام حضرت فاطمه
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باشد؛ چون عبدى را متصل  ايتش در خودش مى پيش پروردگار ارزش دارد، فقط واقعيات وجود انسان است كه رنگ ىب
متام درهاى ! حبيبه من!): يا حبيبىت: (د حمبوب پروردگارشو  بيند، او مى به خودش در صفات، در فعل، در اخالق مى

خواهد بگويد، اين هشت  مى) س(انگار، خدا به زهرا . خواهى وارد شو شت بر روى تو باز است، از هر درى مى
شت است . كند او به امر اهللا حركت مى)! ص(برو دخرت با عظمت پيغمرب . شت ملك تو است وقىت كه بر دِم دِر 

گردد به  رسد، برمى جا مى وقىت به آن) گومي، دِر اصطالحى نيست؛ اين در، مقام و مرتبه است اال اين درى كه مىح(
  .ايستد طرف حمشر و مى

  مهه درها كه اكنون بر روى تو باز است، پس چرا نرفىت؟! دخرت پيغمرب: كند و گو مى حبيب با حمبوبش گفت

  21: ، ص)س(نگاهى به مقام حضرت فاطمه

  .جا را ندارم؛ يعىن اگر بروم، خوش نيستم من دِل تنها رفنت به آن! خدايا: گويد مى) س(ضرت زهرا ح

  خواهى بروى؟ پس با چه كسى مى: گويد خدا مى

با هر كه در دنيا از نظر قلب، عمل و چشم، با ما در ارتباط بوده؛ قلبش حمّب ما بوده، چشمش گريان ! خدايا: گويد مى
  .هامي بوده، عملش هم در حّد خودش مهاهنگ با من بوده است بچهبراى من و 

  .خواهى صدا كن گذارم، هر كسى را مى من عددى برايت منى: رسد خطاب مى

من منتظر مشا هستم كه با مشا به ! كنندگان بر ما ها نفر با يك نداى اى پريوان ما و حمبني ما و گريه آن وقت، ميليون
  .افتند ها راه مى آن و هم! شت بروم؛ بياييد

. اى ندارند العاده كن، عاشق و فرد عامل كه دادگاه فوق گريه: گومي شود؟ مى هاى ما چه مى پس دادگاه: اگر بگوييد
  ايد چون مگر مشا آلوده به گناهان كبريه. خبشند دادگاهى شدن را هم به مشا مى

  22: ، ص)س(نگاهى به مقام حضرت فاطمه

ايد كه مشا را نگه دارند؟ ما لغزش  ايد، و يا حق را ناحق كرده آلوده به ربا، شراب، قمار، ظلم بودهتان دارند، يا  كه نگه
 )قَِليًال ذلَُلهُ : (گويد در خطبه متقني در وصف آنان مى) ع(گونه كه امريمؤمنان  ها كم است؛ مهان دارمي، اّما اين لغزش
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اى يك لغزش كم بگويد، فرد را نگهش داريد؛ زجنريش كنيد؛ برايش ، و اصًال با رمحت و كرم خدا سازگار نيست كه بر »1«
گويند، برويد از هم بگذريد، آن وقت خدا  كنند؛ به طرفني دعوا مى ها اين كار را منى در دنيا دادگاه. دادگاه تشكيل بدهيد

  !كند؟ براى لغزِش كم، سختگريى مى

  .كند سوزاند و خاكسرت مى ها را مى غزشاى، خاِر ل كننده فقط گريه خاىل ُحمّىب، عاملى و گريه

شت آمدند، فاطم زهرا . افتند آن وقت مهه راه مى گويد، مشا وارد شويد، من تا نفر آخرتان در  مى) س(وقىت مهه نزديك 
اىي شت نرود، خودم منى شت مهماِن آثار آ    آمي؛ يعىن مشا در 

______________________________  
  .، خطبه حضرت در وصف مّتقني و مؤمنان199البالغه، ص  ج. 1) 1(

  

  23: ، ص)س(نگاهى به مقام حضرت فاطمه

شت برود، سر سفره على، فاطمه، حسن و حسني : هستيد كه در وجودتان ظهور كرده؛ يعىن هر كس از اين امت در 
شت ها نبودند، ما نه به خدا اگر آن. نشسته است، نگويد متعّلق به خودم است اين هشت ركعت . راه داشتيم، نه به 

. به ما اجازه دادند، ما خواندمي) س(منازى را هم كه امروز به ما اجازه دادند خبوانيم واهللا قسم، به خاطر گل روى فاطمه 
م آن حج ما ه. است: بيت آن روزه ماه رمضان ما هم متعّلق به اهل. بود) س(اين مناز ما هم متعّلق به گل روى زهرا 

ها را در  ما چيزى از خودمان ندارمي، آن. است: بيت اين اشك چشمان ما هم متعّلق به اهل. است: بيت متعّلق به اهل
شت مهني پرداخت دنيا به ما كرميانه مى   .كند ها ظهور مى پردازند و فرداى قيامت هم به صورت 

   باغباىن مثل خامت »1« ).رُُج نَباتُُه ِبِإْذِن َربِّهِ َو اْلبَـَلُد الطَّيُِّب خيَْ ( :آنچه گفته شد، معناى بلد طّيب بود

______________________________  
  .58: اعراف. 1) 1(

  24: ، ص)س(نگاهى به مقام حضرت فاطمه
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ها را با علم، رمحت، كرم، لطف،  خداوند اين دانه. قرار داد) س(هاى ملكوتى را به صورت قرآن در زهرا  دانه) ص(انبياء 
متام منازهاى زهرا . ها به وجود آمد هاىي، و چه حمصوالتى، از شكافته شدن اين دانه چه گل. و احسانش شكافت فضل

ها گوناگون بود و يكى از  ها و روييدىن نبات. بود »1« ).َخيْرُُج نَباتُُه ِبِإْذِن َربِّهِ ( :مهني) س(هاى زهرا  و روزه) س(
جا هم خدا باز مثل  آن. ها درخت اين زمينند اين. است: سني و زينب كربىهاى وجود اين بلد طيب، حسن، ح روييدىن

  »2« ).َضَرَب اللَُّه َمَثًال َكِلَمًة طَيَِّبًة َكَشَجَرٍة طَيَِّبٍة َأْصُلها ثاِبٌت َو فـَْرُعها ِيف السَّماءِ ( :زند مى

هم بلد طّيب ) س(حضرت مرمي . قرآن مراجعه كنيد براى اين كه قوت بني دو زمني پاك را بتوانيد اندازه بگرييد، باز بايد به
   فقط يك. بود

______________________________  
  .58: اعراف. 1) 1(

  .24: ابراهيم. 2) 2(

  

  25: ، ص)س(نگاهى به مقام حضرت فاطمه

، او را به هم هيچ فرزندى از او به وجود نيامد و در سّن سى و سه سالگى) ع(عيسى . از او به وجود آمد) ع(عيسى 
  !قوت زمني و قدرت زمني را ببني. ، نُه امام معصوم به وجود آمد)س(اّما از زهرا . ها بردند آمسان

  )س(كنار فاطمه ) ع(ار على 

  

ارى مثل امريمؤمنان  ار كردم؟ مهني ) ع(چرا من از امريمؤمنان . قرار داد) ع(اّما اين زمني را خداوند متعال كنار  تعبري به 
عصر  دعا و زيارت وىل: سر صفحه، به خط درشت نوشته است. در آخرش يك سلسله دعا است. امروز مفاتيح را خبوانيد

ار : »1« !)السََّالُم َعَلْيَك يَا َرِبيَع اْالنَامَ : (اش اين است ، يك مجله)عج(هاى امام زمان  در زيارت). عج( درود بر تو اى 
  :گويد مى) ص(؟ پيغمرب )ع(ر است يا امريمؤمنان باالت) عج(امام زمان . ها انسان
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______________________________  
  .875ص . 1) 1(

  

  26: ، ص)س(نگاهى به مقام حضرت فاطمه

ٌر ِمنـُْهَما): (ع(حىت برتر از حسن و حسني . ، برتر از فرزندانش است)ع(امريمؤمنان  ، اماِم )ع(على  »1« ).ابُومهَُا َخيـْ
ار ) عج(وقىت امام زمان . هستند) ع(، مأموِم امريمؤمنان )ع(، و حسن و حسني )ع(ني بن على حسن بن على و حس

ار بودنش را از على  انسان   .گرفته است) ع(ها باشد، البته، اين 

ار على    )ع(خزاِن 

  

ارى مثل على  ار است كه نُه امام از ا) س(را كنار زهرا ) ع(خدا  ين سرزمني سر بر آوردند و قرار داد و از نسيم اين 
گلوى بريده پدر بزرگوارش را روى خاك  ) ع(العابدين  وقىت امام زين. دنيا و آخرت را هر كدامشان به تنهاىي روشن كردند

نـَْيا، فـَبَـْعُدَك ُمْظِلَمٌه؛ فَامَّا اآلِخرَُه، فَِبُنوَر َوْجَهَك ُمْشرَِقهٌ ! ابـََتا( :گذاشت، فرمود   هريك از .)امَّا الدُّ

______________________________  
  .26، ص 1، ج 7عيون اخبار الرضا . 1) 1(

  

  27: ، ص)س(نگاهى به مقام حضرت فاطمه

  .اى است امامان، ُمْشرِِق آخرتند و جدا كردنشان از زندگى، ُمْظِلم زندگى هر انسان جداشونده

ار براى متامى اهل دنيا زيباترين و با  حيات ار فصل خيلى زيباىي است، هواى خيلى زيباىي دارد، نسيمش خبش است، 
ار وجود على . ترين زمان است نشاطرتين و صفاخبش ارى در عامل،  نيست، و به دليل قرآن، با شهادت زهرا ) ع(هيچ 

ار خزان شد) س( ار پرپر شد، متام گل متام گل. اين  ست و به دليل انسان كاملى ا) س(ها؛ چون گفتيم زهرا  هاى اين 
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شود گفت، امروز مهه   پس مى. ها آيات و روايات، تعريف منطقى براى او آوردمي؛ جامع مهه كماالت و فاقد مهه عيب
   به اين خاطر، او به كنار بدنش برگشت. هاى سبز آن، خشك شد رخيت؛ متام شاخه) ع(هاى حيات على  گل

  28: ، ص)س(نگاهى به مقام حضرت فاطمه

را سر حال ) ع(ديگر متام شد؛ ديگر كسى على ) س(زندگى دنيوى زهرا  »1« ...).يـَْر بـَْعَدَك ِىف اْحلََياِه َال خَ ( :و گفت
ج. خنواهد ديد من زهرا : گفت) ص(رو به قرب پيغمرب ) ع(آن را نقل كرده كه على  1البالغه است و سيد رضى  در 

 كه مششري را بر فرق من بزنند و تا آن زمان، سى سال طول تا شب نوزد رمضاىن! اهللا را دفن كردم، وىل يا رسول) س(
اى برامي خنواهد بود، و من در متام  گريه كشد، من با اين كه امام معصومم، مهيشه اندوهگني هستم، و ديگر، شب ىب مى

خواهم چند  مىهاى قدمي  خوان در اين جا، به سبك روضه »2« .كنم مامن و گريه مى عمرم، مقدارى از شبم را بيدار مى
   به) ع(حضرت على . بيت شعر خبوامن

______________________________  
  213. ، ص42حباراالنوار، عالمه جملسى، ج . 1) 1(

  .193، كالم 238البالغه، ص  ج. 1) 2(

  

  29: ، ص)س(نگاهى به مقام حضرت فاطمه

هايشان هم جنس بود، بلكه خود كنار  نداشتند و گريه ها ارزش آن را آن. گريه كنيد) س(مردم مدينه نگفت كه براى زهرا 
  :ها كرد و گفت قرب، رو به آمسان

   اشك از آمسان امشب! بر احوامل ببار اى ابر

ان امشب    كه من با دست خود كردم ُگلم در ِگل 

   حسن گريان، حسني ناالن، پريشان زينبَـْني از غم

   مادران امشب چه سان آرام بنمامي من اين ىب
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   با پيكر رجنيده زهرا مدارا كن! زمني

لو شكسته بر تو باشد ميهمان امشب   .كه اين 

 

 


