
 فرصت یک آرزو
اگر شما یک فرصت طالیی  برای یک آرزو داشته باشید که حتما برآورده میشودد شوما  وه  یویی موی 

 خداستید؟

مخصدصا مثال اگر شما یکسری از نیازهای خیلی مبرم مثل نیازهای ضروری معیشوتی داشوته باشوید  وه 

  ییی را از خدا طلب میکنید؟

 گرفتن جداب از مستمعین 

شکل الینحل در روال عادی بربخدرید و اصال راهی برای حلش نداشته باشید . مثال شودهر اگر شما یک م

یا فرزند شما با یک خانداده تصادف کردند و همه را کشته اند و یک دیه ی سنگین  ند صد میلیودنی یوه 

ده زنودان و گردن خانداده شما افتاده   و شما کاری از دستان برنمیاد و از یک طرف دیگر شدهرتانهم افتوا

کمک کاری ندارید و اشنایی هم ندارید که از شما دستگیری کند . همسایه های شما هم انسان های نرمالی 

نیستند و به هر دری هم که زده اید کسی دستگیرتان نشده است  ه حال پیدا می کنید ؟؟؟؟؟؟؟؟ پسر شوما 

 هم میتداند کمی به شما کمک کند اما به شما تدجهی نمی کند!!!

اگر در همین لحظه شاهد این باشید که در این زمانه ی وانفسا که شاید اقدام نیدیوک وآشونایان شوما هوم 

حاضر به کمک شما نشدند یک نفر که آشنای شما نبدد متدجه قضایای شما شد و خانه و کاشوانه و هموه 

دتدن  جدری میتدنید یامدال خدد را در طبق اخالص گذاشت و به شما داد تا شما را راحت کنه به نظر خد

 از ایشدن تشکر کنید؟؟؟؟؟؟

 گرفتن جداب از مستمعین

گفتن اوصاف وانفسای روز قیامت و حشر کبری و اینکه هر کسی به فکر خددش است و کار خدد را رتوق 

 و فتق میکند از آیات قرآن :

 یْئاً وَ إِنْ کانَ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَیْنا بِها وَ کَفىوَ نَضَعُ الْمَدازینَ الْقِسْطَ لِیَدْمِ الْقِیامَةِ فاَل تُظْلَمُ نَفْسٌ شَ

 (74بِنا حاسِبینَ )

شدد؛ و کنیم؛ پس به هیچ کس کمترین ستمى نمىما ترازوهاى عدل را در روز قیامت برپا مى 

ى کنویم؛ و کوافاگر بمقدار سنگینى یک دانه خردل)کار نیک و بدى( باشد، ما آن را حاضر مى

 ( 74کننده باشیم! )است که ما حساب

 (8وَ الْدَزْنُ یَدْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَدازینُهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُدنَ )

و کسانى که مییانهاى)عمل( آنها سبک است، افرادى هستند که سرمایه وجدد خدد را، بخاطر  

 ( 9اند. )دست دادهکردند، از ظلم و ستمى که نسبت به آیات ما مى



 (9وَ مَنْ خَفَّتْ مَدازینُهُ فَأُولئِکَ الَّذینَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِما کانُدا بِآیاتِنا یَظْلِمُدنَ )

ما تسلّط و مالکیّت و حکدمت بر زمین را براى شما قرار دادیم؛ و انودا  وسوایل زنودگى را  

 ( 01د! )کنیبراى شما فراهم ساختیم؛ اما کمتر شکرگیارى مى

 سدره ی زلیال:

 (0إِذا زُلْیِلَتِ الْأَرْضُ زِلْیالَها )

 ( 0هنگامى که زمین شدیداً به لرزه درآید، )

 (2وَ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقالَها )

 ( 2و زمین بارهاى سنگینش را خارج سازد! ) 

 (3وَ قالَ الْإِنْسانُ ما لَها )

 ( 3« )لرزد(؟!ه این گدنه مىشدد)کزمین را  ه مى»گدید: و انسان مى 

 (7یَدْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها )

 ( 7کند؛ )در آن روز زمین تمام خبرهایش را بازگد مى 

 (5لَها ) بِأَنَّ رَبَّکَ أَوْحى

 ( 5 را که پروردگارت به او وحى کرده است! ) 

 (6یَدْمَئِذٍ یَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتاتاً لِیُرَوْا أَعْمالَهُمْ )

شدند تا اعمالشوان بوه هاى پراکنده)از قبرها( خارج مىدر آن روز مردم بصدرت گروه 

 ( 6آنها نشان داده شدد! )

 (4فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَیْراً یَرَهُ )

 ( 4بیند! )اى کار خیر انجام دهد آن را مىپس هر کس همدزن ذرّه 

 (8ا یَرَهُ )وَ مَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّ

 (8بیند! )اى کار بد کرده آن را مىو هر کس همدزن ذرّه 

 سدره ی عبس:

 (33فَإِذا جاءَتِ الصَّاخَّةُ )

] صویحه رسوتاخییب بیایود، )کوافران در انودوه عمیقوى هنگامى که آن صوداى مهیوب 

 ( 33روند(! )فرومى

 (37یَدْمَ یَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخیهِ )

 ( 37گریید، )نسان از برادر خدد مىدر آن روز که ا 



 (35وَ أُمِّهِ وَ أَبیهِ )

 ( 35و از مادر و پدرش، ) 

 (36وَ صاحِبَتِهِ وَ بَنیهِ )

 ( 36و زن و فرزندانش؛ ) 

 (34لِکُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ یَدْمَئِذٍ شَأْنٌ یُغْنیهِ )

 ( 34سازد! )شغدل مىدر آن روز هر کدام از آنها وضعى دارد که او را کامالً به خدد م 

 (38وُجُدهٌ یَدْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ )

 ( 38هایى در آن روز گشاده و ندرانى است، ) هره 

 (39ضاحِکَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ )

 ( 39خندان و مسرور است؛ ) 

 (71وَ وُجُدهٌ یَدْمَئِذٍ عَلَیْها غَبَرَةٌ )

 ( 71و صدرتهایى در آن روز غبارآلدد است، ) 

 (70تَرَةٌ )تَرْهَقُها قَ

 ( 70و دود تاریکى آنها را پدشانده است، ) 

 (72أُولئِکَ هُمُ الْکَفَرَةُ الْفَجَرَةُ )

 (72آنان همان کافران فاجرند! ) 
  

 اگر اهل مطالعه در مدرد وجدد مقدس حضرت زهرا سالم اهلل علیها باشید حتما به این روایت برخدرده اید :

 :روایت اول 

الطَّالَقَانِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَرِیرٍ الطَّبَرِیِّ عَنْ الْحَسَنِ بْونِ « 1»صدوق األمالی لل -0/ 360

عَبْدِ الْدَاحِدِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَلِیٍّ السُّدِّیِّ عَنْ مَنِیعِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عِیسَى بْنِ مُدسَى عَْن 

مِعْتُ جَوابِرَ بْونَ عَبْودِ اللَّوهِ  جَعْفَرٍ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْبَاقِرِ   قَوالَ سوَ

 الْأَنْصَارِیَّ یَقُدلُ قَالَ رَسُدلُ اللَّهِ ص إِذَا کَانَ یَدْمُ الْقِیَامَةِ تُقْبِلُ ابْنَتِی فَاطِمَةُ عَلَى نَاقَوةٍ مِونْ

لُؤْلُؤٍ رَطْبٍ قَدَائِمُهَا مِنَ الیُّمُرُّدِ الْأَخْضَرِ ذَنَبُهَوا مِونَ  نُدقِ الْجَنَّةِ مُدَبَّجَةَ الْجَنْبَیْنِ خِطَامُهَا مِنْ

الْمِسْکِ الْأَذْفَرِ عَیْنَاهَا یَاقُدتَتَانِ حَمْرَاوَانِ عَلَیْهَا قُبَّةٌ مِنْ نُدرٍ یُرَى ظَاهِرُهَوا مِونْ بَاطِنِهَوا وَ 

خَارِجُهَا رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى رَأْسِهَا تَاجٌ مِنْ نُدرٍ لِلتَّواجِ بَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا دَاخِلُهَا عَفْدُ اللَّهِ وَ 

ءُ کَمَا الْکَدْکَبُ الدُّرِّیُّ فِی أُفُقِ السَّمَاءِ وَ سَبْعُدنَ رُکْناً کُلُّ رُکْنٍ مُرَصَّعٌ بِالدُّرِّ وَ الْیَاقُدتِ یُضِی



هَا سَبْعُدنَ أَلْفَ مَلَکٍ وَ جَبْرَئِیلُ آخِذٌ بِخِطَامِ النَّاقَِة عَنْ یَمِینِهَا سَبْعُدنَ أَلْفَ مَلَکٍ وَ عَنْ شِمَالِ

وَ یُنَادِی بِأَعْلَى صَدْتِهِ غُضُّدا أَبْصَارَکُمْ حَتَّى تَجُدزَ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ فَلَا یَبْقَى یَدْمَئِذٍ نَبِوی  

أَبْصَارَهُمْ حَتَّى تَجُدزَ فَاطِمَةُ فَتَسِیرُ حَتَّى تُحَاذَِی  لَا رَسُدلٌ وَ لَا صِدِّیقٌ وَ لَا شَهِیدٌ إِلَّا غَضُّدا

نَ عَرْشَ رَبِّهَا جَلَّ جَلَالُهُ فَتَنْیَخُ بِنَفْسِهَا عَنْ نَاقَتِهَا وَ تَقُدلُ إِلَهِی وَ سَیِّدِی احْکُمْ بَیْنِی وَ بَویْ

لَ وُلْدِی فَإِذَا النِّدَاءُ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُوهُ یَوا مَنْ ظَلَمَنِی اللَّهُمَّ احْکُمْ بَیْنِی وَ بَیْنَ مَنْ قَتَ

حَبِیبَتِی وَ ابْنَةَ حَبِیبِی سَلِینِی تُعْطَیْ وَ اشْفَعِی تُشَفَّعِی فَدَ عِیَّتِی وَ جَلَالِی لَوا جَوازَنِی ظُلْومُ 

فَوإِذَا  عَةُ ذُرِّیَّتِی وَ مُحِبِّیَّ وَ مُحِبِّی ذُرِّیَّتِیفَتَقُدلُ إِلَهِی وَ سَیِّدِی ذُرِّیَّتِی وَ شِیعَتِی وَ شِیظَالِمٍ 

هَا فَیُقْبِلُدنَ النِّدَاءُ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ أَیْنَ ذُرِّیَّةُ فَاطِمَةَ وَ شِیعَتُهَا وَ مُحِبُّدهَا وَ مُحِبُّد ذُرِّیَّتِ

 تَقْدُمُهُمْ فَاطِمَةُ   حَتَّى تُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَوَ قَدْ أَحَاطَ بِهِمْ مَلَائِکَةُ الرَّحْمَةِ فَ

آید که بر یکوى از رسد دخترم فاطمه در حالى مىهنگامى که روز قیامت فرا مى

هاى بهشتى سدار است و از دو پهلدى آن ناقه حریرهواى بهشوتى آویویان، ناقه

اب، دیودگانش مهار آن از مروارید تازه، پاهایش از زمرّد سبی، دم آن از مشک ن

 از درّ و یاقدت سرخ خداهد بدد.

اى از ندر بر پشت آن ناقه نصب شده که اندرون آن از بیرون آشکار، میان آن قبّه

حاوى عفد پروردگار و بیرون آن رحمت خداوند رحیم است. فاطموه تواجى از 

ى اى از آن به وسیله مرواریودندر بر سر دارد که داراى هفتاد پایه باشد، هر پایه

اى درخشان خداهد بدد. در طرف راست و  پ فاطمه هور مرصّع و نظیر ستاره

 کدام هفت هیار ملک خداهد بدد.

جبرئیل که در آن هنگام مهار ناقه فاطمه را گرفته است با صداى بلنود خداهود 

 گفت:

  شمان خدد را ببندید تا فاطمه دختر حضرت محمّد عبدر نماید.

و صدیق و شهیدى نیست مگور اینکوه دیودگان  در آن روز هیچ پیغمبر و رسدل

 بندد تا اینکه زهرا از صحراى محشر عبدر نماید.خدیشتن را مى

آیود و رسد، از آن ناقه فرود موىهنگامى که آن باند به زیر عرش پروردگار مى

 گدید:مى

اى پروردگار! بین من و آن افرادى که در حق من ظلم نمددنود و فرزنودان مورا 

 ند قضاوت کن.اشهید کرده



رسد: اى حبیبه و فرزند رسدل مون از مون آنگاه از طرف خداوند رئدف ندا مى

بخداه تا عطا نمایم، شفاعت کن تا من بپذیرم. به عیت و جالل خددم که اموروز 

 ظلم و ستم هیچ ستمگرى از نظر من محد نخداهد شد.

وسوتان، و گدیود: بوار خودایا! فرزنودان، شویعیان، ددر همین زمان است که مى

دوستان دوستان فرزندان مرا به من بوبخش! آنگواه از طورف پروردگوار جهوان 

کند: فرزندان، شیعیان، دوستان، و دوسوت دوسوتان ذرّیّوه فاطموه منادى ندا مى

کجایند؟ ایشان عمدما در حالى که مالئکه رحمت پروردگار آنان را احاطه کرده 

 نماید.شان را داخل بهشت مىرود تا ایآیند. سپس فاطمه جلد مىباشند مى

 872زندگانى حضرت زهرا علیها السالم)روحانى(  ,  ص : 

 :روایت دوم 

 07 ،05 ،0 ،2 ،3 343 /03-  سُلَیْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ مُعَنْعَنواً عَونِ ابْونِ « 2»تفسیر فرات

قُدلُ دَخَلَ رَسُدلُ اللَّوهِ ص ذَاتَ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ   یَ

 یَدْمٍ عَلَى فَاطِمَةَ   وَ هِیَ حَیِینَةٌ فَقَالَ لَهَا مَا حُیْنُکِ یَا بُنَیَّةِ قَالَتْ یَا أَبَتِ ذَکَرْتُ الْمَحْشَرَ وَ

لَکِنْ قَدْ أَخْبَرَنِی جَبْرَئِیلُ عَونِ  وُقُدفَ النَّاسِ عُرَاةً یَدْمَ الْقِیَامَةِ قَالَ یَا بُنَیَّةِ إِنَّهُ لَیَدْمٌ عَظِیمٌ وَ

مُ ثُمَّ بَعْلُکِ اللَّهِ عَیَّ وَ جَلَّ أَنَّهُ قَالَ أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ یَدْمَ الْقِیَامَةِ أَنَا ثُمَّ أَبِی إِبْرَاهِی

رِبُ عَلَوى عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ   ثُمَّ یَبْعَثُ اللَّهُ إِلَیْکِ جَبْرَئِی لَ فِی سَبْعِینَ أَلْفَ مَلَوکٍ فَیَضوْ

کِ  قَبْرِكِ سَبْعَ قِبَابٍ مِنْ نُدرٍ ثُمَّ یَأْتِیکِ إِسْرَافِیلُ بِثَلَاثِ حُلَلِ مِنْ نُودرٍ فَیَقِوفُ عِنْودَ رَأْسوِ

رِكِ فَتَقُودمِینَ آمِنَوةً  تُدرَةً فَیُنَادِینَکِ یَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ قُدمِی إِلَى مَحْشوَ رَوْعَتَوکِ مَسوْ

نْ عَدْرَتُکِ فَیُنَاوِلُکِ إِسْرَافِیلُ الْحُلَلَ فَتَلْبَسِینَهَا وَ یَأْتِیکِ زُوقَائِیلُ بِنَجِیبَةٍ مِنْ نُدرٍ زِمَامُهَا مِ

بْعُدنَ لُؤْلُؤٍ رَطْبٍ عَلَیْهَا مِحَفَّةٌ مِنْ ذَهَبٍ فَتَرْکَبِینَهَا وَ یَقُددُ زُوقَائِیلُ بِیِمَامِهَا وَ  بَیْنَ یَدَیْکِ سوَ

 أَلْفَ مَلَکٍ بِأَیْدِیهِمْ أَلْدِیَةُ التَّسْبِیحِ

حِدَةٍ فَإِذَا جَدَّ بِکِ السَّیْرُ اسْتَقْبَلَتْکِ سَبْعُدنَ أَلْفَ حَدْرَاءَ یَسْتَبْشِرُونَ بِالنَّظَرِ إِلَیْکِ بِیَدِ کُلِّ وَا

عِ مِنْهُنَّ مِجْمَرَةٌ مِنْ نُدرٍ یَسْطَعُ مِنْ هَا رِیحُ الْعُددِ مِنْ غَیْرِ نَارٍ وَ عَلَیْهِنَّ أَکَالِیلُ الْجَدْهَرِ الْمُرَصوَّ

رْتَ مِونْ قَبْورِكِ إِلَوى أَنْ  بِالیَّبَرْجَدِ الْأَخْضَرِ فَیَسِرْنَ عَنْ یَمِینِکِ فَإِذَا سِرْتَ مِثْلَ الَّوذِی سوِ

یرُ لَقِینَکِ اسْتَقْبَلَتْکِ مَرْیَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ  فِی مِثْلِ مَنْ مَعَکِ مِنَ الْحُدرِ فَتُسَلِّمُ عَلَیْوکِ وَ تَسوِ

وَ  هِیَ وَ مَنْ مَعَهَا عَنْ یَسَارِكِ ثُمَّ تَسْتَقْبِلُکِ أُمُّکِ خَدِیجَةُ بِنْتُ خُدَیْلِدٍ أَوَّلُ الْمُؤْمِنَاتِ بِاللَّهِ

تَقْبَلَتْکِ  رَسُدلِهِ وَ مَعَهَا سَبْعُدنَ أَلْفَ مَلَکٍ بِأَیْدِیهِمْ أَلْدِیَةُ التَّکْبِیرِ فَإِذَا قَرُبْتِ مِنَ الْجَمْوعِ اسوْ



حَدَّاءُ فِی سَبْعِینَ أَلْفَ حَدْرَاءَ وَ مَعَهَا آسِیَةُ بِنْتُ مُیَاحِمٍ فَتَسِیرُ هِیَ وَ مَنْ مَعَهَا مَعَوکِ فَوإِذَا 

ائِقَ فِی صَعِیدٍ وَاحِدٍ فَیَسْتَدِی بِهِومُ الْأَقْودَامُ ثُومَّ تَدَسَّطْتِ الْجَمْعَ وَ ذَلِکِ أَنَّ اللَّهَ یَجْمَعُ الْخَلَ

دِّیقَةُ  یُنَادِی مُنَادٍ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ یُسْمِعُ الْخَلَائِقَ غُضُّدا أَبْصَارَکُمْ حَتَّى تَجُدزَ فَاطِمَوةُ الصوِّ

لَدَاتُ اللَّوهِ وَبِ  نْتُ مُحَمَّدٍ وَ مَنْ مَعَهَا فَلَا یَنْظُرُ إِلَیْکِ یَدْمَئِذٍ إِلَّا إِبْرَاهِیمُ خَلِیلُ الورَّحْمَنِ صوَ

 سَلَامُهُ عَلَیْهِ وَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ وَ یَطْلُبُ آدَمُ حَدَّاءَ فَیَرَاهَا مَعَ أُمِّکِ خَدِیجَةَ أَمَامَکِ ثُومَّ

دِیهِمْ نْصَبُ لَکِ مِنْبَرٌ مِنَ النُّدرِ فِیهِ سَبْعُ مَرَاقِیَ بَیْنَ الْمِرْقَاةِ إِلَى الْمِرْقَاةِ صُفُدفُ الْمَلَائِکَةِ بِأَیْیُ

عَنْ  أَلْدِیَةُ النُّدرِ وَ یَصْطَفُّ الْحُدرُ الْعِینُ عَنْ یَمِینِ الْمِنْبَرِ وَ عَنْ یَسَارِهِ وَ أَقْرَبُ النِّسَاءِ مَعَکِ

یَسَارِكِ حَدَّاءُ وَ آسِیَةُ فَإِذَا صِرْتِ فِی أَعْلَى الْمِنْبَرِ أَتَاكِ جَبْرَئِیلُ   فَیَقُدلُ لَکِ یَا فَاطِمَوةُ 

سَلِی حَاجَتَکِ فَتَقُدلِینَ یَا رَبِّ أَرِنِی الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ فَیَأْتِیَانِکِ وَ أَوْدَاجُ الْحُسَیْنِ تَشْخُبُ 

بُ عِنْودَ ذَلِوکِ الْجَلِیولُ وَ  دَماً وَ هُدَ یَقُدلُ یَا رَبِّ خُذْ لِیَ الْیَدْمَ حَقِّی مِمَّنْ ظَلَمَنِوی فَیَغْضوَ

مِونَ  یَغْضَبُ لِغَضَبِهِ جَهَنَّمُ وَ الْمَلَائِکَةُ أَجْمَعُدنَ فَتَیْفِرُ جَهَنَّمُ عِنْدَ ذَلِکِ زَفْرَةً ثُمَّ یَخْرُجُ فَدْجٌ

رِ النَّارِ وَ یَلْ تَقِطُ قَتَلَةَ الْحُسَیْنِ وَ أَبْنَاءَهُمْ وَ أَبْنَاءَ أَبْنَوائِهِمْ وَ یَقُدلُودنَ یَوا رَبِّ إِنَّوا لَومْ نَحْضوُ

دَادِ الْدُجُودهِ خُوذُ وا الْحُسَیْنَ فَیَقُدلُ اللَّهُ لِیَبَانِیَةِ جَهَنَّمَ خُذُوهُمْ بِسِیمَاهُمْ بِیُرْقَةِ الْأَعْیُنِ وَ سوَ

یْنِ مِونْ بِنَدَاصِی هِمْ فَأَلْقُدهُمْ فِی الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ فَإِنَّهُمْ کَانُدا أَشَدَّ عَلَى أَوْلِیَاءِ الْحُسوَ

ثُمَّ یَقُدلُ جَبْرَئِیلُ   یَا فَاطِمَةُ سَلِی حَاجَتَکِ فَتَقُدلِینَ آبَائِهِمُ الَّذِینَ حَارَبُدا الْحُسَیْنَ فَقَتَلُدهُ 

شِیعَتِی فَیَقُدلُ اللَّهُ عَیَّ وَ جَلَّ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَتَقُدلِینَ یَا رَبِّ شِیعَةُ وُلْدِی فَیَقُدلُ اللَّهُ  یَا رَبِّ

 قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَتَقُدلِینَ یَا رَبِّ شِیعَةُ شِیعَتِی فَیَقُدلُ اللَّهُ انْطَلِقِی فَمَنِ اعْتَصَمَ بِکِ فَهُدَ مَعَکِ

 نَّةِ فَعِنْدَ ذَلِکِ یَدَدُّ الْخَلَائِقُ أَنَّهُمْفِی الْجَ

یعَةُ أَمِیورِ الْمُوؤْمِنِینَ آمِنَوةً  کَانُدا فَاطِمِیِّینَ فَتَسِیرِینَ وَ مَعَکِ شِیعَتُکِ وَ شِیعَةُ وُلْودِكِ وَ شوِ

تْ لَهُمُ الْمَدَارِدُ یَخَافُ النَّواسُ وَ قَدْ ذَهَبَتْ عَنْهُمُ الشَّدَائِدُ وَ سَهُلَ رَوْعَاتِهِمْ مَسْتُدرَةً عَدْرَاتُهُمْ

رَ ةَ هُمْ لَا یَخَافُدنَ وَ یَظْمَأُ النَّاسُ وَ هُمْ لَا یَظْمَئُدنَ فَإِذَا بَلَغْتِ بَابَ الْجَنَّةِ تَلَقَّتْکِ اثْنَتَوا عَشوْ

نَ بَعْدَكِ بِأَیْدِیهِمْ حِورَابٌ مِونْ نُودرٍ أَلْفَ حَدْرَاءَ لَمْ یَلْتَقِینَ أَحَداً قَبْلَکِ وَ لَا یَتَلَقَّیْنَ أَحَداً کَا

 عَلَى نَجَائِبَ مِنْ نُدرٍ رَحَائِلُهَا مِنَ الذَّهَبِ الْأَصْفَرِ وَ الْیَاقُدتِ أَزِمَّتُهَا مِنْ لُؤْلُؤٍ رَطْبٍ عَلَى کُلِّ

یعَتِکِ نَجِیبٍ نُمْرُقَةٌ مِنْ سُنْدُسٍ مَنْضُددٍ فَإِذَا دَخَلْتِ الْجَنَّةَ تُبَاشِرُ بِو عَ لِشوِ کِ أَهْلُهَوا وَ وُضوِ

مَدَائِدُ مِنْ جَدْهَرٍ عَلَى أَعْمِدَةٍ مِنْ نُدرٍ فَیَأْکُلُدنَ مِنْهَا وَ النَّاسُ فِی الْحِسَابِ وَ هُومْ فِوی مَوا 

مَنْ دُونَهُ مِنَ النَّبِیِّیَن  اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خالِدُونَ وَ إِذَا اسْتَقَرَّ أَوْلِیَاءُ اللَّهِ فِی الْجَنَّةِ زَارَكِ آدَمُ وَ

فْ رَاءَ وَ إِنَّ فِی بُطْنَانِ الْفِرْدَوْسِ لُؤْلُؤَتَانِ ]لُؤْلُؤَتَیْنِ مِنْ عِرْقٍ وَاحِدٍ لُؤْلُؤَةً بَیْضَاءَ وَ لُؤْلُوؤَةً صوَ



لُ لَنَا وَ لِشِیعَتِنَا وَ الصَّفْرَاءُ فِیهِمَا قُصُدرٌ وَ دُورٌ فِی کُلِّ وَاحِدَةٍ سَبْعُدنَ أَلْفَ دَارٍ فَالْبَیْضَاءُ مَنَازِ

أَنْ  مَنَازِلُ لِإِبْرَاهِیمَ وَ آلِ إِبْرَاهِیمَ صَلَدَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ أَجْمَعِینَ قَالَتْ یَا أَبَتِ فَمَا کُنْتُ أُحِبُّ

یلُ عَنِ اللَّهِ عَیَّ وَ جَولَّ أَنَّوکِ أَرَى یَدْمَکِ وَ لَا أَبْقَى بَعْدَكِ قَالَ یَا ابْنَتِی لَقَدْ أَخْبَرَنِی جَبْرَئِ

رَكِ قَوالَ  أَوَّلُ مَنْ تَلْحَقُنِی مِنْ أَهْلِ بَیْتِی فَالْدَیْلُ کُلُّهُ لِمَنْ ظَلَمَکِ وَ الْفَدْزُ الْعَظِیمُ لِمَونْ نَصوَ

ذِینَ آمَنُدا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّیَّوتُهُمْ عَطَاءٌ کَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا ذَکَرَ هَذَا الْحَدِیثَ تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ وَ الَّ

بَ رَهِوینٌبِإِیمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَ ما أَلَتْناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَیْ   ءٍ کُلُّ امْرِئٍ بِموا کَسوَ

 بیان وَ ما أَلَتْناهُمْ أی و ما نقصناهم« 1»

رفت و آن باند را محیون یافت. به  روزى پیامبر گرامى اسالم نید حضرت زهرا

 فاطمه فرمدد:

 دختر عییی من! سبب غم و اندوه تد  یست؟

 فاطمه گفت: روز محشر و برهنگى مردم به خاطرم آمد.

( رسدل خدا فرمدد: آرى آن روز روز بسیار بیرگى است. ولوى جبرئیول از 0) 

 طرف خداوند رئدف به من خبر داد:

کافته شدد، اوّل کسى که از زمین خارج شدد من هنگامى که در آن روز زمین ش

هستم، بعد از من ابراهیم خلیل، بعد از او شدهر تد على بن ابوى طالوب، آنگواه 

خداوند مهربان جبرئیل را با هفتاد هیار ملک نید قبر تد خداهد فرستاد، بر قبور 

د آورد و نویتد هفت قبه ندر نصب خداهد شد، اسرافیل سه حله ندر براى تد مى

 زند:کند و صدا مىسر تد تدقف مى

آیى اى دختر حضرت محمّد بیا به صحراى محشر! تد در حالى از قبر بیرون مى

که بدنت پدشیده باشد و از خودف آن روز در اموان خوداهى بودد، اسورافیل آن 

پدشى، آنگواه ملکوى کوه او را زوقائیول دهد و تد آنها را مىها را به تد مىحله

اى از طوال بور آورد که مهار آن از مروارید و کجاوهاى براى تد مىگدیند ناقهمى

شدى و زوقائیل در حوالى کوه پشت آن نصب شده باشد. تد بر آن ناقه سدار مى

هاى تسبیح در دست داشته باشند مهار در پیش تد هفتاد هیار ملک باشد و علم

ک به استقبال تد آن را خداهد کشید. هنگامى که حرکت کنى تعداد هفتاد هیار مل

شدند، هر یک از آنان منقلوى از نودر آیند و از نظر کردن به تد خدشحال مىمى



شدد، هر یک از ایشوان تواجى بدون آتش در کف دارند که عدد از آن ساطع مى

 مرصّع از زبرجد بر سر خداهد داشت، آنان در طرف راست تد خداهند بدد.

نت عمران با هفتواد هویار حدریوه بوه و  دن مقدارى از راه را طى کنى، مریم ب

 کنند و در طرف  پ تد خداهند بدد.آیند و بر تد سالم مىاستقبال تد مى

آنگاه مادرت خدیجه دختر خدیلد که در میان زنان عالم اوّل کسى است کوه بوه 

هواى تکبیور در خداوند و رسدل ایمان آورده است، با هفتاد هیار ملک که علوم

آیند. پس از آنکه نیدیک محشر رسیدى، حودّا بوا ل تد مىدست دارند به استقبا

هفتاد هیار ملک و آسیه زن فرعدن به استقبال تد خداهند آمد و با تود حرکوت 

نمایند. هنگامى که وارد صحراى محشر شدى منوادى از زیور عورش نودایى مى

 گدید:شندند و مىکند که خالیق عمدما مىمى

ختر محمّد صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم و ایون  شمان خدد را ببندید تا فاطمه د

باشند عبدر نمایند! در آن روز غیر از ابراهیم و شدهرت زنان مطهّره که با او مى

 على بن ابى طالب کسى به تد نظر نخداهد کرد.

 آیند.کند و با مادرت خدیجه نید تد مى( سپس آدم حدّا را طلب مى0) 

شدد که هفت پایه داشته باشد، در میان هر نصب مىآنگاه منبرى از ندر براى تد 

انود، علمهوایى از نودر در دسوت پایه تا پایه دیگرى صفهایى از مالئکه ایستاده

 خداهند داشت.

کشوند. نیدیکتورین زنوان از ها در طرف  پ و راست منبر تد صف موىحدریه

، جبرئیل طرف  پ به تد حدا و آسیه خداهند بدد. هنگامى که بر فراز منبر روى

 گدید:آید و مىاز طرف خداوند سبحان نید تد مى

اى فاطمه! حاجت خدیشتن را بخداه! تد خوداهى گفوت: پروردگوارا! حسون و 

آیند که خودن از رگهواى حسینم را به من نشان بده! حسنین در حالى نید تد مى

 ریید.گردن حسین فرو مى

رادى که به مون ظلوم و سوتم گدید: بار خدایا! امروز حق مرا از آن افحسین مى

 کردند بگیر.

آید، بوراى در همین زمان است که دریاى غضب حضرت پروردگار به جدش مى

زند آیند. جهنّم نعره مىغضب خداوند است که مالئکه و جهنّم نیی به خروش مى



آید. آنگاه قاتلین حسین را با فرزندان و کشد و به صحراى محشر مىو زبانه مى

 گدیند:رباید. ایشان مىندان آنان مىفرزندان فرز

پروردگارا! ما که در زمان قتل حسین خلق نشده بددیم؟! خداوند قهار به زبانوه 

دهد: این گدنه افراد را که  شمشوان کبودد و صدرتشوان سویاه آتش دستدر مى

است بگیرید! مدهاى جلدى سر ایشوان را بگیریود و بکشوید و بوه صودرت در 

یفکنید! زیرا سختگیرى ایشان بر دوستان حسین از جنگیدن طبقات پایین جهنّم ب

 پدرانشان با خدد حسین شدیدتر بدده است.

 گدیى:گدید: حاجت خدد را بخداه! تد مىپس از این جریان جبرئیل به تد مى

فرماید: من گناه آنان خداهم. خداوند رئدف مىپروردگارا! من شیعیان خدد را مى

بوار خودایا! مون شویعیان خودد و دوسوتان ایشوان را  گدیى:را آمرزیدم. تد مى

 خداهم.مى

فرماید: برو هر کدام از آنان را که دست به دامن تد شودد، او خداوند سبحان مى

کننود: کواش از شویعیان و را وارد بهشت کن! در آن روز عمدم خالیق آرزو مى

شتن و شیعیان دوستان فاطمه بددند! آنگاه تد با شیعیان و دوستان و فرزندان خدی

کنید کوه خودف و بویم آنوان بور طورف شوده باشود، على در حالى حرکت مى

شودد و از بر ایشان آسان مى هاى قیامتهاى ایشان پدشیده شده، سختىعدرت

در آن روز مردم عمدما د وار  هدل و ترسهاى قیامت به آسانى خداهند گذشت،

اند ولى ایشان آن روز تشنهترسند، مردم عمدما در شدند ولى ایشان نمىترس مى

رسوى تعوداد دوازده ( آن زمان که نیدیک در بهشت موى0سیراب خداهند بدد. )

ها قبل از تود از کسوى اسوتقبال شتابند، آن حدریههیار حدریه به استقبال تد مى

هایى از ندر سدارند که جهاز اند: ظرفهایى از ندر در دست دارند، و بر ناقهننمدده

زرد و یاقدت خداهد بدد. مهار آنها از مروارید تازه، رکاب آنهوا از  آنها از طالى

اى یک بالش از سوندس و اسوتبرق بهشوتى زبرجد سبی، در میان جهاز هر ناقه

 باشد.مى

شودند و بوه و  دن وارد بهشت شدى عمدم اهل بهشت مسرور و خدشحال مى

 دهند.یک دیگر بشارت مى



ر الودان بور فوراز سوتدنهایى از نودر نصوب هایى از جداهبراى شیعیان تد خانه

هوا اى که مردم مشغدل حساب باشوند از آن خانوهنمایند، آنان در آن هنگامهمى

هواى بهشوتى متونعّم خدرند، شیعیان تد وقتى داخل شدند دائما به نعمتغذا مى

 آیند.خداهند بدد. عمدم پیامبران از آدم تا خاتم به زیارت تد مى

اند، یکى از آنها سفید و دیگرى از یک رشته به وجدد آمده دو مروارید هست که

زرد رنگ است، در هر یک از آنها هفتاد هیار قصر و در هر قصرى هفتاد هویار 

 باشد.خانه مى

آن قصرهاى سفید منیل ما و شیعیان ما خداهند بدد، قصرهاى زرد منیل ابراهیم 

 و آل ابراهیم است.

تدانم مرگ تد را ببینم و بعود از تود جان! من نمىفاطمه علیها السّالم گفت: پدر 

 زنده بمانم.

پیغمبر اکرم صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم فرمدد: جبرئیل از طرف خداوند رئودف 

شدد تود خوداهى به من خبر داده: اوّل کسى که از اهل بیت من به من ملحق مى

 بدد. واى بر آن کسى که در حق تد ظلم کند.

 شخصى است که تد را یارى نماید.رستگارى از آن 

 855زندگانى حضرت زهرا علیها السالم)روحانى(  ,ص : 
  
  

بیرگداران مشاهده میفرمایید ؟ در آن وانفسا که مادر به فرزند کد ک وطفل عییی خددش تدجهی نمیکنود 

.  ی وَ مُحِبِّیَّ وَ مُحِبِّی ذُرِّیَّتِویشِیعَتِی وَ شِیعَةُ ذُرِّیَّتِفاطمه ی زهرا اولین  ییی که از خدا میخداهد  میگدید : 

 مثال را به یاد دارید ؟

 از این خانم  گدنه میخداهید قدردانی کنید ؟  

 ما هم در دوران زندگیمان از این خانم یادی میکنیم؟

تذکرات بعدی باید مدرد طبع گدینده ی محترم باشد ,  نانچه گدینده ی محترم مدنظر داشته باشوند کوه از 

ت صاحب االمر علیه السالم یادی کنود میتدانود از فرمایشوات ایشوان در سورداب سوامرا و دعوای حضر

 حضرتش برای بخشش گناهان شیعیانشان استفاده بفرماید.

 با آرزوی ندرانی شدن  به کالم دلنشین حضرت صاحب در خیمه ی عیای مادرشان 
 


