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 )دکتر علیرضا هزار( مسئولیت فاطمی بودن

 ثانیه( 33دقیقه و 7)بخش اول 

 (عرض سالم و تسلیت...)

در آن مجلدی که به حیات حضرت زهرا سالم اهلل علیها  ارمه مجلسی در کتاب شریف بحار االنومرحوم عال

علی علیه بزرگ امیرالمؤمنین ی است که یکی از صحابیان سشخنی را نقل می کند که در واقع پرسپرداخته است 

از  - است صحیحهم تاریخ آمده به دو اعتبار و هر دو  ضبط آن در که هردو -باته یا نُباته السالم به نام اصبغ بن نَ

 الْمُؤْمِنِینَ  أَمِیرُ سُئِلَ قَالَ نُبَاتَةَ ابْنِ عَنِ]...[ ":  مطرح می کند. سخن چنین استعلیه السالم ین نمحضرت امیرالمؤ

پرسید  علیه السالماصبغ از موال . " لَیْلًا آله و علیه اهلل صلی اللَّهِ رَسُولِ بِنْتِ لِفَاطِمَةَ دَفْنِهِ عِلَّةِ عَنْ  طَالِبٍ أَبِی بْنُ عَلِی  

بسیار مهم و قابل فرمایش علیه السالم  نمنیالمؤیرفرمایش ام؟ را شب دفن کردی هلل علیها  المسچرا فاطمه  :

ضرت ح ." ]...[ جِنَازَتَهَا حُضُورَهُمْ کَرِهَتْ  قَوْمٍ عَلَى سَاخِطَةً  کَانَتْ  إِنَّهَا فَقَالَ " : ماست همه ای برایاستفاده 

که همه ما به هدایت فاطمی آن قوم و گروه را می گروهی - ،الم اهلل علیها بر گروهی و قومیس طاهرهصدیقه 

 .حضور پیدا کنند اشجنازهها در تشیع آنت داش به همین دلیل دوست نمی ؛ بود بناکو غض ساخط -شناسیم

 ؛ داردست نمیهم دو ی متعالد خدانیم آنچه را بانو دوست نداشته باشو ما می دا پسندید نمی ،کراهت داشت

 .رضایت خدای متعال را در پی ندارد شدن رضایت نداشته باآ برآنچه خانم 

که اگر من و  ؛ خدای متعال را ،برای یک سپاس ،برای یک حمد ،یک شکربرای برای چه گفتم ؟ این سخن را  

 ،لختی با هم گفتگو کنیم ،بیاییم معجهم  علیها دوراهللدر عزای حضرت زهرا سالمایم توفیق پیدا کردهشما 

 گونه این حدیث می توان ایناز  - هالمنّالحمدهلل و  -  ،ها جاری کنیمگونه بر اشکی ،وگواری کنیمساندکی 

در ها را حاضر شدن آنعلیها اهللقه سالمهی نیستیم که حضرت صدیما از آن گرو اهللءشات کرد که انبرداش

 .نعمهالذه هعلی  حمدهللال ،الحعلی کل  الحمدهللتشیع جنازه و سوگواری و عزایش دوست نداشته باشد. 

 ما خود را از محبان، شیعیان و دوست داران .است " ی بودنفاطم ولیتئمس "دوستان گرامی، عنوان گفتگوی ما 

 هدایت بهشاءاهلل گفتگو کنیم و انبا هم باید سوالی را  .- الحمدهلل - حضرت صدیقه سالم اهلل علیها می دانیم

 حضرت ه باک این محبت و والیت و ارتباطی ما درو آن اینکه برسیم آن خ به پاس علیهااهللسالم زهرا حضرت

بودن مسئولیتی علیها اهللسالمشیعه فاطمه اصوال یا نه ؟ دوش ما هست  مسئولیتی هم بر ،داریمعلیها اهللزهرا سالم

 داشته است که  اهگخانم را در دلش ن حبتکه مکسی؟بار می آورد یا نه هب شیعهآن  ایهم بر
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 دنیا نمی دهم به دو ودخمن دین   من دین   راستهز محبت ه  یسرما

 دهمزهرا نمی ذره از محبت  یک     نهد قضا به دو دستم را ماهو مهر گر

آیا باید  ،خانه کرده است ،که در جان من و شما بسان گوهری در صدفعلیها طاهره سالم اهلل یقهاین محبت صد

این است که  ما همه خسکه پاطبیعی است ؟ هم داشته باشد یا نه کارکرد و برون داد و عملکرد و نتیجه و محصولی 

و کوزه ظرف جان و اگر در  .ن تراود که در اوستاز کوزه همان برو "بما فیه  حُشَّرَتَ یَناء ل اِکُ ": چنین است  قطعاً

باید  -درکه وجود دا-وجود دارد علیها اهللمظروفی لؤلؤ شاهوار به نام محبت حضرت زهرا سالم ،جود من و شماو

چه نتیجه و این محبت، این پیوند، این علقه، و  ؟ یا چه می باید برون بتراود ؟ تراودبرون میچه پرسیم از این کوزه ب

قدری هم زدن این پرسش و قدری  ،حضر شما عزیزاندر ماین نشست  گفتگوی کوتاهبه بار بیاورد ؟ محصولی باید 

  .است آننزدیک شدن به پاسخ 

که خطایی است  .خوردبه چشم می ما هم این خطا تاریخیهای ابکت برخیدر و خطایی در بین ما مشهور است 

، رحلت کردند یا به اهلل علیه وآله از دنیا رفتندصلیرسول خدا زمانی که ایم و آن اینکه گفته ایم رتکب شدهسهواً م

این سخن تا  .منحرف شدند آرام آرامت و مسلمانان رو به انحراف گذاش آرام آرام جامعه مسلمین  ،ادت رسیدندشه

 است ؟ حیحیتا چه اندازه باور و اعتقاد ص است؟ صحیحچه اندازه 

 اسناد حدیث :

ما وقع علیها من الظلم و بکائها و حزنها و  7باب     902    33ج    بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار

لعنة اهلل على من  شکایتها فی مرضها إلى شهادتها و غسلها و دفنها و بیان العلة فی إخفاء دفنها صلوات اهلل علیها و

 511ظلمها .....  ص : 

مَرْوَزِیِّ عَنِ ابْنِ الْمُکَتِّبُ عَنِ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْفَزَارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ الزَّیَّاتِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْ 37 53، 5

و  نِینَ عَلِی  بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع عَنْ عِلَّةِ دَفْنِهِ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اهلل علیهطَرِیفٍ عَنِ ابْنِ نُبَاتَةَ قَالَ سُئِلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِ

لَى أَحَدٍ مِنْ اهُمْ أَنْ یُصَلِّیَ عَ آله لَیْلًا فَقَالَ إِنَّهَا کَانَتْ سَاخِطَةً عَلَى قَوْمٍ کَرِهَتْ حُضُورَهُمْ جِنَازَتَهَا وَ حَرَامٌ عَلَى مَنْ یَتَوَلَّ

 وُلْدِهَا

 المجلس الرابع و التسعون    816         أمالی الصدوق

لَّهِ ص لَیْلًا فَقَالَ ع إِنَّهَا کَانَتْ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ سُئِلَ عَلِی  بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع عَنْ عِلَّةِ دَفْنِهِ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ ال

  وُلْدِهَاسَاخِطَةً عَلَى قَوْمٍ کَرِهَتْ حُضُورَهُمْ جَنَازَتَهَا وَ حَرَامٌ عَلَى مَنْ یَتَوَلَّاهُمْ أَنْ یُصَلِّیَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ 
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 ثانیه( 55دقیقه و  6) بخش دوم

آرام آرام که بگوییم پس از درگذشت رسول خدا صلی اهلل علیه وآله جامعه مسلمین و مسلمانان این که این سخن 

نیاز دارد و  یپیش نیاز ی است،ست یا تا چه اندازه سخن خطا و باطلا یتا چه اندازه سخن درستمنحرف شدند، 

 ؟ دین یعنی چه ببینیم کهاست  و آن این مقدمه ای می خواهد

کن  ،اهاندیشه ها و باور بدانیم از مجموعه ای ازدین را براساس تعریف مکتب خلفا عبارت ما اگر  ،دوستان گرامی

درست سخن این  ،بله ،این طور چیزهایک سری قواعد و حقوق و ، بزه ها، به ها، هنجارها ،رفتارها ،ها و نکن ها

رد جامعه اسالمی آرام آرام رو به انحراف گرایید کاز میان مردم کوچ  آلهوعلیهاهللصلیخدا زمانی که پیامبر  .است

در فالن زمان به  ه در دین نبودکفالن نمازی  ،م در فالن سال تغییر پیدا کردوضو گرفتن مردنوع  یعنی اینکه مثال

فالن قرن به  رهی دفالن رفتار فق ،حذف شددر فالن زمان از میان اذان  فالن جمله که در اذان بود ،فه شددین اضا

ریزی و با یک برنامهبا یک شیب مالیم و ل زمانی در یک سیککه  ؛ رف درست استح این ،و ... دیکته شد ردمانم

 . دندین را تغییر داد ،کاری و فریبسیاست و دغل

و پیوند با یک انسان  دین را عبارت بداند از اعتقاد ،علیهااهللاطمه زهرا سالممکتب و فرهنگ ف ما اگر کسی بر اساسا

 و شکل و سکنات هااحکام و رفتارو تمام باروها و اندیشه ها و کن ها و نکن ها و  ،امامبه نام معصوم و حاضر  حی 

این سخن سخن غلطی خواهد بود  ،دین معنا کند ،در ارتباط با انسان حی حاضررا  اخالقها و فرم ها و قالب ها و 

زمانی که پیامبر  بلکه ؛ گذاشت جامعه مسلمین آرام آرام رو به انحطاطصلی اهلل علیه وآله  با رفتن پیامبربگوییم که 

 ،ان معصوم آن جامعه راچون انس ،چون علی آن جامعه را؟  چرا ؛ جامعه مسلمین منحرف شد بالفاصلهاز دنیا رفت 

  .و کشتندرا از جامعه ستاندند  اوو  دن مردم بردنااز می ،در یک پیچ ،به ناگاه در یک شیب چون فاطمه آن جامعه را

دین مسلمانان  رامآرام آ ،از دنیا رفت و با شیب مالیمی صلی اهلل علیه وآله بگوییم پیامبر خداپس چنین نیست که 

که بود و -،     علیهااهللزهرا سالم با فاطمهاگر دین مساوی بود  ،علیه السالماگر دین مساوی بود با علی  .تغییر کرد

صلی اهلل  پیامبرگذشت ی از درزمان بسیار کوتاه که-علیها اهللبا شهادت صدیقه طاهره سالم ،اگر چنین بود -هست

سلمانان آن جامعه دین در میان مپس  -ریزدامعه فرو میجاین کوه مصیبت بر جان این حادثه دهشتناک و  علیه وآله

 .دبه انحراف گرایی ناگاهبه  ی ساعدهبندر سقیفه 

قیقت تالش و درک تمامیت حدرک  ؛ فهمیدن این مقوله است ،مسئولیت شیعه فاطمی بودن ،بودنی یت فاطممسئول 

و  سخن بر سر خاک و فدک .است علیهااهللسالم اطمهو درک علت شهادت ف ،علیهااهللسالم دیقهت صحضرت سالر

که از و آن این است است  علیهااهللسالمطاهره  صدیقهاد قاعت ج و محصولیاها نتینا ،قوق و این سخنان نیستح
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در و امام زمان آن زمان  در جامعه ای که حجت خدا ؛ دینی وجود ندارد ،را برگیریدعلیه السالم جامعه ای که علی 

 حطاط کلی گراییدهنه به اعآن جامبه سوی مسجد ببرند،  کشان کشانیسمان به دست او را رو باشد  حبوسخانه ای م

 .است

درس است که بدانیم علیها اهللشیعیان و محبان فاطمه زهرا سالمبرای ما  تمام تالش بانو ؛ درس است من و شمابرای 

ورا و فاطمیه و شمراسم و عزاداری های عا شعائر ویای حا ،دینداری ما ؛ دین را چه معنا می کنیم ،ا در جامعه امروزم

چون  ؟ ام می دهیمد با ولی خدا انجنرا چقدر با پیوبی همذ هایاین رفتار ،ال این که الحمدهلل ما به آن پای بندیمثام

فتار دینی حتی اگر نماز خواندن ر وعلیه السالم.  منینؤمرالوید دین مساوی است با امیگکه ب دهمه تالش خانم این بو

واری است  وباترفتارهای عادتی ر ؛ عین بی نمازی است ،این نماز نیستعلیه السالم،  منقطع و فارغ از علی ،شدبا

  ."نه حال لاصحنی از او کیفیتی "(. که نه فربه می کند و نه گرسنگی را برطرف می سازد.) " جُوعٍلَا یُسْمِنُ وَلَا یُغْنِی مِن  "که

ها، ها، دغدغهشکه از تالعبرتی است  ؛ گیریمعبرتی است که ما از دیروز می ؛ ن از دیروز نیستخاین سخن س

ببینیم و ه امروز عبه جامبرگردیم  هک ،می گیریم علیهااهللسالم ها و شهادت فاطمه زهراجهشکن ،هامظل ،هااسارت

  .داردپیوند حجت خدا رفتارهای مذهبی ما چقدر با 

کند و می دانست چه میعلیها اهللصدیقه طاهره سالمدانست بود میدشمنی که اهل شیطنت  ،ساتفاقا دشمن کیِّ

ی علی ح "این جمله ای که در اذان آمده است سوال بود همیشه برای من  .دهخواچه میعلیها اهللفاطمه زهرا سالم

چرا آن را از میان اذان پاک  -،حذف کرده اند ،و می دانید اهل سنت این جمله را از اذان ربوده اند - " خیر العمل

ها ضربه وارد آنحکومتی و  اجتماعی ،کجای فضای سیاسیبه ؟ چه اشکالی داشت حی علی خیر العمل  ؟ کردند

عبارت  ،"خیر العمل"رسیده بود که صلی اهلل علیه وآله م که از پیامبر خدا تا اینکه به این روایت رسید ؟ کردمی

دوست داشتن و محبت عمل مساوی است با الپس اگر خیر  .و فرزندان اوعلیها اهللسالماست از محبت فاطمه زهرا 

پس ما را  ،مصداق اکمل و اتم و اصح این حدیث است علیه السالم که امام عصرو فرزندان او  علیهااهللسالم فاطمه

از  را سخنباید این دانند که نیک می ،و پیروان مکتب خلفا می خوانند و اهل سنتبه سمت حی علی خیر العمل 

 گرایشی پیدا نکنند. "خیر العمل  "به سمت ها ذف کنند تا آنح مسلمانان میان سرود نماز

مناقبها و فضائلها و بعض أحوالها و معجزاتها  3باب     33    33بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار    ج

 52صلوات اهلل علیها .....  ص : 

الْعَمَلِ فَقَالَ خَیْرُ الْعَمَلِ بِر  فَاطِمَةَ وَ وُلْدِهَا وَ عَنْ مَعْنَى حَیَّ عَلَى خَیْرِ سُئِلَ الصَّادِقُ  قب، المناقب البن شهرآشوب 33 8

 فِی خَبَرٍ آخَرَ الْوَلَایَة
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 ثانیه ( 30دقیقه و 6)  بخش سوم

دوستان  .کاری انجام بدهیم علیهااهللسالمطاهره ضرت صدیقه حتمام تالش ما در این عالم این باشد که برای 

 .کاروان فاطمیون هستند ،کارواناین  ونه های فراوانی هم دارد ؛مو نت ستاده افانی راه اویخ کارردر تاگرامی، 

که  دانی هستنسک ؛ هم دارنددیگر یک ویژگی هستند  علیهااهللصدیقه سالممحبان حضرت از این که غیر فاطمیون 

  .دانهکاری انجام دادعلیها اهللسالم برای حضرت زهرا

ید حاین عین تو و -علیها اهللسالم اللزهرا ةبقرکاری را ما این که ؛ ی دارد دمصادیق متعدضرت ردن برای حککار

 ؛توقع دارداز ما ن را متعال همیدقیقا خدای  .انجام دهیمعلیها اهللسالمفاطمه رضایت و ه نیت لبخند بو   - است

مگر  " لِرِضَاهَا یَرْضَى وَ  فَاطِمَةَ لِغَضَبِ  یَغْضَبُ اللَّهَ  أَنَّ":  کهاست پیامبرش فرموده  ،حبیبش فرموده ،خودش فرموده

 . کار انجام دهیمعلیها اهللبرای خشنودی فاطمه سالم ،علیهااهللسالمبرای حضرت صدیقه در این عالم نفرموده است ؟ 

 خدمت امام جواد : ویدگمیالسالم علیهد جواابیان امام حیکی از ص .حدیث بسیار دلنشینی است .مثالی بزنم

گاهی ارد ودر این م ؛ خدا به من توفیق داده زیاد عمره مشرف می شومعرض کردم  ایشانبه و رسیدم  السالمعلیه

واقع دارد به  در -دهم ر را انجام نمیگاهی هم این کا ،کنمو به نیت او طواف میعلیها اهللسالمبرای مادرت فاطمه 

می بیان خود را نظر حضرت این گونه  ،جواب این راویدر . -بداندبرای این کار را  کند که نظر امامبیان میامام 

این  ؟ کدام کار را - ؛ هزیاد انجام بد رااین کار  ." اللَّه شَاءَ  إِنْ عَامِلُهُ أَنْتَ  مَا أَفْضَلُ  فَإِنَّهُ هَذَا مِنْ اسْتَکْثِرْ "که :  ددارن

کدام  .توانی انجام دهیتو میه کترین کاری است ضیلتفچون این باالترین و با  - کنیکه برای مادرم طواف می

 .برای مادرم طواف کنیو بروی به خانه خدا این که تو  ؟ کار

من از خانه خودم که  ؛ ا برای مادرت انجام دادمن رآمن این ختم قر ،مان عرض کنیم که آقاتوانیم به امام زمانما می 

نیت  بهرت اتا تمام زی ب بسم اهللاز همان السالم رفتم، علیهسی الرضا وی بن ملحرم عبه  ،رفتم به کربالراه افتادم 

که این کما این ؛ چنین سخنی عرض کندالسالم علیهعصر که به ولیکند س انبساط میاحساخیلی انسان  .رفتممادرت 

 .ردکعرض السالم علیهی به امام جواد ورا

؟ چه بود علیها اهللسالمتمام تالش حضرت صدیقه  .کار انجام دهیمبرای خانم شیم ابرنامه داشته بما در زندگی خود  

 علیهااهللسالم حضرت صدیقهبخواهد به گر ابوذر ا نوان تمام دین.عبه عنوان دین تمام و به السالم علیهمعرفی علی 

 ،امام تو ،شوهر تومصروف تبلیغ ابوذر  منِم زندگی تما ، سرور من،که خانم کرد عرض خواهد ،سخنی عرض کند

در یک خواهد وقتی به زندگی ابوذر می رسد میدارد ؛  قشمَدِ ةِمدین خُاکر کتابی به نام تاریعسابن  .تو شد یعل
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 بفضائلِ  اذر هاتفو کان ابا ": می گوید  -نویسنده کتاب شیعه نیست –ابوذر را معرفی کند جمله کوچک 

  ." ینمنالمؤامیر

السالم علیهو گستراندن نام امیرالمؤمنین پراکندن تبلیغ و  ،زندگی اش متماشخصیتی بود که  .گو بودابوذر یک بلند

السالم علیه امیرالمؤمنیندر تبلیغ دین السالم، علیهنام امیرالمؤمنین در تبلیغ ما  ؟ کنیمحرکت میما چقدر ابوذرانه بود. 

چه در این عالم السالم علیهعصر ولیدر تبلیغ و پراکندن نام و یاد و محبت  ،علیهااهللسالمرا هز فاطمهمرام در تبلیغ  ،

که مسئولیت  ،ایمدهول گفتگویمان رسیاین سوال را که پاسخ دهیم به پاسخ سوال ا .وال مهمی استس ؟ کاره هستیم

و انجام ونه باید آن را پاس بداریم گمسئولیت فاطمی بودن چیست و ما چچگونه مسئولیتی است ؟ ه فاطمی بودن عشی

 ؟ دهیم 

 در آن یومعلیها، اهللسالمن و جایگاه حضرت صدیقه شاد مقام و شوزمانی که قیامت می: السالم فرمود علیهامام باقر 

در . "لِفَاطِمَةَ الْمُحِب ونَ أَی هَا یَا ":  ددهنادی ندا میمدر قیامت  .شودهویدا میو آدمیان بر عالمیان  "تبلی السرائر  "

 ،در آن قیامت ؛ تندسساب و کتاب هحنگران   همهدر قیامتی که  ؛ سوزندهمه از عطش می در قیامتی کهکجا ؟ 

کاری علیها اهللسالمصدیقه حضرت برای و شیعه خانم هستند  ،ب خانم هستندحم ،برای کسانی که فاطمی هستند

 الْعَالَمِینَ  نِسَاءِ سَیِّدَةِ فَاطِمَةَ مِرْطِ بِأَهْدَابِ تَعَلَّقُوا لِفَاطِمَةَ الْمُحِب ونَ أَی هَا یَا ":  دهدمنادی ندا می فرشته ای، ،اندداده مانجا

 ءالعالمیننساةدکه او سیبیاویزید چنگ بزنید، علیها اهللسالمبه ریشه های چادر فاطمه زهرا  ،فاطمه ای دوستداران ؛ "

به تعبیر  - اطمهو مسئولیت مداران ف عامالنو کارگزاران از محبان و هزار فرد ان رهزا: فرمود السالم علیهامام  .است

 .کنندپیدا میزنند و از سوزندگی آتش رهایی چنگ میعلیها اهللسالمچادر فاطمه زهرا به ریشه  ،- بنده

عنایات امام زمان ها و دعاها و وجود و نفسبه برکت  ،السالمعلیهخوانیم به حق امام زمان را می خدای متعال

 اسم خود را در ،نقش خود ؛ دهیم در این عالم برای خانم کاری انجامبه ما این توفیق را عنایت کند که السالم، علیه

 هر چند ،نداهجام دادناکاری برای خانم کسانی که این دفتر  در ،در این دیوان ،در این سمت و سو ،این لیست

الحمدهلل که توفیق  ؛ که از عزاداران هستیمالحمدهلل  بیاوریم. ،بیاوریم عالم به دربار سلیمانران ملخی  ،رامورچه و

خدا  نممنو . شرکت کنیمعلیها اهللسالمسوگ و مصیبت حضرت صدیقه  در تشیع جنازههر سال پیدا کرده ایم 

مه نی .همه زمانی استو گانی هم یتشیععلیها اهللسالمجنازه صدیقه طاهره تشیع  ،جا متوقف نشویمنتا ایاما  ؛ مهستی

سخن ؛ نیست  صرف یسخن از یک حادثه تاریخعلیها اهللسالمعزای فاطمه زهرا سخن از  .ع را رها نکنیمراه این تشی

 .به جامعه امروز و پیوند زدنش به امام زمان علیه السالم استآن رساندن از 
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احتجاج أبی عبد اهلل الصادق ع فی أنواع شتى من العلوم الدینیة على     313    9ج    أهل اللجاج اإلحتجاج على

 335أصناف کثیرة من أهل الملل و الدیانات .....  ص : 

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَغْضَبُ لِغَضَبِکِ وَ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِفَاطِمَةَ یَا فَاطِمَةُوَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ الصَّادِقِ ع 

 حَدِیثاً اسْتَهْزَأَهُ قَالَ فَقَالَ الْمُحَدِّثُونَ بِهَا قَالَ فَأَتَاهُ ابْنُ جریح ]جُرَیْجٍ فَقَالَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ حُدِّثْنَا الْیَوْمَ یَرْضَى لِرِضَاکِ

دِیثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِفَاطِمَةَ إِنَّ اللَّهَ لَیَغْضَبُ لِغَضَبِکِ وَ یَرْضَى لِرِضَاکِ قَالَ فَقَالَ ع إِنَّ النَّاسُ قَالَ وَ مَا هُوَ؟ قَالَ حَ 

نَ ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ ص مُؤْمِنَةً قَالَ ع فَمَا تُنْکِرُ أَنْ تَکُو -اللَّهَ لَیَغْضَبُ فِیمَا تَرْوُونَ لِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ وَ یَرْضَى لِرِضَاهُ؟ فَقَالَ نَعَمْ

 یَرْضَى اللَّهُ لِرِضَاهَا وَ یَغْضَبُ لِغَضَبِهَا؟ قَالَ صَدَقْتَ اللَّهُ أَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسالَتَه

 المجلس الحادی و الستون    363         أمالی الصدوق

 الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ بْنُ الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِی  بْنُ 

ی طَالِبٍ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَبِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ 

دَلٌ فَقَالَ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع یَا أَنَّهُ قَالَ یَا فَاطِمَةُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى لَیَغْضَبُ لِغَضَبِکِ وَ یَرْضَى لِرِضَاکِ قَالَ فَجَاءَ صَنْ

یئُونَّا عَنْکَ بِأَحَادِیثَ مُنْکَرَةٍ فَقَالَ لَهُ جَعْفَرٌ ع وَ مَا ذَاکَ یَا صَنْدَلُ قَالَ جَاءَنَا عَنْکَ أَنَّکَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ هَؤُلَاءِ الشَّبَابَ یَجِ

مْ فِیمَا تَرْوُونَ إِنَّ اللَّهَ قَالَ فَقَالَ جَعْفَرٌ ع یَا صَنْدَلُ أَ لَسْتُمْ رَوَیْتُنَّ اللَّهَ یَغْضَبُ لِغَضَبِ فَاطِمَةَ وَ یَرْضَى لِرِضَاهَا حَدَّثْتَهُمْ أَ

تَکُونَ فَاطِمَةُ ع مُؤْمِنَةً یَغْضَبُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى لَیَغْضَبُ لِغَضَبِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ وَ یَرْضَى لِرِضَاهُ قَالَ بَلَى قَالَ فَمَا تُنْکِرُونَ أَنْ 

 اللَّهُ أَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسالَتَهاللَّهُ لِغَضَبِهَا وَ یَرْضَى لِرِضَاهَا قَالَ فَقَالَ 

 353باب الطواف و الحج عن األئمة ع .....  ص :     353    3ج    الکافی

أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع  قَالَ قُلْتُ لِأَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِی  عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ 9

مَا أَمْکَنَکَ فَإِنَّهُ جَائِزٌ ثُمَّ  قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَطُوفَ عَنْکَ وَ عَنْ أَبِیکَ فَقِیلَ لِی إِنَّ الْأَوْصِیَاءَ لَا یُطَافُ عَنْهُمْ فَقَالَ لِی بَلْ طُفْ

ذَنْتُکَ فِی الطَّوَافِ عَنْکَ وَ عَنْ أَبِیکَ فَأَذِنْتَ لِی فِی ذَلِکَ فَطُفْتُ عَنْکُمَا قُلْتُ لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ بِثَلَاثِ سِنِینَ إِنِّی کُنْتُ اسْتَأْ

للَّهُ ءٌ فَعَمِلْتُ بِهِ قَالَ وَ مَا هُوَ قُلْتُ طُفْتُ یَوْماً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ صَلَّى امَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ وَقَعَ فِی قَلْبِی شَیْ

ع وَ الرَّابِعَ عَنِ الْحُسَیْنِ ع وَ الْخَامِسَ  عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ثُمَّ الْیَوْمَ الثَّانِیَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ثُمَّ طُفْتُ الْیَوْمَ الثَّالِثَ عَنِ الْحَسَنِ

بْنِ عَلِیٍّ ع وَ الْیَوْمَ السَّابِعَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع وَ الْیَوْمَ الثَّامِنَ  عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع وَ السَّادِسَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ

تِهِمْ الَّذِینَ أَدِینُ اللَّهَ بِوَلَایَ عَنْ أَبِیکَ مُوسَى ع وَ الْیَوْمَ التَّاسِعَ عَنْ أَبِیکَ عَلِیٍّ ع وَ الْیَوْمَ الْعَاشِرَ عَنْکَ یَا سَیِّدِی وَ هَؤُلَاءِ

رُبَّمَا طُفْتُ عَنْ أُمِّکَ فَاطِمَةَ ع وَ رُبَّمَا لَمْ أَطُفْ فَقَالَ إِذَنْ وَ اللَّهِ تَدِینَ اللَّهَ بِالدِّینِ الَّذِی لَا یَقْبَلُ مِنَ الْعِبَادِ غَیْرَهُ قُلْتُ وَ 

 شَاءَ اللَّه فَقَالَ اسْتَکْثِرْ مِنْ هَذَا فَإِنَّهُ أَفْضَلُ مَا أَنْتَ عَامِلُهُ إِنْ 



8 
 

خواستم به نیابت از شما و نیابت از پدرت ابو الحسن الرضا علیه  به ابو جعفر امام جواد علیه السالم گفتم: من مى

 السالم طواف کنم. مردم گفتند که اوصیاء نیازى به طواف ندارند. آیا درست است؟ 

  .واف کن که نیابت از اوصیاء جایز استابو جعفر گفت: نه، هر چند که ممکن باشد به نیابت از اوصیاء ط

به نیابت از شما و نیابت  چند سال بعد به ابو جعفر جواد علیه السالم گفتم: من سه سال پیش از شما اجازه گرفتم که

  .از پدرت ابو الحسن طواف کنم، و مدتها طواف کردم. بعد، فکرى در خاطرم گذشت که به آن عمل کردم

 ابو جعفر علیه السالم گفت: چه فکرى؟ 

  .من گفتم: یک روز به نیابت از رسول خدا صلی اهلل علیه و آله طواف کردم

ابو جعفر علیه السالم بالفاصله گفت: صلوات خدا بر رسول خدا نثار باد. صلوات خدا بر رسول خدا نثار باد. صلوات 

  .خدا بر رسول خدا نثار باد

نیابت از امیر المؤمنین علیه السالم طواف کردم و روز سوم به نیابت از امام حسن مجتبى علیه  من گفتم: روز دوم به

السالم و روز چهارم به نیابت از سید الشهداء علیه السالم و روز پنجم به نیابت از على بن الحسین امام سجاد علیه 

لسالم و روز هفتم به نیابت از ابو عبد اللَّه صادق علیه السالم و روز ششم به نیابت از ابو جعفر محمد بن على باقر علیه ا

السالم و روز هشتم به نیابت از جدّت موسى بن جعفر علیه السالم و روز نهم به نیابت از پدرت على بن موسى علیه 

را بندگى السالم و روز دهم به نیابت از تو اى سرور من. این اوصیاء همان رهبرانى هستند که من با والیت آنان خدا 

  .کنم مى

 کنى که خداوند، غیر آن را نمى ابو جعفر علیه السالم گفت: در این صورت خدا را با دین و آئینى بندگى مى

  .پذیرد

 شود که طواف نمى کنم و گاه مى شود که به نیابت از مادرت فاطمه سالم اهلل علیها طواف مىمن گفتم: گاه مى 

  .کنم

م گفت: هر چه بیشتر به نیابت از مادرم فاطمه سالم اهلل علیها طواف کن که بهترین أعمال است. ابو جعفر علیه السال

 إن شاء اللَّه

 

 339]ما کان مثل آیة إبراهیم ع:[ .....  ص :     333         التفسیر المنسوب إلى اإلمام الحسن العسکری علیه السالم
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غُض وا  -نَادَى مُنَادِی رَبِّنَا مِنْ تَحْتِ عَرْشِهِ: یَا مَعْشَرَ الْخَلَائِقِ -ائِقَ مِنَ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا بَعَثَ الْخَلَ

مْ أَبْصَارَهُمْ، فَتَجُوزُ فَاطِمَةُ کُل هُ أَبْصَارَکُمْ لِتَجُوزَ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَیِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِینَ عَلَى الصِّرَاطِ. ]فَیَغُض  الْخَلَائِقُ 

إِلَّا مُحَمَّدٌ وَ عَلِیٌّ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ وَ الطَّاهِرُونَ مِنْ  -عَلَى الصِّرَاطِ[ لَا یَبْقَى أَحَدٌ فِی الْقِیَامَةِ إِلَّا غَضَّ بَصَرَهُ عَنْهَا

مَمْدُوداً عَلَى الصِّرَاطِ، طَرَفٌ مِنْهُ بِیَدِهَا وَ هِیَ فِی الْجَنَّةِ، وَ « 9»لَتِ الْجَنَّةَ بَقِیَ مِرْطُهَا فَإِذَا دَخَ« 5»أَوْلَادِهِمْ فَإِنَّهُمْ مَحَارِمُهَا 

 طَرَفٌ فِی عَرَصَاتِ الْقِیَامَةِ.

فَاطِمَةَ سَیِّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِینَ. فَلَا یَبْقَى مُحِبٌّ لِفَاطِمَةَ إِلَّا فَیُنَادِی مُنَادِی رَبِّنَا: یَا أَی هَا الْمُحِب ونَ لِفَاطِمَةَ تَعَلَّقُوا بِأَهْدَابِ مِرْطِ 

 [.وَ أَلْفِ فِئَامٍ ]وَ أَلْفِ فِئَامٍ  -تَعَلَّقَ بِهُدْبَةٍ مِنْ أَهْدَابِ مِرْطِهَا، حَتَّى یَتَعَلَّقَ بِهَا أَکْثَرُ مِنْ أَلْفِ فِئَامٍ

 قَالَ: أَلْفُ أَلْفٍ مِنَ النَّاسِ. یَا رَسُولَ اللَّهِدٌ قَالُوا: وَ کَمْ فِئَامٌ وَاحِ 


