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 .میکردبیان مه را م مبارک فاط، در جلسات گذشته دو وجه تسمیه از ناگرامی حضارسالم خدمت همه با 

فاطمه را فاطمه نام گذاشتم چون : وجه تسمیه اول این بود که پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله فرمودند

خداوند عزوجل او را از آتش جهنم دور کرده و جدا ساخته و هرکه محبت او را داشته باشد هم از آتش 

از دریافت  مخلوقاتمیده شد چون طمه نااین بود که فاطمه فا وجه تسمیه دیگر؛ جهنم به دور است

معنای جداشدن،  فطم به ،گرفته شدهفَطَمَ  فاطمه از کلمه ؛طنی او محروم هستندشناخت حقیقی و با

وقتی که کودکی را از شیر می گیرند می گویند فطیم چون که از شیر گرفته . و قطع شدن است بریده

 . وجه سوم نام مبارک فاطمه را پی می گیریم ،در ادامه مبحث. است شده و جدا شده

که  کنم یم اشارهامام صادق صلوات اهلل علیه  ازوجه از وجوه نامگذاری فاطمه به روایتی در بیان سوم 

حضرت . آن را نقل کرده اند ۳۷۹مرحوم شیخ صدوق اعلی اهلل مقامه در کتاب شریف معانی االخبار صفحه 

فاطمه در زمین فاطمه نامیده شد چون . النها فطم اعدائها عن حبها ثم یطف االرض فاطمه : فرمودند
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برای توضیح این وجه تسمیه باید مقدمه . دشمنان او از نعمت محبت فاطمه جدا افتاده اند و دور مانده اند

 . کنم بیانای 

 

 

زندگی  درنعمت داشتن بدن سالم، رفاه نسبی  انندمفراوانی  یمعنو و یمادخداوند متعال نعمت های      

نعمت اینکه بهره مندی از معرفت به خداوند، نعمت  مثل نعمت های معنوی فراوانیهمچنین  مادی ،

توان در لیست هایی که میاز نعمت ؛اند کرده تیعنا ما بهبندگی او را می کنیم و توفیق بندگی او را داریم 

. این نعمت بزرگ محبت حضرت صدیقه طاهره سالم اهلل علیها  استاضافه کنیم ،  های معنوینعمت

مصداق رزق معنوی و نعمت روحانی است که از طرف خدا  گوهر بسیار ارزشمند است کهنعمت یک 

را دوست داریم، و در  ی خداحبیبه حضرت صدیقه طاهره، است. اگر در قلب خودم نصیب ما شده

گر شود، همه حکایتمان جاری میحضرت اشکهای آن با شنیدن مصیبتسوزد و مان میشان قلبمصائب

ها و تترین نعماز بزرگالم اهلل علیها  را دوست داریم و این که ما حضرت صدیقه سحقیقت است  این

باید به آستان خداوند سر عذر بساییم که ما حق این نعمت را آن گونه که های معنوی است. اگرچه رزق

های ی نعمتچنان که شکرگزار همهطور که باید شکرگزار این نعمت نبودیم، همادا نکردیم و آن باید

ی طاهره سالم اهلل که معرفت حضرت صدیقهاین ی دومنکته، گونه که شایسته بوده، نبودیمآنخداوند 

 ش و تصدیق است،ای از دانت آمیختهگونه نیست که به صرف دانش و آگاهی حاصل شود. معرفعلیها  این

خواهیم آن را بشناسیم آگاهی  و دانش داشته باشیم، و هم اینکه این هم باید نسبت به آن چیزی که می

توانیم باور کنیم. در این ترکیب آگاهی و تصدیق، ترکیب آگاهی و اقرار میخودمان را تصدیق و  دانش

مربوط به اقرار است کار ما  بخش کهبگوییم که آن بخشی که مربوط به دانش است کار خدا است و آن 

ی اسباب و ، به وسیلهی حقایق خداوند استمعلم همهآموزاند، خداوند متعال است که به ما میاست.

باید معرفت را تصدیق و به آن اقرار  فراهم کرده و در عالم خلقت چیده است ، از طرفی ما وسائطی که
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رسیم و آن اینکه چنین نیست که هر کسی با حقیقتی ی می. با توجه به این دو نکته به نتیجه مهممیکن

بیند ولی آگاهانه آن را آشنا شد، بتواند آن حقیقت را بپذیرد. بلکه بسیاری از اوقات انسان حقیقتی را می

 ی کافی، کند. روایت بسیار زیبایی را مرحوم ملینی از امام صادق علیه السالم در کتاب روضهانکار می

 

 

 إذا أراد بعبد خیرا شرح صدره لالسالم تعالى اعلموا أن اهلل و"فرمایند که کنند. میل مینق ۱۳ی صفحه

ی او را برای تسلیم در برابر بدانید وقتی خداوند متعال بخواهد خیری به یکی از بندگانش برساند سینه

عقد  سانه بالحق وفإذا أعطاه ذلک نطق لسانه بالحق فإذا أعطاه ذلک نطق ل . گرداندآن خیر گشاده می

کند. و قلب او را بر آن شود خداوند متعال زبان او را به حق گویا میطور می. وقتی اینقلبه علیه فعمل به

إذا جمع اهلل له چه که قلب او به آن پیوند خورده عمل بکند. شود به آنزند و عبد موفق میحق گره می

کان عند اهلل  ورسد. به تمامیت و کمال خود می گونه شد اسالم بنده . وقتی اینذلک تم إسالمه

ی او در چنین حالی از دنیا . و بر خدا است که اگر این بندهعلى ذلک الحال من المسلمین حقا مات إن

اگر اراده نکرده باشد که به کسی از « و إذا لم یرد اهلل بعبد خیرا»ها شمرده شود.رفت حقیقتا از مسلمان

« و کان صدره ضیّقاً حرجا»گذارد؛ او را به حال خودش وامی« وکله الی نفسه»ند؛ بندگانش خیری را برسا

فانجری علی لسانه حقٌ لم »ماند؛ ای برای سینة او باقی نمیشود و هیچ منفذ و روزنهسینة او تنگ می

که با آن اگر هم حقی به گوش او بخورد و بر زبان او جاری بشود قلب او این گونه نیست « یعقد قلبه علیه

و وقتی قلب او پیوند « و إذا لم یعقد قلبه علیه»حق، پیوند برقرار کند و با آن عقیدة صحیح گره بخورد؛ 

فإذا اجتمع ذلک علیه حتی »کند؛ خدا توفیق عمل به او عطا نمی« لم یعطی اهلل عمال به»برقرار نکرد؛ 

ی ما جری من لسانه لم یعطی اهلل ان یعقد کان عنداهلل من المنافقینو صار عل یموت و هو علی تلک الحال

اگر این گونه مُرد، با چنین حالی از دنیا رفت از « قلبه علیه و لم یعطی العمل به حجة علی الیوم القیامة

منافقین شمرده خواهد شد. چرا؟ چون بر زبان او جاری شد، گوش او شنید، ولی قلب او نپذیرفت و 
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دانست ولی اعتقاد نورزید و عمل نکرد، همان دانش او علیه چون می نتوانست عمل بکند. در چنین حالتی

 شود و در روز قیامت عذری نخواهد داشت.او حجت می

اگر سینة کسی تنگ بشود، فرمایند: که حضرت صادق صلوات اهلل علیه می نکته این روایت این است

 تواند پیوند برقرار قلب او نمی« لم یعقد قلبه علیه»؛ تعبیر ایشان این بود پذیردبیند ولی نمیحقیقت را می

 

 

بکند. ممکن است بپرسید که آیا این جبر نیست؟ پاسخ این است که: خیر جبر نیست، این گونه نیست 

ه خدا به صورت پارتی بازی بخواهد برای برخی از بندگان خود زمینة پیوند قلبی با حقایق را برقرار بکند ک

آنها اقرار و تصدیق قلبی کنند و برخی دیگر نه؛ نه ایجاد بکند که  و با برخی دیگر نه؛ برای برخی توفیق

کنیم د از خودمان سلب توفیق میهای ابتدایی خوبلکه این خود ما هستیم که با کفراناین طور نیست! 

. به عبارت دیگر در کنیمو این خود ما هستیم که با شکر ابتدایی خود، برای خودمان توفیق ایجاد می

. اگر کسی گیریمابتدای کار همه مساوی هستیم، همه در برابر یک امتحان، در برابر یک نعمت قرار می

ورد و به سوء اختیار خود گزینة غلط را انتخاب کرد و رفوزه ، پذیرفته نشد، نمرة قبولی نیادر امتحان اول

کند؛ و از آن طرف اگر کسی در امتحان اول به خداوند سینة او را بر حقایق بعدی تنگ میشد؛ آن وقت 

ی بعد قیحقا رفتنیپذ یبراحُسن اختیار خود، کامال مختارانه حق را پذیرفت، آن وقت خداوند متعال 

وَ يَزِيدُ »فرماید که: کند، میکند. هم چنان که خداوند به این دو حقیقت اشاره میسینة او را گشاده می

خداوند به آن هدایت ابتدایی که بندگان از حسن ا ختیار خود از آن برخوردار « اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدىً

 «. وَ يَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدىً »افزاید ی را میهای دوم و سوم و بعدشدند، بر آن هدایت اوّلی، هدایت

فرستد که با سوء اختیار خودشان از آن هدایت اولیه خداوند ضیق، تنگی و گمراهی را بر کسانی می      

کند که ما ضیق را تصریح می تعبیر بسیار جالبی است. قرآنخودشان را محروم کردند. تعبیر قرآن، 

بنابراین، این گونه نیست که هر انتخاب کردند.  ها در ابتداء خوداطر سوء اختیاری که آنم به خافزودی

. و البته این شایستگی را خود انسان ی این باشد که از هدایت الهی برخوردار بشودکسی بتواند شایسته

ایجاد کرد،  ون خودخودش این شایستگی را در درکند. و از آن طرف اگر کسی به حسن اختیار تعیین می

شود. با توجه به این مقدمات در بخش بعد توضیح فرمایش شریف های بعدی برخوردار میاز نعمت هدایت

فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ فرماید: می ی صفی مبارکهسوره 5ی )علیه السالم( را پی خواهیم گرفت. آیهامام صادق 

، به کسانی که هدایت اولیه را پذیرفتند، وَیَزِیدُ اللَّهُ الَّذِینَ اهْتَدَوْا هُدًىفرماید: از یک طرف می ؛اللَّهُ قُلُوبَهُمْ

ها ، وقتی آنفَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْفرماید: می یطرف کند و ازای بعدی را عنایت میهخداوند هدایت

کند ها را کج میهای آنکجی رفتند، خداوند هم قلبو به دنبال  شتندها پا گذاخودشان بر روی آن نعمت
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ی ماست. با ی همان انتخاب اولیهکند. بنابراین ابتدای کار با ماست و توفیق یا خذالن نتیجهو وارونه می

ی توفیق معرفت ذوات مقدسه توانیم زمینهتوجه به این نکات باید نتیجه بگیریم که این ماییم که می

ین )علیهم السالم( را فراهم کنیم یا این زمینه را از بین ببریم. فرصت بسازیم یا فرصت بسوزانیم. معصوم

شود. وقتی حضرت صادق ، فرمایش امام صادق )صلوات اهلل علیه( روشن می مقدمات این با توجه به

، دور اندزمانده شدهمادر ما فاطمه کسی است که دشمنان او از محبت او بافرمایند )صلوات اهلل علیه( می

 . مَتْ أَعْدَاؤُهَا عَنْ حُبِّهَاوَ فَطِ مَتْ شِیعَتَهَا مِنَ النَّارِفَطِ سُمِّیَتْ فَاطِمَةَ فِی الْأَرْضِ لِأَنَّهُاند، اند، جدا شدهافتاده

 

 

اما  یابند حقیقت رااست. چون کسانی هستند که به تعبیر قرآن میشود که چرا این اتفاق افتادهروشن می

در برابر حضرت افتند ولی نخواستند بپذیرند.، یوَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَیْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْکنند، از سر لجاجت انکار می

ی طاهره )سالم اهلل علیها( هم چنین حقیقتی هست، اگر با آن حضرت آشنا بشویم، اما در گام دوم صدیقه

ن کار را نکنیم کنیم، ایا آشنایی و آگاهی و دانش خود برقرار ی بکه باید تصدیق کنیم و پیوند قلبجایی 

شویم. ی طاهره )سالم اهلل علیها( محروم مید این است که ما از محبت حضرت صدیقهافتاتفاقی که می

شود. و ی معرفت است. اگر من تصدیق نکردم، دانش من به معرفت تبدیل نمیچرا؟ چون محبت نتیجه

ی طاهره )سالم اهلل علیها( آن قدر ارزشمند گیرد. محبت صدیقهد محبت شکل نمیاگر معرفت پدید نیام

، نبوت ما تکاملت النبوه لنبیّ حتّی أقرّ بفضلها و محبّتهافرمایند است که امام صادق )علیه السالم( می

( اقرار ی طاهره )سالم اهلل علیهاهیچ پیامبری به کمال خودش نرسید مگر آن وقتی که به فضیلت صدیقه

ی عظمت ارزش گوهر محبت حضرت زهرا ، این نشان دهندهرفت( و محبت او را پذیرفتکرد )یعنی مع

دانیم که است و نمی نشده از افراد ر ارزشمند را بدانیم نصیب خیلیقدر این گوه .)سالم اهلل علیها( است

. به برکت آن حسن بی بهره باشیم شد که ما هم از این گوهر ارزشمنداست و می خدا چرا به ما لطف کرده

ایم و در برابر مقامات نورانی اهل بیت خضوع ایم، در عوالم پیشین بال گفتهاختیاری که در ابتدا داشته

ی زهرا شدیم که با فاطمهایم خدا این توفیق را به ما عنایت کرده است و الّا ما هم جزو کسانی میکرده

 .)سالم اهلل علیها( بیگانه بودیم

نسبت به آن بانوی یگانه،حبیبه ی دردانه ی خدا  ما تصور کنید! رنج کمی نیست که فاطمیه ای بیاید و

اشکمان جاری  و دلمان نلرزد مصیبت حضرت فاطمه ی زهرا سالم اهلل علیها را بشنویم و بی تفاوت باشیم،

گاهی اوقات می بینیم کسی یک مصیبت مادی به او روی آورده ؛ نشود،این مصیبت،کم مصیبتی نیست 

فخرفروشی )است وتاسف می خوریم وخدارا شکر می کنیم بدون اینکه بخواهیم فخرفروشی کنیم که 



 

 

 

26کارگاه آموزشی   

  شناخت اسماء حضرت زهراموضوع:

جلسه سوم (اهلل علیها سالم)  

نعمتی  از امان هستیم و این مصیبت در ما از شکر می کنیم که را ،خدا(کاری بسیارمذموم وناپسندی است

انی داشته است بهره مندیم،مثال بیماری را می بینیم یا مردم زلزله ی زده ی ارز که خداوند متعال به ما

پناه می بریم به  این مصیبت مصون داشته و را از مناطق مختلفی را می بینیم خداروشکر می کنیم که ما

ای دقت باالتر باید درمصیبت ه با همین نگاه را در شدت بیشتر و این مصیبت حفظ گرداند، را از اوکه ما

معنوی داشت وقتی می بینیم که خداوند متعال به ما نعمت بزرگ محبت حضرت زهرا سالم اهلل علیها را  

 حقیقتا نمی توانیم از پس این نعمت بزرگ و باید بسیارشاکر خداوند باشیم و رایگان ارزانی داشته است ،

 نهج ۳۸۸زیبایی در حکمت فرمایش بسیار  حضرت امیرعلیه السالم در شکر این نعمت بزرگ بربیاییم،

 

 

علی وان من البالء الفاقه واشد من الفاقه مرض البدن واشد من مرض البدن مرض القلب البالغه، فرمودند:

فقط بالی مادی نیست یکی از انواع بال،تنگدستی است ولی شدیدترازآن بالی  بال،،حضرت می گویند 

، باید خداروشکر کنیم که نام مرض القلب بیماری مرضی است بهشدیدتر از تنگدستی و  بیماری است و

دست دیگران  امان هستیم چه بسا گاهی اوقات ما نعمت هایی را در سخت در این بالی بسیار شدید و از

اما آیا هیچ گاه شده نسبت به کسی که سوز وگداز خاصی نسبت به حضرت زهرا  ،غبطه بخوریم ببینیم و

 خدمت به آن حضرت دارد یا اینکه محبت ویژه ای نسبت به وجود سالم اهلل علیها دارد یا توفیق خاصی در

غبطه بخوریم؟اگر شده معلوم می گردد ما توانستیم صحیح  مقدس حضرت زهرا سالم اهلل علیها دارد،

نسبت به نعمت های مادی ومعنوی ارزش گزاری کنیم.خدایی ناکرده ارزش نعمت های معنوی را کوچک 

 .نشماریم

موشکافی  را، حضرت یزندگان ،اگر بخواهیمرفیعی برخوردار است مقاماز  حضرت صدیقه ی طاهره      

افضل همه ی  کنیم باید ببینیم وجودمقدس رسول مکرم اسالم صلوات اهلل علیه وآله که اشرف انبیاء و

ردی خالئق هستند نسبت به وجودمقدس حضرت صدیقه ی طاهره سالم اهلل علیها چه برخو موجودات و

با حضرت زهرا سالم اهلل علیها داشتند  غضب خدا، آیینه ی رضا و رخوردی که پیامبر نمادداشتند؟ با ب

غضب شخصی داشته  پیامبر خدا کسی نیست که رضا و شخصیت آن حضرت را بشناسیم، می توانیم

است،ویژگی  بشراست.اما بشری است که ویژگی بزرگ او ارتباط با وحی درست است که پیامبرخدا، باشد،

جز رضایت الهی  بزرگ او،ماینطق عن الهوی ان هو وحی یوحی است هرآنچه می گوید وحی است و

شود، جز آنچه مورد رضای خدا جز آنچه مرضیّ خدا است در رفتار او پیدا نمی .برزبانش جاری نمی شود

 شود؛ یک چنین شخصیتی است. است در سکوت و در سخن او هویدا نمی
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اجع به چنین شخصیت بزرگی شیعه و سنی، در منابع فراوان؛ مثال به عنوان یک نمونه حاال وقتی ر

؛ از منابع شیعی کشف الغمة اربلی، ۱54، صفحة ۳در جلد  المستمک علی الصحیحین حاکم نیشابوری

هیچ کسی را « ما رایت احدا اشبه حدیثا و کالما برسول اهلل»کنند که روایت نقل می 45۳، صفحة ۱جلد 

من فاطمه و کانت اذا دخلت »؛ تر باشد به رسول خدا از فاطمة زهرا ا نیافتیم که سخن او، کالم او شبیهم

اخذ »رسید شد بر پیغمبر، خدمت پیغمبر میهر موقع فاطمة زهرا وارد می« علیه اخذ بیدها و فقبّلها

و اجلسها فی »فاطمه  زد بر دستانبوسه می« فقبّلها»گرفت دست مبارک فاطمة زهرا را می« بیدها

 هر موقع پیغمبر به خانة دخترشان  ؛«و کان اذا دخل علیها»نشاند می فاطمه را در نشیمنگاه خود «مجلسه

 

 

بوسید دست پدر را می« فقبّلته»ایستاد فاطمة زهرا تمام قامت در برابر او می« قامت الیه»بردند تشریف می

 نشاند. ، پیامبر را میجای خودش« فی مکانها فاجلسته»گرفت پیامبر را می« و اخذت بیدیه»

دهندة این است که این دختر، دختر  از جانب پیغمبر اکرم به فاطمة زهرا نشان چنین احترام خاصی

. وقتی پیامبر نداشتند یچ یک چنین رفتار و برخوردیعادی نیست؛ پیامبر فرزندان دیگری داشتند اما با ه

اگر حُسن و « لو کان حُسن هیئتاً لکانت فاطمه»و غضب الهی بفرماید اکرم آینة تمام نمای وحی و رضا 

« لکانت فاطمه»، بخواهد به یک هیئتی دربیاید زیبایی، اگر نیکویی و نکویی یک شکلی بخواهد داشته باشد

خیر اهل إنّما فاطمه ابنتی » است،و باالتربلکه فاطمه اعظم « بل هی اعظم»آید به شکل فاطمه درمی

 نهد. از جهتبهترین کسی است که بر روی زمین گام می فاطمه دختر من « نصرا و شرفا و کرمااالرض ع

چنین چنین شخصیتی است فاطمة زهرا. صر و مادة اولیة وجودی فاطمه.جهت عناز  و کرامتشرافت، 

و را دشمنان ا یطرفداده او را دوست بداریم و از  چنین عظمتی خداوند متعال به ما توفیقشخصیتی با 

دشمنان از « فطم اعدائها عن حبّها»از محبت او جدا کرده است. به تعبیر امام صادق صلوات اهلل علیه: 

ای که فاطمه اند. باید هم همین گونه باشد، فاطمه ای که سراسر نور است،محبت و دوستی او دور مانده

مبر مکرم اسالم در برابر او تکریم ای که نفر اول عالم خلقت، اشرف کائنات پیاسراسر عظمت است، فاطمه

بوسد، یک چنین نوری، یک کند دست فاطمه را میکند در برابر او تواضع میکند او را تعظیم میمی

شود که یک محبت او میهمان قلبی می ای مأوا نگزیند.چنین نور علی نوری باید هم در هر سینة آلوده

حسادت پر شده  سراسر وجودش از کینه، لجاجت یا شد. کسی کهسنخیتی با آن وجود مقدس داشته با

بر « ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى »؛ به تعبیر قرآن سنخیتی با ایشان ندارد باشد
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هایی که خدا کنند به اهل بیت علیهم السالم به خاطر آن فضیلتاساس روایات، فرمودند آیا حسادت می

 داده است. امام صادق فرمودند این آیه در بارة ما است.  به آنها

گفت من حسادت همواره در مقام آزار صدیقة طاهره بود، همیشه خودش می زنی از همسران پیغمبر

چنین وقتی خبر شهادت فاطمة زهرا را شنید خوشحالی کرد؛  حبتی که پیامبر به او داشت،کردم از ممی

چنین کسی که متعفن از حسادت ، نکبت زده از تکبر فاطمه زهرا محروم بماند ، قلب کسی باید از محبت 

 فاطمه زهرا محروم باشد . و فاسد و خراب از گناه است ، باید هم از محبت

عنایت داشته ، که در این آشفته بازار ، در این غوغای پر سر و صدا و پر رفت و آمد و خدا به ما لطف      

 ، میشد ما هم بیگانه باشیم . چقدر باید خدا را شکر را را ارزانی داشته ما محبت فاطمه زهزندگی دنیا به 

 

 

الحمدهلل علی کل نعمه ، الحمدهلل علی هذه نعمه العظمی ، الحمدهلل الذی « گزار باشیم 

جعلنا من المتمسکین بوالی محمد و محبت فاطمه الزهرا و اوالده المعصومین 

 »  نصلوات اهلل علیهم اجمعی

و دریافتش کمی مشکل می نمایاند ، روایتی است  که بسیار زیباست و البته فهم، تفسیر یکی از روایاتی

نقل کرده اند از وجود مقد ۱۹4صفحه  ۹۷که مرحوم عالمه مجلسی رحمه اهلل علیه در بحار االنوار جلد 

، غفر اهلل له و الحقه بی حیث  یا فاطمه من صلی علیک« س پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله فرمودند : 

او را به من هان او را می بخشد وفاطمه جان هر کس بر تو صلوات بفرستد خداوند گنا»  کنت من الجنه

هستم به من ملحق م در رتبه ای که من که من در بهشت هستم . یعنیملحق می کند در همان جایی  

 ؟بر فاطمه زهرا چنین ارزشی دارد . آیا صلوات روایت بسیار شریف و زیبا و البته مشکلی استی شود . 

گونه ، به اوج کمال می رساند . آیا فاطمه زهرا در چه قله ای چنین قوه محرکه ای دارد که انسان را این

است که کسی که صلوات بر او می فرستد آنقدر اوج می گیرد و آنقدر بال پرواز پیدا می کند که می توا 

 ، آیا چنین است ؟ بله ! قطعا چنین است .  شود تبهر همند با خاتم انبیاء 

فاطمه زهرا کسی است که محبت او از دشمنانش دریغ شده و چرا دریغ شده ، بخاطر سوء اختیار خود آ

ینها . از آن طرف کسانی که به حسن اختیار بر نعمت های ابتدایی خدا بله گفته اند و آنها را شکر گزار

ند .ه اچنین افرادی از نعمت محبت فاطمه زهرا بهره مند شد ،حسادت نداشته اند  وکرده اند ، لجاجت  

 .ی تان زیاد می شوداگر شکر گزاری کنید نعمت ها« خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید :  
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می توانیم با شکر گزاری ، این نعمت را معنوی محبت فاطمه زهرا به ما عنایت شده است ما اگر  نعمت 

بسامان در این فضا های ناسالم پاک بماند در این اوضاع نارخیلی از جوان ها دوست دا نی ببخشیم .فزو 

تا جایی که می توانیم دائما به دنبال گدایی محبت بیشتر حضرت فاط راه اصلی و اساسی آن  استنند ، 

را ، از پلیدی و پستی ووقتی دل نورانی می شود به نور محبت فاطمه زهعلیها باشیم . مه زهرا سالم اهلل 

، اگر می بینم زشتی و گناه بیزار می شود . آن قلبی که نورانی شده ، دیگر به سمت گناه گرایش ندارد  

که به گناه گرایش دارم معلوم می شود قلب من آن چنان که باید نورانی نیست . ممکن است سوسویی ا

ر محبت و معرفت حبیبه الهی روشسر قلبم به نوز محبت فاطمه زهرا در قلبم باشد ، چرا ، ولی اگر سرا

و ظلمت و نورفاطمه زهرا نور است ، از قلب من رخت بر می بندد ، گناه ظلمت است ن شود ، دیگر گناه

، گناه رجس است و نجاست. گناه و مح مطهر هر است وافاطمه زهرا سراسر طبا هم جمع نمی شوند .  

 بت فاطمه زهرا جمع نمی شود . هر چقدر دلمان را پر کنیم از محبت فاطمه زهرا ، گناه از دل ما خارج 

 

 

این لیوان هوا هم باشد ؟ هرگز نمی شود. به هر  در شود یماست سراسرش آب که لیوانی  درمی شود . 

ب بریزیم آب زیاود و هر میزانی که از هوا کم بشود و در آن آمیزانی که از آب کم بشود ، هوا زیاد می ش

محبت فاطمه زهرا بیشتر بریزیم ، کمتر جا ،ظرف دل قلب ما هم همین است. هر چقدر در ؛د می شود

یی برای محبت به گناه می ماند و از آن طرف هر چقدر محبت فاطمه زهرا کم بشود ، از آن طرف محب

یا باید تحت والیت اهلل قرار بگیریم یا تحت والیت طاغوت و شیطان . و والی ت به گناه بیشتر می شود .

ق به جایی رسید که در سیر کمال سراسر  کسیزهرا محقق می شود . حاال اگر ت اهلل به محبت فاطمه 

مودت به فاطمه زهرا شد ، اگر کسی توانست به حقیقت ، اجر رسالت پیغمبر را ادا بکند ، ومحبت  شلب

بر مکرم اسالم زحمات کشید ، کسی بود که هدایت الهی را به ارمغان آورد و در برابر آن هدایت ارپیغم 

اگر» قل ال اسئلکم علیه اجرا اال الموده فی القربی « زشمند و آن نعمت عظمی یک اجر از ما طلب کرد : 

ند ، این اجر را به طوکسی توانست حقیقتا این مودت به قربی و نزدیکان رسول مکرم اسالم را عملی بک 

ر کامل پرداخت بکند ، یک چنین کسی قطعا شایستگی این را پیدا می کند که پر پرواز بیابد و تا جایگا

به همان جایی برسد که پیامبر در » الحقه بی حیث کنت من الجنه « ه رسول مکرم اسالم پرواز بکند و 

ست صلوات یکی از نشانه های محبت اچیست؟ لوات بر فاطمه زهراحاال رابطه صآن جای مأوی گزیده . 

فرستد و انسان بداند که بر چه کسی صلوات می  و بر اساس معرفت کامل باشدو . صلوات اگر حقیقی 

 چنین صلواتی موثر است.برخواسته از محبت کامل و معرفت تام باشد ،  صلوات او 

، دست به  د، شما عرض سالم می کنی می روید مرجع تقلیدو خدمت یک عالم شما  به عنوان مثال :

، او هم سالبیند و کار شما را تکرار می کند سینه می گذارید و عرض ادب می کنید ، فرزند شما هم می
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ارزش دارد ؟ قطعا این طور ن م می کند و عرض ادب می کند ، اما آیا این دو احترام یکسان است ؟ یک

شناخت دقیق نسبت به آن کسی است که احضع عمیق و که سالم می کنید برخواسته از توا شما، یست

ترامش می کنید . شما آن مرجع تقلید را می شناسید ، محترم می شمرید ، لذا در برابر او کرنش می ک

می کند . البته همین سالم او ارزش دارد ،  دیتقلاز شما  د ، تواضع می کنید ، اما فرزند شما نه ! صرفانی

بزرک تر ها ممکن است حتی تفقد کنند ، احترامش کنند ، خوشارزش است ، یم بگوییم بی نمی خواه

اما همه می دانند که این تواضعی که شما داریداست !  شان بیاید ، بگویند بارک اهلل پسرم! چقدر مؤدب

، این یک ارزش دیگری دارد ، شمایید که می شناسید حرمت او را و بر اسا استصدق  واز سر خلوص   

شما فرزند کوچک ، یطرفاز ، ض سالم و ادب و احترام می کنید خت تان هست که دارید عرس آن شنا

 شناختی ندارد ، لذا احترام او چندان ارزشی ندارد .  

 

 

 

یا فاطمه من صلی علیه غفراهلل له و الحقه بی حی« فرمایش شریف پیامبر مکرم اسالم که فرمودند :  در 

درجه باالی از معرفت فاطمه زهرا برسد ، تصدیق کند دانش و آآن کسی که به آن » ث کنت من الجنه 

نتیجه این محبت سرشار ،  شوداز محبت بالطبع قلب او سرشار  بعدگاهی نسبت به فضائل حضرت زهرا 

 و ظلمت ازاینکه هیچ از گناه خوشش نمی آید ، بلکه و این قلب ماالمال از محبت فاطمه زهرا چیست؟ 

این عمل صلواتی است که بر اساس نهایت مع این محبت وو نتیجه این معرفت  ؛فرت داردن گناه نجاست

لغزش ه چنین صلواتی باید اثرش این باشد که همهقیقی است و رفت و مبتنی بر یک خلوص دقیق و ح

نی گزیده به فضنتیجه اش این باشد که در جایگاهی که پیغمبر مکرم اسالم سک ای او بخشیده شود . و

 رسول مکرم در آن جایگاه مأوی بگزیند .  ضلل خدا و به ف

م ، شما دوستان عزیز را آشنا کنم . منآغاز می ک راچند جلسه بحث صلواتی که در این بد نیست من با 

به نقل از امام حسن عسکری صلوات اهلل عل 4۸6رحوم سید بن طاووس در کتاب جمال االسبوع صفحه 

کری به مادرشان حضرت صدیقه طاهره اینگونه سالم می دایه ، صلواتی را نقل می کنند که حضرت عس

بر فاط» فاطمه الزهرا « خداوندا ، بارپرودگارا صلوات بفرست بر صدیقه ، » دند :اللهم صل علی الصدیقه 

محبوب دل پیغمبر توست» حبیبه نبیک «  کسی که تزکیه شده ، در طهارت است» الزکیه « مه زهرا ، 

مادر کسانی است ، » و اصفیائک « ، ادر کسانی است که همگی محبوب تو هستند م» و ام احبائک « ،  

و او را برگزیدی و انتخاب کرآن فاطمه ای که ت» التی انتجبتها « ، که آنها همگی برگزیدگان تو هستند 

 ضیلت بخشیدی و برتری عنایت کردیتو او را ف «فضلتها »و دی



 

 

 

26کارگاه آموزشی   

  شناخت اسماء حضرت زهراموضوع:

جلسه سوم (اهلل علیها سالم)  

لزکیه حبیبه نبیک و ام احبائک و اصفیائک التی انتجبتها و فضلاللهم صل علی الصدیقه فاطمه الزهرا ا»

  «تها و اخترتها علی نساء العالمین

امیدواریم به برکت وجود حضرت عسکری علیه السالم این سالم بر خواسته از معرفت و محبت ناقص و نا

همچون معصومیتمام ما ضمیمه بشود به آن نفس قدسی امام عسکری و ما هم اجر و پاداش کسانی که 

ن صلوات اهلل علیهم اجمعین توفیق سالم خالصانه و عارفانه به وجود مقدس فاطمه زهرا را داشتند ، آن 

 .خدا می سپارم ه اجر و پاداش را هم ما برخوردار بشویم .تا جلسه بعد شما را ب

تشکر باخدانگهدار  

 


