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فصل اول :تفسیر تربیتی و عرفانی سوره کوثر

بسم اهلل الرحمن الرحيم
ك
صلِّ ِلرَ ِّبكَ وَانْ َحرْ ( )٢إِ َّن شَانِ َئ َ
إِنَّا َأ ْعطَ ْينَاكَ الْ َكوْ َثرَ ( )١فَ َ
هُوَ الْ َأبْ َترُ ()٣
بهنام خدا که رحمتش بياندازه است و مهربانياش هميشگي.
بهراستي ما به تو خير فراوان[ ،که نسلي گسترده از طريق وجود
فاطمه است] عطا کرديم.
پس [به شکرانۀ اين نعمت] ،براي پروردگارت نماز بخوان! و
قرباني کن.
يقيناً دشمنت بينسل ،و بريدۀ [از همۀ خيرات] است.

سوره کوثر را بعضي مکي و بعضي ديگر مدني ميدانند .البته در اين
که اين سوره مبارکه سه آيه و ده کلمه و چهل و دو حرف دارد ،نيست.
بههرحال ،اين سوره کوچکترين سوره قرآن است و ظاهرش ايناستکه
در مکه نازل شده باشد.

 ) 12جلوه معنوي فاطمه( تفسير عرفاني و تربيتي سوره کوثر)

از رسول اهلل روايت شده است که هر کس اين سوره را بخواند،
خداي تعالي او را از جويهاي بهشت آب دهد و به عدد هر قرباني که در
عيد کرده و کنند ،وي را ده حسنه دهند.
همچنين ،از امام صادق نقل ميکنند که هر که سوره کوثر را در نماز
فريضه و نافله بخواند ،خداوند او را از حوض کوثر سيراب ميگرداند.

1

در اين سوره ،خداوند بر پيامبر اکرم براي اعطاي کوثر منت نهاده
است .و اين بدان منظور است که آنجناب را دلخوش سازد ،و بفهماند،
آنکس که به وي زخم زبان ميزد که اوالد ذکور ندارد ،و اجاقکور
است ،خودش ابتر و اجاقکور است.
سوره کوثر؛ سورهاي در شأن فاطمه زهراء

«کوثر» ،بهمعناي خير کثير و فراوان است (خير بينهايت) .اين واژه چنان
وسيع و جامع است که براي آن مصاديق بسياري بيان شده است .در تفاسير
شيعه و سني ،مصاديقي چون «خير کثير» ذکر شده است .همچنين ،حوض
و نهر کوثر در جنت که به پيامبر تعلق دارد و مؤمنان به هنگام ورود به
بهشت ،از آن سيراب ميشوند نيز از مصاديق کوثر است .درضمن ،کوثر نيز
به مقام شفاعت کبري در روز قيامت ،نبوت ،حکمت و علم به حقايق اشياء،
قرآن ،کثرت اصحاب و پيروان ،کثرت معجزات ،کثرت علم و عمل ،کثرت
 .1تفسير مخزنالعرفان ،ج ،15ص.308
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معرفت در توحيد ،کثرت نعمتهاي دنيا و آخرت نيز تفسير شده است.
همچنانکه به نسل کثير و ذريّه فراوان که در گذر زمان باقي بمانند
نيزتفسير شده است .بيترديد ،اين فراواني ذريّه ،و باقيماندن نسل
حضرت رسول اکرم ،از جود دختر واالگهر پيامبر ،فاطمه زهراء نشأت
گرفته است .آري ،فضايل بيرون از حد و حصر «فضل عظيم» و «خير
کثير» که خداوند متعال به حبيب خويش عطا فرموده است و مصاديق آن؛
حتي از حيطه شماره خارج است.

اما بِنا بر عقيده بسياري از علماي شيعه و بعضي از علماي اهل
سنت ،بارزترين مصداق وجود نازنين کوثر ،حضرت زهراء ميباشد.
در ترجمه الميزان ميخوانيم :اقوالي که درباره تفسير کوثر از مفسران نقل
شده ،بالغ بر بيستوشش قول است .بههرحال ،اينکه در اين سوره فرمود
«ان شانئک هو االبتر» ،با در نظرگرفتن کلمه (ابتر) که در ظاهر بهمعناي
اجاقکور است ،چنين بهدست ميآيد که منظور از «کوثر» تنها و تنها
کثرت ذريهايست که خدايتعالي به آنجناب ارزاني داشته (و برکتي
است که در نسل آنجناب قرار داده) ،و يا مراد ،هم خير کثير است و هم
ذريه .چيزي که هست ،کثرت ذريه يکي از مصاديق خير کثير است ،و
اگر مراد مسئله ذريه به استقالل و يا ضمني نبود ،آوردن کلمه «ان» در
جمله «ان شانئک هو االبتر» فايدهاي نداشت؛ زيرا کلمه (ان) عالوه بر
تحقيق ،تعليل را هم ميرساند و معنا ندارد که به فرمايد ما به تو حوض
داديم ،چونکه بدگوي تو ابتر و اجاقکور است و يا بيخير است.

 ) 14جلوه معنوي فاطمه( تفسير عرفاني و تربيتي سوره کوثر)

ازآنجاکه جمله (انا اعطيناك) به معني منتنهادن بود با سياق متکلم
معالغير «ما» آمد که بر عظمت داللت ميکند ،و چون منظور از آن
خوشدلساختن رسولخدا بود ،با واژه اعطا که ظاهر در تمليک است
بيان داشت ،و فرمود :ما به تو کوثر عطا کرديم.
و اين جمله «انا اعطيناك» از اين داللت خالي نيست که فرزندان
فاطمه ذريه رسولخدا هستند ،و اين خود يکي از خبرهاي غيبي قرآن
کريم است .چون همانطور که ميبينيم خداي تعالي بعد از درگذشت آن
حضرت برکتي در نسل آنجناب قرار داد ،بهطوريکه در همه عالم هيچ
نسلي معادل آن ديده نميشود؛ آنهم با آنهمه بالها که بر سر ذريه
آنجناب آوردند ،و گروهگروه از ايشان را کشتند.

1

اما بانو نصرت امين در مخزنالعرفان ميفرمايد :مقصود از کوثر ،نسل
آن بزرگوار است از فاطمه که تا قيامت باقي است .البته با نظر به شأن
نزول آيه که گفتهاند ،پس از طعنه کفار که رسول اکرم را ابتر ناميدهاند اين
سوره فرود آمده و نيز با توجه به آيه آخر سوره «ا ّن شانئك هو االبتر» ،اين
قول تأييد ميشود.
آري« ،الکوثر» نسبت به ذريه طاهرين آن بزرگوار و اوالد آنها که
داللت بر کثرت دارد ،صادق آيد .چنانچه ميبينيم با آنکه بعد از رسول
اهلل ذريّه او را در کربال شهيد نمودند ،بهطوريکه از مردان آنها باقي
 .1ترجمه تفسير الميزان ،خالصهاي از ص 410و .411
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نمانده مگر يک بيمار حضرت امام زين العابدين ،و پس از آن نيز اشقيا
چنانچه تاريخ نشان ميدهد ،چقدر از سادات بنيفاطمه را کشتند ،حبس
نمودند و خواستند نسل پيمبر اکرم را قطع نمايند؛ با اين حال ،ميبينيم
در هر مملکت و شهري ،بلکه در هر مجلسي که بر پا ميگردد چند
عدد از ذريّه فاطمه حضور دارند و اين خود يکي از معجزات قرآن
بهشمار ميرود.
لکن چون لفظ «الکوثر» مطلق است و داللت بر عطاي بسيار دارد و
تخصيصدادن به پارهاي از عطايا که درباره رسول اکرم اجرا گردانيده
تخصيص بالمخصّص است ،و نيز عطايي را که خدايتعالي ،بزرگ و
کثير معرفي مينمايد با تأکيد در کثرت ،چنانچه لفظ «الکوثر» حاکي از
آنست نظر به بزرگي خودش ،محدود به حدي نيست که بتوان
تخصيص به بعض عطايا داد.
«الکوثر»؛ اشاره به فضائل نبی خاتم

پس ،بهتر اين است که گفته شود «الکوثر» ،جامع و حاوي تمام احتماالتي
است که داده شده يا نشده از آنچه مفسران گفتهاند يا نگفتهاند؛ زيرا که هر
کسي به قدر فهم خود سخن گويد .و جامع و حاوي تمام عطايا ،آنجهت
قابلي و استعدادي است که در اصل حقيقت و شالوده وجود آن بزرگوار
مأخوذ گردانيده و به اينجهت مورد عطاياي بياندازه گرديده؛ زيرا تمام
تفضالتي که ممکن است ،از طرف مبدأ به ممکن رسد ،در حقيقت و

 ) 16جلوه معنوي فاطمه( تفسير عرفاني و تربيتي سوره کوثر)

ماهيتش ،و در جهت قابلي آن بزرگوار منطوي بوده و حضرتش در هر
مرتبهاي از مراتب خلقت ،مقام و مرتبهاي داشته؛ بلکه ميتوان گفت به
اعتبار مقام او ،دون حق و برتر از ممکنات بهشمار ميرود .چنانچه آيه «ثم

دني فتدلي فكان قاب قوسين او ادني» شاهد بر آن است.
زيرا که کينونيت و ماهيتش در مرتبه علم لدني و مقام «او ادني» و
مشيت الهي سبقت بر تمام موجودات داشته؛ بلکه فوق تمام موجودات
بهشمار ميرفته و نيز در مرتبه فيض الهي مشمول فيض منبسط و سردفتر
جامعه خلقت بوده .و نيز در مرتبه ابداع ،اول ما خلقاهلل و اول موجودي
است که مشمول فيض منبسط گرديده و در عالم ممکنات بروز و ظهور
نموده .چنانچه در احاديث بسيار رسيده «اول ما خلقاهلل ،حقيقت محمدي
و نور احمدي» بروز و ظهور نموده ،و در مرتبه عقول ،عقل کل و تمام
مراتب و درجات عقل از پرتو عقل او پديد گرديده است.
و در مرتبه نفوس ،در مرتبه نفس کلي واقع گرديده و نفوس
مخلوقات پرتوي است از اشراق آن نفس کلّي او .و نيز در مرتبه طبيعت،
چون مزاج شريفش از معتدل ترين امزجه ترکيب يافته ،کاملترين و
شريفترين آنها بهشمار ميرود؛ بلکه در رتبه طبيعت کلي عالم است.
و از جهت صورت انساني و کماالت نفساني ،جامع تمام شئونات و
سرلوح دفتر وجود و مظهر کماالت الهي و نماينده اوصاف صمداني است.
و از جهت مکارم اخالق و اوصاف انساني و حسن معاشرت ،به خلق
عظيم موصوف گرديده؛ چنانچه آيه «انك لعلي خُلق عظيم» گواه بر آن است.
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و از جهت نفوذ کلمه کالمش ،کالم الهي که در شأن او است« :وما

ينطق عن الهوي ان هو ا ّال وحي يوحي» .قرآن و معجزه باقيهاش ،عقالي
عالم را متحير گردانيده که هر کس از روي فهم و اندکي تدبّر ،اگر در هر
آيه از آيات قرآن مجيدش نظر کند ،بياختيار اذعان مينمايد که اين کالم
از منبع وحي فروآمده و عقالي عالم در مقام عظمت آن زانو ميزنند .و
قانون شرع مطهرش در نقطه وسط اعتدال واقع گرديده و تمام دستوراتي
که مقرر فرموده ،روي ميزان عقل و منطق استوار گرديده و نفوذ کلمه او
در اعماق بشر طنينانداز گرديده و نفوذ نموده.

با آنکه بعد از وفاتش از او يک دختر بيشتر نمانده با آن ضديتي که
اشقياء با آل رسول داشتند ،چه کشتند و چه زجر کردند و چه از وطن
آواره نمودند؛ با اينحال مملکتي نيست که عدهاي از سادات در آن
وجود نداشته باشند.
خالصه در تمام درجات وجود و مراتب خلقت ،ظهور و بروز داشته و
سرلوح دفتر خلقت و زبده آفرينش بوده ،و نيز در عالم آخرت داراي لواي
حمد و مقام شفاعت و پيشرو تمام انبياء و رسوالن اولوالعزم و داراي مقام
شفاعت است .به قول آن شاعر :آنچه خوبان همه دارند تو تنها داري.
آري ،نه فقط اين است که جامع کماالت خوبان است؛ بلکه آنچه
خوبان همه دارند ،ترشحي است از کماالت بيانتهاي او که تمام
موجودات از پرتو وجود مبارکش خلقت شدهاند؛ «لوالك لما خلقت

االفالك» .در حديث قدسي است که به پيامبر اکرم خطاب نموده که
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اگر تو نبودي افالک را خلقت نمينمودم؛ يعني تمام موجودات را از پرتو
وجود تو و براي تو خلق نمودم.

1

اسرار و نکاتی درباره سوره کوثر

برخي از مفسران درباره اين سوره مبارکه اسرار و نکاتي بيان نمودهاند .از
جمله آنها ،اين است که براي سالکان الي اهلل سه درجه است که باالترين
آن ،اين است که ،آنان به روح و قلب غرق در جالل الهي ميباشند.
درجه دوم ،آنان به بدن مشغول عبادت و طاعت و فرمانبرداري ميباشند.
و درجه سوم ،از شهوات و مشتهيات نفساني خودداري مينمايند.
«انا اعطيناك الكوثر» ،اشاره به مقام اول است که روح قدسي او از ساير
افراد بشر متمايز گرديده؛ هم به کميت و هم به کيفيت ،براي آنکه سرعت
انتقال او از مقدمات به نتايج شريعت از ارواح ديگران بيشتر است.
اما «فصل لربك» ،اشاره به مرتبه دوم است .همچنين «وانحر» اشاره به
مرتبه سوم است که مخالفت نفس و بازداشتن خود از لذايذ طبيعي به
منزله نحر است.

2

اصول دیانت و عبودیت

خداي جليل پس از اظهار عطاهاي بسيار که به پيغمبر اکرم ارائه ميدهد،
 .1تفسير مخزن العرفان ،ج ،15ص311ـ.313
 .2همان ،ص.315
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آن بزرگوار را مأمور به دو عمل ميگرداند که :به شکرانه اينهمه عطاها و
بخششها که درباره تو اجرا گردانيدم ،مأموري به دو عمل؛ که اصول
ديانت و دو پايه و دو چرخ عبوديت روي آن استوار گرديده ،اقدام نمايي:
يکي «نماز» که عبادت بدني است و ديگر «انفاق» که عبادت مالي است ،و
به اين دو عمل در مقام حمد و ستايش پروردگار و ولينعمت خود برآيي.
اين استکه حديث دارد اينقدر حضرتش در مقام اجرا ،نماز
ميخواند که پاي مبارکش َورَم نمود .وقتي سئوال ميکردند که چرا
اينقدر خود را به زحمت مياندازي ،در صورتيکه به آن آيه «ليغفر لك اهلل

ما تقدم من ذنبك و ما تأخر» گناهان گذشته و آينده تو آمرزيده شده ،در
پاسخ ميفرمود« :ايكون عبدا شكورا»؛ آيا بنده شکرگزاري نباشم.

1

شأن نزول سوره کوثر

در شأن نزول اين سوره بيان شده که «عاص بن وائل» که از سران
مشرکان بود ،پيغمبر را به هنگام خارجشدن از مسجد الحرام ميبيند ،و
مدتي با حضرت گفتگو ميکند .گروهي از سران قريش در مسجد نشسته
بودند و اين منظره را از دور مشاهده ميکردند .وقتي به مسجد وارد شد،
به او گفتند که با کي صحبت ميکردي؟ گفت با اين مرد ابتر! اين تعبير را
به اين خاطر انتخاب کرد که عرب کسي را که پسر نداشت «ابتر»
ميناميدند؛ يعني «بال عقب» .و سوره کوثر نازل شد و پيغمبر اکرم را به
 .1همان ،ص.314
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نعمتهاي بسيار و کوثر بشارت داد و دشمنان او را ابتر خواند .البته
پيغمبر پسراني داشتند که در کودکي از دنيا رفته بوند و يکي از پسران او
ابراهيم از ماريه قبطيه بود که در حدود سن دو سالگي چشم از دنيا
پوشيد و دل رسول خدا را آزرد.
اعراب طبق سنت خود براي فرزند پسر اهميت فوقالعاده قايل بودند
و او را تداومبخش برنامههاي پدر ميشمردند .بعد از اين ماجرا آنها فکر
ميکردند با رحلت پيغمبر اکرم برنامههاي او به خاطر نداشتن فرزند
ذکور تعطيل خواهد شد و خوشحال بودند .پس از اين بود که سوره کوثر
نازل شد و خداوند در اين سوره به طور اعجابآميزي جواب آنها را داد
و خبر داد که دشمنان او ابتر خواهند بود و برنامه اسالم و قرآن هرگز
قطع نخواهد شد.
بشارتی که قلب رسول اکرم را شاد کرد

بشارتي که در اين سوره نهفته است ،از يکسو ضربهاي بود به اميدهاي
دشمنان اسالم ،و از سوي ديگر ،تسلي خاطري براي رسولاهلل بود که
بعد از شنيدن آن لقب زشت و توطئه دشمنان ،قلب پاکش غمگين و
مکدّر شده بود.
«کوثر» ،يک معني جامع و وسيع دارد و آن «خير وسيع و فراوان»
است و مصاديق بسيار دارد ،ولي بسياري از بزرگان علماي شيعه ،وجود
مبارک فاطمه زهراء را يکي از روشن ترين مصداقها آن دانستهاند؛ چرا
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که شأن نزول آيه ميگويد :آنها پيغمبر اکرم را متهم ميکردند که ابتر و
بالعقب است.
از اين تعبير استفاده ميشود که قرآن ضمن نفي سخن آنها ميگويد :ما
به تو کوثر داديم که «خير کثير» است ،زيرا نسل و ذريه پيامبر اکرم بهوسيله
همين دختر گرامي در جهان انتشار يافت ،نسلي که نه تنها فرزندان
جسماني پيامبر اکرم بودند؛ بلکه آيين او و تمام ارزشهاي اسالم را حفظ
کردند و به آيندگان ابالغ نمودند .نه تنها امامان معصوم اهل بيت؛ بلکه
هزاران نفر از فرزندان فاطمه در سراسر جهان پخش شدهاند که در ميان
آنها علماي بزرگ ،نويسندگان ،فقها ،محدثان ،مفسران واالمقام و
فرماندهان عظيم بودند که با ايثار و فداکاري در حفظ آيين اسالم کوشيدند.
بحثی جالب از فخر رازي

در اينجا به بحث جالبي از فخر رازي اشاره ميکنيم که در ضمن تفسيرهاي
مختلف «کوثر» ميگويد :قول سوم اين است که اين سوره بهعنوان «ردّ بر
کساني نازل شده که عدم وجود اوالد را بر پيغمبر اکرم خرده ميگرفتند.
بنابراين ،معناي سوره اين است که :خداوند به او تسلي ميدهد که نسل او
در طول زمان باقي ميماند .ببين! چه تعداد از اهلبيت را شهيد کردند؛ در
عين حال جهان مملو از آنهاست« :رضا» و «صادق» و «باقر» .سپس ،بنگر
ببين چقدر از علماي بزرگ در ميان آنهاست .اين در حالي است که از بني
اميّه ،که دشمنان اسالم بودند ،شخص قابل ذکري در دنيا باقي نمانده.
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نکتهها

آنجا که خداوند در مقام دعوت به توحيد است ،ضمير مفرد بهکار ميبرد؛
همانند« :أنا ربكم فاعبدون؛ 1پرورگار شما من هستم؛ پس مرا عبادت
کنيد« ».انا ربكم فاتقون؛ من پروردگار شما هستم ،از من پروا کنيد« 2».انّني

انا اهلل؛ همانا من خداوند يکتا هستم».

3

همچنين در مواردي که خداوند کاري را بدون واسطه انجام ميدهد يا
در مقام بيان ارتباط تنگاتنگ خالق با مخلوق است ،ضمير مفرد بهکار
ميرود مانند« :و انا الغفور الرحيم؛ 4تنها من بخشنده مهربانم ».يا «فانّي

قريب؛ من به بندگانم نزديکم».

5

اما گاهي آيه در مقام بيان عظمت خداوند و شرافت نعمت است که
در اين موارد ضمير جمع همچون «انّا» بهکار ميرود ،چنانکه در اين آيه
ميفرمايد« :انا اعطيناك الكوثر»؛ زيرا عطاي الهي به بهترين خلق خدا ،آن
هم عطاي کوثر ،به گونهاي است که بايد با عظمت از آن ياد شود.
همچنين در مواردي که خداوند کاري را با واسطه انجام ميدهد ،نظير
باران که با واسطه تابش خورشيد و پيدايش بخار و ابر ميبارد ،از ضمير
 .1انبياء.92 ،
 .2مؤمنون.52 ،
 .3طه.14 ،
 .4حجر.49 ،
 .5بقره.186 ،
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جمع استفاده ميشود ،چنانکه ميفرمايد« :وانزلنا من السماء ماء؛ 1ما از
آسمان آبي فروفرستاديم».
از ميان يکصد و چهارده سوره قرآن ،چهار سوره با کلمه «انّا» آغاز
شده است .سورههاي فتح ،نوح ،قدر ،کوثر.
ك فَتْحا ُمبِينا؛
إِنَّا َف َتحْنَا لَ َ
بهراستي ما براي تو پيروزي نماياني فراهم آورديم.

إِنَّا أَ ْر َسلْنَا نُوحا إِلَى َق ْومِهِ؛
ما نوح را به سوي قومش فرستاديم.

إِنَّا أَنْزَ ْلنَاهُ فِي لَيْ َل ِة ا ْلقَ ْدرِ؛
همانا ما قرآن را در شب قدر نازل کرديم.

إِنَّا أَ ْعطَ ْينَاكَ الْ َكوْ َثرَ؛
بهراستي ما به تو خير فراوان[ ،که نسلي گسترده از طريق وجود
فاطمه است] عطا کرديم.

در آغاز يکي از اين چهار سوره ،از حضرت نوح ،که اولين پيامبر
اولوالعزم است و بعد از حضرت آدم ،پدر دوم انسان محسوب ميشود،
سخن به ميان آمده است .در آغاز سه سوره ديگر ،به نعمتهاي ويژهاي
همچون :نزول قرآن ،پيروزي آشکار و عطاي کوثر ،اشاره شده است.
شايد ميان اين چهار موضوع ارتباطي باشد که يکي رسالت اولين پيامبر
 .1مؤمنون.18 ،
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اولوالعزم ،ديگري نزول آخرين کتاب آسماني ،سومي پيروزي مکتب
اسالم و چهارمي تداوم خط رسالت و ابتر نماندن آن را بيان ميکند.
همانگونه که بيان شد ،کلمه «کوثر» از کثرت گرفته شده و بهمعناي خير
فراوان است .روشن است که اين معنا ميتواند مصاديق متعددي همچون:
وحي ،نبوت ،قرآن ،مقام شفاعت ،علم کثير و اخالق نيکو داشته باشد ،ولي
آيه آخر سوره ،ميتواند شاهدي بر اين باشد که مراد از کوثر ،نسل مبارک
پيامبر اکرم است .زيرا دشمن کينهتوز با جسارت به پيامبر ،او را ابتر ميناميد
و خداوند در دفاع از پيامبرش فرمود« :انّ شانئک هو االبتر»؛ دشمن تو ،خود
ابتر است .بنابراين ،اگر مراد از کوثر ،نسل نباشد ،براي ارتباط آيه اول و سوم
سوره ،توجيه و معنايي دلپسند نخواهيم داشت .از اين روي ،جمله «انّ

شانئك هو االبتر» ،دليل آن است که مراد از کوثر ،نسل کثير پيامبر اکرم است
که بدون شک از طريق حضرت زهراء ميباشد.
* اين نسل پر برکت از طريق حضرت خديجه نصيب پيامبر

اکرم

شد .آري ،خديجه مال کثير داد و کوثر گرفت .ما نيز تا از کثير نگذريم به
کوثر نميرسيم.
* قابل توجه است که ،در زماني که خبر تولد دختر سبب اندوه پدر
ميشد؛ به گونهاي که صورتش از غصه سياه گشته و به فکر فروميرفت
که از ميان مردم فرار کند يا دخترش را زنده به گور کند:
ن
سوَدا َو ُهوَ َكظِيمٌ َتوَارَى ِم َ
ل َو ْج ُه ُه مُ ْ
شرَ َأحَ ُدهُمْ بِا ْلأُ ْنثَى ظَ َّ
وَ ِإذَا ُب ِّ
ب؛
ش َر ِب ِه َأيُ ْمسِ ُك ُه َعلَى هُونٍ َأمْ َي ُد ُّس ُه فِي ال ُّترَا ِ
ن سُو ِء مَا بُ ِّ
الْ َق ْومِ ِم ْ
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چون يکي از آنان را به [تولد] دختر خبر دهند چهره اش [از
شدت خشم] سياه ،و [درونش] لبريز از خشم گردد « »58از
بدي خبري که به او دادهاند خود را از قبيله اش پنهان ميکند،
[و به ترديدِ سختي دچار ميشود] که؛ آيا آن [دختر] را با
خواري نگه دارد ،يا زنده به گورش کند؟ (نحل .)59

در اين زمان قرآن به دختر لقب کوثر ميدهد تا فرهنگ جاهلي را به
فرهنگ الهي و انساني تبديل کند.
* کوثر الهي ،به جنسيت بستگي ندارد .فاطمه ،دختر بود ،اما کوثر
شد .به تعداد کثير بستگي ندارد .فاطمه ،يک نفر بود ،امّا کوثر شد .آري،
خداوند ميتواند کم را کوثر و زياد را محو کند.
* خداوند از اولياي خود دفاع ميکند .به کسي که پيامبر را بيعَقَبه
ميشمرد ،پاسخ قولي و عملي ميدهد .وجود فاطمه ،پاسخ عملي و جمله
«هو االبتر» پاسخ قولي است.

خداوند نه تنها از اولياي خود ،بلکه از همه مؤمنان دفاع ميکند :در
ن آمَنُوا؛ همانا خداوند همواره
ن ا َّلذِي َ
سوره حج ميفرمايد« :إِنَّ ال َّلهَ ُيدَا ِفعُ عَ ِ

از مؤمنان دفاع ميکند».

1

* هديهکننده خداوند ،هديهگيرنده پيامبر ،و هديهشده فاطمه است.
ازاينرو ،عبارت «انّا اعطيناك الكوثر» بهکار رفته که بيانگر عظمت خداوند
و بزرگي هديه اوست.
 .1حج.38 ،
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* آري ،پاسخ کسي که به اشرف مخلوقات ابتر بگويد ،آن است که
خداوند به او کوثري عطا کند که چشم همه خيره و عقل همه مبهوت شود.
* خداوند مصداقي براي کوثر در آيه نياورد تا همچنان مبهم بماند تا
شايد اشاره به اين باشد که عمق برکت کوثر عطا شده؛ حتي براي خود
پيامبر اکرم در هالهاي از ابهام است.
* در اين سوره ،دو خبر غيبي نهفته است :يکي عطاشدن کوثر به
پيامبر ،آن هم در مکهاي که حضرت در آن دست خالي بود و فرزند پسر
نداشت .ديگر ،ابتر ماندن دشمن که داراي فرزندان و ثروتهاي بسيار بود.
* تاريخ و آمار بهترين شاهد بر کوثر بودن اين عطيه الهي است .هيچ
نسلي از هيچ قومي در جهان ،به اندازه نسل حضرت فاطمه رشد و
شکوفايي نداشته است .بهخصوص اگر کساني را که مادرشان سيد است از
سادات به حساب آوريم ،آمار سادات در جهان نشانه اين خبر غيبي است.
* عطا کردن کوثر به شخصي مثل پيامبر ،زماني معنا دارد که
عطاکننده سرچشمه علم و حکمت و قدرت و رحمت باشد .بنابراين،
عطاي کوثر نشانه صفات و کماالت الهي است.
* در اين سوره که سه جمله بيشتر ندارد ،پنجبار شخص پيامبر مورد
خطاب قرار گرفته است .زيرا عالوه بر ضمير کاف «ک» در «اعطيناک» ،و
ل» و «لربک» دو بار ،و در عبارت «انحر» و «شانئک» نيز دو
در خطاب «ص ّ
بار ،پيامبر مخاطب است؛ «اعطيناک ،فصلّ ،لربّک ،انحر ،شانئک».
* در سراسر قرآن نيز ،بيش از دويستوچهلبار خداوند به پيامبرش
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ميفرمايد« :ربّک» .با آن که او پروردگار تمام هستي (ربّ كلّ شي) ،1و
پروردگار همه مردم است (ربّ النّاس)؛ 2ولي از ميان واژههاي «ربّ» کلمه
«ربّک» بيش از همه بهکار رفته و اين نشانه آناست که خداوند بر
پيامبرش عنايت خاصي دارد.
* الطاف خداوند به پيامبر اسالم ،گاهي با درخواست آن حضرت
صورت گرفته است ،نظير «قل ربّ زدني علما؛ 3پروردگارا! مرا از نظر
علمي توسعه بده» .اما کوثر هديهاي الهي بود که بدون درخواست ،به
پيامبر عزيز داده شد.
* کوثر ،امري دنيايي نيست و چيزي فراتر از نان ،نام ،مقام ،و
جلوههاي دنيوي است؛ زيرا قرآن دنيا را مطاع قليل ميداند.
* هر کثيري کوثر نيست .قرآن ميفرمايد :اموال و اوالد مخالفان ،شما
را به تعجب وا ندارد؛ زيرا که خداوند اراده کرده آنان را در دنيا از طريق
همان اموال و اوالد عذاب کند« :فال تعجبك اموالهم و ال اوالدهم انما يريد

اهلل ليعذبهم بها في الحيات الدنيا».

4

* در قرآن سورهاي به نام کوثر داريم و سورهاي به نام تکاثر؛ اما کوثر
ارزش است و تکاثر ضد ارزش .زيرا اولي عطيّه الهي است که دنباله اش
 .1انعام.164 ،
 .2ناس.1 ،
 .3طه.114 ،
 .4توبه.55 ،
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ذکر خداست« :اعطيناك الكوثر فصلّ» و دومي يک رقابت منفي که دنباله
اش غفلت از خداست« :الهاكم التكاثر».
ل لربّك» و تکاثر ما را به
* کوثر ما را به مسجد ميبرد براي نماز« :فص ّ
گورستان ميبرد براي سرشماري مردگان« :حتي زرتم المقابر».
* در عطاي کوثر بشارت است« :انّا اعطيناك الكوثر» ،و تکاثر،
ال سوف تعلمون ث ّم كالّ سوف تعلمون».
تهديدهاي پي در پي« :ك ّ
* کوثر ،عامل رابطه با خالق است ،و تکاثر ،وسيلهاي براي سرگرمي
با مخلوق« :الهاكم التكاثر»
*کوثر ،که بزرگترين هديه الهي است در کوچکترين سوره قرآن
مطرح است.
*هديه اشرف معبود به اشرف مخلوق جز کوثر نميتواند باشد« :انّا

اعطيناك الكوثر».

*در ماجراي فتح مکه که مشرکان دستهدسته و فوجفوج به اسالم
وارد ميشدند ،خداوند تنها دستور به تسبيح ميدهد و ميفرمايد:
«وَ َر َأ ْيتَ النَّاسَ يَ ْد ُخلُونَ فِي دِينِ اللَّ ِه أَفْوَاجا (َ )٢فسَ ِّبحْ ِبحَمْ ِد رَبِّك» ولي براي
عطاکردن کوثر ميفرمايد« :فصلّ لربّک؛ نماز بگزار ».گويا اهميت کوثر
از اسالمآوردن مشرکان بيشتر است.
* عطاي استثنايي در سوره استثنايي با الفاظ استثنايي .عطا بينظير
است ،چون کوثر است .سوره بينظير است ،چون کوچکترين سوره قرآن
ل»،
است .و الفاظ بينظيرند ،چون کلمات «اعطيناک»« ،الکوثر»« ،ص ّ
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«انحر»« ،شانئک» و «ابتر» فقط در اين سوره بهکار رفته و در هيچ کجاي
قرآن شبيه ندارد.
* خداوند هم سببساز است هم سببسوز .او ميتواند از يک
فاطمه کوثر بيافريند و ميتواند افرادي که پسران رشيد دارند را به
فراموشي بسپارد .او ميتواند دريا را با زدن عصاي موسي خشک کند:
«اضرب بعصاك البحر فانفلق» 1.و با زدن همان عصا به سنگ ،دوازده
چشمه جاري سازد« :و اضرب بعصاك الحجر فانفجرت».

2

پیامها

 .1خداوند به وعدههاي خود عمل ميکند .در سوره ضحي ،خداوند
وعده عطا به پيامبر داده بود« :ولسوف يعطيك ربّك فترضي؛ 3پروردگارت

در آينده عطايي خواهد کرد که تو راضي شوي ».و در اين سوره ميفرمايد:
ما به آن وعده عمل کرديم« :انّا اعطيناك الكوثر».
 .2فرزند و نسل عطيّه الهي است« :انّا اعطيناك الكوثر».
ل».
 .3نوع تشکر را بايد از خدا بياموزيم« :فص ّ
 .4آنچه ميتواند بهعنوان تشکر از کوثر قرار گيرد ،نماز است« :فصلّ».
نماز جامعترين و کاملترين نوع عبادت است که در آن هم قلب بايد
حضور داشته باشد با قصد قربت ،و هم زبان با تالوت حمد و سوره ،و
 .1شعراء.63 ،
 .2بقره.60 ،
 .3ضحي.5 ،
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هم بدن با رکوع و سجود .مسح سر و پا نيز شايد اشاره به آن باشد که
انسان از سر تا پا بنده اوست .در نماز بلندترين نقطه بدن که پيشاني
است ،روزي سيوچهار بار بر زمين ساييده ميشود تا در انسان تکبّري
باقي نماند .حضرت زهراء در خطبه معروف خود فرمود :فلسفه و دليل
نماز پاکشدن روح از تکبر است« :تنزيها لكم من الكبر».
 .5دستورات ديني ،مطابق عقل و فطرت است .عقل تشکّر از نعمت
ل لربّک».
را الزم ميداند ،و دين هم همان فرمان را ميدهد« :فص ّ
 .6چون عطا از اوست« :انّا اعطيناك» ،تشکر هم بايد از او باشد:
«فصلّ لربّك».
 .7قربانيکردن يکي از راههاي تشکّر از نعمتهاي الهي است؛ زيرا
محرومان به نوايي ميرسند« :وانحر».
 .8انفاقي ارزش دارد که در کنار ايمان و عبادت باشد« :فصلّ...و انحر».
 .9زود قضاوت نکنيم و تنها به آمار و محاسبات تکيه نکنيم که
همهچيز به اراده خداوند است .مخالفان ،با مرگ پسر پيامبر و داشتن
پسران متعدد براي خود ،قضاوت کردند که پيامبر ابتر است ،ولي همه
چيز بر عکس شد« .انّا اعطيناك الكوثر...انّ شانئك هو االبتر».

1

فاطمه و کوثر

گفتيم «کوثر» يک معني جامع و وسيعي دارد و آن «خير کثير و فراوان»
 .1تفسير نور ،زير همين سوره.
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است ،و مصاديق آن بسيار است .ولي بسياري از بزرگان علماي شيعه يکي
از روشنترين مصداقهاي آن را وجود مبارک «فاطمه زهراء »دانستهاند؛
چراکه شأن نزول آيه ميگويد :آنها پيغمبر اکرم را متهم ميکردند که
بالعقب است ،قرآن ضمن نفي سخن آنها ميگويد« :ما به تو کوثر داديم».
از اين تعبير استنباط ميشود که اين «خير کثير» ،همان «فاطمه زهراء»
است؛ زيرا نسل و ذريه پيامبر بهوسيله همين دختر گرامي در جهان
انتشار يافت؛ نسلي که نه تنها فرزندان جسماني پيغمبر بودند ،بلکه آيين
او و تمام ارزشهاي اسالم را حفظ کردند ،و به آيندگان ابالغ نمودند ،نه
تنها امامان معصوم اهل بيت که آنها حساب مخصوص به خود دارند؛
بلکه هزاران هزار از فرزندان فاطمه در سراسر جهان پخش شدند که در
ميان آنها علماي بزرگ و نويسندگان و فقها و محدثان و مفسران
واالمقام و فرماندهان عظيم بودند که با ايثار و فداکاري در حفظ آئين
اسالم کوشيدند.
اعجاز سوره «کوثر»

اين سوره در حقيقت سه پيشگويي بزرگ در بردارد :از يکسو ،اعطاي
خير کثير را به پيغمبر نويد ميدهد (گرچه «اعطينا» به صورت فعل ماضي
است ،ولي ممکن است از قبيل مضارع مسلم باشد که در شکل ماضي
بيان شده است ).و اين خير کثير ،تمام پيروزيها و موفقيتهايي را که
بعداً نصيب پيغمبر اکرم شد ،و به هنگام نزول اين سوره در مکه قابل
پيشبيني نبود ،شامل ميشود.
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از سوي ديگر ،خبر ميدهد که پيغمبر بالعقب نخواهد بود؛ بلکه
نسل و دودمان او به طور فراوان در جهان وجود خواهند داشت.
از سوي سوم ،خبر ميدهد که دشمنان او ابتر و بالعقب خواهند بود.
اين پيشگويي نيز تحقق يافت ،و چنان دشمنانش تارومار شدند که امروز
اثري از آنها باقي نمانده است .در حالي که طوائفي همچون «بنياميه» و
«بنيعباس» که به مقابله با پيغمبر و فرزندان او بر خاستند ،روزي آنقدر
جمعيت داشتند که فاميل و فرزندان آنها قابل شماره نبود ،ولي امروز اگر
هم چيزي از آنها باقي مانده باشد ،هرگز شناخته نيست.

1

سپاسگزاري از نعمتها

«فصل لربك و انحر؛ پس ،براي پروردگارت نمازگزار و نحر کن ».سپاسگزاري
و کرنش به استان الهي از وظايف مهمي است که عقل هر انسان برايش
مقرر ميدارد .سرشت انسانها مبتني بر قدرداني از فردي است که به او
نيکي کرده است و از آنجا که تمامي نعمتها از جانب خداوند به انسان
ارزاني شده است ،سپاسگزاري از او جلوه ديگري به خود ميگيرد که در
اين سوره مبارکه در «نماز» و «نحر» تجسم يافته است.
هر معنايي که در «نحر» منظور باشد ،چه قربانيکردن شتر ،و چه
باالبردن دو دست تا روبهروي گلوگاه و يا جلوآوردن روي سينه به هنگام
تکبيرهاي نماز ،همه نشانه سپاسگزاري از نعمتهاي خداوند است .چه
 .1تفسير نمونه ،ج ،27ص 375تا .376
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اينکه نماز و نحر در صورتي ميتواند اعالم سپاس باشد که فقط براي
خدا و در جهت پروردگار جهان باشد« :ان شانئک هو االبتر؛ به يقين،
بيدنبال و بيخير است».
نمونهاي از پیشگوییهاي قرآن

يکي از جلوههاي اعجاز قرآن ،خبرهاي غيبي و پيشگوييهاي قاطع و
انطباق آن با واقعيتها است و به روشني موارد بسياري در آيات قرآني
ميتوان يافت .از جمله :داستان پيشگويي پيروزي روميان بر ايرانيان؛ پس
از آنکه آنها مغلوب ايرانيان گشتند ،پيروزي آنها را نُهسال قبل از تحقق
پيش بيني کرد و البته همانگونه نيز تحقق يافت .خداوند متعال در قرآن
کريم فرمود:
ن بَ ْع ِد َغ َل ِبهِ ْم سَيَ ْغ ِلبُو َن()٣
ض وَ ُه ْم ِم ْ
غُلبت الرُّوم ( )٢فِي َأدْنَى ا ْل َأرْ ِ
فِي ِبضْ ِع سِنِينَ
روم دچار شکست شد؛ در نزديکترين سرزمين [خود به منطقۀ
فارس] ،آنان پس از شکستشان به زودي بر فارسها پيروز
ميشوند[ »3«،البته اين پيروزي] در ظرف چند سال [تحقق
خواهد يافت].

1

و در آيههاي ديگر پيروزي مسلمانان را در جنگ بدر پيشبيني کرد و فرمود:
سيهزم الجمع و يولون الدبر
 .1روم4 ،ـ.2
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[اما] بهزودي آن جماعت [در بدر] شکستخورده و عقبنشيني
ميکنند.

1

سومين پيشبيني در سوره کوثر است .دشمن که از سر غرور و
نخوت به بسياري تعداد ميباليد و مسلمانان را ناچيز ميانگاشت و
بهخصوص بعد از فوت فرزند رسول گرامي اسالم ،کار را تمامشده تلقي
کرد و گمان برد پيام و رسالت در ميان انبوه حوادث تاريخ به فراموشي
سپرده خواهد شد.
در اينهنگام قرآن کريم پيشگويي کرد که دين تو جهانگير خواهد شد
و کار دشمنان به نافرجامي و تباهي خواهد کشيد و امروزه که پس از
چهارده قرن حضور سرافزار اسالم را در جهان مشاهده ميکنيم،
درخشش اعجاز اين سوره را هر چه بيشتر حس کرده و آن را بهعنوان
نشانه صدق ديگري بر رسالت نبي گرامي اسالم اعالم ميداريم.

2

مصطفي را وعده کرد الطاف حق

گر بميري تو ،نميرد اين سبق

من کتاب و معجزت را رافعم

بيش و کم کن را ز قرآن مانعم

من مناره پر کنم آفاق را

کور گردانم دو چشم عاق را

چاکرانت شهرها گيرند و جاه

دين تو گيرد ز ماهي تا به ماه

تـا قيـامـت بـاقـياش داريـم مـا

2

 .1قمر.45 ،
 .2مولوي ،مثنوي معنوي.

تو مترس از نسخ دين اي مصطفي
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در پرتوي همين اعجاز ،فرزندان فاطمه همچنان رونقي فزاينده يافته،
سرچشمههاي پُر برکت شدهاند که هر روز بيش از گذشته در جهان
ميدرخشند و شاخسارهاي معنويت و پاکي را فرا راه حقجويان قرار
ميدهند؛ تا آنزمان که چهره پر فروغ حُسن يار و جلوه زيباي عدل الهي
حضرت بقيةاهلل

رخ کند و با ظهور خود کوثر فاطمي را تفسيري تام و

تمام بخشد .به اميد آن روز.
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فضايل و مناقب حضرت زهراي مرضيه بسيار است ،و قلم و کالم قادر به
وصف عظمت آن بانوي دو عالم و سيده نساء عالمين نميباشد .اما با اين
همه فضائل ،و بيان آنها از زبان حضرت رسول اکرم درباره اهلبيتش،
بهخصوص پاره تنش حضرت فاطمه زهراء ،و نيز سفارشهايي که آن
حضرت درباره آنان کرده بود ،باز ميبينيم که چه ستمها و ظلمهايي بر
آنان روانداشتند!!
بزرگي ميگفت ،اگر حضرت رسول به جاي سفارش مودت نسبت
به اهل بيتش ،گفته بود در حق آنها ظلم کنيد ،بيشتر اين همه ظلمي نبود
که بخواهند درباره آنها بکنند!! نمونه بارز آن ظلم بيشمار واقعه کربال
بود .همچنين ،با اينهمه احاديث که دربارة حضرت زهراء ،تنها دختر
رسول اکرم ،در ميان مسلمان است که فرمود :فاطمه پاره تن من است.
هرکس او را آزار دهد ،مرا آزرده است ،با اين وجود ،بعد از وفات پدر
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بزرگوارش ،کردند آنچه را که نبايد ميکردند.
تاختند

غنچه را با الله پرپر ساختند

برگلستان

واليت

غنچه زير خار و خس افتاده بود

باغبان هم از نفس افتاده بود

ظلم و طغيان و جنايت زاده شد

اين چنين مزد امامت داده شد

کـاش از قلبم به قبرش راه داشت

کــاش زهـرا هم زيارتگاه داشت

مردم در تعجباند که چرا يگانه دختر پيامبر اسالم وصيت کند که شبانه
او را دفن کنند .و چرا تاکنون آرامگاه بانوي بزرگ اسالم نامعلوم است.
از حضرت زهرا چه میدانیم؟

وقتي ميگوييم فاطمة زهراء؛ قضيه غصب فدک ،پهلوي شکسته و
اشکها و نالههاي تداعي ميشود .آن حضرت چرا از عظمت مقام واالي
حضرت زهراء کمتر سخن گفته ميشود؟ چرا از کوثر قرآن و مقام
حقيقي او بيخبريم؟ چرا در منابر از مقام ملکوتي زهراي مرضيه ،مردم را
با خبر نميکنند؟ آيا دختر پيامبر اسالم را به خوبي ميشناسيم؟
البته سخنگفتن درباره شخصيت حضرت زهراء آسان نيست .به
راستي ،چه ميتوان گفت درباره فاطمه زهراء که رسول اکرم ،آن انسان
کامل که باالترين مقام بشريت را دارا است ،بهدست او بوسه ميزند.
رسول اکرم فرمودند :هر کس فاطمه را آنطور که حق معرفت به او
است بشناسد ،ليلةالقدر را ادراک کرده است ،و همانا فاطمه ناميده شده
است؛ چراکه خلق از رسيدن به کُنه معرفت وي ناتوانند.
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او حوراء انسيه است ،حوريهاي به صورت انسان .فاطمه را ليلةالقدر
ناميدند« :و ما ادراك ما ليلةالقدر؛ تو چه ميداني ليلةالقدر چيست؟
همانطور که عظمت ليلةالقدر مجهول است ،شخصيت و مقام حضرت
زهراء نيز ناشناخته و مانند قبرش مجهول است .در ميان همه جلوههاي
خيرهکننده روح بزرگ فاطمه ،آنچه بيشتر از همه شگفتانگيزتر است،
اين است که فاطمه همسفر ،همگام و همپرواز روح عظيم علي بود.
او در کنار علي تنها يک همسر نبود .علي به او نه فقط به ديده يک
دوست؛ بلکه فاطمه بهعنوان آشناي دردهاي علي بود .او انيس خلوت
بيکرانه و اسرارآميزش ،و همدم تنهاييهايش بود.
پس از فاطمه ،علي همسراني ميگيرد و از آنان فرزنداني مييابد .اما
از همان آغاز ،فرزندان خويش را که از فاطمه بودند با فرزندان ديگرش
جدا ميکند .اينان را «بنيعلي» ميخواند و آنان را «بنيفاطمه».
مقایسه حضرت مریم و حضرت فاطمه

گاهي فاطمه را با مريم بنت عمران مقايسه ميکنند .درباره حضرت مريم
بسيار گفتهاند؛ اما مجموعه گفتهها ،انديشهها ،کوششها و هنرمنديهاي
همه در طول اين قرنهاي بسيار ،بيشتر از اين کلمه نتوانستهاند عظمتهاي
مريم را بازگويند که« :مريم ،مادر عيسي »است.
اما درباره فاطمه ،اگر بگوييم دختر پيامبر بزرگ اسالم ،دخت نبوت،
همسر واليت ،مادر حسنين و اماالئمه است که هر کدام مقامي واالست؛
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اما باز شخصيت زهراء متعلق به مقام واالي خودش است؛ (مقامي
ملکوتي که مقام واليي است .اوست که رسول اکرم او را «سيدة النساء
العالمين» خواند.
مرواریدي در آغوش صدف

بانوي بزرگ ما ،حضرت زهراء ،جوهره آفرينش ،ميوه نبوت و گزيده
واليت است .آن حضرت بر تمامي افراد بشر؛ حتي از پيامبران و مرسلين،
غير از پدر بزرگوار و همسر گراميش که درود خداوند بر آنان ،برتري
دارد .آياتي از قرآن مجيد و روايات فراواني از ائمهاطهار بر اين مطلب
گواهي ميدهند و اين مطلب را تأئيد ميکند .و هر دليلي که برتري پيامبر

و اميرالمؤمنان را بر ديگران اثبات کند ،همان دليل به عينه گواه بر
افضليت آن حضرت نيز ميباشد؛ زيرا که آنان همه از يک نور آفريده
شدهاند .اين مطلب در آيات و روايات فراواني وارد شده است .از جمله
در آيه تطهير:
١

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرا

جز اين نيست که همواره خداوند [به ارادۀ حتمياش]
ميخواهد هرگونه پليدي [در اعتقاد و اخالق و عمل] را از شما
اهل بيت [نبوت؛ که به روايات فراوا ِن فريقين ،خمسۀ طيبه
محمّد ،علي ،فاطمه ،حسن و حسين هستند ،پيش از آنکه به
 .1احزاب.33 ،
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شما برسد] برطرف کرده [و از بين ببرد] ،و شما را آنگونه که
بايد پاک و پاکيزه بدارد.

خداوند در اين آيه شريفه بر عصمت و طهارت آن حضرت گواهي داده
است؛ زيرا که خداوند هرگونه پليدي و ناپاکي ظاهري و باطني ،و هرگونه
معصيت و گناه صغيره و کبيره؛ حتي حديث نفس به آنچه خدا را خوش
نيايد را از آن بانوي بزرگ آفرينش به دور ساخته است .بنابراين ،حضرت به
صريح اين آيه مبارکه ،از هر گونه عيب و نقص به طور مطلق پاک و پاکيزه
است؛ زيرا هرگونه وسوسه و حديث نفس و خطورات نارواي قلبي در ذيل
کلمه «رجس» (ناپاکي) قرار دارد و آن حضرت از هرگونه رجسي پاک است.
بنابراين ،آن حضرت واالترين رتبه عصمت و طهارت را دارد؛ و به
جز حضرت رسول اکرم در قرآن مجيد ،چيزي که بر عصمت و طهارت،
بدينگونه که درباره اهل بيت وارد شده ،درباره ساير پيامبران وجود
ندارد.ازاينروي ،عصمت حضرت زهرا با عصمت هيچيک از پيامبران
پيشين برابر نخواهد بود .و اين ،جهت شرافت و برتري برجسته ويژه آن
حضرت خواهد بود.
اشاره به چند روایت

عالمه مجلسي روايتي را از امام صادق نقل ميکند که ميفرمايد« :و هي

الصديق ُة الكبري و علي مِعرِ َفتِها دا َرتِ القُرو ُن االوُلي» 1.يکي از بزرگان
 .1بحاراالنوار ،ج ،43ص.105
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ميگويد :منظور از قرون اولي ،قرون نخستين دوران زندگي تمام پيامبران،
اوصيا و امتهاي آنان از حضرت آدم تا خاتم است؛ يعني خداوند
هيچيک از پيامبران را مبعوث نکرد ،مگر اين که به فضيلت و محبت
صديقه کبري اقرار کنند.
همچنين ،امام صادق در حديث ديگر ميفرمايد :اگر خداي متعال
علي را نيافريده بود ،براي حضرت زهرا کفو و همتايي وجود نداشت.

1

در روايت ديگر ميفرمايد :اگر عليبنابيطالب با آن حضرت ازدواج
نميکرد تا روز قيامت بر روي زمين ،از آدم به بعد ،همسري براي او
وجود نداشت 2.يعني نه فقط در زمانش؛ بلکه در همه عصور و زمانها.
عالمه مجلسي ميفرمايد :به اين روايات ميتوان بر اشرفيتبودن علي
و فاطمه بر عموم پيامبران ،غير از حضرت رسول ،استدالل کرد.
حضرت زهرا ،همزه وصل بین رسالت و والیت

حال براي درک شخصيت حضرت زهرا نياز به مقدمهاي است.
حضرت زهراء همزه وصل بود بين رسالت و واليت؛ و اين مقام فقط
مخصوص زهراي اطهر است و هيچکس به اين مقام نرسيده و
نخواهد رسيد.
با اين توضيح که خداوند براي هدايت بشر 124 ،هزار پيامبر مبعوث
کرد که پنجتن از آنان پيامبران اولوالعزم بودند؛ حضرت نوح ،ابراهيم،
 .1همان ،ج ،43ص.107
 .2همان ،ص10ـ.11
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موسي ،عيسي و رسول اکرم؛ که پيامبر ما خاتم رسل است .همه پيامبران
پيشين مقدمه بودند؛ يعني ديگر پيامبري و کتابي از طرف خداوند نخواهد
آمد .حاال ديگر نوبت واليت است؛ و در روز غدير با انتصاب مقام
واليت دين کامل ميشود ،که ميفرمايد:
اليوم اكملت لكم دينكم و رضيت لكم االسالم دينا
امروز کافران از [شکست و نابودي] دينتان [که اسالم ناب
آسماني است] نااميد شدهاند ،جاي آن نيست که از آنان بترسيد،
بايد از من بيم داشته باشيد [که مبادا با ضربهزدن به دين،
بهدست خودتان دچار عذابِ سختِ من در دنيا و آخرت
شويد ].امروز [با نصب عليبنابيطالب به امامت و واليت]،
دينتان را به کمال رساندم ،و نعمتم را بر شما تمام کردم ،و
اسالم را براي شما بهعنوان دين پسنديدم.

دين کاملي که مورد رضايت و مرضات حق است ،همان اسالم است.
حال حضرت زهرا آن همزه وصل هستند که نبوت و رسالت را به
واليت متصل ميکنند .او دخت آخرين رسول و پيامبر خدا ،و همسر
خليفه پيامبر است؛ که هم او مادر خلفاي بعد از رسول اهلل ميباشد ،و
اوصياي رسول اکرم همه از نسل زهراء هستند.
دلیل گریه حضرت زهراء

اکنون به دليل گريههاي حضرت زهراء ،در رحلت و فراغ پدر بزرگوارشان
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پي خواهيم برد؛ گرچه بشريت بايد در مصيبت رحلت رحمةالعالمين گريه
کنند ،زيرا با رفتن او انقطاع وحي بود ،و اما ممکن است بگوييم ،آنچه دل
فاطمه را به درد ميآورده« ،انحراف امت از مسئله واليت و امامت بود؛
انحرافي که زحمات رسالت را از مسير حقيقت بيرون ميبرد.
جلوه حضرت زهراء در مسأله والیت

واليت در قرآن بحثي است مهم و قابل تأمل 1که به خاطر اهميت
موضوع ،بعضي از مطالب را در اينجا مطرح ميکنيم .البته بحث واليت
در قرآن نيازمند مقدمهاي است؛ زيرا مسئله امامت و خالفت تنها اين
نيست که چه کسي خليفه چندم شود؛ بلکه مسئله خليفه و تعيين
کارشناس دين از سوي خداوند است ،و البته وجود مقدس چهارده
معصوم از آيات الهي و از نشانههاي فضل و رحمت پروردگار متعال
هستند که در ميان مخلوقات خداوند نظيري براي آنها نيست .کسانيکه
بهوسيله آنان راز بندگي و اطاعت پروردگار بر همگان تعليم داده ميشود
تا مردمان به انوار الهي متصل شوند.
پیامبران ،اساتید دانشگاه دنیا

امام خميني ميفرمايند :دنيا دانشگاهي است که انبيا و اوصياء و
تربيتشدگان آنان معلمان اين دانشگاه هستند و کتاب آسماني را تدريس
 .1مؤلف اين بحث را در دورههاي گوناگون تدريس کرده است و خالصهاي از دروس وي در
کتاب حقيقت واليت به چاپ رسيده است.
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ميکنند ،و بقيه مردم شاگردان مکتب انبيا هستند.
در هر دورهاي ،پيامبر آن زمان «انسان کامل» است که از سوي خداوند
متعال معلم امت خود ميباشد ،و اوصياي آنها ادامهدهنده تعاليم آنها
هستند .همانطور که رسول اکرم« ،قرآن» و «عترت» را دو گوهر گرانبها
معرفي ميکند و ميفرمايد :آنها با هم و در کنار هم هستند؛ يعني کتاب
بدون معلم ،و معلم بدون کتاب نيست.
حال ،اگر اين معلمان حقيقي را از صحنه خارج کنند و کساني بيايند
که کارشناس و معصوم هم نباشند؛ مردم از واليت اوليا محروم ميشوند
و بشريت به انحطاط و گمراهي کشيده ميشود .تمام زحماتي که انبيا
کشيدهاند ،و تمام رنجهايي که اولياي خدا از ابتداي خلقت تاکنون کشيده
و بعدها هم خواهند کشيد ،مقدمه اين بود که اين موجودي که به آن
انسان ميگويند ،به راستي انسان شود».
تمام کتب آسماني که بر انبيا نازل شده براي اين بوده است که اين
انسان ،موجودي که اگر واگذار شود و تربيت نشود خطرناکترين
موجودات عالم است ،تحت تربيت و تعليم الهي واقع شود و بهترين
موجودات و افضل خاليق گردد.
در اسالم همه امور مقدمه انسانسازي است؛ عبادات ،واجبات،
مستحبات و اخالقيات .زيرا که اگر اين موجود رها شود و تحت تربيت
الهي قرار نگيرد ،تمام عالم را به تباهي ميکشد.
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براي جلوگيري از اين فسادها و جنگهاي ويرانکننده ،و ظلمها و
ستمها ،انبيا آمدهاند تا بشر را به راهي که همه [بايد] در آن سير کنند ،تا
همه انسانها راه صحيح را بدانند و کامل بشوند ،آنها را هدايت کنند.
ازاينروي تمام دنيا بايد دو طبقه باشد :يک طبقه معلم و استاد ،و يک
طبقه ،دانشجو و متعّلم .وظيفه معلم هدايت جامعه است به سوي اهلل ،و
وظيفه دانشجو ،تعلّم و دانستن همين معني است تا يک جامعهاي پيدا
شود که همه متوجه خداي سبحان ،و همه در راه او باشند.

1

و اگر انسان تحت واليت اولياي الهي نباشد؛ حتي اگر هم عالم باشد،
باز تابع هواي نفس و گمراه ميشود .مانند سامري .در حالي که سامري از
لحاظ علمي و حتي عرفاني به جايي رسيده بود که قرآن درباره مکالمه
حضرت موسي با او ميگويد:
صرُوا ِب ِه
ت ِبمَا لَ ْم َيبْ ُ
ص ْر ُ
ي ( )٩٥قَا َل َب ُ
ك يَا َسا ِم ِر ُّ
قَا َل َفمَا َخ ْطبُ َ
ت لِي َنفْسِي
ك َسوَّ َل ْ
ن أَ َث ِر ال َّرسُولِ َف َنبَ ْذ ُتهَا وَ َكذَلِ َ
ضتُ قَ ْبضَة ِم ْ
فَقَ َب ْ

٢

[موسى [گفت :اى سامرى! سبب کار] بسيار خطرناک تو چه
بود؟« »95گفت :من به اسرارى آگاه شدم که آنان آگاه نشدند،
پس اندکى از اسرار رسول را گرفتم و بر اثر هواپرستى[ ،به
گوسالهسازى پرداختم]؛ و اينگونه نفس من [آن کار بسيار
خطرناک را براى گمراهکردن بنىاسرائيل] در نظرم آراست.
 .1امام خميني؛ به نقل از رساله نوين.
 .2طه 95 ،و .96
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اما در نهايت اين علم او سبب گمراهي خود و ديگران شد ،و خود
ت لِي نَفْسِي» علم
ميگويد :نفس من اين کار را براي من آراستَ « :سوَّلَ ْ
داشت؛ اما تحت تربيت رهبر الهي نبود.
حتي مفسراني بودند که قرآن را با نکات بسيار ظريفي تفسير
ميکردند ،و به قول يکي از بزرگان نکاتي از قرآن استخراج ميکنند که به
عقل جن هم نميآيد! اما معني کلمه «واليت» را نفهميدند ،و آيات واليت
را درک نکردند .چرا؟ چون شرط اصلي تعليم «اقرا بسم ربك»؛ يعني با
اسم «رب» ،و براي «رب» محقق نبود .اينچنين بود که همين علم که بايد
براي رفع حجب باشد ،ميشود «حجاب اکبر».
انسان براي تکامل نیاز به تولدي دیگر دارد

بر عکس تمام موجودات ،تکامل انسان در دو مرحله قابل ظهور و تصور
است ،و بايد در هر دو مرحله به تکامل برسد.
مرحله اول ،تولد اول او از رحم مادر است .او در رحم مادر پرورش
مييابد .اين بشر در خلقت خود کامل و با استعدادهاي بسيار ،خلق شده
که ميتواند در حرکت به سوي تکامل ،و در نمايش صفات الهي ،و
اخالق حسنه ،مظهري از خداي خود باشد؛ يعني آينهاي تمامنماي اسماء
حسني الهي ،و مظهر تجلي «رحيم ،و عليم ،رازق و رؤف و »...قرار گيرد.
مرحله دوم ،و آن تولدي ديگر است؛ که بايد در رحم دنيا پرورش
يابد .و بايد اين استعدادها را شکوفا کند ،و آن مرحله «تربيت» است .اگر
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بر اساس قانون خلقت تربيت نشود ،انسانيت او مانند گنجي مدفون
ميماند .خداوند انسان را بالفعل عالم و يا قادر نيافريده است؛ بلکه اين
فضائل در وجود او بالقوه موجودند ،و به او استعداد داده است که با
تربيت ،و به کارگيري وسايلي که خداوند در اختيار او قرار داده است،
قادر و عالم و...گردد؛ يعني استعدادهاي بالقوه را بالفعل درآورد.
ازاينرو ،انسان بعد از طي اين دو مرحله کامل خواهد شد ،و بر اساس
تکامل و سعه وجودي خويش ،ميتواند نعمتهاي الهي را تميز و از آنها
استفاده کند و بُعد نوراني خود را شکوفا کند .در حديثي از امام

حسين

آمده است« :ليس منا من لم يولد مرتين؛ از ما نيست کسي که به تولد دوم
نرسد» .يعني اگر انسان دوباره متولد نشود به ما اهل بيت ملحق نميشود و
وابسته به ما نيست ،و منظور از تولد دوم ،ساخت تربيتي انسان است.
بهاين معنا که انسان بتواند در پي مراحل تربيت ،در يک استعداد و
لياقتي قرار گيرد که بتواند يک انسان الهي شود و لياقت و استعدادي پيدا
کند ،تا بتواند از نعمتهاي الهي در دنيا و آخرت بهرهمند گردد،
خداشناس بشود و قطع تعلقات کند ،يعني« :رسد آدمي به جايي که به
جز خدا نبيند.
حضرت عيسي مسيح ميفرمايد« :لم يلج ملكوت السموات من لم يولد

مرتين؛ کسي که دو بار متولد نشود ،به ملکوت خدا راهي ندارد ».يکبار از
مادر متولد شدي ،اکنون بايد از خودت بيرون بيايي و در رحم دنيا به
تکامل برسي.
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ساخت بدن در رحم مادر از نوع خلقت است .خلقت ابتدايي ما روي
بدن مادي انجام ميگيرد .اما خلقت دوم با ساخت تربيتي روي نفس
است .به عبارت ديگر ،تولد اول از مادر ،و تکامل در رحم مادر است؛
ولي تولد دوم ،ساخت تربيتي ما است در مسير کمال ،و تربيتي که بر
روي نفس صورت ميگيرد تا به مقصد برسيم.
همانطور که در خلقت اولي همهکاره خدا بود ،خداوند ميفرمايد،
تربيت خود را هم به خدا بسپار ،و خودت را تحت واليت خدا قرار بده.
خداوند پيامبران و اوصياي خود را براي تربيت بشريت طبق کتب
آسماني و قانون الهي قرار داده است.
انسان در جهانبینی اسالمی

انسان را که قرآن معرفي ميکند ،نه مطلقاً شرور است و نه مطلقاً خيّر و
نيکوکار؛ بلکه آمادگي هر دو حال را دارد .بعضي آيات ،استعداد شرّگرايي
او را ميرساند ،به طوري که او را موجودي« ،ستمگر» و «نادان»« ،ناسپاس»،
«طغيانگر»« ،عجول و شتابزده»« ،تنگ نظر» و «ممسک»« ،مجادلهگر» و
«حريص» و ...لقب ميدهد .برخي از آيات ديگر ،استعداد خيرگرايي انسان
را بيان ميکند و او را «خليفه خدا» در زمين« ،مسجود مالئکه»« ،امانتدار
خدا» ،داراي «کرامت ذاتي» و «کسي که همه موجودات و مخلوقات براي
او» آفريده شده اند ،معرفي مينمايد.
اسالم تربيت انسان را از ضروريات ،اما به «اختيار خودش» قرار داده
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است .ازاينرو ،انسان بايد خودش را تحت تربيت مربيان الهي قرار دهد؛
يعني در مکتب اهل بيت ثبت نام کند و از نورانيت وجود مقدسشان
استفاده و استعدادهاي خود را شکوفا سازد .زيرا اسالم انسانيت انسان و
تمايز او را با حيوان ،در به فعليترساندن کماالت روحي و معنوي
بالقوهاي که در او نهاده شده ،اعالم ميکند .و مقام خليفة الهي ،و
امانتداري را اليق او ميداند .خداوند هندسه تربيتي انسان را تا وصول به
هدف بهدست اولياي خود ترسيم کرده است.
حضرت زهراء ،اولین مدافع والیت

باتوجه به اهميت مسأله واليت ،حضرت زهراء با انحراف مسئله امامت
و واليت دلشان به درد ميآيد .چون انحراف از واليت ،گمراهي بشريت
از راه حق و تکامل است و در حقيقت ،انحراف از هدف خلقت
است.اينچنين است که ايشان اولين شهيده واليت است و اولين شهيد
واليت نيز فرزند سقط شده او ،محسن است .حضرت زهرا در ميان
اختران تابناک الهي از جايگاه ويژهاي برخوردار است که« :به خشم ايشان

خداي متعال خشمناک و به خشنودياش ،خشنود ميگردد» .و اگر از ميان
فضائل آن حضرت ،تنها به همين يک مورد بينديشيم ،بسياري از حقايق
و اسرار الهي براي امت اسالمي کشف ميشود.
وظیفة سنگین مسلمانان نسبت به حضرت زهرا

آيتاهلل وحيد خراساني در يکي از درسهاي تفسير خود ،با بيان اينکه
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هر مسلماني وظيفهاش نسبت به فاطميه و حضرت زهراء بسيار
سنگين است؛ با اشاره به حديثي از قول برادران اهل سنت ،بيان
ميدارد که ،پيامبر اسالم فرمودند :نخستين کسي که وارد بهشت
ميشود حضرت زهراء است.
اين مرجع تقليد با تأکيد بر اين که اسبق االسبقين و افضل االفضلين،
پيامبر اسالم است؛ ابراز کرد« :اول من يدخل الجنة» پيامبر است و ايشان
فرمودند :من وارد بهشت ميشوم؛ اما جلوتر از من دخترم فاطمه است.
علت محدثه و علت مبقیه

آيتاهلل وحيد خراساني با طرح اين پرسش که حضرت زهراء چه کرده
است که جلوتر از پيامبر وارد بهشت ميشود ،گفت :با بعثت پيامبر،
غرض از خلقت و ثمره تشريع و ديانت تحقق شد؛ پيامبر علت محدثه و
حضرت زهراء علت مبقيه است .ايشان تأکيد ميکنند که تمام ما حصل
انبياء ،از آدم تا خاتم ،منحصر ًا به وجود حضرت زهراء باقي ماند؛ اگر
فاطمه نبود ،ائمه اطهار نيز نبودند .ايشان تصريح ميکنند ،باقي ماندن
نسل پيامبر و دين خدا در جهان به وجود زهراء است.
همچنين ،با اشاره به روايتي مبني بر اين که در روز قيامت همه
«وانفسا» ميگويند ،حضرت زهراء به احسن صورت و اکمل هيأت وارد
بهشت ميشود و همه غرق در تعجب از آن عظمت ميشوند ،وي افزود:
اگر دنياي عامه همين روايت را بفهمند کافي است.
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اين مرجع تقليد ،با اشاره به روايات خاصه درباره س ّر نامگذاري
فاطمه به «زهرا» را مورد توجه قرار داد و گفت :حضرت علي در اين
باره فرمودند :فاطمه ،زهراء ناميده شد ،چون خداوند او را از نور عظمت
خود خلق کرده است.
حضرت آيتاهلل وحيد خراساني با تأکيد به اين که همه آسمانها و
زمين به نور حضرت زهراء منور شد ،ابراز ميدارد :چشمهاي مالئکه از
ديدن آن نور درمانده شد و تمام آنها به تابش نور صديقه زهراء به
سجده افتادند و گفتند :خدايا اين نور چيست؟ خدا فرمود :اين نوري از
نور من است و ساکن کردم او را از عظمت خود ،بيرون ميآورم او را از
صلب نبياي که برتر از همه انبيا است و از همين نور خارج ميکنم
ائمهاي که اقامه ميکنند امر مرا و هدايت به حق ميکنند.

1

عقل ،متحیر میشود!

در حديثي حضرت رسول فرمودند :اول من يدخل الجنه فاطمه .اين
جمله دريايي از معنا است .فقهِ اين حديث ،عقل را از هر فقيهي و
حکيمي مبهوت ميکند؛ اين حديث منقول از آن حضرت است؛ فهم اين
حديث توقف دارد بر درک عمق سوره واقعه ،آنجا که ميفرمايد:
ت ا ْلوَاقِ َعةُ ( )١لَ ْيسَ ِلوَقْ َع ِتهَا كَاذِ َب ٌة ( )٢خَا ِفضَ ٌة رَافِ َع ٌة ()٣
إِذَا وَقَ َع ِ
 .1سخنراني آيتاهلل وحيد خراساني در ايام فاطميه.
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ت َهبَاء
ت الْجِبَا ُل بَسا ( )٥فَكَا َن ْ
س ِ
ض رَجا (َ )٤وبُ َّ
ت ا ْل َأرْ ُ
إِذَا ُر َّج ِ
مُ ْنبَثا ( )٦وَ ُك ْنتُمْ َأ ْزوَاجا َثلَاثَة؛

1

هنگامى که واقعه [بسيار عظيم قيامت] واقع شود »1«،که در
واقعشدنش دروغى [در کار] نيست »2«،پستکننده [کافران] و
رفعتدهنده [مؤمنان] است »3«.هنگامى که زمين را به شدت
بلرزانند »4«،و کوهها درهم کوبيده و ريزريز شوند »5«.در نتيجه
غبارى پراکنده گردد »6«،و شما سه گروه شويد.

روزي که آن روز ،هم خافض است هم رافع؛ اما رفع ،الي درجاتي که
«ال تدرك و ال توصف» قابل درک و وصف نيست .و اما خفض ،الي اسفل
ث در فضا ميشود؛ در همچنين روزي و واقعه
السافلين .کوهها مثل ذره منب ّ
اي ،بُعد مطلب چيست؟ تمام مطلب در اين جمله استَ « :وكُ ْنتُ ْم َأ ْزوَاجا

ثَلَاثَة» ،مردم سه قسمت ميشوند :اصحاب الميمنه ،و اصحاب المشئمه ،اما:
«وَالسَّابِقُونَ السَّا ِبقُونَ أُولَ ِئكَ ا ْلمُ َق َّربُو َن» .اگر بفهميد مقام سابقين را ،آن قرب و
آن تقرب را با مراتب سبق کمّ ًا و کيف ًا تا برسد به اسبقالسابقين.
اسبقالسابقين کيست؟ افضل األولين و اآلخرين ،خاتم االنبياء و
ت مِمَّا َعمِلُوا،2
ل َدرَجَا ٌ
المرسلين است .به حکم عقل ،کتاب و سنت ،وَ ِلكُ ٍّ
بالضروره اول ما يدخل الجنه ،خاتمالنبيين است .ولي آنچه محيرالعقول
 .1واقعه1 ،ـ.7
 .2انعام.132 ،
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است ،اين است که حضرت ميفرمايند :من بر براق وارد محشر و وارد
جنت ميشوم ،اما امامي بنتي فاطمه( :جلوتر از من ،دختر من فاطمه
است) اين چه مقامي است؟ اول من يدخل الجنة فاطمه.
اگر اين فهميده شود تمام مسائل حل است .او چه کرده که امام
است؟ کاري که او کرده منحصر به خود اوست .تمام خلقت عالم ،از
بعثت آدم تا عيسي بن مريم به نتيجه رسيد؛ بعثت او غرض از خلقت و
ثمرِ تشريع و ديانت محقق شد؛ ولي علت محدثه ،خاتمالنبيين است ،و
علت مبقيه ،سيدة نساء العالمين است.

تمام ما حصل انبياء ،از آدم تا به خاتم توسط چه کسي باقي ماند؟
منحصراً به وجود صديقه کبري .اگر او نبود ،نه حلم حسني بود ،و نه
شجاعت حسيني بود .نه مآثر باقري بود ،نه آثار جعفري .نه علوم کاظمي،
نه حج رضوي ،نه جود تقوي ،و نه نقاوت نقوي و نه هيبت عسکري بود
و نه غيبتي؛ و نه آنکسي که «يملئ اهلل االرض قسطا و عدال بعد ما ملئت

ظلما و جورا» .آري ،او کسي است که دنيا را پر از عدل ميکند ،بعد از
اينکه پر از جور و ستم شده باشد .چه کرده او؟ خودش چه بود؟ اثر
وجودش چه بود؟ خداوند به حبيب خود رسول اکرم ميفرمايد:
ك ُه َو
ل ِلرَ ِّبكَ وَا ْن َح ْر ( )٢إِ َّن شَا ِنئَ َ
ك الْ َكوْ َث َر (َ )١فصَ ِّ
إِنَّا َأ ْعطَيْنَا َ
الْأَ ْب َترُ ()٣

نسل او باقي ماند به اين ،و دين او در امم برقرار شد به وجود اين.

 ) 54جلوه معنوي فاطمه( تفسير عرفاني و تربيتي سوره کوثر)

فاطمه بضعة مني ،ورود او به بهشت قبل از ورود پيامبر است .اول من
يدخل الجنة ،فاطمه است .اما به چه کيفيت؟ شايسته است به متن حديث
دقت بسيار کرد؛ که اگر دنياي عامه همين روايت را بفهمد کافي است.
ش ُر ا ْب َنتِي فَا ِط َمةُ َو َعلَ ْيهَا ُح َّلةُ الْ َكرَا َمةِ َو قَ ْد
نص روايت اين استُ « :تحْ َ

ت ِبمَا ِء ا ْلحَ َيوَا ِن فَيَ ْن ُظ ُر إِلَ ْيهَا ا ْل َخلَائِقُ ».اين روايت است هم از نظر عامه
عُجِ َن ْ
هم از نظر محدثين ،و هم در نگار اعالم رجال بهتانگيز است« .فَيَ ْن ُظ ُر

إِلَيْهَا ا ْل َخلَا ِئقُ» :چشم تمام آفريدهها همه دوخته به هودج او است.
«فَيَ ْن ُظرُ إِلَيْهَا ا ْل َخلَائِقُ فَ َيتَعَجَّبُو َن ِم ْنهَا» ،آن روزِ غوغا که همه ميگويند
«وانفسا» ،چگونه وارد محشر ميشود که همه از خود بيخبر ميشوند و
ف حُلل
ل الْ َج َّنةِ علي أَلْ َ
غرق در تعجب از آن عظمت« .ثُ َّم تُكْسَى ُح َّلةُ ِمنْ ُحلَ ِ

مَكْتُوبٌ عَلَى كُلِّ ُح َّلةٍ ِب َخطٍّ َأ ْخضَرَ أَ ْد ِخلُوا إ ِب ْنتَ مُ َحمَّدٍ الْ َج َّنةَ» ،اما چگونه؟
سنِ صُو َرةٍ و أكمل هيئة و اتم كرام ٍة و اوفر حظ.
غوغا اين استَ :علَى َأحْ َ
اينگونه وارد بهشت ميشود ،باحسن صورة.

روز قيامت چه روزي است؟ «وَ َبرَزُوا لِ َّل ِه الْواحِ ِد الْ َقهَّارِ» 1مغزها از
پوست درميآيد ،سيرتها مصور ميشود .پس ،احسن صورة يعني
چه؟ آيا تا به حال فکر کردهايد؟ به آيات قرآن دقت کنيد .در سوره
ملک چنين ميفرمايد« :تَبا َركَ الَّذي بِيَ ِدهِ الْ ُملْكُ وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْ ٍء

قَديرٌ( )١الَّذي َخلَقَ الْ َم ْوتَ َو ا ْلحَياةَ ِليَ ْبلُوَكُم» خلقت براي اين است که
 .1ابراهيم.48 ،
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آزمايش شوند تا «احسن ما كانوا يعملون».
خلقت براي اين است :احسن در عمل ،احسن در علماهلل نزّل احسن
سنَه» ،علماً و عمالً و خلقاً
الحديث«َ ،عِبادِ الَّذينَ َيسْ َتمِعُونَ ا ْلقَوْلَ فَ َيتَّبِعُو َن َأحْ َ
بايد شود احسن ،تا در روز قيامت محشور شود به احسن صورة.
ل
صورت او نشان ميدهد سيرت او را؛ زهرا اين است .اين افعل تفضي ِ
اول است.
«أدخلوا» داخل کنيد فاطمه دختر او را در بهشت ،اما باحسن صورة،
باکمل هيئة ،اين روايت از طرق عامه است ،هر مسلماني بايد بداند روز
شهادت زهرا ،روز رحلت کيست؟ و وظيفه خودش را بشناسد .اما از طرق
خاصه ،صدوق در علل ،اين روايت را نقل ميکند« :لم سميت فاطمه الزهراء
س ّر تسميه حضرت فاطمه به زهراء چيست؟ فقال ألن اهلل عزوجل
زهراء؟» ِ

خلقها من نور عظمته :علت اينکه فاطمه ،زهراء ناميده شده ،چون خدا او را
از نور عظمت خودش خلق کرده؛ اين مبدأ او ،آن هم منتهاي اوست.
اينجا حيرت الکمّل« :مبدأ :خلق از نور عظمت اهلل» ،و منتهي« :او ُل
من يدخل الجنة» .فلما أشرقت :بعد که خلق شد از نور عظمت ،آن نور:
أشرقت فأضاءت؛ چه چيزي را روشن کرد؟ فأضاءت السماوات و
االرض؛ همه آسمانها و زمين به نور او منور شد و غشت ابصار
المالئکة؛ چشمهاي مالئکه ،همه از ديدن اين نور درمانده شد و خرّت
المالئکة هلل ساجدين؛ تمام مالئکه از تابش نور صديقه طاهره به سجده

 ) 56جلوه معنوي فاطمه( تفسير عرفاني و تربيتي سوره کوثر)

افتادند و قالوا إلهنا و سيدنا ما هذا النور؟ فاوحي اهلل اليهم.
شرح حديث براي وقت ديگر .ولي اهل نظر در اين کلمات دقت
کنند :اوحي اهلل إليهم هذا نور من نوري؛ خودش نور است از نور من.
وأسكنتُه في سمائي؛ مسکن او را سماء خودم قرار دادم .خلقته من عظمتي؛
از عظمت خودم .العليالعظيم کيست؟ از آن عظمت ،فاطمه را خلق کردم.
اخرجه؛ او را بيرون ميآورم .از کجا؟ از صلب نبيّ من أنبيائي افضله علي
جميع االنبياء.

صدف اين گوهر بايد صُلب اشرف وُلد آدم باشد .ختم کالم هم
اين است و اخرج من ذلک النور؛ از همين نور که اسمش فاطمه است،
خارج ميکنم« :أئمة يقومون بأمري و يهدون الي خلقي و أجعلهم خلفائي في
أرضي بعد انقضاء وحيي» .مبدأ اين ،منتهي هم آن ،وسط هم اين« :اخرج

من ذلك النور أئمة» .عزيزان ممکن است فهم اين مفاهيم و احاديث
کمي سنگين باشد .نميخواستم اين مطالب را مطرح کنم ،ولي باور
کنيد حقايقي هستند که خيليها نميدانند .لذا ممکن است تکذيب
کنند ،اما مشکل ايناست که عظمت اهل بيت را نميدانيم.

1

آيا اين حديث را شنيده ايد که حضرت رسول اکرم فرمود« :اول ما

خلق اهلل نور نبيك يا جابر» ،فرمود :اي جابر اول خلق خداوندْ نور
پيغمبرت بود .آري فهم اين احاديث نياز به علوم ديگري دارد .پس ،هر
 .1ادامه کالم حضرت وحيد خراساني.
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چه را نفهميديم ،نبايد انکار کرد ،بلکه احتمال بده و بدان بسيار حقايق
هستند که ممکن است فالسفه و عرفاء هم فقط به ذرهاي از اين علوم
رسيده باشند .خدايا ما را به حقايق اشياء آگاه بفرما.

1

فيض نخست و خاتمه نور جمال فاطمه
چشم دل ار نظاره در مبدا و منتهي کند
صورت شاهد ازل ،معني حسن لم يزل
وهم ،چگونه وصـف آينه حقنما کند؟
اي زهراء جان ،وي خلقت تو بزرگ آيت
 ...پيوند نبوت و واليت
 ...اشفعي لنا
فاطمه ،الگو است

فقط همين را بدان از اسرار فاطميه ،و درباره فضايل فاطمه زهرا ،در
عين اينکه ايشان يک شخصيت ملکوتي دارد ،کماالت انساني در
اوُجش در وجود ايشان متجلي و متبلور است .علم فاطمه زهرا،
عبادت و تقواي ايشان ،و تمام خصوصيات اخالقي و کماالت انساني در
ايشان جمع شده است .جالب اين است که هم علماي شيعه ،و هم
علماي اهل سنت در اين زمينه روايات متعددي را نقل کردهاند .در کتاب
شريف فضايل الخمسه ،بيست فصل در باب حضرت زهراء است.
 .1همان.
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فاطمه زهرا در عين اينکه يک حقيقت ناشناختهاي است ،يک الگو
و اسوه است .کسي نگويد که اين شخصيتي که ناشناخته است چگونه
ميتواند براي ما اسوه باشد ،در حالي که بايد گفت ،آن جنبه ملکوتي
فاطمه نميخواهد براي ما اسوه باشد ،آن جنبه انساني اش منظور است.
در روايتي از معصومين آمده است که در ميان مردان ،افرادي که به
کمال رسيدهاند فراوانند؛ اما در ميان زنان ،چهار زن در اوج کمال بودند:
مريم بنت عمران ،آسيه ،خديجه و فاطمه بنت محمد .که از مريم ،آسيه و
از خديجه و از همه آنها و از همه زنان دنيا ،افضل ،فاطمه زهرا است.
فاطمه زهرا با آفرينشش ،با زندگي و منش و روشش ،با سيره عملي اش
به تمام بشريت راه را نشان داد و به همه سؤالها پاسخ گفت .به همه
شبهاتي که درباره زنان و مردان آمده است ،پاسخ گفت .ايشان براي همه
زنان و براي همه انسانهاي با ايمان اسوه است .چنانکه خداوند آسيه
همسر فرعون را الگو قرار داد:
ن
ب ا ْب ِ
ت رَ ِّ
ت ِف ْرعَ ْو َن إِ ْذ قَا َل ْ
ن آمَنُوا ا ْم َرأَ َ
ب ال َّل ُه مَثَلا ِللَّذِي َ
ضرَ َ
َو َ
ن
لِي ِعنْ َدكَ بَيْتا فِي الْجَ َّنةِ َونَجِّنِي ِمنْ ِفرْ َعوْ َن َوعَ َم ِلهِ وَنَ ِّجنِي ِم َ
1

ن
الْ َقوْمِ الظَّا ِلمِي َ

و خداوند براي مؤمنان ،همسر فرعون را مَثَل زده است،
هنگامي که گفت :پروردگارا! براي من نزد خودت خانهاي در

 .1تحريم.11 ،
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بهشت بنا کن! و مرا از فرعون و کردارش نجات ده! و از مردم
ستمکار رهاييام بخش.

وقتي زن فرعون ميتواند براي همه مؤمنان (زنان و مردان) اسوه و
الگو باشد ،فاطمه که سيده نساء العالمين است ،عالوه بر حقيقت
ملکوتياش ،به لحاظ انسانبودن نيز اسوه است؛ چون اسوه بايد
دستيافتني و قابل ديدن و شناختن و پيرويکردن باشد .فاطمه زهرا به
طور عادي زندگي ميکند .فاطمه غذا ميخورد ،نان ميپزد.

فاطمه

زندگي عادي خودش را اداره ميکند ،فرزندانش را پرورش ميدهد،
خطبه ميخواند و تمام شؤنات زندگي عادي را دارد و آن ارتباط عميقي
که با خدا دارد و زندگياش در راه خدا و براي خداست ،از اين جنبه
فاطمه اسوه است ،بهخصوص براي بانوان.
آنان مصداق اين آيه مبارکه هستند:
ب الْعَا َلمِينَ.
قُلْ إِ َّن صَلَاتِي َونُسُكِي َو َمحْيَايَ َومَمَاتِي ِللَّ ِه رَ ِّ

١

بگو :نمازم ،عبادتم ،زندگي ام و مرگم فقط براي خداوند يکتا؛

پروردگار جهانيان است.
آنان به اختيار خود قلب و هستي خود را خالص براي خدا قرار
دادهاند .چون آنان حيات و مماتشان براي خدا بود ،ارتباط با آنان ارتباط
با خدا است .آري ،خداوند اوليايي دارد که کاملند و هم کاملکننده.
 .1انعام.162 ،
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فاطمه و پدرش و شوهر و فرزندانش ،آنها عنوان اسوهبودن را دارند؛
ازاينروي ،الگو و اسو قرار ميگيرند.
آيا من بهعنوان يک انسان توانسته ام در راه هدف خلقت ،خود را
نشان بدهم؟ آنها الگو هستند؛ اما من هم بايد بخواهم که براي رسيدن به
تکامل و هدف خلقت خود را در شعاع ملکوتي آنها قرار دهم.
اول بايد فاطمه را شناخت؛ که معرفت باعث محبت ميشود .آيا ما
اهل بيت را دوست داريم؛ همان طور که قرآن از ما خواسته است؟ هيچ
پيامري اجري طلب نکرده ،و خود حضرت رسول اکرم هم اجري طلب
نکردهاند ،ولي در يک آيه قرآن اجر طلب ميکند؛ آنهم به دستور خداوند
که ميفرمايد:
قُلْ لَا َأسْأَ ُلكُ ْم َعلَ ْيهِ َأجْرا إِلَّا الْ َموَ َّدةَ فِي الْ ُقرْبَى

١

بگو :از شما در برابر رسالتم هيچ پاداشي جز مودّت به نزديکانم [که
ح سُنّي و شيعه ،اهل بيتِ پيامبر هستند]
بنابر روايات فراوان و صحي ِ
درخواست ندارم ،هرکس کار نيکي [که عشقورزي به اهل بيت و
پيروي از آنان است] انجام دهد ،بر نيکي اش ميافزاييم.
آري ،آنها در پياله عکس رخ يار ديدهاند ،پس چرا ما نميبينيم؟ اينان
ديدند .از حضرت علي پرسيدند :آيا معبود و خداي خود را ديدهاي؛
فرمود« :لم اعبد ربا لم اره؛ خدايي را که نبينم عبادت نميکنم ».بعد
 .1شوري.23 ،
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ميفرمايد :خداوند با ديده سر ديده نميشود؛ بلکه با چشم دل بايد خدا
را ديد .زيرا معرفت و شناخت ،قلبي است که باعث اطاعت و تقرب
ميشود .آري آنان را قرآن چنين معرفي ميکند:
1

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

و هرکس را که [با توجه و اخالص ،از غير خدا] به سوي خدا
بازگردد ،هدايت ميکند «[ »27هدايتيافتگان] آنان[اند] که
مؤمنند ،و دلهايشان به ياد خداوند آرامش مييابد .آگاه باشيد!
دلها فقط به ياد خدا آرامش ميگيرد»28« .

پس ،قلب خود را با آنان مرتبط کن؛ زيرا که «قلب» عرش رحمان
است و همين که زهراء در قلبت قرار گيرد ،ميشود عرش رحمان ،زيرا
ارتباط با آنان باعث معرفتاهلل و تخلق به اخالقاهلل و در نتيجه ،سبب
آرامش قلوب و سعادت ابدي است؛ زيرا براي تربيت انسان نياز به راهنما
و الگو است و آنها واسطه فيض الهي هستند که انسان بايد با آن
واسطهها به اختيار خود مودّت داشته باشد.
از حضرت عيسي پرسيدند :با چه کسي معاشرت کنيم؟ فرمود :با
کسي که ديدارش شما را ياد خدا مياندازد .ما آن ديدهاي ميخواهيم که
اولياءاهلل را ببينيم ،بشناسيم و از آنان پيروي کنيم.

 .1رعد.28 ،
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حضرت زهراء در آینه قرآن

آيات فراواني در قرآن کريم به اهل بيت و نيز مقام حضرت فاطمه زهراء
اشاره دارد؛ از جمله:
 .1آيه تطهير ،سوره احزاب آيه .33
 .2آيه مودّت؛ سوره شوري آيه .23
 .3آيه مباهله؛ سوره آل عمران آيه .61
 .4سوره کوثر.
 .5سوره قدر.
 .6سوره دهر.
فضیلت حضرت زهراء در سوره دهر

سوره دهر يا سوره انسان ،سندي بزرگ در فضيلت اهل بيت است که به
عقيده بسياري از مفسران ،هجده آيه آن در شأن حضرت زهراء و علي و
حسنين ،نازل شده است .از آيه «ان االبرار» تا آيه «وكان سعيكم مشكورا» در
اين سوره در منزل زهراء نازل شده است.
جالب اينکه به گفته جمعي از دانشمندان اسالمي؛ از جمله «آلوسي»،
مفسر معروف اهل سنت ،بسياري از نعمتهاي بهشتي در اين سوره
برشمرده شده است ،ولي از «حورالعين» که غالباً در قرآن مجيد در عداد
نعمتهاي بهشتي آمده است ،مطلقاً در اين سوره مطرح نيست .ممکن
است اين امر به خاطر اين باشد که نزول اين سوره در منزل فاطمه و
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درباره ايشان ،و همسرش و دو فرزندش ميباشد که به احترام بانوي
اسالم ذکري از حور به ميان نيامده است.

1

در جاي ديگر نيز «الوسي» ميگويد :اگر بگوئيم اين سوره درباره علي
و فاطمه نازل نشده ،چيزي از قدر آنها نميکاهد؛ زيرا داخلبودن آنها
در عنوان ابرار مطلب آشکاري است که هر کس ميداند.
سپس ،به بيان بعضي از فضائل آنها پرداخته ،ميگويد :انسان درباره
اين دو بزرگوار چه ميتواند بگويد جز اينکه علي موالي مؤمنان و وصي
پيامبر و فاطمه ،پاره تن رسول خدا و جزء وجود محمد ،و

حسنين

روح و ريحان ،و آقايان جوانان بهشتند؛ اما مفهوم اين سخن ترک ديگران
نيست؛ بلکه هر کس غير اين راه را بپويد گمراه است.

2

سندي بزرگ بر فضیلت اهل بیت

در بعضي روايات از خود علي نقل شده که در موارد متعدد به نزول اين
آيات (سوره دهر) در مورد خود و فرزندانش در مقابل مخالفان استدالل
کرده است.

3

ابنعباس ميگويد :حسنين بيمار شدند.پيامبر با جمعي از ياران به
عيادتشان آمدند ،و به علي گفتند :اي ابوالحسن! خوب بود نذري براي
 .1روح المعاني ،ج ،29ص ،158به نقل از :تفسير نمونه ،ج ،25ص.348
 .2همان ،به نقل از تفسير نمونه ،ج ،25ص.347
 .3احتجاج طبرسي و خصال صدوق؛ به نقل از :ترجمه تفسير الميزان ،ج ،20ص.224
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شفاي فرزندان خود ميکردي .علي و فاطمه و فضه که خادمه آنها بود،
نذر کردند که اگر شفا يابند سه روز روزه بگيرند.
(طبق بعضي از روايات حسنين هم گفتند ما هم نذر ميکنيم روزه
بگيريم) به هر حال ،در هر روز حضرت زهرا روزي  5قرص نان براي
افطار آماده کرده بود ،که روز اول سائلي به در خانه آمد و گفت :السالم

عليكم يا اهل بيت محمد؛ سالم بر شما اي اهل بيت محمد مستمندي
هستم ،غذايي به من بدهيد ،خداوند از غذاهاي بهشتي به شما مرحمت
کند .آنها همگي مسکين را بر خود مقدم داشتند و سهم خود را به او
دادند و آن شب جز آب ننوشيدند .روز دوم ،يتيمي و روز سوم
اسيري...و همان نان جوين را به آنها دادند و با آب افطار کردند.
حضرت رسول به منزل فاطمه ميرود و از ديدن حالت ضعف و
گرسنگي آنها ناراحت ميشود.
در همين حال ،جبرائيل نازل گشت و گفت :اي محمد !اين سوره را
بگير ،خداوند با چنين خانوادهاي به شما تهنيت ميگويد .سپس ،سوره
«هل أتي» را بر او خواند .بعضي گفتهاند :از آيه «ان االبرار» تا آيه «كان سعيكم

مشكورا» که مجموعاً هيجده آيه است در اين موقع نازل گشت .اين
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حديث از رواياتي است که در ميان اهل سنت مشهور و مترادف است.

1

فضائل اهل بیت در سوره دهر از نظر یک عالم سنی
گفتگوي يک عالم شيعي با يک عالم سني درباره فضايل اهل بيت

عالم شيعي :سؤالم ايناست که آيا سوره مبارکه دهر که در شأن اهل
بيت عصمت و طهارت؛ يعني حضرت علي و فاطمه زهراء و حضرت
امام حسن و امام حسين نازل شده ،مايه امتيازي براي آنها بر ساير
صحابه بوده است يا خير؟
عالم سني :بدون ترديد؛ زيرا خدايتعالي در اين سوره خلوص و
اخالص آنها را تصديق کرده و ايثار و گذشت آنها بهحدّي بوده که
طبق روايات کثيره که در کتب تفسير نقل شده ،حضرت حسن و حسين
مريض شدند رسول اکرم و جمعي از صحابه از آنها عيادت کردند.
حضرت علي و مادرشان فاطمه و خادمه آنها فضه نذر کردند براي
سالمتي آنها سهروز روزه بگيرند .حضرت اميرالمؤمنين ،سه صاع جو
قرض کرد که با آن افطار کنند .حضرت زهراء يک صاع آنرا آرد کرد و
پنج قرص نان تهيه فرمود .وقتي علي نماز مغرب را خواند و براي افطار
نشست ،مسکيني به در خانه آمد و سؤال کرد و هر يک از آنها نان خود
را به مسکين دادند و خودشان چيزي نخوردند.
 .1الغدير ،جلد  ،3ص 107تا  .111نيز ،در کتاب احقاق الحق ،ج ،3ص157ـ .171گفتني است،
حديث فوق از  36نفر از دانشمندان و علماي اهل سنت با ذکر مأخذ نقل شده است.
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روز دوم ،روزه گرفتند و باز وقت افطار همين که ميخواستند افطار
کنند ،يتيمي در خانهشان آمد و از آنها غذا خواست .باز هر يک از
آنها نان خود را به يتيم دادند .روز سوم نيز روزه گرفتند و باز وقت
افطار همينکه ميخواستند افطار کنند ،اسيري به در خانه آنها آمد و از
آنها چيزي خواست .باز در روز سوم آنها تمام پنج قرص نان خود را
به او دادند.
در اينجا اين سوره مبارکه در شأن علي و فاطمه و حسن و

حسين

نازل شد و خدايتعالي آنها را با بهترين مدايح ستود .و ترديدي نيست که
اينها با اين فضيلت بر ساير صحابه برتري داشتهاند.
گفتم :ممکن است بفرماييد ،چه فضائلي را خدا در اين سوره براي
آنها اقرار کرده است؟
گفت :واضح است و چون من قبالً فکرش را نکرده بودم ،حاال آيات
را ميخوانيم تا ببينيم چه فضائلي را خدا در اين آيات براي آنها ذکر
کرده است.
گفتم :متشکرم .او آيات را از ابتداي سوره تالوت کرد تا رسيد به آيه
«ان االبرار».
گفت :اول آنکه خدا آنها را بهوصف نيکي و نيکويي و به اصطالحي
خوبي مطلق ياد کرده و نام آنها را ابرار گذاشته است .دوم آنکه قطع ًا در
قيامت وارد بهشت ميشوند و از چشمه آبي که بندگان خدا ميخورند،
آنها هم ميآشامند.
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گفتم :آيا اين شهادت از خدايتعالي درباره افراد معين که هنوز
ميخواهند در دنيا زندگي کنند ،بهخصوص مثل حضرت حسين بن علي

که طفل است ،دليل بر عصمت يا الاقل ترک گناه کبيرهاي که سبب هبط
اعمال نيک آنها بهشود ،نيست؟
گفت :چرا .استفاده خوبي شما از اين آيه کرديد .و ادامه داد :سوم،
آنکه خدايتعالي آنها را بهوصف وفاداري و متعّهد بودن توصيف کرده
که ميفرمايد« :يوفون بالنذر» و اگر کسي را خدا در قرآن به وصفي مدح
کند او را بهاين وصف معرفي کرده و دوام و بقاء اين حالت را براي او تا
وقتي در دنيا هست ،اثبات فرموده است .باالخره بهمردم مسلمان تا روزي
که قرآن در بين مردم هست؛ يعني تا روز قيامت اطمينان داده که اين افراد
متعّهد و وفادار و مسئولاند.
چهارم ،آنکه خدايتعالي با کلمه «يخافون» آنها را متّصف به صفت
خوف و ترس از خدا و روز قيامت معرفي کرده و کسيکه از خدا و روز
قيامت بترسد ،حتي کار مکروه هم نميکند.
پنجم؛ خدايتعالي آنها را به صفت «جود و سخاوت» که يکي از
صفات ممتاز بشريت است و در هر که بيشتر اين صفت وجود داشته
باشد ،انسان تر و يا دورتر از صفات حيوانيت است معرفي فرموده و با
کلمه «يطعمون الطعام» اين معني را اثبات کرده است.
ششم ،آنکه با کلمه «علي حبه» آنها را به صفت مُحبّ خدا بودن که
بزرگترين امتياز و فضيلت يک مرد با ايمان است ،توصيف نموده است.
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هفتم ،آنکه اگر در سرتاسر قرآن تحقيق کنيم ،صفتي بهتر و باالتر از
خلوص و اخالص ديده نميشود و خداوند متعال آنها را به اين صفت
معرفي کرده است و با جمله «لوجه اهلل» اين معني را براي آنها اثبات
فرموده است.
هشتم ،آنکه آنها در روز قيامت حساب و فشارهاي روز رستاخيز را
ضرَة َو ُسرُورا» ،در
ندارند و بلکه با کلمهَ « :فوَقَا ُهمُ اللَّ ُه َشرَّ ذَ ِلكَ الْ َيوْمِ وَ َلقَّاهُمْ َن ْ
آن روز ،روي خندان و دلي شادمان هم خواهند داشت.
نهم ،آنکه خدايتعالي با کلمه «و جزاهم بما صبروا» ،آنها را به بردباري
و تحمّل مشقّات و صبر در راه رسيدن به هدف متّصف کرده است.
دهم ،خداي تعالي بهشت را جايگاه آنها قرار داده و تمام نعمتهاي
بهشتي را که مفصّالً پروردگار در اين سوره بيان ميکند ،مختص آنها
قرار داده است.
يازدهم ،آنکه خدايتعالي از زحمات آنها تشکر کرده و با کلمه
«سعيكم مشكورا» ،الطافش را بر آنها تکميل فرموده است.
اين بود آنچه که من ميتوانستم در اين وقت کم براي شما از اين
سوره در فضائل اهل بيت عصمت و طهارت عرض کنم.
من گفتم :بسيار متشکرم و از اينکه با يک عالم منصف که حقايق را
بدون تعصب بيان ميکند ،روبهرو هستم ممنونم.
 .1شبهاي مکه (ابطحي) ،ص405ـ.408

1
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جمال معنوي فاطمه در قرآن

جلوههاي جمال معنوي و اوج پاکي و عصمت حضرت زهرا ،در آيه
تطير (سوره أحزاب آيه  .)33درخشش انسان کامل را متجلي ساخت.
آيه مباهله (آل عمران آيه  )61نيز شاهدي بر شکوهمندي و قدر و
جاللتش شد .سوره «هل أتي» جلوهاي از مروت و ايثار فاطمه را همراه با
عرفان بهترين زمزمه هستي «علي حبه» تجسمي زيبا بخشيد.
اين جويبارهاي فضيلت به هم پيوند خورد و در سوره «کوثر»
مجموعهاي دلانگيز از زيباييها و اصالتها را رقم زد و آن را بهعنوان
«هديهاي الهي» تقديم رسول خاتم کرد؛ زيرا فاطمه يکي از مظاهر فيض
مداوم و جريان پُر برکت حرکت محمدي است که استمرار آن را در ذريه
خويش تضمين کرد .در اين راستا نگاهي به سوره کوثر داريم:
جلوههاي سوره کوثر

آنان که اهل ذوق و ادب و آشناي با آهنگ کلمات هستند و معاني زيبا و
معارف بلند را درک ميکنند ،سورههاي قرآن را چنان پر جاذبه و دلربا
احساس ميکنند که خضوع و فروتني خويش را در مقابل اين اعجاز بزرگ
اعالم داشته و اسالم را بهعنوان دين و برنامه زندگي خويش برميگزينند.
همين آهنگ زيبا و دلنشين قرآن در نظم و نسق کلمات سوره کوثر
جلوه غير قابل تقليد يافته است .به ويژه که پايان هر آيه به «راء ما قبل
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مفتوح» در کلمات کوثر ،وانحر ،ابتر ،روح هنرمند را به وجد و شوق
آورده و او را به دنياي زيباي کلمات رهنمون ميگردد .معاني عالي و
پيشگويي قاطع که در آيه کوتاه اين سوره آمده و در آهنگ حروف و
حرکات خاص و متقارب و متقابل نمودار شده است را نه آنطور که
هست ميتوان دريافت و نه وصف نمود ،و خود سرچشمه کوثر و نشانه
کالم برتر و به عجز آوردن بشر است.

1

اعجاز قرآن در سوره کوثر ،نهتنها در موزونبودن کلمات و ترکيب
زيباي آن نهفته است؛ بلکه با پيشگويي درست از آينده ،جلوههاي ديگر از
اعجاز را فرا راه حق جويان قرار داده است .سوره کوثر جداي از کوتاهي
عبارات ،از مضامين بلند و معارف زيبايي برخوردار است و اين معجزه ،و
سند نبوت پيامبر گرامي براي هميشه در تاريخ از مردم خواسته است که
اگر ميتوانيد يک سوره هر چند به کوتاهي سوره کوثر ،بياورند.
سوره کوثر با اين جمله «انا اعطيناك الكوثر» آغاز شده است .سؤالي که
مطرح است اين است که چگونه عطاي خداوندي به صورت جمع «ما»
آورده شده است؟ خداوند متعال يگانه يکتاست و همه نعمتها از او
سرچشمه گرفته است .براي اين تعبير که نظير آن در سورههاي ديگر از
جمله سوره قدر آمده است« ،ما قرآن را در شب قدر فرو فرستاديم» دو
جواب داده شده است:
 .1آيت اهلل طالقاني ،پرتوي از قرآن ،بخش  ،2جلد آخر ،ص.281
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 .1تعبير جمع به خاطر عظمتدادن به او است و اين که مورد« ،کوثر»
ذکر شده است؛ نشاندهنده اهتمام فوقالعاده خداوند است.
 .2جهانبيني مبتني بر نظام علت و معلول و أسباب و مسببات است.
چنانکه در حديثي از امام صادق ميخوانيم« :ابي اهلل ان يجري االشياء اال
باسباب؛ اراده الهي بر اين قرار گرفته است که امور جهان جز به اسباب خود

جريان نيابد 1».و چون علل و اسباب به اذن الهي دستاندر کار اين عطيه
الهي بوده است ،در اشاره به آن ،جمع آورده شده است.
مظاهر و جلوههاي کوثري

خير فراوان در اين آيه به امور مختلفي از جمله :قرآن ،نبوت ،چشمهاي
در بهشت ،علماء ،زيادي فرزندان ،حوضي در بهشت ،حکمت و شفاعت
تفسير شده است 2.بيضاوي ،از ديگر مفسران اهل سنت نيز ،زيادي
فرزندان و پيروان را در شمار معاني کوثر ذکر ميکند.
هيچکدام از اين معاني با يکديگر منافاتي ندارند ،زيرا همه بيانگر
همان مضمون متعالي کوثر و خير فراوانند .نکته قابل توجه اين است که
اين زيادي فرزندان و نسل پيامبر که از چشمهسار فاطمه جوشيده است،
در ميان ديگر معاني ،از درخشش و جلوه بيشتري برخوردار است.
شواهدي که آنرا تاييد ميکند ،شأن نزول سوره و آيه آخر سوره است:
 .1بحاراالنوار ،ج ،2کتاب العلم ،ص.90
 .2مجمع البيان ،ج .5نيز ،تفسير فخر رازي ،ج ،32ص.124

 ) 72جلوه معنوي فاطمه( تفسير عرفاني و تربيتي سوره کوثر)

«ان شانئك هو االبتر؛ محقق ًا دشمن تو ابتر است ».ظاهر کلمه ابتر ،عبارت از
قطع نسل و بيفرزندي است؛ زيرا عرب جاهلي کساني را که داراي
فرزند پسر نباشد «ابتر» قلمداد ميکردند.
در هر صورت ،بدون دنبالهبودن از نظر فرزند ،در معناي ابتر مالحظه
شده است که خود دليلي بر اين است که در کوثر معناي مقابل آن ارائه
شده است .وجود فرزندان بسيار است که به پيامبر اعالم ميدارد که :اي
پيامبر! ما به تو خير فراوان از جمله فرزندان بسيار داديم و دشمن تو براي
هميشه تاريخ از تمامي نيکيها و از نسل و فرزندان منقطع و جدا خواهد
بود و از آنجا که بستر کوثر و جريان پر فيض و مداوم ،در وجود مقدس
حضرت صديقه طاهره فاطمه قرار دارد ،به عظمت اين سرچشمه
خيرات و وجود با برکت بيشتر ميتوان پي برد.
فاطمه و شخصیت زن

فاطمه وجود مقدسي بود که نعمت بزرگ الهي و استمرار فرزندان رسول
گرامي اسالم بهوسيله او تحقق يافت ،تا شخصيت زن را در ابعاد معنوي
و اجتماعي جلوه بيشتري بخشيده تا هيچ فردي به خود اجازه ندهد که
فرزندش را تنها به خاطر جنسيت مورد تحقير قرار دهد .زيرا که الگوي
زن مسلمان فاطمه است؛ همان بزرگواري که حلقه پيوند شکوهمند
رسالت و امامت گشت و زيباترين جلوههاي انساني معنوي را در خويش
متجلي ساخت.
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مکتب فاطمه مجموعهاي از فضايل انساني و منظومهاي از گلواژههاي
نيکزيستن است که در هسته مرکزي آن پيامبر اکرم قرار گرفته است و
فرزندان معصومش ،اقمار اين منظومهاند.
جهان امروز به همان اندازه نيازمند به آرمانهاي فاطمي است که جامعه
ديروز جاهلي؛ زيرا اصول حاکم بر نظام جاهلي قديم ،اکنون در
شکلهاي جديدتر ارائه شده است و جاهليت جديدي را در قالب
نظامهاي غربي و الحادي ترسيم کرده است .نظام خانواده استحکام و
اصالت خود را از دست داده و زن به صورت يک شي و بازيچه
بازارهاي تبليغاتي درآمده و آزادي زن در برهنگي و جلوهگري او تجسم
يافته است .اينجاست که زن امروز نيازمند اسوه هايي است که با تکيه بر
ارزشهاي راستين الهي او را به کوثر آگاهي و ايمان ،و نيز به آزادي
راستين راهنمون شود.
ني تو اعطيناک کوثر خواندهاي

پس چرا خشکي و تشنه ماندهاي

يا مگر فرعوني و کوثر چو نيل

بر تو خون گشته است و ناخوش اي عليل

توبه کن بيزار شو از هر عدو

کو ندارد آب کوثر در گلو

هر که را ديدي ز کوثر سرخروي

او محمد خوست با او گير خوي

هرکه را ديدي ز کوثر خشـک لب

دشمنش ميدار همچون مرگ و تب

مناظره امام موسی کاظم با هارونالرشید

سوره کوثر خود گواه اين مطلب است که تبار و ذريه پيامبر گرامي از
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دختر گرانمايهاش فاطمه استمرار مييابد .چنانکه مرحوم عالمه طباطبائي
به آن توجه کرده است 1.البته اين معنا را در آيات ديگر به صورت
آشکارتري ميتوان ديد.
همچنين ،به دو نمونه آن در مناظره امام موسيبنجعفر با
هارونالرشيد تصريح شده است .زماني که هارون الرشيد از امام
موسيبنجعفر پرسيد :چگونه شما ميگوييد ما از فرزندان پيامبريم؛ با
اينکه به جاي ماندن نسل از پسر است نه از دختر و شما فرزندان دختر او
هستيد؟ حضرت در جواب او آيهاي از سوره انعام را خواند:
وَ ِمنْ ُذ ِّريَّ ِت ِه دَاوُودَ َوسُلَ ْيمَا َن َو َأيُّوبَ َويُو ُسفَ وَمُوسَى
ك نَجْزِي ا ْل ُم ْحسِنِينَ ( )٨٤وَ َزكَ ِريَّا َو َيحْيَى
وَهَارُونَ وَكَذَ ِل َ
ن ()٨٥
ن الصَّا ِلحِي َ
َوعِيسَى وَإِلْيَاسَ ُكلٌّ مِ َ

2

و از فرزندان او داود و سليمان و ايوب و يوسف و موسي و
هارون را در عرصۀ هدايت قرار داديم .ما اينگونه نيکوکاران
را پاداش ميدهيم« »84و زکريا و يحيي و عيسي و الياس [که
از نسل اويند] همه از شايستگانند.

آنگاه حضرت از هارونالرشيد پرسيد :پدر عيسي کيست ،که بهوسيله
آن از فرزندان نوح يا ابراهيم بهشمار آمده است؟ هارون گفت :عيسي
 .1ترجمه تفسير الميزان ،ج ،20ص.371
 .2انعام 84 ،ـ.85
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پدري نداشت .امام بيدرنگ فرمود :همانگونه که خداوند عيسي را
بهوسيله مريم از فرزندان انبياء محسوب داشته است ،ما نيز به پيامبر اسالم
از طريق مادرمان فاطمه انتساب پيدا کردهايم و از فرزندان آن حضرت
هستيم.
آنگاه حضرت آيه شريفه مباهله را تالوت کرد.:
ك فِيهِ ِمنْ بَعْدِ مَا جَا َءكَ ِمنَ الْعِ ْلمِ فَ ُقلْ تَعَا َلوْا نَ ْد ُع
فَمَنْ حَاجَّ َ
ل
سنَا َوأَنْ ُفسَكُمْ ُثمَّ َنبْ َت ِه ْ
أَ ْبنَا َءنَا وَ َأ ْبنَاءَ ُكمْ وَنِسَاءَنَا َونِسَاءَ ُكمْ َوأَ ْنفُ َ
ن
ت ال َّلهِ عَلَى الْكَا ِذبِي َ
ل لَعْ َن َ
فَنَجْعَ ْ

1

و فرمود هيچکس ادعا نکرده است که :در موقع مباهله و نفرين
بر مسيحيان پيامبر غير از عليبنابيطالب و فاطمه و حسن و
حسين ،در زير کساء (عبا) داخل کرده باشد .به اين ترتيب،
مشخص ميشود که منظور از «ابنائنا» (پسران ما) ،حسن و
حسيناند که خداوند آنها را پسران رسول خود خوانده است.

 .1آلعمران.61 ،
 .2بحاراالنوار ،ج ،48ص.128

2
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عظمت آیه مباهله

ن الْعِ ْلمِ فَ ُقلْ تَعَا َل ْواْ نَدْ ُع
ن حَآجَّكَ فِي ِه مِن بَ ْعدِ مَا جَاءكَ مِ َ
فَمَ ْ
ل
سنَا وأَن ُفسَكُمْ ُثمَّ َنبْ َت ِه ْ
أَ ْبنَاءنَا وَ َأ ْبنَاء ُكمْ وَنِسَاءنَا َونِسَاء ُكمْ َوأَنفُ َ
ن
فَنَجْعَل لَّعْ َن ُة ال ّلهِ عَلَى الْكَا ِذبِي َ
پس ،هر که با تو درباره او [عيسى] پس از آنکه بر تو
[بهواسطه وحى ،نسبت به احوال وى] علم و آگاهى آمد،
مجادله و ستيز کند؛ بگو :بياييد ما پسرانمان را و شما پسرانتان
را ،و ما زنانمان را و شما زنانتان را ،و ما نفوسمان را و شما
نفوستان را دعوت کنيم؛ سپس ،يکديگر را نفرين نماييم .پس،
لعنت خدا را بر دروغگويان قرار دهيم.

قبل از اينکه به تشريع و تفسير آيه شريفه بپردازيم ،الزم است که
معني مباهله را بدانيم ،مباهله از «بهل»؛ به معني رهاکردن گرفته شده است
و گاهي اوقات نيز به معني هالک و دوري از خدا آمده است.
چرا این آیه را آیه مباهله نامیدهاند؟

رهاکردن بنده به حال خودش بهمعناي مباهله ميآيد؛ اما در اين آيه از
قرآن کريم مباهله به معني «نفرين» آمده است .يعني نفرينکردن دو نفر به
اين ترتيب که دو گروه درباره مسائل مذهبي بحث ميکنند و هر کدام
براي اثبات حقانيت خود به مباهله ميپردازند ،و ازاينروي ،هر کدام بر
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درگاه خداوند تضرع کرده و طرف مقابل را نفرين ميکند.
اهل مباهله چه کسانی بودند؟

طبق آيه شريفه ،حضرت رسول امام حسن وامام حسين را بهعنوان
« َأبْنَاءنَا» و حضرت فاطمه زهرا را بهعنوان «نِسَاءنَا» و خود حضرت به
همراه امام علي بهعنوان «أَنفُسَنَا» در اين مباهله شرکت کردند.
در اينجا مقام و عظمت اهل بيت کامالً واضح ميشود .حضرت

زهرا

بهعنوان نماينده تمام زنهاي مسلمان و امام علي بهعنوان نفس پيامبر ،و امام
حسن وامام حسين بهعنوان فرزندان حضرت رسول معرفي شدند.
مسأله مباهله به اينصورت ،صددرصد ناشي از ايمان کامل حضرت
رسول ميباشد که به دعوت خود کامالً ايمان داشته و از آنجا که ارتباط
حضرت رسول با خداوند بدان حد قوي از تسليم و توکل است ميتواند
اينچنين با اطمينان کامل در اين سطح به مباهله بپردازد.
فضائل علی در آیه مباهله

در کتاب صحيح مسلم درباره فضائل امام علي اينچنين آمده است:
روزي معاويه به سعدبنابيوقاص گفت :چرا ابوتراب را سب
نميکني؟ (چراکه در زمان معاويه دستور بود که امام علي را در نماز سب
کنند) سعدبنابيوقاص در پاسخ ميگويد :من از زماني که سه مسأله درباره
علي شنيدم ،از سبکردن او سرباز ميزنم .يکي از اين سه مورد آيه مباهله
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است .وقتي که آيه مباهله نازل شد ،پيامبر تنها فاطمه ،امام حسن و امام
حسين و امام علي را براي مباهلهکردن دعوت کرد .سپس ،پيامبر فرمود:
«اللهم هؤالء اهلي؛ خداوندا! همانا اينان خاصان من هستند».
بنابراين ،نتيجه ميگيريم که منظور از «ابناءنا» در آيه شريفه ،منحصر ًا
امام حسن و امام حسين ،و منظور از «نساءنا» حضرت زهرا ،و منظور
از «انفسنا» ،امام علي ميباشد؛ و اينکه امام علي ،بهعنوان نفس

پيامبر

است ،بسيار قابل توجه و تأمل ميباشد.
علي بن موسي الرضا در مجلسي که مأمون براي کوچکشمردن
حضرت رضا تربيت داده بود ،فرمود :خداوند بندگان پاک خود را در آيه
مباهله مشخص نموده و به پيغمبرش دستور داده که:
ن الْعِ ْلمِ فَ ُقلْ تَعَا َل ْواْ نَدْ ُع
ن حَآجَّكَ فِي ِه مِن بَ ْعدِ مَا جَاءكَ مِ َ
فَمَ ْ
ل
سنَا وأَن ُفسَكُمْ ُثمَّ َنبْ َت ِه ْ
أَ ْبنَاءنَا وَ َأ ْبنَاء ُكمْ وَنِسَاءنَا َونِسَاء ُكمْ َوأَنفُ َ
ن
فَنَجْعَل لَّعْ َن ُة ال ّلهِ عَلَى الْكَا ِذبِي َ
پس ،هر که با تو درباره او [عيسى] پس از آنکه بر تو
[بهواسطه وحى ،نسبت به احوال وى] علم و آگاهى آمد،
مجادله و ستيز کند؛ بگو :بياييد ما پسرانمان را و شما پسرانتان
را ،و ما زنانمان را و شما زنانتان را ،و ما نفوسمان را و شما
نفوستان را دعوت کنيم؛ سپس ،يکديگر را نفرين نماييم .پس،
لعنت خدا را بر دروغگويان قرار دهيم.

و به دنبال اين آيه شريفه ،پيامبر ،امام علي حضرت زهرا و امام
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حسن و امام حسين را به همراه خود به مباهله بردند .اين مزيت ،شرف
و فضيلتي است که هيچکس در آن بر اهل بيت پيشي نگرفته است .و آيه
مباهله ،بسيار معروف است.

فصل سوم :فضیلت حضرت زهرا از زبان عایشه
(س)

حدیث اول؛ حدیث کساء

قالت عائشة :خرج النبى صلى اللَّه عليه و سلم غداة و عليه مرط مرجل من
شعر أسود ،فجاء الحسن بن على فأدخله ثم جاء الحسين فدخله ،معه ،ثم
قال :جاءت فاطمة فأدخلها ،ثم جاء على فأدخله ،ثم قال« :إنما يريد اللَّه

ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا».
صفيه دختر شيبه گفت ،که عايشه گفت :صبحگاهى پيامبر از منزل
خارج شد؛ در حالى که ردايى از پشم يا خز از موى سياه بر دوش او بود.
پس ،حسنبنعلى آمد ،پيامبر او را داخل رداء کرد .حسين آمد ،او را
هم زير رداء جاى داد .فاطمه آمد ،او را هم وارد کرد .بعد از

آنها على

آمد ،پيامبر او را هم داخل کرد .پس پيامبر فرمود:
إنما يريد اللَّه ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا
 .1احزاب.33 ،

1
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منحصرا خداوند اراده کرده است تا رجس و پليدى را از شما
اهل بيت ببرد و شما را پاکيزه کند؛ پاکيزهکردنى.
حدیث دوم

قيل :و سئلت عائشة رضي اللَّه عنها عن أميرالمؤمنين على بن أبي طالب
رضي اللَّه عنه ،فقالت :و ما عسيت أن أقول فيه و هو أحب الناس إلى رسول
اللَّه صلى اللَّه عليه و سلم لقد رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و سلم قد
جمع شملته على على و فاطمة والحسن والحسين و قال :هؤالء أهل بيتى،
أللهم أذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا.
قيل لها :فكيف سرت أليه قالت :أنا نادمة ،و كان ذلك قدرا مقدورا.
گفته شد ،از عايشه درباره اميرالمؤمنين على پرسيدند .گفت :خطا
نميکنم اگر درباره او بگويم ،او محبوبترين مردم به رسول خدا بود .به
تحقيق ديدم ،پيامبر رداى خودش را بر على و فاطمه و حسن و
حسين کشيده بود و فرمود :اينان اهل بيت منند؛ خدايا از آنان رجس و
پليدى را دور گردان و آنان را پاکيزه گردان ،پاکيزه کردنى .به او گفته شد:
پس ،چرا عليه او قيام کردى؟ گفت :من پشيمانم و آن حادثه (جنگ
جمل) از پيش مقدر شده بود.
اين احاديث که از برادران اهل سنت است ،هم فضيلت اهل بيت و
معرفي آنها است و هم اشاره و سند حديث کساء.
جایگاه حضرت فاطمه در آیه مباهله

جايگاه حضرت زهراء در آيه مباهله کدام است؟ در اينميان ،مباحث

 ) 82جلوه معنوي فاطمه( تفسير عرفاني و تربيتي سوره کوثر)

مهمي قابل توجه و طرح هستند .يکي از اينها تعبير «نسائنا» است .در
صورتي که تنها زن همراه پيامبر فاطمه زهرا بوده است و برخي در اين
باره شبهه کردهاند که شايد زنان ديگري هم همراهشان بودهاند؛ اما به اين
مورد ،ميتوان دو گونه پاسخ داد که روايات معتبر از شيعه و سني تاييد
دارد که ،فقط يک زن آن هم حضرت فاطمه بوده است.
نکته دوم ،اينکه خداوند براي يک نفر تعبير جمع بهکار برده است؛
همچنان که درباره ابراهيم ايشان را بهعنوان يک امت عنوان ميکند ،اينجا
هم اينگونه است.
مطلب ديگر اينکه ،بنابر روايت ديگري از عايشه؛ حتي حديث کساء و
نزول آيه تطهير هم در اين روز ،يعني  24ذيالحجه بوده است و در
حديث تطهير هم اصحاب کساء اينگونه معرفي ميشوند .و خداوند هم
وقتي ميخواهد اينها را معرفي کند ،اينچنين نام ميبرد« .هم فاطمه و ابوها
و بعلها و بنوها؛ آنان ،فاطمه و پدرش و شوهر و پسرانش هستند ».مالحظه
ميشود که فاطمه زهرا بهعنوان محور اصلي اهل بيت معرفي ميشوند.
اينان (اهلبيت تطهيرشدگان) عبارتند از :فاطمه و پدر فاطمه و
شوهر فاطمه و فرزندان فاطمه؛ چه اينکه اينها در اين روز در مباهله
هم همراه پيغمبر ميروند و فقط ايشان هستند که در اين روز اين لياقت
را پيدا ميکنند که به همراه پيامبر بروند و ديگر زنان ايشان اين لياقت را
پيدا نميکنند.
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درسهاي مباهله

اهميت واليت و جانشيني امام علي و نيز ،ادامه نسل پيغمبر از سوي
فرزندان حضرت فاطمه درسي است که در رويداد در روز مباهله به
مسلمانان داده ميشود .يکي از بزرگان درباره درسهايي که اين آيه به
مسلمانان ميدهد ،مطالبي بيان ميکنند .ايشان درباره اين سؤال که ،چرا
مباهله از نظر اعتقادي براي شيعه اهميت داشته است؟ ميگويد:
در آيه مباهله غير از تعبير مهمي که درباره حضرت فاطمه بهکار برده
شده است ،درباره اميرالمومنين نيز تعبير مهمي آورده شده است ،از
ايشان بهعنوان نفس پيامبر ياد شده است .نفس بهمعناي خود ،و شخصي
که نفس خود پيامبر و داراي همه ويژگيهاي اوست؛ مگر آنچه بواسطه
دليل اصلي از او خارج شده باشد و اين همان نبوت است .ازاينرو ،به
واسطه آيه مباهله نفس پيغمبر معرفي ميشود.
أبناء پیامبر

در اين آيه به «ابنائنا» هم اشاره ميشود که به امام حسن و

حسين

بهعنوان فرزندان رسول اکرم اشاره ميکند .حضرت رسول اکرم فرزند
پسر نداشت؛ اما نسل او از طرف دخترش ،و فرزندانش بهوسيله حضرت
زهراء بود.

فصل چهارم :اسرار فاطمیه

فيض نخست و خاتمه نور جمال فاطمه
چشم دل ار نظاره در مبدأ و منتهي کند
صورت شاهد ازل ،معني حُسن لم يزل
وهم چگـونه وصف آينه حقنما کند؟
عالم هستي تجليگاه انوار الهي است؛ هرچه از علم ،حيات و قدرت
در آينه موجودات مشاهده ميشود ،تجلي علم ،حيات و قدرت خداوند
متعال است .مخلوقات ،آيهها و آينه هايي هستند که جمال و جالل الهي
را نشان ميدهند .همه موجودات در اصل وجود خود و همينطور ،علم،
حيات و قدرتي که به اندازه سعه وجوديشان دارا هستند ،به خالق سبحان،
خداوند متعال فقير و محتاجند:
ي الْ َحمِي ُد
يَا َأ ُّيهَا النَّاسُ أَ ْنتُ ُم ا ْلفُ َقرَاءُ إِلَى ال َّلهِ وَال َّلهُ هُ َو الْ َغنِ ُّ

1

اى مردم! شماييد نيازمندان به خدا ،و فقط خدا بىنياز و ستوده است.
 .1فاطر.15 ،
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اگر به آينه وجود هر موجودي بنگري ،در حقيقت به تماشاي اسماء و
صفات الهي رفتهاي؛ چرا که اسماء خداوند ،بر ارکان و قوام همه
موجودات غالب است و همه مخلوقات از اسماء و صفات خالق خود
سيراب و انباشته شدهاند ،در دعاي کميل ميخوانيم« :و باسمائك التي مألت

(او غلبت) اركان كل شيء»؛ و به اسم تو که ارکان همهچيز را پُر کرده است».
(اشاره به تجلي اسماء الحسني در تمام عالم است) علم خداوند که خالق
کائنات است ،بر همه آنها احاطه دارد« :و بعلمك الذي احاط بكل شيء».
تجلی نور وجود در همه عالم

درخشش نور وجود موجودات ،همه ،تجلي نور وجه الهي است .اگر
نيک بنگري ،خواهي ديد همه ذرات هستي غرق در نور وجودند و اين
نور وجهاهلل است که همهچيز را درخشان کرده است« :و بنور وجهك الذي

أضاء له كل شيء» .آري ،نور وجود که در همه ذرات عالم درخشش دارد،
ض1؛
پرتوي از نور آسمانها و زمين است؛ چرا که« :اللَّ ُه نُو ُر السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ ِ
خداوند نور آسمانها و زمين است».
عالمه طباطبايي در ذيل آيه  35سوره نور ميفرمايد :چون وجود و
شيء هر چيزي باعث ظهور آن چيز براي ديگران است ،بنابراين «وجود»
مصداق تام نور ميباشد.
از سوي ديگر ،چون موجودات امکاني ،وجودشان به ايجاد خداي
 .1نور.35 ،
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تعالي است ،پس خداي متعال کامل ترين مصداق نور ميباشد .اوست که
ظاهر بالذات و مظهر ماسواي خويش است ،و هر وجودي بهوسيله او
ظهور مييابد و موجود ميشود.
واسطههاي فیض الهی

چگونه است که آن علم و نور مطلق و نامحدود را در ظرف محدود و
مقيد يک موجود امکاني جلوهگر ميبينيم؟ چگونه است که حيات مطلق
در صفحه وجود يک گلبرگ سرسبز و يا يک فرد انسان تجلي ميکند؟
چطور ممکن است که دريايي بيمنتها در کاسهاي کوچک جاي گيرد؟
بايد گفت ضعف و تقيد و محدوديت ممکنات تا آن اندازه است که
قابليت افاضه مستقيم آن ذات واجب الوجود را ندارند .مگر نه آن است
که پرتوي از نور الهي ،کوهي عظيم را متالشي نمود و کليماهلل را مدهوش
و حيران خود ساخت:
ل جَ َع َلهُ دَكا َو َخرَّ مُوسَى صَعِقا
فَلَمَّا تَجَلَّى رَ ُّب ُه لِلْ َجبَ ِ

١

چون پروردگارش بر کوه جلوه کرد ،آن را متالشى نمود و
موسى بىهوش شد.

حديثي از امام صادق روايت شده که خالصه آن ،ايناست« :کروبيين»
مخلوقاتي هستند که اگر نور يکي از آنها بر اهل زمين تقسيم شود ،همه
آنها را کفايت ميکند .سپس ،فرمودند :آنگاه که موسي خواسته خود را
 .1اعراف.143 ،
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از پروردگارش درخواست کرد ،خداوند به يکي از «کروبيين» امر فرمود
که بر کوه جلوه کرد و آن را متالشي نمود.

1

اينجاست که مييابيم ،همه تجليات و افاضات الهي واسطه
ميخواهد .بايد واسطه فيضي باشد تا خود ،قابليت تجلي مستقيم و بدون
واسطه الهي را داشته باشد و از سوي ديگر ،از وجود امکاني او که در
رتبهاي برتر از ساير ممکنات است ،به ساير مخلوقات افاضه شود .از اين
روست که ميان دو دريا ،يعني بحر وجوب و امکان ،برزخي بايد که:
مَ َرجَ الْ َب ْح َر ْينِ يَ ْلتَقِيَانِ ( )١٩بَ ْينَ ُهمَا َب ْرزَخٌ لَا يَبْغِيَا ِن

2

دو درياى [شيرين و شور] را روان ساخت ،در حالى که همواره
باهم تالقى و برخورد دارند؛ [ولى] ميان آن دو حايلى است که
به هم تجاوز نمىکنند.

عالمه سيد حيدر آملي در تفسير «المحيط االعظم» مينويسد :مباشرت
مستقيم حق تعالي در امر ظاهر ساختن خالئق و امضاي امور و تدبير آنها
بدون واسطه هيچ موجودي بسيار بعيد به نظر ميرسد؛ به خاطر دوري
مناسبت بين عزّت موجود قديم (خداوند متعال) ،و ذلّت حدّث (ممکنات).
به اين خاطر ،خداي حکيم حُکم فرمود که نايبي از سوي او در امر واليت
و تصرف ،خليفه او باشد.

3

 .1بصائرالدرجات ،ص .69مستطرقات السرائر ،ص.569
 .2الرحمن ،آيات 19ـ.20
 .3تفسير المحيط االعظم ،ج ،3ص.250
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تجلی نور الهی در آینه دل انسان کامل و خلیفه خدا

حکيم فيض کاشاني در «کلمات مکنونه» مينويسد« :بالجمله حق سبحانه
و تعالي ،در آينة دل انسان کامل ،که خليفه اوست ،تجلي ميکند ،و عکس
انوار تجليات از آينه دل او بر عالم فايض ميگردد ،و به وصول آن فيض
باقي ميماند؛ و تا وقتي که اين کامل در عالم است ،استمداد ميکند از
حق ،تجليات ذاتيه و رحمت رحمانيه و رحيميه؛ به واسطه اسماء و
صفاتي که اين موجودات مظاهر و محل استواي آنهاست .پس ،بدين
استمداد تجليات محفوظ ميماند .مادام که اين انسان کامل در تجلي
فيض الهي قرار دارد« :فهو البرزخُ بين البحرين و الحاجزُ بين العالمَيَن» ،خداوند
با اين کالم خودَ « :م َر َج ا ْل َبحْ َريْ ِن َيلْتَ ِقيَا ِن ( )١٩بَ ْينَ ُهمَا َبرْ َز ٌخ لَا يَ ْبغِيَا ِن ،»1به اين امر
اشاره نموده است.

2

آري ،اين واسطههاي فيض الهي مخلوقاتي هستند که به غير از
وجوب ذات الهي ،مظهر تام همه اسماء و صفات خداوند بوده و به اراده
او ،انوار و تجليات ربوبي از مجراي فيض آنها بر ساير مخلوقات و
ممکنات ميتابد .آنها همان امکان اشرفي هستند که واسطه ميان واجب
و ممکن ميباشند.
به راهنمايي کلمات حکمتآميز و معارف گهربار اهل بيت ،اين
وسائط فيض الهي ،همانا وجود تابناک و عظيم چهارده نور عصمت
 .1الرحمن ،آيات 19ـ.20
 .2کلمات مکنونه ،ص.117
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ميباشند .آنها که خود مخلوقِ آن خالق بيهمتا بوده و دست فقر بر
آستان او دراز کردهاند؛ چنان بر قلعههاي عبوديت صعود کردهاند که
شايستگي تربيت همه خالئق را يافتهاند .هر آنچه که از علم و حيات و
قدرت الهي که در دار هستي مشهود است ،ابتدا به قلب وسيع آنها 1که
حقيقت عرش است افاضه شده ،آنگاه از درب آستان ايشان که
«باباهلل»اند به ساير مخلوقات افاضه ميشود .چنانکه در روايت آمده
ش الرحمن».
است« :قلب المؤمن عر ُ

2

ز احمد تا احد يک ميم فرق است
جهاني اندر اين يک ميم غرق است
نور وجود که همه آسمانها و زمين از آن ميدرخشد ،تجلي نور الهي
است که ابتدا در مشکات قلب مقدس حضرات معصومين تجلي يافته و
آنگاه از خورشيد تابناک وجود ايشان بر ساير موجودات ميتابد.
صبَا ٌح
ض َم َثلُ نُو ِر ِه كَ ِمشْكَا ٍة فِيهَا مِ ْ
ت وَا ْل َأرْ ِ
سمَاوَا ِ
ال َّل ُه نُورُ ال َّ
ح فِي ُزجَا َج ٍة
صبَا ُ
الْمِ ْ

3

عالمه سيد حسين درودآبادي در اينباره مينويسد« :نور محمدي،
 .1چنانکه در حديث قدسي آمده است« :ال تسعُني ارضي و ال سمائي و لكن يسعني قلبُ عبدي
المومن؛ آسمان و زمينم گنجايش مرا ندارد ،ولي قلب بنده مؤمنم گنجايش مرا دارد( ».عوالي اللئالي،
ج ،4ص.)7
 .2بحاراالنوار ،ج ،55ص.39
 .3نور.35 ،
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اولين نوري است که خداوند تعالي آن را از نور ذات خود تبارک و تعالي
خلق فرمود».
او صادر اول است و در عالم وجود ،قاب قوسيني است که تنزل نور
ذاتي الهي به عالم خلقت ممکن نيست؛ مگر بعد از تنزل به نور محمد.
همچنين ،صعود مخلوقات به آن نور ذاتي ممکن نيست ،مگر بعد از
صعودشان به نور محمد 1.در روايات بسياري بر اين حقيقت تصريح يا
اشاره شده است .رواياتي که اولين مخلوق خدا و صادر نخستين را نور
رسول خدا و سپس ،اهل بيت مکرمشان را ذکر ميکند.
از جابربن عبداهلل انصاري روايت شده است که رسول خدا فرمودند :اوّل

ما خلق اهللُ نوري ابتَدَعَهُ من نوره و اشتقَّهُ من جالل عظَمَتِهِ؛ اولين چيزي که خدا
آفريد نور من بود که آنرا از نور خود و جالل عظمت خويش شکافت.

2

و اساس بعضي از روايات ،اولين مخلوق ،نور رسول خدا بوده و
سپس ،نور حضرت علي از نور ايشان گرفته شده است 3.بر اساس اين
 .1الشموس الطالعه ،ص ،534به نقل از :اسرار فاطميه ،ص.20
 .2عوالي اللئالي ،ج ،4ص99؛ بحاراالنوار ،ج ،15ص24؛ به نقل از :اسرار فاطميه ،ص.20

 .3از جابر بن عبداهلل انصاري ،از رسول خدا روايت شده است« :اولين چيزي که خدا آفريد نور من

بود که آن را از نور خود ايجاد فرمود .آنگاه از آن نور ،نور علي را شکافت .پس ،نور من محيط بر
عظمت بود ،و نور علي محيط بر قدرت .سپس ،عرش و لوح و خورشيد و روشنايي روز و نور
چشم و عقل و معرفت و ...را از نور من آفريد و نور من هم از نور خدا مشتق شده بود .سپس،
فرمودند« :نحن االولون و نحن االخرون و نحن السابقون و نحن المسبحون و نحن الشافعون و نحن
كلمة اهلل و نحن خاصة اهلل و نحن احباء اهلل و نحن وجه اهلل و نحن جنب اهلل .»...بحاراالنوار ،ج،25
ص22؛ به نقل از اسرار فاطميه ،ص.21
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احاديث ،آنگاه که فقط و فقط خدا بود و هيچچيز آفريده نشده بود،
بهعنوان اولين مخلوق ،نور حضرت محمد آفريده شد.
بـزرگ مــايـه ايـجــاد قـادر ازلي
ز نور پاک جمال محمد است و علي
ز نور پاک جمال محمد است و علي
بــزرگ مـايـه ايـجـاد قــادر ازلـي
به صورتند دو؛ ليکن به معنياند يکي
مبينشان دو ،که باشد دو بيني از حوَلي

1

بنابر آنچه در روايات آمده است ،خداوند متعال نور حضرت

زهراء

را از همين نور آفريد و سپس از نور اميرالمؤمنين و حضرت فاطمه
زهراء ،نور امام حسن و امام حسين را خلق فرمود.

2

عالمه سيدحسين درودآبادي ،در ذيل حديث از اميرالمؤمنين مينويسند:
بدان از آنجا که عالم امکان فعل خداوند است ،و اين عالم وسعت و ظرفيت
بروز صفات او را که صفات واجبالوجودي است ندارد .بنابراين ،وجود و
ظهور اين صفات در عالم امکان غير ممکن است؛ زيرا موجودات اين عالم
همه امکاني هستند و الزمه اين امر ،تناقض خواهد بود.
بنابراين ،اولين چيزي که از خداي تعالي صادر شد ،نور محمد بوده تا
در عالم امکان ،آينهتمام نماي صفات او باشد .آنگاه آن نور را دو نيم کرد
 .1عمان ساماني ،گنجينهاالسرار ،ص117؛ به نقل از :اسرار فاطميه ،ص.21
 .2در روايتي از سلمان.

 ) 92جلوه معنوي فاطمه( تفسير عرفاني و تربيتي سوره کوثر)

تا نيمي از آن آينه عالم نبوت و ذکر و جالل و عالم عزتي باشد که
ك َربِّ الْ ِعزَّ ِة عَمَّا
خداوند با اين آيه بدان اشاره فرموده است« :سُ ْبحَانَ رَبِّ َ

يَصِفُو َن1؛ پروردگارت که داراى عزت است از آنچه او را به آن توصيف
مىکنند منزّه است» .و گاهي از اين عالم به عالم کتاب و قرآن تعبير
ميشود؛ و نيم ديگر آن ،آينه عالم جمال و عالم حمد و واليت و کتاب
هلل اسمي ميباشد.
مبين و فرقان و عالمِ ا ِ
سپس ،گاهي اين امر نسبت به خداوند متعال جل جالله و عظم شأنه
لحاظ ميشود ،که در اين صورت ،اولي (نيمه اول آن نور) حقيقت
محمديه و حقيقت نبوت ناميده شده ،و دومي (نيمه دوم آن نور)،
حقيقت علويه و حقيقت واليت ناميده ميشود .بنابراين ،محمد در عالم
امکان ،صورت و آينه اولي است ،و علي ،صورت و آينه دومي.
براي هرکدام از اين دو نور «مراتبي کليه» و «مراتبي جزئيه» ميباشد.
هر کدام از انبياء صورتي از مرتبهاي از «مراتب کليه محمديه »هستند و
اوصياي ايشان ،هر کدام صورتي از مرتبهاي از «مراتب کليهء علويه»
ميباشند .ساير خاليق از رعيت نيز ،صورتهاي مراتب جزئيهء حقيقت
محمديه ميباشند .پس ،انبياء ،اوصياء و رعيت ،همگي مظاهر حقيقت
محمديه الهيه هستند ،که همه مراتب اين حقيقت؛ يعني نبوت و واليت،
در مجموعه آنها مکنون گرديده است.

2

 .1صافات.180 ،
 .2الشموس الطالعه ،ص 395و  ،396به نقل از :اسرار فاطميه ،ص.23
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روایات اهل سنت در مقام اهلالبیت

با توجه به آنچه گفته شد ،مقصود از روايات ذيل که مورد اتفاق مکتب
خلفاء و مکتب اهل بيت است ،روشن ميشود .ابن بطريق حلي در
کتاب خود از صحيح بخاري روايت ميکند که رسول خدا به
ت مني و انا منكَ؛ تو از مني و من از توام».
اميرالمؤمنين فرمودند« :أن َ

1

همچنين ،با اسناد مختلفي از احمد بن حنبل و مناقب ابن مغازي
ي مني و انا من علي؛ علي از
شافعي روايت نموده که رسول خدا فرمود« :عل ٌ
من است و من از علي هستم».

2

در باب فضائل حضرت فاطمه نيز ،عسقالني در االصابة ،ابونعيم در
حليةاالولياء ،و ابن بطريق از صحيح بخاري روايت کردهاند که ،حضرت
ضبَني؛ فاطمه پارهاي از من
رسول فرمودند« :فاطمة بَض َعةُ منيّ ،فمن أغضَبها أغ َ
است ،پس هر کس او را به خشم آورد .مرا به خشم آورده است ».در
برخي از نقلها نيز« ،يؤذيني ما آذاها؛ هرچه او را اذيت ميکند مرا اذيت
ميکند ».آمده است.

3

در مسند احمد بن حنبل و کنزالعمال روايت شده است که ،رسول
 .1العُمده ،ص ،201به نقل از :اسرار فاطميه ،ص.23

 .2همان .بحراني در غاية المرام 39 ،حديث از اهل سنت ،و  6حديث از شيعه در اين باب روايت

ميکند .ر.ک :کفاية الخصام ،ترجمه غاية المرام ،ص 558و 562؛ به نقل از :اسرار فاطميه.

 .3االصابة ،ج ،4ص378؛ حليةاالولياء ،ج ،2ص41؛ العمدة ،ص .384ابن شهرآشوب نيز از صحيح

بخاري ،صحيح مسلم و حلية االولياء اين روايت را نقل کرده است .مناقب ،ج ،3ص332؛ به نقل از:
اسرار فاطميه ،ص.23
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خدا امام حسن مجتبي را در دامان خود گذاشته و ميفرمود« :هذا منّي».

1

در صحيح ترمذي ،صحيح بخاري ،و کنزالعمال روايت شده است که
رسول خدا فرمودند« :حسينُ مني و أنا من حسين ،أحب اهللُ مَن أحبَّ حسينا؛
حسين از من است و من از حسينم ،هر کس حسين را دوست بدارد،
خدا او را دوست ميدارد».

2

انوار موجودات از نور محمد

در همه اين روايات اين مسأله عنوان شده که وجود اين چهار نور
عصمت ،از وجود مقدس حضرت محمد مصطفي گرفته شده است.
طبق روايات ،هرکدام از اين انوار درخشان ،واسطه خلقت بخشي از
موجودات بودهاند .نکته قابل ذکر از اين است که بدانيم:
همانطور که مالحظه ميشود ،انوار حضرات معصومين که خود
مخلوق خدا هستند ،واسطه خلقت عالم و تجلي نور وجود در همه عوالم
است .آري ،وقتي

که آسمانها و زمين از تجلي نور اين حجتهاي الهي

نور وجود يافته است ،ديدهاي حقيقتبين ميخواهد تا به هرسو که
مينگرد ،جمال ايشان را که «وجهاهلل»اند ،نظاره کند.
فَأَ ْينَمَا ُتوَلُّوا َفثَ َّم وَ ْج ُه ال َّلهِ؛

٣

پس ،به هر طرف رو کنيد ،همانا وجه خداست.
 .1فضائل الخمسه ،ج 3ص .294به نقل از :اسرار فاطميه ،ص24
 .2فضائل الخمسه ،ج 3ص .321مقتل الخوارزمي ،ص ،213به نقل از :اسرار فاطميه ،ص.24
 .3بقره.115 ،
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امام صادق فرمودند« :نحن وجه اهلل قال اهلل تعالي فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ؛ ما

وجهاهلل هستيم .خداي تعالي فرمود :به هر طرف رو کنيد همانا وجه خداست».

1

زمين و آسمان و هرچه در آنهاست ،پُر از نور وجهاهلل است .آنگونه که اگر
با ديده حقيقتبين به هرسو بنگريم ،اين وجه را مشاهده خواهيم کرد.
در زيارت ماه رجب که از ناحيه مقدسه حضرت ولي عصر وارد شده،
آمده است« :فبهِم مَلَأتَ سَمَاءَكَ و ارضَكَ حتي ظهرَ أن ال اله اال انت؛ آسمان و زمين

خود را با آنها پُر کردي تا اينکه ظاهر شد که جز او معبودي نيست».

2

آنچه ذکر شد حقايق سربستهاي بود که شرح و تفصيل آن مقام و
مجالي ديگر ميطلبد .تبيين اين حقايق ،هر يک رسالهاي مجزّا ميخواهد،
تا غوّاصان بحر معرفت به استخراج دُرهاي مکنونه نايل آيند .در کتاب
«مشارق االنوار اليقين» و «االنوار الساطعه» تا حدودي به لطائف و اسرار
اين جريان پرداخته شده و مشتاقان اسرار و حقايق واليت ميتوانند به
آنها مراجعه نمايند.

3

درخشندگی حضرت زهرا براي اهل آسمان

اگرچه معصومين از نور خدا خلقت يافته و واسطه تجليات و افاضات
انوار الهي هستند ،اما در روايات اوصاف ويژهاي براي جلوههاي درخشان
 .1اسرار فاطميه ،ص 22تا  25به طور خالصه.
 .2اقبالاالعمال ،ص .646مصباح المتهجد ،ص .803المصباح للکفعمي ،ص .529البلد االمين،
ص179؛ به نقل از اسرار فاطميه.
 .3اسرار فاطميه از ص 15تا  27با کمي تصرف.
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حضرت زهراء ذکر شده است .در اين بخش به ذکر برخي از اين
ويژگيها ميپردازيم.
حضرت آيتاهلل خامنهاي در پيامي خطاب به مداحان اهل بيت
ميفرمايند :عزيزان من! اين ستاره درخشان عالم خلقت ،آن چيزي که به
چشم ما ميآيد ،نيست؛ خيلي از اين باالتر است.
ما از فاطمه زهرا فقط يک درخشندگي ميبينيم؛ اما خيلي بزرگتر از
اين حرفهاست .من و شما از آن بزرگوار چه استفادهاي ميکنيم؟ در
روايت هست که «تُظ ِه ُر األَهل السّماء»؛ کروبيان مأل اعلي از درخشندگي
فاطمه زهراء چشمهايشان خيره ميشود.
ما از آن بزرگوار چه استفادهاي بکنيم؟ ما بايد از اين ستاره درخشان،
راه به سوي خدا و راه بندگي او را ،که راه راست است و همين فاطمه
زهراء که اين راه را رفت که اينگونه شد ،پيدا کنيم .خدا خميره او را
متعالي قرار داده است؛ زيرا ميدانست که اين موجود در عالم ماده و
ناسوت ،از امتحان ،خوب بيرون خواهد آمد.
حضرت زهراء خورشیدي از پس ابر

ابن شهرآشوب از انسبنمالک نقل نموده که گفت« :از مادرم درباره
ويژگيهاي فاطمه سئوال کردم ،گفت :فاطمه مانند شب چهارده بود ،يا
خورشيدي که ابر آن را پوشانده است و يا از زير ابر خارج ميشود.
 .1المناقب ،ج ،3ص.356

1
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عالمه مجلسي در توضيح آن مينويسد :ممکن است شباهت ايشان به
خورشيد پشت ابر ،به خاطر عفاف و پوشش حجاب ايشان بوده ،و شباهت
به خورشيدي که در حال خروج از زير ابر است ،به خاطر درخشش و
تجلي باشد که در عين پوشش و حجاب از رخسار ايشان جلوهگر بود.

1

جلوههاي درخشان حضرت فاطمه زهراء

جلوه نخست :حضرت فاطمه زهراء منبع انوار ائمه و مشکات مصابيح هدايت

از برخي روايات استفاده ميشود که علت تجليات خاص نور آن
حضرت ،اين بوده است که ايشان منبع انوار ائمه معصومين ميباشد .از
آنجا که ايشان أماألئمه بوده و نور هر يک از فرزندان معصوم ايشان از
منبع درخشان نور آن بانوي عالمين گرفته شده است ،آن حضرت
منبعاألنوار و مشکات نور ائمه ميباشند.
در پايان روايتي که از جابر از امام صادق ذکر شد ،خداوند متعال به
مالئکه خطاب فرمود« :از اين نور ،اماماني را خارج ميسازم که به امر من
قيام کرده و به سوي حق من هدايت مينمايند .و پس از به پايان رسيدن
وحيام ،آنان را خلفاي خود در روي زمين قرار ميدهم».

2

در روايت ديگري از امام صادق ميفرمايد« :پيوسته اين نور در
 .1بحاراالنوار ،ج ،43ص6؛ به نقل از :اسرار فاطميه ،ص.47

 .2عللالشرائع ،ج ،1ص .179کشفالغمه ،ج ،1ص .464بحاراالنوار ،ج ،43ص12؛ به نقل از :اسرار
فاطميه ،ص.29
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صورت فاطمه بود تا اينکه حسين متولد شد .پس ،اين نور تا روز قيامت
در صورت ما ائمه اهل بيت ،امامي بعد از امامي منتقل ميشود.

1

در سوره نور ميخوانيم:
صبَا ٌح
ض َم َثلُ نُو ِر ِه كَ ِمشْكَا ٍة فِيهَا مِ ْ
ت وَا ْل َأرْ ِ
سمَاوَا ِ
ال َّل ُه ُنورُ ال َّ
ن شَ َج َر ٍة
ب ُد ِّريٌّ يُوقَ ُد مِ ْ
ح فِي ُزجَا َجةٍ ال ُّزجَاجَ ُة َكأَ َّنهَا كَ ْوكَ ٌ
صبَا ُ
الْمِ ْ
مُبَارَ َكةٍ َزيْتُو َن ٍة لَا َشرْقِ َّيةٍ وَلَا َغ ْر ِبيَّةٍ يَكَادُ َزيْ ُتهَا ُيضِيءُ وَ َلوْ َل ْم
ب
ضرِ ُ
سهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَ ْهدِي ال َّلهُ ِلنُو ِرهِ َمنْ يَشَاءُ وَ َي ْ
تَمْسَ ْ
ت أَ ِذنَ ال َّل ُه أَ ْن
س وَال َّل ُه بِ ُكلِّ َشيْ ٍء َعلِي ٌم * فِي بُيُو ٍ
ال َّل ُه ا ْلأَ ْمثَا َل لِلنَّا ِ
س ِّبحُ َلهُ فِيهَا بِالْغُ ُد ِّو
تُرْ َفعَ َويُذْ َك َر فِيهَا ا ْس ُمهُ يُ َ

ل٢
وَالْآصَا ِ

خدا نور آسمانها و زمين است؛ وصف نورش مانند چراغدانى
است که در آن ،چراغ پُر فروغى است ،و آن چراغ در ميان
قنديل بلورينى است ،که آن قنديل بلورين گويى ستاره تابانى
است[ ،و آن چراغ] از [روغن] درخت زيتونى پُربرکت که نه
شرقى است و نه غربى ،افروخته مىشود[ ،و] روغن آن [از پاکى
و صافى] نزديك است روشنى بدهد؛ گرچه آتشى به آن نرسيده
باشد ،نورى است بر فراز نورى؛ خدا هر کس را بخواهد به
سوى نور خود هدايت مىکند ،و خدا براى مردم مثلها مىزند
 .1علل الشرائع ،ج ،1ص .180بحاراالنوار ،ج ،43ص11؛ به نقل از :اسرار فاطميه ،ص.30
 .2نور.36 ،
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[تا حقايق را بفهمند] و خدا به همهچيز داناست[ »35«.اين نور]
در خانههايى است که خدا اذن داده [شأن و منزلت و قدر و
عظمت آنها] رفعت يابند و نامش در آنها ذکر شود ،همواره در
آن خانهها صبح و شام او را تسبيح مىگويند.

بعضي از مفسران و عرفا در تأويل اين آيات ميگويند :مقصود از نور
آسمانها و زمين ،نور وجود است که از سوي خدا به آنها افاضه ميشود،
نمونه نور او مانند مشکات است(.مشکات چراغدان ثابت را گويند که در
قديم همچون طاقچهاي در ديوار قرار داشت و محل نورافشاني اطاق
بود ).فاطمه در ميان زنان اهل دنيا ستارهاي درخشان است؛ نوري باالي
نور است .امامي پس از امامي ميآيد که در واقع هر يک نوري پس از
نوري ديگر است« :خداوند هر کس را بخواهد به سوي نور خود هدايت
ميکند ».خداوند هر که را بخواهد به سوي ائمه هدايت ميکند.

1

از اين تشبيه چنين بهدست ميآيد که مثل نور خدا ،همچون
چراغداني است که در آن چراغي (شامل فتيله و روغن چراغ) قرار دارد
و اين چراغ در ظرفي شيشهاي جاي گرفته است.
از مجموعه اين مشکات ،مصباح و زجاجه ،چنان نوري متصاعد است
که گويا نور بر روي نور موج ميزند .بر اين اساس حضرت امّاالئمه
زهراء مشکاتي است که مصباح درخشان ائمه در او جاي گرفته و انوار
 .1الکافي ،ج ،1ص .195بحاراالنوار ،ج ،4ص18؛ به نقل از :اسرار فاطميه ،ص.31
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ايشان از مشکات وجود مقدس صديقه طاهره بر عالم ميتابد.
چنانکه در روايات آمده است ،حضرت زهراء داراي تجليات
درخشاني بودند که براي برخي از اهل زمان خود نمايان ميشد .هرگاه
که آن حضرت در محراب عبادت ميايستاد ،انوار درخشان او از رخسار
مبارکش بر همهجا ميتابيد .طبق روايات ،اين انوار به حضرت
سيدالشهداء منتقل شد و از وجود آن حضرت به اماماني که از اوالد آن
حضرت بودهاند ،انتقال يافت.
جلوه دوم :حضرت فاطمه زهراء حقيقت ليلةالقدر

حضرت فاطمه زهراء ليلةالقدري است که حقيقت قرآن در مشکات
وجود ايشان نزول يافت .آن حضرت منزلگاه قرآن است .واليت
اميرالمؤمنين و فرزندان معصوم ايشان ،نور آشکاري است که از سوي
خداوند انزال و تنزيل شده است.

1

امام صادق درباره « ِإنَّا َأ ْن َز ْلنَا ُه فِي لَ ْي َلةِ الْ َق ْدرِ» فرمودند :مقصود از ليلة
(شب) ،فاطمه است و هر کس فاطمه را بشناسد ،آنگونه که حقيقت
اوست؛ به تحقيق شب قدر را درک کرده است؛ و جز اين نيست که ايشان
بدين علت فاطمه ناميده شده که مخلوقات از شناخت او بريده شدهاند.
عالمه حسنزاده آملي در رساله «ليلةالقدر و فاطمه مينويسند :امام
 .1اسرار فاطميه ،از ص30ـ31؛ به طور خالصه.
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صادق ،جدهاش حضرت زهراء را ليلةالقدر معرفي فرمود؛ چرا حضرت
صديقه ليلةالقدر نباشد و حال آنکه يازده قرآن ناطق در اين ليله نازل
شده است.
و بر اساس روايات ،يکي از مصاديق ليلةالقدر همان مقام واالي
حضرت صديقه طاهره ميباشد که قرآن در وجود ايشان نزول يافته
استِ « :إنَّا َأنْ َز ْلنَا ُه فِي َليْ َلةِ الْ َقدْ ِر» ،ظرف وجود اين بانوي مکرّمه ،منزلگاه قرآن
است( .و نور يازده قرآن ناطق.)1

جلوه سوم :اختفاي حقايق و انوار حضرت زهراء
حجاب و عفاف ويژه حضرت زهراء جمال و حُسن واالي او را که مظهر
حُسن و جمال مطلق الهي بود ،در پرده ميداشت .تنها کساني شايستگي
نظر بر جمال بيمثال او را داشتند که خود صاحب مقام عصمت و
واسطههاي فيض الهي بودند .رسول خدا ،اميرالمؤمنين و حسن و حسين.
حجاب و عفاف خاص آن حضرت نشان از اختفاء و پوشش اسرار و
انوار الهي در وجود ايشان دارد که توان درک حقيقت آن ليلةالقدر حقيقي
را از همگان ربوده است.
ك مَا لَيْ َل ُة الْ َقدْر
إِنَّا أَنْزَ ْلنَاهُ فِي لَيْ َل ِة ا ْلقَ ْدرِ * وَمَا أَ ْدرَا َ

ليلة يا شب سخن از اختفاء و پنهاني و پوشيدهبودن دارد؛ چنانکه
«يوم» يا روز از روشنايي و ظهور و بروز سخن ميگويد .حقيقت اين
 .1همان ،ص33ـ.34
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بانوي بيمثال ،چنان در ميان حجاب و پوشش ليلةالقدر فرورفته ،که جز
محرمان آستان مبارکش از آن بياطالعاند.
در منطق قرآن کريم ،در جايي که سخن از بروز و ظهور است به
«يوم» تعبير ميشود؛ چنانکه قيامت را که روز بروز حقيقت اشياء و ظهور
مالکيت الهي بر همه هستي است« ،يوم القيامه» مينامد.
يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَ َرزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

1

[در] روزى که زمين به غير اين زمين ،و آسمانها [به غير اين
آسمانها] تبديل شود ،و [همه] در پيشگاه خداى يگانه قهّار
حاضر شوند.

َيوْمَ ُهمْ بَا ِرزُونَ لَا َيخْفَى َعلَى ال َّل ِه مِ ْنهُمْ َشيْءٌ ِلمَنِ الْ ُملْكُ الْ َي ْو َم
لِلَّ ِه الْوَاحِ ِد الْ َقهَّا ِر

2

روزى که همه آنان آشکار مىشوند[ ،و] چيزى از آنان بر خدا
پوشيده نمىماند[ .و ندا آيد ]:امروز فرمانروايى ،ويژه کيست؟
ويژه خداى يکتاى قهّار است.

اين تعابير مربوط به سير صعودي خاليق به سوي پروردگار است .اما در
مقابل ،آنجا که سخن از نزول و اختفاء است ،از آن به ليل تعبير ميشود:
ن
إِنَّا أَنْزَ ْلنَاهُ فِي لَيْ َل ٍة ُمبَارَ َكةٍ إِنَّا ُكنَّا ُمنْ ِذرِي َ
 .1ابراهيم.48 ،
 .2غافر.16 ،
 .3دخان.3 ،

٣
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به راستى ما آن را در شبى پربرکت نازل کرديم؛ زيرا که
همواره بيمدهنده بودهايم.

عالمه حسنزاده آملي مينويسد« :مباني عقلي و نقلي داريم که منازل
سير حبّي وجود در سير نزول ،معبّر به ليل و ليالي است؛ چنانکه در
معارج ظهور صعودي به يوم و ايام .بعضي از ليالي ،ليالي قدرند و بعضي
از ايام ،ايام اهلل».

1

آري ،نزول حقيقت قرآن در محدوده عالم طبيعت در ظرف ليل تحقق
مييابد؛ چرا که از وسعت و اطالق به حدود و قيود راه يافته است؛ و
«ليل» نيز ظرف اختفاي حقايق است که اسرار نبوت و واليت در حجاب
او پنهان گشتهاند .آنچه از واليت ائمه معصومين به بشريت عطا شد،
نازلهاي از آن حقيقت رفيع است که در ظرف ليلةالقدر حضرت فاطمه
زهراء نازل گرديد.
اين بانوي عالمين ،واسطه انوار الهي و جايگاه اختفاي ربوبي است.
حجاب فاطمه ،حجاب وجه حق ،و پرده غيب است .آنها که محرم
آستان أمأبيها ،بلکه مادر عالميان هستند ،از اسرار هستي و نور وجه حق
بهرهمند گرديده و به حريم لقاء قدم ميگذارند.
جلوه چهارم :ازدواج حضرت زهراء و اميرالمؤمنين و آثار و برکات آن

گفته شد که اولين مخلوق خدا ،نور رسول اکرم و سپس انوار درخشان
 .1ده رساله فارسي ،ليلة القدر و فاطمه ،ص.188
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اميرالمؤمنين ،فاطمه ،حسن و حسين بوده است و هر يک از اين انوار،
واسطه فيض هستند و اراده خداوند متعال بر اين بوده است که هر يک از
اين انوار واسطه خلقت بخشي از موجودات باشند .اکنون بايد گفت ،در
جريان ازدواج حضرت زهراء و امام علي اسرار عظيمي نهفته است که
ارتباطي عظيم با نظام آفرينش الهي و خلقت دارد.
به عبارت ديگر ،با مقدماتي که پيش از اين ذکر شد« ،خلقت بخشي
از موجودات بدون تحقق اين ازدواج غير ممکن است .اگر اين دو نور
الهي به تزويج هم در نيايند ،حسنين و نُه فرزند مطهرشان که همه
واسطههاي خلقت عالم و چراغهاي هدايتند ،به وجود نخواهد آمد.

1

اين ازدواج تنها کنار هم قرار گرفتن دو بدن و ايجاد علقه قلبي ميان دو
شخص نبوده است؛ بلکه حقيقت اين دو نور خدا که اولين آفريدههاي
الهي هستند ،به تزويج هم درآمده است .خداوند از نور حضرت زهراء و
امام علي نور امام حسن و امام حسين را آفريد .اين موعد ،جايگاه تزويج
اين دو نور الهي بوده است.
همانطور که در آدمي روح و جسمي وجود دارد که روح در جسم
تأثيرگذار است و جسم ثأثيرپذير ،به همين صورت مجموعه نظام آفرينش
نيز روح و پيکري دارد؛ مؤثر و متأثري دارد.
همانگونه که تولد هر فرد انساني نيازمند نکاح و ازدواج دو فرد مذکر
 .1اسرار فاطميه ،ص48ـ 51به طور خالصه.
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و مؤنث است ،در سلسله علتها و معلولها نيز ،آفرينش موجودات از
ترکيب افراد مذکر و مؤنث صورت ميپذيرد.
انواع نکاح

عالمه حسنزاده آملي در فصل يازدهم از کتاب شرح فص فاطميه ،پنج
نوع نکاح و ازدواج را که در دار هستي ساري و جاري است نام برده و
مينويسند« :انواع نکاح را چنانکه اشاره شده است ،به طور کلي به پنج
قسم منقسم فرمودهاند و در هر نوع دمبهدم و آن به آن دهش و پذيرش و
پيدايش است که موجب انتاج عوالم معنويه و روحيه و نفسيه و مثاليه و
حسيه است ».ايشان در شرح نکاح دوم مينويسند« :نوع دوم از انواع
پنجگانه نکاح ،اجتماع اسماء الهيه براي ايجاد عالم ارواح ،يعني عقول
مفارقه و صور آنها در نفس رحماني که عبارت از صادر اول است،
ميباشد ».نکاح سوم نيز ،اجتماع ارواح نوري براي ايجاد عالم اجساد
طبيعي و عنصري است ».چهارم از انواع نکاح پنجگانه ،اجتماع ديگر
اسماء است که منتج مولدات سهگانه معدن و نبات و حيوان و لواحق
آنها ميباشد ،چنانکه پيشتر در تناکح آباء علوي و امهات سفلي و توالد
مواليد ثالث از آنها اشارتي نمودهايم ».نکاح پنجم ،اختصاص به کَون
جامع ،يعني انسان کامل دارد که مجمع بحرين و غيب و شهادت است».
 .1شرح فص فاطميه ،ص 57به بعد؛ به نقل از :اسرار فاطميه.

1
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آنگاه در فصل پنجم مينويسند« :انسان کامل اگر مرد باشد ،مظهر و
صورت عقل کل است و اگر زن باشد مظهر و صورت نفس کل است.
ي عالي اعلي ،صورت عقل کل و
بنابراين ،سيد اوصياء و س ّر انبياء عل ّ
مظهر او بر وجه اتم است ،و همچنين حقيقت امالکتاب ،سيده نساء
عالمين ،فاطمه زهراء صورت نفس کل بر وجه ات ّم است».

1

آري ،از آنچه ذکر شد به پاسخ اين سئوال ميرسيم که چرا خداوند از
ميان چهارده نور عصمت که پيش از خلقت آسمانها و زمين آفريده
شدهاند ،يکي از ايشان را به صورت زن خلق فرموده است؟
ك لَذِكري ِلأُولي االلباب
إنَّ في ذل َ
همانا در آن تذکري است براي صاحبان خرد.

ك الياتٍ ِلقَومٍ يعقلُون
إنَّ في ذلِ َ

2

همانا در آن نشانههايي است براي آنان که تعقل کنند.
جلوه پنجم :حضرت زهراء حقيقت کوثر است.

سوره «کوثر» در شأن فاطمه زهراء نازل شده است که بهمعناي خير کثير
و فراوان است و معاني اين واژه بسيار وسيع و جامع است که از جمله
مصاديق بيشمار آن:
 .1حوض و نهري در بهشت است که تعلق به پيامبر اکرم دارد و
 .1همان ،ص.121
 .2اسرار فاطميه ،ص.55
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مؤمنان به هنگام ورود به بهشت از آن سيراب ميشوند.
 .2مقام شفاعت کبري در قيامت ،نبوت و حکمت ،و علم به حقايق
اشياء ،قرآن ،کثرت اصحاب و پيروان ،کثرت معجزات ،کثرت علم و
عمل ،کثرت معرفت در توحيد ،کثرت نعمتهاي دنيا و آخرت ،و نيز
نسل کثير و ذريه فراوان و باقيماندن نسل که از وجود دختر واال مقام
ايشان حضرت فاطمه زهرا نشأت گرفته است .و نيز فضل کثير و خير
کثير آمده است.
آري ،خداوند متعال به حبيب خود نعمتهاي بيحد عطا فرموده
است که مصاديق آن حتي از حيطه شمار خارج است؛ اما در شأن نزول
اين سوره ميخوانيم که :چون پيامبر فرزند پسري نداشت ،گمان
ميکردند که نسل او منقطع ميشود .چون طبق سنت خود براي فرزند
پسر اهميت فوقالعادهاي قائل بودند و او را تداومبخش برنامههاي پدر
ميشمردند و آنها خوشحال بودند و فکر ميکردند که بعد از رحلت
پيامبر اکرم به خاطر نداشتن فرزند ذکور ،برنامههايش تعطيل خواهد شد.
ازاينروي ،سران مشرکان به پيغمبر «ابتر» ميگفتند؛ که سوره کوثر نازل
شد و حضرت را به نعمتهاي بسيار و کوثر بشارت داد و دشمنان او را
«ابتر» خواند ،و فرمود:
ك ُه َو
ل ِلرَ ِّبكَ وَا ْن َح ْر ( )٢إِ َّن شَا ِنئَ َ
ك الْ َكوْ َث َر (َ )١فصَ ِّ
إِنَّا َأ ْعطَيْنَا َ
الْأَ ْب َترُ ()٣

و با نازل شدن اين سوره ،خداوند به طور اعجابآميزي به آنها پاسخ
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گفت و خبر داد که دشمنان او «ابتر» خواهند بود و برنامه اسالم و قرآن
هرگز قطع نخواهد شد .بشارتي که در اين سوره داده شد ،از يکسو
ضربهاي بود بر اميدهاي دشمنان اسالم ،و از سوي ديگر ،تسلي خاطري
براي رسول اکرم بود که بعد از شنيدن لقب زشت و توطئه دشمنان ،قلب
پاکش غمگين و مکدّر شده بود.
اگرچه نصّ صريح در هيچ روايتي نيامده است که مقصود از کوثر
حضرت فاطمه است؛ اما با توجه به شأن نزول اين سوره مبارکه و
تعليلي که از آيه آخر آن فهميده ميشود ،واضح است که مقصود از
«کوثر» ،کثرت ذريه رسول خدا است که به آن حضرت اعطاء شد.
پرُ واضح است که نسل مبارک رسول اکرم از طريق فاطمه

1

زهراء

انتقال يافت و با وجود اينکه تالش بسيار براي انقطاع اين نسل صورت
گرفت ،اما ذريه پاک او عالمگير شد.
ك الْكَ ْوثَ َر» ،مينويسد:
ابن شهر آشوب درباره آيه شريفه «إِنَّا أَعْطَ ْينَا َ
«کوثر مبالغه در کثرت است ،يعني بسياري فرزندان آن حضرت».
حضرت زهراء آن خير کثيري است که خداوند به رسولش محمد
مصطفي اعطاء فرمود و نسل مبارک آن حضرت از طريق دخت
مکرماش عالم را مزيّن فرمود.

2

 .1فرمايشات عالمه طباطبايي در ذيل سوره کوثر.
 .2اسرار فاطميه ،ص.58
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جلوه ششم :در خطبه فدکيه

فدک مالي بود که خداوند بهوسيله پيامبر به زهراء داده که در اثر مصالحه با
يهود به تصرف پيغمبر درآمد و احدي از مسلمانان را حقي و سهمي نبود،
عوالي نيز براي مخريق يهودي بود .وي مسلمان شد .وقتي که جنگ اُحد
شروع شد ،خدمت پيامبر آمد و گفت :يا رسول اهلل !ميخواهم به جبهه بروم
و کشته شوم؛ عوالي را به شما تقديم ميکنم .همانطور هم که دلش
ميخواست شد و به فيض شهادت رسيد .خداوند هم امر فرمود« :و آت

ذاالقربي حقه» ،اين فدک و عوالي را بايد به ذي القربي بدهي.
پيامبر فرمود :از جبرائيل پرسيدم مراد از ذيالقربي کيست؟ جبرائيل
گفت :زهراء .پيغمبر نيز آن را تسليم زهراء فرمود.
فدک و عوالي ،درآمد سرشاري داشت .حضرت زهراء سهسال
متصرف آن بود .عاملها و کارمندانش مالاالجاره را ميآورند و حضرت
هم آن را ميان فقراء مدينه قسمت ميکرد .اما خودش از آن استفاده
نميکرد؛ و زهد حقيقي اين است.
پس از آنکه ابوبکر خالفت را در اختيار گرفت ،تصميم گرفت تا فدک
را از زهراء بگيرد ،گرچه تا وقتي که پيغمبر زنده بود ،فدک در تصرف آن
حضرت بود .پس از رحلت پيامبر ،پيش خود چنين صالح ديدند که نبايد
فدک در دست اهلبيت باشد که مبادا فقرا اطراف آنان جمع گردند و
خالفت برايشان قرار نگيرد .ازاينروي ،فرستاد و عاملهاي زهراء را بيرون
کردند و از طرف خليفه ابوبکر تصرف نمودند.
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کارمندان حضرت زهراء خبر دادند که فدک را از ما گرفتند .حضرت
هم با همان حال بيماري که داشت ،وظيفه خود ديد که بايد احقاق حق
کند .ازاينروي ،با کمال حجاب و پوشيدن مقنعه و جلباب (چادري که
تمام بدن را پوشيده بود) ،با کمال حجاب و عفاف ،در ميان عدهاي از زنان
بنيهاشم و ديگران چون امايمن به مسجد آمد و بر ابوبکر ،که در ميان
جمعي از مهاجر و انصار نشسته بود ،وارد شد ،و خطبهاي در اعليدرجه
فصاحت و بالغت انشاء فرمود که مشتمل بود بر معارف و بيان حقايق و
علل شرايع و احقاق حق و ابطال باطل .در اين خطبه مبارکه مطالب مهم
ديني را ،که دانستناش بر همه ضروري است ،بيان فرمود.

1

در خطبه فدکيه ،عظمت حضرت زهراء و علم آن حضرت تجلي
کرده و نشانگر شخصيت واالي او است .خطبه پُر باري که به اغلب
نيازهاي جامعه اسالمي پاسخ دقيق داده است .اين خطبه از بزرگترين
اسناد حقانيت امامت و واليت اميرالمؤمنين و يازده امام معصوم است.
خانوادههاي عشاق اهل بيت آنرا حفظ ميکردند و با اين کلمات
آسماني از فتنهها رميده و راه امام زمانشان را به خوبي تشخيص داده تا
لحظهاي از اين نور الهي غفلت نکنند.

2

 .1بندگي ،راز آفرينش ،خالصهاي از صفحات  1و  2و .15
 .2اين خطبه را عالوه بر علماي بزرگ شيعه ،علماي عامه هم به سندهاي متعدده نقل کردهاند .از جمله:
ابن ابي الحديد در شرح نهج البالغه و در کشفالغمه از کتاب السقيفه جوهري نقل کرده و مورخ
مشهور ،مسعودي ،در مروج الذهب به آن اشاره کرده است( .بهنقل از :کتاب راز آفرينش ،ص.)3
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نظري اجمال به خطبه فدکیه از جهات مختلف

هنگامي که آفتاب درخشان محمدي به عالم لقاء رحلت فرمود و مردمان
گروهگروه از ماهتاب واليت علوي محجوب شدند ،بانگي رسا از پاره
تن پيغمبر و چکيده وحي برخاست و غاصبان و غارتگران را رسوا
ساخت و بيخبران را خبردار فرمود.
سخنراني آتشين يگانه دختر پيغمبر ،نقطهعطفي در تاريخ اسالم است
که اثر آن تا قيامت باقي خواهد ماند؛ با جمالتي پُر مغز ،با معاني شگرف و
عباراتي زيبا که آشکارا از سرچشمه وحي بهره گرفته است .بدين روي،
سزاوار است که اين خطبه از جهات گوناگون مورد توجه قرار گيرد.
مسئله فدک ،موقعيت ويژهاي را به وجود آورد که حضرت

زهراء

سعي کرد تا بهوسيله آن ستمگران شناخته شوند ،آنان که به نام اسالم،
حقيقت اسالم را محو و به نام قرآن ،احکام قرآن را پايمال مينمايند.
رسوا گردند .زهراء قهرمان اين مبارزه بود .يگانه دختر پيامبر اين رسالت
تاريخي را به طور شايستهاي انجام داد.
نخست ،شجاعت را ياد شاگردان مکتب پدرش آورد تا آنهاييکه
درسهاي محمدي را فراموش کرده بودند ،بدانند از هيچکس جز خدا
نترسند 1،و بيم و اميدشان تنها به خدا باشد 2.همه مقهور خدايند و جز
 .1وال يخشون احدا اال اهلل (احزاب.)39 ،
 .2يرجون رحمته و يخافون عذابه (اسراء.)59 ،
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خدا کسي از خودش هيچ ندارد 1.پس ،شما چرا با اهريمنان همکاري
ميکنيد؟ يا دستکم با سکوتتان تاختوتاز آنان را تقويت مينماييد؟ اين
نکات از البهالي فرمايشات زهراء به خوبي جلب توجه ميکند.
خداشناسی ،اساس هر کمال

دعوت به توحيد ،برنامه همهء پيامبران و جانشينان و پيروانشان ميباشد.
اساس دعوت آيين يکتاپرستي که کاملترين آن را در اسالم حقيقي
ميتوان يافت ،بر نفي و اثبات رساترين بيان براي يگانهدانستن خدا ،يعني
«ال اله اال اهلل» است .نخست هر معبودي را نفي ميکند ،آنگاه معبوديت
خدا را اثبات مينمايد .ازاينروي ،مؤمن جز خدا معبود بحق ،هيچ
موجود قابل پرستشي را نميشناسد.
سپس ،نوبت به توحيد در صفات ميرسد .موحد تمام صفات کمال را
منحصر در خدا ميداند و هرجا کمالي يافت ،آنرا از خدا ميداند 2.چنانچه
در مرحله افعال ،هر کار نيکي را از خدا ميبيند« :الذي يطعمني و يسقيني و
اذا مرضت فهو يشفيني 3».بنابراين ،تنها او را دوست ميدارد« :والذين آمنوا

اشد حبا هلل 4».و آنچه به او بازگشت ميکند .و تنها او را ميپرستد و تنها او
را اطاعت ميکند و هر کس را که او معرفي فرموده است.
 .1ال قوه اال باهلل (کهف.)37 ،
 .2نحل.55 ،
 .3شعراء.79 ،
 .4بقره.160 ،
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معرفی کارهاي خدا ،مقدمه پرستش

يکتاشناسي و يکتاپرستي که بخش نخستين اين خطبه شريفه را تشکيل
ميدهد ،به معرفي کارهاي خدا اختصاص دارد .ميفرمايد :جهان و
جهانيان را بدون سابقه با ماده قبلي آفريد؛ بيآنکه نيازي به آفرينش آنان
داشته باشد .تنها براي نمايش حکمت و نشاندادن قدرت بود تا بشر به
طوع و رغبت به چنين خداي دانا و توانا ،مهربان و سپاسگزار روي بياورد
و دعوت فرستادگانش را پاسخ بگويد و از رحمت خودش بهشت و
دوزخ را نيز معين فرمود؛ بلکه مردمان کج نروند و به هالکت نيفتند.
بندگی ،راز آفرینش

از آنجا که غرض از آفرينش« ،بندگي» خداست؛ چنانچه صريحاً در قرآن
مجيد بيان فرموده که همه آنچه در آسمان و زمين است به خاطر انسان ،و
س إِلَّا
ت الْ ِجنَّ وَالْ ِإنْ َ
انسان را به خاطر بندگي خودش آفريده است« :وَمَا خَ َلقْ ُ

ن و انس را جز براي اين که مرا عبادت کنند ،نيافريدم».
لِيَعْبُدُونِ؛ ج ّ

1

و بديهي است که بندگي بايد پس از شناسايي باشد؛ تا معبود را
نشناسد ،چگونه او را ميپرستد؛ مسلم است ،راز آفرينش در بندگي خدا
خالصه ميشود ،که معرفت در ضمن آن افتاده است .در اين خطبه
شريف ،اين حقيقت ،با عباراتي فصيح و با اسلوبي جالب براي تفهيم
عموم آشکار و بيان فرموده است.
 .1ذاريات.56 ،
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محمد ،اختري تابناک در بیابانی تاریک

شناسايي خداوند ناچار بايد از راه شناسايي فرستادگان و اولياياش باشد؛
وگرنه با اوهام و خياالت واهي همراه خواهد بود ،چنانچه راه بندگي را
هم بايد از آنان ياد گرفت ،و جز آن ،خودپرستي و خيالپرستي است ،نه
خداپرستي .همانطور که در زيارت جامعه ميخوانيم :تنها بهوسيله شما
خدا شناخته شده و پرستيده ميگردد« .بكم عرف اهلل و بكم عبد اهلل».
معرفي خاتم االنبياء و شناساندن خدمات ايشان بخش ديگر از اين
خطبه شريف را تشکيل ميدهد .در دوراني به تمام معني تاريک که
ناداني و ستم سراسر گيتي را فراگرفته بود ،اختر تابناک محمدي تابيد و
پردههاي ظلمت را کنار زد و راه راست را نشان مردمان داد .آنزمان که
خدماتش را به انجام رسانيد ،خداوند به مهرباني او را نزد خود خواند،
محمد رفت و دو اثر گرانبها از خود به جا گذاشت« :عترت و قرآن».
همچنين ،بخشي از اين خطبه شريف درباره معرفي قرآن است؛ نور
درخشاني که روشنگر براي عالميان بوده و پيروانش را به رستگاري
ميکشاند و دليلهاي آشکار براي طالبانش در بر دارد ،رشتههاي مختلف
که در حقيقت هر رشتهاي درياي گوهري است در باب معارف و
خداشناسي از اسماء و صفات و افعال حق ،مواعظ و اخالقيات ،سرگذشت
اقوام گذشته و عبرت از آنان ،و معرفي احکام خدا از واجبات و محرمات،
مستحبات و مکروهات و مباحات ،و به راستي زهي افتخار براي مسلمانان
که خداوند چنين کتاب جامعي را براي آنان فرستاده است.
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تبیین فلسفه احکام

در بخش بعدي ،فلسفه و راز تشريع پارهاي از احکام اسالم را بيان
ميفرمايد تا نعمتي را که خداوند توسط پيغمبر بر اين امت فرموده است
يادآور شوند ،و ضمن ًا مقدمهاي براي احقاق حق و ابطال باطل گردد.
ايمان را پاککننده شرک ،و نماز را سبب پاکي از کبر ،و زکات را
براي پاکي نفس از بخل و زيادي روزي ،و روزه را جهت محکمشدن
اخالص ،و حج را براي نظم اجتماع مردمان ،و امامت امامان را براي
نگهداري از جدائي ،و جهاد را سربلندي اسالم ،و بردباري را کمک در به
دستآوردن پاداش ،و امر به نيکي را جهت مصلحت همگاني و اصالح
عمومي اجتماعي ،و نيکي به والدين را وسيله نگهداري از خشم
خداوندي ،و پيوند با بستگان را وسيله طول عمر و زيادي عدد ،و
قصاص را براي جلوگيري از خونريزي ،و وفاي به نذر را موجب
آمرزش ،و درستکاري در معامله را سبب جلوگيري از کمي و کاستي ،و
بازداشتن از شرابخواري را جهت پاکي از پليدي و آلودگي به انواع
کثافات ،و دوريکردن از دشنام را مانع از لعن ،و دزدينکردن را موجب
پاکدامني ،و تحريم شرک را براي اخالص نسبت به پروردگاري خودش
قرار داد.
اين بخش معظم و چشمگير از خطبه شريف ،اسالمشناسي را آسان
ميکند حضرت آيتاهلل دستغيب نيز در کتاب راز آفرينش به آن پرداخته
و با زبان عاميانه و قابل فهم براي همه بيان فرموده است.
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پرهیزگاري و ترس از خدا

سپس ،فاطمه سفارش به پرهيزگاري ،و آيه قرآن را يادآوري ميفرمايد
که بايد آنطوري که سزاوار است حق پرهيزگاري را رعايت نمائيد و از
دنيا نرويد ،مگر تسليم براي حق باشيد:
1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

دستوري که بزرگان را به زانو درآورده و در کوتاهي از انجام
آن در هراس بودهاند .نتيجه يك عمر بندگي و اطاعت واجبات
و ترک گناهان اين است که شخص با تسليم براي حق بميرد و
مرحله دوم و کالس برتر ،مسير دين را که تهذيب نفس و
تکميل اخالقيات است ،طي نموده و در برابر حق و خواست
او چون و چرايي نداشته باشد.

بهتعبير ديگر ،شايد زهراء ميخواهد پس از يادآوري فلسفه احکام،
نتيجه عملکردن به احکام را به زبان قرآن يادآوري فرمايد که آن با تسليم
حق مُردن است .البته اطاعت خدا در واجبات و ترک محرمات ناشي از
دانش است .اگر کسي به راستي خدا را شناخت و حضور او را در
همهجا و در همهحال درک کرد ،محال است با او مخالفت کند.
چنانچه در قرآن مجيد ميفرمايد (حضرت زهراء نيز در اين بخش از
خطبه به آن استشهاد ميفرمايد):
 .1آلعمران.102 ،
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ن ِعبَا ِدهِ الْعُ َلمَا ُء
إِنَّمَا َي ْخشَى ال َّلهَ ِم ْ

١

از بندگان خدا فقط اهل معرفت ،از [عظمت] او بيم دارند.

«خشيت» ،ترس ناشي از ادراک عظمت ميباشد ازاينروي ،حتماً بايد
ادراک عظمتي در کار باشد ،آنگاه به خودي خود ،خواهينخواهي ،ترس
و کوچکشدن در درون پيش ميآيد.
بنابراين ،ميتوان نتيجه گرفت هر جا گناه يا غفلت يابي ،آنجا از نور
علم خبري نيست .و شايد بيان آيه شريفه در اين قسمت ،تعرض و
کنايهاي به شنوندگان مجلسش باشد که در اثر جهل ،به گناهان بزرگي
چون غصب و کمک ستمگر و يارينکردن ستمديده مبتال گرديدند .بايد
علمي بهدست آورند تا خداترسي در آنان پديد آيد و از گناهان بپرهيزند.
یگانه دختر پیغمبر ،مهربان بر امت

آنگاه با اينکه همه او را ميشناختند ،براي تأکيد و اتمام حجت ،خودش
را معرفي ميفرمايد :من فاطمه دختر محمدم؛ همان پيغمبر گرامي که از
ميان شما خدا او را برگزيد .آنچه شما را به رنج ميآورد ،بر او دشوار
بود .به مؤمنين مهربان بود؛ اين پيغمبر گرامي پدر من تنها است ،نه ساير
زنها و برادر پسر عموي من و همسرم ميباشد ،نه ديگر مردان.
سپس ،خدمات رسول گرامي را ميشمارد .بتها را شکست ،نفاقها
 .1فاطر.27 ،
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و تفرقهها را از ميان برداشت و آتش کينهتوزيهايي که در ميان قبايل
عرب بود ،خاموش فرمود.
همچنين ،وضع عمومي مردمان پيش از بعثت خاتماالنبياء را از حيث
خوراک و آشاميدن و پوشاک يادآوري ميفرمايد که به راستي نه دنيا
داشتند و نه آخرت ،نه زندگي فردي و نهاجتماعي؛ اما به برکت رسول
گرامي ،عالوه بر جهت معنا و آخرت ،دنيايشان نيز تأمين گرديد و تمدن
درخشان اسالمي بر زندگيشان سايه افکند.
علی؛ مرد میدانهاي دشوار

آنگاه خدمات بينظير همسر واالگهرش اميرمؤمنان عليابنابيطالب را در
راه پشرفت اسالم يادآوري ميفرمايد:
هرگاه گرگي از مشرکان دندان تيز ميکرد تا بر مسلمانان بتازد ،شير
ميدانش علي بود که در راه خداوند کوشا و به پيغمبر خدا نزديکترين افراد
بود .او زحمتهاي کارزار را تحمل و زخمهاي کاري را ميپذيرفت.
ديگران در سايه استراحت از ميدان جنگ فرار ميکردند؛ اما اين علي بود
که گرماي آفتاب و لباس کارزار و فعاليتهاي جنگي را عهده دار بود.
پس از پیغمبر چرا از اسالم برگشتید؟

هنگامي که پيغمبر از ميان شما رفت ،نفاق در شما پديدار گرديد و
کينههاي کهنه و گذشته سر برآورد .دعوت ابليس را پاسخ گفتيد و بر غير
مرکب خودتان سوار شديد .شما را چه به خالفت و جانشيني پيغمبر؟! با
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تعيين جانشين براي رسولخدا ،درحاليکه هنوز پيغمبر به خاک سپرده
نشده ،به بهانه جلوگيري از فتنه ،فتنه بر پا کرديد ،درحاليکه کتاب خدا
در ميان شما است ،احکامش آشکار و دستوراتش هويداست؛ آنها را
پشت سر انداختيد و به جز آن حکم نموديد مگر از قرآن ،کتاب بهتري
يافتيد يا جز اسالم ،دين ديگري گرفتيد؟!
پس از بيان آن معارف بلند ،به اصل مطلب سخنراني خود ميپردازد و
براي ارثبردن خود از پدرش استدالل ميفرمايد.
چرا زهراء از پدرش ارث نبرد؟

آيا نميدانيد من دختر محمدم؟ آيا گمان برديد من از او ارث نميبرم؟
آيا حکم جاهليت و غير اسالمي را گرفتهايد؟ آيا ديگران از پدرشان ارث
ببرند ،ولي من از پدرم ارث نبرم؟! آيا من و پدرم از يک ملت و دين
نيستيم؟ آيا آياتيکه درباره ارث رسيده است ،ما را استثناء نموده است؟
آيا شما از محمد و علي به قرآن داناتريد؟!
احترام به فرزند؛ به احترام پدر

سپس ،به گروه مهاجر و انصار ميفرمايد :چرا احترام مرا به خاطر پيغمبر
حفظ نکرديد؟ يعني با اينهمه سفارشي که رسولخدا درباره اهلبيتش
فرمود ،به اين زودي همه را بهدست فراموشي سپرديد؟ آنگاه اين آيه را
تالوت ميفرمايد:
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ل
ت َأ ْو ُقتِ َ
ل أَ َفإِ ْن مَا َ
ن قَبْ ِل ِه ال ُّرسُ ُ
وَمَا ُمحَمَّ ٌد إِلَّا َرسُو ٌل َقدْ َخ َلتْ مِ ْ
ض َّر ال َّل َه
ن يَ ُ
ب َعلَى عَقِ َبيْ ِه َفلَ ْ
ن َينْقَ ِل ْ
انْ َقلَ ْبتُ ْم َعلَى َأعْقَا ِبكُمْ وَ َم ْ
شَيْئا َوسَيَجْزِي ال َّلهُ الشَّا ِكرِينَ
محمّد جز فرستادهاي [از سوي خدا] نيست که پيش از او هم
فرستادگاني [آمدند و] درگذشتند ،آيا اگر او بميرد يا کشته شود
[اسالم را رها کرده] ،به [فرهنگ منحط جاهلي] نياکان خود
برميگرديد؟! هر کس به [فرهنگ جاهلي] گذشتگان خود
برگردد ،هيچ زياني به خدا نميزند .مسلّم ًا خدا سپاسگزاران را
[که تحت هر شرايطي به اسالم وفادارند] پاداش

ميدهد1.

آيا اينگونه بيتفاوتي در برابر ستم و ستمگران را جز به بازگشت از
اسالم ،ميتوان تعبير کرد؟ وگرنه يکي از وظايف اصلي و شناخته شده
اسالم ،امر به معروف و نهي از منکر است .چه منکري بدتر از ستم به
دختر پيغمبر و غصب خالفت؟ آنگاه اين همه ناله و استغاثه بانوي
اسالم را ناديده بگيرند؟ يا با سکوت خود و ميل به ظالم ،ستمگران را
تقويت نمايند؟
پیمانشکنی و ترس از غیر خدا

از اين جهت است که بانوي اسالم مهاجر و انصار را سرزنش ميفرمايد
که ،چرا پس از ايمان شرک ميورزيد ،و پس از پيمانبستن پيمانشکني
 .1آل عمران.144 ،
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ميکنيد ،و چرا از غير خدا ميترسيد؟ اگر مؤمنيد بايد تنها از خدا بترسيد.
پس ،آنگاه اين بيانات را با آيات قرآن پيچيده تا هرگونه شائبه خالف
واقع را از ميان بردارد .و نکته جالبي که روي آن تأکيد ميشود ايناستکه
مسئله فدک بهانهاي بيش نبود تا ستمگران را مفتضح فرمايد .زهراء ،معصومه
عالمه است .بياعتباري و بيارزشي دنيا را به خوبي ميداند ،کجا تنها براي
مالي که چند صباحي از آن بهره نميبرد ،اينگونه پافشاري ميکند؟!.

1

خطبه فدکیه ،سند آسمانی والیت و امامت

بهراستي پس از مراجعه به اين خطبه مبارکه ،دانسته ميشود که انشاءکننده
آن از همان چشمه علمي که پدرش رسولخدا و شوهرش علي گرفتهاند،
سيراب شده است؛ که خطبهها و کلمات ايشان جملگي گواه علم آن بانوي
گرانقدر است .علم آن مخدره ،مانند پدرش کسبي نبوده؛ بلکه لدني و الهي
بوده« :و آتيناه من لدنا علما» ،و به واسطه اهميت اين خطبه مبارکه ،بزرگان
اهل بيت آنرا به فرزندان تعليم ميفرمودند و به مواظبت و مراقبت آن
سفارش ميکردند .همچنين بزرگان از علماي شيعه هم آن را تدريس
ميفرمودند و دستبهدست به نسلهاي بعد ميرساندند.

2

اين خطبه را تقريباً ميتوان به سي قسمت تقسيم کرد .محتوا و کلمات
اين خطبه به قدري عميق و پُر بار است که ميتوان درباره هر قسمت کتابي
 .1خالصه اي از مقدمه کتاب بندگي ،راز آفرينش اثر آيتاهلل دستغيب.
 .2بندگي راز آفرينش ،ص.2
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نوشت .در حقيقت حضرت با کلماتي کوتاه ولي بسيار پُر محتوا ،يک دوره
عقايد از اصول و فروع دين را بسيار عميق بيان فرمودهاند.
شرحی تفصیلی به نکاتی از خطبه فدکیه

مطالب اين خطبه ،به مباحثي چون «احساس وظيفه شکرگذاري» و «توحيد
و خداشناسي»« ،آفرينش مخلوقات» ،و نيز «اسراري در عظمت پيامبر اکرم
و اينکه پيامبر منجي بشريت است» ،اشاره دارد.
در ضمن ،در اين خطبه به بيان شخصيت علي و واليت و اسالم و
نيز به معرفي شخصيت خودشان ميپردازند .همچنين ،درباره فلسفه
احکام نيز بيانات زيبا ،کوتاه و پر محتوايي دارند.
در قسمت اول خطبه ميفرمايد:
الحم ُد ل ِل ِه علي ما اَنعَ َم و َلهُ الشك ُر علي ما اَلهَمَ.
سپاس مخصوص خداست ،به آنچه احسان نموده ،و شکر سزاي
اوست بر آن هدايت و عنايتهايي که به دل انداخته است.

* کالم به اينجا رسيد که صديقه کبري ،سيده نساء ،بعد آنکه
وارد مسجد شد ،نشست و گريست .نالههاي مسلمانان از ناله او بلند
شد .پس از آرام شدن؛ زهرا مختصري حمد و ثناي خدا کرده و
مجدداً نالهها بلند شد .پس از آنکه خاموش شدند ،اين خطبه شگرف
را شروع فرمود:
«الحمدهلل علي ما انعمه» ،اولين سخن که از دهان مبارکش بيرون آمد،
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حمد و ثناي خداست .محمد هم همينطور بود؛ بلکه هر پيرو محمدي
چنين است که ابتداي کالمش ياد خدا و حمد و ثناي بر اوست .هرکس
خدا را ستايش نکرد با چهارپايان مساوي است .ثناء مختص به خدا
است؛ براي نعمتهايش که از عرش تا فرش را فراگرفته به هر طرف که
رو کني ،نعمت او بيني.
نعمتهایی بدون درخواست

«و الثناء بما قدم»؛ مدح براي خدا در برابر آن نعمتهاي بيپايان که جلو
انداخته است؛ يعني بدون طلب ابتداء.

1

امام سجاد در دعاي اول صحيفه سجاديه ميفرمايد :شکر تو را
سزاست؛ اي خدايي که نعمت حمد و ثناء هم تو دادي که نعمت تو را
بشناسيم و تو را حمد کنيم ،اگر کسي حمد خدا را نکند از عالم انسانيت
سقوط کرده و به حد حيوانيت تنزل کرده است 2.هر کس ميخواهد باشد،
فيلسوف يا دکتر؛ همينکه نعمتشناس نباشد و منعمناشناس شد ،حيوان
عالم جان است .چنين شخصي شکلش آدم است و در آخرت صورت
ظاهرش چون صورت باطنش به اشکال مختلف حيوانات درميآيد.
«من عموم نعم ابتدأها» ،چه نعمتهاي عامهاي که به همه داد .نعمتهاي
عامه؛ يعني آن نعمتهايي که به همه عنايت کرده است .چه کسي ميتواند
 .1يا مبتدأ بالنعم قبل استحقاقها.
 .2و لو لم يكونوا كذالك ،لخرجوا عن حدود االنسانيه الي حدود البهيمه (دعاي اول صحيفه سجاديه).
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نعمتهاي خدا را بشمارد ،مگر کسي ميتواند نعمتهاي بيشمار و
بيپايان خدا را به شمارد؟

1

جزئیات ما را از تفکر بازمیدارد

اينجا جاي شگفتي است که عاقل اين دستگاه را که ميبيند ،اين گردش
متصل آسمان و زمين و حرکت متحرکات که به راستي عجيب است،
مرتب متذکر عظمت خالقش باشد.
ال
چيزي که هست ،تا آنجا من و شما در جزئيات فرورفتهايم که اص ً
به عظمت دستگاه آفرينش فکر نميکنيم .چون همة حواس ما از وقتي از
خواب بلند ميشويم تا وقتيکه ميخوابيم ،در ماديات و جزئيات است؛
اوضاع زندگي روزانه موهوم ،و فضوليکردن در کار يکديگر.
اينها انسان را از خداشناسي بازداشته است .با اين وضعيت ،محال
است خداشناس شويم ،و سر از دستگاه آفرينش درآوريم ،که بخواهيم
غرض از آفرينش را دريابيم.
کسي رشد عقلي دارد که امور مادي را به مقدار ضرورت ،و بقيه عقل
خود را صرف شناسائي عظمت خداي بزرگ کند .بايد از لحاظ عقلي و
معنوي رشد کرد و بزرگ شد .تا وقتي شخص بزرگ نشود ،بزرگشناس
نخواهد شد و عقلي پيدا نميکند .اي انسان! تا تو کوچکي ،چگونه
ميتواني عظمت دستگاه آفرينش را دريابي؟
 .1بندگي راز آفرينش.
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اي برادر تو همان انديشهاي

ما بقي تو استخوان و ريشهاي

شأن تو همان حد فکر و ادراک تو است .ببين اطراف چه ميگردي.
هر يک از ما چقدر در کره زمين هستيم؟ با اين عمرهاي کوتاه ،حيف
است که اين مدت کم هم به موهومات و خرافات صرف شود.

1

بزرگي و راحتي انسان مؤمن ،پس از مرگ و در آخرت است .مُلک
بزرگ پس از مرگ است؛ براي هر مؤمن کمتر چيزي که دارد ،چندين برابر
تمام دنيا و مافيها است .عظمت سلطنت تو اين است ،آن حکومت است،
آن واليت است .خداوند ميفرمايد« :اذا رايت ثم رأيت نعيما و ملكا كبيرا».

2

«ملكا عظيما» ،اين وقتي است که تو اينجا را بزرگ نبيني .اما وقتي
اينجا را اينطور اهميت ميدهي ،اينجا را ملک عظيم ميداني ،کجا
عظمت آخرت را درمييابي؟ غرض اين است که ايمانها ضعيف است،
خلق به آخرت اهميت نميدهند .چون به زندگي دنيا اهميت ميدهند،
هر که اينجا را اهميت داد ،آنجا برايش بياهميت ميشود.

3

خدايا به ما توفيق معرفت و شکر و ثنا عنايت فرما.
الهامات خداوند در موجودات

در ادامه خطبه ،حضرت ميفرمايد« :و له الشكر علي ما الهم» .تعبير «ما
 .1بندگي راز آفرينش.
 .2انسان.20 ،
 .3همان.
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الهم» اشاره به نعمتهاي باطني و معنوي است؛ يعني قابل اشاره حسي
نيست .مانند انواع الهامات و تکريمهايي که در مراتب هستي قرار داده از
نباتات و حيوانات؛ زيرا نبات هم در حد خود الهاماتي دارد؛ براي مثال،
درختاني که شاخ و برگ دارند براي اينکه نور آفتاب به آنها برسد ،کج
ميشوند و هکذا الهامات تکويني در نبات است.
الهامات تکوینی در حیوانات

به هر حيواني در زندگي الهاماتي به او داده شده است .در حياتالحيوان
نوشته ،هر حيواني هر نوع مرضي به او برسد ،خودش دواي آن را ملهم
است .يعني ،ميفهمد که دواي او چيست و به دنبال دواي خودش ميرود.
شايسته است به الهاماتي که در حيوانات است توجه کنيم .چه کسي
به بچه گوسفند الهام کرده که گرگ دشمن توست و بايد از او فرار کني؟
يا چه کسي به حيوانات الهام کرده که کدام علف نافع و کدام مسموم
است؛ جز همان الهام تکويني الهي .چه کسي به زنبور عسل الهام کرد که
آنگونه خانه بسازد و بر گياهان معطر بنشيند تا بتواند از آن مايع عسل
پيدا گردد .آيا غير از الهام خداوند و رب اوست؟ وقتي زنبور عسل نقش
مسدسي کندو و خانهاش را ميکشد ،آيا اين مهندسي و استادي را در
مکتبخانه آموخته است؟ قرآن در سوره نحل ميفرمايد:
َو َأوْحَى رَ ُّبكَ إِلَى النَّ ْحلِ أَ ِن ا َّت ِخذِي ِمنَ الْجِبَا ِل بُيُوتا
پروردگارت به زنبور عسل الهام کرد که :از کوهها و درختان و
آنچه [از داربستها] که ميافرازند [براي خود] خانههايي بساز.
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ك ذُلُال
ثُمَّ ُكلِي ِمنْ ُكلِّ ال َّث َمرَاتِ فَا ْسلُكِي سُ ُبلَ رَبِّ ِ
آنگاه از همۀ محصوالت [و ميوهها] بخور ،پس در راههاي
پروردگارت که [به الها ِم او برايت] هموار شده برو.

ف أَلْوَا ُن ُه فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِ َّن فِي
َي ْخرُجُ ِمنْ ُبطُو ِنهَا َشرَابٌ ُمخْ َتلِ ٌ
ذَلِكَ لَآ َية لِ َق ْومٍ َيتَفَ َّكرُونَ
از شکم آن [شهدي] نوشيدني با رنگهاي گوناگون بيرون
ميآيد که براي مردم مايۀ درمان است ،مسلّم ًا در [اين امو ِر
مربوط به زنبور عسل] براي مردمي که تعقل ميکنند نشانهاي
[بر قدرت ،رحمت و ربوبيت خدا] است.

همينطور که ميبينيد ،هر حيواني تکويناً به آنچه براي او خلق شده و
نفع و ضرر خود را تشخيص ميدهد ،هدايت شده است.
اينها نعمتهاي ظاهري است که حضرت زهراء در اين جمله مبارکه
يادآوري ميفرمايد «الحمد هلل علي ما الهم».
الهامات خاص براي مؤمن

گفته شد ،هر حيواني آنچه را که الزم دارد به او الهام ميگردد .ولي
خصوص بشر يک زيادتي دارد و آن شامل عموم نميشود؛ بلکه
افراد مؤمن که از راه نفس و هوي نفس فرار کردند؛ يعني حاضر
شدند که اطاعت خدا کنند ،نه نفس و هوي ،به آنها عنايات خاص
عنايت ميشود.
امّاره ،مبالغه در امر است .با کسيکه بنا گذاشته تابع نفسش باشد ،کاري
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نداريم؛ البته همه انسانها هم براي زندگي عادي خود داراي الهاماتي
هستند و راه خير و شر را تا حدودي فطرت ًا تشخيص ميدهند .يعني براي
انسان يک الهامهاي عام است و يک الهامات خاص .خداوند به آنهاييکه
بنا گذاشتهاند هر چه رضاي خداست انجام بدهند ،همواره الهام ميفرمايد
و دلشان محل الهام خدا ميشود« :و الهمها فجورها و تقويها».

1

نفس ملهمهاي که شنيدهايد ،اين است که هر کس بنا گذاشته با نفس
خود مخالفت کند ،نه اينکه هر چه نفسش اقتضا کند بجا آورد .براي
مثال ،همانطور که نشسته ملهمه ميگردد برود فالن کار خير را انجام
بدهد ،فالن دعا را بخواند ،متصل به او الهام ميشود و همچنين در پرهيز
از شرّ ،به دلش ميگذرد که فالن جا نرود .بعد ًا ميفهمد که اگر رفته بود،
گناهي مرتکب ميشد .به دلش ميگذرد فالن کار را نکن .بعداً ميفهمد
در شري و فسادي واقع ميشده است.
اين الهامات خيلي قيمتي است ،لکن همه قابليت اين الهامات را
ندارند؛ بلکه آنهائي که بنا گذارند مخالفت هوي و هوس کنند.
قرآن ميفرمايد:
وَا َّلذِينَ اهْ َت َدوْا زَادَ ُهمْ هُدى وَآتَاهُ ْم

م٢
تَقْوَاهُ ْ

و آنان که هدايت يافتهاند ،خداوند بر هدايتشان افزوده ،و
 .1شمس.8 ،
 .2محمد.17 ،

فصل چهارم :اسرار فاطميه ( 129

روحيۀ اطاعت از حق و ترک محرّمات را [به تناسب هدايتشان]
به آنان عطا کرده است.
الهام الهی چیست؟

حضرت از ميان نعمتها ،و هدايتها و عنايتهاي الهي ،شکر بر الهام را
بيان ميفرمايد .الهام بعد از وحي ،دومين ارتباط خداوند با مخلوقات
خويش؛ به ويژه با انسانهاست .محل دريافت آن قلب است ،که
پروردگار متعال علم و آگاهيهاي الزم را در هر موردي ،اعم از :فهميدن
و درکنمودن ،شناخت ،تصميمگيري ،کشف مجهوالت ،تفسير رازها و
پيامهاي دريافتي ،و به طور کلي براي رساندن انسان به معلومات و
يادآوري حقايق فراموششده ،را به قلب داده و چون آن را مورد عنايت
قرار داد ،نور هدايت را به آن ميافکند و او را آگاه ميسازد.
حتي ميتوان گفت که دانشمندان در هر رشته و فني از طريق الهامات
الهي به کشف و يا معلومات الزم ،توفيق مييابند .بنابراين ،در مورد وسيله
دريافت الهامهاي الهي بايد ديد از چه راهي در اختيار انسان قرار ميگيرند.
چگونه میتوان الهام الهی را دریافت کرد؟

در آيات و احاديث «قلب يا روح و روان انسان» همانند دستگاه گيرنده امواج
راديويي تعريف شده است .در اينصورت ،الزم است کيفيت فعالشدن آن
را ياد بگيريم ،که بوسيله کتاب آسماني و رهبران الهي به صورت روشن ارائه
شده ،و خالصه آنها اين است :رعايت تقوا و دوري از معصيت.
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بهعبارت روشنتر ،بندگي خدا از روي آگاهي و معرفت و مقيد شدن
به اوامر و نواهي ،و يا از دستورات او و حجتش اطاعت نمودن ،قلب را
زنده و فعال ميکند تا اينکه بتواند الهامات الهي را به خوبي دريافت کند».

قرآن بعد از چند قسم ميفرمايد:
ن
س َومَا سَوَّاهَا ( )٧فَأَ ْلهَ َمهَا فُجُورَهَا وَتَ ْقوَاهَا (َ )٨قدْ أَفْ َلحَ َم ْ
وَنَ ْف ٍ
زَكَّاهَا ( )٩وَ َقدْ خَابَ َمنْ َدسَّاهَا؛

1

و قسم به جان آدمي و آنکس که آن را (آفريده و) منظّم
ساخته ،سپس ،فجور و تقوا (شرّ و خيرش) را به او الهام کرده
است .که هر کس نفس خود را پاک و تزکيه کرده ،رستگار
شده ،و آنکس که نفس خويش را با معصيت و گناه آلوده
ساخته ،نوميد و محروم گشته است!

بما دستور داده شده تحت تربيت قرآن و اهل بيت به تزکيه نفس
بپردازيم؛ زيرا که نفس حاالت مختلفي دارد« .اماره»« ،لوامه» و تا برسد به

«مطمئنه» .و در نهايت نجات انسان به «قلب سليم» است که خود
فرموده است« :اال من اتي اهلل بقلب سليم» .تزکيه ،پاکسازي درون است از
هر صفت رذيله و هر چيزي که حائل بين انسان حقيقت الهي گردد .گفته
شده« ،قلب عرش رحمن است» و از غير او آنرا پاکسازي کن.
آري ،رسيدن الهامات به دل درباره کساني است که بخواهند راه و
 .1شمس7 ،ـ.10
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روش بندگي خدا را طي کنند ،کسيکه بنا گذارد که تزکيه نفس کند،
اينقدر به او الهام ميشود تا مطمئن و تسليم حق گشته و به نفس مطمئنه
برسد .در سوره فجر ميخوانيم:
ك رَاضِيَة
س الْ ُمطْ َم ِئ َّنةُ( )٢٧ا ْرجِعِي إِلَى رَبِّ ِ
يَا َأ َّي ُتهَا النَّ ْف ُ
مَ ْرضِيَّة( )٢٨فَا ْد ُخلِي فِي ِعبَادِي ( )٢٩وَادْ ُخلِي جَ َّنتِي ()٣٠
[آنگاه خداوند به بندگا ِن باايمانش خطاب ميکند ]:اي روح
آراميافته! ( )27به سوي پروردگارت بازگرد! درحالي که [تو از
او] خشنودي و [او هم از تو] خشنود است ( )28پس ،در بين
بندگان راستينم در آي ،و در بهشت ويژه ام وارد شو ()29
شکر ميکنم خداي را بر آن الهاماتش بالعموم ،و باالخص
نسبت باهل ايمان که مستمراً عنايت ميفرمايد ()30

بخش دوم خطبه فدکيه درباره «توحيد و خداشناسي» است که ميفرمايد:
ك لَهُ؛
و اشهدُ اَن ال اِل َه اال اهللُ وح َد ُه ال شري َ
گواهي ميدهم ،که جز [اهلل] يکتا معبودي نيست .او تنهاست و
شريکي ندارد.

ص تأويلَها
كلمةٌ جَ َعلَ االخال َ
[ال اله اال اهلل] کلمه توحيد است؛ که اخالص را حقيقت آن قرار
داده است[ ،يعني همه کارها را فقط براي خدا انجامدادن ،تنها او
را مؤثر واقعيدانستن ،و او را تنها معشوق خويش فهميدن ،و دل
را از غير او خالص نمودن و به پروردگار يکتا متصلکردن ،پس
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اخالص حقيقت کلمه توحيد را بر عهده گرفته است].

حضرت زهراء توحيد را تعريف ميکند و ميفرمايد[ :ال اله اال اهلل]
کلمهاي است که خالص کردن عقيده به خداي متعال ،حقيقت آنرا
روشن ميسازد؛ يعني اگر به اين مطلب ،بادقت توجه کنيم ،حقيقت ،خود
را نشان ميدهد.
چون [ال اله] همه معبودها و محبوبها ،کنار گذاشته ميشود و براي
هيچ چيزي دردل انسان ،جايگاهي نميماند تا محبوب و يا مورد ستايش
او قرار گيرد؛ [اال اهلل] جز خداي يکتا.
و معناي «تأويل» ،اين است که انسان در اثر يافتن «آگاهي و معرفت
کامل» ،حقيقت را از پشت الفاظ و کلمهها درک ميکند .چنانچه در آيات
قرآن آمده است ،تأويل آيات را جز خدا و آنهايي که در علم و آگاهي
راسخند و به قطعيت رسيدهاند ،نميدانند.
بنابراين« ،ال اله اال اهلل» شکلگيري و تحقيق اخالص است و اگر
«کسي دل خود را از گناه پاک سازد» ،به شايستگي الزم دست مييابد،
خداي متعال نور علم را بر دلش ميافکند ،تا حقيقت را از نزديک
مشاهده نمايد ،و باور کند که در عالم هستي «جز پروردگار متعال ،مؤثري
وجود ندارد» و با تمام وجود بگويد« :ال شريک له».
«ال شريک له» ،شريکي براي او نيست و اين معنا را کساني که به
محبت شديد ،و عشق واقعي رسيدهاند ،درک ميکنند .چون معشوق
واقعي براي عاشق يکي بيش نيست و هرگز عاشقي را نميتوان يافت که
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براي دو معشوق عشق بورزد ،و نفي شريک به همين معنا بازميگردد.
ن القلوبَ مَوصُولَها؛
و ضمَّ َ
دلها را موظف ساخته ،که به آن پيوند پيدا کنند.

خداوند ،قلب انسان را جايگاه خود آفريده است که در قرآن ميفرمايد:
«دلها با ياد خدا آرامش مييابند» .نيز ،در حديث بيان شده است« :قلب حرم
و خانه خداست».
و حضرت زهراء ميفرمايد :خالق متعال دلها را مکلف و متعهد
ساخته که به «اهلل» وصل شوند ،چون «تنها وسيله ارتباطي انسان با خدا و
عالم غيب ،قلب اوست؛ زيرا اگر قلبها ،از غبار شرک و گناه ،پااليش
شوند ،آيينه شفافي براي نشاندادن حقايق توحيد خواهند شد.
و اَنارَ في الفِكرِ مَعقُلَها
با تعقل و انديشيدن ،فکر انسان را ،روشنايي بخشيده است.

يعني هر مقدار ،تفکر او در مورد کلمه «ال اله اال اهلل» فعّال شود تا
اينکه به جايگاه اصلي «اهلل» در مورد آفريدههايش معرفت پيدا کند ،در
اين صورت ،درخشش آن را در خودش احساس مينمايد .و به عبارت
سادهتر ،هر مقدار درباره خدا و يافتن راه بندگي و اطاعتش انديشيده
شود ،روز به روز «عقل و خرد انسان رشد و کمال» مييابد ،يعني انتخاب
و تصميم خودش را بدين وسيله روشن ميسازد .چون او را از وابستگي
به مخلوقات عاجز و ناتوان آزاد کرده ،و به سوي خودش که علت و
سرچشمه اصلي همه چيز است ،رهنمون ميشود.
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مؤمن ،ثمره عالم وجود

کالم در بيان عظمت شأن مؤمن و بزرگي مقام ايمان است .اصل جهان
آفرينش از ماديات و روحانيات براي پيدايش مؤمن است ،اگر روي کره
زمين يک مؤمن هم بيشتر نباشد ،کافيست 1.اين عالم به برکت او
ميچرخد .ميوه درخت هستي ،پيدا شدن بشري است که يقين کند به «ال

اله اال اهلل».
عجيب است مقام ايمان و مؤمن ،تمام اين دستگاه همين است،
اينهمه موجودات ،ملياردها بشر و حيوان و نبات ،گل و ميوه براي
بشري است که در مقام روحانيت طوري بشود که از روي يقين بشود
«اولوالعلم» ،دوشبهدوش ملک گواهي به يکتايي از روي علم دهد« .شهد

اهلل انه ال اله اال هو و المالئكه و اولوالعلم».

2

آنکه نورانيت و غلبه روحانيت بر ماديت و فطرت اوليهاش ،طوري
طلوع کند که هيچ ريبي و شکي در او نباشد؛ به طوري که اگر تمام بشر
با مرامش مخالف باشند ،از يقين او کم نشود.
این علم کسبی نیست

خدا ميفرمايد« :ال اله اال اهلل» .مالئکه هم ميگويند« :ال اله اال اهلل».
 .1لو لم يكن في االرض اال مؤمن واحد الستغنيته عن جميع خلقي و جعلت له من ايمانه انسا ال يحتاج
الي احد (اصول کافي ،ج ،2ص.)245
 .2آلعمران.16 ،
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اولوالعلم ،آنهاييکه فهمي پيدا کردند نيز همان را ميگويند .مراد علم نه
علم اصطالحي و فلسفهبافي است .اولوالعلم ،يعني آن کسي که اهل يقين
شدن است و مطلب برايش روشن است.
از اين روست که مرحوم عالمهء حلي در باب حاديعشر و غير آن
ميفرمايد :جميع علماء از متقدمين و متأخرين همه اتفاق کلمه دارند در
اينکه اعتقاد از روي تقليد باطل است و دليل الزم دارد ،يعني ايمان
تقليدي فايده ندارد؛ بلکه بايد ايمان دروني باشد.
مقصود ،فلسفه و حتي علم کالم نيست .هيچکس اصطالحداني را
واجب ندانسته .بلي ،براي دفع شکوک و اوهام و دفع شبهات الزم است،
که در هر دورهاي بحمدهلل اهل فن بوده و هستند.
در صدر اسالم ،هر کس ميخواست مسلمان شود به او ميفرمود :به
يقين بگو« :ال اله اال اهلل»؛ وگرنه اگر از روي مقررات آبا و اجدادي باشد،
مثل ساير کارها فايدهاي ندارد .چون به او گفتهاند بگو ،ميگويد .بگو
قيامت حق است ،قبول ميکند ،مثل تعقيبات نماز .اين فايده ندارد.
ايمان بايد از روي يقين دروني باشد ،نه تقليد .بايد دلش طوري شود
که يقين داشته باشد که امام زمان زنده است و از انظار غايب است .يقين ًا
روزي خواهد آمد؛ پس از آنکه زمين پُر از ستم باشد ،آنرا از نور عدل
آباد ميفرمايد .بايد اين را اطمينان داشته باشد.
پس ،مقصود عالمه و ديگران از دليل ،اطمينان و يقين است ،نه
اصطالح محض .کسيکه در دنيا به حد اطمينان نرسده ،در قبر هنگامي
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که از او ميپرسند پروردگارت کيست؟ گنگ ميشود و نميتواند جواب
بدهد .بدين روي ،روشن ميشود که تقليد در اصول دين باطل است ،نه
اينکه بايد برود منطق بخواند؛ يا کالم بخواند ،بلکه بايد اين معاني را يقين
کند و دليل او همان فطرت او باشد.
والیت همراه ایمان است

با ارتباط به معدن ايمان ،دودمان و عترت آل محمد ،نفس قبول واليت و
ارتباط با آل محمد ايمانآور است .اينکه اينهمه سفارششده هر کس
حکومت آل محمد را به دل پذيرفت ،ايمان در اوست يا اينکه ميفرمايد:
«يا علي حبک ايمان و بغضک کفر» ،نه معنياش «حسينگفتن» نيست؛
بلکه بايد به راستي آنانرا حاکم در وجود خود بداند و هر چه علي
فرمود ،اطاعت نمايد.
اينها حجج خدايند ،راهنمايان الهياند؛ يعني بنده فرمانبردار آنان باشد،
خود اين التزام به اطاعت آنان ،نفس ايمان است .خضوع و خشوع دل و
گرايش به اوليا و حجج خدا و راهنمايان الهي ،همان ايمان است.
اعتقاد به سراي دیگر

ميگوييم «الموت حق»؛ يعني بايد بداني که وقتي ميميري ،به جهان بهتري
وارد ميشوي .مرگ تغيير لباس و زندگي جديد است .زندگي محدود و
کوچکي داشتي و حاال زندگي وسيع و بدون دردسر؛ انشاءاهلل .سفر
مبارک و خيري است.
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چنانچه در قيامت ريبي نيست ،در تو هم اي انسان ،شک و شبههاي
نبايد باشد« :و من اصدق من اهلل حديثا» 1گناه مقدمه ريب و وسوسه است.
بهوسيله آن دلها آلوده ،و ريشه ايمان کنده ميشود؛ وگرنه اگر مواظبت
کند که گناه از او سر نزند ،ريب براي چه؟!
انجام واجبات ،افزایش ایمان

واجبات الهي هم براي پيدايش و زيادي ايمان است؛ نمازهاي پنجگانه
شبانهروز ،حج بيتاهلل الحرام ،روزه ،اينها مقدمه ايمان است .اين که
قصد قربت الزم است ،يعني متوجه باشد براي تقرب به حق ،نزديک
شدن به کسي که او را آفريده است تا اينکه از اين جزئيات« ،بهکلي»
برسد تا يک کلي در هستي او پيدا گردد و آن ايمان است.
قرآن ميفرمايد« :اقم الصاله لذكري» .مقصود ياد خداست تا در پرتو
آن در دل انسان نوري روشن گردد که خاموششدني نيست .اين حرکات
بدني باالخره از بينرفتني است .اين حرکات بايد نتيجهاش امر ثابت کلي
در هستي انسان باشد که هيچوقت در هيچ عالمي از بينرفتني نباشد .تا
انسان روي زمين است حرکات معنا دارد ،اما موقتي مرگ به سراغ او آمد
چه؟ ولي ايمان امر قلبي است؛ نور الهي است و پيدايش و زيادتي آن به
برکت همين عبادت است.
کسي در شکم مادر ايمان نصيبش نميشود ،و ايمان هم چنين نيست
 .1نساء.87 ،
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که يکباره نصيب کسي گردد؛ بلکه به تدريج در روزه که پروردگار در
عالم يکماه رمضان آن را واجب فرموده ،شخص به اين عنوان تشبيه پيدا
ميکند .به مالئکه ميفرمايد :روزه واجب گرديد تا «ملکه تقوا» نصيب
گردد  1پرهيز و خوف از حق با همين تمرين روزانه ،پس از چند سالي
در هستي و وجود خود نور ايمان را حس ميکند و اين نور چه آثار و
ملکات فاضلهاي که دارد.

2

«اللهم اسئلك ايمانا تباشر به قلبي» ،خدايا ايماني ده که هميشه در قلبم
جايگزين گردد و دلم با زبانم يکي باشد.
و حضرت در ادامه خطبه ميفرمايد:
ي محمدا عب ُد ُه و ر ُسوُ ُلهُ،
و اَش َهدُ اَ َّن اَب ِ

شهادتدادن ،بهمعناي تصديق قلبي يا شهود آن واقعيت است که
گوينده آن را بيان ميکند و هر کسي ميتواند به درک خود شهادت دهد.
حداقل شهادت اين است که ايشان را در اين مقام الهي و آسماني قبول
دارد ،ولي اگر مقداري به آن حضرت و مقام رسالت ،آگاهي بيشتري پيدا
کند ،به شهادت خود مؤمن ميگردد.
و شهادت حضرت زهراء يک شهود عيني و يقيني و بينظيري است
که فقط به خاندان معصوم پيامبر اختصاص مييابد ،چنانکه در روز بعثت،
 .1بقره.172 ،
 .2راز آفرينش ،ص 51و .52
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حضرت علي فرمود« :من عطر و بوي نبوت را استشمام ميکنم.
همچنين ،در اظهار شهادت ،مقام بندگي بر رسالت مقدم شده است.
چون پيامبر اول عبد و بنده کامل خدا گرديد ،بعد از آن به مقام رسالت و
نبوت و هر مقام آسماني ديگر ،نائل شده است .و اين بهترين معيار براي
شناخت ارزشهاي معنوي در هر عصر ميباشد تا خردمندان بهتر بتوانند رمز

شايستگان مقام امامت و خالفت را به دينوسيله به خوبي شناسايي کنند.
درک عظمت مقام اهل بیت آسان نیست

وجود رسول خدا و اهل بيتش (حضرت علي ،حضرت فاطمه و يازده
امام معصوم ،قبل از خلقت عالم هستي ،به شکل نور آفريده شدهاند ،و
علت اصلي آفرينش جهان هستي وجود مقدس آنان است .در حديث
قدسي آمده است:
ك و لَو فاطم َة
ي لَما خَلَق ُت َ
ت االفالك و لَو ال عل ٌ
لوالك لَما خلق ُ
لَما خَلَق ُتكُما

١

اي پيامبر! اگر تو نبودي عالم را نميآفريدم ،و اگر علي نبود تو
را خلق نميکردم ،و اگر فاطمه نبود ،شما دو نفر را نميآفريدم.
رازهاي نهفته در این حدیث

اين حديث پيامها و رازهايي دارد.
 .1الجنة العاصمه ،ص .148ملتقي البحرين ،ص ،141مستدرک سفينة البحار ماده [خلق و فطم].
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 .1شخصيت اين خاندان از هم جدا نميشوند.
 .2پيامبر علت پديدآورنده دين است.
 .3اميرمؤمنان علت مبقيه [نگاهدارنده] آثار پيامبر است.
 .4حضرت زهرا متصلکننده رسالت به امامت است که به برکت او،
فرزندانش در هر عصر ،پاسدار شريعت پدرش ميباشند؛ چه اينکه اگر
ائمه نبودند ،آثاري از دين و آيين پيامبر اسالم باقي نميماند .پس ،اگر
وجود حضرت زهرا نبود ،اثري از نام پيامبر و اميرمؤمنان در روي زمين
مشاهده نميشد.
گوشهاي از اسرار الهی در خطبه فدکیه

حضرت زهرا در اين خطبه ميخواهد «حقايقي را بيان کند ،که اغلب
مردم از آنها غافل هستند:
«خداوند پدرم را قبل از خلقت عالم برگزيده و به اين مقام منصوب
کرده است و هنوز مخلوقي را نيافريده بود .و اين يعني ،ايشان يک فرد
معمولي نيست که تا چهل سالگي مانند ديگران هر کاري را بکند و بعد
به رسالت منصوب شود[ ،چنانچه عقيده سنّيها اين است] .بلکه او نور و
رحمت الهي است که هرگز غبار گناه و معصيت به او نزديک نميشود
چون در عاصميت کامل خدا واقع است و از کودکي و قبل از آن بنده و
پيامبر خدا بوده است».
همانطوري که قرآن در مورد عيسي ،يحيي و ...آورده است ،که در
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گهواره و در دوران کودکي گفتند :ما بنده خدا و پيامبر او هستيم[ ،و اين
عقيده شيعيان است] ،حضرت زهرا نيز آنرا روشن ميسازد .تا خيال نشود
که مقامات الهي [رسالت ،نبوت و امامت] ،يک مسئله موقتي و ظاهري
است ،که هر کسي بتواند خود را به اين منصب آسماني نامزد کند.
حضرت ميخواهد به عموم بفهماند که مسئوليتهاي آسماني ،مانند
«نبوت و امامت» و کشف اسرار غيب ،رفتن به مرکز عالم هستي و ،...کار
هر کسي نيست و جز خداوند هيچکس نميتواند اين لياقت را در انسان
تشخيص دهد.
بنابراين :روز بعثت روز آشکار شدن مسئوليت پيامبر اسالم است ،نه
روز رسيدن به مقام نبوت؛ زيرا آن حضرت ،قبل از اين روزها برگزيده و
انتخاب گرديده است.

1

فَاَنا َر اهللُ بمحمدٍ صلَي اهلل عليه و آله ،ظُ َلمَها.

در اين جمالت ،تعبير بسيار زيبايي از پيامبر شده است و آن
نشاندهنده اين است که مسئوالن آسماني به شکل نور وارد جامعه
ميشوند ،ولي هر کسي نميتواند اين درخشش را ببيند .ليکن حضرت
فاطمه چون خود از انوار الهياست از نور و روشنايي پدر سخن
ميگويد ،و يا اميرمؤمنان در غار گفت« :اني َاشَ ُّم ريحَ النُّب َو ِة؛ من بوي
 .1سيدحميد فتاحي ،خطبه حضرت زهراء ،سند آسماني واليت و امامت ،ص48ـ( 15بهطور
خالصه) .نيز ،بندگي ،راز آفرينش ،کمي تغيير و زياده.
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نبوت را در مشام خود احساس ميکنم ».اين حقايق در اختيار شايستگان
است« .ظُلَمَها» تاريکيهاي جامعه نادان است.
پس ،پيامبر با نور خود ،همه نادانيها را به هم ريخت و انسانها را ،با
انسانيت خودشان ،آشنا ساخت .قرآن ميفرمايد :خداوند مؤمنان را از
ظلمت و تاريکيها ،به نور و روشنايي ايمان خارج ميسازد .بدون ترديد،
با وجود مبارک پيامبر اسالم اين مسئله شکل ميگيرد؛ و حضرت با
نورانيت خويش از دلهايشان تيرگي و ابهامات را برطرف ميکند.
ن االبصا ِر ُغمَمَها
يع ِ
و َجلّ َ
و چشمانشان را با بر چيدن موانع صاف کرد.

حضرت در ادامه ميفرمايد :چشمهاي مردم را با از بينبردن موانع بينا
ساخت ،تا اينکه حقايق را مشاهده کرده و از آنها بهرهمند شوند .در
ضمن ،در ميان مردم براي هدايت و راهنمايي به پا خاست.
وجود پيامبر ،اگر نبود فرمان الهي به پايين نميرسيد و آن هدف
نهايي که قبل از آفرينش در نظر داشت بدون ايشان شکل نميگرفت.
بنابراين ،وجود پيامبر اين نيست که مردم او را بشناسند و پشت سر او
نماز بخوانند؛ و ...بلکه عمده عامل در آفرينش ايشان ،تحقق تدبير و
سياستهاي خداست ،و اگر مردم او را به خوبي درک کردند و نورانيتش
را مشاهده کردند ،به سود خودشان است ،زيرا نتيجه ايمان و گمراهيشان
به خودشان برميگردد.
جالب اينکه ميفرمايد :خدا را با اينکه ميشناختند ،انکار ميکردند
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(وضع روحي و رواني زمان جاهليت و بتپرستي آنها) و ميفرمايد:
انکار حق ،به خاطر جهل و ناداني نيست؛ بلکه بسياري حق را ميدانند و
علم دارند ،ولي عمل نميکنند .فرمايشات حضرت يک روانکاوي دقيقي
را نشان ميدهد .چون اغلب مردم به علم و آگاهي خودشان عمل
نميکنند ،پس دانستن چه تأثيري ميتواند داشته باشد؟ آيا تمام اين
تالشها که براي دانستن صورت ميگيرد ،براي آن است که روزي آن را
براي رسيدن به خواستههاي نفساني خود استخدام کنند؟
بنابراين ،از فرمايشات حضرت فاطمه روشن ميگردد که تمام
حواس بشري؛ اعم از :ظاهري و باطني ،مانند چشم و گوش و عقل و...
در اختيار «قلب و يا روح» هستند که همه در اثر اتصال آن با خدا فعال
ميشوند؛ يعني ،قلبي که در درون اوست ،براي درک باطن اشياء و جهان
غيب آفريده شده است تا انسان را با اين منظرههاي بسيار زيبا مأنوس
سازد ،به شرط اين که دستاويز وصلشدن به خداي سبحان ،يعني پيروي
و تبعيت کامل از حجت الهي را با خود داشته باشد ،در غير اين صورت
در تيرگي و ابهامها واقع خواهد شد.
عظمت قرآن ناطق و قرآن صادق

خداي متعال قرآن را به صورت کلي بر قلب پيامبر نازل کرد و بعد،
اسرار و علوم شگفتانگيز و حقايقش را به او الهام نمود .امامان معصوم،
وارث علوم همه انبياء به ويژه پيامبر اسالم هستند و کانال الهامات الهي
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نيز به طور کامل بر روي آنان باز است؛ به همين جهت گفتار و رفتارشان
تفسير آيات قرآن ميشود.
حضرت بعد از آن مقدمات ،به اهميت و عظمت آنچه از نبوت
باقيمانده است ،اشاره ميکند.
 .1کتاب گوياي خدا [و به عقيده ما،

وجود مقدس حضرت اميرمؤمنان

است] چون بارها خودش ميفرمود «من قرآن ناطقم».
 .2قرآن راستين ،که خداوند آنرا به قلب مقدس رسول اکرم

اسالم

نازل فرمود و بعد در اختيار شما قرار داد تا با عمل با دستورات قرآن ،بر
دوشگيرنده دين و وحي خدا شويد .بدون ترديد ،وجود قرآن با صراحت
از مردم ميخواهد به کسي که علوم من را در اختيار دارد مراجعه کنيد ،و
ازاينرو ،ديدگاهشان روشن ،اسرارش آشکار ،ظاهرش درخشان است.
با آيات قرآن ،شخصيت و منزلت ائمه هدي روشن ميگردد که
خداوند متعال ميفرمايد:
وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لمّا صبروا و كانوا بآياتنا يوقنون

قرآن ضرورت وجود امام زمان را در هر عصري روشن ميسازد ،که
بايد در هر زمان کسي باشد تا مراد اين کتاب الهي را فهميده و براي
ديگران ترجمه کند و دستوراتش را عملي سازد.
در قرآن به تمام نيازهاي انسان توجه و عنايت شده است ،ولي نبايد
از اين موضوع بسيار مهم و ضروري غفلت نمود که تمام اين فوايد و
حقايق ،با وجود حجت الهي تحقق مييابند .چون همه آنها را در گفتار
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و کردارش ،به خوبي نشان ميدهد و اصالً امام معصوم در هر زمان قرآن
ناطق است .بنابراين ،کتاب آسماني ،هميشه انسان آسماني و همرنگ
خودش را الزم دارد تا به جهانيان خودش را به روشني نشان دهد.
هلل المُ َن َّورَه
ب ِه تُنالُ حُ َججُ ا ِ

حضرت ميفرمايد :قرآن حجتهاي روشنکنندهاش را در اختيار عالقمندان
قرار ميدهد .اين جمله ،نکات مهمي را در اختيار دارد:
 .1امامان معصوم در هر زمان حجت خدايند ،که قرآن را فقط آنها
ميتوانند براي ديگران شکافته و روشن سازند.
 .2هر کس به قرآن نزديک شود ،صداي دلنشين آنرا ميشنود که من
و شريکي دارم و آن امام زمان است.
فلسفه احکام در آینه خطبه فدکیه

در ادامه ،حضرت درباره فلسفه احکام ميفرمايد:
هلل االيما َن تطهيرا لكم من الشرك ،و الصال َة تَنزيها لَكم
فجعل ا ُ
عن الكِبر
خداوند ايمان را به خاطر پاکيزهشدن شما از آلودگي شرک و
دو گانگي در اعتقاد ،قرار داد.
و نماز را به خاطر دور کردن شما از بيماريهاي خطرناک
«خود بزرگبيني» واجب کرد.

و طاعتنا نظاما للم َّلةِ ،واِما َمتَنا اَمانا ِمنَ الفُر َق ِة
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و اطاعت ما [اهل بيت ]را براي تحقق آسايش و نظم جامعه ،و
پيشوايي و رهبريت ما [خاندان پيامبر ]را براي در امان ماندن
جامعه از پراکندگي و تفرقه قرار داد.
پیامها و رازها

حضرت در اين بخش ،به فلسفه احکام و دستورات الهي پرداخته ،و
خاصيت و آثار بسيار مهم آنها را به طور کامل و روشن بيان فرموده
است و همين موضوع از بزرگي مقام ايشان حکايت ميکند.
ایمان چیست؟

ايمان؛ يعني ،باور و يقين داشتن به خداي متعال ،و از ماده [اَمَنَ] است که
آرامگرفتن و آسودهشدن را ،نيز با خود دارد و از کارهاي قلب است؛ زيرا
«دل انسان» بايد به خدا باور کند .وقتي که دل ،جايگاه و حرم خدا
گرديد ،اعضاي بدن هم تابع آن ميشوند و روي همين قاعده ،فعاليت و
کارهاي آنها هم در پوشش ايمان واقع ميشود.
بنابراين ،ايمان؛ يعني متصل شدن قلب به آن مرکزي که خود از آنجا
برخاسته است و توحيد و يگانگي در اعتقاد ،وي را در تمام زمينهها ،اعم
از گفتار ،کردار ،رفتار و ...در يک حالت قرار ميدهد و اجازه نميدهد که
او در دو چهره ظاهر شود ،چون بر خالف ايمان است.
براي مثال ،چهره مثبت و ايماني و پسنديده ،نيروي معنوي ويژهاي
الزم دارد که از ايمان تغذيه مينمايد ،و اگر کسي واقعاً مؤمن نباشد ،در
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نگهداري چهره مثبت و ايماني خويش دچار دلهره و اضطراب شديد
رواني ميشود و خود را در فشار سخت ميبيند .براي همين است که
شرکورزيدن ،دل بشر را به دو جهت مخالف بهکار ميگيرد ،و در هر
لحظه ،اين دل به دو سو بايد نظر کند.
پس ،خاصيت ايمان اين است که دل را از دوگانگي و شرک نجات
دهد .به خاطر اين که مؤمنشدن ،يعني تمام حقايق را پذيرفتن ،و از باطل
فاصلهگرفتن .پس ،با ورود ايمان ،دل انسان از حيران و سرگرداني
[شرک] پاکيزه ميشود.
نماز

نماز ،رواندرماني ميکند .اين دستور خدا با اجزاي خودش ،غرور و تکبر
را ،ريشه کن ميسازد و چون اين رفتارها ريشه رواني دارند و آنان که
«منيت» و «من نفساني» خود را عبادت ميکنند و از «من برتر» ،يعني
آفريده خويش بيخبر هستند ،از تمام ارزشهاي انساني و ديني محرومند
و رفتارهاي ناپسند و ناآرامي دارند.
ولي نماز ،انسان را از اين بحران نجات ميدهد و با هر رکوع و
سجده« ،منيت» نفساني او را ميشکند .و باد تکبر و غرور و خودپسندي
را خالي ميشود.
خواص نماز

وقتشناسي ،وظيفهشناسي ،پاکيزگي و بهداشت ،با قطع ارتباط از فعاليتهاي
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دنيوي در چند نوبت از روز ،به خستگي روحي و رواني پايان ميدهد .فکر و
ذهن را از انديشه دنيوي آزاد نمودن ،لحظه انس و الفت را فراهم کردن،
لحظات مقدسي را ايجاد کردن ،با همه خوبان درگاه حق همرنگ شدن ،و
مهمتر از همه ،خدا را به ياد آوردن ،از جمله خواص نماز است؛ زيرا خود
دستور فرموده که« :اقم الصالة لذكري».
حال ،خوب است با خود صادق باشيم .آيا نمازي که ما ميخوانيم
همه اين خواص را دارد؟ اگر ندارد چرا؟ مشکل کجاست؟
بهنظر ميرسد ،همه اشکاالت ما در همين آيه نهفته است( :اقم الصالة

لذكري)؛ يعني ،ممکن است نماز بخواند اما به ياد همهچيز باشد ،جز ياد
خدا و ياد خدا با حضور قلب است نه فقط الفاظ.
تالش شد تا گوشهاي از فضائل حضرت فاطمه زهرا بيان شود.
اميدوارم مورد قبول حق و عنايت اهل بيت عصمت و طهارت قرار گيرد.

 .1خطبه حضرت زهراء ،سند واليت.
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