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  و محور آني به ايام فاطميهدنگاه راهبر

 ناستاد پناهيا)/ س(حضرت زهرا» محبوبيت«لزوم تأكيد بر 

كافي است محبت شما . تأكيد كنيم تا بر مظلوميت ايشان) س(حضرت زهرا» محبوبيت«امروز بايد در جامعة جهاني بيشتر بر : پناهيان
) س(م با نمايش محبوبيت حضرت زهراتواني زبان مشترك همة دنياست؛ مي» محبت«. به گوش مردم عالم برسد) س(به حضرت زهرا

 ماز همة مردم جهان دلبري كني

» )س(تأكيد بر محبوبيت حضرت زهـرا     «ضرورت  ابعاد مختلف    در سه جلسه به بررسي       1387فاطمية سال   ايام  حجت االسالم پناهيان در     
دادن  تيمحور و   محبوبيت حضرت بيش از مظلوميت ايشان را برشمرد       پرداختن  مهم  پرداخت و برخي از آثار و بركات        به ويژه در ايام فاطميه      

 تاكنون بارها به تبيين ضرورت توجـه بـه ايـن راهبـرد              87گرچه پناهيان پس از سال      . دانست تيباال بردن ارزش مظلوم   را عامل   » محبت«
  :خوانيد اي از اين سه جلسه را مي در ادامه چكيده. دترين بحث در اين زمينه باش پردخته است، اما شايد هنوز اين سه جلسه جامع

  جايگاه فاطميه
 ةرابط و يفرد يزندگ بر عالوه دارد و  يمهم اريبس گاهيجا اسالم خيتار در كه است يديكل و مهم اريبس يممفاه ادآوري ما يبرا هيفاطم اميا

  . ارتباط با اين مفاهيم، بركات و فوائد زيادي براي اهل معنويت دارند.دهد قرار تأثير تحتنيز  را ما ياجتماع ي زندگ)ع(تيب اهل با ما يشخص
 كـربال  از كـه  اسـت  ييهـا   درس از تر  قيعم اريبس ها  درس نيا يگاه كه است، نيد از يگوناگون قيحقا و ها  درس آور  اميپ ما يبرا هيفاطم

  . گرفتتوان  يم
 )س(زهرا حضرت »تيمظلوم «هم. اي برخوردار است    ، از اهميت ويژه   )س(حضرت زهرا » محبوبيت«و  » مظلوميت«در ميان اين مفاهيم،     

  .است ينيد قيعم معارف حامل ما يبرا )س(زهرا حضرت »تيمحبوب «هم و است معنادار اريبس ما يبرا

  ، محور فاطميه)س(محبوبيت حضرت زهرا
 يحتـ  و تيـ مظلومبـه حـدي كـه       . ميه فرض كـرد   را محور فاط   توان آن   و مي ؛  است تأثيرگذار اريبسها    در انسان  )س(زهرا حضرت محبت
گاهي اوقات ممكن است مظلوميت كسي او را محبوب كند، ولـي در فاطميـه ايـن                 . توان فرع آن تصور كرد      را مي  )س(زهرا حضرت شهادت

  .كند نشيند و حتي مظلوميت او را غير قابل تحمل مي محبوبيت حضرت است كه بدون مظلوميت هم در دل مي
ال قُلْ«: اشاره دارد  محبت نيا ابراز و تيمحبوب نيا بههم   نقرآ حيصر نص ئَلُكُمِه أَسلَيراً عةَ إِالَّ أَجدو؛ بگو من هيچ پاداشي      الْقُرْبى فِي الْم

  1».خواهم، مگر دوست داشتن نزديكانم از شما بر انجام رسالتم نمي

  »جامعة جهاني«لزوم تأكيد بر محبوبيت حضرت در . 1
ـ ز انياد و ميدار يفراوان دشمنان كه ،ميكن يم يزندگ ييفضا در و يجهان ةجامع در ما حاضر حال در  و. هـستند  مـا  ينـدار يد شـاهد  يادي
  .كنند يم يمعرفاسالم را دين خشن و غير انساني  و سازند يم لميف، اسالم هيعل بركه  ميكن يم مشاهده يگاه
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 حـضرت  تيـ محبوب ديبا هيفاطم نيا محور ميبدانخواهيم    مي حال. ميدار يم بزرگ و ميهن يم ارج را هيفاطم ييفضا نيچن درما هم اكنون    
 تأكيد بر كدام يك، در جامعة جهاني اثرگذارتر است؟ با توجه به فضاي موجود، كدام حرفِ مـا بيـشتر مـورد توجـه                         شان؟يا تيمظلوم اي باشد

  جهانيان قرار خواهد گرفت؟
  .را مطرح كنيم) س(حضرت زهرا» محبوبيت«نيم، بايد اه كنگ» مصلحت«در جامعه جهاني اگر به 

  محبت، زبان همه
مرز ندارد، محبت   يكي از چيزهايي كه     . محبت، يك موضوع فراديني، فرامذهبي و فرافرهنگي است       . زبان مشترك همه دنياست   » محبت«
  .رد؛ قيمت دارد قشنگ است و لذّت دا»يك كسي را دوست داشتن«فهمند كه   دنيا ميرا همة اين. است

ورزند كه   به او عشق ميقدر اينكنند؛ اينكه  ي را در حد اعال دوست دارند و چنين با شكوه از او ستايش مي»مادر«امتي هستند كه «اينكه 
ـ         مـي . همه دوست دارند اين محبت را ببينند      .  براي همه زيبا و ديدني است      اين» ...حاضرند براي او بميرند     ن محبوبيـت  تـوانيم بـا نمـايش اي

  . از همة مردم جهان دلبري كنيم،)س(حضرت زهرا

  محبت، نداي فطرت
فهمد و محبت براي همه قابل درك است، بايد گفت كه خدا انـسان را اينگونـه                   به راحتي با محبت همه چيز را مي       » انسان«اما اينكه چرا    
 از آنجا كـه اوالً ديـن چيـزي جـز            2»؛ آيا دين چيزي جز محبت است؟      الْحب إِلَّا الدينُ هلِ«فرمودند كه    )ع(امام محمد باقر  . خلق كرده است  

جايگـاه محبـت در انـسان،    . چيزي جز محبت نيست» انسان«توان گفت     است؛ مي » انسان«محبت نيست؛ ثانياً دين، مفطور به فطرت الهي         
  .سير عجيبي استمحبت اك. توانيد با مرام محبت، عالم را فتح كنيد لذا شما مي. امري فطري است

هـاي جهـانِ بـشريت، هرگـز          نهها و اساطير و افـسا       ها و تمدن    تمام فرهنگ ؛  اصالً وجود ندارد   )س(در عالم شخصيتي بمانند حضرت زهرا     
. ما اين شخصيت بـزرگ را داريـم       . را بسازند ) س( شخصيتي دوست داشتني مثل حضرت زهرا      ،اند حتي در ابعاد بسيار بسيار كوچكتر        نتوانسته

نوشته شود   مطلب وسروده شود     شعر )س(زهرا حضرت محبت در كه شوند بمركّ اهايدر و قلم ،درختان تمام اگر كه ييواال تيشخص نيچن
 بـه  چـرا  پس ،ميكن غوغا عالم در ميتوان يم ،ميدار بزرگوار يبانو نيا ةسال 18 يزندگ از كه ياندك اطالعات مقدار نيهم ما. است كم هم باز
  م؟يزنپردا لهأمس نيا

ها را بـر زمـين       ي گساران پياله  اگر اين محبت را بشنوند و بينند، مِ       . به گوش مردم عالم برسد     )س(كافي است محبت شما به حضرت زهرا      
  .را به تماشا بنشينند )س(كنند تا محبت شما به حضرت زهرا ايستند و آوازه خوانان سكوت مي كوبند، رقاصان از رقص بازمي مي

  »جهان اسالم«محبوبيت حضرت در لزوم تأكيد بر . 2
كند كه محبوبيـت حـضرت        در جهان اسالم هم، مصلحت ايجاب مي      . نيست )س(در جهان اسالم، اختالفي بر سر محبوبيت حضرت زهرا        

ـ دار دوستش ،يسنچه  و عهيش چه ما و است )ص(امبريپ دخترايشان را مطرح كنيم؛     )س( زهرا  جهـان  در )س(زهـرا  حـضرت  تيـ محبوب .مي
  اعتـراف  )س(زهـرا  حـضرت  بـه  نـسبت  محبتِ ، به بود  داده را عهيش ارتداد حكم كه يوهاب يها يمفتيكي از    يحت كه استاي    گونه به اسالم

ـ ا نـام  و )ع(نيرالمـومن يام بـه  نسبت كه يزمان آن يحت.  است نگرفته صورت )س(زهرا حضرتنام   به ياهانت زين خيتار طول در. شتدا  شاني
  .ردندكن ياحترام يب )س(زهرا حضرت نام به  نسبت،دنديورز مي جسارت
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هايي دارند، نسبت به محبوبيت ايشان اعتراض ندارند و حتـي خـود را                در جهان اسالم حتي كساني كه نسبت به مظلوميت حضرت، حرف          
  .دانند مدافع اين محبوبيت هم مي

  ، عامل وحدت)س(محبوبيت حضرت زهرا
 قُـلْ «: دستور صريح قرآن اسـت ) س(محبت به حضرت زهرا. ، نياز دارد)س(ت حضرت زهراامروز جامعة اسالمي هم، به محوريت محبوبي     

  3».خواهم، مگر دوست داشتن نزديكانم ؛ بگو من هيچ پاداشي از شما بر انجام رسالتم نمي الْقُرْبى فِي الْمودةَ إِالَّ أَجراً علَيهِ أَسئَلُكُم ال
اين تأكيد قرآن، . به عنوان مزد و اجر رسالت آخرين پيامبر، معرفي شده است) س(امبر و حضرت زهرابيت پي به دستور قرآن، محبت به اهل

تواند محور وحدت شيعه و سني در مقابل دشمنان اسالم قرار      مي )س(يكي از وجوه مشترك شيعه و سني است؛ بنابراين محبت حضرت زهرا           
  .است)س(بياييد بر آن وجه مشترك خودمان تأكيد كنيم؛ وجه مشترك ما فاطمه 4» بينَكُم و بينَنا سواءٍ كَلِمةٍ  إِلى تَعالَوا«. گيرد

ـ ا 5».اسـت  يسـن  و عهيشـ  وحدت محور ،تيب اهل محبت و تيب اهل«: فرمودند يرهبر معظم مقامسالها قبل    ـ ظ اريبـس  ةنكتـ  ،ني  و فري
  .وحدت مذاهب اسالمي هستندها، اهل بيت مهمترين محور  خيلي تصور رغم ي عل؛است يا هوشمندانه

امروزه به دليل شرايط خاص جهان اسالم و نيز شرايط خاص جهان بشريت، ما نياز داريم به اينكه پـيش از مظلوميـت و بـيش از آن، بـه        
رت مظلوميـت حـض   . نشيني كنـيم    نه اينكه مصلحت انديشانه از حقايق پيرامون مظلوميت ايشان عقب         . بپردازيم) س(محبوبيت حضرت زهرا  

امـا شـرايط جامعـة      . نشيني كـرد    آور تشيع و از سرحدات معارف شيعي است، و يك وجب هم نبايد از آن عقب                بيرق پرافتخار و فتح    )س(زهرا
و به اين ترتيب زمينة الزم براي طرح مباحث . كند كه بر محوريت محبوبيت ايشان، تأكيد بيشتري بورزيم جهاني و جامعة اسالمي ايجاب مي

  .ه مظلوميت را فراهم آوريم و اثر آن را بيشتر كنيممربوط ب

  »جامعة شيعي«لزوم تأكيد بر محبوبيت حضرت در . 3

  جامعة شيعي» رشد«در  )س(حضرت زهرا» محبوبيت«نقش 
 آتش و سوزد يم جگرتان كه هيفاطم اميا در دينيبب و ديكن مراجعه خود جان به ت؟يمظلوم اباشد ي تيمحبوب يدبا محورما،  ةمنانؤم جامعه در

  شد؟ يم گداخته شما قلب مقدار نيهم زيبودند ن رفته ايدن از يعيطب مرگ به اميا نيا در )س(زهرا حضرت اگرآيا رد، يگ يم
به مرگ طبيعي از دنيـا رفتـه   )س( لذا حتي اگر فاطمه  . را دوست داشت و اين محبت را ابراز كرد        )س( بنا به دستور صريح قرآن بايد فاطمه      

  .سوخت يد قلب ما همين مقدار ميبودند، با
ومِ  إِلَـى  ء شَـي  يـسدها  لَـا  ثُلْمةٌ الْإِسلَامِ فِي ثُلِم الْعالِم مات إِذَا«. خورد  در جامعه اسالمي، اگر يك عالم ديني از دنيا برود، اسالم ضربه مي             يـ 

 جگـر    و پـارة   8اسـت  )ع(، كـه كفـو اميرالمـؤمنين      7گفـت   ين با او سـخن مـي       مسلّم است با از دنيا رفتن دختر پيغمبر كه جبرئيل ام           6»الْقِيامةِ
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بيانات مقام معظم رهبري در ديدار . (باشند داشته اتحاد و نظر اتفاق تيب اهل زبان از ياله احكام و معارف تعلم و نيد آموزش زين و) ع(تيب اهل به محبت محور دو بر توانند يم مسلمانان 5

   )1369,3,4 ،)ع(تيالب اهل يجهان كنفرانس در كنندگان شركتبا 
 233، صفحه 1محاسن، جلد » كند قيامت هيچ چيز آن را پر نميآيد، كه تا روز   در دين پديد مياي وقتي عالم بميرد، رخنه«:  ـ )ع(ـ امام علي  6
   باب في ان االئمة محدثون، 270، صفحه 1كافي، جلد  7
گرفـت،     او را به همسري برنمي ــ   )ع(ـ ؛ اگر اميرالمؤمنين علي     دونَه فَمنْ آدم الْأَرضِ وجهِ علَى الْقِيامةِ يومِ إِلَى كُفْو لَها كَانَ لَما تَزَوجها ع الْمؤْمِنِينَ أَمِيرَ أَنَّ لَا لَو«): ص(رسول اهللا  و قَالَ    8
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رسـيده اسـت كـه      » رشد«آيا جامعه ما به اين      . خورند  تر مي   اي به مراتب سنگين     ، حتي به مرگ طبيعي، اسالم و مسلمين ضربه        9)ص(پيغمبر
  !وزد؟و نه شهادت او، اين چنين احساس مصيبت بكند و بس )س(حتي در صورت رحلت حضرت زهرا

ـ گر و سوزند يم )س(زهرا فاطمه تيمحبوب يبرا كه يكسانبلكه . توجه به رشد محبوبيت به معناي غفلت از مظلوميت نيست        كننـد  يمـ  هي
  كنند؟ يم چه او ماتم و درد يبرا ،كنند يم بغض ،كنند يم ادي او از يعاد طور بهوقتي  كه نهايا كرد؟ خواهند چه تشيمظلوم يبرا گريد

ـ نر اشك مظلوم امام يبرا فقط كه،  ميكن تيترب و ميده آموزش را خود ديبا ما. نه ما به اين رشد نياز دارد       مؤمنا جامعة  مـا . مينـسوز  و ميزي
  م؟يريبم و ميكن كار شد واقع مظلوم كه يامام هر يبرا فقط بناست مگر.  كه در اوج اقتدار خواهد بودميريبم يزمان امام ركاب در ميخواه يم

  جامعة شيعي» اصالح«در  )س( حضرت زهرا»محبوبيت«نقش 
جامعة شيعي ما نيز بايد همچنان بر طبل محبت حضرت . ، فقط اولويت جامعة جهاني، و جامعة اسالمي نيست) س(محبوبيت حضرت زهرا

بـه  » راماحتـ «شـود     در فرهنگ جامعة ما، آن چيزي كه خـوب ديـده مـي            . فرهنگ شيعيِ ما، عطشناك اين محبوبيت است      . بكوبد )س(زهرا
افزايش اين محبوبيت در بين افـراد       . اين محبوبيت هنوز در جامعة ما جايِ كار دارد        . ، اشتباه نگيريم  »محبوبيت«اما احترام را با     . حضرت است 

  .جامعه، بسياري از مشكالت اجتماعي و فرهنگي ما را حل خواهد كرد

  اصالح رفتار و منش زنان جامعه. 1
. در جامعه به سهولت اصالح خواهد شد      » محبوبيت«ها از مسائلي است كه با رواج          ن جامعه و تربيت خانواده    وضع حجاب، رفتار و منش زنا     

و » عمـل «، »محبـت «اي كـه ميـان    گـردد بـه رابطـه    اي ميان رواج محبوبيت و حل مشكالت جامعه وجود دارد، بر مـي       اما اينكه چه رابطه   
  :، وجود دارد»معرفت«

ت «به قـدر كـافي       )س(اين حرف صحيحي نيست كه ما نسبت به حضرت زهرا          :»معرفت«و عامل   » لعم«، اصالح كنندة    »محبت« و عالقـه   » محبـ
چـه  . ، پيـرو ايـشان باشـيم      »عمل«كسب كنيم و از ايشان درس بگيريم تا بتوانيم در           » معرفت«داريم، پس حاال بايد برويم نسبت به ايشان         

  .خود عاملِ پيروي و عمل است» محبت«قرار داد؟ » معرفت«اي به اسم  هبايد واسط» عمل«و » محبت«كسي گفته است ميان 
 مـستقل بـراي   اي  اما در كنار توصيه به محبت، به توصـيه        . هم نياز داريم  » معرفت«ما به   . نيست» معرفت«و  » علم«مقصود، انكار ارزش    

 رفتارش در عمل مثل ايـشان نيـست، مـشكلش ايـن             را دوست دارم، اما    )س(گويد من حضرت زهرا     كسي كه مي  . كسب معرفت نياز نداريم   
بايد بيشتر او را دوست داشته باشد تا . دوست دارد» كم«را  )س(نياز دارد؛ مشكلش اين است كه حضرت زهرادورة آموزشي نيست كه به يك 

را بيـشتر    )س(حـضرت زهـرا   «: م، بلكه بايد بـه او بگـويي       »را بشناس  )س(برو حضرت زهرا  «خواهد به او توصيه كنيم كه         نمي. مثل او بشود  
  .ها و ابزارهاي باال بردن محبت عمل كند توان به عنوان يكي از راه البته افزايش معرفت، خودش مي» .دوست داشته باش

كنـد؛ چـرا؟ آيـا در كـالس      اي در جامعة ما نيست كه اسم پسرش را يزيد بگذارد؛ سرش را هم ببري اين كار را نمـي                  االن هيچ بچه شيعه   
گذارد اين   در دل او هست نمي)ع( كه به اباعبداهللا الحسين» محبتي«كند؟ يا همان مقدار   معرفت شركت كرده است كه اين كار را نميكسب

  .كند كه برخي از رفتارها در جامعه محال باشد اقتضا مي» محبت«همين . كار را بكند
حجـابي بـه همـين        در ميان زنان ما افزايش بيابد، بـي        )س(هرانسبت به حضرت ز   » محبت«حجابي هم همين است؛ اگر        خب در مورد بي   
  .شود صورت محال مي

                                                 
 384 فحة ص، العمده،».؛ فاطمه پارة تن من استفَاطِمةُ بضْعةٌ مِنِّي«): ص(قال رسول اهللا 9
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  باال رفتن سطح معنوي زنان. 2
تـر از     تر و ويـژه     اي كه در خانواده و تربيت فرزندان دارند، نقشي حساس           زنان به دليل تأثير ويژه    . اند  زنان نيمي از جامعه نيستند؛ همة جامعه      

به سـهولت آنهـا را بـه قلّـة           )س(ارتباط آنها با حضرت زهرا    . ين دليل بيشتر از مردان هم به رشد معنوي نياز دارند          به هم . مردان جامعه دارند  
كافي اسـت بـا رواج محبوبيـت    . تر شوند ، زنان جامعه به ايشان نزديك) س(كافي است با رواج محبوبيت حضرت زهرا . معنويت خواهد رساند  

وقتي عظمت اين محبوبيت در جامعه رواج پيدا كند، زنان از اينكه يك زن در ديـن                 . ايشان بيشتر شود  زمينة توجه زنان به      )س(حضرت زهرا 
خواهند كـرد؛ در نتيجـه دينـداري و معنويـت بـراي آنهـا             » هويت« مورد عالقه و احترام جامعه است، احساس         قدر  اين اهميت دارد و     قدر  اين

  .تر خواهد بود راحت

  باال رفتن اقتدار جامعه. 3
ايستادند خداوند چنان ابهتي به پيـامبر    در مقابل دشمنانشان كه مي  10»بِالرُّعب نَصرَه و«: نصرت كرد » رعب«خداوند آخرين پيامبرش را با      

نـصرت  » رعـب «خداوند وعده داده است كه آخرين امامش را هم با           . گرفت  داد كه رعب و ترس، دشمنان پيامبر را فرا مي           و لشكريانشان مي  
  12. در روايات داريم كه رعبِ در دل دشمنان، زمينة پيروزي سريع لشكريان حضرت را فراهم خواهد كرد11 .بدهد

آيد و شجاعت از قلب محكم؛ و قلب كـه   رعب، از شجاعت پديد مي: بينيم كه آيد؟ اگر دقيق نگاه كنيم مي       اين رعب از چه چيزي پديد مي      
است كه اگر تشديد بـشود،      » محبت«اين  . به موال پر شده باشد    » محبت«اهد شد كه از     وسعتش به اندازة عرش الهي است، وقتي محكم خو        

وجود تـو را فـرا گرفـت، بـه راحتـي فـداي              » محبت«وقتي  . دهد  هاي او را مي     به انسان قدرت فداكاري و شجاعت در راه محبوب و خواسته          
  .در دل دشمن ايجاد خواهد كرد» رعب«اعت، در دل تو موج خواهد زد و همين شج» شجاعت«شوي؛ در نتيجه  محبوبت مي

پـذير    امكـان » رعـب «پيروزي ما بر دشمنان ما با همـين         . نياز دارد » رعب«امروز نيز جامعة ما براي ايستادگي در مقابل دشمنانش به اين            
  .با ابهت مقام محبت ما به مواليمان، دشمن جرأت تعدي به ما را پيدا نخواهد كرد. خواهد بود

كند، به خاطر اين است كه فهميده است          گذاري در هيأت مي     بينيم كه حتي اقدام به بمب       ها حساس شده است و مي       ن به هيأت  اينكه دشم 
  .دهد چه ابهت و اقتداري به شيعه مي» محبت اهل بيت«محوريتِ 

  آحاد جامعه» انديشه«و » عمل«اصالح كننده » محبت«. 4
نسبت به حضرت » معرفت«جا افتاده است و بايد به دنبال كسب  )س(بوبيت حضرت زهراممكن است گفته شود كه در جامعة ما ديگر مح

  .خود را درست كنيم و در عمل پيرو ايشان باشيم» عمل«زهرا باشيم؛ بايد به دنبال اين باشيم كه 
توصـية  . ية مستقل كرد  نبايد براي عمل، توص   .  كسي كه عملش ضعيف است، دليلش اين است كه محبتش كم است            :، مصلح عمل  »محبت«. 1

را دوست داريد پس بياييد يك كار ديگر هم انجام دهيد و حجابتان را       )س(شما حضرت زهرا  : ها نبايد گفت كه     به خانم . به محبت كافي است   
يـشتر  را دوسـت داريـد، اگـر ب    )س(شما كه حضرت زهرا: ها اين گونه گفت بايد به خانم. اين توصيه، يك غلط مشهور است    . هم درست كنيد  

  .شد داشتيد، حجابتان هم خود به خود درست مي دوستش مي

                                                 
 17، صفحه 2، كافي، جلد ».و خداوند او را با رعب ياري كرد... «  : ـ )ع(ـ امام صادق  10
 327، صفحه 1د ، كمال الدين، جل» الرُّعبِ و بِالسيفِ ينْصرُ أَنَّه و...  و بِالسيفِ فَخُرُوجه ص الْمصطَفَى جدهِ مِنْ شَبهه أَما و... : ع جعفر ابى عن« 11
 360، صفحه 52، بحاراالنوار، جلد »رود ؛ و رعب در پيشاپيش او، به فاصلة يك شهر، ميشَهراً قُدامها الرُّعب يسِيرُو ... « : ـ )ع(ـ امام باقر  12
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. را افزايش بدهد» محبت«دارد، باز هم بايد  )س(جامعة ديني ما اگر نياز به معرفت بيشتر نسبت به حضرت زهرا: ، عامل كسب معرفت»محبت«. 2
حكمت،  13».دهد ت داشته باشيد، خدا به شما حكمت ميهاي من را دوس بچه«: فرمايد مي )ص(پيامبر گرامي اسالم. محبت، معرفت ساز است   
  .آيد به دست مي )ع(بيت اهل» محبتِ«با ، حكمت كه يعني بدون معلّم، عالِم شدن است، 14كه گمشدة مؤمن است

  »جان ما«لزوم تأكيد بر محبوبيت حضرت در . 4
در مـا دارد يـا پـرداختن بـه محبوبيـت؟ پـرداختن بـه                اثر معنوي بيشتري     )س(از نظر فردي و دروني، پرداختن به مظلوميت حضرت زهرا         
  ؟)س(سازد يا پرداختن به مظلوميت حضرت زهرا محبوبيت اجر و قرب بيشتري دارد و بيشتر ما را مقرب مي

هـا    اين اثـر خيلـي از وقـت       . ها دارد   بسيار دستگير است و اثر عميقي در دل        )س(ترديدي نيست كه ذكر مظلوميت و حقانيت حضرت زهرا        
تري داشت، ارزش بيشتري هـم داشـته          اما لزوماً چنين نيست كه هر چيزي كه اثر ملموس و راحت           . موس و براي همه قابل احساس است      مل

  .باشد
مثالً . كسي پاي آنها سوخت، قيمت اين سوختن باالتر استآور نيست، اما اگر  ها براي همه زياد گريه هايي هستند كه اين روضه يك روضه

و يـا بـاالتر بـراي    هم گريـه كنـد؛    )ع(كند؛ اما يكي اين توانايي را دارد كه بر غربت امام حسين گريه مي )ع(هاي امام حسين يكي براي زخم 
آن كسي كه براي غربت امام . زش بيشتري داردار )ع(هاي حسين مسلّم است كه اشك بر غربت و آرمان. هم گريه كند )ع(هاي حسين آرمان
  .كند، معلوم است كه درد دين بيشتري وجود او را فراگرفته است گريه مي )ع(هاي امام حسين  از آن براي آرمانو باالتر )ع(حسين

د بر ايـن متـأثر      توان   هر كسي مي   توانند براي اينكه برادري را در مقابل ديدگان خواهرش كشتند، متأثر شوند و اشك بريزند؛ اما آيا                  همه مي 
  اش را ديده است و براي اين بسوزد؟ »زمان امام«شدن  در مقابل خود، كشته )س(شود كه حضرت زينب

 يبـرا  نكـه يا بـه  نسبت است يتر  ساده كار حال نيع درو   دارد يرينظ يب متيق )س(زهرا حضرت تيمظلوم ي برا گداختن و سوختن،  هيفاطم در
  .دارد هم يباالتر متيق و است تر دشوار يليخ نيا. يشو گداخته و يبسوز )س(زهرا حضرت تيمحبوب

   در اصالح دل» يك اصل طاليي«
ها و صفات بد كه       ها و صفات خوب و هم محبت        هم محبت . هاي متنوع و صفات متنوع است       هاي متعددي دارد كه جايِ محبت       دل، غرفه 

تغيير . تغيير دل كار سختي است    . كشد و گاهي محبت به يك بدي         را به سمت خود مي     گاهي محبتِ به يك خوبي تو     . شوند  با هم درگير مي   
هاي دل به هم ربط دارند؛ اگر يك خوبي در دل تقويت بشود،               غرفه: اصل طالييِ اصالح دل اين است كه      .  دل نيست  دل كار كسي جز خودِ    

  . يك بدي هم در دل تقويت شود، عكس اين تأثير را خواهد داشت البته اگر.هاي ديگر بيرون خواهد كرد ها را از غرفه  بدي،اين خوبي
برد تا جـايي كـه ديگـر          هاي دل را از بين مي       در روايات داريم كه اگر يك نقطة نوراني در دل وجود داشته باشد، اين نقطه كم كم سياهي                 

 خيلـي   15.گيرد  شود و همة دل را فرا مي        كثير مي ماند؛ و اگر يك بدي در دل تقويت بشود، مثل يك سلول سرطاني ت               هيچ سياهي در دل نمي    
است؛ و چه خوبي باالتر، بهتـر و تأثيرگـذارتر از محبـت بـه حـضرت                 » تزكيه«اگر در دل يك خوبي پديد بيايد، خودش عامل          . عجيب است 

  ).س(زهرا
                                                 

 116، صفحه 27، بحار االنوار، جلد »بيتِي أَهلَ فَلْيحِب الْحِكْمةَ أَراد منْ« 13
 168، صفحه 8، كافي، جلد »الْمؤْمِن ضَالَّةُ الْحِكْمةُ« : ـ )ع(ـ دق امام صا 14
 نُكْتَـةً  قَلْبِهِ فِي نَكَت سوءاً بِعبدٍ أَراد إِذَا و يسدده ملَكاً بِهِ وكَّلَ و قَلْبِهِ مسامِع فَتَح و نُورٍ مِنْ نُكْتَةً قَلْبِهِ فِي نَكَت خَيراً بِعبدٍ أَراد إِذَا جلَّ و عزَّ اللَّه إِنَّ قَالَ قَالَ ع اللَّهِ عبدِ أَبِي عنْ« 15

اءدوس و دس امِعسقَلْبِهِ م كَّلَ وطَاناً بِهِ وشَي ضِلُّهي ذِهِ تَلَا ثُمةَ هيĤْنْ الرِدِ فَمي أَنْ اللَّه هدِيهي شْرَحي هردالمِ صلِلْإِس نْ وم رِدأَنْ ي ضِلَّهـلْ  يعجي  هرـدقاً  صرَجـاً  ضَـيكَأَنَّمـا  ح  دعـصفِـي  ي 
 166، صفحه 1، كافي، جلد »السماء
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  ؛ عامل تزكيه»محبت«
، معنـاي   16»آمـوزد   كند و به آنها علم و حكمـت مـي           ؛ پيامبر امت خود را پاك مي      كْمةَالْحِ و الْكِتاب يعلِّمهم و يزَكِّيهِم و«فرمايد    خداوند مي 

»زَكِّيهِمبراي مردم كالس اخالق بگذارد؟ به آنها توصية اخالقي بكند؟ اگر مقـصود، درس               )ص( چيست؟ آيا معنايش اين است كه پيغمبر       »ي
برد و با اين دلبري و به واسطة اين محبتي             يعني پيغمبر دلشان را مي     »يزَكِّيهِم«؛  »لْحِكْمةَا و الْكِتاب يعلِّمهم«شود همان     اخالق باشد كه مي   

   .كند اند، آنها را پاك مي ها است پيدا كرده كه مردم به او كه اسوة خوبي
» هـا   محبت به خـوبي   « كم كم    .گذارد  هاي ديگر دل هم اثر مي       ها محبت پيدا كرد، كم كم اين محبت در غرفه           وقتي انسان به اسوة خوبي    

ا  و«: لذا محبتِ به پيامبر و اهل بيت او پاك كننده است          . بندد  ها هم از دل انسان رخت برمي        كم كم بدي  . گيرد  هم در دل انسان رونق مي      مـ 
 و آنچه را كه خدواند از دوستي شما براي ما مقـرر كـرده اسـت،                 ؛لِذُنُوبِنَا فَّارةًكَ و لَنَا تَزْكِيةً و لِأَنْفُسِنَا طَهارةً و لِخَلْقِنَا طِيباً ولَايتِكُم مِنْ بِهِ خَصنَا

  17».اي براي ما، و پوشانندة گناهان ما است كننده هاي ما، و پاك موجب پاكيزگي خلقت ما، و پاكي جان
 كه اين محبت را     ين محبت اين است   يك اصل طاليي براي رسيدن به ا      . را در دلتان افزايش دهيد تا پاك شويد        )س(محبت حضرت زهرا  

دانيد چـرا؟ چـون آن روزي         مي. را دوست دارد   )س(خيلي محبان و ارادتمندان به صديقه كبري       )ع(اميرالمؤمنين.  تمنا كنيد   )ع( از اميرالمؤمنين 
  ...اش جسارت كردند، علي تنها بود كه به فاطمه

   پذيري قلبي ؛ عامل واليت»محبت«
شم «در مقابل حكم رسول خدا و اميرالمؤمنين بگويي         » ظاهر«اينكه در   . كند  ري ظاهري را قبول نمي    پذي  خدا از كسي واليت    ا در    »چـ امـ ،

. خدا به خودش در قرآن قسم خورده است كه چنين كسي ايمان ندارد            . تَهِ دلت به اين حكم راضي نباشد، هيچ ارزشي نزد خدا ندارد           » باطن«
ـ ب شَـجرَ  مايفِ حكِّموكي حتَّى ؤْمِنُونَي الَ وربك فَالَ«: يرد؛ تسليمي از صميم دل    پذ  خداوند، فقط تسليم واقعي را مي      يمنَه  الَ ثُـم واْ يـ  جِـد  يفِ

ا أَنفُسِهِمرَجا حمقَضَ ميت وواْيلِّملِ سايتَسن آنهاسـت تـو را داور قـرار         نه، سوگند به پروردگارت كه ايمان نياورند، مگر آنكه در نزاعي كه ميا            ؛  م
  18».ددهي هيچ ناخشنود نشوند و سراسر تسليم آن گردن دهند و از حكمي كه تو مي

اينكه در تـهِ دلـت هـيچ سـختي از           . شود  خُب معلوم است كه تسليم واقعي و راضي بودنِ به حكم ولي خدا از ته دل، با محبت درست مي                   
ت را               )ص(خيلي بايد پيامبر  . آيد   دست مي  حكم رسول خدا احساس نكني، فقط با محبت به         و اهل بيتش را دوست داشته باشـي و ايـن محبـ 

  . برسي»يسلّموا تسليماً«اليه در درون خودت افزايش بدهي تا به  اليه
بيـت   اهـل . ي برسيمپذيري قلب بيت را افزايش بدهيم تا به اين واليت    ايم، بايد محبت خود به اهل        قرار نگرفته  )ع(لذا تا در محضر امام زمان     

  .اند قبل از ظهور، خودتان را آماده كنيد اند، فرموده خودشان ما را ترسانده
خورشيد واليت هم اگر . سازد و اگر به مردار بتابد، فضا از بوي تعفّن آن پر خواهد شد      هاي آن را معطر مي      خورشيد اگر به گُل بتابد، شكوفه     

  .در گوشه قلبش باشد، بوي تعفّن آن انانيت بلند خواهد شد» انانيت«ادر بكند، كسي كه يك ذره از پس پرده غيبت در بيايد و يك دستور ص

                                                 
  2قرآن كريم، سورة جمعه، آية  16
 613، صفحه 2، جلد الفقيه اليحضره من: مفاتيح الجنان، زيارت جامعة كبيره، و نيز 17
 65ية قرآن كريم، سورة نساء، آ 18
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   تنها عامل رهايي از عجب و خودبيني؛»محبت«
هاي خوب، در خطرِ ابتالء به عجـب          حتي آدم . هاي خودش را نبيند و دچار عجب نشود         خيلي سخت است كه آدم به اينجا برسد كه خوبي         

  .قرار دارند
سـوزاند، كـه      هـاي انـسان را مـي        محبت نه تنها بدي   . است» محبت«دهد،    تنها چيزي كه انسان را از اين افتادن به اين مهلكه نجات مي            

تـر   حـال  تر مي شوند، افتـاده  ها هستند كه هر چه خوب »عاشق«فقط . سوزاند هاي انسان را هم در نظرِ خودِ انسان مي       شرحش گذشت، خوبي  
عاشق كه  . دهد، آتش محبت است     نجات مي » منيت«تنها چيزي كه انسان را از       . كنند   احساس نداري در مقابل محبوب مي      شوند و بيشتر    مي

هـاي    عاشقي كه هيچ وقت نماز شبش ترك نشده باشد، وقتـي يـاد نمـازِ شـب                . بيني  را نمي » خودت«بيني؛ ديگر     شدي فقط محبوب را مي    
هـاي    گويد در مقابل نماز شب      برد گويي اصالً نماز شب نخوانده است؛ مي         اي خودش را از ياد مي     ه  افتد، اصالً نماز شب     مي )س(حضرت زهرا 

  .سوزاند آتش محبت همة نمازهايش را در نظرش مي. هاي من هيچ است محبوب، نماز شب
. را از عجـب نجـات دهـد       تواند انسان     نمي ،)س(و در رأس آنها محبت به مادرشان حضرت زهرا        » )ع(بيت اهلمحبت به   «هيچ چيز به جز     

  .»لَنَا تَزْكِيةً و لِأَنْفُسِنَا طَهارةً و لِخَلْقِنَا طِيباً ولَايتِكُم مِنْ بِهِ خَصنَا ما و«. كند هيچ چيز به جز محبت، انسان را پاك نمي
هـاي پـاك مؤمنـان        تواند در دل    االئمه مي  ُ  ماكسير اعظم است؛ و البته تأثير حبي كه ا        » محبتِ اهل بيت  «. دارند» محبت«لذا همه نياز به     

اش يـك     مادر است و مادر ارتباط حبـي       )س(اين مطلب مثل روز روشن است؛ باالخره، حضرت زهرا        . داشته باشد، بيش از تمام امامان ماست      
  .چيز ديگر است

  تأكيد دين بر محبوبيت آن حضرت 
  .وجود دارد )س(رت زهرادر دين ما نيز تأكيدات و سفارشات زيادي بر محبوبيت حض

  از زبان قرآن )س(زهرامحبوبيت حضرت 
ا  قُـل «: كنـد   معرفـي مـي   ) ص( محبت را اجر رسالت پيامبر اكـرم       دستور داده است و اين    ) ص(بيت پيامبر   در قرآن به محبت اهل     خداوند  لـَّ
أَلُكُملَ أَسعرًا هِيةَ إِلَّا أَجدوى يفِ الْمت با نزديكانم    مزدي را نمي   ؛ بگو من از شما    الْقُرْبرا )س( بنا به دستور قـرآن، بايـد فاطمـه   19».خواهم جز مود

  .دوست داشت

  در نزد پيامبر )س(زهرامحبوبيت حضرت 
دانند كه    همه مي . نداشتندداشتند كه به هيچ كس ديگري چنين محبتي را          )س(اي به فاطمه     محبت ويژه  )ص(شخص پيامبر گرامي اسالم   

اش بلنـد     جلـوي پـاي فاطمـه     ) ص(پيامبر. دادند   محبت را نشان مي    را خيلي دوست داشتند و در رفتار هم اين         )س( زهرا  حضرت ،)ص(پيامبر
 ايـشان  در مورد    )ص( پيامبر 21.كنم  ام استشمام مي     تنها درباره او فرمودند كه من بوي بهشت را از فاطمه           20.داد  شد و جاي خود را به او مي         مي

  22»؛ پدرش به فدايشبوهاأَ فِداها« :فرموده است

                                                 
 23قرآن كريم، سورة شوري، آية  19
؛ از عائشه نقل شده كه هنگامي كه فاطمه س بر پيامبر داخـل              رووا عنْ عائِشَةَ أَنَّ فَاطِمةَ كَانَت إِذَا دخَلَت علَى رسولِ اللَّهِ ص قَام لَها مِنْ مجلِسِهِ و قَبلَ رأْسها و أَجلَسها مجلِسه                     « 20
  333 ، صفحة3، جلد  المناقب».نشاندند بوسيدند و او را در جاي خود مي شدند و سر او را مي شد، حضرت از جاي خود بلند مي مي

  183، صفحه 1، علل الشرائع، جلد »الْجنَّةِ رائِحةَ مِنْها أَشَمفأنأ « 21
  234امالي صدوق، صفحه  22
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  براي كسب محبوبيت

  ادب فاطميه. 1
اش   ها انسان را هم بسوزاند؛ و فاطميه محلي است كه بايد اين محبت، شـعله                سوزاند بايد خوبي    هاي انسان را مي     آتش محبت، نه تنها بدي    
هـاي مـا را       رون ما به حدي رسيده است كه الاقل بـدي         هايمان را هم بسوزاند، در د       آيا آن محبتي كه بايد خوبي     . همة وجود من را فرا بگيرد     

ما را پاك نكند؟ اگر فاطميه درست نشويم، كي         )س(بسوزاند؟ نكند به اين حد نرسيده باشد؟ نكند فاطميه بيابد و بگذرد و آتش محبت فاطمه               
  ...خواهيم درست شويم؟ يا فاطمه، اگر ايام فاطميه بگذرد و محبت تو در وجودمان شعله نكشد مي

  است» محبت«، غير از »احترام«. 2
. حواسمان باشد اشتباهي نگيريم   . به ايشان » محبت«به حضرت زهراست، نه     » احترام«كند،    بسياري از اوقات، آن چيزي كه از ما بروز مي         

دب ممكـن اسـت حتـي از        انسان مؤ  ،   23كند  در روايت داريم كه ادب، عيب انسان را پنهان مي         . ، چيزي فراتر از ادب و احترام است       »محبت«
نكند ادبمان نسبت به اهـل بيـت، عيبمـان، كـه            . كند كه اين خوش نيامدنش زياد معلوم نيست         چيزي زياد خوشش نيايد اما طوري رفتار مي       

  .همان كم دوست داشتنِ اهل بيت است، را پنهان كند

  محبت نهايت ندارد. 3
. هايي كه به اهلبيت داريـم اكتفـا نكنـيم           هيچ وقت به محبت   . ر درون ما افزايش يابد    تواند د   خيلي بيشتر از اينها مي    ) ع(بيت  محبت به اهل  
  .تواند رشد داشته باشد نهايت مي شوند و تا حد بي هايي شروع مي از حداقل )س( خصوصاً محبت به حضرت زهرا)ع(بيت محبت به اهل
 قدر اينمحبت .  اين اثر محبت است24».پاشد گر كوه من را دوست داشته باشد، از هم مي        ؛ ا لَتَهافَت جبلٌ أَحبنِي لَو«: فرمود )ع(اميرالمؤمنين

هـاي    بـه اوج مقـام     )س(توانيم با محبت به حضرت زهرا       ما مي . از خودمان انتظار داشته باشيم    ). س(جا دارد تا ما را بكُشد در راه حضرت زهرا         
 )س(آميز و قشنگي كه با حـضرت زهـرا   ديديم كه چگونه با ارتباط خصوصي و محبت رزمندگان دوران دفاع مقدس را مي. معنوي نائل شويم  

  .رسيدند داشتند، به اوج معنويت مي

   راه تحصيل محبت،تهذيب نفس. 4
 اين  دهد كه اهلبيت پيامبر را دوست داشته باشيد، زمينه          وقتي دستور مي  . كند  كند، لوازم آن را هم فراهم مي        خداوند وقتي به چيزي امر مي     

  .محبت را در قلب ما و در فطرت ما قبل از آن فراهم كرده است
مـا بـه   . اي با صفاي باطن انسان دارد      محبت يك رابطه  . را دوست داريم  )س( ما بايد محاسبه كنيم نفس خودمان را كه چقدر حضرت زهرا          

افـزايش  » تهـذيب نفـس   «خواهد و اين ظرفيت بـا         مي» فيتظر«محبت به ايشان،    . گيريم  فاصله مي  )س(زهرامقدار گناهانمان، از محبت حضرت      
  .يابد مي

 در شتريب ايب كشد يم شعله قلبت در كه يمحبت خاطر به هيفاطم اميا در، ديشو ينوران تا ديكن يم نفس بيتهذ رمضان ماه در كه روط همان
  .يببر بهرهبيشتر  محبت نيا از تا كن نفس بيتهذ به اقدام و باش طهارت طلب

                                                 
  5110، حديث 248ه ، غرر الحكم، صفح»النسب قبح يستر األدب حسن« 23
  111نهج البالغه، كلمات قصار، شمارة  24
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   ؛ مادر ما)س(طمهفا. 5
 بخواهـد  او از يزيچ فرزند اگر و. دارد محبت خود فرزند به شهيهم مادر كه باشد ادماني. ميده قرار مادر كي مقام در را )س(زهرا حضرت

 داشـته  طـالع ا ما از ديبا حضرت چرا 25.ندهد يم مادرمان به امتيق تا را مسلمانان ما اخبار ليجبرئ كه ست ه ما ياعتقادها در. كند ينم غيدر
  .است شانفرزند نگران ،گريد است مادر باشند؟

 اگـر . رديـ گ يم آرام قلبش شما دنيد با. است آوردهبه مجلس خودش     را شما مادرتان. دارد عالقه شما به مادر عنوان به )س(زهرا حضرت
  ...دباش نداشته را بستر از برخاستن ديام و فتادها هم يماريب بستر در مادر نيا نكهيا خصوصاً شود يم قرار يب مادرتان ديائين هيفاطم جلسه

  راي باال بردن ارزش مظلوميت استب» محبت«محوريت . 6
كند كه از محبت      اوالً همانطور كه گفته شد، اقتضائات ايجاب مي       . اين نيست كه به موضوع مظلوميت نپردازيم      » محبت«مراد از محوريت    

 )س(يت را در ميان مردم افزايش بدهيم، ديگر مردم به مظلوميت نرسيده، براي حضرت زهرا              ثانياً اگر محبوب  . صحبت بشود  )س(حضرت زهرا 
اگر روي محبوبيت كار كنيم، ديگر مـردم    . ورتر بشود   كوبيم براي اين است كه آتش مظلوميت شعله         اگر داريم بر طبل محبوبيت مي     . ميرند  مي

داني تو براي كدام مظلوميت گريه         افزايش پيدا كند، مي    )س(حبوبيت حضرت زهرا  اگر م . شود برايشان روضه خواند     رسند كه نمي    به جايي مي  
دختر پيغمبر، مجبور شد براي گرفتن حقش، براي گرفتن قبالة فـدكي            ) س(ميري كه فاطمه زهرا     دهي؟ براي آن مي     كني و بلكه جان مي      مي

 ...ن رفت تا قبالة فدك خود را بگيرداز خانه بيرو...  بخشيده بود، از خانه بيرون برودكه پيامبر خدا به او

 

                                                 
  239، صفحه 1كافي، جلد  25


