
می بخشم؛ چون دوستش دارم...
برای آن ها که می خواهند با حضرت زهرا؟اهس؟ محشور شوند

را همه می دانند. برای  کسی نمی توان زد. این  را به هر  هر حرفی 
کس  هر  به  است  گرانی  دّر  »معرفت  گفته اند:  قدیمی ها  هم  همین 

این  اگر  حاال  ندهند«.  کرکس  به  است  قشنگ  طاووس  پر  ندهند، 
برابر است و  که دیگر اهمیتش هزار  حرف، حرف اهل بیت؟مهع؟ باشد 

مخاطب خیلی مهم می شود. 
هدیه  که  چرا  بخواند،  کسی  هر  نباید  را  متن  این  دلیل  همین  به 
دل  و  جان  با  که  تویی  و  من  به  است  صادق؟ع؟  امام  خصوصی 
اگر مجبور شویم  کنیم؛ حتی  فدا  را  آل اهلل خود  برای سخن  حاضریم 
خیلی از سنت های غلط را زیر پا بگذاریم و سنت های زیبا و خدایی را 

جایگزین کنیم.
وه  از زنان اند که  خداوند عذاب  قبر را از  امام صادق؟ع؟ فرمودند: سه  گر

آنان  برطرف  کرده  و با فاطمه زهرا؟اهس؟ در قیامت  محشور خواهند شد:
1. زنی که در برابر غیرت شوهرش صبر کند.

2. زنی که در برابر بداخالقی  همسرش شکیباست.
3. ؟

سومی را نباید به این راحتی گفت. انگار باز هم به زمینه سازی نیاز دارد. 
زیرا اما و اگرهای زیادی مانع می شود که به آن جامه عمل بپوشانیم. 
تر از ضمانت های امام  اما چه تبلیغی باید برای آن کرد؟ چه چیزی باال
تر از برداشته شدن عذاب قبر و ثواب  صادق؟ع؟؟ یعنی چه چیزی باال
هزار شهید و بهره بردن از ثواب عبادت یک سال؟ حاال همه این ها 
تر از محشور شدن با بانوی یگانه عالم که  به کنار؛ چه چیزی باال
که  ما  به حال  خوشا  قابل مقایسه نیست؟  او  با  زنان  از  احدی 

خداوند چنین پاداشی برای مان تدارک دیده است... آری؛ با این 
اوصاف خیلی شنیدنی است ویژگی سوم:

3.  زنی که مهریه اش را به شوهرش می بخشد.1
و  شده  مهم  و  پررنگ  ما  جامعه  در  قدر  این  که  مهریه ای  عجب! 

شود،  بخشیده  اگر  دیده،  آسیب  جوانان  ازدواج های  خاطرش  به 
چنین اجر باالیی دارد؟ پس چرا ما برای زیاد کردن آن،  این قدر بحث 
و گفت وگو و شاید جدال می کردیم؟ چه اشتباه بزرگی! راستی، مگر 
مهریه همانی نیست که خداوند در قرآن آن را »هدیه ای« می داند که 
نشانه صداقت و راستی و مهربانی مرد نسبت به زن است؟2  پس باز هم 

اشتباه کرده ایم...
برای  کرده ایم،  بزرگ  جامعه  در  اشتباه  به  که  را  اگری  و  اما  هزاران 
خودت مرور کن و به نتیجه برس! تو را نمی دانم، اما من مهریه ام را 
می بخشم، زیرا قبل از این که با همسرم پیمان عشق بسته باشم، 
پیمان بندگی را با خدایم امضا کرده ام و او هم تضمین کرده است 
را برای من. حاال با خیال راحت به همسرم و  خانواده بهشتی 
چون  می بخشم،  او  به  را  مهریه ام  و  می ورزم  عشق  خانواده ام 

دوستش دارم...
گفته  به  و  مال هاست  پاک ترین  از  یکی  مهریه  چون  البته 
از مریضی ها باشد3،  اهل بیت می تواند شفابخش بسیاری 
پس من هم به اندازه مهریه حضرت زهرا )که گویا کم تر از 14 

سکه بهار آزادی است( نگه می دارم و بقیه را می بخشم. 
از سر عشق و محبت  که چون این بخشیدن  من مطمئنم 
است، خانواده ام را اهل بیتی می کند و آرامشی شیرین را به 

ارمغان می آورد. 



حاال تو چه می کنی خواهر مهربانم؟ 
بده!  معامله  این  به  تن  عالقه،  و  میل  روی  از  و  بکن  را  فکرهایت 

چنین  اگر  ناچیز.  ضررش  و  است  بی نهایت  سودش  که  معامله ای 
کردی، حتما با جمله ای زیبا - از طریق پیامک یا تارنما- به ما خبر 

بده تا قطره قطره جمع گردیم؛ وانگهی دریا شویم...
 و چه چیزی زیباتر از دریای همسران فاطمی...
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