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موضوع کلی  :برترین های فاطمه
جلسه چهارم  :کریم ترین
ریز موضوع  :حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها کریم ترین مردم بود.
م بِاللَّهِ وَ أَبَرُّ وَ َأتْقَى وَ أَکْرَ ُم
أَنْتِ أَعْلَ ُ
اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم
بسم اهلل الرّحمن الرّحیم
الحمدهلل ربّ العالمین نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوکّل علیه و
نصلّى و نسلّم على حبیبه و نجیبه و خیرته فى خلقه حافظ سرّه و مبلّغ
رساالته بشیر نعمته و نذیر نقمته سیّدنا و نبیّنا ابىالقاسم المصطفی
محمّد و على آله االطیبین االطهرین المنتجبین الهداة المهدیّین سیّما
بقیّةاهلل فى االرضین و صلّی اهلل على ائمّة المؤمنین و هداة

المستضعفین.

(خطبه از رهبر معظم انقالب)

اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی فاطِمَة وَ اَبیها وَ بَعْلِها وَ بَنیها وَ سِرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فیها بِعَدَدِ
ما اَحَاطَ بِهِ عِلْمُکَ
نثار بی بی دوعالم حضرت زهرا سالم اهلل علیها و تعجیل در فرج فرزندش
امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه صلواتی ختم کنید
وجود نازنین امیرالمومنین علی علیه السالم که هم همسر و هم امام
زمان حضرت فاطمه سالم اهلل علیها است پنج صفت در مورد حضرت
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فاطمه سالم اهلل علیها در آخر عمر حضرت بیان می کنند به فضل الهی
هرشب در مورد یکی از آن صفات با همدیگه صحبت می کنیم
ابتدا روایت رو براتون بیان کنم روایت در کتاب شریف بحار
األنوارج ،43ص 19 :عالمه مجلسی می باشد.
در لحظات آخر عمر پربرکت بی بی دوعالم حضرت زهرا سالم اهلل
علیها مطالب مهم بین امام علی علیه السالم رد و بدل شده که دارای
نکات عمیقی است
ت
أَنَا أُوصِیکَ بِأَشْیَاءَ فِی قَلْبِی قَالَ لَهَا عَلِیٌّ ع أَوْصِینِی بِمَا أَحْبَبْتِ یَا بِنْ َ
رَسُولِ اللَّهِ فَجَلَسَ عِنْدَ َرأْسِهَا وَ أَخْ َرجَ مَنْ کَانَ فِی الْبَیْتِ ُثُمَّ قَالَتْ یَا
ابْنَ َعمِّ مَا عَهِدْتَنِی کَاذِبَةً وَ لَا خَائِنَةً وَ لَا خَالَفْتُکَ مُنْذُ عَاشَرْتَنِی فَقَالَ ع
ن
مَعَاذَ اللَّهِ أَنْتِ أَعْلَمُ بِاللَّهِ وَ أَبَرُّ وَ أَتْقَى وَ أَکْرَ ُم وَ أَشَدُّ خَوْفاً مِنْ اللَّهِ مِ ْ
أَنْ أُوَبِّخَکِ بِمُخَالَفَتِی قَدْ عَزَّ عَلَیَّ مُفَارَقَتُکِ وَ تَفَقُّدُكِ إِلَّا أَنَّهُ أَمْرٌ لَا بُدَّ
مِنْهُ وَ اللَّهِ جَدِّدْتِ عَلَیَّ مُصِیبَةَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ قَ ْد عَظُمَتْ وَفَاتُکِ وَ
فَقْدُكِ فَ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ مِنْ مُصِیبَةٍ مَا أَفْجَعَهَا وَ آلَمَهَا وَ
أَمَضَّهَا وَ أَحْزَنَهَا هَذِهِ وَ اللَّهِ مُصِیبَةٌ َلا عَزَا َء لَهَا وَ رَزِیَّةٌ لَا خَلَفَ لَهَا ُثُمَّ بَکَیَا
ضمَّهَا إِلَى صَدْرِه
جَمِیعاً سَاعَةً وَ أَخَذَ عَلَى رَأْسِهَا وَ َ
پسر عمو! اجل من فرا رسیده ،من ساعت به ساعت خودم را این طور
مىبینم که دارم به پدرم ملحق مىشوم .در باره این مطالبى که در
قلب خود دارم به تو وصیّت مىکنم.
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حضرت على علیه السّالم فرمود :اى دختر پیغمبر هر وصیّتى که
دوست دارى بکن ،سپس باالى سر حضرت زهرا نشست و دستور داد
تا افرادى که در اطاق بودند خارج شدند.
پس از آن حضرت فاطمه فرمود :پسر عمو! آیا در این مدّتى که تو با
من معاشرت داشتى ،دروغ و خیانت و مخالفتى از من دیدى؟
حضرت امیر علیه السّالم فرمود :ابدا!! به خداوند پناه مىبرم! تو به
وجود خداوند داناترى و نیکوکارتر و پرهیزکارتر و گرامىتر و از خدا
خائفتر از آنى که من تو را به علّت مخالفت کردن سرزنش نمایم.
حقّا که فراق و فقدان تو براى من بسیار ناگوار است ،ولى چه باید کرد،
چارهاى نیست .به خداوند سوگند که تو مصیبت پیامبر خدا را براى
من تجدید کردى ،حقّا که فوت و از دست رفتن تو خیلى براى من
سنگین و بزرگ است .انّا للَّه و انّا الیه راجعون به خداوند سوگند که
این مصیبت دردناکترین و غصّهدارترین مصیبتى است که هیچ تسلیت
و تعزیتى با آن برابرى نمىکند و جانشین آن نخواهد شد!! سپس
حضرت على و زهرا علیهما السّالم مدّتى گریستند ،آنگاه امام على علیه
السّالم سر مبارك فاطمه علیها السّالم را بلند کرد و به سینه خود
نهاد …… ()1
بیان فضیلتی از سرور زنان
فاطمه ای پاك بانوی بهشت
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بر مشام آید ز تو بوی بهشت
فاطمه ای شاهكار ذو الجالل
کوثر عشقی و خورشید کمال
لیلة القدر علیّ و احمدی
تو بهار عشق حیِّ سرمدی
حضرت صدیقة اطهر ،فاطمه زهرا سالم اهلل علیها از نظر فضایل و عظمت
آنچنان در اوج قرار دارد که شناخت او جز برای معدودی از انسانها میسّر
نیست.
نام فاطمه
ق فُطِمُوا َعنْ َمعْرِفَتِهَا؛( )2فاطمه،
ن الْخَ ْل َ
«إِنَّمَا سُمِّ َیتْ فَاطِمَةَ ِلأَ َّ
فاطمه نامیده شده است؛ چون خلق از (کنه) شناخت او عاجز هستند».
با اینکه قرنها تالش شده است مقام او آنچنان که هست معرّفی شود؛
ولی باز هم قدر و عظمت او همچون قبرش مخفی است.
مقام معنوی حضرت در حدّی است که حضرت صادق علیه السالم
میفرماید« :وَ هِیَ الصِّدِّیقَ ُة الْكُبْرَى وَ َعلَى َمعْرِفَتِهَا دَارَتِ ا ْلقُرُونُ
الْأُولَى؛ ()3او صدیقة کبری است که بر محور شناخت او قرنهای گذشته
دور زده است».
شاعر عرب به همین نکته اشاره کرده ،میگوید:
وَحُبُّهَا مِنَ الصَّفَاتِ الْعَالِیَةِ
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عَلَیْهِ دَارَتِ الْقُرُونُ الْخَالِیَةِ
«دوستی او از صفات ارزنده است ،و قرنهای گذشته بر محور او چرخیده».
با این حال ،به صورت اجمالی و سربسته باید فضایل حضرت را باور
داشت و انکار نکرد؛ چرا که رسول خدا صلوات اهلل علیه و آله فرمود:
ضلِ فَاطِمَة؛ ( )4وای! وای بر
شکَّ فِی فَ ْ
«اَلْوَیْلُ ُثمَّ الْ َویْلُ ،اَلْ َویْلُ ِلمَنْ ُ
کسی که در فضیلت حضرت زهرا سالم اهلل علیها شک روا دارد».
موضوع بحث ما در مورد برترین های حضرت زهرا سالم اهلل علیها بود
تا اینجا سه صفتی را که موال امیرالمومنین به حضرت صدیقه طاهره
فرموده بودند بحث کردیم -1خداشناس ترین  ،عالم ترین به خداوند و
-2نیکوکارترین و -3با تقوا ترین اما چهارمین صفت که آن هم اسم
تفضیل است اکرم هست .کریم یک صفت الهی است اما باالتر از
کریم اکرم است.
لغت شناسی
ابتدا برای باز شدن مطلب سری به کتب لغت بزنیم و معانی کرم
،کریم و اکرم و کرامت و ...را برای شما بیان کنم
صفت «کریم»- ،بر وزن فَعیل ،به معناى فاعل -از ریشه «کَرَمَ» به
معنای «بخشنده»« ،جوانمرد»« ،سخاوتمند» و «بزرگوار» است )5(.و
«اَکرم» ،صفت برترین از همین ریشه است.
همچنین لغتدانان عرب گفتهاند:
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الف .کَرَم ،بر شرافت ذاتى یک چیز یا شرافت در خُلقى از اخالق،
داللت میکند و کَرَم ،در اخالق به گذشت از گناه گناهکار گفته
میشود()6
ب .کریم ،گذشت کننده است و خداى متعال ،کریمى است که از
گناهان بندگان مؤمنش میگذرد()7
ج .در اسامى خداى متعال ،کریم؛ به معناى بخشنده و عطا کنندهاى
است که عطاى او تمام نمیشود و او است کریمِ مطلق که داراى همه
انواع خیر و شرف و ارزشها است()8
د« .کَرُمَ الشىء کرماً» ،در معناى مرغوب و کمیاب به کار رفته و اسم
فاعلش کریم است()9
ه) در صحاح و قاموس گوید« :الکرم ضدّ اللؤم» یعنى کرم ضدّ لئآمت
(پستی) است پس کریم بمعنى سخى است
و) راغب میگوید :کرم اگر وصف خدا واقع شود مراد از آن احسان و
نعمت آشکار خداست و اگر وصف انسان باشد نام اخالق و افعال
پسندیده اوست که از وى ظاهر میشود به کسى کریم نگویند مگر بعد
از آنکه آن اخالق و افعالى از وى ظاهر شود و هر چیزیکه در نوع خود
شریف است با کرم توصیف میشود)10( .
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کریم» و «اَکرم» صفت خداوند متعال
در قرآن ،صفت «کریم» درباره خداوند؛ یکبار همراه با صفت «غَنىّ
( )11و یکبار همراه با صفت «ربّ»( )12بهکار رفته است و صفت
«اکرم» ،یکبار به صورت «رَبُّکَ الْأَکْرَمُ؛ پروردگارت ،کریمترین
است»( )13و دو بار به صورت «ذُو الْجَاللِ وَ الْإِکْرام؛ شکوهمند و
بزرگوارترین»( )14آمده است.
در احادیث صفت «کریم» برای خداوند به دو معناى بزرگوار و گذشت
کننده از گناهان بندگان ،آمده است:
 -1فَإنَّهُ أعَزُّ و أَکرَمُ و أَجَلُّ و أَعظَمُ مِن أَن یَصِفَ الواصِفونَ کُنهَ جَاللِهِ،
أَو تَهتَدِی القُلوبُ إِلى کُنهِ عَظَمَتِهِ»؛()15پس او عزیزتر و کریمتر و
ارجمندتر و بزرگتر از آن است که توصیفگران ،نهایت ارجمندیاش
را توصیف کنند ،یا دلها به نهایتِ بزرگیاش راه یابند.
-2وَ اعفُ َعنّی و تَجاوَز یا کَریمُ»؛( )16مرا عفو کن و از من درگذر ،اى
کریم
 -3پیامبر خدا(ص) در دعایی فرمود« :أَسأَلُکَ بِاسمِکَ الکَریمِ األَکرَمِ،
یا أَکرَمَ األَکرَمینَ یا أللّهُ»؛( )17از تو میخواهم ،به واسطه نام کریم و
کریمترینت ،اى کریمترینِ کریمترها ،اى خدا!.
کریم صفت قرآن کریم
قرآن نیز با «کریم» توصیف شده است« :إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کَرِیمٌ»؛()18از

13

این توصیف چنین بر میآید که قرآن به طور مطلق کریم و محترم
است؛ هم نزد خدا کریم است و شرافت دارد ،و هم بدین جهت کریم
است که صفاتى پسندیده دارد ،و هم بدین جهت که سودرسان براى
خلق است ،سودى که هیچ چیز جاى آنرا نمیگیرد؛ چون مشتمل بر
اصول معارفى است که سعادت دنیا و آخرت بشر را تضمین
میکند()19
کریم صفت پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله
پیامبر گرامی اسالم(ص) نیز به «کریم» توصیف شده است« :إِنَّهُ لَقَوْلُ
رَسُولٍ کَریمٍ»؛( )20این قرآن گفتار رسول بزرگوارى است» .در روایات
نیز یکی از القاب پیامبر اسالم(ص)؛ «کریم» نام برده شده است()21
()22
کریم صفت ائمه معصومین صلوات اهلل علیهم اجمعین
اهل بیت علیهم السالم ریشه و اصل کرم و کرامت هستند در زیارت
جامعه کبیره می خوانیم
ت النُّبُوَّةِ وَ مَوْضِعَ الرِّسَالَةِ وَ مُخْتَلَ َ
ف
ل بَیْ ِ
السَّالمُ عَلَیْكُمْ یَا َأهْ َ
الْمَالئِكَةِ وَ مَهْبِطَ الْوَحْیِ وَ مَعْدِنَ الرَّحْمَةِ وَ خُزَّانَ ا ْلعِلْمِ وَ مُنْتَهَى
الْحِلْمِ وَ أُصُولَ الْكَرَمِ
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سالم بر شما ای اهل بیت نبوّت ،و جایگاه رسالت ،و عرصه رفت وآمد
فرشتگان ،و مرکز فرود آمدن وحی ،و معدن رحمت ،و خزانه داران
بهشت ،و نهایت بردباری ،و ریشه های کرم
امام حسن (علیهالسّالم) را به دلیل صفات و فضایل اخالقی ،سخاوت و
بخشش بینظیری که داشت کریم اهل بیت مینامیدند .به صورتی که
بارها نیمی از مال خویش را به نیازمندان داد ( )23اما وجود نازنین
حضرت زهرا سالم اهلل علیها اکرم است
به نیابت مادرم طواف کن
علی بن مهزیار از موسى بن قاسم نقل کرد که گفت:
به ابو جعفر امام جواد (ع) گفتم :من مىخواستم به نیابت از شما و
نیابت از پدرت ابو الحسن الرضا (ع) طواف کنم .مردم گفتند که
اوصیاء نیازى به طواف ندارند .آیا درست است؟ ابو جعفر گفت :نه ،هر
چند که ممکن باشد به نیابت از اوصیاء طواف کن که نیابت از اوصیاء
جایز است.
چند سال بعد به ابو جعفر جواد گفتم :من سه سال پیش از شما اجازه
گرفتم که به نیابت از شما و نیابت از پدرت ابو الحسن طواف کنم ،و
مدتها طواف کردم.
15

بعد ،فکرى در خاطرم گذشت که به آن عمل کردم .ابو جعفر گفت :چه
فکرى؟ من گفتم :یک روز به نیابت از رسول خدا (ص) طواف کردم.
ابو جعفر بالفاصله گفت :صلوات خدا بر رسول خدا نثار باد .صلوات
خدا بر رسول خدا نثار باد .صلوات خدا بر رسول خدا نثار باد .من
گفتم :روز دوم به نیابت از امیر المؤمنین (ع) طواف کردم و روز سوم
به نیابت از امام حسن مجتبى (ع) و روز چهارم به نیابت از سید
الشهداء (ع) و روز پنجم به نیابت از على بن الحسین امام سجاد (ع) و
روز ششم به نیابت از ابو جعفر محمد بن على باقر (ع) و روز هفتم به
نیابت از ابو عبد اللَّه صادق (ع) و روز هشتم به نیابت از جدّت موسى
بن جعفر (ع) و روز نهم به نیابت از پدرت على بن موسى (ع) و روز
دهم به نیابت از تو اى سرور من .این اوصیاء همان رهبرانى هستند
که من با والیت آنان خدا را بندگى مىکنم .ابو جعفر گفت :در این
صورت خدا را با دین و آئینى بندگى مىکنى که خداوند ،غیر آن را
نمىپذیرد .من گفتم :گاه مىشود که به نیابت از مادرت فاطمه سالم
اهلل علیها طواف مىکنم و گاه مىشود که طواف نمىکنم .ابو جعفر
گفت :هر چه بیشتر به نیابت از مادرم فاطمه طواف کن که بهترین
أعمال است .إن شاء اللَّه.
در اینجا امام جواد علیه السالم طواف به نیابت از حضرت زهرا سالم
اهلل علیها را بهترین عمل معرفی می کند و به موسى بن قاسم می
گویید این طواف را بیشتر انجام بدهد)24(.
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نشانه های کرم و کرامت چیست؟
گاهی فکر می کنیم ُثروت داشتن نشانه کرامت است اما ،نه ُثروت،
تکریم است و نه فقر ،اهانت!
آیت اهلل العظمی جوادی آملی می فرمایند:
🔹هر چیزی که در دنیا ذات أقدس الهی مقرّر کرد ،یک آزمون است؛
در سوره مبارکه «فجر» چند بار این آیه مطرح شد ،کسانی که وضع
مالیشان خوب است خیال میکنند که خدا اینها را گرامی داشت
(اکرام کرد) ،برخیها خیال میکنند آنها که وضع مالیشان خوب
نیست ،خدا به اینها اهانت کرده است؛ در صورتی که نه آن درست
است ،نه این درست است.
🔹﴿فَأَمَّا الْإِنْسانُ إِذا مَا ابْتَالهُ رَبُّهُ فَأَکْرَمَهُ وَ نَعَّمَهُ فَیَقُولُ رَبِّی أَکْرَمَنِ ٭ وَ
أَمَّا إِذا مَا ابْتَالهُ فَقَدَرَ عَلَیْهِ رِزْقَهُ فَیَقُولُ رَبِّی أَهانَنِ ٭ کَالَّ﴾ ،هر دو ابتالء
است.
🔰خداوند می فرماید آنها که مبتال به ُثروت هستند ،ما آنها را
آزمودیم ،آنها که مبتال به فقر هستند ،ما آنها را آزمودیم .هر دو ابتالء
است .افرادی که سالم هستند در خانهها زندگی میکنند ،مبتال به
سالمت هستند .آنها که در بستر بیماری بیمارستان هستند ،مبتال به
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مرض هستند .نه آن تکریم است ،نه این اهانت .نه سرمایهدار مکرّم
است ،نه تهیدست تحقیر شده.
🔹إکرام در قیامت روشن میشود« :إنَّ الْغِنَی وَ الْفَقْرِ بَعْدَ الْعَرْضِ عَلَی
اهللِ» ()25
اما نشانه های واقعی کرامت چیست؟؟
ما در این محفل نورانی بفضل الهی شش نشانه کرامت و کریم بودن
را عرض می کنیم
امام علی علیه السالم می فرمایند :إِنَّمَا الْکَرَمُ بَذْلُ الرَّغَائِبِ وَ إِسْعَافُ
الطَّالِب ()26
کرامت و بزرگواری نیست مگر با عطای بسیار و برآوردن نیاز جوینده
با توجه به این حدیث شریف دو نشانه کرم را بیان می کند.
 -1عطاء و بخشش بسیار
بَذْلُ الرَّغَائِ ِ
ب
بخشش و انفاق بسیار در راه خدا از نشانه های کریمان عالم است.
گاهی بعضی ُثروتمندند اما دل بخشش ندارند
که چه زیبا گفت شاعر:
درم داران عالم را کرم نیست
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کرم داران عالم را درم نیست.
بخشش خالصانه مادر سادات
ماجراى نزول آیات سوره دهر در وصف حضرت صدیقه طاهره سالم
اهلل علیها معروف است ،لیکن به مناسبت ،در این قسمت به آن اشاره
مىکنیم.
نقل شده حسنین علیهما سالم بیمار شدند و على (ع) و فاطمه زهرا
(س) نذر کردند ،اگر آنها بهبودى بیابند ،سه روز روزه بگیرند ،حسنین و
فضّه نیز تصمیم گرفتند در اداى این نذر با پدر و مادر همگام شوند،
وقتى حال حسنین بهبود یافت ،نوبت وفاى به عهد رسید و آنها روزه
گرفتند ،امّا چون در خانه چیزى براى افطار نداشتند ،از این جهت
حضرت على مقدارى پشم فراهم آورد و حضرت زهرا آن را به سختى
ریسید و با مزد آن سه پیمانه جو فراهم آورد و از آن جو آرد تهیّه
کرده و با آن پنج قرص نان پختند ،روز به پایان رسید و همه بر گرد
سفره افطار جمع شدند ،که ناگهان فقیرى در زد و با سالم بر اهل خانه
اظهار نیاز نمود ،على (ع) و فاطمه (س) و به تبع آن دو ،حسنیین و
فضّه ،نانهاى خود را برداشتند و به آن فقیر دادند و با آب افطار کردند،
روز دوّم هم به همان ترتیب پنج قرص نان فراهم آوردند ،و وقتى
قصد افطار داشتند ،یتیمى بر در خانه آمد و اظهار حاجت نمود ،این
بار هم همه اعضاى خانواده ،غذاى خود را به یتیم داده و او را بر خود
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مقدّم نمودند و فقط با آب افطار کردند ،روز سوّم را نیز روزه گرفتند و
باز به همان ترتیب هنگام افطار ،اسیرى بر در سراى اهل بیت آمد و از
آنها تقاضاى طعام نمود ،آنان همگى نانهاى خود را به اسیر دادند و
براى سوّمین شب با آب خالى افطار کردند.
فردا وقتى رسول خدا (ص) به دیدن ایشان آمد ،حسنین را از شدّت
گرسنگى لرزان و نحیف دید و مشاهده کرد ،فاطمه (س) رنگ پریده و
ناتوان شده ،رسول خدا (ص) بسیار ناراحت شده و فرمود :پناه بر خدا،
خاندان محمّد از گرسنگى در حال مرگ هستند ،در این هنگام جبرئیل
نازل شد و آیات  7 -11سوره دهر را نازل کرد( ،آنها به نذر خویش وفا
مىکنند و از روزى که شرّ آن فراگیر است مىهراسند و روزى خود را
براى عشق به خدا به مسکین و یتیم و اسیر انفاق مىکنند و مىگویند:
ما فقط به خاطر خدا شما را اطعام کردیم و از شما اجر و پاداشى
نمىطلبیم ،ما از پروردگار خود در روزى که چهرهها غمگین و درهم
است ،بیمناکیم ،پس خدا هم آنان را از شرّ آن روز محفوظ داشت و
به آنان دلى شاد و رویى گشاده ارزانى نمود))27( .
اولین نشانه کرم و کریم بودن انفاق و عطای بسیار است و حضرت
زهرا سالم اهلل علیها که بفرموده امیرالمومنین علی علیه السالم اکرم
است.
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 -2برآوردن نیاز جوینده
إِسْعَافُ الطَّالِب
دومین نشانه کرم و کریم بودن برآوردن نیاز جوینده است
نقل شده که حضرت زهرا (س) هنگام عروسى پیراهنى کهنه داشت که
رسول خدا (ص) ضمن جهیزیه آن حضرت ،پیراهنى نو تهیّه نمود تا
زهرا (س) آن را در شب عروسى در بر کند ،وقتى فاطمه زهرا (س) با
لباس نو به منزل على (ع) رسید و مراسم جشن و اطعام پایان یافت
و زهرا و على تنها شدند ،فقیرى بر در خانه آمد و اظهار حاجت نمود و
گفت :اى اهل خانه گرسنه و عریانم مرا اطعام کرده و بپوشانید.
فاطمه زهرا (س) از غذاى عروسى براى آن فقیر کنار گذاشت و لباس
جدید خود را از تن بیرون آورد و همان لباس قدیمى را در بر کرد و
غذا و لباس را به فقیر بخشید و آنگاه فرمود :لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى ُتنْفِقُوا
مِمَّا تُحِبُّونَ [ :]28به نیکى نمىرسید ،مگر زمانى که از آنچه دوست
مىدارید ،انفاق کنید).
اینها شمّهاى از صفات بىمانند سرور زنان دو عالم فاطمه زهرا (س)
بود ،زنى که مظهر تمام صفات کمالیّه حقّ و کفو و همشأن على
مرتضى على (ع) بود ،همو که در فضلش همین بس که در شب
معراج به رسول خدا (ص) خطاب رسید :اى احمد ،اگر تو نبودى،
آسمان و زمین را نمىآفریدم و اگر على نبود تو را نمىآفریدیم و اگر
فاطمه نبود تو و على را خلق نمىکردم! [ ]2چون رسول خدا (ص) و
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على (ع) و اوالد پاك و اطهر ایشان علّت غایى آفرینش همه کائنات
هستند)29(.
انفاق شهید صیاد شیرازی
رضوان خدا بر شهدا که رهرو راه اهل بیت علیهم السالم بودند فرزند
شهید صیاد شیرازی نقل می کند:
بعد از شهادت پدر  ،نامه های زیادی به منزل ما سرازیر شد .این نامه
ها در زمان حیات پدر هم به منزل ما می آمد  .ما فکر می کردیم که
نامه ها اداری است و در مورد آنها کنجکاوی نمی کردیم .اما بعد از
شهادت پدرمان متوجه شدیم که این نامه ها از سوی خانواده های بی
سرپرست یا مستضعفی است که پدر به آنها کمک مالی می کرده اند.
مادر بعد از سالها تازه متوجه شدند که پدر  ،دو سوم حقوقشان را
صرف این خانواده ها می کردند.ایشان تنها یک سوم از حقوق ماهیانه
ی خود را صرف معیشت زندگی خانوادگی می کرد و دو سوم دیگر آن
صرف امور خیریه و صندوق قرضالحسنه شخصی ایشان میشد،
خانواده و حتی همسر ایشان ،پس از شهادتشان متوجه شدند که
میزان واقعی حقوق آن شهید چقدر بوده است)30( .
دو ویژگی کرم و کریم را بیان کردیم نشانه سوم و چهارم را از
امیرالمومنین علیه السالم بشنویم که فرمودند :الْکَرَمُ مِلْکُ اللِّسَانِ وَ
بَذْلُ الْإِحْسَان ()31
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 -3نگهداری زبان
الْکَرَمُ مِلْکُ اللِّسَانِ کرم نگهداری زبان است.
سومین نشانه کرم نگهداری لسان و زبان است.
اهمیت و نقش زبان در سعادت و شقاوت انسان
استاد قرائتی نقل می کردند :یکى از علماى قم کتابى را نوشتهاند فکر
کردند و این بیست گناه را سى تا کردند .یکى از علماى اصفهان کتابى
نوشتهاند این  30تا را  190تا کردهاند و مىشود گفت به نحوى بیشتر
گناهان به زبان مربوط مىشود .ما حرف زدن برایمان خیلى آسان
است.
ن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه» پاك مىشود .با
کافر نجس است اگر بگوید «أَشْهَدُ أَ ْ
حرف زدن پاك ،نجس مىشود .مسلمان اگر یکى از ضروریات دین را
منکر بشود ،کافر مىشود.
با حرف زدن ،حرام به حالل تبدیل مىشود دختر و پسر به هم حرامند
صیغهشان را که خواندى حالل مىشوند.
با حرف زدن آدم مىتواند جهنم را به بهشت تبدیل کند .گناهکار با
گفتن استغفار ،توبه مىکند و نجات پیدا مىکند .مهر ،قهر مىشود قهر،
مهر مىشود.
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خدا مىداند که چقدر اختالفات زناشویى است که ریشهاش را جستجو
کنید مىگوید مادر شوهرم یک کلمه گفت ،مىخواهم ببینم این را به
چه کسى گفت مىخواهم انتقام بگیرم.
گاهى به خطر یک کلمه جنگهاى خانمانسوز یا فتنههاى گروهى حزبى
پیش مىآید.
مسأله زبان خیلى مهم است .قرآن مىگوید :گاهى حرف زدن از پول
ن صَدَقَهٍ یَتْبَعُها أَذىً»
دادن بهتر است« :قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَ مَغْفِرَهٌ خَیْرٌ مِ ْ
(بقره )263 /اگر مىخواهى کمک کنى بعد منت بگذارى نمىخواهد
کمک کنى .سالم گرم بکنى از پول دادن بهتر است .و متأسفانه ما
خیلى بد حرف مىزنیم.
چگونه حرف بزنیم؟ معمولى ترین بحثهاست اما سختترین
کارهاست دهها آیه در این زمینه داریم .اگر مىخواهیم در جامعه
خوبىها زیاد شود تشویق کنید مرحبا احسنت آفرین بگویید.
مىخواهید یک نفر را بشکنید با حرف مىشود شکست .مىتوان با
حرف زدن شخصیت یک نفر را باال برد و یا یک نفر را کوبید .با یک
کلمه حرف از نظر حقوقى مىتواند به حبس ابد برود .مثلًا در فقه
اسالمى اگر کسى دستور داد بکش به نا حق ،قاتل را باید کشت دستور
دهنده را باید تا آخر عمر زندانى کرد.
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با یک کلمه اسالم با یک کلمه کفر با یک کلمه بهشت با یک کلمه
جهنم.
آخر این زبان بر خالف همه عضوهاست اول که درد ندارد غیر از راه
رفتن است قشنگى ندارد خرج ندارد هر زمان مىشود در تاریکى چشم
نمىتواند گناه کند اما زبان مىتواند .هر جا که باشد.
با هر عضوى که بخواهى گناه کنى یک شرط مىخواهد مثلًا جا باشد
پول باشد مکان باشد روشنایى باشد وسیله باشد تنها چیزى که هیچ
خرج و زمانى ندارد گناه با زبان است)32(.
زبانت را نگه دار
مردى به حضور نبى معظّم اسالم صلى اهلل علیه و آله شرفیاب شد.
عرض کرد :اى رسول خدا! به من سفارشى بنما .حضرت فرمود :زبانت
رانگه دار .او دوباره درخواست سفارش کرد .فرمود :زبانت را نگهدار.
مرتبه سوم در خواست نمود ،حضرت فرمود :زبانت را نگه دار ،سپس
با تندى فرمود :واى بر تو! مگر چیزى جز محصول زبان موجب عذاب
مردم مىگردد و آنان را به رو در آتش دوزخ مىافکند)33( .
رسول اهلل صلى اهلل علیه و آله مىفرماید:
نَجاةُ الْمُؤْمِنِ فِى حِفْظِ لِسانِهِ )34( .رهایى مؤمن از کیفر خداوند در
نگهدارى زبان اوست.
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 -4بذل احسان
وَ بَذْلُ الْإِحْسَان پراکندن احسان
چهارمین نشانه کرامت و کریم بودن بذل و پراکندن احسان و نیکی
است
وجود نازنین حضرت صدیقه طاهره تمام وجودش در این عالم بذل
احسان بوده و همچنان جاری و ساری است.
داستان احسان حضرت فاطمه سالم اهلل علیها به یهودیان
ابن شهر آشوب و قطب الدین راوندى گویند:
روایت شده که امام على علیه السّالم مقدارى جو از یک یهودى قرض
کرد ،یهودى مزبور گفت:
باید در ازاى آن چیزى را به عنوان رهن در نزد من بگذارى .و على علیه
السّالم چادر حضرت فاطمه علیها السّالم را که پشم بود به او داد .آن
شخص چادر را گرفته و به خانه برده ،در اطاقى گذاشت .به هنگام شب
زن آن شخص براى انجام کارى داخل اطاق مذکور گردید و نورى را
دید که اطاق را روشن کرده ،فورا از اطاق خارج شد و آنچه را دیده بود
به شوهرش اطالع داد ،مرد یهودى که فراموش کرده بود چادر فاطمه
علیها السّالم در آن اطاق است تعجّب نمود و به سرعت برخاسته
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داخل آن اطاق گردید و بالفاصله دریافت که آن نور از چادرى ساطع
مىشود که على علیه السّالم آن را گرو گذاشته است .پس آن مرد
یهودى و همسرش از خانه خارج شده و هر یک به سوى اقوام خویش
شتافته و آنها را از معجزهاى که دیده بودند آگاه نمودند ،و در اُثر این
واقعه هشتاد نفر از آنها به اسالم متمایل گردیده و ایمان آوردند)35( .
ببینید چادر مادر سادات  80یهودی را مسلمان کرد و این احسان و
کرامت بی بی دوعالم در این عالم است.همچنان مردم عالم در پای
سفره احسان حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها هستند.
احسان صدیقه کبری سالم اهلل علیها به شهید برونسی
رحمت خدا و رضوان خدا بر شهید برونسی ،شهید عبدالحسین
برونسی به تعبیر مقاممعظم رهبری اُستا عبدالحسین  ،چون ایشان
یک کارگر بنّا بود آدم چهره ی این بزرگوار را وقتی می دید اصال به
قیافه اش شاید فرماندهی نمی خورد اما فرمانده گردان و بعد فرمانده
ی تیپ شد و یکی از شجاعان جنگ ما .معاونش که سید بزرگواری
هست و االن هست ایشان می گفت در یکی از عملیات ها که ایشان
آن موقع فرمانده گردان بود در یکی از عملیات ها که لو رفته بود وقتی
ما وارد آن قسمتی که باید بشویم شدیم ،آتش سنگین دشمن روی
ما ریخت،بچه ها همه زمین گیر بودند و می خواستند زمین دهان باز
بکند که بروند پایین آنقدر آتش سنگین بود ،همین جوری فقط مانده
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بودند روی زمین .یک مقدار که گذشت حجم آتش کمتر شد و تقریبا
دیگر خیلی آتش کم شد .
این سید بزرگوار معاون شهید برونسی می گوید  :دیدم عبدالحسین
روی زمین افتاده گفتم عبدالحسین! اصال انگار تو دنیا نیست هرچه
صدایش می زدم ،دو سه دقیقه گذشت بعد دیدم صورتش را بلند کرد
خیس از اشک گفت  :سید ! چهار پنج تا از آرپیچی زن هایت را بر می
داری  25قدم سمت راست برو  ،نه یک قدمکمتر نه یک قدم بیشتر ،
 25قدم  .بعد که رسیدی  40قدم برو جلو  ،نه یک قدم بیشتر نه یک
قدم کمتر .وقتی رسیدی آنجا به بچه ها بگو آرپیچی بزنند  .این سید
بزرگوار می گوید من بهش گفتم  :عبدالحسین می خواهی مارا به
کشتن بدهی؟ ما کجا برویم؟ کجا را داری می بینی؟ گفت  :همینی که
بهت گفتم پاشو برو.
این سید می گوید فهمیدم عبدالحسین عادی نیست بلند شدم سه
چهار نفر را برداشتم  25قدم سمت راست خیلی مواظب بودم قدم ها
را به تعداد بردارم .چهل قدم هم رفتم جلو .به این بچه های آرپیچی
زن گفتم بزنید؛ گفتند کجا را بزنیم ما چیزی نمی بینیم  .گفتم بزنید.
وقتی زدند یک جهنمی برپا شد  ،و عبدالحسین هم بقیه ی بچه ها را
که زمین گیر بودند برداشت و رفتند جلو ،پیروزی خوبی به دست آمد.
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این سید می گوید :فردای آن روز وقتی من این منطقه را دیدم بهتم
زد دیدم ما درست در میدان مین بودیم  ،عبدالحسین جوری هدایت
کرد  25قدم  40قدم  ،که یک نفر از بچه ها روی مین نرفت و آن
موشک هایی که خورد یکی در سنگر فرماندهی شان بود و بعضی
جاهای دیگری بود که زده بود  .همه ش موُثر بود  ،فهمیدم عادی
نیست سمج شدم بهش گفتم عبدالحسین ! دیشب چکار کردی ؟
گفت کاری نکردم  ،گفتم من می دانم این عادی نیست چکار کردی؟
خیلی اصرارکردم تا آخر گفت.
گفت وقتی ما روی زمین خوابیده بودیم و زمین گیر بودیم من توسل
کردم به حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها  ،ایشان خیلی نسبت به
حضرت زهرا ارادت داشت .گفتم خانم جان ! آن کاری که از دست ما
بر می آمد کردیم ما کم نگذاشتیم این بچه ها مسئولیتشان با من
است ،قسم دادم حضرت را گفتم خانم شما کمک کن ،اینجا کار گره
خورده  .من دیگر نمی توانم کاری کنم .حضرت زهرا به من فرمود 25
قدم سمت راست  40قدم بروید جلو و بزیند موشک ها را.
رزمندگان جنگ نظامی ما این شکلی بودند نگاهشان به آسمان بود
در هین زحماتی که می کشیدند  .رزمندگان جنگ اقتصادی هم
اینجوری هستند؟ نگاهشان به آسمان است؟ ان شاهلل که این جوری
اند)36( .
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 -5وفای به عهد و وفاداری
الْکَرِیمُ إِذَا وَعَدَ وَفَى ()37
پنجمین نشانه کرامت و کریم بودن و کرم داشتن این است که موال
امیرالمومنین علی علیه السالم فرمودند :الْکَرِیمُ إِذَا وَعَدَ وَفَى کریم به
وعده ای که می دهد عمل می کند یکی از معیارهای قوی برای
تشخیص ایمان انسان وفای به عهد است.
سه چیز بین المللی است
ن أَبِی جَعْفَرٍ علیه السالم قَالَُ :ثَلَاثٌ لَمْ یَجْعَلِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِأَحَ ٍد
عَ ْ
فِیهِنَّ رُخْصَةً أَدَاءُ الْأَمَانَةِ إِلَى الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ لِلْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ
بِرُّ الْوَالِدَیْنِ بَرَّیْنِ کَانَا أَوْ فَاجِرَیْنِ)38( .
از امام باقر (علیه السالم) که فرمود :سه چیز است که خدا عز و جل در
آنها براى احدى رخصت نداده است:
اداى امانت به خوش کردار و بد کردار ،وفاى به عهد و پیمان براى
خوش کردار و بد کردار ،و احسان به پدر و مادر چه خوش کردار
باشند و چه بد کردار.
در نامه امیرالمومنین علی علیه السالم به فرزندش امام حسن مجتبی
علیه السالم آمده است وَ ا ْعلَمْ َأنَّ مِنَ الْکَرَمِ الْوَفَاء بدان که از نشانه
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های کرم وفاست .اهل بیت علیهم السالم اهل وفا بودن شهدا اهل وفا
بودن
تمام دغدغه های شهدای کربال وفا به سید الشهدا علیه السالم بود
انتهای وفاداری
سعید بن عبداهلل از شهدای کربالست مردى شجاع و دالور و از بزرگان
شیعه در کوفه بود ،و نامه کوفیان را به عنوان آخرین قاصد در مکه
تحویل امام(علیه السالم) داد .امام نیز در جواب مردم کوفه ،قبل از
اعزام مسلم بن عقیل ،وى را به عنوان پیک و نامه رسان خویش به
سوى مردم کوفه روانه ساخت.
او در کوفه ماند تا آنکه مسلم وارد کوفه شد و با مسلم بیعت کرد.
مسلم بن عقیل نیز او را مجدداً با نامه اى به سوى امام حسین(علیه
السالم) فرستاد.
او براى مرتبه دوم در مکه به حضور امام(علیه السالم) شرفیاب شد و
چون امام(علیه السالم) به او اجازه بازگشت به وطن را داد عرض کرد:
نه بخدا قسم تو را رها نخواهم کرد تا حق رسول خدا(صلى اهلل علیه
وآله) را درباره ات مراعات کرده باشم.
م أُذْرى وَ
آنگاه افزود« :وَاهللِ لَوْ أَعْلَمُ أَنِّی أُقتَلُ ُثُمَّ أُحْیا ُثُمَّ أُحْرَقُ ُثُ َّ
یُفعَلُ بِی ذلِکَ سَبْعینَ مَرَّةً ،ما فارَقْتُکَ حَتَّى أَلْقى حَمامِی دُونَکَ وَکَیْفَ
أَفْعَلُ ذلِکَ وَ إنَّما هِیَ مَوْتَةٌ أَوْ قَتْلَةٌ واحِدَةٌ ُثُمَّ هِیَ بَعْدُ الْکَرامَةُ الَّتی الَ
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انْقَضاءَ لَها أَبَداً»؛ (به خدا سوگند! اگر بدانم که کشته مى شوم سپس
زنده مى گردم ،آنگاه مرا مى سوزانند و خاکسترم را به باد مى دهند و
این کار را با من هفتاد بار انجام دهند هرگز از شما جدا نمى شوم تا
آنکه در راه تو جان دهم ،چرا چنین نکنم در حالى که مرگ یا کشته
شدن تنها یک بار است و پس از آن کرامتى است که انتهایى
ندارد!))39(.
روز عاشورا هنگامى که امام(علیه السالم) در زیر باران تیرها به نماز
ایستاد «سعید بن عبداهلل» و تنى چند از یاران فداکار آن حضرت در
پیش روى امام ایستادند و بدن خویش را سپر تیرها کردند و درد
تیرها را با تمام توان در صورت و سینه و پهلوى خود به جان خریدند،
سعید با اصابت سیزده تیر در بدنش بر زمین افتاد و گفت:
«أَللّهُمَّ الْعَ ْنهُمْ لَعْنَ عاد وَ ُثَمُودَ ،أَللّهُمَّ أَبْلِغْ نَبِیَّکَ عَنِّی السَّالمَ وَ اَبْلِغْهُ ما
لَقیتُ مِنْ أَلَمِ الْجَراحِ فَإنِّی اَرَدْتُ ُثَوابَکَ فِی نُصْرَةِ ذُرِّیَّةِ نَبِیِّکَ»؛ (خدایا
این جماعت را از رحمت خود دور ساز! چنانکه با قوم عاد و ُثمود
کردى ،خداوندا سالمم را به پیامبرت ابالغ کن و از دردى که به من
رسیده او را با خبر ساز ،که هدفم از تحمل این همه درد و رنج در راه
یارى ذریه پیامبرت ،براى رسیدن به پاداش تو است.
آنگاه چشمانش را گشود و به چهره نورانى امام نگریست و عرض
کرد:
«أَوَفَیْتُ یَا ابْنَ رَسُولِ اهللِ»؛ (آیا به وظیفه ام عمل کردم و وفا نمودم؟

32

امام(علیه السالم) در پاسخ فرمود« :نَعَمْ ،أَنْتَ أَمامِی فِی الْجَنَّةِ»؛
(آرى ،تو پیشاپیش من به بهشت خواهى رفت).
«سعید بن عبداهلل» با شنیدن این کالم غرق سرور و شادى شد و جان
به جان آفرین تسلیم کرد()40
مسأله شهادت یاران امام حسین(علیه السالم) تنها مسأله نهادن جان
بر سر اهداف آن حضرت نیست ،مهم تر از آن سطح باالى معرفت
آنها نسبت به مقام امام(علیه السالم) و آمادگى بى قید و شرطشان
براى انجام فرمان آن حضرت ،و درك صحیح معناى والیت است که
در البه الى کلمات آنان موج مى زند()42( )41
خوشا بحال سعید بن عبداهلل در لحظات آخر روی دامن آقا ابا عبداهلل
الحسین علیه السالم جان داد این هم نتیجه وفاداری و وفای به عهد و
این نشانه کریمان عالم است.
داستان شهید باوفا
رضوان خدا بر شهید شاهدی روزهای آخر،چند روز قبل از شهادتش
مدام این یه بیت شعر رو با خودش زمزمه می کرد:
عاشق که شدی تیر به سر باید خورد
زهری است که مانند عسل باید خورد
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هیچ کدام از بچه ها نمی دونستن که منظورمهدی از خواندن این یه
بیت شهر چیه؟!
گذشت تا اینکه خبر شهادتش بین بچه ها پیچد وقتی باال سرش
حاضر شدیم دیدم یه تیر خورده وسط پیشونیش به حالت سجده
افناده و به شهادت رسیده.
اون موقع بود که فهمیدیم مهدی می خواست با خواندن اون یه بیت
شعر چه چیزی رو بهمون بفهمونه:
عاشق که شدی تیر به سر باید خورد
زهری است که مانند عسل باید خورد
با بچه ها و رفقای شهید قرار گذاشتیم روز بعد از شهادتش یه مجلس
یادبود برای شهید شاهدی تو سنگر خود شهید برگزار کنیم،همه قبول
کردند.
صبح فرا رسید همه اومده بودند قبل از شروع مراسم شهید نصراله
رستگار لب به سخن گشود:بچه ها دیشب خواب مهدی رو دیدم
،میگفت به بچه ها بگو کسی برای من گریه نکنه،ناراحت نباشه که
جای من خیلی خوبه.
آخه اون لحظه ای که تیر به سرم اُثابت کرد جسمم به زمین نیفتاد
سر به دامن ارباب بی کفن گذاشتم،اون لحظه آقا باال سرم بود،تو
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دامن آقا اباعبداهلل(ع) جون دادم… ()43پس وفای به عهد از نشانه
های کریمان است
انواع عهد
-1عهد با خداوند
أَلَمْ أَ ْعهَدْ إِلَیْکُمْ یَا بَنِی آدَمَ أَنْ لَا تَ ْعبُدُوا الشَّیْطَانَ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ
﴿-60یس﴾
اى فرزندان آدم مگر با شما عهد نکرده بودم که شیطان را مپرستید
زیرا وى دشمن آشکار شماست
«أَلَمْ َأعْهَدْ إِلَیْکُمْ؟» :آیا با شما پیمان نبستم؟ آیا به شما توصیه
نکردم؟ مراد فرمان دادن است .چنین عهد و پیمان و توصیه و
دستوری ،از طرق مختلف با انسان بسته شده و بدو فرمان داده شده
است .یکم :توسّط پیغمبران .دوم :توسّط عقل .چرا که دالئل و براهین
عقلی با زبان گویائی به انسانها میفهمانند که نباید جز خدا را پرستید و
اطاعت کرد .سوم :از راه فطرت .چرا که انسان ذاتاً یکتاپرست بوده و
فطرت سالم ،طاعت و عبادت را منحصر به ذات پاك پروردگار میداند.
«ال تَعبُدُوا» :مراد از عبادت در اینجا ،اطاعت است .چرا که یکی از
صورتهای عبادت اطاعت میباشد.
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-2عهد با پیامبر صلی اهلل علیه و آله
با با اسالم آوردن خود عهدی با نبی مکرم اسالم داریم و آن حفظ دین
است.
-3عهد با امام زمان عجل اهلل
اگر عهد و پیمان ما با امام زمانمان برقرار بود و گرفتار دنیا نمی شدیم
ظهور به تاخیر نمی افتاد
این جمالت ،قسمتی از نامهای است که از ناحیه مقدّس امام
زمان(عج) برای شیخ مفید(ره) فرستاده شده است .حضرت در این
نامه ،بعد از سفارشهای الزم به شیخ مفید و دستورهایی به شیعیان،
به امر مهمّی که سبب غیبت ایشان شده است ،اشاره میکنند.
قال االمام المهدی(ع)« :لَوْ َأنَّ أَشْیاعَنا وَفَّقَهُمُ اهللُ لِطاعَتِهِ عَلَى اجْتِماع
م الُیمْنُ بِلِقائِنا وَ
مِنَ الْقُلُوبِ فِى الْوَفاءِ بِالْعَهْدِ عَلَیْهِمْ َلما تَأَخَّرَ عَنْهُ ُ
لَتَعَجَّلَتْ لَهُمُ السَّعادَةُ بِمُشاهَدَتِنا»
حضرت مهدی(عج) فرمودند« :اگر شیعیان ما -که خداوند آنها را در راه
پیروی از خود موفّقشان دارد ،-دلهایشان در وفا به پیمانى که با ما
دارند ،یکپارچه بود ،از فیض مالقات ما محروم نشده و سعادت دیدار
با معرفتشان با ما زودتر فراهم میشد ،این دیدار به تأخیر نمیافتد،
مگر برای اخبار ناخوشآیندى که از آنان به ما میرسد)44( ....
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-4عهد با خود
انسان گاهی با خودش عهدی می بندد ،عهد می بندد که گناه نکند و
حتی از نظر شرعی می تواند قسم بخورد و بر انجام آن محکم بایستد
و چنانچه خلف کند باید کفاره بدهد انسان بر عهد خودش باید وفادار
باشد.
-5عهد با دیگران
از پیامبر اکرم (صلیاهللعلیهوآلهوسلّم) نقل شده که فرمود:ال دین لمن
ال عهد له :آن کس که به پیمان خود وفادار نیست دین ندارد.
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم قَالَِ :إنَّمَا سُمِّیَ إِسْمَاعِیلُ صَادِقَ الْوَعْدِ لِأَنَّهُ
جلَّ
وَعَدَ رَجُلًا فِی مَکَانٍ فَانْتَظَرَهُ فِی ذَلِکَ الْمَکَانِ سَنَةً فَسَمَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ َ
صَادِقَ الْوَعْدِ ُثُمَّ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ أَتَاهُ بَعْدَ ذَلِکَ فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِیلُ مَا زِلْتُ
مُنْتَظِراً لَکَ.
امام صادق علیه السّالم فرمود :همانا اسماعیل صادق الوعد نامیده شد
که با مردى در جائى وعده گذاشت و او یک سال در آنجا انتظار او را
میکشید ،از این رو خداى عز و جل او را صادق الوعد نامید ،سپس آن
مرد آمد و اسماعیل باو گفت :من همواره در انتظار تو بودم ()45
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 -6گذشت و بخشش
ششمین نشانه کریم بخشیدن در هنگام قدرت است امیرالمومنین
فرمودند :الْکَرِیمُ إِذَا وَعَدَ وَفَى وَ إِذَا قَدَرَ عَفَا .کریم در هنگامی که قدرت
گرفت می بخشد.
در منابع زیادی آمده است که معاویه و لشکریانش در ماجرای جنگ
صفین ،آب را برروی سپاه امام علی علیه السالم و یارانش بستند .
طبرى در تاریخ خود ـ به نقل از عبد اهلل بن عوف بن احمرـ می
نویسد :چون به صِفّین رسیدیم ،مشاهده نمودیم که شامیان شریعه
فرات را گرفته اند؛ و معاویه ،ابو اعور سُلَمى را به همراه سواران و
پیادگانى بر آب گماشته و پیشاپیش آنان ،تیراندازان و نیزه داران و
سپرداران را به صف کرده و همگی کالهخود بر سر داشتند و جمع
شده بودند تا علی علیه السالم و یارانش را از آب ،باز دارند .تا شاید به
وسیله این کار بتوانند بر امام و سپاهیانش فشار وارد کنند تا آنان را
تسلیم نمایند.
آن گاه که امیر مؤمنان(علیه السالم) از این کار مطلع شد؛ صعصعة بن
صُوحان را فرا خواند و به او فرمود « :نزد معاویه برو و بگو :ما این راه
را به سوى شما پیموده ایم؛ تا حجّت را بر شما تمام کنیم ،و پیش از
آن ،از جنگ با شما اکراه داشتیم .
اکنون می بینم تو با سواران و پیادگانت با ما به جنگ برخاسته اى و
آب را بر روی ما بسته ای .و این جنایتی است که انجام داده اید .به

38

یارانت پیغام فرست که راه آب را بر سپاه من باز بگذارند؛ و گرنه به
سپاهم رخصت می دهم که بر سر آب بجنگند تا هر که چیره شد،
بنوشد.
معاویه  -با تعدادی از یارانش به مشورت بر خواست و  -گفت :شما
چه مى اندیشید؟
ولید بن عُقبه گفت :ای معاویه! اینان آب را بر عثمان بن عفان باز
داشتند .پس تو هم آب را بر ایشان ببند...و ایشان را تشنه لب بکُش،
که خدایشان تشنه لب بکشد!
سپس عبد اهلل بن ابى سَرح گفت :آب را بر آنان ببند .ایشان اگر به
آب دست نیابند ،باز مى گردند؛ و همین بازگشتشان ،گریز و شکست
است ()46
در شرح نهج البالغة آمده است :على (علیه السالم) و یارانش – بعد از
آنی که دیدند آب بر روی شان بسته شده -از معاویه و یارانش
خواستند که آب را برایشان بگشایند؛
ولی آنان گفتند :به خدا سوگند ،قطره اى آب به شما نخواهیم داد تا
تشنه لب بمیرید.
آنگاه امام على علیه السالم ،اشتر را با سپاهى به یارى اشعث و شبث،
گسیل داشت .و هر دو سپاه با هم جنگیدند تا اینکه آب به دست
یاران امام على علیه السالم افتاد)47(.
ابن اُثیر در کتاب کامل فى تّاریخ ـ در بیان جنگ بر سر آب ـ می
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نویسد. :
آن گاه یاران علی(علیه السالم) گفتند :به خدا سوگند -،دیگر -به
شامیان آب نمى دهیم؛ ولی على ( علیه السالم) برای یارانش پیک
فرستاد و فرمود« :به قدر حاجت از آن آب برگیرید و اجازه دهید که
شامیان هم از آب برگیرند؛ همانا آنان –پیش از این -ستم کردند،
پس شما ،خود ستم می کنید()48
امام علیه السالم فرمود « :نه .به خدا سوگند ،با ایشان همچون
خودشان مقابله نمى کنم)50( )49( .
راههای رسیدن به کرامت
-1در خواست از خداوند متعال
باید از خدواند متعال عاجزانه بخواهیم که ما را جزء مکرمین قرار دهد
جزء انسانهای با کرامت و کریم قرار دهد
آیت اهلل جوادی آملی در مورد کسی که خدا به او کرامت بدهد می
فرمودند:
مبارکه «یس» یک
ٴ
شهید سوره مبارکهٴ «یس» را بررسی کنید ،در سوره
شهیدی است که در راه دین مبارزه کرده و شربت شهادت نوشیده و
﴿قیلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ﴾ وارد بهشت برزخی شده است .پیام این شهید که
در سوره مبارکهٴ «یس» هست ،به ماها که زندهایم این است که ﴿یا
ن ٭ بِما غَفَرَ لی رَبِّی وَ جَعَلَنی مِنَ الْمُكْرَمینَ﴾،
لَیْتَ قَوْمی یَعْلَمُو َ
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( )51این ﴿یا لَیْتَ﴾ پیام است .شهید سورهٴ «یس» میگوید ای کاش
شما بودید میدیدید که اینجا چه خبر است و چه چیزهایی به ما
دادند! این یعنی چه؟ یک آرزوی محض است یا پیام محرِّك است؟
فرمود شهیدِ سورهٴ «یس» پیام او این است که ای کاش شما بودید و
میدیدید اینجا چه خبر است! اآلن زنده است! این قرآن «الی یوم
القیامة» است و این پیام هم «الی یوم القیامة» است ،پس معلوم
میشود که پیام دو طرفه است .آنها که زندهاند ،چه در سوره مبارکهٴ
«بقره» و چه در سوره «آلعمران» فرمود مبادا بگویید اینها مُردهاند!
ل أَحْیا ٌء وَ لٰکِنْ َال
ل اللَّهِ أَمْواتٌ بَ ْ
﴿ال تَقُولُوا لِمَنْ یُقْتَلُ فی سَبی ِ
تَشْعُرُونَ﴾﴿ )52(،وَ الَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّ ِه أَمْوَاتا
بَلْ أَحْیَا ٌء عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ﴾؛( )53مبادا خیال کنید شهید مُرده
است! مبادا خیال کنید اینها از بین رفتهاند! این سوره مبارکه «بقره» و
آن هم سوره مبارکه «آلعمران» است ،آنها زندهاند! زندهاند؛ یعنی به
فکر ما هستند! میگویند ای کاش شما بودید و میآمدید اینجا
میدیدید که اینجا چه خبر است! ﴿یا لَیْتَ قَوْمی َیعْلَمُونَ ٭ بِما
ن الْمُكْرَمینَ﴾« ،مُکرَمین» در قرآن چه
غَفَرَ لی رَبِّی وَ جَعَلَنی مِ َ
کسانی هستند؟ وصف فرشتههاست! ﴿بِأَیْدی سَفَرَةٍ ٭ کِرامٍ
بَرَرَةٍ﴾« )54(،مُکرَمین» در قرآن کریم وصف اینهاست﴿ .بَلْ عِبادٌ
م بِأَمْرِهِ یَعْمَلُونَ﴾()55در سوره
مُكْرَمُونَ ٭ ال یَسْبِقُونَ ُه بِالْقَوْلِ وَ هُ ْ
«انبیاء» وصف مالئکه است؛ فرمود مالئکه بندگان مُکَرّم الهیاند ،هرگز
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جلو نمیافتند ,هرگز عقب نمیمانند ,با دستورِ دین همراه هستند.
همین بیاناتی که در زیارت «جامعه کبیره» درباره ائمه است ،امام
هادی(سالم اهلل علیه) درباره ائمه و اهل بیت(علیهم السالم) در زیارت
«جامعه کبیره» همین بیان نورانی را دارد که ذات اقدس الهی در سوره
«انبیاء» برای مالئکه گفته است که اهل بیت نه از فرمان خدا را جلو
میزنند و نه به دنبال میافتند ،بلکه با دستور خدا هستند)56( .
پیام سوره مبارکهٴ «یس» این است﴿ :یا َلیْتَ قَوْمی یَ ْعلَمُونَ ٭ بِما
ن الْمُكْرَمینَ﴾؛ ای کاش دوستان ما
غَفَرَ لی رَبِّی وَ جَعَلَنی مِ َ
میدانستند که خدا با ما چه کرد و ما را جزء «مُکرَمین» و همراه با
فرشتهها قرار داد! بنابراین کربال برای همیشه زنده است ،عاشورا برای
همیشه زنده است« ،حُسَیْن بْنِ عَلِی» برای همیشه زنده است و آنها
هم هستند .اینها که در دفاع مقدس هشت ساله بودند یا اآلن در
جریانات دیگر شربت شهادت مینوشند)57(.
شهید حاج قاسم سلیمانی از خدا خواست خدایا مرا پاکیزه بپذیر و
خداوند شهادت که کرامت بزرگ است به او داد .رضوان خدا بر
دانشمند هسته ای شهید محسن فخری زاده که خدا به او هم کرامت
داد و او را شهید پذیرفت .پس اولین راه رسیدن به کرامت درخواست
خالصانه از خداست.
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-2تقوای الهی
إِنَ أَکْرَمَکُمْ ِعنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ حجرات.13 :
محترمترین و شریفترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شما است این
آیه همان است که افتخارات پوچ را زیر پا گذاشته و ارزش انسان را در
پیشگاه خدا فقط در تقوى برسمیت میشناساند و اگر پیامبران و
امامان و فقهاء و نظیر آنها را محترم میداریم آنهم از «اتقى» بودنست
و اگر سیّدى را بخاطر اجدادش محترم بداریم باز منتهى به «اتقى»
بودن اجدادش میباشد.اکرم شما اتقای شماست)58(.
امیرالمومنین علی علیه السالم در نهج البالغه می فرمایند:
م وَ شِفَا ُء مَرَضِ
م وَ بَصَرُ عَمَى أَفْئِدَتِکُ ْ
فَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ دَوَاءُ دَاءِ قُلُوبِکُ ْ
م وَ جِلَاءُ
أَجْسَادِکُمْ وَ صَلَاحُ فَسَادِ صُدُورِکُمْ وَ طُهُورُ دَنَسِ أَنْفُسِکُ ْ
[غِشَاءِ] عَشَا أَ ْبصَارِکُم
همانا تقوا و ترس از خدا ،داروى بیمارىهاى دلها ،روشنایى قلبها،
و درمان دردهاى بدنها ،مرهم زخم جانها ،پاك کننده پلیدىهاى
ارواح ،و روشنایى بخش تاریکى چشمها ،و امنیّت در نا آرامىها ،و
روشن کننده تاریکىهاى شماست
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فَمَنْ أَخَذَ بِالتَّقْوَى عَزَبَتْ َعنْهُ الشَّدَائِدُ بَعْدَ دُنُوِّهَا وَ احْلَوْلَتْ لَهُ الْأُمُورُ
ت لَهُ الصِّعَابُ
ج َبعْدَ تَرَاکُمِهَا وَ أَسْهَلَ ْ
بَعْدَ مَرَارَتِهَا وَ انْفَرَجَتْ َعنْهُ الْأَمْوَا ُ
بَعْدَ إِنْصَابِهَا وَ هَطَلَتْ عَلَیْهِ الْکَرَامَةُ بَعْدَ قُحُوطِهَا.
پس کسى که تقوا را انتخاب کند ،سختىها از او دور گردند ،تلخىها
شیرین و فشار مشکالت و ناراحتىها برطرف خواهند شد ،و مشکالت
پیاپى و خستهکننده ،آسان گردیده و مجد و بزرگى (کرامت) از دست
رفته چون قطرات باران بر او فرو مىبارند
در این حدیث نورانی امیرالمومنین می فرمایند کسی که اهل تقوا
باشد خداوند کرامت و کرم را مثل قطرات باران بر او فرو می ریزد.
 -3همنشینی با کریمان
در دعای روز هشتم ماه مبارك رمضان از خداوند می خواهیم
اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی فِیهِ  ...صُحْبَةَ الْکِرَا ِم
خدایا در این ماه همنشینی و رفت و آمد و مصاحبت با اهل کرامت
را نصیبم فرما،
 -4توسل و تمسک به اهل بیت علیهم السالم
در زیارت جامعه می خوانیم
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فَبَلَغَ اللَّهُ بِکُمْ أَشْرَفَ مَحَلِّ الْمُکَرَّمِینَ ،وَ أَعْلَى مَنَازِلِ الْمُقَرَّبِینَ ،وَ أَرْفَعَ
دَرَجَاتِ الْمُرْسَلِینَ;
پس خداوند شما را به شریف ترین جایگاه بزرگواران ،واالترین
مرتبه هاى مقرّبان و باالترین درجه هاى رسوالنش رساند.
همانطور که عرض شد وجود نازنین ائمه خود در جایگاه بزرگی و
کرامت هستند و پیروی از آن بزرگواران انسان را به کرامت می رساند
آیت اهلل جوادی آملی می فرمایند:
وجود مبارك پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت اینها کریماند
میبینید اگر در سورهٴ انبیاء خدا در وصف فرشتهها فرمود﴿ :بَلْ عِبَادٌ
مُّکْرَمُونَ ٭ الَ یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ یَعْمَلُونَ﴾ همین وصف
کرامت را میبینید ما در زیارت جامعه درباره ائمه(علیهم السالم) عرض
میکنیم میگوییم «بل عباد مکرمون» این در زیارت جامعه است
همان وصفی که خدای سبحان در سورهٴ انبیاء برای مالئکه ذکر کرد
همان وصف را وجود مبارك امام هادی(سالم اهلل علیه) در زیارت
جامعه برای اهل بیت ذکر کرد «بل عباد مکرمون ال یسبقونه بالقول و
هم بأمره یعملون» خب اگر اینها کریماند پیروی کریم ,انسان را به
کرامت میرساند اگر اینها حبیباهللاند پیروی حبیباهلل انسان را ,این
منطقی حرف زدن است برهانی سخن گفتن است ﴿إِن ُکنْتُمْ تُحِبُّونَ
اللّهَ فَاتَّبِعُونِی﴾ چون من حبیباهلل هستم خب پیروی حبیباهلل هم
انسان را حبیباهلل میکند ﴿یُحْبِبْ ُکمُ اللّهُ﴾ خب حاال اگر کسی محبوب
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خدا شد یقیناً بداند در هیچ کاری نمیماند هیچ کاری او را زمینگیر
نمیکند مگر ممکن است خدای سبحان محبوب خودش را رها کند*.
()59
🔰 سرّ اینکه فرشتگان به کرامت رسیدند و بندگان مُکرَم خدا شدند،
آن است که افتخار شاگردی ائمه اطهار (علیهم السالم) را دارند؛ چنانکه
همگان حتی انبیا شاگرد آنهایند؛ چنانکه علی (علیه السالم) در خطبه
ای فرمود :همانا ما خاندان محمد (صلی اهلل علیه و آله و سلم)
نورهایی اطراف عرش الهی بودیم.
🔰 پس خداوند ما را به تسبیح فرمان داد ،ما تسبیح کردیم .پس
فرشتگان به وسیله تسیح ما خدا را تسبیح کردند .سپس خداوند ما را
به سوی زمین هبوط داد و مأمور به تسبیح کرد .پس ما تسبیح خدا
کردیم ،سپس اهل زمین به وسیله تسبیح ما خدا را تسبیح گفتند ...
بدین ترتیب ،مجموعه عالم امکان ،بر سر سفره کرامت امیرمؤمنان و
سایر ائمه (علیهم السالم) نشسته است )60(.توسل به اهل بیت به
انسان کرامت می دهد و میان بُری است برای رسیدن به خداوند
متعال
گریز به روضه
مرحوم آیت اهلل شیخ محمدتقی اصفهانی (آقانجفی) می گوید:در
شب نهم محرم الحرام سنه  1282در کربالی معلی مشرف بودم.
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نصف شب بعد از تهجد ،چند دقیقه به خواب رفته ،حضرت فاطمه
زهرا(سالم اهلل علیها) را در خواب دیدم که آن حضرت و جمع کثیری
از شیعیان ایستاده بودند و آن مظلومه ،مصایبی را که بر حضرت
امیرالمؤمنین(علیه السالم) از سقیفه وارد شده بود بیان می فرمود و
مردم گریه میکردند .چون ذکر مصیبت تمام شد ،مردم متفرق
شدند.
پس نظر به اینکه من به واسطه نسبت و سبب محرمیت داشتم،
نقاب از روی خود برداشته و فرمودند« :این اول مصیبتی است که بر
ما اهل بیت(ع) وارد شده است ،شاد مباد چشمی که این مصیبت را
بشنود و قلب او محزون و چشم او گریان نشود و آنچه ظلم بر اهل
بیت وارد شد ،نتیجه ظلمی بود که به واسطه سقیفه وارد شد و بعد
فرمودند :در شادی ما و در حزن ما اندوهناك باشید».
عرض کردم :چه ُثواب است برای کسی که در مصیبت شما گریه
کند؟
فرمودند« :گناهان او آمرزیده می شود و من در روز قیامت او را
شفاعت خواهم نمود .به درستی که هرگاه اهل مشرق و مغرب عالم
بر محبت اهل بیت(ع) اتفاق می کردند و در مصیبت ایشان محزون
بودند ،هر آینه خداوند جهنم را خلق نمی فرمود .به درستی که آتش
جهنم بر دوستان اهل بیت(ع) حرام است)61( ».
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ذکر مصیبت:
اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی فاطِمَة وَ اَبیها َو بَعْلِها وَ بَنیها وَ سِرِّ الْمُسْتَوْدَعِ
ک
فیها بِعَدَدِ ما اَحَاطَ بِهِ عِلْمُ َ
حضرت امیر المومنین رفت مسجد و بچه ها هم رفتند دعا کنند برای
شفای مادر  .اسماء می گوید من را صدا زد و فرمود تو هم از اتاق برو
بیرون می خواهم تنها باشم  .میگوید من آمدم پشت در اتاق ولی
میشنیدم دارد حرف می زند دعا میخواند قران می خواند .فرمود اگر
من آرام شدم ساکت شدم دو حالت دارد یا خوابیدم یا از دنیا رفتم.
اگر خوابیده بودم که هیچ اگر دیدی از دنیا رفتم برو علی را خبر کن .
می گوید من آمدم جلوی در اتاق قدم می زدم دل توی دلم نبود یک
وقت دیدم صدای بانو قطع شد می شنیدم دارد می گوید فرشته ها
خوش آمدید جبرئیل خوش آمدی عزرائیل خوش آمدی فرشته ها
خوش آمدید هی نگرانی ام بیشتر می شد  .یک وقت دیدم آرام شد
در را باز کردم ببینم خواب رفته یا از دنیا رفته؟ دیدم روپوش روی
صورتش هست روپوش را کنار زدم دیدم فاطمه جان داده .اسما
خودش را انداخت رو بدن حضرت زهرا همین طور که گریه می کرد
حسن و حسین رسیدند تو این حالت حساس ،صدا زد بچه ها بیایید
برایتان غذا بیاورم فهمیدند از چشمهای اسماء از وضع مادر فهمیدند
اسماء بی مادر شدیم ،می خواهی از ما پنهان کنی خودشان را انداختند
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روی بدن مادر .امام حسین خیلی عاطفی بود صورتش را گذاشت کف
پای مادر می دانید چرا صورت روی کف پا گذاشت؟ چون پای مادر
زیرش بهشت هست الجنه تحت اقدام  ،بهشت هست .صدا می زند
مادر جان من حسینم کلِّمینی ،با من حرف بزن قب َل عن یُفارغ روحی
قبل از آنکه جان دهم قبض روح می شوم .امام حسن آرامش کرد
برادر صبور باش بیا برویم پدرمان را خبر کنیم.
اسما این دو تا را با احترام از روی بدن برداشت وقتی هم به علی علیه
السالم خبر دادند ایشان هم بچهها را بغل کرد هیچ کجا ننوشته اند
آنجایی که روی بدن انداختند خودشان را آنجایی که شب غسل می
داد خودشان را روی بدن انداختند تا خداحافظی کنند آنجایی که بدن
مادر را برداشتند آنجایی که خبر برای بابا آوردند کسی نوشته به این
بچهها تازیانه زده باشند کسی جسارت کرده باشد .
اما من بمیرم کربال وقتی دختر ابی عبداهلل خودش را روی بدن حسین
انداخت یک عده ای جمع شدند .خدا رحمت کند آقای کوُثری را
گفت یک بچه  3،4ساله مگر چند نفر میخواهد چرا تازیانه ؟ می
گفتند آن چنان بدن را چسبیده بود که جدا نمیشد می گفت:
بزنیدم اما مَبریدم  ،بابایم غریب است بگذارید کنار بدنش
بمانم)62(...
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