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َو  ــٍد  ُمَحمَّ َعَلــى  »الّلُهــّم َصــلِّ 
ــْن  ــا مِ ــْرآِن َخلَّتَنَ ــْر بِالُْق ِــهِ َو اْجبُ آل
ــهِ  ِ ــا ب ــْق إِلَيْنَ ــَاِق َو ُس ــَدمِ اْلِْم َع
َرَغــَد الَْعيْــِش َو ِخْصــَب َســَعةِ 
َرائِــَب  الضَّ الْْرَزاِق َو َجنّبْنَــا بِــهِ 
الَْمْذُموَمــَة َو َمَدانِــَي الْْخــَاِق َو 
ــرِ َو  ةِ الُْكْف ــوَّ ــْن ُه ــهِ مِ ِ ــا ب اْعِصْمنَ
ــا  ــوَن لَنَ ــى يَُك ــاِق َحتَّ ــي النَِّف َدَواعِ
فِــي الْقِيَاَمــةِ إِلَــى رِْضَوانِــَك َو 
ــا  ــي الّدنْيَ ِ ــا ف ــداً َو لَنَ ِ ــَك َقائ ِ ِجنَان
َعــْن ُســْخِطَك َو تََعــّدي ُحــُدودَِك 
َذائِــداً َو لَِمــا عِنْــَدَك بِتَْحلِيــِل 
ــِم َحَرامِــهِ َشــاهِداً«. ـِـهِ َو تَْحرِي َحَال

ــل  ــزارش چه ــا گ موضــوع بحــث م
و دومیــن دعــای صحیفــه ی مبارکــه ی 
ســجادیه، در بــاب ختــم قــرآن کریــم 
بــود. بحــث مــا بــه نکته هــای بســیار 
ــرآن  ــا ق ــم و حساســی در ســیر ب مه
کریــم و ادب مــع القــرآن رســید. 
امــام )علیــه الســام( بــا بیانــی بســیار 
فوق العــاده  و  گــوارا  و  دلنشــین 
حکیمانــه،  و  عمیــق  و  هنرمندانــه 
فرمودنــد. مطــرح  را  مطالبــی 

رهایی از رذائل اخالقی، نتیجه ی 
ارتباط با کالم خداوند

در جلســه ی گذشــته، قســمت اول 
ــه  ــوق را ترجم ــی ف ــه ی نوران جمل
و نکته هایــی در مــورد آن عــرض 
کردیــم. بــه »َو َجنّبْنَــا بـِـهِ الّضَرائـِـَب 
الْْخــَاِق«  َمَدانِــَي  َو  الَْمْذُموَمــَة 
نکته هایــی  اکنــون  کــه  رســیدیم 
می کنــم. تقدیــم  خدمت تــان  را 

حــال درخواســت مــا ایــن اســت کــه 
ــت  ــی و هدای ــت و راهنمای ــه برک ب
ــا  ــال م ــد متع ــم، خداون ــرآن کری ق
مذمــوم  و  ناپســند  اخــاق  از  را 
کنــد. حفــظ  پســت  ُخلقیــات  و 

ــی و  ــت قرآن ــرکات زیس ــی از ب یک
ــرآن  ــا ق ــراه ب ــق و هم ــی مطاب زندگ
کریــم، ایــن اســت کــه انســان بــه فهم 
روشــنی از اخــاق و ویژگی هــای 
ناپســند و بازدارنــده و زمین گیرکننــده 
انســان  می رســد.  پســت کننده  و 
قرآنــی نه فقــط اینهــا را می فهمــد، 
ــد. انســان  بلکــه مشــاهده هــم می کن
ــه فهــم  ــی ب از رهگــذر زیســت قرآن
برتــری دســت می یابــد کــه مــا 
معمــوالً از آن بــه یقیــن و از مراتــب 
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برتــر یقیــن نیــز بــه شــهود یــا عیــن 
انســان  می کنیــم.  تعبیــر  الیقیــن 
برســد  مرحلــه ای  بــه  می توانــد 
ناپســند و  نه فقــط مذمــوم و  کــه 
پســت کننده بــودن یــک ویژگــی، 
دروغ  یــا  کبــر  یــا  نظیــر حســد 
یــا ظلــم یــا خشــم نابخردانــه را 
ــه  ــد و متوج ــد و درک می کن می فهم
ــال  ــدای متع ــزد خ ــا ن ــندی آنه ناپس
ــات  ــذر حی ــه از رهگ ــود، بلک می ش
قرآنــی و همنشــینی بــا قــرآن کریــم، 
بــه تدریــج بــه فهــم برتــر از جنــس 
شــهود نســبت بــه ایــن امــور مذمــوم 
ــم  ــرآن کری ــد. ق ــدا می کن ــت پی دس
انســان را بــه مراحــل باالیــی از فهــم 
می رســاند کــه حاصــل آن نوعــی 
عصمــت و اجتنــاب از گناهان اســت.

ــه  ــک مرحل ــت ی ــا« درخواس »جنِّبن
ــای  ــه ویژگی ه ــت نســبت ب از عصم
ــر  ــل باالت ــت. مراح ــت کننده اس پس
عصمــت، بــا شــهود حاصــل می شــود 
و انســان بــا ارتبــاط بــا قــرآن کریــم 
ــا  ــاط ب ــد. ارتب ــت می یاب ــه آن دس ب
از  انســان  می شــود  باعــث  قــرآن 
فرســنگ ها  پســت  ویژگی هــای 
ــان ها در  ــی انس ــرد. برخ ــه گی فاصل
همســایگی بــا اخــاق پســت زندگی 

اخــاق  بــه  چنانچــه  می کننــد. 
ــدای  ــویم، از خ ــک ش ــوم نزدی مذم
زیســت  می شــویم.  دور  متعــال 
قرآنــی فاصلــه ی بیــن مــا و ایــن 
اخــاق را زیــاد می کنــد و دائمــًا 
ــاط  ــو ارتب ــد. در پرت ــر آن می افزای ب
ــه  ــا فهمــی نســبت ب ــرآن، در م ــا ق ب
می گیــرد  شــکل  ویژگی هــا  ایــن 
ــه  ــا فاصل ــه باعــث می شــود از آنه ک
بگیریــم. وقتــی انســان بــه ایــن 
ــزش  ــک لغ ــد، ی ــک باش ــور نزدی ام
ــه  ــازد؛ ب ــا می س ــاه مبت ــه گن او را ب
همیــن دلیــل بــه فاصلــه نیــاز داریــم. 
ــوری  ــرآن ن ــا ق ــاط ب از رهگــذر ارتب
در دل مؤمــن ایجــاد می شــود کــه 
ــن  ــد ای ــی می فهم ــل ابتدای در مراح
در  و  هســتند  پســت  ویژگی هــا 
مراحــل بعــدی ایــن مســئله را شــهود 
می کنــد. مثــًا در بــاب غیبــت تعبیــر 
کریــم  قــرآن  در  مشــمئزکننده ای 
هســت]۱[ کــه مقــداری پــرده را 
ــر،  ــار زده اســت و تصــور آن تعبی کن
حــال انســان را منقلــب می ســازد. 
فاصلــه ی بــا گنــاه در ارتبــاط بــا 
قــرآن و نشســتن بــا آن بــرای انســان 
ــی  ــه جای ایجــاد می شــود و انســان ب
می رســد کــه تصویر هــای ذهنــی 
ارتــکاب گناه هــم از او دور می شــود.
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انســان از رهگــذر زیســت بــا قــرآن، 
بــه درجاتــی از کرامــت فکــری نائــل 
می آیــد؛ چراکــه بــا کریــم مصاحبــت 
می کنــد. ایــن مصاحبــت، رتبــه ی 
کرامــت را در انســان افزایــش می دهد 
ــرد  ــان اوج می گی ــود انس و خودبه خ
و دســت امــور پســت یــا پســت کننده 
بــه انســان نمی رســد. در فطــرت 
ــه در  ــی هســت ک ــت کرامت ــا ظرفی م
مصاحبــت بــا قــرآن کریــم اســتخراج 
می شــود و کرامتــی در شــخصیت مــا 
ــت  ــر دس ــه دیگ ــرد ک ــکل می گی ش
ــتی  ــس پس ــه از جن ــل ک ــود جه جن
ــد. ــا نمی رس ــاحت م ــه س ــتند، ب هس

ــا قــرآن  حــال اگــر کســی مدت هــا ب
ــد،  ــته باش ــر داش ــر و نش ــم حش کری
ــاده  ــش نیفت ــی برای ــن اتفاق ــا چنی ام
باشــد، بایــد بحــث ادب مــع القــرآن 
و زیســت قرآنــی را مــرور کنــد. 
آنجــا مســئله ی حــق تــاوت و حــق 
ــه  ــم و متوج ــان کردی ــت را بی رعای
ــرآن  ــا ق ــا ب ــاط م ــه ارتب ــدیم ک ش
کریــم بــا آن چیــزی کــه بایــد باشــد، 
خیلــی تفــاوت دارد. اگــر ارتبــاط 
بــا رعایــت حــق تــاوت و ادب 
ــن از  ــه گرفت ــه اش فاصل ــد، نتیج باش
ــت. ــت کننده اس ــت و پس ــور پس ام

ارتباط با قرآن همت بلند 
می خواهد

ــازل  ــن راه و من ــادی ای ــد در مب نبای
یــا  مقدماتــی احســاس خســتگی 
دلســردی داشــت؛ زیــرا ایــن آغــازی 
ــیار  ــان بس ــازل و پای ــه من ــت ک اس
شــوق انگیزی را در ادامــه خواهــد 
داشــت. بایــد اســتقامت کــرد. تعبیــر 
راه  در  اســتقامت  دربــاره ی  قــرآن 
ــه  ــا اســت؛ آنجــا ک ــدر زیب حــق چق
اْســتَقاُموا  لَــِو  أَْن  »َو  می فرمایــد: 
ــاًء  ــَقيْناُهْم م ــةِ َلَْس ريَق ــي الطَّ َعَل
َغَدقــًا؛]۲[ و اگــر ]مــردم[ در راه 
پایــداری ورزنــد، قطعــًا  درســت 
نوشــانیم«.  بدیشــان  گوارایــی  آب 
تــا  کنــد  مقاومــت  بایــد  انســان 
و  همــت  بجوشــد.  ایــن چشــمه 
می خواهــد  بلنــد  هدف گیری هــای 
ــن  ــًا دارد همی ــم دائم ــه ه و صحیف
می کنــد. یــادآوری  مــا  بــه  را 

بــه عنایــت  بایــد  انســان  چشــم 
او  اگــر  و  باشــد  حــق  حضــرت 
بخواهــد، انســان بــه همــه  چیــز 
ــد ارتباطمــان  ــا بای خواهــد رســید. م
را اصــاح کنیــم و ایــن اصــاح هــم 
بــه آن اســت کــه فیلــْم بــازی نکنیــم 
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و خالصانــه بــه درگاه حضــرت حــق 
ــا(  ــام اهلل علیه ــرا )س ــرت زه ــم. حض بروی
ــَد  ــْن أْصَع ــد: »َم ــی فرموده ان در بیان
إلــَى اللِّ خالـِـَص عِباَدتـِـهِ، أْهبـَـَط الّل 
ــُه أْفَضــَل َمْصَلَحتـِـهِ؛]۳[  َوَجــلَّ لَ َعزَّ
ــه  ــادات خــود را خالصان ــس عب هرک
ــد  ــد، خداون ــام ده ــدا انج ــرای خ ب
خــود  مصلحت هــای  بهتریــن 
می نمایــد«.  تقدیــر  او  بــرای  را 
تقدیــم  خالصانــه  عبــادْت  اگــر 
برتریــن  طــرف  آن  از  شــود، 
مصلحت هــای شــخص، بــه صــورت 
می رســد. انســان  بــه  کریمانــه 

کسب عصمت، مهم ترین  
وظیفه ی مؤمن

صــورت  بــه  مــا  درخواســت 
مــی رود:  باالتــر  مرحله به مرحلــه 
ُهــّوةِ  مِــْن  بِــهِ  اْعِصْمنَــا  »َو 
ــى  ــاِق َحتّ ــي النَّف ــرِ َو َدَواعِ الُْكْف
يَُكــوَن لَنَــا فِــي الْقِيَاَمــةِ إِلَــى 
َقائِــداً«. ِجنَانِــَك  َو  رِْضَوانِــَك 

را  عصمــت  صریحــًا  مــا  اینجــا 
واژه ی  خــود  از  و  می خواهیــم 
مــا  می کنیــم.  اســتفاده  عصمــت 

عصمــِت از مهلکــه ی کفــر و ریشــه ها 
و زمینه هــای نفــاق را می خواهیــم.

در جلســات قبــل گفتیــم کــه اساســًا 
مســیر مؤمــن، مســیر تحصیــل و 
ــد  توســعه ی عصمــت اســت. خداون
تبــارک و تعالــی بنیان و اســاس و مبنا 
ــن،  ــت. کار مؤم ــما داده اس ــه ش را ب
ــی، و  ــی و فاعل ــن فعل ــب حس ترکی
ــه  ــت ک ــح اس ــل صال ــان و عم ایم
ــب  ــه مرات ــن ب ــار یافت ــه ی آن ب نتیج
باالتــر عصمــت اســت. هرچــه از 
دامنــه ی  می گــذرد،  مؤمــن  عمــر 
عصمتــش در بخــش نظــری و قلبــی 
و عملــی و جوارحــی و جوانحــی 
در  زیــرا  می شــود؛  گســترده تر 
مؤمــن  ســاحت ها،  ایــن  همــه ی 
ــری از  ــه ی باالت ــتجوی مرتب در جس
عصمــت اســت کــه ســرمایه ی اصلی 
او اســت. همان جــا اســت کــه انســان 
بــا ولــی کامــل نســبت پیــدا می کنــد 
ــد. ــت می کن ــود را تقوی ــاط خ و ارتب

کســب  مؤمــن،  اصلــی  مســئله ی 
ــه از  ــت ک ــت اس ــارت و عصم طه
مراتــب ظاهــری شــروع می شــود 
ــد. ــه می یاب ــّر ادام ــن و س ــا باط و ت
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سرچشمه ی عصمت
ــام  ــرا )س ــرت زه ــه حض ــام ب ــن ای ای
ــهادت را  ــام ش ــق دارد؛ ای ــا( تعل اهلل علیه

پشــت ســر گذاشــتیم و از آن طــرف 
بــه ســمت ایــام والدت می رویــم. 
عجیبــی  مــاه  جمادی الثانــی  مــاه 
ســّر  و  بنیــان  و  ریشــه ی  اســت. 
عصمــت، پیــش حضــرت زهــرا )ســام 
اهلل علیهــا( اســت و طهــارت، در تصــرف 

ــزرگ اســت  ــوی ب ــن بان ــار ای و اختی
و  عصمــت  توزیع کننــده ی  او  و 
طهــارت اســت. ایــن لطــف الهــی در 
وجــود مقــدس بانــوی بزرگــی قــرار 
ــه کــه مصــدر رأفــت حضــرت  گرفت
مناســبتی  بــه  قبــًا  اســت.  حــق 
بیــان شــد کــه پــدر، مظهــر رحمــت 
ــام  ــت. مق ــر رأف ــادر، مظه اســت و م
جمــِع ایــن دو را حضــرت رضــا )علیــه 
الســام( در مــورد امــام توضیــح دادنــد. 

هــم  را  رأفــت  و  رحمــت  فــرق 
خدمت تــان عــرض کردیــم و گفتیــم 
جنــس  و  پــدر  مهربانــی  جنــس 
تفــاوت  همــان  مــادر،  مهربانــی 
اســت. رأفــت  و  رحمــت  بیــن 

آلــه(  و  علیــه  اهلل  )صلــی  اعظــم  پیامبــر 
أَبَــَوا  َعلِــيٌّ  َو  »أَنَــا  فرموده انــد: 

َهــِذهِ اْلُمَّــة؛]۴[ مــن و علــی دو 
پــدر ایــن امــت هســتیم«. قــرآن 
ــت: »َو  ــته اس ــان داش ــم بی ــم ه کری
ــْم؛]۵[ و همســرانش  أَْزواُجــُه أُمَّهاتُُه
ــدر  ــر پ ــر پیامب ــانند«. اگ ــادران ایش م
اســت، آن کســی کــه در شــرف 
ــبت  ــرار دارد، نس ــر ق ــری پیامب همس
بــه امــت، مــادر می شــود. آنجــا 
کــه پیامبــر فرمــود: »مــن و علــی 
دو پــدر ایــن امــت هســتیم«، در 
ــما  ــادر ش ــه م ــرد ک ــام ک ــع اع واق
ــت. ــا( اس ــام اهلل علیه ــرا )س ــرت زه حض

ایــن ســّر الهــی کــه طهــارت و 
ــار  ــت، در اختی ــه اس ــت مطلق عصم
حضــرت فاطمــه )ســام اهلل علیهــا( اســت که 
مقــام مادری دارد و مظهــر رأفت الهیه 
اســت. چنانچه کســی قدرشــناس این 
نســبت باشــد، ســهم خود را دائمــًا از 
ــن لطــف الهــی افزایــش می دهــد. ای

مقــام جمــع کــه در خــود پیامبــر اکرم 
ــرت  ــت، در حض ــه( اس ــه و آل ــی اهلل علی )صل

ــام(  ــا الس ــرا )علیهم ــرت زه ــی و حض عل
ــی  ــد خیل ــن را بای ــی اســت. ای متجل
قــدر دانســت. پــس، از توجــه و 
توســل و اســتضائه غفلــت نکنیــد 
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کــه بــرای خــودش عالمــی دارد.

رابطه ی عصمت مؤمن با طول 
عمرش  

ــه هرچــه  ــن اســت ک ــن ای ــر مؤم هن
جلوتــر مــی رود، تمیزتــر و پاکیزه تــر 
هرچــه  می شــود.  نورانی تــر  و 
خــدای متعــال بــه مؤمــن عمــر 
ــت  ــن جهــت در او تقوی ــد، ای می ده
می شــود. بنابرایــن افزایــش عصمــت، 
ــان اســت. ــاک ایم ــار و م ــک معی ی

ــت.  ــام اس ــال اتم ــال ۱۳۹۶ در ح س
ــبه  ــان ســال محاس ــد در پای شــما بای
کنیــد و ببینیــد ســهم شــما از عصمت 
ــت.  ــه اس ــاال رفت ــدر ب ــه چق فاطمی
عمــر مــن و شــما خیلــی کوتــاه 
اســت. در یــک عمــر کــم، یــک 
ــه  ــاد اســت. این هم ــی زی ســال، خیل
ــر  ــه تعبی ــم شــده اســت و ب ــا ک از م
روایــی، مــا یــک ســال ُمردیــم. 
ســال ۱۳۹۶ مــا ُمردیــم و بایــد بــرای 
فاتحــه  پایــان ســال  خودمــان در 
ــه از دســت  ــدار ک ــن مق ــم! ای بخوانی
داده ایــم، چــه بــه دســت آورده ایــم؟!

اینجــا  در  الســام(  )علیــه  امــام ســجاد 
گــرداب  از  مــرا  می فرمایــد 
بســتر های  و  زمینه هــا  و  کفــر 
حفــظ  و  بــده  عصمــت  نفــاق 
و  اصلــی  ســهم  عصمــت،  کــن. 
باطنــی مؤمــن از زندگــی اســت.

تقویت توحید در سایه سار 
ارتباط با قرآن

ــا انجــام و از  ــم از آغــاز ت قــرآن کری
اول تــا آخــر نمایشــگاه توحید اســت. 
ــه ی  ــی در آین ــارک و تعال ــدای تب خ
ایــن آیه هــا، جمــال خــود را بــه عقــل 
ــه  ــما عرض ــب ش ــپس قل ــما و س ش
ــم،  ــرآن کری ــات ق ــام آی ــد. تم می کن
ــات فقــه و  ــی آیات االحــکام و آی حت
ــد  ــی و توحی ــای اله ــاق، جلوه ه ط
اســت. ســیداآلیات )آیت الکرســی( 
ــوه ای  ــت و جل ــور اس ــم همین ط ه
اآلیــات  ســید  اســت.  خــدا  از 
ــه( اســت. ــام )جمع ــید االی ــرای س ب

آیاتــی کــه مباحــث فقهــی و احــکام 
جــاری زندگــی را ارائــه می کنــد، 
دارد؛  توحیــدی  تجلــی  هــم  بــاز 
زیــرا معمــوالً پایــان ایــن آیه هــا، 
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ــق و  ــرت ح ــای حض ــی از نام ه نام
ــت. در  ــی اس ــای ترکیب ــی نام ه گاه
ــراء  ــع و ش ــورد بی ــه در م ــی ک آیات
ــادی  ــور ع ــروش و ام ــد و ف و خری
ــاز هــم جلوه هــای  زندگــی اســت، ب
ــد.  ــان می ده ــود را نش ــدی خ توحی
ــرآن را  ــه ق ــرادی ک ــتر اف ــه بیش البت
تــاوت می کننــد، از ایــن مســئله 
دقــت،  اهــل  و  هســتند  غافــل 
ــه ایــن جلوه هــا اســت. حواسشــان ب

غــرض آنکــه انســان در حضــور 
توحیــدی  نظــر  از  کریــم،  قــرآن 
ــدی  ــه ی توحی ــود. بنی ــت می ش تقوی
ایــن  طریــق  از  مؤمــن  انســان 
ــود  ــت می ش ــاب تقوی ــای ن جلوه ه
ــه  ــت ک ــدی اس ــّوت توحی ــن ق و ای
ــت  ــاق عصم ــر و نف ــان را از کف انس
ــی  ــز نوع ــل آن  نی ــد. حاص می بخش
صیانــت از کفــر و عصمــت از نفــاق 
ــه برکــت  ــدی ب ــه ی توحی اســت. بنی
ــت  ــدی تقوی ــای توحی ــن جلوه ه ای
ــان  ــود انس ــث می ش ــود و باع می ش
از مرتبــه ی کفــر )کفــر بســیط( و 
ــرد. ــه گی ــب( فاصل ــر مرّک ــاق )کف نف

ــه  ــی دارد؛ ب ــا و دواع ــاق زمینه ه نف
همیــن دلیــل واژه ی »َدَواعـِـي النَّفاق« 

ــور  ــی ام ــت. برخ ــده اس ــرح ش مط
انســان را بــه نفــاق فرامی خوانــد. 
باعــث  کریــم  قــرآن  بــا  ارتبــاط 
و  ریشــه ها  از  شــما  می شــود 
زمینه هــای نفــاق فاصلــه بگیریــد. 
عمــده ی دواعــی النفــاق، حــّب الدنیــا 
اســت. هنــر قــرآن کریــم ایــن اســت 
کــه دســت جلیــس و انیــس خــود را 
ــم و  ــا فه ــرد ت ــاال می ب ــرد و ب می گی
درک و بنیــه ی توحیــدی اش تقویــت 
عقایــد  منطقــه ی  در  ایــن  شــود. 
اســت و بعــد از آن هــم در مرحلــه ی 
بــود. خواهــد  اعمــال  و  اخــاق 

کریــم  قــرآن  صــورت  ایــن  در 
ــا را  ــد و م ــد ش ــا خواه ــوای م پیش
ــرد  ــدی می ب ــت اب ــمت بهش ــه س ب
می کنــد:  حفــظ  هــم  دنیــا  در  و 
ــةِ  ــي الْقِيَاَم ِ ــا ف ــوَن لَنَ ــى يَُك »َحتّ
ــداً  ِ ــَك َقائ ِ ــَك َو ِجنَان ِ ــى رِْضَوان إِلَ
ــْخِطَك  ــْن ُس ــا َع ــي الّدنْيَ ِ ــا ف َو لَنَ
َذائِــداً«. ُحــُدودَِك  تََعــّدي  َو 

ِــهِ َو  ــِل َحَال ــَدَك بِتَْحلِي ــا عِنْ »َو لَِم
تَْحرِيــِم َحَرامـِـهِ َشــاهِداً«. ایــن جمله 
در  ان شــاءاهلل  کــه  دارد  توضیحــی 
جلســه ی بعــد عــرض خواهــم کــرد.
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ــت  ــق و عنای ــه ح ــدا ب ــدوارم خ امی
ــرا )ســام  ــه زه ــدد حضــرت فاطم و م
ــب  ــا نصی ــن دعا ه ــا را از ای ــا( م اهلل علیه

کامــل عنایــت کنــد و آنچــه حضــرت 
در ایــن صحیفــه ی مبارکــه از خــدای 
ــه ی  ــورد هم ــته، در م ــال خواس متع
مــا و همــه ی دوســتان حضــرت 
ــد.  ــتجاب کن ــا( مس ــام اهلل علیه ــرا )س زه
شــفاعت  بــه  می خواهیــد  وقتــی 
علیهــا( دعــا  اهلل  )ســام  زهــرا  حضــرت 
معمولــی  دعــای  نبایــد  کنیــد، 
مولــوی  باشــید. در شــعر  داشــته 
می گوییــم: و  می بریــم  دســت 

اســم زهــرا نــام جملــه اوليا اســت

آمــد،  صــد  کــه  چــون 
اســت مــا  پيــش  هــم  نــود 

ــرت  ــم حض ــد اس ــی می خواهی وقت
ــفیع  ــوان ش ــه عن ــا( ب ــام اهلل علیه ــرا )س زه
بــه میــان بیاوریــد، بایــد همــه ی 
بخواهیــد  را  مبارکــه  صحیفــه ی 
ــادر  ــای م ــر دع ــد ب ــرح فرزن ــه ش ک
فاطمیــه،  صحیفــه ی  در  اســت. 
ــا  ــادرِ دعا ه ــه م ــده ک ــی آم دعا های
مبارکــه ی  صحیفــه ی  و  اســت 
ــرت  ــه ی حض ــرح ادعی ــجادیه، ش س

اولیــا  اســت.  علیهــا(  اهلل  )ســام  زهــرا 
دارنــد. مــادر  از  دارنــد،  هرچــه 
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]۱[. »أَ يُِحّب أََحُدُکْم أَْن يَْأُکَل لَْحَم 
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گوشت برادر مرده خود را بخوريد«. 
حجرات: ۱۲.

]۲[. جن: ۱۶.

]۳[. وّرام ابن ابى فراس، تنبيه الخواطر، 
ص۱۰۸.

]۴[. محمدباقر مجلسى، بحارالنوار، 
ج۱۶، ص۹۵.
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