
1

2



2

2

 چشمه جوشان
تهیه وتنظیم:واحد خدمات فرهنگی آستان مقدس
طرح جلد و صفحه آرا: مدیریت روابط عمومی و 

تبلیغات آستان قدس
تنظیم و گردآوری محتوا: علی قربانیان

نوبت و سال چاپ: اول -97

 قم، حرم، حضرت فاطمه معصومه}، 
صحن صاحب الزمانأ

 درب 16 طبقه فوقانی، واحد مسابقات فرهنگی

شـناسـنامه

2



3

2

2



4

2

سرور زنان       9
جایگاه واال     11

رسیدن به مقام صدیقین       12
حقیقت شب قدر       14

تسلی قلب        15
همسرداری      16

مادرانه      19
ارزش فاطمه      20

سلوک والیی      22
مدار والیت        25

طریق شفاعت      27

عبور از اوهام طواغیت      28
عصر ظهور، عصر تجّلی     32

فهــرست

2



5

2

مقدمه
نظام آفرينش و تدبير الهي براي زن شأن و منزلت ممتاز 
و ويژه اي در نظر گرفته است از اين رو نقش زن در 
جامعه ي بشري از ابتدا تاکنون نقشي بنيادين، تأثيرگذار 
و تعيين کننده بوده است شايد کمتر جرياني را در طول 
نوعي حضور  به  آن  در  پيدا کرد که زن  بتوان  تاريخ 
يا نقشي مؤثر نداشته باشد بر اين اساس زنان الگوهاي 
هميشه حاضر در صحنه ي زندگي تاريخ بشري هستند. 
زن، همچنان که مظهر زيبايي و جمال الهي است مظهر 
هميشه  زنان  وجود  اين  با  هست  نيز  طهارت  و  پاکي 
الگوي مثبتي براي جامعه ي بشري نبوده اند قرآن کريم 
با وجود اين که تصوير درخشاني از چهره ي زن ترسيم 
کرده است ولي اين حقيقت را نيز يادآور مي شود که 
همواره در طول تاريخ، صفحات کتاب تاريخ زندگي 
بشري، زنان منحرف را نيز در کنار زنان قديس و پاک 
ثبت کرده است قرآن کريم با توجه به نقش بي بديل 
زنان در زندگي بشري، الگوهاي بشري را از ميان زنان 

برگزيده است.
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خداوند متعال در قرآن کريم، مريم و آسيه، را نمونه 
ارزشمدار  و  پرست  يگانه  انسانهاي  براي  الگويي  و 
نيز به عنوان الگويي دائمي براي  و زن نوح و لوط را 
است.  کرده  معرفي  منحرف  و  حق گريز  انسانهاي 
برپايه ي منطق قرآن کريم و آنچه در روايات اسالمي 
منزلت  جايگاه،  از  زهرا}  حضرت  است   آمده 
ويژه اي در نزد خداوند متعال برخوردار است چنانچه 
در برخي از روايات از ايشان به عنوان سرور زنان عالم 
دوازده  مادر  بودن،  خاتم  پيامبر  دختر  است،  شده  ياد 
اميرالمؤمنين  هموزن  و  کفو  هم  همسر،  بودن،  امام 
بودن، احترام ويژهي پيامبر خاتم به ايشان، کوثر پيامبر 
بودن و سخنگفتن فرشتگان با آن حضرت، تنها بخش 
بلند  نشانه هاي عظمت شخصيت و روح  از  کوچکي 
اين »قديسه ي بزرگ« است زبان و فهم و عقل بشر را 
ياراي شناخت آن حقيقت بي مثال نيست و نهايت آنچه 
فاطمه  و حقيقت وجودي  درباره ي عظمت شخصيت 

ميتوان گفت اين است که فاطمه، فاطمه است. 
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فاطمه ي  به عظمت  بشر، هرگز زني  صفحات زندگي 
را  فاطمه  توصيف  است.  نديده  خود  به  زهرا} 
بايد از زبان خداوند شنيد در ستايش فاطمه همين بس 
از آخرين  تنها زني است که خداوند سورهاي  او  که 
او  و  نازل کرده  منزلتش  و  در شأن  را  کتاب آسماني 
را کوثر ناميده است و »سوره ي انسان« را  در ستايش 
روح بلند و باعظمت آن حضرت بر قلب مبارک پيامبر 
فرستاد  فاطمه، همپايه، همسنگ، هموزن و ِعدل علي 
است. فاطمه، »آينه ي تمام نماي قرآن« و به حق، »قرآِن 

مَُجّسم« است. 
باعظمت  با مقام و شخصيت  از آشنايي  امّا آنچه پس 
از  الگوگيري  است  مهم  زهرا}  فاطمه ي  حضرت 
شخصيت ايشان در زندگي فردي و اجتماعي امروزي 
است هرچند کتاب تاريخ، تمام برگهاي کتاب زندگي 
آنچه  ولي  است  نکرده  ضبط  و  ثبت  را   زهرا} 
مانده  تاريخ«  ي  »حافظه  در  ايشان  کوتاه  زندگي  از 
»شخصيت  شناخت  براي  گرانبها  ميراثي  خود  است 
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جامع االطراف« آن بانوي بي نظير تاريخ بشري است. 
شخصيت فاطمه را در ايمان و قدرت روح بلند ايشان، 
»علم و دانش وصف ناپذير«، »همسرداري بي نظير« و 
»تربيت فرزنداني نمونه و بي مثال«، در »مجاهدت هاي 
»دفاع  خاتم،  پيامبر  از  تنه«  يک  »حمايت  و  سياسي« 
هاي  »مجاهدت  امامت،  و  واليت  حريم  از  قد«  تمام 
اجتماعي« ايشان در دستگيري و رسيدگي به نيازمندان 
و  فردي  موقعيتهاي  و  عرصه ها  ديگر  و  مستمندان  و 
اجتماعي بايد جست وجو کرد. علم و دانش بي نظير او 
را در »مصحف فاطمه« و »خطبه هاي غّرايش«، مقامات 
معنوياش را در سخن گفتن و سالم کردن فرشتگان به او 
و عبادتهاي شبانه اش و اخالق، ُزهد، حيا، عفت و تقواي 
او را در جايجاِي زندگي کوتاه، ساده و پر رمز و راز او 

به خوبي مي توان ديد.  
بسيار روشن است که مي توان با واکاوي در ابعاد مختلف 
شخصيت ايشان،» حجاِب تاريخ« را از چهره ي تابناک 
اين »زن تاريخ ساز« کنار زد و اين ُدرِّ گران بهاي انساني 



9

2

انساني  ارزش هاي  از  که  امروز  بشري  جامعه ي  به  را 
تا همچون صدر  است عرضه کرد  و خالي شده  تُهي 
غيرمدرن  و جاهليّت  ميان عرب جاهلي  در  اسالم که 
آن روز، احياگر ارزشهاي انساني و الهي در قامت يک 
»زِن تمام عيار« شد در عصر »جاهليت مدرن« امروز نيز 
ارزشهاي اخالقي، انساني، اجتماعي و الهي را بار ديگر 
چهره ي  از  را  غفلت«  و  فراموشي  »غباِر  و  کرده  زنده 
ارزشها بزدايد و در برابر »چشماِن کمسوِي انساِن معاصر« 
»مدرنيته«  به اصطالح  مادي گري عصر  هياهوي  که در 
کمسو شده، »انسانيت خالص و ناب« را به تصوير کشد 
که شيعه، شيعه بودنش در گرو همين پيروي عملي از 

پيامبر و اهل بيت[ است.
اثر حاضر که با عنوان »چشمه ي جوشان« پيشروي شما 
گراميان و خوانندگان ارجمند قرار گرفته است خوانشي 
بينظير  حقيقت  آن  درياي عظمت شخصيت  از  کوتاه 
مقام  گهربار  سخنان  و  گرانسنگ  بيانات  از  که  است 
معظم رهبري مد ظله العالي استخراج شده است به اميد 
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آن که نقطه ي آغازي براي رفتار فاطمي تمام مخاطبان 
باشد.

سرور زنان 
پيامبر  دختر  توصيف  قابل  غير  و  واال  مقام  درباره ی 
اعظم، زبان بنده و امثال بنده قاصر است؛ بشر نمی تواند 
توصيف کند مقامات معنوی و عظمت روحی انسان های 
بزرگ الهی و آسمانی از جمله فاطمه ی زهرا} را؛ 
از خود خدای متعال و از زبان خود بندگان بزرگ خدا 
و اوليای  الهی بايستی شنيد و آموخت؛ تا حدودی که 
فهم ما رسا است و می تواند، ]بايد[ حدس زد مقامات 
زهرا}  فاطمه  ی  درباره ی  اکرم,  پيغمبر  را. 
ة؛  البتّه روايات ديگری هم  نَّ َ هِل الج

َ
ِة ِنساِء ا

َ
د فرمود: َسِیّ

نیا؛  اين ها همه با  ُّ
 ِنساِء الد

ُ
ة

َ
د ؛ َسِیّ ن �ی

َ
ِة ِنساِء  العال

َ
د هست: َسِیّ

سندهای متقن از طريق شيعه و سنّی نقل شده است؛ نه 
اينکه فقط شيعه نقل کرده باشد؛ لکن به نظر من از همه 

ة«  نَّ َ هِل الج
َ
ِة ِنساِء ا

َ
د مهم تر همان »َسِیّ
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همه ی  کبرا}  صّديقه ی  حضرت  فضيلت  در 
مسلمين متّفقند، شيعه و سنّی ندارد. در کتب اهل سنّت 
هِل  

َ
ا ِنَساِء   

ُ
ة

َ
د َسِیّ  

ُ
اِطَمة

َ
ف اين حديث آمده است:  و شيعه 

«  است؛ ]يعنی[  ن �ی
َ
ِة ِنساِء العال

َ
د ة؛  اين باالتر از »َسِیّ نَّ َ الج

سرور زنان بهشت. در بهشت چه کسانی  هستند؟ برترين 
زنان، برجسته ترين زنان، مؤمن ترين زنان، مجاهدترين 
زنان، زنان شهيد، آنهايی که خدای متعال در قرآن از 
اينها در بهشت  با عظمت ياد کرده است، همه ی  آنها 
ِنَساِء   

ُ
ة

َ
د »َسِیّ زهرا}  فاطمه ی  آن وقت  جمعند؛ 

است.  بااليی  و  واال  مقام  خيلی  ]است[؛  ة«  نَّ َ الج هِل  
َ
ا

دنيا،  در  زهد  درس  فداکاری،  درس  درس شجاعت، 
درس معرفت آموزی و معرفت را انتقال دادن به اذهان 
قرار  بشر  دانشور  معلّم  مقام  در  ديگران،  و  مخاطبين 
همه ی  به  است  زهرا}  فاطمه ی  درسهای  گرفتن، 

بشر.
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جایگاه واال
است  قاصر  ذهن  است،  قاصر  دل  است،  قاصر  زبان 
کند؛  تجليل  و  تعريف  بلند  مقام  اين  از  بخواهد  که 
اين موجود انسانی، اين دختر جوان، اين همه فضيلت، 
اين همه درخشندگی، اين همه کبريا و عظمت؛ که کسی 
»قام  ميشد،  او وارد  بر  فاطمه ی زهرا  پيغمبر وقتی  مثل 
به سمت  بلند ميشد و  بلکه  بلند ميشد،  نه فقط  اليها«؛  
شما  ميشود،  اتاق  وارد  يکی  وقت  يک  می رفت.  او 
اتاق  بلند ميشويد؛ يک وقت کسی وارد  احترامش  به 
می شود، شما با اشتياق به طرفش می رويد. اين ها مگر 
پيغمبر  نيست.  فرزندی  پدر   بحِث  اين  است؟  شوخی 
خدا اينجور از فاطمه ی زهرا تجليل ميکند؛ رضای او 
را رضای خود، رضای خود را رضای خدا؛ سخط او را 
سخط خود، سخط خود را سخط خدا اعالم ميکند؛ اينها 
مقامات فاطمه ی زهرا است. آن زندگی با اميرالمؤمنين، 
آن تربيت آن فرزندان. خب، مگر می شود درباره ی اين 

بزرگوار، امثال ما حرف بزنيم؟
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« پرمضمون و مانند يک  َّ
فاطمه ی زهرا} »ملکةالل

ذوق  انسان،  فکر  چه  هر  است.  عميق  و  ژرف  دريای 
انسان، طبع ظريف صاحبان طبع در اين زمينه کنکاش 
گوهرهای  کند،  بيشتری  تأمل  و  تدبر  کند،  بيشتری 

بيشتری به دست خواهد آورد.

رسیدن به مقام صدیقین 
او  نبود،  زهرا}  فاطمه ی  در  خدا  بندگی  اگر 
نبود. صّديق يعنی چه؟ صّديق کسی  صديقه ی کبری 
در  می گويد، صادقانه  و  می انديشد  را  آنچه  که  است 
باشد،  بيشتر  اين صدق  هرچه  دهد.  نشان  را  آن  عمل 
ارزش انسان بيشتر است؛ می شود صّديق؛ »اولئک مع 
 » ن یق�ی

ّ
«  »صد ن ن و الصدیق�ی م من النبی�ی  عل�ی

َّ
ن انعم الل الذ�ی

« اند. اين بزرگوار صديقه کبری}  ن پشت سر »نبی�ی
به  بودن  صديق  اين  صديق.  زن  برترين  يعنی  است؛ 
بندگی خداست. اگر بندگی خدا نمی کرد، صّديقه ی 
کبری نمی شد. اساس، بندگی خداست. نه فقط فاطمه ی 
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زهرا}، بلکه پدر فاطمه هم   که مبدأ و سرچشمه ی 
و  اميرالمؤمنين  و  اوست  معصومين  همه ی  فضائل 
فاطمه ی زهرا} قطره هايی هستند از دريای وجود 
پيغمبر, ارزشش پيش خدا به خاطر عبوديت است؛ 
 عبده و رسوهل«  اول، عبوديت اوست؛ 

ً
د ان حممدا »ا�ش

بعد رسالت او. اصاًل رسالت   اين منصب واال   به او داده 
شد، به خاطر عبوديت؛ چون خدا صنيِع دست و مخلوِق 
خود را می شناسد.  از آن هستيم که بخواهيم از آن مقام 

باعظمت سخن بگوييم؛
خوِد الگوی فاطمه ی زهرا} که در دوران کودکی، 
در بعد از هجرت پيغمبر به مدينه، در داخل مدينه و در 
همه ی قضايای عمومی آن روز پدرش  که مرکز همه  
حوادث سياسی اجتماعی بود  حضور داشت، نشان دهنده  
قلّه  اين  نقش زن در نظام اسالمی است. البته فاطمه }

فضائل است.
ترين  نورانی  و  مقدسترين  و  پاکترين  انبيا،  سلسله ی 
انسانهای تمام تاريخ بوده اند. در ميان انسانهای پاک و 
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انسانهای واال که دارای روح عرشی و خدايی  هستند، 
سرآمد  محّمد مصطفی,      مقدس خاتم  االنبيا  وجود 
او  که قرآن،  بيت مطهر  اهل  همه، و خاندان پاک و 
ناطق به اين طهارت و پاکيزگی و آراستگی است  در 
شمار برترين و باالترين انسانهای پاک و مطهر و نورانی 
در همه ی تاريخ است. زنی مثل فاطمه ی زهرا} در 

همه ی  تاريخ، کيست؟!
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حقیقت شب قدر
»بنا بر روايات، اگر کسی بتواند به حقيقت معرفت فاطمه 
کرده  پيدا  راه  قدر  شب  به  کند،  پيدا  راه  زهرا} 
است. روشن است که مقصود از اين معرفت، معرفت به 
مقام نورانيت است؛ اين معرفت معمولی راه گشا نيست. 
حقيقت راه يابی به شب قدر، راه يافتن به مقام واليت 
الهی  اوليای  نورانيت  مقام  به  معرفت  و  متعال  خداوند 
است، که اين معرفت، عين معرفت خداوند متعال است: 
َعزَّ   ِ

َّ
 الل

ُ
ة
َ
َمْعِرف َو   

َ
َو َجل َعزَّ   ِ

َّ
 الل

ُ
ة
َ
َمْعِرف وَراِنیِة  لنُّ �جِ  ِ

�ت
َ
»َمْعِرف

وَراِنیة«. اگر کسی بتواند راه به آستانه  لنُّ ِ �جِ
�ت
َ
 َمْعِرف

َّ
َو َجل

حضرت  نورانيت  و  کند  پيدا  زهرا}  فاطمه  رفيع 
در دل او تجلی کند، به شب قدر راه يافته است؛ يعنی 
همه اين راه های طوالنی با دست يابی به اين معرفت 
پيموده می شود، چون هدف چيزی نيست به جز قرب، 
و يافت  راه  به آن  بايد  معرفت. چيزی که   عبوديت و 

معرفت  است،  آن  به  رسيدن  برای  عمر  اين  همه ی 
خداوند متعال است و اين معرفت فقط از راه معرفت 
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وجود  و  می شود  ايجاد  معصومين[  ائمه  انوار 
صديقه ی طاهره} به گونه ای اين نور را در عالم 
تجلی داده که راه معرفت خداوند متعال و معرفت اين 

انوار الهی را آسان کرده است«. 
القدر  لیهل  پيامبر،  به  با طواغيت، خداوند  »در درگيری 
عطا کرد. روايت داريم که يک شأن نزول سوره قدر 
اين بود که حضرت رسول، رؤيايی ديدند و غصه دار 
بودند که از موضع خالفت ايشان می خواهند مردم را به 
 

قهقرا برگردانند؛ جبرئيل آمد و اين سوره را آورد: »ِإ�نَّ
ِر...«؛ ما به شما لیهل القدر داديم.... در 

ْ
د

َ
ق
ْ
تِ ال

َ
یهل

َ
 ل

ن
ناُه �

ْ
ل َ ن ْ �ن

َ
أ

تفسير شده  به حضرت زهرا}  القدر  ليله  روايات، 
است؛ يعنی ظهور نبوت نبی اکرم، و تحققش در اين 
عالم و غلبه اش بر دشمنان حضرت، با اين ليله القدر 

است«. 
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تسّلی قلب 
وقتی که پسران نبیّ اکرم در مکه يکی پس از ديگری 
که   - پيامبر  و  اسالم  شماتتگر  دشمنان  رفتند،  دنيا  از 
ارزش هايشان منحصر در مال و ثروت و فرزند و جاه 
و جالل دنيايی بود - پيامبر را شماتت کردند و گفتند 
تو ابتر هستی - يعنی بی دنباله - و با مرگ تو، همه چيز 
از آثار و نشانه های وجود تو تمام خواهد شد! خداوند 
متعال اين سوره را بر پيامبر نازل کرد، تا هم قلب پيامبر 
را تسلّی دهد، هم حقيقتی را برای آن بزرگوار و برای 
« ؛   اعطیناک الکو�ش

مسلمانان روشن کند؛ لذا فرمود: »ا�نّ
و  کثير  و  بخشيديم؛ آن حقيقت عظيم  تو کوثر  به  ما 

فزاينده.
آن چنان  ذی جود،  وجود  اين  و  برکت  با  دختر  اين 
مايه ی بقای نام و ياد و مکتب و معارف پيامبر شد که 
از هيچ فرزند برجسته و باعظمتی، چنين چيزی مشاهده 
نشده است. اّوالً از نسل او يازده امام و يازده خورشيد 
فروزان، معارف اسالمی را بر دلهای آحاد بشر تابانيدند؛ 
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اسالم را زنده کردند، قرآن را تبيين کردند، معارف را 
راه  و  زدودند  اسالم  دامن  از  را  تحريفها  گسترانيدند، 

سوء استفاده ها را بستند. 

همسرداری 
يک وقت انسان فکر می کند که شوهرداری، يعنی انسان 
در آشپزخانه غذا را بپزد، اتاق را تر و تميز و پتو را پهن 
کند و مثل قديمی ها تشکچه بگذارد که آقا از اداره يا 
از دکان بيايد! شوهرداری که فقط اين نيست. شما ببينيد 
شوهرداری فاطمه ی زهرا} چگونه بود. در طول ده 
سالی که پيامبر در مدينه حضور داشت، حدود نُه سالش 
حضرت زهرا و حضرت اميرالمؤمنين[با همديگر 
زن و شوهر بودند. در اين نُه سال، جنگ های کوچک و 
بزرگی ذکر کرده اند  حدود شصت جنگ اتّفاق افتاده 
که در اغلب آنها هم اميرالمؤمنين{ بوده است. حاال 
شما ببينيد، او خانمی است که در خانه نشسته و شوهرش 
مرتّب در جبهه است و اگر در جبهه نباشد، جبهه لنگ 
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لحاظ  از  اوست  به  وابسته ی  جبهه  قدر  اين  می ماند 
زندگی هم وضع روبه راهی ندارند؛ همان چيزهايی که 
 و 

ً
یت�ی  و 

ً
عام عیل حّبه مسکینا

ّ
الط »و یطعمون  شنيده ايم: 

«  يعنی حقيقتاً زندگی فقيرانه ی  َّ
ا نطعممک لوجه الل

نّ
 ا�

ً
ا اس�ی

محض داشتند؛ در حالی که دختر رهبری هم هست، 
دختر پيامبر هم هست، يک نوع احساس مسؤوليت هم 

می کند.
ببينيد انسان چقدر روحيه قوی می خواهد داشته باشد تا 
بتواند اين شوهر را تجهيز کند؛ دل او را از وسوسه اهل و 
عيال و گرفتاری های زندگی خالی کند؛ به او دل گرمی 
دهد؛ بچه ها را به آن خوبی که او تربيت کرده، تربيت 
کند. حاال شما بگوييد امام حسن و امام حسين] 
امام  زينب{   که  داشتند؛  امامت  طينت  و  بودند  امام 
سال  نُه  مدت  همين  در  را  او  زهرا}  فاطمه  نبود. 
تربيت کرده بود. بعد از پيامبر, هم که ايشان مّدت 

زيادی زنده نماند. 
و  را درست  پيغمبر  نصب  اسالمی،  امت  روز  آن  اگر 
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تحويل  و  می کردند  درک  خودش  حقيقِی  معنای  با 
می گرفتند و دنبال علی بن ابی طالب{ راه  می افتادند و 

اين تربيت نبوی استمرار پيدا می کرد.
و بعد از اميرالمؤمنين{ هم انسانهای معصوم و بدون 
خطا، نسلهای بشری را مثل خود پيغمبر، پی درپی زير 
تربيت الهِی خودشان قرار می دادند، بشريت خيلی زود 
نرسيده  نقطه  آن  به  هنوز  که  می رسيد  نقطه يی  آن  به 
درجات   می کرد؛  پيشرفت  بشری  فکر  و  علم  است؛ 
روحی انسانها باال می رفت؛ صلح و صفا در بين انسانها 
و  تبعيض  و  ناامنی  و  جور  و  ظلم  و  می شد  برقرار 
بی عدالتی از بين مردم رخت برمی بست. اين که فاطمه ی  
زهرا} که در آن زمان عارف ترين انسانها به مقام 
راه  علی  دنبال  اگر  فرمود  بود  اميرالمؤمنين  و  پيغمبر 
می افتاديد، شما را به چنين سرمنزلی  هدايت می کرد و 
از چنين راهی می برد، به همين خاطر است؛ ولی بشر 

زياد اشتباه می کند. 
به قدری ابعاد وجود اين انسيّه ی حوراء، اين روح مجّرد 
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و اين خالصه ی نبّوت و واليت برای ما پهناور و بی پايان 
و درک ناشدنی است که حقيقتاً متحيّر می مانيم.

 مادرانه 
آن زمان که در شعب ابی طالب همه ی راههای عافيت 
بسته شده بود؛  بر مسلمانان و وجود مقّدس نبیّ اسالم,       
آسودگی  نه  رفاهی،  امکانات  نه  زيستی،  امکانات  نه 
خبرهای  دائم  دشمنان،  تهاجِم  دغدغه ی  دائم  خاطر؛ 
انواع  بلند،  گرسنگی  از  کودکان  گريه ی  صدای  بد، 
ناراحتی هايی که در آن دّره ی خشک وجود داشت و 
اين عّده خانواده ی مسلمان برای مّدت سه سال مجبور 
به اقامت شده بودند و چه سختی ها کشيدند و همه ی 
اين سختيها هم از مبدأ يکايک اين انسانها از کوچک 
اسالم  پيامبر  دوش  روی  و  می کرد  حرکت  بزرگ  و 
می نشست. چون رهبر بود؛ چون همه به او متّکی بودند، 
همه ی دردها را پيش او می آوردند، همه ی فشارها را 
او حس می کرد در چنين وضعيت سرشار از سختی و 
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ناراحتِی ناشی از دعوت در راه خدا  محنت و فشار و 
و صبر در راه او  اتفاقاً در همين ايام جناب ابی طالب 
هم از دنيا می رود؛ جناب خديجه ی کبری هم در مّدت 
پيامبر،  و  لقاءاهلل می پيوندد  و  الهی  به رضوان  کوتاهی 
تنهای تنهاست فاطمه ی زهرا}، اين دخترتنها کسی 
است که پيامبِر با اين عظمت به او تکيه می کند. او مثل 
اين  که  می کند،  پذيرايی  خود  بزرگوار  پدر  از  مادر 

ا« مربوط به اين جاست.  قضيه ی »فاطمة اّم اب�ی
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ارزش فاطمه  
است.  نمونه  عبادت  يک  زهرا}  فاطمه ی  عبادت 
»حسن بصری« که يکی از عباد و زهاد معروف دنيای 
اسالم است، درباره ی فاطمه ی زهرا} می گويد: به 
قدری دختر پيغمبر عبادت کرد و در محراب عبادت 
از  بزرگوار  آن  پاهای  قدماها«.  »تورمت  که  ايستاد 
ايستادن در محراب عبادت، ورم کرد!  امام حسن مجتبی{ 
می گويد: شبی شب جمعه ای  مادرم به عبادت ايستاد و 
تا صبح عبادت کرد. »حتی انفجرت عمود الصبح«. تا 
وقتی که طلوع فجر شد. مادر من از سر شب تا صبح 
مشغول عبادت بود و دعا و تضرع کرد. امام حسن{، 
می گويد طبق روايت شنيدم که دائم مؤمنين و مؤمنات 
را دعا کرد؛ مردم را دعا کرد؛ برای مسائل عمومی دنيای 
اسالم دعا کرد. صبح که شد گفتم: »يا اماه!«؛ »مادرم!« 
»لم ال تدعين لنفسک کما تدعين لغيرک؛« »يک دعا 
برای خودت نکردی! يک شب تا صبح دعا، همه برای 
الدار؛«  الجار ثم  بنی،  »يا  ديگران!؟« در جواب فرمود: 
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»اول ديگران بعد خود ما!« اين، آن روحيه ی واالست. 
فرمود:  که  است  شده  روايت  صادق{  امام   از 
»ان فاطمة اکنت حمدثة« آن بزرگوار »محدثه« بود. يعنی 

فرشتگان بر او فرود می آمدند، با او مأنوس می شدند و 
با او سخن می گفتند. اين، مشخصه ای است که روايات 

متعددی درباره ی آن وجود دارد. 
شما بدانيد زنان مسلمان در بسياری از نقاط دنيا امروز 
اين که  می گيرند.  ياد  شما  از  و  می کنند  نگاه  شما  به 
از  بعضی   در  غربی،  کشورهای  از  بعضی  در  می بينيد 
اسالمی،  غير  حکومتهای  با  امّا  مسلمان  کشورهای 
اين طور حجاب اسالمی مورد تهاجم دشمنان دين قرار 
می گيرد، اين نشان دهنده  گرايش زنان به حجاب  است. 
حجاب  به  که  آن جاهايی  ما،  همسايه   کشورهای  در 
اهتمام نمی شد؛ در کشورهای اسالمی که بنده خودم از 
نزديک بعضی جاها را ديدم که هرگز اسمی از حجاب 
از  در آن جا آورده نمی شد؛ در مدت بيست ساله  بعد 
بخصوص  و  روشنفکر  زنان  بخصوص  زنان؛  انقالب، 
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دختران دانشجو، به حجاب گرايش پيدا کردند؛ عالقه 
کردند؛  حفظ  را  حجاب  و  آوردند  رو  کردند؛  پيدا 
که نمونه هايش عالوه  بر اينها در کشورهای غربی هم 

مشاهده شده است. شما الگوييد، شما نمونه ايد.
اين  مثل  که  زنانی  دنيا  جای  هيچ  در  امروز  بدانيد 
مادران شهدای ما، مادر دو شهيد، مادر سه شهيد، مادر 
چهار شهيد باشند، نيستند. در جامعه  ما، مادرانی  با اين 
آگاهانه تر  و  قويتر  و  بهتر  پدرها  از  که  خصوصيات 
تربيت  همان  اين  بسيارند.  ميدان  اين  در  ايستادند، 
اسالمی است؛ اين همان دامان پاک و مطّهر و نورانی  
فاطمه  زهرا} است.  زندگی فاطمه ی زهرا} به 
خاطر عظمت و شگفتيهای فراوانی که در آن هست، 
شبيه اسطوره های تاريخ است. حقيقتاً چشم ما نمی تواند 
مقامات معنوی آن بزرگوار را ببيند - »تو بزرگی و در 
آيينه ی کوچک ننمايی« - ما نمی توانيم آن قامت رسا 
و آن عظمت را حتّی در چشم کوته بين ذهن خودمان 

تصوير کنيم.
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 سلوک والیی 
»زيارت حضرت زهرا} پرمغز ومشتمل بر معارف 
بسيار بلندی است که سه فراز اساسی دارد؛فراز اّول بيان 
اينکه  از  قبل  اين است که حضرت زهرا}  کننده 
لباس خلقت بشری بپوشند، مورد امتحان قرار گرفتند 
يافته است.  ايشان را صابره  امتحان، خداوند  اين  و در 
از خلقت  امتحان گيرنده خداوند متعال است که قبل 
امتحان  اين  در  را  زهرا}  حضرت  عوالم،  اين  در 
ک 

َ
ق
َ
ل

َ
ِذی خ

َّ
ُ ال  اْمَتَحَنک اللَّ

ُ
َتَحَنة ْ پايدار يافته است »�ی مُ

سپس   »  .
ً
ة َ
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َ
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َ
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ُ
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ْ
ن

َ
أ  

َ
ْبل

َ
ق

در فراز دوم زيارت، نقش مؤمنين را بيان می کند، که 
بر  واليت و محبت اهل بيت[ را در دل داشته و 
تمام دينی که پيامبر اکرم  ,      و وصی ايشان حضرت 
آورده اند، استوارند و تبعيض دردين  اميرالمؤمنين{ 
ندارند.  فراز سوم زيارت نيز درخواستی است که ـ بعد 
از اين واليت و تصديق و پايداری و صبرـ مؤمنين از 
حضرت زهرا} دارند، و آنهم درخواست الحاق و 
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طهارت نفس است، که به دست صديقه طاهره} 
محقق می شود؛ که حقيقت طهارت، همان توحيد و 
ک 

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
 ن

ِإ�نَّ
َ
پاک شدن از شرک آشکار و خفی است »ف

 َ ِ
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متعال  خداوند  زهرا}،  حضرت  زيارت  پايان  »در 
گيريم:  می  شاهد  خصوصيت  هفت  بر  را  مالئکه  و 
َعْنُه  َرِضیِت  ْن  َّ َراٍض عَ  ِ

ّ �ن
َ
أ ِئکَتُه 

َ
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ُ
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َ
ْن َوال ِلَ

ْحَبْبت«. اين هفت خصوصيت، معنای تصديق است؛ 
َ
أ

دنبال  به  مواالتمان  و  برائت  و  رضايمان  و  بايد سخط 
 حضرت باشد؛ حضرت صف بندی کرده اند؛ نسبت به 
طايفه ای راضی اند و از يک جريانی تبری جسته و نسبت 
به آنها غضب داشته اند. در اين عالم، سخط و رضای 
بنابراين،  است.  کرده  دسته  دو  را  دنيا  حضرت}، 
تصديق حضرت يعنی در اين هفت خصوصيت، دنبال 
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حضرت حرکت کنيم. معنايش اين است که بهشت و 
جهنم بر مدار حضرت زهرا} تعيين می شود. اين 
گرفت  قرار  حضرت  ذيل  در  اگر  خصوصيت  هفت 
ما  مهم  مقامات  از  تصديق،  می گيرد.  شکل  تصديق 
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وا َح�تَّ ت

ُ
ْعِرف

َ
 ت

َ
وا َو ل

ُ
ْعِرف

َ
نَ َح�تَّ ت �ی  َصاِلِ

َ
ون

ُ
کون

َ
ت

وا«  ُ ِ
ّ

َسل
ُ
وا َح�تَّ ت

ُ
ق ِ

ّ
َصد

ُ
ت
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مدار والیت
َمثَل  بين  و طواغيت،  اکرم,،  نبی  بين  درگيری  »در 
جهل،  و  عقل  بين  ظلمات،  آيه  مصاديق  با  الهی  نور 
و  آمد  ميدان  به  که  کسی  آن  کفر،  و  ايمان  بين  و 
مقدس  وجود  کرد  فتح  اکرم،  نبی  برای  را  جبهه  اين 
ايشان  دفاع  و  ايشان  تصرف  بود.  زهرا} حضرت 
يعنی حضرت  است؛  تاريخ  به کل  امامت،معطوف  از 
زهرا} مسير حرکت تاريخ را تغيير دادند. تاريخ که 
می خواست به سمت ضالل و کفر و جاهليت برود و 
حرکت اجتماعی مسلمين دوباره به سمت قهقرا برود، 
حضرت آن حرکت را به مدار توحيد و نبوت و واليت 

برگرداندند«. 
»خدای متعال دو چيز به پيغمبر، داده است که سرآمد 
همه نعمت ها و خيرات است: قرآن و اهل بيت[. 
همه مقامات قرآن و مقامات اهل بيت[ در وجود 
پيدا تنزل  عالم  اين  در  زهرا}  حضرت   مقدس 

کرده اند. در روايات، ليله القدر ـ که ظرف نزول قرآن 
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است  شده  تفسير  زهرا}  فاطمه  حضرت  است به 
به واسطه حضرت  اهلل هستند  نور  ائمه[ که  نيز  و 
ادامه  اساس،  اين  اند.بر  کرده  پيدا  تنزل  زهرا}  
است  به حضرت زهرا}  اکرم،  نبی  وجود مقدس 
و حضرت زهرا} کوثر عطاشده از خدای متعال به 
نبی اکرم,، هستند. پس وقتی می گويند ای پيغمبر، 
ظاهری  نسل  ادامه  مقصود  نداری،  ادامه  و  ابتری  شما 
نبی  نور  ادامه  ادامه هدايت و  نبوت،  ادامه  بلکه  نيست 
اکرم، است.به پيامبر گفتند اگر شما برويد، نور شما هم 
قطع می شود! خدا می فرمايد: ما به تو کوثر داده ايم. 
است که دو حقيقت  زهرا} آن کوثری  حضرت 
)قرآن و اهل بيت[( از طريق او در عالم جاری می 

شود و باقی می ماند«. 
َت 

ْ
ل
َ
است:»َسل زهرا }آمده  حضرت  زيارت  »در 

ة«.  هم نور  ُبوَّ النُّ َاَب  ِحج ا  َ َ ُدو�ن یَت 
َ

ْرخ
َ
أ ِة و  َّ ِ �أ

أَ ْ
ال َواَر 

ْ
ن
َ
أ ا  َ ْ ِم�ن

ائمه[از ايشان ساطع شده است و هم حجاب نبوت 
برداشته شده و ايشان به آن سرچشمه متصلند؛ لذا همه 
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حقيقت نور نبی اکرم، در ايشان است. به نظر می رسد 
اکٍة 

ْ
وِرِه مِکش

ُ
 ن

ُ
ل

َ
ْرِض َمث

أَ ْ
َماَواِت َو ال وُرالسَّ

ُ
ُ ن معنای آيه نوراللَّ

ن است؛ فرمود:  َجاَجٍة...(  مه مه�ی
ُ

ِ ز
ن

ْصَباُح � ِ
ْ
ا ِمْصَباٌح ال َ ِف�ی

ا السلم و الصباح الول  »ان الشاکة و الزجاجة فاطمة عل�ی

 .»[ ن السن و الثا�ن الس�ی
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طریق شفاعت 
به  ايشان  هديه  زهر} حضرت  مقدس  »تسبيح 
ما.  به  ايشان  و  داد  ايشان هديه  به  ماست. رسول خدا، 
در  آن  اثر  شود،  آن  به  متذکر  آداب،  با  کسی  اگر 
ترازوی عمل، فراوان است و شيطان را طرد می کند؛ 
 
ٌ
ة

َ
ُ َو ِه ِمائ ِفَر هلَ

ُ
َر غ

َ
ف

ْ
َّ اْسَتغ ُ ْهَراِء}  �ش ْسِبیَح الزَّ

َ
َح ت »َمْن َسبَّ

َن«.  ْحَ �نِ الرَّ ْ  َو �تُ
َ

ان
َ
یط

َّ
ُرُد الش

ْ
ط

َ
اِن َو ت نَ �ی ِ

ْ
ِ ال

ن
� 

ٌ
ف

ْ
ل
َ
َساِن َو أ ِ

ّ
لل  �جِ

 اگر کسی آن را بعد از نماز واجب بگويد، خدا او را
ْسِبیَح 

َ
َح ت می آمرزد و مطهر انسان است؛ فرمودند: »َمْن َسبَّ

َر 
َ
ف

َ
یَضِة غ ِر

َ
ف
ْ
ال ِتِه 

َ
یِه ِمْن َصل

َ
ِرْجل  ِ

�ن
ْ
یث  

ْ
ن

َ
أ  

َ
ْبل

َ
اِطَمة} ق

َ
ف

 «. اگر کسی تسبيحات حضرت را و سپس يک 
َ

ُ هل اللَّ

»ال اله اال اهلل« بگويد، همه گناهانش پاک می شود. اين 
نَ  ِذ�ی

َّ
ا ال َّ �ی

أَ
تسبيح ذکر کثير است. در قرآن می فرمايد: »�ی

«؛ 
ً
ِصیل

َ
 َو أ

ً
ُحوُه ُبکَرة ا * َو َسّبِ ً َ ِذکًرا کِث�ی  اللَّ

ْ
کُروا

ْ
 اذ

ْ
َءاَمُنوا

باشيد، خداوند و مالئکه  اينگونه ذکر داشته  اگر شما 
 بر شما صلوات می فرستند و شما را از ظلمات به نور 
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می برند و از ذنوب و عيوب و شرک خارج می کنند. 
اين نور، وادی توحيد و واليت است و صلوات خدا ما 
را به اين محيط خواهد برد. اگر کسی اين تسبيحات را 
گفت، با ذکر کثير همراه شده است و مطهر و نورانی و 
موحد می شود. اين امر البته به شفاعت ايشان است؛ يعنی 
اين نور از جانب ايشان می آيد؛ بايد اجازه بخواهيم که 
ما را هم وارد اين وادی کنند؛ لذا در روايت فرموده اند 
اين تسبيحات از هزار رکعت نافله در روز بهتر است. با 
اين تسبيح، انسان می تواند به حقيقت تکبير و تحميد و 

تسبيح و تهليل برسد.. «. 
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عبور از اوهام طواغیت
»با توجه به ادبيات قرآن، سران قومی بعد از اعطاء نعمت 
نَ  ذ�ی

َّ
 ال

َ
َ ِال  �تَ

َ
ل

َ
به آنها، نعمت را تبديل به کفر کردند )ا

م داَر الَبواِر( که منظور  وَمُ
َ
وا ق

ّ
َحل

َ
فًرا َو ا

ُ
لوا ِنعَمَت هللِا ک

َّ
َبد

همان جريان طواغيت در عدول از امامت است. نقش 
جريان  اين  در  فاطمه}  حضرت  وسيع  و  تاريخی 
دو چيز بود: يکی درگيری با جبهه باطل و ديگر اينکه 
حضرت با بالء خودشان معبری برای عبور دادن مسلمين 
از اوهام دشمنان درست کردند و درواقع، آتش جهنمی 
 که آنها درست کرده بودند با نور حضرت زهرا} 

خاموش شد«. 
روشن  را  تاريخ  مسير  مقاومتش،  که  کسی   »آن 
فاطمه ی  کند،  می  تمام  همه  بر  را  حجت  و  کند  می 
است... کسانی که چشم هايشان را به روی  زهرا}
اين دوره 75 تا 95 روزه  تاريخ می بندند و مبارزه جدی 
صديقه طاهره} و مقاومت او را در مقابل ظلمانی 



41

2

فرا  را  آنها  ترديد ظلمت،  بی  بينند،  نمی  تاريخ  کردن 
قدم  در  اميرالمؤمنين{،  از  اول  قدم  در  و  گيرد  می 
دوم از نبی خاتم، و در قدم سوم از خداوند متعال جدا 
می شوند. کسانی که چشم هايشان را بر اين نور بستند، 
با تمام اّدعايی که داشتند و با تمام عبادت و رياضتی 
که انجام دادند زمين گير شدند و صفشان را از صف 

اميرالمؤمنين{ و رسول اهلل جدا کردند«. 
کنند،  می  تحمل  زهرا}  حضرت  که  »بالهايی 
بالهای سنگينی است که درک آنها به سادگی اتفاق 
از يک سو و  افتد.... بالی فراق رسول اکرم,  نمی 
بالی خانه نشين شدن اميرالمؤمنين{ از سوی ديگر، 
از جانب ديگر،  ماجرای خانه  ماجرای کوچه و  نيز  و 
بزرگترين مصائب را رقم زد. شايد بتوان گفت شهادت 
ايشان،  قبر  بودن  مخفی  و  جوانی  سنين  در  حضرت 
با  حضرت  است.  ايشان  حقانيت  شاهد  ترين  بزرگ 
تحمل اين بالها و يتيم گذاشتن فرزندان خود می رود 
تا راه غلبة جبهة توحيد بر جبهة کفر را هموار نمايد. 
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حضرت زهرا} هزينه پيشرفت اسالم و اتصال عالم 
به نبوت و واليت را با تحمل اين مصائب عظيم پرداخته اند. امام 
حسن{ و امام حسين{ و ساير اوالد معصومشان نيز 
بزرگ ترين مصيبت ها را در کّل عالم تحمل کردند 
اين  بر تحمل  ميثاقی عظيم  و صديقه طاهره} هم 
بالها به خداوند متعال داده و به نحو اتّم و اکمل به آن 

وفا کرده اند«. 
»اگر با وجود افشاگری های حضرت زهرا}کسی 
فرو  تاريکی  در  بست،  اين چراغ  بر روی  را   چشمش 
می رود... آن هايی که چشم هايشان را نسبت به صديقه 
بستند، از حقيقت دين جدا شدند و آنچه  ی طاهره} 
که پذيرفتند يک پوسته و يک نفاق است و اين همان 
کاری است که دشمن انجام داده است. حقيقت و باطن 
دين، واليت ولی اهلل است و حقيقت توحيد از طريق 
تولّی و تبری حاصل می شود؛ اما عده ای نسبت به اين 
دين  از  را  دين  باطن  و  بستند  را  خود  چشم  حقيقت، 
جدا کردند و تنها يک پوسته برای دين باقی گذاشتند؛ 
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»حسبنا کتاب اهلل« به همين معنا است.... اين همان دينی 
است که در آن به اسم خدا و به اسم خالفت رسول اهلل 
وجود مقدس سيدالشهداء{ را به شهادت می رسانند 
و بعد از آن جشن می گيرند! اين چه دينی است؟! اين 

دين داری صدبار از کفر بدتر است«. 
زهرا}  حضرت  خطبه  درباره  بخواهيم  ما  »اگر 

بايد  اند،  کرده  چه  ايشان  که  ببينيم  و  کنيم  صحبت 
و  ميدان  و  زهرا}  حضرت  شخصيت  و  موقعيت 
تبيين  و  ترسيم  طواغيت،  با  ايشان  درگيری  موضوع 
اين  در  زهرا}  فاطمه  مقدس  وجود  نقش  شودو 
نشود،  روشن  اگر  واال  شود؛  معلوم  درگيری،  ميدان 
درگيری  موضوع  نيست....  تفسير  قابل  هم  اقدام  اين 
خداست؛  بندگان  همه  رساندن  هدف  به   حضرت، 
می خواهند حجاب ظلمات را از اوليا بردارندو نگذارند 
يک جريان، رابطه مردم را با واليت و نبوت و توحيد 
است؛  کفر  و  توحيد  سر  بر  نزاع  درواقع،  کند؛  قطع 
اين،  نيست؛  مديريت سياسی جامعه  بر سر   نزاع صرفاً 
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گوشه ای از آن جريان و ضلع کوچک آن کار است«. 

عصر ظهور، عصر تجلی 
»صديقه طاهره} دنبال دولت مستعجل نبودند؛ کما 
اينکه سيدالشهدا{ دنبال تغيير موازنه قدرت در شرايط 
را  خواستند حکومت  نمی  و  نبودند   61 سال  تاريخی 
در سال 61 بگيرند؛ چون حضرت می دانستند بعد از 
امام  دنبال  و  ندارند  آمادگی  مردم  هم  ايشان  شهادت 
ايشان  شهادت  از  قبل  چطور  آيند؛  نمی  سجاد{ 
تحمل حکومتشان را بکنند؟ همچنان که در روايات، 
اشاره شده، حضرت دنبال اقامه تاريخی حکومت حق 
هستند که در ظهور و رجعت اتفاق می افتد؛دنبال ارتقاء 
وجدان بشر بودند و می خواستند اخالق بشر را به جايی 
برسانند که تحمل واليت کفر را نکندو جز واليت حق 

را تحمل نکند.
صديقه طاهره} هم همين گونه بودند؛ می دانستند 
ديگر کار تمام شده و بايد قرنها بگذرد تا عالم به مدار 
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خودش باز گردد.تصرف ايشان برای بازگرداندن عالم 
است.  امام{  ظهور  ايشان  مزد  لذا  حقبود؛  مدار  به 
يکی از وعده هايی که خدای متعال به ايشان داده است 
افتد. تلقی بنده از  اتفاق می  اين است که ظهور حتماً 
اين است که عصر ظهور، عصر تجلی حضرت  قرآن 
فرمود:  که  است  زمانأ  امام  ورای  از  زهرا} 

ِة«.  َّ ِ �أ
أَ ْ
َواَر ال

ْ
ن
َ
ا أ َ ْ َت ِم�ن

ْ
ل
َ
»َسل

امام  واسطه  به  کنند  می  ظهور  زمانأ  امام  »وقتی 
به پيغمبر داده  زمانأ   که از طريق حضرت زهرا}
اَها  َ ُ ْمِس َو �ن

َّ
شده - شمس نبوت تجلی می کند: »و الش

َها«. در روايات فرموده 
َّ

ا َجل
َ
اِر ِإذ َ َّ َها *َوال�ن

َ
ل

َ
ا ت

َ
َمِر ِإذ

َ
ق
ْ
* َوال

اند: اين خورشيد، وجود مقدس رسول اهلل است و امام 
زمانأهمان نهاری است که وقتی ظهور می کند،نور 
نبی اکرم,، را تجلی می دهد.امام زمانأآن کلمه 
عطا کرده  غيبی است که خدای متعال به نبی اکرم,، 
و تثبيت نبوت نبی اکرم،  با اين کلمه غيبی است و اين 
کلمه غيبی از مصدر حضرت زهرا} در اين عالم 
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پيدا  تنزل  اين عالم  ايشان در  به واسطه  تجلی کرده و 
کرده است«. 
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1. »فَاِطَمُة َسيَِّدةُ نَِساِء اَهلِ  الَجنَّة« يعنی؟

الف( ايشان سرور زنان عالم هستند.

ب( ايشان سرور زنان بهشت هستند

ج( ايشان سرور برجسته ترين زنان و برترين زنان هستند

د( ب و ج

2. صديق يعنی چه؟

الف( آنچه را می انديشد و می گويد، صادقانه در عمل آن را 

نشان دهد

ب( عمل خود را صادقانه انجام دهند.

ج( صداقت فقط  در لفظ خود داشته باشند کافی است.

د( صادقانه در برابر ديگران حاظر شود.

سواالت
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3. حقيقت راه يابی به شب قدر در چيست؟
الف( راه يافتن به معرفت به مقام نورانيت اوليای الهی

ب( راه يافتن به مقام واليت خداوند متعال
در دل  ج( راه يافتن به نورانيت حضرت زهرا}

د( همه موارد

4. تفسير ليلة القدر در روايات چيست؟
الف( شب رحمت و برکت

ب( شب دعا و نيايش
ج( حضرت زهرا }

د( هيچکدام
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زهرا}  حضرت  مجتبی{  حسن  امام  روايت  طبق   .5
شب تا صبح برای چه کسانی دعا می کردند؟

الف( مومنين و مومنات
ب( دعای برای خود و خانواده خود

ج( دعا برای اموات 
د( همه موارد

داللت 6. روايتی که بر محدثه بودن جضرت زهرا } 

 می کند از کيست؟

الف( اميرالمومنين{

ب( امام حسن مجتبی{

ج( امام حسين{

د( امام صادق{
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زهرا}  حضرت  زيارتنامه  اول  فراز  اساسی  معارف   .7

کدام گزينه می باشد؟

الف( امتحان حضرت زهرا } قبل از خلقت بشر توسط 

خداوند متعال

ب( نقش مؤمنين

ج( درخواست مومنين بر الحاق و طهارت نفس

د( همه موارد 

َّکْم الَ تَکونُوَن َصالِِحيَن َحتَّی تَْعِرفُوا َو اَل  8. با توجه به آيه »إِن

قُوا َحتَّی تَُسلُِّموا « تصديق از  تَُصدِّ قُوا َو الَ  تَْعِرفُوا َحتَّی تَُصدِّ

مقامات مهم چيست؟

الف( وادی نبوت

ب( وادی توحيد

ج( وادی امامت

د( وادی معاد
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َماَواِت َو اْلَْرِض َمثَُل نُوِرهِ کِمْشکاةٍ فِيَها مِْصبَاٌح  ُ نُوُرالَسّ 9. »اهلَلّ

الِْمْصبَاُح فِی ُزَجاَجٍة...« منظور از زجاجه و مصباح چه کسانی 

هستند؟

الف( منظور از زجاجه حضرت فاطمه} و مصباح اول 

امام حسن{ و مصباح دوم امام حسن{ 

مصباح  و  فاطمه} حضرت  زجاجه  از  منظور  ب( 

اميرامومنين{

ج( منظور از زجاجه پيامر اکرم, و مصباح حضرت فاطمه }

د( همه موارد
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ذکر کثير  10. بنا به کدام آيه تسبيحات حضرت زهرا }

است؟

لوا نِعَمَت اهللِ ُکفًرا َو اََحلّوا قَوَمُهم  َّذيَن بَدَّ الف( اَلَم تََر اِلَی ال

داَر البَواِر

َماَواِت َو اْلَْرِض َمثَُل نُوِرهِ کِمْشکاةٍ فِيَها مِْصبَاٌح  ُ نُوُرالَسّ ب( اهلَلّ

الِْمْصبَاُح فِی ُزَجاَجٍة

َ ِذکًرا کثِيًرا * َو َسبُِّحوهُ بُکَرًة  َِّذيَن َءاَمنُواْ اْذکُرواْ اهللَّ ا ال ج( يأَيهَّ

َو أَِصياًل

د( هيچکدام

11. حقيقت و باطن دين چيست؟

الف( واليت ولی اهلل

ب( تولی و تبری

ج( قرآن کريم

د( عترت به تنهايی
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ختم 18/000 سوره کوثر

به منظور هدیه به حضرت فاطمه زهرا}

 آمرزش گناهان و تعجیل در امر ظهور ولی عصرأ        

عالقمندان جهت ثبت نام در این طرح می توانند به سامانه مسابقه

 به نشانی quiz.amfm.ir مراجعه و ثبت نام نمایند.

به شرکت کنندگان در این طرح به قید قرعه جوایزی متبّرک اهدا خواهد شد.

ختم ذکر اعظم »اهلل اکبر«


