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 شب گريه هاي غربت مادر تمام شد
  زينب به گريه گفت كه ديگر تمام شد

 

 امشب اذان گريه بگويد بگو، بالل
  تمام شدسلمان به آه گفت ابوذر 

 

 طفالن تشنه هروله در اشك مي كنند
  ايام تشنه كامي مادر تمام شد

 

 آن شب حسن شكست كه آرام تر ! حسين 
  چشم حسين گفت : برادر! تمام شد

 

 تا صبح با تو استن حنانه ضجه زد
  محراب خون گريست كه منبر تمام شد

 

 زاينده است چشمه ي زهرايي رسول
  شد  باور مكن كه سوره ي كوثرتمام

  

 از دست رفته است باور مكن كه فاطمه
  باور مكن حماسه ي حيدر تمام شد؟

 

 زهرا اگرنبود حديث كسا نبود
  ي كربال نبودزينب نبود و واقعه

  چگونگي ورود حضرت زهرا (س) به محشر

حضرت فاطمه عليهاالسالم هر چند مقام برترى دارد، ولى او نيز 
و پس از عالم برزخ به  پيمايدهمانند ديگران اين مسير را مى

آيد و در پيشگاه خداوند، مقام او بر ديگران ثابت محشر مى
  .شودمى

فرمايند: روزى پيامبر خدا صلى اهللا السالم مىحضرت على عليه
ما آمد، ولى  عليه و آله براى ديدار فاطمه عليهاالسالم به خانه

غمگينى؟ دخترش را بسيار محزون ديد. از او پرسيد چرا اين گونه 
در جواب گفت: پدر جان! به ياد عالم محشر افتادم كه مردم در آن 

 ... ) حال عريان خواهند بود. (ذكرت المحشر و وقوف الناس عراه
رسول گرامى فرمودند: نگران مباش، پس از آن كه من، على و 

داريم آنگاه خداوند السالم سر از قبر برمىابراهيم خليل عليه
فرستند، سپس اد هزار ملك به سراغ تو مىجبرئيل را با هفت

اسرافيل در حالى كه با سه پارچه زيبا از نور در اختيار دارد، كنار 
نمايد، در حالى كه بدنت پوشيده آيد و تو را از قبر بيرون مىتو مى
  ...  است

نظير هفتاد هزار فرشته تسبيح گويان تو آنگاه با عزت و احترام بى
كنند و به همين تعداد حوريان بهشتى به مىرا وارد محشر 

ديجه آيند. در اين هنگام مريم (دختر عمران)، خاستقبالت مى
آسيه (دختر مزاحم) هر كدام با  و (دختر خويلد)، حوا (زن آدم)
گيرند و تو را بر روى منبرى از نور صفوف مالئكه اطراف تو را مى

گويد: رسد و مىمى در اين هنگام جبرئيل به حضور تو. نشانندمى
خدايا! حسن و حسينم را : گويىهر حاجتى دارى بگو و تو مى

 .خواهممى
بينى كه با بدن خون آلود به محشر در آن ساعت حسينت را مى

خواهد كه قاتالن وى را به كيفر رساند، آيد و از خدا مىمى
بالفاصله خداوند به خشم آمده و از خشم او مالئكه نيز به خشم 

كشد و قاتالن حسين و دشمنان هاى جهنم زبانه مىو شعله آيند
 .شونداو بر درون آتش افكنده مى

  

	)(س مقام حضرت زهرا
در تاريخ اسالم، زنان قديسه و عـالي قـدر فراواننـد. كمتـر مـردي 
است به پايه خديجه برسد، و هيچ مردي جز پيغمبر و علي (ع) به 

ا(س) بـر فرزنـدان رسد. حضـرت زهـر پايه حضرت زهرا(س) نمي
االنبيـاء برتـري دارد.  خود كه امامند و بر پيغمبران غيـر از خـاتم

اسالم در سير من الخلق الي الحق، يعني در حركت به سوي خـدا 
هيچ تفاوتي ميان زن و مرد قائل نيست. تفـاوتي كـه اسـالم قائـل 
است در سير من الحق الي الخلـق اسـت، در بازگشـت از حـق بـه 

مل مسئوليت پيغمبري است كه مرد را براي ايـن سوي مردم و تح
  )119تر دانسته است. ( نظام حقوق زن در اسالم، ص  كار مناسب

 

	تكريم فاطمه(س) در قرآن

ها غير از  در سوره مباركه دهر براي اهل بهشت و ابرار انواع نعمت
نعمت حورالعين اسـم بـرده شـد. در ايـن جـا ايـن سـوال مطـرح 

بـرد؟ ايـن  اين سوره از حورالعين نـامي نمـيشود كه چرا در  مي
مطـرح  –حتـي مفسـران اهـل تسـنن  –سوالي است كه مفسران 

 .اند كرده
كنـد و  اي را از تفسير ابوالسعود نقـل مـي در تفسير الميزان نكته

معلوم نيست كه او اولين بار اين نكته را ذكر كرده است يا خير؟ و 
ات هـم هسـت و در ميـان نيز او متوجه شده كه اين نكته در رواي

اهل سنت شايد اول كس او متوجه شد چرا در اين آيـات نـامي از 
گويد براي اين كه قبال سخن ابرار  حورالعين برده نشده است؟ مي

بود و اين آيه شان نزولش فاطمه و حسن و حسين(ع) است، چون 
كراما لفاطمـه، اسـمي از إدر اين جا نام فاطمه بوده است، خداوند 

،ص 11ين نبرده است. (شهيد مطهري، آشنايي با قـرآن، ج حورالع
  )210، ص 20، الميزان ج 79

  



 بود علي حب فاطمه جرم هك   /    دود و آتش خط ز شد نمايان
  شد نامهربان امتي اسير    /     دـش همزبان بي علي زهرا از پس

  
 ؟است (س) كوثر آيا زهرا

 كوثر همان چشمهحوض  آيا آن چشمه همان حوض كوثر است و
حوض  ذوالقرنين و آيا بين چشمه آب حيات و آب حيات است.

حوض  كشف ارتباط چشمه و پس از .اي وجود داردكوثر رابطه
سوره  چشمه آب حيات با يكديگر ببينيم كه حوض كوثر و كوثر با

(س)  كوثر و وجود حضرت زهرا (س) چه ارتباطي دارد؟ آيا زهرا
همان حوض كوثر  حوض كوثر است و كوثر همان است و كوثر

 بياشامد مرگ و آن را بيابد و كه هركس چشمه آب حيات است
اطراف  اين جا الزم است كه در شود يا نه. در مرض از او دور مي

 طريق سوره كوثر و موجوديت علمي و ايماني حضرت زهرا (س) از
چشمه آب حيات گفتگو كنيم  كوثر و ساقي حوض حوض كوثر و

 عرفاني حضرت زهرا (س) موقعيت علمي و ،ن بحثاي تا در
دانسته شود كه تا زماني كه بشريت خود را به  شناخته شود و

مرض  چشمه آب حيات را پيدا نكند مرگ و حوض كوثر نرساند و
 گوييم حضرت زهراپس مي شود. نمي او دور مصيبت از و بال و

 زهراهمين  كوثر است و حوض سوره كوثر است. زهرا (س) (س)
 (س) و كه سلطنت زهرا چشمه آب حيات است. روزي (س)

 روي زمين ظاهر سلطنت الهي در (س) بوجود آيد و فرزندان زهرا
چشمه  حوض كوثر رسيده اند و روزگاري است كه مردم كنار شود

  پيدا كرده اند. آب حيات را

واجب است اين حقيقت دانسته شود كه چشمه آب حيات و 
هاي كره زمين نيست زيرا اين ها و چشمهحوض كوثر از نوع آب

 جوشد وها از زمين ميها و يا بيابانكوه ها كه درچشمه ها وآب
 چنان خاصيتي ندارد كه مرگ و كند يكتشنگي را برطرف مي

آسايش ابدي  موجبات حيات و مرض را از جامعه انسانيت بردارد و
قدر مهم نيست  هايي آنها فراهم سازد. يك چنين چشمهبراي آن
 پيغمبر آن بحث شود و لسان پيغمبر(ص) از لسان قرآن و كه در
 را ساقي آن چشمه معرفي علي (ع) را صاحب آن چشمه و خود

خداي خود رابطه  با اند وحاالت قرارگرفته اين كه در كند. كساني
سوي چشمه آب ه اين مسير ب اند آنها ازكرده پيدا عقلي ايماني و

 ها كساني هستند كه شربتي از آب حوضهمان روند و حيات مي
حكمت  چشمه علم و بنابراين تحقيقات، زهرا .اندچشيده كوثر

تقوي به اين  اخالص و مسير انسانها از  .است آب حيات است
 .گيرند مي قرار در واليت و حكومت اوو شوند  چشمه مربوط مي

 مي زندگي بهشتي داير و مرض برطرف صورت مرگ و اين در
  .شود

  
	حوراءةنسيإبه  (س) زهراوجه تسميه حضرت 

پيامبر اكرم صلي اهللا عليه و آله فرمود: خداوند نور حضرت فاطمه 
ها آفريد. عرض عليها را پيش از آفرينش زمين و آسماناهللاسالم

اهللا! مگر حضرت فاطمه عليهاالسالم از جنس آدميان شد: يا رسول
نيست؟ فرمود: او حور است در قالب آدميان. خداوند نور وي را در 
صُلب آدم به وديعه گذاشت و از صلب من بيرون آورد، هر گاه 

 م. بوسكنم، فاطمه را ميشوق بهشت مي
عباس در خبر مفصلي از پيغمبر صلي اهللا عليه و آله نقل كرده ابن

كه در ساق عرش نوري ديدم كه فروزنده بود مانند حوريان 
است و » حوراء ةانسي« يدم كيست؟ گفتند: اين دختر،بهشتي. پرس

 .هاي بهشتي تكوّن يافته استاو از ميوه

معني حوريه و  اي است بهاي است به صورت انسيه و انسيهحوريه
چون درِ بهشت را گشودند، بوي حضرت فاطمه عليهاالسالم را 

 .استشمام كردم
مراد از حوريه اين است كه مانند انسان و انسيه، به كدورات عالم 

توان طبع، آلوده نشده و چون ملكه نوري است كه به همه صور مي
 .متشكل گردد

  

  شق القمر

معجزه شق القمر را  (ص) اسالم پيغمبر در زماني كه قريش از
خواستار شدند و از او تقاضا كردند كه براي اثبات نبوت خودش 

كه شب  پيغمبر (ص) به آنها قول داد آسمان بشكافد و ماه را در
 ) ازس( خديجه كبري چهارده ماه چنين كاري را انجام دهد،

نگراني شديد قرار  در .مضطرب شد شنيدن اين خبر متوحش و
حشت بر او غلبه كرد كه مبادا اين معجزه بدست ترس و و ،گرفت

در اين وحشت  .مايه فضاحت و رسوائي گردد پيغمبر واقع نشود و
 رحم خود صدائي شنيد كه آن صدا او را ساكت و اضطراب از و

حامله بود از رحم  وجود زهرا (س)ه كه ب آن زمان در .آرام كرد
كه  نداشته باشخود صدائي شنيد كه اي مادر وحشت و اضطراب 

آسمان را به  خدا بخواهد براي او زمين را به آسمان و پدرم از اگر
 ) از اينسخديجه كبري ( .شود زمين بياورد دعايش مستجاب مي

آيات بزرگ  از شدختر دانست كه شوهر و صدا آرامش پيدا كرد و
 خدا هستند.

 

 

  بسيج كاركنان 


