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 ه الرحمن الرحیمبسم الل

 نیکوای ه؛ اسوحضرت زهراموضوع: 
 3030فروردین03تاریخ: 

 

مچنین کنم و هتبریک عرض می (ارواحنافداه)الله، این شب بزرگ را خدمت حضرت بقیةشب بسیار با عظمتی استامشب 

 . السالم()علیهمن اهل بیتاخدمت همۀ ارادتمندان و محب

 (السالمعلیه)در کالم امام زمان علیها( اللهسالم)زهراحضرت 

ِلي ُاسَوٌة  وسلموآلهعلیهاللهصلی الّلِه  في إبَنِة َرسوِل »فرمایند: میالسالم(، )علیهوب به امام زمانسروایتی است من

گویند می .برای ما الگوی نیکویی است وسلم(وآلهعلیهالله)صلیپیامبررفتار دختر  ؛ یعنی(58، باب871، ص35االنوار، ج بحار)«َحَسنةٌ 

 تواند برای همۀ مامی ، به اولویتباشدسرمشق  السالم()علیهوقتی برای امام زمان .استسرمشق رفتار آن حضرت برای ما 

 سرمشق باشد. 

 علیها( در تمام جوانب زندگیاللهالگوبودن حضرت زهرا)سالم

، در رفتار اجتماعیشان، در تربیت اوالدشان، آن حضرت رفتار شخصی :باشددرس تواند برای ما سبک زندگی آن حضرت می

مخلوق و دعاکردن به همه، در ارتباط با خدمت به همسر، در  ارتباط با خالق، در ارتباط با عبادت ودر دفاع از والیتشان، در 

ای برای حضرت های ویژهنمونه وارد شویم،ای در هر زمینه ،کمک به دین و حضور در جامعه، در انجام وظایف سیاسی

 . میابیمی

اما هیچگاه دست  ؛داشتندکه بیشترین خدمت را به جامعه حالی، این است که حضرت دردر این زمینه است ی کهمهمنکتۀ 

از عفتشان کم  ؛ لذاکنندخدمتی خواهند به جامعه میگاهی امروزه  ،از بحث عفت و حجاب خودشان برنداشتند. زنان

توانید شما نمی .که این نیستدرحالی ،گیر انسان است پاوچادر دست :گویندگذارند و میمیکنار فوری چادر را  ،گذارندمی

کردند که عفتشان را هم کاماًل رعایت ها میبیشترین خدمت را آن .ید در رفتار زنانی که الگو بودندبکناین را مالحظه 
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در صدر اسالم هم الگوی ما حضرت داریم، هایی لله نمونهادبه حمهم . ما در اصفهان خودمان کردندمی

 .هستند (علیهااللهسالم)فاطمه

 اجتماععلیها( در اللهحضور حضرت زهرا)سالم

حضورشان  ،کنند و والیت را تنها نگذارنددفاع  خواستند از امیرالمومنینمی حضور پیدا کردند ودر مسجد  حضرت وقتی 

چادری  :گویدنبود. تاریخ می گونهاین .کنمبه اقل حجاب اکتفا می :بگذارند و بگویندکنار نبود که چادر را  گونهدر مسجد این

زنان را دورشان ن بود و با اینکه چادر سرشا ،دندوقتی هم وارد مسجد ش .تا روی زمین آمده بوددند که حضرت بر سر کرده بو

ای زدند و از پشت پرده دستور دادند پرده .کنندسخنرانی ای گوشهنیامدند و حال بین مردان عین، دراحاطه کرده بودند

 ،آمده و فکر کرده ای است که صدها سال هرکسگونهبه ،شان هم سخنرانی بشری نیستسخنرانی کردند. سخنرانی

های بلیغ و فصیح انسان. توانایی ندارد ،تواندبشر نمی بیان کرده باشد، را بشر هااین عبارت امکان ندارداصاًل  :گویدمی

  .توانند بهتر از این جمالت بسازندبینند نمیمی ،کنندخوب فکر میها سال

عقل مبهوت  .گویمدانند چه میمی ،نداهکه در این زمینه کار کردبه خلقت انسان است. کسانیین خطبه مربوط بخشی از ا

 بایدرا  آنر قآیۀ  533حدود  .گویدچه می به خلقت انسانراجع قرآنبداند اصاًل تا بکشد  زحمتباید چند سال انسان  .ماندمی

یعنی پنج  ؛اندخالصه کرده را در ده کلمه قرآنآن وقت در این خطبه حضرت تمام آیات  .تفسیرش را خوب بداند و کندبررسی 

ای پنج جملۀ دو کلمهگونه نیست که یعنی این ؛بر وزن هم استنیز ای است. بعد این پنج جمله جمله که هر جمله دو کلمه

و در ضمنش یک استثناء منقطع است  قرآندر اوج فصاحت است. جامع تمام آیات  ،کلمات در حال اختصار ،گفته باشند

 ؟! این چیست: گویندمیمسلطند، هایی که به ادبیات عربی آن .ماندعقل اصاًل مبهوت می هادربارۀ آن .دارد

 .خطبۀ بشری نیست ،معلوم است خطبه .دکنن این سیصد آیه را جمعتوانند ند، نمیکناگر صدها انسان پنجاه سال هم فکر 

. حال حضرت در مسجد در طور است. هر قسمتی از این خطبه همینبیان کندندارد که بتواند این خطبه را  وجود دومینفر 

حجابشان کم  ، ازخواهند این کار را بکنندکنند. بنا نیست تا میخواهند بیان نورانی را می چنین جمالت دفاع از والیت

که عقل کل همه هم نگاه کنند. کسی ،ایستیممیدر حضور مردان م آییمی ،وظیفۀ اجتماعی داریم که بگویند حاال و بگذارند
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کوچکترین توانید نمیکند که اآلن شما کند. همه را با هم رعایت میکار خوب را فدای کار خوب دیگر نمی ،این است ،است

 ست. الگوا برای م همه .نه به رفتار حضرت، نه به وظایف اجتماعی حضرت ،نه به کالم حضرت ،ایرادی بگیرید

 عصر حاضر  ۀنمونتأسی به زنان 

افتخار هایی ما به چنین زن .کنیدسی تأباید به این رفتارها زنان جامعۀ ما  .در اصفهان ما هم چنین زنانی زیاد هستند

ای که بیشترین خدمت را به جامعه اگر بگویم تنها خانه .خواهر دکتر بهشتی در خیابان دکتر بهشتی بودمنزل . کنیممی

گویم و اگر نظیرش را دانید من چه میمی ،یداهها سال آنجا بودده که هاییآن ام.، گزاف نگفتهخانۀ ایشان بود ،رساندمی

ها را به جامعه واع خدمتان روز درش باز بود وای که شبانهجاست. خانهخانۀ دومی هم فالن :بگویید، بگویید ،سراغ دارید

 کردند.می

 شدپول گذاشته می و آمدندمی ، خیرین در خانهبله ؟آید؟ خدمت به محرومیندر ذهنتان چه می ،گویم خدمتمیمن  وقتی 

حتی ، شدمیکمک در آن خانه مرتب به جهیزیۀ افراد  ؟ بله،. کمک به جهیزیۀ افرادشدکمک می مخفیانه به محرومین و

هر کاری انسان فکر جلسات قرآن، جلسات معارف،  نداشتند.جلسات نهضت سوادآموزی گذاشته بودند برای زنانی که سواد 

کنید مثاًل ایشان با روسری و حاال شما فکر می بود. این همه خدمت هم یک زنمحور شد. کند در این خانه مرتب انجام می

  گونه باشد؟، اینکندخواهری که این همه خدمت می کردتصور توان میچطور  ؟آمدندمانتو می

وجود  ،مقداری که ما اطالع داریمیعنی ؛ ای را ا با این مشخصات پیدا کنیدچنین خانه توانیدبگردید، نمیدر کل ایران اگر 

با  ،رفتیممیآنجا تا  یعنی خود ما .ارتباط داشته باشندبا نامحرم باعث نشد وجه هیچاجتماع بهاما حضور ایشان در  ؛ندارد

همان روز هم این طرف اما  ؛. چادر داشتندگونه بودنداینو با همه کردند ، باز از پشت پرده با ما صحبت میمنزلشان بوداینکه 

در من تا به حال  :که گفته بودندواسطه شنیدم ای با از ایشان جملهمن  .کردنداز پشت پرده صحبت می ،آمدندنمیپرده 

هایی که با آن ،اقوام دیگر ، باداشتیمنسبتی با ایشان ما  چون ؛ما نبود مربوط بهاین فقط  .ماهنامحرم نگاه نکردبه عمرم 

آن زن نمونه از پشت پرده  فتیم،ر میآنجا گفتند: ما وقتی می طور بودند. بقیه همنزدیکتر از ما بودند هم همینشهید بهشتی 

 .بزرگی استخیلی این حرف  .و کار دیگر را نه کنندکاری را پر رنگ نه اینکه  اما ؛کردندخدمتشان را می .کردندصحبت می

 . ایشانکنندسی تأها توانند به آنمی مازنان جامعۀ  و هایی هستند که دخترانها نمونهاین .کندها افتخار به ایناصفهان باید 
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ۀ کسانی که شتر از تمام نمایندگان مجلس و بیشتر از همبیایشان  داشتند.در ارتباط با نامحرم شدیدترین رعایت شرعی را 

صدر اسالم اینچنین  :شود! فقط نگوییم. پس میکردنداجتماعی ظاهری خدمت می موقعیتبدون اینجا  ،کنندخدمت می

 . هست همدر همین جامعۀ ما امثال آن زمان  ه است!بود

در آستانۀ پیروزی انقالب از دار دنیا  ،ستبین شهداکه قبرشان  (علیهتعالیاللهرضوان)آقا رحیم اربابالله حاجمرحوم آیت

مدتی قبل از پیروزی . شدسن زیادی داشتند، نزدیک به صد سال میدر اواخر عمرشان نابینا شده بودند، ایشان رفتند. 

راحتید آقا  :گفته بودرفته بود و خدمتشان  ،ایشان دلداری بدهد به خواستیکی از روحانیون می انقالب، در زمان طاغوت

یاد ندارم  ،چشم داشتمهم که من آن زمانی  :افتد. ایشان فرموده بودندحجاب نمیچشمتان به زنان بیراحتید  ،چشم ندارید

که هم آن وقت  !نه بابا .شدنداذیت می ،نداهتکرد آن وقت که چشم داشخیال می اوبار به نامحرم افتاده باشد. چشمم یک

کاماًل توانیم که چرا نمی خودمان رایخوریم بتأسف میما  .ما افتخارمان به این است !مواظب بودندگونه این ،چشم داشتند

مرز شرع را به وجود نورانی بودند، ها این .کردندجا زندگی ، همینها در جامعۀ ما بزرگ شدنداین .کنیمبه چنین مردی اقتدا 

بخواهند کوتاه بیایند و  گونه نبودند که . اینکردندمیهم ها را بیشترین خدمتکردند، کردند، گناه هیچ نمیشدت رعایت می

 .دهندانجام می بینیدهمین کارهایی که اآلن میکارهایی بکنند، برای خوشایند مردم 

، نداهروز زن نامیدرا  این ایام .استشب مادر و شب زن هم  ( است،علیهااللهسالم)شب میالد حضرت فاطمهکه امشب  

و تأسی کنیم  وهمه به این بانام به خواهران عزیز این است افتخار است. در این ایام توصیهمرد و زن  ،برای همهچنین ایامی 

 ف بدون اینکهداشته باشیمحضور کنیم، در جامعه توانیم خدمت کنیم بدون اینکه گناه دقتی کنیم. ما می در رفتار خودمان

 .کنیمبخدمت هم رعایت کنیم، مرز شرع را . هم بزنیممرز شرع را به

 بهترین چیز برای زن

ایشان  ؟پرسیدند چه چیز برای زن بهتر است پدرشان ید که وقتی ازاهشنیدهمۀ شما این جملۀ معروف آن حضرت را غالبًا 

وقتی  .فرمودند: بهترین چیز برای زن این است که این زن مرد نامحرمی را نبیند و مرد نامحرمی هم او را نبیند

که چه جملۀ دقیقی را بیان  (پدرش فدای او باد)« فداها ابوها»فرمودند:  ،شنیدند وسلم( این حرف راوآلهعلیهالله)صلیپیامبر

 کردند.
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 بهشتیی بینایی در دنیا یا مقام

 و ساواک این روحانی را دستگیر کردروحانی سیدی بودند،  ،کور کردچشمشان را عالمی بودند که ساواک  در دوران طاغوت 

اسبابش  ،. بعد از پیروزی انقالب این روحانی مایل بودند که سفر حج بروندشان داد و چشمانشان را کور کردخیلی شکنجه

سفر مکه خیلی سخت در  .که دستشان را بگیرد را هم همراه نداشتند کسی و چشم نداشتند یمنته ؛برایشان فراهم شد

بروم و از آنجا سوار هواپیما تهران به فرودگاه خواستم قم که میجا، همیناز شخص نابینا باشد. آن وقت فرمودند: است 

اما  ؛مخواهم بیایم خانۀ خدا را زیارت کنن میمالزمان یا صاحب :گفتممتوسل شدم و  السالم( علیه(به ا مام زمانشوم، 

 وانم این سفر را به خوبی انجام دهم. بت من کنید که، لطف دانیدگونه صالح میهر  ،مچشم ندار 

و در من یک ارتشی هستم  :سالم وعلیک کرد و گفتآمد و  ندیدم آقایی پهلوی مآمدم، در فرودگاه لطف این شد که وقتی 

خیلی محترمانه  ؟دهیداجازه می ،نوکری شما را بکنمخواهم میهستم و در طول این سفر همسفر شما  این در این کاروان با

من از حاال که اول سفر است تا  !کنمتعارف نمی ،نه :گفت !نمکگفتم: خواهش می ،خواهم نوکر شما باشممن می :گفت

 .خوشحال شدمخیلی متشکرم و  :گفتم ،دکنم نمیگوید، تعارف همی. دیدم جدی خواهم خدمتگذار شما باشممی آخر سفر

ساکتان را بدهید  :گرفت و از آنجا گفت ، بالفاصله اثاثم را از دستممردتا قبول ک !مستجاب شددعایم چه زود  !عجب :گفتم

 دهم.هر کاری دارید من انجام می ،از حاال تا آخر سفر من خادم شما هستم :را گرفت و گفت و دست من

سوار هواپیما و را گرفت  مو دستتحویل داد را گرفت و به هواپیما  بارمطوری حل شد. م که کارمان اینخوشحال شدخیلی 

هتل هم در  رفتیم. درهتل  به و را گرفت ، دستمبود پای منکه آمدیم، این ارتشی پابه، مدینه رفتیممی مدینهاول  .شدیم

حرم به را گرفت و  مندست  اورا انجام دادیم و دوباره  م، وضو و غسل زیارت و...آماده شدیپنج نفر دیگر بودیم. ی با چهار اتاق

البقیع و و بابدانید طرف جلوی قبر مطهر که باب جبرئیل می ،هایی که مشرف شدیدنآ. برد وسلم(وآلهعلیهالله)صلیپیامبر

درواقع ضریح فاصله هست، هشت متر تا ضریح . حدود هفتمطهر فاصله کم است از این جلو تا ضریح ،باب نساء هست

. آن وقت بار اول فاصله هست سیصد متر تا ضریح حدوداً  ،نه برویم،مسجد به از آن طرف ؛ اما اگر گوشۀ مسجد قرار گرفته

 زیارت ،خواندزیارتی برایم ای ایستادیم و او . گوشهخیلی هم شلوغ بودکه ن باب جبرئیل رفتیم از همیرفتیم، که داخل 

 برگشتیم.هتل به و آمدیم بقیع بعد به  (،اعلیهاللهسالم)و زیارت حضرت فاطمه وسلم(وآلهعلیهالله)صلیپیامبر
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خوب است این پنج  :گفتم ،ای به ذهنم رسیدخیلی به زحمت افتاد. نکته برای من دیدم که این ارتشیرفتم. من در فکر  

 ؛نباشد او همیشهببرد. و  را بگیرد نیک نفر دست مبرویم، خواهیم حرم ای که میهر مرتبه ،نفری که در این اتاق هستیم

 ،نشسته بودیم همه هم ،خواستیم ناهار بخوریممی و نشستیمدر اتاق دور هم لذا سر ناهار که  ؛زحمت استبرای او چون 

خواهش از شما  ،ممهمان شما هستین سفر اما در ا ؛من از نعمت چشم محروم هستم ،آقایان :گفتم ،آنجا مطرح کردم

من روی دوش این همۀ بار سختی  تاشوم ما شاز مزاحم یک نفر بروید، من خواهید حرم ای که میکنم که هر مرتبهمی

  .هیچ چیز نگفت و نشسته بودکنار سفره اشکالی ندارد. ارتشی هم  :گفتند ،همه پذیرفتند ارتشی نباشد.

کدام گفتم  !زدید؟سر سفره این چه حرفی بود  ،را گیر کشید. گفت: حاج آقا من ل من آمد ودنبا یم،آمدبعد که از اتاق بیرون 

چرا  !حرفی نزدیدبه من شما که  ،خواهم نوکری شما را بکنمدر فرودگاه تهران من خودم به شما گفتم می :؟ گفتحرف

خدمتگذار در طول این سفر خواهم من می !؟بروید حرمن با دیگراخواهید چرا می ؟!خواهید این خدمت را از من بگیریدمی

خواستم بار من فقط روی دوش من می .شما ناراحت نشوید :گفتم .شما هم پذیرفتید ،شما باشم. من خودم پیشنهاد دادم

دیدم  ؟!این چه حرفی بود زدیدباشم،شما  رخواهم با افتخار خدمتگذامن خودم می د؟چه اشکالی دار  !نه :گفت .شما نباشد

زحمت  ،نه گفت: .افتیدم شما در زحمت میآقا ببخشید، من فکر کرد :ماز او عذرخواهی کردم و گفت ،خیلی ناراحت شده

 نیست. 

با دوباره هم  او .برویم حرمیک ساعتی  که وعده گذاشتیم آقابا همین برویم، دوباره خواستیم حرم بنابراین بار دوم که باز می

خیلی ،این دری که صبح وارد شدیم  :گفتم اوبه برویم،  خواستیم حرمی. این بار که مرا گرفت و برد ندست مو افتخار آمد 

متر تا 533از آنجا حدودًا  ،السالم استچرا، پشت مسجد، باب :گفت ؟ندارد که خلوت باشددر دیگری مسجد  ،شلوغ بود

دم  ،جاهمان ،که وارد شدیمهمین ،السالم وارد حرم شدیماز باب و حرم را دور زدیم رویم.از آن در میفاصله هست، ضریح 

نجا تا ضریح خیلی فاصله دارد، ای ،حاج آقا :گفت وا .جا بنشین زیارت بخوانگفتم همین ، خلوت هم بود.نشستم ،در مسجد

دانی من می ،ی ارتشیآقا :به او گفتم .خوانیمزیارتنامه می و نشینیمآنجا می ،رویممیجلوتر  یمقدار  ،ینجا خلوت هم هستا

دیگر بیشتر از این جلو  ،ماهآمدراه بیش از هزار کیلومتر من  .م مدینهاهآمد از تهران ،م تهراناهمن از قم آمد ؟ماهاز کجا آمد

 ؛من این را گفتبیایند. مجلو این چند قدم را مادرم  ،دوست دارندمن را  (علیهااللهسالم)اگر مادرم حضرت فاطمه .آیمنمی

یک وقت  .خواندنشستیم و این ارتشی هم کنار ما نشسته بود و زیارتنامه می دلم شکسته بود.خیلی چشم نداشتم و چون 
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طرف را آنرویم  ،وسط زیارتنامه بود ،. خیلی بدم آمدانداخته است هم روی پای منرا دیدم خانمی کنار من نشسته و چادرش 

را روی  انو چادرتاید نشستهکنار من  ید!تر بنیشینعقب یمقدار  ،کنیدخواهید از زیارتنامه استفاده می اگر ،خانم :گفتم ،کردم

مثل  ،یک لحظه بدنم لرزید ،من محرم شما هستم رمودند:من محرم شما هستم تا ف :آن خانم گفتاید! انداختهپای من 

؛ اما برای اینکه ست! یک لحظه به ذهنم خطور کردحرم ماچه کسی در مدینه م !شدباورم نمی ،بگیردبرق را  بدنماینکه 

مگر همین اآلن  ،من مادرت هستم ،هستید؟ فرمودند: بله علیها(الله)سالمشما مادرم حضرت فاطمه :گفتم ،شوممطمئن 

من آمدم. تا مطمئن شدم که ایشان  بیایند؟ چند قدم جلو ،خواهنداگر مادرم من را می د:نگفتی ؟شما من را دعوت نکردید

چشمم ببیند.  تا کنیدمن را سالم  چشم ،ماهمحروم شدمن از چشم مدتی است  ،اگر شما مادرم هستید :گفتم ،هستند

 بصیر است. ثل ابال شما مِ ثَ مَ  ،فرمودند: اشکالی ندارد

حضرت دست  .کنیدرا سالم  چشمان من ،جزه داریدشما که مع :گفت السالم()علیهبه امام باقر یروز  ،بصیر هم نابینا بود ابا 

برایت در نظر گرفته شده که مقامی در بهشت  ،بصیر ابا فرمودند:اما بعد حضرت  ؛، چشمانش سالم شدبه چشمانش کشیدند

 و باشیبینا چند سال عمرت را خواهی اگر می است. . اختیار با خودترسی مگر اینکه در دنیا نابینا باشیبه آن مقام نمی

 .خواهم نابینا باشممن می :آن وقت ابا بصیر گفت .آن مقام را داری ،اما اگر نابینا باشی ،را نداری آن مقام ،چشمانت ببیند

 .برگشت به حالت قبلچشمش  و یدندحضرت دوباره دستشان را کش

اختیار با خودت  .بصیر است ابامان هبه این روحانی سید فرمودند: مثل شما مثل  (علیهااللهسالم)ینجا هم حضرت فاطمها

خواهی هم نابینا می ،آن مقام آخرتی را نداریدیگر اما  ؛کنمسالم می،من چشمانت را اگر بخواهی .مشکل نیست .است

خواهم نابینا باشم. من می :گفت ،خوب وارد بود ،کدام؟ خود روحانی تا این جمله را فهمیده بود ،باش بعد آن مقام را داری

 کنار من او ؟رودکجا می : ببین این خانمگفتمو ارتشی  آنرویم را به سید گفت: حضرت یک مرتبه غائب شدند. همان موقع 

بر ما کسی اصاًل دورو :ارتشی گفت .زدممن داشتم با او حرف می این خانمی که ؟ گفتم:خانمگفت: کدام  ،ه بودنشست

آن هم البته با  ،دیدمو فقط من میدیده نمیکسی آن بانو را فهمیدم هیچ تازه .اصاًل خانمی نیست ،من هستم و شما ،نیست

  صحبت کردم.با ایشان احساس کردم و ایشان را من ، چشم دل

 «العالمینربالحمدلله »


