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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

  

 اکرم پیغمبرپس از  حضرت زهراغربت حضرت علی و 

المؤمنین و  به دوران غربت امیربسیار کوتاه ای  خواهم برایتان بخوانم؛ اشاره حدیث دیگری را هم می

و بعد هم بیان یک منزل از منازل بلند و بزرگ  دارد اهلل بعد از رحلت رسول ی زهرا فاطمه

را با کودتای خونین  نبعد از اینكه خالفت غصب شد و جایگاه امیرالمؤمنیاست.  ی زهرا فاطمه

در غربت عجیبی گرفتار شدند.  زهرای و آتشین سقیفه غصب کردند، امیرالمؤمنین و فاطمه

-در زمان رسول ؛نداشتند در باطن اصالً گرایشی به امیرالمؤمنین و زهراکه  [از مردم]بسیاری 

َرُهنًًَّاداً َاْحق ،به تعبیر دعای ندبه .هایشان پر از کینه بود هم سینه اهلل  1؛َبْدرِيَّة ًَوًَخْيَبرِيَّة ًَوًُحنَ ْيِنيَّة ًَوًَغي ْ

ی پدرکشتگی  احساس عقده زیرا با علی ؛بود ی امیرالمؤمنین هایشان پر از کینه سینه

های صدر اسالم های مشرك آنها را در جنگ ، برادران، عموها و داییان، پسرانپدر علی .کردند می

فساد و  و ها زراندوزی ،ظلم و زورها ،ها بندوباری بسیاری هم هوس بی ؛بودند طورکشته بود. بسیاری این

را  ت دوباره در دلشان زنده شده بود و طبیعتاً رهبری امیرالمؤمنینهای دوران جاهلیّ فحشا

ی ظلم و غارت حقوق ضعفا و  اجازه ،دنزمام امور را به دست گیر یشاندانستند اگر اتافتند. می برنمی

لذا بسیاری خوشحال بودند که اصالً  ؛بندوباری را در جامعه نخواهد داد آلودگی و بی ،ی فساد اجازه

آنها هم داشتند،  به امیرالمؤمنین محبّتی نسبت ،امّا گروهی هم که ته دل خلیفه نشد. علی
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! خیلی خیلی تنها شدند [حضرت]ند و در نتیجه را نداشت ی این عالقه و ارادت رضهجرأت و شهامت عَ

 تنها شدند! 

بعد از کودتای  ی زهرا فاطمه ،نقل هببنا کنند که ظاهراًمكرّر نقل می اید، این جمله را شنیده

در زمان رسول  مردماحترامی که  ماهشنید !علی جانکه  ندپرسید سقیفه از امیرالمؤمنین

رسید با احترام و ادب بر شما سالم  هرکه به شما می که ؛نیستند قائلبرای شما قائل بودند،  خدا

اینكه چیزی  !دختر پیغمبر :فرمودند کند. امیرالمؤمنین کرد، دیگر کسی به شما سالم نمی می

  !دهند دیگر مردم جواب سالم علی را هم نمی ؛نیست

ی دهم ایمان، روزهای  سلمانِ در درجه 2 ،اْلبَ ْيتًًًِْهلًَاًَاًِمنً  فارسی، سلمانِ روزها بود که سلمانحال  ایّ علی

. نزده بود ی علی و زهرا روزهای زیادی بود که سلمان سری به خانه ،مكرّری بود

 !کندیداری با فاطمه  !ی ما بزن سری به خانه !فرمودند: سلمان .سلمان را دیدند امیرالمؤمنین

، همراه غصب والیت شوهر همراه با غم ،پدر را غم هجران یشانو قلب ا هستند خیلی تنها فاطمه

گوید من با دعوت  فشرد. سلمان می می ،است وارد شده یشانهای فراوانی که به اآسیب هایرنج با

ًاةًِياًَسْلماُنًَجَفْوتَِنیًبَ ْعَدًَوف فرمودند: ندرا دیدن حضرت تا م .رفتم ی فاطمه به خانه امیرالمؤمنین

بریم به  پناه میکنی.  یادی از فاطمه نمیدیگر  و یاهوفا شد وفات پدرم به ما بیبعد از  !سلمانای  :اَِبی

-ای که از ایمان و جایگاهی که نزد اهل از سلمان با آن درجه نتظار فاطمهخدا از غربت حضرت! ا

سری به سلمان  ،ار و غربت شدیددر این شرایط غمباین نیست که روزها بگذرد و  ،دارد بیت

مثل سلمان  .یاهبه ما جفاکار شدفرمودند: نسبت نزند. لذا فاطمه امیرالمؤمنین و زهرای  خانه

دیگر از ما سراغی  است چه شده !تو یار وفادار ما بودی .یاهوفایت را فراموش کرددیگر اینكه 
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ی  است؛ لذا سر به زیر افكند. فاطمه به حق دید سخن فاطمه .گیری؟ سلمان ادب کرد نمی

بعد از  نشست. حضرت زهرا در محضر فاطمهسلمان  سلمان بنشین! :به او فرمودند زهرا

 به او روحیه برای اینكهاش متنبّه کردند، توجّهی بیاین به تذکّری که به سلمان دادند و او را نسبت

  ای را برای او نقل کردند. قضیه شروع کردند بدهند،

ًاًًِاَلتًْق ًاًََفَمْه ًما ًاْعِقْل ًَو ًَلكًَْجِلْس فرمودند: سلمان بنشین و خوب دقّت کن و در سخنی که به تو  :ُقوُل

ًُكْنُتًجاِلَسة ًً!تفكّر کن گویم می  ،بینی من دیروز در همین محلّی که اآلن می :اْلَمْجِلسًًَِذابِاْْلَْمِسًِفیًهً ِانِّی

ُرًِفیَوً درِ خانه هم قفل و بسته بود. :اِرًُمْغَلقً َوًباُبًالدً  .نشسته بودم اْنِقطاِعًاْلَوْحِیًَعن اًَوًاْنِصراِفًًاَنَاًاَتَ َفكَّ

ًعًَ اندیشیدم که چگونه جریان وحی با رحلت  و منِ فاطمه در فكر بودم، می :اَمْنزِلِنًنًْاْلَمالِئَكِة

روی از  ،چگونه مالئكه بعد از انقطاع وحی و ختم رسالتو  ی ما قطع شد از خانواده اهلل رسول

ًاًَفًَی ما منصرف شدند.  رداندند و از خانهی ما برگ خانه ًيَ ْفَتَحُه ًَاْن ًَغْيِر ًِمْن ًاْلباُب ًانْ َفَتَح در همین  :َحدً ِاَذا

ًَثالُثًگشوده شد.  ،آن را بگشاید احدیبدون اینكه  ،فكر بودم که یكباره دری که قفل بود َفَدَخَلًَعَلیَّ

سه بانوی بزرگوار که احدی کسی را به زیبایی آنها ندیده  ،در باز شد وقتی :اُءوَنًِبُحْسِنِهنًََّجواٍرًَلْمًيَ َرًالرً 

ًْل .است، وارد شدند ًَنض .و احدی کسی را به قامت زیبا و رعنای آنها ندیده بود :ًَكَهْيََِتِهنًََّو ًْل ارَِةًَو

-و احدی خوش :ِحِهنًَّرِيًِمنًًْىً ْلًَازْكَوً .ی آنها ندیده بود کس را به شادابی چهرهو احدی هیچ :ُوُجوِهِهنًَّ

وارد  از در قامت رعنا و عطر خوش ،جمال ،سه بانو با این همه زیبایی ندیده بود.کسی را نها آعطرتر از 

ًُقْمُتًاًًِ.آمدند نزد من وشدند  اًرَاَيْ تُ ُهنَّ َرة ًَلُهنًَّفَ َلم  ًُمتَ َنكِّ آنها که درحالی ،محض اینكه آنها را دیدم به :لَْيِهنَّ

ًِمْنًَاْهِلًَمكََّةًَاْمًِمْنًاًَ .از جای خودم بلند شدم ،شناختم نمیرا  منِ فاطمه به  :ْهِلًاْلَمِديَنةًِفَ ُقْلُتًبِاَِبیًاَنْ ُتنَّ

ْلَنًياًفَ قًُ؟  یا از زنان اهل مدینه هستید شما از بانوان اهل مكّه !آنها گفتم سوگند به پدرم راست بگویید

! ای دختر رسول خدا :گفتند :ْرِضًَجِميعاً ِديَنِةًَوًْلًِمْنًَاْهِلًاْْلًَْهِلًاْلمًََةًَوًْلًِمْنًاًَْنًَاْهِلًَمكًَّاًمًِبِْنَتًُمَحمٍَّدًَلْسن

َرًاَنَّناًَجًونه از اهل مدینه و نه از اهل زمین به تمامه.  ، مهستی ا نه از اهل مكّهم ِمَنًاْلُحوِرًاْلِعيِنًِمْنًًارًٍَغي ْ
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ًالسَّال السّالم که از بهشت برین و دار ،از جنس حور هستیم بانوانیت که ما جز این نیس :مًِداِر

ًاْلِعزَِّةًِالَْيِكًياًبِْنَتًُمَحمٍَّدًِانَّاًِاَلْيِكًُمْشتاقایم. اهالعالمین بر تو وارد شد ربّ ای  عرضه داشتند: :تً َاْرَسَلناًَربُّ

مشتاق دیدار و مالقات تو  ما هچرا ک ،سوی تو فرستادپروردگار عزیز عالمیان، ما را به! دختر رسول خدا

 . بودیم

ًِللَّ کنند.دارند برای سلمان تعریف می حاال اینها را حضرت زهرا ًاًَفَ ُقْلُت ًاَن ََّها ًَاُظنُّ ًَماًِتی ًِسن ا  ْكبَ ُر

گفتم نام تو  باشد،سنّش باالتر از آن دو زن دیگر آمد مینظر  به یكی از این زنان جوان که به :اْسُمكًِ

ًاْسِمیچیست؟  ًوًَ .حورالعین عرضه داشت نام من مقدوده استاین  :َمْقُدوَدةًًُقاَلْت يِتً قُ ْلُت ًُسمِّ ِلَم

ًاْْلَْسَوِدًند؟ اهخاطر اسم تو را مقدوده نهاد فاطمه گفتم به چه منِ :َمْقُدوَدةًَ ًْبِن ًِلْلِمْقداِد ًُخِلْقُت قاَلْت

که یار و مصاحب  ،اسودکندیضه داشت من برای مقدادبنحورالعین عراین  :صاِحِبًَرُسوِلًاللًًِاْلِكْنِدیًِّ

 . باشم همسر مقداد در بهشت تا است را خلق کردهن م. خدا ماهبود آفریده شد خدارسول

به  بنا است دارد. نقل شده فردی در بین اصحاب رسول خدا بههای منحصر مقداد ویژگیدانید  می

در بین حروف الفبا؛ یعنی است مثل مقام الف  اهلل که مقام مقداد در بین اصحاب رسول ،روایت

یک از حروف دیگر به پای که هیچ ،دارد ای در مسیر توحید و بندگی حضرت حقّ قامت رعنای کشیده

ًِللثً د. نرس او نمی ًاْسُمكًِفَ ُقْلُت ًَما اَلْتًقبه دومی گفتم نام تو چیست؟  :فرمودند حضرت زهرا :انَِيِة

ي .نام من ذرّه استعرضه داشت  :َذرَّةًُ چرا تو  :حضرت فرمودند :نَِبيَلةً ًِتًَذرََّةًَوًاَْنِتًِفیًَعْيِنیقُ ْلُتًَوًِلَمًُسمِّ

چه شده  ؟هستی خیلی نجیب و بزرگوار تو ؛تو خیلی بزرگی که در نظر مندر حالی ،نداهرا ذرّه نامید

ً اند؟است نام تو را ذرّه گذاشته ًَذرٍّ ًِْلَِبی ًُخِلْقُت ًاللقاَلْت ًَرُسوِل ًصاِحِب حوریه به حضرت آن  :اْلِغفاِریِّ

در من  .ماهخلق شد خدا ی پیغمبر یار و صحابه ،غفاریعرضه داشت که من برای ابوذر زهرا

ًِللثً به او هستم.  متعلّقبهشت  ًاْسُمكًِفَ ُقْلُت ًَما به سومی گفتم نام تو  :فرمودند حضرت زهرا :الَِثِة

يِتًَسْلمست. ا عرضه داشت نام من هم سلما :ىً َسْلمقاَلْتًچیست؟  به حضرت فرمودند:  :ىً قُ ْلُتًَوًِلَمًُسمِّ
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ًاْلفاِرِسیًِّالًَق ند؟اهنام تو را سلما گذاشتچه خاطر  ًِلَسْلماَن ًاَنَا ًاللًًِلىً َموًًْْت ًَرُسوِل حوریه عرضه این  3:اَبِيِك

 ،موال به معنی غالماین هستم.  رسول خدا ،غالم پدر تو ،فارسیبه سلمان داشت که من متعلّق

برای  ،پیدا کرد مفهوم خیلی عجیبی دارد؛ یعنی تمام عظمتی که سلمان در محضر رسول خدا

دانست. تن به عبودیت و غالمی حضرت داده بود و  می این بود که خودش را غالم رسول خدا

ی ابه معن د،یگیربیت را هم از وال موال هم بود. چون یک معنای صاحب والیت و محبّت پیامبر

خاطر این جایگاه را پیدا کرد که اهل محبّت رسول اینبهسلمان ست. بنابراین ا دوستی و محبّت

  بود. خدا

ی بهشتی ظرفی از  فرمودند: این سه حوریه ،را نقل کردند ماجرااین  بعد از اینكه حضرت زهرا

به من هدیه  ،سوغات آورده بودند ارمغان و که خوشبوتر از مِشک بود و از بهشت برای من  خرمای تازه

مقداری از آن خرماها را به من تعارف  زهرای فاطمه آن،گوید بعد از  فارسی میکردند. سلمان

 را روی چشم گذاشتم و با اشتیاق و رغبتِ زهرای فاطمه ی عطیّه این من هم .و به من دادند کردند

ن حضرت بیرون آمدم. خداحافظی کردم و از محضر آ ی زهرا فاطمهاز  ،بعد .تمام دریافت کردم

وفای آن  ؟است فرمودند چه شده ؛سلمان را تكان داد حالهربه تذکّری دادند که زهرااوّل حضرت 

حال سلمان کمی هربه !کنی ی و یادی از ما نمیاهوفا شد به ما بینسبت !به ما نداریسابق را نسبت

کردند؟ چگونه کامش  کار امّا حضرت آخر کار چه .دانست تذکّر حضرت حق است گرچه می ؛مكدّر شد

ای به نام سلما برای تو خلق کرده و او  خدا حوریه که ؟ ضمن اینكه مژده دادندشیرین کردند از آنرا 

گوید  خرماهای بهشتی به او عطا کردند. سلمان می این از حال همدرعین ست،ا در بهشت در انتظار تو

 ،رفتم سمت منزلم میبهوقتی  که معطّر بود قدریبه من خرماها را برداشتم و بیرون آمدم. این خرماها
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 ای سلمان! ببینم دهی، پرسیدند عجب بوی عطر دلنشینی می می ،شدند میمردمی که از کنار من رد 

 شک است؟ بری؟ این بوی عطر مال م منزل می ی و با خودت بهاهشک خریدم

که برایتان عرض  اهلل ای بود از خاطرات روزهای بعد از رحلت رسولحال این هم خاطرهایّعلی

 کردم.

 

ًُمَحمَّدًٍ ًَوًآِلًُمَحمٍَّدًَوًَعجِّْلًفَ َرَجهمًًْاَلل  ُهمًََّصلًَِّعلی 


