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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 
 بین از را خوبهای دانه که مرغ مثل محشر صحرای در زهراحضرت  که است حدیث در

 آن امروز باشد، باز چشمت اگر. کرد خواهد را جمع خود دوستان کند، می جمع ها سنگریزه

 بینی.  می را

 بین از را دانه که مرغی مثل قیامت صحرای در حضرت زهرا ما ی جدّه فرمودند ائمه

 بهشت به و کندمی جمع محشر اهل بین از را ما دوستان کند، می جمع خاشاک و سنگ

که کنند نقل می اکرمدرپشت، از پدرانشان تا پیغمبر . پشتاست امام باقرحدیث از  برد. می

رهایی از نور ، منبشود، برای پیامبران و مرسلین قیامت می وقتی روز :فرمودند اکرمپیغمبر

است. بعد خدای  در بین انبیاء و مرسلین شود و منبر من در روز قیامت، بلندترین منبر نصب می

ای را  خطبه بخوان! پس من خطبه ، !فرماید: ای محمّد کند؛ می اب میمن خط متعال به

 پیامبران اند. بعد برای اوصیایشنیدهرا ن آن ، مانندخوانم که احدی از پیامبران و مرسلین می

 ها، منبری از نور نصب، در بین آنطالب ابی بن علیّ ،شود و برای وصیّ من منبرهایی از نور نصب می

 متعال به علیاست. بعد خدای  ی منبرهای سایر اوصیاء و برتر از همه شود که اعلی و قرار داده می

خواند که احدی از اوصیاء  ای می هخطب امیرالمؤمنین رماید: علی! تو هم خطبه بخوان! پسف می

شود و برای دو  می منبرهایی از نور نصب برای فرزندان انبیاء و مرسلین اند. بعدمانند آن را نشنیده

بری من، دوران حیاتم، یعنی امام حسن و امام حسین من در بوی پسر و دو سبط و دو گُل خوش

 و هم سخنرانی کنیدنفر  شما دو فرماید می شود. بعد خدای متعال به حَسَنِین از نور نصب می

مانند  به از فرزندان پیامبران و مرسلینخوانند که احدی  ها دو خطبه میید. پس آنای بخوان خطبه

 اند.آن را نشنیده
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 :اِطَمُة بِْنُت ُمَحمَّد  اَْيَن ف گوید: می است. دهد، که آن منادی جبرئیل ا میدن ییبعد منادی

اَْيَن کجاست؟  ویلدخدیجه، دختر خ: ْيَن َخِديَجُة بِْنُت ُخَوْيِلد  اَ خدا کجاست؟  دختر رسول گوید فاطمه، می

؟ اَْيَن اُمُّ كُ  کجاست؟  : مریم دختر عمراناْلُثوم  اُمُّ َيْحَیى ْبِن زََكرِي  َمْرَيُم بِْنُت ِعْمراَن؟ اَْيَن آِسَیُة بِْنُت ُمزاِحم 

فَـیَـُقْمَن فَـیَـُقوُل اهلُل تَباَرَك کجاست؟  زکریّابنیحیی ، مادرکلثوم امّ، همسر فرعون کجاست؟ مزاحمبنتآسیه

خیزند. سپس  رگ هم در بین بهشتیان برمیاین چهار زن بز : بعدْهَل اْلَجْمِع ِلَمِن اْلَكَرُم اْلیَـْومَ يا اَ  َتعالىٰ َو 

فَـیَـُقوُل کرامت و بزرگی برای چه کسی است؟  امروز، :گوید محشر میخدای متعال به اهل جمع و اهل 

، حَسَنِین و امیرالمؤمنین اکرم،پیغمبر «1:ارِ هلِل اْلواِحِد اْلَقه  ِ»  َو اْلَحَسُن َو اْلُحَسْینُ  ُمَحمٌَّد َو َعِلی  

َقْد  اْلَجْمِع ِانِّی يا َاْهلَ  َتعالىٰ فَـیَـُقوُل اهلُل  .ار استخدای واحد قهّ فرمایند کرامت و بزرگی ازآن مینفری چهار

 برایکه کرامت اکنون ید فرما : خدای متعال میاِطَمةَ اْلَحَسِن َو اْلُحَسْیِن َو ف وَ  اْلَكَرَم ِلُمَحمَّد  َو َعِلی   َجَعْلتُ 

يا . قرار دادم ی زهرا و فاطمه حَسَنِین ،من است، من این کرامت را برای پیغمبراکرم، امیرالمؤمنین

فرماید: ای اهل  : خدای متعال میَلى اْلَجنَّةِ َتِسیُر اِ  ِذِه فاِطَمةُ َفِانَّ هٰ ُئوا الرُُّءوَس َو ُغضُّوا اْْلَْبصاَر ْهَل اْلَجْمِع طَْأطِ اَ 

طمه است این فا هایتان را بپوشانید! هرآینه بیندازید و چشم هایتان را پایینجمع! ای اهل محشر! سر

  سوی بهشت روان است. که به

َرئِیُل بِن اِن َعَلْیها رَْحٌل ِمَن اْلَمْرج ا ِمَن اللُّْؤُلِؤ اْلُمْخَفِق الرَّْطبِ ُمَدبََّجَة اْلَجْنبَـْیِن ِخطاُمه اَقة  ِمْن نُوِق اْلَجنَّةِ فَـَیْأتِیها َجبـْ

و  دیبا آورد که شترهای بهشتی، شتری از شترهای نوری میشتری از  : بعد جبرئیلااُخ بـَْیَن َيَدْيهفَـُتن

ی تازه است، و  مروارید درخشندهاز این شتر  و خطام 2آویزان استی ابریشمینی از دو طرف آن  پارچه

جبرئیل  .داننش زمین می بر زهرااین شتر را پیشاروی حضرت  و ؛قرار دارد رحلی از مرجان روی آن

                                            

 .11ی ی غافر، آیهو سوره 84ی ی ابراهیم، آیه. سوره1

ها را  این رشته بیت کند، دوستان اهل هایی دارد که وقتی شتر حرکت می . در روایات دیگر آمده است که این پارچه رشته2

 روند. گیرند و با این شتر به بهشت می می
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َعُث ِالَْیها ِماَئُة  .شوند ن میآسوار  زهرا: و حضرت فَـتَـرَْكُبهانشاند؛  این ناقه را بر زمین می َمَلك    اَْلفِ فَـُیبـْ

َعُث ِالَْیها ِماَئُة اَْلِف َمَلك  فَـَیِصیُروَن َعلىٰ  فَـَیِسیُروَن َعلىٰ  َعُث اِ  َيِمیِنها َو يـُبـْ لَْیها ِماَئُة اَْلِف َمَلك  َيْحِمُلوَنها َيسارِها َو يـُبـْ

که حضرت  شوند؛ درحالی عزام میا ای مأمور و: بعد مالئکهاْلَجنَّةِ  بابِ  ُيَسیـُِّروَنها َعلىٰ  َاْجِنَحِتِهْم َحت ىٰ  َعلىٰ 

کنند و صدهزار ملک  تر حرکت میراست این شسوار آن شتر هستند صدهزار ملک در طرف  زهرا

نزد در  به کنند، تا های خودشان حمل می روی بال و صدهزار ملک هم این شتر را هم سمت چپ آن

  برند. بهشت می

رسند، رویشان را  به در بهشت می زهرا: وقتی حضرت اِب اْلَجنَِّة تـَْلَتِفتُ فَِاذا صاَرْت ِعْنَد ب

فرماید: ای  : خدای متعال میَجنَِّتی ِبِك ِالىٰ  َمْرتُ فَـیَـُقوُل اهلُل يا بِْنَت َحِبیِبی َما اْلِتفاُتِك َو َقْد اَ  گردانند. برمی

امر کردم تو را به  من که ؟توجّهی کردی چه شد که رویت را برگرداندی و به من ِ من! حبیب دختر

: دکنن عرض می زهرا: حضرت َذا اْلیَـْومِ هٰ فَـتَـُقوُل يا َربِّ َاْحَبْبُت َاْن يـُْعَرَف َقْدِری ِفی ِمْثِل  بهشت ببرند!

 امروز شناخته شود؛ معلوم شود که پیش تو چهپروردگار من! من دوست دارم که قدر و منزلت من 

ی فَـیَـُقوُل اهلُل يا بِْنَت َحِبیِبی اْرِجِعی فَاْنُظِری َمْن كاَن ِفی قَـْلِبِه ُحب  َلِك َاْو ِْلََحد  ِمْن ُذرِّيَِّتِك ُخذِ  ی دارم.جایگاه

ست هرکس از اهل دِ من! برگرد و نگاه کن!  حبیب فرماید: ای دختر : خدای متعال مینَّةَ ْدِخِلیِه اْلجَ بَِیِدِه فَاَ 

  بگیر و او را وارد بهشت کن.یکی از فرزندان تو وجود دارد،  را که در قلب او محبّت تو یا محبّت محشر

ُر اْلَحبَّ ایَعَتها َو ُمِحبِّیها َكماْلیَـْوَم لَتَـْلَتِقُط شِ  ِلكَ ِانَّها ذٰ َو اهلِل يا جاِبُر  قاَل اَبُو َجْعَفر   ْلَجیَِّد ِمَن ا يـَْلَتِقُط الطَّیـْ

 بین اهل محشردر  در آن روز، ی زهرا  ! فاطمهجابرواهلل ای  فرمودند: باقر: امام ءِ  اْلَحبِّ الرَِّدی

خوردن، گونه که پرنده موقع دانه  کنند، همان چین می یکی دانه یکی را انشیعیان و محبّین خودش

، شیعیان زهرای   گونه فاطمه کند؛ همین جدا می های خراب، ها و دانه ریزه های خوب را از سنگ دانه

ْن ی اهلُل ِفی قـُُلوِبِهْم اَ اِب اْلَجنَِّة يـُْلقِ فَِاذا صاَر ِشیَعُتها َمَعها ِعْنَد ب .دندار محشر برمیان را از بین اهل شو محبّین

به با خودت  فرمود که برو شیعیان و محبّینت را بردار و زهراخدا به حضرت  : حاال وقتی کهيـَْلَتِفُتوا



 

 

 4 

 نزدیک در بهشت برند، وقتی آنها سمت بهشت می در حالی که آنها را به زهرا؛ حضرت ببر شتبه

اندازد که شما هم رویتان را برگردانید و توجّهی به من  می  محبّین، خدا به دل شیعیان و رسند می

  .کنید

شان : وقتی آنها روییاِطَمَة بِْنَت َحِبیبِ ْم َو َقْد َشفَّْعُت ِفیُكْم فاُتكُ ِاَذا اْلتَـَفُتوا فَـیَـُقوُل اهللُ َعزَّ َو َجلَّ يا َاِحب اِئی َما اْلِتففَ 

تان فرماید ای دوستان من! چه بود که روی می عَزَّوَجَلّ خدای کنند، و به خدا توجّه می گردانند را برمی

تان را برگرداندید؟ من که فاطمه، دختر حبیب خودم را کردید؟ به من توجّه کردید و روی ا به منر

اال این دوستان و شیعیان : حاْلیَـْومِ  َذاِمْثِل هٰ  ا َاْن يـُْعَرَف َقْدرُنا ِفیْحَبْبنفَـیَـُقولُوَن يا َربِّ اَ  .شفیع شما قرار دادم

 و ما شناخته شود که روز قیامت است، قدر چنین روزی یند خدایا! ما دوست داریم در مثلگو می

فَـیَـُقوُل اهلُل يا َاِحب اِئی اْرِجُعوا َو اْنظُُروا َمْن َاَحبَُّكْم ِلُحبِّ فاِطَمَة اْنظُُروا َمْن . قدر منزلت داریمنزد تو چببینیم 

َمْن َردَّ َعْنُكْم اِطَمَة اْنظُُروا ْن َسقاُكْم َشْربًَة ِفی ُحبِّ فَاْطَعَمُكْم ِلُحبِّ فاِطَمَة اْنظُُروا َمْن َكساُكْم ِلُحبِّ فاِطَمَة اْنظُُروا مَ 

خواهیم قدرمان پیش تو  : بعد از اینکه اینها گفتند میْدِخُلوُه اْلَجنَّةَ َغْیَبًة ِفی ُحبِّ فاِطَمَة ُخُذوا بَِیِدِه َو اَ 

برگردید دوستان من!  : ایفرماید می متعال به این شیعیان و دوستان فاطمهشناخته شود، خدای 

 زهراداشتن حضرت  خاطر دوست بهشما را  و به اهل محشر نگاه کنید! در بین اهل محشر، هرکس

را دوست داشتید؛ نگاه کنید  زهرات داشته است؛ شما را دوست داشته چون شما حضرت دوس

شما  به زهراغذا و طعامی داده؛ هرکس به عشق حضرت  زهراشما به عشق حضرت  به هرکس

است؛ نگاه کنید  شما این جامه را دادهبودید، به  زهراای داده؛ چون شما دوست حضرت  جامه

 گردید و نگاه کنید هرکسبر ؛شما نوشاندهیک جرعه آب به  هرکس در راه محبّت حضرت زهرا

خاطر اینکه شما دوست حضرت  د، بهکردن داشتند غیبت می غیبتی را از شما نفی کرده؛ پشت سر شما

طور است، کس اینهر رف درست نیست و غیبت را نفی کرده است؛این ح ،گفته نه، بودید زهرا

  .کنید آنها را با خودتان وارد بهشت شان را بگیرید وبروید دست فاطمه شما دوستان و شیعیان
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 فرمودند: قسم جالله خوردند؛ : امام باقراِفقٌ  شاك  َاْو كاِفٌر َاْو ُمنالن اِس ِاْل   ِفی ْل يـَْبقىٰ قاَل اَبُو َجْعَفر  َو اهلِل 

یا  و یا کافرند ،شکّند که اهل  ماند، مگر کسانی باقی نمی کسی دیگر ،واهلل در محشر در بین مردم

فَِاذا صاُروا بـَْیَن الطََّبقاِت ناَدْوا َكما  برند. به بهشت می گونه این ی زهرا بقیّه را، همه را فاطمه .منافقند

 «4: نَّ لَنا َكرًَّة فَـَنُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنینَ فَـَلْو اَ »  فَـیَـُقوُلونَ  «3 َلنا ِمْن شاِفِعیَن َو ْل َصِديق  َحِمیم   َفما»  َتعالىٰ قاَل اهلُل 

برای ما اهل : َفما لَنا ِمْن شاِفِعینَ  دهند که گیرند، ندا می اینها بین طبقات دوزخ قرار می وقتی :فرمودند

یی وجود ندارد؛ ما  صمیمی منافقان، شفیعی وجود ندارد؛ دوست ، برای ما کافران، برای ما  شک

به دنیا برگردیم، ما هم مؤمن و عاشق بار دیگر  اگر یکگویند  ها می کس را نداریم. بعد همین هیچ

َلعاُدوا ِلما نـُُهوا َعْنُه َو َو َلْو رُدُّوا »ا طََلُبوا ماَت ُمِنُعوا َهْیهاَت َهْیه قاَل اَبُو َجْعَفر   شویم. می حضرت زهرا

منع کنند و طلب کردند،  طلب میچه آن ازآنها : هیهات! هیهات! فرمودند امام باقر 6«5 :نَـُّهْم َلكاِذبُونَ اِ 

 روند می، دوباره برگردند دنیا ی قرآن را خواندند؛ فرمودند: اگر اینها به آیه باقرد. بعد امام شدن

 زهراشوند؛ یعنی دوباره دشمن حضرت  که از آن نهی شده بودند را مرتکب میهمان چیزی 

رویم دوست حضرت  انند، میبرگرد به دنیا گویند که اگر ما را ها دروغ می: اینَلكاِذبُونَ  نَـُّهمْ اِ  وَ  شوند. می

 شویم.  می زهرا

، ان راخودشبرند؛  بقیّه را به بهشت می زهراروند. حضرت  می و به جهنّم مانند ها میفقط این

 هم نبودند؛ مثالً شخصی زهرای حضرت  شیعیانشان را، کسانی که دوست و شیعهدوستان و 

است، تشنه  زهراهرکه بوده، چون دیده این فرد دوست حضرت ، است یهودی بودهیا  مسیحی
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است؛ برهنه بوده، لباسی تنش کرده؛ گرسنه بوده، غذایی به او داده بوده، یک لیوان آب به او داده 

ی اینها  همه زهراطور نیست؛ حضرت  ا، اینبابکردند، گفته نه  است؛ داشتند پشت سرش غیبت می

 برند.  را به بهشت می

های  شود و دوستان ما ریشه وارد محشر می سوار بر شتری از نور طور فرمودند: حضرت زهرا همین

برند.  آنها را با خود به بهشت می گیرند و حضرت قرار دارد را میروپوشی که بر روی آن شتر 

شود و مان باز امیدواریم چشم نکنی. موکول فوت، از بعد به و جا اینها را ببینی شاءاهلل همین ان

تر حضرت های آویخته از روپوش ش آن ریشه ببینیم آیا به ببینیم چه کسی ما را اینجا آورده است.

ی  دنیای آلودهاز این ی آلوده،  این جامعه داخلاز  ندنیامد زهرات حضر ایم؟ ، وصل نشدهزهرا

ا آوردند؟ جیکی چیدند و به این ، ما را یکیچیند می  اعتقادی، مثل مرغی که دانه دینی و بی بی ،کفر

شاءاهلل  انیی که در این روایات گفته شده را ببینید. چیزهانسیه معامله نکنید! نقد معامله کنید. 

ل همین حقایق، در آن عالم به آن شک نکنی. موکول فوت از بعد به و ها را ببینی جا این همین

 نقد معامله کن. جا ببین! کند؛ ولی همین تجلّی می

 

 مْ ُهمَّ َصلِّ َعلٰی ُمَحمَّد  َو آِل ُمَحمَّد  َو َعجِّْل فـََرَجهُ اَلل ٰ 


