
 پناه حجت های الهی

 

سن از سر حُ و مان بر ما می گذارندناچون اسم ما را پدر ،ما انسان ها بین ناممان و حقیقتمان هیچ نسبتی وجود ندارد

ممکن است جوهر وجودی ما ندارد. ارتباطی با حقیقت و  معموالً انتخاب های خوبی می کنند اما این اسامی ظنشان

وهابی است  1عبدالعلی بازرگانیا اهل نماز نباشد ولی اسمش پارسا باشد!  باشد! ولی اسمش کریم باشدبخیل  ردیف

اسمممش علی عبداص لممالد بود! در حالی کد خودی دنی  و هور یمن ماسممت! زمانی رسیج ج ولی اسمممش عبدالعلی

شیطان و فاجر  سبتی با اسمشان ندارد !بودعبدال ولی  !؛ چون معصوم کد نیستندحتی خوبان و باتقوایان هم تقواشان ن

د اسم لذاست ک ،وحیانی داردی است و ریشد اسمشان انتخاب خدای عزوجل  اهل بیت علیهم السالم از آن جهت کد

یکی از راه های ورود در معرفت  بنا بر اینبا ما متفاوتند.  هم جهتاین از و  ستشان ایل و کماالتف فضاعرِّها مُ آن

بد آن نام هاسممت کد  ایشممانی و وجد تسمممید تأمل در نام ها  آن بزرگواراندریچد های معرفت و یکی از ها از  آن

 زیبا و ارزشمندی است.  بحث بسیار

د نام وجود دارد. یعنی برای حضرت زهرا سالم اص علیها در نزد خدای عزوجل نُ :امام لادق علید السالم می فرمایند

شد  این نام ها سماء عند اص . وحیانی داردی ری سعة أ صدِّیقة، والمبارکة، والطاهرة،  :عز  وجل لفاطمة ت فاطمة، وال

 آن . این ند اسم را امام لادق علید السالم می شمارند کد اولین.والزکیة، والراضیة، والمرضیة، والمحدَّثة، والزهراء

ست. بعد خود حضرت کلمد  سم فاطمد ا لدیقَّی ها ا ضید می دهند. نام دیگر  ستفاطمد را تو سوم مبارکَ ،د ا  د،نام 
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این ند نامی است کد حضرت در نزد  د، هشتم محدَّثد و نهم زهراء؛مرضیَّهفتم  د،ششم راضیَّ ،دپنجم زکیَّ چهارم طاهره،

ها فُطمت کد چرا آن حضرت فاطمد نامیده شده است؟ النَّ ددانی خدای عزوجل دارند. بعد حضرت می فرمایند آیا می

ر. فَ ش  شیر می گیرند بد بچد  مَطَمن ال سالگی از  شیر گرفت. بچد را وقتی در دو شیرِی یعنی از  مادر می  منقطع از 

چون آن حضرت از همد بدی ها و شرور بریده و منقطع است.  بد آن حضرت فاطمد می گویند دطیم. می دانیگویند فَ

ضرت راه پیدا کند. بعد می فرمایند لوال انَّخداو شر و بدی در وجود آن ح امیرالمؤمنین  ند اجازه نداده کد هیچ گوند 

ی وجد االرض الی یوم ما کان لها کفو علاگر امیرالمؤمنین با آن حضممرت ازدواج نمی کردند لَ، علید السممالم تزوجها

سی برامَفَ القیامة آدمُ ضرت فاطمد زهرا ن دوند. از آدم گرفتد تا قیامت ک سری و همتایی ح پیدا  سالم اص علیهای هم

صیت عالم آفرینش  شخ سالم اص علیها دومین  ضرت فاطمد زهرا  شد. یعنی ح ستندنمی  للی اص ه . اولی نبی اکرم 

 تنها مزیت امیرالمؤمنین !ند امیرالمؤمنین تنهاعلیهما السالم، زهرا ی فاطمد حضرت لد، دومین امیرالمؤمنین و آعلید و 

ی امامت آن حضرت است. حکمت خدا اقتضاء کرده کد خدا از طبقد  زهرا سالم اص علیها در حضرتبر  علید السالم

یا مَرْیَمُ بتول باشد. خدا در شأن حضرت مریم می فرماید:  ولو مریمِ ،سوان کسی را بد نبوت یا امامت انتخاب نکندنِ

طَفا ِ إِنَ  اللَ دَ طَفا ِ عَل  وَ طَهَ رَ ِ وَ الممْ بار طهارت آن  دوبار برگزیدگی آن حضممرت و ی  2.نِسمماءِ الْعالَمِینَ الممْ

پیامبر اکرم للی ا، غیر از و اولی انبیا ی همد ،مالسکد ی همد. ندیستنامام  وند ولی ایشان پیغمبر حضرت را بیان می ک

و حضرت لدیقد  امیرالمؤمنین علی علید السالماین دو وجود مقدس یعنی در رتبد های بعد از  اص علید و آلد و سلم

 .ایشان هستندبر  حجت خداو هستند. حضرت زهرا سالم اص علیها لاحب والیت بر دیگر معصومین  سالم اص علیها
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سالم اص علیها پناه می بردند آن شان بد حضرت زهرا  شکالت ستغاثد می کردند. امام  و ها گاهی در م بد آن حضرت ا

با ، ددنفریاد می زمستولی می شد  انلادق علید السالم می فرمایند پدر من حضرت باقر علید السالم وقتی تب برش

لدای پدر ما شنیدند لدای بلند بد طوری کد رهگذرهای کوچد هم  ، ای «اغیثینی یا فاطمةُ»: ندمی فرمود و را می 

ما  ی یعنی اسمد !نجاتم بدهری از این گرفتاری از این ابتال مرا از این بیما !بد دادم برس !فاطمد زهرا بد فریادم برس

 ؛خواستند آن حضرت را بد فریادرسی و شفاعت خود می و پناه می بردند، بد آن حضرت استغاثد می کردند بی بیبد 

ست کد از محبت حضرت زهرا !چد رسد بد افراد معمولی ستغاثد  ،لذا شان وبد ی از ا نباید حضرت آن از توجد بد  ای

 . بودغافل 

شت 3آقای سیستانی کدعلمای از قدمای دانشمندان مشهد نقل می کنند  علی سیستانی بد اسم سید ندی  پدربزرگی دا

او  جد آقای سیستانی وجود دارد وی رباره ت. خیلی داستان ها بین مشهدی ها داس انشایکد آقای سیستانی همنام 

شهدی ها ست در نزد م ضرت زهرا بد گوند ای بود .خیلی محترم ا سل بد ح شان در تو لبد  های بد کد بعد از نماز 

ستغاثد می کرد ست!و جواب می گرفت هلحبت می کرد ه،حضرت زهرا ا ضرت زهرا  د ا  سالم اص علیهادر محبت ح

غافل از این باب خیر  نباید ما. بد هرلورت استیکی از جهات شهرتش هم بین مردم بد همین جهت  وزبانزد بوده 

 .ما نیازمندان بد ی  نگاه آن حضراتبد آن حضرت پناه می برند چد رسد بد علیهم السالم د کد اسمد هدی منباشی
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