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 سالم بر بهتریه باووی جهان
-ی کاراش الگوست. الگوست برای تمام زنباوویی که هر چه از خوبیاش بگین کن گفتین. باوویی که همه

 های جهان.
ولی چقدر فاصله گرفتین...

احادیث

گذاریوام
»«

حق مادر

11، ص34راالوًار،ج( بحا1
1641( تحف العقًل، ص1

سرّ هخفی لوالك
 شب تولذ هستی ست یا والدت تو؟ ی سبسی ست از سیادت تو بهار سفره

 اگر نبود گل افشانی والدت تو تو سرّ هخفی لوالكی و جهاى گن بود

 ای از خلوت عبادت تو حضور ، گوشه ای از ربنای شعله ورت شهود ، شوه

 كذام رره نذارد سر ارادت تو تو نور نور علی نوری ای تواهت نور

 و یا شكسته قذش در شب شهادت تو؟ به پاس رویت رویت ركوع كرده هالل

 قسن به خطبه ی هوالیی رشادت تو ی تنهایی علی )ع( بودی پناه گریه

 شب والدت هوالست یا والدت تو!؟ پر از جوال و جالل جوادی و رجبن

علیطضا قعٍُ

سیذ هْذی هذیٌِ

 حجاب

 های ایرانیملکه

 اش ّوایَى گفت: کالسی ایراًیچارلس داًشجَی اًگلیسی با طعٌِ بِ دٍست ٍ ّن

تًَي با هردا دست بذى یا لمومسمشمَى       چرا خاًَهاتَى ًوی

ی خرابی دارى ٍ کٌي؟؟ یعٌی هردای ایراًی اًٍقذر کارًاهِ

 تًَي کٌترل کٌي؟؟خَدشَى رٍ ًوی

کمٌمنآ ایما       ّوایَى لبخٌذی زد ٍ گفت: یِ سؤال ازت هی 

 تًَِ هلکِ اًگلستاى رٍ لوس کٌِ؟تًَِ با ّر هردی دست بذُ؟ ٍ ّر هردی هیی اًگلستاى هیهلکِ

تًَي با ایشَى دست بذى ٍچارلس با عصباًیت گفت: ًِ! هگِ هلکِ یِ فرد عادیِ؟!! فقط افراد خاصی هی    

 در رابطِ باشيآ

ّای ایراًی هلکِ ّستٌذ ٍ بِ ّرکسی اجازُ ًویذى کمِدرًگ گفت: بیشتر خاًَم ّوایَى ّن بی

باّاشَى دست بذى چَى از ًظر ها هسلوًَا زیباتریي خَی زى، ًجابت اٍستآ 8



پاسد پسض تا زل تَ چِ کطز؟

ای زذتطم! تساى ایي اٍلیي غصایی است کِ تعس  » 

.»گیطزاظ سِ ضٍظ زض کام پسضت رای هی

فاطوه! ای گلبانگ والیت!

-ذطٍضیسی ٍ تا تط هٌافقاى تاًگ تطهیی تا تَ هی

 آٍضزی، کسی ضا یاضای سلغِ تط ٍلی ذسا ًثَز.

ی پسض ٍ ّوچَ اٍ، ضکیي ّیویسیط       »ام اتیْا»تَ 

ی ٍلییع(  فیطٍ       تَزی، ٍ چِ ظٍز ایي زٍ استَاًِ

این کِ تَ تعس اظ پسض، تثسن ضا اظ     ضیرت. ذَاًسُ 

هیاى تطزی. تَ زیگط ًرٌسیسی، ذٌسُ کِ ّییی ،    

حتی تثسوی ًٌوَزی، رع یک تثسن پط هیعیٌیا!    

ی تطای چِ تَز؟ هگط آًگاُ کِ ضثِ تاتَت ساذتِ

ضا زیسی، کیسام     »اسواء»زست زٍست ٍفازاضت 

 زیسی؟ی عول یافتِ هیآضظٍیت ضا راهِ

ی تیگیاًیِ   ضایس پیکطت ضا زض آى، هصَى اظ زیسُ

ظزی. زیسی کِ تط ایي حسي ٍ قضا لثرٌس هیهی

هگط زض آى زل ضة، چٌس ًفط تِ هطایعت تیسى    

 »لیحیا   »ی   آهسًس؟ ٍ ضایس ّن لحظِپاکت هی

زییسی. تیَ      تستیِ هیی    هَعَز ضا زض شٌّت ًقص

-گط چِ عالوی تَزی کِ تط آى لثرٌس هیی   ًظاضُ

زاًین کِ تَ پایاى غن ّزطاى پیسض  ظزی. ًیک هی 

 زیسی.ضا ٍ لقای پطٍضزگاضت ضا زض آى هی

تَییسی کیِ هیسّیَش      تَ اظ پیطاّي پسض چِ هی

افتازی. تَ یاز صسای هؤشى پسض کطزی، هیگیط    هی

آى صسا یازآٍض چِ ذاعطاتی تَز؟ تالل کِ زیگیط  

ی تیي  تٌای اشاى گفتي ًساضت، ٍلی چِ کٌس پاضُ

هصغفیعظ  ذَاستِ است. پس چطا ایي صسا زض 

گَش هؤشى پیچیس کِ: تالل! ازاهیِ ًیسُ، کیِ

 فاعوِعس  راى زاز!

فاطوه! ای کوثر حیات!

حیات تَ، ضْازت تَ، قثط تَ، ّوِ ٍ ّوِ، افطاگط 

 صفتاى است.ذظ ساهطی

ای هقتسای ها! ذظ سطخ ضْازت ضا هلت ها، کیِ   

اهاهطاى آًاى ضا فطظًساى هعٌَی کَحط تَ ذیَاًیس،   

زاًییین   اًس. ًیک هی ّای زاهٌت گطفتِاظ تَ ٍ گل

ی هحطط، هحطط زییگیط     کِ حضَض تَ زض صحٌِ

 ِ -ی عطش ضا تِ زسیت هیی    است. آًگاُ کِ قائو

 گیطی ٍ زاٍضی ذَى گل کطتالیت ضا ذَاّاًی.

تِ ذسای کعثِ سَگٌس کِ حق اظ آى تَ است، ٍ

تْطت زض اًتظاضت. آًک زلواى تیِ حضیَض تیَ

 ذَش است، ها ضا زضیاب ...

ی آفزیىشياژٌگزفتٍ شدٌ اس کتاب فاطمٍ)س( گل
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ای کوتاه از حضرت زهرا)س(تاریخچه

عالن صذف است و فاطوه گوهر او

گیتی عرض است و فاطوه جوهر او

     ِ تِ ٍقت تَلس فاعوِعس ، چْاض ظى تِ کوک حضطت ذیسییزی

عس  ضتافتٌس: حَا ّوسط آزم، آسیِ ظى فطعَى، هیطیین هیازض         

 عیسی ٍ کلخَم ذَاّط هَسی.

 ٍقتی ًَظاز سط تِ ذاک گصاضت ٍ ذسایص ضا حوس گفت.

الخیاًیی   تَلس فاعوِعس  زض هکِ تَز. ضٍظ روعِ، تیستن روازی   

سال پٌزن تعخت.

ظهاى تَز تا آغاظ تعخت، ضیطاییغیی      زٍضاى کَزکی ظّطاعس  ّن  

 سرت ٍ ذغطًاک تطای پیاهثطعظ .

 ی اقتصازی سِ سالِ قطیص قطاض گطفت ٍ سرت آظاض زیس.ظّطاعس  زٍ سالِ تَز کِ ّوطاُ پسض زض هحاصطُ

ّفت سال زاضت کِ هازض چطن اظ رْاى فطٍتست ٍ اٍ تٌْا هاًس. زض ّطت سالگی تِ هسیٌِ ّزطت کطز ٍ زض ًرسیتیییي     

ّای ّزطت تِ هسیٌِ تِ اهط ذساًٍس تا حضطت علیع(  اظزٍاد ًوَز. تاضّا پیاهثطعظ  فطهَز: اگط علی ذلق ًطسُ تیَزسال

 تطای فاعوِعس  ّوسطی ًثَز.

 فطهایس:ضساًس ٍ هیی اظزٍاد فاعوِعس  عطض کطز: ذساًٍس تَ ضا سالم هیای ًعز پیاهثطعظ  آهس ٍ زضتاضُفطضتِ

»ع(  زضآٍضزم، تَ ّن زض ظهیي چٌیي کي.ّا تِ ّوسطی علی تي اتیغالةهي زذتطت فاعوِعس  ضا زض آسواى»

-ّاین تطعطف هیی   ّا ٍ غصِافتاز توام غنآهسم ٍ چطون تِ ظّطاعس  هی  فطهایس: ّط ٍقت تِ ذاًِ هیحضطت علیع(  هی

 ضس ٍ ًیع زض پاسد پیغوثطعظ  کِ سؤال فطهَز: فاعوِ ضا چگًَِ یافتی؟ عطض کطز:

»فاعوِ تْتطیي یاٍض هي است زض اعاعت ذساًٍس.»

تعس ّا پیاهثط گطاهیعظ  زض هَضز فاعوِعس  فطهَزًس:

ی تي هي است. ّط کِ اٍ ضا تِ ذطن آٍضز، هطا ذطوگیي کطزُ است، ّواًا پطٍضزگاض تا فاعوِ پاضُ«

»ضَز.کٌس ٍ تا ضضایت اٍ ذطٌَز هیغضة فاعوِ، غضة هی
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 کٌس: راتط تي عثساهلل اًصاضی ضٍایت هی

ظْط ٍ عصط تا اصحاب زض هسیزیس    ًواظ ضٍظی پیاهثط تعس اظ

ّیای تیِ     ًطستِ تَزًس. پیطهطزی تیاتاًی، ذستِ ٍ تا ًفیس  

ضسیس   ضواضش افتازُ ٍاضز ضس کِ هعلَم تَز اظ ضاُ زٍضی هی

ٍ ًیاظهٌس است.

اظ ٍضع اٍ سؤال ًوَز، گفت: یا ًثیی اهلل! هیي          ضسَل ذسا

ام، هطا سیط فطها! تطٌِّ ام، هیطاتیپیَضیاى،       پیطهطزی گطسٌِ

ِ   ام، زستگیطیتیچاضُ ّای تَ ضا    ام ًوا! پیاهثط فطهَز: ذَاست

تَاًن تطآٍضزُ ًوایین، ٍلیی تیَ ضا ًیعز کسیی                 فعالً ًوی

فطستن کِ ذسا ٍ ضسَلص ٍی ضا زٍست زاضًیس، اٍ ّین        هی

ذسا ٍ ضسَل ضا زٍست زاضز. آًچِ زاضتِ تاضس، زیگیطاى ضا     

زاضز. تط ذَز هقسم هی

ی فاعوِ ضاٌّوایی کیٌیٌیس. تیالل        زستَض زاز اٍ ضا تِ ذاًِ

پیطهطز ضا تِ هٌعل فاعوِ تطز. پیطهطز اظ پطت زض صسا ظز:

سالم تط ضوا ای ذاًَازُ پیاهثطی کِ فطضتگاى ًیعز ضیویا      

کٌٌس ٍ هٌعلتاى هحل فطٍز رثطئیل اهیییي      ضفت ٍ آهس هی

است. فاعوِ رَاب سالم ضا زاز ٍ فطهَز: کیستی ٍ اظ کزیا    

ای، تِ عطض ضساًس:آهسُ

ام.    پیطهطزی اظ قثایل عطب ّستن ٍ اظ ضاُ زٍضی آهیسُ         

ام ٍ تطٌِّ. هطا زستگیطی کي، ذسا تَ ضا ضحیویت         گطسٌِ

 ٍ ٍ ضسَل ذیسا    فاعوِ کٌس! زض حالی کِ سِ ضٍظ تَز علی 

عصلی اهلل علیِ ٍآلِ  ععاهی ًرَضزُ تَزًس. فاعوِ تِ گَضِ    

گَضِ هٌعل ًظطی اًساذت. پَست گَسفٌسی ضا کِ حسیي   

ذَاتیسًس تطزاضت ٍ تِ پیطهطز زاز ٍ      ٍ حسیي ضٍی آى هی

عصضذَاّی کطز کِ چیع زیگطی ًساضتِ اسیت. پیییطهیطز          

ًالن، تَ پیَسیت    گفت: ای زذتط هحوس هي اظ گطسٌگی هی 

زّی! ایي پَست گَسفٌس ضا چیِ     کٌِْ گَسفٌس تِ هي هی

کٌن، فاعوِ ًاضاحت ضس ٍ زسیت زض گیطزى اًیساذیت.             

گطزًثٌس چَتی ضا کِ تِ تاظگی زذتطعوَیص عزذتط حویعُ   

تي عثسالوغلة  تِ اٍ ّسیِ کطزُ تَز، اظ گطزى تاظ کطز ٍ تِ  

پیطهطز زاز ٍ فطهَز: تگیط تفطٍش، ضایس ذیساًٍیس عیَض         

تْتطی تِ تَ تسّس. پیطهطز گطزًثٌس ضا گطفت ٍ تِ هسیزیس      

تطگطت ٍ گفت: یا ضسَل اهلل! زذتطت ایي گطزًثٌس ضا تیِ        

هي زاز هي چِ کٌن. زض ایي ٌّگام عواض یاسط عطض کیطز:     

یا ضسَل اهلل! اراظُ تفطهاییس ایي گطزًثٌس ضا ذطیساضی کٌین.   

پیاهثط فطهَز: اگط زض ذطیس ایي گطزًثیٌیس، ریي ٍ اًیس            

ّیا ضا تیِ آتیص          ضطیک ضًَس، ذساًٍس ّی  ییک اظ آى     

سَظاًس. ًوی

فیطٍضیی،      عواض ضٍ تِ پیطهطز کطز ٍ گفت: آى ضا چٌس هیی    

گفت: تِ سیط ضسى تا ًاى ٍ گَضت ٍ یک تطز یویاًیی کیِ       

ذَز ضا تپَضاًن ٍ تا آى ًواظ ترَاًین ٍ ییک زییٌیاض کیِ              

 ی ضاّن ضا فطاّن کٌن تا تِ ٍعي تطسن.ظازٍتَضِ

عواض اظ سْویِ غٌائن رٌگی هثلغی ضا اًسٍذتِ تَز گیفیت:   

ایي ضا اظ تَ تِ تیست زیٌاض عال ٍ زٍیست زضّن ًقطُ ٍ یک 

ذطم ٍ اظ ًاى گٌسم ٍ گَضت تطیاى تَ ضا سییط   تطز یواًی هی

ضساًن. پیییطهیطز      ذَاّن ًوَز ٍ تا ضتطم تَ ضا تِ ٍعٌت هی

گفت: چقسض سراٍتوٌسی! رَاًوطزی هاًٌس تَ ًسیسم. عویاض     

ی غالهی اش ٍفا ًوَز، آى گاُ گطزًثٌس ضا تِ ٍسیلِ تِ ٍعسُ

ذسهت پیاهثط فطستاز ٍ گفت: تِ ضسَل اهلل عطض کي کیِ:   

تَ ضا تا ایي گطزًثٌس تِ پیاهثط تقسین کطزم. غالم تِ عیطض     

ضسَل ذسا ضساًیس، پیاهثط فطهَز: هي ّن تیَ ضا تیا اییي            

گطزًثٌس تِ زذتطم فاعوِ ترطیسم. غالم زض هٌعل فاعیویِ    

آهس ٍ رطیاى ضا عطض کطز، ظّطا گطزًثٌس ضا اظ غالم گطفیت  

ٍ اٍ ضا زض ضاُ ذسا آظاز کطز. زض ایي ٌّگام غالم ذیٌیسییس،       

فاعوِ علت ذٌسُ ضا پطسیس، عطض کطز: چِ گطزًثٌیس پیط      

 ِ ِ    تطکتی! گطسٌ ای ضا پیَضیاًیس،           ای ضا سیط ًوَز، تیطّیٌی

ًیاظ کطز، غالهی ضا آظاز ًیویَز ٍ     ای ضا تی تیچاضُ

زٍتاضُ تِ زست صاحثص تطگطت.

گردنبنذ با برکت
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ی خوشبختی!فاطوه! ای واژه

ی ذَضثرتی ضا هعٌا ترطیسی. تَ تَحیس ضا تَ ٍاغُ

-زاضی کطزی. زستی کِ چطخ ّسایت ضا هیی    ذاًِ

ی ذَیص ضا تطای گطزاًس، ّوَ آسیای کَچک ذاًِ

چطذاًس. ضیاّیسش زسیت       ی ًاًی هیپرت گطزُ

ظزُ است. ّوَ کِ زض کٌاض ذٌس   تستِ ٍ تاٍلپیٌِ

تطز، ٍ ّوَ کِ ضویطیییط    تطای پسض، گطزُ ًاًی هی

ضَیس، ٍ هزاّس هطزی چَى علی هطتضیع(  ضا هی  

ّوَ کِ زض زفا( اظ ٍالیت ٍ فسک کِ هظْط افطای 

ًسة تَز، تِ ذیغیاتیِ    زٍظذیاى ٍ زضوٌاى ساهطی

ی زاهي ذَیص ضا تیِ    ًطیٌس، آضی، ّوَ غٌچِهی

چسثاًس تا اظ گطیِ تاظ ایسیتیس ٍ     سیٌِ هی

 هْط هازض تچطس.

فاطوه! ای ام ابیها!

تَسیس ٍ تَ ًیییع     ی تي پسض تَزی. تَ ضا هی تَ پاضُ

ًطاًیس،  تَییس، تِ رای ذَیص هیهی تَسیسی. هی 

آذطیي ٍزاعص تا تَ تَز ٍ اٍلیي ذیط هقسم اظ تیَ.    

چطا تَ ععیعتطیي هطزم تطایص تیَزی؟ آییا چیَى

فقظ زذتطش تَزُ؟! اٍ کِ زذتطاى زییگیط ًیییع

زاضت. تَ ضا اظ تْطت گطفتِ تَز ٍ زاهٌت راییگیاُ    

ضکَفایی سطخ ٍالیت کثطای حق تَز. تَ رَاتگَی  

پطسطی تَزی کِ زیگطاى هاًسُ تیَزًیس. تیاظٍ ٍ

پْلَیت، ًطاى اظ هطظتاًی حطین ٍالیت ٍ اهیاهیت       

 زاضز.

ی وجود هصطفی!فاطوه! ای پاره

زض کٌاض ذٌس  تط تَ چِ گصاضت؟ تطای پیسض چیِ

 آٍضزُ تَزی؟

ذَزت گفتی:

 « ِ ای اظ آى ضا       ًاًی است تطای فطظًسم پرتن، تکی

 »تطای ضوا آٍضزم.

فاطمه! ای واژه
ی خوشبختی!
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 گٌسهگَى ٍ ضضیس ٍاضز ضسًس ٍ زض آى هیاى ضٌیس: 

-این، هي ّارط ّوسط اتطاّین ٍ هازض اسواعیل ّستن ٍ ایي آسییِ ّین    اى ذسیزِ! ها اظ راًة پطٍضزگاض، تِ یاضى تَ آهسُ »

ًطیي زذتط تَ زض تْطت ذَاّس تَز، ٍ آى زیگطى هطین زذتط عوطاى ٍ هازض عیسى است ٍ آى یکى ّن، کیلیخیَم ذیَاّیط

.»هَسى هى تاضس

سیالم   -ٍ سپس آى چْاض ظى تْطتى زض اعطاف تستط ذسیزِ ًطستٌس ٍ اٍ ضا کوک ٍ یاضى ًوَزًس تا ایي کِ ًاگْاى فاعوِ 

ّیاى  زض حالى کِ پاک ٍ پاکیعُ تَز، فطش ضا تِ عطش هثسل کطز. پس اظ آى، زُ فطضتِ تا زض زست زاضتي ظطف  -اللِّ علیْا 

تْطتى ٍ آب کَحط ٍاضز ضسًس ٍ ًَظاز ععیع ضا غسل زازًس ٍ اٍ ضا تا زٍ پاضچِ سفیس ٍ ذَضثَ پَضاًسًس. ًیَظازی کیِ تیطای

 عْاضت ًیاظ تِ آب ًساضت، چطا کِ پاکیعگی آب ّن اظ اٍ تَز ... . 

-ای کِ زض ضکن هازض تکلن کطزُ تَز. ضْازت هیی   زاز. ٍالثتِ ایي تعیس ًثَز اظ فاعوًَِظاز لة تِ سري گطَز ٍ ضْازت هی

 زاز تِ یگاًگى ذساًٍس ٍ ضسالت پسضش، اهاهت ضَّط ٍ یاظزُ فطظًسش. ٍ سپس تط یکایک حاضطاى سالم کطز...!

خواست با وجود تو، پذرت را از نسل، هادرت را از هونس، علی را از هوسر و عالویاى را   آری زهراجاى؛ خذا هی

 نیاز کنذ.از سرور بی

هحوس اهیي حیسضی

ی فذکتاریخچه

ِ ، پس اظ فتح قلعِ ّل، پیاهثطعظ  تِ هحاصطُ  * ی ذیثط.... زض غعٍُ     یعٍعیییح ٍ سیاللین          ی یَْزیاىِ پٌاُ تطزُ تِ زٍ قلعی

 ِ ی ایي هحاصطُ، یَْزیاى کِ تاب هقاٍهت ًساضتٌس، تِ ضطط تِ را گصاضتي اهَالطاى، اظ هْلکِ ریاى تیِ     پطزاذت. زض ًتیز

زض تطزًس. زض پی تِ ٍرَز آهسى ایي ضطایظ تطای یَْزیاى ذیثط، اّلی فسک ًیع تا ٍساعت یک ًفط  اظ هسلواًاى ٍ ییکیی اظ      

 سطاى ذَز، تسٍى رٌگ تسلین ضسًس.  

  ِ ی رٌگزَیاى زض آى سْن زاضتٌس ٍلیی    تسیي تطتیة تَز کِ ذیثط عچَى تا رٌگ تسلین ضسُ تَز  رعء اهالکی ضس کِ ّو

  ِ ی ضسَل ذساعظ  زضآهس. کوی تعس ییْیَزییاى فیسک تیافسکعچَى تسٍى لطکطکطی تسلین ضسُ تَز  رعء اهَال ذالص

-هَافقت پیاهثطعظ  تطای کطاٍضظی تِ فسک تاظگطتٌس. ایطاى ًیع زضآهس ذَز اظ آًزا ضا تِ هصطف فقطا زض ضاُ هاًسگاى هیی      

 آٍضزًس ضساًیسًسعزضآهس پیاهثط اظ فسک، ًصف زضآهس ٍ هحصَلی تَز کِ یَْزیاى فسک اظ کطاٍضظی زض آًزا تِ زست هی

و اها بعذ از پیاهبر)ص(:

ِ    هی »الکاهل فی التاضید»زض ایي هَضز، اتي احیط زض کتابِ  ی پیاهثط تَز کِ زض هیطاث آى گفتگَ ٍ   ًَیسس: ٍ ...، ٍ فسک ذالص

ی پیاهثطعظ  ٍ آى علیع(  تطگطزاًیس. سپس اظ آًْا گطفتِ ضیس تیااذتالف ٍ غصة ضس، تا عوط تي عثسالععیع آى ضا تِ ٍضحِ

تِ آًْا تاظگطزاًس .... . 212ایٌکِ هأهَى زض سال 

ای است زض ضص هٌعلی ضوال غطتی هسیٌِ ٍ زض ضوال ضطقی زضیای سطخ* ذیثط هٌغقِ

 5هٌثع: تاضید صسض اسالم

علی کطیوی

 سروری برای جهانیان...

چشوی:تقذین به ساحت هقذس انسیه الحوراء ، زهرای اطهر علیها سالم، به اهیذ گوشه

تطز. اظ تا اٍ تَزى، اظ حطف ظزى تا اٍ،    کطز. اظ ّوِ چیع هحوس لصت هی اظ ٍقتی تا هحوس اظزٍاد کطزُ تَز، احساس ضازی هی

 ّا ًسیسُ تَز، اظ... .ّایی کِ ّی  ٍقت هحوس ضا تسٍى آىاظ تثسن

-اظ ّوطاّی تا هحوس زض ایي هسیط پط ذغط احساس ذَتی زاضت. ّط چٌس ظًاى قطیص زیگط اٍ ضا زض روع ذَز ضاُ ًیویی       

ِ زازًس ٍ حتی اٍ ضا تِ استْعاء هی ای کِ تا قثل اظ اظزٍاد تا هحوس تطای ذَزش کسی تَز ٍ ّیویِ تیِ اٍگطفتٌس. ذسیز

گصاضتٌس، حاال کِ توام هال ٍ ّستی ذَز ضا کف زست قطاض زازُ تَز ٍ ذَز ضا فسای ّسف ّوسطش کطزُ تیَز،    احتطام هی

  ِ ّا ظحوت کطیییسُ     ای کِ سالاظ چطن ظًاى قطیص افتازُ تَز ٍ زیگط آى ضکَُ ٍ رالل ّویطگی ضا ًساضت. اها ًِ. ذسیز

تَز ٍ زض تزاضت هال ٍ اعتثاض کسة کطزُ تَز، ایي ضا ذَب فْویسُ تیَز    

کِ هال ٍ اعتثاض ٍ ضکَُ ٍ رالل، ّوگی اظ هحوس ٍ ذیسای اٍ فیطهیاى        

 ذطیس.ّا ضا تِ راى هیتطًس... . پس هصیثتهی

ّا ضا تیا  آظضز. ّط چٌس ذسیزِ ضا ًِ. ذسیزِ ضٍظ  ایي ٍضعیت ضَّط ضا هی

کِ ظهاًی حس کطز تْطتی ضسُ اسیت.    گصضاًس تا ایيغطتت ٍ تٌْایی هی

زاًسیت. تلیِ.      ضٌیس ٍ حکوت آى ضا ًیویی    تَی تْطت ضا اظ ذَزش هی

ای تَز کِ اظ تْطت تطای اٍ آهسُ تَز. زض اظای ضًذ ٍ سرتییِ   فاعوِ ّسیِ

 ّای ظًاى هکِ.غطتت ٍ ععٌِ

زاًست کِ زض ضکن زاضتيِ گلی چَى فاعوِ، ذسیزِ اها ظضًگ تَز ٍ هی

 ّای اٍ پازاضی تس تعضگ است.زض اظای سرتی

کطیس. ضٍظّا ٍ    کطز ٍ ذسیزِ ضا اظ غن غطتت تیطٍى هیّای هازض ضا پط هیصحثتضس، رای ّنکن کَزک اًیس هازض هیکن

گفت. ٍ ایي زیگط تطای ذسیزِ عازی ضسُ تَز کِ تا کَزکی کِ زض ضکن زاضیت،     رای ظًاى هکِ تا هازض سري هیّا تِضة

 آضکاض ًکطزُ تَز. –حتی ضَّطش  –سري تگَیس. اها ایي ضاظ تط ّی  کس 

گفت. حاال زیگط تِ غیییط اظضٍظی اظ ضٍظّا هحوس اهیي تِ ذاًِ آهس. صسای ذسیزِ ضا ضٌیس کِ تا هًَسی رسیس سري هی 

حال تَز کِ ذسیزِ اظ تٌْایی زض آهسُ است. ّواى هَقیع تیَز کیِذسیزِ ٍ فاعوِ، اٍ ّن اظ آى ضاظ ذثط زاضت. ٍ ذَش 

اى ذسیزِ! رثطئیل تِ هي ذثط زاز کِ ایي ًَظاز، زذتط است ٍ ذساًٍس هتعال اظ ًسل اٍ اهاهاى ٍ پیطَایاى زییي ضا     »گفت: 

ضٍیییس  ّای ذسیزِ هیّای لثرٌس تَز کِ تط لةٍگل »تطگعیسُ است، تا زض ضٍى ظهیي ذلیفِ ٍ تطاى رْاًیاى حزّت تاضٌس. 

 ضست.اش هیی تکیسٍُ ذستگی ضا اظ چْطُ

تط اظ قثل تِ هصاحیثیت   ضس اٍ ضا تیصکن آحاض ٍضع حول ٍ زضز ظایواى تط ذسیزِ ظاّط هیگصضت ٍ کنظهاى تِ سطعت هی

-پس تطاى ظًاى قطیص پیام فطستاز تا اٍ ضا زض ظایواى کوک کٌٌس؛ اها چِ فاییسُ کیِ قیلیة        کطز.  تا ظًاى قطیص هحتاد هی

زاض ّیویسیط    زیس کِ چگًَِ تا سرٌاى ًیصضٌیسًس ٍ هحوس هیّایطاى ضا آتص پط کطزُ تَز ٍ تَی تْطت ضا اظ ذسیزِ ًوی

 ضس.زٌّس ٍ سرت آظضزُ هیتاضزاضش ضا آظاض هی

ّای عالین هیْیییا       ضسیس ٍ رْاى زاضت ذَز ضا تطای حضَض گل سط سثس ظًاى ٍ تلکِ اًساىلحظات ظایواى فطا هی

زض غن ٍ اًسٍُ فطٍ ، کِ ًیاگیاُ چیْیاض ظى ساذت. ٍقتص ضسیسُ تَز ٍ ذسیزِ تٌْای تٌْای تٌْا. تسٍى قاتلِ.   هی 4



 گٌسهگَى ٍ ضضیس ٍاضز ضسًس ٍ زض آى هیاى ضٌیس: 

-این، هي ّارط ّوسط اتطاّین ٍ هازض اسواعیل ّستن ٍ ایي آسییِ ّین    اى ذسیزِ! ها اظ راًة پطٍضزگاض، تِ یاضى تَ آهسُ »

ًطیي زذتط تَ زض تْطت ذَاّس تَز، ٍ آى زیگطى هطین زذتط عوطاى ٍ هازض عیسى است ٍ آى یکى ّن، کیلیخیَم ذیَاّیط

.»هَسى هى تاضس

سیالم   -ٍ سپس آى چْاض ظى تْطتى زض اعطاف تستط ذسیزِ ًطستٌس ٍ اٍ ضا کوک ٍ یاضى ًوَزًس تا ایي کِ ًاگْاى فاعوِ 

ّیاى  زض حالى کِ پاک ٍ پاکیعُ تَز، فطش ضا تِ عطش هثسل کطز. پس اظ آى، زُ فطضتِ تا زض زست زاضتي ظطف  -اللِّ علیْا 

تْطتى ٍ آب کَحط ٍاضز ضسًس ٍ ًَظاز ععیع ضا غسل زازًس ٍ اٍ ضا تا زٍ پاضچِ سفیس ٍ ذَضثَ پَضاًسًس. ًیَظازی کیِ تیطای

 عْاضت ًیاظ تِ آب ًساضت، چطا کِ پاکیعگی آب ّن اظ اٍ تَز ... . 

-ای کِ زض ضکن هازض تکلن کطزُ تَز. ضْازت هیی   زاز. ٍالثتِ ایي تعیس ًثَز اظ فاعوًَِظاز لة تِ سري گطَز ٍ ضْازت هی

 زاز تِ یگاًگى ذساًٍس ٍ ضسالت پسضش، اهاهت ضَّط ٍ یاظزُ فطظًسش. ٍ سپس تط یکایک حاضطاى سالم کطز...!

خواست با وجود تو، پذرت را از نسل، هادرت را از هونس، علی را از هوسر و عالویاى را   آری زهراجاى؛ خذا هی

 نیاز کنذ.از سرور بی

هحوس اهیي حیسضی

ی فذکتاریخچه

ِ ، پس اظ فتح قلعِ ّل، پیاهثطعظ  تِ هحاصطُ  * ی ذیثط.... زض غعٍُ     یعٍعیییح ٍ سیاللین          ی یَْزیاىِ پٌاُ تطزُ تِ زٍ قلعی

 ِ ی ایي هحاصطُ، یَْزیاى کِ تاب هقاٍهت ًساضتٌس، تِ ضطط تِ را گصاضتي اهَالطاى، اظ هْلکِ ریاى تیِ     پطزاذت. زض ًتیز

زض تطزًس. زض پی تِ ٍرَز آهسى ایي ضطایظ تطای یَْزیاى ذیثط، اّلی فسک ًیع تا ٍساعت یک ًفط  اظ هسلواًاى ٍ ییکیی اظ      

 سطاى ذَز، تسٍى رٌگ تسلین ضسًس.  

  ِ ی رٌگزَیاى زض آى سْن زاضتٌس ٍلیی    تسیي تطتیة تَز کِ ذیثط عچَى تا رٌگ تسلین ضسُ تَز  رعء اهالکی ضس کِ ّو

  ِ ی ضسَل ذساعظ  زضآهس. کوی تعس ییْیَزییاى فیسک تیافسکعچَى تسٍى لطکطکطی تسلین ضسُ تَز  رعء اهَال ذالص

-هَافقت پیاهثطعظ  تطای کطاٍضظی تِ فسک تاظگطتٌس. ایطاى ًیع زضآهس ذَز اظ آًزا ضا تِ هصطف فقطا زض ضاُ هاًسگاى هیی      

 آٍضزًس ضساًیسًسعزضآهس پیاهثط اظ فسک، ًصف زضآهس ٍ هحصَلی تَز کِ یَْزیاى فسک اظ کطاٍضظی زض آًزا تِ زست هی

و اها بعذ از پیاهبر)ص(:

ِ    هی »الکاهل فی التاضید»زض ایي هَضز، اتي احیط زض کتابِ  ی پیاهثط تَز کِ زض هیطاث آى گفتگَ ٍ   ًَیسس: ٍ ...، ٍ فسک ذالص

ی پیاهثطعظ  ٍ آى علیع(  تطگطزاًیس. سپس اظ آًْا گطفتِ ضیس تیااذتالف ٍ غصة ضس، تا عوط تي عثسالععیع آى ضا تِ ٍضحِ

تِ آًْا تاظگطزاًس .... . 212ایٌکِ هأهَى زض سال 

ای است زض ضص هٌعلی ضوال غطتی هسیٌِ ٍ زض ضوال ضطقی زضیای سطخ* ذیثط هٌغقِ

 5هٌثع: تاضید صسض اسالم

علی کطیوی

 سروری برای جهانیان...

چشوی:تقذین به ساحت هقذس انسیه الحوراء ، زهرای اطهر علیها سالم، به اهیذ گوشه

تطز. اظ تا اٍ تَزى، اظ حطف ظزى تا اٍ،    کطز. اظ ّوِ چیع هحوس لصت هی اظ ٍقتی تا هحوس اظزٍاد کطزُ تَز، احساس ضازی هی

 ّا ًسیسُ تَز، اظ... .ّایی کِ ّی  ٍقت هحوس ضا تسٍى آىاظ تثسن

-اظ ّوطاّی تا هحوس زض ایي هسیط پط ذغط احساس ذَتی زاضت. ّط چٌس ظًاى قطیص زیگط اٍ ضا زض روع ذَز ضاُ ًیویی       

ِ زازًس ٍ حتی اٍ ضا تِ استْعاء هی ای کِ تا قثل اظ اظزٍاد تا هحوس تطای ذَزش کسی تَز ٍ ّیویِ تیِ اٍگطفتٌس. ذسیز

گصاضتٌس، حاال کِ توام هال ٍ ّستی ذَز ضا کف زست قطاض زازُ تَز ٍ ذَز ضا فسای ّسف ّوسطش کطزُ تیَز،    احتطام هی

  ِ ّا ظحوت کطیییسُ     ای کِ سالاظ چطن ظًاى قطیص افتازُ تَز ٍ زیگط آى ضکَُ ٍ رالل ّویطگی ضا ًساضت. اها ًِ. ذسیز

تَز ٍ زض تزاضت هال ٍ اعتثاض کسة کطزُ تَز، ایي ضا ذَب فْویسُ تیَز    

کِ هال ٍ اعتثاض ٍ ضکَُ ٍ رالل، ّوگی اظ هحوس ٍ ذیسای اٍ فیطهیاى        

 ذطیس.ّا ضا تِ راى هیتطًس... . پس هصیثتهی

ّا ضا تیا  آظضز. ّط چٌس ذسیزِ ضا ًِ. ذسیزِ ضٍظ  ایي ٍضعیت ضَّط ضا هی

کِ ظهاًی حس کطز تْطتی ضسُ اسیت.    گصضاًس تا ایيغطتت ٍ تٌْایی هی

زاًسیت. تلیِ.      ضٌیس ٍ حکوت آى ضا ًیویی    تَی تْطت ضا اظ ذَزش هی

ای تَز کِ اظ تْطت تطای اٍ آهسُ تَز. زض اظای ضًذ ٍ سرتییِ   فاعوِ ّسیِ

 ّای ظًاى هکِ.غطتت ٍ ععٌِ

زاًست کِ زض ضکن زاضتيِ گلی چَى فاعوِ، ذسیزِ اها ظضًگ تَز ٍ هی

 ّای اٍ پازاضی تس تعضگ است.زض اظای سرتی

کطیس. ضٍظّا ٍ    کطز ٍ ذسیزِ ضا اظ غن غطتت تیطٍى هیّای هازض ضا پط هیصحثتضس، رای ّنکن کَزک اًیس هازض هیکن

گفت. ٍ ایي زیگط تطای ذسیزِ عازی ضسُ تَز کِ تا کَزکی کِ زض ضکن زاضیت،     رای ظًاى هکِ تا هازض سري هیّا تِضة

 آضکاض ًکطزُ تَز. –حتی ضَّطش  –سري تگَیس. اها ایي ضاظ تط ّی  کس 

گفت. حاال زیگط تِ غیییط اظضٍظی اظ ضٍظّا هحوس اهیي تِ ذاًِ آهس. صسای ذسیزِ ضا ضٌیس کِ تا هًَسی رسیس سري هی 

حال تَز کِ ذسیزِ اظ تٌْایی زض آهسُ است. ّواى هَقیع تیَز کیِذسیزِ ٍ فاعوِ، اٍ ّن اظ آى ضاظ ذثط زاضت. ٍ ذَش 

اى ذسیزِ! رثطئیل تِ هي ذثط زاز کِ ایي ًَظاز، زذتط است ٍ ذساًٍس هتعال اظ ًسل اٍ اهاهاى ٍ پیطَایاى زییي ضا     »گفت: 

ضٍیییس  ّای ذسیزِ هیّای لثرٌس تَز کِ تط لةٍگل »تطگعیسُ است، تا زض ضٍى ظهیي ذلیفِ ٍ تطاى رْاًیاى حزّت تاضٌس. 

 ضست.اش هیی تکیسٍُ ذستگی ضا اظ چْطُ

تط اظ قثل تِ هصاحیثیت   ضس اٍ ضا تیصکن آحاض ٍضع حول ٍ زضز ظایواى تط ذسیزِ ظاّط هیگصضت ٍ کنظهاى تِ سطعت هی

-پس تطاى ظًاى قطیص پیام فطستاز تا اٍ ضا زض ظایواى کوک کٌٌس؛ اها چِ فاییسُ کیِ قیلیة        کطز.  تا ظًاى قطیص هحتاد هی

زاض ّیویسیط    زیس کِ چگًَِ تا سرٌاى ًیصضٌیسًس ٍ هحوس هیّایطاى ضا آتص پط کطزُ تَز ٍ تَی تْطت ضا اظ ذسیزِ ًوی

 ضس.زٌّس ٍ سرت آظضزُ هیتاضزاضش ضا آظاض هی

ّای عالین هیْیییا       ضسیس ٍ رْاى زاضت ذَز ضا تطای حضَض گل سط سثس ظًاى ٍ تلکِ اًساىلحظات ظایواى فطا هی

زض غن ٍ اًسٍُ فطٍ ، کِ ًیاگیاُ چیْیاض ظى ساذت. ٍقتص ضسیسُ تَز ٍ ذسیزِ تٌْای تٌْای تٌْا. تسٍى قاتلِ.   هی 4



 کٌس: راتط تي عثساهلل اًصاضی ضٍایت هی

ظْط ٍ عصط تا اصحاب زض هسیزیس    ًواظ ضٍظی پیاهثط تعس اظ

ّیای تیِ     ًطستِ تَزًس. پیطهطزی تیاتاًی، ذستِ ٍ تا ًفیس  

ضسیس   ضواضش افتازُ ٍاضز ضس کِ هعلَم تَز اظ ضاُ زٍضی هی

ٍ ًیاظهٌس است.

اظ ٍضع اٍ سؤال ًوَز، گفت: یا ًثیی اهلل! هیي          ضسَل ذسا

ام، هطا سیط فطها! تطٌِّ ام، هیطاتیپیَضیاى،       پیطهطزی گطسٌِ

ِ   ام، زستگیطیتیچاضُ ّای تَ ضا    ام ًوا! پیاهثط فطهَز: ذَاست

تَاًن تطآٍضزُ ًوایین، ٍلیی تیَ ضا ًیعز کسیی                 فعالً ًوی

فطستن کِ ذسا ٍ ضسَلص ٍی ضا زٍست زاضًیس، اٍ ّین        هی

ذسا ٍ ضسَل ضا زٍست زاضز. آًچِ زاضتِ تاضس، زیگیطاى ضا     

زاضز. تط ذَز هقسم هی

ی فاعوِ ضاٌّوایی کیٌیٌیس. تیالل        زستَض زاز اٍ ضا تِ ذاًِ

پیطهطز ضا تِ هٌعل فاعوِ تطز. پیطهطز اظ پطت زض صسا ظز:

سالم تط ضوا ای ذاًَازُ پیاهثطی کِ فطضتگاى ًیعز ضیویا      

کٌٌس ٍ هٌعلتاى هحل فطٍز رثطئیل اهیییي      ضفت ٍ آهس هی

است. فاعوِ رَاب سالم ضا زاز ٍ فطهَز: کیستی ٍ اظ کزیا    

ای، تِ عطض ضساًس:آهسُ

ام.    پیطهطزی اظ قثایل عطب ّستن ٍ اظ ضاُ زٍضی آهیسُ         

ام ٍ تطٌِّ. هطا زستگیطی کي، ذسا تَ ضا ضحیویت         گطسٌِ

 ٍ ٍ ضسَل ذیسا    فاعوِ کٌس! زض حالی کِ سِ ضٍظ تَز علی 

عصلی اهلل علیِ ٍآلِ  ععاهی ًرَضزُ تَزًس. فاعوِ تِ گَضِ    

گَضِ هٌعل ًظطی اًساذت. پَست گَسفٌسی ضا کِ حسیي   

ذَاتیسًس تطزاضت ٍ تِ پیطهطز زاز ٍ      ٍ حسیي ضٍی آى هی

عصضذَاّی کطز کِ چیع زیگطی ًساضتِ اسیت. پیییطهیطز          

ًالن، تَ پیَسیت    گفت: ای زذتط هحوس هي اظ گطسٌگی هی 

زّی! ایي پَست گَسفٌس ضا چیِ     کٌِْ گَسفٌس تِ هي هی

کٌن، فاعوِ ًاضاحت ضس ٍ زسیت زض گیطزى اًیساذیت.             

گطزًثٌس چَتی ضا کِ تِ تاظگی زذتطعوَیص عزذتط حویعُ   

تي عثسالوغلة  تِ اٍ ّسیِ کطزُ تَز، اظ گطزى تاظ کطز ٍ تِ  

پیطهطز زاز ٍ فطهَز: تگیط تفطٍش، ضایس ذیساًٍیس عیَض         

تْتطی تِ تَ تسّس. پیطهطز گطزًثٌس ضا گطفت ٍ تِ هسیزیس      

تطگطت ٍ گفت: یا ضسَل اهلل! زذتطت ایي گطزًثٌس ضا تیِ        

هي زاز هي چِ کٌن. زض ایي ٌّگام عواض یاسط عطض کیطز:     

یا ضسَل اهلل! اراظُ تفطهاییس ایي گطزًثٌس ضا ذطیساضی کٌین.   

پیاهثط فطهَز: اگط زض ذطیس ایي گطزًثیٌیس، ریي ٍ اًیس            

ّیا ضا تیِ آتیص          ضطیک ضًَس، ذساًٍس ّی  ییک اظ آى     

سَظاًس. ًوی

فیطٍضیی،      عواض ضٍ تِ پیطهطز کطز ٍ گفت: آى ضا چٌس هیی    

گفت: تِ سیط ضسى تا ًاى ٍ گَضت ٍ یک تطز یویاًیی کیِ       

ذَز ضا تپَضاًن ٍ تا آى ًواظ ترَاًین ٍ ییک زییٌیاض کیِ              

 ی ضاّن ضا فطاّن کٌن تا تِ ٍعي تطسن.ظازٍتَضِ

عواض اظ سْویِ غٌائن رٌگی هثلغی ضا اًسٍذتِ تَز گیفیت:   

ایي ضا اظ تَ تِ تیست زیٌاض عال ٍ زٍیست زضّن ًقطُ ٍ یک 

ذطم ٍ اظ ًاى گٌسم ٍ گَضت تطیاى تَ ضا سییط   تطز یواًی هی

ضساًن. پیییطهیطز      ذَاّن ًوَز ٍ تا ضتطم تَ ضا تِ ٍعٌت هی

گفت: چقسض سراٍتوٌسی! رَاًوطزی هاًٌس تَ ًسیسم. عویاض     

ی غالهی اش ٍفا ًوَز، آى گاُ گطزًثٌس ضا تِ ٍسیلِ تِ ٍعسُ

ذسهت پیاهثط فطستاز ٍ گفت: تِ ضسَل اهلل عطض کي کیِ:   

تَ ضا تا ایي گطزًثٌس تِ پیاهثط تقسین کطزم. غالم تِ عیطض     

ضسَل ذسا ضساًیس، پیاهثط فطهَز: هي ّن تیَ ضا تیا اییي            

گطزًثٌس تِ زذتطم فاعوِ ترطیسم. غالم زض هٌعل فاعیویِ    

آهس ٍ رطیاى ضا عطض کطز، ظّطا گطزًثٌس ضا اظ غالم گطفیت  

ٍ اٍ ضا زض ضاُ ذسا آظاز کطز. زض ایي ٌّگام غالم ذیٌیسییس،       

فاعوِ علت ذٌسُ ضا پطسیس، عطض کطز: چِ گطزًثٌیس پیط      

 ِ ِ    تطکتی! گطسٌ ای ضا پیَضیاًیس،           ای ضا سیط ًوَز، تیطّیٌی

ًیاظ کطز، غالهی ضا آظاز ًیویَز ٍ     ای ضا تی تیچاضُ

زٍتاضُ تِ زست صاحثص تطگطت.

گردنبنذ با برکت
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ی خوشبختی!فاطوه! ای واژه

ی ذَضثرتی ضا هعٌا ترطیسی. تَ تَحیس ضا تَ ٍاغُ

-زاضی کطزی. زستی کِ چطخ ّسایت ضا هیی    ذاًِ

ی ذَیص ضا تطای گطزاًس، ّوَ آسیای کَچک ذاًِ

چطذاًس. ضیاّیسش زسیت       ی ًاًی هیپرت گطزُ

ظزُ است. ّوَ کِ زض کٌاض ذٌس   تستِ ٍ تاٍلپیٌِ

تطز، ٍ ّوَ کِ ضویطیییط    تطای پسض، گطزُ ًاًی هی

ضَیس، ٍ هزاّس هطزی چَى علی هطتضیع(  ضا هی  

ّوَ کِ زض زفا( اظ ٍالیت ٍ فسک کِ هظْط افطای 

ًسة تَز، تِ ذیغیاتیِ    زٍظذیاى ٍ زضوٌاى ساهطی

ی زاهي ذَیص ضا تیِ    ًطیٌس، آضی، ّوَ غٌچِهی

چسثاًس تا اظ گطیِ تاظ ایسیتیس ٍ     سیٌِ هی

 هْط هازض تچطس.

فاطوه! ای ام ابیها!

تَسیس ٍ تَ ًیییع     ی تي پسض تَزی. تَ ضا هی تَ پاضُ

ًطاًیس،  تَییس، تِ رای ذَیص هیهی تَسیسی. هی 

آذطیي ٍزاعص تا تَ تَز ٍ اٍلیي ذیط هقسم اظ تیَ.    

چطا تَ ععیعتطیي هطزم تطایص تیَزی؟ آییا چیَى

فقظ زذتطش تَزُ؟! اٍ کِ زذتطاى زییگیط ًیییع

زاضت. تَ ضا اظ تْطت گطفتِ تَز ٍ زاهٌت راییگیاُ    

ضکَفایی سطخ ٍالیت کثطای حق تَز. تَ رَاتگَی  

پطسطی تَزی کِ زیگطاى هاًسُ تیَزًیس. تیاظٍ ٍ

پْلَیت، ًطاى اظ هطظتاًی حطین ٍالیت ٍ اهیاهیت       

 زاضز.

ی وجود هصطفی!فاطوه! ای پاره

زض کٌاض ذٌس  تط تَ چِ گصاضت؟ تطای پیسض چیِ

 آٍضزُ تَزی؟

ذَزت گفتی:

 « ِ ای اظ آى ضا       ًاًی است تطای فطظًسم پرتن، تکی

 »تطای ضوا آٍضزم.

فاطمه! ای واژه
ی خوشبختی!
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پاسد پسض تا زل تَ چِ کطز؟

ای زذتطم! تساى ایي اٍلیي غصایی است کِ تعس  » 

.»گیطزاظ سِ ضٍظ زض کام پسضت رای هی

فاطوه! ای گلبانگ والیت!

-ذطٍضیسی ٍ تا تط هٌافقاى تاًگ تطهیی تا تَ هی

 آٍضزی، کسی ضا یاضای سلغِ تط ٍلی ذسا ًثَز.

ی پسض ٍ ّوچَ اٍ، ضکیي ّیویسیط       »ام اتیْا»تَ 

ی ٍلییع(  فیطٍ       تَزی، ٍ چِ ظٍز ایي زٍ استَاًِ

این کِ تَ تعس اظ پسض، تثسن ضا اظ     ضیرت. ذَاًسُ 

هیاى تطزی. تَ زیگط ًرٌسیسی، ذٌسُ کِ ّییی ،    

حتی تثسوی ًٌوَزی، رع یک تثسن پط هیعیٌیا!    

ی تطای چِ تَز؟ هگط آًگاُ کِ ضثِ تاتَت ساذتِ

ضا زیسی، کیسام     »اسواء»زست زٍست ٍفازاضت 

 زیسی؟ی عول یافتِ هیآضظٍیت ضا راهِ

ی تیگیاًیِ   ضایس پیکطت ضا زض آى، هصَى اظ زیسُ

ظزی. زیسی کِ تط ایي حسي ٍ قضا لثرٌس هیهی

هگط زض آى زل ضة، چٌس ًفط تِ هطایعت تیسى    

 »لیحیا   »ی   آهسًس؟ ٍ ضایس ّن لحظِپاکت هی

زییسی. تیَ      تستیِ هیی    هَعَز ضا زض شٌّت ًقص

-گط چِ عالوی تَزی کِ تط آى لثرٌس هیی   ًظاضُ

زاًین کِ تَ پایاى غن ّزطاى پیسض  ظزی. ًیک هی 

 زیسی.ضا ٍ لقای پطٍضزگاضت ضا زض آى هی

تَییسی کیِ هیسّیَش      تَ اظ پیطاّي پسض چِ هی

افتازی. تَ یاز صسای هؤشى پسض کطزی، هیگیط    هی

آى صسا یازآٍض چِ ذاعطاتی تَز؟ تالل کِ زیگیط  

ی تیي  تٌای اشاى گفتي ًساضت، ٍلی چِ کٌس پاضُ

هصغفیعظ  ذَاستِ است. پس چطا ایي صسا زض 

گَش هؤشى پیچیس کِ: تالل! ازاهیِ ًیسُ، کیِ

 فاعوِعس  راى زاز!

فاطوه! ای کوثر حیات!

حیات تَ، ضْازت تَ، قثط تَ، ّوِ ٍ ّوِ، افطاگط 

 صفتاى است.ذظ ساهطی

ای هقتسای ها! ذظ سطخ ضْازت ضا هلت ها، کیِ   

اهاهطاى آًاى ضا فطظًساى هعٌَی کَحط تَ ذیَاًیس،   

زاًییین   اًس. ًیک هی ّای زاهٌت گطفتِاظ تَ ٍ گل

ی هحطط، هحطط زییگیط     کِ حضَض تَ زض صحٌِ

 ِ -ی عطش ضا تِ زسیت هیی    است. آًگاُ کِ قائو

 گیطی ٍ زاٍضی ذَى گل کطتالیت ضا ذَاّاًی.

تِ ذسای کعثِ سَگٌس کِ حق اظ آى تَ است، ٍ

تْطت زض اًتظاضت. آًک زلواى تیِ حضیَض تیَ

 ذَش است، ها ضا زضیاب ...

ی آفزیىشياژٌگزفتٍ شدٌ اس کتاب فاطمٍ)س( گل
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ای کوتاه از حضرت زهرا)س(تاریخچه

عالن صذف است و فاطوه گوهر او

گیتی عرض است و فاطوه جوهر او

     ِ تِ ٍقت تَلس فاعوِعس ، چْاض ظى تِ کوک حضطت ذیسییزی

عس  ضتافتٌس: حَا ّوسط آزم، آسیِ ظى فطعَى، هیطیین هیازض         

 عیسی ٍ کلخَم ذَاّط هَسی.

 ٍقتی ًَظاز سط تِ ذاک گصاضت ٍ ذسایص ضا حوس گفت.

الخیاًیی   تَلس فاعوِعس  زض هکِ تَز. ضٍظ روعِ، تیستن روازی   

سال پٌزن تعخت.

ظهاى تَز تا آغاظ تعخت، ضیطاییغیی      زٍضاى کَزکی ظّطاعس  ّن  

 سرت ٍ ذغطًاک تطای پیاهثطعظ .

 ی اقتصازی سِ سالِ قطیص قطاض گطفت ٍ سرت آظاض زیس.ظّطاعس  زٍ سالِ تَز کِ ّوطاُ پسض زض هحاصطُ

ّفت سال زاضت کِ هازض چطن اظ رْاى فطٍتست ٍ اٍ تٌْا هاًس. زض ّطت سالگی تِ هسیٌِ ّزطت کطز ٍ زض ًرسیتیییي     

ّای ّزطت تِ هسیٌِ تِ اهط ذساًٍس تا حضطت علیع(  اظزٍاد ًوَز. تاضّا پیاهثطعظ  فطهَز: اگط علی ذلق ًطسُ تیَزسال

 تطای فاعوِعس  ّوسطی ًثَز.

 فطهایس:ضساًس ٍ هیی اظزٍاد فاعوِعس  عطض کطز: ذساًٍس تَ ضا سالم هیای ًعز پیاهثطعظ  آهس ٍ زضتاضُفطضتِ

»ع(  زضآٍضزم، تَ ّن زض ظهیي چٌیي کي.ّا تِ ّوسطی علی تي اتیغالةهي زذتطت فاعوِعس  ضا زض آسواى»

-ّاین تطعطف هیی   ّا ٍ غصِافتاز توام غنآهسم ٍ چطون تِ ظّطاعس  هی  فطهایس: ّط ٍقت تِ ذاًِ هیحضطت علیع(  هی

 ضس ٍ ًیع زض پاسد پیغوثطعظ  کِ سؤال فطهَز: فاعوِ ضا چگًَِ یافتی؟ عطض کطز:

»فاعوِ تْتطیي یاٍض هي است زض اعاعت ذساًٍس.»

تعس ّا پیاهثط گطاهیعظ  زض هَضز فاعوِعس  فطهَزًس:

ی تي هي است. ّط کِ اٍ ضا تِ ذطن آٍضز، هطا ذطوگیي کطزُ است، ّواًا پطٍضزگاض تا فاعوِ پاضُ«

»ضَز.کٌس ٍ تا ضضایت اٍ ذطٌَز هیغضة فاعوِ، غضة هی

2



 سالم بر بهتریه باووی جهان
-ی کاراش الگوست. الگوست برای تمام زنباوویی که هر چه از خوبیاش بگین کن گفتین. باوویی که همه

 های جهان.
ولی چقدر فاصله گرفتین...

احادیث

گذاریوام
»«

حق مادر

11، ص34راالوًار،ج( بحا1
1641( تحف العقًل، ص1

سرّ هخفی لوالك
 شب تولذ هستی ست یا والدت تو؟ ی سبسی ست از سیادت تو بهار سفره

 اگر نبود گل افشانی والدت تو تو سرّ هخفی لوالكی و جهاى گن بود

 ای از خلوت عبادت تو حضور ، گوشه ای از ربنای شعله ورت شهود ، شوه

 كذام رره نذارد سر ارادت تو تو نور نور علی نوری ای تواهت نور

 و یا شكسته قذش در شب شهادت تو؟ به پاس رویت رویت ركوع كرده هالل

 قسن به خطبه ی هوالیی رشادت تو ی تنهایی علی )ع( بودی پناه گریه

 شب والدت هوالست یا والدت تو!؟ پر از جوال و جالل جوادی و رجبن

علیطضا قعٍُ

سیذ هْذی هذیٌِ

 حجاب

 های ایرانیملکه

 اش ّوایَى گفت: کالسی ایراًیچارلس داًشجَی اًگلیسی با طعٌِ بِ دٍست ٍ ّن

تًَي با هردا دست بذى یا لمومسمشمَى       چرا خاًَهاتَى ًوی

ی خرابی دارى ٍ کٌي؟؟ یعٌی هردای ایراًی اًٍقذر کارًاهِ

 تًَي کٌترل کٌي؟؟خَدشَى رٍ ًوی

کمٌمنآ ایما       ّوایَى لبخٌذی زد ٍ گفت: یِ سؤال ازت هی 

 تًَِ هلکِ اًگلستاى رٍ لوس کٌِ؟تًَِ با ّر هردی دست بذُ؟ ٍ ّر هردی هیی اًگلستاى هیهلکِ

تًَي با ایشَى دست بذى ٍچارلس با عصباًیت گفت: ًِ! هگِ هلکِ یِ فرد عادیِ؟!! فقط افراد خاصی هی    

 در رابطِ باشيآ

ّای ایراًی هلکِ ّستٌذ ٍ بِ ّرکسی اجازُ ًویذى کمِدرًگ گفت: بیشتر خاًَم ّوایَى ّن بی

باّاشَى دست بذى چَى از ًظر ها هسلوًَا زیباتریي خَی زى، ًجابت اٍستآ 8
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به نام او

ٌِ صفحه آرا و طرح جلد: سید مهدي مدینه، مسعود شهپريفرد 
پشتیبان: سید احسان مدنی 

فهرست



ی والدت حضرت نامهویژه

 زهرا)س( و روز مادر

 ای اس بُشت تکٍ

 در خاوٍ چٍ عطز دلکشی پیچیدٌ ست

کٍ ًَش حًاس اس سز مه دسیدیدٌ ست

 ی ماای اس بُشت شد خاوٍچًن تکٍ

اوگار ديبارٌ مادرم خىدیدٌ ست
قاسن قرباًی


