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 آقا اسامعیل داستانی بِنیسی سخرنانی حاج نکاتی از 

 
 حرضت زهرا مقامات ۀر دربا

 ،1401/  10/  22شنبه، پنج روز در 

 الز هراءعصمة هیأت در 



 

 
 2ص  ،حرضت زهرا مقامات ۀآقا بِنیسی دربار سخرنانی حاج نکاتی از

 

 

 ه الر حامن الر حیم سم الل  ب

رسول    ی بود، نقل کرده است که به آن حرضت گفتم: اکه از همرسان حرضت رسول اکرم  یشهعا

مل ا  یعائشة! ان   یانعم ؟ گفت: »1و...  بوسیدیاو را م آید،یکه هر گاه فاطمه م شودیخدا! شام را چه م

امء ادخل یال یب یاُس  فلام    لبی،صُ  یفأَکلتُها، فصارت نطفًة فاحًة، منها تُف   یفناولن الجن َة،  یلجربئ یالس 

  یر ؛ آ 2الجن ة قب لتُها  یکل ام اشقُت ال ی ة، َحوراء إنس  یففاطمُة من تلک الن طفة، و ه  یجَة، نزَلُت واقعُت خد

وارد بهشت کرد و از آن،   رام یلکه من شبانه به آسامن )و معراج( برده شدم، جربئ ی! هنگامیشهعا یا

آمدم،   یینکه )از آسامن( پا یشد. هنگام یان را خوردم و آن در ُصلب من نطفهبه من داد. من آ  یبیس

از  شدهیدهآفر ی )بانو  ی( او َحورایجه،قرار گرفتم؛ پس فاطمه از آن نطفه است و )در نت یجهبا خد

 .«بوسمیاو را م شوم،ی شکل( است که هر گاه من مشتاق بهشت م)انسان  ی هبهشت( اِنس 

 

؛ قطعاً ما آن  درالقَ  ةِ یلَ لَ  یف لناهُ نَز ن ا اَ اِ  یفۀ رش  یۀ. ـ آیهعل تعالی الله سالم  ـ  صادق  جعفر امام حرضت

، و  القدر فاطمة یلةلرا تالوت کردند و فرمودند: » 3.یم( را در شب قدر نازل کردیم)= قرآن کر

ا یلةَ حقَّ معرفتها فقد ادرک لالقدر الله؛ فَمن عرَف فاطمةَ  فاطمَة؛ ألن  الخلق   یَتُسم   القدر، و اّن 

که فاطمه را   ی)مقصود از( شب، فاطمه و )مقصود از( قدر، خدا است؛ پس کس؛ 4فُطموا عن معرفتها 

شد؛   یده: جداشده( نامیعنیقطعاً شب قدر را درک کرده است و او فاطمه ) اسد،بشن ید،که باآنچنان 

 به شناخِت کامل او برسند(.«   توانندیاند )و ّناز شناخت )کامل( او جدا شده یدگانچون آفر

مه حسن  اللهیتحرضت آ کتاب  این حدیث رشیف را در . ـ یهعل یـ رضوان الله تعال یآمل ۀزادعال 

 رشح داده است.  «ی ةکلمة فاطم ی ف ی ة»فص  حکمة عصمت

 

 
 .أن تعل قها عسالً؟ یدکلَّه، کأن ک تر یهاف یتجَعل لسانَک ف یرسول الله! ما لک اذا جائت فاطمة قب لتَها؛ حت   یاقلت:  1
 .۵۷، ش 41۵، ص 1۸، ج عن فاطمة الز هراء یاملوسوعة الکرب  2
 .1 ،(9۷) قدر 3
 .۵9، ش 41۶، ص 1۸، ج عن فاطمة الز هراء یاملوسوعة الکرب  4
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؛  ۵یحضنال یاءو ان  بناَت األنب  ی ة، إنس ةً ی  ان  فاطمة ُخلَقت حورفرمودند: »اکرم رسول حرضت

)؛ پس فاطمه هم  شوندی ّن یض ح یامربانشد و قطعاً دخرتان پ  یدهآفر ی ه اِنس  ی ۀفاطمه )به صورت( حور

 (.«شودی ّن یضح

 

اموات   یو عل قه ف  یل،کالِقند  یومئذفخلَق نوَر فاطمًة  »:  فرمودند  حرضت  هامن قُرط العرش، فزَهرِت الس 

بع،  بع و األرضون الس  سه،   یَتو من أجل ذلک ُسم   الس  فاطمُة الز هراَء، و کانت املالئکة تسب ح اللَه و تقد 

. ـ : "و عز ت   یملحب   یامةالق یوم یال دیسکمو تق یحکمألجَعلن  ثواَب تسب یو جالل یفقال الله ـ عز  و جل 

ها و...( نور  انسان  ینشاز آفر پیش)=  روز آن در( واال خداوند ) ؛۶" .یهاعلها و بَن و بَ  یهاهذه املرأة و اب 

  ین، زم  ۷آسامن و    ۷آن،(    یلۀ کرد؛ پس )به وس   یزان عرش آو  ۀو آن را در گوشوار   یدفاطمه را مانند چراغ آفر

خدا را   ان،شد و فرشتگ یده( نامدهندهی فاطمه، زهرا )= درخشان روشن ین،هم ی شدند و برا ینوران

ـ عز  و جل. ـ فرمود: "به عز تم و شکوهم سوگند، قطعاً پاداش  وندپس خدا کردند؛ی م یسو تقد یحتسب

زن و پدرش و شوهرش و پرسانش‹ قرار    یندوستداران ›ا یبرا  یامت شام را تا روز ق یسشام و تقد یح تسب

 ."«دهمیم

 

و سوزن، نخ   کردیمی م یسندگیو ر ی اطیاطمه خ: »ما )= زنان( در پرتو )نور( صورت فعایشه

 ۷.«ّنودیمیم

هبه نور قابل   یازکارها را که ن   ینو با آن، ا  دیدندی و... هم م  یشهمقدار از نور آن حرضت را عا  ینا  یتوج 

 .دادندی دارد، انجام م

 

 ی ة _کلمة_فاطمی_فیة _کتاب، #کتاب_فص_حکمة_عصمتی، #شب_قدر، #معرف#حرضت_زهرا

 

 

 
 .۶2، ش 41۸هامن، ص  ۵
 .۶3، ش 41۸هامن، ص  ۶
 .(9۸، ش 43۶ضوء وجه فاطمَة )هامن، ص  یو نغزل و ننظم اإلبرَة ف یطکن ا نخ ۷
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ه!توج    ه! توج 
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