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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

  

محبّت حضرت امیر

معراج،  ،، دختران ائمهحدیث، سلسله سند، فاطمه ،ریام حضرت محبّت: ها دواژهیکل

، قیامت، والیت امیرالمؤمنینطیب مولد، زاده،  ، جبرئیل، قصر بهشتی، شیعه، حاللپیامبر

 .یدشمن و یدوست

بحاراالنوار در ام که از نظر سلسله سند بسیار جالب است. مرحوم مجلسی امروز براي شما روایتی آورده

 جعفر بن محمّدبني سند حدیث را نقل کرده تا به علیسلسلهاست.  نقل کردهلسالت مساز کتاب 

ثَن   :گوید و او میاهوازي رسانده  قاَل  .شودبه خاندان رسالت وصل می و بعد ؛ْحَنفَ اَ َبْكُر ْبُن  یقاَل َحدَّ

ثَ ْتنا فاط َمُة ب ْنُت َعل   این روایت را براي ما  الرّضاموسیبنفاطمه دختر علیّ: اْبن  ُموَسى الر ض ی  َحدَّ

ثَ ْتن  اَلْت قاند؟ فاطمه است و ایشان از چه کسی نقل کرده حدیث کرده است. نام دختر امام رضا   یَحدَّ

این روایت را از فاطمه  فاطمه دختر امام رضا  :َجْعَفر    ْبن    ُموَسى  اتُ بَن  ُكْلُثوم     مُ اُ َو   اط َمُة َو زَيْ َنبُ ف

-بنکلثوم که هر سه دختران موسیو زینب و امّ یعنی حضرت معصومه ر امام کاظمدخت

قُ ْلَن کند. حدیث هم فاطمه از فاطمه نقل می ي بودند نقل کرده است. پس در دومین طبقه جعفر

ثَ ْتنا ف دختران امام  ،کلثومآن سه نفر یعنی فاطمه و زینب و امّ :اط َمُة ب ْنُت َجْعَفر  ْبن  ُمَحمَّد  َحدَّ

حدیث، در سلسله سند  .ما بیان کرد راياین حدیث را ب گفتند فاطمه دختر امام صادق کاظم

ثَ ْتن  فاطمه هستند.  ،دختران یک به یکِ از امام رضا فاطمه  :ی  َمُة ب ْنُت ُمَحمَّد  ْبن  َعل  اط  ف یقاَلْت َحدَّ

براي من نقل کرده است. نام دختر  اقراین حدیث را فاطمه دختر امام ب گفت دختر امام صادق
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ثَ ْتن  . این حدیث استفاطمه است و جزء سلسله سند هم  امام باقر ْبن   ی  فاط َمُة ب ْنُت َعل   یقاَلْت َحدَّ

براي من  هم گفت این حدیث را فاطمه دختر امام سجّاد فاطمه دختر امام باقر :اْلُحَسْين  

ثَ ْتن  قاَلْت نقل کرده است.  َنُة ف یَحدَّ هم  فاطمه دختر امام سجّاد :ی  بْ َنَتا اْلُحَسْين  ْبن  َعل  ا  اط َمُة َو ُسَكي ْ

در این طبقه پس ند. براي من نقل کرد دختران امام حسین ،گفت این حدیث را فاطمه و سکینه

فاطمه و  :فاط َمَة ب ْنت  َرُسول  الل  َعْن  ی  م  ُكْلُثوم  ب ْنت  َعل  اُ َعْن . استفاطمه ناقل از حدیث هم 

براي ما  ابیطالببندختر علیّ ،کلثومگفتند که این حدیث را امّ دختران امام حسین ،سکینه

 دختر پیامبر خدا نقل کرده است. این حدیث بسیار جالب استي زهراو ایشان از فاطمه نقل کرد

دیگر همه فاطمه از هم ین حدیثی که اینحادیث، چنبسیار زیباست. در بین ا آنهاي فاطمی حلقهو 

هاي شخصیّتهمه  دختران ائمهاین است که ي دهنده ی است و نشاناستثنائشاید  ،ندا هنقل کرد

نقش و  ،این سلسله سند حدیثو  ؛هستند بیترُوات بزرگوار احادیث اهل وجز و القدر علمیعظیم

 به این نورانیّت مضمون حدیثِحاال دهد. خوبی نشان میهجایگاه زن را در خاندان عصمت و رسالت ب

 بسیار جالب استاز این لحاظ هم این سلسله سند  ؛گویمب تانبرایهم نوار فاطمی روشن شده را که به ا

را  مان دیگر ما نام بچّهپس  ؛ي ما نام فاطمه وجود داردگویند مثالً در خانوادهگاهی اوقات میکه 

 گذاشته شده است. پشت سر فاطمه فاطمه  خوب دیدیم که چگونهجا این فاطمه نگذاریم.

ْعُت َرُسوَل الل  فرمودند:  زهرا ي فاطمه شنیدم  :َدَخْلُت اْلَجنَّةَ  اء  َلى السَّما   یب   یَ ْسر  اُ َلّما  :يَ ُقولُ  قاَلْت َسم 

بهشت وارد در سفر معراج  ،آسمان بردندو به  شبانه مرا به معراجوقتی که : ندفرمود رسول خدا

ْن ُدرَّة  بَ ْيضنَا ب َقْصر  اَ ذا ا  فَ شدم.  ساخته در بهشت با قصري  :اُقوت  ُمَكلَّل  ب الدُّر  َو اْلي َو َعَلْيها باب   اَء ُمَجوََّفة  م 

یا تمام در با دُرّ آن  سَردرِو  داشت يراین قصر دَ .خالی بود داخل آناز دُرّ سفید مواجه شدم که شده 

ر  َو َعَلى اْلب .و یاقوت جواهرنشان بود ت ْ ُمَحمَّد   ؛ الَّ اللُ ا  َه ٰٰ  لا  ال  اب  ذا َمْكُتوب  َعَلى اْلبا  فَ  یفَ َرفَ ْعُت رَْأس   اب  س 

فرمایند: سَرَم را بلند کردم و می اهللرسول .اي بودپرده ،آن درو روي  :اْلَقْوم   یُّ َول   ی  َعل   ؛َرُسوُل الل  
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 پیامبراکرم معبودي جز اهلل نیست؛ است: خدایی جز اهلل نیست؛ در نوشته شده دیدم روي آن

َبْخ  َبخْ [ َبخ   َبخ  ]ا َمْكُتوب  َعَلى الس ْتر  ذا  َو  .و زمامدار و سرپرست امّت است ولیّ رسول خداست و علی

يَعة  َعل   ْثل  ش  تبریک بر همچون شیعیان  :بود اي که روي در آویخته بود، نوشته شدهو روي پرده :ی  م ْن م 

ْن َعق يق  اَ ذا ا  فَ  َفَدَخْلُتهُ  !علی و  فرمایند وارد این قصر شدممی پیغمبراکرم :ْحَمَر ُمَجوَّف  اَ نَا ب َقْصر  م 

ْن ه  بَو َعَليْ دیدم داخل قصر، قصر دیگري از عقیق سرخ است و آن هم درونش تهی و خالی است.  اب  م 

قصر هم اي در نقرهدري از نقره داشت و  ،این قصري که از عقیق سرخ بود :ْخَضر  ب الزَّبَ ْرَجد  ااْلَ ُمَكلَّل   ف ضَّة  

ر  ذا َعَلى اْلبا  َو  .با زبرجد سبز جواهرنشان بود ت ْ ُمَحمَّد  َرُسوُل الل   اب  ذا َمْكُتوب  َعَلى اْلبا  فَ  یفَ َرفَ ْعُت رَْأس   اب  س 

سرم را بلند کردم فرمایند: می پیغمبراکرم .اي افتاده بوددر هم پردهآن روي  :اْلُمْصَطفى   یُّ َوص   ی  َعل  

پیامبر مصطفی و  یّوص رسول خداست و علی و دیدم روي در نوشته شده بود: پیغمبراکرم

يَعَة َعل   ا َعَلى الس ْتر  ذا  َو  .برگزیده است اي هم که روي این پردهروي دیدم و  :ب ط يب  اْلَمْول د   ی  َمْكُتوب  َبش ْر ش 

به  ،را به پاک بودن مولد آنها ! شیعیان علیفام افتاده بود، نوشته شده بود که اي پیامبر در نقره

ْنهُ اَ َر اَ َلْم  ُمَجوَّف   ْخَضرَ اَ نَا ب َقْصر  م ْن زُُمرُّد  اَ ذا ا  فَ  َفَدَخْلُتهُ  .به حاللزاده بودن آنها بشارت دهتعبیري   :ْحَسَن م 

د سبز بود و داخل این قصر، قصر دیگري از زمرّ ؛قصر عقیق سرخ شدماین رد وا :فرمایندمیحضرت 

ْن ياُقوَتة  َحْمر َو َعَليْ  .چیز ندیده بودم تر از آن قصر هیچزیباتر و نیکو ؛ وداخل آن هم خالی بود  اءَ ه  باب  م 

و مروارید جواهرنشان  ؤلؤبا ل این در و سرخ داشتد سبز، دَري از یاقوت زمرّقصر این و  :ُمَكلََّلة  ب اللُّْؤُلؤ  

ر  َو َعَلى اْلب .شده بود ت ْ يَعُة َعل  ا َمْكُتوب  َعَلى ذا  فَ  یفَ َرفَ ْعُت رَْأس   اب  س  و روي در هم  :ائ ُزونَ ُهُم اْلف ی  الس ْتر  ش 

همان  لیي عشیعه :هسرم را بلند کردم و دیدم بر روي آن پرده نوشته شداي افتاده بود. پرده

  .رستگارانند

َرئ يُل ل َمْن  یَحب يب   :فَ ُقْلتُ   :َفقالَ این قصر متعلّق به چه کسی است؟  !اي دوست من جبرئیل :گفتم ؟اذ   هَجب ْ

ََ َعل  ا ُمَحمَُّد ال  ي ي  ََ َو َوص  اي رسول خدا این قصر متعلّق به  :جبرئیل عرض کرد :طال ب  يب  اَ ْبن   ی  ْبن  َعم 
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يَعَة َعل  ا  ُيْحَشُر الّناُس ُكلُُّهْم يَ ْوَم اْلق ياَمة  ُحفاًة ُعراًة است.  ابیطالببنوصیّ شما علیّپسرعمّ و  بعد  :ی  اّل ش 

مه و ي مردم پابرهنه و بدون جاهمه ،جز شیعیان علی جبرئیل عرض کرد که روز قیامت

يَعَة َعل  اُ ْسماء  اَ يُْدَعى الّناُس ب   وَ . پیکر محشور خواهند شد برهنه ْم ما َخال ش   :ائ ه مْ ْسماء  آباَ ن َُّهْم يُْدَعْوَن ب  ا  فَ  ی  مَّهات ه 

گویند فالنی فرزند شوند و میشان صدا زده میاني مردم با نام مادرروز قیامت همه :جبرئیل عرض کرد

َرئ يُل َو َكْيَف  یَحب يب   :فَ ُقْلتُ شوند. که با نام پدرانشان صدا زده می جز شیعیان علی ؛فالن خانم َجب ْ

اسم  هي مردم بهکه بقیّ چگونه است !دوست من :فرمایند به جبرئیل گفتممی پیغمبر :اكَ ذ

 1:َمْول ُدُهمْ اَب َحبُّوا َعل ّيًا َفطاَ ن َُّهْم ال َ  :قالَ شوند و شیعیان علی به نام پدرانشان؟ مادرانشان صدا زده می

دارند و این حکایت از علی را دوست می عرض کرد: به این خاطر که اینها غمبرجبرئیل به پی

 کند. د آنها و حاللزاده بودن آنها میپاک بودن مول

 اند که پیغمبراکرمسنّت هم نقل کردهاهلخود  ؛ما هروایاتی عرض کرددر این زمینه، قبالً هم 

خود   2دارد.زاده تو را دشمن نمیجز حرامدارد و جز حاللزاده تو را دوست نمی !فرمودند: اي علی

ما حاللزاده بودن  فرمودند،این حدیث را  پیغمبراکرم کهاین بعد از که اندسنّت نقل کرده اهل

کردیم و از دور را بغل می مان سه ساله ي دوزدیم؛ یعنی بچّهمحک می علیفرزندانمان را با محبّت 

گفت دوستش می ؟ اگر بچّهیا نه تیم آن آقا را دوست داريگفدادیم و میرا به او نشان می علی

فهمیدیم اي داد می ،گفت نهاگر می ؛مال خودمان بوده و حاللزاده استفهمیدیم آن بچّه دارم، می

                                            

 .  566 ص، 11 جالعلوم،  عوالم ،یاصفهان یبحرانو   65، ص 56بحاراالنوار، ج  ،یمجلس . 1

َن ااْلَْنصار  ا اّل يَ ُهود ی ، َو ال م ْن سائ ر  الّناس  ا اّل َشق ى :َفقاَل النَّب یُّ : َبخ  َبخ  يا اَبَا اْلَحَسن ! .... فَا نَُّه ال . 2 ََ م َن اْلَعَرب  ا اّل َدع ى ، َو ال م   يُ ْبغ ُض

 .423خوارزمی، مناقب، مؤسّسةالنشراإلسالمی، ص 

َخيََّم َخْيَمًة َو ُهَو ُمتَّك ئ  َعلى  قَ ْوس  َعَرب يَّة  َو ف ی اْلَخْيَمة  َعل ی  َو فاط َمُة َو اْلَحَسُن  لَّمَ صّلى الُل َعَلْيه  َو سَ ... َو َعْن اب ی َبْكر  الص د يق  قاَل رََأْيُت َرُسوَل الل  
ْلم  ل َمْن ساَلَم َاْهَل اْلَخْيَمة  َحْرب  »َو اْلُحَسْيُن َفقاَل:  يَن اَنَا س  ب ُُّهْم ا اّل َسع يُد اْلَجد  طَي ُب اْلَمْول د  ل َمْن حارَبَ ُهْم َول ی  ل َمْن واال َمْعَشَر اْلُمْسل م  ُهْم؛ ال ُيح 

 .163، ص 4العلمیة، ج  النّضرة، بیروت، دارالکتب الدین طبری، الریاض محبّ: «َو ال يُ ْبغ ُضُهْم ا اّل َشق یُّ اْلَجد  َرد یُء اْلَوالَدة  
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هم اشاره که خواندیم  یاین حدیث  3سنّت نقل شده است.اهلخود  هاي این مطلب در کتاب ... !بیداد

جز در قلب انسان  است. محبّت علی ساز محبّت امیرالمؤمنیند، زمینهمول بِطی کهبه ایندارد 

هاي ي پاک قلب انسانگوهر پاکی است که فقط در صندوقچهاین گیرد؛ پاک و حاللزاده جا نمی

 چیزي نیست که فقط شیعیان نقل کنند.  اند؛یعه و سنّی هر دو روایت کردهگیرد. شحاللزاده جا می

ضمن  نقل کردم؛ ،ن هستندآراویان محدّثین و  ،هااي از فاطمهکه زنجیرهاین تباراین حدیث را به اع

که خدا  شاءاهلل قدردان نعمت محبّت و والیت امیرالمؤمنینکه محتواي حدیث هم زیبا بود. اناین

 باشیم. است، نصیبمان کرده 

 

مْ  هُمَّ َالل ٰ  ْل فََرََجُ ٍد َو َع ِ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ  َصل ِ عیَٰل ُمَحمَّ

 

                                            

بُّن یْن َعل ی  َو ُرو َى القناُد َعْن اَب ی َمْرَيَم ااْلَْنصار ی  عَ  .4 ْدر ی  قاَل : ُكّنا ب ُنور  ا يمان نا    : ال ُيح  كاف ر  َو ال َوَلُد ز نًا َو ُرو َى ... عن اَب ی َسع يد  اْلخ 

بُّ َعل يَّ ْبَن اَب ی طال ب   ّنا: ُنح   . 111، ص 3البالغه، ج  نهج الحدید، شرح ابی ابن َفَمْن َاَحبَُّه َعَرْفنا اَنَُّه م 

: َصلَّى الُل َعَلْيه  َو َسلَّمَ وقاَل: ُرو َى... َعْن جاب ر : َاَمَرنا َرُسوُل الل   االعتدال، بیروت،  ذهبی، میزان َاْن نَ ْعر َض َاْوالَدنا َعلى  ُحب  َعل ى  ْبن  اَب ی طال ب 

 . 254، ص 2، مؤسسةاالعلمی، ج المیزان، بیروت حجرعسقالنی، لسان و ابن 615، ص 1النشر، ج  و للطّباعة دارالمعرفة

َی اللُ َعْنهُ ُكّنا نَ ُبوُر َاْوالَدنا ب ُحب  َعل ی   العرب، بیروت، دارصادر،  منظور، لسان ؛ ابن151، ص 1العلمیة، ج  اثیر، النهایة، بیروت، المکتبة ابن :َرض 
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ُنوا َاْوالدَُكْم ب ُحب ه  فَا نَّ َعل ّيًا ال َيْدُعو ا لى  َضالَلة  َو ال يُ ْبع ُد َعْن ُهدًى. َفَمْن اَ يا اَي ُّ  ْنُكْم *** قاَل َها الّناُس اْمَتح  ََ م  ْنُكْم َوَمْن اَبْ َغَضُه فَ َلْي َحبَُّه فَ ُهَو م 
ْن بَ ْعد  يَ ْوم  َخيْ  َ  َو كاَن الرَُّجُل م  َُ ْبُن مال  ُهُه بَ َوْجه ه  ت ْلقاََن ُل َوَلَدُه َعلى  عات ق ه  ثُمَّ يَق ُف َعلى  َطر يق  َعل ی  َو ا ذا َنَظَر ا َلْيه  يُ َوج  اَءُه َو َاْوَمَأ ب ا ْصَبع ه  بَ َر َيْحم 

َذا الرَُّجَل اْلُمْقب َل؟ فَا ْن قاَل اْلُغالُم نَ َعْم، قَ ب ََّلُه َو ا ْن قالَ  بُّ ه  ََ ب َاْهل ها؛ فال  َای اْبن ی ُتح  ْق اَب ي ََ َو ال تُ ْلح  ال، َخَرَق ب ه  ااْلَْرَض َو قاَل َلُه الحْق ب اُم 
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