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   4141کد:               «بسم اهلل الرحمن الرحیم»                        

       «صلی اهلل علیک یا فاطمه الزهرا»

 « معرفت فاطمی قطره ای از دريای » ینمایشگاهمجموعه 
 

 )متن سخنرانی(              )مجلس اول(         وجه تسمیه و علت شهادت بی بی دو عالم

فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک و العن اعدائهم  اللهم صل علی

اجمعین بعدد ما احاط به علمک اللهم العن الجبت و الطاغوت و النعثل برحمتک یا ارحم 

 .الراحمین

علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل السااعه  اللهم کن لولیک الحجه ابن الحسن صلواتک علیه و

 .ائدا و ناصرا و دلیال و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویالولیا و حافظا و ق

، آقا و موالیمان که «علیه السالم»ابتدا عرض تسلیت داریم خدمت وجود مقدس امام زمان       

انشاء اهلل به واساطه ایان  .هستند« سالم اهلل علیها»صاحب عزای مادر بزرگوارشان حضرت زهرا

اذن ظهور آقا و موالیمان داده شود و به این مناسابت شاادی دم مطهار اماام عزاداریها و دعاها 

 مهیا شود، صلوات.« علیه السالم»زمان

ساالم »بنا داریم انشاء اهلل در این ایام فاطمیه که ایام شهادت بی بی دو عالم حضرت زهرا       

میه حضارت اسات بار دو محاور صاحبتهایی داشاته باشایم. محاور اوم وجاه تسا« اهلل علیها

هجده ساله. اما محور اوم که وجاه  یو محور دوم علت شهادت این بانو« سالم اهلل علیها»زهرا

تسمیه حضرت است به این معنا است کاه علات نامااذاری ایشاان باه ایان اسامهای مبارکاه 

 چیست؟

ساالم »کند که فرماود  فاطماه می روایت« علیه السالم» بیان از حضرت صادقظیونس بن       

در نزد خداوند دارای نه اسم است  فاطمه، صادیقه، مبارکاه، طااهره، زکیاه، راضایه، «  علیهااهلل

مرضیه، محدثه و زهرا. بعد فرمود آیا تفسیر اسم فاطمه را می دانی؟ عرض کاردم  بفرمائیاد ای 

آقای من. فرمود  یعنی از شر و بدی بریده شده و برکنار است. آنااه فرماود  اگار امیرالماومنین 
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ی بار روی زماین، از آدم گرفتاه تاا یبا آن حضرت ازدواج نمی کرد تا روز قیامت کفو و همتاا

 1دیاران برای او وجود نداشت.

عرب وقتی که بره یا بزغاله را از مادرش جدا می کند به او فاطمه، مفطومه یاا فطایم مای        

به معنای از شیر گرفتاه  گوید. فاطمه از ریشه فطم و به معنای فصل است و فطام در کودک که

شدن است، به همین معنا می باشد. کلمه فطم مخصوص از شیر گرفتن نیست هر چناد بیشاتر 

اوقات در آن مورد استعمام می شود، بلکه مطلق جدایی و بریده شادن از چیازی را فطام مای 

 و فصل بر می گردد. ای قطع و منع، به همان معنای جداگویند و معن

فرماود  از آن جهات فاطماه، فاطماه نامیاده شاد کاه خداوناد « علیه السالم»ینامیرالمومن      

 1دوستداران او را از آتش جهنم به دور ناه داشته است.

از فردی سوام نمود  آیا می دانی تفسیر کلمه فاطمه چیست؟ « علیه السالم»حضرت صادق      

 .و خود در پاسخ فرمود  فاطمه یعنی از بدی بریده شده

و گفته می شود از آن جهت فاطمه نامیده می شود، که از پلیدی و آلودگی باه دور اسات        

 از)حیض و عادت زنانای(. 

شنیدم که می فرمود  فاطماه بار « علیه السالم»محمد بن مسلم ثقفی گوید  از حضرت باقر      

هار کسای دروازه جهنم توقف خواهد داشت، چون روز قیامت شود بر پیشانی و بین دو چشم 

نوشته می شود که مومن یا کافر است و به دوستدار و محبی که گنااهش بسایار اسات دساتور 

در بین چشمان او کلماه محاب را « سالم اهلل علیها»داده می شود که به سوی آتش برود، فاطمه

تو مرا فاطماه نامیادی و باه وسایله مان  !می خواند و می گوید ای خداوند من و ای آقای من

که دوستدار من و یا ذریه و فرزندان منند از آتش نجات دادی، وعده تو حق اسات و  کسانی را

تو از وعده خود تخلف نمی کنی. خدای متعام می فرماید  راست می گویی، ای فاطمه من تاو 

را فاطمه نامیدم و به وسیله تو دوستداران و کسانی را که تو را به والیت پذیرفتاه، ذریاه تاو را 

والیتشان را پذیرفته اند از آتش نجات می دهم. وعده من حاق اسات و مان از دوست داشته، 

                             2وعده ام تخلف نمی کنم.
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ی دارد. در این میان یکی از سوره های پار یدر دین مقدس ما اسالم کتاب قرآن ارزش واال      

در ماورد اولاین آیاه ایان ساوره « علیاه الساالم»ارزش قرآن کریم سوره قدر است. امام صادق

فرمایشی دارند  مقصود از لیله، فاطمه و مقصود از قدر، خداوند است. هر کس فاطماه را بادان 

شناسد لیله القدر را درک کارده اسات و از آن جهات بگونه که سزاوار و شایان معرفت است، 

                                     1شده اند.فاطمه، فاطمه نامیده شد که مردم از شناخت او بریده و دور ناه داشته 

در نام مبارک آن حضرت هم دیاده مای « سالم اهلل علیها»پس عظمت وجود حضرت زهرا      

شود و حقیقتاً این عظمت وجودی حضرت است که علت خلق و خلقت خدای متعاام اسات. 

   می فرماید « و آله صلوات اهلل علیه»خدای متعام خطاب به ذات مقدس رسوم خدا

 یا احمد! لوالک لما خلقت االفالک ولوال علی لما خلقتک و لوال فاطمه لما خلقتکما.

             ای احمد اگر تو نبودی افالک را نمی آفریدم و اگر علی نبود تو را نمی آفریدم       

           2و اگر فاطمه نبود شما دو تن را نمی آفریدم.       

است ایان نکتاه « یهالسالم اهلل ع»ریف کساء هم که منسوب به حضرت زهرادر حدیث ش      

   وضوح دارد که خدای متعام به حضرت جبرئیل می فرماید 

 بۀ هوالء الخمسهانی ما خلقت سماء مبنیه و ال ارضا مدحیه و ... اال فی مح
حماد خدای متعام انایزه خلقت را محبت به خمسه طیبه یعنی وجود مقادس حضارت م      

 و بای بای دو عاالم حضارت زهارا« علیه الساالم»و امیرالمومنین« صلی اهلل علیه و اله»مصطفی

ه نا« سالم اهلل علیهاا» معرفی می کند. حضرت زهرا« ا السالممعلیه» و حسنین« سالم اهلل علیها»

در میااان همااه خالیااق جایااااه خاصاای دارنااد، بلکااه حتاای در بااین ذوات مقدسااه تنهااا 

هم جایااه خاص الخاصی دارند. قلب عالم امکان وجاود مطهار اماام « لسالمعلیهم ا»معصومین

بارای مان اساوه « صلی اهلل علیه و اله و سالم»می فرماید  دختر رسوم خدا« علیه السالم»عصر

 4حسنه است.

و ارزش و « ساالم اهلل علیهاا»انشاء اهلل در روز های آینده درباره وجه تسمیه حضرت زهرا      

 ت بیشتر سخن خواهیم گفت.عظمت آن حضر
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، در «اساالم اهلل علیها»اما محور دوم بحث که مربوط است به علت شهادت حضرت زهارا      

طوم سالیان از طرف دشمنان دین و اهل بیت سعی شده است که مسالله شاهادت حضارت را 

تند. وفات بیان کنند و در بین مردم و محبین ایناونه مطرح می شود که حضرت زهرا وفات یاف

چرا که وفات یک علت طبیعی مثل بیماری و ... خواهد بود ولی شاهادت علات مای خواهاد. 

کسی که به شهادت می رسد اوالً به این معناست که او را کشته اند، که به دنباام آن دو ساوام 

در ذهن هر شنونده ای مطرح می شود چرا او کشته شده اسات؟ ثانیااً چاه کسای او را کشاته 

است حتی در مناابع اهال سانت  پر واضح« سالم اهلل علیها»هادت حضرت زهرااست؟ مسلله ش

 ، مسائل هجوم به خانه حضرت و مضروب و مقتوم گشتن ایشان مطرح شده است. هم

 بر دشمنان فاطمه آتش به پیکریم                      ما سرخوش از اوالد حیدریم

 لعنت بر آنکه تاخت به جانانه علی   نفرین بر آنکه سوخت دِر خانهِ علی             

به عنوان پیاامبر بازرا اساالم « صلی اهلل علیه و اله»وجود مقدس حضرت محمد مصطفی      

سام دعوت خودشان دو مقوله مهم را در کنار هام باه ماردم معرفای کردناد.  24در تمام طوم 

شد برای ماردم تاالوت و  یکی قرآن کریم که به میزانی که آیات آن به سینه مبارکشان نازم می

قرائت می نمودند و مردم را با تعالیم فوق العاده قرآن کریم آشنا مای کردناد. دیااری معرفای 

ماردم، بااطن قارآن،  به عناوان ولایِّ« علیه السالم»عترتشان مخصوصاً ذات مقدس امیرالمومنین

ود کاه ایان دو وزناه تفسیر قرآن، بیان قرآن، و تاکید پیامبر همیشه و همه حام بر این مطلب با

وزین در مقوله دین اسالم از هم جدا نشوند. شاهد بر این ادعا حدیث ثقلین است که بارهاا از 

 نقل شده است.« و آله صلوات اهلل علیه»پیامبر

 الحوض یفترقا حتی یردا علی   نثقلین کتاب اهلل و عترتی فانهما لالفیکم  انی تارک
 من بین شما دو چیز گرانبها باقی می گذارم کتاب خدا، قرآن و عترتم را، این دو از هم        

 جدا نمی شوند تا در حوض بر من وارد شوند.       

سام دعوتشان به همین گونه باود از هماان اولاین روز  24سیره عملی پیامبر هم در طوم       

عالم رسالتشان را فرمودند و در یاری ایشاان علنی شدن دعوت یعنی یوم العشیره وقتی پیامبر ا

امیرالمومنین که ده یازده ساله بودند داوطلب شدند. پیامبر ایشان را به عنوان وصای و جانشاین 

 .خود معرفی نمود
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گویای همین مطلب اسات داساتان « علیه السالم»همه احادیث پیامبر در مورد امیرالمومنین      

 وی، آیه والیت، تطهیر و غیره... مباهله، حدیث منزلت، حدیث نج

نقطه اوج این معرفی که بطور علنی و رسمی برای همه مسلمانان حاضر در حجاه الاودا        

 انجام شد، روز غدیر و در کنار برکه غدیر بود.

ا حادود روزی که همه مسلمانان عاقل و بالغ و زبده کنار پیامبر حاضر بودناد، تااریخ تا       

پیامبر در طی خطبه مفصلی که همه مباحث توحیدی و نباوت  .ندتخمین می ز نفر را 181111

د، امیرالمومنین را به عنوان ولی مردم معرفی کردند و از همه ماردم بیعات وو ... را شامل می ش

زبانی گرفتند تا سه روز در آن آفتاب سوزان و صحرای عربستان اقامت کردناد تاا هماه ماردم 

نین داشته باشند. همه با عنوان امیرالمومنین به آن حضرت سالم کردناد بیعت عملی با امیرالموم

و دست بیعت به ایشان دادند تا حتی این حکم از بانوان سااق  نباود. آنهاا در پشات پارده ای 

دست « علیه السالم»دست در طشت آبی گذاشتند و این طرف موال و آقایشان امیرالمومنین علی

همه مردم در پیشااه خادا و رساوم خادا دسات بیعات باا  در آب می گذاشت و بدین وسیله

 امامشان و ولیشان دادند. لذا آیه نازم شد که 

 4الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم االسالم دینا
یعنی با والیت امیرالمومنین دین کامل می شود نعمت تمام مای شاود و خادای متعاام از       

است و وجاود « علیهم السالم»می شود و این مطلب هدف همه انبیاء و اولیاءبنده و عبد راضی 

هم به عنوان ام ابیها همین هدف را دنبام کردناد و بارای « سالم اهلل علیها»مقدس حضرت زهرا

 حمایت از والیت و امامت امیرالمومنین به شهادت رسیدند.

به شهادت رسایدند، دشامنان « یه و الهصلی اهلل عل»بعد از حدود هفتاد روز که رسوم اکرم      

مسیر دین را عوض کردند. همه در محلی به نام سقیفه بنی ساعده جمع شدند و باا اباوبکر باه 

ساالم اهلل »شابها زهارای مرضایه« علیه الساالم»عنوان جانشین پیامبر بیعت کردند. امیرالمومنین

د، حقش غصاب شاده باود، را که محسن شش ماهه سق  کرده بود، پهلویش شکسته بو« علیها

بازویش مجروح بود، بر چهارپایی سوار می کرد و به در خانه انصار می رفتند و از ایشان یاری 

می طلبیدند. آنان می گفتند  ای دختر رسوم خدا کار از کار گذشته و ما با این مرد بیعت کارده 

ما بیعت می خواست، ما  ایم و اگر همسر و پسر عموی تو پیش از این مرد، نزد ما می آمد و از
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کسی غیر از او انتخاب نمی کردیم. امیرالمومنین می فرمود  آیا مان جناازه رساوم خادا را در 

خانه اش، روی زمین گذاشته، دفن نکرده به دنباام گارفتن حکومات آن حضارت باه نازا  و 

خام  می فرمودند  آیا پادرم در روز عیاد غادیر« سالم اهلل علیها»دعوی برخیزم؟ حضرت زهرا

 2جای عذری برای کسی باقی گذاشت؟

صلی اهلل »هستند. رسوم خدا« علیه السالم»رکن امیرالمومنین« سالم اهلل علیها»حضرت زهرا      

فرمودند  سالم بر تو ای پادر دو ریحاناه! باه « علیه السالم» به حضرت علی« علیه و اله و سلم

ا برای تو جبران می کند. بعد از رحلت زودی دو رکن تو از بین می رود و خدا، خود کمبود مر

« سالم اهلل علیهاا»رسوم خدا، امیرالمومنین فرمود  این یکی از دو رکن بود و بعد از آنکه فاطمه

 1از دنیا رفت، فرمود این رکن دیار بود.

رکن امامت و والیات هساتند. در آن عصار خفقاان « سالم اهلل علیها»حقیقتاً حضرت زهرا      

روز به حضرت عمر داد تا این رکن دیار امیرالمومنین دین خادای  53روز یا  35خدای متعام 

متعام را اقامه کند. حتی شبانه روز در خانه خودشان با گریه، شاکایت مای کردناد. آمدناد در 

خانه امیرالمومنین که یا علی به فاطمه باو یا روز گریه کند، شب آرام بایرد یا شب گریه کند، 

دست حسنین را می گرفتند و روزهاا پیااده  ،. از ما آسایش سلب شده. لذا خانمروز آرام بایرد

 .سر قبر عمویشان حمزه در احد می رفتند و آنجا ندبه و گریه و شکایت می کردند

 در گفتاری امامت امیرالمومنین را بسیار زیبا، معرفی و اقامه می کند. آن حضرت     

بر سار قباور شاهدا « سالم اهلل علیها»بر وفات یافت، فاطمهمحمود بن لبید گوید  چون پیام      

می آمد و بر سر قبر حمزه به گریه و زاری مشغوم بودند خدمتشاان رسایدم و ساالم کاردم و 

 عرضه داشتم  ای مهتر بانوان، از گریه شما بند دلم پاره شده است.

ر بهتارین پادرها حضرت فرمودند  ای اباعمرو، گریستن حق من است. چارا کاه ساوگوا      

هستم. چه اشتیاقی داشتم به رسوم اهلل سپس این بیت را انشا فرمودند  اگر روزی کسای از دار 

دنیا رفت یادش به تدریج در خاطره ها کم می شود. اما یاد پدرم به خدا سوگند هر روز فزونی 

 می یابد. 
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ذهانم خطاور کارده به حضرت عرضه داشتم ای بانوی من مدتی است که مسااله ای باه       

 است. 

 حضرت فرمودند  بپرس.      

  آیا نصی از رسوم خدا پیش از وفات حضرتش بر امامت علی وجود دارد؟!   گفتم       

 حضرت فرمودند  شافتا آیا حادثه عظیم غدیر را از یاد برده اید؟      

 گفتم  خیر، چنین رویدادی بود، لیکن مرا با خبر سازید.       

رمود  خدا را به شهادت می گیرم، از رسوم خدا شنیدم که می فرمود  علی بهترین کسی ف       

است که او را جانشین خود، در میان شما قرار می دهم. علی امام و خلیفه بعد از مان اسات و 

دو فرزندم حسن و حسین و نه نفر از فرزندان حسین، پیشوایانی پاک و امامانی نیک اناد. اگار 

ن برید، شما را هدایت نمایند و اگر کوس مخالفت باا آناان زنیاد تاا روز رساتخیز از آنان فرما

 بالی جدایی و اختالف گریبان گیرتان خواهد بود.

 پرسیدم  از چه رو علی سکوت کرد و حق خود نستاند؟       

عمرو پدرم فرمود  مثل امام یا مثل علی)شک از خود راوی است( مثل کعباه  فرمود  ای ابا      

 است. مردم باید به طوافش بروند و نه او برگرد مردم طواف کند.

به خدا سوگند اگر حق را به اهلش واگذار می کردند و از خاندان رسوم فرمان می بردناد،      

حتی دو نفر با هم اختالف نمی کردند و همان گونه که پیامبر فرماوده باود امامات از علای تاا 

پشت و نسل به نسل تداوم می یافت. اما افساوس کاه ماردم  قائم، نهمین زاده حسین، پشت به

ناآگاه کسی را جلودار کردند که خدا او را عقب زده بود و کسی را به کناری زدند کاه خادا او 

را جلودار قرار داده بود. آنان ثمره بعثت را رها کارده و باه بادعتها تمایال نشاان دادناد. آناان 

ی و شهوت زدگی و بازگشت به باورهای فاسد جاهلی، انجاام ایناونه رفتار ناروا را با هواپرست

دادند. زشت باد رویشان. آیا نشنیده انااشتند کالم خدا را که فرمود  پروردگار تو آنچاه را کاه 

بخواهد می آفریند و بر می گزیند اما آنان را بر توان اختیار نیست. بلی، شنودند، لیک آنچنانکه 

نیست که کور می شود، بلکه دلهایی کاه در  انکه آنان دیدگانش خدا می فرماید  پس به درستی

سینه جای دارد کور باشد. افسوس که آنان آرزوهایشان را در دنیا گساتراندند و از قیامات بااز 

ماندند. خدا نابودشان گرداند و در امرشان گمراهشان نماید. پروردگار! به تاو پنااه مای بارم از 

 اندکی بعد از فراوانی.
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امار فارج اماام « سالم اهلل علیها»خدایا به گریه های شب و روز صدیقه کبری فاطمه زهرا      

را اصالح بفرما. دم مطهر آن حضرت را به مادده ظهورشاان شااد بااردان.                                                    « علیه السالم»عصر

 بنبیه و آله الطاهرین

 


