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   5041کد:               «بسم اهلل الرحمن الرحیم»                        

       «صلی اهلل علیک یا فاطمه الزهرا»

 « معرفت فاطمی قطره ای از دريای » ینمایشگاهمجموعه 
 

 )متن سخنرانی(                    )مجلس دوم(   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

« سالم اهلل علیها»عرض تسلیت داریم به مناسبت ایام شهادت بی بی دو عالم حضرت زهرا      

همچنین امیدواریم که این مجالس و عزاداریها «. سالم اهلل علیها»خدمت وجود مقدس امام عصر

احت مقدس آن حضرت و انشاء اهلل به واسطه دعاهای ایان مجاالس و باب معرفتی باشد به س

 اصالح بشود، صلوات.« علیه اسالم»شما عزیزان الساعه الساعه امر فرج امام عصر

در دومین مجلسمان برای دنبال کردن محور اول بحثماان دربااره وجاه تسامیه حضارت        

علیاه »بناا باه روایات اماام صااد  خدمت شما عرض کردم که حضرت« سالم اهلل علیها»زهرا

ساالم اهلل »ه، مرضایه، زهارادارای نه اسمند: فاطمه، مبارکه، طاهره، محدثه، زکیه، راضای« السالم

 «علیها

 در حدیثی طوالنی از حضرت رسول اهلل« سالم اهلل علیها» اما وجه تسمیه حضرت به زهرا      

خاورهاا و باخترهاا تاریاک شاد  عالم ینشآمده است: پس از آفر« صلی اهلل علیه و اله و سلم»

وناد باه کلماه ای ومالئکه به خداوند شکایت کردند: خداوندا! این تاریکی را از بین ببار! خدا

را از آن آفرید. سپس کلمه ای دیگر را فرمود و از آن کلماه ناور را آفریاد.  تکلم فرمود و روح

ارد. بدین ترتیا  مشاار  و مراارب آن نور را به روح اضافه کرد و آن را در جایگاه عرش گذ
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بود و به همین جهت آن حضرت را زهارا « سالم اهلل علیها» فاطمه زهرا نور، درخشان شد و آن

 1نامیدند. زیرا آسمانها از نور او روشن شدند.

پرسیدم که به چه « علیه السالم»ابوهاشم عسگری گوید: از حضرت امام حسن عسگری 

نامیده اند؟ فرمود: به خاطر آنکه چهره اش از اول صاب  بارای مناسبت حضرت فاطمه را زهرا 

امیرالمومنین بسان خورشید درخشان و به هنگام زوال، مانند ماه ناورانی و باه هنگاام غاروب، 

 2مانند ستاره درخشان روشن می شد.

در آسامانها و زماین چاه « سالم اهلل علیها»خدا می داند که بانوی دو عالم حضرت زهرا 

یمتی دارد؟ خدایا باب معرفت و شناخت آن ذات مقدس را برایمان بااز بررماا. از ناور قدر و ق

 وجود مقدس آن حضرت به دل ما هم بتابان. صلوات.

از حسن بن یزید روایت است: به حضرت صاد  عرض کردم به چه مناسبت حضارت  

یااقوت سارد در فاطمه را زهرا نامیده اند؟ فرمود: به خاطر آنکه برای آن حضارت گنبادی از 

بهشت وجود دارد که ارتراعش در آسمان به اندازه یک سال راه است و به قدرت پروردگار در 

فضا معلق است. نه از باال به جایی وابسته است که آن را نگه دارد و ناه از زیارش باه ساتونی 

ساکنان وصل است تا محروظ بماند. صد هزار در دارد و بر کنار هر دری صد فرشته قرار دارد. 

بهشت همان گونه که شما ستاره درخشان را در وسط آسمانها می بینید، آن را می بینناد و مای 

 3است.« سالم اهلل علیها»گویند: این فاطمه زهرا

ساالم »درباره فاطمه« علیه السالم»ابن عماره از پدرش نقل می کند که از حضرت صاد  

مود: زیرا حضرت هنگامی کاه در محارابش مای پرسیدم که چرا زهرا نامیده شد؟ فر« اهلل علیها

ایستاد، نورش برای اهالی آسمان می درخشید، همانگونه که نور ستارگان برای اهل زماین مای 

 4درخشید.

از عایشه نقل شده ما دوخت و دوز داشتیم و می بافتیم و در پرتو نور چهاره حضارت  

 5فاطمه شبها نخ به سوزن می کشیدیم.
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ساالم اهلل »فرمود: به هنگام طلوع هالل ماه رمضان نور فاطمه« المعلیه الس»حضرت رضا 

از منطقه « سالم اهلل علیها»بر نور هالل غبله می کرد و دیده نمی شد و هنگامی که فاطمه« علیها

 1هالل دور می شد، نور هالل آشکار می گشت.

ز خالصه به عنوان آخرین حدیث و علت نامگاذاری آن حضارت باه زهارا، حادیثی ا 

روایت می کند: از حضرت پرسیدم که به چاه مناسابت « علیه السالم»جابر که ازحضرت صاد 

را زهرا نامیدند؟ فرمود: به خااطر آنکاه خداوناد او را از ناور « سالم اهلل علیها»حضرت فاطمه 

عظمت خود آفرید. هنگامی که نور عظمت پروردگار تابید، آسمانها و زمین باه ناور او روشان 

گان فرشتگان فرو بسته شد و فرشتگان در مقابل پروردگار به سجده افتادند و گرتند: شدند، دید

ای خدای ما، ای آقای ما، این نور چیست؟ خداوند به آنان وحی فرمود: این نوری است از نور 

من، آن را در آسمان جای داده از عظمتم آفریدم. آن را از صل  یکی از پیامبرانم بیرون خواهم 

ر تمام پیامبران برتری خواهم بخشید و از آن نور، امامانی را پدید آورم که فرماان مارا آورد و ب

به پای دارند و به حق من رهنمون باشند، آنان را پاس از پایاان یاافتن وحای خاودم جانشاین 

 2خویش در روی زمین قرار می دهم.

ودی بای بای که عظمت وج« سالم اهلل علیها»از این نوع احادیث در مورد حضرت زهرا 

دو عالم را بیان می کند، بسیار نقل شده است. اینکه از کنیه های حضرت ام ابیهاست. او ماادر 

پدرش می باشد. او ریشه و اصل پدرش می باشد. با نظر کردن به احادیاث خلقات ناوری آن 

حضرت و زندگی در دنیای آن حضرت این اصل باودن را، در حاد معرفات خاود مای یاابیم. 

 مطهرشان، صلوات.خشنودی دل 

اما به محور دوم بحثمان که علت شهادت آن حضرت است، می پردازیم. در جلسه قبل  

به هدف پیامبر در ابالغ دین اشاره کردیم، گذری به واقعه غدیر داشتیم و خدمتتان عرض کردم 

ن و که همواره پیامبر به دو مقوله مهم در دین اشااره داشاتند: یکای قارآن و دیگار امیرالماومنی

عترتشان. می فرمودند: که این دو را از هم جدا نکنید تا گمراه نشوید و خدمتتان عرض شد که 

با والیت امیرالمومنین دین کامل شد و نعمت هدایت تمام شد و خدای متعال از بندگان راضی 

 شد.

                                                 
 51/ ص 43بحار/ ج  1

 12/ ص 43بحار/ ج  2



 4 

اشاره می کنم. این حدیث را اهل سنت هام « سالم اهلل علیها»به حدیثی از حضرت زهرا 

کتابهایشان مثل: ینابیع الموده، المساند، الصاواعق المحرقاه و ... نقال مای کنناد. از فاطماه در 

روایت شده است که فرمود: از پدرم، رسول خدا در مرضی که منجار باه « سالم اهلل علیها»زهرا

رحلتشان گردید در حالیکه حجره ایشان مملو از اصحاب بود، شنیدم که می فرماود: ای ماردم: 

ت که بزودی از این جهان رخت بربندم. آگاه باشید که در میاان شاما کتااب خادای نزدیک اس

د: را گرفتاه فرماو« علیه الساالم»عزوجل و اهل بیتم را به یادگاری می گذارم. آنگاه دست علی

این علی با قرآن است و قرآن با علی است. این دو از یکدیگر جدا نمی گردند تا بر سر حوض 

 1بر من وارد شوند، آنگاه است که از شما سوال کنم چرا از آن دو سرپیچی کرده اید؟

این روزها حدود هرتاد روز از واقعه غدیر می گاذرد. پیاامبر در بساتر شاهادت خرتاه.  

له عایشه که دختر ابوبکر یم و قرآن و عترت، پیامبر را مسموم کرده اند. بوسدشمنان دین و اسال

خورانده می شود. زهری که آرام آرام در جسم مبارک پیامبر  زهرو همسر پیامبر است به پیامبر 

صالوات اهلل علیاه و » اثر می گذارد و ایشان را در آستانه شهادت قرار می دهد. حضرت رسول

می فرماید که امسال بر خالف گذشته جبرئیل دو بار بارایم « سالم اهلل علیها»ابه فاطمه زهر« اله

قرآن را تالوت کرده است. حضرت این واقعه را به آخرین سال حیات خود ترسیر و تعبیر مای 

 کند.

پیامبر به علم نبوت خود از همه دشمنی های صحابه خبر دارد. به این کارشاکنی هاا و  

و به همراه سه نرر دیگار در حجاه  هم اشاره فرمودند. عمر و ابوبکر دشمنی ها در خطبه غدیر

الوداع هم پیمان شدند که اگر محمد از دنیا رفت یا کشته شد، نگذاریم خالفت و جانشاینی او 

در اهل بیتش مستقر شود و این عهدنامه را در خانه کعبه دفن کردند. این پنج نرر به هماراه ناه 

ویه، عمروعاص، طلحه، سعد بن ابی وقاص، عبدالرحمن بن عاوف ... نرر دیگر مثل عثمان، معا

حتی توطئه قتل پیامبر را طرح ریزی کردند که به عنایت خدای متعال جان پیامبر حرظ شد. باز 

با کسانی دیگر مثل ابوسریان و عکرمه پسر ابوجهل و خالاد بان ولیاد ... عهدناماه دیگاری در 

نان و منافقان منتظر شهادت رسول خدا بودند تا به نیتهاای خانه خدا دفن کردند. همه این دشم

 بود برسند.« علیه السالم» شیطانی خود که کنار گذاشتن امیرالمومنین
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برای خنثی کردن این توطئاه، لشاکری باه ریاسات « صلی اهلل علیه و اله و سلم» پیامبر 

یشان دستور دادناد کاه اسامه بن زید در خارج مدینه آرایش کردند و در آخرین روزهای زندگ

کسی کنار ایشاان بااقی نماناد. ولای « علیه السالم» همه در این لشکر حاضر شوند و بجز علی

همه این منافقان از دستور پیامبر سر باز زدند و شبانه خود را به مدیناه رسااندند و وقاحات را 

امبر باا تنای بیماار و به جایی رساندند که ابوبکر در مسجد به جای پیامبر نماز را می خواند. پی

 رنجور به سوی مسجد می روند، او را کنار می زنند و خود نماز جماعت را اقامه می کنند.

در آخرین ساعات، این پدر امت کاغذ و قلم می طلبد و حادیثی را مای فرمایاد کاه از  

پا می کناد غوغایی بر بالین پیامبر بر عمربرایتان نقل کردم. « سالم اهلل علیها» زبان حضرت زهرا

و می گوید این مرد هذیان می گوید، حسبنا کتاب اهلل، کتاب خادا ماا را باس اسات. باه ایان 

ترتی  هنوز چشم مبارک پیامبر باز بود که کتاب خدا را از عترتش جدا کردند و اسالمی را بناا 

آنای را ، عتارت پیاامبر نادارد. قره باشاد، فاطمه زهرا نداشته باشدکردند که امیرالمومنین نداشت

 برگزیدند که باطن نداشت، ترسیر نداشت و ... پیامبر دستور دادند که حجره را خالی کنند. 

بیاان « الساالم اعلیهم»پیامبر در بستر بیماری وقایع را برای حضرت زهرا و امیرالمومنین 

ت می فرماید: ای پیامبر خدا! این شمشیرم است که میان مقام خالفا« علیه السالم»می کند. علی

و یرماگران جدایی خواهد افکند. اما پیامبر صبر و شکیبایی را به مصلحت دین مای داناد. لاذا 

 1.«فاصبر و احتسب» امیرالمومنین می فرماید:

نظر می کنم. پیامبر خادا از میاان  یعنی به فرمان خدا صبر می کنم و از حق خود صرف 

پدران دنیا می نشیند. در همین هنگاام در سوگ بهترین « سالم اهلل علیها» می رود و فاطمهامت 

همه آنان که عهدنامه داشتند و دشمنی با دین خدا برایشان ثابت است، در محلی به ناام ساقیره 

را بااه خالفاات رساااندند و همااه آنهااایی کااه هرتاااد روز قباال بااا  جمااع شاادند و ابااوبکر

 بیعت کردند.دست بیعت و والیت داده بودند، با ابوبکر « علیه السالم»امیرالمومنین

سپس او را با سر و صدای شادی مانند عروسی که به حجله می برند وارد مسجد پیامبر  

گریانناد و « صلی اهلل علیه و الاه» تم رسول خداکردند. در حالی که خارج از سقیره مردم در ما

بناا باه وصایت رساول خادا باه « علیاه الساالم»ناله اهل بیت پیامبر به شیون بلند است. علای
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تشوی بدن مطهر پیامبر می پردازد. حاضرین که بسیار اندکند با امیرالمومنین بر پیاامبر خادا شس

 نماز می گذارند.

آنگاه امیرالمومنین بنا بر وصیت ایشان، پیکر مطهر پیامبر را در حجره حضرتش به خاک  

 می سپارند. حضرت سرگرم هموار نمودن روی قبر مطهر باود کاه سالمان از راه مای رساد و

 فرماید: یبیعت مردم با ابوبکر را خبر می دهد. امیرالمومنین م

 بسم اهلل الرحمن الرحیم. الم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا امنا و هم ال یفتنون           

 و لقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اهلل الذین صدقوا و لیعلمن الکاذبین. ام احسب           

 5.لسیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمونمون اعلالذین ی          

بعد حضرت با حالتی غمین قدم به خانه اش می گذارد. خاناه ای کاه ماتمکاده باود و  

باه سالمان، جاان « سالم اهلل علیهاا» مجلس آرای این ماتم زهرای اطهر بود. قول حضرت زهرا

ی کناد، وقتای کاه ما عالقه و محبت حضرت به پادر حکایات انسان را می سوزاند و از عمق

 فرمود: سلمان چگونه توانستید صورت پیامبر را بر خاک بگذارید و بر آن خاک بریزید.

عالقاه شادیدی باه پدرشاان داشاتند. « ساالم اهلل علیهاا»ناگرته نماند که حضرت زهرا 

دشمنان سعی دارند همه بی قراری ها و گریه های ش  و روز و شکایات حضرت را باه ایان 

ی اینجا مهم این است که همه آن شکایت و گریه ها به دلیال لتری ربط بدهند. وعالقه پدر دخ

 25رفت. اینکه بعد از این ایام آقا امیرالمومنین « صلوات اهلل علیه» ظلمی بود که بر امیرالمومنین

بر منبر پیامبر نشستند و اگر نبود شکایات و خطبه فدک  عمرسال خانه نشین شدند و ابوبکر و 

نصار و بذل جان و فرزندشان، امروزی اثری از دیان و تادین و اشان با زنان مهاجر و و سخنان

 قرآن و اهل بیت و معرفت آنها باقی نبود.

هر مومنی اگر به اندازه ذره کوچکی از معرفت و ایمان و والیت امیرالمومنین می رسد،  

دل « سالم اهلل علیها»ه اذن بی بیخدایا ب«. سالم اهلل علیها»این نیست اال به والیت و اجازه بی بی

 اصالح بررما.« علیه السالم»ما را پر از نور والیت امیرالمومنین قرار بده. امر فرج امام عصر

علیاه »در آن ساعات امر فرج امام عصار« سالم اهلل علیها»خدایا به حق حزن قلبی بی بی 

آن حضارت قارار باده. قلا  اصالح بررما. این فاطمیه را آخرین فاطمیه عصر غیبات « السالم

 رک آن حضرت را از ما راضی بگردان.مبا
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