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   6041کد:               «بسم اهلل الرحمن الرحیم»                        

       «صلی اهلل علیک یا فاطمه الزهرا»

 « معرفت فاطمی قطره ای از دريای » ینمایشگاهمجموعه 
 

 )متن سخنرانی(                      )مجلس سوم(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  اللهم کن لولیک الحجه ابن الحسن صلواتک علیه و

ئدا و ناصرا و دلیال و عینا حتیی تسیهنه ار یک طوعیا و تمتعیه فیهیا الساعه ولیا و حافظا و قا

 .طویال

به مناسبت اییام « علیه السالم»عرض تسلیت و ادب داریم خدمت وجود مقدس امام عصر      

شاء اهلل خدای متعال بیه میهده وهیور  نا«. سالم اهلل علیها»شهادت بی بی دو عالم حضرت زهرا

بگرداند. امیدوارم این مجالس عزاداری میورد عناییت و قبیول قلب مقدس آن حضرت را شاد 

 صلوات. « صلوات اهلل علیه» حضرتش قرار بگیرد. شادی دل مطهر امیرالمومنین

 خدای متعال نور والیت آن حضرت را به دلهای ما بتاباند  صلوات دیگری بفرمایید.

دیم کیه حضیرت عیرض کیر« علیه السالم»در دو مجلس قبل طی حدیثی از امام صادق 

فاطمه  صدیقه  مبارکه  طاهره  زکیه  را یه  مر یه  زهرا و  :نده اسم دارنُ« سالم اهلل علیها»زهرا

 «.سالم اهلل علیها»محدثه

اما وجه تسمیه آن حضرت به محدثه. اسم محد ِّثه به کسر دال به معنای حدیث گوینیده  

دیث گفته  بدین نیام خوانیده او ح ااست و چون حضرت با مادرش در رحم صحبت کرده و ب

شده است و محدَّثه به فتح دال به معنای کسی است که بدون اینهه پیامبر باشد و بیدون اینهیه 

صورت مالئهه را ببیند  مالئهه با او صحبت کرده اند و یا اینهه در دلش چیزی می افتید و بیه 

به او آموخته می شیود  او الهام می شود و به صورت کشف و الهام از سوی خدای متعال علمی

و یا در دل او حقایقی که بر دیگران پوشیده است  روشن میی شیود و ییا چییزی دیگیر شیبیه 
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و امامان معصوم از فرزندان ایشیان « علیه السالم»همین مفاهیم ... . به عقیده شیعه حضرت علی

 ثین می باشند.محدَّ

شنیدم کیه « علیه السالم»قاز حماد بن عثمان روایت شده که می گوید: از حضرت صاد 

می فرمود: افراد زندیقی در سال یهصد و بیست و هشت واهر میی شیوند. زییرا مین آن را در 

دییده ام. راوی میی گویید: عیرض کیردم مصیحف « سیالم اهلل علیهیا»مصحف حضرت فاطمه

 چیست؟« سالم اهلل علیها»حضرت فاطمه

امبرش را قیب  نمیود  بیر فرمود: همانا خدای تبیار  و تعیالی هنگیامی کیه رو  پیی 

چنان غم و اندوهی وارد شد کیه جیز خیدای متعیال کسیی از آن آگیاه « سالم اهلل علیها»فاطمه

نیست. خداوند فرشته ای را نزد آن حضرت فرستاد تا غم و انیدوهش را کیاهش داده و بیه او 

 دلداری دهد و به او حدیث گوید.

. خبیر داد «علییه السیالم»حضیرت علیی نزول این فرشیته را بیه« سالم اهلل علیها»فاطمه 

حضرت فرمود: هنگامی که احساس کردی نازل شیده و صیدای او را شینیدی میرا در جرییان 

به هنگام نزول فرشته امیرالمومنین را خبر می کرد. حضیرت هیر « سالم اهلل علیها»بگذار! فاطمه

آمید. در ایین مصیحف آنچه را که می شنید  می نوشت تا اینهه کتابی از آن مجموعه به وجود 

 1احهام شرعی و حالل و حرام وجود ندارد. و علوم مربوط به آینده در آن ثبت است.

از کتابی بنام جعفر یاد می کند که نزد ایشان « علیه السالم»در حدیث دیگری امام صادق 

 2است و مجوعه علومی است که حالل و حرام در آن ثبت است.

ادیثی هست که خدمتتان عیرض میی کینم. امیام در مورد مطالب کتاب مصحف هم اح 

« سیالم اهلل علیهیا» : گمان نمی کنم که در مصیحف حضیرت زهیرافرمود «علیه السالم» صادق

چیزی از قرآن وجود داشته باشد. در آن نیازهایی که مردم به ما دارند  موجود است و ما نیازی 

 3و دیات و ... وجود داشت.به هیچ کس نداریم. حتی در آن کتاب احهام مربوط به حدود 

در حدیثی دیگر حضرت می فرماید که مصحف سه برابر قرآن است و به خدا سیوگند  

 4که از قرآن شما یک حرف در آن نیست.
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پیس از خیود مصیحفی یادگیار « سیالم اهلل علیهیا»در حدیث دیگر می فرمایید: فاطمیه 

خداست که به امیالی رسیول گذاشت که قرآن نیست ولی کالمی از کلمات نازل شده از سوی 

 1.است« علیهما السالم»اهلل و خط علی بن ابی طالب

م شود  مهیرر در هِّاحف قرآن بوده برای اینهه نفی توچون واهر قرآن شبیه یهی از مص 

احادیث فرموده اند که مطالب مصحف مطالب قرآنی نیست. ابوبصییر گویید: از حضیرت امیام 

پرسیدم  فرمود: مطالبی است که « سالم اهلل علیها»حف فاطمهدربارة مص« علیه السالم»محمد باقر

ایشان نازل شید. گفیتم: آییا از  بر« صلی اهلل علیه و اله»پس از درگذشت پدرش حضرت رسول

 قرآن چیزی در آن هست؟ فرمود: چیزی از قرآن در آن نیست.

زبرجید عرض کردم: آن را برایم توصیف فرمایید! فرمود: آن دارای دو جلید از جینس  

قرمز است و به اندازه طول و عرض یک برگ میی باشید. عیرض کیردم: ورقیه و بیرگ آن از 

به وجیود آمیده اسیت. عیرض کیردم: چیه « کن»سفید که با گفتن کلمه  رِّچیست؟ فرمود: از دُ

 چیزی در آن نوشته شده؟ فرمود:

اخبار آنچه که تا به حال بوده است و آنچه که تا روز قیامت خواهد بود. 

 .اخبار هر یک از آسمانها و تعداد فرشتگان هر یک از آنها 

 نامهای فرستادگان خدا از انبیای مرسل و غیر مرسل و اقوامی که اینان بر آنها مبعوث 

 شده اند.    

اسامی مخالفان و تهذیب کنندگانشان و گروندگان به آنها.   

اسامی تمام مومنان و کافران از آغاز تا پایان آفرینش.   

  نامهای شهرهای و ویهگی های هیر شیهری چیه در شیرق و چیه در غیرب جهیان

 ... تعداد مومنان هر شهر و آمار کافران 

 خالصه هرگونه دگرگونی و نقل و انتقالی که در ادوار گوناگون انجام گیرد  همه    

 در مصحف وجود دارد.   

پنجاه هیزار سیال کیه میی عرض کردم: فدای شما بشوم چند دوره وجود دارد؟ فرمود:  

شود هفت دوره. در آن مصحف اسامی همه آفریدگان و مدت عمر آنها  صفت بهشتیان  تعیداد 

کسانی که وارد بهشت می شوند  تعداد جهنمیان و نامهیای هیر ییک از آن دو گیروه و نییز در 
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ه همان مصحف علم قرآن به همان گونه که نازل شده است و علم تورات و انجییل و زبیور بی

 همان ترتیب نزول  تعداد درختان و سنگریزه های هر شهر و دیار وجود دارد.

حضرت فرمود: وفتی که خدا خواست این مصیحف را بیر آن حضیرت نیازل فرمایید   

دستور داد که جبرئیل و میهائیل و اسرافیل آن را برداشته نزد آن حضرت بیاورند. این نزول در 

رت در محراب به نماز ایستاده بود واقع شد. فرشتگان ثلث دوم شب جمعه در هنگامی که حض

سر پا ایستاده تا اینهه حضرت نشست. پس از آنهه ایشان از نماز فیار  شیدند  سیالم کیرده و 

 گفتند: خداوند به تو سالم می رساند و مصحف را در دامان ایشان گذاردند.

بیر شیما ای  حضرت فرمودند: سالم مخصوص خدا و از سوی او و به سوی اوسیت و 

فرستادگان خدایی سالم و سالمتی باد! آنگاه به آسمان رفتند. پس از نماز صبح تا سر وهیر بیه 

  آن حضرت بر تمامی خلق خدا اطاعت طور پیوسته به خواندن مشغول شدند  تا به آخر رسید.

 .  استاز جن و انس  پرندگان و وحوش مالئهه و پیامبران واجب 

ایتان شوم پس از آن حضرت این مصیحف بیه چیه کسیی راوی گوید: عرض کردم فد

 منتقل شد؟ 

ایشان به امام حسن  شهادتداد و پس از « صلوات اهلل علیه»آن را به امیرالمومنین :فرمود

و بعد نزد اهلش باقی می ماند تا اینهه به صیاحب ایین امیر « علیهما السالم» و بعد امام حسین

 واگذار کند. 

 عرض کردم این علم بسیار زیاد است. 

پیس از  فرمود: ای ابومحمد آنچه را که من به تو گفتم در دو برگ اول آن بود. مطالیب

   1م و حتی یک حرف از آن را هم بازگو نهردم.ورقه دوم را برای تو نگفت

منین  دختر رسول خیدا را بیا ایین ؤامیرالم   همسردشمنان دین خدا  بانوی هجده ساله 

مت و قدر و قیمت وجودی مورد اهانت قرار دادند  حقش را غصیب کردنید  محسینش را عظ

 شهید کردند و آنچنان جراحاتی بر وی حاصل آوردند که منجر به شهادت ایشان شد.

همانطور که در مجلس قبل تو یح دادم سوگوار پدر بود « سالم اهلل علیها»حضرت زهرا 

بیه  بیعیت ل با امام زمانشان بیعت کردنید  امیروز دسیتکه خبر آورند مردمی که هفتاد روز قب

میردی داده اند. این همدست شدن مردم و شیاطین به جایی رسید که همه بیا ریاسیت  دبگری
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ریختند. حضرت بیرای اینهیه سید دفیاعی « سالم اهلل علیها»پشت در خانه حضرت زهراخشن 

تا برای بیعیت بیه  دنرا می خواست امیرالمومنین هاامامت و والیت شود پشت در خانه آمدند. آن

د  ولی حضرت فرموده بودند: سوگند یاد نموده ام که تا قرآن را گرد آوری نهینم از نمسجد ببر

 خانه به در نشوم و عبا بر دوش نهنم.

فرییاد زد  رد در میان جمعیت ولوله شده بود. برای اینهه ذهنهیا روشین نشیود  آن می 

زا « سیالم اهلل علیهیا» سرتان به آتش خواهم کشید. حضرت زهراد وگرنه خانه را بر یبیرون بیای

گفت: علی باید به مسیجد بیایید و  آن رها شده به حال خود پرسیدند مگر چه شده؟ پشت در 

با خلیفه بیعت کند. حضرت فرمود کدام خلیفه؟ امام مسلمانان هم اکنون درون خانه بیر تربیت 

سیقیفه  در امام مسلمانان ابوبهر است که مردم با اواین لحظه  :گفت د مر !پیامبر نشسته است

 بنی ساعده بیعت کردند. 

 فرمود اگر نیاید؟ « سالم اهلل علیها» فاطمه

 گفت خانه را با اهلش به آتش می کشم. 

 حضرت فرمود: می خواهی خانه ما را به آتش بزنی؟ 

 : آری! گفت

 :مردم

 گفتند او دختر پیامبر خداست.

آنگیاه قیدمی پییش  !اهد باشد  من از دختر پیامبر خدا باکی نیدارمگفت: هر که می خو

 1نهاد و آتش بر در سرا افهند.

درب را با  ربتی گشود. گل میی  در بیه سیینه عصیمت داور خلیید  اسیتخوان پهلیو  

 بشهست  محسن حضرت سقط شد و فرمود:

 یا فضه الیک فخذینی فواهلل لقد قتل ما فی احشائی من حمل
 ریاب! به خدا سوگند فرزندی که در شهم داشتم شهید شد.فضه مرا د   

او ریسمان بر گردن امیرالمومنین  این حیدر کیرار افهندنید و  مخذولپس از آن دار و دسته آن 

 کشان کشان بسوی مسجد بردند.را 
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خدایا تو شاهدی که گفتن این مصیبات طاقت از دل می بیرد  تیوان گفیتن نیسیت. میا  

را پراکنده شنیده ایم. ولی ما بیه عنیوان بیانوان « سالم اهلل علیها» مر یه همیشه مصیبت زهرای

هجیده سیاله از  یشیعیان و محبین حضرت باید بدانیم که چه اتفاقی افتاد کیه جیان ایین بیانو

 دست رفت و به شهادت رسید.

 این مدافع والیت و امامت دست بر دامن امیرالمومنین افهند و میان او و آن گروه حائل 

را از دامیان « علیهیا السیالم»قنفذ را مخاطب قرار داده. فرمان داد تا دست فاطمه آن مرد شد. 

فرود « علیها السالم»کوتاه کند. قنفذ آن چنان با تازیانه بر بازوان زهرای اطهر« علیه السالم»علی 

ی مسجد در حالی که به زور به سو« علیه السالم»آورد  که از شدت  ربه دملی ایجاد شد. علی

آگیاه « علیهیا السیالم»رانده می شد  سعی داشت تا روی خود را برگردانده از و یعیت فاطمیه

گردد. اما ریسمانی که بر گیردن داشیت او را میانع بیود. در راه مسیجد میردی از یهیود چیون 

را با آن حال و کیفیت نظاره کرد  اسالم اختیار نمود و شیهادتین را بیر زبیان « علیه السالم»علی

رد. از او پرسیدند که چه چیزی تو را واقف بر حقانیت اسیالم نمیود؟ پاسی  داد: مظلومییت آو

 علی!... .

یاابن »... چون به قبر پیامبر خدا رسید  این آیه قرآن را تالوت نمیود:« علیه السالم»علی 

و )ای پسر مادرم! ایین قیوم میرا زبیون یافتنید « ام ان القوم استضعفونی و کادوا ان یقتلونی..

 1نزدیک بود مرا بهشند...

ای کیه بیه خلیفهاز او خواست تا با   دانمسجد رس زور به به را «علیه السالم»چون علی 

بیعت کند. حضرت در جواب او فرمود: عمر! پسیتان خالفیت  ناحق لباس خالفت پوشیده بود 

ا بیرای تیو را بدوش  تا سهمی عایدت گردد. امروز گره خالفت را برای وی محهم ببند تا فرد

باز گرداند. به خدا سوگند  که بیعت نخواهم کرد. عمر گفت: در این صورت گردنت را خواهم 

فرمود: اگر چنین کنید بنده خدا و برادر پیامبر را به قتل رسانیده اید! عمر « علیه السالم»زد! علی

 گفت: بنده خدا بله  اما برادر رسول خدا خیر!

بشنوید: او که بر اثر  ربت عدو بیهوش بر زمین افتاده بود   «علیها السالم» اما از فاطمه 

را ندید فرمود: فضه علی کجاست؟ فضه پاسی  داد: علیی « علیه السالم»چشم گشود. چون علی

دست حسنین را گرفت و روانیه مسیجد « سالم اهلل علیها» را به سوی مسجد بردند. فاطمه زهرا
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یم دست بردارید وگرنه به آن خدایی کیه محمید چون به مسجد رسید فرمود: از پسر عمو .شد

  بر سر هرا به حق بر انگیخت گیسوان خود را پریشان کرده  پیراهن رسول خدا را بر سر افهند

مزار پدرم خواهم رفت و به درگاه احدیت ندبه می کنم و بر شما نفیرین خیواهم کیرد. یقیین 

 آن ناقه از فرزندانم عزیزتر نیست. بدانید که ناقه صالح در نزد خدا از من گرامیتر و بچه

را گرفتنید و رو بیه قبیر « علییهم السیالم» سپس از مسجد بیرون شدند  دست حسینین 

به سیلمان فرمیود: ای سیلمان! « علیه السالم»نهاد. علی« صلی اهلل علیه و اله و سلم» رسول خدا

یهدیگر گسییخته میی  دختر رسول خدا را دریاب! که می بینم ارکان و دو پهلوی شهر مدینه از

گی نیابود خواهنید مشود. به خدا سوگند اگر نفرین کند مردم مدینه مهلتی نخواهند داشت و ه

 شد.

سلمان خود را به آن حضرت رسانده گفت: ای دختر محمد: خداوند پدرت را به عنوان  

  مرا رحمت مبعوث فرمود. از این کار منصرف شو  فرمود: ای سلمان دیگر صبری برایم نمانده

به حال خود واگذار تا بر کنار قبر پدرم  بروم و در آنجیا نیزد پروردگیارم نالیه و فرییاد کینم. 

نزد تو فرستاده و دستور داده که به خانه برگردی. حضیرت فرمیود: هیم مرا سلمان گفت: علی 

نین به هراس افتادند و موقتیا  دسیت از امیرالمیوم هااکنون گوش داده و از او اطاعت می کنم. آن

 برداشتند.

  به تن مجرو  آن حضرت و بیه دل نگیران «سالم اهلل علیها»خدایا به دل حضرت زهرا 

اصال  بفرما. دل میا  « علیه السالم»در آن لحظات  امر فرج امام عصر« علیه السالم»امیرالمومنین

مقدسش اعمال ما  نسل ما  جامعه ما  تدین ما را به گونه ای قرار بده که مورد ر ایت ساحت 

 باشیم. 

را در مجیالس بعید خیدمتتان « سالم اهلل علیهیا»انشاء اهلل مدافعات کالمی حضرت زهرا 

 عرض می کنم.

 و آله الطاهرین  النبیب                                                                   

 

 

 

 


