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   7041کد:               «بسم اهلل الرحمن الرحیم»                        

       «صلی اهلل علیک یا فاطمه الزهرا»

 « معرفت فاطمی قطره ای از دريای » ینمایشگاهمجموعه 
 

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

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

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

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

 .طویال

« لیهاسالم اهلل ع»عرض تسلیت داریم به مناسبت ایام شهادت بی بی دو عالم حضرت زهرا      

همچنین امیدواریم که این مجالس عزاداري باب « علیه السالم»خدمت وجود مقدس امام عصر 

 ضرت. معرفتی باشد به ساحت مقدس آن ح

ایشان صدیقه کبري هستند و به معرفتشان پیامبران و امتهاي پیشین قرار و اسیتمرار یافتیه       

وهیی الصیدیقه  "می فرمایند. « صلی اهلل علیه وآله »اند. وجود مقدس حضرت محمد مصطفی 

 1"فتها دارت القرون االولیالهبري وعلی معر

مگر اینهه به فضل و دوستی او اقرار کرد. مقصود یعنی نبوت هیچ پیامبري به کمال نرسید       

از قرون نخستین دوران زنیديی تمیام پییامبران و اوصییاا و امتهیاي آنیان از حضیرت آدم تیا 

است. انشاااهلل خداي متعال به واسیطه ایین « صلوات اهلل علیهم اجمعین »حضرت خاتم االنبیاا 

 صلوات . مجالس باب معرفت آن حضرت را براي ما باز بفرماید؛

در حیدیثی نیه اسیم « علیه السالم »در مجالس يذشته خدمتتان عرض شد که امام صادق       

براي آن حضرت بیان فرمودند. فاطمه؛ زهرا؛ صدیقه ؛ مبارکه ؛ طاهره ؛ زکیه ؛ محدثه را ییه و 

 مر یه .
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ی شود. در این مجلس راجع به دو اسم را یه و مر یه تو یح کوتاهی خدمتتان عرض م      

در « سیالم اهلل علیهیا »اسیت کیه حضیرت زهیرا  یرا یه و مر یه در واقع دو مقام از مقامهای

 پیشگاه خداي متعال دارند. 

 اسیت.را یه اسم فاعل است. به معناي را ی بودن و را ی شدن و مر یه اسم مفعیول       

دن را یه بر مر یه یعنی کسی که از او را ی هستند و مورد ر ایت واقع شده است. مقدم بو

 یهی به این معناست که اير ما در زنديی از خداي متعال براي آنچه کیه مقیدر کیرده اسیت و

برایمان قرار داده است را ی باشیم و با احساس ر ایت و شیهر زنیديی کنییم؛ شیهري کیه 

ز میا می توانیم آنگونه شویم که خداي متعال ا ؛شیرینی آن تمام وجود و زنديیمان را فرا بگیرد

 را ی شود.

 ت که ایشان از تلخیهاي دنیا، رنج،به این معناس« سالم اهلل علیها»را یه بودن حضرت زهرا      

را ی و خشنود بود. روزي پیامبر  ،که برایش مقدر شده بود ،مصائب و دشواریهاي آن ،زحمت

دستاس می کرد به خانه حضرت زهرا وارد شد؛ در حالی که « صلی اهلل علیه و آله وسلم »اکرم 

عبایی  از جهاز شتر بر دوش انداخته بود؛ چشم حضرت که به او افتیاد فرمیودا اي فاطمیه ا  و

شتاب کن و تلخی دنیا را براي نعمتهاي فرداي آخرت بچش! آنگاه خداونید ایین آییه را نیازل 

  5"ولسوف یعطیک ربک فتر ی "فرمودا

او از خدا ورسیولش بیوده اسیت. در آن  اطالق نام را یه بر آن حضرت به خاطر ر ایت      

هنگام که نزد حضرت رسول رفته وخادمه اي از ایشان طلبیدنید وبیه پییامبر فرمودنیدا تحمیل 

بیه او « صیلی اهلل علییه والیه وسیلم»سختیهاي کار منزل از طاقتم فزون شده است. پس پییامبر 

« سالم اهلل علیهیا»فاطمه  و او را به ثواب آن بشارت داد.داد حضرت زهرا را آموزش  اتتسبیح

سه بار فرمودا از خدا و رسولش را ی هستم و به منزل بريشت و يفت ا از پدرم خیر دنییا را 

 خواستم؛ حضرت خیر آخرت را به من داد. 

همچنین ممهن است اطالق نام را یه بر آن حضرت بیه خیاطر ر یایت آن حضیرت از       

نیت و دیگیر مراتیب واالي دنییوي و برزخیی و خداوند نسبت به قرب و منزلت و طهارت طی

اخروي و جاه ومقام و نعمتها و شرف و افتخاري که نصیبش می فرماید؛ و یا به خاطر ر ایت 
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در اینهه شفاعت بزرگ را به دست او سپرده و از قاتالن فرزندش در دنیا و باشد او از خداوند 

 آخرت انتقام می يیرد.

بدان جهت که تمام کارهایش نزد خیدا و رسیول پسیندیده مر یه است؛  ،حضرت فاطمه      

آیه اي است که در شان او نازل شده و  "ر ی اهلل عنهم ور وا عنه "است. بنابراین آیه شریف

از شخصیت واالي او سخن يفته  "ةمرضي ةارجعي الي ربك راضي"فرمایش خداوند که فرمودا 

                           5است.

حدیثی دیگر داریم که سلمان میی يوییدا فاطمیه نشسیته بیود و در پییش روییش باز در       

علییه »آسیابی بود که جو را دستاس می کرد. چوب محور آسیاب خونی شیده بیود و حسیین 

ه اي از خانه چهره اش از يرسنگی ديريون يردییده بیود. يفیتم ا اي دختیر شدر يو« السالم 

شما کار نهنید. فضه هم که اینجاست و می توانید رسول خدا خسته شده اید؛ بس است. دیگر 

به شما کمک کند.پاسخ دادا پیامبر اکرم مرا سفارش کرد که یک روز کارها بر عهده او باشید و 

 یک روز بر عهده من. دیروز کارها بر عهده او بود و امروز نوبت من است.

خیداي متعیال و رسیولش در مقامی هستند که هیم از « سالم اهلل علیها»پس حضرت زهرا      

مقیامی کیه در سییر و سیلوه الهیی  ا ی اند.ررا ی می باشند و هم خدا ورسولش از ایشان 

 ست. مقام است که این مقام ؛ مقام ر اباالترین 

ست. در ایین مجلیس « سالم اهلل علیها»اما محور دوم بحث که علت شهادت حضرت زهرا      

رفت اشاره می کنیم . این ظلم مسئله غصب فده  به یهی از ظلمهاي بزريی که به آن حضرت

علیه »بود. غاصبین ؛ امیرالمومنین « علیه السالم»بوسیله غاصبین حهومت و والیت امیرالمومنین 

را با غصب فده مورد تهاجم قیرار دادند.فیده تنهیا « سالم اهلل علیها»و حضرت زهرا « السالم

علیهم السالم »امهانات مالی غصب شده اهل بیت یک باغ آباد نبود .بلهه فده نام پرونده همه 

 بود. الزم می بینم تو یحاتی در این باب خدمتتان عرض کنم .«  

 فده سیرزمینی آبیاد در سراشییبی خیبیر بیود کیه چشیمه پیر آب و قلعیه اي داشیت و      

ارتبیاط  عده اي از یهود بودند که با اهل خیبیر در ،نخلستانهایش از خیبر بیشتر بود. ساکنان آن

 ،بودند و رئیس آنان مردي به نام یوشع بن نون بود. نام این سرزمین هم به اسم فده بین هیام
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اول کسی است که در آنجا سهونت یافته است. این باغها در شمال مدینه واقع برمی يردد و او 

 شده بود و هم اکنون نیز باقی است.

از فتح خیبر در سال هفتم هجیرت وحیدود  ارتباط فده با اسالم از آنجا آغاز شد که پس      

و  توسی  شیخپ پییامبر ور فتح فیدهجبرئیل نازل شد و دست چهار سال قبل از رحلت پیامبر

امیرالمومنین را آورد. آن دو بزريوار اسلحه الزم را برداشتند و اسبهاي خود را آمیاده کردنید و 

قلعه آن آمدند. پیامبر فرمیودا  در تاریهی شب حرکت کردند تا به سرزمین فده رسیدند و کنار

یا علی تو بر دوش من باال می روي یا من بر دوش تو باال روم؟ امیرالمیومنین عیرض کیرد ییا 

ولی من تیو را بیر دوش  ، من شما را بر دوش خود می يیرم. حضرت فرمودا یا علیرسول اهلل

مومنین بیر کتیف پییامبر ولی تو طاقت مرا نداري. امیرال ،می يیرم چرا که من طاقت تو را دارم

قرار يرفت وسپس حضرت برخاست و او را با خود بلند کرد و با معجزه الهی امیرالمیومنین از 

دیوار قلعه فده باال رفت در حالی که شمشیر پیامبر همراهش بود. آنگاه بر فیراز دییوار رو بیه 

ه بودند و يمان میی اهل قلعه اذان يفت و صداي تهبیر بلند نمود. مردم قلعه فده غافلگیر شد

کردند سربازان مسلمین بر فراز قلعه هستند؛ فرار کنان رو بسوي درب قلعه نهادند و آن را بیاز 

 کردند و از آن خارج شدند تا در زمینهاي بیرون قلعه پراکنده شوند.

پیامبر که بیرون قلعه منتظر بود در مقابل آنان قرار يرفت و امیرالمیومنین هیم از دییوار 

ایین آمد و با آنان دريیر شدند و هیجده نفراز بزريان آنان را کشتند وبقیه تسلیم شیدند. قلعه پ

پیامبر خود و فرزندان آنان  را اسیر نمود وغنائم را همیراه آنیان بیه مدینیه آورد. آنیان ازپییامبر 

درخواست کردند خودشان را آزاد کند و امیوال را بیه تناسیب نصیف بیا آنیان مصیالحه کنید. 

م امیرالمومنین  رافرستاد و با مانت حفظ خونشان با آنان مصیالحه کیرد کیه طبی  حضرت ه

بعضی روایات قرار بر این شد؛ هر کس از اهل فده مسلمان شود خمس امیوال او را بگییرد و 

 هر کس بر دین خود باقی ماند همه اموالش را بگیرد.

بنا بر بعضی روایات اجماال آمده است که پس از فتح خیبر مردم فده ترسیدند و خیود 

نزد پیامبر آمدند و از حضرت خواستند تا با حفظ جانشیان آن طیور کیه میی خواهید بیا آنیان 

مصالحه کند و حضرت هم طب  آنچه ذکر شد با آنان رفتار کرد. بنابر هیردو رواییت کیه قابیل 

فده بدون لشهر کشی مسلمین وبدون کوچهترین دخالت آنان فیتح جمع هم هستند سرزمین 

 شد. 
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طب  آیه صریح قرآن سرزمینهایی که بدون لشهر کشی مسلمین فتح شود حتی اير اهیل 

آنجا خودشان بعنوان تسلیم نزد پیامبر بیایند ایین منیاط  و غنیائم و اسیراي آن ملیک  خیاص 

داشت و حضرت بعنیوان امیوال شخصیی حضرت است و مسلمانان هیچ حقی در آن نخواهند 

 خود هر تصمیمی بخواهد می تواند درباره آنها بگیرد. 

ن را بیه آنیان انازل شد یعنی حی  خویشی 5 "القربی حقه ا و آت ذ "ح فده آیه پس از فت      

بده.پیامبر از جبرئیل پرسید منظور چه کسانی هستند و این ح  کدام است؟ جبریییل از طیرف 

داشتا فده را به فاطمه عطا کن. پیامبر حضرت زهیرا را فیرا خوانید وفرمیود خداوند عر ه 

خداوند فده را براي پدرت فتح کرد و چون لشهر اسالم آنجا را فتح نهردند؛ مخصیوص مین 

است و تعلقی به مسلمین ندارد و هر تصمیمی بخواهم درباره آن می يیرم. دستور خداوند نییز 

ت. از سوي دیگر مهریه مادرت خدیجه بر عهده پیدرت مانیده بر عطاي آن به تو نازل شده اس

است و پدرت در قبال مهریه مادرت و به دستور خداوند فده را به تیو عطیا میی کنید. آن را 

 ار و مالک آن باش.دبراي خودت و فرزندانت بر

حضرت زهرا عرض کردا تا شما زنده هستید من نمی خواهم تصرفی در آن داشته باشیم.       

ترس آن دارم که نا اهیالن تصیرف  اا بر جان و مال من صاحب اختیار هستید. پیامبر فرمودشم

نهردن تو در زمان حیاتم را بهانه اي قرار دهند و بعد از من آن را از تو منع کنند. عیرض کیردا 

 نگونه که صالح می دانید عمل کنید. آ

د و فرمود ا سند فده بعنوان بخشیوده پیامبر ورقه اي خواست و امیرالمومنین را فرا خوان      

و اعطایی پیامبر بنویس و ثبت کن. امیرالمومنین آن را نوشت و خود حضرت با ام ایمن بیر آن 

شهادت دادند.پیامبر در آنجا فرمودا ام ایمن زنی از اهل بهشت است. حضرت زهرا این نوشیته 

نمود و به آنان خبر داد کیه  را تحویل يرفت. سپس پیامبر مردم را در منزل حضرت زهرا جمع

 فده از آن فاطمه است و در همان جا از در آمد آن بعنوان اعطایی فاطمه بین مردم تقسیم کرد.

هیر  در آمد فده را ساالنه از هفتاد هزار سهه طال تا صد وبیست هزار سهه نوشیته انید .      

قسیم میی کیرد و تیا هنگیام برمی داشت و بقیه را بین فقرا ت ساله حضرت به اندازه قوت خود

در آمید  رحلت پیامبر این شیوه ادامه داشت. چشمان بسیاري از نیازمنیدان منتظیر سیر رسییدن

 فده بود تا از بخشش فاطمه سالم اهلل علیها زنديی خود را سامانی بخشند. 
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بیه فیده رفتنید و  خلیفیهبه دستور خیاص  خالفت غاصبپس از رحلت پیامبر ماموران       

ه حضرت زهرا را از آنجا اخراج کردند و ملک آن را غصب نمودند و در آمد آن را بطور نمایند

کامل براي مخارج حهومت غاصبانه خود صرف کردند و به سیابقه مفصیل امیر الهیی و عمیل 

پیامبر در مورد فده و سندي که تنظیم شده بود و شاهدانی که يواهی دادند و آنچه پییامبر در 

 نهردند. کوچهترین توجهی ود؛ حضور مردم فرموده ب

این تصویري بود از مراحل فتح فده و اخیراج آن از دسیت یهودییان و انتقیال آن بیه 

پیامبر و اعطاي فده توس  آن حضرت؛ به فاطمه و آنچه طی چهار سیال مالهییت و تصیرف 

حضرت زهرا بعنوان دوران شیرین فده طی شید تیا آنگیاه کیه دوران غصیب آن فیرا رسیید 

 و شیعیانش تلخ کردند. « سالم اهلل علیها»ته را به کام فاطمه شيذ وشیرینی

و بیه ییک مسیئله اعتقیادي  یافیتتغییر شیهل از حالت عادي غصب سرزمینی بنام فده       

به بیدار کردن مردم پرداختند و بسیاري از « سالم اهلل علیهما»تبدیل شد که در آن علی و فاطمه 

 فت می فرمودند در سایه غصب فده بیان کردند. آنچه باید در روزهاي غصب خال

انجیام داد آن بیود کیه سیند « سالم اهلل علیها»پس از فده اولین اقدامی که حضرت زهرا       

بعنوان اعطایی پیامبر به دخترش فاطمه بیود. ابتیدا  سندفده را آورد و به ابوبهر نشان داد متن 

عمر به همراه عیده  به مجلسی که ابوبهر و« لسالمعلیهما ا»حضرت زهرا به همراه امیرالمومنین 

کردنید. حضیرت خطیاب  اعالماي بطور خصوصی در آن بودند آمده و رسماً اعتراض خود را 

به ابوبهر فرمودا چرا نماینده مرا از فده اخراج نمودي در حالی که پیامبر به امر خداوند آن را 

بگیري که پیامبر از بین غنائمی که مسلمین در  براي من قرار داد. آیا می خواهی زمینی را از من

بایید بعید پیییامبر  راه آن جنگ نهرده اند به من بخشید؟ آیا پیامبر نفرموده استا فرزندان هیر 

رحلت او مورد توجه باشند؟ تو خوب می دانی که تنها یاديار پییامبر بیراي فرزنیدانش همیین 

 است؟ 

ه ابیوبهر نقیل شید. ابیوبهر يفیتا عایشیه و عمیر ا حدیث جعلی عایشه به وسیلجدر این      

یعنیی پییامبر ار  نمیی يیذارد.  "النبیی الییور  "شهادت می دهند که پیامبر فرمیوده اسیتا

فرمودا این اولین شهادت ناحقی است کیه بیه آن شیهادت میی  «سالم اهلل علیها» حضرت زهرا

به من بخشیده است و من شاهد دهند. من درباره فده در اسالم شاهدانی دارم. فده را پیامبر 

فرمودا آییا در زمیان « سالم اهلل علیها». ابوبهر يفتا دلیل خود را بیاور. حضرت زهرا می آورم



 7 

حیات پیامبر فده تحت تصرف من نبود و من محصول آن را مصرف نمی کردم؟ يفیتا آري. 

بهر يفیت فرمودا پس چرا درباره چیزي که در دست من است؛ از مین شیاهد میی خواهی.ابیو

چون غنیمت مسلمین است . اير دلیل نیاوري امضا نخواهم کرد. حضرت در حیالی کیه میردم 

هم می شنیدند فرمودا آیا می خواهید دستور و کار پیامبر را رد کنید و درباره ما حهمیی کنیید 

که درباره سایر مسلمین نمی کنید. اي حا رین بشنوید که مرتهب چه عملیی میی شیوند؟ اي 

و عمر ! اير من اموال مسلمین را که در دستشان و تحت تصرفشان است ادعیا کینم ؛ از ابوبهر 

 من دلیل می خواهید یا از مسلمین ؟

عمر با حال غضب يفتا این غنیمت مسلمین و زمین آنان است که در دست فاطمه است       

ین مسلمین فیده و محصول آن را مصرف می کند. اير بر ادعاي خود دلیل آورد که پیامبر از ب

را فق  به او بخشیده است درحالی که غنمیت وح  مسلمانان بوده در این بیاره نظیر خیواهیم 

 داد. 

حضرت فرمودا همین مرا بس است ! اي مردم شیما را قسیم میی دهیم کیه آییا از پییامبر       

از  شنیدید که فرمودا دخترم سیده زنان اهل بهشت است؟ يفتنید ا آري بیه خیدا قسیم ایین را

پیامبر شنیدیم. فرمود ا آیا سیده زنان اهل بهشت ادعاي باطل می نماید و آنچه میالهش نیسیت 

 تصرف می کند؟ ایشان عصمت خود را دلیل آوردند.

خدایا غاصبان با صدیقه کبري با پاره جگر رسول خدا؛ با همتا و کفو امیرالمیومنین حییدر       

بیت الانما یرید اهلل لیذهب عنهم الرجس اهل  "طهیراکرار چه کردند؟ آن ذات  مقدسی که آیه ت

درموردش نازل شد؛ کار را به جایی رساندند که عصمت خود را دلییل میی  "و یطهرکم تطهیرا

و امیرالمومنین اقدامات دیگري در جهت احقاق ح  خود « سالم اهلل علیها» حضرت زهرا رد.وآ

الب را درجلسه آتی خدمتتان عرض میی کینم. در در مساله فده انجام دادند. انشاا اهلل بقیه مط

سیالم اهلل » من این اقدامات ابوبهر نوشته اي در جهت باز پس دادن فده بیه حضیرت زهیرا

حضرت را در راه دید. يفتا این نوشته همراه تو چیست؟ فرمیودا  یار و همراهش،داد. « علیها

ده. حضرت ابا کردنید و آن را يفتا آن را به من ب با خشونتباز پس يیري فده است.  ةنوشت

 تیاریخ را سییاه کیرد و ةحفندادند. در اینجا به ساحت مقدس آن حضرت جسارتی کرد که صی

سوز جانهاه آن براي همیشه دل محبانش را می سوزاند. با قساوت تمام با پا بیه حضیرت زد و 

 سیلی به صورت مباره آن حضرت زد به طوري که در اثر آن يوشیواره حضیرت شهسیت و
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خدا می داند چه حالی به یاديار پیامبر دست داد و با آن حال چه طور خود را به خانه رسانید! 

بعد از آن نوشته را به زور از دست حضرت يرفت؛ آب دهان بر آن انداخت؛ نوشته ها را پیاه 

 کرد و آن را پاره نمود .

غیم مصییبت میادر  در ایین لحظیات و در« علییه السیالم»خدایا به سیوز دل امیام عصیر       

 ه الساعه امر فرجشان اصالح بفرما.بزريوارشان الساع


