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   9041کد:               «بسم اهلل الرحمن الرحیم»                        

       «صلی اهلل علیک یا فاطمه الزهرا»

 « معرفت فاطمی قطره ای از دريای » ینمایشگاهمجموعه 
 

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

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

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

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

 .طویال

قوه الهی این ششمین مجلسی است که در ایام فاطمیه خدمت عزیزان هسیتم  و به حول         

علییه » عزیزان حا ر در مجلس تسلیت دارم خدمت ذات مقدس امیام عریر از طرف خودم و

امییدواریم دل محیزون «  سالم اهلل علیها»ت زهرا صاحب عزاي مجلس مادرشان حضر« السالم

با مژده ظهورشان شاد بگردد  انشاءاهلل نیام همیه میا در دفتیر عیزاداران  «علیه السالم»امام عرر 

 ساحت مقدس بی بی دو عالم ثبت و  بط بگردد، صلوات 

ران دینیی به برخی از زنان فرمیود   خشینود دردانیید  ید« سالم اهلل علیها»اطمه حضرت ف      

باشند   ادیر هیه بیه سیخط و خشیم  یدران نسیبی « علیهما السالم »خود را که محمد و علی 

دیر بیر زیرا اسبی خود  را ی نشوید سخط  دران دینی خود را به ر ایت  دران ن بیانجامد  و

به ثیوا  جزییی از هیزار هیزار « علیهما السالم » دران نسبی خود خشم درفتید، محمد و علی

اعت طاعاتشان آنها را را ی می دردانند  اما ادر بر  دران دینی خود بد کردید  دران جزء از س

ا براي دفی  سیخط زیرا ثوا  طاعات اهل دنی ر به خشنود کردن آنان نمی باشند نسبی شما قاد

 از امیرالمومنین و حضرت محمید مریط ی« سالم اهلل علیها »حضرت زهرا  آن دو کافی نیست 

به عنوان  در یاد می کنند که ر ایتشان از  در نسبی که اسم آنهیا بیر روي  آله صلی اهلل علیه و

 ، صلوات   براي خشنودي دو  در بزردوارمانماست مهم تر است
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صحبت می کردیم تا به حال از نه اسم به  ین  « سالم اهلل علیها »از اسمهاي حضرت زهرا       

ی امی د تییم  هیرا کیه ذوات مقدسیه را بیبه ایین اسی اسم  رداختیم و وجه تسمیه حضرت را

بی مناسبت «علیهم السالم »    براي اهل بیت مناسبت نام ننهاده اند  اسم ر ا، جواد، تقی، سجاد

 نیست  

صیغه مبالغه است در صدق  ،است  صدیقه بر وزن فعلیهصدیقه  ،یهی از اسمهاي حضرت      

از سیوي « صلی اهلل علییه و آلیه »ل ،یعنی نسبت به هر آنچه که  درش حضرت رسوو تردیق

، بسیار تردیق کننده و در تمام د ته هایش صادق است و کردارش د تارش خداوند آورده بود

  در عرمت آن حضیرت شیهی نیسیت زییرا بیه ردیق میهند و این معناي عرمت استرا ت

 مشمول آیه تطهیر می باشد  ،اجماع شیعه و سنی و روایات متواتره از دو طرف

  او صدیقه کبري است و قیرون نخسیتین بیر محیور فرمود« علیه السالم »حضرت صادق       

یثی طوالنی نقل شده است   از رسول خدا در  من حدمعرفت و شناخت او دور می زده است

د ته ام که آنها را بیه  اطمه در مورد هیزهایی س ارش کرده،! من به دخترم فاي علی  که فرمود

ه هسبانیده سرش را بوسیید   بعد فاطمه را به سین  او راستگو و صادق استتو بدهد،از او بگیر

                                                                1!و فرمود   درت فداي تو شود اي فاطمه

اسیت کیه ایشیان بیر خلیق والییت « سالم اهلل علیها »از عظمتهاي وجودي حضرت زهرا       

صاحب اختیاري و ثانیا محبت و ثالثا استعانت، همان والیتی اسیت  ت به معناي اوالًدارند  والی

آمیده که ادر براي مومنی نباشد هیچ یک از اعمالش  ذیرفته نیست  در  یمن حیدیم معیرا  

  اي محمد! تو، علی، فاطمه،حسن،حسین و امامان از فرزندان حسین را است که خداوند فرمود

م و والیت شما را بر اهل آسمانها و زمین عر ه کیردم  هیر کیس آن را من از نور خودم آفرید

 ذیرفت،نزد من از مومنان به شمار می آید و هر کس آن را منهر شود، نزد مین از دمراهیان)از 

ستمگران( خواهد بود  اي محمد! ادر بنده اي از بنددان من آن قدر مرا بپرستد و عبیادت کنید 

و ناتوانی بسان مشک خشهیده و فرسوده اي شود و بعد بیه هنگیام که از کار افتد و از الغري 

                                  2منهر والیت شما باشد، او را نخواهم آمرزید تا اینهه اقرار به والیت شما نماید  ،ورود بر من

                                                 
 191/ص22بحار/  1

 99ص  1تأویل اآلیات    2
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 ، والییت ودر ابتداي خلقت و آفرینشخداي متعال یم دیگر  س طبق این حدیم و احاد      

صاحب اختیاري ذوات مقدسه را بر خلق عر ه کرده است  هر کس قبول کند رستگار خواهد 

 شد 

  اطاعیت ایشیان حضرت نقل است که  من حدیثی طوالنی درباره« علیه السالم »از امام باقر  

بر تمامی آفریددان خداوند از جن و انس،  رنددان و حیوانات وحشی و  ییامبران و فرشیتگان 

 1واجب است 

اختالف شیعه به مییان آمید،  بودم  سخن از« علیه السالم »محمد بن سنان دوید  نزد امام جواد 

 اي محمد، همانا خداي متعال  یوسته در وحدانیت خود یهتا بود  آنگاه محمید و علیی و فرمود

را آفرید  آنان دوران زییادي درنیك کردنید و  یس از آن خداونید « صلوات اهلل علیهم »فاطمه 

ی موجودات را آفرید و آنان را بر آفرینش موجودات دیواه درفیت و اطاعیت آنیان را بیر تمام

موجودات الزم فرمود و امور موجودات را به آنان وادذار کرد  آنان هر آنچیه را کیه خواسیتند 

حالل و هر آنچه را که خواستند حرام نمودند، البته هیچ هیزي جز آنچه را که خداوند خواسته 

ستند  سپس فرمود   اي محمد! این همان آیینی است که هر کس از آن  یشی دیرد بود نمی خوا

از دین خار  شده، هر کس عقب بماند نابود می دردد و هر کس مالزم و همیراه آن باشید بیه 

 2حق  یوسته است  این مطلب را غنیمت بشمار، اي محمد!

ه مشترك هستند، وقتی که د ته می شیود با بقی« سالم اهلل علیها »در مورد مناقبی که بی بی       

ایشیان  یاره اي از مین  "فاطمه بضعه منی"« صلی اهلل علیه و آله »از زبان مبارك رسول اکرم 

است، جزئی از من است  یعنی هر منقبتی که ایین کیل داشیته باشید ایین جیزء هیم دارد  هیر 

ل وجیود مبیارك خروصیتی که در کل بوده باشد در آن جزء هم هسیت  ایشیان جزئیی از کی

است   س به این ترتیب هیر فضییلت و منقبتیی کیه  ییامبر « صلی اهلل علیه و آله »رسول اکرم 

داشته باشد بالمالزمه ایشان هم دارند، مگر آن مناقبی که مختص رسول اهلل اسیت و ربطیی بیه 

 بقیه ندارد 

هر هه از شئونات « له صلی اهلل علیه و آ»به این ترتیب در مورد وجود مبارك رسول اکرم       

 و و مقامات و کماالت، از علم و عرمت و طهارت و قدرت و والیت و هیر هیه کیه بگوییید

                                                 
 29طبري/دالئل االمامه/ص 1

 19/ص11بحار االنوار/  2
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هیون جزئیی از ایشیان هسیتند  و   هم می شیود« سالم اهلل علیها »بی بشمارید،شامل حال بی 

، دارنید« صلی اهلل علیه و آلیه»همین طور است نسبتی که دیگران با ساحت مقدس رسول اکرم 

 از اطاعت و انقیاد و     است وظی ه اي که در قبال ایشان هم دارند، اعم

هسیتند یعنیی هیهي ایشیان « صلوات اهلل علیه»وقتی د ته می شود ایشان ک و امیرالمومنین      

ج ت و تاي امیرالمومنینند   س به این ترتیب هر هه امیرالمومنین دارند، بیاز از همیان علیم و 

ه و جمال و جالل هر هه هست همه را شامل می شود  مردم هم هر نسبتی مقام و قدرت و جا

 که باید با امیرالمومنین داشته باشند و دارند به ایشان هم دارند 

دارنید، « صلوات اهلل علیهمیا» س همان والیتی که ساحت مقدس رسول اهلل و امیرالمومنین      

 شند جب االطاعه می باالیق وابی بی دو عالم هم دارا هستند   س حضرت بر همه خ

 در حدیم دیگري والیت به معناي محبّت در ابتداي خلقت بر مردم عر ه شده است       

هنگامی که خداوند متعال آدم ابوالبشر را آفرید و از روح خود در او دمید آدم به جانب راست 

 رورددارا! آیا عرش نگریست، ن  هیهل و شبح نوري را در حال رکوع و سجود دیده و د ت 

 قبل از من کسی را از خاك و دل آفریده ايي 

  نه، اي آدم!

  د ت    س این  ن  هیهلی که به شهل و قیافه خودم می بینم کیستندي         

                       ن ر از فرزندان تو می باشند که ادر آنان نبودند تو را نمی آفریدم                           فرمود  اینان  ن           

اینها  ن  تنی هستند که براي آنان  ن  اسم از اسامی خودم را جدا ساخته )آنان را به آن       

ادر آنان نبودند بهشت و دوزخ، عرش و کرسی، آسمان و زمین و مالئهه و انس  اسامی نامیدم(

ین علی است، من و جن را نمی آفریدم  من محمودم این محمّد است، من عالی هستم و ا

فاطرم و این فاطمه است، من احسانم و این حسن است، من محسنم و این حسین است  به 

عزت خود سودند یاد کرده ام که هیچ کس به اندازه یک ذره بغض و کینه آنان را نزد من 

 نیاورد مگر اینهه او را به دوزخ خود وارد سازم و از این کار باکی هم ندارم  اي آدم! اینان

بردزیددان من از میان آفریددانم می باشند  به وسیلة آنان رهایی بخشیده، و به وسیلة آنان 

 هالك می کنم  ادر تو به من نیازي داري به اینان توسل بجوي!
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 یامبر اکرم بعد از این سخنان فرمود  ما کشتی نجاتیم  هر کس به آن هنك زند نجات       

نابود شده است  هر کس نیازي به خداوند دارد به وسیلة ما  یافته و هر کس از آن دوري دزیند

                          1خاندان از خداوند در خواست کند 

نهته مهم اینجاست که طبق حدیم شریف کساء که حضرت جبرییل از خداي متعال         

می سوال می کند که این  ن  ن ر زیر کساء هه کسانی هستندي حضرت باري تعالی 

یعنی محور و شاخره در این جم  حضرت  "هم فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها"فرماید 

که خداي متعال به محبت « و آله صلوات اهلل علیه»ست  حضرت رسول« سالم اهلل علیها»فاطمه

فداها "می فرماید « سالم اهلل علیه»ایشان همه خالیق را خلق کرده است به حضرت زهرا

 یعنی  درش فدایش باد                                                                        "ابوها

هاي حضرت ام ابیهاست  ام به معناي ریشه و اصل است  به مادر هم که ام هینیا از ک        

 د ته می شود به این دلیل است که ریشه و اصل ایجاد انسان است   س حضرت رسول

سالم اهلل » با همه عظمت وجودیشان ریشه و اصلی دارند که آن خانم« هلل علیه و آلهصلوات ا»

 ست                                                                             ا «علیها

ساقه « صلی اهلل علیه و آله»از حضرت باقر نقل است که فرمود  شجره طیبه رسول خدا        

و میوه اش فرزندان او و شاخ و « سالم اهلل علیها»ریشه درخت فاطمه« علیه السالم»اش علی

                                           2 ضرتندبردش شیعیان آن ح

در بین خمسه طیبه، در عالم « سالم اهلل علیها» س به دلیل اصل و ریشه بودن و محوریت خانم

سالم »والیت امیرالمومنین نمی رسد، مگر اینهه حضرت زهراهیچ مومنی به ذره اي از ایمان و 

 به والیت خودشان اجازه بدهند                                             « اهلل علیها

مردم را ملتزم به دوست داشتن  "فی القربی ةقل ال اسئلکم علیه اجرا اال المود"آیه مودت 

ن تام و تمام به التزام عملی توام با محبت اهل شدید در حد سوختن می کند و دوستی کرد

و این شامل ایشان هم می شود   س دوستی و محبت به ساحت  است «علیهم السالم»بیت

مقدس آن حضرت موجبات اطاعت همراه با محبت را براي انسان ایجاد میهند  لذا در روز 

    د    قیامت حضرت همه محبین و شیعیان خود را مورد ش اعت قرار می دهن

                                                 
 63ص   1فوائد السمطین   1

 مجم  البحرین/ماده شجر 2
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فرمود  به خدا سودند اي جابر! آن حضرت در آن روز « علیه السالم»حضرت باقر        

و بر می  شیعیان و دوستان خود را به سان  رنده اي که دانه خو  را از دانه بد تشخیص داده

جدا می سازد  هنگامی که بر در بهشت شیعیانش اطراف او جم  شدند،  هیند، شناسایی کرده

د به دل آنان می افهند که بایستند و روي بر دردانند و  شت سرشان را نگاه کنند  خداون

خداوند به آنان می فرماید  اي دوستان من! به هه هیز نگاه می کنید و هرا روي بر دردانده 

اید، با اینهه فاطمه، دختر حبیب من، درباره شما ش اعت کرده استي می دویند   رورددارا! 

 و ارزش خود را در این روز بدانیم                                  می خواهیم قدر

خداوند می فرماید  اي دوستان من! بر دردید تا به کسی که شما را به خاطر دوستی         

فاطمه دوست داشته، به کسی که به خاطر محبت فاطمه غذا داده، به کسی که به خاطر محبت 

کسی که به خاطر دوستی فاطمه به شما جام آبی داده و به کسی فاطمه به شما لباس داده، به 

ی را از شما بر طرف ساخته، نگاه کنید، دستش را درفته او را محنتکه درباره محبت فاطمه 

 وارد بهشت کنید!                                                                                 

فرمود  به خدا سودند در بین مردم کسی جز شهاك یا کافر و « ه السالمعلی»حضرت باقر        

یا منافق باقی نمی ماند  اینان هنگامی که در طبقات جهنم قرار درفتند، به بیان الهی فریاد می 

فلو ان لنا کره فنکون "و عر ه می دارند  1 "حمیم فما لنا من شافعین و ال صدیق"زنند 

                                                               2 "من المومنین

ا افه فرمود  هیهات، هیهات، از آنچه که می خواهند، ممنوع « علیه السالم»حضرت باقر

                        6 "و لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه و انهم لکاذبون"و باز داشته می شوند،

صدیقه طاهره از طرف غاصبین انجام درفت و نقشه ظری ی آخرین اقدامی که در حیات         

بود که توسط بانوي دو جهان خنثی شد، ر ایت طلبی از آن حضرت بود  این برنامه را براي 

روزي ذخیره کرده بودند که آبها از آسیا  بی تد و آتشهاي فتنه زیر خاکستر قرار بگیرد و 

سالم اهلل »شته باشد و آن زمان ایام آخر عمر زهراهم یاراي مقابله ندا« سالم اهلل علیها»فاطمه

 بود                                                                              « علیها
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ند تا آنگاه که خبر یافتند را جویا می شد« سالم اهلل علیها»آنها هر روز حال فاطمه

سیده بود  لذا دو ن ري براي عیادت حضرت شدت یافته است  زمان مناسب فرا رمریضی 

حضرت آمدند ولی حضرت اجازه نداد  وقتی از اجازه مستقیم نا امید شدند به 

عرض کردند  بین ما و فاطمه آنچه که خود بهتر می دانی ات اق « علیه السالم»امیرالمومنین

اده است  ادر می افتاده، و ما قبال هندین بار براي عذر خواهی آمده ایم، ولی به ما اجازه ند

توانی براي ما اجازه بگیر تا از دناهمان عذر خواهی کنیم  امیرالمومنین هند بار به آنها جوا  

من ی داد   ولی آنها اصرار کردند  این بار  شت در نشستند و از حضرت خواستند داخل خانه 

                                     برود تا شاید بتواند فاطمه را را ی کند                               

آمد و فرمود  ابیوبهر و « سالم اهلل علیها» امیرالمومنین وارد خانه شد و نزد حضرت زهرا        

عمر بارها اجازه خواستند و من آنها را رد کرده ام و شما نیز اجازه نداده اید  اکنون بار دیگر از 

فرمود  بخدا قسم به آنان اجازه نمی دهم و کلمیه اي بیا  من خواسته اند تا از شما اجازه بگیرم 

آنان سخن نمی دویم تا  درم را مالقات کنم و از آنچه انجام داده اند و ظلمی که نسبت به مین 

 روا داشته اند به  درم شهایت کنم                                                                 

، این دو ن ر  شت در نشسته اند و اصرار دارنید بیر تیو همود  اي خانم آزادامیرالمومنین فر      

سالم کنند  فرمود  خانه، خانه توست و زن آزاده همسر توست و زنان تاب  مرداننید  هیر دونیه 

 می خواهی عمل کن  فرمود   وشش سرت را محهم کن            

شاند و روي به دیوار دردانید بطیوري کیه   سر مبارك را  و« سالم اهلل علیها» حضرت زهرا      

بهر و عمیر وارد ند زن دیگر نیز حضور داشیتند  ابیومقابل آنها نباشد و این در حالی بود که ه

افتاد سالم کردند ولی حضیرت جیوا  « سالم اهلل علیها» شدند و تا هشمشان به حضرت زهرا

دردانده بیود  آنهیا بیه طیرف مقابیل آنها را نداد! و این در حالی بود که حضرت روي به دیوار 

حضرت آمدند ولی حضرت روي بر دردانید و هند بار این کار تهرار شد تا آنهه حضرت بیه 

منین فرمود   ارهه اي روي صورتم بینداز و به زنها فرمود  شما میرا بردردانیید و دوییا ؤامیرالم

الخره ابوبهر شیروع بیه حضرت از شدت بیماري نمی توانستند بدن مبارك را حرکت دهند   با

ایم و از تو می خواهیم امبر، ما براي جلب ر ایت تو آمدهعذرخواهی کرد و د ت  اي دختر  ی

آنچه از ما نسبت به تو روا شده ع و کنی  حضرت فرمود  حتی یک کلمه با شیما سیخن نمیی 
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لمی که به من دویم تا  درم را مالقات کنم و شهایت شما را نزد او ببرم و از کارهاي شما و ظ

 روا داشته اید شهایت کنم     

د تند  ما براي عذر خواهی آمده ایم  ما را بیه رفتارمیان مواخیذه مهین  حضیرت رو بیه       

امیرالمومنین کرد و فرمود  من با اینان کلمه اي سخن نخواهم د ت تا مطلبی را از ایشان سوال 

به خدا قسم می دهم آیا از  یامبر شینیدید کیه  کنم که از  یامبر شنیده اند  سپس فرمود  شما را

می فرمود  فاطمه  اره تن من است هر کس او را اذیت کند مرا اذیت کرده استي د تنید  آري  

   فرمود  الحمدهلل                                                                

و عر ه داشت  خدایا من تو را شیاهد سپس حضرت دستان مبارك را به آسمان بلند کرد       

می دیرم، اي حا رین شما هم شاهد باشید که این دو ن ر در حیاتم و هنگام مردم میرا اذییت 

کردند  من شهایت این دو را به تو و  یامبرت می نمایم  نه بخدا قسیم هردیز از شیما دو ن یر 

ات کنم و آنچه کرده اید به او را ی نمی شوم و با شما سخن نمی دویم تا  درم،  یامبر را مالق

خبر دهم و او درباره شما حهم نماید  به خدا قسم در هر نمازي که بخوانم بر شما ن رین میی 

 کنم                                                                                  

وارد خانه ما می شیوي و ایین سپس فرمود  اي ابوبهر، عجیب است که امروز با حال امن       

زمانی است که مردم را بر ما مسلط کرده ايي بیرون رو که به خدا قسم کلمه اي بیا تیو سیخن 

 نخواهم د ت تا خدا و رسولش را مالقات کنم و به آنان شهایت نمایم        

  عمیر در اینجا بود که ابوبهر صداي واي و ویل بلند کرد و اظهار نیاراحتی شیدید نمیود      

د ت  اي خلی ه  یامبر! بخاطر د ته یک زن اینگونه منقلب می شوي و جزع و فزع می نمیاییي 

و آنگاه بر خاستند و بدون نتیجه بیرون آمدنید و آرزو کردنید کیه اي کیاش نیامیده بودنید تیا 

این هنین صریح و قاط  نار ایتی و غضب خود را نسبت به آنان اعالم « سالم اهلل علیها»فاطمه

 می کرد                                                                                  ن

و حیزن قلبیی آن حضیرت در آن « علییه السیالم»خدایا به حق ذات مقدس امیرالمیومنین      

   اصالح ب رما                                         « علیه السالم»لحظات، امر فر  امام عرر
 

 

 


