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 غرفه دوم:ایغرفه نمایشگاه 

                                     لومیتظدر اوج م 

 

 عجل هللا تعالی فرجه الشریفو بذکر ولیه  الرحمن الرحیم بسم هللا

 در این غرفه نگاه کوتاهی بر اتفاقات وارد شده بر هدیه بزرگ خداوند می کنیم .

ت تقسیم کنیم ،یکی دوران قبل از رحل ترا به دو قسم )سالم هللا علیها (اگر زندگی حضرت زهرا 

 . است و یکی پس از رحلت  )صلی هللا علیه و آله و سلم (پیامبر

مدت    سلم ( و)صلی هللا علیه و آله پیامبر پس از رحلت )سالم هللا علیها (زندگی حضرت زهرا  متاسفانه دوران

 ( له و سلم)صلی هللا علیه و آزیادی به طول نکشید .آن حدیث مشهوری که در آخرین لحظات عمر پیامبر 

د که کردن صحبتیاشاره به این دارد که پیامبر خدا دخترشان را به نزد خود فراخواندند و با ایشان 

 ین ازلمومنایشان به گریه افتادند و در ادامه صحبت ایشان متبسم شدند .پس از این ماجرا که امیرا

 سالم هللا)حضرت زهرا  از ماجرا و علت گریه و خندیدن سوال پرسیدند ، )سالم هللا علیها (حضرت زهرا 

 یه کردنمن خبر داد و من شروع به گراین گونه بیان فرمودند که :پیامبر از رحلت خود به  علیها (

و  ن شادتویی ،که م به من ملحق خواهد شدی که  از خانواده ام کردم و به من فرمود که اولین نفر

 وخندان شدم .

ماه  بیش از سه ( )صلی هللا علیه و آله و سلمپیامبر بنا به مشهور بعد از از رحلت )سالم هللا علیها (حضرت زهرا  

له و  علیه و آصلی هللا)دانه و هدیه خداوند به پیامبرکه مطرح می شود این است که با در .سالیزنده نماندند 

ه تاز  ه و سلم (لیه و آلع)صلی هللا پیامبرچه رفتاری شد که فقط سه ماه بیشتر زنده نماندند . و امت پیامبر سلم (

ً خانواده پیامبر داغدار این مصیبت  اریخ ی در تبزرگی بودند که نظیراز دنیا رفته بودند و طبیعتا

 ر حالدمسلمانان شاهد این بودند که عده ای با عجله و شتاب به سمت خانه دختر پیامبر نداشت .

 صلی هللا)حرکت بودند ،شاید این گونه تصور شود که برای عرض تسلیت به سمت خانه دختر پیامبر 

 می روند .علیه و آله و سلم ( 

ت به پش لیها ()سالم هللا عبا بی احترامی تمام در زدند . حضرت زهرا  ؟بود یا برای عرض تسلیتولی آ 

ا ت زهردرب آمدند و پاسخ آنها را دادند در این مرحله آن نقطه از  تاریخ آغاز می شود که حضر

 مردم را ند تاار آن شده بودند وارد صحنه شدچبرای بیدار کردن مردم از آن خوابی که د )سالم هللا علیها (

 اشتباه چه بود؟متوجه اشتباهشان کنند .

ختی در روز غدیر مسیری را مشخص کردند که مسیر سعادت و خوشب )صلی هللا علیه و آله و سلم (پیامبر 

زمان  ز مدتانسانها بود تا قیامت .صراط مستقیم خداوند را به آنها معرفی کرده بودند و مردم پس ا

اهی گمر، خود را به فراموشی زده بودند .این خواب و غفلت کوتاهی غدیر را فراموش کرده بودند یا

 نست مسیر بشر را از سعادت و خوشیختی دور کند .ابود که می تو

سعی کردند که مردم را از این خواب غفلت بیدار کنند .و به راه سعادتی  )سالم هللا علیها (حضرت زهرا  

خوب بود مردم وقتی این هدیه بزرگ خدا را چه ند .انکه پیامبر برای آنها مشخص کرده بود برگرد

با صراحت تمام  ( )سالم هللا علیهابرمی گشتند و آن چیزی را که حضرت زهرا  ،در صحنه می دیدند
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اما کسب کنند . )سالم هللا علیها ( و بهشت را با رضایت حضرت زهرا را بپذیرند . کردندبرای آنها بیان 

 مسیر را انتخاب نکردند . مردم این حقیقت را نپذیرفتند و این

 

که  داستان فداکاری شخصی که مردم را از خطری،همه ما در طول تحصیلمان داستانی را شنیدیم 

رف از مزرعه بر می گشت. به طفداکار دهقاننقل می کند . نجات می دهد، تهدیدشان می کند را

هن ده، درآن سو، پیراپوشانریل قطار را  ریزش کرده و منزل خودش در حرکت بود. دید که کوه

ک و بر سر چوب دستی گذاشت. آتش زد و به طرف قطار که آمدنش نزدی خودش را از تن در آورد

که  با اینبرای چه؟  . بود، حرکت کرد. دوان دوان به سمت قطار رفت. خودش را به خطر انداخت

در .ی کنیم مخوبی از آن یاد هیم و به نما هیچ بستگانی در این قطار نداشتیم این ایثار را ارج می 

 داکارفحالی که نهایت اتفاقی که می توانست رخ دهد این بود که یک سری از افراد که با دهقان 

 نسبتی نداشتند ،دستی از آنها بشکند و زخمی شوند و عده ای از دنیا بروند .

رگ ه بزدن جان هدیاما این اتفاقی که در رابطه با آن صحبت می کنیم صحبت از ایثار و از دست دا

عت از برای بازگرداندن افرادی که در راه اطا  )سالم هللا علیها ( حضرت زهرایعنی وجود مقدس خدا ،

دور  نداشتند جز این که می خواستند بشریت را از راه خوشبختییک سری انسانهای که هیچ نقشی 

 ارج شدهخه اشتباهشان کنند و قطار می خواستند که مردم را متوج(  )سالم هللا علیها حضرت زهراکنند . 

 از راه سعادت و رضایت خداوندی را به راه اصلی برگردانند .

ردم مو رد .ریلی بود که می توانست بشر را تا بهشت بب آن)صلی هللا علیه و آله و سلم ( امامت بعد ازپیامبر

 د که بازرگ خدا تصمیم گرفتنآن هدیه ب )سالم هللا علیها ( حضرت زهرا از این ریل خارج شده بودند .و

مردم  سفانهولی متاریل خارج شده برگردانند . بهدادن جان خود و فرزندی که در راه داشتند مردم را 

 طور دیگری با این هدیه خدا برخورد کردند .

ا آنها اشتباهاتشان صحبتهایی را کردند .ام برای متوجه کردن مردم به )سالم هللا علیها ( حضرت زهرا

بر به پیام دار این کار بود گفت :یا علی برای بیعت با جانشینه این نشدند . آن مردی که سردمجمتو

دا به زرگ خباین فرد با این بی شرمی به هدیه  مسجد بیاید یا خانه را با اهلش به آتش می کشیم ؟!!

  خانه را با اهلش به آتش می کشیم ؟!!پیامبر و به امت پیامبرمیگوید :

را کشان کشان برای بیعت به  )علیه السالم (ه درب خانه را به آتش کشیدند .حضرت علی بعد از آنک

با حال خرابشان خودشان را مسجد بردند .اینجا بود که دختر پیامبر یک بار دیگر وارد صحنه شدند و

.ولی  رم علی را به مسجد ببریدارساندند و فرمودند :نمی گذ  )علیه السالم (کشان کشان به حضرت علی 

آنان با غالف شمشیر بر بازوان هدیه بزرگ خدا زدند طوری که نشان آن تا هنگام شهادت بر 

با  )سالم هللا علیها (کشاندند ،باز  حضرت زهرا  را به مسجد )علیه السالم (حضرت علی  .بازوانشان بود

م .این بار حضرت همه شما را نفرین می کن فرمودند :یا علی رها کنید یا زحمت به مسجد رسیدند و
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به فریاد مردم رسیدند و توسط سلمان به آن حضرت فرمودند که :پیامبر ،پدرتان  )علیه السالم (علی 

 رحمة للعالمین بودند .

شبانه به دست از راهنمایی مردم به راه سعادت و امامت برنمی داشتند ، )سالم هللا علیها (حضرت زهرا 

شود  را یادآوری می کردند ،اما کسی که خواب است را می سمت درب خانه مردم می رفتند و آنها

 . از خواب بیدار کرد ،ولی کسی که خودش را به خواب زده نمی شود 

 من و شما از این خارج شدن ریل قطار بشریت از راه سعادت و امامت لطمه های بزرگ جبران

ز ریل ده ار خارج شاکه این قط یم و خواهیم دید .ولی آیا می شود که اتفاقی بیافتده اناچذیری دید

 رگردد ؟ جواب را در غرفه بعدی خواهیم شنید .بسعادت بشریت روزی به راه اصلی خود 


