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 غرفه ای فاطمیهنمایشگاه 

 یکغرفه 

 عجل اهلل تعالی فرجه الشریف اهلل الرحمن الرحیم و بذکر ولیهبسم 

 

يْكِ أَيَُّتهَا الْفَاضِلَُة الْمَرْضِيَّةُ السَّلَامُ عَلَ  ا الرَّضِيَّةُيَُّتهَِك أَالسَّلَامُ عَلَيِْك أَيَّتَُها الصِّدِّيقَةُ الشَّهِيَدةُ السَّلَامُ عََليْ

لسَّلَامُ عَلَيْكِ َأيَُّتهَا الْمُحَدَّثَةُ ا التَّقِيَّةُ النَّقِيَّةُ ايَُّتهَيْكِ أَامُ عَلَسَّلَالزَّكِيَّةُ السَّلَامُ عَلَيْكِ أَيَّتَُها الْحُورِيَّةُ الْإِنْسِيَّةُ ال

 الْعَلِيمَةُ السَّلَامُ عَلَيْكِ أَيَُّتهَا الْمَظْلُومَةُ الْمَغْصُوبَة

كِ حَقَِّك وَ دََفعَِك ةُ لََعنَ اللَّهُ مَنْ مَنَعَ رَومَةُ الصَّابَِمظْلُا الْالسَّلَامُ عَلَيْكِ أَيَُّتهَا الْمُمْتََحنَةُ السَّلَامُ عَلَيِْك َأيَّتُهَ 

 عَنْ إِرْثِكِ وَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ظَلَمَك

 

 

 سالم بر فاطمه سالم بر آن مظلومه سالم بر او که گل بود و عمرش هم مانند گل

 

ن ت ایشاراز زیا شروع کردیم و قسمتهاییسالم اهلل علیها صحبتمان را با سالم به آستان حضرت زهرا 

اوند انب خدمتولد شدند مالئکه از جرا مرضیه را خواندیم این همان کاری است که وقتی حضرت زه

 متعال پیغام آوردند که ای محمد خداوند بر تو و نوزادت سالم میرساند

 (134ص  10؟؟؟؟؟؟ )احقاق الحق ج حدیث سالم

 میشود  و ثواب کسی که بر فاطمه و پیامبر سالم عرض کند اینگونه بیان

 :است یز ید بن عبدالملک از پدرش شنیده که جدّ او گفته

 :من سالم کرد، سپس فرمود شدم. آن حضرت بر وارد بر حضرت فاطمه زهراعلیها السالم

 چه چیزی سبب شده به اینجا بیایی؟

 .عرض کردم: درخواست برکت

  .نَّةَالْجَ هُ لَهُ جَبَ اللَّعَلَیَّ ثَالثَةَ أَیَّام أَوْعَلَیْهِ وَ أَنَّهُ مَنْ سَلَّمَ قَالَتْ: أَخْبَرَنِی أَبِی وَ هُوَ ذَا هُوَ

الم دهد، خداوند سکه هر کس بر او و بر من سه روز  فرمود: پدرم به من خبر داد علیها السالم فاطمه

 .بهشت را بر او واجب گرداند
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 غرفه ای فاطمیهنمایشگاه 

 یکغرفه 

 مَوْتِنَا قَالَتْ نَعَمْ وَ بَعْدَ قُلْتُ لَهَا: فِی حَیَاِتهِ وَ حَیَاِتکِ

 از آن حضرت پرسیدم: در حیات ایشان و شما؟

 :پاسخ فرمود

 .آری و پس از مرگ ما

 

 شدآری سالم خداند در ابتدای والدت نشانگر مقام برتر بانوی دو عالم 

 

با در حدیثی نام زی ف ایناین بانو همانی است که پیامبر نام او را فاطمه نامید و امیر المومنین در توصی 

هنم به ز آتش جرا ا فاطمه نامیده شد که خداوند او و دوستاران او ،ند که از آن جهت فاطمهردابیان می

 دور میدارد

 چه مقامی که دوستان او هم مقرب درگاه الهی هستند

ور نگه دیدی به ر و پلشبانویی است که از هر :  او ر فاطمه را اینگونه توصیف میکنندو باز در بیانی دیگ

 مت را به حقیقت معنا بخشیدهداشته شده و عص

 

با  رآنقد یزدند ووسه مدختری که هرگاه پیامبر او را میدیدند بر دستان او ب ست.او دختر گرامی پیامبر ا

 دشمیده مانوس بودند که لقب ام ابیها را بر او نهادند آری فاطمه مادر پدر خود نا یشانا

ود ادر خمرین خلق خداوند او را همچون چه مقامی دارد فاطمه که اول شخص عالم هستی و واالت

و  مخوارغمیشمارد و تنها دخت خود را ملجا و مامن خویش میداند آری فاطمه به حقیقت مادری 

 .دلسوز بود و همچون سنگ صبوری  بود  در کنار پدر مهربانش

ه کیع است قدر وسمقام آن بانوی عالمیان نه در قالب سخن و نه در قالب قلم میگنجد مقام حضرتش آن 

 یدنمیتواند آنرا بیان کند و درک نماهیچ بیان و هیچ فهمی جز کالم فرزندان معصومش 

 



 

 

 

 

 

3 

 

 

 غرفه ای فاطمیهنمایشگاه 

 یکغرفه 

لکه بر اوصیای ر بود با مادرو چه مقامی باالتر از آنکه او مادر ائمه نام میگیرد  فاطمه زهرا نه تنها پدر  

المیان عانوی بدیگر مقام  و مهربان میباشد آری یک بارزندان معصومش نیز مادری بی مثال پدر و فر

 انیمهمانگونه که در زیارت آن معصومه میخو نمایان میشود و او را ام االئمه میخوانند

ى وَ أُمِّ لِیلَةِ الْمُرْتَضَ سَلِیلَةِ الْمُصْطَفَى وَ حَةِ التَّقِیَّةِلْبَرَّا وَ ُُ السَّلَامُ عَلَى الْبَتُولَةِ الطَّاهِرَةِ وَ الصِّدِّیقَةِ الْمَعْصُومَةِ 

 الْأَئِمَّةِ النُّجَبَاءِ 

 

  الْعَالَمِین الْهَادِینَ سَیِّدَةِ نِسَاءِ الْأَئِمَّةِولِ أُمِّرَّسُُِ اللَّهُمَّ وَ صَلِّ عَلَى الطَّاهِرَةِ الْبَتُولِ الزَّهْرَاءِ ابْنَةِ ال

 به نزد خود های او مادر اولیای خداست او مادری است که فرزندانش در هنگام سختی ها و گرفتاری

مردم وقتی  او رفته و سفره دل برای او میگشایند همانطور که حضرت موسی بن جعفر میفرمایند :

 یماه میبرود پنخگرفتار میشوند به ما رجوع میکنند و ما در هنگام سختی ها و مشکالت به نزد مادر 

 متن عربی این حدیث را پیدا کنید)؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟(

شد اما ش میکارد فاطمه چه غمخواری است زهرا هرچند که خود بار غم سنگینی را به دوچه مقامی د

 برای پدر و فرزاندانش همدمی بی مثال و بی نظیر است

 

ی وقت موال ژرفای جاللت و مقا واالیش را میتوان در کالم آخرین فرزندش مشاهده کرد. آری این

هلل رسول ا ی ابنهفو حضرت بقیه اهلل است که میفرماید ماست که فاطمه را الگوی خود قرار داده ، این 

 لی اسوه حسنه

ر دادر را گاه مآری پادشاه عالم امکان موالی دوران امام عصر و زمان که آخرین امید مادرست  جای

 آنجایی میبیند  که او را اسوه خود قرار دهد

 و این تنها نمی از اقیانوس ژرف مقام و منزلت ناموس خلقت است

طاب خز مورد آن نیمقام او نزد خداوند به همین چند لقب بسنده نمیشود خداوند متعال فاطمه را در قر

 قرار میدهد رضای او را دوست میدارد و از غضب او غضب ناک میشود 
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 غرفه ای فاطمیهنمایشگاه 

 یکغرفه 

 

 وزی امام صادق از یک عالم سنی پرسیدند که پر امید ترین آیه نزد شما چیستر

 سکم ... اسرفو علی انفقل یا عبادی الذین  -

 رضیبک فترامام فرمودند اما در نزد ما این آیه امید وار کننده است که و لسوف یعطیک  -

غضب یا اهلل  د : وو در ادامه فرمودند پیامبر پس از این آیه دست زهرای مرضیه را گرفت و فرمو -

ی راض یامبر) واهلل ال ارضی حتی ترضی یعنی آنقدر عطا می کنند تا پلغضبک و یرضی لرضاک

 شود و رضای پیامبر هم در گروی رضایت حضرت زهراست(

ام ترین مقه باالبآری فاطمه سبب رضای الهی قرار میگیرد و خداوند مقام فاطمه را در نزد خود  -

 توصیف در میاید هها میرساند  مقامی که نه در حد سخن میگنجد و نه ب

 

 قل ال اسئلکم عیه اجراً اال الموده فی القربی

 

ذانی فقد اذ ای و من د اذاند مینمایند که فطمه بضعه منی من اذاها فقاکینیز پیامبر این مطلب را تدر ادامه 

 اهلل

 آری فاطمه پاره تن رسول خداست نکند کسی او را بیازارد 

 فاطمه پاره تن سبب خلقت است 

 بضعه وجود پیامبری است که برترین خلق است

 فاطمه را آزار دادن برابر با آزار خداست

 

پیامبر را نقل  احتزار آخر الطرف سید بن طاووس/ از امام موسی بن جعفر علیه السالم گزارش روزهای

 :می کنند

 بابی اال و ان فاطمه بیتها بیتی و بابها
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 غرفه ای فاطمیهنمایشگاه 

 یکغرفه 

د نزدیک به هفتاد را خواندن در اواخر عمر توصیه های جدی به انصار کردند بعد از جریان اسامه انصار

یه وآله را بکنند و حرمت دختر رسول خدا صلی اهلل عل تکه انصارمبادا باشید ونفر آمدند. فرمودند:ای 

 نمودند( اتمام حجت با آنها. )شما کاری نکنید

 ردید .انصارکپیامبرتان تحط شجره بیعت  انصار چه کسانی بودند؟شما کسانی بودید که روزگاری با

راندند شما  قریش مرا سال10من بودید بهترین یاران  بدانید من از این مرض رحلت خواهم کرد شما

قریشیان می  دلسوزی کردید و کمک من نمودید و و برای من بسیار مرا خواندید و انصار من بودید

 نصارن شدید .ای ارا پناه دادید. اقوام من قصد کشتن من را داشتند یارم شما من خواستند مرا بکشند

یثار ها به خاطر و ا نمودید د و زندگی خود را وقف منمن شما اموال تان را به خاطر من تقسیم نمودی

الش و ایثار های شما تبدانید تمام سعی و  شهید دادید.اما من انجام دادیدبه هر میدان که رفتم آمدید و

باشید یا  داشتهن)مثال:نماز بخوانید تا آخر ولی وضو  "شروطها بشرطها و"یک شرط  قبول است اما به

ی گویم, اگر به این شرطی که م باشید( قبول نیست حتی اگر جعفر طیار خوانده تشهد را نگویید نماز

تمام این  دهیدشما خواهم بود ولی اگر این شرط را انجام ن آورید, بیاید روز قیامت من شفیع جای

که این چه  ن شدندبود؟)همه نگرا های شما مورد قبو ل نخواهد بود. و اما آن شرط چه تالشها و ایثار

مام اعمالشان را نداشته باشند ت اگر این شرط مهمی است که خواهند گفت؟اینهمه سختی کشیدندشرط 

 انه من است و بابخخانه فاطمه "فاطمه بیتها بیتی و بابها بابی اال و ان"بیهوده خواهد بود(فرمودند:

بدانید فاطمه  ید. وکنن خانه من است مبادا باشید ببینید جسارت به این خانه می کنند و کاری در خانه او

د راوی می گوید در بی اعتنا باشی کنند و شما تک حجاب اهللههلل هستند مبادا باشید و دیگران حجاب ا

سه مرتبه  وپایین انداختند و بسیار گریستند  علیه السالم سر به این حین حضرت موسی بن جعفر

 شما ز شما و خانوادهه در روز اول ما اانصار معاهده ای نوشته بودن ک و تک واهلل حجاب اهلله:فرمودند

 ... کرد و دفاع خواهیم
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 غرفه ای فاطمیهنمایشگاه 

 یکغرفه 

را  روردگاردید پشو وای به حال آنان که با آزردن پاره تن رسول خدا عرش الهی را لرزاندند و عذاب 

 خریدار شدند

ده اند ا آزار داسوره احزاب خداوند لعنت میفرستد  برآنانکه فاطمه و رسولش ر 57طبق نص صریح آیه 

 میدهد ابرای آنان وعده عذاب دردناک ر و

  لَهُمْ عَذاباً ُمهِينارَةِ وَ أَعَدَّ الْآخِوَنْيا فِی الدُّ  إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ

 

 اما غاصبین والیت با آیات قرآن نیز به جدال پرداختند و کردند آنچه را که نباید

 

 چه شدو 

 ختر پیامبر خدا چگونه یاد کردنداز د

 رضای الهی را چگونه کسب کردند

 م ابیها چه آورده شدابر سر 

 کجا بردند ام االئمه را

 در کدامین نقطه به خاک سپرده شد ،فاطمه شیعیان

ضایت ه اند روانستحال خود قضاوت کنید که آیا کسانی که فاطمه را مورد آزار قرار داده اند چگونه ت

 سب کنند الهی را ک

هلل م صلی ااسال در بخش بعدی نمایشگاه، برای جواب به این پرسش، نگاهی به سالهای آخر عمر پیامبر

 علیه و آله خواهیم داشت.


