
 الرحیم الرحمن هللا بسم

 1931/ 52/11تاریخ: 

 (علیها هللا سالم) زهرا حضرت زندگانی از ناب، معارفی: موضوع

 ((علیها هللا سالم) معصومه حضرت حرم در )سخنرانی

 فهرست موضوعات این سخنرانی:

 (علیه هللا سالم) امیرالمؤمنین والیت و محبت حقیقی ارزش

 (علیها هللا المس) زهرا حضرت زندگانی از ناب، معارفی

 (علیها هللا سالم) زهرا حضرت والدت تاریخ( الف

 (علیها هللا سالم) زهرا حضرت نوری خلقت( ب

 (علیها هللا سالم) زهرا حضرت والدت کیفیت( ج

 شیعیان برای بخش، فرح بسیار هدیه( د

ة اال بالله العلي العظیم َحْسُبَنا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم و به نستعین الحول وال قو

ْلُت  النَّصير ِنْعمَ  وَ  اللَُّه َوِنْعَم اْلَوِكيُل، ِنْعَم اْلَمْولى  َواْلُقْدَرةِ  الِعّزةِ  ِبذی َواسَتَعْنُت  َيُموُت  ال الَّذي اْلَحي   َعَلى َتَوكَّ

  .َواْلَجَبروت

نا وحبیب اله العالمین الذي سمي في السماء باحمد ثم الصالة والسالم علی سیدنا وسید االولین واآلخرین حبیب

 و فی االرض بابی القاسم محمد وعلی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المكرمین السّيما

  ح العالمین لتراب مقدمه الفداه(اارو موالنا وسیدنا حجة ابن الحسن )روحی و



ْحَمنِ  هِ اللَّ  ِبْسمِ »عز من قائل بعد قال الحكیم اما  ِحيمِ  الرَّ  ُهوَ  َشاِنَئَك  ِإنَّ  ،َواْنَحرْ  لَِرب َك  َفَصل  ، اْلَكْوَثرَ  َأْعَطيَناكَ  ِإنَّا الرَّ

 «اْْلَْبَترُ 

ةِ  ُأم   ،صدیقه كبری ،ی فاطمه زهرامیالد خجسته العظم ا هللا به پیشگاه مقدس موالیمان بقیة ،راالنَُّجَباء  اْْلَِئمَّ

مان فاطمه معصومه )سالم هللا علیها( و همه عالقمندان و شیفتگان ( و صاحب نعمته الفداء)اروحنا لتراب مقدم

 كنم.بیت عصمت و طهارت و شما گرامیان تبریك و تهنیت عرض میاهل

عصر )عج هللا عیدی ما را فرج موفور السرور موالیمان ولی ،به آبروی این بانوی دو سرا دهمخدا را قسم می

 ان شاء هللا. شریف( قرار بدهد.تعالی فرجه ال

تقدیم روایتی از صدیقه طاهره  ،ی از این بزرگوار منور كنیمامان را با جملهكه محفلبرای این ،قبل از آغاز سخن

 .می کنم عرضخدمت شما گرامیان  بهكنم و بعد عرایضی هم ان شاء هللا می

 )سالم هللا علیه(محبت و والیت امیرالمؤمنین  حقیقیارزش 

صدیقه  همواره در جلوی چشم ما این جملهبا طال نوشته شود و ی زیبا از فاطمه زهرا است كه ارزش دارد اجمله

 نورانیت بدهد فرمودند: ،طاهره

ِعيدَ  َأنَّ » ِعيدِ  ُكلَّ  السَّ ِعيدِ  َحقَّ  السَّ  «َمْوِتهِ  بَْعدَ  وَ  َحَياِتهِ  ِفي َعِلّيا   َأَحبَّ  َمنْ  السَّ

علی و  طالب در حیاتهم محبت علی ابن ابیخالصه است و آن قی در یك جملهسعادت واقعی و حقی

 بعد از حیات امیرالمؤمنین است.

، المجلس 115محقق/ مصحح: ندارد. ناشر: كتابچى، صابن بابويه، محمد بن على،  اْلمالي )للصدوق(؛

 الرابع والثالثون



 ،كند كه سعادتدارد و اعالم میی از روی حقیقتی بر میاصدیقه طاهره )سالم هللا علیها( یك پرده ،در این جمله

ها در خانه امیرالمؤمنین، نه با خواندن نماز زیاد، نه با روزه گرفتن، نه با حج و جهاد و... است. بلكه تمام سعادت

 محبت امیرالمؤمنین و والیت امیرالمؤمنین است.

ایتی را از رسول اكرم )صلی هللا علیه واله وسلم( رو« مناقب»در كتاب « خوارزمی»سنت از علمای بزرگ اهل

 فرماید:كند. روایت خیلی زیبا و نورانی است. میخطاب به امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( نقل می

 سبيل في فأنفقه ذهبا أحد مثل له وكان قومه في نوح قام ما مثل وجل عز هللا عبد عبدا أن لو علي يا »

 «قدميه على عام الف حج حتى عمره في ومد هللا

كه نهصد و پنجاه سال فقط  -ی عمر طوالنی مثل حضرت نوح به او عنایت كند ابه یك بنده اگر خداوند 

 ،در تمام این عمر خدا را عبادت كند، همانند كوه احد -دوران نبوت حضرت نوح طبق تصریح قرآن است 

 ارت خانه خدا برود.طال در راه خدا انفاق كند، هزار بار با پای پیاده به زی

 «مظلوما والمروة الصفا بين قتل ثم»

 كشته شود« صفا و مروه»مظلومانه در بین 

 «يدخلها ولم الجنة رائحة يشم لم علي يا يوالك لم ثم»

 .رسدشود و نه بوی بهشت به مشام او میاگر با این عمل والیت تو را نداشته باشد نه وارد بهشت می

 مالك الشيخ:  تحقيقهـ(، 261 بن احمد بن محمد المكي )المتوفي موفقال، الخوارزميالمناقب؛ 

 الثانية:  چاپ، المشرفة بقم المدرسين لجماعة التابعة اإلسالمي النشر مؤسسة:  ناشر - المحمودي

 61 ، ص1111



من بارها عرض كردم یكی از بزرگترین  كند.ولذا این جمله صدیقه طاهره خیلی از مسائل را روشن می

كاری كرده و یا كه برای او عملی انجام داده باشیم، بدون آن ،ی كه خدای عالم به ما شیعیان عنایت كردههایمتنع

 بیت عصمت و طهارت است.والیت اهل ،باشیم

به خاطر  ،شكر تمام این عمرمان را در یك سجده اگر خدای عالم به ما از اول خلقت تا آخر خلقت عمر دهد،

 ایم ادا كنیم!حق این نعمت را نتوانسته که ام بر این استبنده عقیده ،هیمنعمت والیت انجام د

آید، زمان انتقال ما از این دنیای فانی به وقتی كه ملك الموت میبه تعبیر آقا امام صادق )سالم هللا علیه( آن

فهمند. راوی یوقت مارزش والیت را آن فهمند.مردم قدر نعمت والیت را میوقت آن ،رسدعالم باقی می

 جا رسید خواهید دید." گوید حضرت به حلقومش اشاره كرد گفت: "وقتی جان به اینمی

ی كه نزدیك امام صادق بود به رانش اگوید من در جمع صحابه بودم به یكی از صحابهمی« بن خنیسمعلی »

بینیم؟ حضرت پاسخ میما چه بینیم؟ سوال كرد آقا جان می چه چیزیبگوید زدم و گفتم از آقا بخواهید  مشت

 سه بار سوال تكرار شد. نداد. دوبار

طالب )سالم هللا علیه( به عیادت شما رسد، خواهید دید علی ابن ابیبعد حضرت فرمود :" وقتی جان به لب می

 فرماید:آمده و می

هتُ  ُكْنَت  الَِّذي َطالِب   َأِبي ْبنُ  َعِليُّ  َأنَا َأْبِشرْ  اللَّه َولِيَّ  َيا »  «ِحبُّ

: غفارى على / مصححمحقق كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، نویسنده: اإلسالمية(، -الكافي )ط 

   1، حاْلَكاِفر وَ  اْلُمْؤِمنُ  ُيَعاِينُ  َما َباُب  ،152 ، ص9ج ناشر: دار الكتب االسالمیة، اكبر و آخوندى، محمد،



بشارت باد بر تو  .كردیاز او یاد می كردی وبت میو به او محورزیدی من همان علی هستم كه به او عشق می

های قیامت! بشارت باد بر تو های قبر  و برزخ و سختیهای جان كندن، سختیاز هرگونه سختی ،ای شیعه من

 بیت عصمت و طهارت.بهشت در جوار اهل

طالب علی ابن ابیسعادت واقعی در محبت و والیت و فرماید: " حقیقت سعادت، حضرت صدیقه طاهره می لذا

 است."

 )سالم هللا علیها(معارفی ناب، از زندگانی حضرت زهرا 

چند نكته در مورد حضرت زهرا  ،تقدیم كنمگرامیان  شما خواهم خدمتاما عرایضی كه در این چند دقیقه می

 .)سالم هللا علیها( است

 )سالم هللا علیها(( تاریخ والدت حضرت زهرا الف

كه زمان والدت صدیقه طاهره است. در رابطه با این ،قبل از طلوع آفتاب و د از طلوع فجرشب بیستم این ماه بع

 سنت اختالف عجیبی است.میان اهل ،فاطمه زهرا در چه سالی به دنیا آمده است

بیت را وارونه نشان بدهند و با سخنان شان بر این بود تا تاریخ اهلتمام تالش« بنی العباس»و  «بنی امیه»

 مردم را سردرگم كنند.  ،لفمخت

، 3، جلد «مجمع الزوائد»سنت است. ایشان در های علمی اهلهجری و از استوانه 108متوفای « هیثمی»

د:" فاطمه نگویمی 505صفحه  5جلد « معجم كبیر»هجری است ایشان در  960متوفای « طبرانی»و  511صفحه 

 هفت سال قبل از بعثت به دنیا آمده است." 

صفحه  1جلد « االستیعاب فی معرفة االصحاب»سنت است در كتاب های علمی اهلباز از استوانه« بدالبرابن ع»

 گوید: " صدیقه طاهره سال اول بعثت به دنیا آمده است." می 1139



گویند نه شیعه گویند، بعضی او را میگویند و بعضی هم او را شیعه میها او را سنی میكه بعضی« مسعودی»

بودم ایشان فرمود: " من به این نتیجه « شبیری زنجانی»نه سنی! چندی قبل خدمت آیت هللا العظمی  است و

 شیعه است." « اثبات الوصیة»صاحب « مسعودی»ام كه رسیده

به سخنانش استناد  سنتاهل شود وگوید این آقا سنی میسنت میلبی به نفع اهلجایی كه مطاآن ایشان

 !ها ارزشی نداردسخنانش برای آنو شود قا شیعه میگوید این آبه نفع شیعه سخن میكه جایی آن كنند؛می

 گوید:می 128جلد اول صفحه « اثبات الوصیة»ایشان هم در كتاب 

صّلى الّله عليه و آله بخمس ولدت سّيدة النساء فاطمة )صلوات الّله عليها( بعد مبعث السيد رسول الّله »

 «سنين

 ال بعد از بعثت به دنیا آمده است!فاطمه صدیقه پنج س

 ،ندارد: مصحح/  محقق إثبات الوصية لإلمام علّي بن أبي طالب، نویسنده: مسعودى، على بن حسين،

 128ص صناشر: انصاريان 

همین نظر را دارند.  ،همهستند  «ادری بما فی البیت»که البیت این همان نظری است كه بزرگان شیعه و اهل

بابی به نام باب مولد الزهرا )سالم هللا علیها( دارد.  121جلد اول صفحه « كافی»كتاب  در« كلینی»مرحوم 

 گوید:ایشان هم بطور قاطع و بدون تردید می

اَلمُ  بَْعِلَها َعلَى وَ  َعلَْيَها َفاِطَمةُ  ُولَِدْت »  ِس ِبَخمْ  )صلی هللا علیه واله وسلم( اللَّهِ  َرُسولِ  َمْبَعِث  ُولَِدْت بَْعدَ  السَّ

 «ِسِنيَن 

  .پنج سال بعد از بعثت به دنیا آمدا درود خدا بر او و بر همسرش باد، فاطمه زهر



: غفارى على / مصححمحقق كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، نویسنده: اإلسالمية(، -الكافي )ط 

ْهرَ  َمْوِلدِ  َباُب  ،121، ص1ج ناشر: دار الكتب االسالمیة، اكبر و آخوندى، محمد،   )علیها السالم( َفاِطَمةَ  اءِ الزَّ

سال و  هبا امیرالمؤمنین ازدواج كردند و هیجد هجرت هشت سال در مكه بودند. در سال دوم ،فاطمه صدیقه

 هفتاد پنج روز از عمرشان گذشته بود كه این دنیا را وداع كردند.

و « ابن شهر آشوب»توسط  مسائل تاریخی ما و عمدههم كه از مورخان نامی شیعه است، « ابن شهر آشوب»

همین قضیه را  928ه صفح 9جلد « مناقب»ایشان هم در  ،ترسیم شده است« شیخ مفید»قبل از او توسط 

 قدم به این عالم گیتی نهاد.  ،ساعات اول فجر روز جمعهكند که صدیقه طاهره مطرح می

 )سالم هللا علیها(حضرت زهرا  ب( خلقت نوری

متعددی داریم، یكی  سنت و در كتب شیعه روایاتتب اهلدیقه طاهره است. در كخلقت نوری صنكته دوم بحث 

روایت داریم كه نطفه صدیقه طاهره، نطفه بهشتی است. خلقت فاطمه زهرا، خلقت  92تا  90دو تا نیست. شاید 

 نوری است.

مفصلی را از آقا  روایت 936صفحه « معانی االخبار»در كتاب ( رضوان هللا تعالی علیه« )شیخ صدوق»مرحوم 

 كند كه حضرت فرمود:امام صادق )سالم هللا علیه( از نبی مكرم نقل می

َماء وَ  اْْلَْرُض  ُتْخلََق  َأنْ  َقْبلَ  َفاِطَمةَ  ُنورُ  ُخِلَق »  «السَّ

 كه آسمان و زمین را بیافریند، آفریده است.خدای عالم نور فاطمه را قبل از آن

ةَفَقاَل بَْعُض النَّاِس َيا نَ »  «ِبيَّ اللَِّه َفلَْيَسْت ِهَي ِإْنِسيَّ

 آیا فاطمه زهرا جزء انس نیست تا والدت او در این عالم خاكی و كردند یا رسول هللا عرض بعضی

 ؟ناسوت باشد



 رسول اكرم فرمود:

ة»  «َفاِطَمُة َحْوَراُء ِإْنِسيَّ

دفتر انتشارات  ناشر: ،كبرا على غفارى،: مصحح/  محقق ابن بابويه، محمد بن على، معاني اْلخبار؛

 936اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ص

از یك جهت كه خلقت نوری دارد، حوراء است. از یك جهت كه در این دنیا همانند دیگران به دنیا آمده فاطمه 

 است، انسیه است.

 "نطفه فاطمه زهرا از میوه د:فرمایكند كه رسول اكرم میروایت خیلی مفصلی را نقل می« شیخ صدوق»بعد 

 بهشتی است". روایت در این زمینه زیاد است.

غیر از  خوانم البته ایندارد خدمت تان می 161، صفحه «امالی»در كتاب « شیخ صدوق»من روایتی را كه باز 

ل آمده صسنت هم مفكه مربوط به معراج نبی مكرم است. این روایت در كتب اهل است.« معانی االخبار»كتاب 

 است.

 در معراج كه رفته بودم، جبرئیل دست من را گرفت:نبی مكرم فرمودند:  

 «اْلَجنَّةَ  َفأَْدَخلَِني»

دارد و در « رطب»را به من داد. در بعضی از تعابیر تعبیر های بهشتی ی از میوهامن را وارد بهشت كرد میوه

های بهشتی كه سیب بود در اختیار من قرار داد یوهاست. شاید هردو هم بوده. از م« تفاح»بعضی از تعابیر 

 ی به آن زیبایی و با آن لذت و شیرینی تا به حال نخورده بودم. افرمودند من میوه

كند، و وقتی آن را خوردم، این در دیدم از داخل این سب نور تأللؤ میوقتی این سیب را نصف كردم تا بخورم 

 صلب من قرار گرفت.



ا َهَبْط »  «ُت ِإلَى اْْلَْرِض َواَقْعُت َخِديَجَة َفَحَملَْت ِبَفاِطَمةَفلَمَّ

 بهشتی منعقد شد. م و نطفه فاطمه زهرا از آن میوههمبستر شد« خدیجه»من از معراج برگشتم با 

 161محقق/ مصحح: ندارد. ناشر: كتابچى، صابن بابويه، محمد بن على،  اْلمالي )للصدوق(؛

گوید یا رسول هللا ما كند میروایتی را از عایشه همسر پیامبر نقل می 100صفحه  55جلد « معجم كبیر طبرانی»

بوسی، بیش از دیگران به او محبت و گیری. بیش از دیگران او را میبینیم خیلی زیاد فاطمه را به آغوش میمی

 ورزی. چرا؟عشق می

 حضرت فرمود:

ا ِإنَّهُ  » َماءِ  ىِإلَ  ِبي ُأْسِريَ  لَْيلَةَ  َكانَ  لَمَّ  ِفي َأَرى َلمْ  اْلَجنَّةِ  َشَجرِ  ِمنْ  َشَجَرة   َعلَى َفَوَقْفُت  اْلَجنََّة، ُأْدِخْلُت  السَّ

، ِمْنَها َأْبَيَض  َواَل  ُحْسن ا، ِمْنَها َأْحَسنُ  ِهيَ  َشَجَرة   اْلَجنَّةِ   َثَمَرِتَها ِمنْ  َثَمَرة   َفَتَناَوْلُت  َثَمَرة   ِمْنَها َأْطَيَب  َواَل  َوَرَقة 

ا ُصْلِبي، ِفي ُنْطَفة   َفَصاَرْت  َفأََكْلُتَها  ِإلَى اْشَتْقُت  َأنَا َفِإَذا ِبَفاِطَمَة، َفَحَملَْت  َخِديَجةَ  َواَقْعُت  اْْلَْرَض  َهَبْطُت  َفلَمَّ

 «َفاِطَمةَ  ِريَح  َشَمْمُت  اْلَجنَّةِ  َراِئَحةِ 

: النشر دار ،960: الوفاة الطبراني القاسم أبو أيوب بن أحمد بن سليمان: المؤلف الكبير؛ اسم المعجم

، 55السلفي، ج عبدالمجيد بن حمدي: تحقيق الثانية،: الطبعة ،1319 - 1101 - الموصل - الزهراء مكتبة

 100 ص

 بویم.بوسم و  فاطمه را میكند فاطمه را میمن وقتی دلم هوای بهشت می حضرت می فرماید:

بیت عصمت و طهارت هم همه آسمانی صدیقه طاهره بلكه نور اهل یهنه تنها قضاند روایات متعددی آقایان آورده

 خوانیم:هم می« زیارت جامعه كبیره»هستند. در 

 



 «ُمْحِدِقين ِبَعْرِشهِ  َفَجَعلَُكمْ  َأْنَوارا   اللَّهُ  َخلََقُكمُ »

سته به دفتر انتشارات اسالمى وابناشر:  ابن بابويه، محمد بن على،من ال يحضره الفقيه؛ نویسنده: 

ةِ  لَِجِميعِ  َجاِمَعة   ِزَياَرة  ، 619، ص5ج مصحح: غفاری، علی اكبر،جامعه مدرسين حوزه علميه قم   اْْلَِئمَّ

 )علیهم السالم(

كه مالئكه را بیافریند، قبل از آنرا كرسی و كه عرش كه این عالم را بیافریند، قبل از آنخدای عالم قبل از این

 د صلوات هللا علیهم اجمعین را خلق كرده است.نور محمد وآل محم خلق كند،

در « فضائل الصحابه»است در كتاب هجری  511متوفای  كه «حنابله»رئیس مذهب  «بن حنبلاحمد »روایتی را 

 فرماید:آورده است. حضرت می 665صفحه  5جلد 

 «عام ألف عشر بأربعة آدم يخلق ان قبل وجل عز هللا يدي بين نورا وعلي انا كنت»

 ای عالم نور من و علی را چهارده هزار سال نوری قبل از خلقت آدم آفریده است.خد

 مؤسسة: النشر دار ،511: الوفاة الشيباني هللا عبد أبو حنبل بن أحمد: المؤلف اسم الصحابة؛ فضائل

، 665، ص5، جعباس محمد هللا وصي. د: تحقيق اْلولى،: الطبعة ،1319 - 1109 - بيروت - الرسالة

 1190ح

 بزرگ نظریه پرداز« ابن تیمیه حرانی»سنت داریم. حتی روایت در كتب اهل 20در این زمینه شاید ما باالی 

در  ،اگر ما بخواهیم در عالم یك ناصبی به تمام عیار معرفی كنیم ؛ یعنیبیتدشمن سرسخت اهلو  ،وهابیت

 است.« ابن تیمیه»رأس آن 



« مجموع الفتاوی»توانسته حقایق را انكار كند. ایشان كتابی به نام بیت عصمت و طهارت نولی نسبت به نور اهل

را مطرح  «حضرت آدم علی نبینا وآله وعلیه السالم» قضیه 32صفحه  5جلد است. در جلد  51 – 58دارد كه 

 كند كه از بهشت بیرون آمد:می

ى اُب  ُهوَ  ِإنَّهُ  َعلَيهِ  َفَتاَب  َكِلَمات   َرب هِ  ِمنْ  آَدمُ  )َفَتلَقَّ وَّ ِحيُم( التَّ  الرَّ

 چرا پذيرفت؛ را او توبه خداوند و.( کرد توبه آنها با و) داشت؛ دريافت کلماتي پروردگارش از آدم سپس

 .است مهربان و پذيرتوبه خداوند که

 98(: آیه 5سوره بقره )

در  علیهم اجمعینبه عرش نگاه كرد، دید نور محمد و آل محمد صلوات « حضرت آدم»گوید در ذیل این آیه می

 كنار عرش الهی منقوش است. خدا را به این نور قسم داد. 

كه كند با اینآورد، نام آل محمد را حذف میالبته باز خباثتی كه ایشان دارد این است كه نام رسول اكرم را می

ام رسول د دید نوقتی نگاه كر« حضرت آدم» گویدمی 951صفحه  1جلد « المنثورالدر»در كتاب « سیوطی»

 در كنار عرش نوشته شده است. اكرم و آل او

كند نور محمد، علی و فاطمه، حسن و حسین در كنار عرش نوشته شده و خدا را به در بعضی از روایات نقل می

 و توبه کرد:او قسم داد، 

د ِبَحق َسأَلَ »  «َعلَْيهِ  َفَتاَب  َعليّ  تبت ِإالَّ  َواْلُحَسْين َواْلحسن َوَفاِطَمة َوعلي ُمَحمَّ

 دار: ، الناشر(هـ311: المتوفى) السيوطي الدين جالل بكر، أبي بن الرحمن عبد: المنثور؛ المؤلف الدر

 118، ص 1بيروت؛ ج – الفكر



عرض كرد خدایا « حضرت آدم» چطور من را به این انوار پاك قسم دادی؟خدای عالم به او وحی كرد یا آدم 

شان ترین خالئق تو هستند كه نامها محبوبم تو منقش شده فهمیدم ایندیدم نام این خمسه طیبه در كنار نا

 در كنار نام تو است و لذا تو را به آن قسم دادم. بعد خدای عالم فرمود:

ِتكَ  ِمنْ  َهُؤاَلءِ » يَّ  «َخلَْقُتك َما ُهمْ  اَل  لَوْ  وَ  َخْلِقي َجِميعِ  ِمنْ  وَ  ِمْنكَ  َخْير   ُهمْ  وَ  ُذر 

 آفریدم!اگر این رسول و خمسه طیبه وآلش نبودند تو را من نمی

/  محقق ،ق 911: مؤلف وفات تاريخ ،على بن محمد بابويه، ابن: السالم؛ نويسنده عليه الرضا أخبار عيون

 908 ، ص1 ج ؛اول: چاپ ق، نوبت 1981: چاپ سال ،تهران جهان نشر: ناشر ،مهدى الجوردى،: مصحح

آفریدم، اصال عالم  نه تنها تو را نمی !آفریدمنمی من را تو نبودند وآلش طیبه خمسه و رسول این اگرمی فرماید: 

 نكته دوم. هم ها هدف نهایی و غایی خلقت هستند. اینآفریدم. اینرا نمی

 )سالم هللا علیها(حضرت زهرا کیفیت والدت  ج(

سنت جا چه اهل)سالم هللا علیها( است. باز هم در اینوالدت حضرت فاطمه زهرا  كیفیت در رابطه بانكته سوم  

 اثر« دالئل االمامة»و  239صفحه « امالی»در كتاب « شیخ صدوق»د. مرحوم نو چه شیعه مطالب زیاد دار

 را آورده است. مفصل قضیه 89تا  81هم صفحه « طبری»

 :ول هللایابن رس كنداز امام صادق )سالم هللا علیه( سوال می« مفضل ابن عمر»

 «َفاِطَمة ِواَلَدةُ  َكانَ  َكْيَف  »

 فاطمه چطور به دنیا آمد، والدت زهرا چگونه بود؟

 فرمود: دانستند والدت حضرت زهرا والدت عادی و طبیعی نیست. اگر طبیعی بود، نیازی به سوال ندارد.همه می



ا َخِديَجةَ  ِإنَّ » َج  لَمَّ ةَ  ِنْسَوةُ  َهَجَرْتَها اللَّهِ  َرُسولُ  ِبَها َتَزوَّ  َيْتُرْكنَ  اَل  وَ  َعلَْيَها ُيَسل ْمنَ  اَل  وَ  َعلَْيَها َيْدُخْلنَ  اَل  َفُكنَّ  َمكَّ

 «لَِذلِك َخِديَجةُ  َفاْسَتْوَحَشْت  َعلَْيَها َتْدُخلُ  اْمَرَأة  

وقتی حضرت خدیجه با رسول اكرم ازدواج كرد، تمام زنان مكه از خدیجه قهر كردند، و حتی به او سالم 

 كردند، خدیجه كبری از این قضیه خیلی نگران شد.دادند و با او رفت و آمد نمیمین

گفتند تو با آن مقام و با آن ثروت رفتی با یك یتیمی كه هیچ ثروتی ندارد و هیچ جایگاهی ندارد می «مكه»زنان 

عرب برای  های برجسته ازبا این كه خواستگاران زیادی داشت، شخصیت «خدیجه»ازدواج كردی؛ ولی 

 دید كه با او ازدواج كند.مردی نمی «حضرت خدیجه»آمدند و خواستگاری او می

چنان با عشق و چنان با آغوش باز، آنبرای خواستگاری آمد، آن «ابوطالب» ،ولی وقتی از طرف رسول اكرم

لیها( در هللا ع)سالم  «خدیجه»مثل توب صدا كرد؛ چون « مكه»كه در  ،محبت به این خواستگاری لبیك گفت

از آینده رسول اكرم مطالبی را خبر داشت كه دیگران  دیدند.دید كه دیگران نمیوجود رسول اكرم چیزی را می

 خبر بودند. بی

با آمدن خواستگار رسول اكرم احساس كرد آن گمشده را که  گشتی میاها دنبال یك گمشدهمدت« خدیجه»

 پیدا كرده است.

كرد. خورد گاها گریه میغمناك بود، خیلی ناراحت بود، غصه می« مكه»برخورد زنان از این « خدیجه كبری»

داد "مادر نگران نباش، غمگین نباش، گریه نكن، آینده از آن مادر را دلداری می «خدیجه»فاطمه زهرا در رحم 

 توست، آینده از آن پدرم است." 

ا» ُثَها ع َفاِطَمةُ  َكانَْت  ِبَفاِطَمةَ  َحَملَْت  َفلَمَّ ُرَها وَ  بَْطِنَها ِمنْ  ُتَحد   َفَدَخلَ  اللَّهِ  َرُسولِ  ِمنْ  َذلِكَ  َتْكُتمُ  َكانَْت  وَ  ُتَصب 

ُث  َخِديَجةُ  َفَسِمعَ  َيْوما   اللَّهِ  َرُسولُ  ِثين َمنْ  َخِديَجةُ  َيا َلَها َفَقالَ  َفاِطَمةَ  ُتَحد   «؟ُتَحد 



زند؛ ولی كسی در اطاق نیست، گفت كسی حرف می با« حضرت خدیجه»، دید رسول اكرم وارد اطاق شد

 زنی؟با چه كسی حرف می« خدیجه»

ُثِني بَْطِني ِفي الَِّذي اْلَجِنينَ  َقالَِت »  «ُيْؤِنُسِني وَ  ُيَحد 

 گوید، این با من مأنوس شده.فت این نازنینی كه در رحم من است، این با من سخن میگ

 رود.هایم از بین میشود، غمبر طرف میهایم زند غصهاین وقتی با من حرف می

ُرِني] ُيْخِبُرِني َجْبَرِئيلُ  َهَذا َخِديَجةُ  َيا َقالَ » اِهَرةُ  النَّْسلَةُ  َأنََّها وَ  ُأْنَثى َأنََّها[ ُيَبش   وَ  َتَباَركَ  اللَّهَ  َأنَّ  وَ  اْلَمْيُمونَةُ  الطَّ

ة نَْسِلَها نْ مِ  َسَيْجَعلُ  وَ  ِمْنَها نَْسِلي َسَيْجَعلُ  َتَعالَى  «َأِئمَّ

كه در رحم تو است دهد، اینجا است بشارت میاالن این« جبرئیل» «!خدیجه»رسول اكرم فرمود یا 

امت را قرار  خواهد داد، و از نسل ایشان ائمهخدای عالم نسل من را از این دختر قرار  دختر است.

 خواهد داد.

 «َوْحِيه اْنِقَضاءِ  بَْعدَ  َأْرِضهِ  ِفي ُخلََفاَءهُ  َيْجَعُلُهمْ  وَ » 

دانیم یك همه میاحساس كرد، زمان والدت این نوزاد است. « خدیجه كبری»تا شب بیستم ماه جمادی رسید. 

آیند در كنار و افرادی می گیرد، معموال قابلهدرد سراسر وجود او را فرا می ،شودخانم وقتی نزدیك زایمانش می

 كنند.او و او را مساعدت می

 :فرمایدمام صادق میا

َهْت  ِواَلَدُتَها َحَضَرْت  َأنْ  ِإلَى َذلِكَ  َعلَى َخِديَجةُ  َتَزلْ  َفلَمْ »  َتَعالَْينَ  َأنْ  َهاِشم   بَِني وَ  ُقَرْيش   ِنَساءِ  ِإلَى َفَوجَّ

ْجِت  وَ  َقْولََنا َتْقَبِلي لَمْ  وَ  َعَصْيِتَنا َأْنِت  ِإلَْيَها َفأَْرَسْلنَ  الن َساءِ  ِمنَ  الن َساءُ  َتِلي َما ِمن ي لَِتِلينَ  دا   َتَزوَّ  َيِتيمَ  ُمَحمَّ

ْت  َشْيئا   َأْمِركِ  ِمنْ  نَِلي اَل  وَ  ءُ نَِجي َفلَْسَنا لَهُ  َمالَ  اَل  َفِقيرا   َطالِب   َأِبي  «لَِذلِك َخِديَجةُ  َفاْغَتمَّ



ام جواب ندادند. كدفرستاد، هیچ های بنی هاشمهای قریش و زنزن سراغ كسی را «خدیجه كبری»

 را فرا گرفت. « خدیجه كبری»گفتند ما هرگز وارد خانه تو نخواهیم شد. غم سراسر وجود 

 خواهد بچه به دنیا بیاورد!نها میشما ببینید یك خانم، یكه و ت

 «ِنْسَوة َأْربَعُ  َعلَْيَها َدَخلَ  ِإذْ  َكَذلِكَ  ِهيَ  َفَبْيَنا »

 قد بلند وارد شدند.در این هنگام بود دید چهار تا خانم 

 :ها گفتخدیجه ناراحت شد. یكی از آن در ابتدا

 َرِفيَقُتِك  ِهيَ  وَ  ُمَزاِحم   ِبْنُت  آِسَيةُ  َهِذهِ  وَ  َساَرةُ  َأنَا َأَخَواُتِك  َنْحنُ  وَ  ِإلَْيِك  َربُِّك  َفأَْرَسلََنا َخِديَجةُ  َيا َتْحَزِني اَل »

 َتِلي َما ِمْنِك  لَِنِليَ  ِإلَْيِك  اللَّهُ  بََعَثَنا ِعْمَرانَ  ْبنِ  ُموَسى ُأْخُت  ُكْلُثومُ  َهِذهِ  وَ  ْمَرانَ عِ  ِبْنُت  َمْرَيمُ  َهِذهِ  وَ  اْلَجنَّةِ  ِفي

 «الن َساء

حضرت »و ایشان « آسیه بنت مزاحم»ایشان ستم. ه« ساره» منیا خدیجه هرگز محزون مباش! 

ایم در این والدت به امر الهی آمده است. ما خواهر موسی «کلثوم»است. ایشان « عیسی»مادر « مریم

 نوزاد تو را یاری كنیم.

وقتی فاطمه در عوض زنان بهشتی آمدند تو را كمك كنند.  ؛نیامدند، نیامدند« مكه»خوری؟ زنان تو چرا غصه می

 زهرا قدم به عالم گیتی نهاد.

ا» ى النُّورُ  ِمْنَها َأْشَرَق  اْْلَْرِض  ِإلَى َسَقَطْت  َفلَمَّ ة ُبُيوَتاِت  َخلَ دَ  َحتَّ  «َمكَّ

را « مكه»های چنان نوری از او تأللؤ كرد كه تمام خانهبه دنیا آمد آنوقتی صدیقه طاهره از رحم مادر 

 این نور فرا گرفت.



 صدیقه طاهره وقتی در زمین قرار گرفت:

َهاَدَتْينِ  َفاِطَمةُ  َفَنَطَقْت  اْسَتْنَطَقْتَها ُثمَّ » دُ  اللَّهِ  َرُسولُ  َأِبي َأنَّ  وَ  اللَّهُ  ِإالَّ  ِإلَهَ  اَل  َأنْ  َأْشَهدُ  َقالَْت  وَ  ِبالشَّ  اْْلَْنِبَياءِ  َسي 

دُ  بَْعِلي َأنَّ  وَ   «اْْلَْسَباط َساَدةُ  ُوْلِدي وَ  اْْلَْوِصَياء َسي 

: مصحح/  ق، محقق 911: مؤلف وفات تاريخ ،على بن محمد بابويه، ابن: ؛ نويسنده(للصدوق) اْلمالي

 232تا  239 ؛ششم: چاپ نوبت ،ش 1986: چاپ سال ،تهران ،كتابچى: اشرندارد؛ ن

مالئكه به بهشتیان بشارت  .بود متعال خدای وحدانیت به شهادت شد، شنیده نوزاد این از كه ایجمله اولین

 .ی از والدت حضرت فاطمه زهرا )سالم هللا علیها( استافاطمه زهرا را دادند. این در حقیقت یك خالصه

 برای شیعیان ،هدیه بسیار فرح بخش د(

هم عرض كنم، دل شما خوشحال بشود، دل من حقیر هم خوشحال بشود، در محضر این بی  دیگر اییك نكته

 سنت مفصل آوردند.بی دو عالم هستیم. این نكته در مورد شفاعت حضرت زهرا است. این مطلب را بزرگان اهل

های علمی از استوانه« مناوی»؛ آقای 129صفحه  9جلد « دركمست»در كتاب « حاكم نیشابوری»آقای 

هم  (رضوان هللا تعالی علیه) «مرحوم شیخ صدوق»و  153اول صفحه جلد « فیض القدیر»سنت در كتاب اهل

 هم آمده است. 531صفحه « تفسیر فرات كوفی»در  آورده. و

است. « بن عبدهللا انصاریجابر »ست؟ راوی د. راوی چه كسی اآیراوی خدمت امام باقر )سالم هللا علیه( می

 فرتوت و چشمش را هم از دست داده بود. امام باقر را دیده، پیر ،ایشان در اواخر عمر

 گفت یابن رسول هللا:شان چقدر زیبا است. دانند نحوه حرف زدنبیت را میكه جایگاه اهل یهایببینید این

تِ » ْثِني ِبَحِديث  ِفي َفْضِل َجدَّ يَعَة َفِرُحوا ِبَذلِك َك َفاِطَمةَ َحد  ْثُت ِبِه الش   «ِإَذا َأنَا َحدَّ



ها ها نقل كنم، شیعهیك حدیثی در فضیلت مادرت زهرا به من بگو، وقتی این حدیث را برای شیعه

 خوشحال بشوند.

ْثِني» دلشان خنك بشود، صفا كنند عشق كنند. شما ادب را نگاه كنید: ِتَك  ْضلِ فَ  ِفي ِبَحِديث   َحد   َأَنا ِإَذا َفاِطَمةَ  َجدَّ

ْثُت  يَعةَ  ِبهِ  َحدَّ  اش به فكر شیعه هستند نه به  فكر خودشان!همه ؛«ِبَذلِك َفِرُحوا الش 

به ما داده « جابر»توسط اش را عرض كنم و این بشارتی كه امام باقر روایت خیلی مفصل است. من فقط عصاره

 تان تقدیم كنم.است خدمت

 فرمود: امام باقر

ُسِل َمَناِبُر ِمْن ُنور  َفَيُكوُن ِمْنَبِري َأْعلَى مَ » َناِبِرِهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َقاَل ِإَذا َكاَن َيْوُم اْلِقَياَمِة ُنِصَب لأِْلَْنِبَياِء َو الرُّ

ي َعِلي  ْبنِ ...  َأِبي َطالِب  ِفي َأْوَساِطِهْم ِمْنَبر  ِمْن ُنور  َفَيُكوُن  ُثمَّ ُيْنَصُب لأِْلَْوِصَياِء َمَناِبُر ِمْن ُنور  َو ُيْنَصُب لَِوِصي 

 «َمَناِبِرِهم َأْعلَى[ ِمْنَبُرُه ]ِمْنَبُر َعِلي  

دهد، همه در باالی منبر هستند و برای تمام انبیاء قرار میشود خدای عالم منبری برای فردای قیامت كه می

 دهند.برای امیرالمؤمنین قرار میهم . منبری نبی مكرم منبری باالتر از منبر انبیاء است

د  َو َعِليٌّ َو ُثمَّ ُيَناِدي اْلُمَناِدي ... » َفَيُقوُل اللَُّه َتَباَرَك َو َتَعالَى َيا َأْهَل اْلَجْمِع لَِمِن اْلَكَرُم اْلَيْوَم َفَيُقوُل ُمَحمَّ

 «اْلَحَسُن َو اْلُحَسْيُن ]َو َفاِطَمُة[

دهد فضیلت امروز پاسخ می« جبرئیل»كند: امروز فضیلت مال چه كسی است؟ منادی صدا می و بعد

 برای محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین است.

 زند:منادی صدا می

 



وا اْْلَْبَصار» ُءوَس َو ُغضُّ  «َيا َأْهَل اْلَجْمِع َطأِْطُئوا الرُّ

عظمت فاطمه سرها به  برای -جایی كه از اول خلقت تا آخر خلقت همه جمع هستند –ای محشریان 

 همه آماده باش، همه دست به سینه باشید. ،پایین

 چرا؟ 

 «اْلَجنَّة ِإلَى َتِسيرُ  َفاِطَمةُ  َهِذهِ [ َفِإنَّ ]ِإنَ »

 خواهد برود.زهرا است كه طرف بهشت می
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 گویند:كه میگوید اینمی« فیض القدیر»در كتاب « مناوی»

 كما سافرة بكونها فيه إيذان فال الخالئق بين فضلها ونشر شرفها إظهار بذلك القصد...  أبصاركم( )غضوا»

 «...بالغض اْلمر من يتوهم قد

 المكتبة: النشر دار ، هـ 1091: الوفاة المناوي الرؤوف عبد: المؤلف اسم ير،الصغ الجامع شرح القدير فيض
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. هایتان را ببندیدچشمبگوید  تا جا بی حجاب استمعنایش این نیست كه صدیقه طاهره )نستجیر بالله( در آن

، نه هایتان را ببندیدچشم ؛(أبصاركم غضوا)گوید: نگ مسئله را فهمیده مییك سنی قش !فهمندها نمیبعضی

 خواهد خدای عالم عظمت فاطمه را برای تمام خالئق بیان كند.میبلکه كه زهرا نامحرم است. این



 كند سرتان پایین باشد، روبرو نگاهشما را وادار می ،بزرگآن روید معموال عظمت شما وقتی نزد یك بزرگی می

ی تعظیم انسان برای بزرگ است. این تعبیر كنید، این نگاه كردن به زیر و سر به زیر انداختن نشانهنمی

 سنت است.از علمای اهل« فیض القدیر»صاحب « مناوی»

 آید. تعبیر خیلی زیبا است:فاطمه زهرا دم در بهشت می

 «َتْلَتِفت اْلَجنَّةِ  بَاِب  ِعْندَ  َصاَرْت  َفِإَذا»

 كند.شود به عقب نگاه میاهره وارد بهشت نمیصدیقه ط

 «[ اْلَجنَّةِ ] َجنَِّتي ِإلَى ِبِك  َأَمْرُت  َقدْ  وَ  َفَيُقوُل اللَُّه َيا ِبْنَت َحِبيِبي َما اْلِتَفاُتك»

 كنی؟چرا به پشت سر نگاه می

 «مِ َفَتُقوُل َيا َرب  َأْحَبْبُت َأْن ُيْعَرَف َقْدِري ِفي ِمْثِل َهَذا اْلَيوْ »

 .خواهم امروز فضیلت و جایگاه من در نزد تو برای خالئق روشن بشودخدایا! من می :كندعرض می

ِتِك ُخِذي  اْرِجِعي َحِبيِبي ِبْنَت  َيا[ َفَيُقوُل اللَُّه ]َتَعالَى» يَّ َفاْنُظِري َمْن َكاَن ِفي َقْلِبِه ُحبٌّ لَِك َأْو ِْلََحد  ِمْن ُذر 

 «اْلَجنََّة. ِبَيِدِه َفأَْدِخِليهِ 

آید زهرا جان برگرد تمام كسانی كه در قلب او محبت تو، محبت علی و محبت فرزندانت خطاب می

 «است همه را سوا كن و وارد بهشت كن!

های های علی داشتند، محبتی به علی و به بچهگردد، تمام كسانی كه عشق به علی و به بچهصدیقه طاهره بر می

 كند. میاند را جدا علی داشته



يَها َكَما َيْلَتِقُط » َد ِمَن  َقاَل َأُبو َجْعَفر  َو اللَِّه َيا َجاِبُر ِإنََّها َذلَِك اْلَيْوَم لََتْلَتِقُط ِشيَعَتَها َو ُمِحب  ْيُر اْلَحبَّ اْلَجي  الطَّ

ِدي  َفِإَذا َصاَر ِشيَعُتَها َمَعَها ِعْنَد بَاِب اْلَجنَِّة ُيْلِقي  اللَُّه ِفي ُقُلوِبِهْم َأْن َيْلَتِفُتوا َفِإَذا اْلَتَفُتوا َيُقوُل اْلَحب  الرَّ

اِئي َيا اللَّهُ [ ]َفَيُقولُ   ُيْعَرَف  َأنْ  َأْحَبْبَنا َرب   َيا َفَيُقوُلونَ  َحِبيِبي ِبْنُت  َفاِطَمةُ  ِفيُكمْ  َشَفَعْت  َقدْ  وَ  اْلِتَفاُتُكمْ  َما َأِحبَّ

 «َيْومالْ  َهَذا ِمْثلِ  ِفي َقْدُرنَا

های سالم را از دانهطوری كه یك پرنده همان در آن روز فرماید: ای جابر!)سالم هللا علیه( می باقرامام 

آید شما به خطاب می برد.كند تا دم در بهشت میكند، دوستداران علی را جدا میغیر سالم جدا می

ل شدیم یبه شفاعت زهرا نائ كنند خدایا! ما كهها عرض میشفاعت زهرا وارد بهشت بشوید. این

 خواهیم قدر ما برای خالئق روشن بشود.می

 جا خیلی زیبا است.این

اِئي َيا اللَّهُ  َفَيُقولُ » ُكمْ  َمنْ  اْنُظُروا وَ  اْرِجُعوا َأِحبَّ  اْنُظُروا َفاِطَمةَ  لُِحب   َأْطَعَمُكمْ  َمنْ  اْنُظُروا َفاِطَمةَ  لُِحب   َأَحبَّ

 ُحب   ِفي ِغيَبة   َعْنُكمْ  َردَّ  َمنْ  اْنُظُروا َفاِطَمةَ  ُحب   ِفي َشْربَة   َسَقاُكمْ  َمنْ  انُْظُروا َفاِطَمةَ  لُِحب   َكَساُكمْ  َمنْ 

 «.الَْجنَّةَ  َأْدِخُلوهُ  وَ  ِبَيِدهِ  ُخُذوا َفاِطَمةَ 

د بر كنها خطاب میاند خدای عالم به ایناین شیعیانی كه به محبت و شفاعت زهرا دم در بهشت آمده 

غذا داده، آب داده، لباس داده، مسكن داده، و در هركس به شما به خاطر محبت علی و زهرا  گردید.

 ها را جدا كنید با خودتان وارد بهشت كنید.حق شما محبت كرده این

ها به عشق زهرا محبت آیند تمام كسانی كه در حق آناند میرسیدهزهرا  گوید این شیعیانی كه به شفاعتمی

 كنند.ها را وارد بهشت میكنند، اینیاند را جدا مدهكر

 



 فرماید:بعد آقا امام باقر می

 «ُمَناِفق َأوْ  َكاِفر   َأوْ  َشاكٌّ  ِإالَّ  النَّاِس  ِفي َيْبَقى اَل  اللَّهِ  وَ »

 ماند!جز كافر و جز منافق دیگر در عرصات محشر كسی باقی نمی
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شوند. این اند وارد بهشت میكه به شفاعت زهرا رسیده یهمه به بركت شفاعت شیعیان ،غیر از كفار و منافقین

شان گوید من این را برای شیعیان بگویم تا دلمی «جابر»خوانده است. « جابر»روایتی است كه امام باقر برای 

 خنك بشود.

امروز كه در آستانه والدت صدیقه طاهره هستیم من یك دفعه به ذهنم افتاد كه در جمع شما این روایت را 

 بخوانم قلب شما خنك بشود، به حضرت زهرا عشق بورزید و خدا را شاكر باشید. 

خواهید بخواهید و به مادرش زهرا قسمش بدهید، من كه بر م زمان میقا اماامشب شب میالد است هرچه از آ

 كند. به زهرا قسم بدهید رد نمی ،اگر یوسف زهرا را ،تم، قسم به زهرااین عقیده هس

ها كریم و فرزند كریم فاطمه معصومه را قسم بدهید تا به خاطر حضرت زهرا به شما عیدی بدهد. قطعا این

عرایض من تمام است دو جمله دعا كنم تا ان شاء گردانند. ائر را دست خالی بر نمیز ها سائل وهستند و این

 هللا دعای ندبه شروع شود.

دهیم های شوق جاری شد. خدایا تو را قسمت میها خنك شد، اشكخدایا نام زهرا در محفل ما برده شد، قلب

 نزدیك بگردان.جت ابن الحسن را به آبروی زهرا و به عصمت زهرا هرچه سریعتر فرج فرزند زهرا ح



ش متصل بفرما. ا ما را از یاران خاص، سربازان فداكار و شهدای ركابش قرار بده. انقالب ما را به انقالب جهانی

بیت در هر لباس و منصبی كه هستند باالخص مقام معظم رهبری موفق و خدمتگزاران به اسالم و قرآن و اهل

 مؤید بدار. 

دهیم به آبروی زهرا رفع گرفتاری از همه گرفتاران مخصوصا عزیزان حاضر در محفل ما یخدا تو را قسمت م

 خدا به آبروی زهرا حوائج همه و حوائج جمع ما را برآورده نما، دعاهایمان به اجابت برسان.بفرما. 

گارش صلوات و دو تا یاد« امام راحل»هدیه به ارواح پاک انبیاء، اولیاء، شهداء، صالحین، صدقین باالخص 

 بفرستید.

ُهمَّ َصل  َعَلىَّٰ 
د   ٱللََّّٰ د  َوآِل ُمَحمَّ  ُمَحمَّ


