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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠ فروردین ٢٩      حرضت زهرا (س) شهادت ی بهخط

اش برگی جز به  سالم بر خالقی که مدبر االمور است در آفرینشش و طبق فرموده

رسد مگر به فرمانش،  گردد، بهاری به خزان �ی اش از شاخه جدا �ی ی خداوندی اراده

آوریم که ما را آفرید تا در  ستاییم و بر آستاِن محبتش رس تسلیم فرود می پس او را می

بر خوان محبتش بنشینیم تا طعاِم بندگی را بر جا�ان منزلگاِه رحمتش بیاساییم و 

پیش روی�ن است بنگریم، یا عربت بگیریم و یا فراموشش کنیم.  آنچهِبخورانیم و به 

در  آنچهی حقیرمان مورد قضاوت قرار دهیم؟ پس  توانیم عظمتی را با دیده چگونه می

هایی که به  اد و بر جانای است که باید رو به رویش ایست حوادِث روزگار است آینه

بندگی پسندیدند افسوس خورد که چه سان  جای بهدست خود خواری و پستی را 

متوجه فریب شیطاِن نفس نشدند و در عزت دروغیِن دنیا، آخرت را باختند و رفتند تا 

ی مرارشان بنگرند، یا با مررشان بانند و یا به دنبال حقی حرکت  آیندگان بر چهره

اش  رضایت پروردگارش بود و در راه رضای خالق خویش، جاِن ملروتی کنند که هدفش

 را در طَبق اخالِص بندگی نهاد تا عشق به خالق را معنا کند.

ی زنان  ها بر مادر پیامربان و یگانه بانوی اسالم، سالم بر سیده سالم و دروِد تام دوران

، چراغ راهش را بر دستاِن لرزانشان گیرند طلبان حقکه رشادت را در تاریخ ثبت �ود تا 

را بیفروزند تا نورش  یطلب حقو هرگاه تاریری و ظلمت جهل را احساس کردند، چراِغ 

های استوارش  در تاریخ جاودانه شود و زمان بارکِش اندوهش باشد، آن را بر شانه

هرا ی ز  را آموزش دهد. دخت گرامی پیامرب (ص) حرضت فاطمه طلبی حقبنشاند و 

عزت الهی هستند،  طلبان حقیقت(س) کوثِر همواره جاریست که نوشندگاِن کویش، 

 یاطلباندنو پستی در نفِس  ضاللتعزتی که کتاب آس�نی به آن اشاره فرموده پس 

شان از رس راِه  است که به دنبالش در حرکتند و هر چه را مانع ببینند با نفِس شیطانی

ی از این ا اران و شیعیان آل رسول (ص)، جگر سوختهکنند، ما دوستد هدفشان دور می

های  های مجروح�ن را در غم از دست دادن گل های مرار داریم و هر بار، سینه چهره

، ابو ترابایم و امشب چه شب سختی است بر  نبوت، بر پروردگارمان عرضه داشته
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ست که هیچ چنان در خود پیچیده ا اش بازوان حق را در ماتم تنهایی، آن تاریری

رود تا در دل ِخاک  اندیشد؟ به کوثری که می کند. به چه می چراغی بر آن غلبه �ی

ها بنگرد؟ آیا صرب ه�ن  هایی که با دمیدن خورشید، باز باید در آن بیارامد و یا به چهره

دارد که اگر اجر  گذارد و اعالم می های حق آن را بر زمین می است که اکنون شانه

کرد، چون خورشیِد  ی حق نبود، هرگز بر طلوعی صرب �ی صابران، وعده پروردگار بر

ی آرامشش بود در غیِب وجودش قرار  را که مایه آنچهجانش را در خاک پنهان �ود و 

که همواره در هجوم  ی خروشان حق بنگرد و باطل را کفی داد تا همواره بر چشمه

 رود. حق از میان می

(عج) است، پرس  هللا یةبق(س) نشستیم، وارثی که نامش  ی وارث فاطمه امشب در خانه

های�ن را  ها در نظرمان محو شده و از بین رفته است، ما سینه علی (ع) است. باطل

کوبیم و با شعار (جاء الحق و زهق  را بر آن می طلب�ن حقگشاییم و دست  می

اش  از کوی ملروتیکنیم تا  ی دخت رسول (س) مه�ن می الباطل)، جا�ان را بر سفره

بنوشیم و با دست موالی�ن، انتقام باطل را بستانیم و اعالم داریم: هر چند  ای جرعه

مقدارشان مخفی کنند، نورش در عال فروزان  مراران زمان بخواهند حق را در جاِن بی

، شود مینابود  آنچه(عج) است و  هللا یةبقی الهی است،  ماند وعده می آنچهاست و 

 نفس اماره است.فرعوِن 

ی زنان عال حرضت زهرا  سیده گوهربارکنیم به سخنان  ی امشب را مزین می خطبه

آیند و  ها خواهد گذشت و مردمان در عال از پی یردیگر می (س) که فرمودند: زمان

روند، شاهداِن پیامرب خاتم (ص) کسانی خواهند بود که بر مصیبِت جهِل مردمان،  می

شان را عربت خویش سازند و بدانند، حرومت  ان بنگرند و رسواییی عربِت زم در آینه

ماند تا مع�ی زمان،  شان در عال باقی می ی شیطانی ی حق نباشد چهره دنیا اگر بر پایه

داِن خویش به فراموشی بسپارد. با حدیِث شیوای رسور عاملیان اعالم  آن را در زباله

کنیم و با نام  از دست دادنتان صرب می داریم: ای جان رسول (ص) بر زهِر جفای می

ی الهی محقق شود و  زنیم تا صربمان با وعده ی زخم خوردمان می مبارکتان بر سینه
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قرآن  های سورهکنیم تا  می تررار مرتبه ۱۴همگی شعار (جاء الحق و زهق الباطل) را 

 خوانیم: یی آن باشد و گوِش زمان آن را برای�ن ذخیره کند. پس م کریم شاهِد زنده

 جاءالحق و زهق الباطل اِن الباطل کان زهوقا

 اللهم عجل لولیک الفرج
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