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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٩اردیبهشت  ٢٧    )دوم(روایت شهادت حرضت زهرا (س)  ی بهخط

بيافريد  اش ازلیحمد و ستايش خداوند عزوجل را سزاست كه جهان را با علم ابدي و 

گان از او مدد  و در آفرينش آن از هيچ موجودي مدد نخواست بلكه امر فرمود تا آفريد

مأموران آس�� و زميني مدد فرمايند و شكر و  ی واسطه بهكنند تا آنان را  و ياري طلب

سپاس پروردگار كريم كه با خلقت برگزيدن آخرين پيامربان حرضت محمد (ص) و 

به ك�ل رساند مخصوصاً با عطا  بندگانشرحمت خود را بر  پاكش نعمت و بیت اهل

كردن كورر و وور هتتي بانوي دو عال مادر انبيا حرضت زهرا (س) به پيامرب و امت 

 او، راه هدايت را روشني بخشيد.

ی كورر را نازل فرمود و  در بزرگي مقام حرضت زهراي اطهر (س) خداوند متعال سوره

در مقام علم، اُِم  میبو یرا مشوم فاطمه  بهشت مي تنگ دل هر وقتپيامرب فرمودند 

 ابيها و مادر پيامربان لقب گرفتند.

، امام عرص یولدر اين روز ضمن عرض تتليت به ساحت مقدس مهدي فاطمه (عج) 

شان اجازه  به مناسبت ايام سوگواري مادر بزرگ گرامي )عج( هللا ةیبقبر حق 

 شأن ايشان مواردي را بيان كنيم.خواهيم تا در مورد فضائل و  مي

شان و ناديده گرفت پي�ن غدير از طرف  حرضت زهرا (س) بعد از رحلت پدر گرامي

عرص خود يعني  و امامرا در دفاع از امامت  یو بزرگاي متتمر  مبارزه شکنان �نیپ

 از خطبه ايشان چن� فرمودند: سپاس پروردگار یدر قتمت(ع) �ودند كه  مؤمنانام� 

ها به اوج معرفت الهي  را كه عشق به ذات را آفريد تا در پناه اين عشق انتان

ی طاهره بنت احمد هتتم، همه مرا  . من صديقهرندیگ یجاحق  در جوارو  افتهی دست

ی من آگاهيد كه در اعرتاض به وجود من پروردگار كريم  به گذشته دیشناس یمخوب 

هاي خود مخريد از  ی كورر را نازل فرمود: اي مردم با دست خود آتش را بر جان سوره

عذاب پروردگار برتسيد كه روز حتاب روز سخت و دشوار است در آن روز جز پدرم و 

كنم  ش� را به وصاياي پدرم آگاه مي بينم. همرسم و خودم و فرزندانم ش� را ياوري �ي

بدر دل شكتته بود. اسالم دين خداوند  در جنگشكتته هتتم كه پدرم  چنان دل و آن
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هاي اين دين  است، خداوند از دين خود محافظت خواهد كرد و من و فرزندانم درفش

 رسول خدا (ص) هتتيم كه جز راه حق نخواهيم رفت. بیت اهلهتتيم، ما 

اطع و شيوا نشانگر پ�وزي حرضت زهرا (س) و ضاللت دشمنان و اين سخنان ق

منافقان است كه تاريخ تا ابد در دل خود ربت كرده، در نتيجه دشمن براي وپوش 

رنگ كردن اين رسوايِي خود در مقابل ايشان  گذاشت بر عجز و ناتوا� خود و كم

ست برده و دفاع از غدير عوامل و پ�وان ستت عنرص و نادان، در تاريخ د ی وسیله به

را دعواي فدك، پ�وزي ايشان را سييل خوردن تحريف كرده كه ايشان چن� فرمودند: 

ها سعي داشتند تا حقيقت غدير را در گرفت فدك مخفي كنند و من سعي داشتم  آن

ها انجام دهم و عملكرد  ی ضاللت و گمراهي آن تا حقيقت غدير را در معريف چهره

ی وجودشان  ها را از پشت پرده ی زشت و نفس حيوا� آن نتت چهرهها فقط توا آن

 و هدفها تفاوت زيادي داشت هدف من پ�وز شد  ب�ون آورد. هدف من با هدف آن

ها گرديد. هدف من دفاع كردن از اهداف پدرم بود پس  ی آن ها باعث معريف چهره آن

 ها را. بايد شيعيان ما هدف مرا دنبال كنند نه هدف آن

ها معريف �وده و اين ميرس  پروردگار كريم شهادت در راه هدف را بهرتين مرگ

شود مگر با دفاع از حقيقت امامت و حقيقت امامت يعني روح قرآن كريم كه  �ي

من انجام دادم  آنچهترين راه است براي رسيدن به لقاء پروردگار كريم.  بهرتين و آسان

كجا كه الزم بود من و فرزندانم از اين حريم دفاع دفاع از پروردگار كريم بود كه در هر 

ی من باشد يا صحراي كربال. منظور از محافظت از حريم اين است  كرديم خواه خانه

ی  كه متئوليت آن در گرو اطاعت از قرآن كريم است كه همگان بايد بدانند من اجازه

خورده و نادم ها شكتت  ورود به افراد خبیث را به درون حريم خانه ندانم و آن

 دزد معريف شدند رسواي صحراي قيامت هتتند. عنوان بهكه  درحايل

خواستند به خانه وارد شوند  غاصبان مي زمانی که(ع)  امیراملؤمنین سؤالو در جواب 

مشغول عبادت و �از خاص بودند پس از فارغ شدن از �از متوجه اوضاع گشتند 

ن بروم گفتم من با عمل خود به فرمان قرآن فرمودند: فاطمه جان چرا صرب نكردي تا م

هاي پاک  اي را كه محل قدم كريم عمل كردم اجازه ندادم تا پاهاي ناپاک، حريم خانه

 پيامرب بود آلوده كنند.
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اين روز شهادت حرضت زهرا (س) با توجه به عملكرد و سخنان ايشان راه  پس در

بياموزيم و در اين عرصي كه  مبارزه و دفاع از امامت مخصوصاً امام عرص خود را

هاي خود سعي در پوشاندن رسوايي  دشمنان امامت و ايشان هر روز با دشمنی

دفاع كنيم و  بیت اهلتر و استوارتر از وبلندي  پدرانشان با اسم وهابيت دارند؛ محكم

حق  ی برپاکنندهدعا كنيم كه خداوند متعال در ظهور ناجي و انتقام گ�نده از باطل و 

 دالت تعجيل بفرمايد.و ع

 اللهم عجل لولیک الفرج
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