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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٣ اسفند ١٥        حقیقت فاطمیه ی بهخط

ُ َعلَْيِه� َو آلِِه�، فَلَْيبِْك الْباكُوَن،  ، َصىلَّ هللاَّ ٍد َو َعِىلٍّ َو فََعَىل اْألَطائِِب ِمْن اْهِل بَيِْت ُمَحمَّ

خِ الّصارُِخوَن، َو يَِضجَّ  ُموُع، َولْيَْرصُ ايّاُهْم فَلْيَْنُدِب الّناِدبُوَن، َو لِِمثْلِِهْم فَلْتَْذرِِف الدُّ

وَن. وَن، َو يَِعجَّ الْعاجُّ  الّضاجُّ

پيغمرب و عىل صىل هللاَّ عليه� وآله� گريه  یتب اهلپس بايد گريه کنندگان، بر پاكان 

براى مثل آن بزرگواران؛ اشك از  و كنند و بر آن مللومان عال، ندبه و فغان �ايند

 ديدگان بارند و ناله و زارى و ضّجه و شيون از دل بركِشند.

تی این فراز از دعا نه تنها دوستداران و شیعیان، بلکه برشیت را از عمِق فاجعه و مصیب

 .کند یمتا قیامت شده با خرب  ها انسانکه بر تامی 

 ،او را درک کردند، باید گریه کنند یتب اهلپیامرب و  یواال شأن و مقام  یا ذرهآنانی که 

قدرت  به خاطر یا عدهفغان کنند و بجای اشک، خون ببارند، چون شیون و زاری و  نه

پیامرب را  بیت اهلوفا نکرد،  طلبی و جاه و مقامی که دوامی هم نداشت و به آنان

 یا معاملهچه بد « قرآنخداوند کریم در  ی فرمودهاسیر و زندانی و شهید کردند، به 

 »کردند و چه ارزان، دنیا و آخرتشان را فروختند.

، ککومت تام هایی یتجنااگر آنان تهی مغز نبودند باید که در مقابِل چنین خیانت و 

که باز هم کم بود در مقابل آنچه کردند، چه آنانی که بنیان  کردند یمدنیا را طلب 

 راه آنان بودند. ی دهندهکه ادامه  ییها آنرا نهادند و چه  بیت اهلظلم به 

 بیت اهلمن «آیات الهی را در نلر گرفتند که خداوند فرمود:  نه یهفرومااین مردم 

امرب به آنان بگو من از ش� ای پی«فرمود که  و یا »پیامرب را از هر پلیدی پاک کردم

که در این هم، خیِر کثیر برای  خواهم ی�م بیت اهلامت، اجر و مزِد رسالتی جز دوستی 

ای فرشتگان ِ من و ای «کساء را که خداوند فرمود  ی یبهطو نه کدیِث  »ش�ست.

بنا شده و نه زمین گسرتده و نه آس�ن  براستی که من نیافریدم یمها آس�نساکنان 
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اه تابان و نه خورشید درخشان و نه فلک چرخان و نه دریای روان و نه کشتی در م

 .»شبیت اهلو  )ص(دوستی پیامرب خاتم  به خاطرجریان را مگر 

 لعنت هللا علی قوم الضاملین

است را  یو سنشیعه  ییدتأغدیر که مورد  ی خطبهبله این مردم کور دل و پلید کتی 

که «فرمود:  )ص(گرفتند که در آن خطبه پیامرب گرامی اسالم کرضت محمد  یدهنادنیز 

علی برادِر و وصِی من است، گوشت و خون او گوشت و خون من است، دشمن او 

منان و که خون امیر مؤ  ییها آنپس وای بر  »دشمن من و دوست او دوست من است.

 ا ریختند.(س) و فرزندانشان، که ه�ن خون پیامرب بود ر  کرضت زهرا

همه جهالت و پستی و باید باور کرد که  نه، شیون و فغان کرد از این ،بله باید گریه

و ای�نشان به قرآن و خداوند  شان یمسل�نآنان نه تنها پیامرب را نپذیرفته بودند بلکه 

 نیز ظاهری و برای فریِب عوام و رسیدن به مقاصد شومشان بود.

و مادر هستی و پیامربان  یانرسور عامل، همتا یبی در این روزها که به سوِگ گوهر 

بزرگی خیانت و جنایت و ظلم آنان بیشرت دل  یما نشسته )س(کرضت زهرای اطهر 

. آری براستی که باید گریه و ضجه و ناله و سوزاند یمرا  بیت اهلشیعیان و دوستداران 

ند به پیامرب و فغان رس داد، چون برشیت را از وجود مقدسی محروم کردند که خداو 

عطای وجود او که کوثر هستی بود منت گذاشت و همچنین در  ی واسطه بهامتش 

نام برد که در کدیث کساء  )(س معرفی خاندان رسالت، محور اصلی را کرضت زهرا

آن  اند رسالتچنین آمده: خداوند عزوجل فرمود: آنان خاندان نبوت و معدن  نیز

 فاطمه است و پدرش و شوهر و فرزندانش.

املین و غاصبین و قاتلین و لعنت هللا علی قوم الل پس باید فریاد برآورد که

گذاران آن و پیرواِن آنان باد. چه بد مردمی بودند و هستند که سی سال امیر  بنیان

امی و را مورد اذیت و آزار قرار دادند و تنها همدم او همرس گر  )علی (ع مؤمنان

به پیامرب  )که در شب شهادت کرضت زهرا (س گونه ه�نرا شهید کردند،  قدرش گران

نا الیه راجعون، ودیعه مسرتد گردید و امانت پس گرفته شد لیکن إ  نا ل وإ که فرمود: 
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من به بیداری خواهد گذشت تا خداوند مشیت  یها شبو  شود ی�اندوه من سپری 

 نهج البالغه) ٢٠١ ی خطبهر آن هستی جا بدهد. (و مرا در مکانی که تو دکند 

ِِ بانوی دو عال گذشت، مونِس  یتنگ دلموال به  یها شب  یشها شبو بیداری در فرا

: ای مونسان من، پروردگار کریم در نعمت فرمود یم ها آندرختان نخل بودند که به 

زمین و آس�ن،  یها گنجآفریده و آنچه من داشتم ثروتی بود باالتر از  همتا یبمرا 

به منزلگاه رفت و من در بیابانی بدون رونق ماندم، فاطمه، جاِن من بود،  ام ینهگنج

 که از فراِ کوثر است. کنم یممن در جان خودم غمی را اکساس  اکنون

 زده شگفتو رضا بودن او به مشیت پروردگار، انسان را  مؤمنانعجبا، خدایا صرب امیر 

مجبور باشد برای  روزهادر فراِ همرسش بسوزد و  ها بشموال  که یدرکال کند یم

 توانست یم که یدرکالرا تحمل کند  رضای خدا و پایداری دین اسالم صورت قاتلین او

 آنان را گردن بزند. ی به یک اشاره همه

که دعای ندبه سفارش کرده به فرزند زهرا (س)  یا گونه ه�ندر این روز جمعه، بیایید 

هللا ارواکنا لک فدا (عج) با  ةف زهرا امام، موال و رسورمان بقییوس یعنی مهدی فاطمه

اشک و فغان و ناله شکایت بربیم که موال: دِل ما در سوگ مادرت زهرا به خون 

و  زند یمو این داغ و مصیبت قلب�ن را هر سال بیشرت آتش  گذرد یم ها سالنشسته و 

راه آنان هستند. یا منتقم ما را  ی دهدهن، هنوز ادامه ات یگرامپیروان قاتلین مادر 

هر سال بیشرت از سال  ،مقدس ش� ی خانهدریاب که صربمان لربیز شده چون در این 

قبل از شأن و مقام مادر و پدرانتان آگاه شده و قلب�ن برای کق که ش� هستید 

 .شود یم تنگ دلمشتاِ شده و 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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