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 )سالم هللا علیها(حضرت فاطمه زهرا  فضیلت اهمیت ترینبا موضوع: 

تقدیم به پیشگاه مقدس و باعظمت حضرت بقیة هللا األعظم )أرواحنا لتراب مقدمه الفداه( صلواتی عنایت 

 فرمایید.

 الصالة و الحمدلله معین و ناصر خیر هو و ستعینن به و الرحیم الرحمن هللا بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 هللا لقاء یوم إلی هللا اعداء اعدائهم علی الدائم اللعن و هللا بقیة موالنا علی السیما هللا آل آله علی و هللا رسول علی

 هللا هدانا أن لوال لنهتدی کّنا ما و لهذا هدانا الذی الحمدلله

همسر  ،پاره وجود نبی گرامی اسالم ،صدیقه طاهره قبل از آغاز سخن ایام والدت باسعادت

مادر ائمه هدی را به پیشگاه مقدس فرزند گرامیش حضرت بقیة هللا األعظم )ارواحنا له الفداه( و  ،امیرالمؤمنین

 کنم.همه دلباختگان و شیفتگان اهلبیت عصمت و طهارت به ویژه شما گرامیان تبریک و تهنیت عرض می

دهم عیدی و پاداش ما را فرج موفور ین بانوی دو سرا و سیدة نساء العالمین سوگند میخدا را به آبروی ا

 .شاءهللاانالسرور موالیمان حضرت بقیة هللا األعظم قرار بدهد، 

در رابطه با حضرت صدیقه طاهره به حق سخن گفتن بسیار سخت و دشوار است. کسی باید درباره حضرت 

 از این باب که: ند او علم را از سرچشمه وحی نوشیده باشد. مافاطمه زهرا سخن بگوید که همان

 آب دریا را اگر نتوان کشید

 هم به قدر تشنگی باید چشید



کنیم به عنوان اظهار ارادت به ساحت مقدسه این بانوی دو سرا تقدیم نکاتی را که از روایات و احادیث درک می

 کنیم.می

سی چه انبیاء خن زیاد است. شاید بعد از نبی گرامی اسالم برای کدر رابطه با فضائل حضرت صدیقه طاهره س

 بینیم.این چنین فضائلی در منابع روایی خود نمی عظام و چه ائمه هدی

بحث سر این است که در میان این فضائل کدام فضیلت بر دیگر فضائل برتری دارد. سخن در این زمینه هم 

رسد، کیه( زمانی که به حضرت فاطمه زهرا )سالم هللا علیها( میزیاد است. امام راحل )قدس هللا نفسه الز

"به نظر من باالترین فضیلتی که برای حضرت صدیقه طاهره بیان شده نزول جبرئیل به محضر آن : فرمایدیم

 بزرگوار بعد از رحلت نبی گرامی اسالم است."

)سالم هللا علیه( نازل نشده  لمؤمنینجبرئیل بعد از رحلت رسول گرامی اسالم برای احدی حتی برای امیرا

رسید و حضرت فاطمه زهرا را در از دست دادن پدر اما مرتب به محضر حضرت صدیقه طاهره می است.

 گفت.بزرگوارش تسلیت و تعزیت می

کرد. حضرت صدیقه طاهره این مطالب را جبرئیل همچنین حوادث آینده را برای حضرت فاطمه زهرا بازگو می

در روایات باقی ماند. « صحیفه فاطمیه»ها به نام نوشتند. در نهایت این نوشتهده و امیرالمؤمنین میامالء نمو

 خورد.زیاد به چشم می« صحیفه فاطمه زهرا»و « صحیفه مادرمان»ائمه اطهار )علیهم السالم( واژه 

کنند، حضرت درک سؤال میزمانی که از امام صادق )علیه السالم( در رابطه با دیه عرش و دیگر موضوعات م  

 فرماید: حکم آن در صحیفه مادرمان صدیقه طاهره فاطمه زهرا بیان شده است. می



ضمن اینکه این سخن به حق و صحیح است و آمدن جبرئیل به این سخن امام خمینی، بزرگ مرد تاریخ است. 

هره فضیلت برتر دیگری محضر حضرت فاطمه زهرا کم فضیلتی نیست، اما در میان فضائل حضرت صدیقه طا

 هم وجود دارد.

ن در برابر ایو  ،تمام بزرگان شیعه و اهل سنت را به بهت واداشتهکه حضرت صدیقه طاهره  تربزرگفضیلت 

اند و این فضیلت را به عنوان فضیلت برتر و مالک برتری حضرت فاطمه زهرا فضیلت سر تعظیم فرود آورده

 :است حدیثاین  ،اندرش حضرت خدیجه کبری شمردهمادر بزرگواحتی بر حتی بر خلفا و 

ة  » اِطم  ة   ف   «ِمنِّی ب ْضع 
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رسول گرامی اسالم فرمود: فاطمه پاره وجود من است. وجود نبی گرامی اسالم چه ارزش، جایگاه و مقامی 

 دارد؟! حضرت فاطمه زهرا در حقیقت از نظر رتبه همانند نبی گرامی اسالم )صلی هللا علیه و آله و سلم( است.

کند که دلیل بر این است که حدیث پاره ایتی نقل میرو« ابن صباغ مالکی»یکی از بزرگان اهل سنت به نام 

 حدیث برتر و فضیلت برتر برای حضرت صدیقه طاهره است. ،وجود

وارد شده است که نبی گرامی اسالم روزی در باالی منبر خطبه  110جلد اول صفحه « الفصول المهمة»در کتاب 

 فرماید:د و میخوان  می

 «هاعرف فقد هذه عرف من»

 را شناخته، شناخته است.هرکسی او 



 «عرفهای لم ومن»

 هرکسی او را نشناخته بداند:

 «یمنّ  بضعة یوه محّمد، بنت فاطمة یفه»

 او فاطمه دختر محمد و پاره وجود من است.

 «یجنب نیب یاّلت یوروح یقلب یوه»

 او قلب، جان و روح من است که در کالبد من در حرکت است.

 «اللَّه یآذ فقد ینآذا ومن ،یآذان فقد آذاها فمن»

 هرکسی او را بیازارد مرا آزرده است و هرکسی مرا بیازارد خدا را آزرده است.

ول   ص  هّمة الف  ةِ  یف الم  عِرف   بابن المشهور کیالمال کیالم اللَّه عبد بن أحمد بن یاألئمِة، المؤلف: عل أحوال م 

 البتول رکذ یف: ، فصل110، ص 8، ج (ق 111-110) الصّباغ

هجری  8114و متوفای اس اهل سنت و سلفی العقیده است یکی از علمای بزرگ و سرشنکه « آلوسی»آقای 

عبارتی را در رابطه  811در این کتاب جلد سوم صفحه دارد. « روح المعانی»به نام است، کتابی در تفسیر قرآن 

بسیار ظریفی است. او در  کند. عزیزان خوب دقت کنند که نقطهنقل می "من است وجودفاطمه پاره با حدیث "

 نویسد:میاینجا 

 «والمتأخرات المتقدمات النساء أفضل البتول فاطمة أن هیال لیأم یوالذ»

  .است آخرین و اولین زنان تمام از أفضل بتول فاطمه که است این من نظر



ها و سلفیسلفی العقیده است؛ به این معنا که از نظر کالمی به طرف « آلوسی» همانگونه که عرض کردم

 او می گوید: وهابیت متمایل است.

 هللا رسول بضعة أنها ثیح منوالمتأخرات  المتقدمات النساء أفضل البتول فاطمة أن الیه أمیل والذی »

 «وسلم هیعل یتعال هللا یصل

 هعلی هللا صلی) هللا رسول تن پاره او که این جهت ازاست  آخرین و اولین زنان تمام از أفضل بتول فاطمه

  .است( سلم و وآله

گرچه پاره تن پیغمبر اکرم هم گویند که به نظر من مقداری اشتباه است. پیغمبر اکرم می «پاره تن»ای حال عده

ة  »بسیار و شرافت دارد، اما حضرت  فرمایند. در ادامه نمی «سدیبضعة من ج»و  فرمایدمی «ِمنِّی ب ْضع 

 نویسد:می

 «ضایأ أخر اتیثیح ومنبل »

 .است گونه همین هم جهات سایر زا و

گوید: بعضی از علمای اهل سنت معتقدند که حضرت مریم پیغمبر بوده است. بنابراین که حضرت سپس می

 مریم پیغمبر هم باشد بازهم حضرت فاطمه زهرا از حضرت مریم افضل است؛

 «ضایأ میمر بنبوة القول یعل سائغ وهذا»

 ، باز فاطمه بر مریم افضل است.است بوده نبی مریم که شویم قائل ما اگر حتی

 گوید:استدالل ظریف و زیبایی دارد که می ،او در ادامه

 «؟بشئ تقابل أراها ال موجود لک دیوس الوجود روح من ةیالبضع إذ»



 با چه چیزی قابل مقایسه است؟ حضرت فاطمه زهرا که پاره وجود روح عالم هستی است

است و حضرت فاطمه زهرا جزئی از وجود پیغمبر اکرم است که روح عالم  روح عالم هستیرسول گرامی اسالم 

ای از وجود پیغمبر هستی است. رسول اکرم سید موجودات و سید کائنات است و حضرت زهرای مرضیه پاره

 اکرم است که سید موجودات است.

 «المتناول دی من ایالثر نیوأ»

 برسد؟ ایثر ستاره به یبشر یهادست نیا تواندیم یزمان چه

 نیالد شهاب الفضل یأب العالمة :المؤلف اسم ،یالمثان والسبع میالعظ القرآن ریتفس یف یالمعان روح

 ، باب آل811، ص 9روت، ج یب – یالعرب التراث اءیإح دار: النشر دار ،یالبغداد یاأللوس محمود دیالس

 ... ..ةکالمالئ قالت وإذ (01): عمران

های ما عاجز از این است که بخواهد به آن مقام رفیع و ستاره ثریا است که عقل جایگاه حضرت زهرا همانند

 جایگاه باالی حضرت فاطمه زهرا برسد.

است های دینی و علمی اهل سنت استوانهاز یکی از علمای بزرگ و که « صالحی شامی»همچنین جناب آقای 

کند که از نقل میعبارتی را  911ین کتاب صفحه او در جلد دهم ادارد. « سبل الهدی و الرشاد»نام  کتابی به

سؤال کردند: آیا خدیجه افضل است یا حضرت فاطمه زهرا افضل است؟! او در جواب « دابوبکر بن داو»

 نویسد:می

 «أحدا هللا رسول ببضعة أعدل وال (یمن بضعة فاطمة ان)»

 جود پیغمبر به شمار آورم.توانم کسی را همتای پاره وفاطمه پاره وجود پیغمبر است و من نمی



: النشر دار ،یالشام یالصالح وسفی بن محمد :المؤلف اسم العباد، ریخ رةیس یف والرشاد یالهد سبل

 محمد یوعل الموجود عبد أحمد عادل: قیتحق ،یاألول: الطبعة ،هـ 8080 - روتیب - ةیالعلم تبکال دار

 اءینباال عن به اختص مایف االول ، الباب911، ص 84معوض، ج 

از این رو یکی از حضرت خدیجه مقام باالیی دارد، اما حضرت زهرای مرضیه پاره وجود پیغمبر اکرم است. 

بینیم همین قضیه باالترین فضیلتی که برای حضرت صدیقه طاهره در منابع روایی و حدیثی شیعه و سنی می

ة  »حدیث   است. «ِمنِّی ب ْضع 

نْ » عبارت آمده در کنار آناین حدیث  ست که هرکجانکته ظریفی که این حدیث دارد این ا م  ا ف  ه  ب  نِی أ ْغض  ب   «أ ْغض 

 هم آمده است!!

 111متوفای « بخاری»ترین کتاب است. از دیدگاه اهل سنت بعد از قرآن کریم صحیح« صحیح بخاری»کتاب 

 سومخود جلد « حیحص»هجری یک سال بعد از والدت موالیمان حضرت بقیة هللا األعظم است. او در کتاب 

 نویسد که پیغمبر اکرم فرمود:می 9184حدیث  8918صفحه 

ة  » اِطم  ة   ف  نْ  ِمنِّی ب ْضع  م  ا ف  ه  ب  ِنی أ ْغض  ب   «أ ْغض 

 فاطمه پاره وجود من است، هرکسی او را به غضب آورد من را به غضب آورده است.
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در کتاب یعنی یک سال بعد از آغار غیبت صغری، هجری  118متوفای « مسلم بن حجاج نیشابوری»آقای 

 نویسد که پیغمبر اکرم فرمود:می 1003حدیث  8349 صفحه چهارمجلد « صحیح مسلم»



ة   إنما» اِطم  ة   ف  ا ما ینِ یْؤذِ ی یِمنِّ  ب ْضع  اه   «آذ 

 فاطمه پاره وجود من است، هرکسی او را آزار دهد مرا آزار داده است.

 اءیإح دار: النشر دار ،یسابوریالن یریالقش نیالحس أبو الحجاج بن مسلم :المؤلف اسم مسلم، حیصح

 1003، ح 8349، ص 0، ج یالباق عبد فؤاد محمد: قیتحق روت،یب - یالعرب التراث

 شود.تمام وجود اذیت می قطعا  شود ای نیست که وقتی پاره وجود یک نفر اذیت میشک و شبهه

ش ند و تالادر اینجا خود به چالش افتاده - به تعبیر مقام معظم رهبری -کنیم که وهابیت پلید مشاهده می لذا

ة  »کردند به نوعی با حدیث  اِطم  ة   ف  نْ  ِمنِّی ب ْضع  م  ا ف  ه  ب  ِنی أ ْغض  ب  آلت دست قرار دهند و توجیهات  بازی کنند. «أ ْغض 

 احمقانه درباره آن ارائه دهند. 

دارد که « منهاج السنة النبویة»هجری کتابی به نام  111بزرگ تئوریسین وهابیت متوفای « ابن تیمیه حرانی»

 اند.تعبیر کرده« منهاج البدعة األمویة»از این کتاب به « عالمه امینی»ن از جمله بزرگا

او در این کتاب از جلد اول تا آخر جلد ن ه تالش کرده است عداوت و کینه خود را نسبت به امیرالمؤمنین و 

 حضرت صدیقه طاهره با تمام وجود به نمایش بگذارد.

طاهره نسبت به امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه « ابن تیمیهنهاج السنة م»دم که همانند بنده کمتر کتابی دی

رود که نسبت به حضرت زهرای مرضیه که او در توهین کردن تا جایی پیش میپروا اهانت و جسارت کند!! بی

 برد.پیغمبر است، عبارت زشتی را به کار می وجودسیدة نساء الجنة و پاره 

م هللا علیها( و حضرت ولی عصر که ناظر و شاهد محفل ماست عذرخواهی بنده از حضرت فاطمه معصومه )سال

این جلد ششم لرزد. او در کنم بدنم میداند زمانی که این جمله را از این مرد پلید نقل میکنم، اما خدا میمی

 نویسد:کتاب می



 «النفاق من شعبة هیف انتک»

 ای از نفاق بود.در وجود حضرت فاطمه زهرا شعبه

قرطبة،  مؤسسة: العباس، الناشر أبو یالحران ةیمیت بن میالحل عبد بن أحمد: ة، المؤلفیالنبو السنة اجمنه

 یف الثالث الفصل یالرافض قال فصل ،011، ص 1ج سالم،  رشاد محمد. د: قی، تحق8041 ،یاألول الطبعة

 سلم و هیعل هللا یصل رسول بعد طالب یأب بن یعل نیالمؤمن ریأم إمامة یعل الدالة األدلة

 کند که آیه شراب:او همچنین نسبت به امیرالمؤمنین ادعا می

ب وا )ال الة   ت ْقر  مْ  و   الصَّ کار أ ْنت   (یس 

 د.ینشو یکنزد نماز به دیهست مست هک یحال در

 09 هیآ(: 0) نساء سوره

گوی سبقت را از همه « ابن تیمیه»در میان نواصب  !!در رابطه با امیرالمؤمنین نازل شده استنستجیر بالله  

 خود، کنند که اگر کسی برای گرفتن حاجتربوده است تا جایی که بعضی از علما همانند آیت هللا کورانی ادعا می

 بگیرد حاجت روا خواهد شد!!« تیمیه ابن»ختم لعن برای 

ة  »زمانی که به حدیث  103جلد چهارم صفحه « منهاج السنة»در کتاب « ابن تیمیه»در هر صورت  اِطم  ة   ف   ب ْضع 

نْ  ِمنِّی م  ا ف  ه  ب  ِنی أ ْغض  ب   گوید:رسد، میمی «لرضاک ویرضی لغضبک یغضب هللا إن»و یا حدیث  «أ ْغض 

 ثیالحد تبک من ءیش یف هذا عرفی وال سلم و هیعل هللا یصل یالنب عن هذا رووا ما منه ذبک فهذا»

 «سلم و هیعل هللا یصل یالنب عن معروف إسناد له وال المعروفة



این حدیث دروغ است. چنین روایتی را نه صحابه و تابعین نقل کردند و نه در هیچ کتاب حدیثی چنین 

 آمده است. از پیغمبر اکرم )صلی هللا علیه و آله و سلم( روایتی

 قرطبة، مؤسسة: العباس، الناشر أبو یالحران ةیمیت بن میالحل عبد بن أحمد: ة، المؤلفیالنبو السنة منهاج

 رتکذ ولما یالرافض قال فصل ،103، ص 0سالم، ج  رشاد محمد. د: قی، تحق8041 ،یاألول الطبعة

 کفد وهبها سلم و هیعل هللا یصل هللا رسول أباها أن فاطمة

 041متوفای « حاکم نیشابوری»کند. د را به عداوت، نصب و جهالت بزند چنین مطالبی را بیان میانسانی که خو

 است.« ابن تیمیه»سال قبل از  044هجری و حدود 

را « حاکم نیشابوری»اثر « مستدرک علی الصحیحین»در میان کتبی که دیده است، کتاب « ابن تیمیه» قطعا  

این کتاب را هم « ابن تیمیه» قطعا  زده است که  هاییقتعل« ذهبی»همچنین شاگرد او هم مطالعه کرده است. 

 وید:گمی« حاکم نیشابوری»مطالعه کرده است. 

 «لرضاک ویرضی لغضبک یغضب هللا لفاطمة إن هللا رسول قال»

 .شودمی خوشنود تو رضایت با و آیدمی غضب به تو غضب با خداوند همانا

 «خرجاهی ولم اإلسناد حیصح ثیحد هذا»

 دار: النشر دار النیسابوری، الحاکم عبدهللا أبو عبدهللا بن محمد: المؤلف اسم الصحیحین، علی المستدرک

 ،9 ج عطا، القادر عبد مصطفی: تحقیق األولی،: الطبعة م، 8334 - هـ 8088 - بیروت - العلمیة الکتب

 0194 ح ،811 ص

« طبرانی»گوید: روایت صحیح است. بنده حدود ن ه نفر از بزرگان اهل سنت همانند آقای هم می« ذهبی»

یگری پیدا کردم که معتقدند حدیث د دهجری و افرا 111متوفای « ابن حجر عسقالنی»هجری،  914متوفای 



بودند « ابن تیمیه»معتبر، صحیح و حسن است. چه کسانی که قبل از  «لرضاک ویرضی لغضبک یغضب هللا إن»

 ای دارند.آمدند چنین عقیده« ابن تیمیه»و چه کسانی که بعد از 

دیدم. گفتنی است جنایات « رعدنان عرعو»چندی قبل کلیپی را از یکی از کارشناسان سرشناس وهابی به نام 

یکی از  شود خداوند با رضایتگوید: "مگر میبا تحریک این مرد پلید بوده است. او می عمدتا  ه و عراق یسور

 این حرف درستی است؟!  اصال  بندگان خود راضی باشد؟!" 

! قرآن که در چندین آیه اند؟ای نبردهاز قرآن بهره اصال  اند یا قرآن خوانده اصال  دانم این آقایان من نمی

 فرماید:می

نْ ) ول   ِطعِ ی م  س  دْ  الرَّ ق   (اللَّه أ طاع   ف 

 .کرده خدا اطاعت ندک اطاعت امبریپ از هک یسک

 14(: آیه 0سوره نساء )

 و:

ون  ی ن  یالَّذِ  )ِإنَّ  ول ه   و   اللَّه   ْؤذ  س  م   ر  ن ه  نْ  یفِ  اللَّه   ل ع  ةِ  و   ایالدُّ دَّ  و   اْْلِخر  ذابا   مْ ل ه   أ ع  هِ  ع   نا(یم 

 و ،سازدیم دور آخرت و ایدن در خود رحمت از را هاآن خداوند کنندیم ذاءیا را امبرشیپ و خدا هک هاآن

 .است ردهک آماده یاکننده خوار عذاب آنان یبرا

 11(: آیه 99سوره احزاب )

ها د تبارک و تعالی است. دهاین آیات نشانگر این است که رضایت و غضب رسول اکرم با رضایت و غضب خداون

 روایت هم در این زمینه وجود دارد.



به صراحت  ، پیامبر اکرم«صحیح مسلم»و « صحیح بخاری»همین دو روایتی که عرض کردم در کتاب 

 فرماید: هرکسی فاطمه را به غضب آورد مرا به غضب آورده است.می

چ کتاب صحیح و معتبری وارد نشده است. انکار این کند که این روایت در هیادعا می« ابن تیمیه» ،در مقابل

کنم و رد چند دلیل دارد که بنده به دلیل کمبود وقت فقط به این دالیل اشاره می« ابن تیمیه»روایات از سوی 

 شوم.می

قابل حل نیست این است که از یک طرف در کتاب  هاآنیکی از مسائلی که این آقایان در آن گیر کردند و برای 

از طرف دیگر در بیازارد مرا آزرده است. گوید: هرکسی فاطمه را روایتی وارد شده است که می« حیح بخاریص»

 وارد شده است: 1311حدیث  8811صفحه  سومجلد « صحیح بخاری»همین کتاب 

ْت » ِضب  غ  ة   ف  اِطم  ْت  اللَّهِ  رسول بِْنت   ف  ر  ج  ه  لْ  فلم ر  کب   أ ب ا ف  ت ه   ت ز  اِجر  ه  فِّ ت   یحت م   «ْت یو 

 فاطمه دختر رسول هللا از ابوبکر غضبناک شد و با او سخن نگفت تا از دنیا رفت.

 دار: النشر دار الجعفی، البخاری عبدهللا أبو إسماعیل بن محمد: المؤلف اسم المختصر، الصحیح الجامع

، ص 9البغا، ج  دیب مصطفی. د: تحقیق الثالثة،: الطبعة ،8311 - 8041 - بیروت - الیمامة, کثیر ابن

 1311، ح 8811

حضرت صدیقه طاهره تا آخرین لحظات عمر خود با آن دو نفر حرف نزد. این روایات برای این افراد  در حقیقت

فرماید: غضب فاطمه غضب من است و غضب من غضب خداوند عالم قابل تحمل نیست، زیرا پیغمبر اکرم می

وارد شده است حضرت فاطمه زهرا در حالی از دنیا رفت که از  از طرف دیگر همانطور که در این روایات است.

 خلیفه اول و دوم غضبناک بود. 



شود. خداوند متعال در متزلزل می هاآناین روایات برای وهابیت قابل تحمل نیست، زیرا تمام تاروپود فکری 

 :فرمایدیم 89سوره مبارکه ممتحنه آیه 

ایأ   ای) ن وا ن  یالَّذِ  ه  لَّْوات ت   ال آم  ْوما   و  ل   اللَّه   غ ِضب   ق  دْ  ِهمْ یع  وای ق  ةِ  ِمن   ِئس  ار  کالْ  ِئس  ی ماک اْْلِخر   أ ْصحاِب  ِمنْ  فَّ

ور( ب   اْلق 

 از هاآن د،ینکن یدوست داده قرار غضب مورد را هاآن خداوند هک یقوم با یداآورده مانیا هک یسانک یا

 .باشندیم یوسمأ هاقبر در مدفون فارک هک همانگونه وسندیما آخرت

 89(: آیه 14سوره ممتحنه )

تواند تحمل کند. او زند و نمیرا به هم می« ابن تیمیه»تمام تاروپود فکری و اعتقادی  ،این آیه و آن دو روایت

درک علی مست»و « صحیح مسلم»، «صحیح بخاری»که این روایت دروغ است ولو در کتب باید بگوید 

 !وارد شده باشد!« الصحیحین

ای ندارند، او باید در روز روشن به جهانیان اعالم کند که اْلن روز نیست، بلکه شب است!! او غیر از این راه چاره

 های مذبوحانه دیگری هم در رابطه با این روایت دارند که اْلن فرصت بازگو کردن آن را نداریم.البته تالش

های مذبوحانه با حضرت صدیقه طاهره پیش آمد، دیگر تالشاگر توفیقی داشتیم و مناسبتی در رابطه  شاءهللاان

ة  »وهابیت را در رابطه با زیر سؤال بردن حدیث  اِطم  ة   ف  قضیه خواستگاری از بیان خواهیم کرد. مثل  «ِمنِّی ب ْضع 

 هایی از این موارد است.که آمدند رضایت گرفتند نمونه« بیهقی» از« شعبی»یا روایت « ابوجهل»دختر 

بی دو عالم بنده نوازی کرد و اجازه داد در حرم ملک در فرصت مناسبی که توفیق داشتیم و بی اءهللاشان

دهم و عرایضی برای شما گرامیان داشته باشیم بیان خواهم کرد. بنده عرایضم را همین جا خاتمه میپاسبانش 

 .می کنمای هم دعا چند جمله



تر فرج فرزند آن بزرگوار حضرت حجة بن دهیم هرچه سریعم میخدایا تو را به آبروی حضرت فاطمه زهرا قس

الحسن نزدیک بگردان. خدایا ما را از یاران خالص و سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بده. خدایا انقالب ما 

 اش متصل بفرما.را به انقالب جهانی

تند باألخص مقام معظم رهبری موفق و خدایا خدمتگزاران به اسالم و قرآن و اهلبیت در هر لباس و منصبی هس

 مؤید بدار.

خدایا رفع گرفتاری از همه گرفتاران بفرما. خدا به حق حضرت فاطمه زهرا حوائج همه و حوائج جمع ما را 

 برآورده نما. خدایا دعاهای ما را به هدف اجابت مقرون فرما. 

 األخص امام راحل صلوات غرائی ختم بفرمایید.هدیه به ارواح پاک انبیاء، اولیاء، اوصیاء، صدیقین و شهداء ب

 والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته

 

 

 

 

 


