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 م ی بسم الله الرحمن الرح 
  أجمعین  أعدائهم  علي الله ة ِبَعَدِد ما َاحاَط ِبه ِعْلُمَک و لعن هایَو َبْعِلها َو بن هایَو َاب  ةفاِطمَ  یَصلِّ َعل الّلُهم  

 بعدد ما احاط به علمک 
 اول:  مقدمه

گوسفندان در دشت و صحرا بود و با    یاش در پرورش و چرا  فهیمشغول انجام وظ  ی ، چوپانیو نبوت حضرت موس  یامبریپ   امیا  در

  طم یداشته که چقدر سخت است و من شرا  طشیو شرا  ای از دن  یا  هی نمود و ظاهراً گل   ی م  ی کرده و زمزمه ا  ی م   یخود باز  یچوب دست

و   زند  ی م  ، کنار دستش بوده  انایکه اح  یاش را به ظرف  یچوب دست  یو از سر دل شکستگ  یدستم تنگ است و با ناراحت  ست،ین  وبخ

توانستم از آن بهره ببرم؟ که به ناگاه پس از زدن ضربه به آن  ی شد و من م ی ظرف به دست من طل م  نیشد که اگر ا ی چه م دی گو یم

هراسان به   . افتاده  ی اتفاق   نیو چوپان متعجب که چگونه است با زدن آن ضربه و در خواست، چن  شود  ی م  به طل   ل یظرف، آن شئ تبد

خدا   اء یاز اول  یامبریاو مستجاب و دعوه است؟ پ   ا ی شد؟ آ  نیچن  نیخدا چرا ا  ی نب  ی ا  ،ی موس  ا ید که  رس  ی م  یخدمت حضرت موس

بدان که او در   ؛یموس  ایرسد که    یم  امیپ   نیدارد و از جانب پروردگار ا  یرا به محضر خدا عرضه م  سؤال   نیا  یاست؟ حضرت موس

 ی داشت، در آن لحظه، آن دعا مستجاب م  یاز درگاه من م  یکرد و هر حاجت  یم  ییکس در آن لحظه هر دعادعا کرد که هر  یلحظه ا

دانم   ینم م،یهست  ییاالن هر کدام از ما جا .یگرید زیموجب استجابتش را فراهم کرد و نه چ ،را خواند عاد نیکه او ا  یلحظه و زمان .شد

ها و ممکن است االن لحظه استجابت دعا باشد و کد  ،هست ییکس در هر جاهر .تهران باشند   ای  عده مشهد و    ای   عدهکجا، ممکن است 

و ما در آن واقع شده   ونددیهمه ما به وقوع بپ  ای   یبعض   یمکان به ما دادند، االن برا  استجابت دعا در زمان و  در  تیکه اهل ب  یی دهایکل

را با خضوع و خشوع تمام خدمت   و فرج امام زمان  یو دعا بر سلمت  دیخواهم با توجه دستتان را بلند کن  یلذا از شما م  .میباش

لطف   ، ستادهیا  اینشسته    کجاهر  ،کسپس هر   . دنیبگو  نیبر آن آم  که خود امام زمان  یی استجابت دعا  دیبه ام  ، دیکن  میحضرت تقد

 . بر فرج را زمزمه کند یکند رو به قبله دعا

 م یالله الرحمن الرح بسم
ِة ْبِن اْلَحَسِن َصَلواُتَک َعلَ  َک یِّ ُکْن ِلَولِ  الّلُهم  » َو  َو حاِفظا  َو قاِئدا   ا  یّ ُکلِّ ساَعٍة َولِ  یهِذِه الّساَعِة َو ف  یَو َعلی آباِئِه ف ِه یْ اْلُحج 

َعُه ف نا  یْ َو َع  ل  ی ناِصرا  َو َدل ْرَضک ََطْوعا  َو ُتَمتِّ
َ
 «ل  یَطو  هایَحّتی ُتْسِکَنُه أ

 محمد وآل محمد و عجل فرجهم  ی صل عل اللهم
 

 دوم:   مقدمه

و    ن یدختر نازن  شهادت  ام ی متوقف بر ا  شان،یا  یسخنران  یبزرگوار و محتوا  نیدرباره ا  یو گفتگو  خطابه حضرت زهرا  یمحتوا  یبررس

آن  غینشر و تبل  یراه ها ،میبرس راگ انایآن و اح یمحتوا یاجمال یپس اگر االن درباره خطبه حضرت و بررس .ستین مکرم یدردانه نب

 . باشد ی نم طاهره قهیشهادت صد ام یصرفا متوقف بر ا م،یصحبت کن

به    ازیقاعدتا ن  ،میرا انجام ده  یتیفعال  حضرت زهرا والدت    ایشهادت    امیمخصوصا ا  ،سال  یمناسبت  امیاگر قرار باشد که در ا  عتایطب

در   که  ییبه نحو احسنت و تا آن جا  میکه بتوان  میکن  زیوجود دارد و الزم است خودمان را نسبت به آن ابزارها تجه  یمختلف  یابزارها

  تیبه آستان مقدس اهل ب  فهیو انجام وظ  ی نینشر معارف د  یرا برا   یتر  قیگزار و عمریثأمناسب، ت  ی ها  تیباشد، فعال  ی م  انتوانم

، ، ساده مختلف  یها  مده، شکلآاست که البته به صورت کتاب هم در  هطاهر  قهیخود متن خطابه صد  ،ابزارها  نیاز ا  یک ی  .میانجام ده

  یمعرف   میتوان  ی م  ی که با چه کسان  نیکتاب و نشستن و فکر کردن به ا  نیبا در دست داشتن ا  میتون  ی ره که ما میو غ   ی، فانتزمتوسط

 !  میکن غیبه تبلشروع  ،م یبگذار  انیکتاب را در م نیا
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 شدند؟   یخطبه ا   نیچن  رادیمجبور به ا   حضرت زهرا  چرا

و اوالد    یمردم که مربوط به خاندان وح  تیشاهد بودند که حق هدا  طاهره  قهینگذشته بود که صد  مکرم  یاز شهادت نب  یچند

 فات شود که آن انحرا  ی م  جادیا  نی در د  یانحرافات  گرید  یاز سو  .شود  یم  مالیپا  ،است  یعل  نیرالمؤمنیو همسرشان ام  شان  نیطاهر

و همسر و فرزندان   مکرم اسلم  ی دختر نب  ی عنی  یخاندان وح  یو معنو  ینسبت به حقوق ماد  عتایپس طب  .نخواهد داشت  یروشن  جهینت

را بر آن داشت که در جمع مسلمانان در مسجد پدر بزرگوارشان   طاهره  قهیکه صد  شد   یباد، تعرض م   شانیکه درود خدا بر ا  زشانیعز

   . داشته باشند نیدر دفاع از د زیشور انگ یو خطابه ا شوندحاضر 

 

 ؟معروف است خطبه فدک  به   ، خطبه  نی ا  چرا

ا  چرا آن  یسخنران  نیکه  از  فدک   یبعد  باغ  که  شد  نب  یواقع  صد  مکرم  یکه  غاصب  هیهد  طاهره  قهیبه  بودند،  حق   نیکرده 

غصب  نیرالمؤمنیمردم را از ام تی و البته قبل از آن حق خلفت و هدا . و اوالدشان غصب کردند طاهره  قهیاز صد ،نیرالمؤمنیام

 نی رالمؤمنیحق ام  نیغاصب  یبه زور برا  .منع کرده بودند   ثیکرده بودند، مردم را از نقل حد  جادیانحراف ا  مردم  تیکرده بودند و در هدا

   .به مسجد بروند  طاهره قهیها باعث شد که صد نیگرفتند، همه ا ی و تعهد م عتیاز مردم، ب

که به نشانه عزا   دهیسرتا پا پوش  یلباس  .دور حضرت را گرفتند  شان  زانیخدم و حشم و کن  یعن ی  ،خاص  ل یشما  کیبا    طاهره  قهیصد

 ی عاطف  یمقدمه احضرت با    انداختند و  یپرده ا  نیو مستمع  شانیا  ن یوارد مسجد شدند و ب  ی ب  ی ب  د، یکش  یم  نیزم  یادامه لباس رو

  قهیصد  یاصل صحبت ها  .بود نمودند  شانیو البته باغ فدک که ارث ا  نی رالمؤمنیو ام  نینسبت به دفاع از حق د  ینشروع به سخنرا

  یبه متن مراجعه م  ی وقت  .نبود  ،که از پدر بزرگوارشان و معروف به باغ فدک است  یغصب ملک شخص  ،یسخنران  ن یا  رادیا  در  طاهره

که حضرت را بر آن   یاصل موضوع   .اختصاص دادند  مکرم  یبه حق ارث از نب  ادو صفحه ر  یکیچند جمله در حد    مینیب  یم  ،میکن

در   شیخو  فهیبود که در انجام وظ  نیقرارشان بر ا  طاهره  قهیصد  . شده بود  جادیا  نیبود که در د   یانحرافات   ،کنند  یداشت که سخنران

از   یهر کارشان را بکنند که    همسرشان هم بودند، تمام همت  اقاکه اتف  یعل  نیرالمؤمنیام  یعنی  ،نی و همه کاره د  یو ول   نیدفاع از د

  ن،ییراض  ن، یکه خدا لعنت کند تمام عاملبه خطر انداختند    تیدر آن واقعه احراق ب  جان خودشان را  یحت  .انجام دهند   ، دیآ  ی دستشان بر م

 نیدارد به ما ا  یشروع کردند، متن سخنران  ا جاز آن  طاهره  قهیپس صد  .خرسند شدند  تیاتفاق احراق ب  نینسبت به ا  که  یتمام کسان 

که حق با   ن یبابت ا  آن هم   . کنم یموضوع اشاره م   ن یصحبتم دارم به ا  فقط آخر  . حرف نزدم  ا یدهد که آقا من بابت ملک دن  ی را م  یگواه

   .عمل کنم  نمیبه دستور د دیدر جهت گرفتن آن تلش کنم، با  د ی است، با یمن است و حق گرفتن

من و حق   ی بابت که باغ فدک ملک شخص  ن یباب گرفتن حقشان و مطلع کردن مردم از انه فقط در    فاطمه زهرا  ، دو عالم یب   ی ب  پس 

   .بود  نید ی و معرف طالبیبن اب  یعل  نید  یول ن؛ی رالمؤمنیام نیو صاحب د  ن ینکردند که اصل موضوع دفاع از د یسخنران ،من است

 . نیدر دفاع از د کرما ی دخت نب یوقوع واقعه سخنران یاز چگونگ  یاجمال ی معرف کی نیا

 

 طاهره  قهیمطرح شده در خطبه صد موضاعات

 . قرائت خواهم کرد تانیبراچند جمله اول را  منایکه من تبرکا و ت شود ی شروع م یاله یرسم پدرشان خطبه با حمد و ثنا به

ْوِل َو اْلَمْجِد  َاْبَتِدءُ   .ِبَحْمِد َمْن ُهَو َاْولی ِباْلَحْمِد َو الط 
َها اْلَحْمُد 

َ
َم ِمْن ُعُموِم ِنَعٍم اْبَتَدأ َناُء ِبَما َقَدّ ْلَهَم، َو الَثّ

َ
کُر َعَلی َما أ ْنَعَم، َو َلُه الُشّ

َ
ِه َعَلی َما أ ْسَداَها، َو َتَماِم  ِلَلّ

َ
، َو ُسُبوِغ آََلٍء أ

 ِمَنٍن َواَلَها
نسبت به پروردگار متعال و نبوت  یپرست کتا یو  یپرست گانهی خدا و اعتقادشان بر یگانگ یو  دیو توح تی ادامه به اقرار نسبت به وحدان در

   . پردازند یم  ، که پدرشان بودند  مکرم ینب
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   .فرمودند ریدر خطابه غد اکرم غمبریپ  قا یکه دق  یکار همان

در خطابه   اکرم  یاست که نب  یمطالب  هیو انصار، شب  نیدر جمع مهاجر  نیحضرت نسبت به د  اق یس   طاهره  قهیصد  یسخنران  نیا

 یسخنران  ی عنی  ،خطبه  نیا  یمحتوا   یبا بررس  میتوان  ی فلذا م  . فرمودند  رادیا  الحجه  ی در هجده ذ  شان  نانیجانش  ی در مراسم معرف   ر یغد

  ش ی گزار در امتثال از فرما ریثأ و ت   قی و عم  ی حرکت جد  نیاتفاقا اول  یسخنران   ن یکه ا  میبرس  جهینت  نیبه ا  یکبر  قهیحضرت صد  ی ب  یب

  نیخم ا  ریغد   دیدر روز ع   غمبر اکرمیو خطابه پ   یاز آن سخنران  هیدفاع   نیترگذارریثأ ت  خم است، و  ریغد  دیدر روز ع   اکرم  غمبریپ 

 . است مکرم ی دخت نب ش یفرما

   .زنند  یم ایشان بعد از شهادت  بتیشهادت و مص امی هم به ا یزی گر ،کنند  ی اشاره مبه نبوت پدرشان  طاهره قهیاز آن که صد بعد

 

 صحبت فرمودند:  طاهره قهیکه صد ی موضوعات ی بحثم در معرف ادامه

َمناُء اللِه َعل .ِه یَو َوح ِنِه یَو َحَمَلُة دِ  .ِه یِعباُداللِه ُنُصُب أمِرِه َو َنه  أْنُتم»
ُ
 «أنُفِسُکم یَو أ

برافراشته   یها  و انصار! شما پرچم  نیمهاجر  ایکه:  کنند    یدعوت مرا    یو انصار  نیمهاجردهند و    یدستور م  شان شیفرما  نیدر ا  حضرت

ثبت و    ، دیادگرفتی  ،دیدیشن  آن چه که از حضرت رسول اکرم  د یکه با  دیکه شما هست  ندیخواهند بفرما  ی جا م  نیا  . دییخدا  ی امر و نه

که پدر من بوده و من اعتراف   مکرم  ینب   شی در جهت نشر آن چه که فرما  ، دیگو و مبلغ شوو بلند  دیدار و عمل کن  نشان  ، دیضبط کرد

 :  ندیفرما  یهم م  احضرت به م ،میخوان ی مدهد که اگر من و شما هم االن  ینشان م نیا .د یکن  ،ام به نبوت و رسالت او کرده 

 «.ِه یَو َوح ِنِه یَو َحَمَلُة دِ  .ِه یِعباُداللِه ُنُصُب أمِرِه َو َنه َوأْنُتم»
  همه .ستین ی نور خدا خاموش شدن ، کند  یرا حفظ م شنیالبته که خدا د .است نیبه آن د  نیبر دوش معتقد نینگهداشتن پرچم د   باال

  میکن  دایخودمان معرفت پ   نسبت به وظیفه  د یبا  .میخودمان را بشناس  و وظیفه  میکن  فهیاحساس وظ  د ی ما با  .دیموضوع واقف  نیشما به ا

پس    .کشاند   یم  فهیو انجام وظ  تی محبت ما را به تبع  نیشود و سپس ا  یم  نید  یایو اول  نیحصل معرفت، محبت نسبت به دکه ما

  ام یپ   نیا  یول  .پرداختند  یسخنران  رادیبه ا  مکرم  ینب   یها  و آموزه  نیرالمؤمنیدر دفاع از ام  طاهره  قهیدرست است که آن روز صد

   .دعوت کردند نیبود که مردم را به نشر د نیمهم هم ی ها   از بحث یکیفلذا   .برسد  قرار است به من و شما

چرا   . ندیفرما   ی م   طاهره  قه یاز احکام را هم صد  ی حکمت بعض  حیشأن قرآن و البته توض  حیداشتند و توض  ی شاتیبعد درباره قرآن فرما  و

   .بحث ارث یعنی  ؛ ندیاز مقاصدش را بگو یک یکه برسند به آن موضوع   خواهند یکه م

متن قرآن بوده و    حیخلف صر  قای چه گفته شده که دروغ بوده؟ که دق  غمبریاز قول پ   برد؟  ی م  یچه ارث  یاز ک   یک  شود؟  یچه م  که

   .دادند  حیکردند و توض  تیعنا طاهره  قهیرا هم صد  نیاز احکام د یفلذا بعض  .من است  یها ثابت کنند که باغ فدک، حق من و بچه

 ید: دو جمله دقت کن نیا به

نشر   حیتوض  .نداشت که بگذارم  یش را لزومچند جمله وسط( البته من  و فرضکه خداوند واجب کرد؛ )  ندیفرما  یم  طاهره  قهیصد

لذا دعوت به   (للملة و طاعتنا نظاما  )   .( خداوند واجب کردو فرض اهللشود: )   یشروع م  جمله  نیبا ا  ،حضرت  شی فرما  یابتدا  .احکام بود

تمام   ی عنی  .نظام  ندیبگو  حیبه نخ تسب  دیفرض کن  .نظم در ملت است  آن  جهیاست و قطعا نت  ،تیدعوت به اطاعت از اهل ب   ه،یفاطم

 طاهره  قهیصد  ش یبه فرما  .شوند امت واحده  ی کنار هم جمع و م  حینخ تسب  کیبا    ن یبه د  نینیو چه از متد  نیچه از خود د  ن،یارکان د

به دعوت مردم در اطاعت از اهل   میاهتمام کنپس    .است  تیاطاعت از اهل ب  مکرم  یدر امت نب  یکپارچگیو    حدتو  حینخ تسب

  ی نم  جاد یو محبت هم ا  .میکن  ادی محبت آن بزرگواران را در دل مردم و در دل خودمان ز  دی با  .که مقدمه اطاعت محبت است  تیب

 تمام تلش خود   ،تا امام زمان مکرم  یاز نب  یاله  یحجت ها  ن،ید  انی هاد  یباب معرف  ن،ید  یپس در باب معرف  .اال به معرفت  ،شود

   .میمردم را باالتر ببر یمعرفت طحو س  بردهبهره  هیفاطم  امی مناسب در جامعه مثل ا ی ها بستر نیاز او  میکنرا 

  ت یامنشما    یبرااست که    تیو دنباله رو بودن ما اهل ب  یو رهبر  ییشوایو پ   تیهدا  ة و امامتنا امانا من الفرق:  د یبه جمله دوم دقت کن 

کنار   ،تا پشتتان به پشت هم نشود  ،دیایتان از دست هم در ن  تا دست  .نشود  جادیشما شکاف ا  نیو ب  دیافتیتا به تفرقه نکند    یم  جادیا
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اال به    ، افتد  ی اتفاق نم  نیو ا  .دیامت را نشان ده  یکپارچگیو قدرت و    دیبفشار  گری را به همد  تانیهابازو   .دیبا هم جلو برو  .دیستیهم با

 یخودشان و حجت بودن خودشان هم م  تیو هدا  یاشاره به رهبر  « ...امامتنا »:  ند یفرما  یامامت امامان معصوم و اتفاقا چون م  رشیپذ

   .طاهره قهیخود صد یعن یکنند، 

و مردم را دعوت   میاز آن استفاده کنشهادت و والدت حضرت    امیدر ا  یفاطم  یها  در مناسبت  میبخواهاگر    .است  دو جمله فوق العاده  نیا

کنند در باب    یم  عو بعد حضرت شرو  .طاهره  قهیصد  شاتیاز فرما  یبخشهم    نیا  .میکن  یاز خاندان وح  تیبه معرفت و محبت و تبع

به موضوع   تیکنند و بعد هم در نها   یم   یقرائ  ی، سخنرانطالبیابن اب  یعل  ن،یرالمؤمنیعمشان ام  شان و پسر  همسرشان، امام  لیفضا

حکم ارث   نی، نسبت به متن قرآن، با استفاده از انیرالمؤمنیارث و شکافتن حکم ارث از متن قرآن و اثبات جهل غاصب اول حق ام

 فرموده است:  که او   ام دهیبود که من شن نسبت دروغ داده مکرم  یرا که به نب یکنند آن کس ی مفتضح م . کنند ی مبادرت م

 گذارند!   یاز خودشان ارث نم اءیانب

و ورث برد،    یارث م   از داوود   مانیسل  ا ی: آدی فرما  یکه خداوند متعال در قرآن م  یقرآن  هیکنند به آن آ  ی اشاره مپاسخ حضرت    در

 غمبر یاز پ   غمبر،یپ   دخترِ  چطور منِ  .ارث برد  مانیاز سل  نبود؟ داوود  ی نب  نبود؟ مگر داوود  ینب  مانیمگر سل  داوود  مان یالسل 

 قه یرا به صد  باغ فدک  ث،یواسطه ملعون خب  نیکنند که فدک حق من است که بعد به ا  یارث نبرم؟! و اثبات م  ،هم هست  رمکه اتفاقا پد

از دشمنان    یگری که مجددا شخص د  ستین  ما  یگفت و گو  یافتاد که االن فضا  یکه چه اتفاقات   دیدان   ی برگرداند که بعد م  فاطمه

که  ی موضوعات نیپس آخر . باد، آمد و مجددا آن سند را گرفت  ایخلقت تا آخر دن یاز ابتدا ، آن ها خدا بر همه نتکه لع نیرالمؤمنیام

موضوع اظهار اطلع کرده   ن یرا که نسبت به ا  ی خواهند آن شخص  ی به نظر بنده و م  ،شوند   ی کنند و رد م  ی اشاره م  طاهره  قهیصد

شان در استفاده از ملک   موضوع راجع به دفاع از حق  نیآخر  ،شان را مطرح کردند  موضوع ارث  نیا  واسطه  ن یبود، مفتضح کنند و به ا

   .ده استباغ فدک بو شان،یا یو ارث پدر یشخص

  شیخطبه و فرما  ن یجا که در توانمان است با ااست که خودمان کامل تا آن  ن یا  ،م یانجام ده  میتون  ی که ما م  یی هاکار  ن یتر  از مهم   یکی

  ن یا  ی وقت  . میو همراه خودمان داشته باش  میکن  هیخطبه را ته  نیسپس ا  ، میآن مسلط گرد  یو به محتوا  میآشنا شو  طاهره  قهیصد

ش در جامعه نشر و تحقق معارف  یخودمان برا  نسبت به وظیفه  ،فتدیتمام لحظات دنبال ما باشد، هر وقت چشممان به آن ب  در کتاب  

به    آن  یبا معرف  میتوان  یم   .ستکتاب نزد ما  نیکه ا  یا  پس همان لحظه  . میرا در لحظه انجام ده  یاقدام کوچک  عیسر  .میشو  یمتذکر م 

خطبه   نیحد نسبت به نشر ا  نیخود را در ا  فهیما، وظ  هیما، همسا  لی دوستان ما، فام  شان،یها  ما، خانواده  ما و همکار  که مخاطب  یکس

 . میانجام بده

  تیفعال  .میریرا در نظر بگ  میکه االن در آن هست  یهر کدام مناسبت  میبتوان  نکهیشود انجام داد، ا  یهم م  یتر  کار نسبتا مهم  کی  البته

چند نفر سوگواره دارند،   .دارند  یمراسم عزادار   .چند نفر االن روضه دارند  میسیبنو  برای مثال  یعنی  .می سیشود را بنو  یانجام مکه    ییها

نف ا  ؛ مصور دارند  یهاتابلو  شگاهینما  رچند  به فاطمراکه    ییها   طرح  نیاز  محور   شیدر کدام ها   .است  گو شده  و   تا حاال گفت  هیجع 

: تو مییبگو  .میخودمان را انجام ده  فهیوظ  .میریها ارتباط بگبا آن  میبرو  م،یکن  ادداشتیباشد؟    تواند خطبه حضرت زهرا  یم  شانتیفعال

مان   خودمان و مخاطب  یکه سطح معرفت  دیاستفاده کن  یتوان  ی هم م  نینازن  یمحتوا  نیاز ا  ، یده   یحرکت خوشگل را انجام م  نیاکه  

 ک ی شود  ی راحت م ی لیخ .طاهره  قهیصد یسخنران ی عنی ؛قیمعرفت عم نینشر ا یبرا ی و آن مخاطبان ما بشوند بازوان م یرا باالتر ببر

  یخوب  ی ها تیها و فعالکه االن کار  ی مخصوصا کسان  . موضوع صحبت کند  نیبرود با چند نفر راجع به ا  ی کسهر .کرد جادیا  یحرکت هرم

را آماده    یستیل  نیهمچ  ،شود کرد  ی که م  یگریکار د  .دهند  یمانجام    طاهره  قهیوالدت صد  امیبعدا ا  ایشهادت    امیرا در بزرگداشت ا

ها،   ها، ارگان  سازمان  .ستندین  هیفاطم  امیدر ا  فهیکه مشغول به انجام وظ  یمنظورم جامعه ا ،ینیکه خارج از جامعه د  یاز مخاطبان   ،دیکن

 قهیبزرگداشت مقام صد  یکند و برا  هیته  یستیل  ، شناسد  ی ها را م  نیاز ا  یتعداد  کی  یکسهر  ن،یریخ  ، یدولت  ،یخصوص  یها  شرکت

:  د ی و بگوبرود  ها  آن  سراغ  .شود  یمان شروع مأکه مقارن با هم است و تو  شانلدیسال نو و م  امیا  ای  شان  دتمناسبت شهابه    طاهره

 ی برا  ،تانمربوط به شرکت  دیرسارسال سر  یبرا  ، تانیهاکارمندان و شاگرد  یها  ی دیع   یسال نو، برا  هی هد  یبرا  ، دیع   یبرا  دیخواه  ینم
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و   طاهره قهینسبت به صد میحال برسان نیاو را به ا .میکن یکتاب را هم معرف .یبگذار کنارشها را هم  بکتا نیاز ا یک ی د،یسال جد

به او   ها  را در جهت نشر آن طرح طاهره  قهیصد یسخنران کتاب از متن چاپ شده   کیانجام دهد و آن  یحرکت ک ی شانیا تیمظلوم

 . استفاده کند که بتواند از آن م یبده

 .بعدد ما احاط به علمک نیبعدد ما احاط به علمک و العن اعدائهم اجمع  هایو بعلها و بن  هایفاطمه و اب ی صل عل اللهم
 اعوانه و انصاره ر یعمره و اجعلنا من خ ی و النصر و مد ف هیالفرج و العاف کیعجل لول اللهم

 بر محمد و آل محمد یحرمت صلوات به

 محمد و ال محمد و عجل فرجهم یاللهم صل عل

 
 


