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🌷🌸موضوع  :نگاهی اجمالی به خطبه حضرت زهرا علیهاالسالم

🌷🌸حضرت طهارت اهلل و عصمت الحق جناب زهرة الزهرا علیهاالسالم در خطبه نورانی خود
که در دفاع از حریمِ حرمتِ آل بیتِ رسول خصوصا از امیرمؤمنان علیهم السالم قرائت
فرمودند ،به این فروعات تصریح میفرمایند:
« فجعل اهللُ االیمانَ تطهیراً لکم من الشرک و الصالةَ تنزیها لکم عن الکبر و الزکاة تزکیة للنفس
و نماء فی الرزق و الصیام تثبیتاً لالخالص و الحج تشییداً للدین و العدلَ تنسیقاً للقلوب و طاعتَنا
نظاماً للملة و امامتَنا اماناً من الفُرقة و الجهاد عزاً لالسالم و الصبر معونةً علی استیجاب االجر و
االمر بالمعروف مصلحةً للعامة و برّ الوالدینِ وقایةً من السخط و صلة االرحام مَنساةً فی العمر و
مَنْمِاةً للرزق والقصاص حَقّناً للدماء و الوفاء بالنذر تعریضاً للمغفرة و توفیة المکاییل و الموازین
تغییراً للبخس و النهی عن شرب الخمر تنزیهاً عن الرّجس و اجتناب القذف حجاباً عن اللعنة و
ترک السرقة ایجاباً للعفة و حَرَّمَ اهللُ الشرکَ إخالصاً له بالربوبیة فـَ « اِتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا
تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ » و اطیعوا اهلل فیما امرکم به و نهاکم عنه فانّه « إِنَّمَا یَخْشَى اللَّهَ مِنْ
عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ»:
خداوند ایمان را برای پاک شدن شما از شرک و نماز را برای دور نگه داشتن شما از تکبر واجب
نموده است.

🌷🌸 او شما را به زکات دستور داده است تا از آلودگیها پاک شوید و روزیتان زیاد گردد و به
روزه فرمان داده تا اخالص در دلهایتان ثابت شود .حج را برای تقویت پایههای دین و عدالت
را برای نظم و همدلی شما ،واجب نموده است.

🌷🌸خداوند برای سامان یافتن جامعه ،اطاعت و پیروی از ما اهل بیت را بر همه واجب کرده
و برای در امان ماندن از تفرقه ،ما را پیشوا و امام مردم قرار داده است .او جهاد را وسیلهی
عزّت و سربلندی اسالم کرده است و شما را به صبر فرمان داده تا به پاداش الهی دست یابید و
امر به معروف را واجب نموده تا جامعه صالح شود و برای آنکه از خشمش در امان بمانید،
نیکی به پدر و مادر را واجب نموده است.

🌷🌸خداوند پیوند و ارتباط با خویشاوندان را مایه طول عمر و زیادی فرزندان ،قرار داده
است و به قصاص امر فرموده تا حرمت خونها نگه داشته شود .او وفای به نذر را راهی برای
رسیدن به آمرزش خود قرار داده است و به رعایت انصاف و عدالت در معامالت دستور داده تا
کسی کم فروشی نکند .او شما را برای در امان ماندن از پلیدیها ،از شراب خواری نهی
فرموده است.

🌷🌸خدا نسبت ناروا دادن به زنان پاکدامن را بر شما حرام کرده ،تا گرفتار نفرین و لعنتش
نشوید .او برای دوری از آلودگی ،شما را از دزدی بازداشته ،شرک را بر شما حرام نموده تا
فقط او را پروردگار خود بدانید.

🌷🌸پس آنگونه که شایستهی اوست تقوا پیشه کنید .مبادا در حالی که مسلمان نیستید از دنیا
بروید .در امر و نهی الهی از او پیروی کنید و بدانید که از میان بندگان خدا ،تنها عالمان از او
میترسند».
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