
 السالمعلیه علی  صبر السالم علهیا اهانت به زهرا

 

یه  خواد، میتنها باشن ریکه با حضرت ام دخوایلحظات آخر عمر رسول هللا و حضرت م

 بگه... نیمنؤرالمیبه ام ندهیدر مورد آ یزیچ

اقدام  انیمت من مبستم ا   رو من بار سفر نکهیاز ا بعد یعل ای :فرمودوقتی تنها شدن رسول هللا 

  !رسهیضرب و شتم دخترم به شهادت م نیو بر اثر ا مبه ضرب و شتم دختر کننیم

رسول هللا مگر  ایعرض کرد: ، منقلب شد به قول خودمون رنگش عوض شد نیمنؤرالمیام

  ؟ستیآنجا ن یعل

 یصبر کن دیبا ،یساکت باش دیکه با کنمیامر م به او ینجاست ولآ : علیرسول خدا فرمود

 !نره نیخدا از ب نیکنه و د دایپ یاریخدا  نید نکهیتا ا ینیبب وصحنه ر نیا

ب و شتم حضرت اتفاقات افتاد و عمر بعد از ضر نومدن ااوشد و  دیکه حضرت شه یوقت 

و  دیکوب نیگرفت و به زم ودست لباس عمر ر کیبا  نیمنؤرالمیام ،زهرا وارد منزل شد

  ...سهاک : یابنبر صورت عمر زد و گفت یمشت

نبود بهت نشون  یعلمأمور به صبر شده اگر صبر یعلبه قول خودمون شانس آوردی که 

  !یوح ۀنوداخل خ پاتو بزاری ،یعل ۀنوداخل خ پاتو بزاری که یستین یکه تو مرد دادمیم

 رتا نماد قبچهل السالم  هیعلامیرالمؤنین  ،شد ندف هایکه حضرت زهرا سالم هللا عل یو وقت

  ...قبر حضرت زهرا کدومه هواضح نش نکهیا تا عیمختلف قبرستان بق یدرست کرد جاها

نبش  ودختر رسول خدا ر میخوایو کلنگ که ما م لیمدن با باو با دار و دستشکه عمر  یوقت

السالم  هیعل نیمنؤرالمیام میکن نو بعد دف میکن ییعو دوباره تش یمو بر او نماز بخون میقبر کن

در  رو ذوالفقارو  سر بستندستمال زرد به  ،عمامۀ زرداد جنگ شون رو بر سر گذاشتن نم

  ....ستمیبه صبر ن مأمورمن  گهید نجایا :گفتن ،دست گرفتن

  ....اتاتفاق نوا در سکوت نکرد نیمنؤرالمیکه بگم ام نهیاهدفم از این حرف چیه؟ هدفم 

مطمئن  دیجنگ یدر جنگ م یاست که وقت یکس نیمنؤرالمیام ،است رتیغ یخدا نیمنؤرالمیام

 ،سکوت نکرد نیمنؤرالمیام نیهم .بود یانقدر شجاع و قو ،پشتش سپر ندارد یبودند که عل

گرنه اگر بود از جانب رسول خدا و مأمورکه چون صبر کرد ،ایقضا در اونصبر کرد 

  .نکرده بود عتیبمیجنگید تمام مردم مدینه با عمر و ابابکر  نیمنؤرالمیام



رو  یاسالم چه کس االن شد روزیپ نیمنؤرالمیامخب سلمنا  !دیجنگ یم نهیبا تمام مردم مد دیبا

 اون امام ؟کار یاومده رو ریکه با شمش یامام خورهیبه چه دردشون م نیمسلم ؟ اصالداره

 ...سراغش برسن و خودشون برن یبه اون بلوغ فکر نیمسلم ات نهیخونه بش ۀگوش باید


