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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١ فروردین ١٧   (روایت اول) حرضت زهرا (س) شهادت ی بهخط

مشتاق را اَیها املخلصون نامید و به  یها جان، پروردگاری که ها جان ی ینندهآفربه نام 

 همگان عرضه داشت: آنان از پلیدِی نفس اماره در امان هستند.

همگان  ی یفهوظمخلص به چه معناست؟ آیا در اطاعت اخالص دارد؟ این  ی کلمه

فرمان داده شده اطاعت کنند. برای کشف، به اقیانوِس  ها آناست که از آنچه به 

را در رس راه قرار  یتب اهلمحبِت  ی شعلهو در قلب�ن،  زنیم یمرحمت الهی چنگ 

که  یسؤالباشد برای  یا روزنهبه قصص قرآن کریم سفر کنیم تا  خواهیم یم؛ دهیم یم

 مطرح شده.

 اگر پس ۩) ۵۰ ی قصص آیه ی سوره( مبارکه فرموده: ی سورهپروردگار عال در این 

از آن  تر گمراهو کیست  روند یمی هوای نفس خویش پ از که ِبدان نکردند اجابتت

کس که بی آنکه راهن�یی از خدا خواهد از پی هوای نفس خویش رود زیرا خدا مردم 

 ۩ کند ی�ستمکار را هدایت 

مستحکمی است که راِه نفوذ هوای نفس را مسدود  ی قلعهاکنون دانستیم اخالص 

در  ها چهرهاِب و حاصلش جانی است که شیطان، در آن راهی ندارد پس نق کند یم

. دارند یمو چه وقتی که نقاب را بر  آویزند یمچه آن زمان که بر چهره  هاست آنعمل 

 یا طلباندن ی چهرهامروز جاِن ما بر کرسی عدالِت قرآن کریم متوسل است تا نقاب از 

امیر مؤمنان  ی خانهمعرفی کند پس به  ، ستمکار راالهی ی وعدهبردارد و طبق 

 .رویم یم

؛ کدام غم کنیم یمموالی�ن را در غم جهل مردمان تصور  ی چهرهچه روِز سختی است! 

حق، به  ی خانهاست؟ آیا شهادت کوثر الهی و یا باوِر مکر مکارانی که در  تر ینسنگ

که  یزهاییچ ۩قصص)  ی سوره ۶۰ ی آیه(دنبال باطل بودند؟ و پروردگار عال فرمود: 
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اری و آرایِش این زندگی دنیوی است حال آنکه آنچه به ش� داده شده است، برخورد

 ۩؟ یابید ی�است، چرا در  تر یماندننزد خداست بهرت و 

که رسور عاملیان در میدان  دهیم یمو شهادت  نشینیم یمزمان  ی یینهآاینک در مقابِل 

جهاِد حق، به آنچه نزد پروردگارش بود دل و جان را تسلیم �ود و راهی را پیمود که 

ه�ن  کند یم تر ینسنگ ها زمانخالقش بود پس آنچه این مصیبت را برای تام  ی وعده

و همواره بر جاِن عاشقان خاندان  شود ی�محو  اش یطانیش ی یهساجهل است که 

و  کند یمرا در سینه مجروح  ها قلباثری دارد که  چنان آن اش یانهتاز، تازد یمنبوت 

که  خواند یمکه خود، آن را تزیین و نامش را سنِد دینی  کشاند یمرا به باوری  ها جان

سینه را باید از هجراِن کوثری شکافت که ام ابیها  که یدرحالخود آن را نگاشته است 

و ابراز  شویم یمبود، دریایی که هرگز علمش را پایانی نبود پس به دریا متوسل 

ر جاِن سوخته از فراقتان نظری زنان عال ب ی یدهس: ای دخرتِ پیامربمان و ای داریم یم

 ی دورهکنید تا در پرتِو هدایتتان، از جهل نجات یابد و همواره جانی مشتاق که در این 

 ی سفرهسخت که میدان آزمایش الهی در آزمودن حق از باطل برپاست ما را از 

 احسانتان اطعام کنید تا مدافع حقی باشیم که به آن یقین داریم.

به بیانات موالی�ن امیر مؤمنان در غِم از دست دادن رسور عاملیان خطبه،  ی خاتهدر 

 باشد بر دل مجروح�ن. یمرهمتا  شویم یممتوسل 

 )۲۰۱نهج البالغه خطبه (

(ص) سالم من و سالم دخرتت که در ملحق شدن به تو ترسیع کرد و  هللا رسولای «

اینک در مجاورت تو قرار گرفته بر تو باد. ای رسول خدا، شکیبایی من اینک از دوری 

 دهم. طاقتم را از دست می که یطور  بهتو بسیار کم است  ی برگزیده

فرسا بود و (ص) برای من بسیار سخت و طاقت  هللا رسولدرِد جدایی از تو ای 

من قرار داشت روح مقدست به سوی علیین  ی کالبد مطهر تو روی سینه که یدرحال

پرواز کرد و من تو را در قرب نهادم با آن وصف، آن مصیبت بزرگ را تحمل کردم چون 

نا الیه إ نا ل و إ ) و اینک زهرا است ی مقصود حرضت فاطمه(تو نزد من بود  ی یعهود

http://www.rayatolhoda.com/
mailto:info@rayatolhoda.com


3 

http://www.rayatolhoda.com  sms: 3000160313  e-mail: info@rayatolhoda.com 

گرفته شد لیکن اندوه  و رهینه پسودیعه مسرتد گردید  )بقره ی سورهقرآن (راجعون 

من به بیداری خواهد گذشت تا خداوند مشیت کند و  یها شبشود و  من سپری �ی

 مرا در مکانی که تو در آن هستی جا بدهد.

اینک که دخرتت به تو ملحق گردیده تو را از ظلمی که از طرِف امت تو  هللا رسولای 

خواهی کسب  خواهد کرد و هر چه در این خصوص و از حال ما می بر ما رفت، مطلع

اطالع کنی از او بپرس در صورتی که از زمان تو مدتی طوالنی نگذشته و یاد تو از 

 نرفته است. ها خاطره

و سالم من به هر دو از روی ک�ل محبت است نه از  دهم یممن به ش� دو نفر سالم 

 و ماللت نیست و اگر توقف �ایم عالقگی یبو اگر بعد از سالم بروم از  یتنگ دلروی 

که نسبت به لزوم صرب و بردباری که خداوند به ما توصیه کرده  باشد ی�از این جهت 

 ».توجه هستم است بی

ای موالی ما، یا علی، ما شیعیان، با تام تواِن جا�ان، از جهل  داریم یمپس ابراز 

 عزاداری بر رسور عال باشیم. ی یستهشاگریزانیم تا 

 :زنیم یمبه امید پیروزی حق بر باطل فریاد 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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