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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٢فروردین  ٢٥   )دوم(روایت  شهادت حرضت زهرا (س) ی بهخط

ها؛ زنده  جان ی یرندهگها؛ آفریدگار یگانه؛ پروردگار بخشنده؛  جان ی ینندهآفرسالم بر 

 ی کنندهو زنده  ها آس�ن کرسی ی کنندهپا ؛ برالدین یوممردگان؛ مالک  ی کننده

؛ در هایش یهثانو  ها یقهدقمطهر؛ ه�ن زندگانی که زینت زمان هستند در  یها جان

همواره نفس متربک و با جاللتشان دژ  اش ییروشناطلوع و غروبش؛ در تاریکی و 

 ی وعدهکه  اند حرکتمحکم هدایت است و پویندگان راهشان بر رصاطی در 

پروردگارشان ضامن نجاتشان از گمراهی و ضاللت نفس اماره است. خاندان نبوت 

ستارگانی هستند که انوار خویش را از پروردگارشان کسب �وده و جهان تاریک و در 

که صلوات و سالم  (س) جهل مانده را به انوار خویش آراستند. حرضت زهرای مرضیه

ر نام مبارک و با جاللتش باد دخت پیامرب خاتم که ب فرشتگان و زمینیان و آس�نیان 

پروردگار عال بود؛ مانند پدر  همتای یبای بود تام نشدنی؛ کوثری که عطای  گنجینه

در زمانی دیده بر جهان گشود که داشت نوزاد دخرت ننگ بزرگی بود ولی به  اش یگرام

وار  تام معجزات الهی؛  لطف و کرامت پروردگار دخرتی آمد تا مادر پیامربان گردد و

او جهان ظل�نی را به نور اخرتش افروخت و دل رحمت الهی را در گلستان خلقت به 

 ای ینهگنجزینت داد؛ او را چه کسی دریافت؟ آیا گذشتگان دانستند چه  ها نامزیباترین 

پروردگارشان بود و آیا آیندگان، وارثان حقیقی هدایتش؟ این سؤال را چه  ی یههد

ی قادر به پاسخ است جز زبان وار  تاج پیامربی و فرزند برومندش؟ زبانی به زبان

: ای فرماید یمشود و اینک آن زبان شیوا و مطهر  باز �ی همتا یب ی ینهگنجتوصیف این 

: ای فرمود یمآنگاه که  �ود یمطفالن خود  ی یفتهش یها جانکاش مادرم نظری بر 

سیر بندگی است صبور باش تا رشاب عشق  ی ندهکن  حسن جان، بر مقدراتی که تعیین

پروردگارت بنوشی و رس خود را بر کرسی پر جاللتش  ی وعدهرا به جای جان مادر از 

پروردگار عال  ی وعدهمحدود مادر جاللتی را دریابی که  ی ینهستکیه دهی تا به جای 

نیدم صورتم را کربی آنگاه که خاتم رسوالن را در بسرت خاک خوابا ی یقهصداست. من 

کران الهی، جانم را در آیات به  پر جاللتش گذاردم و گفتم: ای رحمت بی ی ینهسبر 
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امانت رفته در خاک با خود بردی؛ من فاطمه وار  حقیقی وحی هستم که با آن به 

از میرا  تو نگهداری  چنان آندنیا آمدم و با انوارش از دنیا خواهم رفت؛ ای پدر، 

ابد و تا قیامت که بر آن صحرا حارض شوم آثارش در زمان به یادگار خواهم �ود که تا 

 دارانش یرا مکند تا  �ایی میت که آن آثار بر زمین و زمان خودباند و امشب شبی اس

فریاد زند: ای فرزندان  طلبانه حقرسول الهی فرا خواند و با بانگی  ی خانهرا بر در 

زمان خود، پرسم مهدی (عج) را به امانت دارید او را با  ی ینهآابراهیم خلیل، ش� در 

دلتان هیزم  ی خانهاطاعت از وحی الهی مدد کنید؛ از گناه بپرهیزید؛ دنیا طلبان بر در 

 ی وعدهاز آتش هوس دنیا بگذرید تا در حق بانید و به  ،کنند گناه را انباشته می

حبت پروردگارتان را در هدایت پروردگارتان که جاودانگی در حق است برسید؛ دست م

گونه که پیشینیان گرفتار  کتابش رها نکنید تا در جهل جاهالن زمان گرفتار شوید ه�ن

خود  که یدرحالآس�نی را به بسرت مرگ فرستادند  یها تحفه ترین یگرامشدند و جان 

رمان هدایت پروردگامردند و آثارشان محو شد و حق پایدار ماند پس فرج جا�ان را در 

 :کنیم فریاد می

 اللهم عجل لولیک الفرج
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