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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٢اسفند  ٢٤    (روایت اول) شهادت حرضت زهرا (س) ی بهخط

شب  ی گردانندهی هستی و  آورنده زمین و آس�ن؛ خالق یگانه؛ پدید ی ینندهآفربه نام 

کرسی قضاوت؛ امر  ی یرندهگصحرای قیامت؛  ی کنندهامور خلقت؛ برپا  و روز؛ مدبر

کننده بر احوال بندگان؛ بخشنده و مهربان. پروردگاری که صرب را بهرتین صفت مؤمن 

همتا  انگیز در شهادت کوثری بی ها از صربی شگفت معرفی فرمود و اینک سال

شیرینی که انوار رسالت بود؛  گررد. ممی که زمان را در ماتی ابدی فرو برد؛ جان می

گر  در دفاع از حق و رسوایی باطل به مکان نخست خویش بازگشت و از آنجا نظاره

چرخد و هر روز بر سیاهی و تباهی  نفس می ی گوسالهجهانی شد که مشتاقانه به دور 

 افزاید. خویش می

ود که ش امیر مؤمنان آماده عروج مادری می ی خانهچه روز سخت و سنگینی است. 

دارد  عزت رسالت انبیا است و آس�ن منتظر انوار وحی. خورشید با طلوعش اعالم می

 ی هستهرا از  چنان باال خواهم برد تا جان جهان که: فاطمه جان، امروز حرارتم را آن

درونش به آتش کشم. زمین سوخت و خاکسرت  بر باد رفت و ماتش پایان نپریرفت؛ 

های  ها پنهان گشت؛ وعده از دیده ا  ستارهو آخرین  هایش به شهادت رسید امانت

 ی احاطهالهی در عراب قومی ستمکار محقق شد و سیاهی و تباهی، جانشان را به 

آویخته شد و  ینشانننگ بر گردنهمچون طوقی آهنین  عبادتشانخویش درآورد؛ 

 اسالم پاک گردید. ی صفحهنامشان از 

کنند و  ای مرضیه (س) به آس�ن نظر میوجود ملکوتی و امانت رسالت حرضت زهر 

پروردگارم در بطن پیامرب (ص) قرار گرفتم و از مکان  ی فرمایند: آن زمان که به اراده می

خویش به سوی زمین شتافتم ندایی مرا خواند و فرمود: تو ای فاطمه، روشنی چشم و 

جانش را به  مزد پیامربی هستی که پروردگار  او را رحمت زمین و آس�ن خواند پس 

بخش تا مرهمی باشد بر   قدوم خویش بیفروز و آموشش را از عطر جانت آرامش

. پدر رفت و کنند یمبر جهل امتی که راه هدایت را بر خود مسدود  ،صرب  یها سال
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تام همتش در برپایی  جانشینش مشاهده کردم؛ ی شانهمن سنگینی رسالتش را بر 

ابهام باقی ماند و باطل نقش شیطانی خویش را آشکار �ود و  ی پردهفرمان الهی در 

حادثه است؛ در بسرت منتظر دیدن انوار رسالت  امروز روز برگشتم از این سفر پر

همتای الهی  هستم تا از میان این قوم ستمگر به سوی الیه راجعون بازگردم. امانت بی

ماند؛ رهروانش به  یادگار می گردد و انوار  در سی�ی فرزندانش به به سویش باز می

سازند  تر گداختهخویش را از عطش،  ی تشنهشوند تا جان  دریای احسانش پناهنده می

گیرند و اعالم دارند: ای مادر، ما فرزندانی هستیم  مجروحشان را به مدد می ی ینهسو 

ها به حقیقت روشن هدایت آگاه شدیم و حق  از جهل دوران احسانتانکه به لطف و 

ه�نند موالی�ن امیر مؤمنان (ع)  مان ینهسدریافتیم؛  یوایتانشباطل را از بیانات و 

کند که درمانش طبیبی جز فرزندتان ندارد پس بر تنهایی و  جراحتی را حمل می

پر نعمتتان محروم نفرمایید تا  ی ها ترحم کنید و ما را از سفره از جهل دوران مربت�ن

های ضعیف�ن با مدد ش� پیدا کنیم و جان  را در جان توان خواندن فرزند برومندتان

 زنیم: را با نام مبارکش التیام بخشیم پس با جانی مشتاق فریاد می هجرا�انسوخته از 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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