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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٥ بهمن ٢٣    (روایت اول) حرضت زهرا (س) شهادت ی بهخط

 ی سفره خور یروز رر آچه  در اال  ی ینندهآفرسالم بر بزرگی و جاللت پروردگار، 

است، احساچی ک  پایاچی چدارد. آغوشی ک  رمگان را ب  خود  اش یجربوت احسانِ 

اچسان  ی ذائق افسوس آچه  در  تا بار دیگر طعم ملکوت را ب  خاطر بیاورد. خواچد یم

طعمی ک  شیطان چفس آن را آراست تا رمگان ب   ب  یادگار ماچد طعم تلخ جدائی بود.

آتش امیال  ار واده فرموده بود.شد ک  پروردگ حقیقتی گر چظارهخدمتش درآیند. زمان 

وحی شد. حرمت آن را شکست و  ی خاچ شعل  کشید ک  وارد  چنان آنافروخت  شد و 

در حیل  و چیرچگ شیطان حقیقت را  اش زماچ تا قیامت چنگش را باقی گذاشت. مردم 

 را زماندر تاریکی و جهل ب  دچبال فرماچروائی ب  راه افتاد ک  فریادش در  چیافت پس

 چسل باقی ماچد. ترین یشقب  انوان 

. غمی ک  ررگز پایان چیافت. کند یمامروز مدین  در گلوی خویش بغضی را پنهان 

ک  صدای حزن و اچدورش در دل زمان باقی ماچد و اینک مدین  شارد آن  ای ی گر

مظلومیت است. مودت ب  خاچدان پیامرب (ص) در دچیاطلبی حاک�ن ب  دشمنی بدل 

ارش زمین را در بهت و حیرت فرو برد. رسالت در حکومت خالص  شد و گشت و آث

میراث بزرگ ردایت ب  حرستی ک  زمان بر دوش خویش آن را حمل �ود تا آیندگان ب  

ب  باطل جاچشان در  اش یچگهدار حقی بنگرچد ک  توان امت گذشت  در  ی یدهدآن ب  

 پروردگار اال حساب یبروت اینک با این ارث اظیم و ث اقلی کودکاچ  بدل گشت.

میراث  اچدیشد یماز گذشت  مبتال گشت  و ب  آچه   تر خطرچاک ی یه بازجان زمان ب  

و با آن چقش  سازد یمخویش  است ک  در ذرن ای یش اچدخاچدان چبوت چیست بلک  

 .گرید یمو  خندد یم

ش ملا ی چشم . او کوثری است ک  ررگز شود ی�حرضت زررا (س) ب  زمان محدود 

. او ش� را در آتشی ک  گذشتگان بر راست املای چاظر بر  گردد پس شهیده ی�تهی 

 شود یمزده  اچباشت  �ودچد و اینک آن آتش بر حقیقت رسالت وحی ی خاچ در 
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و  شنود یم را گوش .برد یماز گذشت  گلوی حق را  تر رچدهبُ . پس تیغ زمان بیند یم

 ی چاره. شود یمک  رسدی مرگ در آن حس  رود یمسااتی بعد در خاموشی جاچی فرو 

حزن و اچدوه پیامرب برای مجلسی ک  در آن  توان یماین رم  غفلت چیست؟ چگوچ  

؟ است یرپذ امکانشعار وصف این حزن با کدام ا ؟ازاداری کرد شود یمس (ص) ح

 ی ی ردک  در دچیای مردمان ب  فراموشی سپرده شده و امروز ازیزترین  دینی

تا  گذارد یمجدا شده و زمان را در آتش حرستش باقی  پروردگار از خاچدان رسالت

 شاردی باشد بر مدایان محبتش.

: خواچیم یمش را در چام با برکتش چداریم. فرزچدش را ب  مدد ک  توان شناخت وای بر ما

پیامربان اُم ابیها بودچد، مادر  شان یگرامپدر  ی فرمودهطبق  تان یگرامموالی ما، مادر 

از اولین تا آخرین؛ پس ما را در این حزن و اچدوه بزرگ یاری کنید. دست ضعیف�ن 

منتظر دست جاچشین بر حق پیامرب (ص) است. در این تاریکی ک  فرقی با جارلیت 

ان را برای چجات از تچام با جاللتکنید ک  ب  کنار باطل چرویم و رمواره  مان یاری چدارد

 :زچیم یم. پس فریاد مدد بخواچیماورامات جا�ان ب  

 اللهم عجل لولیک الفرج
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