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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٨ دی ١٩    (روایت اول) حرضت زهرا (س) شهادت ی بهخط

و  ها غم، بر رضبان حیاتش، بر هایش یقهدقو  ها ساعتبر زمان و آفرینشش، بر سالم 

و بر مزارهایی که  یشها سال، بر گذشت یشها هجرانو  ها حرست، بر هایش یشاد

 یها صدفتا ندای حق این  اند خفتهچونان مرواریدهایی در درون صدف خاک 

درخشان را بگشاید و آنچه از آن بیرون آید عامل را مسخر خویش گرداند و وای بر 

که از گور  ییها نامخویش ندارند.  ی شدهمردگان دهری که مزاری جز وجود افسون 

ان جدا را در اع�ل ننگینشان به ج ها یقهدقو  ها ساعتتا نفرت  خیزند یمبر زمان 

 شده از رحمت الهی بچشاند.

مت و والیت را از آغوش اما همتا یبامروز یادآور حزنی سنگین است. حزنی که کوثری 

از فراقی فریاد کند که  هایش یقهدقبه آغوش ملکوتیان برد تا زمان در متام ساعات و 

راز کدام زبان را بگشاید. چگونه توان گشودن زبان امیر  در دلش به امانت دارد.

 کند یمجانش حوادثی را مرور  ی یینهآ. او امروز در را در این فراق دارد (ع) مؤمنان

دست بر قلب خاموش همرسش  .وارد �وده اش یملکوتکه جهل جاهالن بر جان 

ت هرگز از تپش عشق به حق نخواهد ایستاد. پس جان قلب نازنینه . فاطمگذارد یم

غیبتش بیرون  ی پردهاز  دارش امانتتا  دارد یمزمان گهرش را همواره در کنارش نگه 

 فرزندش متاشا کنند. ی چهرهآید و همگان سی�ی دخرت رسول خدا (ص) را در 

خلقتش را در زمان جاودان �ود تا آیندگان شاهدی  های ینهگنجکه شکر خالق یکتا را 

نگین رسالت در  پروردگار است. ی وعدهباشند بر پیروزی حق و نابودی باطلی که 

که مرگ نامی است که شیطان نفس در ظاهر  درخشد یم چنان آنقلب حق مداران 

 پروردگار است. ی وعدهجاودانگی  که یدرحال کند یمزمان آن را حس 

است که  ای ینهگنجعمر  که فرمودند: شنویم یمن فراق را از زبان اُم ابیها لحظات ای

تا فرزندان حرضت آدم (س) بر  پوشاند یممانند لباسی بر جان الستی  پروردگار عامل

زمین خاکی قدم بگذارند. بیایند به دنیایی که پروردگارشان آن را معرفی فرموده با 
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آنگاه اجلی را بر این عمر قرار داده تا  ،زیبایش یها نعمتآس�نش، زمینش و متام 

ملکوتی  پوش تن. بار دیگر و جان الستی از لباس دنیا بیرون آید بندش پاره شود

پیشکشی به  گردد و با خود عملی را بهباز  اش یاصلو به جایگاه  خویش را بر تن کند

 حضور پروردگارش بربد.

که چه آماده  داند یمو هر کس  کتاب آس�نی رمز این پیشکشی را گشوده است

و  ها زمانکه منتظرش بودم و امت پدرم را در  روم یم یا وعده. من به دیدار �وده

 ییها امتآنان  که از من جز نامی در میراث جانشان ندارند. بینم یمآینده  یها دوران

و من شاهدی  راز قلبشان را به یادگار نگه دارد ها زمانتا  آیند یمهستند که همواره 

و دولت  پروردگار از زمان برداشته شود ی وعدهباشم بر دعوت انبیاء تا فراق عشق با 

زمین و آس�ن در قلب حق  ی ینندهآفربا شکوه حق ظهور کند. آنگاه نام پر جاللت 

د که فاطمه جان تویی ه�ن کوثری که همواره در نمداران بدرخشد و آنان اعالم دار 

 م:از زبان با شکوهت اعالم کردی اه دورانو  ها زمان

 اللهم عجل لولیک الفرج
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