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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ١٤٠١ آذر ١٥    (روایت اول) حرضت زهرا (س) شهادت یبهخط

آن زمان که  .عشق را در جانش به همراه دارد یکه هزاران مع� یآغاز روز  بر سالم

که هزاران جان عاشق را با  یه�ن جان .است شیخو یفهیخلغروب  گرنظاره دیخورش

ش را با خود به راثیرده بردارد که اکنون همگان مپ یتا از راز  بردیمخود به دل خاک 

یم نشیدبه که  یمسل�ن .استدولت حق  یجلوهنامش ارثی که  .همراه دارند

پس در قلبش به  ؛پروردگار است یهیهد نیاست که بهرت یوارث حقاو  .شدیاند

 شیاکنون زمان براکه  کندیسفر م به دقایقی .کندیافتخار م یاله نید نیا دارانپرچم

را به دوش ر غمی جان چگونه با موال .رودیم (ع) مؤمنان ریام یخانهبه  ،�وده رهیذخ

پاره پاره ش جان زمان در غم غربت یول گذردیماز آن  یکه هزار سال و اند دیادهیکش

و  کندیمرا از عاشقان جان با برکتش جدا  یهست بخشاتیکه کوثر ح یغربت .شودیم

 .است انیملکوت آمد و رفت گاهیکه مکانش جا فرستدیم یبه دل خاک

 شانیموال دش به دور شمع وجو انکه منتظر  یه�ن حق .داران استحقم ینهییآامروز 

 .دنرا به جانشان بچشان زیانگحزنروز  نیا یتا در غربت زمان تلخ شوندیجمع م

 نهییکه آ یبر جهل یوا .عاجز است کشدیم هزبان هادلآنچه در  فیاز توص هازبان

از  یتیهدا چیو امروز ه روزید یایو هوس دن اهو جزء است که در آن  ینید دار

از حق و  یپوشال یکودکانه و وجود یگذشتگان در افکار . شودی� افتی تگرانیهدا

هستند که باطل وجودشان آتش  یه�نان انیامروز مدع و اندآمده دانیبه م قتیحق

 ندهیاز آ یدیاز گذشته و نو یاگمشدهزده است که به دنبال  ییهاقلب قتیبر حق

به حق  ءجز  نبوده که در آ  ییهازمان اره دعیکه نامشان همواره ود یعاشقان .هستند

 که کنندیم را حمل یحق شیکه بر دوش خو یارانی .اندنشده یقدرت چیه میتسل

که فقط خودشان شاهد آن هستند  یدر غربت نکیشان بود و ارسول یهیهد نبهرتی

. مودتی که باشد (س)فاطمه  دتاز مو  یکه خال یبر جان یکه وا دارندیاعالم م

 .کندیممتصل  یاحسان اله یرودخانهاز کفر زمان را به  دهیهزاران قلب خشک
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فرمود که در  یمعرف ینید ینهییآرا  شیگان خوفیکه خل یخالق ییایشکر بر آستان کرب

حق مشعل  نیا یشعلهکه در هر زمان در دلشان  یو آنان شودی� افتیآن جز حق 

تا منتظر  اندحرکتدر  یاله یوعدههستند که به دنبال  یافتگانیراه  ،وجودشان باشد

 یطلبا .الحق و زهق الباطل ءفرموده جا یشوند که پروردگارشان در کتاب آس�ن یدولت

کارش مَ  یچهره کهیدرحال کندیم یحق خود را به همگان معرف گاهیکه همواره در جا

 .است تیرؤقابل  ندگانیگذشتگان و آ یدر زمان برا

 پروردگارم بر یهیهد نیبهرت یا :میشویممتوسل  (س)فاطمه  یجو حق س به دامنپ

نظر فرما که به مکر نفسم  زنمیم و سینه نبودنت به رسمن که هم اکنون در غم 

 غ�یرا به  ینید قتیتا حق دهدیمنقش حق  به باطلکه  یه�ن مکر  ،مبتال نشوم

یمسل�نن زمان که پرچم اار حقمدآن است نه نقش  یسازندهمن  یشهیاندبربد که 

: میشویمتوسل م هدولت حق. پس به اندرفتهبوده که با آن به جنگ باطل  یجان شان

آن از  یکه در پرتو  میباش یفرما تا در ظلمت زمان نور  بر ما نظر (س)وارث فاطمه  یا

 تا در میتان محتاجما به دستان پر از نور  .میباطل در امان مبان یو رفنت راه یگمراه

 یکه برا میباش یولتفرما که همواره منتظر د مانیار یپس  میظلمت زمان گم نشو

 :میبزن ادیآن فر ییبرپا

 اللهم عجل لولیک الفرج
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