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 حیمحمن الّر بسم الله الّر 

 ١٤٠١دی  ٦    )دوم(روایت  شهادت حرضت زهرا (س) یبهخط

راستین پروردگار در دعوت همگان به گرفنت پی�ن قالو بلی.  یوعدهبر حق  سالم

در اعرتاف به از فرزندان حرضت آدم (س)؛  نینشدلپی�نی محکم و استوار و اعرتافی 

ستایش را بیاموزد. اکنون زمان  که به زبان آمد تا ییهاجانتوحید و یگانگی پروردگار 

، جام جانشان را به شیطان ندیآیمشاهد آمدن و رفنت ه�ن معرتفان به توحید است. 

هستند که جانشان  یشکنان�نیپاینان  دیفرمایمو قرآن کریم اعالم  فروشندیمنفس 

به جهنم سوزان نفس اماره مبتال کردند را در غضب الهی از فردوسی که در آن بودند 

چون اینان ثروت خویش  شودی�و آنچه عایدشان شد افسوسی بود که آتشش خاموش 

گور زمان دفن کنند که همچون سامری بوی را به بهایی اندک فروختند تا جانی را در 

چون حق آن  ؛و فریاد برآورند که از ما دور شوید ن تا قیامت آنان را بیازاردتعفن آ 

زمان که با قامتی رشید و استوار در برابر باطل ایستاد و آن را چون حبابی ذلیل و 

و تا قیامت بنیانش را خشک و نابود کرد. پس از آن باطل در هر زمان و  زبون �ود

د و دَ  مغزانیتهخیلی زود رسوا و نابود شد و این شامل آن  ،خود�ایی �ود یمکان

ه قدرتشان مانع در راه رسیدن ب نیتربزرگ کردندیمکه به خیال خام خود فکر  صفتان

 :خیلی زود به اشتباه خود پی برده و عاجزانه اعالم کردند که را از رس راه برداشتند

ای وای بر احوالتان  ؛ کهکندی�رها  یالحظهو ما را  دیچیپیمصدای فاطمه در جا�ان 

تا ش� را در  دیانشستهو منتظر محبت دنیا  دیادهیورزکه چگونه با دین خدا نیرنگ 

: افسوس که گنج گفتیمآغوش بگیرد و از شیر شیطان بخوراند. علی (ع) در پاسخ 

 همگان را از محرضش محروم کردید. زمین و آس�ن را به یغ� بردید و

در ظاهر دنیا فقط  مؤمنانی امیر مودند: که زندگی من در خانهفاطمه (س) فر حرضت 

 یکه حرارتش مردگان از وسوسه ورشعله چنانآنبود ولی در باطن دنیا  چند سال

و فرزندان من در آن خانه رشد کردند و به جوانانی  داشتیمشیطان را به تحسین وا 

شیری که از شیطان نوشیده بودند جانشان با آنان  برومند تبدیل شدند ولی دشمنانِ 

 یاجازهتا ظل�تشان  هدایت را از میانشان برداشتند یهاچراغمسموم قدرت شد و 
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بر فرزندان من تنگ کردند  چنانآنخانه را  یعرصه ننگینشان را ندهد. یچهرهدیدن 

مرا در قلبشان جاودانه کردند. پرسم حسین  یوحی جدا شدند و خاطره یخانهاز که 

و باطل را  سوزاندیم: مادر حرارت عشقت کفر و نفاق را فرمودیم(ع) بعد از �ازش 

. پس به فرزندان کندیمباطل را به ظل�ت خودشان رسوا  یهاچراغ. کندیمرسوا 

گفت و مددی کن که همواره منادی حق باشند مانند خورشید وجود خودت. بله باید 

 قوم الظاملین و غاصبینعلی فریاد زد لعنت الله 

فرو رفته است. نفس پاک فاطمه (س)  زیانگحزندر سکوتی  هاشبمدینه در این 

مدینه چون خنکای نسیم بهشتی  دارتب یهاکوچهشهر و  یهانخلستاندیگر در 

وحی را روشن نگاه داشته  یکه خانه (ع) مؤمنانجاری نخواهد شد. چراغ دل امیر 

دو عامل که همچون ماه شب چهارده به  یبیبچون  .بود برای همیشه خاموش گشت

 یهادلنه فقط  شانبانهیغربا شهادت مظلومانه و دفن  دیتابیم نیمؤمن یهادل

 که دل خالیق هفت آس�ن و زمین در نبودنشان تیره گشت. نیمؤمن

ی علمش چشمهشود. او کوثری است که هرگز ی�حرضت زهرا (س) به زمان محدود 

. او ش� را در آتشی که گذشتگان بر هاستعملای ناظر بر گردد پس شهیدهی�تهی 

شود یمی وحی انباشته �ودند و اینک آن آتش بر حقیقت رسالت زده خانهدر 

د و شنو یم هاگوشبرد. یماز گذشته گلوی حق را  تررندهبُ بیند. پس تیغ زمان یم

ی چارهشود. یمرود که رسدی مرگ در آن حس یمساعتی بعد در خاموشی جانی فرو 

توان برای مجلسی که در آن حزن و اندوه پیامرب یماین همه غفلت چیست؟ چگونه 

یر است؟ پذامکانبا کدام اشعار وصف این حزن  عزاداری کرد؟شود یم(ص) حس 

ی یههددینی که در دنیای مردمان به فراموشی سپرده شده و امروز عزیزترین 

گذارد تا یمپروردگار از خاندان رسالت جدا شده و زمان را در آتش حرستش باقی 

 شاهدی باشد بر مدعیان محبتش.

: خوانیمیموای بر ما که توان شناختش را در نام با برکتش نداریم. فرزندش را به مدد 

شان اُم ابیها بودند، مادر پیامربان یگرامی پدر فرمودهتان طبق یگرامموالی ما، مادر 

از اولین تا آخرین؛ پس ما را در این حزن و اندوه بزرگ یاری کنید. دست ضعیف�ن 
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منتظر دست جانشین بر حق پیامرب (ص) است. در این تاریکی که فرقی با جاهلیت 

کنار باطل نرویم و همواره نام با جاللتتان را برای نجات از  مان کنید که بهندارد یاری

 زنیم:یماوهامات جا�ان به مدد بخوانیم. پس فریاد 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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