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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٤ اسفند ٣    (روایت اول) حرضت زهرا (س) شهادت ی بهخط

را در شش روز آفرید و  ها آس�نحمد و سپاس پروردگار یکتا را سزاست که زمین و 

سپس به عرش پرداخت. آدم را خلق کرد و مسجود قرار داد و شیطان را مطرود، 

شیطان فتنه کرد و آدم توبه �ود. حرضت نوح کشتی ساخت و حرضت ابراهیم بت 

ی کعبه را باال برد. حرضت موسی دریا شکافت و حرضت  خانههای  یهپاشکست و 

ی شد بر بعثت خاتم انبیاء حرضت ا مقدمهها  یناعیسی به اذن هللا مرده زنده کرد و 

ی  همهی پروردگار بود در  ارادهشد چون  یممحمد (ص) و چنین شد، باید که چنین 

اش به  نش به شکرانهطنین انداز شد و منتظرا هللاال اکرب و الاله هستی بانگ هللا

یتش را از ب اهلشادمانی پرداختند و پروردگار پیامربش را رحمٌة للعاملین نامید و 

علی (ع) را ولی و جانشین و کامل  مؤمنانها قرار داد. امیر  ینتر پاکها و  ینبهرت

ی دینش و حرضت زهرا (س) کوثر الهی و رسور عاملیان انتخاب �ود و فرزندانش  کننده

پایان خداوند تا ابد بر همگی  یبهمتا که درود  یبرگان پر فروغ هدایت، گهرانی را ستا

ایشان باد که خداوند کریم خود فرمود: خداوند ایشان را از رش روز قیامت نگه داشت 

پاداششان را بهشت و  اند کردهو آنان را طراوت و شادمانی بخشید. به پاداش صربی که 

ی فراوانی که شامل ایشان خواهد شد در آخر چنین ها نعمتحریر داد و با توصیف 

 شان سپاس گذاری شده است. فرماید: این پاداش ش�ست و از کوشش یم

که ثروت رسشار  ه�ن آنانیلوح آفرینش هستند،  دار امانتیی که ها جانپس سالم بر 

جانشان  ی ی جان اندوختند تا آتش امیال نفسانی بر کِشته صندوقچهبندگی را در 

بر قالب جان  چنان آنگردد.  ی�تهی  اش خزانهشود و  ی�یفتد، جانی که ثروتش تام ن

 نقش اطاعت را زده است که پیشانی عملش گواه آن است.

همتا، کوثری جاری،  یبدر این شب حزن و اندوه در این کوی عشق به سوگ گهری 

خداوند حکیم اجازه نظیر پروردگار عال که برای بردن نامش باید از خالقش  یبنعمت 

طلبیم تا نام مبارک ایشان، رسور عاملیان حرضت طاهره،  یمگرفت. پس ما نیز اذن 
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با  فرزندشانی  خانهراضیه و زکیه، فاطمه، زهرای مرضیه (س) در شب شهادتشان در 

دلی پر از غم و اندوه به عزا بنشینیم چون اندیشه و عقل در وصفشان و مقام ایشان 

ی قمر  سورهگیریم که فرمودند: در  یمقارص است لذا از سخنان گهربار ایشان مدد 

پروردگار عال فرمودند که ماه دو نیم شد، نیمی وجود مقدس حرضت نبی اکرم (ص) و 

با آن از ظاللت جهل به  ها جانز ه�نند نوری است که ی کوثر که در اعجا سورهنیمی 

 خورد. یمعلمی پایان نیافتنی پیوند 

ی علم و معرفت و عرفان ایشان پناهنده  ینهگنجی از ا گوشهاینک در این شب به 

شویم که فرمودند: جان انسان مدار قدرت است، پروردگار آن را با لباس ظاهر  یم

ی عزت مخفی شود. پس فرمود به هنگام ها جامهر اش د یبزرگی  جلوهپوشاند تا 

ی خویش را بپوشید، همگان لباسی را برای عبادت برگزیدند و آن را از ها جامهعبادت 

ی پرستش شوند. ملکوتیان  آمادهی خالقشان  فرمودهها محافظت کردند تا به  یناپاک

درخشد  یم چنان نآ عرضه داشتند: بار الها تخت جایگاه�ن در انوار عزت خلیفگانتان 

یی ها مدالفرماید: جان بندگان را به  یمکه ارسارش بر ما پوشیده است و پروردگار 

را در قالبی قرار دادم. آن زمان که جان را از قالبش تهی سازم  ها مدالآراستم و آن 

فرمود: فاطمه جان  یمهمگان به عزتش آگاه شوند، پدرم رسول خدا (ص) همواره 

است تا جانی را بپوشاند که پوشش ملکوت نتوانست آن را پوشش  کدام لباسی قادر

دهد پس جان عزیزت جز با انوار پروردگارت با هیچ لباسی در حجاب قرار نخواهد 

گرفت و چه سعادتند هستند دوستدارانت که لباس عزتشان نام با برکت تو خواهد 

عنوان رسنوشت وعده  بود. خاندان رسالت در امانتی که پروردگار عال برایشان به

فرموده بود زندگی دنیا در محدودیت زمان معنایی نداشت. کودکی، نوجوانی، جوانی، 

شد و آن زمان در  یمسالی همگی در بندگی خالق یکتا به یک زمان متصل  یانم

هایش به دنبال یک هدف و آن رضایت پروردگار کریم بود و شکر نشانی که  یقهدق

خواند که رمزش در کتاب  یمی الهی همگان را به سعادتی  وعدههمواره همراه این 

 آس�نی آمده است.
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پس وای بر احوال کسانی که چنین انوار الهیه در کنارشان نفس کشید، نه تنها چش�ن 

و دل کورشان آن را ندید بلکه به دشمنی و کینه و حسادت ایشان �ودند تا آنجا که 

 الظاملین و باطلین. به شهادت رساندند. لعنت هللا علی قوم

اینک در این شب پر از غم و اندوه ضمن عرض تسلیت به ساحت مقدس فرزند 

شان موال و رسورمان امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج) خدمتشان ابراز  یگرام

تان یاری  یگرامداریم: موال ما را در شناخت هر چه بیشرت شأن و مقام مادر  یم

یید. حال به نیت عذاب دشمنان و پیروزی و نزدیکی ظهور موالی�ن فریاد فرما

 زنیم: یم

 اللهم عجل لولیک الفرج
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