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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٩ اردیبهشت ٨    (روایت اول) حرضت زهرا (س) شهادت ی بهخط

ش�ر و ابدی پروردگار کریم را سزاست که اوصاف ج�ل و جالل او  حمد و ستایش بی

و نهایت، جاللش اعظم، مجدش اکرم، عظمتش جاوید، فرمانش مطاع، رحمتش  حد بی

هایش فراوان و  واسع، کرمش جامع، عزت و سلطنتش استوار، قدرتش توانا، نعمت

 است. پایان بیاش  مهربانی

بار خدایا حجت تو برتر از آن است که کسی توان شکرگزاری بر کمرتین حد آن را 

 ستایش و تجید و تعظیم تو از کار افتاده و ناتوان گشته.ها از  داشته باشد و زبان

عطای نعمت و رحمت بزرگت یعنی برگزیدن ختم املرسلین رحمت  ی واسطه بهپس 

گوییم شکری که  زمین و آس�ن حرضت محمد مصطفی (ص) و خاندانش تو را شکر می

و نعمتت را بر دهیم که با خلق و برگزیدن آنان مهربانی  به ش�رش نیاید و گواهی می

حرضت ابراهیم خلیل (س) زیست و در  همچونبییت تام �ودی. ه�ن پیامربی که 

های مردمان که با شادمانی  های رسکِش امتش جان مبارکش سوخت و هیزم آتش نفس

آوردند تا فرامین قرآن کریم را بسوزانند در گلستان صرب  در مبارزه با وجود نازنینش می

آس�نی به بهشت الهی پیوند خورد تا همواره  ی کننده یتداهو استقامت آخرین 

و منتظر آخرین گل  مردمان در گلستان نبوت بنگرند، فرزندان نبوت را در آن ببینند

 گلستان باشند تا بهاری دیگر را مژده دهد.

و مبارکی و  یتتحخداوند کریم بر آنان باد. سالمی که  پایان بیپس سالم و دروِد 

ا به همراه دارد چون نام دیگر سالم نرص یعنی پیروزی است. پیروزی در رحمت الهی ر 

کند و در مقابلش  ی دل را مسدود می هایی که روزنه های شیطانی، پلیدی مقابل پلیدی

آویزد. پس سالم و صلوات پروردگار کریم و فرشتگانش  ی سیاهی و تباهی را می پرده

های  اد که باع  از بین رفت حجاببر رسول خاتم (ص) و فرزندانش و خاندانش ب

 کنند. شوند و ضمیر وجودها را به چراغ تابناک نبوت متصل می ها می تاریک در دل
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ترین و منورترین چراغ نبوت و رسالت که پیروز  امشب مصادف است با شهادت تابناک

 و بردبار و رسبلند بیرون آمد از آزمایش الهی قبل از آفرینش و مورد رضایت و پسند

خداوند پسندیده و حکیم، دخرت حبیب و برگزیده و امین خداوند کریم همرس ولی 

خدا و وصی آخرین رسول او و امام بر حق و مادر امامان و انوار روشن هدایت 

ی زهرا (س)  ی کربی فاطمه حرضت بتول و طاهره و معصومه و رشیده و زکیه، صدیقه

محروم ماندن از وجود با برکت او  قرار گرفت که آس�ن و زمین در سوگ و فراق و

سوزد. چون جهالت مردمان مانع از آن شد که وجود  می فشان آتشهای  گدازه همچون

درک  یدرست بههمتای الهی بر زمین بود  نظیرش را که نعمت بی بزرگ و با برکت و بی

ش و یا به نادانی از او شخصیتی غیر از خود بر خواستندشود چون یا به دشمنی با او 

فرمودند: که  شاگردان خود چنین می بهساختند که در این مورد ایشان در زمان حیات 

فاطمه را بشناسید تا عال برایتان در الست و زمین و قیامت معنی شود و اگر او را 

های حیرت و  را در رسداب تان یوجودسازید که جوهر  ای می نشناسید، از او افسانه

شد و نصیبی جز نصیب آنان که مرا مانع از دنیای خود ک رسگردانی به دنبال خود می

 توانید داشته باشید. دیدند �ی می

پس فاطمه را بشناسید تا وجودتان در پرتوی آن از جهل نجات یابد. در مقابل عشق 

تواند موجودیتی پیدا کند. در ادامه  به پروردگار کریم که حوض عملم است عشقی �ی

گذارند ولی هر در  شناسید که برای خانه می می چنین فرمودند: ش� َدر را

ی من صاحبی دارد که نقش وجودش را جز خالقش  دارد و دِر خانه یا خانه صاحب

آیید  ای می تواند توصیف کند. پس شکر الهی را به جا آورید که به در خانه کسی �ی

که فرمودند  چنین سفارش می باشد. هم که نقشش نقش عظمت پروردگار کریم می

پروردگار کریم در کتاب آس�نی قرآن کریم فرموده از  آنچهمتوجه باشید که تامی 

تر است  ها وجود دارد فروزنده ها که در عال عمل پایانش در مقابل تام نور رحمت بی

تر از تام انوارهای  فرمان داده شده قوی آنچهی رحمت الهی در مقابل کسب  و سایه

ورشیدی هستم که کلید انوار درخشان را یافتم و عملم باشد پس من خ کسب شده می

ی عمل الهی  ها را حفره را با آن افروختم و دیگران را از علم آن آگاه کردم. صورت

ها دعوت فرمود خاموش  کردم ولی در دعوت پروردگار کریم که مرا به بلندترین قله
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دم در مقابل انوار شدم، دیگر آفتاب نبودم بلکه لذت سایه را چشیدم و انوار وجو 

چنان رشدی را  ی قرآن آن لطف و احسان ظلمتی بود که نورانی شد پس آیات کریمه

ها از اندیشیدن به آن متحیر است و درک آن جز با یاری پروردگار  دهد که عقل خرب می

 شود. کریم میرس �ی

ع) بازگو انگیز فراق را از زبان موال امیر مؤمنان ( ی حزن حال در شب شهادتشان قصه

موال از فراق همرس گهربار  های یتنگ دلانگیز است نجواها و  کنیم که چه زیبا و غم

 خود حرضت فاطمه (س).

امیر مؤمنان علی (ع) برای فرزندانش که بعد از شهادت حرضت فاطمه (س) به دنیا 

نشست برایشان از غمی  نشستند می که حرضت زهرا (س) می ییجا ه�نآمده بودند 

کردند که وجودی قادر به درک آن نیست وقتی به محراب خانم  یصحبت م

فرمودند: فاطمه، جان من بود، اکنون من در جان خود غمی را  نگریستند می می

رفتند و به  و به نخلستان می خاستند یبرمکنم که فراق از کوثر است و  احساس می

همتا آفریده  ت مرا بیفرمودند: ای مونسان من پروردگار کریم در نعم درختان نخل می

ام به منزلگاه  های زمین و آس�ن، گنجینه من داشتم ثروتی بود باالتر از گنج آنچهو 

تاشای کودکانی است ه�نند  ام یخوش دلرفت و من در بیابانی بدون رونق ماندم 

گرفتند و  را در آغوش می کلثوم امآمدند و دخرتشان  کودکان فاطمه و سپس به خانه می

 دید که چه شباهتی دخرت کوچکش به او دارد. مودند ای کاش فاطمه تو را میفر  می

بله چه زیبا توصیف �ودند امیر مؤمنان حرضت زهرا (س) را. ثروت و نعمتی باالتر از 

های زمین و آس�ن. افسوس دشمنانش نعمت وجود پر فروغش را چه زود از  گنجینه

را نشناخته به جای ذکر شأن و مقام و  زمینیان گرفتند و صد افسوس دوستدارانش او

گویند و  سفارشات نجات بخَشش یادی غیر از کبودی و شکستگی پهلو نگفته و �ی

که آرزوی شناخت شخصیت زنده و ابدی او را داشته باشند آرزوی محل  این یجا به

 دفن ایشان را دارند.

 بیایید در این شب بزرگ دست به دعا برداریم:
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 ما را توفیق حرضت فاطمه شناسی عطا فرما. بار الها

 بار خدایا نجات ما را در عمل به سفارشات و شفاعت ایشان قرار بده.

شان حرضت مهدی (عج) تعجیل  ی فرزند عزیز و گرامی بار خدایا در ظهور دولت حقه

 بفرما.

بار الها ما را در دولت ظهور امام عرص (عج) از شناخت واقعی شأن و مقام حرضت 

 فاطمه (س) محروم نگردان.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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