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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٣ اسفند ١٣    شب اول  حرضت زهرا (س) شهادت ی بهخط

عزیز است خداوندی که صاحب کعبه و  شکر و حمد و سپاس از آن پروردگار حکیم و

ازلی و ابدی و اقتدارش  اش یپادشاهرکن و مقام و خالق قلم و زبان و بیان است که 

بال و  ی حکومتش بگریزد و دفع کننده ی سلطهو احدی را ممکن نیست که از  زوال یب

 خطاست. ی پوشاننده

خیر و برکت حرضت محمد (ص) و بر خاندانش که  ی واسطهخداوندا درود بفرست بر 

همگی را از رس رحمت و نعمت بر بندگانت عطا فرمودی پس سالم جامی است که 

آنگاه که فرموده است:  بویند یمنوشندگانش، طعم نیکویش را در محبت خالقشان 

ن سالماً سالما؛ دارندگان نشانی مطهر، ه�نانی که در سالمتی جانشان زبان به میدا

مدالی ج�ل خویش را آشکار  ،خویش بیاویزد ی تا مدالی را بر سینه آید یمکارزار 

؛ احساسی به شود یم؛ کدام توان، قدرت درکش را دارد؟ سکوت حکم فرما سازد یم

جانم ذخیره نکنم تا  ی ینهگنج: خالقا وعده فرمودید کالمی جز سالم را در آید یمسخن 

الی داشته باشم که مرا به صربی نیکو وعده همواره توان درک محبتت را در ح

 .یا فرموده

 یوجودهاحتی امت مسل�ن  ها انسانبله باید گفت افسوس و هزاران افسوس که 

پیروزی در رسیدن به مقام واالی ارشف  ی واسطه بهکه  یشانها مدالسالمت ائه را با 

ته بود را نه تنها مطهرشان آویخ ی مخلوقات که ه�ن خلیفگی خداوند است و بر سینه

رحمت و  های ینهگنجندیدند بلکه به دشمنی ایشان برخاستند و برشیت را از چنین 

نعمت پروردگار محروم کردند و لعنت و عذاب ابدی را به جان ذلیلشان خریدند که 

که خواهان قتل ما هستند مانند حاکمی  ییها آنعلی (ع) فرمودند:  مؤمنانامیر 

ما  خواه خونحکم صادر کند و اگر ما را به قتل برسانند  که علیه خود باشند یم

خداوند متعال است که کسی را از او مجال گریز نیست و به هر جا که برود و هر چه 

باید گفت و  مؤمنانامیر  ی فرمودهکه بکند گرفتار دست خدا خواهد شد. پس با این 
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پیامربمان لعنت فرست و  یتب اهلفریاد برآورد بار الها بر دشمنان و غاصبان و قاتالن 

بر عذاب آنان بیفزا که ما در این شب پر از اندوه به سوگ شهادت یکی از این 

فرزند  ی فرمودهکه به  یما شدهالهی در این کوی عشق جمع  نظیر یب های ینهگنج

موال و رسورمان امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج) باید برای بردن نام  شان یگرام

تا در این شب  طلبیم یمان از خداوند کریم اجازه گرفت پس بار الها از تو اذن ایش

رسور عاملیان حرضت طاهره، راضیه و زکیه، فاطمه،  ،الهی همتای یبکوثر  ی درباره

و مقام واالی ایشان قارص  یانشانباز  ها زبانزهرای مرضیه (س) سخن بگوییم و چون 

که  جوییم یمر این مورد از خود ایشان یاری فراتر است د ها عقلو از اندیشه و 

هستی نشان از خلقت پروردگارم دارد و من نشان از رحمتی تام  ی همهفرمودند: 

وصیف تا وصف خالقی را ت نشینند یماین رحمت  بر آستاننشدنی پس وابستگانم 

 در زمانی که کودکی هفت یا هشت ساله باشد. ی�گشا  کنند که در تدبیرش عقلی راه

در زمین بنشانم  آن رابودم پدرم رسول خدا برایم نهال خرمایی خرید و دستور داد تا 

من نهال را کاشتم هنوز کارم به پایان نرسیده بود که نهال به درختی تنومند تبدیل شد 

با رطبی زیبا و شیرین و همگان به تاشایش آمدند و نامش را نخل فاطمه گذاشتند و 

حف  کرد تا در بهشت جاودانه باند. آنانی که در زمان من  آن نخل ریشه و برگش را

 ی چهرهفاطمه همواره  داشتند یمو عرضه  نگریستند یممن  ی چهرهبر  کنند یمزندگی 

که دیدن باطن آن برای چشم رس امکان ناپذیر  کند یمخویش را در نقابی مسدود 

ه نشان از محبت پدر است پس باید به تعریف و تجید رسول خدا (ص) اکتفا کنیم ک

فاطمه از پشت  ی چهرهتا این پیوند گسسته شود  شویم یمو فرزند دارد پس منتظر 

این نقاب بیرون آید و قدرتش آشکار شود نقابی که بر جان آنان سایه افکند و 

از اندیشه در  آخرالزمانوجودشان را در حرستی تا قیامت در خود جای داد و امت 

خویش که از دانش و تجربه و اخرتاعات زمانه است  های یافتهمقامات خلقت جز به 

بنابراین توان درک آیات اطرافشان را ندارند گاه با عالقه و  برند ی�به اعجازی پی 

و  دارند یم بر آن راو گاه با ه�ن عالقه  کنند یماشتیاق نقابی را برای من ترسیم 

 که یدرحال کنند یمر عال ترسیم گرفته را ب نشئتتفسیری را که از عقل محدودشان 

دری از حقیقت برای آنان گشوده نخواهد شد پس شکر پروردگار را که فاطمه را آفرید 
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 یا مجموعه اش یخداوندو اعالم فرمود: من کوثری را به پیامربم عطا کردم که در روح 

ر هر ید و ددآشکار گر  ها رنگالوان را به همراه دارد پس آن  یها رنگاز زیباترین 

تا قیامت جهان را با رنگ  ام یرهذخزمان را به رنگ خویش آراست و آخرین  یا دوره

د و جانشان را در درخشش نتا همگان به این رنگ زیبا بپیوند آراید یمالوان جانش 

 این نعمت الهی قرار دهند.

الهی و آخرین فرزند گهربارش مهدی  به کوثر پایان یباینک ضمن درود و سالمی 

یوسف زهرا (عج) خدمت رسور و موالی�ن به مناسبت شهادت مادر  فاطمه

که رسور عاملیان توصیف فرمودند برای   یا گونه ه�نتسلیت عرض کرده و  شان یگرام

تعجیل در درخشش رنگ زیبای نعمت الهی که جا�ان را در پرتوی آن قرار دهیم همه 

 :زنیم یمبا هم فریاد 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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