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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٦ بهمن ١٣    (روایت اول) حرضت زهرا (س) شهادت ی بهخط

مرا پیش از غروب و طلوع بسیار یاد کنید.  فرمودساعاتی که پروردگار امر سالم بر 

طلوعی که در آن باطل از بین رفت و غروبی که پیامرب (ص) بر تخت قرآن کریم 

هر جلوس فرمود تا همواره جویبار رحمت الهی بر جان مبارکش در جریان باشد و 

نوری افزون بر نور دیگر جهان را از ظلمت جهل برهاند. زمان  اش یملکوتقلب  تپش

 از یتشب اهللطفش جاودانه شد و آثار رسالتش تا قیامت جاودانه گردید.  ی یهسار د

. آیندگان به دنبال حساب یبشد  گذاشت ثروتیباقی رجس و پلیدی پاک گردید و آنچه 

قرآن کریم برسند. اینک زمان منتظر تحقق  یها وعدهبه راه افتادند تا به  یشها نشانه

آس�نی  ی مائدهرحمت است. روزها در فراق این  آخرین ثروت این خاندان ی وعده

وار  ه انتظار را با رنگ و بویی یعقوبتا گیا بارد یمچونان بارانی بر برهوت جانش 

در  وگوست گفتحفظ کند. قلبش در سکوت جانی که هزاران مع�ی زمان با آن در 

مه است به چه معناست. فاطمه است. امامش را چگونه درک کند. او پرس فاط تپش

و مادر امامانش را در کجای عقلش  (س) را در کدام پرتوی نور بیابد. او دخت پیامربش

چگونه قادر است تا به گنجی  وجود خویش را ندارد ی محاسبهبگنجاند، عقلی که توان 

 ثروتش را پایانی نیست. پس به آنچه آموخته اکتفا کرده و ایامی را بهبیندیشد که 

. عمرش در پرانتز زمان چونان شمعی در پردازد یمبه شادمانی سوگواری و ایامی را 

گاه در سیاهی  گذرد یمخویش روزگارش  های یباز او همچنان به  حال آب شدن است

و باز تکرار ه�ن  دارد یم. در پرتوی این نور چند گامی بر شود یمجانش نوری شکوفا 

. فاطمه (س) میراث گیرد یممکرراتی که قادر به درکش نبوده عمرش را به بازی 

تا در وجودش آیات معجزه را به متاشای  یابد یمهدایت پیامربان در دامن وحی پرورش 

 و آیندگانی که خواهند آمد تا رحمت را بشناسند بگذارد. زمان خویش

. گاه در کنند یمدر کنارشان حس  اینک شنوندگان رحمت به جا مانده از کوثر الهی را

و گاه از نبودنش ندبه و زاری رس  آورند یمظهور  ی صفحهخیاالتشان او را به 

چیست. دردی که ظلمش باعث این جدایی شد.  درمان یباین درد  ی چاره .دهند یم
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آنانی که ثروت پروردگار را در بازار دنیا به فروش رساندند و آنچه عایدشان شد عذابی 

 خوار کننده؛ پس به جانتان نهیب بزنید. ثروتتان را در بازار دنیا نفروشید. ش� بود

پیامربتان هستید. این ثروت را با غفلت و جهالت آتش نزنید تا در  انفرزند داران امانت

است و آن مردن در گور  آور مرگبی�ری  ینتر بزرگکه  دلتان به مرضی مبتال شوید

کند  تان یهمراهزمان است. پس در ساعات انتظار منتظری باشید که پروردگار 

همچنان که فرموده ش� منتظر باشید ما نیز منتظریم تا حقیقت وحی آشکار گردد و 

 وجود بیرون آید و مع�ی انتظار معنا شود. ی جعبهاز  ها اندوختهثروت 

 فریاد کنید: طلبد یمبرای جانی که رها شدن را 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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