
1 

http://www.rayatolhoda.com  sms: 3000160313  e-mail: info@rayatolhoda.com 

 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٧ بهمن ٢٠    )(روایت دوم حرضت زهرا (س) شهادت ی بهخط

 های ینهگنجرحمتی که بندگان خویش را به ندای حق دعوت فرمود تا جانشان سالم بر 

 یخودمحور الهی در پرانتز خودخواهی و  یها نعمتخویش را بشناسد. افسوس این 

قرار گرفت و آنچه عاید مردمان شد وجودی از هم گسیخته و روحی خاموش، زبانی 

در اشتیاق دنیا در  ها دلگره خورده، دست و پایی گریزان و وجودی پاره پاره است. 

قیقت وحی از ح ها جاندر شنیدن حق ناتوان شده و  ها گوشو  گنجد ی�کالبد خویش 

. بیعت با خاندان رسالت پُلی خواند یمجدا گشته. در این ظلمت دستی توانا ش� را 

لحظاتش قرار  تپشرا در  ها قلبرا به یکدیگر نزدیک کرده و  ها زماناست که 

 .دهد یم

 دار امانتتا  وزد یمبه جانتان مانند نسیمی  زمان دار امانتامشب آن لحظات از 

 ی خانهامشب بار دیگر  .یدا شدهحقیقتی شوید که برای شنیدنش دور هم جمع 

رسالت در غم از دست دادن اُم ابیها در سوز و گداز است. به کدامین گناه به دل 

به همگان عنایت  منتهایش یب بود که پروردگار با رحمت ای یههد. مادر رود یمخاک 

ملکوت  تا روح مطهرش چلچراغ خواند یمامانت خویش را به سویش  فرمود و امشب

جز آنانی که  در مکانی جای گیرد که احدی به آن آگاه نشود اش ینورانشود و جسم 

 پروردگار بخواهد.

تا  ماند یمدر زمان  فرزندانش به سخن درآمده و جاودانه ی چهرهغربت حق در 

با جان و مال  که پروردگار فرموده گونه ه�نمداران به دنبالش در حرکت باشند و  حق

که زمین از  شود یماین بار به صربی دعوت  مؤمنانامیر  و فرزند به استقبالش بروند.

 ی چهره. به کند یم. او کیست که جانش را در خاک پنهان آید یمعظمتش به فغان 

ظار : انتفرماید یمو  زداید یماشک را با دستان مبارکش  ی حلقه. نگرد یم فرزندانش

 :که فرموده شوید یمزیرا در آن با پروردگار همراه  پروردگار است ی تحفه یباترینز

 .منتظر مبانید ما نیز منتظریم
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که در آن مرگی وجود  شویم یمو منتظر دولتی  دهیم یمپس به ندای حق پاسخ 

به وصل تبدیل  ها فراق. کشد ی�جان را به آتش  ها دلندارد. غم و اندوهی در 

. الهی شاد شوند ی وعدهتا منتظران به  گیرد یمیکدیگر را در آغوش  ها زمان .شود یم

. شوند یم. در تلخی این ساعات با ش� همراه ورزند یمعشق  ها نامه�ن آنانی که به 

برای غمی  تواند یممشیت الهی  ی یرهدا در زیرا کنند یمغم دل کوچکتان را حس 

جریان است. غم جهلی که این بار جان عزیزان بگریند که هم اکنون در جانشان در 

در مکر و عامل آبیاری شد  بلکه رسالتی را که با خون پاکان گیرد ی�را نشانه  یتب اهل

تا در پشت نقاب حق پنهان شوند. در ظاهر برای  اند گرفتهریا مانند گذشته به بازی 

 آشنایی ،ین زمان غریبرا از یکدیگر جدا کنند. در ا یشها رشتهحق بگریند و در باطن 

کف روی آب است و حق  که در آن باطل چونان خواند یمرا به ضیافتی  زدگان یبتمص

 زمان. خوردگان زخممرهم 

 :خوانیم یمپس همگان را با نامش به این ضیافت 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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