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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٩ دی ٢٨    )دوم(روایت  حرضت زهرا (س) شهادت ی بهخط

 که بنگرند حوادثی بر دیدگان تا �وده ذخیره خود در آنچه و زمان ی آینه بر سالم

 جان که �وده پنهان دل در را حکایتی امروز .است جریان در جانشان در اکنون هم

 .است امین جربئیل میزبانش که محفلی ،خواند می ملکوتی محفلی به را حق عاشقان

 جانب از پیغامی حامل من عامل زنان ی سیدهای  .است آمده عاملیان رسور دیدار به او

 را خلیفه تا آموختم را نامی آفریدم آنچه به :فرمودند کریم خداوند .هستم پروردگار

 را خویش معنای انتظار که شدند مرسور چنان آن دیدارش ی لحظه به همگان .دنبشناس

 (س) آدم حرضت به .شد برداشته راز این از پرده پس �ود جاودانه عشقش ی شعله در

 شیفته چنان آن نامی بر حرضت و کند آشکار فرشتگان بر را ها نام تا شد داده فرمان

 توان که شد لربیز رحمتی از جانم جام فرزندم ینا بر رب یا کرد سؤالکه  گشت

 از وجودش ی شجره .است حق جان ی میوه او :فرمود پروردگار و ندارم را آن توصیف

 مدتی او .بشناسد را اش یفهخل زمین تا نهادم رثکو  را نامشه ک گشته سیراب آبی

 این درک توان چگونه ،عظیم ی گنجینه این داران امانت بر وای .بود خواهد مه�نش

 را اش چهره حق تا رح�ن خداوند جانب از بود ای یههد او .نداشتند را پروردگار گوهر

 هم در گردبادی چونان را ملکوت عظمتش با نام .کند خارج زمان ی پرده از نامش با

 این که است غمگین حوادثی از قلبتان که یدا شده جمع محفلی در ش� و پیچد یم

 شاهدی زمان تا برد داشت تعلق آن به که مکانی به شا هکاشان از را همتا یب گوهر

 .نشد جدا یشها لحظه جان از هرگز کهبر غمی  باشد

 با امروز که حق جز قلب دارد رساغ خود در را هجران این کشیدن توان یدل چگونه

 گذشته های دوران ،پروردگارم نعمت بهرتین ای .نشیند می مناجات به رسولش دخت

بر  لحظاتش متام در زمان .ات یملکوت کوچ حرست در آیندگان و بود آمدنت مشتاق

 از باطل زدودن و حق برقراری در را قلبش پروردگار فرمان تا گریست خواهد غم این

 .بخشد رهایی مصیبت بار این
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 انتظارها .کند عطرآگین را خاک ملکوتیان بوی و عطر دیگر بار و شود برپا عشق دولت

 به تا (ص) خدا رسول فرزندان عاشقان کجایند :دفرمای اعالم منادی و پذیرد پایان

. ینؤمنمُ  نتمکُ نإ  لکم خیرٌ  هاللّ  بقیة: فرمود که یا وعده .شوند مرسور حق های وعده

 ارث دار یراثم هایشان ینهس تا دنرهان می شیطان های یچهباز از را جانشان هک ینیمؤمن

 پاسخ توان گرچه دارند اعالم و بشنوند جان گوشه ب را سخنانش .شود الهی کوثر عظیم

 محفلی در ما .مودهنن تجربه را متی آنا هرگز که یممرسور لطفی از ولی نداریم

 شویم لطفی قدردان تا کنیددمان مد پس است مرسور تشنعم از جا�ان که نشینیم یم

 .است دشوار نیز آیندگان برای کشدر  که

 و یابیمب فرج انتظار با را عظیم امانتاین  برداشنت توان تا خوانیم می دمد به را ش�

 :دعای به بخوانیم را ش� همواره

 اللهم عجل لولیک الفرج
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