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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ١٤٠٠ آذر ٢٧    (روایت اول) حرضت زهرا (س) شهادت ی بهخط

 کند می خارج غیب ی پرده از زمان زبان با را خویش پنهان رازهای که گاهآن ایام بر سالم

 میراث ءِ جز  که شوند آگاه لحظاتی بزرگی از رسولشان فرزندان دلدادگان و شیفتگان تا

 و ها یقهدق ،ساعات که ۱۴۴۳ سال االول یج�د ۱۳ امروز مانند؛ است یتب اهل

 آن برداشنت به قادر ذخایرش متام با زمین که دارد مصیبتی از حکایت هایش یهثان

 کوثری .بود پروردگار یبها گران ی یههد که رود یم خاک دل به گوهری زیرا نیست

 میدان به را نامدار  حق هدایتش پرتو در حق تا ایستد یم یباطل رودرروی همتا یب

 ماند یم باقی بها گران ای ینهگنج مانند به زمان در اش یگرام صدای پس .بخواند مبارزه

 خود برای را شومی قبتعا که چه غدیر شکنان بیعت بر وای :فرماید می که زمان آن

 او را حیدر (ص) پیامرب که بخواند را نامی تا درآمد حرکت به یشانها زبان .زدند رقم

 پشت در را حق تا نددپوشان را مکر و حیله لباس ذلیلشان جان بر چگونه .خواند می

 و رسالت از جداشدگان ای :پیچید فضا در (س) زهرا حرضت صدای و کنند پنهان آن

 گشوده باطل بر(ص)  پیامرب ی خانه درِ  و دید نخواهید را حق روی هرگز امامت

 تقسیم خویش بین را باطل میراث و بروید خویش دنیای دنبال به پس ؛شد نخواهد

 نفرت ابراز بروید هرا آن روی اینکه از زمینخاک  هستید که بیچارگانی ش� .کنید

 شیطان بازوی با اکنون و اید آمده خانه این درِ  به وحی کالم شنیدن برای بارها. کند می

 هستید کرانی ش� .است تان مسل�نی ننگ قیامت تا نامتان. اید آمده حق ی مبارزه به

(س)  زهرا حرضت که گونه ه�ن و شنید نخواهد را دیگری نوای باطل جز هرگز که

 پروردگار و ندشد مزین باطل لباس به ،ندنکرد درک را هدایت هرگز :فرمودند

 خود قوم آن تا نسازد دگرگون است داشته ارزانی قومی به که را نعمتی خدا :فرمودند

 روزی ها آن). ۵۳انفال آیه  ی مبارکهشنوا و داناست. (سوره  خدا و شود دگرگون

 آب نوشیدن از را هربارشگ وجود گانتشن و ندکرد رجزمان خا ازرا  الهی پایان یب

 که است هدایتی چراغچل همواره اش یملکوت نام .�ودند محروم وجودش بخش یاتح

 و دارند شارجمند داد رخصت خدا که است ییها خانه در رنو  آن :فرمود کریم قرآن
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 نام که ییها قلب .گویند تسبیح شبانگاه و بامداد هر را او و شود یاد آنجا در نامش

 همواره حق داران میراث پس است م�ت و حیات در شنعمت ینتر بزرگ (س) فاطمه

 که است پروردگار ی وعده که گونه ه�ن هستند مقدسشان وجود ی سفره مه�ن

 میرس اطاعت ی یهسا در دتو م که است یتب اهل مودت به رسولشان زدم :فرمود

 شناخت به قادر درکش توان که شود می حق کالم این شنوای ییها گوش پس .است

 و اند دیده معجزه قالب در را ءانبیا متام هدایت که ه�نانی .باشد والیت و امامت

 را باطل که خالقی ملکوتی بارگاه بر شکر پس اند داده قرار جانشان میراث را شانوار 

 تکیه حق پرچم بر داران حق پس جاودان همواره را حق و فرمود معرفی آب روی کف

 :زنند می فریاد یکدیگر با و کنند می

 اللهم عجل لولیک الفرج

http://www.rayatolhoda.com/
mailto:info@rayatolhoda.com

