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 3غرفه ای:غرقه شگاه نمای

 اما امروز...و 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

به مردمان تمام دوران   سالم هللا علیها((از دیگر الطاف خداوندی که به واسطه حضرت فاطمه زهرا 
( بودند.که همگی مانند حضرت سالم هللا علیها(ارزانی داشتند ، امیرالمومنین و فرزندان آن حضرت 

ندان دلسوز مانند مادر بزرگوارشان غریب و بی دلسوز و مهربان بودنند .این فرز سالم هللا علیها((زهرا 
 یاور بودند .

اما این بی توجهی مردمان با این بزرگواران مانع از یاری و دستگیری مردمان نمی شد و همواره در 
حال کمک به آنان بودند .با کمال افسوس عدم مراجعه مردمان هر زمان به امام زمانشان غصه ای 

 افزوده می شد . سالم هللا علیها((هرا بود که بر غصه های حضرت ز

،... و غم  )علیه السالم (،مصیبت به شهادت رسیدن امام حسین  )علیه السالم (غم و اندوه تنهایی امام حسن 
 بر خود هموار می ساختند . )علیه السالم (های دیگری که یکی پس از دیگری فرزندان امام حسین 

،حضرت مهدی در  سالم هللا علیها((دایتگر حضرت فاطمه زهرا اّما امروز آخرین فرزند مهربان و ه
میان ما است . او در کنار ما زندگی می کند .ایشان از اوضاع و احوال تمام مردمان باخبر هستند و 
در رسیدگی به احوال دوستدارانشان از هیچ چیز، کوتاهی نمی کنند .ما در یاد و خاطر ایشان جاری 

 هستیم .

را امروز با یاری کردن فرزنِد مهربانش امام  سالم هللا علیها((بیائیم خواسته دل حضرت فاطمه زهرا 
زمانمان برآورده کنیم .اگر ما در روزگاری نبودیم تا صدق گفتار خود را در یاری از حضرت زهرا 

ده کنیم،می توانیم در نشان دهیم و خواسته دل حضرت زهرا را در دفاع از امامت برآور سالم هللا علیها((
سالم (کم کردن غربت و دوری امام زمان خویش نقش داشته باشیم .به نظر شما خواسته حضرت زهرا 

چیزی جز دعا کردن برای فرزندش است؟ البته نه به این خاطر که او فرزندش است ،بلکه  هللا علیها(
ه و مردم با ایشان به سعادت حضرت مهدی ،هدایت یافته خداوند است و او را خداوند انتخاب کرد

 وافعی خواهند رسید.

پـــس با او درد دل کنیم و به حرفهای ایشان گوش جان بسپاریم .او را مانند پدرانش تنها و بی یاور 
نگذاریم .با او دوست باشیم ... بیائید از همین االن برای او دعا کنیم و از خداوند بزرگ ظهور ایشان 

 را بخواهیم . 

 


