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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٥ بانآ  ١٤       شهادت حرضت رقیه (س) ی بهخط

 هآفرینشی که خود فرمود آن را بیهود ،شکر و حمد و سپاس بر خالق یکتای آفرینش

امور  ی همهنیافریده و به حال خود وا نگذاشته بلکه از روی رحمت و تدبیرش بر 

نیست معبودی غیر از خداوند حکیم و کریم؛ اوست که عزت را  محیط و مدبر است.

از آن مؤمنان و ذلت و خواری را از آن منافقان و کافران اراده فرمود پس حمد و 

است که همواره در  ییها جانکریم در و برکات پروردگار  اوست ی یستهشاستایش 

که در  دمایی را در جانشان مانند پروردگارشان یداللهیجوش و خروشند تا دست 

نیاز مراقبت؛ پس جاِن زنده به  به اندازه و میزان محتاج است و در مردگان بی زندگان،

قلبش احساس  ی خزانهجوشد و حرارتش را در  متصل است که همواره می یا رسچشمه

توان آن  که قفل و کلیدش، راز و نیاز است و ثروتش عشق؛ آیا می یا خزانهکند؛  می

هایی زنده است  دست را گرفت و به ملکوت سفر نکرد؟ پس مسافران ملکوت، قلب

 ستاید. که رضبانش خالقش را می

تان را پس سینه و قلب ،شکر خالق یکتا را که حرارت وجود را در منتهای رحمتش آفرید

شش، فشانی شود که ُغِر  با یاد پروردگار عال از حرارت معمولی خارج کنید تا آتش

 کند. اندازد و ملکوتیان را شاد می شیطان را به عجز می

چه زیباست فرمایشات رسور عاملیان حرضت زهرا (س) در توصیف مسافران ملکوت 

های خود باطل و  گدازه فشانی بود که با که قلبشان از هجران و عشق پروردگار آتش

 چسب در رسماست. همچون گرمایی دل ق،ناپاک را سوزاند و حرارتش برای عاشقان ح

که به ظاهر کوچک بود ولی در باطن،  گردیم یمبه دور حرارت قلبی  امروزما 

اند: من  معرفی فرموده چنین یناخود را  ،خورشید را به شگفتی واداشت که خود ایشان

علی (ع) هستم که به رقیه ملقب  بن  ثانی، دخرت حسین  ی فاطمهصغری یا  ی فاطمه

گذاری کردند و نام  نام شان یگرامشدم؛ پدرم تام فرزندان خود را به نام پدر و مادر 

بینم  زمان، چونان مادرم می ی ینهآمرا به لقب مادرشان آراستند و فرمودند: تو را در 
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پروردگار  ی وعدهرود تا چون گلی در  یکه در مدد امامت جان زیبایت به دل خاک م

باش تا آن را دریابی. پدرم امام حسین (ع) آن زمان  قرار یببشکافد پس برای آن وعده 

مکرمه بودیم مرا در آغوش گرفت و فرمود: دخرتم، آیا به تپش قلب پدر  ی مکهکه در 

دانی؟  تپد! دلیلش را می دهی؟ گفتم: بله. فرمودند: برای دخرتش چه تند می گوش می

دانم تا از زبان پدر آن را بشنوم؛ فرمودند: دلیلش حوادثی است که باید با  گفتم �ی

باشی مهربان. به پدرم قول دادم که صبور  جان کوچکت منتظرش باشی تا عمه را یاری

موعود رسید و پدر مرا در آغوش گرفت تا قولی را که داده بودم را  ی لحظه باشم.

ها را محکم در آغوش گرفتم؛ پدرم  فراموش نکنم. به پاهای پدر آویزان شدم و آن

 ی عدهو فرمود: دخرتم، همواره قرآن را تالوت کن و بر آنچه مقدر شده صبور باش تا 

دیدارمان فرا رسد. پدر رفت و آن روز سخت به پایان رسید و ما همراه امام عرصمان 

فرمود:  گرفت و می به راه پدر ادامه دادیم. گاه برادرم مرا در آغوش پر مهر امامت می

 ای که از عزیزترین متاعش در راه پروردگارش گذشت. آفرین بر خانه

محبتشان  ی زمزمهشیدایی و  ی قصهیی کودکان، بینیم در خاندان نبوت، الال بله می

در عوض  فرزندا�انآموزش ای�ن و حق مداری بود؛ باید از آنان آموخت که در تربیت 

را به آنان  ییجو حقحاصل، تقوی و ای�ن و قرآن و  و شعرهای بی ها ترانهیاد دادن 

 آموزش دهیم.

 حرضت زینب (س) فرمودند:خود  ی عمهبود که حرضت رقیه (س) به  ها شبدر چنین 

فرمایید؟  عمه جان، از قراری که با پدر داشتم یک روز گذشته است؛ ش� چه امری می

زمان قرار را پدرت   فرمایند: گیرند و می حرضت زینب (س) رقیه را در آغوش می

کی به دیدارش بروی. رقیه چش�ن خویش  کند داند؛ اینک بخواب، او خود امر می می

نشین اباعبدهللا در فضای جانش به صدا  گذارد. صدای مهربان و دل را بر هم می

عمل خواهم �ود؛ سکوت شب موقع خوبی برای  ام وعدهآید: دخرتم، اینک به  درمی

که در بیرون کاروانرسا منتظرت است بنشین و پیروزی را  جهاد است؛ تو بر ذوالجناح

فرماید: کجا  خیزد. امام سجاد (ع) می برمیرقیه آرام . با خواندن قرآن کریم اعالم کن

شوم. امام سجاد (ع) او را در آغوش گرفته و  گوید: بر رس وعده حارض می می روی؟ می
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کند. ذوالجناح منتظر است. رقیه سوار بر ذوالجناح  کاروانرسا مشایعت می تا درِ 

رخ  یا زلزلهام کند که در ش هللا را تالوت می افوض امری الی ی یهآ چنان آنو  شود می

شنوند و ارکان کاخ یزید به لرزه  دهد؛ همگان مانند ابراهیم خلیل صدایش را می می

خورد و یزید لعنت هللا علیه دلیل این رس و صدا را  آید؛ دیوارهایش ترک می درمی

زند. یزید فرمان  علی سوار بر اسب پدرش فریاد می بن گویند: دخرت حسین پرسد می می

روند؛ امام سجاد (ع)  رقیه می طرف بهک را به کاخ بیاورند؛ مأموران دهد تا کود  می

خواهند کودک را از امام بگیرند،  گیرند؛ وقتی مأموران می رقیه را از اسب در آغوش می

رقیه به دعوت پدر به ملکوت پرواز کرده و به دیدارش شتافته بود. امام، رقیه را به 

ز گذارند و رقیه را در ه�ن محلی که کاروان دهند تا بر او �ا س) می(آغوش زینب 

از  تر باشکوهفرمایند: قرب رقیه  سپارند. امام سجاد (ع) می توقف کرده بود به خاک می

کاخ یزید در شام خواهد شد پس دل آسوده دارید که ملکوتیان در عرش به پرواز 

ا نامشان را برکت چرخند ت ای بر گردشان می دارانشان مانند پروانه آیند و امانت درمی

 روح و جان خویش سازند.

حرضت رقیه (س) بعد از عاشورا به امام سجاد (ع) گفت: آنگاه که پاهای پدر را 

اصغر به میدان جنگ بربد او مرا نوازش کرد و  محکم گرفته بودم تا مرا هم مانند علی

انی تا تو فرمود: من در پایان سفر به دیدارت خواهم آمد؛ مراقب باش در بیعت من ب

را نزد خودم بربم؛ و حرضت رقیه (س) تا پای جان بر این بیعت، استوار باقی ماند و بر 

 آن ارصار ورزید.

جان عال فدای موال و رسورمان امام عرص و زمان بقیةهللا ارواحنا لک الفدا که با ه�ن 

ر بیعتم مهربانی جدشان امام حسین (ع) که به حرضت رقیه فرمودند: منتظرم بان و د

ایشان نیز هر جمعه در کنار منتظران واقعی و ندبه خوان خود  ،استواری کن

 زدایم ات می فرمایند: مرا ببین، اشک تو را با وصلی شیرین از چهره نشینند و می می

گذارم؛ ای�نت را محکم کن، با شیاطین جانت  پس منتظرم بان من تو را تنها �ی

 را به عرش بربند.بجنگ تا ملکوتیان، مناجات تو 
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کفر در مقابل چنین لطف و  فتنه و نفاق و ی زمانهای منتظران کوی عشق، در این 

ای به هیجان آمده و بعد  مهربانی و سفارش موالی�ن چه خواهیم کرد؟ آیا لحظه

بیعت با همه چیز و همه کس خواهیم  ی آمادهفراموش�ن شده، دست بیعت�ن را 

مانیم؟ اگر ماندیم باید باور و  �ود و یا تا پای جان بر این پی�ن وفادار و استوار می

در راه حق چنان قوی شد که کاخ ظلم را به  هسالیقین کنیم که فریاد کودکی سه 

حق  ی ینهسپس در این شب حزن و اندوه رس را بر  .زلزله واداشت و آن را شکافت

باطل، اگر دینم با بریدن رس من، از تباهی نجات  یخنجرهابگذاریم و فریاد بزنیم: ای 

تاب �وده از بدن جدا کنید تا  کند پس بیایید و رسی که هجران یارش او را بی پیدا می

از بین برود، انتظارها تام شود و خون عاشقان  ها یکیتاربه پایان برسد و  ها هجران

ها تکرار شوند و عاشقاِن مسافر طور در  اق، با آن بنویسند؛ زمانقلمی شود که عش

سامری را نخواستیم ما منتظر  ی گوسالهپایین کوه انتظار، تو را فریاد کنند که: ما 

پروردگارمان محقق شود و زمان انتظار به پایان برسد و ج�ل  ی وعدهماندیم تا 

 زنیم: منتظران فریاد می ی همهپس با ندای هل من نارص ینرصنی هویدا شود  ی�نآقا

 اللهم عجل لولیک الفرج
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