
1 

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

 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٦ فروردین ٢٤     شهادت حرضت زینب (س) ی بهخط

جاللت را وصف  الها چگونه تو را حمد و ستایش کنم و چگونه عظمت و بزرگیِ بار 

ک و منزه است خداوند پا ،»فونِص  یَ ّ� عَ  ةِ َز العِ  بِّ َر  کَ بِ رَ  بحانَ سُ «کنم که خود فرمودی: 

یاریم  ،، سید و موالی منکران از آنچه وصفش کنند. پس پروردگار من دارای عزت بی

و  نواز بندهقلبم را در قالب کل�ت بندگی و عشق به پیشگاه  فشان آتشفرما تا 

 یها نامآگاهی، یاریم فرما به حق  ام یناتوانت ابراز کنم. تو به عجز و یترح�ن

ناپیدا است. پاک و پاکیزه و تابنده و فروزنده و پاینده و  ات ینهگنجمکنونت که در 

 .بزرگ و عظیم است

حمد و سپاست را تا زبانم گویا شود به ستایش و متجیدت؛  کنم یممن آغاز  یابار خدا

مورد ستایش  ات یرگبز ای خدایی که به فضلت ستوده نشدی و به عظمت و مجد و 

به عددی که تو بر آن  کران یبو  درپی یپ کنم یمنبودی تو را حمد و شکر و ستایش 

در  طلبم یمرحم کن و من یاری  ما گید فقیری و درماناز گناهانم و به  درگذرآگاهی و 

که بندگانی را  رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) مخصوصاً این مورد از اولیائت 

 برکت آفرینش بود.وصف فرمودند که وجودشان 

برکت انواری است که  ی دهندهسالم مانند آغاز صبحی است که قبل از طلوعش نوید 

مخلوقات عامل است، حرارتش مطلوب نیازمندان رشد است و  ی کنندهگرمایش زنده 

نشان از خلقتی پر حرارت، درونش مخفی و ظاهرش  یها جان ی کنندهخنک  اش یهسا

زمان گویای رمز و رازی است که  ی صفحهاطاعتش در  در عظمت اش یاستوار مدبرانه، 

به  ها عقلنگاشته شود؛  در پرتوی جانش ها انسانعمر تا  نگارد یمگوش زمان آن را 

 .نامش را معنا کند اش یچیدگیپکاوش جانش در حیرت مباند و 

هر نظر از را با کل�تی زیبا بیان فرمودند که  یفهخلرسور عاملیان بنده در مقام 

 .حرضت زینب کربی (س) شان یگراممطابقت دارد با دخرت 
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مخلوقات عامل و حرارت  ی کنندهحرضت زینب (س) برکت وجود مطهرش زنده 

استواری در اطاعتش آرامش بخش  حق علیه باطلش مطلوب نیازمندان رشد و ی مبارزه

 که نشان از خلقتی مدبرانه دارد. در شناختش در حیرت ها عقلمداران و  حق

و از  به دامن پر مهرش بریم یمرحلت حرضت زینب (س) پناه  و اندوهِ در این روز غم 

 ام یگراممادر از که فرمودند:  شنویم یمزبان گهربارش در مورد خودشان به گوش جان 

در زمان آمدن جانم  ،از جانب خالقی ُمدبر که همواره برکتی است کوثر جاری در زمان

 :گویم یم سخن ،از جان مبارکش نجوایی با پروردگار داشته

زمانی که مادر احساس کردند زمان نگاه داشنت امانت الهی به پایان رسیده است دست 

را بر شکم مبارکشان گذاشتند و فرمودند: ای پروردگارم آنچه در شکم دارم دخرت است 

پس نذر مرا بپذیر همچنان که از مادر مریم  یتر  آگاهو تو به آنچه در شکم دارم 

رختی استوار در رسالت پدر بزرگوارم قرار بده تا با صدیق پذیرفتی و او را همواره د

 .دستان ضعیفش رسالتی ملکوتی را حفظ کند

نبوت خویش خواند،  ی یشهردعای مادر به اجابت رسید و پیامرب گرامی اسالم مرا 

که به  کس آنو هر  که شاخ و برگش تا قیامت بر رس عامل سایه خواهد افکند ای یشهر

زیانی به او نخواهد  که در کتاب آس�نی قرآن فرموده گونه �نهزیر این سایه درآید 

انوار  ی کنندهپس نام من زنده  .رسید و در امنیت در رحمت الهی داخل خواهد شد

 .حق است

شکر بر آستان با برکت پروردگارم  :فرمایند یمرسور عاملیان  شان یگرامهمچنین مادر 

گرفت که همگی به ندای پروردگارش آنگاه که  باز پسرا از جانم  ییها امانتکه 

که من نزدیکم و به ندای کسی  من از تو بپرسند بگو ی دربارهفرمود: چون بندگان من 

، پس به ندای من پاسخ دهند و به من ای�ن آورند تا راه دهم یمکه مرا بخواند پاسخ 

ست و شیرینی خالقی مدبر ا منتهای یبراست یابند، راه راستی که انتهایش رحمت 

خویش را به پیشکشی  یها امانتزمین و آس�ن  که سترااگو  چنان آنزینب (س)  زبان

تکلم کند، ند و پروردگار نپذیرفت و فرمود کالمی را در زبان او آفریدم تا آنگاه که دآور 

به تکریم درآیند و اعالم دارند که پروردگارا جز آنچه به ما  همگان در مقابل تکلمش
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را بر زبان جاری  دانش دیگری نداریم پس هرگاه نام پدرم رسول خدا (ص)آموختی 

تا با زبانش نام رحمت الهی را  شدند یمدر حضورش حارض  مقرب فرشتگان کرد یم

 بشنوند و ارسار نام محمد (ص) را دریابند.

را از  یقدر  گراننور در این شب غم و اندوه سفارش بسیار  ی خانهاینک ای مه�نان 

زینب  ام عمه: در رحلت که فرمودند کنیم یمبرایتان نقل  (ع) الرضا یموسامام علی بن 

بر گردن آنانی که حقیقت  ام عمهامام رضا فرمودند: حق شناخت  (س) به همه بگویید

 .پس قدردان این نعمت بزرگ باشید بسیار سنگین است اند شناختهدین را 

در این کوی عشق  هاست سالش�یی که  با این نعمت و مسئولیت بزرگ؟ کنید یمچه 

 رسور ،و واقعیت دین به برکت وجود فرزند گرامی امام رضا (ع) و معرفت با حقیقت

با حقیقت شناخت  یدا شدهاباصالح املهدی (عج) آشنا  ،امام عرص و زمان ی�ن،و موال

 امور خود. ی همهحرضت زینب (س) و الگو قرار دادن عمل و حق مداری ایشان در 

به وجود  عج)حت مقدس ولی نعمت�ن امام زمان (حال ضمن عرض تسلیت به سا

 :داریم یممبارکشان عرضه 

حرضت زینب (س) ما را یاری فرمایید  تان یگرام ی عمهطق و بیان ای وارث زبان و ن

که پدر بزرگوارتان امام رضا (ع) فرمودند حقیقت وجود ایشان را به  یا گونه ه�ن

زینب گونه عمل کنیم و زینب گونه حق جو باشیم و  مان یزندگدرستی بشناسیم و در 

 باشیم و با زبان زینبی فریاد کنیم:زینب گونه منتظر حق که ش� هستید 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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