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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٩ اسفند ١٠      شهادت حرضت زینب (س) ی بهخط

یا، ای پناه پناهندگان، ای نجات بخش پاکان، ای نگهدار بیچارگان و ای بار خدا

، بار اشکام با دلی شکسته و چشمی  عطابخش گدایان، در این روز به سوی تو آمده

 نادم و پشی�ن، آلوده و گناهکار، با امید بخشِش جود و سخایت.

ان خطاکار خود ای پروردگار کریم و مهربانم که رسیع الرضایی و عذر پذیر بندگ

ی  چشمهدرگذر از من، از  نیتتهستی پس به حق بزرگی و جاللتت، رئوفی و رح�

کن و گوارا فرما آن را در این روز به کامم. معبودا آنچه از فضل و  ابماحسانت سیر 

کرمت برایم مقرر فرمودی برکت بخش و مرا مشتاق عبادت و اطاعتت فرما تا 

ی که رسور عاملیان حرضت زهرا (س) آن ا گونه ه�نات را به عشقت آغشته کنم  یبندگ

 را توصیف فرمودند که:

را از  اش جامههایش به سخن درآید، زمین  یهثانسالم بر زمان آنگاه که شکافته شود و 

یش را باز پس گیرد. آنگاه ندایی همگان را به ها نعمتتن بیرون کند و آس�ن 

ند. آیا توان درک جانی را که همواره با خالق خویش در نجواست را صحرایی فراخوا

دارید. او را به رسزمینی غریب آوردند، غربتی ناشناخته. اینک غربتش به وصلی مبارک 

 ام چهرهگونه سخن آغاز کند. یا رب همواره به  ینابدل گشته تا زبانش با آوایی 

ا دیدم رنج دوری از بارگاه با عظمتت نگریستم تا مع�ی غربتم را بشناسم ولی آنچه ر 

منتهایت جدا نکن تا همواره از  یببود پس این جان هجران کشیده را از رحمت 

 ی فضل و کرمت بنوشد و تو را در بزرگی و جاللتت بستاید. رسچشمه

شان در رنج  یی را که در متام عمِر زمینیها جانبله رسور عاملیان چه زیبا بیان فرمودند 

گداز بودند و از غربت زمین به بارگاه پروردگار ِشکِوه داشتند که امروز و سوز و 

که در متام لحظات عمر به غیر از رضایت  ها آنمصادف است با پرواز منور یکی از 

ها و مصائب  یسختی  همهپروردگار چیزی نگفتند و عملی انجام ندادند و در این راه 

مل کردند، ایشان کوه استوار صرب و را به عشق رسیدن به قرب الهی عاشقانه تح
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ی زبان و  دارندهشکیبایی، اوج بندگی و اخالص، معلم اخالق و معرفت و عرفان و 

 سخن شیوا و رسا و بُرّنده، حرضت زینب کربی (س) هستند.

ی ایشان سخن گفت که از عجایب خلقت بودند، قلبشان  دربارهشود  یمچگونه 

بود و مقابل باطل همچون کوهی استوار که در  اقیانوس مهر و عاطفه در برابر حق

راه شام حرضت امام سجاد (ع) به حرضت زینب چنین فرمودند که: عمه جان پرچم 

اید و هر بار که لب  یدهبوساین امانت در دستان ش�ست که ذوالفقار را بارها 

رین بر فرمودند: آف یم(ع)  مؤمنانگذاشتید امیر  یمی ذوالفقار  یغهتمبارکتان را بر 

درد و جگرش را پاره  یماست، جان کفر را  تر خطرناکاش از ذوالفقار  زبانی که بُرّندگی

کند پس بر آنچه مأمور هستی عمل کن و در صحرای کربال در شب پنجم  یمپاره 

چسباند و  یمی امام حسین (ع)  یمهخمحرم حرضت زینب کربی سینه مطهرش را به 

ی عشق چند روز دیگر در آتش کفر کافران خواهی سوخت ولی  یمهخفرماید: ای  یم

ام باش که در این حرارت  ینهسآتش عشقت تا قیامت جاودانه خواهد شد پس شاهد 

ی و من حق را با خود همراه ا دادهاست، تو حق را در خود جا  تر فروزاناز آن آتش 

ی (س) که با وجود آن ی حرضت زینب کرب  سوختهخواهم کرد. جان عامل به فدای قلب 

 همه غم و اندوه حق را چنان بر رس باطل کوبید که در تاریخ جاودانه شد.

اینک در این روز حزن و اندوه ضمن عرض تسلیت به ساحت مقدس موالی�ن امام 

شان خطاب به خودمان را بیان  یگرامی  عمهعرص و زمان اباصالح املهدی (عج) بیانات 

بگویید با ثروتی که به ارث بردید چه کردید؟ ش� مزد د: کنیم که به ما فرمودن یم

و به چه بهایی؟ مودت ارث عظیمی  یدا فروختهرسولتان را در کجا و در کدام بازار 

است که بهای دینتان است؛ به یک ساعت و دو ساعت و یک روز و ده روز ختم 

 .. مودت، کلید بازگشتتان از این رسزمین غریب استشود ی�

ها و  یعزادار یت فقط به ب اهلی حرضت زینب (س) مودت به  رمودهفبه پس 

شود بلکه مودت عمل به دستورات قرآن کریم و اطاعت و یاری  ی�ها ختم  یمولود

ی که حرضت زینب ا گونه ه�نامام عرص در مبارزه با باطل درون و بیرون ماست پس 

ی خود در این راه قدم گذارید، ها داشتهفرمایند تا دیر نشده با متام  یم(س) در ادامه 
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یتان را بخرد، این خرید و ها جانبا جان و مال و فرزند مهاجرت کنید تا پروردگار 

تان را  یشادشوید.  یمفروش ه�ن است که پروردگار فرمود به این خرید و فروش شاد 

 ی هستی جاودانه کنید و او را بخوانید: عصارهبا طعم 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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