
 
 
 

 

  




           
  


 



 

 



  
بـي اذن وارد آن    كـه جبرئیـل   ال و فاطمـة و درب اصلي خانه حضـرت مـو   یامبرپمنظره ضريح حضرت 

ذاشتند و با صـداي بلنـد   گھر بار مي خواستند وارد شوند دو دستشان را دو طرف درب مي  یامبرپنمي شد، و 

فتنـد و اگـر   گبطوريكه اھل مسجد بشنوند؛ در فضیلت اھل بیت آيت قرآن تالوت مي كردند، و سـالم بـر ايشـان مـي     
جـز  (شتند، ھمین درب خانه شكسته و سوزانده شد، و سـه شـھید داد، و مسـلمانان    جواب نمي شنیدند بر مي گ

  . فتندگنگاه كرده و جیزي ن) چند نفر
  )ذاشته اند تا ديده نشودگب تصوير مشخص است و جلوي آن قفسه قرآن چسمت ؛ در باب فاطمة (

  
 ريخت و ديواركز غم جانسوز او خون از در =  ريخت گوھرى سنگین بھا از ابر گوھر بار

  
 ريخت يك چمن گل صرصر بیداد ز آنگلزار=  رفت تا ز گلزار حقايق نو گلى بر باد

  
 ريخت آفتى آمد كه يكسر ھم برو ھم بار=  خسان شاخه طوبى مثالى را ز آسیب

  
 ريخت از فراز شاخسارى از جفاى خار=  معرفت غنچه نشگفته اى از الله زار

  
 ريخت كاسمان خوناب غم از ديده خونبار=  شرف برجاختر فرخ فرى افتاد از 

  
 ريخت بر سراسر طوطیان عالم اسرار=   غم طوطى اى زينخا كدان برواز كرد و خاك

  
 ريخت يا كه عنقاء ازل خون دل از منقار=   عنید بسملى در خون طپید از جور جبار

  
 ريخت شم ثابت و سیارچشمه ھاى خون ز چ=  گذشت زھره زھرا چه از آسیب پھلو در

  
 ريخت شورشى سر زد كه سقف گنبد دوار=   شد ط روح االمین تا پايمال ديوبمھ

  
  الل عقل حیران سر گردان زبان اللست=  اليزال از ھجوم عام بر ناموس خاص

  آيت اهللا عظیم شیخ محمد حسین اصفھاني
  

   پیامبر         حجره و ضريح
  

  روضة النبي
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  :جناب جعفر بن محمد قولويه قمى از حضرت امام صادق صلوات اهللا علیه روايت مى كند
  .ه چیز امتحان مى فرمايد تا صبر تو را ببیندخداوند تو را در س: را به معراج بردند، به ايشان گفته شد صلوات اهللا علیهتى پیغمبر قو

اما آنھا . در مقابل خواسته ى تو تسلیمم؛ البته توان و نیرويى بر تحمل آن جز كمك خودت ندارم! پروردگارا :عرض كرد
   :بیان شدچیست؟ 

  
  .گرسنگى و برترى نیازمندان بر خود و خانواده ات است :اول آنھا

  .قبول كردم و راضى شدم و تسلیم توام؛ و صبر و توفیق، در اين امر را از تو مى خواھم !پروردگارا :رسول خدا عرض كرد
  

تكذيب و تھديد جّدى بر جانت و بخشش آنچه دارى براى من، و جنگ با مال و جانت علیه كفر؛ و صبر بر  :اما دوم آنھا
  .ه در جنگ برايت حاصل مى شودآنھا و منافقان به تو مى رسد؛ و درد و جراحاتى كظلمھايى كه از ناحیه ى 

  
  !قتل و كشتاريست كه پس از تو به خاندانت مى رسد :اما سومى
از ظلم و ستم شروع . از جانب امتت، شماتت و تضعیف؛ توبیخ و محرومیت؛ دشمنى و مخالفت مى بیند –على  - اما برادرت
    .د و آخر ھم به شھادت ختم مى شودمى شو

   .از تو مى خواھمتوفیق و صبر بر آن را ؛ و و قبول كردم امر توام تسلیم! پروردگارا :عرض كرد
  

و با اينكه حامله  ؛ھمان حقى كه تو به او دادى ؛را غصب و او را از آن محروم مى كنندحقش  ؛به او ظلم مى شود :اما دخترت
با اين ھمه،  ؛را خوار نمايند و اھمیتى به او نمى دھند و او ؛و بدون اجازه داخل منزلش مى شوند ؛است كتكش مى زنند

و  رزندش را مى كشندفصدمه مى زنند و بچه اى كه در شكم داشت و ه او بآنگاه  ؛مانعى در مقابل جنايات خود نمى بینند
  .خودش ھم از آن ضربات شھید مى شود

  

گام   ا مال شا   ه ا ن   
  
  . سعي در معرفت بیشتر حضرتش -١
  .حي، درباره حضرتشمطالعه و تالوت كالم خازنان و -٢
ه در كالم شـريف دربـاره شـھادت و فضـائل و     چواره و تعزيت و معرفت و مذاكره و مصائب آن حضرت و آنگزاري مجلس سوگبر -٣

  .مناقب و آيات الھي حضرتش آمده؛ و برائت از اضداد و غاصبان و ظالمان و قاتالن
اه و بـاالي بلنـدي و   گـ و از دور در امـام بار ) فاطمیدر مشھد (يك شان و عرض تسلیت، از نزدانزيارت حضرت و والدين و فرزند -٤

  .منزل خود
  .نین اطعام عزاداران و زائران و اھداء ثواب به حضرتشچانجام عبادات از نماز و تالوت و اذكار؛ و ھم -٥

  
  سوخت كعبه ويران شد حرم از سوز صاحبخانه=  سوخت تا در بیت الحرام از آتش بیگانه

   سوخت نه كاشانهیشد چنان كز دود آھش س=  آه رينش با ھزاران اشك وع بزم آفمش
  سوخت شعله ھر معمور ھر ويرانه تا ابد زان=  زد آتشى در بیت معمور واليت شعله
  سوخت  آتشى افروخت تا ھم خم و ھم پیمانه=  غدير آه از آن پیمان شكن كز كینه خم

  سوخت ھمچو مجنون عقل رھبر را دل ديوانه=  قدم لیلى حسن قدم چون سوخت از سر تا
  سوخت شاخ گل فرزانه كز سموم شرك آن=  تباه دم شد گلشن فرخ فر توحید آن

  سوخت تا كه از بیداد دونان گوھر يكدانه=  صفت گنج علم و معرفت شد طمعه افعى
  سوخت خرمنى در آرزوى خام آب و دانه=  فنا حاصل باغ نبوت رفت بر باد

  سوخت جلوه مستانه عالمى از حسرت آن=  ازل دون پنجه زد بر روى طاوس كركس
 سوخته خرمن اسالم و دين را تا قیامت=  افروخته آتشى آتش پرستى در جھان

   شیخ محمد حسین اصفھانيعظیم آيت اهللا 
  

 


