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تصحیح و ویرایش اوّلیّه

ذکر مآخذ

قلب حضرت زینب
کلمات کلیدی :عاشورا ،قلب حضرت زینب

ویرایش دوم

تکمیل مآخذ و ویرایش نهایی

خزانهی حزن عاشورا
 ،خزانهی حزن ،داغ ،گریه ،اشک ،دل ،هیجانات روحی،

شادی ،غم.
 غم بدون امکان گریه خیلی سخت است؛ اسمش حزن است .خزانهی حزن و غم عاشورا
دل حضرت زینب

است.

1

گریه برونریزِ قویترین هیجانات روحی انسان است .خنده هم برونریز استت امتا خنتده بته انتدازهی
گریه ظرفیت ندارد لذا وقتی شادی هم از یک حدی بیشتر شد ،انسان اشتک شتو متیریتزد .دیرتر
خنده جا ندارد آنقدر ظرفیت ندارد .انسان گریه که میکند از نظر روحتی و روانتی تیلیته متیشتود.
غصههای انسان سبک میشود .اما اگر غم باشد ،زیاد هم باشد ،ولی راه به گریه بسته شده باشتد ،ختدا
میداند چه میکند! دیدهاید مادری را که بچهاش جلوی چشمش پرپر شده ،این مادر بغض میکند اما
نمیتواند گریه کند .اطرافیان نرران میشوند ،وقتی میبینند داغ سنرین است ،اما یک قطره اشک هم
نمیریزد .این غم از درون فرد را منفجر میکند و قلب و جرر او را پاره پاره متیکنتد .خیلتی ستنرین
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است .وقتی گریه میآید غصههای انسان سبک میشود اما غم باشد و راه تیلیهاش هتم بستته باشتد،
گریه نباشد ،خیلی سنرین است!
حضرت زینب

ام المصائب است .از بدو تولّد ،از دوران حیات جنینی ،بار سنرین غتم را تتا آخترین

لحظات عمر به دوش کشیده است اما اوج این غمها کربال و عاشوراست .زینب کبری
شهادت اباعبداهللالحسین
شهادت اباعبداهلل

دوشادوش اباعبداهلل

بار غمها را یکی یکی متحمل میشتود و بدتد از

بقیهی غمها را یکتنه به دوش میکشد .حاال وقتی راه گریه بسته باشد ،این کوه

غم این اقیانوس بیکرانهی غم در دل حضرت زینب
چه کرده! خدا میداند قلب حضرت زینب
دل حضرت زینب

تتا لحظتهی

با قلب حضرت چه میکند؟!! این غتم و غصته

را پاره پاره کرده است! لذا خزانهی حتزن و غتم عاشتورا

است.

 حزن خیلی عجیب است ،به دیگ زودپز که درش بسته است می ماند.
درِ دیگ زودپز را ببندند و محل تیلیهی فشار را هم ببندند و برذارند روی آتش ،چه اتّفاقی میافتتد؟
فشار بیار و گازی که داخل دیگ زودپز است ،هر چقدر هم جتدار ایتن زودپتز قطتور باشتد ،دیتگ را
منفجر میکند .حزن و غمی که راه تیلیه ندارد ،خیلی عجیب است!

ك يا اَ َ ِ ِ
ك يا اَ َ ِ ِ
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