
 

 

 رادر شدهـي بـر ، بــون جگـزينبِ خ          ر شدهـور و محشـحسین ، ش اربعیـنِ

***** 

 ونـرِ خـه در بحـماهِ زهرا نهان ، گشت          سر نگون ، ه آئینه ي عرشِ حقـگشت

 ر شدهـون سبطِ پاكِ پیمبـه چـكشت          ز عترت مصطفي ، رفته تاب و سكون

***** 

 نـم به عرشِ بريـاده زين غـرزه افتـل          نــزل زمیـزلـدر ت ره وــان تیــآسم

 خیلِ لشكر شده ، ون نگین گردِ اوـچ          نـدرِ زيـاده از صـافت هرورِ دين چـسَ

***** 

 ن مصیبت خم استـقامتِ زينب از اي          در ماتم است ، غرقِ اهلِ بیت از غمش 

 ان ، از حسین سر شدهـسن چون فرازِ           لم استزا عاـن عـرِ إلم ، زيـرقِ بحـغ

***** 

 ليــانِ عـرا و جــــاره ي قلبِ زهـپ          ه سبطِ نبيـگشت، ون ـغرقِ درياي خ

 اور شدهـشن ، ونـمِ خـدر ي، ا ـاز جف          ليـنجّـود از مُــدا ، بـنِ خـه ديـكنآ

***** 

 ي وا محمد ز سر بُرده هوشناله

 رسد آه و افغانِ طفالن به گوشمي

 زين نواي جگرسوز و آه و خروش

 قلبِ زهرا به جنّت مكدر شده

 

 يک طرف ذوالجناح ، زين شده واژگون

 است با يالِ رنگین به خونبازگشته

 راكبِ او به خاكِ بال شد نگون

 پاره جسمش ز شمشیر و خنجر شده

 

 هايک طرف از پي غارتِ خیمه

 ن ، قومِ دونِ دغااست زكیصف كشیده

 در خیامِ حسین گشته محشر بپا

 دود و اخگر شده ، ور در حرمشعله

 

 ي عابدينآتش افتاده در خیمه

 ي نار گشته زكینعمهبسترش طُ



 آن خلیلي نسب ، سید الساجدين

 نارِ گلشن بر آن نورِ داور شده

 

 از نجف يا علي ، كن گذر كربال

 آلِ طاها ببین ، در كفِ اشقیا

 اقرباانت نگر ، زار و بيدختر

 كز جفاي عدو ، دل پر آذر شده

 

 لب از اين ماجرا، اي )تجلّي( ببند 

 گزاناله كمتر كن از ، اين غمِ جان

 در عزاي حسین ، سبطِ خیر الورا

 در إلم قلبِ زهراي اطهر شده


