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ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟ ّﺮﺣﻤﻦ اﻟ ّﺮﺣﯿﻢ
ﺧﻄﺒﻪی وﻻدت ﺣﴬت زﯾﻨﺐ )س(

 ٢٥ﺑﻬﻤﻦ ٩٤

ﺷﮑﺮ ،ذﮐﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﴬت آدم از ﭘﺮوردﮔﺎرش آﻣﻮﺧﺖ ،آﻧﮕﺎه ﮐﻪ او را ﻧﺪا داد :ﺗﻮ را
ﺧﻠﯿﻔﻪی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ آﻓﺮﯾﺪهام ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهم و ﻧﻌﻤﺖ را ﺑﺮ ﺟﺎﻧﺖ ﻤﺗﺎم ﮐﺮدم اﯾﻨﮏ ﺑﺮ
ﺗﺨﺖ ﺑﻨﺸﯿﻦ و ﻧﺎﻣﻢ را ﺑﻪ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺑﺮ زﺑﺎﻧﺖ ﺟﺎری ﺳﺎز ،ﻣﻌ�ی روح ﺧﺪاوﻧﺪیات را در
ﺑﺎن ﻗﻠﺒﺖ ﺑﻪ ﻤﺗﺎﺷﺎ ﺑﻨﺸﯿﻦ ﺗﺎ ﻧﺎﻣﺶ را ﺑﯿﺎﻣﻮزی .ﺑﻠﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم و ﻋﺰت و اﻓﺘﺨﺎر
ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪی ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﴬت آدم آﺷﮑﺎر ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺻﻔﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪی آﻧﺎن را ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺮﯾﻢ
در آﯾﺎت ﮐﺮﯾﻤﻪی ﻗﺮآن ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻠﺐ ﺛﻮاب ﭘﺮوردﮔﺎر
ﺧﻮﯾﺶ ﺻﱪ ﭘﯿﺸﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و �ﺎز ﮔﺰاردﻧﺪ و در ﻧﻬﺎن و آﺷﮑﺎر از آﻧﭽﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ روزی
دادهاﯾﻢ اﻧﻔﺎق ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺪی را ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ دﻓﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﴎای آﺧﺮت ﺧﺎص آﻧﺎن اﺳﺖ.
ﺑﻬﺸﺖﻫﺎی ﺟﺎوﯾﺪان آنﻫﺎ و ﻫﺮ ﮐﻪ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ از ﭘﺪران و ﻫﻤﴪان و
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺑﺪان داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن از ﻫﺮ در ﺑﻪ ﻧﺰدﺷﺎن آﯾﻨﺪ .ﺳﻼم ﺑﺮ ﺷ� ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ آن ﻫﻤﻪ ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﮐﻪ ورزﯾﺪهاﯾﺪ ،ﴎای آﺧﺮت ﭼﻪ ﴎاﯾﯽ ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ.
ﺑﻠﻪ ﮔﻞ ﴎﺳﺒﺪ �ﺎﯾﺶ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ اﻣﺎﻧﺖ ﺑﺰرگ اﻟﻬﯽ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﻋﻈﯿﻢاﻟﺸﺄن ،ﺧﺎﺗﻢ اﻧﺒﯿﺎء
ﺣﴬت ﻣﺤﻤﺪ )ص( و اﻫﻞﺑﯿﺖ و ﻓﺮزﻧﺪان ﮔﺮاﻣﯽاش ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ ﺳﻼم و درود ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن
ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺎد و ﺳﻼم ﺧﺎص اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ﭼﻮن ﺳﻼم ﻧﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻓﺮﻣﻮد :ای
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻢ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻪ آن ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻮان ﺟﺎﻧﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﻠﺴﺒﯿﻞ ﻋﺸﻘﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ در
ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪی ﺟﺎﻧﺘﺎن اﻣﺎﻧﺖدار آن ﻫﺴﺘﯿﺪ ،اﻣﺎﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺟﺎن ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ و ﻣﺠﺪدا ً
ﺧﻮاﻫﯿﺪ رﻓﺖ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﺤﯿﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ آﻣﺪ .در آن ﻟﺤﻈﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺷ� را
ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ :ای اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﺖ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ و رﺣﻤﺘﯽ از ﺟﺎﻧﺐ
ﭘﺮوردﮔﺎر اﺳﺖ ﺧﻮش آﻣﺪی.
اﻣﺸﺐ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﮐﻮی ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺷﮑﺮاﻧﻪی ﻋﻄﺎی وﺟﻮد ﮔﻬﺮﺑﺎر و ﮔﺮانﻗﺪر ﯾﮑﯽ از
اﯾﺸﺎن ،ﺳﭙﯿﺪار ﺑﻠﻨﺪ ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ و ﺗﻘﻮا و ﺷﺠﺎﻋﺖ ،زﻻﻟﻪی ﻣﻬﺮ و ﻣﺤﺒﺖ و ﺻﻔﺎ و �ﻮﻧﻪ و
�ﺎﯾﺸﮕﺮ اﻃﺎﻋﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺧﺎﻟﺺ ﺧﺪاوﻧﺪی ،ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﻣﮑﺘﺐ اﻣﯿﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎن
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و ﻧﻮر دﯾﺪهی ﴎور ﻋﺎﳌﯿﺎن ﺣﴬت زﻫﺮا )س( ،ﺣﴬت زﯾﻨﺐ ﮐﱪی )س( دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ
ﺷﺪﯾﻢ .ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺑﺎ ﭼﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد در ﻣﻮرد ﺣﴬت زﯾﻨﺐ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ،از ﮐﺪاﻣﯿﻦ
ُﺣﺴﻦ و ﮐﺪاﻣﯿﻦ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﯾﺸﺎن از ﻫﺰاران ﻫﺰار ﺣﺴﻨﺎت و ﻋﻠﻢ و ﮐ�ﻻت ﻋﺮﻓﺎﻧﺶ را
ﻧﮕﻔﺘﻪ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در زﻣﺎﻧﻪی ﺧﻮد ﺑﯽرﻗﯿﺐ ﺑﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺰار و اﻧﺪی
اﺳﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺤﺮﯾﻔﺎت در ﻣﻮرد اﯾﺸﺎن ،ﻣﺴﻠ�ن و ﻏﯿﺮﻣﺴﻠ�ن را ﺷﯿﻔﺘﻪی ﺧﻮد �ﻮده
و اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺘﺶ ﴎﭼﺸﻤﻪ از اﻫﻞﺑﯿﺖ و اﻣﺎﻣﺖ داﺷﺖ .زﺑﺎن و ﺑﯿﺎن ﮐﻮﺑﻨﺪه
و ﻇﻠﻢ ﺳﺘﯿﺰش ﺟﺎوﯾﺪان در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎﻧﺪ .ﺣﴬت زﯾﻨﺐ )س( ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻘﺎب ﺗﺰوﯾﺮ و رﯾﺎ و ﻧﻔﺎق را از ﭼﻬﺮهی ﴎان ﻣﻨﺎﻓﻖ و ﻣﺴﺘﮑﱪ و ﻋﻮام ﻓﺮﯾﺐ ﮐﻪ
ﺧﻮد را در ﭘﺸﺖ ﻧﺎم ﭘﺮوردﮔﺎر و ﻣﺴﻠ�ﻧﯽ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدﻧﺪ را ﺑﺮداﺷﺖ .ﭼﻪ زﯾﺒﺎ ﺣﺪﯾﺜﯽ
اﺳﺖ از ﴎور ﻋﺎﳌﯿﺎن ﺣﴬت زﻫﺮای ﻣﺮﺿﯿﻪ )س( ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
ای وای ﺑﺮ اﺣﻮال ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ ﻧﺎم ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﯽآراﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا را
ﺑﻪ ﻃﺮف اﻣﯿﺎﻟﺸﺎن ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ ،ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻨﮑﻪ آﻧﭽﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ ﻗﻄﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻟﺒﺎﺳﯽ
از آﺗﺶ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ وﻋﺪهاش ﺑﻪ آﻧﺎن داده ﺷﺪ .ﭘﺲ ﺣﺮارﺗﺶ را در ﺧﻨﮑﯽ ﻧﻔﺲ اﻣﺎره
ﺣﺲ �ﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﺮ روز ﺟﺎﻧﺸﺎن را در ﯾﮏ ﻗﺎﻟﺐ زﯾﺒﺎ ﺑﻪ �ﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻨﮑﻪ
ﺧﺎﻟﻘﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮده :ﻣﻦ از ﭘﯿﺶ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻋﺬاﺑﯽ دردآور را ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮدهام .ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻋﺬاب
اﻟﻬﯽ ﻏﻔﻠﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎن اﻧﺴﺎن را از رﺣﻤﺖ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در
ﭘﯿﺶ رو دارد اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻨﮏ در اﯾﻦ ﺷﺐ ﻣﺒﺎرک ﺿﻤﻦ ﻋﺮض ﺗﱪﯾﮏ و ﺗﻬﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻘﺪس وﻟﯽ و اﻣﺎم و
ﴎور و ﻣﻮﻻﯾ�ن اﺑﺎﺻﺎﻟﺢ اﳌﻬﺪی )ﻋﺞ( ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻘﺪﺳﺸﺎن اﺑﺮاز ﻣﯽدارﯾﻢ :ﻣﻮﻻی ﻣﺎ
ﯾﺎری ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ در ﭘﯿﺮوی از راه و رﺳﻢ ﻋﻤﻪی ﮔﺮاﻣﯽﺗﺎن ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻇﻠﻢ و ﺗﺰوﯾﺮ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻗﯿﺎم
ﮐﻨﯿﻢ ،زﯾﻨﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻖ ﻣﺪار ﺑﺎﺷﯿﻢ و زﯾﻨﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ دوﻟﺖ ﺣﻘﻪی ﺷ� ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺎ
اﺷﺘﯿﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺣﴬت زﯾﻨﺐ داﺷﺖ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﻨﯿﻢ:
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