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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٩ فروردین ٣١     (س) والدت حرضت زینب ی بهخط

بار خدایا، پروردگارا، از آن توست پادشاهی و خاص توست حمد و سپاس. هیچ خدایی 

جز تو نیست. تویی خداوند بردبار، کریم، مهربان، بخشنده، صاحب جاللت و اکرام. 

کنم بر تاج پیامربان،  ها و زمین. بار خدایا از تو درخواست می تویی آفریدگار آس�ن

ابوالقاسم محمد و محمود و  اءیاالنب خاتمآس�ن، گان، رحمت زمین و  نگین برگزید

گان بودند  چنین بر خاندانش که همه از نیکان و پاکان و برگزید مصطفی (ص) و هم

خود در قرآن کریم  ؛ کهدرود فرستی. درودی که جز تو کسی را یارای ش�رش آن نباشد

که رستگار شدند. بندگانی که نشان  یمؤمنانچنین فرمودی: که سالم و درود بر 

بها حفظ کردند. خاندانی که در میان امت  هدایت را یافتند و آن را چون گوهری گران

ها عطا فرمود  پیامرب (ص) دارای امتیازی شدند که خود وجود مبارک پیامرب (ص) به آن

�یت و آن عطا از جانب فرشتگان وحی به آنان نازل شد و آنان را مورد محبت و ح

 خود قرار داد.

خواهران و برادران امروز مصادف است با میالد سپیدار بلند شکیبایی، تقوا و شجاعت 

و زالل مهر، محبت و صفا و �ونه و �ایشگر اطاعت همراه با عشق به ایزد متعال. 

ی مادرش حرضت زهرا (س) سید بانوان  و نور دیده مؤمنان در مکتب امیر افتهی پرورش

عنی حرضت زینب کربی (س) است و چه زیباست شنیدن بزرگی و مبارکی دو عال ی

روز تولد ایشان از زبان مادر ارجمندش. خانم حرضت زهرا (س) در این باره چنین 

که دخرتم زینب را در آغوش گرفتند  آنگاهام رسول خدا (ص)  فرمودند: پدر گرامی

ه سینه مبارکشان چسباندند چش�ن مبارکشان را به آس�ن دوختند و زینب را محکم ب

طوری که وعده فرموده به هر کس  و فرمودند: شکر پروردگار کریم را که ه�ن

دهد و به هر کس بخواهد هم  دهد و به هر کس بخواهد دخرت می بخواهد پرس می

دهد و اکنون دامن دخرتم زهرا از نعمت دخرتی پر شده است که  دخرت و پرس می

کنند تا  که دشمنان سعی می آنگاهامت زنده خواهد داشت. رسالت مرا به صرب و استق

با دهان خود نور را خاموش کنند، او آن را منور خواهد کرد. سپس شال مبارکشان را از 
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دور گردن باز کردند و به دور زینب پیچیدند و آن را به آغوش من دادند و فرمودند: 

ی آن به  های حقه خدا را با وعدهاز خاندان من فرزندانی به دنیا خواهند آمد که دین 

 های گذشته و آینده نشان دهند و در رسالت مرا یاری کنند. زمان

شان را در آغوش گرفته و چنین  بانو و رسور هستی حرضت زهرا (س) دخرت گرامی

ای از حوض کوثر است و پروردگار کریم در هر  های هر انسانی چشمه فرمودند: چشم

ا قرار داد تا فضای آن را �ناک کند و هرگز آسیبی به آن چشمی از الطاف خود آبی ر 

و اگر رسید فقط از نور ظاهری محروم باشد و باطن چشم، عجایب خاصه را نرسد 

کنم و  بینم و عظمت خلقت را تحسین می های دخرتم عرش را می ببیند. من در چشم

قت، پس گزار نعمت الهی هستم و عشق به زینب یعنی عشق به حقی بسیار سپاس

 حقیقت خلقت او، رسیدن به نهایت عزت یک انسان در اطاعت از خالق خود بود.

پس بیاییم در این میالد مبارک، عشق به زینب (س) که ه�ن عشق به حقیقت و حق 

  بندگی خداوند است را بیاموزیم. زینب گونه فکر کنیم، زینب گونه صرب کنیم، زینب

و کوبنده باشیم و زینب گونه در انتظار دولت گونه عمل کنیم، زینب گونه حق طلب 

 املهدی (عج) باشیم. اباصالح هللا ةیبقی  حقه

 اللهم عجل لولیک الفرج
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