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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٥ بهمن ١٤      )س( حرضت زینب والدت ی بهخط

شکر، ذکری است که حرضت آدم از پروردگارش آموخت، آنگاه که او را ندا داد: تو را 

ام و نمتت را بر اانت تام کردم اینک بر  یدهبرگزام  یدهآفری خویش بر آنچه  یفهخل

ات را در  یخداوندتخت بنشین و نامم را به ستایش بر زبانت ااری ساز، مم�ی روح 

ببا  للتت به تاشا بنشین تا نامش را بیاموزی. بله این نام و عزت و افتخار 

خداوند کریم ی آنا  را  براستهی فرزندا  حرضت آدم آشکار گردید که صفات  یلهوس به

فرماید: آنا  که به طلب ثواب پروردگار  یمی لرآ  چنین توصیف  یتهکردر آیات 

روزی  ها آ خویش صرب پیشه کردند و �از گزاردند و در نها  و آشکار از آنچه به 

کنند، رسای آخرت خاص آنا  است.  یمیم انفاق کردند و بدی را به نیکی دفع ا داده

و هر که نیکوکار بوده است از پدرا  و هترسا  و  ها آ ی ااویدا  ها بهشت

فرزندانشا  بدا  داخل شوند و فرشتگا  از هر در به نزدشا  آیند. سالم بر ش� به 

 اید، رسای آخرت چه رسایی نیکوست. یدهورزخاطر آ  هته شکیتایی که 

نتیاء الشأ ، خاتم ا یمعظ�ایش دهندگا  این امانت بزرگ الهی پیامرب  رسستدبله گل 

پایا   یباش بودند. پس سالم و درود  یت و فرزندا  گرامیب اهلحرضت محتد (ص) و 

بر ایشا  باد و سالم خاص ایشا  است چو  سالم نامی است که پروردگار فرمود: ای 

متصل شود که در  اانتا  به سلستیل عشقیبندگانم یکدیگر را به آ  بخوانید تا توا  

آ  هستید، امانتی که با آ  اا  گرفتید و مجدداً  ردا امانتی اانتا   صندولچه

خواهید رفت و بار دیگر با تحیتی باالتر خواهید آمد. در آ  لحظه فرشتگا  ش� را 

دهند: ای انسا  به اایگاهت که سالمتی و رحتتی از اانب  یممورد خطاب لرار 

 پروردگار است خوش آمدی.

یکی از  لدر گرا واود گهربار و  ی عطای شکرانهامشب ما در این کوی عشق به 

ی مهر و محتت و صفا و �ونه و  ایشا ، سپیدار بلند شکیتایی و تقوا و شجاعت، زالله

 مؤمنا �ایشگر اطاعت هتراه با عشق خالص خداوندی، پرورش یافته در مکتب امیر 
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ی رسور عاملیا  حرضت زهرا (س)، حرضت زینب کربی (س) دور هم اتع  یدهدو نور 

شود در مورد حرضت زینب سخن گفت، از کدامین  یمم. چگونه و با چه بیانی شدی

ین فضائل ایشا  از هزارا  هزار حسنات و علم و ک�الت عرفانش را و کدامُحسن 

رلیب بود بلکه هزار و اندی  یبی خود  زمانهنگفته گذاشت. شخصیتی که نه تنها در 

ی خود �وده  یفتهشیرمسل�  را غو یفات در مورد ایشا ، مسل�  واود تحراست با 

یت و امامت داشت. زبا  و بیا  کوبنده ب اهلو الیانوس علم و ممرفتش رسچشته از 

و ظلم ستیزش ااویدا  در تاریخ ماند. حرضت زینب (س) نشا  داد که چگونه 

ی رسا  منافق و مستکرب و عوام فریب که  چهرهشود نقاب تزویر و ریا و نفاق را از  یم

را در پشت نام پروردگار و مسل�نی پنها  کردند را برداشت. چه زیتا حدیثی  خود

 است از رسور عاملیا  حرضت زهرای مرضیه (س) که در این مورد فرمودند:

آرایند تا بندگا  خدا را  یمای وای بر احوال کسانی که ظاهر خویش را با نام پروردگار 

یمنی لتاسی  اند لطرانی است یدهپوشآنچه به طرف امیالشا  بکشانند، غافل از اینکه 

به آنا  داده شد. پس حرارتش را در خنکی نفس اماره  اش وعدهاز آتش که از لتل 

گذارند غافل از اینکه  یمکنند، هر روز اانشا  را در یک لالب زیتا به �ایش  ی�حس 

ین عذاب تر رگبز . ام کردهخالقشا  فرموده: من از پیش برایتا  عذابی دردآور را مهیا 

کند تا به آنچه در  یمالهی غفلتی است که اا  انسا  را از رحتت پروردگارش ادا 

 پیش رو دارد اندیشه کند.

اینک در این شب متارک ضتن عرض تربیک و تهنیت به ساحت مقدس ولی و امام و 

 داریم: موالی ما یماملهدی (عج) به واود مقدسشا  ابراز  اباصالحرسور و موالی�  

تا  بر علیه ظلم و تزویر ما نیز لیام  یگرامی  عتهیید در پیروی از راه و رسم فرمایاری 

ی ش� باشیم و با  حقهکنیم، زینب گونه حق مدار باشیم و زینب گونه منتظر دولت 

 اشتیالی که حرضت زینب داشت فریاد کنیم:

 اللهم عجل لولیک الفرج
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