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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠ فروردین ١٩     (س) زینبوالدت حرضت  ی بهخط

، زوال یبمانند، شکوه و جاللش  شکر و سپاس پروردگار کریم را سزاست که عظمتش بی

ش�ر و کرامتش  عیب، نعمتش بی انتها، آفرینشش بی پایان، حکومتش بی اقتدارش بی

مثال است. پاک و منزه است پروردگار عظیم و نیست معبودی غیر از او که اوست  بی

ی کافران، عزت بخش  گرفتاران، عذاب کننده بخش رهاییی گناهکاران،  بخشنده

ی صابران که در زمین و آس�ن، همه  هندهی منافقان و نرصت د مؤمنان، رسوا کننده

 تسبیح او گویند.

شود تا رحمتی را  ها مسلط می که سالم آغاز احساسی است که بر قالب ِ جان و سالم

های  ها بوده و جان ترین احساس لطیف سوی بهمژده دهد که در فطرت، آغاز حرکتی 

 همچوندارد، وصلی که منتظر را به حرکتی مژده داده که وصلی مبارک را به دنبال 

های خاشع، نویِد رحمتی  های مرده، نویِد روح است و بر دل بر جان صبحگاهیشبنِم 

 منتها. بی

درود و صلوات بر افضل انبیاء، خاتم پیامربان، رحمة للعاملین، حرضت محمد (ص) و 

ی تقوا، ای�ن و صرب هستند و شکر خداوند  که همگی الگو و اسوه خاندان پاکش

 ها آبرو و عزت بخشید. شناخت و دوستی ِ آن ی واسطه بهکه ما را  متعال

، بانوی بزرگوار و مکرم اسالم، بیت اهلی بارز فضائل ِ خانداِن  میالد �ونه یامِ ا ایام،

حرضت زینب کربی (س) است که شجاعت و اطاعت در مقام بندگی و پیروی از 

ی به دستورات قرآن و ظلم ستیز ی بارزشان بود و ایشان مجر  والیت و امامت، شاخصه

 دار حق بودند. ی باطل و پرچم و کوبنده

، وجودی که مظلوم ماند و در اثِر عدم گیریم میتولد وجود مبارکشان را جشن 

ها جا  در ذهن عملکردشانشناخت شیعه، شخصیتی غیر از واقعیِت مقام و منزلت و 

حارض است، مغایر با شأن و  های کاذبی که نقل مجالِس شیعه در حال گرفت و روایت

ی ایشان با امام  نقِش مؤثر و جهادگرانه و همراهانه که طوری بهمقام ایشان است 
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حسین (ع) در نهضت کربال را عالقه و ارتباط خواهر و برادری، مثل احساس مردم 

و  خداوندای�ن و استواری در اوج ِ عشق و بندگِی  که درحالیکنند  عادی تلقی می

اند و از بازگو کردن هیچ روایت  یاری والیت و امامت ایشان را نادیده گرفتهاطاعت و 

کنند. یک �ونه از این روایات که در مجلِس میالد  کاذبی در این مورد خودداری �ی

گویند این است که: حرضت زینب (س) بعد از تولد، در آغوش جد  ایشان می

ی زهرا  (ع) و مادرشان حرضت فاطمهبزرگوارشان پیامرب (ص) و پدرشان امیر مؤمنان 

کردند ولی در آغوش برادرشان امام حسین (ع) آرام شدند.  و گریه می قراری یب(س)، 

باید از آنان پرسید: این چه دروغی است که کودکی توانایی شناخت برادر خود را دارد 

خاتم و  اما جدش پیامرب اسالم که رحمت عاملین است و پدرش امیر مؤمنان، ولِی آدم و

و  نظیر بیهای  مادرش رسور عاملیان حرضت زهرا (س) را نشناسد و در چنین آغوش

خود شیعه  ی وسیله بهکند؟ باعث تأسف است که تخریب شیعه  تابی بیگرامی، 

 اند. از تخریبی بوده که دشمنان شیعه انجام داده کارسازتر

ی امام زمان  ر دولت حقهبیایید در این روز مبارک از خداوند کریم بخواهیم در ظهو 

، مخصوصاً حرضت بیت اهل(عج) تعجیل بفرماید تا از زبان مقدسشان مقامات حقیقی 

 زینب (س) را درک کنیم.

ای از بزرگی و رسالت و ای�ن و مقام واالی حرضت زینب کربی (س)  در رابطه با گوشه

ن و وفاداری و کنیم که همگان ببینند عشق و ای� روایتی از زبان خودشان بیان می

 شود. و خاندان پیامرب چگونه معنا می بیت اهلبندگی در تام 

پرس محمد حنفیه که یکی از پرسان  عبدهللادر مدینه، در آغاز حرکت کاروان کربال، 

ساله بود، از پدرش ماجرای مسافران را شنیده و قبل از  ۱۸امیر مؤمنان بود، نوجوانی 

کاروان امام حسین (ع) همراه شود ولی امام همه در محل حارض شده بود که با 

، تو پیش پدرت بان آید میتو  یجا بهحسین (ع) دستی بر رسش کشید و فرمود: قاسم 

مزار پیامرب دوید و  طرف بهزبانش بود  جای بهو منتظر فرمان باش. او با اشکی که 

زمانه  سوز جانکرد که از ظلمی آشکار و فساِد  مرتباً نام امیر مؤمنان (ع) را تکرار می

که برود.  گذارد �یطاقتش تام شده و اکنون که شمشیر حق را برداشته، مانعی 
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رفت، در مدینه ماند و وقتی حرضت زینب (س)  جانش با کاروان می که درحالی

بی�ر شد و در بسرت مرگ قرار گرفت. زینب  سختی به عبدهللا فاش کرد، ماجرای کربال ر 

دهد که با شنیدن آن باید از بسرت  (س) بر بالینش رفت و فرمود: عمه قولی به تو می

ها  هایی که شب برخیزی و سپس فرمود: عبدهللا، مادرم حرضت زهرا (س) در داستان

ها نام  ترین رنج را پس از پیامرب، سخت های جاهلیت فرمود، داستاِن رنج برای�ن می

ای دری  فرمود: هر خانه گذاشت و با تبسمی می برد، دست را بر گیسوان من می می

ی قرآن کریم هستید، از کتاب  کند و ش�، دِر خانه دارد که آن خانه را محافظت می

 هوایی فرض کنید که به آن محتاج هستید همچونالهی محافظت کنید و آیاتش را 

ماند که َدِر آن خانه �ایی زیبا و  پس وقتی دیگر هوایی برای نفس کشیدن باقی �ی

درونی تاریک داشته باشد، ما همواره از فرمانش محافظت کردیم. پس غمگین نباش، 

تو نگهبان قرآن کریمی، برخیز و به مادرت زهرا (س) قول بده که به فرمانش عمل 

 سپاری. فراموشی می ها را به کنی و به دیدارش، رنج می

بله این است عشق و ای�ن و بندگِی پروردگار که خاندان پیامرب برخود وظیفه فرض 

 کردند و چه زیبا به این وظیفه عمل �ودند. می

و  بیت اهلداریم که بار الها، معرفت و شناخِت مقام واالی  حال دست به دعا بر می

 ما عطا فرما. خاندان پیامرب و پیروی از عملکرد آنان را به

سوزد و منافقین و ظاملین هر روز مکر و  بار الها دنیا در کفر و جنایت و نفاق می

کنند پس خداوندا در ظهور عدالِت منجی عال برشیت  جنایت در حق مردم می حیله و

 تعجیل بفرما.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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