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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١ فروردین ٨     (س) زینبوالدت حرضت  ی بهخط

حمد و سپاس مخصوص خداوند کریم است هر زمانی که ستایش کند موجودی 

که ج�ل با کرامت و  یطور  ه�نخداوند را چنانکه خدا دوست دارد که ستوده شود، 

نیست معبودی جز خداوند هر موقعی که به  عزیز و ارجمندش سزاوار آن است.

که به یگانگی یاد شود و  دارد یمیگانگی یاد کند خدا را موجودی همچنان که دوست 

پاک و منزه است  که ج�ل کریم و عزیز و ارجمندش سزاوار آن است. یطور  ه�ن

که دوست  یا گونه ه�نکی یاد کنند موجودات او را و به پا که یزمانخداوند هر 

سزاوار  اش یگرامکه ج�ل رحیم و عزیز و  یا گونه ه�نتا به پاکی یاد گردد،  دارد یم

 آن است.

 ای یینهآکه چونان مشعلی در قالبشان فروزان هستند و انوارشان  ییها جانسالم بر 

کواک  گردد و پروردگار عال آن  ی فهیخلاست تا  است که جهاِن جان، به مدد آن قادر

را نجُم الثاق  نام نهد، پس مرگ، مشتاق آن است تا به رمزش آگاه شود رمزی که 

پروردگار عال است که فرمود سالم بر آمدنش و سالم بر رفتنش و سالم  یتتحکلیدش 

و  روند یمپر شکوه  یتتحبر برانگیخته شدنش پس منتظرانش به استقبال آن 

: پروردگارا تو دارند یمو فرشتگان عرضه  گشایند یمجانشان را به رمزش  ی ینهگنج

 منزهی، جز آنچه به ما آموختی دانِش دیگری نداریم.

با این سالِم زیبای رسور عاملیان حرضت زهرا (س) ما نیز در این ش  خجسته و هر 

محمد  که خداوندا بر خاتم انبیاء، حرضت خواهیم یمروز و ش  از خداوند کریم 

بر آمدن و  ش�ر یبو خانداِن پاکش درود فرست درودی  یتب اهلمصطفی (ص) و 

رفت و برانگیخته شدنشان، ه�نا آنان ستارگانی فروزان و درخشنده هستند، هر زمانی 

که زمین در ظلمت و تاریکی قرار داشت با نوِر خود، راه نجات و رستگاری را نشان 

یالد یکی از ستارگان، میالد سپیدار بلند شکیبایی، دادند که امش  مصادف است با م

تقوا و شجاعت، اقیانوس مهر و محبت و صفا، �ایشگر اطاعِت همراه با عشِق  ی اسوه
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مادرش حرضت زهرا  ی یدهد(ع) و نور  مؤمنان یرامخداوندی و پرورش یافته در مکت  

بانوان دو عال حرضت زین  کربی (س)، که در مورد والدت ایشان  ی یدهس(س) 

حرضت زهرا (س) چنین فرمودند که: پدرم رسول گرامی اسالم (ص) آنگاه که دخرتم 

فرمودند: اکنون دخرتم زهرا از نعمت دخرتی برخوردار شد  زین  را در آغوش گرفتند

آنگاه که دشمنان سعی  که رسالت مرا با صرب و استقامِت خود زنده خواهد داشت

تا با دهان خود نور الهی را خاموش کنند او آن را منور خواهد کرد. سپس شال  کنند یم

مبارکشان را از دور گردن باز کردند و به دور زین  پیچیدند و آن را به آغوش من 

دادند و فرمودند: از خاندان من فرزندانی به دنیا خواهند آمد که دین خدا را با 

و رسالِت مرا یاری  دهند یم گذشته و آینده نشان یها زمانآن، به  ی حقه یاه وعده

 .کنند یم

پیامرب گرامی اسالم  یتب اهلبارز فضایل خاندان  ی �ونهحرضت زین  کربی (س) 

شجاعت و اطاعت در مقام بندگی و پیروی از والیت  بارِز شخصیتشان ی شاخصهبودند 

 دار پرچمباطل و  ی کوبندهقرآن و ظلم ستیز و  ایشان مجری دستورات و امامت بود؛

، وجودی که مظلوم ماند گیریم یموجود مبارکشان را جشن  امش ، میالد حق بودند.

در و در اثر عدم شناخت، شخصیتی غیر از واقعیِت مقام و منزلت و عملکردشان 

کاذبی که نقل مجالس شیعه در حال حارض است  های یترواجا گرفت و  ها ذهن

 ی گرانه و همراهانهنقش مؤثر و جهاد  که یطور  بهایر با شأن و مقام ایشان است مغ

ایشان با امام حسین (ع) در کربال را عالقه و ارتباط خواهر و برادری مثل احساسات 

ای�ن و استواری در اوج عشق و بندگی و اطاعت  که یدرحال کنند یممردم عادی تلقی 

و از بازگو کردن هیچ روایت کذبی  اند گرفتهو یارِی والیت و امامت ایشان را نادیده 

یک �ونه از این اکاذی  که در مجالس میالد ایشان .کنند ی�در این مورد خودداری 

بزرگوارشان پیامرب این است که حرضت زین  بعد از تولد، در آغوش جد  شود یمگفته 

و گریه کردند  قراری یب(ع) و مادرشان حرضت زهرا (س)  مؤمنان یرام(ص) و پدرشان 

ولی در آغوش برادرشان امام حسین (ع) که در آن زمان، کودکی خردسال بودند آرام 

شدند؛ باید از آنان پرسید این چه دروغی است که نوزادی که توانایی شناخت برادر 

ع) مؤمنان (ور جدش پیامرب اسالم رحمت للعاملین (ص) و پدرش امیر خود را دارد چط
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ولی آدم و خاتم و مادرش، رسور عاملیان حرضت زهرا (س) را نشناخته و در چنین 

؟ باعث تأسف است که تخری  شیعه کند یم تابی یبو بزرگی  نظیر یب یها آغوش

 .اند دادهشیعه انجام بوده که دشمنان  یبیتخرخود شیعه کارسازتر از  ی یلهوس به

حرضت زین  (س) سخن گفت؟ کل�تی نیست تا او را  ی درباره شود یمچگونه 

و  مؤمنان یرامتوصیف کند و عقل و باوری نیست تا او را درک کند؛ حقاً که دخرتِی 

 اوست و بس. ی برازندهرسور عاملیان حرضت زهرا (س) شایسته و 

ت زین  از عجای  خلقت است در عین باید باور کرد و یقین داشت که قل  حرض 

حال که همچون گلربگ گل لطیف بود برای مبارزه با باطل و کس  رضایت الهی چنان 

باید حرضت زین  را شناخت و به او  .کرد یمکه فوالد را رشمنده  شد یممحکم و قوی 

فرمود: عشِق به زین  یعنی عشق به  شان یگرامکه مادر  یا گونه ه�نعشق ورزید 

حقیقت پس حقیقِت خلقت او رسیدن به نهایت عزت یک انسان در اطاعت از خالق 

 خود است.

در این ش  مبارک ضمن عرض تربیک و تهنیت به پیشگاه رسور و موالی�ن امام عرص 

 که: داریم یمو زمان اباصالح املهدی (عج) دست به دعا بر 

ی زینبی عطا بفرما تا با دوستانت مهربان و با دشمنانت محکم و بار الها ما را قلب

 استوار باشیم.

بار الها به ما زبانی زینبی عطا بفرما تا از حق، چنان دفاع کنیم که حرضت زین  (س) 

 دفاع کرد.

بار الها به ما چشمی زین  گونه عطا فرما تا زیبایِی بندگی تو در اوج جهاد را با فدا 

 که حرضت زین  (س) در کربال دید. یا گونه ه�نل و فرزند ببینیم کردن جان و ما

بار الها ما را گوشی زینبی عطا فرما تا در شنیدن دستورات موالی�ن امام عرص (عج) 

 شنوا و در اطاعت از اوامرشان پایداری کنیم.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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