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بوستان عصمت نبوی چشم به راه شکفتن غنچه دیگری است بر شاخه گل یاس؛ همان یاسی که بر دامانش کوثر عصمت جاری است و 

ها در  کنند. چشم شماری می ن لحظههای امامت هویدا. اگرچه پیامبر در مدینه حضور ندارند، امّا برای آمدن این میهما بر شاخسارش گل

طالب،  دختر علی بن ابی پیچد و زینب اند. بوی عطری بهشتی در فضای خانه زهرا می ک جای جای خانه به خدمت ایستادهئانتظارند و مال

بخشد. میالد این نور  ه میگشاید و عالم را به حضورش نوری تاز ، بانویی از جنس نور و زاده فاطمه زهرا علیهاالسالم ، چشم به دنیا می)س(

 .تابان، گل خوشبویِ خاندان عصمت بر شیعیان و شیفتگان آن بانوی بزرگ مبارک باد

 پدر زینت

خوش آمدی ای زینت پدر؛ ای مایه فخر عالم؛ ای تسالی دردهای مادر؛ خدا نام تو را زینب نهاد که تو زینت پدری. تو نگین 

اترین بوستان آفرینشی؛ پدر خود زالل حیات در عالم است و تو زینت و مایه فخر او. زیبا و درخشان خلقتی؛ گل خوشبوی زیب

ای، در شجاعت و شهامت، در فصاحت و بالغت، در ادب و کمال و در عبودیت و تسلیم خدا  ها از پدر میراث برده در همه نیکی

 .کند و تو شایسته این افتخاری بودن. پدر به تو فخر می

 راهنمای سعادت 
، نمونه کامل زن مسلمان و مسلمان راستین، الگوی خداپرستی و زرگ اسالم زینب کبری علیهاالسالمامروز روز والدت بانوی ب

تسلیم امرِ والیت بودن، اسوه حیا و تقوا، ایمان و اطمینان درونی و عصاره توکل و عشق به خداست. روز میالد خجسته و نیک او 

ما به راهی که او روشن کرد و شناساند قدم نهند. از دریای وجودش مروارید کمال برگیرند و در  فرصتی است تا جوانان و بانوان

 .هامان باشد برای قدم نهادن در وادی سعادت نسیم یادش سرمست کمال و سعادت شوند. باشد که این سرمستی بهانه دل

 بشارت والدت

رساند و در انتظار  ، میوسلم آله و علیه اهلل پیامبر صلی، را به السالم علیهطالب  ابی جناب سلمان خبر والدت نورسیده موال علی بن

وسلم  آله و علیه اهلل ماند تا شادی و شعف این بشارت را در چهره ایشان ببیند. امّا اشک مجال شادی به چشمان پیامبر صلی می

آن کودک شیرین و نو رسیده باید در آینده تحمّل کند. کند که  هایی اشاره می دهد و در پاسخ حیرت سلمان، پیامبر به مصیبت نمی

، اسوه صبر الهی و بانوی بردباری و رضا، آمده بود تا از همان اه صبوری بود و زینب علیهاالسالممیالد مبارک و خجسته او آغاز ر

 .کودکی دشواری را تحمّل کند و دلش را از صبر و تحمل لبریز سازد

 نامی از آمسان

، نوزاد را در آغوش برپاست. حضرت فاطمه علیهاالسالم ای السالم شادیِ آمدنِ نورسیده رانی و آسمانی موال علی علیهدر خانه نو

وسلم در مدینه حضور ندارند، ایشان نامی برای کودک برگزیند. امام  آله و علیه اهلل خواهد اکنون که پیامبر صلی موال نهاده، از او می

چند روزی از تولد نوزاد «. گیرم گذاری او پیشی نمی ، در ناموسلم آله و علیه اهلل ول خدا صلیمن بر رس»یند: فرما ، میلسالما علی علیه

اش فاطمه زهرا  ردانه، به مدینه بازگشته و چون همیشه، ابتدا به خانه دوسلم آله و علیه اهلل بر خدا صلیکه پیام گذرد تا آن می

وسلم بر آسمان  آله و علیه اهلل وزاد در آغوش جدّش آرام خفته است و چشمان پیامبر صلی، وارد شدند. اندکی بعد نعلیهاالسالم

نام این مولود را زینب بنه که »فرماید: رساند و می یت خدا را میشود. سالم و تهن است. فرشته مقرب خدا، جبرئیلِ امین، نازل می

 «. این نام را خدا در لوح محفوظ نوشته است

 

 

 شدهوصیت فراموش 



ای. جبرئیل امین نام زینب را برایت از  گذرد. اینک تو در آغوش گرم پر مهر پیامبر آرام خفته ات می روزی از تولد خجسته چند

ورزد: تو را به  دارد و به تو مهر می گوید. چقدر پیامبر تو را دوست می سوی خدا تحفه آورده است. در آمدنت خدا نیز تهنیت می

کند به همه امّت که حرمت این دختر را پاس بدارند. عالقه  بوید و سفارش می بوسد؛ تو را می میچسباند؛ چشمانت را  سینه می

ناشدنی است. تو زینب دردانه و عزیز دل رسول خدایی؛ هرچند جاهالن و کوردالن و  وسلم به تو وصف آله و علیه اهلل پیامبر صلی

 .وسلم را به فراموشی سپردند آله و علیه اهلل ر خدا صلیکوته فکران امّت حرمت تو را پاس نداشتند و سفارش پیامب

 فردایی نه چندان دور
ر اکرم آید در فردایی نه چندان دور، در روز رحلت جدش پیامب آید؛ می زینب کبری ـ که سالم و درود خدا بر او باد ـ امروز می

روز  ی شکسته مادر و رنجوری او گردد. زینب چهار ساله آن، مونس مادر باشد و چند روزی بعد شاهد پهلووسلم آله و علیه اهلل صلی

کند و  ماند تا در فردایی نه چندان دورتر پرستار فرق شکافته و محاسن بخون خضاب شده پدر باشد. امّا صبر می کند و می صبر می

در عاشورا با صبوری خویش  ماند تا ماند تا در غربت و تنهایی برادرش حسن یاوری استوار و غمخواری همدم گردد. او می می

را به تاریخ هدیه کند. آری او ماند تا پاسدار حریم آل اللّه باشد و « ما رَأیْتُ االّ جَمیالً»صبر را خجل نماید و سرود جاودانه 

 .تیماردار کاروانی زخم دیده و مصیبت کشیده، اما سربلند و سرافراز گردد

 هبانه قساوت

های سرخ و زرد و تمایل به  سایش، شیفته زندگی آرام و دلخواه بودن، دل باختن در برابر برق سکهطلبی، نشستن در کنج آ عافیت

ای بود که کوفیان را به  اندکی بیشتر از دنیا بهره بردن، چشم بستن به روی حقایق و گوش سپردن به خواهش نفس، همان انگیزه

وسلم ، حرمت  آله و علیه اهلل انید، چنان که در پیِ آن همه سفارش پیامبر صلی، کشوسلم آله و علیه اهلل اللّه صلی جنگ با خاندان رسول

وسلم  آله و علیه اهلل وسلم را بشکنند، گوشواره از گوش دختران رسول خدا صلی آله و علیه اهلل زینب علیهاالسالم دُردانه پیامبر صلی

دانی و  اگر می»، که فرمود: پاسخ حیرت زینب علیهاالسالم رود بگریند و در چه بر اهل بیت می بکشند و در همان حال از آن

برد! راستی شیطان تا کجا در دل انسان  ابلهانه پاسخ گوید: اگر من گوشواره را نَبَرم دیگری می« کنی؟ شناسی چرا چنین می می

 .شود و هوای نفس تا چه حد سرکش و ظلمانی است حاکم می

 ِمهر مادری
برکَنَد و او را به وادی شهادت بسپارد و در راه خدا فدا کند، در ایثارگری گوی سبقت ربوده و در فداکاری  مادری که از فرزند دل

ها و  ایم که معلم فداکاری و آموزگار مکتب ایثار است. در تمام رنج پرچم فتح برگرفته است. امروز ما میالد مادری را جشن گرفته

شود داغ مصایبی  تر از دو فرزند شهید او یاد می بوری و بردباری جاری است که کممصایب زینب کبری علیهاالسالم، آن قدر ص

حد  برد. سوز مظلومیت بی که بر دل زینب علیهاالسالم نشست آن قدر سنگین و دشوار بود که داغ دو فرزندش را از یاد می

ان، رنج مهجوری حق و فزونی باطل، آتشی است ش طلبی السالم ، درد جهالت اسالمیان و عافیت موالیش و امام زمانش حسین علیه

شود و او که در وادی ایثار پیشتاز بود، در شهادت فرزند حتی به سوگ ننشست تا مبادا  ور می که لحظه به لحظه در جانش شعله

 .السالم بنشیند. درود خدا بر او و بر اهل بیت عصمت ای شرم یا اندوه بر دل عزیز برادرش حسین علیه ذره
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