بانوی بزرگ ایمان حضرت زینب (س) در سال پنجم هجری دیده به جهان گشود .او سومین فرزند
ارجمند خاندان وحی و رسالت و دودمان پاک و بلندآوازهی امامت بود.آنگاه که آن حضرت دیده به
جهان گشود ،نیای گرانقدرش پیامبر بزرگوار اسالم ،نام او را «زینب» نهاد .واژهی مقدس و جانبخشی
که از «زین» و «اب» شکل گرفته است و به مفهوم زینت و آراستگی پدر میباشد.
این بانوی بزرگ ،هم دارای زندگی درخشان و تاریخ سرشار از فضایل انسانی و ارزشهای اخالقی است
و هم همهی مراحل زندگی الهامبخش و درسآموزش با حوادث اندوهبار و درد و رنج آمیخته بود.

طبع می خواهد که وصف زینب کبری کند

صح
لیک ،قطره کی تواند بت از ردیا کند؟

ب
توسن ط عم رد اینجا اپی رد گل مانده است

مرغ بی رپ چون سفر رب ع رصه عنقا کند؟

انمت را باید این گوهن سرود :زینب یعنی تبلور صبر علی و تجس عص
م
طم
م ت اف ه.

کس
زینب یعنی ،زینت شب اهی بی ی و تنهایی و بی زهرایی پدر.
زینب یعنی مرحم زخم اهی سینه مارد.

زینب یعنی سنگ صبور غ ربت و مظلومیت حسن.

حس
زینب یعنی خطبه گویای رشادت و حقانیت ین.

زینب یعنی زهرایی که سقیفه خون بارش کربال آفرین شد.
زینب یعنی رپستار زخم اهی عاشورایی.

زینب یعنی آغوش پناه کبورتان رپ و بال سوخته کربالیی.

عص
زینب یعنی زن ،اسوه ،واقر ،شکیبایی ،مت ،نجابت ،شجاعت.

زینب یعنی وصف تمام خوبی اه ات بی نهایت.

یس
ربای تو می نو م ،ای زینب! ای که فریاد با تو آغاز شد و بیداد با تو رسوا! ای آزاد اسیر! ای اقمت سبز

خش
اعتراض! ای نهال بارور ایثار! ای جاری زالل متانت! ای آهی صراحت و عفت! ای آرذخش م! ای

مظهر لطافت و رحمت! چگوهن می توان تو را گفت ،تو را نوشت .قلم رد ابهام شناختت مانده است .انسان،
ِ
مت
رد زیبایی کامل رد تو جلی است.
کس
تهم تحق
ی
خ
چه ی را می توان یافت که رد هن گام توهین ،رد اهی وهوی کشنده انبوه مردمان ،رد کوچه اهی ت و ر ،رد نده اهی

سخ
شوم پلیدان ،آرام و بی هراس این گوهن رپصالبت و اقطع ،رگبار تند ن را رب قلب اهی سخت خفت گان ،چون
تش
آ ی مذاب جاری کند.

سخ
ن
کیست که رد چنین هن گامه سراسر خون و ر ج و ردد و تنهایی ،هنوز فریادی ربای کشیدن و نی ربای گفتن و توانی
ربای ایستادن داشته باشد.

س
بب
خدایا چگوهن باور کنم ،چگوهن می توانم شاهن اهی ظریفی را رد زری کوهساران نگین این همه افجعه ،ایستاده ینم؟

زینب(س) آهی اهی تواانیی انسان را نوشت و سرود قدرت ایمان را سرود و شعر بلند رسالت را ن گاشت.

م مظ صب شک ی تج
س
عی
ل
ع
ن
ل
عل
ین
ض
ح
ی
یالد هر ر و یبا ی و م ی م و عفاف رت ز ب ها ا سالم
مبارک باد

مديريت حوزه مديرعامل و ارتباطات

