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منــور  و  مقــدس  محضــر  بــه 
موالیمــان حضــرت بقیــت اهلل االعظــم 
)عجــل اهلل تعالــی فرجــه الشــریف(، میــاد فرخنــده 

حضــرت  پربرکــت  و  مســعود  و 
ــا( را  ــامه علیه ــوات اهلل و س ــری )صل ــب کب زین
تبریــک عــرض می کنیــم. از رهگــذر 
ــب  ــه نای ــوار ب ــه آن بزرگ ــک ب تبری
برحــق ایشــان و همــه ی عزیــزان 
حاضــر و ارادتمنــدان آن حضــرت 
ــه  ــاءاهلل هم ــم. ان ش ــک می گویی تبری
مســعود  میــاد  ایــن  بــرکات  از 
به خصــوص  باشــند؛  بهره منــد 
ــرو آن حضــرت  ــوان پی ــه ی بان جامع
ــه  ــردا ب ــه ف ــی ک ــتاران گرام و پرس
اســت. شــده  ثبــت  ایشــان  نــام 

شباهت حضرت زینب به  
حضرت خدیجه )سالم اهلل علیهما(

در مــورد حضــرت زینــب )ســام اهلل 
علیهــا( زبــان الکــن اســت از آنکــه 

بخواهــد چیــزی بگویــد. جایــگاه 
ایــن بانــوی بــزرگ و شــخصیت 
ــی  ــق قدس ــره ی حقای ــی، در زم اله

و انــوار عرشــی تعریــف می شــود 
و در بیــن اولیــا دارای جایــگاه و 
منزلــت خــاص اســت. پیامبــر اعظــم 
)صلــی اهلل علیــه و آلــه( دربــاره ی آن حضــرت 

ســفارش کــرده و او را بــا خدیجــه ی 
کبــری معرفــی نموده انــد کــه در 
خــرد و عقــل و فرازمنــدی ماننــد 
حضــرت خدیجــه )ســام اهلل علیهــا( هســتند.

]۱[ بــه نظــر می رســد همیــن تشــبیه 
بــرای بازشناســی ابعاد شــخصیت این 
ــد. ــت می کن ــت کفای ــوی باعظم بان

در  علیهــا(  اهلل  )ســام  خدیجــه  نقــش 
ــداکاری  ــار و ف تأســیس اســام و ایث
تقدیــم  کــه  او  ســرمایه گذاری  و 
پیامبــر اکــرم )صلــی اهلل علیــه و آلــه( شــد، 
ــًا در مرحلــه ی بقــا و جاودانگــی  عین
اســام توســط زینــب )ســام اهلل علیهــا( 
ــا،  ــه ی بق ــت. در مرحل ــورت گرف ص
ــرار  ــدی ق ــر ج ــورد خط ــام م اس
ــام  ــه ام ــد ک ــرایطی ش ــت و ش گرف
بایــد  فرمــود  الســام(  )علیــه  حســین 
ــم.]۲[ دور  فاتحــه ی اســام را بخوانی
ــاد  ــام و ایج ــت اس ــدن از حقیق ش
جاهلیــت دوم بــه نحــوی ســریع 
ــدَّ  ــد: »إْرتَ ــه گفتن ــت ک ــش می رف پی
النّــاس...«.]۳[ ایــن ارتــداد عامــه 
ــه  ــد ک ــر ش ــان فراگی ــی چن و عموم
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ــط  ــد و فق ــی نمان ــی باق ــر کس دیگ
ــد. ــی  ماندن ــر باق ــار نف ــا چه ــه ی س

ــار  ــک ب ــد ی ــث ش ــاق باع ــن اتف ای
دیگــر اســام نیازمنــد ســرمایه گذاری 
بقــا  بــرای  عظیــم  و  همه جانبــه 
ــندگان  ــول نویس ــه ق ــا ب ــد. اینج باش
یــک هیئــت مؤســس و یــک هیئــت 
ابقــا بــرای اســام ایجــاد شــد. هیئــت 
ــرت  ــم و حض ــر اعظ ــس، پیامب مؤس
خدیجــه و امیرالمؤمنین و امام حســن 
و امــام حســین )علیهــم الســام( هســتند کــه 
ایــن  بــا برنامه ریــزی فوق العــاده، 
حقیقــت عظمــی را تأســیس کردنــد. 
ــراد حلقــه ی تأســیس  هــر یــک از اف
نقــش ویــژه ای دارنــد کــه تفصیــل آن 
ــت. ــودش اس ــل خ ــه مح ــول ب موک

امــا در مرحلــه ی ابقــا، ســرمایه گذاری 
متفاوتــی بــرای ادامــه ی اســام مــورد 
نیــاز بــود. بــرای واضــح شــدن عمــق 
ــه الســام( یــک  مســئله، امــام حســین )علی
ــنگین  ــی س ــه خیل ــد ک ــه دارن جمل
اســت و آن اینکــه: »إْن کاَن دیــُن 
ــٍد لَــم یَســتقِم إاّل بَِقتلــی،  ُمَحمَّ
َفیــا ســیوُف ُخذینــی؛]۴[ اگــر دیــن 
ــدار  ــن پای ــه کشــتن م محمــد جــز ب
ــرا  ــیرها م ــس ای شمش ــد، پ نمی مان

ــکل  ــا ش ــت ابق ــا هیئ ــد«. اینج بگیری
هیئــت  بیــن  بایــد  و  می گیــرد 
مؤســس و هیئــت ابقــا خــط تمــاس 
ــل،  ــن دلی ــه همی ــد. ب ــتقیم باش مس
سیدالشــهدا )علیــه الســام( اینجــا هــم 
حضــور دارنــد. در اینجــا هــر کســی 
ــت مؤســس  از یکــی از اعضــای هیئ
ــی اســت  ــن بیان ــد و ای ــت می کن نیاب
کــه خیلــی مطابــق واقــع اســت. آنجــا 
عبــاس از امیرالمؤمنیــن نمایندگــی 
از  سیدالشــهدا  وجــود  و  می کنــد 
ــر  ــرت علی اکب ــم و حض ــر اعظ پیامب
ــه  ــام ب ــباهت ت ــار ش ــم اعتب ــه ه ب
پیامبــر اعظــم، از ایــن وجــود مقــدس 
نیابــت می کنــد و حضــرت قاســم 
می کنــد.  نیابــت  حســن  امــام  از 
امــام حســن )علیــه الســام( در جریــان 
ابقــا حضــور خیلــی خاصــی دارد 
و قاســم نمــاد آن اســت. در ایــن 
ــرت  ــادرش حض ــب از م ــن، زین بی
ــد.  ــت می کن ــا( نیاب ــام اهلل علیهم ــرا )س زه
ــم  ــت، ه ــه اس ــب دو نیابت ــه زین البت
ــم  ــرا و ه ــه ی زه ــرت فاطم از حض
ــام  ــری )س ــه ی کب ــرت خدیج از حض
اهلل علیهمــا( نیابــت می کنــد. نقــش زینــب 

همتــای  و  ِعــدل  ابقــا،  مقــام  در 
ــت. ــام( اس ــه الس ــهدا )علی ــش سیدالش نق
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نقش بی بدیل زینب )سالم اهلل علیها( 
در احیای اسالم

غــرض اینکــه حضــرت زینــب از نظر 
خردمنــدی و عقل مندی در اوج اســت 
و از نظــر ایثارگــری و ســرمایه گذاری 
هــم نیــاز بــه تشــریح نــدارد کــه چــه 
ــرمایه گذاری  ــزان س ــه می ــرده و چ ک
او  ســرمایه گذاری  اســت.  کــرده 
عاشــقانه اســت. دو عزیــز دلبنــد 
قربانــگاه فرســتاد و  بــه  را  خــود 
ــتقبال  ــه و اس ــه بدرق حاضــر نشــد ب
فرزنــدان خــود بیایــد. ایثارگــری 
عجیــب و غیرقابــل توصیــف زینــب 
کبــری )ســام اهلل علیهــا( نمایــان اســت.

مرحلــه ی  در  زینــب  نقش آفرینــی 
ــن و بازگشــت  ــا و جاودانگــی دی ابق
ــار  ــد اســام و در کن ــه کالب ــات ب حی
ــور در  ــران و حض ــت بح آن، مدیری
صحنــه  ایــن  لحظه لحظه هــای 
می شــود. دیــده  به وضــوح 

نقش آفرینــی  عاشــورا،  از  قبــل 
امــام  کنــار  در  ویــژه ی حضــرت 
حســن )علیــه الســام( را مشــاهده می کنیــم 
ــت. ــن اس ــان آن الک ــان از بی ــه زب ک

زینــب در تمــام ایــن حــوادث و قبــل 
از آن در همراهــی بــا امیرالمؤمنین )علیه 
الســام( یــک رکــن محســوب می شــود.

زینب )سالم اهلل علیها( در کالم اولیای 
الهی

او  تبییــن  و  عرفانــی  ارائه هــای 
بی نظیــر  هــم  قدســی  حقایــق  از 
اینهــا  بررســی  از  پــس  اســت. 
در  زینــب  حضــور  ماجــرای  بــه 
پیامبــر  و  زهــرا  حضــرت  کنــار 
هــر  کــه  می رســیم  الســام(  )علیهــم 

یــک ماجراهــای خــودش را دارد.

ــل  ــل و َمثَ ــوی کام ــک الگ ــب ی زین
اعــا در معرفت و اخــاق و عرفان و 
ســیر و ســلوک و کنشــگری اجتماعی 
و حماسه ســازی و خانواده ســازی و 
تربیــت و مــادری و همســری اســت.

ــان  ــام( در جری ــه الس ــین )علی ــام حس ام
ــرت  ــه حض ــاب ب ــی خط خداحافظ
زینــب فرمــود: »التنســینی فــی 
ــب  ــاز ش ــرا در نم ــل؛ م ــاه اللی ص
مطلــب  ایــن  نکــن«.  فرامــوش 
ــال  ــت. در اتص ــی اس ــم و بزرگ مه
زینــب بــه حقیقــت قدســی چــه 
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ــد  ــین می گوی ــه حس ــت ک ــر اس خب
ــوش  ــاز شــب خــود فرام ــرا در نم م
ــام  ــه تم ــرای ب ــب، زه ــن؟! زین نک
معنــا در محــراب عبــادت اســت.

ــه  ــجاد )علی ــام س ــم از ام ــه ای ه جمل
الســام( نقــل شــده اســت کــه مقامــات 

ــا( را  ــام اهلل علیه ــری )س ــب کب ــی زین باطن
ــد:  ــان فرمودن ــد. ایش ــکار می کن آش
»أنــِت بَِحمــِد الّل ِ عالَِمــٌة َغیــُر 
ــةٍ؛]۵[  ــُر ُمفهّم ــٌة َغی ــةٍ، َفهَِم ُمَعّلَم
ــه  ــتی ک ــی هس ــداهلّل، عالم ــو، بحم ت
نــزد کســی تعلیــم ندیــدی و دانایــی 
ــی«.  ــزد کســی نیاموخت ــه ن هســتی ک
ــاده  ــای فوق الع ــم از آن رازه ــن ه ای
ــکار  ــه آش ــن جمل ــه در ای ــت ک اس
شــده و حکایــت از دانــِش قدســی و 
ماورائــی زینــب )ســام اهلل علیهــا( دارد. ایــن 
همــان علــم لدنــی اســت که اشــراقی 
ــل  ــول اه ــه ق ــت و ب ــی اس و افاض
ــا  ــرت ب ــت. حض ــی نیس آن، تدریس
مخــزن علــم ربوبــی چنیــن ارتباطــی 
ــزی اســت کــه  ــن همــان چی دارد. ای
ــل  ــز نق ــد او نی ــادر و وال ــورد م در م
می شــود  معلــوم  اســت.  شــده 
دریــای  بــه  علیهــا(  اهلل  )ســام  زینــب 
ــت. ــل اس ــی متص ــم اله ــران عل بی ک

مقابله با عرفی سازی شخصیت 
اولیا 

در زمــان مــا اتفاقــی در حــال رخ 
دادن اســت کــه بایــد مراقــب آن 
باشــیم و هــر یــک از دوســتان در 
ــاق  ــد. آن اتف ــهم دارن ــورد س ــن م ای
ایــن اســت کــه شــخصیت اولیــا 
ــن  ــت. م ــازی اس ــال عرفی س در ح
نمی خواهــم ابعــاد مســئله را بــاز 
کنــم؛ چــون از محــل بحــث مــا 
ــه  ــی ک ــا بهانه های ــت. ب ــارج اس خ
معلوم اســت ســاخته ی شــیطان اســت 
ـ نظیــر آنکــه می خواهنــد شــخصیت 
ــه  ــد ک ــه کنن ــه ای ارائ ــا را به گون اولی
ـ شــخصیت  باشــد  تأســی  قابــل 
ایشــان را عرفــی می کننــد. اصــل 
تأســی خــوب اســت و مطلــب حقــی 
ــات  ــه مقام ــه ب ــا توج ــر ب ــت اگ اس
باطنــی اولیــا بیــان شــود. امــا گاهــی 
ــا انــکار یــا بی اعتنایــی  ایــن جملــه ب
ــا  ــی اولی ــات باطن ــت از مقام ــا غفل ی
ــت و  ــل اس ــه باط ــود ک ــان می ش بی
ــا  ــَراُد بَِه ــٍقّ یُ ــُة َح ــداق »َکلَِم مص
ــه  ــی اســت ک ــار حق ــٌل؛]۶[ گفت بَاِط
بــه آن باطلــی اراده شــده« محســوب 
ــه  ــه می شــود ک می شــود. گاهــی گفت
ــام علــی  ــورد ام ــا در م ــی چــه م یعن
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ــا فاطمــه ی زهــرا  ــا امــام حســین ی ی
)علیهــم الســام( مطالبــی می گوییــم کــه 

ــد؟  ــترس می کن ــل دس ــا را غیرقاب آنه
ســپس در پــِس ایــن ســخن، شــروع 
ــد.  ــی می کنن ــای معمول ــه حرف ه ب
ــه در  ــی اســت ک ــه ی حق اینجــا کلم
بیشــتر مــوارد نکتــه ی باطلــی بــا 
ــب  ــل مطل ــت. اص ــده اس آن اراده ش
ــه ی  ــه گون ــا ب تفســیر شــخصیت اولی
قابــل تأســی درســت اســت، امــا اگــر 
ــی  ــق باطن ــذف حقای ــا ح ــراه ب هم
ایشــان و کــم کــردن عظمــت ایشــان 
ــن  ــن اســم ای باشــد، خطــا اســت. م
اولیــا  شــخصیت  عرفی ســازی  را 
زیــاد می بینــم؛  می گــذارم. اخیــراً 
ــردم؛  ــرض ک ــما ع ــع ش ــذا در جم ل
چراکــه ایــن مطالــب شــنیده می شــود 
و مضبــوط می شــود. مــا بایــد در 
بیــن اهــل معرفــت ایــن ســخن را بــه 
مباحثــه بگذاریــم و بگوییــم کــه بایــد 
ــرد.  ــرح ک ــم مط ــار ه ــا را در کن اینه
ــازی  ــا عرفی س ــخصیت اولی ــر ش اگ
ــد  ــاس می کن ــا احس ــواِن م ــود، ج ش
کــه حضــرت زینــب )ســام اهلل علیهــا( 
ــط  ــه فق ــت ک ــزرگ اس ــخصیت ب ش
ــدم از  ــد ق ــی چن ــل اخاق در فضائ
مــا جلوتــر اســت. چنانچــه ایــن 
ــا در ذهــن  ــه  از اولی ــر تنّزل یافت تصوی

جامعــه ی مــا نقــش ببنــدد، فاجعــه ی 
همیشــه  شــد.  خواهــد  بزرگــی 
محصــول  تفریط هــا  می گوینــد 
افراط هــا اســت. اگــر مــا در جنبــه ی 
باطنــی افــراط کــرده باشــیم و فقط در 
مــورد مقامــات باطنــی گفتــه باشــیم، 
ــم  ــن طــرف می افتی ــت از ای ــک وق ی
و جنبــه ی ظاهــری را برجسته ســازی 
می کنیــم. در نتیجــه ارتبــاط مخاطــب 
ــق  ــی و حقای ــه ی قدس ــا جنب ــا ب م
شــد. خواهــد  ســطحی  قدســی، 

ظــل  و  ذیــل  علیهــا(  اهلل  )ســام  زینــب 
اســت  کامــل  اولیــای  شــخصیت 
اکنــون  کــه  دارد  بهــره  چنــان  و 
مســلط  بــزرگ،  بانــوی  آن  روح 
ــر  ــت. اگ ــوت اس ــک و ملک ــر ُمل ب
جلوه هــای  فهمیدیــد،  این طــور 
ظاهــری شــخصیت زینــب )ســام اهلل 
ــدا  ــان پی ــری برایت ــهد دیگ ــا(، ش علیه

این گونــه  کــه  کســی  می کنــد. 
جلوه هــای خانوادگــی و اجتماعــی 
و سیاســی خــود را اداره می کنــد، 
ــه  ــت ک ــی اس ــت قدس ــان حقیق هم
ــوه ی  ــی، جل ــب باطن ــظ مرات ــا حف ب
در  و  صمیمــی  و  دارد  این جهانــی 
دســترس و حاضــر در صحنــه اســت.



7

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

کــه  می گفتنــد  پیامبــر  مــورد  در 
ــل  ــه مث ــری اســت ک ــن چــه پیامب ای
می خــورد  غــذا  و  می نشــیند  مــا 
بــرای  اینهــا  مــی رود؟!]۷[  راه  و 
ــد از او  ــما بتوانی ــه ش ــت ک ــن اس ای
ــری  ــن الگوگی ــا ای ــد و ب الگــو بگیری
از ظاهــر، بــه باطــن آنهــا دســت 
حــّظ  و  شــوید  بــزرگ  و  یابیــد 
ملکوتــی و باطنــی داشــته باشــید.

اخیــراً افســانه پردازی هایی هــم در 
بحــث پویانمایــی و انیمیشــن رخ 
آن  شــخصیت های  کــه  می دهــد 
ــتند و  ــا هس ــجاع تر از اولی ــی ش خیل
می بینیــد کــه بتمــن، قدرت هــا و 
ذهــن  در  کــه  دارد  توانایی هایــی 
ــان  ــک قهرم ــه ی ــل ب ــب تبدی مخاط
ــدر  ــر ق ــما ه ــت ش ــود. آن وق می ش
از اولیــا بگوییــد، مخاطبتــان قانــع 
قلعــه ی  درِ  از  وقتــی  و  نمی شــود 
از  او  می گوییــد،  ســخن  خیبــر 
ــا  ــه ب ــد ک ــخن می گوی ــره ای س چه
دســت خــود جلــوی حرکــت قطــار 
ــه  ــا ک ــواِن م ــن ج ــرد! ذه را می گی
ــرد،  ــکل می گی ــب ش ــن مطال ــا ای ب
ــد  ــده شــک کن ممکــن اســت در آین
ــد. ــر بدان ــدرت را باالت ــی آن ق و حت

آمــوزش و پرورش و دســت اندرکاران 
ــود را  ــواس خ ــد ح ــا بای ــت م تربی
ــرای آنکــه  ــا ب ــد م ــد. نکن جمــع کنن
ــم،  ــل تأســی کنی ــای خــدا را قاب اولی
چنــان شــخصیت آنها را عرفی ســازی 
ــی و  ــر ماورای ــر تأثی ــه دیگ ــم ک کنی
ســازندگی ملکوتی را نداشــته باشــند.

ــر  ــق اســت و بیانگ ــب دقی ــن مطل ای
اتفاقــی اســت کــه در حــال رخ دادن 
اســت. وقتــی مــا بــه زندگــی بچه هــا 
و فرایند هــای تربیتــی نــگاه می کنیــم، 
ــم.  ــی احســاس می کنی ــن را به خوب ای
مشــغول  طــرف  آن  هــم  دشــمن 
ظرفیت هــای  همــه ی  از  و  اســت 
ــد  ــتفاده می کن ــی اس ــری و فرهنگ هن
بیفتــد. نامبــارک  اتفــاق  آن  تــا 

تالش جریان های تکفیری برای 
انکار مقام ائمه )علیهم السالم(

یــک اتفــاق دیگــر هــم در حــال رخ 
ــه  ــد حواســمان ب دادن اســت کــه بای
ــازی،  ــان عرفی س ــد. در جری آن باش
هــم  دســت  در  شــیاطین  دســت 
ــه در  ــی ک ــی از گروه های ــت. یک اس
ســال های اخیــر خیلــی فعــال اســت 
تــا از شــخصیت اولیــا قداســت زدایی 
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ــت  ــری و وهابی ــان تکفی ــد، جری کن
ــات  ــل و مقام ــرای توس ــت. ماج اس
ــد. از  ــؤال می برن ــر س ــی را زی ملکوت
درون ایــن تفکــر می شــود ســقیفه را 
ــرد و آن  ــاد ک ــر ایج ــل غدی در مقاب
را توجیــه کــرد. بعــد هــم بــه مــن و 
ــزرگان را  ــوای ب ــد دع ــما می گوین ش
ــا  ــد، م ــان باش ــن خودش ــد بی بگذاری
ــا  ــم؟! اینج ــت کنی ــد دخال ــرا بای چ
اســت کــه انســان بــه یــاد آن جمله ی 
می افتــد  الســام(  )علیــه  امیرالمؤمنیــن 
کــه می فرمایــد: »الَدْهــر أنَْزلَنــی 
ثُــمَّ أنَْزلَنــی ثُــمَّ أنَْزلَنــی...؛]۸[ 
آورد،  پاییــن  مــرا  مرتبــه  روزگار، 
ــن  ــه همی ــن آورد...«. حضــرت ب پایی
مســئله اشــاره می کننــد کــه ایــن 
قــدر مــرا پاییــن آوردنــد کــه بتواننــد 
ــه  ــد ب ــد. بع ــه کنن ــه مقایس ــا معاوی ب
همگــی  می گوینــد  شــما  و  مــن 
بوده انــد  پیامبــر  اصحــاب  اینهــا 
و بینشــان مباحثاتــی بــوده اســت، 
کنیــم؟! دخالــت  بایــد  مــا چــرا 

ایمــان بــه توســل، ایمــان بــه حیــات 
ــی  ــل و تأس ــت. توس ــا اس ــر اولی برت
در کنــار هــم معنــا می شــوند و از 
رهگــذر توســل بــه باطــن اولیــا 
ــی  ــام تأس ــان در مق ــه انس ــت ک اس

ــری  ــن الگوگی ــود و ای ــق می ش موف
بــرای او شــیرین می شــود. وقتــی 
ــه او  ــه داری ب ــی ک ــی کس ــو بدان ت
اســمای  مظهــر  می کنــی،  تأســی 
اســت،  الهــی  جــال  و  جمــال 
شــیرین  تــو  بــرای  او  از  پیــروی 
می شــود. در تأســی، شــما ایمــان 
ــود  ــوی خ ــخصیت الگ ــه ش ــل ب کام
ــم،  ــا تأســی کنی ــه اولی ــد. اگــر ب داری
در حــال خوداکتشــافی خواهیــم بــود 
و دچــار ازخودبیگانگــی نخواهیــم 
شــد. در تأســی بــه اولیــا، اطمینــان و 
ــزاز و احســاس بزرگــی و عــزت  اهت
ــان  ــل، ایم ــت. توس ــخصیت اس و ش
بــه باطــن اولیــا و تأســی، ایمــان 
بــه ظاهــر اولیــا اســت و دســِت 
ــد  ــم باش ــت ه ــد در دس ــن دو بای ای
ــود. ــل ش ــت کام ــه ی والی ــا چرخ ت

ــن  ــی از ای ــد یک ــی بخواه ــر کس اگ
دو )توســل و تأســی( را انــکار کنــد، 
خطــا کــرده اســت. اگــر کســی اولیــا 
را آن قــدر ِعلــوی و بــاال نشــان دهــد 
ــتباه  ــند، اش ــی باش ــل تأس ــه غیرقاب ک
می شــود  باعــث  و  اســت  کــرده 
باشــند.  تأســی  الگــوی  دیگــران 
را  اولیــا  اگــر  مقابــل  طــرف  در 
ــم  ــه بگویی ــم ک ــی کنی ــدر عرف آن ق
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ــتند و  ــا هس ــل م ــخصیت هایی مث ش
فقــط مقــداری از مــا جلوتــر هســتند، 
خطــا کرده ایــم و ممکــن اســت دچار 
ــا  ــا ی ــی اولی ــات باطن ــت از مقام غفل
ــا شــویم. ــکار مقامــات باطنــی اولی ان

و  تبــارک  خــدای  ان شــاءاهلل 
را  مولــود  و  میــاد  ایــن  تعالــی 
دهــد. قــرار  مبــارک  همــه  بــر 

ــل  ــی و توس ــت باطن ــورد حقیق در م
ــن  ــی بی ــرت، تفاوت ــن حض ــه باط ب
البتــه  نیســت.  خانم هــا  و  آقایــان 
بانــوان شــرف افتخــار خــاص در 
ــد  ــزرگ دارن ــوی ب ــا آن بان نســبت ب
کــه بــرای خودشــان محفــوظ اســت.

ــب  ــق زین ــه ح ــال را ب ــدای متع خ
کبــری )ســام اهلل علیهــا( قســم می دهیــم کــه 
مــا را جــزء بزرگ تریــن اقتداکننــدگان 
دهــد. قــرار  بزرگــوار  آن  بــه 
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