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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ١٤٠١ آذر ٧      (س) زینبوالدت حرضت  یبهخط

 ،یروز  یندهیگشا ،مخلوقات ینندهیآفراست که  میحمد و سپاس از آن پروردگار کر

و کرم و فضل و نعمت است که  صاحب جالل و جربوت .هاست دمدهیسپ ی رندهآ بر 

 دینیکه آن را بب یستون چیهیبرا  هاآس�ناست که  یه ه�ن خداونداللّ  :خود فرمود

در  نیمع یتا زمان کیهر  هش پرداخت و آفتاب و ماه را کعر برافراشت سپس به 

 داریباشد که به د ،کندیم انیرا ب اتیو آ گرداندیمکارها را  .رام کردِسیرند 

 .دیکن نیقیپروردگارتان 

و  یو به مهربان میدهیم یگواه اتییکتایو به  میدار یقین اتیبزرگها به کرم و بارال

یم یزار یب کنندیرا انکار م هانیاکه  یو از آنان میمعرتف اتیعطابخش جود و سخا و

نفس و  ریو اس روندیمکه بر دو پا راه  مردگانی .دو عامل هستند یکه رسوا مییجو

 یهاقلبو  شودیآن افزوده م یو تباه یاهیجهالت هستند که روز به روز بر س

(س) حرضت زهرا  انیکه رسور عامل یاگونهه�ن ندینشیماز آن به خون  نیمؤمن

ش ر باشد که در انوا یتا چراغ دیاموزید از عمل من بیش� با :فرمودند که ینیبشیپ

و به شدت به سمت  دهیگرد رانگریو یلیجهل مبتال به س یکیجهان را که در تار

 یالحظه دیباش دواریپس ام .دیدر حرکت است متوقف کن یانسان یهاارزش ینابود

ق یو حقا وستیدر آن به هم خواهد پ نیکه ملکوت آس�ن با زم دیخواهد رس

پس  دیکه منتظر آن بود دیباش یقیحقا دنیها آشکار خواهد شد پس مشتاق شنوعده

 چنانآن یآس�ن کتابی تا طهارت خود را در احاطه دیخود باش یهانفسمراقب 

به  .کند لیمطهر تبد یرا در جانش به نفس دیپل یهانفسحفظ کند که بتواند 

آنان را به محبت زمان ، د دادیخواه خیبه تار وندیکه ش� دست پ دیشیندیب یالحظه

که  دیخود بدان یهااستخوانرا مانند اتصاالت  صلو  دی�ود پس ام دیدعوت خواه

که شاهد عزت  دیباش یو شاکر عمر  دیداشته باش دیتوانی� یبدون آن اتصاالت حرکت

تا جهان تشنه  دیده دبازوان حق مد به پس .بندگان پروردگار عامل یهااست در وجود

 .کند رابیرا س تاز عدال
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و  عنادزمانه با کفر و فساد و  نیکه در ا یآنان را از فرمودند و ما انیرسور عامل زیباچه 

 خرندیمشان لیرا به جان ذل عذابو آخرت خود را فنا کرده و  ایو جهالت دن ییایحیب

با  یمژده شامل آن دسته که با لباس مسل�ن نینجات دادند و ا دنوی و فرموده اجد

 :که فرمودند شودیم زین کنندیم ینفاق و ظلم زندگ

را  اشیبرهنگرا از جان جدا کند تا همگان  شیخو یپوستهجان عامل منتظر است تا 

رنج  یچهرهشان بر اشک ندامت کهیدرحالگزند و را ب شیخو رسانگشتانو  نندیبب

ی� شانیار یزمان  گریکه د یه را بخوانند به مدداللّ  شودیم یجار  رشاناز مک دهیکش

شود و  دهیدر یاز صورت مسل�ن شانیهاچهرهتا نقاب  گذاردیمرا وا  آنان .کند

 .نندیمکار را بب یچهرههمگان پشت آن 

(س)  یکرب  نبیبزرگوار و مکرم اسالم حرضت ز یبارز آن مولود امشب بانو  ی�ونهبله 

 ومنافق و فاسد زمانه را برداشته  و ظامل رسانِ  است که در نهضت عاشورا نقاب نفاقِ 

و امامت  تیاز وال یرو یو پ یشجاعت و اطاعت در مقام بندگ شانیرسوا �ودند که ا

باطل و  یکوبندهو  زیستظلمبه دستورات قرآن و  یشان بود و مجر بارز  یشاخصه

 ندکه مظلوم ما یوجود. میریگیم جشن را مبارکشان وجود تولد .حق بودند دارپرچم

مقام و منزلت و عملکردشان در  تیعاز واق ریغ یتیشخص عهیو در اثر عدم شناخت ش

در حال حارض است  عهیکه نقل مجالس ش یکاذب یهاتیجا گرفت و روا هاذهن

 یههمراهانو و جهاد گرانه  مؤثرنقش  کهیطور و مقامشان است به شانیبا ا ریمغا

مثل  یدر نهضت کربال را عالقه و ارتباط خواهر و برادر  (ع) نیبا امام حس شانیا

 یدر اوج عشق و بندگ یو استوار  �نیا کهیدرحال کنندیم یتلق یمردم عاد ساحسا

پرورش  شانیا .اندگرفته دهیرا ناد شانیو امامت ا تیوال یار یخداوند و اطاعت و 

مادرم : فرمودندیمبودند و  (س)و حرضت زهرا  (ع) مؤمنان ریدر مکتب ام افتهی

 یهارنجداستان  فرمودندیمن �یبرا هاشبکه  ییهاداستاندر  (س)حرضت زهرا 

یممن  سوانیدست را بر گ .بردیمنام  هارنج نیترسخت امربیرا پس از پ تیجاهل

 کندیمدارد که آن خانه را محافظت دری  یاخانههر  :فرمودیم تبسمیو با  گذاشت

را همچون  اتشیو آ دیمحافظت کن یاز کتاب اله .دیهست میقرآن کر یخانه و ش� درِ 
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 دنینفس کش یبرا ییهوا گرید یپس وقت دیکه به آن محتاج هست دیفرض کن ییاهو 

ما همواره از  .داشته باشد کیتار یو درون بایز ییآن خانه �ا که درِ  ماندی� یباق

خاندان  کهپروردگار  یو بندگ �نیاست عشق و ا نیا بله. میفرمانش محافظت کرد

 .عمل �ودند فهیوظ نیبا به ایو چه ز کردندیمفرض  فهیبر خود وظ(ص)  امربیپ

 (عج)زمان و امام عرص  ،شب مبارک به ساحت مقدس موال و رسورمان نیدر ا نکیا

 (س) یکرب  نبیحرضت ز شانیگرام یعمه الدیبه مناسبت م تیو تهن کتربیضمن 

پر از کفر و فساد و فتنه و نفاق  یزمانه نیدر ا :میداریخدمتشان به متنا ابراز م

 نیو از باطل و باطل میکن یرو یاز حق پ دییفرما یار ی ،به خون نشسته �نیهاقلب

فرمودند  فیتوص تانیگرامکه مادر  یظهور  یلحظهآن  یو برا مییبرائت بجو

 یاست که جهان منتظر ندا یقیدر دقا یرحمت اله :که فرمودند میکن یش�ر لحظه

شکوفا شود و همگان بر رس  یاله یوعدهدر  هاجانالحق و زهق الباطل است تا ءجا

و همگان به  اغنیا نهنددست در دست  رانیفق .اطعام شوند یاله ساناح یسفره

فراخوانده شوند تا شاهد تابش  شیخو یمردهشان از کالبد رسور  یملکوت یصدا

 یهاساقه یبر رو  دهیخشک یهاگرهوجودش  یشوند که گرما یبخش یزندگ دیخورش

و  آوردی� ادیرا به ظل�ت شب  اشوهیمکه  دی�ایم لیتبد ییهاشکوفهوجود را به 

شود و طراوتش  یبهشت یتا بار وجودش بار  کندیم هیرش تغذواهمواره از منبع ان

 کیآن لحظه که خداوند آن را نزد یبرا یپس ما همگ .به دنبال نداشته باشد یخزان

 :میکنیم ادیفر دیفرما

 اللهم عجل لولیک الفرج
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