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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٩ آذر ٢٨      (س) زینبوالدت حرضت  ی بهخط

حقیر و رساپا تقصیر به تو پناهنده  ی بندهالها، حمد و سپاس از آن توست و من بار 

(ع) به پیشگاهت عرضه  مؤمنانشدم و آنچه در دل دارم با زبان مطهر موالیم امیر 

 :که دارم یم

خدایا من از تو برای آنچه از نفس بد در وجود من است و تو به آن بهرت از خود من 

در  ،در دل آنچههر بار که مرتکب آن بشوم مرا ببخش. خدایا برای  ،یتر  آگاه

زبان نسبت به تو تعهد  ی یلهوس بهپیشگاهت تعهد کرده اما به آن وفا ننمودم و آنچه 

و به تو نزدیک شدم اما قلب من به آن مخالفت کرد درخواست بخشش دارم.  کردم

دل  یها هوسو  مورد یب یها گفته خدایا من از تو برای گناهانی که با اشارت چشم و

 ان مرتکب شدم درخواست بخشش دارم.و پراکنده و بیهودگی زب

(ع) از تو درخواست کردم  مؤمنانبارالها ببخش بر من آنچه را که از زبان موالیم امیر 

لی و اِ «که فرمودی  یا گونه ه�ن ،لطف و رحمت تو هستم و مشتاق تو ی تشنهکه من 

 و عبادت کن. به پروردگارت مشتاق شو و بندگی »بارغَ فَ  کَ بِّ رَ 

که  یا گونه ه�نلطف احسان توست.  و عملم راه گشای درگاهکه نیت  دانم یمالها بار 

جان انسان در حیاتش دارای  :رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) فرمودند که

لطف پروردگارش را بگشاید و یا به روی خویش محکم  یها پنجرهاختیار است تا متام 

پر مهر پروردگارش است و  آغوشهایش که انت گذرد یمببندد. اگر بگشاید از الطافی 

و او را  کشد یمش او را در بند عالیقزنجیر  که شود یمدر بندی  اگر نتواند زندانیِ 

زمان خواسنت به  شود یمو آنگاه که اراده از او سلب  گذارد یمناتوان از حرکت باقی 

 .گیرد یمقرار  و آنچه در عمل کسب گردیده میزان رسد یمپایان 

را بر  در جانی است که پروردگار عامل فرمود ای بندگان من آنگاه که ش� پس سالمتی

شود و همگان را بر تناول نعمتی  انداز ینطنبارگاه با جاللتم بخوانم ندایی در جانتان 

و سخن آغاز کند. ای خالقم آنگاه که جان  یددرآبه جوشش  . آن نعمتبشارت دهد
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ری از حق قرار دادی حق سخن آغاز کرد. نامی را ضعیفم را بر بارگاه با جاللتت در انوا

پروردگارا امر فرمودید  .آن نام اعالم �اید جانش را در قالب فراگرفت تا موجودیت

همگان برای معرفی آن نام حارض شوند. سکوت و انتظار آغاز گردید و آن نام در 

ند و مکذبین ای آفرینش پروردگارم بر نامم که مرا حق خوا :معرفی خود اعالم داشت

پی�نشان  جهان ی یینهآآن را باطل، به اطاعت درآیید. همگان بر حق تسلیم شدند و 

ثارش جانش به ودیعه نگه داشت تا همواره حق جاودان مباند و باطل آ  ی صفحهرا در 

 را محو و نابود اعالم دارد.

پیامرب  یتب اهلرسور عاملیان و چه مصداق است بر  ی فرمودهبله چه زیباست این 

که هر کدام در حیات خود به برشیت نشان دادند که حق  خاتم حرضت محمد (ص)

 است. جاودان و باطل نابود

نور حضور داریم. ایشان  ی خانهما در این شب مبارک به میالد یکی از ایشان در این 

حرضت زینب کربی (س)  ،صرب و شجاعت و ای�ن و علم و مهر و عرفان ی اسوه

قارص و کل�ت عاجز و  ها زبانچون  گفتاز ایشان سخن  شود یم هچگون .هستند

وجود مطهرش یکجا را در  فضائل و حسنات ی همهچون  فراتر از عقل و اندیشه است

(ع) و مادر بزرگوارش حرضت زهرا  مؤمنانامیر  اش یگرامداشت. قبل از تولدشان پدر 

و خاص است. به دعا از پروردگار  نظیر یبآگاهی داشتند که فرزندشان دخرتی (س) 

او را درختی استوار در رسالت پیامرب خاتم حرضت محمد (ص) قرار داده  خواستند یم

 او را (ص) و پیامرب و او را در این امر خطیر یاری فرماید. دعایشان به اجابت رسید

ین و نبوت خواند و پروردگار عامل چنان زبان شیرینی به او عطا فرمود که زم ی یشهر

خویش را به پیشکشی آوردند و پروردگار نپذیرفت و فرمود کالمی را  یها امانتآس�ن 

 لمش به تکریم درآیندکان در مقابل تدر زبان او آفریدم تا آنگاه که تکلم کند همگ

 اعالم دارند که پروردگارا جز آنچه به ما آموختی دانش دیگری نداریم.

از  تر زالل اش یمهرباناز برگ گل و  تر نازکحرضت زینب (س) قلب نازنینش 

و جوانان  شد یمبود که بزرگ و کوچک، پیر و جوان از آن سیراب  ساران چشمه
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و همین زینب در  گرفتند یمجان بیشرت از مادرشان از مهر و محبت او  هاشم یبن

 .کرد یمرا رشمنده  ها کوهود که چنان استوار و محکم ب مقابل ظلم و کفر و نفاق

که  دارد یمچنان قدم بر  شود یمامام حسین (ع)  ی یمهخکربال زمانی که وارد  در

امامت از استحکام  ی یمهخ :فرماید یم. امام با تبسمی خورد یمستون خیمه تکان 

این رسزمین مرا در  خواهم یم :فرماید یمزینب (س)  قدمتتان به لرزه افتاده. حرضت

اکش بشکافد و مطمنئ شود که خ ،اطاعت از امامت در قلبش به تصویر کشد

 مصمم به فرمانی هستند که امامت صادر بفرماید. ،گران اطاعت

و استواری قدم به کاخ ابن زیاد گذاشتند که آن ملعون  ابهتبله ایشان با ه�ن 

، گفتند دارد یماین بانو کیست که چنین مغرور و محکم قدم بر  ،تعجب کرده و پرسید

وارد کاخ یزید شد و آن ملعون نیز گفت ش�  گونه ینهمو  زینب دخرت علی (ع) است

 .چرا شبیه ارسا نیستید

سخن بگویم کم است. پس در این  (س) بله هر چه از فضائل و حسنات حرضت زینب

شب مبارک ضمن عرض تربیک و تهنیت به ساحت مقدس موال و رسورمان امام عرص و 

حرضت زینب کربی (س) از  شان یگرام ی عمهزمان اباصالح املهدی (عج) در میالد 

 مبارکشان عاجزانه متنا داریم: وجود

راه حرضت زینب (س) در این عرص و زمان پر از ظلم و نفاق و فتنه  ی ادامهما را در 

و  دظامل و کافر و منافق را برکنن ی یشهرو کفر یاری فرمایند و با تعجیل در ظهورشان 

 :کنیم یمبرای تحقق آن به شوق فریاد 

 اللهم عجل لولیک الفرج

http://www.rayatolhoda.com/
mailto:info@rayatolhoda.com

