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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ١٣٨٧های سال  های مناسب لیست ترتیبی خطبه

 ٨٧مرداد  ٢٧ -ی شعبان والدت حرضت قائم (عج) عید نیمهی  خطبه –٠١

 ٨٧آذر  ٢٧ -فرمودندغدیر که حرضت پیامرب (ص) ایراد  ی ای ا  مت خطبه گزیده –٠٢

 ٨٧آذر  ٢٩ -معنای واقعی بیعت ا   بان امیر مؤمنان امام علی (ع) –٠٣

 ٨٧دی، بهمن و اسفند  -های محرم و صفر خطبه –٠٤

 ٨٧اسفند  ٢٥ -پیامرب (ص) و امام صادق (ع)والدت ی  خطبه –٠٥

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٧مرداد  ٢٧      حرضت مهدی (عج) ی والدت بهخط

ن رحمتش فنا ئاز خ خداوندی را که عجایب عظمتش پایان نپذیرد و و سپاسحمد 

که  یدرست به نهانی پیش او آشکار و هر بزرگی و پادشاهی نزدش فقیر، و هرنشود 

را ا   و سپاسحمد  تواند �یجز او  کس چیهبرتر ا  حمد و سپاس او نیست و  زیچ چیه

 راه لطف و رحمت پاداش دهد.

 ترین بزرگفر ندان او به اوج رسید و  در که برکات رحمتش در خلقت حرضت آدم،

برکات الهی که امامت و والیت بود را در رسالت رسول اکرم خاتم انبیا محمد مصطفی 

 امر ی اجراکنندهو فر ندانش موضع و مکان را های الهی و  تیب اهل که قرار داد )(ص

 دین او های بلندیهمگی مخزن علم و حکمت و ارکان و  نیو همچن بودند خداوند

نگرانی و  و با استواری و پایداری و یاری آنان پشت دین که خمیده بود راست که

تبدیل  و همکاری آنان به پیرو ی کمک با اضطرابی که دین ا  عدم موفقیت داشت

 شد.

آدمیان در تپش دیدار حق در  ی در سینه ها قلبکه چون  ییها و شبو سالم بر رو ها 

موعود فرا  ی لحظه ش�رند تا میآن  های ثانیههستند و  مان را با انتظار  و آمدرفت 

مه�نان ظهور را دریابند و در جشنی  رسد و آنگاه خورشید و ماه بر ضیافتی نورانی،

 کنند. ینورافشانبر حق، آنان را 

یت و امامت، امرو  که مصادف بود با اولین رو  امامت ای منتظران و دوستداران وال

عال برشیت حرضت  یو منج منیر، پرچم هدایت ماه تابنده، دیخورش ،و رسورمانموال 

 .ایم شدهاین گوهر یکتای الهی جمع  ی در خانه هللا ةیبق

در  »العملحی علی خیر «: فرماید میحرضت فاطمه (س) در مورد امامت و والیت 

ستایش  و �ا  که در آغا  اطاعت پروردگار کریم است، مؤمنان والیت امیر اذان یعنی

فرمان در اسالم  ترین بزرگ و اطاعت عمل به فرامین است. باشد میهمراه با اطاعت 

 ی اعالم والیت بعد ا  رسول خاتم است و خداوند کریم وعده فرمودند که همه

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


3 

http://www.rayatolhoda.com  sms: 3000160313  e-mail: info@rayatolhoda.com 

و  کنند ینباشد کسی را مواخذه � گری هدایتو تا  کنند میمخلوقات خود را هدایت 

 تا قیامت ادامه دارد. ت و امامتلآن هدایت در رسا

الهی  ثاریو ابهرتین لطف  نیو اظل�ت نجات پیدا کردن است  ا  در کنار والیت بودن،

دستور قرآن  نیو ابدون والیت کامل نیست  هاست عمل�ا ی که بهرتین  پس است،

 .در جانشینی رسالت کامل کردم من دین را کریم است که فرمود:

من در اطاعت ا  امامت در  و عمل �ا  بدون والیت شبی تاریک و طوفانی است پس

 و آن درآمداالمر منکم شکل گرفت و به عمل  معنی اولی قلبم جاودانه شد و ی پنجره

پس  باشد میامام  فر ندان ی اطاعت ا  همه مؤمنانا  امیر  اطاعت عمل پذیرفته شد،

 بودن، مؤمناندر خدمت آخرین فر ندش، قائم آل محمد بودن، یعنی در خدمت امیر 

تا عبادتشان  اطاعت صد در صد داشته باشند عهدشانیولباید امت آخر  مان ا   پس

 .دینشان کامل گردد و اگر غیر ا  این بود مسل�نی در کار نیست و پذیرفته شود

، پس ا  اینکه حرضت آدم به میابی یمریم در قرآن ک اتیو آبا توجه به این سخنان 

او را هدایت �وده و  فر ندان  مین آمد خداوند کریم وعده فرمود با رسالت پیامربان،

الهی تا ظهور اسالم و بعثت آخرین  ی وعده نیو ا شیطان نجات دهد یها وسوسها  

کسانی نجات ا  آن  پس انتخاب جانشین او به ک�ل رسید. و باپیامرب کامل گردید 

 که کامل داشته باشند یرو یو پامامت و والیت اطاعت  یعنی که ا  ک�ل دین، یابند می

این فقط با عمل به دستورات آنان که ه�ن دستورات قرآن کریم است مقدور 

و  کس چیهعمل کردند ودر این راه ا   (س) که خانم حرضت  هرا گونه ه�ن ،باشد می

 این راه به شهادت رسیدند. و درنرتسیدند  زیچ چیه

 اللهم عجل لولیک الفرج

 

 

 

 

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


4 

http://www.rayatolhoda.com  sms: 3000160313  e-mail: info@rayatolhoda.com 

 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٧آذر  ٢٧  غدیر که پیامرب (ص) ایراد فرمودند ی بهخطای ا  مت  گزیده

 من کنت موال فهذا علی مواله

 فرمایند: در مورد غدیر می (ع)علی  مؤمنانامیر 

ا  اندیشیدن به آن در حیرت است که خداوند بزرگ  فکرهاا  شکر آن عاجز و  ها  بان

آن را دوا ده چراغ فرو ان که هر  ِرس تکامل دین را در تکامل راه آن قرار داده است و 

اخرتی نوری را ساطع �ود که بسیاری ا  مردم در آن نور راه هدایت را یافتند و آخرین 

قرآن کریم که  های مثالو طبق  میت استیُحیی و یُ  ی را کنندهاج مانده باقیاخرتی که 

در غدیر، طبیعت  ؛رویاند میو گیاهانی تا ه  شود میبعد ا  هر باران طبیعت  نده 

که  )دوا ده امام( نده شد و آنچه گیاهان ا  آن رویید همه معطر و خوشبو بودند 

و راه پیدا نکرد و آخرین امام بهاری است که هرگز پاییزی ندارد  ها آنهرگز خزانی به 

ولی  باشد �یچیدن آن  جرئتو احدی را  ماند میگل غدیر در آن برای همیشه باقی 

که با خزان  هایی آنکه با بهار غدیر گل دادند و چه بسیارند  هایی آنچه اندک هستند 

. جز خزان رنگی باشد �یغدیر  رد شدند و ا  بین رفتند و هرگز برایشان حیاتی مجدد 

 نخواهند داشت. یا خانهرا نخواهند دید و جز آتش 

 

 ی غدیر واقعه

 طور بهبرای اولین بار  در سال دهم هجری پیامرب گرامی اسالم صلی هللا علیه وآله وسلم

آن حرضت  .مردم در حد امکان حارض شوند ی رسمی اعالن عمومی حج دادند تا همه

که به معنای تنها سفر پر خاطره آن  ع) مطرح کردند(حجةالودا  عنوان بهاین سفر را 

 جای گرفت. ها دلحرضت در 
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کامل  طور بههدف ا  این سفر بیان دو حکم ا  قوانین اسالم بود که هنو  برای مردم 

و دیگری مسئله خالفت و والیت و جانشینی بعد  ن نشده بود: یکی حجیو رسمی تبی

 .ا  پیامرب

صلی هللا علیه وآله وسلم منادیانی را به مدینه و اطراف آن پس به دستور الهی، پیامرب 

فرستادند و تصمیم این سفر را به اطالع همه رساندند تا هر کس بخواهد خود را آماده 

بسیاری ا  اطراف  ی عدهاین سفر و همراهی با حرضت �ایند. پس ا  اعالن عمومی، 

ار در سفر مکه مال م رکاب مدینه به شهر آمدند تا همراه حرضت و مهاجرین و انص

حرضت باشند. با حرکت کاروان رسول گرامی اسالم در بین راه مدینه تا مکه، افراد 

با رسیدن این خرب مهم به مناطق دورتر، مردم  شدند میقبایل به جمعیت اضافه 

مکه رسا یر شدند تا جزئیات احکام  سوی بهاطراف مکه و شهرهای یمن و غیر آن نیز 

حرضت اشاراتی فرموده بودند که امسال سال آخر  .بیامو ند امربشانیپا   شخصاً حج را 

موضوع باعث رشکت همه جانبه مردم شده بود جمعیتی  نیو اعمر مبارکشان است 

و بیست هزار نفر در مراسم حج رشکت کردند که هفتاد هزار نفر آنان  صد کیحدود 

 حرضت حرکت کرده بودند. به همراها  مدینه 

 

 یمن همراه امیر املومنین علیه السالمحجاج 

در ایامی که سفر حج اعالم شد، امیر املومنین علیه السالم با لشکری ا  طرف پیامرب 

صلی هللا علیه وآله وسلم به نجران و سپس به یمن رفته بودند هدف ا  این سفر 

 دعوت به اسالم و جمع آوری خمس و  کات و جزیه بود و نیز حل اختالفی که بین

اهل یمن پیش آمده بود. پیامرب صلی هللا علیه وآله وسلم هنگام حرکت ا  مدینه به 

فرستادند و طی آن دستور دادند که  یا نامهسمت مکه برای امیر املومنین علیه السالم 

آن حرضت نیز با لشکر و کسانی ا  اهل یمن که مایل به رشکت در مراسم حج هستند 

 د.مکه حرکت کنن سوی بها  آنجا 
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امیر املومنین علیه السالم پس ا  پایان کارهای محوله در نجران و یمن، با لشکر همراه 

و دوا ده هزار نفر ا  اهل یمن عا م مکه شدند. مردم مدینه در مسجد شجره احرام 

در میقات اهل یمن احرام  بستند و مردم اهل یمن به دستور حرضت علی علیه السالم

ر مکه حرضت علی علیه السالم جانشینی برای لشکر بستند با نزدیک شدن به شه

به مالقات پیامرب صلی هللا علیه وآله وسلم شتافتند  تر شیپانتخاب کردند و خودشان 

در نزدیکی مکه به خدمت حرضت رسیدند و گزارش سفر را دادند پیامرب صلی هللا علیه 

همراه و حجاج وآله وسلم بسیار مرسور شدند و دستور دادند هرچه  ودتر لشکر 

به محل لشکر با گشتند و  رسعت بهیمنی را به مکه بیاورد امیر املومنین علیه السالم 

وارد  حجه یذبا قافله پیامرب صلی هللا علیه وآله وسلم در پنجم   مان همهمراه آنان 

 مکه شدند.

 

 تحویل میراث انبیاء علیهم السالم به صاحب والیت

 لهی بر پیامرب صلی هللا علیه وآله وسلم چنین نا ل شد:پس ا  پایان مراسم حج دستور ا

نبوت تو به پایان رسیده و رو گارت کامل شده علم و میراث انبیاء را به علی بن «

است من  مین را بدون عاملی که اطاعت من و والیتم  مؤمنبسپار که اولین  طالب یاب

 .»کرد شود و حجت بعد ا  پیامربم باشد رها نخواهم با او شناخته

و مجلس فراخواند املومنین علیه السالم را  ریام پیامرب صلی هللا علیه وآله وسلم،

صحف آدم و ابراهیم علیهم السالم و تورات و ( یالهو ودایع  دادندخصوصی تشکیل 

انگشرت سلی�ن علیه السالم و دیگر میراث  ،انجیل و عصای حرضت موسی علیه السالم

 ی شش هزارسالهمیراث  سان نیبده آن حرضت تحویل دادند و را ب )ارجمند اولیای الهی

انبیاء علیهم السالم به امیر املومنین علیه السالم سپرده شد. این ودایع ا  امیر املومنین 

علیه السالم به امامان بعد منتقل شده تاکنون که در دست مبارک آخرین حجت 

 پروردگار حرضت بقیةهللا االعظم علیه السالم است.
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 غدیر ی ورود به منطقه

غدیر « ی به منطقه که نیهم ،حجه یذجدهم عظیم حجاج نزدیک ظهر رو  ه ی قافله

راست جاده و به سمت غدیر تغییر  طرف بهرسیدند حرضت مسیر حرکت خود را » خم

 دادند و فرمودند:

 ایها الناس اجتنبوا داعی هللا، انا رسول هللا

 خدایم. آور امیپای مردم، دعوت کننده خدا را اجابت کنید که من 

این کنایه ا  آن بود که هنگام ابالغ پیام مهمی فرا رسیده است لذا فرمان دادند تا 

 آنان که و اند با گردند آنانکه پیش رفته و همه مردم متوقف شوند«منادی ندا کند 

جمعیت در محل ا  پیش  ی همهتا آهسته آهسته » پشت رس هستند توقف کنند

 تعیین شده جمع گردند.

ج�عت اقامه شده بود مردم منتظر بودند رسول گرامی  صورت بهبعد ا  �ا  ظهر که 

 .اسالم سخ�انی تاریخی و آخرین خطابه رسمی خود را آغا  کنند

حرضت در اولین بخش سخنانشان به حمد و ثنای الهی پرداختند و صفات و قدرت و 

ذات الهی  در مقابلبعد ا  آن به بندگی خود  ذکر �ودند ورحمت حق تعالی را 

مطلب اصلی �ودند و ترصیح کردند که  را متوجه سخن در بخش دوم، .شهادت دادند

و اگر این پیام را نرسانم  ابالغ کنم طالب یابعلی ابن  ی درباره یمهمباید فرمان 

و ترس ا  عذاب الهی دارم همچنین ترصیح کردند که خدا  ام نرساندهرسالت الهی را 

 چنین به من وحی کرده است:

یا اسیُها الرسسول بل  ما انزل الیک من ربک وان ل تفعل ف� بلغت رسالته و هللا یعصمک 

 »مائده ی سوره ٦٧ ی آیه« من الناس

خالفت  یعنی دگارت بر تو نا ل شده درباره علی،ر یامرب ابالغ کن آنچه ا  طرف پرو ای پ

تو را ا  مردم  و خداوند یا نرساندهابی طالب و اگر انجام ندهی رسالت او را  بناعلی 

 .کند میحفظ 
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پروردگار درباره اعالم والیت را با ااحت تام مطرح کردند و  مؤکدسپس امر 

کرد که در این  مأمورمرتبه بر من نا ل شد و ا  طرف خداوند مرا  سه لیجربئ فرمودند:

و بر هر سفید و سیاهی اعالم کنم که علی ابن ابی طالب برادر  زمیبپا خمحل اجت�ع 

نسبت او به من  .من و وصی من و جانشین من بر امتم و امام بعد ا  من است

ه�نند نسبت هارون به موسی است جز اینکه پیامربی بعد ا  من نیست و او صاحب 

 اختیار ش� بعد ا  خدا و رسولش است.

 ا  کتابش بر من نا ل کرده است: ای آیهخداوند در این مورد 

 اکعونا�ا ولیکم هللا و رسوله و الذین امنوا الذین یقیمون الصاله و یوتون الزکاه وهم ر 

 »مائده ی سوره ٥٥ ی آیه«

به پا  و �ا صاحب اختیار ش� خدا و رسولش هستند و کسانی که ای�ن آورده 

 .دهند میرکوع  کات  در حالو  دارند می

 هر دررکوع  کات داده و  در حالو علی ابن ابی طالب است که �ا  را بپا داشته و 

مگر آنچه در حق علی بر  شود ی� . خداوند ا  من راضیکند میخداوند را قصد  حال

 من نا ل کرده ابالغ �ایم.

حرضت در سومین بخش ا  سخنانشان امامت دوا ده امام بعد ا  خود را تا آخرین رو  

 باره کی ها طمعغدیر هستند اعالم فرمودند تا همه حرص و  یها گلدنیا که ه�ن 

 قطع شود. برای درک عمیق ا  اهمیت مسئله فرمودند:

. پس بشنوید و ایستم میای مردم، این آخرین باری است که در چنین اجت�عی بپا 

 اطاعت کنید و در مقابل امر پروردگارتان رس تسلیم فرود آورید.

 بخشی ا  سخنانشان چنین فرمودند: ایشان در

حرامی  و حاللی نیست مگر آنچه خدا و رسولش و آنان (امامان) حالل کرده باشند

 خداوند و آنان (امامان) بر ش� حرام کرده باشند. و رسولشه خدا نیست مگر آنچ
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و و حالل  ا  کتابشپروردگارم  و آنچه عزوجل حالل و حرام را به من شناسانده است

 .ام سپرده )به من آموخت به او (امام علی علیه السالم حرامش

دند: ای مردم، داشتند و فرمو  بر حذررا ا  مخالفت  مردم پس ا  بیان این همه عظمت،

 اش توبهو هر کس والیت او را انکار کند خداوند هرگز  او ا  طرف خداوند امام است

 .بخشد �یو او را  پذیرد �یرا 

 همچنین ایشان فرمودند:

 کند یو تفسیرش را برایتان روشن � کند یقرآن را برای ش� بیان � باطن قسم، به خدا

و با وی او را  برم میخود باال  سوی بهو او را  گیرم میمگر شخصی که من دست او را 

 که: فه�نم میو به ش�  کنم میو با دو دستم او را بلند  گیرم می

و او علی بن ابی  او است اریو اختهر کس من صاحب اختیار اویم این علی صاحب 

طالب برادر و جانشین من است و والیت او ا  جانب خداوند عزوجل است که بر من 

 کرده است.نا ل 

سپس تصویر  یبایی ا  ارتباط دو رکن اعظم اسالم ارائه �ودند و فرمودند: ای مردم، 

علی و پاکان ا  فر ندانم ا  نسل او ثقل اصغرند و قرآن ثقل اکرب است. هر یک ا  این 

بر رس  تا شوند �یا  یکدیگر جدا  ها آنو با آن موافق است.  دهد میدو ا  دیگری خرب 

خداوند بین مردم و حاک�ن او  یها نیامبر من وارد شوند. بدانید که آنان حوض کوثر 

تعرض به مقام صاحب غدیر  هرگونهدر  مین هستند. در این مرحله با قاطعیتی تام 

را حرام شمردند و فرمودند: بدانید که امیر املومنینی جز این برادرم را نیست. بدانید 

 ن برای احدی جز او حالل نیست.بودن بعد ا  م »امیر املومنین«که 

در بخش دیگری ا  سخنانشان به نزول وحی و کامل شدن دین با والیت امیر املومنین 

 اشاره کردند و این آیات را تالوت �ودند:

 ٣ ی آیه« الیوم اکملت لکم دینکم و اتمت علیکم نعمتی و رضیت لکم السالم دینا

 »مائده ی سوره
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کامل �ودم و نعمت خود را بر ش� تام کردم و اسالم را  تانیرا براامرو  دین ش� 

 .دین ش� راضی شدم عنوان به

ن یسبت  غسیرس السالم دینا فسلسن یقبلس منه وسهوس فی اآلخرسه منس الخارسینس   ٨٥ ی آیه« ومس

 »آل عمران ی سوره

و در آخرت ا   شود یگز ا  او قبول �دینی غیر ا  اسالم انتخاب کند هر هرکس 

 .یانکاران خواهد بود 

 بار پروردگارا تو شاهدی که من ابالغ �ودم.

اشاره کردند و  بیت و اهلایشان در خطابه محکم و  یبایشان به خلقت نورانی خود 

د: ای مردم، نور ا  جانب خداوند عزوجل در من نهاده شده و سپس در علی نفرمود

بن ابی طالب و بعد در نسل او تا مهدی قائم؛ که حق خداوند و هر حقی که برای ما 

اشاره کرده  کشانند میسپس به امامان گمراهی که مردم را به جهنم  .گیرد میباشد 

و رو   کنند میند بود که به آتش دعوت فرمودند: ای مردم، بعد ا  من امامانی خواه

. ای مردم، خداوند و من ا  آنان بیزار هستیم. ای مردم آنان و شوند �یقیامت کمک 

و چه بد است جای اند  آتشدرجه  نیتر نییپایارانشان و تابعانشان و پیروانشان در 

 »اشاره به ائه الّنار قصص ی سوره ٤١ ی آیه«متکربان! 

زی به ماجرای سقیفه �ودند که نطفه آن توسط منافقین در حجة رم ی (سپس اشاره

 فرمودند: ) وملعونه در مکه منعقد شده بود ی فهیصحالوداع با امضای 

 ؟!خود نظر کند ی پس هر یک ا  ش� در صحیفه اند فهیصحبدانید که آنان اصحاب 

که توسط   کمی ی مجریان سقیفه و عده جز بهالبته همه منظور پیامرب را درک نکردند 

 سقیفه مطلع بودند. سپس حرضت با ااحت فرمودند: یماجراخود حرضت ا  این 

خداوند  رندیگ یمپادشاهی و با ظلم و  ور  عنوان بهامامت را بعد ا  من  ی ود به

کنندگان را لعنت کند سپس مسئله امتحان الهی و عاقبت غاصبین را  یتعدّ غاصبین و 

 چنین مطرح کردند:
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به حال خود رها نخواهد کرد تا آنکه خبیث را ا   را ش� عزوجلای مردم، خداوند «

رس مین آبادی  چیه . ای مردم،کند یمطلع � بیبر غخداوند ش� را  و پاکیزه جدا کند

نیست مگر آنکه خداوند آل آن را در اثر تکذیب آیات الهی قبل ا  رو  قیامت هالک 

خداوند  ؛ وعج) در خواهد آورد( یمهدالهی خواهد کرد و آن را تحت حکومت 

 ».�اید میخود را عملی  ی وعده

 

 بیت علیهم السالم والیت و محبت اهل

حمد را که همه رو ه تام مسل�نان  ی سوره :در این بخش ا  سخنان حرضت فرمودند

امامان است و اصحاب ااط مستقیم وجود پاک ائه اطهار  ۀدربار  کنند میتالوت 

آل محمد  روانیو پاهل بهشت ا  شیعیان  دربارهعلیهم السالم هستند سپس آیاتی 

 صلی هللا علیه وآله وسلم را تالوت کردند و تفسیر �ودند.

 مان آینده توضیح دادند و تصویر  یبایی ا  عدل و داد به دست  ی سپس درباره

حجت  مان حرضت مهدی ارواحنا فداه را در اذهان حیران مردمان غدیر بر آخرین 

 تابلوی حقیقت نقش  دند و درباره صاحب الزمان صلوات هللا علیه چنین فرمودند:

انتقام  اوست قائم ا  ماست. اوست غالب بر ادیان، یمهد بدانید که آخرین امامان،

 بر هرغالب  اوست ،ها آنکنندۀ  و منهدم ها قلعهگیرنده ا  ظاملین، اوست فاتح 

ء هر خونی ا  اولیاا  اهل رشک و هدایت کنندۀ آنان. اوست گیرندۀ انتقام  یا لهیقب

عمیق.  ییایا  درخدا. اوست یاری دهندۀ دین خدا. بدانید که اوست استفاده کننده 

جهلش  قدر بهفضلش و هر صاحب جهالتی را  قدر بهاوست که هر صاحب فضیلتی را 

. اوست انتخاب شده و اختیار شدۀ خداوند. اوست وارث هر علمی و دهد میه نشان

 احاطه دارنده به هر فهمی.

اوست هدایت  .آیات الهی ۀو باالبرند بدانید که اوست خرب دهنده ا  پروردگارش

که کارها به او سپرده شده است. اوست که پیشینیان به او  اوست محکم بنیان. ی یافته

و بعد ا  او حجتی نیست.  ماند میحجت باقی  عنوان به، اوست که اند دادهبشارت 
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هیچ نوری نیست مگر نزد او. بدانید که او کسی  و هیچ حقی نیست مگر همراه او

اوست ولی خدا در  مین  .شود یاو کمک � بر ضداست که غالبی بر او نیست و کسی 

 و حکم کنندۀ او بین خلقش و امین او بر نهان و آشکارش.

 وجود مقدس پیامرب اسالم صلی هللا علیه وآله وسلم در پایان بخش سخنانشان فرمودند:

بیعت با او و  عنوان بهش� را به دست دادن با من  ام خطابهبدانید که من بعد ا  پایان 

. بدانید که من با خدا خوانم یمو بعد ا  من به دست دادن با خود او فرا  اقرار به او

لی با من بیعت کرده است و من ا  جانب خداوند برای او ا  ش� و ع ام کردهبیعت 

 فتح استناد کردند و فرمودند: ی ا  سوره ١٠ ی به آیه باره نیدرا. گیرم میبیعت 

 :فرمایند میچنین  عزوجلخداوند 

دست خداوند بر روی  کنند میدر واقع با خدا بیعت  کنند میکسانی که با تو بیعت 

و هر  کس بیعت را بشکند این شکست بر رضر خود اوستدست آنان است پس هر 

وفادار باشد خداوند به او اجر عظیمی عنایت خواهد  عهد بستهکس به آنچه با خدا 

 کرد.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٧آذر  ٢٩     معنای واقعی بیعت ا   بان امیر مؤمنان (ع)

: آیا با بیعت به معنی واقعی آن آشنا هستید؟ و دست فرمایند می حرضت علی (ع)

اید؟ و شیرینی آن را درک  اید و طعم آن را حس کرده ولی را در دستان خود گرفته

اید؟ ولی مردم عرص من آن شیرینی را به  هری خطرناک تبدیل کردند. آن  هر  �وده

 د.ممکن نشآن که نجات ا   چنان در جانشان اثر کرد آن

ماند و آنان  حاصل یمرگ در وجودشان �ایان شد و تالش من برای نجات ایشان ب

 آورند تا سموم آن با آتش بسو د و پاک گردد. مسموم را به قیامت می یمردند و بدن

دارند  کنندگان عرص حارض والیت، نام مرا دوست می گذرد و بیعت ها می مهر و موم

کنند و نام مرا  ترسند، دستانشان را مخفی می ن میگیرند، بلکه ا  آ  ولی دست مرا �ی

  نند. برای بیعت صدا می

شود و اثر  بیعت با صدا مانند نوایی در باد است که باد فقط باعث تکرار آن می

 دیگری ندارد.

 شود و ظال با نام من دچار عطش قیامت خواهد شد. ظلم در نام من محو و نابود می

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٧اسفند  ٢٥     ی والدت پیامرب (ص) و امام صادق (ع) بهخط

 دری  بیرا  ش�رت بی های نعمتمخصوص توست که  کران و سپاس بیپروردگارا شکر 

ما را بپذیر چون تو بر ناتوانی ما بر شکرگزاری  عذر الها، بار بر بندگانت عطا فرمودی.

 آگاهی. ها آن

 یها جانفرو ان نبوت، بر  های شعلهو سپاس بر هدایت پروردگار کریم که ا    شکرو 

و �ود تا راه رسیدن به لقاء پروردگار روشن  ور شعلهنور معرفت و حکمت را  ها انسان

 باشد. منور

هدایت و  ی ، نوید  نده شدن را به عاملیان، با تولد آخرین شعلهاالول ربیع ۱۷امرو  

گوییم پروردگار یکتا را که با  می شکر دهد، پس می رسالت پیامربان، ی خاته دهنده

 یسو  بهرا ا  جهل و تاریکی  عال ص)،محمد (نزول قرآن کریم بر قلب مبارک حرضت 

آس�نی  های کتابالهی که در  ی هدایت فرمودند، مطابق وعده ییو روشنانور 

ی باقی خواهد ماند که انوار نسل ا  اوو  در آینده پیامربی خواهد آمد اند فرموده

بتوانند عهد و پی�ن الست را درک کنند  ها انسانحیات تا  های و پایهآفرینش هستند 

 کنار برگزیدگان الهی خالق خود را بشناسند. و در

، خدا کیست؟ چه کسی را باید پرستش کرد؟ چه کسی ما پرسیدند می کنندگان پرسشو 

آفریده است؟ منظور ا  آفرینش چه بوده؟ مقامات ذاتی انسان  و چرارا آفریده است؟ 

پاسخ داد و قلب مبارک پیامرب  ها پرسشبه تام این  قرآن کریم و  بان چه بوده است؟

 آیات الهی شد. (ص) مرکز این

ظاهر  ندگی جسمی پیوند خوردیم  و بهآنگاه که همگی ا  باطن غیب جدا شدیم 

کریم پیامربان را مبعوث فرمود تا راه هدایت را  دارای روح و جسم شدیم و پروردگار

 بر بندگان خویش هموار سا ند.

که باران، برکت  گونه ه�نبر خاندان رسالت که برکت  مین هستند  کنیم میشکر  و ما

  مین است. های روییدنی
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حرضت  شان یگرامخود در رو  میالد پیامرب اکرم و فر ند  یانو شادمامرو  برای رسور 

 هرا (س) در این مورد مدد  ی خانم فاطمه گوهربارامام جعفر صادق (ع)، ا  سخنان 

ا  کفر  تنگی دلمنتظر بودن و ندبه خواندن یعنی ابرا   که چنین فرمودند: جوییم می

آفتاب در  یر ابر نیست،  درخواست در حالی است که نیو ا روشنایی آفتاب و طلب

مانع رسیدن نور بر  گناه و کفر و حجاب خاموش گردیده است ها دلبلکه انوار آن در 

الهی بوده  هدایت برای برشیت، طلب تام رسوالن و طلب شده است ها انسانضمیر 

ناامیدی معنی و مفهومی  ؛ کهاست، پس دعا در هدایت نامش صرب حرضت نوح است

که این  حمت را متحمل  موجودی زدمرسالت شیرینی هدایت است   حمت ندارد.

 .کند می، پروردگار کریم شیرینی رسالت را به او عطا شود می

ن شهد فراهم است، آن را با جان بخرید و یت فهمیدن اخود که فرص ی پس در  مانه

حظه ترین ل یر پرچم آخرین نور هدایت با شکوهشاکر باشید، پیوند ادیان الهی در  

 خواهد بود.

و حرکت به جانب باطل، جز نابودی را برای  شود یرضبان  مان جز به حق نواخته �

 انیو طغکفر  یو نابودنوا ندگان آن به دنبال ندارد، به امید ظهور عدالت 

 ح�ت  ی انتظار برای عدالت بهرتین انتظارهاست که در این انتظار پیامربان نتیجه پس

 گان خواهند دید.خود را در هدایت بند 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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