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ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟ ّﺮﺣﻤﻦ اﻟ ّﺮﺣﯿﻢ
 ١ﻓﺮوردﯾﻦ ٨٩

ﺧﻄﺒﻪی ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز

ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎس ﺑﯽﮐﺮان ﻣﺨﺼﻮص ﺧﺪاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ذات ازﻟﯽاش اول در وﺟﻮد و ﻣﺒﺪأ
آﻓﺮﯾﻨﺶ اﺳﺖ ﺑﯽ آنﮐﻪ ذات ازﻟﯽ را اول و اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ و آﺧﺮ و در وﺟﻮد اﺳﺖ ﺑﯽ
آنﮐﻪ آن ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺑﺪی را آﺧﺮ و اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﮑﺮ و ﺳﭙﺎس ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺮﯾﻢ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻠﻘﺖ زﻣﺎن ﮐﻪ در ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺐ ﺑﻪ روز و روز ﺑﻪ
ﺷﺐ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺼﻞﻫﺎ ﯾُﺤﯿﯽ و ﯾُﻤﯿﺖ و ﯾُﻤﯿﺖ و ﯾُﺤﯿﯽ را ﺑﻪ �ﺎﯾﺶ ﺑﺮ ﻋﱪت ﻫﻤﮕﺎن
اراده �ﻮد؛ و ﺳﻼم و ﺻﻠﻮات ﺑﺮ ﺧﺎﺗﻢ اﻧﺒﯿﺎ ﺣﴬت ﻣﺤﻤﺪ )ص( و ﺑﺮ ﺧﺎﻧﺪان ﺑﺎ ﻋﺰت و
ﮔﺮاﻣﯽاش ﺑﺎد.
ﻮاﻫﺮان و ﺑﺮادران در روزﻫﺎی آﺧﺮ ﺳﺎل ﮐﻪ ﺳﻌﯽ در ﭘﺎک و ﻤﺗﯿﺰ ﮐﺮدن ﻇﺎﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ و
ﺧﻮدﻣﺎن �ﻮدهاﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﻋ�ل و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺮوری
داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺑﻪ ﺑﺎﻃﻦ ﺧﻮد را از آﻟﻮدﮔﯽ ﭘﺎک ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ وﺟﻮدﻣﺎن ﺑﻬﺎری و ﺑﺎ ﻃﺮاوت ﺷﻮد
ﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد از ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت ﺑﺎﻧﻮ و ﴎور دو ﻋﺎﻢﻟ ﺣﴬت زﻫﺮای ﻣﺮﺿﯿﻪ )س( ﺑﻬﺮه
ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻫﺮ ﮔﺎه دو اﺑﺮ در آﺳ�ن ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺻﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺟﺮﻗﻪای
ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐ ﺣﺎﻣﻞ ﺑﺎرﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﻮﺳﻦﺘ اﺑﺮﻫﺎ ﺑﺎران
رﺣﻤﺖ اﻟﻬﯽ ﺟﻬﺎن را ﺳﯿﺮاب ﻣﯽ�ﺎﯾﺪ و ﺑﺎرش رﺣﻤﺖ اﻟﻬﯽ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ را از دل
ﺧﺎک ﺑﯿﺮون ﻣﯽآورد و داﻧﻪﻫﺎ ﻣﯽﺷﮑﺎﻓﺪ و زﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه در ﻇﺎﻫﺮ ﺧﺎک �ﺎﯾﺎن
ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ دﯾﺪهﻫﺎ از دﯾﺪﻧﺸﺎن ﻟﺬت ﺑﱪﻧﺪ .ﭘﺪرم رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( ﻣﻌﺠﺰهﻫﺎﯾﯽ را در
دﺳﺖ ﻫﻤﮕﺎن ﻗﺮار دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺮﻗﻪﻫﺎﯾﺶ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ از آﻓﺮﯾﻨﺶ اﺳﺖ ﮔﺎه ﻣﯽﺑﺎرد و
ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﯽ را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮔﺎه ﺑﻪ ﺧﺮﻣﻦ ﺑﺎﻃﻞ اﺻﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن را از ﻣﯿﺎن
ﺑﺮﻣﯽدارد ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ در آﻧﺠﺎ ﻧﺒﻮده ﭘﺲ ﻣﺮاﻗﺐ ﺟﺮﻗﻪﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻮاره ﭼﻮن رﻋﺪ
ﺗﺴﺒﯿﺢﮔﻮی ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﺑﺮﻫﺎی وﺟﻮد را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﺎرد و
ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﯽ از زﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎ در آن ﺑﺮوﯾﺪ .ﺟﺮﻗﻪای ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎن ﻣﺮدم اﺻﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ و
وﺟﻮدﺷﺎن را از ﺧﺮﻣﯽ و ﴎﺳﺒﺰی ﺑﻪ ﺑﺮﻫﻮﺗﯽ ﺧﺸﮏ ﻣﺒﺪل ﺳﺎزد.
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ﭘﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ و اﻧﺪﯾﺸﻪ در ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺣﴬت زﻫﺮا )س( ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ وﺟﻮدﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ
دﺳﺘﻮرات اﻟﻬﯽ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻬﺎری ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻬﺎری ﮐﻪ ﺧﺰان در ﭘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و دﻋﺎ
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ وﻟﯽ و ﴎور و ﻣﻮﻻﯾ�ن ﻣﻨﺠﯽ و ﺑﺮﭘﺎﮐﻨﻨﺪهی ﻬﺎر ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻋﺎﻢﻟ اﻣﺎم
زﻣﺎن )ﻋﺞ( را در ﻇﻬﻮرش ﺗﻌﺠﯿﻞ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﺪ.
ﮔﻔﺘﯽ ﺑﻬﺎر آﻣﺪ و ﮔﻞﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺷﮑﻔﺖ
زﯾﺒﺎ ﻣﻠﻮن و ﺳﺒﺰ و ﺳﻔﯿﺪ و ﴎخ
ﮔﻔﺘﻢ در ﺑﻬﺎر ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﻮد دوام
ﻫﺮ روز ﺑﻬﺎر ﺑُ َﻮد ،ﻣﻬﺪی ﮐﻨﺪ ﻗﯿﺎم
ﺑﻠﻪ ﻣﻮﻻی ﻣﻦ ﺑﻬﺎر ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻋﯿﺪ و ﺷﺎداﺑﯽ و ﻃﺮاوت وﺟﻮد ﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺒﺎرک
ﺷ�ﺳﺖ .اﻣﺴﺎل ﻫﻢ ﺑﻪ دوری و ﻓﺮاق ﺷ� ﮔﺬﺷﺖ وﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﻀﻞ و رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯿﺪ دارﯾﻢ ﮐﻪ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﻫﺠﺮان ﻤﺗﺎم ﺷﺪه ﻣﺎ ﻇﻬﻮر ﺑﻬﺎری ﺷ� را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ.
ﺳﺎﻟﯽ دﮔﺮ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﻮﻻ ﻧﺪﯾﺪﻣﺖ
ﭘﯿﺮی ﺑﻪ ﺟﺎن ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻮﻻ ﻧﺪﯾﺪﻣﺖ
در اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺎت آﺧﺮ ﺳﺎل دﺳﺖ ﺑﻪ دﻋﺎ ﺑﺮﻣﯽدارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎر اﻟﻬﺎ ﺳﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﮐﻮﻟﻪ ﺑﺎری از ﮔﻨﺎه
و ﺧﻄﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ ﮔﺬﺷﺖ از درﯾﺎی ﮐﺮاﻣﺘﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﯾﻢ ﺗﻮﺑﻪی ﻣﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮی و از ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺎ
ﺑﮕﺬری.
ﺑﺎر اﻟﻬﺎ ﻇﻠﻢ و ﻓﺴﺎد دﻧﯿﺎ را ﭘﺮ ﮐﺮده در ﻇﻬﻮر دوﻟﺖ ﺣﻘﻪی اﻣﺎم ﻋﴫ )ﻋﺞ( ﺗﻌﺠﯿﻞ
ﺑﻔﺮﻣﺎ.
ﺑﺎر اﻟﻬﺎ ﻋﯿﺪی ﻣﺎ را رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮد و اﻣﺎم ﻗﺮار ﺑﺪه.
ﺑﺎر اﻟﻬﺎ ﺣﺎل ﻫﺠﺮان ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻇﻬﻮرش ﺑﻪ ا َﺣﺴﻦ اﻟﺤﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻦ.
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