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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١ خرداد ١٥       والدت امیر مؤمنان (ع) ی بهخط

شکر و سپاس پروردگار عاملیان را سزاست که انسان را آفرید و مقامش را بزرگ داشت؛ 

پیامربان و اولیاء، او را به سوی خود هدایت کرد. هر که هدایت یافت بر  ی یلهوس به

هدایتش افزود و هر که مشتاق شد، بر قرب خود وارد کرد؛ هر که اطاعتش �ود 

رستگارش فرمود؛ هر که عبادتش کرد عزیزش فرمود. نیست معبودی جز خداونِد با 

سبب ساز، دادرس و نگهداِر جود و کرم. خداوندی که سود بخش، روزی ده، توانا، 

 بندگان است.

بار الها درود فرست بر رسول مکرم، نبی معظم، پیامرب اعظم، حرضت محمد (ص) و بر 

 خاندان گرامی و پاکش.

سمم و رحمت پروردگار عال در نداِی جانی است که در دم و بازدمش چراغ فروزاِن 

آیات الهی است تا حق،  ی جلوه ی یینهآاطاعت، نهفته است تا قلبی را منور کند که 

ِِ باط،، به آستان رحمت الهی پناهنده شود سپ  آنهه باند  نام خود را بیابد و از 

 .اند رستگارانجانی است که پروردگار عال فرمود: آنان 

چه زیبا و بااست ای  سمم در مورد مولوِد امروز که در تام عمر غیر از رضای الهی 

تام �ای حق  ی یینهآنفسی نکشید و قدمی برنداشت و وجودش تالی انوار الهی و 

بود ایشان مولود کعبه، ولی آدم، مظهر تقوا و ای�ن، حکمت و عرفان، عدالت و 

 ی (ع) هستند.میزان، ناطق قرآن، امیر مؤمنان، عل

در  ها قلماز توصیف قارص و  ها زباناز بزرگِی شأن و مقام ایشان نزد خداوند کریم، 

عطای  ی واسطه بهگذاری به درگاه خداوند کریم  شت عاجز است و به جز شکرنگا

 گفت. توان ی�در ای  روز به برشیت، چیزی  قرینش یبو  قدر گرانوجود 

عمرمان برکتی قرار داد تا قب، از پایان رسیدنش  پروردگار کریم را شاکریم که در

تعق، کنیم و به نعمِت پیامرب و امامش رس شکر بر زمی   اش یمهکربتوانیم در آیات 
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گذاریم و چند آیه از آیاِت زیادی که شیعه و سنی اعرتاف دارند ای  آیات در شأِن علی 

 (ع) نازل شده را بیان کنیم.

 را خویش جان خدا خشنودی جست برای مردم از کسی ۩بقره):  ی سوره ۲۰۷ ی یهآ(

 ۩. است مهربان بندگان ای  بر خدا کند فدا

 و پنهان در روز، و شب در را خویش اموال که آنان ۩بقره):  ی سوره ۲۴۷ ی یهآ(

 ۩نه غمگی .  شوند یمنه بیمناک  است؛ پروردگارشان با اجرشان کنند یم انفاق آشکار

جز ای  نیست که ولی ش� خداست و رسول او و  ۩مائده):  ی سوره ۵۶ ی یهآ(

 ۩. کنند یمانفاق  اند رکوعو همهنان که در  خوانند یممؤمنانی که �از 

 با را مسادالحرام ع�رِت  و حاجیان به دادن آب آیا ۩توبه):  ی سوره ۲۰و  ۱۹ ی یهآ(

 برابر کرده جهاد خدا راه در و آورده ای�ن قیامت روز و خدا به که کسی ی کرده

 ای�ن که آنان و کند ی� هدایت را ستمکاران خدا و نیستند برابر خدا نزد نه ؟دانید یم

خویش جهاد کردند در نزد خدا  جان و مال با خدا راه در و کردند مهاجرت و آوردند

از آیاِت کثیری است که  یا �ونهای  آیات،  ۩دارند و کامیافتگانند.  تر یمعظدرجتی 

 خداوند کریم در مورد امیر مؤمنان علی (ع) فرموده.

حال امیر مؤمنان علی (ع) را از زبان گهربار پیامرب گرامی اسمم حرضت محمد (ص) 

کمی از سخنان پیامرب (ص) در مورد ایشان  ی گوشه. البته ای  مقدار، کنیم یمتوصیف 

آن. یا علی، تو برادر و وصی و  ی دروازهعلی  است که فرمودند: م  شهر علم هستم و

وارث م  هستی، گوشت تو از گوشت م  و خون تو از خون م  است. تو فردای 

. اگر کنی یموفا  یمها وعدهقیامت جانشی  م  بر حوض کوثری. تو دی  مرا کام، و به 

تیم. شدند. او و م  از یک شاره هس ای علی تو نبودی مؤمنان پ  از م  شناخته �ی

 هر که م  موالی اویم علی نیز موالی اوست.

امیر مؤمنان علی (ع) را از زبان خودشان بازگو کنیم که فرمودند:  خواهیم یمحال 

خویش جا داد و در  ی ینهس آنگاه که کودک بودم پیامرب مرا در کنار خود نهاد و بر
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خوِش خود به م   و از بوی خورد یمچنانکه تنم به ت  ایشان  خوابانید یمبسرت خود 

. م  در همه جا با پیغمرب بودم همهنان که بهه شرت مادر خود را پیروی داد یم

و  کرد یمو او همواره مکارم اخمِق خود را به م  تلقی   کردم یماو را پیروی  کند یم

. م  کسی هستم که با رسول خدا بستم یمبه کار  گفت یمم  هم از جان و دل، آنهه 

لت را دیدم و بوی روح بخِش پیغمربی را استش�م کردم و هنگامی که نوِر وحی و رسا

شیطان را شنیدم و گفتم یا رسول  ی نالهوحی بر رسول خدا نازل گردید فریاِد توأم با 

هللا ای  صدا چیست؟ پیامرب فرمود: ای  صدای شیطان است و چون از عبادتش نومید 

 بینی یمو آنهه تو  شنوم یمم   شنوی یمشد ای  صدا را برآورد؛ بعد فرمود: آنهه تو 

تو پیامرب نیستی اما وزیر و جانشی  م  هستی و عمِ، تو  که ی ا به جز بینم یمم  

 خیر و پسندیده است.

اکنون توصیف امیر مؤمنان علی (ع) را با فرمایشات رسور عاملیان، حرضت زهرا (س) 

که چنی  فرمودند: بانوِی گرامی فاطمه بنت اسد، آنگاه که باِر والیت را  گیریم یمپی 

 اند نهادهو متوجه شد چه کودِک بزرگی را در جانش به ودیعه  کرد یمدر جانش حم، 

ای  رسالت عظیم باشد و آنگاه مه�ن پیامربان  دارِ  امانتاز پروردگار عال تقاضا کرد تا 

را تکریم کردند و طفلش را در آغوش فرشدند و ابراز اولیا او  ی همهالهی گردید و 

داشتند: ای  پاداِش احسانت به خاتم انبیا (ص) است؛ اکنون منتظر باش تا از کعبه 

پروردگار رسد  ی وعدهخارج شوی آنگاه امانت را به صاحبش بسپار تا در آغوشش، به 

ی. فاطمه بنت اسد و تو اولی  جانی باشی که جانشیِ  پیامرب را در جانت جای داد

امیر مؤمنان را آورد و به پیامرب تسلیم �ود و سفارِش پیامربان را به محرضش اعمم کرد، 

از آن پ  پدرم، رسول خدا (ص) همواره در مراقبت و تربیت امیر مؤمنان (ع) 

 درنگ نکرد. یا لحظه

و  باندچس یمو بر سینه  بوسید یمو دستاِن پرس کوچکش را  آمد یمفاطمه بنت اسد 

که خود، کنیزی وفادار برای رسول خدا (ص) بوده او  گونه ه�ن کرد یمبه او سفارش 

و  شد یم، از مادر جدا داد یمباشد و امیر مؤمنان به مادر قول  بر فرمانغممی مطیع و 

و به فاطمه بنت  گذاشت یممبارکش  ی ینهسو رس را بر  رفت یمبه آغوش پیامرب (ص) 
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محمد (ص) همواره شاکر پروردگاِر کعبه  ی خانهاز آمدن به  : مادر،گفت یماسد 

، مرا تکریم کردی و ام خوانده: ای مادر فرمود یمو پدرم به فاطمه بنت اسد  هستم؛

 .سپارم یمزنان عال  ی یدهسعزیز داشتی، تو را به رسورت 

الهی است پ  با آن عملتان را از آتِش  ی یههداست که بهرتی   ای ینهگناپ  محبت، 

و  شود ی�قهر الهی ناات دهید تا نسیِم رحمتی را بهشید که طعمش هرگز دگرگون 

تا خود از احسانش بخورید و  شود یمبلکه همواره به آن افزوده  گردد ی�آثارش محو 

سپارید تا بنشینید و از رصاط، به آسانی عبور کنید پ  قلبتان را به آن ب اش یهسادر 

 رستگار گردد.

خدمت و  ی واسطه بهکه حرضت فاطمه بنت اسد  گونه ه�ندر ای  روز مبارک 

را به او عطا کرد و  ها ی بهرتدوستِی عاشقانه به پیامرب گرامی اسمم (ص) خداوند کریم 

، یتب اه،قرار داده و عم، کننده به مودِت  رسمشقرستگار شد ما نیز ایشان را 

 هللا ارواحنا لک الفدا (عج) باشیم. ةو رسورمان، امام عرص و زمان، بقی مخصوصاً موال

ضم  عرض تربیک و تهنیت خدمت امام عرص (عج) به مناسبت میمد پر شکوِه پدر 

مقدس و با برکت که  ی خانهارجمندشان امیر مؤمنان علی (ع) و سالروز افتتاح ای  

جمندشان دست به دعا بر کوی عشِق عاشقان وجود مبارکشان است به نام ار 

 :داریم یم

امیر مؤمنان علی (ع)  بردار فرمانبار الها ما را یاری فرما تا از شیعیان و پیروان مطیع و 

 اش امام عرص (عج) باشیم. و فرزند گرامی

بار الها نام شیعه و عم، به آن را به ما عطا فرما و ما را در دنیا و آخرت با آن نام، 

 ا اگر چه دشمنان را خوش نیاید.مشهور و محشور بفرم

دشمنان را از ما دفع و مکر و حیله و آزارشان را عذابشان قرار  ی ینهکبار الها فتنه و 

 بده.

 امام زما�ان نابود بفرما. ی حقهبار الها باط، را با ظهوِر دولت 
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مقدس برای  ی خانهرخصِت قرار دادن ای   ی واسطه به گوییم یمبار الها تو را سپاس 

یاری  آن ما را گهربار یها درسهدایت و ناات برشیت، و تقاضا داریم در عم، به 

 فرمایید.

 اللهم عجل لولیک الفرج

 

همهنی  ای  روز مبارک را به پدراِن مؤم  که در پرورش خانواده و فرزنداِن مؤم  و با 

 ی ر ای  جامعه، مردان مؤمنی که دکنیم یمتقوا کوشا هستند، تربیک و تهنیت عرض 

و دی  مبی  اسمم و راه و شأن چهارده معصوم مخصوصاً  ها آرمانپر از فساد و کفر، از 

. برای پیروزی کنند یمامام عرص (عج) دفاع و در جهت هدایت گم کردگان راه، کوشش 

صلواتی عنایت فرمایید و همهنی  برای شادی روِح پدران مؤمنی که از  ها آن ی همه

 قرائت بفرمایید. یا فاتحهشدند ای  جمع فوت 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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