
1 

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

 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١ دی ٢١          صفر ٢٨ ی بهخط

مخلوقات در برابر عظمت و جاللتش رس  ی همهشکر و سپاس پروردگار را سزاست که 

کربیایی و با کرامتش  ی تعظیم فرود آورده و صورت خردی و بندگی خود را بر آستانه

رس رحمت و مهربانی، گمشدگان در جهل و گمراهی  اش از یهاللّ دست یدُ و  سایند یم

را از تاریکی به سوی نور هدایت فرموده تا رستگار شوند و نجات را پیروی از قرآن و 

 ی یدهبرگزنظیر را به بهرتین بنده و  بی ی ینهگنجبرده که این دو گوهر و  عرتت نام 

خلیل، نبی، صفی، رحمت، حبیب، نجیب، سید املرسلین و خاتم النبیین حرضت خود 

مممد ص)  از رس رحمت عاا فرموده که بندگانش با تسک به آن دو در دنیا و آخرت 

عزت یابند که درود و صلوات خداوند تا ابد بر ایشان و خاندان طاهرینش باد اما 

اشته و به عرتتش ستم کردند؛ حتی افسوس که امت چنین پیامربی قرآن را مهجور د

نشناخته به جای اطاعت از  شان یواقعنیز هر دو را در شأن و مقام  اش یرویپمدعیان 

را باور کردند که در این مورد بهره  ها آندستورات قرآن کریم با جهالت و نفس خود 

 که یدرحالگیریم از فرمایشات رسور عاملیان حرضت زهرا صس  که چنین فرمودند:  می

اطاعت جز در هدایت، فرمان داده نشده و باید در آنچه که پروردگار کریم در کتاب 

آس�نی قرآن کریم به آن فرمان داده عمل �ود و آن اطاعت ممض از پروردگار و 

کند  موارد، قرآن ش� را دعوت به تعقل و اندیشیدن می ی پیامرب اسالم است در بقیه

در راه درست و رصاط مستقیم آن نداشته باشد دچار اگر انسان اندیشه و اطاعت را 

شود و خار گمراهی و تباهی دارد؛ ش� با فرامین قرآن کریم اولیاء را  هوای نفس می

دهید، اگر در آن اندیشه نکنید اطاعت ش�  و حق را از باطل تشخیص می شناسید یم

را در تربیت  شود؛ آیا روش پیامرب، ابراهیم خلیل صع  دچار ضعف قوای عقلی می

 و آمد  ای که در آن رفت کرد تا جامعه ای که در آن زندگی می قومش که از خانواده

اید؟ زندگی مردم آن عرص در تکرار یک نوع باور که از  کرد را مورد بررسی قرار داده می

لوازم  عنوان بهرسید مانند ارث بردن از خانه و آنچه  به ارث می ها آنپدرانشان به 

ه�ن  ها آنرد اهمیت است، اهمیت عبادت و پرستش خدای یگانه برای زندگی مو 
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شان در ظاهر برایشان اهمیت داشت و حرضت  موارد زندگی ی اندازه بود که بقیه

ها را از ظاهر باورهایشان جدا کند چون در باطن مامنئ  ابراهیم صع  تالش کرد تا آن

داری از این باور حارض شدند تا باشد ولی برای نگه بودند که بت قادر به حرکت �ی

پیامرب را در آتش بیندازند و تام عمر رسالت پیامرب خلیل صع  در مبارزه با آن قوم در 

که کتاب آس�نی  یطور  ه�نگذشت چون در باطن  ها آنعوض کردن باور ظاهری 

در گویند: هللا؛ باز  بپرسی پروردگار تو کیست می ها آناگر از  فرماید یمقرآن کریم 

کنیم، باز تالش حرضتش  کنیم؛ در رسالت حرضت موسی صع  سیر می تاریخ حرکت می

در عوض کردن باور ظاهری مردم بود که عادت به یک اندیشه و باور داشتند و با 

بردارند و تام  دیدن معجزات متعدد نتوانستند تا از آن عادت ظاهری دست 

رسالت حرضت  طور ینهمردند و خود را تبدیل به عذاب و غضب الهی ک یها نعمت

عیسی بن مریم صع  و تا رسالت آخرین پیامرب حرضت مممد ص) ، که در تام عمر 

این باورهای ظاهری تالش  عوض کردنشاهد آن بودم که پدر بزرگوارم چگونه برای 

شدند که برای تغییر آن حتی کالم  کردند و هر بار با سنت و روش باطلی مواجه می

نبود و تالش تام جانشینان پیامرب خاتم حتی در انقالب کبیر آخرین  وحی هم کارگر

 ی یلهوس بهجانشینش هم رصف همین تغییر و رسالت خواهد شد. پروردگار کریم مرا 

کتاب آس�نی و پیامربی که مبعوث کردند به رضر و زیان و منفعت آگاه کردند و 

ها مورد تأکید قرار دادند و  ها و ثانیه معلم زمان و دقیقه عنوان بهوجود پیامرب را 

فرمودند: از من و رسول اطاعت کنید؛ من امانت پدر بزرگوارم را از دست مبارکشان که 

 ها یهثانخودشان بود گرفتم و متوجه شدم فرصت در  ی یبهطدر حیات  رسالتشانزمان 

را  ها آنگیرند پس من  مرا می ها آنیرم را نگ ها آنریزی شده اگر من  بسیار دقیق برنامه

برای رسیدن به  آنچهرا گرفتم و اسیر خودم کردم و به رشد و تمصیل  ها یهثانیعنی 

 تکامل نیاز بود تالش کردم.

پس با توجه به فرمایشات گهربار رسور عاملیان سعادت و نجات در اطاعت و اندیشه 

رمودند: از من و پیامرب و ولی خود در فرمان رصیح خداوند در قرآن کریم است که ف

اطاعت کنید. پس چه شد که در عرص کنونی مدعیان مسل�نی از قرآن فقط به آواز و 

صوت آن و از پیامربش به جشن و عزادارِی بعثت و رحلت آن هم در قالب نفاق و 
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. چه زیبا آن را حرضت زهرا صس  توصیف کردند که: در هر کنند یمفریب بسنده 

تابناک دارد،  ی چشمههستند با ادعایی که از نفس اماره،  ییها انسانروزگاری 

 ای ینهگنجتابد که آن نور را برای خود چون  می ها آننوری بر جبین  چنان آننفسشان 

بت وجودی است که  که یدرحالکه از الااف الهی رسچشمه گرفته  دارند یمممسوب 

تشخیص را از  ی اجازهه و شیاان نفس وارد ساخت ها آنتابناک شده و نور را در جبین 

کنند و  گذرد خود را ستایش می که از عمرشان می یا لمظهگرفته است؛ در هر  ها آن

نفسانی را به حساب رحمت  یها موهبتنسبت به این مسلله نادان هستند و تام 

شود و آنچه را که  خاموش می ها آنگذارند و بعد از مرگ، نور جبین  الهی می

ها در تاریکی ناچیز شده و نوری  شود، عمل شود، باورها گم می یدند نابود میپرست می

ماند؛ پدرم در تام دوران رسالتش با این اشخا) که جبینی از نفس  برایش باقی �ی

اماره نورانی داشتند زندگی کرد و برایشان دعا �ود تا آنجا که پروردگار کریم فرمود: 

گذرد و  ب نخواهد شد؛ اکنون که از رسالت پدرم میمستجا ها آندعای پیامرب برای 

دیگری پیدا کرده  ی شناسی و اطاعت از خدا و رسولش چهره و اسالم  داری ینددوران 

گذرد  و این چهره دارای جبینی نورانی و درونی تاریک است که هر روز که می

بسیار  گیرد پس و ادعای رهروان طریقت رنگ خاصی می تر بزرگنفس اماره  یها بت

مراقب باشید که هرگاه زمانه رشوع کرد تا رنِگ رنگ بازان را با ش� بازی کند به دامن 

توحید حقیقی پناهنده شوید و پروردگار کریم را در عمق وجود ستایش کنید و جز 

برای رضای حق قیام نکنید؛ رنگ بازان طریقت را به خداوند بزرگ بسپارید تا به 

 عدالت مماسبه شوند.

ناشناسی  وِز رحلت پیامربمان به مصیبت قدرمه�نان کوی حق بیایید در این ر پس 

دریغ  یتب اهلامتش بر رس و سینه بزنیم چون این امت از هیچ ظلم و جنایتی در حق 

 ی اسوه، یتب اهلنکردند که امروز نیز مصادف با شهادت یکی از آن عزیزان کریم 

ع  است که دشمنان مرشک و کافر سابق گذشت و صرب و استواری، امام حسن مجتبی ص

در لباس دین در بین مردم نفوذ کرده مانع از خداشناسی حقیقی و   که منافق گونه

از  تر برندهایشان با صرب و گذشت و صلمی که  شناسی شدند خودشناسی در نتیجه حق

 شمشیر بود بر فرق باطل کوبیدند و باطل برای نجات از رسوایی خود ایشان را شهید
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ها، رسالت پیامرب اسالم در برقراری حق و  رغم تام فتنه  کرد ولی باید باور کنیم که علی

رفت اسالم دینی  عمل کرد که وقتی رسول خدا از دنیا می چنان آنبردن باطل  از بین 

که شیاان به کار برد باز آخرین  ها یسهدسدرخشان در برابر تام ادیان بود و با تام 

 دستان قوی و پر ابهت اسالم خواهد بود.پرچم عدالت در 

پیامرب خدا در به جا گذاشت میراث نبوت، ستارگان درخشانی را معرفی �ود که همگی 

نبوت تاج نورانی عدالت را بر رس  ی ستارهمنتخب پروردگار عاملیان بودند و آخرین 

جوهر خواهد گذاشت و زح�ت مأموران الهی در احیای رسالت در فرج منجی عال، 

املهدی  اباصالححدود الهی، منتقم از باطل،  ی کنندهدار عدالت، اجرا  هستی، پرچم

 صعج  شکل خواهد گرفت.

 داریم که: حال دست به دعا می

کرسی عدالِت امت مسل�ن، بر رهروان و عمل کنندگان به  ی کننده ، ای برپاهللا یا

های ما  دیگری بر دلدستورات خودت رحم کن و جز یاد و ذکر ملکوتی خود یاد 

 مسلط مساز.

بار الها ما را از امتی قرار ده که در روز قیامت به خاطر ناسپاسی از پیامرب خود 

 رشمنده نباشیم.

 با داشت آن از ما راضی شوید. ات یگرامبار الها مودتی را عنایت بفرما که تو و رسول 

یامرب، امام زمان صعج  تعجیل بار الها در ظهور دولت حقه، تاج نورانی عدالت، یادگار پ

 بفرما.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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