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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ١٣٩٠های سال  های مناسب لیست ترتیبی خطبه

 ٩٠فروردین  ١٩ -(س) زینبوالدت حرضت ی  خطبه –٠١

 ٩٠فروردین  ٢٩ -حرضت زهرا (س) ی شهادت خطبه –٠٢

 ٩٠اردیبهشت  ٢ -ی حقیقت فاطمیه خطبه –٠٣

 ٩٠خرداد  ٣ -والدت حرضت زهرا (س)ی  خطبه –٠٤

 ٩٠خرداد  ١٣ -والدت امام محمد باقر (ع)ی  خطبه –٠٥

 ٩٠خرداد  ١٥ -شهادت امام هادی (ع)ی  خطبه –٠٦

 ٩٠خرداد  ٢٣ -مام جواد (ع)والدت ای  خطبه –٠٧

 ٩٠خرداد  ٢٦ -علی (ع) دت امیرمؤمنانوال ی  خطبه –٠٨

 ٩٠خرداد  ٢٨ -شهادت حرضت زینب (س)ی  خطبه –٠٩

 ٩٠تیر  ٧ -شهادت امام موسی کاظم (ع)ی  خطبه –١٠

 ٩٠تیر  ٩ -ی عید مبعث خطبه –١١

 ٩٠تیر  ١٤ -اعیاد شعبانیهی  خطبه –١٢

 ٩٠تیر  ٢٦ -ی شعبان والدت حرضت قائم (عج) عید نیمهی  خطبه –١٣

 ٩٠مرداد  ٩ -انشب اول ماه مبارک رمضی  خطبه –١٤

 ٩٠مرداد  ٢٤ -والدت امام حسن مجتبی (ع)ی  خطبه –١٥

 ٩٠مرداد  ٢٧ -شب نوزدهم رمضان شب قدری  دل نوشته –١٦

 ٩٠مرداد  ٢٩ -شهادت امام علی (ع) شب بیست و یکم شب قدری  خطبه –١٧
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 ٩٠مرداد  ٣١ -شب بیست و سوم رمضان شب قدری  خطبه –١٨

 ٩٠شهریور  ٩ -عید فطری  خطبه –١٩

 ٩٠مهر  ٢ -شهادت امام جعفر صادق (ع)ی  خطبه –٢٠

 ٩٠مهر  ١٧ -)ع( رضا اماموالدت ی  خطبه –٢١

 ٩٠آبان  ٦ -)ع( جواد امام ی شهادت خطبه –٢٢

 ٩٠آبان  ١٣ -)ع( محمد باقر امام ی شهادت خطبه –٢٣

 ٩٠آبان  ١٦ -ی عید قربان خطبه –٢٤

 ٩٠آبان  ٢٠ -)ع( هادی اماموالدت ی  خطبه –٢٥

 ٩٠آبان  ٢٤ -ی عید غدیر خطبه –٢٦

 ٩٠آذر، دی و بهمن  -ی محرم و صفرها خطبه –٢٧

 ٩٠دی  ١١ -)ع( موسی کاظم اماموالدت ی  خطبه –٢٨

 ٩٠دی  ٢٤ -ی روز اربعین خطبه –٢٩

 ٩٠بهمن  ٢ -ی رحلت پیامرب (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) خطبه –٣٠

 ٩٠بهمن  ٤ -)ع( رضا امام ی شهادت خطبه –٣١

 ٩٠بهمن  ١١ -)ع( حسن عسکری امام ی شهادت خطبه –٣٢

 ٩٠بهمن  ١٣ -)عج( ی سالروز آغاز امامت حرضت مهدی خطبه –٣٣

 ٩٠بهمن  ١٨ -ی زیارت آل یاسین دل نوشته –٣٤

 ٩٠بهمن  ٢١ -پیامرب (ص) و امام صادق (ع)والدت ی  خطبه –٣٥

 ٩٠اسفند  ١١ -)ع( حسن عسکری اماموالدت ی  خطبه –٣٦
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 ٩٠اسفند  ٢٦ -ی سال) ی عید نوروز (آخرین جمعه دل نوشته –٣٧

 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 

 ٩٠فروردین  ١٩     والدت حرضت زینب (س) ی بهخط

، زوال یبمانند، شکوه و جاللش  شکر و سپاس پروردگار کریم را سزاست که عظمتش بی

ش�ر و کرامتش  عیب، نعمتش بی انتها، آفرینشش بی پایان، حکومتش بی اقتدارش بی

مثال است. پاک و منزه است پروردگار عظیم و نیست معبودی غیر از او که اوست  بی

ی کافران، عزت بخش  گرفتاران، عذاب کننده بخش رهاییی گناهکاران،  بخشنده

ی صابران که در زمین و آس�ن، همه  هندهی منافقان و نرصت د مؤمنان، رسوا کننده

 تسبیح او گویند.

شود تا رحمتی را  ها مسلط می که سالم آغاز احساسی است که بر قالب ِ جان و سالم

های  ها بوده و جان ترین احساس لطیف سوی بهمژده دهد که در فطرت، آغاز حرکتی 

 همچوندارد، وصلی که منتظر را به حرکتی مژده داده که وصلی مبارک را به دنبال 

های خاشع، نویِد رحمتی  های مرده، نویِد روح است و بر دل بر جان صبحگاهیشبنِم 

 منتها. بی

درود و صلوات بر افضل انبیاء، خاتم پیامربان، رحمة للعاملین، حرضت محمد (ص) و 

ی تقوا، ای�ن و صرب هستند و شکر خداوند  که همگی الگو و اسوه خاندان پاکش

 ها آبرو و عزت بخشید. شناخت و دوستی ِ آن ی واسطه بهکه ما را  متعال

، بانوی بزرگوار و مکرم اسالم، بیت اهلی بارز فضائل ِ خانداِن  میالد �ونه یامِ ا ایام،

حرضت زینب کربی (س) است که شجاعت و اطاعت در مقام بندگی و پیروی از 

ی به دستورات قرآن و ظلم ستیز ی بارزشان بود و ایشان مجر  والیت و امامت، شاخصه

 دار حق بودند. ی باطل و پرچم و کوبنده

، وجودی که مظلوم ماند و در اثِر عدم گیریم میتولد وجود مبارکشان را جشن 

ها جا  در ذهن عملکردشانشناخت شیعه، شخصیتی غیر از واقعیِت مقام و منزلت و 

حارض است، مغایر با شأن و  های کاذبی که نقل مجالِس شیعه در حال گرفت و روایت

ی ایشان با امام  نقِش مؤثر و جهادگرانه و همراهانه که طوری بهمقام ایشان است 
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حسین (ع) در نهضت کربال را عالقه و ارتباط خواهر و برادری، مثل احساس مردم 

و  خداوندای�ن و استواری در اوج ِ عشق و بندگِی  که درحالیکنند  عادی تلقی می

اند و از بازگو کردن هیچ روایت  یاری والیت و امامت ایشان را نادیده گرفتهاطاعت و 

کنند. یک �ونه از این روایات که در مجلِس میالد  کاذبی در این مورد خودداری �ی

گویند این است که: حرضت زینب (س) بعد از تولد، در آغوش جد  ایشان می

ی زهرا  (ع) و مادرشان حرضت فاطمهبزرگوارشان پیامرب (ص) و پدرشان امیر مؤمنان 

کردند ولی در آغوش برادرشان امام حسین (ع) آرام شدند.  و گریه می قراری یب(س)، 

باید از آنان پرسید: این چه دروغی است که کودکی توانایی شناخت برادر خود را دارد 

خاتم و  اما جدش پیامرب اسالم که رحمت عاملین است و پدرش امیر مؤمنان، ولِی آدم و

و  نظیر بیهای  مادرش رسور عاملیان حرضت زهرا (س) را نشناسد و در چنین آغوش

خود شیعه  ی وسیله بهکند؟ باعث تأسف است که تخریب شیعه  تابی بیگرامی، 

 اند. از تخریبی بوده که دشمنان شیعه انجام داده کارسازتر

ی امام زمان  ر دولت حقهبیایید در این روز مبارک از خداوند کریم بخواهیم در ظهو 

، مخصوصاً حرضت بیت اهل(عج) تعجیل بفرماید تا از زبان مقدسشان مقامات حقیقی 

 زینب (س) را درک کنیم.

ای از بزرگی و رسالت و ای�ن و مقام واالی حرضت زینب کربی (س)  در رابطه با گوشه

کنیم که همگان ببینند عشق و ای�ن و وفاداری و  روایتی از زبان خودشان بیان می

 شود. و خاندان پیامرب چگونه معنا می بیت اهلبندگی در تام 

 محمد حنفیه که یکی از پرسان پرس عبدهللادر مدینه، در آغاز حرکت کاروان کربال، 

ساله بود، از پدرش ماجرای مسافران را شنیده و قبل از  ۱۸امیر مؤمنان بود، نوجوانی 

همه در محل حارض شده بود که با کاروان امام حسین (ع) همراه شود ولی امام 

، تو پیش پدرت بان آید میتو  یجا بهحسین (ع) دستی بر رسش کشید و فرمود: قاسم 

مزار پیامرب دوید و  طرف بهزبانش بود  جای بهنتظر فرمان باش. او با اشکی که و م

زمانه  سوز جانکرد که از ظلمی آشکار و فساِد  مرتباً نام امیر مؤمنان (ع) را تکرار می

که برود.  گذارد �یطاقتش تام شده و اکنون که شمشیر حق را برداشته، مانعی 

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


6 

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

رفت، در مدینه ماند و وقتی حرضت زینب (س)  جانش با کاروان می که درحالی

بی�ر شد و در بسرت مرگ قرار گرفت. زینب  سختی به عبدهللاماجرای کربال را فاش کرد، 

دهد که با شنیدن آن باید از بسرت  (س) بر بالینش رفت و فرمود: عمه قولی به تو می

ها  هایی که شب زهرا (س) در داستانبرخیزی و سپس فرمود: عبدهللا، مادرم حرضت 

ها نام  ترین رنج های جاهلیت را پس از پیامرب، سخت فرمود، داستاِن رنج برای�ن می

ای دری  فرمود: هر خانه گذاشت و با تبسمی می برد، دست را بر گیسوان من می می

تاب ی قرآن کریم هستید، از ک کند و ش�، دِر خانه دارد که آن خانه را محافظت می

هوایی فرض کنید که به آن محتاج هستید  همچونالهی محافظت کنید و آیاتش را 

ماند که َدِر آن خانه �ایی زیبا و  پس وقتی دیگر هوایی برای نفس کشیدن باقی �ی

درونی تاریک داشته باشد، ما همواره از فرمانش محافظت کردیم. پس غمگین نباش، 

مادرت زهرا (س) قول بده که به فرمانش عمل  تو نگهبان قرآن کریمی، برخیز و به

 سپاری. ها را به فراموشی می کنی و به دیدارش، رنج می

بله این است عشق و ای�ن و بندگِی پروردگار که خاندان پیامرب برخود وظیفه فرض 

 کردند و چه زیبا به این وظیفه عمل �ودند. می

و  بیت اهلو شناخِت مقام واالی  داریم که بار الها، معرفت حال دست به دعا بر می

 خاندان پیامرب و پیروی از عملکرد آنان را به ما عطا فرما.

سوزد و منافقین و ظاملین هر روز مکر و  بار الها دنیا در کفر و جنایت و نفاق می

کنند پس خداوندا در ظهور عدالِت منجی عال برشیت  جنایت در حق مردم می حیله و

 تعجیل بفرما.

 عجل لولیک الفرجاللهم 
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠فروردین  ٢٩      شهادت حرضت زهرا (س) ی بهخط

اش برگی جز به  سالم بر خالقی که مدبر االمور است در آفرینشش و طبق فرموده

رسد مگر به فرمانش،  گردد، بهاری به خزان �ی اش از شاخه جدا �ی ی خداوندی اراده

آوریم که ما را آفرید تا در  ستاییم و بر آستاِن محبتش رس تسلیم فرود می پس او را می

بر خوان محبتش بنشینیم تا طعاِم بندگی را بر جا�ان منزلگاِه رحمتش بیاساییم و 

پیش روی�ن است بنگریم، یا عربت بگیریم و یا فراموشش کنیم.  آنچهِبخورانیم و به 

در  آنچهی حقیرمان مورد قضاوت قرار دهیم؟ پس  توانیم عظمتی را با دیده چگونه می

هایی که به  ای است که باید رو به رویش ایستاد و بر جان حوادِث روزگار است آینه

بندگی پسندیدند افسوس خورد که چه سان  جای بهدست خود خواری و پستی را 

متوجه فریب شیطاِن نفس نشدند و در عزت دروغیِن دنیا، آخرت را باختند و رفتند تا 

، یا با مکرشان بانند و یا به دنبال حقی حرکت ی مکارشان بنگرند آیندگان بر چهره

اش  کنند که هدفش رضایت پروردگارش بود و در راه رضای خالق خویش، جاِن ملکوتی

 را در طَبق اخالِص بندگی نهاد تا عشق به خالق را معنا کند.

نان ی ز  ها بر مادر پیامربان و یگانه بانوی اسالم، سالم بر سیده سالم و دروِد تام دوران

، چراغ راهش را بر دستاِن لرزانشان گیرند طلبان حقکه رشادت را در تاریخ ثبت �ود تا 

را بیفروزند تا نورش  یطلب حقو هرگاه تاریکی و ظلمت جهل را احساس کردند، چراِغ 

های استوارش  در تاریخ جاودانه شود و زمان بارکِش اندوهش باشد، آن را بر شانه

ی زهرا  موزش دهد. دخت گرامی پیامرب (ص) حرضت فاطمهرا آ  طلبی حقبنشاند و 

عزت الهی هستند،  طلبان حقیقت(س) کوثِر همواره جاریست که نوشندگاِن کویش، 

 یاطلباندنو پستی در نفِس  ضاللتعزتی که کتاب آس�نی به آن اشاره فرموده پس 

شان از رس راِه  یاست که به دنبالش در حرکتند و هر چه را مانع ببینند با نفِس شیطان

ی از این ا کنند، ما دوستداران و شیعیان آل رسول (ص)، جگر سوخته هدفشان دور می

های  های مجروح�ن را در غم از دست دادن گل های مکار داریم و هر بار، سینه چهره

، ابو ترابایم و امشب چه شب سختی است بر  نبوت، بر پروردگارمان عرضه داشته
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چنان در خود پیچیده است که هیچ  حق را در ماتم تنهایی، آناش بازوان  تاریکی

رود تا در دل ِخاک  اندیشد؟ به کوثری که می کند. به چه می چراغی بر آن غلبه �ی

ها بنگرد؟ آیا صرب ه�ن  هایی که با دمیدن خورشید، باز باید در آن بیارامد و یا به چهره

دارد که اگر اجر  گذارد و اعالم می های حق آن را بر زمین می است که اکنون شانه

کرد، چون خورشیِد  ی حق نبود، هرگز بر طلوعی صرب �ی پروردگار بر صابران، وعده

ی آرامشش بود در غیِب وجودش قرار  را که مایه آنچهجانش را در خاک پنهان �ود و 

 که همواره در هجوم ی خروشان حق بنگرد و باطل را کفی داد تا همواره بر چشمه

 رود. حق از میان می

(عج) است، پرس  هللا یةبقی وارث فاطمه (س) نشستیم، وارثی که نامش  امشب در خانه

های�ن را  ها در نظرمان محو شده و از بین رفته است، ما سینه علی (ع) است. باطل

کوبیم و با شعار (جاء الحق و زهق  را بر آن می طلب�ن حقگشاییم و دست  می

اش  کنیم تا از کوی ملکوتی ی دخت رسول (س) مه�ن می ن را بر سفرهالباطل)، جا�ا

بنوشیم و با دست موالی�ن، انتقام باطل را بستانیم و اعالم داریم: هر چند  ای جرعه

مقدارشان مخفی کنند، نورش در عال فروزان  مکاران زمان بخواهند حق را در جاِن بی

، شود مینابود  آنچه(عج) است و  هللا یةبقی الهی است،  ماند وعده می آنچهاست و 

 فرعوِن نفس اماره است.

ی زنان عال حرضت زهرا  سیده گوهربارکنیم به سخنان  ی امشب را مزین می خطبه

آیند و  ها خواهد گذشت و مردمان در عال از پی یکدیگر می (س) که فرمودند: زمان

که بر مصیبِت جهِل مردمان،  روند، شاهداِن پیامرب خاتم (ص) کسانی خواهند بود می

شان را عربت خویش سازند و بدانند، حکومت  ی عربِت زمان بنگرند و رسوایی در آینه

ماند تا مع�ی زمان،  شان در عال باقی می ی شیطانی ی حق نباشد چهره دنیا اگر بر پایه

اعالم  داِن خویش به فراموشی بسپارد. با حدیِث شیوای رسور عاملیان آن را در زباله

کنیم و با نام  داریم: ای جان رسول (ص) بر زهِر جفای از دست دادنتان صرب می می

ی الهی محقق شود و  زنیم تا صربمان با وعده ی زخم خوردمان می مبارکتان بر سینه
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قرآن  های سورهکنیم تا  می تکرار مرتبه ۱۴همگی شعار (جاء الحق و زهق الباطل) را 

 خوانیم: اشد و گوِش زمان آن را برای�ن ذخیره کند. پس میی آن ب کریم شاهِد زنده

 جاءالحق و زهق الباطل اِن الباطل کان زهوقا

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠اردیبهشت  ٢       حقیقت فاطمیه ی بهخط

،  فََعَىل اْألَطائِِب ِمْن اهل ٍد َو َعِىلٍّ ُ َعلَيِْه� َو آلِِه�، فَلْيَْبِك الْباكُوَن، َو بیت ُمَحمَّ َصىلَّ هللاَّ

خِ الّصارُِخوَن، َو يَِضجَّ  ُموُع، َولْيَْرصُ ايّاُهْم فَلْيَْنُدِب الّناِدبُوَن، َو لِِمثْلِِهْم فَلْتَْذرِِف الدُّ

وَن. وَن، َو يَِعجَّ الْعاجُّ  الّضاجُّ

آله� گريه  يغمرب و عىل صىل هللاَّ عليه� وپ بیت اهلپس بايد گريه کنندگان، بر پاكان 

و براى مثل آن بزرگواران؛ اشك از  كنند و بر آن مظلومان عال، ندبه و فغان �ايند

 ديدگان بارند و ناله و زارى و ضّجه و شيون از دل بركِشند.

مصیبتی این فراز از دعا نه تنها دوستداران و شیعیان، بلکه برشیت را از عمِق فاجعه و 

 کند. ها تا قیامت شده با خرب می که بر تامی انسان

 ،، باید گریه کننداو را درک کردند بیت اهلای شأن و مقام واالی پیامرب و  آنانی که ذره

ای به خاطر  اشک، خون ببارند، چون عده جای بهشیون و زاری و فغان کنند و باید  نه

پیامرب  بیت اهلت و به آنان وفا نکرد، و جاه و مقامی که دوامی هم نداش طلبی قدرت

ای  چه بد معامله« قرآنی خداوند کریم در  را اسیر و زندانی و شهید کردند، به فرموده

 »کردند و چه ارزان، دنیا و آخرتشان را فروختند.

هایی، حکومت تام  اگر آنان تهی مغز نبودند باید که در مقابِل چنین خیانت و جنایت

کردند، چه آنانی که بنیان  آنچهکردند که باز هم کم بود در مقابل  دنیا را طلب می

 ی راه آنان بودند. هایی که ادامه دهنده را نهادند و چه آن بیت اهلظلم به 

 بیت اهلمن «این مردم فرومایه نه آیات الهی را در نظر گرفتند که خداوند فرمود: 

پیامرب به آنان بگو من از ش� امت،  ای«و یا فرمود:  »پیامرب را از هر پلیدی پاک کردم

خیِر کثیر برای  همخواهم که در این  م �یبیت اهلاجر و مزِد رسالتی جز دوستی 

ای فرشتگاِن من و ای «ی کساء را که خداوند فرمود:  و نه حدیِث طیبه» ش�ست.

نه من نیافریدم آس�ن بنا شده و نه زمین گسرتده و  که راستی بههایم  ساکنان آس�ن
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ماه تابان و نه خورشید درخشان و نه فلک چرخان و نه دریای روان و نه کشتی در 

. لعنت هللا علی قوم »شبیت اهلجریان را مگر به خاطر دوستی پیامرب خاتم (ص) و 

 الضاملین.

است را نیز  یو سنی غدیر که مورد تایید شیعه  و پلید حتی خطبه کوردلبله این مردم 

که «گرفتند که در آن خطبه پیامرب گرامی اسالم حرضت محمد (ص) فرمودند:  یدهناد

علی برادِر و وصِی من است، گوشت و خون او گوشت و خون من است، دشمن او 

و  مؤمنانهایی که خون امیر  پس وای بر آن »دشمن من و دوست او دوست من است.

 را ریختند.که ه�ن خون پیامرب بود  حرضت زهرا (س) و فرزندانشان

شیون و فغان کرد از این همه جهالت و پستی و باید باور کرد  باید نه ،بله باید گریه

شان و ای�نشان به قرآن و  که آنان نه تنها پیامرب را نپذیرفته بودند بلکه مسل�نی

 خداوند نیز ظاهری و برای فریِب عوام و رسیدن به مقاصد شومشان بود.

ان و مادر هستی و پیامربان یعاملهمتا، رسور  گوهری بی در این روزها که به سوگِ 

ایم بزرگی خیانت و جنایت و ظلم آنان بیشرت دل  حرضت زهرای اطهر (س) نشسته

باید گریه و ضجه و ناله  که راستی بهسوزاند. آری  را می بیت اهلشیعیان و دوستداران 

که خداوند به پیامرب و و فغان رس داد، چون برشیت را از وجود مقدسی محروم کردند 

چنین در  عطای وجود او که کوثر هستی بود منت گذاشت و هم ی واسطه بهامتش 

معرفی خاندان رسالت، محور اصلی را حرضت زهرا (س) نام برد که در حدیث کساء 

آن  اند رسالتعزوجل فرمود: آنان خاندان نبوت و معدن  خداوند نیز چنین آمده:

 ر و فرزندانش.فاطمه است و پدرش و شوه

پس باید فریاد برآورد که لعنت هللا علی قوم الظاملین و غاصبین و قاتلین و 

آن و پیرواِن آنان باد. چه بد مردمی بودند و هستند که سی سال امیر  گذاران یانبن

علی (ع) را مورد اذیت و آزار قرار دادند و تنها همدم او همرس گرامی و  مؤمنان

گونه که در شب شهادت حرضت زهرا (س) به پیامرب  دند، ه�نقدرش را شهید کر  گران

انا ل وانا الیه راجعون، ودیعه مسرتد گردید و امانت پس گرفته شد لیکن  که فرمودند:
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های من به بیداری خواهد گذشت تا خداوند مشیت  شود و شب اندوه من سپری �ی

 .)البالغه نهج ٢٠١ ی خطبهو مرا در مکانی که تو در آن هستی جا بدهد (کند 

هایش  و بیداری در فراِق بانوی دو عال گذشت، مونِس شب یتنگ دلهای موال به  شب

فرمود: ای مونسان من، پروردگار کریم در نعمت  ها می درختان نخل بودند که به آن

های زمین و آس�ن،  من داشتم ثروتی بود باالتر از گنج آنچهآفریده  همتا یبمرا 

ام به منزلگاه رفت و من در بیابانی بدون رونق ماندم، فاطمه، جاِن من بود،  گنجینه

 کنم که از فراق کوثر است. اکنون من در جان خودم غمی را احساس می

انسان را (ع) و رضا بودن او به مشیت پروردگار،  مؤمنانعجبا، خدایا صرب امیر 

ها در فراق همرسش بسوزد و روزها مجبور  موال شب که درحالیکند  می زده شگفت

 که درحالیباشد برای رضای خدا و پایداری دین اسالم صورت قاتلین او را تحمل کند 

 ی آنان را گردن بزند. توانست به یک اشاره همه می

رش کرده به فرزند زهرا (س) ای که دعای ندبه سفا گونه در این روز جمعه، بیایید ه�ن

ارواحنا لک فدا (عج) با  هللا بقیةیعنی مهدی فاطمه یوسف زهرا امام، موال و رسورمان 

اشک و فغان و ناله شکایت بربیم که موال: دِل ما در سوگ مادرت زهرا به خون 

زند و  گذرد و این داغ و مصیبت قلب�ن را هر سال بیشرت آتش می ها می نشسته و سال

ی راه آنان هستند. یا منتقم ما را  ات، هنوز ادامه دهنده روان قاتلین مادر گرامیپی

ی مقدس ش� هر سال بیشرت از سال  دریاب که صربمان لربیز شده چون در این خانه

قبل از شأن و مقام مادر و پدرانتان آگاه شده و قلب�ن برای حق که ش� هستید 

 شود. می تنگ دلمشتاق شده و 

 عجل لولیک الفرجاللهم 
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠خرداد  ٣       والدت حرضت زهرا (س) ی بهخط

ی پرستش، جز او نیست. خداوندی  حمد و سپاس خداوند کریم را که معبودی شایسته

میراند و نظام ِحیات  کند و می ها از آن اوست که زنده می که حکومِت زمین و آس�ن

اوست. مهربان است و رح�ن، کریم است و غفار، پرستشش عزت و م�ت به فرمان 

اش ثروت است و قرآنش رحمت، اولیاءش نعمت،  اش ذلت، بندگی است و دوری

ها است. نیست معبودی جز او  اش م�ت و یادش آرامش دل عشقش حیات، فراموشی

 که پاک و منزه است خداوند سبحان.

ی لطف و رحمت، از  مود: ای جهاِن بسته، بر پایهبرکاِت الهی آنگاه که پروردگار امر فر 

سارهایی همواره خروشان تبدیل شو تا آنچه را در دل خود  برهوتی عطشناک به چشمه

گوی خالقی باشد که تو را امر به رسسبزی فرمود و زبانی را گویا،  رویانی، تسبیح می

جاللتش شنید و بر اش را از تسبیِح  چشمی را بینا و گوشی را شنوا خواند که زمزمه

شکر، ِرس طاعت گذاشت و نعمتی را که پروردگارش برای آسایشش آفرید را  ی سجده

هایش در جریان است تا مرده را از زنده جدا  در بطن ِجانش مانند خونی که در رگ

ی عربت نگریست تا آنگاه که پروردگارش، او را و جانش  کند و حق را از باطل، بر دیده

ای پرشور فراخوانَد، زمیِن جانش از برهوتی خشک به  وش بر صحنهرا از گوری خام

ی جانش، به باِر رحمت الهی  وصلی مبارک مژده داده شود و خزانش پایان یابد و میوه

 اش، جانش را در لذِت وصال قرار دهد. نشیند و شیرینی

پاک و  ات، رسول اکرم، حرضت محمد و بر خاندان ِ بار الها درود و صلوات تو بر بنده

های تو بر َخلقت و خلفای  راستی همه از دوستان و یاران و حجت اش باد که به گرامی

ات هستند و سالم  داران علمت و نگهداران ِرست و مفرسان وحی تو بر بندگانت، خزانه

همتای امروز، رسور عاملیان، دخت رسول گرامی  و درود و تحیت خداوند بر مولود بی

و مادر امامان معصوم، حرضت بتول، طاهره، صدیقه، معصومه،  اسالم، همرس ولی خدا
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ی زهرا (س) باد که بر اثر عدم شناخِت مردم،  راضیه، مرضیه، زکیه و رشیده، فاطمه

 شخصیِت واالیش در طول تاریخ مظلوم ماند.

کرد و علمش،  اش شِب قدری را معنی می کوثر ِالهی که عمر پربرکتش هر ثانیه

روشان بود که دشمنان پدر بزرگوارش نگذاشتند برشیت از این همچون اقیانوسی خ

باره وجود مبارکشان چنین فرمودند: رسزمیِن  کوثر بنوشد و از جهل نجات یابد. دراین

خواند و  العاملین است که همگان را به آن مکان فرا می وجوِد پیامربان الهی، میقاِت رب

هللا وجود ندارد پس به آن کوچ کنید تا دارد: در این رسزمین، مالکیتی جز  اعالم می

ی فاطمه نامش کوثری است که  ی امن از حیواناِت درنده شود. خانه هایتان، خانه خانه

ترکد و خوِن جانشان از  هایشان می شوند بلکه از تشنگی، لب نوشندگانش سیراب �ی

کند،  یمحبِت پروردگارشان گویای عطشی است که جز به دسِت رحمِت الهی فروکش �

پس جانتان را رسزمینی بدانید که در انتظار آمدن باران رحمت، همواره عطشناک 

 است تا باران را ببلعد و گیاهانش رس از خاک بردارند.

بیت، اجازه ندادند که  ی پیامرب و اهل خورده افسوس و صد افسوس که دشمناِن قسم

از رسزمینی خشک، به  ها ی کوثِر حرضت زهرا بنوشد تا جان امِت اسالم از چشمه

قدر ایشان را فقط  رسسبزی و طراوت بدل شود و باز افسوس که وجود گهربار و گران

شان شناختند و سعِی زیادی �ودند تا شاید از مقاِم  پدِر بزرگوارشان و همِرس گرامی

مند شوند که یک �ونه از آن را از  نظیر حرضت زهرا (س)، همه باخرب شده و بهره بی

 کنیم. ی حرضت زهرا (س) نقل می فرموده

ای گذراندم که همواره صدایی،  های عمرم را در خانه ایشان چنین فرمودند: من سال

شنید که: فرزندم به درون بیا. پدرم رسول خدا  خواند و پاسخی می خانه را می صاحب

اِن رفت و با محبتی که ج طرف آنان می کرد و به تام مه�نان را فرزنِد خود خطاب می

نشاند و سؤال  کرد، مه�ن را در کناِر خودش می انسان را به شور و شوقی مبتال می

شنید، خیالش آسوده  کنی؟ و تا پاسخ مناسب را �ی فرمود: آیا احساِس راحتی می می

ام را به فرمان تو  فرمود: پروردگارم، َدِر خانه کرد و می شد، آنگاه رو به آس�ن می �ی

دار قلبم باشم و آن را با  را به فرماِن قلبم، پس یاریم کن تا امانت گشودم و َدِر دل
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فرمود: فاطمه جان، پدر را یاری  زد و می عشِق تو، به دیگری پیوند کنم و مرا صدا می

فرمود: دخرتم،  خاست و می شدم برمی کن و مه�ن را دریاب. وقتی وارد اتاق می

ی ما را اطعام فرمود. اگر رشبت آبی بود، نعمت خدا بر ما تام شد و دستان کوثر اله

فرمود: شکر خالقم را که محمد را  گذاشت و می جام آب را بر دیدگاِن مبارک می

ای عطا فرمود. من  نعمت تام کرد و آنچه به او عطا کرد، تام نعمتی بود که به بنده

مه�ِن فرمود: خوشا بر مه�نی که  رفتم. رسول خدا در برگشت می از کنارشان می

 فاطمه باشد.

داشت و همواره  اش دوست می پس قدردان پیامربی باشید که امتش را چون نور دیده

 بر آنان مهربان بود.

ها تا این زمان باد که دیدند و  لعنت خدا بر کوردالن آن عرص و غافالن و پیروان آن

این نعمت  تنها قدرِ  های خود را گرفتند، نه های خود را بستند، شنیدند و گوش چشم

 الهی را نشناختند بلکه به او ستم روا داشتند.

(عج) به  در این روِز مبارک ضمن تربیک به موال و رسورمان، یوسف زهرا مهدی فاطمه

 داریم که: شان، دست به دعا بر می مناسبت میالد مادر گرامی

تا از  ی فرزند حرضت زهرا (س) امام عرص، تعجیل بفرما بار الها، در ظهور دولت حقه

 شان با خرب شویم. زبان ایشان از مقام واقعی مادر گرامی

بار الها قلب ما را به نوِر یاد خودت روشن فرما؛ ه�ن روشنایی که در پرتو آن، راه 

سوی حقیقت بگشاییم و از آن، در به پا داشت پرچم حق و پیکار با  خویش را به

 ها مدد گیریم. التها و انجام رس ظاملان و ستمکاران و درک مسئولیت

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠خرداد  ١٣      والدت امام محمد باقر (ع) ی بهخط

بیافرید  اش یازلحمد و ستایش، خداوند عزوجل را سزاست که جهان را با علِم ابدی و 

و در آفرینش آن از هیچ موجودی مدد نخواست بلکه امر فرمود تا آفریدگان از او مدد 

 مأموران آس�نی و زمینی مدد فرماید. ی واسطه بهو یاری طلب کنند تا آنان را 

ی خود ایامی را فضیلت  کران بر خداونِد عزوجل که با رحمِت واسعه شکر و سپاس بی

ها، ماه رجب است که در مورد بزرگِی این ماه امیراملؤمنین  امبخشید که یکی از این ای

که پروردگار جهان اراده فرمود تا زمین را بیافریند و روزها و  آنگاهچنین فرمودند: 

ها را برایش مقرر فرمود، اراده کرد تا موجودی را خلق کند که در این ساعات  شب

ها فزونی نهاد تا  ر نباشد پس در ماهزندگی کند و روزهایی را بپی�ید که مانند یکدیگ

هاست که با عبادت و  های معنوی آن استخراج شود. ماه رجب یکی از آن گنج گنج

ی گنج باید توا�ند باشد و  شود و جوینده های معنوی آن استخراج می اطاعت، گنج

تا  گنِج خود را ارزان نفروشد؛ دل را به صاحب بسپارد تا مرتب به آن جالِی الهی بزند

ی دیدار  ها را از بین بربد و وجود را آماده نور، نور ظلمت رؤیتای باشد برای  آیینه

 حق کند.

شویم، ضمن شکر به درگاه  ما اکنون وارد اولین روز این ماه بزرگ و با کرامت می

ی علوم و وارث علم انبیاء، پنجمین اخرت امامت و  خداوند متعال، میالد شکافنده

 گیریم. محمد بن علی، ملقب به باقر (ع) را جشن می والیت، ابا جعفر،

هجری در مدینه منوره به دنیا آمدند. مادر ایشان، فاطمه دخرت امام  ۵۷ایشان در سال 

حسن مجتبی (ع) و پدرشان امام سجاد (ع) بودند به همین خاطر یکی از محاسن 

 امام بودند. شان یمادر ایشان این است که جِد پدر و 

بودند، با وجود سِن کمشان یکی از یاوراِن پدرشان  چهارسالهی عاشورا  قعهایشان در وا

امام سجاد (ع) و بانو حرضت زینب کربی (س) بودند. در کاروان، رهربی کودکان را به 

بازی، محل مراقبت  عنوان بهها  �ودند با بچه عهده داشتند. در هر شهری که توقف می
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ا از جنایات یزیدیان آگاه و ایشان را برای مالقات با کردند و مردم ر  رسبازان را ترک می

 �ودند. امام سجاد (ع) و بانو زینب (س) دعوت می

گذاری کردند زیرا در  ایشان در نوزده سال امامت خود، انقالِب فرهنگی شیعه را پایه

امیه رو به زوال بود و قدرتی نداشت پس موقعیت مناسبی برای آن  آن زمان دولت بنی

امیه فارغ شده بود پدید آمد که انقالب علمی را آغاز �اید و  که از ظلم بنیحرضت 

 بزرگانی از خاصه و عامه در اطراف ایشان جمع شدند و حقایِق اسالم را منترش کردند.

ی علوم اسالمی را شناختند و فروغ  ایشان باقر لقب گرفتند زیرا علم را شکافتند و پایه

توسعه دادند و بسیاری از عل�ِی اهل تسنن اقرار دارند که  آن را درک فرمودند و آن را

چنین  ترین عال زمان خویش بودند، خواِص اصحاب امام باقر (ع) و هم حرضت، بزرگ

کنند، بیشرت از چندین هزار نفرند که فخر شیعه  افرادی که از او روایت نقل می

 هستند.

رمودند که: چنگ بزنید به ریس�ن ایشان در حدیثی زیبا شأِن امامت را چنین معرفی ف

ها  ی پروردگار که بر بنده محکم خدا و متفرق نشوید. ماییم از جمله رحمِت واسعه

دارد. ماییم که خلقت عال از ابتدا و انتها به دلیل ماست و خداوند به دلیل ما عال را 

ه برای های درخشان و علم افراشته شد خلق �ود. ما امامانی هستیم رهن� و چراغ

شود و هر که از ما  مردم. ماییم سابقون و آخرون و هر که به ما پناه برد رستگار می

تخلف کند غرق خواهد شد. ماییم َحرَم هللا که احرتام ما در میان مردم محفوظ است و 

 جمله ما راه مستقیم هستیم.

رضت زهرا ی بانو و رسور عاملیان ح کنیم به فرموده در خاته این خطبه را مزین می

(س) که چنین فرمودند: اطاعت از فرامین قرآن کریم ه�ن مودت است که حجاب ما 

توانند شأن و مقام ما را بشناسند و در اثر  برد و آنان می و مردمان را از بین می

ی الهی را  شناخت، نجات از خشم الهی را نصیب خود کنند و اگر نتوانند این گنجینه

شوند پس دستوِر  کنند و در تاریکِی جهل واقع می درک �یحفظ کنند، انوار ما را 

ای است که باید بتوانید از آن عبور کنید تا  مودت، دوستی دنیایی نیست بلکه دریچه

 مورد غضب الهی واقع نشوید.
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با توجه به فرمایشات امام محمد باقر (ع) و بانو و رسور عاملیان متوجه شدیم عدم 

 های الهی است. ی نعمت م شدن از همهشناخت امامت به معنی محرو 

 داریم که: حال در این ایام مبارک دست به دعا برمی

به ما یاری فرما که امام، موال و رسورمان را خوب بشناسیم و با عمل به  بار الها

دستورات ایشان که ه�ن دستورات الهی در قرآن است به مودتی دست یابیم که 

 داشته باشد. انشاء هللا.نجات دنیا و آخرتان را در پی 

 اللهم عجل لولیک الفرج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


19 

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

 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠خرداد  ١٥       شهادت امام هادی (ع) ی بهخط

ها و هر چه در میان  ی خداوند کریم است که زمین و آس�ن حمد و سپاس، شایسته

اش  عارفان از بزرگیحق آفرید. خداوندی که بندگان در عظمتش حیران،  هاست به آن

ی سائالن، فریادرس درماندگان، اطعام  ی تشنگان، عطا کننده ترسان، سیراب کننده

ی عذِر عذر خواهان است.  ی گمراهان و قبول کننده ی گرسنگان، هدایت کننده کننده

 نیست معبودی جز خداوند با کربیا و با جربوت.

در خود دارد و آن لحظاِت آغاز سالم بر لحظاتی که نویِد نجات از خشم الهی را 

ها از پلیدی رشک و  ستایش و عبادت و �از است و سالم بر دقایقی که جاِن انسان

پایان بر  یابد و سالم و درود بی طرف خالق، نجات می نفاق به آب توبه و برگشت به

خاتم انبیا، افضل اوصیا، رسول گرامی اسالم حرضت محمد (ص) و بر خاندان پاک و 

 ی رحمت الهی بودند. ش باد که همگی، چشمهمطهر 

امشب که مصادف است با شهادت دهمین اخرت امامت و والیت، هدایت کننده، صابر 

ای از زندگانی پربرکت ایشان را  هادی (ع)، گوشهالو عادل، حرضت امام علی النقی 

 کنیم. بازگو می

سال بیشرت نداشتند  ۸امام هادی (ع) پس از شهادت پدر بزرگوارشان امام جواد (ع)، 

خوبی اجرا  دار هدایت مردم شدند. با وجود سن کم، چنان این مهم را به که عهده

�ودند که متوکل عباسی لعنت هللا، برای کنرتل و مانع شدِن تاس شیعیان با ایشان، 

ای که هم اکنون محِل دفن ایشان است  امام را از مدینه به سامرا تبعید و در خانه

توان مانعِ نور خورشید شد چون امام  که �ی ت شدید قرار داد؛ غافل از اینتحت مراقب

ی باطل او و اطرافیانش را برای مردم فاش  هادی (ع) هر روز با تدبیری، چنان چهره

فرمودند که متوکل عباسی برای گریز از این رسوایی از هیچ آزار و اذیتی در مورد  می

شدن آن ملعون به دست پرسش معتصم عباسی،  کرد. پس از کشته ایشان کوتاهی �ی
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سالگی به شهادت  ۴۱که وجود مقدسشان در سن  تر شد تا این کار بر امام سخت

 رسیدند.

شود تا آن  چه زیبا امیراملؤمنین (ع) سفارش فرمودند که: مبارزه با وجوِد امام باعث می

شود  دین و امامت میوجوِد مبارک شهید شود و مبارزه در غیبتش باعث فراِر مردم از 

ها بیرون کنند و نور خدا  خواهند تا یاد خدا را از دل پس برای مبارزه با کسانی که می

را با دهاِن خود خاموش کنند، ای�نتان را تقویت و اسباب رسیدن به معرفِت توحیدی 

یه را برای خود فراهم کنید تا استواری ای�ِن ش� از بین نرود. به دیوار محکم قرآن تک

ی سست  تخریب بسازید که خانه یرقابلی خود را با مصالح خوب و غ بزنید و خانه

ی  کند و سوره ی عنکبوت است که شیطان مبادرت به ریخِت بنیان آن می مانند خانه

که خدای بزرگ دستور داده راه را  چنان مبارکه مؤمن را با تفکر و تدبیر بخوانید و آن

ها و  س آخرین امام، ک�ل کامله است؛ از این ک�ل، سینهبه پایان برسانید. وجود مقد

دهید یکی کنید تا در  گویید با آنچه را که انجام می ها را منور کنید و آنچه را می چشم

 ییی جنگ با خدا و رسولش قرار نگیرید؛ چون انسان اگر با خداوند بزرگ، دورو مرحله

 گ و ستودنی است.کند، وجود خداوند بزر  کرد فقط خود را نابود می

 داریم که: پس در این شِب بزرگ دست به دعا بر می

بار الها یاری فرما که در بندگی تو و اطاعت از رسول و امام عرصمان اخالص داشته 

 باشیم.

بار الها یاری فرما که به ریس�ن نجاتت که ه�ن وجود مقدس امام زمان (عج) است 

 هللا.ءشا ا رها نکنیم. انچنگ بزنیم و تا آخر عمر، این ریس�ن ر 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠خرداد  ٢٣      والدت امام جواد (ع) ی بهخط

حمد و ستایش مخصوص خداوند کریم و رحیم است و تنها او سزاواِر ستایش کردن 

ی اوست؛ ستایشی بسیار و  است و ستایش، حِق اوست؛ چنان ستایشی که شایسته

ها و زمین هیچ کس را گواه  بیرون از ش�ر که اوست خدایی که هنگاِم خلقت آس�ن

هیت و خداوندی، و واست. در الیاری نخنگرفت و هنگام آفریدِن مخلوقات، کمک و 

 رشیک و در یکتایی و وحدانیت، او را پشتیبان و یاوری نیست. بی

ی  درود و سالِم خداوند بر حرضت محمد (ص) که خاتم پیامربان است و تام کننده

پروردگار کریم  یتتحرسوالن و خاندان او همگی از پاکان و پاکیزگان هستند و سالم و 

 آنگاهکنند و  هاِی الهی چونان دم و بازدم خویش عمل می ه وعدهبر بندگانی باد که ب

رود تا جانانشان چه  که َدمی را فروبَرند، جانشان در اقیانوس محبت خالقشان فرو می

 ای کند، آیا َدمشان را برآورد و یا در سینه محبوس کند. اراده

علم و  جاع درو سالم بر مولود مبارک و پربرکت امروز، نهمین خورشیِد امامت، ش

 همچونثانی، محمد بی علی، حرضت امام جواداالئه (ع) که دیانت و ک�ل، ابا جعفر 

دینی، همت واال داشته و در  پدران و فرزندان بزرگوارش در راه مبارزه با ظلم و بی

کردند،  پیامرب دشمنی می بیت اهلای که حاک�ن، با جسارت بر علیه سنت و  زمانه

 رایت، در راه هدایِت مردم کوشا بودند.ایشان با عقل و د

هجری در مدینه به دنیا آمدند و  ۱۹۵حرضت امام جواد (ع) در دهم ماه رجب سال 

دار امامت شدند. مأمون عباسی  پس از شهادت پدر بزرگوارشان امام رضا (ع)، عهده

آنجا بعد از به شهادت رساندن امام رضا (ع) به بغداد آمد و مقر حکومت خود را در 

را به امامت  قرار داد و چون با خرب شد که عل�ِی دین به مدینه رفته و امام جواد (ع)

اند به هراس افتاد و امام را به بغداد احضار کرد و با حیله از او تجلیل کرد و  پذیرفته

الفضل را به عقد ایشان درآورد و زمانی که مأمون به هالکت رسید معتصم  دخرتش ام
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 سالگی به شهادت رساند ۲۵همین زن، امام را در سن  ی وسیله بهمأمون، عباسی برادر 

 (لعنت هللا علی القوم الظاملین).

عمر امام جواد (ع) گرچه کوتاه بود و غالباً در تبعید گذشت ولی باید گفت عمر 

ای از بزرگان و عل� از شهرهای  در تاریخ آمده در آن زمان عده که طوری بهبود  یبابرکت

ف به مدینه رفتند و سی هزار مسئله را در چند روز از حرضت سؤال کردند و مختل

 امام بدون درنگ، جواب تامی سؤاالت را دادند.

و نردبان برای هر  قیمتی گرانفرمودند: اعت�د به خدای متعال، بهای هر چیز  ایشان می

مودند: فر  چنین می نیازی او از مردم است و هم جای بلندی است. عزت مؤمن، بی

چگونه به خود واگذارده شود کسی که خدا را کفیل خود قرار داده است و چگونه 

اوست؟ کسی که اعت�د به غیر خدا پیدا کند صدد  یابد کسی که خدا در نجات می

گذارد و کسی که بدوِن علم، کاری را انجام دهد فساد  خداوند او را به خودش وا می

 آن بیشرت از صالح آن است.

شویم مردمان  ی امامان معصوم، متوجه می ه به زندگانی امام جواد (ع) و همهبا توج

های ارزشمندی محروم کردند و به این  و جاهل، برشیت را از چه نعمت هواپرست

رسیم که خداوند کریم و مهربان برای هدایت بندگان خود از رس رحمت چه  یقین می

اولیایی را خلق �وده و در قرآن کریم نسبت به قدرشناسی آنان و بهره گرفت از فضایل 

که من از ش� برای رسالت مزدی  بگو ۩: ایشان سفارش �وده و به پیامرب خود فرموده

ای است برای  یقیناً سود و بهره هم آنکه در  بیت اهلخواهم جز دوستی  �ی

مرب پیا امانت دو به حارض عرص در نه و درگذشته نه متأسفانه اما ۩ کنندگان عمل

 که یدرحالشود،  باشد توجه و عمل درست نشد و �ی خاتم (ص) که قرآن و عرتت می

عال گویای عظمت رسالِت آخرین رسول است و ما امت او هستیم، امتی که  جانِ 

ای جز نجاِت حیاتش ندارد و به سفارش پیامربش باید دامن کتاب و عرتتش را  وظیفه

کند  کند، آیاتش را با دقت روخوانی می امت حارض، قرآن را تالوت می که درحالیبگیرد 

کند، با  خواند، حفظ می گذرد، می های نجات می ی آخرتش شود، از تام فرصت تا ذخیره

ی تاریخ در ترازوی عقل  ی اع�لشان را در آیینه کند، نتیجه اقوام گذشته زندگی می
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سنجد ولی خودش امتی دیگر است که در کارهای اقوام گذشته دخالتی نداشته، او  می

اند که  بودهنبوده، فقط شنونده است، پس خیالش راحت است، این قوِم عاد و ثود 

ی حیاتشان را رس بریدند، معاویه و یزید و مأمون و امثالهم بودند  خطا کردند و ناقه

که در مورد امامان ظلم کردند، آنان را زندانی و شهید کردند و مردم کوفه و مدینه 

های رحمت محروم کرد  بودند که امامان را یاری نکردند وه�ن خطا آنان را از نعمت

، غضب الهی در مورِد نادانِی عقلی است که درواقعی مبتال شدند ولی و به غضب اله

بزرگ آفریده شده بود ولی قادر به درک مصلحتش حتی با راهن�یی خداوند در قرآن 

پذیرفت و کارگزاران ملکوتی از دیدنش  و پیامربش هم نبود؛ دیگر خاِک دانا او را �ی

گونه که  تی باشد برای عقِل سال؛ ه�نرفت تا عرب  شدند؛ باید آن عقل می متحیر می

تعقل یعنی  ۩کنید؟  آیا در احوال اقوام گذشته تعقل �ی ۩فرماید:  کتاب آس�نی می

ی نور باشد در ظل�ِت جهل، پس چه شده که  عقلی برتر، عقلی که بتواند آیینه

س�نی، ی کتاب آ  جهِل جاهالن تاریخ است و نتوانسته تا به فرموده رو دنبالهعقل�ن 

آن مردم بروند و مردِم دیگری بیایند؟ آیا مردم عرص حارض مردم دیگری هستند؟ 

شود، مودتی مزد  شود مزِد رسوملان را بدهیم؟ مودت دروغین که مزد �ی چگونه می

است که مردم دیگری باشیم با عقلی برتر که امامش را بشناسد و راهش را در رصاط 

 مستقیم بپی�ید.

مبارک بیایید عهد ببندیم که مردمی دیگر باشیم نه از مردم عرص پس در این شب 

گونه باشیم که  امامان معصوم بلکه از شیعیاِن راستین عربت گرفته با امام عرصمان آن

 آنان بودند در غیر این صورت تکرار تاریخ خواهیم بود.

 کنیم: می درخواستحال از درگاه خداوند متعال 

تو از نزوِل آن بوده درک و به آن  ی اراده که چنان آنآن کریم را بار الها یاری فرما تا قر 

 عمل کنیم.

بار الها یاری فرما، مودتی با امام زمان خود داشته باشیم که صالِح ما و خشنودی تو و 

 رسول و امام عرصمان در آن باشد.
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و ما را ی رسور و موالی�ن، امام زمان (عج) تعجیل بفرما  بار الها در ظهور دولت حقه

 جزِء یاوران و شیعیان آن حرضت قرار بده.

 آمین

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠خرداد  ٢٦       والدت امیر مؤمنان (ع) ی بهخط

حمد و ستایش مخصوِص خداوند عظیم و کریم است؛ خداوندی که نگرفت کسی را به 

تر است فرمانروایی او و اوست  همتایی، بزرگ و بزرگفرزندی، نبوده برای او 

ها،  ی تاریکی ها، پوشاننده ها، آفریدگاِر نفس ی عذاب ها، برگرداننده ی نعمت فروبارنده

ها و نادیده  ی زشتی ها، پوشاننده ی زیبایی ها، آشکارکننده ی سختی برطرف کننده

 ها. ی لغزش گیرنده

یست معبودی قابل حمد و ثنا و ستایش، جز ذاِت پاک و منزه است ذات کربیایی او، ن

 اقدس او.

رحمِت الهی در دقایقی است که جهان، منتظر نوای جاءالحق و زهق الباطل است تا 

ی احسان الهی اطعام شوند؛  ی الهی شکوفا شود و همگان بر رس سفره ها در وعده جان

ورشان، از کالبِد فقیران دست در دست اغنیا نهند و همگان به صدای ملکوتِی رس 

ی خویش فراخوانده شوند تا شاهد تابش خورشیِد زندگی بخشی شوند که گرمای  مرده

هایی تبدیل �اید که  های وجود را به شکوفه های خشکیده بر روی ساقه وجودش گره

کند تا باِر  آورد و همواره از منبعِ انوارش تغذیه می اش ظل�ِت شب را به یاد �ی میوه

 ری بهشتی شود و طراوتش خزانی به دنبال نداشته باشد.وجودش، با

گذشت و  آنچهی  اش، ختم کننده سالم و درود خداوند بر رسول و امین وحی

ها، ابوالقاسم، محمد بن عبدهللا  خواهد آمد و صاحب و آرامِش جان آنچهی  گشاینده

منتها و  که منبع نور و ک�ل و هدایت هستند و سالم و درود بی بیتش اهل(ص) و 

داِر  ابدی بر مولِد کعبه، حبیب و ولی و حجت و امین خدا، جانشین پیامربش، خزانه

اش، رازداِر آئینش، قاضِی روز جزا، امام بر حِق شیعیان، امیر مؤمنان، امام علی  وحی

(ع) که دوست و دشمن، شیعه و سنی در اوصاِف فضائل و ک�التش متحیر و حیران 

: سخن گفت ی ایشان چنین بیان کرده که عل�ی اهل سنت دربارهاند که یکی از  مانده

ی علی ممکن نیست چون اگر قرار باشد حِق علی ادا شود گویند غلو است و  درباره
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ی کسی که  ی علی ظلم شده است. چه بگویم درباره اگر حق او ادا نشود، درباره

رس و دشمن ی ت واسطه دوست و دشمن فضایل او را انکار �ودند، دوست به

 ی حسد. واسطه به

علی (ع) را  مؤمنان ای از اقیانوس فضائل امیر خواهیم تا قطره در این روز مبارک می

 بازگو کنیم:

توان درک کرد و علم او را که خداوند در  ای�ن امیر مؤمنان و مقام شهودی او را �ی

ند تو پیامرب نیستی، گوی علم او چنین فرموده: کُفار می ی دربارهی رعد  سوره ۴۳ی  آیه

ی قرآن نزد  در جواب آنان بگو برای رسالتم شاهدی چون خداوند و کسی که علم همه

چنین پیامرب اسالم  است و هم مؤمنان یرامکند که در اینجا منظور  اوست کفایت می

و آیات زیادی در قرآن در  »ی آن یا علی، من شهر علم هستم و تو دروازه«فرمودند: 

 ی ایثار. ی اطعام و آیه ی والیت و آیه مؤمنان (ع) نازل شده نظیر آیهمعرفی امیر 

در قرآن  بیت اهل: چرا نامی از امیراملؤمنین (ع) و ید) پرسابی بصیر از امام صادق (ع

فرمود: در قرآن کلیات آمده است و خداوند بیان و تفسیر آن  حرضت کریم نیامده؟

ی نحل پیامرب  سوره ۴۴ی  ت که در قسمتی از آیهنهاده اس هللا رسولی  کلیات را بر عهده

فرستادیم قرآن را برای تو، بیان کنی برای مردم  ۩را مبین خود معرفی فرموده که:

ی �از و روزه و حج  درباره کریم قرآن در. ۩را که برای آنان فرستاده شده است  آنچه

که �از چند  مثال در این طور بهو زکات و دیگر مسائل، کلی سخن گفته شده است، 

 هللا رسولی شخِص  رکعت و چگونه است مطلبی بیان نشده که توضیح آن بر عهده

که در قرآن آمده  آنچهعلی (ع) نیز به همین منوال است،  امیر مؤمناناست. در مورد 

ها  متابعت اولی االمر است ولی بیاِن اینکه اولی االمر چه کسانی هستند و تعداد آن

 (ص) است. هللا رسولی  ر است به عهدهچند نف

کنیم به فرمایشاِت رسور عاملیان حرضت  حال در این روز مبارک این خطبه را مزین می

 :اند فرموده چنین ینای زهرا (س) که در مورد حرضت علی (ع)  فاطمه
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حی علی خیر العمل در اذان یعنی والیِت امیر مؤمنان که در آغاز، اطاعت از «

باشد و اطاعت  �از ستایش است و ستایش همراه با اطاعت می یم است.پروردگار کر

ترین فرمان در اسالم ه�ن اعالم والیت بعد از رسول  که بزرگ یعنی عمل به فرامین

کند  ی مخلوقاِت خود را هدایت می خاتم است و خداوند کریم وعده فرموده که همه

ن هدایت در رسالت و امامت تا کند و آ  گر نباشد کسی را مؤاخذه �ی و تا هدایت

قیامت ادامه دارد و در کناِر والیت بودن از ظل�ت نجات پیدا کردن است و این 

هاست بدون والیت،  باشد پس �ازی که بهرتین عمل بهرتین لطف و ایثار الهی می

من دین را در جانشینی  ۩کامل نیست چون این دستور قرآن کریم است که فرمود: 

 پس �از بدون والیت، شبی تاریک و طوالنی است. ۩ردم رسالت کامل ک

ی قلبم جاودانه شد و معنی اولی االمر منکم  عمل من در اطاعت از امامت در پنجره

و آن عمل پذیرفته شد. اطاعت از امیر مؤمنان (ع)  درآمدشکل گرفت و به عمل 

ئم آل محمد باشد پس در خدمت آخرین فرزندش قا اطاعت از تام فرزندان امام می

(عج) بودن یعنی در خدمت امیر مؤمنان بودن است پس باید امِت آخر زمان از ولی 

امرشان اطاعت صد در صد داشته باشند تا عبادتشان پذیرفته شود و دینشان کامل 

 »باشد مسل�نی در کار نیست  یرازاینغگردد و اگر 

ی  خواهران و برادران، چون این روِز خجسته مصادف است با روز افتتاح این خانه

 اباصالحمقدس که به نام نامِی ولی امر، جوهر هستی، منجی عال برشیت حرضت 

ی  ی گسرتده شده، ضمن شکر گذاری از این نعمت و سفره یگذار  ناماملهدی (عج) 

امین ایشان را چون اکسیژِن هوا بر خود شان، اطاعت از فر  الهی، به سفارش مادر گرامی

دانیم. حال که خداوند بر ما منت گذاشته و این درب را بر روی ما گشوده  الزم می

پروردگار «ی رسور عاملیان حرضت زهرا (س) است که:  قدر آن را بدانیم چون فرموده

راهی که اند پس از هر  کریم راه هدایت را در تام ادیان خویش راهی واحد نام برده

شود پس طبق فرمان قرآن کریم تام  ختم می هللا رسولی  بروید َدِر آن خانه به خانه

ی جانشین نبوت؛ َدری که همواره بر پویندگان حق باز و  َدِر خانه جز بهدرها بسته شد 

های تاریِک  ماه است که در شب همچونی پرسم،  بر ستمکاران بسته بوده و خانه
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ی نفِس اماره  دهد تا در ظل�ت، دچار حمله دگان حق نشان میغیبت راه را بر پوین

بها از  نشوند بلکه دشمن را ببینند و با آن مقابله کنند و جانشان را مانند متاعی گران

 .»دولت عشق برسانند رسمنزلها به  تام پلیدی

 داریم: حال دست به دعا بر می

ی امیر  آخرت به نام پیرو و شیعه بار الها به حرمت مولود این روز، ما را در دنیا و

 مؤمنان (ع) شناسایی کن.

 و یاوِر رسور و موالی�ن امام زمان (عج) قرار بده. بردار فرمانبار الها ما را 

را تا ظهور دولِت امام�ن به روی ما گشوده دار و از  برکت پری  بار الها درب این خانه

 این فیض ما را محروم نفرما.

ات و امیر مؤمنان و حرضت زهرا و فرزندانش خصوصاً  پیامرب گرامیبار الها خشنودی 

 امام عرص (ع) که خشنودی تو در آن است را نصیب�ن گردان.

ی ولی و حجت تو یاد گرفتیم،  هایی را که در این خانه فرما تا آموخته مان یاریبار الها 

 م.در زندگی خود عمل کرده تا از رضایت تو و امام�ن برخوردار شوی

 آمین

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠خرداد  ٢٨      شهادت حرضت زینب (س) ی بهخط

حمد و ستایش سزاوار خداوند عظیم و مدبر و کریم است. برای اوست فرمانروایی و 

. نابود و کم هاست آندر میان  آنچهها و  روشنایِی زمین و آس�ن ستایش از آن اوست

و به پایان  شا های حکمتش، عزت و بزرگی ینهگنج های روشن و آشکارش، نشود نشانه

او را وصف  آنچهنیست معبودی جز او، بزرگ و برتر است از  تش.ننرسد اقتدار و سلط

 کنند.

م انبیاء، اکرم اولیا حرضت تش�ر بر افضل اوصیا، خا پایان و بی سالم و درود بی

خاندانش که نوری علی نور هستند و سالم و برکات القاسم محمد (ص) و بر و اب

هایی است که در تپِش حیاِت خویش، منتظرند تا ندای  پروردگار کریم در قلب

الستشان را در گوِش جان بشنوند آنگاه با تپشی که گویای هجرانی عمیق است 

 :گونه سخن آغاز کند ای در جانشان این خالقشان حرکت کنند؛ زمزمه طرف به

اش بنگری، آیا تواِن  های وعده ن خفته، اکنون برخاستی تا ج�ِل یار را در پردهای جا

های جدایی پاسخ دهد: مالک وجودم، مرا خواندی تا  کنار زدن را داری و هجراِن سال

ی جانم به رس آمده و  های طوالنی در سفینه تو را اجابت کنم، اکنون زماِن هجران

شق به خالقم، مجدداً به زندگی بازگردانده پس شکر شوق دیدارت، حیاتم را در تپِش ع

 های عاشق، محِرض حضور خالق یگانه گردید. و سپاس به انتظاری که تام شد و دل

چه زیباست این سالم و چه مصداق شد بر بانوِی بزرگ اسالم، حرضت زینب کربی (س) 

بندگی،  کرد، عشقش در که قلب مهربانش، اقیانوِس مهر را به برهوت تبدیل می

ی عواطف  کرد و همین عشق بود که بر همه را به خاموشی مبدل می ها فشان آتش

مصیبت و غم و اندوه را چون کوهی مرتفع و  همه آنخواهری و مادری پیروز شد و 

 تحمل �ود. رسبلند

ی حرضت زینب (س) گفت؟ کل�تی نیست تا او را توصیف کند  شود درباره چگونه می

 ست تا او را درک کند.و باوری نی و عقل
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ی  حقاً که دخرتی ِامیر مؤمنان و رسور عاملیان حرضت زهرا (س) شایسته و برازنده

از مهر و  هاشم یبنی  زادگان و فرزندان و همه اوست و بس؛ کسی که برادران و برادر

 دانستند. شدند و او را برای خود عزیزتر از مادر می عطوفت او سیراب می

باید باور کرد و یقین داشت که قلب حرضت زینب (س) از عجایب خلقت است؛ 

شد که فوالد را  به لطافت گلربگ گل بود برای رضایِت الهی چنان محکم می که درحالی

 .کرد رشمنده می

شان  گونه که مادر گرامی باید حرضت زینب (س) را شناخت و به او عشق ورزید ه�ن

ی عشِق به حقیقت پس حقیقِت خلقت او رسیدن به : عشق به زینب یعنندفرمود

 نهایِت عزت یک انسان در اطاعت از خالِق خود است.

حال در این روز بزرگ ما نیز به دامن بانو و رسوِر عال امکان حرضت زینب (س) چنگ 

 کنیم که: ای که زمان، شاهد آن است تنا می زنیم و با ناله می

بینیم که مصیبتش، جهل جاهالن بود.  ر کاروانی میدا ی نبوت، ش� را پرچم ای ریشه

ای دخت امیر مؤمنان، تنهایی و غربت�ن، رمق�ن را برده؛ ای دخت پیامرب (ص)، ش� 

پس به فریاد امت جدتان برسید که امامشان را دوست دارند و  شاهِد زمان ما هستید

روند  طرفش نشانه میی زری بیابند شمشیر را به  کنند، اگر کیسه یادش را فراموش می

اندازند تا خورشید را هدف قرار دهند غافل  و مانند �رود، تیر را به آس�ِن جهلشان می

ی  کنند چون موال و رسورمان صاحب عرص و زمان با وعده که خود را خاموش می از این

 باطالن را خوش نیاید. اگرچهخدا، جاء الحق و زهق الباطل هستند 

 داریم: میحال دست به دعا بر 

و حق مدار و حق گو،  ینب حقبار الها به حرمت بانوی مکرم، حرضت زینب (س) ما را 

 قرار بده.

بار الها ما را در جهاد با نفس، پیروز کن و صرب و استواری حرضت زینب (س) را الگوی 

 ما قرار بده.
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خصوصاً ی حق مداران م امام زمان (عج) که آروزی همه ی بار الها در ظهور دولت حقه

 شان حرضت زینب (س) بود تعجیل بفرما. گرامی ی عمه

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠تیر  ٧      شهادت امام موسی کاظم (ع) ی بهخط

در هیچ حالی  کس یچهحمد و سپاس، پروردگار کریم را سزاست. خداوندی که 

تواند به حّد ک�ل، شکر و سپاس او را بجا آورد. چون شکِر بندگان نیز نعمت و  �ی

هم در طاعتش  هرقدراحسان اوست پس بر آن نیز شکری واجب است. هر کس 

گزارترین  ی فضل اوست، اندک است پس سپاس شایسته آنچهدر مقابل  بازهمبکوشد 

ایشان در طاعتش ناتوان، پس هر که را بیامرزد بندگانش از شکرش عاجز و عابدترین 

 اش از بندگان، از مهربانی و فضل اوست. از کرم و احسان است و خشنودی

های عال که به ما عطا  از نعمت آنچهکنیم بر  پس خدایا تو را حمد و ستایش می

و  چنان حمد و سپاسی که حمِد تام ستایش کنندگاِن عال را پشت رس گزارد فرمودی آن

تر باشد و زمین و آس�ِن تو را مملو از حمِد حرضتت سازد. خدایا ه�نا  فزون هم آناز 

 ی وسیله بههای بزرگی را به ما عنایت کردی و ما را  و نعمت یدار  منتتویی که بر ما 

اولیا و برگزیدگانت هدایت فرمودی و سعادت بخشیدی که امِت آخرین ایشان، یعنی 

صیاء حرضت محمد مصطفی (ص) باشیم و باز عزت ما را افزودی خاتم انبیا و افضل او 

ها و  و فرزنداِن طاهرینش باشیم، نه از دشمنان و بد خواهان آن بیت اهلکه دوستداِر 

 نه از کفران نعمت کنندگان.

های  سالم و برکات الهی در دو عال، عال ظاهر و عاِل باطن که باعث رشد و �ِو آفریده

 یشانها در جانهای اتصال را  ی از این برکات برخوردارند که جرقهخویش است، آنان

 ای را بدون یاِد پروردگارشان نگذرانند. اند و لحظه افروخته

یکی از این برکات رو آورده و امید داریم در  ی واسطه بهخدایا ما امروز به درگاهت، 

ات، حجت تو،  زند ولیدنیا و آخرت به آبروی او ما را آبرومند سازی که او ولی تو، فر 

ات، امین تو فرزند امینت و نور تو در  فرزنِد حجتت، صفِی تو، فرزند برگزیده

 های زمین است یعنی امام موسی کاظم (ع). تاریکی
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داِر دانش پیامربان،  سالم بر ش� ای اماِم هدایت، صاحِب علم دیانت و تقوی، خزانه

بد و زاهد موالی ما موسی بن جعفر معدن وحی و صاحب علم یقین. امام شایسته، عا

 (ع)، رحمِت خدا و برکاتش بر ش� باد.

دانید با انتخاِب امیر مؤمنان علی (ع) و امامان  ای که می گونه خواهران و برادران ه�ن

جانشین پیامرب، تام امیدهای منافقین در برگرداندن عقایِد  عنوان بهبعد از او در غدیر 

بردن دیِن اسالم بعد از پیامرب به یأس تبدیل شد، در نتیجه  ی جاهلیت و از بین دوره

 ظاهر بهدیدند و  طلب جاهی کار را در فریب مسل�نان سست عنرص و  آنان چاره

ی خداوند  که کسی را توان آن نیست که مانعِ اراده موفق هم شدند ولی غافل از این

نسبت به افشاگری و هدایت توانا شود چون امیر مؤمنان (ع) و امامان بعد از ایشان 

مردم، همِت فراوان داشتند در نتیجه یکی بعد از دیگری تبعید و زندانی و شهید 

اش، امام موسی کاظم  شدند ولی در همه حال از آنان رضبه خردند و ترسیدند که �ونه

کرد  ها ایشان را در زندان نگهداری می که سال (ع) است که هارون عباسی با وجود این

بود که در زندان ایشان را مسموم و  یقدر  بهترسید و این ترس  باز هم از امام میولی 

تواند خورشید را در  کرد که می شناخت و تصور می شهید کرد چون امام و امامت را �ی

، اند غافلها  ی خداوند کریم را در قرآن که فرموده: این ، زندانی کند و فرمودهچال یاهس

 ا با دهان خاموش کنند را نفهمید. لعنت هللا علی قوم الظاملین.خواهند نوِر خدا ر  می

از  آنچهامام موسی کاظم (ع) همچون پدران پاک و نیاکاِن خود بر آزارها شکیبا بودند 

انجام دادند. برای مردم، احکام خدا را تالوت و  یخوب بهجانب خدا به عهده داشتند 

ل و عادل و صادق بودند و با اخالِص تام کردند و عا امر به معروف و نهی از منکر می

 در راه خدا جهاد کردند و شهید شدند.

 داریم که: در این روز بزرگ دست به دعا بر می

بار الها ما را از پیروان فضایل اخالقی و توحیدی و عبادِی امام موسی کاظم (ع) قرار 

 بده.
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که به ما راه و رسم  کردندها زندان را تحمل  بار الها امام موسی بن جعفر (ع) سال

درک کرده و به آن عمل  یدرست بهزندگی بیاموزند پس یاری فرما که این تعلی�ت را 

 کنیم.

ی شخصیت واقعِی  ی راه و خوِن امامان و افشا کننده بار الها در ظهوِر انتقام گیرنده

 آنان، امام زمان (عج) تعجیل بفرما.

 اللهم عجل لولیک الفرج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


35 

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

 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠تیر  ٩         عید مبعث ی بهخط

ستایش و سپاس، شکر و ثنا، شایسته و سزاوار خداونِد صاحب جالل و کرم و مجد و 

عزت است که از آن اوست فخر و سلطنت، رحمت و عظمت، نعمت و تسبیح و 

نهان، قادر و نیست معبودی جز ذاِت اقدِس کربیایی او که اوست پیدا و  تقدس.

 قدردان، آفریننده و نگهبان، زنده و جاویدان و بخشنده و با احسان.

ها، مانند باراِن رحمتی که بر زمیِن  آفریده یها بر جانسالم و برکات الهی همواره 

ها به انوارش از مرگ نجات یابد و رضباِن  بارد، در حال ریزش است تا قلب تشنه می

ود؛ کارگزاران کاری را به انجام برسانند که فرمان خالق هستی در گوِش عال نواخته ش

ای نه از جنس جامد،  ی هستی ببینند؛ آیینه است و زندگان زنده بودنشان را در آیینه

بلکه روحی منور از الطاف خلقت؛ سپس صدایی ملکوتی نامشان را زمزمه کند تا 

 بخشد. دل با اطاعتش منور شود و عال را از انوارش روشنی چراغدان

رسوالن، احمد و محمود، حرضت محمد  اکرم سالم و درود خداوند بر خاتم پیامربان،

 مصطفی (ص) و بر خاندان پاک و معصومش.

قدرترین لحظاِت زمین از  ها و لحظات آن گران ی شب تر از همه امشب شبی افضل

را در ترین هدایِت بندگان خود  زماِن خلقت تا قیامت است چون خداوند کریم کامل

ی خود،  بعثِت رسول گرامی اسالم با رحمِت واسعه ی وسیله بهقرآن مجید اراده فرمود و 

را از هر آلودگی  بیتش اهلهدایت و دیِن خود را کامل گردانید و پیامرب خاتم (ص) و 

 پاک گردانید.

ها  انسان یها بر جانهای فروزان نبوت،  سالم بر هدایِت پروردگار کریم که از شعله

ور �ود تا راه رسیدن به لقای پروردگار روشن و منور  ِر معرفت و حکمت را شعلهنو 

باشد؛ پس سالم و درود بر رحمت الهی که ه�ن وجوِد مبارک پیامرب خاتم حرضت 

ها، از س�وات و زمین را به خود اختصاص داد و  محمد (ص) باد که جمیعِ سالم

وصف در  یرقابلغشان با اشتیاقی سالمتی و هدایت در وجود او معنا گرفت و ای
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های منافقان و  و دسیسه ها یلهحهدایِت مردم و مبارزه با کفار و مرشکان و تحمِل 

حتی خصومت بعضی از خویشاوندان، دیِن حق، اسالم و قرآن را بر مردم عرضه کرد و 

ه ورزیدند غلب ها کشید و از پا ننشست تا بر آنان که بر خدا کفر می در این راه رنج

�ود تا آنجا که هر چه در حِق دشمنان خدا خواسته بود، به تام دست یافت و هر چه 

سالم و درود خداوند کریم  ؛ ودوستان و مؤمنان اندیشیده بود، به ک�ل رساند ی درباره

 ی کل�ت و یاوِر پیامربان بود. ، آورنده بر حرضت جربئیل (س) که امین وحی

م به فرمایشاِت بانوی دو عال، حرضت زهرا (س) که کنی حال این خطبه را مزین می

 فرمودند:

حرضت جربئیل (س) فرمود: ای محمد (ص) بخوان به نام پروردگارت که تو را از خون 

بسته آفرید؛ پس رسول خدا اعالم فرمود که خواندن را نیاموخته، پس اگر وجودی فقط 

به رمِز خواندنی که نیاز به  را که ملس کرد را بخواند هرگز آنچهبا اعضا و جوارحش 

شناسد و  امر است، امری که فطرت آن را می خواندن ؛رسد �یسواد ظاهری ندارد 

معلمش خالِق یکتاست؛ رسول خدا (ص) خواند تا ارساری فاش شود که با آن ارسار 

 معادِن وجود را کشف کنند و ذخایرش را به دست و سینه بیاویزند. یانمعدنچ

ی پروردگار عال برآمدن وحِی  ای باد که اراده و رحمت الهی بر لحظهپس سالم و درود 

ها از درکش  ها از بزرگِی کالمش درمانده شد و ادراک قرآن کریم قرار گرفت و عقل

ها گردید و نامش  ترین کالم تهی گشت، انوارش عال را احاطه کرد و زبانش، فصیح

ها و عذابش  زیباترین بخشش بخششش ترین اعجازها، ها و اعجازش بزرگ زیباترین نام

 ها. ترین عذاب دردناک

اش، در  ی وحی پایان بر رحمتی که منتهایی در برگزیدن و آورنده شکر و سپاِس بی

 گنجد و شکر و سپاس، خداوند کریم را که نعمتش را بر انسان تام کرد. ها �ی کالم

هی را به ما رساند ولی افسوس جاِن عال به فدای پیامربی که با زحمت و رنج فرامین ال

 قدر ینا، بیتش اهلداند و پیامرب و  که امتش قدر این رحمت الهی را ندانسته و �ی

ای از تالش و هدایت دست  ناشناسی را دیدند و دانستند ولی با این وجود لحظه
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امتی  آخرالزمانبرنداشتند چون پیامِرب گرامی اسالم (ص) در حدیثی فرمودند: امت 

کند، به او درود  خواند، رسولش را به محفِل قلبش دعوت می ه همواره مرا میاست ک

کند، عفونِت زخم،  فرستد ولی جانش را که از غیبِت قرآن، مجروح است مداوا �ی می

 شود. کند و به تب و هذیان مبتال می جانش را مسموم می

ی  فرمودند، ولی اراده بینی یشپرا چه زیبا  بیت اهلکه غربت قرآن و  یدرست به

پروردگاِر بزرگ بر اجرای این دین است اگر چه زمانی، مردم قدر این نعمت را 

اند که در این مورد رسور عاملیان حرضت زهرا  نشناخته و اجرای آن را به تأخیر انداخته

ای خواهد رسید که ملکوِت آس�ن با زمین در  اند: امیدوار باشید، لحظه (س) فرموده

ها، مشتاِق  ها آشکار خواهد شد و دل ظه به هم خواهد پیوست و حقایِق وعدهآن لح

های خود باشید تا طهارِت خود را   شنیدن حقایقی که منتظر آن بوده پس مراقِب نفس

های پلید را در جانش، به  چنان حفظ کند که بتواند نفس ی کتاب آس�نی، آن در احاطه

 نفسی مطهر تبدیل کند.

(عج) شویم که یابن  هللا یة ، بیایید دست به دامان حرضت بقشب مبارک در این روز و

رسول هللا، به فریاِد دین وامت جدتان برسید که هر دو غریِب زمانه شدند و دشمنان و 

 ها قیام کردند. به اتفاق، بر علیه آن یاپرستاندنمنافقان و 

 داریم که: حال دست به دعا بر می

خود وعده فرمودی که دیِن اسالم، پیروز خواهد شد، در  ای که گونه بار الها ه�ن

 ی خود تعجیل بفرما. وعده

حساب عطا  وجوِد پر برکت امام، نعمت و روزی بی ی واسطه بهکه ما را  بار الها از این

 مند �ودی پس شکر و سپاس ما را بپذیر. فرمودی و از فیض ولِی خود بهره

ی دیِن رسولت، امام بر حق، حرضت  و زنده کننده ی عدالت بار الها در ظهور برپاکننده

 املهدی (عج) تعجیل بفرما. اباصالح

 اللهم عجل لولیک الفرج

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


38 

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

 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠تیر  ١٤         اعیاد شعبانیه ی بهخط

حمد و مدح و ثنا خداونِد رح�ن و رحیم را سزاست؛ خداوندی که مثل و مانندی 

های گسرتده و رحمِت فراوان،  همتاست؛ خداوندی که صاحِب نعمت ندارد و یکتا و بی

، دانا و حکیم، جبار و مهربان، دادرس و پوش پردهبخشاینده و کریم، عذر پذیر و 

ی ستایش، جز ذات کربیایی  و عزیز است. نیست معبودی شایسته شفابخشنگهدار، 

 او.

سالم و صلوات خداونِد سبحان بر پیامرب خاتم، رسول اکرم، حرضت محمد (ص) و بر 

 خاندانش که روشنایِی راه هدایت و رستگاری بودند.

های با برکتی که آمدنشان نوید است و رفتنشان نجات، نجات از مرگی  سالم بر لحظه

اند و  شناسد؛ بسرتش جانی پر مع�ست که زنده بودنش را یُحیی خوانده ه بَسرت را �یک

مردنش را یُمیت، یُمیتی که یُحیی را به دنبال دارد تا مرگ را در زنده بودنش در 

اسارت گیرد، بندهایش را محکم ببندد و زندانش را نگشاید تا طعم زندگِی ابدی را 

 دریابد.

ی شجاعت و تقوا، آزادگی و جهاد، حرضت  ر شهیدان، اسوهسالم بر رسور و ساال 

الحسین (ع) که امشب، زمین و آس�ن به برکِت قدوم مبارکش پر از نور و  اباعبدهللا

ی برشیت و فرشتگان را  شادمانی است. چه شب بزرگی است و چه مولودی که همه

 .متحیر �ود

ها با  اندازد و سینه می تپشها را به  برد، جان ها را می امام حسین (ع) کیست که عقل

تواند قلبی با  گیرد؟ آیا می تکراِر اسمش هر لحظه در حالِت انفجار احساسات قرار می

تفاوت  تواند بی حتی اگر مسل�ن هم نباشد، �ی نهتفاوت باشد؟  شنیدن نامش بی

ی�ن و مردانگی و حریت و استواری و حق را معنا کرد و باشد چون امام حسین (ع) ا

های مرده  با رهنمودهایش همواره انقالِب انسان بودن را در مکتبش تدریس �ود و دل

 چنان احیا �ود که داستانی شد عربت آموز. ای، آن را با رضبه
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ای�ن  خوانیم تا پی به بزرگی و وسعِت  های ایشان را می در این شب، یکی از مناجات

 و عشِق امام حسین (ع) به خداوند را شاید دریابیم که فرمودند:

ی  که آفریدی نظر کردم و بزرگِی خلقت تو را در همه آنچهی هستی، به  ای آفریننده

گونه جای سؤالی  ها دیدم و به یقین رسیدم و بعد به ظاهِر مردم نگاه کردم، هیچ آن

ها توجه کردم، عظمِت انوار روح را  باطِن آن ها ندیدم و وقتی به در تکامِل ظاهری آن

 آنچهها نیافتم پس  گونه جای سؤالی در باطن آن ها کامالً مشاهده �ودم و هیچ در آن

  وصف است ولی یرقابلغخلیفه آفریدی بدون نقص و در تکامِل آفرینش،  عنوان بهکه 

ب کردید، برای معرفِی این مأمور انتخا عنوان بهکه  آنچهی جانم، تام تالِش  ای آفریننده

تکامل گذشت و هرگز هیچ کدام نتوانستند جز اندکی از مردم را به وجود بزرِگ خود 

 همچونبندم که تام تالش خودم را  آگاه کنند. اکنون من با تو ای پروردگار، عهدی می

 پدرانم در تحقق این امر انجام دهم 

ی اجرا گذاشت. پس سالم بر  لهی خود را حقاً به مرح امام حسین (ع) این وعده

 اقیانوس مهر و گذشت و سالم بر رسور کائنات.

ایم که به غیر از جشِن  ی عشق جمع شده خواهران و برادران، امشب ما در این خانه

مولودِی امام حسین (ع) میالِد فرزندشان، َسید ساجدین، زینت عابدین، مرد مناجات، 

 بن حسین (ع) را نیز جشن بگیریم. معلِم مکارِم اخالق و دعا، امام علی

ی عاشورا، با همراهِی بانوِی بزرگوار، حرضت زینب (س) چنان  امام سجاد بعد از واقعه

از راه و قیاِم امام حسین (ع) دفاع �ود که یزید و کارگزارانش رسوا شدند و در آن 

به تربیت ی سجادیه در قالب دعا و مناجات، نسبت  صحیفه ی وسیله بهی خفقان  زمانه

 .و آگاهی شیعیان، همت گ�شتند

ای که مانند آن  ی سجادیه را به جهان عرضه داشت؛ صحیفه امام سجاد (ع) صحیفه

ای که در ضمِن دعا، معارف اسالم و اخالِق اسالمِی  نیامده و نخواهد آمد؛ صحیفه

ال، ، انتقاد از ظلم و ظبیت اهل یتحقان شیعه، یتحقان ، اجت�عات اسالم،بیت اهل

دهد.  و حقیقت و باالخره یک دوره معارف اسالمی را آموزش می حق بهسفارش 
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. امام اند نهادهای که محققین، اسم آن را اخت القرآن و زبور آل محمد (ص)  صحیفه

سجاد به غیر از صحیفه، سخنان بسیار بزرگ و زیبایی در تربیِت شیعیان دارد که 

 فرمودند:

ی آخرت باشید؛ من سفارش دنیای ش� را  مواظِب خانه ای یاران من و ای برادران،

اید که حرضت عیسی  اید؛ آیا نشنیده کنم زیرا ش� حریص هستید و به آن چنگ زده �ی

گفت: دنیا پل است، از روی آن بگذرید و به تعمیرش نپردازید.  (ع) به حواریون می

 یبستگ دلت، به آن سازد؟ موِج دریا این دنیا اس چه کسی روی موِج آب، خانه می

 نداشته باشید.

این است امامت، زمانی با شمشیر و زمانی دیگر با دعا و علم خود به تیزِی شمشیر بر 

ی شجاعت و تقوا،  مولوِد دیگری که اسوه جشن کوبد. در این شب، رس باطل می

گر واقعِی امام عرص خود، قمر  رشادت و ای�ن، استواری و وفاداری در پی�ن و اطاعت

 گیریم. العباس را نیز جشن می ابوالفضل، حرضت هاشم یبنمنیر 

ای را  اند، چند کلمه ِی مشکی آب پنهان کرده از شخصیِت واالی ایشان که در پس پرده

 کنیم: میبیان 

ایشان پرورش یافته در مکتب پدر بزرگوارش امیر مؤمنان (ع) و برادرانش امام حسن و 

امام حسین (ع) و بانو حرضت زینب کربی (س) بود. از کودکی در ادب و ک�ل، 

ی خودمان، یعنی  من هرگز به خانه«ایشان تعریف فرمودند که:  چنانچهنظیر بود  بی

ها نبودند در بیروِن در  شدم، اگر آن رادرانم داخل �یی امیر مؤمنان، بدون ب خانه

ها منتظر  ساعت بار یکها بیایند و شفاعتشان مرا به داخِل خانه بربد.  نشستم تا آن می

شده بودم و پشت در خوابم برد، پدرم امیر مؤمنان (ع) مرا روی زانوِی مبارکش نشاند 

ی پر جاللتش گذاشت و به  سینه و فرمود: رسول خدا (ص) بارها دسِت مبارکش را بر

خاتم رسوالن  بیت اهلی شکر �ودند که  اهِل این خانه سالم گفت و اهل خانه، سجده

ای کند که فاطمه (س) در  هستند و اینک تو منتظِر امامت هستی تا تو را وارِد خانه

شدم آن، به دنیاِی خاکی نظر فرمود پس با امامت داخل شو؛ من همراِه پدر وارد خانه 

 .»و آرزو کردم تا یک روز که وارد خانه شدم، مادرم حرضت زهرا (س) را ببینم
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این ادب و دانش و ای�ن و احرتام و پیروی از امامت بود که ایشان،  ی واسطه بهبله 

 ابوالفضلگرفتند، یعنی پدر ک�ل و دانش، ولی چه شد که شیعه از  ابوالفضللقب 

تر شد؟ فقط یاد گرفته که  ز با حرضت عباس بیگانهای غیِر او ساخت و هر رو  افسانه

تواند درکش کند؟ یا فضیلِت  ، پدر فضیلت، کدام فضیلت؟ آیا میابوالفضلصدا بزند یا 

های ساختگِی ذهنش به تاشا ایستاده تا شیطان، فضیلت را  را در افسانه ابوالفضل

تواند چونان  ه میی روحش، قهرمانی تصور کند ک برایش معنا کند و او را در آینه

هدفش که هدفی کودکانه  طرف بههای برکشیده،  پهلوانان و قهرمانان از میان تیغ

ی ذهِن گروهی  اش را در مشکی آب از دست بدهد تا افسانه است بتازد و جاِن گرامی

باشد که اطاعت را در برآوردِن حوائج زنان و کودکانی که از فرِط نیاز، او را صدا 

دگار کریم را فراموش کرده بودند باشد؟ پس باید گفت، وای بر احواِل زدند و پرور  می

 ها هستند. شیعیان و دوستداراِن خاندان نبوت، چه قدر بیگانه با شخصیِت واقعِی آن

های مبارک، در عمل و افکار خود تجدید نظر کنیم و راه و  باید در این روزها و شب

العباس و دیگر یاران امام حسین (ع)  ابوالفضلرسِم اطاعت از امامت را از حرضت 

 بیاموزیم.

مان، َدِر رحمِت خود را در شناخِت حق از  خداوند را شاکریم که با وجود ناسپاسی

ی عشق که متعلق به فرزنِد خلف امام  باطل، به روی�ن باز �ود که در این خانه

 اباصالحن، ی پرچم حق، منجِی عال برشیت، رسور و موالی� ع)، برپاکننده( ینحس

املهدی (عج) است دور هم جمع شویم و پرودگار کریم را شاکر باشیم در زمانی به 

دنیا آمدیم که در عدالِت امام زمان (عج) قرار گرفتیم و منتظِر امامی هستیم که 

های دروغین، نقاب از چهره  سازد که باطل دولتی متوجه می طرف بهنامش، قلب�ن را 

افتد و انواِر  های باطل فرو می هاِی چهره شود، حجاب ن آشکار میدارند و باطنشا بر می

 گردد. امامت ظاهر می

 داریم: حال دست به دعا بر می

بار الها به حرمت این سه مولد مبارک، ما را در شناخت حق و باطل که ه�ن شناخِت 

 امامت و دشمنان امامت است یاری فرما.
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مام زما�ان، زندگی و عملکرد یاران امام حسین بار الها یاری فرما که در اطاعت از ا

 قرار دهیم. رسمشق(ع) را 

 ی عشق، تقوا و عدالِت امام زما�ان تعجیل بفرما. بار الها در دولِت حقه

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠تیر  ٢٦      والدت حرضت مهدی (عج) ی بهخط

شناسند پس به دریاِی  آن را می شان یوجودستایش، نامی است که همگان، در ذاِت 

رود و  زنند که امواجش با جزر و مدهاِی دیکته شده، گاه به جلو می جانی چنگ می

دهد  کند و گاه به عقب رفته و اجازه می هر چه در ساحل است را با خود همراه می

شناسد؛ آدرسش در رضباِن قلبش  د. محبت را میتا منتظراِن در ساحل به دیدارش بیاین

کند؛  حکاکی شده، در اولین نگاهش بعد از آمدن به دنیای خاکی آن را تجربه می

سازد؛ گاهی با گرفِت دستی قدرتند ضعفش را درمان  اش می دستش را ابزاِر معرفی

دش به در وجو  آنچهفشارد؛  می قدرتش پرکند و گاهی دست ضعیفی را در دستاِن  می

ودیعه گذاشته شده نشاِن آدرسی را دارد که نامش خلقت است، خالقی که جز ک�ل را 

ی ک�ل  مبدأ خلقت خویش نساخت و انسان منشأ این خلقت معرفی گردید؛ او خلیفه

�ود تا  ها را در جانش ذخیره شد و همگان بر آستانش به سجده درآمدند، نام

بتش جانش را در فراِق پروردگارش قرار داد و مح ی شعلهاألعلی را معنا کند،  علی

و عشِق به هللا شکل گرفت؛ همه آمدند  فراخواند پرمهرشمحبِت خالقش او را به دامِن 

تا مه�ِن این مع�ِی شیرین شوند یا مع�یش را بگشایند و یا با جانی ناشناخته به 

دنبالش بدوند و نََفِسشان به ش�ره بیفتد، از ترِس مرگ بر زمین بنشینند و رمِق دویدن 

 را در زماِن تجدید قوا از دست بدهند.

که پیامرب خاتم (ص) آن را با بیانی شیوا در احساِن ی شعبان است  امروز، نیمه

اید که شعبان ماه من است پس مرا در این ماه  آیا ندانسته«پروردگارش معرفی فرمود: 

دهد؟ کسی که به عبادت قیام کند  . چه کسی به ندای پیامرب (ص) پاسخ می»یاری کنید

پیامرب (ص) است؟ اگر یا عبادت را منشأ شناخِت حق از باطل بداند؟ کدام منظور 

رود، نامش چیست؟ نامش را پروردگار عال معرفی فرموده:  عبادتم، حق را نشانه �ی

ی (خدا) جز سوت كشيدن و كف  و �ازشان در خانه ۩ی مبارکه انفال  سوره ۳۵ی  آیه

. پس آتِش ۩ورزيديد، اين عذاب را بچشيد  زدن نبود. پس به سزاى آنكه كفر مى
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کند و امروز محوِر شناخِت تام  زان است که عبادتم را معنا میجهلم، جهنمی سو 

خوانند، نامش را  هایی باشد که او را می ها به جهاِن خاکی عرضه شد تا منادِی دل حق

کنند و برایش  دانند، دیدارش را برکِت عمرشان محسوب می منشأ نجاِت جهلشان می

 �ایند. مجالِس دعا برگزار می

چنان بها بدهد که مردمان  شبانگاهش را آن یایرؤنی مشاهده شده که آیا تا کنون انسا

را به ضیافت آن خواِب شیرین دعوت کند و همگان آن خواِب آشفته را حق بدانند و 

شیرین است که امتش به آن  یاییرؤکنند؟ امروز، وجوِد امام بر حق  کوبی یپابرایش 

تا آن روز به شب برسد و خاصیِت آراید  دهد و کوی و برزن را به عشقش می بها می

شعبان کسالتی را به همراه داشته باشد که منشأِ  ۱۶از بین برود؛ روشنایِی روز  یایشرؤ

ی شعبان تکرار نیست بلکه گذرگاه است؛ هر یک سال  باطلی حق �ا بوده پس نیمه

 دهیم. که شاهدش باشیم گذری از ک�ل را از دست می

کند  ها ک�ل را ترسیم می دهد که در غیِب جان ا مژده میجشِن ملکوتیان آمدِن جانی ر 

کنیم؟ اگر  پس نامش جشن است. آیا گرمای عشِق امام�ن را در این جشن حس می

کنیم جا�ان در پرورِش وجود مقدسشان از باطِل نفِس شیطانی، نجات یافته و  حس می

کنیم  صدایشان می دهد پس ما را به مه�نی و جشنی که در انتظارمان است نوید می

ِی این مه�نی  که: ای رسور و موالی�ن، مه�نِی پروردگار عال در راه است و من توشه

و روزهای زیبایش  یضپرفهای  را ندارم، به فریادم برسید و کمکم کنید تا به شب

 متصل شوم و ش� را که برات این مه�نی هستید به مدد بخوانم. آمین.

را که به محبِت موالیتان انجام  آنچهخوش آمدید، یقین بدانید ی موال  مه�ناِن خانه

ی ک�ِل جانتان  پذیرند پس به امیِد جشنی که نشانه ی کرمشان می اید از دریچه داده

 باشد فریاد بزنید: یا بقیة هللا.

کنیم و  ی چش�ِن حقیرمان می پروردگارمان برای�ن باقی گذاشت را رسمه آنچهپس 

 گوییم: کنیم و می داریم و همه با هم دعا می به دعا بر میهای�ن را  دست
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ی غیب ما را از غیبِت جا�ان نجات عنایت بفرما تا همواره  پروردگارا، با گشودِن پرده

 از کسانی باشیم که روزهاِی تو را در حقش بشناسیم و از باطلش بگریزیم.

ات به رس  بارگاه ملکوتی لرسمنز ها را در رسیدن به  کن تا ساعت مان یاریپروردگارا 

 آوریم و به جا�ان، شیرینِی وصل را بخورانیم.

 ینالعامل آمین یا رب

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠مرداد  ٩        شب اول رمضان ی بهخط

است. خداوندی  رح�نحمد و ستایش شایسته و سزاواِر خداوند عظیم، کریم، رحیم و 

اش، بغرد آس�ن، بلرزد زمین، به خروش درآید  که در برابِر شکوه و عظمت و کربیایی

ها و به خضوع و خشوع درآیند مخلوقات. نیست معبودی غیر  دریاها، فرو ریزد کوه

ی بندگان،  او. پاک و منزه است خداونِد مقتدر و توانا که پناِه پناهندگان، روزی دهنده

ی  ی گردنکشان، نابود کننده رماندگان، فریادرس مظلومان، خوار کنندهد ساز چاره

 ی ستمگران است. پادشاهان و هالک کننده

ی نظم آفرید و زمان را  پس شکر و ستایش مخصوص خالقی است که جهان را بر پایه

تر  مقدر فرموده تسلیم شوند پس بزرگ و بزرگ آنچهشاهدی قرار داد تا همگان بر 

ی مخلوقات  ای که در آفرینِش خویش، احدی را به یاری نطلبید بلکه همه است اراده

 هستند تا رحمتش را معنا کنند. برش فرمان

ها را که فضیلت بخشید و رحمتش را در آن گسرتده کرد ماه  یکی از این ایام و زمان

ی، خود، ماه بارِش رحمت، ماه ریزش گناه، ماه بازسازی، ماه نجات، ماه تقوا و پاکیزگ

ماه مبارک رمضان است که ساعات شب و روزش، نویِد رهایی از آتش و شب قدرش، 

 تر از هزار ماه است. افضل

ما داخل شدیم در این ماه مبارک، پس سالمت دار این ماه را  ات یاریبار الها به اذن و 

 .در آنعبادت و روزه را  ساز آسانبرای ما و سالمت دار ما را در آن و 

بر خاتم انبیا، حرضت محمد (ص) و بر خاندان پاکش درود فرست، درودی بار خدایا 

 که به ش�رش نیاید و پایان نپذیرد.

ی امام و موال، صاحب عرص و زمان  خواهران و برادران، در این کوی عشق، در خانه

کنید که این ماه را با عبادت و قرائت قرآن  (عج) در این شب عزیز خود را آماده می

های اولیا توجه کنید که اع�ل انجام  ز کنید پس باید به تذکرات و راهن�ییکریم آغا
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مورد از سخنان گهربار موال و امیر مؤمنان  یندر اتان در راستای حق باشد. حال  شده

های آن است. خدای  زمین درگیِر ساعت«گیریم که فرمودند:  امام علی (ع) بهره می

در زندگِی  آنچهها و هر  شب و روز و فصل بزرگ در قرآن کریم فرموده من ش� و

ش�ست را جز برای درک زماِن آن نیافریدم که این را بدانید چه در شب باشید و چه 

ها را جز به یاد و ذکِر خدا  در روز، خداوند به کارهایتان آگاه است پس باید ساعت

های  ساعت شود و هرگز گذشِت  سپری نکنید که هر کاری با ذکِر خدا در زمان ثبت می

آن را فراموش نکنید، پس زمان را ذخیره کنید و در ماه رمضان همواره برای غافالِن از 

ی احساِن خداوند دعا کنید که سنگینِی غفلت از رمضان را ترازوِی قیامت  سفره

ی  گیرد، کفه کند و هر چه عمِل نیک انسان دارد در یک کفه قرار می می وزن ینسنگ

قدر که صاحِب ترازو از وحشت رشوع به لرزیدن  ش�رد، آن رمضان آن را سبک می

هایش را کَر  هایش گوش لرزد که صدای استخوان چنان می کند و جوارِح وجودش آن می

 ».کند می

ی واقعی دستورات آن،  ی ارجمند قرآن ناطق و مفرس و اجرا کننده ضمناً در خانه

شب و روز آن توسط ش� عزیزان املهدی (عج) در این ماه مبارک، در  اباصالححرضت 

نامند الزم است تذکری در  قرآن کریم قرائت خواهد شد. چون رمضان را بهاِر قرآن می

بهره گرفت از این حرکت، داده شود. قرآن کریم تا ابد، بهاری است و هیچ زمان خزانی 

نامند برای  ماه مبارک رمضان را ماه بهار قرآن می که ینادر آن نبوده و نخواهد بود. از 

های دیگر انس با قرآن نداشته و در این ماه سعی در خواندن آن  ماست که در ماه

داریم که متأسفانه فقط به خواندن آن ارصار داریم و به درِک مفاهیم و دستورات آن 

قرآن نازل نشده که به صوت و آهنگ موزون، با عجله و برای  که درحالیتوجه نداریم 

در این صورت فقط دهان و فضا خوشبو شده و خاصیت دیگری ثواب خوانده شود که 

 ندارد.

بهاترین گوهر و نعمت الهی است که برای نجاِت  ترین اعجاز و گران قرآن کریم بزرگ

نور نازل شده، چه زیبا توصیف و  یسو  بهها  ها از تباهی و ظلمت و هدایِت آن انسان

چه سعادتند هستند «س) که: ی زهرا ( بیان فرمودند رسور عاملیان حرضت فاطمه
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ندایش حرکت  طرف بهکنند،  ی رسشان نهیب غیب را درک می هایی که در جمجمه عقل

اش  کنند، در فضای خانه خورند و از هوایش تنفس می کنند، از غذایش می می

شوند  ورزند، از آن خانه خارج �ی گذارد عشق می در مقابلشان می آنچهنشینند، به  می

ی لطف دیگری مه�ن کنند پس وجودشان  شان بیایند و آنان را به خانهتا به دنبال

گردد، پس  شود و با احسان پذیرایی می همواره منتظر دری است که به لطف زده می

باید جانتان را در احساِن قرآن کریم فنا کنید تا مه�ن مکان اولیه گردید. نع�ت الهی 

انواِر پروردگارشان نداشته باشند، پس باید  که وجودها لقایی جز آنگاه اند باشکوهچه 

هر چه در جان جا گرفته را فراموش کنیم تا تار و پوِد جا�ان با انواِر قرآن کریم پیوند 

ی عالیق جدا کند و اگر جدا کرد ما به شکوه به  بخورد و ما را جز به خالق�ن از همه

ام  شوید تا به خالقم که سینهداریم که مرا رها کنید و از جانم جدا  همگان ابراز می

منتظِر رجعت است نوید دهم که وصلش به جانانش با انوار قرآن کریم در هم 

ی الهی �ایان شود که تختش قلبش است،  ها از بین برود و خلیفه پیچیده تا فاصله

اش مملکتش  کند و فرمانروایی کاخش روحی که همواره از منبع انوار الهی تغذیه می

 .»باشد ی�عدل پروردگارش هیچ حکم دیگری جاری است که جز 

 پس باید در این ماه سعی وافری در درِک مفاهیم آیات قرآن کریم داشته باشیم.

 داریم: در خاته با کالم زیبای امام سجاد (ع) دست به دعا بر می

 بار الها بر محمد (ص) و خاندان او درود بفرست.

به ما  در آنبار الها شناخت فضیلِت این ماه و حفِظ حرمتش و پرهیز از محرمات را 

 الهام فرما.

که موجب رضا  آنچهها در  اعضا از گناهان و به کار بردن آن داشت نگهبار الها ما را با 

 ی واقعی آن یاری فرما. و خشنودی تو است و بر روزه

رضای تو نیست از ما رس نزند. با گوش سخن بار الها یاری فرما هیچ حرکتی که مورد 

های�ن را به حرام دراز  لهو و لعب نشتابد و دست جانب بهلغو نشنویم و چش�ن ما 
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نکنیم، قدم ناروا برنداریم و شکم خود را جز به حالل پر نسازیم، جز با گفتار و سخن 

 تو زبان نگشاییم.

 .ییمدرآترین منازل کرامت  بر رشیف ای ساز که بدان بار الها قرآن را برای ما وسیله

بار الها قران کریم را سبب ساز که بدان در روز قیامت پاداش یابیم و به یمن قرآن، بار 

 سنگین گناهان را از دوش ما بردار.

ها را که به دست غفلت پیچیده شده پیش روی ما بگشا تا  بار الها طومار عربت

های سخت از تحمل آن  کوه که آنی  های هشدار دهنده ها و قصه عجایب قرآن و مثل

 های ما راه یابد. به دل اند ناتوان

 آمین

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠مرداد  ٢٤      امام حسن مجتبی (ع)والدت  ی بهخط

تر از آن است  تر و عظیم کران خداوند یکتا و توانا را سزاست که بزرگ بی و سپاسحمد 

که او را همتایی باشد و قدرت و نیرومندی و علو درجات و رفعت حسنات تنها از 

توانگری ٌجستند، کسانی که عزت از غیر او طلبیدند به ذلت افتادند و از جز او  اوست.

نوا گشتند، در دنیا رسکشی و عصیان کردند و به پستی گرفتار شدند، مکر و حیله  بی

و مؤمنانی که از او مدد خواستند عزت یافتند، به او توکل  �ودند و خوار و رسوا شدند

ها دفع و دشمنانشان را خدا  کردند، کارهایشان به تدبیر او ختم به خیر شد و رش از آن

بر  انیپا یبو درود  و خوار �ود. پاک و منزه است خداوند عزوجل و بلندمرتبه. ذلیل

خاتم انبیاء حبیب قلوب العاملین و رحمت للعاملین حرضت محمد مصطفی (ص) و بر 

ی صرب و گذشت،  ، اسوهبیت اهلخاندان پاکش و بر دومین نور والیت و امامت، کریم 

که امروز میالد با برکت و مبارک این  (ع)بلندای رضا و شکیبایی حرضت امام حسن 

امام ه�م است. امامی که مظلوم زیست و مظلوم و غریب در تاریخ ماند. حال 

 کنیم. ی ایشان را بیان می مخترصی از شخصیت واال و عملکرد با تدبیر و دل سوزانه

ت که ت پدر بزرگوارشان امیر مؤمنان امامت مردمی را به عهده گرفدایشان بعد از شها

صد رنگ، دنیا دوست، سست عنرص و نادان بودند و معاویه و عمروعاص خدعه و 

نیرنگی که از زمان جنگ صفین رشوع کرده بودند را به اوج خود رسانده و با تبلیغات 

دادند و به هر عیبی که در خود داشتند او را آماج تیرهای  سوِء خود امام را آزار می

و چابلوسی در نزد مردم جاهل  ییرو گشادهبا  که حالیدر دادند،  بهتان خود قرار می

 توز نهیکای در کمین بودند و ایشان و پدرشان را  کردند، در خفا چونان درنده رفتار می

کردند و خود را صلح طلب. با کشتار مردم در لباس علویان  و قدرت طلب معرفی می

و ترور شیعیان واقعی اذهان مردم را منحرف و با دادن پول به دوستان سست عنرص 

کرده و مؤمنین و شیعیان را از  رنگ کماین هدف را داشتند که امامت و دین را کامالً 

 بین بربند.
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ها را که از روی حیله  امام حسن (ع) با علم و تدبیر و گذشت خود صلح پیشنهادی آن

خود و تزویر بود قبول کردند و این اقدام چنان رضبتی بر آنان زد که از خشم بر 

ها نقش بر آب شد و در ه�ن گوداِل دامی که برای امام  های آن پیچیدند و تام نقشه

گذاشت بر رسوایی خود او را مسموم و  رسپوشگسرتده بودند رسنگون شدند و برای 

گِر  های دوستان نادان و دشمنان حیله دلیل صلح و تحمل زخم زبان ؛ وشهید کردند

ر نهضت عاشورا نشان داد و دیدیم در آن زمان فقط امام حسن (ع) را امام حسین د

وجود داشت و  نفر ۷۱ی واقعی یعنی  ی انگشت ش�ر شیعه ی امام و ِعده خانواده

 حارض شدند که از دین و امامت دفاع کنند.

داشتند و با آگاهی  جد بزرگوارشان رسول هللا (ص) امام حسن (ع) را بسیار دوست می

زمان او به جهت آماده سازی برای برخورد با آنان ایشان را از افکار و عملکرد مردم 

ی توبه که در مورد  ی سوره های کریمه نشاندند و آیه روی زانوان مبارکشان می

فرمودند و هر ساله در چنین  های صد رنگ منافقین بود را برای ایشان تالوت می چهره

شد و  مرب جشنی بر پا میی ماه رمضان در مدینه مخصوصاً در منزل پیا شبی در نیمه

ی عزیز خود امام حسن (ع) را بر  �ودند و نوه ایشان همه را به افطاری مه�ن می

ی  شد برایش آیه نشاندند و هر کس که از در وارد می روی زانوان مبارک خود می

 فرمودند. را تالوت می بیت اهلی مودت به  کریمه

که در آن مه�نی رشکت کنیم و از خیر و برکت آن افطاری بزرگ  حال ما نیز برای این

مند شویم پنج بار به نیت پنج تن این آیه را قرائت کنیم، امید است این مودت  بهره

 ش مخصوصاً امام عرص (عج) قرار گیرد.بیت اهلمورد قبول رسول خدا (ص) و 

 »َسئَلتُُکم ِمن اجر فَُهَو لَُکم ما مودَة فی الُقربی.قُل ال اَسئَلُُکم علیه اجراً االً «

آنچه مزد  ؛ وخواهم جز دوستی خویشانم بگو من از ش� برای رسالت خود مزدی �ی«

 ».از ش� خواستم آن هم به سود ش�ست

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠مرداد  ٢٧     رمضان شب قدر ١٩شب  ی دل نوشته

ی بلند و ارجمنِد امام عرص حرضت مهدی  عزیزانی که در این شِب قدر در این خانه

ها را خاموش کرده تنها به خود و خدای خود فکر کنیم  (عج) حضور دارید بیایید چراغ

ای خوانده  خدا رو. دل نوشته ینواز  بندهو با تام وجود حس کنیم لطف و احسان و 

ی ش�ست پس خوب دل و درون خودتان را  همهکه مطمنئ هستیم حرف دل  شود می

 به آن وصل کنید.

خواد  ها رو خاموش کردن، فکر عجیبی دارم دل می الهی، خدایا، خدای من چراغ

نیست. معنی مضطر  کسی یچهچشامو ببندمو احساس کنم شب اول قربمه. منم و تو، 

هاش گذاشت، رو با تام وجودم حس کنم، کسی که همه تن کس یبیعنی درمانده و 

دستش از همه جا کوتاهه با قلبم حس کنم که فقط تو رو دارمو بس، فقط تو. اون 

وقت چی کار کنم با این همه گناهو کوله باری از معصیتو رو سیاهی که دیگه راه 

 برگشت نداره و کامالً درموندست.

زاری کنم؟  خدایا چی کار کنم، با تو حرف بزنم؟ چه جوری؟ فریاد بزنم یا گریه و ناله

 چه جوری رشوع کنم؟ اصالً چی بگم که از اون خرب نداشته باشی؟

اما دوست دارم از گناهام بگمو ازت طلب بخشش کنم خدایا، اما از سه چیز خجالت 

که تو انجام دستوراتت کوتاهی کردم. دوم بهم گفتی گناه نکن و  کشم، اولیش این می

 کشم خدا. من شکر نکردم. خجالت میکردم سوم، خدایا بهم نعمت فراوون دادیو 

اما خدای بزرگم ببین این منم، این منم که در پیشگاِهت به خاک افتادمو با صدایی از 

 گم: رس عجز می

ی  ای پناه دهنده، ای آرام دل وحشت زدگان، کاران و درماندگان ای فریادرس گنه

اَم و  ن، درموندهازمو ناتو ، رشم گینمو روسیاه، عاجترین مهربانان پناهان و ای مهربان بی

 . چی کار کنم؟ خدایا بگو چی کار کنم؟کس یب
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تا از چشام سیل جاری کنم؟ اگه دعا و الت�س کنم منو  بخشی اگه گریه بکنم می

 بزارمقدر صدات کنم تا زبونم بند بیاد؟ خدای من، اگه صورتو به خاک  میبخشی تا این

 تا این کارو بکنم؟کنی  جوری که با خاک یکی بشه بهم نظر می

کشم، خدای  ام، هنوز نفس می کنم، هنوز زنده اما تنم میلرزه یه لحظه چشامو واز می

م بخوانید مرا تا اجابت ک، چون خودت گفتی ادعونی استجب لشم من، امیدوار می

 کنم ش� را.

زنم که از کارهای زشتم بگذری، رسوا و جزا و عذابم  پس ای خدا میخو�ت، صدات می

ای  ی روسیاهت، بنده نکنی، مهربونی کن به من آقا و موالی من، منم بندت، منم بنده

 که بریده چارش از غیر تو، ای خدا، ای منتهای آرزوهایم، امید به کسی غیر تو ندارم.

دونستم چه جوری  قرب، این است منزلگاه و جایگاه آخر من. ای معبودم ای کاش می

 لرزه وحشت و دلهره دارم. میدی یا نه؟ تِن ضعیفم میکنی، جوابو  باهام رفتار می

کنی؟ یعنی  قدر عهد و پی�ن شکوندم که دیگه جوابو �یدی؟ نگام �ی خدایا آیا اون

گردونی؟ پس وای به من، وای به منو بی چارگی و  کنی و روتو ازم برمی دیگه قبول �ی

م کنی به کی امیدوار بشم؟ پس . به کجا پناه بربم؟ موقعی که تو ترکیمو بدبختخواری 

 وای به من.

اما خدای مهربونم من غیر از اینا ازت شنیدمو دیدم، رسیع الرضایی یعنی زود از 

هات راضی میشی. فراغ عفو رحمِتت به اونایی هم از درگاهت درخواست �یکنن  بنده

اهم شه منی که تام امید و عشق و پن شه، خدایا چطور می هم شامله. پس چطور می

تو هستی برام دل نسوزونی و از کرمو لطِفت بهم نظر نکنی؟ نه خدایا این طور نبوده 

 و نیستی.

پس خدای من امیدوارم، خیلی هم امیدوارم، درسته که عملی یا کرداری که روی 

دو�و  پرستمت، می اما با تام وجود می؛ درخواست و توجه و عنایتتو داشته باشم ندارم

طور نبود تو این  نظر و عنایت داریو منو دوست داری که اگه این اطمینان دارم بهم

کردم؟ پس مطمئنم تو دعوتم کردی و به  ی امام عرص چی کار می شب قدر تو خانه
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ی من که امیدوارم از روی اخالص باشه گوش میدی پس منم میگم  درد و دل عاشقونه

 که:

های  لحظات حیاتم در رضبان که یدرحالبار الها ای محبوب من. چگونه مرا خواندی 

ی خود �ود و آرزوهای  مرا شیفته زودگذرهای  غفلت از یاد تو سپری گشت و زیبایی

فرداهای دور مرا در خود پیچید و آنگاه که به ستایش تو ایستادم از نام بزرگ تو 

تر از آن بودی که  های زودگذر آراستم، ولی تو مهربان محافظت نکردم و آن را به هوس

ا مورد خشم خود قرار دهی، بلکه مرا به محبت خود نواختی، پس چگونه تو را مر 

های طوالنی نکردم و کمر بندگی  سپاسی گویم و منتظر رحمتت مانم که برایش سجده

در اطاعت آن نبستم یاریم کن ای خالق من تا به خطاهایم اعرتاف کنم و تو را سپاس 

به خاک افتادن در برابر قدرتندی خود گویم. ای رب من و خدای من چگونه مرا در 

کنی؟ بلکه مرا مورد لطف و احسانت  بینی و کوچکی و خردیم را به من گوشزد �ی می

ش�ری. چگونه تو را ستایش و سپاس گویم؟ آیا  دهی و مرا آزاده و بزرگ می قرار می

ی خالق ای که گنجایش این مقدار محبت را داشته باشد؟ ا ی من قلبی آفریده در سینه

فرمایی تا ساعت وجود از حرکت بایستد و آنگاه مرا  های حیاتم آنگاه که امر می رضبان

من هنوز فرصت شکر این حیات را  که یدرحالبخشی  در حیاتی دیگر حیات مجدد می

 سازی. مند می ها بهره ندارم. مرا در زندگی دیگر از نعمت

ی و کوچکیم ترحم کن که رس به پس یاریم کن تا تربیت حضور داشته باشم و به خرد

 ی تو دارم. سجده

 یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠مرداد  ٢٩   رمضان شب قدر ٢١شهادت امام علی (ع) شب  ی بهخط

اگر فضل و رحمتی که خدا بر ش� ارزانی  ۩ شکر و سپاس، خالقی را که خود فرمود:

دید ولی خدا هر کس را که  از ش� هرگز، روی پاکی �ی یک یچهبود،  داشته است �ی

). چگونه ۲۱ ی آیهنور  ی سوره( ۩ سازد و خدا شنوا و داناست بخواهد پاکیزه می

هللا را شکافت و جاِن مبارکش را در تحمل رنِج زهری نشاند که  شود، فرِق سیف می

سزاواِر حیدر نبود، حیدری که زهِر جهل، بارها قلب مبارکش را مجروح ساخته و اشِک 

چش�نش را جاری �وده بود و افسوس و هزاران افسوس بر مسل�نانی که 

ونان بنیاِن مسجدی شان، جز رنِگ نیرنگ نداشته و ندارد؛ سیاهِی جانشان چ پیشانی

که آب زیر آن را شسته باشد نهاده است تا با او در  یگاه یلسی  است که بر کناره

 ی سوره( ۩کند  خداوند مردم ستمگر را هدایت �ی ۩آتِش جهنم رسنگون گردد و 

ی ظلمی را  ) مردمی که با ستمشان پیشانِی توحید را شکافتند و پایه۱۰۹ ی آیهتوبه 

 ی مسلمین هویداست. کفر انگیزش اکنون در جامعه نهادند که آثارِ 

گیرد که کعبه، جایگاِه  بالد؛ شهیدی را در آغوش می امشب، خاک نجف بر خود می

 هرسالهها از آن سحر گذشته است و  هایش؛ اکنون سال آمدنش بود و سنِگ صبور رنج

اِغ قدری بوده شِب قدرها با نامش آغاز گردیده و با عزایش پایان پذیرفته؛ نامش چلچر 

قدر، شیرینِی آن را در ناِم موالیشان در  دار زنده شبکه از هزار ماه بهرت است. مه�ناِن 

ای  اند و خونشان در حق، جوشیده و چاره ی مجروح از جهل زمان احساس کرده سینه

جز صرب نیافته، صربی که باید از آن مدد جوید تا فرِق زمان نشکافد و جهان از مداِر 

ها را در شهادِت  جانشین و فرزنِد آخرینش بر ستمی بگرید که زمان باز نایستد؛حرکت 

های نبوت را از دامن توحیِد جامعه برچید تا نعمت را  فرزندانش جسور ساخته و گُل

من  ۩دگرگون سازد و اکنون شاهِد دگرگون شدنش هستیم و پروردگار عال فرمود: 

 که درحالیآیا ما مسل�نان  ۩دگرگون شوید  سازم مگر خود نعمت ش� را دگرگون �ی

های�ن رسشاِر از محبِت موال و صاحب عرصمان است خواهان دگرگونِی نعمت  سینه
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و حق جو باشیم، اگر نبودیم قاتِل علی  طلب حقوالیتش هستیم؟ اگر نیستیم باید 

یتش هستیم، قاتلی که به کتاِب الهی قسم خورد که فرِق حق را بشکافد، نعمِت هدا

به کفری خا�ان برانداز تبدیل شد که باعِث سوخِت وجود خودش در کفر شد و هم 

 ها روان است. ی جان ها را در آتشی سوزاند که همواره از چشمه ها و دوران دِل زمان

خواهم از عشاِق علی (ع) بپرسم، غربِت حمل نادانی و جهل چه قدر سنگین  حاال می

کنی، به جانت نهیب بزن و بگو:  کنی؟ اگر می س میاست؟ آیا آن را بر پشتت احسا

تا آن را بگشایم و در  بخش نجاتام  ای که به آن افکنده پروردگارم، جانم را از پرده

موالیم بایستم و مانند ابوذِر غفاری در َربَذه جان دهم و بر  مددکارانصِف یاران و 

 ی حرام ننشینم. رس سفره

نویسد، انتخاب است که اگر حق را خواستم با آن هستم و  امشب تقدیرم را می آنچه

بندم تا قرآن کریم در روِز قیامت شهادت دهد که من  اگر باطل را، باز با آن پی�ن می

ها  آن را و هدایتش را در مقابلم داشتم و باز راِه باطل را برگزیدم و به عهدها و پی�ن

نگرند تا تصمیمتان را ثبت کنند و  ها، به ش� می ران قدِر جانوفا نکردم. اکنون تاشاگ

هایتان را یا با حق سبک کنند و یا با باطل سنگین؛ قلِم قدر در دستتان است،  باِر شانه

اش بخورید. عمرتان در رمضان، برکت  اش بنشینید و از بهره آن را بنگارید تا در سایه

 افزاید اگر رمضانی باشید. بر آن می یابد و خداوند کریم از فضل و رحمتش می

ی جا�ان را کنار زند تا بتوانیم  داریم تا پروردگار کریم پرده حال دست�ن را به دعا برمی

ترین نعمتش که والیت و امامت است که خود  فضل و رحمتش را درک کنیم و بزرگ

ام زما�ان کامل را در چنین شبی با بیعِت با ام ۩دین را با آن کامل کردیم  ۩فرموده: 

ی موالی�ن عرضه داریم: ای جانشین علی، ما شیعیاِن پدرتان با  �اییم و در خانه

باشیم پس ما را یاری  طلبان حقمحبت�ن به وجوِد مقدستان، آرزو داریم در صف 

 فرمایید تا استواری قدم�ن گویای پی��ان باشد.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠مرداد  ٣١       رمضان شب قدر ٢٣شب  ی بهخط

بار الها ماِه مه�نی تو را برای قربت و رضایتت و انجام فرمانت، روزهایش را روزه 

های قدرش را به مناجات و توبه گذراندم،  هایش را مخصوصاً شب گرفتم و شب

ها چنان به درگاهت  ام در آخرین فرصت امشب آمده نهای یا  دانم، آیا قبول کرده �ی

دانم من آنم که گناه کردم و تو  ، بار الها می ناله و الت�س کنم که به من ترحم کنی

پناه بودم و پناهم  پوشاندی، خطا کردم و نادیده گرفتی، ناتوان بودم و یاریم کردی، بی

 یوبستارالعغافل شدم و تو یا دادی، در خلوت رشم نکردم و در میان مردم از یاد تو 

نکردم، تو را فراموش کردم و تو یادم کردی، وای بر من، چها کردی و  یاح پوشاندی،

است و اگر مجازاتم کنی به  ات یمهربانچها کردم. بار الها اگر مرا ببخشی از کرامت و 

من ستم نکردی، بلکه آنکه به من ظلم کرده خودم هستم. ولی خدای رح�ن، ای 

ی  ی مشکِل بیچارگان، ای برطرف کننده گشایش دهنده یا ترین فریادرس بندگان، عرسی

ی گناهکاران، من امشب بر َدِر کرامتت ایستادم، منم آن  و ای بخشنده زدگان غمغِم 

ای که از آتِش خشمت به تو پناهنده شده و امینی از آتش را از تو طلب کرد،  بنده

نوا و گرفتار و غمگین است  هانش دارد و پریشان و بیاقرار و اعرتاف به گنا که درحالی

اش، بخشش توست پس ترحم کن بر حالش، بگذر از گناهانش ای  که تنها امید و شادی

 مند بهرهی قدیم و ازلی و در این شِب قدر مرا دریاب تا از فضیلِت این شب  بخشنده

شب قدر به بندگان، آیا ی  ها، ای بشارت دهنده شوم. خدایا، موالی من ای خالق زیبایی

 آنچهام را ببیند یا محدود است به دیدن  چشِم درونی من قادر است تا آبشار وجودی

ای، پس چگونه به عرش تو باال بیایم  آفریده آنچه ظاهر بهای؟ اگر محدود باشد  آفریده

و خالِق خویش را در جاللتش نظاره کنم؟ چگونه با غیب تو درآمیزم و تو را در 

های وجودم احساس کنم؟ آیا ریزِش آبشار اشکم مرا به تو خواهد رساند؟ ای  رشیان

خالق من، آیا روِح من قادر است تا در ملکوِت جانم تو را به من بن�یاند؟ پس کمکم 

 .راحمینالرحم لبارگاه با جاللت تو داشته باشم. ای ا درخورکن تا سپاسی 

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


58 

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

دیشه و تصور است همین بس که بله در عظمت و بزرگی شِب قدر که فراتر از ان

خداوند به پیامرب فرمود: که تو چه دانی شب قدر چیست. در این شب، تقدیرات هر 

رسد البته در مورد نوشته شدِن تقدیرات،  امام عرص می یترؤشود و به  کس نوشته می

تصورهایی وجود دارد که مغایر با واقعیت است که برای درِک درست این موضوع از 

جوییم که فرمودند: همه چیز در آفرینش، در  هربار امیر مؤمنان (ع) مدد میسخنان گ

نامش تقدیرات است عمل من است و انتخاِب  آنچهکتاِب مبین مشخص شده است 

دهم با اراده و میل  ثواب و گناه انجام می عنوان بهرا  آنچهتقدیرم به دست عقلم، 

نویسد خودم هستم که  میباطنِی خودم است پس قلمی که امشب، تقدیرم را 

اش  کنم اگر به دنباِل نفس بروم نتیجه تقدیرات خوب و بد را برای خودم تقدیر می

معلوم است ولی توبه کنندگاِن امشب،  هم آنمعلوم است و اگر دنبال خدا بروم 

امانت نگهداری  طور به پروردگارشود و در پیشگاه  ی نور نوشته می نامشان در صحیفه

ی باریِک خرما  ر قیامت به فریاد صاحبش برسد. خداوند به ه�ن رشتهتا د شود می

سوگند خورده است که به کسی ستم نشود پس باید عقل را از گرد و غبار غفلت پاک 

 های زندگیتان بررسی و رسیدگی کنید. کنید و در مورِد حساب

: زمان، جاِن که فرمودند کنیم یمحال حدیثی را از رسور عاملیان حرضت زهرا (س) نقل 

خویش را مدیون آمدن حرضِت آدم از بهشت شد تا نقِش او را در خود جای دهد و 

شناخت، تاریکی برایش  رضباِن حیاتش آغاز گردد و حرضتش، طلوع و غروب را �ی

چسبانید و از  کرد خود را به کعبه می مفهومی نداشت، وقتی خورشید غروب می

که نوید آمد، نرتس، نام فرزندت را بخوان که  نخواند تا ای را می پروردگاروحشت، 

توست و تو را در این تاریکی فریادرس است، بخوان تا تاریکی در نظرت  الزمان صاحب

�ود پس صورتش  خواند و انواِر پرسم مهدی (عج) جانش را منور می محو شود. پس می

داشت که: ای  غرِق در آِب جانش بود عرضه می که درحالیگذاشت و  را به کعبه می

پروردگارم، فرزندم را خواندم و تاریکِی زمین برچیده شد پس به فریاد فرزندانم برس 

که در تاریکِی جانشان نام او را بخوانند و از ظل�ِت زمین هجرت کنند و به پدرشان 

 بپیوندند تا مرهم جانم که آنان را به هجرِت سخت مبتال �ودم شوند.
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این کوِی عشق در این شب مقدس حضور دارید، در این خواهران و برادران که در 

ای که وجودها و زمین در تاریکِی کفر و فساد غرق شده، موال و رسور و امام�ن  زمانه

ای که حرضت  گونه کنیم و ه�ن املهدی (عج) را با تام وجود صدا می اباصالححرضت 

شود ه�نا که  ف میآدم از خداوند وعده گرفت، تاریکی از وجودمان و زمین برطر 

 ی خدا انجام شدنی است. وعده

ی ارجمند ش� جمع شدیم به امید  موال و رسور ما، ما در این شِب بزرگ در خانه

پایاِن این شِب  مند شدن از فضیلِت بی که ش� بر ما عنایت فرمایید تا ضمن بهره این

 ل قرار گیرید.بزرگ، شفاعتی کنید تا توبه و دعاهای ما مورد قبول خداوند متعا

 داریم که: حال دست به دعا بر می

بار الها در قرآن کریم فرمودی که مؤمنین را تشخیِص حق از باطل، پاک از ناپاک عطا 

 فرمایی پس خداوندا این نعمِت بزرگ را بر ما نیز عطا فرما. می

 .ها و اع�ل و نیات ما را در راِه حق و رضای خودت قرار بده الها قدم ربا

 مدار و یار و یاور امام عرصمان بیران. الها ما را با ای�ن و حقبار 

که تاریکی و ظل�ت جهل  ای که در خطبه آمده بود برای این گونه حال در خاته ه�ن

از وجودمان و از زمین برچیده شود دوازده بار نام موالی�ن امام زمان (عج) را صدا 

 .زنیم یم

 یا مهدی ادرکنی

 ک الفرجاللهم عجل لولی
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠شهریور  ٩         عید فطر ی بهخط

آشکاری  یندر عحمد و ستایش از آن خداوندی که در عیِن نهان بودن آشکار است و 

نهان؛ در عین دوری نزدیک است و در عین عذاب بخشنده؛ در عین عظمت مونس 

است و در عین قدرت صابر و در عین آگاهی پوشاننده. نیست معبودی غیر از 

 خداونِد حکیم که بار الها شکر و سپاس مخصوص توست.

ارک های آن را مب ی احسانت را گسرتدی و روزها و شب در ماهی که گذشت، سفره

ها فرمودی پس ببخش بر  تر از دیگر ماه را افضل ات یمهربانگردانیدی و فضل و کرم و 

ما کمِی عبادت و اطاعت�ن را در آن؛ قبول کن روزه و مناجاتان را و در عهد و 

برای�ن از  آنچهمان عطا فرما و مبارک گردان  هایی که با تو بستیم پایداری پی�ن

از سیئات بر ما نوشته شد که  آنچهشد و پاک گردان از حسنات در این ماه نوشته 

تویی واسعِ رحمت، پس در این عیِد مبارک ببخشا بر ما گشایش، آسایش،  یراست به

را تا در  ییگو راست، پرهیزکاری، شکیبایی و یسپاسگزار آرامش، تندرستی، فروتنی، 

ور عاملیان حرضت رس  همچنان کهپیشگاهت در دنیا و آخرت رسبلند و رسافراز باشیم 

ها را در  ای، جان زهرا (س) فرمودند: که برکات الهی در ساعاتی است که چونان گنجینه

ها در مخزِن ارسار، متصل شود آنگاه منادی ندا دهد:  گیرد تا دقیقه ی خود می احاطه

ای بندگان برخیزید که محِرش عشق آغاز گردید، جسمتان را در گوِر نفس بخوابانید تا 

گشاید و حدیِث  ی جان را می زنده شود که طعامش، انواری است که صندوقچهجانی 

نگرد تا رمِز قفل را بیابد آنگاه َدر  کند، با اشتیاق به خطوطش می جانش را تالوت می

جانش بچرخاند تا خزائِن جانش استخراج شود، با ثروتش ماهی را به پایان برساند  قفل

 که نامش، رمِز جان است.

ان و برادران که در این کوِی عشق و در این روز مبارک حضور دارید بیایید پس خواهر 

ی جا�ان  هاِی خود را کشته و مدفون کنیم تا عشِق خداوندی که در صندوقچه تا نفس
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آن، در ملکوت سیر کنیم و با انواِر  ی یلهوس بهبه ودیعه گذاشته شده بیرون آید تا 

 الهی، روح و جا�ان را تغذیه کنیم.

ی حق و  و عطوفِت موالی�ن، منجِی عال برشیت، برپاکننده پرمهرحال دست به داماِن 

شویم تا ما  املهدی (عج) می اباصالحدار حقیقی، حرضت  ی پاک و ناپاک، روزه جداکننده

گوییم:  می بار اشکو چشمی  پرسوزرا در این روز مبارک یاری فرمایند. با دلی 

ها و  ی احسانش نشستیم؛ شب وردگار عال و بر رس سفرهموالی�ن، ما در مه�نِی پر 

و پریشان خاطر هستیم که آیا  نگران دلآن را گذراندیم ولی  یضپرفروزهای زیبا و 

، دسِت پر بلند شویم یا نه. ای برات و نجاِت ما، پرنعمتتوانستیم از این خواِن 

دارتان،  هاِی روزه رد، نََفسک کنید. ش� که دعاهای سحرهایتان عال را روشن می مان یاری

ی افطارتان انوار الهی بود و مناجات  گفت، اولین لقمه ی پروردگار می ذکر جالله

کنید و دعا کنید که عبادات  مان یاریکرد،  های قدرتان، هزار هزار ماه را معنا می شب

ا�ان شناخِت حق از باطل بوده و ج منشأاید،  ای که فرموده گونه ما در این ماه ه�ن

های  در پرورش وجوِد مقدستان، از باطِل نفِس شیطانی نجات یافته باشد و دست

 ضعیف�ن را با دستان پر قدرت خود بگیرید تا در راِه حق قدم برداریم.

حال ضمن عرض تربیک و تهنیِت این عید خدمت وجود مبارکتان، دست به دعا بر 

 داریم: می

ا از غیِب جا�ان، نجات عنایت بفرما تا همواره از ی غیب، ما ر  بار الها با گشودن پرده

 کسانی باشیم که روزهای تو را در حقش بشناسیم و از باطلش بگریزیم.

های�ن به درگاهت و مناجاِت  ، توبهمان یعذرخواههای�ن را،  بار الها قبول کن روزه

 های قدرمان را. ها مخصوصاً شب شب

یاری امام�ن کوشا باشیم و رضایِت خودت و بار الها توفیق ده تا در شناخت و 

 رسورمان را عیدی ما قرار بده.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠مهر  ٢       شهادت امام صادق (ع) ی بهخط

حمد و سپاس از آن خداوندی است که زمین و آس�ن و هر چه در میان آ ن دوست را 

در شش روز از نیستی به وجود، امر فرمود و چون موجود گشت با فرمانروایِی مطلق 

�ود و در این آفرینش و اقتدار از احدی یاری  ییفرما حکمو مقتدر خود، بر همه 

او. پاک و منزه  منتهای یبربیایی و سلطنِت تر است مقاِم ک نگرفت پس بزرگ و بزرگ

 ی وقفه یباست پروردگار یکتا، نیست خدایی جز ذاِت اقدس او که حمد و ستایِش 

ها در  شد و جان برش فرمانرا که آفرید،  آنچهی موجودات از آن اوست و  همه

مقابلش به خواری و کوچکی اعرتاف �ود و سپس آدم را آفرید و به او عزت داد و 

و خداوند را به اس�ِء متربکه  درافتادی خود برگزید و حرضت آدم به سجده  خلیفه

 ستود.

ای  ی الهی است آنگاه که خالِق هستی به فرشتگان امر فرمود: خلیفه سالم، نام جالله

خلق فرموده، همگان سجده کردند آنگاه امر  آنچهآفرینم و آفرید. امر فرمود به  می

فرمود: ای خلیفه، بپا خیز تا همگان در تو بنگرند و حرضت آدم (س) اطاعت کرد و 

فرشتگان در او نگریستند و امر آمد او را سالم کنید؛ فرشتگان سالم گفتند و حرضت 

ه�ن را  آدم (س) پاسخ داد و فرمود: سالم، آغاِز سخن من است و من در این آغاز،

دهم تا هم به ش� و هم به من پاسخ  گویم که ش� گفتید و به پروردگارم سالم می می

فرستیم تا تو را از  دهند؛ خداوند کریم فرمود: من و فرشتگانم همواره به تو درود می

تاریکی به نور هدایت کنیم؛ تاریکِی صلصال به نور خداوندی که در اثر جواب 

 انسان جلوه �ود و سالم را جاودانه فرمود.پروردگار کریم در روح 

پایان خداوند کریم بر خاتم انبیاء، افضل اولیاء، رحمت عاملین،  پس سالم و درود بی

 طاهرین و معصومش باد. بیت اهلرسول آخرین، حرضت محمد (ص) و بر 

در این کوِی عشق به سوگ شهادِت  یزانگ غمخواهران و برادران که در این روز 

ی  اخرت آس�ن امامت و والیت، معلم راستین قرآن و عرفان، پاک کنندهششمین 
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گذار راه و رسم شیعه، امام جعفر صادق (ع) نشستید، فرصت را  انحراف از دین، بنیان

 کنیم. ای از فضایل این امام ه�م را بازگو می محرتم شمرده گوشه

نه با پیرشفت اسالم و فتِح گونه که آگاهی دارید رساِن کفار و مرشکان مکه و مدی ه�ن

 ظاهر بهدیدند  مکه، چون در وجود خود توان ایستادن در مقابل این موج عظیم را �ی

مسل�ن شدند ولی در باطن منافق گونه در پی فرصتی بودند که مسیِر اسالم را به نفع 

و سست عنرص  طلب جاهخود عوض کنند و در این نیت شوِم خود به رساغ مسل�نان 

د و با تحریک آنان بعد از رحلت پیامرب گرامی اسالم (ص) در پشِت پرده زمام امور رفتن

کردِن قوانین اسالم و دستورات الهی و جایگزین  رنگ کمرا به دست گرفتند و برای 

ها و  عوامل خود رشوع به رواج دادن روایت ی یلهوس بهکردن عقاید دوران جاهلیت 

ها به اوج خود رسید  دسیسه ملعونی  عاویهاحادیث جعلی �ودند و در زماِن م

دینی و  ظاهر بههای جعلی را با طال از بزرگاِن  معاویه احادیث و روایت که یطور  به

خرید؛ در راه مبارزه با این عملکرد امیر مؤمنان و امام حسن و امام  می طلب جاه

دولت بنی امیه که در زمان امام باقر (ع)،  حسین و امام سجاد (ع) شهید شدند تا این

رو به زوال نهاد و اختالف شدیدی در م�لک اسالمی بر رس قدرت پدید آمد پس 

آمد و  به وجودفارغ شده بود  امیه یبنموقعیت مناسبی برای امام باقر (ع) که از ظلم 

گذاری فرمود. پس از شهادت امام محمد باقر (ع)  ایشان انقالِب فرهنگی شیعه را پایه

شان امام جعفر صادق (ع) به عهده گرفت و چون مدِت  د گرامیاین مهم را فرزن

واقع شد و این دو دولت  عباس یبنو اول دولت  امیه یبنامامت ایشان در پایان دولت 

قدرتی نداشتند از این جهت ایشان توانستند به نرش معارف اسالمی بپردازند و چندین 

ی  ر مدت امامت سی و چهار سالهرا در علوم اسالمی تربیت �ایند و د دانشمندهزار 

خود شیعه را زنده کردند و خدمات آن حرضت به شیعه به حدی است که شیعه را، 

که چهار هزار نفر از امام صادق  اند معرتفنامند و بزرگان شیعه و سنی  جعفری می

. در است ها سی هزار روایت از امام نقل کرده اند که یکی از آن (ع) روایت نقل �وده

از امام صادق (ع) روایت شده است که عقل  یقدر  بهن مختلف اسالمی فنو 

 دانشمندان و فقها در حیرت است.
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های کاذب و ساختگی و نقل و  بینیم که امام جعفر صادق (ع) با رَِد روایت پس می

ای بر منافقان و چه خدمتی به  های صحیح چه رضبه جایگزین کردِن احادیث و روایت

ی  که در اواخر عمر مبارکشان منصور دوانقی، خلیفه ند. با وجود ایناسالم و شیعه �ود

عباسی، مانعِ تشکیل کالس و تاس مردم با امام شد اما باز امام دست از فعالیت 

هجری ایشان را به شهادت  ۱۴۸شوال سال  ۲۵که منصور دوانقی در  برنداشته تا این

 رساندند. لعنت هللا قوماً ظاملین و الفاسدین

 اباصالحو زمان، موال و رسور و امام�ن،  عرص یولل ضمن عرض تسلیت به پیشگاه حا

داریم که: ای موالی ما،  می رازاب بار اشکاملهدی (عج) با دلی پرخون و چشمی 

عرص جد بزرگوارتان امام صادق (ع)  همچونمسل�نان مخصوصاً شیعیان در این زمان، 

روی و آگاهی از اسالم راستین را  راهی و کجنیاز به رسپرستی و هدایت و نجات از گم

ی ما، ای  دارند که ای نجات دهنده دارند و نیازشان را هر جمعه با دعای ندبه ابراز می

ی  ها، ای نو کننده ها و کجی ی نادرستی کننده  ی ستمگران و برطرف کنننده کن یشهر

ی  دین، ای ویران کننده ی حدود قرآن و آثار دانندهر های دین و ای برگ ها و سنت فریضه

کشان و ستیزه  ی گردن بنیان رشک و درویی و نفاق و دروغ و بهتان، ای نابود کننده

دینان، به فریاد امِت جدتان برسید و از رسگردانی بین حق و  جویان و گمراهان و بی

 شان ببخشید. باطل، ای�ن و کفر، نجات و تباهی، رهایی

 :داریم که حال دست به دعا بر می

 ی پر از فساد و کفر و نفاق، ای�نی استوار عطا فرما. بار الها ما را در این زمانه

 ات یاری فرما. بار الها ما را در اجرای احکام قرآن و سنِت پیامرب و اماماِن برگزیده

 یافتگان نجاتی موالی�ن از یاوران و  تا در دولِت ظهور حقه بخش سعادتبار الها ما را 

 باشیم.

 عجل لولیک الفرج اللهم

 

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


65 

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

 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠مهر  ١٧       والدت امام رضا (ع) ی بهخط

کنیم حمد و ستایش پروردگار کریم را با بیاِن زیبای امام سجاد (ع) که  آغاز می

فرمودند: حمد و ستایش مخصوص خداست که پروردگار جهانیان است. بار الها ستایش 

ها و زمینی، صاحب جالل و عظمت، ای پروردگار و  ی آس�ن تو را که پدید آورنده

ی  ود و خداِی یکتاِی تام بندگان و ای آفرینندهسلطاِن مطلق بر تام سالطیِن عاِل وج

هر آفریده؛ پیش از هر چیز، آغازی و بعد از هر چیز، پایانی و صاحِب زیبایی و جالل 

به آن نرسد؛  یگزار  سپاسو کربیایِی عظیمی؛ حمد و ستایش تو را سزد که سپاِس هیچ 

 حمد و سپاسی که سزاوار غیر تو نباشد.

و حال سالم، سالمی از رسور عاملیان، حرضت زهرا (س) به زماِن بازگشِت به الیه 

راجعون که فرمودند: سالم بر دقایقی که همواره در جوش و خروشند تا صداِی 

ها  هاِی وصل از دِل خاک بروید و کهکشان مناجاتشان، زماِن بسته را بگشاید آنگاه دانه

خطاب کنند که: ای اهل عال، عمری به ما  وزس جانای  به سخن درآیند و با ناله

اید، آیا هجراِن عمری به دور از محبوب را به کدامین وصل در نهاِن قلبتان به  نگریسته

ی رفت  ِی لحظه اید که رِگ قلبتان از هم نگشود و توانستید تا به وعده خود نوید داده

اش با یا رب، به نوری  لهمتصل شوید تا عمرتان را شاهِد سوختی گیرید که همواره شع

 گردد. جاودانه تبدیل می

پایان بر خاتم رسوالن، حبیب قلوب عاملین، حرضت محمد  سالم و درود و صلواتی بی

که همگی از جنِس نور و درفِش هدایت هستند که خود پیامرب در  بیتش اهل(ص) و 

ت دهد و دعایشان نجا یدینااماین مورد دعا فرمودند تا توکل، فرزندانش را از پلیدِی 

ِی شیطان را برای همیشه قفل زد و  مستجاب شد و توکل به پروردگار کریم، َدِر خانه

که ش� از اولیاِی خود  آنچهاست و  بیت اهلاین روزی و انفاقی بود که مخصوص 

ی  اند، ه�ن جمله آموزید زحمتی است که آنان برای آموزش این انفاق کشیده می

 .معروِف رضم به رضائک
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در این شب مبارک و منور که مصادف است با میالد هشتمین اخرتِ درخشان آس�ن 

والیت و امامت، معلم عل� و مروج دین، معدن کل�ت پروردگار، صندوق انوار الهی، 

کنیم خدمت  و تهنیت عرض می یک) ترب، حرضت علی بن موسی الرضا (عالحجج ثامن

امام زمان (عج) و ش� عزیزان که  املهدی، حرضت اباصالح بزرگوارشانفرزند 

 واقع شدِن بارگاه ملکوتی ایشان در ایران، به ایشان ارادت خاصی دارید. ی واسطه به

باید باور داشته باشیم که در مورد امامان و اولیاء، مکان و زمان، دور و نزدیک، عرب و 

ی افراِد برش  عجم، غریبه و آشنا هیچ تأثیری ندارد چون آنان ولی نعمت و اماِم همه

در روی زمین بودند و هستند و امام رضا (ع) نه تنها در ایران بلکه در هیچ گوشه از 

که ارادت و محبت ما را نسبت به  آنچهاین زمین خاکی غریب نبوده و نیستند و 

وجود مبارکشان بیشرت �وده، کسب فیض و لطف ایشان به دلیل واقع شدِن بارگاهشان 

ِی  که در مرثیه د ایشان در تکمیل شعر شاعِر بزرگ عرب، دعبلدر ایران است که خو 

امامان در حضورشان شعر خواند چنین فرمودند که: حرضت فاطمه (س)، گریه  تک تک

کرده  پاره پارهها  را غصه »حرضت فاطمه (س)«کن برای قربی که به طوس است. دل او 

ی  قیام آل محمد (ص) که همه ها ادامه دارد تا روز قیامت، نه بلکه تا است، این غصه

زداید. دعبل گفت: یا بن رسول هللا، ما در طوس از  را می بیت اهلهای  ها و غصه غم

قربی رساغ نداریم؛ حرضت فرمودند: آن قِرب من است؛ زمانی نخواهد  بیت اهلش� 

شوم؛ هر که مرا زیارت کند، در بهشت با من است  گذشت که من در طوس مدفون می

جهان آمرزیده خواهد رفت. دعبل در ادامه خواند که: قیام پیشوا و امام،  و از این

آید، حق و باطل با وجود او  شود؛ با نام خدا و با فیض و برکات خدا می قطعاً واقع می

شود و خوبان و بَدان به جزاِی کردارشان خواهند رسید. چون  در میاِن مردم ظاهر می

بلند شد و برای احرتام دست روِی رس نهاد و رس  به اینجا رسید حرضت امام رضا (ع)

با قیام پرسم، قائم آل محمد (عج)، پرچِم اسالم روی  فرود آورد و گریه کرد و فرمود:

گیرد پس از آنکه از ظلم  جهان را می رستارسشود و عدالِت اسالمی  زمین افراشته می

 انبوه شود جهان را از عدالت انباشته کند.
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امام رضا (ع) فرمودند، موال و رسورمان با ظهورش، راه و روش خدعه  ای که گونه ه�ن

خواهد �ود و جهان را از لوِث وجود آنان  کن یشهرو نیرنِگ مأمون و امثاِل مأمون را 

 پاک و عدالت و حق را برقرار خواهد �ود.

یان شان، رسور عامل ی گهرباِر مادر گرامی کنیم به فرموده در خاته خطبه را مزین می

قدر رسور و موالی�ن، امام عرص (عج) چنین  حرضت زهرا (س) که در مورد وجود گران

ی قرآن کریم، پیامربان یک خانواده هستند و فرزندانشان،  فرمودند که: طبق فرموده

وارثان علِم آنان؛ اگر انتظاِر گوهِر وجود پرسم در عال نبود، عال از فراِق دیدار خالقش 

گسست ولی امیِد انتظار، نویِد دیدار  و آس�ن و زمین از هم می پاشید از هم می

 ها به امید آن در صِرب جمیل هستند. دهد که لحظه گوهری را می

 داریم که: حال دست به دعا بر می

بار الها، یاری فرما به حرمت شأن و مقام و آبروِی امام رضا (ع) در راه رضایتت کوشا 

 باشیم.

 عه و نیرنِگ فاسدان و کافران حفظ فرما.بار الها ما را از خد

 بار الها ما را در انتظاِر ظهور موالی�ن، صِرب جمیل عطا فرما.

 مدار و شیعه و یاور امام عرصمان بیران. بار الها ما را حق

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠آبان  ٦       شهادت امام جواد (ع) ی بهخط

حمد وستایش سزاوار خداوند با کربیا و جربوت عظیم است که صاحب گذشت و 

باشد. پاک و منزه است و مقتدر، قدرتند است و  نظیر می مهربانی و آمرزش بی

ی هر  ی هر نجوا، بیننده ی دانه و آگاه به هر راز پنهان، شنونده همتا که شکافنده بی

ها و برطرف  ی عیب ها، پوشاننده از لغزش ی درگذر کنندهنادیده، عمل کننده به وعده، 

 ها است. ی گرفتاری کننده

ی نبوت،  پایان بر خورشید رسالت، ماه هدایت، ستاره ش�ر و بی درود و سالم بی

ی حیات، رسول اکرم حرضت محمد (ص) و  روشنایی رصاط، پایگاه نجات، گرامی کننده

ی متین، رهرب و پیشوای راستین ها های استوار دین، حبل بر خاندانش که همگی ستون

 مردم زمین که مطهر و پاک و باتقوا و با یقین بودند.

هایشان که فرمان قیامت چنان نسیمی بر روح پاکشان و جسم  برکات الهی بر جان

خیزند زمین به آنان افتخار خواهد  مطهرشان خواهد وزید و آنگاه که از خاک بر می

پروردگار  گزار سپاسدار جسم پاکشان بوده  امانت که چند صباحی �ود و به خاطر این

 کریم خواهد بود.

در این ایام عزادار یکی از آن وجودهای مقدس، معدن جود و سخا، علم و تقوا، شجاع 

در میدان علم، نهمین اخرت امامت و والیت امام محمد تقی جواد االئه هستیم که در 

ت امام رضا (ع) که رشوع امامتشان معرفی خود بعد از شهادت پدر بزرگوارشان حرض 

 سالگی بود چنین فرمودند: ۵در 

های همه مردم هستم، مردمی که  من محمد بن علی جواد هستم، من عالِم به نسب

های ش�  اند، من اعلم از خود ش� و ظواهر ش� و باطن اند یا نیامده به دنیا آمده

م و بعد از فنای عال هستی نیز ای هستم. این علم را قبل از خلقت عال هستی داشته

های باطل علیه ما و اگر نبودند مردم  داریم. اگر نبود تظاهرات اهل باطل و دولت

گفتند که همه تعجب کنند و سپس دست  های آنان چیزهایی می عوام و شک
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که پدرانت ساکت  مبارکشان را بر دهان خود نهادند و فرمودند: ساکت باش چنان

 بودند.

که  ، این است مقام امام جواد (ع) و علم او و اینها آن و علم بیت اهلام این است مق

ی این عال است. زندگی و شهادت امام جواد (ع) شباهت زیادی به زندگی و  واسطه

دانیم  گونه که می امام رضا (ع) داشت. ه�ن الحجج ثامنشهادت پدر بزرگوارشان 

در خراسان بود امام رضا (ع) را به اجبار از مدینه به مرو  که یزمانعباسی  مأمون

که به بغداد رفت امام جواد (ع) را نیز به اجبار از  بعد از این مأمونچنین  هم ؛ وآورد

 درآوردمدینه به بغداد آورد و دخرتش ام فضل را اجباراً به عقد امام جواد (ع) 

 اد کرد تا در بین شیعیان حرمت پیدهد خو ای که امام رضا (ع) را اجباراً ولیع گونه ه�ن

در  مأمونکند. امام جواد (ع) را نیز به ه�ن منظور داماد خود کرد. امام رضا (ع) را 

ماه صفر که چند روزی به عید بغرا یعنی اولین روز امامت جوهر هستی، منجی  ۳۰

ت رسانید و ما عال، امام عرص (عج) فاصله دارد از روی عجز و ناتوانی با زهر به شهاد

شیعیان هر سال بعد از روز شهادت امام رضا (ع) خود را آماده کنیم تا با امام عرصمان 

که چند روزی با عید  القعده یذماه  ۳۰تجدید بیعت کنیم و امام جواد (ع) نیز در 

علی (ع) فاصله دارد به شهادت رسیدند و ما  دیر روز انتخاب حیدر کرار امیر مؤمنانغ

کنیم تا در عید غدیر با موالی�ن علی (ع) تجدید  خود را آماده می روز  این شیعیان در

 هللا.شاء ان .بیعت کنیم

امام جواد (ع) نشان داد و ثابت کرد که علم امامت و رهربی و والیت به سن و سال 

و معتصم و دشمنان  مأمونسالگی به امامت رسیدند و  ۸نیست چون ایشان در سن 

توانند امام را تحت  ل کردند که امام کودک هستند و جوان و �یباطل خیا بیت اهل

تسلط خود داشته باشند ولی خیلی زود به اشتباه خود پی بردند. چون امام جواد (ع) 

ی شیعیان را به عهده گرفتند که معتصم  چنان با علم و بیان غرا و شیوا رهربی عاملانه

به شهادت رساندن امام در  مأمورِ سه را با دسی مأموناز ترس رسوایی ام فضل دخرت 

 سالگی �ودند. ۲۵سن 

ولیعهد، سن  عنوان بهبینیم که در امامت امام بر حق که منتخب خداوند کریم  پس می

ندارد ما منتظران، عاشقان وجود مقدس امام زمان (عج)  یریتأثکم و زندگی طوالنی 
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و اعالم کنیم  قرار داده �ونه بیت اهلباید زندگی امام جواد (ع) را به دشمنان 

گونه که سن کم در امام مالک نبود، گذشت زمان طوالنی نیز از نظر ما در  ه�ن

 باشد. مؤثرتواند  ی موالی�ن �ی امامت مدبرانه و حکی�نه و لحظه به لحظه

 داریم که: در این ایام دست به دعا بر می

این دعا  ی واسطه بهبار خدایا ولی و امام اللهم عجل لولیک الفرج را به ما آموختند و 

در عقل�ن فرج و گشایش بده تا بتوانیم خطاهای فکرمان را با این دعا به گشایش 

 .ییم�اعقل برطرف 

ی انسانی از عقل تهی شود  ای آنگاه که جامعه ای که وعده فرموده گونه بار خدایا ه�ن

ب عقل را برانگیزی تا مردم را از گوهر وجودشان آگاه کند ظهور عقل کل و امام صاح

 زمان را نزدیک بفرما.

بار خدایا یاری فرما تا در کنار موالی�ن بتوانیم زماِن فراتر از عقل را درک کنیم و 

 عقلی را پرورش دهیم که در الست به یگانگی تو اعرتاف کرد.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠آبان  ١٣      ی شهادت امام محمد باقر (ع) بهخط

حمد و سپاس از آن خداوند سبوح و قدوس، رح�ن و رحیم است. حمد و سپاس از آن 

اوست قبل از وجود در وجود و بعد از وجوِد مخلوقات؛ حمدی باالتر از حمِد حامدان 

نهایت. نیست معبوِد حقی جز او. سلطنتش  پایان، فراوان و بی ش�ر و بی و شاکران، بی

اش به انتها نرسد پس حمد و سپاس و  نگردد و یکتایی، اقتدارش ضعیف یرناپذ زوال

 ستایش از آن اوست.

کنیم به نور وجه تابنده، زنده، باقی و کریمت، به نوری که  خدایا از تو درخواست می

ها و زمین را که درود و رحمت فرستی بر  ها و روشن �ود آس�ن برطرف �ود تاریکی

 دان پاک و مطهرش.ات حرضت محمد (ص) و بر خان رسول گرامی

دهیم که آنان جز به رضای تو قدمی برنداشته و نفسی نکشیدند پس سالم  گواهی می

 پایان بر آنان باد. و درودی بی

ی  یابند که وعده ها در پیشگاه خالقشان به عزتی دست می سالم بر لحظاتی که جان

ر کلیِد جان ای که رمِز گشودن را در مع�ی جاِن منتظر، دَ  جانانشان است، وعده

شود، مأموران الهی  شود، گنجینه �ایان می ی جان باز می چرخاند آنگاه صندوقچه می

آفریدی  آنچهدارند: ای پروردگاِر ما،  اند و ابراز می به تاشایش صف به صف ایستاده

عرضه شد ابراز ناتوانی �ود تا عظمتت در انواِر  آنچهاش بر  محرشی بود که شعله

 ویای جانشینی باشد که وعده فرموده بودید.وجودهایشان، گ

حال در این روز بزرگ به سوگ و عزای شهادت یکی از آن خلیفگان که مقام خلیفه را 

 ایم. در علم و ک�ل، معنی فرمود و به همگان نشان داد نشسته

ابا ی علوم و وارث علم انبیاء، پنجمین اخرت امامت و والیت،  ایشان ه�ن شکافنده

ای از  باشند که در این فرصت به گوشه مد بن علی ملقب به باقر (ع) می، محجعفر

 فضایل و شأِن بزرگ ایشان اشاره داریم.
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ی منوره به دنیا آمدند. مادر  هجری در مدینه ۵۷امام محمد باقر (ع) در سال 

شان بانو فاطمه دخت امام حسن (ع) و پدرشان امام سجاد (ع) بودند به همین  گرامی

شان امام بودند.  ش�ر ایشان این است که جد پدر و مادری از محاسن بی خاطر یکی

ی کربال چهار ساله بودند با وجود سن کم یکی از یاوران پدرشان امام  ایشان در واقعه

 سجاد (ع) و بانو حرضت زینب کربی (س) بودند.

 عنوان بهشد  در کاروان، رهربِی کودکان را به عهده داشتند. در هر شهری که توقف می

بازی، از محل مراقبت رسبازان خارج شده و مردم را از جنایات یزیدیان آگاه و از آنان 

 کردند. برای مالقات با امام سجاد (ع) و بانو زینب (س) دعوت می

کردند زیرا در  گذاری یهپاایشان در نوزده سال امامت خود، انقالِب فرهنگی شیعه را 

وال بود و قدرتی نداشت پس موقعیت مناسبی برای آن رو به ز  امیه یبنآن زمان دولت 

فارغ شده بود پدید آمد که انقالب علمی را آغاز �اید و  امیه بنیحرضت که از ظلم 

 بزرگانی از خاصه و عامه در اطراف ایشان جمع شدند و حقایق اسالم را منترش کردند.

اسالمی را شناختند و فروغ  ی علوم ایشان باقر لقب گرفتند زیرا علم را شکافتند و پایه

آن را درک و آن را توسعه دادند و بسیاری از عل�ی اهل تسنن اقرار دارند که حرضت 

چنین افرادی که  عال زمان خویش بودند. خواص اصحاب امام باقر (ع) و هم ترین بزرگ

 کنند بیشرت از چندین هزار نفرند که فخر شیعه هستند. از او روایت نقل می

ر حدیثی زیبا شأن امامت را چنین توصیف فرمودند که: چنگ بزنید به ایشان د

ی پروردگار کریم  ریس�ن محکم خدا و متفرق نشوید. ماییم از جمله رحمت واسعه

ها دارد. ماییم که خلقت عال از ابتدا تا انتها به دلیِل ماست و خداوند به  که بر بنده

های درخشان و علم  تیم رهن� و چراغدلیل ما عال را خلق �ود. ما امامانی هس

افراشته شده برای مردم. ماییم سابقون و آخرون و هر که به ما پناه بَرَد رستگار 

شود و هر که از ما تخلف کند غرق خواهد شد. ماییم حرم هللا که احرتام ما در  می

 میان مردم محفوظ است و جملگی ما راه مستقیم هستیم.
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ه ه�نا مقام موال و باقر (ع) و این است مقام امامت کبله این است مقام امام 

ضمن عرض  یزانگ غمهللا ارواحنا لک الفدا (عج) است که در این روز  ةرسورمان بقی

دهیم عالوه بر  داریم: موالی ما، گواهی می تسلیت به پیشگاه مبارکشان اعالم می

ضایل بزرگی هستید پس حسناتی که امام باقر (ع) فرمودند ش� دارای شأن و مقام و ف

 ما را در راه رسیدن به ک�ل و رضایت الهی و خوشنودی خودتان یاری فرمایید.

 داریم: در خاته دست به دعا بر می

چنین ما را از پیروان راستین  بار الها بر حرضت محمد و آل پاکش درود بفرست و هم

 امام عرص (عج) قرار بده. یژهو بهامام باقر (ع) و فرزندانش 

ای که شاگردان زیادی در تحت تعلیم امام باقر عال شدند ما را نیز  گونه بار الها ه�ن

 تحت آموزش و تربیت امام عرصمان از نادانی به علم هدایت بفرما.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠آبان  ١٦         عید قربان ی بهخط

حمد و سپاس مخصوص خداوند رئوف و عطوف و غفور و غفار است؛ خداوندی که 

ی عرش پیش از آفرینِش  اس�ء حسنی از آن اوست، اس�ئی که نوشته شد بر رساپرده

شد  وآمد رفتها و در  دنیا و خورشید و ماه و شکافته شد ِبدان دریا و برپا شد کوه

حان نیست معبودی غیر او که اوست بدان شب و روز. پاک و منزه است خداوند سب

ترین  ترین مهربانان، کریم ی دعاِی بیچارگان، مهربان فریادرس مظلومان، اجابت کننده

ترین  توانایان و بخشنده ینتواناترترین شنوندگان، بیناترین بینندگان،  کری�ن، شنونده

 بخشندگان.

خاتم حرضت محمد (ص)  ش�ر بر رسول امجد، خاتم مرسل، بر پیامرب سالم و درود بی

 اش باد. و بر خاندان پاک و گرامی

سالم و رحمت الهی بر دری باد که همواره بر رضایت الهی استوار است، آنگاه که 

که ای خفتگان خاک برخیزید که پیام عشق آمد،  دهند درزمین و آس�ن ندا 

دوران پاک ی موعود رسید جانتان را از هجر  کوی حق بشتابید که وعده باختگان دل

در آن آیینه دیده شود رنجِ انتظار باشد،  آنچهی حق در آن جلوه کند و  کنید تا آیینه

های وجود را استخراج کند، گنجینه را به  انتظاری که معدن جان را بشکافد و گنجینه

ام را  پیشکِش حق برد، ربش از او بپذیرد، آنگاه منادی را ندا دهد که بیایید بنده

با خود آورد ه�ن است که به او  آنچهدارید که  اش یارزانهایم را  متبنوازید و نع

قدر رسور عاملیان حرضت زهرا (س)  ی زیبا و گران بخشیده بودیم. بله این فرموده

ی عشق الهی، با  ی حق و جلوه است. باید به صحرای قیامت قلبی را برد که آیینه

که در الست، خداوند کریم به  آلودگی باشد؛ ه�ن قلبی هرگونهاخالص و جدا از 

ها عطا فرمود و این سعادت و فرصت در زمین نصیب حاجیانی است که در روز  انسان

توانند با چنین قلبی با خداوند مناجات کنند  عرفه در عرفات هستند که می
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ای که حرضت ابراهیم (س) و اس�عیل (س) و حرضت هاجر و پیامرب خاتم  گونه ه�ن

 جات �ودند.و فرزندانش منا

ی رسور عاملیان حرضت زهرا (س) که چنین  کنیم به فرموده این خطبه را مزین می

فرمودند: حرضت هاجر به هنگام بردن حرضت اس�عیل (س) با پروردگار کریم چنین 

های ابراهیم خلیل (س) بوسه زدند و بر دیدگان  مناجات کردند: ایشان به دست

بری تا به قامت  فرزندم را به پیشگاه صاحب کعبه میگذاشتند و گفتند: ای خلیل، آیا 

هایی که در  زیبا و جوانش بنگرد آنگاه امر فرماید: چه بزرگ شدی! آیا به تعداد نفس

ی من کشیدی الیق این امر بزرگ گردیدی؟ پس آخرین نََفس را در کعبه به در  خانه

خواند سپس حرضت آور تا فرزند کعبه شوی و همواره زمین و آس�ن بر تو درود ب

زند و ِمهر مادری را  های پایش بوسه می فرشد و به پاشنه اس�عیل (س) را در آغوش می

رود و ساعتی بعد  کند که احساسش رضایت کامل است. پیامرب می ی راهش می بدرقه

که خوِن قربانی را بر زمین ریخته و اس�عیل را آورده؛ حرضت  گردد درحالی باز می

گوید: به پروردگارم سوگند که گردِن  گیرد و می در را در آغوش میاس�عیل (س) ما

بر آن  آنچهکه  یزبرخبندگیم را با خشنودی بر زمین نهادم؛ پروردگارم فرمود: اس�عیل 

امر شده بودی از تو پذیرفتم. آن روز عید نام نهاده شد تا معیاِر حاجیان مکه شود در 

 اطاعتشان.

در ادامه رسور عاملیان حرضت زهرا (س) فرمودند: پدرم رسول خدا (ص)، پیامرب خاتم، 

مرا در کودکی روی زانوان با عزتشان نشاندند و فرمودند: فاطمه جان، عید قربان را 

خواهم آن را از زبان تو بشنوم و من گفتم: ای پیامرب الهی، مرا  برایم بازگو کن، می

ن اس�عیِل نبی (س) که گردن اطاعت بر اوامر پروردگارم فرزندانی خواهد بود چونا

های الهی به  خوِد جانشان نخواهند پذیرفت؛ تام آفریده یجا بهخواهند نهاد؛ خونی را 

پیشکشی خواهند آمد و فرزندانم با پیشکِش باالتری، بر آنان غالب خواهند شد تا 

یگانه است و پروردگارم فرزندان فاطمه دارند در عال  آنچههمه ابراز دارند، 

شان را بپذیرد و آنان را جانشینان پیامرب خاتم (ص) اعالم فرماید. پدرم اشک  پیشکشی

از چش�ن مبارکش جاری شد و فرمود: چه زیبا عید را برایم باز گفتی ای حبیِب جانم. 
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ی شیعیان و پیروان راستیِن بعد از خود چنین سفارش  حرضت فاطمه (س) به همه

: که همواره بر قربانِی عید پیشی بگیرید تا زمان، شاهِد گردن اطاعتتان باشد فرمودند

ها  ای را ابراز دارد که تا قیامت در زمان و پیشانِی اطاعتتان بر خاک، نجواِی جاودانه

 تکرار شود.

 داریم: حال در این عید بزرگ دست به دعا بر می

ن را با اخالص، در راه رضای تو قربانی ها و عالیق� ی خواسته بار الها یاری فرما تا همه

 کنیم.

چنین زیارت قرب  فرما حجی خالصانه که مقبوِل درگاه تو باشد و هم مان یروز بار الها 

 ات را نصیب�ن کن. پیامرب گرامی

صحرای عرفات، موالی�ن امام بر حق،  ی هرسالهبار الها ما یقین داریم حاجِی واقعی 

کنیم ما را حجی به همراهِی رسورمان  از تو درخواست می املهدی (عج) است؛ اباصالح

 روزی فرمایی.

 ی موالی�ن را عیدِی ما قرار بده. بار الها ظهور دولت حقه

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠آبان  ٢٠       والدت امام هادی (ع) ی بهخط

ها و هر چه در میان  ی خداوند کریم است که زمین و آس�ن حمد و سپاس شایسته

اش  آفرید؛ خداوندی که بندگان در عظمتش حیران، عارفان از بزرگی حق بههاست را  آن

ی سائالن، فریادرس درماندگان، اطعام  ی تشنگان، عطا کننده ترسان، سیراب کننده

ی عذِر عذرخواهان است.  ی گمراهان و قبول کننده ی گرسنگان، هدایت کننده کننده

 نیست معبودی جز خداوند با کربیا و با جربوت.

بر لحظاتی که نوید نجات از خشم الهی را در خود دارد و آن لحظاِت آغاز  سالم

ها از پلیدِی رشک و  ستایش و عبادت و �از است و سالم بر دقایقی که جاِن انسان

 یابد. خالق ِخود، نجات می طرف بهنفاق با آب توبه و برگشت 

رامی اسالم، حرضت محمد پایان بر خاتم انبیاء، افضل اوصیاء، رسول گ درود و سالمی بی

 .های رحمت الهی بودند (ص) و بر خاندان پاک و مطهرش باد که همگی چشمه

این ایام مصادف است با میالد دهمین اخرت امامت و والیت، هدایت کننده، صابر و 

ای  عادل، عال و هادی، حرضت امام علی النقی (ع) که فرصت را غنیمت شمرده گوشه

 کنیم. یشان را بازگو میاز زندگانی پر برکت ا

سال بیشرت نداشتند  ۸امام هادی (ع) پس از شهادت پدر بزرگوارشان امام جواد (ع) که 

اجرا �ودند  یخوب بهدار هدایت مردم شدند با وجود سن کم، چنان این مهم را  عهده

ه که متوکل عباسی لعنت هللا برای کنرتل و مانع شدِن تاس ایشان با شیعیان، امام را ب

ای که هم اکنون محل دفن ایشان است تحت مراقبِت شدید  سامرا تبعید و در خانه

توان مانع نور خورشید شد چون امام هادی (ع) هر روز  که �ی قرار داد، غافل از این

که برای  فرمودند یمی باطل او و اطرافیانش را برای مردم فاش  با تدبیری چنان چهره

عباسی از هیچ آزار و اذیتی در حق ایشان کوتاهی گریز از این رسوایی، متوکل 

کرد. پس از کشته شدن آن ملعون به دست پرسش معتصم عباسی، کار بر امام  �ی

 سالگی به شهادت رسیدند. ۴۱که ایشان در سن  تر شد تا این سخت
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شود تا آن  چه زیبا امیر مؤمنان (ع) سفارش فرمودند که: مبارزه با وجوِد امام باعث می

شود؛  وِد مبارک شهید شود و مبارزه در غیبتش باعث فرار مردم از دین و امامت میوج

ها بیرون کنند و نور خدا را با  خواهند تا یاد خدا را از دل برای مبارزه با کسانی که می

دهاِن خود خاموش کنند مبارزه کنید و ای�نتان را تقویت و اسباب رسیدن به معرفِت 

راهم کنید تا استوارِی ای�ِن ش� از بین نرود. به دیواِر محکم توحیدی را برای خود ف

ی  تخریب بسازید که خانه یرقابلغخود را با مصالح خوب و  ی و خانهقرآن تکیه بزنید 

کند و  ی عنکبوت است که شیطان مبادرت به ریخِت بنیان آن می سست، مانند خانه

چنان که خدای بزرگ دستور  نید و آنی مؤمن را با تفکر و تدبیر بخوا ی مبارکه سوره

داده، راه را به پایان برسانید. وجود مقدس آخرین امام ک�ل کامله است از این ک�ل 

دهید یکی  را که انجام می آنچهگویید با  را می آنچهها را منور کنید و  ها و چشم سینه

با خداونِد  ی جنگ با خدا و رسولش قرار نگیرید چون انسان اگر کنید تا در مرحله

 کند؛ وجود خداونِد بزرگ ستودنی است. بزرگ دورویی کرد فقط خود را نابود می

 داریم: پس در این ایام مبارک دست به دعا بر می

بار الها یاری فرما که در بندگی تو و اطاعت از رسول و امام عرصمان اخالص داشته 

 باشیم.

وجود مقدس امام زمان (عج) است  یاری فرما که به ریس�ن نجاتت که ه�ن بار الها

 چنگ بزنیم و تا آخر عمر آن را رها نکنیم.

 اللهم عجل لولیک الفرج

 

 

 

 

 

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


79 

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

 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠آبان  ٢٤        عید غدیر  ی بهخط

های بزرگی و عظمتش پایان  حمد و ستایش خداوند کریم را سزاست که شگفتی

منتهایش به آخر نرسد، دوران سلطنتش انتهایی ندارد،  بیهای رحمت  نپذیرد، گنجینه

ها تاب دیدن ج�لش را نتواند و شکوِه شکوهمندان در برابرش کوچک گردد و  دیده

 ی رازها در نزدش ظاهر و هویدا شود. همه

نیست معبودی جز خداوند با کرامت و با جود و سخا که پاک و منزه است و برتر از 

ی فخر و رشافت و شکر و سپاسش باعث  ها، مایه یادش در دلآنچه ثنایش گویند و 

 ی رستگاری است. سعادت و اطاعتش مایه

سالم و درود بر پیامرب خاتم، رسول اکرم، حرضت محمد (ص) و سالم بر خاندان نبوت، 

تابد و  اش انوار الهیه است که بر جان مؤمنان می سالمی دائم و مبارک که سالمتی

اش نه خاوری است و نه باخرتی  افروزد که روشنایی ا از فروغی میچراغداِن جانشان ر 

آویزد؛  سوزد و جان عاشقان را بر ریس�ِن حق می بلکه روغِن خالصی است که می

شوند بلکه جاودانه در نعمتش  ریس�ِن محکمی که چنگ زنندگاِن به آن متفرق �ی

 مانند. متنعم می

نشین پیغمرب، وارث انبیاء، شمشیر ذوالجالل، و سالم بر امام منتخب، خلیل نبوت، جا

ی تقوا، میزان اع�ِل صالِح مؤمنان، اوج ای�ن، راه روشن، اخرت رخشان، امیر  شجره

 مؤمنان علی (ع) و سالم بر غدیر و غدیریان از غدیر تا قیامت.

ی حق از باطل، روز شکست شیطان و روز  غدیر، روز باران نعمت الهی، روز جداکننده

و عدالت خواهان است. در این روز خداوند متعال که  طلبان حقِی مؤمنان و شاد

بارها در توصیِف صفت مؤمن و مجاهد در آیات مختلف قرآن کریم به مقام واالی 

خوبی  ی اطرافیان و همراهاِن پیامرب به امیر مؤمنان علی (ع) اشاراتی کرده بود و همه

پیامرب گرامی اسالم دستور داد که اگر  از آن اطالع داشتند، با فرمانی رشطی به

جانشینی و وصی بودن علی (ع) را اعالم نکنی رسالت خود را کامل نکردی؛ خداوند به 
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ی برشیت این را  ی حارضین در غدیر و همه پیامرب اسالم (ص) فرمان داد تا به همه

علی (ع) را رس�ً  اعالم کند و پیامرب نیز فوراً اجرای فرمان �ود و جانشینِی امیر مؤمنان

ی حارضیِن در غدیر با ایشان بیعت کردند ولی چند ماه بعد در اولین  اعالم کرد و همه

ی منافِق آنان افتاد و رسپوش موقتی  روز رحلت پیامرب گرامی اسالم (ص) نقاب از چهره

های دوران جاهلیِت خود زده بودند برداشته شد و رسوایی ابدی  که بر عقاید و نفس

 ای خود خریدند و ظلم به تام برشیت تا دولت ظهور �ودند.را بر 

که همگی به شایستگی او قلباً اعرتاف داشتند ولی شیطان اع�ل آنان را  درحالی

ی تقوا و ای�ن و  برایشان آراسته کرد و عهد و پی�ن خود با امام علی (ع) که اسوه

ده بود را شکستند؛ لعنت هللا ی خدا به دنیا آم شجاعت و تدبیر و علم بود و در خانه

شکنان، از غدیر تا قیامت و پیروان  علی قوم املعاندین و الغاصبین و ظاملین و پی�ن

ای روِی تخت سنگ است، با تند بارانی شسته  آنان که هر چه کنند همچون دانه

گونه  خواهد شد حتی اگر کلیددار کعبه باشند چون کعبه میراث صالحان است؛ ه�ن

هاست بنابراین آنان که  فرماید آنچه در روی زمین است متعلق به آن ن کریم میکه قرآ 

اکنون کلیددار کعبه هستند کلید و قفلشان، کارسازِی حق از باطل را ندارد فقط  هم

کنند، کلیِد اصلی، میراث اولیاست که هرگز دست مرشکان  بندند و یا باز می دری را می

ر وفاداران به عهد و شیعیان و پیروان راستیِن امامت آن را ملس نخواهد کرد و درود ب

 صحرای محرش، آنان هستند. یافتگان نجاتاز غدیر تا قیامت که 

کنیم به فرمایشات رسور عاملیان حرضت زهرا (س) که در  حال این خطبه را مزین می

ر ی پروردگار عال ب شکنانش چنین فرمودند: سالم و برکاِت خاصه مورد غدیر و پی�ن

گویان به طرفش شتافتند و جز او را  ی حق، لبیک هایی باد که در پاسخ به وعده جان

هایتان را به  ندیدند. پروردگارشان فرمود: به بندگانم مژده دهید که پروردگارتان جان

ترین نعمتش،  ی عشقش بهشتی را مژده دهد که بزرگ انواِر محبتش افروخت تا شعله

او سیراب نشوند  فرمان بهباشد؛ عاشقانش جز  عظمتش می منتهای درگاِه با رحمِت بی

اش که همواره دستاِن  و راهی را جز به رضایتش نپی�یند که چنین بود پیامرب گرامی

امتش برای بیعِت با حق آماده بود، دسِت محبتی که جانشیِن دسِت  طرف بهمبارکشان 
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سوزاند،  محبتش کفر را می کرد و پروردگار عال بود، حرارتش، جان مرده را زنده می

آورد و هرگاه دستی را در دستان مبارکش  اش بهشت را به پیشکشی می شادابی

کرد تا رسالتش را به امتش هدیه کند و  فرشد تام وجودش ندای لبیک را تکرار می می

که دسِت جانشین را در دست گرفت و فرمود: من موالی کسی هستم که این   آنگاه

ها از اولین تا آخرین به آن پاسخ دادند تا والیت، در  ، تام دستدست را یاری کند

ای باشد که در جانش ندایی جز  جانشان جاودانه شود و هر کس از آن جدا شود مرده

شود. پس معنای بیعت، زندگی است و غیر آن مرگی است  بانِگ مرگ یافت �ی

 هراسناک.

امیر مؤمنان علی (ع) و ولی و  یسو  بهحال در این روز مبارک، دسِت تجدید بیعت 

کنیم و از خداوند متعال درخواست  رسور و موالی�ن اباصالح املهدی (عج) دراز می

 به غدیر بپذیرد. وفادارانکنیم که بیعت�ن را جزِو بیعِت  می

 یسو  بهکننده  بار الها درود فرست بر ولی و برگزیده و وزیر و وصِی پیامربت، آن دعوت

ی بدکاران، امیر مؤمنان، علی (ع)  ی کافران و به خاک افکننده شکننده دینت، آن درهم

و همچنین بار خدایا درود فرست بر فرزند رشیدش امام و موالی�ن حجت بن الحسن 

ی او گردِن گردنکشان را  وسیله ی او عدالت را، بشکن به وسیله (عج) و آشکار گردان به

ی او زمین را از  وسیله دینان را و پر کن به بیی او کفار و منافقین و  وسیله و بُکش به

 ی او دین پیامربت را. وسیله عدالت و آشکار گردان به

بار الها دوست بدار دوستانشان را و دشمن بدار دشمنانشان از اولین تا آخرین را و 

 یاری کن یارانشان را و خوار کن هر کس را که در حق آنان بدی کند.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠آذر، دی و بهمن       های محرم و صفر خطبه

ی محرم به  هجری قمری در بخش ویژه نامه ۱۴۳۳های محرم و صفر  مت کامل خطبه

 باشد. صورت کامل قابل دسرتس می

ها  از این خطبه ۹۰ی محرم، بخش محرم  توانید از طریق منوی ویژه نامه ش� می

 �ایید.استفاده 

 ها بر روی لینک زیر کلیک �ایید. توانید برای دیدن این خطبه همچنین می

 ٩٠های محرم و صفر  خطبه

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠دی  ١١      والدت امام موسی کاظم (ع) ی بهخط

خداوندی که بین انسان و حمد و سپاس خداوند عظیم، حلیم، غفار و ستار را سزاست. 

ها  تر. از خیانت چش�ن و آنچه در سینه قلبش حائل است و از رگ گردن به او نزدیک

ی هستی و  پنهان است با خرب و به رازهای نهان آگاه است. اوست آفریننده

ها پس از نیستی. نیست معبودی غیر او، پاک  ی جان آورنده ی قیامت و پدید برپاکننده

 خداوند کریم و رح�ن.و منزه است 

ی رحمت، رسول امجد، نبی مکرم، ابوالقاسم  آورنده درود و صلوات خداوند بر پیام

 اش. محمد (ص) و بر خاندان مطهر و گرامی

من احسانی  فرمان بهآنگاه که  و سالم، سالم نام بابرکتی است که پروردگار عال فرمود:

، فرشتگان به خفتگان در زمان مژده های حیات آغاز شود پیش رو قرار گیرد و رضبان

ای شوید که به آمدنش یقین داشتید؛  ای منتظران حق، برخیزید تا مه�ن وعده :دهند

 ۩من رِب رحیم.  قوالً سالمُ  ۩اکنون خاک از جان بشویید تا ندای جانتان را که فرمود: 
ان را به فغان گویان بروید تا جانی را که غربتش زم را در گوِش جانتان بشنوید و لبیک

 آورد را به رسمنزل عشق برسانید. می

بله چه زیبا و لطیف است احساس و نوازش خدای مهربان در مورد بندگان عاشق خود 

هایی که در عطش وصالش سوختند و تنها با فدا کردن هستی و جان خود به  ه�ن

کر و دعا و تپد که با ذ  آرامش رسیدند که ما در این شب به میالد عاشقی قلب�ن می

چال را به گلستانی با طراوت تبدیل �ود که  ترین سیاه اش، مخوف رسودهای عاشقانه

ی سوز دلش بود و ایشان هفتمین نور امامت و والیت، عبد صالح، عال  هر گلش نشانه

 الحوائج، امام موسی بن جعفر (ع) بودند. و کاظم، باب
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ند. مدت امامت آن بزرگوار هجری قمری متولد شد ۱۲۸حرضت در هفتم صفر سال 

سال بود و در این مدت غالباً یا زندان یا در تبعید به رس بردند، ولی با  وچهار یس

 وجود این در میان مردم نفوذ کامل داشتند و همیشه در حال مبارزه بودند.

امام موسی کاظم (ع) وصی اوصیاء و پیشوای شیعه و محل بروز صفات خداوند 

الرشید لعنت هللا علیه  های پدرانشان بودند. هارون ها و علم متعال و وارِث حکمت

خیلی آرزو داشت تا با اذیت و آزار و تبعید و زندان، ایشان را وادار به تسلیم کند ولی 

 این آرزو را به گور برد.

فرمودند: خدایا جای  های مشهور آن حرضت در زندان این بود که می یکی از مناجات

 خواستم، شکر تو را که به من عنایت فرمودی. ت میخلوتی را برای عباد

کنند که  بیت، به خیال جاهل خود فکر می اند دشمنان اهل بله چه غافل و نادان

 نشئتچال زندانی کنند و مانع تجلی نورش که  خورشید امامت را در حصار یا سیاه

کنند  ور میکه فقط خود را از رحمت الهی د گرفته از نور خداوندی است شوند درحالی

 چون خیانت به عرتت که مزد رسول خداست کفر و دوری از خدا را به همراه دارد.

ی مادر هستی رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) که  چه زیباست فرموده

فرمودند: عرتت را که امانت پروردگارتان است حفظ کنید از شداید نفس اماره که 

که آن جاِن  بدون واسطه است، درحالی سالحش یکتاپرستی است و منطقش، توحید

علیل، به زمین افتاده و نیازمند دستی پرتوان است تا برخیزد و به پاهایش تکیه کند؛ با 

توجهات آن دست، به نیرو برسد و بتواند به امر پروردگارش عمل کند و اگر ه�ن 

خداوند در  جان، به زمین افتاد و برای نجات، پروردگار را خواند ه�ن خواهد شد که

چون به آدمی گزندی رسد چه بر پهلو خفته باشد چه نشسته یا  ۩قرآن کریم فرموده: 

گذرد که  خواند و چون آن گزند را از او دور سازیم چنان می ایستاده، ما را به دعا می

گویی ما را برای دفع آن گزندی که به او رسیده بود هرگز نخوانده است. اع�ل 

 ۩ین در نظرشان آراسته شده است. چن کاران این ارساف

 کند. پس خطا در معرفت است که جاِن مضطر پس از نجات، پروردگار را فراموش می
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ای است که در خودش هزاران چهره از اع�ل بندگان خدا را به ودیعه دارد؛  عرتت آینه

شود، چون  شان جزء در اطاعت رسولشان درمان �ی های بی�ری که سالمتی چهره

امانت پیامربان و  داران گذشتگان و پیشوای آیندگان هستند؛ خاندان نبوت امانت

ای باشد که هرگز  جان انباشتند تا برای آیندگان گنجینه ی پیروانشان را در صندوقچه

 بهایند. های مشتاق، خریداران این گوهر گران پایان نیابد؛ اکنون جان

ایم  خواهران و برادران در این شب بزرگ در این کوی عشق ما نیز دور هم جمع شده

املتین، وجود  که جزء خریداران این گوهر باشیم و به ریس�ن الهی که ه�ن حبل

مقدس موال و رسورمان امام زمان (عج) است چنگ بزنیم تا دین�ن و توحیدمان محکم 

 یم.یبستامام�ن خداوند را عاشقانه و استوار گردد و با دستان نیرومند ا

 داریم: حال دست به دعا بر می

ات در حفظ امانتش قرآن  بار الها ما را جزء کسانی قرار بده که به وصیت پیامرب گرامی

 و عرتت کوشا هستند.

ها امام عرص و زمان  روی ی کج کننده بار الها در ظهور منجی عال برشیت و برطرف

 تعجیل بفرما.اباصالح املهدی (عج) 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠دی  ٢٤         روز اربعین ی بهخط

ِ رَبِّ الْعالَِمَ�؛ العاملین را سزاست که همگان، بر آستاِن مقدسش رس  حمد، رب الَْحْمُد ِلَّ

. جانی که در باطنش به محور ابدیت اند یافتهتسلیم فرود آورده و به فرمانش حیات 

؛ در شلوغِی زند یمعمرش را رقم  یها ساعتمتصل است و در ظاهرش به عالیقی که 

به دنبالش در حرکت  ای یهساولی زمان، چونان  سپارد یمدنیا، زمان را به فراموشی 

و وداع تاشا کند، ا ی لحظهعمرش را جرعه جرعه بنوشد و او را در  ی ی�نهپاست تا 

در حرکت  عمر ی رودخانهشود که در مسیِر  ییها جانعربِت  ی یینهآبرود و عملش 

 گاه وعدهعاشق به  یها جانعاشوراست؛  ی واقعههستند و اینک چهلمین روز از 

تام �ای حق  ی یینهآرسیدند و در نعمتش متنعم شدند و همراهانشان در صرب جمیل، 

محبتش بنوشند و  ی بادهعشق را بشناسند و از  گردیدند تا میراث براِن حقیقی، عالِ 

 جز به راه حق نروند.

اربعین چیست؟ آیا  : به چه دلیل بر امام�ن غمگینیم؟کنیم یمامروز از خود سؤال 

معنایش انتظاری است که قوِم حرضت موسی برای آمدن پیامربشان در پای طور ماندند 

حق در آن نگریسته بودند به باطل  ی یدهدولی به اربعین نرسیدند و آنچه را که به 

پس  آراستند و حاصل، انتظاِر مرگی بود که به دست خود بر جانشان هدیه کردند

شاهدی زنده است و اکنون ما امت پیامرب آخرالزمان  خطاکارزمان، بر اربعیِن این قوِم 

ی هستیم یا تورات موس ی یرندهگکه با آن همراه بودیم؛ آیا  نگریم یمبر اربعیِن حقی 

است؟ تقویم را دوست دارد نه حق را؛ امروز  بسته دل رسمسِت نفسی که به عادتش

اربعین است و فردا روزی دیگر، پس هر روز آدابی دارد که برای آن روز تدارک شده؛ 

باشد و  چنین ینامیزبان؛ افسوس بر عمری که هدفش  یا عدهمه�ن هستند و  یا عده

ته شده به دست انسان، به باد فنا مبتال گردد، مانند رسابی که ، با تقویِم نگاشیشروزها

، با آن به نگرد یم. مسل�ِن واقعی به تقویم قرآن کریم کند یمانساِن تشنه را وسوسه 

و از عقابش به پروردگار یکتا پناه  شود یمشاد  اش مژدهو از  رود یماستقبال اربعین 

 گونه یناتعالیم الهی است  اش رسچشمهکه  و با دلی بیند یم؛ امامش را زنده برد یم
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مجروح جهلی است که با نام مبارکتان  ام ینهس: ای عاشوراییان، کند یمدرد دل 

با نام موالیت پاک شو؛ بر آن  ها وسوسهجراحتش را شناختم، بر آن نهیب زدم که از 

در عمرم ؛ یک اربعیِن دیگر نگرم یمکوبیدم تا شیطان را بیرون کنم و اکنون به خود 

ام که ساعتی به آن مشغول باشم زمانم را  آمد و رفت؛ چه کردم؟ آیا به بازِی کودکانه

 ی رسچشمه: ای امامم، از کنم یمافرازانه اعالم کردم و یا در کنار امام عرصم رس  سپری

فضلت نوشیدم، آن را بر جانم مانند اکسیژنی که به آن محتاجم هدیه کردم و اکنون 

عملم بر آن بنگرم، یا در صف عاشورائیان باشم و یا در صف  ی یینهآتا در  ام آمده

 فریِب خوردگان دهر.

شیطان،  ی وسوسهپس جانتان را در محِرش اربعین باز کنید و درونش را بنگرید؛ اگر از 

متعفن شده، با نام عاشقاِن حق، آن را درمان کنید و اگر گلستانی است زیبا، بر اجر 

 مجاهدتتان بیفزایید تا نعمتتان همواره در جوشش باشد.

پس  یروزهاقبل پرداختیم اکنون به  ی واقعهقبل از عاشورا به  یروزهاگونه که  ه�ن

، به امامت حرضت یتب اهلنه بدرقه کنیم. تا کارواِن حق را تا مدی گردیم یماز آن باز 

. اتفاقاتی که در بین راه، دارای اهمیت کند یمکوفه حرکت  طرف بهسجاد (ع) از کربال 

�ایان و  چنان آناست، ح�یت پروردگار عال از برپا دارندگان حق و زدودندگان باطل، 

 گیرد یمذلیلشان گواه  و بر جانِ  کند یمآشکار است که دیدگاِن باطل را به فغان مبتال 

آتشی بود که خاکسرتی در پی نداشت بلکه همواره  اند یدهورزکه آنچه بر آن ارسار 

روشن و فروزان بود تا باطلی را بسوزاند که خود، آن را برگزیده است. ندای حق، در 

وحی، در آن ذخیره شده بود.  ی یحهرابیرون آمد که  ییها جانقالِب کل�ت از فضای 

ییان به مکانی بازگشتند که با آن وداع �وده بودند. این بار که آمدند مانند عاشورا

رفتنشان نبود، آمدند تا منتظران دل سوخته را مرهمی باشند و انتظارشان را پایانی 

است از آغاز و پایانی که همواره تا قیامت، دل دادگان  یا زندهپس زمان، گواه  فرهمند

 .نوشند یموصلش  ی رسچشمهز و ا نگرند یمکوی عشق بر آن 

میقات وصل است بر سینه بکوبید تا  عاشورائیان، با دستی که منتظرِ  سفران همای 

گلستانی شود عطرآگین از نام موالی�ن و با عهدی که میثاقش ترک باطل است اعالم 

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


88 

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

کنید: ای آخرین فرزند رسوملان، به ما بنگر که خنجِر جهل�ن، همواره بر شاه رِگ 

پس  را بر زمین زند که افتخاِر آفرینش است ای یفهخلکارزار است تا  ی آمادهان حیات

هللا ادرکنی. ما  ة: یا بقیکنیم یمو با دلی سوخته اعالم  گذاریم یمنردباِن دعا را بر زمین 

بسیاری با ش� عهد بسته ولی انتظارش را  هایِ  یناربعرا دریاب که جاِن عاشق�ن در 

 وصلتان درمان نکرده. مرهم

 :داریم یمو همگی با هم یک صدا ابراز  بندیم یماکنون با نام مبارکتان، میثاِق عشق 

 یا مهدی ادرکنی

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠بهمن  ٢          صفر ٢٨ ی بهخط

کنیم، پروردگاری که رح�ن است و رحیم، رزاق  سخن را با ستایش پروردگارمان آغاز می

است، جبار است، کریم است، حی است و مدبر امور جهانی است که از ازل تا قیامت 

معرفی  هللا یدگو بوده و غیر در مقابلش نابود گردیده است، دست خود را  او را تسبیح

َدَر هللا نام برده است، جهان را با انوار هدایتش همواره از فرموده و شناخت قَدرش را قَ 

طرف نور و رهایی هدایت فرموده و بهرتین خلیفگان خویش را برای  ضاللت جهل به

 این منظور برگزیده تا نوری باشد در وجودهای تاریک�ن.

خواهیم  ایم، پیامربی که الگوی رحمت الهی بود، می اکنون به سوگ پیامربش نشسته

ترین مصیبت معنا کنیم، افسوس که مصیبت را  عنوان بزرگ رفتنش از زمین را به

رسائی و به سوگ نشست آموختیم، آیا بر رس و  عنوان نوحه شناسیم، نامش را به �ی

سینه زدن جوابگوی فقدان رسوملان است؟ اگر جوابگوی عمری هدایت، چراغی است 

ون ما خود را مدیون این هدایت در مقام ساخت و اکن ای می باید از ما خلیفه که می

دانیم پس باید گریبان چاک کنیم که این غم جگرمان را در اندوهش زخم  خلیفه می

که هدایتش را  زد، ولی عمرمان چه شده؟ چگونه ادعا کردیم امت او هستیم درحالی

 در وجودمان به بازی نفس�ن به تباهی کشاندیم و نام�ن را مسل�ن اعالم کردیم

 که تسلیم نفس�ن هستیم؟ درحالی

حساب �ودیم و جایگاه خویش را در سوگ پیامربمان شناختیم،  اکنون که با خود تسویه

توانیم از پروردگارمان اذن ذکر مصیبت بگیریم و بگوییم، فریاد بزنیم، بر سینه  می

ستی پر  بکوبیم که ای خالق ما: کتابت را مهجور کردیم و هدایتگران آن را در مقام

مان  ی جهان محو �ودیم تا همواره خودمان باشیم و ادعای دروغی وجودمان از صحنه

تا ایام عمرمان را بگذرانیم و به دیدارت بیاییم و مأمورانت سؤال کنند: پروردگارت 

کیست؟ و ما پاسخ دهیم پروردگارمان آن خدایی است که پیامربا�ان برای�ن از او 

را بشناسیم، آیا زبا�ان قادر است تا نامش را تکرار کند؟ پس معجزاتش را آوردند تا او 
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خواهم پاسخ سؤالی را  کنیم، یا رسول هللا کمکم کنید، می فقدان پیامرب را احساس می

بدهم که ش� آن را به من آموختید، من امت ش� هستم، اکنون منتظرم تا چراغ روحم 

ترین  شود پس بزرگ نامش معنا می شود و اینجاست که را منور کنید، مصیبت آغاز می

های  مصیبت مردن با جهل است که باید قبل از مبتال شدن، آن را درمان کرد، پرده

غفلت را شناخت و آن را از میان برداشت تا رسول معنا شود پس خدمت امام�ن 

ی حقیم،  خانه  داریم: ای جانشین پیامربمان، ما مه�ن حرضت مهدی (عج) اعالم می

ی جانش به �ایش گذاشته تا قبل از توقف زمان  ها را در پرده ی که ضاللتا خانه

عمرمان ما را در کشتی نجاتش به رسمنزل نجات رهنمون شود، پس محرمی را آغاز 

کردیم که در آن شهادت معنا شد و ماه صفری که رسالت و شهادت هر دو در 

های انتظار  ا در فقدان سالرویم تا آغاز امامتتان ر  وجودمان نقش گرفت و اکنون می

به جا�ان مژده دهیم. موال جان: اجازه بدهید تا امروز امن یجیب را در کتاب 

مان به مدد بخوانیم که پروردگارمان بر ما ترحم کنند و ما را عزادار پیامربی به  آس�نی

های�ن رخصت دهند تا یا محمدا را  عرشیان معرفی کنند که دوستش دارند و به زبان

موال جان، به فدای  .ذکر جان کنند که جا�ان منور به نور امامت و هدایت شود

کند بلکه فراموش  شکافد و درمانش �ی جانتان که جهل�ن آن را مانند خنجری می

افزاید، پس امروز بر مصیبتی گریان هستم که با  کردن فرامین جدتان به سوزشش می

ریم معنا شده و ماه صفری را به پایان ی قرآن ک شناخت رسالت و امامت از دریچه

های شناخت نفس�ن در حرکت  بریم که حزن و اندوهش در قلب�ن از واقعیت می

مان بوده تا همواره ایام عمرمان شاهد پیروزی  حق و زدودن باطل از صورت وجودی

گوییم که سنگینی و غم و اندوه  حال از مصیبتی سخن می حق و نابودی باطل باشد،

سوزاند؛ آن جنایتی است که  های امت رسوملان را می کند و قلب وز را بیشرت میاین ر 

طلب که لعنت ابدی خداوند بر آنان باد در حق دومین  توز و قدرت مردم جاهل و کینه

ی صرب و شکیبایی،  بیت، اسوه امانت پیامرب گرامی اسالم روا داشتند. ایشان کریم اهل

ی (ع) هستند که بعد از شهادت امیر مؤمنان، گذشت و رضا، حرضت امام حسن مجت

امامت مردمی را به عهده گرفتند که صد رنگ و دنیادوست و نادان بودند. فقط 

ی علیه ظلم و حیله و تزویر را درک و در اطاعتش پایداری  ی مبارزه ی قلیلی نحوه عده
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د؛ امروز �ودند؛ امام حسن (ع) مظلوم و غریب زیست و مظلوم و غریب در تاریخ مان

شده از جهل و نفاق ایشان را آن نامردها به زهر جفا مسموم �ودند.  پاره پارهجگر 

ی آن الطاف الهی باشد و همگی  کنیم تا گیرنده های�ن را به آس�ن دراز می پس دست

زنیم: ای فریادرس فریادخواهان، یا غیاث املستغیثین، بندگان خود را  با هم صدا می

طف و احسانت در فقدان رسولت هستند تا همواره از چراغ دریاب که محتاج ل

ی مخلص به دیدارت آیند، پس به امید گشایش در  عنوان بنده هدایتش بهره گیرند و به

 خوانیم: فرج موالی�ن می

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠بهمن  ٤       ی شهادت امام رضا (ع) بهخط

حمد و ستایش خداوند یکتا و سبحان را سزاست که نیست معبودی جز ذاِت اقدس و 

رشیک او در پرستش و ثنا. ملِک هستی و ستایِش خلق، مختص اوست و همه چیز  بی

ی کائنات جاری است. رحمتش واسع،  در تسلیِم فرمانش. حکم و اقتدارش در همه

خلق به دست قادر و توانای  برکاتش نازل، فضل و احسانش وافر، هستی و نیستیِ 

ای که خود فرمود  گونه کنند آن ی موجودات، او را به بزرگی یاد می اوست و همه

 سان که درخور ذاِت بزرگوار و با عزت و جالل اوست. آن

ی فیض، حرضت ابوالقاسم، محمد  صلوات و تحیت و سالِم خداوند کریم بر واسطه

اش، بر امامان و راهن�یان و هدایتگران و  مصطفی (ص) و بر خانداِن پاک و گرامی

داران علم و تقوا و ک�ل باد که آخرینشان، منجی عال  های تاریکی و پرچم چراغ

 ، حرضت اباصالح املهدی (عج) هستند.مثال یببرشیت، امام و ولِی مطلق و 

ی مؤمن نهفته است تا چراغی باشد که  ای است که در سینه و سالم، سالم گنجینه

ی آن، جان مرده منور گردد و انساِن آرمیده، با نامش از دل خاک برخیزد و با  واسطه به

ای که جاِن منتظر، در شوقش  ی حق است، وعده ای بپیوندد که وعده کالمش به لحظه

گردد و گاه،  ای خروشان است که گاه با غرشش به دنباِل نامش می مانند رودخانه

اش  ند تا او را بشناسند و به هنگاِم دیدارش، خاطرهخوا دیگران را به تاشای خویش می

 را به ذهن بسپارند.

توان رساغ کرد، مخصوصاً امیر مؤمنان  آری چنین عاشقانی را فقط در خانداِن نبوت می

علی (ع) و رسور عاملیان، حرضت زهرا (س) و امامان معصوم که هر یک در رسیدِن به 

ی دیدار و  شقانه و به یاد ماندنی به لحظهی حق، رس از پا نشناخته چنان عا وعده

 گاه شتافتند که زمان، آن لحظه را چنان جاودانه �ود که جز آن را به یاد ندارد. وعده

شویم که ایشان  حال در این روز، به زماِن دیدار یکی از آن عاشقان نزدیک می

وردگار هشتمین اخرت آس�ن والیت و امامت، معلم و مروج دین، معدِن کل�ت پر 
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باشند که با  الرضا (ع) می الحجج، امام علی بن موسی کریم، صندوق انوار الهی، ثامن

 جاِم زهری که لقاء و رضایت الهی را به دنبال داشت به دیدار حق شتافتند.

 کنیم. ای از فضایل و شأن و مقاِم بزرگ ایشان را بازگو می در این فرصت گوشه

ی عاشورا نصیب آنان  ننِگ سنگینی که از ح�سه بیت پس از رسوایی و دشمناِن اهل

شد از دشمنی آشکار و رو در رو با امامان دوری کرده سعی داشتند با فریب افکاِر 

بیت و مورد تأیید ایشان معرفی �ایند؛ با مکر و حیله و  عوام، خود را دوستدار اهل

نترش �ودند ولی ی عوامل خود، این موضوع را بین شیعیان و دوستداران م وسیله به

ُ َخْ�ُ  :ی قرآن که خداوند فرمود ی کریمه این غافالن نه تنها آیه ُ َو هللاَّ َو َمَكُروا َو َمَكَر هللاَّ

را نادیده گرفتند بلکه قرآِن ناطق بودِن امامان که برگزیدگان خداوند رح�ن  الْ�كِِرينَ 

ی خود با تدبیر امامت به  بودند را نیز باور نداشتند در نتیجه در دام نیرنگ و حیله

شان، گرفتار و رسوا شده و برای رسپوش گذاشت بر این رسوایی، با  مقتضای زمانه

آید با مسموم کردن، آنان را به  فقط از ترسویان برمی ی مبارزه که ترین حربه نامردانه

ی امامتشان مصادف بود با  الرضا (ع) دوره شهادت رساندند. امام علی بن موسی

مکارترین و جنایتکارترین غاصبین از خاندان عباسی، یعنی مأمون لعنت هللا، امام نیز 

اش شکست  اِر شیطانیی حیله و افک مانند پدرانشان عمل �وده و مأمون را با همه

 داده و رسوا �ودند.

ی رسور عاملیان، مادر هستی، حرضت  کنیم به فرموده حال این خطبه را مزین می

ی طوبی هستند که  زهرای مرضیه (س) که فرمودند: فرزنداِن رسول خاتم، شجره

روید  پروردگار عال فرمود شاخ و برگش در بهشت است و همواره آنچه از آن شجره می

وحیدی خالص است که هر کس ِبدان تکیه کند درخِت جانش از خطر پوسیدگی و ت

ماند و همواره با طراوتی که از بهشت به همراه دارد زمیِن  نابودی در امان می

آورد؛ پس باغباِن جانی باشید که با  وجودش با طراوت است که خزانی را به یاد �ی

ل تا بتواند عجایِب جانی را ببیند که ی آن متص ی طوبی همراه است و به شاخه شجره

های  از آن در غفلت است و همچنین جانتان را منتظِر بارور شدن نوری کنید که سال

ی  عمرتان را برای دیدارش برکت بخشیدید پس منتظر مأموران الهی بانید تا مژده
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ای  ن مردهآمدنش را با عذاِب باطل بیاورند و جاِن جهان را منور به نوری کنند که در آ 

 شود، همگان زندگانی هستند که نسیِم رحمت را بر جانشان خواهند نشاند. یافت �ی

ای  گونه خواهران و برادران، در این روز بزرگ از خداوند کریم عاجزانه بخواهیم ه�ن

که رسور عاملیان حرضت زهرا (س) فرمودند در ظهور موال و رسورمان، امام زمان (عج) 

به عمرمان برکت بخشید را با عذاب و در هم شکست باطل مژده  که انتظار دولتش

 مان، با نسیِم رحمت الهی زنده و شاداب گردد. داده و تعجیل فرماید تا جاِن مرده

 داریم: حال دست به دعا برمی

اش در این رسزمین، رشیک  ی واقع شدِن بارگاه ملکوتی واسطه بار الها امام رضا (ع) به

بیت  ی ما از ظلمی که به اهل دیده ما و زیارتش، تسالِی دل غم های ها و شادی غم

 باشد. پس به حرمِت ایشان، در ظهور موالی�ن تعجیل بفرما. شده است می

 بیت کوشا بودند قرار بده. بار الها ما را از شیعیاِن واقعی که در مودِت اهل

شفاعتشان در قیامت بار الها ما را از معرفت و شناخت چهارده معصوم در دنیا و 

 برخوردار بفرما.

 کار ما را با دیدار ولی و موالی�ن منور بفرما. بار الها چش�ن گنه

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠بهمن  ١١      ی شهادت امام حسن عسکری (ع) بهخط

حمد و سپاس از آن خداوند رح�ن، غفار و ستار است؛ خداوندی که رح�نیِت خود را 

بر مخلوقات قرار داد و ناامیدی از آن را خطا اعالم فرمود. پروردگارا ببخشا که جز تو 

ای نیست، یاری کن که جز تو یاوری نیست، به فریاد برس که جز تو  بخشنده

گاه و امید  ناهگاهی نیست، چون تویی تکیهفریادرسی نیست، پناه ده که جز تو پ

جوییم و از درگاه با  طلبیم و رستگاری می بخش ما. از تو گشایش می دهنده و نجات

ات، حرضت محمد (ص) و خاندانش  کنیم که بر پیامرب گرامی می درخواستکرامتت 

ی ایشان به آستان عظیم و کریمت توسل  وسیله درود فرستی که ما در این شب به

 دهیم. جوییم و آنان را شفیع خود قرار می می

هایی که  سالم، سالمتِی نفس در پاکی و طهارِت جانی است که سالمت است از بی�ری

افزاید، زماِن  ماند و گذشِت زمان، بر کهولتش می جان به امانت می ی در صندوقچه

های  آیند تا غنیمت شود و ملکوتیان برای تاشا می رسد، صندوقچه باز می رفت، رس می

جان را با خود به عرش بربند و سالم بر جانی که آنچه ذخیره �وده گنجی بوده از 

 فطرتش.

ها و  ال در تزکیه و پاکِی نفس از بی�ریپس در این شِب بزرگ از خداوند متع

طلبیم تا در وقِت رفت از این دنیا به فرشتگان، جان با طهارتی را  ها یاری می آلودگی

 عرضه کنیم که خداوند سبحان در الست به ما عطا فرموده بود.

نشینیم که طهارتش، ملکوتیان و فرشتگان را حیران  حال در این شب به سوگ جانی می

، آن جاِن یازدهمین اخرت امامت و والیت، عال و زاهد و با تقوا و با وقار و عفت �وده

و حیا، ابا محمد، ابن رضا، حرضت امام حسن عسکری (ع) بود که به اعرتاف دوست و 

بیت و ابهت اسالم بود. امام حسن  دشمن، مظهِر ابهت پروردگار عال، ابهت اهل

سازی، تعلیم و  د که یکی از این کرامات، فرهنگعسکری (ع) دارای کرامات زیادی بودن

سازی شیعیان برای دوران غیبت فرزند بزرگوارشان، امام عرص و زمان اباصالح  آماده
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املهدی (عج) بودند. امام به شیعیان آموختند در صورِت عدم حضور فیزیکی امام 

ع) این عرصشان چگونه از برکات وجود مقدسش برخوردار شوند؛ امام حسن عسکری (

های خاص به  ها و مشکالت و با انجام ترینات و دادن سفارش مهم را با تحمِل سختی

هجری، ایشان را  ۲۰۶االول سال  شیعیان آموختند. معتمد عباسی در هشتم ربیع

مسموم و به شهادت رساندند. لعنت هللا علی قوم الظاملین من االولین الی یوم الدین و 

 پیروان آنان باد.

هایشان به شیعیان و  ای از سخنان و سفارش شهادت این امام ه�م گوشهدر شب 

جوییم.  ها مدد می کنیم و از خداوند متعال در انجام آن بیت را بیان می دوستداران اهل

گونه که اسِم ما  ی ما هستید پس ه�ن کنید که شیعه ایشان فرمودند: که اگر اعالم می

بیت، ش� هم زینت باشید.  ید تا برای ما اهلی خود کن زینت ش�ست تقوا را پیشه

ی  ما جلب کنید و از گناه و زشتی پرهیز کنید تا مایه یسو  بهمودت و محبِت مردم را 

 ننگ ما نباشید.

اکنون ضمن عرض تسلیت به پیشگاه موال و رسورمان، اباصالح املهدی (عج) به 

بزرگ حضورشان اعالم مناسبت شهادت پدر بزرگوارشان با دلی سوخته از این غِم 

ی ما از ظلم و جنایتی که غاصبیِن حق، بر  پاره داریم: موالی ما، ای مرهم جگر پاره می

پدرانتان روا داشتند؛ به فریاِد ما برس که دیگر طاقت�ن تام شده تا کی شِب 

ی جنایت و خیانِت  دهنده شهادتشان قلب�ن را آتش بزند و باطلین و پیروانشان ادامه

 شان باشند؟پدران

کنیم به  شویم این خطبه را مزین می حال که به اولین روِز امامت موالی�ن نزدیک می

شان، رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) که فرمودند:  سخنان گهربار مادر گرامی

های نهفته را بیرون بیاورم تا نهان  توانستم همچون آِب با برکت، دانه می کاش یا

ی حق بنگرند و بر برِق چش�نش، کرسِی حق را ببینند و در  چهرهشدگان در خاک در 

ی باطل است و دسِت مهربانش  اش عشقی را که در حرارتش، سوزاننده گرمای سینه

کند و نامش درفِش دینی است که در  رازِق الهی است که گرسنگاِن حق را اطعام می

فرماید: ای محمد، تو را  یکند و پروردگار عال م قیامت، کرسِی حق، بر آن تکیه می
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ترین آیینم بود و فرزندی که آن را کوثر خواندم و  دینی ارزانی داشتم که کامل

فرزندانش را جانشیناِن تو اعالم کردم و هدایت را در دینت جاودانه فرمودم و درفِش 

ِ َخْ�ٌ لَُكْم إِْن كُ«هدایت را به دست آخرین وصی دادم و امر فرمودم:  ْنتُْم بقیّة هللاَّ

 آنچه برایتان باقی گذاشتم بهرتین متاع آفرینش است.» ُمْؤِمِن�َ 

ها و دعاهای امام حسن عسکری (ع) که در مورد منتظریِن  در خاته یکی از مناجات

کنیم ایشان فرمودند: بار الها قلبم، دریای  شان ایراد فرمودند را بیان می فرزند گرامی

هایی از اع�ِق وجودها پس نوشندگانش  چشمههای لطف توست،  اتصال به رسچشمه

نوشند تا  ی اول را می دارند تا لِب سوخته از عطش را �ناک کنند؛ جرعه ای بر می جرعه

گذارند تا عطششان فرو نشیند و  طعمش را حس کنند و سپس رس را بر چشمه می

ی لطِف بارگاه پر عظمتت  جانشان سیراب گردد و اکنون امت جدم بر رسچشمه

شان را مه�ِن سلسبیل  ناککنند و تو ای پروردگارم، جان عطشاند تا لبی �ناک  نشسته

های هجران، به گلستانی از وصل بدل شود و عطر و  ی سال لطفت بن� تا کویِر سوخته

بوی بهشت، به مشام بهشتیان همچون پیراهن یوسف باشد که دیدگاِن نابینای دهر را 

ای  ر دامن حق چنگ زنند و سیاهی و تباهی را افسانهبینا کند تا شیفتگان وصلت ب

 های گذشتگان، برای همیشه به فراموشی سپرده شود. بخوانند که در داستان

 داریم که: ما نیز دست به دعا برمی

که با وجوِد ناسپاسی امِت آخرین پیامربت، بهرتین گهر را برایشان  یمگزار شکربار الها 

 همتای خود به ما منتظرین، تعجیل فرما. بینگه داشتی پس در عطای نعمت 

 بار الها ما را جزء باور کنندگان و یاوراِن ایشان قرار بده.

بار الها کفر و فساد و ظلم، دنیا را فرا گرفته، با ظهوِر دولت حق، جهان را از لوِث 

 وجود آنان پاک فرما.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠بهمن  ١٣    سالروز آغاز امامت حرضت مهدی (عج)ی  بهخط

ی آفرینش، آنگاه که فرمان داد، موجود شو، موجود شد و آنچه  به نام آغازکننده

موجود شد، گردِن اطاعت بر خالقش را ض�نِت موجودیتش اعالم �ود تا همگان، بر 

 اش رس تسلیم فرود آورند و جز او را نخوانند. درگاِه کربیایی

ایم تا به ناِم انسان شناخته  اندیشیم آمده نگریم و به خلقت�ن می حال به خود می

مان، مطلوب نگریست باشد و درو�ان، جز  ی ظاهری شویم، بر دو پا راه برویم و چهره

تازد،  برای خالق�ن فاش نشود، درونی که گاه بر عرش تکیه دارد و گاه بر فرش می

ای نیست پس با  اش را جز آفریدگارش فاش کننده فتیقرار که شگ اقیانوسی است بی

گشاید، او را به آغوشش مژده  فرستادِن رسوالن و جانشینان رسوالن، رمِز جان را می

اش است تا به  خواندش و منتظِر بازگشِت سفر کرده دهد، به الیه راجعون می می

فرماید:  دهد. امر میاش، او را بنوازد و یا رب یا ربش را در آغوِش رحمتش پاسخ  وعده

خوانند ولی اجابتی  مرا بخوانید تا ش� را اجابت کنم؛ همگان طبِق فطرتشان او را می

شود؛ میداِن جنگ آماده است؛ ظاهر و  یابند؛ جانشان در بیاباِن جهل گرفتار می را �ی

 آراید و باطن، با رضباِت  ایستد؛ ظاهر، در امر ِالهی خود را می باطنش مقابل هم می

�ایاند؛ زبان را به معرفِی اهدافش به  کند تا آنکه خود را می شک، او را مجروح می

راحتی آنچه را که از آن منع شده بود  گیرد؛ به دارد و فکر را در اختیار می سخن وا می

های آس�نی،  بیند؛ کتاب دهد و جهان را از هدایت، تهی می را حق جلوه می

ی بی�رش  الهی فرمانروایانی مستبد؛ برای اثباِت اندیشهشود و پیامرباِن  نویس می دست

افزاید؛ جهانی بدون  پردازد و با دلیل و برهان، به صف طرفدارانش می به کاوش می

ی بهرت را  جنگند تا رتبه مدبر؛ همگان در این جهاِن رها شده در قتال یکدیگرند؛ می

شکار کرد و جانش را شود  کسب کنند؛ چه کسی جلودارشان است؟ پس آزادانه می

ی جهان رها شده بدون حساب  پاره و شکم را از گوشتش انباشته �ود پس در سایه پاره

کند و آن شیفتگی که  اش را گم می رسد؛ حال، اندیشه و کتاب، عمرش به پایان می

خواند؛ دیگر چشمی برای دیدن ندارد؛ چه  مع�ِی عمرش بود او را به تاشای خود می
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شناسد؛ آن آغوِش پر مهری که منتظرش بود،  ند تا اجابتش کند؟ او را �یکسی را بخوا

ی بی�رش را بسوزاند  خواند تا در آن، اندیشه شود و او را به خود می جهنمی سوزان می

 و رهایی برایش ممکن نشود.

داند و  کنیم که اجابت را در اطاعت می طرف جانی معطوف می مان را به اینک اندیشه

آزماید مانند منتظراِن آخرین وصی پروردگار عال که امروز مصادف  ا در آن میای�نش ر 

 است با آغاِز امامتش.

ی  شناسیم؟ آیا نقشش را در ذهن�ن و محبتش را در قلب�ن، گنجینه او را چگونه می

شان را در گرمای  ایم تا دسِت نیازمان را به امام�ن بدهیم و رنِج دوری وجود کرده

ی زمان بسپاریم، منتظِر امر الهی بانیم؛ داروی ما چیست؟ بی�ری  ودیعه جا�ان به

شود؟ پاسخش در آیات قرآن کریم است  ی مجروح�ن به کدام رشبت مداوا می سینه

اند و در راه خدا  اند و مهاجرت کرده نان كه ا�ان آوردهآ  ۩که پروردگارمان فرموده 

اند،  اند، به حقيقت مؤمنان ند و ياريشان کردها اند و آنان كه جايشان داده جهاد کرده

 ی انفال) سوره ۷۴ی  (آیه ۩هاست  آمرزش و روزی نيكو از آن آن

ی  پس درمانش را یافتید؛ اینک با دقت و اطاعت، دارویتان را بخورید تا سینه

زنده بودن باشد. عشق را به افسانه مبدل  درخورمجروحتان شاهِد قلبی سال و تپشی 

لکه نیازمندان را در حرارتش از رسمای جاِن خشکیده نجات دهید؛ امانت را در نکنید ب

ی قرآن کریم تاشا کنید و یقینتان را با عمل و اطاعت، از فراز و نشیِب  آیینه

های شیطان برهانید تا نقشی را دوست بدارید که ضامِن فردایی بدون یاور  وسوسه

بیند،  اش تنها می سان خود را با اندیشهکند و ان ها تغییر می است، آنگاه که نقش

خواند که همیشه با جانش قرین بوده پس عمرش را در  ذهنش مددکاری را می

 های آن گلستان است. گلستانی سپری کرده که اکنون موقع دیدِن گُل

گونه نجوا  گیریم و با پروردگارمان این آغاز اولین روز امامت موالی�ن را جشن می

 کنیم: می
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زدند و انسان، آن را  رسبازاید و آنان  ها سپرده العاملین، فرمودی امانت را به کوه ای رب

در جهالِت درکش پذیرفت؛ جهالتی که افتادِن از آغوش پروردگارش بود، از آغوِش 

رحمتش به غربتی سقوط کرد و آن را به آب دیده آراست تا بازگشتنش را بپذیری، 

داران امامت ترحم  یاور بیچارگان، به ما امانت بازگشتی که توبه ضامنش بود پس ای

ایم با توبه از جهالت�ن به رسمنزل اولیه برسانیم  کن تا امانتی را که به دوش کشیده

 پس در راه رساندنش ما را یاری فرما.

 زنیم: پس با یقین به اجابت، همگی با هم فریاد می

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠بهمن  ١٨       ی زیارت آل یاسین دل نوشته

ها پیونِد خود را  سالم، رمِز آشنایی با خلقت است و آغاِز محبت، برای آنکه قلب

ای است که همواره در لحظاِت زمین  کنند و سالم، نام جالله ی آن بیان می وسیله به

اند. سالم، آغاز است، آغازی که  گرفتهها از این ناِم جالله جان  جاری است و لحظه

اند پس سالم بر آل یاسین، آل  اند و زندگی را آغاز کرده ها تپش را از آن آموخته قلب

ی تطهیر هستند که  طاها، آل رسول هللا، حرضت محمد (ص) که آِل او مصداِق آیه

وار قرآن ها ه�ن ان پروردگار فرمود: خاندان تو را از رجس و پلیدی پاک کردم و آن

کریم هستند، انواِر ُسَور آیات الهی پس سالم بر سور نورانِی قرآن کریم، سالم بر موال و 

های رصاط مستقیمی است که به رضایِت خداوند  امام بر حق که آشنا و آگاِه بر نشانه

 شود. ختم می

سالم بر ش� ای ولی و خلیفه و رسپرست دیِن خدا بر روی زمین و آخرین حجت و 

ی بطن  ی قرآن کریم و تفسیر کننده اش؛ سالم بر ش� ای تالوت کننده ی ارادهمجر 

ها که با ذکر و مناجات و  ها و دقایقتان در طوِل شب مکنون آن؛ سالم بر تام لحظه

برداری از  تر از روز است؛ سالم بر رستارس روزهایتان که به اطاعت و فرمان دعا روشن

ی  شده ی ذخیره شود؛ سالم ای گنجینه او سپری می حق تعالی و تدبیر و هدایت خلقِ 

شدنی  ی خداوند انجام ای برای مؤمنین. وعده رحمت و نعمت خدا که نگهداری شده

کند؛ سالم بر ش� ای پرچِم  ی او حق است و خلف وعده �ی است چون وعده

یاور ی مرتفعِ علم و دانِش حقیقی و خدایی. ای دادرس مظلومان و  برافراشته بر قله

ی  شدگان در جهالت و تباهی؛ سالم بر ش� ای رحمِت واسعه درماندگان و منجی غرق

ها  ایستید، کوه حق که بر جهان گسرتده شده است؛ سالم بر ش� آن هنگام که بپا می

نشینید بر  که می خورند؛ سالم بر ش� هنگامی هایتان غبطه می به استواری و قوت قدم

آورد و  عدالت از شوق، در برابر ش� رس تعظیم فرود میمسنِد رهربی و قضاوت که 

ها عال هستید؛ سالم  کنی به فرامیِن حقی که فقط ش� به تفسیر واقعی آن حکم می

اش هدایت و  بر �ازتان که رسشار از نیاِز عارفانه و عاشقانه است و در قنوت طوالنی
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ید؛ سالم بر زمانی که آن خواه نجاِت خلق از گمراهی و آتش را از خداوند رحیم می

کنید و آن  قامت زیبای همچون رسو را با تام خضوع و مهر و نیاز به رکوع خم می

تر از ماه است  از خورشید و مهتابی تر هنگام که پیشانِی بلندتان که خورشیدی فروزان

گذارید؛ سالم بر ش� در آن  نظیری به سجده بر خاک می را با خشوع و افتادگِی بی

ی ال اله اال  تان کلمه آالیش از هرگونه پلیدی ی که با تام وجوِد مطهر و پاک و بیموقع

دهد پوسیده و  کنید که هر چیز و هر کس که بوی رشک می هللا را بر زبان جاری می

که نور پر فروِغ خارج شده از آن دهان  شود سالم بر ش� هنگامی دچار تباهی می

فروغ  ی تکبیِر هللا اکرب روح و نوِر خورشید را بی ی طیبه ی گفت کلمه واسطه مبارکتان به

 ی هر منتظر. ش�ر بر ش� ای آرزوی عاشقانه کند؛ درود و سالِم بی می

گیرم که  دهم و ش� را که امام، موال و ولی من هستید را شاهد می من گواهی می

ت محمد دهم که حرض  نیست معبودی جز خداوند یگانه که رشیک ندارد و گواهی می

تر و  مصطفی (ص) خاتم انبیاء و بنده و رسوِل خداوند متعال است و نزد من محبوب

دهم که امیر مؤمنان  تر از او و خاندان پاکش کسی وجود ندارد و گواهی می گرامی

ی امامان بعد از او حجت و ولی و امام بر حق هستند که آخرین آنان  علی (ع) و همه

ی با تام وجود دارم که ظهور ش� حتمی است و به این ش�یید که ای�ن و اطمینان

گیریم چون پس از ظهور، گواهی بر این مهم پذیرفته نیست و  گواهی ش� را شاهد می

چنین زنده شدن در  دهم مرگ و سؤاِل در شب اوِل قرب حق، هم همچنین گواهی می

به تشویق و قیامت و گذشت از رصاط و حسابرسی حق و بهشت و جهنم و آیاتی که 

تهدید در این مورد در قرآن کریم آمده است حق است پس رسور و موالِی من، در آن 

روز وای بر احوال کسی که با ش� مخالفت �وده و خوشا بر حال کسی که از ش� 

برداری �وده؛ موالی من، در آن روز گواهی بده که من همیشه ش� را  پیروی و فرمان

اید که آن حق بوده را  ر چیزی را که ش� دوست داشتهدوست داشتم و هر کس و ه

دادید و رضایت داشتید که رضایت خدا و  دوست داشتم و به هر کاری که دستور می

ام و از دشمنانتان و از  ها سعی داشته صالِح خلق خدا نیز در آن بوده به انجام آن

پیامربی رسولش و والیِت  ام و ای�ن دارم به یگانگی خداوند متعال و باطلین بیزار بوده

 برداری کنم. ام که در رکاب ش� فرمان ولی او و آماده
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خوانم، فکر  هایش به عربی می هاست این دعا را با سالم رسور و موالِی من، سال

دانم ولی اکنون  کردم که معنی سالم که آشنایی و رفاقت و هم سویی است را می می

ها و روزها و �از و رکوع و  دهم به شب م میطور نیست زیرا سال  متوجه شدم که این

غفلت و خواب  هایم به ام زیرا شب ها غریبه که با آن سجده و ال اله اال هللا ش�، درحالی

گذرد؛ ش� نوِر  و روزهایم به غیبت و گناه و �ازهایم به سستی و تأخیر و قضا می

من دل خودم را هم  که نور �ازِ  کند درحالی رکوع و سجودتان جهانی را روشن می

ام به غیر از آن است، سالم  گویم ولی توکل و خواسته کند؛ ال اله اال هللا می روشن �ی

دهم بر رهربی که  کنم به چه چیزی و به چه کسی؛ سالم می دهم ولی درک �ی می

سوی نور است اما دعوت به چه معناست؟ آیا من  کننده به مانند جد بزرگوارش دعوت

ت کرده تا با اجابِت آن به اماِم آس�نی خود سالم کنم؟ اگر معنِی دعوت، را کسی دعو 

آیم آنگاه  گوید بیا و من هم می اجابت است معنای آن این است که او به من می

ها یقین دارم، یقین دارم به حاکمی که مانند حاک�ن  خوانم که به آن کل�تی را می

تواند از جنِس دیگری باشد. در  و �ینیست بلکه حاکِم ملک وجود است، نور است 

ها؟  رساند؛ کدام دلیل هایی که مرا به مقصد می ها و دلیل دهم بر حجت ادامه سالم می

کنم و در دعای ندبه با  ها سالم می هایی که در دعای آل یاسین به آن ها و حجت دلیل

دنبال ش�  هایم را ش� جواب گفتید پس گردم. اگر سالم ها) به دنبالشان می (أین

ام که با ش� همراه باشم. آیا با وجودم و عملم، از  ام و خواسته ام و پیدایتان کرده گشته

ام و  ها آشنا شده و خود را تربیت کرده ها همراهم دارم؟ آیا با آن ها و دلیل آن حجت

 گونه ام؟ اگر این یا فقط با خواندن دعاها خود را رسگرم کرده و به بازیچه مشغول بوده

بوده پس وای بر من و باورهای من که خواندن کل�ت عربی را برای خود امتیاز و 

کنم و کاری که  هاست تکرارش می که به معنِی حرفی که سال دانم درحالی ثواب می

 اندیشم. دهم �ی انجام می

اما موالی من، از امروز تصمیم دارم هر بار که قصِد خواندن دعای آل یاسین را دارم به 

نوشته فکر کنم و سعی �ایم خودم و عملم را با این دعا همراه کنم تا لیاقت سالم  این

دادن و جواب شنیدن از ش� را پیدا کنم تا هم خدا از من راضی شود و هم ش� رسور 

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


104 

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

و امامم را از خودم خشنود �ایم چون به یک چیز یقین و اطمینان دارم و آن این 

 .کنم که مرا یاری کنید رم و تقاضا میاست که عاشقانه ش� را دوست دا

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠بهمن  ٢١   ی والدت پیامرب اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) بهخط

حمد از آن خدایی است که آغاِز هستی است پیش از پیدایش و زندگی و پایان است 

ی ساجدان، شکِر شاکران،  برتر است از سپاس حامدان، سجدهپس از فناِی هر چیز؛ 

معرفِت عارفان، گواِه دانشمندان، توحید موحدان، علم عاملان، عبادت ِعابدان و اطاعِت 

 بندگان.

گیریم فرشتگان و ساکنیِن آس�نت و حامالن عرشت و پیغمربان و  بار خدایا گواه می

دهیم که  ات و گواهی می ی جز ذاِت کربیاییرسوالن و امامان را بر اینکه نیست معبود

تاِج پیغمربان، افضل اولیا، رسول امجد، حرضت محمد (ص) بنده و رسوِل توست و 

ی پیامت که بشارت داد و ترساند، جهاد کرد و بخشید، مهربانی کرد و صابر  رساننده

ست و ما پایان فر  شان رحمت و درودی بی بود پس خداوندا بر ایشان و خانداِن گرامی

 را از پیروان و شیعیان و امت ایشان قرار بده.

چنان نقش بر چهره دارند که پروردگار  ، بابی که نقِش آفرینانش، آنةسالم بر باب الجن

عال در کتاب آس�نی فرمود: آیا سایه و آفتاب برابرند؟ آیا بینا و نابینا برابرند؟ آیا آنان 

پایان بر خلقتی که بر دولِت  برابرند؟ پس شکری بیدانند  دانند و یا آنان که �ی که می

حق، برکت بخشید و باطل را کِف روی آب نام برد تا رهرواِن حق، یقین کنند که آنچه 

ی حق را  خواند خالقی است که همواره شعله در جانشان آنان را به خود می

 برافروخت و باطل را ناچیز اعالم فرمود.

ان را سزاست که هدایت و رستگاری را در جاِن پس شکر پروردگار کریم و مهرب

ها را به گشودن این گنجینه  ها به ودیعه نهاد و پیامربان را فرستاد که انسان انسان

 طرف خالق خود بشتابند. گویان به رهنمون شوند و آنان این گنجینه را بگشایند و لبیک

ی و نور است؛ امروز امروز هفدهم ربیع اول روزی که زمین و آس�ن غرِق در شادمان

ترین نعمت و رحمِت خداوندی قدم بر زمینی نهاد که هر  ی خدا و افضل بهرتین بنده

های ستم شکافته شد و  فرستد؛ امروز روزی که کاخ لحظه بر او درود و سالم می
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انداز شد، به دنیا  ی ال اله اال هللا در جهان طنین های باطل خاموش گردید، کلمه شعله

منور شد به قدوم مبارک عقِل کل، نور مطلق، اوِل ما خلق هللا، رسول گرامی  آمد و عال

 اسالم، حرضت محمد (ص).

گذار راه و رسم  همچنین امروز مصادف است با میالد ششمین اخرت امامت، بنیان

شیعه، امام جعفر صادق (ع) این روِز مبارک را به پیشگاه موال و رسورمان امام عرص و 

کنیم و این خطبه را مزین  املهدی (عج) تربیک و تهنیت عرض میزمان اباصالح 

همتای الهی رسور عاملیان حرضت زهرای اطهر (س) که  کنیم به فرمایشات کوثر بی می

شود، از آن گوِی نورانی است که  عنوان کتاب قرآن کریم قرائت می فرمودند: آنچه به

در آمده که اکنون همگی  صورت کتابی در زباِن مقدس رسول الهی جمع شده و به

توانند انواِر جدا شده از زبان رسوِل خدا را حس کنند، آن را ملس کنند و از معرفتش  می

ی جان ذخیره کنند پس  لذت بربند، جواهراتی را از زبانشان جدا کنند و آن را در کیسه

در  ای که همواره قلبتان، حامِل نوری است که زبانتان به آن معرتف است و هر نقطه

 توان در نظر گرفت. بهاست که بهایی برایش �ی شود ُدری گران رابطه با آن خارج می

در این روِز مبارک، خداونِد رح�ن و رحیم را شاکریم که ما را امت چنین پیامربی قرار 

نظیر که  ی بی کنیم که دو گنجینه داد و همچنین از وجوِد مقدِس پیامربمان تشکر می

اش بود را برای هدایت و رستگاری ما به امانت نهاد که  یت گرامیب قرآن کریم و اهل

 ها از گمراهی و ضاللت است. ی انسان دهنده آخرینشان موال و رسورمان، نجات

 داریم که: حال دست به دعا بر می

ها  ات را دانسته و از آن های پیامرب گرامی بار الها ما را جزء کسانی که قدِر امانت

 رار ده.کنند ق پیروی می

های ایشان که ه�ن قرآن و عرتت هستند را  کاران به امانت بار الها دشمنان و خیانت

 نابود بفرما.

 بار الها ما از امتی قرار ده که در قیامت، پیامربمان گواه ما باشد.
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ی موالی�ن، دیِن جدش را در تام جهان گسرتده و رسبلند  بار الها با ظهور دولت حقه

 کن.

 لولیک الفرج اللهم عجل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


108 

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

 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠اسفند  ١١      ی والدت امام حسن عسکری (ع) بهخط

پایان، خداوند با جالِل کربیایی و با عزت و جربوت را سزاوار است.  حمد و سپاِس بی

به ها در برابرش  اش عاملیان را قیام بخشید و زمین و آس�ن خداوندی که به توانایی

ها در پیشگاهش خاضع شدند، دریاها از خروش افتادند، بادها و  فروتنی درآمد. کوه

آمده و تسبیح او فرشتگان به خشوع در  ی ها به نسیم مبدل گشتند و همه طوفان

راستی به وحدانیت و عظمت  گویان به گفتند و پیامربان و اولیاء و دانشمندان و راست

 و نیست معبودی غیر از او. او گواهی دادند. پاک و منزه است

بار الها درود فرست بر افضل اوصیاء خاتم انبیاء حرضت محمد مصطفی (ص) و بر 

بیت پاکش. درود و رحمتی که هر لحظه بر آن برکتی که تو توانایی آن را داری  اهل

 بیفزایی.

ی غیب بر  هایی وحی شده که بر آنچه از خزانه سالم و رحمت پروردگار عال بر جان

آنان عرضه شد رس تسلیم فرود آوردند و بر مقدرات خویش آنگاه که امر شد بروید و 

آمدنتان را فراموش نکنید که جزِو زیانکاران خواهید شد؛ پس با عملی به دیدارم آیید 

هایم را به ش� عرضه کنم و فقدان رفتنتان را به بازگشتی پیروزمندانه  که نعمت

دهد در پاسخ  ، ش� را به بهشِت موعود مژده میبشارت دهم و آنگاه که صدای حق

کنم  چنان فراموشتان می آورم و آن های هجران، دیگر ش� را به یاد �ی بگویید: ای سال

 ام. پس انتظارم به وصلی مبارک مبدل گردید. که انگار هرگز در آن مکان نبوده

این سالم و  ی رسور عاملیان حرضت زهرا (س) و چه مصداق شد چه زیباست فرموده

رحمت، بر ایشان و پدر و همرس و فرزندانشان که همیشه در برابر غیب خداوندی 

رس تسلیم فرود آورده و به مقدرات الهی راضی شدند، دنیا را فراموش کردند و فقط 

کردند و با عملی به دیدار حق رفتند که خداوند  به از کجا آمدن و به کجا رفت فکر می

 ها خشنود شد. از آن
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ما امشب به رسور و شادمانِی یازدهمین اخرت امامت و والیت عال و زاهد و با تقوا، با 

وقار و با عفت و با حیا و با رشافت و با ابهت، حرضت امام حسن عسکری (ع) 

 ۲۲هجری به دنیا آمد. مدت  ۲۳۲الثانی سال  ایم. این امام ه�م در هشتم ربیع نشسته

امام هادی (ع) و شش سال امامِت خود را در زندان و یا  سال همراه با پدر بزرگوارشان

 کردند. سختی با ایشان مالقات می در تبعید به رس برد به همین دلیل شیعیان به

ی ظال و سنگدِل عباسی  بهایشان با هشت خلیفه سال عمِر گران ۲۸ایشان مدت 

کردند.  هی �یگونه آزار و اذیتی در مورد ایشان کوتا ها از هیچ مصادف بود و آن

های وحشی و گرسنه را به زندان امام انداختند  بار سگ بار شیرها و یک که یک طوری به

ولی در مقابل چشم آن کوردالن نه تنها این حیوانات وحشی هیچ آزاری به او 

نرساندند بلکه امام را طواف کردند. بله برش اگر دارای اخالق رذیله شد از هر حیوانی 

تر است چون حیوان درنده در مقابل والیت و امامت رس تسلیم فرود  ای درنده درنده

های کوردل با وجود دیدن عظمت و شکوه و ابهت و شخصیت امام نه  آورد ولی انسان

تنها به خود نیامدند بلکه ایشان را شهید کردند. لعنت هللا علی قوم الظاملین و 

 الغاصبین.

شان رسور موال و امام�ن بقیة  فرزند گرامی ما این روز خجسته و مبارک را به پیشگاه

گوییم که وارث تام خصائل و فضائل  هللا ارواحنا لک الفدا (عج) تربیک و تهنیت می

گوییم: موالی ما، در این  پدرانشان بوده و هستند و فرصت را غنیمت شمرده می

ارتان از دیدار ی پر از فتنه و ظلم و کفر ما نیز همچون شیعیاِن زمان پدر بزرگو  زمانه

بار ما نظری و عنایتی  های اشک های مشتاق و چشم ش� محروم هستیم. به دل

 مان را مرهمی باشد. های سوخته بفرمایید تا دل

 داریم که: در خاته دست به دعا بر می

بیت از اولین تا آخرینشان  بار الها عذاب ابدی بر غاصبین و قاتلین و دشمنان اهل

 مقرر فرما.

 بیت را با انتقام از دشمنانشان شاد فرما. های شیعیان و دوستداران اهل ها دلبار ال
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ی عدالت، امام و رسورمان اباصالح  ی منتقم و اجراکننده بار الها در ظهور دولت حقه

 املهدی (عج) تعجیل فرما.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠اسفند  ٢٦     ی سال) (آخرین جمعهی نوروز  دل نوشته

حمد و سپاس تو را سزاست ای پروردگار حکیم و کریم و ای جمیل و لطیف، حمدی 

شب و روز و پاییز و  آمدوشدی آن خواندی و فرمودی که در  که تو خود را شایسته

 کند عربتی است. زمستان و بهار، برای کسی که در آن تفکر می

ی مردگان، پس از مرگ، به زماِن نواخت  ازلی و ابدی، ای زنده کنندهی  بار الها ای زنده

شویم و درختان و گیاهان به اذن و تدبیرت، دوباره  سوِر ارسافیِل طبیعت، نزدیک می

پوشند پس وای بر احوال درختانی که به جرم خشکی و  لباس زندگانی و شادابی می

 باری، آتشی سوزنده نصیبشان خواهد شد. بی

پروردگارا، ای کریم و رحیم، مدد فرما تا در بهاِر قیامت، به دور از آتِش قهرت که بار 

ات در آغوش  اش خودمان هستیم زنده و شاداب و پربار در پیشگاه کربیایی فروزنده

 حارض آییم. پرمهرت

ور است، ظاملاِن  ها، در کفر و نفاق و فساد و گناه غوطه پروردگارا دنیا در پلیدی

ریزند و برای حفظ چند صباحی قدرت  نوشند و بر زمین می ون ضعیفان میمستکرب، خ

و مال، از هیچ مکر و تزویر و جنایتی روگردان نیستند؛ لشکر باطلین بر علیه حق قیام 

و  اند اند و حق را در پشت امیال نفسانی و شیطانی خویش پنهان �وده کرده

ای یاور مظلومان و مستضعفان، با ن با خاموشی خود، صرب را برگزیدند پس ارامد حق

 ی امام زمان به فریادمان برس. ظهور دولت حقه

خداوندا درود و صلوات بر حرضت ختمی مرتبت، محمد مصطفی (ص) و بر خاندانش 

اش فرست که در این روزهای پایانی سال درد دملان را خدمت آخرینشان  نورانی

دهیم  و از هجرانشان فریاد ناله رس میداریم  موالی�ن اباصالح املهدی (عج) عرضه می

 گوییم: ای آقای ما، زیباترین گل هستی، یوسف همیشه بهاری زهرا، گل نرگس، و می

ای گل زیبای محمدی که هر صبح، نسیم، با بوی عطرت، زمین را حیاتی دوباره 

ی  بنفشه گلربگات که به زاللی شبنم  بخشد؛ تام هستیم به فدای مهربانی می
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ایم  ؛ موالی ما، یک سال دیگر را در فراق وجود مقدست گذراندیم، رشمندهبهاریست

و نازنینتان را آزردیم ولی ش�  مهر پرکه در ایام این سال بارها با گناه و غفلت، قلب 

ای از ما روگردان نشدید و دلسوزانه  با دنیایی از بزرگواری و مهربانی و گذشت لحظه

زند ولی  های انتظار بر جگرمان زخم می در راه هدایت ما کوشیدید. ای رسور ما، سال

س مقدستان در وجودمان احسا ی ندبه در خانه یگرمای محبتتان را با خواندن دعا

 کنیم و این تسکینی است بر درد فراق. می

از وجود مقدستان عاجزانه تقاضا داریم که در سال آینده ما را از لطف و محبت 

های انتظار، برای�ن شیرینی  های زیبا محروم نفرمایید تا سال منتهایتان و خطابه بی

 وصال را نوید دهد.

 کنیم که: در واپسین روزهای سال همه با هم دعا می

کنیم  ایم توبه می بار الها ما به خاطر خطاها و گناهانی که در سال گذشته مرتکب شده

 پس خداوندا به کرمت از جرائم اع�ل ما درگذر.

رود پس  بار الها هر سال بیشرت از سال قبل دنیا در ظلم و کفر و فساد و گناه فرو می

 ی امام عرص (عج) تعجیل بفرما. در ظهور دولت حقه

 مان را رضایت خود و امام و ولی نعمت�ن قرار بده. عیدی بار الها

 بار خدایا حال هجران ما را به ظهورش به احسن حال مبدل بفرما.

حال ضمن عرض تربیک سال نو و آرزوی سالمتی برای ش� عزیزان دعای تحویل سال را 

 کنیم. همه با هم پنج مرتبه به نیت پنج تن قرائت می

 جاللهم عجل لولیک الفر
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