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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ١٣٩٢های سال  های مناسب لیست ترتیبی خطبه

 ٩٢فروردین  ٥ -روایت اول حرضت زهرا (س) ی شهادت خطبه –٠١

 ٩٢فروردین  ٩ -ی حقیقت فاطمیه خطبه –٠٢

 ٩٢فروردین  ٢٥ -روایت دوم حرضت زهرا (س) ی شهادت خطبه –٠٣

 ٩٢اردیبهشت  ١١ -والدت حرضت زهرا (س)ی  خطبه –٠٤

 ٩٢اردیبهشت  ٢٤ -شهادت امام هادی (ع)ی  خطبه –٠٥

 ٩٢اردیبهشت  ٣٠ -مام جواد (ع) و حرضت علی اصغر (ع)والدت ای  خطبه –٠٦

 ٩٢خرداد  ٣ -علی (ع) دت امیرمؤمنانوال ی  خطبه –٠٧

 ٩٢خرداد  ٥ -شهادت حرضت زینب (س)ی  هخطب –٠٨

 ٩٢خرداد  ١٥ -شهادت امام موسی کاظم (ع)ی  خطبه –٠٩

 ٩٢خرداد  ١٧ -ی عید مبعث خطبه –١٠

 ٩٢خرداد  ٢١ -اعیاد شعبانیهی  خطبه –١١

 ٩٢تیر  ٣ -ی شعبان والدت حرضت قائم (عج) عید نیمهی  خطبه –١٢

 ٩٢ تیر ١٨ -شب اول ماه مبارک رمضانی  خطبه –١٣

 ٩٢تیر  ٢٨ -ماه مبارک رمضان دوم ی ی جمعه خطبه –١٤

 ٩٢مرداد  ١ -والدت امام حسن مجتبی (ع)ی  خطبه –١٥

 ٩٢مرداد  ٥ -شب نوزدهم رمضان شب قدری  خطبه –١٦

 ٩٢مرداد  ٧ -شهادت امام علی (ع) شب بیست و یکم شب قدری  خطبه –١٧
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 ٩٢ مرداد ٩ -شب بیست و سوم رمضان شب قدری  خطبه –١٨

 ٩٢مرداد  ١٨ -عید فطری  خطبه –١٩

 ٩٢شهریور  ١١ -شهادت امام جعفر صادق (ع)ی  خطبه –٢٠

 ٩٢شهریور  ٢٦ -)ع( رضا اماموالدت ی  خطبه –٢١

 ٩٢مهر  ١٣ -)ع( جواد امام ی شهادت خطبه –٢٢

 ٩٢مهر  ٢٠ -)ع( محمد باقر امام ی شهادت خطبه –٢٣

 ٩٢مهر  ٢٢ -ی روز عرفه خطبه –٢٤

 ٩٢مهر  ٢٤ -ی عید قربان خطبه –٢٥

 ٩٢مهر  ٢٩ -)ع( هادی اماموالدت ی  خطبه –٢٦

 ٩٢آبان  ٢ -ی عید غدیر خطبه –٢٧

 ٩٢آبان، آذر و دی  -ی محرم و صفرها خطبه –٢٨

 ٩٢آذر  ١٥ -(س) رقیهشهادت حرضت ی  خطبه –٢٩

 ٩٢آذر  ١٩ -)ع( موسی کاظم اماموالدت ی  خطبه –٣٠

 ٩٢دی  ٢ -ی روز اربعین خطبه –٣١

 ٩٢دی  ١٠ -ی رحلت پیامرب (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) خطبه –٣٢

 ٩٢دی  ١٢ -)ع( رضا امام ی شهادت خطبه –٣٣

 ٩٢دی  ١٩ -)ع( حسن عسکری امام ی شهادت خطبه –٣٤

 ٩٢دی  ٢٢ -)عج( ی سالروز آغاز امامت حرضت مهدی خطبه –٣٥

 ٩٢دی  ٢٩ -(ع)پیامرب (ص) و امام صادق والدت ی  خطبه –٣٦
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 ٩٢بهمن  ١٩ -)ع( حسن عسکری اماموالدت ی  خطبه –٣٧

 ٩٢اسفند  ١٥ -(س) زینبوالدت حرضت ی  خطبه –٣٨

 ٩٢اسفند  ٢٣ -ی حقیقت فاطمیه خطبه –٣٩

 ٩٢اسفند  ٢٤ -روایت اول حرضت زهرا (س) ی شهادت خطبه –٤٠

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٢فروردین  ٥   (روایت اول) شهادت حرضت زهرا (س) ی بهخط

ها؛ زنده  جان ی یرندهگها؛ آفریدگار یگانه؛ پروردگار بخشنده؛  جان ی ینندهآفرسالم بر 

 ی کنندهو زنده  ها آس�ن کرسی ی کنندهپا ؛ برالدین یوممردگان؛ مالک  ی کننده

؛ در هایش یهثانو  ها یقهدقمطهر؛ ه�ن زندگانی که زینت زمان هستند در  یها جان

همواره نفس متربک و با جاللتشان دژ  اش ییروشناطلوع و غروبش؛ در تاریکی و 

 ی وعدهکه  اند حرکتمحکم هدایت است و پویندگان راهشان بر رصاطی در 

پروردگارشان ضامن نجاتشان از گمراهی و ضاللت نفس اماره است. خاندان نبوت 

ستارگانی هستند که انوار خویش را از پروردگارشان کسب �وده و جهان تاریک و در 

که صلوات و سالم  (س) جهل مانده را به انوار خویش آراستند. حرضت زهرای مرضیه

مبارک و با جاللتش باد دخت پیامرب خاتم که بر نام  فرشتگان و زمینیان و آس�نیان 

پروردگار عال بود؛ مانند پدر  همتای یبای بود تام نشدنی؛ کوثری که عطای  گنجینه

در زمانی دیده بر جهان گشود که داشت نوزاد دخرت ننگ بزرگی بود ولی به  اش یگرام

تام معجزات الهی؛ لطف و کرامت پروردگار دخرتی آمد تا مادر پیامربان گردد و وارث 

او جهان ظل�نی را به نور اخرتش افروخت و دل رحمت الهی را در گلستان خلقت به 

 ای ینهگنجزینت داد؛ او را چه کسی دریافت؟ آیا گذشتگان دانستند چه  ها نامزیباترین 

پروردگارشان بود و آیا آیندگان، وارثان حقیقی هدایتش؟ این سؤال را چه  ی یههد

به پاسخ است جز زبان وارث تاج پیامربی و فرزند برومندش؟ زبانی به  زبانی قادر

: ای فرماید یمشود و اینک آن زبان شیوا و مطهر  باز �ی همتا یب ی ینهگنجتوصیف این 

: ای فرمود یمآنگاه که  �ود یمطفالن خود  ی یفتهش یها جانکاش مادرم نظری بر 

سیر بندگی است صبور باش تا رشاب عشق  ی کننده  حسن جان، بر مقدراتی که تعیین

پروردگارت بنوشی و رس خود را بر کرسی پر جاللتش  ی وعدهرا به جای جان مادر از 

پروردگار عال  ی وعدهمحدود مادر جاللتی را دریابی که  ی ینهستکیه دهی تا به جای 

ورتم را کربی آنگاه که خاتم رسوالن را در بسرت خاک خوابانیدم ص ی یقهصداست. من 

کران الهی، جانم را در آیات به  پر جاللتش گذاردم و گفتم: ای رحمت بی ی ینهسبر 
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امانت رفته در خاک با خود بردی؛ من فاطمه وارث حقیقی وحی هستم که با آن به 

از میراث تو نگهداری  چنان آندنیا آمدم و با انوارش از دنیا خواهم رفت؛ ای پدر، 

تا قیامت که بر آن صحرا حارض شوم آثارش در زمان به یادگار خواهم �ود که تا ابد و 

 دارانش یراثمکند تا  �ایی میت که آن آثار بر زمین و زمان خودباند و امشب شبی اس

فریاد زند: ای فرزندان  طلبانه حقرسول الهی فرا خواند و با بانگی  ی خانهرا بر در 

زمان خود، پرسم مهدی (عج) را به امانت دارید او را با  ی ینهآابراهیم خلیل، ش� در 

دلتان هیزم  ی خانهاطاعت از وحی الهی مدد کنید؛ از گناه بپرهیزید؛ دنیا طلبان بر در 

 ی وعدهاز آتش هوس دنیا بگذرید تا در حق بانید و به  ،کنند گناه را انباشته می

حبت پروردگارتان را در هدایت پروردگارتان که جاودانگی در حق است برسید؛ دست م

گونه که پیشینیان گرفتار  کتابش رها نکنید تا در جهل جاهالن زمان گرفتار شوید ه�ن

خود  که یدرحالآس�نی را به بسرت مرگ فرستادند  یها تحفه ترین یگرامشدند و جان 

رمان هدایت پروردگامردند و آثارشان محو شد و حق پایدار ماند پس فرج جا�ان را در 

 :کنیم فریاد می

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٢فروردین  ٩       حقیقت فاطمیه ی بهخط

ُ َعلَْيِه� َو آلِِه�، فَلَْيبِْك الْباكُوَن، َو  ، َصىلَّ هللاَّ ٍد َو َعِىلٍّ فََعَىل اْألَطائِِب ِمْن اْهِل بَيِْت ُمَحمَّ

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

وَن. وَن، َو يَِعجَّ الْعاجُّ  الّضاجُّ

پيغمرب و عىل صىل هللاَّ عليه� وآله� گريه  یتب اهلپس بايد گريه کنندگان، بر پاكان 

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

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

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

 .کند یمتا قیامت شده با خرب  ها انسانکه بر تامی 

 ،او را درک کردند، باید گریه کنند یتب اهلپیامرب و  یواال شأن و مقام  یا ذرهآنانی که 

قدرت  به خاطر یا عدهفغان کنند و بجای اشک، خون ببارند، چون شیون و زاری و  نه

پیامرب را  بیت اهلطلبی و جاه و مقامی که دوامی هم نداشت و به آنان وفا نکرد، 

 یا معاملهچه بد « قرآنخداوند کریم در  ی فرمودهاسیر و زندانی و شهید کردند، به 

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

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

که باز هم کم بود در مقابل آنچه کردند، چه آنانی که بنیان  کردند یمدنیا را طلب 

 راه آنان بودند. ی دهندهکه ادامه  ییها آنرا نهادند و چه  بیت اهلظلم به 

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

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

که در این هم، خیِر کثیر برای  خواهم ی�م بیت اهلامت، اجر و مزِد رسالتی جز دوستی 

ای فرشتگان ِ من و ای «کساء را که خداوند فرمود  ی یبهطو نه حدیِث  »ش�ست.

بنا شده و نه زمین گسرتده و نه آس�ن  براستی که من نیافریدم یمها آس�نساکنان 
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ماه تابان و نه خورشید درخشان و نه فلک چرخان و نه دریای روان و نه کشتی در 

 .»شبیت اهلو  )ص(دوستی پیامرب خاتم  به خاطرجریان را مگر 

 لعنت هللا علی قوم الضاملین

است را  یو سنشیعه  ییدتأر که مورد غدی ی خطبهبله این مردم کور دل و پلید حتی 

که «فرمود:  )ص(گرفتند که در آن خطبه پیامرب گرامی اسالم حرضت محمد  یدهنادنیز 

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

منان و که خون امیر مؤ  ییها آنپس وای بر  »دشمن من و دوست او دوست من است.

 (س) و فرزندانشان، که ه�ن خون پیامرب بود را ریختند. احرضت زهر 

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

و ای�نشان به قرآن و خداوند  شان یمسل�نآنان نه تنها پیامرب را نپذیرفته بودند بلکه 

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

و مادر هستی و پیامربان  یانرسور عامل، همتا یبدر این روزها که به سوِگ گوهری 

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

. آری براستی که باید گریه و ضجه و ناله و سوزاند یمرا  تبی اهلشیعیان و دوستداران 

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

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

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

آن  اند رسالتچنین آمده: خداوند عزوجل فرمود: آنان خاندان نبوت و معدن  نیز

 فاطمه است و پدرش و شوهر و فرزندانش.

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

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

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

به پیامرب  )که در شب شهادت حرضت زهرا (س گونه ه�نرا شهید کردند،  قدرش گران

نا الیه راجعون، ودیعه مسرتد گردید و امانت پس گرفته شد لیکن إ  نا ل وإ که فرمود: 
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من به بیداری خواهد گذشت تا خداوند مشیت  یها شبو  شود ی�اندوه من سپری 

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

 یشها شبو بیداری در فراِق بانوی دو عال گذشت، مونِس  یتنگ دلموال به  یها شب

: ای مونسان من، پروردگار کریم در نعمت فرمود یم ها آندرختان نخل بودند که به 

زمین و آس�ن،  یها گنجآفریده و آنچه من داشتم ثروتی بود باالتر از  همتا یبمرا 

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

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

 زده شگفتو رضا بودن او به مشیت پروردگار، انسان را  مؤمنانجبا، خدایا صرب امیر ع

مجبور باشد برای  روزهادر فراق همرسش بسوزد و  ها شبموال  که یدرحال کند یم

 توانست یم که یدرحالرا تحمل کند  رضای خدا و پایداری دین اسالم صورت قاتلین او

 آنان را گردن بزند. ی به یک اشاره همه

که دعای ندبه سفارش کرده به فرزند زهرا (س)  یا گونه ه�ندر این روز جمعه، بیایید 

هللا ارواحنا لک فدا (عج) با  ةف زهرا امام، موال و رسورمان بقییعنی مهدی فاطمه یوس

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

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

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

هر سال بیشرت از سال  ،مقدس ش� ی خانهدریاب که صربمان لربیز شده چون در این 

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

 .شود یم تنگ دلمشتاق شده و 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٢فروردین  ٢٥   )دوم(روایت  شهادت حرضت زهرا (س) ی بهخط

ها؛ زنده  جان ی یرندهگها؛ آفریدگار یگانه؛ پروردگار بخشنده؛  جان ی ینندهآفرسالم بر 

 ی کنندهو زنده  ها آس�ن کرسی ی کنندهپا ؛ برالدین یوممردگان؛ مالک  ی کننده

؛ در هایش یهثانو  ها یقهدقمطهر؛ ه�ن زندگانی که زینت زمان هستند در  یها جان

همواره نفس متربک و با جاللتشان دژ  اش ییروشناطلوع و غروبش؛ در تاریکی و 

 ی وعدهکه  اند حرکتمحکم هدایت است و پویندگان راهشان بر رصاطی در 

پروردگارشان ضامن نجاتشان از گمراهی و ضاللت نفس اماره است. خاندان نبوت 

ستارگانی هستند که انوار خویش را از پروردگارشان کسب �وده و جهان تاریک و در 

که صلوات و سالم  (س) به انوار خویش آراستند. حرضت زهرای مرضیه جهل مانده را

بر نام مبارک و با جاللتش باد دخت پیامرب خاتم که  فرشتگان و زمینیان و آس�نیان 

پروردگار عال بود؛ مانند پدر  همتای یبای بود تام نشدنی؛ کوثری که عطای  گنجینه

داشت نوزاد دخرت ننگ بزرگی بود ولی به در زمانی دیده بر جهان گشود که  اش یگرام

لطف و کرامت پروردگار دخرتی آمد تا مادر پیامربان گردد و وارث تام معجزات الهی؛ 

او جهان ظل�نی را به نور اخرتش افروخت و دل رحمت الهی را در گلستان خلقت به 

 ای ینهگنجچه  زینت داد؛ او را چه کسی دریافت؟ آیا گذشتگان دانستند ها نامزیباترین 

پروردگارشان بود و آیا آیندگان، وارثان حقیقی هدایتش؟ این سؤال را چه  ی یههد

زبانی قادر به پاسخ است جز زبان وارث تاج پیامربی و فرزند برومندش؟ زبانی به 

: ای فرماید یمشود و اینک آن زبان شیوا و مطهر  باز �ی همتا یب ی ینهگنجتوصیف این 

: ای فرمود یمآنگاه که  �ود یمطفالن خود  ی یفتهش یها جانبر  کاش مادرم نظری

سیر بندگی است صبور باش تا رشاب عشق  ی کننده  حسن جان، بر مقدراتی که تعیین

پروردگارت بنوشی و رس خود را بر کرسی پر جاللتش  ی وعدهرا به جای جان مادر از 

پروردگار عال  ی وعدهریابی که محدود مادر جاللتی را د ی ینهستکیه دهی تا به جای 

کربی آنگاه که خاتم رسوالن را در بسرت خاک خوابانیدم صورتم را  ی یقهصداست. من 

کران الهی، جانم را در آیات به  پر جاللتش گذاردم و گفتم: ای رحمت بی ی ینهسبر 
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امانت رفته در خاک با خود بردی؛ من فاطمه وارث حقیقی وحی هستم که با آن به 

از میراث تو نگهداری  چنان آنیا آمدم و با انوارش از دنیا خواهم رفت؛ ای پدر، دن

خواهم �ود که تا ابد و تا قیامت که بر آن صحرا حارض شوم آثارش در زمان به یادگار 

 دارانش یراثمکند تا  �ایی میت که آن آثار بر زمین و زمان خودباند و امشب شبی اس

فریاد زند: ای فرزندان  طلبانه حقهی فرا خواند و با بانگی رسول ال ی خانهرا بر در 

زمان خود، پرسم مهدی (عج) را به امانت دارید او را با  ی ینهآابراهیم خلیل، ش� در 

دلتان هیزم  ی خانهاطاعت از وحی الهی مدد کنید؛ از گناه بپرهیزید؛ دنیا طلبان بر در 

 ی وعدهاز آتش هوس دنیا بگذرید تا در حق بانید و به  ،کنند گناه را انباشته می

پروردگارتان که جاودانگی در حق است برسید؛ دست محبت پروردگارتان را در هدایت 

گونه که پیشینیان گرفتار  کتابش رها نکنید تا در جهل جاهالن زمان گرفتار شوید ه�ن

خود  که یدرحالگ فرستادند آس�نی را به بسرت مر  یها تحفه ترین یگرامشدند و جان 

هدایت پروردگارمان مردند و آثارشان محو شد و حق پایدار ماند پس فرج جا�ان را در 

 :کنیم فریاد می

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٢اردیبهشت  ١١      والدت حرضت زهرا (س) ی بهخط

 ییها جان هاست جان ی ینندهآفرحمد و سپاس پروردگار رح�ن و رحیم را سزاست که 

محبت و احسانش داخل شده و عزت یابند عزتی که  کران یبکه با شکرش به دریای 

مخلوقات در برابرش رس تعظیم فرود آوردند، پس شکر پروردگار یکتا را که  ی همه

احسانش  ی سفرههدایت خویش را بر جان بندگانش هدیه فرمود تا همواره بر رس 

جانشان را متنعم کنند؛ نیست معبودی جز خداوند یکتا  اش یملکوتبنشینند و از رزق 

، کاران گنه ی یندهبخشادرماندگان،  ی کنندهبندگان، احسانش یاری  یادرسفرکه رحمتش 

آنگاه که  ها دورانمش دل مؤمنان است و سالم بر اخورندگان و آر  ی دهندهروزی 

جان خود پرتویی از حق را به  ی هستهآمدند و آنگاه که رفتند، در حالی آمدند که در 

صمم روح خداوندی بود و پاهای عزتشان م ی ینهآامانت داشتند؛ دستان توا�ندشان 

در حرارت جانشان به  ها لحظهدر عدالت الهی پس زبان از کام زمان خارج کردند تا 

جانشان به عطای  یستند،نگرزمان  ی ینهآباطن در  ی یدهدیادگار باند آنگاه به 

محبت خالق خویش نهادند و عرضه  ی سجدهرس بر  ،از شوق به وجد آمد پروردگارشان

برپایی حق  ی ارادهاه که زبان در هدایتت گشودیم و داشتند: ای یاور درماندگان، آنگ

ای پیامربم، من پرس فاطمه «در جا�ان شعله افکن شد ندایی با جا�ان در نجوا بود که 

زمان  ی ینهآعطای پروردگارم هستم، همواره با رسالتتان همراهم تا عزتش را در 

 .»جاودانه سازم

چه زیبا سخنی است از کوثر الهی رسور عاملیان حرضت زهرا (س) که با فرزند 

 ها دوران ی همهموال و رسورمان امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج) در  شان یگرام

در که آنان  ییها رنجو  ها تالشپیامربان و حق مداران بودند و در  ی همهیار و یاور 

رشیک بودند و چه سعادتند هستیم که در عرص و  فرمودند یمبندگان تحمل  یتهدا

پر از فتنه و  ی زمانهکه اگر در این  کنیم یمزندگی  شان یگرامزمان ایشان و فرزند 

 .مطمنئ باشیم که از این یاری بهره خواهیم برد داریم یم نفاق در راه حق قدم بر
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هی، مادر خداوند کریم کوثر ال ی در این شب با شکوه که رحمت و نعمت جاریه

هستی، دخت پیامرب، رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) را بر زمین و زمینیان 

عطای این نعمت و رحمت بر  ی واسطه بهعطا فرمود احسانی بود که خداوند متعال 

پیامرب گرامی اسالم حرضت محمد (ص) و بر مسل�نان و برشیت منت گذاشت. چگونه 

پدر بزرگوارشان رسول خدا (ص)  که یدرحالدر مورد ایشان سخن گفت  توان یم

 شان یگرامجان و تنم و عطر و بوی بهشت من است و همرس  ی پاره: فاطمه فرمود یم

: فاطمه، جان من بود؛ پروردگار کریم در نعمت، مرا فرمودند یمامیر مؤمنان علی (ع) 

 .زمین و آس�ن یها گنجآفریده و آنچه من داشتم ثروتی بود باالتر از  همتا یب

همرسی و پدری نیست بلکه از شناخت شأن و  ی عاطفهاین سخنان ناشی از فقط 

پس باید بیشرت دقت کرد تا در مورد این  گیرد یمکوثر الهی رسچشمه  نظیر یبمقام 

 .الهی به خطا سخن نگفت ی ینهگنجگهر و 

آنگاه که پدرم از وجود مبارک خودشان که چنین فرمودند:  گیریم یمدر این شب مدد 

رسول خدا نامم را بر زبان پر جاللتش جاری فرمود فرشتگان الهی صف در صف به 

 که یدرحالتاشا ایستادند و ابراز داشتند: ای رحمت الهی، چگونه او را نامی نهادی؟ 

نامش کوثر است نام فاطمه را بر زبان مبارکتان جاری فرمودید؟ و پدرم فرمود: او 

؛ او جامی در جانش به ودیعه باشد یمجانم از فراق پروردگارم آتش  ی کنندهساکن 

ارسار خلقت است پس گدای آن جام باشید تا  ی کنندهدارد که یک جرعه از آن معنا 

الهی بیارایید و از نعمت رحمتش برخوردار شوید و روزی بر  یها وعدهجانتان را به 

ب مبارکشان گذارد و فرمود: محبت رسول خدا نشسته بودم پدرم دستم را بر ل ی شانه

ای پروردگارم، طعم کوثرت را چشیدم همواره بر بوی مطهرش تو را سپاس خواهم 

را که  ات وعدهبا شکوهت  ی یههد ی چهرهبگذرد و من در  یمها شبو  روزهاگفت تا 

را مانند  ام یههدکه: بدخواه تو خود ابرت است را تاشا کنم پس ای عال،  یا فرموده

احسان پروردگار عال معنا  همتایش یب ی چهرهتا در  دار نگهدر جانت  بها گرانگوهری 

 .شود
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چه زیبا و به حق رسور عاملیان حرضت زهرا (س) خود را توصیف فرمودند که: جان 

پروردگار  یها وعدهالهی است پس نامم کوثر است و تام  یها کاختام  ی ینهگنجمن 

تان حقی را در دستم قرار دهم که انوار روح را در شده تا همواره دس در جانم ذخیره

الهی دست  ی وعده داده شده یها بهشتانوارش به  ی یهساتا در  اند افروختهجانشان 

یابند پس همواره با آن انوار بانید تا تاریکی از جانتان جدا گردد و نام مرا که کوثر 

آورد آنگاه آن را ببویید تا رحمت است صدا بزنید تا وجودتان طراوت الست را به یاد 

 .شمیم رحمت را درک کنید

 همتای یبحال در این روز بزرگ و مبارک به لطف و کرامت پروردگار کریم گوهر 

رسور عاملیان حرضت زهرا (س) به دنیا آمد تا مادر پیامربان شود و وارث تام  ،الهی

حمت الهی را در معجزات الهی، او جهان ظل�نی را به نور اخرتش افروخت و دل ر 

زینت داد. اینک دست تنا و توسل خود را به وجود  ها نامگلستان خلقت به زیباترین 

موال و رسورمان امام عرص و زمان  ،جوهر هستی ،یوسف زهرا شان یگراممقدس فرزند 

نعمت  تان یگرامکه: موالی ما، وجود مقدس مادر  کنیم یماباصالح املهدی (عج) بلند 

زمین و آس�ن بود، افسوس، دشمنانش نعمت وجود پر  های ینهگنجر از و رحمتی باالت

به  ،فروغش را چه زود از زمینیان گرفتند و صد افسوس دوستدارانش او را نشناختند

ذهن  ی ساختهجای ذکر شأن و مقام و سفارشات نجات بخششان به گفت مطالبی که 

 .ما را در شناخت و شناساندن مقام واقعی ایشان مدد فرما ؛خودشان است ارصار دارند

 :داریم یمحال دست به دعا بر 

 .بار الها ما را توفیق شناخت مقام واقعی حرضت فاطمه (س) عطا بفرما

بار الها ما را در عمل به سفارشات ایشان یاری فرما و در قیامت ما را از شفاعت ایشان 

 .نگردان نصیب یب

 .یوسف زهرا تعجیل بفرما شان یگرامفرزند  ی حقهظهور دولت بار خدایا در 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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در خاته ضمن بزرگداشت مقام واالی مادر و تربیک و تهنیت خدمت مادران عزیز و 

این کوی مقدس امید داریم با عمل به سفارشات  ی یندهآمحرتم و مادران  یها خانم

) سعادت دنیا و آخرت نصیبشان شود و هدیه گهربار رسور عاملیان حرضت زهرا (س

 را. یا فاتحهبه ارواح مادرانی که از این جمع از دنیا رفتند صلوات و  کنیم یم

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٢اردیبهشت  ٢٤      شهادت امام هادی (ع) ی بهخط

، پایان یبو  ش�ر یباوست،  ی یستهشااز آن خداست؛ حمد و سپاسی که  حمد و سپاس

با زبان گویای اولیایش، از قوِل حامدان و عارفاِن وجودش و از زبان پیامربان و فرشتگاِن 

 ترین یمکرو یکتا، خداوندی که  رشیک یبتسبیح گویش. نیست معبودی جز خداوند 

رفیِق غریبان و مونس  ترسندگان، بهرتین ی ندهدهمهربانان، اَمان  ینتر مهربانکری�ن، 

، نگهداِر گمشدگان و هدایتگِر گمراهان است. پاک و منزه است ذات کسان یب

جانداران و جامدات و گیاهان در  ی همه کنند یمکه تسبیح و ستایش  اش یاییکرب

 او را. طول شب و روز ی همه

رسول امجد، نبی مرسل، خاتم انبیاء سالم و درود و رحمِت خداوند تبارک و تعالی بر 

 حرضت محمد (ص) و بر خاندان پاک و طاهرینش باد.

آن به  ی یابندهاست که  ای ینهگنجبرکات پروردگار کریم در پایان هر عبادتی مانند 

ای را بر زبان جاری کند  لهزیرا توانسته است الفاِظ جال نشیند یمتاشای ضمیر خویش 

است بر مخلوق؛ خالقی که ستایش را بر بنای نیاِز  محبِت خالق ی رسچشمهکه 

حجاب به ظاهری که نامش ذکر و دعاست استخراج �ود تا  یها درونبندگانش، از 

با آن به صدا  اش یکو سکوِت عاِل زر معنا شود و الفاظ، بیانگر شوقی شود که عشاق 

من، تو  ی بندهای  درآیند و یا رب گویان ندایی را در جانشان به گوش جان بشنوند که:

خویش  ی احاطهقلبت را در  تپشرا آفریدم تا زبانت مسخر قدرتی باشد که همواره 

که یا  شود یمو ساعتی آغاز  ایستد یمدارد و آنگاه که اراده کند، ساعِت عمر از حرکت 

که عمری آن را در  کند یماز حجاب خارج شده و حاصِل عملی را درو  ها زبانرِب 

 جان کاشته است. ی مزرعه

بله چه زیباست توصیِف عبادت از زبان گهربار رسور عاملیان، حرضت زهرا (س) و چه 

شیرین است ذکر و دعا و عبادتی که عاشقانه در این ماه رجب، مؤمنان و مشتاقاِن 
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است حاصِل  تر یرینشو چه  آورند یمدرگاه با کرامت خداوند با اخالِص عمل به جا 

 پس از مرگ دیدن.را  ها رباین یا 

در این روز که مصادف است با شهادت دهمین اخرت امامت و والیت، هدایت کننده، 

از زندگانِی پر برکت  یا گوشهصابر و عادل، عال و هادی، حرضت امام علی النقی (ع) 

 .کنیم یمایشان را بازگو 

ان مشهورشان نقی و هادی است. عمر رشیف ایش یها لقبنام آن بزرگوار علی و 

به دست  ۲۵۴متولد و در سوم رجب سال  ۲۱۴چهل سال بود. در دوم رجب سال 

معتزر عباسی لعنت هللا مسموم و به شهادت رسیدند. مدت امامت ایشان سی و سه 

شهید شدند و  شان یگرامسال است. هفت ساله بودند که حرضت امام جواد (ع) پدر 

نه به رس بردند و متوکل عباسی که امامت به ایشان منتقل گردید. سیزده سال در مدی

تریِن خلفای عباسی به ش�ر آورده  لی (ع) در نهج البالغه او را شقیامیر مؤمنان ع

ایشان را جرباً به بغداد آورد. در مدت بیست سالی که وجود مبارکشان در بغداد بودند 

م در خارج و هم در زمانی که اما انداخت یمهم ایشان را به زندان  ،متوکل لعنت هللا

 .پرداخت یماز زندان بودند نیز به آزار و اذیت ایشان 

که هنوز هم بر ابراز این دشمنی ارصار دارند. این  یتب اهللعنت خدا بر دشمنان 

عطا فرموده و هیچ کس توان  بیت اهلکه عزت را خداوند کریم به  اند غافلکوردالن، 

تداران امام علی النقی (ع) از دشمنان از آن کم کند؛ ما شیعیان و دوس یا ذرهندارد که 

که  کنیم یمایشان که به ساحت مقدسشان جسارت کردند ابراز تنفر و انزجار و برائت 

شیطان و نفس پلید آن مکاران رسچشمه گرفته  ی یسهدساین جسارت و توهین نیز از 

، امام حق، منجی شان یگراموجود مقدس امام هادی (ع) رهربیت منتظریِن فرزند  زیرا

 هستند. دار عهدهعال برشیت، اباصالح املهدی (عج) را 

که فرمودند: ای�ن چیزی است که در  کنیم یمدر پایان چند سفارش از ایشان را بیان 

. هر که از خدا کند یمدل جایگزین شده است و اع�ل و گفتار و کردار، آن را تصدیق 

و هر کس  برند یمو از او حساب  ترسند یماو خود کند همه از  ی یشهپبرتسد و تقوا 

 .کنند یمکه اطاعت خداوند کند همه از او اطاعت 
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ما در این روز با دلی آکنده از غم و اندوه به پیشگاه امام و موال و رسورمان، اباصالح 

 که: داریم یمو دست به دعا بر  کنیم یماملهدی (عج) تسلیت عرض 

بیران و دشمنان ایشان را که هر روز  بیت اهلستدارِی بار خدایا ما را با پیروی و دو 

نابود و رسوا  کنند یمرا عرضه  گیرد یم رسچشمهخود و شیطان  ی از کینه ای یسهدس

 بگردان.

 مبارک گردان. داری یندای�ن و تندرستی و  ی واسطه بهبار خدایا ماه رجب را برای ما 

 شعبان و رمضان کامل گردان. بار خدایا شیرینی ماه رجب را برای ما با درک

، نگهداری زبان، پوشاندن چشم از یدار  زنده شب، یدار  روزهبار خدایا یاری کن ما را بر 

 ما را گرسنگی و تشنگی قرار مده. ی بهرهو عبادات  یدار  روزهگناه و از 

هللا ارواحنا لک فدا تعجیل  ةو رسورمان، امام عرص و زمان بقی ور موالظهبار الها در 

 بفرما.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٢اردیبهشت  ٣٠  والدت امام جواد (ع) و حرضت علی اصغر (ع) ی بهخط

حمد و سپاس پروردگار کریم را سزاست که در معرفی ذات اقدس خود به بندگانش 

هیچ خدایی جز او نیست؛ دانای نهان و آشکار، چنین فرمود: اوست خدایی یگانه و 

کران، پاک و منزه است از هر عیب، ایمن بخش است  بخشنده و مهربان، فرمانروای بی

و نگهبان، پیروزمند و بزرگوار، با جالل و جربوت و آفریدگار حکیم است و اس�ء نیکو 

مشغول ها و زمین است به ستایشش مشتاق و  از آن اوست و هر چه در آس�ن

 هستند.

سالم و درود و صلوات بر خاتم انبیا، رحمت للعاملین حرضت محمد (ص) و بر 

های فروزان هدایت  که همگی از انوار قدسی و ستارگان درخشان و چراغ یتشب اهل

خیزند تا به ندای حق در  هستند و سالم بر صبحی که منتظران دولت عشق برمی

جانشان لبیک گو شوند و جانشان در کالبد خویش معرتف است به خلقتی که انوارش 

 ان را در بسرت جانش مهارشکافد مانند کشتی که امواج خروش های جهل را می تاریکی

اش  چند قدرتش را در مقابل امواج که بر سینهکند تا به جلو حرکت کند و هر  می

شکافد تا به مقصدی که  ش�رد ولی دل امواج را می کند خرد و کوچک می اصابت می

 منتظران حق که امواج خروشان ی به امید آن آهنگ راه �وده برسد مانند سینه

 حرکتشانزنند تا به کویی برسند که مقصد  محکم به کنار می ای نهیسناامیدی را با 

تا وجودتان از  بوده پس ای منتظران کوی عشق، تا مهلت عمر باقی است همت کنید

ای که چراغ هدایت قرآن  ای مطمنئ تبدیل شود خانه برهوت خارج شود و به خانه

هدایت الهی هستند های  هایش بچرخید و به اصل که چراغ کریم است تا در زمان

شکافد و با  مؤمن را مانند کشتی نجات می ی ینهسمتصل شوید به آیات الهی که 

 دهد. کشد و به راه ادامه می قدرت، امواج را به زیر می

عاملیان، مادر هستی، کوثر  رسوردر این شب مبارک با سالم و درود و تحیت خدمت 

و سالم بر مولود مبارک و پر  شان یامگر الهی حرضت زهرا (س) به مناسبت میالد فرزند 
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برکت امروز، نهمین خورشیِد امامت، شجاع در علم و دیانت و ک�ل، ابا جعفر الثانی، 

محمد بی علی، حرضت امام جواداالئه (ع) که همچون پدران و فرزندان بزرگوارش در 

 با جسارت بر که حاک�ن، یا زمانه، همت واال داشته و در دینی یبراه مبارزه با ظلم و 

، ایشان با عقل و درایت، در راه هدایِت کردند یمپیامرب دشمنی  یتب اهلعلیه سنت و 

 مردم کوشا بودند.

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

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

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

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

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

ه عقد ایشان درآورد و زمانی که مأمون به هالکت رسید معتصم دخرتش ام الفضل را ب

سالگی به شهادت رساند.  ۲۵همین زن، امام را در سن  ی یلهوس بهبرادر مأمون،  عباسی

 لعنت هللا علی القوم الظاملین)(

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

از بزرگان و عل� از شهرهای  یا عدهدر تاریخ آمده در آن زمان  که یطور  بهبرکتی بود 

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

 امام بدون درنگ، جواب تامی سؤاالت را دادند.

ن برای : اعت�د به خدای متعال، بهای هر چیز گران قیمتی و نردبافرمودند یمایشان 

: فرمودند یماو از مردم است و همچنین  نیازی یبهر جای بلندی است. عزِت مؤمن، 

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  کسی که خدا در یابد یمنجات 

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

 آن بیشرت از صالِح آن است.

مردمان  شویم یمامامان معصوم، متوجه  ی با توجه به زندگانی امام جواد (ع) و همه

ارزشمندی محروم کردند و به این  یها نعمتهواپرست و جاهل، برشیت را از چه 
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هدایت بندگان خود، از رس رحمت چه  که خداوند کریم و مهربان برای رسیم یمیقین 

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

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

 برای است یا بهره و سود یقیناً  هم آن در که یتب اهل دوستی جز خواهم ی� مزدی

اما متأسفانه نه در گذشته و نه در عرص حارض به دو امانت پیامرب  ۩. کنندگان عمل

 که یدرحال، شود ی�توجه و عمل درست نشد و  باشد یمخاتم (ص) که قرآن و عرتت 

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

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

 کند یم، آیاتش را با دقت روخوانی کند یمامت حارض، قرآن را تالوت  که یدرحالبگیرد 

، با کند یم، حفظ خواند یم، گذرد یمنجات  یها فرصتآخرتش شود، از تام  ی یرهذختا 

تاریخ در ترازوی عقل  ی یینهآاع�لش را در  ی یجهنت، کند یماقوام گذشته زندگی 

ولی خودش امتی دیگر است که در کارهای اقوام گذشته دخالتی نداشته، او  سنجد یم

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

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

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

رحمت محروم کرد  یها نعمتبودند که امامان را یاری نکردند و ه�ن خطا آنان را از 

غضب الهی در مورد ِ نادانِی عقلی است که  و به غضب الهی مبتال شدند ولی در واقع،

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

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

گونه که  تا عربتی باشد برای عقِل سال؛ ه�ن رفت یم؛ باید آن عقل شدند یممتحیر 

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

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

کتاب آس�نی،  ی فرمودهعقل�ن دنباله روِی جهِل جاهالن تاریخ است و نتوانسته تا به 

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

، مودتی مزد شود ی�مزِد رسوملان را بدهیم؟ مودت دروغین که مزد  شود یمچگونه 
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است که مردم دیگری باشیم با عقلی برتر که امامش را بشناسد و راهش را در رصاط 

 مستقیم بپی�ید.

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

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

 آنان بودند در غیر این صورت تکراِر تاریخ خواهیم بود.

همچنین این روِز مبارک مصادف است با میالد مجاهِد شش ماهه، حرضت علی اصغر 

جاودان آفرید و رسم و آیین  یا ح�سه(ع) که ره شصت ساله پیمود و در کربال 

اطاعت از امامت را در دفرتِ زمان با خون گلوی خود نوشت و امضا کرد که متأسفانه 

دت و جانبازی حرضت علی اصغر (ع) تحریفاتی که در نهضت کربال شده شامل رشا

شش ماهه  ی بچهایشان نشان داد که آیا در امر ظهور عدالت،  که یدرحالنیز گردیده 

معذور از اطاعت امام است یا نه؟ این پیامی است که همه باید بدانند نه چیِز دیگری 

که آیا کودک حرضت ابراهیم (س)  کنیم ی�که نقل مجالس ماست و به آن اندیشه 

را به خدا سپرد؟ آیا  ها آنشش ماهه نبود که پیامرب با مادرش در بیابان رهایشان کرد و 

حرضت اس�عیل (ع) از تشنگی هالک شد یا فضِل الهی از زمین، شامل حالش گردید؟ 

پس چه شد که فرزندان پیامرب خاتم حرضت محمد (ص) باید رسنوشت دیگری داشته 

، گاه بر یک پیامرب عادل شود یمانبیاء دگرگون  باشند؟ چه شد که فضل خدا در مورد

 است و بر یک پیامرب نعوذ بال جز این است؟

باید بدانیم کربال، �ایِش عزت و بزرگی بود در پیروی از حق، در مبارزه با باطل، در 

ایثار و از خود گذشتگی در راه خدا؛ برای درک بهرت این موضوع روایتی را بازگو 

 .کنیم یم

الحسین (ع) بعد از طواِف  اباعبدهللاعزیمِت امام حسین (ع) به کربال، در مکه  قبل از

و در مقام حرضت ابراهیم (س)  گیرند یمکعبه، حرضت علی اصغر (ع) را از مادر 

: ای خلیِل خدا، به کوچکرتین رسبازم قوت ِ جهادی بده که فرمایند یمو  گذارند یم

کوچکش، تِرب اطاعت را حمل کند و جان نامش پرچم بت شکنان دهر شود و بازوی 

چونان گلش در خوِن پاکش بشکفد تا زمان، گلی به زیبایِی او را به یاد نیاورد. بله این 
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است �ایش بندگی، ایثار، عشق و توا�ندی در مبارزه با باطل که باید الگوی حق 

 مداران باشد.

موال و رسورمان، امام  ما ضمن عرض تربیک و تهنیِت این روز خجسته و مبارک خدمت

 :داریم یم برو ولِی امرمان، اباصالح املهدی (عج) دست به دعا 

تو از نزوِل آن بوده درک و به آن  ی ارادهبار الها یاری فرما تا قرآن کریم را آن چنانکه 

 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.

رسور و موالی�ن، امام زمان (عج) تعجیل بفرما و ما را  ی حقهالها در ظهور دولت  بار

 جزء یاوران و شیعیان آن حرضت قرار بده.

 آمین

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٢خرداد  ٣       والدت امیر مؤمنان (ع) ی بهخط

هر  پروردگار کریم است که هر عزیزی غیر از او ذلیل، ی یستهشا شکر و حمد و سپاس

 نیرومندی غیر او ضعیف، هر مالکی غیر او مملوک و هر عاملی غیر او جاهل است

که در آفرینش  ها باطنظاهر و  ی ینندهبو  ارسارهانجواها و آگاه به  ی شنوندهاوست 

تردید و دشواری و ناتوانی و علمش پایدار و اراده کرده و انجام شد بدون شک و 

نیست معبودی غیر از خداوند سبحان؛ برتر و باالتر است از  قدرتش ال زوال است؛

 آنچه او را وصف کنند.

ص) و بر ( یمصطفدرود و سالم خداوند کریم بر تاج اوصیا خاتم انبیاء حرضت محمد 

ستگاران و کامیابان عال بودند، و درستکاران و ر  کاران  اصالحخاندانش که همگی از 

آنان که چون به خدا پناهنده شدند و به او توکل کردند در جوار عزتش آرمیدند و از 

روزی وسیع نصیبشان گردید و بر اثر طاعتشان  اش واسعهفضل و جود و کرم و رحمت 

ن توفیق خیر و پیمودن راه راست و درستی را یافته و از پرتو قدرت خداوند متعال بی

لطف و  ی یهساآنان و گناهان فاصله افتاد و هیچ گونه نافرمانی از آنان رس نزد و در 

است که رضبان قلبشان در  ییها جانعنایتش آرمیدند. پس سالم و برکات الهی در 

ه نوای شیفتگی را در بطن حیات داد. رضبانی ک ی توحید و ای�ن به خالقشان ادامه

و با  آید یم، با آن شکل گیرد یمر آیات قرآن کریم شکل نوازد و آثار حیاتش د وجود می

سالم بر پدر امامان، دوستدار نبوت،  و شود و درود منتها یبتا گویای لطفی  رود یمآن 

گوارای زالل،  ی چشمهبرادر پیامرب، پیشوای بزرگ دین و ای�ن، ترازوی اع�ل، ساقی 

عدالت، مولود  یرشمش مؤمنان، وارث علم پیامربان، حجت رسای خدا، ترین یستهشا

کعبه، ولی آدم، امیر مؤمنان علی (ع) که وجود با برکتش را خداوند کریم امروز به 

عطای این نعمت و رحمت بزرگت بر  ی واسطه بهالها تو را  بار اهل زمین عطا فرمود.

امامت او و فرزندانش را عطا  که ما را توفیق شناخت و قبول گوییم یمما شکر 

 فرمودی.
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 ی امروز چه زیبا بانوی دو عال، مادر هستی حرضت فاطمه قدر گراندر مورد مولود 

اری را مه�ن خود ز شکرگ ی بندهمکرم گواه است که  ی که: کعبه زهرا (س) فرمودند

کریم پروردگار  ی خاصهکرده تا همه ببینند و بیندیشند که همرس ابوطالب از احسان 

 شد. مند بهره

پیوند فاطمه بنت اسد با حرضت ابوطالب یک پیوند ساده نبود بلکه امانتی نزد ایشان 

و ایشان این امانت را در بهرتین  شد یمبود که به فاطمه بنت اسد باید سپرده 

 (ص) سپرد تا ولی دهر شود. یامربپبه دنیا آورد و پرورش داد و آن را به  ها یگاهجا

و متوجه  کرد یمی فاطمه بنت اسد آنگاه که باِر والیت را در جانش حمل بانوِی گرام

روردگار عال تقاضا کرد تا از پ اند نهادهشد چه کودِک بزرگی را در جانش به ودیعه 

اولیا او  ی همهداِر این رسالت عظیم باشد و آنگاه مه�ن پیامربان الهی گردید و  امانت

وش فرشدند و ابراز داشتند: این پاداِش احسانت به را تکریم کردند و طفلش را در آغ

خاتم انبیا (ص) است؛ اکنون منتظر باش تا از کعبه خارج شوی آنگاه امانت را به 

پروردگار رسد و تو اولین جانی باشی که  ی وعدهصاحبش بسپار تا در آغوشش، به 

ا آورد و به جانشیِن پیامرب را در جانت جای دادی. فاطمه بنت اسد امیر مؤمنان ر 

پیامرب تسلیم �ود و سفارِش پیامربان را به محرضش اعالم کرد، از آن پس پدرم رسول 

 درنگ نکرد. یا لحظهخدا (ص) همواره در مراقبت و تربیت امیر مؤمنان (ع) 

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

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

و  شد یم؛ از مادر جدا داد یمباشد و امیر مؤمنان به مادر قول  بر فرمانغالمی مطیع و 

و به فاطمه بنت  گذاشت یممبارکش  ی ینهسو رس را بر  رفت یمبه آغوش پیامرب (ص) 

) همواره شاکر پروردگاِر کعبه محمد (ص ی خانه: مادر، از آمدن به گفت یماسد 

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

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

حرضت زهرا (س) باید گفت و فریاد کرد که ای وای  ی پس با توجه و تأمل به فرموده

بر آنانی که نه تنها قدر نعمت الهی را ندانسته بلکه به کفران و انکار و آزار او و 
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که نور و نعمت الهی را با ظلمت جهل و  کنند یمو سعی کرده و  برخاستندفرزندانش 

در عظمت آن ندارد و  که انکار خورشید تأثیری اند غافلنفس خود بپوشانند. ولی چه 

 از نور آن کم کند. یا ذرههیچ کس را توان آن نیست که 

خداوند کریم فرموده عزت از آن مؤمنان و ذلت از آن منافقان و کافران است و این 

در  ،پروردگار برای آنان خوش نیامده و بغض و کینه، آنان را به جنون کشانیده ی اراده

راه او  ی دهنده  د و فرزندان هند جگر خوار ادامهزنن دنیا دست به جنایت می ی همه

 از اولین تا آخرین باد. یتب اهللعنت خدا بر دشمنان  اند شده

که اجازه و روزی فرمود در چنین روز عزیز و مبارکی درب  یمشاکرخداوند کریم را 

مقدس به نام نامی ولی امر، جوهر هستی، منجی عال برشیت اباصالح  ی خانهاین 

املهدی (عج) به روی راه یافتگان و منتظران باز شود و ضمن عرض تربیک خدمت 

موالی�ن به مناسبت میالد پرشکوه پدر ارجمندشان امیر مؤمنان (ع) و تشکر از افتتاح 

 ن وجود مبارکشان است.مقدس و با برکتشان که کوی عشق عاشقا ی خانهاین 

حال که خداوند بر ما منت گذاشته و این درب را بر روی ما گشوده قدر آن را بدانیم 

پروردگار کریم راه هدایت را «رسور عاملیان حرضت زهرا (س) است که:  ی فرمودهچون 

پس از هر راهی که بروید َدِر آن خانه به  اند بردهدر تام ادیان خویش راهی واحد نام 

پس طبق فرمان قرآن کریم تام درها بسته شد به جز  شود یمرسول هللا ختم  ی انهخ

جانشین نبوت؛ َدری که همواره بر پویندگان حق باز و بر ستمکاران بسته  ی خانهَدِر 

تاریِک غیبت راه را بر  یها شبپرسم، همچون ماه است که در  ی خانهبوده و 

نفِس اماره نشوند بلکه  ی حمله، دچار تا در ظل�ت دهد یمپویندگان حق نشان 

 ها از تام پلیدی بها گراندشمن را ببینند و با آن مقابله کنند و جانشان را مانند متاعی 

 »منزِل دولت عشق برسانند.به رس 

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

 ام عرص (عج) باشیم.ام اش یگرامو فرزند 
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بار الها نام شیعه و عمل به آن را به ما عطا فرما و ما را در دنیا و آخرت با آن نام، 

 دشمنان را خوش نیاید. اگرچهمشهور و محشور بفرما 

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

 بده.

 امام زما�ان نابود بفرما. ی حقهبار الها باطل را با ظهوِر دولت 

مقدس برای  ی خانهرخصِت قرار دادن این  ی واسطه به گوییم یمبار الها تو را سپاس 

آن ما را یاری  گهربار یها درسو تقاضا داریم در عمل به  هدایت و نجات برشیت

 فرمایی.

 اللهم عجل لولیک الفرج

 

ز مبارک را به پدراِن مؤمن که در پرورش خانواده و فرزنداِن مؤمن و با همچنین این رو 

پر  ی ، مردان مؤمنی که در این جامعهکنیم یمتقوا کوشا هستند تربیک و تهنیت عرض 

و دین مبین اسالم و راه و شأن چهارده معصوم مخصوصاً  ها آرماناز فساد و کفر، از 

. برای پیروزی کنند یمکردگان راه کوشش  امام عرص (عج) دفاع و در جهت هدایت گم

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

 قرائت بفرمایید. یا فاتحهاین جمع فوت شدند 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٢خرداد  ٥      شهادت حرضت زینب (س) ی بهخط

 .کنیم یماز دعای پر برکت ام داوود آغاز  ییفرازهااین روز بزرگ را با  ی خطبه

راست فرمود خداوند جلیل و جمیل و حمید و مجید که نیست معبودی جز او و 

. بار خدایا حمد و ستایش رشیک یباوست زنده و پایدار، بخشنده و بردبار، گرامی و 

ت؛ فرمانروایی آنچه در زمین و توراست؛ بزرگواری و عزت و شکوه تو را سزاوار اس

 از آن توست. هاست آس�ن

خدایا درود فرست بر مالئک و مقربین، بر انبیاء و مرسلین و حرضت محمد (ص) 

مخصوص گردان بر آنان بر  پایان یبو  ش�ر یبخاتم نبیین، بر خاندانش، درودی 

بر هدایت کنندگان و عبادت کنندگان، مؤمنین و پاکان و  ،جانشینانشان و شهدایشان

 پاکیزگان.

دل بسوزان؛ منم  ام نوایی یباری و فقیری و و بار خدایا ای معبود من و آقای من، بر خ

، دل سوخته و اندوهگین که به درگاه با جود و پناه یبدل شکسته و هراسان، بیچاره و 

به احرتام این  کنم یمده. از تو درخواست سخا و با کرامتت چشم دوخته و پناهنده ش

ماه حرام و مسجدالحرام و رکن و مقام که باز کنی درهای احسانت را، بیامرزی 

کنی سختی و مشکالتم را، گوارا و شیرین کنی بر من عبادتم را،  برطرفگناهانم را، 

ران را، کاف ی یلهحزمانه و دشمنانم را، خوار کنی ستمگران و  ی فتنهدور کنی از من 

 را. کردنت یبردار  فرمانجدایی نیندازی میان من و 

 بار الها زمان و مکاِن اجابت دعاهایم را نزدیک و آسان گردان برآورده شدنشان را.

 آمین
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سالم بر آتشی آنگاه که فروزان شد، از درونش ندای عشق به ملکوِت عال زبانه کشید 

و پاسخی آمد و فرمود: ای عبد من، به آغوشم بنگر و به راهی که تو را بر فراِز محبتم 

به فغان آید  ات یمادنور، هدایت خواهم �ود تا گوشت و پوسِت جاِن  ی جادهبر آن 

سوزاند  چنان آنفروزانی که جانم را در محبتش  ی شعلهو معرتف شود که ای وای بر 

که به فغان آمدم که ای پروردگارم به ستمی که بر خود کردم ترحم کن تا بار دیگر در 

پیشگاهت به آنچه به من ارزانی فرموده بودی بایستم تا فرشتگانت مرا در تاِج 

آنگاه گواهی دهند که با علِم این عشق، بیگانه هستند و درک  ببینند و ام یفگیخل

 ات یبندگرا در قالِب  ام یفتهشجان  که یدرحالآنچه در مقابلشان است را ندارند و من 

هستم که به محبِت خالقم  یا ذرهبه تنا بگویم به من بنگرید که من  ام �ودهمتالشی 

 محتاجم.

بندگی را در قالب خلیفگی، در  نانی که عشق وبله، حرضت آدم (ع) با فرزندانش، آ 

رس  ها نالهدنیا به �ایش گذاشتند و از این عشق، هر لحظه سوختند و از هجران، 

دادند و برای رهایی از زنداِن دنیا لحظه ش�ری کردند و برای رسیدن به قرب الهی، 

ا همچون ر  ها یدشوار و  ها یبتمص ینتر سختجان و مال و فرزند را فدا کرده و 

مالئک و جنیان را با اشتیاق، به سجده  ی همهدر قیامت  .کوهی استوار تحمل کردند

هستند که قلب  حرضت زینب کربی (س) این خلیفگان، ی جمله؛ از آورند یمدر 

 ها فشان آتش، عشقشان در بندگی، کرد یممهربانشان، اقیانوِس مهر را به برهوت تبدیل 

و  عواطف خواهری ی همهو همین عشق بود که بر  کرد یمرا به خاموشی مبدل 

 رسبلندمادری پیروز شد و آن همه مصیبت و غم و اندوه را همچون کوهی مرتفع و 

 تحمل �ود.

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

منان و رسور عاملیان امیر مؤ  یِ دخرت و عقل و باوری نیست تا او را درک کند. حقاً که 

اوست و بس؛ کسی که برادران و برادرزادگان و  ی برازندهحرضت زهرا (س) شایسته و 

و او را برای خود  شدند یماز مهر و عطوفت او سیراب  هاشم یبن ی همهفرزندان و 

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

که فوالد را  شد یمبه لطافت گلربگ گل بود، برای رضایِت الهی چنان محکم  که یدرحال

که  گونه ه�ن. باید حرضت زینب (س) را شناخت و به او عشق ورزید کرد یمرشمنده 

یعنی عشِق به حقیقت پس حقیقِت خلقت او  فرمود: عشق به زینب شان یگراممادر 

 انسان در اطاعت از خالِق خود است.رسیدن به نهایِت عزت یک 

حرضت زینب کربی (س) که تربیت یافته در مکتب امیر مؤمنان علی (ع) و رسور 

عاملیان حرضت زهرا (س) هستند پس از نهضت عاشورا با مردم مدینه در مورد حال 

 خود چنین سخن گفتند که:

آفرینش دارد و ای مردم مدینه، تربیِت فرزندان در خاندان نبوت، ریشه از اصل «

هایم در سفری که در آن با کفر و  و فرزندانم و برادرم و برادرزادههمراه شدن من 

زشتی مبارزه کردیم و توانستیم تا لحظاتی را برای خودمان جاودانه کنیم که حرارِت 

 که یهنگامحق را در وجودمان احساس کنیم و شمشیر را بر فرق باطل بکوبیم. من 

ر مؤمنان را در آغوش گرفتم چش�ن خود را گشود و فرمود: زینب رس خونین پدرم امی

جان، تو را برای تحمل مصائبی تربیت کردم که تحملش برای عموم مردم سخت است 

 عزت ببینم. ی جامهخویش را در  ی پروردهپس منتظرم تا دست 

بزرگی کردم، آنچه  های یتمسئولپذیرِش  ی آمادهپیشانی پدر را بوسیدم و خود را 

وحی الهی را به محل  ی یانهآشداشتم را در اطاعت الهی قرار دادم و در کنار برادرانم 

نفس مبدل کردم و عمرم را در آنچه به من سپرده شده بود  های یطانشمبارزه با 

رسالِت جدم و دل زخم خورد  های یناباور عاشورا دیدم از  ی ح�سهسپری کردم و در 

خمی که شهدا برداشتند، زخم آنان با استقباِل جدم رسول خدا التیام یافت بیشرت از ز 

 .»نگذاشت یمرهممن را کسی  یها زخمولی 

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

نبوت، ش� را  ی شهیرکه: ای  میکن یم که زمان، شاهد آن است تنا یا نالهو با  میزن یم

که مصیبتش، جهل جاهالن بود. ای دخت امیر مؤمنان،  مینیب یمکاروانی  دار پرچم

تنهایی و غربت�ن، رمق�ن را برده؛ ای دخت پیامرب (ص)، ش� شاهِد زمان ما هستید 
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پس به فریاد امت جدتان برسید که امامشان را دوست دارند و یادش را فراموش 

و مانند �رود، تیر  روند یمی بیابند شمشیر را به طرفش نشانه زر  ی سهیک، اگر کنند یم

تا خورشید را هدف قرار دهند غافل از اینکه خود را  اندازند یمرا به آس�ِن جهلشان 

خدا، جاء الحق  ی وعدهچون موال و رسورمان صاحب عرص و زمان با  کنند یمخاموش 

 .و زهق الباطل هستند اگر چه باطالن را خوش نیاید

 :میدار یمحال دست به دعا بر 

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

 قرار بده.

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

 ما قرار بده.

حق مداران مخصوصاً  ی همهبار الها در ظهور دولت حقه امام زمان (عج) که آرزوی 

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

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٢خرداد  ١٥      شهادت امام موسی کاظم (ع) ی بهخط

؛ کند یمو مهربانی  بخشد یمحمد و ثنا خداوند رح�ن و رحیم را سزاوار است که 

، ضعیف را قوی، گمراهان را هدایت، توبه رساند یمفقیر را غنی و ذلیل را به عزت 

. آن خدایی است که زندگان را روزی و کند یمکنندگان را نجات و دشمنانش را عذاب 

از  یزگاهیگرو جاوید است و پایانی ندارد؛  خواند یممردگان را به سوی خود 

اوست؛ نیست معبودی قابل ستایش و  یسو   بهش نیست؛ بازگشت همه  ا یفرمانروای

 ش.ا یسپاس جز ذات کربیای

نهفته است که در فرامین پروردگار عال متحول است آنگاه که  ییها جانبرکات عال در 

روایی که در مملکت جانش فرمان رانی ؛ حکمآفرینم یم: من جانشینی فرماید یم

؛ غنیمت کند یمبه تساوی بین اعضایش تقسیم  یابد یم غنائممنصف است و آنچه از 

و غنیمت گوشش را در نوای دعوت  دهد یمچشمش را در عظمت هستی به او هدیه 

پروردگارش؛ غنیمت زبانش را در حمد و ثنای آفریدگارش و اعضای دیگرش را غالمی 

جانش در بند خالقش به خدمت درآید و ردای ظاهرش، لباس  ی لقهحتا بر  فرمان

مستور گردد و ردای  اش یبرهنگتا  اند پوشاندهکه از لطف به جانش  یا شدهدوخته 

 در اهتزاز است. ای ینهآچونان  اش یشانیپنوری که در جبین  اش یباطن

امیر مؤمنان علی (ع) و رسور عاملیان حرضت زهرا (س) و  ی چه زیباست این فرموده

، امامان برحق که ردای عزت و تقوا و رسبلندی بر شان یگراممصداق بارزش فرزندان 

قامت زیبایشان در ظاهر و باطنشان دوخته شده بود و چشم حسودان و دشمنانشان 

ی را تحمل کنند در این ارجمندی و مقام ملکوت توانستند ی�و آنان  کرد یمرا کور 

ی قوم ظاملین من االولین الی نتیجه آنان را آزار و زندانی و شهید کردند. لعنت هللا عل

 الدین. یوم

، امام هدایت، همتا یبانگیز به عزا و سوگ یکی از آن گهران  حال که در این شب حزن 

لم دار دانش پیامربان، معدن وحی و صاحب ع صاحب علم و دیانت و تقوا، خزانه
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جعفر (ع) که  بن  یقین، امام رئوف و شایسته و عابد و زاهد موالی�ن امام موسی 

باد دور هم جمع  اش یگرامرحمت خدا و برکاتش بر او و بر پدران و فرزندان 

ترین رشایط،  در سخت ها سالبدانیم و آگاه باشیم که امام موسی کاظم (ع)  یم،ا شده

مداری و  و باطل رسوا شود و راه و رسم حق باندزندان را تحمل کرده تا حق پایدار 

حق جویی را امت مسل�ن مخصوصاً شیعه بیاموزد که تا چه اندازه باید در مقابل ظلم 

اسالم و شیعه دفاع کرد و فداکاری  یها آرمانو ظال و فساد و نفاق ایستادگی کرد و از 

هارون و نه کاخ مأمون و  �ود و ثابت کرد که عزت و مقام واالی امامت را نه زندان

 کند. رنگ کم تواند یمغیبت  ی پردهنه 

چه زیبا فرمودند رسور عاملیان حرضت زهرا (س) که امت آخرالزمان مانند حرضت 

غربت  ی پردهنزدیک است دچار  ها آنبه  که یدرحال عرصشانیوسف (ع) از امام 

ش در ا ، از دوریددانن ی�در کشور جانشان است فقط آدرسش را  امامشانهستند؛ 

فغان و ناله هستند و منتظر دیداری که هجران حرضت یعقوب (ع) را معنا کند 

غیب قرار نگرفت بلکه آدرسش تغییر کرد تا  ی پردهحرضت یوسف (ع) در  که یدرحال

دوری از پیامرب خاتم. امت  یها دوراننفسی تربیت شود که انوارش امانتی باشد در 

در این  ها دورانزمان سفر کردند و  یها آدرسپیامربشان به  پدرم در غربت و دوری از

هدایت را در دست گرفتند تا غربت تاریکی،  یها چراغغربت طی شد جانشینانش 

که غربت پیامرب با  دهد یمرا به تباهی مبتال نکند پس کتاب آس�نی مژده  ها جان

الب قه حقیقت آن را پروردگار عال در ک یاهاییرؤدیدار پیامرب عرصش به پایان رسید و 

و پروردگار عال امتحانی  فرماید یمو به حقیقت جان پیامرب اشاره  فرماید یمدعا بیان 

در برزخ؛ مانند مه�نی زلیخا دیدن  هاست انسانفرمایند که حقیقت وجود  را بیان می

مه�نی است و اش مانند تیغ آن  سنگین است که بُرَّندگی چنان آنحقیقت انوار حق 

زندگی، رؤیایی است که پیامرب تأویل آن را آموختند و خوابی را تعبیر کردند که جان 

ت را به طبقی مگذار تا همگان در ا : روزیفرماید یمو  زند یممرده را نهیب بیداری 

جانت را  ی یرهشگردش درآیند و آن را بربایند تا جانت را به دار شیطان بیاویزند و 

ظاملان مخوران که همواره خدمتگزار شیطان نفس شوی پس با حقیقت  مفشار و به
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تبدیل کنید که با بیداری، خاصیتش از  یا افسانهنفس اماره را به  انوار کتاب آس�نی

 .رود یمبین 

همراه بوده و هست  ها انسانکه امامت همیشه برای یاری و هدایت، با  بینیم یمپس 

بعید، زمانی در زندان و کاخ و زمانی در غیبت و فقط آدرسش فرق کرده، زمانی در ت

کنیم؛  این ماییم که آدرسش را با وجود اینکه قرآن کریم به آن اشاره دارد گم می

آدرسش ه�ن است که در داستان حرضت یوسف (ع) در تعبیر خواب آن دو زندانی 

وجود بابرکت  شدن از مند بهرهرا که ه�ن ای�ن و تقوا و  تا به آن اشاره شد که روزی

آن را از تو نگیرند و  یباورهاامامت است را محکم نگهدار تا نامحرمان و فاسدان 

جانت را که ه�ن معرفت و ای�ن و ارادت و توسل به وجود امامت است را  ی یرهش

 و پریشان خواهی شد. گشته گمبه ظاملان نده که 

 کنیم: به موال و رسورمان امام زمان عرضه می در این شب بزرگ

ای موالی ما، یقین و باور داریم که دست قدرتند امامت ش� همیشه برای یاری 

. پس ما را یاری بریم یممنتظرانتان آماده است این ماییم که در غفلت از آن به رس 

 فرمایید.

 که: داریم یمحال دست به دعا بر 

بار الها در شب شهادت امام موسی کاظم (ع) که برای پایداری حق و نابودی باطل، 

 بزرگوارزندان را تحمل و در آخر به شهادت رسیدند ما را در پیروی از آن  های یسخت

 یاری و موفق گردان.

بار الها ما را که زندانی در قفس غیبت از امام زمان هستیم یاری کن و با ظهورش به 

 عطا فرما.ما نجات 

قرار  برانش فرمانیاران و  ءِ را از ما خشنود فرما و ما را جز  بار الها قلب نازنین ایشان

 بده.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٢خرداد  ١٧         عید مبعث ی بهخط

آمدن سفره احسان الهی، بر انوار کتاب آس�نی قرآن کریم  بر ینالعامل ربالحمدهللا 

خاتم انبیا  ی ینهسآنگاه که خطاب فرمود: بخوان؛ چه آغاز باشکوهی! نفس در 

هللا به ش�ره افتاد؛ یک بار دیگر امر فرمود: ای محمد بخوان؛ پیامرب اعالم فرمود:  صلی 

ار کرد: بخوان به نام پروردگارت که وحی تکر  ی فرشته؛ ام یاموختهنعلم امر پروردگارم را 

بیافرید آدمی را از لخته خونی؛ زبان در کام رسول الهی در حرارت وحی به رسخی 

کرد؛ حرضت جربئیل (ع) فرمود: با من  خورشید در غروب جهل زمان خود�ایی می

هجرانت را به تو بچشانم؛ اکنون رضبان قلبت ه�نند  یها سالبخوان تا شیرینی 

به رمز خلقت گشاده خواهد شد، رمزی که آغاز کتابی  ات ینهسرسارآمیز در کلیدی ا

 ارجمند است.

قرآن متولد شد؛ چه تولد مبارکی! اعجازش ه�نند انوار روح است در قالب جسمی 

پذیریش غیرقابل تصور است پس انوارش به قالب  محدود؛ قالبی که استعداد شکل 

د اینک این قالب ملکوتی به هزاران زبان شیوا جسمی که نامش را کتاب برگزیدند درآم

فرماید؛ سوگند به  گوید، از شبی که نامش را لیل معرفی می با پیروان خویش سخن می

شب آنگاه که جهان را در خود فرو پوشد و سوگند به روز آنگاه که آشکار شود؛ شبی 

را برای   ظلمت پروردگار عال به روزی ابدی پیوند خورد تا منتهای یبکه با الطاف 

غروب در علم و هدایت، جهان خاکی را  همیشه از جان جهان جدا کند. پس روزی بی

مبارک پیامرب  ی ینهسمرده به انوارش زنده گردید؛  های یاتحبه خود فرا خواند؛ 

الهی را در دستان توا�ندش بر خاکیان  ی ینهگنجشد؛  همتا یب ی ینهگنجاین  دار امانت

ش�ر پروردگار، ش� را  بی یها نعمتزیر افتادگان از  رضه �ود؛ ای به از عرش افتاده ع

بیابید  ها آس�نعزت پروردگار، راه خویش را بر کرسی  ی یهسامژده باد تا بار دیگر در 

 غربت نهیب وصلی مبارک را مژده دهید. یها سالو بر 
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شان ه�نند افسوس که جان آدمیان به ذلت زمین خو گرفت و افسون شیطان در جان

زنده شدن  ی معجزهریس�نی محکم بر دست و پایشان بسته شد. این کتاب که 

مردگان بود مهجور ماند و زبانش در کام مردمان به مانند طعامی گردید که گاه با 

شود تا اشتهای حارضین را برای بلعیدنش تحریک کند.  الوان آراسته می ییها رنگ

و آنچه از این گنج تام  اند معرتفآس�نی  ی ینهگنجاینک امتش بر مهجوری این 

کنند  دارند ه�نند غذایی است که بعد از خوردن، طعمش را فراموش می نشدنی بر می

جانشان به دنبال طعمی تازه است تا همواره بر گرد نفس اماره بچرخد و  ی ذائقهو 

زند پس وای بر کند مثل  پی�ن الستش را بخوابی که بعد از بیداری آن را فراموش می

امتی که پیامربش را در هدایتش تنها رها کند و نفسش، کتاب جانش را بنگارد شبی که 

پروردگار است  ی وعدهدر سوگند پروردگارش روزی را به دنبال ندارد مگر با امری که 

شویم و  در برقراری حق و نابودی باطل پس به گلستان این روز با عظمت متوسل می

دهیم که: ای پروردگار ما، ما را در این شب ظل�نی مدد  با ترضع از جا�ان ناله رس می

 .به وصلی مبارک بدل شود ی�نها غم یدا فرمودهفرما تا با روزی که به آن سوگند یاد 

گذاریم تا در غروبی که تأللؤ وحی آن را مزین فرموده  شکر می ی ا بر سجدهاینک رس ر 

 همگی با دلی آکنده از شوق انوار با برکتش اعالم داریم:

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٢خرداد  ٢١         اعیاد شعبانیه ی بهخط

هایی که لباس عزت و بندگی را بر  هاست جان جان ی ینندهآفرحمد و سپاس درخور 

موجودات را به  ی همهقامت رسوشان پوشانده و بر تخت خلیفه جلوس کرده و 

 ی همهتحسین وا داشتند و عشق به هللا را چنان در لطافتش عرضه �ودند که تا ابد 

و  کرهای مشتاق از شنیدن و دیدن آن به وجد آمده و رس از پا نشناسند پس ش قلب

پایان به وسعت و عظمت عرِش با جالل و جربوت پروردگار توانا  ش�ر و بی ستایش بی

ها  را سزاست. نیست معبودی غیر از ذات اقدسش. برکات پروردگار عال در روح انسان

تعلق به  که یدرحاله�ن چلچراغ است که قرآن کریم فرمود: روغنش روشنی بخشد 

اش فرمانی است که به آستان  فروزان است و سالمتی رشق و غرب عال ندارد؛ همواره

رحمت پروردگارش متصل است و شکر نامی است بر درگه کربیایی خالقی که کلید 

هایش  به یکدیگر متصل فرمود تا استخوان اش بندهآفرینش را در اتصال روح و جسم 

به حمد  عشق به هللا در مکان خویش بچرخد سپس به ندای جانش که او را ی حلقهدر 

تا به قدرتی سجده کنی که تو  آمیختیای جان، به هم  :دهد پاسخ گوید که فرمان می

روید تا  اش یبندگستود و در کتابش فرمود: نام او بنده است به تاشای  ات یبزرگرا به 

 رازش را دریابید.

و عشق خود را در این قالب،  بله باید که به تاشای چنین بندگانی شتافت که سوز

محتاج رحمتت بودم به منتهای  یا بندهکنند که: ای خالق جانم، مرا که  می ییرسا غمهن

و یا  مم توان شکر داردجسآیا کردی چگونه شکر و سپاست گویم؟  نائلآن رحمت 

غلتانم تا طعمش را  را در خاک می  ؟ پس صورتات یملکوتروحم اذن آمدن به بارگاه 

 ام کن. به خاطر بسپارم. یاری

حال ای مه�نان کوی عشق که برای تاشای مولود عاشقان آمدید که راه و رسم آنان را 

شجاعت و  ی اسوهبیاموزید مناجات زیبایی را که شنیدید از رسور و ساالر شهیدان، 

تقوا و آزادگی و جهاد حرضت اباعبدهللا الحسین (ع) بود که با چنین روح ملکوتی در 
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چه گویاست این  .رسم دلدادگی را به نام خود ثبت فرمود کربال ح�سه آفرید و تا ابد

) و رسول اکرم حرضت محمد (ص شان یگرامعشق در آخرین وداع ایشان با قرب جد 

ایست تام �ا از این زمانه که چنین فرمودند: ای خاک چه سعادتندی! چه جانی   آینه

اند  ر به فراموشی سپردهای! جانی که چراغ هدایتش را فرومایگان ده را در خود فرشده

روم تا با چراغی که پروردگارم فرموده: درون چراغ دانی است که در آن  و من می

درخشنده از روغن  یا ستارهچراغی باشد، آن چراغ درون آبگینه و آن آبگینه چون 

درخت پر برکت زیتون که نه خاوری و نه باخرتی است افروخته باشد، روغنش روشنی 

روم تا خورشید نبوت طلوع  بدان نرسیده باشد آن را بیفروزم. می آتش هرچندبخشد 

 ی وعدهها به جریان بیفتد و  های سنگی بشکافد؛ خون خشکیده در قلب کند و سینه

ام کن تا دینت را از چنگال دیو صفتان به دستان  پروردگار محقق شود. پروردگارم یاری

 منتظرانش برسانم.

رسور عاملیان حرضت زهرا  شان یگرام(ع) را مادر  چه زیبا گوهر وجود امام حسین

ها  اند که: بار الها اگر هزاران جان در درون جانم داشتم تام آن جان (س) بیان فرموده

 ی یرهشای از او جدا نشوم پس همواره  کردم تا لحظه را به اشتیاق دیدنش گرفتار می

 باشم.ت ا ییجانم را به کامم بچشان تا سپاسگزار جاللت کربیا

است با میالد فرزند گرامی امام حسین  افزوده مان یشاداین شب مبارک و خجسته 

(ع) سید ساجدین، زینت عابدین، مرد مناجات، معلم مکارم اخالق و دعا، امام بر حق، 

الحسین (ع) که بعد از شهادت پدر  بن کوه استواری و صرب و شکیبایی امام علی

آوران عشق را به عهده گرفتند و چنان آن  کاروان پیام بزرگوارشان در روز عاشورا رهربی

های  را هدایت فرمودند که چون ِسیلی ویرانگر بر رس راه خود تامی باطلین و کاخ

 ستم را به ویرانه تبدیل فرمودند و پیروزمندانه به شهر مدینه وارد شدند.

 ت و دعاهایامام سجاد (ع) با عشقی سوزناک و روحی لطیف در تام عمر با مناجا

شود بندگی را با عشق آغشته کرد و به پیشگاه  زیبا به برشیت آموختند که چگونه می

اباعبدهللا الحسین (ع) در راه کربال  شان یگرامپروردگار ابراز �ود که در این مورد پدر 

ایشان را در آغوش خود فرشدند و فرمودند: پرسم تو مانند پدرم امیر مؤمنان در کنار 
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پس جانت را به  اند گرفتهفرشتگان به مناجاتت بیشرت از ما خو  که یدرحالی همه هست

 صاحبش بسپار تا او خود آن را یاری کند.

کنیم؛  بخش این ایام است سخن آغاز می  در این شب بزرگ از مولود سومی که زینت

ن و دار شجاعت و تقوا، رشادت و ای�ن، استواری و وفاداری به عهد و پی� ایشان پرچم

 (ع) هاشم حرضت ابوالفضل العباس اطاعت گر واقعی امام عرص خود، قمر منیر بنی

دارا بودن خصایص باالیی از ادب و ک�ل و ای�ن و  ی واسطه بههستند که از کودکی 

شناخت مقام امامت به لقب ابوالفضل یعنی پدر دانش و فضایل خاص مشهور شدند 

شود. ایشان با عشق، در  آن کمرت گفته میچیزی که در محافل و روایات شیعه از 

علی (ع)  مؤمنان یرامبا عرص خود بودند،  زمان همبرداری سه امام  اطاعت و فرمان

امام حسن مجتبی (ع) و امام حسین (ع) و این نشان از باور و شناخت ایشان از مقام 

باید شیعه مخصوصاً منتظران، این  ؛پدری و برادری دارد ی عاطفهواالی امامت قبل از 

مرام را الگوی خود قرار دهند و بیاموزند چگونه مانند ایشان از منجی و امام عرص و 

 برداری کنند. املهدی (عج) عاشقانه فرمان اباصالحزمان خود 

در این شب مبارک ضمن عرض تربیک و تهنیت این سه میالد خدمت موال و رسور و 

 داریم: یوسف زهرا (عج) دست به دعا بر میولی و امام بر حق�ن 

 یالدهایمنظیر معرفت است به حرمت  های بی و گنجینه بار الها شیعه غنی از ذخایر

 قرار بده. همتا یب یها نعمتگهربار ماه شعبان ما را قدردان این 

بار الها امام حسین (ع) و امام سجاد (ع) با عمل خود امامت را به ما معرفی 

اطاعت و فرمان داری از امامت را پس پیروی از راه  (ع) و حرضت ابوالفضل اند فرموده

 فرما. مان یروز و رسم ایشان را 

باشند  بار الها در ظهور امام عرص، موالی�ن که عطر و بوی فضایل پدرانشان را دارا می

 تعجیل بفرما.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٢تیر  ٣      مهدی (عج) والدت حرضت ی بهخط

خداوندی که ملک و  و کریم است لطیف، حلیم، عظیم از آن خداوند حمد و سپاس

یگانه، در خلقتش عادل و در حکمش  اش یاییکربمثال،  بی عزتشو  پایدار سلطنتش

نیست معبودی غیر از خداوند سبحان که  حکیم و در تأخیر عقوبتش بزرگوار است

 ها تصور شود. و با اندیشه که با چش�ن دیده شود شأنش برتر از آن است

حرارتش را در الطاف پروردگار عال در آن  نوشندگانش که همواره سالم جامی است

خویش  ی زمان که چشم بر عال گشودند و به دنبال خالق خویش دست را بر سینه

 ی رافرشدند تا اشتیاقش را معنا کنند ندایی در گوششان به سخن درآمد تا کالم

فرمان در  ،کالم القا شد فرشتگان صف در صف منتظر پاسخ آن فرمان شدند ،بیاموزد

زبان  ،های خود را به پیش کشی آماده �ود زمین و آس�ن نعمت ،عال به حرکت درآمد

آیا توان درک این بخشش عظیم پروردگار را دارد؟  به شوقش مبتال گردید در کام

همراه دارد آنگاه که امر فرمود: تبارک هللا احسن بخششی که رحمت و برکات را به 

 سالم بر خلقتی که برکاتش را ش�ره نتوان کرد. الخالقین

رسور عاملیان حرضت زهرا (س) باید فریاد کرد که سالم بر مولود  ی فرمودهچه زیباست 

 ها عقلها عاجز و  و زبان مبارک امروز که برکات وجود مبارکش را ش�ره نتوان کرد

رکات پروردگار بخششی که رحمت و ب نیست قادر به درک این بخشش عظیم پروردگار

 را به همراه آورد.

نبوت، معدن رسالت، وارث تامی هدایت، منجی عال برشیت  ی عصارهمولود امروز 

که خداوند کریم  املهدی ارواحنا لک الفدا است اباصالحرسور و موال  قائم آل محمد

نعمت و رحمت برای مؤمنان قرار داد ولی متأسفانه  ی یرهذخین وجود مبارکش را بهرت

اگر هم نام او را بردند به غیر او  مسل�نان کفران این نعمت و رحمت الهی را �ودند

که پیامربشان حرضت محمد  مثال آنان مانند قوم بنی ارسائیل است درحالی دل بستند؛

ید و خداوند کریم از خاندان پاکش را از بند جهالت و گمراهی نجات بخش ها آن(ص) 
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و  این امت قدر آنان ندانستند ،عطا فرمود ولی در مقابل ها آنبه  قدر گران ی مائده ١٣

را به میقات طور  ینشانآخرترین را برگزیدند و خداوند کریم  پست دانند اینان �ی

ند و ها را ساخت و امتش در پای طور به کمک شیطان و نفس اماره بت دعوت فرمود

در قرآن کریم پی  خداوند ی فرمودهچرخند پس به حقیقت  ها می مستانه به دور آن

 بریم که فرمود: مرگ بر آدمی باد که چه ناسپاس است؛ می

نجاتان قرار دهیم و همچون  مبدأشعبان را   ی پس مه�نان کوی عشق بیایید نیمه

 یها مائدهقدر نهادن به  دنیا جدا شویم و با هارون از مستان و بندگان هوا و هوس

آس�نی و اطاعت کردن از راه و عمل ایشان به واقع و به حقیقت منتظر آمدن 

گیریم از فرمایشات گهربار مادر هستی رسور  که در این مورد بهره می موالی�ن باشیم

 ملیان حرضت زهرا (س) که فرمودند:عا

 را در جانش به ودیعه دارد؛ هرگاه به مشیت پروردگار عال هایی یشگفتقلب زمان 

در  ها جانآید و صدای  زبان اعجاز زمان به سخن در می شود کلیدش گشوده می

نقش گرفته  ها جانشود و آنچه در ضمیر  محقق می ها وعدهشود و  نهانشان آشکار می

رسالت انبیاء به  ،شود های شیفته، به دیدار حق مزین می گردد جان است �ایان می

ها بوده  آید و آنچه مع�ی دوران گلستان نبوت به سخن در می پیوندد، یمیکدیگر 

ش� وارثان این نجواهای عاشقانه هستید؛  پس به جانتان مژده دهید گردد آشکار می

ش�  ها است زمان عمرتان جانی را در خود پنهان �وده که گلستان رسالت انبیاء زمان

 دارد و را در خود به ودیعه نگه می تان یجو  حقینید ولی زمان، صدای ب او را �ی

در  تپش قلبتان که یدرحالروید  ش� می ،شود در زمان ثبت می تان عاشقانههای  زمزمه

ستایند پس  ها ش� را در قالب انتظار می رسد آن بگوش آیندگان می تان یجوی حق

ده شده خشنود باشید و از پروردگارتان همواره به فرصتی که در عمرتان به جانتان دا

 ،نفس اماره را تقاضا کنید تا صدایتان در جان زمین به ودیعه باند بت ی شکننده

ای که  خویش سازند آینه ی ینهآآیندگان یادتان را از باطل جدا کنند و راهتان را 

لهی ا ی وعده�ایانگر انواری است که به مشیت الهی از دیدگانتان مخفی است تا 

محقق گردد و حق از باطل بازشناخته شود پس همواره جانی نجواگر داشته باشید تا 
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از زمان باقی باند پس اطاعت از مقام امامت آخرین وصی  تان یپرست حقصدایتان در 

ها است که از فضل پروردگار عال همچنان ادامه دارد تا  پیامرب دارا بودن تام گنجینه

همتا را  این گوهر بی که یناها بیایند و در این فضیلت رشیک شوند و بدون  امت

را از آن لربیز کنند تا با فضلش بنوشند و جام جانشان  ی رسچشمهمشاهده کنند از 

حق بانند و یا با باطل، جانشان محشور شود پس با جامی که پروردگارتان در کتاب 

مستی باطل نیست بلکه  اش یمست که یدرحالنوشید  آس�نی فرموده که آن را می

 ماند. کند و طعمش در کام عاشقانش امانت می مستی حق است که هرگز تغییر �ی

روردگار کریم باشیم در این کوی عشق در این روز مبارک و خجسته از پس باید شاکر پ

قدر در مورد اینکه چگونه به  های گران همتای الهی به حقیقت فرمایشات کوثر بی

دار حقیقت  هایی که میراث گفت آفرین بر گوش انتظار دولت حق باشیم پی بربیم باید

 ی سفرهنشان حس کنند و بر زنده بودنشان را در جا تپشزمان است تا آیندگان 

احسانش بنشینند و میراثش را چنان گنجی در جانشان ذخیره کنند تا آیندگان به 

به ندایی اش گرد آورد و  گذشتگان بپیوندند آنگاه پروردگارشان آنان را به وعده

چراغ هدایتم درآیید تا از   داران نبوت پیامربم، به گرد چهل بخواندشان که: ای میراث

 دور نباشید. نعمتش

حال ضمن تربیک و تهنیت این روز مبارک خدمت امیر مؤمنان علی (ع) و رسور 

عج) به ( یاملهد اباصالحعاملیان حرضت فاطمه (س) و یوسف زهرا رسور و موالی�ن 

ش�ر بر ایشان و بر شیعیان و منتظران و شیفتگان وجود  همراه صلوات و سالم بی

 :ریمدا یم مبارکشان دست به دعا بر

بران  امت آخرالزمان و منتظران و فرمان ءِ الها ما سعادت پیدا کردیم که جز  بار

 را بپذیرید. سپاس�نزمان (عج) باشیم پس شکر و  امام 

حساب عطا فرمودی یاری  بار الها ما را که از شنیدن حقیقت وجود مبارکشان روزی بی

 موفق و استوار باشیم. ها یقتحقفرما تا در عمل به این 

 را ظهور ایشان قرار بده. مان یدیعبار الها 
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 محروم مگردان. شفاعتشانبار الها ما را در این دنیا از عنایات خاصه و در آخرت از 

 بار الها تقاضا و دعای اللهم عجل لولیک الفرج ما را اجابت بفرما.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٢تیر  ١٨        شب اول رمضان ی بهخط

توست که ستایشگران تو را  یها نعمتحمد و سپاس از آن توست و از  بار الها

گویند، حامدان به حمدت  ستایند و از لطف توست که سپاسگزاران تو را سپاس می می

ا تویی که از رح�نیت و سایند. بار اله و ساجدان روی بر خاک بندگی می اند مشغول

پوشانی و با بردباری، فرصت توبه و  ، گناهان و خطاهای بندگان را میات یمهربان

فرمایی و آن را چندین  بخشی و به حسنات تبدیل می دهی و سپس می بازگشت می

کنیم که در آن  کنی. پروردگارا تو را شاکریم که بار دیگر ماهی را آغاز می برابر می

تر  و احسان و لطفت خاص تر یجار رحمتت  سار چشمهتر و  ایت گسرتدهه خوان نعمت

است و آن ماِه باران رحمت، ماه بپا خواست، ماه  تر واسعاست و بخشش و عطایت 

و  ات یاییکربپاکیزگی، ماه همت و صرب، ماه نجات، ماه رمضان است و شکر و سالم بر 

المتی سالم از آن توست و سالم بر پایان و جاویدان که س ش�ر و بی شکر و سالمی بی

و  مطهرشص) و خاندان محمد (الشأن حرضت  ماه تو و سالم و صلوات بر پیامرب عظیم

ن رسالت، ولی و امام مطلق، نبوت، معد ی ساللهبر صاحب امر و  ینشانآخر

عج) و سالم بر مؤمنین و مؤمناتی که با امید و ( یاملهد اباصالحاالئه، حرضت  خاتم

کنند. سالم، نامی است که همواره جان مشتاق را از نسیم  اشتیاق، ماه تو را آغاز می

�اید که نامش برکات انوار  لطف و احسانی برخوردار می ی رسچشمهرحمت حق از 

ش در زمان جوشانی است که حرارت ی رسچشمههای مشتاق مانند  الهیه است که در دل

 ،های ذاکر به ذکرش باز شود و رسها به اطاعتش خم گردد و مکان محدود نشود لب

به امانت باند و  ها درونها به انتظار باند تا صاحب گنجی شود و آن گنج در  دست

هایی است که همواره بر درگه بندگی صورت تواضع بر  رحمت پروردگار عال در دل

برد صورت بر خاک اطاعت  و آنگاه که منادی نامشان را می سایند ش میا یآستان کربیای

زنند که آنان را عبد خواند و فرمود: ای بندگان  گذارند و بر دامن رحمتی چنگ می می

من، از رحمت من مأیوس نشوید دستان ضعیفتان را بر قدرت کربیایی من بگشایید تا 

 گناهانتان را بیامرزم و از عذاب سخت رهایتان بخشم.
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ود و صلوات بر کوثر الهی، رسور عاملیان حرضت زهرا (س) که توصیف زیبایی از در 

 بندگی و اطاعت و عبادت و نوید نجات و بخشش پروردگار کریم را از ایشان شنیدیم.

علی (ع) در مورد  مؤمنان یرامقدری از  در اولین شب ماه مبارک رمضان حدیث گران

کنیم که فرمودند: خداوند در ماه مبارک رمضان همه را شامل  این ماه بزرگ نقل می

کند؛ عمل بد پاداشی ه�نند خود دارد و درهای جهنم بسته است و  رحمت خود می

 ی سفرههایی که در این ماه مبارک از دنیا رفتند اگر دارای عمل صالح باشند از  آن

خواهند شد و تا پایان ماه مبارک در روزه خواهند بود و هر روز رمضان طعام داده 

روزه خواهد گرفت ولی اگر دارای  ،سحر و افطار روح آنان از طعام بهشتی خورده

عمل صالح نباشند گرسنگی و تشنگی ایام ماه مبارک را همراه با عذاب خواهند چشید 

از غذایی از  افطارها و سحرهاچون وقتی گرسنگی و تشنگی بر آنان رو آورد در 

شود و آنان از خوردن و  درخت زقوم و آبی از رشاب جوشان برایشان عرضه می

گردد که ناچاراً  فشار گرسنگی و تشنگی باعث می یکنول�ایند  آشامیدن خودداری می

خورد.  گیرند و هر کس برابر عملش طعام می ها بخورند پس ارواح نیز روزه می از آن

است است و به هر چه که در ماه مبارک رمضان دستور داده عمل خداوند ر  ی وعده

کند و  آمرزد کسی را که با اخالص عمل توبه می کند. در زمانی که زنده هستید می می

کند و اگر با توبه از دنیا نرود احکام رمضان را در مورد  به طرف خداوند بازگشت می

 یی جز عذاب ندارد.گیرد که غذا کنند و در حالی روزه می او جاری می

اکنون در این شب باید به خدا پناه بربیم و این ماه را با یاری خداوند کریم آغاز کنیم 

باشد  مان یرستگار که اگر عمرمان کفاف داد و آن را به آخر رساندیم موجب نجات و 

که ش� مه�نان  یا گونه ه�نو اگر از دنیا رفتیم عمل�ن عمل صالحان باشد؛ ضمناً 

مقدس  ی خانههای این ماه ارجمند در این  دانید در روزها و شب کوی عشق می این

موالی�ن امام زمان (عج) قرآن کریم تالوت خواهد شد قبل از رشوع قرآن توجه ش� را 

رسور و موالی�ن امام  شان یگرامبه سفارشات رسور عاملیان حرضت زهرا (س) و فرزند 

قرآن  ی یمهکرج) در مورد تفکر و تعقل در آیات املهدی (ع اباصالح نعمت�نو ولی 

های مرشکان این  فرماید: یکی از بهانه کنیم که فرمودند: قرآن کریم اعالم می جلب می
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آمد ما به آن ای�ن  گفتند اگر کتابی نوشته شده از آس�ن برای�ن می بود که می

آوردند دلیلش در  شد باز ای�ن �ی گونه می فرماید: اگر این آوردیم؛ پروردگار می می

شود از آن گوی نورانی  کتاب قرائت می عنوان بهذخیره �ودن انوار کتاب است آنچه 

الهی جمع شده و به صورت کتابی درآمده که اکنون است که در زبان مقدس رسول 

توانند انوار جدا شده از زبان رسول خدا را حس کنند، آن را ملس کنند و از  همگی می

جان ذخیره  ی یسهکو آن را در  جدا کنندمعرفتش لذت بربند؛ جواهراتی را از زبانشان 

رتف است و هر لفظی کنند پس همواره قلبتان حامل نوری است که زبانتان به آن مع

توان در نظر  بهاست که بهایی برایش �ی شود ُدری گران که در رابطه با آن خارج می

نیز  ی�نموالتوان آن گوی قیمتی را خارج کرد.  گرفت و با عمل به آیات کریمه می

پیامرب در کتاب آس�نی قرآن  ی معجزهعنوان  فرماید: آنچه پروردگار کریم به چنین می

 معجزهها به کتاب تورات و انجیل و زبور و آخرین کتاب،  برد و از آن م میکریم نا

کند و از امت آخرین  آوری می پیامرب خاتم اشاره دارد همگی را در یک مجموعه جمع

بقره وجود دارد؛ قرآن  ی مبارکه ی سورههای  گیرد که در اولین آیه پیامرب گواهی می

بر تو و بر پیامربان پیش از تو نازل شده است فرماید: و آنان که به آنچه  کریم می

رصاط  ی دهندهمعجزه نازل شد نشان  عنوان بهآورند و آنچه بر پیامربان قبلی  ای�ن می

مستقیم هدایت بود و برای اقوام آن دوره، ولی امت کنونی باید هم رصاط آن قوم را 

در دعاهای قرآن  و هم هدایت پیامرب خویش را در هدایِت وجودی بگنجاند پس وقتی

ها را تأیید �وده و  کنید در واقع راه هدایتی آن کریم از زبان پیامربان گذشته دعا می

تا ظهور نور قرآن کریم  این ای�ن ه�ن اتصال نورانی استآورید که  به آن ای�ن می

کنند ظاهر عمل است و باطن نزد  آنچه که مردم از بزرگان و خلفای خود دریافت می

ش� به دنبال باطن باشید و منتظر آن و ظاهر را که هر بار به دلخواه یک  من است

آنچه به  ی یچهبازشود را به خودشان واگذار کنید تا همچنان در  خلیفه تنظیم می

اند روزگار را بگذرانند؛ به دنبال حقیقت قرآن کریم باشید و در طلوع و  دست آورده

 غروب، آن را طلب کنید.

کنیم که نامش رمضان است یعنی  ر کوی مقدس ش� ماهی را آغاز میای موالی ما، د

باران رحمت الهی و ما عاشقان وجود مقدستان بر این باوریم که ش� ه�ن باران 
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ببارید که سخت  مان یریکورحمت و نعمت الهی هستید پس بر جان خشکیده و 

  دعوتغاز کنیم که خواهیم آ  سوزیم و ماهی را می تنگ ش�ییم و در هجرانتان می دل

دانیم و نه طعام  مه�نی خداییم؛ نه آداب حضور در چنین مه�نی را می ی شده

دانیم که تأیید و برات ش�ست که این ماه را بر ما  شناسیم ولی می آن را می ی سفره

مبارک خواهد �ود پس عاجزانه تقاضا داریم که منتظران و شیفتگان خود را یاری 

 فرمایید.

 که: داریم یم قدر امام سجاد (ع) دست به دعا بر ه با مناجات گراندر خات

که رضا و خشنودی تو در آن  یا گونه آندار واقعی  هروز  بار الها یاری فرما در این ماه

 است باشیم.

 ،ویم و چش��ان معصیت نبیندنبار الها یاری فرما تا در این ماه سخن لغو نش

 ثواب سخن نگوید. زبا�ان جز های�ن به حرام دراز نشود و دست

بار الها به نور قرآن به ما آراستگی ظاهری و پاکیزگی باطن، صفای دل، استواری ای�ن 

 و نجات محرش عنایت بفرما.

ها و  که آن دعای دل یربپذاحسانت و تالوت قرآنت  ی سفرهبار الها دعای ما را بر رس 

 چش�ن منتظر ماست.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٢تیر  ٢٨       ی دوم ماه رمضان جمعه ی بهخط

 فاغث یا غیاث املستغیثین

مضطر تو که  ی بندهو ای یاور فقیران و درماندگان به حال ترحم کن منم  یادرسفرای 

ت نشسته و چشم امید به کرامت و ا ییبریده شده امیدش از غیر تو. بر آستان کربیا

آگاهی و تو حال زارم  ها نهانبخشندگی تو دوخته تا یاورش باشی. خدایا تو از رازها و 

زیبا  ی جمعهدر این  خواهم یمولی  دانی یمرا  هایم ینگرانو آشفتگی خیال و دلیل 

 بار دیگر آن را بازگویم و با ناله و ترضع به پیشگاهت عرضه دارم که:

احسانت فراخواندی و بر  ی سفرهالها مرا در این ماه به مه�نی خودت و بر رس بار 

چون مه�نان این خوان پر  ترسم یممن منت نهادی و بنده نوازی کردی لیکن خجلم و 

پس چگونه در  دانم یمو راه و رسم حضور آنان در این مه�نی را  شناسم یمرحمت را 

مه�نی با  یندر اشینم؟ آنانی که برای حضور بن یتها نعمتکنار ایشان و بر خوان 

و زیباترین لباسشان که لباس تقوا  کردند یمپاک  ها یآلودگعمل و ای�نشان خود را از 

و بر تن  آراستند یماز بندگی و اخالص و صداقت  نظیر یببود را با جواهراتی 

 یها عمتناوست و  ی برازندهاست و  گونه ینا ات یفهخلکه فقط لباس  کردند یم

. پس من چه کنم با این دانستند یماز آنان را  یبرخوردار را شناخته و طرز  ات سفره

؟ ولی ای ات سفرهروی لباس تقوایم و نشناخت طعام  یها لکههمه آلودگی و 

پروردگارم حرمت و عزت هر غالمی به شأن و بزرگی ارباب و موالیش بستگی دارد پس 

ولی و امام ِ منتخب  خاص و ی بندهمن که موال و اربابی همچون یوسف زهرا دارم که 

توست به حرمتش و به بزرگی شأن و مقامش در نزد خودت مرا در این مه�نی بپذیر 

و عزت و جاللتت و  ات یبزرگ یادآورجود گهربار اوست که الیق آن نیستم که و  اگرچه

یاور پیامربت و نگهبان دینت که برای ما حفظ فرمودی تا ما را از گمراهی نجات و 

گاه  رصاط رستگاری و رضایت تو باشد و هم اوست که تکیه یسو   بهرهن� و هدایتگر 

ی پایان تو بش�ر و  بیپس شکر و سپاس  هاست یرسگردانها و  و پناهگاه ما در سختی
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برای�ن برگزیدی و  مان یناسپاسهمتایی را با وجود  را سزاوار است که چنین گوهر بی

و درود و سالم�ن را بر او و اجداد  یربپذدادی پس شکرمان را  قرار یشوای�نپاو را 

طاهرینش مخصوصاً بر پیامرب گرامی حرضت محمد (ص) بفرست و ما را نه تنها در این 

گرامی بدار و به  یشبر فرمانه بلکه در قیامت نیز در کنارش و در خدمتش و در ما

ایشان به ما  ی واسطه بهنعمت وجود مقدسش رحمت و نعمت را بر ما ببخشای و 

هدایت و نجات عطا کن و دشمنانت که ه�نا دشمنان ایشان و ماست خوار و ذلیل 

 بود کن.پیروز و باطل را نا اش یلهبه وسگردان و حق را 

املهدی (عج) را از ما خشنود بگردان و  اباصالحخدایا موال و رسورمان امام زمان 

های�ن  چش��ان را به ج�لش روشن بگردان و دل ،های�ن را به دستانش برسان دست

 های�ن هماه رمضان روز  در این بخش وهای ما را در راهش استواری  را به مهرش و قدم

های اعطای جوایز و نعمت و رحمتی که  های قدرمان را قبول و وعده و عبادت شب

ها را به ما عطا فرما و مهربانی و رحمت  داران دادی به آبروی ایشان تامی آن به روزه

آن از ما خشنود شوی و نجات و  ی یلهوس بهو نیکی او را بر ما ارزانی دار تا  یرو خ

ماه مبارک رمضان را اجابت کن که  ی جمعهما را در این  رستگاری را دریابیم و دعای

 دعای�ن این است:

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٢مرداد  ١      والدت امام حسن مجتبی (ع) ی بهخط

خداوند جلیل و جالل است. خداوندی که شناخته  ی یستهشاو  خور درحمد و سپاس 

نشین ذاکران است. نزدیک  عارفان، معبود عابدان، مورد شکر شاکران و هم ی شده

است به هر کس که او را بخواهد، محبوب است به هر کس که او را دوست دارد و 

مقصود است به هرکس که به او بازگشت کند. نیست معبودی غیر از خداوند تبارک و 

خویش منتظرند تا نداِی  هایی است که در تپش حیات قلب تعالی که برکاتش در

وند آنگاه با تپشی که گویای هجرانی عمیق است نرا در گوش جان بش الستشان

سخن آغاز کند: ای  گونه ینادر جانشان  ییها زمزمهحرکت کنند؛  خالقشانطرف  به 

اش بنگری آیا توان کنار  وعده یها پردهجان خفته، اکنون برخاستی تا ج�ل یار را در 

: مالک وجودم، مرا خواندی تا تو را پاسخ دهدهای جدایی  و هجران سالزدن را داری 

و شوق  رس آمدهجانم به  ی ینهسفطوالنی در  یها هجراناطاعت کنم اکنون زمان 

دیدارت حیاتم را در تپش عشق به خالقم مجدداً به زندگی بازگردانده و شکر و سپاس 

 د خالق یگانه گردید.های عاشق، محرض وجو  به انتظاری که تام شد و دل

پاک  یتب اهلفیض، رسول امجد، حرضت محمد (ص) و بر  ی واسطهو سالم و درود بر 

و مطهرش باد که همگی رحمت و هدایت خداوند بر بندگانش هستند که امشب 

صرب و  ی اسوه، یتب اهلمصادف است با میالد دومین نور والیت و امامت، کریم 

 رضت امام حسن مجتبی (ع) امامی که مظلومِ گذشت، بلندای رضا و شکیبایی ح

که جد بزرگوارش رسول خدا در کودکی او  یا گونه ه�ندوست و دشمن و تاریخ شد 

نشانند و از افکار و عملکرد مردم زمان امامت او که  را روی زانوان مبارکشان می

 ی سوره ی یمهکرهای  فرمودند و آیه مردمی سست عنرص و صد رنگ بودند برایش می

با آن مردم روبرو شدند و با قبول پیشنهاد  ،خواندند توبه را برای مبارزه با آنان می

کردند ایشان  ملعون، دشمنان و منافقین را که با حیله و مکر تصور �ی ی یهمعاوصلح 

صلح را قبول کنند آنان را در گودال مکر خودشان رسنگون کردند و آنان چنان رسوا 

های شیطانی ایشان را مسموم و شهید کردند. این غافالن و  لهشدند که با دسیسه و حی
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دانستند که بین حق و باطل هیچ زمان صلح نبوده و  کوردالن و تهی مغزان این را �ی

نخواهد بود صلح امام حسن مجتبی (ع) همچون زبان خواهرش حرضت زینب (س) 

 تزلزل کرد.های آن را م از شمشیر بر فرق باطل فرود آمد و پایه تر برنده

باید باور و یقین داشت که نور امامت تجلی نور هدایت خداوندی است و آن را نه با 

توان خاموش کرد چه  مکر و حیله، نه با زندانی کردن و اسیری و نه با شهادت �ی

زیباست تفسیر رسور عاملیان حرضت زهرا (س) که فرمودند: خداوند کریم در کتاب 

است: نور و آینه در درون یکدیگرند و آینه نور را افزایش آس�نی قرآن خود فرموده 

ش� قرار دارد که روی آن را  ی ینهسبخشد و آینه در  دهد و محیط را روشنایی می می

هدایت را در  ی ینهگنجحجاب پوست و گوشت پوشانده است تا نشکند تا ش� بتوانید 

وجود قرار بدهید تا نور هدایت چند برابر شود و نوری فراتر از نور دیگر  ی ینهآدرون 

کنید که کنار  آید و مشکات آن رمز آن است. وقتی دعا می به وجوددر وجودتان 

حوض کوثر قرار بگیرید و از آب آن بنوشید این آب، رحمت پروردگار کریم است که 

 ی ینهآبگرحمت الهی پس  ی تشنهشود مگر  هرگز وجودی که از آن بنوشد تشنه �ی

وجود را در مقابل نور هدایت قرآن کریم قرار بدهید تا نوری افزون بر نور دیگر در 

ش� به وجود آید که حرارتش مخصوص است، به هیچ یک از عوامل زیستی  ی ینهس

شود؛ باخرت و خاور وجود  های محدود وجود محدود �ی شود یعنی در کرانه مربوط �ی

است از الطاف  یا معجزهتواند آن را محدود کند چون سوخت این نور  ی �یجس�ن

پروردگار کریم که هر کس از بندگان که بتوانند در رصاط مستقیم که هدایت پیامربان 

الهی به طرف آن رصاط است حرکت کنند و نوری افزون بر نوری بر وجودشان که 

وجود انسان که وجودی از نظر  از صفات الهی است قرار دهند پس ای ینهآبگچون 

ر راه معرفت الهی تا تواند تا د محدود است می ماده محدود و از نظر روح غیر

 و معرفت کسب کند. دنهایت رش بی

نهایتش را چهارده معصوم به  چه زیبا آبگینه و افزون شدن نور هدایت پروردگار در بی

یت پیامربان الهی است �ایش گذاشتند و همه را به رصاط مستقیم که ه�ن هدا

 دعوت و یاری فرمودند.
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خدمت موال و رسورمان امام  کنیم یمحال در این شب بزرگ تربیک و تهنیت عرض 

از نور تجلی الهی است که وجود مبارکشان هر  ای ینهآبگاملهدی (عج) که  اباصالحزمان 

خداوند در  ی فرمودهکه طبق  کند لحظه نوری افزون بر نوری دیگر زمین را روشن می

 انفال: ی سوره ۳۳ ی یهآدر 

 ُ بَُهْم َوانَْت ِفيِهمْ َو َما كَاَن هللاَّ بَُهْم َوُهْم يَْستَْغِفُروَن.  لِيَُعذِّ ُ ُمَعذِّ تا آنگاه كه تو َوَما كَاَن هللاَّ

طلبند نيز خدا  در ميانشان هستى خدا عذابشان نكند و تا آنگاه كه از خدا آمرزش مى

 .كردعذابشان نخواهد 

ها و  به برکت آن نه تنها بر مردم و کافر و منافق و فاسد که هر روز بر جنایت

ایشان  ی واسطه بهشود بلکه خداوند کریم  افزایند عذاب نازل �ی های خود می خیانت

 فرماید. نعمت و رحمت خود را از این مردم ناسپاس دریغ �ی

 داریم: می در خاته دست به دعا بر

رمت و صرب امام حسن مجتبی (ع) به ما در این زمانه، استواری و صبوری بار الها به ح

 در مقابل گناهان و نفس اماره عطا فرما.

 بهره قرار مده. ها بی های پر فیض قدر نزدیک است ما را از این شب بار الها شب

 منافقین ی امام بزرگوارمان امام حسن مجتبی از مکر و حیله ی یدهکشبار الها قلب رنج 

 آنان شاد فرما. ی و باطلین و جهل جاهلین را با ظهور موالی�ن و آشکار شدن چهره

 رسور و موالی�ن امام عرص و زمان تعجیل بفرما. ی حقهبار الها در ظهور دولت 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٢مرداد  ٥      رمضان شب قدر ١٩شب  ی بهخط

را سزاست که در آفرینش، آنچه به  ینیالعامل رب. حمد و سپاس ینالعامل ربالحمدهللا 

خویش آفرید از احدی یاری و مددکاری نخواست؛ همواره بر آنچه آفرید به  ی اراده

 رحمتش نشان از تدبیر خداوندی باشد. ی دامنهرحمت نگریست تا  ی دیده

س�نی قرآن کریم در محرض در کتاب آ  اش یهآکه از نزول  یا گونه ه�نماه رمضان 

خواند؛ وجودش را در  همگان آشکار است امت مسل�ن را به ضیافتی خاص فرا می

کند؛ از  عزتش به جانی تازه تبدیل می ی حلقهآرایند؛ جانش را در  رحمتش می ی ینهآ

های خلقت است و  لذت ی سازد که چکیده غیبش جامی را در جانش جاری می ی خزانه

فرماید: من برای ش� خواهان راحتی هستم نه رنج و سختی؛ رنج و سختی از  خود می

خالق  اطاعِت  ی حلقهدیدگاه کتاب آس�نی چگونه تفسیر شده است؟ مؤمنانی که در 

دانند نه لقمه نانی و رشبت؛ آبی که  خود هستند رنج را دوری از مقامات خویش می

 ه خوار و زبون این فرمان در بند خویش است.نفس اماره هموار 

اینک که دانستید رمضان چیست و در نهان خویش چه ارساری را مخفی �وده دست 

بخورانیم  گشاییم تا در شیرینی لحظاتش جا�ان را از رشابی قدرتش می ی سفرهنیاز به 

که صبحی در  فرموده: ساعاتش همچون گنجی تام نشدنی است درحالی خالق�نکه 

سخن با  دهد. اینک روی نهانش نهفته است که بشارتی بس عظیم را مژده می

شکوه است که با شتاب به سویش آمدند تا در دلش جای  قدرنشینان این شب با

شوند و  مشغول می گیرند؛ آیا توان گشودنش را دارند؟ یا فقط ساعتی را به راز و نیاز

آید و او در محرض قدر  شود و باز شبی دیگر می بعد باز صبحی دیگر آغاز می

 ی مجموعهگذرد و از  های با فضیلتش می آید تا شب نشیند و باز صبح دیگری می می

های قدری  رود تا رمضان دیگر و شب ماند می ای به جا �ی این ساعات با شکوه خاطره

درکش چیست؟ ترضع و توبه  ی چارها فضیلت نهفته است؛ پس که در جان این ماه ب

گشاید؟ این  است؟ �از و عبادت است؟ فریاد و فغان است؟ چه کلیدی این رمز را می
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زند و او این زخم را رستگاری  خدا را زخم می ی بندهچه رمزی است که فرق عابدترین 

ری نبود؛ پس چرا امیر خواند؟ فرقی که در نهانش جز اطاعت و بندگی آثار دیگ می

فرماید: به خدای کعبه رستگار شدم؟ روی سخن این پیام با چه کسانی  مؤمنان می

است؟ با محبان است؟ با عزاداران است؟ با شیعیان راستین نبوت است؟ با کدام دسته 

فشارم؛ تو کی  کند و من در این پیام در کدامین جایگاه هستم؟ جانم را می صحبت می

دهم: آری او کودکی بازیگوش است که  شناسی؟ پاسخ می فست را میهستی؟ آیا ن

ساعات شبی  ،دارد حال این ساعات یبستگ دل اش یگوشیبازهمواره به ساعات 

 گونه یناگونه بافضیلت باشد و یا هر شب دیگری. از این پاسخ ناخشنود هستم؛  این

را  یا روزنهرحمتش  ی منهداام تا در  ام؛ آمده نیست من به امید بخشش پروردگارم آمده

بیابم تا از آن روزنه جان حقیرم را به دریای جود و بخشش متصل کنم. آیا شامل آن 

شوم؟ از این پاسخ در دل شوقی ایجاد  صبحی که در آن سالمتی و عافیت است می

توانم پاسخ  افروزد پس چگونه می شود که با انوارش شب ظل�نی جانم را می می

نزديك باشد كه برق ديدگانشان را نابينا سازد، هرگاه  فرماید: دهم که میپروردگارم را ب

ايستند. اگر خدا  دارند و چون خاموش شود، از رفت باز كه برَدمد چند گامى برمى

ساخت كه او بر هر كارى  خواست، گوشهاشان را كر و چش�نشان را كور مى مى

 )بقره ی سوره ۲۰ ی یهآ( تواناست

دهم؟ اگر توانم را آزمودم َرس پر شورم را  آیا خواهم ایستاد و یا به رفت ادامه می

برد  کنم که امیر مؤمنان جایگاهش را خدای کعبه نام می شکافت ارساری می ی آماده

تا فرقم را  ام بسته دلنشینم، پروردگارم، اینک به جود و بخششت  پس به دعا می

مبارکش در  ی چهرهام را به فدای جانی کنم که  شدهبند  بگشایی تا هزاران جان در

سوخته از   خون فرقش غرق شد تا من رستگاری را بشناسم اینک با نامش جان

ات  های من، به سینه زنم: ای دست ام نهیب می کشم و به سینه هجرانش را در بند می

 بکوب تا به َعلُی االَعلی برسی.
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جات از بندهای عنکبوتی قرار داده است دست در ساعاتی که پروردگار آن را ساعات ن

تا در جانم فرج نجات را امضا فرماید پس فریاد  گشایم یمتوسل به دامن خودش 

 زنیم: می

 اللهم عجل لولیک الفرج

 

ما قوت عبادت ببخش و عبادت ما را  ی یچارهبهای فقیر و مسکین و  به دل بار الها

 غالف دست و پای�ن قرار مده.

و  مگی ما را از آنان که از ولی و فرزندان ولی تو اطاعت کردند قرار بدهبار الها ه

 دست یاری آنان را از رس ما کوتاه نفرما.

بار الها از آنچه از فرق علی جوشید و بر زمین ریخت جز یاد و ذکر تو نبود پس هر 

 که را که برای فرق علی گریست در رحمت جوار ذکرت جای بده.

 الفرجاللهم عجل لولیک 
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٢مرداد  ٧   رمضان شب قدر ٢١شهادت امام علی (ع) شب  ی بهخط

شکر خالق یکتا را که در آفرینشش نام با عظمتش را خالق کل شیء نامید تا 

است به منزلگاه  خالقشان ی وعدهکه  گونه ه�نمخلوقاتش بر یک محور گرد آیند و 

واحدی را برگزید و همگان را به  ی قبلهخویش مراجعت کنند بنابراین برای پرستشش 

پروردگارتان را با ترضع و در نهان  ۩رو آوردن به آن فرمان داد و در کتابش فرمود: 

 سوره اعراف) ۵۵ ی یهآ( ۩بخوانید زیرا او متجاوزان رسکش را دوست ندارد 

رحمت پروردگارش خارج  ی یرهداکند که از  متجاوز کیست؟ چه نقشی را ایفا می

های عزتش را  اسارت کدامین فرمانده است که تام مدال ی حلقهشود؟ جانش در  می

ربوده و او را که نامش خلیفه بوده به یک فرد متجاوز به حریم خلقت معرفی 

جان  ی صندوقچهانت الهی که در شیطان برای گرفت ام یها دستکند؟ افسوس که  می

آدمیان به ودیعه نهاده شده همواره گشوده است تا این امانت را برباید و جان 

گرفتار سازد. بنابراین برای رهایی از این دام  خالقشخشم  ی ورطهالهی را در  ی یفهخل

خطرناک باید ترضع کرد؛ ترضع چیست؟ رس بر سجده گذاردن است؟ اشک ندامت 

توان به فرمان الهی ترضع کرد؟ دست  ؟ توبه و بازگشت است؟ چگونه میریخت است

 ۩، پروردگارمان، ما ترضع را از پدرمان آنگاه که فرمود: گشاییم یمش ا یبه دامن کربیای
ای پروردگار، ما به خود ستم کردیم و اگر ما را نیامرزی و بر ما رحمت نیاوری از زیان 

اعراف) آموختیم پس نهان ما نشان از این ترضع  ۲۳ ی یهآ( ۩دیدگان خواهیم بود 

 .دارد

امشب جان عال در عروج جانی ملکوتی در ناله و فغان است؛ آیا فغانش را 

قدر را بگشاییم قادر خواهیم بود تا فغان عال را که  ی یچهدرشنویم؟ اگر بتوانیم  می

ود: در آنجا زندگی که پروردگارم فرم آنگاهگوید:  زند و می به صدایی بلند فریاد می

خواهید کرد و در آنجا خواهید مرد و از آن بیرون آورده شوید را در غیب جا�ان 

بشنویم. من برای زندگی به زمین آمدم و از هدایتگرانم بازگشتش را آموختم؛ باید 
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ملکوتیم را شیطان ربود اینک پروردگارم ساعاتی  یها بالسوار بر کدام وسیله بازگردم؟ 

ملکوتی برایم تعیین فرموده تا بار دیگر صاحب این  یها بالاز پس گرفت این را برای ب

ها گردم و به سویش به پرواز درآیم آنگاه به صبحی برسم که در آن ظلمت جهل  بال

افسانه شود و من از خاکی که بدان خو گرفته بودم بیرون آیم و معنای به خدای کعبه 

ه نوید نجاتش در طلوع صبحی نهفته است که که رستگار شدم را دریابم. شب قدری ک

شیطان  ی یرهدافرو کشیدن جانم به سوی خود باقی �انده؛ من از  ی درهلجدیگر 

نفسم رها شدم و توانستم بار قدر را بردارم؛ صدای فرشتگان الهی را که مرا به آن نوید 

در  ات یدهبرگزدهم: ای پروردگارم، رمز شهادت بهرتین  شنوم پس پاسخ می می دهند می

های فرشتگان قدر بنشیند و بر  عزتش توانست بر بال این شب چیست؟ چگونه جان با

های عمرم در چنین شبی بر این عروج ملکوتی بر  ملکوت سفر کند و من در تام سال

زنم و نامش که اس�ء حسنی است با گریه و ترضع بخوانم؛ اینک به رمزش  رس و سینه 

 شبی ندارد را شناختم. اش یپا که دیگر در آگاه شدم و آن صبح ر 

های فرشتگان قدر بنشیند پس ای پروردگارم  تواند بر بال فرق بندگی اگر نشکافتد �ی

قدر نشین این شب است را  یتها وعدهاین رس پر شور را که به تنای رسیدن به 

است را دریاب تا توان تحمل مصیبتی را که جهل جاهالن دهر بر جانم هموار �وده 

چنان ناله کنم که مرا با نام علی مدد کنی و دست ناتوانم را در دستان  بیابم و آن

 زنم: را آموختم فریاد می گناه نجات بخشی پس با ترضع که رمزش از لغزش ات یداللهی

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٢مرداد  ٩       رمضان شب قدر ٢٣شب  ی بهخط

پرستیم و تنها از تو یاری  ایاک نعبد و ایاک نستعین. پروردگارم، تنها تو را می

، در نیتش ایم یستادهاخواهیم؟ به �از  جوییم. برای برداشت کدامین بار مدد می می

ایم  در غربت جا�ان گم گشته چنان آنو یا  شناسیم یمگفتیم آیا قرب را  هللا یالقربت 

رحمت الهی را  که یدرحالگردیم و در آخر عبادتان  یکه در �از به دنبالش م

یابیم؟ کجا بودم؟ مرا به ملکوت  خواهیم تا در برکاتش واقع شویم خود را می می

آیند؛ به  خواندند و من از آن گریختم همچنان که در اول گریخته بودم. به دنبال می

اید سوار بر بال گریزی؟ این مکان مکان موقت توست در آنجا توقف نکن ب کجا می

؛ ولی یاراییبفرشتگان به ملکوت بروی تا لحظاتی در منزلگاهت، جانت را به نیرویش 

زنی: ای  ای؛ فریاد می و جانش را در درونت به بند کشیده یا بسته دلتو به کل�تش 

و پروردگار، تو را به چنین شبی مه�ن  ام کردهپروردگارم مددم کنید؛ من به خود ستم 

گریزی؟ جایگاهت را که منتظرت است دریاب تا تو را  ام، به کجا می ای بندهکند:  می

بهاست معامله نکن؛ جان متاعی الهی است  ای گران در آغوش گیرد با جانت که ودیعه

چگونه از بندهایم  دهی: چگونه؟ نه خاکی، پس برخیز و به طرفش برو. پاسخ می

توانم را ربوده و مرا در پیشگاه برهم؟ موالی من دوستت دارم مددم کنید؛ دنیا 

رسوا کرده پس صدای سبحانک انی کنت من الظاملین مرا پاسخ دهید و بار  یتتاحد

های ناتوانم باز کنید تا خود را دریابم و به آنچه که از  دیگر، زنجیر اسارت را از دست

برسم و قبل پرستیم  تا با آن ابزار به تنها تو را می یا قرار دادهلطف و احسانت برایم 

گداز  ای جان ابدیتم به فغان و ناله ی خانهگیری و من در  از آنکه امانت جانم را بازپس 

دهند  تو را بخوانم. اینک در این شب قدر که فرشتگانت مرا به نجاتی روشن مژده می

خوانم: یا غیاث املستغیثین به فریادم برس و مرا از احسان این شب بافضیلت  تو را می

 کن.محروم م

پس توانستی با شنیدن این مناجات، جانت را به قربش نزدیک کنی هنوز شیطان 

را از  ات یرهذخرا برباید؛ برای خرج کردن هنوز ذخیره داری؛  ات ینهگنجنتوانسته تا تام 
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امانت الهی مخفی کن اگر  ی صندوقچهچنگال نفس اماره بیرون بیاور و آن را در 

ویش رقم بزنی پس توانستی تقدیرات قدر را بنویسی؛ امشب توانستی نجات را برای خ

چه قلم زیبایی! و اگر نتوانستی در میدان جهاد با نفس اماره پیروز شوی، تقدیر مرگ 

سپاری و  قدر می را به آواز ات یباطنزیرا امشب چشم و گوش  یا زدهرا برای خود رقم 

را غمگینی؟ پروردگارت دهد: چ یا به آواز شیطان که تو را در همین لحظه آواز می

من شوی پس  ی بندهتقدیرات تو را قبل از اینکه بیایی نگاشته است او خواسته تا 

بروی و  کند تا همواره بیایی و رهایی جانت ممکن نیست و تو را با خود همراه می

 ای. باشد که به آن خو گرفته روزهای عمرت تکرار مکرراتی 

نگرد. دستت را به  خوانی به تو می و امامت می امشب دست توا�ندی که تو او را ولی

دهی  گذری؟ اگر می دهی تا در دست پروردگارت بگذارد و یا از این بیعت می او می

ناباوری وجودی است که اینک با آن در  آتشششکست بیعت امامت جهنم است که 

جنگی پس باورش کن که او امانتی الهی است. با آب توبه در این شب نجات، 

های  بده تا ندای الغوث یا امتی رسولت را بشنوی و در قبال اشک یشو شو ت شس

هللا، شب ظل�نی جانم را به هدایت روشن وجود مبارکت  معطرش ابراز داری: یا رسول

از اطیعو هللا و اطیعو  یا لحظهسپردم تا صدای الغوثت را همواره در گوشم بشنوم و 

 الرسول جدا نشوم.

این ماه آس�نی رو به اتام است، جانتان را به زیورش بیارایید و  ی یرهذخآخرین 

خودتان را باور کنید که ش� امت پیامربی هستید که عمر مبارکش در راه هدایتتان 

توبه فرمود: هر آینه پیامربی از خود ش� بر ش� مبعوث  ی سورهگذشت و پروردگار در 

آید سخت به ش� دل بسته است و با  می دهد بر او گران شد؛ هر آنچه ش� را رنج می

بستگی، امشب بیعت کنید تا توان دادن بهای  مؤمنان رئوف و مهربان است؛ با این دل

رسالتش را داشته باشید. او با ش� امتش مهربان است، با دوری از قهر الهی با او 

ان رقم بزند؛ مهربان باشید و به خود ُمهر قدر را بزنید تا قلم وجودتان نجات را برایت

خواستنتان زمان  خواهید و در نجاتی که همواره فرجش را از پروردگارتان به ترضع می
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کنید پس باید عجله کنید تا  دهید، پروردگار را به عجله دعوت می را مد نظر قرار �ی

 .در رسعت فرج الهی قرار گیرید

ما، پروردگارمان ش� زنیم: ای موالی  اینک که جا�ان را با کلیدش گشودیم صدایش می

را جانشین رسولش خوانده و ما امت ش� هستیم و در ش� جز خصلت جد بزرگوارتان 

آید؛ ما را  آزارد برای ش� گران می ما را می آنچهشود پس هر  خصلت دیگری یافت �ی

بارد و ما از آن  آزارد، الطافی که همواره بر ما می می ینتاننازندوری از الطاف وجود 

کنید تا در آخرین شب قدر این ماه مبارک با دست بیعتی با ش�  مددمانریزیم؛ گ می

را در اسارت وجود  مقدارش یبرا به فرمانتان سپرده و جان  یشها گوشبیعت کنیم که 

درآورده؛ دست�ن را رها نکنید تا بار دیگر به صدایی که جان عال را بلرزاند  تان یملکوت

 فریاد کنیم:

 لیک الفرجاللهم عجل لو 
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٢مرداد  ١٨         عید فطر ی بهخط

 ی دهنده های نفس اماره است و ذکرش شفا به نام خداوندی که اسمش دوای بی�ری

خوانیم بنامی که حرضت ایوب  تو را می بار الهاآن و یادش آرامش قلب و شیرینی کام. 

فرمودی؛ بنامی که حرضت یونس تو را خواند و  برطرفخواند و بی�ری و غم او را 

گفت: سبحانک انی کنت من الظاملین و او را از شکم ماهی نجات دادی و حرضت 

یوسف تو را صدا کرد و از زندان آزادش فرمودی پس ای خدایی که اس�ء نیکو و اس�ء 

ی از ما خوانیم که برطرف کن می ها ناممکنون از آن توست تو را به تامی آن 

 های نفسانی و آزاد کنی از اسارت نجواهای شیطانی که ماییم ظاملین به خود. بی�ری

در روزی که جوایز سائلین و  یما آمدهکنیم و به سوی تو  بار الها تو را ستایش می

کنی و ای  ت به آنان عطا میا عابدین و ساجدینت را پس از سعی در ماه مه�نی

آن  یها شباحسانت را گسرتدی و روزها و  ی سفرهت، در ماهی که گذشخدای کریم 

فرمودی پس  ها ماهاز دیگر  تر افضلرا  ات یمهربانرا مبارک گردانیدی و فضل و کرم و 

و در عهد  ببخش بر ما کمِی عبادت و اطاعت�ن را در آن؛ قبول کن روزه و مناجاتان را

عطا فرما و مبارک گردان آنچه برای�ن از  مان یداریپا که با تو بستیم هایی ی�نپو 

نوشته شد و پاک گردان از آنچه از سیئات بر ما نوشته شد که به  حسنات در این ماه

پس در این عیِد مبارک ببخشا بر ما گشایش، آسایش،  راستی تویی واسعِ رحمت

در  تارا  ییگو راستشکیبایی و  پرهیزگاری، ،یسپاسگزار  آرامش، تندرستی، فروتنی،

 بلند و رسافراز باشیم.پیشگاهت در دنیا و آخرت رس 

ای  ردهی سیاه عملم را پاک ک ای و کارنامه مرا قبول کرده ی دانم توبه خداوندا حال �ی

عبادت و روزه داری و شب زنده داری و  ات یخشنودو این جهد و کوشش به طرف 

دهد که تو بر من  قلبم چنین گواهی می دانم ولی خداوندا �ی ،ای یا نه من را پذیرفته

ترسم از  ای، ولی باز می انی را تام کرده و من را بخشیدهمنت گذاشته و با من مهرب

که دست  ترسم ست خالی بلند شوم و از این هم میی احسانت د از رس سفره که ینا

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


61 

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

را  ها پنبه ی نحل زنی را مثال زدی که پس از اینکه سوره ۹۲ی  پر بلند شوم زیرا در آیه

این آیه مثال کسی است که در  ها از هم گشود و قطعه قطعه کرد چون بافت آن

با خدا پی�ن بستید بدان وفا کنید و چون سوگند  چون چنین فرمودی: ۹۱ی  آیه

 کنید. داند که چه می اید او می مشکنید که خدا را ضامن خویش کردهخوردید آن را 

های قدر آن با ش� عهد و  ماِه رمضان و در شبترسم، چون در  بله خدای من می

پی�ن بستم که از گناهان توبه کنم و به راه نفس و شیطان نروم و تو را به خودت و 

و عملم که با شکست ترسم از نفس  می ،چهارده معصوم قسم داده و ضامن قرار دادم

قطعه قطعه  دهای بافته شده در ماه رمضان را با گناهان و سستی خو  عهد خود رشته

 برم. کنم پس به تو پناه می

ها را خوب  آنولی ای خدای رحیم و رح�ن تو به بندگانت آگاهی و نفِس بد و سستِی 

ها تذکر  کار را برای هدایت آن راهشناسی و با قرآن کریمت همه نوع چاره و  می

تان از یها آنچه را که در خانه«ی احزاب چنین فرمودی:  سوره ۳۴ی  ، در آیهیا داده

ای  »شود یاد کنید که خدا باریک بین و آگاه است. آیات خدا و حکمت تالوت می

خاص تو موال و رسورمان  ی بندهولی و امام و  ی خانهپروردگار رحمن و رحیم ما در 

قرآن را تالوت کردیم و فریاد زدیم که حق آمد و باطل  ی یمهکرامام عرص و زمان آیات 

نابود شد پس ای خدای مهربان در ظهور موالی�ن تعجیل بفرما تا هم پایداری حق 

 باشد. مان یدهکشهای هجران  وهم نابودی باطل را ببینیم تا مرهمی بر قلب

ند شدن از این م و منتظران کوی عشق، بزرگی و بهره داران روزهحال ش� ای مؤمنان و 

چش�ن  ی رسمهالسالم را  روز بزرگ از زبان گهربار موالی متقیان امیر مؤمنان علی علیه

ها در حال عبور از مرز زندگی هستند  ها و ساعت زمان ی همهخود کنید که فرمودند: 

رمضان باقی ماند عمل  عنوان بهو زمان رمضان هم به انتها رسید و گذشت؛ آنچه از آن 

آفریدگار یکتا رسید؛   نوشته شد و به رؤیت و نظر آن ها یفهصحکه در  ش� بود

ها  آورند تا در آن عمل عید را می های یفهصحدر روز عید خورشید طلوع کند  که یوقت

را ثبت کنند پس در موقع نشست در محراب �از زیاد ذکر یا محول حول  ها یزهجاو 

 اش نشانهقدر از حسنات باشد به ش� برسد و حالنا را بگویید تا در آنچه که برایتان م
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شود و از هر  در قلب گشادگی آن است و نشاط آن، به روی همه اع�ل خود باز می

شود و از یاد  ها بسته می ها و پلیدی زشتی ی همهکند و بر روی  عملی نشاطی پیدا می

ی دارد و شود و از اینکه به دستورات حق عمل �وده احساس خوب و ذکر خدا شاد می

روز عید مخصوص انفاق است به هر اندازه در وسع ش�ست باید انفاق مالی و جانی 

آن به یاد عظمت پروردگار بچرخانید؛ با هر  ی کاسهها را در  چشم ی حدقهکنید و 

را از  آنچهزنید از لطف و احسان خدا شکر و قدردانی کنید و اگر از  پلکی که می

رک رمضان دستور آمده است را انجام دادید و اگر خود قرائت قرآن کریم در ماه مبا

که باید و دستور داده شده از آن  چنان پند گرفتید و دیگران را هم پند دادید و آن

آن باشید. آنچه در این ماه انجام دادیم جنگ با  ی یزهجا در انتظارپیروی کردید 

نفس جدید در  ی بارهدو آن ماندن و متولد شدِن  ی یزهجاشیطان نفس بود و عیدی و 

ماه مبارک است. هر کس به آنچه که در این میدان در مدت یک ماه از مبارزه و جهاد 

کند و آنچه را که  در راه خدا قدم گذاشته در روز عید از پروردگار عیدی دریافت می

دهد قرب و نزدیکی خودش بعد از ماه مبارک است پس  عیدی می عنوان بهخداوند 

ها باقی  ان آنچه است که بعد از رمضان در وجود و خوی انسانمیزان عیدی میز 

 ماند. می

 املهدی (عج) اباصالحموالی�ن امام عرص و زمان  قدر گراناکنون عید فطر را از فرمایش 

ش�ِر رمضان به پایان آمد و هاللش کامل گردید؛ صبحدم گیریم که فرمودند:  پی می

روزهای پروردگار را مژده داد؛ روزی که جاِن اول شوال با خود آمدن روزی خاص از 

کند و مزدش استقامت در  معطر از خوان پروردگار به استغاثه طلب مزد خویش را می

 ای�ن و اطاعت از فرامین قرآن کریم است.

پس به جانتان رشبت گوارای فطر را بخورانید تا دهانتان از طعمش شیرین گردد. به 

جانتان را با نام زنده مهر کنند و خط  ی شناسنامهنید تا های خویش وفا ک عهد و پی�ن

جانتان نکشند؛ اگر توانستید زنده بانید پروردگار عال بر عزت  ی صفحهباطل بر 

افزاید و اگر باز در گناه ُمردید مانند اموات خویش هستید که با دادن  عمرتان می

شود و پس از پایانش باز  ای از جانب ش� نوری در ظل�ت جانشان افروخته می صدقه
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آیند پس، از عملتان جاودانگی را برگزینید تا رستگار  در ه�ن ظل�ِت عمل گرفتار می

هایی هستند که پروردگارشان را در صبحگاهان و شبانگاهان  شوید و رستگاران ه�ن

 شوند. گویند و از آنچه به آنان امر شده ملول �ی تسبیح می

خواهیم  لی طاعات و عبادات ش� عزیزان میآرزوی قبو  ضمن عرض تربیک و تهنیت و

 هللا با زبان ش� با موال و رسورمان امام زمان (عج) صحبت کنیم.ءشا نإ 

، سالم بر مناجات دار روزهاماِم ما، رسور و موالی�ن عید بر ش� مبارک باشد ای بهرتین 

ی  ن، سالم بر اولین لقمهای افطارتا، سالم بر دعدارتان روزهسحرهایتان، سالم بر دهان 

احیاِء شب قدرتان، سالم بر �از و بر ، سالم هایتان یدار   زنده  شبافطارتان، سالم بر 

تان، سالم بر ش�  عید فطر و �از عید و زکات فطریهرکوع و سجود و تکبیرتان، سالم بر 

اء و ی مؤمن و توبه و ارس  دار حقیقی، ای مؤمن سوره روزهو اجداد طاهرینتان، ای 

حق و  ای جوهر هستی، منجی عال برشیت، پیشوا و اماِم بر بر ش�احزاب. سالم 

 عیدتان مبارک. ،ی زمین ی امامت و خلیفه ی نبوت، خاته عصاره

ت قرآن کریم فریاد برآوردیم که جاء الحق و زهق ا بار الها ما با تالوت کتاب آس�نی

الباطل پس ای پروردگار کریم و رح�ن به فریادمان برس و با ظهور موالی�ن آن را 

 را بپذیر. مان یدیعمستدام فرما و در ظهورش تعجیل بفرما و دعا و 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٢شهریور  ١١      صادق (ع)شهادت امام  ی بهخط

را سزاست ربی که مالک و حاکم عاملیِن الست، زر و بطن  ینالعامل ربحمد و سپاس 

برزخ و قیامت و ابدیت است؛ ربی که در تام عاملین، بخشنده و مهربان  مادر و دنیا و

عطا بخش و کریم است ربی که نام یا ربش آرامش دل، صفای درون و امنیت است.  و

تر و باال و باالتر است از آنچه او را وصف کنند.  و منزه است، بزرگ و بزرگپاک 

 نیست معبودی غیر از خداوند سبحان.

های تشنه نوید نجات از کویر جان را  سالم بر لحظاتی که چونان قطرات باران بر جان

 اش زمزمهاش در ظل�ت نفس ندایی را زمزمه کرد و در  دهد و جانی که رشته می

 اش یشگفتی را خرید که بهایش بهای نجات از زندان درون بود درونی که از حیات

کنیم  مخلوقات الهی به سخن درآمدند و ابراز داشتند که: پروردگارا آنچه ما زمزمه می

سوزاند و حاصلش را  را در حرارتش می یاتانحاست که  خالق�نچنان در خشوع  آن

 ب را در بطن خود دارد.ر  کند که همواره یا به ندایی تبدیل می

چه زیباست این سالم از کوثر الهی، رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) که از 

برگرفته از توحید و اصالت مطلق  هم آنبطن و روح عاشق ایشان رسچشمه گرفته که 

معصوم است؛ مناجاتی که عشق را به همراه اطاعت به پیشگاه احدیت  ١٤و  ایشان

بر پیامربان الهی  فرمایند: خاندان نبوت میراث ن میدر توصیف آن چنیدارد که  ابراز می

هستند و آنچه به آنان به ارث رسیده است متاعی دست نیافتنی است متاعی که 

با اطاعت پروردگارش توان خریدن را در وجودش  بهایی ندارد و هرگز خریداری جز

بر خویش را بیابد و  تا میراث ماند ارسار الهی می ی ینهگنجکند؛ متاع، در  احساس �ی

اش است ذخیره �اید پس خواندن دعا و  کاالی عشق را در بازار بندگی که وجود باطنی

شود و  مناجات اگر وجود انسان را به انوار اطاعت مزین �ایند رمز و رازش فاش می

شود مدتی تاشاگران آن را  اگر غیر آن باشد مانند جواهری است که برداشته می

شود پس عشق به هللا معانی بلندی دارد گاه  بینند و مجدداً رس جایش محبوس می می
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ای به دنبال مجهولی که در پرانتز وجودش نامی  شود و گاه بنده به عبودیت معنا می

آب و غذای  ی یرهذخهای وجود آن را در  سلول که یدرحالگردد  یابد می برایش �ی

سموم کننده آلوده نشده بلکه آنچه دریافت خویش دارد آب و غذایی که با مواد م

اقوام پیشین در قرآن کریم پس  یها مائدهکرده بهرتین غذاهای آس�نی بوده مانند 

 شود. نیاز می بی ها مائدهآن از تام  ی خورندهبهرتین غذاها نزد کتاب آس�نی است که 

مقام واال و مودت  شناخت و معرفت به ی واسطه بهپس بار الها تو را شاکریم که ما را 

ترین  از خالیق، شایسته ات یدهبرگزبه اولیای خود عزت بخشیدی که افضل ایشان 

 یتب اهلبندگانت، امام رحمت و پیشوای خیر و کلید برکت حرضت محمد (ص) و 

از ظلمت جهل و گمراهی بودند و  پاکش است که همگی از پیشوایان و منجیان برش

تو با جان و مال و فرزند همت گ�شته و رضایت تو  در راه هدایت بندگانت به سوی

را به جان خریدند که امروز مصادف است با روز شهادت ششمین اخرت آس�ن والیت 

گذار راه و  انحرافات از دین، بنیان ی کننده  و امامت، معلم راستین قرآن و عرفان، پاک

نگیز در این کوی ا رسم شیعه حرضت امام جعفر صادق (ع) که ما در این روز حزن

ضمن ابراز غم و اندوه به  ایم. عشق و معرفت به سوگ شهادتشان دور هم جمع شده

انحراف از باورهای غلط  ی کننده  پیشگاه مقدس امام جعفر صادق (ع) امامی که پاک

هایی که  روایت و احادیث جعلی و کاذب بودند؛ روایت ی کنندهدینی مردم و باطل 

جاهلین وارد اسالم شده بود و ایشان با جایگزین کردن احادیث  منافقین و ی یلهوس به

شیعه شدن و شیعه بودن را آموختند. از وجود  های صحیح به ما راه و رسم و روایت

واقعی ماندن  ی یعهشواقعی بودن و  ی یعهشکنیم که ما را برای  مقدسشان تقاضا می

موال و رسورمان امام عرص و  انش یگرامکه وارث و فرزند  یا گونه ه�نیاری فرمایند 

فرمایند  املهدی (عج) در آموخت راه و رسم انتظار ما را یاری می اباصالحزمان 

 که رسور عاملیان فرمودند: یا گونه ه�ن

ها برای رضای  داریم و همچنان که آن ما دوستداران خود را در عملشان دوست می

ها  بیت پیامرب خاتم در رساندن آن اهلکنند  الهی و خشنودی قلب پیامرب الهی تالش می

کنند و این نامش معامله با پروردگار است پس در آنچه از  به مقامات عالیه تالش می
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عمرتان باقی مانده سعی در به دست آوردن رضایت الهی کنید تا باب شفاعت برایتان، 

ها در  هماند و لحظ درجات بهشت را تغییر دهد زیرا زمان جز در رضای حق ثابت �ی

حال عبور از مرز عمر هستند؛ ش� از مرز عمر عبور نکنید و با تالش در رضایت حق، 

 ها جاودان باقی بانید. در لحظه

 اباصالحاینک ضمن عرض تسلیت به پیشگاه ولی و امام عرص و زمان رسور و موالی�ن 

لی پرخون املهدی (عج) به مناسبت شهادت پدر بزرگوارشان امام جعفر صادق (ع) با د

داریم: ای موالی ما، تا به کی روزهای شهادت پدران  بار ابراز می و چشمی اشک

کنیم تا با  بزرگوارتان بر قلب شیعیان و منتظران قیامتان زخم خواهد زد؟ دعا می

گذارید.  مرهمی  یبت�نمصهای سوخته از  ظهورتان و انتقامتان از باطل بر دل

ر این زمانه که کفر و ظلم و جنایت و فساد دنیا را پر که آگاهی دارید د یا گونه ه�ن

کرده همچون عرص جد بزرگوارتان امام جعفر صادق (ع) برشیت مخصوصاً مسل�نان 

روی و آگاهی از اسالم  و شیعیان نیاز به رسپرستی و هدایت و نجات از گمراهی و کج

ها، ای  ادرستی و کژین ی کنندهستمگران و برطرف  ی کنندهکن  راستین دارند. ای ریشه

حدود قرآن و آثار دین، ای  ی های دین و ای برگرداننده فریضه و سنت ی کنندهنو 

گردنکشان و  ی کننده بنیان رشک و دورویی و نفاق و دروغ، ای نابود ی کنندهویران 

گمراهان به فریاد امت جدتان برسید و ایشان را از رسگردانی بین حق و باطل، ای�ن و 

 ات و تباهی رهایی ببخشید.کفر، نج

داریم که بار الها کفر و ظلم و نفاق و جنایت و فساد دنیا را فرا  حال دست به دعا می

گرفته و از اسالم جز اسمی و از قرآن جز رسمی باقی �انده؛ به حرمت امام صادق (ع) 

 به فریاد بندگانی که در ای�ن پایداری و استواری دارند برس.

امام  شان یگرامشده در مکتب امام صادق (ع) و فرزند  شیعیانی تربیتبار الها ما را 

 عج) قرار بده.عرص (

را از ما  ینشاننازنبار الها چش�ن منتظر ما را به ج�ل موالی�ن روشن بفرما و قلب 

 خشنود بفرما.

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


67 

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

امام زمان تعجیل بفرما و ما را نیز یاری فرما تا در  ی حقهبار الها در ظهور دولت 

 اخالص عمل و کسب و رضایت تو ای پروردگار کریم تعجیل کنیم.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٢شهریور  ٢٦      والدت امام رضا (ع) ی بهخط

ها و  آس�ن ی آورنده وست پدیداهمتاست که  مخصوص پروردگار بی حمد و ستایش

اوست بلندمرتبه، قادر،  که زمین؛ صاحب جالل و عظمت و سلطان مطلق است

که در اوج است و نزدیک، شنواست و بینا، صاحب قدرت مطلق  مهربان، دانا و حکیم

نظیری ندارد.  ییدر خداو  وزیر در فرمانروایی بی ،رشیک یب در آفرینش .حلیم است و

ش؛ حمد و شکر و سپاس فقط از آن اوست و ا یجز ذات اقدس کربیاینیست معبودی 

 بس.

ن یو آخرین و انبیاء و مرسلین، خاتم نبی بار الها درود و رحمت فرست بر سید اولین

بیت پاکش که همگی نعمت و رحمت  حرضت محمد (ص) و بر جمیع خاندان و اهل

 تو بر روی زمین بودند. منتهای یب

به  های عاشق های جان که همواره از فواره وشان استای ج رحمت الهی چشمه

طراوتی که مانند شبنم صبحگاهان خرب  بخشد وجود طراوتی جاودانه می یزارها سبزه

وجودش ذخیره �وده تا به هنگام نیاز به  یها قطرهرا در  های منتظر غنچه باز شدناز 

که ج�لش  درحالی شود میغنچه تبدیل به گل خوشبو  ها لطافت را معنا کند؛ گلربگ

 ی صفحهگویای تبادلی عاشقانه بوده و هر برگش قامتی خمیده در هم پیچیده را به 

تبدیل �وده تا همگان درونش را نظاره کنند و حاصل عمرش را در رنگ و  یترؤقابل 

 ببویند. بویش

 (س) رحمت چه زیبا توصیف فرمودند کوثر الهی، رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه

های خود آغشته  تک سلول رسول خدا آن را با عشق الهی با تک یتب اهلالهی را که 

 و ای�ن و تقوا را به �ایش گذاشتند. های زیبایی از معرفت کرده و گل

را ذکر  مند شدن و خودسازی شیعیان قدر ایشان برای بهره حال آموزش و سفارش گران

 کنیم؛ ایشان فرمودند: می
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طرز نگهداری را هم  برید یمهای پروردگار عال پی  طور که به اهمیت نعمت ه�ن

 با طراوِت های  هرچه در این خصوص تالش کنید گل باغبان باید یاد بگیرید؛ عنوان به

در قرآن کریم برای  توانید پرورش بدهید. میزان استفاده از آن جوی آب را می بیشرت

و یا  دارند تا به ریشه صدمه بزنند آب برمی  از آن قدر آنولی یا  عموم مردم آمده است

خاطر همین منظور پیامربان مبعوث شدند   به دارند تا گل خشک بشود کم برمی قدر آن

های  اول اهمیت است را برای پرورش فکرها و اندیشه ی درجهتا اندازه و میزان که در 

ار کریم در خلقت ند. پروردگشود فراهم کن درونی که ه�ن ریشه محسوب می

هاست به ظرفیت درونی و زمان بیرونی این  ها و زمین و هر چه در میان آن آس�ن

آفرینِش عظیم شکل و بها داده است تا تام سیارات در جای خود بتوانند در زمان 

محدود سیر کنند و ش� هم به وجود و عمر محدود خودتان بها بدهید تا در آنچه 

چشم و دهان را ابزار رسیدن به این سیر بدانید؛ اگر به  مسخر ش�ست سیر کنید و

خداوند کریم در کتاب آس�نی دستور داده عمل کنید و خودتان را هم جوی آب  آنچه

توانید وجودی را پرورش بدهید که نه پژمرده  و هم گل و هم میوه فرض کنید می

باشد  با طراوت چنان آنگردد بلکه  شود و نه از ریشه پوسیده می شود، نه خفه می می

 کند به باغبانش احسن بگوید. که هر کس در او نظر می

زیبایی از گلستان امامت و  ی غنچه باز شدنحال که ما در این شب به شادمانی 

 الحجج ثامن ،والیت، معلم عل�، مروج دین، معدن کل�ت پروردگار، صندوق انوار الهی

همگی این عطر  ،ی عشق دور هم جمع شدیمالرضا (ع) در این کو  موسی بن امام علی

 کنیم. و بو را از بارگاه ملکوتی ایشان احساس کرده و عاشقانه به سویش پرواز می

مکارترین شخص از خاندان عباسی یعنی مأمون  با وجود اینکه در زمان (ع) امام رضا

ثی و آنان را خن یمکرهاو  ها یلهح ی همهزیست ولی با تدبیر و علم امامت خود  می

 ی نحوههای دین اسالم و تربیت آنان و  در راه هدایت و آگاهی مردم از واقعیت

های دشمنان تالش و کوشش فراوان �ود ولی متأسفانه در اثر عدم  مبارزه با حیله

 (ع) امام رضا نیز واقع شدند. و آزارشناخت مقام ایشان توسط شیعیان مورد تهمت 

 ی یفهخلطر دور بودن از مدینه زیرا امام، غریب دوست و دشمن بودند نه به خا
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 ی یهبقخداوند بر کل زمین است و در هیچ نقطه از زمین ناآشنا نیست بلکه مانند 

در مبارزه با باطل را شیعیان درک نکردند در نتیجه  یرشانتدبامامان مقام و شأن واال و 

اجداد طاهرین  غریب در بین مردم زندگی کردند. درود و صلوات خداوند بر ایشان و

 قدرش باد. و فرزندان گران

ارزشمندی از ایشان را خدمت ش� عزیزان  ی فرمودهرده اکنون فرصت را غنیمت شم

 شویم. متذکر می

از جد بزرگوارشان امام جعفر صادق (ع) روایت است به شیعیان خود فرمودند: که در 

ع) در روایتی فرمودند: های ما شاد باشید و امام رضا ( های ما غمگین و در شادی غم

مؤمن کسی است که در غم و شادی از مسیر حق منحرف نشود. آیا غم و شادی ما 

شود حق باشد؟  بیت در مسیر حق است؟ متأسفانه نه؛ چطور می در غم و شادی اهل

که بیشرت به بازی و  ییها مراسمهای دروغین و  هایی با خواندن زبان حال عزاداری

محتوا حتی  با خواندن شعرهای بی هایی یمولودا عزاداری و رسگرمی شباهت دارد ت

خوانندگان  های یوالفستهای خاص که برگرفته از  دور از شأن اولیا همراه دست زدن

تواند در مسیر حق باشد؟ پس باید اولیا و رسوران خود را مخصوصاً  غربی است می

. شویم یمر حق واقع امامان را بهرت بشناسیم و فقط در این صورت است که در مسی

در میالدشان باید خداوند کریم را شکرگزار باشیم که چنین نعمت و رحمت عظیمی را 

به برشیت عطا فرموده و در شهادتشان به خاطر محروم شدن از چنین نعمت و 

 رحمتی غمگین بوده و از دشمنانشان بیزاری بجوییم.

حال ضمن تربیک و تهنیت خدمت موال و رسورمان امام عرص و زمان اباصالح املهدی 

کنیم که در شناخت مقام معصومین ما را یاری فرمایند و  (عج) از حضورشان تقاضا می

کنیم: موالی ما، ش�  الرضا (ع) عرض می موسی بن همچنین خدمت موالی�ن امام علی

های ما؛ حال که این روز بزرگ در  ها و شادی نعمت این رسزمین هستید و رشیک غم

عطای نعمت و  ی واسطه بهتان به شکرگزاری خداوند کریم  مقدس فرزند گرامی ی خانه

جمع شدیم تقاضا داریم این مجلس را از ایشان و از ما قبول  قدرتان گرانرحمت وجود 

 داریم. رسورمان دعا فرمایید. حال دست به دعا بر می ی حقهو در ظهور دولت 
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بار الها به حرمت امام رضا (ع) ما را از شیعیان واقعی ایشان قرار بده و در قیامت از 

 نصیب نگردان. بی شفاعتشان

 (عج) قرار بده. امام زمان شان یگرامبار الها ما را از منتظران حقیقی فرزند 

ن تعجیل بار الها موالی�ن انوار و عطر و بوی پدرانشان را به ارث بردند در ظهورشا

 بفرما تا تسلی باشد برای فراق آنان.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٢مهر  ١٣       شهادت امام جواد (ع) ی بهخط

هستی عاشقانه به  ی کران بر خداوند سبحان که سزاست همه حمد و شکر و سپاس بی

ستایشش گویا شود و برای رسیدن به رضا و قربش از او مدد بخواهند مددی که 

هجرانش را به وصلی شیرین مبدل کند چون اوست آمال و آرزوی مؤمنان و عارفان و 

 .اش یاییکرببندگان نیست معبودی غیر از ذات اقدس 

خویش منتظرند تا ندای  هایی است که در تپش حیات برکات پروردگار کریم در قلب

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

سخن آغاز کند: ای جان  گونه یناای در جانشان  حرکت کنند، زمزمه خالقشانطرف 

بنگری آیا توان کنار زدن را  اش وعدههای  خفته، اکنون برخاستی که یار را در پرده

های جدایی پاسخ دهد: مالک وجودم، مرا خواندی تا تو را  سالداری؟ و هجران 

و شوق  رس آمدهجانم به  ی ینهسفطوالنی در  یها هجراناطاعت کنم اکنون زمان 

مجدداً به زندگی بازگردانده پس شکر و  دیدارت حیاتم را در تپش عشق به خالقم

 کتا شد.های عاشق محرض حضور خالق ی سپاس به انتظاری که تام شد و دل

رسور عاملیان حرضت زهرای  ،قدر و بزرگ است این توصیف از کوثر الهی چه گران

ایشان در این رابطه که فرمودند: اعضا و  ی فرمودهمرضیه (س) و چه نویدبخش است 

پیوندد؛ دستی که  نیازمند است و به رسعت به آن می اش یوجودجوارح انسان به غیب 

شود  شود بی�ر است و قدی که برای خشوع خم �ی ز �یبه آس�ن برای راز و نیاز درا

در شکایت به درگاه الهی است و از همراهی صاحبش در عذاب است و انتقامش را 

گیرد پس دستی که در اثر دزدی  در قیامت با خواری جسمی که با آن همراه بوده می

دارد که  شود به جدا شدن از گناه خشنود است و جان عاشق جوارحی عاشق قطع می

 اش، فراق معشوق را درمان کند. افتد تا خواری به فرمانش به خاک می

پایانت را بر خاتم انبیا حرضت محمد مصطفی (ص)  درود و سالم و رحمت بیبار الها 

ترین نعمت و رحمتی بود که بر  بزرگ مطهرشانو بر خاندان پاکش بفرست که وجود 
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 حق و نابود ی کنندهعدالت و پایدار  ی نندهک برپا ینشانآخربندگانت عطا فرمودی که 

مقدس  ی خانهاملهدی (عج) هستند که ما در  اباصالحباطل امام عرص و زمان  ی کننده

ایم  قدر نشسته انگیز به سوگ شهادت یکی از این گوهران گران ایشان در این شب حزن

علی  محمدبنکه ایشان نهمین خورشید امامت، شجاع در علم و دیانت ابا جعفر ثانی 

که همچون پدران و فرزندان بزرگوارشان  حرضت امام جواد (ع) هستند. این امام ه�م

ای که حاک�ن، با  دینی و نفاق همت واال داشته و در زمانه در راه مبارزه با ظلم و بی

کردند ایشان با عقل و درایت در  پیامرب دشمنی می یتب اهلجسارت بر علیه سنت و 

 مأمون که لعنت خدا بر او باد بعد از آنکه امام رضا (ع) کوشا بودند. راه هدایت مردم

کم   را مسموم کرد بسیار تالش �ود که شهادت امام را طبیعی جلوه دهد ولی کم

نیرنگش آشکار شد و علویان و شیعیان دانستند که خود مأمون دست به این جنایت 

رش علیه مأمون رشوع شد و مأمون رو در گوشه و کنار، انتقاد و شو  زده است از این 

برای اینکه از این مسئله جلوگیری کند امام جواد (ع) را به اجبار از مدینه به پیش 

به عقد ایشان درآورد و هدفی که از این کار داشت این   خود آورد و دخرتش ام فضل را

دخرتش امام را تحت نظر بگیرد و ثانیاً از او صاحب فرزندی  ی یلهوس بهبود که اوالً 

 یژهو  بهشود که به مقام امامت برسد و برای خود سندی از افتخارات به دست بیاورد 

 ی دهندهمأمون از امامان پیشین شنیده بود که امام دوازدهم که تشکیل  که آن

ماند و   ین حرست باقیباشد اما او در ا حکومت جهانی است از نسل همین امام می

طلب و دنیا دوست  دخرتش ام فضل فرزندی به دنیا نیاورد. وا عجب از این مردم قدرت

کردند و  در پیش خداوند با آنان دشمنی می و پلید که با آگاهی از شأن و مقام امامت

را با شهید کردن ایشان آلوده به گناهی بس گران و عذابی که  کارشان یتجنا دسِت 

برادرش معتصم عباسی که  کردند. پس از مرگ مأموِن ملعون، می اند معرتفآن خود بر 

سختی که به  ی ینهکو به خاطر خشم و  مردی بد دل و ناپاک بود به جایش نشست

 ام فضل لعنت هللا ایشان را مسموم و شهید �ود. ی یلهوس بهامام جواد (ع) داشت 

متذکر  یتب اهلدوستداران  ی مههای را خدمت ش� و  در این شب الزم است نکته

 شویم.
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عاشورا دشمنان و غاصبان حِق امامان سعی در مخفی  ی واقعهپس از رسوایی یزید در 

کارشان در شهادت امامان معصوم کردند لذا به همین نیت شوم  �ودن دست جنایت

د. تن از امامان را با زهر به شهادت رساندند و لعنت ابدی را برای خود خریدن ٩خود 

ای که باید به آن توجه داشت این است که جاهالن به مقام امامت با کوته نظری  نکته

عاشورا با اوهامات، مسمومیت امامان را با مردم عادی مقایسه و  ی واقعههمچون 

خربی آنان از  کاذب را در این مورد انجام دادند که ناشی از بی هایی ییرسا  داستان

و هیچ کس را  پیامرب است یتب اهلمود: عزت از آن خداوند است که فر  ی فرموده

هایی  کنیم در روضه از آن کم کند دارد. در اینجا به دو مورد اشاره می یا ذرهنشاید که 

خوانند که: ای  شود از قول امام حسن می که برای امام حسن مجتبی (ع) خوانده می

مورد امام جواد (ع) که  خواهرم طشت را بیاور که جگرم پاره پاره شد و یا در ،زینب

های امام که  بندد و برای اینکه ناله ام فضل بعد از مسموم کردن امام در را می

 زد. بام خانه دایره می در پشت گفت سوختم به من آب بدهید را کسی نشنود می

و بنده نوازی خدا را شناختند و نه مقام امام را درک کردند؛  ات یمهرباناین غافالن نه 

گیرد مگر آنکه  و مردمی �ی خداوند حکیم و کریم چون فرموده نعمت را از هیچ قوم

خود از خودشان دریغ کنند نعمت بزرگ وجود مبارک امام را خود امت از خود دریغ 

ای از عزت آنان کاسته شود  هکردند ولی خداوند سبحان اجازه نداده و نخواهد داد ذر 

معروف رشبت  ی واژهخوانند  های دروغ را می هایی که این روضه و متأسفانه آن

آن را درک  ی یشهر ولی افسوس نه معنی آن را دانسته و نه اند یدهشنشهادت را 

های زهری است که امامان ما در راه  رشبت شهادت جام ی واژه؛ باید گفت اند کرده

ین به گواراترالهی و هدایت بندگانش نوشیدند و خداوند کریم آن را  رضا و خشنودی

رشبت تبدیل �وده که رسور عاملیان حرضت زهرا (س) در آن مورد فرمودند که: 

گوارایی این رشبت به قدری است که هیچ نعمتی چه در زندگی زمینی و چه در جنات 

یی است که به یاد جانان ها رسد و برکات پروردگار کریم در جان نعیم به آن �ی

که  ییها جانو آنگاه که ندا دهنده ندا دهد که ای  اند اطاعتخویش همواره در 

آنان پاسخ دهند: آنچه آن را چشیدیم نامش  اید؟ یدهچشآیا طعم مرگ را  یدا خفته

دری را گشود و  آنگاهالهی بود که ما را به سوی خود فراخواند و  منتهای یبرحمت 
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های آماده شده بیایید تا مجدداً  در رحمت من به درون نعمت فرمان داد از

های قلبتان را در محبت خویش زنده کنم رضبانی که دیگر خاموشی را به دنبال  رضبان

 دهد که جاودانه است. ندارد بلکه حیاتی را نوید می

 لحاباصانعمت�ن امام عرص و زمان   جان عال به فدای قلب نازنین موال و رسور و ولی

توزی دشمنان و هم از جهالت بعضی از  املهدی (عج) که هم از شهادت پدران و کینه

ای سودجو در لوای  شیعیان پر از غم و اندوه است. باید که چاره کرد و نگذاشت عده

کاری را انجام دهند که دشمنان آنان موفق به آن نشدند آن هم کم  یتب اهلدوستی 

دشمن بود. باید که بزرگی نعمت امامت را  کردن عزت اولیاء در نظر دوست و

 بشناسیم و در این صورت است که در شهادتشان به جای اشک باید خون بباریم.

انگیز ضمن عرض تسلیت به ساحت مقدس موالی�ن امام عرص (عج)  در این شب حزن

شیعیان و منتظران وجود  ء به فریاداعدو مذل اال  ءولیااال معز داریم که ای  اعالم می

 .هاست جهالتدار این  مقدستان برس که قلب�ن جریحه

 داریم حال دست به دعا برمی

به حرمت شهید جوان امام جواد (ع) جوانان ما را در مسیر هدایت راستین  بار الها

 قرار بده.

به را  یدشانپلدشمنان اسالم و شیعه سعی در انحراف جوانان ما دارند نیت  بار الها

 خودشان برگردان.

امام عرص تعجیل بفرما تا حقیقت دین و شأن و مقام  ی حقهدر ظهور دولت  بار الها

 واقعی امامت را همگان درک کنند.

 اللهم عجل لولیک الفرج

 

الحجه مصادف است با پیوند ملکوتی خورشید و ماه، امیر مؤمنان  ضمناً اول ماه ذی

گوهر  ١١این پیوند آس�نی  ی ثرهعلی (ع) و رسور عاملیان حرضت زهرا (س) که 

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


76 

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

و زمین به  مقدسشاننظیر الهی است که تا ابد جهان منور است به وجود  تابناک و بی

ن روز بزرگ از خداوند کریم به خاطر خیر و بالد. ما ضمن گرامی داشت ای خود می

کنیم با  برکتی که از این پیوند خجسته شامل حال بندگانش فرموده شکرگزاری می

 .صلواتی بر محمد و آل محمد

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٢مهر  ٢٠      ی شهادت امام محمد باقر (ع) بهخط

ستایش مخصوص خدا است که پروردگار جهانیان است. بار الها ستایش تو را سزاست 

صاحب جالل و عظمت و پروردگار و سلطان  ها و زمینی؛ ای  آس�ن ی آورندهکه پدید 

تویی خدای یکتایی که جز تو هیچ خدایی نیست؛  مطلق بر تام سالطین عال وجود،

، عظیم و بزرگی، بلند مرتبه و حدی یب ی بخشندهک�ل مطلقی،  همتایی، یکتا و بی

قادری، دانا و حکیمی و شنوا و بینایی؛ تویی خدای یکتایی که جز تو هیچ خدایی 

 پیش از هر آغازی، پس از هر پایانی، صاحب زیبایی و جالل و کربیایی. نیست؛

است که برگزیده و پسندیده و گرامی و مقرب درگاهت  بار الها بر حرضت محمد (ص)

درودی که از  ترین برکاتت برکت ده؛ و او را به کامل های خود را بفرست بهرتین درود

که  یتشب اهلتر نباشد و همچنین درود فرست بر  تر و افزون و پسندیده تر یزهپاکآن 

دین و  داران نگهعلم و  داران ینهگنجو  اند گناهپاک و منزه از هر گونه آلودگی و 

این خطبه را که مزین به حمد و ستایش از زبان  مین هستند.جانشینان تو در روی ز 

ایم با فرمایشی از مادر  سید و زینت ساجدان و عابدان امام سجاد (ع) �وده

کنیم که فرمودند:  تر می زیباتر و کامل رسور عاملیان حرضت زهرا (س) شان یگرام

اه که منادی ندا آنگ برخاست از قرب ی لحظههایی است که در  برکات الهی در جان

های انتظار، برخیزید که جانانتان در صور محبت دمید تا  دهد ای خفتگان سال می

خفته احساس کند و با  یها رگهای بسته شده یک بار دیگر نوید زندگی را در  خون

اش  گرمِی دعوت، به طرف جانان حرکت کند و بوی محبتش را در جان هجران کشیده

 به وصلی مجدد پایان دهد.

هجران  یها رگمعصوم عاشقانه منتظرند که بار دیگر خوِن وصل در  ۱۴آری 

به گردش درآید و تا ابد با جسم مطهرشان در قرب الهی متنعم از رحمت  شان یدهکش

چیزی که دشمنانشان به خیال خام خود در این دنیا از  های الهی زندگی کنند و نعمت

الهی،  ی ینهگنجادت گوهری از آن آنان دریغ کردند که امشب مصادف است با شه
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علوم و وارث علم انبیا، ابا  ی شکافندهو والیت،  درخشان امامت ی ستارهپنجمین 

اسالمی  ی جامعهو کمبود  باشد. ایشان نیاز علی ملقب به باقر (ع) می جعفر، محمدبن

و فریب خوردن آنان از مکر و نیرنگ رسان منافق و ظلم  ها یرو آن عرص را و دلیل کج 

را در عدم برخورداری آنان از علم و فرهنگ غنی اسالمی تشخیص دادند و نسبت به 

و نرش علم الهی همت شایان �ودند و در این رابطه شاگردان زیادی تربیت  گذاری پایه

گرفت در  رسچشمه می�ودند و چون علم و دانش امام مانند امامان دیگر از وحی 

دانشمندان چه دوست و دشمن معرتف به شخصیت علمی امام شده و  ی همهنتیجه 

و شکوه علمی امام چنان درخشان بود که  کردند از محرض درس ایشان کسب فیض می

آمد امام محمد باقر را یگانه وارث علوم و  هر کجا سخن از دودمان پیغمرب به میان می

کردند که اینان خاندانی هستند که خداوند به  ستند و اعرتاف میدان ک�الت پیغمرب می

ها  پس از سال رسانجام امام محمد باقر (ع) زیور علم و دانش ایشان را آراسته است.

 ۱۱۴سال  الحجه رنج و زحمت و خدمت به فرهنگ و معارف اسالم در هفتم ذی

موم و شهید شدند ملعون مس سالگی به دستور هشام بن عبدامللک ۵۷در سن  هجری

فرمودند:  و بدن پاکشان در بقیع کنار امامان دیگر به خاک سپرده شد. ایشان می

شود. آن کس که به  دروغ، از خرابی ای�ن است. مؤمن ترسو و حریص و بخیل �ی

 بندگان خدا ستم روا دارد از شیعیان ما نیست.

یعنی ایام  الحجه اول ذی ی دههدانید ما در  که می یا گونه ه�نخواهران و برادران 

معلومات و میقات حرضت موسی (ع) و ساخت کعبه و طواف حرضت ابراهیم و 

، جای بسی سعادت است برای ما که امسال این یما شدهحرضت اس�عیل (ع) واقع 

و منا  راستین صحرای عرفات یحاج مطابقت گردیده با حج امام موال و رسورمان، ایام

املهدی (عج). بار خدایا قرار بده در این زمان، موال و رسورمان  اباصالح و مسجدالحرام،

که حرضت ابراهیم (ع) را خلیل و امام  یا گونه ه�نرا پیشوا و امام بر حق ما 

رستگاران رستگار شوند، توبه  وجود با برکت امام عرصمان ی یلهوس بهقراردادی که 

کنندگان توبه کنند، عبادت کنندگان عبادت کنند، نجات یابندگان نجات یابند، هالک 

شوند ستمگران و قاتالن و منافقان، و پیروز شوند حق مداران که این ایام، زمان قربانی 

ها و آشکار شدن اخالص در بندگی و سعی و کوشش و جهد به سمت  کردن نفس
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عشق  ی جلوهحق و  ی یینهآکه  است که باید به صحرای عرفات، قلبی را بردعبودیت 

ها  الهی و جدا از هرگونه آلودگی باشد ه�ن قلبی که در الست خداوند کریم به انسان

عطا فرمود؛ ه�ن قلب حرضت ابراهیم و قلب رسول خدا حرضت محمد (ص) و 

برد؛ ه�ن قلبی که  ات میفرزندانش. ه�ن قلبی که امام عرصمان به صحرای عرف

حرضت موسی (ع) به میقات برد آنگاه پروردگار عال امر فرمود: ای موسی، مرا 

و ندایی در  نخواهی دید، به کوه طور بنگر؛ کوه از حرارت درون پیامرب ناپدید گردید

ای کوه، به چه گ�نی مغرورانه محکم ایستاده بودی و هر ندایی را در  کوه پیچید که:

کردی و نشان قدرت الهی بودی در استحکام؟ ولی پروردگار کریم اراده  خیره میخود ذ 

شود  انخالقش فای درونش در محبت  فرمود تا به همگان نشان دهد که اگر بنده

گرداند و هرگاه چشم از آن بردارد مجدداً  مبدل می ینتر سستها را به  ترین کوه محکم

 شود. در جای اولیه دیده می

کعبه دور و از حاجیان نیستیم هر  ی خانهدل است؛ ما که از  ی خانهق، در بله این عش

 ی خانهدل کنیم. ما که سعادت حضور در این کوی عشق در  ی خانهلحظه باید طواف 

امام عرص (عج) را داریم باید بدانیم و باور کنیم که موال و امام�ن ه�نند جد 

مرا برای راکعان و  ی خانهای ابراهیم،  بزرگوارشان حرضت ابراهیم که خداوند فرمود:

دل ما را  ی خانه �ایند یمساجدان پاکیزه کن. ایشان نیز با فرمایشات گهربارشان سعی 

دلی محکم و استوار در مقابل شیطان  ی خانهاز آلودگِی گناهان پاک کنند و در ساخت 

 �اییم یمجه خاص فرمایند که به فرموده و سفارش زیبای ایشان تو  و نفس ما را یاری 

ای  دل، مصالح خوب و محکم را انتخاب کنید تا خانه ی خانهکه فرمودند: برای ساخت 

که  آنچهاش به حقانیت  محکم و زیبا را به پیشگاه پروردگار عال بربید تا در وعده

مأموران آس�نی برایتان آماده شده برسید و به خداوند عرضه دارید: ای  ی واسطه به

است که خود فرمودی  یا خانههای ناتوانم مشتاق رسیدن به در  خالق هستی، دست

هایی است که خدا رخصت داد ارجمندش دارند و نامش در آنجا  که آن نور در خانه

ند پس رخصت آن را با درک نعمتش گوی یاد شود و او را هر بامداد و شبانگاه تسبیح 

 شکر باشم. ی سجدهبه جانم بچشان تا همواره بر خاک درگاه با عظمتت در 
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گیریم از مناجات زیبای امام سجاد در این  خطبه همچون آغاز آن بهره می ی خاتهدر 

 ایام.

 ما را مشتاق طاعات و عبادات فرما. یها دلبار الها 

شود  دوری از ثواب و برکاتت و مانع رسیدن به قربت میبار الها ما را از آنچه موجب 

 پناه ده.

های عذابت را سبک شمرده و از راه تو منحرف  بار الها ما را با کسانی که وعده

 اند قرار مده. اند و عصیان کرده شده

بار الها میان ما و دشمنی که گمراه کند و هوسی که نابودمان سازد و عیبی که ما را از 

 د جدایی افکن.پا درآور 

بار الها ما را در این ایام رشیف لباس رحمت و مغفرت خود بپوشان و آنچه را که به 

کوشش کنندگان جهت  ت وهمشقت راوفا کنندگان به عهدت، تحمل کنندگان رنج و 

 ای به ما نیز عطا فرما. داده قرار ات یخشنود

ات  و به طواف کنندگان خانه بار الها از آنچه در این ایام به بندگان کوشا در عبادتت

 نصیب نگردان. کنی ما را هم بی عطا می

بار الها درودها و سالم ما را همراه تهنیت به پیشگاه امام زما�ان برسان و قلب نازنین 

 ایشان را از ما خشنود بفرما.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٢مهر  ٢٢         روز عرفه ی بهخط

ستایش مخصوص آن خدایی است که هیچ کس در عال رس از حکم و فرمانش نتواند 

مثل و مانندی ندارد و هر لحظه بر  و غیر آن ذات یکتا هیچ خدایی نیست. کشید

و بر هر چیز توانایی و قدرت کامل دارد. خدای من  آفرینش بصیر و آگاه است ی همه

دانم که تو مربی و پروردگار منی و  یم ت گواه و به ربوبیت معرتفما یبه یکتای

که در اول نابود بودم به من نعمت وجود  یا گونه ه�نبازگشت من به سوی توست، 

دانم به حال هر کس که به  ای خدای من به لقای تو اشتیاق دارم و می بخشیدی.

 فرمایی. درگاهت ترضع و زاری کند ترحم می

برای رضا و لقایت رس از  گونه یناردی که خدای مهربان با موالیم حسین چه ک ،خدایا

تاب و شیفته و عاشقش همچون کودکی گمشده آرام و قرار  و دِل بی پا نشناخت

کن، عاشق و  ام ینیحسمرا نیز  نگرفت و برای رسیدن به آن هیچ ندید؛ خداوند کریم

حال به  (ع) موال و امام من، پیشوا و معلم من است آخه امام حسین کن، قرارم یب

موالیم حسین اعرتاف کرد و فرمود: بار الها  که یا گونه ه�نحسینی شوم  ترحم کن تا

حد خویش طاعت و عبادتت متذکر ساختی و  های بی مرا به یاد خود و شکر نعمت

فهِم علوم و حقایقی که پیغمربانت به وحی آوردند به من عطا فرمودی و بر من قبول 

 است آسان کردی.را که رضای تو در آن  هر آنچه

امورم همچون  ی همهخدای من بر من نیز چنان کن که خشنودی و رضای تو را در 

امامم چه زیبا آن را به �ایش تاریخ  برای زنده بودنم بر خود الزم بدانم که یمها نفس

گذاشت و تا آخرین نفس به دنبال آن بود و آخرین کالمی که ایشان فرمودند: الهی 

 . موالی من یا اباعبدهللا، دل عاشق و سوخته از غم هجرانترضم به رضائک بود

از سوزش آن  یا ذره یتها اشکلقای الهی بود و حتی با ترضع و زاری و آبشار  مشتاق

کم نشد؛ این عشق را در کدامین مکتب آموختی؟ از جد بزرگوارت رسول خدا یا پدر 

ر عاملیان حرضت زهرا (س) ات امیر مؤمنان یا مادرت آن گوهر یکتای الهی رسو  گرامی
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گونه ابراز بندگی فرمودی که: ای خدای من، هر گونه نعمت را بر من تام  که این

کردی، هرگونه رنج و بال را از من برطرف �ودی و هر وقت تو را خواندم اجابت کردی 

کردم عطا فرمودی و اگر تو را اطاعت کردم پاداش کامل دادی  و چون از تو درخواستی 

را فرمودی تا نعمت  ها لطفاین  ی همهر شکرت به جای آوردم بر نعمتم افزودی و اگ

 و احسانت را بر من به حد ک�ل رسانی.

بله موالی من امام حسین، کشته شدن یاران و نزدیکانت را رنج و بال ندیدی و اجابت 

ال ن دعایت را در شهید شدنت در راه خدا دانستی که فرمودی: ای خدای من به تو می

پس اگر تو بر من قهر و غضب نکنی و بر من خشم نگیری باکی از خشم دیگران 

 ندارم و آن هم ای ذات منزه آسان است بر من اگر لطف و عافیت مرا زیاد کنی.

که در راه خداوند کریم همه چیز را زیبا دیدی و چنان در  تان یاییدربه قربان دل 

ها از  ها از درک آن عاجز و زبان عقلمیقات عشق رسودهای عاشقانه رس دادی که 

وصفش قارص ماندند؛ زمانی که در مقام ابراهیم به جدت حرضت ابراهیم (ع) فرمودی 

ام کن تا در طور عشق  شکافد پس یاری که: جانم مشتاق لقایی است که زمان را می

رسافراز باشم و در طواف کعبه به یاران فرمودی: ای حاجیان کوی عشق، طوافی را 

اش  فرمان پروردگارتان است و قربانی طرف بهاش دویدن  غاز کنید که صفا و مروهآ 

گذارد و دوباره  چهارپا نیست بلکه جانی است که در میقات، رس بر آستان اطاعت می

در مقام ابراهیم نشسته صورت مبارکتان را بر آن گذاشته و فرمودی: ای بت شکن 

ند شک رود ولی آنچه را که می دهر، به فرزندت بنگر که ترب به دوش به میثاق عشق می

سنگ نیست بلکه قلبی است که شیطان ربوده و نقش خویش را بر آن محک زده، 

دعایم کنید تا قبل از خرد کردنشان نقششان را از نفس شیطانی پاک کنم و اگر 

حرضت علی  ؛ وبر فرقشان بکوبم که زمان تکرارش را به یاد نیاورد چنان آننتوانستم 

ترین رسبازم قوت  خلیل خدا، به کوچک اصغر را در مقام گذارده و فرمودی که: ای

جهادی بده که نامش پرچم بت شکنان دهر شود و بازوی کوچکش ترب اطاعت را حمل 

لش در خون پاکش بشکفد تا زمان، گلی به زیبایی او را به یاد کند و جان چنان گُ 

 نیاورد.
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ذخیره  ها و رسودهای عاشقانه و عارفانه را در خود کعبه و رکن و مقام، این نغمه

 کرده و به شوق آن لحظات، آب زمزمش جاری است.

موالی من یا اباعبدهللا ش� اع�ل حج را تام انجام دادید فقط قربانی را به منا نربدید 

تا اع�لتان کامل شود ولی به فدای قلب عاشق و زیبا پسندتان که برای قربانی، چهارپا 

رانتان را به قربانگاه کربال بردید. چه زیبا را شایسته ندانستید، جان خود و فرزندان و یا

آن را برای جدتان رسول خدا  ی قصهتان کوثر هستی حرضت زهرا (ص)  مادر گرامی

بینی فرمودند که: در روز عید قربان پدرم رسول خدا پیامرب خاتم (ص) مرا در  پیش

را برایم کودکی روی زانوان با عزتشان نشاندند و فرمودند: فاطمه جان، عید قربان 

خواهم آن را از زبان تو بشنوم و من گفتم: ای پیامرب الهی، مرا فرزندانی  بازگو کن می

خواهد بود چنان اس�عیل نبی که گردن اطاعت بر اوامر پروردگار خواهند نهاد؛ خونی 

های الهی به پیشکشی خواهند  را به جای خوِد جانشان نخواهند پذیرفت؛ تام آفریده

م با پیشکِش باالتری بر آنان غالب خواهند شد تا همه ابراز دارند آنچه آمد و فرزندان

را بپذیرد و آنان را  شان یشکشیپفرزندان فاطمه دارند در عال یگانه است و پروردگارم 

جانشینان پیامرب خاتم اعالم فرماید. پدرم اشک از چش�ن مبارکشان جاری شد و 

در  اباعبدهللاش� یا  و ز گفتی ای حبیب جانمفرمود: چه زیبا عید قربان را برایم با

را به �ایش گذاشتید و زمانی که  تان یگراممادر  ی فرمودهکربال در میثاق عشق، این 

سوار بر اسب باوفای خود شدید به او فرمودید که: همراه من، آنگاه که از زینت 

فتم و من بر آن نیک کنند تا بر خا های خود دعوت می زیر افتادم مالئک مرا به بال به 

غلتم تا  گذارم، در خاک می جانان می گاه سجدهزنم و رس خود را بر  ها بوسه می بال

خونم با آن مخلوط شود؛ پروردگار عال فرموده است خاک ش� را با آب گل کردم 

عال را به تاشایش فرا  ی همهخواهم آن خاک را با خون خود گل کنم و  اکنون می

الیقی  ی بندهخواهم گفت: به حسین بنگرید، آیا هنوز نتوانسته خواهم خواند و 

 هایش دست نخواهم یافت. دهد که هرگز به شکر نعمت باشد؟ قلبم گواهی می

ساکن کوی عشِق فرزند  باختگان دلحال موالی من یا امام حسین، ما منتظران و 

قلب عاشق و زیبا و  تان، امام و موال و رسورمان اباصالح املهدی (عج) هستیم که گرامی
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و ایشان در این روز بزرگ در محل دعای ش�  اند بردهدریایی ش� را به تامی به ارث 

جانشین  ایتان حرضت زینب به ش� فرمودند که:  ایستاده و دعایی که خواهر گرامی

پدرم، ما را به دعایی سفارش کن تا آمد�ان به کعبه جاودانه شود و کعبه آن را برای 

از رسزمین وحی  که یناانش همچون گنجی حفظ کند و ش� فرمودید: قبل از مه�ن

و یاران و نزدیکانتان  خارج شویم همگی دعا خواهیم �ود تا امانتی باشد نزد مؤمنان

در کنار ش� ایستاده و دعای روز عرفه را خواندید و جاودانه شد و ما در این روز و 

�س تقاضا داریم همچون یاران جدتان امام حسین این ساعت از امام و موالی�ن به الت

جدتان اباعبدهللا را ما نیز همراه ش�  ی عرفه(ع) اجازه فرمایید در کنارتان دعای روز 

 بخوانیم.

اینک با فرازی از دعای عرفه دستان گدای�ن را به درگاه با جود و سخا و با کرامت 

در این هنگام رستگاری و پیروزی ببخشا و کنیم: بار الها، ما را  پروردگار کریم بلند می

مند شدند قرار بده و چشم امیدی که به فضل و  از آنانی که از احسان و رحمتت بهره

ما را محروم نگردان؛ از درگاه کریمت  ات واسعهکرمت داریم ناامید مساز و از رحمت 

و در ظهور ما را مأیوس نکن و روزی کن حجی با معرفت در رکاب موالی�ن امام عرص 

 ایشان تعجیل بفرما. ی حقهدولت 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٢مهر  ٢٤         عید قربان ی بهخط

خلقتی خویش القا فرمود تا قدردان  ی بندهن را به شکر نامی است که پروردگار عال آ 

به نام زندگی و  ها یدهآفر سایر؛ زیرا خلقت آنگاه که برای شناسد ی�ن را باشد که آ 

 ی کل عال به ثبت رسید؛ خلیفه و فرمانده عنوان بهزنده بودن معنا شد، برای انسان 

حیاتی باشد که فنا  ی کنندهن را در قالبی به نام جسم قرار داد تا ترسیم �اد جانی که آ 

 گویای این فرمان است. الحجه یذدر خلقتش راهی ندارد و 

امروز قربان نام دارد؛ چه نام با برکتی! قرار است تا جانی مطهر، در آزمایش عشق به 

میدان بیاید تا مرز بین روح و جسم از میان برداشته شود و همچنان که روح به فرمان 

جسم نیز توان اطاعت این فرمان را به �ایش درآورد  گیرد یمپروردگار در جسم جای 

شور بر آستان اطاعت پروردگار  دارد و رسی پر می از میان بر پس قربانگاه، این مرز را

: ای اس�عیل، به چه دهد یم؛ صدایی در قلبش او را ندا شود یمبر زمین گذاشته 

: به فرمان پروردگارم که مرا برای خویش برگزید و دهد یم؟ اس�عیل پاسخ اندیشی یم

گردندت نشانه  تیز چاقو بر ی غهیتآن ندا ادامه داد: ولی مرگ بر رست سایه افکنده و 

تیز چاقو بر  ی یغهت حرکت افکار، یندر ارفته است و برزخ برایت ناشناخته است؛ 

؛ پدر چه اتفاقی افتاده؟ پدر او خیزد یمولی او زنده است؛ بر  کند یمگردنش را حس 

او شود  ی�: ای اس�عیل، جان خلیفه بر خاک مستقر فرماید یمو  کند یمرا نوازش 

است اینک برخیز و به ه�ن مکان  او گشودهملکوتی است، ملکوت آغوشش را بر 

؛ پدر او را در خیزد یم برنظر کن که آغوشش را به روی تو گشوده است. اس�عیل 

: ای خلیل، ملکوت گذارد یمابراهیم خلیل  ی ینهس؛ اس�عیل رس را بر گیرد یمآغوش 

، خیزد یم برر معنا شد. ابراهیم (ع) توست که حیاتش در پیشگاه پروردگا ی ینهس

: این طناب را برای فرماید یمو  گشاید یم اش یدهدطناب را از دست و پای نور 

محکم کردم که تصورم را در احساسات یک پدر دیدم تا امری را به انجام  یا لحظه

خود داشت و آنگاه که جربئیل امین ظاهر گردید و  ی برسانم که وجودم را در احاطه

: در رسالت آنچه بدان مأمور فرماید یمو  رساند یمفرمود: پروردگار عال تو را سالم 
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کردی و اینک این صحرا مظهر حقی است که حاجیان از آن عبور  جاودانهبودی حق را 

تا فرمان  رود یمگوسفند ؛ بینند یمو متاع این عبور را گوسفندی در قربانگاه  کنند یم

تا بندگی را به �ایش گذارد؛ آیا ه�نند اس�عیل  رود یمرا به انجام برساند و حاجی 

؟ اگر کند یمو قربانی  خرد یمیا به متاعی دنیایی آن را  دارد یمرس از این صحرا بر 

 شود ی�این جان در بند شده هرگز آزاد  خرد یمجانش را به چند درهم از این آزمایش 

فرصت داده است تا همواره  رفت یمبلکه به جانی که باید خود به زیر تیغ حق 

جانش را با متاعی دنیایی بخرد و از کنارش بگذرد؛ رسمست حجی شود که از آن باز 

فرمان قربانی را گوسفندی به اجرا درآورده و او جانش را با چند  که یدرحال گردد یم

ست پس درمان دردش چیست؟ دردی که به مانند درهم از این مهلکه بیرون برده ا

تا اعضا را در خود فرو برد و زمان مرگ را بر این جان  رود یمعفونتی در جان پیش 

تام شود، میقات و منا شاهد آمدن و  اش یبزرگبی�ر ترسیم کند؛ ضیافت حج با تام 

ند پس عید قربان ندار  را رسانند یمباشد که توان درک آنچه که به انجام  یا عدهرفت 

همواره بر آستانش  شناسد یمدارد که گردن حق، آن را  بها گراندر غیب جانش متاعی 

صحرای منا باشد و جانش قربانی مطهری که جز  اش یزندگتا تام لحظات  آید یمفرود 

 آورند ی�پس درود بر حاجیانی که نامشان را از مکه به همراه  شناسد ی�اطاعت را 

بلکه در منای جانشان آن را به ودیعه دارند پس به منای حقیقی پروردگارمان سفر 

که جان مطهرش منتظر فرمانی است تا  بینیم یمو در آن، انوار امام�ن را  کنیم یم

 :زنیم یمجهانی را از بند اسارت شیطان برهاند پس به آرزوی استجابت این دعا فریاد 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٢مهر  ٢٩       والدت امام هادی (ع) ی بهخط

باشد و  اش یمهکرذات  ی یبندهزحمد و سپاس از آن خداوند رح�ن است. حمدی که 

با جاللتش برابری کند؛ حمد و سپاسی که غیر از خداوند عظیم را سزاوار نباشد؛ 

خداوند رحیم، غفار و غفور است.  ی یستهشاش�ر و ابدی  حمدی دائم و پیاپی و بی

بار الها تویی صاحب جالل و بزرگی که هر چه در زیر عرش تو است در برابر عظمتت 

خاشع و در پیشگاهت خوار و خاضع است. پاک و منزهی تو؛ نیست معبودی غیر از 

 ات. یاییکربذات اقدس و 

من از مخلوق و  های من، شاهد باشید پس برکات الهی آنگاه که فرمود: ای آفریده

جانشینم پی�نی گرفتم که مرا خالق خود نامد و جانش را با نام من زنده یافت و 

لطف و احسان من پیدا �ود و به سخن درآمد و مرا  ی یهساآمدن و رفتنش را در 

ستایش کرد و محبت مرا به جان خرید پس من او را برگزیدم و جانشینم اعالم کردم و 

الهام �ودم باشد که سپاسگزار باشد. بار الها حمد و سپاس مرا از  خوبی و بدی را به او

 لطف و احسانت بپذیر.

پایان الهی بر خاتم انبیا، افضل پیامربان، حرضت محمد (ص) و بر  درود و رحمت بی

که همگی از ستارگان درخشان  اش یآلودگخاندان پاک و برگزیده و منزه از هر گونه 

هایی که زنده بودنشان مانند حیاِت  ات الهی بر جانپس سالم و برک اند یتهدا

و رضبان قلبشان نوید نجات است و نیایششان  ها ییدنیروخورشید است در پرورش 

رمز بندگی پس سالم و صلوات مالئکه و آنچه در غیب است یا در ظاهر، بر ساعات و 

 از نفس اماره. اند سالمتهای عمرشان باد که همواره در  لحظه

اش هستند که هر لحظه  زیباست این سالم و مصداقش پیامرب و خاندان گرامی بله چه

از عمرشان و گرمای وجود مطهرشان نوید نجات از گمراهی و عذاب را برای امت 

مسل�ن و برشیت به ارمغان آورده است که امشب مصادف است با میالد دهمین 

حرضت امام علی النقی (ع) اخرت امامت، خورشید والیت، صابر، عادل عال و هادی، 
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پدر  هجری در مدینه متولد شد. ۲۱۲الحجه سال  ذی ی ملقب به هادی. ایشان در نیمه

بانو س�نه هستند که خا�ی با تقوا و  شان یگرامبزرگوارشان امام جواد (ع) و مادر 

هجری پس از شهادت امام جواد (ع) در سن  ۲۲۰فضیلت بودند. حرضت در سال 

مت امت را به عهده گرفتند. با وجود سن کم، چنان در علم و ک�ل هشت سالگی اما

و معرفت و تدبیر و رهربی از خود اقتدار و توانایی نشان دادند که مورد عالقه و توجه 

ترسیدند و به تبعید و آزارش  شیعیان قرار گرفتند و خلفای عباسی سخت از ایشان می

به سامرا آورد و تا پایان عمر در آنجا دست زدند و متوکل عباسی امام را از مدینه 

تحت مراقبت شدید قرار داد. با اینکه مدت زندگانی امام هادی با حکومت هفت 

ترین دوران زندگی امام هادی (ع) زمان  زمان بود ولی سخت عباسی هم ی یفهخل

ای�ن بود و  رفت زیرا وی مردی شهرت طلب و ناپاک و بی متوکل عباسی به ش�ر می

اش نظر داشت  های سیاسی کرد فقط به پیشربد هدف ه مذهب تظاهر میاگر ب

هجری نشان داد؛ این  ۲۲۶درون و افکار پلید و شیطانی خود را در سال  که یطور  به

ملعون دستور داد ساخت�نی را که بر محل دفن امام حسین و شهدای کربال ساخته 

حروم سازد. متوکل لعنت هللا و شده بود را خراب کنند تا مردم را از فیض زیارت آن م

آنانی که وجود پلید شیطانی داشتند و در عرص حارض نیز فراوان  ی پدرانش و همه

های ملکوتی، سنگری  دانند که هر کدام از این بارگاه دانستند و می می شوند یمیافت 

 باشد چون مبارزه و مخالفت امامان بزرگوار محکم علیه ظلم و کفر و فتنه و نفاق می

با ستمگران و فرمانروایان بیدادگر از افتخارات تاریخ اسالم و تشیع است؛ آنان با 

های پلیدشان و دفاع از حق،  منافقین و نیت ی چهرهناپذیری با ظلم و افشاگرِی  سازش

گرفتند  انگیختند و راحتی را از این افراد پسِت دون صفت می خشم ستمگران را برمی

کننده و هدایتگر شیعیان فداکار و  ملکوتی امامان، تغذیه یاه بارگاهکه هنوز نیز این 

سال قبل این کار را انجام داد در عرص  ۱,۲۰۰اگر متوکل در  عاشقان حق است که

 شود یمها  در این اماکن متربکه که باعث آزار درونی آن ها یگذار  ببحارض با 

 خواهند رسپوشی بر اع�ل ننگین خود بگذارند. می

نی است توصیف صحرای کربال که اکنون تبدیل به متاعی دنیایی شده که چه زیبا سخ

در گودالی خطرناک در  یتب اهلهای رضوان و قاتالن  در باغ ،اند شهیدان در آن آرمیده
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بدنشان مانند گوشتی بریان شده است و یک  ی همهو  ورند غوطهآتشی از خشم الهی 

 ،و همفکرانشان یتگرانجنا ی همهچشم آنان سال است برای دیدن عذاب الهی خود و 

که ش� به زیارت صحرای  طور ه�نشود.  و مرتباً فریاد یا محمدای آنان شنیده می

از امام مند هستند،  نیز به زیارت خاک آن عالقه ءجنگ با باطل عالقه دارید اولیا

 ی سورهعرصتان تقاضا کنید تا زمان را به آن زمان منتقل کنند آنگاه با تالوت آیات 

منافقون عذاب آنان را شدت بیشرتی ببخشید تا دعایتان در زیارت صحرای کربال 

مستجاب شود و با یاد امام حسین (ع) بهشت و جهنم را در وجودتان به تصویر 

 و در جهنم آن دین خودتان را محکم کنید.بکشید؛ در بهشت آن آرامش یابید 

حال ضمن درود و سالم و تحیت و تربیک خدمت مادر گرامی امام هادی (ع) رسور 

هللا ارواحنا لک الفدا  عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) و خدمت موال و رسورمان بقیة

نه به مناسبت مولود امشب، با نزدیک شدن ایام ماه محرم از وجود مقدسشان عاجزا

خودشان در مورد  های ییراهن�کنیم در آن ایام بر ما منت گذارند و ما را از  تنا می

نهضت عاشورای جدشان امام حسین (ع) محروم نفرمایند و ما را به لطف شایان خود 

 مزین فرمایند اگرچه ما الیق آن نیستیم.

 داریم که حال دست به دعا برمی

بزرگوارمان، امام هادی (ع) به ما ای�ن و باور و  بار الها به حرمت مولود امشب، امام

 یقینی استوار عطا بفرما.

داد  که متوکل عباسی امام هادی (ع) را مورد آزار قرار می یا گونه ه�نبار الها 

و جنایت  دهند یممتوکلین عرص حارض نیز در لباس دین شیعیان واقعی را آزار 

 ز لوث وجود پلیدشان پاک بفرما.. با ظهور امام عرصمان دنیا را اکنند یم

دار است؛ با امضا امر ظهور،  بار الها قلب نازنین امام عرص از جهل و سستی امت، غصه

 منتظران را شاد بفرما. ی همهقلب ایشان و قلب 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٢آبان  ٢        عید غدیر  ی بهخط

حمد و سپاس خداوند جلیل و جالل و جمیل را سزاست که ارجمند است در 

و وزیر است در خدایی، شنوا و بینا و توانا و دانا و حکیم است؛  رشیک یبفرمانروایی، 

ها و ستارگان  و کریم است. نور زمین و آس�ن کار گنهبخشنده و نیکوکار و عذر پذیِر 

مردگان است. پاک  ی کنندهجانداران و گیاهان و زنده  ی ینندهآفرو  ها است و کهکشان

 همتا؛ نیست معبودی غیر از او و منزه است پروردگار بی

و درود و صلوات خداوند بر پیامرب اعظم، رسول اکرم، نبی مرسل، حرضت محمد (ص) 

های علم و دانش، ستارگان هدایت،  و بر خاندانش که همگی معدن رحمت، گنجینه

 .اند ییپارساهای ای�ن و تقوا و دعوت کنندگان به حق و  پرچم

 از غدیر تا قیامت. سالم بر امیر غدیر و غدیریان

رحمت و روز ک�ل، روز فرقان، روز هدایت و نجات و شکوفایی، روز  غدیر، روز

طلبان و عدالت خواهان. سالم بر امیر  شکست باطل و شیطان، روز پیروزی حق

تقوا،  ی شجرهمنتخب، خلیل نبوت، جانشین پیغمرب، وارث انبیا، شمشیر ذوالجالل، 

السالم  میر مؤمنان علی علیهمیزان اع�ل صالح، اوج ای�ن و راه روشن، اخرت رخشان، ا

زمین و آس�ن و هر آنچه در آن  ی همهکه در غدیر، خداوند متعال یک بار دیگر 

 ی همهو  یعتشانبها با  امیر مؤمنان فراخواند که انسان اش یفهخلاست را به تاشای 

هستی با سجده و اطاعتش عاشقانه به او عشق بورزند و سالم و برکات پروردگار بر آن 

های مشتاق که  ظات، که حکمش ابدی و اطاعتش رسمدی است و سالم بر جانلح

 یفشانضعهمواره در فرامین قرآن کریم پا در رکاب اطاعت پروردگارشان دارند تا جان 

در پرتو انوارش از گردبادهای نفس اماره رهایی یابد آنگاه به زبان عجز به ناتوانی 

دار آن بود آنگاه که پروردگارش  امانت جانی معرتف شوند که عال هستی در چرخشش

را دریاب او اطاعت کرده و در مقابلش به سجده  ات یفهخلاو را ندا داده است که 

علمش سوار شود و هر لحظه ورقی از دفرت خلقت به دستش  ی ردهگُ درآمده تا بر 
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، به تو ام یفهخلنگاشته شود آنگاه آفرینش به سخن درآید و او را خطاب کند: ای 

نگریستم و از انوارت به آبادانی درآمدم؛ شب و روزم را به عشقت آراستم و در قامتت 

ت ا روح خداوندی ی رسچشمهنگریستم؛ به نجواهایت سختی را هم فراموش کردم؛ از 

های زمین را رویاندم و  نوشیدم و جان معطرت را در آغوشم خوابانیدنم، از عطرش گل

م و به آن لحظه که این امانت را از دامنم بستانند خارج کرد غالفشانها را از  دانه

جانم  ی شعلهرا افروختم و باز  ها فشان آتشها جاری کردم؛  ها ریختم و سیالب اشک

که آس�ن بشکافد  آنگاهفرو ننشست؛ دست بر دامن ندای پروردگارم شدم که فرمود: 

و زمین زیر و رو شود هر کس بداند که با خود چه چیزی را آورده است؛ آنچه همراه 

 باشد تنای آفرینشی است که او را همواره ستوده است. ام یفهخل

که از سنگ و خاک هم  قدرناشناسهای جاهل و خودپرست و  بله وای بر احوال انسان

هستی با زیباترین بیاِن عارفانه و عاشقانه  ی همهو   زمین و کوه که یدرحالکم ترند 

دارد آنان به پی�ن خود وفا نکرده و عهد  برداری و اطاعت از خلیفه را ابراز می فرمان

راستین امیر مؤمنان علی (ع) را با  ی یفهخلشکستند؛ نه تنها قلب نازنین امام و ولی و 

بان و پیامرب رحمت للعاملین را جهل و ظلم به خود زخم زدند بلکه امر پروردگار مهر 

ایشان چنین فرمودند: این مردم  ی دربارهنیز نادیده گرفتند که امیر مؤمنان علی (ع) 

طعم شیرین بیعت با امام و ولی را به زهری خطرناک تبدیل کردند و آن زهر در 

چنان اثر کرد که نجات از آن ممکن نشد و مرگ در وجودشان �ایان شد و  جانشان آن

ُمردند و بدنی مسموم را به قیامت  حاصل ماند و آنان  الش من برای نجات ایشان بیت

 آورند تا سموم آن با آتش بسوزد و پاک شود. می

ها از شکر آن عاجز و فکرها از اندیشیدن به  فرمایند: زبان در ادامه در مورد غدیر می

آن قرار داد؛ رس آن در حیرت است که خداوند بزرگ تکامل دین را در تکامل راه 

چراغ فروزان که هر اخرتی نوری را ساطع �ود قرار داد و بسیاری از مردم  ۱۲راهش 

یحیی و  ی کنندهدر آن نور، راه هدایت را یافتند و آخرین اخرتی که باقی مانده اجرا 

شود و  های قرآن کریم بعد از هر باران، طبیعت زنده می یمیت است که طبق مثال

؛ در غدیر، طبیعت زنده شد و آنچه از گیاهان از آن رویید همه رویاند یمگیاهانی تازه 
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ها راه پیدا نکرد و آخرین امام، بهاری  معطر و خوشبو بودند که هرگز خزان به آن

ماند و احدی را  است که هرگز پاییزی ندارد و گل غدیر در آن برای همیشه باقی می

هایی که با بهار غدیر گل دادند و چه  نآ  اند اندکباشد ولی چه  جرئت چیدن آن �ی

بسیارند آنانی که با خزان غدیر زرد شدند و از بین رفتند و هرگز برایشان حیاتی مجدد 

 ای نخواهند داشت. جز خزان رنگی را نخواهند دید و جز آتش خانه باشد؛  �ی

اند کوه واقعی چنین فرمودند که: اگر باور کنید که کسی بتو  ی یعهشایشان در توصیف 

توانید باور کنید که شیعیان  بزرگی را با یک دست بلند کند و از جا بکند آن وقت می

شود با یک اشاره از راه بیرون آورد و اگر کار اولی دشوار بود کار دومی هم  را هم می

نامد آن کوه است و اگر غیر آن عمل کند  کس که خود را شیعه می دشوار است. آن 

گذرد و بیعت  ها می ریزد و سال ه است که هر آن با یک باد فرو میمانند دیواِر شکست

گیرند بلکه از آن  دارند ولی دست مرا �ی والیت، نام مرا دوست می ی یندهآکنندگان 

زنند و بیعت با  کنند و نام مرا برای بیعت صدا می ترسند، دستانشان را مخفی می می

عث تکرار آن است و اثر دیگری ندارد؛ صدا مانند نوایی در باد است که باد فقط با

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

حال امامت و غدیر و امیر مؤمنان علی (ع) را از دیدگاه رسور عاملیان حرضت زهرا 

 منانمؤ  یرامکنیم که فرمودند: حی علی خیرالعمل در اذان یعنی والیت  (س) بیان می

علی (ع) که در آغاِز اطاعت از پروردگار کریم است �از ستایش است و ستایش همراه 

ترین فرمان در اسالم اعالم والیت  باشد و اطاعت، عمل به فرامین و بزرگ با اطاعت می

مخلوقات خود را  ی همهاند که  بعد از رسول خاتم است و خداوند کریم وعده فرموده

کنند و آن هدایت در  ایتگری نباشد کسی را مؤاخذه �یکنند و تا هد هدایت می

رسالت و امامت تا قیامت ادامه دارد. در کنار والیت بودن از ظل�ت نجات پیدا کردن 

بدون  هاست عملپس �ازی که بهرتین  باشد است و این بهرتین لطف و ایثار الهی می

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

جانشینی رسالت کامل کردم پس �از بدون والیت شبی تاریک و طوفانی است و عمل 

 االمر منکم شکل اولیمعنی قلبم جاودانه شد و  ی پنجرهمن در اطاعت از امامت در 
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اطاعت از تام  مؤمنان یرامگرفت و به عمل درآمد و آن عمل پذیرفته شد. اطاعت از 

باشد پس در خدمت فرزندش قائم آل محمد (ص) بودن یعنی در  فرزندان امام می

خدمت امیر مؤمنان بودن پس باید امت آخر زمان از ولی امرشان اطاعت صد در صد 

داشته باشند تا عبادتشان پذیرفته شود و دینشان کامل گردد و اگر غیر از این بود 

 مسل�نی در کار نیست.

ر مورد شخصیت واالی امیر مؤمنان علی (ع) نیز چنین فرمودند: جان امیر مؤمنان و د

ی  آنگاه که در کالبدش جان گرفت و پروردگار عال اراده فرموده تا روح را در علقه

جانش بدمد جانش به سخن درآمد و در اولین تکاِن حیاتش ابراز فرمود: ای جانانم، 

خونی بیافریدی و من در هر تکانی به ِشکوه مرا از خاک و گِِل بهشت به لخته 

درخواهم آمد که من خاکم و در خون جانم به آن گواهی خواهم داد پس نامم را از 

پدرم و از خاکش جدا نکن تا ابوتراب باشم، به زمین بیایم و نامم را با خود همراه کنم 

را مستجاب و مجدداً ه�ن باشم و به خاک بهشت برگردم و پروردگار عال دعایش 

فرمود و او را مولود کعبه قرار داد تا همواره در بهشت، جاودان باقی باند و وجودش 

معصوم آمد و معصوم رفت تا به مکانی که برایش مشتاق بود بازگردد و در جوار حق 

املهدی (عج) باشید که ه�ن ابوتراب است که  اباصالحجای گیرد پس منتظر فرزندش 

امر الهی بر زمین سایه افکند و پروردگار عال امر  ی یهساتا  درختان زمین منتظرند

من تکیه خواهد �ود و خود  ی خانهمن و جانشین من در زمین به  ی یفهخلفرماید که: 

های  نگاه درختاِن زمینی محو شوند و برگآ  کند من معرفی می ی یفهخل عنوان بهرا 

رسو قامت، منجی پروردگار عال  های خویش را فرود آورد تا خود را بریزند و شاخه

الیه زمین به تاشا  حرضت مهدی را در سایبان وجودش از ملکوت آس�ن تا منتها

در این  ا کند. پس ش� که در این کوی عشقبایستد و تبارک هللا احسن الخالقین را معن

جان عال به  ی همهروز بزرگ حضور دارید با قلبی محکم و مطمنئ اعالم کنید که 

امام عرص و زمان  شان یگرامالسالم و وارث و فرزند  علی علیه مؤمنان یرامای فد

های بیعت�ن را بپذیرند و در پایداری  و تقاضا کنیم که دست ارواحنا لک الفدا هللا یةبق

 کنند. مان یاری
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 داریم: می حال دست به دعا بر

با  یعت�نبروزها بر عهد و پی�ن و  ی بار الها ما را یاری فرما در این روز بزرگ و همه

 امام عرص استوار و محکم باشیم.

آفرین است؛ ما را یاری فرما  امیر مؤمنان نامی بس بزرگ و افتخار ی یعهشبار الها نام 

 که لیاقت شیعه بودن را داشته باشیم.

پیامربت در جهت اطاعت از امیر مؤمنان و  ی یلهوس بهبار الها ما امر تو را که 

و اطاعت کردیم، از فضل و کرم خود ما  رزندانش مخصوصاً امام عرص بود را شنیدیمف

 را جز گواهان ابدی، قرار بده.

 زنیم: نوا فریاد می بریم و هم باال می یعت�نبحال دست 

 اللهم وال من وااله و عاد من عاداه

 سلم ملن ساملکم حرب ملن حاربکم

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر هللا الّر بسم 

 ٩٢آبان، آذر و دی        های محرم و صفر خطبه

ی محرم به  هجری قمری در بخش ویژه نامه ۱۴۳۵های محرم و صفر  مت کامل خطبه

 باشد. صورت کامل قابل دسرتس می

ها  از این خطبه ۹۲ی محرم، بخش محرم  توانید از طریق منوی ویژه نامه ش� می

 استفاده �ایید.

 ها بر روی لینک زیر کلیک �ایید. توانید برای دیدن این خطبه همچنین می

 ٩٢های محرم و صفر  خطبه

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٢آذر  ١٥       شهادت حرضت رقیه (س) ی بهخط

 هآفرینشی که خود فرمود آن را بیهود ،شکر و حمد و سپاس بر خالق یکتای آفرینش

امور  ی همهنیافریده و به حال خود وا نگذاشته بلکه از روی رحمت و تدبیرش بر 

نیست معبودی غیر از خداوند حکیم و کریم؛ اوست که عزت را  محیط و مدبر است.

از آن مؤمنان و ذلت و خواری را از آن منافقان و کافران اراده فرمود پس حمد و 

است که همواره در  ییها جانو برکات پروردگار کریم در  اوست ی یستهشایش ستا

که در  دمایی را در جانشان مانند جوش و خروشند تا دست ید اللهِی پروردگارشان

نیاز مراقبت؛ پس جاِن زنده به  به اندازه و میزان محتاج است و در مردگان بی زندگان،

قلبش احساس  ی خزانهد و حرارتش را در جوش متصل است که همواره می یا رسچشمه

توان آن  که قفل و کلیدش، راز و نیاز است و ثروتش عشق؛ آیا می یا خزانهکند؛  می

هایی زنده است  دست را گرفت و به ملکوت سفر نکرد؟ پس مسافران ملکوت، قلب

 ستاید. که رضبانش خالقش را می

متش آفرید پس سینه و قلبتان را شکر خالق یکتا را که حرارت وجود را در منتهای رح

فشانی شود که ُغرشش،  با یاد پروردگار عال از حرارت معمولی خارج کنید تا آتش

 کند. اندازد و ملکوتیان را شاد می شیطان را به عجز می

چه زیباست فرمایشات رسور عاملیان حرضت زهرا (س) در توصیف مسافران ملکوت 

های خود باطل و  فشانی بود که با گدازه ار آتشکه قلبشان از هجران و عشق پروردگ

 چسب در رسماست. همچون گرمایی دل ق،ناپاک را سوزاند و حرارتش برای عاشقان ح

که به ظاهر کوچک بود ولی در باطن،  گردیم یمبه دور حرارت قلبی  روزما ام

: من اند خورشید را به شگفتی واداشت که خود ایشان خود را این چنین معرفی فرموده

علی (ع) هستم که به رقیه ملقب  بن  ثانی، دخرت حسین  ی فاطمهصغری یا  ی فاطمه

گذاری کردند و نام  نام شان یگرامشدم؛ پدرم تام فرزندان خود را به نام پدر و مادر 

بینم  زمان، چونان مادرم می ی ینهآمرا به لقب مادرشان آراستند و فرمودند: تو را در 
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پروردگار  ی وعدهرود تا چون گلی در  ان زیبایت به دل خاک میکه در مدد امامت ج

باش تا آن را دریابی. پدرم امام حسین (ع) آن زمان  قرار یببشکافد پس برای آن وعده 

مکرمه بودیم مرا در آغوش گرفت و فرمود: دخرتم، آیا به تپش قلب پدر  ی مکهکه در 

دانی؟  تپد! دلیلش را می دهی؟ گفتم: بله. فرمودند: برای دخرتش چه تند می گوش می

دانم تا از زبان پدر آن را بشنوم؛ فرمودند: دلیلش حوادثی است که باید با  گفتم �ی

باشی مهربان. به پدرم قول دادم که صبور  جان کوچکت منتظرش باشی تا عمه را یاری

موعود رسید و پدر مرا در آغوش گرفت تا قولی را که داده بودم را  ی لحظه باشم.

ها را محکم در آغوش گرفتم؛ پدرم  فراموش نکنم. به پاهای پدر آویزان شدم و آن

 ی عدهو فرمود: دخرتم، همواره قرآن را تالوت کن و بر آنچه مقدر شده صبور باش تا 

دیدارمان فرا رسد. پدر رفت و آن روز سخت به پایان رسید و ما همراه امام عرصمان 

فرمود:  گرفت و می به راه پدر ادامه دادیم. گاه برادرم مرا در آغوش پر مهر امامت می

 ای که از عزیزترین متاعش در راه پروردگارش گذشت. آفرین بر خانه

محبتشان  ی زمزمهشیدایی و  ی قصهیی کودکان، بینیم در خاندان نبوت، الال بله می

در عوض  فرزندا�انآموزش ای�ن و حق مداری بود؛ باید از آنان آموخت که در تربیت 

حاصل، تقوی و ای�ن و قرآن و حق جویی را به آنان  و شعرهای بی ها ترانهیاد دادن 

 آموزش دهیم.

 خود حرضت زینب (س) فرمودند: ی عمهبود که حرضت رقیه (س) به  ها شبدر چنین 

فرمایید؟  عمه جان، از قراری که با پدر داشتم یک روز گذشته است؛ ش� چه امری می

زمان قرار را پدرت   فرمایند: گیرند و می حرضت زینب (س) رقیه را در آغوش می

کی به دیدارش بروی. رقیه چش�ن خویش  کند داند؛ اینک بخواب، او خود امر می می

نشین اباعبدهللا در فضای جانش به صدا  گذارد. صدای مهربان و دل هم میرا بر 

عمل خواهم �ود؛ سکوت شب موقع خوبی برای  ام وعدهآید: دخرتم، اینک به  درمی

را  که در بیرون کاروانرسا منتظرت است بنشین و پیروزی جهاد است؛ تو بر ذوالجناح

فرماید: کجا  خیزد. امام سجاد (ع) می برمیرقیه آرام ن. با خواندن قرآن کریم اعالم ک

شوم. امام سجاد (ع) او را در آغوش گرفته و  گوید: بر رس وعده حارض می می روی؟ می
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کند. ذوالجناح منتظر است. رقیه سوار بر ذوالجناح  کاروانرسا مشایعت می تا درِ 

رخ  یا زلزلهام کند که در ش هللا را تالوت می افوض امری الی ی یهآ چنان آنو  شود می

شنوند و ارکان کاخ یزید به لرزه  دهد؛ همگان مانند ابراهیم خلیل صدایش را می می

خورد و یزید لعنت هللا علیه دلیل این رس و صدا را  آید؛ دیوارهایش ترک می درمی

زند. یزید فرمان  علی سوار بر اسب پدرش فریاد می بن گویند: دخرت حسین پرسد می می

روند؛ امام سجاد (ع)  ک را به کاخ بیاورند؛ مأموران به طرف رقیه میدهد تا کود  می

خواهند کودک را از امام بگیرند،  گیرند؛ وقتی مأموران می رقیه را از اسب در آغوش می

رقیه به دعوت پدر به ملکوت پرواز کرده و به دیدارش شتافته بود. امام، رقیه را به 

ز گذارند و رقیه را در ه�ن محلی که کاروان دهند تا بر او �ا س) می(آغوش زینب 

از  تر شکوه بافرمایند: قرب رقیه  سپارند. امام سجاد (ع) می توقف کرده بود به خاک می

کاخ یزید در شام خواهد شد پس دل آسوده دارید که ملکوتیان در عرش به پرواز 

تا نامشان را برکت چرخند  ای بر گردشان می دارانشان مانند پروانه آیند و امانت درمی

 روح و جان خویش سازند.

حرضت رقیه (س) بعد از عاشورا به امام سجاد (ع) گفت: آنگاه که پاهای پدر را 

اصغر به میدان جنگ بربد او مرا نوازش کرد و  محکم گرفته بودم تا مرا هم مانند علی

انی تا تو فرمود: من در پایان سفر به دیدارت خواهم آمد؛ مراقب باش در بیعت من ب

را نزد خودم بربم؛ و حرضت رقیه (س) تا پای جان بر این بیعت، استوار باقی ماند و بر 

 آن ارصار ورزید.

ارواحنا لک الفدا که با ه�ن  هللا یةبقجان عال فدای موال و رسورمان امام عرص و زمان 

در بیعتم  مهربانی جدشان امام حسین (ع) که به حرضت رقیه فرمودند: منتظرم بان و

استواری کن ایشان نیز هر جمعه در کنار منتظران واقعی و ندبه خوان خود 

 زدایم ات می فرمایند: مرا ببین، اشک تو را با وصلی شیرین از چهره نشینند و می می

گذارم؛ ای�نت را محکم کن، با شیاطین جانت  پس منتظرم بان من تو را تنها �ی

 را به عرش بربند. بجنگ تا ملکوتیان، مناجات تو
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کفر در مقابل چنین لطف و  فتنه و نفاق و ی زمانهای منتظران کوی عشق، در این 

ای به هیجان آمده و بعد  مهربانی و سفارش موالی�ن چه خواهیم کرد؟ آیا لحظه

بیعت با همه چیز و همه کس خواهیم  ی آمادهفراموش�ن شده، دست بیعت�ن را 

مانیم؟ اگر ماندیم باید باور و  �ود و یا تا پای جان بر این پی�ن وفادار و استوار می

در راه حق چنان قوی شد که کاخ ظلم را به  هیقین کنیم که فریاد کودکی سه سال

حق  ی ینهسزلزله واداشت و آن را شکافت پس در این شب حزن و اندوه رس را بر 

باطل، اگر دینم با بریدن رس من، از تباهی نجات  یخنجرهابگذاریم و فریاد بزنیم: ای 

تاب �وده از بدن جدا کنید تا  کند پس بیایید و رسی که هجران یارش او را بی پیدا می

از بین برود، انتظارها تام شود و خون عاشقان  ها یکیتاربه پایان برسد و  ها هجران

ها تکرار شوند و عاشقاِن مسافر طور در  ق، با آن بنویسند؛ زمانقلمی شود که عشا

سامری را نخواستیم ما منتظر  ی گوسالهپایین کوه انتظار، تو را فریاد کنند که: ما 

پروردگارمان محقق شود و زمان انتظار به پایان برسد و ج�ل  ی وعدهماندیم تا 

 زنیم: منتظران فریاد می ی همهس با ندای هل من نارص ینرصنی هویدا شود پ ی�نآقا

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٢آذر  ١٩      والدت امام موسی کاظم (ع) ی بهخط

خداوند عظیم است که عظمتش را بر تام هستی  ی برازندهحمد و سپاس شایسته و 

گسرتده و با انوار رحمتش به آن حیات بخشیده و با نع�ت گوناگونش شکر و ستایش 

را از آن خود فرموده. نیست معبودی توانا و مقتدر و دانا و حکیم و عزیز غیر از 

 خداوند سبوح و قدوس.

اتم انبیا حرضت محمد (ص) و بر خ ،خیر و برکت ی واسطهپایان بر  سالم و درود بی

آس�ن به نور هفتمین چلچراغ هدایت و  و خاندان منور و پاکش که این شب، زمین

انگیز شکر و سپاس  امامت روشن گشته و فرشتگان به رسور و شادی با نوایی دل

کنند. ایشان هفتمین اخرت آس�ن والیت و امامت، صاحب علم  خداوند را زمزمه می

عابد و  ،دانش پیامربان، معدن وحی و صاحب علم یقین، امام شایسته دار خزانهدیانت، 

جعفر (ع) هستند که برکات و رحمت خداوند بر ایشان  بن موالی شیعیان موسی ،زاهد

مبارزه با باطل را در   های زیاد یکی از تدابیر در روش باد که با تحمل رنج و سختی

و های زیبا  رشان امام سجاد (ع) با مناجاتتاریخ به ثبت رساندند و همچون جد بزرگوا

ها را چنان منقلب فرمودند که  ها را و فاسدترین انسان ترین دل سخت یتگرشانهدا

کرد با نگهداری ایشان در  الرشید عباسی لعنت هللا شد که فکر می باعث وحشت هارون

وده و چال زندان خود توانسته است انوار امامت و نعمت والیت را محبوس � سیاه

که بر پیکر  یا کوبندهدیگران را از این رحمت خداوندی محروم و خود را از رضبات 

مصون �اید چون امام موسی کاظم (ع) همچون پدران  زند یمافکار و سلطنت باطلش 

پاک و نیاکان طاهرینش بر آزارها شکیبا بود و آنچه از جانب خدا به عهده داشت به 

احکام خدا را تالوت و امر به معروف و نهی از منکر  خوبی انجام داد؛ برای مردم

کرد و عال و عادل و صادق بود؛ با اخالص تام در راه خدا جهاد کرد و عاقبت  می

شهید شد و به اعرتاف زندانبان و کسانی که زندان امام را مشاهده کرده بودند ایشان 

نظیر بدل  گلستانی بینشین و زیبای خود به  های دل محل را با مناجات ینتر مخوف

بیت ِ پیامرب گرامی اسالم و  فرموده بودند پس وای بر احوال دشمنان و بدخواهان اهل
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آتشی از قهر پروردگار کریم را برای خود و  خصوصاً امامان بر حق که چه عذاب و

خود را محروم  ،روح خداوندی ی گنجینه ی یرهذخپیروانشان خریدند؛ از الطاف الهی و 

 کردند.

ر این شب مبارک ضمن عرض تربیک و تهنیت خدمت مادر گرامی امام موسی کاظم د

کنیم به فرمایش گهربار  (ع) رسور عاملیان حرضت زهرا (س) این خطبه را مزین می

ایشان که فرمودند: اگر روح کسی از منبع نور منقطع شود دیگر نور هیچ پیامربی 

ماند و  منبع باقی می لمت جدایی ازتواند تا آن را روشن کند پس همواره در ظ �ی

کند  کشد و وجود را هر لحظه تبدیل به خاکسرتی می آتش حرست در دلش زبانه می

دهند و باد، وجود را  پروردگار آن خاکسرت را در معرض باد قرار می ی فرمودهکه به 

کشد و وجود ساخته  رود و نفس اماره شعله می برد و مجدداً آن حرست از بین می می

این وضعیت تکرار و عذاب برایش تامی ندارد؛ در عوض، جمع شدن  شود و مجدداً  می

کند و هر  ها را از بزرگی شأن و مقامشان آگاه می ، انسانیتب اهلوجودها زیر پرچم 

تقرب هستند استفاده کند نامش موفقیت است در  ی یلهوسکه  یتب اهلکس بتواند از 

 خدمت به خود است. یتب اهلدنیا و نجات در آخرت پس خدمت به 

 اباصالححال ضمن عرض تربیک و تهنیت خدمت موال و رسورمان امام عرص و زمان 

املهدی (عج) به مناسبت میالد جد بزرگوارشان امام موسی کاظم (ع) به حضور 

هللا  ةبقیداریم: رسور و موالی�ن ما در این کوی عشق زیر پرچم  عرضه می مقدسشان

های صدیق و  ا سخنان گهربارتان به شأن و مقام واالی انسانش� جمع شدیم و ب

خادمین حق وجود  ءِ جز مدار آشنا شدیم ما را مدد کنید تا در پیروی از آنان  حق

 تا نجات دنیا و آخرت نصیب�ن شود. یریمقرار گمبارکتان 

 داریم: می در خاته دست به دعا بر

جعفر (ع) ما را مشتاق عبادت و  بن موسیهای امام  بار الها به مناجات و عبادت

 اطاعتت قرار بده.
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ها و آزارها و زندان را برای رضای تو تحمل فرمود  بار الها امام موسی کاظم (ع) سختی

 فتنه در راه خود استواری و تحمل عطا بفرما. پر از ی زمانهما را نیز در این 

زندان مانع دیدار ج�ل امامشان  جعفر (ع) بن شیعیان و دوستداران امام موسی بار الها

سوزیم پس دعای�ن را بپذیر که به فریاد  بود ما نیز در هجران ج�ل یوسف زهرا می

 خواهیم: می

 اللهم عجل لولیک الفرج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


103 

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

 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٢دی  ٢         روز اربعین ی بهخط

و همراهان حق، آنانی  باختگان دلسالم بر حق، نام ستودنی هللا و سالم بر عاشقان و 

در عمر با عزت خود از مدار حق فاصله نگرفتند و عاشقانه و  یا ذرهای و  که لحظه

عارفانه و با اخالص در آن مدار به گرد حق گردیدند تا اینکه در رضایت و قرب حق 

هایی از  هایی که انوار حق را در طبق جای گزیدند و سالم بر حامالن وحی الهی ه�ن

اند در غربت این فراق  تال گشتهنور از عرش به فرش آوردند تا عرشیانی که به فرش مب

قطعه نکنند بلکه با آن انوار به غربت خویش معرتف گشته و مجدداً  جانشان را قطعه

های درخشنده، پیروزمندان در جهاد،  به عرش سفر کنند و سالم بر دارندگان مدال

، عقل کل و نجات ةالنجا ةبر سفین سوار شدگانای�ن آورندگان به توحید الهی، 

ان صحرای قیامت، وجودهای با برکت، ه�نانی که انوار جان مطهرشان زینت یافتگ

 زمین و آس�ن است. ی دهنده

گذرد روزی که نورهای پاک انوار  روز از عاشورا می ٤٠اینک در این روز اربعین که 

مداران به دنبالشان در حرکت باشند و  باختند تا حقنبوت در دفاع از حق، رس و جان 

حق بر باطل، روز پیروزی، روز دلدادگی، روز ایثار جان عاشق  ی ز مبارزهروزی که رو 

بود و روزی که باطلین و قاتلین به تصور خام و جاهل خود کارشان تام شده و 

پیروزی نصیبشان گشت و حق را کشتند ولی دیدیم که ه�ن روز به اشتباه خود پی 

آوران عشق به  د چون کاروان پیاماحساس کردن یلشانذلبرده و شکست را با تام وجود 

کوبیدند که  رهربی امام سجاد (ع) با هر قدمی و سخنی چنان حق را بر رس باطل می

مداران شادی و شعف را به همراه خواهد  له و فغانش تا قیامت برای قلب حقنا

قرآن کریم فقط یک کلمه  ی مقطعهداشت. آنان عشق در وجودشان ه�نند حروف 

حق علیه باطل ولی جای بسی تأسف  داران امانتپروردگار عال از  بود و آن رضای

شده  است که دوستداران امام حسین (ع) نیز کار نهضت عاشورا را در غروب آن تام 

 که یدرحالدهند  تصور �وده و تام شور و هیجان را تا اول محرم سال بعد از دست می

شود اول محرم یا دهم  محدود �یخاطرات آمدن و رفت فرزندان آل رسول به زمان 
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 ی سفرههایش زبانی شیوا دارد که شنوندگان را بر  ساعت ی همهمحرم  ،محرم یا اربعین

های سنگی کوچیدند،  داران نهضت عاشورا از خانه کند چون امانت احسانش دعوت می

 آمدند و شاهد کوچی آس�نی شدند شاهدانی که رس پر ،به همراه نور حرکت کردند

عشاق را در آتش سوخت تاشا کردند و با هزاران خاطره از این عشق به خانه  شور

زیباترین  ی شنوندههای�ن  بازگشتند و ما نیز در این کوی عشق از اول محرم گوش

هایی شنیدیم  رسودهای عاشقانه بود که آن را از دهان جان ینتر عارفانهو  ها مناجات

کردند  بود؛ زمانی که با خدای خود خلوت می تکرار حق یشانها قلبکه صدای رضبان 

داشتند و موقعی که با یاران  بندگی را در ک�ل عشق و اطاعت عرضه می ینتر خالصانه

ترین عاطفه را در قالب زیباترین  ترین و عالی گفتند لطیف و همراهان سخن می

فاع کنند گذاشتند و زمانی که قرار بود از حق د احساساِت مهر و محبت به �ایش می

 .تر از شمشیر بود برندهو  یزترتو باطل را به زانو درآورند زبانشان 

آید در غفلت  که از آنچه بر رس دینش می ییها جانفرمایند: وای بر  امام سجاد (ع) می

 ی جامهباشد تا دینش پاره پاره شود و او از زمانش عقب باند آنگاه برای دوخت این 

پروردگارش برسد که فرموده: آن رشته را که بافتید  ی وعدهدریده شده قیام کند و به 

 .زیان دیدگان خواهید شد ءِ به دست خویش نگشایید که جز 

چهارساله نیست بلکه مانند  ی بچهامام محمد باقر (ع) به صدایی که مخصوص یک 

عیسی (ع) به روش بزرگان درآمده بود یزید را در کاخش خطاب قرار داد و فرمود: ای 

ای  ، به من بنگر، من فرزند پیامربی هستم که تو در پشت نقابش مخفی شدهیزید

از پشت نقاب  ات چهرهزنم تا مکرت آشکار شود و  اینک با دستانم آن را به عقب می

 مسل�نی بیرون آید.

های ذلیل شده توسط  اینک آن حق به فرزندش که مانند پدر خویش تاشاگر نفس

تا عقلی متوجه غفلت خویش  خرد کندرا   م بت بزرگنگرد؛ آیا کدا شیطان است می

ایم  مطهر به میدان آمده یها جان یها غربتدار  آخرالزمان میراثگردد؟ و ما قوم 

م و یکتا پرست هستیم و امامت را در تداوم برپایی آن به گواه ای توحید را پذیرفته

از  عربتان؛ آیا ایم یدهدزمان  ی ینهآو آیندگانی هستیم که حق و باطل را در  یما گرفته

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


105 

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

چگونه شاخ و برگ و گل را در جانش  اش یشهرکدام فرمان در جا�ان ریشه دوانده و 

به �ایش گذاشته که توانسته به دنبال نهضتی حرکت کند که نامش نهضت عاشورا 

است و به دولت عشقی بپیوندد که دولت ظهور نام دارد و منتظر امام و رهربی باشد 

برشیت؟ اینک که به برکت وجود مطهر و  ی لقت است و نجات دهندهکه اعجاز خ

این  ی عقربهزمان،  مبارک موال و رسورمان امام عرص و زمان اباصالح املهدی (ع) رضبان

تا در آن بنشینند و با دولت عشق سفر  سفینه را به جهت یاران حق چرخانده است

توان شنیدن آن را دارند؟ اگر داشته  را درک کنند؛ آیا شان یالستندای  ها جانکنند تا 

 به ندای: خوانند یمرا  پروردگارشانباشند برای رسیدن به آن 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٢دی  ١٠          صفر ٢٨ ی بهخط

حمدی به طول شش روز خلقت و به  حمد و شکر پروردگار کریم و عظیم را سزاست

های باران و ستارگان درخشان و  به دانه و به عظمت عرش کربیایی، هستی وسعت

 های زمان. نیست معبودی غیر از خداوند رح�ن. ثانیه

تسبیح  که خود فرمودی که: مرا در صبحگاهان و شامگاهان خداوندا تو را شاکریم

ا ت جانم پوششی از پوست و گوشت آفریدی ی ینهگنجپس ای پروردگارم، در  گویید

پس شهد این نام مبارک را  دار نام خلیفه است باشد که میراث �ادی از عظمت خلقتی 

با آن  تا کام جان عظمتت رهایی بخش به جاللت بارگاه با نفس اماره ی احاطهاز 

و به انوار روح بپیوندند و سالم  شیرین شود و دعا و مناجات از حصار کلمه آزاد گشته

ای است که رمزش در جاودانگی نامش نهفته است و نامش متربک از بارگاهی با  گنجینه

عشق  ی شعلهجاللت است تا زبان به عطرش به سخن درآید و جان، رمزش را با 

بگشاید، انوارش جاودانگی را معنا کند، زمان به خدمتش درآید و جان مطهرش را با آن 

محبتش کالم را خلق �وده تا  ی یهسات کرده و ابراز دارد: سالم بر رحمتی که زین

گوشتی ناتوان به حرکت درآید، در زندان دهان با نامی که پرتوی با عظمتش معنا 

نامش جای  ی شعلهخالق و مخلوق است از آن خارج گشته و آفرینش را در  ی کننده

 دهد.

یان حرضت زهرای مرضیه (س) از دعا و چه زیباست توصیف کوثر الهی رسور عامل

مناجات در قالب ابراز عشق همراه سوز و گداز عاشقانه به خداوند جلیل و جمیل و 

 رحیم.

گهربار ایشان در مورد رحمت للعاملین رسول اکرم  ی فرمودهکنیم خطبه را به  مزین می

امرب الهی در خاتم انبیا حرضت محمد (ص) که انتخاب نام خاتم انبیا برای آخرین پی

دهد جانی که هدایت پیامربان را در جان با  انگیز را مژده می خود اعجازی شگفت

عظمتش خالصه فرمود و توانست انوار روح را در قالب جان مطهرش جای دهد پس 
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دار ثروتی تام نشدنی است و جهان با نام محمد از جسم خاکی خویش  امتش میراث

دا شده و ملکوتیان را بر آستان باعظمت جانی ظاهری ج ی پوستهرها گشته و از 

عجایب خلقت بود پس سلطنتش تا  ی کنندهکند که روح مطهرش جمع  دعوت می

قیامت بر کرسی زمین باقی خواهد ماند و زمین و آس�ن در درخشش هدایتش از 

 ظلمت به انوار خلقت مزین خواهد گردید.

ه و رسول خدا حرضت محمد (ص) که و اندوه روز رحلت بهرتین بند  در این روز حزن

از فضایل  یا گوشهخواهیم به  سنگینی غم آن تا قیامت بر زمین سایه افکنده می

ای کنیم؛ چون اندیشه و زبان ما قارص از بیان بزرگی شأن و مقام  نظیر ایشان اشاره بی

گیریم که فرمودند:  امیر مؤمنان علی (ع) بهره می ی فرمودهایشان است پس از 

انبیا و از مشعل نورافشان و از تارک اولیا و از  ی شجرههللا را از  وند رسولخدا

های دانایی آفرید. او پزشکی بود  برند و از رسچشمه که تاریکی را از بین می ییها چراغ

های تفته برای درمان  ها و آهن برای دردها و زخم ها مرهمکه با وسایل پزشکی خود 

بینند و گوش  دید که کسانی چشم دارند و �ی و وقتی میرفت  سایر آالم بین مردم می

توانند تکلم �ایند با داروهای خود که ه�ن  شنوند و زبان دارند و �ی دارند و �ی

 کرد و اگر او با داروهایش در ها را بینا و شنوا و گویا می موعظه و حکمت بود آن

های  رپایاِن چرا کننده و سنگها در زندگی مانند چها آمد آن ها بر�ی صدد درمان آن

های  ها بیندازید تا اینکه تأثیر نعمت ماندند؛ بار دیگر نظر به آن سخت به جا می

ها انتخاب کرد  هللا را برای رهربی آن خداوند را مشاهده کنید و همین که خداوند رسول

پراکندگی آنان مبدل به جمعیت و کینه و نفرتشان مبدل به الفت و نعمت فراوان 

ای که  تا مرحله شد یتتثبها رونق گرفت و  که امور آن طوری ها گردید به نصیب آن

ها  ها که در گذشته بر آن های اطراف شدند و ه�ن حکمرانان جهان و سلطان رسزمین

ها را بپذیرند و از آن پس نه کسی جرئت  راندند مجبور شدند که احکام آن حکم می

ها بزند و نه کسی را یارای آن بود که سنگی به طرفشان پرتاب  به آن ای یزهنداشت که 

 �اید.
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حال ای مه�نان کوی معرفت و عشق که در این روز در اینجا جمع شدید که در غم 

تر بر سینه زنید و  الشأن خود عزاداری کنید باید که در غمی بزرگ رحلت پیامرب عظیم

عمر به امت خود فرمود من در مقابل این  فغان و ناله کنید چون ایشان در اواخر

خواهم و  همه رنج و سختی در رسالت و هدایتم و خیر و برکتم برای ش� مزدی �ی

تا  یتمب اهلاین خیر و برکت را بعد از خودم با به جا گذاشت دو نعمت الهی قرآن و 

دت دنیا و ها خوب نگهداری کنید تا نجات و سعا گذارم؛ از آن ابد برای ش� باقی می

افسوس امتش با این دو امانت  ١٠٠آخرتتان را در پی خواهد داشت ولی افسوس و 

را نه تنها محبوب نداشتند بلکه به دشمنی آنان  یتشب اهلچه کردند؟ قرآن را مهجور و 

 هِ قتِ علی مَ  ةٌ ِرصَ مُ  ةٌ مَ االُ «خوانیم  ارصار ورزیدند که در قسمتی از دعای ندبه می

امت پیامرب گرامی اسالم نه تنها به سفارش » هلدِ وُ  قصاءِ إِ ه و مِ حِ َر  ةِ طیعَ قَ ٌه علی عَ مِ جتَ مُ 

که برای نجات از جهل و گمراهی اطاعت کنند را نادیده گرفتند  یتشب اهلاز  که ینا

نیروی خود را جمع کرده و  ی ها همه بلکه در دشمنی و اسیری و زندانی و کشت آن

عظیم داغ ننگی است که تا ابد بر پیشانی این  ی فاجعهدر آن ارصار ورزیدند. این 

امت قدر ناشناس و ناسپاس نقش بسته. اگر خوب به عمق و بزرگی این فاجعه توجه 

شود از رشم باید آب شد و در زمین فرو رفت یا سینه چاک کرده و فغان و فریاد �ود. 

مت بر عاملین للعاملین بودنش یعنی رح رحمت  ی واسطه بهپیامربی که خیر و برکتش 

دنیا و برزخ و قیامت تا ابد بر امتش جاریست و عمر مبارکش در راه هدایت مردم 

آینه پیامربی از خود ش� بر ش� مبعوث شد هر  گذشت و پروردگار کریم فرموده هر

آید سخت به ش� دل بسته است و با مؤمنان  دهد بر او گران می آنچه ش� را رنج می

 رئوف و مهربان است.

له پیامربی چنین رئوف و مهربان برای هدایت برش و رضایت الهی جان عزیزش را بر ب

ها قرارداد تا مردم را از جهل و گمراهی  کف نهاد و تن نازنین خود را در معرض رنج

نجات دهد و برایشان خیر و برکت دنیا و آخرت را به ارمغان آورد برای کسانی که در 

پرستی بودند و در فقر و دور از هرگونه  یعنی بتترین نوع جهالت و گمراهی  پست

 کردند پیامرب خاتم حرضت محمد فضایل انسانی با قتل و غارت یکدیگر زندگی می

ترین دین یعنی اسالم را به آنان عرضه داشت و در کمرت از چند  بهرتین و کامل (ص)
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ت را در دهه به ثروت و مقام دنیایی رسیدند و بعد از خود دوام این برکت و عز 

خصایل و فضایل ایشان را به ارث  ی که همه یتیب اهلاعالم فرمود  یتشب اهلاطاعت از 

اندیشیدند و در این راه با  برده بودند و به چیزی غیر از نجات و هدایت امتشان �ی

امتش ارصار بر دشمنی و  ،جان و مال و فرزند خود پایداری و تالش کردند در مقابل

نه معاد ای�ن آوردند که  ،نه نبوت ،و دارند پس آنان نه به توحیدتوزی داشتند  کینه

 یتشب اهلاگر ای�ن داشتند و دارند پس چگونه در قیامت در برابر خداوند و پیامرب و 

 خواهند ایستاد؟

و این روز مصادف است با یک �ونه از این ناسپاسی و ظلم یعنی شهادت کریم 

هللا حرضت امام حسن مجتبی (ع) که از زبان مادر  لرسو  ی دردانهاولین گوهر  یتب اهل

کنیم که پس از در  بزرگی شأن و مقام ایشان نزد پروردگار کریم را بیان می شان یگرام

السالم چنین فرمودند: بار دیگر  امام حسن مجتبی علیه شان یگرامآغوش گرفت فرزند 

وتیان به تاشا ایستادند حس کردم که ملک چنان آنحرارت قلبم را در جسم خاکی جانم 

عرضه داشتند: ای دخت پیامرب در جان مبارکتان چه ارساری شکوفا شد که این چنین 

ای  به سخن درآمد و من پاسخ دادم: آنگاه که پروردگارم امر فرمود من خلیفه

آفرینم صورتی مطهر �ایان گشت همگان به تاشایش رسمست گشتند و پروردگار  می

ا به خاطر بسپارید تا راز عشق را آشکار سازم همگان رس تسلیم فرمود: این نقش ر 

فرود آوردند آن نقش در جان من جای گرفت و نامش آشکار گردید پس نام حسن 

 پذیری صورت خلیفه. حسن خلقت است در نقش ی آشکار کننده

 ها ها نشان از خالقی مدبر دارند که آمدنشان امر پروردگار را در قالب جان تام نقش

را به یک رضبان ختم کند و آن رضبان توحید  ها گذارد تا رضبان قلب به �ایش می

است پس محبت به فرزندان من محبت به خلقتی با عظمت است پس نامشان را 

حس  تان ینهسزینت جانتان کنید و همواره حرارت محبت پروردگارتان را در قالب 

 کنید.

املهدی  اباصالحامام عرص و زمان  اینک ضمن عرض تسلیت خدمت موال و رسورمان

امام حسن مجتبی  شان یگرام(عج) به مناسبت رحلت جد بزرگوارشان و شهادت پدر 
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ایام از  ی همههللا ما در این روز و  داریم: یابن رسول (ع) به وجود مبارکشان عرضه می

مخصوصاً منکران و دسیسه کنندگان و ستیزه جویان ش� برائت و  یتب اهلدشمنان 

به تنا یاری  یتب اهلجوییم و از وجود گهربارتان در عمل راستین به مودت  بیزاری می

 طلبیم. می

ای مه�نان کوی عشق ما چه سعادتند هستیم که خداوند کریم خاتم انبیا و خاتم 

گرامی که رسالتش آغاز شکوفایی حق بود و پیامرب  امامان را به ما روزی فرمود و

را به یادگار دارد که  یدار  یراثمشود او  رسالتش هم در همین خالصه می ی ادامه

را   موالی عرص و زمان است درکش ه�نند درک آیات کریمه است آیاتی که عزت

ل با این عزت پروردگار عا ییها جانش�رد پس  سازد و باطل را ناچیز می جاودانه می

همراه خواهند شد که رس بر پیشانی حق گذارند و از نفس اماره بگریزند و برای 

 ش فریاد کنند:ا ییرها

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٢دی  ١٢       ی شهادت امام رضا (ع) بهخط

حمد و سپاس پروردگار یکتا و بزرگ و صاحب جالل و جربوت و کرسی بلند و دریای 

روشنی  اش درخشندهخروشان و سایه و آفتاب را سزاست که به نور ج�ل تابان و 

صالح کرد امور اولین و اش ایجاد و ا ها و زمین و فرمانروایی دیرینه گرفت آس�ن

 آخرین را.

گشوده گشت  شا ترح�نی مهربانی ونیست معبودی غیر از خداوند سبحان که از رس 

و رسازیر شد محبتش تا کامل گشت  یشها نعمتدرهای رحمتش، فزونی گرفتند 

 هدایتش به سوی رستگاری.

بخش  نبوت و نجات ی هدایت، خاتم دهنده ی کنندهسالم و صلوات خداوند بر کامل 

 ر خاندان پاک و با فضیلتش.برشیت حرضت محمد (ص) و ب

سالم، آغاز سخن است آنگاه که زبان رشافت یافت تا نام پروردگارش را با گفت آن آغاز 

های  ها باعث گشوده شدن شیرینی ها جلوه �ود و محبت کند؛ حرکت آغاز شد؛ زیبایی

حیات گردید و سالم بر بندگان مخلص و جایگاهشان در جنات نعیم؛ جایگاهی که 

ستاید و با رنگ یکتاپرستی  بندگانی است که خالق خود را در اع�ق قلبش می منتظر

کند آنگاه پروردگار کریم قلبش را در مکان رحمت خود  خالص به طرف او حرکت می

آید و  های الوان به سخن در می کند رنگ دهد و پرتوی آن رحمت را آشکار می قرار می

ها  ند حرضت موسی (ع) انعکاس آن رنگسازد مان آتش عشق، زبان قلب را گویا می

رفت و پروردگار کریم قلبش را گویا   آتش بود که حرضت موسی دید و به طرف آن

ساخت و صدای رحمت الهی چون نوایی در قلبش طنین افکند کل�ت به صورت 

هایی زیبا درآمد و پیامرب را دعوت کرده تا با کفر مبارزه کند؛ آنچه در وجودش  رنگ

های الوان به  ن رنگ، رنگارنگ شد و سپیدی دست را به وجود آورد؛ رنگبود از آ 

باطل  یها رنگها را ظاهر ساخت پس  ها را بلعید و نشانه حرکت درآمد و پلیدی

فرعون در رنگ بندگی محو شد و آنچه ماند مقام بلندی و بندگی بود و پروردگار کریم 
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اگر وجود را شیطان نفس  اند نهادهعه در تام وجودها تنای رسیدن به خالق را به ودی

تواند رهنمون باشد و انسان را به مقامات الهیه برساند. زبان قلب چه  تسخیر نکند می

زبان زیبایی است! آن صدف وجود نهانی و الستی است که کتاب آفرینش را در خود 

 دارد و هر کدام از اعضای بدن مادی نشانی از مروارید داخل صدف است.

قدر بانوی دو عال، کوثر الهی، حرضت زهرای مرضیه (س)  گران ی این فرمودهپس با 

محل بندگی و عشق خداوندی در نهان و قلب آدمی جا دارد و اگر دچار و اسیر نفس 

کند چون خداوند رح�ن آن  ها درون را مزین می و شیطان نشده باشد با زیباترین رنگ

 نین فرمود:محبت خود قرار داد و چرا جایگاه عشق و 

هایی است که خدا رخصت داد ارجمندش دارند و نامش در آنجا یاد  آن نور در خانه

 شبانگاه تسبیح گویند. شود و او را هر بامداد و

هم جمع �وده که  بلند و مقدس ما را صاحب قلبی دور ی خانهاینک در این 

بوده و  اش یکو زائرین  ی ش مجذوب کنندها گیبند های زیبای  هاست که رنگ قرن

الرضا (ع)  موسی بن حجج امام علیال  ، ثامنهست؛ ایشان هشتمین حجت بر حق الهی

سال در مقام  ٢٠سالگی به امامت منصوب گردید و مدت  ٣٥باشند. ایشان در سن  می

امامت امت به هدایت و امر به معروف و نهی از منکر قیام فرمود و در این مدت با 

الرشید و محمد امین و مأمون  سه عنرص ظلم و فساد و جنایت عباسی یعنی هارون

مبارزه �ود و پس از سه سال که در خراسان اقامت داشت به دست مأمون عباسی 

هجری مسموم و به شهادت رسید و بارگاهش خیر  ٢٠٣ملعون در آخر ماه صفر سال 

 شان یگرامو برکت رسزمین ایران شد. ما ضمن عرض تسلیت به ساحت مقدس فرزند 

اه خداوند توانا بلند کرده و املهدی (عج) دست تنا به پیشگ اباصالحامام عرص و زمان 

 گوییم: می

 موالی�ن امام عرص تعجیل بفرما تا مرهمی بر قلب ی حقهبار الها در دولت 

 .قدرش باشد از سوگ شهادت پدران گران مان یدهد  داغ
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 ی شاد کنندهو  ی�نها غم ی دهندهبار الها زیارت بارگاه امام رضا (ع) تسکین 

 ن زیارتی با اخالص و مقبول را.ک یما روز است به  ی�نها قلب

 به حرمت امام رضا (ع) در ظهور امام عرص (عج) تعجیل بفرما. بار الها

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٢دی  ١٩      ی شهادت امام حسن عسکری (ع) بهخط

باران، به سنگینی  یها قطره به مقدار، پایان یبو  ش�ر یباز آن خداست حمد و سپاس 

، به دوری ستارگان، به حمد پیامربان و اولیاء و عابدان و ها یانوساق، به وسعت ها کوه

حمد و ستایش جز  ی یستهشابرگزیده الهی؛ نیست معبودی  ی یفهخل ١٤به حمد 

بنده و  ینتر افضلپروردگار حکیم، ُسبوح و قدوس و سالم و صلوات بر بهرتین و 

 .اش یگرامت محمد (ص) و بر خاندان رسولش حرض 

دارد  در تپش باطل به سوی نابودی قدم برمی ها جانسالم و رحمت الهی آن زمان که 

شود، جهان به این ندا جانش را به  انداز می نوای جاء الحق و زهق الباطل طنین

 شتابند تا دست ناتوانشان را آورد؛ رهروان حق به سوی میعادگاه می اطاعت حق درمی

افروزد و پاهای  حق می جانشان در پرتوی به دست قوی و پر قدرت امامت بدهند

که در  شود یمتاریکی جهل به عملی شکوفا بدل  شتابند یمشان به سویش  مصمم

در حیرت، رس انگشتان خویش را به دندان  ها عقلآشکار گشته و  ها نهان اش ییشکوفا

 ان وعده فرموده بود برای�ن آشکار شد.دارند: آنچه پروردگارم گزند و ابراز می می

چه زیباست توصیف دولت ظهور موالی�ن امام عرص و زمان (عج) از زبان مادر 

. باید خداوند کریم را شاکر باشیم که بهرتین نعمت و رحمتش را برای�ن شان یگرام

حفظ فرموده که با ظهورش، حق مداران در رکابشان به شکوفایی ک�ل رسیده و 

در شب  یننش دل ی مقدمه انگشت حرست به دهان خواهند گرفت؛ شاید این  باطلین،

، گوهر و گنجینه الهی یعنی یازدهمین اخرت امامت و والیت، شان یگرامشهادت پدر 

عال و زاهد، باتقوا و باوقار، با عفت و حیا، ابا محمد، ابن الرضا، حرضت امام حسن 

 انتقام پروردگار از باطل برطرف شود. ی وعدهن با عسکری (ع) اندکی از غم و اندوه�

امام حسن عسکری (ع) به اعرتاف دوست و دشمن، مظهر ابهت پروردگار عال، ابهت 

بیت و ابهت اسالم بود و دارای کرامات زیادی بودند که یکی از این کرامات  اهل

گوارشان، امام سازی شیعیان برای دوران غیبت فرزند بزر  سازی و تعلیم و آماده فرهنگ

و مشکالت و با  ها یسختاملهدی (عج) بود. این مهم را با تحمل  عرص و زمان، اباصالح
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که باطلین با حداکث توان خود  یا زمانهانجام ترینات و دادن سفارشات خواص در 

شان را  گرامی ی خانوادهکن کردن امامت و والیت داشتند و ایشان و   سعی در ریشه

قبت و ظلم قرار داده بودند انجام دادند و به شیعیان آموختند که شدیداً تحت مرا

 چگونه باید از وجود امام عرص خود کسب فیض کنند.

دشمن ظال و پلید، معتمد عباسی لعنت هللا علیه با وجود این همه ظلم و 

سخت، باز چون تحمل انوار و بزرگی شأن امام حسن عسکری (ع) را  یها مراقبت

هجری مسموم و به شهادت رساند  ٢٠٦االول سال  را در هشتم ربیعنیاورد ایشان 

 لعنت خدا بر او و پدران قاصبش باد.

اکنون ضمن عرض تسلیت به پیشگاه موال و رسورمان امام عرص (عج) به مناسبت 

داریم که: موالی ما، چش�ن پر اشک�ن  شهادت پدر بزرگوارشان، حضورشان اعالم می

دل سوخته از ظلم به پدرانتان را شاد  ه با انتقام از باطلین،در انتظار ظهور است ک

 فرمایید.

غم  یها قلبشویم برای مرهم زخم  حال که به اولین روز امامت موالی�ن نزدیک می

الهی رسور عاملیان  همتای یبدر وصف دولت ظهور از مادر هستی کوثر  مان یدهد

که ایشان فرمودند: که پدر بزرگوارم،  مکنی یمرا نقل  هایی یترواهللا  حرضت زهرا سالم

خود فرمودند: ای یاران و  ی نامه یتوصحرضت رسول خاتم (ص) در قسمتی از 

مددکاران دولت ظهور، بر خود افتخار کنید که نور قرآن را که از خزائن غیب است به 

یاران و مددکاران حرضت مهدی وارد خواهند �ود و آن نعمت باعث خواهد  ی ینهس

آفرینش مخصوصاً یاران حرضت در هر لحظه که اراده کنند بتوانند بر  ی همهتا شد 

 عوامل زمین تسلط یابند.

ظهور که دانش آن فقط مخصوص راسخون به علم  یها نشانههمچنین رسور عاملیان از 

ظهور مانند به دنیا آمدن  ی نشانهچنین فرمودند: اولین  باشد یماطهار  ی یعنی ائه

رحمت الهی وجود مبارک پیامرب (ص) ترک خوردن دیوارهای ظلم خواهد بود؛ در تام 

ای  مرتفع تبدیل خواهد شد و هرگز هیچ اراده هایی ینزمبلند به  یها ساخت�ندنیا 

اولی نشانه دوم که  ی نشانهشود؛ بعد از  ها آن نخواهد توانست تا مانع ویران شدن

به درون خواهد آمد و  یا بستهشدید است آغاز خواهد شد و از هر محل  یها طوفان
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مرشکین و منافقین زمان را مانند قوم صالح بر زمین خشک خواهد �ود؛ طوفان از 

اطهار  ی ائهصدیقین راه خدا و پیامرب و  ءِ ا وارد خواهد شد ولی کسانی که جز همه ج

به آنچه  اعتنا یبی احساس خواهد �ود و باشند این طوفان را مانند یک نسیم بهار 

سوم کسانی  ی نشانهشوند تا به دولت ظهور بپیوندند و در  اتفاق افتاده آماده می

تا در دولت ظهور زندگی کنند و  شوند یممجدداً به حیاط کوتاه مدت برگشت داده 

ستند که ه ءاین افراد شامل انبیا و اولیا شوند یممجدداً به عال برزخ برگشت داده 

 یها نعمتاز  توانند یمدر زمان ثابت �انده و هرگاه اراده کنند  ها آنزندگی و مرگ 

منتظران واقعی در قبل از ظهور چنین دولتی که به  ی یفهوظآن استفاده کنند پس 

معروف و نهی از  دنبال رضای الهی هستند عمل به دستورات قرآن کریم و انتشار 

 منکر خواهد بود.

ایشان  یدعاهاو  ها مناجاتین شب شهادت امام حسن عسکری (ع) یکی از حال در ا

 :کنیم یمایراد فرمودند را نقل قول  شان یگرامرا که در وصف منتظرین فرزند 

از اع�ِق  ییها چشمهلطف توست،  یها رسچشمهبار الها قلبم، دریای اتصال به 

تا لِب سوخته از عطش را �ناک کنند؛  دارند یمبر  یا جرعهوجودها پس نوشندگانش 

تا  گذارند یمتا طعمش را حس کنند و سپس رس را بر چشمه  نوشند یماول را  ی جرعه

لطِف  ی رسچشمهعطششان فرو نشیند و جانشان سیراب گردد و اکنون امت جدم بر 

ان ش ناککنند و تو ای پروردگارم، جان عطشتا لبی �ناک  اند نشستهبارگاه پر عظمتت 

هجران، به گلستانی از وصل  یها سال ی سوختهرا مه�ِن سلسبیل لطفت بن� تا کویِر 

بدل شود و عطر و بوی بهشت، به مشام بهشتیان همچون پیراهن یوسف باشد که 

دیدگاِن نابینای دهر را بینا کند تا شیفتگان وصلت بر دامن حق چنگ زنند و سیاهی و 

گذشتگان، برای همیشه به فراموشی  یها داستاندر بخوانند که  یا افسانهتباهی را 

 سپرده شود.

حال ای مه�نان کوی عشق دست و جان نیازمان را به سوی پروردگار کریم بلند 

و آنان رس باز زدند  یدا سپرده ها کوهالعاملین، فرمودی امانت را به  که: ای رب کنیم یم

افتادِن از آغوش پروردگارش بود،  و انسان، آن را در جهالِت درکش پذیرفت؛ جهالتی که
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از آغوِش رحمتش به غربتی سقوط کرد و آن را به آب دیده آراست تا بازگشتنش را 

امامت  داران امانتبپذیری، بازگشتی که توبه ضامنش بود پس ای یاور بیچارگان، به ما 

اولیه منزِل جهالت�ن به رس  با توبه از ایم یدهکشترحم کن تا امانتی را که به دوش 

 برسانیم پس در راه رساندنش ما را یاری فرما.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٢دی  ٢٢    ی سالروز آغاز امامت حرضت مهدی (عج) بهخط

کران و جاویدان بر پروردگار جهانیان که فرمود: من بهرتین را  حمد و شکر و سپاس بی

مخلص حفظ فرمودم بهرتینی که بزرگی آفرینشش فراتر از اندیشه و عقل برای بندگان 

اللهم عجل ، است و برای درک آن به گشایش عقل با یاری خداوند کریم نیاز است

 لولیک الفرج.

گاه  سار مهربانی، جوهر هستی و جلوه پس سالم بر آخرین الطاف خداوندی و چشمه

 الزمان (عج). حق، بر صاحب

آنگاه که پروردگار عال فرموده: من زمین و آس�ن را در شش روز آفریدم  سالم بر زمان

و زمان را بر قالب جانش مستولی ساختم تا مدارها یکدیگر را بشناسند و بر انوار 

مدارشان رس اطاعت فرود آرند تا از ظلمت به نوری درخشنده تبدیل شوند آنگاه 

شده در  ه شد هر کدام با نامی تعیینها شکل خویش را ساختند و نامشان برگزید قالب

جایگاهشان قرار گرفتند و محدودیت یعنی زمان بر مدار هستی غالب گردید تا نظم 

حیات آغاز خویش را اعالم �اید؛ رضبان حیات رشوع به نواخت کرد و میزان، در جان 

نش زمان جاری شده پس زمان، آمادگی خویش را اعالم کرد تا مدارهای خلقت را در جا

به حرکت درآورد؛ حرکت آغاز شد و روز و شب در پی یکدیگر روان گشت؛ غربتش را 

حرارت به خالقش اعالم فرمود و پروردگار فرمانروایی مقتدر را بر  با راز و نیازی پر

کرسی جانش نشاند تا ک�ل را به تصویر کشد و همگان را به زیر فرمان خویش فرا 

را پروردگارش به او عطا فرموده تا جانشین او باشد خواند؛ صاحبی که نشان اقتدارش 

الزمان بر کرسی خالفتش نشست و مدارهای هستی به  در چرخش زمان پس صاحب

 دورش به چرخش درآمد.

قدر ایشان که کوثر الهی حرضت زهرای  نظیر و گهربار و گران بله این است وجود بی

که گفته شد فراتر از اندیشه و  ای مرضیه (س) برای�ن توصیف فرمودند که ه�ن گونه
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عقل است؛ برای درک و رسیدن به آن باید هر لحظه از خداوند تقاضا کرد، اللهم عجل 

 لولیک الفرج.

فرمود که: وجود  شان یگرامانبیا و امتشان بود که مادر  ی همهکه این دعا درخواست 

پیامربان به  ی همهدار رسالت پیامربان است و  امانت برکت پرسم حرضت مهدی (عج) با

شناسند و دیدار آن دوران را از  دهند و کارگزاران دولتش را می این رسالت شهادت می

ای دارد که  کنند و بهشت ترسیم شده در قرآن کریم بشارت از وعده پروردگار تقاضا می

حق درآمدند و حاصل آن اطاعت، رضایت  ی سجدههمگان در انتظارش به 

ه اکنون پویندگان حق در انتظار آن هستند حکومتی است که بود و آنچ یدگارشانآفر

 ی ینندهباطاعت پروردگارشان دارند تا حقی آشکار گردد که  ی سجدهمنتظران آن رس بر 

آن رسمستی الست را به کام جانش بچشد و با بهشتی درآمیزد که پروردگارش فرمود: 

ید و به هر کجا که هر چه که خواهید بخور ها نعمتبه آن بهشت درآیید و از 

خواهید بروید و کسی ش� را از آن نعمت منع نکند پس هرگاه جانتان در دیدن 

تنگ معنویتش در آفرینش است پس  رسورتان گداخته شد روحتان دل ی چهره

خویش را بیابد  ی گمشدهای است تا در آن  خواهد خود را بشناسد و به دنبال چهره می

 جوارحشعال را با  ی حقهید خود را بیابد تا بتواند نوای اول با ی مرحلهدر  که یدرحال

خود است  ی حقهجهان به مقامات  برگشتکه جسم عال است بشنود و انتظاری را که 

اگر در  بهاست که را با نزدیک کردن جسم عال با آن همراه باشد و عمر، متاعی گران

شود و با هزاران اما  واقع میچرخش خود به عال برگردانده نشود در تنهایی مع�ی آن 

شود پس منتظر و انتظار در قرآن کریم پیوست روح  هایش تباه می و اگر و شاید نعمت

 و جسم عال در دولت حقه که پروردگار عال به همگان وعده داده است.

نبوت،  ی نعمت، عصاره ی کنندهحال در این روز باشکوه، اولین روز امامت تکمیل 

املهدی (عج) باید شاکر لطف و  اباصالحت امام و صاحب عرص و زمان منجی عال برشی

نظیری را با وجود  احسان پروردگار رح�ن باشیم که چنین نعمت و رحمت بی

خداوند سبحان از  ی ارادهبرای�ن حفظ فرمود تا با یاری ایشان به  مان یناسپاس

 آفرینش انسان برسیم.
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کنیم روزی که  زمان احساس می های یقهدققه امروز نگاه پرمهر خالق�ن را در دقی

های مشتاق  ها طی شود؛ جان ها بگذرد و زمان رمزش در جاء الحق جاودانه شد تا سال

 ،دنیا مه�نش نبودند ی خانهبیایند و بروند نامی را حامی خویش بدانند که هرگز در 

اند و خود را بر آستانش مه�ن  را در قلبشان به تصویر کشیده یشانموال ی خانه

پایان به حمد و ثنا  این نعمت بی ی شکرانه. اینک در این کوی عشق برای اند کرده

سلسبیل لطف و احسان پروردگار عال  ی رسچشمهایم تا از این رسچشمه به  نشسته

اش جا�ان را در  وعده نتظارهای نیکویش بخوانیم پس به ا متصل شویم و او را به نام

و برای  ی��اناکنیم و برای گشایش عقل و  اطاعتش از رش نفس اماره محفوظ می

 طلبیم: گونه یاری می حضور در دولت ظهور موالی�ن از خداوند رحیم این

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٢دی  ٢٩   امام جعفر صادق (ع)ی والدت پیامرب اکرم (ص) و  بهخط

حمد و سپاس سزاوار پروردگار حی و قیوم است که در وصف خود به بندگانش چنین 

و زمین است که موجودیت موجودات، حیات و م�ت،  ها آس�نفرمود که: خدا نور 

با برگزیدن پیامربان  منتهایش یببقا و فنای همگان در گروی آن است و از رس رحمت 

و جانشینان، نجات و هدایت را بر بندگانش ارزانی فرمود تا عزتی که از روی حکمت 

هستی را به  ی همهبیاورند؛ عزتی که  یادبه خود عطا فرموده را  ی یفهخلو علمش بر 

داند  در زمین نشان دادند آنچه خداوند کریم می یفگانشخلتاشای خود فراخواند و 

چون هیچ چیز نتوانست از عشق آنان به خالقشان کم کند و شیطان وادار  برتر است

که قادر به درک پوست و گوشت  ام شدهبه اعرتاف شد و گفت: ای وای بر جان رانده 

نشدم و بر جانشان تاختم و آنان با توبه و ابراز پشی�نی  خالقشانآنان به  ی یدهچسب

خویش مراجعت  ی خانهکردند و مجدداً به از گناه، آن زخم را با رحمت الهی مداوا 

 �ودند.

برکت انواری است که  ی دهندهسالم، مانند آغاز صبحی است که قبل از طلوعش نوید 

مخلوقات عال است؛ حرارتش مطلوب نیازمندان رشد است و  ی کنندهگرمایش زنده 

لقتی های پرحرارت؛ درونش مخفی و ظاهرش نشان از خ ی جان کننده  خنک اش یهسا

زمان گویای رمز و رازی است که  ی صفحهاش در عظمت اطاعتش در  مدبرانه؛ استواری

به  ها عقلها در پرتوی جانش نگاشته شود،  نگارد تا عمر انسان گوش زمان، آن را می

 نامش را معنا کند. یچیدگیپکاوش جانش در حیرت باند و 

االول با تولد وجود  های ربیع مهنظیری در نی بله چه زیبا و مبارک سحری! چه طلوع بی

االنبیاء، رحمت للعاملین، حبیب اله العاملین حرضت محمد (ص) اتفاق  با برکت خاتم

را به حیرت وا داشت و زنده  ها عقلداد که  افتاد که انوارش از خلقتی مدبرانه خرب می

روز بزرگ دل مشتاقان خسته از کفر بود و ما این  ی کنندهمردگان جهل و شاد  ی کننده

را با سخنان رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) آغاز کردیم که در ادامه در 
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نظیر چنین فرمودند: آنچه در دیدگان رحمت  توصیف این روز و تولد بزرگ و بی

 ی رودخانههدایت  �ود یمکرد و مرتباً نام مبارکش را بر عال القا  عاملیان نورافشانی می

که زماِن منتظر آمدنش در  آنگاهوصل برساند و  ی رسچشمهرا بر بود تا همگان  ها جان

موعود فرا رسد  ی لحظهرساند تا  را به یکدیگر می ها یقهدقو  ها یهثانپیچید و  خود می

القدس به بانگی ارواح عال را  و امانت ارواح عاملیان قدم بر برهوت زمین گذارد روح 

اولین و آخرین، تهنیت به غیر از حساب بر ش� باد  یها انسانفرا خواند و فرمود: ای 

احسان پروردگار در زمین گسرتده شد و همگان بر طعامش مه�ن شدند  ی سفرهکه 

از سلسبیل  هرحمتش بنشینید و از طعامش تناول کنید تا جان جدا شد ی سفرهپس بر 

درآید و به وصل متصل شود و اسفل السافلین به افسانه  ی رسچشمهپروردگارتان به 

برکت آمدنش همگان بر عرش درآیند و انوار جانشان در قاب قوسین او ادنی معنا 

که خاک غربت جهل را از دیدگان  ییها چشمو  ها گوششود. چه سعادتند هستند 

هایی را بر کرسی خلقت پروردگارشان نظاره  امانت یدگانشاندخود زدودند تا گوهر 

آمدند تا نام  ها آنگانه بود.  هفت یها س�نآ کند که نامشان جانشینان کرسی 

پیامربشان را در قاب جانشان به �ایش درآوردند و در پرتو انوارش جهان را از غربتی 

که به آن مبتال گردیده نجات بخشند که امروز تولد مبارک یکی از آن جانشینان منور 

و رسم شیعه، امام جعفر گذار راه  به نور پیامرب یعنی میالد ششمین اخرت امامت، بنیان

 ی بندهصادق (ع) است ایشان در روز تولد جدشان به دنیا آمدند روزی که بهرتین 

نعمت و رحمت خداوندی قدم بر زمینی نهاد که هر لحظه بر او  ینتر افضلخدا و 

 یها شعلهستم شکافته شده و  یها کاخفرستد. امروز روزی است که  درود و سالم می

انداز شد؛ به دنیا آمد و عال  االهللا در جهان طنین  الاله ی کلمه باطل خاموش گردید

منور شد به قدوم مبارک عقل کل، نور مطلق، اول ما خلق هللا، رسول گرامی اسالم 

 حرضت محمد (ص).

املهدی (عج)  اباصالحاین روز مبارک را به پیشگاه موال و رسورمان امام عرص و زمان 

م و خداوند رح�ن و رحیم را شاکریم که ما را امت چنین کنی تربیک و تهنیت عرض می

را با انتخاب امیر مؤمنان علی (ع) و فرزندانش به  یتشب اهلداد و مودت  پیامربی قرار

کنیم از وجود مقدس و  جانشینی ایشان به ما ارزانی داشت و سپاس و تشکر می
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عفر صادق (ع) که با مبارک معلم اخالق و عرفان و قوانین و دستورات قرآن امام ج

های پیامرب  های خود ما را با راه و رسم وفاداری به عهد و پی�ن در مورد امانت آموزه

بیت و قرآن آشنا فرمود و همچنین شکر و سپاسی عظیم بر پروردگار کریم  یعنی اهل

که از رس لطف، آخرین نور امامت، موال و رسورمان امام عرص (عج) را که نشان و عطر 

جد بزرگوارشان و پدران گهربارشان را با خود همراه دارد را برای�ن حفظ فرمود  و بوی

وجود یوسف زهرا، پرس حرضت فاطمه (س) در عال نبود عال از  که اگر انتظار گوهر

ولی امید و  گسست یمپاشید و آس�ن و زمین از هم  فراق دیدار خالقش از هم می

 ها به امید آن در صرب جمیل هستند. که لحظه دهد انتظار، نوید دیدار گوهری را می

 داریم که: می حال دست به دعا بر

قدرش را دانسته و از  های گران بار الها ما را از کسانی که قدر پیامرب گرامی و امانت

 کنند قرار ده. ها پیروی می آن

 پیامرب را نابود بفرما. یها امانتبه  کاران یانتخبار الها دشمنان و منافقان و 

بار الها ما را از کسانی قرار ده که در قیامت، پیامربمان گواه مودت و عمل�ن به 

 دستوراتش باشد.

موالی�ن دین جدش را در تام جهان گسرتده و رسبلند  ی حقهبار الها با ظهور دولت 

 بگردان.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٢بهمن  ١٩      ی والدت امام حسن عسکری (ع) بهخط

های هجران  که یاد خود را آرامش دل پروردگار غفار و غفور را سزاست شکر و سپاس

و  تا حیات زمینیان مزین به صربی جمیل گردد ذاکران و عاشقانش قرار داد ی یدهکش

خداوند سبحان، سپری کنند و پاک و منزه است  ها را با شیرینی علیه راجعون لحظه

که رحمتش جاری و لطف و کرمش  نیست معبودی غیر او؛ قابل حمد و ستایش اوست

بر عظمت آفریدگارش همواره در  و سالم بر جان عال، عاملی که نوازشگر بندگان است

سبح ل ما فی س�وات و ما  آنگاه که فرمود: شد  اطاعت است و جانش به ندایی زنده

رمانش پاسخ داد: ای آفریدگارم، چگونه تو را بستایم که مرا به فی االرض، صدایی به ف

ام را محکم �ودی، نامم را برگزیدی  کرسی منتهایت یبعبادتت زینت دادی و با رحمت 

هایت آراستی؛ به سفتی و سختی جانم ترحم �ودی و از درونش  و جانم را به نعمت

ها، مطهرش �ودی پس  انواع گلدانه را رویاندی، با آب پاک غبارش را زدودی و با 

 شکری پروردگارم را سزاست که خود آن را برگزید و زمین و آس�ن را با آن برپا داشت.

تا جان  ستاییم یمبار الها در این شب مبارک ما نیز تو را با آن شکر و حمد و سپاس 

رور شده در آن به آب رحمتت با  های ذخیره حقیرمان به زینت آن منور گردد و دانه

شود و نهالی استوار به بار آورد پس پروردگار کریم، به برکت این رحمت، درود فرست 

که وجود  یتشب اهل(ص) و بر  ات حرضت محمد برگزیده و رسول گرامی ی بندهبر 

مبارکشان نوری افزون بر نوری دیگر در ظل�ت جهل هستند که امشب میالد 

 مامت و والیت، عال و زاهد، با تقوا و باسیزدهمین نور ایشان یعنی یازدهمین اخرت ا

وقار و با عفت و حیا، حرضت امام حسن عسکری (ع) است که این امام ه�م در 

سال همراه با پدر  ۲۲آمد و مدت  هجری به دنیا  ۲۳۲الثانی سال  هشتم ربیع

بزرگوارشان امام هادی (ع) و شش سال امامت خود را در زندان و یا در تبعید به رس 

کردند ولی با این وجود  د به همین دلیل شیعیان به سختی با ایشان مالقات میبر 

 شان یگرامسازی شیعیان برای دوران غیبت فرزند  از هدایت مردم و آماده یا لحظه

املهدی (عج) غافل نشدند. دوران زندگی امام حسن  اباصالحمنجی عال، جوهر هستی، 
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آنان از  ی همهگدل عباسی مصادف بود و غاصب و سن ی یفهخلعسکری (ع) با چندین 

تأسف است که به امامتش و شأن و مقام و  ی یهمادیدند ولی  ها کرامتآن حرضت 

ای�ن نیاوردند حتی معتمد عباسی دو نفر را که مشهور به قساوت و رذالت  اش یبزرگ

سته بودند برای آزار و اذیت امام مأمور �وده بود که بعدها آن دو نفر افرادی شای

امام حسن عسکری (ع) چنین  ی دربارهمعتمد عباسی علت را از آنان جویا شد،  شدند

گیرد و  گفتند: او کسی است که همیشه مشغول عبادت خداوند است؛ روزها روزه می

وقار و با ابهتی خاص که هر زمان به ما  حرف و با  ها تا صبح به عبادت است؛ کم شب

زندان بلکه خود خلفای ملعون  ینمأمورافتاد. نه تنها  کرد لرزه بر اندام ما می نگاه می

اقرار داشتند ولی با این  و اطرافیان آنان به عظمت و شوکت و ابهت و شخصیت امام

عنت هللا علی قوم وجود بر آزار و زندان و تبعید و باالخره شهادتشان اقدام کردند. ل

 ظاملین و القاتلین.

از رسور عاملیان حرضت زهرا (س)  یتشب اهلباختگان پیامرب خاتم (ص) و  برای ش� دل

ها به هم خواهند رسید و دوستان و یاران  کنیم که ایشان فرمودند: زمان نقل می

 ی گسرتده ی سفرهاحسان پروردگارشان خواهند نشست و از  ی چشمهخاندان نبوت بر 

محبت پدرم نشسته بودم؛  ی شانهخواهد شد و من روزی بر  متنعم، جانشان یتب اهل

پدرم دستم را بر دو لب مبارکشان گذاردند و فرمودند: ای پروردگارم، طعم کوثرت را 

هایم بگذرد  چشیدم همواره بر بوی مطهرش تو را سپاس خواهم گفت تا روزها و شب

را که فرمودی: بدخواه تو خود ابرت  ات وعدهبا شکوهت  ی یههد ی چهرهو من در 

بها در جانت نگهدار تا در  را مانند گوهری گران ام یههداست را تاشا کنم پس ای عال، 

 احسان پروردگار عال معنا شود. همتایش یب ی چهره

بله چه احسانی باالتر از فرزندان رسول گرامی اسالم از مادر هستی رسور عاملیان که 

کریم بر بندگانش فرمود؟ هر چند که دنیاپرستان و جاهالن در زمان تولدشان  پروردگار

به پیامرب لقب ابرت دادند و بعدها سعی در قطع این احسان داشتند ولی خداوند 

 مهربان آخرینشان را برای مؤمنان حفظ فرمود.
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حال ضمن عرض تربیک و تهنیت به موال و رسورمان، امام عرص و زمان به مناسبت 

 داریم: می امام حسن عسکری (ع) دست به دعا بر شان یگرامولد پدر ت

 احسان بفرما. را یتب اهلبار الها به حرمت مولود امشب بر ما مودت 

 را لعنت و دشمنان عرص حارضشان را نابود بفرما. یتب اهل ی گذشتهبار الها دشمنان 

 ی حقهبار الها وجود مقدس موال و رسورمان را از ما خشنود بفرما و در ظهور دولت 

 ایشان تعجیل بفرما.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٢اسفند  ١٥      والدت حرضت زینب (س) ی بهخط

و خاص توست حمد و سپاس. هیچ خدایی  بار خدایا، پروردگارا، از آن توست پادشاهی

جز تو نیست. تویی خداوند بردبار، کریم، مهربان، بخشنده، صاحب جاللت و اکرام. 

 و زمین. ها آس�نتویی آفریدگار 

بر تاج پیامربان، نگین برگزیدگان، رحمت زمین و  کنم یم درخواستبار خدایا از تو 

د و مصطفی (ص) و همچنین بر و محمو  محمدآس�ن، خاتم االنبیاء ابوالقاسم 

خاندانش که همه از نیکان و پاکان و برگزیدگان بودند درود فرستی؛ درودی که جز تو 

که خود در قرآن کریم چنین فرمودی که: سالم و درود  کسی را یارای ش�رش آن نباشد

چون گوهری  آن رابر مؤمنانی که رستگار شدند؛ بندگانی که نشان هدایت را یافتند و 

ص) دارای امتیازی شدند که ( یامربپحفظ کردند. خاندانی که در میان امت  بها گران

عطا فرمود و آن عطا از جانب فرشتگان وحی  ها آنص) به ( یامربپخود وجود مبارک 

 و ح�یت خود قرار داد. محبتبه آنان نازل شد و آنان را مورد 

وح پاکشان و جسم یمی بر ر که فرمان قیامت چونان نس یشانها جانبرکات الهی بر 

زمین به آنان افتخار خواهد  خیزند یمزید و آنگاه که از خاک بر مطهرشان خواهد و 

ار پروردگار ز دار جسم پاکشان بوده سپاسگ امانت�ود و به خاطر اینکه چند صباحی 

 کریم خواهد بود.

کی از ی قدر گرانو  گوهربارعطای وجود  ی شکرانهامروز ما در این کوی عشق به 

و صفا و �ونه و  محبتو  ی مهر هتقوا و شجاعت و زالل ،ایشان، سپیدار بلند شکیبایی

منان و ؤ م پرورش یافته در مکتب امیر �ایشگر اطاعت همراه با عشق به ایزد متعال،

مادرش حرضت زهرا سید بانوان دو عال یعنی حرضت زینب کربی (س)  ی یدهدنور 

غیر از  ماند و در اثِر عدم شناخت شیعه، شخصیتیایم؛ وجودی که مظلوم  تهسنش

کاذبی که  های یترواجا گرفت و  ها ذهندر  عملکردشانواقعیِت مقام و منزلت و 

 که یطور  بهمغایر با شأن و مقام ایشان است  نقل مجالِس شیعه در حال حارض است
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کربال را با امام حسین (ع) در نهضت  ی ایشان ثر و جهادگرانه و همراهانهنقِش مؤ 

 که یدرحال کنند یمعالقه و ارتباط خواهر و برادری، مثل احساس مردم عادی تلقی 

و اطاعت و یاری والیت و امامت  خداوندای�ن و استواری در اوج ِ عشق و بندگِی 

و از بازگو کردن هیچ روایت کاذبی در این مورد خودداری  اند گرفتهایشان را نادیده 

 صیت واال و علم و بیان زیبای ایشان را فراموش کردند.شخ که یدرحال کنند ی�

 ی زمانهشهر مدینه در  مخصوصاً حرضت زینب کربی (س) یکی از عل�ی بزرگ اسالم و 

خود بودند و دیگر عل�ی مدینه از همراهی ایشان با امام حسین (ع) در نهضت 

غیاب  مطرح شدن و ابراز وجود علمی در ی عاشورا هم خوشحال شدند که عرصه

ایشان برای آنان فراهم شده و هم از اینکه ایشان با این مقام واالی علمی و دینی و 

بزرگی برای قیام و حقیقت  ییدتأو آن  شوند یمعرفانی با امام عرص خود همراه 

 مورد یبامام حسین بود و آنان کوتاهی کردند مکدر شدند و نگرانی آنان  ی مبارزه

محکم و استوار و قاطع عمل  رسارس نهضت عاشورا نبود چون حرضت زینب (س) در

و سخنان کوبنده و شیوای خود که نشئت گرفته از علم و ای�ن  ها خطابه�ود و با 

 ها زمانهواالی ایشان بود دشمنان را رسوا و پیام نهضت را به خوبی به تام اعصار و 

 .رساندند

امام  ی حقهپس بیایید در این روز مبارک از خداوند کریم بخواهیم در ظهور دولت 

عرص و زمان اباصالح املهدی (عج) تعجیل بفرماید تا از زبان مقدسشان مقامات 

حرضت زینب کربی (س) را درک  شان یگرام ی عمه مخصوصاً  یتب اهل ی همهحقیقی 

گونه عمل کنیم و زینب گونه حق طلب کنیم و تا آن زمان ما وظیفه داریم که زینب 

 یتب اهلنجات از  های ینهگنجاز  نظیر یب ای یرهذخباطل باشیم چون شیعه  ی کوبندهو 

قرار  اش یزندگالگو و رسمشق مبارزه و  را ها آنپیامرب گرامی اسالم را داراست اگر 

ست دلیلی برای ضعف و ذلتش نخواهد داشت پس تا دیر نشده با د ندهد در قیامت

 توا�ند موال و رسورمان امام عرص (عج) فکر و عمل�ن را اصالح کنیم.

بار الها به حرمت مولود امشب حرضت زینب کربی (س) ما را در شناخت و پیروی از 

 ایشان یاری فرما.
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بار الها دنیا در ظلم و فساد و جنایت و نفاق غرق شده ما را از رش آن محفوظ بدار و 

 موالی�ن تعجیل بفرما. در ظهور دولت رسور و

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٢اسفند  ٢٣        حقیقت فاطمیه ی بهخط

ُ َعلَْيِه� َو آلِِه�، فَلَْيبِْك الْباكُوَن، َو  ، َصىلَّ هللاَّ ٍد َو َعِىلٍّ فََعَىل اْألَطائِِب ِمْن اْهِل بَيِْت ُمَحمَّ

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

وَن. وَن، َو يَِعجَّ الْعاجُّ  الّضاجُّ

پيغمرب و عىل صىل هللاَّ عليه� وآله� گريه  یتب اهلپس بايد گريه کنندگان، بر پاكان 

براى مثل آن بزرگواران؛ اشك از  و ال، ندبه و فغان �ايندكنند و بر آن مظلومان ع

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

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

 .کند یمتا قیامت شده با خرب  ها انسانکه بر تامی 

 ،او را درک کردند، باید گریه کنند یتب اهلپیامرب و  یواال شأن و مقام  یا ذرهآنانی که 

قدرت  به خاطر یا عدهفغان کنند و بجای اشک، خون ببارند، چون شیون و زاری و  نه

پیامرب را  بیت اهلطلبی و جاه و مقامی که دوامی هم نداشت و به آنان وفا نکرد، 

 یا معاملهچه بد « قرآنخداوند کریم در  ی فرمودهاسیر و زندانی و شهید کردند، به 

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

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

که باز هم کم بود در مقابل آنچه کردند، چه آنانی که بنیان  کردند یمدنیا را طلب 

 راه آنان بودند. ی دهندهکه ادامه  ییها آنرا نهادند و چه  بیت اهلظلم به 

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

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

که در این هم، خیِر کثیر برای  خواهم ی�م بیت اهلامت، اجر و مزِد رسالتی جز دوستی 

ای فرشتگان ِ من و ای «کساء را که خداوند فرمود  ی یبهطو نه حدیِث  »ش�ست.

بنا شده و نه زمین گسرتده و نه آس�ن  براستی که من نیافریدم یمها آس�نساکنان 
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ر ماه تابان و نه خورشید درخشان و نه فلک چرخان و نه دریای روان و نه کشتی د

 .»شبیت اهلو  )ص(دوستی پیامرب خاتم  به خاطرجریان را مگر 

 لعنت هللا علی قوم الضاملین

است را  یو سنشیعه  ییدتأغدیر که مورد  ی خطبهبله این مردم کور دل و پلید حتی 

که «فرمود:  )ص(گرفتند که در آن خطبه پیامرب گرامی اسالم حرضت محمد  یدهنادنیز 

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

منان و که خون امیر مؤ  ییها آنپس وای بر  »دشمن من و دوست او دوست من است.

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

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

و ای�نشان به قرآن و خداوند  شان یمسل�نآنان نه تنها پیامرب را نپذیرفته بودند بلکه 

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

و مادر هستی و پیامربان  یانرسور عامل، همتا یبدر این روزها که به سوِگ گوهری 

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

. آری براستی که باید گریه و ضجه و ناله و سوزاند یمرا  بیت اهلشیعیان و دوستداران 

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

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

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

آن  اند رسالتچنین آمده: خداوند عزوجل فرمود: آنان خاندان نبوت و معدن  نیز

 فاطمه است و پدرش و شوهر و فرزندانش.

ملین و غاصبین و قاتلین و العنت هللا علی قوم الظ پس باید فریاد برآورد که

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

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

به پیامرب  )که در شب شهادت حرضت زهرا (س گونه ه�نرا شهید کردند،  قدرش گران

نا الیه راجعون، ودیعه مسرتد گردید و امانت پس گرفته شد لیکن إ  نا ل وإ که  فرمود:
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من به بیداری خواهد گذشت تا خداوند مشیت  یها شبو  شود ی�اندوه من سپری 

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

 یشها شبو بیداری در فراِق بانوی دو عال گذشت، مونِس  یتنگ دلموال به  یها شب

: ای مونسان من، پروردگار کریم در نعمت فرمود یم ها آندرختان نخل بودند که به 

زمین و آس�ن،  یها گنجآفریده و آنچه من داشتم ثروتی بود باالتر از  همتا یبمرا 

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

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

 زده شگفتو رضا بودن او به مشیت پروردگار، انسان را  مؤمنانعجبا، خدایا صرب امیر 

مجبور باشد برای  روزهادر فراق همرسش بسوزد و  ها شبموال  که یدرحال کند یم

 توانست یم که یدرحالرا تحمل کند  رضای خدا و پایداری دین اسالم صورت قاتلین او

 آنان را گردن بزند. ی به یک اشاره همه

که دعای ندبه سفارش کرده به فرزند زهرا (س)  یا گونه ه�ندر این روز جمعه، بیایید 

هللا ارواحنا لک فدا (عج) با  ةبقیف زهرا امام، موال و رسورمان یعنی مهدی فاطمه یوس

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

و  زند یمو این داغ و مصیبت قلب�ن را هر سال بیشرت آتش  گذرد یم ها سالنشسته و 

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

هر سال بیشرت از سال  ،مقدس ش� ی خانهدریاب که صربمان لربیز شده چون در این 

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

 .شود یم تنگ دلمشتاق شده و 

 اللهم عجل لولیک الفرج

 

 

 

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


133 

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

 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٢اسفند  ٢٤    (روایت اول) شهادت حرضت زهرا (س) ی بهخط

شب  ی گردانندهی هستی و  آورنده زمین و آس�ن؛ خالق یگانه؛ پدید ی ینندهآفربه نام 

کرسی قضاوت؛ امر  ی یرندهگصحرای قیامت؛  ی کنندهامور خلقت؛ برپا  و روز؛ مدبر

کننده بر احوال بندگان؛ بخشنده و مهربان. پروردگاری که صرب را بهرتین صفت مؤمن 

همتا  انگیز در شهادت کوثری بی ها از صربی شگفت معرفی فرمود و اینک سال

گذرد. غمی که زمان را در ماتی ابدی فرو برد؛ جان شیرینی که انوار رسالت بود؛  می

گر  سوایی باطل به مکان نخست خویش بازگشت و از آنجا نظارهدر دفاع از حق و ر 

چرخد و هر روز بر سیاهی و تباهی  نفس می ی گوسالهجهانی شد که مشتاقانه به دور 

 افزاید. خویش می

شود که  امیر مؤمنان آماده عروج مادری می ی خانهچه روز سخت و سنگینی است. 

دارد  عزت رسالت انبیا است و آس�ن منتظر انوار وحی. خورشید با طلوعش اعالم می

 ی هستهرا از  چنان باال خواهم برد تا جان جهان که: فاطمه جان، امروز حرارتم را آن

نپذیرفت؛  درونش به آتش کشم. زمین سوخت و خاکسرتش بر باد رفت و ماتش پایان

های  ها پنهان گشت؛ وعده از دیده اش ستارههایش به شهادت رسید و آخرین  امانت

 ی احاطهالهی در عذاب قومی ستمکار محقق شد و سیاهی و تباهی، جانشان را به 

آویخته شد و  ینشانننگ بر گردنهمچون طوقی آهنین  عبادتشانخویش درآورد؛ 

 اسالم پاک گردید. ی صفحهنامشان از 

کنند و  وجود ملکوتی و امانت رسالت حرضت زهرای مرضیه (س) به آس�ن نظر می

پروردگارم در بطن پیامرب (ص) قرار گرفتم و از مکان  ی فرمایند: آن زمان که به اراده می

خویش به سوی زمین شتافتم ندایی مرا خواند و فرمود: تو ای فاطمه، روشنی چشم و 

جانش را به  او را رحمت زمین و آس�ن خواند پس  مزد پیامربی هستی که پروردگارش

بخش تا مرهمی باشد بر   قدوم خویش بیفروز و آغوشش را از عطر جانت آرامش

. پدر رفت و کنند یمبر جهل امتی که راه هدایت را بر خود مسدود  ،صربش یها سال
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تام همتش در برپایی  جانشینش مشاهده کردم؛ ی شانهمن سنگینی رسالتش را بر 

ابهام باقی ماند و باطل نقش شیطانی خویش را آشکار �ود و  ی پردهفرمان الهی در 

حادثه است؛ در بسرت منتظر دیدن انوار رسالت  امروز روز برگشتم از این سفر پر

همتای الهی  هستم تا از میان این قوم ستمگر به سوی الیه راجعون بازگردم. امانت بی

ماند؛ رهروانش به  گردد و انوارش در سی�ی فرزندانش به یادگار می از میبه سویش ب

سازند  تر گداختهخویش را از عطش،  ی تشنهشوند تا جان  دریای احسانش پناهنده می

گیرند و اعالم دارند: ای مادر، ما فرزندانی هستیم  مجروحشان را به مدد می ی ینهسو 

ها به حقیقت روشن هدایت آگاه شدیم و حق  از جهل دوران احسانتانکه به لطف و 

ه�نند موالی�ن امیر مؤمنان (ع)  مان ینهسدریافتیم؛  یوایتانشو باطل را از بیانات 

کند که درمانش طبیبی جز فرزندتان ندارد پس بر تنهایی و  جراحتی را حمل می

نفرمایید تا  پر نعمتتان محروم ی ها ترحم کنید و ما را از سفره از جهل دوران غربت�ن

های ضعیف�ن با مدد ش� پیدا کنیم و جان  توان خواندن فرزند برومندتان را در جان

 زنیم: را با نام مبارکش التیام بخشیم پس با جانی مشتاق فریاد می هجرا�انسوخته از 
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