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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ١٣٩٣های سال  های مناسب لیست ترتیبی خطبه

 ٩٣فروردین  ٨ -ی سال ی اولین ندبه دل نوشته –٠١

 ٩٣فروردین  ١٤ -روایت دوم حرضت زهرا (س) ی شهادت خطبه –٠٢

 ٩٣اردیبهشت  ١٠ -محمد باقر (ع)و امام  حرضت زهرا (س)والدت ی  خطبه –٠٣

 ٩٣اردیبهشت  ١٢ -شهادت امام هادی (ع)ی  خطبه –٠٤

 ٩٣اردیبهشت  ٢٢ -والدت امام جواد (ع) و حرضت علی اصغر (ع)ی  خطبه –٠٥

 ٩٣اردیبهشت  ٢٣ -علی (ع) دت امیرمؤمنانوال ی  خطبه –٠٦

 ٩٣بهشت اردی ٢٥ -شهادت حرضت زینب (س)ی  خطبه –٠٧

 ٩٣خرداد  ٢ -ی ماه رجب ی آخرین جمعه خطبه –٠٨

 ٩٣خرداد  ٣ -شهادت امام موسی کاظم (ع)ی  خطبه –٠٩

 ٩٣خرداد  ٦ -ی عید مبعث خطبه –١٠

 ٩٣خرداد  ١١ -اعیاد شعبانیهی  خطبه –١١

 ٩٣خرداد  ٢٣ -ی شعبان والدت حرضت قائم (عج) عید نیمهی  خطبه –١٢

 ٩٣تیر  ٧ -ارک رمضانشب اول ماه مبی  خطبه –١٣

 ٩٣تیر  ٢١ -والدت امام حسن مجتبی (ع)ی  خطبه –١٤

 ٩٣تیر  ٢٥ -شب نوزدهم رمضان شب قدری  خطبه –١٥

 ٩٣تیر  ٢٧ -شهادت امام علی (ع) شب بیست و یکم شب قدری  خطبه –١٦

 ٩٣تیر  ٢٩ -شب بیست و سوم رمضان شب قدری  خطبه –١٧
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 ٩٣مرداد  ٧ -عید فطری  خطبه –١٨

 ٩٣مرداد  ٣٠ -شهادت امام جعفر صادق (ع)ی  خطبه –١٩

 ٩٣شهریور  ١٦ -)ع( رضا اماموالدت ی  خطبه –٢٠

 ٩٣مهر  ٣ -)ع( جواد امام ی شهادت خطبه –٢١

 ٩٣مهر  ٩ -)ع( محمد باقر امام ی شهادت خطبه –٢٢

 ٩٣مهر  ١١ -ی روز عرفه خطبه –٢٣

 ٩٣مهر  ١٣ -ی عید قربان خطبه –٢٤

 ٩٣مهر  ١٨ -)ع( هادی امامت والدی  خطبه –٢٥

 ٩٣مهر  ٢١ -ی عید غدیر خطبه –٢٦

 ٩٣آبان، آذر و دی  -های محرم و صفر خطبه –٢٧

 ٩٣آذر  ٩ -ی والدت امام موسی کاظم (ع) خطبه –٢٨

 ٩٣آذر  ٢٠ -ی اربعین (رضبان حیات) شب اول خطبه –٢٩

 ٩٣آذر  ٢١ -ی اربعین (رضبان حیات) شب دوم خطبه –٣٠

 ٩٣آذر  ٢٢ -ی اربعین (رضبان حیات) شب سوم خطبه –٣١

 ٩٣آذر  ٣٠ -ی رحلت حرضت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن (ع) خطبه –٣٢

 ٩٣دی  ٢ -ی شهادت امام رضا (ع) خطبه –٣٣

 ٩٣دی  ١٠ -ی شهادت امام حسن عسکری (ع) خطبه –٣٤

 ٩٣دی  ١١ -ی سالروز آغاز امامت حرضت مهدی (عج) خطبه –٣٥

 ٩٣دی  ١٨ -ی والدت پیامرب (ص) و امام صادق (ع) خطبه –٣٦
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 ٩٣بهمن  ٩ -ی والدت امام حسن عسکری (ع) خطبه –٣٧

 ٩٣اسفند  ٥ -حرضت زینب (س) ی والدت خطبه –٣٨

 ٩٣اسفند  ١٣ -شب اول حرضت زهرا (س) ی شهادت خطبه –٣٩

 ٩٣اسفند  ١٤ -شب دوم حرضت زهرا (س) ی شهادت خطبه –٤٠

 ٩٣اسفند  ١٥ -ی حقیقت فاطمیه خطبه –٤١

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٣فروردین  ٨      ی سال ی اولین ندبه دل نوشته

 سال است ی اولین ندبه

 نورش صلوات ی بر مهدی و آن هاله

 بر خال لب و جام ظهورش صلوات

 گویند یهمه انس و ملک م پرده یب

 سال و مه و وقت ظهورش صلواتبر 

 

آفرینش بر  یها شکوفهو  گسرتاند یمآنگاه که قدوم بهاران بر خاک، فرِش سبزی 

که  کشد یمغم هجراِن یار، در دل زبانه  یها شعله، زند یمشاخسار درختان، جوانه 

 حول حالنا الی احسن الحال

و پاسخش را در  شناسد یمالهی  رحمت الهی در نسیمی است که وقت آن را وعده

آن است تا همواره  ی ینهگنج ینتر بزرگ، جانی که انتظار، دهد یمبارور شدِن جانش 

را غنیمت جاِن  یشها نعمتپروردگارش رس تعظیم فرود آورد و  پایان یببر الطاف 

جان ذخیره �وده  ی صندوقچهشکر گذارد و از آنچه در  ی سجدهکند، رس بر  قرارش یب

 کند.را با خود همراه 

رسور عاملیان حرضت زهرا (س) که در این مورد فرمودند:  ی فرمودهچه زیباست 

است که اطاعت را در خود به  یا صندوقچهدرون جان انسان ه�نند  یها نعمت

ودیعه دارد، اگر آن ودیعه را با فرمان کتاب آس�نی قرآن کریم به مرصف برساند، 

ین که فرمانش در آفرینش صادر شد و جانش مکان نزول رحمت الهی است، مانند زم

عربتی باشد بر آبادانِی جان پس  تواند یمشد که نگریست در آن آیینه  ای یینهآاطاعتش 

در زیر آن جاری گردد و نعمتش  ها یجو جانتان را باغی کنید که روی آن بنشینید تا 
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مثال قرآن کریم  را زوالی نباشد و طبیعتی باشید که زیباترین اش ینهگنجپایان نپذیرد و 

 است.

با این توصیف زیبای رسور عاملیان باید به زمین، آفرین گفت در استواری در اطاعت 

فرمان الهی و تجدیِد بیعت، زیرا همه ساله آمدن فصل بهار، تجدیِد حیات طبیعت و 

 یها چشمهبازگشته و  ای ینندهب، چش�ِن سبز طبیعت بر روی هر هاست شکوفهبارش 

پس موسم تجدید عهد و  رساند یم ها بنفشهسیم پاک بهاری را بر دیار کوهساران، ن

 و آرزوهای�ن. ها آرمانپی�ن ما با بهاِر بهار آفرین است؛ پیوند دوباره با 

آغاز است و تحول، آغاز راهی  ی نشانهبهار، فصل نو شدن و تولد دوباره است؛ نوروز، 

روبی از آرزوی دیرینه برای نیل به  نو برای نیل به آرزوهای کهن؛ بهار، فصل غبار

 ی جامعهباطل از  ی چهرهظهور عدالت و حاکمیِت توحیدی، پیروزی حق و زدودن 

انسانی است که تنها تحقق این آرزوست که بهار را برای همیشه در زمین جاودانه 

 خواهد ساخت.

فصل  رسآغازآری دیگر بار از میان سبزه و گل، بهار از راه رسید؛ شکفت بهار که 

 .�اید یمو جلوه  بخشد یماست که هستی  ای یگانه، �ود قدرت هاست یباییز

زمین، خداوند کریم و  ی چهرهظهور زیبایی و طلوِع عظمت خداوندی بر  ی آستانهدر 

برای سالی که گذشت، سالی که پر از رحمت و  گوییم یمجلیل و جمیل را سپاس 

نه از او در برآورده شدن آرزو و درخواست�ن که نعمت و هدایت برای�ن بود و عاجزا

ه�نا تعجیل در فرج موال و رسورمان، جوهر هستی، امام زمان (عج) است یاری و 

 .جوییم یممدد 

 من حرست گل دارم و امید وصال

 شد بهار دگر و طی ز عمرم یک سال

 بلبالن با من رسگشته، هم آواز شوید

 ویداز فراق گل زهرا بنالید و همساز ش
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که در ساِل گذشته، الطاف  یمسپاسگزارهمچنین از وجود پر برکت موالی�ن امام عرص 

مبذول �وده و در راه هدایت و  دریغ یبخاصی را بر ما منتظران و عاشقان خود، 

 ی ندبهنجات ما از باورهای غلط، نهایت عنایت و محبت را فرمودند؛ در اولین دعای 

اضا داریم که این الطاف خاصه را بر ما برکت سال جدید از حضور مقدسشان تق

ببخشند، اگر چه شایستگی آن را نداشته و نداریم ولی مشتاقانه منتظریم که در این 

انسانی حکم  ی جامعهپر از فتنه، نفاق و فساد و کفر و مصائب فروانی که بر  ی زمانه

 فرمایند. مند بهرهخود  قدر گرانو نصایِح  ها ییراهن�از  را فرماست ما

با تربیک و تهنیت سال نو خدمت ش� عزیزان و آرزوی سالی پر از برکت و  در خاته

محرتمتان، انتظار داریم که با همدلی و همیاری در  ی خانوادهسالمتی برای ش� و 

امام عرص (عج) یکدیگر را  ی یهساتحقق یک زندگِی توأم با معنویت، آرامش و امید در 

اه و آلودگی دوری و در حفظ هویت و شخصیت اسالمِی مطابق با یاری �وده و از گن

 دستورات قرآن کریم و اولیاء مخصوصاً امام عرص کوشا باشیم.

 هللاءشا نإ 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٣فروردین  ١٤   (روایت دوم)ی شهادت حرضت زهرا (س)  خطبه

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

نفس متربک و با جاللتشان دژ  همواره 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) ار خویش آراستند. حرضت زهرای مرضیهجهل مانده را به انو 

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

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

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

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

زبانی قادر به پاسخ است جز زبان وار  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 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 وعدهه محدود مادر جاللتی را دریابی ک 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 وار  حقیقی وحی هستم که با آن به 

از میرا  تو نگهداری  چنان آنو با انوارش از دنیا خواهم رفت؛ ای پدر،  دنیا آمدم

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

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

فریاد زند: ای فرزندان  طلبانه حقخواند و با بانگی رسول الهی فرا  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 وعدهد تا در حق بانید و به از آتش هوس دنیا بگذری ،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 یدرحالآس�نی را به بسرت مرگ فرستادند  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 

 ٩٣اردیبهشت  ١٠ و امام محمد باقر (ع) والدت حرضت زهرا (س) ی بهخط

حمد و سپاس پروردگار جهان را سزاوار است که خود فرموده: مرا در صبحگاهان و 

کران بر عظمت و جاللت کربیایی  شامگاهان تسبیح گویید پس حمد و ستایشی بی

پروردگار مهربان که امرش رسچشمه از لطف و رحمت و احسانش دارد که فرمود: ای 

ها بسیار  و غروب ها طلوعکه مرا در گونه مقرر کردم  بندگان من، مشیت خویش را این

بستایید تا رستگار شوید طلوعی که در آن فرمان حرکت و تالش روزمره است و غروبی 

که انتهای این روزمرگی است پس درک این قانون حیات که بر عال القا شده و 

انتها دارد زیرا  خلقت، نشان از رحمتی بی ی یرهداهای آن را رقم زده است در  ساعت

مدار چرخش کواکب به دور خورشید و بازگشتش ه�نند جان آدمیان است که با 

چرخد تا همواره در مدار اطاعت  طلوع به گرد بارگاه با جاللت پروردگار خویش می

باشد که �ایانگر اطاعتی خالص در  باند و آمدن و رفتنش ه�نند طلوع و غروبی 

 مدار بندگی خالقی مدبر است.

د هستند کسانی که طلوع و غروب عمرشان نشان از عشق و بندگی پس چه سعادتن

را پایانی نیست و در آغوش رحمت خداوند متعال جاودانه  عزتشانپروردگار دارد و 

خواهند ماند؛ پس برکات پروردگار آنگاه که امر فرمود: ای خفتگان در جان عال خاکی، 

دد نشانی که رمزش را در خاک از جان خویش بزدایید تا نشان جانتان آشکار گر 

کاران،  زیان ءِ رسانگشتتان به ودیعه نهادم و آنگاه امر کردم: مرا بپرستید تا جز 

هایی که جانشان را به بهای اندک فروختند و به این خرید و فروش شاد گشتند  ه�ن

رونق پروردگارشان بردند و دست  های توا�ند امانت جانشان را به بازار پر نباشید؛ جان

گشودند؛ ندایی در گوششان آنان را به قیمت جانشان  اش یاییکربیازشان را بر بارگاه ن

های  که بهایش در نزد آفریده یرینتانشازای جان  آگاه کرد: پیشکشی پروردگارتان به 

زمینی و آس�نی آشکار گردید آنگاه که امر فرمود: به آنچه از خاک و لجن بوی ناک 

گذاشتند؛  اش یاییکربام سجده کنید و همگان جز ابلیس رس طاعت بر آستان  آفریده

خویش خواندی و  ی یفهخلجان فروخته شده در بازار بندگی به سخن درآمد: یارب، مرا 
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را  خالقشچه در عال آفریدی ضامن حکومتم پس به جان ناتوانم ترحم کن که جز آن

 شناسد. �ی

شکوه از زبان گهربار  چه زیباست تفسیر امر پروردگار و توصیف بندگی با اخالص و با

زهرا (س) مصداق  ی کربی، حرضت فاطمه ی همتا کوثر الهی، مادر هستی، صدیقه بی

شکوه در وجود مبارکشان و  ص در قالب بندگی بااست این عشق و اطاعت و اخال 

فرزندانشان که فراتر از اندیشه و گ�ن است مخصوصاً در مورد شأن و مقام خود 

شود در مورد ایشان سخن  ها قارص از بیان است. چطور می ایشان کل�ت عاجز و زبان

زمان گفت در جایی که فرزند گهربارشان، یوسف زهرا، مهدی فاطمه امام عرص و 

املهدی (عج) فرمودند: برای بردن نام مادرم زهرای مرضیه باید از خداوند  اباصالح

فرمایند: هر کس مادرم زهرا  امام جعفر صادق (ع) می شان یگراماجازه گرفت و فرزند 

قدر  ی خداوند سبحان در سوره که یدرحال  درستی درک کند شب قدر را درک کرده را به

؛ تو چه دانی که شب قدر چیست؟ وجود مبارکی القدر یلة لک ما اند: و ما ادرا فرموده

عطای آن به پدرش خاتم انبیا، رسول اکرم، حرضت محمد  ی واسطه بهکه خداوند کریم 

 (ص) منت گذاشت و در مورد جایگاه رفیعی که قسمتی از پیشکشی پروردگار کریم

د: پروردگار عال بر کربی (س) بود حرضت زهرا (س) چنین فرمودن ی به حرضت خدیجه

پروردگار عال، جانی که جایگاه رحمت جاری پروردگار  ی ترین بنده رسورم، گرامی

گردید منت گذاشت و برگزیده شد تا کوثر را در درونش جای دهد که ثروتش را در 

پروردگارش نفروخت و بهای ثروتش جانی شد که در درونش جای  جز بهبازار بندگی 

نوشید که بهای  جانی  ی یرهشد، در فضای جانش رشد کرد و از گرفت، به تکان درآم

توان وارد  توان مقام و منزلتش را درک کرد ولی می خرید و فروشی آس�نی بود که �ی

و عارف شد و نجات و  و عالوارد شد  و عرفانشکران علم و معرفت  اقیانوس بی

 سعادت دنیا و آخرت را کسب کرد.

پنجمین اخرت امامت و  شان یگراماست با تولد فرزند  این شب مبارک که مصادف

والیت، جعفر محمد بن علی ملقب به باقر (ع) امامی که از شکافندگی علوم را از 

 .گذاری کردند به ار  بردند و انقالب فرهنگی اسالم را پایه شان یگراممادر 

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


11 

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

م خدمت ما در این شب مبارک ضمن شکرگزاری پروردگار متعال و عرض تهنیت و سال 

امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج) دست به  گهربارشانو فرزند  شان یگراممادر 

 داریم: دعا برمی

حرضت زهرا (س) را در بهرتین جایگاه به  منتهایت یببار الها رسورمان کوثر و نعمت 

خوانیم به سالمی که در آمدنش تهنیتی مبارک  سالمت نگاه داشتی اینک ما او را می

است؛ او آمد و بر آنچه مقدر بود عمل �ود و در حالی دعوتت را لبیک گفت که 

رفتنش به سالمت بود پس جایگاه جان ما همواره بر پلکان شفاعت کوثر الهی 

 است تا نعمت�ن پایان نپذیرد پس ما را از آن محروم نساز. ور غوطه

بار الها به برکت وجود مقدس باقرالعلوم امام محمد باقر (ع) جهل را از ما دور و 

 .عمل�ن را افزوده بفرما

تعجیل  (عج) مهدی فاطمه رسور و موالی�ن امام زمان ی بار الها در ظهور دولت حقه

 بفرما.

 ک الفرجاللهم عجل لولی
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٣اردیبهشت  ١٢      شهادت امام هادی (ع) ی بهخط

ها و  نعمت ی همهنیازی توست که صاحب  خور عظمت و بی بار خدایا حمد و ثنا در

که آفریدی و روزی دادی، بخشیدی و مهربانی کردی، بدی و خوبی را  ییها رحمت

امید شد و هر  الهام �ودی، عطا کردی و افزودی پس هر که به غیر تو امید بست نا

 جست خوار گشت. نیست معبودی جز ذات اقدست. تو عزتکه از غیر 

ل اوصیا، حرضت ای است بر ماه پیامربت، افض بار الها ماهی را آغاز �ودم که مقدمه

نت و عمل رامحمد (ص) و ماهت ماه رمضان پس به من توفیق عبادت و صرب شکرگزا

دوستدارانت، یقین عابدانت را عطا کن و یاریم کن عملی را انجام دهم که خیر و 

 ثواب و نجات دنیا و آخرت در آن باشد.

بر خاندان خیر و برکت، حرضت محمد (ص) و  ی سالم و صلوات بر رسول اکرم، واسطه

ا نقش را معنا تهایی که آمدند  ؛ ه�نها و بر امانت جانشان پاکش و سالم بر دوران

روحشان  ی ینهآی جانشان را گشودند تا همگان در  ند؛ نقش استوار بندگی، پس پردهکن

هایی �ودند  دست ی یرندهگرا  توا�ندشان�ادی از خلقت را شاهد باشند آنگاه دست 

پروردگار در کتاب آس�نی قرآن کریم اعالم فرموده ه�نانی که نقش  را شان ینشانکه 

جان خلیفه است پس شکر پروردگار  ی سازندهروحشان نقشی استوار است نقشی که 

 درتند و آفریننده که خود فرمود:کربیایی و ق

بزرگوار خدایی که سلطنت ملک هستی به دست قدرت اوست و بر هر چیزی 

 یک کدامرگ و زندگانی را آفرید که ش� بندگان را بیازماید تا تواناست خدایی که م

گناهان بندگان است بندگانی که همواره  ی آمرزندهنیکوکارتر است و او مقتدر و 

هایی  سازند و دست محبتشان را بر جان حیاتشان را با انوار پروردگارشان جاودانه می

 آرایند. گشایند که مودت را جز به عمل �ی می

کربی فاطمه زهرا (س) رشط مودت  ی یقهصدرسور عاملیان، حرضت  ی فرمودهبه پس 

های  عمل به دستورات خداوند در قرآن کریم است که در آن صورت است که دست
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به یاری بندگان خواهد آمد و نجات و سعادت دنیا و آخرت را در پی  یتب اهلقدرتند 

نیست بلکه توحید نیز پذیرفته نخواهد دارد در غیر این صورت نه تنها مودتی پذیرفته 

فرجام  که چه سیه روز و بد یتب اهلشد پس باید فریاد کرد وای بر احوال دشمنان 

 هستند.

ایم که  ما در این روز به سوگ یکی از اخرتان آس�ن امامت در این کوی عشق نشسته

 ،عال و هادی ،ثابت و عادل ،کننده هدایت ،آن شهادت دهمین اخرت امامت و والیت

از زندگانی پربرکت  یا گوشهفرصت را غنیمت داشته  .حرضت امام علی نقی است

 کنیم. ایشان را بازگو می

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

به  ۲۵۴متولد و در سوم رجب سال  ۲۱۲الحجه سال  ی ذی چهل سال بود. در نیمه

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

شهید  شان یگرامو سه سال است. هفت ساله بودند که حرضت امام جواد (ع) پدر 

رس بردند و متوکل ه شدند و امامت به ایشان منتقل گردید. سیزده سال در مدینه ب

خلفای عباسی به ش�ر  ترینِ  یشقعباسی که امیر مؤمنان علی (ع) در نهج البالغه او را 

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

که امام در  ر زمانیو هم د انداخت یمبودند متوکل لعنت هللا هم ایشان را به زندان 

 .پرداخت یمخارج از زندان بودند نیز به آزار و اذیت ایشان 

 اباصالحه ساحت مقدس فرزند گرامی امام هادی، امام و موالی�ن حال ضمن تسلیت ب

کبیره که از  ی کنیم این خطبه را به فرازهای از زیارت جامعه املهدی (عج) مزین می

مغز و ادب حضور و معرفی  های پر زبان مبارک امام هادی است که رسشار از نکته

 آمده است که: یتب اهلبیت است که در فرازی در شناخت  جامع و کامل اهل

های خدا بر اهل دنیا و آخرت، خداوند  ش� ای خاندان نبوت و جایگاه رسالت و حجت

کریم ش� را عزت داد به هدایت، برگزید به خالفت، امین داشت به رس و حکمت و 

ها و ش� دعوت کردید مردم را به امر  های توحید، پاک کرد از بدی داد ش� را پایه قرار

و نهی از منکر و جهاد با مال و جان و فرزند در راه خدا پس موال و به معروف 
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رسوران من، به راستی که گناهانم پاک نشود مگر به شفاعت ش� چون خداوند کریم 

ها پاک شده  کنید تا از آلودگی مان یاریداد پس  هدایت و نجات ما قرار مأمورش� را 

 و رستگار شویم.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٣اردیبهشت  ٢٢  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 

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

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

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

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

 هستند.

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

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 

 شکافد مانند کشتی که امواج خروشان را در بسرت جانش مهار ل را میهای جه 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

 ان حق که امواج خروشانمنتظر  ی به امید آن آهنگ راه �وده برسد مانند سینه

 حرکتشانزنند تا به کویی برسند که مقصد  محکم به کنار می ای ینهسناامیدی 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

های هدایت الهی هستند  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. به راه ادامه می کشد و 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 یگرامالهی 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، 

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

 که حاک�ن، با جسارت بر 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  ۱۹۵جواد (ع) دردهم ماه رجب سال حرضت امام 

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

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

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

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

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

به شهادت رساند. سالگی  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 

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

 امام بدون درنگ، جواب تامی سؤاالت را دادند.

: اعت�د به خدای متعال، بهای هر چیز گران قیمتی و نردبان برای فرمودند 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 زندگانی امام جواد (ع) و همه با توجه به

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

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

 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.

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

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 

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

شش ماهه  ی بچهنشان داد که آیا در امر ظهور عدالت، ایشان  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 یمباشند؟ چه شد که فضل خدا در مورد انبیاء دگرگون 

 یامرب نعوذ بال جز این است؟است و بر یک پ

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  اباعبدهللاقبل از عزیمِت امام حسین (ع) به کربال، در مکه 

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

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

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

 مداران باشد.

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

 :داریم یم بردی (عج) دست به دعا و ولِی امرمان، اباصالح امله

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 

 ٩٣اردیبهشت  ٢٣      والدت امیر مؤمنان (ع) ی بهخط

 اش شکافته شد را سزا است که به قدرت و ارادهحمد و سپاس پروردگار یکتا و مقتدر 

، سبز گردید درختان و گیاهان، جان گرفتند جانداران، معنا پیدا ها کوهبرپا شد  دریاها،

�ود حیات و م�ت، فروزنده شد خورشید و ماه، آراسته گردید ستارگان و خلق شد 

باطل، مبعو  شد  برگزیده شدند رسوالن، نازل شد قرآن، جدایی گرفت حق از انسان،

 .مؤمنان یرامو متولد گردید  افضل پیامربان، حرضت محمد (ص) شکافته شد کعبه

نیست معبودی غیر از خداوند سبحان که کریم است و رحیم و رح�ن و شکر بر 

برکات پروردگاری که امر فرمود: مردگان را به ندای حق خواهیم خواند تا خاک زمین را 

س به نسیم ملکوت بر ارکان جانشان تصویر حق را خواهد از جان خویش بزدایند سپ

خویش خواندی  ی وعدهرب، ما را به  ها به حرکت درخواهد آمد: یا نگاشت آنگاه زبان

نفس به فراموشی سپرد تا  ی محاسبهپس بر ما بن� ارسار جانی را که توان عقل را در 

خالفتش را برافراشت و کرسی  ،در نهان جانش فرمانروایی مقتدر را به تصویر کشد

پرچم اقتدارش را بر عال وجود القا کرد و به اعضا و جوارحش فرمان داد تا فرمان برش 

 گونه یناباشند همگی اطاعت کردند پس فرمان را بر دیوان عدالت روحی مطهر 

اینک کاخ آن پادشاه  ،دارم بشناس و از فرمانم اطاعت کننگاشت: مرا به نامی که 

دهد:  خواند و او پاسخ می خاک زمین مدفون است جانش را به مدد میمقتدر که در 

خواند تا بار  را سزاست که ما را از زندان زمین به آس�ن رحمتش فرا خالق�نشکر 

خالقی مدبر باشیم. چه با شکوه و عظمت است سلطنت پادشاه حاکم  بر فرماندیگر 

نظیر و جاودان و جایگاه  بی اش یحکمرانو امیری مقتدر که آمدنش برکت زمین بود و 

با شکوهش آغوش پیامربش و تقوا و عدالت و ای�ن  ی گهوارهخالقش و  ی آمدنش خانه

 یشها شبها مناجات  رسوده ینتر عاشقانهمکتبش، رشادت و مردانگی نشان غیرتش و 

این  ی پس سالم و برکات و تهنیت به روز آمدنش که امروز زمین و آس�ن به شکرانه

و شادمانی است چون حبیب و ولی و حجت و امین خدا  الهی به رسور نعمت

 مؤمنانحق شیعیان امیر  ، رازدار آیینش، امام براش یوحدار  جانشین پیامربش، خزانه
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اند در کعبه متولد  که دوست و دشمن در اوصاف ک�لش متحیر و حیران مانده (ع)

داوند کریم را در خلقت خلیفه خ ی ارادهمخلوقات  ی همهشد و به دنیا آمد تا به 

کند که  خلقتی است که جاودانگی را معنا می ی ای که عزتش سایه خلیفه .نشان دهد

خود فرمود: ای مردم من در بین ش� مانند چراغ در تاریکی هستم و هر کس از 

روشنایی من استفاده کند راه خود را روشن خواهد یافت و رستگار خواهد شد بنابراین 

ید. ولی های قلبتان را باز کنید و بفهم ای مردم بشنوید و به خاطر بسپارید و گوش

هایشان سنگ  کر و قلب یشانها گوشهایشان کور و  واحرستا که چنین نشد و چشم

خریدند و دم از مسل�نی زدند و قرآن  یلشانذلشد و عذاب دنیا و آخرت را بر جان 

هوای نفس و حسادت و  ی واسطه بهناطق و اسالم راستین را در وجود گهربار ایشان 

در اغفال و گمراهی مردم از هیچ حیله و نیرنگی  خودپرستی ندیدند و نپذیرفتند و

 اباصالحزبان مقدس موالی�ن امام عرص و زمان  آن را از ی یک �ونه .فروگذار نکردند

دوم و آغاز حکومت  ی کنیم که فرمودند: اواخر حکومت خلیفه املهدی (عج) نقل می

م امیر مؤمنان با هر دو خلیفه در این امر رشیک هستند پدر  که یدرحالسوم  ی خلیفه

های کریمه  کمک حرضت جربئیل، قرآن کریم را به صورت کتابی با تفسیر و حقایق آیه

نوشته فرمودند  تنظیم کردند و از رمزهای قرآن کریم در علم امامت تفسیری زیبا دست

دوم بودند پدرم  ی که مردم �از مغرب را خوانده و منتظر سخ�انی خلیفه و درحالی

هللا، آنچه را که در زمان  دند و خطاب به مردم فرمودند: ای امت رسولوارد مسجد ش

حیات پیامرب به او وحی شده بود و من از دهان مبارکشان شنیده بودم را در روی این 

ام تا مهر تأیید حرضت جربئیل،  آوری �وده و آن را به میان ش� آورده ها جمع ورق

آوری قرآن کریم به آخر  خود را در جمع امین وحی را در آن ببینید و من مأموریت

دوم کتاب را از امیر مؤمنان گرفت و آن را باالی رس  ی یفهخلبرده باشم. در این وقت 

که خود  آنچهبرد و گفت: ای مردم، آیا این کتاب را که علی در آن از معانی و مفاهیم 

ذیرید؟ و پ است را با عنوان کتاب رسول خدا می هو نفس خود از آن پیروی کرد

مؤمنان نگاشته است کتابی به  صورت امر را جلوه داد که آنچه را که امیر چنان آن

: ها گرفتند و فرمودند خط و دلخواه خود بوده است. امام کتاب را از دست آن دست

د رسید و به علم آن پی نخواهید برد؛ من آن را به امین یآن نخواه ههرگز دست ش� ب
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ها آن را به فرزند  ی باشد برای فرزندان من و هر کدام از آنسپارم تا امانت وحی می

خود خواهد داد تا نوبت به آخرین فرزندم برسد آنگاه او به این کتاب عمل خواهد 

کرد و حقیقت وحی آشکار خواهد شد تا آن زمان من ش� مردم نافرمان را به آنچه که 

سپارم تا هرگز نتوانید  ید میبزرگان و خلفای ش� تنظیم کنند و ش� آن را حق بدان

حقایق را از درون قرآن کریم بخوانید و بدانید. بعد از خارج شدن امیر مؤمنان از 

قرآن کریم تالوت  عنوان بهمسجد عث�ن اقدام به تنظیم این کتاب آس�نی که اکنون 

 ی واسطه بهگذاری  حقه است ولی تنظیم و ش�ره های یهآه�ن  ها یهآشود کرد که  می

ها انجام گرفته است. از ه�ن کالم پدرم تا ظهور نور قرآن کریم آنچه که مردم از  آن

کنند ظاهر عمل است و باطن نزد من است؛ ش� به  بزرگان و خلفای خود دریافت می

دنبال باطن باشید و منتظر آن و ظاهر را که هر بار به دلخواه یک خلیفه تنظیم 

اند  آنچه به دست آورده ی یچهبازا همچنان در به خودشان واگذار کنید ت شود می

را مستجاب فرمودند و  (ع) پروردگار کریم دعای امیر مؤمنان .روزگار را بگذرانند

حرکت کنید دل به  (ع) حقیقت را تا ظهور نور مخفی فرمود؛ اگر به دنبال امیر مؤمنان

در عمل  (ع) مؤمنان یرامآنچه که در ظاهر است نباید ببندید بلکه حقیقت وجود 

است نه در حرم؛ به دنبال حقیقت قرآن کریم باشید و در طلوع و غروب آن را طلب 

 کنید.

مقدس  ی خانهاین نعمت و رحمت بزرگ الهی در  ی ما در این روز مبارک به شکرانه

دور  (عج) املهدی اباصالحرسور و موالی�ن امام عرص و زمان  شان یگرامآخرین فرزند 

داریم:  ضمن ابراز تهنیت و سالم خدمت وجود مقدسشان اعالم می ،هم جمع شدیم

امیر مؤمنان نور و عطر ایشان را از وجود  تان موال، ما شیعیان و شیفتگان پدر گرامی

برکتتان را دریاب تا از  کنیم. یابن حیدر کرار، ما منتظران قدوم با مبارکتان کسب می

ای که مادر  مند شویم ه�ن گونه � بهرهبا عنایت ش (ع) نعمت و فضائل امیر مؤمنان

زهرا (س) فرمودند: کتابی را که امیر مؤمنان علی  ی فاطمه ،کربی ی تان صدیقه گرامی

آوری فرمودند پروردگار امر فرموده که در بین جانشینان پیامرب باقی باند  (ع) جمع

است؛  اینک این امانت در مقامات بندگی که ه�ن مقام محمود است در جریان

پرتوش در نام آخرین وصی رسول خدا است پس پیروانش به حقیقت قرآن کریم آگاه 

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


23 

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

حق  ی وعدهنوشند تا جانشان به  می در نهان است که یدرحالشوند و از جامش  می

منتظر چه فرمانی  یشانها ساعتکردند که  منور گردد و اگر مردمان زمان درک می

گردید و عمرشان به  ا نعمتشان آشکار میداشتند ت شکر بر�ی ی سجدهاست رس از 

پس شکر پروردگار را سزا است که رحمتش  .شد گر می برکت آن در خلقتی جدید جلوه

را پایانی نیست ضمناً این روز بزرگ و مبارک مصادف است با دهمین سال روز افتتاح 

این کوی عشق و رحمت و عرفان به اذن خداوند کریم و عنایت خاص امام عرص به 

از  ما ضمن شکرگزاری به درگاه خداوند کریم و ؛الزمان (عج) نام نامی مهدیه صاحب

اینکه هر سال بیشرت از قبل بر برکت و  ی واسطه بهوجود مقدس امام و موالی�ن 

افزایند مخصوصاً در این سال بر مکان برگزاری  بلند می ی این خانه ی عنایات خاصه

سپاسگزاری  آید ی�لفین و منافقین آن خوش مجالس آن افزوده شد هر چند بر مخا

 داریم: می و دست به دعا بر کنیم یم

و فرزندان طاهرینش هستیم ما را در پیروی از  (ع) بار الها ما دوستداران امام علی

 دستورات ایشان که ه�ن دستورات توست یاری فرما.

را عذاب و لعنت و دشمنان عرص حارض  (ع)امیر مؤمنان ی بار الها دشمنان گذشته

 ایشان را رسوا و نابود بفرما.

بار الها به برکت وجود صاحب این خانه موالی�ن امام عرص هر روز بیشرت از روز قبل 

 مقدس بیفزا. ی بر برکت این خانه

بار الها در ظهور دولت حق موالی�ن امام عرص تعجیل بفرما و قلب نازنین ایشان را از 

 شنود بفرما.ما خ

در خاته از برادرانی که مشتاقانه و با خلوص تام در تأسیس مکان جدید ما را یاری 

کنیم و از خداوند متعال برای ایشان عافیت دنیا و آخرت  فرمودند تشکر و قدردانی می

 از صاحب خانه امام و موالی�ن عنایت خاصه را خواستاریم. و

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر الّر بسم هللا 

 ٩٣اردیبهشت  ٢٥     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 

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

 از آن توست. هاست آس�ن

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

نان بر مخصوص گردان بر آ  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 یما کرامتت چشم دوخته و پناهنده شده. از تو درخواست سخا و ب

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، 

کافران را،  ی یلهحخوار کنی ستمگران و  زمانه و دشمنانم را، 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 شعلهر و معرتف شود که ای وای ب

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 

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

ی، در بندگی را در قالب خلیفگ بله، حرضت آدم (ع) با فرزندانش، آنانی که عشق و

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، 

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

مالئک و جنیان را با اشتیاق، به سجده  ی همهیامت در ق .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 

امیر مؤمنان و رسور عاملیان  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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ایب خلقت است؛ باید باور کرد و یقین داشت که قلب حرضت زینب (س) از عج

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 

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

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:

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

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 یهنگاممشیر را بر فرق باطل بکوبیم. من حق را در وجودمان احساس کنیم و ش

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

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 آمادهبوسیدم و خود را پیشانی پدر 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 

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

 .»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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ست دارند و یادش را فراموش پس به فریاد امت جدتان برسید که امامشان را دو 

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

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

حق خدا، جاء ال 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 

 ٩٣خرداد  ٢       ی ماه رجب آخرین جمعه ی بهخط

هدایت  ی چشمه پایانش یبحمِد مخلوقات عال بر آستان کربیایی خالقی باد که از مهِر 

نام نهاد تا با هدایتشان  ها انسانلطفش، پیامربان را هادِی  ی رسچشمهرا جوشاند و بر 

منزِل عافیت رهنمون شوند و سالِم جانشینانشان، بر ان فرو افتاده از ملکوت را بر رس ج

در  یها انسانکه همواره جاِن مبارکشان را، ندای نجاِت  شان یملکوتآنان باد و بر عزم 

متبلور شود و از ظلمت، به نور، هدایت  شان یوجود ی جوهرهبنِد نفس اماره کردند تا 

 شوند.

عال، در نجوای عاشقانه، صورِت که  یا جمعهماه رجب است.  ی جمعهاکنون آخرین 

اِر نعمتی باشد که ارساِر کتاب ز کربیایی پروردگارش نهاده تا شکرگ اطاعت بر آستان

 پیامربش نازل فرمود. ی ینهسمبین را از درگاه پر شکوِه ملکوت، بر 

آن دقایق که رضباِن حیات، در جان مبارک آخرین رسول الهی  چه مبارک سحری بود

را  اش یناتوانافتاد و عجز و  ، بر روی درءالحق را نواخت و آنگاه باطلبانگ جاویِد جا

اعالِم آمادگی کرد؛  یا نالهاعالم کرد؛ آس�ن به نم نم اشکی متربک شد و زمین به 

ستارگان در درخشششان بر یکدیگر پیشی گرفتند و ماه، نوِر لرزانش را بر شکاف غار 

�اند؛ آنگاه آس�ن شکافت و از وسط دو  صیبن یبمتمرکز کرد تا از نعمت پروردگارش 

آن نهاد و ناِم جاوید آخرین پیامرب  ی کنارهوحی، دو باِل خود را بر  ی فرشتهنیم شد؛ 

را بخوان  شود یمالهی را خواند: ای محمد، به آس�ن بنگر و آنچه را که به جانت القا 

جهان، منور به نزوِل وحی آفرینش بر او درود فرستاد و جاِن  ی همهو پیامرب خواند؛ 

شد. تاریکِی سحر به سفیدی صبح بدل شد و خورشید، با اشتیاق از مرشق طلوع کرد. 

درخشش تاِج رسالت، بر ِرس آخرین مأمور الهی چونان گنجی بود که همه در تاشایش 

مطهری!  ی جمعهو روز آغاز شد؛ چه روز زیبایی! چه  گرفتند یمبر یکدیگر سبقت 

هوایش هوای زمین نیست بلکه منور به نزوِل برکاتی است که از الطاف و احساِن 

که  یا معجزهخالقش جانش منور است. قرآن آمد و خود را مولودی مبارک نامید و 
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دریای علم و رحمتش را پایانی نیست؛ جهان، همواره بر عظمتش معرتف است و از 

معرفی فرمود و جاِن عزیزش را در  اش یحامد را درِک علمش عاجز؛ پروردگار عال، خو 

ح�یِت خویش گرفت و دست ناپاکان را از ساحت مقدسش دور �ود و همواره 

از آستان پر عظمتش جاِن  اش یکو جاللتش را بر دوران ها حاکم گردانید تا عاشقاِن 

 را زنده کنند و از مرگی که نامش جهل است برهند. رمقشان یب

جانش بیرون آرد و بر امتش  ی یشهرخویش را از  ی معجزهیده شد تا پس پیامرب برگز

نفس اماره، با هزاران آب و رنِگ  ی شدهعرضه دارد. افسوس که دنیای افسون 

تهی کرد، بر جاللِت  ها ینهسرا از  پایانش یببرش، به میدان آمد و گنِج  ساز دست

ه�ن گونه که پیامرب (ص) اش کم کرد تا آن را  افزود و از عمِل باطنی اش یظاهر 

که در  ییها امت »ای وای بر امت من که قرآن را مهجور کرد«معرتف آن است که 

تا  یما شدهرسالِت پیامرب آمدند و رفتند و اینک ما مدعیاِن مبعث، دور یکدیگر جمع 

بخورانیم و چشم بر احسانش  رمق�ن یببر جاِن  یا منظرهروز مبارکش را چونان 

تنا کنیم و بگوییم که ما امِت غریبی هستیم که حرف  اش یاییکربدرگاه  بدوزیم و از

 ی ینهس؛ دست بر کنیم یمدملان را در قالب اشک و دعا بر پروردگارمان عرضه 

گونه که  که مشتاِق دولت آخرین وصِی رسوملان است و ه�ن گذاریم یممجروح�ن 

اریم پس بر رس راه این سیالب جز اشک ند یا اسلحهامام�ن در دعای کمیل فرمودند 

تا خورشیِد مبعث، تاج رسالت را بر رس آخرین وصی رسوملان مژده دهد تا  نشینیم یم

 جهان، با انواِر قرآن ناطق، از جهل نجات یابد و انوار جاءالحق متجلی گردد.

 :گوییم یم ،پس با صدایی متفاوت با هر روِز دیگر

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر الّر بسم هللا 

 ٩٣خرداد  ٣      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 رانی که در مملکت جانش فرمان ؛ حکمآفرینم یم: من جانشینی فرماید یم

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

ر نوای دعوت و غنیمت گوشش را د 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 حلقهتا بر  فرمان

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

 در اهتزاز است. ای ینهآچونان  اش شانییپنوری 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 

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

ین من االولین الی ی قوم ظاملنتیجه 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 

دار دانش پیامربان، معدن وحی و صاحب علم  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 یگرامت خدا و برکاتش بر او و بر پدران و فرزندان رحم

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 زندان را تحمل کرده تا حق پایدار باند

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

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

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

 کند. رنگ کم تواند یمغیبت  ی پردهنه 

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

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

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

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

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 آدرسپدرم در غربت و دوری از پیامربشان به 

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  ایدفرم یمو به حقیقت جان پیامرب اشاره  فرماید یمدعا بیان 

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

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

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

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 

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

 .رود یمبین 

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

فقط آدرسش فرق کرده، زمانی در تبعید، زمانی در زندان و کاخ و زمانی در غیبت و 

کنیم؛  م به آن اشاره دارد گم میاین ماییم که آدرسش را با وجود اینکه قرآن کری

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

شدن از وجود بابرکت  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 

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

 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 

 ما نجات عطا فرما.

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 

 ٩٣خرداد  ٦         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 

وحی تکرار کرد: بخوان به نام پروردگارت که  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  ید در غروب جهل زمان خود�ایی میخورش

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 ینهسکلیدی ارسارآمیز در 

 ارجمند است.

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

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

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

وگند به فرماید؛ س 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   پروردگار عال به روزی ابدی پیوند خورد تا ظلمت 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؛  ایه 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  از عرش افتاده عرضه �ود؛ ای به 

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

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

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

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

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

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

کند مثل زند پس وای بر  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 وعدهوزی را به دنبال ندارد مگر با امری که در سوگند پروردگارش ر 

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 اینک رس را بر سجده

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

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٣ خرداد ١١         اعیاد شعبانیه ی بهخط

حمد و ستایش مخصوص خداست و اوست سزاوار ستایش و ستایش حق اوست؛ چنان 

اوست بسیار و بیرون از ش�ر بر خداوند سبحان و حکیم که نه  ی ستایشی که شایسته

 ها و زمین و نه هنگام آفریدن مخلوقات کمک و یاوری نگرفت. در خلقت آس�ن

ها از هراس  حقیر و چهره اش یبزرگها از درک  ها از نهایت وصفش عاجز و عقل زبان

قهرش لرزان است؛ نیست معبودی غیر از ذات اقدسش پس معبود من اگر مرا به 

و اگر به  یزمدرآوجرمم گرفتی به عفوت پناه گیرم؛ اگر به گناهانم بگیری به آمرزشت 

بودا پوشاندی گناهانم را و بر من مهربانی را آتش بری فریاد کنم که دوستت دارم. مع

تام کردی پس در قیامت هم رسوایم نکن؛ دعایم را، مناجات و فریادم را بشنو و بر 

من ترحم کن که با زاری و عجز به درگاهت پناهنده شدم در ماهی که ماه پیامرب تو 

ه شعبانی خیر و برکت، رسول اکرم حرضت محمد (ص) است ما ی واسطهسید رسوالن، 

 که آکنده کردی آن را از رحمت و نعمت خود.

چه زیباست مناجات شعبانیه از زبان امیر مؤمنان علی (ع): ماه شعبان تابید و با نور 

که ندای  آنگاهپیامرب تحقق یافت  ی وعدهوجودش ظل�ت زمین را روشنی بخشید و 

، آنگاه که در ماه شعبان آمد رسول خدا به آس�ن نگاه کرد و فرمود: ای خالق من

های سنگی را ویران �ود و آنگاه که فرزند او بیاید  رجب وصی من به دنیا آمد بت

ها را بشکند و جهان را آراسته به بوی تو کند پس شعبان ماه من است  های دل بت

طلبد بلکه  چون ماهی را در بطن دارد که خورشید را در افروخت نور حق به یاری �ی

هور برسد انوارش جهان را تابناک کند و همگان به دین من درآیند و که به ظ آنگاه

شمشیر حق با نوایی نام او را صدا کند که: ای وار  من، تیغ من آماده است تا 

 ی های چرکین زمان را با مداوای بهرتین برگزیده های باطل را گردن بزند و زخم بت

 درمان کند.
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رسالت متولد شدند یاورانی که در لبیک خود  بله چه زیباست شعبان که در آن یاوران

 به دعوت جد بزرگوارشان پیامرب خاتم، رسالتش را با جان و مال و فرزند یاری کردند.

اند که: سالم  حرضت زهرای مرضیه (س) توصیف فرموده هایی که رسور عاملیان ه�ن

 ای هستند رهکه همواره بر آستان اطاعت پروردگارشان ه�نند قط ییها جانبر ملکوت 

برد تا  آن را عزت مؤمن نام  کران رحمت و رحمتی که پروردگار عال در دریای بی

حق معنا  ی حلقهه�نند طعامی باشد که زنده بودن را در  جاودانگی در فرمان روح

عدالت آفرید تا مخلوقاتش طعم آن را در جانشان  ی یهپافرمانی که جهان را بر  کند

 ی مژدهرحمت الهی  ی یهسادر  که تپش عال آنگاهو  و دل نبندندتجربه کنند و جز به ا

ها به  نبض حیات خونی را در مدار جان ها القا کند خزان را بر جان آمدن بهاری بی

تا  اعالم گردیده حرکت درآورد که نشانیش در آیات قرآن کریم در وصف صفات مؤمن

 ها از اعطای پروردگارشان دور �انند. جان

با مولود امشب یعنی  برکت و مبارکی این ماه گرامی ای مه�نان کوی عشق، ،بله

و جهاد حرضت اباعبدهللا  شجاعت و تقوا و آزادگی ی اسوهرسور و ساالر شهیدان 

الحسین (ع) آغاز گردید. امام حسین (ع) ثابت کرد که در یاری رسالت هدایت حد و 

 ،این امر قیام فرمود و آن را با خون خودهای خود در  با تام داشته شناسد و مرزی �ی

فرزندان و یارانش امضا کرد. در مورد شأن و مقام واالی ایشان در این شب مبارک 

نظیر ایشان  از فضایل بی یا گوشهکنیم که با اندیشه در آن شاید به  مطلبی را بیان می

یامربان حرضت رسور عاملیان، کوثر الهی، مادر هستی و پ شان یگراممادر  پی بربیم.

زهرای مرضیه (س) که بزرگی و ارجمندی ایشان در زمین و آس�ن یگانه است در مورد 

 ی سفرهکه: آن زمانی که کودکی خردسال بود بر رس  فرمایند گونه بیان می ایشان این

فرمود: فاطمه جان، صورت حسین  فرمود؛ پدر می و از غذایش تناول می رفت پدرم می

کردم صورت چون ماهش از غذا  تا پاکیزه شود و من اطاعت می نرا به صورتت بچسبا

جانت را از  فرمود: فاطمه جان، حسین، جاِن عملت است؛ و پدر می شد پاک می

 آغوشت جدا نکن.
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مرد  زینت عابدین، این ماه میالد سید ساجدین، ی خجستهدیگر مولود مبارک و 

استواری و صرب و شکیبایی امام  کوه امام برحق، ،مناجات، معلم مکارم اخالق و دعا

است که بعد از شهادت پدر بزرگوارشان در روز عاشورا رهربی  (ع) الحسین بن علی

و چنان آن را مدبرانه و با شجاعت رهربی و  گرفتند آوران عشق را به عهده کاروان پیام

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

های  و با مناجات به ویرانه تبدیل فرمودند و پیروزمندانه به شهر مدینه وارد شدند

سجادیه به تربیت دینی و ای�نی و مکارم اخالق شیعیان  ی یفهصحزیبای خود در 

 همت گ�شتند.

دار شجاعت و تقوا و رشادت و ای�ن و  سومین مولود این ماه بزرگ، میالد پرچم

 هاشم، گر واقعی امام عرص خود قمر بنی ه عهد و پی�ن و اطاعتوفاداری ب استواری و

که  گونه ه�نابوالفضل است؛ پدر دانش و ادب که  به حرضت عباس بن علی، ملقب

و نشان  عشق به خداوند و امام عرص خود را با عمل و وفاداری تفسیر خود فرمودند

مبارک عصاره نبوت،  میالد وجود و چهارمین نعمت و برکت و رحمت این ماه دادند

کرسی عدالت، امام عرص  ی کنندهبرپا  منجی عال برشیت، انوار تابناک امامت و والیت،

که از قول جد بزرگوارشان پیامرب  یا گونه ه�نباشد.  املهدی (عج) می اباصالحو زمان 

 ی دهندهالشأن اسالم حرضت محمد (ص) در اول خطابه آمد ایشان نجات  عظیم

ها  ها و جان ل و گمراهی هستند؛ با ظهورشان نور خداوندی را در قلببرشیت از جه

که خود فرمودند: تا آنگاه که به امر پروردگارم از  یا گونه ه�ن زنده خواهند کرد

امام  گذرانم ها می ها را در روزها و ساعت گیرم و زمان ها در حریم غیبت قرار می دیده

 جویند آن را به مشامشان برسانم ر نام من میامام را د ١١ یبو که  شوم می ییها امت

امامت را  ی مجموعهآورند  را بر زبان می یشانموالپس امت من آنگاه که نام 

الهی صرب  ی وعدهو به امید  اندیشند گونه که در ارسار غیب می خوانند و ه�ن می

 ی هرهچامامشان را در  ١١ ی چهرهکنند تا ظاهر امامشان آشکار شود و بتوانند  می

خروشان امامت را  ی رودخانهکه  باشند خالقشانببینند باید شاکر  آخرین وصی امامت

احسانش بنشینند و از  ی سفرهتا تشنگانش، بر رس  همواره در جوش و خروش قرار داد

 نشینش تناول کنند. طعام دل
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پیامرب (ص) که شعبان ماه من است ریشه در تولد فرزندان  ی فرمودهپس دانستیم که 

دهنده و یاری رساننده به رسالت نبوی  انوار پاک امامت دارد که ادامه شان یگرام

دهد؟ کسی که به  اینک ماییم امت پیامرب؛ چه کسی به ندای پیامرب پاسخ می .هستند

د؟ کدام منظور پیامرب منشأ شناخت حق از باطل بدان عبادت قیام کند یا عبادت را

رود نامش چیست؟ نامش را پروردگار عال معرفی  است؟ اگر عبادتم حق را نشانه �ی

 وت کشیدن و کف زدن نبود پس به سزای آنکهسخدا جز  ی و �ازشان در خانه فرمود:

 انفال) ی سوره ٣٥ ی این عذاب را بچشید. (آیه ورزید یمکفر 

کند پس با مدد شعبان در  عبادتم را معنا می پس آتش جهلم جهنمی سوزان است که

 و عمل به آن دست به دعا بر یاری و قیام در امر رسالت و امامت و حق جویی

 داریم: می

کرد پس ما را در پیروی  داری می زنده شب ،گرفت بار الها پیامربمان این ماه را روزه می

 از ایشان یاری فرما.

ین ماه، ما را ببخش و بیامرز و شفاعت آن بار الها به حرمت مولودهای مبارک ا

 بزرگواران را بپذیر.

 .بار الها در این زمان پر از کفر و فساد و جنایت ما را از رش شیطان حفظ فرما

بار الها ما را از ملت دولت ظهور قرار بده و قلب نازنین موالی�ن را از ما خشنود 

 بفرما.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٣خرداد  ٢٣      والدت حرضت مهدی (عج) ی بهخط

ودیعه دار این  و زمان، کند محبت را معنا می سالم نامی است که در پرتو خویش

خلقت به این کالم مقدس مزین کرده  ی یرهداموهبت الهی است. اینک زمان را در 

تو آموختیم آنگاه که در پرتو  ی واسعه: پروردگارا، ما کالم را از رحمت داریم یماعالم 

آزمایش نهد اینک ندایی  ی بوتهزبان به حرکت درآمد تا توان جانش را در  اش ینوران

اید؛ ضیافتی  های در کام مانده، به ضیافت حق آمده خواند: این زبان ملکوتی ما را می

حق : ارسار دارند یمفروشند و اعالم  که عرشیان در تاشای آن به یکدیگر فخر می

هم شکست؛  آشکار گردید؛ قلب قرآن کریم گشوده شد؛ انوارش ظلمت جهل را در

 ی پوستهزمان متولد شد و رمز و راز خلقت از  ید دارکلپروردگار محقق گردید؛  ی وعده

ها در انتظار دیدنش  به نوای محبتش شنوا شد و چشم ها گوشخویش خارج گردید؛ 

ها نامش را آموخت و به  دیدار نشود؛ زبانمرطوب ماند تا خشکی جان، در انوارش پ

الزمان، زمان جا�ان در تیررس اجلی که به دنباملان  امید اجابتش او را خواند: یا صاحب

 ی یرهذخبرد و ما ای  گذرد و ما را در برزخی ناشناخته فرو می در حرکت است می

بیعتی نورانی خوانیم: اشهدک یا موالی، شهادتی که معنای وسیعی دارد؛  آفرینش می

 با پیامرب و جانشینان برحقش.

کنیم  نگریم؛ حقیقت بیعتش را حس می امروز در این ضیافت باشکوه به دستا�ان می

و یا در بازی الفاظ رهایش کرده و ساعتی بعد به فراموشی مبتال شده و از زمان خارج 

و  رمز ی پرشویم. درمان این رسگشتگی چیست؟ توان عقل�ن قادر به حل این مع� می

شویم: موالی ما، در این زماِن رسعت که عقل  هللا متوسل می ة بقیراز نیست پس به 

قادر است مجهوالت عال را به سادگی حل کند و هر روز به کشفی تازه مفتخر شود 

در درک آنچه پروردگار برای بندگان خویش باقی گذاشته دچار شک و تردید و 

خود ساخته از ذهنی بی�ر  ی یلهپ�نند کرم ابریشم در مرگبار است پس ه های یناباور 

مانند حرستی  دهد و آنچه برایش باقی می رود؛ قدرت پروازش را از دست می فرو می

شعبان در تحوالت قیامت به سخن   ی است که درمانی را در پی ندارد. خورشید نیمه
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در خواهد آمد ه�نند ابراهیم خلیل (ع) که صدای دعوتش را عال در خود ذخیره کرد 

: ای پروردگارم، آنگاه که مرا افروختی و جانم را به آتشی همواره فروزان دارد یماعالم 

مبتال ساختی با گرمای خویش جهان خاکی را از رسدی و خموشی نجات دادم ولی در 

رسدی گرایید و انوارم به ظل�ت مبتال شد پس به  مقابل موالی خویش حرارتم به

شوم تا سوزندگی را در نامش معنا کنم و ما امت آخرالزمان از این  متوسل می ام یفهخل

شویم و ه�نند خورشید ناله رس  رسدی و خموشی به دامن پر حرارتش متوسل می

ان �ناک�ن است پس دیدگ یف�نضعهای  دهیم که: ای موالی ما، نامت زینت جان می

فشانی پرحرارت نامتان را  های�ن مستولی نکنید تا همواره چونان آتش را بر حرارت دل

کنید در  مان یاریتکرار کند و منتظر زمانی که پرچم حق را در عال در اهتزاز ببیند. 

 خوانیم: می صدا یکدعایی که همواره زینت جا�ان است و باز 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٣تیر  ٧        شب اول رمضان ی بهخط

ها و زمین است؛ پیروزمند و حکیم  در آس�ن آنچههر  گویند خداوند را تسبیح می

اول و آخر و ظاهر و باطن و  اوست ها و زمین از آن اوست؛ است و فرمانروایی آس�ن

هر چه از زمین بیرون آید و هر چه  و بر هر چیز داناست؛ هر چیز در زمین فرو رود

 گذرد آگاه است. ها می از آس�ن فرود آید و هر چه به آس�ن باال رود و هرچه از دل

ای که  نیست قدرت و نیرویی جز او. زنده پاک و منزه است خداوند عرش عظیم و

او از  ی همتاست و نیست هیچ نیرویی بازدارنده و در فرمانروایی بی هرگز �یرد

و بر این گواهی  رتش. گواهی داد خداوند که به راستی معبودی جز او نیستقد

حمد  .اند گواهگویند  حق و عدل سخن می فرشتگان و دانشمندان و آنانی که به ی همه

های نجات و  راه اش یمهربانکه از رس رحمت و  کران او را سزاست و سپاس و شکر بی

 ها جا داد. ها و مکان د و آن را در زمانرستگاری و توبه را برای بندگان منور �و 

از آنچه برایتان مقرر  رحمت و برکات پروردگار عال آنگاه که امر فرمود: ای مؤمنان،

 راهی که چلچراغ هدایتش ام در راه خدا انفاق کنید تا راه راست را بیابید؛ فرموده

ید: شکر آ گونه به سخن در می قیامت این ی حلقهجانی که در  هاست ضمیر جان

منور به فرمان خویش درآورد و مرا مخلوق  را که جان ضعیفم را در بند روحی خالقم

های خویش برتری داد و اعالم فرمود: ای آدم، تو را از گلی  نامید و به تام آفریده

چنان ضعیف و ناتوان بودی که در امر قیام بر دستان پر قدرت  آفریدم، آن خشکیده

را بر آن نام زینت  ات یشانیپبرخاستی؛ نامت را عبد نهادند و  پروردگارت تکیه کردی و

روحت به امانت  ی ینهگنجدادند تا توان درک غیبی را در جانت بیابی که نامش را در 

 الیه راجعون حمل �ودی.

چه زیباست رمز و راز بندگی پروردگار کریم از زبان رسور عاملیان حرضت زهرای 

عبادت و راز و نیاز با پروردگار رحیم  ت به کام مؤمنانمرضیه (س) و چقدر شیرین اس

مخصوصاً در بهار بندگی، ماه بارش رحمت، ماه عبادت و توبه، ماه رمضان، ماه روزه و 
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داری و بازگشت و توبه و آمرزش، ماه رحمت و رهایی از دوزخ و رسیدن به  شب زنده

های آن و باید به  و شبوزها بهشت، ماه نزول قرآن پس بزرگ و مبارک است ساعات ر 

که  یا گونه ه�ن ،است و کمر همت بست برای بیشرت و بهرت بهره گرفت از آنپا خ

 کوثر الهی فرمودند:

ماه رمضان محل خروج انوار بندگی از میان خون و چرک و رسگین است تا به شیری 

ی فاخر را و لباس یفروزدباش بدارید تا جانتان را در فروغش  گوارا بدل شود پس گرامی

بپوشاند پس باید در این شب بزرگ و در این کوی عشق گفت: سالم  تان برهنهبر جان 

الهی و سالم بر ساعات نجات و ریس�ن نجات و  ی بر در رحمت و خوان گسرتده

 .یرمانحقرستگاری؛ سالم بر ماه رمضان، خوش آمدی بر جان 

کریم است پس در این ماه رمضان یعنی بارش رحمت الهی که بهرتین آن نزول قرآن 

ها  بیشرت قرآن بخوانیم و در آن اندیشه کنیم البته قبل از آن، وجود و جان را از آلودگی

که خداوند متعال در قرآن  گونه ه�نآن به واقع درک شود  ی پاک کنیم تا آیات کریمه

من رب انه لقرآن الکریم فی کتاب مکنون ال یمسه اال املطهرون تنزیل « کریم فرموده:

هرآینه این قرآنی است گرامی قدم، در کتابی مکنون که جز پاکان آن را ملس  »العاملین.

 نکنند، نازل شده از جانب پروردگار جهانیان.

مطهرون قرار گرفت و آیات آن را ملس کرده و  ی زمرهتوان در  تنها با وضو گرفت که �ی

ملیان فرمایشات گهربار رسور عاگیریم از  در جان وارد �ود. در این مورد بهره می

 حرضت زهرا (س) که فرمودند:

روح انسان به فرمان بخوان منور است و انسان از دستش برای برداشت حوایجش مدد 

کنند؛ در ظاهر امر چیزی  بیند دراز می گیرد و گاه آن را به سوی قدرتی که آن را �ی می

دارد که بسیار قدرتند است و  یم کند ولی در باطن امر نیرویی را بر را ملس �ی

ها در یک مسیر در حرکت هستند  جان ی همهدار پروردگارش باشد پس  تواند امانت می

خواند زبان باطلی است که  آنچه میانشان متفاوت است امر بخوان است؛ گاه آنچه می

ند به آن بها داده که مان چنان آناز آنچه در اطرافش وجود دارد خواندن را آموخته و 

حجابی محکم در مقابل باطن جانش قرار گرفته است و در هنگام مرگ آن حجاب 
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خواند حقیقتی است که در جانش رسچشمه از لطف  شود و آنچه می دریده می

دار این اعجاز پروردگار باشد و  پروردگارش بود پس آفرین بر روحی که توانست امانت

پروردگار را به جان آدمیان هدیه کند پس  ی معجزهاز این امر اطاعت کند که  چنان آن

از این زبان که زبان رحمت پروردگار است جدا نشوید تا همواره فرمان بخوان بر 

جانتان حاکم باشد چون همواره حق جاویدان و باطل نابود است پس انوار باطل با 

 شود. توبه به انوار حق تبدیل می

ر پشت رس و مقابل عمل هر کس در قرآن کریم تجلی زبانی شیوا است زبانی که د

حرکت است آیاتی که از درون جانتان بیرون خواهد آمد تا عظمت خویش را آشکار 

سازد پس لحظات عمرتان را به انوار با برکتش بیارایید تا عملتان را به حرارتش مزین 

 الهی است و چه سعادتند ی یفهخلکند و غیبی را آشکار سازد که مع�ی آمدن و رفت 

هستند بندگانی که گوش جانشان همدم نوای پروردگارشان است در سحرگاهان و 

جانشان ذخیره کنند  ی خروشان وحی را در صندوقچه ی یاچهدرشبانگاه و منتظرند تا 

 و با انوار درخشانش تاریکی قیامت را به صحرایی منور تبدیل سازند.

را به سوی صاحبش،  مان یخالمحمود و ارجمند دست حقیر و  ی خانهاینک در این 

املهدی (عج)  اباصالحناطق قرآن، خیر و برکت ماه رمضان، امام عرص و زمان 

کنیم که رحمت  : موالی ما، ماهی را آغاز میداریم یمگشاییم و عاجزانه اعالم  می

تر و لطف و احسانش فراگیر مؤمنان است پس ما را یاری فرما از  خداوند گسرتده

 از قاریان پاک باشیم. داران حقیقی و روزه

 داریم: می حال در خاته دست به دعا بر

 .های رمضان ما را یاری فرما داری شب زنده داری روزها و شب بار الها بر روزه

 بار الها توفیق عبادت و تندرستی بدن و استجابت دعا را به ما عطا فرما.

 و بال و فریب شیطان را. بار الها دور کن از ما بی�ری و کسالت و غفلت و گناه و رنج

داران و نشاط  جهد و کوشش مؤمنان و عبادت عابدان و صرب و تحمل روزه بار الها

 نجات یافتگان را به ما روزی فرما.
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و نشاط و شادی شیعیان قرار بده  یتب اهلبار الها این رمضان را ماه نابودی دشمنان 

 زمان (عج) تعجیل بفرما.  امام ی حقهو در دولت 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٣تیر  ٢١      والدت امام حسن مجتبی (ع) ی بهخط

که آخرین مقصود  همتاست یبخداوند  ی حمد و شکر و سپاس شایسته و برازنده

، یدگانترس ی دهندهنیازمندان و نهایت آرزوی آرزومندان، رسپرست شایستگان، امان 

و فریادرس  حاجات فقیران و مسکینان ی بینوایان، گنج بیچارگان، برآورنده ی یرهذخ

 مهربانان است. ینتر مهربانکری�ن و  ترین یمکردادخواهان، 

 ینارجمندترتو را گوییم که بر ما منت نهاده  پایان یبو  ش�ر یببار الها شکر و ستایش 

خود خاتم انبیا و تاج پیامربان حرضت رسول اکرم (ص) و  ی بنده ترین یگرامو 

را برگزیدی و از بندگان خاصت قرار دادی و به نور خود منورشان فرمودی و  یتشب اهل

کرامت و عزتت جای دادی و  ی خانهآنان را در میان بهشت خود درآوردی و در 

که ه�ن  ها آنآرزوی  ینتنهاترو  ینتر بزرگدیدگانشان را به ج�لت منور کردی و به 

 ها آنمحبت و دوستی  ی واسطه بهرضایت و خشنودی خودت بود رساندی و ما را 

 عزت و کرامت بخشیدی.

ماه رحمت و کرامت، ماه  ی یمهناست شب  یا خجستهو امشب چه شب مبارک و 

میالد دومین نور والیت و امامت، کریم  ،ماه رمضان ،گسرتدگی خوان نعمت الهی

صرب و گذشت، بلندای رضا و شکیبایی حرضت امام حسن (ع) که در  ی سوه، ایتب اهل

کوثر الهی،  شان یگراماز فرمایشات مادر  گیریم یممورد شخصیت واالی ایشان بهره 

زهرا (س) که پس از در آغوش گرفت فرزند  ی رسور عاملیان حرضت صدیقه کربی فاطمه

ر دیگر حرارت قلبم را در جسم گرامشان امام حسن مجتبی (ع) چنین فرمودند: با

حس کردم که ملکوتیان عرضه داشتند: ای دخت پیامرب، در جان  چنان آنخاکی جانم 

مبارکتان چه ارساری شکوفا شد که این چنین به سخن درآمد و من پاسخ دادم: آنگاه 

، صورتی مطهر �ایان گشت؛ همگان آفرینم یم ای یفهخلکه پروردگارم امر فرمود: من 

اشایش رسمست گشتند و پروردگار فرمود: این نقش را به خاطر بسپارید تا راز به ت

عشق را آشکار سازم؛ همگان رس تسلیم فرود آوردند؛ آن نقش در جان من جای گرفت 
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 یریپذ نقشحسن خلقت است در  ی پس نام حسن آشکار کننده یدآشکار گردو نامش 

دارند که آمدنشان امر پروردگار را در  نشان از خالقی مدبر ها نقشصورت خلیفه؛ تام 

را به یک رضبان ختم کند و آن  ها قلبتا رضبان  گذارد یمبه �ایش  ها جانقالب 

رضبان توحید است پس محبت به فرزندان من محبت به خلقتی با عظمت است پس 

 تان ینهسرا در قالب  پروردگارتاننامشان را زینت جانتان کنید و همواره حرارت محبت 

و  داشتند یم(ص) امام حسن (ع) را بسیار دوست  هللا رسولجد بزرگوارشان  حس کنید.

مردم زمان او به جهت آماده سازی برای برخورد با آنان  عملکردبا آگاهی از افکار و 

توبه که در  ی سوره ی کریمه های یهآو  نشاندند یمایشان را روی زانوان مبارکشان 

و هر ساله در  فرمودند یمن بود را برای ایشان تالوت صد رنگ منافقی ی مورد چهره

در منزل پیامرب (ص)  مخصوصاً ماه مبارک رمضان در مدینه  ی یمهنشبی در  ینچن

عزیز خود  ی نوهو  �ودند یمو ایشان همه را به افطاری مه�ن  شد یمجشنی برپا 

از در وارد  و هر کس که نشاندند یمامام حسن (ع) را بر روی زانوان مبارک خود 

 .فرمودند یمرا تالوت  یتب اهلکریمه مودت به  های یهآبرایش  شد یم

برایشان فرموده بودند با مردمی صد  بزرگوارشانکه جد  یا گونه ه�ن (ع) امام حسن

ملعون،  ی رنگ و سست عنرص و منافق روبرو شدند و با قبول پیشنهاد صلح معاویه

که خودشان کنده بودند رسنگون کردند  ای یلهح مکر و گودالدشمنان و منافقین را در 

شیطانی ایشان را مسموم و شهید  های یلهحرسوا شدند که با دسیسه و  چنان آنو 

 کردند.

تند که بین حق و باطل هیچ زمان سدان کوردالن و تهی مغزان این را �ی این غافالن و

ون زبان حرضت زینب صلح نبوده و نخواهد بود. صلح امام حسن مجتبی (ع) همچ

آن را متزلزل کرد. باید  های یهپااز شمشیر بر فرق باطل فرود آمد و  تر برندهکربی (س) 

باور و یقین داشت که نور امامت تجلی نور هدایت خداوندی است و آن را نه با مکر 

 خاموش کرد. توان ی�و حیله و نه با زندانی و اسیری و نه با کشت 

رک ضمن عرض تربیک خدمت موال و رسورمان ولی و امام عرص اینک در این شب مبا

ما ساکنان کوی عشق بر این باور هستیم  داریم یمو زمان اباصالح املهدی (عج) اعالم 
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امام حسن مجتبی (ع) با امتی  بزرگوارتانکه در این زمانه ش� نیز همچون عموی 

نازنین ش� که  قلب ن زمان روبرو هستید. جان عال به فدایآ روی مردم  هدنبال

پس دست تنای ما را در دستان مطهرتان  کنید یمصرب  تان یگرامهمچون عموی 

 در بیعت با ش� بانیم. آنان ی همهبگیرید تا دور از 

 :داریم یمحال دست به دعا بر 

 دنیا در کفر و فساد و جنایت و نفاق غرق است ما را از رش حفظ بفرما. بار الها

منتظر و گوش به فرمان  (ع) اران صدیق امام حسن مجتبیین همچو بار الها ما را 

 موالی�ن قرار بده.

 بار الها در دولت ظهور موالی�ن تعجیل بفرما.

هللا امشب در مه�نی رسول خدا رشکت کنیم و از خیر ءشا نإ حال ما نیز به نیت اینکه 

مودت به  ی شویم پنج بار به نیت پنج تن آیه مند بهرهو برکت آن افطاری بزرگ 

امید است مورد قبول خداوند کریم و رسولش و  کنیم یمرا همه با هم قرائت  یتب اهل

 امام عرص (عج) قرار بگیرد. مخصوصاً  یتب اهل

 »قل ال أسألکم علیه أجرا اال املوده فی القربی«

من  یتب اهل م جز اینکه بهخواه ای رسول بگو که من برای رسالتم اجری از ش� �ی

 .محبت کنید

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٣تیر  ٢٥      رمضان شب قدر ١٩شب  ی بهخط

که بهرتین یار دوستدارانش و قدرتندترین  حمد و سپاس پروردگار یکتا را سزاست

خرب و زمام امور  ارسار پنهان و آشکار بندگان با ی همهاز  وکیل توکل کنندگانش است.

همگان به ید قدرت اوست و قلوب مؤمنان، دادخواه هدایت و نجات و بخشایش 

 اوست.

 هایی را آغاز کنیم که خداوند به مطلع خواهیم شب مقدس ما نیز می ی خانهدر این 

هاست  و سالم است مژده داده و ما سال یتتحکه نجات و  فجرش یعنی طلوع صبحش

 ایم مطلع فجرش را دریابیم؟ بریم آیا توانسته و به پایان می کنیم یمها را آغاز  این شب

خواهیم تکرارش کنیم پس  جا�ان است وگرنه تکراری است که می سالمتی اش نشانه

شق است اطاعت و بندگی با اخالص و ع اش چارهآن کجاست و چه باید کرد؟  ی چاره

و درک�ن از حق آغشته به  ترضع�نتوبه و  نیازمان،و که روزه و �ازمان، عبادت و راز 

کسی که  یا اند که: که امیر مؤمنان علی (ع) سفارش فرموده یا گونه ه�نباشد  آن می

شو و جلوی  خربی بیدار از مستی غفلت بهوش بیا و از خواب بی شنوی سخنان مرا می

پیغمرب خود عمل کن و با آن  ی گفتهبهره بردن از دنیا بگیر و به  شتاب خود را برای

تواند دل  بینی که دیگری �ی �اید مخالفت �ا؛ اگر می کس که با آن گفته مخالفت می

از دنیا بکند او را به حال خود واگذار اما ای شنونده، غرور را از خود دور کن و 

ائی تو قرب است. ای شنونده الحرض نهایی و د ی خانهمباش و بدان که  خودپسند

خرب بودی کوشا باش  الحرض از سختی دنیای بعد از مرگ و ای کسی که تا امروز بی

 وسایل زندگی در دنیای دیگر. ی کوشا باش برای تهیه

پس مه�نان کوی عشق با سفارشات گهربار موالی متقیان امیر مؤمنان علی (ع) در 

تجدیدنظر کنیم  اع�ملانبا توبه و تفکر در افکار و  چنین شب بزرگی به خود بیاییم و

که موال فرمودند وقت کم است و مرگ نزدیک و میزان و حساب  یا گونه ه�نچون 

 دقیق.

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


49 

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

امشب چه شبی است در تاریخ برشیت که سنگینی و بزرگی ظلم و ستم به برشیت 

رسی که در  مخصوصاً به مسل�نان را مردم آن عرص و عرص حارض درک نکردند؟ فرق

خلقت بود را در بهرتین جایگاه با  ی همهآن ذکر و یاد خدا و حق و عدالت به وسعت 

شمشیر جهل شکافتند و واحرستا این جنایت و خیانت را دیدند و شنیدند و زنده 

این خطر را موال بارها به همه اعالم کرده بودند که  که یدرحالماندند و نفس کشیدند 

ای باقی �اند پس ای کسانی که  طوفان آفت، ش� را در بر بگیرد و از ش� جنبنده

اید خارج شوید و پای خود را در  شنوید از بدترین راه که انتخاب کرده مرا می ی گفته

 یدبرنگردگر به راه راست راهی بگذارید که اعقاب ش� در آن راه پا گذاشته بودند ا

بعد از من دچار خفت زیاد خواهید شد و دچار شمشیر تیز ستمگران خواهید گردید 

این پیش بینی موال از ه�ن زمان تا  کامالًکه ظاملان در بین ش� خواهند گذاشت که 

عرص حارض دقیقاً تحقق یافته و فرزندان و نسلشان در لوای دین در عین جهالت 

تر و  رسطانی بزرگ و بزرگ ی زنند و هر روز چون غده ت زده و میدست به خیان

چون باید آن زمان که فرق حق شکافته شد و جگرش  شود یممقابله با آنان دشوارتر 

کردند  آنان را خشک می ی مسموم شد و در صحرای کربال رسش را بریدند باید ریشه

پس  حرمشان دارند. داشتنگه اما حاشا که حرمتشان را نگه نداشتند و اکنون سعی در 

کنیم: موال  کنیم و به تنا اعالم می در این شب بزرگ دست نیاز به حق حارض بلند می

املهدی (عج) ما را دریاب که قلب�ن از این همه  اباصالحو رسورمان امام عرص و زمان 

د جنایت و کفر و نفاق به درد آمده؛ دست ضعیف�ن را در دستان قدرتندتان بگیری

 تا باطل را از ریشه و بنیان بر کنیم.

گیریم از سفارشات گهربار  حال قبل از اینکه اع�ل شب قدر را رشوع کنیم بهره می

موالی�ن که به یکی از شاگردانشان در انجام صحیح اع�ل شب قدر چنین فرمودند 

ذارید که: تا موقعی که در رس ش� معرفت قرآن کریم وجود ندارد پس آن را بر رس مگ

گوی قرآن باشید؛ و در مورد دست بر رس گذاشت  که در روز قیامت باید جواب

کند؟ دست بزرگ را طلب کنید  فرمودند: دست خالی و پر گناه چه دردی را دوا می

ولی اگر به جای قرآن کریم دست قرآن ناطق و قرآن پیاده شده در زندگی که ه�ن 

بگذارید باعث نجات ش� خواهد شد که دست مبارک امیراملؤمنین است را بر رس 
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گذاشت  باشید یماز محتوای کتاب دور  که یدرحالمنظور عمل به کتاب آس�نی است؛ 

باشد و نجات دهنده نیست باید  ش� �ی یکارگشاآن بر رس و به خداوند قسم دادن 

آن را در و زندگی ایشان قر  مؤمنان یرامبه کتاب خدا عمل کنید و با الگو قرار دادن آقا 

 وجود جاری کنید تا باعث نجات ش� شود.

مه�نان کوی عشق بیایید با توبه و ترضع از خداوند متعال دست قرآن ناطق  پس ای

و فرزند گرامی ایشان که ه�ن دست پدر بزرگوارشان است را طلب کنیم  مؤمنان یرام

 داریم که: می و دست به دعا بر

به ما درک و عمل  ،کنیم آغاز می مؤمنان یرامبار الها ما شب قدرمان را با نام موالی�ن 

 به رستگاری که موالی�ن فرمودند را عنایت بفرما.

 به ما توفیق توبه و پایداری به آن عطا فرما. بار الها

 قرار بده. مان یمدار بار الها شب قدرمان را رشوع عمل صالح و حق 

امام زمان (عج) تعجیل بفرما و قلب نازنین ایشان را از  ی حقهدر ظهور دولت  بار الها

 ما خشنود بفرما.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٣تیر  ٢٧   رمضان شب قدر ٢١شهادت امام علی (ع) شب  ی بهخط

دانه و هسته،  ی شکافندهحمد و سپاس از آن پروردگار یکتاست. خداوندی که 

زمین و آس�ن و روزی  ی ینندهآفری ظل�ت و نور و آگاه به نهان و عیان،  برآرنده

مردگان  ی کنندهمؤمنان، زنده  عزت بخشو  گردنکشان ی بندگان، خوار کننده ی دهنده

 و خداوند رکن و مقام است.

یر و بر وصی بر حقش ام سالم و صلوات بر خاتم انبیا حرضت محمد مصطفی (ص)

 نشان.یمؤمنان (ع) و بر رسور عاملیان حرضت زهرا (س) و بر فرزندان طاهر

اش برگزید و  سالم نامی است که پروردگار عال آن را برای ارتباط بین خود و بنده

ای  و پراکنده نشوید آنگاه که ش� را ندا دهم: زیر چرت محبتم درآیید  فرمود: به امر 

تا طعم رستگاری را دریابید و انسان  دادم انفاق کنید تان یروز  فرزندان آدم، از آنچه

ش را به پیشکشی بر بندگان عرضه ا روزی تا این فرمان را به اجرا درآورد؛ بپا خاست

، بهرتین متاع جانم را خالقمجانش به سخن درآمد: ای  کرد و برای جلب رضایت الهی،

و آنان را با حق  ت انفاق کردمبین بندگان کربیایی تو بود که ای�ن به دستورات بارگاه

جهادم را بپذیرد و انفاقم را جاودانه فرما تا به هنگام بازگشت به  همراه �ودم پس

 شناسد. جانی را به همراه بیاورم که جز اطاعت نام دیگری را �ی ات یملکوتبارگاه 

هستند که در راه  ع)مؤمنان (امیر  قدرش گرانرسور عاملیان همرس  ی فرمودهمصداق 

هایش، جان و هستی و خونش را انفاق کرد و در  رضایت خداوند کریم بهرتین

عروجش به ملکوت، جانی را همراه برد که جز یاد و ذکر و اطاعت خداوند چیز 

دیگری نبود و به من آموخت که در این شب قدر به صبحی برسم که در آن ظلمت 

خو گرفته بودم بیرون بیایم و معنای به  جهل افسانه شود و من از خاکی که بدان

خدای کعبه که رستگار شدم را دریابم و به خداوند کعبه عرضه دارم که: پروردگارم، 

ات در این شب چیست؟ چگونه جان با عزتش توانست بر  رمز شهادت بهرتین برگزیده

رم در های عم فرشتگان قدر بنشیند و بر ملکوت سفر کند؟ و من در تام سال یها بال
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چنین شبی برای این عروج ملکوتی بر رس و سینه زنم و نامش که اس�ء حسنی است 

را با گریه و ترضع بخوانم. اینک به رمزش آگاه شدم و آن صبح که دیگر به دنبالش 

های فرشتگان  تواند بر بال د �یدانستم فرق بندگی اگر نشکاف ،شبی ندارد را شناختم

قدر  یتها وعدهین رس پر شور را که به تنای رسیدن به قدر بنشیند پس پروردگارم ا

نشین این شب است را دریاب تا توان تحمل مصیبتی که جهل جاهالن دهر بر جانم 

چنان ناله کنم که مرا با نام علی مدد کنی و دست  هموار �وده است را بیابم و آن

 از لغزش گناه نجات بخشی. ات یاللهناتوانم را در دستان ید 

رس و سینه  ابن الحیدر، اباصالح املهدی (عج) بر شان یگرامفرزند  ی نک در خانهای

خوانیم  فغان وصیت موالی�ن امیر مؤمنان را در شب شهادتش میزنیم و با ناله و  می

که فرمودند: وصیت من به ش� این است که هیچ چیز را با خداوند رشیک نکنید و 

سته این دو رکن ای�ن را محرتم بدارید و اگر هللا را حفظ �ایید و پیو  سنت رسول

همواره رعایت این دو رکن را بکنید هیچ زمان دچار رسزنش نخواهید شد. به خدا 

گردد و از برخوردش ناراضی نیستم و در  سوگند که این مرگ سبب کراهت من �ی

 ای که به مقصود هستم که آب را یافته و جستجو کننده یا تشنههمچون  مورد مرگ

دیگری  ی خطبهخوبان است و در  ی یستهشاباشد  خود رسیده و آنچه نزد خداوند می

از  یا عدههللا، در روز جنگ احد وقتی  چنین فرمودند: من به پیامرب گفتم: یا رسول

شدند تو به من گفتی که امروز شهادت از تو دور شده است و این  مسلمین شهید می

ماللت مرا دیدی گفتی: یا علی، شهادت تو بعد  گفته سبب ماللت من گردیده و تو که

صرب تو  ،از من است و با آن گفته مرا شاد کردی و از من پرسیدی: در موقع شهادت

هللا، آن زماِن مژده و  توانی شکیبا باشی؟ جواب دادم: یا رسول چگونه خواهد بود آیا می

 باشد. شکرگزاری می

ناپذیری از شهادت در راه  ا اشتیاق وصف(ع) ب مؤمنان یرامدیدیم که موالی متقیان 

گویند شهادتی که فقط برای رضای خداوند است و بس؛ در جهادی که  خدا سخن می

حق و باطل و کفر و ای�ن دو طرف آن است نه جنگی بین باطلین است و هر دسته 

آن را برای آیندگان توصیف کردند در  مؤمنانو چه زیبا امیر  داند یمخود را حق 
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اتی که با حرضت خرض نبی داشتند برای ایشان فرمودند: که ای خرض، عزم امتی را مالق

 ی پردهکند که در  ای فرض می شناسد و آخرت را افسانه خواهی دید که جز دنیا را �ی

ای صبور خواهی بود که دیگر دین و فرمان  مرگ پنهان است پس چگونه بر آینده

شیطان به  یزهایدستاود شد و آنان رسمست خداوند کریم از جان مردمان خارج خواه

ای خونشان را نخواهد ریخت و میدان  زمان خواهند آمد؛ دیگر تیغ کشیده ی عرصه

جانشان خواهند چرخید  ی گوسالهمستانه به دور آنان رس  ،جنگی به وجود نخواهد آمد

های از میان برکشیده به هالکت  رسد و یکدیگر را با تیغه فرا هالکتشانتا زمان 

است تا  یلشانذلحق، تاشاگر وجود  که یدرحالبرسانند و عملشان را حق تصور کنند 

 ای شود در پس پرده. دولتش شکوفا گردد و باطل افسانه

که چگونه برشیت خون  بینیم یم(ع) را  مؤمنانامیر  ی به وضوح در این عرص فرموده

دارد  شان یطانیشکه همگی این اع�ل ریشه در نفس و اع�ل  ریزند یمیگر را یکد

پس در این شب بزرگ از خداوند کریم عاجزانه  دانند. یمولی خود و عمل خود را حق 

 بخواهیم دولت ظهور موالی�ن امام عرص را شکوفا کند تا باطل افسانه شود.

انسانی از عقل تهی شود  ی آنگاه که جامعه یا فرمودهکه وعده  گونه ه�نبار الها 

تا مردم را از گوهر وجودشان آگاه کند پس ظهور عقل کل،  یزیبرانگصاحب عقل را 

 امام زمان (عج) را نزدیک بفرما.

با ظهور موالی�ن دنیا را از لو   سوزد یمبار خدایا جهان در جهل و کفر و نفاق 

 وجود مستکربان و باطلین پاک بفرما.

علی (ع) و فرزندانش با جان و مال و هستی خود دین اسالم  مؤمنانامیر  الها بار

 .واقعی را به امت مسل�ن نشان دادند پس ما را پیرو ایشان قرار بده

باطلشان پنهان کنند  ی پردهمنافقین در لوای اسالم سعی دارند حق را در پشت  بار الها

 امام زمان حق را آشکار و آنان را رسوا و نابود بفرما. ی با ظهور دولت حقه

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٣تیر  ٢٩       رمضان شب قدر ٢٣شب  ی بهخط

است؛ دارای ملک  ینالعامل ربکه  را سزاست رشیک یبحمد و سپاس خداوند یگانه و 

زوال و وجود  نیاز از هر یار، عزتش پایدار و بی ابدی و سلطان مقتدر و بی ی یندهپا

 اش بلند پایه، غالب، پادشاهی اش ییفرمانروا. انتهاست یب اش یابدحد و  بی اش یازل

و بر هر چیزی  ش حیرانا ییها از درک و وصف مقام کربیا ترین اندیشه لطیف

رحمتش شبی را برای توبه و نجات و خداوندی که از رس جود و کرم و  تواناست.

رستگاری بندگانش قرار داد و آن را مبارک نامید تا بندگانش به دامان پر مهر و محبتش 

داری خود را در صبحی که نوید تحیت و  زنده  و با توبه و مناجات و شب چنگ زنند

 .سالم در آن است از گناهان پاک کنند

 ،ال اراده فرمود تا قالب روح را در آن بگنجاندپس سالم بر زمان آنگاه که پروردگار ع

زمین به سخن درآمد: یا رب، اکنون  حرکت آغاز گردید و احساس در آن گنجانده شد

در طراوت  ،توانم را در گرفت این امانت عظیم در عرش آس�ن و جوشش درونم

ری و های ظاه در رمز و راز طلوع و غروبم و در طوفان ،گاهم و سکوت شبانگاهصبح

های خویش را در  آورم تا پروردگارم بر من منت نهد و امانت می باطنم به �ایش در

کاهم و به شب  که فرمود: من از روز می آن زمانجانم بگنجاند اینک بر نزول آیات 

 ها کاستو  ها یشافزاام تا در  افزایم دل بسته کاهم و به روز می و از شب می افزایم یم

رسور عاملیان حرضت  ی فرمودهیری که نامش خلقت است پس به شاهدی باشم بر تدب

ها و روزها را در خود به  ها را، شب زهرا (س) زمین، زمان ی کربی فاطمه ی صدیقه

زمین  ،قرآن کریم در این روز ی امانت نگه خواهد داشت تا زمانی که به فرموده

و روزها و  ها شبکند پس زمین از اع�ل برش در  خویش را حکایت می یخربها

 .خواهد گفت شقدر  های ین در روزهای رمضان و شبهمچن
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پس مه�نان کوی عشق شب قدری را ثبت کنیم تا زمین بندگی و عشق و اخالص را از 

بخش موالی�ن امام  ما حکایت کند پس امشب، شب قدر را با مناجات زیبا و نجات

 :کنیم که ابتدا سفارش فرمودند املهدی (عج) آغاز می اباصالحعرص و زمان 

دیر شود  آنکههای چرکی را از بدنش قبل از  انسان باید خود را جراحی کند و تام غده

خارج کند تا به جراحی خداوند مبتال نگردد که در این صورت در قیامت از زیان 

که: ای  کنند یمآغاز  نهگو  ینادیدگان خواهد بود بعد مناجاتشان با خداوند کریم را 

اعضا �ودی و  بی خداوند بزرگ، در مقابل چش�نم جانم را گرفتی و آن را چون گوشتی

را در نظرم آراستی و تام ادعاهای مرا به نیستی تبدیل کردی؛  ام یچارگیبکوچکی و 

کنم و در مقابل ش�  موالی من اینک من به کوچکی و بیچارگی خودم اعرتاف می

خیزم  می از قرب بر که یهنگامتسلیم قرار بده و در قیامت  ی یستهشام مرا تسلیم هست

این پوست و استخوان و گوشت مرا بر ضد من گویا نکن که قدرت هیچ دفاعی ندارم. 

ای مرا  هیچ فدیه کنم قبل از آنکه هیچ کس به فریادم برسد و موالی من تو را شکر می

خشمت آگاه کردی پس پروردگارا از رس کرم  نجات ندهد مرا با راهن�یی خود از آتش

 مرا از زیان دیدگان صحرای محرش قرار مده. ات یبزرگوار و 

مقدس بیایید برای توبه و نجات و رستگاری، حرمت و  ی خانهحال ای قدر نشینان این 

هللا ارواحنا له الفدا را که خداوند کریم فرمود  ة عزت صاحب این خانه، موالی�ن بقی

ین را برای مؤمنان حفظ فرمودم واسطه قرار دهیم و ایشان هستند که سالم و من بهرت

تحیت مطلع الفجر مخصوص وجود مبارک ایشان است و تقدیرات که با عملکرد هر 

ایشان خواهد رسید پس در این شب قدر  یترؤکس در این شب نوشته خواهد شد به 

 را مکدر نکند.ایشان  عمل�ن ی چنان توبه و ناله کنیم که کارنامه

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 

در این شب عظیم بار  خواهم یمولی  دانی یمرا  هایم ینگرانو آشفتگی خیال و دلیل 

 دیگر آن را بازگویم و با ناله و ترضع به پیشگاهت عرضه دارم که:
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احسانت فراخواندی و بر  ی سفرهبار الها مرا در این ماه به مه�نی خودت و بر رس 

چون مه�نان این خوان پر  ترسم یموازی کردی لیکن خجلم و من منت نهادی و بنده ن

پس چگونه در  دانم یمو راه و رسم حضور آنان در این مه�نی را  شناسم یمرحمت را 

بنشینم؟ آنانی که برای حضور در شب قدر با عمل  یتها نعمتکنار ایشان و بر خوان 

رین لباسشان که لباس تقوا بود و زیبات کردند یمپاک  ها یآلودگو ای�نشان خود را از 

که  کردند یمو بر تن  آراستند یماز بندگی و اخالص و صداقت  نظیر یبرا با جواهراتی 

را  ات سفره یها نعمتاوست و  ی برازندهاست و  گونه ینا ات یفهخلفقط لباس 

. پس من چه کنم با این همه آلودگی دانستند یماز آنان را  یبرخوردار شناخته و طرز 

؟ ولی ای پروردگارم حرمت و ات سفرهروی لباس تقوایم و نشناخت طعام  یها لکه و

عزت هر غالمی به شأن و بزرگی ارباب و موالیش بستگی دارد پس من که موال و 

ولی و امام ِ منتخب توست به  خاص و ی بندهاربابی همچون یوسف زهرا دارم که 

حرمتش و به بزرگی شأن و مقامش در نزد خودت مرا در این شب مبارک بپذیر اگر 

و عزت و جاللتت و  ات یبزرگ یادآورچه الیق آن نیستم که وجود گهربار اوست که 

یاور پیامربت و نگهبان دینت که برای ما حفظ فرمودی تا ما را از گمراهی نجات و 

گاه و  رصاط رستگاری و رضایت تو باشد و هم اوست که تکیه یسو  بهایتگر رهن� و هد

ش�ر و پی پایان تو را  پس شکر و سپاس بی هاست یرسگردانها و  پناهگاه ما در سختی

برای�ن برگزیدی و او  مان یناسپاسهمتایی را با وجود  سزاوار است که چنین گوهر بی

و درود و  یربپذی�نی و طلب آمرزش�ن را دادی پس توبه و پش قرار یشوای�نپرا 

سالم�ن را بر او و اجداد طاهرینش مخصوصاً بر پیامرب گرامی حرضت محمد (ص) 

بفرست و ما را نه تنها در این ماه بلکه در قیامت نیز در کنارش و در خدمتش و در 

ای گرامی بدار و به نعمت وجود مقدسش رحمت و نعمت را بر ما ببخش اش یبر  فرمان

ایشان به ما هدایت و نجات عطا کن و دشمنانت که ه�نا دشمنان  ی واسطه بهو 

 پیروز و باطل را نابود کن. اش یلهوس  بهایشان و ماست خوار و ذلیل گردان 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 دلهای�ن را به دستانش برسان دست

و  ی�نها روزههای ما را در راهش استواری بخش و ماه رمضان  را به مهرش و قدم
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های اعطای جوایز نعمت و رحمتی که به  های قدرمان را قبول و وعده عبادت شب

و بانی و رحمت ها را به ما عطا فرما و مهر  داران دادی به آبروی ایشان تامی آن روزه

آن از ما خشنود شوی و نجات و  ی یلهوس بهو نیکی او را بر ما ارزانی دار تا  یرخ

رستگاری را دریابیم و دعای ما را در این شب قدر و ماه مبارک رمضان را اجابت کن 

 که دعای�ن این است:

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٣مرداد  ٧         عید فطر ی بهخط

و  یشسحرهاعزتش، بر  های با بر ساعاتش، بر ثانیه و بر شهُر الرمضان؛ سالم بر رمضان

آبی فرو  ی جرعهتا حرارتش را  که منتظر است ییها شکم، بر اش ینوران یافطارهابر 

محبت و  ی رسچشمهرسد؛ از  های شیرین به خنکی فطر می اینک آن حرارت نشاند

ای شود و به آخر  رمضان برسد و رودخانه ی رحمت نوشیده تا جویی شود، به نیمه

شود؛ او را به �از عید  برسد و دریایی از بندگی را به �ایش بگذارد پس آماده می

�ود: یاران  گونه که پیامربش امت خویش را به طلوع فطرت دعوت می خوانند ه�ن می

تظرتان است؛ در پشت رسم صف بکشید تا �از را برپا بشتابید مه�نی عظیمی من

شود؟ عال به مقتدای خویش قامت  کنیم. رمز این �از با کدام کلید گشوده می

به  ها ذائقهایستد؛ چه روزی است اول شوال؟ رمضان در  بندد؛ پیامرب به �از می می

مطهرش عمر  یها رمضانشود.  عطر و بویی از قنوت و رکوع و سجود مزین می

های دعا را  نگرد؛ دست رسد؛ در محراب �از به امتش می گذرد و به آخرین فطر می می

پاره خواهند کرد؛ اتحاد خویش را به   گشاید: بار پروردگارم، اینان دین خود را پاره می

 سنگشانهای چون  شیطان خواهند سپرد و آن زمان است که آیین هدایتت در جان

شود پس  ریزند و از این جنایت شاد می ر را بر زمین میاثر شده و خون یکدیگ بی

و حرمت  کنند یمکه اوامرت را اطاعت  شادی این لحظات را بر ارواح مؤمنینی

نشینند نگهدار تا زمان  فطرت می ی سفرهدارند و با اشتیاق بر رس  رمضانت را نگه می

نند: ای یاورانم، فطر بر هایشان بنگرد و نوای پیامربشان را در جانشان زمزمه ک در چهره

که به  ییها شبخوان خداوندی مبارک باد؛ بر روزها و  گران اطاعتو  داران روزهش� 

عشق دعوت �از فطر، جانتان را از رش نفس اماره بیرون آوردید تا بوی مطهرش را 

احساس کنید؛ برخیزید؛ نیت کنید و جام شیرین یک ماه استقامتتان در برابر 

که پروردگار فرموده است  گونه ه�نفس را بچشید؛ گوارایتان باد. ن یها خواسته

مگر خود دگرگون شوید پس آن را مانند گوهری در بطن  شود ی�نعمتتان دگرگون 
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نفس اماره آن را  ی واسطه بهجانتان حفظ کنید و نگذارید تا افکار و اع�ل تزیین شده 

 به تاراج بربد.

چرخیده  اش عقربهجانتان در جهت  ی قبله؟ کنید یمبه کعبه بنگرید؛ در مقابلش چه 

 ی خانههيچ چيز را رشيك من مساز و  است پس او را با فرمان پروردگارش که فرمود:

 ی سوره( .و راكعان و ساجدان پاكيزه بدار یستادگان�از او به  طواف کنندگانمرا براى 

بخوانید: اینک یک ماه بر خوان پروردگارم مه�ن بودم و جانم را  )٢٦ ی یهآحج 

تا وارد صحن و رسایت شوم؛ مرا دریاب؛ حاجتی ام  کردهکه فرمان داده پاک  گونه ه�ن

اینک در  من .زند یمدر این عید با شکوه دارم و درِد دلی که غربت جانم آن را فریاد 

و رسورم در آن فضا قرار دارد. چگونه عید که موال  کنم یمفضایی بوی عید را احساس 

عید بخوانم؟ پس او را مانند همیشه در دعایم به مدد  اش یملکوترا بدون حضور 

 :زنم یمو با طراوت عید فریاد  خوانم یم

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٣مرداد  ٣٠       شهادت امام صادق (ع) ی بهخط

 و و بزرگوار و مهربان نیاز یبو  رشیک یباز آن خدای یگانه،  سپاس و ستایش حمد و

نجات و آتش را  ی یهمابخشنده است؛ خداوندی که کشتی را برای حرضت نوح (ع) 

و به  برای حرضت ابراهیم (ع) گلستان و رود نیل را برای حرضت موسی (ع) گذرگاه

ملکوت برد حرضت عیسی (ع) را و دور کرد از او گزند دشمنان را و عطا فرمود دو 

 بیت را به رسول اکرم حرضت محمد (ص). آس�نی قرآن و اهل ی مائده

بار خدایا ای فریادرس درماندگان و گنج بینوایان و یاور ناتوانان که سجده کنند برای 

ما را بر  رتو خورشید پس درود و سالمتو سیاهی شب و روشنی روز، تابش ماه و پ

هدایت یافتگان و پیروان  ءِ گران و امامان برسان و ما را جز  همگی پیامربان و هدایت

 ایشان قرار بده.

کران پروردگار کریم و رح�ن را که در راه هدایت بندگانش فقط به  شکر و سپاس بی

شمس فرمود: هدایت و  ی گونه که در سوره هدایت پیامربانش بسنده نکرد و ه�ن

تشخیص حق و باطل و نیکی و بدی را به انسان الهام فرمود. رحمت و برکت پروردگار 

فرماید: من ش� را از یک تن آفریدم و از جام جانش رشابی گوارا را  عال آنگاه که می

نامش را جان خواندم جانی که مقتدایش نسیم وحی بود زبانی که در  ،خارج �وده

خواند. اینک کالبدی  نداشت ولی در درونش صدایی او را به هدایت میظاهر نطقی 

باشد از انعکاس قدرتی که خود را هللا  ای ینهآرا بر آبشار روحی منور بنا کردم تا 

 ی ینهگنجشوند؛ جانشان در  زمان ظاهر می ی صفحهپس مخلوقاتش بر  معرفی فرموده

مواره راهگشای غیبی منور است بهاست ندایی که ه دار گوهری گران نهانش امانت

خوانم و تو شتابان آن را در  اینک تو را به جهانی که در آن نیازی به کالبدت نداری می

یابی؟ اگر توان درکش را از  خاک پنهان کرده و به سوی زادگاهت میایی، آیا آن را می

ابد پس به ی ای که نشانی از خود را �ی یابی؟ گم گشته ای چگونه خود را می دست داده

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


61 

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

شود تا مانند سپری در مقابل نامت چیست او را مدد  الطاف آن گنجینه پناهنده می

 کند.

چه زیبا هدایت تکوینی و الیه راجعون را توصیف فرمودند رسور عاملیان، کوثر 

هایی که تهی از  زهرا (س) و انسان ی کربی فاطمه ی همتای الهی، حرضت صدیقه بی

هستند که حتی نام و نشانی از خود  یگشتگان گم ،ندهدایت ظاهری و باطنی هست

از  اش یبزرگاند که  نظیر وجود را از دست داده یابند چون گنجینه و گوهر بی �ی

تصورها خارج است که ایشان در این مورد نیز چنین فرمودند: اگر جانی دارای تحوالت 

سال برابری کند  ردهایلیامتوانند با خلقت  درونی باشد ه�نند رسعت روزهای عمر می

خلقت قرار دادند تا به یک نجوا حرارت خورشید را دریابد و با یک  ی یفهخلپس او را 

شود ماه را بیفروزد و با یک ابراز بندگی انوار آفرینش را به  نوری که در قلبش پیدا می

آنچه در آفرینش وجود دارد را به  است که فرمان رام هرخود اختصاص دهد پس قلب 

های بندگی را در خود  خود اختصاص داده است ه�نند ستون عمل من که تام نعمت

تر  بزرگ ام کرده تان یروز فرماید: آنچه من  جای داده است پس فرمان پروردگار که می

با  ها یابیم که انسان قدر در می از پهنای زمین و آس�ن است را با این سخنان گران

پیروی از هوای نفس و شیطان نه تنها هدایتگر درونی خود را کشتند و خود را از 

رش داشته محروم کردند بلکه ترین مقامات که خداوند اراده در خلقت ب بزرگ

های فروزان  گران و پیامربان و امامان را نیز شهید کردند و برشیت را از چراغ هدایت

ما در این کوی عشق به سوگ شهادت یکی  هدایت و نجات محروم کردند که امشب

که ایشان ششمین اخرت در آس�ن امامت و والیت،  یما شدهاز آن بزرگان دور هم جمع 

گذار راه و رسم  ی انحرافات از دین و بنیان کننده  معلم راستین قرآن و عرفان، پاک

 ٣٤ول ساله بود که در ط ٦٥شیعه امام جعفر صادق (ع) هستند. عمر مبارک ایشان 

شاگرد، به قدری روایت از علوم  ٤٬٠٠٠سال امامت خود عالوه بر تربیت بیش از 

مختلف از ایشان وجود دارد که دانشمندان را از این همه دانش و تالش به حیرت وا 

 کنیم. داشته که در این شب چند مورد را نقل می

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


62 

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

ایی که خدا خواسته ه یعنی خانه» فی بیوٍت اذن هللا« ی کریمه ی یهآ ایشان فرمودند:

هایی که  هاست؛ خانه است مرتفع باشند، شخصیت اجت�عی دارند و ابهت آنان در دل

کنند؛ مردانی که داد و ستد،  ها همیشه هر صبح و شام ذکر خدا را تسبیح می در آن

های مطهر معصومین است؛ ه�نا برای ما  دارد بدن ها را از یاد خدا باز �ی آن

کنیم و کسی که منتظر  میشه حافظ ماست و ما او را عبادت میپروردگاریست که ه

بیند صبور باشد  ظهور دولت ما باشد و بر ترس و اذیت و آزاری که در این راه می

های  فردای قیامت در گروه ما خواهد بود و به خدا سوگند عدالت قائم ما درون خانه

شوند و مظهر دو صفت  ها می که گرما و رسما وارد خانه گونه ه�نشود  مردم وارد می

خداست: عدالت و حکمت و هرکس که بودن در ش�ر یاران قائم شادمانش سازد باید 

به انتظار باشد و با حال انتظار، به پرهیزگاری و اخالق نیکو رفتار کند پس اگر اجلش 

برسد و امام قائم پس از درگذشت او قیام کند پاداش او ه�نند پاداش کسی است که 

 م قائم را درک کرده باشد.اما

ملعون عباسی در اواخر عمر امام جعفر صادق (ع) را در  ی یفهخلمنصور دوانقی 

شدیدی قرار داد و کالس درس ایشان را تعطیل و ایشان را ممنوع املالقات و  ی مضیقه

 به امر آن ملعون مسموم و شهید شد. ١٤٨شوال سال  ٢٥نشین کرد و رسانجام در  خانه

  علی قوم الظاملین.هللا لعنت

ما در این شب حزن و اندوه ضمن عرض تسلیت به پیشگاه فرزند گرامی ایشان رسور 

املهدی (عج) به مناسبت شهادت پدر بزرگوارشان  اباصالحو موالی�ن امام عرص و زمان 

داریم: موالی ما، امام صادق (ع) به ما شیعیان راه و  امام جعفر صادق (ع) ابراز می

: آنگاه که با قدرتان گرانمادر  ی فرمودهای که به  ه بودن را آموخت؛ شیعهرسم شیع

افکاری شیطانی طوفانی ویرانگر را بر موحدین پدرم رسول خدا (ص) وارد کردند تا او 

مند به خاندانش جلوه دهند پروردگار عال آن را به نسیمی طراوت بخش  را فردی عالقه

ابی را تا قیامت رقم زد و آن نام شیعه بود که مهر تبدیل �ود که به همراه خویش الق

اصالتش خون پاک موحدینی است که توانستند پرچم حق را در اهتزاز نگهدارند و 

 دین خدا را با هدایتش بپذیرند نه با نقش بندگانش در حیات و م�ت.
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باشیم که رسور عاملیان و امام جعفر  ای یعهشما منتظرانتان را یاری فرمایید  پس موال،

 اند. صادق (ع) آن را توصیف فرموده

 داریم: می در خاته دست به دعا بر

بار الها نام شیعه و منتظر نامیست بس بزرگ و مسئولیتی سنگین؛ ما را یاری کنید تا 

 بتوانیم با آن نام بیریم و در قیامت محشور شویم.

شده در مکتب امام عرص  امام جعفر صادق (ع) تربیت ما نیز همچون شاگردان بار الها

 های�ن در راه اسالم راستین بهره بگیریم. فرما تا از آموخته مان یاری(عج) هستیم پس 

ما را از شفاعت امام شیعیان امام جعفر صادق (ع) و پدران و فرزندانش در  بار الها

 نصیب نگردان. قیامت بی

منتظران آن  ءِ جز و ولی نعمت�ن تعجیل بفرما و ما را  بار الها در ظهور دولت حق امام

 حرضت قرار بده.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٣شهریور  ١٦      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 یینیست معبودی جز ذات اقدس کربیا

 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 ه از فوارهکه هموار  ای جوشان است 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 غنچه تبدیل به گل خوشبو می 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 اهلا که الهی ر 

 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  متطور که به اهمیت نع 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  د تا به ریشه صدمه بزننددارن آب برمی  از آن قدر آنولی یا  عموم مردم آمده است

خاطر همین منظور پیامربان مبعو  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 

ند. پروردگار کریم در خلقت شود فراهم کن درونی که ه�ن ریشه محسوب می

هاست به ظرفیت درونی و زمان بیرونی این  ا و زمین و هر چه در میان آنه 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 

یدن به این سیر بدانید؛ اگر به مسخر ش�ست سیر کنید و چشم و دهان را ابزار رس

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  ،شدیم الرضا (ع) در این کوی عشق دور هم جمع 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

آنان را خنثی و  یمکرهاو  ها یلهح ی همهزیست ولی با تدبیر و علم امامت خود  می

 ی نحوههای دین اسالم و تربیت آنان و  ت و آگاهی مردم از واقعیتدر راه هدای

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 یفهخلدینه زیرا امام، غریب دوست و دشمن بودند نه به خاطر دور بودن از م
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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 

غریب در بین مردم زندگی کردند. درود و صلوات خداوند بر ایشان و اجداد طاهرین 

 قدرش باد. فرزندان گرانو 

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 

ودند: های ما شاد باشید و امام رضا (ع) در روایتی فرم 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 یدمولو رسگرمی شباهت دارد تا عزاداری و 

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 یمامامان را بهرت بشناسیم و فقط در این صورت است که در مسیر حق واقع 

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.

باصالح املهدی حال ضمن تربیک و تهنیت خدمت موال و رسورمان امام عرص و زمان ا

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  گرامیمقدس فرزند  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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ایشان قرار بده و در قیامت از بار الها به حرمت امام رضا (ع) ما را از شیعیان واقعی 

 نصیب نگردان. بی شفاعتشان

 (عج) قرار بده. امام زمان شان یگرامبار الها ما را از منتظران حقیقی فرزند 

بار الها موالی�ن انوار و عطر و بوی پدرانشان را به ار  بردند در ظهورشان تعجیل 

 بفرما تا تسلی باشد برای فراق آنان.

 الفرجاللهم عجل لولیک 
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٣مهر  ٣       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 

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


69 

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

 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.

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


70 

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

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 
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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 

 ٩٣مهر  ٩      ی شهادت امام محمد باقر (ع) بهخط

 یها نامحمد و سپاس پروردگار جلیل و عظیم و کبیر را سزاوار است که از آن اوست 

و  ها آس�نو روشن گردد به آن  مکنون و حسنا که روشنایی است بر هر روشنایی

و چون حرضت موسی  ها یانوساق، به خروش آید ها کوهشکافته شود زمین، غبار شود 

آن را خواند دریا شکافته شد، حرضت عیسی خواند مرده زنده شد و حرضت یونس 

خواند و از شکم ماهی نجات یافت، حرضت ایوب خواند از بی�ری و گرفتاری رهایی 

یافت و فرود آمد به آن جربئیل امین بر خاتم انبیاء حرضت محمد (ص) پس بزرگ و 

نیست معبودی قابل سپاس و ستایش  همتا یباست پروردگار  تر یمکرو کریم و  تر بزرگ

جز ذات اقدسش که از رس رحمتش انسان را از خاک آفرید و او را از خاک فرش تا 

دعوت فرمود. چه زیبا  عرش باال برد و عزت و مقام بخشید و همگان را به زیر فرمانش

آن را  قدر گرانمایشی مرضیه (س) با فر  یآن را رسور عاملیان کوثر الهی حرضت زهرا

ای انسان خورشید جانت «توصیف فرمودند که رحمت پروردگار عال آنگاه که فرمود: 

را با یاد من بیفروز تا از علقه و نیازهایش به ثروتی که خود وعده فرمودم دست یابی. 

مشتاق عرضه کنی، خاک را  یها جانت را بر ا داری سلطنت بنشینی و فرمان بر تخت

اهای خود بفشاری تا از جانت جدا گشته و به زبان آید و عرضه دارد: ای در زیر پ

که تام آفرینشم به  کنم یمو امر  سازم یمپروردگارم آنگاه که امر فرمودی با تو قالبی 

ش شد. قالب ساخته شد و همگان به ر یکدیگر سبقت گیرند جانم مشتاقتاشایت ب

رت افتاد. آنگاه ندایت را به گوش جان دیدارش آمدند و به تاشایش جانشان به حی

. ییددرآبه سجده  شنیدند که فرمودی او جانشین من است در زمین. در مقابلش

و من به غروری مبتال شدم که دیگر  درآمدندبه سجده  ات یفهخلهمگان بر آستان 

نامش خاک نبود. او رسور آفرینش بود در جان خلیفه، بر همگان رسوری کردم تا 

از جانش  ات یاییکربنهاد و خاک را با انوار  ات یاییکربخلیفه رس بر آستان  زمانی که

 ام ییتنهابه زمین هدیه کرد و خود با انوارت همراه شد من از جانش جدا شدم از 

ت تنها ا مرا از تار و پود جانش با انوار روح خداوندی ام یفهخلنالیدم. پروردگارم، 
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را با خود همراه کرد، اینک از جفای او به درگاهت به استغاثه  اش ینهگنجگذاشت و 

: تو به دنبال خلیفه بودی و او تو را فرماید یمو پروردگار  زند یم، خاک فریاد ام آمده

به �ایش گذارد،  اش یبندگجانش از خود جدا کرد تا نامش را در قالب  یها آزموندر 

 »همراه شو. برند ی�تو را به میرا   زاینک صدایت را خاموش کن و با آنانی که ج

به دنیای خاکی  ها انسانپس با این فرموده رسور عاملیان باید گفت واحرستا، اکثیت 

به میرا  بردند و خود را از چنین عزت و رحمت و  آن رادل بسته و پایبند آن شدند و 

�ن نعمتی محروم کردند و چه سعادتند هستند معصومین عزیز و گرامی که ه

و تا قرب الهی باال رفتند که ما در این  اول خاک را از تن مبارکشان تکاندند ی لحظه

شب به سوگ یکی از ایشان در این کوی عشق دور هم جمع شدیم، ایشان پنجمین 

علوم و وار  علم انبیا، ابا جعفر،  ی شکافندهو والیت،  درخشان امامت ی ستاره

اسالمی آن  ی جامعهو کمبود  اشد. ایشان نیازب علی ملقب به باقر (ع) می محمدبن

و فریب خوردن آنان از مکر و نیرنگ رسان منافق و ظلم را  ها یرو عرص را و دلیل کج 

در عدم برخورداری آنان از علم و فرهنگ غنی اسالمی تشخیص دادند و نسبت به 

یادی تربیت و نرش علم الهی همت شایان �ودند و در این رابطه شاگردان ز گذاری پایه

گرفت در  �ودند و چون علم و دانش امام مانند امامان دیگر از وحی رسچشمه می

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 وار  علوم و  میان میهر کجا سخن از دودمان پیغمرب به 

کردند که اینان خاندانی هستند که خداوند به  دانستند و اعرتاف می 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

ملعون مسموم و شهید شدند  سالگی به دستور هشام بن عبدامللک ۵۷در سن  هجری

 و بدن پاکشان در بقیع کنار امامان دیگر به خاک سپرده شد.

تسلیم امر ما گردد، مطیع  که ینارا پاک نکند تا  یا بندهایشان فرمودند: خداوند قلب 

ازش کند و چون با ما سازش کرد خدا از حساب و پیرِو صادق تعالیم ما باشد و با ما س
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سخت نگاهش دارد و از وحشت بزرگ روز قیامت ایمنش سازد و همچنین فرمودند: 

است، به خدا  تر روشناز پرتِو خورشید تابان در روز  ینمؤمن یها دلنور امام در 

 .کنند یمرا نورانی  ینمؤمن یها دلمعصومین  ی سوگند ائه

هللا ارواحنا لک فدا  ةبقیت به ساحت مقدس رسور و موالی�ن اینک ضمن عرض تسلی

شهادت پدر بزرگوارشان امام محمد باقر (ع) خدمتشان اعالم  به مناسبت(عج) 

که موالی ما اکنون که در صحرای عرفات و منا حضور دارید و آن صحرا و  داریم یم

که میزبان گهری چون  بالند یممنّور فرمودید و آنان به خود  برکتتان کوه را با وجود با

الحرام، عرفات، منا و سعی و مروه همگی و . کعبه، حجر االسود، مسجدش� هستند

که در این خطبه از فرمایشات ش� نقل خواهیم کرد پذیرای ش�  یا گونه ه�نهمیشه 

و پدرانتان بوده، چه آن زمانی که پدران بزرگوارتان حرضت ابراهیم (س) و حرضت 

(س) بر شرتی سوار به صحرای منا وارد شده و از شرت پیاده شدند، حرضت اس�عیل 

ابراهیم (س) فرزند خود را مورد نوازش خودشان قرار دادند و رس مبارکش را به سینه 

و بعد ریس�ن باریکی آوردند و دست و پای حرضت اس�عیل را بستند و  چسباندند

ش بود بستند و به پهلو روی سنگ همین طور چش�ن مبارکش را با رورسی که بر رس 

ترب بود آوردند و چاقو را بلند کردند و فرمودند  ی یغهتخواباندند و چاقویی که مانند 

حکم و فرمان فقط حکم و فرمان خداست و چاقو را محکم بر گردن حرضت اس�عیل 

زد کشیدند ولی اتفاقی نیفتاد و حرضت اس�عیل آسیبی ندید. پیامرب چاقو را به سنگی 

صداهای  ها سنگو از  صحرا پر بود از فرشتگان ی امتحان کند، همه آن راتا تیزی 

 ی سوره ۳۷ ی ، در ه�ن حال حرضت جربئیل نازل شد و آیهشد یمبخصوصی شنیده 

، آنچه به او رسد ی�حج را تالوت کرد: که گوشت و خون این شرتان به خدا  ی مبارکه

 ی شکرانهرا رام ش� ساخت تا خدا را به  ها نآ پرهیزگاری ش�ست، همچنین  رسد یم

ده؛ و حرضت  آنکه هدایتتان کرده است به بزرگی یاد کنید و نیکوکاران را بشارت

تسلیم و  کامالًاس�عیل از روی سنگ بلند شد و بجای او گوسفند بزرگی ظاهر شد که 

 قربانی شد. ی رس را به سنگ گذاشت و آماده
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و به قدری پیر بود که زانوانش  کرد یمد فرزند را قربانی حرضت ابراهیم با تام وجو 

 ی یشههماز حق را به معرض �ایش برای  یبردار  فرمانتوان ایستادن نداشت ولی 

و چه آن زمانی که  رضای خدا از عزیزترین کس خود گذشت به خاطرتاریخ گذاشت و 

حرضت زهرا (س) به اتفاق دو فرزند کوچکش امام حسن (ع) و امام  تان یگراممادر 

حسین (ع) به کنار کعبه آمدند، امام حسین (ع) از مادر پرسید: مادر، آیا هنگام 

هم رشکت داشتند، رسور  هللا رسولجدم حرضت ابراهیم (س)  به دستساخت خانه 

دند آیا من و حسن و ش� عاملیان فرمودند بله، پدرم علی چطور؟ فرمودند بله، پرسی

چطور؟ فرمودند: به سنگ حجر االسود سنگ آس�نی نگاه کن ما آن سنگ هستیم که 

خدا جا داده شده است. منظور رسور عاملیان از این امر شفاعت روز قیامت  ی خانهدر 

 را داشته باشد. یتب اهلباید اتصال  حت�ً که  باشد یمسنگ  ی واسطه به

  انبیاء و معصومین، اباصالح املهدی (عج) ما عاشقان و منتظران پس موالی ما، یا وار 

و ساکنان کوی مقدستان از ش� تقاضا داریم دعا بفرمائید تا حجی مقبول روزی ما 

گردد و به حجراالسود شفاعت و سفارش فرمایید تا ما را نیز در زمان ظهور دولت 

که حجراالسود  یا گونه ه�نکه  به کنار کعبه پیش وجود مبارکتان بیاورد تان حقه

فرموده: که سپاس و حمد پروردگار کریم را که آنچه را اراده کرد آفرید و من سنگی 

خالق کریم قرار گرفتم تا زینت  ی آس�نی هستم که در روی زمین به دستور و اراده

خالق خود به این  ی ارادهکه به دستور و  یا لحظهآن کریم یکتا باشم، از  ی خانهبخش 

 ام آمدهتا این لحظه که از زبان گویای پیامرب خلیل رح�ن به سخن  ام شدهمکان آورده 

چشم به آس�ن دارم تا فرمان ظهور دولت خداوندی برسد و من به سخن بیایم و 

تو فریاد کنم  یها لبعدل خداوندی دست بر من گذار تا از  ی یهسافریاد کنم که ای 

بگرد شمع فروزاِن هدایت گرد آورم، صدای من  یا پروانهو یاران و دوستان را چون 

چون صدای طبل خواهد بود که انعکاس آن در جهان خواهد پیچید و دست یاران 

مکرمه و به کنار رکن  ی مکهعدالت را خواهد گرفت و در یک چشم بر هم زدنی به 

 ی�نی خواهد آورد و یاران مهدی (عج) یکدیگر را خواهند دید و به هم تربیک و

یاران را از  ی همهو  چرخم یمتهنیت خواهند گفت ظهور دولت عدالت را. من 

از تخت ملکه سبا یاران به  تر یعرسبه کنار یکدیگر منتقل کرده و این انتقال  ها دوران
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 ی همهبا  گیرم یمدر پرچم عدالت الهی قرار  که یدرحالدور هم جمع خواهند شد و 

 یاران امام مصافحه خواهیم کرد و دست بیعت خواهیم فرشد.

 :داریم یمدر خاته دست به دعا بر 

بار الها امام محمد باقر (ع) سعی در عال �ودن امت مسل�ن داشتند، ما را از آن علم 

 و فرهنگ اسالمی برخوردار بفرما.

ا به برکت وجود بار الها موالی ما اکنون حاجی راستین صحرای عرفات است، ما ر 

 مطهرش حجی مقبول عنایت بفرما.

و  بران فرمانیاران و  امام عرص تعجیل بفرما و ما را جزءِ  ی بار الها در دولت حقه

 ایشان قرار بده. گران اطاعت

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٣مهر  ١١         عرفهروز  ی بهخط

خدایی است که هیچ کس در عال رس از حکم و فرمانش نتواند ستایش مخصوص آن 

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  می 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 یناکردی که خدای مهربان با موالیم حسین چه  ،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

ل به حا (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 

 ت آسان کردی.را که رضای تو در آن اس 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 

عاملیان حرضت زهرا (س) ات امیر مؤمنان یا مادرت آن گوهر یکتای الهی رسور  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 همهشکرت به جای آوردم بر نعمتم افزودی و اگر 

 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 

 نال 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 لمیقات عشق رسودهای عاشقانه رس دادی که عق

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  ز کنید که صفا و مروهآغا

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 

شکند  رود ولی آنچه را که می یثاق عشق میدهر، به فرزندت بنگر که ترب به دوش به م

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  غر را در مقام گذارده و فرمودی که: ای خلیل خدا، به کوچکاص

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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رسودهای عاشقانه و عارفانه را در خود ذخیره  ها و 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 

سته ندانستید، جان خود و فرزندان و یارانتان را به قربانگاه کربال بردید. چه زیبا را شای

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

دند و فرمودند: فاطمه جان، عید قربان را برایم کودکی روی زانوان با عزتشان نشان

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 

الهی به پیشکشی خواهند  های را به جای خوِد جانشان نخواهند پذیرفت؛ تام آفریده

آمد و فرزندانم با پیشکِش باالتری بر آنان غالب خواهند شد تا همه ابراز دارند آنچه 

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 فرمود: چه زیبا عید قربان را برایم باز گفتی ای حبیب جانم

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 نیکنند تا بر خاک  های خود دعوت می به بالزیر افتادم مالئک مرا  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 

ال را به تاشایش فرا ع ی همهخواهم آن خاک را با خون خود گل کنم و  اکنون می

الیقی  ی بندهخواهم خواند و خواهم گفت: به حسین بنگرید، آیا هنوز نتوانسته 

 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 

تان، امام و موال و رسورمان اباصالح املهدی (عج) هستیم که قلب عاشق و زیبا و  گرامی
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و ایشان در این روز بزرگ در محل دعای ش�  اند بردهدریایی ش� را به تامی به ار  

جانشین  ایتان حرضت زینب به ش� فرمودند که:  ایستاده و دعایی که خواهر گرامی

رم، ما را به دعایی سفارش کن تا آمد�ان به کعبه جاودانه شود و کعبه آن را برای پد

از رسزمین وحی  که ینامه�نانش همچون گنجی حفظ کند و ش� فرمودید: قبل از 

و یاران و نزدیکانتان  خارج شویم همگی دعا خواهیم �ود تا امانتی باشد نزد مؤمنان

عرفه را خواندید و جاودانه شد و ما در این روز و  در کنار ش� ایستاده و دعای روز

این ساعت از امام و موالی�ن به الت�س تقاضا داریم همچون یاران جدتان امام حسین 

جدتان اباعبدهللا را ما نیز همراه ش�  ی عرفه(ع) اجازه فرمایید در کنارتان دعای روز 

 بخوانیم.

ن را به درگاه با جود و سخا و با کرامت اینک با فرازی از دعای عرفه دستان گدای�

کنیم: بار الها، ما را در این هنگام رستگاری و پیروزی ببخشا و  پروردگار کریم بلند می

مند شدند قرار بده و چشم امیدی که به فضل و  از آنانی که از احسان و رحمتت بهره

؛ از درگاه کریمت ما را محروم نگردان ات واسعهکرمت داریم ناامید مساز و از رحمت 

ما را مأیوس نکن و روزی کن حجی با معرفت در رکاب موالی�ن امام عرص و در ظهور 

 ایشان تعجیل بفرما. ی حقهدولت 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٣مهر  ١٣         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 ؛ زیرا خلقت آنگاه که برای سایرشناسد ی�ن را باشد که آ 

 ی کل عال به ثبت رسید؛ خلیفه و فرمانده عنوان بهزنده بودن معنا شد، برای انسان 

یاتی باشد که فنا ح 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 

م نیز توان اطاعت این فرمان را به �ایش درآورد جس گیرد یمپروردگار در جسم جای 

شور بر آستان اطاعت پروردگار  دارد و رسی پر می پس قربانگاه، این مرز را از میان بر

: ای اس�عیل، به چه دهد یم؛ صدایی در قلبش او را ندا شود یمبر زمین گذاشته 

برای خویش برگزید و  : به فرمان پروردگارم که مرادهد یم؟ اس�عیل پاسخ اندیشی یم

گردندت نشانه  تیز چاقو بر ی یغهتآن 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 برتوست که حیاتش در پیشگاه پروردگار معنا شد. ابراهیم (ع)  ی ینهس

: این طناب را برای فرماید یمو  گشاید یم اش یدهدطناب را از دست و پای نور 

پدر دیدم تا امری را به انجام  محکم کردم که تصورم را در احساسات یک 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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ر کردی و اینک این صحرا مظهر حقی است که حاجیان از آن عبو  جاودانهبودی حق را 

تا فرمان  رود یم؛ گوسفند 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 

نی را گوسفندی به اجرا درآورده و او جانش را با چند فرمان قربا که یدرحال گردد یم

درهم از این مهلکه بیرون برده است پس درمان دردش چیست؟ دردی که به مانند 

تا اعضا را در خود فرو برد و زمان مرگ را بر این جان  رود یمعفونتی در جان پیش 

منا شاهد آمدن و  تام شود، میقات و اش یبزرگبی�ر ترسیم کند؛ ضیافت حج با تام 

ندارند پس عید قربان  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 یمبه آرزوی استجابت این دعا فریاد  جهانی را از بند اسارت شیطان برهاند پس

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٣مهر  ١٨       والدت امام هادی (ع) ی بهخط

ی ذات اقدس و کربیایی توست و  خور و زیبنده بار الها شکر و حمد و سپاس در

سپاست را به جا آورد چرا که هر تواند به حد ک�ل شکر و  کس در هیچ حالی �ی هیچ

کند آن هم نعمت و احسان توست و شکری دیگر بر او الزم است و هر  شکری که می

فضل توست  ی هم در مقابل آنچه شایسته کس هر قدر هم در طاعتت کوشا باشد باز

است، پس سپاسگزارترین بندگانت از شکرت عاجز و عابدترین ایشان در طاعتت  قارص

 ی کس مستوجب آن نیست که به استحقاقش او را بیامرزی و یا بر پایه چماند. هی وا

سزاواری از او خشنود شوی پس هر که را بیامرزی از کرم و احسان توست و از هر که 

کنی ستم  اند که اگر کسی را عقوبت خشنود شوی از تفضل توست و همه معرتف

را توان شکر و طاعتت  کس نکردی و اگر ببخشی از کرم و رح�نیت توست چون هیچ

را که تو مستوجب آنی نیست، پس خدایا عذر ما را بپذیر که به درگاه واسع کرم و 

ی خاتم پیامربان رسول اکرم حرضت محمد (ص) و خاندان پاکش  وسیله رحمتت به

ات  اند به فضل و جود و کرم واسعه پناهنده شدیم. آنانی که در جوار عزتت آرمیده

ها و خطاها مصون  از لغزش ،ات از گناهان شد و به نگهداری روزی وسیع نصیبشان

ماندند و بر اثر طاعتت توفیق خیر و راه راست و درستی یافتند و در پرتو قدرتت بین 

ی کامل یافتند و در  آنان و گناهان فاصله افتاد و در تجارتی که با او کردند سود و بهره

سالم و صلوات خداوند بر همگی ایشان  اند پس درود و ی لطف و عنایتت آرمیده سایه

باد خصوصاً بر زینت عابدان و ساجدان حرضت امام علی بن الحسین (ع) که با این 

قدرشان را معرفی فرمودند که ما امشب در میالد  مناجات زیبا پدران و فرزندان گران

ایشان دهمین اخرت  یکی از این بزرگواران در این کوی عشق دور هم جمع شدیم

عال و هادی، حرضت امام علی النقی (ع) ملقب  ،امت، خورشید والیت، صابر، عادلام

هجری در مدینه متولد شد پدر  ٢١٢الحجه سال  ذی ی به هادی. ایشان در نیمه

شان بانو س�نه هستند که خا�ی با تقوا و  بزرگوارشان امام جواد (ع) و مادر گرامی

از شهادت امام جواد (ع) در سن  هجری پس ٢٢٠فضیلت بودند. حرضت در سال 
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هشت سالگی امامت امت را به عهده گرفتند. با وجود سن کم، چنان در علم و ک�ل 

و معرفت و تدبیر و رهربی از خود اقتدار و توانایی نشان دادند که مورد عالقه و توجه 

رش ترسیدند و به تبعید و آزا شیعیان قرار گرفتند و خلفای عباسی سخت از ایشان می

دست زدند و متوکل عباسی امام را از مدینه به سامرا آورد و تا پایان عمر در آنجا 

تحت مراقبت شدید قرار داد. با اینکه مدت زندگانی امام هادی با حکومت هفت 

ترین دوران زندگی امام هادی (ع) زمان  ی عباسی هم زمان بود ولی سخت خلیفه

ای�ن بود و  ردی شهرت طلب و ناپاک و بیرفت زیرا وی م متوکل عباسی به ش�ر می

اش نظر داشت  های سیاسی کرد فقط به پیشربد هدف اگر به مذهب تظاهر می

هجری نشان داد؛ این  ٢٢٦که درون و افکار پلید و شیطانی خود را در سال  طوری به

ملعون دستور داد ساخت�نی را که بر محل دفن امام حسین و شهدای کربال ساخته 

د را خراب کنند تا مردم را از فیض زیارت آن محروم سازد. متوکل لعنت هللا و شده بو 

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 شوند می یافت می

باشد چون مبارزه و مخالفت امامان بزرگوار  می محکم علیه ظلم و کفر و فتنه و نفاق

با ستمگران و فرمانروایان بیدادگر از افتخارات تاریخ اسالم و تَشیُع است؛ آنان با 

های پلیدشان و دفاع از حق،  ی منافقین و نیت ناپذیری با ظلم و افشاگرِی چهره سازش

گرفتند  صفت می سِت دونانگیختند و راحتی را از این افراد پ می خشم ستمگران را بر

کننده و هدایتگر شیعیان فداکار و  های ملکوتی امامان، تغذیه که هنوز نیز این بارگاه

سال قبل این کار را انجام داد در عرص  ١,٢٠٠عاشقان حق است که اگر متوکل در 

شود  ها می ها در این اماکن متربکه که باعث آزار درونی آن گذاری حارض با بب

رسپوشی بر اع�ل ننگین خود بگذارند؛ و این در حالی است که وجود  خواهند می

نظیر پروردگار بر  بیتش خلیفگان راستین و نعمت بی قدر پیامرب و اهل مطهر و گران

ها را  ی انسان تنها خود بلکه همه افسوس این مردم ناسپاس نه .برشیت هستند ی همه

گیریم از  از چنین سعادتی محروم کردند برای درک این رحمت پروردگار بهره می

ها رشابی  فرمایشات رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) که فرمودند: جام جان

که  حالی شوند در ست �یها م اند و نوشندگان رشاب این جام دارد که خود از آن غافل
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شوند و از آن  مست هستند مانند جان خلیفگان الهی که نوشندگان جامشان مست می

نشینند تا در ملکوت گردش کنند  شوند بلکه بر بال مالئک الهی می مستی هوشیار �ی

آنچه را که با چشم ظاهری ببیند در چشم باطن ببینند و در باغش بنشینند، بر 

کنند و بر در رحمتش متوسل باشند و از پروردگارش تقاضا کنند که هایش تکیه  تخت

از برهوت زمین به رسزمین آبادشان بروند و از آن مستی که در جام جانشان است 

هرگز بیدار نشوند و همواره عمر را در ضیافت الهی بگذرانند و مه�ن جایگاهشان 

های بهشت هر  فرماید: از نعمت گونه که پروردگار عال به خاتم انبیا می باشند ه�ن

خواهی لذت برب و دور از آن نباش  هایش هر چه می خواهی بردار و از لذت چه می

پس زندگی برگزیدگان الهی میدان �ایش است �ایشی که ه�مندان آن نقش خلیفه را 

شان زندگی  شوند پس همواره از زندگی کنند نقشی که هرگز از آن خارج �ی بازی می

ا به ارسار وجودتان آگاه شوید و با رشاب قرآن کریم مست شوید و از آن مستی کنید ت

ی رسور عاملیان به رمز  بیرون نروید تا بوی بهشت را حس کنید. پس با این فرموده

بریم که آنان مسافرین  شب عاشورای اصحاب امام حسین (ع) پی می ی رسود عاشقانه

شتند که اگر صد بار کشته شوند باز دست از ملکوت امامشان بودند و مستانه ابراز دا

 دارند. دامان امامشان بر �ی

ی عید غدیر ضمن تربیک و تهنیت خدمت موال و  در این شب مبارک و در آستانه

داریم:  رسورمان امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج) به تنا خدمتشان ابراز می

های  داریم امسال نیز ما را با خطابهموالی ما، ماه محرم نزدیک است عاجزانه تقاضا 

قدر از حقیقت نهضت جدتان امام حسین (ع) سعادت ببخشید که ما نیز با  گران

داریم: ما احیاگران دین رسول خدا  آگاهی بیشرت از آن به وجود مقدستان اعالم می

با گیرید تا خود را احیا کنیم؟ مردگان خفته در گور زمان را  هستیم آیا دست�ن را می

حقیقت وجود مبارکتان به زندگانی مجددی برگردانیم و با یاری ش� به ملکوت سفر 

ی ما  کنیم و رسمست مانند قاسم بن الحسن مقابلتان بنشینیم و بگوییم مرگ در ذائقه

میریم که از جهل باشد و با مرگی زنده  تر است پس ما با مرگی می از عسل شیرین

 و رسورمان باشد. در خاته دست به دعا بر شویم که با توجهات ش� موال می

 داریم: می
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گران و منافقان و دشمنان  رشایط با حیله ترین بار الها امام هادی (ع) در سخت

بیت مبارزه فرموده و آنان را رسوا کردند به ما نیز یاری فرما تا ادامه دهندگان راه  اهل

 آنان را رسوا کنیم.

پیامرب اسالم هر روز بیشرت از قبل بغض و عداوت خود بیت  بار الها دشمنان دین و اهل

کنند با ظهور دولت  را آشکار کرده دست جنایتکار خود را به خون شیعیان آغشته می

 امام عرص آنان را نابود بفرما. ی حقه

کنند دعای ایشان و ما را  قدرشان دعا می بار الها امام هادی (ع) برای ظهور فرزند گران

 اجابت بفرما.

 للهم عجل لولیک الفرجا
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٣مهر  ٢١        عید غدیر  ی بهخط

رب اولین و آخرین و رب  ین،العامل ربالحمد ل، سزاوار است به سپاس و ستایش هللا 

. عظیم و برتر رشیک یبو زمین؛ نبوده و نیست و نخواهد بود غیر از خداوند  ها آس�ن

 نیکو از آن اوست. یها نامو باالتر است از اندیشه که توصیف شود و 

از خوابگاهتان برخیزید و  فرماید یمچه با شکوه است آن لحظه که خالق هستی امر 

مرا در عملتان همراه کنید تا به جایگاه خویش بازگردید و فراق را به فراموشی  یها نام

عشق به هللا به ودیعه  ها جاند اینکه در فطرت تام بسپارید ولی افسوس با وجو 

از آن نام  برند یمکه پروردگار در کتاب آس�نی نام  یریکث ی عدهگذاشته شده ه�ن 

تهی هستند و رشک و نفاق، ثروتشان را به یغ� برده است و جانشان در حرارت ه�ن 

و  سوزند یمو قدرت خاموش کردنش را نخواهند داشت؛  شود یمعشق گداخته 

نام هللا را  آورند ی�ولی افسوس که یادش را به خاطر  خوانند یمخالقشان را به مدد 

 گریزند یم ها آناز  ها نامولی تام آن  خوانند یمرا به مدد  ها باطلو  کنند یمفراموش 

 .دهد ی�و نامی نجاتش  ماند یمو او با آتشی که افروخته 

 ی مژدهت الهی چونان بارانی به وقت که پس سالم بر لحظاتی که دریای رحم

را که پروردگار عال  آنچهتا  شود یمبر جان آدمیان نازل  دهد یمزیبا را  های ییدنیرو

، یکدیگر را یتتحبه  ها جانشود؛  آغازعشق  یها زمزمهوعده فرموده به عیان درآید و 

به هم درآویزند تا به مهر عال تاب والیت، جانشان از تباهی نجات  ها دستبخوانند و 

مرضیه (س)  یاز رسور عاملیان حرضت زهرا قدر گران ی فرمودهیابد پس با توجه به این 

تنها مهر والیت است که عشق به هللا را  ها جانراه گشای نجات از فراموشی و تباهی 

پس وای بر احوال  هاست جانشنی بخش تا ابد رو  اش شعلهو  افروزد یم ها دلدر 

کسانی که خود و دیگران را از چنین نعمتی محروم کردند و سالم بر امیر غدیر و 

غدیریان از غدیر تا قیامت؛ غدیر روز رحمت و ک�ل و روز فرقان، روز هدایت و 

نجات و شکوفایی و سالم بر امیر منتخب، خلیل نبوت، جانشین پیغمرب، وار  انبیا، 
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تقوا، میزان اع�ل صالح، امیر مؤمنان علی (ع) که امام رضا (ع) در این مورد  ی هشجر 

چنین فرمودند که: خداوند کریم در الست آدم را آفرید و امر فرمود که همه در 

مقابلش سجده کنند همگی سجده کردند جز شیطان و گفت من از او برتر هستم و 

مین و آس�ن و هر آنچه در آن است را ز  ی همهدر غدیر یک بار دیگر خداوند کریم 

هستی با  ی همهبا بیعتشان و  ها انسانخواند که  فرا مؤمنان امیر اش یفهخلبه تاشای 

دنیا  یا عدههمگی اطاعت کردند جز  ،سجده و اطاعتش عاشقانه به او عشق بورزند

 شیطان را در الست تکرار کردند. ی گفتهطلب و اسیر نفس شیطان که ه�ن 

ور عاملیان حرضت زهرا (س) نیز آن را زیبا بیان فرمودند که: همواره دستان رسول و رس 

بود؛ دست محبتی که جانشین دست  خدا به طرف امتش برای بیعت با حق آماده

 سوزاند یمو محبتش کفر را  کرد یمپروردگار عال بود. حرارتش جان مرده را زنده 

دستی را در دستان مبارکش  هرگاهو  آورد یمنشاط بیعتش بهشت را به پیشکشی 

تا رسالتش را به امتش هدیه کند و  کرد یمتام وجودش ندای لبیک را تکرار  فرشد یم

ش را در دست گرفت و فرمود: من موالی کسی هستم که این آنگاه که دست جانشین

از اولین تا آخرین به آن پاسخ دادند تا والیت در  ها دستدست را یاری کند تام 

باشد که در جانش ندایی جز  یا مردهانشان جاودانه شود و هر که از آن جدا شود ج

پس معنای بیعت، زندگی است و غیر آن مرگی است  شود ی�بانگ مرگ یافت 

بر خاتم رسوالن باد که چونان بارانی به  پایان یبهراسناک پس درودی همواره جاری و 

 اب دارد.حس یرقابلغ های ییدنیرووقت است که در خود 

 .کنیم یماین روز بزرگ مطالبی را بیان  ی دربارهحال به طور اختصار 

مؤمنان علی (ع) است و کمرت توجهی به  عیان امیریعطفی برای ما ش ی نقطهروزی که 

امروزه برخی از مدعیان روشن فکر دینی موضوع  شود. یمبزرگی این واقعه شده و 

 ی دربارهو بحث و گفتگو  دانند یمتاریخی  یا مسئلهمهم خالفت و امامت را در حد 

و همواره روی سخن آنان با شیعه  کنند یمآن را سبب اختالف بین مسل�نان قلمداد 

است و به سایر فرق مسلمین کاری ندارند و دانسته یا ندانسته که صد البته عمدتاً 

 کنند یمادعا  که یناو اما  کنند یم یدار  جانب ها فرقهدانسته و به عمد است از دیگر 
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که این چنین مسائلی موجب اختالف میان مسلمین است در پاسخ آنان باید گفت اگر 

به راستی در پیشنهاد خود خیرخواه هستید مسلمین را وادار کنید که با پذیرش 

وحدت را بر اساس اعرتاف به حق ایجاد کنند نه  ،حقیقت به محور حق چرخیده

 یرو غباطل بدهند تا بتوانند وحدتی موقت  ی جلوهبه بسیاری از مصادیق حق  که ینا

بلند آن  ی شاخهاسالم و  ی بالنده ی یهپاامامت  که یدرحالاساسی به دست بیاورند. 

 یها عقلاست امامت از جهت منزلت و شأن و موقعیت و ژرفا برتر از دسرتسی 

م انبیا حرضت مردمان است که بتوانند با آرا و انتخاب خود امامی را برگزینند و خات

محمد (ص) در طول بیست و سه سال پیامربی خود مقامات امام علی (ع) را گوشزد 

فرموده و شئون و فضایل مهم او را همچون والیت در تکوین، ابالغ مت دین، تفسیر 

، شجاعت و پهلوانی و و عصمتقرآن و احکام زمامداری و حکومت جامعه، علم غیب 

امامت علی (ع) تا بدان جاست  ی ند و اهمیت مسئلهصدها حسن ایشان را تذکر داد

که در قرآن کریم آیات فراوانی که شیعه و سنی به شأن نزول آن در مورد ایشان 

ه در حجة الوداع و در منا و ن با ایراد خطبأ شالاعرتاف دارند آمده است و پیامرب عظیم 

در آن مکان و سازی مردم برای غدیر خم و توقف سه روزه  و آمادهالحرام مسجد

بر امامت و خالفت و وصی بودن علی (ع) و بیعت گرفت با دست  یدتأکو  یران سخن

و زبان و اقرار گرفت از حارضان و بیعت گرفت از زنان از طریق دست زدن در طشت 

امام و خلیفه و  عنوان بهع) ( یعلنشان از اهمیت غدیر در معرفی  ها ینا ؛آب

ل�ی اهل تسنن سعی زیادی در کم اهمیت جلوه دادن آن جانشین پیغمرب دارد ولی ع

در  سؤالبا وجود دالیل و روایات و اسناد قرآنی و احادیث معترب دارند چرا؟ این 

مراحل پیش از امامت نیز جاری است که چرا غیر مسل�ن با وجود این همه دالیل 

 یها نشانه ینتر نروشحقانیت اسالم آن را نپذیرفته و نیز چرا منکران خدا با وجود 

 توان یموجود آفریدگار جهان هستی او را نپذیرفتند؟ در پاسخ تامی این سؤاالت 

، تعصب و کوردلی شده از دیدن حقایق رسباز یخودخواهدچار  تواند یمگفت برش 

زند و به تقلید از آبا و اجداد خود پرداخته در راه هوای نفس گام بردارد البته پذیرفت 

 آن حق مداری است. ی الزمهحق هم چندان ساده نیست و 
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و تهنیت به وجود مقدس آخرین  در این روز بزرگ و مبارک ضمن عرض تربیک

امیر مؤمنان رسور و موالی�ن امام عرص و زمان  و بر حق پیامربامامت، وصی  ی نشانه

 :داریم یماباصالح املهدی (عج) اعالم 

را برای بیعت با ش� که دستان  کارمان گنهامام و موالی ما، در این روز غدیر دستان 

به سوی  باشد یمو جد بزرگوارتان پیامرب  مؤمنان یراممبارکتان ه�ن دستان پدرتان 

ظهور و سعادت آن را  ی وعدهو تنا داریم بیعت�ن را بپذیرید که  یما کردهلند ش� ب

روز غدیر فرمودند که: هان ای مردم  ی خطبهجد بزرگوارتان پیامرب اکرم (ص) در 

بدانید که ه�نا من فرستاده و علی وصی پس از من است و امامان پس از او فرزندان 

علی (ع) هستند. آگاه باشید ه�نا آخرین امام  اویند و ایشان فرزندان من و از نسل

او بر تامی ادیان چیره خواهد بود بدانید که اوست انتقام  از ماستقائم مهدی 

گیرنده از ستمگران بدانید که اوست انتقام گیرنده از ستمگران بدانید که اوست فاتح 

مرشکان و راهن�ی  بدانید که اوست چیره بر تامی قبایل ها آن ی کنندهدژها و منهدم 

 ،بدانید که اوست یاور دین خدا ،بدانید که او خونخواه تام اولیای خداست ،آنان

بدانید که او به هر ارزشمندی به  ،افزون گیرد های ی�نهپبدانید که از دریای ژرف 

بدانید که  ،نیکی کند اش ینادان ی اندازهبه  ارزشی یبارزش او و به هر نادان و  ی اندازه

و حاکم بر  ها دانشبدانید که او وار   ،خداوند است ی او نیکو و برگزیده

او  یها نشانهو آیات و  گوید یمبدانید که او از سوی پروردگارش سخن  ،هاست ادراک

بدانید ه�ن اوست بالیده و استوار؛ بیدار باشید هم اوست که اختیار  کند، یمرا برپا 

بدانید که تامی گذشتگان ظهور او  ،نان به او واگذار شده استامور جهانیان و آیین آ 

بدانید که اوست حجت پایدار و پس از او حجتی نخواهد بود؛  ،اند کردهرا پیشگویی 

بدانید کسی بر او پیروز نخواهد  ،درستی و راستی، نور و روشنایی تنها نزد اوست

امور آشکار  دار امانتن مردم و داور او در میا ،بدانید که او ولی خدا در زمین ،گشت

 و نهان است.

پس ای مه�نان کوی عشق بیایید در این روز فرخنده و مبارک دست بیعت�ن را با تام 

الهی بلند کنیم به تنایی که رسشار از انتظار حق  همتای یبوجود به پیشگاه این گهر 
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و عدالت در قالب یقین و باوری که از عمل با اخالص و آگاهی از نعمت و رحمت 

خداوندی است و تجدید بیعت�ن را با فریادی که غدیریان تاریخ آن را بشنوند ابراز 

 :داریم یم

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٣و دی  آبان، آذر       های محرم و صفر خطبه

ی محرم به  هجری قمری در بخش ویژه نامه ۱۴۳۶های محرم و صفر  مت کامل خطبه

 باشد. صورت کامل قابل دسرتس می

ها  از این خطبه ۹۳ی محرم، بخش محرم  توانید از طریق منوی ویژه نامه ش� می

 استفاده �ایید.

 کلیک �ایید.ها بر روی لینک زیر  توانید برای دیدن این خطبه همچنین می

 ٩٣های محرم و صفر  خطبه

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٣آذر  ٩      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
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٣آذر  ٢٠          اربعین ی بهخط

که در آن شکر، انسان وجودش را در  هاست جان ی شکر و سپاس در خور آفریننده

خالقش گذارد و از حیاتی به وجد آید که شیطان  ی سجدهحیات ببیند و آنگاه رس بر 

را از تن، برون کرده تا عقلی �ایان شود که انوار حق در آن  یخودخواه ی پوستهنفس 

ان منور است عقلی که اولین درکش هدف خلقت است، او آمده تا نقش خالقش را �ای

تا  اند گذاشتهرا در وجودم به ودیعه  ها قدرتکند و به همگان ابراز دارد منم که تام 

خلیفه معنا شود. پس چه امانت با عظمتی همراه آدمیان است. نامش را از پدرش به 

دار این امانت  نند و زمان در رضبان حیاتش میرا ار  برده تا او را آدم بخوا

رضبان حیات  عنوان بهرا اباعبدهللا الحسین (ع) که در نهضت عاشو  بهاست گران

برشیت نامش آشکار شد. حرارتش آفرینش را متحیر کرد. آن رضبان حیاتی که پروردگار 

عال در الست به انسان بخشید و همگان در برابرش به سجده در آمدند ولی افسوس 

را کند کرد و شیطان و نفس اماره رضبان حیاتش  ی که انسان در زمین در اثر وسوسه

تش شوکی وارد �ود تا از به قلب حیا یا دورهپروردگار کریم با برگزیدن پیامربان در هر 

ایستد و با بعثت خاتم انبیاء حرضت محمد (ص) و نزول قرآن کریم و نهضت حرکت ن

رضبان حیاتش را  ،امام حسین (ع) که نشأت گرفته از آن زمان تا قیامت یعاشورا

رضبان حیاتشان ندانستند و  ی ای بر احوال کسانی که آن را مایهجاودانگی بخشید. و 

هزاران مالئک عاشق  ی و سینه زدند که جان رشیفش در احاطه دبر حسینی گریستن

ی که خداوند در قرآن کریم ا گونه ه�ن ؛مردگان ی بوده و بوئیدن نََفَسش زنده کننده

کاری نیکو  پنداشتند یمد و که کوشِش شان در حیات دنیا تباه ش ییها آنفرمود: 

 چه زیبا تفسیر فرمودند که:و آن را رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س)  کنند یم

: من از آس�ن آبی فرستادم و بدان زمین ندیفرما یمخداوند عال در کتاب آس�نی 

 ی مرده را زنده ساختم، رحمتی که قادر است سنگ صاف را برویاند. اکنون جان تشنه

قرآن چندین وجه از این تشنگی را  ی مهیکرمحتاج ه�ن آب است. آیات  ها انسان

ولی زندگی ارشف  داند یم اتیح و حیات را به تشنگی باطنی، دیفرما یمبیان 
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در  ها انسانمخلوقات به برطرف شدن عطش جانش در ظاهر بسنده کرده است. جان 

 چنان آنت و شکم محدودش هستی اس یها آبتام  دار امانتآفرینش  ی نهیگنج

عال است پس جانی که همواره به دنبال  یها انوسیاقگسرتده است که صاحب تام 

مشتی آب برای زنده بودن باشد چهارپایی است که باطنش نیازی به حیات ندارد. 

دارای بهایی نیست پس آنچه خرید و  شدیاند یمآنچه را که به آن برای زنده بودن 

ر حال د ی مردهآن قادر است  ی قطرهدگاراست آبی است که یک فروشش سفارش پرور 

 فوت را به حیات بازگرداند.

املهدی (عج) که  اباصالحمقدس امام عرص و زمان  ی خانهاینک ما منتظران و مه�نان 

خداوند کریم به برکت وجود مبارک موالی�ن همچون بارانی به وقت با  هاست سال

حیاتی فرح بخش و روح افزا عنایت فرموده  مان تشنهبر زمین  قدر گران یها خطابه

فرصت را در اربعین ساالر شهیدان ابا عبدهللا و فرزندان و یارانش غنیمت شمرده 

. باشد که با بهره میخوان یمبرای ش�  »رضبان حیات«در سه شب با عنوان  یا دهیگز

 و جاوید یابد. تان رضبانی مستمرگرفت و عمل به آن حیات دنیا و آخر 

شب اول  ی و به اذن موالنا صاحب الزمان (عج) خطبه هللا رسولحال به اذن هللا و اذن 

 :میکن یمرا قرائت 

 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 شب اول

آورندگان به توحید  درخشنده، پیروزمندان در جهاد، ای�ن یها مدالسالم بر دارندگان 

 .عقل کل و نجات یافتگان صحرای قیامت ة،سوار شدگان بر سفینه النجا ،الهی

زمین و آس�ن  ی دهندهکه انوار جان مطهرشان زینت  یه�نان وجودهایی با برکت،

است افسوس که در بین مردمان حتی مسل�نان و شیعیان غریب زندگی کردند و 

 اش یتلخماندند و این غربت ناشی از جهل جاهالن بود جهلی که  ها خاطرهغریب در 

از زهری بود که جگر امامان را به درد آورد. دردی که جگر امام حسن (ع) را  بیشرت

عباس بن علی را از شانه  یها دستمجروح کرد و قلب امام حسین (ع) را پاره �ود و 
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آیا ما نیز  .جدا کرد و نورهای هدایت را خاموش �ود جهل در عدم شناخت آنان بود

را  مان ینادانغلط�ن جام  ی شهیاندیا با اع�ل و  و میشناس یمبه واقع امام عرصمان را 

تا زمان شاهد شهادت حق شود و باطل به راه خود  میخوران یمبه وجود مقدسش 

چون تام عمرمان در ده روز ایام معلومات قرار دارد و موال و رسورمان ما  .ادامه دهد

را به تقوا و اطاعت پروردگار سفارش فرموده و آنگاه برای برپایی دولت حقه به طور 

که پروردگار عال امت حرضت موسی را به او نشان  گونه ه�نعشق صعود فرموده و 

و شاهد و ناظر ای��ان  ندیب یمبلندای طور داد موالی�ن هر لحظه اع�ل ما را از 

موالی�ن حسین (ع) شاهد  ،محرم ی دههکه در ایام معلومات  یا گونه ه�نهستند 

که  برافروزندتا آتشی  کردند یمخود هیزم حمل  یها دوشمردمی بود که با اشتیاق بر 

 یها چشمبا  ؛به آس�ن شعله کشد و ابراهیم زمان را در خود خاکسرت کند اش زبانه

که برای تاشای سوخت ابراهیم زمان به یکدیگر سبقت  دید یممبارکش امت جدش را 

 .سوزد ی�که بهشت ابراهیم با هیچ هیزمی  اند غافلو  رندیگ یم

دیدیم که اسالم حقیقی در صحرای کربال ده روز زندگی کرد و پایان ده روز آغاز 

حرکتی شد که ندایش بعد از گذشت سالیان طوالنی هر سال رساتر و اشتیاق مشتاقان 

رشاب  ی نوشندهتا  سازد یم. کم کم زمان خود را آماده گردد یم تر افزونبرای درکش 

 ی واقعهامام زمان (عج) از  ی خانهپس آنچه در  منتظرش بوده ها سالحقیقتی شود که 

را از باورهای غلط جدا کند و به  وجودهاباید طوفانی باشد که  شود یمعاشورا گفته 

حقیقت ظهور نزدیک �اید تا به موالی�ن حسین (ع) با زبان اشک بگوییم: حسین 

پائین کوه و  میکن یمحس  �نیها رگجان خون پاک تو را با درک حقیقت راهت در 

 هجران را فراموش کنیم. یها سالطور منتظریم تا به یارانت بپیوندیم و 

مقدس اندیشه  ی خانهدر این  �نیها دهیشندر مورد  دییایبپس ای مه�نان کوی عشق 

 ی لهیوس بهکنیم بدانیم و یقین داشته باشیم منظور امامت از بیان آن هدایت و نجات 

با بیان  چون عمل به آن است نه ایجاد هیجان زودگذر و بعد فراموش کردن آن.

�ایان و انتخاب  ها جهالتبرای�ن آشکار و  ها عربتنهضت عاشورا باید  یها تیواقع

شده باشد عقلی که رضبان حیاتش را درک  تر آسانعقل�ن  کار گرفتراه�ن با به 
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شیطان نفس است و اشتباهاتش از  یها وسوسهکرده نه عقل جاهل که در معرض 

ناتوانی درکش رسچشمه گرفته و مرتباً در حال توبه از گناه است و در اثر تکرار این 

عربت بگیریم که  لیارسائ یبنباید که از قوم  .عمل هر روز بیشرت گرفتار جهالت شود

اق افتاد و شان با پیامرب الهی برایشان اتف بعد از دیدن معجزات بزرگی که در همراهی

به یقین رسیدند که تام آن مددها از طرف پروردگارشان بوده، با اضافه شدن فقط ده 

 .کند یمرا متحیر  ها عقلروز به کفری مبتال شدند که 

؟ آیا اندیشیدیم با گذشت ایام محرم منظور امامت با بیان آن سخنان میکن یمما چه 

آن  ،و نجات بخش برای به کار انداخت رضبان حیاتان بوده را فراموش کرده قدر گران

پس  .میکن یمبه زندگی بدون حیات گذشته برگشته کفران نعمت  ،را از کار انداخته

نور به وجود مبارک  ی سورهنور،  ی خانهبرای گریز از چنین خطایی همه با هم در 

: ای حقیقت س�وات میدار یمو عرضه  میشو یمموالی�ن امام عرص و زمان متوسل 

وجود مقدستان به رس منزل لطف الهی متوسل شویم و  یرهنمودهانظری کنید تا با 

از دستان با برکِت تان جام حقیقت را بنوشیم و جز آن فکر و عملی نکنیم و هر لحظه 

 برای ظهور و گشایش عقل�ن فریاد کنیم:

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر  الّر بسم هللا

 ٩٣آذر  ٢١          اربعین ی بهخط

 شب دوم

به ودیعه نهاد و فرمود:  ها جانشکر پروردگارمان را سزاست که عشق را در ضمیر 

قلب عاشق را کُشت؟ قلبی که از هجران خالقش هر  شود یم. بله مگر اند زندهشهیدان 

است تا زمین جان را  و با روحی منور همواره در خروش لحظه در سوز و گداز است

 ی واسطه رضبان حیاتشان بهکه بله شهیدان عاشق خارج گردد.  ی بکاود و از سینه

 که آن ردیم ی�هرگز  چون .اند زنده ،تپد یم شان نهیسعشق به معبودشان تا ابد در 

دلش زنده شد به عشق. کدام عشق، عشقی دور از احساسات ظاهری و آلوده به 

هوس، بلکه عشقی با عقلی برتر و ای�نی محکم، جدا از خودبینی و خود اندیشی به 

انوارش در روی زمین اطمینان باید داشت اگر بر این باور استوار  ی جلوهخالق و بر 

که خداوند رحیم فرمود که ما در حیات  باشد و آغشته به اخالص، عشق دوطرفه است

دنیا دوستدار ش� بودیم و نیز در آخرت دوستدار ش�ییم در بهشت هرچه دلتان 

 بخواهد و هرچه طلب کنید برایتان فراهم است.

عشاق را که از رضبان حیاتی جاودانه خرب  ی عاشقانه یها زمزمه میخواه یماینک 

محرم به گوش جان بشنویم تا راه و رسم عاشقی را در مکتب  یها خطابهاز  دهد یم

اباعبدهللا (ع) بیاموزیم. چون محرم مدال حق را بر سینه دارد مدالی که هزاران رمز و 

که در  میکن یمو آن را از خود امام حسین (ع) آغاز  کند یمراز عاشقی را معنا 

یم کن تا سپاست گویم و زنده الها یار مناجاتی با خداوند کریم چنین فرمودند: بار

عال  ی همهشوم به آن شکری که تو از آن خشنود شوی پس به خاک خواهم غلتید و 

را به تاشایش فرا خواهم خواند و خواهم گفت، به حسین بنگرید، آیا هنوز نتوانسته 

دست  شیها نعمتکه هرگز به شکر  دهد یمالیقی باشد؟ قلبم گواهی  ی بنده

: ای همراه من، آنگاه که از کنند یمبا اسب با وفایش چنین نجوا نخواهم یافت و 

تا بر خاک نیفتم و من  کنند یمخود دعوت  یها بالزینت به زیر افتادم مالئک مرا به 
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 غلتم یم، در خاک گذارم یمجانان  گاه سجدهو رس خود را بر  زنم یمبوسه  ها بالبر آن 

فرموده است خاک ش� را با آب گل کردم تا خونم با آن مخلوط شود پروردگار عال 

در من بنگرد و سپاسم را  پروردگارمآن خاک را با خون گل کنم تا  خواهم یماکنون 

بپذیرد. جان عال به فدای رضبان قلب پرسوز و گداز از عشق پروردگارت و رس پر شور 

 از عطش مهر خالقت یا اباعبدهللا این عشق را چگونه تفسیر کنیم.

املهدی (عج) آن را بیان فرمودند  اباصالحامام عرص و زمان  تان یگرامچه زیبا فرزند 

ای خالق یگانه راز  دیدان ی�ش�  دانم یمکه: پروردگارا چه زیبا فرمودید، آنچه من 

قلب جدم حسین (ع) را چگونه یافتید که او را اباعبدهللا نامیدید تا عبد را معنا کنید. 

. ردیگ ی�ولی آرام  شود یم، رسش جدا خورد یم، قلبش تیر شکند یمپس پیشانی عبد 

در بند شیطان) رس پرشورم هنوز شور  بندگان(ای  چدیپ یمآواز تالوتش در فضای زمان 

هدایتتان را دارد گرچه بین رس و بدنم جدایی افتاده ولی هنوز عاشق است تا بگوید 

رس پر شور عاشقش را مادر  خداوند مهربان است و چه زیبا رمز و راز دییایب

جانم که رس  ی وهیمحرضت زهرای مرضیه (س) فاش فرمودند که: آفرین بر  شان یگرام

پر شورش نشانی بود از قلب پر التهاب زهرا و آن رس پر شور بر قامتی جز بارگاه عزت 

 پروردگار استوار نبود.

قلب حرضت زینب کربی (س) که در کربال  میرو یمحال به رساغ قلب عاشق دیگری 

 ی : ای خیمهدیفرما یمو  چسباند یمحسین بن علی (ع)  ی مطهرش را به خیمه ی نهیس

عشق چند روز دیگر در آتش کفر کافران خواهی سوخت ولی آتش عشقت تا قیامت 

 تر فروزانباش که در این حرارت از آن آتش  ام نهیسجاودانه خواهد شد، پس شاهد 

 .است

الهی بر روی زمین یعنی امامان  ی جلوهاینک گوش جان به رضبان حیات عاشقان انوار 

. سخن را از رسور ندیگو یمکه از سوز عشقشان با تام اخالصشان سخن  میده یم

که فرمودند: عشق تفسیری جز  میکن یمعباس (س) آغاز  ابوالفضلعاشقان حرضت 

گذاشتند، در آخرین  ها دوران ی همهبه �ایش  عمل ندارد و آن را عیناً در صحرای کربال

اشک در چشمش حلقه زده به امام  که یدرحالساعات روز عاشورا حرضت عباس 
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من غالم ش� هستم، غالمی که عاشق است، عشقش جانش را  دیفرما یمحسین (ع) 

آیا ایام در کنار بودنتان رو به اتام  زدیر یمو خاکسرتش را به پای مبارکتان  سوزاند یم

را چاک خواهم داد و زخم درونش را رو به آس�ن  ام نهیس تان یدور است؟ پس از 

را ببینند، در آن جگر بنگرند و ندایش به گوش  ام سوختهخواهم گرفت تا همگان جگر 

دردش جان زمزمه کنند که: عباس قبل از اینکه بیرد از دوری موالیش تکه تکه شد. 

موالیش حسین که باز در کنارش باشد و هرگز از او جدا  ی وعدهدرمان نیافت مگر به 

: ای ندیفرما یمکه  میشنو یمثانی رقیه خاتون  ی نشود. حال سفارشی هم از فاطمه

من عاشقش باشید پس رکاب اسبش  ی اندازهدوستداران پدرم حسین اگر توانستید به 

دیدار داد برای دیدارش جانتان را از  ی وعدهبه ش� را رها نکنید و اگر مانند من 

قالبش برهانید تا اٌفوٌض امری معنا شود. اینک از رضبان قلبی که عشق را به همراه 

اطاعت از امام عرص خود با تفسیر این فراز از زیارت جامعه کبیره (بابی انتم و امی و 

به فدای ش�  ام ییداراده و نفسی و اهلی و مالی) یعنی پدر و مادرم، خودم و خانوا

امام و موالی من را به �ایش تاریخ گذاشته است. ایشان عبدهللا بن جعفر پرس عمو و 

همرس حرضت زینب کربی (س) است که به تدبیر امام حسین (ع) در مدینه باید 

. در زمان وداع با کردند یمح�یت  تیب اهلتا در حواد  بعد از عاشورا از  ماندند یم

اباعبدهللا زانو زده و با اشکی که مانند سیل از دیدگانش روان است خطاب به موالیش 

را تحمل کنم؟ این چه  ات یدور : ای یادگار پیامربم چگونه دارند یمحسین (ع) ابراز 

تکلیف گرانی است که بر من نهادی و مرا از جانم جدا کردی. فرمان دادی بانم 

. خنده در جانم تا میگر یمو من تنها  ندیگر یم، خندند یم، بندند یمفر همگان بار س

قیامت که دوباره در سی�ی تو بنگرم فراموش خواهد شد پس به عبدهللا رحم کن تا تو 

را به سینه بفشارد و بویت را در جانش ذخیره کند. جعفر پرس عبدهللا به طرف پدر 

در ه�نند اس�عیل به من بنگر که چگونه : پدیگو یمو  بوسد یمدستانش را  دیآ یم

تا جانم را فدای فرمانی کنم که پروردگارم فرمود: آنان  روم یممشتاقانه به میثاق عشق 

که ای�ن آوردند و مهاجرت کردند و در راه خدا با مال و جان خویش جهاد کردند در 

هی را بروم که دارند و کامیافتگانند. پس دعایم کن تا را تر میعظنزد خدا درجتی 

رضایت پروردگارم در آن است. حرضت زینب برای وداع با همرس مهربانش پیش 
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علی (ع) فرمود: ای زینب برایت  مؤمنانپدرم امیر  ،عبدهللا دیفرما یمو  دیآ یم

دو بال پدرش جعفر طیار همواره بر رسش افتاده و او را  ی هیساهمرسی برگزیدم که 

پس با او مهربان باش، و من  دهد یمشده یاری  مأموردر رسیدن به آنچه به آن 

که  نمیب یمسفارش پدر را در نهایتش به انجام رساندم. اینک آن دو بال را ضامن راهی 

. واحیرتا عبدهللا موقع وداع با سپارم یمو تو را به خدا  روم یم ام شدهبدان فرمان داده 

و در وداع  دهد یمعاشقانه رس  ی نغمه با سوز و گداز گونه آنامام عرص خود اباعبدهللا 

این است (بابی انتم و امی و  کند یمحرضت زینب سکوت  بزرگوارشپرسش و همرس 

نفسی و اهلی و مالی) بله این رضبان حیات و احساسات عمیق که رسچشمه از عشق 

و ای�ن به خداوند کریم و معرفت و شناخت امامت است را نزدیکان و یاران امام 

ع) در مناجات خود به خالقشان و با ادب حضور عشق با اخالصشان را به حسین (

 .داشتند یمامامشان ابراز 

های حیات واقعی برای کسانی که حیات خود را نکشته باشند باید  شنیدن این رضبان

به وجد و رسور آورده و عشق به خداوند کریم و امامت را در دلشان زنده کنند و 

شهید است و حیات جاودانه دارد اگرچه در  مؤمنانامیر  ی دهزنده شوند که به فرمو 

 بسرت از دنیا برود.

حال که آموختم که عشق خداوند و انوارش  ،پس ای منتظران و شیفتگان کوی عشق

در زمین یعنی امامت ضامن حیات جاودانگی است تا دیر نشده آن را تجربه کنیم تا 

حیات و م�تان با آن منور شود. همچون یاران اباعبدهللا در برابر موالی�ن یوسف 

گواه  �نیها اشک، سوز و �نیها ندبهزهرا زانو بزنیم و با اشک و ناله ابراز داریم 

عشق�ن است. رضبان حیاتان را محکم و مستدام کنید تا دنیا و برزخ و قیامت�ن 

 زنده به عشق ش� گردد. برای پذیرفته شدن آن فریاد خواهیم زد:

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٣آذر  ٢٢          اربعین ی بهخط

 شب سوم

شکر و سپاس پروردگار کریم را سزاست که برای انسان زمین را مقدر فرمود تا برای 

پروردگار رحیم  یها وعدهکسب حیات جاودانه در قرب الهی در الیه راجعون تا ابد در 

سعادتند و زنده باند و کسانی که عمر زمینی خود را به لهو و لعب و بازیچه 

ر آخرت برایشان نبوده و تا ابد در عذاب عمر از بگذرانند حیاتی نه در دنیا و نه د

دست رفته بانند چون پروردگار حکیم و رح�ن زمین و آس�ن و هر چه در اوست را 

به حق بیافرید و حق را جاودانه و باطل را کف روی آب نام برد، پس رشط حیات، 

 زندگی و نفس کشیدن به حق و در حق است و آن باید در باطن و ظاهر ریشه

و در ظاهر عمل را، پس سالم بر  زند یمدوانده باشد؛ در درون، نیت و اخالص را رقم 

: مرا بخوانید تا اجابتتان کنم در دیفرما یمآنگاه که  قدرش گران یها حکمتحمد و 

صبحگاهان و شبانگاهان ستایشم کنید تا غمگین نشوید. آغاز و پایان یک روز از 

قرار داد تا روح  شیها دهیآفرای زمین و آس�ن و تام عمری که آفریدگار آن را فرمانرو 

، زمین شود یمرضبان قلب مددکارش باشد. حیات آغاز  ،خداوند قدرتش را آشکار کند

. دهد یمگوناگون در درونش جای  یها زبانو  ها رنگخویش را در  یها امانت

قدرت و مال  ی پردهو زمان در  کند یمقدرت �ایی  یا عدهدر هر نقطه بر  ها حکومت

پیامربانش فرا  ی واسطه به. پروردگار همگان را به راه سعادت گذرد یمدر غفلت 

زودگذر دنیایی بر همگان آشکار کند،  یها لذتروحانی را بر  یها لذتتا  خواند یم

که رضبان  ییها انسانتا نامش را برای  چرخاند یمهدایتگرانش  یها کامپس زبان را در 

 به بزرگی یاد کنند. نامد یمزنده حیاتشان آنان را 

 اند گرفتهکودکانه خو  یها چهیبازآنان به  دیفرما یمکه قرآن کریم  گونه ه�نافسوس 

که ضخامتش جانشینان رسالت را در  یا پردهتا خویش خویشت را فراموش کنند ه�ن 

هدایتشان تنها گذاشت و صدای حق را در قلوب آنان به ظل�تی بدون نور تبدیل �ود 
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. اند دهیگرو؛ چون از حق دور و به باطل کشند یمزندگانی هستند که فقط نفس  ها آن

ود رضبان حیاتشان از حرکت ایستاده؛ مردگانی در قالب زندگان؛ اینان خویشت را خ

هالک کردند ستمی جز غفلت و نفِس خود بر آنان نرفته است چون خداوند رح�ن با 

و منزلت انسانی آنان را برایشان فاش  شان گشته گمبرگزیدن پیامربان و امامان وجود 

(ع) چه  مؤمنانکرد و کسانی که آن را درک و به آن بها دادند نجات یافتند که امیر 

 دگانشانیدغفلت را از مقابل  ی پردهقت طلبان همواره زیبا بیان فرمودند که: حقی

الهی منور کند پس مشتاقانه منتظر  یها وعدهتا شعاع حق جانشان را به  درند یم

که توان تفسیر درونشان را داشته باشد مانند کودکی که مادر  شوند یمزبانی 

آینده تفاوتی را برای  یها دورانو  ها زمان، امروز یا فردا و یا شناسد یمنیازهایش را 

طی  ها ساعت، او محتاج این محبت پروردگار است پس زند ی�این گمشده رقم 

تا حقیقت طلبان، جان خویش را بشناسند؛ کدام راه را دوست دارند؟ ماندن با  شود یم

امیر مؤمنان (ع) باید یقین کنیم  ی فرمودهحق را یا رفت به سوی باطل را؟ پس به 

ام در نجات از غفلت از خود، امری حیاتی است پس فرج امام عرصمان وجود مبارک ام

 یا گونه ه�نرا در وجود خودمان جستجو کنیم؛ ظهورش را به عینه در عمرمان ببینیم 

که اباعبدهللا الحسین (ع) فرمودند: دین، انتخاب شده از سوی خداوند است آن زمان 

نفس اماره به شیطان بفروشند و  ی وسوسهکه بندگانش جانشان را در  شود یمتباه 

 گونه ه�نبهای آن را دریافت کنند پس فرج در کجاست؟ جانشین رسالت در هدایتش 

به گوش  ها دورانو  ها زمانکه من عمل کردم؛ صدای دعوتش همواره در  کند یمعمل 

؛ باطل را اند ختهیگرجان شنوندگانش رسیده است ولی آنان ه�نند امت من از هدایت 

و منتظر فرجی  اند آراستهخواه خودشان قرآن را ه�نند قوم یهود به دل، اند دهیگزبر 

یاری کند، مانند ماه محرم که تلخی  اند نگاشتههستند که آنان را در دینی که خود 

عربت حق از باطل  ی نهییآجهل جاهالن در کام زمان جاودانه شد و زندگی ننگیِن شان 

و باطلی که  دارد یمرا اعالم  شیها آرمانو  جوشد یم گردید حقی که همواره در زمان

تا سیاهی رویش چندی بر جان افسون  کند یمحق را در پشت وجود مکارش پنهان 

 ارمغان حق را زمزمه کند. اش شده
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آفرید  بها گرانی ا خداوند کریم آن را گنجینه که یدرحالافسوس بر این جان ذلیل شده 

و او لباس تنش را که لباس عزتش بود از جانش  شود یمولی در نفس شیطانی اسیر 

کرداری شیطانی که  نینش هم؛ شود یم. برهنه و رسوا در محرش گرفتار کند یمجدا 

: از من ندیفرما یممانند پوست روی استخوان به جانش چسبیده است، پروردگار 

 جز آتشی که جانش را اش نهیگنجدورش کنید تا صدایی از او شنیده نشود از 

 نیتر سختهیچ �انده. ای وای بر واحرستای صحرای قیامت که  سوزاند یم

جانشان را که در لقای  روزان هیسخاندان نبوت برای هدایت این  هاست مجازات

پروردگارشان بود خالصانه ایثار کردند و در این راه نه سن و سال مطرح بود نه مرد و 

 ان حق.زن یا با جهاد و نثار جان و یا با صرب و بی

کاروان بعد از  یها بچهچه توصیف زیبایی امام سجاد (ع) از صرب و استقامت بانوان و 

شهید شدن پدران و برادران و نزدیکانشان فرمودند؛ امام سجاد در راه شام، شب 

: ما چه شاهدان منوری دارند یمو با نجوایی عاشقانه ابراز  نگرند یمهنگام به ستارگان 

پر اشک بر ش�  یها چشمداریم! ش� یاران با وفای این عزیزان خدا هستید آنان با 

 ساالرشان کاروانتا شاهد رنج دوری  کنند یمو صدایشان را از یکدیگر پنهان  نگرند یم

ی ش� باشید؛ رازداری با وفا باشید تا گوش زمان امانتش را از ش� بازستاند. همرس گرام

و  کنند یمحرضت علی اکرب پس از اذن از امام سجاد (ع) در راه شام رو به یاران 

و  غلتد یم: ای وای بر جانی که چونان آتشی از هجران جانانش در خاک ندیگو یم

 اش شعلهمنتقل شود که  ییها جانتا پیامش به  چسباند یمپر دردش را به آن  ی نهیس

را به همراه آوردم تا در کنار امام  اش شعلهویزند. من را بربایند و جانشان را در حق بیا

عرصم جان جدا شده از موالیم حسین را با آن بسوزانم، پس الغو  یا فرزند رسول 

آرام  ام نهیسمددی کنید تا  ردیگ ی�خدا، قلبم با نزدیک شدن به شام در سینه قرار 

داران  پروردگارم، ما میرا : ای ندیفرما یمو  کنند یمشود. امام سجاد رو به آس�ن 

آفرینش را به سوز و گداز مبتال  ی نهیسپدرمان حرضت آدم هستیم که در هجرانتان 

آتش عشقی است که در حق  کند یمآنچه قلب یارانم را از قرار خارج  میا کرده

 پس مددمان کن تا از حریمت محافظت کنیم. یا نهاده
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د (ع) با جاللت فرزندان رسالت برای در کاروان پیام آوران عشق به رهربی امام سجا

این  ی شنونده ییها گوشتا  دهد یمهم شکست کاخ ظلم و ریا و تزویر به راه ادامه 

بار باشد که غبار باطل را در اطاعت قرآن کریم از جانش زدوده و قلبش را   امانت گران

روزان بیفروزد و محبت پروردگارش در آن مانند چراغی ف ی شعلهآیینه دار آن �وده تا 

و توحید را فرا راه  کند یمندای پیامربش را به گوش جان بشنود که او را به حق دعوت 

جانش پاک شود و مع�های باز  ی صفحهرنگارنگ از  یها رشکتا  دهد یمآن قرار 

وجودش با چراغ عقل در مسیر درک و فهم واقع شود. امام سجاد (ع) در  ی نشده

که: اینک بانوانی توا�ند و کودکانی صبور امانت با شکوهی را به  ندیفرما یمادامه 

تا یارا�ان آثارش را همچون گنجی تام  برند یمهمراه جانشان به رسزمین کفر و ستم 

جانشان به امانت نگه دارند. همرس مسلم بن عقیل به امام  ی خانهنشدنی در 

رسخ عشق کربال  ی کعبهدارم به  رسول خدا، آنچه در اختیار جانم فرزند: ای دیگو یم

هدیه خواهم کرد و ه�نند موالیم حسین (ع) درفش حق را بر دوش خواهم کشید تا 

دلی باشند که کودکان خردسالش را به استقامت فرمان داده و  ی کعبهآیندگان شاهد 

 حق را بر جانشان مقدم داشته است.

حق، زندگی با حق و فدا  پس مه�نان کوی عشق، ما آیندگانی هستیم که عشق به

با اندیشه و عقل در مورد آن  قدر گران یها خطابهکردن هستی برای حق را از 

دریافتیم و دانستیم که رضبان حیاتان بستگی به آن دارد پس به او عشق بورزیم و 

 حق جو و حق مدار زندگی کنیم.

اشاره فرمودند محرم به آن  یها شبرضبان حیات که وجود مقدس آقا اباعبدهللا در 

تا راه برای  ندیفرما یممطهر اشاره  یها شبآن  ی جهینتاینک در روز اربعین به 

: خداوندا تو شاهدی آنچه در توان ندیفرما یمشنوندگان اوامرشان روشن شود پس 

را از عذاب تو برهانم اما ما را در مشیت تو  آخرالزمانداشتم انجام دادم تا این امت 

آنان که پرچم جهل را از وجودشان کنار زدند و توانستند تا با امام راهی نیست پس به 

نجوا کنند: ای فرزند رسول خدا، ش� کرامت را از پدر بزرگوارتان به  گونه نیاعرصشان 
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اشکتان را  ی حلقهجدتان مه�ن بودیم یاری فرما تا  ی سفره. ما را که بر دیا بردهار  

 با پیمودن راه حق بزداییم و در حالی منتظر محرم بانیم که همواره در کنارتان باشیم.

که جان عال است. جانی که  میشو یماینک به دستان توا�ند امام عرصمان پناهنده 

افتادگان و رضبان قلبش  ی رندهیگالهی است. دستش  یها وعدهتپش حیاتش ضامن 

گار عال، انواری که بر خلقت فرمانده است عال در اطاعتش و زمان انوار پرورد  ی نهییآ

عاشقان حق که منتظرند تا  ی سوختهدر اختیار وجود مبارکش و مرهمی است بر دل 

از بارگاه پروردگارشان پیوند بخورد تا در  دبخشینوشان به صبحی  ب ظل�نی تنهاییش

دان خاندان رسالت در عرص باطل نابود شود و دل مجروح از داغ فرزن اش هیسا

 رود یمقلبش به پیشواز  ی نهیگنجوجودش به گلستانی بدل گردد که آن گلستان را در 

 :زند یمو باز فریاد 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٣آذر  ٣٠          صفر ٢٨ ی بهخط

به طول شش روز خلقت و به حمدی  حمد و شکر پروردگار کریم و عظیم را سزاست

های باران و ستارگان درخشان و  به دانه و به عظمت عرش کربیایی، وسعت هستی

 های زمان. نیست معبودی غیر از خداوند رح�ن. ثانیه

تسبیح  که خود فرمودی که: مرا در صبحگاهان و شامگاهان خداوندا تو را شاکریم

تا  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 میرا  �ادی از عظمت خلقتی 

با آن  تا کام جان عظمتت رهایی بخش به جاللت بارگاه با نفس اماره ی احاطهاز 

ند و سالم و به انوار روح بپیوند 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 یهساسالم بر رحمتی که زینت کرده و ابراز دارد: 

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.

(س) از دعا و  چه زیباست توصیف کوثر الهی رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه

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

خاتم انبیا حرضت محمد (ص) که انتخاب نام خاتم انبیا برای آخرین پیامرب الهی در 

دهد جانی که هدایت پیامربان را در جان با  انگیز را مژده می زی شگفتخود اعجا

عظمتش خالصه فرمود و توانست انوار روح را در قالب جان مطهرش جای دهد پس 

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


111 

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

دار ثروتی تام نشدنی است و جهان با نام محمد از جسم خاکی خویش  امتش میرا 

بر آستان باعظمت جانی ظاهری جدا شده و ملکوتیان را  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.

د (ص) که و اندوه روز رحلت بهرتین بنده و رسول خدا حرضت محم  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 جرهشهللا را از  خداوند رسول

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  ی چشم دارند و �یدید که کسان رفت و وقتی می 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  نگها در زندگی مانند چهارپایاِن چرا کننده و س 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 وریط 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� مبعو  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 ار   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 

پیامرب گرامی که رسالتش آغاز شکوفایی حق بود و  امامان را به ما روزی فرمود و

را به یادگار دارد که  یدار  یرا مشود او  همین خالصه می رسالتش هم در ی ادامه

را   موالی عرص و زمان است درکش ه�نند درک آیات کریمه است آیاتی که عزت

با این عزت پروردگار عال  ییها جانش�رد پس  سازد و باطل را ناچیز می جاودانه می

ه بگریزند و برای همراه خواهند شد که رس بر پیشانی حق گذارند و از نفس امار 

 ش فریاد کنند:ا ییرها

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٣دی  ٢       ی شهادت امام رضا (ع) بهخط

پایدار بر عزت خویش  اش سلطهپروردگار کریم است که ملک و  ی یبندهزشکر و سپاس 

یگانه و در دوام و بقایش یکتاست؛ در  اش یاییکربو در سلطنتش اطاعت شده و در 

 خلقتش عادل، در حکمتش آگاه و در تأخیر عقوبتش بزرگوار است.

ابوالقاسم  ،ن و سید املرسلینیخاتم النبی ،سالم و صلوات خداوند بر حبیب هللا العاملین

خیر و برکت و  ی واسطهش که همگی طاهرین و معصومین یتب اهلمحمد (ص) و بر 

ه سالم و سالمتی در وجود مبارک آنان است و سالم نامی است که گذشت بودند ک

برگزید و امر فرمود به زیر محبتم  اش بندهپروردگار عال آن را برای ارتباط بین خود و 

 تان یروز و پراکنده نشوید آنگاه که ش� را ندا دهم: ای فرزندان آدم، از آنچه  ییددرآ

است تا این فرمان را به دریابید و انسان به پا خا انفاق کنید تا طعم رستگاری ر  ام داده

را به پیشکشی بر بندگان عرضه کرد و برای جلب رضایت الهی  اش یروز ؛ درآورداجرا 

: ای خالقم، بهرتین متاع جانم را که ای�ن به دستورات بارگاه درآمدجانش به سخن 

ت بود بین بندگانت انفاق کردم و آنان را با حق همراه �ودم پس جهادم را ا یکربیای

جانی را به  ات یملکوتبپذیر و انفاقم را جاودانه فرما تا به هنگام بازگشت به بارگاه 

 .شناسد ی�همراه بیاورم که جز اطاعت نام دیگری را 

کربی  ی یقهصد چه زیبا و به جاست این سالم از رسور عاملیان کوثر الهی حرضت

 مؤمنانپیامرب عظیم الشأن و بر امیر  شان یگرامزهرا (س) بر ایشان و بر پدر  ی فاطمه

 یا لحظهعمرشان در انفاِق هدایت و ای�ن سپری شد و  ی همهو تامی فرزندانشان که 

از این وظیفه غافل نشدند، حتی دشمنانشان را از این انفاق محروم نکردند چون 

انفاق کنید؛ آنان  دارید یمکه خودتان بیشرت دوست  ها ینبهرترمود: از خداوند کریم ف

عشق و ای�ن به خداوند را که تام آمال و آرزویشان بود را انفاق فرمودند که ما 

امروز در سوگ شهادت یکی از ایشان یعنی هشتمین اخرت درخشان امامت و والیت 

 یما شدهر این مکان مقدس جمع ثامن الحجج حرضت امام علی بن موسی الرضا (ع) د
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و چه اکنون  شان یبهطفرمودند: ایشان چه در حیات  شان یگرامکه مادر  یا گونه ه�ن

باید که  فرمایند. ی�دوست و دشمن را از عنایاتشان محروم  شان یملکوتدر بارگاه 

و اگر بر هدایت  یابیم یمیقین داشته باشیم که وقتی به زیارت بارگاه ایشان سعادت 

 یها عملو  ها داری یندو  ها حاجتدلیلش در باورها و  شود ی�ای�ن ما افزوده 

و اطاعت است. اگر  داری یند ی نحوهماست، چون چیزی که برای امام اهمیت دارد 

ایشان دست پر باز  ی گسرتدهمورد قبول پروردگار باشد از فضل و احسان و انفاق 

که خود ایشان فرمودند هر کس از شیعیانم مرا در رسزمین طوس زیارت کند  گردیم یم

 عارف به حق من باشد در قیامت شفیع او خواهم بود. که یدرحال

ابوالحسن و رضا لقبشان است. سی و پنج سال عمر رشیفش  اش یهکننام ایشان علی و 

 نائلت و والیت سپری شده بود که به اقتضای ک�ل و شایستگی ذاتی به منصب امام

گردیدند. مدت بیست سال به حراست از کیان آیین الهی پرداختند. ده سال در زمان 

که  مأمونهارون الرشید، پنج سال با پرسش محمد امین، پنج سال هم زمان با حکومت 

هجری قمری به  ٢٠٣لعنت خدا بر آنان باد. رسانجام در روز جمعه آخر ماه صفر سال 

 به شهادت رسیدند و پیکر مطهرشان در مشهد مقدس دفن شد. ملعون مأموندستور 

سلسلة الذهب از ایشان است که در شهر نیشابور  ی یهما گرانحدیث رشیف و 

فرمودند که: از پدرانم نقل است که پیامرب گرامی رسول اکرم (ص) فرمودند: از جربئیل 

اله اال هللا حصار و ال  ی کلمهشنیدم که فرمود از خداوند عزوجل شنیدم که فرمود: 

جایگاه امن من است پس هر کس به دژ من وارد گردد از عذابم در امان خواهد بود. 

هستم و  ها رشطدارد و من خود یکی از آن  ییها رشطبعد امام اضافه کردند این 

یعنی اقرار به توحید با  اَکَملُت لَُکم دیَنُکممنظور امام از بیان این رشط اشاره است به 

 و طاعتش بر همگان واجب است. شود یمامامت کامل  قبول

تا این ماه را بدرود گوییم  رویم یمحال که ما در آخرین روز ماه حزن و اندوه هستیم 

و ماهی دیگر را آغاز کنیم که در آن میالد پیامرب خاتم حرضت محمد (ص) و اولین روز 

 ی کنندهیت، برپا امامت خاتم امامت و مخزن کرامت و چلچراغ هدایت، منجی برش

بر  پایان یبکرسی عدالت موال و رسورمان اباصالح املهدی (عج) است که سالم و درود 
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ایشان و اجداد طاهرینش و بر اولین روز امامتشان و بر ظهور دولتشان و سالم و درود 

فرمود: ای قلب  پروردگارشانبر دقایقی که برکت آفرینش را درک کردند آنگاه که 

خویش به خود افتخار خواهی �ود زیرا  های یهثانخود را آغاز کن؛ تو در  تپشزمان، 

که تو را بزرگ خواهد شمرد و نامش با نام تو یکی  کنی یمنفسی را با خود همراه 

قلبت افتخار کن که موال و رسور و امام�ن  ی ینهگنجخواهد شد پس به آنچه داری در 

ابند ی متش با این نام رشافت و عزت میا(عج) است که زمان و زمین و  الزمان صاحب

 ییها مدالشان رسور عاملیان فرمودند: مه�ندار مه�نان پرسم مهدی به  گرامی که مادر

پس آنگاه که  اند شدهوعده داده  ها مدالو ادیان به آن  ها دورانمزین است که 

مه�نان س�یی به مه�نی آمدند با حقیقت وجودتان از آنان پذیرایی کنید تا انوار 

ار محبتی شوید ز برای آمدن حق مشتاق شوند و شکرگحق را در جایگاهتان ببینند و 

به ودیعه است تا همواره جهل را بشکافد و نور را جایگزین کنید،  هایتان ینهسکه در 

که مه�ن و مه�ندارانش رشافت و  یدا نشستهوی عشق در جایی پس ای مه�نان ک

 .کنند یمعزتی بس بزرگ برای خود ذخیره 

 :داریم یمدر خاته دست به دعا بر 

بار الها اما رضا (ع) خیر و برکت این رسزمین است ما را یاری فرما تا قدر این نعمت 

 الهی را بدانیم.

کردند تا به ما بیاموزند که باید برای رضای الهی  امام رضا (ع) از مدینه هجرت بار الها

 مهاجرین از ظاهر دنیا به سوی خودت باشیم. هجرت کرد پس ما را یاری فرما جزءِ 

امام رضا (ع) با ما رئوف و مهربان  شان یگرامبار الها موال امام عرصمان همچون پدر 

 است؛ یاری فرما تا قدر عنایت و محبت ایشان را بدانیم.

منتظران و یاران ایشان قرار  الها در ظهور دولت امام عرص تعجیل بفرما و ما را جزءِ بار 

 .بده

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٣دی  ١٠      ی شهادت امام حسن عسکری (ع) بهخط

 ی خداوند عزیِز حکیم را سزاوار است و تنها اوست شایسته کران یبحمد و سپاس 

و  شان یروز ستایش. خداوندی که خالق است و همه مخلوق اویند. تدبیر امورشان، 

قاهر و  اش یپادشاهحیات و مرگشان در ید قدرت اوست و شأن و جالل و سلطنت 

غالب و فرمانش نافذ است و تنها اوست ستوده و ستایش شده و سالم و درود بر 

خدا خاتم انبیاء حرضت محمد  رسول و نبی خدا، حبیب و خلیل خدا و صفی و امین

(ص) و بر خاندان پاکش که بهرتین و برترین خلق خدا پس از او بودند و سالم بر 

منتظر، نوید  یها گلربگمرده چونان نسیمی است که بر  یها جانانواری که همواره بر 

حیات است تا از پیچش جان باز شوند و همگان در آستان محبتش مه�ن شوند و از 

گردند و آن نور در خود هزاران حرف نهفته دارد که روزی به نطق  مند بهرهاحسانش 

که تاکنون زبانی نتوانسته مانند او پروردگارش را  کند یم یسخنور  چنان آنو  آید یم

و زمین است و  ها آس�نحمد کند، پس خداوند با عظمت و جربوت است که پروردگار 

: از فرماید یمجانت نامش روح القدس است. : منم آن نور هدایتگری که در فرماید یم

و در ظل�ت  شوی یممن جدا نشو که در ظل�ت جهل به طاغوت نفس اماره مبتال 

قرارگاه آن نور  تان ینهس: پس فرمایند یمو رسور عاملیان حرضت زهرا (س)  مانی یم

ت به محبتش از ظل� ی احاطهتا آرامگاهتان باشد و ش� را در  یارامیدباست در آن 

نور هدایت کند و انواری را در جانتان ذخیره کند که دوست و همراهتان است و در 

گذرگاهی است مطمنئ. چه زیبا رسور عاملیان نور هدایتگر خداوند در  ها یسخت

را از هرگونه آلودگی پاک کنیم تا  های�ن ینهسرا توصیف فرمودند پس بیایید  ها ینهس

ی که ا گونه ه�نمخزن نور خداوند شود و رخصت عشق و عبادت و بندگی را بیابد، 

است که رخصت یافتند که هر صبح و شام او را  ییها خانهخداوند فرمود: آن نور در 

 تسبیح گویند.

از خورشید و  رت تابندهکه  رویم یم ای ینهساینک در این شب حزن و اندوه به رساغ 

بر نور  تر افزوننوری  کرد یماز گهر است. چون سخن آغاز  منورتراز ماه و  تر مهتاب
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. ایشان داد یممناجاتش گوش ملکوتیان را نوازش  گزید یمدیگر بود و چون خاموشی 

ابن الرضا امام حسن مشهور به  ،یازدهمین ستاره از آس�ن امامت و والیت، ابا محمد

هجری  ٢٣٢سال  الثانی یعربوالدت با سعادت آن بزرگوار در هشتم عسکری است که 

به دست معتمد عباسی  ٢٦٠سال  االول یع ربقمری و شهادت آن امام ه�م هشتم 

لعنت هللا اتفاق افتاد و عمر مبارکشان بیست و هشت سال و مدت امامتشان شش 

 تأسف است. ی سال بود و این مایه

تام عمر را یا در زندان یا در تبعید به رس بردند. سه  امام حسن عسکری (ع) تقریباً 

ساله بودند که با امام هادی پدر بزرگوارشان به تبعید در سامرا آمدند و مدت بیست 

سال همراه با آن حرضت یا در زندان و یا در تبعید با مراقبت شدید قرار داشتند. از 

اع�ل  ی واسطه بهسوی خدا سخنان گهربار ایشان است که فرمودند: دعوت مردم به 

ش� باشد. دو صفت است که باالی آن صفتی و خوبی نیست: اول ای�ن به خداوند و 

 .مؤمنبعد نفع رسانیدن به برادران 

هجری قمری  ٢٦٠امام حسن عسکری (ع) در صبح روز جمعه هشتم ربیع االول سال 

ی (ع) بر دامن بعد از �از صبح شهید شدند. آن روز رس مبارک امام حسن عسکر 

آخرین  ی چهره. نگاه پر محبت امام بر درخشید یممنجی عال برشیت چون گوهری 

علی (ع) آنگاه که فرمودند: علی  ی چهرهوصی امامت مانند نگاه پیامرب (ص) بود بر 

جان چه خواهی کرد با ردایی که امانت قرآن کریم است؟ او را بر قامت چون گوهرت 

اره بر زمان تا قیامت بدرخشد و جانشینانم انوار آن درخشش تا نامم همو  پوشانی یم

باشند و اینک تویی که نامت همچون نام پروردگارم تاریکی و ظلمت را در هم 

پس به آغوشم بیا تا بویت  نشاند یممشتاقانش  یها جانو انوار رسالت را بر  شکند یم

را به ارمغان بربم و امامت را بر جان شیرینت بچشانم تا هرگز طعمش را که طعم 

املهدی  اباصالحوحی است از جانت جدا نکنی. موال و رسورمان امام عرص و زمان 

(عج) فرمودند که: و من صورتم را بر صورت امام عرصم چسباندم تا نََفس مبارکش تا 

 هم باشد.قیامت همرا
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 بزرگوارشانما ضمن عرض تسلیت به ساحت مقدس امام عرصمان در شب شهادت پدر 

: موالی ما، غاصبان و ظاملان کوردل داریم یمامام حسن عسکری (ع) خدمتشان عرضه 

و  کردند یمعباسی در لباس تزویر و ریا خود را پرس عموی امامان برای مردم معرفی 

  یطور  بهآنان را در دل داشتند.  ی رشان دشمنی و کینهمکار و جنایتکا ی چهرهدر پشت 

آمدند و در  نائلجنایتکارشان به شهادت  به دستکه شش تن از وجود مقدس امامان 

امامت داشتند.  ی یشهرزمان پدر بزرگوارتان امام حسن عسکری (ع) سعی در برکندن 

گهربار ش� را تا  خداوند عزیز و حکیم نیت شوم آنان را به یأس مبدل فرمود. وجود

قیامت برای برشیت حفظ فرمود. پس شکر و سپاس بر تدبیر و رحمت الهی که 

 حفظ فرمودم. ینمؤمنفرمود: من بهرتین را برای 

 :داریم یمدر خاته دست به دعا بر 

زندگی امام حسن عسکری (ع) در حصار ظلم و تزویر گذشت و ایشان  بار الها

امام  شان یگرامیان غافل نشدند. در این زمان فرزند از هدایت و یاری شیع  یا لحظه

از هدایت و یاری ما غافل نشدند،   یا لحظهعرص (عج) نیز اگر چه در غیبت هستند، 

 ایشان قرار بده. بردار فرمانما را 

شیعیان آموختند که چگونه در غیبت امامشان از  بهبار الها امام حسن عسکری (ع) 

ند. ما را یاری فرما بتوانیم از نصایح و یاری ایشان وجود مبارکشان کسب فیض کن

 شویم. مند بهره

 را خشک و بر عزت ایشان بیفزا. یتب اهلدشمنان  ی یشهربار الها 

 بار الها در ظهور دولت موالی�ن تعجیل بفرما.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٣دی  ١١    (عج)ی سالروز آغاز امامت حرضت مهدی  بهخط

شکر و سپاس پروردگار یگانه را که تدبیر و حکمت و رحمتش همواره بر بندگانش 

جاریست و فرمود: به ریس�ن الهی چنگ بزنید و متفرق نشوید و تفرقه آفت دین 

ش�ست و آن ریس�ِن الهی ولیِّ کسی است که خداوند و پیامربش ولیِّ اوست؛ بداند 

ب هللا است. پس شکر پروردگارمان را که دوازده خورشید منور که پیروزمند و جزِء حز 

را فرا راه بندگانش قرارداد تا راه برگشت به آستان پر مهرش را گم نکنند زیرا خداوند 

ای از نعمت و رحمت  سبحان، رحیم و رح�ن و واسع کرم است، پس امامت گنجینه

هدایت کرده تا جان ی سلسبیل  پروردگار است که تشنگان وصل را به رسچشمه

ی جانشان جدا  ها، آنگاه که از پوسته عطشناک خود را سیراب کنند. پس سالم بر دوران

ها  ی جان گشته و آنچه به یادگار خواهند گذاشت حقیقتی است که نامش را بر صفحه

ی امامت دارد و او  های عربت آموز از گنجینه ای که در خود حکایت اند. صفحه نگاشته

که زبان شیوای  گذرد درحالی در درون این گنج با عظمت است به دعایی میاز آنچه 

ی  شنود که به فرموده خلقت زبانی بدون نطق است. پس صدایی کالمش را می

پروردگار عال گوش و چشم و زبانی شاهد و مشهود داشته باشد تا بتواند رازی را فاش 

دهد. کرامتی که همواره نشان  میکند که در اع�ق جانش او را به کرامتی خاص مژده 

از امانتی با عظمت دارد و آن روح خداوندی است که جاودانگی را در خود معنا 

ی اماناتش حکایت از مدبری دارد که تدبیرش جز  فرموده. پس یک جان در صندوقچه

 شود. در اطاعت از فرامینش فاش �ی

ها را از کرامت  ت، انسانی (س) امام ی رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه بفرموده

ها به امانت گذاشته شده آگاه �وده و در  ی جان عطایی پروردگار که در گنجینه

ها شاهد این هدایت هستند. در پذیرش و  کنند و دوران رسیدن به آن مرتبه یاری می

ی شیرینی مژده  گرانش را به وعده ها با این نعمت الهی پروردگار اطاعت برخورد انسان

ی پروردگار عال بر  و آشکار شدن این نعمت آن زمان است که دولت حقهداده 

ی غیب الهی آشکار گردد که حق  ی زمین حکومت کند، حقیقتی از پشت پرده عرصه
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ی  طلبان را بر ضیافتی آس�نی مه�ن کند. در آن ضیافت نقاب دنیایی از چهره

را ببینند و از پروردگار فرزندان رسول الهی کنار زده شود و همگان پشت آن نقاب 

تقاضا کنند که مردمک چش�نشان از حرکت بایستد تا هرگز جز به آن نعمت به 

 نعمت دیگری نظر نکنند.

پس ای مه�نان کوی عشق به شوق روزی که ج�ل زیبای امام و موالی�ن یوسف زهرا 

ا آن شود هر لحظه فرجش را از خداوند بخواهیم و ت (عج) از نقاب غیب هویدا می

روز از پروردگار کریم فرج جا�ان، عمل و باورمان، اندیشه و عقل�ن، زندگی و تربیت 

فرزندا�ان را به تنا طلب کنیم و آن دولت حقه را دور از اوهامات به تصویر بکشیم 

ی منجی عال  توانیم خود را به آن نزدیک کنیم که اگر ظهور دولت حقه و تا می

ی کرسی عدالت، موال و  دار حقیقت، برپا کننده ق، پرچمبرشیت، آخرین امام بر ح

رسورمان اباصالح املهدی (عج) بعد از اینکه ما از این دنیا رفتیم اتفاق افتاد نام ما را 

 نیز جزِء آن دولت بنویسند.

مشخصات مردمانی که سعادت دارند در آن دولت زندگی کنند مبتنی بر دو اصل 

توان دریافت که در آن دولت  های دعای ندبه می أینَ  ی آن را از است. اولین مشخصه

دینان و ستمگران  جایی برای زورگویان، رسکشان، گردن کشان، گستاخان، گمراهان، بی

نیست و ستم، تجاوز، کج روی، رشک، دورویی، هوی و هوس، دروغ و بهتان در آن 

و ای�ن در  اثری نیست. در عوض، حدود قرآن و سنت پیامرب جاریست. تقوا و پاکی

 ها جا گرفته و بر آن استوار است. ها و عمل دل

 دومین الگو یاران اباعبدهللا (ع) در صحرای کربال هستند. آنانی که ماندند.

توانیم زندگی  رسد ولی ما هم می ی این موارد به رهربی امام عرص به سامان می همه

م. مخصوصاً ما عاشقان و خود و تربیت فرزندا�ان را در حال حارض به آن نزدیک کنی

ی ایشان برخورداریم. امروز مصادف است  منتظران کوی مقدسشان که از عنایت خاصه

ی نبوت و امامت، جوهر هستی،  با سالروز اولین روز امامت موال و رسورمان، عصاره

آخرین نعمت و رحمت از خاندان رسالت، امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج) 

هجری قمری تاج امامت با ردایی از  ٢٦٠ربیع االول سال  ٩وزی شنبه است. در چنین ر 
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ها به عشقش زنده شد. گوهری  نور بر قامت رسور و امامان قرار گرفت و تا قیامت دل

همتا با ظهوری که قیامت صغری و نبأ عظیم است که از تصورها خارج و عقل و  بی

ا عظمت و بزرگشان رسور ها از درکش عاجز است. در وصف روز ظهوِر ب اندیشه

همتای الهی که فقط علم ایشان است که به آن احاطه دارد چنین  عاملیان، کوثر بی

فرمایند: ای فرشتگان و  رازش را فاش فرمودند: رحمت پروردگار آنگاه که امر می

ی اطاعت نهاده و به تاشا مشغول  کارگزاران به گرد عرش بیایید. همگان رس بر سجده

آید: ای  شود. انوارش به سخن در می حسانی به پیش کشی آورده میشوند. ا می

 :ی پروردگارتان محقق گردیده آنگاه که فرموده بود زمینیان و آس�نیان، اینک وعده

ی آفرینش، خلیفگان برحق  سالم بر آینه) ٥٨آیه سوره یس (سالٌم قوال من رب الرحیم 

ا در چرخش زمان به �ایش درآوردند تا پروردگار عال. جانشینانی که اس�ء خالقشان ر 

ی شنیدن  ها آماده منتهایش به �ایش درآید. گوش رمز قولش فاش شود و رحمت بی

شود و آنگاه  ها منتظر دیدن ج�ل حق می ماند. چشم ها می ها در کام شود و زبان می

�اید. منم آن قولی که رحمت حق  روحی منور در قالبی مطهر خود را معرفی می

ی عدالت است و حکومتم  ستم. جاء الحق هستم، بقیة ّهللا هستم. نامم منترش کنندهه

ی آیات الهی است. بیعت  ی قرآن کریم. پس به زیر پرچمی درآیید که آشکار کننده آینه

کنندگانم خورشید، ماه، ستارگان، هفت آس�ن، بهشت، دوزخ و هر آنچه که وعده 

ام  گزیدم. پس صاحب الزمان هستم. اینک چهرهالهی است هستند و نامشان را من بر 

ی ابهام  شود تا خزائنش آشکار گردد و رمز و رازش از پرده از نقاب زمین برداشته می

دریده شود. منتظرانش به سخن درآیند و با زبانی شیوا ابراز دارند شکر خالق یکتا را 

 شا یخدایی  ی اراده اش را از صندوقچه اش را آشکار فرمود و ذخیره سزاست که گنجینه

ی مردگانی باشد که شهد شیرین حق را چشیدند و با  بیرون آورد تا انوارش زنده کننده

ی آفرینش. در ادامه  آس�نی مردند و اینک شاهدی خواهند بود بر جلوه  ای وعده

هایشان منتظر چه فرمانی است  کردند که ساعت فرمایند: اگر مردمان زمان درک می می

گردید و عمرشان به برکت آن  ند تا نعمتشان آشکار میداشت ی شکر بر �ی رس از سجده

 شد. گر می در خلقتی جدید جلوه
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مان کن که جزِء حلقه زنندگان به دورش،  بله اللهم ارزقنی. اللهم ارزقنی بار الها روزی

برانشان، رؤیت کنندگان ج�ل منورشان و شکرگزاران این  بیعت کنندگانش، فرمان

تا آن زمان در حیات و م�تان به تنا با چش�نی  نعمت و رحمت الهی باشیم و

 بار و منتظر فریاد کنیم: اشک

 اللهم عجل لولیک الفرج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


125 

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

 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٣دی  ١٨   ی والدت پیامرب اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) بهخط

شکر و سپاس پروردگار یکتا را سزاست که همه چیز در مقابلش خاضع و هر چه 

 میرد یمو آنکه  خورد یماز رحمت او روزی  ،زنده است آنکه پابرجاستهست از او 

 .کند یمبه سوی او بازگشت 

و  کاهد ی�خداوندا چشمی تو را ندیده تا وصف کند تو را؛ نافرمانی کسی از قدرتت 

هم نباشد به تو محتاج است. رازی نیست که تو  بردار فرمان؛ افزاید ی�اطاعتش بر آن 

از آن آگاه نباشی و عیبی نیست که تو ندانی. خدایا تو معبودی و سزاوار پرستش 

درخشید و  یا درخشندهطلوع گردید و  یا کنندههستی. در طلوع چنین روزی طلوع 

مستقیم گشوده شد و خداوند قومی را تابید و راه انحراف از بین رفت و راه  یا تابنده

به قوم دیگر و روزی را به روزی دیگر مبدل کرد و ما آدمیان مانند قحطی زدگانی که 

 در انتظار باران باشند انتظار تغییر گردش روزگار را داشتیم.

 مؤمنانو میالد و رسالت پیامرب از زبان امیر  پروردگاربله چه زیباست حمد و ستایش 

هدایت،  پایان یبمیالد فروغ  ،چه بجاست در این روز خجسته و فرخندهعلی (ع) و 

درخشان نبوت، نجات دهنده از گمراهی و جهالت، آشکار  ی ستارهخورشید رسالت، 

 ش�ر یبو  پایان یبراه حق و باطل، رسول اکرم حرضت محمد (ص) که درود  ی کننده

رشتگانم همواره بر او درود و من و ف«باد که خداوند فرمود:  یتشب اهلبر ایشان و 

 .»فرستیم یمسالم 

از  طلبیم یمعاجز، پس یاری  ها عقلقارص است و  ها زباندر مورد شأن و مقام ایشان 

مرضیه (س) که فرمودند: پروردگار  یزهرارسور عاملیان حرضت  شان یگرامدخت 

: ساعاتی را برای عبادت در شب برای خویش برگزینید این بدان سبب است فرماید یم

را  اش یموجودرا بشناسد تا عشق به تجلی درآید و سکوتی منور  اش یفهخلکه شب، 

شب برای وجود مقدس پیامرب (ص) واجب گردید تا این مع� فاش  ی نافلهاعالم کند. 

مبارکش را در نزول آیات  ی چهرهط شود. با طلوع خورشید همگان قادر بودند تا خطو 
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تاشا کنند ولی با تاریکی شب این نعمت جاودانه در خلوت جان مطهرش قرار 

 برپس نیاز به شاهدی داشت تا تصویر آن را در جانش ذخیره کند. پدر  گرفت یم

را مکرراً تالوت  ای یهآ؛ آمد یم درآیات به سخن  ی حلقهو جانش در  خاست یم

بود که ارواح جدا شده  یننش دل چنان آندر فضای شب  اش یملکوتصورت  فرمود یم

ع) به تاشای این ( یلجربئ. حرضت گرفت یممحبتش به اسارت  ی حلقهرا در  ها جاناز 

: ای فرمود یم. پدر نشست یمو در کنارش  شد یمپیامرب وارد  ی خانهزبان شیرین به 

تو به من آموختی و حرضت جربئیل پاسخ  کنم یمحامل وحی الهی، آنچه را تالوت 

جانم ندارم آن ذخیره فقط در جان مطهر ش�ست پس  ی یرهذخ: من آن را در داد یم

: انوار فرزندانم فرمایند یم. در ادامه رسور عاملیان یابد یماز تکرارش نعمتم افزایش 

و هر بار که  زد یمآن را حرضت جربئیل امین کنار  ی پردهغیبی است که  ی کنندهمعنا 

و به دعوت پدر که  نشست یمدر  ی آستانهدر  کرد یمرسول خدا (ص) سفر  ی خانهبه 

و با گفتاری شیوا ابراز  داد یمجواب منفی  کرد یماو را به کنار خودش دعوت 

در خلقت جان من جای گرفته است که مرا از نزدیک  چنان آن: محبت ش� داشت یم

 ی حلقهو پدر در آن لحظه بر امت خویش با  دارد یمشدن به جان مبارکتان بر حذر 

 دارد یم: ای پروردگارم، جانی را که جربئیل آن را عزیز فرمود یمو  کرد یماشکی دعا 

پس بر امتی که آن را با کردارهای خویش  ام �ودههمواره در راه امرت به ذلت مبتال 

. جان باشد ی�نان آشکار پاره پاره خواهند کرد ترحم کنید زیرا درک آتش خشمت بر آ 

عال به فدای قلب نازنین رسول خاتم که وجود مبارکش برکت و نعمت و رحمت را 

برای امتش به ارمغان آورد. با آگاهی از ناسپاسی و ظلم و جنایتشان در مورد 

جانشینانش و فرزندانش که از گوشت و خون او بودند در حقشان دعا کرده و دل 

: تو فرمایند یمن کریم به ایشان آ که در قر  باشند یمپروردگار  نگران عذابشان از خشم

که دین خویش را فرقه فرقه کردند و دسته دسته شدند کاری نیست کار  ها آنرا با 

و همچنین به  سازد یمآگاه  کردند یمبا خداست و خدا آنان را به کارهایی که  ها آن

جز دوستی  خواهم ی�پیامرب فرمود: به آنان بگو من از ش� برای رسالت مزدی 

 خویشانم و آنچه مزد از ش� خواستم آن هم به سود ش�ست.
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بله وای بر این امت قدر ناشناس که به دشمنی رگ حیاتشان، جانشینان و فرزندان 

هندگان رسالت و هدایت از ایشان ادامه د که یدرحالحرضت محمد (ص) برخاستند 

علی  مؤمنانهمت گ�شتند که امیر  ها داشته ی همهگمراهی با جان و مال و فرزند و 

خدا بر بندگان او هستند و  های یمق(ع) در این مورد چنین فرمودند: امامان مانند 

مگر  شود ی�هیچ کس وارد بهشت  باشند یمشناسانیدن خدا بر بندگان  دار عهده

امان را بشناسد و امامان او را بشناسند و هر کس که منکر امامان باشد و ام که ینا

 .رود یمامامان او را انکار �ایند به دوزخ 

 مؤمنانقاطع و روشن امیر  ی فرمودهواعجبا از شیعیان که سعی در فراموش کردن این 

 را دارند.

زوده شد با میالد اف مان یشاددر این روز مبارک و فرخنده بر  ،عشقای مه�نان کوی 

انحرافات وارد شده در دین، ششمین اخرت آس�ن  ی راستین و پاک کننده ی یعهشمعلم 

والیت و امامت امام جعفر صادق (ع)؛ ایشان به ما آموخت که شعار و افتخار شیعه 

در  خواهیم یمپیامرب است اگر  یتب اهلدر عدم سازش با باطل و دشمنان دین و 

 حشور شویم باید که به آن عمل کنیم.قیامت با این نام م

اباصالح املهدی  حق�نما ضمن عرض تربیک و تهنیت به ساحت مقدس ولی و امام بر 

(عج) به مناسبت میالد اجداد طاهرینشان پیامرب عظیم الشأن و امام جعفر صادق (ع) 

فرمودند: برای رسیدن به  تان یگرامکه مادر   یا گونه ه�ن : موالی ما،داریم یمعرضه 

از نردبان عمل برگزیدگان الهی باال بروید تا راز بندگی را  باید یممقام بندگی پروردگار 

تا قیامت مدیون انفاق آخرین پیامرب الهی  ها جاندر عملشان درک کنید که همواره 

بود، پس همواره پروردگار و فرشتگانش در  نظیر یباست که روح مطهرش در ثروت 

کنید تا امت  مان یاریهستند، پس موالی ما  حساب یبم و صلوات بر این ثروت سال 

جدتان امام جعفر صادق (ع) به حساب بیاییم و دو امانت  ی یعهشواقعی پیامرب و 

را از جان حقیرمان عزیزتر بدانیم و به این مودت  یتب اهلپیامربمان، قرآن کریم و 

 عمل �اییم

 :یمدار یمحال دست به دعا بر 
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که تو بر آن احاطه داری بر  ش�ری یبو  پایان یببار الها درود و سالم و صلوات 

 و خاندانش بفرست. (ص) پیامربمان حرضت محمد

قوی و منتظری  ای یعهشو  شناس قدربا اخالص، امتی  یا بندهیاری فرما تا  بار الها

 استوار باشیم.

 مان یروز فرزندانش و امام عرصمان را و  مؤمنان خشنودی خود و پیامرب و امیر بار الها

 فرما.

را در بهرتین  یتب اهلفرما تا دو امانت پیامربمان را قرآن و مودت به  مان یاریبار الها 

 جایگاهشان پذیرفته و عمل کنیم.

 در ظهور آخرین گهر خاندان نبوت امام عرص و زمان تعجیل بفرما. بار الها

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٣بهمن  ٩      ی والدت امام حسن عسکری (ع) بهخط

خداوند سبوح و قدوس است؛  ی یبندهزازلی و ابدی  پایان یبو  کران یبحمد و سپاس 

خداوندی که از رس رحمت، روزی و هدایت و بخشش بر بندگانش را بر خود مقرر 

�وده و فرمود: بخورید و بیاشامید و ارساف نکنید و از رس مهربانی و کرامتش به 

از رحمت  یدا کردهپیامرب خود فرمود: بگو ای بندگان من که بر زیان خویش ارساف 

اوست آمرزنده و مهربان؛ پس  آمرزد یمگناهان را  ی همهید زیرا خدا خدا مأیوس نشو

با این همه بردباری و عفو وسیع و رحمت و مغفرت اگر کسی در قیامت عذاب شود 

از هدایت را پروردگار  بها گرانخود بر خود ستم کرده مخصوصاً مسل�نان که گهر 

آنانی  ها انسان ترین یدهدزیان حکیم در قالب قرآن کریم بر آنان ارزانی داشته، پس 

پس کتاب، آنان را  یابند ی�هستند که توان عقلی خویش را در درک قرآن کریم 

: آیا نابینا و بینا برابرند؟ عقلی که چراغ هدایتش را خاموش کرده قادر خواند یم

 که یدرحال خواند ی�نخواهد بود فضیلت کالم را دریابد پس صدایی او را به خود 

گنجایشی دارد که قادر است تام آیات الهی را در خود جاری  چنان آن ها جان ی ینهگنج

 �اید پس همواره اقیانوسی باشید که توانش محدود به ساحلی نباشد.

(س) قرآن کوثر الهی رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه  قدر گران ی فرمودهبا این 

ن عقل�ن را در درک آیاتش به کار توا که آنگشای نجات و رستگاری است به رشط  راه

ببندیم و این مشکل نیست چون پروردگار متعال قسم یاد کرده که هدایت قرآن کریم 

به ودیعه نهاده، در این مورد نیز ایشان چنین فرمودند که: رحمت و  وجودهارا در 

انش : من ش� را از یک تن آفریدم و از جام جفرماید یمبرکت پروردگار عال آنگاه که 

رشابی گوارا را خارج �وده نامش را جان خواندم جانی که مقتدایش نسیم وحی بود 

 خواند یمزبانی که در ظاهر نطقی نداشت ولی در درونش صدایی او را به هدایت 

باشد از انعکاس قدرتی که  ای یینهآاینک کالبدی را بر آبشار روحی منور بنا کردم تا 

، جانشان شوند یمزمان ظاهر  ی صفحهمخلوقاتش بر خود را هللا معرفی فرموده پس 

گشای غیبی  بهاست ندایی که همواره راه گرانگوهری  دار امانتنهانش  ی ینهگنجدر 
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و تو  خوانم یممنور است اینک تو را به جهانی که در آن نیازی به کالبدت نداری 

؟ اگر یابی یمرا آیا آن  آیی یمشتابان آن را در خاک پنهان کرده و به سوی زادگاهت 

که نشانی از خود  یا گشته؟ گم یابی یمچگونه خود را  یا دادهتوان درکش را از دست 

تا مانند سپری در مقابل نامت  شود یم، پس به الطاف آن گنجینه پناهنده یابد ی�را 

 ی سفرهنعمتش  ی یهسااست تا در  مؤمنانچیست او را مدد کند پس هدایت مختص 

گیر  چنان عال آنجانشان را منور کنند و انوار هدایت آخرین پیامرب حرضت محمد (ص) 

پس همواره انوار بندگی پروردگار عال  کند ی�است که هرگز گنجایشی آن را محدود 

ه�نند  شود ی�در زمان جاری است و کتابش در جایگاه هدایت زمان محدود 

در خود وارد �وده و به اقیانوسی غیر حساب است که رودهای محدود را  یا رودخانه

 ،رحمت للعاملین ،، پس به کافران و دشمنان اسالم و پیامرب عظیم الشأنشود یمتبدیل 

ص) که هر روز سعی در کینه توزی نسبت به ساحت محمد (خاتم انبیاء حرضت 

ال پروردگار ع ی وعدهگرفته از ترس و آگاهی از  نشئتمقدس ایشان را دارند و آن 

ادیان پیروز  ی همهشده و بر  یرگ عالمبنی بر اینکه هدایت پیامرب اسالم و دینش 

خواهد شد هر چند مرشکان را خوش نیاید. باید گفت و فریاد برآورد که بغض و 

پروردگار مقتدر و داناست و هرگز نتوانید  ی وعدهاین  ،عجزتان است ی نشانه خشمتان

بیهوده  کنید، یمنید ش� فقط ننگ ابدیتان را بیشرت که نور خدا را با دهان خاموش ک

در این حرست و بغض و عداوتتان خواهید ماند و خواهید مرد که  زنید، یمدست و پا 

و زمین، دانای  ها آس�ن ی ینندهآفرخداوند قهار به پیامربش فرمود: بگو بار خدایا تویی 

داوری خواهی  اند کرده یمف نهان و آشکار تو میان بندگانت در هر چه در آن اختال 

 .کرد

تأسف  ی و مایه شود ی�افسوس حرمت شکنی پیامرب اسالم به دشمنانش ختم نشد و 

است که امتش و مدعیان دوستی و پیروانش در حرمت شکنی از دشمنانش پیشی 

. اگر دشمنان به توهین اکتفا کردند امتش به او و سفارشات و گیرند یمگرفته و 

تنش را به خاک و  یها پارهقرآن را مهجور و  کنند، یمخیانت کرده و  یشها امانت

و کمر به  ییدتأخون کشیدند. در عرص حارض اکثیت امتش اع�ل جنایتکار آنان را 

فریاد لبیک یا محمدا رس  که یدرحالدشمنی و قتل وفادارانش یعنی شیعیان بستند 
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ولی باید امید داشت و منتظر  نددار  یمو بر خالف سفارش و وصیتش قدم بر  دهند یم

که خداوند وعده فرموده: حق پیروز است و باطل کف روی آب و  یا گونه ه�نبود 

الهی است که ما در این شب مبارک به شادمانی  ی وعدهتاریخ اسالم پر از تحقق این 

شیرین در این مکان مقدس دور هم جمع شدیم و آن  یها وعدهمیالد یکی از این 

امامت و والیت، عال و زاهد و با تقوا و با  ی ستارهس و مبارک یازدهمین وجود مقد

 شود یموقار، ابا محمد امام حسن عسکری (ع) است که به ما آموختند که چگونه 

 منتظر بقیة هللا بود یعنی ظهور و پیروزی حق و نابودی باطل.

ند کریم نسلی از با وجود اینکه دشمنان سعی در نابودی نسل ایشان را داشتند خداو 

ایشان باقی گذاشت که جهان را از لو  وجود ناپاکان و باطالن پاک کرده و حق و 

 عدالت را در آن بگسرتاند.

چه زیبا فرمودند امیر مؤمنان علی (ع) که: ای مردم بدانید که نه چراغ اسالم خاموشی 

ستحکم شده؛ اسالم از طرف حق م های یهپاو  شود یمپذیر است و نه شیرینی آن تلخ 

اسالم همواره نورانی است و خداوند  یها چراغاست که پیوسته آب دارد و  یا چشمه

بهرتین خشنودی خود را در این قرار داده که از این دین اطاعت �ایند و ش� ای 

، این دین را محرتم بدانید و از آن اطاعت کنید و حق دین را ادا �ایید و احکام مؤمنان

 ارید.دین را راکد نگذ

اینک ای مه�نان کوی عشق ما ضمن عرض تهنیت و تربیک خدمت موال و رسورمان 

امام و ولی نعمت�ن فرزند گهربار امام حسن عسکری (ع) اباصالح املهدی (عج) به 

رسور  تان یگرامکه مادر  یا گونه ه�ن: موالی ما داریم یموجود مقدسشان عرضه 

رسالت  دار امانتعاملیان فرمودند که: وجود با برکت پرسم حرضت مهدی (عج) 

و کارگزاران دولتش را  دهند یمپیامربان به این رسالت شهادت  ی همهپیامربان است و 

، ما نیز با سوز دل و تنا کنند یمو دیدار آن دوران را از پروردگار تقاضا  شناسند یم

و مشتاق دیدار ش� و ظهور دولت حقتان  دهیم یمرس  »اکو نر  متی ترانا«فریاِد 

 ج�ل منورتان و دولت مطهرتان را داریم و ما را نیز جزءِ  یترؤهستیم و آرزوی 

 .کارگزارانتان بپذیرید
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 :داریم یمحال دست به دعا بر 

 ی فتنهمکر دشمنان اسالم و پیامرب را به خودشان برگردان و آنان را در گودال  بار الها

 خودشان رسنگون کن.

را به یادگار گذاشتند. یاری فرما  نظیر یبامام حسن عسکری (ع) برای ما گهری  بار الها

 قلب ایشان را از خود شاد کنیم. قدر گران ی ینهگنجبا قدر شناسی از این 

امام زمان (عج) پیروزی نهایی و ابدی اسالم و پیامربت را  ی حقهبار الها با ظهور دولت 

 کامل کن.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٣اسفند  ٥      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 

 ود در قرآن کریم چنین فرمودی که:که خ کسی را یارای ش�رش آن نباشد

 آن راسالم و درود بر مؤمنانی که رستگار شدند؛ بندگانی که نشان هدایت را یافتند و 

ص) دارای ( یامربپحفظ کردند. خاندانی که در میان امت  بها گرانچون گوهری 

عطا فرمود و آن عطا از  ها آنص) به ( یامربپامتیازی شدند که خود وجود مبارک 

 و ح�یت خود قرار داد. محبتجانب فرشتگان وحی به 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  نبود چون حرضت زینب (س) در رسارس نهضت عاشورا

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 حقهارک از خداوند کریم بخواهیم در ظهور دولت پس بیایید در این روز مب

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 

نه حق طلب کنیم و تا آن زمان ما وظیفه داریم که زینب گونه عمل کنیم و زینب گو 

 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 

دلیلی برای ضعف و ذلتش نخواهد داشت پس تا دیر نشده با دست  ندهد در قیامت

 ان امام عرص (عج) فکر و عمل�ن را اصالح کنیم.توا�ند موال و رسورم

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 

 در ظهور دولت رسور و موالی�ن تعجیل بفرما.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٣اسفند  ١٣    شب اول  شهادت حرضت زهرا (س) ی بهخط

عزیز است خداوندی که صاحب کعبه و  شکر و حمد و سپاس از آن پروردگار حکیم و

ازلی و ابدی و اقتدارش  اش یپادشاهرکن و مقام و خالق قلم و زبان و بیان است که 

بال و  ی حکومتش بگریزد و دفع کننده ی سلطهو احدی را ممکن نیست که از  زوال یب

 خطاست. ی پوشاننده

خیر و برکت حرضت محمد (ص) و بر خاندانش که  ی واسطهخداوندا درود بفرست بر 

همگی را از رس رحمت و نعمت بر بندگانت عطا فرمودی پس سالم جامی است که 

آنگاه که فرموده است:  بویند یموشندگانش، طعم نیکویش را در محبت خالقشان ن

سالماً سالما؛ دارندگان نشانی مطهر، ه�نانی که در سالمتی جانشان زبان به میدان 

مدالی ج�ل خویش را آشکار  ،خویش بیاویزد ی تا مدالی را بر سینه آید یمکارزار 

؛ احساسی به شود یمارد؟ سکوت حکم فرما ؛ کدام توان، قدرت درکش را دسازد یم

جانم ذخیره نکنم تا  ی ینهگنج: خالقا وعده فرمودید کالمی جز سالم را در آید یمسخن 

همواره توان درک محبتت را در حالی داشته باشم که مرا به صربی نیکو وعده 

 .یا فرموده

 یوجودها حتی امت مسل�ن ها انسانبله باید گفت افسوس و هزاران افسوس که 

پیروزی در رسیدن به مقام واالی ارشف  ی واسطه بهکه  یشانها مدالسالمت ائه را با 

مطهرشان آویخته بود را نه تنها  ی مخلوقات که ه�ن خلیفگی خداوند است و بر سینه

رحمت و  های ینهگنجندیدند بلکه به دشمنی ایشان برخاستند و برشیت را از چنین 

نعمت پروردگار محروم کردند و لعنت و عذاب ابدی را به جان ذلیلشان خریدند که 

که خواهان قتل ما هستند مانند حاکمی  ییها آنعلی (ع) فرمودند:  مؤمنانامیر 

ما  خواه خونکه علیه خود حکم صادر کند و اگر ما را به قتل برسانند  باشند یم

او مجال گریز نیست و به هر جا که برود و هر چه خداوند متعال است که کسی را از 

باید گفت و  مؤمنانامیر  ی فرمودهکه بکند گرفتار دست خدا خواهد شد. پس با این 
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پیامربمان لعنت فرست و  یتب اهلفریاد برآورد بار الها بر دشمنان و غاصبان و قاتالن 

ادت یکی از این بر عذاب آنان بیفزا که ما در این شب پر از اندوه به سوگ شه

فرزند  ی فرمودهکه به  یما شدهالهی در این کوی عشق جمع  نظیر یب های ینهگنج

موال و رسورمان امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج) باید برای بردن نام  شان یگرام

تا در این شب  طلبیم یمایشان از خداوند کریم اجازه گرفت پس بار الها از تو اذن 

رسور عاملیان حرضت طاهره، راضیه و زکیه، فاطمه،  ،الهی همتای یب کوثر ی درباره

و مقام واالی ایشان قارص  یانشانباز  ها زبانزهرای مرضیه (س) سخن بگوییم و چون 

که  جوییم یمفراتر است در این مورد از خود ایشان یاری  ها عقلو از اندیشه و 

رد و من نشان از رحمتی تام هستی نشان از خلقت پروردگارم دا ی همهفرمودند: 

وصیف تا وصف خالقی را ت نشینند یماین رحمت  بر آستاننشدنی پس وابستگانم 

در زمانی که کودکی هفت یا هشت ساله  باشد. ی�گشا  کنند که در تدبیرش عقلی راه

در زمین بنشانم  آن رابودم پدرم رسول خدا برایم نهال خرمایی خرید و دستور داد تا 

من نهال را کاشتم هنوز کارم به پایان نرسیده بود که نهال به درختی تنومند تبدیل شد 

با رطبی زیبا و شیرین و همگان به تاشایش آمدند و نامش را نخل فاطمه گذاشتند و 

آن نخل ریشه و برگش را حفظ کرد تا در بهشت جاودانه باند. آنانی که در زمان من 

 ی چهرهفاطمه همواره  داشتند یمو عرضه  نگریستند یممن  ی چهرهبر  کنند یمزندگی 

که دیدن باطن آن برای چشم رس امکان ناپذیر  کند یمخویش را در نقابی مسدود 

است پس باید به تعریف و تجید رسول خدا (ص) اکتفا کنیم که نشان از محبت پدر 

فاطمه از پشت  ی چهرهسسته شود تا این پیوند گ شویم یمو فرزند دارد پس منتظر 

این نقاب بیرون آید و قدرتش آشکار شود نقابی که بر جان آنان سایه افکند و 

از اندیشه در  آخرالزمانوجودشان را در حرستی تا قیامت در خود جای داد و امت 

خویش که از دانش و تجربه و اخرتاعات زمانه است  های یافتهمقامات خلقت جز به 

بنابراین توان درک آیات اطرافشان را ندارند گاه با عالقه و  برند ی�پی به اعجازی 

و  دارند یم بر آن راو گاه با ه�ن عالقه  کنند یماشتیاق نقابی را برای من ترسیم 

 که یدرحال کنند یمگرفته را بر عال ترسیم  نشئتتفسیری را که از عقل محدودشان 

د شد پس شکر پروردگار را که فاطمه را آفرید دری از حقیقت برای آنان گشوده نخواه
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 یا مجموعه اش یخداوندو اعالم فرمود: من کوثری را به پیامربم عطا کردم که در روح 

ید و در هر دآشکار گر  ها رنگالوان را به همراه دارد پس آن  یها رنگاز زیباترین 

جهان را با رنگ تا قیامت  ام یرهذخزمان را به رنگ خویش آراست و آخرین  یا دوره

د و جانشان را در درخشش نتا همگان به این رنگ زیبا بپیوند آراید یمالوان جانش 

 این نعمت الهی قرار دهند.

الهی و آخرین فرزند گهربارش مهدی  به کوثر پایان یباینک ضمن درود و سالمی 

فاطمه یوسف زهرا (عج) خدمت رسور و موالی�ن به مناسبت شهادت مادر 

که رسور عاملیان توصیف فرمودند برای   یا گونه ه�نتسلیت عرض کرده و  شان یگرام

تعجیل در درخشش رنگ زیبای نعمت الهی که جا�ان را در پرتوی آن قرار دهیم همه 

 :زنیم یمبا هم فریاد 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٣اسفند  ١٤     دومشهادت حرضت زهرا (س) شب  ی بهخط

پروردگار است؛ حمدی به طول خلقت و زمین و هفت آس�ن،  ی یبندهز و سپاسحمد 

بیابان و شکر و ستایش خداوند حکیم را که قیامت و  یها شنباران، به  یها دانهبه 

هر چه پیشاپیش  و انس مقرر فرمود و در آن روز آدمی را از بر جنکرسی عدالت را 

گذاشته خرب خواهند داد و نیکوکاران را پاداش و اسیران نفس  یشاز خوفرستاده و بعد 

اماره که دنیا را بدون مدبر دانسته و قیامت را دور دیدند و پا جای پای شیطان 

 گردان یرو ظلم و جنایتی  یچاز هنفسانی خود  یها خواستهگذاشته و برای رسیدن به 

کمین ستمکاران است. وای بر  نبودند پس قیامت یک نعمت بزرگ الهی است که در

؛ آنانی که در رکاب گزینند یمحال آنانی که بعد از ای�ن گمراهی را برگزیدند و بر 

را شنیدند و عمل  ها و حجترسول اکرم حرضت محمد (ص) بودند وحی  ،پیامرب خاتم

ه علی (ع) را ک مؤمنان دنیا تباهی را برگزیدند؛ نصایح امیر ی روزهنکردند و برای چند 

از : هریک فرمودندصالح ایشان بودند را نشنیدند که  بر عملدوست و دشمن گواه 

به حضور خدای خود برسد که دستش از خون  تواند یمبندگان خدا هنگامی  ش�

پاک  ها آنپاک و همچنین زبانش از بدگویی و تهمت زدن به  ها آنمسل�نان و اموال 

ه�ن  گوید یمقلبی اوست و آنچه  ی یدهعقباشد و زبان یک مسل�ن با ای�ن پیرو 

برای راه ش�  باشد یماست که به آن عقیده دارد ولی قلب منافق پیرو زبان او 

بروید و بدانید که خداوند برای ش� مقرر کرده  ها نشانهطبق آن  ،وجود دارد ها نشانه

ود ش� که آن را به انجام برسانید. در روز قیامت من گواه ش� خواهم بود و به س

که  کنید یمگواهی خواهم داد و حجت خواهم داد و حجت خواهم آورد. ش� تصور 

که به طور مسلم  یدر صورت کنند ی�رسیدگی  کار ش�و به  شود یماز ش� غفلت 

 یدا کردهو چگونه است که مردمی چون ش� از خدا دوری  گیرید یممورد رسیدگی قرار 

(ص) را به حق  هللا رسول؟ به آن کس سوگند که یدا شدهو به سوی غیر از خدا مت�یل 

جز راستی  از منمبعو  به پیغمربی کرد و او را بر تام آفریدگان برتری داد که 

(ص) همه چیز را به من گفت و مرا از تباهی هر کس و  هللا رسولو  شنوید ی�
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هیچ حقیقتی را  و پایان کار این خالفت آگاه کرد و یابد یمرستگاری آن کس که نجات 

 آنانی که این نصایح گهربار را شنیدند و بر امیر بینیم یماز من فرو گذار ننمود؛ 

و فرزندانش ظلم و جنایت روا داشتند، خود تباهی را  اش یگرامو همرس  مؤمنان

پیامرب ظلم و جنایت  یتب اهللعنت کن بر اولین کسانی که بر  بار الهابرگزیدند پس 

 ن و فرزندان آنان که هنوز نیز به این ظلم ارصار دارند.کردند و بر پیروا

 لعنت هللا علی قوم غاصبین و ظاملین.

 ی خانهاینک مه�نان کوی عشق و حقیقت، ما در این شب خون و اندوه در این 

خورشید عال تاب و  ،زمین و آس�ن ی ینهگنجمقدس جمع شدیم تا در عزای شهادت 

بر عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) اشک ریخته و  رسور ،قیامت، کوثر جاری الهی

و سینه زنیم خورشیدی که تابشش چش�ن کوردالن را کور کرد و مقام و شأن واالی  رس

که فرمودند:  کنیم یماینک توصیف زیبایی از زبان خودشان نقل  .ایشان را ندیدند

خدا (ص)، برای  پدرم فرود آمد و فرمود: ای رسول ی بر خانهروزی جربئیل امین (س) 

که اراده کنید میل بفرمایید و  و ش� اجازه دارید تا آن را با هر ام آوردهش� طعامی 

را بر رس  ام خانه یتب اهلکاسه و طعامش را گذاشت و رفت؛ پدرم فرمود: فاطمه جان 

را بر رس سفره حارض کردم، همگی منتظر شدیم تا  یتمب اهلاین سفره حارض کن و من 

مبارکش چسباند و فرمود:  ی ینهساول را پیامرب تناول کند ولی پدر مرا به  ی لقمه

فاطمه جان دست مبارکت را بر این طعام بگشا تا جان پدر آرام گیرد و من دست پدر 

تا همواره بوی ش�  کنم یمرا بوسیدم و گفتم: ای خاتم رسوالن، آن را در برزخم ذخیره 

من مالید تا  ی ینهسرا بر طعام زد و آن را بر را احساس کنم پس پدر دست مبارکش 

 جانم گردد. ی یرهذخهمواره 

همچنین رسور عاملیان فرمودند که: روح خداوندی که بهرتین و باالترین نعمت 

الهی است پس نامم کوثر است و  یها کاختام  ی ینهگنجپروردگار عال است جان من 

تا همواره دستان حقی را در دستم قرار  پروردگارم در جانم ذخیره شده یها وعدهتام 

وعده  یها بهشتانوارش به  ی یهساتا در  اند افروختهدهم که انوار روح را در جانشان 

 الهی دست یابند تا تاریکی از جانتان جدا گردد. ی داده شده
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سایه افکنده چون امشب  ینبر زمبله چه شبی است امشب، غم و اندوهش تا قیامت 

زمین و آس�ن را در ظاهر  نظیر یب ی ینهگنجر خورشید عال تاب و جسم پاک و مطه

و  یتتحاز نور و  ییها طبقشبانه و غریبانه در بقیع دفن شد و در باطن فرشتگان با 

 ی ینهگنجرا که کوثر و  اش یخداوندسالم صف در صف از بقیع تا جنات نعیم روح 

و زمین از این  کردند یمالهی بود عروجش را مشایعت  یها نعمتو  ها کاختام 

فغان و ناله رس داد که هنوز نیز غربت مدینه، شهر پیامرب و بقیع را در  اش ییجدا

 کرد. توان یمظاهر و شوکت جالل را در باطن آن کامالً حس 

و دلی سوخته از این غم عاجزانه به پیشگاه  بار اشکپس در این شب با چشمی 

خود فرمودی که نعمتی را که به برش ارزانی  بار الهاشکایت بربیم که:  مانپروردگار 

مگر اینکه خودشان آن نعمت را دگرگون کنند پس  کنی ی�داشتی آنان را محروم 

انتقام ما دل سوختگان با لعنت و عذاب ابدی بر آنانی که برشیت را از نعمت وجود 

موالی�ن امیر  ی خانهآن پای که بر درب  مبارک رسور عاملیان محروم کردند قرار بده و

رسورمان  ،علی (ع) لگد زد و باعث شد میخ مس�رش در پهلوی بانوی بزرگوار مؤمنان

سوزان در  یها در شعلهحرضت زهرا فرو رفته و موجب شهادت ایشان شود را تا ابد 

ن موال و رسورما شان یگرامعذاب خشم خودت بسوزان و در ظهور فرزند برومند و 

املهدی (عج) تعجیل بفرما تا به یاری ایشان حرضت فاطمه  اباصالحامام عرص و زمان 

(س) را بشناسیم، چون با عدم شناخت شأن و مقامشان مدعیان شیعه با قصه 

کاذب نه تنها شخصیت واالیشان را تا یک بانوی معمولی پایین آوردند  های یپرداز 

نیز جسارت �ودند چون  مؤمنان س امیربه ساحت مقد ها یپرداز بلکه در این خیال 

ناگفته پیداست که جانشینی پیامرب گرامی اسالم و امامت امت را پیامرب به دستور 

نیازی ندید که به  مؤمنانخداوند در غدیر به ایشان اعالم فرمود و در نتیجه امیر 

مقام عطایی پروردگارش را بگیرند ولی چگونه  ،ارصار و شمشیر از بیعت شکنان

پهلوانان گردنکش عرب را به خاک ذلت  ترین یقو  ی پوزهباور کرد کسی که  شود یم

مقابله از  جرئتدر خیرب که هیچ کس  ی دهنبرکنعمر بن عبد و  ی کشندهمالیده یا 

زد  هدر حال �از به ایشان رضب از پشتروبرو با او را نداشت و دیدیم ابن ملجم 

اجازه دهد و یا ساکت بنشیند همرسی چون حرضت زهرا (س) را که فقط ایشان به 
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گذاشته تا نامحرمان سیلی  دفاع یبدخت پیامرب را  ،شأن و مقام واالیش آگاهی داشت

به صورتش بزنند و دست خود ایشان را با طناب ببندند و همرسش بعد از زخم 

نامردان بازوی  و آناو بیاید و او را بگیرد مهلکی که بین در و دیوار برداشت به کمک 

و جسارت به وجود  انصافی یباو را بشکنند. واحیرتا واحیرتا از این همه جهالت و 

، دوستداران علی (ع) کاری کردند که دشمنان نکردند. الزم است مؤمنان مقدس امیر

 ی خانهدر  االدرها به مسجد بسته شد  ی مورد واقعیت را بیان کنیم که همه یندر ا

، هنوز نیز با وجود سعی در تخریب آن آثارش باقی است و حرضت زهرا مؤمنان امیر

دفاع �ودند. در بیرون  مؤمنان از امامت و والیت امیر شد یماز دری که به مسجد باز 

و �از چنان روحش  در عبادت مؤمنان نبودند تا کسی به او سیلی بزند و امیر از خانه

که  خرب دادندیک بار در نخلستان به حالتی درآمد که به حرضت زهرا که  کرد یمعروج 

علی از دنیا رفته و ایشان فرمودند باز خواهد گشت کاری با او نداشته باشید در زمانی 

ند که حرضت زهرا (س) دکه آن ملعونان به در خانه آمدند ایشان در آن حالت بو 

جان چرا صرب نکردی تا  فاطمه ود:چنین نقل فرمودند که همرسم علی (ع) به من فرم

 ها آنورود به درون حریم خانه ندادم و  ی اجازهمن به درب خانه بروم؟ من گفتم من 

دزد معرفی شدند و رسوای صحرای قیامت  عنوان به که یدرحالشکست خورده و نادم 

ی اجازه ندادم پاها ،ن کریم عمل کردمآ کردند من با عمل خود به فرمان قر هستند فرار 

 پاک پیامرب بود آلوده کنند. یها قدمکه محل   یا خانهناپاک آنان حریم 

حرضت  یانرسور عاملکند تا  مان یاریپروردگار کریم عاجزانه بخواهیم  از درگاهاینک 

مهم محقق نخواهد شد مگر با زبان وار  تاج پیامربی  ینو ازهرا (س) را بشناسیم 

فرزند برومندش یوسف زهرا (عج)، پس فرج جا�ان را در هدایت و برآورده شدن آن 

 :کنیم یمفریاد 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٣اسفند  ١٥        حقیقت فاطمیه ی بهخط

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

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

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.

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

 .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  نیافریدمبراستی که من  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  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 

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.

 دانشان، که ه�ن خون پیامرب بود را ریختند.(س) و فرزن 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 

 ود.نیز ظاهری و برای فریِب عوام و رسیدن به مقاصد شومشان ب

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  بیت 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 

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  زنی

 فاطمه است و پدرش و شوهر و فرزندانش.

املین و غاصبین و قاتلین و لعنت 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 منانمؤ 

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

 بزند.آنان را گردن  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  ردگذ یم ها سالنشسته و 

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 

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
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