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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٣ اردیبهشت ٢٣      والدت امیر مؤمنان (ع) ی بهخط

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

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

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

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

 .مؤمنان ریامو 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 

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

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

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

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

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

 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 مقتدر که در خاک زمین مدفون است جانش را به مدد می

خواند تا بار  زاست که ما را از زندان زمین به آس�ن رحمتش فرارا س خالق�نشکر 

خالقی مدبر باشیم. مه 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 

ربش و تقوا و عدالت و ای�ن با شکوهش آغوش پیام 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 مون حبیب و ولی و حجت و امین خدا  نعمت الهی به رسور

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

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

کند که  ودانگی را معنا میخلقتی است که جا ی ای که عزتش سایه خلیفه .نشان دهد

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

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

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

هایشان سنگ  کر و قلب یشانها گوشهایشان کور و  که منین نشد و مشمواحرستا 

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 

هی مردم از هیچ حیله و نیرنگی خودپرستی ندیدند و نپذیرفتند و در اغفال و گمرا

 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

هر دو خلیفه در این امر رشیک هستند پدرم امیر مؤمنان با  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 انی خلیفهکه مردم �از مغرب را خوانده و منتظر سخ�  و درحالی

هللا، آنچه را که در زمان  وارد مسجد شدند و خطاب به مردم فرمودند: ای امت رسول

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  امین وحی را در آن ببینید و من مأموریت خود را در جمع

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 

پذیرید؟ و  است را با عنوان کتاب رسول خدا می هردو نفس خود از آن پیروی ک

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

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

من آن را به امین د رسید و به علم آن پی نخواهید برد؛ یآن نخواه ههرگز دست ش� ب
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ها آن را به فرزند  سپارم تا امانتی باشد برای فرزندان من و هر کدام از آن 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  فای ش� تنظیم کنند و ش� آن را حق بدانید میبزرگان و خل

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  است ولی تنظیم و ش�رهحقه  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

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

اند  آنچه به دست آورده ی یچهبازبه خودشان واگذار کنید تا همچنان در  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 یراماید ببندید بلکه حقیقت وجود آنچه که در ظاهر است نب

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 با عنایت ش� بهره (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

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

پرتوش در نام آخرین وصی رسول خدا است پس پیروانش به حقیقت قرآن کریم آگاه 
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حق  ی وعدهنوشند تا جانشان به  می در نهان است که یدرحالشوند و از جامش  می

انی منتظر مه فرم یشانها ساعتکردند که  منور گردد و اگر مردمان زمان درک می

گردید و عمرشان به  داشتند تا نعمتشان آشکار می 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 

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

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 

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

سپاسگزاری  آید ی�مجالس آن افزوده شد هر مند بر مخالفین و منافقین آن خوش 

 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 هبار الها دشمنان گذشت

 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

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

 ما خشنود بفرما.

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

 لولیک الفرجاللهم عجل 
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