
1 

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

 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ١٣٩٧های سال  های مناسب لیست ترتیبی خطبه

 ٩٧فروردین  ٨ -والدت امام جواد (ع) و حرضت علی اصغر (ع)ی  خطبه –٠١

 ٩٧فروردین  ١١ -علی (ع) دت امیرمؤمنانوال ی  خطبه –٠٢

 ٩٧فروردین  ١٣ -شهادت حرضت زینب (س)ی  خطبه –٠٣

 ٩٧فروردین  ٢٢ -شهادت امام موسی کاظم (ع)ی  خطبه –٠٤

 ٩٧فروردین  ٢٤ -حرضت نرجس خاتون (س) والدتعید مبعث و ی  خطبه –٠٥

 ٩٧فروردین  ٣٠ -اعیاد شعبانیهی  خطبه –٠٦

 ٩٧اردیبهشت  ٧ -ی والدت حرضت علی اکرب (ع)  خطبه –٠٧

 ٩٧اردیبهشت  ١٢ -ی شعبان والدت حرضت قائم (عج) عید نیمهی  خطبه –٠٨

 ٩٧اردیبهشت  ٢٦ -شب اول ماه مبارک رمضانی  خطبه –٠٩

 ٩٧خرداد  ٤ -ی کربی (س) رحلت حرضت خدیجهی  خطبه –١٠

 ٩٧خرداد  ١٠-والدت امام حسن مجتبی (ع)ی  خطبه –١١

 ٩٧خرداد  ١٣ -شب نوزدهم رمضان شب قدری  خطبه –١٢

 ٩٧خرداد  ١٥ -شهادت امام علی (ع) شب بیست و یکم شب قدری  خطبه –١٣

 ٩٧خرداد  ١٧ -شب بیست و سوم رمضان شب قدری  خطبه –١٤

 ٩٧خرداد  ٢٥ -عید فطری  خطبه –١٥

 ٩٧تیر  ١٨ -شهادت امام جعفر صادق (ع)ی  خطبه –١٦

 ٩٧مرداد  ٣ -)ع( رضا اماموالدت ی  خطبه –١٧
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 ٩٧مرداد  ٢١ -)ع( جواد امام ی شهادت خطبه –١٨

 ٩٧مرداد  ٢٧ -)ع( محمد باقر امام ی شهادت خطبه –١٩

 ٩٧مرداد  ٢٩ -ی روز عرفه خطبه –٢٠

 ٩٧مرداد  ٣١ -ی عید قربان خطبه –٢١

 ٩٧شهریور  ٥ -)ع( هادی اماموالدت ی  خطبه –٢٢

 ٩٧شهریور  ٨ -ی عید غدیر خطبه –٢٣

 ٩٧شهریور، مهر و آبان  -های محرم و صفر خطبه –٢٤

 ٩٧مهر  ٢٤ -ی والدت امام موسی کاظم (ع) خطبه –٢٥

 ٩٧آبان  ٨ -ی روز اربعین خطبه –٢٦

 ٩٧آبان  ١٦ -ی رحلت حرضت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن (ع) خطبه –٢٧

 ٩٧آبان  ١٧ -ی شهادت امام رضا (ع) خطبه –٢٨

 ٩٧آبان  ٢٤ -حسن عسکری (ع)ی شهادت امام  خطبه –٢٩

 ٩٧آبان  ٢٦ -ی سالروز آغاز امامت حرضت مهدی (عج) خطبه –٣٠

 ٩٧آذر  ٤ -ی والدت پیامرب (ص) و امام صادق (ع) خطبه –٣١

 ٩٧آذر  ٢٥ -ی والدت امام حسن عسکری (ع) خطبه –٣٢

 ٩٧دی  ٧ - ی دعای ندبه دل نوشته –٣٣

 ٩٧دی  ٢٢ -ی والدت حرضت زینب (س) خطبه –٣٤

 ٩٧دی  ٣٠ -روایت اول حرضت زهرا (س) ی شهادت خطبه –٣٥

 ٩٧بهمن  ٥ -ی حقیقت فاطمیه خطبه –٣٦
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 ٩٧بهمن  ٢٠ -روایت دوم حرضت زهرا (س) ی شهادت خطبه –٣٧

 ٩٧اسفند  ٦ -والدت حرضت زهرا (س)ی  خطبه –٣٨

 ٩٧اسفند  ١٦ -والدت امام محمد باقر (ع)ی  خطبه –٣٩

 ٩٧اسفند  ١٨ -هادی (ع)شهادت امام ی  خطبه –٤٠

 ٩٧اسفند  ٢٤ - ی آخرین دعای ندبه سال دل نوشته –٤١

 ٩٧اسفند  ٢٦ -والدت امام جواد (ع) و حرضت علی اصغر (ع)ی  خطبه –٤٢

 ٩٧اسفند  ٢٨ -علی (ع) دت امیرمؤمنانوال ی  خطبه –٤٣

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 ٩٧فروردین  ٨  امام جواد (ع) و حرضت علی اصغر (ع)والدت  ی بهخط

الحمدالله پروردگار کریم و رحیم را سپاس که به بندگانش توفیق طاعت ارزانی فرمود 

و خیر و نیکی را در عبادت خویش برای آنان منظور داشت که با توسل جسنت به آن 

 و بنده نوازشهر ی درونی و بیرونی نجات بخشیده به آغوش پر مها باطلخود را از 

و کارهای  اند آوردهکه خداوند رح�ن خود فرمود: تا کسانی را که ای�ن  بازگردند

از فضل خود پاداش دهد زیرا خدا کافران را دوست ندارد و چه زیبا  اند کردهشایسته 

ی  ینهآرسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) آن را توصیف فرمودند که: سالم بر 

ه پروردگار اراده فرمود تا نور را معرفی فرماید، در کتاب آس�نی خلقت آن زمان ک

 ها جانو زمین است. با این فرمان، زمین  ها آس�نقرآن کریم فرمود: پروردگارتان نور 

ترین الطاف از هدایای رحمت الهی گردید. آنگاه قالب جان در نجوای  یفلطقرارگاه 

گونه  یناآنچه در آینه مشاهده کرده بود نشست و با  وگو گفتشیرینی با این نور به 

، برخیز و خویشنت را برای اند خواندهبه سخن درآمد: ای جان تو را به ضیافتی پر شکوه 

که پروردگارت فرموده لباس جانت را بپوشی.  گونه ه�نآن ضیافت مهیا ساز باید 

بینی؟ جانی را که ظلمتش در یک فرمان به انواری تابناک  یماینک به آینه بنگر، چه 

یایید اینک آن گِل خشک و لجن بگردد، ای مخلوقاتم  یمشود. مه�نی آغاز  یمبدل 

شود، این  یمبویناک آماده گردیده تا مشکاة خویش را به �ایش گذارد. چراغ افروخته 

. در مقابل چراغدان جانش خواند یمای است که ارسارش همگان را به سجده  ینهسچه 

افروزد.  یمسازد و آن سینه با روح خداوندی  یمآفرینش انوار خویش را پنهان 

انعکاسی را بنیان  چنان آنپردازد و  یمپذیرد و روغنش به جالی آن  ی�سوختنش پایان 

 ماند. یمگذارد که همواره نقشش جاودانه در بقاء  یم

که در کل�تی زیبا و عارفانه بیان شده دریافتیم ی رسور عاملیان  فرمودهبله از این 

ی خلقت  ینهآزمانی که روح خداوند در قالب انوار در جان آدمی وارد شد و او در 

ی  همهخود را در جایگاهی رفیع دید با هر شکرش نوری افزون بر نور دیگر شد و 

نور را بر  مخلوقات با دیدن آن زبان به تحسین گشوده و به سجده درآمدند و ما آن
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ی پیامربان و رسوالن حرضت محمد مصطفی (ص) و بر خاندان  رسسلسلهمحور و 

پاکش به عینه مشاهده کردیم و اینک در این شب مبارک به شادمانی میالد یکی از 

(ع) هستند  جواداالمئهآنان در این کوی عشق جمع شدیم. ایشان ابا جعفر محمد تقی 

سالگی به امامت رسیدند و  ۷متولد و در سن  در مدینه ۱۹۵که در دهم رجب سال 

لعنت الله.  معتصمسال امامتشان مصادف بود با حکومت دو طاغوت مأمون و  ۱۷

سال داشت اما هنوز صاحب فرزند نشده بود از همین  ۵۵پدر بزرگوارش امام رضا (ع) 

کاظم امام موسی  غیبترو شایعاتی از سوی رسان و مبلغان فرقه واقفیه که معتقد به 

گفتند که او پس از خود به امامت هیچ امامی وصیت نکرده است  یم(ع) بودند و 

 یافت. یمنرش 

ی هستی نهاد که شیعیان با یکدیگر به اختالف  عرصهبله امام جواد (ع) در زمانی پا به 

ی بعضی از مردم ساده لوح نفوذ ها دلبرخاسته بودند و تبلیغات برخی از مخالفان به 

ی واقفیه شد و تولد  فرقهی  یدهعقدر این برهه تولد امام جواد (ع) بطالن کرده بود. 

و ایشان سببی شد برای پیروزی حق و اتحاد شیعه و پیروی از حق. پس از اختالفات 

یی که پیش آمده بود و پنج سال از عمر امام جواد (ع) گذشته بود که مأمون ها تفرقه

کرد. امام رضا (ع) با آمدن فرستادگان مأمون و  امام رضا (ع) را به اجبار به مرو دعوت

ی خویش خداحافظی کرد و فرزند خود امام جواد (ع) را  خانوادهبا  ها آنشنیدن پیغام 

که تنها پنج سال داشت به جانشینی خویش بر آنان گ�رد زیرا از مراتب صالحیت و 

 شایستگی خدادادی پرسش به خوبی آگاه بود.

یت پیامربمان خاتم انبیاء حرضت ب اهلالد گهری دردانه از امشب مصادف است با می

ی  اسوهص) که ره شصت ساله را شش ماهه پیمود. ایشان حیدر شش ماهه، محمد (

رشادت و معصومیت حرضت علی اصغر هستند که نشان داد اطاعت و پیروی از امر 

امامت به کوچکی و بزرگی نیست، به ای�ن و همت و گذشت و مردانگی است. در 

شود کار بزرگی کرد و نام خود را در تاریخ پُر آوازه �ود. حرضت علی اصغر  یمخردی 

 و امضا کرد. بیعت با امام عرصش را با خون گلویش نوشت
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اینک در این شب مبارک ضمن عرض تربیک و تهنیت به ساحت مقدس موال و 

به وجود مبارکشان  رسورمان، ولی نعمت�ن امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج)

 داریم: یمابراز 

موالی ما مقام واالی امامت به سن و سال و پیری و جوانی نیست و کسب فیض در 

ین را امام جواد (ع) به همگان نشان دادند ولی و ایکسان است ی طول عمر امام  همه

ی گران بهایی را دشمنان دون صفت خیلی زود از برشیت گرفتند  ینهگنجافسوس چنین 

و ما شکرگزار خداوند حکیم و مهربان هستیم که ش� را برای�ن حفظ فرمود که با 

در فرجتان هر لحظه فریاد اطاعت از سفارشات و امرتان رستگار شویم و برای تعجیل 

 زنیم: یم

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٧فروردین  ١١      والدت امیر مؤمنان (ع) ی بهخط

کنیم که آثار بزرگی و قدرتش در همه جای خلقت �ایان است و  یمخداوندی را حمد 

دیدگان اندیشه از مظاهر عظمت او خیره مانده. او دور است و در ه�ن حال نزدیک 

 پنهان، پنهان.و خداوند باالست و در ه�ن حال پایین و آشکار است و در ه�ن حاِل 

ی پوشید و آن دو را مخصوص ی عزت و کربیای جامهپس حمد و سپاس خداوندی را که 

خود گردانید، پس ای بندگان خدا به عمل نیک بکوشید که عمل نیکو به ملکوت 

ی عمر  دورهشنود و اینک که در  یمشود و دعای ش� را  یمبخش  یدهفارود و توبه  یم

کند و بی�ری مانع از عمل  یمبرای نوشنت اع�ل ش� حرکت  ها قلمآرامش دارید و 

مرگ هنوز به رساغ ش� نیامده بر عمل نیکو سبقت بگیرید و بدانید  ش� نیست و

در دنیا چون کسانی  ها آنی از اهل دنیا هستند که از اهل دنیا نیستند و بودن ا دسته

بیند و لذا با  یماست، حقایق را  زودگذردانند دنیا  یماست که در دنیا نباشند و 

که در  یناشوند و با  ی�بیهوده مشغول  کنند و به کارهایی یمآگاهی بر حقیقت کار 

بیند که  یمکند و  یمبین مردم دنیای دیگر حرکت  ها آندنیا هستند جسم و روح 

 ها آندهند در صورتی که آنچه نزد  یممردم دنیا به فوت کردن دیگران اهمیت 

یی است که با تقوی و خوف از خداوند زنده است. از این بیم ها قلباهمیت دارد 

 ی دنیا و نفس شود و مبیرد. یفتهفریشان ها قلبد که مبادا دارن

ی که فرمودند با اینکه بین ا گونه ه�نعلی (ع) که  مؤمنانجان عامل به فدای امیر 

کرد، با این حال قلبشان  یمکردند جسم و روحشان در ملکوت سیر  یممردم زندگی 

ند. افسوس که نه تنها مردم مردمی بود که به ظاهر زنده و در باطن مرده بود دار غصه

اند  او را درک نکردند بلکه بعد ایشان تا عرص حارض نیز غریب مانده اش زمانه

ی حسنات و فضائل و حکمت و عرفان و معرفت و علم و شجاعت و  همهکه  یدرحال

ی که خداوند کریم در کتاب ا گونه ه�نتدبیر و بالغت را در نهایت ک�ل داشتند؛ 
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فرمودند: به هر که خدا خواهد حکمت عطا کند و به هر که حکمت آس�نی قرآن 

 عطا شده نیکی فراوان داده شده و جز خردمندان، پند نپذیرند.

علی (ع) را که به اعرتاف شیعه و  مؤمنانپس کجایند خردمندان که پند بپذیرند، امیر 

القرآن لقب که اخت  البالغه نهجیه در مورد ایشان نازل شده و آ ۱۳۰۰سنی بیش از 

ه�هنگ کنند و در اندیشه و رفتار و گفتار و  آنگرفته را درک کرده و عمل خود را با 

ترین جایگاه پرستش  یمقدپیروی کنند. چون موال در نخستین و  مؤمنانکردار از امیر 

ی یعنی مکه تولد یافت و پرورش یافته در محرض پیامرب خاتم، رسول اکرم تعال حق

ی  همهد و موّحد و پیرو پیامرب و عاری از هر گونه گناه و در حرضت محمد (ص) بو 

امور تابع پیامرب بوده و خدا او را معصوم داشته و هدایت کرد. با وجود اینکه 

یاپرستان و منافقان خالفتی را که خداوند و پیامرب به او عطا فرموده بود دنحسودان و 

وجود امام علی (ع)  نیفزود بلکه نمؤمناخالفت بر افتخارات امیر را غصب کردند ولی 

 کرد. یمبود که خالفت مسلمین را دارای افتخار 

ین تر بزرگرا نشان بدهد که  مؤمناندنیا تا امروز نتوانسته است شخصیتی چون امیر 

ین دانشمند و فیلسوف و معلم اخالق و معلم تر بزرگدلیر جهان و در عین حال 

شد. مجموع این صفات تا امروز در هیچ کس داری با یندخداشناسی و نوع پروری و 

دهد که در آن دوره، اسالم جز شمشیر  یمجمع نشده است. تاریخ آغاز اسالم نشان 

ی مبارزه و دفاع از خود را نداشت و ایشان اولین و آخرین خط و  یلهوسامام علی (ع) 

و یش ها خطبهاش را در  یخدادادسنگر دفاع اسالم بود. بزرگی روح و ک�الت 

ین تر برجستهبینیم که  یمیابیم و  یمیش و کل�ت قصارش ها فرمانیش و ها نامه

دهد و بهرتین رهنمودها را برای زندگی دنیا و آخرت فرا راه  یمتعلی�ت اخالقی را 

�اید و به آدمیان  یمرا در راه دین حل  معضلو  مسئلهگذارد و هر نوع  یمنوع برش 

و غمخوار هم نوع خود باشند که در این مورد  کردار راستآموزد که نیکوکار و  یم

خود ایشان که فضائل و صفات و خصایص خود  سنگ گرانی  فرمودهگیریم از  یمبهره 

 ی خداوند کریم بیان فرمودند: بندهرا در قالب 
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ین بندگان نزد خداوند آن است که خدا وی را تر محبوبای بندگان خدا به درستی که 

ی از اندوه و قبایی از خوف از ا جامهد تا اینکه بر نفس خود غلبه کند و �ای یمیاری 

 رسمنزلشود و او برای  یمخدا در بر �اید. در قلب این بنده چراغ راهن�یی افروخته 

کند.  یم�اید و دور را بر خود نزدیک و مشکل را بر خود آسان  یمآخر توشه فراهم 

گردد و  یمشود از آن سیراب  یماو آسان  ی آب گوارا بر رسچشمهچون رسیدن به 

شود مگر یک  یم�اید و از هر نوع اندوه برکنار  یمی هوی و هوس را از تن دور  جامه

 اندوه، آن هم طلب وصال حق است.

به خداوند و دین مبین یقین دارد که یقین او مانند نور  چنان آنیک چنین بنده 

ی امور اخروی از هیچ کوشش فروگذاری یرقابل تردید است و براغخورشید در روز 

ها و  یکیتارگرداند. یک چنین بنده چراغ  یبرمکند و در آن راه هر فرع را به اصل  ی�

ی هر نوع  کنندهی مسائل مورد اشتباه و کلید گشایش مبه�ت و دور  کنندهحل 

نگامی فهمند و ه یمرا  اش گفتهکند و مردم  ی�دشواری است و از ارشاد مردم مضایقه 

ماند تا اینکه او و دیگران به سالمت زندگی کنند.  یمکه بایستی خاموش مباند خاموش 

های زمین اوست و بر خویش الزم  یخمای از معادن دین خدا است و از  چنین بنده

داند که همواره رعایت عدالت بن�ید و اولین قدم که در راه برقراری عدالت در  یم

ر نوع هوی و هوس را از خویش دور �وده است و خود برداشته این است که ه

دستور عمل  آنشکافد و خود به  یم�اید و  یمدستور حق را برای دیگران تفسیر 

ی آن برای بندگان خدا خیر و نیکو باشد فروگذاری  یجهنتکند و از هیچ کاری که  یم

دهد و هر جا که کتاب خدا  یمکند و این بنده اختیار امور خود را به دست قرآن  ی�

 آید. یمرود و هر جا که کتاب خدا فرود بیاید او فرود  یمبرد  یماو را 

در امور خود بهره نگرفته و عمل  قدر گرانافسوس که برشیت از چنین گنجینه و گهری 

ی و طلب قدرتباقی مانده و این کوتاهی رسچشمه از  ها کتابو سخنانش در 

یی که این امانت الهی را در بازار ها جاندارد. پس وای بر  یپرست نفسدنیادوستی و 

پایان ظلمتی را  یبدنیا به درهم و دیناری ناچیز فروخته و در عوض این رحمت 

یلشان ذلرویانی که جز صفت جان  یهسکند.  یمخریدند که سیاهی و تباهی را معنا 
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که هرگز به  یدرحالد رون یمصفتی را به همراه ندارند پس با شتاب به طرف روشنایی 

شود که نجاتی برایش در قول  یمرسند و کشتی جانشان در ظلمتی غرق  ی�انوارش 

شود. آنان خود را نابود کردند چون حق جاودانه است و  ی�پروردگار عامل یافت 

ی که رسور عاملیان حرضت زهرای ا گونه ه�نحافظش پروردگار حکیم و رح�ن است، 

ی فرمودند پروردگار امر آور  جمع مؤمنانکتاب قرآنی را که امیر  مرضیه (س) فرمودند:

فرمود که در بین جانشینان پیامرب (ص) باقی مباند، اینک این امانت در مقامات بندگی 

در نام آخرین وصی رسول  پرتواشکه ه�ن مقام محمود است در جریان است، 

که در نهان  یدرحالمش شوند و از جا یمخداست پس پیروانش به حقیقت کتاب آگاه 

ی حق منور گردد. پس اگر مردمان زمان درک  وعدهنوشند تا جانشان به  یماست 

داشتند  ی�ی شکر بر  سجدهیشان منتظر چه فرمانی است رس از ها ساعتکردند که  یم

شد.  یم گر جلوهگردید و عمرشان به برکت آن در خلقتی جدید  یمتا نعمتشان آشکار 

 را سزاست که رحمتش را پایانی نیست. پس شکر پروردگار

یم و در این ا کردهپایان را به عینه احساس  یبما مه�نان این کوی عشق این رحمت 

روز میالد و مبارک ضمن شکرگزاری از خداوند رحیم و عزیز و رح�ن به ساحت 

(ع) امام عرص و زمان اباصالح  مؤمنانمقدس موال و رسورمان فرزند برومند امیر 

شان سفارش  یگرامی که مادر ا گونه ه�ناملهدی (عج) تربیک و تهنیت عرض کرده 

گذاریم تا نعمت�ن که وجود مقدس ش�ست آشکار  یمی شکر  سجدهفرمودند رس به 

علی (ع) را از زبان علی وارتان  مؤمنانبوی و سخنان زیبا و شیوای امیر  عطر وشود تا 

 زنیم: یموش جان بشنویم. برای تحقق آن یک صدا فریاد به گ

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٧فروردین  ١٣     شهادت حرضت زینب (س) ی بهخط

الها چگونه تو را حمد و ستایش کنم و چگونه عظمت و بزرگِی جاللت را وصف بار 

پاک و منزه است خداوند  ،»فونِص  یَ ّ� عَ  ةِ َز العِ  بِّ َر  کَ بِ رَ  بحانَ سُ «کنم که خود فرمودی: 

کران از آنچه وصفش کنند. پس پروردگار من، سید و موالی من، یاریم  دارای عزت بی

و  نواز بندهقلبم را در قالب کل�ت بندگی و عشق به پیشگاه  فشان آتشفرما تا 

ی ها نامرما به حق ام آگاهی، یاریم ف یناتوانرح�نیتت ابراز کنم. تو به عجز و 

ات ناپیدا است. پاک و پاکیزه و تابنده و فروزنده و پاینده و  ینهگنجمکنونت که در 

 بزرگ و عظیم است.

حمد و سپاست را تا زبانم گویا شود به ستایش و متجیدت؛  کنم یمیا من آغاز بار خدا

ات مورد ستایش  یبزرگای خدایی که به فضلت ستوده نشدی و به عظمت و مجد و 

کران به عددی که تو بر آن  یبدرپی و  یپکنم  یمنبودی تو را حمد و شکر و ستایش 

طلبم در  یمرحم کن و من یاری  ام فقیری و درماندگیاز گناهانم و به  درگذرآگاهی و 

رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) که بندگانی را  مخصوصاً این مورد از اولیائت 

 که وجودشان برکت آفرینش بود. وصف فرمودند

ی برکت انواری است که  دهندهسالم مانند آغاز صبحی است که قبل از طلوعش نوید 

ی مخلوقات عامل است، حرارتش مطلوب نیازمندان رشد است و  کنندهگرمایش زنده 

ی پر حرارت، درونش مخفی و ظاهرش نشان از خلقتی ها جانی  کنندهاش خنک  یهسا

ی زمان گویای رمز و رازی است که  صفحهاش در عظمت اطاعتش در  یوار استمدبرانه، 

به  ها عقلدر پرتوی جانش نگاشته شود؛  ها انساننگارد تا عمر  یمگوش زمان آن را 

 اش نامش را معنا کند. یچیدگیپکاوش جانش در حیرت مباند و 

که از هر نظر یفه را با کل�تی زیبا بیان فرمودند خلرسور عاملیان بنده در مقام 

 شان حرضت زینب کربی (س). یگراممطابقت دارد با دخرت 
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ی مخلوقات عامل و حرارت  کنندهحرضت زینب (س) برکت وجود مطهرش زنده 

ی حق علیه باطلش مطلوب نیازمندان رشد و استواری در اطاعتش آرامش بخش  مبارزه

 در شناختش در حیرت که نشان از خلقتی مدبرانه دارد. ها عقلمداران و  حق

بریم به دامن پر مهرش و از  یمرحلت حرضت زینب (س) پناه  و اندوهِ در این روز غم 

ام  یگرامشنویم که فرمودند: از مادر  یمزبان گهربارش در مورد خودشان به گوش جان 

دبر، در زمان آمدن جانم کوثر جاری در زمان که همواره برکتی است از جانب خالقی مُ 

 گویم: یماز جان مبارکش نجوایی با پروردگار داشته، سخن 

زمانی که مادر احساس کردند زمان نگاه داشنت امانت الهی به پایان رسیده است دست 

را بر شکم مبارکشان گذاشتند و فرمودند: ای پروردگارم آنچه در شکم دارم دخرت است 

ی پس نذر مرا بپذیر همچنان که از مادر مریم تر  گاهآ و تو به آنچه در شکم دارم 

صدیق پذیرفتی و او را همواره درختی استوار در رسالت پدر بزرگوارم قرار بده تا با 

 دستان ضعیفش رسالتی ملکوتی را حفظ کند.

ی نبوت خویش خواند،  یشهردعای مادر به اجابت رسید و پیامرب گرامی اسالم مرا 

که به  کس آنگش تا قیامت بر رس عامل سایه خواهد افکند و هر ای که شاخ و بر  یشهر

که در کتاب آس�نی قرآن فرموده زیانی به او نخواهد  گونه ه�نزیر این سایه درآید 

ی انوار  کنندهرسید و در امنیت در رحمت الهی داخل خواهد شد. پس نام من زنده 

 حق است.

مایند: شکر بر آستان با برکت پروردگارم فر  یمشان رسور عاملیان  یگرامهمچنین مادر 

گرفت که همگی به ندای پروردگارش آنگاه که  باز پسیی را از جانم ها امانتکه 

ی من از تو بپرسند بگو که من نزدیکم و به ندای کسی  دربارهفرمود: چون بندگان من 

د تا راه دهم، پس به ندای من پاسخ دهند و به من ای�ن آورن یمکه مرا بخواند پاسخ 

منتهای خالقی مدبر است و شیرینی  یبراست یابند، راه راستی که انتهایش رحمت 

ی خویش را به پیشکشی ها امانتزمین و آس�ن  گواراست که چنان آنزبان زینب (س) 

آوردند و پروردگار نپذیرفت و فرمود کالمی را در زبان او آفریدم تا آنگاه که تکلم کند، 

مش به تکریم درآیند و اعالم دارند که پروردگارا جز آنچه به ما همگان در مقابل تکل
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آموختی دانش دیگری نداریم پس هرگاه نام پدرم رسول خدا (ص) را بر زبان جاری 

شدند تا با زبانش نام رحمت الهی را  یمکرد فرشتگان مقرب در حضورش حارض  یم

 بشنوند و ارسار نام محمد (ص) را دریابند.

ی را از قدر  گرانی نور در این شب غم و اندوه سفارش بسیار  خانهان اینک ای مه�ن

زینب  ام عمهکنیم که فرمودند: در رحلت  یمالرضا (ع) برایتان نقل  یموسامام علی بن 

بر گردن آنانی که حقیقت  ام عمه(س) به همه بگویید امام رضا فرمودند: حق شناخت 

 بسیار سنگین است پس قدردان این نعمت بزرگ باشید. اند شناختهدین را 

در این کوی عشق  هاست سالکنید با این نعمت و مسئولیت بزرگ؟ ش�یی که  یمچه 

و معرفت با حقیقت و واقعیت دین به برکت وجود فرزند گرامی امام رضا (ع)، رسور 

با حقیقت شناخت ید ا شدهو موالی�ن، امام عرص و زمان، اباصالح املهدی (عج) آشنا 

 ی امور خود. همهحرضت زینب (س) و الگو قرار دادن عمل و حق مداری ایشان در 

حال ضمن عرض تسلیت به ساحت مقدس ولی نعمت�ن امام زمان (عج) به وجود 

 داریم: یممبارکشان عرضه 

تان حرضت زینب (س) ما را یاری فرمایید  یگرامی  عمهای وارث زبان و نطق و بیان 

ی که پدر بزرگوارتان امام رضا (ع) فرمودند حقیقت وجود ایشان را به ا گونه ه�ن

مان زینب گونه عمل کنیم و زینب گونه حق جو باشیم و  یزندگدرستی بشناسیم و در 

 زینب گونه منتظر حق که ش� هستید باشیم و با زبان زینبی فریاد کنیم:

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمالّر حمن ه الّر بسم اللّ 

 ٩٧ فروردین ٢٢     شهادت امام موسی کاظم (ع) ی بهخط

بار الها، آخرین روزهای ماه رجب است. ماه توست، ماهی که درهای رحمت و 

تر است و من در این شب به درگاه  بخششت بازتر و جود و کرمت بر بندگانت جاری

ام را نپذیرفته باشی پس با مناجاتی  ام و نگران از اینکه تا کنون توبه کریمت پناه آورده

و رشمنده و پشی�ن و با امید و آرزوی  بار شکااز موالیم امام سجاد (ع) با چشمی 

 کنم که: بسیار به متنا ناله می

معبود من گناهانم لباس خواری و بیچارگی بر من پوشانده و قلبم را بزرگی گناهانم 

ام را بپذیر تا به فضلت زنده شوم. من به عفو و قبولی بازگشتم  مرده ساخته پس توبه

انی به چه کسی پناه برم. پس رحم کن بر رشمندگی و فقط به کرمت امید بستم، اگر بر 

 از آن زیباییِ رسوایی و حرست و اندوهم از بدی کردارم. معبود من محروم نکن 

ی استخوان شکسته، ای خدایی که دِر  ات. ای جوش دهنده یپوش پردهی و پوش چشم

ت در رحمتت را به نام توبه به روی بندگانت گشودی، من به آستان با جود و کرم

های ماهت متوسل شدم. قبول کن توبه و دعایم را و نا امیدم نکن ای  آخرین شب

 پروردگار کریم.

تاج  ،یینالنب خاتمبله در این روزها که مقارن با نزول قرآن کریم و بعثت رسول اکرم 

شویم و  مند بهرهنظیر الهی  یبی  انبیاء حرضت محمد (ص) است باید که از این گنجینه

اش راه سعادت و رستگاری را با اطاعت و عبادت و  و تعقل در آیات کریمهبا تفکر 

 علی (ع) فرمودند: مؤمنانی که امیر ا گونه ه�نتوبه طی کنیم. 

پسندد و از چه اع�لی متنفر  یمخداوند در قرآن کریم به ش� گفت که چه اع�لی را 

ی قرار دهید و از دیگری است و این دو را به وضوح بیان فرمود که یکی را مورد پیرو 

تواند هواهای نفسانی را از درون  آمرزد که می پرهیز کنید که خداوند آن کس را می

آید و  ها به دست می الله (ص) بهشت از راه دشواری ی رسول خود دور کند. به فرموده

گردد و هیچ طاعتی وجود ندارد که بدون دشواری  جهنم از شهوات نصیب گناهکار می
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ی آن جهنم است و  طاعت نکردن از دستور خدا توأم با شهوات و لذات نتیجهباشد. ا

ی تن پیامرب و از اصحاب  اللّه (ص) جامه یت و آل رسولب اهلای بندگان خدا بدانید ما 

ای بشوند باید از در  و خزانه داران و درهای او هستیم و کسانی که بخواهند وارد خانه

از راهی غیر از در وارد خانه شود نامش  آید ر میآن وارد شوند و آن که در صدد ب

های خدا هستند و  ها گنج ن مربوط به آنان است و آنآ ی قر  یمهکرسارق است. آیات 

کنند کسی  گویند و زمانی که سکوت می گشایند راست می هنگامی که لب به سخن می

 گیرد. ها پیشی �ی در گفتار حق بر آن

قرار دادِن راه و رسم بندگی آنان که ه�ن دستورات پس ما نیز با توسل و رسمشق 

 کنیم. خداوند در قرآن کریم است خود را نجات داده و خشنودی الهی را کسب می

ی مقدس حضور پیدا کردیم به سوگ شهادت یکی از این گهران  اینک در این خانه

امام موسی بن  الحوائج بابنظیِر خداوند عزاداری کنیم که ایشان عبد صالح، کاظم،  بی

سال قبل از امامت و  ٢٠شان از دو بخش تشکیل شده،  جعفر (ع) هستند که زندگی

هایی به نام خلفای عباسی،  سال دوران امامتشان که مصادف بوده با طاغوت ٣٥

ید که امام در زمان این ملعون الرش هارونو  هادی عباسی دوانقی، مهدی ومنصور 

ی  های امام کاظم (ع) نشان دهنده ه رس بردند. ویژگیهای متعددی ب ها در زندان سال

در زمان امام صادق (ع) و  مسئولیت بزرگی است که ایشان به خوبی اجرا کردند. چون

امام موسی کاظم (ع) ُشبهاتی را که در امر امامت، دشمنان و عوام به وجود آورده 

د بزرگ امام صادق بودند را رفع فرمودند که آن با درگذشت اس�عیل بن جعفر فرزن

پنداشتند که اس�عیل  (ع) به وجود آمده بود و برخی از مسل�نان منحرف شده و می

ی انحرافی اس�عیلیه را  از دنیا نرفته بلکه از انظار مخفی شده است در نتیجه فرقه

 تشکیل �ودند که هنوز نیز دارای طرفدارانی است.

ید الرش هارونجاد فرمود که تا دستگاه شیعه را ای مکتبیع) جنبش کاظم (امام موسی 

های طوالنی امام موسی کاظم (ع)  نیز رخنه کرد و هارون ملعون پس از زندانی کردن

 رساند. لعنت الله علی قوم الظاملین. شهادتعاقبت ایشان را در زندان به 
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بینیم این غافالن به خاطر قدرت و زندگی ننگین کوتاه دنیایی خود دست به چه  می

 یاتی زدند و لعنت و غضب ابدی خداوند را به جان ذلیلشان خریدند.جنا

های  روند مخصوصاً در عرص حارض با حیله واحیرتا از کسانی که ه�ن راه را رفته و می

ی نفس  مختلف سعی زیادی در فریب مردمی که اسیر نفس بوده و درکشان در دایره

دانند که دین اسالم و قرآن کریم کند، دارند ولی همگی باید ب و چش�نشان گردش می

از آن خداوند است و محافظتش را خود به عهده گرفته در نتیجه بزرگی و 

اش هر روز بیشرت شده و آنانی که درک و علمشان در عقلشان قرار دارد به  شکوفایی

نشان  مغرضان طرز دیگریفهمند اگر چه ظاهرش را منحرفان و  خوبی آن را می

 دهند. می

الرضا (ع) را نقل  یموسهی بیشرت روایت زیبایی از امام رئوف امام علی بن برای آگا

یت و ب اهلمثر وهابیان و دشمنان اسالم و  یبو  مذبوحانهکنیم که در آن تالش  می

توان درک کرد و سفارشی نیز در عمل درست به شیعیان است که  منافقان را بهرت می

 فرمودند:

ی  سالطین زمان از صورت اصلی به ظاهری که ارادهها همواره در تاخت و تاز  مکان

دهد و این تغییرات در چشم آنانی که توان درک اصل را  تغییر شکل می هاست آن

یین و مسجد پیامرب در النب خاتمکه پیامرب (ص) تا ابد  یدرحالندارند قابل توجه است 

رسم مهدی مدینه محل نزول آیات کریمه است زیرا بزرگی نزول جاودانه است و پ

اش باید  گیرد. مه�نان خانه (عج) آخرین وصی پیامرب که عامل از وجود مطهرش جان می

نعمت زمان را بشناسند و از حوض کوثر سیراب شوند و چون پروردگار حقیقت دین را 

یت را ب اهلدر شناخت کتابش قرار داد پس اطاعت از قرآن کریم افضل اع�ل است که 

 �ود.توان زیارت  با آن می

اینک در این شب حزن و اندوه ضمن عرض تسلیت به ساحت مقدس موال و رسورمان، 

نعمت و امام�ن اباصالح املهدی (عج) به مناسبت شهادت پدر بزرگوارشان امام  یول

 داریم: موسی کاظم (ع) به وجود مبارکشان ابراز می
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حضور و بزرگی کردن  رنگ کمموالی ما در عرص حارض منافقان و معاندان سعی در 

شأن و مقام ش� را در جامعه دارند لذا عملکردشان قلب ما منتظران را آزرده کرده 

شان را به خودشان  خواهیم که مکر و حیله است. به متنا از وجود مقدستان می

 زنیم: مان فریاد می برگردانید و رسوایشان کنید. ما در این روز به تسکین دل سوخته

 رجاللهم عجل لولیک الف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


18 

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

 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٧فروردین  ٢٤  عید مبعث و والدت حرضت نرجس خاتون (س) ی بهخط

رحمتی که نام آخرین پیامرب خویش را رحمت للعاملین خواند تا عامل وحی را سالم بر 

ی  مژدهدر قالب کل�ت بشناسد. مبعث آغازی برای خلقتی شد که پروردگار به همگان 

آمدنش را در ادیان گذشته داده بود. قرآن کریم همچون بارانی که زمین مرده را بعد 

نازل گردید تا زمان  ها جانی  مردهبخشد بر زمین  یماز زمستانی خشک طراوت زندگی 

 را در تولد خویش تا قیامت در مدار حق قرار دهد.

ادهای پوشالی، وجود آورد. اعتق ی عرصهخود به صبحی مبارک که هدایت را با 

ی مرده را با انوارش به حقیقت آفرینش پیوند کرد تا ا جامعهی ظاهری، ها رشک

سیراب شوند که هرگز جز او را  چنان آنی آماده بر جویبار رحمتش بنشینند و ها جان

 نکنند.طلب 

ی هجران متام ها سالخواند: برخیز، انتظار  یمی پیامرب (ص) خدیجه را  خانهندایی در 

کعبه  طرف بهنگرد.  یمگردد، او را دریاب. خدیجه به کوه  یمو با تاج رسالت باز شد. ا

ین اُمت او قرار بده تا زمین اولگیرد. پروردگارم مرا  یمدود. حجراالسود را در آغوش  یم

خواند:  یمو آس�ن شاهدی باشد بر انتظارم که اکنون پایان یافت. باز ندایی او را 

گنجد او را یاری کن تا  ی�آید که قلب مطهرش در سینه  یماینک پیامربی به سویت 

رود.  یمخانه  طرف بهرسالتش را بر نزدیکان و منتظران وحی اعالم فرماید. خدیجه 

گردد.  یمرسد و او با تاج رسالت باز  یمی موعود فرا  لحظهتپد.  یمقلبش در سینه 

خواند. محمد (ص) بیا تا انتظارم به وصلی مبارک درمان شود. پیامرب  یمکعبه او را 

های نفس اماره  یطانشی که همواره بر ذلت ا خانهرود. سالم بر  یم(ص) به کنار کعبه 

خواند.  یم ها جانی  قبلهصبور است. اینک شاهدی خواهی شد بر دینی که تو را 

ی  آمادهگیرد. دین اسالم  یمزد جان و  یمعبادت پروردگار با نسیم حقی که از قبله 

و اطیعو الرسول را در جانشان به ودیعه دارند.  هاللّ که اطیعو  استیی ها قلبپذیرش 

نگرد. شکر بر خالقی که  یمآیند. پیامرب رحمت به آنان  یمی زنده به استقبال ها جان
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ه جان مبارکش برای رسیدن به این لحظ ها سالاولین پیام را در جام جانی قرار داد که 

ین امتحانات الهی بود و اینک او اولین مسل�ن است. مسل�نی که تر سختمتحمل 

چون جان  هاست سالنامش در ملکوت ثبت شد تا پیروانش اعالم دارند: ای خدیجه ما 

نگریم تا پروردگارتان تاج رسالت پیامربمان را بر رس آخرین  یممبارک ش� به کوه طور 

یش بگذارد. بار دیگر زمین زنده شود. ظلمت پایان پذیرد. ظلم ی آس�نی خو مائده

 ی ما با نفس مبارکش نجات یابد. مردهها آشکار گردد. جان  یرهذخافسانه شود. 

یم و امروز بر در ا بسته دلی حق ها وعدهما را دریاب، ما مسل�نانی هستیم که بر 

گدا را مران. یا رب بر یم زیرا خود فرموده ا آمدهرحمت پروردگارمان به گدایی 

کشتی  ی سوخته از ظلمت زمان ترحم فرما تا با انوار مبعث زنده شود. اوها جان

ی مرده از  جامعهاش فرما تا بار دیگر  خواند یاری یمنجات را در طوفان زمان به مدد 

کفر را با نفس مبارکش از ظلمت جهل برهاند پس دعای�ن را به استجابت برسان تا 

 خوانیم: یمرا در عظمتت بستاییم پس  همواره تو

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٧ فروردین ٣٠       اعیاد شعبانیه  ی بهخط

تنها آمال و آرزوی  پرمهرشحمد و سپاس پروردگار رئوف و رحیم را سزاست که آغوش 

 ور شعلهبندگان مخلص بوده و جدایی از آن غم سنگین آنان، این غم آتش درونشان را 

یی که حرارتش آفرینش را به فغان آورده آن را ابراز کردند و ها مناجاتکرده و با 

خداوند سبحان آنان را برای رسیدن به وصال خود یاری فرموده پس شکر بر برکاتی که 

عامل فرمود: آنگاه که شمع وجود حق در عامل بیفروزد منادیان بر کرسی زمین پروردگار 

ی را که در جانت به ودیعه داری ا زمزمهو آس�ن ندایی را زمزمه کنند که ای جان عامل 

را با زبان حق فریاد کن تا پویندگانش آن را مانند رشابی گوارا بر جانشان بچشانند تا 

سخن درآید و اعالم کند: ای پروردگارم آن زمان که فرمان هایشان از عطر آن به  ینهس

ی اشکی دامن پر جاللتت را گرفتیم و به  حلقهجدا شویم به  پرمهرتدادی از دامن 

ی این عشق بر ما ها گدازهکوچکی و خواری خویش معرتف گشتیم پس عرشیان به 

را در  ها کوهی سخت ها لرزشی خویش نگنجید پس در  پوستهگریستند و جان عامل در 

هم پیچید و دریاها را به خروش آورد. ماه و خورشید به متنا به سجده درآمدند، ای 

ی ما نظری کن تا عامل در هم نپیچد و جهان متالشی نگردد آنگاه  یفهخلخالق حیات بر 

از  پرفروغنوری بر سیاهی جهل فرود آمد و نام خلیفه را از ظلمت جهل به نوری 

 پروردگار عامل بیفروخت و حیات در هدایت پیامربان زنده گشت.

تابی خلیفه در هجران  یبچه زیبا رسور عاملیان، کوثر الهی حرضت زهرای مرضیه (س) 

پروردگارش را در غربت زمین توصیف کردند که ما آن را در عمل و گفتار خود ایشان 

ینه ععلی (ع) و فرزندانشان به  مؤمنانشان حرضت محمد (ص) و امیر  یگرامو پدر 

 مشاهده کردیم.

العابدین  ینزالحسین (ع) و امام  هاباعبداللّ امشب به میالد دو تن از ایشان امام 

حرضت سجاد (ع) در این کوی عشِق فرزندشان دور هم جمع شدیم که این عشق 

ع) و ی کربالی امام حسین ( ح�سهآتشین را هزار و اندی سال است از دعای عرفه و 
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ی امام سجاد (ع) عاشقان خواندند و شنیدند و با آن عشق و  یهسجادی  یفهصح

ی امام حسین (ع)  عرفهشان را به پیشگاه الهی ابراز �ودند و در فرازی از دعای  یبندگ

که ایشان چنین آتش عشق پروردگار را بیان فرمودند که: ای موالیم تویی که منت 

ام دادی، گرامیم داشتی، تویی که مرا  یروز ی، نهادی، نعمت دادی، احسانم کرد

پوشاندی.  ام پرده، آمرزیدی، یاریم کردی، تأییدم �ودی، عزیزم داشتی، شفایم بخشیدی

پروردگارا این است ثنای من بر تو برای متجید و اقرار توحید با اخالص و ذکر 

که از ش�رش  الح تابهو آشکارند و از قدیم  اند فراوانات بر من به قدری  یمهربان

دارند که: بار الها مناجاتم از کرم  یماند و امام سجاد (ع) در مناجاتی چنین ابراز  یرونب

حاصلی به پایان مرب. دست رد به  یببشنو و دعایم مستجاب فرما، روزهای عمرم را با 

آن مجد و عظمت تو واالتر از  بار الهاام نزن و مرا در جوار رحمتت منزل ده.  ینهس

از آن است که کسی توان شکر  تر افزونکه کسی به ذاتش پی بربد و احسانت  تاس

 گزاری بر کمرتین آن داشته باشد.

پس در این روز میالد باید بر آنان سالم کرد، سالمی از روی ارادت و اخالص و مودت. 

ی ش� و نورتان و رسشتتان یکی است. ها رواندهم که ه�نا  یمسالم بر ش�، گواهی 

گی پاک و پاکیزه است. خداوند ش� را به صورت نورهایی آفرید که گرداگرد عرش هم

خود قرارتان داد تا آنگاه که با آوردنتان در این جهان بر ما منت گذارد و برگزید ش� را 

برای نور خود و تأیید کرد ش� را به روح خود و پسندید ش� را برای جانشینی در 

 د بر مخلوقاتش.یی باشیها حجتزمینش تا که 

یت افزون است. این گهر ب اهلی میالد یکی دیگر از  واسطهشادی و رسور امشب ما به 

ی شجاعت و رشادت و علم و معرفت و ادب و وفاداری حرضت  اسوهنایاب 

هاشم است که صداقت و عشق و اخالص را در  یبنالعباس (ع)، قمر منیر  ابوالفضل

العباس  ابوالفضلبندگی پروردگار و بیعت امام عرص خود در تاریخ تا قیامت به نام 

 ثبت �ود.
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اینک در این شب مبارک ضمن عرض تربیک و تهنیت به ساحت مقدس موال و 

 و زمان یت پیامربمان، امام عرصب اهلی حسنات  همهرسورمان، آخرین گنجینه و وارث 

 داریم: یماباصالح املهدی (عج) به وجود مبارکشان ابراز 

آشکار  اش ارادهکنیم تا  یمموالی ما دست نیازمان را به متنا به درگاه پروردگارمان بلند 

ی دهر و این ممکن نیست مگر  افسانهگردد و حق جاودان شود و باطل برای همیشه 

 تا قیامت. ها زمانوانیم برای متام خ یمی وجود مقدستان پس ش� را  واسطهبه 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٧اردیبهشت  ٧     والدت حرضت علی اکرب (ع) ی بهخط

سالم بر رحمتی که خویش را رح�ن نامید تا بندگانش صفات عبادی الرحمن را از 

به اخالق نیکو دست یافته و  اند دادهکه فرمان  گونه ه�نپروردگارشان به ارث برده و 

ی وجودشان در انعکاس انوار حق از باطل جدا گشته و دین  یینهآرستگار شوند. 

یشان در ها گوشخویش را بازیچه و لهو ندانسته و همواره به طرفش در حرکت باشند. 

ل�نی را یشان با محبتش در سینه ایفای نقش کند. مسها دلنوای حق متنعم گردد و 

پذیرفته  مداران ی حق یرهدادر صفتش بپذیرند و همواره مطیع فرمان حق باشند تا در 

 شوند.

ی آس�نی آراستند تا جانشان از ها وعدهدنیایی خویش را با  متاعآنانی که بهرتین 

ی غیب به ظاهر وجود آوردند  پردهی نور را از ها جامعشق لربیز گردد. آنگاه  رسسبیل

در ظلمت مانده با آن از سیاهی و تباهی به راهی روشن و رصاطی مطمنئ  یها جانتا 

دولت ظهور در حرکت باشند. مزدشان با پروردگارشان است زیرا وعده فرموده  طرف به

 ی حق بپذیرد. یرهدارا در  تا تجارت کنندگان با مال و جان و فرزند

گریزند تا به همراه امامشان  یمی زمانه ها فرعونارسائیل از  یبنآنانی که به مانند قوم 

شنود  یمکه حرارت قلبشان را در کالمشان  یدرحالبه طور عشق سفر کنند و امامشان 

ی شیرین الهی که منتظرش هستید پس قطرات  وعدهکند: منم آن  یمصدایشان 

و راهی  بیاموزیدزدایم تا پیوند را در حق  یمی هجران کشیده ها چهرهاشکتان را از 

کنید تا  وجو جستجز آنچه پروردگارتان فرمان داده نروید. سعادت را در رستگاری 

 عمرتان در محور حق جاودانه گردد.

 خوانیم: یماینک پروردگارمان را 

تان به هم نزدیک و  یجربوترا قدرت  ها قلبید ا دادهکه فرمان  گونه ه�نیا رب 

را از  بها گرانخویش دانستید. این ثروت  گانمهربان کرد پس محبت را بهرتین متاع بند 
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یاران و دوستان خود در برقراری حق و جداسازی باطل بپذیرید تا همواره نام جربوتی 

 کند فریاد کنند: یمپروردگار خویش را بخوانند و با صدایی که انتظار را معنا 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٧اردیبهشت  ١٢    والدت حرضت مهدی (عج)  ی بهخط

شکر بر درگاه خالقی که مدبر امور است. تدبیری که در آن نظر هیچ مخلوقی وجود 

ندارد. شب و روز در پی یکدیگر در مدار خویش در گردش است تا حیات را معنا کند. 

ی آفرینش در هدایت  فلسفهو مجدداً برگشت به ه�ن خاک آمدن به دنیای خاکی 

در زمان معین همگی نشان از  ها مکانو  ها زمانپیامربان و جانشینان آنان، معرفی 

 حیاتی دارد که منتظر انقالب الیه راجعون است.

بریم تا حیات را در مدار حق  یماینک زمان را به خانه امام حسن عسکری (ع) 

خواهد صاحبش را متاشا کند.  یمبشناسیم. جام زیبای زمان از انتظار لربیز گشته 

شعبان به سخن درآمده: ای  ١٥رود. شب  یمها دست در دست یکدیگر به جلو  یقهدق

شود. صبحی مبارک که حق در  یمی پروردگار نزدیک  وعدهی انا انزلنا به  سورهیاران 

ی ظهور  صفحهسازد. نام آخرین وصی امامان به  یمآن متولد شده و ظلمت را افسانه 

آورد. آس�ن هر آنچه در  یمنامند. انوارش زمان را به گردش در  یمآید. او را مهدی  یم

گذارد تا اعالم �اید  یمآورد و زمین تاج پادشاهی بر رس  یمیشکشی پجانش دارد به 

ای را حفظ خواهم �ود که همواره از آن به طراوت خواهم رسید. دیگر  ینهگنجمن 

شهد جاودانگی را بچشد.  ها جانکند. او آمد تا جام  یمبرهوت معنای خویش را گم 

گنجد. این  ی�ی است که در شب و روزش ا معجزهامروز زمان در مدار خویش شاهد 

 همواره جاریست تا امام زمان معنا شود. ها انسانمعجزه در عمر 

اینک شعبان دیگری آمد و از نیمه گذشت. مدار حق در جان مردمان به گردش درآمد 

شناسید. بلکه  ی�مداران را به ضیافت خویش دعوت کند. آنان را به چهره  قتا ح

شود تا همگان دریابند که اُمت آخرالزمان  یمها خارج  یقهدقنامشان در مدار زمان از 

که پوست و گوشتی آن را  اشباحی استامتی است که زنده است با رسعت زمان و یا 

وصیت خاصی هستند که در ساعات شب و پوشانده است. پس یاران منتظر دارای خص

ی الهی را ها وعدهکنند.  یمشناسند. برزخ را حس  یمگنجد. آنان جاودانگی را  ی�روز 
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ی شعبان آغازی است که حیات را به  یمهنیابند تا ظهور را در جانشان حس کنند.  یدرم

بار زیبای  ی خشکیده را بهها چوبمانند بهار که بار دیگر ؛ گرداند یمجان زمان بر 

نشیند تا همگان از  یمپس با حیاتی که بار دیگر به بار معرفت  نشاند. یمزندگی 

 زنیم: یمشوند فریاد  مند بهرهاش  یوهم

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٧اردیبهشت  ٢٦       شب اول رمضان ی بهخط

شکر و سپاس پروردگار حکیم و عزیز را سزاست که در بعضی ایام فضیلت و عظمتی 

قرار داد و سفارش فرمود که حرمت آن را نگه دارید شاید که رستگار شوید پس سالم 

را بشناسند. پس عمرها به گردش  ها فصلبر ایامی که خداوند اراده فرمود تا مردمان 

اش در ظاهر  یباییزراموشی سپرده شد و به ف ها سالدرآمد، عظمتش در تقویم 

کرد گذشت و انسان  یمبه تکرار آنچه در ظاهر خود�ایی  ها سالطبیعتش خالصه شد. 

ییزها پاو تابستان و  ها خزانو  بهارهایز مشارکت کرد. او با ارسارآمنیز در این گردش 

وخته بود تغییر در برزخ از صفحه زمان به آنچه اند نامشبه دنیا آمد و از دنیا رفت. 

یافت. ایام شد فصلی که در عملش آن را ذخیره کرده بود مانند بهشتی که پروردگار 

آن را توصیف فرموده و یا آتشی که گرمای آن را حس کرده و از آن گریخته بود. اینک 

فرماید تا جانشان امانت  یمی است که قرآن کریم برای مردگان اعالم ا وعدهتقویم 

 کند.خویش را آشکار 

و  ها انسانرا در عمر  ها زمانچه زیبا رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) نقش 

در آن را فرمودند کسی که چون خزانی در بهاران زندگی  ها عملی خیر و رش  یرهذخ

 کرده پاییزیست نه بهاری.

ترین  یبهار حال که ما دو ماه از بهار حقیقی یعنی رجب و شعبان را گذراندیم و وارد 

شویم در عمل خود اندیشه کنیم آیا شکفته شدیم و  یمماه، یعنی ماه مبارک رمضان 

طراوت یافتیم یا همچون خزان پژمرده شدیم چون برکت پروردگار عامل در جان زمان 

را معنا کند آنگاه که حیات  ها فصلنهفته است، جانی که توان عقلش قادر است تا 

شکافد تا حیات و م�ت را معنا کند. ندایی او  یمی الوان ها رنگخویش را با زیباترین 

ی عمر خلیفگان خویش را به دستت سپردم آیا توان نگه ها ساعتخواند اینک  یمرا 

داریش را داری. یا رب آنان را در نعمتشان آزمودم آنچه یافتم حیاتی بود که م�تی را 

و پاییزی را نیافتم. ولی در جان ا درآمدبه �ایش  ها فصلدر پی نداشت. در جان من 
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ترین نشانه را از خالقش به همراه داشت تا راز  یفلطاو بهاری بود که همواره 

 آفرینش را در حرارت جانش به �ایش گذارد.

در اولین شب ماه مبارک رمضان دست نیاز و متنا به درگاه پروردگار کریم و رح�ن 

رمودی هر که کاری ناپسند کند کنیم که: معبودا در کتاب آس�نی قرآن خود ف یمبلند 

یا به خود ستم روا دارد آنگاه از خدا آمرزش خواهد خدا را آمرزنده و مهربان خواهد 

یافت. پس بار الها ما به خود بد کردیم و به درگاهت رو آوردیم ما را ببخش و ماه 

موال ی مقدس  خانهرمضان را ماه نجات و رستگاری ما قرار بده و یاری فرما تا در این 

املهدی (عج) به عبادت و اطاعتت قیام کنیم و  اباصالحو رسورمان امام عرص و زمان 

قرآن کریم را با تفکر و تعقل قرائت کنیم نه فقط روخوانی کنیم و از آن بهره نربیم 

ی است که کلید و راه رسیدن به سعادت و رستگاری را به ا معجزهچون قرآن کریم 

ی  کنندهی که رسور عاملیان فرمودند تالوت ا گونه ه�نرد دا یمعرضه  اش کنندهتالوت 

را بشکافد و آن را به سینه  ها دورانآیات الهی با کلیدی از غیب قادر است تا متام 

ی قرآن  وعدهیش تغییر کند و صاحب کاخی شود که ها نعمتبفشارد تا وجودش در 

کند تا با  یمحق دعوت را به  اش کنندهکریم است و طعام قرآن کریم که جان تالوت 

هدایتش به درخت تنومندی تبدیل شود، گاه توان درک نعمتش را دارد و گاه در 

شود که نجات برایش میرس نیست ولی آنانی که  یمی جانش دچار آفتی  یشهرظلمت 

ماند؛  یمپابرجا  ها طوفانین تر خطرناکیت تناول کنند جانشان در برابر ب اهلاز طعام 

کند که ظلمت را به نوری درخشنده تبدیل  یمی وجودشان نفوذ  شجره زیرا حرارتی در

 فرماید آیا بینا و نابینا برابرند؟ یمکند و پروردگار  یم

پس ای مه�نان کوی عشق ما چه سعادمتند هستیم که در ماه مبارک رمضان در 

ش ی احسان سفرهکنیم که صاحبش قرآن ناطق است و  یمی قرآن کریم را تالوت ا خانه

دریغ گسرتده پس با متام توان از آن تغذیه کنیم تا وجودمان به نور ای�ن و معرفت  یب

روشن شود و در این شب مبارک به متنا از موالی�ن یاری طلبیم و ایشان را به فریاد 

 بخوانیم:

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٧ خرداد ٤      رحلت حرضت خدیجه (س) ی بهخط

شکر و سپاس پروردگار کریم و رح�ن را سزاوار است، خداوندی که از رس رحمت و 

حکمتش آنانی را که در راه هدایت و یاری پیامربان و امامانش کمر همت بسته و در 

ها استواری ورزیدند را عزت و  ها با تحمل رنج این راه با صرب و شکیبایی بر سختی

ا به آنان عطا فرمود و این یاری و خدمت در هر سعادت و رستگاری دنیا و آخرت ر 

جانی معنای مخصوص به خود دارد. گاه در مقام هدایت است و گاه در مقام اطاعت، 

اگر در مقام هدایت باشد جایگاهش، جایگاه خلیفه و جانشین است و اگر در مقام 

اص اطاعت باشد، جایگاه فرشتگان و کارگزاران الهی است. پس مقام هدایت را خ

پیامربان قرار دادند و مقام اطاعت را به همگان فرمان دادند تا جانشان را در آن 

ی فرمان به �ایش در آورند. پس فرصت اطاعت  آزمون بسنجند و اخالص را در آیینه

برای همگان فراهم است. چه آنانی که فرمانروای جان خود هستند و جانشان در 

های جدا  روند و در به اطاعت درآوردن دل میفرمانشان است و چه آنانی که فراتر 

ی اطاعت در هر مسئولیتی صداقت جان  شده از فرمان، به خدمت درآیند. پس آیینه

ها که صداقت و اخالص را در اطاعت و خدمت تا  متعهد است که یکی از این جان

ی  قیامت به نام مبارک خود به ثبت رسانده بانوی مکرمه و رشیده و صابر که همه

وجود خود را در ح�یت از هدایت و رسالت آخرین پیامرب، خاتم انبیا حرضت محمد 

(ص) فدا �ود، حرضت خدیجه کربی (س) همرس پیامرب، مادر کوثر الهی رسور عاملیان 

ای که رسور عاملیان فرمودند:  گونه حرضت زهرا (س) و امامان معصوم بود. ه�ن

قلب مبارکش در هر رضبان بر او درود اخالص و صرب و عشق بندگی،  ی واسطه به

ها را به او عطا فرمود. همرس پیامرب و مادر  فرستاد و پروردگار عامل بهرتین پاداش می

کوثر الهی که مقامی بس عظیم است که در این مورد رسور عاملیان چنین فرمودند: که 

یگاه رحمت جاری ی پروردگار عامل جانی که جا ترین بنده پروردگار عامل بر رسورم گرامی

پروردگار گردید و برگزیده شد تا کوثر را در درونش جای دهد که ثروتش را در بازار 

بندگی جز به پروردگارش نفروخت و بهای ثروتش جانی شد که در درونش جان گرفت، 
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ی جانی نوشید که بهای خرید و  به تکان درآمد، در فضای جانش رشد کرد و از شیره

توان وارد  توان مقام و منزلتش را درک کرد، ولی می اگر �یفروشی آس�نی بود. 

کران علم و معرفتش شد و عامل و عارف شد و نجات و سعادت دنیا و  اقیانوس بی

 آخرت را کسب کرد.

الهی که زبان و اندیشه  قدر گراناین گهر  سوز جانامروز که مصادف است با رحلت 

 شان یگرامگیریم از فرزند  س مدد مینظیر ایشان، پ قارص است از درک فضایل بی

 رسور عاملیان که با مادر چنین سخن فرمودند:

ی خودم مشغول متاشای وجود با  که مادر هر وقت دمل برایتان تنگ شود در خانه

ی خاتم انبیاء  فرمایند: این خانه شود و حرضت خدیجه (س) با تبسمی می محبتتان می

در آن پیامرب الهی راه رفته است و نفس  های بهشت است که است که یکی از باغ

کشیده و روز و شب را آغاز کرده و به امتام رسانده است. حرضت زهرا (س) 

فرمایند: مادر من عبادت پدر بزرگوارم را در این خانه بسیار دوست دارم و شاید  می

ن شوم؛ با اینکه پدر عمر خود را در کنار من به پایا ها مشغول متاشای آن می ساعت

رساند ولی متاشای پدرم در این خانه برایم بسیار دلپذیر است. حرضت خدیجه (س) 

فرمایند: بیشرتین وحی الهی در سحرها در این خانه به قلب مبارک پیامرب (ص)  می

طور  ی مکرمه عطر آگین بود با وحی الهی و ه�ن شد و شکوه سحرهای مکه نازل می

همتایم هر بار  بودند و خود تو دخرت بی ی شکر که اهل خانه همگی در حال سجده

گرفت و  ها را به آس�ن می کردی وجود مقدس پدر بزرگوارت دست که سجده می

ی محمد  ی خلقت و داشنت کوثر هدایت در خانه چشیدن عصاره بار الهافرمود:  می

فرمود: شکر پروردگار را  گرفت و می (ص) چه باشکوه است. آنگاه رس تو را به دامن می

که  حالی ی رحمت خود قرار داد و آنگاه در که مزد رسالت مرا محبت به تو یک دانه

فرمود: خدیجه بیا و مزد  شد، می های مبارکش جاری می اشک مانند باران از چشم

قرآن کریم گردی و من  شکرگزاررسالت را در آغوش بگیر و او را به قلب خود بفشار تا 

بوییدم و ندای حرضت جربئیل  که نعمت کوثر بود میکردم، دخرتم را  امر را اطاعت می

ی  کرد: ای خدیجه پروردگار کریم به وعده شنیدم که در گوشم زمزمه می (س) را می
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خود عمل �ود و مزد صابران را بهرتین مزدها قرار داد. در ادامه رسور عاملیان 

مراه بود و صرب چنان با شداید روزگار ه فرمایند: حیات مادر در زندگی زمینی آن می

منتهای او و دیدن آزار دیگران در مورد وجود مقدس پیامرب (ص) قلب مادر را  بی

کرد و آخرین بار که دست مهربانش را بر قلب گذاشت مرا در  ی هجرت می آماده

قلبم است و او برای همیشه ساکت  تپشآغوش گرفت و فرمود: دخرتم این آخرین 

در قلب کوچک تو مانند َچُکشی خواهد بود بر  قلب من تپشخواهد شد، ولی رشوع 

در غم از  اریبسی جدایی سخت بود و من  رس کفار مکه، پس پدر را یاری کن. لحظه

های  ی اشکی بر چشم که حلقه حالی ام در دست دادن مادر غمگین شدم و پدر گرامی

های من و شیرینی تو  فرمود: خدیجه سپری بود بر غم بست می مبارکش حلقه می

چنان بر قلب و روح من شادی آفرین است که غم از دست دادن همرس  یادگار او آن

فرشد و من تنهایی  و آن وقت مرا به قلب خود میکنم  مهربانی چون او را فراموش می

 بردم. را از یاد می

اینک با قلبی آکنده از غم و اندوه ضمن عرض تسلیت به ساحت مقدس رسور و 

ی  شان حرضت خدیجه موالی�ن ابا صالح املهدی (عج) به مناسبت رحلت مادر گرامی

 داریم که: ابراز می مقدسشانکربی (س) خدمت 

ایم و به سفارش  ران و عاشقان ش� در صربی شیرین به انتظار ش� نشستهموال ما منتظ

ی آمدنش را با عذاب  که فرمودند: منتظر مأموران الهی مبانید تا مژده تان یگراممادر 

شود،  ی یافت �یا ور به نوری کنند که در آن مردهباطل بیاورند و جان جهان را من

ا بر جانشان خواهند نشاند. پس ای مه�نان هستند که نسیم رحمت ر  یزندگانهمگان 

 زنیم: کوی عشق به امید آن روز همه با هم فریاد می

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٧خرداد  ١٠      والدت امام حسن مجتبی (ع) ی بهخط

ی امورم به دست توانا و مقتدر توست  همهبار الها، معبود من ای�ن و یقین دارم که 

و برای  هال اللّ له اِ ال اِ و بر این باور به پیشگاهت با قلبی آکنده از شوق برای هر ترسی 

و برای  هلّ کراً لِ شُ و هر لطفت  هلّ الِ مدُ لحَ اَ و هر نعمتت  هاللّ ماشاءَ هر اندوه و غمی 

دشمنی و برای هر  ی اللّهلَ عَ  وکلُت تَ و برای هر قضا و قدر  هاللّ ِر غفُ ستَ اَ گناهانم 

 ظیملی العَ ه العَ اللّ ال بِ اِ  ةَ وَ ال قُ  وَ  وَل ال حَ و برای هر طاعت و مصیبتی  اِعتََصمُت ِباللّه

 شود. یمی آن آرام و مطمنئ  واسطه  بهگفته و قلبم 

زیرا من بخشنده  برتسیدی که پروردگار فرمان داد ای بندگانم از من ا لحظهپس سالم بر 

 ها قلبو سخت عقاب هستم با این فرمان عشق حرارتش را ظاهر �ود. حرارتی در 

ها آغاز گردید و نجواها شکل  یتحکامتمرکز شد که گویای خوف و رجایی شیرین بود. 

ی مخفی در جان گویا شد. نطقی زیبا به سخن درآمد: یا رب چگونه ها زبانگرفت و 

به ستودن خالقی  ایی که توان گفنت احساسش را ندارد و قادرفرم یممخلوقی را عقاب 

ی ا کلمهبخشی که در ابراز هر  یمی است. پس او را ا جنبندهی هر  ینندهآفرنیست که 

ی دیگری بر آن سبقت دارد. وصف حالی که زبانش هزاران مع�ی پیچیده را در  کلمه

ید رحمت است پس شکر غیب جانش به ودیعه دارد، مع�یی که قادر به گشودن کل

 به آستان خداوندی که همواره با بندگانش مهربان است.

همتای الهی حرضت زهرای مرضیه  یبی زیبای رسور عاملیان کوثر  فرمودهبله با این 

یابیم که عارفان و عاملان نیز از ستایش پروردگار عاجز هستند ولی خداوند  یدرم(س) 

پذیرد چون هر نعمت و شکری هزاران  یمرا  کریم از رس رحمت حمد و ثنای بندگانش

 شکر را در بردارد.

 

 ی شکرش به درآید کز عهده      از دست و زبان که برآید
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ی پر از سوز و گداز امامان نیز بر این پایه قرار  عارفانهو دعاهای عاشقانه و  ها مناجات

تبی (ع) در این دارد که ما امشب به شادمانی میالد یکی از ایشان یعنی امام حسن مج

کوی عشق حضور داریم و ما هر چه از کرامات و فضائل ایشان بگوییم باز کم است 

ی از چراغ ا شعلهکه ایشان خود فرمودند: من پرس پیامرب و علی و فاطمه هستم. من 

ی که خداوند ناپاکی و آلودگی را از ایشان دور ساخته است و ا خانوادهفروزان نبوتم، 

(ع) به امام حسن (ع) چنین فرمودند که تو جان شیرین رسول خدا  علی مؤمنانامیر 

یا به آفرمود علی  یمفرشد و  یمی مبارکشان  ینهس(ص) هستی، جانی که همواره بر 

گفتم من هرگز از ش� در هیچ امری  یمداری و من  یمی من حسن را دوست  اندازه

رسالت پروردگار هستی و  دادند تو جانشین یمو پیامرب (ص) پاسخ  ام نگرفتهپیشی 

فرزندانت نیز به همین لقب مزین هستند. تاج رسالت تا ابد به خاندان تو مزین است 

ی منورش را که بنام فرزندم حسن  چهرهپس مرا در فراق آخرین جانشینم مدد کن تا 

اُمتم به  انکاراست را به همگان معرفی کنم زیرا فرزندم حسن در امامتش به  ملقب

ی غیب خواهد رفت و  پردهشهادت خواهد رسید و آخرین فرزندم به انکار امامتش در 

امت آخرالزمان نامش را دوست خواهند داشت و امامتش را در باطن جان نخواهند 

 گریزند. یمنالند و از اطاعتش ه�نند یاران حسن  یماش  ییتنهاپذیرفت زیرا بر 

ی مبارک  ینهسشان امام حسن (ع) را به  یگرام فرزند رس مؤمناندر ادامه موال امیر 

که چش�ن زیبایتان به دنبال  یدرحالفرمایند: ش� در کودکی  یمفشارند و  یمخود 

 فرمان  بهی خود قرار نداشت غذای خویش را انفاق کردید تا عشق  حدقهطعام در 

در چنین شبی در  ین هر سالهچن همانداز شود.  ینطن ها جانپروردگار برای ابد در 

شد و ایشان  یمی ماه رمضان در مدینه مخصوصاً در منزل پیامرب (ص) جشنی برپا  یمهن

ی عزیز خود امام حسن (ع) را بر روی  نوه�ودند و  یمهمه را به افطاری مه�ن 

ی  یمهکری  یهآشد برایشان  یمنشاندند و هر کس که از در وارد  یمزانوان مبارک خود 

 فرمودند. یمیت را تالوت ب اهلمودت به 

اینک در این شب مبارک ضمن عرض تهنیت و تربیک به ساحت مبارک موال و رسورمان 

 داریم: یمامام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج) ابراز 
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موال ما را یاری فرمایید جزِء امتی باشیم که اطاعت از دستورات ش� را چون حیات 

ی خود قیام کنیم و برای برآورده ها داشتهی  همهو دانستند و با جان و مال و فرزند 

 شدنش فریاد کنیم:

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٧خرداد  ١٣      رمضان شب قدر ١٩شب  ی بهخط

 یراً ِمن اَلِف َشهرها خَ َجعلتَ  در وَ یلة القَ م َجعلَت فیِه لَ للّهُ اَ 

 

بار الها شب قدر را بهرت از هزار ماه قرار دادی. چه ارساری در این شب است که چنین 

شب قدر را پشت  ها دهمنتهاست و من در طول عمرم  یبفضیلتش بزرگ و رحمتش 

رس گذاشتم و نتوانستم آن را درک کنم. آیا کلیدش در شب زنده داریست، عبادت 

 و دعا است. است، معرفت و پاکی و تقواست و یا مناجات

ی قدر امسال را آغاز کنم نه مثل ها شبخواهم  یمیا غیاث املستغیثین به فریادم برس 

ی گذشته، یاریم فرما تا به سالمتی مطلع الفجرش برسم. یا رب چگونه تو را ها سال

ستایش و پرستش کنم. آیا زبان ظاهریم قادر است تا احساسی را بیان کند که در 

ام افروخته از  ینهس. وای بر من توان توصیف حرارتش را ندارم، جوشد یمی قلبم  چشمه

خواند که تو را به نشانی آراستم تا زبان دلت با آن گویا شود.  یمنامی است که مرا 

 اینک با آن زبان که نامش نجواست مرا بخوان آیا توانش را داری.

و  مأوالی که پس بار الها معبود من حرف دل است که گویاست نه زبان و فریاد د

دارد که در  محبتیاز لطف، رحمت و   رسچشمهرضبانش عشق با اخالص توست که 

ی بارز آن شهدای کربال  �ونهی حقیر و فقیر و عاشق خود داشتی.  بندهطول عمر به 

شب  ۱۱۰ی  فاصلهعلی (ع) با  مؤمنانهستند. آنان در شب قدر با توسل و یاری امیر 

است به سالمتی مطلع الفجر عاشورا رسیدند و بر بال  که ه�ن نام مقدس علی (ع)

 فرشتگان به ملکوت پرواز کردند.

یا رب آنان چگونه شب قدر را صبح کردند. چگونه تو را حمد و ستایش �ودند. 

یت پیامرب ب اهلاحساس و عشقشان را با کدام زبان دلی ابراز کردند. بله آنان در محرض 

بیان زبان ن حرضت زهرا (س) ادب حضور و خاتم حرضت محمد (ص) و فرزندا
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ب به فرمودند: یا ر  یماحساس دلشان را از ایشان آموخته بودند که چنین مناجات 

خواهد تا پاسخ ندایی را بدهد که امر  یمی بنگر که توان جانش را به متنا از تو ا ذره

با متام آنچه در  منی به ندایم پاسخ دهید تا به ندایتان پاسخ دهم. اینک ا فرموده

. آیا توان درک پاسخ پروردگارمان را داریم دهم یمی به آن ندا پاسخ ا نهادهسلول جانم 

عشقی را برانگیخت که زمان را از  چنان آنپس ندای خالقشان در جانشان شکوفا شد و 

 ی خلقت خارج کرده به خود اختصاص داد. یرهدا

دملان خدای�ن را مناجات و حمد و  پس مه�نان کوی عشق بیایید با روح و جان و

ی حقیر و فقیر تو که با امید به  بندهستایش کنیم. پشی�ن و نادم ابراز کنیم این منم 

ام یاورم  یسختام. ای که در گرفتاری و  به درگاهت رو آورده ام توبهبخششت و قبولی 

رز جرم و . درگذر از لغزشم، بیامپوشانیدیبودی، نعمتم افزودی و زشتی و گناهم 

خطایم را، منم پناهنده به لطف و کرمت و وحشت زده و پریشان و لرزان از عاقبتم و 

 را بپذیر که تو توبه پذیر و مهربانی. ام توبهیدم نکن، ناامدوزخت. 

علی  مؤمناننعمت و موالیی دارم که فرزند رشید امیر  یولین من الراحم ارحمیا رب یا 

شهدای کربال با یاری ایشان اطاعت و حیاتشان را با (ع) و امام حسین (ع) است اگر 

های شیرین در دفرت زمان نوشتند. شب قدرشان را به عاشورا پیوند زدند. پس  یتحکا

املهدی (عج) یاری و مدد  اباصالحچرا من با متنا از موال و رسورم امام عرص و زمان 

ی که رسور عاملیان ا ونهگ ه�نبرای رسیدن به آن سالمتی که در جان عامل است نگیرم 

 حرضت زهرای مرضیه (س) توصیف فرمودند:

حیات  ها جانسالم بر جان عامل آنگاه که سخن آغاز کند و از دورانی یاد �اید که انوار 

نشان از نام خالق  ها نامکرد. حیاتی که نقش صورتش بر اطاعت استوار بود.  یمرا معنا 

هایی شیرین را در دفرت  یتحکاهای حیات  صفتی ملکوتی، رضبان ها صفتداشت و 

از عشقی استوار پس زمان نامش را فاش �ود تا  بر خواستهنگاشت، حکایتی  یمایام 

 ها بر گِردش به گردش درآید و ابراز دارد: یهثان

تاب  یبای موالی من حکایت دولت ظهور حکایتی است که همواره زمان در انتظارش 

ی  حقهتاب دولت  یبتان فرمودند ما نیز  یگرامی که مادر ا گونه ه�نوالی ما است. م
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ش�ییم تا در کنارتان شب قدر را به سالمتی مطلع الفجرش برسانیم و برای تحقق این 

 زنیم: یمامید و آرزوی�ن به متنا فریاد 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٧خرداد  ١٥   رمضان شب قدر ٢١شهادت امام علی (ع) شب  ی بهخط

سپاس خداوند را که قبل از هر اول، اول است و بعد از هر آخر، آخر است. در مورد 

شود که او را اول و آخری نباشد. گواهی  یماول و آخر بودن او این اصل واجب 

دهم که خدایی غیر از پروردگار نیست شهادتی که در آن آشکار با پنهان قلب و  یم

ین توصیفات را داری و تنها تر برجستهزبان برابری دارد. خدایا تنها تویی که شایستگی 

ی تو از حد افزون است. خدایا به وصال تو آرزومندم برای ها ک�لی  ش�رهتویی که 

کنم برای اینکه تو  یمی تو دراز سو  بهنیاز  و دستاینکه تو بهرتین مقصود هستی 

 ی نیازی. بر آورندهبهرتین 

ی که فرمود آمال و آرزویی ا گونه ه�نعلی (ع)  مؤمنانچه زیباست این مناجات امیر 

جز رسیدن به رضایت و قرب الهی نداشت و برای آن با دلی مشتاق و چش�نی 

است که حاجتش برآورده شد و سوار بر  کرد. این ه�ن شبی یملحظه ش�ری  بار اشک

بال فرشتگان قدر به وصالی که در متام عمر در هر دم و بازدمی آرزویش را داشت 

شد و در این شب  القمر شقرسید. در شب نوزدهم رمضان در محراب عبادت پروردگار 

چون خورشیدی در دل خاک شد و با این وجود انوار مطهرش هزاران سال است که 

�اید و زمین بدون  یمتاقان به حق و عرفان و معرفت را روشن و منور قلب مش

ی سو  بهبر محور خود نچرخید و بدون آن  اش کوبندهی ها خطابهسخنان گهربارش و 

علی (ع) چنین فرمودند: ای مردم به هوش باشید که  مؤمنانباطل رفت که خود امیر 

ن گناه نیندازید و به هوش باشید بر اثر عدم اطاعت از دستورهای من خود را در داما

 که بر اثر عدم اطاعت از من دچار گمراهی نشوید.

از اینکه  اند غافلبه رشک او را متهم کنند. آنان  اگرچهبله شیعه با یا علی زنده است 

و  برخاستعشق علی را با الالیی به او آموختند، هر زمان به زمین افتاد به عشق علی 

را در طول عمر احساس کرد چون هنوز  مؤمناننفاق امیر پنهان و آشکار لطف و ا

 (ع) توصیف فرموده جاریست. مؤمنانای که خداوند در قرآن کریم از امیر  یهآ
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کنند اجرشان با  یمآنان که اموال خویش را در شب و روز، در پنهان و آشکار انفاق 

 شوند و نه غمگین. یمپروردگارشان است نه بیمناک 

یی است که پروردگار فرمود: آنانی که اموال خویش ها جانروردگار در سالم و برکات پ

کنند و با بندگان خدا مهربان هستند با آنانی که آیات  یمرا در پنهان و آشکار انفاق 

بدان زنده  ها قلبکنند یکسانند؟ آیاتی که پروردگار وحی نامید تا  یمخدا را تکذیب 

توان خویش را در حق دریابد حقی که  به میدان سنجش آمد تا ها گوشگردد پس 

دار آن است تا قیامت در آن معنا شود. پس وای بر حال دشمنان کوردل  میراث ها زمان

علی (ع) چه آنانی که خورشید پاکی و ای�ن و هدایت را در  مؤمنانو پلید امیر 

کنون بستند و چه آنانی که ا یمدیدند و چش�نشان را به روی پرتو نورش  یمکنارشان 

بندند  یمیشان را ها گوششنوند و  یمها و سفارشاتش را  و مناجات ها خطابه

که پرده بر  اند کرانی که خداوند کریم در قرآن فرموده آنان کوران و ا گونه ه�ن

 یشان افتاده و عاقبت شومی در انتظارشان است.ها دل

گیریم از سخنان رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) که  یمدر این مورد بهره 

 نقل فرمودند که: مؤمنانروایتی از قول حرضت فاطمه بنت اسد مادر گرامی امیر 

�ودند: یا رب من فرزند پدری هستم آنگاه که  مناجاتایشان در کنار کعبه چنین 

و اعالم  آوردمر کعبه صدایش را درک کردم مرا به نام خواند: ای فاطمه تو را به کنا

بینم که بارها در  یمی این فرزندم نامی را  چهرهداشتم ای پروردگار این خانه من در 

انداز  ینطنفرمایید. از َحَجر نامی در کعبه  یمام. آیا رازش را آشکار  یدهدطواف کعبه 

و فرشد  یمکرد، بخوان یا علی اعلی، پدرم مرا به سینه  یمشد و نامی را تکرار  یم

 آن است. دار امانتفرمود دخرتم تو را بشارت باد بر ای�نی که کعبه  یم

های حیات  یهثاندر ادامه رسور عاملیان فرمودند که علی (ع) قلب عامل است. قلبی که 

ی باطل قرار گرفت  رضبهرا در نفس مطهرش خالصه کرد و آنگاه که جان پاکش در 

پس طواف کنندگان به دور کعبه حاجیانی اعالم داشت به خدای کعبه که رستگار شدم 

(ع) حارض خواهند شد تا صدای قلبشان را در  مؤمنانهستند که در پیشگاه امیر 

که سنگ َحَجر االسود را بر  یدرحالمودت به حق نظاره کنند در آن لحظه منافقان 
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 دارند آنچه را که کسب کرده بودند نابود شد و کعبه یمگذارند اعالم  یمشان  ینهس

کند و  یمی پرتوافشانهمواره در طلوع و غروب به آنچه در درونش پرورش داد به عامل 

دارد من جانی را در آغوش گرفتم که شیرینی لبخندش را در ظهور  یمدر انوارش اعالم 

دولت جانشینش به عامل خواهم چشاند و به صدایی که آس�ن را در اسارت خویش 

یی است که بر ها قلبی هستم که ودیعه دار ا هخاندارم من  یمخواهد گرفت اعالم 

یم به متنا نگریست و نام میراث دارش را زمزمه کردند که والیت تا برپا شدن ها سنگ

 کرسی حق در بام کعبه جاودانه برپا مباند.

ی کرسی  کنندهبرپا  مؤمناناینک ما ضمن عرض تسلیت به ساحت مقدس وارث امیر 

املهدی (عج) به  اباصالحعدالت منجی عامل برشیت موال و رسورمان امام عرص و زمان 

 داریم: یمابراز  مناسبت شهادت پدر بزرگوارشان به وجود مبارکشان به متنا

ی مقدستان پناهنده شدیم تا  خانهدر این شب قدر به  مؤمنانموال ما عاشقان امیر 

حارض شویم ایشان هم مودت ما را  مؤمنانمان کنید زمانی که در پیشگاه امیر  یاری

قبول فرمایند و هم جزِء یاران و منتظران حقیقی ش� یاد کنند. برای برآورده شدن این 

 متنا در این شب بزرگ به فریاد خواهیم گفت:

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر للّ بسم ا

 ٩٧خرداد  ١٧       رمضان شب قدر ٢٣شب  ی بهخط

ین را سزاست که ما را هدایت فرمود و عشق و محبتش را در العامل ربحمد و ستایش 

روح و جا�ان به ودیعه قرار داد که هرگاه اسیر نفس شدیم و راه سعادت را گم کردیم 

ی مهربانی و رحمتش بازگشت�ن را  واسطه بهبه سویش نادم و پشی�ن بازگردیم و 

 بپذیرد و از خطا و گناها�ان بگذرد.

دانم به کدامین لطف و کرمت  ی�و  ام آوردهی تو روی سو  بهبار الها، در این شب قدر 

هایم را پوشاندی و رسوایم نکردی  یزشتتو را بستایم و حمد و شکرت گویم. چه بسیار 

میان مردم معروفم �ودی، چه بالهایی از من دور  ها یخوبدر عوض به حسنات و 

هایی را که بر من آسان �ودی. توبه کردم قبول کردی و بر نعمتم  یسختفرمودی، چه 

یر و لرزان و امیدوار تا ببخشایی ز رسبهو پشی�ن،  شکسته دل ام آمدهافزودی، باز من 

بینم  یما محکوم به عذاب کنم خود ر  یمجرم و گناهم را. یا رب به کردار و عملم نظر 

کنم، قلبم شاد و خاطرم مطمنئ به عفو  یمنگاه  ات واسعهو به لطف و کرم و رحمت 

 شود. یمات  یشگیهممنتهای  یبو بخشش 

ی  خانهی مبارک قدر است که در این ها شبیا رب، معبود من، این سومین شب از 

 ی، مهربانی و رحمتتنواز  دهبنو آن را مدیون  ام آمدهمقدس موالیم به مناجات و دعا 

املهدی (عج)  اباصالحنعمت و امام بر حقم  یولی موالیم،  خاصهو نظر و عنایت 

ی  سفرهتا از  ام آمدهگونه نبود من در این شب اینجا نبودم پس من  دانم. اگر این یم

ی عمرم نیروی ای�ن و  همهاحسان پروردگارم نه برای یک سال بلکه از طعامش برای 

ت و استواری تغذیه کنم چون امشب شبی پر نعمت و برکت از خوان غیب است هدای

به ستایش  ها زبانشناسند،  یمی جانشان  ذائقهاش را در  یملکوتکه خورندگانش طعم 

قرار  یبها  ینهسدر  ها قلبماند.  یممدح و ثنایش متحیر  ها در یدهد شود و یم ه گشود

به آس�ن احسان  ها دستگنجد.  ی�به اشتیاقش در قالب جسم  ها جانشود و  یم

ای را که از رس رحمتش برای  ینهگنجشود تا از پروردگار کریم  یمپروردگار عامل گشوده 
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الله است که احسانش پایان  یةبقکران  یبین ذخیره �وده را عطا کند، آن نعمت مؤمن

ماند  ی�نصیب  یباز برکتش  ها اندور شود و  ی�پذیرد و چراغ هدایتش خاموش  ی�

 ی که رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) آن را به زیبایی فرمودند که:ا گونه ه�ن

سالم بر جان عامل آنگاه که به سخن درآید و نامش را آشکار کند همگان به او بنگرند و 

رسعتی که  هایش و بر یهثانگونه سخن آغاز کند، سالم بر زمان، بر لحظات و  ینااو 

خیزند.  یبرمآیند و مردگان از گورها  یمگیرد. گذشتگان به آینده  یمهمگان را در بر 

تپد. انتظار معنای خویش را گم  یمها  ینهسدر  ها قلبماند.  یم ها کامدر  ها زبان

نوازد: ای منتظران آمد آن دولتی که آفرینش را از  یمرا  ها جانکند. ندایی شیرین  یم

ها به انوارش از  یکیتاررا بیازماید.  ها جانبرد تا توان  یمی غیب به ظاهری منور  پرده

 الزمان صاحبمیان برود و آنچه باقی مباند روزی باشد که شبی را در پی ندارد زیرا 

ی  ینهگنج(عج) بر تخت سلطنتش بنشیند و زمان در بیعتش به خود افتخار کند. ای 

را که همچون آتشی بی دود  یقفراکه توان گفنت  ی مطهر بر جانی ترحم کنها جان

داشت مرا بخوانید، من صاحبی  یمافروخت و ابراز  یمسوخت و عامل را از حرارتش  یم

بر دولتش  ی مطهر در نهان و آشکارها جانکه هجرانش  ام �ودهرا در جانم مخفی 

 افتخار کرده و او را در بزرگی مقامش ستوده است.

ی  وعدهی که ا حقهی هستی منتظر است تا دولت  همهور عاملیان ی رس  فرمودهبله به 

(عج) برپا شود تا حق مداران از  الزمان صاحبالهی است به رهربی موال و امام ما 

 ی خلقت خارج شوند. یرهدابه آن زمان بیایند و باطلین از  ها دوران ی همه

ه تقدیرات و اینک که ما در سومین شب قدر هستیم و به روایتی شبی است ک

خواهیم قبل از آن به ساحت مبارک و  یمرسد  یمیت ایشان رؤی عمل ما به  کارنامه

مقدسشان به متنا و ترضع ابراز داریم ای سالمتی مطلع الفجر یاریم فرما تا از رمضان 

که  یدرحالی قدرش دست تهی و روی سیاه به بشارت عید فطر نرسم ها شبو 

، ام نشستهی احسانتان  سفرهدر این کوی عشق بر رس  هاست سالچون من  ام رشمنده

ی که پر از هدایت و معرفت و نجات است و من جان و روحم و عملم را با ا سفره

 طعامش زینت ندادم فقط شنیدم و از آن گذشتم.
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داد که به ترضع و ناله از وجود  جرئتموالی من گذشت و مهربانی ش� به من 

ی خود  کردهروی برنگردانید و دستم را رها نکنید چون از  مبارکتان متنا کنم که از من

نادم و پشی�نم. عذر این عاشق رس از پا تقصیر را بپذیرید که من مشتاق و منتظر ش� 

 ی ش�یم و برای تعجیلش فریاد خواهم زد: حقهو دولت 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٧خرداد  ٢٥         فطرعید  ی بهخط

یی که ها ماهیومی مبارک، صبحی منور به انوار حق، روزی برابر با هزار ماه. سالم بر 

در عمر آدمیان همچون رسابی در گذر است. اینک آمده تا بشارت رمضانش را در 

یی سپری گشته که ها رمضاناندیشد، یا رب عمرم در  یمی �ازش بیابد، با خود  سجاده

، به امید لحظات افطار در دمل غوغایی برپا شده آیا بر رس ام بستهدهان از طعام 

. ام �وده. چگونه دریابم او مرا خوانده و من اجابتش ام نشستهی مه�نی خالقم  سفره

 ام آمدهزینت جانم بوده.  افطارهاو  سحرهاکه نامش در  ام بستهپس دل بر رحمتی 

را به بهایی  ام اندوختهی �از دریابم. ای وای بر من اگر ها قنوترا در بشارت رحمتش 

او جاء  ام آوردهاندک در بازار دنیا به فروش برسانم. یا رب مددی فرمایید من شفیعی 

الحق و زهق الباطل است. مرا در ماندن در حق و زدودن باطل در این صبح مبارک 

ام. اینک در این  یدهنشنولی پاسخی  ام واندهخفرماید. نامش را در سحرگاهان  یمیاری 

کنم: ای یاور درماندگان چگونه  یمام را به آستان مبارکش دراز  یتهعید مبارک دستان 

ام نظر  ینهس فرشتگان فطر است طمع نکنم بهی  مژدهی که ساعاتش منور به ا جمعهبر 

راز فطر را از  ی پنهان پروردگار ینهگنجی هجران است. ای ها سالی  سوختهکن او 

ی مبارکتان بر عامل القا کنید تا امتتان از تاریکی دوران غیبت به روشنایی دولت  ینهس

از اسارت شیطان نفس به  ها عملیشان توان خویش را بازیابد. ها جانظهور برسند. 

در  ها فطرتی  همهچراغدانی که نوری بر فراز نور دیگر است تبدیل شود. امروز 

، زمان فطرمان را الزمان صاحبخواند: یا  یمجوش و خروش صاحب خویش است. او را 

مستجاب است و  دعاهای نفس اماره به جاودانگی دولتی پیوند کن که در آن  حلقهاز 

بندگی پروردگار مورد قبول درگاهش. دست ناتوا�ان را در دست مهربانتان بگیرید تا 

خوانیم به فرجی مبارک در  یمای متنای زمان تو را  در سیاهی کفر زمان گم نشویم.

 خوانیم: یمصبح زیبای فطر پس هم صدا با فرشتگان فطر 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٧ تیر ١٨      شهادت امام جعفر صادق (ع) ی بهخط

سپاس پروردگار را رواست که ستایشش موجب آسایش و آرامش است حمد و 

 ی که خود فرمود:ا گونه ه�ن

ی مبارکه  . سوره»   الُْقلُوُب  تَطَْمِنئُّ  اللَّهِ  ِبِذكْرِ  أََال الَِّذيَن آَمُنوا َوتَطَْمِنئُّ قُلُوبُُهْم ِبِذكِْر اللَِّه «

 .٢٨ی کریمه  رعد آیه

 ها دلیابد آگاه باشید که  یم آرامشیشان به یاد خدا ها دلو  اند آوردهآنان که ای�ن «

های شیطان و  یسهدسآرامش از هیجانات نفس اماره و  .»یابد یمبه یاد خدا آرامش 

دلگرمی و امید به نجات و باز شدن گوش و دیده و دل به روی حق و گریز از باطل و 

 ی امور. همهیاری و هدایت پروردگار کریم در 

و روح انسان شود که یاد و ذکر خداوند در همه حال با جان  یماین مهم زمانی ممکن 

ی  اش؛ به فرموده یزندگتوأم و پایدار باشد نه زمانی که گرفتار شد برای دفع طوفان 

خداوند ایستاده و نشسته و به پهلو خوابیده خدا را به یاری بطلبد و پس از رهایی 

انسان دچار  ی که پروردگار کریم فرمود: گاه کشتی جانا گونه ه�نکند.  یمفراموش 

خواند که در روح ذخیره شده  یمیی ها نامشود که خدای خویش را با  یمیی ها طوفان

شود تا جایی که در  یمگذرد ولی در باطن در آن گرفتار  یمپس در ظاهر از آن طوفان 

فرماید از خطر  یممیرد، پس نجاتی وجود ندارد که قرآن کریم  یمامواج سهمگین آن 

ترین مرگ است زیرا خلیفه  ینغمگمرگ  کنند، این یمعبور کردند همه چیز را فراموش 

 کند. یمرا در جانش گم 

پس باید چشم و گوش دل را باز کرد و در همه حال خداوند کریم را با عشق و اخالص 

به روی حق و حقیقت  ، چون آنانی که دل رایاد کرد تا خداوند نیز ما را یاد کند

ی که خداوند کریم در قرآن ا گونه ه�نکنند،  یمبندند در قیامت آن را با عذاب باز  یم

آیند ولی  یمروز که نزد ما  آنبینند  یمشنوند و چه خوب  یمفرمودند: چه خوب 
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ستمکاران امروز در گمراهی آشکاری هستند. آنان را از روز حرست که کار به پایان 

 ای�نی هستند برتسان. یبآمده و همچنان در حال غفلت و 

ملیان حرضت زهرای مرضیه (س) آن را توصیف فرمودند چه زیبا کوثر الهی، رسور عا

که: سالم بر ساعاتی که پروردگار امر فرمود مرا یاد کنید تا ش� را یاد کنم. با این فرمان 

خالقی یگانه به حرکت درآمد. صدایی  تپشدر  ها قلبجای گرفت.  ها جانحافظه در 

انت را یافتی؟ جانی که در انداز شد. نامت چیست؟ چگونه توان درک ج ینطندر عامل 

عطای پروردگارش زنده شد، سپس توان عقل به میدان آمد، او را ندا داد مرا 

ی که با یاد ا درماندهشناسی؟ من تو را با نامت آشنا خواهم کرد، پس به یادآور جان  یم

خالقش زنده شد و فرمانی که او را بر آنچه آفریده بود برتری بخشید. شکر نعمت در 

قالب عمری که عطای خالقش بود نقش گرفت. اینک جانت به میدان عملی خوانده 

کند  یمی وجودت را به شکری که نامت را زنده  شناسد پس علقه ی�شد که جزء او را 

ی هستی القا  همهخلیفه بودنت را بر  پروردگارهت بشناسد و بیارا تا تو را در جایگا

ی شیرین در جان آدمی است ا زمزمهکند و در ادامه رسور عاملیان چنین فرمودند که: 

که ه�ن فرمان قرآن کریم است که فرمود مرا یاد کنید تا ش� را یاد کنم. اینک 

کند و  یمغیب را بیان  یی ازها حالتتوانید با برکتش آشنا شوید چون زمزمه  یم

دهم که در آن جز حق  یمفرماید: ای جان بر خاک افتاده تو را به رحمتی بشارت  یم

 کنم. یمرا نبینی پس انتظار را در قالب عشق برایت فاش 

ی را آشکار کند. معجزه آشکار ا معجزهیی که نامش در صبح و شبی گذشت تا ها سال

بر صفحه زمان نقش بست  ها امانترون آمد، ی غیب بی پردهگردید و نعمت وجود از 

ی زمان آمد پس پروردگار عامل بر همگان  صفحهی جان از جایگاه خویش به  یرهذخو 

ین نعمت تر بزرگخربند. پس  یبداند همگان از آن  یمیادآوری فرمود که آنچه خود 

ن عقلشان خداوند متعال در فرمان این آیه نهفته است تا شامل حال آنانی گردد که توا

 قادر به درک معجزه است.

بله اینک ما با این فرمایشات گهربار رسور عاملیان حرضت زهرا (س) به این ارتباط 

ین بین خالق و مخلوق پی بردیم. باید که از عمل و مناجات خاتم نش دلعاشقانه و 
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ه یت و امامان بزرگوارمان الگو بگیریم کب اهلانبیاء رسول اکرم حرضت محمد (ص) و 

ی ها هداشتی  همههر دم و بازدمشان با ذکر و یاد خدا توأم بود و با فدا کردن جان و 

 ی نگذاشتند این ارتباط شیرین کمرنگ شود.ا لحظهخود در متام عمر 

ی مقدس حضور  خانهما در این روز غم و اندوه به سوگ شهادت یکی از ایشان در این 

امت و والیت معلم راستین قرآن و عرفان داریم، ایشان ششمین اخرت تابناک آس�ن ام

گذار راه و رسم شیعه امام جعفر صادق (ع)  یانبنی انحراف از دین و  کنندهو پاک 

سال بود. منصور دوانقی  ٣٤سال و مدت امامتشان  ٦٥هستند. عمر مبارکشان 

ی شدیدی  یقهمضی ملعون عباسی در اواخر عمر امام جعفر صادق (ع) را در  یفهخل

به امر آن ملعون مسموم و شهید شدند.  ١٤٨شوال سال  ٢٥داد و رسانجام در قرار 

 لعنت الله علی قوم الظاملین.

یر نظ کمو  قدر گرانایشان عالوه بر تربیت هزاران شاگرد نامدار تاریخ اسالم کتاب 

ای از عرفان و معرفت و توحید است را به یادگار برای  ینهگنجالرشیعه که  مصباح

جا گذاشتند و ما در این کوی عشق سعادت آن را پیدا کردیم که از آن  شیعیان به

دارای سه صفت است خوف و رجاء و  مؤمنشویم. ایشان فرمودند که  مند بهره

محبت. خوف از عمل و گناه خود. رجاء، امید به بخشش خدا و محبت عشق به 

 خداوند رح�ن.

اینک در این روز حزن و اندوه ضمن عرض تسلیت به ساحت مقدس منجی عامل 

 داریم: یمبرشیت، امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج) به وجود مبارکشان ابراز 

ماییم منتظر ش� و عاشقان حق و بیزار از باطلین و ظاملین که در حق اجداد 

ی که ا گونه ه�نار دعوت حق ش�ییم. قر  یبطاهرینتان ظلم روا داشتند. ما را دریابید 

ای که متام  ینهگنجتان از قول ش� فرمودند که ای یاوران حق منم آن  یگراممادر 

را در جانم به ودیعه دارم تا دفرتی را بگشایم که زمان ودیعه دار آن است پس  ها سالم

ندا در وجودتان اش را دارید آنگاه که  یرهذخبه جانتان نظر کنید آیا توان آشکار کردن 

یی که در پی یکدیگر در ها شبی عمرت ببین در روزها و  یینهآش� را بخواند مرا در 

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


48 

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

خواند یا  یمغمی که در نهان و آشکار مرا  باربرآمد و شد بود. ساعاتی که 

 .الزمان صاحب

خوانیم چون دملان از ظلم و کفر و فساد زمانه  یمبله موال ما در نهان و آشکار ش� را 

ه تنگ آمده که تنها ش� و ظهورتان مرهم آن است پس باز هم به فریاد ش� را ب

 خوانیم: یم

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٧مرداد  ٣       والدت امام رضا (ع) ی بهخط

و به چه  اند معرتفام  یناتوانکه روح و جانم به  یدرحالچگونه تو را حمد کنم بار الها 

یت فراتر از ش�رش است و چگونه تو را ها نعمتکه  یدرحالزبانی تو را سپاس گویم 

 وصف کنم که خود فرمودی: سبحان ربک رب العزة ع� یصفون.

ولی پروردگارم خود اجازه فرمودی که بخوانید مرا تا اجابت کنم ش� را پس ای خدای 

کنم، چون  یمگویم و با زبان و قلبم ستایشت  یمتو را شکر و حمد و سپاس  نواز بنده

مرا آفریدی و زبانم را به حمدت گویا کردی و قلب و جانم را از رس رحمت به محبت 

و عشقت آشنا �ودی، پس رحمت تو ای پروردگار کریم در نسیمی است به وقت که 

که  دهد جانی یمشناسد و پاسخش را در بارور شدن جانش  یمی الهی آن را  وعده

پایان پروردگارش رس تعظیم  یبی آن است تا همواره الطاف  ینهگنجین تر بزرگانتظار 

ی شکر گذارد و  سجدهقرارش کند، رس بر  یبیش را غنیمت جان ها نعمتفرود آورد و 

 ی جان ذخیره �وده را با خود همراه کند. صندوقچهآنچه در 

گردد تا  یمبا اطاعت و عبادت باز ی جان دارای رمز و رازی است که  صندوقچهبله این 

ی ا گونه ه�نرسزمین وجود به باغ بهشتی تبدیل شده و محل نزول رحمت الهی شود 

ی ها نعمتکه رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) آن را سفارش فرمودند که: 

ی است که اطاعت را در خود به ودیعه دارد اگر ا صندوقچهدرون جان انسان ه�نند 

ه را با فرمان کتاب آس�نی قرآن به مرصف برساند جانش مکان نزول رحمت آن ودیع

ای شد که  یینهآالهی است مانند زمین که فرمانش در آفرینش صادر شد و اطاعتش 

تواند عربتی باشد بر آبادانی رسزمین جان پس جانتان را باغی  یمنگریسنت در آن آیینه 

ر آن جاری گردد و نعمتش پایان نپذیرد و ها در زی یجو کنید که روی آن بنشینید تا 

 اش را زوالی نباشد. ینهگنج

شان را توصیف فرمودند که  یگرامچه زیبا رسور عاملیان وجود بهشتی خود و فرزندان 

ما به والدت یکی از ایشان یعنی هشتمین اخرت والیت و امامت، معلم عل�، مروج 
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الرضا  یموسامام علی بن  الحجج ثامن دین، معدن کل�ت پروردگار، صندوق انوار الهی،

شان برکت این رسزمین است و  یملکوت(ع) در این کوی عشق جمع شدیم، چون بارگاه 

یم و ا کردهما لذت حضور و زیارت و دعا و مناجات و عبادت را در آن بارگاه احساس 

ط هر بار که سعادت حضور پیدا کردیم روح و جا�ان با عطر و فضای دل انگیزش نشا

کنیم و این کشش و نیاز  یمدر قلب و روح�ن احساس  ها مدتیافته و اثر آن را 

�اید چون یکی از القاب زیبای امام رضا (ع)  یمهمیشه ما را مشتاق آن بارگاه قدسی 

ی زائرین حرم را مورد لطف و مرحمت خود  همهرئوف است، دیده شده که ایشان 

نصیب  یبدهند حتی کسی که در حرم خوابیده از دست نوازشگرشان  یمقرار 

ی  همهگذارند چون امام رضا (ع) از خاندانی است که بدون انتظار پاداشی  ی�

بخشیدند و چه زیبا  یمی خود را با وجود نیاز به مسکین و یتیم و اسیر ها داشته

که  یدرحال: نیکان طعام را یید و جایگاهشان را توصیف فرمودندتأخداوند کریم آن را 

گویند جز این نیست  یمخورانند و  یمخود دوستش دارند به مسکین و یتیم و اسیر 

خواهیم نه سپاسی. ما از  یمکنیم و از ش� نه پاداشی  یمکه ش� را برای خدا اطعام 

ترسیم در روزی که آن روز عبوس و سخت و هولناک است. خدا  یمپروردگار خود 

ز رش آن روز نگه داشت و آنان را طراوت و شادمانی بخشید به پاداش صربی ایشان را ا

پاداششان را بهشت و لباس حریر قرار داد و در ادامه جایگاهشان و  اند کردهکه 

یی را که پروردگار کریم در جنات نعیم به آنان عطا فرموده توصیف �ودند و ها نعمت

نین فرمودند که این پاداش ش�ست و از ی آیات به ایشان چ خامتهزیباتر از آن در 

 کوششتان سپاسگزاری شده است.

غروب همگی تجلی  یبتوان دریافت که این چهارده خورشید  یمبله با اندکی توجه 

نیازی از  یبانوار و اس�ِء الهیه هستند چون پروردگار رئوف و رح�ن و رحیم با وجود 

کند. حال  یماو سپاسگزاری  اخالص و صرب و گذشت بندگان مخلصش برای رضای

شنویم  یمتفسیر این آیات را از زبان گهربار رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) 

اش آمیخته به زنجبیل  یدنینوشنوشند که  یمکه فرمودند: مقربان همواره از جامی 

شود و در آنجا سخنشان سالٌم  یمی در آنجاست که سلسبیل نامیده ا چشمهاست، 

ی عزت خویش گرفت جامی بود که همواره  حلقهزیرا آنچه آفرینش را در سالما است 
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یی از ها جامهنوشندگانش را به غیبی منور مژده داد پس اعالم فرمود مقربان بر تنشان 

و پروردگارشان از رشابی  اند شدهُسندس سبز و استربق و به دستبندهایی از سیم زینت 

تان  یروز اش ابدی است. آنان را بخوانند آنچه  یمستپاکیزه سیرابشان سازد. رشابی که 

ی رحمت پروردگارتان به هر جا که خواهید بروید و  یهسایم بر ش� گوارا باد. در ا کرده

ی که خواهید بخورید، گوارایتان باد. ما ش� را پیش از این آزمودیم تا ا مثرهاز هر 

 یم.ا بودهخرب  یبنگویید از آن 

یت پیامرب خاتم حرضت محمد (ص) دارند و ب اهلچه آیات زیبایی و چه جایگاه رفیعی 

ی  خانهی آنان در این ها شهادتیالدها و مما شکرگزار پروردگار کریم هستیم که در 

کنیم. اینک باید باور کنیم و یقین بدانیم که  یمی انسان را تالوت  سورهمقدس آیات 

ی فضائل و حسنات  همهمان اباصالح املهدی (عج) نیز موال و رسورمان امام عرص و ز 

باشند که در حدیثی از امام حسین (ع) از جّد بزرگوارشان  یمپدران گهربارشان را دارا 

پیامرب اسالم چنین آن را بیان فرمودند که: حسین، آخرین وصی من قامتی چون تو 

تا همگان در متام  را در خود ذخیره �وده ها احساسیباترین زاش  یشانیپدارد، 

به قلب نازنینش متوسل شوند و او را که رسالت مرا در حق شکوفا خواهد  ها دوران

 �ود مدد �ایند.

ها  یانوساقپس ای مه�نان کوی عشق در این روز مبارک ما نیز به قلب نازنینش که 

 شویم که: یمشود متوسل  یماش به برهوت تبدیل  یمهرباندر برابر مهر و محبت و 

موال جان، ما مسکینیم چون دستا�ان خالی است، اسیریم، اسیر نفس خودمان و یتیم 

مان که ش� باشید در غیبت هستید پس ببخشایید بر ما  یولهستیم چون رسپرست و 

 مان: ی هروز کرامت و لطف و نظرتان را و عنایت کنید به دعای همه 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٧مرداد  ٢١       شهادت امام جواد (ع) ی بهخط

از آن پروردگار غفور و غفار است. پروردگاری که حیات و م�ت  و سپاسحمد و شکر 

اوست. در مورد بندگانش در عین عظمت و اقتدار، حلیم و صبور  کران بی در ید قدرت

، با اش بندهگیرد و با وجود ناسپاسی  یبرمو بردبار است و نعمت و رحمتش همه را در 

ید آنچه ا آوردهاگر ای�ن «او مهربان و رئوف و رحیم است و از رس رحمتش فرمود: 

 ».گذارد برایتان بهرت است یمخدا باقی 

همتایی که خداوند کریم برای�ن حفظ فرموده است رسور و  یبی  ینهگنجاین گهر و 

مان اباصالح املهدی (عج) هستند که وجود نازنینش امام، ولی و موالی�ن امام عرص و ز 

گیرد و سخنش مانند انبیاِء گذشته  ی�ی از هدایت و نجات امتش آرام و قرار ا لحظه

کنم برای آن نیست که خود سودی بربم، تا آنجا که  یماگر ش� را نهی «است که: 

ست، به او توکل بتوانم قصدی جز به َصالح آوردنتان ندارم. توفیق من تنها با خدا

 ».آورم یمو به درگاه او روی  ام کرده

جان عامل به فدای قلب نازنینشان که با وجود اینکه به امر الهی در ظاهر از نظرها 

ی از نجات امتشان غافل نیستند. ما چه سعادمتندیم که منتظر ا لحظهپنهان هستند 

 دولت چنین رحمت و نعمت الهی هستیم.

شان کوثر الهی رسور عاملیان حرضت زهرا  یگرامایی مادر زیب چه توصیف و سفارش

(س) در این مورد به ما مردم آخرالزمانی که انتظارش را به جا�ان خریدیم فرمودند: 

هایی را در جانش به ودیعه دارد. هرگاه به مشیت پروردگار عامل  یشگفتقلب زمان 

در نهانشان  ها جانای شود زبان اعجاز زمان به سخن درآید و صد یمکلیدش گشوده 

نقش گرفته است  ها جانشود و آنچه در ضمیر  یممحقق  ها وعدهشود.  یمآشکار 

شود. رسالت انبیاء به یکدیگر  یمی شیفته به دیدار حق مزین ها جانگردد.  یم�ایان 

گردد.  یمبوده آشکار  ها دورانپیوندد. گلستان نبوت به سخن درآید و آنچه مع�ی  یم

تان مژده دهید ش� وارثان این نجواهای عاشقانه هستید. زمان عمرتان پس به جان
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بینید  ی�ش� او را  هاست زمانجانی را در خود پنهان �وده که گلستان رسالت انبیاِء 

 تان عاشقانهی ها زمزمهدارد.  یمتان را در خود به ودیعه نگه  یجو  حقولی زمان صدای 

تان به گوش  یجو  حق قلب تپشکه  یدرحالروید  یمشود. ش�  یمدر زمان ثبت 

 پدربزرگمستایند ه�نند رنجی که  یمش� را در قالب انتظار  ها آنرسد.  یمآیندگان 

عبداملطلب در کفر کشیدند و به درگاه رحمت الهی پناهنده شدند تا انوار حق را 

د مشاهده کردند. پس همواره به فرصتی که در عمرتان به جانتان داده شده خشنو 

ی بت نفس اماره را تقاضا کنید تا صدایتان در جان  شکنندهباشید و از پروردگارتان 

ی خویش  یینهآزمین به ودیعه مباند. آیندگان یادتان را از باطل جدا کنند و راهتان را 

یانگر انواری است که به مشیت الهی از دیدگانتان مخفی است �اای که  یینهآسازند. 

گردد و حق از باطل بازشناخته شود. پس همواره جانی نجواگر  ی الهی محقق وعدهتا 

تان در زمان باقی مباند. شکِر درگاه با عظمت  یپرست حقداشته باشید تا صدایتان در 

 ی باطل هستید.ها دورانی حق  شنوندهپروردگارتان را بجا آورید که همواره 

ملیان در مورد حق و ی بود از رسور عاقدر  گرانبله چه توصیف و سفارش و تفسیر 

باطل و منتظران واقعی امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج) و جای بسی سعادت 

ی مقدس با اخالص در عمل و زبان و تالِش عاشقانه  خانهاست برای کسانی که در این 

ی که رسور عاملیان سفارش ا گونه ه�نمنتظر موالیشان یوسف زهرا (عج) هستند و 

ی  شنوندهرگزار پروردگار کریم باشیم که در این کوی عشق همواره فرمودند باید شک

ی که در اثر ا عدهی باطل هستیم، آن هم نه اکاذیب و تراوشات افکار ها دورانحق 

ی درخشان، که با درخشش خود  ستارهمداران، چهارده  عدم شناخت رسدمداراِن حق

خود و نثار  های داشتهو  ی وجود همهو رسگردانان بین حق و باطل را با  شدگان گم

کنند. ما امروز به سوگ یکی از ایشان نهمین  یمجانشان راهن�یی و هدایت کرده و 

ثانی محمد بن علی  ابا جعفرخورشید امامت و والیت، شجاع در علم و دیانت، 

هشت ساله بودند  ه�م(ع) در اینجا حضور داریم. این امام  جواداالمئهحرضت امام 

امامت و والیت امت مسل�ن شدند و در طول هفده سال امامت خود  دار عهدهکه 

چنان با عمل و سخنان گهربارشان حق و باطل را به �ایش تاریخ گذاشتند که باطلین و 
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ینشان ایشان را در ننگی  چهرهغاصبان عرصش به خیال خام خود برای رهایی از افشای 

 ند. لعنت الله علی قوم الظاملین.هجری به شهادت رساند ٢٢٠ی سال  القعده یذآخر 

امام جواد (ع) نشان دادند که جوانان قادر هستند که با تقوا و ای�ن و پاکی روح و 

نیروی جوانی در امر به معروف و نهی از منکر چنان تالش و انرژی بکار برند که 

موجب حیرت همگان شود و باید یقین داشت که کودکی و جوانی و سن و سال در 

عمل امامت نقشی نداشته ولی ذکر آن برای عربت امت مسل�ن است که با  علم و

ی که رسور ا گونه ه�نالگو قرار دادن آن باطل را از وجود خود و جامعه پاک کنند، 

عاملیان سفارش فرمودند: همواره جانی نجواگر داشته باشید تا صدایتان در 

ی بت نفس اماره را تقاضا  شکنندهان تان در زمان باقی مباند و از پروردگارت یپرست حق

کنید تا صدایتان در جان زمین به ودیعه مباند. آیندگان یادتان را از باطل جدا کنند و 

 ی خویش سازند. یینهآراهتان را 

ی بت نفس اماره  شکنندهپس ما منتظراِن عاشق، موال و رسورمان یوسف زهرا را که 

کنیم تا فریادمان در زمان، نشانگر اشتیاق و  یمهستند از پروردگار کریم همواره تقاضا 

 عشق�ن باشد.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٧مرداد  ٢٧      ی شهادت امام محمد باقر (ع) بهخط

زیبنده است شکر و سپاس پروردگار کریم را که رحمتش واسع، پادشاهی و عزتش 

زوال است. نیست معبودی غیر  یبنظیر، اقتدارش  یبدریغ، حکمتش  یب نعمتشپایدار، 

ها نفر  یلیونماش. بار الها در این روزهای پر از خیر و برکت  یاییکرباز ذات اقدس و 

دوریم و  ی مقدس و با کرامتت آمدند و ما از آن خانهبه طواف و گدایی به در 

ش�ریم  یمضور و فیضش را بزرگ قرار است چون ح یبی�ن به شوق آن در سینه ها دل

ش�رند.  یمی که خود در قرآن فرمودی آری، کسانی که شعائر خدا را بزرگ ا گونه ه�ن

یشان باشد. بله ما گرچه از آن دوریم ولی خود را گدای ها دلپرهیزکاری  نشانکارشان 

) مان حرضت محمد (ص یگرامی که بر پیامرب ا گونه ه�نبینیم پس  یمدر آن خانه 

گدا را مران. پس ما را که در این روزها و ». و اما السائل فال تنهر«سفارش فرمودی: 

به گدایی به در آن خانه ایستادیم مران و از جرم و گناه و خطای�ن بگذر و  ها شب

 ٦١پسندی، حجی که یاران امام حسین (ع) در سال  یممان کن حجی را که تو  یروز 

دور کنند  شان جامعهتند تا باطل را از خود و هجری با ایشان رفتند. بله رف

ی که امام حسین (ع) به آنان فرمودند: ش� مسافرانی هستید که به جنگ ا گونه ه�ن

امام و رهربتان ش� را دعوت کردم تا جان و مال و  عنوان بهروید من  یمباطل 

فرزندانتان را به خاطر رضای الهی ترک کرده و به جنگ باطل بروید و روی خود را به 

قرب پیامرب کرده و فرمودند: ای خاتم رسوالن به فرزند خویش بنگر. از فراقت مانند 

رود تا دینت را  یمکند، او  تواند آغوش گرمت را رها ی�شده  پاره پارهاش جانش  یکودک

گردد پس تنهایم مگذار من به  ی�دانی هرگز باز  یماز این همه آلودگی پاک سازد. تو 

برای  ها سالانوار با برکتت محتاجم. غربت دینت را خواهی دید ه�نانی که 

هدایتشان رنج کشیدی با شمشیری از غالف بیرون آمده مودتت را پاسخ خواهند داد. 

احوالشان چگونه شیطان جان و مال و فرزندانشان را به یغ� برده است. بله وای بر 

 چه سفر حج به یاد ماندنی و شیرین را اباعبدالله (ع) و یارانش رفتند.
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پس ای مه�نان کوی عشق در این شب بزرگ به موال و رسورمان وارث امام حسین 

املهدی  اباصالحعرص و زمان ی پرچم حق امام  ی باطل و برافرازنده کننده(ع) نابود 

کنیم که موالی ما رسم بر این بوده که در موسم حج به اتفاق  (عج) به متنا ابراز می

یید تا در کنار ش� با نابودی فرماکردند. ما را یاری  یمی مکرمه سفر  مکهامامان به 

 ی زمانه و وجودمان به سفر حج مرشف شویم.ها باطل

یم که ا نشستهی مقدس به سوگ شهادتی  خانهدر این اینک در این شب غم و اندوه 

آخرین یادگار این حج عظیم است که طواف عشاقی را به دور کعبه مشاهده کرد که 

در قربانگاه منای عشق گردن اطاعت خود را عاشقانه بر زمین نهادند تا خالقشان 

ی  فندهشکای درخشان امامت و والیت،  ستارهعشقشان را بپذیرند. ایشان پنجمین 

باشند. ایشان  یمعلوم و وارث علم انبیاء ابا جعفر محمد بن علی ملقب به باقر (ع) 

کردند نسبت به  یمبا وجود اینکه بیش از پنجاه سال غم مصائب کربال را تحمل 

گذاری و نرش علم الهی و فرهنگ غنی اسالمی همت شایانی �ودند و رسان باطل،  یهپا

دیدند. ایشان را هشام بن  یمرا به زیان دولت خود منافق و جنایتکار این کار 

مسموم و شهید کردند و بدن پاکشان  ١١٤ی سال  الحجه یذملعون در هفتم  عبدامللک

در بقیع کنار امامان دیگر به خاک سپرده شد. ایشان فرمودند: دروغ از خرابی ای�ن 

دا ستم روا دارد شود؛ آن کس که به بندگان خ ی�است؛ مؤمن ترسو و حریص و بخیل 

 از شیعیان ما نیست.

ی گهربار حرضت زینب کربی (س) به امام حسین (ع) که  فرمودهحال این خطبه را به 

رویم تا آیات کریمه  یمکنیم که فرمودند: اینک  یموصف حال ما نیز هست مزین 

فرمایند: منتظر مبانید ما نیز منتظریم به صحنه  یمسخن پروردگار که  شود ومحقق 

هور آید انتظاری که همواره زمان در جانش به ودیعه دارد و منتظرانی که زبان ظ

یررس باطل قرار تانتظارشان قدرت گفنت مصائب جانشان را ندارد آنان همواره در 

کند بلکه روح را متالشی کرده به طوری که مردگانی  ی�دارند تیری که جان را مجروح 

رسانند.  یمهرتین هدیه پروردگار است به امتام ی زندگان عمر خویش را که ب جامهدر 

پیوندند زیرا جز به فرمان حق  یمدر میانشان یارانی چون یاران ش� به دولت امام 
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شود بلکه  ی�شان در زمان گم  ه�نانی هستند که نشان مسل�نی آنانکنند  ی�زندگی 

زنند مانند  یمبرای ظهور حق فریاد  هموارهکوبند و  یمرا با افتخار به سینه  آن

 :زد خواهدخواهرتان دخت امیر مؤمنان (ع) در دربار کفر فریاد 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٧مرداد  ٢٩         عرفهروز  ی بهخط

. ستایشی ی یستهشا تو فقط که تو ثنای و حمد به را عرفه دعای کنم یم آغاز الها، بار

 همه و چیز کرده همه پر که رحمتت و اقتدار و مکنونت یها نام به خوانم یم را تو

 .را ها آس�ن و زمین ی همه برگرفته در که ات ییکربا و جربوت و عزت به و را کس

 با دانم ی�. کنم نیاز و تو راز با شکسته دلی و بار اشک چش�نی با ام آمده پروردگارا

 به پناهان یب یادرسفر ای من پس، یا نه پذیری یم را دعایم روسیاهی و گناه همه این

 نافرمانی و دریده را حیا ی پرده که گناهانی آن ببخشایی از قبل که برم یم پناه خودت

 حال ببین. شدم خویش نفس بردار فرمان و مطیع و بستم تو امید غیر به و کردم تو

 .پشی�نیم و نوایی یب بر ترحم کن و را زارم

 به تو که ام نشسته یا خانه در دورم ولی عرفات صحرای از و است عرفه روز امروز

 مرا عرفات صحرای حاجیان همچون امید دارم من و داری نظر آن به صاحبش آبروی

 بود این از غیر اگر که دهد یم گواهی دمل. قرار دهی بخشایشت و لطف مورد نیز

 و فرمودی یمروز احسان و لطف رس از تو. نبودم حارض مقدس ی خانه این در امروز

 ام آمده روز این در من و شناخت یعنی عرفه چون کنم؛ چه دانم ی� کردی ولی دعوتم

 ی بندهمن  و را؟ ات یمهربان و رح�نیت و عظمت و بزرگی بشناسم؟ را چیزی چه

 نفس آن با و ام کرده ملس و ام یدهد را بخشش این عمرم لحظات ی همه در حقیر

 را آن که را؟ عبادتم و و اطاعت اع�ل کمی را؟ گناهانم بشناسم؟ را خودم یا ام؛ یدهکش

 و وحشت و تنهایی یا وشناسد.  یمخوب  را خویشنت خویش کس هرفرمودی:  نیز

: زد خواهم فریاد من که است آن از �ادی صحرای عرفات که؟ را قیامت صحرای بزرگی

 ی عاشقانه بندگی و عشق و اخالص و عمل بشناسم ام آمده یا و. الخائفین امان یا

 پا از رس ات یخشنود و آغوش و قرب به رسیدن راه در کهرا؟  و معصومین صالحین

 و گرفتند نادیده را عیال و فرزند و مال و مقام و دنیا زیور راه این و در نشناختند

 .بود لقاءالله به رسیدن آرزویشان و اندیشه و فکر ی همه
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 بندگی یها نشانه از رسشار و عاشقانه و زیبا و روایتی حقیقی با بزرگ روز این در من

 ابراهیم حرضت خداوندی، عشق و توحید دار پرچم از را شناخت عاشقانه این اخالص و

الهی  جاریه کوثر عاملیان، رسور از روایت کرد خواهم درک فرزندانش و(ع) خلیل 

 حرضت اس�عیل مادر هاجر حرضت: فرمودند که است) س (مرضیه زهرای حرضت

 یها دست و به کند یم مناجات پروردگار با قربانگاه به ایشان بردن هنگام به) ع(

 آیا خدا، خلیل ایگوید:  یم و گذارد یم دیدگان بر و زند یم بوسه خدا خلیل پیامرب

 فرماید امر بنگرد جوانش و زیبا به قامت تا بری یم کعبه صاحب پیشگاه به را فرزندم

 بزرگ امر این الیق کشیدی من ی خانه در که ییها نفس تعداد به آیا شدی بزرگ چه

 و زمین همواره و شوی کعبه فرزند تا برآور کعبه را در نفس آخرین پس گردیدی؟

 پایش های پاشنه به و فرشد یم آغوش در را اس�عیل و سپس بخواند درود تو بر آس�ن

. است کامل رضایت احساس که کند یم راهش بدرقه را مادری و مهر زند یم بوسه

 و زمین ریخته بر را قربانی خون که یدرحال و گردد یم باز بعد ساعتی و رود یمپیامرب 

 پروردگارم بهگوید:  یم و گیرد یم آغوش در را مادر اس�عیلآورد.  یم را اس�عیل

 اس�عیل: فرمود نهادم پروردگارم زمین بر خشنودی با را ام یبندگ گردن که سوگند

 تا شد نهاده نام عید روز و آن پذیرفتم تو از بودی شده امر آن بر آنچه که برخیز

 .اطاعتشان در شود مکه حاجیان معیار

 و عشق مادری که است عشقی و بندگی چه این واحیرتا کرد فریاد و گفت باید بله

 با و اخالص افتخار با را خود جوان فرزند و دهد یم قرار شعاع تحت را پدری

 عربت و کنیم که اندیشه باید سازد یم روانه معشوق قربانگاه به عاشقانه یها رسوده

 عاملیان رسور اینک و رشمنده شویم داریم را ادعایش فقط که خود بندگی از و بگیریم

 به فرزندانش تک تک را آن و است عامل یگانه در که گوید یم سخن عشقی و بندگی از

 :فرمودند که گذاشتند برش تاریخ �ایش

فرمود:  یم و نشاند یم عزتشان با زانوان روی کودکی در مرا) ص (خدا رسول پدرم

 من و تو بشنوم زبان از را آن خواهم یم بازگو برایم را قربان عید جان، فاطمه

 بر اطاعت گردن که چونان اس�عیل بود خواهد فرزندانی مرا الهی، پیامرب ایگفتم:  یم
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 متام. پذیرفت نخواهند جانشان خون یجا به را خونی و نهاد خواهند پروردگار اوامر

 آنان بر باالتری پیشکشی با فرزندانم و آمد پیشکشی خواهند به الهی های یدهآفر

 است یگانه عامل در دارند فاطمه فرزندان آنچه دارند همه ابراز تا شد خواهند قالب

 اعالم )ص (خاتم پیامرب جانشینان را آنان و بپذیرد را شان یشکشیپ پروردگارم

 را عید زیبا چهفرمود:  یم و شد یم جاری مبارکش از چش�ن اشک پدرمفرمایند.  یم

 .جانم حبیب ای یبازگفت برایم

خون  با را شان یگرام مادر فرموده این (س) فاطمه حرضت فرزندان عاشورا روز در بله

 را بر اطاعتشان گردن و رفتند کربال قربانگاه به کعبه طواف از و کردند تفسیر پاکشان

 رسشان تا خون نپذیرفتند آنان ولی آمدند مدد به الهی های یدهآفر همه و نهادند زمین

 .باشد پروردگارشان به جانشان پیشکشی بر گواه

 من، همراه ای: فرمودند چنین باوفایشان اسب به عاشورا روز در )ع( حسین امام

خاک  بر تا کنند یم دعوت خود یها بال به مرا مالئک افتادم زیر به از زینت که آنگاه

 در ،گذارم یم جانان گاه سجده بر را خود رس و زنم یم بوسه ها بال آن بر من و نیفتم

 با را ش� خاک فرموده است عامل پروردگار شود مخلوط آن با خونم تا غلتم یم خاک

 و بنگرد من در پروردگارم تا گل کنم خون با را خاک آن خواهم یم اکنون کردم گل آب

 .بپذیرد را سپاسم

 گردن متام عمر تا کن یاریم شناختم را بندگی راز عشق کوی این در عرفه روز الها بار

 بر همواره: که فرمایند یم عاملیان رسور که یا گونه ه�ن بگذارم زمین بر اطاعت

 بر اطاعتتان پیشانی و اطاعتتان باشد گردن شاهد زمان تا بگیرید پیشی عید قربانی

 .شود تکرار ها زمان قیامت در تا که دارد ابراز را یا جاودانه نجوای خاک،

 عرص رسورمان امام و موال) س( فاطمه حرضت فرزند آخرین که باشیم داشته یقین باید

 که است سال اندی و عرفات، هزار صحرای واقعی حاجی) عج (املهدی اباصالح زمان و

 و برده کریم پروردگار درگاه به پیشکشی را نازنینش جان ساعت و روز هر و سال هر

 کنند. یمصرب  خود امت عملکرد بر باالتر صربی با
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 ایخوانیم:  یم ناله با را او و گشاییم یم موالی�ن دامن به دست عرفه روز در اینک

 به گردن تنها نه امتی خطاکاریم؛ که هستیم مبارکت وجود ی رشمنده پیامربمان، یادگار

 کن مان یاری پس نیستیم قدم ثابت بندگی نیز در بلکه ننهادیم پروردگارمان اطاعت تیغ

 فریاد حاجامتان شدن برآورده برای و نفس اماره ی بنده نه گردیم خدا ی بنده تا

 کنیم: یم

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمالّر حمن ه الّر بسم اللّ 

 ٩٧مرداد  ٣١         عید قربان ی بهخط

درخشد تا رازی زیبا را معنا کند.  یمقربان، آنگاه که در پرتوی خورشید  بر سالم

نامی به تحسین درآورد. او  تپشها را در  ینهسکلمه آزاد است تا  اسارتاحساسی که از 

که مانند فرزند خویش در بیابان  یدرحالکیست که بنای این جوشش عظیم را نهاده 

منا روی این تپه رو به کعبه نشسته تا نقشش در زمان جاودانه باقی مباند و امروز ما 

خوانیم: ای ابراهیم (س) راز بندگی را چگونه یافتی. در قالو بلی چه رمزی را  یماو را 

اء و اولیاء از گونه یک امت شدی. به فرزندت بنگر، او وارث انبی یناپنهان �ودی که 

نگرد،  یمینک در جایگاهت نشسته است، به طلوع خورشید ااولین تا آخرین است. 

احرام عشقش را به قربانگاه آورده. او را مدد �ا تا قلب زمان در حرارت جانش 

رود تا حج را در قربانی گوسفندی به پایان رساند. شادمان از  یمنشود. اُمتش  پاره پاره

گردد. پروردگارم، شیطان را که قسم خورده مرا  یماطاعتی که متام شد. باز به کعبه باز 

ام. کعبه به او  یزه از خود راندم آیا قدرت مبارزه با نفسم را یافتهر سنگرها نکند با 

ا شده از بند شیطان مرا طواف کنی. طواف کن. نگرد. آمدی تا این بار با تنی ره یم

پروردگار وعده فرموده که پاداش کوششت را خواهد داد. افسوس که ساعات زمان در 

گذرد. اُمت ابراهیم  یمگِرو شب و روز است و آنچه در عمر گنجانده شده به رسعت 

سپارد.  یمموشی رود. میراثش را در بازار دنیا به فرا یمخلیل (س) کعبه را وداع کرده و 

جای  ها شکماش در  یقربانی قلبش زبان خویش را به متلق دنیا گشوده.  کعبهزیرا 

ی جز یک لبخند باقی �انده پس نامش را که حاجی شده ا خاطرهگرفته و برایش 

اش را که عبادت و اطاعت بوده با خود همراه �وده تا نشانی  یشکشیپدوست دارد و 

روند تا قربان دیگری در منا  یمطرف پروردگار یکتا. حاجیان باشد از جهد و کوشش به 

ی تیغ نکند بلکه در خون  آمادهدر زمان تکرار شود. اس�عیلی گردن خویش را 

یی است که ها جان گر نظارهگوسفندی، قربان را به فراموشی بسپارد. صحرای منا امروز 

شود ولی جانش در متاع  یمه کنند. رسش از مو برهن یمبندگی را از ظاهر دنیا پاک  رس

ی غیب بیرون بیاید. جانشین ابراهیم خلیل (س)  پردهماند تا راز قربان از  یمدنیا 
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قربانی خویش را ظاهر کرده و اُمتش را مورد خطاب قرار دهد. بیایید و به امام و 

زیرا برد تا با شمشیر عشق گردن بزند.  یمپیشوایتان بپیوندید. او رستان را به قربانگاه 

گریزد و حق در قربانگاه عشق  یمچرخد. باطل  یمدر دستش  مؤمنانذوالفقار امیر 

 ماند تا �ادی باشد از قربانگاه منای کربال. یم

خواند. منتظرم مبانید. من جانتان را به قربانگاه منا خواهم  یماینک یاران خویش را 

 خواند. پس بخوانیدش.یتان به جریان بیفتد که جز او را نها رگبرد تا خونی در 

 اللهم عجل لولیک الفرج

 والسالم
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٧شهریور  ٥       والدت امام هادی (ع) ی بهخط

که آدمی را در بهرتین مراتب آفرینش خود خلق  سزاشکر پروردگار عزیز و حکیم را 

ما آدمی را در نیکوترین  ؛ که»تَقویملَقد َخلَقنا االِنساَن فی اَحسِن «کرد و فرمود: 

مراتب وجودی بیافریدیم. پس خداوند کریم از رس رحمتش به آدمی پادشاهی و عزت 

ی آفرینش را در مقابلش به زانو درآورد ولی  همهعطا کرد و او را خلیفه نامید و 

افسوس انسان به خود ظلم کرد و چنان از آن جایگاه رفیع پایین آمد که پروردگار 

. آنگاه انسان را به کیفر کفر و گناهش به »ثُمَّ رََددناُه اَسَفَل ساِفلینَ «رح�ن فرمود: 

جه به آیات کریمه رسیدن و ی کار با تو  چارهین رتبه و جایگاه برگردانیدیم پس تر پست

حفظ اَحَسن تقویم است و در این راه باید از کسانی که در آن مراتب نه تنها باقی 

یاری بگیریم ولی باید در انتخاب دقت کنیم و از  افزودندماندند بلکه بر آن نیز 

ا خالص فرم چنان آنی اع�ملان  همهپروردگارمان مدد بخواهیم که بار الها نیت ما را در 

یم بلکه هرچه غیر از تو و هر برندارکه به احدی جز تو نیندیشیم و برای غیر تو گام 

خواهیم به خاطر رضایت تو و پیوند و ارتباطش با تو باشد و ما باور  یمکس جز تو را 

ترین درجات را  یعرفین آنان در نزد تو که گوتر راستترین و  یستهشاو یقین داریم که 

ص) هستند و ما در این شب محمد (پیامرب گرامی اسالم حرضت  یت وب اهلنیز دارند 

شان حضور داریم که  یگرامی مقدس فرزند  خانهمبارک به میالد یکی از ایشان در 

دهمین اخرت امامت و والیت، صابر و عادل و عامل و هادی حرضت امام علی النقی (ع) 

شدند و هشت ساله  هجری در مدینه متولد ٢١٢ملقب به هادی هستند که در سال 

بودند که امامت شیعیان را به عهده گرفتند و متوکل عباسی ایشان را به سامرا تبعید و 

های  یتفعالو  برنداشتی از تالش دست ا لحظهتحت نظر گرفت ولی امام هادی (ع) 

ای مطابق اوضاع زمان خویش به پیش برد و از ایشان چندین دعا و  یوهشخود را به 

زیارت جامعه کبیره است که دارای سند  ها آنین مشهورترمانده که زیارت بر جای 

صحیح بوده و از نظر بالغت نیز در باالترین درجه قرار دارد و مفاهیمی بسیار عالی و 

 دارای مطالبی بدیع است.
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پس سالم بر ایشان و پدرانشان و فرزندانشان که سالم نامی است که پروردگار فرمود 

را با آن بخوانید تا توان جانتان به رسسبیل عشقی متصل شود که ای بندگانم یکدیگر 

آن هستید. امانتی که با آن جان گرفتید و مجدداً  دار امانتی جانتان  صندوقچهدر 

خواهید رفت و بار دیگر با تحیتی باالتر خواهید آمد. در آن لحظه فرشتگان ش� را 

ه سالمتی و رحمتی از جانب دهند: ای انسان به جایگاهت ک یممورد خطاب قرار 

 پروردگار است خوش آمدی.

چه زیبا توصیف فرمودند رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) از خلقت اَحَسن 

یت پیامرب که به رسسبیل عشق پروردگار متصل شد و با سالمتی باالتر به ب اهلتقویم 

علی (ع) آن را فرمودند که ما  مؤمنانی که امیر ا گونه ه�نآغوش پر مهرش بازگشتند 

هستیم و جایگاه رسالت و قرارگاه ما مکانی است که فرشتگان به آنجا  پیامربی  شجره

ی حکمت هستیم آن ها رسچشمهی دانایی و ها معدنروند و ما  یمآیند و از آنجا  یم

کس که به ما کمک کند و ما را دوست داشته باشد کسی است که رحمت خداوند 

شود و آن کس که با ما دشمن و از ما متنفر باشد کسی است که خشم  یمشاملش 

 گیرد. یبرمخداوند او را در 

اینک در این شب مبارک ضمن عرض تربیک و تهنیت به ساحت مقدس موال و 

رسورمان امام زمان (عج) به مناسبت میالد پدر بزرگوارشان امام هادی (ع) با چش�نی 

 داریم: یمابراز  بار اشک

ی فشان آتشکفر و ظلم و نفاق و فساد زمانه همچون  ازو موالی ما دملان  رسور

سوزاند و مردمان جاهل و کافر جرئت جسارت  یمخاموش است که فقط درو�ان را 

برسید که هر لحظه  تان سوخته دلحیایی پیدا کردند. به فریاد امت  یببه مقدسات را با 

 خوانند. یماله و فغان هستید را به ن گسرت عدالتش� که منتقم و 
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٧شهریور  ٨        عید غدیر  ی بهخط

تحسین و ستایش  هرگونهه. شکر و حمد و سپاس خاص پروردگار کریم است و للّ الحمد 

پیچیدگی و عظمت و زیبایِی  ی واسطه به ها آس�ناز آفرینش مخلوقات در زمین و 

حد یا کافر، عامل یا جاهل و قدرتشان در هر زمان و مکانی و توسط هر کسی، موّ 

پس پاک  گردد یبازم هاست آنخواسته یا ناخواسته به خداوند توانا و مقتدر که خالق 

کربیایی اوست که در عین  ی و منزه است پروردگار یکتا و حمد و ثنا زیبنده و برازنده

، لطف و رحمتش بر بندگانش جاریست و احسانش را از هیچ کس دریغ ندارد نیازی یب

مگر خودشان مانع شوند که فرمود: خدا نعمتی را که به قومی ارزانی داشته است 

 گرگون شوند و خدا شنوا و داناست.دگرگون نسازد تا آن قوم خود د 

انش ارزانی داشته که گوناگون به بندگ یها قالباین نعمت و لطف و احسان را در 

و انتخاب امیر مؤمنان علی (ع)  آن بعثت پیامرب خاتم حرضت محمد (ص) ینتر بزرگ

جانشینش در غدیر بود ولی افسوس این امت ناسپاس نعمتش را  عنوان بهو فرزندانش 

دگرگون کردند. با وجود اینکه خداوند از رس رحمت در روز غدیر فرمود: امروز کافران 

از آنان مرتسید از من برتسید. امروز دین  اند شدهاز بازگشت ش� از دین خویش ناامید 

ام کردم و اسالم را دین ش� برگزیدم و ش� را به ک�ل رسانیدم و نعمت خود بر ش� مت

با وجود این کافر شدند. به ظاهر با  ،این امر واضح و کامل از زبان وحی شنیده شد

پیامرب پی�ن بستند ولی در عمل به آن پایبند نبودند. چه زیبا فرموده خداوند رح�ن 

و ای�ن  اند شدههستند که کافر  ییها آنبدترین جنبندگان در نزد خدا  ینههرآکه: 

کسانی که تو (پیامرب) از آنان پی�ن گرفتی سپس پیاپی پی�ن خویش را  .آورند ی�

 .کنند ی�و هیچ پروا  شکنند یم

با کردند نه از نی اِ ند و داشتند نه از پی�ن شکبله اینان که در دل مرض دار 

خود تصور . اینان به خیال خام کنند یمپنهان و آشکار کوتاهی �وده و  های یدشمن

امت اسالم  عنوان بهکه اگر پی�ن شکستند با این حال خداوند و پیامرب آنان را  کنند یم

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


67 

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

که گروهی  دانی یمپروردگار عامل به پیامرب فرموده که: اگر  که یدرحالخواهند پذیرفت 

به آنان اعالم کن که ه�نند خودشان عمل خواهی کرد زیرا  ورزند یمدر پی�ن خیانت 

 ان را دوست ندارد.خدا خائن

امت خود نخواهند  عنوان بهپس فهمیدیم که پیامرب خاتم حرضت محمد (ص) آنان را 

که حج و عبادت و �از و روزه به جا بیاورند و قرآن بخوانند و مدعی  هرچندپذیرفت 

در وصف حال این دسته چنین فرمودند: ش�  (ع) مسل�نی شوند که امیر مؤمنان علی

ش� در زمین باز است و  یها دستبدون مانع و مدبر و  اید افتهیزمین را خالی 

ش� بر  یرهایشمشو  افتد ی�کسانی که بایستی جلوی ش� را بگیرند به کار  یها دست

مردم آخته است. این وضع ش� را فریفته کرده تصور �ودید که همواره همین طور 

خواهد بود ولی بدانید که هر خونی که ریخته شود خونخواه دارد و هر حقی 

که علیه خود  باشند یمکه خواهان قتل ما هستند مانند حاکمی  ییها آنهواخواه. 

برسانند خونخواه ما خداوند متعال است که و اگر ما را به قتل  کند یمحکم صادر 

کسی را از او مجال گریز نیست و به هر جا که برود و هر چه بکند گرفتار دست خدا 

چیزهایی را به هم  خواهد یم �اید یمخواهد شد. کسی که از هوی و هوس پیروی 

 بچسباند که قابل چسبانیدن نیست و چیزهایی را به هم نزدیک �اید که از لحاظ

 .باشد ی�ماهیت قابل نزدیک شدن به هم 

دریافت که آنان دنیا را  توان یم گونه یناعلی (ع)  مؤمنانوای امیر یاز این بیان ش

. خون امامان و عزیزان پیامرب اسالم را ریختند و دشمنی با اند کردهفرض  صاحب یب

ان خداوند جبار از اینکه خونخواهش غافل اند دادهبه فرزندانشان  ،را به ارث یتب اهل

از عذابش رهایی نخواهند داشت گرچه سعی زیادی دارند خود را به خدا و  است و

موال ماهیتشان قابل نزدیک  ی فرمودهبه  که یدرحالپیامرب و قرآن و اسالم بچسبانند 

در ادامه چنین فرمودند: تکلیف امام  شدن به اسالم نیست و امیر مؤمنان علی (ع)

ابالغ  :طرف خداوند برای او مقرر گردیده و آن عبارت است ازفقط آن است که از 

دستورهای خداوند و سعی در اندرز دادن و برقرار نگه داشنت سنت پیامرب و رسانیدن 

نهال دانش خشک  که یناحق به کسانی که استحقاق آن را دارند. ای مردم، قبل از 
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برگزیده  ه�ن امامان ،اهل علم ش� را از که یناعلم رو بیاورید و قبل از  یسو  بهشود 

و نهی از  یفزاییدبخود  ی اندوختهبر  ،دانش بیاموزید ها آندور کنند و نگذارند که از 

 منکر از وظایف ش�ست ولی زنهار که خود دست به منکر نیالوده باشید.

پس باید گفت وای بر احوال کسانی که چنین نعمت و رحمت الهی را نپذیرفتند و به 

خداوند کریم در قرآن در وصف صفات مؤمن، امام  که یدرحال برخاستندا او دشمنی ب

علی (ع) را معرفی فرموده و رسول خدا بارها در مورد ایشان سفارش فرمودند که ما 

را شنیدیم و خواندیم. روزی به یکی از اصحاب خود فرمودند که: اگر دیدی  ها آن

دیگر تو به دنبال علی برو و فکر  و علی از طرف روند یممردم از یک طرف  ی همه

 بلکه علی خود هدایت است. رود یمنکن که علی در راه هدایت 

به زمانش تعلق نداشت بلکه دانش و  (ع) مؤمنانعلم و حکمت و عرفان امیر 

را روشن کرده و ایشان با این همه فضائل و حسنات  معرفتش تا قیامت رستارس گیتی

از بذل هدایت و انفاق علم و دانش و مال خود به  یا لحظهو  زیست یمبه سادگی 

در قرآن خداوند کریم چنین آن را بیان فرمودند: آنان  که یطور  به شد ی�مردم غافل 

اجرشان با  کنند یمکه اموال خویش را در شب و روز و در پنهان و آشکار انفاق 

روایتی حقیقی و  و اینک جا دارد ؛و نه غمگین شوند یمپروردگارشان است نه بیمناک 

امیر مؤمنان (ع)  هرگاهبازگو کنیم که فرمودند:  زیبا از رسور عاملیان حرضت زهرا (س)

و  کردند یمرا به آس�ن بلند  ها دستمالی را انفاق کنند  فرمودند یماراده 

: ای پروردگارم، نَفسم امانت است؛ امر فرمودی قدردان آن باشم و از فرمودند یم

تا با  کوبم یم. نَفسم را بر زمین سخت کنم یم. امرت را اجابت برکتش انفاق کنم

بیابم و آن را در راه رضای تو انفاق کنم. سپس رشوع به کندن  یا چشمهش�رشش 

. گرفت یمکه جان مبارکشان در خطر مرگ قرار  کندند یم چنان آن کردند یمقنات 

کار مشخص  ی یجهنت. وقتی کشد یمو نفس اماره را  کند یمحرارت انفاق، جان را زنده 

تا امر قرآن کریم اطاعت شود پس همواره  کشید یمآخرین نََفس را در بخشش  شد یم

 جانتان ذخیره شود. ی ینهگنجتا در  یدا آوردهمالی را انفاق کنید که به سختی به دست 
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آخرین خورشید والیت، وصی  یسو  بهروز عید والیت و امامت دست نیاز  اینک در

مطلق و فرزند گرامی امیر مؤمنان علی (ع) موال و رسورمان امام عرص اباصالح املهدی 

که  یا گونه ه�ن: موالی ما، داریم یمو به ساحت مقدسشان ابراز  کنیم یم(عج) بلند 

ه را ببار آورد که آخرینش ش� هستید ک ییها گلبهار غدیر  اند فرمودهامیر مؤمنان 

کسی جرئت چیدن آن را نخواهد داشت و ما منتظران و عاشقان ش� بوی معطر آن را 

مبارکتان یک صدا فریاد  ی چهرهو برای دیدن گل زیبای  کنیم یمبا متام وجود احساس 

 :زنیم یم

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٧مهر و آبان شهریور،       های محرم و صفر خطبه

ی محرم به  هجری قمری در بخش ویژه نامه ۱۴۴۰های محرم و صفر  منت کامل خطبه

 باشد. صورت کامل قابل دسرتس می

ها  از این خطبه ۹۷ی محرم، بخش محرم  توانید از طریق منوی ویژه نامه ش� می

 استفاده �ایید.

 زیر کلیک �ایید.ها بر روی لینک  توانید برای دیدن این خطبه همچنین می

 ٩٧های محرم و صفر  خطبه

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٧مهر  ٢٤      والدت امام موسی کاظم (ع) ی بهخط

ی بندگان ها نفسشکر و سپاس پروردگاری را سزاست که همواره چلچراغ هدایت را بر 

ی غیبت جانشان به حضور ها رسدابخویش فروزان فرمود تا رهروان حقیقت را از 

تا خویش خویشنت را بیابند و آنگاه که یافتند سپاسگزار  فراخوانداش  یملکوتدرگاه 

ی جانشان را از پوسیدگی افکار باطلشان نجات  یشهرخالق خویش باشند. سپاسی که 

ی آن  ینهگنجی سو  بهسازد که معرفت طلبان  یممتی دهد و ایام عمرشان را غنی یم

گذارند تا جانشان را  یمی بر سایبان انتظار قدم ا تحفهکنند و در طمع گرفنت  یمحرکت 

 از دریای معرفتی سیراب کنند که نامش حق است.

را سزا که از حکمت و لطف  نواز بندهپس شکر و حمد و سپاس بر پروردگار مهربان و 

باطل و بد و خوب را به جان آدمی الهام �ود و پیامربان را برای  وو کرمش حق 

برای تشخیص آن انتخاب فرمود که اگر آدمی یادآوری و هدایتش برگزید و امامان را 

که سعادت و فرج جانش در آن  بسته دلحق را در وجودش نکشته باشد به انتظاری 

 خداوند کریم در قرآن چنین فرمود:است که 

که فراخوانند چون خدا و پیامربش ش� را به چیزی  یدا آوردهای کسانی که ای�ن «

 »بخشد دعوتشان را اجابت کنید. یمتان  یزندگ

چه زیبا رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) آن را توصیف فرمودند که برکات 

ی زمان  صفحهپروردگار در زمان نشان از قدرتی دارد که همواره معجزات پیامربان در 

آمده و رفته است. وقتی آمده جان عامل رس اطاعت فرود آورده و جان آدمیان از آن 

زمان آمدند  ی صفحهگردند. آیندگانی که به گریخته است تا گذشتگان عربت آیندگان 

کتاب آس�نی را در کالم حقش اطاعت کنند آنگاه که ند. حق و باطل را بشناس

به جای پای شیطان نگذارید تا ش� را هم مانند پدر و : ای فرزندان آدم جا فرماید یم

در  ها دلها و  یدهدت حق بود تا مادرتان از بهشت براند. آنچه شیطان راند حقیق

ی ظاهری از رتبه و مقام خویش به رسزمین ها لذتی درونی و ها خواهشحجاب 
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ی نفس ندارد. پس آنچه کتاب آس�نی  وسوسهغریبی مهاجرت کند که یار و یاوری جز 

آورد تا اطاعت را  یمی است که عقل را به میدان محاسبه ا معجزهدهد  یمبه آن فرمان 

 بیاموزد.

یابیم که تنها راه نجات و رستگاری اطاعت از  یدرمی گهربار  فرمودهبله با این 

مد (ص) و امامان ی پیامرب گرامی اسالم، خاتم انبیاء، رسول اکرم، حرضت محها فرموده

معصوم که ه�ن دستورات خداوند رح�ن در قرآن کریم است که ما در این شب به 

ی مقدس دور هم جمع شدیم.  خانههای خلقت در این  ینهگنجشکرگزاری میالد یکی از 

دانش پیامربان، معدن وحی  دار خزانهایشان امام هدایت، صاحب علم و دیانت و تقوا، 

مام رئوف و شایسته، عابد و زاهد موالی�ن امام موسی بن جعفر و صاحب علم یقین، ا

 اش باد. یگرام(ع) که رحمت خدا و برکاتش بر او و بر پدران و فرزندان 

هجری در مدینه متولد شدند. بعد از شهادت پدر  ۱۲۷ایشان در هفتم ماه صفر سال 

دوران امامت امامت شیعیان شدند و  دار عهدهبزرگوارشان امام جعفر صادق (ع) 

ید عباسی الرش هارونی عباسی یعنی  یفهخلین فاسدترین و تر ظاملایشان مصادف با 

 بود که لعنت خدا بر او و پدران و فرزندانش باد.

امام موسی کاظم (ع) با وجود این ملعون و زندان و تبعید چنان حق را بر رس باطل 

ز آن ایشان را شهید کردند. امام ید به خیال خام خود برای نجات االرش هارونکوبید که 

توان خاموش �ود. آن نور از  ی�موسی کاظم (ع) ثابت کردند که انوار امامت را 

تواند همچون خورشید فروزان امت مسل�ن را هدایت و  یمهای مخوف نیز  چال یاهس

ی غیب مانع از انوار  پردهباید یقین بدانیم که  آخرالزماننجات بخشد و ما امت 

ی نبوت و امامت، امام  عصارهامامت موال و رسورمان منجی عامل برشیت،  بخش نجات

املهدی (عج) نیست. باید که خود را در تابش نور آن قرار دهیم  اباصالحعرص و زمان 

ای  ینهگنجی ظلمت و تاریکی و جهل راه سعادت را گم نکنیم چون ما  زمانهتا در این 

ا در کنارمان داریم اگر آن را گم کنیم در قیامت نظیر از احسان پروردگار کریم ر  یب

پناهنده شویم که  پرمهرشدلیلی برای ضعف و ذلت نداریم پس تا دیر نشده به دامن 
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ما را از فتنه و فساد و کفر و ظلم زمانه نجات دهند. پس برای مدد جان ضعیف�ن او 

 خوانیم: یمرا 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٧آبان  ٨         روز اربعین ی بهخط

ی مبارکه  سوره( ۩.اللهُ  َهَدانَا اَنْ  لَْوَال  لَِنْهتَِديَ  كُنَّا َوَما َذاالَْحْمُد لِلِه الَِّذي َهَدانَا لِهَ ۩

که اگر  هن�یی کرداستایش خدای را که ما را بر این مقام ر . )۴۳ی  کریمه ی اعراف آیه

 .یافتیم به این مقام راه �ی ،لطف الهی نبود ما به خودهدایت و 

در این  حساب یبشکر و سپاس پروردگار کریم و حکیم و رحیم را سزاست که روزی 

و ارسار نهفته در زمان دست یابیم و  ها ینهگنجکوی عشق به ما عطا فرمود که بر 

 ،که عقل ییها جانجان مرده است؛  ی کنندهکه هر پیام و حرفش زنده  ییها نعمت

جهل رهایی یافته و در  تفکر و اندیشه را چلچراغ راه خود قرار دادند تا از ظلمِت 

زمانه و وجود خود آگاه شده و با عشق و اشتیاق، حق را  یها باطلروشنایی دانایی به 

خود قیام کنیم.  یها داشته ی همهبا  اش یبرقرار برگزیده و در راه  ها ینهزم ی همهدر 

مرضیه (س) که فرمودند:  یرسور عاملیان حرضت زهرا ی چه زیباست این فرموده

؛ زبانش در کام آید یمظاتی است که جان انسان به سخن در برکات پروردگار در لح

که جز احسانت درکی ندارم. به هر سو  ام آمده: یا رب، اکنون به بارگاهی چرخد یم

. نوازشی که بوی گیرم یمشیرینت مورد نوازش قرار  یها وعده ی واسطه به نگرم یم

. اینک جز تو پروردگارم دادرسی ندارم پس سازد یم ور شعلهمحبتی خاص را در جانم 

 .ام گذراندهیاریم فرما تا ارساری را بگشایم که عمری را با آن 

 بسیار بزرگ که احسانی کنیم یمبله مصداق این فرموده احوال ماست زیرا درک 

مراه با نوازش و محبتی خاص شامل حال ما گردیده ولی توانایی گشودن ارسار ده ه

باید که از خداوند رح�ن و موال و رسورمان منجی عامل  .محرم را نداریم یها شب

پس فرصتی است اربعین  ؛یاری بطلبیم برشیت امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج)

را بازنگری کنیم تا راه و رسم  ها خطابه ،فکرتساالر شهیدان که با جدیت و مترکز و 

بیاموزیم چون عشق در هر مقامی که  ریایشان یبخالص و  یباز  عشقعشاق را در 

خواه در جایگاه برگزیدگان الهی  دهد یمرا به خود اختصاص  یشکوه باباشد جایگاه 

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


75 

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

ستاید و  یمپروردگارش را  آید، یم؛ شود ی�که نامی از او منترش  ای یا بندهباشد و 

و گاه اجازه  کنند یمگاه نامشان را آشکار  شناسند یم؛ صاحبان زمان آنان را گردد یمباز 

گویای لطف خالق  ها نشانهتا زمان نامشان را آشکار کند پس بسیاری از  دهند یم

رسور عاملیان در این زمان چه  ی وعدهاین  ،. بلهپذیرد ی�یکتاست که برکاتش پایان 

 ی عاشقانه یها رسوده تنها نهمحرم  یها شبده  یها خطابهفته که با زیبا تحقق یا

آشکار شده بلکه عشق و ارادت نزدیکان و یارانشان که زمان حفظ  (ع) اباعبدالله

اولین  را که بر ما منت نهاد جزءِ  پس شکر پروردگار کریم .فرموده بود هم فاش شد

یم پس قدر بدانیم و با عمل خود آگاهی پیدا کرد ها زمزمهاین  کسانی باشیم که بر

امتی نیستیم که امام حسین (ع) برای جدشان رسول خاتم حرضت  که جزءِ  ثابت کنیم

زیادی از این سفرنامه در  یها داستانمحمد (ص) توصیف فرمودند که: آیندگان 

 پوشانند یماز عجز و ناله  ییها لباسبر قهرمانان داستان  نگارند، یم یشانها کتاب

افسوس هرگز این  اند شدهو زنان و کودکان اسیر  اند مردهی که در آن قهرمانان داستان

در آن اندیشه  ها عقلبه همراه ندارد تا  ها زمانسفر عظیم به سوی حق حرکتی را در 

 کنند.

یی و جو حقزنده کردن  بله هدف و منظور اباعبدالله (ع) از این قیام عاشورایی

 بینی یشپکه  یا گونه ه�نمداری در وجود امت مسل�ن در طی تاریخ بوده  حق

به همراه  ها زمانحق حرکتی را در  یسو   بهافسوس هرگز این حرکت عظیم  ،فرمودند

از کار  ها یشهاندو  ها عقلرا چنان آراسته که  ها نفسنداشته و ندارد چون شیطان، 

 ؛اقعیت را شنیده و آن را الگو قرار دهدکمرت کسی راغب است که و  یجهنت درافتاده 

طوری که در ادامه خواهیم شنید  ه�ن مقدس امام عرص (عج) ی خانهولی ای مه�نان 

ما را خطاب قرار داده و محبت را بر ما متام کرده و فرمودند:  یها گوش (ع) اباعبدالله

وجود و  یها طلبایعنی از  بندد ی�ولی بار سفر  شنود یمندای مرا  ییها گوشاینک 

و با وجود این اوصاف منتظر دولت حق  دهد ی�حق انجام  یسو  بهجامعه هجرتی 

این امت فرموده بودید که  ی دربارهراه؛ ش� ای رسول خدا بارها  ی توشهاست بدون 

پس  اند آنانپیک  یشانها گوش شود ی�کسانی هستند که پیکی برایشان اعزام  ها آن

یعنی با متام وجود به سوی حق  بندند یمیا بار سفر را برای این دعوت  شنوند، یم
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ولی من بار سفرم را به دستان پر مهر و  مانند یم یشانها خانهیا در  کنند یمهجرت 

: گویم یمو  سپارم یمنبوت و امامت حرضت مهدی (عج)  ی عصارهملکوتی جانشینم، 

 ستایم. یمعامل، تو را در بزرگی دولتت  ی زندهای جان 

را در این  ی�نها عملپس بیایید در این اربعین ساالر شهیدان اباعبدالله الحسین (ع) 

سی قرار دهیم که آیا ما ر مورد بر  ساز انسانو  بخش یاتح یها خطابهبا شنیدن  ها سال

و که مورد قبول پروردگار کریم و امام عرصمان است قدر نعمت را دانسته  گونه آن

از خداوند طلب  یم،ا سپردهیا کفران نعمت کرده و به فراموش  یما ساختهرا  خود

مغفرت کنیم: ای پروردگار، ما به خود ستم کردیم و اگر ما را نیامرزی و بر ما رحمت 

 نیاوری از زیان دیدگان خواهیم بود.

عمرمان همواره موال و رسورمان امام عرص و  یروزها ی همهاینک در این روز بزرگ و 

تا در این راه ما را یاری فرمایند و برای رشوع فریاد  خوانیم یمرا به مدد  نعمت�ن یول

 زنیم: یم

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٧آبان  ١٦          صفر ٢٨ ی بهخط

اش به آدمی عرضه داشت و  وردگار عامل آن را به سپاس بخشششکر نعمتی است که پر 

گاهان و شبانگاهان بستایید تا رستگار شوید. کدام مرا در صبح فرمود: ای بندگانم،

شکر نعمتی را به جا  توان یمستایش در شأن و مقام کربیایی خالق عامل است؟ چگونه 

نهان در  یها عظمت؟ اینک زمان قادر به درک کند یمآورد که انوارش حیات را معنا 

ی را بشناسد؛ عقلی که قادر به درک صبح و شبی است بهای عقل تواند یمایام است او 

برای کار و  یا عدهو  روند یمبه رختخواب  یا عدهکه بدون وقفه در گردش است. 

پس  اند حرکتدر  سو یکهمگی در یک هدف و  شوند یمرشوع حیاتی مجدد آماده 

ز عشق و ا ییها رشابکدام شکر قادر به ادای این نظام عامل است؟ عاملی که در جانش 

احسانش بنشینند و او آنان را با  ی سفرهبندگی را پنهان �وده تا جویندگانش بر رس 

کل�تی مورد خطاب قرار دهد که در انتظارش هستند. انتظار قلبی زنده که مرگ را 

که پروردگارش  بسته دلاو به عشقی  کند ی�؛ م�ت در لحظاتش راه پیدا شناسد ی�

 کند یمی باشید که در دولتش باطل، نام خویش را فراموش وعده فرموده: منتظر حق

: مرا با نام محمد (ص) آید یدرم؛ قرآن کریم به سخن شود یمرسالت رسوالن شکوفا 

با  ها قلبمبارکش مانند نوری درخشنده خارج �ود تا  ی ینهساو مرا از  شناسید یم

زدش را دارید؟ کدام بیان انوارم از سیاهی و تباهی نجات یابد. چگونه توان پرداخت م

قادر است تا اطاعتش را در خود بگنجاند؟ او خاتم رسوالن، پایان کفر و تباهی و رشک؛ 

 فرماید یم اش یمعرف. پروردگار کشد یمغیب را به تصویر  ی پردهجانش  ی ینهگنج

رحمت را  او رحمت للعاملین است. به دامنش چنگ بزنید آموزد یمنامش را به همگان 

متاشا کنید او جانشین پروردگارش در زمین است رگ  اش چهرهبشناسید خلیفه را در 

 پس چگونه امِت  شود یمحیاتتان در دست مبارکش از م�ت به حیاتی جاودان تبدیل 

؟ تابع گرما و رسمایی است شناسد ی�مانند اقیانوسی است که رحم را  همتا یباین نور 

تحمیل شده و باطن جانش گودالی است که حیات را  که در ظاهر زندگی به او

ش�  سان ینبد: و فرماید یمقرآن کریم که  ی فرموده. وای بر این امت که طبق بلعد یم
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را امتی میانه قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید و پیامرب نیز گواه ش� باشد؛ چگونه 

مقام انسانی تنزل  ترین یینپابه اوج  ی نقطهرا از باالترین  ها جانگواه ظلمی باشد که 

اطاعت را دریده است و منتظر عدالتی است که  ی پردهرا حالل �وده و  ها حرامداده؟ 

متام درهای نجات را بسته است. وای بر  که یدرحالرا به حیات برگرداند  اش مردهجان 

ش رحمت یها دانه، زمانی که منتظر باران است بارانی که جانش را در یسال خشک

 .یابدبازخویش را  ی جلوهتا نور  سوزاند یم

را آغاز  یروز . چگونه ورزد یمهجری از طلوع امتناع  ۱۱صفر  ۲۸خورشید در طلوع 

. خورشید هدایت به دل خاک گیرد یمتا قیامت زمان را در بر  اش یکیتارکند که 

که رسگردان بین کفر و ای�ن  شود یمامتی  گر نظاره اش یملکوتو روح  رود یم

؛ ای�ن آورندگان به مانند اصحاب نوح نبی در میان امتی گذرد یمروزگارش 

در ایستگاه سفینه نجات مشغول ساخنت کشتی جانشان هستند تا با امر  گذران خوش

پروردگار بر آن بنشینند و از کفر زمان بگریزند؛ به ساحل نجات برسند و موالیشان را 

خشکیده از برهوت زمان ترحم  یها جانوانند: ای آخرین نور هدایت، بر به مدد بخ

کن تا با نام زیبایت بار دیگر زنده شود و پروردگار را به دعا بخواند: یا رب بر تاریکی 

بر ما امت غریب ترحم فرما و دعای�ن را به  خوانیم یمامروز نور هدایتت را به مدد 

 .اجابت برسان

 فرجاللهم عجل لولیک ال
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٧آبان  ١٧       ی شهادت امام رضا (ع) بهخط

، زنده ها جانی  یرندهگ، آفریدگار یگانه، پروردگار بخشنده، ها جانی  ینندهآفرسالم بر 

ی  کننده  زندهو  ها آس�نی کرسی  کنندهالدین، برپا  ی مردگان، مالک یوم کننده

هایش در  یهثانها و  یقهدقی مطهر، ه�ن زندگانی که زینت زمان هستند در ها جان

اش همواره نفس متربک و با جاللتش دژ محکم  ییروشناطلوع و غروبش در تاریکی و 

ی پروردگارشان  وعدهکه  اند حرکتهدایت است و پویندگان راهشان بر رصاطی در 

 .ضامن نجاتشان از گمراهی و ضاللت نفس اماره است

خاندان نوبت ستارگانی هستند که انوار خویش را از پروردگارشان کسب �وده و جهان 

ها، امام  یخوبتاریک و در جهل مانده را به انوار خویش آراستند. امام رئوف، امام 

شان وجود  ینیزمالرضا (ع) از این خاندان است که نه تنها در حیات  یموسعلی بن 

شان هزار  یملکوتز جهل مردمان بود بلکه بارگاه مقدسشان موجب هدایت و نجات ا

ی روح و جان مردگان دهر بوده و هست. خداوند  کنندهو اندی سال است تغذیه 

ایشان منور فرمود و کمرت  تاب عاملکریم را شاکریم که این رسزمین را به برکت خورشید 

 ی نربده باشد.ا بهرهتوان یافت که از آن  یمکسی را 

ی دیگری را در زمان به امانت دارد که نجات برشیت را  ینهگنجن گهر و بله این خاندا

در گرو ظهور دارد. سالم بر ایشان، بر حضورش در همه حال و قیام و ظهورش و سالم 

نامی است که پروردگار امر فرمود یکدیگر را به تحیتی باالتر بخوانید تا جانتان در پرتو 

ای که  ینهگنجایی کند، ای یاوران حق منم آن عشق بیفروزد. در آن پرتو نامی خود�

را در جانم به ودیعه دارم تا دفرتی را بگشایم که زمان ودیعه دار آن  ها سالممتام 

اش را دارید؟ آنگاه که ندا  یرهذخاست. پس به جانتان نظر کنید، آیا توان آشکار کردن 

یی که در ها شب، در روزها و ببینی عمرت  یینهآدر وجودتان ش� را بخواند: مرا در 

پی یکدیگر در آمد و شد بود. ساعاتی که باربر غمی که در نهان و آشکار مرا 

ات آنگاه که  یرهذخفرمود:  یمو زمان در پاسخش اعالم  الزمان صاحبخواند یا  یم
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آشکار گردد تو را به سالمی باالتر بخواند، ای ودیعه دار جان خلیفه به موالیت نظر 

عشق به اللّه را معنا  اش شعلهافروزد تا  یمکه زمان عمرت را در محبتش  کن اوست

 کند.

ی  حقهرسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) چه زیبا شکوه و جالل ظهور دولت 

موال و رسورمان امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج) را توصیف فرمودند که عشق 

آن است را یوسف  ش�ر لحظهگاهی که هستی به اللّه را در باالترین و زیباترین جای

ی مخلوقات عرضه خواهند �ود، شکوه و  همهزهرا، موالی ما در ظهور خود به 

عظمت آن فراتر از اندیشه و تصورهاست و آن از رحمت پروردگار حکیم و مهربان 

ین مؤمنبرای  ها دورانهمتا را از گزند بدخواهان و باطلین  یباست که چنین گهری 

ی مردم در زمان پدران طاهرینش بود که هر قدرناشناسی  واسطه بهفرمود و این  حفظ

 کدام از آنان را با فتنه و دسیسه آزار دادند و در آخر به شهادت رساندند.

ما در این شب حزن و اندوه به سوگ پدر بزرگوارشان امام رضا (ع) در این خانه 

ترین شخص از خاندان عباسی یعنی مقدس حضور داریم. امام رضا (ع) در زمان مکار 

کردند. مأمون به خیال خام خود  یممأمون که لعنت خدا بر او و بر پدرانش باد زندگی 

ی خود کرد تا اوالً ایشان را تحت  ظاملانهدر پنهان به زور امام را وارد حکومت جبار و 

ی  همهچون  کند، ثانیاً  ها و متاس شیعیان با ایشان جلوگیری یتفعالنظر داشته و از 

خواست با نزدیک  یمی او آگاهی داشتند  ی حکومت فاسد و جنایتکارانه یوهشمردم به 

کردن امام رضا (ع) به خود شأن و مقام ایشان را در بین مردم خراب کند، غافل از 

اینکه امام با تدبیر و علم امامت او را در گودال فتنه و تزویر خود رسنگون و رسوا 

 ننگش ایشان را مسموم و شهید �ود. ازبرای رهایی  که یطور  به�ود 

واحیرتا از اینکه عربت فرزندان و پیروان این ملعون نشد، ه�ن کردند که او کرد و آن 

کردند دارای قدرت و مقام  یمکه تصور  استناشی از نگاه حقارت آمیز امامت بر آنان 

اند و این  یستهزیت با اهل ظامل ب اهلهستند و امام رضا (ع) در این مورد فرمودند که: 

 در حیات و م�تشان هنوز ادامه دارد.
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حال ضمن عرض تسلیت به ساحت مقدس موالی�ن امام عرص (عج) به وجود 

 داریم: یممقدسشان ابراز 

ی که آگاهی دارید باطلین و منافقین و ظاملین دنیا را بدون مدبر ا گونه ه�نموالی ما 

و نیرنگ در لباس دین، شیعیان و منتظران را از راه حق  فرض کرده هر روز به خدعه

زنند، ای معز االولیاء و مذل االعداء به فریاد  یممنحرف و دست به جنایت و خیانت 

 .هاست جهالتدار این  یحهجرما برس که قلب�ن 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٧آبان  ٢٤      عسکری (ع)ی شهادت امام حسن  بهخط

دالن، برطرف  یشانپری  کنندهحمد و سپاس پروردگار کریم را سزاست که اجابت 

 پوش پردهی غم و رنج و زیان و بزرگ احسان و آگاه از ِرسِّ بندگان و بهرتین  کننده

 گناهان است.

 ها باطلها و  یبدی  کنندهها و برطرف  یپاکها و  یخوبپایان بر پیامرب  یبسالم و درود 

ها، رسول اکرم، خاتم انبیاء، حرضت محمد مصطفی (ص) که خداوند رح�ن  یکیتارو 

ی حسنات را به ایشان عطا فرمود تا  همهاز رس لطف و احسان او را برگزید و 

بندگانش را از ظلمت جهل نجات داده و آنان را به رستگاری دعوت �اید. به درستی 

و آزارها و قدرناشناسی امتش تا آخر عمر  ها رنجها و  یسختی  همهکه ایشان با تحمل 

مبارکش تالش و همت �ود و گواه آن خداوند کریم است که در قرآن چنین فرمود که: 

دهد بر او  یمهر آینه پیامربی از خود ش� بر ش� مبعوث شد، هر آنچه ش� را رنج 

دیدیم  ؛ ووف و مهربان استرئ مؤمناناست و با  بسته دلآید، سخت به ش�  یمگران 

یتش به ارث داد و آنان با ب اهلها را به  یخوبی این حسنات و  همهو یقین کردیم که 

 ی توان خود در متام عمرشان به سنت ایشان عمل کردند. همه

الهی از خاندان پیامرب گرامی در این  قدر گرانما در این روز به سوگ یکی از این گهران 

داریم. ایشان یازدهمین اخرت امامت و والیت، عامل و زاهد، با ی مقدس حضور  خانه

تقوا و با وقار، ابا محمد، امام حسن عسکری (ع) هستند که در زمان ایشان خلفای 

غاصب و ظامل عباسی بیشرتین حفاظت و مراقبت به همراه اذیت و آزار به امام و 

نع وارث امامت شوند یتش روا داشتند و قصد و نیت شومشان این بود که ماب اهل

ی پروردگار عزیز و مقتدر خللی  ارادهغافل از اینکه هیچ کس را توان آن نیست که در 

وارد کند با وجود اینکه در پیرو نیت پلیدشان امام حسن عسکری (ع) را مسموم و 

ین حفظ فرمود مؤمنی که فرمود بهرتین را برای ا گونه ه�نشهید کردند، خداوند کریم 

 ا تا قیامت در حرست افکار باطلشان گذاشت.و آنان ر 
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اینک ضمن عرض تسلیت به پیشگاه موال و رسورمان امام عرص (عج) به مناسبت 

داریم که موالی ما چش�ن پر اشک�ن در  یمشهادت پدر بزرگوارشان حضورشان اعالم 

اد انتظار ظهور است که با انتقام از باطلین، دِل سوخته از ظلم به پدرانتان را ش

تان حرضت زهرای مرضیه (س) فرمودند که: سالم  یگرامی آن را مادر  وعدهفرمایید که 

دارد نوای  در تپش باطل به سوی نابودی قدم برمی ها جانکه و رحمت الهی آن زمان 

شود، جهان به این ندا جانش را به اطاعت حق  انداز می جاء الحق و زهق الباطل طنین

شتابند تا دست ناتوانشان را به دست  آورد؛ رهروان حق به سوی میعادگاه می درمی

شان  های مصممافروزد و پا حق می جانشان در پرتوی قوی و پر قدرت امامت بدهند

 اش ییشکوفاکه در  شود یمتاریکی جهل به عملی شکوفا بدل  شتابند، یمبه سویش 

گزند و  در حیرت، رس انگشتان خویش را به دندان می ها عقلآشکار گشته و  ها نهان

 .دارند: آنچه پروردگارمان وعده فرموده بود برای�ن آشکار شد ابراز می

خداوند کریم را شاکر باشیم که بهرتین نعمت و  پس در این شب حزن و اندوه باید

رحمت را برای�ن حفظ فرموده که با ظهورش حق مداران در رکابشان به شکوفایی 

ک�ل رسیده و باطلین انگشت حرست به دهان خواهند گرفت. حال دست به دعا 

 داریم: یبرم

در زمان  وصاً مخصیت سعی در قطع ارتباط شیعیان با امامان ب اهلبار الها دشمنان 

 امام حسن عسکری (ع) داشتند. آنان و پیروانشان را لعنت و نابود بفرما.

بار الها به ما یقین بده که باور کنیم که امام عرصمان یاور و ناظر بر اع�ل ماست، 

 اش قیام کنیم. یخوشنودپس ما را یاری فرما تا برای 

 جیل بفرما.ی موالی ما، امام زما�ان تع حقهبار الها در ظهور 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٧آبان  ٢٦    ی سالروز آغاز امامت حرضت مهدی (عج) بهخط

ی احسان غیبی منور مه�ن  سفرهی مشتاق را بر ها جانسالم بر خالقی که همواره 

در جوش و خروش است  ها انسانزیرا آنچه در باطن ؛ تا انتظار را معنا کند �اید یم

های تخت و  یهپای  کنندهامید به نجات است. نجات از امواج خروشانی که ویران 

گشاید تا  یمی خویش را  ینهگنجین نعمت خالق یکتاست پس تر بزرگتاجی است که 

فرماید تا انتظار را معنا  یم�ودار حق �ایان گردد. قلم را به دست بندگان داده امر 

 کنند.

به توصیفی زیبا از فرمان الهی بسنده کرده در قالب شعر و نرث آن را معنا ی ا عده

شمرده و امید به فرد را در قالب انتظار دور از عقل  غنیمتی َدم را ا عدهکنند.  یم

ای مشکوک هستند  یندهآیی که در اوهام و خیاالت ها انسانتصور کرده، منتظران را 

ی اوهام  پردهکه در  اند بسته دلو به فردایی  که توان زندگی را از خویش سلب �وده

 است.

ی ا وعدهی قرآن کریم روی آورده و در کنار کوه طور منتظر آمدن  معجزهی به ا عده

درد تا با دستانی بیعت کند که توان حفظ  یمهستند که هر لحظه جان کفر را از هم 

ید از نشانی که بر فرما یمکه کتاب آس�نی  گونه ه�نثروت خویش را دارند. آنان 

دارد تا نامشان آشکار گردد.  یمیشان بر ها چهرهشناسی. زمان نقاب از  یمچهره دارند 

شان سود و زیان  یبندگنامی که همواره در حق درخشیده است. کسانی که معیار 

روزمره نیست بلکه اطاعتی است که زمان شاهد آن است. آنان به نامی عشق 

است در حیاتشان. حیاتی که م�تی به دنبال ندارد. زندگانی » اللّه یةبق«ورزند که  یم

ماند  یمی فشان آتشبه » مهدی (عج)«شناسند. حرارت قلبشان در نام  ی�که مرگ را 

 رویاند. یمکه هزاران نهال در نهان را از دل خاک 

هد او خوا«به عشقش جانشان گداخته است،  ها سالی هستند که ا وعدهاینک مه�ن 

بیند او را ببینید با چش�ن رسی که همواره در  یمی که ش� را ا گونه ه�نتا » آمد
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چرخد شاید امامش را در لحظه متاشا کند. با تبسمی زنده شود که  یمی خویش  کاسه

باشد تا  یمدار تاج و تختش  نامش عشق به امامت است، امامتی که زمان ودیعه

 ها جانگردد. دست با محبت امامت گردن کفر را از از این موهبت الهی تهی ن ها زمان

 جدا کند و آنچه باقی مباند عشقی باشد که همواره او را بخواند:

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٧آذر  ٤   ی والدت پیامرب اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) بهخط

ش�ر که تا عرش  یبسزاوار است بر پروردگار عامل شکر و سپاس و ستایشی پیاپی و 

اش و هم  یجربوتاش باال رود و نیست معبودی قابل ستایش جز ذات اقدس و  یاییکرب

ین نعمت و رحمت تر بزرگاالول زمین را منور به وجود  یعربی ماه  یمهناوست که در 

ی ظلم شکسته شد و ها کاخی کفر خاموش و ها آتشی  همهخود فرمود و به برکت آن 

حق آمد و استوار شد و باطل چند صباحی در هر مکان و زمانی  فریاد برآوردزمین 

 خود�ایی کند همچون حبابی بر روی آب، خیلی زود عمرش به پایان رسد.

، همتای الهی وجود مطهر و مبارک خاتم پیامربان، سید املرسلین یباین گنجینه و گهر 

محمد مصطفی  ابوالقاسمُمبّرش و نذیر و خلیل و صفی و نبی، حبیب اله العاملین، 

(ص) هستند که خداوند کریم از رس رحمت ایشان را برگزید تا بندگانش را از ظلمت 

جهل و گمراهی نجات داده، به نور و رستگاری هدایت فرماید و اطاعت از پیامربان را 

در قرآن کریم چنین فرمود که: بگو از خدا اطاعت  همچون اطاعت از خود قرار داد و

گردان شوید بر پیامرب است آنچه به او  یرو کنید و از پیامرب اطاعت کنید پس اگر 

و اگر از او اطاعت کنید  اند کردهو بر ش�ست آنچه بر ش� تکلیف  اند کردهتکلیف 

رید و زکات بدهید و هدایت یابید و بر پیامرب جز تبلیغ آشکار هیچ نیست و �از بگزا

 از پیامرب اطاعت کنید باشد که بر ش� رحمت آورند.

پس خداوند رح�ن هدایت و رحمت و نجات و رستگاری را در گرو اطاعت از 

(ص) قرار داده چون فرمایشات ایشان برگرفته از وحی الهی است  هاللّ  رسول

فرمایند: جانی که  یی که رسور عاملیان، کوثر الهی، حرضت زهرا (س) ما گونه ه�ن

آیات کریمه باشد نقش ظاهری آیات کریمه از ظاهر به باطن جانشان  دار امانت

حقایقی  دار امانتآورد پس  یدرمشود و نقش خویش را در عمل به �ایش  یممنتقل 

شود که در هر یک از حروف کتاب آس�نی نهفته است و وجود با برکت رسول  یم

ی  رسچشمهاز  چنان آنگشود تا آیات الهی را تالوت کند  یمخاتم (ص) آنگاه که زبان 
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ی آن نیاز به توجه پروردگار یکتا  یرهذخنوشید که جانش در  یمبخشش پروردگار 

داشت. پس قرآن کریم فرمود زبانت را به حرکت درنیاور تا در خواندن آن شتاب 

 ورزی.

داریم بار  یمریم ابراز ما در این روز مبارک در این کوی عشق به پیشگاه پروردگار ک

دهیم که حرضت محمد (ص) فرستاده و پیامرب توست و رها کرد  یمالها گواهی 

ی رستگاری پس درود و سالم و صلوات سو  بهبندگانت را از گمراهی و هدایتشان کرد 

ات از  یستهشافرشتگان مقرب و پیامربان و بندگان  درودایشان و همچنین  بفرست بر

ات  یدهبرگزیت و امامان ب اهلگذشتگان و آیندگان و آس�نیان و زمینیان بر ایشان و 

 برسان.

های دانش و هدایت  ینهگنجی که آنان وارثان حقیقی و عامالن وحی الهی و راست به

مان مضاعف است به  یشادکنندگان به حق بودند که ما شیفتگان آنان در این روز 

یشان ششمین اخرت رخشان امامت و والیت، معلم حکمت، عرفان و میالد یکی از ا

(ع) است. در زمان ایشان چون منصور دوانقی تظاهر  محمدصادق جعفر بنقرآن امام 

کرد امام جعفر صادق (ع) از این فرصت برای اصالح  یمیت ب اهلبه دوستداری 

توجهی به شیعه �ود و در نتیجه خدمت شایان احادیث و تربیت شاگردان استفاده 

ای مانند هارون و مأمون و متوکل و  ی ملعونه شجرهکرد و منصور دوانقی لعنت اللّه 

ی امامان بعد را به شهادت  همهمعتصم و ... را بنیان نهاد که با پیروی از این ملعون 

الهی را به جان  . لعنت اللّه علی قوم الظاملین و آنان ننگ و نفرین و عذابندندرسا

توانند در این  یمخریدند که خداوند در قرآن کریم فرمود: مپندار که کافران  ذلیلشان

 رسزمین به جایی بگریزند جایگاهشان جهنم است و چه بد رسانجامی است.

اینک در این روز مبارک ضمن عرض تربیک و تهنیت به ساحت مقدس موالی�ن امام 

وارث رسالت و امامت در این  داریم: ای یمعرص و زمان اباصالح املهدی (عج) ابراز 

مان کنید از کسانی باشیم که خداوند  ی پر از فتنه و فساد و کفر و ظلم یاری زمانه

ی یاری و پیروزی به آنان داده است که فرموده:  وعدهرح�ن در کتاب آس�نی قرآن 

ر وعده داد که د اند کردهو کارهای شایسته  اند آوردهخدا به کسانی از ش� که ای�ن 
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بودند  ها آنروی زمین جانشین دیگرانشان کند همچنان که مردمی را که پیش از 

جانشین دیگران کرد و دینشان را که خود برایشان پسندیده است استوار سازد و 

کنند  ی�پرستند و هیچ چیزی را با من رشیک  یموحشتشان را به ایمنی بدل کند. مرا 

 .اند نافرمانناسپاسی کنند که از این پس  ها آنو 

ی که به ا حقهموالی ما این آیه توصیف منتظران واقعی ش�ست که در دولت 

مان  رهربیتان بر روی زمین برپا خواهید کرد حضور دارند. از ش� تقاضا داریم یاری

 فریاد خواهیم زد: کنید از آنان باشیم و ما برای برآورده شدنش همه روزه

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٧آذر  ٢٥      ی والدت امام حسن عسکری (ع) بهخط

را سزاست که  نواز بندهین. شکر و حمد و سپاس پروردگار مهربان و العامل رب هالحمداللّ 

 از رس رحمتش فرمود: 

اِع  َوإَِذا َسأَلََك ِعبَاِدي َعنِّي فَِإ�ِّ قَِريٌب « فَلْيَْستَِجيبُوا ِيل َولْيُْؤِمُنوا  إَِذا َدَعانِ أُِجيُب َدْعَوَة الدَّ

 »يِب لََعلَُّهْم يَرُْشُدونَ 

ی من از تو بپرسند بگو که من نزدیکم و به ندای کسی که مرا  دربارهچون بندگان من «

دهم پس به ندای من پاسخ دهند و به من ای�ن آورند تا راه راست  یمبخواند پاسخ 

 .۱۸۶ی  کریمه  قره آیهی ب سوره مبارکه» یابند.

ی لطیف و رسشار از مهر و محبت و دلنوازی، چه دعوت با شکوهی که  چه فرموده

خواند تا آغوش گرمش را  یمنیازی بندگانش را به سوی خود  یبخداوند کریم در عین 

که در حیات و م�ت به روی آنان باز است را احساس کنند و به ندایش لبیک گفته و 

عاشقانه او را دوست داشته و پرستشش کنند تا نجات یابند و رستگار شوند و تا ابد با 

 اش رسیده و سعادمتند شوند. یجربوتهدایتش به جوار 

ی قرآن به بندگانش آموخته که چگونه آن را از خودش  یمهکرپروردگار مهربان در آیات 

بگو ای پروردگار من، مرا به راستی و نیکویی داخل کن و «بخواهند که فرموده: 

 ».ی و نیکویی بیرون برب و مرا از جانب خود پیروزی و یاری عطا کن.راست به

افکار و پس بیایید تا فرصت باقی است اطاعت و عبادت و عشِق پروردگارمان را در 

ی عمل�ن جز خشنودی خداوند چیزی  نامهعمل�ن ذخیره کنیم تا در قیامت در 

 نباشد.

چه زیباست توصیف آن از رسور عاملیان، کوثر الهی حرضت زهرای مرضیه (س) که 

 ها جانگیرد. امانتش را از  یمفرمودند: سالم بر زمان آنگاه که در فرمان قیامت قرار 

ای آغاز و پایان وجود ندارد. هیچ یک از عوامل هستی به کار گیرد. اینک زمانی بر  یم
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ید بیارایید. به ا اندوختهی الهی محقق گردید. جانتان را به آنچه  وعدهآید. برخیزید  ی�

ید. اینک حرکت معنای خویش را در عمل به �ایش ا شدهضیافت قیامت خوانده 

کند.  یمه طرف حق حرکت از قرارگاه خویش خارج گشته ب ها جانگذارد. لوح  یم

دهد  یمزمان را در مستی عملشان قرار دهد. فرمان  تشنگانآماده است تا  ها جام

گذرد. اینک  ی�یتان پایانی ندارد، زمانی بر آن ها نعمتبیارایید.  ها نعمتخودتان را به 

 ی مثل زمان راا کننده منععطای پروردگارتان بر ش� غالب است. بخورید و بیاشامید. 

 شناسید. پس به دریای الطاف پروردگارتان متصل شوید تا نعمتتان افزایش یابد. ی�

الشأن اسالم، رسول خاتم  یمعظشکر پروردگار رئوف و رحیم را که با برگزیدن پیامرب 

ی قرآن به  یمهکریتش در به ظهور رساندن آیات ب اهلحرضت محمد مصطفی (ص) و 

ا عملکرد خود آیات قرآن را به زیبایی به �ایش بندگانش یاری فرمود و حقاً آنان ب

در این شب به میالد یکی از ایشان یازدهمین اخرت امامت و  مابرشیت گذاردند که 

والیت، عامل و زاهد و با تقوا و با وقار ابا محمد ابن الرضا، حرضت امام حسن عسکری 

ایم، یکی از این کرامات  (ع) که دارای کرامات زیادی بودند دور هم جمع شده

بت فرزند بزرگوارشان امام ی شیعیان برای دوران غیساز  آمادهی و تعلیم و ساز  فرهنگ

املهدی (عج) بود. امام به شیعیان آموختند در صورت عدم حضور  اباصالحعرص و زمان 

فیزیکی امام عرصشان چگونه از برکات وجود مقدسش برخوردار شد و عاشقانه و 

که از باطل گریزان  یدرحالباشند.  شان حقهمشتاق منتظر ایشان و دولت با شکوه و 

وایی که امامشان نفس کشیده تنفس کرده و حق را با متام توان در ذرات بوده و در ه

 وجودشان وارد �وده و به آن عمل کنند.

آنگاه که پروردگار عامل  ها دورانپس سالم بر ایشان و دولت با شکوهشان و سالم بر 

آنان را خطاب فرماید: ای یاوران حق به کرسی قضاوت زمان درآیید تا آنچه اندوخته 

ودید از جانتان جدا گشته و به حقیقت وحی بپیوندد. اینک تاریکی شب به صبحی ب

منور بدل گشته تا حق و باطل به میدان محاسبه درآید. حق جویان پرچم عدالت 

از زمان جدا  ها حجابدولت حقه را در دست گیرند و یاران خویش را بخوانند. سپس 

 د.گردد تا آنچه اندوخته بود بر همگان عیان شو 
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اینک در این شب مبارک ضمن عرض تربیک و تهنیت به ساحت مقدس موال و 

املهدی (عج) به مناسبت میالد پدر بزرگوارشان امام حسن عسکری  اباصالحرسورمان 

 داریم: یم(ع) به متنا ابراز 

ی  همهاز  تان حقهموال و رسورمان ما عاشقان و مشتاقان ش� و دولت با شکوه و 

وار در  جوییم و استدعا داریم تا ما را یاری فرمایید که هارون یمائت زمانه بر  باطلین

پای کوه طور بایستیم و چشم به آس�ن لطف و کرم الهی بدوزیم تا ش� از آن پایین 

ی زمین به برکت وجود مقدستان از لوث فتنه گران و کافران و منافقان  همهآمده و 

 زنیم: یمپاک گردد پس به شوق آن لحظه همه فریاد 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٧دی  ٧        ی دعای ندبه دل نوشته

خدایا، ای فریادرس درماندگان برس به فریاد اللهم عجل  ،غیثینستَ املُ  ث یا غیاثَ اغِ فَ 

ی  بنده؛ این منم بالهاها و  یگرفتار و  ها غمی  کنندهلولیک الفرج مان، تویی برطرف 

از هجران تو، ولی تو ه�نی که غم و  سوخته دلرساپا تقصیر و خطاکار ولی عاشق و 

توانش را برده و از آن به درگاه کریمت پناه آورده پس برسان بر او  فراقشاندوه 

 یش را که دیگر سخت شده بر او فراقش، ندیدن روی ماهش.آقاموالیش را، رسور و 

، دیدار و فرجش را به متنا از تو نالهز و آه و هر جمعه به ندبه نشسته به سو 

خواهد چون فتنه و نفاق و کفر و فساد زمانه دلش را به درد آورده پس ای  یم

فریادرس بیچارگان نعمت و رحمت و گهر گرانباری را که از گزند بدخواهان، کوردالن، 

ای آن لحظه ظاملان و فتنه گران حفظ فرمودی را در ظهورش تعجیل بفرما و ما را بر 

ی با شکوهی که  لحظهزنده بدار تا مرهمی باشد بر قلب سوخته از هجرانش؛ ه�ن 

 همتایت آن را به زیبایی توصیف فرمودند که: یبرسور عاملیان کوثر 

خویش را از قالب انتظار بخواند. ندایی جان عامل  دار امانتآنگاه که  ها دورانسالم بر 

ی  نالهشد.  گر جلوهی تاریکی به پایان رسید. نور حق ها سالرا بنوازد. ای منتظران، 

را به اجت�ع خویش فراخواند. اینک به  ها دورانو  ها زمانزمان متوقف گردید. نامی 

 ها ساعتکنارم بیایید تا خلیفه برایتان آشکار گردد. فرمانش آفرینش را به لرزه درآورد. 

به خدمتش درآیند و شب و روز معنای خویش را در اطاعتش بگذرانند. او کیست که 

ها به طپش  ینهسرا در  ها قلبها روان سازد؟ و  یدهدرا از  ها اشکآتش دیدارش 

 درآورد؟ تا آیات قرآن کریم از نوشته به نور اصلی خویش بازگردد.

را  ها اشکزند و  یم ها جانه بله چه زیبا فرمودند، او کیست که یاد و خیالش آتش ب

کند پس دیدار این گهر نایاب الهی چگونه خواهد بود. ایستادن و اشک  یمجاری 

ی ها قدمریخنت و نگاه و تبسم حیات بخشش را دیدن و یا زانو زدن و صورت بر 

 از هجرانش باشد. سوخته دلتواند التیام  یماش گذاشنت، کدام یک  یقدس
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ن از کالبدمان بیرون شود سزاوار است چون بزرگی وجود هر چه هست اگر روح و جا

ها فراتر است. بدا به حال آنانی که او  یشهاندگهربار و مقدسش از تصورها و افکار و 

دانند ولی  یمکنند و او و ظهورش را اوهام و خیال  یمرا نشناخته و تکذیبش کرده و 

کند  ی�است و خلف وعده ی خدا حق  وعدهحرضتش بدانید که  باختگان دلو  مؤمنان

خواهد آمد و  اند دادهی که در قرآن کریم فرموده: هر چه به ش� وعده ا گونه ه�ن

در نزد پروردگارشان  ها آنفرموده: برای  مؤمنانین به چن همش� را راه گریزی نیست، 

 .هاست آنکنند خدا دوستدار  یمی آرامش است و به پاداش کارهایی که  خانه

کنند و با  یمدوستدار کسانی است که به حق عمل کرده و صرب پیشه پس خداوند 

عمل به دستورات خداوند منتظر ظهورند تا به دست و جامش از حوض جدش که 

 لربیز از عشق الهی و نجات و رستگاریست که خوش و گوارا است سیراب شوند.

 شا اللّه. إن

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمالّر حمن ه الّر بسم اللّ 

 ٩٧دی  ٢٢      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 

و محمود و مصطفی (ص) و همچنین بر  محمدآس�ن، خاتم االنبیاء ابوالقاسم 

خاندانش که همه از نیکان و پاکان و برگزیدگان بودند درود فرستی؛ درودی که جز تو 

 که:ود در قرآن کریم چنین فرمودی 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 که فرمان قیامت چونان نسیمی بر ر  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 امانتاطر اینکه چند صباحی �ود و به خ

 کریم خواهد بود.

یکی از  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 به ایزد متعال، �ایشگر اطاعت همراه با عشق

مادرش حرضت زهرا سید بانوان دو عامل یعنی حرضت زینب کربی (س)  ی یدهدنور 

غیر از  ایم؛ وجودی که مظلوم ماند و در اثِر عدم شناخت شیعه، شخصیتی 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

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


95 

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

با امام حسین (ع) در نهضت کربال را  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  خداوندعشق و بندگِی  ای�ن و استواری در اوج ِ

و از بازگو کردن هیچ روایت کاذبی در این مورد خودداری  اند گرفتهایشان را نادیده 

 شخصیت واال و علم و بیان زیبای ایشان را فراموش کردند. که یدرحال کنند ی�

 ی زمانهمدینه در  شهر 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 

مطرح شدن و ابراز وجود علمی در غیاب  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 یمهمراه عرفانی با امام عرص خود 

 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

علم و ای�ن و سخنان کوبنده و شیوای خود که نشئت گرفته از  ها خطابه�ود و با 

 ها زمانهواالی ایشان بود دشمنان را رسوا و پیام نهضت را به خوبی به متام اعصار و 

 .رساندند

امام  ی حقهپس بیایید در این روز مبارک از خداوند کریم بخواهیم در ظهور دولت 

عرص و زمان اباصالح املهدی (عج) تعجیل بفرماید تا از زبان مقدسشان مقامات 

حرضت زینب کربی (س) را درک  شان یگرام ی عمه مخصوصاً  یتب اهل ی همهحقیقی 

کنیم و تا آن زمان ما وظیفه داریم که زینب گونه عمل کنیم و زینب گونه حق طلب 

 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

 توا�ند موال و رسورمان امام عرص (عج) فکر و عمل�ن را اصالح کنیم.

بار الها به حرمت مولود امشب حرضت زینب کربی (س) ما را در شناخت و پیروی از 

 رما.ایشان یاری ف
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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 ه الّر بسم اللّ 

 ٩٧دی  ٣٠    (روایت اول) شهادت حرضت زهرا (س) ی بهخط

های  ینهگنجسالم بر رحمتی که بندگان خویش را به ندای حق دعوت فرمود تا جانشان 

ی خودمحور ی الهی در پرانتز خودخواهی و ها نعمتخویش را بشناسد. افسوس این 

قرار گرفت و آنچه عاید مردمان شد وجودی از هم گسیخته و روحی خاموش، زبانی 

در اشتیاق دنیا در  ها دله پاره است. گره خورده، دست و پایی گریزان و وجودی پار 

از حقیقت وحی  ها جاندر شنیدن حق ناتوان شده و  ها گوشگنجد و  ی�کالبد خویش 

خواند. بیعت با خاندان رسالت پُلی  یمجدا گشته. در این ظلمت دستی توانا ش� را 

لحظاتش قرار  تپشرا در  ها قلبرا به یکدیگر نزدیک کرده و  ها زماناست که 

 دهد. یم

 دار امانتوزد تا  یمزمان به جانتان مانند نسیمی  دار امانتامشب آن لحظات از 

ی  خانهید. امشب بار دیگر ا شدهحقیقتی شوید که برای شنیدنش دور هم جمع 

رسالت در غم از دست دادن اُم ابیها در سوز و گداز است. به کدامین گناه به دل 

منتهایش به همگان عنایت  یبپروردگار با رحمت ای بود که  یههدرود. مادر  یمخاک 

خواند تا روح مطهرش چلچراغ ملکوت  یمفرمود و امشب امانت خویش را به سویش 

اش در مکانی جای گیرد که احدی به آن آگاه نشود جز آنانی که  ینورانشود و جسم 

 پروردگار بخواهد.

ماند تا  یمر زمان ی فرزندانش به سخن درآمده و جاودانه د چهرهغربت حق در 

که پروردگار فرموده با جان و مال  گونه ه�نمداران به دنبالش در حرکت باشند و  حق

شود که زمین از  یماین بار به صربی دعوت  مؤمنانو فرزند به استقبالش بروند. امیر 

ی  چهرهکند. به  یمآید. او کیست که جانش را در خاک پنهان  یمعظمتش به فغان 

فرماید: انتظار  یمزداید و  یمی اشک را با دستان مبارکش  حلقهنگرد.  یمفرزندانش 

شوید که فرموده:  یمی پروردگار است زیرا در آن با پروردگار همراه  تحفهیباترین ز

 منتظر مبانید ما نیز منتظریم.
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شویم که در آن مرگی وجود  یمدهیم و منتظر دولتی  یمپس به ندای حق پاسخ 

به وصل تبدیل  ها فراقکشد.  ی�جان را به آتش  ها دلندارد. غم و اندوهی در 

ی الهی شاد شوند.  وعدهگیرد تا منتظران به  یمیکدیگر را در آغوش  ها زمانشود.  یم

شوند.  یمورزند. در تلخی این ساعات با ش� همراه  یمعشق  ها نامه�ن آنانی که به 

تواند برای غمی  یمی مشیت الهی  یرهداکنند زیرا در  یمدل کوچکتان را حس  غم

بگریند که هم اکنون در جانشان در جریان است. غم جهلی که این بار جان عزیزان 

در مکر و گیرد بلکه رسالتی را که با خون پاکان عامل آبیاری شد  ی�یت را نشانه ب اهل

تا در پشت نقاب حق پنهان شوند. در ظاهر برای  دان گرفتهریا مانند گذشته به بازی 

 آشنایی ،یش را از یکدیگر جدا کنند. در این زمان غریبها رشتهحق بگریند و در باطن 

خواند که در آن باطل چونان کف روی آب است و حق  یمزدگان را به ضیافتی  یبتمص

 زمان. خوردگان زخممرهم 

 خوانیم: یمپس همگان را با نامش به این ضیافت 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٧بهمن  ٥        حقیقت فاطمیه ی بهخط

ي َو نَْفِيس لََك الِْوقَاُء َو الِْحَمى«   . »ِبأيَِب أَنَْت َو أُمِّ

 و گل برگ از تر نازک قلب فدای به. یتانفدا به ام یهست و جانم جان، آقا ،من موالی

 رحمت و نعمت و کوثر سوگوار و دار غصه ایام این در که ساران چشمه آب از تر زالل

 تن پاره که ه�نی. است) س( زهرا حرضت تان یگرام مادر یعنی پروردگار همتای یب

 وحی دامن در و بود پیامربان هدایت میراث که گهری. هست و بود ش� و پیامرب

 که آیندگانی و خویش زمان متاشای به را معجزه آیات وجودش تا در یافت پرورش

 و حیله در اش زمانه مردم افسوس ولی بگذارد بشناسند را رحمت تا آمد خواهند

 راه به فرمانروایی دنبال به جهل و تاریکی در پس نیافتند را حقیقت شیطان نیرنگ

 قوم علی الله لعنت. ماند باقی نسل ترین یشق عنوان به ها زمان در فریادش که افتادند

 .الظاملین

 نیافت پایان هرگز که غمی و کند یم پنهان را بغضی خویش گلوی در مدینه روزها این

 ی چشمه هرگز که است کوثری او شود ی� محدود زمان به) س( زهرا حرضت چون

 کوثر فاطمه امتم ای که شود یم شنیده فضا در پیامرب صدای. گردد ی� تهی علمش

 را قدرش است زمین اهل بر کریم پروردگار ی یههد ،من تن ی پاره و الهی یکتای

 کمر) ص( محمد حرضت خاتم پیامرب رحلت از پس امتش مدعیان واحیرتا. بدانید

 وجود بهار همیشه گل کوتاهی زمان مدت در. بستند ایشان اذیت و آزار به همت

 علم و مقام و نشأ  نگذاشتند و .)الظاملین قوم علی الله لعنت( ،کردند پر پر را نازنینش

 .گذاردند باقی حرستش آتش در را همه و شود فاش برشیت بر معرفتش و

 از پیامربان مادر. بودند یهااب ام شان یگرام پدر ی فرموده طبق تان یگرام مادر ،ما موالی

 دفرمایی یاری ایشان حقیقی و واال مقام و شأن شناخت در را ما پس. آخرین تا اولین

 ی معجزه و گهربار وجود از فقط ایشان که یا گونه ه�ن آگاهید آن بر ش� فقط که

 :فرمودند چنین آن وصف در که هستند آگاه ش� چون هم الهی همتای یب
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 اعالم و �وده تهی باطل از را خویش جان حق ی حلقه در که آنگاه زمان بر سالم

 را خویش ی پوسته چگونه که بنگرید انتظار از سوخته جان بر حق یاوران ای: دارد یم

 انوار آن در تا بدمد آن بر مبارک صبحی انوار تا �ود جدا جانش از ظل�نی شبی مانند

, فرما ترحم ساعتم بر الزمان صاحب یا خواند یم را او که بنشیند ج�لی متاشای به حق

 بار مبارکت نام با تا جویم یم را تو خوانند یم یاری به مرا منتظران که ندایی در من

 با و درآید سخن به جانم و گذارم �ایش به را یمیت و یحیی آنگاه شوم زنده دیگر

 عشق ج�ل. شد آشکار ام ینهگنج اینک حق یاوران ای: دارد اعالم شیرین یا زمزمه

 نامش که رحمتی بر شکر. آمد زمان صفحه بر داشتم یم پنهان آنچه و گردید �ایان

 .است آفرینش

 که اش ینهگنج تا کرده جدا جانش از را خویش ی پوسته زمان که فرمودند زیبا چه بله

 را یمیت و یحیی مبارکتان نام با منتظران و یاوران و کنید ظهور عشق ج�ل با ش�یید

 که کنید نظری عاشقانتان و شیفتگان ما به زهرا یوسف و یادگار ای پس کنند احساس

 شهادت اندوه و حزن این در را ما. کنیم یم ندبه لحظه آن برای تابی یب با ها جمعه

 حق بر جانشین قدرمتند دست با را ضعیف�ن دست و فرمایید یاری تان یگرام مادر

 نرویم باطل کنار به که کنید مان یاری ندارد جاهلیت با فرقی که تاریکی این در پیامرب

 :بخوانیم مدد به جا�ان اوهامات از نجات برای را جاللتان با نام همواره و

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٧بهمن  ٢٠    )(روایت دوم شهادت حرضت زهرا (س) ی بهخط

های  ینهگنجسالم بر رحمتی که بندگان خویش را به ندای حق دعوت فرمود تا جانشان 

ی خودمحور ی الهی در پرانتز خودخواهی و ها نعمتخویش را بشناسد. افسوس این 

قرار گرفت و آنچه عاید مردمان شد وجودی از هم گسیخته و روحی خاموش، زبانی 

در اشتیاق دنیا در  ها دلگره خورده، دست و پایی گریزان و وجودی پاره پاره است. 

از حقیقت وحی  ها جاندر شنیدن حق ناتوان شده و  ها گوشگنجد و  ی�کالبد خویش 

خواند. بیعت با خاندان رسالت پُلی  یمتوانا ش� را  جدا گشته. در این ظلمت دستی

لحظاتش قرار  تپشرا در  ها قلبرا به یکدیگر نزدیک کرده و  ها زماناست که 

 دهد. یم

 دار امانتوزد تا  یمزمان به جانتان مانند نسیمی  دار امانتامشب آن لحظات از 

ی  خانهر دیگر ید. امشب باا شدهحقیقتی شوید که برای شنیدنش دور هم جمع 

رسالت در غم از دست دادن اُم ابیها در سوز و گداز است. به کدامین گناه به دل 

منتهایش به همگان عنایت  یبای بود که پروردگار با رحمت  یههدرود. مادر  یمخاک 

خواند تا روح مطهرش چلچراغ ملکوت  یمفرمود و امشب امانت خویش را به سویش 

مکانی جای گیرد که احدی به آن آگاه نشود جز آنانی که اش در  ینورانشود و جسم 

 پروردگار بخواهد.

ماند تا  یمی فرزندانش به سخن درآمده و جاودانه در زمان  چهرهغربت حق در 

که پروردگار فرموده با جان و مال  گونه ه�نمداران به دنبالش در حرکت باشند و  حق

شود که زمین از  یمین بار به صربی دعوت ا مؤمنانو فرزند به استقبالش بروند. امیر 

ی  چهرهکند. به  یمآید. او کیست که جانش را در خاک پنهان  یمعظمتش به فغان 

فرماید: انتظار  یمزداید و  یمی اشک را با دستان مبارکش  حلقهنگرد.  یمفرزندانش 

فرموده: شوید که  یمی پروردگار است زیرا در آن با پروردگار همراه  تحفهیباترین ز

 منتظر مبانید ما نیز منتظریم.
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شویم که در آن مرگی وجود  یمدهیم و منتظر دولتی  یمپس به ندای حق پاسخ 

به وصل تبدیل  ها فراقکشد.  ی�جان را به آتش  ها دلندارد. غم و اندوهی در 

ی الهی شاد شوند.  وعدهگیرد تا منتظران به  یمیکدیگر را در آغوش  ها زمانشود.  یم

شوند.  یمورزند. در تلخی این ساعات با ش� همراه  یمعشق  ها نام�ن آنانی که به ه

تواند برای غمی  یمی مشیت الهی  یرهداکنند زیرا در  یمغم دل کوچکتان را حس 

بگریند که هم اکنون در جانشان در جریان است. غم جهلی که این بار جان عزیزان 

در مکر و لتی را که با خون پاکان عامل آبیاری شد گیرد بلکه رسا ی�یت را نشانه ب اهل

تا در پشت نقاب حق پنهان شوند. در ظاهر برای  اند گرفتهریا مانند گذشته به بازی 

 آشنایی ،یش را از یکدیگر جدا کنند. در این زمان غریبها رشتهحق بگریند و در باطن 

کف روی آب است و حق خواند که در آن باطل چونان  یمزدگان را به ضیافتی  یبتمص

 زمان. خوردگان زخممرهم 

 خوانیم: یمپس همگان را با نامش به این ضیافت 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٧اسفند  ٦       والدت حرضت زهرا (س) ی بهخط

شکر پروردگار را که زبان را منشأ حرکت قرار داد تا همگان به ستایشش رس تسلیم 

از آن سیراب  ها جانجام  کهفرود آورده و او را در بزرگی نامش بستایند. ه�ن نامی 

ین و آس�ن به جنبش درآمد، اصوات در عامل گویا شد، آنگاه صدا معنا پیدا زم شد،

د تا خالقی را بستایند که همواره رضبان حیات به ها به سخن درآمدن یدهآفر�ود؛ 

از مرده بیرون آورده شد تا یُحیی و یُمیت شناخته شود؛ پس زنده  پر جاللتشدست 

عظمتش را درک کرد و در محور بندگی قرار گرفت و مرده از ش�رش خلقت بیرون 

 آمد.

و سزاواری و ستاییم پروردگار کریم را که شکر و ستایشش حیات و عزت است  یمپس 

کند و زمان در خود  یماش وجود را پاک و لربیز از عشق و نشاط  یبندگسعادت؛ و 

برگزیدگانی را به عنوان گنجینه به یادگار حفظ فرموده که حیات و عزت ابدی را 

ی که رسور عاملیان حرضت ا گونه ه�نی رحمت پروردگار آرامیدند.  یهسایافتند و در 

 ها آنیی است که خداوند ها جانند: برکات پروردگار عامل در زهرای مرضیه (س) فرمود

را برگزید تا نشانی باشند از قدرتی که نامش خلقت است، امانتی که در جان خلیفه 

فرمایند: آیا آنان  یم�اید. پس پروردگار امر  یممانند رشابی گوارا نوشندگانش را اطعام 

دانند یکسان هستند. ارسار جان خلیفه بر آس�نیان و  ی�دانند با آنان که  یمکه 

ی پروردگار فاش گردید تا جانشین معنا پیدا کند. حرکت آغاز  ارادهی  حلقهزمینیان در 

ها به گردش درآمد و شب و روز در ش�رش  یهثانو  ها ساعتگردید، زمان در اسارت 

خلیفه زمین را احاطه  عمر در پی یکدیگر در آمد و شد قرار گرفت پس �اد قدرت

به  اش ییفرمانرواگردید، ی جانش آشکار  ینهگنجکرد، زمان در اختیارش قرار گرفت، 

عمرش محدود نشد بلکه او جانشین قدرتی شد که هرگز محدودیتی نتوانست تا 

 جایگاهش را تسخیر �اید.
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ت زهرای همتای الهی رسور عاملیان، حرض  یباین فرموده چه زیبا مصداق است بر کوثر 

اطهر (س) که وجود گهربارش نشانی از عظمت خلقت دارد که تشنگان معرفت و علم 

را سیراب کرده و خلیفه را در مقام عطایی پروردگار به واقع به �ایش تاریخ گذاشت و 

شناخت او بر زمین و آس�ن  وجود عدمی جانش هزار و اندی سال است با  ینهگنج

ن در مناجاتی فرمودند: ای خالقم تو را در ضمیرم کند که خود ایشا یمخود�ایی 

ام را بپذیر و جانم را از رش آنچه باعث جدایی  یبندگات را شناختم پس  یبندگیافتم، 

. اینک به متنایی معرتفم که مرا سالمت آفریدی دار نگهشود  یمات  یملکوتاز بارگاه 

شناسند زیرا اوست  یمخوب  پس سالمم را بپذیر تا همواره بر آستانی بوسه زنم که مرا

 شود. یمکه یُحیی و یمیت به فرمانش جاری 

ی وجودش در حرارت عشق  ذرهزد که ذره  یمبله حرضت فاطمه (س) بر آستانی بوسه 

فرمود: فاطمه  یمسوخت که ایشان چنین فرمودند: بارها پدرم رسول خدا (ص)  یمآن 

به لطفی وابسته شدم که  چنان آندادم  یمجان عشق را چگونه دریافتی و من پاسخ 

گرفتم،  یمدیدم ولی در حرارت جانم در آغوشش  ی�هر لحظه احساسش کردم، او را 

فرمود: چه زیبا مخلوق  یمکردم و پدر  ی�ی رهایش ا لحظهفرشدم و  یمام  ینهسبه 

 خالقی شدی که جز او را ندیدی.

اینک ای مه�نان کوی عشق گوهر گران سنگی از صدف خلقت بیرون شد و عاشقان 

و شیفتگان جوهر قُدسیه را شاد کرد که درود خدا بر او، یگانه بانویی که در عرش 

ی مقرب و هم کالم با برترین آنان، حامل علم وحی خدا یعنی  الهی محبوب مالئکه

حرضت فاطمه (س) که بهجت قلب و نور  بیکران خداوند بر ودر دجربئیل امین بود و 

 در پیشگاه او بود. ها انسانچشم رسول خدا (ص) و عزیزترین 

ی تن رسولش که مالئک هنوز ذکرشان  پارهی نور ج�ل خداوند و  جلوهسالم بر ش� ای 

خوانند و  یمنام زاللتان را با آواز  ها چشمهکنند. سالم بر ش� که  یمرا با نام تو متربک 

و متام خاک از رشق تا غرب  اند آموختهشکفنت را و پرستوها پرواز را از ش�  اه گل

بارگاه ش�ست. سالم بر ش� که خورشید را در دوازده آینه به وسعت آس�ن تکثیر و 
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ی ابدیت روانه کردید و نام خدا را با دوازده قلم بر لوح  کرانهکران را تا  یبدوازده رود 

 یتان تا ابد بر تارک تاریخ و دنیا خواهد درخشید.خاک نوشتید که نام زیبا

توان از رسور عاملیان کوثر الهی، مادر هستی، ام ابیها دخت رسول خدا  یمچگونه 

 اِنا اَعطَیناَک الکوثَر ی زهرا (س) سخن گفت و چگونه ممکن است فاطمه(ص)، حرضت 

اش، نور  یقیحقوارث اش،  یگرامرا تفسیر کرد. پس عقل و کالم درمانده به سوی فرزند 

چشمش یوسف زهرا، رسور و موال، امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج) شتافته تا 

در این مورد مدد فرمایند و ایشان چه زیبا فرمودند: حرضت زهرای مرضیه (س) که 

صلوات و سالم فرشتگان و زمینیان و آس�نیان بر نام مبارک و با جاللتش باد، دخت 

همتای پروردگار عامل  یبای بود متام نشدنی. کوثری که عطای  ینهگنجه پیامرب خاتم ک

اش، در زمانی دیده بر جهان گشود که داشنت نوزاد دخرت ننگ  یگرامبود مانند پدر 

بزرگی بود ولی به لطف و کرامت پروردگار دخرتی آمد تا مادر پیامربان گردد و وارث 

نور اخرتش افروخت و دل رحمت الهی را در متام معجزات الهی. او جهان ظل�نی را به 

زینت داد، او را چه کسی دریافت؟ آیا گذشتگان  ها نامگلستان خلقت به زیباترین 

 ؟یا آیندگانی پروردگارشان بود و  یههدای  ینهگنجدانستند چه 

اینک در این روز با شکوه و مبارک میالد رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) در 

ی خداوند کریم از شکرگزار شان حضور پیدا کردیم که ضمن  یگرامی مقدس فرزند  خانه

همتای الهی به ساحت مقدس موال و رسورمان تربیک و تهنیت عرض  یباین عطای 

رویم تا بهار را با قدوم مبارک رسور عاملیان آغاز کنیم. وجود  یمکنیم و همچنین 

ی علم و معرفت و تقوا و ها شکوفهمقدسشان که همیشه بهاری بوده و هست و 

ای�ن بر شاخسارهای درخت تنومند خلیفه و انسانیت تا ابد خود�ایی و عطر افشانی 

که  یدرحالکنند  ی�کنند و هیچ زمانی خزان و رسدی زمستان را تجربه نکرده و  یم

سالی، خزان  یانمچهار فصل در وجود ضمیری انسان نهفته است، بهار جوانی، تابستان 

یف فرمودند که: شکر بر توصی و زمستان برزخی که چه زیبا آن را رسور عاملیان پیر 

آفرینشی که در خلقتش احساس را مرز عبور قرار داد تا همگان به استعداد آنچه درک 

شود تا  یمدر جانشان تکرار  ها فصلکنند جام جانشان را لربیز کنند پس متام  یم
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درخت وجودشان در بهار جانشان به بار  همواره در یحیی و یمیت قرار بگیرند.

 اند کردهبنشیند و در تابستان رنگارنگی خلقت دیده شود و در پاییز از آنچه کسب 

را برای  ها خاطرهانفاق کنند و در زمستان در حرارت عمل بیاسایند تا عمرشان همواره 

 عبور آماده سازد.

ن وارث حقیقی مادر هستی شا یگراماینک در این روز مبارک به ساحت مقدس فرزند 

ی الهی، رسور و موالی�ن اباصالح املهدی (عج) ابراز  یهجاررسور عاملیان، کوثر 

ی که گفتیم زبان و عقل�ن عاجز از بیان شأن و مقام واال و ا گونه ه�نداریم  یم

باشد تا از زبان  یمتان است ولی چشم امیدمان به دولت ظهورتان  یگرامحقیقی مادر 

 زنیم: یمتان آن را بشنویم پس برای برآورده شدن آن فریاد گهربار 

 اللهم عجل لولیک الفرج

 

ی محرتمه ها خانمی مادران و مادران آینده و  همهضمناً روز مادر و زن را خدمت 

تربیک عرض کرده امیدواریم که این روز مبارک، تولدی باشد برای الگو قرار دادن 

فضائل اخالقی و ای�نی و عمل رسور عاملیان در زندگی ش� و برای شادی ارواح مادران 

 یید.فرمای را قرائت ا فاتحهفوت شده از این جمع 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمالّر حمن ه الّر بسم اللّ 

 ٩٧اسفند  ١٦      والدت امام محمد باقر (ع) ی بهخط

ی ذات اقدس الهی است که از روی کرم عطا فرمود از انوارش، اولیاء را  یستهشاستایش 

بر بندگانش، تا گمشدگان با توسل به نوِر آنان راه سعادت و رستگاری را بیابند که 

خداوند عزیز و حکیم خود فرمود: هر کس که توبه کند و ای�ن آورد و کار شایسته 

 .آمرزمش یمکند و به راه هدایت بیافتد 

فرماید: کجایند  یمپس برکات پروردگار عامل در آغازی منور است آنگاه که امر 

گرفتند و زبان  ی�حق ه�نانی که در کالم خویش بر پروردگارشان سبقت  داران پرچم

ی نهانشان به دنبالش  ذائقهنهادند تا جانشان طعم بندگی را بچشد و  یمدر کام جان 

 گونه سخن آغاز کند: یناجانشان درآمیزد و به حرکت درآید آنگاه ندایی با 

ی خویش آفریدم،  ارادهبر گوشت و پوست و استخوان و هر آنچه که به  بران فرمانای 

امر فرمودم که مرا بپرستید و آنان رس اطاعت بر فرمانم نهادند سپس عقل را بر 

به ی خویش گرفت و خطاب  احاطهرا در  ها جانی  ارادهفرماندهی برگزیدم، او 

 ها جانپروردگارش عرضه داشت: ای خالقم قدرتم را از روحی منور گرفتم و بر تخت 

نشستم، بسیاری را زنده یافتم و امر کردم که از خالقشان اطاعت کنند و بسیاری را 

ه�نند چهارپایانی که نیازی به من نداشتند پس به فرمان خویش عمل کردند و 

تا جهان را به  ام زدهات چنگ  یاییکربر دامن جانشان از نعمت من تهی گشت. اینک ب

را آشکار سازی و مرا  ام درجهپرتوام بیفروزی و انوارم را به همگان بن�یانی و 

خواند و عقل کل  یمشود که نام مرا  یمی که ندایی طنین انداز ا لحظهسپاسگزار 

 گردد. یمآشکار 

 داران پرچمیه (س) از چه توصیف زیبایی است از رسور عاملیان حرضت زهرای مرض

یتش ب اهلحق که ه�ن وجود مقدس پیامرب گرامی اسالم حرضت محمد (ص) و 

یی که ها کلی از فرمان الهی سبقت نگرفته و عقل ا ذرههستند که در سخن و عملشان 

اش به �ایش برش گذاشتند و آخرینشان قاطع و برهان، امام  یاصلعقل را در مقام 
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ی عقل را آشکار فرموده و همگان  درجهملهدی (عج) هستند که عرص و زمان، اباصالح ا

را با آن آشنا خواهند �ود. پس شکر بر آستان خالقی که متام خلقتش را به جانشینش 

 ی توحید آن را سیراب کند. یرهشسپارد تا با  یم

ایم  میالد یکی از ایشان دور هم جمع شده میمنتی ارجمند به  خانهاینک ما در این 

امام محمد بن علی ملقب به باقرالعلوم (ع) هستند که در اول  قدر گراناین گهر که 

شان حرضت امام سجاد (ع) و  یگرامهجری در مدینه متولد شدند، پدر  ۵۷رجب سال 

سال و  ۵۷مادرشان فاطمه دخرت امام حسن مجتبی (ع) بودند. عمر مبارکشان 

ی واال از حیات ربانی بود و پرتو ا �ونهسال بود. زندگی ایشان  ۲۰امامتشان نزدیک به 

 این حیات طریق سالکان حق را تا به امروز روشنی بخشیده است.

از ه�ن روزهای آغازین حیاتش خطوط امامت در سی�یش آشکار بود. در زمان ایشان 

ی گوناگون ها فرهنگو  ها ملتی آن بسیار گسرتش یافته و  دامنهی اسالمی که  جامعه

فته بود به فرهنگ و معارف قرآنی پیش از پیش نیاز داشت در نتیجه این را در برگر 

ای  وقفه یبمهم را امام محمد باقر (ع) به عهده گرفت و در این راه کوشش و تالش 

 �ود که آثارش تا این زمان باقی است.

بله این است مقام و برکت امامت که به مقتضای هر زمان عمل کرده طبق نیاز مردم 

مسل�ن نسبت به هدایت و ارشاد آنان همت گ�شتند. چه زیبا آن را امیر و امت 

 علی (ع) فرمودند که: مؤمنان

که از  یناخداوند رح�ن مخلوقات خود را در دنیا سکونت داد و رسوالن را فرستاد تا 

�ایند و  بر حذررا از صدمات دنیا  ها آنیی بردارند و ها حجاب ها آنمقابل دیدگان 

بگویند که اگر اطاعت کنند به بهشت  ها آنبفه�نند و به  ها آنحرام را به حالل و 

روند و اگر عصیان ورزند دچار دوزخ خواهند شد و به بندگان فه�نده که در  یم

 چنان آنممکن است بزرگی و خواری برای آزمایش به وجود بیاید. خدا را  ها آنزندگی 

گذارم و او برای هر چیز  یمگزارند سپاس که از مخلوقات خود خواست که او را سپاس

مشیت او هر اندازه دارای مدتی است و هر مدت بر  بنا بری تعیین �ود و ا اندازه

 طبق نوشته معلوم است.
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هنیت به ساحت مقدس فرزند گهربار تاینک در این شب مبارک ضمن عرض تربیک و 

اصالح املهدی (عج) به متنا به امام محمد باقر (ع) رسور و موالی�ن امام عرص و زمان اب

 داریم: یموجود مبارکشان ابراز 

ی علوم از الست تا قیامت هستید با این وجود با  همهموالی ما ش� عقل کل و وارث 

ی هدایت و ارشاد آنان  یشهاندکنید و در  یمی زیبا با امتتان مدارا  حوصلهصرب و 

 مند بهرهلطف و احسان خود  هستید. ما ساکنان کوی مقدستان را به فراوانی از

 فرمودید، سپاس�ن را بپذیرید تا مشتاقانه فریاد کنیم:

 اللهم عجل لولیک الفرج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


110 

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

 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٧اسفند  ١٨       شهادت امام هادی (ع) ی بهخط

ی پروردگار حکیم و عزیز است که خود فرمود:  یبندهزحمد و سپاسی در خور و 

ی که درست بهپس حمدش فراتر از عقل و اندیشه است و  ،»ینالعاملَ  ِب َر اَلَحمُد اللِّه «

تواند حمد و سپاس  ی�هیچ چیز برتر از حمد و سپاس او نیست و هیچ کس جز او 

اش رس تعظیم و  یاییکرببندگانش را از راه لطف و رحمت پاداش دهد پس بر آستان 

بندگی و تسلیم فرود آورد و به دامن پر مهرش از رش شیاطین و ظاملان و منافقان و 

ی راه پدرانشان بودند و هستند. و افسوس  دهندهبریم. آنانی که ادامه  یمکافران پناه 

که عاقبت شوم اجدادشان عربتشان نشد چون شیطان و نفس پلیدشان دنیا را در 

ه کرده و نه قیامت و برپا شدن کرسی عدالت را باور کردند و نه دولت نظرشان آراست

 ی حق موال و رسورمان امام عرص و زمان (عج) را. کنندهظهور منتقم باطل، جاری 

ولی بر خالف تصور این دون مایگان هم امام و منجی عامل برشیت خواهد آمد و هم 

یبا آن را رسور عاملیان حرضت اش خواهد رسید. چه ز یبزرگقیامت با متام عظمت و 

 زهرای مرضیه (س) توصیف فرمودند:

ام سجده کنید تا رمز و راز آفرینش را  یفهخلی که پروردگار فرمود بر ا لحظهسالم بر 

دریابید. همگان رس اطاعت بر آستان کربیایی پروردگار خم �ودند تا راز جانشان از 

انداز شد. جان ش� در مدار حق  یننطی ابهام بیرون آید. ندایی در جانشان  پرده

تان ش� را بخواند. او  یفهخلچرخد از آن مدار بیرون نخواهید رفت تا ندای  یم

شود. رمز  یماست. پس عظمت خلقتتان درمقابل بزرگی نامش کوچک  الزمان صاحب

کند آشکار شد و ش� را به  یمماندتان در ندایی که آفرینش را به حکومت حق دعوت 

 شود. ی�خواند که در آن نوری جز نور حق افروخته  یم ضیافتی

یابیم که پروردگار رح�ن و رحیم در الست  یمی حقیقی و زیبا در  فرمودهبله با این 

املهدی (عج) را به  اباصالحی موال و رسورمان  حقهی ظهور و برپا شدن دولت  مژده
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ی مخلوقاتش داده تا ردای خلیفه را بر قامت دلربایش ببینند و همگی اعرتاف  همه

 دانید. ی�دانم ش�  یمی خداوند حق بود که فرمود آنچه من  فرمودهکنند که 

کنندگان به آن دولت یعنی امامان  یتهداسازان و  ینهزمپس لعنت خدا بر آنانی که 

هادت رساندند که ما در این شب حزن و بزرگوارمان را مورد آزار قرار داده و به ش

های آفرینش  ینهگنجی مقدس به سوگ شهادت یکی از آن گهران و  خانهاندوه در این 

دور هم جمع شدیم. ایشان دهمین اخرت والیت و امامت، صابر و عادل، عامل و هادی 

هجری در مدینه  ۲۱۲حرضت امام علی النقی (ع) ملقب به هادی هستند که در سال 

ولد شدند پس از شهادت پدر بزرگوارشان امام جواد (ع) در سن هشت سالگی به مت

هجری متوکل عباسی ایشان را به سامرا تبعید و تحت  ۲۳۳امامت رسیدند و در سال 

و  برنداشتی از تالش دست ا لحظهنظر گرفت. با وجود آن امام هادی (ع) 

ش به پیش برد و به مردم از ای مطابق اوضاع زمان خوی یوهشهای خود را به  یتفعال

ی گوناگون آگاهی و عدم مرشوعیت حکومت عباسی را اعالم فرمود. عاقبت ها راه

 حاک�ن جبار عباسی ایشان را به شهادت رساندند. لعنت الله علی قوم الظاملین.

ما در این شب حزن و اندوه با قلبی آکنده از غم به ساحت مقدس موال و رسورمان 

 (عج) تسلیت عرض کرده و به متنا ابراز میداریم: اباصالح املهدی

گذرد از پروردگار  های�ن با غم شهادت عزیزان ش� و رسوران ما می موالی ما سال

خواهیم سال آینده با ظهورتان و انتقام از باطل  یممقتدر و توانا عاجزانه به متنا 

قان آن را بعید ی ما باشد اگرچه دشمنان و کافران و مناف سوختهمرهمی بر قلب 

 کنیم. یمی ش�ر  لحظهدانند ولی ما آن را نزدیک و به شوقش  یم

 داریم: یمدر خامته دست به دعا بر 

 پروردگارا ما را از هدایت یافتگان و اصحاب رصاط مستقیم قرار بده.

بار الها به ما آن قدرت و شهامت عطا فرما که نه از انبوه کافران و منکران و ظاملان 

 افتیم. و نه از حوادث سخت و مشکالت در هراس بیبرتسیم 
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یی را از ما دور کن و توفیق پذیرش حق را به ما جو بهانهخداوندا روح لجاجت و 

 خواهیم اجابت بفرما. یممرحمت بفرما و دعای هر روز ما را که به الت�س از تو 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٧اسفند  ٢٤      دعای ندبه سال آخرین ی دل نوشته

جانم به فدایت موال و آقا جانم، ش� آن حقیقت پنهانی که دور از ما نیستی، آرزوی 

ی شوق رس  ی سوخته از فراقتان هر جمعه نالهها دلقلب و روح ما دیدار ش�ست. 

شد  یماز هجرانتان �ناک. کاش  ها چشماز وصف ش� عاجز است و  ها زباندهد و  یم

آوردم تا همگان ببینند چگونه عشق  یمقلب سوخته از فراق ش� را از سینه بیرون 

بینم ولی گرمی وجودتان و لطف و  ی�دیدارتان آن را آتش زده اگرچه ش� را 

 برم. یمتان را احساس کرده، با وجود دلتنگی از آرامشش لذت  یمهربان

داریم: یا  یمار مشتاقانه و عاجزانه به درگاه پروردگار کریم ابراز تر شدن به یکنزدبا 

ایم که دولتش بهاری بی خزان است پس به عمری  یختهآوی ا تحفهرب، دست به دامن 

که بهار واقعی را فراموش کرده ترحم فرما که منتظرانش به باران رحمتت نیازمندند. 

ری هستند تا بار دیگر بهار را معنا کند هایشان از تشنگی به فغان آمده منتظر ام یشهر

و صدایی همچون نوای نرم بارانی در بهار گوش جان را بنوازد که: ای منتظران منم آن 

سازد پس ای دوستداران و  یمی شیرین پروردگار عامل که نامم گوش زمان را شنوا  وعده

ینش است که آن را منتظران یوسف زهرا (س) به خود ببالید که نام موالیتان افتخار آفر

 کنیم که فرمودند: یمبا وصفی زیبا از رسور عاملیان حرضت زهرا (س) بیان 

ی را بیابد که در سؤالکند تا پاسخ  یمهای خویش نظر  یقهدقسالم بر زمان آنگاه که در 

ی  کنندهخواند: ای برپا  یمعمرهای خلیفگان الهی نهفته است. صاحب خویش را 

که نامش مخلوق است. ای زمان  آنچهی هر  ینندهآفرکرسی زمین و آس�ن. ای 

زیباترین خلق پروردگار در حیات و م�ت. حیاتی رسسبز و زیبا و م�تی رسد و 

جاری شوم و در کنارش باشم.  ها زبانخاموش. مرا به موالیی آراستند که همواره بر 

اش همراه شوم. زندگان را حیاتی جاودان  یملکوتهرگاه او را بخوانند من نیز با لقب 

ی شیرین از زمانی که نامش انتظار است. پس سالم بر انتظار، ا وعدهاست و مردگان در 

انتهای الهی. زمان  یبانتظاری که پروردگار فرمود من منتظرم زیباترین واژه در رحمت 
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کشد.  یم چگونه قادر است تا عظمتی را فاش کند که در لحظاتش مالکی انتظار

پروردگاری که زمان را آفرید تا حیات در آن شناخته شود. شب و روز معنا پیدا کند. 

کند.  یمشود است. پس انتظار را چگونه معنا  یمقادری که صاحب موجود شو، موجود 

آید تا همراه این انتظار شیرین شود. امری که زمان را  یمبه میدان  الزمان صاحباینک 

ی الهی محقق گردد. منتظران شاهد  وعدهدولتی شکوفا شود و کند تا  یممتوقف 

 خلقتی شوند که کتاب آس�نی آن را وعده داده است.

شود به خود افتخار  یمامام زمان برده  عنوان بهبله زمان چون همراه نام موالی ما 

ی راستین پروردگار  یفهخلکند و منتظر امری است که آن را متوقف کند تا دولت  یم

ی مخلوقات خداوند به وصلی شیرین محقق گردد  همهم شکوفا شود و انتظار کری

 ی که در قرآن کریم وعده فرمودند.ا گونه ه�ن

آقا جانم از قدیم رسم بود که احرتام و رشافت غالم و نوکر به موالیش بوده، رسور و 

گرچه یم و حیات و افتخار و عزمتان عشق ش�ست اا زندهموالی ما ش� هستید و ما 

کرانتان آن را بپذیرید چون ما  یبالیق آن نیستیم، متنا داریم که از رس لطف و مهر 

چشم به راه فرمان ش� و منتظر دولت ش�ییم تا آنکه خداوند کریم دینش را 

ی ش� زنده کند و آشکارتان سازد برای عدل خود و پابرجایتان کند بر روی  یلهوس به

جویم از منکران حق و غاصبین میراث ش� و  یمو بیزاری بریم به خدا  یمزمینش. پناه 

 خوانند. یمپیشوایان و فرمانروایانی که مردم را به دوزخ 

 داریم: یمی امسال به متنا به ساحت مقدستان ابراز  ندبهدر آخرین 

رسگردان  تا کی روزگارمانگذرد،  یمی عمرمان یکی بعد از دیگری ها سالموالی ما 

گذرد و قلب�ن از کفر و ظلم و فساد زمانه به درد آید. به داد امت قدرناشناس و 

مان  خود برسید تا حق را در بهرتین جایگاهش درک کرده و عمل کند. یاری ی درمانده

 کنید تا دعاهای�ن به اجابت برسد.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٧اسفند  ٢٦   امام جواد (ع) و حرضت علی اصغر (ع)والدت  ی بهخط

الحمدالله پروردگار کریم و رحیم را سپاس که به بندگانش توفیق طاعت ارزانی فرمود 

و خیر و نیکی را در عبادت خویش برای آنان منظور داشت که با توسل جسنت به آن 

 و بنده نوازشی درونی و بیرونی نجات بخشیده به آغوش پر مهر ها باطلخود را از 

و کارهای  اند آوردهکه خداوند رح�ن خود فرمود: تا کسانی را که ای�ن  بازگردند

از فضل خود پاداش دهد زیرا خدا کافران را دوست ندارد و چه زیبا  اند کردهشایسته 

ی  ینهآفرمودند که: سالم بر رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) آن را توصیف 

خلقت آن زمان که پروردگار اراده فرمود تا نور را معرفی فرماید، در کتاب آس�نی 

 ها جانو زمین است. با این فرمان، زمین  ها آس�نقرآن کریم فرمود: پروردگارتان نور 

ی ترین الطاف از هدایای رحمت الهی گردید. آنگاه قالب جان در نجوا یفلطقرارگاه 

گونه  ینانشست و با آنچه در آینه مشاهده کرده بود  وگو گفتشیرینی با این نور به 

، برخیز و خویشنت را برای اند خواندهبه سخن درآمد: ای جان تو را به ضیافتی پر شکوه 

که پروردگارت فرموده لباس جانت را بپوشی.  گونه ه�نآن ضیافت مهیا ساز باید 

بینی؟ جانی را که ظلمتش در یک فرمان به انواری تابناک  یماینک به آینه بنگر، چه 

یایید اینک آن گِل خشک و لجن بگردد، ای مخلوقاتم  یمشود. مه�نی آغاز  یمبدل 

شود، این  یمبویناک آماده گردیده تا مشکاة خویش را به �ایش گذارد. چراغ افروخته 

در مقابل چراغدان جانش  خواند. یمای است که ارسارش همگان را به سجده  ینهسچه 

افروزد.  یمسازد و آن سینه با روح خداوندی  یمآفرینش انوار خویش را پنهان 

انعکاسی را بنیان  چنان آنپردازد و  یمپذیرد و روغنش به جالی آن  ی�سوختنش پایان 

 ماند. یمگذارد که همواره نقشش جاودانه در بقاء  یم

ه در کل�تی زیبا و عارفانه بیان شده دریافتیم ی رسور عاملیان ک فرمودهبله از این 

ی خلقت  ینهآزمانی که روح خداوند در قالب انوار در جان آدمی وارد شد و او در 

ی  همهخود را در جایگاهی رفیع دید با هر شکرش نوری افزون بر نور دیگر شد و 

نور را بر مخلوقات با دیدن آن زبان به تحسین گشوده و به سجده درآمدند و ما آن 
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ی پیامربان و رسوالن حرضت محمد مصطفی (ص) و بر خاندان  رسسلسلهمحور و 

پاکش به عینه مشاهده کردیم و اینک در این شب مبارک به شادمانی میالد یکی از 

(ع) هستند  جواداالمئهآنان در این کوی عشق جمع شدیم. ایشان ابا جعفر محمد تقی 

سالگی به امامت رسیدند و  ۷متولد و در سن در مدینه  ۱۹۵که در دهم رجب سال 

لعنت الله.  معتصمسال امامتشان مصادف بود با حکومت دو طاغوت مأمون و  ۱۷

سال داشت اما هنوز صاحب فرزند نشده بود از همین  ۵۵پدر بزرگوارش امام رضا (ع) 

امام موسی کاظم  غیبترو شایعاتی از سوی رسان و مبلغان فرقه واقفیه که معتقد به 

گفتند که او پس از خود به امامت هیچ امامی وصیت نکرده است  یم(ع) بودند و 

 یافت. یمنرش 

ی هستی نهاد که شیعیان با یکدیگر به اختالف  عرصهبله امام جواد (ع) در زمانی پا به 

 ی بعضی از مردم ساده لوح نفوذها دلبرخاسته بودند و تبلیغات برخی از مخالفان به 

ی واقفیه شد و تولد  فرقهی  یدهعقکرده بود. در این برهه تولد امام جواد (ع) بطالن 

و ایشان سببی شد برای پیروزی حق و اتحاد شیعه و پیروی از حق. پس از اختالفات 

یی که پیش آمده بود و پنج سال از عمر امام جواد (ع) گذشته بود که مأمون ها تفرقه

به مرو دعوت کرد. امام رضا (ع) با آمدن فرستادگان مأمون و امام رضا (ع) را به اجبار 

ی خویش خداحافظی کرد و فرزند خود امام جواد (ع) را  خانوادهبا  ها آنشنیدن پیغام 

که تنها پنج سال داشت به جانشینی خویش بر آنان گ�رد زیرا از مراتب صالحیت و 

 شایستگی خدادادی پرسش به خوبی آگاه بود.

یت پیامربمان خاتم انبیاء حرضت ب اهلف است با میالد گهری دردانه از امشب مصاد

ی  اسوهص) که ره شصت ساله را شش ماهه پیمود. ایشان حیدر شش ماهه، محمد (

رشادت و معصومیت حرضت علی اصغر هستند که نشان داد اطاعت و پیروی از امر 

مردانگی است. در امامت به کوچکی و بزرگی نیست، به ای�ن و همت و گذشت و 

شود کار بزرگی کرد و نام خود را در تاریخ پُر آوازه �ود. حرضت علی اصغر  یمخردی 

 بیعت با امام عرصش را با خون گلویش نوشت و امضا کرد.
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اینک در این شب مبارک ضمن عرض تربیک و تهنیت به ساحت مقدس موال و 

به وجود مبارکشان  هدی (عج)رسورمان، ولی نعمت�ن امام عرص و زمان اباصالح امل

 داریم: یمابراز 

موالی ما مقام واالی امامت به سن و سال و پیری و جوانی نیست و کسب فیض در 

ین را امام جواد (ع) به همگان نشان دادند ولی و ای طول عمر امام یکسان است  همه

گرفتند ی گران بهایی را دشمنان دون صفت خیلی زود از برشیت  ینهگنجافسوس چنین 

و ما شکرگزار خداوند حکیم و مهربان هستیم که ش� را برای�ن حفظ فرمود که با 

اطاعت از سفارشات و امرتان رستگار شویم و برای تعجیل در فرجتان هر لحظه فریاد 

 زنیم: یم

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٧اسفند  ٢٨       والدت امیر مؤمنان (ع) ی بهخط

کنیم که آثار بزرگی و قدرتش در همه جای خلقت �ایان است و  یمخداوندی را حمد 

دیدگان اندیشه از مظاهر عظمت او خیره مانده. او دور است و در ه�ن حال نزدیک 

 پنهان، پنهان.و خداوند باالست و در ه�ن حال پایین و آشکار است و در ه�ن حاِل 

ی عزت و کربیایی پوشید و آن دو را مخصوص  جامهاوندی را که پس حمد و سپاس خد

خود گردانید، پس ای بندگان خدا به عمل نیک بکوشید که عمل نیکو به ملکوت 

ی عمر  دورهشنود و اینک که در  یمشود و دعای ش� را  یمبخش  یدهفارود و توبه  یم

و بی�ری مانع از عمل کند  یمبرای نوشنت اع�ل ش� حرکت  ها قلمآرامش دارید و 

ش� نیست و مرگ هنوز به رساغ ش� نیامده بر عمل نیکو سبقت بگیرید و بدانید 

در دنیا چون کسانی  ها آنی از اهل دنیا هستند که از اهل دنیا نیستند و بودن ا دسته

بیند و لذا با  یماست، حقایق را  زودگذردانند دنیا  یماست که در دنیا نباشند و 

که در  یناشوند و با  ی�کنند و به کارهایی بیهوده مشغول  یمآگاهی بر حقیقت کار 

بیند که  یمکند و  یمبین مردم دنیای دیگر حرکت  ها آندنیا هستند جسم و روح 

 ها آندهند در صورتی که آنچه نزد  یممردم دنیا به فوت کردن دیگران اهمیت 

ست که با تقوی و خوف از خداوند زنده است. از این بیم یی اها قلباهمیت دارد 

 ی دنیا و نفس شود و مبیرد. یفتهفریشان ها قلبدارند که مبادا 

ی که فرمودند با اینکه بین ا گونه ه�نعلی (ع) که  مؤمنانجان عامل به فدای امیر 

ان کرد، با این حال قلبش یمکردند جسم و روحشان در ملکوت سیر  یممردم زندگی 

مردمی بود که به ظاهر زنده و در باطن مرده بودند. افسوس که نه تنها مردم  دار غصه

اند  او را درک نکردند بلکه بعد ایشان تا عرص حارض نیز غریب مانده اش زمانه

ی حسنات و فضائل و حکمت و عرفان و معرفت و علم و شجاعت و  همهکه  یدرحال

ی که خداوند کریم در کتاب ا گونه ه�نتند؛ تدبیر و بالغت را در نهایت ک�ل داش

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


119 

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

آس�نی قرآن فرمودند: به هر که خدا خواهد حکمت عطا کند و به هر که حکمت 

 عطا شده نیکی فراوان داده شده و جز خردمندان، پند نپذیرند.

علی (ع) را که به اعرتاف شیعه و  مؤمنانپس کجایند خردمندان که پند بپذیرند، امیر 

که اخت القرآن لقب  البالغه نهجیه در مورد ایشان نازل شده و آ ۱۳۰۰سنی بیش از 

ه�هنگ کنند و در اندیشه و رفتار و گفتار و  آنگرفته را درک کرده و عمل خود را با 

ترین جایگاه پرستش  یمقدپیروی کنند. چون موال در نخستین و  مؤمنانکردار از امیر 

یافته در محرض پیامرب خاتم، رسول اکرم ی یعنی مکه تولد یافت و پرورش تعال حق

ی  همهحرضت محمد (ص) بود و موّحد و پیرو پیامرب و عاری از هر گونه گناه و در 

امور تابع پیامرب بوده و خدا او را معصوم داشته و هدایت کرد. با وجود اینکه 

وده بود یاپرستان و منافقان خالفتی را که خداوند و پیامرب به او عطا فرمدنحسودان و 

وجود امام علی (ع)  نیفزود بلکه مؤمنانخالفت بر افتخارات امیر را غصب کردند ولی 

 کرد. یمبود که خالفت مسلمین را دارای افتخار 

ین تر بزرگرا نشان بدهد که  مؤمناندنیا تا امروز نتوانسته است شخصیتی چون امیر 

ین دانشمند و فیلسوف و معلم اخالق و معلم تر بزرگدلیر جهان و در عین حال 

داری باشد. مجموع این صفات تا امروز در هیچ کس  یندخداشناسی و نوع پروری و 

دهد که در آن دوره، اسالم جز شمشیر  یمجمع نشده است. تاریخ آغاز اسالم نشان 

ن خط و ی مبارزه و دفاع از خود را نداشت و ایشان اولین و آخری یلهوسامام علی (ع) 

یش و ها خطبهاش را در  یخدادادسنگر دفاع اسالم بود. بزرگی روح و ک�الت 

ین تر برجستهبینیم که  یمیابیم و  یمیش و کل�ت قصارش ها فرمانیش و ها نامه

دهد و بهرتین رهنمودها را برای زندگی دنیا و آخرت فرا راه  یمتعلی�ت اخالقی را 

�اید و به آدمیان  یمرا در راه دین حل  معضلو  مسئلهگذارد و هر نوع  یمنوع برش 

و غمخوار هم نوع خود باشند که در این مورد  کردار راستآموزد که نیکوکار و  یم

خود ایشان که فضائل و صفات و خصایص خود  سنگ گرانی  فرمودهگیریم از  یمبهره 

 ی خداوند کریم بیان فرمودند: بندهرا در قالب 
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ین بندگان نزد خداوند آن است که خدا وی را تر محبوبای بندگان خدا به درستی که 

ی از اندوه و قبایی از خوف از ا جامه�اید تا اینکه بر نفس خود غلبه کند و  یمیاری 

 رسمنزلشود و او برای  یمخدا در بر �اید. در قلب این بنده چراغ راهن�یی افروخته 

کند.  یمد و دور را بر خود نزدیک و مشکل را بر خود آسان �ای یمآخر توشه فراهم 

گردد و  یمشود از آن سیراب  یمی آب گوارا بر او آسان  رسچشمهچون رسیدن به 

شود مگر یک  یم�اید و از هر نوع اندوه برکنار  یمی هوی و هوس را از تن دور  جامه

 اندوه، آن هم طلب وصال حق است.

خداوند و دین مبین یقین دارد که یقین او مانند نور  به چنان آنیک چنین بنده 

یرقابل تردید است و برای امور اخروی از هیچ کوشش فروگذاری غخورشید در روز 

ها و  یکیتارگرداند. یک چنین بنده چراغ  یبرمکند و در آن راه هر فرع را به اصل  ی�

ی هر نوع  کنندهی مسائل مورد اشتباه و کلید گشایش مبه�ت و دور  کنندهحل 

فهمند و هنگامی  یمرا  اش گفتهکند و مردم  ی�دشواری است و از ارشاد مردم مضایقه 

ماند تا اینکه او و دیگران به سالمت زندگی کنند.  یمکه بایستی خاموش مباند خاموش 

های زمین اوست و بر خویش الزم  یخمای از معادن دین خدا است و از  چنین بنده

واره رعایت عدالت بن�ید و اولین قدم که در راه برقراری عدالت در داند که هم یم

خود برداشته این است که هر نوع هوی و هوس را از خویش دور �وده است و 

دستور عمل  آنشکافد و خود به  یم�اید و  یمدستور حق را برای دیگران تفسیر 

و نیکو باشد فروگذاری  ی آن برای بندگان خدا خیر یجهنتکند و از هیچ کاری که  یم

دهد و هر جا که کتاب خدا  یمکند و این بنده اختیار امور خود را به دست قرآن  ی�

 آید. یمرود و هر جا که کتاب خدا فرود بیاید او فرود  یمبرد  یماو را 

در امور خود بهره نگرفته و عمل  قدر گرانافسوس که برشیت از چنین گنجینه و گهری 

ی و طلب قدرتباقی مانده و این کوتاهی رسچشمه از  ها کتابو سخنانش در 

یی که این امانت الهی را در بازار ها جانی دارد. پس وای بر پرست نفسدنیادوستی و 

پایان ظلمتی را  یبدنیا به درهم و دیناری ناچیز فروخته و در عوض این رحمت 

یلشان ذلجز صفت جان رویانی که  یهسکند.  یمخریدند که سیاهی و تباهی را معنا 
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که هرگز به  یدرحالروند  یمصفتی را به همراه ندارند پس با شتاب به طرف روشنایی 

شود که نجاتی برایش در قول  یمرسند و کشتی جانشان در ظلمتی غرق  ی�انوارش 

شود. آنان خود را نابود کردند چون حق جاودانه است و  ی�پروردگار عامل یافت 

ی که رسور عاملیان حرضت زهرای ا گونه ه�نکیم و رح�ن است، حافظش پروردگار ح

ی فرمودند پروردگار امر آور  جمع مؤمنانمرضیه (س) فرمودند: کتاب قرآنی را که امیر 

فرمود که در بین جانشینان پیامرب (ص) باقی مباند، اینک این امانت در مقامات بندگی 

در نام آخرین وصی رسول  شپرتواکه ه�ن مقام محمود است در جریان است، 

که در نهان  یدرحالشوند و از جامش  یمخداست پس پیروانش به حقیقت کتاب آگاه 

ی حق منور گردد. پس اگر مردمان زمان درک  وعدهنوشند تا جانشان به  یماست 

داشتند  ی�ی شکر بر  سجدهیشان منتظر چه فرمانی است رس از ها ساعتکردند که  یم

شد.  یم گر جلوهگردید و عمرشان به برکت آن در خلقتی جدید  یمر تا نعمتشان آشکا

 پس شکر پروردگار را سزاست که رحمتش را پایانی نیست.

یم و در این ا کردهپایان را به عینه احساس  یبما مه�نان این کوی عشق این رحمت 

روز میالد و مبارک ضمن شکرگزاری از خداوند رحیم و عزیز و رح�ن به ساحت 

(ع) امام عرص و زمان اباصالح  مؤمنانقدس موال و رسورمان فرزند برومند امیر م

شان سفارش  یگرامی که مادر ا گونه ه�ناملهدی (عج) تربیک و تهنیت عرض کرده 

گذاریم تا نعمت�ن که وجود مقدس ش�ست آشکار  یمی شکر  سجدهفرمودند رس به 

علی (ع) را از زبان علی وارتان  مؤمنانبوی و سخنان زیبا و شیوای امیر  عطر وشود تا 

 زنیم: یمبه گوش جان بشنویم. برای تحقق آن یک صدا فریاد 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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