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 ه الرّحمن الرّحیمبسم اللّ 

 ١٣٩٨های سال  های مناسب لیست ترتیبی خطبه

 ٩٨فروردین  ٢ -ی شهادت حرضت زینب (س) خطبه –٠١

 ٩٨فروردین  ١٢ -ی شهادت امام موسی کاظم (ع) خطبه –٠٢

 ٩٨فروردین  ١٤ -ی عید مبعث و والدت حرضت نرجس خاتون (س) خطبه –٠٣

 ٩٨فروردین  ٢٠ -ی اعیاد شعبانیه خطبه –٠٤

 ٩٨اردیبهشت  ١ -ی شعبان والدت حرضت قائم (عج) ی عید نیمه خطبه –٠٥

 ٩٨اردیبهشت  ١٥ -ی شب اول ماه مبارک رمضان خطبه –٠٦

 ٩٨ اردیبهشت ٣٠-ی والدت امام حسن مجتبی (ع) خطبه –٠٧

 ٩٨خرداد  ٢ -ی شب نوزدهم رمضان شب قدر خطبه –٠٨

 ٩٨خرداد  ٤ -ی شهادت امام علی (ع) شب بیست و یکم شب قدر خطبه –٠٩

 ٩٨خرداد  ٦ -ی شب بیست و سوم رمضان شب قدر خطبه –١٠

 ٩٨ خرداد ٦ -شب قدر رمضان ٢٣شب دل نوشته ی  –١١

 ٩٨ خرداد ١٠ -رمضان ماه مبارک جمعه ی آخر –١٢

 ٩٨خرداد  ١٥ -ی عید فطر خطبه –١٣

 ٩٨تیر  ٨ -ی شهادت امام جعفر صادق (ع) خطبه –١٤

 ٩٨ تیر ٢٣ -ی والدت امام رضا (ع) خطبه –١٥

 ٩٨مرداد  ١٠ -ی شهادت امام جواد (ع) خطبه –١٦

 ٩٨مرداد  ١٧ -ی شهادت امام محمد باقر (ع) خطبه –١٧
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 ٩٨مرداد  ١٩ -ی روز عرفه خطبه –١٨

 ٩٨مرداد  ٢١ -ی عید قربان خطبه –١٩

 ٩٨ مرداد ٢٦ -ی والدت امام هادی (ع) خطبه –٢٠

 ٩٨ مرداد ٢٩ -ی عید غدیر خطبه –٢١

 ٩٨ مهر و شهریور -های محرم و صفر بهخط –٢٢

 ٩٨ مهر ١٢ -شهادت حرضت رقیه (س)ی  خطبه –٢٣

 ٩٨مهر  ١٤ -ی والدت امام موسی کاظم (ع) خطبه –٢٤

 ٩٨ مهر ٢٧ -ی روز اربعین خطبه –٢٥

 ٩٨آبان  ٥ -ی رحلت حرضت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن (ع) خطبه –٢٦

 ٩٨آبان  ٧ -ی شهادت امام رضا (ع) خطبه –٢٧

 ٩٨آبان  ١٤ -ی شهادت امام حسن عسکری (ع) خطبه –٢٨

 ٩٨آبان  ١٦ -ی سالروز آغاز امامت حرضت مهدی (عج) خطبه –٢٩

 ٩٨ بانآ  ٢٢ -ی والدت پیامرب (ص) و امام صادق (ع) خطبه –٣٠

 ٩٨آذر  ١٦ -ی والدت امام حسن عسکری (ع) خطبه –٣١

 ٩٨دی  ١١ -ی والدت حرضت زینب (س) خطبه –٣٢

 ٩٨دی  ١٩ -ی شهادت حرضت زهرا (س) روایت اول خطبه –٣٣

 ٩٨بهمن  ٩ -ی شهادت حرضت زهرا (س) روایت دوم خطبه –٣٤

 ٩٨ بهمن ٢٥ -ی والدت حرضت زهرا (س) خطبه –٣٥

 ٩٨اسفند  ٦ -ی والدت امام محمد باقر (ع) خطبه –٣٦
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 ٩٨اسفند  ٩ -ی شهادت امام هادی (ع) خطبه –٣٧

 ٩٨اسفند  ١٥ -ی والدت امام جواد (ع) و حرضت علی اصغر (ع) خطبه –٣٨

 ٩٨اسفند  ١٨ -ی والدت امیرمؤمنان علی (ع) خطبه –٣٩

 ٩٨ اسفند ٢ -شهادت حرضت زینب (س)ی  خطبه –٤٠

 ٩٨ اسفند ٢٦ -ی شهادت امام موسی کاظم (ع) خطبه –٤١

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٨فروردین  ٢     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 بندهدر قالب کل�ت بندگی و عشق به پیشگاه قلبم را  فشان آتشفرما تا 

ی ها نامام آگاهی، یاریم فرما به حق  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  یممن یاری رحم کن و  ام فقیری و درماندگیاز گناهانم و به  درگذرآگاهی و 

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

 وصف فرمودند که وجودشان برکت آفرینش بود.

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

وب نیازمندان رشد است و ی مخلوقات عامل است، حرارتش مطل 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  یاستوار مدبرانه، 

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

 اش نامش را معنا کند. یچیدگیپحیرت مباند و  کاوش جانش در

یفه را با کل�تی زیبا بیان فرمودند که از هر نظر 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 

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

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

 گویم: یماز جان مبارکش نجوایی با پروردگار داشته، سخن 

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

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

ی پس نذر مرا بپذیر همچنان که از مادر مریم تر  آگاهو 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،  یشهرای مادر به اجابت رسید و پیامرب گرامی اسالم مرا دع

که به  کس آنای که شاخ و برگش تا قیامت بر رس عامل سایه خواهد افکند و هر  یشهر

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

ی انوار  کنندهخل خواهد شد. پس نام من زنده رسید و در امنیت در رحمت الهی دا

 حق است.

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

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

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

دهم، پس به ندای من پاسخ دهند و به من ای�ن آورند تا راه  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) 

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

همگان در مقابل تکلمش به تکریم درآیند و اعالم دارند که پروردگارا جز آنچه به ما 
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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  خانهاینک ای مه�نان 

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 

ید با حقیقت شناخت 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 

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

 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

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

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

 اللهم عجل لولیک الفرج

 

 

 

 

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


7 

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

 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٨ فروردین ١٢     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

مام موسی بن ا 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 رس بردند. ویژگیهای متعددی به  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 

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

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 هاروند فرمود که تا دستگاه شیعه را ایجا 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 

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


9 

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

بینیم این غافالن به خاطر قدرت و زندگی ننگین کوتاه دنیایی خود دست به چه  می

 تی زدند و لعنت و غضب ابدی خداوند را به جان ذلیلشان خریدند.جنایا

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

نند که دین اسالم و قرآن کریم کند، دارند ولی همگی باید بدا 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  یموسبیشرت روایت زیبایی از امام رئوف امام علی بن  برای آگاهی

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  طین زمان از صورت اصلی به ظاهری که ارادهها همواره در تاخت و تاز سال  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 

م مهدی مدینه محل نزول آیات کریمه است زیرا بزرگی نزول جاودانه است و پرس 

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
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٨فروردین  ١٤  عید مبعث و والدت حرضت نرجس خاتون (س) ی بهخط

سالم بر آفریدگار زمان، خالقی که اراده فرمود تا جهان را از نوری افزون بر نور دیگر 

ی �ود که خود ا معجزهی دریافت  آمادهی خویش را  یدهبرگزی  ینهسسازد، پس  مند بهره

نامش را انتخاب فرموده و دستور به خواندنش را صادر فرمود. بخوان به نام 

متام معجزات  دار یراثمپروردگارت که خلق کرد انسان را از خون بسته. خونی که 

در پیشگاهت حارض  ها امتالهی است. بخوان، آنچه در سینه داری را بر زبان بیاور تا 

و پیامرب آخر الزمان هستی. خوانده شدگان به محرضش شوند و گواهی دهند که ت

 (س) فرزندش را در آغوش گرفت و فرمود: آدمرسیدند. حرضت 

اینک انتظارم پایان یافت و من آخرین نام را به فرشتگان عرضه کردم. آنان با شنیدن 

نامت به سجده درآمدند تا به همگان اعالم دارند جز آنچه پروردگارشان به آنان 

وزد دانش دیگری ندارند. حرضت یعقوب (س) پیش آمد؛ ای فرزند بهرتین خلق بیام

بر خاندان من خواهد  در رسالتم به جانشینم اندیشیدم که چگونه میراث ها سالخدا، 

 گیرم تا انتظار معنای خویش را گم کند. یمبود، اینک فرزندم را در آغوش 

ی آس�نی ندایی را زمزمه ها کتاب. اند شدههمگان به ضیافت قرآن کریم خوانده 

ی متام  کنندهآمد تا مادر معجزات الهی شود. مبعث زنده  الکتاب امکنند. اینک  یم

ی ماه  جمعهادیان الهی است. ادیانی که همواره منتظر آخرین فرمان بودند. آخرین 

 انتظارهای دیگری به  معجزهرجب منتظر است تا بار دیگر قلب زمان گشوده شود و 

از بین برود و آخرین فرمان  ها باطلدهد. تاج رسالت در جهان نورافشانی کند.  پایان

ج�لش ظاهر شود تا » یننؤمِ مُ م نتُ ن کُم اِ کُ لَ  یرٌ ه خَ اللّ  یةقبَ « الهی در زمان جاری شود.

ی  وعدهفرماید: منم آن  یمهمگان معجزات متام پیامربان را در ندایش بشنوند که 

اش مشاهده  یبزرگشیرین قرآن کریم، پس به سویم بشتابید تا امانت جانتان را در 

 کنید. برای فرج این امانت الهی فریاد کنید:

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٨ فروردین ٢٠       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 

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

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

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

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

هایشان از عطر آن به سخن درآید و اعالم کند: ای پروردگارم آن زمان که فرمان  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  پوستهد و جان عامل در گریستن

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  پرفروغلیفه را از ظلمت جهل به نوری نوری بر سیاهی جهل فرود آمد و نام خ

 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 

ی کربالی امام حسین (ع) و  ح�سهعرفه و  آتشین را هزار و اندی سال است از دعای
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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

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

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

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  حال 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  ار الهابام 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  است

 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 

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

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

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

 یی باشید بر مخلوقاتش.ها 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 

اخالص را در هاشم است که صداقت و عشق و  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 

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

 داریم: یمبه وجود مبارکشان ابراز  اباصالح املهدی (عج)

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 زمانخوانیم برای متام  یمی وجود مقدستان پس ش� را  واسطهبه 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٨اردیبهشت  ١    والدت حرضت مهدی (عج)  ی بهخط

سالم بر ساعاتی که پروردگار عامل امر فرمود همگان بر رس پی�نی ملکوتی حارض شوند. 

به جریان افتاد. این چه  ها جاندر » قالو بلی«حرکت آغاز گردید. شتاب برای 

شود؛ ندایی در  یمتاب کرده، مه�نی آغاز  یبها  ینهسدعوتیست که قلوب جان را در 

پیچیده و زیبایی. ابراز عشقی  سؤالپیچد، آیا من پروردگارتان هستم؟ چه  یم ها جان

ور است. زبانی در  شعله ها جانمطهر به خالقی یگانه. این چه حرارتی است که در 

خیزد؟ با کدام ُمهر  یمگوید؟ این ندا از کجا بر  یموجود ندارد. چه کسی سخن  اه کام

رسد؟ چه جشن باشکوهی. فرشتگان صف در صف در نظاره هستند.  یمبه ثبت 

در کدام » قالو بلی«آفرینش به تحسین این پاسخ در مستی خاصی قرار گرفته. مع�ی 

آید. در آن زمان مرد و  یمبه دنیا  اش تعهدنامهقسمت این وجود پیچیده است. او با 

اش را بیابد. آدرسی در  ینشانزنی مطرح نبوده، همگان نوری واحد بودند. آمده تا 

دست دارد. پروردگارش امر فرموده تا با برگزیدگانش به دنبال این تعهدنامه برود. به 

ا در ر » قالو بلی«ی  شعلهگردد. هنوز  یمدهد. تسلیم حق  یمندای پیامربش پاسخ 

تواند آن را بیابد. در واجبات  ی�رود.  یماش احساس نکرده. در �از به دنبالش  ینهس

تواند از حجاب دنیا خارج شود. این شعله در جانش او را به هجرانی  ی�کند  یمسعی 

پرسد پاسخ  یمی که درونش از او سؤالسخت مبتال �وده. با کدام عمل قادر است تا به 

ی. در حرارت پاسخ خویش نامت ا �ودهتو پروردگارت را مالقات  دهد. تو کی هستی.

فرماید آدمی نسبت به پروردگارش  یمآشکار گردیده. وای بر ما. چرا کتاب آس�نی 

ناسپاس است. ناسپاسی از نعمتی که برایش مهیا گردیده. او را به لقای خالقش 

اند رها شود. تعهدهای تو  ی�کند.  یمخوانند. این بار به قلبی مادی مراجعه  یم

بسیاری دارد. مالش، فرزندش، ثروتی که اندوخته. روز و شبی که به آن خو گرفته. با 

کند.  یمخواهد پاسخ دهد. زبانش با کل�ت بازی  یمحرارت و عشق به دنیا 

شود که بسیار کوچک است. اول و آخرش صبح  یمیابد. در درونی گم  ی�پروردگاری را 

خوابد. عمری که در پرانتز  یمشود و با غروب  یم. با طلوع بیدار و شب یک روز است
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که باری سنگین بر دوش  یدرحال بازگرددگذرد تا مجدداً به جایگاهش  یمتعهدی زیبا 

 دارد.

آورد.  ی�این روز باشکوه را به خاطر  اش تعهدنامهی شعبان است. او در  یمهنامروز 

که متام فرامین خالقش را اطاعت �وده. رضبان حیاتش با انتظاری زیبا رشوع  یدرحال

ی از جانش شکل ا تکهشده. او اولین بار در رحم مادرش نامش را آموخته است. هر بار 

ام اللهم عجل  یزندگآیم تا از آغاز  یمگرفته با بیانی شیرین ابراز کرده است موالی من، 

؛ ام یدهدرا  ات چهره» قالو بلی«ای. من در  یرفتهپذزمان امامتت زیرا مرا در ؛ را بیاموزم

زیرا پروردگارم از حق سخن گفت و من حق را پذیرفتم. از الست تا قیامت زمان عاشق 

ولّی خویش شد تا آفرینش به فرمانش درآید و فرشتگان به خدمتش افتخار کنند و 

به  ها جاندر » قالو بلی«دیگر منتظران به مدال حق مزین شوند. چه روزیست که بار 

شود. این رضبان قلب از کجا تو را  یمها روان  از دیده ها اشکافتد.  یمجریان 

کشد.  یماین چه ارساری است در جانم که مرا به آتش » وای بر من«شناسد.  یم

ات به کسی آشکار نگردیده. ارسارش  یملکوتی  چهرهگذشته است و  ها زمانکه  یدرحال

ام جاری شد.  یالستی  یدهدام. ه�ن اشکی بود که در پاسخ پروردگارم از  یافتهرا اینک 

گریستم تا عشق را دریابم. پس قلبم رضبان خویش را در رحم مادرم با نامت آغاز 

آیم تا به تعهدم در قالب انتظار لباس عمل بپوشانم. مرا دریاب.  یمکرد. من به دنیا 

فرمود آنچه برایتان باقی گذاشتم بهرتین است. ای بهرتین متاعی که کتاب آس�نی 

ید. ممنونم. چگونه توان شکر دارم. ا کردهکه با قلبم صحبت  ام آمدهامروز به مجلسی 

برزخم ش� هستید. » کلید«که  یدرحال» بازگردم«مددم کنید خود را بیابم. من چگونه 

 خوانم: یمش� را  ام آموختهپس با ه�ن ندایی که در شکم مادر 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٨اردیبهشت  ١٥       شب اول رمضان ی بهخط

از حساب، فراتر  تر فزونکنیم خداوند را به اس�ِء حسنا و متربک و مکنونش،  یمحمد 

ی قرآن و دستوراتش از حکمت  همهی اوست و  یستهشااز اندیشه و حمد و ستایش 

گرفته که خود  نشئتبالغه و رحمت واسعه و لطف و مهربانی کامله به بندگانش 

 فرمود: خدا برای ش� خواستار آسایش است نه سختی.

رویم آغاز کنیم ماه خیر و برکت، ماه نور و روشنایی، ماه نعمت و رحمت،  یمحال که 

را؛ پس آماده کنیم روح و جسم و جان را تا  ماه توبه و آمرزش، ماه پر فضیلت رمضان

ی پروردگار کریم تا در نواز  بندهکران عفو و بخشش و  یبشویم در اقیانوس  ور غوطه

 و خطاها پاک شده، از آن خارج شویم. ها گناهها و  یبدی  همهآخر این ماه از 

ن و سالم ی حق و باطل، پاک و ناپاک، کفر و ای� کنندهپس سالم بر رمضان، ماه جدا 

ای که مخلوقات عامل را در دیدگاه حق و باطل از یکدیگر جدا  ی خلقت، آیینه یینهآبر 

یافتگان جانشان را در مدار حق از عذاب الهی برهانند و اعالم دارند ما آنچه  راهکرد تا 

مان فرما جانی را که در مدار  ثروتی بود متام نشدنی پس یاری یافتیم »قالو بلی«در 

یدی از باطلی برهانیم که همواره به دنبالش در حرکت است تا در ندایی حق آفر

نباشید. آنانی که  کاران ارسافهمگان را با این کالم بیازماید، بخورید و بیاشامید و از 

نعمت خویش را در بازار دنیا به فروش رساندند و آنچه دریافت کردند بهایی ناچیز 

 بود.

یان حرضت زهرا (س) و مصداق است بر آنانی که راه بله چه زیبا فرمودند رسور عامل

رهانند و افسوس بر  یمیافتند و در این ماه جانشان را در مدار حق از عذاب الهی 

آنانی که در ماه خیر و برکت نعمت خویش را که ه�نا بخشش و رحمت الهی است 

 رسانند. یمناچیز در بازار دنیا به فروش  بهای خورد و خوراکیبه 

های بزرگ این ماه نزول قرآن کریم در شب قدر است که خداوند رح�ن در  یلتفضاز 

قرآن چنین فرمود: ماه رمضان که در آن برای راهن�یی مردم و بیان راه روشن هدایت 
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گیریم و این  یمو جداسازی حق از باطل، قرآن نازل شده است و در این مورد بهره 

ور و موالی�ن، سالمتی سحرگاه شب قدر، ی رس  فرمودهکنیم به  یمخطبه را مزین 

 ی نبوت، امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج) که فرمودند:  عصاره

باشد پس  یمی به دست اقتدارش ا جنبندهای که آغاز و پایان هر  ینندهآفربه نام 

شب قدر است.  ها نشانههستی در لوح محفوظ نشان از عظمتی دارد که یکی از آن 

ی پروردگار.  واسعهمانند در رحمت  یبه فی لیلة القدر. لیلی بدون قرینه، شبی انا انزلنا

همتاست؟ فرستاده  یبی این قدرت  نشانهچه کسی جز قلب نازنین پیامرب (ص) 

ی قدر بنشان تا از انوار قرآن کریم  سفرهآید. ای محمد (ص) امت خویش را بر  یم

و آس�ن تو را سپاس بر رحمتی که  ی زمین ینندهآفرراهی هزار ماهه روند پس ای 

ی آنان را  یدهخشکتا گل  باری یمهمواره بر جان بندگان خویش چونان بارانی به وقت 

 به بوستانی رسسبز بدل �ایی.

ی ها شبی روزها و  همهکنیم تالوت قرآن کریم را که در  یماینک در این شب آغاز 

ی آن  یمهکرباید که در آیات ی مقدس قرائت خواهد شد.  خانهماه مبارک در این 

ی آن را در روح و جا�ان وارد کرده و به آن عمل کنیم  یهآخوب اندیشه کنیم و آیه به 

چون قرآن فقط قرائت نیست بلکه حقیقتی مجسم و جاریست، باید که آن را درک 

 کنیم.

ی ا خانهی قرآن کریم در قلبش  کنندهی که رسور عاملیان فرمودند: تالوت ا گونه ه�ن

در آن ذخیره  ها بخششو  ها عقابها و  یرسکشها، کفرها و  یزشتها و  یخوبدارد که 

ی پروردگار در قالب ها نعمتشود تا در قیامت کتابی نوشته شده بیرون آید پس  یم

معجزه به میدان آمده تا حیات جاودان را به تصویر کشد. کتابی که هر صفحه و خط 

نگارد و صفحه به  یم ها جانرا در کتاب  ها عقابو  ها وبهتو  ها احساسآن عاملی از 

اش  کنندهآورد تا جان تالوت  یمیشان به میدان ها احساسرا با  عرصهاصفحه مردمان 

 ی ارسارها. ینهگنجشود 

 داریم: یمدر خامته دست به دعا بر 
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د که اکرثیت ی پر از فتنه و فساد و کفر و عنا زمانهبار الها به ما توفیق ده تا در این 

دهند با آرامش ماه مبارک را روزه گرفته  یمرا مورد تهاجم و متسخر قرار  مؤمنانمردم، 

 و دست پُر این ماه را متام کنیم.

به درد آمده در  حیایی و جرئت گناه در این جامعه یبی  واسطه بهی�ن ها قلببار الها 

 فرج موالی�ن امام عرص تعجیل بفرما.

ی این ماه را به عبادت و روزهای آن را به اطاعت و ها شباری فرما که بار الها به ما ی

 ی متام کنیم.دار  روزه

کنید پس دعای ما را که  یمبار الها وعده فرمودی دعای بندگان را در این ماه اجابت 

 خوانیم مستجاب بفرما. یمبه فریاد 

 اللهم عجل لولیک الفرج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


20 

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

 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٨اردیبهشت  ٣٠     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. 

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

به ستودن خالقی  فرمایی که توان گفنت احساسش را ندارد و قادر یممخلوقی را عقاب 

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

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

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

 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  یمکریم از رس رحمت حمد و ثنای بندگانش را 

 شکر را در بردارد.

 

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

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

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، 

علی (ع) به امام حسن (ع) چنین فرمودند که تو جان شیرین رسول خدا  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  یمدوست  ی من حسن را اندازه

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

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

را که بنام فرزندم حسن ی منورش  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  ییتنها پذیرفت زیرا بر

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

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

 فرمان  بهنفاق کردید تا عشق ی خود قرار نداشت غذای خویش را ا حدقهطعام در 

ین هر ساله در چنین شبی در چن 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: یمابراز  امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج)
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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  همهدانستند و با جان و مال و فرزند و 

 شدنش فریاد کنیم:

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٨خرداد  ٢      رمضان شب قدر ١٩شب  ی بهخط

آورد  یمها به سخن در  یدهآفری در کام مانده را از متام ها زبانسالم بر قدر، شبی که 

 است. مؤمنانو این زبان محراب امیر 

امشب در دمل غوغایی است. افسوس زبانی برای فریاد ندارم. نامم محراب علی بی 

تا  اند دادهاجازه  ها قرن. بعد از ام گرفته اش یداللهیطالب است. اعتبارم را از نام  یاب

زبان خاک محراب گشوده شود پس ای منتظران چگونه توان شنیدن فریادم را دارید. 

نگارد و من زبان دلی دارم که امشب به سخن  یمش� زبان دلی دارید که زمان آن را 

اند را  یدهندی حیدر را  چهرهولی  اند گفتهرا که یا علی  ها ندوراخواهد غم  یمدرآمده، 

یتان را به محراب ها دلبه کل�تی بدل کنم که شنوندگان قادر به شنیدنش شوند پس 

 شنوید. یمنزدیک کنید، صدایش را 

ی موالیشان بوی ملکوت را درک کنند. ملکوتی که  سجادهتا از  اند آمدهفرشتگان قدر 

ای جا  ینهسولی توان بردن دلی را ندارند که بارگاه جربوتی خالقش در  اند آمدهاز آن 

گرفته که صدای یا رب، یا ربش خاک مرا به هزار گلستان ابراهیمی بدل �وده. وای بر 

برند. به  یمشود. او را از کنارم  یمطلوع فجری که خاکم به خون فرقش گلگون 

کردند. حرارتم خاموش شد. همگان برای  نگرم. چگونه جانم را از من جدا یمدنبالشان 

را زیارت کردند. من متاشایشان کردم. چگونه توان  مؤمنانزیارتم آمدند. محراب امیر 

گذاشت تا شاهدی باشم از  یمدرک �از موالیم را دارید. او رسش را بر خاک من 

شود. او صاحبش را  ی�حرارت عشقش؛ پس محراب علی با هیچ ذکر و دعایی زنده 

دهد. با دست مهربانش دمل آرام شده  یمطلبد. امشب مه�نی دارم که بوی علی  یم

و  ها زمانی  کنندهکند. نامش زنده  یمآید ج�لش جانم را زنده  یمهر بار به دیدارم 

کند که نامش زینت مسجد کوفه  یم. محبتش گدایان را بر مکانی مه�ن هاست دوران

 مکان قدر را بشناسید.ید تا در این ا آمدهاست. اینک 
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رمضان در غیب نامش قدر را مخفی �وده تا هزاران تشنه از آب و طعام را بر رس 

کند.  یمنیاز  یبسبیل جامی مه�ن کند که یک جرعه از آن همگان را از آب و طعام 

ی ها جان. رمضانشان در اند �ودهامشب نیازمندان به آن جرعه یا رب، یا رب آغاز 

 ارت خالقشان رو به امتام است.گداخته از حر 

زند. حرفت را بزن،  یمگره  ها انسانی دارد که الست را به زمان عمر ا عقربهدقایق قدر 

خواهی؟ مزد  یمشنود. چه  یمی کالمش نجواها را  فرمودهی داری که طبق ا شنوندهتو 

 پردازند. امشب راز دیگری دارد. خوب گوش کن. به ی�روزه و �ازت را؟ امشب 

کند. جایگاهت  ی�بیا برویم. زمین جز چند صباحی تو را مه�ن  اند آمدهدنبالت 

ی. دستت را به فرشتگان قدر بده تا به دلت حکایت ا آمده آنملکوتی است که از 

شود. از  ی�جز به نیاز دنیای کوچکش باز  اش سفرهشیرین وصل را بیاموزند. دلی که 

ای،  یفهخلتو  .اند فرستادهبرای آزمودن به زمین  گوید. صبور باش تو را یمیش ها رنج

 ها خواستهنالی. این  یم؛ پس چگونه برای فقرت هاست ملکوتی  همهثروتت بهای 

مانی.  یمی احسان باز  سفرهگیرد و تو در پرانتز نیازهای جانت از  یمعمرت را به بازی 

تا فریاد کنی یا رب  خارج کن اش صندوقچهی جانت نهفته، او را از  ینهگنجثروتت در 

نیازم زیرا طمع جایگاهی را دارم که امشب  یب ام کردهمن از دنیایی که به آن مهاجرت 

ی قدر  سفرهی که امت خویش را بر رس ا دادهی و به رسولت فرمان ا �ودهبرایم آماده 

 خوانم. الهی به علٍی، الهی به یمپس موالیم را  ام آمدهبنشان. من هم به ه�ن نشانی 

 علٍی.

رحم کن تا در کنار جاء الحق فرق کفر جانم  ام آوردهبه من که امامم را برای شفاعت 

خوانم به فرجی که طلوع امشب  یمرا بشکافم تا با نام مبارکش رستگار شوم. او را 

ی خلقت خواهند بود تا به  نشانهین تر بزرگنوید آن را داده. فرشتگان که حامل 

ار منتظران متام شد و فجر دمید. او آمد تا در چش�ن همگان مژده دهند که انتظ

اش انوار حق، عامل را از تباهی و سیاهی برهاند. او را بخوانید تا فجرتان امضا  یداللهی

 شود.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٨خرداد  ٤   رمضان شب قدر ٢١شهادت امام علی (ع) شب  ی بهخط

آورد.  یمسالم بر شبی که نامش غربت است. حکایتش جان عامل را به سخن در 

خواهد از شب قدری بگوید که در خود گوهری را پنهان �ود. فرشتگان قدر بر  یم

 شود. یمکه صدایش آرام آرام به سکوتی ابدی تبدیل  اند شدهبالینی حارض 

ی سحر  مژدهکند:) یا رب، مقدرات علی را چه زیبا نگاشتی. همگان  یم(موال زمزمه 

 آیم). یمجویند و من در دیدارت، (با این آخرین توشه  یم ات وعدهامشب را در 

آورند که توان  یمشود. او را به رسزمینی  یموای بر زمینی که از یا رب یا ربش جدا 

 ی الهی را دارد. ینهگنجنگهداری این 

گذراند. پروردگار به بندگانش  یمرا  ها لحظهترین  ینغمگشب دوم قدر است، ساعاتش 

ی زمینی ها ماهوعده داده که قدرش با هزار ماه برابر است. کدام ماه؟ آیا منظور 

رود تا عمری در ش�رشش  یمآید و  یمیی که هر کدام با رنگ و بویی ها ماهاست. 

راز را بگشاید. کدام جان با رسعتش همراه  رقم بخورد. چگونه قادر است تا این

اندیشیدی که تو در جانت امانتی داری. این امانت با شکوه اگر در  تاکنونشود. آیا  یم

شود. بر جانش بارانی  یمفرمان قدر قرار بگیرد رسعتش با انوار نزول قرآن کریم همراه 

شود عمر  یم. عمر بخشد یمی شیرین قرآن به عمرش برکت ها وعدهبارد.  یماز نور 

 شود. یمهمراه  جلشنوح نبی (س)، در ظاهر توان درکش را ندارد چون با ا

هزار  ۵۰ای که فرمود یک روز در مقابل  یهآدهند. اینک تو مصداق آن  یماو را بشارت 

سال و این ه�ن یک روز است که نامش شب قدر است. به دنبالش در نهان قلبت 

جویی. آتشی که هیزمش امیال نفسانی  یمتش پناه گوید. از کدام آ  یمباش. چه 

ی ها نعمتباشد. او را با نسیم رحمت الهی خاموش کن. پروردگار برایت  یمخودت 

بهشت را آماده �وده. از آتش هوی و هوست جانت را برهان تا یا رب را ببینی. ج�ل 

یدن است. اگر شعاع د  قابلکه خود فرموده با قلبی سلیم و پاک  گونه ه�نپروردگارت 

 ای. عشقی که جز حق ضامنی ندارد. یدهرسی قدر  وعدهعشقش را یافتی (تو) به 
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ات را باز کن چه اندازه قدر در آن جای دارد. مراقب باش این محاسبه با  ینهساینک 

یت است زیرا تو امت جاء الحق هستی. تو را با پیشوایت رؤقلم فرشتگان قدر قابل 

اش را  ینگهدار یت را رها نکن. تو توان ها نعمتکند.  یمرا موعظه  شناسند و او تو یم

داری. در حق مبان. به طرف باطل جانت نرو. او نفسی است که جز نفرت آثار دیگری 

 گذارد. ی�بر جای 

 ات ذائقهالهی برسان تا طعم رمضان در  مأمورانامشب بیعتت را با حق به امضای 

اند. با او به زبان دلت سخن بگو. ای جانشین پیامربم جاودان باقی مب مصفامانند عسل 

. ام افتادهکنم. خودت به فریادم برس. من در دام نفسم  وجو جستتو را با کدام دعا 

 مرا از این دام برهان تا قوت جانم را بیابم.

ی که ا رضبهامشب زمین عزادار سیف اللّه است. پس به زمین جانم نظر کن تا با هر 

زند به علی اعلی برسد نامش را بخواند برای گشایش غیبی که در آن جز  یمبه سینه 

 خواندش: یمای هجران کشیده  ینهسکند و او در این شب با شکوه با  ی�حق حکومت 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٨خرداد  ٦       رمضان شب قدر ٢٣شب  ی بهخط

ی  سفرهی وصلش، ها شبی شیرینش، ها وعده. اش درخشندهسالم بر اُم الکتاب و انوار 

احسانش. امشب همگان را بر خوانش مه�ن �وده. بیایید، من به جانتان لباس تقوی 

ید تا در بزم رشکت ا شدهی دنیا را از خود جدا کنید. امشب خوانده ها لباسپوشانم.  یم

فرماید او را به  یمگوید. پروردگار  یمکسی یا رب یا رب شنوید.  یمکنید. آهنگش را 

شناسند. آدرسش را درست آمده، در جانش غوغایی است. وای بر من  یماش  ینشان

رسد و عمرم در پرانتز  یمشود. رمضانم به امتام  یمگم  ها ساعتآخرین شب نجاتم در 

شوم. با خیالش جدایی از این همه  یمگذرد. منتظر رمضانی دیگر  یم ها ماهروزها و 

ی پروردگار یکی پس ها ماهدانم، مطمنئ هستم  یمکنم.  یمنعمت و رحمت را تحمل 

خواند، منتظرم بودی؟  یمی ماه دلدادگی را بیاورد. مرا  مژدهرسد تا  یماز دیگری از راه 

است. دهی. جایگاه من قلب مبارک پیامرب  یمجای  ات خانهمن آمدم. مرا در کجای 

یت جستجو کنی. ها روزهو تو باید توان درک مرا در  ام شدهمن از آن سینه وارد زمان 

ای. لباس تالوت قرآن کریم را  یستهنگریش چگونه گذشت. به ج�لت ها ساعت

 ای. آیا توان شکرش را داری؟ پوشیده

تا  ام بسته دلامشب موالیت را بخوان، بگو ای قرآن ناطق من به صفحات کتاب الهی 

(عج)  الزمان صاحبرمضانم را با زبان یا رب یا ربتان به عطر قدر آغشته کنید. پس ای 

صدای  ام نتوانستهزمان امشب را از گذر زمان حفظ کنید تا قدرم به پایان نرسد. هنوز 

فرشتگانش را در قلبم احساس کنم. من از این پوست و استخوان جز صدای شکوه و 

ی کارم را در کجا جستجو کنم. چگونه این  چاره. ام کردهنناله صدای دیگری را درک 

از مقابلم کنار برود و  ها پردهاش روان شود.  یرهذخسد آهنی را بشکنم تا جویبار زیبای 

 ی ضخیم است را متاشا کنم. پردهمن انوار جانم را که در پشت این 

و او فرموده  اند هخواندخواند، تو را به مه�نی پروردگارت  یمصدایی در قلبش او را 

محتاج آب و غذای دنیایی است و یا  که آنگدا را مران. چه کسی نامش سائل است. 
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فرماید. آب و غذا همواره در دسرتس همگان است. آفریدگارمان  یمسائل امشب را 

ی ها پردهتا  ام دادهخواهی؟ تو را اذن  یمخواند. چه  یمسائل این شب با شکوه را 

ی مطلع الفجر را درک کنی. بشارتی که  مژدها کنار بزنی. بزن تا گوش و چشم و دلت ر 

توانی در قفل جانت بچرخانی تا  یمخواند. کلیدش را  یمتو را به جایگاهت 

 یش را ببینی.ها نعمت

ها از آن  ینهساینک قدر نشین این لحظات را به مدد بخوان تا از راز دولتی بگوید که 

آید.  یمدهد. او  یمی آمدنش را  مژدهقرار است. ه�ن حکومتی که لحظات امشب  یب

 ی.ا کردهمنتظرش مبان. با دعایی که همواره در جانت ذخیره 

 اللهم عجل لولیک الفرج

 عباد الله الصالحین یو علسالم الو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


29 

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

 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٨خرداد  ٦      رمضان شب قدر ٢٣شب  ی دل نوشته

خدایا، یا سیدی، یا موال شب قدر است و من قدری ندارم و  »درالقَ  ةِ یلَ فی لَ  نزلناهُ ا اَ نّ اِ «

در این دل شب در پیشگاهت ایستادم. خدای من، خدای من، من  ام گمشدهبه دنبال 

یی که از رس رحمت در وجودم قرار دادی را گم کردم، آن بها گرانهمتا و  یبآن گوهر 

ی جانم نهادی را در اثر غفلت از خودم شیطان  نظیری را که در صندوقچه یبی  ینهگنج

؛ تو مهربان و توبه پذیر و ام کردهام کنید من به خود ستم  ربود. پروردگارا یاری

ی حقیر و رشمنده و نادم و پشی�ن ولی موالی من دوستت  بندهی و این منم نواز  بنده

ربوده و مرا در پیشگاه احدیت رسوا کرده پس صدای  دارم. مدد کنید، دنیا توانم را

ی جانم را به من  گمشدهمرا بشنو و بار دیگر  »الظاملین نَ مِ  نُت نی کُاِ  بحانکَ سُ «

 برگردان.

ی که فرمودید امت مسل�ن را به ضیافتی خاص ا گونه ه�نامشب شب قدر است 

ی عزتش به  حلقهرا در آراید؛ جانش  یمی رحمتش  ینهآکند و وجودش را در  یمدعوت 

سازد که  یمی غیبش جامی را در جانش جاری  خزانهکند و از  یمجانی تازه تبدیل 

دانم تو رحمت و مهربانی را بر من متام  یمی خلقت است. خدایا ها لذتی  عصاره

ی ولی و امام بر حقت حضور نداشتم.  خانهکردی وگرنه در این شب قدر در این 

(ع) گفت که: ش� زبان دلی دارید که زمان آن را  مؤمنانی که محراب امیر ا گونه ه�ن

ی کالمش نجواها را  فرمودهی داری که طبق ا شنوندهنگارد پس حرفت را بزن، تو  یم

شنود پس با این باور در شب قدر بیایید از درون دملان با خدا و امام�ن درد دل  یم

 کنیم که: یمبا این وجود به ترضع ابراز  باخربندها  ینهسدانیم از راز  یمکه  یناکنیم با 

 دَ عبُ نَ  ایاکَ «ی که ا آموختهیا رب تو به ضعف و اسیر نفس ما بندگانت آگاهی که به ما 

ی و دوست داشنت و عشقت از خودت مدد بردار  فرمانیعنی برای  »عینستَ نَ  و ایاکَ 

ست با ناله و فغان ی عاشق اها زبانو  ها دلی  یندهگشابجوییم و شب قدر که 

ها پاک و  یبدی  همهخواهیم که توبه و پشی�نی ما را بپذیری و قلب�ن را از  یم
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 مؤمناندهیم شأن و عزت موالی�ن امیر  یمجایگاه عشقت قرار دهی و ما شفیع قرار 

مهدی (عج) را که هر چه  اباصالحاش موال و رسور و امام�ن  یگرامعلی (ع) و فرزند 

داریم به برکت وجود مقدسشان است. امامی که مهر و محبت و عنایتش همچون 

یت را رها ها نعمتکند که  یمبارد و از رس لطف ما را موعظه  یمزالل باران بر ما 

اش را داری؛ در حق مبان به طرف باطل جانت نرو. محراب و  ینگهدار نکن، تو توان 

طلبد. و ما امشب  یمشود و او صاحبش را  ی�ذکر و دعایی زنده  مسجد کوفه با هیچ

ی موالی�ن که بوی  خانه(ع) در مسجد کوفه را به امیدی در  مؤمنانمناجات امیر 

کنیم.  یمرا زمزمه  هاست دورانو  ها زمانی  کنندهدهد و نامش زنده  یمعلی را 

مسجد کوفه است و برای  کند که نامش زینت یممحبتش گدایان را بر مکانی مه�ن 

 خوانیم: یمخواندن مناجات مسجد کوفه او را به مدد 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٨خرداد  ١٠      ی آخر ماه مبارک رمضان جمعه ی بهخط

و ای یاور فقیران و درماندگان به حامل ترحم  یادرسفرای » فاغث یا غیاث املستغیثین«

ت ا ییمضطر تو که بریده شده امیدش از غیر تو. بر آستان کربیا ی بندهکن منم 

نشسته و چشم امید به کرامت و بخشندگی تو دوخته تا یاورش باشی. خدایا تو از 

 دانی یمرا  هایم ینگرانآگاهی و تو حال زارم و آشفتگی خیامل و دلیل  ها نهانرازها و 

زیبا بار دیگر آن را بازگویم و با ناله و ترضع به  ی جمعهدر این  خواهم یمولی 

 پیشگاهت عرضه دارم که:

احسانت فراخواندی و بر  ی سفرهبار الها مرا در این ماه به مه�نی خودت و بر رس 

پر  چون مه�نان این خوان ترسم یممن منت نهادی و بنده نوازی کردی لیکن خجلم و 

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

مه�نی با  یندر ابنشینم؟ آنانی که برای حضور  یتها نعمتکنار ایشان و بر خوان 

و زیباترین لباسشان که لباس تقوا  کردند یمپاک  ها یآلودگعمل و ای�نشان خود را از 

و بر تن  آراستند یماز بندگی و اخالص و صداقت  نظیر یببود را با جواهراتی 

 یها نعمتاوست و  ی برازندهاست و  گونه ینا ات یفهخلکه فقط لباس  کردند یم

. پس من چه کنم با این دانستند یماز آنان را  یبرخوردار را شناخته و طرز  ات سفره

؟ ولی ای ات سفرهروی لباس تقوایم و نشناخنت طعام  یها لکههمه آلودگی و 

پروردگارم حرمت و عزت هر غالمی به شأن و بزرگی ارباب و موالیش بستگی دارد پس 

ولی و امام ِ منتخب  خاص و ی بندهمن که موال و اربابی همچون یوسف زهرا دارم که 

توست به حرمتش و به بزرگی شأن و مقامش در نزد خودت مرا در این مه�نی بپذیر 

و عزت و جاللتت و  ات یبزرگ یادآوروجود گهربار اوست که  الیق آن نیستم که اگرچه

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

گاه  رصاط رستگاری و رضایت تو باشد و هم اوست که تکیه یسو   بهرهن� و هدایتگر 

ی پایان تو بش�ر و  س بیپس شکر و سپا هاست یرسگردانها و  و پناهگاه ما در سختی

برای�ن برگزیدی و  مان یناسپاسهمتایی را با وجود  را سزاوار است که چنین گوهر بی
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و درود و سالم�ن را بر او و اجداد  یربپذدادی پس شکرمان را  قرار یشوای�نپاو را 

طاهرینش مخصوصاً بر پیامرب گرامی حرضت محمد (ص) بفرست و ما را نه تنها در این 

گرامی بدار و به  یشبر فرمانماه بلکه در قیامت نیز در کنارش و در خدمتش و در 

ایشان به ما  ی واسطه بهنعمت وجود مقدسش رحمت و نعمت را بر ما ببخشای و 

هدایت و نجات عطا کن و دشمنانت که ه�نا دشمنان ایشان و ماست خوار و ذلیل 

 نابود کن.پیروز و باطل را  اش یلهبه وسگردان و حق را 

املهدی (عج) را از ما خشنود بگردان و  اباصالحخدایا موال و رسورمان امام زمان 

های�ن  چش��ان را به ج�لش روشن بگردان و دل ،های�ن را به دستانش برسان دست

 های�ن هماه رمضان روز  در این بخش وهای ما را در راهش استواری  را به مهرش و قدم

های اعطای جوایز و نعمت و رحمتی که  های قدرمان را قبول و وعده و عبادت شب

ها را به ما عطا فرما و مهربانی و رحمت  داران دادی به آبروی ایشان متامی آن به روزه

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

ماه مبارک رمضان را اجابت کن که  ی جمعهما را در این  رستگاری را دریابیم و دعای

 دعای�ن این است:

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٨خرداد  ١٥         عید فطر ی بهخط

سالم بر صبحی منور، روزی که پروردگار بندگان خویش را بر ضیافت فطر مه�ن �ود 

های جانشان به سخن  یانرشی فطرتشان به جوشش درآید. رضبان حیات در  یرهذختا 

درآید، پروردگارم زبانی در نهان دارم که قدرت فاش ارسارش را ندارم. امروز به موالیم 

ی فطرت الهی امروز به  ینهآشوم تا با زبان مطهرش این راز را بگشاید. ای  یممتوسل 

یی که در ها حجاباز نهان کامم تفسیر کنید. من با  تا عشق را ام شده�ازتان متوسل 

 آیم. یمتوان شنیدن رضبان حیاتم را ندارم پس به کنارتان  ام افکندهجانم 

ی زیبا اللهم عجل فجرهای قدرم با مددتان سپری گشت؛ در آن ها شبای عزیز جانم 

وبش در گفتم به امیدی که فطری در کنارتان باشم. وای بر جانی که نشانی از محب

کند که بر  یمرشمنده  چنان آندست ندارد ولی او مرا در محبتش، در نگاهش 

 خوانم. یمی فطر به مددش  سجاده

را، سحرها و افطارهایم را امروز به خدمتتان  ام روزهای موالی عامل هستی رمضانم را، 

را در ام را بپذیرید نتوانستم بندگی خالقی را کنم که همواره م یرشمندگآورند،  یم

جانم ساحل نجاتی بیابم. آیات قرآن  پرتالطمنعمتش غرق �وده. شاید در این دریای 

را در گذر زمان  نامه دعوتیی شیرین دعوت �ود. وای بر من اگر ها وعدهکریم مرا به 

 است. خطاکارکه وجود مبارکتان ناظر بر این امت  یدرحالبه فراموشی بسپارم 

رباید. در  یمای رضبان حیات عامل امروز دستم را رها نکنید. رمضانم را شیطان 

شنوم که مرا خطاب  یمشوم. صدای مطهرتان را در ضمیر جانم  یمپیشگاهتان رشمنده 

یشان چون سنگ ها دلکنید مانند امتی نباش که کتابشان دادند و پس از مدتی  یم

تان محتاجم.  پروردگارم. من به ش� و یاریسخت گردید. به فریادم برسید ای جانشین 

 ی این خانه بنشینم و نام زیبایتان را بخوانم: سفرهدستم را رها نکنید تا همواره بر 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٨ تیر ٨      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 

شود که یاد و ذکر خداوند در همه حال با جان و روح انسان  یمزمانی ممکن  این مهم

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  پروردگار کریم فرمود: گاه کشتی جانی که ا 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  ینغمگکنند، این مرگ  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 

حقیقت  به روی حق و ، 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. یبغفلت و آمده و همچنان در حال 

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

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

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

انداز شد. نامت چیست؟ چگونه توان درک جانت را یافتی؟ جانی که در  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 
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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 

 ٩٨تیر  ٢٣       والدت امام رضا (ع) ی بهخط

را سزاست که در عین  نواز بندهکران پروردگار کریم و مهربان و  یبحمد و سپاس 

ی نجات  وعدهنیازی از بندگانش با صرب و بزرگواری از رس رحمت و لطفش به آنان  بی

 ها آس�نی که خود فرمود: بگو از آن کیست آنچه در ا گونه ه�ندهد  یمو رستگاری 

ی ش� را در  همهو زمین است؟ بگو از آن خداست. بخشایش را بر خود مقرر داشته. 

 اند کردهآورد. آنان که به زیان خویش کار  یمکه در آن تردیدی نیست گرد روز قیامت 

آورند پس با این فرموده هر کس که به عذاب گرفتار شود خود به زیان  ی�ای�ن 

خویش کار کرده چون پروردگار رح�ن با وجود عظمت و بزرگی، بخشایش و گذشت 

شکر و حمد و سپاس خداوند  از خطا و گناهان بندگان را بر خود مقرر داشته پس

 ی خود هدایت فرمود.سو  بهقاهر و توانا را سزاست که ما را 

پس سالم بر خالقی که سالمتی بر بندگانش نازل فرمود چون سالم جامی است که 

نوشند تا توان عقلشان  یم اند �ودهنوشندگانش در برهوت جانشان از آنچه ذخیره 

در کنارشان بوده. هر نعمتی را با آن آغاز قادر به درک نعمتی شود که همواره 

اند. آن زمان که جانشان در  یختهگرو گاه از آن  اند داشته. گاه توان درکش را اند �وده

یی که در جانشان به ودیعه دارند ها نامفراقی از پروردگارشان به سخن درآید او را با 

پنهان و آشکار بستایید. آیا  خوانند. یا رب به بندگان خویش امر فرمودید که مرا در یم

آشکار است توان ستایش خالقی را دارد که با او با کرم و  نیزجانی که پنهانش 

را در یک چشم به هم  ها زمانی را که قادر است ا معجزهاش سخن گفته تا  یبزرگ

ی ظهور آورد. مخلوقی از آن صفحه غایب  صفحهرا بر  ها دورانزدنی در هم آمیزد و 

ه اولین و آخرین در کنار یکدیگر بایستند و سخنی جز سالم شنیده نشود و نباشد بلک

ی رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) که خداوند متعال  فرمودهچه زیباست این 

در روز قیامت همه را در چشم به هم زدنی در آن صحرا جمع کرده و بندگانی که در 

اش با آنان سخن گفته  یبزرگو  ستایش خالق خویش را که با کرم آشکارپنهان و 

 ، در آنجا جز سالم و سالمتی سخنی نشنوند.اند �وده
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ی مقدس و نور حضور داریم تا در  خانهاینک که در این شب خجسته و مبارک در این 

ی  همهی راستین پروردگار که متام عمرش سالمت از  بندهجشن میالد  شکرگزاری

 و هدایت بندگان همت �وده رشکت کنیم. ها به ستایش خداوند یبدها و  یناپاک

الرضا (ع) هستند  یموسامام علی بن  الحجج ثامنایشان هشتمین حجت بر حق الهی 

ی امامتشان مصادف بود با مکارترین و جنایتکارترین غاصبین از خاندان عباسی  دورهو 

آورد و یعنی مأمون لعنت الله بود که امام رضا (ع) را به اجبار از مدینه به مرو 

خواست هم شأن و مقام ایشان را در بین شیعیان  یمولیعهد خود �ود. او با این حیله 

کم کند و هم امام را تحت کنرتل خود قرار دهد غافل از اینکه امام رضا (ع) با تدبیر 

 خود آن ملعون را در گودال نیرنگ خودش رسنگون و رسوا �ود.

گران را توصیف فرمودند  ی این حیله چهره�نه علی (ع) چه عاملانه و حکی مؤمنانامیر 

داند برای اینکه  یمکه: بدان که خداوند یک پیشوای ستمگر را از بدترین بندگان خود 

ی  جادهدارد و دیگران را هم مانند خود وارد  یمی ضاللت قدم بر  جادهخود در 

یی را که ها بدعتبرد و  یم(ص) را از بین  الله رسولی ها سنت�اید و  یمضاللت 

(ص) شنیدم که فرمود در  الله رسول�اید و من از  یمبایستی دور انداخته شود زنده 

آنکه در آنجا کسی حامی او  یبآورند  یمروز قیامت پیشوای ستمگر را نزد خداوند 

چرخد که گویی سنگ  یم چنان آناندازند و او در آتش  یمباشد و او را در آتش جهنم 

 ن است. لعنت الله علی قوم الظاملین من االولین و آخرینآسیاب در حال چرخید

که عذاب و جرمشان بیشرت خواهد بود چون آن زمان  آخرالزمانبله وای بر احوال امت 

در  ها عملصحرای واحدی به حرکت درآیند  طرف به ها امتکه در صور دمیده شود و 

قیامت خوانده شود. علمش  ی عرصهبه  آخرالزمانسنجیده شود تا امت  ها دورانمیزان 

به  ها دورانکه متام  یطور  بهدرهای غیب را بگشاید و عملش در جاهلیت جای گیرد 

آنان بنگرند و آنان با علمشان به آتش درآیند و پروردگار فرمایند بیشرتین گمراهان 

 دانشمندان باشند.

موال و  شان یگراماینک در این شب مبارک ضمن عرض تربیک و تهنیت خدمت فرزند 

را از امام رضا (ع) در  قدر گرانرسورمان امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج) حدیثی 
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کنیم و برای درک بهرت آن توضیحی را  یممورد زمان غیبت و ظهور با شکوهشان نقل 

 کنیم. یمخدمت ش� عرض 

ی الهی و تولد و رشد حرضت موسی (ع) شود دستور  ارادهفرعون چون خواست مانع 

ارسائیل را کشتند و خداوند به مادرش وحی فرمود او را  یبنی فرزندان پرس  همهداد 

در سبدی قرار داده به رود خروشان نیل سپارد. فرعون او را از آب گرفت و خود 

بزرگش کرد و حرضت موسی در کنار باطل به حق عمل کرد و در آخر باطل را نابود 

توان با  یمین دوران پر از فتنه در کنار باطل �ود و در غیبت امام عرص (عج) و در ا

ی که امام رضا (ع) حدیثی را ا گونه ه�نباطل را نابود کند  تا امام�نحق زندگی کرد 

فرمودند که: به همگان بگویید امام رضا (ع) فرمودند هر کس در هر لحظه برای فرج 

ی حرضت موسی بوده،  گهوارهی نیل است که حامل  رودخانهفرزندم دعا کند به مانند 

رسد تا فرق کفر را نشانه  یمی سهمگین به سالمت به کاخ فرعون زمان ها موجدر 

 بگیرد. در زمان کفر با دشمن باطل زندگی کند و مدافع حق گردد. در ادامه فرمودند:

ین فضل الهی هستید. دارایی که جز حق را تر بزرگشادمان باشید که صاحب 

 پذیرد. ی�

ی پر از کفر و  زمانهمان کنید تا در این  (عج) یاری الزمان صاحبپس موال و رسورمان یا 

فساد و فتنه در تالطم آن به سالمت به دولت ش� برسیم و تا آن زمان حق بگوییم و 

 ی که امام رضا (ع) فرمودند هر لحظه برای فرج ش� دعا کنیم:ا گونه ه�نعمل کنیم 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٨مرداد  ١٠       شهادت امام جواد (ع) ی بهخط

 ی کننده برپا و دم یدهسپ ی شکافنده که سزاست را پروردگار سپاس و حمد

 و بخشد یم حیات. میراند یم و کند یم زنده. اوست آن از حیات و هاست غروب

 شام و صبح هر است شایسته پس ابدی و ازلی ی زنده و پاینده اوست فقط. گیرد یم

 به کرمش و لطف رس از خداوند که است نعمتی این که کنیم ستایش و سپاس را او

 و صبح هر که کسانی با همراه: فرمود خود کریم قرآن در که کند یم عطا بندگانش

 نباید و وادار صرب به را خود جویند یم را او خشنودی و خوانند یم را پروردگارشان شام

 که آن از و گردد منرصف اینان از دنیوی زندگی این های یرایهپ یافنت برای تو چش�ن

 کارهایش در و رود یم خود نفس هوای پی از ام ساخته خرب یب خود ذکر از را دلش

 .مکن پیروی ورزد یم ارساف

 را عشقش و اطاعت ها جان ضمیر در خداوند که بدانیم را نعمت این قدر باید بله

 مهر پر آغوش به برگشت مشتاق و برسد آرامش به آن به توسل با که داده قرار

 شنویم یم) س( مرضیه زهرای حرضت عاملیان رسور از را آن توصیف که گردد پروردگار

 تا خواند یم شیرین یا وعده بر را همگان که است ساعاتی در پروردگار برکات که

 ندایی. شود ظاهر اش صفحه بر ها جان عکس. درآید حرکت به ها جان ی رودخانه

 را اش یبندگ پروردگار که هستی پیامربی فرزند تو) س( آدم حرضت فرزند ای بخواندش

 نامش که برساند ثبت به را رضبانی ها ساعت تا پذیرفت حق به برگشت و توبه در

 جانش در جرقه .ندارد اطاعت جز یا جرقه هیچ به نیاز که حرارتی. است عشق

 ستاید یم کل�تی با را پروردگارش او. است توحید نامش که افروزد یم را آتشی چنان آن

 حیاتت رضبان پس ترم یکنزد ش� به گردن رگ از من بندگانم ای. اند داده فرمانش که

 که ییها سال. است ایام نامش که ام کرده خالصه ساعاتی در عمرت زمان گردش در را

 .گذرد یم سالخوردگی و سالی یانم ،جوانی ،نوجوانی ،کودکی در
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 بن عیسی مانند شود آشکار خلقت اعجاز تا گذارد یم �ایش به را رسعتش زمان گاه

 .نامد یم عبد را خود و گوید یم سخن گهواره در که )س( مریم

 اعجاز تا گذارد یم �ایش به را رسعتش زمان گاه عاملیان رسور ی فرموده طبق بله

 و دهد یم نشان را گهواره در) ع( عیسی حرضت گفنت سخن گاه. شود آشکار خلقت

 مأمون را رضا امام .گذارد یم �ایش به سالگی پنج در را) ع( جواد امام امامت گاه

 که را) ع( جواد امام خود فرزند) ع( رضا امام. کرد دعوت مرو به اجبار به الله لعنت

 از زیرا برگزید مدینه اهل و خانواده بر خویش جانشینی به داشت سال پنج تنها

 از پس جواد امام و بود آگاه خوبی به پرسش یخداداد شایستگی و صالحیت مراتب

 مسل�ن امت امامت به) ع( رضا امام شهادت از پس سالگی هشت در یعنی سال سه

 و حق گهربارشان سخنان و عمل با چنان خود امامت سال هفده طول در و رسید

 برای خود خیال به عرصش غاصبان و باطلین که گذاشتند تاریخ �ایش به را باطل

 به هجری ۲۲۰ سال ی القعده یذ آخر در را ایشان ننگینشان ی چهره افشای از رهایی

 .الظاملین قوم علی الله لعنت .رساندند شهادت

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

 :داریم یم ابراز متنا به عاجزانه) عج( املهدی اباصالح زمان و عرص امام

 جان و �ود تعبیر را مرص عزیز پریشان خواب) س( ینب یوسف حرضت ما موالی

 فقط هستید حق ی یرهذخ که زهرا یوسف ای ش� پس. داد نجات قحطی از را مردمان

 ما داد به پس برهانید جانشان باطل از را زمانه این زدگان یقحط جان توانید یم ش�

 دلی با و آمده درد به فساد و کفر و تباهی و سیاهی همه این از قلب�ن که برسید

 :کنیم یم فریاد لحظه هر سوخته

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٨مرداد  ١٧      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  س و با کرامتت آمدند و ما از آنی مقد خانهبه طواف و گدایی به در 

ش�ریم  یمقرار است چون حضور و فیضش را بزرگ  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: 

گناه و خطای�ن بگذر و  به گدایی به در آن خانه ایستادیم مران و از جرم و ها شب

 ٦١پسندی، حجی که یاران امام حسین (ع) در سال  یممان کن حجی را که تو  یروز 

دور کنند  شان جامعههجری با ایشان رفتند. بله رفتند تا باطل را از خود و 

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 به روید 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  یممت را رها کند، او تواند آغوش گر  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

وای بر احوالشان چگونه شیطان جان و مال و فرزندانشان را به یغ� برده است. بله 

 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  اباصالحی پرچم حق امام عرص و زمان  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 

 ف شویم.ی زمانه و وجودمان به سفر حج مرش ها باطل

یم که ا نشستهی مقدس به سوگ شهادتی  خانهاینک در این شب غم و اندوه در این 

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  شکافندهی درخشان امامت و والیت،  ستارهن عشقشان را بپذیرند. ایشان پنجمی

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  یممنافق و جنایتکار این کار را به زیان دولت خود 

مسموم و شهید کردند و بدن پاکشان  ١١٤ی سال  الحجه یذملعون در هفتم  عبدامللک

ه شد. ایشان فرمودند: دروغ از خرابی ای�ن در بقیع کنار امامان دیگر به خاک سپرد

شود؛ آن کس که به بندگان خدا ستم روا دارد  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  یم کنیم که فرمودند: اینک یموصف حال ما نیز هست مزین 

فرمایند: منتظر مبانید ما نیز منتظریم به صحنه  یمسخن پروردگار که  شود ومحقق 

ظهور آید انتظاری که همواره زمان در جانش به ودیعه دارد و منتظرانی که زبان 

یررس باطل قرار تانتظارشان قدرت گفنت مصائب جانشان را ندارد آنان همواره در 

کند بلکه روح را متالشی کرده به طوری که مردگانی  ی�ه جان را مجروح دارند تیری ک

رسانند.  یمی زندگان عمر خویش را که بهرتین هدیه پروردگار است به امتام  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  نشان مسل�نیه�نانی هستند که  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 

 ٩٨مرداد  ١٩         عرفهروز  ی بهخط

ی گناهان، ای  آمرزندهی دعای بندگان، ای وسیع بخشش، ای  شنوندهبار الها، یا رب، ای 

ی آس�ن، ای زیبا ستایش در این روز بزرگ به درگاهت رو آوردم. ندایی  پدید آورنده

در درونم گفت بیا چنان بر در بکوب تا آن را باز کنند و من آمدم هیچ دری را بسته 

ندیدم تا بر آن بکوبم. ندا آمد هیچ در رحمتی به روی بندگان بسته نبوده و نیست. 

ین، ستایشش عزت نش دلو عطا بخشنده که یادش شیرین، حمدش  پس ای گشاینده

ی حقیر نادم و پشی�ن از ستمی که در حق خود روا داشتم به درگاه  بندهاست. من 

کرمت روی آوردم به امید آنکه در قرآن کریم فرمودی که: هر که کاری ناپسند کند یا 

ا آمرزنده و مهربان خواهد به خود ستم روا دارد آنگاه از خدا آمرزش خواهد، خدا ر 

یافت. پس یا رب یاریم فرما تا رکوع و سجودی در برابر عظمت و شکوهت به جا 

 آورم که فرشتگان و آس�نیان و زمینیان گواه حقیری و نیاز و عشقم باشند.

چه زیبا آن را رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) توصیف فرمودند: سالم بر 

ود: مرا در صبحگاهان و شبانگاهان ستایش کنید تا جانتان در آغازی که پروردگار فرم

ی اسارت و بندگی درآید. آنگاه زمینیان و آس�نیان به ش� بنگرند. ندایی در عامل  حلقه

ی قضاوتش  سلطهآید تا همگان در  یمشنیده شود که اینک کرسی آس�ن به زمین 

پروردگارتان است که فرمود: ی  وعدهخواند این ه�ن  یمدرآیند. ندایی همگان را 

بهشتیان دوزخیان را ندا دهند. ما آنچه را پروردگارمان به ما وعده داده بود همه را 

حق یافتیم آیا ش� هم آنچه پروردگارتان به ش� وعده داده بود حق یافتید. در این 

انی ندا دهد که لعنت خدا بر ستمگران باد. ستمگر  ها آنی در میان ا دهندههنگام ندا 

که در نعمت خویش ارساف کردند و آنچه را که پروردگارشان به آنان بخشیده بود را 

 در بازار دنیا به فروش رسانند و بهایی که دریافت کردند خشم خالقشان بود.

کران خالقشان در  یببله امروز عرفه است. عشاق با شناخت از عظمت و مهر 

گویند و چون راه و رسم دلدادگی و صحرای عرفات جمع شده تا راز دل ب گاه وعده
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برند به دامان پر  یمتوانند در قالب کل�ت ابراز کنند پناه  ی�عشق درون جانشان را 

ین و زیباترین و تر کاملحسین (ع) که  هاباعبداللّ مهر رسور عشاق و دلدادگان عامل 

ترین رسودهای عاشقانه را به یادگار برای این روز به جا گذاشتند و حقیقتش را  یفلط

با خون خود و فرزندان و یارانش امضا کردند و عشق درون خود را در عرفات و منا 

 و برای اثبات آن یارِی احدی را نپذیرفتند. اند �ودهی فوران فشان آتشهمچون 

مودند: آنگاه که با پدرم حسین از مدینه حرکت امام سجاد (ع) در این مورد چنین فر 

آمد و به دور  یمکردیم انواری از آس�ن به زمین  یمکردیم هر فرسنگی که طی 

بار که شاهد این صفحه  شد. یک یمماند و سپس محو  یمزد. مدتی  یمموالی�ن حلقه 

ین (ع) کردم مع�ی این انوار چیست؟ امام حس سؤالبودم خود را به پدر رساندم و 

رسیم حرضت جربئیل امین به اتفاق همراهان بر ما درود  یمفرمودند به هر منزلی که 

همتای الهی ما را در آنچه به آن مأمور  یبدارند: ای فرزند کوثر  یمفرستند و عرضه  یم

فرستم و تقاضا  یمهستی یار و یاور خویش بدان و من در هر منزلی به آنان درود 

جوشد را به پروردگارم عرضه کنم. من دست  یما آنچه در وجودم کنم اجازه دهند ت یم

 یم حس کنم.ها رگام گذاشتم تا جوشش را در  ینهسپدر را بوسیدم و روی 

صفا و مروه را با عشق الهی آغشته  بله اباعبداللّه (ع) کعبه و عرفات و منا و سعی

ا کند که آن را امام کرد و در جان ملکوتی و عاشقش جا داد تا همه را در کربال برپ

 ها منزلگاهکه از مکه خارج شدیم در یکی از  یهنگامسجاد (ع) چنین توصیف فرمود: 

هدف�ن در  طرف بهپدرم حسین رو به یاران کرد و فرمود: ما زائران کعبه از حج 

ی توانای ش�ست منتظر برپا شدن ها دستی آن  سازندهی دیگری که  کعبهحرکتیم و 

کعبه از جنس سنگ نیست ولی استقامتش ه�نند سنگ است. او است. مصالح این 

خواهند پوشید.  خونی خویش دعوت خواهد �ود و زائرانش احرام  قبلههمگان را به 

لباس این کعبه رسخ است و غسلش لبیکی ه�نند پی�ن با پروردگار عامل در الست 

یدداران این کعبه کلش ها حفظ کند و میراث بران ینهسدارد تا زمان این کعبه را در 

 باشند.

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


48 

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

داریم که ای فرزند رسول  یماینک در این روز عرفه به موالی�ن امام حسین (ع) ابراز 

خدا آنچه در اختیار جا�ان داریم به این کعبه هدیه خواهیم کرد و ه�نند ش� ای 

ی دلی  کعبهرسور آزادگان درفش حق را بر دوش خواهیم کشید تا آیندگان شاهد 

تان یوسف زهرا را به استقامت فرمان داده و حق را بر  یگرامند که منتظران فرزند باش

 جانشان مقدم داشته است.

اینک در این روز عرفه از کعبه و صحرای عرفات دوریم و مشتاق طواف و مناجات آن 

ی مقدس موال و رسورمان  خانههستیم باید که شکرگزار خداوند کریم باشیم که در 

امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج) حضور داریم و نه تنها دعا و مناجات زیبای 

شنویم بلکه از حقیقت حج و طواف کعبه به برکت  یماباعبداللّه (ع) را به گوش جان 

 شویم. یموجود مقدس صاحب این خانه با خرب 

رسور عاملیان حرضت  قدر گرانبار و گیریم از سخنان گهر  حال در این مورد بهره می

زهرای مرضیه (س) که فرمودند: اَبرهه پادشاه حبشه به قصد ویران ساخنت کعبه همراه 

هایی به مکه آمد و هنگام ورودشان پدربزرگم به کنار حجر آمد. حجر  یلفسپاه 

ی در جانش به وجود آورد که عبداملطلب تو کلیدداری. کدام کلید توان باز ا زمزمه

ای ظاهر امر است. پس خانه را به  یختهآوکردن در کعبه را دارد. آنچه تو به گردن 

بوسد و کعبه را ترک  یمکند و حجر را  یمصاحبش بسپار و آسوده باش. پدر اطاعت 

شود. احدی از آنان زنده  یمی آتشین روبرو ها سنگآید و با  یمکند. سپاه اَبرهه  یم

برد. این اتفاق  یمشود و باد خاکسرتشان را از بین  یمماند. اجسادشان خاکسرت  ی�

رسد تا ثابت شود  یمبه ثبت  ها دوراناز بزرگی و جاللت کعبه در  ای آیینه عنوان به

ی است که جز بندگی و اطاعت را در حریم ا خانهشود  یمکعبه خوانده  عنوان بهآنچه 

برخورد با باطل، باطل  چرخند، حق در یمپذیرد و آنانی که به دور کعبه  ی�مقدسش 

 روید. ی�کند و از عملشان جز زقوم  یمرا نابود 

ی است که بیرونش گلستان پروردگار است ا خانهماند دور�ای  یمپس آنچه برایشان 

ماند  یمکشد پس گلستان جاودانه  یمکه درونش آتشی است که در کفر زبانه  یدرحال

ی قرآن که پروردگار  یمهکرود آیات ش یمسوزاند، حاصلش  یمو کفر جان صاحبش را 

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


49 

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

 پرفرمایند روشنایی و تاریکی برابر نیستند. کعبه همواره نوری است که زمین از آن  یم

برند ه�نانی هستند که از  یمشود و آنانی که در کنار نور در تاریکی به رس  یم فروغ

کنند. پس در کنار کعبه  یمکند اطاعت  یمامر  شاننفسِ حق روگردان هستند و آنچه 

 توانند نقش جانشان را ببینند. ی�که  یطور  بهبرند  یمدر تاریکی به رس 

و دلی شکسته به حاجی واقعی صحرای عرفات موال و  بار اشکاینک با چشمی 

دانیم که اکنون ش� در جایگاه  یمداریم: موالی ما  یمرسورمان امام زمان (عج) ابراز 

بداللّه (ع) در منا حضور دارید که ایشان به اتفاق یاران و فرزندان جد بزرگوارتان اباع

کنیم ما را هم در جمع یارانتان بپذیرید و دعا  یمدعای عرفه را خواندند، عاجزانه متنا 

کنید که خداوند کریم در امر ظهور تعجیل بفرمایند تا دعای عرفه را در کنار ش� 

 کنیم: یمباشیم و برای برآورده شدنش فریاد 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٨مرداد  ٢١         عید قربان ی بهخط

ای رحیم و رح�ن، خالقی که جان را در بهرتین مراتب بندگی  ینندهآفراللّه  بر سالم

آفرید. او را خوانده، تو را به بهشتی دعوت �ودم که جز عشق را نشناسی و تو 

ات ترحم کردم. فرمان  ییتنهای تنهای تنها، به ا آمدهای.  یدهبرگزرسزمینی غریب را 

ی قربانگاه سو  بهرا در دعوتم ات  ینهسپناهنده شو. من حرارت  ام خانهدادم به 

ی کدام جان را قربانی کنی. جانی که از آمدنش به رسزمینی غریب نادم ا آمدهبینم.  یم

های خلقتش میراثی از آس�ن است. او هزاران جان  یشگفتو پشی�ن است یا جانی که 

می عاشق را به قربانگاه آورده. در خواب یک قربانی را مشاهده �وده و او را با عز 

 راسخ به میعادگاه برده تا عشق را معنا کند.

یی به منا آمده تا رس بر سنگی بگذارد که جدش اس�عیل گذاشت. ندایی ها جانامروز 

ات نشانی از  یقرباناو را بخواند: ای حاجی، َحجت مقبول، گردن از سنگ بردار، 

آنچه به خدا  رسد. کتاب آس�نی فرموده ی�اطاعت را رقم زده. خونش به پروردگار 

بری. چه  یمی است که به همراهت به خانه ا کعبهرسد بندگی توست. نامت زینت  یم

ات  ینشانشود. زینتش در کعبه جا مانده تا تو را به  یمنشان زیبایی در رست مشاهده 

 بشناسند.

ی تا عیدی ا �ودهامروز خورشید قربان به متاشا ایستاده تا امامش او را بخواند. طلوع 

بشارت دهی که در خود هزاران مع�ی شیرین را مخفی �وده پس به امامت بنگر.  را

خواند. بیایید، امروز تیغ عشق آماده است تا بر گردنتان  یماو امتش را به قربانگاه 

 گویان نفس را قربانی کنید تا با ندایی او را بخوانید: یکلببنشیند. 

نتظار نشسته است تا جانش را قربانی ی ا سجادهیا رب، بر جانی ترحم فرما که بر 

ی سفرت را آماده کن و  توشهآیم.  یمخواند: منتظرم باش، من  یمفرمانی کند که او را 

 به صدایی که در جانت طنین شیرینی دارد او را بخوان:

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٨مرداد  ٢٦       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»لَقد َخلَقنا االِنساَن فی اَحسِن تَقویم«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  همهو عطا کرد و او را خلیفه نامید 

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: 

ی کار با توجه به آیات کریمه رسیدن و  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 

خالص فرما  انچن 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 (یت و پیامرب گرامی اسالم حرضت ب اهلد نیز دارن

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) 

مدینه متولد شدند و هشت ساله هجری در  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 مشهورترارت بر جای مانده که زی

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 

انم یکدیگر را با آن بخوانید تا توان جانتان به رسسبیل عشقی متصل شود که ای بندگ

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 جایگاهت که سالمتی و رحمتی از جانب دهند: ای انسان ب 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 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٨مرداد  ٢٩        عید غدیر  ی بهخط

ی  کنندهی خاک، جاری  کنم که خالق بندگان است و گسرتاننده یمخداوندی را حمد 

ها برای حمد او بر خاک گذاشته  یشانیپی آن.  کنندهی گیاه و سبز  باران، رویاننده

باشد. و در موقع آفریدن موجودات جهان بر هر  یمبرای ذکرش گویا  ها لبشود و  یم

به خوِد وی شباهت  ها آنیک از  یچهشکل و حدی معین کرد تا اینکه  ها آنیک از 

ر چه از هیچ �ونه و رسمشقی استفاده نکرد بلکه ه ها آننداشته باشد و برای آفرینش 

شکل داد. او آشکار است بدون  ها آنخواست بیافریند بدون �ونه آفرید و به  یمرا که 

آنکه بتوان تصور کرد در  یبباشد و پنهان است  یماینکه بتوان تصور کرد از چه آشکار 

 باشد. یمچه پنهان 

 علی (ع) را شنیدیم که از علم و مؤمناننظیری از امیر  یبچه حمد و ستایش زیبا و 

نهایتش رسچشمه گرفته است و تا آن زمان هیچ  یبمعرفت و عرفان و ای�ن و یقین 

کس با این بیان شیوا خداوند را وصف و مدح نکرده بود. و ایشان عالوه بر آن عاشق 

ی دعای کمیل و شعبانیه و مسجد ها مناجاتنظیر را در  یبپروردگار بود و این عشق 

توان درک کرد. دم و بازدمش به آن  یماقیست کوفه و دیگر آثاری که از ایشان ب

وابسته بود و تدبیر و علم و ک�ل را در منتهای اندیشه و فکر و عملش دارا بود و این 

ه�ن چیزی بود که خداوند سبحان در آفرینش خلیفه اراده داشت و وجود امیر 

را نعمت و رحمت خود در روز غدیر معرفی فرمود که امروز دین ش� را به  مؤمنان

 ک�ل رسانیدم و نعمت خود بر ش� متام کردم و اسالم را دین ش� برگزیدم.

ولی افسوس آنانی که در دل مرضی داشتند نه تنها بیعت خود را شکستند بلکه نهایت 

 مؤمنانآنجا جلو رفتند که امیر تا  ی خود را نشان دادند ی دیرینه ینهکدشمنی و 

ها به من ظلم کردند و عهدی را که با من بسته  شکایتشان را به خدا �ود: که خدایا آن

ها را وادار به طغیان  بودند را زیر پا گذاشتند و مردم را علیه من تحریک کرده و آن
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تند استوار کنند تو باز کن و آنچه را که خواس اند بسته ها آن�ودند. خدایا آنچه را که 

 بتوانند به امید خود برسند. ها آنویران �ا و نگذار که 

واحیرتا آنانی که ادعای عمل به قرآن را داشتند ه�ن خطا و راهی را رفتند که خداوند 

رح�ن در قرآن کریم به صورت نصیحت و اخطار در مورد آن به آنان فرموده بود که: 

پروردگارت بر تو نازل شده حق است ه�نند کسی  داند آنچه از جانب یمآیا کسی که 

دانستند که جانشینی  یمگیرند. بله همگی  یماست که نابیناست؟ تنها خردمندان پند 

فرماید: کسانی که به عهد  یمی آیات  ادامهاز طرف خداوند است و در  مؤمنانامیر 

پیوسنت آن فرمان  شکنند، آنان که آنچه را خدا به ی�کنند و خود پی�ن  یمخدا وفا 

ترسند و از سختی بازخواست خداوند  یمدهند و از پروردگارشان  یمداده پیوند 

چنین  مؤمناناند.(این مژده و نصیحت به امت مسل�ن است.) و در مورد امیر  یمناکب

فرمود: آنان که به طلب ثواب پروردگار خویش صرب پیشه کردند و �از گزاردند و در 

ها را به نیکی دفع  و بدی اند کردهیم انفاق ا دادهروزی  ها آنآنچه به نهان و آشکار از 

 کنند رسای آخرت خاص آنان است. یم

هم صرب کرد و هم بدی را به نیکی پاسخ داد. پنهان و آشکار انفاق  مؤمنانبله امیر 

شکنان که لعنت خدا شامل حالشان خواهد شد در قرآن کریم  ی�نپ�ود و در مورد 

شکنند و آنچه  یمچنین فرمود که: آنان که پی�ن خدا را پس از استوار کردنش خداوند 

کنند لعنت بر  یمگسلند و در زمین فساد  یمرا که خدا به پیوسنت آن فرمان داده 

 های آن جهان نصیبشان. یبدو  هاست آن

رسور عاملیان حرضت  قدر گرانگیریم از سخنان گهربار و  یمحال در این مورد بهره 

ی  فرمودهآید طبق  یمبه جوشش  ها جانزهرای مرضیه (س) که فرمودند: آنچه در 

ی آبی جوشان که پوست  آورندهی فردوس است و یا به وجود ها باغی  سازندهالهی یا 

ای که یا با  یروز ی روزی خویش است.  خورندهکند. پس هر کس  یمشکم را کباب 

یابد و در  یمشود. اگر در انفاق قرار گیرد گسرتش  یمیابد و یا تنگ  یمعمل گسرتش 

گذارد. پس  یمشود که صاحب خویش را هم گرسنه  یممحدود  چنان آنتنگی جان 

ی جان در اثر تابش نور هدایت در یک  دانهفرماید:  یمی قرآن اعالم  یمهکرآیات 
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و آنچه در هفتاد خوشه به خوشه هفتاد خوشه دارد. این دانه انفاق خداوند است 

آید انوار بندگی است که هدایتگر است. آنانی که با مال و جان و فرزند این  یموجود 

 کنند. یمی الهی را انفاق  یههد

و بدخواهان  عهدشکنانی رسور عاملیان در مورد  فرمودهچه زیبا مصداق است این 

ان به جوشش درآمد و یشها جانی در طلب جاه(ع) که بغض و کینه و  مؤمنانامیر 

کند و وجودشان از  یمنصیبشان آب جوشانی خواهد شد که پوست شکم را کباب 

(ع) و فرزندانش هدایت  مؤمنانخواهد شد و امیر  انفاق هدایت تهی و تنگ

 پروردگار را با انوار بندگی گسرتده �وده با مال و جان و فرزند انفاق کردند.

بریم به دامن پر مهر آخرین گل گلستان  یمناه اینک در این روز بزرگ و خجسته پ

املهدی  اباصالحهمیشه بهار غدیر، موال و رسورمان، وصی بر حق، امام عرص و زمان، 

شان را به  یگرامی حسنات پدر  همهعلی (ع) که  مؤمنان(عج)، فرزند راستین امیر 

ی پر  زمانه ی روبروست که دین خود را در اینعهدشکنانارث دارند و همچون پدر با 

و منافق گونه ادعا دارند که در بیعت  اند دادهاز فتنه و فساد و کفر بازیچه قرار 

 ایشان هستند.

 داریم: یمبه متنا به وجود مقدسشان ابراز 

بندیم با متام توان و وجود  یممان کنید بیعتی را که در این روز با ش�  موالی ما یاری

که خداوند رح�ن و ش� آن را بپذیرید و اشتیاق بیعت با  یطور  بهبه آن عمل کنیم 

 کنیم: یمش� را به فریاد اعالم 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٨مهر  و شهریور       های محرم و صفر خطبه

ی محرم به  هجری قمری در بخش ویژه نامه ۱۴۴۱های محرم و صفر  منت کامل خطبه

 باشد. کامل قابل دسرتس میصورت 

ها  از این خطبه ۹۸ی محرم، بخش محرم  توانید از طریق منوی ویژه نامه ش� می

 استفاده �ایید.

 ها بر روی لینک زیر کلیک �ایید. توانید برای دیدن این خطبه همچنین می

 ٩٨های محرم و صفر  خطبه

 اللهم عجل لولیک الفرج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


57 

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

 حیمالّر حمن ه الّر بسم اللّ 

 ٩٨مهر  ١٢       شهادت حرضت رقیه (س) ی بهخط

 هآفرینشی که خود فرمود آن را بیهود ،شکر و حمد و سپاس بر خالق یکتای آفرینش

امور  ی همهنیافریده و به حال خود وا نگذاشته بلکه از روی رحمت و تدبیرش بر 

نیست معبودی غیر از خداوند حکیم و کریم؛ اوست که عزت را  محیط و مدبر است.

از آن مؤمنان و ذلت و خواری را از آن منافقان و کافران اراده فرمود پس حمد و 

است که همواره در  ییها جانو برکات پروردگار کریم در  اوست ی یستهشاستایش 

که در  دمایی درا در جانشان مانن پروردگارشان یداللهیجوش و خروشند تا دست 

نیاز مراقبت؛ پس جاِن زنده به  به اندازه و میزان محتاج است و در مردگان بی زندگان،

قلبش احساس  ی خزانهجوشد و حرارتش را در  متصل است که همواره می یا رسچشمه

توان آن  که قفل و کلیدش، راز و نیاز است و ثروتش عشق؛ آیا می یا خزانهکند؛  می

هایی زنده است  ه ملکوت سفر نکرد؟ پس مسافران ملکوت، قلبدست را گرفت و ب

 ستاید. که رضبانش خالقش را می

پس سینه و قلبتان را  ،شکر خالق یکتا را که حرارت وجود را در منتهای رحمتش آفرید

شش، فشانی شود که ُغِر  با یاد پروردگار عامل از حرارت معمولی خارج کنید تا آتش

 کند. دازد و ملکوتیان را شاد میان شیطان را به عجز می

چه زیباست فرمایشات رسور عاملیان حرضت زهرا (س) در توصیف مسافران ملکوت 

های خود باطل و  فشانی بود که با گدازه که قلبشان از هجران و عشق پروردگار آتش

 چسب در رسماست. همچون گرمایی دل ق،ناپاک را سوزاند و حرارتش برای عاشقان ح

که به ظاهر کوچک بود ولی در باطن،  گردیم یمبه دور حرارت قلبی  امروزما 

اند: من  معرفی فرموده چنین یناخود را  ،خورشید را به شگفتی واداشت که خود ایشان

علی (ع) هستم که به رقیه ملقب  بن  ثانی، دخرت حسین  ی فاطمهصغری یا  ی فاطمه

گذاری کردند و نام  نام شان یگرامشدم؛ پدرم متام فرزندان خود را به نام پدر و مادر 

بینم  زمان، چونان مادرم می ی ینهآمرا به لقب مادرشان آراستند و فرمودند: تو را در 
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پروردگار  ی وعدها چون گلی در رود ت که در مدد امامت جان زیبایت به دل خاک می

باش تا آن را دریابی. پدرم امام حسین (ع) آن زمان  قرار یببشکافد پس برای آن وعده 

مکرمه بودیم مرا در آغوش گرفت و فرمود: دخرتم، آیا به تپش قلب پدر  ی مکهکه در 

نی؟ دا تپد! دلیلش را می دهی؟ گفتم: بله. فرمودند: برای دخرتش چه تند می گوش می

دانم تا از زبان پدر آن را بشنوم؛ فرمودند: دلیلش حوادثی است که باید با  گفتم �ی

جان کوچکت منتظرش باشی تا عمه را یاری باشی مهربان. به پدرم قول دادم که صبور 

موعود رسید و پدر مرا در آغوش گرفت تا قولی را که داده بودم را  ی لحظه باشم.

ها را محکم در آغوش گرفتم؛ پدرم  ر آویزان شدم و آنفراموش نکنم. به پاهای پد

 ی وعدهفرمود: دخرتم، همواره قرآن را تالوت کن و بر آنچه مقدر شده صبور باش تا 

دیدارمان فرا رسد. پدر رفت و آن روز سخت به پایان رسید و ما همراه امام عرصمان 

فرمود:  گرفت و می مامت میبه راه پدر ادامه دادیم. گاه برادرم مرا در آغوش پر مهر ا

 ای که از عزیزترین متاعش در راه پروردگارش گذشت. آفرین بر خانه

محبتشان  ی زمزمهشیدایی و  ی قصهبینیم در خاندان نبوت، الالیی کودکان،  بله می

در عوض  فرزندا�انآموزش ای�ن و حق مداری بود؛ باید از آنان آموخت که در تربیت 

را به آنان  ییجو حقحاصل، تقوی و ای�ن و قرآن و  و شعرهای بی ها ترانهیاد دادن 

 آموزش دهیم.

 خود حرضت زینب (س) فرمودند: ی عمهبود که حرضت رقیه (س) به  ها شبدر چنین 

فرمایید؟  عمه جان، از قراری که با پدر داشتم یک روز گذشته است؛ ش� چه امری می

زمان قرار را پدرت   فرمایند: و می گیرند حرضت زینب (س) رقیه را در آغوش می

کی به دیدارش بروی. رقیه چش�ن خویش  کند داند؛ اینک بخواب، او خود امر می می

نشین اباعبدالله در فضای جانش به صدا  گذارد. صدای مهربان و دل را بر هم می

عمل خواهم �ود؛ سکوت شب موقع خوبی برای  ام وعدهآید: دخرتم، اینک به  درمی

که در بیرون کاروانرسا منتظرت است بنشین و پیروزی را  جهاد است؛ تو بر ذوالجناح

فرماید: کجا  خیزد. امام سجاد (ع) می رقیه آرام برمی. با خواندن قرآن کریم اعالم کن

در آغوش گرفته و  شوم. امام سجاد (ع) او را گوید: بر رس وعده حارض می می روی؟ می
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کند. ذوالجناح منتظر است. رقیه سوار بر ذوالجناح  کاروانرسا مشایعت می تا درِ 

رخ  یا زلزلهکند که در شام  الله را تالوت می افوض امری الی ی یهآ چنان آنو  شود می

شنوند و ارکان کاخ یزید به لرزه  دهد؛ همگان مانند ابراهیم خلیل صدایش را می می

خورد و یزید لعنت الله علیه دلیل این رس و صدا را  دیوارهایش ترک می آید؛ درمی

زند. یزید فرمان  علی سوار بر اسب پدرش فریاد می بن گویند: دخرت حسین پرسد می می

روند؛ امام سجاد (ع)  رقیه می طرف بهدهد تا کودک را به کاخ بیاورند؛ مأموران  می

خواهند کودک را از امام بگیرند،  ی مأموران میگیرند؛ وقت رقیه را از اسب در آغوش می

رقیه به دعوت پدر به ملکوت پرواز کرده و به دیدارش شتافته بود. امام، رقیه را به 

دهند تا بر او �از گذارند و رقیه را در ه�ن محلی که کاروان  س) می(آغوش زینب 

از  تر باشکوهقرب رقیه فرمایند:  سپارند. امام سجاد (ع) می توقف کرده بود به خاک می

کاخ یزید در شام خواهد شد پس دل آسوده دارید که ملکوتیان در عرش به پرواز 

چرخند تا نامشان را برکت  ای بر گردشان می دارانشان مانند پروانه آیند و امانت درمی

 روح و جان خویش سازند.

های پدر را حرضت رقیه (س) بعد از عاشورا به امام سجاد (ع) گفت: آنگاه که پا

اصغر به میدان جنگ بربد او مرا نوازش کرد و  محکم گرفته بودم تا مرا هم مانند علی

فرمود: من در پایان سفر به دیدارت خواهم آمد؛ مراقب باش در بیعت من مبانی تا تو 

را نزد خودم بربم؛ و حرضت رقیه (س) تا پای جان بر این بیعت، استوار باقی ماند و بر 

 رزید.آن ارصار و 

جان عامل فدای موال و رسورمان امام عرص و زمان بقیةالله ارواحنا لک الفدا که با ه�ن 

مهربانی جدشان امام حسین (ع) که به حرضت رقیه فرمودند: منتظرم مبان و در بیعتم 

ایشان نیز هر جمعه در کنار منتظران واقعی و ندبه خوان خود  ،استواری کن

 زدایم ات می مرا ببین، اشک تو را با وصلی شیرین از چهرهفرمایند:  نشینند و می می

گذارم؛ ای�نت را محکم کن، با شیاطین جانت  پس منتظرم مبان من تو را تنها �ی

 بجنگ تا ملکوتیان، مناجات تو را به عرش بربند.
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کفر در مقابل چنین لطف و  فتنه و نفاق و ی زمانهای منتظران کوی عشق، در این 

ای به هیجان آمده و بعد  مهربانی و سفارش موالی�ن چه خواهیم کرد؟ آیا لحظه

بیعت با همه چیز و همه کس خواهیم  ی آمادهفراموش�ن شده، دست بیعت�ن را 

مانیم؟ اگر ماندیم باید باور و  �ود و یا تا پای جان بر این پی�ن وفادار و استوار می

در راه حق چنان قوی شد که کاخ ظلم را به  هسالیم که فریاد کودکی سه یقین کن

حق  ی ینهسپس در این شب حزن و اندوه رس را بر  .زلزله واداشت و آن را شکافت

باطل، اگر دینم با بریدن رس من، از تباهی نجات  یخنجرهابگذاریم و فریاد بزنیم: ای 

تاب �وده از بدن جدا کنید تا  ش او را بیکند پس بیایید و رسی که هجران یار  پیدا می

از بین برود، انتظارها متام شود و خون عاشقان  ها یکیتاربه پایان برسد و  ها هجران

ها تکرار شوند و عاشقاِن مسافر طور در  قلمی شود که عشاق، با آن بنویسند؛ زمان

واستیم ما منتظر سامری را نخ ی گوسالهپایین کوه انتظار، تو را فریاد کنند که: ما 

پروردگارمان محقق شود و زمان انتظار به پایان برسد و ج�ل  ی وعدهماندیم تا 

 زنیم: منتظران فریاد می ی همهبا ندای هل من نارص ینرصنی هویدا شود پس  ی�نآقا
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٨مهر  ١٤      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  یشهرکه خالق خویش باشند. سپاسی 

ی آن  ینهگنجی سو  بهسازد که معرفت طلبان  یمدهد و ایام عمرشان را غنیمتی  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 بندهمد و سپاس بر پروردگار مهربان و پس شکر و ح

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

رکات چه زیبا رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) آن را توصیف فرمودند که ب

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 

اب آس�نی را در کالم حقش اطاعت کنند آنگاه که کتند. حق و باطل را بشناس

: ای فرزندان آدم جا به جای پای شیطان نگذارید تا ش� را هم مانند پدر و فرماید یم

در  ها دلها و  یدهدت حق بود تا مادرتان از بهشت براند. آنچه شیطان راند حقیق

ه رسزمین ی ظاهری از رتبه و مقام خویش بها 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 

یامرب گرامی اسالم، خاتم انبیاء، رسول اکرم، حرضت محمد (ص) و امامان ی پها 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 انهخز ایشان امام هدایت، صاحب علم و دیانت و تقوا، 

و صاحب علم یقین، امام رئوف و شایسته، عابد و زاهد موالی�ن امام موسی بن جعفر 

 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 

امامت شیعیان شدند و دوران امامت  دار عهدهبزرگوارشان امام جعفر صادق (ع) 

ید عباسی الرش هارونی عباسی یعنی  یفهخلین فاسدترین و تر ظاملایشان مصادف با 

 نش باد.بود که لعنت خدا بر او و پدران و فرزندا

امام موسی کاظم (ع) با وجود این ملعون و زندان و تبعید چنان حق را بر رس باطل 

ید به خیال خام خود برای نجات از آن ایشان را شهید کردند. امام الرش 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  یمیز های مخوف ن 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

تابش نور آن قرار دهیم  املهدی (عج) نیست. باید که خود را در اباصالحعرص و زمان 

ای  ینهگنجی ظلمت و تاریکی و جهل راه سعادت را گم نکنیم چون ما  زمانهتا در این 

نظیر از احسان پروردگار کریم را در کنارمان داریم اگر آن را گم کنیم در قیامت  یب

پناهنده شویم که  پرمهرشدلیلی برای ضعف و ذلت نداریم پس تا دیر نشده به دامن 
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ا از فتنه و فساد و کفر و ظلم زمانه نجات دهند. پس برای مدد جان ضعیف�ن او ما ر 

 خوانیم: یمرا 
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٨مهر  ٢٧         روز اربعین ی بهخط

دست به دعا بر  ،است یا گمشدهسالم بر انتظار. آن زمان که جان انسان مشتاق 

یا رب زمان بر قلبم چونان آهنی گداخته نامش را نگاشته تا فراق را بشناسد.  دارد، یم

 ی جامههستم که بر قامتم  یا دلداده. من ه�ن نگرد یماینک آس�ن و زمین به من 

عشق را پوشاندم تا نامم بر آستان مقدست به مانند سائلی که برای گرفنت طعام لب 

. یا رب، من ام آمدهرا اطعام کند من نیز به سخن  اش گرسنهتا جان  شایدگ یمبه سخن 

آن به رسمنزل نجات برسد. یاریم فرما  ام با یدهکشحمتی هستم که جان رنج محتاج ر 

 ی بندگی باشد. یینهآکه  بنشینم یا سجادهتا مناجات را بیاموزم. بر 

انتظار را  های یناربعکه من  هاست سال. ای امام عرصم خوانم یماینک رهربم را 

تا عقلم آن را تفسیر کند. ولی توان درکش را ندارم. امروز اربعین است. چهل  ام یمودهپ

که با او در این روز  ام یدهد یینهآدام من حق را در ک .ام بودهروز منتظر آمدن چه 

شته ی امروز عمرم گذها لحظههمراه شوم. وای بر من بر ساعاتی که در کنار صاحب 

 است.

. پیام نجات گذرد یم. روزهایم ام کردهموالی من یاریم فرمایید. من ساعات عمرم را گم 

 های یناربع. مراقب باش زمان در حال عبور است تا شاهدی باشد بر شنوم یمجانم را 

در جمع حق مداران امروز بنشیند. عاشقان اربعین را تا عمری که نتوانست 

سامری را در هم شکستند تا جانشان با نور تورات بیفروزد.  ی گوساله. آنان شناسند یم

جانی که نتواند باطل وجودش را در هم شکند اربعینی برایش وجود ندارد. او متام 

نفسی است که به دنبالش در حرکت باشد.  ی گوسالهعمرش را در فکر ساخنت 

 یند.برگز خدایش عنوان بهجانش را بر گردنش بیاویزد و او را  یورآالتز

. از باطل جانتان جدا شوید تا انوار شهیدان امروز را که خواند یماینک حق ش� را 

حق بودند تا همگان  آور یامپجانتان حس کنید. آنان  مه�ن موالی خویش هستند را در
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هدفشان به حرکت درآیند و منتظر دولتی شوند که در آن نامی از باطل یافت  طرف به

 شود. ی�

ه همواره د به نامی کمان فرماین گشایم تا یاری یمداران حق م یسو  بهپس دست 

 همگان در انتظارش هستند:
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٨آبان  ٥          صفر ٢٨ ی بهخط

ی پروردگار عامل. رحمتی که جان بندگانش را از ظلمتی که در آن  واسعهسالم بر رحمت 

ی که آیاتش زمان را مانند طوماری ا معجزهبودند با نور قرآن کریم افروخت.  ور غوطه

گیرند. اُمتی که  یمپیچد. تالوت کنندگانش در هدایت متام انبیاِء الهی قرار  یمدر هم 

خواند. اینک  یم. همگان را به ضیافت خویش اند عاملوارث متام معجزات پروردگار 

ی ش� نیست. ش�  یستهشااز طعامش بخورید. زقوم  ی رحمت گسرتده شده، سفره

اُمت پیامربی هستید که جان مطهرش در هدایتتان به زحمت افتاد. عمر رشیفش در 

جوشید تا  یمی فوران است  آمادهی که همواره فشان آتشرنج جهل اُمتش به مانند 

 همگان را در حریم رحمت الهی وارد �اید.

کنند  یمد. وای بر اُمتی که معجزه را به مانند کتابی فرض نگر  یماینک به وارثان دینش 

یی که نتوانستند هدایت را دریابند. ها قومیز دارد. در عذاب انگ حزنیی ها داستانکه 

یی که ها سنگ صورت بهبوزینگان، گاه  صورت بهخشم پروردگار نصیبشان شد. گاه 

ان. چگونه هدایت را ج یبرا بر جانش ترسیم �ود. گاه خاشاکی خشک و  نقششان

تو وارث پیامربی هستی که اینک در ماتم  ؛ وشود یمگونه از آنان یاد  ینادریافتند که 

ی. در کدام بازار به فروش کردچه  شزنی. با ارث یمجان مطهرش به رس و سینه 

رساندی. چگونه امانت هدایت را با دنیایی معاوضه �ودی که از آن خواهی گذشت. 

کنی زیرا توان عقلت قادر است تا خود را از اُمت جفاکار جدا  ی�ه عذابی را مشاهد

ی فردوس منتظرش ها باغکنی که  یمی جانت مسل�نی را مشاهده  یینهآکند. تو در 

 گوید خوب گوش کن. یماست. پس به ندای پیامربت که با تو سخن 

تان را با ی جانها چشمهای منتظران دولت حقه. ش� را از هدایتم سیراب �ودم. 

دوازده خورشیدی که بعد از من وارثان دینم بودند همراه �ودم. دینتان را با جانشینم 

دهید تا به دریای محبتش وارد  یمکنید. در فراقش ناله رس  یمکامل کردم. با او چه 

که دستان مهربانش جایگزین دستان من است. دست هدایتش را رها  یدرحالشوید. 
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تان را با اطاعت از فرامین قرآن  ینهگنجمعجزات الهی است. پس  نکنید. او وارث متام

کریم پُر کنید تا رسولتان را در هدایتش یاری کنید. من در آخرین لحظات عمرم از 

بارگاه جربوتی پروردگارم نجات اُمتی را خواستم که خود در کنارشان نبودم و جانشینم 

ی غیبت بود. استواری ای�نشان با اطاعت و عمل به فرامین پروردگار از خطر  پردهدر 

 سپارم تا با عمل به آن از من جدا نشوید. یمماند. ش� را به کتابم  یمجهل در امان 

چه زیبا بود صدای ملکوتی خاتم انبیاء (ص) پس در سوگش دست بیعت به سویش 

 دراز کنید و با جان مطهرش هم نوا شوید:

 للهم عجل لولیک الفرجا
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٨آبان  ٧       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 

 نفس اماره است. ضامن نجاتشان از گمراهی و ضاللت

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  یملکوتهدایت و نجات از جهل مردمان بود بلکه بارگاه مقدسشان موجب 

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  ینهگنجبله این خاندان گهر و 

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  ینهگنجپرتو نامی خود�ایی کند، ای یاوران حق منم آن عشق بیفروزد. در آن 

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 ببینعمرت ی  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  یمکن اوست که زمان عمرت را در محبتش 

 کند.

ی  حقهرسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) چه زیبا شکوه و جالل ظهور دولت 

ان اباصالح املهدی (عج) را توصیف فرمودند که عشق موال و رسورمان امام عرص و زم

آن است را یوسف  ش�ر لحظهبه اللّه را در باالترین و زیباترین جایگاهی که هستی 

ی مخلوقات عرضه خواهند �ود، شکوه و  همهزهرا، موالی ما در ظهور خود به 

مهربان عظمت آن فراتر از اندیشه و تصورهاست و آن از رحمت پروردگار حکیم و 

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 بهحفظ فرمود و این 

 کدام از آنان را با فتنه و دسیسه آزار دادند و در آخر به شهادت رساندند.

وگ پدر بزرگوارشان امام رضا (ع) در این خانه ما در این شب حزن و اندوه به س

مقدس حضور داریم. امام رضا (ع) در زمان مکارترین شخص از خاندان عباسی یعنی 

کردند. مأمون به خیال خام خود  یممأمون که لعنت خدا بر او و بر پدرانش باد زندگی 

اوالً ایشان را تحت ی خود کرد تا  ظاملانهدر پنهان به زور امام را وارد حکومت جبار و 

ی  همهکند، ثانیاً چون  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 

ام با تدبیر و علم امامت او را در گودال فتنه و تزویر خود رسنگون و رسوا اینکه ام

 ننگش ایشان را مسموم و شهید �ود. ازکه برای رهایی  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  یمه تصور ک 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 

فرض کرده هر روز به خدعه و نیرنگ در لباس دین، شیعیان و منتظران را از راه حق 

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 

 ٩٨آبان  ١٤      ی شهادت امام حسن عسکری (ع) بهخط

شکر و سپاس پروردگار رح�ن و کریم و حکیم را سزاست که از رس رحمت و حکمتش 

نظیر رسور عاملیان  یبی خلقتش، وجود با برکت و مطهر و  ینهگنجین تر بزرگدر عطای 

إِنَّ . فََصلِّ لَِربَِّك َوانَْحرْ . إِنَّا أَْعطَيَْناَك الَْكْوثَرَ «حرضت زهرای مرضیه (س) به پیامرب فرمود: 

 ما کوثر را به تو عطا کردیم، پس شکرگزار باش و قربانی کن.». َشانِئََك ُهَو اْألَبَْرتُ 

را درک نکردند و زمان  قدر گرانولی امت مسل�ن در آن زمان بزرگی این نعمت و گهر 

ی پروردگار با فرزندانش با یازده شعاع نور تا ابد روشن  یهجارنشان داد که این کوثر 

باشد و هر کس به آنان توسل  یمی وجودهای تاریک و راه هدایت و نجات  کننده

امت  مخصوصاً غفلت ورزید نابود گشت.  ها نآ بجوید رستگار شود و هر کس از 

ها و علم و  یخوبی حسنات و  همهکه موال و رسوری در کنارشان است که  آخرالزمان

ی  ارادهعرفان و حکمت را از مادر به ارث برده که زمان در انتظار است تا با قیامش 

 پروردگار را از خلقت آدم به همگان نشان دهد.

ان چنین آن را بیان فرمودند که: سالم بر زمان آنگاه که لب به در این مورد رسور عاملی

را به میدان عمل دعوت  ها عقلسخن گشاید تا پرده از رازی بردارد. رازی که توان 

دارد. جانش در پرتو  یمی کتاب آس�نی چند قدمی بر  فرمودهکند. گاه طبق  یم

یا تا رضبان حیاتی را ضبط شود شاهدی گو یمرسد. زمان  یممعجزه از تاریکی به نور 

ترم. فرمانده رگ  یکنزدکند. رضبانی که پروردگارش فرمود: من از رگ گردن به ش� 

شناسد.  ی�تر از حیاتی که م�تی را  یکنزدضامن حیات ظاهری است و پروردگار 

گنجاند که همواره صبحگاهان و  یماینک توان عقل زمان را در حیات عمری 

ی حیاتش امانتی است  زمزمهی به هم پیوسته طی �وده. ا رشته شبانگاهان را چونان

خواند آنگاه که پای در رکاب مرگ کنی  یماش ذخیره �وده پس او را  ینهسکه زمان در 

شناسی در حیاتی  یمخواند. مرا  یمی شیرین تو را ا زمزمهو از ساعت زمان خارج شوی. 

دیدی ولی اکنون در قالب  یمشد مرا در قالب ساعت  یمکه عمرت محسوب 
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هایت را در خود ذخیره �وده تا به  یهثانو  ها لحظهبینی که  یمی دار  امانت

(عج) تحویل دهد. پس با خیالی آسوده از زمان خارج شو و به دیدار  الزمان صاحب

 گاهان و شبانگاهانش در امتداد رحمت الهی در چرخش است. مکانی برو که صبح

 زمان و عرص امام زهرا یوسف رسورمان و موال ،عاملیان رسور ی فرموده این با پس

 که هستند کسانی سعادمتند و رستگار .هستند کنارمان در) عج( املهدی اباصالح

 در و رفته دنیا این از آسوده خیالی با و کنند طی ایشان با را ها یهثان و ها لحظه

 وجود تنها نه مسل�ن امت زمان هیچ که افسوس ولی .شوند داخل پروردگار رحمت

 دشمنی به توان متام با بلکه ندانستند قدر را گهربارش فرزندان و عاملیان رسور مقدس

  .برخاستند آنان با

 و عامل ،والیت و امامت اخرت یازدهمین یعنی ایشان از یکی شهادت سوگ به امشب ما

 حضور نور ی خانه این در) ع( عسکری حسن امام حرضت وقار با و تقوا با ،زاهد

 عباسی خلفای زیرا گذراندند زندان و تبعید در را مبارکشان عمر متام ایشان. داریم

 آن بر) ع( عسکری حسن امام ولی مباند باقی امامت از نسلی نگذارند داشتند قصد

 نعمت و معجزه که را شان یگرام فرزند مقدس وجود و فرمودند تدبیر و بودند واقف

 ظهورش و غیبت دوران برای و داشته پنهان آنان از بود پروردگار نظیر یب رحمت و

 .�ودند یم آماده را شیعیان

 امام مورد در شیعیان به آگاهی و آموزش با توأم که را زیبایی مناجات شب این در

 :که کنیم یم نقل (ع) عسکری حسن امام از را است) عج( املهدی اباصالح زمان و عرص

 اع�ق از ییها چشمه. توستلطف  یها رسچشمه به اتصال دریای قلبم الها بار

. کنند �ناک را عطش از سوخته لب تا دارند یم بر یا جرعه نوشندگانش پس ،وجودها

 تا گذارند یم چشمه بر را رس سپس و کنند حس را طعمش تا نوشند یم را اول ی جرعه

 لطف ی رسچشمه بر جدم امت اکنون و گردد سیراب جانشان و نشیند فرو عطششان

 را عطشناکشان جان پروردگارم ای تو و کنند �ناک لبی تا اند نشسته عظمتت پر بارگاه

 بدل وصل از گلستانی به هجران یها سال ی سوخته کویر تا بن� لطفت سلسبیل مه�ن

 دیدگان که باشد یوسف پیراهن همچون بهشتیان مشام به بهشت بوی و عطر و شود
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 تباهی و سیاهی و زنند چنگ حق دامن بر وصلت شیفتگان تا ینا کندب را دهر نابینای

 سپرده فراموشی به همیشه برای گذشتگان یها داستان در که بخوانند یا افسانه را

 .شود

 یرساپا کند درک را زهرا یوسف احسان و لطف از یا جرعه کس هر راستی به بله

 با را حق و کرده قیام باطل علیه رکابش در تا شده مقدسش وجود مشتاق و شیفته

 .کند احساس وجود متام

 خوانیم: یم را او همگی آن برای نیز ما پس

 اللهم عجل لولیک الفرج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


74 

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

 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٨آبان  ١٦    ی سالروز آغاز امامت حرضت مهدی (عج) بهخط

 ی واسعه رحمت از را نیازمندان تا گسرتد یم را رحمتش ی سفره که آنگاه زمان بر سالم

 .کند اطعام پروردگار

 فرزندش به) س( آدم حرضت. است ملکوتی ضیافتی آغاز االول یعرب نهم امروز

 ءاولیا و ءانبیا متام جانشینی گویای مبارکت یها شانه بر زمان سنگینی اینک. نگرد یم

 فرمانت به زمان. عاملی بخش یاتح ی عصاره تو ءانبیا وارث ای. بوده حیاتشان زمان در

 گردش به حق مدار در را مطهرت جان شیفتگان تا آید یم در گردش به خویش مدار در

 .درآورد

 محرضش در ملکوتی روز این بینی یشپ از تا رویم یم) ص( هاللّ  رسول ی خانه به پس

 را امامت ردای که آنگاه اش یوص آخرین بر) ص( محمد سالمِ  فرمایند: یم .شویم مطلع

 و ها اشک در را زیبایش نام انتظارش در ها قرن امتش پوشد. یم اش یملکوت قامت بر

 رس ناله دولتش حرست در. روند یم دنیا از. آیند یم دنیا به. گنجانند یم لبخندهایشان

 امامشان حضور به و دهد پایان هجران این بر پروردگارشان ی اراده تا دهند یم

 .شود مزین فرج نور به انتظار ظلمت از یشانها جان

. کند یم مزین زیبا یانتظار  به دیگر بار را منتظران جان که است ضیافتی گویای امروز

 در را حق گران اطاعت تا شود یم افزوده آس�نی ی تحفه آخرین امامت بر سال یک

 .�اید مدد انتظارشان

 روز این تا کنیم یم رشکت) عج( اللّه یهبق حرضت امام�ن و صاحب ضیافت در اینک

 نگاه با منتظر یها جان صاحب ای. بگویم تربیک خدمتشان به را قرینه بدون بزرگ

 جا�ان در لحظات این شیرینی تا کنید پذیرایی تان حقه دولت منتظران از تان یملکوت

 ها رحمت و ها نعمت متام صاحب ای. نداریم را نعمت�ن درک توان ما .شود جاودانه

 ی فرموده به پس نیستیم ش� ضیافت الیق ما. کنید نظری فراق�ن از سوخته جان به

 .دریابید را امشب گدایان آس�نی کتاب
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 ،�وده عرض تربیک محرضتان به را بزرگ روز این ءاولیا و ءانبیا متام همراه به نیز ما

 انتظارش در را جا�ان دولتتان آرزوی گرچه .باشیم امامتتان در الیق امتی امیدواریم

 زنیم: یم فریاد همچنان. �اید یم مدد

 اللهم عجل لولیک الفرج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


76 

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

 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٨آبان  ٢٢   ی والدت پیامرب اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) بهخط

سالم و صلوات ذکری است که پروردگار عامل آن را برای رسول خود برگزید و امر فرمود 

 درود بفرستد. اش یدهبرگزتا آفرینش بر آخرین 

سوره .»يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعلَيِْه َوَسلُِّموا تَْسلِيً�  َوَمَالئَِكتَُه يَُصلُّوَن َعَىل النَِّبيِّ  إِنَّ اللَّهَ «

 .۵۶مبارکه احراب آیه کریمه 

فرستند، ای کسانی که ای�ن  یمکه خداوند و فرشتگانش بر پیامرب درود  یراست به

 ید بر او سالم و درودی فراوان بفرستید.ا آورده

ی جانش  ینهگنجی کفر و تباهی و رشک بود و  دهندهچون او خاتم رسوالن، پایان 

فرماید، نامش را به همگان  یماش  یمعرفکشید. پروردگار  یمی غیب را به تصویر  پرده

های آفرینش و  ینهجگندار  است و زبان مطهرش میراث »َرحمٌة لِلعاملین«آموزد، او  یم

رسالت انبیاء. در طول عمر مبارکش رئوف و مهربان بود. در  دار امانتعمر رشیفش 

رسالتش با تحمل رنج و سختی، نهایت تالش برای نجات برشیت از جهل و کفر، 

عاشقانه همت گ�شت که خداوند کریم در این مورد فرمود: هر آیینه پیامربی از خود 

آید. سخت به  یمدهد بر او گران  یمو هر آنچه ش� را رنج ش� بر ش� مبعوث شد 

 رئوف و مهربان است. مؤمناناست و با  بسته دلش� 

علی (ع) که فرمودند: تا  مؤمنانچه زیبا توصیف فرمودند وجود مبارک پیامرب را امیر 

اینکه تکریم خداوند سبحان شامل حرضت محمد (ص) و خاندان او شد و خداوند 

ترین دودمان قرار داد و آن  یلجلایشان را از برترین مبدأ به وجود آورد و نهال او در 

ی انبیاء که خداوند پیغمربان امین خود را از آن شجره به وجود  شجرهنهالی بود از 

ها. او موجودی  ینبهرتاست و خویشاوندانش از  ها دودماندودمان او از بهرتین آورد. 

ی ها شاخهدارای ساقه شد و مرتفع گردید.  محیطاست که در حرم به وجود آمد و در 

اش در دسرتس نیست و پیشوای کسی است که تقوی را  یوهماین درخت بلند است و 

راهن�یی شدن صالحیت داشته باشد. او پیشه �اید و نور دیدگان کسی است که برای 
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ی است که نور آن در ا ستاره�اید و  یمچراغی است که روشنایی آن اطراف را منور 

زند. روش زندگی او رعایت حد وسط است و سنت او  یمجهات مختلف چشمک 

ی راهن�یی نوع برش فراهم گردید و آنچه بر زبان  یلهوسباشد که  یممبتنی بر این 

برای این است که بین حق و باطل فرق گذاشته شود و هر زمان که دستوری  آورد یم

 باشد. یماز طرف او صادر شود برای برقراری عدالت 

ی گهربار موال و رسورمان امام عرص و زمان اباصالح  فرمودهگیریم از  یمدر ادامه بهره 

تورات و انجیل  ی آمدنش را در مژدهاملهدی (عج) در مورد رسالت جّد بزرگوارشان که 

ی آس�نی داده شده بود. با آمدن پیامرب خاتم حرضت محمد (ص) ها کتابو دیگر 

یتان به امید شکوفایی نهالی سپری ها سالارسائیل  یبنی فرزندان اه: فرمودپروردگار 

اش را در باطن جانتان چشیده بودید پس به آستانش  یاییکربشد که همواره نقش 

اش کنار رفت و  ینیزمی پیامرب از نقاب  چهرهبه رس آمد. بشتابید که انتظارتان 

شناختیم اکنون ادعای  یماو را  ها سالآغاز گردید. او کیست؟ آیا کسی که  ها وسوسه

آغاز گردید و وحی الهی در اطاعت تنها ماند. منتظران  ها مخالفترسالت دارد؟ 

ه میدان آمد. یک نفر در گریختند و رس را در نقاب نفس اماره پنهان کردند ولی حق ب

های آفرینش بود و  ینهگنجاز اولین تا آخرین. زبان مطهرش میراث دار  ها امتمقابل 

ی شد در ا افسانهاش. باز حق ماند و باطل  یگرامرسالت پدران  دار امانتعمر رشیفش 

 .ها امتی ها ذهن

ی از فضائل پیامربمان، رسول اکرم حرضت ا گوشهبه  قدر گرانبله با این فرمایشات 

فرمودند: دودمان او از بهرتین  مؤمنانی که امیر ا گونه ه�نمحمد (ص) آگاه شدیم و 

که چنین است و شادی ما  یراست بههاست.  ینبهرتاست و خویشاوندانش از  ها دودمان

بناک ی تا ستارهدر این روز مبارک مضاعف است به میالد یکی از ایشان، ششمین 

امامت و والیت، معلم حکمت و عرفان و قرآن، امام جعفر بن محمد صادق (ع) 

است. ایشان خدمت شایان توجهی در جهت اصالح احادیث و تربیت شاگردان و 

 الرشیعه به شیعیان �ودند. مصباح سنگ گرانآموزش ای�ن و عرفان درست در کتاب 
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و وارث حقیقی پیامرب و مادر و  و آخرین گل همیشه بهاری، از این خاندان فرزند

ی ش�ر  لحظهی هستی در انتظار قیامش  همهاش که زمین و زمان و  یگرامپدران 

ی پروردگار محقق شود. موال و رسورمان، امام عرص و زمان اباصالح  وعدهکند تا  یم

املهدی (عج) ظهورش امضا شود و هجرانش به رس آید. چش�ن منتظرانش روشن به 

ی سوخته از فراقشان به دیدارش شاد شود که مادر ها دلگردد و  ج�ل منورش

 گونه توصیف فرمودند: ینااش، رسور عاملیان آن را  یگرام

ی حق را  وعدهکند ای بندگان پروردگار عامل برخیزید تا  یمسالم بر زمان آنگاه که اعالم 

انوار حق مزین که فرمود آنچه برایتان باقی گذاشتم را بنگرید تا ظلمت جانتان به 

دارند: یا رب وعده  یمگانش به میدان عمل آمده، ابراز  شود. ثروتی که اندوخته

یم تا به ا شدهپناهنده  کرامتتستانند. اینک به درگاه پر  یمها را  یرهذخفرمودید که 

ی را به پیشکشی آوردیم که ا اندوختهید عمل کنیم. پس ا دادهی آنچه فرمان  وعده

زند و او حق را  یم. روز و شبی که در پی یکدیگر عمری را رقم نامش انتظار است

ی جانم ذخیره  صندوقچهی عامل هستی ثروتم را که عمری در  اندوختهخواند. ای  یم

را در حق بیابم. ارسار عامل به  اش بهرهتا  ام آوردهرا به پیشکشی پروردگارم  ام کرده

شناسد.  ی�خواند. آیا توان درک ثروتت را داری. حیاتی که م�تی را  یمزبانی شیوا مرا 

ی  وعدهی جانش مدفون �ود تا به  صندوقچهی است که ثروتش را در ا افسانهم�ت 

 پروردگارش که فرمود آیا تاریکی و روشنایی برابرند برسد.

ی  فرموده پس ای مه�نان کوی عشق، ای منتظران حقیقی آخرین وصی پیامرب با این

ی امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج) ثروتی است  حقهرسور عاملیان انتظار دولت 

متام نشدنی و حیاتی است جاودان که م�ت در پی ندارد. باید که شکرگزار پروردگار 

کریم باشیم که ما را به آن هدایت فرمود تا با زینت انتظار مزین شده و سعادمتند و 

 رستگار شویم.

 زنیم: یمبرای قبولی آن هر لحظه فریاد  پس

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٨آذر  ١٦      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 إَِذا َدَعانِ  ِعبَاِدي َعنِّي فَِإ�ِّ قَِريٌب َوإَِذا َسأَلََك « فَلْيَْستَِجيبُوا ِيل َولْيُْؤِمُنوا  أُِجيُب َدْعَوَة الدَّ

 »يِب لََعلَُّهْم يَرُْشُدونَ 

ی من از تو بپرسند بگو که من نزدیکم و به ندای کسی که مرا  دربارهچون بندگان من «

هند و به من ای�ن آورند تا راه راست دهم پس به ندای من پاسخ د یمبخواند پاسخ 

 .۱۸۶ی  کریمه  ی بقره آیه 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 

باز است را احساس کنند و به ندایش لبیک گفته و که در حیات و م�ت به روی آنان 

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

در افکار و  پس بیایید تا فرصت باقی است اطاعت و عبادت و عشِق پروردگارمان را

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 

ی برای آغاز و پایان وجود ندارد. هیچ یک از عوامل هستی به کار گیرد. اینک زمان 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.  یمته به طرف حق حرکت از قرارگاه خویش خارج گش 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 

ن را ی مثل زماا 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 

ان با عملکرد خود آیات قرآن را به زیبایی به �ایش بندگانش یاری فرمود و حقاً آن

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 

ی از این کرامات ایم، یک (ع) که دارای کرامات زیادی بودند دور هم جمع شده

ی شیعیان برای دوران غیبت فرزند بزرگوارشان امام ساز  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 

با متام توان در ذرات  بوده و در هوایی که امامشان نفس کشیده تنفس کرده و حق را

 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 

ندد. اینک تاریکی شب به صبحی بودید از جانتان جدا گشته و به حقیقت وحی بپیو 

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 

 گردد تا آنچه اندوخته بود بر همگان عیان شود.
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یت به ساحت مقدس موال و اینک در این شب مبارک ضمن عرض تربیک و تهن

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  رمایید که هارونجوییم و استدعا داریم تا ما را یاری ف یمزمانه برائت  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 

 ٩٨دی  ١١      والدت حرضت زینب (س) ی بهخط

ی حقیر و رساپا تقصیر به تو پناهنده  بندهالها، حمد و سپاس از آن توست و من بار 

(ع) به پیشگاهت عرضه  مؤمنانشدم و آنچه در دل دارم با زبان مطهر موالیم امیر 

 دارم که: یم

خدایا من از تو برای آنچه از نفس بد در وجود من است و تو به آن بهرت از خود من 

در دل، در  آنچهی، هر بار که مرتکب آن بشوم مرا ببخش. خدایا برای تر  آگاه

ی زبان نسبت به تو تعهد  یلهوس بهپیشگاهت تعهد کرده اما به آن وفا ننمودم و آنچه 

ن به آن مخالفت کرد درخواست بخشش دارم. کردم و به تو نزدیک شدم اما قلب م

ی دل ها هوسمورد و  یبی ها گفتهخدایا من از تو برای گناهانی که با اشارت چشم و 

 و پراکنده و بیهودگی زبان مرتکب شدم درخواست بخشش دارم.

(ع) از تو درخواست کردم  مؤمنانبارالها ببخش بر من آنچه را که از زبان موالیم امیر 

لی و اِ «ی که فرمودی ا گونه ه�نی لطف و رحمت تو هستم و مشتاق تو،  نهتشکه من 

 به پروردگارت مشتاق شو و بندگی و عبادت کن. »بارغَ فَ  کَ بِّ رَ 

ی که ا گونه ه�ندانم که نیت و عملم راه گشای درگاه لطف احسان توست.  یمبارالها 

ان در حیاتش دارای رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) فرمودند که: جان انس

ی لطف پروردگارش را بگشاید و یا به روی خویش محکم ها پنجرهاختیار است تا متام 

پر مهر پروردگارش است و  آغوشگذرد که انتهایش  یمببندد. اگر بگشاید از الطافی 

کشد و او را  یمشود که زنجیر عالیقش او را در بند  یماگر نتواند زندانِی در بندی 

شود زمان خواسنت به  یمگذارد و آنگاه که اراده از او سلب  یمحرکت باقی ناتوان از 

 گیرد. یمرسد و آنچه در عمل کسب گردیده میزان قرار  یمپایان 

پس سالمتی در جانی است که پروردگار عامل فرمود ای بندگان من آنگاه که ش� را بر 

انداز شود و همگان را بر تناول نعمتی  ینطنبارگاه با جاللتم بخوانم ندایی در جانتان 

ید و سخن آغاز کند. ای خالقم آنگاه که جان درآبشارت دهد. آن نعمت به جوشش 
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ضعیفم را بر بارگاه با جاللتت در انواری از حق قرار دادی حق سخن آغاز کرد. نامی را 

مر فرمودید فراگرفت تا موجودیت جانش را در قالب آن نام اعالم �اید. پروردگارا ا

همگان برای معرفی آن نام حارض شوند. سکوت و انتظار آغاز گردید و آن نام در 

معرفی خود اعالم داشت: ای آفرینش پروردگارم بر نامم که مرا حق خواند و مکذبین 

ی جهان پی�نشان  یینهآآن را باطل، به اطاعت درآیید. همگان بر حق تسلیم شدند و 

دیعه نگه داشت تا همواره حق جاودان مباند و باطل آثارش ی جانش به و  صفحهرا در 

 را محو و نابود اعالم دارد.

یت پیامرب ب اهلی رسور عاملیان و چه مصداق است بر  فرمودهبله چه زیباست این 

خاتم حرضت محمد (ص) که هر کدام در حیات خود به برشیت نشان دادند که حق 

 جاودان و باطل نابود است.

ی نور حضور داریم. ایشان  خانهشب مبارک به میالد یکی از ایشان در این ما در این 

ی صرب و شجاعت و ای�ن و علم و مهر و عرفان، حرضت زینب کربی (س)  اسوه

قارص و کل�ت عاجز و  ها زبانچون  گفتشود از ایشان سخن  یمهستند. چگونه 

در وجود مطهرش یکجا ی فضائل و حسنات را  همهفراتر از عقل و اندیشه است چون 

(ع) و مادر بزرگوارش حرضت زهرا  مؤمناناش امیر  یگرامداشت. قبل از تولدشان پدر 

نظیر و خاص است. به دعا از پروردگار  یب(س) آگاهی داشتند که فرزندشان دخرتی 

خواستند او را درختی استوار در رسالت پیامرب خاتم حرضت محمد (ص) قرار داده  یم

ن امر خطیر یاری فرماید. دعایشان به اجابت رسید و پیامرب (ص) او را و او را در ای

ی نبوت خواند و پروردگار عامل چنان زبان شیرینی به او عطا فرمود که زمین و  یشهر

ی خویش را به پیشکشی آوردند و پروردگار نپذیرفت و فرمود کالمی را ها امانتآس�ن 

د همگان در مقابل تکلمش به تکریم درآیند در زبان او آفریدم تا آنگاه که تکلم کن

 اعالم دارند که پروردگارا جز آنچه به ما آموختی دانش دیگری نداریم.

از  تر زاللاش  یمهرباناز برگ گل و  تر نازکحرضت زینب (س) قلب نازنینش 

شد و جوانان  یمبود که بزرگ و کوچک، پیر و جوان از آن سیراب  ساران چشمه
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گرفتند و همین زینب در  یماز مادرشان از مهر و محبت او جان هاشم بیشرت  یبن

 کرد. یمرا رشمنده  ها کوهمقابل ظلم و کفر و نفاق چنان استوار و محکم بود که 

دارد که  یمشود چنان قدم بر  یمی امام حسین (ع)  یمهخدر کربال زمانی که وارد 

ی امامت از استحکام  یمهخفرماید:  یمخورد. امام با تبسمی  یمستون خیمه تکان 

خواهم این رسزمین مرا در  یمفرماید:  یمقدمتتان به لرزه افتاده. حرضت زینب (س) 

اطاعت از امامت در قلبش به تصویر کشد، خاکش بشکافد و مطمنئ شود که 

 گران، مصمم به فرمانی هستند که امامت صادر بفرماید. اطاعت

به کاخ ابن زیاد گذاشتند که آن ملعون بله ایشان با ه�ن ابهت و استواری قدم 

دارد، گفتند  یمتعجب کرده و پرسید، این بانو کیست که چنین مغرور و محکم قدم بر 

گونه وارد کاخ یزید شد و آن ملعون نیز گفت ش�  ینهمزینب دخرت علی (ع) است و 

 چرا شبیه ارسا نیستید.

یم کم است. پس در این بله هر چه از فضائل و حسنات حرضت زینب (س) سخن بگو

شب مبارک ضمن عرض تربیک و تهنیت به ساحت مقدس موال و رسورمان امام عرص و 

شان حرضت زینب کربی (س) از  یگرامی  عمهزمان اباصالح املهدی (عج) در میالد 

 وجود مبارکشان عاجزانه متنا داریم:

ظلم و نفاق و فتنه ی راه حرضت زینب (س) در این عرص و زمان پر از  ادامهما را در 

ی ظامل و کافر و منافق را برکنند و  یشهرو کفر یاری فرمایند و با تعجیل در ظهورشان 

 کنیم: یمبرای تحقق آن به شوق فریاد 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٨دی  ١٩    (روایت اول) شهادت حرضت زهرا (س) ی بهخط

و  ها غمهایش، بر رضبان حیاتش، بر  یقهدقو  ها ساعتسالم بر زمان و آفرینشش، بر 

یش و بر مزارهایی که ها سالیش، بر گذشت ها هجرانو  ها حرستهایش، بر  یشاد

ی ها صدفتا ندای حق این  اند خفتهچونان مرواریدهایی در درون صدف خاک 

را مسخر خویش گرداند و وای بر  درخشان را بگشاید و آنچه از آن بیرون آید عامل

یی که از گور ها نامی خویش ندارند.  شدهمردگان دهری که مزاری جز وجود افسون 

ها را در اع�ل ننگینشان به جان جدا  یقهدقو  ها ساعتخیزند تا نفرت  یمزمان بر 

 شده از رحمت الهی بچشاند.

همتا را از آغوش امامت و والیت  یبامروز یادآور حزنی سنگین است. حزنی که کوثری 

هایش از فراقی فریاد کند که  یقهدقبه آغوش ملکوتیان برد تا زمان در متام ساعات و 

در دلش به امانت دارد. راز کدام زبان را بگشاید. چگونه توان گشودن زبان امیر 

کند  یمی جانش حوادثی را مرور  یینهآ(ع) را در این فراق دارد. او امروز در  مؤمنان

اش وارد �وده. دست بر قلب خاموش همرسش  یملکوتکه جهل جاهالن بر جان 

گذارد. فاطمه جان قلب نازنینت هرگز از تپش عشق به حق نخواهد ایستاد. پس  یم

ی غیبتش بیرون  پردهاز  دارش امانتدارد تا  یمزمان گهرش را همواره در کنارش نگه 

 ی فرزندش متاشا کنند. چهره) را در آید و همگان سی�ی دخرت رسول خدا (ص

های خلقتش را در زمان جاودان �ود تا آیندگان شاهدی  ینهگنجشکر خالق یکتا را که 

ی پروردگار است. نگین رسالت در  وعدهباشند بر پیروزی حق و نابودی باطلی که 

درخشد که مرگ نامی است که شیطان نفس در ظاهر  یم چنان آنقلب حق مداران 

 ی پروردگار است. وعدهکه جاودانگی  یدرحالکند  یمآن را حس زمان 

ای است که  ینهگنجشنویم که فرمودند: عمر  یملحظات این فراق را از زبان اُم ابیها 

پوشاند تا فرزندان حرضت آدم (س) بر  یمپروردگار عامل مانند لباسی بر جان الستی 

زمین خاکی قدم بگذارند. بیایند به دنیایی که پروردگارشان آن را معرفی فرموده با 
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ی زیبایش، آنگاه اجلی را بر این عمر قرار داده تا ها نعمتآس�نش، زمینش و متام 

لکوتی م پوش تنبندش پاره شود و جان الستی از لباس دنیا بیرون آید. بار دیگر 

اش بازگردد و با خود عملی را به پیشکشی به  یاصلخویش را بر تن کند و به جایگاه 

 حضور پروردگارش بربد.

داند که چه آماده  یمکتاب آس�نی رمز این پیشکشی را گشوده است و هر کس 

و  ها زمانروم که منتظرش بودم و امت پدرم را در  یمی ا وعده�وده. من به دیدار 

یی ها امتبینم که از من جز نامی در میراث جانشان ندارند. آنان  یمآینده  یها دوران

راز قلبشان را به یادگار نگه دارد و من شاهدی  ها زمانآیند تا  یمهستند که همواره 

ی پروردگار از زمان برداشته شود و دولت  وعدهباشم بر دعوت انبیاء تا فراق عشق با 

ی زمین و آس�ن در قلب حق  ینندهآفرم پر جاللت با شکوه حق ظهور کند. آنگاه نا

مداران بدرخشد و آنان اعالم دارند که فاطمه جان تویی ه�ن کوثری که همواره در 

 از زبان با شکوهت اعالم کردیم: ها دورانو  ها زمان

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٨بهمن  ٩    )دوم(روایت  شهادت حرضت زهرا (س) ی بهخط

و  ها غمهایش، بر رضبان حیاتش، بر  یقهدقو  ها ساعتسالم بر زمان و آفرینشش، بر 

یش و بر مزارهایی که ها سالیش، بر گذشت ها هجرانو  ها حرستهایش، بر  یشاد

ی ها صدفتا ندای حق این  اند خفتهچونان مرواریدهایی در درون صدف خاک 

درخشان را بگشاید و آنچه از آن بیرون آید عامل را مسخر خویش گرداند و وای بر 

یی که از گور ها نامی خویش ندارند.  شدهمردگان دهری که مزاری جز وجود افسون 

ها را در اع�ل ننگینشان به جان جدا  یقهدقو  ها ساعتخیزند تا نفرت  یمزمان بر 

 شده از رحمت الهی بچشاند.

همتا را از آغوش امامت و والیت  یبیادآور حزنی سنگین است. حزنی که کوثری امروز 

هایش از فراقی فریاد کند که  یقهدقبه آغوش ملکوتیان برد تا زمان در متام ساعات و 

در دلش به امانت دارد. راز کدام زبان را بگشاید. چگونه توان گشودن زبان امیر 

کند  یمی جانش حوادثی را مرور  یینهآامروز در  (ع) را در این فراق دارد. او مؤمنان

اش وارد �وده. دست بر قلب خاموش همرسش  یملکوتکه جهل جاهالن بر جان 

گذارد. فاطمه جان قلب نازنینت هرگز از تپش عشق به حق نخواهد ایستاد. پس  یم

ی غیبتش بیرون  پردهاز  دارش امانتدارد تا  یمزمان گهرش را همواره در کنارش نگه 

 ی فرزندش متاشا کنند. چهرهآید و همگان سی�ی دخرت رسول خدا (ص) را در 

های خلقتش را در زمان جاودان �ود تا آیندگان شاهدی  ینهگنجشکر خالق یکتا را که 

ی پروردگار است. نگین رسالت در  وعدهباشند بر پیروزی حق و نابودی باطلی که 

درخشد که مرگ نامی است که شیطان نفس در ظاهر  یم چنان آنقلب حق مداران 

 ی پروردگار است. وعدهکه جاودانگی  یدرحالکند  یمزمان آن را حس 

ای است که  ینهگنجشنویم که فرمودند: عمر  یملحظات این فراق را از زبان اُم ابیها 

ر پوشاند تا فرزندان حرضت آدم (س) ب یمپروردگار عامل مانند لباسی بر جان الستی 

زمین خاکی قدم بگذارند. بیایند به دنیایی که پروردگارشان آن را معرفی فرموده با 
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ی زیبایش، آنگاه اجلی را بر این عمر قرار داده تا ها نعمتآس�نش، زمینش و متام 

ملکوتی  پوش تنبندش پاره شود و جان الستی از لباس دنیا بیرون آید. بار دیگر 

اش بازگردد و با خود عملی را به پیشکشی به  یاصله خویش را بر تن کند و به جایگا

 حضور پروردگارش بربد.

داند که چه آماده  یمکتاب آس�نی رمز این پیشکشی را گشوده است و هر کس 

و  ها زمانروم که منتظرش بودم و امت پدرم را در  یمی ا وعده�وده. من به دیدار 

یی ها امتمیراث جانشان ندارند. آنان  بینم که از من جز نامی در یمی آینده ها دوران

راز قلبشان را به یادگار نگه دارد و من شاهدی  ها زمانآیند تا  یمهستند که همواره 

ی پروردگار از زمان برداشته شود و دولت  وعدهباشم بر دعوت انبیاء تا فراق عشق با 

در قلب حق  ی زمین و آس�ن ینندهآفربا شکوه حق ظهور کند. آنگاه نام پر جاللت 

مداران بدرخشد و آنان اعالم دارند که فاطمه جان تویی ه�ن کوثری که همواره در 

 از زبان با شکوهت اعالم کردیم: ها دورانو  ها زمان

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٨بهمن  ٢٥       والدت حرضت زهرا (س) ی بهخط

شکر و سپاس پروردگار کریم و رح�ن را سزاست که خلق کرد آدمی را از خون بسته و 

اش بستایند و  یبزرگبخشید و امر فرمود که او را در  عزتاز حکمت و کرامتش به آن 

ی خود همه را به  عاشقانهدر نسل او گهرانی نایاب قرار داد که با عمل و اطاعِت 

ی مطهر که توانستند به عهد و پی�ن الستی خویش اه جانحیرت وادارند. پس سالم بر 

ی پنهان شده در کالبد خاکی را بر جایگاه عزت بندگی ها جانعمل �ایند. آمدند تا 

دار  ی خویش را آشکار کردند ه�نانی که زمان ودیعه چهرهگران  اطاعت بنشانند.

 بران زمان را به ضیافت حق بخوانند. جهادشان است تا میراث

ی مطهر وجود گهربار و با برکت رسور خالیق، رسول اکرم، ها جانرسسبد این  بله گل

یتش هستند که شأن و مقام و عزتشان را ب اهلاحمد و محمود، حرضت محمد (ص) و 

یم به ها آس�نخداوند کریم چنین معرفی فرمود که: ای فرشتگان من و ای ساکنان 

ن گسرتده و نه ماه تابان و نه مهر درستی که من نیافریدم آس�ن بنا شده و نه زمی

درخشان و نه فلک چرخان و نه دریای روان و نه کشتی در جریان را مگر به خاطر 

 دوستی ایشان.

نظیر عطایی پروردگار رح�ن فراتر از فکر و اندیشه است. پس  یباین عزت و شوکت 

رستگار شویم و باید شکرگزار خداوند کریم باشیم که مهر آنان را در قلب ما نهاد تا 

ی کربی، فاطمة الزهرا (س)  یقهصدامروز این محفل مزین است به میالد رسور عاملیان 

که پروردگار عامل این روز را مبارک اعالم فرمود و به پیامرب و امتش مژده داد که من 

کوثر عطا کردم. پس برای پروردگارت �از شکر بخوان و قربانی کن. پس این روز و ایام 

ای در  ینهگنجیی که ه�نند ها ماهسالم بر ایام،  ؛ وی آن باید گرامی بداریم واسطه بهرا 

گذرد تا عظمتی را به تصویر بکشد که در ساعاتش نهفته است.  یمعمر زمان 

های زمان است.  یشادو  ها غمی  کنندهی متربکی که حیات و م�تشان بیان ها نفس

آیند تا پاسخ سالمی را بدهند که پروردگارشان فرموده. سالم بر آمدنشان.  یمآنگاه که 
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ی مردگان دهر است. رضبان  کنندهآورند. برکتی که زنده  یمآیند و با خود برکتی را  یم

ی  احاطهکشد. جانشان در  یمحیاتی که در خود هزاران مع�ی خلقت را به تصویر 

و ساعات و  ها ماهو  ها سالو ایام عمرم در آید. سالم بر آمدنم  یدرمحق به سخن 

ی که فرمود سالم بر رفتنشان، کوچی ا وعدههایی که نامش انتظار است تا بر  یقهدق

مبارک از ایامی که شاهد و مشهود عمری با برکت است و قیامتی که شاهدی بر این 

 د.ی الهی محقق شو  وعدهدو سالم است تا راز خلقت ایام از جانش جدا گردد و 

حرضت صدیقه کربی فاطمة الزهرا (س) رضبان حیاتش در عمر پر برکتشان نوید نجات 

ی قدسی یادگار و وارث، فرزند ها نفسی که ا گونه ه�نبرش و آرامش عامل بود. 

اش، موال و رسورمان اباصالح املهدی (عج) در عرص حارض عامل را منور و مطهر  یگرام

املیان فرمودند که: وقتی پدرم رسول خدا (ص) آیات �ایند. چه زیبا آن را رسور ع یم

فرمود، روی زانوی مبارکش نشستم و پرسیدم پدر، یا  یمسوره یوسف (س) را تالوت 

آیا عشق یعقوب (س) به یوسف (س) چگونه عشقی بوده است و فراق چه  الله رسول

ی را با ام پیامربان دنیای خاک یدهد(ص) فرمودند نور  الله رسولمفهومی دارد و 

دارند. اگر آن جواهرات در کنارشان نباشد به دنبالش  یمجواهرات اصل خلقت دوست 

کنند تا گهرها را بیابند و هجران خالقشان را با طعم گهران قابل  یمگردند و دعا  یم

تاب فرمود و هجران دوری  یبتحمل �ایند. یوسف (س) گهری بود که یعقوب (س) را 

چون تو در دامن من مرا در هجران پروردگارم مدد را سخت. پس داشنت گهری 

�اید. پس دست کوچکت را بر قلب پدر بگزار تا از دوری خالقش پاره پاره نشود و  یم

رسور عاملیان در ادامه فرمودند اگر انتظار گهر وجود پرسم مهدی در عامل نبود، عامل از 

گسست ولی امید و  یم پاشید و آس�ن و زمین از هم یمفراق دیدار خالقش از هم 

 به امید آن در صرب جمیل هستند. ها لحظهدهد که  یمانتظار نوید دیدار گهری را 

در این روز خجسته و مبارک ضمن عرض تربیک و تهنیت به ساحت مقدس یوسف 

زهرا (س) رسور و موالی�ن امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج) به وجود مقدسشان 

ی ش� چشم انتظار درگاه پروردگار  حقهیم که ما منتظران دولت دار یمبه متنا ابراز 

کریم هستیم که از فضل و کرمش در ظهور ش� تعجیل بفرماید تا ش� وجودهای 
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خشک�ن را با رحمت الهی آبیاری فرمایید تا به بار تقوا و ای�ن راستین و معرفت 

ای نهفته  ینهگنجکه خداوند فرمود ای منتظران در قالب جانتان  گونه ه�نبنشیند 

آید و گاه ندایی در جانش او را  یماست گاه توان جان آدمیان به میدان محاسبه 

خواند. سالم بر تو چگونه قادری تا امانتی را با خود همراه کنی که جایگزین  یم

ندایی پاسخ دهد که او را  ات را آماده کن تا به ینهسمنتها. اینک  یبرحمتی است 

کند تا  یمی بذری الهی  آمادهرا  ها جانی خداوندی که زمین  یرهذخخواند. منم آن  یم

ید تا به درآبه چرخش  ها زمانی قرآن کریم است به بار بنشیند.  وعدهی که ا مزرعه

 ندای صاحب خویش که در جانش به ودیعه بوده پاسخ دهد.

توصیف فرمودند: آنانی که همواره در برپایی دولتی  رسور عاملیان آن را چه زیبا

هاشان چون نرم بارانی بر زمان باریده است تا از آن هزاران خوشه رس از خاک  دیده

ی در  یوهمی بلکه انتظاری که از آن هزاران تند بارانی قرآن کریم نه  فرمودهبرآورد. به 

 ی وجود ظاهر گردد. شاخهغالف بر 

درخشد همگی حکایت از دولتی دارد که نامش  یمآن کریم پس آنچه در آیات قر 

 زنیم: یمدولت ظهور است. پس ما نیز همگی بر ظهور آن دولت کریمه فریاد 

 اللهم عجل لولیک الفرج

 

این روز فرخنده و مبارک را به ش� مه�نان این کوی عشق مخصوصاً مادران  در خامته

خواهیم  یمی محرتمه تربیک عرض کرده و از خداوند متعال ها خانمو مادران آینده و 

مان یاری فرماید و  یزندگی حرضت زهرا (س) در ها آموزهکه در عمل به سفارشات و 

 ی قرائت فرمایید.ا فاتحهبرای شادی ارواح مادران فوت شده از این جمع 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٨اسفند  ٦      امام محمد باقر (ع)والدت  ی بهخط

کند.  یمبخشد و مهربانی  یمحمد و ثنا خداوند رح�ن و رحیم را سزاوار است که 

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

کند. آن خدایی که زندگان را روزی و  یمرا نجات و دشمنانش را عذاب  کنندگان توبه

خواند و جاوید است و پایانی ندارد. گریزگاهی از  یمی خود سو  بهمردگان را 

یش و ستا قابلی اوست. نیست معبودی سو  بهاش نیست. بازگشت همه  ییفرمانروا

 اش. یاییکربسپاس جز ذات 

علی (ع) آغاز کردیم  انمؤمنخطبه را با مناجات پر از معرفت و عرفان و توحید از امیر 

گیریم با سالمی از رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) که فرمودند:  یمو پی 

ی نیکو بخوانید و با یا رب یا رب حمد و ها نامخداوند کریم امر فرموده که او را با 

شویم توان بردن  یمثنای پروردگار را در جانتان وارد کنید تا در قیامت که از خاک بلند 

ی یاوران من ا ، فرمودهس�ء اش را داشته باشیم. سالم نامی است که پروردگار امر ا

ید به سخن درآید ا اندوختهجانتان را با سالم فرشتگان بیارایید تا جام جانتان از آنچه 

ی نیکو بخوانید. گاه توان عقل قادر ها نامی غیب آشکار شود. مرا با  پردهآنگاه رازی از 

سپارد. ساعات عمرش در مدار رحمتی  یمو گاه آن را به فراموشی  باشد یمبه درکش 

دهند، آیا صاحب نام را  یمشود. اینک او را به ضیافتی مژده  یممنتها طی  یب

شود: یا رب به من بنگر که چگونه آن زبانی را  یمبه تکلم گشوده  ها زبانشناسید.  یم

تا در گشودن ارسار جانش او را  خواند یمکه به حمد گشوده بودم اینک به ثنا تو را 

مدد �ایی. ای یاور درماندگان به جانی که همواره رس بر خاک نهاده تا خاک جانش را 

 بشناسد نامی بیاموز تا گنجینه جانش ارسار خویش را �ایان کند.

ی رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) متوجه شدیم که باید  فرمودهپس با این 

گار را با زبان و دل چنان در وجود باید وارد کنیم تا با جان بیدار حمد و ثنای پرورد 

ی که اولیاِء ما نه تنها جانشان بلکه خاکشان ا گونه ه�نشده در قیامت همراه گردد. 
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خواهد  چنان،  آننیز آغشته و مطهر به حمد و ثنای پروردگار است و نور حاصله از 

که در این شب مبارک به میالد  درخشید که موجب حیرت خاص و عام خواهد شد

 ی نور حضور داریم. خانهیکی از ایشان در این 

ی علوم و وارث انبیاء، پنجمین اخرت آس�ن امامت و والیت امام محمد  شکافندهایشان 

ی منوره به  ینهمدهجری در  ۵۷بن علی ملقب به باقر (ع) هستند که اول رجب سال 

ی نهضت  لحظهین یادگار و شاهد غیبی لحظه به (ع) آخر محمدباقردنیا آمدند. امام 

کربالی جدشان اباعبداللّه الحسین (ع) بودند، با چشم مبارکشان امت جد مبارکشان 

رسول خاتم حرضت محمد (ص) را دیدند که به دلیل دور شدن از فرهنگ غنی اسالمی 

را مورد آزار  یت پیامرب(ص)ب اهلبه جهالتی مبتال گردیدند که رگ حیاتشان را بریدند و 

قرار دادند و آن را پیروزی فرض کردند و این جهالت و دور شدن از فرهنگ اسالمی 

 چنان آنی بود که از جانب حکام ظامل و جنایتکار و دنیاپرست ا فتنهدسیسه و  حاصل

بر حقایق و عقل آنان به حیله رخنه کرده بود که حق را باطل و باطل را حق تصور 

(ع)  محمدباقرنفس اماره بر آنان غلبه کرده بود. در نتیجه امام  کردند و شیطان و یم

ی و تربیت علمی با ساز  فرهنگنسب به آگاهی دینی و  قدرشان گراندر طول عمر 

ی از این کار دست ا لحظهای کردند و  وقفه یباصالح باورهای غلط امت مسل�ن تالش 

رهای مختلف کشورهای که حاصلش تربیت عل�ی زیادی بود که در شه برنداشتند

 اسالمی پخش شده و مردم را با علم و دین آشنا کردند.

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

امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج) به مناسبت میالد جد بزرگوارشان امام 

 داریم: یم(ع) ابراز  محمدباقر

و  تر سختامت مسل�ن به جهالتی  مخصوصاً نعمت ما، برشیت  یولموال و امام و 

(ع) دچار شده است. ما را دریابید که قلب�ن آکنده  محمدباقرتر از زمان امام  یکتار

ها و ظلم و جنایت و فتنه و فساد  یرو  کجاز غم و اندوه از این همه باورهای غلط و 

دینی و کشنت و حرمت شکسنت  یبو کفر و نفاق است. در این عرص پر از فتنه و 

مسل�نان باعث افتخار شده. جان عامل به فدای قلب نازنینتان که با دیدن این مردم پر 
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یر افتادن ظهورتان را خداوند حکیم و مهربان تأخاز غم و اندوه است. ولی حکمت به 

دانید و ما جز شکایت و دعا برای ظهور راهی  یمو ش� رسور و موالی�ن بهرت 

 زنیم: یمو جگری سوخته فریاد  بار اشکشناسیم. پس با چشمی  ی�

 اللهم عجل لولیک الفرج

 

با این روز مبارک ماهی را آغاز کردیم که رسشار از خیر و برکت است. در مورد اینک 

علی (ع) فرمودند که: آنگاه که پروردگار  مؤمنانبزرگی و فضیلت این ماه چه زیبا امیر 

را برایش مقرر فرمود، اراده  ها شبجهان اراده فرمود تا زمین را بیافریند و روزها و 

کرد تا موجودی را خلق کند که در این ساعات زندگی کند و روزهایی را بپی�ید که 

؛ ن استخراج شودی معنوی آ ها گنجفزونی نهاد تا  ها ماهمانند یکدیگر نباشد. پس در 

ی معنوی آن ها گنجکه با عبادت و اطاعت  هاست گنجمانند ماه رجب که یکی از آن 

خود را ارزان نفروشد. دل  گنجی گنج باید توا�ند باشد و  یندهجوشود و  یماستخراج 

یت رؤای باشد برای  یینهآرا به صاحب آن بسپارد تا مرتب به آن جالی الهی بزند تا 

ی دیدار حق کند پس شکر  آمادهرا  وجودهاها را از بین بربد و  نور. نور ظلمت

پروردگار کریم را که ما را به حسنات این ماه بزرگ توسط موال و امام�ن معرفت 

 ی وافر کسب کنیم، انشا اللّه. بهرهبخشید. امید است که از آن 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٨اسفند  ٩       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 

شوم اجدادشان عربتشان نشد چون شیطان و نفس پلیدشان دنیا را در  که عاقبت

نظرشان آراسته کرده و نه قیامت و برپا شدن کرسی عدالت را باور کردند و نه دولت 

 ی حق موال و رسورمان امام عرص و زمان (عج) را. کنندهظهور منتقم باطل، جاری 

عامل برشیت خواهد آمد و هم  ولی بر خالف تصور این دون مایگان هم امام و منجی

اش خواهد رسید. چه زیبا آن را رسور عاملیان حرضت  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 

دگار خم �ودند تا راز جانشان از دریابید. همگان رس اطاعت بر آستان کربیایی پرور 

انداز شد. جان ش� در مدار حق  ینطنی 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  یمدر ندایی که آفرینش را به حکومت حق دعوت ماندتان 

 شود. ی�خواند که در آن نوری جز نور حق افروخته  یمضیافتی 

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 

را مورد آزار قرار داده و به شهادت رساندند که ما در این روز حزن و اندوه  بزرگوارمان

های آفرینش دور  ینهگنجی مقدس به سوگ شهادت یکی از آن گهران و  خانهدر این 

هم جمع شدیم. ایشان دهمین اخرت والیت و امامت، صابر و عادل، عامل و هادی 

هجری در مدینه  ۲۱۲که در سال  حرضت امام علی النقی (ع) ملقب به هادی هستند

متولد شدند پس از شهادت پدر بزرگوارشان امام جواد (ع) در سن هشت سالگی به 

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) 

ای مطابق اوضاع زمان خویش به پیش برد و به مردم از  یوهشبه های خود را  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.

مقدس موال و رسورمان ما در این روز حزن و اندوه با قلبی آکنده از غم به ساحت 

 اباصالح املهدی (عج) تسلیت عرض کرده و به متنا ابراز میداریم:

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 

باشد اگرچه دشمنان و کافران و منافقان آن را بعید  ی ما 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.

ه کافران و منکران و ظاملان بار الها به ما آن قدرت و شهامت عطا فرما که نه از انبو 

 افتیم. برتسیم و نه از حوادث سخت و مشکالت در هراس بی

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


97 

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

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 

 ٩٨اسفند  ١٥   والدت امام جواد (ع) و حرضت علی اصغر (ع) ی بهخط

یی که لباس عزت و بندگی را بر ها جان، هاست جانی  ینندهآفرحمد و سپاس در خور 

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

ی  همهاند و عشق به اللّه را چنان در لطافتش عرضه �ودند که تا ابد  واداشتهتحسین 

 و رس از پا نشناسند. آمدهی مشتاق از شنیدن و دیدن آن به وجد ها قلب

پایان به وسعت و عظمت عرش با جالل و جربوت  یبش�ر و  یبپس شکر و ستایش 

به راستی با برگزیدن  پروردگار توانا را سزاست. نیست معبودی غیر از ذات اقدسش که

یتش بر برشیت منت نهاد تا با انوار ب اهلخاتم رسوالن حرضت محمد (ص) و امامان و 

مطهر آنان که ه�ن نشئت گرفته از انوار الهی است راه رستگاری را پیموده، به قرب 

 الهی برسند.

 ی میالد یکی از ایشان نهمین خورشیدشادمانما در این شب در این کوی عشق به 

ثانی محمد بن علی حرضت امام  ابا جعفرامامت و شجاع در علم و دیانت و ک�ل 

دینی  یب(ع) که همچون پدران و فرزندان بزرگوارش در راه مبارزه با ظلم و  جواداالمئه

یت پیامرب ب اهلی که حاک�ن با جسارت بر علیه سنت و ا زمانههمت واال داشته و در 

کردند ایشان با عقل و درایت در راه هدایت مردم کوشا بودند و  یمدشمنی 

پنداشتند در دنیا و  یمگر را که دنیا را بدون صاحب  یلهحرسدمداران خودخواه و 

 آخرت رسوا �ودند.

گر را مورد رسزنش  یلهحعلی (ع) رسان و حاک�ن ظامل و  مؤمنانی که امیر ا گونه ه�ن

را به آنان فرمود که: ش� زمین را خالی یافتید و قرار داده و عاقبت شومشان 

بود و کسی جلودار ش� نبود. حالل دین را رها کردید. در  بازی ش� در زمین ها دست

ای را  یهساید که در آن بیارامید اما هر برآمدای گسرتده دیدید و در صدد  یهسااین دنیا 

کرد و تصور �ودید که همواره باشد. این وضع ش� را فریفته  یمپایانی است که مرگ 

طور خواهد بود ولی بدانید که هر خونی که ریخته شود خونخواه دارد و هر  ینهم
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حقی هواخواه. ای بندگان خدا نادانی خود را پناهگاه خویش قرار ندهید و از هوی و 

 هوس پیروی نن�یید.

اصغر  یعلهمچنین این روز مبارک مصادف است با میالد مجاهد شش ماهه حرضت 

ی جاودان آفرید و رسم و آیین ا ح�سه(س) که ره شصت ساله پیمود و در کربال 

 اطاعت از امام عرص خود را در دفرت زمان با خون گلوی خود نوشت و امضا کرد.

اینک ضمن عرض تربیک و تهنیت به ساحت مقدس موالی�ن امام عرص و زمان 

تان حرضت  یگرامی که مادر ا گونه ه�ن: داریم یماباصالح املهدی (عج) به متنا ابراز 

فاطمه زهرا (س) فرمودند: ما نیز جزِء منتظرانی هستیم که زمین و زمان در انتظار و 

فرماید: منتظران آنچه در  یماشتیاق ظهور ش� هستند. سالم بر زمان آنگاه که اعالم 

ها آشکار  یرهخذ را در  ها نقشجانتان پنهان بود اینک بر صفحه ظهور آمده تا   جام

سازد. پس یاریم کنید تا رازی را آشکار کنم. اینک قلبم را که تقویم دورانی پنهان است 

گذاشتند که در تاب و تب  یمهای حق قدم بر خاکی  یینهآگشایم. زمانی که  یم

ی جانم مددکاری آمد تا مرا در این  ینهگنجداشت ای  یمسوخت اعالم  یمحرارتی 

(عج) است و من شب و روز را در کنارش  الزمان صاحبامانت یاری کند. او 

 گسرتاندند تا توانم افزایش یابد. یمگذرانم. پس پیشانی حق را بر بسرتم  می

ی آس�ن احسان الهی بلند سو  بهپس بیایید در این شب مبارک دستان پر متنای�ن را 

و با دستان ضعیف�ن همچون  کنیم تا در ظهور دولت حقه موالی�ن تعجیل بفرماید

اصغر (ع) دست پر قدرت امامت را گرفته و تا آخرین نفس رها نکنیم تا  یعلحرضت 

 زنیم: یمجاودانگی را معنا کنیم و برای برآورده شدنش فریاد 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٨اسفند  ١٨       والدت امیر مؤمنان (ع) ی بهخط

سالم بر یوم الدین، یومی مبارک، روز مرگ باطل، روز شکست شیطان و روز ظهور حق 

نویسد و چه زبانی قادر است تا وصفش کند؟ آیا  و عدالت. نامش را چه قلمی می

توان عقلی آدمیان از ازل تا ابد به نامش اندیشیده است؟ او کیست که اولین فریاد 

ی مکرمه به �ایش گذارده تا جاِی  درون کعبهاش در  حق را همراه اولین تنفس زمینی

پایش تا قیامت ُمعرف نامش باشد؟ پس او را ابوتراب خواندند تا خاک معنا شود. کدام 

خاک شاهدی گویا خواهد بود بر پدری که در دامن خویش ابوتراب دیگری را به 

دیدنش دهد. ذوالفقار به  �ایش گذاشت. سیزده رجب چه طلوع با شکوهی را خرب می

ای هستم که گلوی باطل را  کند، من ه�ن تیغ بُرّنده شتابد، خود را معرفی می می

ی مبارکش  شکند، خون پاکش بر چهره درد تا عبد را معنا کند، پس پیشانی عبد می می

گیرد. چه َرس پرشوری؛ تا قیامت شور هدایتش مردمان  شود، ولی آرام �ی جاری می

کند. او را به مدد  یعه به وجود مبارکش افتخار میخواند. ش دهر را به خود می

خواند که جانش را مانند ریس�نی در خود پیچیده است. امروز  هایی می جراحت

است که توانسته باشند  اثرگذارهایی  در جان یغشتنگرد. برق  ذوالفقار به ما می

از تن جدا کنند که اثرش ِبشود شور عاشوراییان؛  چنان آنهمراه امامت گردن باطل را 

خوراند تا با زبان  شود بلکه حرارتش را به جانش می شوری که به زمان محرم ختم �ی

کند و به زبانی که  دل با این ساعات پرشور درد دل کند، ساعاتی که به عاشورا نظر می

یرا جاِن این خانه او را به محفل حقی دعوت کرده تا شنوای حقیقت جانش شود، ز

ی جانش به امانت  ها مانند نقاشی ماهر در صندوقچه ها و غم تصویرتان را در شادی

 پروردگارتان باشید که آدرسش را یافتید. سپاسگزاردارد، پس  نگه می

اگر توانستید به واقع مه�نش باشید، پس امروز شیرینی نام علی بن ابی طالب (س) را 

که همواره برای اسالم گشوده  اش را در آغوش گرمش مهربانیکنید.  در کامتان حس می

بود را با خود همراه کنید تا توان درک حق در جانتان مانند رشابی عمل کند که قرآن 

کریم به آن اشاره فرموده: که جان ش� همواره دارای دو رشاب مست کننده است، یا 
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ست شوید، فرق حق را شوید و یا از َرشّش. اگر از َرشّش م از عشقش مست می

 شوید. شکافید، آنگاه به دست حق قصاص می می

ی مکرمه نزدیک کنید تا نوای داخلش را به گوش جان  کعبه طرف بهپس صورتتان را 

کند: فاطمه، پرسی که در دامن  ای شیرین فاطمه بنت اسد را خطاب می بشنوید. زمزمه

که مردمانش به صبح و شامی هایی است  ی کاخ ای برق نگاهش ویران کننده گذارده

رساند. همواره در  شان را به امتام می ی آبی زندگی ی نانی و جرعه که لقمه اند خوش دل

ها از راه  ی عبادت است. وعده اند که دارای سه وعده خیالشان دنیایی را ترسیم کرده

پس اند.  ی محرضی که همواره از حقیقتش گریخته رسد و به فرمانش جانشان آماده می

ی قرآن نشانش را  شود که آیات کریمه هایی نصب می مدال مسل�ن شیعه به سینه

فرموده، پس جانتان را به مدالش بیارآیید و مطمنئ باشید هیچ حرکتی از چشم زمان 

 پوشیده نیست.

بندد بیعت با حق است. بشتابید، فرصت عمرتان  ی امروز نقش می آنچه در صفحه

ی جانتان را پر کنید تا صدای  شود، پی�نه امش نزدیک میی ساعت به امت مانند عقربه

ی هدایت امامشان دیدند و با او  عاشوراییان را که همواره حقیقت خلقت را در آیینه

 ماندند نه با دنیایی که اثری از باطل را باقی نخواهد گذاشت.

بت کند که کنیم تا از مع�ی جانی بَرایِ�ن صح ی مکرمه نظر می اینک همگی به کعبه

 خوانیم: در درون جانش جای داده است، برای گشودن این رمز زیبا ُمعلمش را می

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٨اسفند  ٢٠      شهادت حرضت زینب (س) ی بهخط

یا، ای پناه پناهندگان، ای نجات بخش پاکان، ای نگهدار بیچارگان و ای بار خدا

، بار اشکام با دلی شکسته و چشمی  عطابخش گدایان، در این روز به سوی تو آمده

 نادم و پشی�ن، آلوده و گناهکار، با امید بخشِش جود و سخایت.

ان خطاکار خود ای پروردگار کریم و مهربانم که رسیع الرضایی و عذر پذیر بندگ

ی  چشمهدرگذر از من، از  نیتتهستی پس به حق بزرگی و جاللتت، رئوفی و رح�

کن و گوارا فرما آن را در این روز به کامم. معبودا آنچه از فضل و  ابماحسانت سیر 

کرمت برایم مقرر فرمودی برکت بخش و مرا مشتاق عبادت و اطاعتت فرما تا 

ی که رسور عاملیان حرضت زهرا (س) آن ا گونه ه�نم ات را به عشقت آغشته کن یبندگ

 را توصیف فرمودند که:

را از  اش جامههایش به سخن درآید، زمین  یهثانسالم بر زمان آنگاه که شکافته شود و 

یش را باز پس گیرد. آنگاه ندایی همگان را به ها نعمتتن بیرون کند و آس�ن 

که همواره با خالق خویش در نجواست را  صحرایی فراخواند. آیا توان درک جانی را

دارید. او را به رسزمینی غریب آوردند، غربتی ناشناخته. اینک غربتش به وصلی مبارک 

 ام چهرهگونه سخن آغاز کند. یا رب همواره به  ینابدل گشته تا زبانش با آوایی 

ه با عظمتت نگریستم تا مع�ی غربتم را بشناسم ولی آنچه را دیدم رنج دوری از بارگا

منتهایت جدا نکن تا همواره از  یببود پس این جان هجران کشیده را از رحمت 

 ی فضل و کرمت بنوشد و تو را در بزرگی و جاللتت بستاید. رسچشمه

شان در رنج  یی را که در متام عمِر زمینیها جانبله رسور عاملیان چه زیبا بیان فرمودند 

ن به بارگاه پروردگار ِشکِوه داشتند که امروز و سوز و گداز بودند و از غربت زمی

که در متام لحظات عمر به غیر از رضایت  ها آنمصادف است با پرواز منور یکی از 

ها و مصائب  یسختی  همهپروردگار چیزی نگفتند و عملی انجام ندادند و در این راه 

ار صرب و را به عشق رسیدن به قرب الهی عاشقانه تحمل کردند، ایشان کوه استو 
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ی زبان و  دارندهشکیبایی، اوج بندگی و اخالص، معلم اخالق و معرفت و عرفان و 

 سخن شیوا و رسا و بُرّنده، حرضت زینب کربی (س) هستند.

ی ایشان سخن گفت که از عجایب خلقت بودند، قلبشان  دربارهشود  یمچگونه 

کوهی استوار که در اقیانوس مهر و عاطفه در برابر حق بود و مقابل باطل همچون 

راه شام حرضت امام سجاد (ع) به حرضت زینب چنین فرمودند که: عمه جان پرچم 

اید و هر بار که لب  یدهبوساین امانت در دستان ش�ست که ذوالفقار را بارها 

فرمودند: آفرین بر  یم(ع)  مؤمنانگذاشتید امیر  یمی ذوالفقار  یغهتمبارکتان را بر 

درد و جگرش را پاره  یماست، جان کفر را  تر خطرناکاش از ذوالفقار  زبانی که بُرّندگی

کند پس بر آنچه مأمور هستی عمل کن و در صحرای کربال در شب پنجم  یمپاره 

چسباند و  یمی امام حسین (ع)  یمهخمحرم حرضت زینب کربی سینه مطهرش را به 

ی عشق چند روز دیگر در آتش کفر کافران خواهی سوخت ولی  یمهخفرماید: ای  یم

ام باش که در این حرارت  ینهسآتش عشقت تا قیامت جاودانه خواهد شد پس شاهد 

ی و من حق را با خود همراه ا دادهاست، تو حق را در خود جا  تر فروزاناز آن آتش 

ی (س) که با وجود آن ی حرضت زینب کرب  سوختهخواهم کرد. جان عامل به فدای قلب 

 همه غم و اندوه حق را چنان بر رس باطل کوبید که در تاریخ جاودانه شد.

اینک در این روز حزن و اندوه ضمن عرض تسلیت به ساحت مقدس موالی�ن امام 

شان خطاب به خودمان را بیان  یگرامی  عمهعرص و زمان اباصالح املهدی (عج) بیانات 

بگویید با ثروتی که به ارث بردید چه کردید؟ ش� مزد د: کنیم که به ما فرمودن یم

و به چه بهایی؟ مودت ارث عظیمی  یدا فروختهرسولتان را در کجا و در کدام بازار 

است که بهای دینتان است؛ به یک ساعت و دو ساعت و یک روز و ده روز ختم 

 .. مودت، کلید بازگشتتان از این رسزمین غریب استشود ی�

ها و  یعزادار یت فقط به ب اهلی حرضت زینب (س) مودت به  رمودهفبه پس 

شود بلکه مودت عمل به دستورات قرآن کریم و اطاعت و یاری  ی�ها ختم  یمولود

ی که حرضت زینب ا گونه ه�نامام عرص در مبارزه با باطل درون و بیرون ماست پس 

ی خود در این راه قدم گذارید، ها داشتهفرمایند تا دیر نشده با متام  یم(س) در ادامه 
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یتان را بخرد، این خرید و ها جانبا جان و مال و فرزند مهاجرت کنید تا پروردگار 

تان را  یشادشوید.  یمفروش ه�ن است که پروردگار فرمود به این خرید و فروش شاد 

 ی هستی جاودانه کنید و او را بخوانید: عصارهبا طعم 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٨اسفند  ٢٦      شهادت امام موسی کاظم (ع) ی بهخط

ی پروردگار حکیم و کریم و مهربان  و زیبنده درخورحمد و شکر و سپاس و ستایش 

که اراده فرمود تا جان جدا شده از بارگاه پر عظمتش در  آنگاهاست که از رس لطف 

های عتید و رقیب را همدم او ساخت  مکانی غریب ادامه حیات دهد، دو فرشته به نام

تا همواره بوی عطر جایگاهش را به مشامش برسانند و او را در این دیار غربت با 

ای که این اتصال را  نهاش مدد کنند، پس آفرین بر شا ریس�ن اتصال به مکان اولیه

غنیمت جانش بداند و همواره بر آن تکیه کند تا غربتش با شیرینی حضور  ینتر بزرگ

ی آدمی  ی عتید حضور خود را بر شانه آنان به وصلی مبارک بدل گردد و فرشته

اعالم �ود که: اینک ما مه�ن جان آدمیان شدیم تا بر فراز جانشان که  گونه ینا

ام رس  پروردگارمان است قرار یابیم، من بر آنچه به آن مأمور شدهمیعادگاه دعوت 

کوبم که طنین  می چنان آنام و هرگاه جز او را بخوانی بر دو گوشت  تسلیم فرود آورده

خوانی تو را به نوای جانم  که پروردگار را می آنگاهشود و  صدایش در عرش شنیده می

ند که در ستایش خویش بر همگان پیشی نوازم تا عرشیان به متاشای جانی بشتاب می

 گرفته است.

چه شیرین است این روایت از زبان مبارک رسور عاملیان، کوثر الهی حرضت زهرا (س) 

جوار آدمی است ولی متأسفانه ندیدن  که راز غیبی را فاش فرمودند که همواره هم

مورد ثبت و ی رفتار و گفتار ما دقیقاً  همه که درحالیظاهری آن باعث غفلت شده 

شده اما باید یقین داشت  رنگ کمگیرد. باور این موضوع در عرص حارض  برسی قرار می

ی خود نامید و  خداوند عامل انسان را در بزرگی و عزتش خلق فرمود و او را خلیفه

ی آفرینش را  ی خلقت را به اطاعتش واداشت و به حال خود رها نکرد بلکه همه همه

 دعوت کرد و مأمورشان کرد تا در خدمت او باشند.به متاشای عملکرد او 

گیریم بار دیگر از فرمایشات رسور عاملیان که فرمودند:  برای درک این موضوع بهره می

ات را معنا کنی به  که ندایش دادند جان خویش را بگشا تا پیچیدگی آنگاهبرکات عامل 
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کیده و رسدم را به امرت سخن درآمد و با زبانی شیوا اظهار داشت: پروردگارم، دل خش

که فرمودی پیش بیا تا دامنت را به زیورهایی بیارایم که درخشش نامت را آشکار  آنگاه

ی  سازد و من دست نیازم را گشودم و جان ضعیفم را بر خوان رحمتت نشاندم، رشته

محبتت را زیور جان پر ارسارم کردم تا پویندگان به دنبال کشفش آن را بشکافند و 

جان عاشقم را در عرِش آس�ن و زمین در جانشان ذخیره کنند، سپس به آغوشم  ی ناله

سخن آغاز کنم: ای  گونه یناام را به گوش جانشان بشنوند که  بشتابند تا راز دلدادگی

گشودم، تو را  ویتر ام، رس اطاعت بر آستان پر مهرت نهادم و آغوشم را به  خلیفه

که پروردگارم مرا بخواند که آنچه در دل نهان  آنگاههای عمرم خواندم تا  همدم ساعت

 ای بیرون آر و من به شتاب تو را ترک گویم. کرده

به عامل قدم گذاشتند و در جایگاه عزتشان چنان وجود مقدسشان را  یفگانیخلبله حقاً 

ی آفرینش را به تحسین و ستایش  در قالب بندگی و بزرگی به �ایش گذاشتند که همه

الهی،  یفگانخلها مصادف است با عروج ملکوتی یکی از این  دند که این شبوادار کر 

دار دانش  ایشان هفتمین اخرت آس�ن والیت و امامت، صاحب علم دیانت، خزانه

پیامربان، معدن وحی و صاحب علم یقین، امام شایسته عابد و زاهد موالی شیعیان 

د بر ایشان باد که با تحمل رنج جعفر (ع) هستند که برکات و رحمت خداون  بن موسی 

 مبارزه با باطل را در تاریخ به ثبت رساندند  ِهای زیاد یکی از تدابیر در روش و سختی

های زیبا و هدایتگرشان  و هم چون جد بزرگوارشان امام سجاد (ع) با مناجات

ها را چنان منقلب فرمودند که باعث وحشت  ها را و فاسدترین انسان ترین دل سخت

چال  کرد با نگهداری ایشان در سیاه الرشید عباسی لعنت الله شد که فکر می ون هار 

زندان خود توانسته است انوار امامت و نعمت والیت را محبوس �وده و دیگران را از 

ای که بر پیکر افکار و  این رحمت خداوندی محروم و خود را از رضبات کوبنده

مام موسی کاظم (ع) هم چون پدران پاک زند مصون �اید؛ چون ا سلطنت باطلش می

 ند راو آنچه از جانب خدا به عهده داشت ندبر آزارها شکیبا بود انو نیاکان طاهرینش

؛ برای مردم احکام خدا را تالوت و امر به معروف و نهی از منکر ندانجام داد یخوب به

و  نداد کرد؛ با اخالص متام در راه خدا جهندو عامل و عادل و صادق بود ندکرد می

و به اعرتاف زندانبان و کسانی که زندان امام را مشاهده کرده  ندعاقبت شهید شد
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نشین و زیبای خود به گلستانی  های دل ترین محل را با مناجات بودند ایشان مخوف

 پیامرب  ِبیت اهلنظیر بدل فرموده بودند. پس وای بر احوال دشمنان و بدخواهان  بی

دشمنان و بدخواهان امامان بر حق که چه عذاب و آتشی از  گرامی اسالم و خصوصاً 

چه  مؤمنانقهر پروردگار کریم را برای خود و پیروانشان خریدند که در این مورد امیر 

ها و زمین به روی یکی از بندگان خدا تنگ بشود ولی آن  زیبا فرمودند که: اگر آس�ن

ته باشد خداوند راِه گشایش را به بنده راه تقوی را پیش گیرد و به خداوند توکل داش

کند، اگر هیچ مونس و محرمی جز حق برای خود نپذیرد و از هیچ چیز  روی او باز می

ی مردم  مورد عالقه همه ینای باطل وحشت نداشته باشد، اگر از دنیایی که  به اندازه

ی از دیدند که تو به آن پایبند هست ها می و آن دادی یماست اندکی به خود اختصاص 

 دشمنی آنان مصونیت داشتی.

اینک در این شب شهادت امام موسی کاظم (ع) ضمن عرض تسلیت به پیشگاه مقدس 

داریم: ما  امام و موالی�ن اباصالح املهدی (عج) به وجود مبارکشان ابراز می

ی ش� هستیم تا در آن دولت  از غم شهادت پدرانتان منتظر دولت حقه سوختگان دل

ی ما، پس سالم بر  ر بهار عدالت ببینیم تا مرهمی باشد بر جگر سوختهرجعتشان را د

گردد و فضای سخت و ظل�نی زمین  ای که فرمان الهی بر منتظرین حق ابالغ می لحظه

های زکیه  خورد و نفس های مطهر تکان می گردد و خاک به انوار دولت ظهور مزین می

ند، پس برای تحقق این وعده همه با هم ک یبر  فرمانگردد تا بهار عدالت را  بیدار می

 زنیم: فریاد می

 اللهم عجل لولیک الفرج
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