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 ه الرّحمن الرّحیمبسم اللّ 

 ١٣٩٩های سال های مناسبلیست ترتیبی خطبه

 ٩٩فروردین  ٣ -ی عید مبعث و والدت حرضت نرجس خاتون (س)خطبه –٠١

 ٩٩فروردین  ٨ -ی اعیاد شعبانیهخطبه –٠٢

 ٩٩ فروردین ٢١ -ی شعبان والدت حرضت قائم (عج)ی عید نیمهخطبه –٠٣

 ٩٩اردیبهشت  ٤ -ی شب اول ماه مبارک رمضانخطبه –٠٤

 ٩٩ اردیبهشت ١٨-ی والدت امام حسن مجتبی (ع)خطبه –٠٥

 ٩٩ اردیبهشت ٢٢ -ی شب نوزدهم رمضان شب قدرخطبه –٠٦

 ٩٩ اردیبهشت ٢٤ -شب قدری شهادت امام علی (ع) شب بیست و یکم خطبه –٠٧

 ٩٩ اردیبهشت ٢٦ -ی شب بیست و سوم رمضان شب قدرخطبه –٠٨

 ٩٩خرداد  ٤ -ی عید فطرخطبه –٠٩

 ٩٩ خرداد ٢٨ -ی شهادت امام جعفر صادق (ع)خطبه –١٠

 ٩٩ تیر ١٣ -ی والدت امام رضا (ع)خطبه –١١

 ٩٩ تیر ٣١ -ی شهادت امام جواد (ع)خطبه –١٢

 ٩٩مرداد  ٧ -ی شهادت امام محمد باقر (ع)خطبه –١٣

 ٩٩مرداد  ٩ -ی روز عرفهخطبه –١٤

 ٩٩مرداد  ١٠ -ی عید قربانخطبه –١٥

 ٩٩ مرداد ١٤ -ی والدت امام هادی (ع)خطبه –١٦

 ٩٩ مرداد ١٨ -ی عید غدیرخطبه –١٧
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 ٩٩ شهریور و مهر و مرداد -های محرم و صفرخطبه –١٨

 ٩٩مهر  ٣ -ی والدت امام موسی کاظم (ع)خطبه –١٩

 ٩٩ مهر ١٧ -ی روز اربعینخطبه –٢٠

 ٩٩ مهر ٢٥ -ی رحلت حرضت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن (ع)خطبه –٢١

 ٩٩ مهر ٢٦ -ی شهادت امام رضا (ع)خطبه –٢٢

 ٩٩آبان  ٣ -ی شهادت امام حسن عسکری (ع)خطبه –٢٣

 ٩٩آبان  ٥ -ی سالروز آغاز امامت حرضت مهدی (عج)خطبه –٢٤

 ٩٩ بانآ  ١٣ -ی والدت پیامرب (ص) و امام صادق (ع)خطبه –٢٥

 ٩٩آذر  ٣ -ی والدت امام حسن عسکری (ع)خطبه –٢٦

 ٩٩ آذر ٢٨ -ی والدت حرضت زینب (س)خطبه –٢٧

 ٩٩دی  ٩ -ی شهادت حرضت زهرا (س) روایت اولخطبه –٢٨

 ٩٩ دی ٢٨ -ی شهادت حرضت زهرا (س) روایت دومخطبه –٢٩

 ٩٩ بهمن ١٤ -ی والدت حرضت زهرا (س)خطبه –٣٠

 ٩٩ بهمن ٢٤ -ی والدت امام محمد باقر (ع)خطبه –٣١

 ٩٩ بهمن ٢٧ -ی شهادت امام هادی (ع)خطبه –٣٢

 ٩٩اسفند  ٣ -ی والدت امام جواد (ع) و حرضت علی اصغر (ع)خطبه –٣٣

 ٩٩اسفند  ٧ -والدت امیرمؤمنان علی (ع) یخطبه –٣٤

 ٩٩ اسفند ١٠ -ی شهادت حرضت زینب (س)خطبه –٣٥

 ٩٩اسفند  ١٥ -در ماه رجب ی دعای ندبهدل نوشته –٣٦
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 ٩٩ اسفند ١٩ -ی شهادت امام موسی کاظم (ع)خطبه –٣٧

 ٩٩ اسفند ٢١ -ی عید مبعث و والدت حرضت نرجس خاتون (س)خطبه –٣٨

 ٩٩اسفند  ٢٢ -سال ی آخرین دعای ندبهدل نوشته –٣٩

 ٩٩اسفند  ٢٧ -ی اعیاد شعبانیهخطبه –٤٠

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٩فروردین  ٣  عید مبعث و والدت حرضت نرجس خاتون (س) یبهخط

از ندایی که او را خواند،  رسخوشبر طلوعی منور و ساعاتی مقدس، انتظاری سالم 

بخوان به نام پروردگارت که خلق کرد انسان را از خون بسته، و او خواند تا معجزه 

 بکشاند. هاقلبها به عمق یدهدبتواند معنای خویش را از ظاهر 

کند. یماندیشد که توان عقلی را به میدان محاسبه دعوت یمها به آیاتی یشهانداینک 

کند. خلیفه یمرابرند. ظلمت جان را از اندیشیدن به حق دور آیا نور و ظلمت ب

 چنانآنچرخد. یمی باطل یرهداشود مرتسکی در دست شیطان نفس. وجودش در یم

ی وجودش دهد. علقهیمافزاید که توان ایستادن را از دست یمبه دور این چرخش 

آید. زمان ی�وجود  ی در ذهنش بهاجرقهشود. هیچ یمهای کودکانه خالصه یباز در 

گذارد. ی�نگرد. وای بر نامی که از خود جز وجودی متعفن چیزی را به ارث یمبه او 

نشینند که طعامش عذابی دردآور است. قرآن کریم در یمی اسفرهمیراث برانش بر رس 

را به تفسیر  هاامتشکافد. یمهای جهل را یکیتارشود. انوارش یممتولد  هاقلب

 فرماید.یمی حق را معرفی چهرهشود. یمکشد. نقش هدایت آشکار یم

 او چرخد.یم خودباوری ییرهدا در کفرکند. ی�پس کفر و ای�ن در یک سو حرکت 

 آید.یم فرود فرقش بر حق تربشود. ی� شکسته که بتی پرستد.یم را نفسش هوای

 تقدیرات از را تو تا بخوان را وجودت خدای ،است پیچیده به هم پایت یهاساق اینک

 را درکش توان تو و گرفته آغوش در را تو هاستسال که مرگی بخشد رهایی مرگ

 .نداری

 ییهاسنگ. کریمه آیات میزبان حرا غار و است جهل بندهای ییندهگشا ساعات این

 ای�ن .کند معرفی را مبعث تا بوده حق یینهگنج این دارامانت هاستقرن که

 تا حرارتش شودی� خالصه رجب ٢٧ تقویم در که بخواند بزمی به را ورندگانشآ 

 هر در همگان با که مولودی سوزاند.یم هاللّ  به عشق در را مشتاق یهاجان قیامت

 تالوتش که است کوبنده چنانآن ندارد نطق به نیاز که زبانی گوید.یم سخن سنی
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 .ندارد تقویم و شب و روز که کندیم هدایتی بر میراث را هاقلب شکافدیم را ظلمت

 حبابی مانند باطل و مباند خویش جایگاه در حق تا باردیم همواره که رحمتی باران

 غیب یپرده از شر دا یراثم گردد شکارآ  موال علی و موال کنت من ج�ل .شود محو

 مبعث نگاهآ  بگذارد حق رس بر است ظهور دولت ییعهود که را رسالت تاج آید بیرون

 به را منتظرانش تا شودیم شکارآ  روز این در که اییرهذخ آن منم :فرماید معرفی را

 بر نور و رسید پایان به هارنج بیایید .یددرآ صدا به هاللّ  بقیة انا نآ  در که بخواند بزمی

 یدبود منتظرش نچهآ  تا گردد محقق الفرج لولیک عجل اللهم ندای تا �ود غلبه ظلمت

 پس او را بخوانید: .شود شکارآ  مبعث ییینهآ در

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٩ فروردین ٨       اعیاد شعبانیه  یبهخط

سالم بر آفرینش، بر پروردگار حکیم و کریم که فرمود: من آدم را از صلصال آفریدم و 

ینش که از روح و علم خود به او عطا فرموده جانشبه همگان امر کرد تا به خلیفه و 

دانید و آن را ی�دانم که ش� یمبود را در مقام عزتش بستایند و فرمود من آن 

 اش و مخلص و عاشقش بارها به با عمل خود تفسیر کردند.یدهبرگزبندگان 

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

گشاید: ای یاور یمآنگاه که از حرارت سینه لربیز گشته، لب به سخن  هاجانجام 

ی عشق را هاچشمهکه در جانم یدرحالبیچارگان چگونه بر خطای خویش نگریم 

جوشاندی و فرمودی آیا من پروردگارتان نیستم؟ و ما اعالم کردیم که ش� آفریدگار 

ما بندگانی خطاکاریم. آنگاه روِز بازگشت را ی زمین و آس�ن هستید و ینندهآفریکتا، 

فرمودی. چه ضیافت با شکوهی.  دعوتفرمودی و همگی را به صحرای قیامت 

شود. جان خلیفه به میدان ی�ی گسرتده اسفرهافروزد. ی�ضیافتی که نوری آن را 

ا ی جانم به سخن درآمده تا پروردگارش ر صندوقچهآید. منم آن امانتی که اکنون یم

آراستم به جالل  القدسروحبستاید. ندایی شیرین پاسخ دهد آنگاه که جانتان را به 

الخالقین گفتم تا آفرینش به میدان آزمون آید و ابراز دارد جز آنچه آفریده بودم اَحسن

 آنچه به ما آموختی دانش دیگری نداریم.

ی در مقام آدم بله چه زیبا توصیف فرمودند رسور عاملیان اَلست و قیامت و خلقت

ی عملکرد خلیفگان در زمین. چون ی مخلوقات در مشاهدههمهخلیفه را و اعرتاف 

ی جانش تبدیل به زیورهای چشمهینش است گاه آفرهای ینتزجان خلیفه آراسته به 

شود تا درخشش کرات آس�نی را بیفروزد. گاه در زمین جانش جاری یمخلقت 

رش دهد و گاه از انوار روح خلقت و آس�ن را شود تا درختانی پربار را پرو یم

آن را به �ایش گذارد که  چنانآنشکافد تا اَحسن الخالقین به میدان بیاید و یم

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


7 

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

همگان سجده بر خلیفه را بار دیگر به �ایش گزارند. پس نام خلیفه رمز کتاب مبین 

 است.

ی همهبله ما در این روز به میالد یکی از این خلیفگان الهی که به حقه بارها 

مخلوقات را به تحسین خود واداشت، حتی شیطان را به عجز و اعرتاف واداشت. 

بدل سیدالشهدا یبی یفهخلی مخلص، بندهی راستین، اسوه، آزادگانایشان رسور 

اباعبداللّه حسین (ع) هستند که توحید و بندگی پروردگار را با عشق همراه �ود و آن 

ی عاشقانه به پیشگاه خداوند متعال عرضه فرمود که در قسمتی از هارسودهرا با 

مناجات زیبای خود چنین ابراز کرد که: ای خدای من به لقای تو اشتیاق دارم و 

فرمایی. بار الها یمر کس که به درگاهت ترضع و زاری کند ترحم دانم به حال هیم

حد خویش، طاعت و عبادتت متذکر ساختی و بر یبی هانعمتمرا به یاد خود و شکر 

من قبول هر آنچه را که رضای تو در آن است آسان کردی. خدای من بر من نیز چنان 

یم برای زنده بودنم هانفسی امورم همچون همهکن که خشنودی و رضای تو را در 

ی اباعبداللّه (ع) که نشئت هامناجاتو دلنواز است  افزاروحبر خود الزم بدانم. چه 

 گرفته از روح و جان عاشق اوست.

ی این ماه میالد سید الساجدین و زینت عابدین امام خجستهدیگر مولود مبارک و 

آوران عشق را به عهده یامپالحسین (ع) است که بعد از عاشورا رهربی کاروان بنعلی

گرفتند و چنان آن را مدبرانه و با شجاعت رهربی و هدایت فرمودند که چون سیلی 

ی ستم را به ویرانه تبدیل �ودند و هاکاخویرانگر بر رس راه خود متامی باطل و 

ی سجادیه به تربیت دینی و ای�نی و یفهصحی زیبای خود در هامناجاتهمچنین با 

 الق شیعیان همت گ�شتند.مکارم اخ

شجاعت و تقوا، رشادت و ای�ن، استواری  دارپرچمسومین مولود این ماه بزرگ، میالد 

هاشم حرضت یبنو وفاداری به عهد و پی�ن و اطاعت گر واقعِی امام عرص خود قمر 

عباس بن علی ملقب به ابوالفضل (ع) است که خود فرمودند عشق به خداوند و امام 

 را با عمل و وفاداری تفسیر و نشان دادند. عرص خود
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ی وعدهاینک ماه شعبان تابید و با نور وجودش ظل�ت زمین را روشنی بخشید و 

پیامرب تحقق یافت. آنگاه که ندای شعبان آمد، رسول خدا حرضت محمد (ص) به 

 مؤمنانآس�ن نگاه کرد و فرمود: ای خالق من آنگاه که در ماه رجب وصی من امیر 

ی هابتی سنگی را ویران �ود و آنگاه که فرزند او بیاید هابتلی (ع) به دنیا آمد ع

را بشکند و جهان را آراسته به بوی تو کند. پس شعبان ماه من است، چون  هادل

 آنگاهطلبد بلکه ی�ماهی را در بطن دارد که خورشید را در افروخنت نور حق به یاری 

را تابناک کند و همگان به دین من درآیند و شمشیر  که به ظهور برسد انوارش جهان

ی باطل را هابتاست تا  آمادهحق با نوایی نام او را صدا کند که ای وارث من تیغ من 

 ی چرکین زمان را با مداوای بهرتین برگزیده درمان کند.هازخمگردن بزند و 

مولود این ماه  ی که جد بزرگوارشان پیامرب (ص) فرمودند چهارمیناگونهه�نپس 

نعمت و برکت و رحمت الهی منجی عامل برشیت امام عرص و زمان اباصالح املهدی 

 زنده خواهند کرد. هاجانو  هاقلب(عج) هستند که با ظهورشان نور خداوندی را در 

ی پیامرب حرضت محمد (ص) که شعبان ماه من است ریشه در فرمودهپس دانستیم 

انوار پاک امامت دارد که ادامه دهنده و یاری رساننده به شان یگرامتولد فرزندان 

 رسالت نبوی هستند.

دهد؟ کسی که به عبادت یماینک ماییم امت پیامرب. چه کسی به ندای پیامرب پاسخ 

شناخت حق از باطل بداند؟ کدام منظور پیامرب است؟ اگر  منشأقیام کند یا عبادت را 

یست؟ نامش را پروردگار عامل معرفی فرمود: و رود نامش چی�عبادتم حق را نشانه 

ی خدا جز سوت کشیدن و کف زدن نبود. پس به سزای آنکه کفر خانه�ازشان در 

ورزید این عذاب را بچشید. آتش جهلم جهنمی سوزان است که عبادتم را معنا یم

مل یی و عجوحقکند. پس با مدد شعبان در یاری و قیام در امر رسالت و امامت و یم

 کنیم:یمبه آن فریاد 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٩ فروردین ٢١    والدت حرضت مهدی (عج)  یبهخط

کند تا پیچیدگی خلقت از غالف یمهایش که انتظار را معنا یهثانبر زمان و سالم 

خویش خارج گشته و همگان به معنای غیب آگاه شوند. اینک توان عقلی مردمان 

ای که با خود اعجاز خلقت را به همراه دارد. یمهنناتوان از درک نیمه شعبان است. 

ی خویش متوسل کودکانهی الهی به عقل معجزهمردمان آن زمان برای حل این 

تادگی در مقابل منجی حق، وجودی که همواره کشتی زمان را به طرف شدند. ایسیم

کند تا رسالت معنای خویش را در امتام آمدن رسوالن الهی یمحقیقت آفرینش هدایت 

 دریابد.

نیازمند دارویی است تا حیاتش به پایان نرسد. جانی که به دو  هاقلباینک رضبان 

یاتی را در پی ندارد. امت کنونی رسول حیات معنا شده. حیاتی طیبه و م�تی که ح

باشد. پس ی�ی آن محاسبهخاتم (ص) در م�تی گرفتار شده که توان عقلی قادر به 

 الزمانصاحبگریخته. اینک یمگشاید که از تفکر به آن یمبه طرف غیبی دست متنا 

در متام  جوید تا آشفتگی عقلش را معنا کند. زندگی که تکرار مکررات بودهیم(عج) را 

ویروسی  صورتبهی خزیده تا ترسش را پنهان کند. همگان اگوشهلحظاتش، اینک به 

تا حیات دیگری را مورد حمله قرار دهند. پس با وحشت از اینکه به  انددرآمدهمرموز 

یز به رس انگشگفتدست پدر یا مادر یا نزدیکان به قتل برسند، جانشان در برزخی 

خ فرار از جانی است که امنیتش را شیطان ربوده. باید بندهای ی این برز چارهبرد. یم

 هازماناین دام هولناک را با دستان محکم امامت بگشاید. ه�ن دستی که در متام 

 ی دست نیازمندان حق بوده.یرندهگ

یاران وحشت جانی نهفته که دشمن  باراشکی پوشیده و چش�ن هاچهرهامروز در 

یتان را با هادل هااضطرابدر این  آمده تا از موالیش مدد گیرد.شناسد. ی�خویش را 

را به یکدیگر  هازمانآید یمی حق در جانتان جای گیرد. او وعدهنامش زنده کنید تا 
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برساند. آغوش حق منتظر است تا بار دیگر به ندای اللهم عجل لولیک الفرج پاسخ 

 دهد. او را بخوانید:

 اللهم عجل لولیک الفرج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


11 

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

 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٩اردیبهشت  ٤       شب اول رمضان یبهخط

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

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

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

اش در ظاهر یباییزبه فراموشی سپرده شد و  هاسالدرآمد، عظمتش در تقویم 

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

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

ه اندوخته بود تغییر در برزخ از صفحه زمان به آنچ نامشبه دنیا آمد و از دنیا رفت. 

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

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

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

 شکار کند.خویش را آ 

و  هاانسانرا در عمر  هازمانچه زیبا رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) نقش 

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

 کرده پاییزیست نه بهاری.

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

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

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

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

شکافد تا حیات و م�ت را معنا کند. ندایی او یملوان ی اهارنگخویش را با زیباترین 

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

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

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

 آفرینش را در حرارت جانش به �ایش گذارد.

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

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

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

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

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

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

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

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

ی کنندهی که رسور عاملیان فرمودند تالوت اگونهه�ندارد یمعرضه  اشکنندهتالوت 

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

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

کند تا با یمرا به حق دعوت  اشکنندهکریم است و طعام قرآن کریم که جان تالوت 

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

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

ماند؛ یمپابرجا  هاطوفانین ترخطرناکیت تناول کنند جانشان در برابر باهلاز طعام 

کند که ظلمت را به نوری درخشنده تبدیل یمی وجودشان نفوذ شجرهارتی در زیرا حر 

 فرماید آیا بینا و نابینا برابرند؟یمکند و پروردگار یم

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

ی احسانش سفرهکنیم که صاحبش قرآن ناطق است و یمی قرآن کریم را تالوت اخانه

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

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

 بخوانیم:

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٩اردیبهشت  ١٨     والدت امام حسن مجتبی (ع) یبهخط

خداوند جلیل و جالل است. خداوندی که شناخته  ییستهشاو  خور درحمد و سپاس 

نشین ذاکران است. نزدیک عارفان، معبود عابدان، مورد شکر شاکران و هم یشده

است به هر کس که او را بخواهد، محبوب است به هر کس که او را دوست دارد و 

مقصود است به هرکس که به او بازگشت کند. نیست معبودی غیر از خداوند تبارک و 

خویش منتظرند تا نداِی  هایی است که در تپش حیاتقلب تعالی که برکاتش در

وند آنگاه با تپشی که گویای هجرانی عمیق است نرا در گوش جان بش الستشان

سخن آغاز کند: ای  گونهینادر جانشان  ییهازمزمهحرکت کنند؛  خالقشانطرف به 

اش بنگری آیا توان کنار وعده یهاپردهجان خفته، اکنون برخاستی تا ج�ل یار را در 

: مالک وجودم، مرا خواندی تا تو را پاسخ دهدهای جدایی و هجران سالزدن را داری 

و شوق  رس آمدهجانم به  یینهسفطوالنی در  یهاهجراناطاعت کنم اکنون زمان 

دیدارت حیاتم را در تپش عشق به خالقم مجدداً به زندگی بازگردانده و شکر و سپاس 

 د خالق یگانه گردید.های عاشق، محرض وجو به انتظاری که متام شد و دل

پاک  یتباهلفیض، رسول امجد، حرضت محمد (ص) و بر  یواسطهو سالم و درود بر 

و مطهرش باد که همگی رحمت و هدایت خداوند بر بندگانش هستند که امشب 

صرب و  یاسوه، یتباهلمصادف است با میالد دومین نور والیت و امامت، کریم 

 رضت امام حسن مجتبی (ع) امامی که مظلومِ گذشت، بلندای رضا و شکیبایی ح

که جد بزرگوارش رسول خدا در کودکی او  یاگونهه�ندوست و دشمن و تاریخ شد 

نشانند و از افکار و عملکرد مردم زمان امامت او که را روی زانوان مبارکشان می

 یسوره ییمهکرهای فرمودند و آیهمردمی سست عنرص و صد رنگ بودند برایش می

با آن مردم روبرو شدند و با قبول پیشنهاد  ،خواندندتوبه را برای مبارزه با آنان می

کردند ایشان ملعون، دشمنان و منافقین را که با حیله و مکر تصور �ی ییهمعاوصلح 

صلح را قبول کنند آنان را در گودال مکر خودشان رسنگون کردند و آنان چنان رسوا 

های شیطانی ایشان را مسموم و شهید کردند. این غافالن و لهشدند که با دسیسه و حی
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دانستند که بین حق و باطل هیچ زمان صلح نبوده و کوردالن و تهی مغزان این را �ی

نخواهد بود صلح امام حسن مجتبی (ع) همچون زبان خواهرش حرضت زینب (س) 

 تزلزل کرد.های آن را ماز شمشیر بر فرق باطل فرود آمد و پایه تربرنده

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

توان خاموش کرد چه مکر و حیله، نه با زندانی کردن و اسیری و نه با شهادت �ی

زیباست تفسیر رسور عاملیان حرضت زهرا (س) که فرمودند: خداوند کریم در کتاب 

است: نور و آینه در درون یکدیگرند و آینه نور را افزایش آس�نی قرآن خود فرموده 

ش� قرار دارد که روی آن را  یینهسبخشد و آینه در دهد و محیط را روشنایی میمی

هدایت را در  یینهگنجحجاب پوست و گوشت پوشانده است تا نشکند تا ش� بتوانید 

وجود قرار بدهید تا نور هدایت چند برابر شود و نوری فراتر از نور دیگر  یینهآدرون 

کنید که کنار آید و مشکات آن رمز آن است. وقتی دعا می به وجوددر وجودتان 

حوض کوثر قرار بگیرید و از آب آن بنوشید این آب، رحمت پروردگار کریم است که 

 یینهآبگرحمت الهی پس  یتشنهشود مگر هرگز وجودی که از آن بنوشد تشنه �ی

وجود را در مقابل نور هدایت قرآن کریم قرار بدهید تا نوری افزون بر نور دیگر در 

ش� به وجود آید که حرارتش مخصوص است، به هیچ یک از عوامل زیستی  یینهس

شود؛ باخرت و خاور وجود های محدود وجود محدود �یشود یعنی در کرانهمربوط �ی

است از الطاف  یامعجزهتواند آن را محدود کند چون سوخت این نور ی �یجس�ن

پروردگار کریم که هر کس از بندگان که بتوانند در رصاط مستقیم که هدایت پیامربان 

الهی به طرف آن رصاط است حرکت کنند و نوری افزون بر نوری بر وجودشان که 

وجود انسان که وجودی از نظر  از صفات الهی است قرار دهند پس ایینهآبگچون 

ر راه معرفت الهی تا تواند تا دمحدود است می ماده محدود و از نظر روح غیر

 و معرفت کسب کند. دنهایت رشبی

نهایتش را چهارده معصوم به چه زیبا آبگینه و افزون شدن نور هدایت پروردگار در بی

یت پیامربان الهی است �ایش گذاشتند و همه را به رصاط مستقیم که ه�ن هدا

 دعوت و یاری فرمودند.
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خدمت موال و رسورمان امام  کنیمیمحال در این شب بزرگ تربیک و تهنیت عرض 

از نور تجلی الهی است که وجود مبارکشان هر  ایینهآبگاملهدی (عج) که  اباصالحزمان 

خداوند در  یفرمودهکه طبق  کندلحظه نوری افزون بر نوری دیگر زمین را روشن می

 انفال: یسوره ۳۳ ییهآدر 

بَُهْم َوانَْت ِفيِهمْ َو َما كَاَن اللَُّه  بَُهْم َوُهْم يَْستَْغِفُروَن.  لِيَُعذِّ تا آنگاه كه َوَما كَاَن اللَُّه ُمَعذِّ

طلبند نيز تو در ميانشان هستى خدا عذابشان نكند و تا آنگاه كه از خدا آمرزش مى

 .كردخدا عذابشان نخواهد 

ها و به برکت آن نه تنها بر مردم و کافر و منافق و فاسد که هر روز بر جنایت

ایشان  یواسطهبهشود بلکه خداوند کریم افزایند عذاب نازل �یهای خود میخیانت

 فرماید.نعمت و رحمت خود را از این مردم ناسپاس دریغ �ی

 داریم:می در خامته دست به دعا بر

رمت و صرب امام حسن مجتبی (ع) به ما در این زمانه، استواری و صبوری بار الها به ح

 در مقابل گناهان و نفس اماره عطا فرما.

 بهره قرار مده.ها بیهای پر فیض قدر نزدیک است ما را از این شببار الها شب

منافقین  یامام بزرگوارمان امام حسن مجتبی از مکر و حیله ییدهکشبار الها قلب رنج 

 آنان شاد فرما. یو باطلین و جهل جاهلین را با ظهور موالی�ن و آشکار شدن چهره

 رسور و موالی�ن امام عرص و زمان تعجیل بفرما. یحقهبار الها در ظهور دولت 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٩اردیبهشت  ٢٢     رمضان شب قدر ١٩شب  یبهخط

سالم بر رح�ن، پروردگار جهانیان. آمرزنده و مهربان. ه�ن ربی که ایام را آفرید تا 

جنبندگان در آن به زیستی زنده باشند که برایشان مقدر گردیده. اینک زمین به ایامی 

ی بزرگی را در جانش به ودیعه دارد. روزهایی خاص که در مژدهمزین شده که 

 شده.ی گذار نامیی به نام قدر هاشب

فرمایند: تو چه دانی رمزش را. عمرت در قدرهایی گذشته است که اثرش یمپروردگار 

به پیشکشی آمده ولی جان  هزار ماهشود. لحظاتش گذشته است. ی�در جانت دیده 

در زمان نتوانسته تا او را دریابد. کتاب الهی را تالوت کرده، به جزِء شب قدر  گشتهگم

ی؟ در جانت اآمادهبه ضیافت امشب راهن�یی �وده. آیا  رسیده. قرآن کریم تو را

خواهی؟ خوب به جانت نظر کن یمکدام نجوا جان گرفته؟ امشب از پروردگارت چه 

شنوی. امشب شب وصل یمنگرد. صدایش یمی که به تو اافتادهآیا به یاد برزخی 

. زنجیرها را باز کن. است. باید بتوانی به ملکوتی که تو را به این ضیافت خوانده بروی

قفلش قلب سلیم است که در آن عشقی جز رب نباشد. به جانت نظر کن. او از 

 تو کی هستی پاسخ دهد. سؤالگریزد، کمکش کن به یم اتکودکانهی یشهاند

ی جانت را پیدا کن. راز جانت در ساعات امشب نهفته است. مانند گمشدهامشب 

نگاری. یمداشت. یا رب، مقدرات علی را چگونه ی �ازش عرضه سجدهموالیت که در 

ات پایانی یجربوتاش در غم جدایی از بارگاه یدهکشآیا دل آتش گرفته و جان هجران 

تا قدر علی را بنگارند. به جان  اندآمدهنگرم. یمندارد. امشب به فرشتگان قدر 

 ی هستم. دستم را رها نفرما.اجرعهعطشناکم ترحم فرما. من محتاج 

(ع) دل آس�ن را شکافت. ملکوتیان به استقبالش آمدند تا  مؤمنانصدای مناجات امیر 

آخرین �ازش را در محراب مسجد کوفه بخواند. خون رنگینش بر خاک تشنه نوید 

ی شکری ابراز دارد به خدای کعبه که رستگار شدم. سجدهوصل را مژده دهد و او با 

 انتظاری که پایان یافت.
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کنند. دامن یمپایان انتظارشان را طلب  اندنشستهنی که به انتظار فرج اینک منتظرا

. بار الها به جان زبون شده از دنیای ما ترحم فرما. دنیا با اندگرفتهفرشتگان قدر را 

 مشکالتش بر ما هجوم آورده، ما را با ندای فرج موالی�ن یاری فرما.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر اللّ بسم 

 ٩٩اردیبهشت  ٢٤  رمضان شب قدر ٢١شهادت امام علی (ع) شب  یبهخط

هایش، بر آفریدگارش، بر انبیاء و رسوالنش، ه�نانی که ینهگنجسالم بر زمان و 

یی داشت که توان عقلشان قادر به هاجانی مهربانشان حکایت از هدایت هادست

حاصل به یبآمدند. عمرشان در مدار جانی یمدرک حیاتشان نبود بر صفحه زمان 

یایی گذران بود. پیامربان از معجزه برایشان رؤرسید. غیب در نظرشان یمپایان 

 آوردند، ولی در جان خشکیده از کفر اثری نداشت.یمهایی روشن یلدل

با  هاملتجانش حفظ �ود تا آیندگان بر احوالشان آگاه شوند. زمان نقششان را بر 

ی الهی بر یدهبرگزآخرین  های مختلف پس از رسالتیانادهای رنگارنگ یتخصوص

دین محمد (ص) بر این آشفتگی قیام �ودند تا  دارانامانتی زمان ظاهر شدند. صفحه

ان مطهرشان را در راه رضایت ی رسولشان باشد. جارادهرسد یمبه دست آیندگان  آنچه

خالقشان در اذیت و آزارهایی قرار گرفت که اینک امت رسولشان آن را با متام وجود 

 کند. امتی که با غیب داد و ستدی خاص دارد.یمحس 

مانند پیامربی مهربان همگان را در دامن پر ؛ قرآن کریم زبان گویای جانشان است

دولتی راهن�یی  طرفبه اششدهوعده داده ی هابهشتیش، در هانعمتمهرش، در 

برد که اتصال یمکند که حاصل رسالت متام انبیاء است. در سوره قدرش از شبی نام یم

 زمین و آس�ن در ساعاتش نهفته است.

. با زبانی که اندآمدهمشتاقانش به استقبالش  ،و اینک این شب با عظمت از راه رسیده

ی هادامارند: پروردگارم، به رسگردانی جانی که در دیماز نطق خالی است ابراز 

های این دنیای یشکشیپهولناک شیطان اسیر است ترحم فرما. او توان مقابله با 

که یدرحالافتد، یمرنگارنگ را ندارد. همواره مانند سیلی شیرین در دام نفس اماره 

گذرد. یمضانش شود. رمیمشناسد. آگاهانه در این وسوسه گرفتار یمرا  هادام

صیاد  طرفبهزند و باز یمبه رس و سینه  هاسداللّ رسد. برای یمقدرهایش به پایان 

 کند.یمحرکت 
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شناسد. او در ی�این جان امشب طلب مغفرت از فکری دارد که جان خویش را 

نام و نشان در یبیش همچنان هاساعتی گمشدهگذرد و یمی دیگری عمرش هاجان

 ماند.یمزمان 

اش را برای گرفنت دست نیازمندان به طرفشان خواهد دست یارییمچه شب زیبایی، 

بگشاید. وقت غنیمت است. دستش را رها نکنید، او در غیب جانش دعای علی (ع) را 

آمادهدارد. آن هنگام که به سحرش نزدیک شد و فرمود چه قدر زیبایی برام نگاشتی. 

ام و اینک به یدهغلتم که همواره برایش در خاک ی رجعتم تا به دیدار بارگاهی بشتاب

 را معنا کنم. ابو ترابروم تا یمخاک 

هایش را بشنوند. یتحکازمان جان مطهرش را در آغوشش حفظ فرمود تا عاشقانش 

ی جانشان حفظ کنند. با علی (ع) به عرش سفر کنند و با محرابش پردهنامش را در 

 زد: ی که فریادالحظهشوند در  نواهم

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٩اردیبهشت  ٢٦      رمضان شب قدر ٢٣شب  یبهخط

حلقهسالم بر آفرینش آنگاه که اراده فرمود تا جنبندگان به حرکت درآیند. جانشان در 

از پی یکدیگر فرا رسید.  هافصلی زمان محدود شد تا رمز روز و شب آشکار شود. 

ی متصل شوند که اارادهشود. بیایند به حلقه یمی زمان خوانده صفحهبه  هاجان

ستاید. او را یمی حیات و م�تشان است. حیاتی که خالقش آن را کنندهنامش تعیین 

آید. چه حیات با شکوهی، یمی زمان صفحهبرد. بر یممنتهای خویش نام یبرحمت 

 هازماناز اولین تا آخرین است. رسالتش به  هادورانی متام کنندهارکش زنده ی مبینهس

همواره در جوش و خروش است و آنچه به خواندش امر  اشمعجزهشود. ی�محدود 

 شد بخوان به نام پروردگارت که خلق کرد انسان را از خون بسته.

نزَلنا به قلب مبارکش نوید شب قدر شاهد این خواندن است. ه�ن شبی که انوار اِنّا اَ 

را در آتش کفر فرو برده بود. شب مبارک نجات از  هازماننجات بود از متام آنچه که 

کند که انوارش زمین را به یمی را حمل امعجزهتاریکی و تباهی. و امشب در جانش 

خواند تا قدر نشین شبش را به عظمت قرآن کریم مزین کند. اینک یمملکوت 

و پروردگار  اندآمدهنگرند که برای عفو و رحمت یمیی هاجانمأموران عرش الهی به 

پذیرد. یمی توبه کنندگان را توبهبا بندگانش مهربان است. خود وعده فرموده 

ر سیاهی و تباهی قرار ه�نانی که چراغ هدایت جانشان را پس از افروخنت د

 دهند.ی�

ی رحمت الهی است. باید بتوانید از آن عبور کنید. برایتان دروازهامشب آخرین 

ی رحمت هابال. او اندداده(ع) را قرار  مؤمنانپیشکشی چون جان مطهر امیر 

پروردگار است. اگر نتوانید با فرمانش حرکت کنید پاهای جانتان در تاریکی زمین 

ی مکرمه بشکافد تا رحمت در کعبهباید با نام مبارکش دیوار دلتان مانند  ماند.یم

 درونتان جای گیرد.
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ی رمضانتان است. چه کردید با سحرها نگارندهکنید که یماینک با لحظات شبی وداع 

گوید. پس یمو افطارهایش. امشب موالیتان به ندای یا رب یا رِب امتش الغوث 

برهانید تا انوار حق جانتان را مزین به انوار قرآن کریم کند. خودتان را از جهل زمان 

جوشد تا همگان را سیراب یمی با برکت اچشمهی امامت چونان ینهسکتابی که در 

از اولین تا آخرین است.  هادورانی متام کنندهکند و ما امت امامی هستیم که احیا 

 خوانیمش به ندای:یمپس در لحظات این شب با شکوه 

 اللهم عجل لولیک الفرج

 عباد الله الصالحین یو علسالم الو 
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٩خرداد  ٤         عید فطر یبهخط

هایش حمدی را مخفی �وده که زباِن یهثانها و یقهدقسالم بر زمان آنگاه که در 

ی ینهگنجشیفتگی هزاران نطق خاموش است. اینک طلوع روزی آغاز گردیده که 

ی فطر نشسته است سفرهی عاشقی که بر هاجانی در بند است. بندهمناجات هزاران 

ی سفرهتا اعالم دارد یا رب، بر جانی نظر فرما که سحرها و افطارهایش به پایان رسید. 

به امانت ماند تا شیرینی امروز را در  هاذائقهی ملکوتی در هاطعاماش با یمه�ن

�از اُمتش در  دارامانت الزمانشصاحبنگرد که یم افقیجانش بچشد و این جان به 

ور تا در دریای رحمتی غوطه اندآمدهنگرد. یمی فطر نشسته است. او به اُمتش سجده

همراهش به جان بندگان نوید نجات را در تکبیرهای  رِ فط یفرشتهشوند که هزاران 

گیرد. یمدر ذکر و دعا قرار  هازبانشود. یم�از به همراه دارد. کمرها به رکوع خم 

ی ملکوت مه�ن گشته تا اعالم دارد صفحهجان رها شده از شیطان نفس دقایقی بر 

جانم را شیرین �ود. یا  مصفامن ماهی را به پایان رساندم که لحظاتش چونان عسل 

یی گرفتار است که هادامی رحمت یاری فرما. جانم در ینهگنجرب مرا در نگهداری این 

 خواند. به جانم ترحم فرما.یمی رنگین به خود طعمهمرا با هزاران 

ی هاساعتی قرآن کریم که مونس هاوعدهین دقایق این روز گرامی را در العاملربیا 

نه �ا تا بار دیگر بر خوانی مه�ن شوم که سیاهی و تباهی را به خاطر عمرم بود جاودا

ی فطر سفرهماند که اینک با آن وداع �وده و مه�ن یمآورد بلکه منتظر رمضانی ی�

ی انتظار گذشت باز ینهگنجاست. به مقتدایش توسل جسته. ای امام و رهربم عمرم در 

لبد. چگونه به ش� اقتدا کنم. قلبم گواهی طیمبه فطری رسید که �ازش صاحبش را 

ی الهی ش� صاحب �اِز فطر ارادهبینم ولی در ی�دهد که گرچه در ظاهر ش� را یم

 ی جانم است.ینهگنجخوانم با دعایی که یممن هستید. پس ش� را 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٩ خرداد ٢٨      (ع)شهادت امام جعفر صادق  یبهخط

سپاس خداوند کریم را سزاست که در توانایی از همه غیر از خود برتر است و حمد و 

تر است. هر نعمت و فضل و یکنزدبا عطایای خود به متام موجودات که خود آفریده 

�اید و به آدمی قلبی با یمبخشد و هر رنج و بالی بزرگ را او دور یمرحمت را او 

زبانی گویا و چشمی بینا عطا فرمود تا اینکه کسب معرفت �اید و اندیشه  استعداد و

را نهی کرده پرهیز �اید. و ای کسانی که  هاآنکند و از اع�ل ناپسند که خداوند 

ی شنوا دارید و ای کسانی که از نعمت سالمتی برخوردار هستید آیا هاگوشو  هاچشم

گاهی دارید؟ اگر ندارید پس چرا فریفته و افسون برای فرار از امر خدا گریزگاه و پناه

شوید. پس ای بندگان خدا جهت هدفی که خداوند ش� را برای آن آفریده یمدنیا 

 کوشا باشید و مبادا از فرمانش رسپیچی �ایید.

علی (ع) آغاز کردیم. چه نصایح و  مؤمناناین خطبه را با قسمتی از فرمایشات امیر 

ی که خداوند فرموده که: ای فرزندان اگونهه�نا فرمودند. سفارشات نجات بخشی ر 

جامهی زینت و ای فرستادیم تا رشمگاهتان را بپوشاند، و نیز جامهآدم برای ش� جامه

ی پرهیزکاری از هر جامه ای بهرت است و این یکی از آیات خداست، باشد که پند 

به هنگام هر �از روی به جانب گیرند و بگو پروردگار من به عدل فرمان داده است و 

او دارید و او را با ای�ن خالص بخوانید و همچنان که ش� را آفریده است باز 

 گردید.یم

ی قرآن و نه به سخنان گهربار امیر یمهکرولی افسوس که امت مسل�ن نه به آیات 

هایی که با یرو کجو  هابدعتکردند روز به روز بیشرت از قبل در (ع) عمل  مؤمنان

ی که خداوند فرموده که: اگونهه�نروند. یمنفس خود در دین وارد �ودند پیش 

ها را به جای خدا یطانشی گمراهی را در خورند. اینان افرقهی را هدایت کرده و افرقه

 اند.پندارند که هدایت یافتهیمبه دوستی گرفتند و 
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ت یا در کفر و فساد غرق هستند یا با نفاق و بینیم که اکرثییمدر این زمانه  متأسفانه

و باورهای  هاعملاند. این پندارند که هدایت یافتهیمروند و یمجهل راه شیطان را 

غلط ناشی از نفس و دنیاپرستی است که با جهلی دور از اندیشه توأم است که پیامرب 

تش آن را اصالح یباهلالشأن اسالم حرضت محمد (ص) مبعوث شد تا با قرآن و یمعظ

کرده راه نجات را به امت مسل�ن نشان دهد. ولی افسوس این چنین نشد. نه تنها 

یت را مورد آزار و شکنجه قرار دادند و زندانی �ودند و به باهلهدایت نشدند بلکه 

 شهادت رساندند.

ما در این شب غم و اندوه به سوگ یکی از ایشان ششمین اخرت آس�ن والیت و 

ی انحرافات از دین حرضت امام جعفر کنندهمعلم راستین قرآن و عرفان پاک امامت 

ی انحراف و باورهای کنندهی نور حضور داریم. امامی که پاک خانهصادق (ع) در این 

هایی یتروای روایت و احادیث جعلی و کاذب بودند. کنندهغلط دینی مردم و باطل 

سالم شده بود و ایشان با جایگزین کردن ی منافقین و جاهلین وارد ایلهوسبهکه 

های صحیح به ما راه و رسم شیعه شدن و شیعه ماندن را آموختند یتروااحادیث و 

یت پیامرب است باهلکه شعار و افتخار شیعه در عدم سازش با باطل و دشمنان دین و 

 م.خواهیم در قیامت با نام شیعه محشور شویم باید که به آن عمل کنییمکه اگر 

ی پر از فتنه و فساد و کفر و نفاق، فرزند زمانهما چه سعادمتند هستیم که در این 

گرامی امام جعفر صادق (ع) موال و رسورمان امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج) 

 فرمایند.یمدر کنار امت شیعه حضور دارند و آنان را در پیمودن راه سعادت یاری 

ی زهرا (س) فاطمهشان حرضت یگرامگیریم در این مورد از فرمایشات مادر یمبهره 

ی هاجانکه فرمودند: سالم نامی است که پروردگار فرمود آنگاه که فرشتگان مرگ بر 

حارض شوند به تحیتی او را بخوانند که اینک زمان ماندن به پایان رسد. امانت  مؤمنان

اقتدا کند. هرگاه او را  الزمانصاحبی زمان بر یرهداجانتان در خاک باقی ماند تا در 

ای توان پاسخ را از موالی خویش بخواهد زیرا جانش در یدهآرمبخوانند که چه مقدار 

ی زمان در دل خاکی که نامش را همواره حفظ یرهدابرزخ مه�ن بوده و جسمش در 

 �وده.
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که در دنیا و برزخ و قیامت  یمؤمنانی رسور عاملیان خوشا به حال فرمودهپس با این 

 گیرند.یمتحت ح�یت و یاری امامشان قرار 

 خوانیم:یمپس برای رسیدن به این سعادت او را 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٩تیر  ١٣       والدت امام رضا (ع) یبهخط

را سزاست که در عین  نوازبندهکران 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

 هاآس�نی که خود فرمود: بگو از آن کیست آنچه در اگونهه�ندهد یمو رستگاری 

ی ش� را در همهود مقرر داشته. و زمین است؟ بگو از آن خداست. بخشایش را بر خ

 اندکردهآورد. آنان که به زیان خویش کار یمروز قیامت که در آن تردیدی نیست گرد 

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 

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

 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 

ن عقلشان نوشند تا توایم اند�ودهنوشندگانش در برهوت جانشان از آنچه ذخیره 

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

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

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

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

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

را در یک چشم به هم  هازمانی را که قادر است امعجزهاش سخن گفته تا یبزرگ

ور آورد. مخلوقی از آن صفحه غایب ی ظهصفحهرا بر  هادورانزدنی در هم آمیزد و 

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

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 یبزرگستایش خالق خویش را که با کرم و  آشکارنهان و پ

 ، 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

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

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

ندان عباسی ی امامتشان مصادف بود با مکارترین و جنایتکارترین غاصبین از خادورهو 

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

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 

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

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

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

ی جادهخود وارد  دارد و دیگران را هم مانندیمی ضاللت قدم بر جادهخود در 

یی را که هابدعتبرد و یم(ص) را از بین  اللهرسولی هاسنت�اید و یمضاللت 

(ص) شنیدم که فرمود در  اللهرسول�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 چنانآناندازند و او در آتش یمر آتش جهنم باشد و او را د

 آسیاب در حال چرخیدن است. لعنت الله علی قوم الظاملین من االولین و آخرین

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

در  هاعملبه حرکت درآیند  صحرای واحدی طرفبه هاامتکه در صور دمیده شود و 

قیامت خوانده شود. علمش  یعرصهبه  آخرالزمانسنجیده شود تا امت  هادورانمیزان 

به  هادورانکه 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.

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

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

 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 

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

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

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

ی که امام رضا (ع) حدیثی را اهگونه�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 هاموجدر 

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

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

 پذیرد.ی�

ی پر از کفر و زمانهمان کنید تا در این (عج) یاری الزمانصاحبپس 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:اگونهه�نعمل کنیم 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٩تیر  ٣١       شهادت امام جواد (ع) یبهخط

 یکننده برپا و دمیدهسپ یشکافنده که سزاست را پروردگار سپاس و حمد

 و بخشدیم حیات. میراندیم و کندیم زنده. اوست آن از حیات و هاستغروب

 شام و صبح هر است شایسته پس ابدی و ازلی یزنده و پاینده اوست فقط. گیردیم

 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 کندیم عطا بندگانش

 نباید و وادار صرب به را خود جویندیم را او خشنودی و خوانندیم را پروردگارشان شام

 کهآن از و گردد منرصف اینان از دنیوی زندگی این هاییرایهپ یافنت برای تو چش�ن

 کارهایش در و رودیم خود نفس هوای پی از امساخته خربیب خود ذکر از را دلش

 .مکن پیروی ورزدیم ارساف

 را عشقش و اطاعت هاجان 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

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

 تا خواندیم شیرین یاوعده بر را همگان که است ساعاتی در پروردگار برکات که

 ندایی. شود ظاهر اشصفحه بر هاجان عکس. درآید حرکت به هاجان یرودخانه

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

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

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

 ستایدیم کل�تی با را پروردگارش او. است توحید نامش که افروزدیم را آتشی چنانآن

 حیاتت رضبان پس ترمیکنزد ش� به گردن رگ از من بندگانم ای. اندداده فرمانش که

 که ییهاسال. است ایام نامش که امکرده خالصه ساعاتی در عمرت زمان گردش در را

 .گذردیم سالخوردگی و سالییانم ،جوانی ،نوجوانی ،کودکی در
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 بن عیسی مانند شود آشکار خلقت اعجاز تا گذاردیم �ایش به را رسعتش زمان گاه

 .نامدیم عبد را خود و گویدیم سخن گهواره در که )س( مریم

 اعجاز تا گذاردیم �ایش به را رسعتش زمان گاه عاملیان رسور یفرموده طبق بله

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

 مأمون را رضا امام .گذاردیم �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 یالقعدهیذ آخر در را ایشان ننگینشان یچهره 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

 :داریمیم 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 ییرهذخ که زهرا یوسف ای ش� پس. داد نجات قحطی از را مردمان

 ما داد به پس برهانید جانشان باطل از را زمانه این زدگانیقحط جان توانیدیم ش�

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

 :کنیمیم فریاد لحظه هر سوخته

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٩مرداد  ۷      ی شهادت امام محمد باقر (ع)بهخط

حمد و سپاس پروردگار کریم و رح�ن را که ایام را تدبیر �ود تا بندگان به فضیلت 

آن روزها برای خود نجات و رستگاری  بعضی از ایام آگاهی پیدا کرده با بهره گرفنت از

را کسب کنند و آن را در قرآن کریم چنین فرمود که: اوست آنکه خورشید را فروغ 

و حساب  هاسالو برایش منازلی معین کرد تا از ش�ر  بخشید و ماه را منور ساخت

یمها را جز به حق نیافرید و آیات را برای مردمی که ینای همهآگاه شوید. خدا 

 کند.یمدانند به تفصیل بیان 

الحجه ایامی است که برتری دادی بر ایام دیگر سال و رشیفش داشتی و یذبارالها ماه 

یت هانعمتی پس از رحمت خود و ارساندهما را از آن آگاه کرده و اینک بدان روزها 

و پسندی یمو از برکاتت بر ما نازل بفرما و ما را یاری و هدایت کن به عملی که 

برطرف کن از ما بال و گرفتاری و بی�ری را و پاک کن گناهان ما را. در این ماه 

دعای�ن را اجابت و مشکالمتان را برطرف کن. معبودا ای آگاه از هر راز نهان و آشکار، 

ای پروردگار زمین و آس�ن. درود فرست بر حرضت محمد و آلش (ص) و آخرینشان، 

شان یگرامی که مادر اگونهه�ن) را به ما برسان موال و رسورمان امام عرص (عج

 حرضت زهرای مرضیه (س) فرمودند که:

عمل کرد که وقتی رسول  چنانآنرسالت پدرم در برقراری حق و از بین بردن باطل 

ها یسهدسخدا (ص) از دنیا رفت اسالم دینی درخشان در برابر متام ادیان بود و با متام 

از آخرین پرچم عدالت در دستان قوی و پر ابهت اسالم خواهد که شیطان به کار برد ب

گذاشنت میراث نبوت ستارگان درخشانی را معرفی �ود که  جابهبود. پیامرب خدا در 

ی نبوت تاج نورانی عدالت ستارههمگی آنان منتخب پروردگار عاملیان بودند و آخرین 

الهی در احیای رسالت در فرج حرضت  مأمورانرا بر رس خواهد گذاشت و زح�ت 

 مهدی (عج) شکل خواهد گرفت.
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ی مقدس خانهما در این شب به سوگ یکی از آن ستارگان درخشان امامت در این 

علوم و وارث علم  یشکافندهی درخشان امامت، حضور داریم. ایشان پنجمین ستاره

شان در کربال به چشم خود هستند. ای علی ملقب به باقر (ع)انبیا، ابا جعفر، محمدبن

غفلت و گمراهی و اسارت نفس امت جدشان رسول خدا را دیدند و دلیل آن را در 

عمر تالش  عدم برخورداری از علم و فرهنگ غنی اسالمی تشخیص داده و در متام

وقفه در تربیت و هدایت و آموزش دینی و علم و معرفت و فرهنگ غنی اسالمی یب

منافق و ظامل و مکار گران آمد تا اینکه ایشان را در هفتم  �ودند و آن برای رسان

ملعون  به دستور هشام بن عبدامللکسالگی  ۵۷هجری در سن  ۱۱۴الحجه سال یذ

 ار امامان دیگر به خاک سپرده شد.و بدن پاکشان در بقیع کن کردندمسموم و شهید 

ریص و بخیل فرمودند: دروغ، از خرابی ای�ن است. مؤمن ترسو و حایشان می

 شود. آن کس که به بندگان خدا ستم روا دارد از شیعیان ما نیست.�ی

یعنی ایام  الحجهاول ذی یدههدانید ما در که می یاگونهه�نخواهران و برادران 

معلومات و میقات حرضت موسی (ع) و ساخت کعبه و طواف حرضت ابراهیم و 

حاجی راستین صحرای  تپشیم. روح و دملان در اشدهحرضت اس�عیل (ع) واقع 

اباصالح املهدی (عج) است که امسال حجشان بدون  مسجدالحرامعرفات و منا و 

 ی امت مسل�ن است.همهحضور حاجیان در مکه و منا است که حج ایشان برابر 

ی اونهگه�نیا قرار بده در این زمان موال و رسورمان را پیشوا و امام بر حق ما بار خدا

ی وجود با برکتشان یلهوسبهکه حرضت ابراهیم (س) را خلیل و اما قرار دادی که 

رستگاران رستگار شوند، توبه کنندگان توبه کنند، عبادت کنندگان عبادت کنند، نجات 

و پیروز شوند حق  یابندگان نجات یابند، هالک شوند ستمگران و قاتالن و منافقان

 .مداران

ها و آشکار شدن اخالص در بندگی و سعی و کوشش ربانی کردن نفساین ایام، زمان ق

که پروردگار کریم اراده فرمود تا به همگان نشان دهد  و جهد به سمت عبودیت است

ست و این عشق هاکوه ر ازتشود محکم انفدرونش در محبت خالقش  یابندهکه اگر 

ی کعبه دور هستیم هر لحظه باید طواف دل کنیم خانهی دل است. ما که از خانهدر 
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و بدانیم و باور کنیم که موال و امام�ن ه�نند جد بزرگوارشان حرضت ابراهیم (س) 

مرا برای راکعان و ساجدان پاکیزه کن. ایشان نیز  یخانهای ابراهیم، که خداوند فرمود: 

آلودگِی گناهان پاک کنند و  دل ما را از یخانه �ایندیمبا فرمایشات گهربارشان سعی 

به . فرمایندشیطان و نفس ما را یاری دلی محکم و استوار در مقابل  یخانهدر ساخت 

 که فرمودند: کنیممیفرموده و سفارش زیبای ایشان توجه خاص 

ای محکم و دل، مصالح خوب و محکم را انتخاب کنید تا خانه یخانهبرای ساخت 

 یواسطهبهکه  آنچهاش به حقانیت ار عامل بربید تا در وعدهزیبا را به پیشگاه پروردگ

مأموران آس�نی برایتان آماده شده برسید و به خداوند عرضه دارید: ای خالق هستی، 

است که خود فرمودی که آن نور در  یاخانههای ناتوانم مشتاق رسیدن به در دست

ش در آنجا یاد شود و او را هایی است که خدا رخصت داد ارجمندش دارند و نامخانه

گویند پس رخصت آن را با درک نعمتش به جانم بچشان هر بامداد و شبانگاه تسبیح 

 شکر باشم. یسجدهتا همواره بر خاک درگاه با عظمتت در 

 داریم:یمدست به دعا بر  در این ایام(ع) امام سجاد با مناجاتی از  خامتهدر 

شود دوری از ثواب و برکاتت و مانع رسیدن به قربت میبار الها ما را از آنچه موجب 

 پناه ده.

های عذابت را سبک شمرده و از راه تو منحرف بار الها ما را با کسانی که وعده

 اند قرار مده.اند و عصیان کردهشده

بار الها میان ما و دشمنی که گمراه کند و هوسی که نابودمان سازد و عیبی که ما را از 

 د جدایی افکن.پا درآور 

بار الها درودها و سالم ما را همراه تهنیت به پیشگاه امام زما�ان برسان و قلب نازنین 

 ایشان را از ما خشنود بفرما.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٩مرداد  ٩         عرفهروز  یبهخط

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 

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

ین، ستایشش عزت نشدلپس ای گشاینده و عطا بخشنده که یادش شیرین، حمدش 

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 

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

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.

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

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

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 

ی پروردگارتان است که فرمود: وعدهخواند این ه�ن یمندایی همگان را درآیند. 

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 

ندا دهد که لعنت خدا بر ستمگران باد. ستمگرانی  هاآنی در میان ادهندههنگام 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.

ر کران خالقشان دیببله امروز عرفه است. عشاق با شناخت از عظمت و مهر 

صحرای عرفات جمع شده تا راز دل بگویند و چون راه و رسم دلدادگی و  گاهوعده

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


35 

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

برند به دامان پر یمتوانند در قالب کل�ت ابراز کنند پناه ی�عشق درون جانشان را 

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

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

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 فشانآتشهمچون 

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

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

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

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

رسیم حرضت جربئیل امین به اتفاق همراهان بر ما درود یمزلی که فرمودند به هر من

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 

را به پروردگارم عرضه کنم. من دست  جوشدیمکنم اجازه دهند تا آنچه در وجودم یم

 یم حس کنم.هارگام 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

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

 هامنزلگاهکه از مکه خارج شدیم در یکی از یهنگامد (ع) چنین توصیف فرمود: سجا

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

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

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

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 کلها حفظ کند و میراث برانش ینهسدارد تا زمان این کعبه را در 

 شند.با
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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 یگرامباشند که منتظران فرزند 

 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 

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

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  قدرگرانگیریم از سخنان گهربار و حال در این مورد بهره می

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

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 ازمزمه

امر است. پس خانه را به  ای ظاهریختهآوکردن 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 هاسنگآید 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  هادوراناز بزرگی و جاللت کعبه در  ایآیینه نوانعبه

ی است که جز بندگی و اطاعت را در حریم اخانهشود یمکعبه خوانده  عنوانبهآنچه 

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

 روید.ی�زقوم  کند و از عملشان جزیمرا نابود 

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

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

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

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


37 

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  باراشکاینک با چشمی 

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

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

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 الّر ه بسم اللّ 

 ٩٩مرداد  ١٠         عید قربان یبهخط

آن ی جان ابراهیم خلیل است. ینهگنجسالم بر صبحی منور، طلوعی مطهر که حامل 

. ندایی در قلبم هاجانی ارسار شنوندهگشاید: پروردگارم، ای یمکه لب به سخن  زمان

هایم به سخن درآمده. ای پیامرب به حق بر ما بنگر خواند. دستیممرا به منای عشق 

طاعت پروردگار خویش است و  بهدرخشیم که همواره یمکه چه سعادمتند بر جسمی 

 شود تا ذبح عظیمی را به �ایش بگذارد.یماینک آماده 

ی مصمم پیامرب این بار برای بریدن گلویی به هادستشود. یمساعات انتظار سپری 

ایثار و  ازی پروردگار است. چه لحظات با شکوهی یههدحرکت درآمده که زیباترین 

آن را در ذبح  سالههمهبندگی در زمان به ثبت رسیده. لحظاتی که صحرای منا 

ی کعبهدر نام مسافران  گانهدهی هاشبگذارد تا حاصل یمچهارپایانی به �ایش 

 ند.مکرمه به یک نام در تقویم زمان باقی مبا

اند. یامدهننگرد. ه�نانی که به طواف کعبه یماینک طلوع قربان به مسافران طور 

برایشان قربان به چه معناست. کدام شوق در جانشان در جریان است. ساعات این 

روز با شکوه سند حج حاجیان است. باید رس را برتاشند و لباس عشق را از تن جدا 

از آن آمده بودند. آنانی که در این نعمت و رحمت  کنند. به ه�ن زندگی بازگردند که

. منتظر کدام قربانی هستند تا رس را اندبودهی دل کعبهپایان پروردگار مسافر یب

ی معلومات را از تن جدا کنند. در این دریای رحمت صیاد هاشبی جامهبرتاشند و 

که به طلوع صبح بعد از قربان اثری از آن  هالقبو  هانام. صیاد اندبودهچه صیدی 

ی بندگی از دست درجهافزاید گرفنت یمماند. آنچه بر ثروت این روز بزرگ ی�بر جای 

 ملکوتی حرضت ابراهیم خلیل (س) است.

پس اگر نتوانید ه�نند مالک این روز بزرگ متام ثروتتان را به قربانگاه بربید ش� 

ید. روزهایی که در تقویم عمرتان ابستهدلمکررات  مدعیانی هستید که به تکرار

ی فرمودهکه جان در اسارت نفس اماره باقی مانده و طبق یدرحالرود، یمآید، یم

 .هاستخانهین ترسستی عنکبوت خانهقرآن کریم 
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شود تا به دولتی برسد یمای است که ثروتش در صحرای منا ذخیره ینهگنجزمان عمر 

 های زمان است.یقربانام که ودیعه دار مت

 پس صاحب این روز بزرگ را بخوانید به دعای:

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٩مرداد  ١٤       والدت امام هادی (ع) یبهخط

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

کران بر عظمت و جاللت کربیایی یبشامگاهان تسبیح گویید پس حمد و ستایشی 

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

بسیار  هاغروبگونه مقرر کردم که مرا در طلوع و ینابندگان من مشیت خویش را 

 بستایید تا رستگار شوید.

ر آن فرمان حرکت و تالش روزمره است و غروبی که انتهای این روزمرگی طلوعی که د

ی یرهدای آن در هاساعتاست پس درک این قانون حیات که بر عامل القا شده و 

انتها دارد زیرا مدار چرخش کواکب به دور خورشید و یبخلقت نشان از رحمتی 

رگاه با جاللت پروردگار بازگشتش ه�نند جان آدمیان است که با طلوع به گِرد با

چرخد تا همواره در مدار اطاعت مباند و آمدن و رفتنش ه�نند طلوع و یمخویش 

 غروبی باشد که �ایانگر اطاعتی خالص در مدار بندگی خالقی مدبر است.

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

ایانی نیست و در آغوش رحمت خداوند متعال جاودانه پروردگار دارد و عزتشان را پ

دهمین اخرت امامت، خورشید والیت، صابر، خواهد ماند که ما به میالد یکی از ایشان 

ی نور در این خانه عادل عامل و هادی، حرضت امام علی النقی (ع) ملقب به هادی

 .حضور داریم

پدر بزرگوارشان  .ندمتولد شدهجری در مدینه  ۲۱۲الحجه سال ذی یایشان در نیمه

فضیلت با بانو س�نه هستند که خا�ی با تقوا و  شانیگرامامام جواد (ع) و مادر 

هجری پس از شهادت امام جواد (ع) در  ۲۲۰در سال امام هادی (ع) بودند. حرضت 

با وجود سن کم، چنان در علم و و  گی امامت امت را به عهده گرفتندسن هشت سال

ک�ل و معرفت و تدبیر و رهربی از خود اقتدار و توانایی نشان دادند که مورد عالقه و 

تبعید و ترسیدند و به توجه شیعیان قرار گرفتند و خلفای عباسی سخت از ایشان می
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ر در آنجا متوکل عباسی امام را از مدینه به سامرا آورد و تا پایان عم .آزارش دست زدند

 لعنت الله علی قوم الظاملین. با وجود آن امام هادی (ع) تحت مراقبت شدید قرار داد.

ی پلید رسان و هدایت و آگاهی و آموزش دینی علم و معرفت امت چهرهبه افشای 

ی کبیره است که در عین جامعهی آن زیارت �ونهمسل�ن همت گ�شتند. یک 

 ی علمی و معرفتی و ادب حضور است.اهنکتهشیوایی و زیبایی دارای 

ی سخت و دشوار برای رفع مشکالمتان به درگاه زمانهخواهران و برادران بیایید در این 

یا، ای معبود بار خدابا جود و کرم پروردگار کریم پناه بریم و عاجزانه ابراز داریم که: 

و  شکستهدلنم ام دل بسوزان. این منوایییبمن و آقای من بر خواری و فقیری و 

و اندوهگین که به درگاه با جود و سخا و  سوختهدلپناه، یبهراسان بیچاره و 

کنم به احرتام این ماه و یم، از تو درخواست امشدهچشم دوخته و پناهنده  باکرامتت

و رکن و مقام که باز کنی درهای احسانت را، بیامرزی گناهانم را، برطرف  مسجدالحرام

التم را، گوارا و شیرین کنی بر من عبادتم را، دور کنی از من فتنه و کنی سختی و مشک

ی کافران را، جدایی نیندازی میان یلهحی زمانه و دشمنانم را. خوار کنی ستمگران و 

من و فرمان بریت را. بار الها زمان و مکان اجابت دعاهایم را نزدیک و آسان گردان 

 برآورده شدنشان. آمین.

ی احسان اولیاء سفرهی نور بر رس خانهدر این  هاسالبرادران که بله خواهران و 

مخصوصاً موال و رسورمان امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج) نشسته و راه و روش 

نجات و رستگاری دنیا و آخرت را آموختید و به عینه دیدید که ویروس کرونا به برکت 

ا عمل به دستورات و زدن ماسک سعی وجود موالی�ن چون نسیمی از ش� گذشته و ب

ی فرموده�ودید خود را از این ویروس حفظ کنید. ولی افسوس چگونه است به 

کند مراقبت و یمی که دنیا و آخرتتان را نابود تر خطرناکهای یروسوموالی�ن از 

های خودخواهی و خودباوری و سستی ای�ن و کجروی کنید. و از ویروسی�مواظبت 

 کنید.تر از کرونا است دوری �یت و غیبت و نفاق که به مراتب خطرناکو حساد

پس قبل از اینکه روح و ای�ن و جانتان را بکشد به خود آیید. با ماسک توبه و عمل 

 به دستورات قرآن کریم خود را نجات و ایمن کنید.
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و ای�ن خود را  اندآوردهی که خداوند در قرآن فرموده که: کسانی که ای�ن اگونهه�ن

اند این است آالیند ایمنی از آِن ایشان است و ایشان هدایت یافتگانی�به رشک 

 کند.یمخواهد بدان هدایت  هدایت خدا هر که را از بندگانش

اینک که ما سعادت هدایت پروردگار را از جانب موالی�ن پیدا کردیم پس تا دیر 

را از رش شیطان و نفس نجات داده تا زنده  نشده با عمل به آن روح و جان و ای��ان

شده و رستگار شویم و در این راه همچون گذشته به دامان پر مهر موالی�ن پناهنده 

 ها و مشکالت رهایی یابیم.یسختی همهشده تا با دست توا�ند ایشان از 

 پس او را با اشتیاق و با دلی پر از امید بخوانیم.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٩مرداد  ١٨        عید غدیر  یبهخط

ی کنندهی خاک، جاری کنم که خالق بندگان است و گسرتانندهیمخداوندی 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  هالبشود و یم

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

از هیچ �ونه و رسمشقی استفاده نکرد بلکه هر چه  هاآننداشته باشد و برای آفرینش 

او آشکار است بدون شکل داد.  هاآنخواست 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 

مان هیچ نهایتش رسچشمه گرفته است و تا آن ز 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 هامناجاتنظیر را در یبپروردگار بود و این عشق 

توان درک کرد. دم و بازدمش به آن یمکوفه و دیگر آثاری که از ایشان باقیست 

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

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

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

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

 مؤمنانتا آنجا جلو رفتند که امیر  ی خود را نشان دادندی دیرینهینهکدشمنی 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 گذاشتند و مردم را علیه من تحریک کرده و آنبودند را زیر پا 
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تو باز کن و آنچه را که خواستند استوار کنند  اندبسته هاآن�ودند. خدایا آنچه را که 

 بتوانند به امید خود برسند. هاآنویران �ا و نگذار که 

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

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

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

شکنند، آنان که آنچه را خدا به پیوسنت آن فرمان 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 اندکردهیم انفاق ادادهروزی  هاآننهان و آشکار از آنچه به 

 آنان است.کنند رسای آخرت خاص 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 یمخداوند چنین فرمود که: آنان که پی�ن خدا را پس از استوار کردنش 

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

 های آن جهان نصیبشان.یبدو  هاستآن

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

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

ی آبی جوشان که پوست آورندهی فردوس است و یا به وجود هاغبا ی 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 یمه شود که صاحب خویش را هم گرسنیممحدود  چنانآنتنگی جان 

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

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

 کنند.یمفاق ی الهی را انیههد

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

یشان به جوشش درآمد و هاجانی در طلبجاه(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 یماینک در این روز بزرگ و خجسته پناه 

املهدی  الحاباصهمیشه 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 زمانهی روبروست که دین خود را در این عهدشکنانارث دارند و همچون پدر با 

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

 ایشان هستند.

 داریم:یما به وجود مقدسشان ابراز به متن

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 

 ٩٩مهر  و هریورمرداد، ش      های محرم و صفرخطبه

ی محرم به هجری قمری در بخش ویژه نامه ۱۴۴۲های محرم و صفر منت کامل خطبه

 باشد.صورت کامل قابل دسرتس می

ها از این خطبه ۹۹ی محرم، بخش محرم توانید از طریق منوی ویژه نامهش� می

 استفاده �ایید.

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

 ٩٩های محرم و صفر خطبه

 اللهم عجل لولیک الفرج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


47 

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

 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٩مهر  ٣      والدت امام موسی کاظم (ع) یبهخط

همتا را سزاست که به زیبایی ستایش شود و در یبحمد و سپاس و ستایش پروردگار 

نهان و آشکار حمد گردد و شب به او نظر کند، روز از او روشن شود و جویندگان او را 

جویند. مشتاقان او را طلب کنند و درماندگان و بیچارگان از او درخواست کنند. چون 

همه  ؛ ومهربانان ترینترین کری�ن و مهربانین بخشندگان، کریمتربخشندهاوست 

اوست که عاشقان و مشتاقانش با شنیدن نامش رس از پا نشناخته و روح و جانشان از 

های مطهر وارثان حقیقی زمان ه�نانی که نامشان عشقش گداخته شود. پس بر جان

همتا ی بیهاست تا پیروانشان از این گنجینهها و ثانیهها و دقیقههمواره زینت ساعت

شوند و جانشان را از برهوتی خشک به باغی پر از  مندبهرهوتی عظیم مانند ثر به

هایی که خداوند کریم معجزه را زینتش نعمت رحمت الهی بدل �ایند. ه�ن جان

ای که صدای هدایتش یینهآی جانشان به تصویر کشد. یینهآقرار داد تا غیب را در 

 معنا شود. نشاند تا جرعهیمی غیب الهی سفرههمگان را بر رس 

ی رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) و چه مصداق فرمودهبله چه زیباست این 

ی رحمت و هدایت و نعمت یینهآیتش که همگی باهلاست بر خود ایشان و پیامرب و 

ای از ثروتی عظیم را دید و به ینهگنجتوان یمالهی بودند که با نظر کردن در آن آیینه 

 آورد. ی الهی ای�نمعجزه

ی نور حضور خانههمتا در این ما در این شب مبارک به میالد یکی از این گهران بی

دانش پیامربان،  دارخزانهداریم. ایشان امام هدایت، صاحب علم و دیانت و تقوا، 

معدن وحی و صاحب علم یقین، امام رئوف و شایسته، عابد و زاهد موالی�ن امام 

 دا و برکاتش بر او و پدران و فرزندان گرامی باد.موسی بن جعفر (ع) که رحمت خ

ین رشایط زندان ترسختدر  هاسالباید بدانیم و آگاه باشیم که امام موسی کاظم (ع) 

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

اید در مقابل ظلم یی را امت مسل�ن مخصوصاً شیعه بیاموزد که تا چه اندازه بجوحق
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ی اسالم و شیعه دفاع �ود و هاآرمانو ظامل و فساد و نفاق ایستادگی کرد و از 

فداکاری کرد و در تاریخ به یادگار گذاشت که عزت و مقام واالی امامت را نه زندان 

کند. چون قلب زمان  رنگکمتواند یمی غیبت پردههارون و نه کاخ مأمون و نه 

جانش به ودیعه دارد. هرگاه به مشیت پروردگار عامل کلیدش  هایی را دریشگفت

در نهانشان  هاجانآید و صدای یمشود، زبان اعجاز زمان به سخن در یمگشوده 

نقش گرفته است  هاجانشود و آنچه در ضمیر یممحقق  هاوعدهشود و یمآشکار 

شود. رسالت انبیاء به یکدیگر یمهای شیفته به دیدار حق مزین گردد. جانیم�ایان 

بوده آشکار  هادورانآید و آنچه مع�ی یمپیوندد. گلستان نبوت به سخن در یم

 گردد.یم

پس به جانتان مژده دهید. ش� وارثان این نجواهای عاشقانه هستید. زمان عمرتان 

بینید ی�را  است. ش� او هازمانجانی را در خود پنهان �وده که گلستان رسالت انبیاِء 

ی هازمزمهدارد و یمتان را در خود به ودیعه نگه یجو حقولی زمان صدای 

که تپش قلبتان در یدرحالروید یمشود. ش� یمدر زمان ثبت  تانعاشقانه

ستایند پس یمش� را در قالب انتظار  هاآنرسد. یمتان به گوش آیندگان ییجوحق

ه جانتان داده شده خشنود باشید و از پروردگارتان همواره به فرصتی که در عمرتان ب

ی بت نفس اماره را تقاضا کنید تا صدایتان در جان زمین به ودیعه مباند. شکننده

ای که یینهآی خویش سازند. یینهآآیندگان یادتان را از باطل جدا کنند و راهتان را 

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

 محقق گردد و حق از باطل باز شناخته شود.

تان از زمان باقی مباند یپرستحقپس همواره جانی نجواگر داشته باشید تا صدایتان در 

هاست که از ینهگنجپس اطاعت از مقام امامت آخرین وصی پیامرب دارا بودن متام 

بیایند و در این فضیلت رشیک شوند  هاامتفضل پروردگار عامل همچنان ادامه دارد تا 

ی فضلش بنوشند و جام رسچشمههمتا را مشاهده کنند از که این گوهر بییناو بدون 

جانشان را از آن لربیز کنند تا با حق مبانند و یا با باطل جانشان محشور شود. پس با 

ه کیدرحالنوشید یمجامی که پروردگارتان در کتاب آس�نی فرموده که آن را 
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کند و طعمش ی�اش مستی باطل نیست بلکه مستی حق است که هرگز تغییر یمست

 ماند.یمدر کام عاشقانش امانت 

ی گهربار و شیرین پر از نوید نجات و رستگاری رسور عاملیان هاوعدهپس با این 

در مورد وجود مقدس و پر برکت موال و رسورمان  آخرالزمانحرضت زهرا (س) به امت 

و زمان اباصالح املهدی (عج) باید به خود ببالیم که موالی�ن گنجینه و برکت  امام عرص

و رحمت و نعمتی است در کنار ما. اگرچه از دیدار رویش محروم هستیم ولی هر 

 کرم عنایتش برخورداریم. ولحظه از فضل 

در این شب مبارک برای پایداری و استمرار این لطف و رحمت الهی به درگاه  پس

 کنیم:یمجود و کرم پروردگار فریاد 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٩مهر  ١٧         روز اربعین یبهخط

تا قیامت  هاجانحرارتش در  .خورشیدی که هرگز غروب نکرد ،سالم بر خورشید اربعین

 .دنسنگی از تابش انوارش به خاکی حاصلخیز بدل شو  یکالبدهاباقی ماند تا 

 دجهاامروز صدای ملکوتی شهیدی را در خود ذخیره �وده که هر بار پا در رکاب 

بر پدر خویش بنگر که در واپسین  هادورانو  هازمان ییرهذخای  :گذاشت فرمود

تپش . کنیلحظاتش را با خود همراه  یراثم تا خواندیم مددساعات عمرش تو را به 

ندای حق را در  هاگوشتا  شوییمتو وارث این صحرا  گیرد.یمقلبش به نام تو جان 

طل را بشنوند و از با یمنجواها ،با ما به میدان مبارزه بیایند ،ذخیره کنند جانشان

عمرشان  .شوند تا افسون باطل را در هم بشکنند سفرهم یتمباهلبا  ،بگریزند

 .اندجلوه حق متاشا کردهدر  زمان یکه آن را در آینه باشدنهضتی  داردیعهو 

(ع) تو من حسین بن علی  .نشین امروز را مورد خطاب قرار دهمهچل خواهمیماینک 

تو امت امامی هستی که شهد شیرین نامش در هر لحظه  ام.یدهدزمان  یرا در آینه

(ص) افسوس که مانند جدم پیامرب اکرم  ،زمان است یهزاران حیات در پرده یسازنده

را از  هاجانباطل در هر لباسی به میدان آمده تا  .گوش امتش به روی حق بسته است

ی حق در میدان مبارزهیارانم و متام کسانی که  یتم،باهل ،حقیقت حق جدا کند و من

 شاحسان یدولتش با باطل جنگیدیم تا مه�ن سفره عشقحضور داشتیم به  و باطل

 م.شوی

باطل جانش به  یو باز در دایره شنودیمرا  هایقتحقکه این  ییهاگوشپس وای بر 

خودمحوری  یدر دایره و شبش روز کند.ی�اش زنده اللّه (عج)یةبقم رسد. نایمپایان 

بهشت خویش را به بهای  کند.یمآخرت را فراموش  ،به دنبال ثروت دنیا گذرد،یم

 کند.یمفراموش  آن راولی عملش  گریدیمحق  دیدگانش بر فروشد.یماندک 

در را افسوس که برق نگاه امامت  نگردیمکه حق به او  نشیندیممروز در مجلسی ا

را  یاتیح شنفس یهاخواسته زجتا در هیاهوی دنیا  رودیمباز  کند.ی� حسجانش 

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


51 

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

با کاروان  .نباشد شدار انتظار همراه شود ولی میراث هاییناربعبا  .درک نکند

با یاران  ،به زیارت کعبه مکرمه برود ،در جمع یارانش بنشیند ،نورالحسین همراه شود

در مقابل باطل را  شام برود ولی استقامت حق بهبا کاروان اسیران  ،به کربال برسد

جز تکرار تقویم برایش  کهیدرحالآنگاه به محرم دیگری برسد  ؛آرمان جانش قرار ندهد

 شنوید؟یمپس خوب اندیشه کنید صدای مرا از کدام دریچه  .باقی �اند اییرهذخ

که در عاشورا به یاران خویش جهاد بین  گونهه�نبار دیگر  (ع)من حسین بن علی 

قرآن کریم نام بردم به  یهاوعدهحق و باطل را راه نجات از غضب الهی و رسیدن به 

ه بتا از باطل زمان بگریزید و با مال و جان و فرزند  کنمیمش� امت آخرالزمان امر 

 .هاستنار دو  یحق بیایید و همواره منتظر دولتی شوید که ذخیره یمبارزه میدان

 :تا قیامت او را در متام لحظات عمرتان بخوانید به نوای

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٩مهر  ٢٥          صفر ٢٨ یبهخط

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

ی که آیاتش زمان را مانند طوماری امعجزهبودند با نور قرآن کریم افروخت.  ورغوطه

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

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

ی ش� نیست. ش� یستهشامش بخورید. زقوم ی رحمت گسرتده شده، از طعاسفره

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

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

 همگان را در حریم رحمت الهی وارد �اید.

کنند یمبر اُمتی که معجزه را به مانند کتابی فرض نگرد. وای یماینک به وارثان دینش 

یی که نتوانستند هدایت را دریابند. هاقومیز دارد. در عذاب انگحزنیی هاداستانکه 

یی که هاسنگ صورتبهبوزینگان، گاه  صورتبهخشم پروردگار نصیبشان شد. گاه 

نه هدایت را جان. چگو یبرا بر جانش ترسیم �ود. گاه خاشاکی خشک و  نقششان

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

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

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

نی زیرا توان عقلت قادر است تا خود را از اُمت جفاکار جدا کی�عذابی را مشاهده 

ی فردوس منتظرش هاباغکنی که یمی جانت مسل�نی را مشاهده یینهآکند. تو در 

 گوید خوب گوش کن.یماست. پس به ندای پیامربت که با تو سخن 

ی جانتان را با هاچشمهای 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 ینهگنجمتام معجزات الهی است. پس  نکنید. او وارث

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 

ا اطاعت و عمل به فرامین پروردگار از خطر ی غیبت بود. استواری ای�نشان بپردهدر 

 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:

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٩مهر  ٢٦       ی شهادت امام رضا (ع)بهخط

و زمین را و تاریکی  هاآس�ن را سزاست که آفریدین العاملردگار ربشکر و سپاس پرو 

شید را آفرید و نورش را خور  .آرامش و روشنایی روز را جنبش خالیق یشب را مایه

آدمی را آفرید و قرارداد و شب را با ماه روشن و با ستارگان زینت بخشید  بخشیاتح

تو را  :ح و جان و وجودش و فرمودای شد در رو و آن گنجینه دمیداو خود در از روح و 

برای رسیدن به آن مرا صبحگاهان و شبانگاهان ستایش کن تا  ،عزت و بزرگی بخشیدم

 .رستگار شوید

آنگاه که  :آن را توصیف فرمود که(س)  رضت زهرای مرضیهملیان حزیبا رسور عاچه 

 آنچهبه  فرمود مرا .آفرید و آفرینمیم اییفهخلفرشتگان امر فرمود به خالق هستی 

 همگان تا خیزبه پا  خلیفهای  :فرمود امر آنگاه .کردند سجده همگان بود فرموده خلق

 را او آمد امر و نگریستنداو  در فرشتگانو  کرداطاعت  (س) آدم حرضت .بنگرند تو در

سالم آغاز  :پاسخ دادند و فرمودند (س) آدم حرضت و گفتند سالم فرشتگان ،کنید سالم

 سالم و به پروردگارم گویم که ش� گفتیدمی رامن در این آغاز ه�ن  و سخن من است

من و  :کریم فرمودندتا هم به ش� و هم به من پاسخ دهند و خداوند  دهمیم

تاریکی . تا تو را از تاریکی به نور هدایت کنیم فرستیمیمواره به تو درود فرشتگان هم

صلصال به نور روح خداوندی که در اثر جواب پروردگار کریم در روح انسان جلوه 

 .سالم را جاودانه فرمودو �ود 

انسان  عاملیان نشان از رحمت و لطف پروردگار رح�ن و رحیم بهرسور این فرمایش 

هر  هاانسانبه فطرت  بای روح خداوندی و الهام بد و خو است که با وجود عط

تا راه نجات و رستگاری را طی کند  کندیمسالم خود و فرشتگانش او را مدد  لحظه با

خاتم رسوالن حرضت  مخصوصاً  ءگزیدن انبیابر  نکرده با بسندهو به این هم حتی 

جان بزرگش متذکر �ود و در آخر با انتخاب  انسان را به روح و (ص)محمد مصطفی 

 .نشان داد و رستگاری رادوازده امام به عینه راه رسیدن به رضای الهی و نجات 
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حضور و اندوه به سوگ شهادت یکی از ایشان در این کوی عشق  حزنما در این شب 

معدن کل�ت  ،مروج دین ،معلم عل� ،هشتمین نور امامت و والیتایشان  .داریم

 زمان در اینکه وجود با که هستند(ع)  الرضایموس بن علی امام ،الحججثامن ،پروردگار

ولی با تدبیر و  زیستندیمنت الله لع مأمون یعنی عباسی خاندان از شخص مکارترین

آنان را خنثی و در راه هدایت و آگاهی  یمکرهاو  هایلهح یعلم امامت خود همه

دشمنان  هاییلهحمبارزه با  ینحوهدین اسالم و تربیت آنان و  ایهیتواقعمردم از 

همچون پدران و فرزندان طاهرینش تالش و کوشش فراوان �ودند و آن را ایشان چنین 

و روش امامت افسوس بر گذشته نیست بلکه آوردن گذشته به  هرا :تفسیر فرمودند که

 نتمااکه این  ینیجانشبرای هر  ،حال است تا از راه هدایت امامت همگان آگاه شوند

 .داشت انتظار آن از زمان که بود وظایفی کردمی دریافت را

که هر کدام به اقتضای  دید را آن شودیم امامان عملکرد و زندگی در دقت کمی با بله

، گاه گاه با شمشیر .خود طریق مبارزه با باطل را با تدبیر امامت عمل کردند یزمانه

حق را چنان بر  ،حصارهازندان و های یتعلیم و علم و گاه با تحمل سختبا مناجات و 

آنان را به شهادت  ،شکستو رس باطل کوبیدند که باطل برای نجات خود از رسوایی 

 لاً شیعیان به وجود مقدس آنان توسدر هر زمان امت مسل�ن مخصوص .رساندند

 ند.گشت تباهد نجات پیدا کردند در غیر آن جستن

 عزوجلخداوند  :که فرمایندیچنین م (ع)علی  مؤمناندر حدیثی از امیر  (ع)رضا امام 

ِبُرشُوِطَها «بعد فرمود  »َال إِلََه إِالَّ اللَُّه ِحْصِنی فََمْن َدَخَل ِحْصِنی أَِمَن ِمْن َعَذاِبی« :فرمود

 .»َو أَنَا ِمْن ُرشُوِطَها

ال اله اال الله حصار و  یکلمه :فرمودجل عزو  نقل است که خداوند (ع) مؤمنانز امیر ا

 .وارد گردد از عذابم در امان خواهد بود ژ منجایگاه امن من است پس هر کس به د

یعنی اطاعت از  .هستم هارشطدارد و من خود یکی از آن  ییهارشط :در ادامه فرمود

که از جانب خداوند متعال معین شده است چون فرموده با ، امامت است رشط آن

امامت دین ش� را کامل کردم پس باید باور و یقین کرد که راه نجات و رستگاری و 

 .امامان هستند ،آگاهی از دین و قرآن و علم و فرهنگ اسالمی
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ال  ِيف كِتاٍب َمْكنُونٍ  إِنَُّه لَُقرْآٌن كَِريمٌ « فرمایند که:یمخداوند کریم در قرآن آن را چنین 

ُه إِالَّ الُْمطَهَُّروَن   »َ�َسُّ

 دست بر ونمکنون که جز پاکان و مطهر  یدر کتاب قدرهر آینه این قرآنی است گران

را معرفی فرموده ان است که خداوند آن ونعلم و تفسیر قرآن نزد مطهر  . پسآن نزنند

َا يُِريُد اللَُّه لِيُْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس أَْهَل « :که  .»الْبَيِْت َويُطَهِّرَكُْم تَطِْه�ًاإِ�َّ

 گرداند.یممربا و و پاک  سازدیمو ناپاکی را دور  رجسهر  یتباهلخدا از ش� 

 گمراهی هدایت از پس روند.یمرفتند و  راهیبپس باید گفت وای بر احوال آنانی که 

 و موال امامت و نبوتی عصاره حارض حال در کنیم یقین و باور و گزینندیبرم را

 شانینهگنج و هربارگ وجود از غیر به عج)( یاملهد اباصالح زمان و عرص امام رسورمان

 .اندبرده ارث به را رانشانپد حسنات و تدبیر یهمه

پر مهرشان پناه بربیم تا  ننه و فساد و کفر و نفاق به دامافت از پر یزمانه این در

و  رقدرشان دست ضعیف و فقیگران یهاخطابهبا  شانییراهن�عالوه بر هدایت و 

 .مان را با دستان قوی امامت گرفته ما را یاری فرمایندحقیر 

 کنیم:یمبه متنا نام مبارکشان را فریاد  پس

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٩آبان  ٣      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 تربزرگدر 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  قدرگرانولی 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.  هاآنبجوید رستگار شود و هر کس از 

ها و علم و یخوبی حسنات و همهکه موال و رسوری در کنارشان است که  آخرالزمان

ی ارادهظار است تا با قیامش عرفان و حکمت را از مادر به ارث برده که زمان در انت

 پروردگار را از خلقت آدم به همگان نشان دهد.

در این مورد رسور عاملیان چنین آن را بیان فرمودند که: سالم بر زمان آنگاه که لب به 

را به میدان عمل دعوت  هاعقلسخن گشاید تا پرده از رازی بردارد. رازی که توان 

دارد. جانش در پرتو یمآس�نی چند قدمی بر  ی کتابفرمودهکند. گاه طبق یم

شود شاهدی گویا تا رضبان حیاتی را ضبط 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. ارشتهشبانگاهان 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 امهزمز و 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  هالحظهبینی که یمی دار امانت

 (عج) تحویل دهد. پس با خیالی آسوده از زمان خارج شو و به دیدار الزمانصاحب

 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 یفرموده 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 هایهثان و هالحظه

 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 یخانه 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 شانیگرام فرزند مقدس وجود و فرمودند تدبیر و بودند واقف

 ظهورش و غیبت دوران برای و داشته پنهان آنان از بود پروردگار نظیریب رحمت و

 .�ودندیم آماده را شیعیان

 امام مورد در شیعیان به آگاهی و آموزش با توأم که را زیبایی مناجات شب این در

 :که کنیمیم نقل (ع) عسکری حسن امام از را است) عج( املهدی اباصالح زمان و عرص

 اع�ق از ییهاچشمه. توستلطف  یهارسچشمه به اتصال دریای قلبم الها بار

. کنند �ناک را عطش از سوخته لب تا دارندیم بر یاجرعه نوشندگانش پس ،وجودها

 تا گذارندیم چشمه بر را رس سپس و کنند حس را طعمش تا نوشندیم را اول یجرعه

 لطف یرسچشمه بر جدم امت اکنون و گردد سیراب جانشان و نشیند فرو عطششان

 را عطشناکشان جان پروردگارم ای تو و کنند �ناک لبی تا اندنشسته عظمتت پر بارگاه

 بدل وصل از گلستانی به هجران یهاسال یسوخته 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 یهاداستان در که بخوانند یاافسانه را

 .شود

 یرساپا کند درک را زهرا یوسف احسان و لطف از یاجرعه 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
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٩آبان  ٥    مهدی (عج) ی سالروز آغاز امامت حرضتبهخط

 دین تا افروزدیم نورشا نور به را زمین شبانگاهان و صبحگاهان که خورشیدی بر سالم

 قامت به امروز که باشد ردایی داردیعهو  زمان و دمبان امان در لاز آفت جه جدش

 آس�نی یتحفه این به خطاب زیبا مناجاتی در و پوشاندیم پاک گوهر یازده جانشین

 فرماید:یم

 است یاجرعه نیازمند دیروز از ترتشنه روز هر که بنگر برهوتی به جانمی یرهذخ ای

 اتیگرام پدر پاک جسم بر که زمان آن از کشد.یم تصویر به را الست اشقطره هر که

 در را زمین قیامت تا امامت بوی تا گرفتی آغوش در را مطهرش جان و خواندی �از

 در را زمان منور چراغی چونان انتظار یهاسال ،�اید مرسور الهی امانت این رسمستی

 خویش یپوسته زمان .بست نقش عرش یکرانه بر مبارکت نام .گرفت خویش یاحاطه

 سالی امروز و �ایند سیراب را اشسوخته جان فرمانت تا سپرد مبارکت دستان به را

 .هستند مطهرت صدای راه به چشم که هایییقهدق و هالحظه ،دهدمی نوید را دیگر

 و آوردیم زمان یصفحهبر  عاشق دل هزاران که است غنیمتی انتظارتان منتظران ای

 زیر در را حق صدای هاگوش .بلرزد شندایبه  قربها تا کندیم پنهان خاک دل در سپس

 شاهد ش� جسم یافت پایان انتظارتان ،آمدم من خفتگان گور در ای ،بشنود لحد

 پروردگاری آستان بر شکر پس است حقه دولت درک به قادر اکنون هم که شد روحی

بهره امامش وجود برکت از همچنان تا خواباندیم انتظار گور در را حق منتظران که

 بر را خاک در خشکیده دست .مباند باقی او بیعت بر هحق دولت ظهور تا و گردد مند

 :بگوید خیزدی� بر آن از صدایی دیگر که نطقی با و گذارد خاموشش قلب

 باشد دارشه ودیع زمان تا کردم خارج سینه از مبارکت نام با را نفس آخرین م،امام ای

 از همواره من که دهم رس ناله باز تا افروزبی تدولت انوار با را برزخم .دریاب مرا پس

 .امداشته منور برزخی مطهرت انوار
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 حرارت در همواره که کراتی .است آس�نیان و زمینیان عمر در برکتی گویای امروز پس

 که منتظرانی و بالدیم خود بر مبارکش هایقدمبر  که زمینی و افروزندیم عشقش

 چراغچهل را امید همگان و اندآورده آستانش به را محبتشان پر و خالی دست

 عشق ندای و گیرد جان مطهرش انوار به دیگر بار هاجان قوت تا اندخوانده انتظارشان

 :ندای به خوانیمیم را تو خویش یهابازدم و دم متام در ما که شود اندازینطن

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٩آبان  ١٣   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 

 اش درود بفرستد.یدهبرگزتا آفرینش بر آخرین 

 سوره.»يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعلَيِْه َوَسلُِّموا تَْسلِيً�  َوَمَالئَِكتَُه يَُصلُّوَن َعَىل النَِّبيِّ  إِنَّ اللَّهَ «

 .۵۶اب آیه کریمه مبارکه احز 

فرستند، ای کسانی که ای�ن یمکه خداوند و فرشتگانش بر پیامرب درود یراستبه

 ید بر او سالم و درودی فراوان بفرستید.اآورده

پردهی جانش ینهگنجی کفر و تباهی و رشک بود و دهندهچون او خاتم رسوالن، پایان 

فرماید، نامش را به همگان یماش یمعرفگار کشید. پرورد یمی غیب را به تصویر 

های آفرینش و ینهگنجدار است و زبان مطهرش میراث »رَحمٌة لِلعاملین«آموزد، او یم

رسالت انبیاء. در طول عمر مبارکش رئوف و مهربان بود. در  دارامانتعمر 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 یمن دهد بر او گرایمش� بر ش� مبعوث شد و هر آنچه ش� را رنج 

 رئوف و مهربان است. مؤمناناست و با  بستهدلش� 

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 یلجلدر  ایشان را از برترین مبدأ به وجود آورد و نهال او

ی انبیاء که خداوند پیغمربان امین خود را از آن شجره به وجود شجرهنهالی بود از 

ها. او موجودی ینبهرتاست و خویشاوندانش از  هادودمانآورد. دودمان او از بهرتین 

ی هااخهشدارای 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 

پیشه �اید و نور دیدگان کسی است که برای راهن�یی شدن صالحیت داشته باشد. او 
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ی است که نور آن در استاره�اید و یمچراغی است که روشنایی آن اطراف را منور 

زندگی او رعایت حد وسط است و سنت او زند. روش یمجهات مختلف چشمک 

ی راهن�یی نوع برش فراهم گردید و آنچه بر زبان یلهوسباشد که یممبتنی بر این 

آورد برای این است که بین حق و باطل فرق گذاشته شود و هر زمان که دستوری 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 

ی آمدنش را در تورات و انجیل مژدهاملهدی (عج) در مورد رسالت جّد بزرگوارشان که 

ی آس�نی داده شده بود. با آمدن پیامرب خاتم حرضت محمد (ص) هاکتابو دیگر 

یتان به امید شکوفایی نهالی سپری هاسالارسائیل 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 چهرهبشتابید که انتظارتان به رس آمد. 

عای شناختیم اکنون ادیماو را  هاسالآغاز گردید. او کیست؟ آیا کسی که  هاوسوسه

آغاز گردید و وحی الهی در اطاعت تنها ماند. منتظران  هامخالفترسالت دارد؟ 

گریختند و رس را در نقاب نفس اماره پنهان کردند ولی حق به میدان آمد. یک نفر در 

های آفرینش بود و ینهگنجاز اولین تا آخرین. زبان مطهرش میراث دار  هاامتمقابل 

ی شد در اافسانهاش. باز حق ماند و باطل یگرامپدران رسالت  دارامانتعمر رشیفش 

 .هاامتی هاذهن

ی از فضائل پیامربمان، رسول اکرم حرضت اگوشهبه  قدرگرانبله با این فرمایشات 

فرمودند: دودمان او از بهرتین  مؤمنانی که امیر اگونهه�نمحمد (ص) آگاه شدیم و 

که چنین است و شادی ما یراستبههاست. نیبهرتاست و خویشاوندانش از  هادودمان

ی تابناک 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 سنگگرانو عرفان درست در کتاب آموزش ای�ن 
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و آخرین گل همیشه بهاری، از این خاندان فرزند و وارث حقیقی پیامرب و مادر و 

ی ش�ر لحظهی هستی در انتظار قیامش همهاش که زمین و زمان و یگرامپدران 

امام عرص و زمان اباصالح  ی پروردگار محقق شود. موال و رسورمان،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 هادلج�ل منورش گردد و 

 گونه توصیف فرمودند:ینااش، رسور عاملیان آن را یگرام

ی حق را وعدهدگان پروردگار عامل برخیزید تا کند ای بنیمسالم بر زمان آنگاه که اعالم 

که فرمود آنچه برایتان باقی گذاشتم را بنگرید تا ظلمت جانتان به انوار حق مزین 

دارند: یا رب وعده یمگانش به میدان عمل آمده، ابراز شود. ثروتی که اندوخته

یم تا به اشدهپناهنده  کرامتتستانند. اینک به درگاه پر یمها را یرهذخفرمودید که 

ی را به پیشکشی آوردیم که ااندوختهید عمل کنیم. پس ادادهی آنچه فرمان وعده

زند و او حق را یمنامش انتظار است. روز و شبی که در پی یکدیگر عمری را رقم 

ی جانم ذخیره صندوقچهی عامل هستی ثروتم را که عمری در اندوختهخواند. ای یم

را در حق بیابم. ارسار عامل به  اشبهرهتا  امآوردهه پیشکشی پروردگارم را ب امکرده

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 اافسانهم�ت 

 روشنایی برابرند برسد.پروردگارش که فرمود آیا تاریکی و 

ی فرمودهپس 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 

یم که ما را به آن هدایت فرمود تا با زینت انتظار مزین شده و سعادمتند و کریم باش

 رستگار شویم.

 زنیم:یمپس برای قبولی آن هر لحظه فریاد 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٩آذر  ٣      ی والدت امام حسن عسکری (ع)بهخط

 بزرگوار و بزرگ :فرمود کریم قرآن در که را رح�ن و حکیم پروردگار سپاس و حمد

 پدید تابان ماهی و چراغی هاآن در و بیافرید هابرج آس�ن در که پروردگاری است

 یا گیرند عربت خواهندیم که کسانی برای را روز و شب که اوست هم و آورد

 .داد قرار هم پی از کنند شکرگزاری

 وجود در را آن نشان و آفریدعظمتی  چنین که بود رح�ن خداوند شکرگزار باید پس

 قرار (س) زهرای فاطمه حرضت خود همتاییب و جاریه کوثر مخصوصاً  خود گانخلیف

 سجده عملی استحکام بر ،بنگر آس�ن و زمین کرسی به :فرمود خود بندگان به که داد

 به را توحیدی و درآمد سخن به جانی فضای در که بود زبانی آن مصالح متام که کردند

 .درآید سخن به آفرینشتا  فرمود امر پروردگارش که داشت عرضه پروردگارش پیشگاه

 یرسچشمه را او پروردگارش و کند کسب نورشم قلب از را خویش نور ماه و خورشید

 ندای به عملش ستون و پذیردی� پایان حکمتش که کوثری .برش�رد هانعمت متام

 و خسته کهیدرحال اتیدهد تا بنگر دیگر بار پس :فرمود که دهدیم پاسخ پروردگارش

 من فرمود که بود الهی امر یپایه بر عظمت این بازگردد سویت به شده سو کم

 وجودش زمین و گرفت جای خلیفه جان در الهی امر به آفرینش آفرینم،یم اییفهخل

 و هستید آن شاهد ش� که زیبا شبی مانند شد داده زینت الهی رحمت هزاران با

 ایخلیفه جان زیباست چه پس کردم ش� مسخر را آس�ن و زمین من فرمود پروردگار

 در هستی آن گرمای از که خورشیدی مانند روزش و الهی رحمت باران نور شبش که

 .است �و و رشد

 الهی کوثر مانند عظمت با وجودی خلق به خالقینال احسن الله تبارک گفت باید پس

 امر خداوند و درآورد زانو به را هستی همه توحیدش که(س)  مرضیه زهرای حرضت

 به را ما که باشیم کریم پروردگار شکرگزار باید .درآیند سجده به برابرش در که فرمود

 و (ص) محمد حرضت اسالم گرامی رسول پیروان از و فرمود هدایت اسالم دین
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 اولین از مخلوقات هدایت ماه و خورشید و آفرینش زینت آنان که داد قرار یتشباهل

 برای اسالم دین دارندیم ابراز که مغرض مغزانیته ابراز برخالف .هستند آخرین تا

 کجای هیچ در که گفت صفت دون افالنغ این به باید هاستعرب و پیامرب زمان مردم

 یا« آمده بار ۸۸ در عوض ؛»عرب الذین ایها یا« و »قریش الذین ایها یا« نیامده قرآن

 ای�ن غیب به و پرهیزکارند که آنانی آورندگان ای�ن ای یعنی »آمنو الذین یهاا

 شدن کامل و کنندمی انفاق ایمهادد شانیروز  آنچه از و گذارندیم �از و آورندیم

 .داد قرار خود حق بر گانخلیف امامان از پیروی با را دین

 و عامل ،والیتو  امامت اخرت یازدهمین ایشان از یکی میالد شادمانی به شب این در ما

 این در (ع) عسکری حسن امام حرضت الرضا ابن ،محمد ابا ،وقار با و تقوا با ،زاهد

 دنیا به هجری ۲۳۲ سال الثانییعرب هشتم در �مه امام این .داریم حضور نور کوی

 را خود امامت سال ۶ و (ع) هادی امام بزرگوارشان پدر با همراه سال ۲۲ مدت و آمد

 مالقات ایشان با سختی به شیعیان دلیل همین به برد رس به تبعید یا و زندان در

 دوران برای شیعیان یساز آماده و مردم هدایت از یالحظه وجود این با ولی کردندیم

 .نشدند غافل (عج) املهدی اباصالح ،هستی جوهر ،عامل منجی شانیگرام فرزند غیبت

 عباسی سنگدل و غاصب یخلیفه چندین با (ع) عسکری حسن امام زندگی دوران

 به که است تأسفی مایه ولی دیدند هاکرامت حرضت آن از آنان همه و بود مصادف

 که را نفر دو عباسی معتمد حتی .نیاوردند ای�ن اشیبزرگ و مقام و شأن و امامتش

 بعدها که بود �وده مورأ م امام اذیت و آزار برای بودند رذالت و اوتسق به مشهور

 است کسی او :که گفتند چنین عباسی معتمد به و شدند شایسته افرادی از نفر دو آن

 به صبح تا هاشب و گیردمی روزه هاروز  .است خداوند عبادت مشغول همیشه که

 لرزه کردیم نگاه مابه  زمان هر که خاص ابهتی با و وقار با و حرف کم .است عبادت

 آنان اطرافیان و ملعون خلفای خود بلکه زندان مورینمأ  تنها نه .افتادمی ما اندام بر

 و آزار بر وجود این با ولی داشتند قرارا امام شخصیت و ابهت و شوکت و عظمت به

 .ظاملین قوم علی الله لعنت .کردند تالش ایشان تبعید و زندان

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


67 

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

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

 هربارشانگو  وجود به متنا به عاجزانه (عج) املهدی صالحباا زمان و عرص امام رسورمان

 تاب و پیچ در زمانه بالی و کفر و نفاق و فتنه از قلب�ن ما موالی :که داریممی ابراز

 نیز چش��ان اشک حتی که زده ما دل به آتشی چنان ش� فراق و هجران ،است

 قرار باطل یپرده پس در حق چون برسید امتتان فریاد به هاللّ  رسولیابن  .شده خشک

 با پس کنندیم یتاز تک کرده فرض مدبر بدون را دنیا و بعید را ظهور باطلین و گرفته

 .بفرما اجابت را دعای�ن و شاد را دملان و نابود را آنان ظهورتان

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمالّر حمن ه الّر بسم اللّ 

 ٩٩آذر  ٢٨      والدت حرضت زینب (س) یبهخط

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 یلهوسبهپیشگاهت 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 هاهوسمورد و یبی هاگفتهخدایا 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 اگونهه�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 اگونهه�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 هاپنجرهاختیار 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 یمناتوان از حرکت باقی 

 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 ینطندر جانتان  بارگاه با جاللتم بخوانم ندایی

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 

. پروردگارا امر فرمودید فراگرفت تا موجودیت جانش را در قالب آن نام اعالم �اید

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 

ی جانش به ودیعه نگه داشت تا همواره حق جاودان مباند و باطل آثارش هصفحرا در 

 را محو و نابود اعالم دارد.

یت پیامرب باهلی 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 

 ت.جاودان و باطل نابود اس

ی نور حضور داریم. ایشان خانهما در این شب مبارک به میالد یکی از ایشان 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  هازبانچون  گفتشود از ایشان سخن یمهستند. چگونه 

ل و حسنات را در وجود مطهرش یکجا ی فضائهمهفراتر 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

و او را در این امر خطیر یاری فرماید. دعایشان به اجابت رسید و پیامرب (ص) او را 

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 هاامانتآس�ن 

اه که تکلم کند همگان در مقابل تکلمش به تکریم درآیند در زبان او آفریدم تا آنگ

 اعالم دارند که پروردگارا جز آنچه به ما آموختی دانش دیگری نداریم.

از  ترزاللاش یمهرباناز برگ گل و  ترنازکحرضت زینب (س) قلب نازنینش 

شد و جوانان یمبود که بزرگ و کوچک، پیر و جوان از آن سیراب  سارانچشمه
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گرفتند و همین زینب در یمهاشم بیشرت از مادرشان از مهر و محبت او جان یبن

 کرد.یمرا رشمنده  هاکوهمقابل 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

استواری قدم به کاخ ابن زیاد گذاشتند که آن ملعون بله ایشان با ه�ن ابهت و 

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.

(س) سخن بگویم کم است. پس در این  بله هر چه از فضائل و حسنات حرضت زینب

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:

زمان پر از ظلم و نفاق و فتنه  ی راه حرضت زینب (س) در این عرص وادامهما 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 

 ٩٩دی  ٩    (روایت اول) شهادت حرضت زهرا (س) یبهخط

 که بنگرند حوادثی بر دیدگان تا �وده ذخیره خود در آنچه و زمان یآینه بر سالم

 جان که �وده پنهان دل در را حکایتی امروز .است جریان در جانشان در اکنونهم

 .است امین جربئیل میزبانش که محفلی ،خواندمی ملکوتی محفلی به را حق عاشقان

 جانب از پیغامی حامل من عامل زنان یسیدهای  .است آمده عاملیان رسور دیدار به او

 را خلیفه تا آموختم را نامی آفریدم آنچه به :فرمودند کریم خداوند .هستم پروردگار

 را خویش معنای انتظار که شدند مرسور چنانآن دیدارش یلحظه به همگان .دنبشناس

 (س) آدم حرضت به .شد برداشته راز این از پرده پس �ود جاودانه عشقش یشعله در

 شیفته چنانآن نامی بر حرضت و کند آشکار فرشتگان بر را هانام تا شد داده فرمان

 توان که شد لربیز رحمتی از جانم جام فرزندم ینا بر رب یا کرد سؤالکه  گشت

 از وجودش یشجره .است حق جان یمیوه او :فرمود پروردگار و ندارم را آن توصیف

 مدتی او. بشناسد را اشیفهخل زمین تا نهادم رثکو  را نامشه ک گشته سیراب آبی

 این درک توان چگونه ،عظیم یگنجینه این دارانامانت بر وای .بود خواهد مه�نش

 را اشچهره حق تا رح�ن خداوند جانب از بود اییههد او .نداشتند را پروردگار گوهر

 هم در گردبادی چونان را ملکوت عظمتش با نام .کند خارج زمان یپرده از نامش با

 این که است غمگین حوادثی از قلبتان که یداشده جمع محفلی در ش� و پیچدیم

 شاهدی زمان تا برد داشت تعلق آن به که مکانی به شاهکاشان از را همتایب گوهر

 .نشد جدا یشهالحظه جان از هرگز کهبر غمی  باشد

 با امروز که حق جز قلب دارد رساغ خود در را هجران این کشیدن توان یدل چگونه

 گذشته هایدوران ،پروردگارم نعمت بهرتین ای .نشیندمی مناجات به رسولش دخت

بر  لحظاتش متام در زمان ات.یملکوت کوچ حرست در آیندگان و بود آمدنت مشتاق

 از باطل زدودن و حق برقراری در را قلبش پروردگار فرمان تا گریست خواهد غم این

 .بخشد رهایی مصیبت بار این
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 انتظارها .کند عطرآگین را خاک ملکوتیان بوی و عطر دیگر بار و شود برپا عشق دولت

وعده به تا (ص) خدا رسول فرزندان عاشقان کجایند :دفرمای اعالم منادی و پذیرد پایان

ین. ؤمنمُ  نتمکُ نإ  لکم خیرٌ  هاللّ  : بقیةفرمود که یاوعده .شوند مرسور حق های

 ارث دار یراثم هایشانینهس تا دنرهانمی شیطان هاییچهباز از را جانشان هینی کمؤمن

 پاسخ توان گرچه دارند اعالم و بشنوند جان گوشه ب را سخنانش .شود الهی کوثر عظیم

 محفلی در ما .مودهنن تجربه را متی آنا هرگز که یممرسور لطفی از ولی نداریم

 شویم لطفی قدردان تا کنیددمان مد پس است مرسور تشنعم از جا�ان که نشینیمیم

 .است دشوار نیز آیندگان برای کشدر  که

 و یابیمب فرج انتظار با را عظیم امانتاین  برداشنت توان تا خوانیممی دمد به را ش�

 :دعای به بخوانیم را ش� همواره

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٩دی  ٢٨    )دوم(روایت  شهادت حرضت زهرا (س) یبهخط

 که بنگرند حوادثی بر دیدگان تا �وده ذخیره خود در آنچه و زمان یآینه بر سالم

 جان که �وده پنهان دل در را حکایتی امروز .است جریان در جانشان در اکنونهم

 .است امین جربئیل میزبانش که محفلی ،خواندمی ملکوتی محفلی به را حق عاشقان

 جانب از پیغامی حامل من عامل زنان یسیدهای  .است آمده عاملیان رسور دیدار به او

 را خلیفه تا آموختم را نامی آفریدم آنچه به :فرمودند کریم خداوند .هستم پروردگار

 را خویش معنای انتظار که شدند مرسور چنانآن دیدارش یلحظه به همگان .دنبشناس

 (س) آدم حرضت به .شد برداشته راز این از پرده پس �ود جاودانه عشقش یشعله در

 شیفته چنانآن نامی بر حرضت و کند آشکار فرشتگان بر را هانام تا شد داده فرمان

 توان که شد لربیز رحمتی از جانم جام فرزندم ینا بر رب یا کرد سؤالکه  گشت

 از وجودش یشجره .است حق جان یمیوه او :فرمود پروردگار و ندارم را آن توصیف

 مدتی او. بشناسد را اشیفهخل زمین تا نهادم رثکو  را نامشه ک گشته سیراب آبی

 این درک توان چگونه ،عظیم یگنجینه این دارانامانت بر وای .بود خواهد مه�نش

 را اشچهره حق تا رح�ن خداوند جانب از بود اییههد او .نداشتند را پروردگار گوهر

 هم در گردبادی چونان را ملکوت عظمتش با نام .کند خارج زمان یپرده از نامش با

 این که است غمگین حوادثی از قلبتان که یداشده جمع محفلی در ش� و پیچدیم

 شاهدی زمان تا برد داشت تعلق آن به که مکانی به شاهکاشان از را همتایب گوهر

 .نشد جدا یشهالحظه جان از هرگز کهبر غمی  باشد

 با امروز که حق جز قلب دارد رساغ خود در را هجران این کشیدن توان یدل چگونه

 گذشته هایدوران ،پروردگارم نعمت بهرتین ای .نشیندمی مناجات به رسولش دخت

بر  لحظاتش متام در زمان ات.یملکوت کوچ حرست در آیندگان و بود آمدنت مشتاق

 از باطل زدودن و حق برقراری در را قلبش پروردگار فرمان تا گریست خواهد غم این

 .بخشد رهایی مصیبت بار این
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 انتظارها .کند عطرآگین را خاک ملکوتیان بوی و عطر دیگر بار و شود برپا عشق دولت

وعده به تا (ص) خدا رسول فرزندان عاشقان کجایند :دفرمای اعالم منادی و پذیرد پایان

ین. ؤمنمُ  نتمکُ نإ  لکم خیرٌ  هاللّ  : بقیةفرمود که یاوعده .شوند مرسور حق های

 ارث دار یراثم هایشانینهس تا دنرهانمی شیطان هاییچهباز از را جانشان هینی کمؤمن

 پاسخ توان گرچه دارند اعالم و بشنوند جان گوشه ب را سخنانش .شود الهی کوثر عظیم

 محفلی در ما .مودهنن تجربه را متی آنا هرگز که یممرسور لطفی از ولی نداریم

 شویم لطفی قدردان تا کنیددمان مد پس است مرسور تشنعم از جا�ان که نشینیمیم

 .است دشوار نیز آیندگان برای کشدر  که

 و یابیمب فرج انتظار با را عظیم امانتاین  برداشنت توان تا خوانیممی دمد به را ش�

 :دعای به بخوانیم را ش� همواره

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٩بهمن  ١٤       والدت حرضت زهرا (س) یبهخط

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 هاجانحیرت وادارند. پس سالم بر 

ی پنهان شده در کالبد خاکی را بر جایگاه عزت بندگی هاجانعمل �ایند. آمدند تا 

دار ی خویش را آشکار کردند ه�نانی که زمان ودیعهچهرهگران اطاعت بنشانند.

 بران زمان را به ضیافت حق بخوانند.جهادشان است تا میراث

ی مطهر وجود گهربار و با برکت رسور خالیق، رسول اکرم، هاجانبله گل رسسبد این 

را  یتش هستند که شأن و مقام و عزتشانباهلاحمد و محمود، حرضت محمد (ص) و 

یم به هاآس�نخداوند کریم چنین معرفی فرمود که: ای فرشتگان من و ای ساکنان 

درستی که من نیافریدم آس�ن بنا شده و نه زمین گسرتده و نه ماه تابان و نه مهر 

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 

باید شکرگزار خداوند کریم باشیم که مهر آنان را در قلب ما نهاد تا رستگار شویم و 

ی کربی، فاطمة الزهرا (س) یقهصدامروز این محفل مزین است به میالد رسور عاملیان 

و به پیامرب و امتش مژده داد که من  که پروردگار عامل این روز را مبارک اعالم فرمود

کوثر عطا کردم. پس برای پروردگارت �از شکر بخوان و قربانی کن. پس این روز و ایام 

ای در ینهگنجیی که ه�نند هاماهسالم بر ایام،  ؛ وی آن باید گرامی بداریمواسطهبهرا 

فته است. گذرد تا عظمتی را به تصویر بکشد که در ساعاتش نهیمعمر زمان 

های زمان است. یشادو  هاغمی کنندهی متربکی که حیات و م�تشان بیان هانفس

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 یمد هزاران مع�ی خلقت را به تصویر حیاتی که در خو 

و ساعات و  هاماهو  هاسالآید. سالم بر آمدنم و ایام عمرم در یدرمحق به سخن 

ی که فرمود سالم بر رفتنشان، کوچی اوعدههایی که نامش انتظار است تا بر یقهدق

و قیامتی که شاهدی بر این مبارک از ایامی که شاهد و مشهود عمری با برکت است 

 ی الهی محقق شود.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 هانفسی که اگونهه�نبرش و آرامش عامل بود. 

رسورمان اباصالح املهدی (عج) در عرص حارض عامل را منور و مطهر  اش، موال ویگرام

�ایند. چه زیبا آن را رسور عاملیان فرمودند که: وقتی پدرم رسول خدا (ص) آیات 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  اللهرسول

ام پیامربان دنیای خاکی را با یدهد(ص) فرمودند نور  اللهرسولمفهومی دارد و 

دارند. اگر آن جواهرات در کنارشان نباشد به دنبالش یمجواهرات اصل خلقت دوست 

ان خالقشان را با طعم گهران قابل کنند تا گهرها را بیابند و هجر یمگردند و دعا یم

تاب فرمود و هجران دوری یبتحمل �ایند. یوسف (س) گهری بود که یعقوب (س) را 

را سخت. پس داشنت گهری چون تو در دامن من مرا در هجران پروردگارم مدد 

�اید. پس دست کوچکت را بر قلب پدر بگزار تا از دوری خالقش پاره پاره نشود و یم

ملیان در ادامه فرمودند اگر انتظار گهر وجود پرسم مهدی در عامل نبود، عامل از رسور عا

گسست ولی امید و یمپاشید و آس�ن و زمین از هم یمفراق دیدار خالقش از هم 

 به امید آن در صرب جمیل هستند. هالحظهدهد که یمانتظار نوید دیدار گهری را 

یک و تهنیت به ساحت مقدس یوسف در این روز خجسته و مبارک ضمن عرض ترب

زهرا (س) رسور و موالی�ن امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج) به وجود مقدسشان 

ی ش� چشم انتظار درگاه پروردگار حقهداریم که ما منتظران دولت یمبه متنا ابراز 

کریم هستیم که از فضل و کرمش در ظهور ش� تعجیل بفرماید تا ش� وجودهای 
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ک�ن را با رحمت الهی آبیاری فرمایید تا به بار تقوا و ای�ن راستین و معرفت خش

ای نهفته ینهگنجکه خداوند فرمود ای منتظران در قالب جانتان  گونهه�نبنشیند 

آید و گاه ندایی در جانش او را یماست گاه توان جان آدمیان به میدان محاسبه 

ا امانتی را با خود همراه کنی که جایگزین خواند. سالم بر تو چگونه قادری تیم

ات را آماده کن تا به ندایی پاسخ دهد که او را ینهسمنتها. اینک یبرحمتی است 

کند تا یمی بذری الهی آمادهرا  هاجانی خداوندی که زمین یرهذخخواند. منم آن یم

ید تا به درآش به چرخ هازمانی قرآن کریم است به بار بنشیند. وعدهی که امزرعه

 ندای صاحب خویش که در جانش به ودیعه بوده پاسخ دهد.

رسور عاملیان آن را چه زیبا توصیف فرمودند: آنانی که همواره در برپایی دولتی 

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 یمپس آنچه در آیات قرآن کریم 

 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 هاخانمو مادران آینده و 

مان یاری فرماید و یزندگی حرضت زهرا (س) در هاآموزهکه در عمل به سفارشات و 

 ی قرائت فرمایید.افاتحهجمع  برای شادی ارواح مادران فوت شده از این

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٩بهمن  ٢٤      والدت امام محمد باقر (ع) یبهخط

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  کنندگانتوبه

خواند و جاوید است و پایانی ندارد. گریزگاهی از یمی خود سو بهمردگان را 

یش و ستاقابلی اوست. نیست معبودی سو بهاش نیست. بازگشت همه ییفرمانروا

 اش.یاییکربپاس جز ذات س

علی (ع) آغاز کردیم  مؤمنانخطبه 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 هانامخداوند 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، فرمودهاس�ء اش را داشته باشیم. سالم نامی است که پروردگار امر 

ید به سخن درآید ادوختهانجانتان را با سالم فرشتگان بیارایید تا جام جانتان از آنچه 

ی نیکو بخوانید. گاه توان عقل قادر هانامی غیب آشکار شود. مرا با پردهآنگاه رازی از 

سپارد. ساعات عمرش در مدار رحمتی یمباشد و گاه آن را به فراموشی 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  هازباناسید. شنیم

خواند تا در گشودن ارسار جانش او را 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 

 ه جانش ارسار خویش را �ایان کند.بشناسد نامی بیاموز تا گنجین

ی رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) متوجه شدیم که باید فرمودهپس با این 

حمد و ثنای پروردگار را با زبان و دل چنان در وجود باید وارد کنیم تا با جان بیدار 

خاکشان  ی که اولیاِء ما نه تنها جانشان بلکهاگونهه�نشده در قیامت همراه گردد. 

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


79 

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

خواهد  چنان، آننیز آغشته و مطهر به حمد و ثنای پروردگار است و نور حاصله از 

درخشید که موجب حیرت خاص و عام خواهد شد که در این شب مبارک به میالد 

 ی نور حضور داریم.خانهیکی از ایشان در این 

الیت امام محمد ی علوم و وارث انبیاء، پنجمین اخرت آس�ن امامت و و شکافندهایشان 

ی منوره به ینهمدهجری در  ۵۷بن علی ملقب به باقر (ع) هستند که اول رجب سال 

ی نهضت لحظه(ع) آخرین یادگار و شاهد غیبی لحظه به  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 

یت پیامرب(ص) را مورد آزار باهلبه جهالتی مبتال گردیدند که رگ حیاتشان را بریدند و 

روزی فرض کردند و این جهالت و دور شدن از فرهنگ اسالمی قرار دادند و آن را پی

 چنانآنی بود که از جانب حکام ظامل و جنایتکار و دنیاپرست افتنهدسیسه و  حاصل

بر حقایق و عقل آنان به حیله رخنه کرده بود که حق را باطل و باطل را حق تصور 

(ع)  محمدباقرر نتیجه امام کردند و شیطان و نفس اماره بر آنان غلبه کرده بود. دیم

ی و تربیت علمی با ساز فرهنگنسب به آگاهی دینی و  قدرشانگراندر طول عمر 

ی از این کار دست الحظهای کردند و وقفهیباصالح باورهای غلط امت مسل�ن تالش 

که حاصلش تربیت عل�ی زیادی بود که در شهرهای مختلف کشورهای  برنداشتند

 مردم را با علم و دین آشنا کردند. اسالمی پخش شده و

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  ترسختبه جهالتی  امت مسل�ن 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 

اعث افتخار شده. جان عامل به فدای قلب نازنینتان که با دیدن این مردم پر مسل�نان ب
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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:یموخته فریاد و جگری س باراشکشناسیم. 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  هاشبجهان 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 

؛ ی معنوی آن استخراج شودهاگنجفزونی نهاد تا  هاماهمانند یکدیگر نباشد. پس در 

ی معنوی آن هاگنجکه با عبادت و اطاعت  هاستگنجمانند ماه رجب که یکی از آن 

خود را ارزان نفروشد. دل  گنجی گنج باید توا�ند باشد و یندهجوشود و یمخراج است

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

ات این ماه بزرگ توسط موال و امام�ن معرفت پروردگار کریم را که ما را به حسن

 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 

 ٩٩بهمن  ٢٧       شهادت امام هادی (ع) یبهخط

 حکمت روی از که سزاست را غفار و حکیم و عزیز پروردگار سپاس و حمد و شکر

 از و دید توانی� خللی هیچ آن در که آفرید را هستی یهمه اشهکامل قدرت و بالغه

 هرکدام برای نیز وظایفی و فرمود عطا شعور و درک مخلوقات یهمه به بیکرانش علم

 در و بخشید عزت او به و باشد آدمی خلقت این رسسبد گل تا کرد اراده و �ود تعیین

 که داد دستور او به و فرمود معرفی آفرینش یهمه به را او اشییعطا مقام و شأن

 و نفس اسیر و کرده فراموش را آدمی آن که افسوس ولی کند حفظ را تشعز  و بزرگی

 حال به را او نوازبنده و کریم و رحیم پروردگار ولی آمد پایین مقام آن از و شد شیطان

 جایگاه به که فرمود یاری را او بزرگوار امامان و پیامربان برگزیدن با نکرد رها خود

 و عشق انسان وجود در ،نکرد بسنده هم این به رحمتش رساز  و بازگردد خود اصلی

 .کند پیدا را سعادت راه آن به توسل با تا داد قرار امانتی در را رحمت و محبت

 الهی همتایبی کوثر عاملیان رسور گهربار فرمایشات از گیریمیم بهره مورد این در

 را نعمتش که جامی ،هاجان جام بر سالم :فرمودند (س) که مرضیه زهرای حرضت

 .است خروش و جوش در همواره کند�ی دودمح مرزی را وجودش ظرف نیست پایانی

 هاییکیتار در که است ینجات کشتی مانند به او .ندارد محدودیتی حمد در زبانش

 افروزدیم اخرتش نور به را آفرینش وجودش پرتو درخشنده یاستاره مانند به گانهسه

 تاریکی و روشنایی آیا فرمایدیم پروردگار شود.یم خوانده محاسبه میدان به پس

 آفرینشی از نشان که روحی ،است پروردگار امانت یکننده حمل که جامی ؟برابرند

 آیدیم در سخن به روح زبان شود.یم آشکار هایشت. نعمدارد مطهر و پاک

 یاسینه در را مطهر هاینام این چگونه فرمودی زینت خود یهابهنام مرا پروردگارم

 در مرا و فرما ترحم جانم کوچکی به کند پسی� معین مرزی را وسعتش که دهم جای

 بارگاه بندگی تا بخوان خویش مخلوق ترینکوچک مانند به خویش احسان دریای

 حساب.یب ثروتی بر باشد غنیمتی اتیملکوت
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 وجودی ظرفیت که فرمودند توصیف عاملیان رسور را آدمی جان جام زیبا چه بله

 پروردگار عطایی رحمت و نعمت برای پایانی و آفرید محدود غیر خداوند را انسان

اس�ء  با را مطهرش روح و کرده الهی نور به منور را هستی ستایشش و حمدو  نیست

 اکرم رسول مطهر وجود در را حسنات این اندیشه کمی با .شده داده زینت الله

 ما اندوه و حزن شب این در که دید عینه به توانیم یتشباهل و (ص) محمد حرضت

 از علی مبارکشان نام .داریم حضور ایشان از یکی شهادت به نور یخانه این در

 الله لعنت عباسی متوکل باشد.یم ابوالحسن شانیهکن و نجیب و هادی ،نقی القابشان

 تحت شدیداً  اینکه وجود با ولی باشد نظر تحت تا کرد تبعید سامرا به را شانای علیه

 مخصوصاً  مسل�ن امت راهن�یی و هدایت راه در تالش از ایلحظه امام بود نظر

 پیشبه  خویش زمان اوضاع مطابق ایشیوه به را خود هایفعالیت و برنداشت شیعیان

 را خود علمی مقام و امامت منصب و داده آگاهی گوناگون یهاراه از مردم به .برد

 تثبیت و کرده آشکار علمی یهاپاسخ و پرسش و مناظرات در و خویش سخنان طیدر 

 از مانده جا به آثار جمله از .فرمود اعالم را عباسی حکومت مرشوعیت عدم و �ود

 .است کبیره جامعه دعای علمی و معرفتی و ادبی شاهکار ایشان

 هادی امام زمان همچون نفاق و ظلم و کفر و فساد و فتنه از پر زمانه این در اینک

 و سختی و نشود ایجاد خللی ای��ان و دین در تا بریم پناه متعال خداوند به

 خود اع�ل بر حارض و ناظر را خداوند و نکنیم عمل حق به که نگردد باعث مشکالت

 اباصالح زمان عرص امام رسورمان و موال خواریرهج کنیمیم ادعا که ما حتی ندانیم

 :فرموده قرآن در کریم خداوند چون هستیم (عج) املهدی

 »يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا آِمُنوا ِباللَِّه َورَُسولِِه َوالِْكتَاِب «

 .بیاورید ای�ن حقیقت به قرآن و پیامربش و خدا به یداآورده ای�ن که کسانی ای

 یقین گرو در واقعی ای�ن پس بیاورید ای�ن فرمایدیم ینمؤمن به آیه این درخداوند 

همه بر و است ینالراحمارحم و رحیم و عزیز پروردگار اینکه به است باور و اعت�د و

 و داده انجام صالح عمل و کرده عمل حق به باید پس است آگاه بندگانش اع�ل ی

 .باشد حقیقی ای��ان که کنیم واگذار او به را خود
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 مناسبت به (عج) املهدی اباصالح رسورمان و موال ساحت به تسلیت عرض ضمن حال

 ابراز خدمتشان کبیره جامعه زیارت از فرازی(ع) با  هادی امام بزرگوارشان جد شهادت

 کریم خداوند ش� فدای به مامل و اهل و جان و مادرم و پدر ،من موالی :داریممی

 در منزلتی صاحب هر .نکرده عطا را آن کس هیچبه  که فرمود عنایت ش� به چیزی

 اعرتاف ش� از یبردار فرمان در متکربیهر  و افکنده زیر به رس ش� مقام بلندای برابر

 در چیزی هر و �اید خضوع و فروتنی ش� فضل برابر در یاسلطه صاحب هرو  کند

 کامیابی به ظفرمندان ش� والیت به .شود تابان ش� نور به زمین و گردد رام ش� برابر

 رح�ن خدای بغض و شود پیموده الهی خشنودی طریق از ش� از تبعیت به .رسند

 .باشد ش� والیت منکر شامل

 برطرف را شدید هاییگرفتار  و درآورد واریخ از ش� وجود به را ما خداوند من موالی

 و خیری واسطهبه. پس بخشید نجات آتش و هاهالکت پرتگاه یلبه از را ما و �ود

 خواهیم فریاد ظهورتان و داردی اشتیاق و شوق از آکنده قلبی با مبارکتان وجود برکت

 .زد

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٩اسفند  ٣   والدت امام جواد (ع) و حرضت علی اصغر (ع) یبهخط

یی که لباس عزت و بندگی را بر هاجان، هاستجانی 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 

 ا نشناسند.و رس از پ آمدهی مشتاق از شنیدن و دیدن آن به وجد هاقلب

پایان به وسعت و عظمت عرش با جالل و جربوت یبش�ر و یبپس شکر و ستایش 

پروردگار توانا را سزاست. نیست معبودی غیر از ذات اقدسش که به راستی با برگزیدن 

یتش بر برشیت منت نهاد تا با انوار باهلخاتم رسوالن حرضت محمد (ص) و امامان و 

گرفته از انوار الهی است راه رستگاری را پیموده، به قرب مطهر آنان که ه�ن نشئت 

 الهی برسند.

ی میالد یکی از ایشان نهمین خورشید شادمانما 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 یبدر راه مبارزه با ظلم و  (ع) که همچون پدران و فرزندان بزرگوارش جواداالمئه

یت پیامرب باهلی که حاک�ن با جسارت بر علیه سنت و ازمانههمت 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 

 سوا �ودند.آخرت ر 

گر را مورد رسزنش یلهحعلی (ع) رسان و حاک�ن ظامل و  مؤمنانی که امیر اگونهه�ن

قرار داده و عاقبت شومشان را به آنان فرمود که: ش� زمین را خالی یافتید و 

بود و کسی جلودار ش� نبود. حالل دین را رها کردید. در  بازی ش� در زمین هادست

ای را یهساید که در آن بیارامید اما هر برآمدگسرتده دیدید و در صدد  اییهسااین دنیا 

باشد. این وضع ش� را فریفته کرد و تصور �ودید که همواره یمپایانی است که مرگ 

طور خواهد بود ولی بدانید که هر خونی که ریخته شود خونخواه دارد و هر ینهم
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پناهگاه خویش قرار ندهید و از هوی و  حقی هواخواه. ای بندگان خدا نادانی خود را

 هوس پیروی نن�یید.

اصغر یعلهمچنین این روز مبارک مصادف است با میالد مجاهد شش ماهه حرضت 

ی جاودان آفرید و رسم و آیین اح�سه(س) که ره شصت ساله پیمود و در کربال 

 مضا کرد.اطاعت از امام عرص خود را در دفرت زمان با خون گلوی خود نوشت و ا

اینک ضمن عرض تربیک و تهنیت به ساحت مقدس موالی�ن امام عرص و زمان 

تان حرضت یگرامی که مادر اگونهه�نداریم: 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 یمالم بر زمان آنگاه که اعالم اشتیاق ظهور ش� هستند. س

ها آشکار یرهذخرا در  هانقشجانتان 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  الزمانصاحبامانت یاری کند. او 

 گسرتاندند تا توانم افزایش یابد.یمگذرانم. پس پیشانی حق را بر بسرتم می

ی آس�ن احسان الهی بلند سو بهارک دستان پر متنای�ن را پس بیایید در این شب مب

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 

 ٩٩اسفند  ٧       والدت امیر مؤمنان (ع) یبهخط

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 بُرّندهشتابد، خود را معرفی میمی

ی مبارکش شکند، خون پاکش بر چهرهدرد تا عبد را معنا کند، پس پیشانی عبد میمی

گیرد. چه َرس پرشوری؛ تا قیامت شور هدایتش مردمان شود، ولی آرام �یجاری می

کند. او را به مدد یعه به وجود مبارکش افتخار میخواند. شدهر را به خود می

خواند که جانش را مانند ریس�نی در خود پیچیده است. امروز هایی میجراحت

است که توانسته باشند  اثرگذارهایی در جان یغشتنگرد. برق ذوالفقار به ما می

عاشوراییان؛  از تن جدا کنند که اثرش ِبشود شور چنانآنهمراه امامت گردن باطل را 

خوراند تا با زبان شود بلکه حرارتش را به جانش میشوری 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

او را به محفل حقی دعوت کرده تا شنوای حقیقت جانش شود، زیرا جاِن این خانه 

ی جانش به امانت ها مانند نقاشی ماهر در صندوقچهها و غمشادیتصویرتان را در 

 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 

اره برای اسالم گشوده که همو  اش را در آغوش گرمشکنید. مهربانیدر 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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شوید و یا از َرشّش. اگر از َرشّش مست شوید، فرق حق را از عشقش مست می

 شوید.اه به دست حق قصاص میشکافید، آنگمی

ی مکرمه نزدیک کنید تا نوای داخلش را به گوش جان کعبه طرفبهپس صورتتان را 

کند: فاطمه، پرسی که در دامن ای شیرین فاطمه بنت اسد را خطاب میبشنوید. زمزمه

هایی است که مردمانش به صبح و شامی ی کاخای برق نگاهش ویران کنندهگذارده

رساند. همواره در شان را به امتام میی آبی زندگیی نانی و جرعهکه لقمه نداخوشدل

ها از راه ی عبادت است. وعدهاند که دارای سه وعدهخیالشان دنیایی را ترسیم کرده

اند. پس ی محرضی که همواره از حقیقتش گریختهرسد و به فرمانش جانشان آمادهمی

ی قرآن نشانش را شود که آیات کریمهنصب میهایی 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 میآنچه در صفحه

ن را پر کنید تا صدای ی جانتاشود، پی�نهی ساعت به امتامش نزدیک میمانند 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.

کنیم تا از مع�ی جانی بَراِی�ن صحبت کند که ی مکرمه نظر میاینک همگی به کعبه

 خوانیم:ست، برای گشودن این رمز زیبا ُمعلمش را میدر درون جانش جای داده ا
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٩اسفند  ١٠      شهادت حرضت زینب (س) یبهخط

یا، ای پناه پناهندگان، ای نجات بخش پاکان، ای نگهدار بیچارگان و ای بار خدا

، باراشکام 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 اگونهه�نم ات را به عشقت آغشته کنیبندگ

 را توصیف فرمودند که:

را از  اشجامههایش به سخن درآید، زمین یهثانسالم بر زمان آنگاه که شکافته شود و 

یش را باز پس گیرد. آنگاه ندایی همگان را به هانعمتتن بیرون کند و آس�ن 

صحرایی فراخواند. آیا توان درک جانی را که همواره با خالق خویش در نجواست را 

دارید. او را به رسزمینی غریب آوردند، غربتی ناشناخته. اینک غربتش به وصلی مبارک 

 امچهرهه به گونه سخن آغاز کند. یا رب هموار ینابدل گشته تا زبانش با آوایی 

نگریستم تا مع�ی غربتم را بشناسم ولی آنچه را دیدم رنج دوری از بارگاه با عظمتت 

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 زمینیهاجانند بله رسور عاملیان چه زیبا بیان فرمود

و سوز و گداز بودند و از غربت زمین به بارگاه پروردگار ِشکِوه داشتند که امروز 

که در متام لحظات عمر به غیر از رضایت  هاآنمصادف است با پرواز منور یکی از 

ها و مصائب یسختی همهپروردگار چیزی نگفتند و عملی انجام ندادند و در این راه 

را به عشق رسیدن به قرب الهی عاشقانه تحمل کردند، ایشان کوه استوار صرب و 
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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.

عجایب خلقت بودند، قلبشان ی ایشان سخن گفت که از دربارهشود یمچگونه 

اقیانوس مهر و عاطفه در برابر حق بود و مقابل باطل همچون کوهی استوار که در 

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  ترخطرناکاش از ذوالفقار زبانی که بُرّندگی

کند پس بر آنچه مأمور هستی عمل کن و در صحرای کربال در شب پنجم یمپاره 

چسباند و یمامام حسین (ع)  ییمهخمحرم 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 ادادهاست، تو حق را در خود جا  ترفروزاناز آن آتش 

ی حرضت زینب کربی (س) که با وجود آن سوختهجان عامل به فدای قلب خواهم کرد. 

 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 

به خودمان را بیان  شان خطابیگرامی عمهعرص و زمان اباصالح املهدی (عج) بیانات 

بگویید با ثروتی که به ارث بردید چه کردید؟ ش� مزد کنیم که به ما فرمودند: یم

و به چه بهایی؟ مودت ارث عظیمی  یدافروختهرسولتان 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 

 .بازگشتتان از این رسزمین غریب است . مودت، کلیدشودی�

ها و یعزادار یت فقط به باهلی حرضت زینب (س) مودت به فرمودهبه پس 

شود بلکه مودت عمل به دستورات قرآن کریم و اطاعت و یاری ی�ها ختم یمولود

ی که حرضت زینب اگونهه�نامام عرص در مبارزه با باطل درون و بیرون ماست پس 

ی خود در این راه قدم گذارید، هاداشتهفرمایند تا دیر نشده با متام یممه (س) در ادا
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یتان را بخرد، این خرید و هاجانبا 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 

 و او را بخوانید:ی هستی جاودانه کنید عصارهبا طعم 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٩اسفند  ١٥      ی دعای ندبه در ماه رجبدل نوشته

 و افتان دانستمیم اگر دارید اقامت کجا در دانستمیم کاش ، موالی من ایمن موالی

 گفتمیم باراشک چشمی و سوخته دلی با و زدمیم زانو ش� جلوی آمدمیم خیزان

 از من و هستید من کنار در قدسی نفس با ش� که است تقدیری چه این من آقای

 به مرا ش� و هستم محروم یتانافزاروح و یننشدل صدای و زیبایتانی چهره دیدن

لربیز  �ش عشق از چنان روحم و قلب که کنم اعرتاف باید ولی فرماییدیم سفارش صرب

 هر را ش� عنایت و محبت بلکه بینمی� دور و غیبت در را ش� تنها نهکه  است

 جانم در است ارساری چه این من بر وای کشم.یم نفس آن با و کرده احساس لحظه

 کسی به تانیملکوتی چهرهو  است گذشته هازمان کهیدرحال کشدیم آتش به مرا که

ی یدهد از پروردگارم پاسخ در که بود اشکی ه�ن ،امیافته را ارش. ارس نگردیده آشکار

 رحم در را خویش رضبان قلبم پس دریابم را عشق تا گریستم .شد جاری امیالست

 عمل لباس انتظار قالب در تعهدم به تا آیمیم دنیا به من .کرد آغاز نامت با مادرم

 باقی برایتان آنچه فرمود آس�نی کتاب که متاعی بهرتین ای دریاب مرا .بپوشانم

 ندبه آمدم من کردم گم را خویشنت خویش من افسوس ولی است بهرتین گذاشتم

 به که رجب ماه این در پیامربم جانشین ای :دارم ابراز مقدستان وجود به و بخوانم

 کدام با را ش� شویمیم نزدیک(ص)  محمد حرضت خاتم رسول بزرگوارتان جدبعثت 

 دام این از مرا امافتاده نفسم دام در من برس فریادم به خودت کنم جستجو دعا

 است قرآن از بودن دور و نکردن عمل آن دلیل دانمیم .یابمب را جانم تا قوت برهان

 را آن زیبا چه که است رح�ن پروردگار نظیریب و عظیم رحمت و نعمت که قرآنی

 فرمودید. توصیف

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

ی که آیاتش زمان را مانند طوماری امعجزهبودند با نور قرآن کریم افروخت.  ورغوطه

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

خواند. اینک یمگان را به ضیافت خویش . هماندعاملوارث متام معجزات پروردگار 
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ی ش� نیست. ش� یستهشای رحمت گسرتده شده، از طعامش بخورید. زقوم سفره

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

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

 را در حریم رحمت الهی وارد �اید.همگان 

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

یی که نتوانستند هدایت را دریابند. هاقومیز دارد. در عذاب انگحزنیی هاداستانکه 

یی که هاسنگ صورتبهبوزینگان، گاه  صورتبهخشم پروردگار نصیبشان شد. گاه 

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

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

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

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

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

 کند.

 و قرآن، مبعث زیبا چه هستید ناطق قرآن ش� ،انبیا وارثو  اللهرسولیابن  ،من موالیی

 مدت ش� از .شنیدیم را آن که هستیم سعادمتند چه ما و یدداد رشح را مسل�ن امت

 آن به عمل با و کنیم فرض بخشیاتح و زنده را قرآن ییهآ به آیه تا خواهیممی

 داشته اطمینان باید شویمیم نزدیک نیز مبعث به که رجب ماه ین. در اگردیم رستگار

 را دایین آس�نی هایکتاب .اندشده خوانده کریم قرآن ضیافت به همگان که باشیم

ی کننده زنده مبعث .شود الهی معجزات مادر تا آمد الکتابام اینک .دنکنمی زمزمه

 ماه جمعه آخرین .بودند فرمان آخرین منتظر همواره که ادیانی ،است الهی ادیان متام

 انتظارها به دیگریی معجزه و شود گشوده زمان قلب دیگر بارتا  است منتظر رجب

 فرمان آخرین و برود بین از هاباطل .کند نورافشانی جهان در رسالت تاج. دهد پایان

 تا شود ظاهر �لشج» ومنینمُ  کنتم نإ  ملکُ  یرخَ  هاللّ  بقیة« .شود جاری زمان در الهی

 یوعدهمنم آن  فرمایدیم که شنوندب ندایش در را پیامربان متام معجزات همگان
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 مشاهده اشبزرگی در را جانتان امانتتا  بشتابید سویم به پس کریم قرآن شیرین

 :کنید فریاد الهی امانت این فرج برای .کنید

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٩اسفند  ١٩      شهادت امام موسی کاظم (ع) یبهخط

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

ر غربت با تا همواره بوی عطر جایگاهش را به مشامش برسانند و او را در این دیا

ای که این اتصال را اش مدد کنند، پس آفرین بر شانهریس�ن اتصال به مکان اولیه

غنیمت جانش بداند و همواره بر آن تکیه کند تا غربتش با شیرینی حضور  ینتربزرگ

ی آدمی ی عتید حضور خود را بر شانهآنان به وصلی مبارک بدل گردد و فرشته

ینک ما مه�ن جان آدمیان شدیم تا بر فراز جانشان که اعالم �ود که: ا گونهینا

ام رس میعادگاه دعوت پروردگارمان است قرار یابیم، من بر آنچه به آن مأمور شده

کوبم که طنین می چنانآنام 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

نوازم تا عرشیان به متاشای جانی بشتابند که در ستایش خویش بر همگان پیشی می

 گرفته است.

چه شیرین است این روایت از زبان مبارک رسور عاملیان، کوثر الهی حرضت زهرا (س) 

 جوار آدمی است ولی متأسفانه ندیدنکه راز غیبی را فاش فرمودند که همواره هم

ی رفتار و گفتار ما دقیقاً مورد ثبت و همه کهدرحالیظاهری آن باعث غفلت شده 

شده اما باید یقین داشت  رنگکمگیرد. 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 و به حال خود رها نکرد بلکه همه ی خلقت را به اطاعتش واداشتهمه

 به متاشای عملکرد او دعوت کرد و مأمورشان کرد تا در خدمت او باشند.

گیریم بار دیگر از فرمایشات رسور عاملیان که فرمودند: برای درک این موضوع بهره می

نا کنی به ات را معکه ندایش دادند جان خویش را بگشا تا پیچیدگی آنگاهبرکات عامل 
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سخن درآمد و با زبانی شیوا اظهار داشت: پروردگارم، دل خشکیده و رسدم را به امرت 

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

پر ارسارم کردم تا پویندگان به دنبال کشفش آن را بشکافند و  محبتت را زیور جان

ی جان عاشقم را در عرِش آس�ن و زمین در جانشان ذخیره کنند، سپس به آغوشم ناله

سخن آغاز کنم: ای  گونهیناام را به گوش جانشان بشنوند که بشتابند تا راز دلدادگی

گشودم، تو را  ویتر آغوشم را به  ام، رس اطاعت بر آستان پر مهرت نهادم وخلیفه

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 ه �ایش گذاشتند که همهدر قالب بندگی و بزرگی ب

الهی،  یفگانخلها مصادف است با عروج ملکوتی یکی از این وادار کردند که این شب

دار دانش ایشان هفتمین اخرت آس�ن والیت و امامت، صاحب علم دیانت، خزانه

موالی شیعیان  پیامربان، معدن وحی و صاحب علم یقین، امام شایسته عابد و زاهد

جعفر (ع) هستند که برکات و رحمت خداوند بر ایشان باد که با تحمل رنج  بنموسی 

 مبارزه با باطل را در تاریخ به ثبت رساندند های زیاد یکی از تدابیر در روشو سختی

های زیبا و هدایتگرشان و هم چون جد بزرگوارشان امام سجاد (ع) با مناجات

ها را چنان منقلب فرمودند که باعث وحشت ا و فاسدترین انسانها ر ترین دلسخت

چال کرد با نگهداری ایشان در سیاهالرشید عباسی لعنت الله شد که فکر میهارون 

زندان خود توانسته است انوار امامت و نعمت والیت را محبوس �وده و دیگران را از 

ای که بر پیکر افکار و هاین رحمت خداوندی محروم و خود را از رضبات کوبند

زند مصون �اید؛ چون امام موسی کاظم (ع) هم چون پدران پاک 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 یخوببه

و  ند؛ با اخالص متام در راه خدا جهاد کردندو عامل و عادل و صادق بود ندردکمی

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 دلترین محل را با مناجاتبودند ایشان مخوف

 پیامرب  ِ بیتاهلحوال دشمنان و بدخواهان نظیر بدل فرموده بودند. پس وای بر ابی

گرامی اسالم و خصوصاً دشمنان و بدخواهان امامان بر حق که چه عذاب و آتشی از 

چه  مؤمنانقهر پروردگار کریم را برای خود و پیروانشان خریدند که در این مورد امیر 

گ بشود ولی آن ها و زمین به روی یکی از بندگان خدا تنزیبا فرمودند که: اگر آس�ن

بنده راه تقوی را پیش گیرد و به خداوند توکل داشته باشد خداوند راِه گشایش را به 

کند، اگر هیچ مونس و محرمی جز حق برای خود نپذیرد و از هیچ چیز روی او باز می

ی مردم مورد عالقه همهینای باطل وحشت نداشته باشد، اگر از دنیایی که به اندازه

دیدند که تو به آن پایبند هستی از ها میو آن دادییمه خود اختصاص است اندکی ب

 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 سوختگاندل

ی ما، پس سالم بر رجعتشان را در بهار عدالت ببینیم تا مرهمی باشد بر جگر سوخته

گردد و فضای سخت و ظل�نی زمین ای که فرمان الهی بر منتظرین حق ابالغ میلحظه

های زکیه خورد و نفسمطهر تکان میهای گردد و خاکبه انوار دولت ظهور مزین می

کند، پس برای تحقق این وعده همه با هم  یبر فرمانگردد تا بهار عدالت را بیدار می

 زنیم:فریاد می

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٩اسفند  ٢١   عید مبعث و والدت حرضت نرجس خاتون (س) یبهخط

 نابودی و بود حق میالد آغاز که یندای بر و مطهر ساعاتی و نورم طلوعی بر سالم

 ،بخوان فرمود امر که زمان آن امین جربئیل حرضت وحی فرشته بر سالم .مرکب یجهل

 دست حرضت .افتاد لرزه به هاباطل .درآمد تپش به خواندن شوق به پیامرب مطهر قلب

 بر سالم فرمود پیامرب به خطاب آمد پیش حیو  یفرشته ،گذاشت مبارک قلب بر

 .نبوت یستاره آخرین پیامربی باد بشارت آس�نیان و زمینیان بر اینک یینالنبخاتم

 رسالت انوار به یپرستبت و جهل ظلمت از وحی نور به زمین رسید پایان به انتظارها

 نرم ماننده ب مطهرش جانبر  علق یسوره .شد اندازینطن حیو ندای . گردید منور

 �ود. دلب زیبا باغی به را غالف در غنچه هزاران که بود بارانی

 لحظات آن از هاسال اینک .بود �وده وعطل حق قامت متاشای به رجب ۲۷ خورشید

 .است همگان دسرتس در کریمقرآن  مطهر نام با پیامرب معجزه گذرد.یم شکوه با

 هاجان ینرسانند. زمیم دوستدارانش گوش به راش آیات زیبا صوتی با کنندگانش تالوت

 پروردگار شود.یم بدل زیبا یباغ به خشک برهوتی از کتاب ایهوعده بذر با همواره

 نه و است فروشی و خرید نه آن در که روزی از برتسید دگانآور  ای�ن ای فرماید:یم

 .فریادرسی

 است امارهنفس  تاز و تاخت میدان آدمیان جان زیرا آیه همین به است مزین امروز

 بود داده قرار خاموش مرگی در را زمان آن مردمان جان ،جهل قرآن نزول از قبلاگر 

 برای گوشی که گردیده تبدیل متحرک یامرده به الهی آیات نزول در هاجان اینک

 باز و بلعدیم را اشیهست همه ناکهول اشتهایی مانند به شکمش .ندارد حق شنیدن

 منهدم را آن فوتی با کودکان که است حبابی مانند به امروزش خوشحالی .است گرسنه

 دنیا به هدایت و رسالت با، گذاشته رس پشت را ادیان متام که امت این چاره کنند.یم

 به الهی یهانعمت متام آن در که است برزخی ؟چیست رفته دنیا از امامت با و آمده

 یهامبعث است گذشته یاکودکانه بازی در عمرش که افسوس شود.یم یافت فراوانی
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 را آن عمرش غروبش با و آمده وجد به وحی نزول ازاو  و رفته و آمده عمرش یهاسال

 خواندیم امروز بزم به را او که را قرآن صدای تا نتوانسته زیرا سپرده فراموشی به

 منتظرش همگان اکنون که دارد همراه به را رحمتی یمژده که مبارکبزمی  .بشنود

 او بشنوید را عزیز روز این دار یراثم ایند جان گوشه ب آورندگان ای�ن ای .هستند

 عمل با را جانتان پس شود�ی یافت حق جز آن در که خواندیم دولتی بزم به را ش�

 انوار تا دهید جاتن زندمی رقم برایتان اماره نفس که مرگی از الهی دستورات به

 ندای که بخواند بارگاهی ه�ن به مجدداً  را حق بارگاه از شده جدا جان هدایت

 در که خواندیم یاوعده به را منتظران که ندایی شودیم شنیده آن از امامت شیرین

 با تا است همراهشان همواره که است دعایی آن و درخشدیم ناعمرش لحظات

 :بخواند و شود زنده مبعث دیگر بار اجابتش

 اللهم عجل لولیک الفرج

 

 حق ندای با زمین که زمان آن تا فرموده مخفی خود در را میالدی نوید امروز

 قدم روم پادشاه دخرت من .کند معرفی را خود یبانوی سپس ردبد را خویش یهاحجاب

 مقدسشان انوار از وجودم ،بودند پروردگار حق بر جانشین که نهادم خاندانی به

 نام ثروتش متام که مادر .خواند مادر نام به مرا شیرین که ندایی افروخت چنانآن

پس مژده باد بر عاشقان کویش که ندای رشیفش را  است موالیش و رسور بابرکت

شوند که ج�ل یمنشینند و منتظر مبعثی یمی احسانش سفرهشنوند. بر رس یم

 تفسیر عشق دولت تا گذاردیم الهی خیرهتاج رسالت را بر رس آخرین ذ  اشیملکوت

 .شود

 ک الفرجاللهم عجل لولی
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٩اسفند  ٢٢      دعای ندبه سال آخرین یدل نوشته

 و روزها، هالحظه من آشکار و پنهان ای نعمت فدایت به جانم من آقای من موالی

 فراقتان و حرست در من و گذردیم نورتانم و زیبا یچهره دیدن بدون عمرم یهاسال

 و دل از که است فشانآتش یهاگدازه مانند به من شکایت و شکوه این و سوزمیم

 یترؤ بدون که را عمری چگونه من آقای و رسور ریزد.یم بیرون امسوخته جان

 یاراده به یا کنم فغان و فریاد دانم�ی ،کنم تحمل را یشهاسال گذر ش�ست

 آغوش در را خیالتان لحظه هرو  جمیل صربی کنم،یم صرب بله .کنم صرب پروردگار

 امام بزرگوارتان جد که هستیم امتی ما چون شومیم وصلتان رشاب مست و گیرمیم

 ش�ر در که آخرالزمان امت که فرمودند یارانشان برای را حالشان صف وو  (ع) حسین

 صاحب رسندیم سالتآیند به ر یم دنیا به جانشینانشان و پیامربان عمرشان روزهای

 آمدنشان دنیا به از آنان و روندمی دنیا از ،کنندمی هدایت را ناامتش ،شوندمی معجزه

 ش�ر در حوادث این متام .متحیر اقوامشان از و نمحزو  مرگشان از و شوندیم مرسور

 قبل گذشته در چیز همه .اندآورده ای�ن بدان که است دینی حاصل عمرشان روزهای

 به را آن محققی هر که خاطراتی و مانده باقی هانام شده متام آمدنشان دنیا به از

 موالی بله .دارید را امت این درک توان آیا .�وده یآور جمع کتابی در خود ییقهسل

 داشتند حضور همیشه ما برای نیز تانانپدر  و مادر بلکه ش� تنها نه امتیم ه�ن ما من

 شیرینی و ش� فرج انتظار از آن از بعد و شانیاییدن زندگی در آنان هم ،دارند و

 خود کنار در را ش� ما همچون نیز آنان و فرمودند بسیار دولتتان ظهور و آن وصال

 رسور تانیگرام مادر را آن از یا�ونه که بودند عاشق و مشتاق چنین این ندیدند

 :فرمودند که کنیمیم بازگو (س) مرضیه زهرای حرضت عاملیان

حلقه در را زمان رضبان که فرمانی است آن منتظر هاجان همواره که فرمانی بر سالم

 این وایشن جانشان سکوت در همگان و شود گویا طقین تا گیردیم خویش اسارت ی

 ظهور ضیافت به را ش� اینک الهی یفرستاده آخرین . ای امتشوند آس�نی ندای

 طرف به را یعتشب دست .درآید حرکت به و شود زنده جانتان در بلی قالو تا خوانمیم

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


100 

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

 بر شدگاندعوت شودیم برپا ضیافت شناسد.یم الست از را او که بگشاید دولتی

 فرموده وعده که گونهه�ن پروردگار ذخیره نشینند،یم پروردگار عزت یهاتخت

 اکنون که حقیی وعده آن منم خواند.یم خویش ضیافت به را ملکوتیان بودند

 تا اندداده وعده ضیافت این به را خویش امت که ه�نانی مهست منتظرانم مه�ندار

 بر شکر .شود گشوده حمد به هازبان شود برپا حق دولت شود آشکار های�نپعظمت 

 تا داد فرمان آس�ن و زمین حکومت بر را خویش جانشین و خلیفه که خالقی درگاه

 ظهور مستی اندفرموده خود که رشابی مانند منتظرانش جانبر  اشوعده شیرین شهد

 سعادمتند و چه بزرگی و عظیم ضیافت چه ،باشکوهی استقبال چه بله .کند امضا را

 خود بهمن  موالی .نشینندمی پروردگار عزت یهاتخت بر که شدگاندعوت هستند

 و روزها ،امکرده گم را عمرم ساعات چون نیستم مه�نی آن الیق که نگرمیم

 حال در زمان آی خود به گویدیم که شنومیم را جانم نجات پیام گذردیم یمهاسال

 پر دامن به امسال یندبه آخرین در .است پایان به رو یتهافرصت و است عبور

 هایجان صاحب ای داریممی ابراز مقدستان ساحت به متنا به بریم.یم پناه مهرتان

 ضیافت آن طعم تا کنید پذیرایی تانحقه دولت منتظران از تانیملکوت نگاه با منتظر

 را نعمت�ن درک توان ما .شود جاودانه و احساس جا�ان در لحظات این شیرینی با

 ما کنید ینظر  فراق�ن از سوخته جان به هارحمت و هانعمت متام صاحب ای نداریم

 که دریابید را خود دایانگ که آس�نی کتاب فرموده به پس نیستیم ش� ضیافت الیق

 بهار مبارکتان میالد با که کنیم آغاز را سالی رویمیم که اینک .محتاجیم آن به سخت

 مدار در فرمانت به زمان ،عاملی بخشیاتح یعصاره تو ءانبیا وارث ای شود.یم

 درآورد گردش به حق مدار در را مطهرت جان شیفتگان تا آیدیم در گردش به خویش

و  شویم گریزان هاباطل از و کنیم عمل حق به آینده سال در که کنید مانیاری پس

 :بخوانیم فریاد به را ش� لحظه آن تحقق برای

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٩ اسفند ٢٧        اعیاد شعبانیه  یبهخط

 تسلیم رس شستایش به همگان تا داد قرار حرکت منشأ را زبان که را پروردگار شکر

 سیراب آن از هاجان جام که نامی ه�ن بستایند نامش بزرگی در را او و آورده فرود

 �ود پیدا معنا صدا آنگاه شد گویا عامل در اصوات .درآمد جنبش به آس�ن و زمین .شد

 پر دست به حیات رضبان همواره که بستایند را خالقی تا درآمدند سخن به هایدهآفر

 را عظمتش زنده پس شود شناخته یمیت و یحیی تا شد آورده بیرون مرده از جاللتش

 پس آمد بیرون خلقت ش�رش از مرده و گرفت قرار بندگی محور در و کرد درک

 و رسفرازی و است عزت و حیات شستایش و شکر که را کریم پروردگار ستاییمیم

 خود در زمان و کندیم نشاط و عشق از لربیز و پاک را وجود اشیبندگ و سعادت

 را ابدی عزت و حیات که فرموده حفظ یادگار به گنجینه عنوانبه را برگزیدگانی

 عاملیان رسور که یاگونهه�ن اندیدهآرام پروردگار رحمت ییهسا در و اندیافته

 پروردگار که ه�نانی مطهر یهاجان بر سالم :فرمودند (س) مرضیه زهرای حرضت

 با مزدشان کنندیم جهاد خدا راه در فرزند و جان و مال با که آنانی فرمود

 آن رب یا دهندیم پاسخ ناخالقش ندای به انتظار ییرهدا در پس است پروردگارشان

 را نامش که ج�لی با دادی پرورش رحمتت آغوش در مرا نبودم بیش سلولی که زمان

 عشقی از مملو جانم جام که دارمیم عرضه پر جاللتت درگاه به اینک برگزیدی خود

 از تا است کافور به آغشته که نوشندیم ییهاجام از بهشتیان فرمودی خود که ستا

 .است پروردگاری وعده که شوند مست رشابی

 نور و دل ییوهم بر است مصداق چه و عاملیان رسور فرمایش این ستزیبا چه بله

 عشق که (ع) الحسین هاباعبداللّ  عاشقان و آزادگان رسور شانیگرام فرزند چش�نشان

 عشق این و داشت عرضه پروردگار پیشگاه به خود یهاداشته یهمه با را اشیبندگ و

 زیباترین به را آن کربال در و داشت همراه به خود سلولی زمان و الست از را آتشین

 برکت و خیر از پر میالد به مبارک شب این در ما که گذاشت تاریخ �ایش به صورت

 شانیگرام فرزند میالد به ما شادمانی همچنین .داریم حضور نور یخانه این در ایشان
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 و عشق ایشان شده افزوده (ع) الحسین بن علی امام عابدین زینت و ساجدینال سید

 .داشتند ابراز کریم پروردگار به عاشقانه یهامناجات و هارسوده قالب در را بندگی

 غیر از را رسالت خاندان و بست ما بر حرضتش به جز را نیاز درهای که را یخدا حمد

 دمح .برآمد توانیم وا شستای یعهده از چگونه پس کرد نیازیب عامل یهمه از خود

 پاکش ذات بر او خلق بهرتین او فرشتگان ینترمقرب که گونهه�ن گوییمیمخدا 

 که حمدی آورند،یمجا  به حرضتش ستایشگران ترینیدهپسند که حمدی ،کنند حمد

 .دارد برتری خالیق متام بر ما پروردگار که گونهه�ن گردد برتر هایشستا متام بر

(ع)  سجاد امام توحید و عرفان از پر و یننشدل یهامناجات از یاگوشه بود این

 شنیدن مشتاق هستی یهمه که فرمودند ایشان به شانیگرام پدر که یاگونهه�ن

 شجاعت یاسوه میالد به است مزین مبارک و فرخنده روزهای این همچنین هاستآن

 بهرا  امامت از اطاعت و عشق رسم که (ع) العباس ابوالفضل ،ادب و تقوا و رشادت و

 که فرمودند ما به شیرینی و یننشدل پیام چه .گذاشت جا به خود از قیامت تا یادگار

 بیا عباس زد صدا را من و گشود را غیبی پرده (ع) امیرمومنان پدرم یارانای 

 سی�ی متاشای به مشتاقانه من و بشناسی آینده یهازمان در را یارا�ان خواهممی

 آنان و برسد راه از الهی وحی تا منتظرند سیدالشهدا حمزه ه�نند که نشستم یارانی

 مقابل حمزه ه�نند پس �اند باقی زمان در نشانشان که رندبد چنانآن را رکف گلوی

 یینهس نه بکشید مرا دارید قدرت اگر گفتیم که را زیبایش سخن و بایستید باطل

 سلی�ن تخت جایگاه تا بردارید تانینهس از را شیطان دست پس کنید مجروح را حیو 

 .است آشکار حق راه شهدای برای امامتان بیعت در ی ش�چهره بدانید یقین و شود

 است الهی عاشق و دلباخته گوهران این وصف از عاجز هاقلم و قارص هازبانبله 

 آن پروردگارم ای که فرمودند خداوند پیشگاه به که هاستآن حال فوص این شکیب

 را جاللت پر دامن اشکی حلقه به شویم جدا تمهر  پر دامن از دادی فرمان که زمان

 این هایگدازه عرشیان به پس گشتیم معرتف خویش خواری و کوچکی به و گرفتیم

 سخت یهالرزش در پس نگنجید خویش یپوسته در عامل جان و گریستند ما بر عشق

 .درآورد خروش به را دریاها و پیچید هم در را هاکوه
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 امام رسورمان و موال مقدس وجود به تهنیت و تربیک عرض ضمن روز این در اینک

 ساحتبه  گوهربارشان پدران میالد مناسبت به (عج) املهدی اباصالح زمان و عرص

 یهمه وارث ش� امامت و نبوت یعصاره ای :داریممی ابراز متنا به شانیقدس

 سخت نفاق و کفر و فساد و فتنه از پر یزمانه این در ما هستید پدرانتان حسنات

 و فساد و نفاق و هایرنگ صد همه این از تا هستیم طاهرینتان اجداد و ش� تنگدل

 کجا که :فرمودند توصیف را آن (ع) علی مؤمنان امیر که کنیم پیدا نجات هادینییب

 آن که سوداگرانی آن و پرهیزکاران و آزادگان رفتند کجا و صالح و پاک افراد آن رفتند

 عالقه خود به دین به همه آن که هاآن و بودند امین و دقیق سوداگری در همه

 و کردند پشت دنی دنیای این به پاک افراد آن یهمه که است این جز آیا داشتند

 رسزنش برای که انسان یهالب از دریغ که اندگرفته کسانی را هاآن جای و رفتند

. فساد طوری آشکار شده که نه کسی هست که آن را تغییر بخورد هم به آنان کردن

به  کنندگانامر  از دستهبدهد و نه کسی که از آن جلوگیری �اید. لعنت خداوند بر آن 

کنندگان ینه از کنند و لعنت خداوند بر آن دستهیممعروف باد که خود ترک معروف 

 �ایند.یم منکر ارتکاب به مبادرت خود که منکرها از

 خود اطراف به کمی است کافی که گفتند سخن ما عرص از چنان تانیگرام پدر بله

 کرسی یکننده برپا ، ایبرشیت عامل نجیم ای .بربیم پی آن واقعیت به تا کنیم رنظ

 بدون را دنیا منافقین و طلینبا که برسید تانحقه دولت منتظران ما فریاد به عدالت

 دل از که فریادی به زمان و عرص صاحب ای کنند.یم یتاز تک کرده فرض صاحب

 .برسید برخاسته ما یسوخته و منتظر

 اللهم عجل لولیک الفرج
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