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 ه الرّحمن الرّحیمبسم اللّ 

 ١٤٠٠های سال های مناسبلیست ترتیبی خطبه

 ١٤٠٠فروردین  ٩ -ی شعبان والدت حرضت قائم (عج)ی عید نیمهخطبه –٠١

 ١٤٠٠فروردین  ٢٣ -ی شب اول ماه مبارک رمضانخطبه –٠٢

 ١٤٠٠اردیبهشت  ٧-ی والدت امام حسن مجتبی (ع)خطبه –٠٣

 ١٤٠٠اردیبهشت  ١٠ -ی شب نوزدهم رمضان شب قدرخطبه –٠٤

 ١٤٠٠اردیبهشت  ١٢ -ی شهادت امام علی (ع) شب بیست و یکم شب قدرخطبه –٠٥

 ١٤٠٠اردیبهشت  ١٤ -ی شب بیست و سوم رمضان شب قدرخطبه –٠٦

 ١٤٠٠ت اردیبهش ٢٣ -ی عید فطرخطبه –٠٧

 ١٤٠٠خرداد  ١٦ -ی شهادت امام جعفر صادق (ع)خطبه –٠٨

 ١٤٠٠تیر  ١ -ی والدت امام رضا (ع)خطبه –٠٩

 ١٤٠٠تیر  ١٨ -ی شهادت امام جواد (ع)خطبه –١٠

 ١٤٠٠تیر  ٢٦ -ی شهادت امام محمد باقر (ع)خطبه –١١

 ١٤٠٠تیر  ٢٨ -ی روز عرفهخطبه –١٢

 ١٤٠٠تیر  ٣٠ -ی عید قربانخطبه –١٣

 ١٤٠٠مرداد  ٤ -ی والدت امام هادی (ع)خطبه –١٤

 ١٤٠٠مرداد  ٧ -ی عید غدیرخطبه –١٥

 ١٤٠٠مرداد، شهریور و مهر  -های محرم و صفرخطبه –١٦

 ١٤٠٠شهریور  ٢٢ -ی والدت امام موسی کاظم (ع)خطبه –١٧
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 ١٤٠٠مهر  ٥ -ی روز اربعینخطبه –١٨

 ١٤٠٠مهر  ١٣ -شهادت امام حسن (ع) ی رحلت حرضت رسول اکرم (ص) وخطبه –١٩

 ١٤٠٠مهر  ١٥ -ی شهادت امام رضا (ع)خطبه –٢٠

 ١٤٠٠مهر  ١٦ -در ماه ربیع االول ی دعای ندبهدل نوشته –٢١

 ١٤٠٠مهر  ٢٣ -ی شهادت امام حسن عسکری (ع)خطبه –٢٢

 ١٤٠٠مهر  ٢٤ -ی سالروز آغاز امامت حرضت مهدی (عج)خطبه –٢٣

 ١٤٠٠آبان  ٢ -پیامرب (ص) و امام صادق (ع)ی والدت خطبه –٢٤

 ١٤٠٠آبان  ٢٣ -ی والدت امام حسن عسکری (ع)خطبه –٢٥

 ١٤٠٠آذر  ١٩ -ی والدت حرضت زینب (س)خطبه –٢٦

 ١٤٠٠آذر  ٢٦ -در ماه ج�دی االول ی دعای ندبهدل نوشته –٢٧

 ١٤٠٠آذر  ٢٧ -ی شهادت حرضت زهرا (س) روایت اولخطبه –٢٨

 ١٤٠٠دی  ١٦ -شهادت حرضت زهرا (س) روایت دوم یخطبه –٢٩

 ١٤٠٠بهمن  ١ -ی والدت حرضت زهرا (س)خطبه –٣٠

 ١٤٠٠بهمن  ١٣ -ی والدت امام محمد باقر (ع)خطبه –٣١

 ١٤٠٠بهمن  ١٥ -ی شهادت امام هادی (ع)خطبه –٣٢

 ١٤٠٠بهمن  ٢١ -ی والدت امام جواد (ع) و حرضت علی اصغر (ع)خطبه –٣٣

 ١٤٠٠بهمن  ٢٦ -ی والدت امیرمؤمنان علی (ع)خطبه –٣٤

 ١٤٠٠بهمن  ٢٦ -ی افتتاحیه مهدیه صاحب الزمان (عج)خطبه –٣٥

 ١٤٠٠بهمن  ٢٧ -ی شهادت حرضت زینب (س)خطبه –٣٦
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 ١٤٠٠اسفند  ٧ -ی شهادت امام موسی کاظم (ع)خطبه –٣٧

 ١٤٠٠اسفند  ١٠ -ی عید مبعث و والدت حرضت نرجس خاتون (س)خطبه –٣٨

 ١٤٠٠اسفند  ١٤ -ی اعیاد شعبانیهخطبه –٣٩

 ١٤٠٠اسفند  ٢٧ -ی شعبان والدت حرضت قائم (عج)ی عید نیمهخطبه –٤٠

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ١٤٠٠ فروردین ٩    والدت حرضت مهدی (عج)  یبهخط

 صاحب زمان تا شو موجود فرمود که یااراده بر و مطهر جانی ،مبارک خلقتی بر سالم

 پروردگار .کرد هدیه او به صاحبش که گرفت جان نوری از فجر .بشناسد را خویش

 کنارش در همواره که شود شاد خلقتی به عامل جان تا آمد الفجر مطلعُ  اینک فرمود

 زمین وارث که شودیم دعوت مولودی متاشای به (ع) عسکری حسن امام .بود خواهد

 هدیه کدام ،زیبایی لقب چه خواند.یم اللهیةبق را او عامل پروردگار ،است آس�ن و

 متام وارث برند.یم خدمتش به را او .کند شاد اندازه این به تارا  رسولش نجا تواندیم

 که بنگرید جدم به پروردگارم .آیددرمی سخن به رسوالن خاتم آغوش در اینک ءانبیا

 فرمان آن به را امتش هک مزدی ه�ن نگردیم خویش رسالت مزد به دیگر بار چگونه

 رسعت گرامی مولود این فرمان به زمان .فرمانم این دارسکان من اینک و دادید

 فجر آن از هاسال .آیدمی میدان به بهاگران متاعی مانند به انتظار شامت در .گیردمی

 خلیفه خلقت از الهی یاراده آن در که تپدیم دولتی اشتیاق در هادل گذرد.یم مبارک

 مزد منتظران ،شودمی محقق هاوعده آید،یدرم ظهور به هایبغ شود.یم معنا

 دوستشان که مردمی :فرمود که کنندیم مشاهده پروردگارشان یوعده در را انتظارشان

 برابر در و اندفروتن مؤمنان برابر در که هستند یامت نآنا .بدارند دوستش و داردب

 .۵۴ ی کریمهیهآ مائدهسوره مبارکه  .رسکش کافران

 امروز .است خویش امت مشهود و شاهد همواره که دولتی در بندگی نقش زیباترین

 تا است عاملی یرهذخ قدوم به تربکم یشهاساعت .دارد پروردگار عظیم لطف از نشان

 .است پروردگار امروز ییههد نورعلی  نورٌ  .بدرخشد هاجان چراغچل در ای�ن ییشهر

 تاریک درونی و دارد درخشان یاچهره که جهلی این سیاهی از نامش با را جانتان پس

 وا .کنید زنده شعشق پرتو در را جانتان .دریابید را واقعی ای�ن تا برهانید ظل�نی و

 قرآن فرمان به .نگذارید تاراج به را بهاگران ییهرسما این .است عمرتان زمان شاهد

ی اوعدهنباشید. به زودی شاهد  زمان زیانکاران جزءِ  تا آورید فرود اطاعت گردن کریم
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به گوش جان  اکنونهمخواهید بود که فرمود: آیا بینا و نابینا برابرند، پس به ندایی که 

 شنوید ای�ن بیاورید تا جزِء زیانکاران دهر واقع نشوید.یم

 :شود مزین ای�ن نور انوارش به او را بخوانید تا ظلمت درونتان با شعاع

 اللهم عجل لولیک الفرج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


6 

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

 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ١٤٠٠فروردین  ٢٣       شب اول رمضان یبهخط

 اشینواز بنده و فضل و کرم رس از که است زیبندهین را العاملربحمد و شکر و سپاس 

 استخراج به سفارش را آدمی و داد قرار ینظیر بی هایگنجینه و فضیلت ایام در بعضی

 راه آن از پس داده جال را روحش و جان آن از گرفنت بهره و یافنت دست با تا �ود هاآن

 رحمت که است رمضان مبارک ماه ایام این جمله از .پی�یدب را رستگاری و سعادت

 �اید شاداب و زنده را آدمی وجود یمرده نیمه گیاهان بهاران در بارانی همچون الهی

 از قبل رمضان ماه از بعد تا باشد شیطان و اماره نفس هایآفت مراقب آنکه رشط به

 خارج هستیی چرخه از و شود مثریب و پژمرده نشیند بار به جانشی شجره کهاین

 بند از را جا�ان که کنیم تقاضا پروردگار از ناله و . پس به عجزگردد آتش سزاوار ،شده

 یک حاصل تا نشسته ما یهاروزه و هاعبادت کمین در که نفسی برهاند نفس شیطان

 .بایدبر  را ما بندگی ماه

 رح�ن پروردگار که هریگ درک برای است ایبهانه نیاشامیدن و نخوردن که بدانیم یدبا

 را هدایت راه چراغچل آن استخراج با تا داده قرار جا�ان یصندوقچه در شکرم رس از

 .کنیم روشن

 آیینه رمضان :فرمودند (عج) املهدی اباصالح زمان و عرص امام رسورمان و موال زیبا چه

 یبهانه آشامیدن و خوردن .نکنید محروم ج�ل این از را جانتان پس است جان ج�ل

 مخفی یشافطارها و سحرها در که انیدر بخو  را طهور رشاب جانتان به است شکم

 که گونهه�ن مردگان خواند.ی� فطر یوعده به را مردگان رمضان ،شوید زنده .ستا

 هدایت لچراغچ با نروید زمان جهل با پس نیستند ش�رش قابل فرمایدیم پروردگار

 انوار به جانتان ظلمت تا بپردازید آن به است درونتان در زیبا . ج�لشوید همراه

 .یابد نجات تباهی از رمضان

 رمضان ماه که دانستیم پس موالی�ن سفارشات است آموزحکمت و زیبا چهبله 

 و نعمتدر  آن به توسل با که است آدمی روح و ی جانهاارزش درک و خودشناسی
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 مرضیه زهرای حرضت عاملیان رسور که یاگونهه�ن بود خواهیم ورغوطه رحمتش

 در را هاجان ایگنجینه چونان که است ساعاتی در الهی برکات :که فرمودند نیز(س) 

 ای دهد ندا منادی آنگاه شود متصل ارسار مخزن در هایقهدق تا گیردیم خود یاحاطه

 تا بخوابانید نفس گور در را جسمتان. گردید آغاز عشق محرش که برخیزید بندگان

 حدیث و گشایدیم را جانی صندوقچه که است انواری طعامش که شود زنده جانی

 در گاهنآ  .بیابد را قفل رمز تا نگردیم خطوطش به اشتیاق با کند.یم تالوت جانش

 برساند پایان به را ماهی ثروتش با .شود استخراج جانش خزائن تا بچرخاند جانش قفل

 آن با که را رمضان ماه کنیمیم رشوع فرموده این پس با .است جان رمز نامش که

 خزائن رمز تا کنیم دفن اماره نفس گور در را جسم باید و شودمی آغاز عشق محرش

 ممکن مهم این و کنیم پیدا ابدی سعادت ماه این در آن استخراج با و دریابیم را جان

و  هدایت ضمن که کریم قرآن در خداوند دستورات به عمل و اطاعت با مگر نشود

 او به رمشک و فصل از که واالیی هایبه ارزش را آدمی مستقیم رصاط به راهن�یی

 را هاقوم رسنوشت گشاید،یم را غیب پروردگار آن در که دهدیم آگاهی فرمود عطا

 آیاتش درون از را پروردگارت گشاید. پسیم را احسانش یسفره کشد.یم تصویر به

 خواندمی مهرش پر آغوش بهو  کرده جدا خاک و خون از را خویش بندگان حس کن او

 را نهان رازهای فرماید.یم بیان را یشهانعمت .کشدمی تصویر به را بهشت و

 .گردد آسان بسته هایچشم غیب بر دیدن توان تا گشایدیم

 یاری ایشان از و برده پناه (عج) املهدی اباصالح رسورمان و موال مهر پر دامن به کاین

 به عامل بخشنجات آخرین : ایداریممی ابراز انمقدسش وجود به متنا به خواهیم ویم

 .کند آغاز رمضان ماه یهاشب و روزها با را خویش رضبان مجدداً  مقلب تا برس فریادم

 جان تا امآمده ،بنگر من به عرصم امام ای خواند:یم را تو عاشقانه هر رضبانی با او

 و روزها به که کنید رمضانی دارروزه دیگر بار یک محبتت ینشانه با را حقیرم

 خوانم:یم را زیبایت نام پس امبستهدل یشهاشب

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ١٤٠٠اردیبهشت  ٧     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 

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

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 آیهمی مردمی سست عنرص و صد رنگ بودند برایش

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 شدند که با دسیسه و حیله
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که بین حق و باطل هیچ زمان صلح نبوده و  دانستندکوردالن و تهی مغزان این را �ی

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

 های آن را متزلزل کرد.از 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 یله، نه با زندانی کردن و اسیری و نه با شهادت �یمکر و ح

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

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

ش� قرار دارد که روی آن را  یینهسدر بخشد و آینه 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 

کنار  کنید کهآید 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 

ارتش مخصوص است، به هیچ یک از عوامل زیستی ش� به وجود آید که حر  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 جس�نی �ی

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

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

از صفات الهی است قرار دهند پس وجود انسان که وجودی از نظر  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 با آبگینه و افزون شدن نور هدایت پروردگار در بیچه زی

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

 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  ایینهآبگج) که املهدی (ع 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

 .خدا عذابشان نخواهد كرد

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 �یمی های خودخیانت

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

 داریم:می در خامته دست به دعا بر

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

 ه عطا فرما.در مقابل گناهان و نفس امار 

 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. یحقهور دولت بار الها در ظه

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ١٤٠٠اردیبهشت  ١٠    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  اندنشستهاینک منتظرانی که به انتظار فرج 

 و پنهان ای نعمت فدایت به جانم من آقای من موالی. اندگرفتهفرشتگان قدر را 

 نورتانم و زیبا یچهره دیدن بدون عمرم یهاسال و روزها، هالحظه من آشکار

 مانند به من شکایت و شکوه این و سوزمیم فراقتان و حرست در من و گذردیم

 من آقای و رسور ریزد.یم بیرون امسوخته جان و دل از که است فشانآتش یهاگدازه

 فریاد دانم�ی ،کنم تحمل را یشهاسال گذر ش�ست یترؤ بدون که را عمری چگونه

 لحظه هرو  جمیل صربی کنم،یم صرب بله .کنم صرب پروردگار یاراده به یا کنم فغان و

 شوم.یم وصلتان رشاب مست و گیرمیم آغوش در را خیالتان

بار الها به جان زبون شده از دنیای ما ترحم فرما. دنیا با 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 بسم اللّ 

 ١٤٠٠اردیبهشت  ١٢ 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  هاملتزمان نقششان را بر جانش حفظ �ود تا آیندگان بر احوالشان آگاه شوند. 

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

ی رسولشان باشد. جان مطهرشان را در راه رضایت ارادهرسد یمبه دست آیندگان  آنچه

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

 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 اششدهی وعده داده هابهشتیش، در هانعمتمهرش، در 

 ام انبیاء است. کند که حاصل رسالت متیم

 دام در من برس فریادم به خودت کنم جستجو دعا کدام با را ش� پیامربم جانشین ای

 عمل آن دلیل دانمیم .یابمب را جانم تا قوت برهان دام این از مرا امافتاده نفسم

 پروردگار نظیریب و عظیم رحمت و نعمت که قرآنی است قرآن از بودن دور و نکردن

 فرمودید. توصیف را آن زیبا چه که است رح�ن

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

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

خواند. اینک یم. همگان را به ضیافت خویش اندعاملوارث 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 

 همگان را در حریم رحمت الهی وارد �اید.

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 

برد که اتصال زمین و یمخشم پروردگار نصیبشان شد. در سوره قدرش از شبی نام 

 آس�ن در ساعاتش نهفته است.

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

ی هادامه رسگردانی جانی که در دارند: پروردگارم، بیماز 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. یمشود. رمضانش یمشناسد. آگاهانه در این وسوسه گرفتار یمرا  هادام

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

 کند.یمحرکت 

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 یدهغلتش در خاک ی رجعتم تا به دیدار بارگاهی بشتابم که همواره برای

 را معنا کنم. ابو ترابروم تا یمخاک 
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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 

 ی که فریاد زد:الحظهشوند در  نواهم

 ولیک الفرجاللهم عجل ل
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ١٤٠٠اردیبهشت  ١٤     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  هاوراندی متام کنندهی مبارکش زنده ینهس

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.

د شب قدر شاهد این خواندن است. ه�ن شبی که انوار اِنّا اَنزَلنا به قلب مبارکش نوی

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  اندآمدهرند که برای عفو و رحمت نگیمیی هاجانمأموران عرش الهی به 

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

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

 دهند.ی�

. برایتان ی رحمت الهی است. باید بتوانید از آن عبور کنیددروازهامشب 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 کعبهماند. باید با نام مبارکش دیوار دلتان مانند یم

 درونتان جای گیرد.
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ی رمضانتان است. چه کردید با سحرها نگارندهکنید که یملحظات شبی وداع  اینک با

 و افطارهایش. 

 سکوت در همگان وگوید یمامشب موالیتان به ندای یا رب یا رِب امتش الغوث 

 را ش� اینک الهی یفرستاده آخرین . ای امتشوند آس�نی ندای این وایشن جانشان

 دست .درآید حرکت به و شود زنده جانتان در بلی قالو تا خوانمیم ظهور ضیافت به

 شودیم برپا ضیافت شناسد.یم الست از را او که بگشاید دولتی طرف به را یعتشب

 که گونهه�ن پروردگار ذخیره نشینند،یم پروردگار عزت یهاتخت بر شدگاندعوت

 که حقیی وعده آن منم خواند.یم خویش ضیافت به را ملکوتیان بودند فرموده وعده

 وعده ضیافت این به را خویش امت که ه�نانی مهست منتظرانم مه�ندار اکنون

 گشوده حمد به هازبان شود برپا حق دولت شود آشکار های�نپعظمت  تا اندداده

 آس�ن و زمین حکومت بر را خویش جانشین و خلیفه که خالقی درگاه بر شکر .شود

 اندفرموده خود که رشابی مانند منتظرانش جانبر  اشوعده شیرین شهد تا داد فرمان

 و چه بزرگی و عظیم ضیافت چه ،باشکوهی استقبال چه بله .کند امضا را ظهور مستی

من  موالی .نشینندمی پروردگار عزت یهاتخت بر که شدگاندعوت هستند سعادمتند

 و روزها ،امکرده گم را عمرم ساعات چون نیستم مه�نی آن الیق که نگرمیم خود به

 حال در زمان آی خود به گویدیم که شنومیم را جانم نجات پیام گذردیم یمهاسال

 .است پایان به رو یتهافرصت و است عبور

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

جوشد تا همگان را یمی با برکت اچشمهی امامت چونان ینهسکند. کتابی که در 

از اولین تا آخرین  هادورانی متام کنندهسیراب کند و ما امت امامی هستیم که احیا 

 خوانیمش به ندای:یماست. پس 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 

 ١٤٠٠اردیبهشت  ٢٣        عید فطر یبهخط

ی راستین پروردگار که فرمود: شهُر رمضان اُنزل فیه القرآن. وعدهصبحی منور. سالم بر 

در �ایش  هاجانآمدند.  هامه�نشهر آمد. همگان را به ضیافتی ملکوتی خواند. 

تا طعم  فروبستندفطرت خویش بر رس سفره حارض شدند. زبان از طعام دنیایی 

 هافطرتشد تا  دیگری را احساس کنند. اینک طعام به پایان رسید. سفره برچیده

ی اطاعت بنشیند. �از شکر را اقامه کند. شکر سجادهفطر حرکت کند. بر  طرفبه

کند. برای رسیدن به کدام هدف گرسنه یمکدام نعمت را به جا آورد. به دلش نظر 

روزه گرفته برای اطاعت،  ارش از همه مخفی است.مانده است. نیتش جز برای پروردگ

ترس از خدا یا باز کردن مع�ی بندگی. مع�ی جانش در گرو کدام یک از این مراحل 

در روزهای عمرش نهفته  سؤالشرا پاسخ دهد. پاسخ  سؤالشاست. اینک آمده تا 

ی ادهار است. در شب و روزی که در پی یکدیگر روان است تا عمری را رقم بزند که 

ی پیامربانش از تاریکی به واسطهبهی که بندگان خویش را اارادهپروردگار است ه�ن 

 اش جدا نشود.یملکوتنور هدایت فرمود تا جانش از بارگاه 

ی جدا شده از اطاعت الهی. آنان بوزینگانی هاجاننگرد. وای بر یم اشبندهاینک به 

ثارشان بر خاک نقش بندد. آنگاه خاک کشند تا آ یمهستند که شکمشان را بر زمین 

جانشان به سخن درآید. وای بر شکمی که توان خوردن پیشکشی پروردگارش را 

 خورانند که آمیخته به خشم پروردگارش است. یمنداشت. او را از عذابی 

ی پروردگار آنگاه که فرمود آیا آنان که در مقابل وعدهتا به  اندآمدهگران اینک اطاعت

آورند با کافران و مرشکان برابرند. جان در ظلمت یماش رس تسلیم فرود یجربوت بارگاه

خواند در یمی جاهالن دهر در غفلت از مرگی که هر لحظه آنان را به خود رفتهفرو 

انداز شود. اینک اندکی برخوردار شوید. ینطنتا صدای قرآن کریم در عامل  اندحرکت

 ید خواهید رسید. اشدهی به آنچه وعده داده زودبه
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ی فطر سفرهامروز در طلوعش زبان شیرینی دارد. زبان کتاب آس�نی که همگان را به 

ی الهی آشکار ارادهید اینک اندکی برخوردار شوید تا ا�ودهخوانده. از آنچه ذخیره 

 به سخن درآید. هاجانشود، زبان عشق از کام 

ر شکم مادر پروراندی. با نامش به رسمنزل پروردگارم مرا با انتظار رسیدن دولتی د

که خود  امنشستهی بر سجاده اوعدهسعادت رسیدم پس یاریم فرما. من به متنای 

کنم یمفرمودی بقیة اللّه خیٌر لُکم إن کُنتم ُمومنین. پروردگارم خیر را در جانم فریاد 

 به ندای:

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمالّر  حمنه الّر بسم اللّ 

 ١٤٠٠ خرداد ١٦     شهادت امام جعفر صادق (ع) 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 

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

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

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

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

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  مؤمناناز فرمایشات امیر این خطبه را با قسمتی 

ی که خداوند فرموده که: ای فرزندان اگونهه�نسفارشات نجات بخشی را فرمودند. 

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

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

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

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

 گردید.یم

میر ی قرآن و نه به سخنان گهربار ایمهکرولی 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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بینیم که اکرثیت یا در کفر و فساد غرق هستند یا با نفاق و یمدر این زمانه  متأسفانه

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

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

یتش آن را اصالح باهلالشأن 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.

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

ی انحرافات از دین حرضت امام جعفر کنندهامامت معلم راستین قرآن و عرفان پاک 

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

هایی یترواث جعلی و کاذب بودند. ی روایت و احادیکنندهغلط دینی مردم و باطل 

ی منافقین و جاهلین وارد اسالم شده بود و ایشان با جایگزین کردن یلهوسبهکه 

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 

 خواهیم در قیامت با نام شیعه محشور شویم باید که به آن عمل کنیم.یمه اگر ک

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.یمنان را در پیمودن راه سعادت یاری در کنار امت شیعه حضور دارند و آ 

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 

پایان رسد. امانت  حارض شوند به تحیتی او را بخوانند که اینک زمان ماندن به 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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ی که در دنیا و برزخ و قیامت مؤمنانی رسور عاملیان خوشا به حال فرمودهس با این پ

 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 

 ١٤٠٠تیر  ١       والدت امام رضا (ع) یبهخط

 ییهاجان ،هاستجان یینندهآفر که سزاست را رحیم و رح�ن پروردگار سپاس و حمد

 که عزتی یابند عزت و شده داخل احسانش و محبت بیکران دریای به شکرش با که

 که را یکتا پروردگار شکر پس. آوردند فرود تعظیم رس برابرش در مخلوقات یهمه

 احسانش یسفره رس بر همواره تا فرمود هدیه بندگانش جان بر را خویش هدایت

 .کنند متنعم را جانشان اشیملکوت رزق از و بنشینند

 یکننده یاری احسانش بندگان، فریادرس رحمتش که یکتا خداوند جز معبودی نیست

 مؤمنان دل آرامش و خورندگان یدهنده روزی ،کارانگنه ییندهبخشا درماندگان،

کند تا در جوار حق شیرینی یمرا مشتاق الیه راجعون  مؤمنانقلب  که آرامشی. است

کنند و غربت زمین را به فراموشی بسپارند. شکر  مصفابندگی را در کام خود عسل 

پروردگار رح�ن را که عزت را در قالب و نام خلیفه به آدمی عطا فرمود تا شیرینی 

در جان و روحش  لقاءاللهیدن به لذت بندگی را درک کرده و هر لحظه آرزویی جز رس

 نباشد.

یت پیامرب خاتم حرضت محمد (ص) آن را به �ایش برشیت گذاشتند تا باهلچه زیبا 

الگویی باشند برای کسانی که به دنبال رضایت پروردگار و سعادت و عزت ابدی 

 م.داری حضور عشق کوی اینهستند. ما در این شب مبارک به میالد یکی از ایشان در 

 که هستند (ع) الرضایموس بن علی امام الحججمنثا حق بر حجت هشتمین ایشان

 در ما که رساندند انجام به م�تشان و حیات در را شیعیان راهن�یی و هدایت حکایت

 :فرمودند که کنیممی نقل را گوهربارشان سخنان از یاگوشه شب این

 انسان جان از انتظار که ساعاتی بر وای فرمودند پروردگارم ،جاودان ستا زیآغا سالم

 من وقتی .سنجید نخواهد عدالت ترازوی را هاعمل میزان که است زمان آن شود جدا

 نعمت در را خود کدام هر نشستندیم کنارم در افتخار با یاران شدم طوس وارد

 نگاه آس�ن به که گویممی ش� به من و کردیم سحساا (ص) خدا رسول با ینینشهم
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 .دهیدمی قرار مطالعه و کاوش مورد شمسی یمنظومه در را ستارگان و ماه کنید،یم

 متام فطرت در پس است آفرینش هدایت برای جانشین ،خلقت مع�ی ،امامت وجود

 این گاهاست.  شده ذخیره امامت از انواری هستند مخلوق عنوانبه که موجوداتی

 رد را آن شده متحیر اشبزرگی از عقل گاه و دو شمی قلب روشنایی باعث انوار

 برای هادل یهمه دارد همراه به خودش با را انوار این نام که است جایی حرمکند. یم

 آورند.یم نزبا به که ییهادل و درد با کنندمی مراجعه حرم به رانوا این درخشش

 سنجش معیار و هازمان متام در میزان و ترازو فرموده خود کتاب در پروردگار

 آدمیان جان همواره و بود خواهد هاآن صرب معیار هاعمل میزان کاین .هاستاع�ل

 که است تنهایی ،تنهایی ترسید باید آن از آنچه پس است ناگوار حوادث معرض در

 و در از کهیدرحال ترسیدیم حرم از هادوران همه در باطل. بالهاست ینترسخت

 فرقی چه مرده یشانهاقلب ریا و دورویی از آید.ی� پیش یشانبرا مشکلی دیوار

 جدم دین با بازی و یخوار حرام با هاآن .نه یا میزند صدمه کسی به ظاهرش کندیم

 به نفعی دارند که تدبیری متام .برتسند آن از که گذارندی� باقی مردم برای چیزی

 .ندارد حالشان

 انوار که مکانی .هادوران متام در هاستیتهدا منور چراغ (عج) مهدی پرسم یخانه

 باشید لطفی دانقدر  ،کرده جمع مکان یک در را عاشقان نوح کشتی مانند به امامت

 .است باز عاشقان روی به همواره (س) زهرا مادرم یخانه مانند که

 زمان و عرص امام رسورمان و موال خدمت تربیک عرضضمن  مبارک شب این در اینک

 ساحت به متنا به(ع)  رضا امام بزرگوارشان دج میالد مناسبت به (عج) املهدی اباصالح

 :داریممی ابراز مقدسشان

 و یقین ما سوخته دل آرامش فساد و کفر و فاقن و فتنه از پر یزمانه این در ما موالی

 روز هر پروردگار رح�ن از را آنما  و بفرمایید تعجیل ،ش�ست ظهوربه  امید

 حق آفتابتا  منتظریم نتآخری نعمتو  ولی و امام منتظران ما الهابار  که خواهیمیم

 ای تو طرف به محبتش دامن در را عاشقانش و درآید به باطل هاییرنگن پشت از

 .شود رهنمون کریم پروردگار
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 و عرشیان که صدایی با عشقی خانه این در برکتپر  و بزرگ شب این در همگی پس

 :زنیممی فریاد باشند گواه آن بر فرشیان

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ١٤٠٠تیر  ١٨       شهادت امام جواد (ع) یبهخط

 برای تا فرمود قدرم را زمین انسان برای که سزاست را کریم پروردگار سپاس و شکر

 رحیم پروردگار یهاوعده در ابد تا راجعون الیه در الهی قرب در جاودانه حیات کسب

 بازیچه و لعب و لهو به را خود زمینیعمر  که کسانی و مباند زنده و سعادمتند

 از عمر باذع در ابد تا و نبوده یشانبرا آخرت درنه  و دنیا در حیاتی نه بگذرانند

 را در اوست هرچه و آس�ن و زمین رح�ن و حکیم پروردگار . چونمبانند رفته دست

 .برد نام آب روی کف را باطل و جاودانه را حق و بیافرید حق به

و  باطن در باید آن و است حق در و حق به کشیدن نفس و زندگی حیات رشط پس

 .را عمل ظاهر در و زندیم رقم را اخالص و نیت درون در .باشد دوانده ریشه ظاهر

 .اندگرفته خو هکودکان هاییچهباز به آنان فرماید:یم کریم قرآن که گونهه�ن سوساف

 در را رسالت جانشینان تشضخام که ایپرده ه�ن کنند فراموش را خویشنت خویش تا

 تبدیل نور بدون یظل�ت به آنان قلوب در را حق صدای و گذاشت تنها هدایتشان

 .�ود

 ،هدایت هما ،رسالت خورشید بر پایانیب ش�ر ویب سالم و درود که گفت باید پس

 حرضت اکرم رسول ،حیاتی کننده گرامی ،نجات پایگاه ،رصاط روشنایی ،نبوتی ستاره

 و رهرب ،متین یهاحبل ،دین استوار هایستون همگی که خاندانشبر  و(ص)  محمد

 بر الهی کاتبر  اند.یقین با و تقوا با ،پاک و مطهر که زمین مردم راستین پیشوای

 خواهد مطهرشان جسم و پاکشان روح بر نسیمی انچون قیامت مانفر  که یشانهاجان

 اینکه خاطر به �ود خواهد افتخار آن به زمین خیزندبرمی خاک از که آنگاهو  وزید

 .بود خواهد کریم پروردگار سپاسگزار ،بوده ناپاکش جسم دارامانت صباحی چند

 ،تقوا و علم ،سخا و جود معدن ،مقدس یوجودها آن از یکی ادارعز  شب این در

 (ع) جواداالمئه یمحمدتق امام والیت و امامت اخرت ، نهمینعلم میدان در شجاع
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 که (ع) رضا امام حرضت بزرگوارشان پدر شهادت از بعد خود معرفی در که هستیم

 :فرمودند چنین بود سالگی ۸ در امامتشان رشوع

 به که ، مردمیهستم مردمی همه هایبنس به عامل من ،جوادم ،علی بن محمد من

 .هستم ش� یهاباطنو  ش� ظواهر به ش� خود از علم من اند.یامدهن یا اندآمده دنیا

. داریم نیز هستی عامل نایف از بعد و یماداشته هستی عامل خلقت از قبل را علم این

 و عوام مردم نبود اگر و ما علیه باطل یهادولت و باطل اهل تظاهرات نبود اگر

 .کنند تعجب همه که گفتممی زهاییچی آنان یهاشک

 به نور روشن را وجودهاو  هاجان ابد تا و اندیتهدا ماه و خورشید امامت بله

 بهره مورد این در کنند.یم شاداب و زنده را مرده هایینزم و کرده خداوندی

 که(س)  مرضیه زهرای حرضت عاملیانور رس  حقیقی و گهربار فرمایشات از گیریمیم

 یتشباهل و پیامرب نورافشانی و کشیده تصویر به را قیامت در ماه و خورشید خاموشی

 :که اندفرموده توصیف را

 لرزه به زمین ادنعم بشکافد آس�ن و زمین که آنگاه فرمود پروردگار که است نام سالم

 سخن به لب خورشید .درآید حرکت به خویش جایگاه از شده ذخیره هاییانرژ  .درآید

 نامم ولی گرایید رسدی به وجودم گرمای رسید پایان به درخشیدنمزمان  رب یا گشاید:

 .ماند باقی زمین در درخشان ییگو همچون

 فراموشی به را نام ناوجودش گرمای که اندآمده حارض درگاهی بر گانمخلیف نکای

 هزاران .نشد خاموش هرگز جانشانی شعله که بودند خورشیدی آنان .است سپرده

طلوع آنان و غروب من تا همگان  زیباست چه .گرفت جان نشانور  پرتو در مرده جان

 ماهی و خورشید زمین گردش در عمری رب یا دارند اظهار و بنگرند تابناکشانبه اخرت 

 حس کنارمان در را ماهی و خورشید کاین .بودند جدا انجا� زا که کردیم نظاره را

 بر شکر �اید. پسیم تبدیل زیبا باغی به را مرده زمین هزاران نانورش که کنیمیم

 .است امور مدبر که خالقی درگاه
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 که کشیمیم نفس خورشید کنار در که هستیم سعادمتند چه ما عشق کوی مه�نانای 

 وجود نباشیم غافل آن از اگر کند.یم روشن را �انجا نورش عمرمان لحظات متام در

 از و کرده احساس (عج) املهدی اباصالح زمان و عرص امام رسورمان و موال مقدس

 خوانیم:یم را او پس ندارد معنایی ظلمت آن در که شویممی لربیز عشقی

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ١٤٠٠تیر  ۲۶      ی شهادت امام محمد باقر (ع)بهخط

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

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

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

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

 کند.یمدانند به تفصیل بیان یم

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 

پسندی و 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، 

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

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

 حرضت زهرای مرضیه (س) فرمودند که:

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

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

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

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

ی نبوت تاج نورانی عدالت ستارهخرین همگی آنان منتخب پروردگار عاملیان بودند و آ 

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

هستند. ایشان در کربال به چشم خود  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

ایت و آموزش دینی و علم و معرفت و فرهنگ غنی اسالمی وقفه در تربیت و هدیب

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

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

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

فرمودند: دروغ، از خرابی ای�ن است. مؤمن ترسو و حریص و بخیل ایشان 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.همهر حضور حاجیان در مکه و منا است که حج ایشان براب

ی اگونهه�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 

ات رستگاران رستگار شوند، توبه کنندگان توبه کنند، عبادت کنندگان عبادت کنند، نج

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 این ایام، زمان قربانی کردن نفس

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

ست و این عشق هاکوه ر ازتشود محکم انفمحبت خالقش  درونش در 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) 

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

دل ما را از آلودگِی گناهان پاک کنند و  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 زیبا را به پیشگاه پروردگار عامل بربید تا در وعده

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

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

هایی است که خدا رخصت داد ارجمندش دارند و نامش در آنجا یاد شود و او را خانه

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 ی از با مناجات خامتهدر 

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

 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

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

 پا درآورد جدایی افکن.

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 

 ١٤٠٠تیر  ٢٨         عرفهروز  یبهخط

 مرا :فرمود رام پروردگار که آغازی ،تپنده زمان ،مطهر ساعاتی و نورم یطلوع بر سالم

 را شب ظلمت حمدی که از نورم آغازی .تاییدبس پاکی به شبانگاهان و صبحگاهان در

 قسم مطهرش ساعات به پروردگار که آغازی .بدهد را نورم یصبح نوید تا شکافدیم

 درها زبان شده. داده فرمان به آن که شود رحمتی ینوشنده هاجان جام تا کندیم یاد

 الهی یگسرتده روزی یسفرهبر رس  را همگان که است چشنده فرمانیها جان کام

 ساعات در خالقشان که است لطفی است جریان درها جان در آنچه خواند پسمی

 .بیازماید را شانجان توان تا هنهاد امانت به عمرشان

 که �ود لطفی به منور را الحجهیذ روز و شب ده که را رحیم و رح�ن پروردگار شکر

 و مکه در کرد خواهند درک محرش صحرای در که را الهی قرب عاشقش بندگان

 برای و شده راجعون الیه به رسیدن مشتاق و کنند احساس منا و عرفات صحرای

 نام میقات را است آن در ثیرک خیر که معلومات شب هد .کنند یش�ر لحظه قیامت

 :فرمود قرآن در که یاگونهه�ن نهاد

 َوَواَعْدنَا ُموَىسٰ ثَ�َالثَِ� لَيْلًَة َوأمَْتَْمَناَها ِبَعْرشٍ فَتَمَّ ِميَقاُت َربِِّه أَْربَِعَ� لَيْلَةً 

 شد متام پس دیگر شب دهه ب را آن کردیم تکمیل و شب سی موسی با کردیم وعده

 باید که است پنهان ییرازها میقات شب ده این در .شب چهل تا پروردگارش قرارگاه

 و شب ده آن در (س) موسی حرضت که یاگونهه�ن .�ود عمل و کرده درک را آن

 به آن از بعد و مکه به آخر در و کردند سیر آینده و گذشته انبیای متام رسالت در روز

 را آن از قسمتی که شدند مناجات و عبادت مشغول .رفتند منا و عرفات صحرای

 کنیم.یم نقل برایتان

 صحبت کوه با چنین رفته باال آن از رسیده مکه به مرشف کوه به (س) موسی حرضت

 را ش� همتایب یینندهآفر آن از ش� ترس آیا من پای زیر یهاسنگ : ایکه فرمودند

 است من جان در اکنون آن عظمت ، غبارکرد خواهد پراکنده آس�ن در غباری چون
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 چونو  شودمی متالشی و شده جدا همو از  شودیم فرمان آن دچار لحظه هر که

 ملس و دیدن قابل وجودم پودهای و تار و شده باز هم از هاگره متام کار آماده پنبه

 .است کردن

 یهاموج یشکافنده ای :که کنندمی دعا و ایستاده کعبه به رو (س) موسی حرضت

 خاتم حرضت تا نوح حرضت از آدم فرزندان وجود دریای بر سنگی یهاصخره و گران

 شیطان راه به که آنان منزهی و پاک تو .کردی هالطف و فرستادی هارحمت (ص)

 روی به را آن درِ  کند عبور آن از سالمت به توحید سپاه تا شکافتند را دل موج و نرفتند

 ای باش مددکار یارو .کردند نابود وجود در را هابدی و بستند فرو پستی و رشک

 .بخشنده صورت و آفریننده

 هادل محرش ای فرمایند:یم و شوندیم نزدیک عرفات صحرای به (س) موسی حرضت

 استحکام را وجودشان باری ویم یعشق یستاره بندگان آلودگل و سیاه دل در

 و مانمیم تو دل در امشب من و بده رفنت قوت من خسته پاهای به بخشی.یم

 در و ربایمیم را آن یابم، گوهریم را آن رسِّ  و شکافمیم را یتهاخاک و هاسنگ

 قوم مورد در و بودند سجده در فجر طلوع تا پیامرب دارم.یم پنهان دل یصندوقچه

 کسانی یهمهو  کردندیم عبادت و ساختند طالیی یگوساله ایشان غیبت در که خود

 داشته حیو  از غیبت خود وجود در انسان اگر :که فرمودند کنندمی عمل گونهینا که

 چنانآن .کند گردش آن ردگِ  به که زیبا و طالیی سازدیم برایش خدایی او نفس باشد

 فاسد �یرد اگر نجا آن .نباشد برایش دیگری چاره وجود آن کشنت جز که شوداو  محو

 به تورات گرفنت برای (س) موسی حرضت کند.یم آلوده را محیط و شودیم

 .رفتند طور کوه به آن از بعد و املقدسیتب

 کنیم درک را هده این (س) پس باید موسی حرضت میقات از کمی قسمت بود اینبله 

 .بخشیم قوت ای��ان و توحید به را جان و قلب توان متام با و

 حرضت زمان حاجیان از یکی زبان از را زیبا روایتی قربان عید یآستانه در اینک

 اس�عیل حرضت خورشید طلوع ازپس  قربان عید روز :که کنیممی نقل (ع) اس�عیل
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 متام که بلندی صدای به و رفت بود گذاشته آن بر را مبارکش رس پدر که سنگی بر (ع)

 :گفت بودند آن شنیدن به قادر حاجیان

 پس بود خواهد الهی فرمان این دیعه دارو  همواره زمان .بارکمم روز این قربانی من

 که هیدنب الهی شکر سجده بر رس بگذارید شخوی بحذ گردن بر چاقو آنکه از قبل

 در .کند فاش را قربانی راز و رمز تا است قادر که فرمود زینم زبانی به را قربانی

 شکافآس�ن  بودند صحنه این شاهد حاجیان یهمه کهیدرحال زمان ه�ن

 :که آمدیدرم سخن به زمان زبان و تابیدمی منا صحرای بر زیبا انواری ،داشتبرمی

 با حج عبادت تا فشاردیم سینه بر را مبارکت نام همواره منا ء،انبیا رسالت ودیعه دار

 بریدن به حج حاصل و شود تراشیدنی آماده رسها .شود صحرا این وارد خویش قربانی

 .یابد پایان گوسفندی گلوی

 در الهی آیات شیرینی :که فرمودند تفسیر (س) مرضیه زهرای حرضت را آن زیبا چه

 بندگی مقام تا کشدمی تصویر به را نامِ  همواره که است یشهد مانند همگان جان

 سنگی مانند به الهی آستان بر همواره اطاعت رس بلکه نباشد نامِ  صحرای به مختص

 در دارانش یراثم تا درخشید نگینی مانند به آن بر (ع) اس�عیل حرضت رس که باشد

 بر الهی عشق چاقوی تا بگذارند منا صحرای سنگ . رس بربیایند دنیا به هادوران

 .�ایدمی منور را عامل جان رب یا ربش یا با که کند قطع را رسی و برود نشانه گردنشان

 طبق بلکه شود�ی تهی اشخزانه که است ثروتی چنانآن (ع) ابراهیم حرضت میراث

 قیامت تا هاینهس در بندگی راز تا شودمی افزوده اشینهگنج بر همواره الهی فرمان

 .مباند باقی

 فرمودند گونهینا که هستند ظهور دولت منتظران از همواره(ع)  ابراهیم حرضت جدم

 گوش به مرا صدای تا هستم شکرگزار فرموده تقدیم زمان به پروردگارم که ایهدیه به

 کعبه یخانه به کنندمی جستجو مرا الهی کتاب در که ه�نانی برساند فرزندم امت

 به را فرزندش نام اکنون که ییه�ن پا دنکن مشاهده را پیامربش پای جای تا روندیم

 شوند تمس چنانآن عشقش جام از و بخوانند را او عاشقانش تا داشته عرضه جهان

 .نیاورد یاد به را امتی آن هیچ که
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 کعبه یخانه زیارت به را همگان الهی فرمان طبق (ع) خلیل ابراهیم حرضت پدرم

 متام که بچرخند ایخانه محور به تا شد وارد هاجان در شانیملکوت صدای .خواندند

 خواهند آنجا به را همگان فرزندشان و شده نهاده ودیعه به آنچه در هاجان هستی

 .ندارد وجود ظلمی هیچ آن در دیگر که دنکن مشاهده را دولتی عظمت تا خواند

 رحمت برکت در همواره را خویش بندگان که خالقی شکر بر آستان کربیایی پس

 است نآ  منتظر (ع) ابراهیم حرضت که دولتی برپایی برای پس دهدمی قرار خویش

 :کنیم فریاد

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمالّر حمن ه الّر بسم اللّ 

 ١٤٠٠تیر  ٣٠         عید قربان یبهخط

 عشق میثاق به (س) خلیل ابراهیم که فرمود امر که زمان آن مبارک فرمانی بر سالم

 فرزندی اشده مأمور بدان چه آیا ،حق بر پیامرب ای :آمد طرفش به (س) جربئیل .برود

 از ترمصمم او که است شاهد پروردگارم نگرد.یم آس�ن به پیامرب ی.افرموده آگاه را

 آنچه من فرمود پروردگار که آنگاه پی�نشان به مقرب فرشتگان رود.یم قربانگاه به من

 .ندآورد فرود تسلیم رس دانیدی� ش� دانممی را

 قادر ساعات کدام .رسدمی ثبت به زمان در خلیفه قدرت تجلی ،باشکوهی لحظات چه

 تا زمان آن از عشقش زبان که است یمشهود و شاهد نام کند. تفسیرش تا است

 جمع به را عشاق دل .پردازدمی نیاز و راز به گوسفندی قربانی با همگان با قیامت

 ه�ن هستم خلیل ابراهیم جانشین مه�ندار من ،بنگرید من به .خواندمی مدارانقح

 .فرمود هدیه من به پروردگارم را اشمژده که فرزندی

 با را عاشق دل هزاران که باد بشارت حاجی قربانی به را تو کعبه حاجیان رسزمین ای

 آخرین را نآ  پروردگارش که کند قربانی دینی حقیقت در تا آوردمی قربانگاه به خود

 همراه به تا کردند هیت نفس شیطان از دل که کسانی شدند رستگار پس برگزید دین

 زمان و بگذارند ناخالقش یاییربک ستانآ  بر اطاعت گردن .شوند نامِ  وارد عامل ییرهذخ

 گذرد.یم انتظار یحلقه در عمرشان که ه�نانی گارد.بن سنگ این بر را یادشان

 هاچهره بر هحق دولت فراق در هااشک شود،یم پا به �ازش رسد،یم راه از هاقربان

 چرخد:یم عشق کام در هازبان گردد،یم جاری

 .ندارم هجرانش برای زبانی که بگریم فراقی بر چگونه امشکسته دل صاحب ای

 به زمان جهل ظل�ت این در .دریابند چگونه را انتظار تانجد امت بفرمایید خودتان

 بر را پرشورشان رسپس  .شناسند�ی را مکانی پرمهرتان دامان جز .بگریزند سو کدام

 در شود معنا قربان عیدو  کند جدا بدن از را آن عشق تیغ تا بگذارید تانجد سنگ

 .است الله خلیل صدای از خالی انمِ  که زمانی
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 حرضتش و بوسید را (س) نبی اس�عیل گلوی ،تیغ که زمان آن پیامربمان با نیز ما پس

 هایدل نیز ما »الفرج لولیک عجلاللهم « :فرمود و کرد بلند آس�ن به را چاقو

 مانند جا�ان در همواره که انتظاری با و گیریمیم آس�ن به را خویش یخوردهزخم

 :زنیممی فریاد است شیرین شهدی

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ١٤٠٠مرداد  ٤      والدت امام هادی (ع) یبهخط

که آدمی را در بهرتین مراتب آفرینش خود خلق  سزاشکر پروردگار عزیز و حکیم را 

ما آدمی را در نیکوترین  ؛ که»لَقد َخلَقنا االِنساَن فی اَحسِن تَقویم«کرد و فرمود: 

مراتب وجودی بیافریدیم. پس خداوند کریم از رس رحمتش به آدمی پادشاهی و عزت 

زانو درآورد ولی ی آفرینش را در مقابلش به همهعطا کرد و او را خلیفه نامید و 

افسوس انسان به خود ظلم کرد و چنان از آن جایگاه رفیع پایین آمد که پروردگار 

. آنگاه انسان را به کیفر کفر و گناهش به »ثُمَّ رََددناُه اَسَفَل ساِفلینَ «رح�ن فرمود: 

ی کار با توجه به آیات کریمه رسیدن و چارهین رتبه و جایگاه برگردانیدیم پس ترپست

حفظ اَحَسن تقویم است و در این راه باید از کسانی که در آن مراتب نه تنها باقی 

یاری بگیریم ولی باید در انتخاب دقت کنیم و از  افزودندماندند بلکه بر آن نیز 

خالص فرما  چنانآنی اع�ملان همهپروردگارمان مدد بخواهیم که بار الها نیت ما را در 

یم بلکه هرچه غیر از تو و هر برنداریم و برای غیر تو گام که به احدی جز تو نیندیش

خواهیم به خاطر رضایت تو و پیوند و ارتباطش با تو باشد و ما باور یمکس جز تو را 

ترین درجات را یعرفین آنان در نزد تو که گوترراستترین و یستهشاو یقین داریم که 

ص) هستند و ما در این شب محمد (یت و پیامرب گرامی اسالم حرضت باهلنیز دارند 

شان حضور داریم که یگرامی مقدس فرزند خانهمبارک به میالد یکی از ایشان در 

دهمین اخرت امامت و والیت، صابر و عادل و عامل و هادی حرضت امام علی النقی (ع) 

هجری در مدینه متولد شدند و هشت ساله  ٢١٢ملقب به هادی هستند که در سال 

امامت شیعیان را به عهده گرفتند و متوکل عباسی ایشان را به سامرا تبعید و  بودند که

های یتفعالو  برنداشتی از تالش دست الحظهتحت نظر گرفت ولی امام هادی (ع) 

ای مطابق اوضاع زمان خویش به پیش برد و از ایشان چندین دعا و یوهشخود را به 

زیارت جامعه کبیره است که دارای سند  هاآنین مشهورترزیارت بر جای مانده که 

صحیح بوده و از نظر بالغت نیز در باالترین درجه قرار دارد و مفاهیمی بسیار عالی و 

 دارای مطالبی بدیع است.
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پس سالم بر ایشان و پدرانشان و فرزندانشان که سالم نامی است که پروردگار فرمود 

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

آن هستید. امانتی که با آن جان گرفتید و مجدداً  دارامانتی جانتان صندوقچهدر 

یتی باالتر خواهید آمد. در آن لحظه فرشتگان ش� را خواهید رفت و بار دیگر با تح

دهند: ای انسان به جایگاهت که سالمتی و رحمتی از جانب یممورد خطاب قرار 

 پروردگار است خوش آمدی.

چه زیبا توصیف فرمودند رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) از خلقت اَحَسن 

گار متصل شد و با سالمتی باالتر به یت پیامرب که به رسسبیل عشق پرورد باهلتقویم 

علی (ع) آن را فرمودند که ما  مؤمنانی که امیر اگونهه�نآغوش پر مهرش بازگشتند 

هستیم و جایگاه رسالت و قرارگاه ما مکانی است که فرشتگان به آنجا  پیامربی شجره

تیم آن ی حکمت هسهارسچشمهی دانایی و هامعدنروند و ما یمآیند و از آنجا یم

کس که به ما کمک کند و ما را دوست داشته باشد کسی است که رحمت خداوند 

شود و آن کس که با ما دشمن و از ما متنفر باشد کسی است که خشم یمشاملش 

 گیرد.یبرمخداوند او را در 

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

به مناسبت میالد پدر بزرگوارشان امام هادی (ع) با چش�نی رسورمان امام زمان (عج) 

 داریم:یمابراز  باراشک

ی فشانآتشکفر و ظلم و نفاق و فساد زمانه همچون  ازرسور و موالی ما دملان 

سوزاند و مردمان جاهل و کافر جرئت جسارت یمخاموش است که فقط درو�ان را 

برسید که هر لحظه  تانسوختهدلبه فریاد امت  حیایی پیدا کردند.یببه مقدسات را با 

 خوانند.یمهستید را به ناله و فغان  گسرتعدالتش� که منتقم و 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ١٤٠٠مرداد  ٧       عید غدیر  یبهخط

 در را وجودش انسان شکر آن در که هاستجانی ینندهآفر درخور سپاس و شکر

 شیطان که آید دوج به حیاتی از و گذارد خالقش یسجده بر رس آنگاه و ببیند حیات

 آن در حق انوار که شود �ایان عقلی تا کرده برون تن از را خودخواهی یپوسته نفس

 را شخالق نقش تا آمده او .است خلقت هدف درکش اولین که عقلی ،است نورم

 ودیعه به وجودم در را هاقدرت متام که منم دارد ابراز همگان به و کند �ایان

 .شود معنا خلیفه تا اندگذاشته

». َمْن كُْنُت َمْوَالُه فََهَذا َعِيلٌّ َمْوَالهُ « :شود معرفی گونهینا آس�نیان و زمینیان یهمه به

 و نام به قیامت تا مدارانحق و مؤمنان .کنند گردش دورش به یاپروانه همچون همه

 خلق را انواری خویش احسان و لطف روی از کریم پروردگار چون ورزند عشق مرامش

 و معنی مردم تا گذارند �ایش به هستی جهان در را خالق از نوری همواره تا فرمود

 در (ع) مؤمنان امیر مطهر وجود .کنند درک را »واالرض الس�واِت  نورُ  هاللّ « مفهوم

 مبدل خاموشی به را ماه و خورشید و بود الهی انوار منور به عمرش لحظاتی همه

 و ایستادگی و کردمی تبدیل برهوت به را هایانوساق عرفانش و علم وسعت و �ودیم

 .د�و می تبدیل خاک به را هاکوه اشیاستوار 

 و حیران نتیجه در بیابد را رستگاری و نجات راه تا شناخت را او برشیت که افسوس

 شخصیتی است توانستهن امروز تا دنیا چون کرد گم را راه باطل و حق بین رسگردان

 حال عین در و جهان شجاع و دلیر ینتربزرگ که بدهد نشان را منانمؤ  امیر چون

 و پروری نوع و خداشناسی و عرفان و اخالق معلم و فیلسوف و دانشمند ینتربزرگ

 .است شدهن جمع کس یکجا هیچ در امروز تا صفات این یمجموعه .باشد دارییند

 (ع) علی امام شمشیر جز اسالم دوره آن در که دهدیم نشان اسالم آغاز تاریخ

 دفاع سنگر و خط آخرین و اولین ایشان و نداشت خود از دفاع و مبارزه ییلهوس

 و هانامه و یشهاخطبه در را اشیخداداد ک�الت و روح بزرگی .بود اسالم
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 تعلی�ت ینتربرجسته که بینیمیمو  دید توانیم قصارش کل�ت و یشهافرمان

 برش نوع فرا راه آخرت و دنیا زندگی برای را رهنمودها بهرتینو  دهدیم را اخالقی

 آموزدیم آدمیان به و �ایدیم حل دین راه در را معضل و مسئله نوع هر و گذاردیم

 .باشند خود نوع هم غمخوار و کردارراست و نیکوکار

 عمل و نگرفته بهره خود امور در قدرگران گوهر و گنجینه چنین از برشیت که افسوس

 و یطلبقدرت از رسچشمه کوتاهی این و مانده باقی هاکتاب در سخنانش و

 بازار در را الهی امانت این که ییهاجان بر وای پس .دارد یپرستنفس و یادوستیدن

 را پایان ظلمتییب رحمت این عوض در و فروخته ناچیز دیناری و درهم به دنیا

 جز صفت جان ذلیلشان که رویانییهس کند.یم معنا را تباهی و سیاهی که خریدند

ه ب هرگز کهیدرحال روندمی روشنایی طرفبه شتاب با پس ندارند به همراه را صفتی

 قول در برایش نجاتی که شودیم غرق یظلمت در جانشان کشتی و رسند�ی انوارش

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

 به مؤمنان امیر وارث هحق دولت در را آن و است رح�ن و حکیم پروردگار شحافظ

 چه (س) مرضیه زهرای حرضت را آن که داد خواهد نشان ابد تا ازل از آفرینشی همه

 :فرمودند توصیف زیبا

 آس�ن و زمین .فرماید آشکار را نقشش تا فرمود اراده پروردگار که آنگاه زمان بر سالم

 یندای آن در که ، غیبیکنند آشکار را غیبی شدند تا فراخوانده بود میانشان در آنچه و

 بود مرده یهاجانی کننده زنده صاحبش که خواندیم به ضیافتی را همگان شیرین

 ،بود اطاعتشان در روز و شب .نداشت نقشی زمان عملشان طومار در که ییهاجان

 زمان یصحنه به .نبود درکش به قادر هاعقل توان که بودند ایمعجزه صداقم هاآن

 .درآورد حرکت به مطهر جانی یحلقه در را عمرها بابرکتشان آمدند. وجود

 هاظلم آن در که آمد خواهد دولتی فرمودید وعده رب یا :شد گشوده حمد به هازبان

 در هازبان ،نشیندمی خالفت کرسی بر حق شود،یم شکوفا هاعشق رسد،یم پایان به

 تبدیل خزان به هافصل ،شودمی شنوا به نوای حق هاگوش ،چرخدمی حق محور

 معنا رسعت محور در حرکت کند.یم گم را خویش معنای آن در ت�م زیرا شودی�
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 آس�ن و زمین من فرمود که زمان آن شود محقق کریم قرآن یهاوعده تا کندمی پیدا

 بلکه نشده خلق شبی آن در که شود معنا قدرتی در روز تا آفریدم روز شش در را

 یهاسال گیرد.یم خویش یاحاطه در را زمان ،قمر و شمس از ترتابنده حق انوار

 در شیرین ییندا مانندبه زمان کام در روز شش یعصاره اینک یددرآ سخن به انتظار

 به را توبخواند ای ودیعه دارم  را او و شود معرتف عظمتش به آفرینش تا است جریان

 را روز معنای شش که اییرهذخ ه�ن تو فرموده امر پروردگارم که بخوانم نام کدامین

 .برود میان از باطل و دبپیوند خویش اصل به حق تا فرموده مخفی جانش در

 چه و نعمتی چه ،دولتی هچ ظهوری،ه چ گفت باید رسور عاملیان فرمایش این بابله 

ی کننده معنا (عج) املهدی اباصالح زمان امام رسورمان و موال مقدس وجود که رحمتی

ی متربکه نفس که هوایی در کشیدن نفس پس .است خلقت روز شش حتی آفرینش

 و روح با و عاشقانه پس است باالتراز تصورها  که است سعادتی است آن در ایشان

 کنید: فریاد جان

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ١٤٠٠مهر  و هریورمرداد، ش     های محرم و صفرخطبه

ی محرم به هجری قمری در بخش ویژه نامه ۱۴۴۳های محرم و صفر منت کامل خطبه

 باشد.صورت کامل قابل دسرتس می

ها از این خطبه ۱۴۰۰محرم، بخش محرم ی توانید از طریق منوی ویژه نامهش� می

 استفاده �ایید.

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

 ١٤٠٠های محرم و صفر خطبه

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ١٤٠٠شهریور  ٢٢     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  ؛ وترین مهربانانترین کری�ن و مهربانکریمین بخشندگان، تربخشندهاوست 

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 بین گنجینههاست تا پیروانشان از ایها و ثانیهها و دقیقههمواره زینت ساعت

شوند و جانشان را از برهوتی خشک به باغی پر از  مندبهرهمانند ثروتی عظیم 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 

 نشاند تا جرعه معنا شود.یمی غیب الهی رهسفهمگان 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 

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

 ی الهی ای�ن آورد.معجزه

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، 

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

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

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 

شیعه بیاموزد که تا چه اندازه باید در مقابل ظلم یی را امت مسل�ن مخصوصاً جوحق
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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 

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

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

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 یمه به دیدار حق مزین های شیفتگردد. 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�است. ش� او را  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 یم. ش� شودیمدر زمان ثبت  تانعاشقانه

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

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

عه مباند. ی بت نفس اماره را تقاضا کنید تا صدایتان در جان زمین به ودیشکننده

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

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

 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 

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

که یدرحالنوشید 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 هاعدهو پس با این 

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

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

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

 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 

 ١٤٠٠مهر  ٥         روز اربعین یبهخط

 خلقت یکننده معنا رشانوا که هایییقتحق .دارد سینه در آنچه بر و زمان بر سالم

 به چگونه است عاجز اشیبزرگ درک از هاجان که است حقیقتی اربعین امروز .است

 حقیقتی کننده بیان امروز و شنیده را حالش وصف بارها که نشسته یاصحنه متاشای

 زبان از که نشسته فرمانی بزم در ه،بود همراه فرامینش با شب ده که است راهی

 روز چهل حاصل به امروز که بزمی ه�ن .گردیده واجب هاجانبر  الهی پیامرب آخرین

 را تو قلبم واران پیچد. اییم (ع) عبداللهابا جان در که صدایی و است رسیده مبارزه

 اربعین به اینک و افزود هاجان ورط در تاقامتبر  شب ده که دادم فرمان حرکتی به

 بیرون زمان ییینهآ از باطل و حق .شد جاودانه الهی آیات با که اربعینی .رسیدی لیله

 یصفحه به دیگر بار زنده یهاجان و �اند باقی نامشان از نشانی مرده یهاجان .آمد

 میدان و جنگ که باطلی .بخوانند طلبا یمبارزه به را حق عاشقان تا آمدند زمان

 آوردیم در خود تسخیر به را هاقلب او شود.ی� دیده مقابل در حریفی ،ندارد جنگی

 ملکوت به جانت خورشید همراه به که یارانی .بخواند نابودی وادی به را عشق مرکز تا

 به رایتم باهل جانم عزیز تو و کنند تفسیر را الهی آیات پی�ن و عهد تا کردند سفر

 هاآن کنند.ی� حس خویش کنار در را گوهرت چون جان که کنییم دعوت سفری

 انچون فرزندانم و است مبارزه میدان پیروز ظاهر به باطل که شوندیم سفری راهی

 خوانده طلبا یمبارزه به حق دیگر بار تا تابندیم مرده یهاجان بر ابر پشت خورشید

 راه ولی زدبگری سو هر به و بردارد مبارزه این در را ذلیلش و حقیر جان لباط .شود

 کنارم به اند�وده مزین قح عطر به را زمان کهیدرحال فرزندانم و نیابد گریزی

 .دندگر باز 

 بنگر دخرتت به (ص) رسوالن خاتم ای .خواندب مرا شیرین زبانی به (س) زینب دخرتم

 امر آن به که نهضتی یآوازه تا بازگرداند کنارت به سنگین بهای به را رسالتت پرچم که

 بزم به را دارانش هآیین و بدرخشد زمانی صفحه بر قیامت تا دیگر بار دبودی فرموده

 وای و اندآورده فرود تعظیم رس مقابلش در ملکوتیان امروز که بزمی .دبخوان خویش
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 باطلی یرهدا در همچنان .فروزدنی جانشان حقیقتش در که عظیم ارث این وارثان بر

 آغوش بهغم  پرچم یزیدیان مانند به و برسد فروش به اندک بهایی به عمرشان .مبانند

 ه�ن شود بزم عایدشان این از آنچه و خوانندب حق همگان ییدهد در را باطل و گیرند

 .شد باطل که عاید باشد

 حاصل اربعینش که رفت خواهی سفری به امیدهدی نور ا فرمایند:یم(ص)  پیامرب

 خویشی توشه همواره که هستند ش ه�نانیشنوندگان و است هاللّ کلیم موسی رسالت

 کنندیم جدا یکدیگر از نشامگا رد و بافندیم کریم قرآن مثال مانند به نصبحگا در را

 و پدر که کودکان مانندبه آنان کنند.ی� حس کنارشان در را حق یفروزنده چراغ زیرا

 برایشان را خویش یروزمره مایحتاج تا خوانندیم را او خوانندیم را خویش مادر

 حیات حیات، این زج و بروند بسرت به آسوده خیالی و پر شکم با آنان و سازد فراهم

 یناربع تا بنشینند طور کوه پای در .بگذرانند را هایناربع پس .نکنند درک را دیگری

 آنچه و شود سپرده زمان آزمایش به باطل و حق در جانشان باز و برسد راه از دیگری

 رکاب در پا که است شهیدانی رشادت یآورنده یاد به نامش که روز این در عایدشان

 .خواندب قح بزم به را رهد مردگان شانپاک خون یخاطره ات .نهادند عشق

 دهمیم مژده عظیم روزو وارثان این  جویان حقیقت به من و یزانگحزن باشد یغروب

 یهاگوش همواره و مباند باقی عظیم حرکت این وارثان عنوانبه زماندر  نامشان که

 به نوای: بخوانند جانشان در را آنان یخاطره منتظر

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ١٤٠٠مهر  ١٣          صفر ٢٨ یبهخط

 در زمان یلحظه در لحظه در را نهفته غم هزاران غروبش و طلوع که روزی بر سالم

 و بیایند زمان یصفحه به آیندگان .شود سپری هادوران تا �وده ثبت خویشی ینهس

 در را زمان سنفَ  راه همواره که غباری .بنشینند زمان جان بر غباری مانند گذشتگان

 پیامربی بران میراث آنان .بیایند عمل میدان به هاعقل تا �وده مسدود باطل و حق

 را پرستانمقام و منافق امت هم و پرستانبت و کافران آزار و رنج هاسال که هستند

 از برشیت نجات برای ارث به را یتشباهل و کریم قرآن کتاب خود از و �وده تحمل

 برای من بگو :که فرمود کریم خداوندکه  گذاشت جا به قیامت تا گمراهی و جهالت

 و بهره هم آن که یتمباهل مودت و قرآن به عمل جز پاداشی ش� هدایت و نجات

 و محجور را قرآن .دانسترا ن آنان قدر امتش افسوس ولی خواهم�ی ش�ست نجات

 حرضت ،اکرم رسول ،خاتم پیامرب کهیدرحال ،کردند شهید وداده  آزار را یتشباهل

 خداوندا :که �ود درخواست آنان پیروزی برای پروردگار از گونهینا (ص) محمد

 که باشم نعمتی شکرگزار تا بده قرار الست پی�ن و عهد برپاکنندگان از مرا خاندان

 و معروف به کنندگان امر و اندرسالت جانشین که خاندانی نیست پایانی را ثروتش

 خاتمای  گیرد.یم خویش یاحاطه دررا  شیرینش جان ندایی .منکر از کنندگانینه

 برترین و خاکیان میان در هستند خلق بهرتین که آمد خواهد فرزندانی را تو رسوالن

 .ملکوتیان میان در هستند هاجان

 رحلت با است مصادف که امروز .هست چنین و بوده چنین که راستی به بله

 سال اندی و هزار زمین که (ص) محمد حرضت ،امجد رسول ،هدایت خورشید گدازجان

 رس ناله و فغان و سوزدیم خود روی بر ایشان مطهر یهاقدم حرست در که است

آنان  که بود فراقشان تسکین ایشان از بعد خاندانش مطهر وجود که افسوس دهد.یم

 از یکی شهادت با است مصادف امروزکه  رساندند شهادت به منافقین و ظاملین را نیز

 حسن امام حرضت (ص)، هاللّ  رسول یدردانه گوهر اولین یتباهل کریم یعنی ایشان

 سعی که صد رنگ ظاملین و منافقین با مبارزه در برکتشان با عمر متام که(ع)  مجتبی
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 رواج جامعه در دوباره را جاهلیت افکار ،کرده تضعیف را اسالم ریا و تزویر با داشتند

 مجتبی حسن امام که کنند بنا را اسالمی خالفت عوض در پادشاهی حکومت و داده

 از فرار برای هاآن ند.کرد رسنگون خودشانی یلهح و مکر گودال در را آنان(ع) 

 لعنت الله علی قوم الظاملین .کردند شهید را ایشان ،رسوایی

 خداوند که کنیممی زندگی عرصی در که هستیم سعادمتند ما عشق کویای مه�نان 

 آغاز رسالتش که گرامی پیامرب و فرمود روزی ما به را امامان خاتم و انبیا خاتم کریم

 به راداری  میراث وا .شودمی خالصه همین در هم رسالتش یادامه بود حق شکوفایی

ک در  ه�نند درکش .است (عج) املهدی اباصالح زمان و عرص موالی که دارد یادگار

 پس ش�رد.یم ناچیز را باطل و سازدیم جاودانه را عزت که. آیاتی است آیات کریمه

 و گذارند حق پیشانی بر رس که شد خواهند همراه عامل پروردگار زتع این با ییهاجان

 گرانبار توصیفی مقدسشان ساحت به تسلیت عرض ضمن اینک. بگریزند اماره نفس از

 شنویممی (س) مرضیه زهرای حرضت شان،یگرام مادر مطهر زبان از را ظهورشان از

 :فرمودند که

 بر سالم و هایشاد و هاغم از .دارند ودیعه به جانشان در آنچه و هادوران بر سالم

 که بگویند هدایتی شیرینی از تا ینددرآ سخنبه  که آنگاه هالحظه و هاساعت

 اطاعت در نامی آستان بر همواره که انیج .است جریان در عامل جان در اکنونهم

 به را نقشش هاقلب که شودی عظمت گویای تا است آس�ن زمین فرمانروای که است

 پروردگار فرمان به که زمان آن .�وده حفظ خویش یینهس در همتایب یگوهر  مانند

 را خویش امانت آس�نی کتاب آیات .درآید سخن به هالب و شود گشوده رازها

 برهوت از برکتش با اینک .دادم مژده الله ی بقیةوعده به را ش� منتظران ای .بگشاید

 به هاگلستان .شود برپا هاتاک. ببارد هاجان رسزمین بر الهی رحمت باران .یابد نجات

 به را آس�ن و زمین برکتش با جان انوار تا گردد محقق الهی یوعده .بنشیند بار

. شکند هم در را عامل سکوت ینشنشدل صدای .شود برپا عشق بزم .کند روشن شاخرت 

 که پروردگاری ستانآ  شکر بر پس امبوده هادوران داردیعهو  که اییرهذخ آن منم

 نشاند.یم بار به را هاجانهای روییدنی  بارانی نرم مانند به رحمتش همواره
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 شکوهی با دولت چنین برای را گوهری چنینینا که کریم پروردگار ستانآ  بر بله شکر

 :زنیممی فریاد آن ظهور در تعجیل برای روز بزرگ این در .فرمود حفظ

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ١٤٠٠مهر  ١٥       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 ان همفرشتگ

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

 .سالم را جاودانه فرمودو �ود 

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

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

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 

انسان را به روح و جان بزرگش متذکر �ود و در آخر با انتخاب  (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  ،ج دینمرو  ،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  هاییتواقعمردم 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  ،اه شوندحال است تا از راه هدایت امامت همگان آگ

 .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 یمناجات و تعلیم و علم و گاه با تحمل سختبا 

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)امام رضا 

ِ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 :جل فرمودعزو  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

فرموده با که از جانب خداوند متعال معین شده است چون ، 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 ا  »لُْمطَهَُّروَن َ�َ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 الْبَيِْت « :که  .»َ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 

 ١٤٠٠مهر  ١٦    ی دعای ندبه (اول ماه ربیع االول)دل نوشته

 خلقت یینهگنج و ذخیرهای  ش� فدای به جان هزاران من موالی أنت، نفسیب

 به ما جدایی و فراق و روشن ش� نورم ج�ل به منتظرمان چش�نکی  .کریم پروردگار

 سیراب ارتانگو  شو خ جام با انفراقت ه ازسوخت ون. در شد خواهد دلب شیرین یوصال

 به عامل بخشنجات آخرین. ای هجرانتان درمان روزگار  شد سخت ؛ کهشد خواهد

 را ش� عاشقانه زبانی هر با و کند آغاز را خویش رضبان قلب�ن تا برس فریادمان

 نگاه یک برای را حقیرم جان تا امآماده که بنگر من به ،من امام و موال ای خواند:یم

 به بینیدیم خسته جانیی پوسته در راما  �ش رهد آوارگان یاور . ایکنم فدا ش�

 امامش وا .نکنید رها را آن دارد مبارکتان هایدست به نیاز نجا این ،برسید فریادمان

 ای .است رسگرمی و بازی دنبال به پاگریز کودکان مانند به اگرچه دارد دوست را

 در که خوانممی هاییلحظه مدد به راتو  (عج) زمان صاحب ای ،مشتاقان فریادرس

 در رام نام زمان تا امگشوده پروردگار یجربوت بارگاه به دعا دست تدولت انتظار

 مردمانش با ،�وده سپری را هازمان که یااندوخته .دارد محفوظ خویش یاندوخته

 ظلم در را خویش صاحب هایهثان که زمان آن .درآمده حرکت به هدف یک طرفبه

 .شود یاجرعه صاحب عطشناکم جان تا امنشسته اشسفره رس بر خوانده به مدد زمان

 آن محتاج اینک .ام�وده حفظ غنیمت ینتربزرگ عنوانبه جانم برهوت در راجرعه 

 .فرماید مدد یمهالحظه رسگردانی در مرا که ندایی محتاج و امیرهذخ

 به تا خوانمیم یمهالحظه تقویم در گوهری مانند به را تو (عج) الزمانصاحب ای

 تا گشت تبدیل خاکسرتی به عشقش یشعله در جانم که شوم خواندهای یرهذخ دیدار

 درک توان آیا ،گشته متوسل اشیاییکرب دامن به که فرماید ترحمای ینهس بر پروردگارم

 جانم پس .است داده فرمان درکش در مرا که اییرهذخ ؟دارم را پروردگارم ییرهذخ

 جانش عمق در نامی شود گشوده که آنگاه است ذخیره این ارسار یصندوقچه

 .الله بقیة یا :بخواند مدد به را او و بدرخشد
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 هر در که خویش مخلوقات ندای به ،مطهر یهاجان خالق، ای پروردگارم ای پس اینک

 تا یافرموده عرضه نانآ  بر خویش منتهاییب رحمت از که هستند نعمتی شاکر لحظه

 برایتان آنچه آیا .بخوانی را آنان ییندا به و دنشو  خوانده محاسبه میدان به هاجان

 بازدمی و دم هر در و حیاتتان یلحظه به لحظهدر  ؟یافتید چگونه را گذاشتم باقی

 و حیات فرماندار که کنید همراه خود با را نامی تا یدابوده عظیم ثار  این دارامانت

 ای خوانید:یم را برزخ الزمانصاحب قیامت انتظار در برزخ در که آنگاه است م�تتان

 در همواره رااو  و یافتمن نفسم هایپرده در را خویش امانت منی عقب و دنیای یرهذخ

 اینک .آمدم برزخ. به رسید پایان به عمرم دولتش متنای در .خواندم عمرم زمان غیبت

 قرب لحظات عامل پروردگار خلق بهرتین امت ای .بخواند رام قیامتم صاحب تا منتظرم

 است. دهبو  تعمر اع مت بهرتین که گذرانییم امانتی هجران در را خویش

 امامت و نبوتی عصاره امامت روز اولین که کنیم آغاز را ماهی تا رویمیم کهک این

 داریممی ابراز مقدسشان ساحتبه  است شده واقع آن در ءالفدالک  ارواحنا هاللّ  بقیة

 برشیت به را مبارکتان وجود نعمت شعبان ییمهن در کریم خداوند رسورمان و موال

 ،بهار اولین در پیداست ماهش اسم از که یاگونهه�ن االولیعرب نهم در و فرمود عطا

 ما و رساند ک�ل به را نعمتش و برگزید ما امام عنوانبه را بهاری همیشه گل ش�

 شادی فریاد با ش�ست دیدار و فرج تعجیل به امید و عشق از رسشار که را مانیشاد

 :داریممی ابراز مقدستان ساحت به

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ١٤٠٠مهر  ٢٣      ی شهادت امام حسن عسکری (ع)بهخط

 و روشنایی و اوست در هرچه و آس�ن و زمین کرد خلق که را پروردگارمان ستاییمیم

 پناهان،یب پناه که ستو ا توانای قدرت ید در ذلت و عزت و یُحیی و یُمیت تاریکی،

 را تو خداوندا پس است مظلومان نجات ،بی�ران شفای ،فقیران ثروت ،درماندگان یاور

پس ای  گویید تسبیح شامگاهان و صبحگاهان در مرا که فرمودی خود که شاکریم

 عظمت از �ادی تا آفریدی گوشت و پوست از پوششی جانم یینهگنج پروردگارم در

 یاحاطه از را مبارک نام ینا شهد پس است خلیفه نام دار یراثم که باشد خلقتی

 و شود شیرین آن با جان کام تا بخشییرها عظمتت با بارگاه جاللت به اماره نفس

 افسوس. ولی پیونددب حرو  رانوا به و گشته آزاد کلمه حصار از مناجات و دعا

 امیر فرموده به رسد.ی�هم  اجابت به پیونددی� روح�ن انوار به تنها نه دعاهای�ن

 های�ندعا .الدعا تحبس التی الذنوب اغفرلی هماللّ  فرمودند: که (ع) علی مؤمنان

 شود�ی عرضه پروردگار پیشگاه به و شده حبس وجودهای�ن در گناها�ان یواسطهبه

 پرمهر دامان به باید پس کند.یم منور را روح�ن نه و رسدیم اجابت به نه نتیجه در

 به عمل مودت رشط و است ودتم آن رشط و جست یاری و زد چنگ یتباهل

 قدرمتند یهادست که است صورت آن در که است کریم قرآن در خداوند دستورات

 در دارد پی در را آخرت و دنیا سعادت و نجات و آمد خواهد بندگانیاری  به یتباهل

 .شد نخواهد پذیرفته نیز توحید بلکه نیست پذیرفته مودتی تنها نه صورت این غیر

 مقدس یخانه این در والیت و امامت آس�ن اخرتان آن از یکی سوگ به روز این در ما

ه و ما از ترمهتاب و خورشید از ترتابنده که رویممی ایسینه رساغ به. اینک ایمنشسته

 چون و بود دیگر نور بر افزون نوری کردمی آغاز سخن چون است هرگ از منورتر

 از ستاره یازدهمین ایشان داد.یم نوازش را ملکوتیان گوش مناجاتش گزیدیم خاموشی

 که است عسکریمشهور به  حسن امام ،الرضابنا ،محمد ابا ،والیت و امامت آس�ن

 امام آن شهادت و هجری ۲۳۲ سال الثانییعربهشتم  در بزرگوار آن باسعادت والدت

عمر  .افتاد اتفاق الله لعنت عباسی معتمد دست به ۲۶۰ سال االولیعرب هشتم ه�م
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 (ع) ریعسک حسن امام .بود سال شش ایشان امامت مدت و سال ۲۸ مبارکشان

 امام با که بودند ساله سه .بردند رس به تبعید در یا زندان در یا را عمر متام تقریباً 

 آن با همراه سال ۲۰ مدت و آمدند سامرا در تبعید به بزرگوارشان پدر (ع) هادی

 هربارگ سخنان از .داشتند قرار شدید مراقبت با تبعید در یا و زندان در یا حرضت

 دو ،باشد ش� اع�ل یواسطهبه خدا یسو به مردم دعوت :فرمودند که است ایشان

 و بعد نفع خداوند به ای�ن اول نیست خوبی و صفت آن باالی که است صفت

 .مؤمن برادران به رسانیدن

 شب در (عج) املهدی اباصالح مان،عرص  امام مقدس ساحت به تسلیت عرض ضمن ما

 ما موالی :داریممی عرضه خدمتشان (ع) عسکری حسن امام بزرگوارشان پدر شهادت

 برای امامان پرسعموی را خود زویر و ریات لباس در عباسی کوردل ظاملان و غاصبان

 آنان یینهک و دشمنی جنایتکارشان و ی مکارچهره پشت در و کردندمی معرفی مردم

 به جنایتکارشان دست به ناامام مقدس وجود از تن شش کهیطور به داشتند دل در را

 را بهرتین من :فرمود که الهی رحمت و تدبیر بر سپاس و. پس شکر آمدند نائل شهادت

 فرمودم. ین حفظمؤمن برای

 داریم:یبرم دعا به دست خامته در

 ایلحظه ایشان و گذشت و تزویر ظلم حصار در (ع) عسکری حسن امام زندگی بارالها

عرصمان  امام شان،یگرام فرزند زمان این در ،شدندن غافل شیعیان یاری و هدایت از

 بردارفرمان راما  .شدندن غافل ما یاری و هدایت ی ازالحظه هستند غیبتدر  نیز اگر

 .بده قرار ایشان

 .بیفزا یتباهل عزتبر  و خشک را یتباهل دشمنان ییشهر هابارال

 تعجیل بفرما. �نموالی دولت ظهور در لهاابار 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ١٤٠٠مهر  ٢٤    ی سالروز آغاز امامت حرضت مهدی (عج)بهخط

 در خلقت اعجاز تا را خلیفه فرمود خلق که خالقی ربوتیج بارگاه بر سپاسشکر و 

 من جانشین او فرمود که آنگاه ؛گردد آشکار همگان بر بود فرموده امراو  به آنچه

 . او در آنچه ازابلیس جز ندکرد سجده پروردگار جانشین بر هستی متام .زمین در است

 .آورد ش�ر به الهی فرمان از برتر را خود و کرد نظر بود �وده کسب عبادت و معرفت

 صف در مداران حق جز را همگان که �ود یاد قسم و گردید خارج الهی رحمت از

 انسان ظاهر و لباس به که آنانی یهاجان ش درکارگزاران .درآورد خویش رسبازان

رس  از پروردگار و دهند قرار تباهیو  کفر در را زمین تا �ودند نفوذ بودند شده آراسته

 تا برگزید هولناک یهادام این از نجات برای را جانشینانشان و پیامربان خویش رحمت

 نهم امروز و یابند نجات بیرونی و درونی هاییطانش یوسوسه از آنان پناه در

 آیین دارپرچم که خویش ییرهذخ آخرین رهربی و امامت به داد اختصاص را االولیعرب

 و شود برپا دولتش. گردد آشکار همگان بر خلیفه آفرینش از منظور تا است رسوالن

 برسد پایان به غیبت زمان الهی یاراده به که زمان آن تا امامتش روز اولین از شامت

 .گردد آشکار پنهان رازهای تا هستند پروردگار امر این منتظر

 .درآید صدابه  رهاو گ .گردد گشوده حمد به هازبان. شود روشن حق انوار به هاجان

 معنا کلمه در پروردگار جانشین و یابدب وجودش انوار پرتو در را خلقتش مع�ی آفتاب

 تکتک جان در اکنونهم که امانتی ه�ن ،کند آشکار را هاجان امانت زمان .شود

 تا .اندداده گواهی (ص) پیامرب وصی آخرین امامت به چگونه .است جریان در هاامت

 هاجان پنهان راز آن .کند مه�ن سفره این رس بر را عاملی همه ندایی و بیاید سحری

 گواهی امامتش به ونگریختند اکنیم نامش شنیدن از که ه�نانی .گردید آشکار

 پی�نشان و عهد که منتظرانی .کنند متاشا دولتش فرمان در را هاللّ بقیة تا دهندمی

 مبارک روز ینا نشانبه  م�تشان و حیات در .دارد پروردگار فرامیناز  اطاعت نشان

 بار منتظران ای دهند:یم بشارت خاک در خفته صاحبان به قربها .شد خواهند مزین
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 شود جاودانه الهی امانت آخرین بوی عطر و در زمان تا رسید راه از امامت بهار دیگر

 :درآید حرکت به پروردگار ثنای و رشک به هازبان و

 را او همواره دولتش راه به چشم که فرما ترحم امتی خالی یهادست به رب یا

 :ندای به خواندمی

 اللهم عجل لولیک الفرج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


61 

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

 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ١٤٠٠آبان  ٢   ی والدت پیامرب اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)بهخط

 و ساخت منور را ماه و بخشید فروغ را خورشید که است پروردگار آن از سپاس و مدح

 را هاینا یهمه خدا .شوید آگاه حساب و هاسال ش�ر از تا کرد معین یمنازل برایش

 آفریده زمین و هاآس�ن در خدا آنچه و روز و شب شد و آمد در و نیافرید حق جز به

 یقین به این .اوست یسو به ش� یهمه بازگشت .هاستعربت پرهیزکاران برای است

 کسانی تا بازگرداند خود یسو به را آنان آنگاه دبیافری را مخلوقات وا .خداست یوعده

 جزای به را کافران و دهد پاداش عدل روی از اندکرده شایسته کار و آورده ای�ن که را

تا  ۴ آیات یونسی مبارکه سوره .دردآور عذابیست و جوشان آب از رشابیست کفرشان

۶. 

و  دقیق حساب روی از را آفرینش یهمه خداوند کرد کدر  که باید شده ذکر آیات در

 جان و داد جان آن به و کرد خلق شده خشک لگِ  از نیز را آدمی و آفرید حق به

 هر .شد تبدیل تپنده قلبی به خشکیده خاکی از الهی امر یمعجزه با که بود نعمتی

 در پس داشت وجود جان ییرهذخ در که نعمتی از بود نویدی درآمد صدا به که بار

 نعمتی بر شکر .است پروردگار یواسعه رحمت شامل باشد همراه حق با که تپشی هر

 تا درخشدیم همواره چراغیچل چونان (س) آدم حرضت فرزندان جان در که

 .شود معنا بهشت یهانعمت

 پی از هاشب و روزها تا است جریان در عامل جان درون در که امری بر سالم پس

رس  بر خورندگان روزی .گیرد خویش تدبیر در را عامل ور، امموراال  مدبر .بیاید یکدیگر

 تالش و کار در هاعمل ظاهر .�اند گرسنه مخلوقی هیچ و بنشینند احسانشی سفره

 جهان خلقت بدو از که پروردگاری .هاجانی ینندهآفر پرستش در هاعمل باطن و باشد

 تا فرمود آشنا شخلقت عظمت به را گرانش هدایت آنگاه آراست هاماه و هافصل به را

 یدنیای به را مردم اندآورده آنجا از آنچه متام با سپس کنند حس جانشان در را غیب

 .ندارند را درکش توان که کنند هدایت
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 وجود برش هدایت و آگاهی برای(ص)  محمد حرضت رسوالن خاتم مقدس وجود

 شد نازل او بر بزرگ فرمان آن که زمانی از بود رنج و زحمت در عمر متام در نازنینش

 که فرمانی ه�ن .شد زیادتر او بر آزارها و اذیت هم ،شد بیشرت شقشو  و اشتیاق هم

 بسته خون از را انسان کرد خلق که پروردگارت نام به انو خب آمد فرودجان مطهرش  بر

 ولی ؛دریابند هازمان و هاعرص  متام در را اشیملکوت ندای هاجان تا خواند او و

 قدر و نکرده درک حارض عرص در نه زمان آن در نه را ایشان هربارگ وجود افسوس

 :فرمودند که ندانستند

 پر را وجودم یبزرگ غم نگریستمیم کعبه به آنجا از و بودم حرا غار در که زمان آن

 از که را یسؤال گفنت توان چگونه .جانشان در گمشده یهاانسان این بر وای کرد.یم

 رسانندیم فروش به دنیا بازار در را پروردگارشان ثروت هاآن دارندرا  شد خواهد هاآن

 زیرا خواندند دیوانه مرا ،رفتم میانشان به سپس .اندشادمان فروش و خرید این از و

 به امیهست متام با .بودند داده دست از دریابند را حقیقت بتوانند آن با که عقلی

 .بود ربوده را هاآن شیطانولی دام  گ�شتم همت نجاتشان

 هایانسانای  :فرمود و فراخواند را عامل ارواح یبانگ به القدسروح مبارک روز این در

 زمین در پروردگار احسان یسفره که باد ش� بر حساب غیره ب تهنیت آخرین و اولین

 از و بنشینید رحمتش یسفره بر پس ندشد مه�ن شطعام بر همگان و شد گسرتده

 وصل یرسچشمه به پروردگارتان سلسبیل از شده جدا جان تا کنید تناولش طعام

 از را هلج غربت خاک که ییهاچشم و هاگوش هستند سعادمتند چه .شود متصل

 پروردگارشان خلقت کرسی بر را ییهاامانت گانشانید د گوهر تا دودندز  خود دیدگان

 نام تا آمدند هاآن .بود هفتگانه یهاآس�ن کرسی جانشینان نامشان که کند نظاره

 که غربتی از را جهان انوارش پرتو در و درآورند �ایش به جانشان بلقا در را پیامربشان

 .بخشند نجات گردیده مبتال آن به

 اخرت ششمین میالد یعنی پیامرب نور به منور جانشینان آن از یکی مبارک میالد امروز

و  مقدس وجود که است (ع) صادق جعفر امام ،شیعه رسم و راه گذاربنیان ،امامت

 ما خود یهاآموزه با که بود قرآن دستورات و قوانین و عرفان و اخالق معلم مبارکش
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 و یتباهل یعنی پیامرب یهاامانت مورد در پی�ن و عهد به وفاداری رسم و راه با را

 .فرمود آشنا قرآن

 امام رسورمان و موال امامت نور آخرین لطف رس از که هستیم کریم پروردگار شکرگزار

 با را گوهربارشان پدران و بزرگوارشان جد بوی و عطر و نشان که را (عج) زمان و عرص

 در زهرا یوسف وجود گوهر انتظار اگر که فرمود�ن حفظ برای را دندار  همراهبه  خود

 هم از زمین و آس�ن و پاشیدیم هم از خالقش دیدار فراق از عامل بودن عامل

 در آن امید به هالحظه که دهدمی را هریگ دیدار نوید انتظار و امید ولی گسستیم

 متنا از پر صدای با و کرده بلند آس�ن به را ی�نهادست امروز ما و هستند جمیل صرب

 :زنیممی فریاد

 اللهم عجل لولیک الفرج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


64 

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

 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ١٤٠٠آبان  ٢٣     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
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 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

 عجل لولیک الفرجاللهم 
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ١٤٠٠آذر  ١٩      والدت حرضت زینب (س) یبهخط

 بر را بندگی و عزت لباس که ییهاجان ،هاستجان یینندهآفر درخور سپاس و حمد

 به را موجودات یهمه و کرده جلوس خلیفه تخت بر و پوشانده رسوشان قامت

 یهمه ابد تا که �ودند عرضه لطافتش در چنان را هاللّ  به عشق و واداشتند تحسین

 ابراز چون نشناسند پا از رس و آمده وجد به آن دیدن و شنیدن از مشتاق یهاقلب

 محتاجی بنده که مرا جانم خالق ای که بود هارسوده زیباترین در شانبندگی و عشق

 آیا ؟گویم تسپاس و شکر چگونه .کردینائل  رحمت آن منتهای به بودم رحمتت

 در را صورت پسات؟ یملکوت بارگاه به آمدن ذنا محرو  یا و دارد شکر توان جسمم

 .کن یاریم ،بسپارم خاطر به را طعمش تا غلطانم می خاک

 جربوت و جالل با شعر  عظمت و وسعتبه  پایانیب و ش�ریب ستایش و شکر پس

 عشقش اقدس ذات به عاشقانه مخلص بندگانی چنین که سزاست را توانا پروردگار

 نور و عشق کوی ینا در عاشق بندگان آن از یکی دال می به روز این در ما ورزند.یم

 اقیانوس مهربانشان قلب که هستند (س) کربی زینب حرضت ایشان که داریم حضور

 مبدل خاموشی به را هافشانآتش بندگی در عشقشان .کردمی تبدیل برهوت به را مهر

 را او تا نیست کل�تی .گفت (س) زینب حرضت یدرباره شودیم چگونه کرد.یم

 و مؤمنان امیر دخرتی کهحقاً  .کند درک را او تا نیست باوری و عقل و کند توصیف

 و برادران که کسی .بس و اوست یبرازنده و شایسته (س) زهرا حرضت عاملیان رسور

 او و شدندیم سیراب عطوفت او و مهر از هاشمبنی یهمه و فرزندان و برادرزادگان

 حرضت قلب که داشت یقین و کرد باور باید دانستند.یم مادر از عزیزتر خود برای را

 رضایت برای بود گل گلربگِ  لطافت به کهیدرحال است خلقت عجایب از (س) زینب

 کرد.یم رشمنده را فوالد که شودیم محکم چنان باطل با مبارزه و الهی

 رسورمان و موال گهربار وجود به تهنیت و تربیک عرض ضمن مبارک روزاین  در اینک

 ما موالی داریممی ابراز مقدسشان ساحت به (عج) املهدی اباصالح زمان عرص امام
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 ه ش�حق دولت ظهور دعایشان و آرزو ینتربزرگ (س) زینب حرضت تانیگرام یعمه

 حرضت تانیگرام مادر که یاگونهه�ن .شود افسانه ظلمت و باطل آن در که بود

 بر را خویش هاییتحکا که آنگاه ایام بر سالم :که فرمودند توصیف را آن (س) زهرا

 با مرا که هاییینهگنجبر  شکر ،رب یا آید:یدرم سخن به هاساعت .نگاردمی زمان جان

 گیرد جای شدل در هاحکایت و گردد آشکار همگان بر زمان نام تا آراستی هاثروت آن

 که آنگاه آراستند مصاحب با مرا دارد اعالم و زده تکیه قدرت کرسی بر همچناناو  و

 دستان در را هایمیهثان که صاحبی ه�ن (عج)، الزمانصاحب :خواندند را نامش

 معنایی ظلمت آن در که شوم لربیز عشقی از تا آراست وجودش برکت به مطهرش

 تا انتظارند در همه هستی و زمان و زمین عاملیان رسور یفرموده این با پس ندارد

 برای .کند منور را جهان روشنایی و سفیدی و بسته رخت دنیا از تاریکی و ظلمت

 کنیم:یم فریاد آن تحقق و تعجیل

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ١٤٠٠آذر  ٢٦    ی دعای ندبه (ماه ج�دی االول)دل نوشته

 هر نگاه آن با ش� که دارم یقین و باور و دانمیم من موالی ،»نراک و ترانا متی«

متنا دارد  و اشتیاق وجودم متام ولی کنیدیم نگاه من به بخشید.یم حیات را یامرده

 آن حرست در همه و کنیدمی نگاه محبت نظر با را همگان که نازیبایت چش�ن آنکه 

 مابلقنا جان جمعه هر ش� نام به .امزنده و کشمیم نفس امید آن با .ببینم را هستند

 کنم.یم ش� فدای را

 ولی عشقم احساس و ازو آگاهید  باخربید یمهانگفته و هاگفته همهاز  که دانمیم

 و فراق از ،بنشینم ش� مقابل در زانو دو که است روزم این و معهج هر آرزوی

 متام تانیظاهر  هجران این کی جانم موالی بگویم ،بگویم اشک چشم با انتانر جه

 .شد خواهد چش��ان روشنایی نازنینتان ج�لشود و یم

 مبیرم آن با و کنم دل دردِ  ش� با ،کنم زندگی ،بکشم نفس انخیالت با که امکرده عادت

 با شده عادتم که کنم چه .کنم ش� فدای را کارمگنه جان بار هزاران بلکه باریک نه

 .شود امسوخته دل بر مرهمی شاید کنم شادمانی و ریزماشک ب خیالتان

 که زمانه نفاق و فساد و ظلم از دمل تانیدور  غم بر عالوه که دانیدمی ش� من موالی

 در روز هر نیرنگ و ویرتز  و حیایییب چون آمده درد بهاست  دیروز از بیشرت روز هر

 خواهندیم هایسهدس این با .کندمی دور ای�ن و دین از را مردم گوناگون هایقالب

 چون کنندیم رسوا را خود که بدانند باید کهیدرحال کنند خاموش دهان با را خدا نور

 .کرد خواهد یرترگعامل و ورترمن را خودنور  ش� ییلهوسبه خداوند

 صبح این در کرده توسل آن به ،ش�ست پرمهر دامن زمانه رش از پناهگاه موالی من

 از بعد اول رکعت در که است الهی برکات و رحمت نزول نیت به که را �ازی جمعه

 را توحید یسوره بار یک حمد از بعد دوم رکعت در و توحید سوره بار صد حمد

 به که بفرمایید اجازه و کنید عفو را ما که داریم ستدعاا مقدستان حضور از خوانیم.یم
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 خاصه عنایت و لطف همیشه که یاگونهه�ن داریم متنا .کنیم اقتدا انتهربار گ وجود

 �ایید. قبول را آن دارید ما به

 زنیم:یم فریاد خواهش�ن قبولی برای خامته در

 اللهم عجل لولیک الفرج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


71 

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

 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ١٤٠٠آذر  ٢٧    (روایت اول) شهادت حرضت زهرا (س) یبهخط

 کندمی خارج غیبی پرده از زمان زبان با را خویش پنهان رازهای که گاهآن ایام بر سالم

 میراث ءِ جز  که شوند آگاه لحظاتی بزرگی از رسولشان فرزندان دلدادگان و شیفتگان تا

 و هایقهدق ،ساعات که ۱۴۴۳ سال االولیج�د ۱۳ امروز مانند؛ است یتباهل

 آن برداشنت به قادر ذخایرش متام با زمین که دارد مصیبتی از حکایت هایشیهثان

 کوثری .بود پروردگار یبهاگران ییههد که رودیم خاک دل به گوهری زیرا نیست

 میدان به را نامدار  حق هدایتش پرتو در حق تا ایستدیم یباطل رودرروی همتایب

 ماندیم باقی بهاگران ایینهگنج مانند به زمان در اشیگرام صدای پس .بخواند مبارزه

 خود برای را شومی قبتکه چه عا غدیر شکنان بیعت بر وای :فرمایدمی که زمان آن

 او را حیدر (ص) پیامرب که بخواند را نامی تا درآمد حرکت به یشانهازبان .زدند رقم

 پشت در را حق تا نددپوشان رامکر و حیله  لباس ذلیلشان جان بر چگونه .خواندمی

 و رسالت از جداشدگان ای :پیچید فضا در (س) زهرا حرضت صدای و کنند پنهان آن

 گشوده باطل بر(ص)  پیامرب یخانه درِ  و دید نخواهید را حق روی هرگز امامت

 تقسیم خویش بین را باطل میراث و بروید خویش دنیای دنبال به پس ؛شد نخواهد

 نفرت ابراز بروید هرا آن روی اینکه از زمینخاک  هستید که بیچارگانی ش� .کنید

 شیطان بازوی با اکنون و ایدآمده خانه این درِ  به وحی کالم شنیدن برای بارها. کندمی

 هستید کرانی ش� .است تانمسل�نی ننگ قیامت تا نامتان. ایدآمده حقی مبارزه به

(س)  زهرا حرضت که گونهه�ن و شنید نخواهد را دیگری نوای باطل جز هرگز که

 پروردگار و ندشد مزین باطل لباس به ،ندنکرد درک را هدایت هرگز :فرمودند

 خود قوم آن تا نسازد دگرگون است داشته ارزانی قومی به که را نعمتی خدا :فرمودند

 روزی هاآن). ۵۳ی انفال آیه مبارکهشنوا و داناست. (سوره  خدا و شود دگرگون

 آب نوشیدن از را هربارشگ وجود گانتشن و ندکرد رجزمان خا ازرا  الهی پایانیب

 که است هدایتی چراغچل همواره اشیملکوت نام .�ودند محروم وجودش بخشیاتح

 و دارند شارجمند داد رخصت خدا که است ییهاخانه در رنو  آن :فرمود کریم قرآن
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 نام که ییهاقلب .گویند تسبیح شبانگاه و بامداد هر را او و شود یاد آنجا در نامش

 همواره حق داران میراث پس است م�ت و حیات در شنعمت ینتربزرگ (س) فاطمه

 که است پروردگاری وعده که گونهه�ن هستند مقدسشان وجود یسفره مه�ن

 میرس اطاعت ییهسا در دتو م که است یتباهل مودت به رسولشان زدم :فرمود

 شناخت به قادر درکش توان که شودمی حق کالم این شنوای ییهاگوش پس .است

 و انددیده معجزه قالب در را ءانبیا متام هدایت که ه�نانی .باشد والیت و امامت

 را باطل که خالقی ملکوتی بارگاه بر شکر پس اندداده قرار جانشان میراث را شانوار 

 تکیه حق پرچم بر دارانحق پس جاودان همواره را حق و فرمود معرفی آب روی کف

 :زنندمی فریاد یکدیگر با و کنندمی

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم الله الّر 

 ١٤٠٠دی  ١٦    )دوم(روایت  شهادت حرضت زهرا (س) یبهخط

اش برگی جز به سالم بر خالقی که مدبر االمور است در آفرینشش و طبق فرموده

رسد مگر به فرمانش، گردد، بهاری به خزان �یاش از شاخه جدا �یی خداوندیاراده

آوریم که ما را آفرید تا در ستاییم و بر آستاِن محبتش رس تسلیم فرود میپس او را می

بر خوان محبتش بنشینیم تا طعاِم بندگی را بر جا�ان منزلگاِه رحمتش بیاساییم و 

پیش روی�ن است بنگریم، یا عربت بگیریم و یا فراموشش کنیم.  آنچهِبخورانیم و به 

در  آنچهی حقیرمان مورد قضاوت قرار دهیم؟ پس توانیم عظمتی را با دیدهچگونه می

هایی که به ای است که باید رو به رویش ایستاد و بر جانحوادِث روزگار است آینه

بندگی پسندیدند افسوس خورد که چه سان  جایبهدست خود خواری و پستی را 

متوجه فریب شیطاِن نفس نشدند و در عزت دروغیِن دنیا، آخرت را باختند و رفتند تا 

، یا با مکرشان مبانند و یا به دنبال حقی حرکت ی مکارشان بنگرندآیندگان بر چهره

اش کنند که هدفش رضایت پروردگارش بود و در راه رضای خالق خویش، جاِن ملکوتی

 را در طَبق اخالِص بندگی نهاد تا عشق به خالق را معنا کند.

نان ی ز ها بر مادر پیامربان و یگانه بانوی اسالم، سالم بر سیدهسالم و دروِد متام دوران

، چراغ راهش را بر دستاِن لرزانشان گیرند طلبانحقکه رشادت را در تاریخ ثبت �ود تا 

را بیفروزند تا نورش  یطلبحقو هرگاه تاریکی و ظلمت جهل را احساس کردند، چراِغ 

های استوارش در تاریخ جاودانه شود و زمان بارکِش اندوهش باشد، آن را بر شانه

ی زهرا موزش دهد. دخت گرامی پیامرب (ص) حرضت فاطمهرا آ  طلبیحقبنشاند و 

عزت الهی هستند،  طلبانحقیقت(س) کوثِر همواره جاریست که نوشندگاِن کویش، 

 یاطلباندنو پستی در نفِس  ضاللتعزتی که کتاب آس�نی به آن اشاره فرموده پس 

شان از رس راِه یاست که به دنبالش در حرکتند و هر چه را مانع ببینند با نفِس شیطان

ی از این اکنند، ما دوستداران و شیعیان آل رسول (ص)، جگر سوختههدفشان دور می

های های مجروح�ن را در غم از دست دادن گلهای مکار داریم و هر بار، سینهچهره

، ابو ترابایم و امشب چه شب سختی است بر نبوت، بر پروردگارمان عرضه داشته
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چنان در خود پیچیده است که هیچ حق را در ماتم تنهایی، آناش بازوان تاریکی

رود تا در دل ِخاک اندیشد؟ به کوثری که میکند. به چه میچراغی بر آن غلبه �ی

ها بنگرد؟ آیا صرب ه�ن هایی که با دمیدن خورشید، باز باید در آنبیارامد و یا به چهره

دارد که اگر اجر گذارد و اعالم میهای حق آن را بر زمین میاست که اکنون شانه

کرد، چون خورشیِد ی حق نبود، هرگز بر طلوعی صرب �یپروردگار بر صابران، وعده

ی آرامشش بود در غیِب وجودش قرار را که مایه آنچهجانش را در خاک پنهان �ود و 

 که همواره در هجوم ی خروشان حق بنگرد و باطل را کفیداد تا همواره بر چشمه

 رود.حق از میان می

(عج) است،  اللهیةبقی وارث فاطمه (س) نشستیم، وارثی که نامش امشب در خانه

های�ن ها در نظرمان محو شده و از بین رفته است، ما سینهپرس علی (ع) است. باطل

کوبیم و با شعار (جاء الحق و زهق را بر آن می طلب�نحقگشاییم و دست را می

اش کنیم تا از کوی ملکوتیی دخت رسول (س) مه�ن مین را بر سفرهالباطل)، جا�ا

بنوشیم و با دست موالی�ن، انتقام باطل را بستانیم و اعالم داریم: هر چند  ایجرعه

مقدارشان مخفی کنند، نورش در عامل فروزان مکاران زمان بخواهند حق را در جاِن بی

، شودمینابود  آنچه(عج) است و  اللهیةبقی الهی است، ماند وعدهمی آنچهاست و 

 فرعوِن نفس اماره است.

ی زنان عامل حرضت زهرا سیده گوهربارکنیم به سخنان ی امشب را مزین میخطبه

آیند و ها خواهد گذشت و مردمان در عامل از پی یکدیگر می(س) که فرمودند: زمان

که بر مصیبِت جهِل مردمان،  روند، شاهداِن پیامرب خاتم (ص) کسانی خواهند بودمی

شان را عربت خویش سازند و بدانند، حکومت ی عربِت زمان بنگرند و رسواییدر آینه

ماند تا مع�ی زمان، شان در عامل باقی میی شیطانیی حق نباشد چهرهدنیا اگر بر پایه

اعالم  داِن خویش به فراموشی بسپارد. با حدیِث شیوای رسور عاملیانآن را در زباله

کنیم و با نام داریم: ای جان رسول (ص) بر زهِر جفای از دست دادنتان صرب میمی

ی الهی محقق شود و زنیم تا صربمان با وعدهی زخم خوردمان میمبارکتان بر سینه
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قرآن  هایسورهکنیم تا می تکرار مرتبه ۱۴همگی شعار (جاء الحق و زهق الباطل) را 

 خوانیم:اشد و گوِش زمان آن را برای�ن ذخیره کند. پس میی آن بکریم شاهِد زنده

 جاءالحق و زهق الباطل اِن الباطل کان زهوقا

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم الله الّر 

 ١٤٠٠بهمن  ١      والدت حرضت زهرا (س) یبهخط

حمد و سپاس پروردگار جلیل و جمیل و یکتا را سزاست خداوندی که لباس عزت و 

فراتر از اندیشه و  اگرچهوقار و بزرگی دربر دارد و به آن گرامی است و سزاوار تسبیح 

باالتر از عقل و دانش است و برکات پروردگار عامل در آغازی منور است آنگاه که امر 

حق؟ ه�نانی که در کالم خویش بر پروردگارشان سبقت  دارانپرچمفرماید: کجایند می

ی هئقنهادند تا جانشان طعم بندگی را بچشد و ذاگرفتند و زبان در کام جان می�ی

سخن  گونهینانهانشان به دنبالش به حرکت درآید آنگاه ندایی با جانشان درآمیزد و 

ی ر آنچه که به اراده، بر گوشت و پوست و استخوان و هبرانفرمانآغاز کند: ای 

خویش آفریدم امر فرمودم که مرا بپرستید و آنان رس اطاعت بر فرمانم نهادند سپس 

ی خویش گرفت و خطاب ها را در احاطهی جانعقل را بر فرماندهی برگزیدم؛ او اراده

به پروردگارش عرضه داشت: ای خالقم، قدرتم را از روحی منور گرفتم و بر تخت 

؛ بسیاری را زنده یافتم و امر کردم که از خالقشان اطاعت کنند و ها نشستمجان

خویش عمل  فرمانبهبسیاری را ه�نند چهارپایانی که نیازی به من نداشتند پس 

ام تا جان کردند و جانشان از نعمت من تهی گشت، اینک بر دامن کربیایت چنگ زده

را آشکار سازی و مرا  امدرجهی و را به پرتوأم بیفروزی و انوارم را به همگان بن�یان

خواند و عقل کل شود که نام مرا میای که ندایی طنین انداز میسپاسگزار لحظه

 گردد.آشکار می

چه زیباست این نجوا و ِشکوِی عقل با پروردگار کریم از زبان مبارک رسور عاملیان 

بزرگ آن به  به حال آنانی که عقل را در جایگاه و خوشاحرضت زهرای مرضیه (س) 

تصورشان عقل را از فرماندهی  برخالفبندند و بدا به حال آنانی که کار بستند و می

آن شدند بلکه از  برفرمانوجودشان عزل و نفس اماره را بر جایش نشانده نه تنها 

 فراتر رفته و به پرستش آن پرداختند. همآن
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الهی در این مکان مقدس دور  همتاییبی ما در این شب، شب میالد گوهر و گنجینه

ایم، گوهری که باالتر از عقل گفت و عمل �ود و عقل را وادار به هم جمع شده

ی وجودش را اعرتاف کوچکی در برابرش فرمود و قبل از آغاز امتحان الستی، گنجینه

خالقش رساند. ایشان مادر هستی و  یدتائخود را به  ینامهیانپاعرضه داشت و 

امامان و اولیاء و رسور زنان، کوثر جاری الهی، معدن علم و ک�ل، ماه تابان  پیامربان و

بندگی و عبادت، پسندیده و  بخشینتزی درخشان نبوت و رسالت و هدایت، ستاره

 مطهر و پاکیزه رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) است.

و همرس ولی و ایشان کوثر الهی، دخت نبی  کهدرحالیتوان گفت از ایشان چه می

ایشان سخن بگوییم تا  ش�ربیی الهی است. از کدامین حسن مادر یازده امام برگزیده

طلبیم که فرمودند: همواره پدرم قلب مشتاق�ن آرام گیرد؟ پس از خود ایشان یاری می

فرمودند: فاطمه جان، کدام لباسی قادر است تا جانی را بپوشاند رسول خدا (ص) می

ت نتوانست آن را پوشش دهد پس جان عزیزت جز با انوار پروردگارت که پوشش ملکو 

دارانت که با هیچ لباسی در حجاب قرار نخواهد گرفت و چه سعادمتند هستند دوست

 لباس عزتشان نام با برکت تو خواهد بود.

پس خواهران و برادران ماییم که مدعی دوستی توأم با عشق به وجود مقدس رسور 

هرا (س) هستیم باید که شکر گذار پروردگار کریم باشیم چون طبق عاملیان حرضت ز 

ی رسول خاتم حرضت محمد (ص) نام حرضت فاطمه (س) لباس عزمتان در دنیا و مژده

که خواهیم شنید عظمت بندگی و اطاعتش معنا  یاگونهه�نآخرت خواهد شد و 

دنبند مجلل و با ی یُحیی و یُمیت است که فرمودند: روزی جربيل امین گر کننده

ی ازدواج من شکوهی برای هدیه به پیشکشی خدمت پدرم رسول خدا آوردند تا هدیه

ی شکر کردند و فرمودند: آن را چگونه به فاطمه با امیر مؤمنان باشد. پدر سجده

ها در درخشد که همواره دورانی اطاعتی میگردنش در حلقه کهدرحالیهدیه کنم 

ی یُحیی و یُمیت است؟ پدر آن هدیه الهی که معنا کننده آن به عظمتی معرتف است

ها این ی بندگی فرزندانت است که آخرین آنرا به من دادند و فرمودند: این حلقه
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الله را در آیات  ةکند مگر بقیهدیه را گرامی خواهد داشت پس چشمی آن را درک �ی

 الهی بشناسد.

 ةن رسور و موالی�ن یوسف زهرا بقییاینک ضمن عرض تربیک و تهنیت به وجود نازن

که رسول خدا به مادر  یاگونهه�نداریم: موالی ما، الله ارواحنا لک الفدا ابراز می

فرمودند، رشط رسیدن به بندگی با اخالص و آویخنت مدال آن بر گردن  تانیگرام

ولت اطاعت، به دست مبارک ش�ست پس ما را یاری فرمایید تا در عرص حارض و در د

ی قرآن گرفته و با جان و مال ظهور جزء کسانی باشیم که نشان ش� را از آیات کریمه

 های خود بر آن پایداری کنیم.ی داشتهو همه

حال در این روز مبارک که به میمنت میالد وجود مقدس حرضت زهرا (س) روز مادر 

صالح املهدی نام گرفته، فرصت را غنیمت شمرده ابراز عشق و محبت موالی�ن ابا

کنیم و چه زیبا و دل انگیز است این ابراز محبت فرزند (عج) به مادرشان را بیان می

از برگ  تریفلطبه مادر که حرضت نرجس خاتون (س) فرمودند: پرسم مهدی با دست 

 یشعلهآیم گلش دستم را در دست گرفت و فرمود: مادر، هر بار که به دیدارتان می

یابد که زبانی توا�ند دارد و قادر است تا به سخن درآید و یعشقی در جانم حیات م

ام ابراز دارد که: آغوش مادر بهشتی وصف ناپذیر است و من رسش را به سینه

ای است که در جان من برای دیدار چسباندم و ابراز داشتم: این شعله ه�نند شعله

 ئل شوم.ی زنان عامل است پس محبتی کنید تا به دیدار مادر ناسیده

ها و اینک در این شب مبارک ضمن عرض تربیک و تهنیت خدمت مادران و خانم

مادران آینده مه�نان این کوی عشق به متنا از موالی�ن بخواهیم تا ما را در این شب 

 مند فرمایند.رسور عاملیان بهره شانیگرامی مادر از لطف و عنایت خاصه

 داریم:در خامته دست به دعا بر می

بار الها از فضل و کرمت به پیامرب گرامی اسالم و امتش و برشیت کوثر جاریه را عطا 

فرمودی که خیر و برکتش تا قیامت بر اهل زمین جاریست، شکر و سپاس�ن را بپذیر 

 و ما را قدردان این نعمت بزرگ قرار بده.
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ش هر روز و فرزندان اشیگرامبار الها دشمنان و بدخواهان رسور عاملیان و همرس 

ی خودشان ورزند آنان را در گودال فتنهی خود ارصار میبیشرت از قبل در ِعناد و کینه

 رسنگون بفرما.

بار الها در ظهور فرزند برومند و گرامی حرضت زهرا (س) موال و رسورمان امام عرص 

(عج) تعجیل بفرما تا برشیت به شأن و مقام واقعی مادر گُهربارشان آگاه شده از 

 های کاذب در مورد ایشان رهایی یابند.و قصه پردازی بافییالخ

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم الله الّر 

 ١٤٠٠بهمن  ١٣     والدت امام محمد باقر (ع) یبهخط

شوم؛ معبودم تو را کنم و با ستایش تو گویا میخدایا من سخن را به سپاس تو آغاز می

ات کسی به بزرگی کهدرحالیکنم به مدح و ثنا و سپاست که نهایت ندارد شکر می

معرفت نداشته و به فضل و کرمت ستوده نشدی به عظمت جاللت و شکوهت 

که اندیشه و عقلی به آن رسد. نیست  شناخته نبودی چون باالتر و فراتر از آن هستی

معبودی غیر از تو ای پروردگار عزیز و حکیم و من به شکرت قیام خواهم کرد چون 

ی رسور عاملیان در آن ی رمز و راز وجودم طبق فرمودهعزت و نجاتم، آشکار کننده

 است که فرمود: شکر نامی است که در قالب خویش انواری را ذخیره �وده تا بندگان

ی جانشان را که نامش عزت است را از جسم خاکی جدا کنند و پروردگار عامل پرده

آنگاه به جاللتی بیندیشند که عمری را به آنان هدیه فرموده؛ عمری که در بطن جانش 

فرماید پس شکر بر درگهی سزاست که نوید از دورانی سخت را بیان می هایییتحکا

قرار بندگان خویش مقرر اش بر جان بیای ملکوتیهنجات از این رساپرده را در وعده

 فرموده تا رس پر رمز و رازشان شاهدی گویا بر حقیقت جانشان باشد.

ی رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س)؛ پروردگار کریم در چه زیباست این فرموده

عمری که بر بندگانش مقرر فرموده برای رسیدن به این عزت و جدا شدن از جسم 

رشیعتی عطا کرد و راه و  هرکدامو عروج به ملکوت پیامربان را برگزید و به  خاکی

روش و قانونی معین داشت و برایشان جانشینانی انتخاب فرمود که یکی پس از 

برای رسیدن به خشنودی و قربش که ما در شب  اییلهوسدیگری نگهبان دین باشند و 

الهی در این کوی معرفت و عشق  کرانیبهای ها و رحمتمیالد یکی از این نعمت

ی علوم و وارث انبیاء، پنجمین اخرت آس�ن ایم. ایشان شکافندهدور هم جمع شده

هجری در  ۵۷امامت و والیت محمد بن علی ملقب به باقر هستند که اول رجب سال 

مدینه منوره به دنیا آمدند. مادرشان فاطمه دخرت امام حسن مجتبی (ع) و پدرشان 

ام سجاد (ع) بودند به همین خاطر یکی از محاسن ایشان این است که جد پدر و ام

های نهضت مادرشان هر دو امام بودند. امام محمد باقر (ع) شاهد عینی لحظه لحظه
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کربالی جدشان اباعبدالله الحسین (ع) بودند. با چشم مبارکشان امت جد بزرگوارشان 

به دلیل دور شدن از فرهنگ غنی اسالمی رسول خاتم حرضت محمد (ص) را دیدند که 

پیامرب را مورد آزار قرار  بیتاهلبه جهالتی مبتال گردیدند که رگ حیاتشان را بریدند و 

دادند و آن را پیروزی فرض کردند و این جهالت و دور شدن از فرهنگ اسالمی حاصل 

بر عقاید  چنانآن یاپرستدنای بود که از جانب حکام ظامل و جنایتکار و دسیسه و فتنه

و  کردندیمو عقل آنان به حیله رخنه کرده بود که حق را باطل و باطل را حق تصور 

شیطان و نفس اماره بر آنان غلبه کرده بود، در نتیجه امام محمد باقر (ع) در طول 

و تربیت علمی با اصالح  یساز فرهنگنسبت به آگاهی دینی و  قدرشانگرانعمر 

ای از این کار دست بر کردند و لحظه ایوقفهیبمسل�ن تالش های غلط امت باور

نداشتند که حاصلش تربیت عل�ی زیادی بود که در شهرهای مختلف کشورهای 

 اسالمی پخش شده و مردم را با علم و دین آشنا کردند.

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

مان اباصالح املهدی (عج) به مناسبت میالد جد بزرگوارشان امام محمد امام عرص و ز 

: موال و امام و ولی نعمت ما، برشیت مخصوصاً امت مسل�ن داریمیمباقر (ع) ابراز 

تر از زمان امام محمد باقر (ع) دچار شده، ما را دریابید تر و تاریکبه جهالتی سخت

و ظلم و جنایت  هایرو کجباورهای غلط و  همهیناکه قلب�ن آکنده از غم و اندوه از 

و کشنت و حرمت  دینییبو فتنه و فساد و کفر و نفاق است و در این عرص فتنه و 

شکسنت مسل�نان باعث افتخار شده؛ جان عامل به فدای قلب نازنینتان که با دیدن این 

خداوند حکیم و مردم پر از غم و اندوه است ولی حکمت به تأخیر افتادن ظهورتان را 

دانید و ما جز شکایت و دعا برای ظهور راهی مهربان و ش� رسور و موالی�ن بهرت می

کنیم که علی (ع) توصیه کردند عمل می مؤمنان یرامکه  یاگونهه�نشناسیم و �ی

ها دچار امواج فرمودند: در دنیا مردم مانند کشتی نشستگانی هستند که کشتی آن

ای از برد و دستهبه طرف دیگر می طرف یکاد و امواج، کشتی را از دریا گردیده و ب

ای دیگر اگر رهایی یابند رسند و دستهها در دریا بر اثر تالطم امواج به هالکت میآن

و ای بندگان خدا اکنون که زنده هستید و  باز در معرض باد و امواج هستند

عیتی است که برای تأمین نجات خود هایتان آزاد و اعضای بدنتان سامل است موقزبان
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در دنیای دیگر اقدام کنید و نگذارید که فرصت از دست برود و مرگ از راه برسد و 

 حتم بدانید که مرگ بر ش� فرود خواهد آمد اگرچه در انتظارش نباشید. طوربه

اینک با این روز مبارک ماهی را آغاز کردیم که رسشار از خیر و برکت است که در 

علی (ع) فرمودند که: آنگاه که  مؤمنان د بزرگی و فضیلت این ماه چه زیبا امیرمور 

ها را برایش مقرر فرمود ها و شبپروردگار جهان اراده فرمود تا زمین را بیافریند و روز

اراده کرد تا موجودی را خلق کند که در این ساعات زندگی کند و روزهایی را بپی�ید 

های معنوی آن استخراج ها فزونی نهاد تا گنجپس در ماه که مانند یکدیگر نباشد،

های معنوی آن هاست که با عبادت و اطاعت گنجشود. ماه رجب یکی از آن گنج

ی گنج باید توا�ند باشد و گنج خود را ارزان نفروشد. دل شود و جویندهاستخراج می

ای باشد برای رؤیت نور، هرا به صاحب آن بسپارد تا مرتب به آن جالی الهی بزند تا آین

 ی دیدار حق کند.ها را از بین بربد و وجود را آمادهنور ظلمت

بر خداوند عزوجل با مناجات ماه رجب دست به دعا  کرانیبما ضمن شکر و سپاس 

 داریم:بر می

 تویی تنها و آخرین امید من برای هر خیری و پناهگاهم از خشمت و هر رشی. بار الها

بخشی بندگانی را که از تو درخواست کنند و یا درخواست جود و کرمت می به بار الها

من به درگاهت با متام امید و به همراه حمد و  بار الهانکنند و سپاست نگویند؛ 

ستایشت رو کردم که به من عطا کنی خیر دنیا و آخرت را و دفع کنی از من رش دنیا و 

 آخرت را.

خشایی از دریای لطف و احسانت کم نخواهد شد هر چه از کرمت بر من ب بار الها

 پس با فضلت و جود و سخایت بر آن بیفزا.

ها ببخش جرم و گناهم را و حرام ها و نیکوییای دارای بزرگی و عطا و نعمت بار الها

 کن بر من آتش دوزخ را.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ١٤٠٠بهمن  ١٥      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

 »َوالِْكتَاِب يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا آِمُنوا ِباللَِّه َورَُسولِِه «

 .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
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 حیمالّر حمن ه الّر بسم اللّ 

 ١٤٠٠بهمن  ٢١  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 

 و رس از پا نشناسند. 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 

به راستی با برگزیدن  پروردگار توانا را سزاست. نیست معبودی غیر از ذات اقدسش که

یتش بر برشیت منت نهاد تا با انوار باهلخاتم رسوالن حرضت محمد (ص) و امامان و 

مطهر آنان که ه�ن نشئت گرفته از انوار الهی است راه رستگاری را پیموده، به قرب 

 الهی برسند.

 ی میالد یکی از ایشان نهمین خورشیدشادمانما در این شب در این کوی عشق به 

ثانی محمد بن علی حرضت امام  ابا جعفرامامت و شجاع در علم و دیانت و ک�ل 

دینی یب(ع) که همچون پدران و فرزندان بزرگوارش در راه مبارزه با ظلم و  جواداالمئه

یت پیامرب باهلی که حاک�ن با جسارت بر علیه سنت و ازمانههمت واال داشته و در 

و درایت در راه هدایت مردم کوشا بودند و  کردند ایشان با عقلیمدشمنی 

پنداشتند در دنیا و یمگر را که دنیا را بدون صاحب یلهحرسدمداران خودخواه و 

 آخرت رسوا �ودند.

گر را مورد رسزنش یلهحعلی (ع) رسان و حاک�ن ظامل و  مؤمنانی که امیر اگونهه�ن

ش� زمین را خالی یافتید و  قرار داده و عاقبت شومشان را به آنان فرمود که:

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 برآمدای گسرتده دیدید و در صدد یهسااین دنیا 

همواره  باشد. این وضع ش� را فریفته کرد و تصور �ودید کهیمپایانی است که مرگ 

طور خواهد بود ولی بدانید که هر خونی که ریخته شود خونخواه دارد و هر ینهم
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حقی هواخواه. ای بندگان خدا نادانی خود را پناهگاه خویش قرار ندهید و از هوی و 

 هوس پیروی نن�یید.

اصغر یعلهمچنین این روز مبارک مصادف است با میالد مجاهد شش ماهه حرضت 

ی جاودان آفرید و رسم و آیین اح�سه(س) که ره شصت ساله پیمود و در کربال 

 اطاعت از امام عرص خود را در دفرت زمان با خون گلوی خود نوشت و امضا کرد.

اینک ضمن عرض تربیک و تهنیت به ساحت مقدس موالی�ن امام عرص و زمان 

تان حرضت یگرامی که مادر اگونهه�ن: داریمیماباصالح املهدی (عج) به متنا ابراز 

فاطمه زهرا (س) فرمودند: ما نیز جزِء منتظرانی هستیم که زمین و زمان در انتظار و 

فرماید: منتظران آنچه در یماشتیاق ظهور ش� هستند. سالم بر زمان آنگاه که اعالم 

ها آشکار یرهخذ را در  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 بهپس بیایید در این شب مبارک دستان پر متنای�ن را 

ف�ن همچون و با دستان ضعی 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 بسم الله الّر 

 ١٤٠٠بهمن  ٢٦      والدت امیر مؤمنان (ع) یبهخط

سالم بر کعبه، بر زمانی که آغوشش را به روی خلیفه ی بر حق پروردگار باز کرد که بر 

عزتش بیفزاید و اولین دم و بازدم زمینش در بهرتین جایگاه باشد. او کیست که چنین 

مورد لطف پروردگار قرار گرفت و کسی را همتای او تدبیر نکرد که با عزت به دنیا آمد 

 ان و مکان رفت. و زیست و در بهرتین زم

نفس به فراموشی سپرد  یمحاسبهبر ما بن� ارسار جانی را که توان عقل را در یا رب، 

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

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

 گونهیناهمگی اطاعت کردند پس فرمان را بر دیوان عدالت روحی مطهر  باشند

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

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

خواند تا بار  ه آس�ن رحمتش فرارا سزاست که ما را از زندان زمین ب خالق�نشکر 

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

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

با شکوهش آغوش پیامربش و تقوا و عدالت و ای�ن  یگهوارهخالقش و  یآمدنش خانه

 یشهاشبها مناجات رسوده ینترعاشقانهتبش، رشادت و مردانگی نشان غیرتش و مک

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

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

 مؤمنانحق شیعیان امیر  ، امام بر، رازدار آیینشاشیوحدار جانشین پیامربش، خزانه

اند در کعبه متولد که دوست و دشمن در اوصاف ک�لش متحیر و حیران مانده (ع)

خداوند کریم را در خلقت خلیفه  یارادهمخلوقات  یهمهشد و به دنیا آمد تا به 

کند که خلقتی است که جاودانگی را معنا می یای که عزتش سایهخلیفه .نشان دهد

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

روشنایی من استفاده کند راه خود را روشن خواهد یافت و رستگار خواهد شد بنابراین 
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های قلبتان را باز کنید و بفهمید. ولی ای مردم بشنوید و به خاطر بسپارید و گوش

هایشان سنگ کر و قلب یشانهاگوشو هایشان کور واحرستا که چنین نشد و چشم

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

هوای نفس و حسادت و  یواسطهبهناطق و اسالم راستین را در وجود گهربار ایشان 

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

  .فروگذار نکردند

ای منتظران فرزند گهربار امیر مومنان (ع) در این روز مبارک و همه روزه رس به 

ی شکر گزاریم تا نعمت�ن ظهور دولت امام عرصمان اباصالح املهدی (عج) سجده

ی خداوند و گر شود تا ارادهآشکار شود و عمرمان به برکت آن در خلقتی جدید جلوه

 مؤمنان (ع) در برقراری حق و نابودی باطل محقق شود.پیامرب (ص) و امیر 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ١٤٠٠بهمن  ٢٦    خطبه افتتاحیه مهدیه صاحب الزمان (عج)

در  ۱۳۸۴ای که سال اولین خطبه در این لحظات با عظمتای مه�نان کوی عشق 

افتتاح مهدیه صاحب الزمان (عج) خوانده شد را برای دوستانی که در آن روز حضور 

 نداشتند و یادآوری برای سایر عزیزان قرائت می کنیم. 

 مهد افتتاح در (عج) مهدی حرضت منتظران مساعدت و همکاری از تشکر و سالم با

 که(ع)  ابیطالب بن علی حرضت اشیگرام پدر والدت روز در حرضتش عشق و تربیت

 و هدایت آغاز و کریم قرآن بخشیهست نور شدن متولد یعنی مؤمنان امیر تولد

 .والیت فقیران به حسانا و هرسولُ  و هاللّ  ولیکم �اإ  یآیه نزول و امامت

فرموده به و است الهی یوعده مدنتپش آ  در هستی متام جمعه روز ،نور منتظران ای

 زمان امام تربیت وباب وحی  "مومنین نتمکُ نإ  لکم یرٌ خَ  هاللّ  "بقیة آیه و کریم قرآن ی

 امانت این دارامانت همگی ما وکریم باز کرد  قرآن در پروردگار را آنکه درب  (عج)

 افتتاح هاقلب در امروز دوازدهم امام مبارک نام به که باب این و هستیم الهی

 با عشق نجوای آنانی که در دل همگی جلیل رب یاری با که است امید و شودیم

 استفاده عشق دولت به رسیدن برای باب این مائده از بتوانند دارند هستی رسور

 بکس ،الهی معرفت کسب آن در که ایاستفاده ،روحانی و معنوی یاستفادهد. کنن

 .دوستان و یاران عشق نوای با حرضت ظهور آغاز و بزرگی بکس ،انسانیت

 روز امروز و داشتند نگهاین باب را باز  سال ۱۳ که من خواهران و برادران هاللّ ءانشا

 و نظری به جمع ما بیفکند حرضت بسا چه من و خواهران برادران .است گرفنت جایزه

 مورد لطف و محبت وجود بزرگشان قرار بدهند. را ما

 ایناست.  شدهن باز دلیلیب ببا این ،هرگز .شدندن جمع اینجا دلیلیب عزیزان ،هرگز

 و شودمی خوانده یاسین آل که . اآلناست (عج) زمان امام حرضت والیت پرچم ،پرچم

 سالم حرضت به چنانآن من برادران و خواهران ،شودمی داده مبارکشان وجود به سالم

به این گوهر الهی،  مؤدب چنانآن .داد سالم باید آس�نی یمائده بهرتین به که بدهید
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 مبارکشان وجود :که فرمودند(س)  اطهر زهرای حرضت کهبه گوهر زیبای خلقت 

 را ما همه و کردند جمع پرچم این رو د را کارانگنه ما اینکه از .است ی کوثرجوهره

 به نظری مقدسشان وجود اگر .اریمسپاسگز  بسیار دادند قرار خودشان لطف مورد

 دست و نکنند نگاه ما خوب و بدبه  که ناحرضتش از دارم استدعا دارند ما جمع

 که روز این در و بدهند قرار والیتشان پرچمزیر  را ما .برندارند ما رس از را شانیاری

 ما که بخورد ترک چنانآن حرضتش لطف دیوار است از کعبه مکرمه والیت نور آغاز

 انشاء اللّه.کنیم  استفاده دهئما این ازو  بگیریم جای آن در هم

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ١٤٠٠بهمن  ٢٧     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.

ای پروردگار کریم و مهربانم که رسیع الرضایی و عذر پذیر بندگان خطاکار خود 

ی چشمهدرگذر از من، از  نیتتهستی پس به حق بزرگی و جاللتت، رئوفی و رح�

به کامم. معبودا آنچه از فضل و  کن و گوارا فرما آن را در این روز 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�نات را به عشقت آغشته کنم یبندگ

 را توصیف فرمودند که:

را از  اشجامهمین هایش به سخن درآید، ز 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 

 امچهرهگونه سخن آغاز کند. یا رب همواره به ینانش با آوایی بدل گشته تا زبا

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 

 تت بستاید.ی فضل و کرمت بنوشد و تو را در بزرگی و جاللرسچشمه

شان در رنج یی را که در متام عمِر زمینیهاجانبله رسور عاملیان چه زیبا بیان فرمودند 

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 همهی نگفتند و عملی انجام ندادند و در این راه پروردگار چیز 

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 

 ند.سخن شیوا و رسا و بُرّنده، حرضت زینب کربی (س) هست

ی ایشان سخن گفت که از عجایب خلقت بودند، قلبشان 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 یدهبوسرها این امانت در دستان ش�ست که ذوالفقار را با

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 یمی امام حسین (ع) یمهخمحرم حرضت زینب کربی سینه مطهرش را به 

ی عشق چند روز دیگر در آتش کفر کافران خواهی سوخت ولی یمهخفرماید: ای یم

اش که در این حرارت ام بینهسآتش 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 سوختهخواهم کرد. جان عامل به فدای قلب 

 همه غم و اندوه حق را چنان بر رس باطل کوبید که در تاریخ جاودانه شد.

اندوه ضمن عرض تسلیت به ساحت مقدس موالی�ن امام  اینک در این روز حزن و

شان خطاب به خودمان را بیان یگرامی عمهعرص و زمان اباصالح املهدی (عج) بیانات 

بگویید با ثروتی که به ارث بردید چه کردید؟ ش� مزد کنیم که به ما فرمودند: یم

ایی؟ مودت ارث عظیمی و به چه به 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 

 .. مودت، کلید بازگشتتان از این رسزمین غریب استشودی�

ها و یعزادار یت فقط به باهلی حرضت زینب (س) مودت به فرمودهبه پس 

ن کریم و اطاعت و یاری شود بلکه مودت عمل به دستورات قرآ 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 یم(س) در ادامه 
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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 

 ی هستی جاودانه کنید و او را بخوانید:عصارهبا طعم 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ١٤٠٠اسفند  ٧     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

هش را به مشامش برسانند و او را در این دیار غربت با تا همواره بوی عطر جایگا

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 بر شانه ی عتید حضور خود راآنان به وصلی مبارک بدل گردد و فرشته

اعالم �ود که: اینک ما مه�ن جان آدمیان شدیم تا بر فراز جانشان که  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 ش شنیده میصدایش در عر 

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 ندیدن مواره همکه راز غیبی را فاش فرمودند که ه

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 ی خلقت را به اطاعتش واداشت و به حال خود رها نکرد بلکه همههمه

 به متاشای عملکرد او دعوت کرد و مأمورشان کرد تا در خدمت او باشند.

گیریم بار دیگر از فرمایشات رسور عاملیان که فرمودند: بهره می برای درک این موضوع

ات را معنا کنی به که 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 

یورهایی بیارایم که درخشش نامت را آشکار که فرمودی پیش بیا تا دامنت را به ز آنگاه

ی سازد و من دست نیازم را گشودم و جان ضعیفم را بر خوان رحمتت نشاندم، رشته

محبتت را زیور جان پر ارسارم کردم تا پویندگان به دنبال کشفش آن را بشکافند و 

آغوشم  ی جان عاشقم را در عرِش آس�ن و زمین در جانشان ذخیره کنند، سپس بهناله

سخن آغاز کنم: ای  گونهیناام را به گوش جانشان بشنوند که بشتابند تا راز دلدادگی

گشودم، تو را  ویتر ام، رس اطاعت بر آستان پر مهرت نهادم و آغوشم را به خلیفه

که پروردگارم مرا بخواند که آنچه در دل نهان  آنگاههای عمرم خواندم تا همدم ساعت

 من به شتاب تو را ترک گویم. ای بیرون آر وکرده

به عامل قدم گذاشتند و در جایگاه عزتشان چنان وجود مقدسشان را  یفگانیخلبله حقاً 

ی آفرینش را به تحسین و ستایش در قالب بندگی و بزرگی به �ایش گذاشتند که همه

الهی،  یفگانخلها مصادف است با عروج ملکوتی یکی از این وادار کردند که این شب

دار دانش ایشان هفتمین اخرت آس�ن والیت و امامت، صاحب علم دیانت، خزانه

پیامربان، معدن وحی و صاحب علم یقین، امام شایسته عابد و زاهد موالی شیعیان 

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 ها را و فاسدترین انسانترین دلسخت

چال هکرد با نگهداری ایشان در سیاالرشید 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 این رحمت خداوندی محروم و خود را از رضبات کوبنده

زند مصون �اید؛ چون امام موسی کاظم (ع) هم چون پدران پاک سلطنت باطلش می

 ند راو آنچه از جانب خدا به عهده داشت ندبا بودبر آزارها شکی 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 ندکردمی

ام را مشاهده کرده و به اعرتاف زندانبان و کسانی که زندان ام ندعاقبت شهید شد
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نشین و زیبای خود به گلستانی های دلترین محل را با مناجاتبودند ایشان مخوف

 پیامرب  ِ بیتاهلنظیر بدل فرموده بودند. پس وای بر احوال دشمنان و بدخواهان بی

گرامی اسالم و خصوصاً دشمنان و بدخواهان امامان بر حق که چه عذاب و آتشی از 

چه  مؤمنانریم را برای خود و پیروانشان خریدند که در این مورد امیر قهر پروردگار ک

ها و زمین به روی یکی از بندگان خدا تنگ بشود ولی آن زیبا فرمودند که: اگر آس�ن

بنده راه تقوی را پیش گیرد و به خداوند توکل داشته باشد خداوند راِه گشایش را به 

حرمی جز حق برای خود نپذیرد و از هیچ چیز کند، اگر هیچ مونس و مروی 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 دادییماست اندکی به خود اختصاص 

 دشمنی آنان مصونیت داشتی.

ع) ضمن عرض تسلیت به پیشگاه مقدس اینک در این شب شهادت امام موسی کاظم (

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 میهلحظ

های زکیه خورد و نفسهای مطهر تکان میگردد 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

 الفرجاللهم عجل لولیک 
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ١٤٠٠اسفند  ١٠  عید مبعث و والدت حرضت نرجس خاتون (س) یبهخط

 مخلوق و خالق تا نهاد نام خلیفه را خویش بندگان که خالقی جربوتی بارگاه رشکر ب

 مانند به دنیا ضخیم یپرده .بروند و بیایند زمان یصفحه بر هامخلوق .شود معنا

 انآن مانند؛ آیدیم مردم میان به خلیفه پس است خلیفه مقامات کشف مانع حجابی

 �اید، منمیم معرفی را خود کند،یم زندگی خورد،یم غذا رود،یم راه گوید،یم سخن

. دریابید مرا تا بشکنید را وجودتان سنگی خدای .زمین روی در پروردگار جانشین

 را وحی کالم فهم توان هاعقل. است حجاب در نعمت این درک از هایدهدافسوس 

 .ندارد

 به مدارانحق .گیردمی فاصله یکدیگر از باطل و حق مبعث. است چه روز با شکوهی

 در که جانی .دریابند را خویش جان وجودش انوار شعاع در تا روندمی خلیفه طرف

 در شناسد؟یم مبعث را چگونه ؟کیست او .کندمی فراموش را خویشنت دنیا افسون

 به .شودمی فراموش مبعث .رسدمی پایان به . روزششودمی متولد سوره کدام قلبش

 حق به را وا پروردگارش گردد.ی� شده متولد وجودش در که جدیدی مولود دنبال

 لستاَ  مسافر که هستی ایلقهتو ع :فرموده فاش . عظمت خلقتش را�وده دعوت

 اتخانه به چگونه .است دنیا از عبور حال در تعمر  روزهای .دریاب را خود ،ایبوده

  شوی. امروز مه�ندار مه�نِ  تا گردییم باز

 از جهل هاییکیتارتا  آوردن ارمغان به برشیت همه برای را مبعثی سفره که پیامربی

 در جهالت زمان هر در که افسوس .شود آراسته توحید نور به زمان .برود میان

 در شاننشانی که باشند ه�نانی رستگاران تا شودمی عرضه مردمان به الوان یهایرنگ

 یچهره دیگر بار تا است دیگر انقالبی منتظر زمان و هردیدگ معرفی آس�نی کتاب

 هاذخیره .بنشیند خالفت کرسی بر حق .گردد خارج غیب یپردهاز  الهی گانخلیف

 :نوای به بخوانند را او حق منتظران و گردد آشکار

 لولیک الفرج اللهم عجل
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ١٤٠٠ اسفند ١٤       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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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ١٤٠٠ اسفند ٢٧    والدت حرضت مهدی (عج)  یبهخط

 از و بیایند زمان یصفحه بر هانسل تا �وده ذخیره خود در آنچه و زمان آیینه بر سالم

 جدم ماه شعبان. کنند استفاده ماندهیباق برایشان پدرانشان یواسطهبه که میراثی

 بر زمان برانمیراث تا گردیده ذخیره عظیمی ثروت آن در کهاست  (ص) محمد حرضت

 .گردیده آماده برایشان که کنند تناول طعامی از و بنشینند رحمتش یسفره رس

 گذاردیم هستی یعرضه بر پا امامت و رسالت جانشین آخرین شعبان نیمه طلوع در

 که الهی فرمان بر فرشتگانرود تا یم ملکوت به. کند معنا انتظار قالب در را غیب تا

 بر تا آیندیم. شوند آگاه زمین در باشد من جانشین تا آفرینمیم اییفهخلمن  فرمود

ی مژده الهی پیامربان که یامائده .اندبوده منتظرش هاسال که بنگرند مولودی یچهره

 و برسد پایان به هارنج دولتش یسایه در تا اندداده خویش اصحاب و یاران به را آن

 تفسیر را انتظار عملشان که ه�نانی منتظران و زند تکیه حکومت کرسی بر حق

 خویش خالق با نجوایی همواره زمان پس. شوند الهی عدالت بهشتاین  وارد کندیم

 :دارد

 خاکم .شود اندازینطن اللّهیةبق أنا ندای تا فرما نظر کشممی پشتم بر که باری بر یارب

 از حق ج�ل ،برسد پایان به انتظار هایسال ،گردد آشکار هاامانت ید،درآ لرزه به

 ه�ن .بنگرید شعبان نیمه مولود به فرماید اعالم پروردگار تا آید بیرون یبغ یپرده

که ه�ن  خویش یاولیه قالب در الهی آیات اینک. یدابوده انتظارش در که یاوعده

 طوقی مانند که امانتی و گردد آشکار ذخایرشان تا شودیم تالوتها جان بر وحی بود

 که است یاوعده ه�ن این .شود فراخوانده خویش جایگاه از بود گردنشان دور

 بدل زیبا رسزمینی به خشک برهوتی از هاجان بیابان تا بودند انتظارش در همگان

 .بنشیند خویش خالفت کرسی بر هحق دولت. بپیوندند آیندگان به گذشتگان .شود

 ظهور یصفحه به بودند داده رس زاری و ندبه خویش موالی عشق در که یآنان

 .کنند نظر موالیشان یچهره به. شوند خوانده
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 جانی ابهام یپرده در روزش و شب .ندارد را الهی یوعده درک توان که جانی بر وای

 نامی ماندمی باقی آنچه و شودیم محو زمان در غباری مانند به ساعاتش که گذردیم

 .آوردی� یادبه  را آن زمان که است

 فرمود پایدار یتباهل به دتمو  در را حق که خالقی جربوتی بارگاه بر سپاس و شکر

 آوردیدرم لرزه به را زمان که بانگی به مدارانحق و شود محو غباری ه�نند باطل تا

 .زنند فریاد

 اللهم عجل لولیک الفرج
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