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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٩ فروردین ١        عید نوروز ی بهخط

اول در وجود و مبدأ  اش ازلیمخصوص خدایی است که ذات  کران بیحمد و سپاس 

که ذات ازلی را اول و ابتدایی باشد و آخر و در وجود است بی  آفرینش است بی آن

 که آن حقیقت ابدی را آخر و انتهایی باشد. آن

شکر و سپاس خداوند کریم را که با خلقت زمان که در تبدیل شب به روز و روز به 

حیی را به �ایش بر عربت همگان ها یُحیی و یُمیت و یُمیت و یُ  فصل ییراتتغشب و 

سالم و صلوات بر خاتم انبیا حرضت محمد (ص) و بر خاندان با عزت و  ؛ واراده �ود

 اش باد. گرامی

خواهران و برادران در روزهای آخر سال که سیی در اا  و تیز کردن ظاهر خانه و 

ته نیز مروری ایم باید که در مورد اع�ل و گناهان خود در سال گذش خودمان �وده

داشته و با توبه باطن خود را از آلودگی اا  کنیم تا وجودمان بهاری و با طراوت شود 

که در این مورد از فرمایاات بانو و وور دو عال حرضت زهرای مرضیه (س) بهره 

 یا جرقهگیریم که چنین فرمودند: هر گاه دو ابر در آس�ن به یکدیگر اصابت کنند  می

ه حامل بارهای مببت و منیی است و بید از ایوست ابرها باران شود ک ظاهر می

های فراوانی را از دل  �اید و بارش رحمت الهی نیمت رحمت الهی جهان را سیراب می

های انهان شده در ظاهر خا  �ایان  شکافد و زیبایی ها می آورد و دانه خا  بیرون می

هایی را در  م رسول خدا (ص) میجزهها از دیدناان لذت بربند. ادر  شود تا دیده می

بارد و  هایش حقیقتی از آفرینش است گاه می دست همگان قرار دادند که جرقه

کند و آن را از میان  کند و گاه به خرمن باطل اصابت می گلستانی را ترسیم می

ها باشید تا همواره چون رعد  هرگز در آنجا نبوده اس مراقب جرقه که چناندارد  برمی

خالق خویش باشید. ابرهای وجود را به یکدیگر متصل کنید تا ببارد و  گوی یحتسب

ای نباشید که به جان مردم اصابت کند و  ها در آن بروید. جرقه گلستانی از زیبایی

 وجودشان را از خرمی و وسبزی به برهوتی خاک مبدل سازد.
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خود را با عمل به اس با توجه و اندیاه در بیانات حرضت زهرا (س) بیایید وجودهای 

دستورات الهی در قرآن کریم بهاری کنیم. بهاری که خزان در ای نداشته باشد و دعا 

بهار حقیقی عال امام  ی برااکنندهکنیم که خداوند ولی و وور و موالی�ن منجی و 

 زمان (عج) را در ظهورش تیجیل بیرماید.

 ها همه شکفت گفتی بهار آمد و گل

 سفید و رسخزیبا ملون و سبز و 

 گفتم در بهار هرگز نبود دوام

 هر روز بهار بَُود، مهدی کند قیام

بله موالی من بهار حقیقی و عید و شادابی و طراوت وجود ما با وجود مبار  

ش�ست. امسال هم به دوری و فراق ش� گذشت ولی ما به فضل و رحمت خداوند 

 ا ظهور بهاری ش� را ببینیم.امید داریم که در سال آینده این هجران تام شده م

 سالی دگر گذشت موال ندیدمت

 پیری به جان نشست موال ندیدمت

داریم که بار الها سالی با کوله باری از گناه  در این ساعات آخر سال دست به دعا برمی

ی ما را بپذیری و از جرایم ما  و خطا بر ما گذشت از دریای کرامتت تقاضا داریم توبه

 بگذری.

ی امام عرص (عج) تیجیل  الها ظلم و فساد دنیا را ار کرده در ظهور دولت حقهبار 

 بیرما.

 بار الها عیدی ما را رضایت خود و امام قرار بده.

 حال هجران ما را به ظهورش به اَحسن الحال تبدیل کن. بار الها

 اللهم عجل لولیک الفرج
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