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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٩ تیر ٥       والدت امیر مؤمنان (ع) ی بهخط

حمد و سپاس شایسته و سزاوار پروردگار توانا پاک و منزه و برتر از هر وصف و ادراک 

حیران و قلوب  اش کربیاییهای خاشعان و خدا ترسان از هیبت  است. خدایی که دل

ی جاللتش هراسان و از خوف عظمتش گریان و فریادرس  عارفان از مشاهده

ی عمل نیکوکاران و سیراب  بول کنندهو ق کنندگان توبهی  دادخواهان و عذر پذیرنده

 ی گمراهان است. کننده

درود و سالم خداوند کریم بر تاج اوصیا خاتم انبیاء حرضت محمد مصطفی (ص) و بر 

کاران و رستگاران و کامیابان عال بودند،  و درست اصالح کارانخاندانش که همگی از 

د و در جوار عزتش آرمیدند و از آنان که چون به خدا پناهنده شدند و به او توکل کردن

اش روزِی وسیع نصیبشان گردید و بر اثر طاعتشان  فضل و جود و کرم و رحمت واسعه

توفیق خیر و راه راست و درستی یافته و از پرتو قدرت خداوند متعال بین آنان و 

 ی لطف و عنایتش گونه نافرمانی از آنان رس نزد و در سایه گناهان فاصله افتاد و هیچ

هایی است که رضبان قلبشان در توحید و  آرمیدند. پس سالم و برکات الهی در جان

ی حیات داد. رضبانی که نوای شیفتگی را در بطن وجود  ای�ن به خالقشان ادامه

آید و با آن  گیرد، با آن شکل می نوازد و آثار حیاتش در آیات قرآن کریم شکل می می

د. درود و سالم بر پدر امامان دوستدار نبوت برادر منتها شو  رود تا گویای لطفی بی می

ی گوارای زالل،  پیامرب پیشوای بزرگ دین و ای�ن، ترازوی اع�ل، ساقی چشمه

ترین مؤمنان، وارث علم پیامربان، حجت رسای خدا، شمشیر عدالت، مولود  شایسته

امروز به اهل  کعبه، ولی آدم امیر مؤمنان علی (ع) که وجود با برکتش را خداوند کریم

این نعمت و رحمت بزرگت بر ما شکر  ی واسطه بهزمین عطا فرمود. بار الها تو را 

 گوییم که ما را شناخت و قبول امامت او و فرزندانش را عطا فرمودی. می

ی  قدر امروز چه زیبا بانوی دو عال مادر هستی حرضت فاطمه در مورد مولود گران

ی شکرگزاری را مه�ن خود کرده  رم گواه است که بندهزهرا (س) فرمودند: که کعبه مک
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ی پروردگار کریم  از احسان خاصه ابوطالبتا همه ببینند و بیندیشند که همرس 

 مند شد. بهره

پیوند فاطمه بنت اسد با حرضت ابوطالب یک پیوند ساده نبود بلکه امانتی نزد ایشان 

ان این امانت را در بهرتین شد و ایش بود که به فاطمه بنت اسد باید سپرده می

ها به دنیا آورد و پرورش داد و آن را به پیامرب (ص) سپرد تا ولی دهر شود.  جایگاه

ی ملکوت شد و دعایش مستجاب گردید و  فاطمه بنت اسد خواستار گشایش پنجره

پایان الهی را در  ی کعبه باز شد تا پشت پنجره را تاشا کند و آن وقت لطف بی خانه

رفته و از آن طرف پنجره ولی نعمت الهی را به دنیا عرضه کند. پس خداوند آغوش گ

 دهد. حساب روزی می کریم به هر کس که بخواهد بی

ی حرضت زهرا (س) باید گفت و فریاد کرد که ای وای  پس با توجه و تأمل به فرموده

بر آنانی که نه تنها قدر نعمت الهی را ندانسته بلکه به کفران و انکار و آزار او و 

کنند که نور و نعمت الهی را با ظلمت جهل  فرزندانش برخاستند و سعی کردند و می

که انکار خورشید تأثیری در عظمت آن ندارد  اند افلغو نفس خود بپوشانند. ولی چه 

 .ای از نور آن را کم کند و هیچ کس توان آن نیست که ذره

خواهران و برادران بیایید در این روز بزرگ با خداوند و امیر مؤمنان عهد ببندیم که با 

 دانیم و با اع�ل و رفتارمان نشان خواهیم داد که قدر نعمت و رحمت الهی را می

عشق و روح و جا�ان و با عمل خود به آن وفا داریم. خداوند کریم را شاکریم که 

اجازه و روزی فرمود که درب این خانه به نام جوهر هستی اباصالح املهدی (عج) 

افتتاح گردیده تا نام پر عظمتش برده شده و تسبیحش گویند و با سپاس و تشکر از 

د که در این خانه جمع شده با شنیدن و وجود مبارک امام عرص که اجازه فرمودن

 شاءهللا انها  آموخت دستورات الهی از عملکرد معصومین آگاه شده و با عمل به آن

 نجات یابیم.

شناخت امیر مؤمنان  ی واسطه بهکه به ما حرمت و آبرو دادی  ای گونه ه�نبار الها 

 رار بده.(ع) و فرزندانش ما را از پیروان و شیعیان واقعی آن حرضت ق

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


3 

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

گر امیر مؤمنان علی (ع) و عمل  بار الها ما را توفیق آگاهی از سخنان گهربار و هدایت

 ها را عطا فرما. به آن

بار الها ما را در قیامت به اسم امیر مؤمنان علی (ع) شناسایی فرما و از شفاعتش 

 مند گردان. بهره

رزند رشیدش امام زمان (عج) ف اطاعت گرانو  گزاران خدمتبار الها ما را از پیروان و 

 قرار بده.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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