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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ١٣٨٨های سال  های مناسب لیست ترتیبی خطبه

 ٨٨مرداد  ١٦ -ی شعبان والدت حرضت قائم (عج) عید نیمهی  خطبه –٠١

 ٨٨مرداد  ٣١ -شب اول ماه مبارک رمضانی  خطبه –٠٢

 ٨٨آبان  ٨ -)ع( رضا اماموالدت ی  خطبه –٠٣

 ٨٨آبان  ٢٧ -)ع( جواد امام ی شهادت خطبه –٠٤

 ٨٨آذر  ١٣ -ی عید غدیر دل نوشته –٠٥

 ٨٨آذر  ١٥ -ی عید غدیر خطبه –٠٦

 ٨٨آذر، دی و بهمن  -های محرم و صفر  خطبه –٠٧

 ٨٨بهمن  ١٦ -ی روز اربعین خطبه –٠٨

 ٨٨بهمن  ٢٤ -حسن مجتبی (ع) ی رحلت پیامرب (ص) و شهادت امام خطبه –٠٩

 ٨٨بهمن  ٢٦ -)ع( رضا امام ی شهادت خطبه –١٠

 ٨٨اسفند  ٣ -)ع( حسن عسکری امام ی شهادت خطبه –١١

 ٨٨اسفند  ٥ -)عج( ی سالروز آغاز امامت حرضت مهدی خطبه –١٢

 ٨٨اسفند  ١٣ -پیامرب (ص) و امام صادق (ع)والدت ی  خطبه –١٣

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٨مرداد  ١٦      ی والدت حرضت مهدی (عج) بهخط

حمد و سپاس پروردگار یکتا و بزرگ و صاحب جالل و جربوت و کرسی بلند و دریای 

اش، روشنی  ی آفتاب را سزاست که به نور ج�ِل تابان و درخشنده خروشان و سایه

اش ایجاد و اصالح کرد امور اولین و  دیرینه ییفرمانرواها و زمین و  گرفت آس�ن

 آخرین را.

سالم و درود خداوند کریم بر خاتین و افضلین پیامربانش حرضت محمد (ص) و 

 .اش نیطاهر بیت اهل

پروردگار کریم آفرید او را شناخت و بر  آنچههمواره  که آنسالم بر زمان و صاحب 

ای بر زمین و آس�ن سپری نشد که در آن لحظه به  فرامین او عمل �ود و هرگز لحظه

 صاحب خود سالم و درودی همراه با اطاعت نفرستاده باشد.

ی عدالت، منجی برش، فرمانروای دولت ظهور، جوهر هستی،  ی حق، آیینه اوست جلوه

مهربانی و جود و سخا، حرضت مهدی ارواحنا لک  سار چشمهدی، آخرین الطاف خداون

 الفدا (عج).

ی شعبان مصادف است با میالد مبارک و منور آن رسور و موال که امسال مصادف  نیمه

شده است با روز مبارک جمعه. روز جمعه بنام وجود مبارک حرضت مهدی (عج) 

ر روز جمعه دارند و با خواندن است. منتظران واقعی آن حرضت امید ظهور ایشان را د

 دارند. تنگی خود را از فراق، نه جدایی به حضور مبارکشان اظهار می ندبه، دل

 داریم. فرصت را غنیمت شمرده در این مورد بیاناتی را به حضور عزیزان ارائه می

مادر هستی و بانوی دو عال حرضت زهرا (س) در سفارشی به شیعیان فرمودند: 

ی که در آن برای برپایی حق و آمدن عدالت الهی ترضع و گریه برقراری مجلس

خوانند و در آن اشعار عدالت را بخوانند مانند طلوع خورشید  کنند و اشعاری می می

پروردگار کریم آفرید است دچار یک حالت  آنچهاست در اولین ساعات طلوع که 
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خورشید حق است طلوع هر روز  که همچنانشود. پس  مستی از این انوار حقه می

آمدن پرسم حق است. پس برای آمدن و برپایی عدالت ترضع کنید که ترضع برای حق 

هایی که دور هم جمع شدند و با گریه و ترضع از  جاودانه است. ولی باید بدانند آن

کنند، وای بر احوالشان اگر در وجودشان بتی مثل  پروردگار پرچم عدالت را تقاضا می

اند با  خود ساخته به دستشته و برای نابودی این گوساله که ی سامری دا گوساله

ای  چاره ارسائیل بنیکفر است. آنگاه مانند قوم  ی نابودکنندهترضع کسی را بخوانند که 

 جز کشته شدن و از بین بردن کفر باقی نخواهد ماند.

را پس با توجه به بیانات شیوا و زیبایی که گفته شد باید که اول امام عرص خود 

بشناسیم یعنی باید بدانیم که منتظر چه کسی با چه خصوصیاتی و عملکردی هستیم 

آهنگ و همسو کنیم تا با امام همیار و همراه   بعد عمل و وجود خود را با آن هم

های ندبه کامل متمرکز شده و در خود جستجو کنیم که از  باشیم. در فرازهای أین

ک مطابقت داریم. قبل از اینکه دیر شود در مورد ها دوریم و با کدام ی کدام یک از آن

کنیم. چون تاریخ منتظران زیادی را به یاد دارد که بعد  تجدیدنظرخود و عملکردمان 

ها نبود بر  ها و باورهای غلط آن ها مطابق خواسته از رس آمدن انتظار چون منجی آن

 علیه او اقدام و خود را نابود کردند.

(ع) که پس از به دنیا آمدن ایشان با وجود دیدن  مثل منتظران حرضت عیسی

ها نبود پس از آزارهای فراوان تصمیم  معجزات فراوان چون عیسی (ع) مطابق میل آن

که اولین  گرفتند ایشان را به صلیب بکشند، یا منتظران یهود اطراف مدینه که برای این

های حجاز کوچ  به بیابانبینند از وطن خود  را می آخرالزمانکسانی باشند که پیامرب 

 ترین دشمنی را در حق پیامرب اسالم (ص) �ودند. ها بیش کردند ولی ه�ن

 .پس منتظر ناآگاه از شخصیت واالی امام عرص (عج) یعنی تباهی بعد از ظهور

 میاوغایب از خود و  من به غیبتم و

 هر زمان به یک سویم اسیر نفسم و

 منم به پشت ابرهای جهل و نادانی
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 ای ظهورم ز تو حارض از همه مدد جویمبر 

پس بیایم امام زمان خود را بشناسیم، آن زمان است که منتظر واقعی خواهیم شد و 

ی ظهور  ی حرضت زهرا (س): لحظه کنیم که به فرموده برای ظهورش لحظه ش�ری می

درک کند جز برای آن لحظه  آن راتوانست تا  چنان باشکوه است که اگر عقلی می آن

 داد. ی حیات �ی دامها

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٨مرداد  ٣١        شب اول رمضان ی بهخط

حمد و سپاس پروردگار یکتا و کریم، که رحمتش همه چیز را در بر گرفته و قدرتش بر 

 اند. همه چیز احاطه دارد و همه در برابرش خاضع و خاشع

است سلطنتش و برتر و بلند است مقامش، پاک و منزه است خداوند با جالل و بزرگ 

های نعمت و احسانش  ها و سفره جربوت که روزِی خالیق از درگاه او نازل شود. مائده

کران بر پروردگار متعال که قرار داد یک  برای همگان گسرتده است. شکر و سپاس بی

ن قرآن کریم را برای هدایت و راهن�یی مردم، ماه را، ماه رمضان، و فرو فرستاد در آ 

 های هدایت و فرق بین حق و باطل. نشانه

، ماه بازگشت و توبه، ماه داری زنده شبماه رمضان ماه روزه، ماه بپا خاست، ماه 

 آمرزش و رحمت، ماه آزادی و رهایی از آتش جهنم و رسیدن به بهشت.

هرت از هزار ماه است. درود و سالم خداوند قرار داد در رمضان شب قدر را که ب

ی ادیان الهی،  کننده و خاته دهنده خداوند بر آخرین نور وحی و هدایت و کامل

های  ی این ماه مبارک که در آن سفره حرضت محمد (ص) و خاندان پاکش. در آستانه

گان بر رس این سفره که ه�ن شد  تر، و دعوت احسان و رحمت الهی گسرتده

و برخورداران از بهرتین و واالترین نعمت الهی که ه�ن خشنودی و  یافتگان نجات

 رضایت اوست راضی و با سعادتندی از رس آن سفره بلند خواهند شد.

پس ماه رمضان ماه بسیار بزگی است که غفلت از این ماه انسان را به نابودی 

 کشاند. موال علی (ع) در مورد غفلت از این ماه چنین فرمودند: می

ر رمضان همواره برای غافالِن خوان خداوند دعا کنید که سنگینی غفلت از رمضان را د«

کند و هر چه عمل نیک انسان دارد در یک کفه قرار  ترازوی قیامت سنگین وزن می

که صاحب ترازو از وحشت رشوع به  قدر آنش�رد  سبک می آن رای رمضان  گیرد کفه

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


6 

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

هایش  لرزد که صدای استخوان چنان می و جوارح وجودش آن کند میلرزیدن 

 »کند. هایش را کر می گوش

رمضان یعنی بارش رحمت الهی که بهرتین آن نزول قرآن کریم است، پس در این ماه 

تر از آن بهره بگیریم که  بیشرت قرآن بخوانیم و در آن اندیشه کنیم تا بیشرت و عمیق

 نین فرمودند:(ع) در سفارشی چ امیراملؤمنین

ظاهر قرآن هدایت است و نجات از دوزخ، اگر به دستورات ظاهری آن عمل کنید «

را وعده داده است  آنچهگیرید و خداوند  قرار می بزرگمورد لطف و بخشش خداوند 

کند که صدای آن زندگی ابدی را خرب  آورد. ولی قلب قرآن خونی را پمپ می می جا به

دهد، اگر اعضا و جوارح کسی از این قلب خون گرفت همواره در معرض سالمتی و  می

نشاط است و اگر قلب او قلبی بی�ر باشد اعضا و جوارح او غذای کافی را برای 

او را در معرض خطر افرسدگی  کند و احساس خستگی و کسالت شادابی کسب �ی

 »کند دهد و نشاط را از او دور می قرار می

 هستی حرضت زهراي اطهر (س) نیز چنین فرمودند: بزرگوارچنین بانوی  هم

ی قرآن خوب توجه کنید که همگی برای رسیدن به ک�ل و رشد  های کریمه به آیه«

به  آن رااگر خداوند های خروشان،  است. وجود انسان مانند دریایی است با موج

 فایده بیشود و توبه در دم آخر  ساحل نجات تبدیل نکند مانند فرعون در آن غرق می

ی  است چون خداوند مهربان، و سخت عقوبت است. پس عطر قرآن کریم را که رایحه

جاودانگی است در ضمیر وجودتان وارد کنید تا وجود ش� با تالوت هر آیه از قرآن 

ها را در  ا برایتان ذخیره کند، تا در برگشت به الیه راجعون آن گلکریم گلستانی ر 

در آیات قرآن کریم تعقل و  ها تبدیل شود به اصل خود. آغوش بگیرید و باز آن گل

تواند با آن همراه شود فقط  ی کودکانه �ی تفکر معنایی گسرتده دارد که اندیشه

کند. پس با آیات الهی، گریه  پیدا �یگذرد و ارتباط قلبی با پیامربان  خواند و می می

کنید، بخندید، سفر کنید، هجرت کنید، توبه کنید، تا دعوت پیامربان و معنی و مفهوم 

 ».کنید درک آن را
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خواهید تالوت قرآن را رشوع کنید پس بیایید در این ماه  برادران و خواهران که می

اندیشه تالوت کنیم تا از آن رمضان قرآن را نه فقط با زبان بلکه با روح و جان و 

 مند شویم. بهره

های رمضان خود را مزین کنیم به مناجات و دعاهای  ی این خطابه، شب در خاته

عاشقانه و عارفانه موال علی (ع) تا خداوند متعال ما را در این مهم یاری فرماید 

 هللا.ءشا ان

تو و رسول تو را  آنچه های ما را به نور صداقت و ای�ن روشن بگردان بار الها جان

 های ما الهام بفرما. کند بر دل راضی و خشنود می

ای از  که برای ما روزی فرموده آنچههای ما را در راه خشنودی خودت و  بار الها، قدم

 بگردان. پابرجاتقدیراتت در دنیا و آخرت استوار و 

رسگردانی است دل  ها از پرستش و یاد تو دچار حیرت و بار الها در این زمان که سینه

 ما را از آن حیرت و رسگردانی نجات عنایت بفرما.

ی ما قوت عبادت ببخش و عبادت ما را  های فقیر و مسکین و بیچاره بار الها به دل

 غالف دست و پاهای�ن قرار مده.

هایش برکت  دارد بر قدم بار الها هر کس که در راه تو از روی پاکی و اخالص قدم برمی

 م (ع) را عنایت بفرما.آل ابراهی

ی احسان تو از نع�ت بهشت گسرتده پس  بار الها ماه مبارک رمضان است و سفره

ی رحمت مه�ن بگردان تا با یاد تو همواره از خوان  های ما را بر رس آن سفره دل

 ات بخوریم و از رشاب عشقت بنوشیم. سفره

های ضعیف و ناتوان  جانبار الها آتش خشم تو آتشی بس سهمگین و گران است این 

 ما را از آن آتش در پناه رحمتت قرار بده.

بار الها همگی ما را از آنانی که از ولی و فرزندان ولی تو اطاعت کردند قرار بده و 

 دست یاری آنان را از رس ما کوتاه نفرما.
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عج) و تپد از یاران امام عرص ( هایی را که قلبشان در راه جهاد تو می بار الها همگی آن

 فتحنا لک فتحاٌ مبینا قرار بده. زیر پرچم مبارک انا

 آمین یا رب العاملین

 ی فتح سوره ٣  (و خداوند پیروزمندانه یاریت کند) آیه َو یَنُرصََک هللا نَرصاً عزیزاً 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٨آبان  ٨       والدت امام رضا (ع) ی بهخط

که آخرین امید  حمد و ستایش پروردگار عظیم و با جالل و جربوت را سزاوار است

و شفای دل دردمندان، روزی  افتادگانبه هالکت  ی دهنده نجاتو  شدگان غرق

 ، آرزوی عاشقان و عطابخش فقیران است.بیچارگانی  ی بندگان، چاره دهنده

کرد بر خداوند یکتا نور و آفتاب، نیست معبودی جز او پاک و منزه است که سجده 

 خروش آب، روشنایی ماه و تاریکی شب و روشنی روز.

های من شاهد  شکر و سپاس بر پروردگار رح�ن و رحیم و کریم که فرمود: ای آفریده

باشید من از مخلوق و جانشینم پی�نی گرفتم که مرا خالق خود نامد و جانش را با نام 

ی لطف و احسان من پیدا �ود و به سخن  نش را در سایهمن زنده یافت. آمدن و رفت

درآمد و مرا ستایش کرد و محبت مرا به جان خرید. پس من او را برگزیدم و جانشینم 

 گزار باشد. اعالم کردم و خوبی و بدی را به او الهام �ودم. باشد که سپاس

د آنگاه که فرمود: هایی قرار گرفت که به ندای خالق خو  برکات پروردگار کریم در جان

گاه  بخوانید مرا تا اجابت کنم ش� را لبیک گفتند و خالقشان را به یکتایی خواندند، آن

ضمیر وجودشان از نور حقیقِی ای�نشان فروزان شد و پرتو آن نور کتاب وجودشان را 

گو چهارده خورشید فروزان  نگاشت و عشق را معنا کرد که افضل این عاشقان لبیک

 ها با بعثت رسول اکرم (ص) زمین را منور �ود. روشنایی آن بودند که

ی دو عال (س) و  ی زهرا سیده این نور با امیر مؤمنان علی (ع) و حرضت فاطمه

و چون  نورافشانفرزندانشان مستدام یافت که همگی چون خورشید تابان، چون ماه 

های دانش و  و پایه گو راستستارگان فروزان هستند و برگزیدگان الهی و شایسته و 

برگزیدگان دین بودند که هر کدام در هدایت و آگاهی مردم به رصاط مستقیم و 

ی خود کمر همت بستند که این تالش و  نشان دادن حق و باطل به مقتضای زمانه

 مبارزه گاه با شمشیر و جهاد، گاه با صلح و دعا، گاه با علم و تقوا و گاه با صرب و رضا.

م مبارک مصادف است با تولد هشتمین اخرت آس�ن والیت و امامت و چون این ایا
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 الحجج ثامنمعلم عل� و مروج دین، معدن کل�ت پروردگار، صندوق انوار الهی 

ای از دریای فضائل ایشان را بازگو  خواهیم قطره (ع) مي الرضا موسیحرضت علی ابن 

 کنیم.

ت بود چون از طرف پدرش حاکم پرس گر و مکار و مقام مأمون عباسی که مردی حیله

اطالع داشت برای رسیدن به اهداف  بیت اهلخراسان گردید از ارادت مردم ایران به 

و  مؤمنان ریام دوستدارخود را   آوردن قدرت به حیله به دستشوم خود یعنی 

عنوان  �ود تافرزندانش مخصوصاً امام رضا (ع) معرفی �ود و در ظاهر از امام دعوت 

او را قبول کند و در باطن به اجبار امام را از مدینه به مرو آورد و  ولیعهدی

. و کشتامین عباسی برادر خود را رسکوب کرد  مذبوحانههمین حرکت  ی واسطه به

امام رضا (ع) بار هجرت را بستند تا امت خویش را از دنیای فانی و زودگذر هجرت 

را بر شأن و  اساس بیهای  تهمت های فراق را به جان مبارکشان خریدند و دهند. غم

های مبارکشان مثل امام حسن مجتبی (ع) شنیدند ولی  مرتبت الهی خود با گوش

ماندند. برای  قدم ثابتدست از امت خویش نکشیدند و عاشقانه بر فرامین الهی 

کند ایران و عربستان در  مأموران الهی و امامان بر حق، عرب و عجم تفاوتی �ی

های  بر حق یک رسزمین است و امام آمد تا وجودها را از تاریکی نفسرسالت پیامرب 

 بر روشنایی اتحاد رقم زند. اساس بی

آمدن امام رضا (ع) به مرو برای اسالم بسیار مفید بود زیرا خراسان برای بیگانگان 

آمد کسی وجود نداشت که شبهات مردم را رفع کند  میدان علم بود و اگر حرضت �ی

هایی  شد برای عال اسالم خطرناک بود. امام رضا (ع) با حرکت بهات رفع �یو اگر آن ش

که فقط از امام ساخته است چنان مأمون و اع�لش را رسوا کرد و والیت و امامت را 

به مردم نشان داد که مأمون برای جلوگیری از این رسوایی ایشان را با زهر در سال 

 هجری شهید کرد. ۲۰۳

و  حق و زیباست مقام امامت که حق را گاه با شمشیر، گاه با صلحبینیم چه  پس می

 کوبد. گاه به ظاهر قبول ولیعهدی بر فرق باطل می
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ی امامان است و یقین داشته باشیم که امام  بله باور کنیم که این موضوع شامل همه

گونه عمل  عرصمان منجی عال برشیت اباصالح املهدی (عج) نیز در این زمان همین

کارند در  �ایند و بذر نفاق و شک و تردید را که دشمنان ایشان در بین شیعیان می می

شود که اگر امام زمان وجود دارد  بینیم که بعضاً گفته می کنند اما می نطفه خفه می

پس چرا فساد و ظلم و جنایت روی زمین است. وای بر احوال کسانی که پروردگارشان 

یامربی برای هدایت ش� نخواهد آمد و دیگر کتابی برای فرموده: ای بندگان من دیگر پ

دهم عمل کنید و از من و پیامربم  هدایت فرستاده نخواهد شد پس به آنچه فرمان می

ها در  من بازگشت خواهید کرد. ولی گوش انسان طرف بهاطاعت کنید و مطمنئ باشید 

ی  رسورشان و �اینده که درحالیتر از گذشته شده و  شنیدن این ندا سنگین

کند از این لطف و احسان الهی خود را  پروردگارشان در پیمودن راه آنان را یاری می

کنند و برای رسیدن به  را درک �ی الزمان صاحبکنند و معنی و مفهوم  محروم می

شوند و راه را با خیاالت ثواب  فرامین قرآن از حقیقت وجود امام و رهربشان غافل می

ی مرتفع  کنند پس در باال آمدن از قله پی�یند و اصل عمل را فراموش می میو عقاب 

دانند،  شوند و بازگشت را بهرت از زحمت پیمودن راه می بندگی دچار لغزش می

بریم  شوند. به خدا پناه می های فراوان پروردگار کریم محروم می روند و از نعمت می

 از اینکه جزء این دسته از مردم باشیم.

 جوییم که: داریم و از خداوند متعال در این مهم مدد می می ال دست به دعا برح

های تو را و تدبیر امامت امام  بار خدایا ما را یقین و باوری عطا کن که حکمت

 عرصمان را با تام وجود پذیرا باشیم.

 بار الها به ما شناخت حق از باطل و پاک از ناپاک را عطا فرما.

 منتظراِن امام عرص و دولت ظهورش صرب و شکیبایی عنایت فرما. بار خدایا به ما

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٨آبان  ٢٧       شهادت امام جواد (ع) ی بهخط

که صاحب گذشت و  حمد و ستایش سزاوار خداوند با کربیا و جربوت و عظیم است

و منزه است و مقتدر، قدرتند است و  باشد. پاک نظیر می مهربانی و آمرزِش بی

ی هر  ی هر نجوا، بیننده ی دانه و آگاه به هر راز پنهان و شنونده که شکافنده همتا بی

ها و  ی عیب ها، پوشاننده ی از لغزش کننده درگذربه وعده،  ی کننده عملنادیده و 

 هاست. گرفتاری ی کننده برطرف

ی نبوت،  خورشید رسالت، ماه هدایت، ستارهپایان بر  ش�ر و بی و درود و سالم بی

ی حیات، رسول اکرم حرضت محمد (ص) و  روشنایی رصاط، پایگاه نجات، گرامی کننده

های متین، رهرب و پیشوای راستیِن  های استوار دین، حبل بر خاندانش که همگی ستون

شان که فرمان های اند. برکات الهی بر جان که مطهر، پاک، با تقوا و با یقین مردم زمین

که از  آنگاهقیامت چونان نسیمی بر روح پاکشان و جسم مطهرشان خواهد وزید و 

که چند صباحی  این به خاطرزمین به آنان افتخار خواهد �ود و  خیزند برمیخاک 

 پروردگار کریم خواهد بود. گزار سپاسدار جسم پاکشان بوده  امانت

، علم و تقوا، و سخاس، معدن جود مقد وجودهایدر این شب عزادار یکی از آن 

(ع)  جواداالئهشجاع در میدان علم، نهمین اخرت امامت و والیت امام محمد تقی 

حرضت امام رضا (ع) که  بزرگوارشانهستیم که در معرفی خود بعد از شهادت پدر 

بود چنین فرمودند: من محمد بن علی جوادم. من  یسالگ هشترشوع امامتشان در 

اند. من اعلم  اند یا نیامده ی مردم هستم مردمی که به دنیا آمده های همه عال به نسب

های ش� هستم. این علم را قبل از خلقت عال  از خود ش� به ظواهر ش� و باطن

ایم و بعد از فنای عال هستی نیز داریم. اگر نبود تظاهرات اهل باطل و  هستی داشته

گفتم که  های آنان، چیزهایی می دم عوام و شکهای باطل علیه ما و اگر نبود مر  دولت

 چنانچههمه تعجب کنند. سپس دست بر دهان خود نهاد و فرمود ساکت باش 

 پدرانت ساکت بودند.
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که  و این و علم آنان، این است مقام امام جواد (ع) و علم او بیت اهلاین است مقام 

باهت زیادی به زندگانی و ی این عال است. زندگانی و شهادت امام جواد (ع) ش واسطه

دانید مأمون عباسی  ای که می گونه شهادت پدر بزرگوارشان امام رضا (ع) داشت. ه�ن

چنین  زمانی که در خراسان بود امام رضا (ع) را به اجبار از مدینه به مرو آورد. هم

داد ع) را نیز به اجبار از مدینه به بغجواد (که به بغداد رفت امام  مأمون بعد از این

که امام رضا (ع) را  ای گونه ه�نالفضل را اجباراً به عقد او درآورد  مآورد و دخرتش اُ 

اجباراً ولیعهد کرد تا در بین شیعیان حرمت پیدا کند امام جواد را نیز به ه�ن منظور 

 داماد خود کرد.

ن روز ام ماه صفر که چند روزی با عید بقراط یعنی اولی امام رضا (ع) را مأمون در سی

عال امام عرص (عج) است از روی عجز و ناتوانی با زهر   امامت جوهر هستی منجی

به شهادت رسانید و ما شیعیان هر سال بعد از روز شهادت ایشان خود را آماده 

القعده  ام ماه ذی کنیم تا با امام عرصمان تجدید بیعت کنیم و امام جواد نیز در سی می

وز انتخاب حیدر کرار امیر مؤمنان علی (ع) فاصله دارد به که چند روزی با عید غدیر ر 

کنیم تا در عید غدیر با  شهادت رسیدند و ما شیعیان در این روز خود را آماده می

 موالی�ن علی (ع) تجدید بیعت کنیم. انشا هللا.

امام جواد (ع) نشان دادند و ثابت کردند که علم امامت و رهربی و والیت به سن و 

ت چون ایشان در سن هشت سالگی به امامت رسیدند و مأمون و معتصم و سال نیس

توانند امام  به باطل خیال کردند که امام کودک هستند و جوان و می بیت اهلدشمنان 

را تحت تسلط خود داشته باشند ولی خیلی زود به اشتباه خود پی بردند چون امام 

ی شیعیان را به عهده گرفتند که  عاملانه جواد (ع) چنان با علم و بیان غرا و شیوا رهربیِ 

الفضل دخرت مأمون را با دسیسه مأمور به شهادت رساندن   ممعتصم از ترس رسوایی، اُ 

 سالگی �ود. ۲۵امام در سن 

ولی است  عنوان بهبینیم که در امامت امام بر حق که منتخب خداوند کریم  پس می

منتظران و عاشقاِن وجود مقدس امام زمان سن کم و زندگانی طوالنی تأثیری ندارد. ما 

�ونه قرار داده و اعالم کنیم که  بیت اهلباید زندگی امام جواد (ع) را به دشمنان 
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که سن کم در امام مالک نبوده گذشت زمان طوالنی نیز از نظر ما در  ای گونه ه�ن

 باشد.تواند مؤثر  ی موالی�ن �ی امامت مدبرانه و حکی�نه و لحظه به لحظه

داریم که بار خدایا ولی و اماماِن ما اللهم عجل لولیک  در این شب دست به دعا برمی

این دعا در عقل�ن فرج و گشایش بده تا بتوانیم  ی واسطه بهالفرج را با آموختند، پس 

 .میی�اخطاهای فکرمان را با این دعا به گشایش عقل برطرف 

ی انسانی از عقل تهی شود  که جامعه آنگاهای  ای که وعده فرموده گونه بار خدایا ه�ن

صاحب عقل را برانگیزی تا مردم را از گوهر وجودشان آگاه کند، ظهور عقل کل و امام 

 زمان (عج) را نزدیک بفرما.

کنیم و  بار خدایا یاری فرما تا در کنار موالی�ن بتوانیم زماِن فراتر از عقل را درک

 عقلی را پرورش دهیم که در الست به یگانگی تو اعرتاف کرد.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٨آذر  ١٣        عید غدیر  ی دل نوشته

که خودمو شناختم دیدم که پدر و مادر و  یا علی موال یا امیراملؤمنین از اون وقتی

خواست کار مهم یا بزرگی رو انجام بدن یا مشکلی رو حل کنن  میاطرافیانم هر وقت 

طوری بود که من هم این  گفت. این بعد از نام خداوند متعال ذکر مبارک یا علی رو می

ذکر رو یاد گرفتم و گفتم و از گفتنش احساس لذت و از شیعه بودن افتخار خاصی 

غه و روایاتی از زندگی ش� سؤاالتی البال  کردم ولی بعد از خواندن چند خطبه از نهج می

کند تا نور ای�ن  برام پیش اومد که چطور میشه ذکر یا علی که در خیرب رو می

خداوندی و توکل و یقین به درون قلعه خیرب راه پیدا کنه، ذکر یا علِی من در قلبم رو 

از زبونم  کنه تا نور خداوندی و ای�ِن راستین داخلش بشه؟ چرا توکل و یقین باز �ی

گفت و  کنه؟ و چرا ذکر یا علی که شیعیان واقعی زمان ش� می به قلبم راه پیدا �ی

شد ذکر یا علِی من پاهام  تر می هایشان محکم تر و دامنه ها مرتفع چون کوهی قله آن

کنه؟  خواهی و دفاع از دین و قرآن استوار �ی طلبی و عدالت رو در راه حق و حقیقت

شینم؟  های زندگی زانوهام لرزیده و سست شده می نامالی�ت و سختیچرا با اولین 

که فرمایشات ش� رو شنیدم و  جوری داره؟ چرا؟ تا این چرا ذکر یا علی من اثری این

جواب سؤاالم رو گرفتم، ش� فرموده بودید: بیعت با صدا مانند نوایی در باد است و 

شود و ظال با نام من دچار  نابود میهیچ اثر دیگری ندارد، ظلم در نام من محو و 

 عطش قیامت خواهد شد.

ی فشار زندگی،  پس منی که با سستی و کوتاهی در اجرای دستورات الهی به بهانه

بعضی از این دستورات رو نادیده گرفته یا به نفع خودم تغیر میدم که در این صورت 

رفاه و کسب مال بیشرت ی اول به خودم ظلم کرده و به همون دلیل برای  در وهله

ام از هیچ ظلمی به مردم کوتاهی نکرده و پس از انجام گناه نه  برای خود و خانواده

کنم خطبه و  تنها از ترس خدا لب و دهانم خشک نشده بلکه احساس رضایت هم می

کنم ولی سعی در رسمشق قرار دادن  های زندگی ش� رو شنیده و تحسین می روایت

 کنم. ی قرآن و در نهایت مطابقت با دستورات الهی است �ی دهها که عین فرمو  آن
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کنه بلکه بادهای  خیرب قلب خودم و دیگران رو باز �ی پس ذکر یا علی من نه تنها درِ 

 قدر از خودم غافلم. نفسانی ِوجودم این ذکرها رو میربه. متأسفم از اینکه من این

کنم تا عید  هم پی بردم سعی میولی موالی من حال که با فرمایشات ش� به این م

غدیر امسال خودم رو اصالح کنم و آماده باشم تا در این روز نه تنها با دست همت 

بلکه با تام وجود با ش� بیعت کنم بیعتی که در آن عمل باشد نه شعار، حق باشد نه 

 باطل، گذشت باشد نه ظلم، ای�ن باشد نه کفر، تقوا باشد نه فساد، آخرت باشد نه

دنیا، راه ش� باشد نه راه شیطان و نفس و در نهایت رضایت خدا و پیامرب و ولی باشد 

 نه غیر. از ش� تقاضا دارم منو در این راه کمک و یاری فرمایید.

 ال فتی اال علی ال سیف اال ذوالفقار

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٨آذر  ١٥        عید غدیر  ی بهخط

اش شکافته شد  حمد و سپاس پروردگار یکتا و مقتدر را سزاست که به قدرت و اراده

معنا پیدا   ها، سبز گردید درختان و گیاهان، جان گرفت جانداران، دریاها، برپا شد کوه

�ود حیات و م�ت، فروزنده شد خورشید و ماه، آراسته گردید ستارگان و خلق شد 

د رسوالن، نازل شد قرآن، جدایی گرفت حق از باطل، به ک�ل رسید انسان، برگزیده ش

 نعمت خداوندی چون انتخاب شد ولی و امام.

اش و اندرز و  سالم بر امین وحی رسول گرامی خدا و سالم بر هر تصمیم و خطابه

 ص).محمد ( ابوالقاسم. سالم و درود بر قلب سکینه، منصور و مؤید امشیپ

سالم بر امام منتخب و پدر امامان معصوم، خلیل نبوت، برادر و جانشین پیغمرب، اوج 

ی تقوا،  ای�ن، میزان اع�ل، شمشیر ذوالجالل، صالح مؤمنان و وارث پیامربان، شجره

 علی (ع). مؤمنان ریامی باطل، راه روشن، اخرت رخشان،  نعمت شایان و کوبنده

یم فرشتگانش را فرا خواهد خواند تا پرده از عاملی ای که پروردگار کر سالم بر لحظه

که  آنگاهی دیدنش را در آفرینش حرضت آدم (س) داده بود.  بردارد که به آنان وعده

هایشان آگاه ساز و حرضت آدم (ع) ارسار دولتی را فاش  ها را از نام فرمود: ای آدم این

اعت معنی و مفهوم خویش را گاه اط ی اطاعت پروردگار خویش بود و آن �ود که آیینه

که پروردگار  که جز آن در نزد فرشتگان الهی از دست داد و آنان اعرتاف �ودند به این

 به آنان بیاموزد علمی ندارند.

سالم بر غدیر و غدیریان از غدیر تا قیامت. غدیر روز باران نعمت الهی، روز 

نان، حق طلبان و حق از باطل، روز شکست شیطان، روز شادی مؤم ی جداکننده

عدالت خواهان است. در این روز خداوند متعال که بارها در توصیف صفت مؤمن و 

مجاهد در آیات مختلف قرآن کریم اشاراتی به مقام واالی حرضت امام علی (ع) 

فرموده بود با فرمانی رشطی به پیامرب (ص) فرمود که اگر جانشینی و وصی بودن امام 

ی حارضین در غدیر  د را کامل نکردی و فرمان داد تا به همهرا اعالم نکنی رسالت خو 
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 مؤمنان ریامی برشیت اعالم �اید. پیامرب نیز فوراً اجرای فرمان �ود و جانشینی  و همه

علی (ع) را رس�ً اعالم و همه با ایشان بیعت کردند ولی دو ماه بعد در اولین روز 

اد و رسپوش موقتی که بر عقاید و ی منافق آنان افت رحلت پیامرب نقاب از چهره

های دوران جاهلیت گذاشته بودند برداشته شد و رسوایی ابدی برای خود و ظلم  نفس

همگی به شایستگی او قلباً اعرتاف  که درحالیبه تام برشیت تا دولت ظهور �ودند. 

امام ها را برایشان آراسته کرد. عهد و پی�ن خود را با  داشتند ولی شیطان اع�ل آن

ی ای�ن و تقوا و شجاعت و تدبیر و علم بود و از همه برتر، با ای�ن  علی (ع) که اسوه

 ی خدا به دنیا آمد و با ای�ن در محراب شهید شد را شکستند. در خانه

کنیم به سخنان زیبا و شیوای اولین دفاع کننده از امامت و  حال این خطبه را مزین می

ه یعنی همرس امام، مادر هستی حرضت زهرا (س) که والیت و شهید شده در این را

ها را باز  توانند سینه نویسند. �ی های ظاهر را می فرمودند: تاریخ نویسان فقط رنج

ها پروردگار کریم آگاه است.  های جهل را بنگارند فقط از آن جراحت کنند و جراحت

ام حرضت  امیوقتی ما را در شعب ابوطالب زندانی کردند من دیدم که مادر گر 

ی کربی (س) به ابوطالب گفت: ای یاور پیامرب خدا پرست علی سپر بالهاست  خدیجه

ات تنگ شد نام علی را بخوان تا قوی و محکم شوی و  غمگین نباش هر بار سینه

دست محبتشان را به رسم کشیدند و فرمودند: دخرتم نام علی در نهان جانت بر تو 

ی فضائل او خواهی نوشید و از رشاب جانش فرزندانی  گوارا باد که همواره از چشمه

به جهان ارزانی خواهی داشت که مثل و مانندی ندارند. حرضت زهرا (س) به شیعیان 

و دوستداران چنین فرمودند: هر رنجی که برای پایداری فرمان الهی کشیده شود نامش 

 عزت است پس طالب رنج باشید تا عزت را درک کنید.

 امیر مؤمنانرگ و مبارک باید همه بدانیم که دعوت پیامرب برای بیعت با در این روز بز 

(ع) مختص به حارضین در غدیر نبود بلکه این دعوت برای عموم مردم تا قیامت بود. 

پس با این باور و یقین به این دعوت لبیک گفته و با موالی�ن و فرزندانش مخصوصاً 

نبوت اباصالح املهدی (عج) تجدید بیعت ی  با موال و رسورمان جوهر هستی، عصاره

 کنیم. می
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 چون اباصالح بود فرزند موالیم علی

 چو دستان علی دست او گیرم که باشد هم

ی امامان  و همه امیر مؤمنانامید است که این بیعت مقبول درگاه الهی و پیامرب و 

 واقع شود و ما نیز بر این بیعت و پی�ن تا پای جان وفادار باشیم.

و امامان و امام عرص در  امیر مؤمنانکنم بیعت خود را با موالیم  بار الها من تازه می

ها سالم و  به این فضیلت رشافتم دادی برسان بر آن چنانچهی عمرم.  این روز و همه

 بیعتم را.

 ها قرار ده. بار الها مرا از انصارشان و همراهانشان و دفاع کنندگان از آن

کن شهید شدن با میل و اشتیاق در دفاع از آنان در صف  بار خدایا روزِی من

 یاورانشان ه�ن صفی که در قرآن فرمودی صفی چون بنیاد در هم پیوسته.

 خدایا گواه باش که این بیعت بر گردن من است تا قیامت.

 سلٌم ملن ساملکم حرب ملن حاربکم

 عدٌو ملن عاداکم و ولی ملن واالکم و

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٨آذر، دی و بهمن       های محرم و صفر خطبه

ی محرم به  هجری قمری در بخش ویژه نامه ۱۴۳۱های محرم و صفر  مت کامل خطبه

 باشد. صورت کامل قابل دسرتس می

ها  از این خطبه ۸۸ی محرم، بخش محرم  توانید از طریق منوی ویژه نامه ش� می

 �ایید.استفاده 

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

 ٨٨های محرم و صفر  خطبه

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٨ بهمن ١٦         روز اربعینی  خطبه

َفادُخلی فی عبادی یا آیَُتها الَنفُس املُطمئِنه اِرِجعی الی َرِبک راضیًة مرضیة «

 »وادُخلی َجنتی

ای نفس مطمئنه و به یقین رسیده. ای روح آرامش یافته. ای اباعبدهللا خشنود و «

ی بندگان من داخل شو و به بهشت من  پروردگارت بازگرد و در زمره یسو  پسندیده به

 »درآی.

الهی دارند و قرار دارد که دم و بازدمی منور با آیات  ییها جانهای الهی در  پس برکت

آنان آیات الهی را بخوانند مأموران الهی نامشان را سؤال کنند نامی جز آنچه  که آنگاه

 است. عبدهللاپروردگار کریم با آن نام آنان را خوانده ندارد و آن نام 

حمد و سپاس شایسته پروردگار کریم و رح�ن و غفور و غفار است که با خلق زمان، 

آن به منظور بهره گرفت از و ثانیه و قرار دادن انسان در  یقه، دقروز، ساعت

ها و حوادث و کسب تجربه برای ای رشد و تفکر و اندیشه در رخدادهایش بر  ثانیه

وی رسیدن به تکاملی که منظور از خلقت انسان و زندگی این دنیا بوده است از ر 

ی و گذاردن آن توسط های زمانی معین حکمتش تدبیر �ود و در آن رمزهایی در فاصله

ها مقدار زمانی چهل است که برای �ونه میقات  ده فرمود که یکی از آنانسان ارا

تورات را بر  ،ع) در کوه طور که پس از سیر و مناجات خداوند متعال( یموسحرضت 

ها  (ص) پس از سال یمصطفاو عطا فرمود و یا پیامرب اسالم خاتم انبیاء حرضت محمد 

را به پیامربی مبعوث گردید ر عظمت الهیه در چهل سالگی در غار حبندگی و تفکر د

ای غیر از  و چاره افتد یمها در فوت عزیزانشان که اتفاق  توان نام برد و یا انسان را می

 رسند. دارند پس از چهل روز به آرامش میپذیرفت آن ن

ع) هللا (اباعبدکه در اربعین یا چهلمین روز شهادت ساالر شهیدان حرضت  امشب

آید که با  گذرد سؤالی پیش می نهضت عاشورای حسینی میهستیم یعنی چهل روز از 
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ها بسی بزرگ و ناگوار است چرا  معصومین برای ما عزیز و شهادت آنوجود آنکه تام 

چه رمز  قراردادع) اربعین مقرر نشده و در این ( ینحسبه غیر از امام  کدام یچهبرای 

شود به این نتیجه رسید که قیام و  ا اندکی تأمل و تفکر میته است؟ بو حکمتی نهف

های  لکرد ما که نشانگر تصور و برداشتعم رغم یعل (ع) انقالب عاشورایی امام حسین

بعدازظهر چون مردم  ،شود �یعیان است هر ساله به ظهر عاشورا ختم یغلط ما ش

روند و دیگر از آن شور و توجه تا محرم سال بعد  های خود می عاشورا اغلب به خانه

ن نهضت بعد از عاشورا توسط عزاداری و پیام اصلی ای که یدرحالخربی نیست 

های امام سجاد (ع) و بانوی بزرگوار اسالم حرضت  ها و سخ�انی ها و حرکت خطابه

رشیح باشد که با تفسیر و ت خردسال میهای  ب کربی (س) و بانوان حرم حتی بچهزین

این و نیت اصلی امام از  یشباوفا(ع) و یاران  های امام حسین ها و جانبازی حرکت

خواهند بدانند در کربال چه گذشته  خواستند و می انقالب برای همه کسانی که می

های ارزشمندی  ها و نکته ها شامل درس ام امام را برساندند که این پیاماست اعالم و پی

و عاطفی است که  مبارزه خودسازی، درست اسالمی، یتترب ،یآزادگ ،یدتوح از دین،

رک درست مفاهیم آن هر هر کدام دارای صدها نکته آموزشی است که مطالعه و د

که ما دوستداران و عاشقان حسینی اگر  ،تواند غنی از فرهنگ عالی �اید ملتی را می

دادیم،  قرار می مان یزندگآموختیم و رسمشق  چند نکته از آن را تا اربعین می هر سال

شور و اول محرم با  ی ترین مردم جهان بودیم که متأسفانه هر ساله در دههسعادتند

شویم و پس از عاشورا سعی در فراموش کردن آن داریم  هیجان مانع از اندیشیدن می

 زندگی ساکت و راحتی داشته باشیم.تا غمگین نشده و 

در چهل خواهران و برادران چه خوب است در این شب با خود اندیشه کنیم که آیا 

ایم سعی در بکار بردن و رسمشق قرار  و اگر آموخته ایم؟ روِز این سال چیزی آموخته

دادن آن در زندگی خود کنیم. چون نهضت عاشورا از مدینه تا شام به همین منظور 

و  رسایی یهمرثت باشد انجام شده، نه به خاطر که الگویی برای رستگاری و نجات برشی

 ،باشد و و انقالبش میدروغین که ناشی از عدم شناخت امام و راه ا های یپرداز  داستان

�ایش گذاشتند  را بهو عزت و رسبلندی  یداریپا چون آنان ای�ن، توکل، یقین،

واهند آمد ه دنیا خخاندان من فرزندانی ب از :ندکه رسول خدا فرموده بود یا گونه ه�ن
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های گذشته و آینده نشان دهند و در  ی آن به زمان های حقه که دین خدا را با وعده

 رسالت مرا یاری کنند.

ها انتظار بکشند من هم منتظر  آن یدبگوئ فرمایند: خداوند متعال در قرآن کریم می

هی به خواهد آمدن امر ال ؟ آمدن قیامت که انتظار �یشوم. منتظر چه چیزی می

 است انتظار عدالت را چگونه باید به مردم آموخت جز با �ایش حق و باطل. باره یک

و با جاللت و جربوت شود تا اولیاء خداوند عربت باشند آیا خداوند بزرگ  چطور می

 ای قهرمان را؟ دهد یا عده شکست خورده را عربت مردم قرار میهای  یک مشت انسان

ای از مظلومیت باقی �انده و اطاعت و رشادت  خاطرهپس چه شده که از امامت جز 

گونه حق و باطل اگر کربال نبود منتظران منتظر چه بودند؟ چ .در پس پرده رفته است

ی حق کامل است تا دیگران از آنان  دادند؟ جز اولیا چه کسی چهره را تشخیص می

ی حق را در پشت  ی باطل را بزرگ کرده و چهره متأسفانه مردم چهرهبیاموزند؟ ولی 

 که یدرحالاند. پس وای بر احوال این منتظران که منتظر باطل هستند  آن قرار داده

کند.  ی حق را دگرگون می رود بلکه باطل است که چهره ل �یی باط حق پشت پرده

که خداوند بزرگ فرموده: باطل مانند کف روی آب است که از بین  یا گونه ه�ن

ی حق را شناختند نه  ریزند که چهره اشک می (ع) م حسینرفتنی است کسانی بر اما

زمانی منتظر عج) نیز ( یاملهدی باطل را و منتظران منجی عال برشیت اباصالح  چهره

 ی حق و باطل را بشناسند بعد از آن منتظر عدالت باشند. واقعی هستند که چهره

 اللهم عجل لولیک الفرج

 

 

 

 

 

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


24 

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

 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٨بهمن  ٢٤          صفر ٢٨ ی بهخط

و  نیتر باشکوههمتاست که عظمتش  ی پروردگار بی حمد و سپاس شایسته و برازنده

ترین، ج�لش زیباترین، ک�لش  ترین، نورش تابنده ، رحمتش وسیعنیبزرگوارترجاللتش 

ترین، گفتارش  ترین، کل�تش نافذترین، عزتش عزیزترین، علمش فروزنده کامل

 است. نیتر هیما گراناش  ترین و فرمانروایی پسندیده

سالم بر پیامرب و رسول، نبی، خلیل، وصی، حبیب و نجیب خدا حرضت محمد مصطفی 

به عدل و برابری بود و  کننده قیاماتم پیامربان، سید رسوالن، معدن وحی و (ص) که خ

که روشنایی بخشید جهان را و مژده داد و ترساند و هدایت کرد مردمان  نور خداوندی

و راهن�یان و  پاکیزگانچنین سالم بر خاندانش که همگی از پاکان و  را و هم

 نیبارتر تأسفو  نیزتریانگ غم. این روز اند اندهندگ کنندگان و نجات هدایت، یافتگان راه

های مبارک پیامرب اسالم بر روی آن راه  روزیست که زمین به یاد دارد چون دیگر قدم

 رود. �ی

ترین نعمت و رحمت الهی است با بهره گرفت از سخنان  در روزی که رحلت گرامی

ین (ع) و بانو و رسور دو مخصوصاً ولی و امام بر حق امیراملؤمن بیتش اهلجانشینان و 

امتش بعد  قدرناشناسیعال زهرای اطهر (س) در مورد پیامرب و رسالتش و ناسپاسی و 

 دهیم. از او را مورد مطالعه قرار می

دهان دانایان بسته بود و مردم نادان از احرتام برخوردار بودند و  آنجاای که  در منطقه

کردند. در آن روزگار پر از فتنه که همه رسگشته و آواره و گمراه  از شیطان پیروی می

بودند و نادانی بر همه چیره شده بود، خداوند کریم حرضت محمد (ص) را با دینی 

درخشان و با پرتویی تابان و اوامر  مشهور و فرماندهی اثربخش و قرآن مجید و نور

که هر نوع خرافات و موهومات از بین برود و  مشخص و نوایی معین فرستاد تا این

ها برتسند و خداوند متعال بعد از بعثت  مردم از عقل و آیات پند بگیرند و از عقوبت

ی  معهها را به پایگاه رفعت رسانید و جا مردم را در جای خودشان استوار �ود و آن
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سست و لرزان آنان را ثبات بخشید ولی افسوس بعد از رحلت او خلق دچار وسوسه و 

از پایه بیرون آمد  نیقیال علمدین گسسته شد و ارکان  نیاملت حبلهایی شدند و آن  فتنه

و بنیان ای�ن متزلزل گردید و طریق نجات از چشم افتاد و ناپیدا شد و چنان گمراهی 

کرد که حق را ندیدند و نابینایی شعوری بر همه چیره شد و ی عمومی پیدا  جنبه

عزلت  سوی بهبه یاری شیطان شتافتند و ای�ن  برعکسخداوند رحیم را یاغی شدند و 

ی ای�ن بود از یاد  و حقارت رفت و ارکان آن منهدم گردید و مردم هر چه را که نشانه

ی راستین را که ه�ن  ی ای�ن و تقواها نشانه جهینت درشناختند.  بردند. گویی آن را �ی

و جانشینان بر حق پیامرب بودند را نادیده گرفته و مورد اذیت و آزار قرار  بیت اهل

 داده و تبعید و زندانی و در آخر به شهادت رساندند.

ی گذشت و  ، اسوهبیت اهلامروز نیز مصادف با شهادت یکی از آن عزیزان یعنی کریم 

  حسن مجتبی (ع) است که دشمنان مرشک و کافر سابق که منافقصرب و استواری امام 

و در  خودشناسیگونه در لباس دین در مردم نفوذ کرده، مانع از خداشناسی حقیقی و 

تر از شمشیر  شدند ولی ایشان با صرب و گذشت و صلحی که برنده شناسی حقنتیجه 

ایشان را شهید �ود ولی  بود بر فرق باطل کوبید و باطل برای نجات از رسوایِی خود،

چنان  ها رسالت پیامرب اسالم در برقراری حق و از بین بردن باطل آن تام فتنه رغم علی

رفت اسالم دینی درخشان در برابر تام ادیان  عمل کرد که وقتی رسول خدا از دنیا می

قوی و باز آخرین پرچم عدالت در دستان  برد کارها که شیطان به  بود و با تام دسیسه

 .پر ابهت اسالم خواهد بود

پیامرب خدا (ص) در به جا گذاشت میراث نبوت ستارگان درخشانی را معرفی �ود که 

ی نبوت تاج نورانی عدالت را بر  همگی منتخب پروردگار عاملیان بودند و آخرین ستاره

رس خواهد گذاشت و زح�ت مأموران الهی در احیای رسالت در فرج منجی عال، 

 اباصالححدود الهی، منتقم از باطل  ی اجراکنندهدار عدالت،  ر هستی، پرچمجوه

 املهدی (عج) شکل خواهد گرفت.

داریم که بار الها ما را از امتی قرار ده که در روز  در این روز بزرگ دست به دعا برمی

 قیامت به خاطر ناسپاسی از پیامرب خود رشمنده نباشیم.
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 ات با داشت آن از ما راضی شوید. رما که تو و رسول گرامیبار الها مودتی را عنایت بف

 ی تاج نورانی عدالت امام عرص (عج) تعجیل بفرما. بار الها در ظهور دولت حقه

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٨بهمن  ٢٦       ی شهادت امام رضا (ع) بهخط

بیافرید و در آفرینش آن  اش ازلیستایش از آن خدایی است که جهان را با علم ابدی و 

گان از او مدد و یاری طلبند  نخواست بلکه امر فرمود تا آفریداز هیچ موجودی مددی 

 مأموران س�ئی و ارضی مدد فرماید. ی واسطه بهتا آنان را 

بر  یزن نهیسبا عزاداری و  امروز که ما در آخرین روز ماه حزن و اندوه هستیم

رویم تا این ماه را بدرود گوییم و تا سال آینده منتظرش  هشتمین اخرت آفرینش می

کنیم؟ آیا با آمدن فردا اندوه�ن تبدیل به  باشیم. انتظار را چگونه معنی و تفسیر می

ی پذیرایی از  رویم تا روح و روان خود را آماده رسد؟ می شادی و انتظارمان به پایان می

 آنچهی رسالت کنیم پس انسان عرص حارض قادر است تا به  رین تحفهبه دنیا آمدن آخ

که فردایش مانند  چنان در خود تغییر و تحول ایجاد �اید کند دست یابد و آن اراده می

گردد بلکه  ی عربتش �ی هایش مایه های دوران و رفت امروز نباشد و این آمدن

ها  گرید و در شادی ها می ندر حز  همچنانپذیرد و او  هایش آرایش می خواسته

اصل رسالت و امامت بر این پایه استوار نبوده است. اصل رسالت  که درحالیخندد  می

و اطاعت استوار است و امام هشتم حرضت علی بن  داری دینی  و امامت بر پایه

(ع) بار هجرت را بستند تا مردم و امت خویش را از دنیای فانی و زودگذر  الرضا موسی

اساس را بر  های بی های فراق را به جان مبارکشان خریدند و تهمت هند، غمهجرت د

های مبارکشان شنیدند ولی دست از امت  شأن آس�نی و مرتبت الهی خود با گوش

 خویش نکشیدند و عاشقانه بر فرامین الهی ثابت قدم ماندند.

ان و عربستان در کند. ایر  برای مأموران الهی و امامان بر حق، عرب و عجم تفاوتی �ی

رسالت پیامرب بر حق یک رسزمین است و امام (ع) آمد تا وجودها را از تاریکی 

 بر روشنایِی اتحاد رقم زند. اساس بیهای  نفس

خوانیم و این یک واقعیت  ما در سالم بر وجود نازنینشان ایشان را غریب الغربا می

اندند و ما عشق به زیارت است که امام رضا (ع) در شناخت وجود نازنینشان غریب م
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مان خالصه کردیم و نتوانستیم تا غربتش را  های درونی حرم مبارکشان را در حاجت

غربتش را در  که درحالیکنیم  گونه که از این ماه خداحافظی می درک کنیم. ه�ن

رویم تا ماهی دیگر را آغاز کنیم ولی  سپاریم و می اش به فراموشی می روزهای گذشته

ورمان حرضت بقی  هللا االعظم (عج) صاحب عرص و زمان و منجی عال امام و رس 

های ظاهری  کنید خود را از بازیچه کسب می آنچهزنند که با  برشیت به ما نهیب می

ها را در عظمت خلقتشان دریابید و به  جدا کنید و به حاصل اع�لتان توجه کنید. ماه

 های آن توجه کنید. گذران عمر در ساعت

ی قرآن  ید منتظر ولی و رهربی باشیم که به شناخت دین و امامت با آیات کریمهما با

مند هستند و ما را که امت  پروردگارمان امر فرمودند، عالقه آنچهو تعقل و تفکر به 

وجود مبارکشان هستیم از تکرار مکرراتی که در آن آموزش و عربتی نباشد بر حذر 

ی آمدن روز با عظمت رشوع والیت و امامت  آمادهدارند پس با این اندیشه خود را  می

کنیم تا وجود نازنینشان این تغییر و تحول را مشاهده کنند و ما را  وجود مبارکشان می

 گوییم: مدد و یاری فرمایند پس همه با هم به صدای شعارگونه می شان یدور در غم 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٨اسفند  ٣      ی شهادت امام حسن عسکری (ع) بهخط

ها از ستایش،  پروردگار عظیم و کریم است که زبان ی ستهیشاحمد و سپاس سزاوار و 

هایش  حیران و نعمت عظمتشها در مجد و  ناتوان و اندیشه مشیتعظتجید و 

بیکران، احسانش فراگیِر بندگان، سالطین و گردنکشان در برابرش عاجز و ناتوان، 

 ترین کری�ن است. ، سلطنتش جاویدان، عزیزتریِن عزیزان و کریمپایان بیقدرتش 

کنیم بر افضل پیامربان و اکرم رسوالن حرضت محمد (ص) و  خدایا از تو درخواست می

بر خاندانش درود فرستی که همگی از پاکان و از امامان و پیشوایان، راهن�یان، 

هایی که  های نجات هستند. ه�ن های �ایان و کشتی موالیان، ستارگان درخشان، پرچم

سفارش  دستوراتشانات به مودت و پیروی از  میای خداوند کریم خودت و رسول گرا

فرمودی و نجات و رستگاری را در امامت و والیتشان قرار دادی. ولی افسوس که 

ای از بندگان ناسپاس قدر نعمت تو را ندانسته و کفران آن �ودند و امامان را در  عده

و تبعید کردند و نپذیرفتند و جسارت ورزیدند، آزردند، اسیر و زندانی  مقامشانشأن و 

به شهادت رسانیدند. لیکن ای خداوند رحیم و با کرامت تو نعمت و حجتت را تام 

دور �ودی. ما تو را  قدرناشناسانرا از دسرتس ناسپاسان و  آخرینشان�ودی و 

ها و تدابیرت مخصوصاً به این اراده که بر اساس علِم ازلی  ی حکمت همه ی واسطه به

 .گزاریم سپاسو را و ابدیت بوده است ت

ی امامت و والیت، عال و زاهد، با تقوا و با وقار، با  در شب شهادت یازدهمین ستاره

عفت و با حیا، ابا محمد امام حسن عسکری (ع) واقع شدیم که به اعرتاف دوست و 

 و ابهت اسالم و انسان کامل بودند. بیت اهلدشمن مظهر ابهت پروردگار عال، ابهت 

سازی و  ها زمینه امام حسن عسکری (ع) دارای کرامات زیادی بودند که یکی از آن

تعلیِم شیعیان برای دوران غیبت فرزند بزرگوارشان حرضت مهدی (عج) بود. امام به 

شیعیان آموختند در صورت عدم حضور فیزیکی اماِم عرصشان چگونه از کرامات وجود 
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ها و  ری (ع) این مهم را با تحمل سختیمند شوند. امام حسن عسک بهره مقدسشان

 مشکالت و با انجام ترینات و دادن سفارشاِت خاص به شیعیان به انجام رسانیدند.

هجری ایشان را مسموم و به شهادت  ۲۶۰سال  االول عیربمعتمد عباسی در هشتم 

 رساند لعنت هللا علی القوم الظاملین.

شات ایشان به شیعیان و دوستداران در شب شهادت این امام ه�م قسمتی از سفار 

خواهیم ما را در انجام این سفارشات  کنیم و از خداوند منان می را بیان می بیت اهل

 مدد فرماید.

گونه که اسِم ما  ی ما هستید پس ه�ن کنید که شیعه فرمایند: اگر اعالم می ایشان می

ش� هم زینت باشید. ، بیت اهلی خود کنید تا برای ما  زینت ش�ست تقوا را پیشه

ی  ما جلب کنید و از گناه و زشتی پرهیز کنید تا مایه سوی بهمودت و محبت مردم را 

 ننگ ما نباشید.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٨اسفند  ٥    ی سالروز آغاز امامت حرضت مهدی (عج) بهخط

ها و زمین است. پیروزمند و حکیم است  گویند هر چه در آس�ن خداوند را تسبیح می

ها و زمین از آن اوست. اوست اول و آخر و ظاهر و باطن و بر  و فرمانروایی آس�ن

هر چیز داناست. هر چیز در زمین فرو رود و هر چه از زمین بیرون آید و هر چه از 

گذرد آگاه است.  ها می باال رود و هر چه از دل آس�ن فرود آید و هر چه به آس�ن

ای که هرگز  پاک و منزه است خداوند عرش عظیم. نیست قدرت و نیرویی جز او. زنده

از قدرتش. گواهی داد خداوند  بازدارندههمتاست و نیست  �یرد و در فرمانروایی بی

دانشمندان و ی فرشتگان و  معبودی جز او نیست و بر این گواهی همه راستی بهکه 

 گویند گواهند. آنانی که به حق و عدل سخن می

سالم بر پیامرب رحمت پیشوای خیر و برکت، دریای فضیلت، نور هدایت، خاتم پیامربان 

که همه از پاکان و معصومین و مقربین  بیتش اهلو سید انبیاء حرضت محمد (ص) و 

از منکر بودند. سالم و  کنندگان ینهبه معروف و  کنندگان�از، امر  برپادارندگانو 

که در قالب جسد آمدند  آنگاهبرکات الهی بر انوارشان باد که به حق آفریده شدند و 

که از آن خارج گشتند به مکانی بازگشتند که  آنگاهآن را منور به نور توحید �ودند و 

 ی بر حق پروردگار عال بود. وعده

ز پس از شهادت امام بزرگوار امام حسن یک رو  االول عیربامروز روز نهم از ماه 

 دار پرچمعسکری (ع) یعنی اولین روز امامت یوسف زهرا حجت خدا، رسور هستی، 

 عدالت و هدایت حرضت امام زمان (عج) است.

که پروردگارشان فرمود:  آنگاهسالم و درود بر دقایقی که برکت آفرینش را درک کردند. 

های خویش به خود افتخار خواهی  تو در ثانیهخود را آغاز کن.  تپشای قلب زمان 

کنی که تو را بزرگ خواهد شمرد و نامش با نام تو  �ود زیرا نفسی را با خود همراه می

 ی قلبت افتخار کن. داری در گنجینه آنچهیکی خواهد شد پس به 
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ی خداوند در  بله زمان به صاحب و امام خود افتخار خواهد کرد در چنین روزی وعده

ی توحیدی که منظور از خلقت آدم بوده را آغاز  اش مبنی بر ایجاد جامعه د ارادهمور 

ی توحید و عدالت و حق، پاکی و طهارت نفس، عزت و شأن  فرمود. این جامعه بر پایه

پذیر نیست مگر به دست امام  و مقام واقعی انسان استوار خواهد بود. این امر امکان

ی کربی حرضت  ه زیبا مادر هستی صدیقهو ولی و حجت خداوند روی زمین. چ

آفرینش هنوز  زیانگ شگفتی زهرا (س) در وصف آن فرمودند: بسیاری از آثار  فاطمه

های زمین آشکار نگشته است و تام هستی منتظر است تا آثار  فاش نشده و ذخیره

مخفی خود را فاش کند و به همراه مأمور الهی، زمین را صفایی مجدد بخشد و دولت 

هور دولت بزرگی خواهد بود که انسان در آن دولت باور خواهد کرد که مقام ظ

 انسانی چه مقام بزرگی است.

است ولی در رسعت واقعی که  تیرؤزمان در رسعت پرسم کُند و دارای چرخش قابل 

ها به یک زمان منتهی خواهد شد. چون  پروردگار کریم به پرسم عطا فرموده تام زمان

با امامت این  توانند میاست پس افسوس بر حال امتی که  انالزم صاحبنامش 

ی الهی عمرشان را برکت دهند ولی از این برکت در غفلت هستند نامش را  ودیعه

پروردگار کریم بر آنان  که درحالیشوند  خوانند ولی در چرخش زمانش واقع �ی می

کند از همراهی او  منت نهاده و موالیی را بر آنان برگزیده که شب قدر را معنی می

فرج گشایش عقلشان  که درحالیدر غفلت هستند و منتظرند تا فرجی در کارش شود 

کنند و مرتباً آمدنش را تقاضا  های بودن در اعجاز آفرینش را درک �ی است که نعمت

توفیق داشته باشند یک شب برابر هزار ماه باشد بر  توانند می که رحالیدکنند  می

را درک کنند و امام عرصشان را بشناسند و آیات الهی را  الزمان صاحبآنانی که بتوانند 

ا مانند آنانی نباشید در ضمیر وجودشان معنی کنند. پس نعمت امامت را بشناسید ت

شان دقدرتشان تصور کردند و از داشت نعمت وجو گان الهی را مانند غاصبان  که برگزید

عال به حساب آمدند و پروردگار کریم فرمود: آنان  خفتگانمحروم شدند و جزِء 

 ند.ا گان زند که درحالی اند مردگان
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ی بر  ش�ر خداوند بر حجتش و �اینده پس در این شب بزرگ و مبارک سالم و درود بی

زمین از ظلم و جور،  ی کننده پاکقرآن،  ی کنندهر یتفسای�ن،  ی آشکارکنندهخلقش، 

االعظم  هللا  یبقکافران،  ی خوارکنندهی مؤمنین و  ی عدل و داد، عزیز کننده برپاکننده

 داریم که: ارواحنا لک الفدا (عج) و ما منتظران و عاشقان حرضتش دست به دعا برمی

کی و دریا بخواند ما را در که راز نیاز کند با تو و تو را در خش بار الها به حق آن

 شناخت امام عرص (عج) و پیروی از او یاری فرما.

که دوستدار توست و تو نیز دوستدار اویی ما را در اطاعت از  خداوندا به حق آن

مند  دستورات خود و عمل کامل آن با موالی�ن همراه و از فیض وجود مبارکش بهره

 گردان.

ام عرص (عج) که دنیا را از ظلم و کفر و فساد پاک ی ام پروردگارا در ظهور دولت حقه

 کند تعجیل فرما. می

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٨اسفند  ١٣     ی والدت پیامرب (ص) و امام صادق (ع) بهخط

و مثل و مانند را سزاست که خداوند عال  رشیک بیحمد و سپاس خداوند یگانه و 

از هر یار است و عزتش  نیاز بیی ابدی و سلطان مقتدر و  است. دارای ملک پاینده

اش غالب،  . فرمانرواییانتهاست بی اش یابدو  حد بی اش یازلو وجود  زوال بیپایدار و 

اش حیران  یاییها از درک و وصف مقام کرب ترین اندیشه اش بلند پایه، لطیف پادشاهی

است که بر هر چیزی  عطاکنندهترین  و بهرتین پناهنده و درگذرنده از خطا و کریم

 تواناست.

کنیم درود و سالم بفرستی  گوییم و از تو درخواست می خداوندا تو را شکر و سپاس می

بر رحمت دو عال رسول خاتم حرضت محمد مصطفی (ص) و بر خاندانش که همگی 

و معصومین و پاکان هستند چنان درودی که پایانی نپذیرد و به ش�ره گان  از تطهیرشد

نیاید، در هر زمان که از نیکان یاد شود و شب و روز از پس هم آید و خورشید و ماه 

چنین سالم و درود پروردگار کریم بر انوار پاک و مطهر رسوالن و  هم ؛ وبتابد

که افِق  آنگاهنوری هستند در ظل�ت سحر  همچونعرش الهی باد که  آورندگان امیپ

 صبح فرمان یابد که تاریکی را در انوار خالق یکتا به سپیدی تبدیل �اید.

ی رسالت  ، نوید زنده شدن را به عاملیان با تولد خاته دهندهاالول ربیعامروز هفدهم 

به قلب  کنیم پروردگار یکتا را که با نزول قرآن کریم دهد پس شکر می پیامربان می

نور و روشنایی هدایت  سوی بهمبارک حرضت محمد (ص) عال را از جهل و تاریکی 

های آس�نی فرمودند که پیامربی خواهد آمد و  ی الهی را که در کتاب فرمودند و وعده

ها  تا انسان های حیات از او نسلی باقی خواهد ماند که انوار آفرینش هستند و پایه

ست را درک کنند و در کنار برگزیدگان الهی خالق خود را بتوانند عهد و پی�ن ال

 پرسند: که می کنندگان پرسش سؤالبشناسند و به 

منظور  چه کسی ما را آفرید و چرا آفرید؟ چه کسی را باید پرستش کرد؟ خدا کیست؟

 و مقامات ذاتی انسان چه مقاماتی است؟ از آفرینش چه بود؟
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ها پاسخ گفت و قلب مبارک پیامرب مرکز این آیات الهی  قرآن کریم به تام این پرسش

که همگی از باطن غیب جدا شدیم و به ظاهر زندگی جسمی پیوند  آنگاهشد و 

خوردیم و دارای روح و جسم شدیم پروردگار کریم پیامربان را مبعوث فرمود تا راه 

کنیم که خاندان رسالت برکت  ما شکر میهدایت را بر بندگان خویش هموار سازد و 

 های زمین است. ای که باران، برکت روییدنی گونه زمین هستند ه�ن

شان  امروز رسور و شادمانی خودمان را در تولد رسول خاتم (ص) و فرزند گرامی

داریم و شیرینی آن را با شنیدن سخنان  حرضت امام جعفر صادق (ع) ابراز می

کنیم  ال، کوثر هستی، حرضت زهرای مرضیه (س) صد چنان میی دو ع سیده گوهربار

ها از جانانشان جدا شدند و به دیار غربت آمدند و از  که فرمودند: افسوس که جان

های  هر آشنایی رساغ جانان خویش گرفتند و آن جانان را نزد کسی یافتند که جرقه

 یخرّمشد آن جان را  یتوحید در جان مبارکشان بود و به هر جانی که به آن متصل م

کرد و آن جان خاتم انبیاء حرضت محمد (ص) بود که همواره  توحید، گلستان می

از کفر یعنی طلب روشنایی  یتنگ دلداد. پس ابراز  رحمتی را از پس رحمتی مژده می

آفتاب و این درخواست در حالی است که آفتاب در زیر ابر نیست بلکه انوار آن در 

ها  ده است و حجاب گناه و کفر مانع رسیدن نور بر ضمیر انسانها خاموش گردی دل

شده است. طلب هدایت برای برشیت طلب تام رسوالن الهی بوده است. پس دعا در 

هدایت نامش صرب حرضت نوح (ع) است که ناامیدی معنی و مفهومی ندارد. زحمت 

ردگار کریم رسالت شیرینی هدایت است و هر وجودی این زحمت را متحمل شود پرو 

ای که فرصت فهمیدن این شهد فراهم  چشاند پس در زمانه شیرینی رسالت را به او می

است آن را بچشید و شاکر باشید که پیوند ادیان الهی در زیر پرچم آخرین نور هدایت 

شود و حرکت به  لحظه خواهد بود. رضبان زمان جز به حق نواخته �ی نیتر باشکوه

 آن به دنبال ندارد. نوازندگانرا برای جانب باطل جز نابودی 

ی زح�ت  پس انتظار برای عدالت بهرتین انتظارهاست که در این انتظار پیامربان نتیجه

 خود را در هدایت بندگان خواهند دید. به امید ظهور عدالت و نابودی کفر و طغیان.
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خاندانش داریم که بار خدایا بر حرضت محمد (ص) و  در خاته دست به دعا بر می

 درود بفرست.

 تر گردان. ها رشیف ی دین بنای دین او را از همه

 تر �ا. دلیل و برهانی را که با قرآن آورده عظیم

 تر فرما. های او را سنگین ترازوی حسنات و نیکویی

او قرار  بردار فرمانشفاعتش را بپذیر، ما را بر سنت او زنده بدار، بر دین او بیران و 

 بده.

راه  ی دهنده ادامهاش که  ضش و با جام او سیراب �ا. در ظهور فرزند گرامیبر رس حو 

 و هدایت اوست تعجیل فرما.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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