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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ١٣٨٩های سال  های مناسب لیست ترتیبی خطبه

 ٨٩فروردین  ١ -ی آغاز سال نو خطبه –٠١

 ٨٩فروردین  ٣١ -(س) زینبوالدت حرضت ی  خطبه –٠٢

 ٨٩اردیبهشت  ٨ -روایت اول حرضت زهرا (س) ی شهادت خطبه –٠٣

 ٨٩اردیبهشت  ٢٧ -روایت دوم حرضت زهرا (س) ی شهادت خطبه –٠٤

 ٨٩خرداد  ١٣ -والدت حرضت زهرا (س)ی  خطبه –٠٥

 ٨٩تیر  ٥ -علی (ع) دت امیرمؤمنانوال ی  خطبه –٠٦

 ٨٩تیر  ١٧ -شهادت امام موسی کاظم (ع)ی  خطبه –٠٧

 ٨٩تیر  ١٩ -ی عید مبعث خطبه –٠٨

 ٨٩تیر  ٢٤ -اعیاد شعبانیهی  طبهخ –٠٩

 ٨٩مرداد  ٥ -ی شعبان والدت حرضت قائم (عج) عید نیمهی  خطبه –١٠

 ٨٩مرداد  ٢٠ -شب اول ماه مبارک رمضانی  خطبه –١١

 ٨٩شهریور  ٤ -والدت امام حسن مجتبی (ع)ی  خطبه –١٢

 ٨٩ شهریور ٧ -توضیح مناجات مسجد کوفه (قبل از قرائت آن در مراسم احیا) –١٣

 ٨٩شهریور  ٧ -شب نوزدهم رمضان شب قدری  دل نوشته –١٤

 ٨٩شهریور  ٩ -شهادت امام علی (ع) شب بیست و یکم شب قدری  خطبه –١٥

 ٨٩شهریور  ١١ -شب بیست و سوم رمضان شب قدری  خطبه –١٦

 ٨٩شهریور  ١٩ -عید فطری  خطبه –١٧
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 ٨٩مهر  ١٢ -شهادت امام جعفر صادق (ع)ی  خطبه –١٨

 ٨٩مهر  ٢٧ -)ع( رضا اماموالدت ی  خطبه –١٩

 ٨٩آبان  ١٦ -)ع( جواد امام ی شهادت خطبه –٢٠

 ٨٩آبان  ٢٦ -ی عید قربان خطبه –٢١

 ٨٩آذر  ٤ -ی عید غدیر خطبه –٢٢

 ٨٩آذر  ٥ -ی عید غدیر دل نوشته –٢٣

 ٨٩آذر  ١٢ -ی روز مباهله خطبه –٢٤

 ٨٩آذر، دی و بهمن  -های محرم و صفر خطبه –٢٥

 ٨٩دی  ١٨ -ی والدت امام محمد باقر (ع) خطبه –٢٦

 ٨٩بهمن  ١٣ -ی رحلت حرضت رسول اکرم (ص) خطبه –٢٧

 ٨٩بهمن  ٢٢ -ی شهادت امام حسن عسکری (ع) خطبه –٢٨

 ٨٩بهمن  ٢٤ -ی سالروز آغاز امامت حرضت مهدی (عج) خطبه –٢٩

 ٨٩اسفند  ٢ -ی والدت پیامرب (ص) و امام صادق (ع) خطبه –٣٠

 ٨٩اسفند  ٢٢ -ی والدت امام حسن عسکری (ع) خطبه –٣١

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٩فروردین  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 سعی در پاک و تیز کردن ظاهر خانه و 

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

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

انو و وور دو عال حرضت زهرای مرضیه (س) بهره که در این مورد از فرمایشات ب

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

شود که حامل بارهای مببت و منفی است و بعد از پیوست ابرها باران  ظاهر می

وانی را از دل های فرا �اید و بارش رحمت الهی نعمت رحمت الهی جهان را سیراب می

های پنهان شده در ظاهر خاک �ایان  شکافد و زیبایی ها می آورد و دانه خاک بیرون می

هایی را در  ها از دیدنشان لذت بربند. پدرم رسول خدا (ص) معجزه 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 پس مراقب جرقه که چناندارد  برمی

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

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

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

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

بهار حقیقی عال امام  ی برپاکنندهموالی�ن منجی و  کنیم که خداوند ولی و وور و

 زمان (عج) را در ظهورش تعجیل بفرماید.

 ها همه شکفت گفتی بهار آمد و گل

 زیبا ملون و سبز و سفید و رسخ

 گفتم در بهار هرگز نبود دوام

 هر روز بهار بَُود، مهدی کند قیام

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

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

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

 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) تعجیل  بار الها ظلم و فساد دنیا را پر کرده در ظهور دولت حقه

 بفرما.

 ه.بار الها عیدی ما را رضایت خود و امام قرار بد

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

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٩فروردین  ٣١     والدت حرضت زینب (س) ی بهخط

بار خدایا، پروردگارا، از آن توست پادشاهی و خاص توست حمد و سپاس. هیچ خدایی 

جز تو نیست. تویی خداوند بردبار، کریم، مهربان، بخشنده، صاحب جاللت و اکرام. 

کنم بر تاج پیامربان،  ها و زمین. بار خدایا از تو درخواست می تویی آفریدگار آس�ن

ابوالقاسم محمد و محمود و  اءیاالنب خاتمآس�ن، گان، رحمت زمین و  نگین برگزید

گان بودند  چنین بر خاندانش که همه از نیکان و پاکان و برگزید مصطفی (ص) و هم

خود در قرآن کریم  ؛ کهدرود فرستی. درودی که جز تو کسی را یارای ش�رش آن نباشد

نی که نشان که رستگار شدند. بندگا یمؤمنانچنین فرمودی: که سالم و درود بر 

بها حفظ کردند. خاندانی که در میان امت  هدایت را یافتند و آن را چون گوهری گران

ها عطا فرمود  پیامرب (ص) دارای امتیازی شدند که خود وجود مبارک پیامرب (ص) به آن

و آن عطا از جانب فرشتگان وحی به آنان نازل شد و آنان را مورد محبت و ح�یت 

 خود قرار داد.

هران و برادران امروز مصادف است با میالد سپیدار بلند شکیبایی، تقوا و شجاعت خوا

و زالل مهر، محبت و صفا و �ونه و �ایشگر اطاعت همراه با عشق به ایزد متعال. 

ی مادرش حرضت زهرا (س) سید بانوان  و نور دیده مؤمنان در مکتب امیر افتهی پرورش

است و چه زیباست شنیدن بزرگی و مبارکی  دو عال یعنی حرضت زینب کربی (س)

روز تولد ایشان از زبان مادر ارجمندش. خانم حرضت زهرا (س) در این باره چنین 

که دخرتم زینب را در آغوش گرفتند  آنگاهام رسول خدا (ص)  فرمودند: پدر گرامی

چش�ن مبارکشان را به آس�ن دوختند و زینب را محکم به سینه مبارکشان چسباندند 

طوری که وعده فرموده به هر کس  و فرمودند: شکر پروردگار کریم را که ه�ن

دهد و به هر کس بخواهد هم  دهد و به هر کس بخواهد دخرت می بخواهد پرس می

دهد و اکنون دامن دخرتم زهرا از نعمت دخرتی پر شده است که  می دخرت و پرس

کنند تا  که دشمنان سعی می آنگاهرسالت مرا به صرب و استقامت زنده خواهد داشت. 

با دهان خود نور را خاموش کنند، او آن را منور خواهد کرد. سپس شال مبارکشان را از 
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آن را به آغوش من دادند و فرمودند:  دور گردن باز کردند و به دور زینب پیچیدند و

ی آن به  های حقه از خاندان من فرزندانی به دنیا خواهند آمد که دین خدا را با وعده

 های گذشته و آینده نشان دهند و در رسالت مرا یاری کنند. زمان

شان را در آغوش گرفته و چنین  بانو و وور هستی حرضت زهرا (س) دخرت گرامی

ای از حوض کوثر است و پروردگار کریم در هر  های هر انسانی چشمه فرمودند: چشم

چشمی از الطاف خود آبی را قرار داد تا فضای آن را �ناک کند و هرگز آسیبی به آن 

و اگر رسید فقط از نور ظاهری محروم باشد و باطن چشم، عجایب خاصه را نرسد 

کنم و  خلقت را تحسین میبینم و عظمت  های دخرتم عرش را می ببیند. من در چشم

گزار نعمت الهی هستم و عشق به زینب یعنی عشق به حقیقت، پس  بسیار سپاس

 حقیقت خلقت او، رسیدن به نهایت عزت یک انسان در اطاعت از خالق خود بود.

پس بیاییم در این میالد مبارک، عشق به زینب (س) که ه�ن عشق به حقیقت و حق 

  زیم. زینب گونه فکر کنیم، زینب گونه صرب کنیم، زینببندگی خداوند است را بیامو 

گونه عمل کنیم، زینب گونه حق طلب و کوبنده باشیم و زینب گونه در انتظار دولت 

 املهدی (عج) باشیم. اباصالح هللا ةیبقی  حقه

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٩اردیبهشت  ٨    اول)(روایت شهادت حرضت زهرا (س)  ی بهخط

ش�ر و ابدی پروردگار کریم را سزاست که اوصاف ج�ل و جالل او  حمد و ستایش بی

و نهایت، جاللش اعظم، مجدش اکرم، عظمتش جاوید، فرمانش مطاع، رحمتش  حد بی

هایش فراوان و  واسع، کرمش جامع، عزت و سلطنتش استوار، قدرتش توانا، نعمت

 است. پایان بیاش  مهربانی

بار خدایا حجت تو برتر از آن است که کسی توان شکرگزاری بر کمرتین حد آن را 

 ها از ستایش و تجید و تعظیم تو از کار افتاده و ناتوان گشته. داشته باشد و زبان

عطای نعمت و رحمت بزرگت یعنی برگزیدن ختم املرسلین رحمت  ی واسطه بهپس 

گوییم شکری که  و خاندانش تو را شکر می زمین و آس�ن حرضت محمد مصطفی (ص)

دهیم که با خلق و برگزیدن آنان مهربانی و نعمتت را بر  به ش�رش نیاید و گواهی می

حرضت ابراهیم خلیل (س) زیست و در  همچونبییت تام �ودی. ه�ن پیامربی که 

نی های مردمان که با شادما های وکِش امتش جان مبارکش سوخت و هیزم آتش نفس

آوردند تا فرامین قرآن کریم را بسوزانند در گلستان صرب  در مبارزه با وجود نازنینش می

آس�نی به بهشت الهی پیوند خورد تا همواره  ی کننده یتهداو استقامت آخرین 

و منتظر آخرین گل  مردمان در گلستان نبوت بنگرند، فرزندان نبوت را در آن ببینند

 گر را مژده دهد.گلستان باشند تا بهاری دی

و مبارکی و  یتتحخداوند کریم بر آنان باد. سالمی که  پایان بیپس سالم و دروِد 

رحمت الهی را به همراه دارد چون نام دیگر سالم نرص یعنی پیروزی است. پیروزی در 

کند و در مقابلش  ی دل را مسدود می هایی که روزنه های شیطانی، پلیدی مقابل پلیدی

آویزد. پس سالم و صلوات پروردگار کریم و فرشتگانش  و تباهی را می ی سیاهی پرده

های  بر رسول خاتم (ص) و فرزندانش و خاندانش باد که باعث از بین رفت حجاب

 کنند. شوند و ضمیر وجودها را به چراغ تابناک نبوت متصل می ها می تاریک در دل
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راغ نبوت و رسالت که پیروز ترین و منورترین چ امشب مصادف است با شهادت تابناک

و بردبار و وبلند بیرون آمد از آزمایش الهی قبل از آفرینش و مورد رضایت و پسند 

خداوند پسندیده و حکیم، دخرت حبیب و برگزیده و امین خداوند کریم همرس ولی 

خدا و وصی آخرین رسول او و امام بر حق و مادر امامان و انوار روشن هدایت 

ی زهرا (س)  ی کربی فاطمه طاهره و معصومه و رشیده و زکیه، صدیقهحرضت بتول و 

قرار گرفت که آس�ن و زمین در سوگ و فراق و محروم ماندن از وجود با برکت او 

سوزد. چون جهالت مردمان مانع از آن شد که وجود  می فشان آتشهای  گدازه همچون

درک  یدرست بههمتای الهی بر زمین بود  نظیرش را که نعمت بی بزرگ و با برکت و بی

و یا به نادانی از او شخصیتی غیر از خودش  بر خواستندشود چون یا به دشمنی با او 

فرمودند: که  د چنین میشاگردان خو  بهساختند که در این مورد ایشان در زمان حیات 

فاطمه را بشناسید تا عال برایتان در الست و زمین و قیامت معنی شود و اگر او را 

های حیرت و  را در وداب تان یوجودسازید که جوهر  ای می نشناسید، از او افسانه

کشد و نصیبی جز نصیب آنان که مرا مانع از دنیای خود  وگردانی به دنبال خود می

 توانید داشته باشید. د �یدیدن می

پس فاطمه را بشناسید تا وجودتان در پرتوی آن از جهل نجات یابد. در مقابل عشق 

تواند موجودیتی پیدا کند. در ادامه  به پروردگار کریم که حوض عملم است عشقی �ی

گذارند ولی هر در  شناسید که برای خانه می چنین فرمودند: ش� َدر را می

ی من صاحبی دارد که نقش وجودش را جز خالقش  دارد و دِر خانه یا خانه صاحب

آیید  ای می تواند توصیف کند. پس شکر الهی را به جا آورید که به در خانه کسی �ی

فرمودند که  چنین سفارش می باشد. هم که نقشش نقش عظمت پروردگار کریم می

ی قرآن کریم فرموده از پروردگار کریم در کتاب آس�ن آنچهمتوجه باشید که تامی 

تر است  ها وجود دارد فروزنده ها که در عال عمل پایانش در مقابل تام نور رحمت بی

تر از تام انوارهای  فرمان داده شده قوی آنچهی رحمت الهی در مقابل کسب  و سایه

باشد پس من خورشیدی هستم که کلید انوار درخشان را یافتم و عملم  کسب شده می

ی عمل الهی  ها را حفره ن افروختم و دیگران را از علم آن آگاه کردم. صورترا با آ 

ها دعوت فرمود خاموش  کردم ولی در دعوت پروردگار کریم که مرا به بلندترین قله
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شدم، دیگر آفتاب نبودم بلکه لذت سایه را چشیدم و انوار وجودم در مقابل انوار 

چنان رشدی را  ی قرآن آن آیات کریمهلطف و احسان ظلمتی بود که نورانی شد پس 

ها از اندیشیدن به آن متحیر است و درک آن جز با یاری پروردگار  دهد که عقل خرب می

 شود. کریم میرس �ی

انگیز فراق را از زبان موال امیر مؤمنان (ع) بازگو  ی حزن حال در شب شهادتشان قصه

موال از فراق همرس گهربار  های یتنگ دلانگیز است نجواها و  کنیم که چه زیبا و غم

 خود حرضت فاطمه (س).

امیر مؤمنان علی (ع) برای فرزندانش که بعد از شهادت حرضت فاطمه (س) به دنیا 

نشست برایشان از غمی  نشستند می که حرضت زهرا (س) می ییجا ه�نآمده بودند 

کردند که وجودی قادر به درک آن نیست وقتی به محراب خانم  صحبت می

فرمودند: فاطمه، جان من بود، اکنون من در جان خود غمی را  نگریستند می می

رفتند و به  و به نخلستان می خاستند یبرمکنم که فراق از کوثر است و  احساس می

همتا آفریده  فرمودند: ای مونسان من پروردگار کریم در نعمت مرا بی درختان نخل می

ام به منزلگاه  های زمین و آس�ن، گنجینه گنج من داشتم ثروتی بود باالتر از آنچهو 

تاشای کودکانی است ه�نند  ام یخوش دلرفت و من در بیابانی بدون رونق ماندم 

گرفتند و  را در آغوش می کلبوم امآمدند و دخرتشان  کودکان فاطمه و سپس به خانه می

 به او دارد.دید که چه شباهتی دخرت کوچکش  فرمودند ای کاش فاطمه تو را می می

بله چه زیبا توصیف �ودند امیر مؤمنان حرضت زهرا (س) را. ثروت و نعمتی باالتر از 

های زمین و آس�ن. افسوس دشمنانش نعمت وجود پر فروغش را چه زود از  گنجینه

زمینیان گرفتند و صد افسوس دوستدارانش او را نشناخته به جای ذکر شأن و مقام و 

گویند و  ادی غیر از کبودی و شکستگی پهلو نگفته و �یسفارشات نجات بخَشش ی

که آرزوی شناخت شخصیت زنده و ابدی او را داشته باشند آرزوی محل  این یجا به

 دفن ایشان را دارند.

 بیایید در این شب بزرگ دست به دعا برداریم:
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 ما را توفیق حرضت فاطمه شناسی عطا فرما. بار الها

 عمل به سفارشات و شفاعت ایشان قرار بده. بار خدایا نجات ما را در

شان حرضت مهدی (عج) تعجیل  ی فرزند عزیز و گرامی بار خدایا در ظهور دولت حقه

 بفرما.

بار الها ما را در دولت ظهور امام عرص (عج) از شناخت واقعی شأن و مقام حرضت 

 فاطمه (س) محروم نگردان.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر هللا الّر بسم 

 ٨٩اردیبهشت  ٢٧    )دوم(روایت شهادت حرضت زهرا (س)  ی بهخط

بيافريد  اش ازلیحمد و ستايش خداوند عزوجل را سزاست كه جهان را با علم ابدي و 

گان از او مدد  و در آفرينش آن از هيچ موجودي مدد نخواست بلكه امر فرمود تا آفريد

مأموران آس�� و زميني مدد فرمايند و شكر و  ی واسطه بهكنند تا آنان را  و ياري طلب

سپاس پروردگار كريم كه با خلقت برگزيدن آخرين پيامربان حرضت محمد (ص) و 

به ك�ل رساند مخصوصاً با عطا  بندگانشپاكش نعمت و رحمت خود را بر  بیت اهل

ا حرضت زهرا (س) به پيامرب و امت كردن كوثر و وور هستي بانوي دو عال مادر انبي

 او، راه هدايت را روشني بخشيد.

ی كوثر را نازل فرمود و  در بزرگي مقام حرضت زهراي اطهر (س) خداوند متعال سوره

در مقام علم، اُِم  میبو یرا مشوم فاطمه  بهشت مي تنگ دل هر وقتپيامرب فرمودند 

 ابيها و مادر پيامربان لقب گرفتند.

، امام عرص یولز ضمن عرض تسليت به ساحت مقدس مهدي فاطمه (عج) در اين رو 

شان اجازه  به مناسبت ايام سوگواري مادر بزرگ گرامي )عج( هللا ةیبقبر حق 

 خواهيم تا در مورد فضائل و شأن ايشان مواردي را بيان كنيم. مي

ز طرف شان و ناديده گرفت پي�ن غدير ا حرضت زهرا (س) بعد از رحلت پدر گرامي

عرص خود يعني  و امامرا در دفاع از امامت  یو بزرگاي مستمر  مبارزه شکنان �نیپ

از خطبه ايشان چن� فرمودند: سپاس پروردگار  یدر قسمت(ع) �ودند كه  مؤمنانام� 

ها به اوج معرفت الهي  را كه عشق به ذات را آفريد تا در پناه اين عشق انسان

ی طاهره بنت احمد هستم، همه مرا  . من صديقهرندیگ یجاحق  در جوارو  افتهی دست

ی من آگاهيد كه در اعرتاض به وجود من پروردگار كريم  به گذشته دیشناس یمخوب 

هاي خود مخريد از  ی كوثر را نازل فرمود: اي مردم با دست خود آتش را بر جان سوره

ن روز جز پدرم و عذاب پروردگار برتسيد كه روز حساب روز سخت و دشوار است در آ 

كنم  بينم. ش� را به وصاياي پدرم آگاه مي همرسم و خودم و فرزندانم ش� را ياوري �ي

بدر دل شكسته بود. اسالم دين خداوند  در جنگشكسته هستم كه پدرم  چنان دل و آن
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هاي اين دين  است، خداوند از دين خود محافظت خواهد كرد و من و فرزندانم درفش

 رسول خدا (ص) هستيم كه جز راه حق نخواهيم رفت. بیت لاههستيم، ما 

اين سخنان قاطع و شيوا نشانگر پ�وزي حرضت زهرا (س) و ضاللت دشمنان و 

منافقان است كه تاريخ تا ابد در دل خود ثبت كرده، در نتيجه دشمن براي وپوش 

ل ايشان رنگ كردن اين رسوايِي خود در مقاب گذاشت بر عجز و ناتوا� خود و كم

عوامل و پ�وان سست عنرص و نادان، در تاريخ دست برده و دفاع از غدير  ی وسیله به

را دعواي فدك، پ�وزي ايشان را سييل خوردن تحريف كرده كه ايشان چن� فرمودند: 

ها سعي داشتند تا حقيقت غدير را در گرفت فدك مخفي كنند و من سعي داشتم  آن

ها انجام دهم و عملكرد  ی ضاللت و گمراهي آن  چهرهتا حقيقت غدير را در معريف

ی وجودشان  ها را از پشت پرده ی زشت و نفس حيوا� آن ها فقط توانست چهره آن

 و هدفها تفاوت زيادي داشت هدف من پ�وز شد  ب�ون آورد. هدف من با هدف آن

درم بود پس ها گرديد. هدف من دفاع كردن از اهداف پ ی آن ها باعث معريف چهره آن

 ها را. بايد شيعيان ما هدف مرا دنبال كنند نه هدف آن

ها معريف �وده و اين ميرس  پروردگار كريم شهادت در راه هدف را بهرتين مرگ

شود مگر با دفاع از حقيقت امامت و حقيقت امامت يعني روح قرآن كريم كه  �ي

من انجام دادم  آنچهار كريم. ترين راه است براي رسيدن به لقاء پروردگ بهرتين و آسان

دفاع از پروردگار كريم بود كه در هركجا كه الزم بود من و فرزندانم از اين حريم دفاع 

ی من باشد يا صحراي كربال. منظور از محافظت از حريم اين است  كرديم خواه خانه

ی  كه مسئوليت آن در گرو اطاعت از قرآن كريم است كه همگان بايد بدانند من اجازه

ها شكست خورده و نادم  ورود به افراد خبیث را به درون حريم خانه ندانم و آن

 دزد معريف شدند رسواي صحراي قيامت هستند. عنوان بهكه  درحايل

خواستند به خانه وارد شوند  غاصبان مي زمانی که(ع)  امیراملؤمنین سؤالو در جواب 

ز �از متوجه اوضاع گشتند مشغول عبادت و �از خاص بودند پس از فارغ شدن ا

فرمودند: فاطمه جان چرا صرب نكردي تا من بروم گفتم من با عمل خود به فرمان قرآن 

هاي پاک  اي را كه محل قدم كريم عمل كردم اجازه ندادم تا پاهاي ناپاک، حريم خانه

 پيامرب بود آلوده كنند.
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سخنان ايشان راه اين روز شهادت حرضت زهرا (س) با توجه به عملكرد و  پس در

مبارزه و دفاع از امامت مخصوصاً امام عرص خود را بياموزيم و در اين عرصي كه 

هاي خود سعي در پوشاندن رسوايي  دشمنان امامت و ايشان هر روز با دشمنی

دفاع كنيم و  بیت اهلتر و استوارتر از وبلندي  پدرانشان با اسم وهابيت دارند؛ محكم

حق  ی برپاکنندهتعال در ظهور ناجي و انتقام گ�نده از باطل و دعا كنيم كه خداوند م

 و عدالت تعجيل بفرمايد.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٩خرداد  ١٣       والدت حرضت زهرا (س) ی بهخط

رحیم حمد و ستایش از آن خداوند بلندمرتبه و ارجمند، عزیز و کریم و حکیم و 

نگرفته و خلق  یها را یاری و گواه که آفرید زمین و آس�ن رح�ن است که هنگامی

ش�رش را از و  های بی کرد مخلوقات را بدون نیاز به �ونه و نظری، عطا کرد نعمت

ها از درکش و  ها از وصفش و عقل جود و سخا و کرامت. پس ناتوان است زبان

 عظمتش. تیها از رؤ چشم

ر و سپاس تو را سزاست که آفریدی انسان را و تاج عزت بر وش نهادی و خداوندا شک

ی خود قرار دادی و بر دیگر مخلوقات  گردنش افکندی و خلیفه های رشافت را بر طوق

برتری بخشیدی و در بهشت خود جا دادی ولی افسوس که زمین جایگاه انسان گردید 

کسانی که این هجران را با تام  ها و مشکالت روبرو شد و و در این غربت با سختی

وجود درک کنند جهد و کوشش خواهند �ود که دگربار به بهشت قرب تو درآیند. پس 

ها در مخزن اوارشان منتظر آن هستند تا با نوایی از جا  سالم بر دقایقی که جان

طرف جانانشان حرکت  ها انتظار را از ظاهر جان بزدایند و به برخیزند؛ و خاک سال

هایشان را بگشایند تا نعمت محبت را در آغوش گیرند و مه�ن خالقشان  ند، دستکن

شان بازگردند. پس باید  ها هجرت کرده ی سال ها را فراموش کنند و به خانه شوند، رنج

ی قرآن اندیشه کرد تا خود و خدای خود را شناخت تا سوزش غم این  در آیات کریمه

انسان به چه عزتی و چه مقامی آفریده شد.  هجران را درک کرد و تأسف خورد که

کند و خداوند  حال اگر نشناخت و درک و عمل نکرد در چه ذلتی و پستی زندگی می

ی خود انسان را مدد کرده تا دوباره به خود و مکان  کریم از رحمت و مهربانی واسعه

ت آمدند ها از جانانشان جدا شدند و به دیار غرب اصلی خود بازگردد افسوس که جان

و از هر آشنایی واغ جانان خویش گرفتند و آن جانان را نزد کسی یافتند که 

شد آن جان  های توحید در جان مبارکش بود و به هر جانی که به آن متصل می جرقه

حرضت محمد مصطفی (ص)  ایاالنب کرد و آن جان خاتم را از خرمی توحید گلستان می

پایان بر  داد. پس درود و سالم بی تی مژده میبود که همواره رحمتی را از پس رحم
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دهند که انتهایش گلستانی  بیت طاهرینش باد که نشان از راهی می پیامرب اسالم و اهل

نظیر؛ پس در آن جاده قدم بگذارید و از آن خارج نشوید تا به  های بی است با گل

 انتهای گلستان برسید.

های  ها و رحمت ترین و عزیزترین نعمت در این روز بزرگ خداوند کریم یکی از بزرگ

که  طوری خود را به پیامرب اسالم و امتش و در حقیقت به بییت عطا فرمود به

خداوند متعال خود از او با عنوان کوثر یعنی رحمت جاری نام برد که این مولود 

ی  ی کربی فاطمه مبارک ه�ن مادر هستی بانوی دو عال دخت پیامرب حرضت صدیقه

(س) است که درود و سالم و تحیت خداوند بر ایشان و پدرشان و همرس و زهرا 

ها از توصیف فضایل  ها و زبان فرزندانش باد. فرصت را غنیمت شمرده چون اندیشه

ای از ک�الت ایشان  ی خودشان بهره گرفته گوشه نظیر ایشان قارص است از فرموده بی

 کنیم. را بازگو می

هللا آیا دیدار ش� برای  ز ایشان پرسیدند که یا بنت رسولروزی یکی از شاگردانشان ا

آیندگان فقط خیالی خواهد بود که ایشان در جواب چنین فرمودند: حقیقت آفرینش 

 یگر یآیند تا آن را درک کنند و بروند تا د ها فقط می حقیقتی بزرگ است که انسان

از ماه و خورشید که همواره میرند تا خیالی باشند بلکه حقیقتی هستند  بیاید هرگز �ی

شناسند و  از اول هستی تا پایان آن در جهان باقی هستند پس آیندگان مرا می

های  توانند عمل مرا ببینند و با نزدیک کردن وجودشان به فرامین الهی در نعمت می

عمل من داخل شوند. پس نام مرا که کوثر رحمت است را صدا بزنید تا وجودتان 

تا شمیم رحمت را درک کنید و مانند  دیآورد آنگاه آن را ببوئ ادیبه طراوت الست را 

ی رحمت الهی برویید و در آنجا  رویند در کنار رودخانه هایی که در کنار رودها می گل

خود�ایی کنید تا هر چشمی که به ش� بنگرد با تحسین بگوید چه گل زیبایی بدون 

چنین فرمودند محبت  هم ز خالقش دارد وباغبان و باغ در کنار این رودخانه نشان ا

ی الهی آن را  کنند تا اراده ای حفظ می دوستان ما در قلبشان است آن را مانند گنجینه

، بیایید که انیگو دهد کجایید راست بگشاید و همگان از آن آگاه شوند و منادی ندا می

 ووران ش� منتظر ش� هستند تا از انوار وجودشان برخوردار شوید.
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 داریم در خاته دست به دعا بر می

کنندگان نبوت پدر حرضت فاطمه (س) و امامت همرسش و  بار الها ما را جزِء تصدیق

 فرزندانش قرار بده.

بر عصمت و پاکی و حجاب حرضت فاطمه (س)  راثیبار الها زنان و دخرتا�ان را م

 قرار بده.

ت فاطمه (س) و در آخرت از بار الها ما را در این دنیا از کوثر علم و ک�ل حرض 

 شفاعت ایشان محروم مگردان.

و کوشش در رضایت فرزند حرضت فاطمه امام  یبردار  بار الها ما را در انتظار و فرمان

 عرص (عج) ثابت قدم بگردان.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٩تیر  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  قبول کنندهو  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 

ند و در جوار عزتش آرمیدند و از آنان که چون به خدا پناهنده شدند و به او توکل کرد

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 

ش ی لطف و عنایت گونه نافرمانی از آنان و 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

ود. درود و سالم بر پدر امامان دوستدار نبوت برادر منتها ش 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

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

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  کرم گواه است که بندهزهرا (س) فرمودند: که کعبه م
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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 

شان این امانت را در بهرتین شد و ای 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

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

 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

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

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 غافلو نفس خود بپوشانند. ولی چه 

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

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

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 

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

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

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

 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 

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

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


19 

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

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

 مند گردان. بهره

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

 قرار بده.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٩تیر  ١٧      شهادت امام موسی کاظم (ع) ی بهخط

حمد و سپاس پروردگار کریم را سزاست. خداوندی که هیچ کس، در هیچ حالی، 

هم نعمت و  بندگانتواند به حّد ک�ل و شکر و سپاسش را بجا آورد. چون شکر  �ی

احسان اوست. پس بر آن نیز شکری واجب است. هر کس هر قدر هم در طاعتش 

ی فضل اوست اندک است. پس  شایسته آنچهکوشش کند باز هم در مقابل 

از شکرش عاجز. عابدترین ایشان در طاعتش ناتوان است. پس  بندگانشسپاسگزارترین 

اش از بندگان از مهربانی و فضل  هر که را بیامرزد از کرم و احسان است و خشنودی

 اوست.

عطا های عال که به ما  از نعمت آنچهکنیم بر  پس خدایا تو را حمد و ستایش می

عال را پشت و گزارد و  کنندگان شیستاچنان حمد و سپاسی که حمد تام  فرمودی آن

تر باشد و زمین و آس�ن تو را مملو از حمد حرضتت سازد. خدایا ه�نا  از آن هم فزون

 ی وسیله بههای بزرگی را به ما عنایت کردی و ما را  و نعمت داری منتتویی که بر ما 

ن خود هدایت فرمودی و سعادت بخشیدی که امت آخرین ایشان گا اولیاء و برگزید

یعنی خاتم انبیا و افضل اوصیاء حرضت محمد مصطفی (ص) باشیم و بار عزت ما را 

و فرزندان طاهرینش باشیم، نه از دشمنان و بدخواهان  بیت اهلافزودی که دوستدار 

 .کنندگانها و نه از کفران نعمت  آن

های  عال، عال ظاهر و عال باطن که باعث رشد و �و آفریدهسالم برکات الهی در دو 

هایشان  های اتصال را در جان خویش است آنانی از این برکات برخوردارند که جرقه

 ای را بدون یاد پروردگارشان نگزارند. اند و لحظه افروخته

دنیا و  یکی از آنان رو آورده و امیدواریم در ی واسطه بهخدایا ما امشب به درگاهت 

ات، حجت تو فرزند  آخرت به آبروی او ما را آبرومند سازی که او ولی تو فرزند ولی

های  ات، امین تو فرزند امینت و نور تو در تاریکی حجتت، صفی تو فرزند برگزیده

 زمین بود یعنی امام موسی کاظم (ع).
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یامربان، دار دانش پ ، خزانیقو تسالم بر ش� ای امام هدایت صاحب علم دیانت و 

معدن وحی، صاحب علم یقین، امام شایسته و عابد و زاهد موالی ما امام موسی بن 

 جعفر (ع) رحمت خدا و برکاتش بر ش� باد.

علی (ع) و امامان  مؤمناندانید با انتخاب امیر  که می ای گونه ه�نخواهران و برادران 

منافقین در برگرداندن عقاید  جانشین پیامرب تام امیدهای عنوان بهبعد از او در غدیر 

ی جاهلیت و از بین بردن دین اسالم بعد از پیامرب به یأس تبدیل شد در نتیجه  دوره

های شیطانی خود در انحراف آن  ی کار را در رسیدن به اهداف شوم و نیت چاره

دیدند و به ظاهر موفق هم شدند ولی  طلب جاهمسل�نان سست عنرص و  ی وسیله به

ی خداوند توانا شود. چون امیر  که کسی را توان آن نیست که مانع اراده ینغافل از ا

(ع) و امامان بعد از ایشان نسبت به افشاگری و هدایت مردم همت وافر  مؤمنان

داشتند در نتیجه یکی بعد از دیگری تبعید و زندانی و شهید شدند ولی در همه حال 

امام موسی کاظم (ع) است که هارون  اش �ونهاز آنان رضبه خوردند و ترسیدند که 

کرد ولی باز هم از امام  ها ایشان را در زندان نگهداری می که سال عباسی با وجود این

بود که در زندان ایشان را مسموم و شهید کرد چون امام  یقدر  بهترسید و این ترس  می

زندانی  چال سیاهخورشید را در  تواند میکرد که  شناخت و تصور می و امامت را �ی

خواهند نور  می اند غافلها  ی خداوند کریم را در قرآن که فرموده: این کند و فرموده

خدا را با دهان خاموش کنند را نفهمید. لعنت هللا علی قوم ظاملین. امام موسی کاظم 

از جانب  آنچهپدران پاک و نیاکان اوصیاء خود بر آزارها شکیبا بودند  همچون(ع) 

انجام دادند. برای مردم احکام خدا را تالوت و امر به  خوبی بهخدا به عهده داشتند 

کردند و عال و عادل و صادق بودند و با اخالص تام در راه  معروف و نهی از منکر می

 خدا جهاد کردند و شهید شدند.

 داریم: در این شب بزرگ دست به دعا برمی

فضایل اخالقی و توحیدی و عبادی امام موسی کاظم (ع) قرار  بار الها ما را از پیروان

 بده.
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ها زندان را تحمل کرد که به ما راه و رسم  بار الها امام موسی بن جعفر (ع) سال

 درک کرده و به آن عمل کنیم. درستی بهزندگی بیاموزد پس یاری فرما آن را 

ی شخصیت واقعی  افشا کنندهی راه و خون امامان و  بار الها در ظهور انتقام گیرنده

 آنان یعنی امام زمان (عج) تعجیل بفرما.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٩تیر  ١٩         عید مبعث ی بهخط

حمد و ستایش خداوندی را سزاست که قبل از ازل بود و بعد از ابد نیز خواهد بود و 

خود که ه�ن  سوی به بندگانشکران بر خداوند متعال که در جهت هدایت  سپاس بی

کوشا  بندگانشرستگاری است پیامربانی را برگزید و از آنان پی�ن گرفت تا در هدایت 

باشند و دانست که به عهد خود وفا خواهند کرد. برگزیدن پیامربان از طرف خداوند 

هنگامی صورت گرفت که اکث مردم عهدی را که با خداوند بسته بودند نقض کردند و 

ی خود را فراموش �ودند و دیگران را خدای خود دانسته و  حقوق خداوند و وظیفه

ها را واداشت که راه خدا را ترک کنند و از پرستش او  آن ها را پرستیدند زیرا شیطان آن

که مردم را  کنند. خداوند پیغمربان خود را یکی پس از دیگری فرستاد تا این یخوددار 

ها بود و در روز خلقت روحشان  شان که ماهیت آن جزِء موجودیت آن متوجه وظیفه

چ یک از پیغمربان از دنیا وعده کرده که به آن وظیفه عمل کند را به یاد آورند. هی

ها چه کسی جایشان را خواهد  قبل از رفت اطالع دادند که بعد از آن اینکهنرفتند مگر 

گرفت و هیچ یک از پیغمربان که آمدند از این عمل کوتاهی نکردند تا بگویند که قبل 

 اند. ها پیامرب بوده و او را مورد تصدیق قرار داده از آن

تم انبیاء تاج پیامربان رسول اکرم ابوالقاسم محمد (ص) را برای که خداوند خا تا این

ای که داده بود به پیامربی مبعوث کرد و آن وعده را به پیغمربان گذشته  وفای به وعده

ها گفت که بایستی عظمت این پیامرب را بپذیرند و دوران پیغمربی او را  داد و به آن

ها و عالئم آمدن او و  اطالع دادند و نشانهها پذیرفتند و آمدنش را  خرب بدهند و آن

 رسالتش معلوم و برجسته بود.

ای بود که تار  ی آن بنده ی آن هللا بود و اجرا کننده ای که وحی کننده پس سالم بر آیینه

ای شد  و پود وجودش از انوار الهیه تشکیل شده بود. پس آن انوار پاک تبدیل به آیینه

ی انبیاء و اولیاء قرار  گرفت. خداوند او را افضل همهکه نامش دین محمد (ص) نام 
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در شب معراج به قرب الهی تا  ؛ وداد و علم گذشته و آینده را تا قیامت به او سپرد

 ی دو ک�ن نزدیک �ود. فاصله

ی زهرا (س) در مورد آن فرمودند که: پرسان  چه زیبا بانوی دو عال حرضت فاطمه

ی مکرمه  ئین حرضت ابراهیم (ع) را داشتند و کعبه(س) در تربیت او آ  عبداملطلب

های درون کعبه  به بت اعتنایی بیها با  جایگاه اجت�ع آنان بود هر بار که فرزندان آن

کرد، صورت خود را به  شدند، پدرم با آنان بازی �ی در اطراف آن به بازی مشغول می

پدر و  تنگ دلدیشیدند ان گریست و همه می ها می گذاشت و ساعت مقام ابراهیم می

گرفت روزگار به  کرد و در آغوش می آمد و او را نوازش می مادرش است، ابوطالب می

آثاری از وجود مبارکش ظاهر شد که همگی را  که وقتیهمین منوال سپری شد تا 

رفت و تا  شد به غار حرا می های حرام که می متحیر �ود و ایشان هر ساله در ماه

در ه�ن غار در بیست و هفتم ماه رجب به پیامربی  اینکهماند تا  می آنجاپایان ماه 

بود آن لحظه که جربئیل امین فرمود بخوان به نام  باشکوهمبعوث گردید و چه 

پیامرب گرامی اسالم خواند در  آنچهپروردگارت که خلق کرد انسان را از خون بسته. 

شان  را که وجود گرامی آنچهیم باطن وجودها بود، رسول خدا (ص) خواند تا ما بتوان

و حرضت  فرشتگانی قرآن  خواند بخوانیم. قبل و بعد از وحی و نزول آیات کریمه

فرستادند، پس صلوات با  جربئیل (ع) به وجود مقدس پیامرب اسالم سالم و درود می

 اعجاز آیات همراه است.

عال بر آمدن وحی و ی پروردگار  باد که اراده یا لحظهسالم و درود و رحمت الهی بر 

ها از درکش تهی  شد و ادراک درماندهها از بزرگی کالمش  قرآن کریم قرار گرفت. عقل

ها گردید. نامش زیباترین  ترین کالم گشت، انوارش عال را احاطه کرد و زبانش فصیح

ها و عذابش  ترین اعجازها، بخشش آن زیباترین بخشش ها و اعجازش بزرگ نام

پایان بر رحمتی که منتهایی در  ها است و شکر و سپاس بی بترین عذا دردناک

 گنجد. ها �ی اش در کالم ِی وحی برگزیدن و آورنده

ی بلند و بزرگ حضور دارید  خواهران و برادران که در این روز مبارک در این خانه

بیایید همگی شکرگزار خداوند کریم باشیم که از امت چنین پیامرب بزرگ و ارجمندی 
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ی حدود احکام  رشیک و ناطق قرآن و زنده کننده پربرکتچنین به وجود  م و همهستی

آن یعنی امام عرص (عج) به مناسبت بعبت جد بزرگوارشان تربیک و تهنیت عرض کرده 

کنیم که مادر ارجمندشان چه  مان را در انتظار ایشان سپری می ی لحظات زندگی و همه

فرمودند: که نور و ظلمت در پی یکدیگرند  توصیف مشتاقانشانزیبا ایشان را برای 

یکی مبدل گشت و هدایِت مانند رسالت رسوالن. نور هدایت در طغیان کافران به تار

نور به دنبال موالیشان در  یندگانپوکه  آنگاهنوری جاودانه گردید و  شدگان یتهدا

هایی  زهفرماید حرکت کنند از کو  ی دهر می که در سوره ای گونه ه�نتوحید حقیقی 

نوشند و مست  ها می از این کوزه نوشندگاننوشند.  ها ُمهر دارد می که َدر آن کوزه

شوند. مستِی بخصوصی که درک آن فقط برای کسانی میرس است که شعور غیبی  می

آنان در رابطه با پروردگارشان در عظمت و بزرگی و جاللتش به حالتی مبتال شود که 

ی آنان جاودانه  ی توحید در شامه ُمهر شود تا رایحه ی عملشان با رسول الهی میوه

ی پروردگار  شود. معراج حضورشان در بلندای توحیدشان آنان را از الطاف خاصه

 �اید. برخوردار می

کنیم تا ظلمت معنی و مفهوم خود را  موالی�ن را صدا می پربرکتپس همه با هم نام 

 از دست بدهد و نور جاودانه شود.

 ابن الحسن عجل علی ظهورکیا حجة 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٩تیر  ٢٤         اعیاد شعبانیه ی بهخط

حمد و ستایش مخصوص آن خدایی است که هیچ کس در عال و از حکم و فرمانش 

پدید نتواند گریخت و بخشش او را منع نتواند کرد و هیچ آفرینشی مانند آفرینش او 

 نتواند ساخت. بر هر چیزی توانا است و قدرت کامل دارد.

 یتتربوبدهم و به  ات گواهی می ای خدای من به لقای تو اشتیاق دارم و به یکتایی

 توست. سوی بهدانم که تو مربی و پروردگار منی و بازگشت من  کنم و می اعرتاف می

طاعت و طاقتم، وسعت  قدر هبدهم، با تام توجه و ک�ل جدیت و  ای خدا شهادت می

گویم که حمد و ستایش مخصوص توست ای  و با تام ای�ن و یقینم می فکر و معرفتم

 خدای کریم و غفار.

این مناجات و ابراز عشق همراه با اخالص و یقین که وچشمه از اشتیاق عارفانه و 

ی هرگونه تحمِل سختی و  عاشقانه دارد و نشانگر روحی بزرگ و لطیف و آماده

تواند باشد، غیر از وور آزادگان، معنای  فداکاری در راه معشوق است چه کسی می

 اباعبدهللای بارز مؤمنان  ج بندگان، �ونهعارفان، الگوی عاشقان، ساالر شهیدان، او 

های  ی داشته همه زمانی کهالحسین (ع). اوست که بندگی را با عشق در آمیخت و تا 

قدرش و جان و وش را برای رضای خدا فدا نکرد دلش آرام نگرفت. در این راه  گران

ت که تا برای هدایت و نجات مردم چنان ابراز عالقه نشان داد و تالشی وافر داش

های زیبای ایشان را در  ی عمر دمی را آسوده نگذراند. یکی از مناجات آخرین لحظه

 خوانیم که فرمودند: این مورد می

ی  که آفریدی نظر کردم و بزرگی خلقت تو را در همه آنچهی هستی به  ای آفریننده

ی سؤالی جا گونه هیچها دیدم و به یقین رسیدم و بعد به ظاهر مردم نگاه کردم،  آن

ها توجه کردم عظمت انوار روح را  ها ندیدم و وقتی به باطن آن در تکامل ظاهری آن

 آنچهها نیافتم. پس  گونه جای سؤالی در باطن آن ها کامالً مشاهده �ودم و هیچ در آن

وصف است. ولی  یرقابلغخلیفه آفریدی بدون نقص و در تکامل آفرینش  عنوان بهکه 
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مأمور انتخاب کردید، برای معرفی این  عنوان بهکه  آنچهتام تالش ی جانم  ای آفریننده

نتوانستند جز اندکی از مردم را به وجود بزرگ خود  کدام یچهتکامل گذشت و هرگز 

بندم که تام تالش خودم را چون  آگاه کنند. اکنون من با تو ای پروردگار کریم عهد می

 پدرانم در تحقق این امر انجام دهم.

ی اجرا گذاشتند. در کربال بعد از روزها  ی خود را حقاً به مرحله سین این وعدهامام ح

آنان را موعظه و  آنکهتالش در جهت نجات دشمنان از آتش غضب الهی بعد از 

حلقه زده بود  مبارکشاناشک در چش�ن  که درحالینصیحت کردند در روز عاشورا 

در توان داشتم انجام  آنچهو شاهدی دشمن نگاه کرده و فرمودند: خداوندا! ت طرف به

ها را از عذاب تو برهانم اما ما را در مشیت تو  دادم و باز هم تالش خواهم کرد تا آن

 راهی نیست.

، امام حسین کائناتسالم بر اقیانوس مهر و گذشت و جوا�ردی و ای�ن. سالم بر وور 

وصیف فرمودند، بعد از شان حرضت زهرا (س) ایشان را ت (ع) که چه زیبا مادر گرامی

 تپشکه ایشان را در آغوش گرفتند فرمودند: سالم بر وی که وور شهیدان است  این

 ی دل رسول خدا (ص) چون رودی خروشان است. قلبم در رشیان و میوه

خواهران و برادران امشب به غیر از جشِن مولودِی امام حسین (ع) مولود گهر 

ت عابدین، مرد مناجات، معلم مکارم اخالق و دعا قدر الهی سید ساجدین، زین گران

ی سجادیه که گنج  امام علی بن الحسین (ع) را نیز جشن بگیریم که همه با صحیفه

ی عاشورا با  (ع) بعد از حادثه العابدین ینزباشد آشنا هستیم. امام  بهای شیعه می گران

دادند که دشمن برای ای را در خفقان آن زمان انجام  مناجات و دعاهای خود مبارزه

 ی وسیله بهی امام که  ی باطل خود و ناتوانی در مقابل حق برنده پوشاندن چهره

کوبید، ایشان را شهید کردند و برای به دست آوردن و از بین بردن  و آنانمناجات بر 

ها بر و  این کتاب بزرگ جسد فرزند ایشان زید بن علی بن الحسین و یارانش را سال

 اشتند.دار نگه د

که به تیزی  این است امامت، زمانی با شمشیر و زمان دیگر با دعا و زمانی با علم خود

 یننش گوشهکوبد. ولی متأسفانه شیعه از ایشان انسانی بی�ر و  شمشیر بر و باطل می
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بسیار فعال و رشید و بلند قامت بودند و شباهت زیادی به پدر  که درحالیتصور دارد 

هایی که از عملکرد هر یک از  بنابراین تحریف؛ ؤمنان داشتندبزرگ خود امیر م

 معصومین شده در مورد این امام بزرگ نیز شده است.

ی شجاعت و تقوا، رشادت و ای�ن،  در این روز جشن میالِد بزرگ دیگری که اسوه

، قمر منیر عرص خودگر واقعی امام  استواری و وفاداری در پی�ن، یاور و اطاعت

 که ناگیریم و از شخصیت واالی ایش ابوالفضل عباس (س) را نیز جشن می هاشم یبن

 کنیم. ای را بیان می ی مشکی آب پنهان شده چند کلمه در پس پرده

آید که ایشان فرزندی به نام فضل نداشتند. لقب ایشان به  گونه بر می از روایات این

و معرفت ایشان بوده که نام ابوالفضل یعنی پدر علم و دانش و ادب به خاطر اخالق 

 کمرت از آن سخن به میان آمده.

البنین فرمودند: دامن حرضت زینب (س) را گرفتم و  مادر بزرگوارشان بانوی گرامی ام

از ایشان خواهش کردم که تربیت کودکان من را به عهده بگیرند و او دست محبت 

ها متحمل زحمت  ساعتداشتند و در تربیت پرسم ابوالفضل (س)  خود را از آنان بر�ی

 شدند. می

ع) و تحت ( ینحسبینیم پرس امیر مؤمنان (ع) و برادر امام حسن و امام  پس می

آورد که در کربال  تربیت حرضت زینب کربی (س) بودن چه نتیجه و ثری را به بار می

آفریند و چنان پایداری در راه خدا و دین و قرآن و امامت را به �ایش  ح�سه می

هایی که از عملکرد ایشان شده به عشق و درک  تحریف رغم یعلرد که انسان گذا می

ی  برد. ایشان در روز عاشورا وارد رود فرات شدند و قسمتی از آیه واقعی دین پی می

ی بقره را تالوت کردند که اشاره است به یاران با وفای  ی مبارکه سوره ۲۴۹ی  ش�ره

که تشنگان حقیقت حتی مشتی آب هم  طالوت در جنگ جالوت، سپس فریاد زدند

نخواهند نوشید تا باطل را نابود کنند و تشنگی آنان با نابودی باطل با رشاب شیرین 

 یابد. حق پایان می
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در این روزهای مبارک ضمن عرض تربیک و تهنیت به پیشگاه امام عرص حرضت 

باطل یاری ارواحنا لک الفدا (عج) از خداوند متعال در شناخت حق و  هللا یةبق

طلبیم و تقاضا داریم ما را در یاری امام عرص خود پایداری و در راه حق استواری  می

 .عطا فرماید

گوییم بر مخلوقاتی که آمدنشان باعث نشاط زمان بود و  در خاته سالمی دوباره می

 رفتنشان موجب دلگیری آن.

 آمین یا رب العاملین

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر هللا الّر  بسم

 ٨٩مرداد  ٥      والدت حرضت مهدی (عج) ی بهخط

است  سزاوارحمد و ستایش خداوند بزرگ و بخشنده و ارجمند و دانا و حکیم را 

ها،  ی عیب ها، عال به اوار وجودها، پوشاننده و دانای نهان  خداوندی که شنونده

ی  ها، آرامش دهنده ها، درگذرنده از خطاها، مونس تنهایی گرفتاری ی کننده برطرف

ی  ها، گشاینده دل بخش روشنیها،  ی انسان ها، هدایت کننده ها، منجی اندوه قلب

هاست. پس بار الها حمد و ستایش مخصوص توست، نیست  ی آس�ن ها و آفریننده گره

های آس�ن، ماهی  ر ستارهکنیم به ش� معبودی جز تو و تو را حمد و ستایش می

ها. چون تویی رهن� و  ها، برگ درختان و پرندگان و انسان ی گیاهان و شن دریاها، دانه

ی پیامربان، مخصوصاً  ی گمراهان و خداوندا تویی خالق و برگزیننده هدایت کننده

ی نعمت و رحمت و  آخرین ایشان حرضت محمد مصطفی (ص) که کامل کننده

بود، پس درود فرست بر ایشان و خاندان پاکش که صاحبان دستور هدایت و دین تو 

آنان را و شناساندی مقامشان را بر  برداری فرماناند آنان که واجب گردانیدی بر ما  الهی

. پس بگشای به حق آنان گره از کار ما و تعجیل کن در شان یبردار  فرمانما به خاطر 

بشان باشیم و از دستوراتشان اطاعت اظهور آخرینشان و ما را روزی کن که در رک

 کنیم.

های  نوری در ظلمت اندیشه همچونپایان بر خاتم رسوالن باد که  و درود بی پس سالم

های خفته در ظلمت جهل را در تربیت کتابی قرار  ور گردیدند و جان باطل شعله

رمان ف آنگاهو  هاست یتهداترین  ها و هدایتش کامل ترین نام دادند که نامش افضل

داد از او و فرزندانش که جانشینان بر حق او هستند اطاعت کنید تا انوار هدایت در 

های ظل�نی جهل به روزهای روشن هدایت  جانتان همواره بتابد و از فروغش شب

 تبدیل گردد.

ی  ید و وعدهبخش روشنیش ظل�ت زمین را دامروز ماه شعبان تابید و با نور وجو 

که ندای شعبان آمد رسول خدا به آس�ن نگاه کرد. فرمود ای  اهآنگپیامرب تحقق یافت 
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که  آنگاههای سنگی را ویران �ود و  که وصی من به دنیا آمد بت آنگاهخالق من 

ها را بشکند و جهان را آراسته به بوی تو کند پس شعبان  های دل فرزند او بیاید بت

ماه من است چون ماهی را در بطن دارد که خورشید را در افروخت نور حق به یاری 

که به ظهور برسد انوارش جهان را تابناک کند و همگان به دین  آنگاهطلبد بلکه  �ی

نوایی نام او را صدا کند که ای وارث من تیغ من آماده من درآیند و شمشیر حق با 

زمان را با مداوای بهرتین  ینچرکهای  های باطل را گردن بزند و زخم است تا بت

دار هدایت،  ی رحمت و نعمت ه�ن پرچم برگزیده درمان کند. بله این برگزیده

ت و رسالت، ی نبو  دین و دیانت، عصاره ی کننده اصالحی کرسی عدالت،  برپاکننده

املهدی (عج) است که نه  اباصالح هللا یةبقپادشاه بهرتین دولت دوازدهمین اخرت امامت 

تنها منکرانش بلکه منتظرانش نیز او و دولتش را نشناخته و تصوراتی دور از حقیقت 

 اند. را در خود پرورش داده به آنان دل خوش کرده

ی  اند: وقتی جامعه ) که فرمودهچه زیباست سخنان گهربار مادرشان حرضت زهرا (س

رود بلکه  شان �یدشود به دنبال حقیقت وجو  انسانی از دیدن ظاهر اولیاء محروم می

سازد  های خیالی می خواهد آنان را در قالب خیالش بیاورد و ملس کند بنابراین قالب می

ی نجات دارد، شادی معنا که درحالیتا بتواند ارتباط روحی و قلبی با آنان برقرار �اید. 

که هر بار او را دعوت  کند مه�ن شیطان است که گناهش را ترک �ی یکار  گنهپس 

انجام داده  آنچهکند تا در مه�نی خیالش رشکت کند و پس از مه�نی او را از  می

شود پس باید عملش را  تر می های درونی ضخیم سازد و در اثر غفلت پرده ناامید می

ها به  های نجات را بشناسد و از آن دریچه درآورد تا دریچه در اطاعت فرامین الهی

 ی رحمت بخورد. آستان الهی میف شود و از خوان سفره

فرمایند که سپاسگزار باید باشند که در دولتی زندگی  چنین به مردم آخر زمان می هم

کنند که آن دولت پادشاهی دارد که همواره در بذل و بخشش دوستان خویش  می

کند  ی غیب مه�ن می خوراند و بر و سفره آنان را از طعام رحمت الهی میاست و 

ولی درک وجود نازنینش مانند درک قیامت است که اگر کسی قیامت را درک کرد 

مانند انتظار دولت ظهور که قیامت صغری نام گرفته است پس ؛ منتظر آن است
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ی  دین را در جوهرهمنتظران مهدی (عج) منتظران قیامت هستند و مالک یوم ال

اند و به  کنند و به آن ای�ن دارند پس از کرسی قضاوت هراسناک وجودشان درک می

اند تا قیامت کرباِی آنان را در قیامت صغراِی خود شفاعت کند و  امامشان متوسل

منتظر در قیامت باید باشند تا وجودشان برکتی جاودانه را درک �ایند پس سالم بر 

است. ساعاتش بر تام ساعات غلبه دارد و  و منورصبح روشن روزی که چونان 

هایش در جاِن زمان خرب از ماندن دارد و در آن روز غروب معنای خویش را گم  دقیقه

ها در  خواهد کرد و شب مانند روز از انوار فرامین حق روشن و منور است. دل

والنی و سخت است. در آن است گویای هجرانی ط آنچهباشد بلکه  ها مخفی �ی سینه

ای مهربان دستتان را در دست  پس دست حق را یاری کنید تا همواره مانند سایه

بفشارد و از گرمی محبتش روح و روانتان بوی بهشت را احساس کند و خالقی را شاکر 

 دهد. هایش مدد و یاری می باشید که همواره ش� را در رسیدن به بهرتین نعمت

ایید با خود عهد ببندیم اول چهارده معصوم و امام زمان را پس در این روز مبارک بی

هایشان  های آنان در شأن و مقامشان شاد باشیم و در غم بشناسیم بعد در شادی

 غمگین.

 داریم که: در خاته دست به دعا برمی

 بار الها در شناخت واقعی امامت و والیت ما را یاری فرما.

 عملکردی که رضایت تو و امام عرص باشد مدد فرما. بار الها ما را از منتظران آگاه با

روز بزرگ از حضورت درخواست داریم که در ظهور دولت  یندر اخداوندا ملتمسانه 

 ی امام عرص تعجیل بفرمایی. حقه

 آمین یا رب العاملین

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٩مرداد  ٢٠        شب اول رمضان ی بهخط

، نهایتی برای یردنپذحمد و ستایش خداوندی را سزاست که عجایب عظمتش پایان 

، هر فروماننداش نیست، خزاین رحمتش فنا نشود و دیدگان از دیدارش  فرمانروایی

عظمتی در برابر عظمتش حقیر است و هر نهانی پیش او آشکار و هر رازی برایش 

 فاش.

حمد و سپاس خویش راهن�یی فرمود تا پس حمد و سپاس خداوندی را که ما را به 

شکرگزار احسان او باشیم و در برابر حمد و سپاس خویش به ما پاداش داد تا به مدد 

های سعادت، ماه خدا،  اش گام برداریم که یکی از آن راه احسانش در راه خوشنودی

 های ماه رمضان است، ماه بارش رحمت، ماه پاکیزگی، ماه بهار دین، طراوت شکوفه

گناهان  ی کننده پاکهای توبه که  قرآن و اشک یافزا جانهای روح و  مناجات، نغمه

است پس پاک و منزه است خداوند کریم و هیچ موجودی جز او نیست و حمد و 

 ستایش و سپاس مخصوص اوست.

آن بها و پر ارزش است اگر کسی  های آن گران ها و دقیقه ماه مبارک رمضان که ساعت

علی (ع)  مؤمنانرسد که امیر  رک کند و بهره بگیرد به سعادت ابدی مید درستی به را

 های آن است. اند: که زندگی زمین درگیر ساعت در این مورد زیبا فرموده

در  آنچهها و هر  خدای بزرگ در قرآن کریم فرموده: من، ش� و شب و روز و فصل

زندگی ش�ست را جز برای درک زمان آن نیافریدم که این را بدانید چه در شب باشید 

ها را جز به یاد ذکر خدا  و چه در روز خداوند به کارهایتان آگاه است پس باید ساعت

های  شود و هرگز گذشت ساعت سپری نکنید که هر کاری با ذکر خدا در زمان ثبت می

چنین بانوی دو عال حرضت زهرا  ن را ذخیره کنید و همفراموش نکنید پس زما آن را

زیاد بخوانید و در آن زیارت  را زیارت اهل قبورفرمایند: در این ماه مبارک  (س) می

اندیشه کنید که قربها منتظر ش�یند و چه بسا که بر چشم برهم زدنی ش� هم از آن 
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 که های طوالنی دهسجهای آن  و در شب کنید ذکر خدااهل باشید و روزهای آن 

 خداوند آمرزنده و مهربان است.

ی  کسان و خویشاوندانتان دراز کنید که محبت ودیعه طرف بههایتان را با محبت  دست

 شود. رسد و نزدیک می دل با محبت به عرش می خداوند است.

الهی  بینایی دل، دیدن انوار فرمایند: آیا بینا با نابینا برابرند؟ خداوند در قرآن کریم می

خداوند را  بریم میفرو  آنچهاست که ورود و خروجش مانند دم و بازدم است اگر در 

شوید و  افتیم و از کارهایتان پشی�ن می یاد کنیم به یاد ورود به پیشگاه پروردگار می

 در مورد خروج هوا به یاد بیرون آمدن از قربها در قیامت.

شوید و با او بنشینید و برخیزید و  هایتان است نزدیک پس به خداوند که در سینه

علی (ع)  مؤمنانچنین امیر  نفس بکشید تا در هدایت رصاط مستقیم قرار بگیریم. هم

خدا عزیمت کنید و در تام  ی خانه طرف بههایتان  فرمایند که: از خانه چنین می

 ِی خداوند چنگ بزنید و مانند مادری فرزند ای متصل به رشته ساعات شب چون رشته

خداوند  آنچهها بسیار زیاد است و به  مرده مویه کنید که رحمت خداوند در این شب

ِی محکم او که کتاب حکیم و عرتت پیامرب است  به ش� روزی کرده شکر کنید و رشته

 وجود جز نابودی به همراه ندارد. چنگ بزنید و پراکنده نشوید که پراکندگی

ی اول افطار را در  تکرار کنید و لقمه را الس�وات فاطر  یاذکر در موقع افطار بسیار 

احسان شهدا، صدیقین، انبیا و مرسلین به دهان بگذارید تا تبدیل به ذکر شود و از 

خورید انفاق کنید که اموات ش� نیز روزه هستند و نیاز به احسان ش�  می آنچه

که ماه  اشت. از ایندارند. قرآن کریم تا ابد بهاری است و هیچ زمان خزانی نخواهد د

های دیگر اُنس با قرآن  نامند برای ماست که در ماه مبارک رمضان را ماه بهار قرآن می

کنیم که متأسفانه به خواندن آن ارصار  . در این ماه سعی در خواندن آن مییما نداشته

داریم و به درک مفاهیم و دستور آن توجه نداریم. بهاری که قرآن نازل نشد که با 

دهان و  صورت ینایا با عجله برای ثواب خوانده شود که در  موزونو آهنگ  صوت

 خوشبو شده و خاصیت دیگری ندارد. فضا
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ها را نجات دهد. چه زیباست  ترین اعجاز نازل شده است که انسان قرآن کریم بزرگ

 فرمایند: ی زهرا (س) که می توصیف خانم فاطمه

آورد  ی خود به وجود می را برای تالوت کنندهقرآن کریم اعجازی است که سیر در زمان 

گردد ولی درکش برایش سخت است  رود و برمی ها می خواند و مرتباً به زمان او می

میرد و  رود و گاه در عذاب قوم آنان با آن قوم می چون به زمان رسالت رسوالن می

شود.  �ی خورد و درکش برایش ممکن اش با انتخاب باطل با آن قوم پیوند می زندگی

کند و از حال خود در غفلت است آیات کتاب آس�نی قرآن کریم  آنان را وزنش می

کند اگر تالوت  دهد و با پیامربان آشنا می ها سیر می امت رسول خدا را در زمان

شود  ی آن پیوندی با رسالت آن پیامرب در وجودش احساس کند مه�ن پیامرب می کننده

کند  کند از او پذیرایی می که در عملش در آن زندگی میو پیامرب الهی از بهشتی 

شود که طعام آن انوار حق است قوم عذاب شده الهی را  ای می مه�ن خوان سفره

آورد.  شود و به رسالت پیامرب ای�ن می ها جدا می کند و با وزنش از آن لعنت می

و با تالوت آیات مرتباً  زند تا به رسالتی دیگر با قوم دیگر برسد کتاب الهی را ورق می

خواند و  کند او کل�ت را می شود و جانش شیرینی رسالت را درک می مه�ن انبیا می

کند و در  ها نجات پیدا می کند از عذاب جانش حق و باطل را از یکدیگر جدا می

های کتاب الهی را با وعت زمان آخرین پیامرب پروردگار  شود سوره ها وارد می نعمت

 عنوان بههای الهی در اطاعت فرامین وحی به برگزیدگان که نامش  ید و نعمتپی� می

ها با  وپرست قومی در کتاب آس�نی قرآن کریم برده شده است و گاهی قوم

شوند و زندگی با رنج را به زندگی با جهل  همراهی پیامرب خود در آن رحمت وارد می

با اختیار  آنچهماندند و سپس با  ه میبرای آنان مقدر شد زمانی کهدادند تا  ترجیح می

دادند تا عربتی باشند که ثواب  عقل انتخاب کرده بودند جای خود را به قومی دیگر می

ی َدِر رحمت الهی  یا گناه و امت آخرین پیامرب الهی حرضت محمد (ص) در آستانه

بود  در بیرون َدر آنچهنشست تا هم درون را ببیند و هم بیرون را، با آگاهی از 

توانست به درون احاطه داشته باشد و خود را از حوادث بیرونی دور نگه دارد و  می

 فقط تاشاگر باشد.
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برادران و خواهران در اولین شب ماه مبارک رمضان و رشوع قرائت قرآن کریم بیایید 

دست به دعا برداریم که خداوند روزی ما فرماید تا رمضانی و قرائت قرآنی را با امر و 

شنودی خداوند در کنار موال و وورمان امام زمان (عج) رشوع کنیم که لذت و خو 

 سعادتی واقعی است.

هللا حق تعالی این شاء علی (ع) دعا کنیم که ان مؤمنانو در خاته از زبان گهربار امیر 

 دعاها را برآورد:

 های ما را به نور صداقت و ای�ن روشن بگردان. بار الها جان

 های ما الهام بفرما. کند بر دل تو و رسول تو را راضی و خوشنود می آنچهبار الها 

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

 بفرما. پابرجاتقدیراتت در دنیا و آخرت استوار و 

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

 های ما را از آن حیرت و وگردانی نجات عنایت بفرما. دل

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

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

 ابراهیم (س) را عنایت بفرما.

های  ی احسان تو از نع�ت بهشت گسرتده، دل رمضان است و سفرهبار الها ماه مبارک 

 ما را بر و آن سفره رحمت مه�ن بگردان.

ات بخوریم و از رشاب عشقت  بار الها ما را یاری فرما تا با یاد تو همواره از خوان سفره

 بنوشیم.

قرار بده و  اند بار الها همگی ما را از آنان که از ولی و فرزندان ولی تو اطاعت کرده

 دست یاری آنان را از و ما کوتاه نفرما.

تپد از یاران امام عرص (عج) و زیر  بار الها همگی آنان را که قلبشان در راه جهاد تو می

 قرار بده. »اِنا فتحنا لک فتحاً مبینا«پرچم 

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

 ز آن آتش در پناه رحمتت قرار بده.ما را ا

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


37 

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

ات پناه ده، ای پناه درماندگان،  پناهان ما را در حریم یگانگی و بزرگی ای پناه بی

، جهاد کنندگانو ای یاور  مؤمنانکسان و ای یاور  اسیران و مسکینان و ای دادرس بی

ترین  عظیم ما روزی و انفاق قرار بده. ای کار گنههای  شهادت در راه خودت را بر جان

 عظی�ن.

 آمین یا رب العاملین

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٩شهریور  ٤      والدت امام حسن مجتبی (ع) ی بهخط

تر از آن است  تر و عظیم کران خداوند یکتا و توانا را سزاست که بزرگ حمد و سپاس بی

و نیرومندی و علو درجات و رفعت حسنات تنها از که او را همتایی باشد و قدرت 

 اوست.

نوا  کسانی که عزت از غیر او طلبیدند به ذلت افتادند و از جز او توانگری ٌجستند، بی

گشتند، در دنیا وکشی و عصیان کردند و به پستی گرفتار شدند، مکر و حیله �ودند 

عزت یافتند، به او توکل  مؤمنانی که از او مدد خواستند ؛ وو خوار و رسوا شدند

ها دفع و دشمنانشان را خدا  کردند، کارهایشان به تدبیر او ختم به خیر شد و رش از آن

 ذلیل و خوار �ود. پاک و منزه است خداوند عزوجل و بلند مرتبه.

بر خاتم انبیاء حبیب قلوب العاملین و رحمت للعاملین حرضت محمد  پایان بیو درود 

، بیت اهلاندان پاکش و بر دومین نور والیت و امامت، کریم مصطفی (ص) و بر خ

امروز میالد  ؛ کهی صرب و گذشت، بلندای رضا و شکیبایی حرضت امام حسن (ع) اسوه

امامی که مظلوم زیست و مظلوم و غریب در برکت و مبارک این امام ه�م است.با 

ی ایشان را  و دل سوزانهتاریخ ماند. حال مخترصی از شخصیت واال و عملکرد با تدبیر 

 کنیم. بیان می

ت پدر بزرگوارشان امیر مؤمنان (ع) امامت مردمی را به عهده دایشان بعد از شها

گرفتند که صد رنگ، دنیا دوست، سست عنرص و نادان بودند و معاویه و عمروعاص 

خدعه و نیرنگی که از زمان جنگ صفین رشوع کرده بودند را به اوج خود رسانده و با 

ه در خود داشتند او را آماج دادند و به هر عیبی ک تبلیغات سوِء خود امام را آزار می

در نزد مردم  یلوسبچاو  ییرو گشادهبا  که درحالیدادند،  تیرهای بهتان خود قرار می

ای در کمین بودند و ایشان و پدرشان را  کردند، در خفا چونان درنده جاهل رفتار می

 . با کشتار مردم در لباسطلب صلحکردند و خود را  معرفی می طلب قدرتو  توز نهیک

علویان اذهان مردم را منحرف و با دادن پول به دوستان سست عنرص و ترور شیعیان 
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کرده و مؤمنین و  رنگ کمواقعی این هدف را داشتند که امامت و دین را کامالً 

امام حسن (ع) با علم و تدبیر و گذشت خود صلح پیشنهادی  شیعیان را از بین بربند.

ود قبول کردند و این اقدام چنان رضبتی بر آنان زد ها را که از روی حیله و تزویر ب آن

ها نقش بر آب شد و در ه�ن گوداِل  های آن که از خشم بر خود پیچیدند و تام نقشه

گذاشت بر رسوایی  وپوشدامی که برای امام گسرتده بودند ونگون شدند و برای 

ای دوستان نادان و ه دلیل صلح و تحمل زخم زبان ؛ وخود او را مسموم و شهید کردند

گِر امام حسن (ع) را امام حسین (ع) در نهضت عاشورا نشان داد و  دشمنان حیله

ی انگشت ش�ر شیعه واقعی وجود  ی امام و عده دیدیم در آن زمان فقط خانواده

 داشت و حارض شدند که از دین و امامت دفاع کنند.

داشتند و با آگاهی  دوست می (ص) امام حسن (ع) را بسیار هللا رسولجد بزرگوارشان 

برای برخورد با آنان ایشان را  یساز  آمادهاز افکار و عملکرد مردم زمان او به جهت 

ی توبه که در مورد  ی سوره های کریمه نشاندند و آیه روی زانوان مبارکشان می

در چنین  هرسالهفرمودند و  های صد رنگ منافقین بود را برای ایشان تالوت می چهره

شد و  ی ماه رمضان در مدینه مخصوصاً در منزل پیامرب جشنی بر پا می در نیمه شبی

ی عزیز خود امام حسن (ع) را بر  �ودند و نوه ایشان همه را به افطاری مه�ن می

ی  شد برایش آیه نشاندند و هر کس که از در وارد می روی زانوان مبارک خود می

 رمودند.ف را تالوت می بیت اهلی مودت به  کریمه

حال ما نیز برای اینکه در آن مه�نی رشکت کنیم و از خیر و برکت آن افطاری بزرگ 

مند شویم پنج بار به نیت پنج تن این آیه را قرائت کنیم، امید است این مودت  بهره

 ش مخصوصاً امام عرص (عج) قرار گیرد.بیت اهلمورد قبول رسول خدا (ص) و 

 »اجراً االً مودَة فی الُقربی. ما َسئَلتُُکم ِمن اَجٍر فَُهَو لَُکمقُل ال اَسئَلُُکم علیه «

آنچه مزد  ؛ وخواهم جز دوستی خویشانم بگو من از ش� برای رسالت خود مزدی �ی

 از ش� خواستم آن هم به سود ش�ست.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٩شهریور  ٧        توضیح مناجات مسجد کوفه

سعادتند و غنی است چون نه تنها ذخایری بس بزرگ در   خواهران و برادران، شیعه

و کالمی و  قلبی ا و عرفان دارد بلکه برای تربیتکسب علم، ک�ل، توحید، ای�ن، تقو 

 و وسیله نجات که نظیر یبحضوری در دعا و مناجات با خداوند را داراست. این ثروت 

 درستی به ها آنک�ل است را از وجود مقدس امامان کسب کرده. متأسفانه شیعه از 

کرد، چون دعاهایی که توسط امامان  ید نظرتجدکه باید در این مورد  گیرد �یبهره 

که  بیان گردیده ای نکتهآن رحمی و  ی در هر کلمه جاماندهخوانده شد و ثبت شده، 

هم تربیت ای�نی پیدا �ود و هم تربیت  توان می ها آنبا تفکر و اندیشه در مورد 

خود با خداوند را کسب کرده که در این مورد  های خواستهکالمی در بیان مناجات و 

امشب هم در رشوع  ؛ کهرا دارند ها کارسازترینع) بیشرتین، زیباترین و ( یعلموال 

 .خوانیم میرا را که مه�ن مناجات مسجد کوفه است  ها آنمراسم احیاِء یکی از 

که این اطمینان  کند میدر این مناجات موال آیات مربوط به روز قیامت را چنان بیان 

عظیم و بزرگ را به ِعیِنه دیده و  های صحنهحتم آن  طور بهکه موال  رود می و برداشت

اس�ِء  ی وسیله بهاز سنگینی و وحشت و عذاب آن  ؛ وبا تام وجود احساس کرده است

 :خوانیم می آن رااز معنی  هایی قسمت اند؛ که بردهود خداوند پناه الهی به خ

بی توبه و انگشت به دهان گرفته،  کار گنهبار خدایا موالی من از روز سختی که هر 

ای کاش از آنچه خداوند توسط رسولش به من دستور داده بود اطاعت  گوید می

 برند میآتش  طرف بهرا تا چهره سیاه شده از موهای وشان گرفته  کاران گنهو  کردم می

از روز سختی که آدمی همه کسانش از او گریزان هستند حارض  برم؛ و میبه تو پناه 

و مال دنیایی خود را فدا کند که شاید از آتش نجات یابد ولی از او  ها آناست همه 

 .برم میبه تو پناه  شود �یپذیرفته 
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و  اند یزانگراز روز سختی که پدر، مادر، برادر، فرزند و همرس همه از انسان  بار الها

و از تو  برم می. خدایا موالی من به تو پناه شود �یپذیرفته  یکار  گنههیچ  یعذرخواه

 .خواهم میامان 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٩شهریور  ٧     قدر رمضان شب ١٩شب  ی دل نوشته

ی بلند و ارجمنِد امام عرص حرضت مهدی  عزیزانی که در این شِب قدر در این خانه

ها را خاموش کرده تنها به خود و خدای خود فکر کنیم  (عج) حضور دارید بیایید چراغ

ای خوانده  خدا رو. دل نوشته ینواز  بندهو با تام وجود حس کنیم لطف و احسان و 

ی ش�ست پس خوب دل و درون خودتان را  مطمنئ هستیم حرف دل همه که شود می

 به آن وصل کنید.

خواد  ها رو خاموش کردند، فکر عجیبی دارم دل می الهی، خدایا، خدای من چراغ

چشامو ببندم و احساس کنم شب اول قربمه. منم و تو، هیچ کسی نیست. معنی 

حس کنم، کسی که همه تنهاش  رو با تام وجودم کس یبمضطر یعنی درمانده و 

گذاشتند، دستش از همه جا کوتاهه با قلبم حس کنم که فقط تو رو دارم و بس، فقط 

که  یاهیروستو. اون وقت چی کار کنم با این همه گناه و کوله باری از معصیت و 

 دیگه راه برگشت نداره و کامالً درموندست.

فریاد بزنم یا گریه و ناله زاری کنم؟ خدایا چی کار کنم، با تو حرف بزنم؟ چه جوری؟ 

 چه جوری رشوع کنم؟ اصالً چی بگم که از اون خرب نداشته باشی؟

اما دوست دارم از گناهام بگم و ازت طلب بخشش کنم خدایا، اما از سه چیز خجالت 

که تو انجام دستوراتت کوتاهی کردم. دوم بهم گفتی گناه نکن و  کشم، اولیش این می

 کشم خدا. دایا بهم نعمت فراوون دادی و من شکر نکردم. خجالت میکردم. سوم، خ

اما خدای بزرگم ببین این منم، این منم که در پیشگاِهت به خاک افتادم و با صدایی 

 از و عجز میگم:

 کاران و درماندگان ای فریادرس گنه

 ای آرام دل وحشت زدگان
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و روسیاه، عاجزم و  ینمرشمگنان، ترین مهربا پناهان و ای مهربان ی بی ای پناه دهنده

 کس. چی کار کنم؟ خدایا بگو چی کار کنم؟ ام و بی ناتوون، درمونده

تا از چشام سیل جاری کنم؟ اگه دعا و الت�س کنم من و  بخشی اگه گریه بکنم می

قدر صدات کنم تا زبونم بند بیاد؟ خدای من، اگه صورتم و به خاک  بخشی تا این می

 کنی تا این کارو بکنم؟ ا خاک یکی بشه بهم نظر میجوری که ب بزارم

کشم، خدای  ام، هنوز نفس می کنم، هنوز زنده لرزه یه لحظه چشامو واز می اما تنم می

شم، چون خودت گفتی ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا تا اجابت  من، امیدوار می

 کنم ش� را.

زشتم بگذری، رسوا و جزا و عذابم زنم که از کارهای  پس ای خدا میخو�ت، صدات می

ای  ی روسیاهت، بنده بندت، منم بنده منم نکنی، مهربونی کن به من آقا و موالی من،

 اش از غیر تو، ای خدا، ای منتهای آرزوهایم، امید به کسی غیر تو ندارم. که بریده چاره

ه جوری دونستم چ قرب، این است منزلگاه و جایگاه آخر من. ای معبودم ای کاش می

 لرزه وحشت و دلهره دارم. کنی، جوابو میدی یا نه؟ تنه ضعیفم می باهام رفتار می

کنی؟ یعنی  دی؟ نگام �ی قدر عهد و پی�ن شکوندم که دیگه جوابو �ی خدایا آیا اون

گردونی؟ پس وای به من، وای به من و بیچارگی و  کنی و روتو ازم بر می دیگه قبول �ی

م. به کجا پناه بربم؟ موقعی که تو ترکم کنی به کی امیدوار بشم؟ پس خواری و بدبختی

 وای به من.

اما خدای مهربونم من غیر از اینا ازت شنیدم و دیدم، ویع الرضایی یعنی زود از 

هات راضی میشی. فراغ عفو رحمِتت به اونایی هم از درگاهت درخواست  بنده

شه منی که تام امید و عشق  چطور می شه، خدایا هم شامله. پس چطور می کنند ی�

و پناهم تو هستی برام دل نسوزونی و از کرم و لطِفت بهم نظر نکنی؟ نه خدایا 

 نبوده و نیستی. طور ینا

پس خدای من امیدوارم، خیلی هم امیدوارم، درسته که عملی یا کرداری که روی 

پرستمت،  وجود میاما با تام ؛ درخواست و توجه و عنایت تو داشته باشم ندارم
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دونم و اطمینان دارم بهم نظر و عنایت داری و منو دوست داری که اگه این طور  می

کردم؟ پس مطمئنم تو دعوتم  ی امام عرص چی کار می نبود تو این شب قدر تو خانه

ی من که امیدوارم از روی اخالص باشه گوش میدی پس  کردی و به درد و دل عاشقونه

 گم که: منم می

های  لحظات حیاتم در رضبان که یدرحالالها ای محبوب من. چگونه مرا خواندی بار 

ی خود �ود و آرزوهای  های زودگذر مرا شیفته غفلت از یاد تو سپری گشت و زیبایی

که به ستایش تو ایستادم از نام بزرگ تو  آنگاهفرداهای دور مرا در خود پیچید و 

تر از آن بودی که  ذر آراستم، ولی تو مهربانهای زودگ محافظت نکردم و آن را به هوس

مرا مورد خشم خود قرار دهی، بلکه مرا به محبت خود نواختی، پس چگونه تو را 

های طوالنی نکردم و کمر بندگی  سپاسی گویم و منتظر رحمتت مانم که برایش سجده

سپاس  در اطاعت آن نبستم یاریم کن ای خالق من تا به خطاهایم اعرتاف کنم و تو را

گویم. ای رب من و خدای من چگونه مرا در به خاک افتادن در برابر قدرتندی خود 

کنی؟ بلکه مرا مورد لطف و  ام را به من گوشزد �ی بینی و کوچکی و خردی می

ش�ری. چگونه تو را ستایش و سپاس  دهی و مرا آزاده و بزرگ می احسانت قرار می

ای که گنجایش این مقدار محبت را داشته باشد؟  هی من قلبی آفرید گویم؟ آیا در سینه

فرمایی تا ساعت وجود از حرکت بایستد  گاه که امر می های حیاتم آن ای خالق رضبان

من هنوز فرصت شکر  که یدرحالبخشی  گاه مرا در حیاتی دیگر حیات مجدد می و آن

 ی.ساز  مند می ها بهره این حیات را ندارم. مرا در زندگی دیگر از نعمت

ام ترحم کن که و  پس یاریم کن تا تربیت حضور داشته باشم و به خردی و کوچکی

 ی تو دارم. به سجده

 یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٩شهریور  ٩   رمضان شب قدر ٢١شهادت امام علی (ع) شب  ی بهخط

فرمانروایی تو و بلند است جایگاه و مکانت، آشکار است امر تو، ، بزرگ است بار الها

ات و بیرون  غالب است قهر تو، جاری است قدرتت و احاطه است بر همه چیز توانایی

آوردی بامدادان را و روشنایی بخشیدی تاریکی شب را به روز، محکم ساختی آفرینش 

 کران از آن توست. زمین و آس�ن را، شکر و سپاس بی

کسی غیر  آنچهین حمد و ستایش که گویایی علم و یقین و باوری بس بزرگ است از ا

دار پرهیزکاری، وصِی بر  از حیدر کرار، موالی متقیان، امین و ولی و حجت خدا، پرچم

تواند باشد؟  ی علم، معدن حکمت و ک�ل امیر مؤمنان علی (ع) می حق پیامرب، دروازه

ای�نان گرگ صفت پس از   نیا پرستان و منافقان و بیکه وجود مبارکش را نادانان و د

ها آزار و اذیت و شکست قلبش فرق وش را شکستند و وجود گهربار او را به  سال

 شهادت رساندند. لعنت هللا علی قوم القاصبین و الظاملین.

نظیر و در حد ک�ل بودند، هر چیزی و  امیر مؤمنان (ع) دارای فضائل و حسناتی بی

توان در ایشان واغ �ود که توصیف  ای از علم و تدبیر و توحید و ای�ن را می نکته

خورشید را  کوردالنهر کدام مبنوی صد دفرت است ولی هیهات و صد هیهات که 

دیدند و انکارش کردند. چه زیبا فرمودند حرضت زهرا (س) که: امیر مؤمنان روی زمین 

ناختند و با او انس داشتند، ولی اهل زمین ش کردند که اهل آس�ن او را می زندگی می

شدند و راه هدایت را به راه  و خودبرتر بینی از چرت ح�یت او دور می خودخواهیدر 

 کشاندند. کردند و با آن خود را به نابودی می شیطان مبدل می

ی خداوند  این فرموده چه حق و زیباست چون مردم آن زمانه فضائل و توجهات خاصه

چش�نشان را کور کرده  یاپرستیدندیدند اما خودخواهی و  را به علی (ع) میو پیامرب 

بود، همگان دیدند فاطمه بنت اسد وارد کعبه شد و پس از سه روز از ه�ن شکاف 

دیوار بیرون آمد و حرضت محمد (ص) را صدا زد و گفت: بیا امانت تو را آوردم آن را 

ی کعبه  آغوش گرفت که بادی برخاست و پارچهچنان او را در  در آغوش بگیر. پیامرب آن
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را از روی آن بلند کرد و در آس�ن چرخاند و روی و پیامرب انداخت. او پارچه را روی 

که همگان شنیدند فرمود:  صداییکعبه کشید و حرضت علی (ع) را به مادر داد و به 

ین خود ها و بت داران به عزای خدای دروغ امروز حق بر باطل پیروز شد و بت

 زنی میهایی  جلو آمد و گفت محمد حرف ابوجهلنشستند و ابراهیِم دوم متولد شد. 

تر داشته باشی و همگی رفتند. برادر ابوطالب از پیامرب (ص)  که باید مجازاتی سخت

بینی در این نوزاد؟ او گفت عزت و جالل بندگی را، او  چه می عبدهللاپرسید: ای پرس 

ای محبوب، سپس به غار حرا رفت و دیگر کسی او  مرا یاور است و پروردگارش را بنده

 را ندید.

های پیامرب  ی پیامرب و اولین مرد مسل�ن بود که در تام جنگ یافته پرورشامیر مؤمنان 

و آیات زیادی در شأن  شد زی نصیب مسل�نان میهای او پیرو  رشکت �ود و با رشادت

گونه انکاری در آن  ها در روز غدیر بود که جای هیچ ایشان نازل شد که یکی از آن

ها را نادیده گرفتند که امیر مؤمنان در این مورد  ی این نیست اما آن مردم همه

شیرینی آن را فرمایند: که دسِت بیعِت با امامت شیرینی خاصی دارد که این مردم  می

چنان اثر کرد که نجات از آن  به زهری خطرناک تبدیل کردند و آن زهر در جانشان آن

حاصل  ممکن نشد و مرگ در وجودشان �ایان شد و تالش من برای نجات ایشان بی

آورند تا سموم آن با آتش بسوزد و  ماند و آنان مردند و بدنی مسموم را به قیامت می

دارند  ی والیت نام مرا دوست می آینده کنندگان یعتبگذرد و  ها می پاک شود و سال

کنند و نام مرا برای  ترسند دستانشان را مخفی می گیرند از آن می ولی دست مرا �ی

زنند و بیعت با صدا مانند نوایی در باد است که باد فقط باعث تکرار  بیعت صدا می

شود و ظال با نام من  ابود میآن است و اثر دیگری ندارد ظلم در نام من محو و ن

 دچار عطش قیامت خواهد شد.

جوییم که فرمودند:  برای درک بهرت این موضوع از سفارشات حرضت زهرا (س) مدد می

اندیشند که خالقشان کیست؟ که از ترس خشمش باید او را  بسیاری از بندگان خدا می

شوند تا آنان را از این  ی میبپرستند و عبادتش کنند در نتیجه متوسل به فرستادگان اله

خواهند از دنیایی که آن را  خشم نجات دهند. به دنبال فرار هستند نه ماندن، می
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جویند و مرتباً آن سپر را در مقابل  شناسند بگریزند و سپری برای گریخت می �ی

گیرند تا قلبشان مطمنئ شود که در آخر با بردن نام اولیاء نجات  خیاالتشان می

و راه را  اند وگردانفرماید: آنان بین کفر و ای�ن  ند، ولی قرآن کریم مییاب می

کنند و لذت  یابند، تناهای دنیایی را دنبال می توانند بیابند. معنی عشق را در�ی �ی

یابند و هر لحظه توحیدشان در خطر از بین رفت  بسته شدن به طناب عشق را در �ی

خنان امیر مؤمنان را مانند وحی الهی اطاعت شیعیان واقعی س که درحالیاست 

گوید ه�ن است که خداوند کریم  امیر مؤمنان می آنچهکردند و یقین داشتند که  می

چنان زندگی کند که  گوید اگر در هر زمان هر کس از بنگان خداوند کریم بتواند آن می

یعنی امام عرص خود  ی او تواند با سایه امیر مؤمنان را رهرب و اولیا خود قرار دهد می

ی امیر مؤمنان را ندید  سفر شود و اگر سایه ی آخرین است، همراه و هم که برگزیده

اش ببیند، امام را الگو قرار دهد و دست  خود امیر مؤمنان را در طول حیات زمینی

ی او دراز کند و از زندگی زمینی جز به رضایت الهی و مدد مأمور او  سایه طرف به

توانند  ها می در زمان غیبت آخرینشان، یعنی حرضت مهدی (عج)، انسان خارج نگردد،

با فرامین قرآن کریم و هدایت باطنی امام خود نفس اماره را بکشند که جهاد اکرب 

و  یزیکیفاست و جهاد با کافران عرص یا منافقین ظاهری و باطنی نیاز به حضور 

های ظاهری باید بشنوند و اطاعت  فرمان امام عرص دارد و این فرمان را همه با گوش

تواند باعث کشته شدن نفس اماره شود تا جامعه  کنند و شنیدن در باطن فقط می

ها در دوران  ی آن ی جهاد این افراد به زندگی سال برگردد پس وظیفه بتواند در سایه

ند عمر مراقبت از حریم عقل است که باید با اولیاء پیوند محکمی داشته باشد تا بتوا

 چراغ روشنی گردد هم برای خود و هم برای دیگران.

ها  سال عهدشکنانو  هواپرستانیابیم که موال امیر مؤمنان (ع) را جاهالن و  پس در می

که فرقش را بشکافند قلبش را زخم زدند و آن زخم نه به خاطر این بود که  قبل از این

ای  ی عده یامرب (ص) به دسیسهها عهدشان را شکستند و امامت او را بعد از رحلت پ آن

رسول  ی وسیله بهاش را که خداوند متعال  والیت حقه هواپرستمنافق و حسود و 

اش به او عنایت فرموده بود را نادیده گرفتند، بلکه به خاطر ظلمی که در حق  گرامی

بییت تا ظهور آخرین فرزندش موال امام زمان (عج) �ودند بود که اگر بالفاصله بعد 

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


48 

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

ی خود بودند ریشه ظلم و  ی عمر مبارکشان را بر امامت حقه بقیه سال ۳۰پیامرب تا  از

کرد که اگر بییت در حال حارض  شد و تا قیامت فرصت رشد پیدا �ی ظال خشک می

ستم است باعث آن مردمان کوردل آن زمان هستند. خداوند لعنت کند  دچار ظلم و

ها را نهادند. موال با  نان و فرزندانشان و کل انسانهایی را که بنیان ظلم به امیر مؤم آن

بود و تنها  دار غصهها  ها قلب مطهر و مهربانشان برای نادانی آن وجود ناسپاسی آن

اش حرضت زهرا (س) بود که او را نیز آن مردم پست شهید  همرس گرامی همدمش

بین مردم غریب  این جنایت تا آخر عمر همراه موال بود و در و اندوه�ودند و حزن 

کرد و  کرد و برای پیوست به پیامرب و حرضت زهرا (س) لحظه ش�ری می زندگی می

توان در اولین جمله بعد از رضبت خوردنشان درک کرد که  را می یتنگ دلشدت این 

فرمودند: به خدای کعبه رستگار شدم و پس از آن چون حزن و اندوه و اشک شیعیان 

از فرق  آنچها به آس�ن بلند کردند و فرمودند: بار الها از های خود ر  را دیدند دست

علی جوشید و بر زمین ریخت جز یاد و ذکر تو نبود پس هر که را که برای فرق علی 

 شکسته را جز خالق ندهد. مت جوار ذکرت جای بده که بهای دلگریست در رح

 علی (ع) قرار بده.بار الها ما را از پیروان واقعی و شیعیان راستین امیر مؤمنان 

گونه که بر ما منت گذاشته شناخت و محبت امیر مؤمنان (ع) را عطا  خداوندا ه�ن

 ی مرگ برکت عنایت بفرما. فرمودی آن را تا لحظه

ی خود را عیان  بار الها دشمنان علی (ع) که با دشمنی و کشتار شیعیان بغض و کینه

 د و حق را استوار بگردان.کنند خداوندا نابود بگردان و باطل را نابو  می

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٩شهریور  ١١      رمضان شب قدر ٢٣شب  ی بهخط

 أَنْزَلْناُه ِيف لَْيلَِة الَْقْدر َِو ما أَْدراَك مالَيْلَُة الَْقْدِر لَيْلَُة الَْقْدِر َخْ�ٌ ِمْن أَلِْف َشْهرٍ  إِنَّا«

 »َسالٌم ِهَي َحتَّى َمطْلَعِ الَْفْجرِ  ُكّل ِأَْمرٍ  بِإْذِن َربِِّهْم ِمنْ تََنزَّل ُالَْمالئَِكُة َو الرُّوُح ِفيها 

تر از هزار ماه است شب تا سحر فرشتگان و روح فرشته مقرب سالم  شب قدر که افضل

دانی که شب آورند و قرآن کریم در این شب نازل شد. تو چه  و تحیت بر زمینیان می

ی خدا حق  دهد که وعده �اید و بشارت می قدر چیست؟ آن روشنایی است که راه می

 است.

ای بخورند که آن را  هایی که مه�ن خالق خویش هستند تا از خوان سفره سالم بر جان

با خود از آن سفره  آنچههای خویش به ودیعه دارند و  شناسند، غذایش را در جان می

ی احسان الهی آن را  مت عمرشان خواهد بود که در قیامت سفرهخواهند برد غنی

های مه�ن به سخن خواهند آمد و پاسخ خالق خویش  جان آنگاهطلب خواهد �ود، 

های ش�  که مرا خواندید تا مه�ن لحظه آنگاهگونه خواهند داد: ای پروردگار ما  را این

ضم غذای ش� برایم دشوار شد، ها را با امیال خویش آمیختم پس ه باشم من آن لحظه

بود شفا یافتم و اکنون  منتهایتان یبکه بخشش  شفابخشتانبی�ر شدم و با داروی 

بینم و شکر و  ی احسان رمضان که در مقابلم است می غنیمت خویش را در سفره

سپاسی را که ش� به من آموختید در جانم افروختم تا نورش را در ظُل�ت قیامت فرا 

 گردانم. راه خویش

اش در مسجد تا سحر در حال توبه بودند  گرامی بیت اهل(ص) و  هللا رسولدر این شب 

را از  کاران گنهکردند و دسته دسته  و خداوند بزرگ عنایت به وجود مقدسشان می

دادند. وجود مقدس پیامرب (ص) که حامل وحی است از هر سو در  آتش نجات می

گفتند: الهی بحمٍد  بردند و مرتباً می ها را باال می ی فرشتگان بود و همه دست احاطه

کرد و ایشان با  الهی ِبحمٍد و بوی وحی از دهان مبارک رسول خدا عال را مطهر می

 .الغوث امتی یا رب) خدایا به فریاد امتم برس( فرمودند: می نشین دلصدای 
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گفتند  گرفتند و می میی پیامرب بود، نزدیکان عبای پیامرب را  چون منزلت قدر در توبه

و ذکر  »الهی به قرآٍن مبین«رحم کن و ذکر  کار گنهای حامل وحی، خدایا به امت 

هُ «  کردند. را تکرار می »إِالَّ الُْمطَهَُّرونَ  الَ�َسُّ

از بزرگی شب قدر که فراتر از اندیشه و تصور است همین بس که خداوند به پیامرب 

در چیست؟ در این شب تقدیرات هر کس (ص) فرمود که تو چه دانی که شب ق

رسد که البته در مورد نوشته شدن تقدیرات  امام عرص می یترؤنوشته شده به 

تصورهایی وجود دارد که مغایر با واقعیت است و برای درک درست موضوع از سخنان 

جوییم که فرمودند: همه چیز در  مدد می امیر مؤمنان (ع) در این مورد گهربار

که نامش تقدیرات است عمل من  آنچهکتاب مبین مشخص شده است آفرینش در 

ثواب و گناه انجام  عنوان بهرا  آنچهاست و انتخاب تقدیرم به دست عقلم است. 

نویسد  دهم با اراده و میل باطنی خودم است. پس قلمی که امشب تقدیر می می

دنبال نفس  کنم. اگر خودم هستم که تقدیرات خوب و بد را برای خودم تقدیر می

اش معلوم. ولی  اش معلوم است و اگر به دنبال خدا بروم آن هم نتیجه بروم نتیجه

شود و در پیشگاه پروردگار  امشب نامشان در صحیفه نور نوشته می کنندگان توبه

شود تا در قیامت به فریاد صاحبش برسد. خداوند به ه�ن  امانت نگهداری می طور به

ی باریک خرما سوگند خورده است که به کسی ستم نشود پس باید عقل را از گرد  رشته

 تان بررسی و رسیدگی کنید. های زندگی و غبار غفلت پاک کنید و در مورد حساب

این فرصت استفاده کنیم با اخالص تام خواهران و برادران بیایید از این شب و از 

ی عمل  چنین چون کارنامه ای کنیم که مورد قبول خداوند کریم باشد هم انشاء هللا توبه

ها به حضور ولی و صاحب زمان امام عرص ارواحنا لک الفدا (عج) عرضه  ی انسان همه

ما مکدر و  ردعملک یترؤکه وجود مبارکشان از  بریم از این گردد. به خدا پناه می می

غمگین شوند. پس قبل از سحر چنان توبه و توسل کنیم که خدای رح�ن کارنامه سیاه 

عمل ما را قبل از ارائه به خدمت ایشان پاک و سفید �اید. هم خود را نجات دهیم و 

ها بسیار بزرگ و ارزشمند  . ساعتییم�اهم امام عرص را از خود راضی و خشنود 

پیچد و ارواح مؤمنین دعا  ی انا انزلنا در آس�ن می ت سورهاست، چون در شب بشار 
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روزی زمین  آنچهتوانند، چون  ی آن همراه شوند ولی �ی کنند تا با برکات کریمه می

است باید به صاحبش برسد یعنی من و ش�. پس از این فرصت خوب استفاده کنیم 

 قبل از اینکه دیر شود.

ِی شب قدر به بندگان، آیا  ها، ای بشارت دهنده خدایا، موالی من، ای خالق زیبایی

 آنچهام را ببیند یا محدود است به دیدن  چشم درونی من قادر است تا آبشار وجودی

ای پس چگونه به عرش تو باال بیایم  آفریده آنچهای؟ اگر محدود باشد به ظاهر  آفریده

زم و تو را در و خالق خویش را در جاللتش نظاره کنم؟ چگونه با غیب تو درآمی

های وجودم احساس کنم؟ آیا ریزش آبشار اشکم مرا به تو خواهد رساند؟ ای  رشیان

ام تو را به من بن�یاند؟ پس کمکم  خالق من، روح من قادر است تا در ملکوت وجودی

 کن تا سپاسی در خور بارگاه با جاللت تو داشته باشم. ای ارحم الراحمین.

بریم و با زبان و مناجات موالی�ن امیر مؤمنان (ع) دعا  یها را باال م در خاته دست

ی زینت  ای آفریننده های این شب بزرگ باشیم. کنیم که از برخورداران بشارت می

ها فرستادی و آنان را  امشب به سوی بندگانت از برکات آس�ن آنچهها از  آس�ن

 بشارت به بخشش دادی ما را هم از آن بخشش محروم نفرما.

ی کارهای صالحین و شهدا و صدیقین عمل ما  آفریننده و اراده کننده و رقم زنندهای 

را به باورهای�ن روشن و منور بگردان و معرفت ما را در استجابت دعای�ن قرار بده و 

 ایم درکش را برای�ن آسان بگردان. که از زمان درک نکرده آنچه

ها تام  ی ساعت ا گم شد همهه ی ساعت شب بیست و سوم هم تام شد و در سایه

شود. آن ساعت ِقیامت است. به مؤمنین و  خواهد شد و به یک ساعت منتهی می

های زودگذر همواره در توبه هستند خداوند اجر و مزدی  مؤمناتی که در این ساعت

 هللا.ءشا نیکو خواهد داد ان

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٩شهریور  ١٩        فطرعید  ی بهخط

ها از دیدن عظمت تو نابینا و  ها از حمد و ستایش تو عاجز و دیده بار الها زبان

ها  ها از شناخت و معرفت تو حیران و پاها از ایستادن در برابر تو لرزان و سینه عقل

های عاشقان و عارفان چون آتشی سوزان. پاک و منزهی و  از رحمت تو فروزان و دل

به  بخش نجاتو ستایش از آن کربیایی توست، خدایا ای پناِه پناهندگان، ای سپاس 

دعای  ی کننده اجابتهالکت افتادگان از گناه، ای ترحم کننده به مسکینان، ای 

ی  ، ای یاری کنندهشکستگان دلِی  ی فقیران و ای پیوند دهنده پریشانان، ای گنجینه

ی احسان تو  ضعیفان، ای فریادرس ستمدیدگان؛ ماِه رمضان، ماهی که در آن سفره

بر  دریغت یبکران و  ی تو همه را در بر گرفته و نعمت بی گسرتده و رحمِت واسعه

خواهم که از نسیم رضایت خود  مؤمنان بارنده بود به پایان رسید. خدایا از تو می

هایی را که بر من منت نهادی ادامه دهی. من اکنون به در  متنصیبم گردانی و نع

ام و در معرض نسیم الطافت درآمدم و به ریس�ن محکم تو  ی کرمت ایستاده خانه

ی خوارت که با عملی اندک  چنگ زدم. خداوندا به من رحم کن، رحم کن به این بنده

ی بلندت  و در زیر سایه ارگذ منتهای فراوانت بر او  ماه رمضان را گذرانده. با بخشش

 پناهم بده. آمین!

کار و عاشق که به امر تو در روزهای این ماه دهان  ی حقیر و گنه بار الها به این بنده

ها به ذکر و ستایش تو باز کرده، چش�نش را به معصیت  خود را به روزه بسته و شب

از کوتاهی و قصور  ها را پر از اشک کرده؛ پس اکنون بسته و با پشی�نی و توبه آن

کنم که فرصت مناجات و  نادم و پریشان و لرزان است رحم کن. من تو را شکر می

ای رح�ن و ای رحیم و ای ویع الرضا که از بندگانت زود راضی  ،توبه عطایم کردی

 گذری. شوی و از گناهانشان می می

ای  عملم را پاک کرده ی سیاه ای و کارنامه ی مرا قبول کرده دانم توبه خداوندا حال �ی

من  یدار  روزهو عبادت و  یدار  زنده شبات و  خشنودی طرف بهو این جهد و کوشش 
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دهد که تو بر من  دانم، ولی خداوندا قلبم چنین گواهی می ای یا نه. �ی را پذیرفته

ترسم از  ای، ولی باز می منت گذاشته و با من مهربانی را تام کرده و من را بخشیده

ترسم که دست  ی احسانت دست خالی بلند شوم و از این هم می از و سفره که این

ها را  که پنبه ی نحل، زنی را مبال زدی که پس از این سوره ۹۲ی  پر بلند شوم زیرا در آیه

ها از هم گشود و قطعه قطعه کرد چون این آیه مبال کسی است که در  بافت آن

بستید بدان وفا کنید و چون سوگند  چنین فرمودی: چون با خدا پی�ن ۹۱ی  آیه

 کنید. داند که چه می اید او می خوردید آن را مشکنید که خدا را ضامن خویش کرده

های قدر آن با ش� عهد و  ترسم، چون در ماِه رمضان و در شب بله خدای من می

پی�ن بستم که از گناهان توبه کنم و به راه نفس و شیطان نروم و تو را به خودت و 

ترسم از نفس و عملم که با شکست  چهارده معصوم قسم داده و ضامن قرار دادم، می

های بافته شده در ماه رمضان را با گناهان و سستی خود قطعه قطعه  عهد خود رشته

 برم. کنم، به تو پناه می

ها را خوب  ولی ای خدای رحیم و رح�ن تو به بندگانت آگاهی و نفِس بد و سستِی آن

ها تذکر  و با قرآن کریمت همه نوع چاره و راه کار را برای هدایت آن شناسی می

هایتان از آیات  را که در خانه آنچهی احزاب چنین فرمودی:  سوره ۳۴ی  دادی، در آیه

اگر چنین  ؛ کهبین و آگاه است شود یاد کنید که خدا باریک خدا و حکمت تالوت می

ها  ی احزاب در مورد آن سوره ۳۵ی  یهکنیم که در آ کنیم صفات کسانی را پیدا می

چنین فرمودی: خدا برای مرداِن مسل�ن و زنان مسل�ن و مردان مؤمن و زنان مؤمن و 

 و مردان گوی راستو زنان  گوی راستمردان اهل طاعت و زنان اهل طاعت و مردان 

ان ترس و زنان خدا ترس و مردان صدقه دهنده و زنشکیبا و زنان شکیبا و مردان خدا

و مردانی که دامن عفت خود را حفظ  دار روزهو زنان  دار روزهصدقه دهنده و مردان 

کنند و مردانی که خدا را فراوان یاد  کنند و زنانی که دامن عفت خود را حفظ می می

کنند خداوند آمرزش و مزدی بزرگ آماده  کنند و زنانی که خدا را فراوان یاد می می

 ا ما نیز دارای چنین صفاتی باشیم.کرده است. خدایا یاری فرم
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خواهیم  ضمن عرض تربیک و تهنیت و آرزوی قبولی طاعات و عبادات ش� عزیزان می

 شاءهللا با زبان ش� با موال و وورمان امام زمان (عج) صحبت کنیم. ان

، سالم بر مناجات دار روزهاماِم ما، وور و موالی�ن عید بر ش� مبارک باشد ای بهرتین 

ی  ، سالم بر دعای افطارتان، سالم بر اولین لقمهدارتان روزهحرهایتان، سالم بر دهان س

هایتان، سالم بر احیاِء شب قدرتان، سالم بر �از و  داری افطارتان، سالم بر شب زنده

تان، سالم بر ش�  رکوع و سجود و تکبیرتان، سالم بر عید فطر و �از عید و زکات فطریه

ی مؤمن و توبه و اواء و  دار حقیقی، ای مؤمن، سوره ان، ای روزهو اجداد طاهرینت

ای جوهر هستی، منجی عال بییت، پیشوا و اماِم بر حق و  بر ش�احزاب. سالم 

 ی زمین عیدتان مبارک. ی امامت و خلیفه ی نبوت، خاته عصاره

گونه که  ن آنی عمل من ش� را غمگین �ود چو  که کارنامه ام از این موالی من رشمنده

ی من در قدم  اید عمل نکردم. ولی موالی من ش� بر اشتیاق و عالقه ش� انتظار داشته

برداشت در راه رضایت خداوند متعال و خشنودی ش� مطلع هستید. پس از حضورتان 

که خداوند کریم ما را دست خالی امروز  ییدفرمااستدعا دارم در این مورد دعا 

بهره نگذارید چون مستمند وجود مقدس  ی خود بی ز زکات فطریهبرنگرداند و من را ا

خواهم به  و مبارک ش� هستیم. ای وور و موالی من در این عید مبارک از ش� می

 ترین خواهش من عنایت فرموده و آن را بپذیرید آن این است. بزرگ

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٩مهر  ١٢       امام صادق (ع)شهادت  ی بهخط

ی رحمت  های بزرگ و بارنده حمد و سپاس پروردگار عزوجل که صاحب نعمت

کران  های نیکو و عطاهای بی گسرتده، مواهب عظیم، قدرت و اقتدار کامل، بخشش

است که نه به وصف آید و نه مبل و مانندی دارد. آن خدایی که آفرید و روزی داد، 

�ود، نعمت داد و فرو بارید و عطا کرد و افزود. پاک و منزه است  الهام کرد و گویا

خداوند با جاللت و جربوت که عظمتش فراتر است از درک و اندیشه، یکتاست در 

سلطنت و مالک است در ملکوت و حیران است عقل در هیبت کربیایِی او. سزاوار 

 نیست جز او برای مدح و ثنا و ستایش.

شناخت و معرفت دوستان خود عزت  ی واسطه بهگوییم که ما را  میبار الها تو را شکر 

تریِن بندگانت، اماِم رحمت و  ات از خالیق، شایسته بخشیدی که افضل آنان برگزیده

پاکش است که همگی  بیت اهلپیشوای خیر و کلید برکت حرضت رسول اکرم (ص) و 

و در راه هدایت بندگانت از پیشوایان و منجیان بی از ظلمِت جهل و گمراهی بودند 

 تو با جان و مال و فرزند همت گ�شته رضایت تو را خریدند. سوی به

امروز که مصادف است با روز شهادت ششمین اخرت آس�ن امامت و والیت، معلم 

گذاِر راه و رسم شیعه، امام  ِی انحرافات از دین، بنیان راستین قرآن و عرفان، پاک کننده

ای از فضایل آن امام ه�م را بازگو  را غنیمت شمرده گوشه جعفر صادق (ع) فرصت

 کنیم. می

در زمان صدر اسالم َوان کفار و میکان مکه و مدینه با پییفت اسالم و فتح مکه 

دیدند به ظاهر  چون در خود توان ایستادن در مقابل موج قدرتند اسالم را �ی

تی بودند که مسیر اسالم را به نفع در پی فرص منافق گونهمسل�ن شدند ولی در باطن 

 خود عوض کنند.

جانشین پیامرب (ص)  عنوان بهی غدیر و انتخاب امیر مؤمنان علی (ع)  با واقعه

و سست  طلب جاههای شوم آنان نقش بر آب شد در نتیجه به واغ مسل�نان  نقشه
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 ستقیمیرمغعنرص رفتند و با تحریک آنان بعد از رحلت پیامرب گرامی اسالم (ص) 

رنگ  ابوبکر را جانشین �ودند و در پشت پرده زمام امور را به دست گرفتند و برای کم

کردن قوانین اسالم و دستورات الهی و جایگزین کردن عقاید دوران جاهلیت و رشک 

ها و احادیث جعلی کردند که  عوامل خود رشوع به اوج دادن روایت ی وسیله بهآلود 

امیر  که اینرسید. با وجود  ها هزار می تعداد این احادیث بعد از چند سال به ده

مؤمنان (ع) نهایت تالش خود را در مقابله با این احادیث �ود اما با تبلیغات و اجیر 

مبال  طور بهعوام بیشرت اشاعه پیدا کرد.  ی مزدور توسط خلفا روز به روز در میان فقها

را به جای بت زمان جاهلیت مقدس اعالم  یمو  وخبینیم که در زمان عب�ن شرت  می

تربک جمع آوری  عنوان بهکه در جنگ جمل مردم فضوالت آن را  یطور  به�ودند 

ویه کردند که پس از خاته جنگ امیر مؤمنان شرت را کشت و سوزاند. در زمان معا می

های جعلی را با  که معاویه احادیث و روایت یطور  بهها به اوج خود رسید  این دسیسه

خرید و امام حسن و امام حسین (ع) نیز جان خود را  طال از بزرگان به ظاهر دینی می

در مبارزه با این انحرافات فدا کردند، امام سجاد (ع) در دوران خفقان و کشتاِر زمان 

در پیغام رساندن و آموزش و آگاهی دادن را در دعا و مکارم اخالق ی کار را  خود چاره

اما در زمان امام باقر (ع) دولت ؛ دیدند که ایشان را نیز آن قوم لعین شهید کردند

که در  یطور  بهرو به زوال نهاد و اختالف شدیدی در م�لک اسالمی پدید آمد.  امیه یبن

خلیفه روی کار آمدند پس موقعیت مناسبی مدت نوزده سال امامت امام باقر (ع) پنج 

فارغ شده بود به وجود آمد و ایشان انقالب  امیه بنیبرای آن حرضت که از ظلم 

�ودند و بزرگانی از عام و خاص را تربیت و  گذاری پایهفرهنگی و علمی شیعه را 

ت امام محمد باقر (ع) این مهم را امام جعفر دآموزش و آگاهی دادند. پس از شها

و اول  امیه بنیصادق (ع) به عهده گرفتند و چون مدت امامت ایشان در پایان دولت 

واقع شد این دو دولت قدرتی نداشتند و از این جهت امام توانست  عباس یبندولت 

به نی معارف اسالمی بپردازد و چندین هزار دانشمند در علوم اسالمی تربیت �اید. 

ود شیعه را زنده کرد و خدمات آن حرضت به ی خ در مدت امامت سی و چهار ساله

گویند. بزرگان شیعه و سنی  ی جعفری می شیعه به حدی است که شیعه را شیعه

ها  که چهار هزار نفر از امام صادق (ع) روایت نقل �ودند که یکی از آن اند معرتف
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از سی هزار روایت از امام جعفر صادق نقل �وده. در فنون مختلف اسالمی به قدری 

 امام صادق روایت شده است که عقل دانشمندان و فقها در حیرت است.

های کاذب و ساختگی و نقل و  یابیم که امام جعفر صادق (ع) با رد روایت پس درمی

ای بر منافقان و چه خدمتی به  های درست چه رضبه جایگزین کردن احادیث و روایت

ی  عمِر امام، منصور دوانقی خلیفهکه در اواخر  اسالم و شیعه �ودند. با وجود این

عباسی مانع از تشکیل کالس و تاس مردم با امام شد باز ایشان دست از فعالیت 

 ۲۵که منصور داونقی ایشان را در  به آموزش ادامه دادند تا این یرمستقیمغبرنداشته و 

 هجری به شهادت رساندند. ۱۴۸شوال سال 

خیزد که کجایند بندگانی  که ندای حق بر می آنگاهچه زیبا حرضت زهرا (س) فرمودند: 

 آنچهکه همواره از رش نفس اماره در سالمت بودند و بی�ری به آنان چیره نشد و 

همراه خود دارند سالمی در خور صحرای با شکوه قیامت است و افسوس بر آنانی که 

س نعمت وجود را درک نکردند و میزان عشق پروردگار را نسبت به خودشان در نف

زند تا با  اماره به باد فنا دادند. ه�ن عشقی که انسان را فقط به درگاه الهی پیوند می

ی ورود در بهشت رضوان  آماده آنگاهگوشت و پوست، محبت و عشق را درک کند و 

 شود.

ضمن عرض تسلیت به پیشگاه فرزند خلف ایشان حرضت اباصالح املهدی (عج) که 

داریم که خدایا از تو درخواست  اشند دست به دعا برمیب ی راه ایشان می ادامه دهنده

ات و امام بر حقت که در این روز در راه تو به  ی گرامی کنیم به آبروی بنده می

گردید ما را از شیعیان و پیروان واقعی امام جعفر صادق (ع) و پدران و  نائلشهادت 

 فرزندانشان مخصوصاً امام عرصمان قرار ده.

ها و انحرافات کاذبی که پس از  ام عرصمان تعجیل بفرما تا بدعتخدایا در فرج ام

 .شاءهللا انامامان در دین وارد گردیده را افشا و ریشه کن �اید. 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٩مهر  ٢٧       والدت امام رضا (ع) ی بهخط

کران بر خداوند عزوجل که علمش ازلی، حکمتش ابدی، تدبیرش  حمد و سپاِس بی

اش  اش مقتدر، مهربانی رشیک، فرمانروایی اش بی نظیر، خدایی بی ینششآفرومدی، 

منتها، رحمتش واسعه و نعمتش کامله است. نیست معبودی جز او. خداوندا شکر  بی

ها، روزی  ی گرفتاری برطرف کنندهی گناهان و  و سپاس تو را سزاست ای آمرزنده

بریم و  ی اسیران به تو پناه می ها و رها کننده ی شکایت ی آفریدگان و شنونده دهنده

سو و  که خود هم خواهیم، از فساد و تباهی و ظلم و کفِر زمانه از این از تو امان می

 همراه آن باشیم.

دد و بوی حق ظاهر شود و سالم و برکات الهی در زمانی است که حق از باطل جدا گر 

ی حق  هایشان محِل جلوه مشتاقان حق آن را ببینند و انتظارشان به پایان رسد و دل

گردد و چه با شکوه است لحظاتی که مخلوقات الهی در پیشگاه خالق خود هستند و 

استش�م  آنچههای بهشتی در فضا پیچیده است و  های دنیایی محو شده و نفس نفس

 لق است در وجود نهانی مخلوق.شود عطر خا می

و درود و سالم بر بهرتین برگزیده و افضل اوصیا خاتم انبیاء محمد مصطفی (ص) و بر 

خاندانش که همگی از پیشوایان درستکار و هدایت یافته و معصوم و پرهیزکار و 

و عمل کننده و قیام کننده برای رضای خدا و گرامی و مقرب درگاه او  گو راست

مشب مصادف با شب میالد هشتمین اخرت آس�ن والیت، معلم عل� و هستند و ا

امام علی بن  الحجج ثامنمروج دین، معدن کل�ت پروردگار، صندوق انوار الهی، 

 کنیم. ای از فضایل ایشان را بازگو می (ع) است. به همین مناسبت گوشه الرضا موسی

های فراوانی  ان بود و شورشعباسی در طغی الرشید هارونم�لک اسالمی بعد از مرگ 

پرست بود و چون از طرف  گر و مکار و مقام پدید آمد مأمون عباسی که مردی حیله

اطالع داشت برای  بیت اهلپدرش حاکم خراسان گرید و از ارادت مردم ایران به 

خود را دوستدار   رسیدن به اهداف شوم خود یعنی به دست آوردن قدرت به حیله
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(ع) معرفی  الرضا موسی(ع) و فرزندانش مخصوصاً امام علی بن امیر مؤمنان علی 

کرد و در ظاهر از امام دعوت �ود که عنوان ولیعهدی او را قبول کند و در باطن  می

برادر خود  مذبوحانههمین حرکت  ی واسطه بهبه اجبار امام را از مدینه به مرو آورد و 

ع) بار هجرت را بستند تا مردم و امیِن عباسی را وکوب کرد و کشت و امام رضا (

های فراق را به جان  امت خویش را از دنیای فانی و زودگذر هجرت دهند. غم

اساس را بر شأن آس�نی و مرتبت الهی خود با  های بی مبارکشان خریدند و تهمت

های مبارکشان مانند امام حسن مجتبی (ع) شنیدند ولی دست از امت خویش  گوش

ه بر فرامین الهی ثابت قدم ماندند. امام آمد تا وجودها را از نکشیدند و عاشقان

 اساس بر روشنایی اتحاد رقم زند. های بی تاریکی نفس

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

د و آمد کسی وجود نداشت که شبهات آنان را رفع کن میدان علم بود و اگر حرضت �ی

هایی  شد برای عال اسالم خطرناک بود. امام رضا (ع) با حرکت اگر آن شبهات رفع �ی

که فقط از امام ساخته است چنان مأمون و ُع�لش را رسوا و والیت و امامت را به 

 ۲۰۳مردم نشان داد که مأمون برای جلوگیری از رسوایِی خود ایشان را با زهر در سال 

که حق را گاهی با  یم که چه حق و زیباست مقام امامتبین هجری شهید کرد. می

 کوبد. شمشیر، گاهی با صلح و گاهی به ظاهر قبول والیت عهدی بر فرق باطل می

ی امامان است و یقین داشته باشیم که امام  باور کنیم که این موضوع شامل همه

گونه عمل  املهدی (عج) نیز در این زمان همین اباصالحعرصمان منجی عال بییت 

ی عاشقان و منتظران ایشان خواهند دید که  �ایند. به یاری خداوند متعال همه می

حق را چگونه بر باطل خواهند کوبید تا هر چه باطل است نابود شود و چه زیبا مادر 

ی دو عال زهرای اطهر حرضت فاطمه (س) آن زمان را توصیف کردند  شان سیده گرامی

ها در هم شوند و شب و روز  ها به هم بپیوندد و زمان اعتکه س آنگاهکه فرمودند: 

در فرمان درآیند منتظران حق از قربها برخیزند و به استقبال امر پروردگار کریم 

الهی به تحقق  ی وعدهمأموران الهی به آنان خطاب کنند: سالم بر ش�  آنگاهبشتابند و 

د هم جمع شوند و بوی حق را (ص) گر  هللا رسول بیت اهلدر آمد و یاران و دوستان 

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


60 

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

ها به اتام رسید  استش�م کنند و پروردگار عال ندا دهند: ای فرزند زمان، زمان دلگیری

ها را به فراموشی بسپارید که ساعت معنای  ی حق باطل و یاران بپویید، در سایه

یا  غنیمت عنوان به آنچهخویش را از دست داد و زمان برای یاران ثابت ماند. پس درک 

گنج واقعی در قرآن وجود دارد با عمل به فرامین الهی در وجودها به نوری جاودانه 

آید تا حق  که تام عوامل هستی از ظاهر پاک شد باطن می شود که هنگامی تبدیل می

 شاءهللا. گر شود. ان و باطل جلوه

 داریم: در خاته در این شب مبارک دست به دعا برمی

ی  کن شناخت حق و باطل، پاک و ناپاک، راه و مقام امامت و چهرهبار الها به ما روزی 

 نفاق را.

 بار الها به ما صرب انتظار و شناخت مسئولیت منتظر را عنایت بفرما.

دار او و امامتش و پیرو  بار الها گواه باش که ما در غیبت امام و ولی بر حق تو دوست

 لت ظهور قرار بده.فرمان او هستیم و این گواهی را جزِء گواهان دو 

 بار الها در ظهور دولت حق امام عرص (عج) تعجیل بفرما.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٩آبان  ١٦       شهادت امام جواد (ع) ی بهخط

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

همتا  باشد. پاک منزه است و مقتدر، قدرتند است و بی نظیر می بیمهربانی و آمرزش 

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

ی  ها و برطرف کننده ی عیب ها، پوشاننده ی از لغزش کننده به وعده، درگذر کننده عمل

 ها است. گرفتاری

ی نبوت،  پایان بر خورشید رسالت، ماه هدایت، ستاره و بیش�ر  درود و سالم بی

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

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

 مردم زمین که مطهر و پاک و باتقوا و با یقین بودند.

هایشان که فرمان قیامت چنان نسیمی بر روح پاکشان و جسم  الهی بر جان برکات

خیزند زمین به آنان افتخار خواهد  که از خاک بر می آنگاهمطهرشان خواهد ورزید و 

گزار پروردگار  دار جسم پاکشان بوده سپاس که چند صباحی امانت �ود و به خاطر این

 کریم خواهد بود.

ی از آن وجودهای مقدس، معدن جود و سخا، علم و تقوا، شجاع در این ایام عزادار یک

در میدان علم، نهمین اخرت امامت و والیت امام محمد تقی جواداالئه (ع) هستیم که 

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

 سالگی بود چنین فرمودند: ۵امامتشان در 

های همه مردم هستم، مردمی که به  هستم، من عال به نسب من محمد بن علی جواد

های ش� هستم.  اند، من اعلم از خود ش� و ظواهر ش� و باطن اند یا نیامده دنیا آمده

ایم و بعد از فنای عال هستی نیز داریم.  این علم را قبل از خلقت عال هستی داشته

یه ما و اگر نبودند مردم عوام و های باطل عل اگر نبود تظاهرات اهل باطل و دولت

گفتند که همه تعجب کنند و سپس دست مبارکشان را بر  های آنان چیزهایی می شک

 که پدرانت ساکت بودند. دهان خود نهادند و فرمودند: ساکت باش چنان
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که  ها، این است مقام امام جواد (ع) و علم او و این بیت و علم آن این است مقام اهل

ل است. زندگی و شهادت امام جواد (ع) شباهت زیادی به زندگی و واسطه این عا

دانیم  گونه که می الحجج امام رضا (ع) داشت. ه�ن شهادت پدر بزرگوارشان ثامن

مأمون عباسی زمانی که در خراسان بود امام رضا (ع) را به اجبار از مدینه به مرو 

امام جواد (ع) را نیز به اجبار از  که به بغداد رفت چنین مأمون بعد از این آورد؛ و هم

مدینه به بغداد آورد و دخرتش اُم فضل را اجباراً به عقد امام جواد (ع) درآورد 

ای که امام رضا (ع) را اجباراً ولیعهد خود کرد تا در بین شیعیان حرمت پیدا  گونه ه�ن

ع) را مأمون در کند. امام جواد (ع) را نیز به ه�ن منظور داماد خود کرد. امام رضا (

ماه صفر که چند روزی به عید بغرا یعنی اولین روز امامت جوهر هستی، منجی  ۳۰

عال، امام عرص (عج) فاصله دارد از روی عجز و ناتوانی با زهر به شهادت رسانید و ما 

کنیم تا با امام  شیعیان هر سال بعد از روز شهادت امام رضا (ع) خود را آماده می

القعده که چند روزی  ماه ذی ۳۰بیعت کنیم و امام جواد (ع) نیز در عرصمان تجدید 

با عید غدیر روز انتخاب حیدر کرار امیر مؤمنان علی (ع) فاصله دارد به شهادت 

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

 .هللاشاء علی (ع) تجدید بیعت کنیم. ان

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

سالگی به امامت رسیدند و مأمون و معتصم و  ۸سال نیست چون ایشان در سن 

توانند امام را  بیت، باطل خیال کردند که امام کودک هستند و جوان و �ی دشمنان اهل

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

جواد (ع) چنان با علم و بیان قرار و شیوا رهربی عاملانه شیعیان را به عهده گرفتند که 

اُم فضل دخرت مأمون را با دسیسه مأمور به شهادت رساندن  معتصم از ترس رسوایی 

 سالگی �ودند. ۲۵امام در سن 

عنوان ولیعهد، سن  خب خداوند کریم بهبینیم که در امامت امام بر حق که منت پس می

کم و زندگی طوالنی تأثیری ندارد ما منتظران، عاشقان وجود مقدس امام زمان (عج) 

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

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

 داریم که: در این ایام دست به دعا برمی

ی این  واسطه به پسل لولیک الفرج را به ما آموختند اللهم عج �نبار خدایا ولی و امام

ا به گشایش دعا در عقل�ن فرج و گشایش بده تا بتوانیم خطاهای فکرمان را با این دع

 عقل برطرف �اییم.

ی انسانی از عقل تهی شود  ای آنگاه که جامعه 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.

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

 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 

 ٨٩آبان  ٢٦         عید قربان ی بهخط

همتا را سزاست که توانا و توانگر، نیرومند و عزیز، حکیم  حمد و ستایش پروردگار بی

و زنده و پاینده است که چون آفرید انسان را عطا کرد و روزی داد،  بلندمرتبهو قادر، 

�ود بر حالش، پاداش داد و عذاب �ود، هدایت کرد و راه  ترحم تدبیر کرد امورش را،

و در تکمیل هدایتش پیامرب حبیب و گرامی و افضل برگزیدگانش رستگاری را نشان داد 

حرضت محمد مصطفی (ص) را به رسالت برگزید و بعد از او خاندان پاک و مطهرش را 

 جانشینان او قرار داد.

ی عبادت بندگان مقرر فرمود و  را نخستین خانه بیت اهلی کعبه مکان راستین  خانه

های  یت جهانیان �ود و در آن خانه آیات و نشانهی هدا ی مبارک را وسیله آن خانه

 آشکار ای�ن و مقام حرضت ابراهیم (ع) که محل امن و امان است وجود دارد.

 اباصالحبار خدایا قرار بده در این زمان امام و موال و وور ما صاحب عرص و زمان 

یم (ع) را خلیل ای که حرضت ابراه گونه املهدی (عج) را پیشوا و امام بر حق ما. ه�ن

وجود با برکت امام عرص (عج) رستگاران رستگار شوند،  ی وسیله بهو امام قرار دادی که 

توبه کنند توبه کنندگان، عبادت کنند عبادت کنندگان، نجات یابند نجات یابندگان، 

 هالک شوند ستمکاران، از بین روند باطالن و پیروز شوند حق مداران.

ها و آشکار شدن اخالص در بندگی و سعی و  د قربانی نفسدر این روز مبارک که عی

کوشش و جهد کردن به سمت عبودیت است ضمن عرض تربیک به حاجی واقعی 

قدر ایشان در مورد مراسم  ها امام عرص (عج) از سخنان گهربار و گران ی زمان همه

مان گیرم، در مورد سعی بین صفا و مروه و اع�ل حج امام ز  حج بهره می پرشکوه

است که وعت  دل بزرگخداوند  سوی بهفرمایند: در حرکت انسان  (عج) چنین می

گیرد نه پا. اگر دل وعت گرفت ولی حرکت محدود بود. این فشاری که محدودیت  می

شود تا زمان بیشرت در حرکت ظاهری به وجود بیاید. ولی در  کند باعث می ایجاد می

تا هر چند بار که خواستید در آن مکان سعی توانید  وعت دل زمان وجود ندارد می
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توان  کنید نه با جسم بلکه با روح که وعت زمانی و محدودیت مکانی ندارد و می

بدون زحمت هزاران بار سعی صفا و مروه کرد. تام مراسم حج فقط چند روز است 

 طرف بهولی آثار بندگی و اشتیاق، تام عمر باید باشد اگر فقط سعی و کوشش انسان 

پروردگار ه�ن چند ساعت باشد، تند حرکت کند یا کند حرکت کند و بعد از آن زمان 

تواند هیچ حرکتی  حرکت را از دست بدهد مانند کسی که وجودش فلج است و �ی

آید. در واقع سعی بین صفا و مروه برای او فقط دویدن کودکان برای بازی  کند درمی

شود در واقع یکی از  قلب متوجه پروردگار میکردن و وگرم شدن است. هر وقت که 

دهد چون معنی حج هجرت است و اگر این هجرت  اع�ل عبادی حج را انجام می

روز باشد زمان، جوابگوی نیاز انسان نخواهد بود و انسان جزِء زیان دیدگان  ۱۰فقط 

را زمان در قیامت خواهد بود پس در حرکت در مسیری که نور هدایت پیامربان الهی 

ی عظیم لطف  دارد چه ایستاده و چه نشسته باید درس عشق و بندگی باشد و سایه

الهی که در این مسیر بر و همگان افتاده نعمتی بزرگ است که شکر عظیمی را 

دور  بار یکآن �از بخوانند یا سالی  طرف بهها  کند. اگر کعبه نبود که انسان طلب می

کردند. پس وجود  از نظر محیطی و قلبی درک �ی آن بچرخند. ارتباط با پروردگار را

کعبه لطف است تا ارتباط انسان شکل پیدا کند و معنی و اسم حرکتی را در برداشته 

ی حج از تام حاالت عبادی فقط  باشد. پس اگر پروردگار بزرگ در سوره مبارکه

وجودهای ی  ی عشق و ای�ن اولیه زند این ه�ن نشانه پرهیزکارِی دل را مبال می

که پروردگار عال  شود اع�ل حج کند می هاست که وقتی شکل پیدا می ی انسان نهفته

ی مرا برای راکعان و ساجدان پاکیزه کن. اگر وجودی  فرماید: ای ابراهیم خانه می

ها حرکت دهد و بعد از محو  ها را باور کند و خود را با دیدن نشانه توانست تا نشانه

ای در ذهن او باقی مانده باشد نه  ت از آن مکان فقط خاطرهشدن آن محیط و برگش

کند و این  ی مرتفعی گردش می حرکتی، مانند کسی است که در خواب در باالی قله

شود و دیگر  گردش برایش لذت آور است ولی زمانش محدود است به وعت بیدار می

د تا برای دیگران بازگو مان ای باقی می بیند فقط خاطره اثری از آن بلندی و گردش �ی

کند. باید زمان محدود حیات را وعت وجودتان جربان کند و این وعت در عشق 
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شود این است حج عاشقانه ابراهیمی که امام عرص (عج) توصیف آن را  معنا می

 فرمودند.

اند و مانند  هایی که بدون معرفت رفته و بازگشته آن اند یدگاندپس چه زیان 

 از خداوندای به یاد دارند.  اند فقط خاطره در طول زندگی انجام دادههای که  مسافرت

ی امام عرص (عج)  ی خواهران و برادرانی که در خانه کریم مسئلت داریم که همه

با معرفت و عاشقانه که تا آخر عمر اثر آن در وجودمان و عمل�ن  یحجحضور دارند 

ت شیعه که چنین امامی و مشهود باشد روزی فرماید. چه سعادتند و غنی اس

کنند تا  می مان یاریمعصومین دیگر را دارد که ضمن هدایت ما به اع�ل درست 

ی زهرا (س)  سعادتند شویم. چه زیبا در این مورد بانوی دو عال حرضت فاطمه

وزد  ی ناتوان می نسیمی که در بهاران بر غنچه همچونهایی که  فرمودند: سالم بر جان

ی باز  گوی آن نسیم باشد و در اثر وزیدنش مژده ا جان ضعیفش پاسخو مراقب است ت

ی  شدنش و به بار نشیدنش را به گوش جان بشنود و ومست و شاد بگوید: ای غنچه

گشایند و در پیشگاه  ی جانت بگشا تا گلی زیبا شوی گره جانشان را می زیبا گره

 لهی محقق شود.ی ا �ایانند تا وعده ی خلقت را می پروردگارشان جلوه

 داریم که: در خاته دست به دعا برمی

بار الها نسیم بهارانی که بر وجود ناتوان ما از طرف موال امام عرص (عج) در هدایت 

 مان قرار بده. ی رستگاری وزد را مایه سعادت بر ما می سوی به

 کن. مان روزیی ابراهیمی  بار الها، حِج عاشقانه و عارفانه

ر دولت حقه امام عرص (عج) تعجیل بفرما و روزی کن در کنار ایشان بار الها در ظهو 

 ی کعبه را. طواف خانه

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٩آذر  ٤        عید غدیر  ی بهخط

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

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

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

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

 .و امامنعمت خداوندی چون انتخاب شد ولی 

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

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

نبوت، برادر و جانشین پیغمرب، اوج ای�ن،  لیخل امام منتخب و پدر امامان معصوم،

ی تقوا، نعمت  ، صالح مؤمنان و وارث پیامربان، شجرهذوالجالل ریشمشمیزان اع�ل، 

 علی (ع). مؤمنان ریامشایان و کوبنده، راه روشن، اخرت رخشان، 

ای که پروردگار کریم فرشتگانش را فرا خواهد خواند تا پرده از عاملی  و سالم بر لحظه

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

هایشان آگاه ساز و حرضت آدم (س) اوار دولتی را فاش  از نام را ها نیافرمود ای آدم 

اطاعت معنی و مفهوم خویش را  آنگاهی اطاعت پروردگار خویش بود و  �ود که آیینه

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

 زد علمی ندارند.به آنان بیامو 

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

و عدالت  طلبان حق ی حق از باطل، روز شکست شیطان، روز شادی مؤمنان، کننده

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

ع) فرموده بود ( یعلاشاراتی به مقام واالی حرضت امام در آیات مختلف قرآن کریم 

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

ی  ی حارضین در غدیر و همه نکنی رسالت خود را کامل نکردی و فرمان داد تا به همه
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و جانشینی امیر مؤمنان علی  بییت اعالم �اید. پیامرب نیز فوراً اجرای فرمان �ودند

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

 یها نفسی منافق آنان افتاد و وپوش موقتی که بر عقاید و  پیامرب نقاب از چهره

دوران جاهلیت گذاشته بودند برداشته شد و رسوایی ابدی برای خود و ظلم به تام 

همگی به شایستگی او قلباً اعرتاف داشتند  که درحالییت تا دولت ظهور �ودند. بی

ها را برایشان آراسته کرد. عهد و پی�ن خود را با امام علی (ع)  ولی شیطان اع�ل آن

ی ای�ن و تقوا و شجاعت و تدبیر و علم بودند و از همه برتر با ای�ن در  که اسوه

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

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

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

ها را باز  نهتوانند سی 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  وقتی ما را در شیب ابوطالب زندانی کردند من دیدم که مادر گرامی

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

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

دست محبتشان را به وم 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 شیعیان به جهان ارزانی خواهی داشت که مبل و مانندی ندارند. حرضت زهرا (س) 

که: هر رنجی که برای پایداری فرمان الهی کشیده شود  چنین فرمودند دوستدارانو 

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

در این روز بزرگ و مبارک باید همه بدانیم که دعوت پیامرب برای بیعت با امیر مؤمنان 

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

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

عج) تجدید بیعت ( یاملهد اباصالحی نبوت  با موال و وورمان جوهر هستی، عصاره

 کنیم. می
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 چون اباصالح بود فرزند موالیم علی

 دستان علیچو  دست او گیرم که باشد هم

ی امامان واقع  امید است که این بیعت قبول درگاه الهی و پیامرب و امیر مؤمنان و همه

 بر این بیعت و پی�ن تا پای جان وفادار باشیم. زیما نشود و 

کنم بیعت خود را با موالیم امیر مؤمنان و امامان و امام عرص در  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

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

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

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

 سلٌم ملن ساملکم حرب ملن حاربکم

 و ولی ملن واالکم و عدٌو ملن عاداکم

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٩آذر  ٥        عید غدیر  ی دل نوشته

خودمو شناختم دیدم که پدر و مادر و اطرافیانم  که یوقتاز اون  یراملؤمنینامموال یا 

خواست کار مهم یا بزرگی رو انجام بدن یا مشکلی رو حل کنن بعد از نام  هر وقت می

بود که من هم این ذکر رو  طوری یناگفت.  خداوند متعال ذکر مبارک یا علی رو می

کردم  خاصی می و از شیعه بودن افتخار گفتنش احساس لذت و از و گفتمیاد گرفتم 

و روایاتی از زندگی ش� سؤاالتی برام  البالغه نهجولی بعد از خواندن چند خطبه از 

کَنه تا نور ای�ن خداوندی و  پیش اومد که چطور میشه ذکر یا علی که در خیرب رو می

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

ور خداوندی و ای�ِن راستین داخلش بشه؟ چرا توکل و یقین از زبونم به قلبم راه تا ن

گفت و چون کوهی  ذکر یا علی که شیعیان واقعی زمان ش� می و چراکنه؟  پیدا �ی

شد ذکر یا علِی من پاهام رو در راه  تر می هایشان محکم تر و دامنه ها مرتفع ی آن قله

کنه؟ چرا با  و دفاع از دین و قرآن استوار �ی یواهخ عدالتو  طلبی یقتحقحق و 

شینم؟ چرا ذکر  های زندگی زانوهام لرزیده و سست شده می اولین نامالی�ت و سختی

 و جوابکه فرمایشات ش� رو شنیدم  داره؟ چرا؟ تا این جوری ینایا علی من اثری 

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

شود و ظال با نام من دچار عطش  دیگری ندارد، ظلم در نام من محو و نابود می

 قیامت خواهد شد.

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

دم که در این صورت  رات رو نادیده گرفته یا به نفع خودم تغیر میبعضی از این دستو 

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

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

کنم خطبه و  ایت هم میتنها از ترس خدا لب و دهانم خشک نشده بلکه احساس رض

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

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

 قدر از خودم غافلم. که من این بره. متأسفم از این می ذکرها روم این نفسانِی وجود

کنم تا عید  ولی موالی من حال که با فرمایشات ش� به این مهم پی بردم سعی می

روز نه تنها با دست همت  یندر اغدیر امسال خودم رو اصالح کنم و آماده باشم تا 

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

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

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

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

 ی اال علی ال سیف اال ذوالفقارال فت

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٩آذر  ١٢        روز مباهله  ی بهخط

ی حق را  شکر و سپاس پروردگار کریم و قهار را سزاوار است که در روز مباهله جلوه

ی حقی که در  نه تنها به یهودیان مدینه بلکه به تام دنیا تا قیامت نشان داد. جلوه

گری کرد که باطل با وجود قدرت و  پنج تن تجلی شده بود، چنان بر باطل جلوه

گونه که امام زمان (عج) نیز به  اف کرد، ه�نجمعیت به عجز و ناتوانی خود اعرت 

های کفر قیام خواهد �ود پس بر ماست با عمل  تنهایی ابراهیم وار بر تامی باطل بت

ی حرضت زهرا (س) خود را با ابراهیم زمانه همراه کنیم که چنین سفارش  به فرموده

 :اند کرده

بیند و ش� او را  ه ش� را میبا توکل به پروردگار یکتا با ابراهیمی زندگی کنید ک«

آورید تا  هیهات که ندانسته برای سوخت جانش هیزم می و هزارانبینید و هیهات  �ی

های زمانه است بسوزانید، نامش را دوست دارید ولی تربش را  شکن نفس او را که بت

رکت ها قادر به ح گریزید و مانند �رودیان که مطمنئ بودند بت گیرید از تربش می �ی

نیستند به وجودش ای�ن دارید ولی قلب مبارکش را در آتش گناهان خویش 

تنهاست را دور از حقیقت  هیعل هللا سالمسوزانید و او را که مانند جدش ابراهیم  می

ستایید و در حقیقِت  بینید، پس امام زمان را در رؤیاهای خویش می رسالتش می

و  !کنید این نادانی را در کجا جستجو می ی چارهگریزید پس  کردارهایتان از او می

ای است که تفکر و تعقل را از جانتان گرفته است و  ی نادانی ش� عالیق کودکانه چاره

ش� را در رؤیایی وارد �وده که بیدار شدنش سخت گردیده؛ صدای حق همواره بلند 

لشان جهاد ه�ن کسانی هستند که در راه خدا با جان و ما طلبان حقو گویا بوده و 

بازند. زندگی با رنج را به زندگی خوش و  های زودگذر دل �ی کنند و به پیرایه می

گشایند تا با ابراهیم  دهند و زبان به ستایش پروردگارشان می زودگذر ترجیح می

زمانشان باشند و ساعات را در کنار او سپری کنند و از فضایلش جان را جاودانه 

 .»گردانند

 ک الفرجاللهم عجل لولی
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٩آذر، دی و بهمن       های محرم و صفر خطبه

ی محرم به  هجری قمری در بخش ویژه نامه ۱۴۳۲های محرم و صفر  مت کامل خطبه

 باشد. صورت کامل قابل دسرتس می

ها  از این خطبه ۸۹ی 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

 ٨٩های محرم و صفر  خطبه

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٩دی  ١٨      والدت امام محمد باقر (ع) ی بهخط

ها واله، شیفته، وگردان  دلحمد و سپاس خداوند کریم، عظیم و رحیم را سزاست که 

ها بر معرفت و شناخت او اتفاق نظر دارند و در همه جا و  ی اوست. عقل و دلباخته

 شود. ها پرستیده و به بزرگی و عظمت خوانده می ی زمان همه

فرماید: کجایند آنانی که به ندای  سالم و برکات الهِی پروردگار کریم بر زمانی که می

ی قرب بیرون آیند،  ی خویش به کنار زنند، از خانه کانی خاک خانهحق پاسخ دهند و با ت

 گریختند. بنگرند به حقیقتی که در جانشان بوده و از آن می آنگاه

و سنگین که زمین و آس�ن تحمل آن نتواند،  یزانگ حزنماه صفر، ماهی است بس 

(ع) به شام رشوع شده و با اربعین  اباعبدهللا بیت اهلچون این ماه با وارد شدن 

حسینی ادامه و آخر ماه با رحلت خاتم انبیا و رحمٌت للعاملین حرضت محمد مصطفی 

 پذیر تحملاین ماه را  آنچهپذیرد.  (ص) و شهادت امام حسن و امام رضا (ع) پایان می

امام  �اید، میالد دو اخرت تابناک والیت و امامت یعنی، امام محمد باقر (ع) و می

ی علوم و وارث علم  موسی کاظم (ع) است که ما اکنون در سوم صفر، میالد شکافنده

 گیریم. جشن می ) راانبیاء ابا جعفر محمد بن علی ملقب به باقر (ع

ی منوره به دنیا آمدند مادر ایشان فاطمه دخرت  هجری در مدینه ۵۷ایشان در سال 

) بودند به همین خاطر یکی از محاسن امام حسن مجتبی (ع) و پدرشان امام سجاد (ع

 امام بودند. شان یمادر ایشان این است که جد پدر و 

ی عاشورا چهار ساله بودند، با وجود سِن کَمشان یکی از یاوران  ایشان در واقعه

پدرشان امام سجاد (ع) و بانو حرضت زینب کربی (س) بودند. در کاروان، رهربی 

بازی  عنوان بهها  �ودند با بچه هر شهری که توقف میکودکان را به عهده داشتند. در 

کردند و مردم را از جنایات یزیدیان آگاه و ایشان را  محل مراقبت وبازان را ترک می

 �ودند. برای مالقات با امام سجاد (ع) و بانو زینب (س) دعوت می
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ند زیرا در گذاری کرد پایهایشان در نوزده سال امامت خود، انقالب فرهنگی شیعه را 

امیه رو به زوال بود و قدرتی نداشت پس موقعیت مناسبی برای آن  آن زمان دولت بنی

فارغ شده بود پدید آمد که انقالب علمی را آغاز �اید و  امیه یبنحرضت که از ظلم 

بزرگانی از خاصه و عامه در اطراف ایشان جمع شدند و حقایِق اسالم را منتی کردند. 

ی علوم اسالمی را شناختند، فروغ آن  گرفتند زیرا علم را شکافتند، پایه ایشان باقر لقب

را درک فرمودند و آن را توسعه دادند و بسیاری از عل�ی اهل تسنن اقرار دارند که 

ترین عال زمان خویش بودند، خواِص اصحاب امام باقر (ع) و همچنین  حرضت بزرگ

 از چندین هزار نفرند که فخر شیعه هستند. کنند بیشرت افرادی که از او روایت نقل می

ایشان در حدیبی زیبا شأن امامت را چنین معرفی فرمودند: چنگ بزنید به ریس�ن 

ها  ی پروردگار که بر بنده محکم خدا و متفرق نشوید، ماییم از جمله رحمت واسعه

یل ما عال را دارد، ماییم که خلقت عال از ابتدا و انتها به دلیل ماست و خداوند به دل

های درخشان و َعلم افراشته شده برای  خلق �ود، ما امامانی هستیم رهن� و چراغ

شود و هر که از ما  مردم، ماییم سابقون و آخرون و هر که به ما پناه برد رستگار می

تخلف کند غرق خواهد شد، ماییم حرم هللا که احرتام ما در میان مردم محفوظ است و 

 مستقیم هستیم.جمله ما، راه 

ی بانو و وور عاملیان حرضت زهرا  کنیم به فرموده در خاته این خطبه را مزین می

که پروردگار عال اجازه دادند تا یاران حرضت عیسی  (س) که چنین فرمودند: هنگامی

ها را به آس�ن گشودند و  ی مخصوص را بگیرند حرضت عیسی دست (ع) مائده

ی تو حق است و اینان گدایان آل محمد (ص) هستند،  عدهفرمودند: ای خالق جانم، و 

که  آنگاهی غیب معرفی کنم و  اند تا به آنان پیامِرب آخرین را در پرده با من پی�ن بسته

انوار پیامرب آخر را درک کردند و بزرگِی مقام و جاللِت فرزندانش را دیدند از درگاه با 

ان شوند، گوهر وجودشان را درک کنند و فضیلت و با جاللت تنا کردند تا مه�ن آن

ی احسانشان باشند. پس پروردگار عال پذیرفتند و آنان از این احسان،  مه�ن سفره

 جانشان در پرتو انوار پنج تن آل عبا واقع گردید.
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اطاعت از فرامین قرآن کریم ه�ن مودت است که حجاب ما و مردمان را از بین 

و مقام ما را بشناسند و در اثر شناخت، نجات از خشم  توانند شأن برد و آنان می می

ی الهی را حفظ کنند انوار ما را درک  الهی را نصیب خود کنند و اگر نتوانند این گنجینه

شوند. پس دستور مودت، دوستی دنیایی نیست  کنند و در تاریکِی جهل واقع می �ی

 ا مورد غضب الهی واقع نشوید.ای است که باید بتوانید از آن عبور کنید ت بلکه دریچه

با توجه به فرمایشات امام محمد باقر (ع) و بانو و وور عاملیان متوجه شدیم عدم 

 های الهی است. ی نعمت شناخت امامت به معنی محروم شدن از همه

 داریم که: حال در این شب مبارک دست به دعا برمی

را خوب بشناسیم و با عمل به  بار الها به ما یاری فرما که امام، موال و وورمان

دستورات ایشان که ه�ن دستورات الهی در قرآن است به مودتی دست یابیم که 

 شاءهللا نجات دنیا و آخرتان را در پی داشته باشد. ان

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٩بهمن  ١٣          صفر ٢٨ ی بهخط

کنیم، پروردگاری که رح�ن است و رحیم، رزاق  سخن را با ستایش پروردگارمان آغاز می

است، جبار است، کریم است، حی است و مدبر امور جهانی است که از ازل تا قیامت 

معرفی  یدهللابوده و غیر در مقابلش نابود گردیده است، دست خود را  گو تسبیحاو را 

َر هللا نام برده است، جهان را با انوار هدایتش همواره از فرموده و شناخت قَدرش را قَدَ 

نور و رهایی هدایت فرموده و بهرتین خلیفگان خویش را برای  طرف بهضاللت جهل 

 این منظور برگزیده تا نوری باشد در وجودهای تاریک�ن.

خواهیم  ایم، پیامربی که الگوی رحمت الهی بود، می اکنون به سوگ پیامربش نشسته

ترین مصیبت معنا کنیم، افسوس که مصیبت را  بزرگ عنوان بهفتنش از زمین را ر 

و به سوگ نشست آموختیم، آیا بر و و  یوائ نوحه عنوان بهشناسیم، نامش را  �ی

گوی عمری هدایت، چراغی است  گوی فقدان رسوملان است؟ اگرجواب سینه زدن جواب

ون ما خود را مدیون این هدایت در مقام ساخت و اکن ای می باید از ما خلیفه که می

دانیم پس باید گریبان چاک کنیم که این غم جگرمان را در اندوهش زخم  خلیفه می

هدایتش را  که درحالیزد، ولی عمرمان چه شده؟ چگونه ادعا کردیم امت او هستیم 

 در وجودمان با بازی نفس�ن به تباهی کشاندیم و نام�ن را مسل�ن اعالم کردیم

 تسلیم نفس�ن هستیم؟ که درحالی

اکنون که با خود تسویه حساب �ودیم و جایگاه خویش را در سوگ پیامربمان 

توانیم از پروردگارمان اذن ذکر مصیبت بگیریم و بگوییم، فریاد بزنیم، بر  شناختیم، می

گران آن را در  که ای خالق ما: کتابت را مهجور کردیم و هدایت سینه بکوبیم

ی جهان محو �ودیم تا همواره خودمان باشیم و ادعای  وجودمان از صحنه یرستپ مقام

مان تا ایام عمرمان را بگذرانیم و به دیدارت بیاییم و مأمورانت سؤال کنند:  دروغی

پروردگارت کیست؟ و ما پاسخ دهیم پروردگارمان آن خدایی است که پیامربا�ان 

بشناسیم، آیا زبا�ان قادر است تا نامش را برای�ن از او معجزاتش را آوردند تا او را 
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کمکم کنید،  هللا رسولکنیم، یا  تکرار کند؟ پس فقدان پیامرب (ص) را احساس می

خواهم پاسخ سؤالی را بدهم که ش� آن را به من آموختید، من امت ش� هستم،  می

ه نامش شود و اینجاست ک اکنون منتظرم تا چراغ روحم را منور کنید، مصیبت آغاز می

ترین مصیبت مردن با جهل است که باید قبل از مبتال شدن آن  شود پس بزرگ معنا می

های غفلت را شناخت و آن را از میان برداشت تا رسول معنا شود  را درمان کرد، پرده

داریم: ای جانشین پیامربمان، ما  پس خدمت امام�ن حرضت مهدی (عج) اعالم می

ی جانش به �ایش گذاشته تا قبل  ها را در پرده ی که ضاللتا حقیم، خانه ی خانه  مه�ن

نجات رهنمون شود، پس  ومنزلاز توقف زمان عمرمان ما را در کشتی نجاتش به 

محرمی را آغاز کردیم که در آن شهادت معنا شد و ماه صفری که رسالت و شهادت 

ا در فقدان رویم تا آغاز امامتتان ر  هر دو در وجودمان نقش گرفت و اکنون می

های انتظار به جا�ان مژده دهیم. موال جان اجازه بدهید تا امروز امن یجیب را  سال

مان به مدد بخوانیم که پروردگارمان بر ما ترحم کنند و ما را عزادار  در کتاب آس�نی

های�ن رخصت دهند تا یا  پیامربی به عرشیان معرفی کنند که دوستش دارند و به زبان

کر جان کنند که جا�ان منور به نور امامت و هدایت شود. موال جان، به محمدا را ذ 

کند بلکه  شکافد و درمانش �ی آن را مانند خنجری می جهل�نفدای جانتان که 

افزاید، پس امروز بر مصیبتی گریان  فراموش کردن فرامین جدتان به سوزشش می

یم معنا شده و ماه صفری را ی قرآن کر هستم که با شناخت رسالت و امامت از دریچه

های شناخت نفس�ن در  بریم که حزن و اندوهش در قلب�ن از واقعیت به پایان می

بوده تا همواره ایام عمرمان شاهد  مان یوجودحرکت حق و زدودن باطل از صورت 

کنیم تا  های�ن را به آس�ن دراز می پیروزی حق و نابودی باطل باشد، پس دست

زنیم: ای فریادرس  طاف الهی باشد و همگی با هم صدا میی آن ال گیرنده

فریادخواهان، یا غیاث املستغیبین، بندگان خود را دریاب که محتاج لطف و احسانت 

ی  بنده عنوان بهدر فقدان رسولت هستند تا همواره از چراغ هدایتش بهره گیرند و 

 خوانیم: یمخلص به دیدارت آیند، پس به امید گشایش در فرج موالی�ن م

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٩بهمن  ٢٢      ی شهادت امام حسن عسکری (ع) بهخط

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

هایش  ها در مجد و عظمتش حیران و نعمت تجید و تعظیمش ناتوان و اندیشه

احسانش فراگیِر بندگان، سالطین و گردنکشان در برابرش عاجز و ناتوان، کران،  بی

 ترین کری�ن است. پایان، سلطنتش جاویدان، عزیزتریِن عزیزان و کریم قدرتش بی

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

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

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

ات به مودت و پیروی از دستوراتشان سفارش  ای خداوند کریم خودت و رسول گرامی

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

شأن و مقامشان نپذیرفتند و جسارت ورزیدند، آزردند، اسیر و زندانی و تبعید کردند و 

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

دور �ودی. ما تو را  قدرناشناسانناسپاسان و  را از دسرتس ینشانآخر�ودی و 

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

 .گزاریم سپاسو ابدیت بوده است تو را 

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

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

 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

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

شیعیان آموخت در صورت عدم حضور فیزیکی اماِم عرصشان چگونه از کرامات وجود 
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ها و  مند شوند. امام حسن عسکری (ع) این مهم را با تحمل سختی مقدسشان بهره

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

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

 رساند، لعنت هللا علی القوم الظاملین.

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

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

 مدد فرماید.

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

ش� هم زینت باشید.  بیت اهلی خود کنید تا برای ما  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.

 لولیک الفرج اللهم عجل
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٩بهمن  ٢٤    ی سالروز آغاز امامت حرضت مهدی (عج) بهخط

عظیم و رحیم را سزاست.  خداوندانتها،  ش�ر و بی پایان، بی کران، بی حمد و سپاس بی

خداوندی که نهان است و آشکار، فاتح است و بزرگوار، مقتدر است و مهربان، حاکم 

است و حکیم، شاهد است و شهید، حبیب است و جلیل، صاحب است و حلیم، قاضی 

است و عادل و حافظ است و محیط. نیست معبودی جز خداوند یکتا. پاک و منزه 

 است پروردگار کریم.

ها را  م بر شبی که چونان شب معراج نویدی در بطن خود دارد، نویدی که دورانسال 

فرشتگان الهی به شادمانی به  آنگاهریس�نی متصل خواهد �ود  همچونبه یکدیگر 

جهان  آنگاهبه استقبالش بروند و  یتتحگرداگردش به چرخش درآیند و زمینیان با 

 را با نور هدایت مداوا کند.های جهلش  خفته بیدار شود با صبحی که زخم

پاک  بیت اهلسالم بر پیامرب خاتم، رسول اکرم، افضل اوصیاء حرضت محمد (ص) و بر 

اش. شکر پروردگار کریم و مهربان را که در هیچ زمان انوار هدایتش در زمین  و گرامی

خاموش نگشته و هر زمان که خورشیدی غروب کرده با طلوع خورشیِد دیگری زمین را 

 ر �وده.منو 

، یک روز بعد از شهادت امام حسن عسکری (ع) و روز رشوع االول ربیعامروز نهم 

ی نبوت و آخرین نور هدایت، حرضت مهدی (عج)  امامت منجی عال بییت، عصاره

است که روز شهادت امام حسن  است. امروز قلب شیعیان محزون از روز گذشته

که روز رشوع امامت آخرین اخرت آس�ن عسکری (ع) بود و شاد است به خاطر امروز 

املهدی (عج) است که سالم و  اباصالحامامت و والیت، وور موال، امام عرص و زمان 

 پایاِن خداوند کریم بر ایشان و بر اجداد طاهرینشان باد. درود بی

مؤمنین  ی زنده کنندهسالم بر حق جدید و به آن عاملی که علمش تام نشود، سالم بر 

ی کل�ت، سالم بر  ها و جمع کننده ی کافرین، سالم بر مهدی ملت شکننده و درهم
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ی  جانشین گذشتگان و دارای مقام ارجمندی و رشف، سالم بر حجت معبود و کلمه

ی دشمنان و وارث انبیاء و ختم  ی اولیاء و خوار کننده ستوده، سالم بر عزیز کننده

رشف یافته، بر شمشیر آخته، ماه تابان  ی جانشینان، سالم بر قائم منتظر و عدل کننده

 ها. و نوِر درخشاِن آفتاب و تاریکی

ها،  ی امت (عج) که خداونِد عزیز و ارجمند وعده فرمود او را به همه هللا یةبقسالم بر 

او پریشان حالی  ی وسیله بهها را و خاطر جمع کند  او کلمه ی وسیله بهجمع کند  که ینا

ای که  و مقام دهد به آن و وفا کند به وعده و جاهقسط و عدل را، پر کند زمین را با 

 به مؤمنان داده.

ی حق را در  ها مانند منتظرین عرص حارض منتظرند ببینند وعده بله تام مؤمناِن زمان

کنند و به  وا میاهای جهل را مد دولتی که همگان از تام ادیان الهی با انوارش زخم

نند و آنان شادمان حاصل انتظارشان را ببینند و در یارانش در دوران غیبت نظر ک

 مقصود برسند. ومنزلرحمت دولِت پادشاه عاملیان به 

چه زیبا وور عاملیان حرضت زهرا (س) انتظار و دولت ظهور را توصیف فرمودند که: 

اش را  ی خویش را از جان جدا کند تا همگان برهنگی جان عال منتظر است تا پوسته

ی رنج  بر چهره ندامتشاناشِک  که درحالیببینند و و انگشتان خویش را بگزند و 

 شان یاری را بخوانند به مددی که دیگر زمان شود، هللا کشیده از مکرشان جاری می

هایشان از صورت مسل�نی دریده شود و  گذارد تا نقاِب چهره کند، آنان را وا می �ی

ی مکار ببینند سپس به بازوان حق مدد دهند تا جهاِن تشنه از  همگان پشت آن چهره

 عدالت را سیراب کند.

هایی که در کتاب  پروردگار کریم بندگانی را که از اوامر الهی اطاعت کنند در نعمت

ها تام نشدنی است. پیوند ادیان الهی  دهد و آن نعمت آس�نی نام برده است قرار می

لحظه خواهد بود و هر کس را که نام او  ینتر باشکوهدر زیر پرچم آخرین نور هدایت 

است.  باشکوهح برده شده است از مه�نان این دولت صال عنوان بهدر قرآن کریم 

شدگان در دولت ظهور، مزد صرب آنان بر مصائب زمان خودشان خواهد  برده نامرجعت 
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، پس خوب فکر کنید آیا رنج آنان در اند کردهبود. آنان پاکانی هستند که رنج را تجربه 

ناامیدی ادامه دهند یا عزم ی عمرشان باعث شد تا راه را با  مقابل کفر تا آخرین لحظه

 تر کرد تا با آن عزم، پرچم عدالت را تقاضا کنند؟ آنان را محکم

که از خداوند تقاضای  پس ما منتظران وجود با برکتش، در این روز مبارک قبل از این

ها پاک کرده و دست بیعت�ن را قبل از  پرچم عدالت را کنیم، وجودمان را از آلودگی

از کرده تا تجدید بیعت کنیم و دست ایشان را رها نکرده بر آن همه به سویشان در 

های هجران را با گرمِی دستشان به  گذاریم تا غم زنیم و بر چشم و قلب�ن می بوسه می

 وصلی شیرین تبدیل کنیم.

 داریم که: می در خاته دست به دعا بر

داریم که دعای ما را  ات در حق بندگان، باور بار الها ما با یقین به کرامت و مهربانی

ای، پس قلب ما را با ظهور ایشان شاد  اجابت فرموده و ظهور موالی�ن را نزدیک کرده

 فرما.

بینند، امید آنان را با  و دور می یرممکنغبار الها دشمنان وجود مقدسشان، ظهور را 

 طلوع فجرش به یأس تبدیل فرما.

ر زمان ظهورش جزِء سوار شدگاِن کشتِی غیبتش ما را از منتظران واقعی و د الها دربار 

 نجاتش قرار بده. آمین

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٩اسفند  ٢   ی والدت پیامرب اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) بهخط

حمد و سپاس از آن خداوندی است که برافراشت آس�ن را، گسرتانید زمین را، پابرجا 

و رام و مطیع خود کرد ابر و خورشید و ماه را،  ها را، روان ساخت رودها را کوهکرد 

ستارگان و شب و روز را، نیست معبودی غیر از خداوند یکتا، پاک و منزه است. 

دهد به کرمش و  کند به ِمهرش، روزی می بخشاید گناهان را به عفوش، عطا می می

 کند به حکمتش. هدایت می

ت محمد مصطفی (ص) درود فرست، درودی که پایان نپذیرد و به بار خدایا بر حرض 

ی آمرزش و  ات، گنجینه ات، پیامربت، برگزیده ی خاصت، فرستاده ش�رش نیاید. بر بنده

ها را از پدران و  که بازداشتی پلیدی ی بندگانت پیشوای خیر و برکتت، نجات دهنده

که به دنیا آمد در  ها تا این شتیها او را از ز  ی دوران مادرانش، نگهداشتی در همه

و رحمتت  تو اراده فرمودی و او نجات داد بندگانت را از گمراهی و جهالت که یزمان

 او گسرتانیدی و نعمتت را فزونی بخشیدی. ی وسیله بهرا 

که با فرمان پروردگارش  آنگاهقلبی که حیاتش را  تپشهای حیات، بر  سالم و دروِد ثانیه

ها در انوار هدایتش تا  گان، از گورهای زمان برخاستند و حیاِت انساناعالم فرمود مرد 

گانه به ثبت رسید  های هفت نیاز گردید، محبتش در آس�ن برپایی قیامت از هدایت بی

که نامش اعالم گردید زمین از آمدنش  آنگاهاش را شناختند و  و ملکوتیان چهره

فرشتگانم تا عال باقی است بر او مژدگانی خواست و پروردگار کریم فرمود: من و 

خواهیم فرستاد تا جهان، با نامش از کفر به سایبان هدایت  درپی یپدرود و سالمی 

هاِی جانشان از انوار  تبدیل شود و تشنگاِن هدایتش از انوارش بنوشند تا جام

 پروردگارشان تهی نگردد.

کریم با وحی و  است چه روز بزرگی است چون خداوند االول ربیعامروز هفدهم 

ی سعادِت این روز را داده بود و  های گذشته وعده ی خود به زمین و زمان و امت اراده

همه منتظرش بودند و پروردگار کریم با تولد خاتم انبیاء حرضت محمد (ص) به 
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ی خود از کرامتش عمل فرمود. پس چه سعادتند هستند امت این پیامرب بزرگ  وعده

پاکش  بیت اهلستورات و هدایتش هر دم و بازدمی بر او و بر که اگر ضمن عمل به د

 درود و صلوات بفرستند نخواهند توانست از شکر چنین نعمتی برآیند.

شان حرضت امام  امروز وور و شادمانی خودمان را در تولد رسول خاتم و فرزند گرامی

ی  ان گهربار سیدهداریم و شیرینِی این روز را با شنیدن سخن جعفر صادق (ع) ابراز می

کنیم که ایشان  دو عال کوثر هستی حرضت زهرای مرضیه (س) صد چندان می

فرمودند: خداوند کریم به پیامرب خود چنین فرمود: سالم بر تو ای گنج پایان نیافتنی و 

دهم تو را صدا بزنند تا قیام  ای معدن رحمِت پروردگار عال، تو را برگزیدم و فرمان می

(ص) آمد، حیات و م�ت آمد، رازق و مرزوق آمد، زنده شوید و رزق  کنی که محمد

نوازد و آتش  ی رحمتش بینوایان را می جاوید را ببینید که عال را مرزوق است که سایه

زداید پس عاشقاِن کویش نامش را با دروِد پروردگارش  عشقش کفر و طغیان را می

رهم شود و مسافراِن کویش بر های دوران به نویِد رحمتش م بخوانند تا جراحت

 جاودانگی نوید داده شوند. ومنزل

و با هر رضبانی  سپاس و باز هم سپاس بر قلبی تپنده که انواِر روح خداوندی است

ها در  دارد پس کتاِب جان گویای فرامینی است که آفرینش را بر همگان عرضه می

یابند  جهل نجات میشود و همگان در انوارش از تاریکِی  هدایتش جاودانه می

ی مخصوص را  ای که پروردگار عال به حرضت عیسی (ع) اذن دادند تا مائده گونه ه�ن

ها را به آس�ن گشودند و فرمودند: ای خالق جانم،  بگیرند، حرضت عیسی (ع) دست

اند تا  ی تو حق است، یاران من گدایان آل محمد (ص) هستند، با من پی�ن بسته وعده

که انواِر پیامرب آخر را درک  آنگاهی غیب معرفی کنم و  مرب آخرین را در پردهبه آنان پیا

کردند و بزرگِی مقام و جاللت فرزندانش را دیدند به تنا از درگاه با فضیلت و با 

جاللتت تنا کردند تا مه�ن آنان شوند و گوهر وجودشان را درک کنند و مه�ن 

عال پذیرفتند و آنان از این احسان، جانشان در ی احسانشان باشند، پس پرودگار  سفره

های�ن را  پرتوی انوار پنج تن آل عبا واقع گردید. پس در این روز مبارک ما نیز دست

یاران حرضت عیسی (ع) از خداوند کریم،  همچونبه سوی آس�ن بلند کرده و 
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توست، در  پرقدرتخواهیم که ای پروردگاری که جانم در دستان  ی خود را می مائده

دهی تا  کتاب آس�نی فرمودی پیامرب و فرزندان پیامرب را به مقام محمود مژده می

بیچارگانی چون ما را در کرامت آن مژده ببخشایی پس اکنون منتظر آن رحمت هستیم 

 یروزش�ر املهدی (عج)  اباصالحو برای دیدن یوسف زهرا، امام و وور و موالی�ن 

های گذشته در این روز با تولد پیامرب  ای که به انتظار امت ونهگ کنیم، خداوندا ه�ن می

آخرین پایان بخشیدی انتظار ما را هم با تعجیل در ظهور موالی�ن به سعادِت دیدارش 

 پایان ببخش.

 داریم که: در خاته دست به دعا برمی

 بار خدایا بر حرضت محمد (ص) و خاندانش درود بفرست.

 تر گردان. ها رشیف ی دین همهبنای دین او را از 

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

 تر فرما. های او را سنگین حسنات و نیکویی یترازو 

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

 بده.

 ما را بر و حوضش و با جام او سیراب �ا.

 ی راه و هدایِت اوست تعجیل فرما. اش که ادامه دهنده ظهور فرزند گرامیدر 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٩اسفند  ٢٢      ی والدت امام حسن عسکری (ع) بهخط

پایان، خداوند با جالِل کربیایی و با عزت و جربوت را سزاوار است.  حمد و سپاِس بی

ها در برابرش به  اش عاملیان را قیام بخشید و زمین و آس�ن خداوندی که به توانایی

ها در پیشگاهش خاضع شدند، دریاها از خروش افتادند، بادها و  فروتنی در آمد. کوه

ی فرشتگان به خشوع در آمده و تسبیح او  تند و همهها به نسیم مبدل گش طوفان

به وحدانیت و عظمت  یراست به یانگو راستگفتند و پیامربان و اولیاء و دانشمندان و 

 او گواهی دادند. نیست معبودی غیر از او و پاک و منزه است.

بار الها درود فرست بر افضل اوصیاء خاتم انبیاء حرضت محمد مصطفی (ص) و بر 

پاکش. درود و رحمتی که هر لحظه بر آن برکتی که تو توانایی آن را داری  بیت اهل

 بیفزایی.

ی غیب بر  از خزانه آنچههایی وحی شده که بر  سالم و رحمت پروردگار عال بر جان

که امر شد بروید و  آنگاهآنان عرضه شد و تسلیم فرود آوردند و بر مقدرات خویش 

د که جزِء زیانکاران خواهید شد. پس با عملی به دیدارم آیید آمدنتان را فراموش نکنی

هایم را به ش� عرضه کنم و فقدان رفتنتان را به بازگشتی پیروزمندانه  که نعمت

دهد در پاسخ  که صدای حق، ش� را به بهشِت موعود مژده می آنگاهبشارت دهم و 

کنم  چنان فراموشتان می و آنآورم  های هجران دیگر ش� را به یاد �ی بگویید: ای سال

 ام. پس انتظارم به وصلی مبارک مبدل گردید. که انگار هرگز در آن مکان نبوده

ی وور عاملیان حرضت زهرا (س) و چه مصداق شد این سالم و  چه زیباست فرموده

رحمت، بر ایشان و پدر و همرس و فرزندانشان که همیشه در برابر غیب خداوندی 

ورده و به مقدرات الهی راضی شدند، دنیا را فراموش کردند و فقط و تسلیم فرود آ 

کردند و با عملی به دیدار حق رفتند که خداوند  به از کجا آمدن و به کجا رفت فکر می

 ها خشنود شود. از آن
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 بارشافتو  یاباحو  باعفتو  باوقار، باتقواما امشب به وور و شادمانِی عال و زاهد و 

ایم.  همین اخرت امامت و والیت حرضت امام حسن عسکری (ع) نشسته، یازدباابهتو 

سال  ۲۲هجری به دنیا آمدند. مدت  ۲۳۲سال  البانی یعرباین امام ه�م در هشتم 

همراه با پدر بزرگوارشان امام هادی (ع) و شش سال امامت خود را در زندان و یا در 

سال  ۲۸مدت  .کردند ن مالقات میبا ایشا یسخت بهتبعید بودند به همین دلیل شیعیان 

ها از  ی ظال و سنگدِل عباسی مصادف بود و آن با هشت خلیفه یشانبها گرانعمِر 

شیرها و  بار یک که طوری بهکردند.  گونه آزار و اذیتی در مورد ایشان کوتاهی �ی هیچ

 های وحشی و گرسنه را به زندان امام انداختند ولی در مقابل چشم آن سگ بار یک

ساندند بلکه امام را طواف کوردالن نه تنها این حیوانات وحشی هیچ آزاری به او نر 

 کردند.

تر است چون حیوان  ای درنده از هر حیوانی درنده شد یلهدارای اخالق رذبله بی اگر 

های کوردل با وجود  درنده در مقابل والیت و امامت و تسلیم فرود آورد ولی انسان

دیدن عظمت و شکوه و ابهت و شخصیت امام نه تنها به خود نیامدند بلکه ایشان را 

 شهید کردند. لعنت هللا علی قوم الظاملین و الغاصبین.

شان وور موال و امام�ن  ز خجسته و مبارک را به پیشگاه فرزند گرامیما این رو 

گوییم که وارث تام خصائل و  ارواحنا لک الفدا (عج) تربیک و تهنیت می هللا یةبق

 : گوییم فضائل پدرانشان بوده و هست و فرصت را غنیمت شمرده می

شیعیاِن زمان پدر  همچونی پر از فتنه و ظلم و کفر ما نیز  موالی ما در این زمانه

بار ما  های اشک های مشتاق و چشم از دیدار ش� محروم هستیم. به دل بزرگوارتان

 ی ما را مرهمی باشد. های سوخته نظری و عنایتی فرمایید تا دل

 داریم که: در خاته دست به دعا برمی

 ینشانآخر از اولین تا بیت اهلبار الها عذاب ابدی بر غاصبین و قاتلین و دشمنان 

 مقرر فرما.

 را با انتقام از دشمنانشان شاد فرما. بیت اهلهای شیعیان و دوستداران  بار الها دل
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 اباصالحی عدالت، امام و وورمان  ی منتقم و اجرا کننده بار الها در ظهور دولت حقه

 املهدی تعجیل فرما.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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