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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ١٣٩١های سال  های مناسب لیست ترتیبی خطبه

 ٩١فروردین  ٨ -(س) زینبوالدت حرضت ی  خطبه –٠١

 ٩١فروردین  ١١ -ی سال ی اولین ندبه دل نوشته –٠٢

 ٩١فروردین  ١٧ -روایت اول حرضت زهرا (س) ی شهادت خطبه –٠٣

 ٩١فروردین  ١٨ -ی حقیقت فاطمیه خطبه –٠٤

 ٩١اردیبهشت  ٦ -روایت دوم حرضت زهرا (س) ی شهادت خطبه –٠٥

 ٩١اردیبهشت  ٢٢ -والدت حرضت زهرا (س)ی  خطبه –٠٦

 ٩١خرداد  ٥ -شهادت امام هادی (ع)ی  خطبه –٠٧

 ٩١خرداد  ١٢ -و حرضت علی اصغر (ع)مام جواد (ع) والدت ای  خطبه –٠٨

 ٩١خرداد  ١٥ -علی (ع) دت امیرمؤمنانوال ی  خطبه –٠٩

 ٩١خرداد  ١٧ -شهادت حرضت زینب (س)ی  خطبه –١٠

 ٩١خرداد  ٢٧ -شهادت امام موسی کاظم (ع)ی  خطبه –١١

 ٩١خرداد  ٢٩ -ی عید مبعث خطبه –١٢

 ٩١تیر  ٣ -اعیاد شعبانیهی  خطبه –١٣

 ٩١تیر  ١٥ -ی شعبان والدت حرضت قائم (عج) د نیمهعیی  خطبه –١٤

 ٩١تیر  ٣٠ -شب اول ماه مبارک رمضانی  خطبه –١٥

 ٩١مرداد  ١٤ -والدت امام حسن مجتبی (ع)ی  خطبه –١٦

 ٩١مرداد  ١٧ -شب نوزدهم رمضان شب قدری  خطبه –١٧
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 ٩١مرداد  ١٩ -شهادت امام علی (ع) شب بیست و یکم شب قدری  خطبه –١٨

 ٩١مرداد  ٢١ -شب بیست و سوم رمضان شب قدری  خطبه –١٩

 ٩١مرداد  ٢٩ -عید فطری  خطبه –٢٠

 ٩١شهریور  ٢٢ -شهادت امام جعفر صادق (ع)ی  خطبه –٢١

 ٩١مهر  ٧ -)ع( رضا اماموالدت ی  خطبه –٢٢

 ٩١مهر  ٢٥ -)ع( جواد امام ی شهادت خطبه –٢٣

 ٩١آبان  ٢ -)ع( محمد باقر امام ی شهادت خطبه –٢٤

 ٩١آبان  ٤ -ی روز عرفه خطبه –٢٥

 ٩١آبان  ٥ -ی عید قربان خطبه –٢٦

 ٩١آبان  ١٠ -)ع( هادی اماموالدت ی  خطبه –٢٧

 ٩١آبان  ١٣ -ی عید غدیر خطبه –٢٨

 ٩١آبان  ١٩ -ی روز مباهله خطبه –٢٩

 ٩١آبان، آذر و دی  -ی محرم و صفرها خطبه –٣٠

 ٩١ آذر ٢٧ -(س) رقیهشهادت حرضت ی  خطبه –٣١

 ٩١دی  ١ -)ع( موسی کاظم اماموالدت ی  خطبه –٣٢

 ٩١دی  ١٤ -ی روز اربعین خطبه –٣٣

 ٩١دی  ٢١ -ی رحلت پیامرب (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) خطبه –٣٤

 ٩١دی  ٢٣ -)ع( رضا امام ی شهادت خطبه –٣٥

 ٩١دی  ٣٠ -)ع( حسن عسکری امام ی شهادت خطبه –٣٦
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 ٩١بهمن  ٢ -)عج( ی سالروز آغاز امامت حرضت مهدی خطبه –٣٧

 ٩١بهمن  ١٠ -پیامرب (ص) و امام صادق (ع)والدت ی  خطبه –٣٨

 ٩١اسفند  ١ -)ع( حسن عسکری اماموالدت ی  خطبه –٣٩

 ٩١اسفند  ٢٥ -(س) زینبوالدت حرضت ی  خطبه –٤٠

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١فروردین  ٨     والدت حرضت زینب (س) ی بهخط

حمد و سپاس مخصوص خداوند کریم است هر زمانی که ستایش کند موجودی 

که ج�ل با کرامت و  یطور  ه�نخداوند را چنانکه خدا دوست دارد که ستوده شود، 

نیست معبودی جز خداوند هر موقعی که به  عزیز و ارجمندش سزاوار آن است.

که به یگانگی یاد شود و  دارد یمیگانگی یاد کند خدا را موجودی همچنان که دوست 

پاک و منزه است  که ج�ل کریم و عزیز و ارجمندش سزاوار آن است. یطور  ه�ن

که دوست  یا گونه ه�نبه پاکی یاد کنند موجودات او را و  که یزمانخداوند هر 

سزاوار  اش یگرامکه ج�ل رحیم و عزیز و  یا گونه ه�نتا به پاکی یاد گردد،  دارد یم

 آن است.

 ای یینهآکه چونان مشعلی در قالبشان فروزان هستند و انوارشان  ییها جانسالم بر 

کواکب گردد و پروردگار عال آن  ی یفهخلاست تا  است که جهاِن جان، به مدد آن قادر

نام نهد، پس مرگ، مشتاق آن است تا به رمزش آگاه شود رمزی که را نجُم الثاقب 

پروردگار عال است که فرمود سالم بر آمدنش و سالم بر رفتنش و سالم  یتتحکلیدش 

و  روند یمپر شکوه  یتتحبر برانگیخته شدنش پس منتظرانش به استقبال آن 

: پروردگارا تو ارندد یمو فرشتگان عرضه  گشایند یمجانشان را به رمزش  ی ینهگنج

 منزهی، جز آنچه به ما آموختی دانِش دیگری نداریم.

با این سالِم زیبای رسور عاملیان حرضت زهرا (س) ما نیز در این شب خجسته و هر 

که خداوندا بر خاتم انبیاء، حرضت محمد  خواهیم یمروز و شب از خداوند کریم 

بر آمدن و  ش�ر یبو خانداِن پاکش درود فرست درودی  یتب اهلمصطفی (ص) و 

رفت و برانگیخته شدنشان، ه�نا آنان ستارگانی فروزان و درخشنده هستند، هر زمانی 

که زمین در ظلمت و تاریکی قرار داشت با نوِر خود، راه نجات و رستگاری را نشان 

د سپیدار بلند شکیبایی، دادند که امشب مصادف است با میالد یکی از ستارگان، میال 

تقوا و شجاعت، اقیانوس مهر و محبت و صفا، �ایشگر اطاعِت همراه با عشِق  ی اسوه
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مادرش حرضت زهرا  ی یدهد(ع) و نور  مؤمنان یرامخداوندی و پرورش یافته در مکتب 

بانوان دو عال حرضت زینب کربی (س)، که در مورد والدت ایشان  ی یدهس(س) 

چنین فرمودند که: پدرم رسول گرامی اسالم (ص) آنگاه که دخرتم  حرضت زهرا (س)

فرمودند: اکنون دخرتم زهرا از نعمت دخرتی برخوردار شد  زینب را در آغوش گرفتند

که رسالت مرا با صرب و استقامِت خود زنده خواهد داشت آنگاه که دشمنان سعی 

را منور خواهد کرد. سپس شال  تا با دهان خود نور الهی را خاموش کنند او آن کنند یم

مبارکشان را از دور گردن باز کردند و به دور زینب پیچیدند و آن را به آغوش من 

دادند و فرمودند: از خاندان من فرزندانی به دنیا خواهند آمد که دین خدا را با 

و رسالِت مرا یاری  دهند یم گذشته و آینده نشان یها زمانآن، به  ی حقه یها وعده

 .کنند یم

پیامرب گرامی اسالم  یتب اهلبارز فضایل خاندان  ی �ونهحرضت زینب کربی (س) 

شجاعت و اطاعت در مقام بندگی و پیروی از والیت  بارِز شخصیتشان ی شاخصهبودند 

 دار پرچمباطل و  ی کوبندهایشان مجری دستورات قرآن و ظلم ستیز و  و امامت بود؛

، وجودی که مظلوم ماند گیریم یمبارکشان را جشن وجود م امشب، میالد حق بودند.

در و در اثر عدم شناخت، شخصیتی غیر از واقعیِت مقام و منزلت و عملکردشان 

کاذبی که نقل مجالس شیعه در حال حارض است  های یترواجا گرفت و  ها ذهن

 ی گرانه و همراهانهنقش مؤثر و جهاد  که یطور  بهمغایر با شأن و مقام ایشان است 

ایشان با امام حسین (ع) در کربال را عالقه و ارتباط خواهر و برادری مثل احساسات 

ای�ن و استواری در اوج عشق و بندگی و اطاعت  که یدرحال کنند یممردم عادی تلقی 

و از بازگو کردن هیچ روایت کذبی  اند گرفتهو یارِی والیت و امامت ایشان را نادیده 

یک �ونه از این اکاذیب که در مجالس میالد ایشان .کنند ی�در این مورد خودداری 

این است که حرضت زینب بعد از تولد، در آغوش جد بزرگوارشان پیامرب  شود یمگفته 

و گریه کردند  قراری یب(ع) و مادرشان حرضت زهرا (س)  مؤمنان یرام(ص) و پدرشان 

کی خردسال بودند آرام ولی در آغوش برادرشان امام حسین (ع) که در آن زمان، کود 

شدند؛ باید از آنان پرسید این چه دروغی است که نوزادی که توانایی شناخت برادر 

ع) مؤمنان (خود را دارد چطور جدش پیامرب اسالم رحمت للعاملین (ص) و پدرش امیر 
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ولی آدم و خاتم و مادرش، رسور عاملیان حرضت زهرا (س) را نشناخته و در چنین 

؟ باعث تأسف است که تخریب شیعه کند یم تابی یبو بزرگی  ظیرن یب یها آغوش

 .اند دادهبوده که دشمنان شیعه انجام  یبیتخرخود شیعه کارسازتر از  ی یلهوس به

حرضت زینب (س) سخن گفت؟ کل�تی نیست تا او را  ی درباره شود یمچگونه 

و  مؤمنان یرامِی توصیف کند و عقل و باوری نیست تا او را درک کند؛ حقاً که دخرت 

 اوست و بس. ی برازندهرسور عاملیان حرضت زهرا (س) شایسته و 

باید باور کرد و یقین داشت که قلب حرضت زینب از عجایب خلقت است در عین 

حال که همچون گلربگ گل لطیف بود برای مبارزه با باطل و کسب رضایت الهی چنان 

باید حرضت زینب را شناخت و به او  .کرد یمکه فوالد را رشمنده  شد یممحکم و قوی 

فرمود: عشِق به زینب یعنی عشق به  شان یگرامکه مادر  یا گونه ه�نعشق ورزید 

حقیقت پس حقیقِت خلقت او رسیدن به نهایت عزت یک انسان در اطاعت از خالق 

 خود است.

ام عرص در این شب مبارک ضمن عرض تربیک و تهنیت به پیشگاه رسور و موالی�ن ام

 که: داریم یمو زمان اباصالح املهدی (عج) دست به دعا بر 

بار الها ما را قلبی زینبی عطا بفرما تا با دوستانت مهربان و با دشمنانت محکم و 

 استوار باشیم.

بار الها به ما زبانی زینبی عطا بفرما تا از حق، چنان دفاع کنیم که حرضت زینب (س) 

 دفاع کرد.

بار الها به ما چشمی زینب گونه عطا فرما تا زیبایِی بندگی تو در اوج جهاد را با فدا 

 که حرضت زینب (س) در کربال دید. یا گونه ه�نکردن جان و مال و فرزند ببینیم 

بار الها ما را گوشی زینبی عطا فرما تا در شنیدن دستورات موالی�ن امام عرص (عج) 

 رشان پایداری کنیم.شنوا و در اطاعت از اوام

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١فروردین  ١١      ی سال ی اولین ندبه دل نوشته

 سال است ی اولین ندبه

 نورش صلوات ی بر مهدی و آن هاله

 بر خال لب و جام ظهورش صلوات

 گویند یهمه انس و ملک م پرده یب

 بر سال و مه و وقت ظهورش صلوات

 

آفرینش بر  یها شکوفهو  گسرتاند یمآنگاه که قدوم بهاران بر خاک، فرِش سبزی 

که  کشد یمغم هجراِن یار، در دل زبانه  یها شعله، زند یمشاخسار درختان، جوانه 

 .حول حالنا الی احسن الحال

و پاسخش را در  شناسد یمالهی  رحمت الهی در نسیمی است که وقت آن را وعده

آن است تا همواره  ی ینهگنج ینتر بزرگ، جانی که انتظار، دهد یمبارور شدِن جانش 

را غنیمت جاِن  یشها نعمتپروردگارش رس تعظیم فرود آورد و  پایان یببر الطاف 

جان ذخیره �وده  ی صندوقچهشکر گذارد و از آنچه در  ی سجدهکند، رس بر  قرارش یب

 کند.را با خود همراه 

رسور عاملیان حرضت زهرا (س) که در این مورد فرمودند:  ی فرمودهچه زیباست 

است که اطاعت را در خود به  یا صندوقچهدرون جان انسان ه�نند  یها نعمت

ودیعه دارد، اگر آن ودیعه را با فرمان کتاب آس�نی قرآن کریم به مرصف برساند، 

ین که فرمانش در آفرینش صادر شد و جانش مکان نزول رحمت الهی است، مانند زم

عربتی باشد بر آبادانِی جان پس  تواند یمشد که نگریست در آن آیینه  ای یینهآاطاعتش 

در زیر آن جاری گردد و نعمتش  ها یجو جانتان را باغی کنید که روی آن بنشینید تا 
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مثال قرآن کریم  را زوالی نباشد و طبیعتی باشید که زیباترین اش ینهگنجپایان نپذیرد و 

 است.

با این توصیف زیبای رسور عاملیان باید به زمین، آفرین گفت در استواری در اطاعت 

فرمان الهی و تجدیِد بیعت، زیرا همه ساله آمدن فصل بهار، تجدیِد حیات طبیعت و 

 یها چشمهبازگشته و  ای ینندهب، چش�ِن سبز طبیعت بر روی هر هاست شکوفهبارش 

پس موسم تجدید عهد و  رساند یم ها بنفشهسیم پاک بهاری را بر دیار کوهساران، ن

 و آرزوهای�ن. ها آرمانپی�ن ما با بهاِر بهار آفرین است؛ پیوند دوباره با 

آغاز است و تحول، آغاز راهی  ی نشانهبهار، فصل نو شدن و تولد دوباره است؛ نوروز، 

نو برای نیل به آرزوهای کهن؛ بهار، فصل غبار روبی از آرزوی دیرینه برای نیل به 

 ی جامعهباطل از  ی چهرهظهور عدالت و حاکمیِت توحیدی، پیروزی حق و زدودن 

انسانی است که تنها تحقق این آرزوست که بهار را برای همیشه در زمین جاودانه 

 ت.خواهد ساخ

فصل  رسآغازآری دیگر بار از میان سبزه و گل، بهار از راه رسید؛ شکفت بهار که 

 .�اید یمو جلوه  بخشد یماست که هستی  ای یگانه، �ود قدرت هاست یباییز

زمین، خداوند کریم و  ی چهرهظهور زیبایی و طلوِع عظمت خداوندی بر  ی آستانهدر 

سالی که گذشت، سالی که پر از رحمت و برای  گوییم یمجلیل و جمیل را سپاس 

نعمت و هدایت برای�ن بود و عاجزانه از او در برآورده شدن آرزو و درخواست�ن که 

ه�نا تعجیل در فرج موال و رسورمان، جوهر هستی، امام زمان (عج) است یاری و 

 .جوییم یممدد 

 من حرست گل دارم و امید وصال

 شد بهار دگر و طی ز عمرم یک سال

 بلبالن با من رسگشته، هم آواز شوید

 از فراق گل زهرا بنالید و همساز شوید

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


9 

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

که در ساِل گذشته، الطاف  یمسپاسگزارهمچنین از وجود پر برکت موالی�ن امام عرص 

مبذول �وده و در راه هدایت و  دریغ یبخاصی را بر ما منتظران و عاشقان خود، 

 ی ندبهنجات ما از باورهای غلط، نهایت عنایت و محبت را فرمودند؛ در اولین دعای 

سال جدید از حضور مقدسشان تقاضا داریم که این الطاف خاصه را بر ما برکت 

ببخشند، اگر چه شایستگی آن را نداشته و نداریم ولی مشتاقانه منتظریم که در این 

انسانی حکم  ی جامعهپر از فتنه، نفاق و فساد و کفر و مصائب فروانی که بر  ی زمانه

 فرمایند. مند بهرهخود  قدر گرانو نصایِح  ها ییراهن�از  را فرماست ما

با تربیک و تهنیت سال نو خدمت ش� عزیزان و آرزوی سالی پر از برکت و  در خاته

محرتمتان، انتظار داریم که با همدلی و همیاری در  ی خانوادهسالمتی برای ش� و 

امام عرص (عج) یکدیگر را  ی یهساتحقق یک زندگِی توأم با معنویت، آرامش و امید در 

یاری �وده و از گناه و آلودگی دوری و در حفظ هویت و شخصیت اسالمِی مطابق با 

 دستورات قرآن کریم و اولیاء مخصوصاً امام عرص کوشا باشیم.

 هللاءشا نإ 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١فروردین  ١٧   (روایت اول) شهادت حرضت زهرا (س) ی بهخط

مشتاق را اَیها املخلصون نامید و به  یها جان، پروردگاری که ها جان ی ینندهآفربه نام 

 همگان عرضه داشت: آنان از پلیدِی نفس اماره در امان هستند.

همگان  ی یفهوظمخلص به چه معناست؟ آیا در اطاعت اخالص دارد؟ این  ی کلمه

فرمان داده شده اطاعت کنند. برای کشف، به اقیانوِس  ها آناست که از آنچه به 

را در رس راه قرار  یتب اهلمحبِت  ی شعلهو در قلب�ن،  زنیم یمرحمت الهی چنگ 

که  یسؤالباشد برای  یا روزنهبه قصص قرآن کریم سفر کنیم تا  خواهیم یم؛ دهیم یم

 مطرح شده.

 اگر پس ۩) ۵۰ ی قصص آیه ی سوره( مبارکه فرموده: ی سورهپروردگار عال در این 

از آن  تر گمراهو کیست  روند یمی هوای نفس خویش پ از که ِبدان نکردند اجابتت

کس که بی آنکه راهن�یی از خدا خواهد از پی هوای نفس خویش رود زیرا خدا مردم 

 ۩ کند ی�ستمکار را هدایت 

مستحکمی است که راِه نفوذ هوای نفس را مسدود  ی قلعهاکنون دانستیم اخالص 

در  ها چهرهاِب و حاصلش جانی است که شیطان، در آن راهی ندارد پس نق کند یم

. دارند یمو چه وقتی که نقاب را بر  آویزند یمچه آن زمان که بر چهره  هاست آنعمل 

 یا طلباندن ی چهرهامروز جاِن ما بر کرسی عدالِت قرآن کریم متوسل است تا نقاب از 

امیر مؤمنان  ی خانهمعرفی کند پس به  ، ستمکار راالهی ی وعدهبردارد و طبق 

 .رویم یم

؛ کدام غم کنیم یمموالی�ن را در غم جهل مردمان تصور  ی چهرهچه روِز سختی است! 

حق، به  ی خانهاست؟ آیا شهادت کوثر الهی و یا باوِر مکر مکارانی که در  تر ینسنگ

که  یزهاییچ ۩قصص)  ی سوره ۶۰ ی آیه(دنبال باطل بودند؟ و پروردگار عال فرمود: 
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اری و آرایِش این زندگی دنیوی است حال آنکه آنچه به ش� داده شده است، برخورد

 ۩؟ یابید ی�است، چرا در  تر یماندننزد خداست بهرت و 

که رسور عاملیان در میدان  دهیم یمو شهادت  نشینیم یمزمان  ی یینهآاینک در مقابِل 

جهاِد حق، به آنچه نزد پروردگارش بود دل و جان را تسلیم �ود و راهی را پیمود که 

ه�ن  کند یم تر ینسنگ ها زمانخالقش بود پس آنچه این مصیبت را برای تام  ی وعده

و همواره بر جاِن عاشقان خاندان  شود ی�محو  اش یطانیش ی یهساجهل است که 

و  کند یمرا در سینه مجروح  ها قلباثری دارد که  چنان آن اش یانهتاز، تازد یمنبوت 

که  خواند یمکه خود، آن را تزیین و نامش را سنِد دینی  کشاند یمرا به باوری  ها جان

سینه را باید از هجراِن کوثری شکافت که ام ابیها  که یدرحالخود آن را نگاشته است 

و ابراز  شویم یمبود، دریایی که هرگز علمش را پایانی نبود پس به دریا متوسل 

ر جاِن سوخته از فراقتان نظری زنان عال ب ی یدهس: ای دخرتِ پیامربمان و ای داریم یم

 ی دورهکنید تا در پرتِو هدایتتان، از جهل نجات یابد و همواره جانی مشتاق که در این 

 ی سفرهسخت که میدان آزمایش الهی در آزمودن حق از باطل برپاست ما را از 

 احسانتان اطعام کنید تا مدافع حقی باشیم که به آن یقین داریم.

به بیانات موالی�ن امیر مؤمنان در غِم از دست دادن رسور عاملیان خطبه،  ی خاتهدر 

 باشد بر دل مجروح�ن. یمرهمتا  شویم یممتوسل 

 )۲۰۱نهج البالغه خطبه (

(ص) سالم من و سالم دخرتت که در ملحق شدن به تو ترسیع کرد و  هللا رسولای «

اینک در مجاورت تو قرار گرفته بر تو باد. ای رسول خدا، شکیبایی من اینک از دوری 

 دهم. طاقتم را از دست می که یطور  بهتو بسیار کم است  ی برگزیده

(ص) برای من بسیار سخت و طاقت فرسا بود و  هللا رسولدرِد جدایی از تو ای 

من قرار داشت روح مقدست به سوی علیین  ی کالبد مطهر تو روی سینه که یدرحال

پرواز کرد و من تو را در قرب نهادم با آن وصف، آن مصیبت بزرگ را تحمل کردم چون 

نا الیه إ  نا ل وإ ) و اینک زهرا است ی مقصود حرضت فاطمه(تو نزد من بود  ی یعهود
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گرفته شد لیکن اندوه  و رهینه پسودیعه مسرتد گردید  )بقره ی سورهقرآن (راجعون 

من به بیداری خواهد گذشت تا خداوند مشیت کند و  یها شبشود و  من سپری �ی

 مرا در مکانی که تو در آن هستی جا بدهد.

از طرِف امت تو اینک که دخرتت به تو ملحق گردیده تو را از ظلمی که  هللا رسولای 

خواهی کسب  بر ما رفت، مطلع خواهد کرد و هر چه در این خصوص و از حال ما می

اطالع کنی از او بپرس در صورتی که از زمان تو مدتی طوالنی نگذشته و یاد تو از 

 نرفته است. ها خاطره

و سالم من به هر دو از روی ک�ل محبت است نه از  دهم یممن به ش� دو نفر سالم 

 و ماللت نیست و اگر توقف �ایم عالقگی یبو اگر بعد از سالم بروم از  یتنگ دلروی 

که نسبت به لزوم صرب و بردباری که خداوند به ما توصیه کرده  باشد ی�از این جهت 

 ».توجه هستم است بی

لی، ما شیعیان، با تام تواِن جا�ان، از جهل ای موالی ما، یا ع داریم یمپس ابراز 

 عزاداری بر رسور عال باشیم. ی یستهشاگریزانیم تا 

 :زنیم یمبه امید پیروزی حق بر باطل فریاد 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١فروردین  ١٨       حقیقت فاطمیه ی بهخط

ُ َعلَيِْه� َو آلِِه�، فَلْيَْبِك الْباكُوَن، َو  اهلفََعَىل اْألَطائِِب ِمْن  ، َصىلَّ هللاَّ ٍد َو َعِىلٍّ بیت ُمَحمَّ

خِ الّصارُِخوَن، َو يَِضجَّ  ُموُع، َولْيَْرصُ ايّاُهْم فَلْيَْنُدِب الّناِدبُوَن، َو لِِمثْلِِهْم فَلْتَْذرِِف الدُّ

وَن. وَن، َو يَِعجَّ الْعاجُّ  الّضاجُّ

آله� گريه  پيغمرب و عىل صىل هللاَّ عليه� و بیت اهليه کنندگان، بر پاكان پس بايد گر

و براى مثل آن بزرگواران؛ اشك از  كنند و بر آن مظلومان عال، ندبه و فغان �ايند

 ديدگان بارند و ناله و زارى و ضّجه و شيون از دل بركِشند.

برشیت را از عمِق فاجعه و مصیبتی این فراز از دعا نه تنها دوستداران و شیعیان، بلکه 

 کند. ها تا قیامت شده با خرب می که بر تامی انسان

 ،، باید گریه کننداو را درک کردند بیت اهلای شأن و مقام واالی پیامرب و  آنانی که ذره

ای به خاطر  اشک، خون ببارند، چون عده جای بهشیون و زاری و فغان کنند و باید  نه

پیامرب  بیت اهلو جاه و مقامی که دوامی هم نداشت و به آنان وفا نکرد،  طلبی قدرت

ای  چه بد معامله« قرآنی خداوند کریم در  را اسیر و زندانی و شهید کردند، به فرموده

 »کردند و چه ارزان، دنیا و آخرتشان را فروختند.

ایی، حکومت تام ه اگر آنان تهی مغز نبودند باید که در مقابِل چنین خیانت و جنایت

کردند، چه آنانی که بنیان  آنچهکردند که باز هم کم بود در مقابل  دنیا را طلب می

 ی راه آنان بودند. هایی که ادامه دهنده را نهادند و چه آن بیت اهلظلم به 

 بیت اهلمن «این مردم فرومایه نه آیات الهی را در نظر گرفتند که خداوند فرمود: 

ای پیامرب به آنان بگو من از ش� امت، «و یا فرمود:  »پلیدی پاک کردمپیامرب را از هر 

خیِر کثیر برای  همخواهم که در این  م �یبیت اهلاجر و مزِد رسالتی جز دوستی 

ای فرشتگاِن من و ای «ی کساء را که خداوند فرمود:  و نه حدیِث طیبه» ش�ست.

�ن بنا شده و نه زمین گسرتده و نه من نیافریدم آس که راستی بههایم  ساکنان آس�ن
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ماه تابان و نه خورشید درخشان و نه فلک چرخان و نه دریای روان و نه کشتی در 

. لعنت هللا علی قوم »شبیت اهلجریان را مگر به خاطر دوستی پیامرب خاتم (ص) و 

 الضاملین.

است را نیز  یو سنی غدیر که مورد تایید شیعه  و پلید حتی خطبه کوردلبله این مردم 

که «گرفتند که در آن خطبه پیامرب گرامی اسالم حرضت محمد (ص) فرمودند:  یدهناد

علی برادِر و وصِی من است، گوشت و خون او گوشت و خون من است، دشمن او 

و  مؤمنانهایی که خون امیر  پس وای بر آن »دشمن من و دوست او دوست من است.

 �ن خون پیامرب بود را ریختند.که ه حرضت زهرا (س) و فرزندانشان

شیون و فغان کرد از این همه جهالت و پستی و باید باور کرد  باید نه ،بله باید گریه

شان و ای�نشان به قرآن و  که آنان نه تنها پیامرب را نپذیرفته بودند بلکه مسل�نی

 خداوند نیز ظاهری و برای فریِب عوام و رسیدن به مقاصد شومشان بود.

ان و مادر هستی و پیامربان یعاملهمتا، رسور  در این روزها که به سوِگ گوهری بی

ایم بزرگی خیانت و جنایت و ظلم آنان بیشرت دل  حرضت زهرای اطهر (س) نشسته

باید گریه و ضجه و ناله  که راستی بهسوزاند. آری  را می بیت اهلشیعیان و دوستداران 

وجود مقدسی محروم کردند که خداوند به پیامرب و و فغان رس داد، چون برشیت را از 

چنین در  عطای وجود او که کوثر هستی بود منت گذاشت و هم ی واسطه بهامتش 

معرفی خاندان رسالت، محور اصلی را حرضت زهرا (س) نام برد که در حدیث کساء 

 آن اند رسالتعزوجل فرمود: آنان خاندان نبوت و معدن  خداوند نیز چنین آمده:

 فاطمه است و پدرش و شوهر و فرزندانش.

پس باید فریاد برآورد که لعنت هللا علی قوم الظاملین و غاصبین و قاتلین و 

آن و پیرواِن آنان باد. چه بد مردمی بودند و هستند که سی سال امیر  گذاران یانبن

و  علی (ع) را مورد اذیت و آزار قرار دادند و تنها همدم او همرس گرامی مؤمنان

گونه که در شب شهادت حرضت زهرا (س) به پیامرب  قدرش را شهید کردند، ه�ن گران

انا ل وانا الیه راجعون، ودیعه مسرتد گردید و امانت پس گرفته شد لیکن  که فرمودند:
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های من به بیداری خواهد گذشت تا خداوند مشیت  شود و شب اندوه من سپری �ی

 .)البالغه نهج ٢٠١ ی خطبهآن هستی جا بدهد (و مرا در مکانی که تو در کند 

هایش  و بیداری در فراِق بانوی دو عال گذشت، مونِس شب یتنگ دلهای موال به  شب

فرمود: ای مونسان من، پروردگار کریم در نعمت  ها می درختان نخل بودند که به آن

ن و آس�ن، های زمی من داشتم ثروتی بود باالتر از گنج آنچهآفریده  همتا یبمرا 

ام به منزلگاه رفت و من در بیابانی بدون رونق ماندم، فاطمه، جاِن من بود،  گنجینه

 کنم که از فراق کوثر است. اکنون من در جان خودم غمی را احساس می

(ع) و رضا بودن او به مشیت پروردگار، انسان را  مؤمنانعجبا، خدایا صرب امیر 

ها در فراق همرسش بسوزد و روزها مجبور  بموال ش که درحالیکند  می زده شگفت

 که درحالیباشد برای رضای خدا و پایداری دین اسالم صورت قاتلین او را تحمل کند 

 ی آنان را گردن بزند. توانست به یک اشاره همه می

ای که دعای ندبه سفارش کرده به فرزند زهرا (س)  گونه در این روز جمعه، بیایید ه�ن

ارواحنا لک فدا (عج) با  هللا بقیةیعنی مهدی فاطمه یوسف زهرا امام، موال و رسورمان 

اشک و فغان و ناله شکایت بربیم که موال: دِل ما در سوگ مادرت زهرا به خون 

زند و  ین داغ و مصیبت قلب�ن را هر سال بیشرت آتش میگذرد و ا ها می نشسته و سال

ی راه آنان هستند. یا منتقم ما را  ات، هنوز ادامه دهنده پیروان قاتلین مادر گرامی

ی مقدس ش� هر سال بیشرت از سال  دریاب که صربمان لربیز شده چون در این خانه

رای حق که ش� هستید قبل از شأن و مقام مادر و پدرانتان آگاه شده و قلب�ن ب

 شود. می تنگ دلمشتاق شده و 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١اردیبهشت  ٦   )دوم(روایت  شهادت حرضت زهرا (س) ی بهخط

مشتاق را اَیها املخلصون نامید و به  یها جان، پروردگاری که ها جان ی ینندهآفربه نام 

 همگان عرضه داشت: آنان از پلیدِی نفس اماره در امان هستند.

همگان  ی یفهوظمخلص به چه معناست؟ آیا در اطاعت اخالص دارد؟ این  ی کلمه

فرمان داده شده اطاعت کنند. برای کشف، به اقیانوِس  ها آناست که از آنچه به 

را در رس راه قرار  یتب اهلمحبِت  ی شعلهو در قلب�ن،  زنیم یمرحمت الهی چنگ 

که  یسؤالباشد برای  یا روزنهبه قصص قرآن کریم سفر کنیم تا  خواهیم یم؛ دهیم یم

 مطرح شده.

 اگر پس ۩) ۵۰ ی قصص آیه ی سوره( مبارکه فرموده: ی سورهپروردگار عال در این 

از آن  تر گمراهو کیست  روند یمی هوای نفس خویش پ از که ِبدان نکردند اجابتت

کس که بی آنکه راهن�یی از خدا خواهد از پی هوای نفس خویش رود زیرا خدا مردم 

 ۩ کند ی�ستمکار را هدایت 

مستحکمی است که راِه نفوذ هوای نفس را مسدود  ی قلعهاکنون دانستیم اخالص 

در  ها چهرهاِب و حاصلش جانی است که شیطان، در آن راهی ندارد پس نق کند یم

. دارند یمو چه وقتی که نقاب را بر  آویزند یمچه آن زمان که بر چهره  هاست آنعمل 

 یا طلباندن ی چهرهامروز جاِن ما بر کرسی عدالِت قرآن کریم متوسل است تا نقاب از 

امیر مؤمنان  ی خانهمعرفی کند پس به  ، ستمکار راالهی ی وعدهبردارد و طبق 

 .رویم یم

؛ کدام غم کنیم یمموالی�ن را در غم جهل مردمان تصور  ی چهرهچه روِز سختی است! 

حق، به  ی خانهاست؟ آیا شهادت کوثر الهی و یا باوِر مکر مکارانی که در  تر ینسنگ

که  یزهاییچ ۩قصص)  ی سوره ۶۰ ی آیه(دنبال باطل بودند؟ و پروردگار عال فرمود: 

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


17 

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

اری و آرایِش این زندگی دنیوی است حال آنکه آنچه به ش� داده شده است، برخورد

 ۩؟ یابید ی�است، چرا در  تر یماندننزد خداست بهرت و 

که رسور عاملیان در میدان  دهیم یمو شهادت  نشینیم یمزمان  ی یینهآاینک در مقابِل 

جهاِد حق، به آنچه نزد پروردگارش بود دل و جان را تسلیم �ود و راهی را پیمود که 

ه�ن  کند یم تر ینسنگ ها زمانخالقش بود پس آنچه این مصیبت را برای تام  ی وعده

و همواره بر جاِن عاشقان خاندان  شود ی�محو  اش یطانیش ی یهساجهل است که 

و  کند یمرا در سینه مجروح  ها قلباثری دارد که  چنان آن اش یانهتاز، تازد یمنبوت 

که  خواند یمکه خود، آن را تزیین و نامش را سنِد دینی  کشاند یمرا به باوری  ها جان

سینه را باید از هجراِن کوثری شکافت که ام ابیها  که یدرحالخود آن را نگاشته است 

و ابراز  شویم یمبود، دریایی که هرگز علمش را پایانی نبود پس به دریا متوسل 

ر جاِن سوخته از فراقتان نظری زنان عال ب ی یدهس: ای دخرتِ پیامربمان و ای داریم یم

 ی دورهکنید تا در پرتِو هدایتتان، از جهل نجات یابد و همواره جانی مشتاق که در این 

 ی سفرهسخت که میدان آزمایش الهی در آزمودن حق از باطل برپاست ما را از 

 احسانتان اطعام کنید تا مدافع حقی باشیم که به آن یقین داریم.

به بیانات موالی�ن امیر مؤمنان در غِم از دست دادن رسور عاملیان خطبه،  ی خاتهدر 

 باشد بر دل مجروح�ن. یمرهمتا  شویم یممتوسل 

 )۲۰۱نهج البالغه خطبه (

(ص) سالم من و سالم دخرتت که در ملحق شدن به تو ترسیع کرد و  هللا رسولای «

اینک در مجاورت تو قرار گرفته بر تو باد. ای رسول خدا، شکیبایی من اینک از دوری 

 دهم. طاقتم را از دست می که یطور  بهتو بسیار کم است  ی برگزیده

فرسا بود و (ص) برای من بسیار سخت و طاقت  هللا رسولدرِد جدایی از تو ای 

من قرار داشت روح مقدست به سوی علیین  ی کالبد مطهر تو روی سینه که یدرحال

پرواز کرد و من تو را در قرب نهادم با آن وصف، آن مصیبت بزرگ را تحمل کردم چون 

نا الیه إ نا ل و إ ) و اینک زهرا است ی مقصود حرضت فاطمه(تو نزد من بود  ی یعهود
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گرفته شد لیکن اندوه  و رهینه پسودیعه مسرتد گردید  )بقره ی سورهقرآن (راجعون 

من به بیداری خواهد گذشت تا خداوند مشیت کند و  یها شبشود و  من سپری �ی

 مرا در مکانی که تو در آن هستی جا بدهد.

اینک که دخرتت به تو ملحق گردیده تو را از ظلمی که از طرِف امت تو  هللا رسولای 

خواهی کسب  خواهد کرد و هر چه در این خصوص و از حال ما می بر ما رفت، مطلع

اطالع کنی از او بپرس در صورتی که از زمان تو مدتی طوالنی نگذشته و یاد تو از 

 نرفته است. ها خاطره

و سالم من به هر دو از روی ک�ل محبت است نه از  دهم یممن به ش� دو نفر سالم 

 و ماللت نیست و اگر توقف �ایم عالقگی یبو اگر بعد از سالم بروم از  یتنگ دلروی 

که نسبت به لزوم صرب و بردباری که خداوند به ما توصیه کرده  باشد ی�از این جهت 

 ».توجه هستم است بی

ای موالی ما، یا علی، ما شیعیان، با تام تواِن جا�ان، از جهل  داریم یمپس ابراز 

 عزاداری بر رسور عال باشیم. ی یستهشاگریزانیم تا 

 :زنیم یمبه امید پیروزی حق بر باطل فریاد 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١اردیبهشت  ٢٢      والدت حرضت زهرا (س) ی بهخط

و زمین  ها آس�نحمد و ستایش خداوند حکیم، عزیز و قهار را سزاست که پدید آورد 

را و گواه نگرفت کسی را بر آن. آفرید جانداران را و از کسی یاری نخواست. رشیک 

 .اش یگانگیش و پشتیبانی نگرفت در ا نگرفت در معبودیت

گردن کشان  اند فروتن .اش یاییکرباز حقیقِت  ها عقلاز وصفش و  ها زبانناتوان است 

 .اش یبزرگزرگی در برابر است هر ب بردار فرماندر برابر شکوه و عظمتش و 

و  کند یمنیست معبودی جز خداوند یکتا. فقط اوست قابل سپاس و ستایش. زنده 

 .دهد یمو جزا  کند یم؛ هدایت کند یمو عطا  بخشد یم؛ میراند یم

بار الها درود فرست بر پیامرب خاتم، رسول گرامی حرضت محمد (ص) و خاندان پاکش، 

در گشایش کارشان تعجیل بفرما؛ نابود کن  داونداخ .پایان یبو  ش�ر یبدرودی 

 دشمنانشان از انس و جن و از گذشتگان و حال و آیندگان.

در ملکوتشان  ها جانبرکات پروردگار عال آنگاه که آفرینش، در حجاب بود و راِز «

 ی زمزمهو زیبایِی حق، �ایان گشت و  برخاستمستور، ندای جاء الحق و زهق الباطل 

عشق آغاز گردید؛ باطل، به فغان آمد و ابراز کرد: ای خالِق هستی، بر آنچه آفریدی و 

بر عظمِت ِخلقت سجده کنم و من  مرا در دانشش به اطاعت وا داشتی و فرمودی

رسپیچی کردم، آنگاه از حق، مأیوس شدم و به باطل، دل بستم تا مخلوقات را به دنباِل 

نی به فغان آمدم و در سی�ِی حق نگریستم و به خویش کشم، در این عجز و ناتوا

یقین اعالم کردم: حق پیروز است و باطل، مانند کفی که جز راِه نابودی، راه دیگری را 

 ».پی�ید ی�

بله این است اعرتافات شیطان در دشمنی با انسان، انسانی که ارشف مخلوقات و 

ست و عجز و ناتوانِی شیطان خالق بود و چیزی که موجب این اعرتاف به شک ی یفهخل

 گردید عملکرد خلیفگانی از خاندان پیامرب گرامی اسالم (ص) است و چه زیبا آن را
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کربی،  ی یقهصدمادِر هستی، رسور عاملیان، کوثر خداوند، ام ابیها،  توصیف فرمود

زهرا (س) که در چنین ایامی وجود با برکت و نعمتش را خداونِد  ی فاطمهحرضت 

عالی به بندگانش عطا فرمود که درود و تحیت خداوند بر او و پدر تبارک و ت

، رسول گرامی، حرضت محمد (ص) و بر همرس و فرزندانش باد که ایشان اش یگرام

و پاکیزه، با تقوا و پسندیده، پرهیزکار و رستگار که  گو راستکوثِر خداوند منان، 

ستم ستیز و کفر ستیز و رسوا ، مثال یب، تقوا و عبادتشان کران یباقیانوس علمشان 

و هر ثانیه از حیات پر برکت و نعمتشان، هزار ماِه شب قدر را  منافق بودند ی کننده

 .کرد یممعنا 

از کوثر جاری ابدی ایشان را که فرمودند:  یا قطره گیریم یمدر این روِز مبارک بهره 

اعالِم  ها نقشبیافریند،  پروردگار عال آنگاه که اراده فرمود تا مکانی به نام زمین را«

رس از خاک بیرون آوردند؛  ها گلاطاعت کردند و به تسبیِح خالقشان پرداختند؛ 

از دلش جوشیدند؛  ها یانوساقدر اطرافش کشیده شدند؛  ها کوهجاری شدند و  ها یجو 

حیاِت مخلوقاتش اعالم گردید و همگی حیات یافتند و اعالِم بندگی �ودند؛ روزِی 

بر روی آن قرار  اش یفهخلعیین گردید؛ به آن سیر ادامه دادند تا زمانی که حیاتشان ت

آنگاه همگی به فرمانش درآمدند و به آنچه فرمان داد گردِن اطاعت نهادند  گرفت

مانند نوح نبی (ع) که حیات، با فرمانش به حرکت درآمد و زندگی، با او همراه شد و 

دا کرد. خلیفگاِن پروردگار عال بر زمین سلطنت با او ایستاد و به همین گونه ادامه پی

 »�ودند و آنان که در خدمِت خلیفه بودند، در فرمانش رستگار شدند.

پروردگار عال امر «که:  فرمایند یمقیامت چنین  ی لحظهایشان همچنین در مورد 

؛ انرژِی محصور شده رود یمدنیا محصور بود از میان  ی پرده، آنچه در میاِن فرمایند یم

 هوشی یب؛ جانی طاقت آن را نخواهد داشت جز به رحمت خاصه پس شود یمآزاد 

، اگر در اختیاِر رسد یمبه ظهور  ها یشهاند، هوشی یبصور پدیدار خواهد شد؛ در آن 

و اگر در اختیار شیطاِن نفس بوده که به  رود یماولیاء هللا است که به گلستان 

 ».شود یمرفته و منتظر فرماِن بعدی  تعیین شده گاه وعده

 با توجه به این سخنان گهربار و زیبا،
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که خداونِد کریم، زمین را برای خلیفگان خود آفرید و وعده  شویم یماوالً: متوجه 

هستند و کسانی به سعادت خواهند رسید که در خدمت  ها ه�نفرمود وارثان آن نیز 

 آنان باشند.

، بزرگوارشانلِم حرضت فاطمه (س) که خداوند متعال به پدر ثانیاً: این است دریای ع

مادِر انبیا ء و رسوِر  یشانا پیامرب گرامی اسالم (ص) فرمود: به تو کوثر عطا کردم.

باور کرد شخصیتی را که شیعیان، از روی  توان یمعاملیان لقب گرفتند پس چگونه 

 کنند یم؛ فردی را که اینان معرفی کنند یمجهل، از وجوِد مبارکشان ساخته و تحریف 

 .در حد یک خانم عادی و شاید کمرت از آن است

نبودند که در مورد ایشان ستم روا داشتند  یتب اهلکه تنها دشمنان  یابیم یمپس در 

شیطان، شأن و مقام و منزلت ایشان را  ی یسهدسبلکه ستم دوستدارانشان که به 

این ظلم و ستم مبارزه کرد و یقین داشت چیزی  است. باید با تر یکار تحریف �ودند 

که حرضت فاطمه (س) را کوثر الهی �ود، علم و مقاِم واالی ایشان نزد خداوند کریم و 

که از ایشان تعریف  ییها افسانهپیامربان است نه  ی همهپیامرب اسالم و امامان و 

 .شود یم

ِق شناخت شخصیت حرضت باید عاجزانه از درگاه خداوند بخواهیم که به ما توفی

فاطمه (س) را عطا فرماید که سعادت و رستگارِی دنیا و آخرت را به دنبال خواهد 

فاطمه را بشناسید تا عاِل الست «چنین فرمودند که:  داشت که خودشان در این مورد

 »و قیامت برایتان معنی شود.

در این روِز مبارک ضمن عرض تربیک و تهنیت خدمت یوسف زهرا، رسور و موالی�ن، 

 شان یگرامالهی، مادر  ی دانهیک  گهرباراباصالح املهدی (عج) به مناسبت میالِد 

 :داریم یبرمحرضت زهرا (س) دست به دعا 

 ، امام عرص (عج) قرار بده.ات یولاِر خلیفه و ردب بار الها ما را نیز فرمان

آن بر قرب و  ی واسطه بهزهرا (س) درودی که  ی فاطمهبار الها درود فرست بر حرضت 

افزوده شود و ما را به خاطر دوستِی ایشان از فضل و احسان و  مقامش نزد تو
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امام عرص تعجیل  شان یگرامفرزند  ی حقهساز و در ظهوِر دولت  مند بهرهآمرزشت 

 بفرما.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١خرداد  ٥       شهادت امام هادی (ع) ی بهخط

، پایان یبو  ش�ر یباوست،  ی یستهشااز آن خداست؛ حمد و سپاسی که  حمد و سپاس

با زبان گویای اولیایش، از قوِل حامدان و عارفاِن وجودش و از زبان پیامربان و فرشتگاِن 

 ترین یمکرو یکتا، خداوندی که  رشیک یبتسبیح گویش. نیست معبودی جز خداوند 

رفیِق غریبان و مونس  ترسندگان، بهرتین ی دهندهمهربانان، اَمان  ینتر مهربانکری�ن، 

مشدگان و هدایتگِر گمراهان است. پاک و منزه است ذات ، نگهداِر گکسان یب

جانداران و جامدات و گیاهان در  ی همه کنند یمکه تسبیح و ستایش  اش یاییکرب

 او را. طول شب و روز ی همه

سالم و درود و رحمِت خداوند تبارک و تعالی بر رسول امجد، نبی مرسل، خاتم انبیاء 

 طاهرینش باد. حرضت محمد (ص) و بر خاندان پاک و

آن به  ی یابندهاست که  ای ینهگنجبرکات پروردگار کریم در پایان هر عبادتی مانند 

ای را بر زبان جاری کند  لهزیرا توانسته است الفاِظ جال نشیند یمتاشای ضمیر خویش 

محبِت خالق است بر مخلوق؛ خالقی که ستایش را بر بنای نیاِز  ی رسچشمهکه 

حجاب به ظاهری که نامش ذکر و دعاست استخراج �ود تا  یها درونبندگانش، از 

با آن به صدا  اش یکو سکوِت عاِل زر معنا شود و الفاظ، بیانگر شوقی شود که عشاق 

من، تو  ی بندهدرآیند و یا رب گویان ندایی را در جانشان به گوش جان بشنوند که: ای 

خویش  ی احاطهقلبت را در  تپشاره را آفریدم تا زبانت مسخر قدرتی باشد که همو 

که یا  شود یمو ساعتی آغاز  ایستد یمدارد و آنگاه که اراده کند، ساعِت عمر از حرکت 

که عمری آن را در  کند یماز حجاب خارج شده و حاصِل عملی را درو  ها زبانرِب 

 جان کاشته است. ی مزرعه

املیان، حرضت زهرا (س) و چه بله چه زیباست توصیِف عبادت از زبان گهربار رسور ع

شیرین است ذکر و دعا و عبادتی که عاشقانه در این ماه رجب، مؤمنان و مشتاقاِن 
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است حاصِل  تر یرینشو چه  آورند یمدرگاه با کرامت خداوند با اخالِص عمل به جا 

 را پس از مرگ دیدن. ها رباین یا 

ت و والیت، هدایت کننده، در این روز که مصادف است با شهادت دهمین اخرت امام

از زندگانِی پر برکت  یا گوشهصابر و عادل، عال و هادی، حرضت امام علی النقی (ع) 

 .کنیم یمایشان را بازگو 

یف ایشان مشهورشان نقی و هادی است. عمر رش یها لقبنام آن بزرگوار علی و 

به دست  ۲۵۴متولد و در سوم رجب سال  ۲۱۲سال الحجه  نیمه ذیدر  چهل سال بود.

. مدت امامت ایشان سی و سه عباسی لعنت هللا مسموم و به شهادت رسیدند معتز

شهید شدند و  شان یگرامسال است. هفت ساله بودند که حرضت امام جواد (ع) پدر 

امامت به ایشان منتقل گردید. سیزده سال در مدینه به رس بردند و متوکل عباسی که 

تریِن خلفای عباسی به ش�ر آورده  البالغه او را شقیلی (ع) در نهج امیر مؤمنان ع

ایشان را جرباً به بغداد آورد. در مدت بیست سالی که وجود مبارکشان در بغداد بودند 

و هم در زمانی که امام در خارج  انداخت یمهم ایشان را به زندان  ،متوکل لعنت هللا

 .پرداخت یماز زندان بودند نیز به آزار و اذیت ایشان 

که هنوز هم بر ابراز این دشمنی ارصار دارند. این  یتب اهللعنت خدا بر دشمنان 

عطا فرموده و هیچ کس توان  بیت اهلکه عزت را خداوند کریم به  اند غافلکوردالن، 

از آن کم کند؛ ما شیعیان و دوستداران امام علی النقی (ع) از دشمنان  یا ذرهندارد که 

که  کنیم یمن جسارت کردند ابراز تنفر و انزجار و برائت ایشان که به ساحت مقدسشا

شیطان و نفس پلید آن مکاران رسچشمه گرفته  ی یسهدساین جسارت و توهین نیز از 

، امام حق، منجی شان یگراموجود مقدس امام هادی (ع) رهربیت منتظریِن فرزند  زیرا

 هستند. دار عهدهعال برشیت، اباصالح املهدی (عج) را 

که فرمودند: ای�ن چیزی است که در  کنیم یمپایان چند سفارش از ایشان را بیان در 

. هر که از خدا کند یمدل جایگزین شده است و اع�ل و گفتار و کردار، آن را تصدیق 

و هر کس  برند یمو از او حساب  ترسند یمخود کند همه از او  ی یشهپبرتسد و تقوا 

 .کنند یمکه اطاعت خداوند کند همه از او اطاعت 
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ما در این روز با دلی آکنده از غم و اندوه به پیشگاه امام و موال و رسورمان، اباصالح 

 که: داریم یمو دست به دعا بر  کنیم یماملهدی (عج) تسلیت عرض 

ایشان را که هر روز بیران و دشمنان  بیت اهلبار خدایا ما را با پیروی و دوستدارِی 

نابود و رسوا  کنند یمرا عرضه  گیرد یم رسچشمهخود و شیطان  ی از کینه ای یسهدس

 بگردان.

 مبارک گردان. داری یندای�ن و تندرستی و  ی واسطه بهبار خدایا ماه رجب را برای ما 

 بار خدایا شیرینی ماه رجب را برای ما با درک شعبان و رمضان کامل گردان.

، نگهداری زبان، پوشاندن چشم از یدار  زنده شب، یدار  روزهدایا یاری کن ما را بر بار خ

 ما را گرسنگی و تشنگی قرار مده. ی بهرهو عبادات  یدار  روزهگناه و از 

هللا ارواحنا لک فدا تعجیل  ةو رسورمان، امام عرص و زمان بقی ور موالظهبار الها در 

 بفرما.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١خرداد  ١٢   والدت امام جواد (ع) و حرضت علی اصغر (ع) ی بهخط

حمد و ستایش مخصوص خداوند کریم و رحیم است و تنها او سزاواِر ستایش کردن 

اوست؛ ستایشی بسیار و  ی یستهشااست و ستایش، حِق اوست؛ چنان ستایشی که 

و زمین هیچ کس را گواه  ها آس�نبیرون از ش�ر که اوست خدایی که هنگاِم خلقت 

نگرفت و هنگام آفریدِن مخلوقات، کمک و یاری نخواست. در االهیت و خداوندی، 

 و در یکتایی و وحدانیت، او را پشتیبان و یاوری نیست. رشیک یب

 ی کنندهمد (ص) که خاتم پیامربان است و تام درود و سالِم خداوند بر حرضت مح

پروردگار کریم  یتتحرسوالن و خاندان او همگی از پاکان و پاکیزگان هستند و سالم و 

و آنگاه  کنند یمالهی چونان دم و بازدِم خویش عمل  یِ ها وعدهبر بندگانی باد که به 

تا جانانشان چه  رود یم، جانشان در اقیانوس محبت خالقشان فرو برند را فروکه َدمی 

 کند، آیا َدمشان را برآورد و یا در سینه محبوس کند. یا اراده

علم و و سالم بر مولود مبارک و پر برکت امروز، نهمین خورشیِد امامت، شجاع در 

ثانی، محمد بی علی، حرضت امام جواداالئه (ع) که همچون  دیانت و ک�ل، ابا جعفر

، همت واال داشته و در دینی یبدر راه مبارزه با ظلم و پدران و فرزندان بزرگوارش 

، ایشان کردند یمپیامرب دشمنی  یتب اهلعلیه سنت و که حاک�ن، با جسارت  یا زمانه

 با عقل و درایت، در راه هدایِت مردم کوشا بودند.

هجری در مدینه به دنیا آمدند و  ۱۹۵دهم ماه رجب سال  حرضت امام جواد (ع) در

امامت شدند. مأمون عباسی  دار عهدهادت پدر بزرگوارشان امام رضا (ع)، پس از شه

بعد از به شهادت رساندن امام رضا (ع) به بغداد آمد و مقر حکومت خود را در آنجا 

قرار داد و چون با خرب شد که عل�ِی دین به مدینه رفته و امام جواد (ع) را به امامت 

را به بغداد احضار کرد و با حیله از او تجلیل کرد و به هراس افتاد و امام  اند یرفتهپذ

دخرتش ام الفضل را به عقد ایشان درآورد و زمانی که مأمون به هالکت رسید معتصم 
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سالگی به شهادت رساند.  ۲۵همین زن، امام را در سن  ی یلهوس بهبرادر مأمون،  عباسی

 لعنت هللا علی القوم الظاملین)(

کوتاه بود و غالباً در تبعید گذشت ولی باید گفت عمر با  عمر امام جواد (ع) گرچه

از بزرگان و عل� از شهرهای  یا عدهدر تاریخ آمده در آن زمان  که یطور  بهبرکتی بود 

مختلف به مدینه رفتند و سی هزار مسئله را در چند روز از حرضت سؤال کردند و 

 امام بدون درنگ، جواب تامی سؤاالت را دادند.

: اعت�د به خدای متعال، بهای هر چیز گران قیمتی و نردبان برای فرمودند یمایشان 

: فرمودند یماو از مردم است و همچنین  نیازی یبهر جای بلندی است. عزِت مؤمن، 

چگونه به خود واگذارده شود کسی که خدا را کفیل خود قرار داده است و چگونه 

اوست؟ کسی که اعت�د به غیر خدا پیدا کند صدد  کسی که خدا در یابد یمنجات 

و کسی که بدوِن علم، کاری را انجام دهد فساد  گذارد یمخداوند او را به خودش وا 

 آن بیشرت از صالِح آن است.

مردمان  شویم یمامامان معصوم، متوجه  ی با توجه به زندگانی امام جواد (ع) و همه

ارزشمندی محروم کردند و به این  یها نعمتهواپرست و جاهل، برشیت را از چه 

که خداوند کریم و مهربان برای هدایت بندگان خود، از رس رحمت چه  رسیم یمیقین 

اولیایی را خلق �وده و در قرآن کریم نسبت به قدرشناسی آنان و بهره گرفت از فضایل 

 ش �وده و به پیامرب خود فرموده:ایشان سفار 

 آن در که یتب اهل دوستی جز خواهم ی� مزدی رسالت، برای ش� از من که بگو ۩

اما متأسفانه نه در گذشته و نه  ۩. کنندگان عمل برای است یا بهره و سود یقیناً  هم

توجه و عمل  باشد یمدر عرص حارض به دو امانت پیامرب خاتم (ص) که قرآن و عرتت 

آخرین رسول است  جاِن عال گویای عظمت رسالِت  که یدرحال، شود ی�درست نشد و 

جز نجاِت حیاتش ندارد و به سفارش پیامربش  ای یفهوظو ما امت او هستیم، امتی که 

، کند یمامت حارض، قرآن را تالوت  که یدرحالباید دامن کتاب و عرتتش را بگیرد 

نجات  یها فرصتآخرتش شود، از تام  ی یرهذختا  کند یمآیاتش را با دقت روخوانی 
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اع�لش را  ی یجهنت، کند یم، با اقوام گذشته زندگی کند یم، حفظ خواند یم، گذرد یم

ولی خودش امتی دیگر است که در کارهای  سنجد یمتاریخ در ترازوی عقل  ی یینهآدر 

اقوام گذشته دخالتی نداشته، او نبوده، فقط شنونده است، پس خیالش راحت است، 

حیاتشان را رس بریدند، معاویه و  ی ناقهو  که خطا کردند اند بودهاین قوِم عاد و ثود 

یزید و مأمون و امثالهم بودند که در مورد امامان ظلم کردند، آنان را زندانی و شهید 

کردند و مردم کوفه و مدینه بودند که امامان را یاری نکردند و ه�ن خطا آنان را از 

غضب الهی  واقع،رحمت محروم کرد و به غضب الهی مبتال شدند ولی در  یها نعمت

در مورد ِ نادانِی عقلی است که بزرگ آفریده شده بود ولی قادر به درک مصلحتش 

حتی با راهن�یی خداوند در قرآن و پیامربش هم نبود؛ دیگر خاِک دانا او را 

تا  رفت یم؛ باید آن عقل شدند یمو کارگزاران ملکوتی از دیدنش متحیر  پذیرفت ی�

 :فرماید یمگونه که کتاب آس�نی  سال؛ ه�نعربتی باشد برای عقِل 

تعقل یعنی عقلی برتر، عقلی که  ۩کنید؟  آیا در احوال اقوام گذشته تعقل �ی ۩

نور باشد در ظل�ِت جهل، پس چه شده که عقل�ن دنباله روِی جهِل  ی یینهآبتواند 

کتاب آس�نی، آن مردم بروند و مردِم  ی فرمودهجاهالن تاریخ است و نتوانسته تا به 

مزِد رسوملان  شود یمدیگری بیایند؟ آیا مردم عرص حارض مردم دیگری هستند؟ چگونه 

، مودتی مزد است که مردم دیگری باشیم با شود ی�را بدهیم؟ مودت دروغین که مزد 

 عقلی برتر که امامش را بشناسد و راهش را در رصاط مستقیم بپی�ید.

این روز مبارک بیایید عهد ببندیم که مردمی دیگر باشیم نه از مردم عرص پس در 

باشیم که  گونه آنامامان معصوم بلکه از شیعیاِن راستین عربت گرفته با امام عرصمان 

 آنان بودند در غیر این صورت تکراِر تاریخ خواهیم بود.

رضت علی اصغر همچنین این روِز مبارک مصادف است با میالد مجاهِد شش ماهه، ح

جاودان آفرید و رسم و آیین  یا ح�سه(ع) که ره شصت ساله پیمود و در کربال 

اطاعت از امامت را در دفرتِ زمان با خون گلوی خود نوشت و امضا کرد که متأسفانه 

تحریفاتی که در نهضت کربال شده شامل رشادت و جانبازی حرضت علی اصغر (ع) 

شش ماهه  ی بچهنشان داد که آیا در امر ظهور عدالت، ایشان  که یدرحالنیز گردیده 
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معذور از اطاعت امام است یا نه؟ این پیامی است که همه باید بدانند نه چیِز دیگری 

که آیا کودک حرضت ابراهیم (س)  کنیم ی�که نقل مجالس ماست و به آن اندیشه 

را به خدا سپرد؟ آیا  ها آنشش ماهه نبود که پیامرب با مادرش در بیابان رهایشان کرد و 

حرضت اس�عیل (ع) از تشنگی هالک شد یا فضِل الهی از زمین، شامل حالش گردید؟ 

پس چه شد که فرزندان پیامرب خاتم حرضت محمد (ص) باید رسنوشت دیگری داشته 

، گاه بر یک پیامرب عادل شود یمباشند؟ چه شد که فضل خدا در مورد انبیاء دگرگون 

 یامرب نعوذ بال جز این است؟است و بر یک پ

باید بدانیم کربال، �ایِش عزت و بزرگی بود در پیروی از حق، در مبارزه با باطل، در 

ایثار و از خود گذشتگی در راه خدا؛ برای درک بهرت این موضوع روایتی را بازگو 

 .کنیم یم

ع) بعد از طواِف الحسین ( اباعبدهللاقبل از عزیمِت امام حسین (ع) به کربال، در مکه 

و در مقام حرضت ابراهیم (س)  گیرند یمکعبه، حرضت علی اصغر (ع) را از مادر 

 :فرمایند یمو  گذارند یم

ای خلیِل خدا، به کوچکرتین رسبازم قوت ِ جهادی بده که نامش پرچم بت شکنان دهر 

شود و بازوی کوچکش، تِرب اطاعت را حمل کند و جان چونان گلش در خوِن پاکش 

بشکفد تا زمان، گلی به زیبایِی او را به یاد نیاورد. بله این است �ایش بندگی، ایثار، 

 عشق و توا�ندی در مبارزه با باطل که باید الگوی حق مداران باشد.

ما ضمن عرض تربیک و تهنیِت این روز خجسته و مبارک خدمت موال و رسورمان، امام 

 :داریم یم برو ولِی امرمان، اباصالح املهدی (عج) دست به دعا 

تو از نزوِل آن بوده درک و به آن  ی ارادهبار الها یاری فرما تا قرآن کریم را آن چنانکه 

 عمل کنیم.

امام زمان خود داشته باشیم که صالِح ما و خشنودی تو و  بار الها یاری فرما، مودتی با

 رسول و امام عرصمان در آن باشد.
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رسور و موالی�ن، امام زمان (عج) تعجیل بفرما و ما را  ی حقهالها در ظهور دولت  بار

 جزء یاوران و شیعیان آن حرضت قرار بده.

 آمین

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١خرداد  ١٥       والدت امیر مؤمنان (ع) ی بهخط

شکر و سپاس پروردگار عاملیان را سزاست که انسان را آفرید و مقامش را بزرگ داشت؛ 

پیامربان و اولیاء، او را به سوی خود هدایت کرد. هر که هدایت یافت بر  ی یلهوس به

هدایتش افزود و هر که مشتاق شد، بر قرب خود وارد کرد؛ هر که اطاعتش �ود 

رستگارش فرمود؛ هر که عبادتش کرد عزیزش فرمود. نیست معبودی جز خداونِد با 

سبب ساز، دادرس و نگهداِر جود و کرم. خداوندی که سود بخش، روزی ده، توانا، 

 بندگان است.

بار الها درود فرست بر رسول مکرم، نبی معظم، پیامرب اعظم، حرضت محمد (ص) و بر 

 خاندان گرامی و پاکش.

سالم و رحمت پروردگار عال در نداِی جانی است که در دم و بازدمش چراغ فروزاِن 

آیات الهی است تا حق،  ی جلوه ی یینهآاطاعت، نهفته است تا قلبی را منور کند که 

نام خود را بیابد و از ِرش باطل، به آستان رحمت الهی پناهنده شود سپس آنچه باند 

 .اند رستگارانجانی است که پروردگار عال فرمود: آنان 

چه زیبا و بجاست این سالم در مورد مولوِد امروز که در تام عمر غیر از رضای الهی 

تام �ای حق  ی یینهآنداشت و وجودش تجلی انوار الهی و نفسی نکشید و قدمی بر 

بود ایشان مولود کعبه، ولی آدم، مظهر تقوا و ای�ن، حکمت و عرفان، عدالت و 

 میزان، ناطق قرآن، امیر مؤمنان، علی (ع) هستند.

در  ها قلماز توصیف قارص و  ها زباناز بزرگِی شأن و مقام ایشان نزد خداوند کریم، 

عطای  ی واسطه بهگذاری به درگاه خداوند کریم  عاجز است و به جز شکرشت نگا

 گفت. توان ی�در این روز به برشیت، چیزی  قرینش یبو  قدر گرانوجود 

پروردگار کریم را شاکریم که در عمرمان برکتی قرار داد تا قبل از پایان رسیدنش 

و امامش رس شکر بر زمین  تعقل کنیم و به نعمِت پیامرب اش یمهکربتوانیم در آیات 
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گذاریم و چند آیه از آیاِت زیادی که شیعه و سنی اعرتاف دارند این آیات در شأِن علی 

 (ع) نازل شده را بیان کنیم.

 را خویش جان خدا خشنودی جست برای مردم از کسی ۩بقره):  ی سوره ۲۰۷ ی یهآ(

 ۩. است مهربان بندگان این بر خدا کند فدا

 و پنهان در روز، و شب در را خویش اموال که آنان ۩بقره):  ی سوره ۲۴۷ ی یهآ(

 ۩نه غمگین.  شوند یمنه بیمناک  است؛ پروردگارشان با اجرشان کنند یم انفاق آشکار

جز این نیست که ولی ش� خداست و رسول او و  ۩مائده):  ی سوره ۵۶ ی یهآ(

 ۩. کنند یمانفاق  اند رکوعو همچنان که در  خوانند یممؤمنانی که �از 

 با را مسجدالحرام ع�رِت  و حاجیان به دادن آب آیا ۩توبه):  ی سوره ۲۰و  ۱۹ ی یهآ(

 برابر کرده جهاد خدا راه در و آورده ای�ن قیامت روز و خدا به که کسی ی کرده

 ای�ن که آنان و کند ی� هدایت را ستمکاران خدا و نیستند برابر خدا نزد نه ؟دانید یم

خویش جهاد کردند در نزد خدا  جان و مال با خدا راه در و کردند مهاجرت و آوردند

از آیاِت کثیری است که  یا �ونهاین آیات،  ۩دارند و کامیافتگانند.  تر یمعظدرجتی 

 خداوند کریم در مورد امیر مؤمنان علی (ع) فرموده.

حال امیر مؤمنان علی (ع) را از زبان گهربار پیامرب گرامی اسالم حرضت محمد (ص) 

کمی از سخنان پیامرب (ص) در مورد ایشان  ی گوشه. البته این مقدار، کنیم یمتوصیف 

آن. یا علی، تو برادر و وصی و  ی دروازهاست که فرمودند: من شهر علم هستم و علی 

ت من و خون تو از خون من است. تو فردای وارث من هستی، گوشت تو از گوش

. اگر کنی یموفا  یمها وعدهقیامت جانشین من بر حوض کوثری. تو دین مرا کامل و به 

شدند. او و من از یک شجره هستیم.  ای علی تو نبودی مؤمنان پس از من شناخته �ی

 هر که من موالی اویم علی نیز موالی اوست.

علی (ع) را از زبان خودشان بازگو کنیم که فرمودند: امیر مؤمنان  خواهیم یمحال 

خویش جا داد و در  ی ینهس آنگاه که کودک بودم پیامرب مرا در کنار خود نهاد و بر
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و از بوی خوِش خود به من  خورد یمچنانکه تنم به تن ایشان  خوابانید یمبسرت خود 

ادر خود را پیروی . من در همه جا با پیغمرب بودم همچنان که بچه شرت مداد یم

و  کرد یمو او همواره مکارم اخالِق خود را به من تلقین  کردم یماو را پیروی  کند یم

. من کسی هستم که با رسول خدا بستم یمبه کار  گفت یممن هم از جان و دل، آنچه 

نوِر وحی و رسالت را دیدم و بوی روح بخِش پیغمربی را استش�م کردم و هنگامی که 

شیطان را شنیدم و گفتم یا رسول  ی نالهوحی بر رسول خدا نازل گردید فریاِد توأم با 

د هللا این صدا چیست؟ پیامرب فرمود: این صدای شیطان است و چون از عبادتش نومی

 بینی یمو آنچه تو  شنوم یممن  شنوی یمشد این صدا را برآورد؛ بعد فرمود: آنچه تو 

تو پیامرب نیستی اما وزیر و جانشین من هستی و عمِل تو  که ینا به جز بینم یممن 

 خیر و پسندیده است.

اکنون توصیف امیر مؤمنان علی (ع) را با فرمایشات رسور عاملیان، حرضت زهرا (س) 

که چنین فرمودند: بانوِی گرامی فاطمه بنت اسد، آنگاه که باِر والیت را  گیریم یمپی 

 اند نهادهو متوجه شد چه کودِک بزرگی را در جانش به ودیعه  کرد یمدر جانش حمل 

این رسالت عظیم باشد و آنگاه مه�ن پیامربان  دارِ  امانتاز پروردگار عال تقاضا کرد تا 

ا او را تکریم کردند و طفلش را در آغوش فرشدند و ابراز اولی ی همهالهی گردید و 

داشتند: این پاداِش احسانت به خاتم انبیا (ص) است؛ اکنون منتظر باش تا از کعبه 

پروردگار رسد  ی وعدهخارج شوی آنگاه امانت را به صاحبش بسپار تا در آغوشش، به 

ی دادی. فاطمه بنت اسد و تو اولین جانی باشی که جانشیِن پیامرب را در جانت جا

امیر مؤمنان را آورد و به پیامرب تسلیم �ود و سفارِش پیامربان را به محرضش اعالم کرد، 

از آن پس پدرم، رسول خدا (ص) همواره در مراقبت و تربیت امیر مؤمنان (ع) 

 درنگ نکرد. یا لحظه

و  چسباند یمو بر سینه  بوسید یمو دستاِن پرس کوچکش را  آمد یمفاطمه بنت اسد 

که خود، کنیزی وفادار برای رسول خدا (ص) بوده او  گونه ه�ن کرد یمبه او سفارش 

و  شد یم، از مادر جدا داد یمباشد و امیر مؤمنان به مادر قول  بر فرمانغالمی مطیع و 

و به فاطمه بنت  گذاشت یممبارکش  ی ینهسو رس را بر  رفت یمبه آغوش پیامرب (ص) 
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محمد (ص) همواره شاکر پروردگاِر کعبه  ی خانه: مادر، از آمدن به گفت یماسد 

، مرا تکریم کردی و ام خوانده: ای مادر فرمود یمو پدرم به فاطمه بنت اسد  هستم؛

 .سپارم یمزنان عال  ی یدهسعزیز داشتی، تو را به رسورت 

را از آتِش  الهی است پس با آن عملتان ی یههداست که بهرتین  ای ینهگنجپس محبت، 

و  شود ی�قهر الهی نجات دهید تا نسیِم رحمتی را بچشید که طعمش هرگز دگرگون 

تا خود از احسانش بخورید و  شود یمبلکه همواره به آن افزوده  گردد ی�آثارش محو 

بنشینید و از رصاط، به آسانی عبور کنید پس قلبتان را به آن بسپارید تا  اش یهسادر 

 رستگار گردد.

خدمت و  ی واسطه بهکه حرضت فاطمه بنت اسد  گونه ه�ناین روز مبارک  در

را به او عطا کرد و  ها ینبهرتدوستِی عاشقانه به پیامرب گرامی اسالم (ص) خداوند کریم 

، یتب اهلقرار داده و عمل کننده به مودِت  رسمشقرستگار شد ما نیز ایشان را 

 هللا ارواحنا لک الفدا (عج) باشیم. ةان، بقیو رسورمان، امام عرص و زممخصوصاً موال 

ضمن عرض تربیک و تهنیت خدمت امام عرص (عج) به مناسبت میالد پر شکوِه پدر 

مقدس و با برکت که  ی خانهارجمندشان امیر مؤمنان علی (ع) و سالروز افتتاح این 

کوی عشِق عاشقان وجود مبارکشان است به نام ارجمندشان دست به دعا بر 

 :داریم یم

امیر مؤمنان علی (ع)  بردار فرمانبار الها ما را یاری فرما تا از شیعیان و پیروان مطیع و 

 اش امام عرص (عج) باشیم. و فرزند گرامی

بار الها نام شیعه و عمل به آن را به ما عطا فرما و ما را در دنیا و آخرت با آن نام، 

 نیاید.مشهور و محشور بفرما اگر چه دشمنان را خوش 

دشمنان را از ما دفع و مکر و حیله و آزارشان را عذابشان قرار  ی ینهکبار الها فتنه و 

 بده.

 امام زما�ان نابود بفرما. ی حقهبار الها باطل را با ظهوِر دولت 
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مقدس برای  ی خانهرخصِت قرار دادن این  ی واسطه به گوییم یمبار الها تو را سپاس 

یاری  آن ما را گهربار یها درستقاضا داریم در عمل به هدایت و نجات برشیت، و 

 فرمایید.

 اللهم عجل لولیک الفرج

 

همچنین این روز مبارک را به پدراِن مؤمن که در پرورش خانواده و فرزنداِن مؤمن و با 

 ی ، مردان مؤمنی که در این جامعهکنیم یمتقوا کوشا هستند، تربیک و تهنیت عرض 

و دین مبین اسالم و راه و شأن چهارده معصوم مخصوصاً  ها آرمانپر از فساد و کفر، از 

. برای پیروزی کنند یمامام عرص (عج) دفاع و در جهت هدایت گم کردگان راه، کوشش 

صلواتی عنایت فرمایید و همچنین برای شادی روِح پدران مؤمنی که از  ها آن ی همه

 قرائت بفرمایید. یا فاتحهاین جمع فوت شدند 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١خرداد  ١٧      شهادت حرضت زینب (س) ی بهخط

 .کنیم یماز دعای پر برکت ام داوود آغاز  ییفرازهااین روز بزرگ را با  ی خطبه

راست فرمود خداوند جلیل و جمیل و حمید و مجید که نیست معبودی جز او و 

. بار خدایا حمد و ستایش رشیک یباوست زنده و پایدار، بخشنده و بردبار، گرامی و 

توراست؛ بزرگواری و عزت و شکوه تو را سزاوار است؛ فرمانروایی آنچه در زمین و 

 از آن توست. هاست آس�ن

بر مالئک و مقربین، بر انبیاء و مرسلین و حرضت محمد (ص) خدایا درود فرست 

مخصوص گردان بر آنان بر  پایان یبو  ش�ر یبخاتم نبیین، بر خاندانش، درودی 

بر هدایت کنندگان و عبادت کنندگان، مؤمنین و پاکان و  ،جانشینانشان و شهدایشان

 پاکیزگان.

دل بسوزان؛ منم  ام نوایی یبقیری و اری و فو بار خدایا ای معبود من و آقای من، بر خ

، دل سوخته و اندوهگین که به درگاه با جود و پناه یبدل شکسته و هراسان، بیچاره و 

به احرتام این  کنم یمسخا و با کرامتت چشم دوخته و پناهنده شده. از تو درخواست 

زی ماه حرام و مسجدالحرام و رکن و مقام که باز کنی درهای احسانت را، بیامر 

کنی سختی و مشکالتم را، گوارا و شیرین کنی بر من عبادتم را،  برطرفگناهانم را، 

کافران را،  ی یلهحزمانه و دشمنانم را، خوار کنی ستمگران و  ی فتنهدور کنی از من 

 را. کردنت یبردار  فرمانجدایی نیندازی میان من و 

 گردان برآورده شدنشان را.بار الها زمان و مکاِن اجابت دعاهایم را نزدیک و آسان 

 آمین
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سالم بر آتشی آنگاه که فروزان شد، از درونش ندای عشق به ملکوِت عال زبانه کشید 

و پاسخی آمد و فرمود: ای عبد من، به آغوشم بنگر و به راهی که تو را بر فراِز محبتم 

به فغان آید  ات یمادنور، هدایت خواهم �ود تا گوشت و پوسِت جاِن  ی جادهبر آن 

سوزاند  چنان آنفروزانی که جانم را در محبتش  ی شعلهو معرتف شود که ای وای بر 

که به فغان آمدم که ای پروردگارم به ستمی که بر خود کردم ترحم کن تا بار دیگر در 

پیشگاهت به آنچه به من ارزانی فرموده بودی بایستم تا فرشتگانت مرا در تاِج 

آنگاه گواهی دهند که با علِم این عشق، بیگانه هستند و درک  ببینند و ام یفگیخل

 ات یبندگرا در قالِب  ام یفتهشجان  که یدرحالآنچه در مقابلشان است را ندارند و من 

هستم که به محبِت خالقم  یا ذرهبه تنا بگویم به من بنگرید که من  ام �ودهمتالشی 

 محتاجم.

بندگی را در قالب خلیفگی، در  نانی که عشق وبله، حرضت آدم (ع) با فرزندانش، آ 

رس  ها نالهدنیا به �ایش گذاشتند و از این عشق، هر لحظه سوختند و از هجران، 

دادند و برای رهایی از زنداِن دنیا لحظه ش�ری کردند و برای رسیدن به قرب الهی، 

ا همچون ر  ها یدشوار و  ها یبتمص ینتر سختجان و مال و فرزند را فدا کرده و 

مالئک و جنیان را با اشتیاق، به سجده  ی همهدر قیامت  .کوهی استوار تحمل کردند

هستند که قلب  حرضت زینب کربی (س) این خلیفگان، ی جمله؛ از آورند یمدر 

 ها فشان آتش، عشقشان در بندگی، کرد یممهربانشان، اقیانوِس مهر را به برهوت تبدیل 

و  عواطف خواهری ی همهو همین عشق بود که بر  کرد یمرا به خاموشی مبدل 

 رسبلندمادری پیروز شد و آن همه مصیبت و غم و اندوه را همچون کوهی مرتفع و 

 تحمل �ود.

حرضت زینب (س) گفت؟ کل�تی نیست تا او را توصیف کند  ی درباره شود یمچگونه 

امیر مؤمنان و رسور عاملیان  یِ دخرت و عقل و باوری نیست تا او را درک کند. حقاً که 

اوست و بس؛ کسی که برادران و برادرزادگان و  ی برازندهحرضت زهرا (س) شایسته و 

و او را برای خود  شدند یماز مهر و عطوفت او سیراب  هاشم یبن ی همهفرزندان و 

 .دانستند یمعزیزتر از مادر 
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ایب خلقت است؛ باید باور کرد و یقین داشت که قلب حرضت زینب (س) از عج

که فوالد را  شد یمبه لطافت گلربگ گل بود، برای رضایِت الهی چنان محکم  که یدرحال

که  گونه ه�ن. باید حرضت زینب (س) را شناخت و به او عشق ورزید کرد یمرشمنده 

یعنی عشِق به حقیقت پس حقیقِت خلقت او  فرمود: عشق به زینب شان یگراممادر 

 یک انسان در اطاعت از خالِق خود است. رسیدن به نهایِت عزت

حرضت زینب کربی (س) که تربیت یافته در مکتب امیر مؤمنان علی (ع) و رسور 

عاملیان حرضت زهرا (س) هستند پس از نهضت عاشورا با مردم مدینه در مورد حال 

 خود چنین سخن گفتند که:

ای مردم مدینه، تربیِت فرزندان در خاندان نبوت، ریشه از اصل آفرینش دارد و «

هایم در سفری که در آن با کفر و  و فرزندانم و برادرم و برادرزادههمراه شدن من 

زشتی مبارزه کردیم و توانستیم تا لحظاتی را برای خودمان جاودانه کنیم که حرارِت 

 که یهنگاممشیر را بر فرق باطل بکوبیم. من حق را در وجودمان احساس کنیم و ش

رس خونین پدرم امیر مؤمنان را در آغوش گرفتم چش�ن خود را گشود و فرمود: زینب 

جان، تو را برای تحمل مصائبی تربیت کردم که تحملش برای عموم مردم سخت است 

 عزت ببینم. ی جامهخویش را در  ی پروردهپس منتظرم تا دست 

بزرگی کردم، آنچه  های یتمسئولپذیرِش  ی آمادهبوسیدم و خود را پیشانی پدر را 

وحی الهی را به محل  ی یانهآشداشتم را در اطاعت الهی قرار دادم و در کنار برادرانم 

نفس مبدل کردم و عمرم را در آنچه به من سپرده شده بود  های یطانشمبارزه با 

رسالِت جدم و دل زخم خورد  های یناباور عاشورا دیدم از  ی ح�سهسپری کردم و در 

بیشرت از زخمی که شهدا برداشتند، زخم آنان با استقباِل جدم رسول خدا التیام یافت 

 .»نگذاشت یمرهممن را کسی  یها زخمولی 

حال در این روز بزرگ ما نیز به دامن بانو و رسوِر عال امکان حرضت زینب (س) چنگ 

نبوت، ش� را  ی شهیرکه: ای  میکن یم که زمان، شاهد آن است تنا یا نالهو با  میزن یم

که مصیبتش، جهل جاهالن بود. ای دخت امیر مؤمنان،  مینیب یمکاروانی  دار پرچم

تنهایی و غربت�ن، رمق�ن را برده؛ ای دخت پیامرب (ص)، ش� شاهِد زمان ما هستید 
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ست دارند و یادش را فراموش پس به فریاد امت جدتان برسید که امامشان را دو 

و مانند �رود، تیر  روند یمزری بیابند شمشیر را به طرفش نشانه  ی سهیک، اگر کنند یم

تا خورشید را هدف قرار دهند غافل از اینکه خود را  اندازند یمرا به آس�ِن جهلشان 

حق خدا، جاء ال ی وعدهچون موال و رسورمان صاحب عرص و زمان با  کنند یمخاموش 

 و زهق الباطل هستند اگر چه باطالن را خوش نیاید.

 :میدار یمحال دست به دعا بر 

بار الها به حرمت بانوی مکرم، حرضت زینب (س) ما را حق بین و حق مدار و حق گو، 

 قرار بده.

و صرب و استواری حرضت زینب (س) را الگوی  بار الها ما را در جهاد با نفس، پیروز کن

 ما قرار بده.

حق مداران مخصوصاً  ی همهبار الها در ظهور دولت حقه امام زمان (عج) که آرزوی 

 حرضت زینب (س) بود تعجیل بفرما. شان یگرام ی عمه

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١خرداد  ٢٧      شهادت امام موسی کاظم (ع) ی بهخط

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

به حّد ک�ل، شکر و سپاس او را بجا آورد. چون شکِر بندگان نیز نعمت و  تواند ی�

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

 ینسپاسگزارترپس  ندک استفضل اوست، ا ی یستهشابکوشد باز هم در مقابل آنچه 

بندگانش از شکرش عاجز و عابدترین ایشان در طاعتش ناتوان، پس هر که را بیامرزد 

 از بندگان، از مهربانی و فضل اوست. اش یخشنوداز کرم و احسان است و 

های عال که به ما عطا  بر آنچه از نعمت کنیم یمپس خدایا تو را حمد و ستایش 

و سپاسی که حمِد تام ستایش کنندگاِن عال را پشت رس گزارد و حمد  چنان آنفرمودی 

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

 ی یلهوسبزرگی را به ما عنایت کردی و ما را به  یها نعمتتویی که بر ما منت داری و 

ادت بخشیدی که امِت آخرین ایشان، یعنی و برگزیدگانت هدایت فرمودی و سع ءاولیا

خاتم انبیا و افضل اوصیاء حرضت محمد مصطفی (ص) باشیم و باز، عزت ما را افزودی 

و  ها آنو فرزنداِن طاهرینش باشیم، نه از دشمنان و بد خواهان  یتب اهلکه دوستداِر 

 نه از کفران نعمت کنندگان.

 های یدهآفرو عاِل باطن که باعث رشد و �ِو  سالم و برکات الهی در دو عال، عال ظاهر

 یشانها جان اتصال را در یها جرقهخویش است، آنانی از این برکات برخوردارند که 

 را بدون یاِد پروردگارشان نگذرانند. یا لحظهو  اند افروخته

یکی از این برکات رو آورده و امید داریم در  ی واسطه بهخدایا ما امروز به درگاهت، 

ت، حجت تو، ا نیا و آخرت به آبروی او ما را آبرومند سازی که او ولی تو، فرزند ولید

، امین تو فرزند امینت و نور تو در ات یدهبرگزفرزنِد حجتت، صفِی تو، فرزند 

 زمین است یعنی امام موسی کاظم (ع). های یکیتار
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 داِر دانش پیامربان، صاحِب علم دیانت و تقوی، خزانه سالم بر ش� ای اماِم هدایت،

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

 (ع)، رحمِت خدا و برکاتش بر ش� باد.

 السالم یه علبا انتخاِب امیر مؤمنان علی  دانید یمکه  یا گونه ه�نخواهران و برادران 

پیامرب، تام امیدهای منافقین در جانشین  عنوان بهو امامان بعد از او در غدیر 

جاهلیت و از بین بردن دیِن اسالم بعد از پیامرب به یأس تبدیل  ی دورهعقایِد  برگرداندن

 کار را در فریب مسل�نان سست عنرص و جاه طلب دیدند ی چارهآنان  شد، در نتیجه،

انعِ و به ظاهر، موفق هم شدند ولی غافل از اینکه کسی را توان آن نیست که م

خداوند توانا شود چون امیر مؤمنان و امامان بعد از ایشان نسبت به افشاگری  ی اراده

و هدایت مردم، همِت فراوان داشتند در نتیجه یکی بعد از دیگری تبعید و زندانی و 

، امام موسی اش �ونهشهید شدند ولی در همه حال از آنان رضبه خردند و ترسیدند که 

ها ایشان را در زندان نگهداری  ون عباسی با وجود اینکه سالکاظم (ع) است که هار 

و این ترس به قدری بود که در زندان، ایشان را  ترسید یمولی باز هم از امام  کرد یم

 تواند یمکه  کرد یمو تصور  شناخت ی�مسموم و شهید کرد چون امام و امامت را 

وند کریم را در قرآن که فرموده: خدا ی فرمودهخورشید را در سیاه چال، زندانی کند و 

نوِر خدا را با دهان خاموش کنند را نفهمید. لعنت هللا علی  خواهند یم، اند غافلها  این

 قوم الظاملین.

امام موسی کاظم (ع) همچون پدران پاک و نیاکاِن خود، بر آزارها شکیبا بود، آنچه از 

م، احکام خدا را تالوت و امر جانب خدا به عهده داشت به خوبی انجام داد. برای مرد

و عال و عادل و صادق بود و با اخالِص تام در راه  کرد یمبه معروف و نهی از منکر 

 خدا جهاد کرد و شهید شد.

 که: داریم یم بربزرگ دست به دعا  در این روز

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

 بده.

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


42 

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

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

زندگی بیاموزد پس یاری فرما که این تعلی�ت را به درستی درک کرده و به آن عمل 

 کنیم.

شخصیت واقعِی  ی کنندهراه و خوِن امامان و افشا  ی یرندهگدر ظهوِر انتقام  بار الها

 (عج) تعجیل بفرما. آنان، امام زمان

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١خرداد  ٢٩         عید مبعث ی بهخط

هدایت  ی چشمه پایانش یبحمِد مخلوقات عال بر آستان کربیایی خالقی باد که از مهِر 

نام نهاد تا با هدایتشان  ها انسانلطفش، پیامربان را هادِی  ی رسچشمهرا جوشاند و بر 

منزِل عافیت رهنمون شوند و سالِم جانشینانشان، بر ان فرو افتاده از ملکوت را بر رس ج

در  یها انسانکه همواره جاِن مبارکشان را، ندای نجاِت  شان یملکوتآنان باد و بر عزم 

، هدایت متبلور شود و از ظلمت، به نور شان یوجود ی جوهرهبنِد نفس اماره کردند تا 

 شوند.

که عال، در نجوای عاشقانه، صورِت  یا جمعهماه رجب است.  ی جمعهاکنون آخرین 

اطاعت بر آستان کربیایی پروردگارش نهاده تا شکر گذاِر نعمتی باشد که ارساِر کتاب 

 پیامربش نازل فرمود. ی ینهسمبین را از درگاه پر شکوِه ملکوت، بر 

ه رضباِن حیات، در جان مبارک آخرین رسول الهی آن دقایق ک چه مبارک سحری بود

را  اش یناتوانبانگ جاویِد جاءالحق را نواخت و آنگاه باطل، بر روی در افتاد و عجز و 

اعالِم آمادگی کرد؛  یا نالهاعالم کرد؛ آس�ن به نم نم اشکی متربک شد و زمین به 

لرزانش را بر شکاف غار بر یکدیگر پیشی گرفتند و ماه، نوِر  درخشششانستارگان در 

�اند؛ آنگاه آس�ن شکافت و از وسط دو  نصیب یبمتمرکز کرد تا از نعمت پروردگارش 

آن نهاد و ناِم جاوید آخرین پیامرب  ی کنارهوحی، دو باِل خود را بر  ی فرشتهنیم شد؛ 

وان را بخ شود یمالهی را خواند: ای محمد، به آس�ن بنگر و آنچه را که به جانت القا 

آفرینش بر او درود فرستاد و جاِن جهان، منور به نزوِل وحی  ی همهو پیامرب خواند؛ 

شد. تاریکِی سحر به سفیدی صبح بدل شد و خورشید، با اشتیاق از مرشق طلوع کرد. 

درخشش تاِج رسالت، بر ِرس آخرین مأمور الهی چونان گنجی بود که همه در تاشایش 

مطهری!  ی جمعهو روز آغاز شد؛ چه روز زیبایی! چه  گرفتند یمبر یکدیگر سبقت 

هوایش هوای زمین نیست بلکه منور به نزوِل برکاتی است که از الطاف و احساِن 

که  یا معجزهخالقش جانش منور است. قرآن آمد و خود را مولودی مبارک نامید و 
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دریای علم و رحمتش را پایانی نیست؛ جهان، همواره بر عظمتش معرتف است و از 

معرفی فرمود و جاِن عزیزش را در  اش یحامدرِک علمش عاجز؛ پروردگار عال، خود را 

ح�یِت خویش گرفت و دست ناپاکان را از ساحت مقدسش دور �ود و همواره 

از آستان پر عظمتش جاِن  اش یکو اِن حاکم گردانید تا عاشق ها دورانجاللتش را بر 

 را زنده کنند و از مرگی که نامش جهل است برهند. رمقشان یب

جانش بیرون آرد و بر امتش  ی یشهرخویش را از  ی معجزهپس پیامرب برگزیده شد تا 

نفس اماره، با هزاران آب و رنِگ  ی شدهعرضه دارد. افسوس که دنیای افسون 

تهی کرد، بر جاللِت  ها ینهسرا از  پایانش یبآمد و گنِج برش، به میدان  ساز دست

که پیامرب (ص) معرتف  گونه ه�ناش کم کرد تا آن را  افزود و از عمِل باطنی اش یظاهر 

که در رسالِت  ییها امت »ای وای بر امت من که قرآن را مهجور کرد«آن است که 

تا روز  یما شدهکدیگر جمع پیامرب آمدند و رفتند و اینک ما مدعیاِن مبعث، دور ی

بخورانیم و چشم بر احسانش بدوزیم و  رمق�ن یببر جاِن  یا منظرهمبارکش را چونان 

تنا کنیم و بگوییم که ما امِت غریبی هستیم که حرف دملان را در  اش یاییکرباز درگاه 

مجروح�ن  ی ینهس؛ دست بر کنیم یمقالب اشک و دعا بر پروردگارمان عرضه 

گونه که امام�ن در  که مشتاِق دولت آخرین وصِی رسوملان است و ه�ن ریمگذا یم

تا  نشینیم یمجز اشک نداریم پس بر رس راه این سیالب  یا اسلحهدعای کمیل فرمودند 

خورشیِد مبعث، تاج رسالت را بر رس آخرین وصی رسوملان مژده دهد تا جهان، با انواِر 

 وار جاءالحق متجلی گردد.قرآن ناطق، از جهل نجات یابد و ان

 :گوییم یمپس با صدایی متفاوت با هر روِز دیگر 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١تیر  ٣         اعیاد شعبانیه ی بهخط

حمد و مدح و ثنا خداونِد رح�ن و رحیم را سزاست؛ خداوندی که مثل و مانندی 

گسرتده و رحمِت فراوان،  یها نعمت؛ خداوندی که صاحِب همتاست یبندارد و یکتا و 

بخشاینده و کریم، عذر پذیر و پرده پوش، دانا و حکیم، جبار و مهربان، دادرس و 

 ستایش، جز ذات کربایی او. ی یستهشاو عزیز است. نیست معبودی  شفابخشنگهدار، 

محمد (ص) و بر  سالم و صلوات خداونِد سبحان بر پیامرب خاتم، رسول اکرم، حرضت

 خاندانش که روشنایِی راه هدایت و رستگاری بودند.

با برکتی که آمدنشان نوید است و رفتنشان نجات، نجات از مرگی  یها لحظهسالم بر 

 اند خوانده؛ بسرتش، جانی پر مع�ست که زنده بودنش را یُحیی شناسد ی�که بَسرت را 

و مردنش را یُمیت، یُمیتی که یُحیی را به دنبال دارد تا مرگ را در زنده بودنش در 

اسارت گیرد، بندهایش را محکم ببندد و زندانش را نگشاید تا طعم زندگِی ابدی را 

 دریابد.

و جهاد، حرضت  یآزادگشجاعت و تقوا،  ی اسوهسالم بر رسور و ساالر شهیدان، 

از نور و  رو آس�ن به برکِت قدوم مبارکش پ امشب، زمین الحسین (ع) که اباعبدهللا

برشیت و فرشتگان را  ی همهشادمانی است. چه شب بزرگی است و چه مولودی که 

 اندازد یم تپشرا به  ها جان، برد یمرا  ها عقلمتحیر �ود. امام حسین (ع) کیست که 

؟ آیا گیرد یمت قرار با تکراِر اسمش هر لحظه در حالِت انفجار احساسا ها ینهسو 

باشد؟ نه، حتی اگر مسل�ن هم نباشد،  تفاوت یبقلبی با شنیدن نامش  تواند یم

باشد چون امام حسین (ع) ای�ن و مردانگی و حریت و استواری و  تفاوت یب تواند ی�

همواره انقالِب انسان بودن را در مکتبش تدریس  یشرهنمودهاحق را معنا کرد و با 

 احیا �ود که داستانی شد عربت آموز. چنان آن، یا رضبهمرده را با  یها دل�ود و 

تا پی به بزرگی و وسعِت ای�ن  خوانیم یمایشان را  یها مناجاتدر این شب، یکی از 

 ی ینندهآفرای «و عشِق امام حسین (ع) به خداوند را شاید دریابیم که فرمودند 
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دیدم و به  ها آن ی همهخلقت تو را در  هستی، به آنچه که آفریدی نظر کردم و بزرگیِ 

جای سؤالی در تکامِل ظاهری  گونه یچهیقین رسیدم و بعد به ظاهِر مردم نگاه کردم، 

کامالً  ها آنتوجه کردم، عظمِت انوار روح را در  ها آنندیدم و وقتی به باطِن  ها آن

 عنوان بهکه  نیافتم پس آنچه ها آنجای سؤالی در باطن  گونه یچهمشاهده �ودم و 

ای   وصف است ولی یرقابلغخلیفه آفریدی بدون نقص و در تکامِل آفرینش، 

مأمور انتخاب کردید، برای معرفِی این  عنوان بهجانم، تام تالِش آنچه که  ی ینندهآفر

تکامل گذشت و هرگز هیچ کدام نتوانستند جز اندکی از مردم را به وجود بزرِگ خود 

که تام تالش خودم را همچون  بندم یما تو ای پروردگار، عهدی آگاه کنند. اکنون من ب

خود را حقاً به  ی وعدهامام حسین (ع) این  »پدرانم در تحقق این امر انجام دهم

 اجرا گذاشت پس سالم بر اقیانوس مهر و گذشت و سالم بر رسور کائنات. ی مرحله

که به غیر از جشِن  یما شدهعشق جمع  ی خانهما در این  خواهران و برادران، امشب

فرزندشان، َسید ساجدین، زینت عابدین، مرد مناجات،  ع) میالدِ ( ینحسمولودِی امام 

 معلِم مکارِم اخالق و دعا، امام علی بن حسین (ع) را نیز جشن بگیریم.

عاشورا، با همراهِی بانوِی بزرگوار، حرضت زینب (س) چنان  ی واقعهامام سجاد بعد از 

از راه و قیاِم امام حسین (ع) دفاع �ود که یزید و کارگزارانش رسوا شدند و در آن 

سجادیه در قالب دعا و مناجات، نسبت به تربیت  ی صحیفه ی یلهوس بهخفقان  ی زمانه

سجادیه را به جهان عرضه  ی هیفصحو آگاهی شیعیان، همت گ�شتند. امام سجاد (ع) 

که در ضمِن دعا،  ای یفهصحکه مانند آن نیامده و نخواهد آمد؛  ای یفهصحداشت؛ 

 یتحقان شیعه، یتحقان ، اجت�عات اسالم،بیت اهلمعارف اسالم و اخالِق اسالمِی 

، انتقاد از ظلم و ظال، سفارش به حق و حقیقت و باالخره یک دوره معارف بیت اهل

القرآن و زبور آل  که محققین، اسم آن را اخت ای یفهصح. دهد یمرا آموزش اسالمی 

. امام سجاد به غیر از صحیفه، سخنان بسیار بزرگ و زیبایی در اند نهادهمحمد (ص) 

آخرت  ی خانهای یاران من و ای برادران، مواظِب « تربیِت شیعیان دارد که فرمودند:

؛ یدا زدهزیرا ش� حریص هستید و به آن چنگ  مکن ی�باشید؛ من سفارش دنیای ش� را 

: دنیا پل است، از روی آن گفت یمکه حرضت عیسی (ع) به حواریون  اید یدهنشنآیا 
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این  ؟ موِج دریاسازد یمبگذرید و به تعمیرش نپردازید. چه کسی روی موِج آب، خانه 

. این است امامت، زمانی با شمشیر و زمانی »نداشته باشید یبستگ دلدنیا است، به آن 

 جشن . در این شب،کوبد یمدیگر با دعا و علم خود به تیزِی شمشیر بر رس باطل 

شجاعت و تقوا، رشادت و ای�ن، استواری و وفاداری در  ی اسوهمولوِد دیگری که 

، حرضت ابوالفضل هاشم یبنپی�ن و اطاعت گر واقعِی امام عرص خود، قمر منیر 

 .گیریم یمالعباس را نیز جشن 

را  یا کلمه، چند اند کردهمشکی آب پنهان  ی پردهاز شخصیِت واالی ایشان که در پس 

 :کنیم یمبیان 

ایشان پرورش یافته در مکتب پدر بزرگوارش امیر مؤمنان (ع) و برادرانش امام حسن و 

و ک�ل،  (س) بود. از کودکی در ادب یم حسین (ع) و بانو حرضت زینب کرب اما

خودمان، یعنی  ی خانهمن هرگز به «بود چنانچه ایشان تعریف فرمودند که:  نظیر یب

نبودند در بیروِن در  ها آن، اگر شدم ی�امیر مؤمنان، بدون برادرانم داخل  ی خانه

منتظر  ها ساعتبیایند و شفاعتشان مرا به داخِل خانه بربد. یک بار  ها آنتا  نشستم یم

ت در خوابم برد، پدرم امیر مؤمنان (ع) مرا روی زانوِی مبارکش نشاند شده بودم و پش

پر جاللتش گذاشت و به  ی ینهسو فرمود: رسول خدا (ص) بارها دسِت مبارکش را بر 

خاتم رسوالن  بیت اهلشکر �ودند که  ی سجدهاهِل این خانه سالم گفت و اهل خانه، 

در  کند که فاطمه (س) یا خانها وارِد و اینک تو منتظِر امامت هستی تا تو ر  هستند

آن، به دنیاِی خاکی نظر فرمود پس با امامت داخل شو؛ من همراِه پدر وارد خانه شدم 

 .»و آرزو کردم تا یک روز که وارد خانه شدم، مادرم حرضت زهرا (س) را ببینم

این ادب و دانش و ای�ن و احرتام و پیروی از امامت بود که ایشان،  ی واسطه بهبله 

لقب ابوالفضل گرفتند، یعنی پدر ک�ل و دانش، ولی چه شد که شیعه از ابوالفضل 

شد؟ فقط یاد گرفته که  تر یگانهبغیِر او ساخت و هر روز با حرضت عباس  یا افسانه

درکش کند؟ یا فضیلِت  تواند یم؟ آیا صدا بزند یا ابوالفضل، پدر فضیلت، کدام فضیلت

ساختگِی ذهنش به تاشا ایستاده تا شیطان، فضیلت را  یها افسانهابوالفضل را در 

چونان  تواند یمروحش، قهرمانی تصور کند که  ی ینهآبرایش معنا کند و او را در 
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ست برکشیده، به طرف هدفش که هدفی کودکانه ا های یغتپهلوانان و قهرمان از میان 

ذهِن گروهی باشد  ی افسانهرا در مشکی آب از دست بدهد تا  اش یگرامبتازد و جاِن 

و  زدند یمکه اطاعت را در برآوردِن حوائج زنان و کودکانی که از فرِط نیاز، او را صدا 

پروردگار کریم را فراموش کرده بودند باشد؟ پس باید گفت، وای بر احواِل شیعیان و 

 هستند. ها آننبوت، چه قدر بیگانه با شخصیِت واقعِی دوستداراِن خاندان 

راه و  مبارک، در عمل و افکار خود تجدید نظر کنیم و یها شبو  روزهاباید در این 

و دیگر یاران امام حسین (ع)  رسِم اطاعت از امامت را از حرضت ابوالفضل العباس

 بیاموزیم.

رحمِت خود را در شناخِت حق از ، َدِر مان یناسپاسخداوند را شاکریم که با وجود 

 ینحسعشق که متعلق به فرزنِد خلف امام  ی خانهباطل، بروی�ن باز �ود که در این 

پرچم حق، منجِی عال برشیت، رسور و موالی�ن، اباصالح املهدی  ی کننده برپاع)، (

کریم را شاکر باشیم در زمانی به دنیا  پروردگار(عج) است دور هم جمع شویم و 

آمدیم که در عدالِت امام زمان (عج) قرار گرفتیم و منتظِر امامی هستیم که نامش، 

دروغین، نقاب از چهره بر  یها باطلکه  سازد یمقلب�ن را به طرِف دولتی متوجه 

انواِر  و افتد یمباطل فرو  یها چهره یها حجاب، شود یمو باطنشان آشکار  دارند یم

 .گردد یمامامت ظاهر 

 :داریم یمحال دست به دعا بر 

بار الها به حرمت این سه مولد مبارک، ما را در شناخت حق و باطل که ه�ن شناخِت 

 امامت و دشمنان امامت است یاری فرما.

که در اطاعت از امام زما�ان، زندگی و عملکرد یاران امام حسین  بار الها یاری فرما

 قرار دهیم. مشقرس (ع) را 

 تعجیل بفرما. و عدالِت امام زما�ان عشق، تقوا ی حقهبار الها در دولِت 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١تیر  ١٥      والدت حرضت مهدی (عج) ی بهخط

سالم بر آستان قدرتند خالق توانا که هر چه را اراده کرد امر به موجودیت فرمود و او 

قلبش را در عشِق به خالقش معنا کند پس صورت  تپشموجود شد، زنده شد تا 

 ی اللهنهاد تا نامش را بیابد؛ او را بنده خواندند و  اش یاییکرباطاعتش را بر آستان 

و لباِس عزت را بر جان عاشقش پوشاندند و آنگاه به گوشش را به آن حلقه آراستند 

ضیافتی با شکوه مه�نش کردند؛ ساعت ضیافت آشکار شد و پروردگار عال فرمود: 

 پیامرب یها خانه در! یدا آورده ای�ن که کسانی ای ۩مبارکه احزاب):  ی سوره ۵۳ ی یهآ(

(قبل از موعد  که یدرحال، شود داده اجازه غذا رصف برای ش� به مگر نشوید داخل

دعوت شدید داخل شوید و وقتی  که یهنگامدر انتظاِر وقت غذا ننشینید اما  )نیایید و

غذا خوردید پراکنده شوید و (بعد از رصف غذا) به بحث و صحبت ننشینید این عمل، 

) اما خداوند از گوید ی�و (چیزی  کند یمولی از ش� رشم  �اید یمپیامرب را ناراحت 

 ۩بیان) حق، رشم ندارد! (

که  گونه ه�نو  کوشند یمبر آزار رسولشان  کنند ی�و مه�نانی که از این امر اطاعت 

؛ آیا به طعامی که در »خدا از گفت حق، رشم ندارد.«: فرماید یمپروردگار عال 

زمینی است یا  ی آذوقه؟ در داخل این طعام چیست؟ ایم یستهنگر گذارند یممقابل�ن 

باطل دارد ضیافت برایش  های یشکشیپکه عادت به خوردن  ییها شکمانواِر آس�نی؟ 

و برای رسگرمی  آید یمحکم وقت گذرانی و رسگرمی در ساعات آن ضیافت است پس 

که خود آن را  آراید یم؛ نام ملکوتیان را در ظرِف جانش به هوسی کند یمسخن آغاز 

؛ ای وای بر نشینند یم؛ پیامرب (ص) به تاشا دهد یمعشق رس و برایش نوای  پسندد یم

و  چرخند یمذهنشان  ی ساختهامتی که مانند گوساله پرستان امت موسی بر گِرد 

تا �اد خودپرستی را معنا کنند.  کنند یمجواهرات وجودشان را در آتِش گداخته ذوب 

نامش مدعیانی هستند که عاشقاِن  سوزد یمچه شده که پرچم اسالم در آتش عشقی 

که آتِش امیالشان پرده بر حقیقِت هدایتش انداخته و آن را در بازار داد و ستد به 
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بهایی اندک واگذارده است پس به انتظار عدالت نشسته و برای آمدنش پای کوبی 

از اشکی که در چشم منتظران واقعی است  تر نرمو ریس�نش  آید یم؛ عدالت کند یم

تا لطافتش چونان رحمت الهی، جانشان  پیچد یمافقان و مستکربان بر دست و پای من

 یشانها گوش که یدرحالخیالشان به آتِش حرست بدل �اید،  یها افسانهرا در افسوس 

به انکار افتد و زبانشان در اعرتاف به کام  پاهایشان در رفت ،آذین شود به نوای حق

 از عشقی دروغین را ترسیم کند. بچسبد و بر جای خویش بخشکند و آثارشان �ادی

چه شب با برکتی است شبی که رسول خدا (ص) آن شب را باِب رحمت الهی معرفی 

 فرمود و دست رحمتش را بر آس�ن لطف پروردگار عال بلند کرد و فرمود:

و مرا  کند یمکه بر قلبم نور افشانی  بینم یمرا  یا ستارهرحمتت  ی کرانهیا رب! در «

تا زمان رسالتت را تا  آیم یم: ای رسول خدا! به من بنگر؛ گوید یمو  خواند یمبه نام 

؟ پذیری یمقیامت جاودانه کنم و وصی دینت باشم و حامی امتت، آیا مرا به آغوشت 

: به آغوشم بیا تا بار دیگر عظمت نزول را تاشا کنم دهم یمو من (رسول خدا) پاسخ 

و آن شِب با برکت به صبحی مبارک متصل » فشارم.پر رمز و رازم ب ی ینهسو آن را به 

و  شود یم؛ جاءالحق طنین انداز گذارد یمو امانِت رسالت قدم بر جهاِن خاکی  شود یم

تا ابد منادی حق  اش یملکوتشعبان در ج�ل  ۱۵و  رود یم ها باطلبه برکت آمدنش 

 .گردد یم

تا حقیقت وجودشان را در  میا آمدهموالی�ن  ی خانهاینک در این ساعات روحانی به 

تناول کنیم  یا لقمهرحمتش  ی گسرتده ی سفرهشادِی ساعِت عمرمان جاودانه کنیم و از 

که جان سوخته از هجرانشان را با طعمش به ملکوِت رحمت الهی پیوند بزنیم و باز با 

 صربی جمیل فریاد بزنیم:

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١تیر  ٣٠        شب اول رمضان ی بهخط

که ما را به ستایِش خود و  خداوند کریم و رحیم و رح�ن را سزاست حمد و ستایش

لطف و  شکر کنندگانِ تا از سپاسگزاران و  برخورداری از رح�نیتش راهن�یی فرمود

که نجات و سعادت ابدی را در پی خواهد داشت و برای رسیدن به  احسان او باشیم

را قرار داد که بندگانش با درک و عملش  ییها زمانو  ها مکانو  ها راه اش یودخشن

را، ماه مبارک رمضان، ماه روزه، ماه اسالم،  ها زمانزودتر به مقصد برسند از جمله آن 

باشد برای  ای یلهوسکه  ، ماه توبه، ماه استواری قرار دادبپا خاستماه پاک شدن، ماه 

و خودشناسی و تقویِت  خودآزمایی، غبار روبی از نفس لوامه، رسکوبِی نفس اماره

 و توحید برای آنانی که طالب نجات خویش هستند. ای�ن

خود  ی احاطهرا در  ها جان ای ینهگنجپس برکات الهی در ساعاتی است که چونان 

نادی ندا دهد: ای بندگان، به مخزن ارسار متصل شود آنگاه م ها یقهدقگیرد تا  می

برخیزید که محِرش عشق آغاز گردید؛ جسمتان را در گوِر نفس بخوابانید تا جانی زنده 

گشاید و حدیِث جانش را  جان را می ی صندوقچهشود که طعامش انواری است که 

قفل  درنگرد تا رمز قفل را بیابد آنگاه  کند؛ با اشتیاق، به خطوطش می تالوت می

با ثروتش ماهی را به پایان برساند که  اند تا خزائن جانش استخراج شود،جانش بچرخ

 نامش رمِز جان است.

 پس رسور عاملیان حرضت زهرا (س) در مورد امشب و این ماه، ی فرمودهچه زیباست 

منادِی پروردگار را در این شب که  ی مژدهگوش شنوا پیدا کنیم تا  باید سعی کنیم

دهد بشنویم و تالش کنیم که رمز این ماه را پیدا کنیم  میرشوع محرش عشق را مژده 

جا�ان را بگشاییم و کتاب وجودمان که با انوار عشق به هللا  ی صندوقچهو با آن، 

او باشیم و ماه رمضان یکی  رسمستنوشته شده را بخوانیم و برای تام عمر، عاشق و 

هاده شده است ولی افسوس ن ها انسانقدرت خداوندی است که در ذات  یها نشانهاز 

و برای رضای الهی از اوامر پروردگار کریم اطاعت  کنند ی�که حتی معنی آن را درک 
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شکر کنید که  ی سجدهتوانند این اطاعِت ظاهری را ببینند؛ پس  کنند و همه می می

صعود  معنوی یها لذتجس�نی به  یها لذتکنید که در آن از  ماهی را درک می

 ها نعمتباشد که باید ساعِت این  معنوی باالترین نعمت الهی می یها لذتو  کنید یم

 را غنیمِت عمر به حساب بیاورید.

یابد که  در پیشگاه خالقشان به عزتی دست می ها جانبر لحظاتی که  کنیم یمسالم 

که رمز گشودن را در مع�ی جان منتظر، در کلیِد  یا وعدهجانانشان است؛  ی وعده

شود، مأموران  شود، گنجینه �ایان می جان باز می ی صندوقچهاند آنگاه چرخ جان می

دارند: ای پروردگار ما، آنچه  و ابراز می اند یستادهاالهی در تاشایش صف در صف 

ابراِز ناتوانی �ود تا عظمتت در  بر آنچه عرضه شد اش شعلهآفریدی محرشی بود که 

 وعده فرموده بودید. انوار وجودهایشان گویای جانشینی باشد که

پس در این مه�نِی خداوند مهربان که وصف آن را شنیدیم باید با اشتیاق و عشق بر 

تا از انوار  احسانش بنشینیم و دهان و درون ظاهری را بسته و خالی �اییم ی سفرهِرس 

 الهی حداکث تغذیه را کرده و بهره بربیم.

ماه رمضان این است که خداوند کریم قرآن را در آن برای ارشاد  های یلتفضاز جمله 

هایی از هدایت و مشخص �ودن حق از باطل فرو فرستاد و  و راهن�یی مردم و نشانه

 های یلتفضو  فراوان یها احرتام ی یهپابر  ها ماهوسیله برتری آن را بر سایر  بدین 

آن را نوری قرار داده تا در پرتو آن، چون خداوند حکیم و عزیز قر  ؛آشکار، روشن �ود

گمراهی و نادانی بیرون آمده برای هر کس که از رس تصدیق  های یکیتاربندگانش از 

برهانش و  غو فر به آن گوش بدهد شفایی و نجاتی باشد و چراغ هدایتی باشد که 

 .علمش بر عاملیان خاموش نشود

مقدس موال و  ی خانهشق، خواهران و برادرانی که ماه رمضان را در این کوی ع

حقیقی که زمین و آس�ن  دار روزهرسورمان، منجی عال برشیت، اباصالح املهدی (عج)، 

عاشقانه و مشتاقانه منتظرند با صوِت تالوت قرآن و دعای افطار و سحر ایشان هم نوا 

قرآن  های کنید باید که قرائت شوند در مراس�ت و جلسات قرائت قرآن رشکت می

مقدس با توجه و عمل به سفارش و تأکید خداوند کریم مبنی بر  ی خانهر این کریم د
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تفکر و تعقل در مورد آیات قرآن باشد و سعی کنیم که آیات الهی را رسمشق زندگی و 

 عملکرد خود قرار دهیم تا به سعادت دنیا و آخرت نائل آییم.

مرشکان  یها بهانهی از در این مورد رسور عاملیان حرضت زهرا (س) چنین فرمودند: یک

آمد ما به آن ای�ن  اگر کتابی نوشته شده، از آس�ن برای�ن می گفتند این بود که می

آوردند؛ دلیلش در  شد باز ای�ن �ی فرماید: اگر این گونه می آوردیم و پروردگار می می

رانی شود از آن گوی نو  کتاب قرائت می عنوان بهذخیره �ودن انوار کتاب است؛ آنچه 

و به صورت کتابی در آمده که اکنون  است که در زبان مقدس رسول الهی جمع شده

توانند انوار جدا شده از زبان رسول خدا را حس کنند، آن را ملس کنند و از  همگی می

جان ذخیره  ی یسهکو آن را در  جدا کنندمعرفتش لذت بربند؛ جواهراتی را از زبانشان 

هر کنند پس همواره قلبتان حامل نوری است که زبانتان به آن معرتف است و 

توان  برایش �ی که بهایی بهاست گرانشود دری  که در رابطه با آن خارج می یا نقطه

 در نظر گرفت.

 و رسورمان حال ضمن تربیک و تهنیت به مناسبت آغاز ماه مبارک رمضان خدمت موال

هللا ارواحنا لک الفدا از حضورشان استدعا داریم برای ماه پر  ةن بقیامام عرص و زما

ما  مقدسشانفیضی که در پیش داریم ما را یاری و راهن�یی فرمایند تا به برکت وجود 

جزء نجات یافتگان این ماه باشیم و این خطبه را با سالمی خدمت موالی�ن مزین  نیز

 آنگاهافزاید و  بر برکت آفرینش می ت عمرشکنیم: سالم بر سالمتی جانی که ساعا می

کند عال،  شود و آنگاه که سکوت می آید جهان، منور به الفاظش می که به سخن در می

خوابد  شود و آنگاه که می لباس ارسار از تن خارج کرده و به قلِب منورش متوسل می

ساعتی را از  کند که روحی را به امانت نگه داشته که القدس به خود افتخار می روح

روشنایی روز در انوار  قالبش جدا گشته تا تسلیم حیاتی شود که برایش مقرر گردیده،

وجودش به تاریکی مبدل گشته و سیاهِی شبش در تأللؤ وجودش به روزی منور، تغییر 

 ماهیت داده است.

حال با مناجات زیبایی از زینت عابدان و رسور ساجدان، امام سجاد (ع) دست به دعا 

 داریم که: بر می
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ر محمد و خاندان او درود بفرست و در شناخت فضیلت این ماه و حفظ ببار الها 

داشِت اعضا از گناهان و به کار گرفت آنان در راه   و پرهیز از محرمات و نگه حرمتش

 ما را یاری فرما. ات یخشنود

دادن زکات آن را پاک  بار الها یاری فرما اموال خود را از شبهه و حرام مربا سازیم و با

 گردانیم.

نا گویی و ستایشت و ثکار توحیدت و کوتاهی و تقصیر در بار الها ما را از انحراف و ان

 ،دشمنت ی یلهحو فریب و  شک و تردید در دینت و کوری و گمراهی از راه آیینت

 شیطان رجیم محافظت فرما.

 یها وسوسهان و در برابر های جهل، مونس ما گرد قرآن را در تاریکِی شب بار الها

 شیطان نگهبان ما قرار بده.

زنند و جز از قرآن  محکم قرآن چنگ می ی رشتهبار الها ما را از کسانی قرار ده که به 

 شود. جویای هدایت �ی

قرآن است و خاندان او که خازنان علم  که خطیب محمد (ص) با الها بر حرضت

 درود بفرستد. اند قرآن

 الفرج اللهم عجل لولیک
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١مرداد  ١٤      والدت امام حسن مجتبی (ع) ی بهخط

در شب، چون تاریک شود و روز چون  حمدی .خداوندا حمد و سپاس سزاوار توست

هایی که رس از خاک  ستارگان و فرشتگان آس�ن و دانه ی ش�رهگردد و به  روشن 

، خزندگان و پرندگان، ها شنو  ها سنگدرختان و ماهیان دریا،  یها برگدرآورند و 

جاللت و کربیایی توست.  ی یستهشاو  پسندی یمکه تو  چنان آنحمدی مبارک و پاک 

حمدی سزاوار توست که خود فرمودی: مرا در سحرگاهان و شبانگاهان بسیار حمد 

ا نخواند؟ پروردگارا ات معرتف است که جز تو ر  کنید. آیا زبانی در کام به بزرگی

گواه خردی و  یشانتنا یها دستذلیل و خوارند و  ات یجربوتهمگان به پیشگاه 

 یفشان آتشاست خروشان،  یفشان آتشکوچکِی جانی که در اقیانوس محبتت چونان 

ریزد تا  سوزنده به بیرون می یها گدازهظاهر رسد است و در روح با  که در جسم، به 

 رد را به خاکسرتی بدل �اید.هر چه بر رس راه دا

گویا و منور است که جهان، معرتف  چنان آنخلقتش  ی ارادهرحمت پروردگار عال در 

به دامن رحمتش پناهنده است تا عجز و  یشها نعمتبه جاللتش همواره در ذکر 

را به آن نسیم، لباس  اش مردهجاللتش تاشا کند آنگاه جان  ی ینهآرا در  اش یناتوان

زیبایی بپوشاند و تاشاگران دهر را مژده دهد به عظمتی که نامش خلقت  عزت و

 است.

از عظمِت خلقِت جان و روح انسان، اما چه ضعیف و  ءچه زیبا است توصیف اولیا

 عنوان بهکه خداوند کریم  ای ناتوان است درک و شکر او برای این لباس عزت و بزرگی

عاجز است از شکِر نعمت و  ها عقلقارص و  ها زبانخلیفه بر قامت انسان پوشاند. 

و آن یاری ممکن نشود  او کارساز آن است  پروردگار که فقط یاری ی واسعهرحمت 

مگر با استعانت و توسل جست به وجود پربرکت افضل انبیاء، خاتم اوصیا، اکرم 

 پایان بر آنان باد. حرضت محمد (ص) و خاندان پاکش که درود بی رسوالن،
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صرب  ی اسوه، یتب اهلادف است با میالد دومین نور والیت و امامت، کریم امشب مص

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

زیست و مظلوم و غریب، در تاریخ ماند. این امام ه�م نه تنها مظلوِم دشمنان بود 

زرگواری و صرب و گذشت امام را بلکه مظلوم شیعیان جاهل نیز بود. شیعیانی که ب

، ها رنج ی همهبا تحمل  ولی امام آزردند یمایشان را   و با زخم زبان، کردند ی�درک 

 برای رضای الهی و رسوایی منافقین همت گ�شتند.

و از افکار  داشتند یمجد بزرگوارشان، رسول خدا (ص) امام حسن (ع) را بسیار دوست 

داشتند به همین جهت برای  متش بودند آگاهی کاملو عملکرد مردم زمان او که ا

 نشاندند روی زانوان مبارکشان می برخورد با آن مردم سست عنرص و صد رنگ، امام را

صد رنگ منافقین بود را برای  یها چهرهتوبه که در مورد  ی سوره ی یمهکر های یهآو 

 فرمودند. ایشان تالوت می

دشمنان و منافقین را که با حیله و مکر تصور صلح،  یشنهادپامام حسن (ع) با قبول 

، آنان را در گودال مکر خودشان رسنگون کند ی�ایشان این پیشنهاد را قبول  کردند یم

ولی متأسفانه یاراِن ناداِن ایشان به علت عدم شناخت مقام امامت و یقین و  کردند

شیعیان لقب دادند ولی بعدها متوجه و پشی�ن شدند  ی کنندهباور آن، ایشان را ذلیل 

 و این برایشان سودی نداشت.

 شویم یمبا بررسی و تفکر و اندیشه در مورد نهضت کربالی امام حسین (ع) متوجه 

واقعی وجود  ی یعهشش�ر از  انگشت یا عده وامام  ی خانوادهکه در آن زمان فقط 

شان با معاویه سن (ع) و حکمت قبول صلح ایبه بزرگی حرکت امام ح داشته در نتیجه

 پی خواهیم برد. در

نهضت کربال، یاراِن واقعی امام حسین (ع) حرکت و تصمیم امام در مورد ماندن و 

چون و  دانستند و بی  رفت و به شهادت رسیدن را مبتنی بر علم و حکمت امامت می

 ی برای ابراز این موضوعو از هر فرصت کردند یمچرا و با عشق قبول کرده و اطاعت 

گفتند: چونان غالمی، بر  زدند و  �ودند. مثالً در کربال دور امام حلقه  استفاده می
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 های یشفرمااز جام جانتان بهره گیرد و با  مان گداختهایم تا جان  گردت جمع شده

 الهی نزدیک شود. ی وعدهگهربارتان به 

امام زمان  موال و رسورمان در این شب مبارک ضمن عرض تربیک و تهنیت خدمت

داریم: ای  (عج) به مناسبت میالد عموی بزرگوارشان امام حسن (ع) به ایشان اعالم می

ایم و با عشق و یقین ابراز  مقدستان جمع شده ی خانهما در این  یادگار امامت،

الهی نزدیک  ی وعدهگهربارتان به  های یشفرماایم تا جام جا�ان با  داریم: ما آمده می

شود. ما را یاری کنید تا مقام امامت و شأِن واالی ش� را درست بشناسیم و در عمل به 

 فرامینتان با یقین و عشق کوشا باشیم.

 قدر گرانکنیم به توصیف زیبا و حقیقی و  حال در این شب مبارک، خطبه را مزین می

 مودند:که فر  امام زمان (عج) در مورد فضیلت امام حسن مجتبی (ع)

آفرینم که اسم اعظِم  آنگاه که پروردگار عال فرمود: ای فرشتگان، من مخلوقی را می«

همگی بر آستانش به تاشا ایستادند آنگاه جانی را در قالبش  ُحسن را معنا کند

همتا بود؛ عرضه داشتند: ای پروردگار ما، این ج�ِل  دریافتند که در ُحسِن ج�ل، بی

و خداوند عال فرمود: این نوری است که عال را به حسنش جلوه  نظیر از آن کیست بی

 نامش را برگزیدم و او را به کوثرم هدیه کردم، دادم و ستارگان را به انوارش افروختم،

 ی سفرهجان با رشافت افزودم و او را َحسن نام نهادم، عاشقانش را بر   بر کرِم این

رمضان مه�ن شد تا پیامرب خاتم او را  ی سفرهاحسانش مژده دادم؛ احسانی که بر رس 

در آغوش گیرد و دستان پر برکتش را به آس�ن بگشاید و عرضه دارد: ای پروردگارم، 

جاِن علی بر من گوارا باد که از این میوه همواره رسالتم تغذیه خواهد  ی یوهم ی ثره

 »کرد و جهان به هدایتش منور خواهد شد.

 ی یلهحامام بزرگوارمان، امام حسن مجتبی (ع) از مکر و  ی یدهکشبار الها قلِب رنج 

آنان شاد  ی چهرهمنافقین و باطلین و جهل جاهلین را با ظهور موالی�ن و آشکار شدن 

 بفرما.
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بار الها به ما یقین و باور و عشق به مقام امامت را همچون یاران امام حسین (ع) در 

 ا بفرما.از امام عرصمان عط یبردار  فرماناطاعت و 

 بار الها ما را در قبول حکمِت غیبِت امام عرصمان و صرب بر آن یاری فرما.

 .رسور و موالی�ن امام عرص و زمان (عج) تعجیل بفرما ی حقهبار الها در ظهور دولت 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١مرداد  ١٧      رمضان شب قدر ١٩شب  ی بهخط

ِ الرَّْحمِن الرَِّحيمِ  إِنَّا أَنْزَلْناُه ِيف لَيْلَِة الَْقْدِر َو ما أَْدراَك ما لَيْلَُة الَْقْدِر لَْيلَُة الَْقْدِر  ِبْسِم هللاَّ

ِهَي َحتَّى  َخْ�ٌ ِمْن أَلِْف َشْهٍر تََنزَُّل الَْمالئَِكُة َو الرُّوُح ِفيها ِبِإْذِن َربِِّهْم ِمْن ُكلِّ أَْمٍر َسالمٌ 

 َمطْلَعِ الَْفْجِر.

ما این قرآن را در شب قدر نازل کردیم؛ تو چه دانی که شب قدر چیست؟ شب قدر 

بهرت از هزار ماه است؛ در آن شب، فرشتگان و روح به فرمان پروردگارشان برای انجام 

 شوند؛ آن شب تا طلوع صبح همه سالم و درود است. فرمان نازل می

دانی که قدر  فرمایند: تو چه می (ع) در مورد این شب چنین می امیر مؤمنان علی

خداوند  ی وعدهدهد که  �اید و بشارت می چیست؟ ه�ن روشنایی است که راه می

 حق است.

روز و شب قرائت قرآن کریم و توبه و توسل،  ۱۸که طی  دار روزهخواهران و برادران 

در این کوی مقدس حضور یافتید باید خداوند رح�ن و رحیم را شاکر باشیم که اولین 

 یا گونه ه�نشب قدر، شب نوزدهم ماه مبارک رمضان را توفیق داد درک کنیم چون 

رموده برای وارد قدر، بزرگی و عظمت شب قدر را یادآوری ف ی سورهکه خداوند در 

شدن به این ایام، نیاز به پاکی و شفافیت درون است و این مهم ممکن نیست مگر با 

موفق به انجام آن  شاءهللا انو قرائت قرآن که ش�   عبادت ها شبهجده روز روزه و 

امام عرص (عج) سعادت حضور پیدا  ی خانهو امشب در این شب بزرگ در  یدا شده

 ا اخالص و توبه حداکث بهره را بربیم.پس باید ب یدا کرده

گذشته توبه کرده و با   حال در خلوت و تاریکی شب بیایید با پشی�نی از گناهان سال

عشق و ای�ن و خشوع درون و با اخالص با خداوند مهربان صحبت کنیم. بنده این 

 یها چشمکنم که اطمینان دارم حرف دل ش�ست پس  کار را با حرف دلی رشوع می

 ظاهر را ببندید و قلب و روحتان را با آن همراه کنید.
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 بار، با دلی شکسته و چشمی اشک ای یدهنامبار الها در این نیمه شب که شب قدرش 

ام.  ایستاده ات یاییکرببارگاه با کرامت و  ی آستانهقلبی نادم و پشی�ن و خجل در  با

پشتش سنگینی کرده است و توان  گناه و معصیت بر بار کولهکه  یا بندهمرا ببین، فهم 

ولی امید و چشم گدایی بر پیشگاه جود و سخایت   پرواز به ملکوتت را از او گرفته

خواند و زبان به عذرخواهی و اعرتاف به قصور  می اش آلودهدوخته؛ تو را با تام وجوِد 

دعا  و کوتاهی گشوده که: بار خدایا شکر و سپاس تو را سزاست که اجازه دادی به من

ای شنوای دعا و مناجات بندگان، صدایم را، دعایم را،  و خواهش از خود را پس بشنو

را و اجابت کن دعوتم را تو ای خدای مهربانم؛ چه بسیار  ام یعذرخواهمدحم را، 

، یدرگذشت یمها لغزش�ودی، از  برطرفرا  یمها اندوهرا رفع کردی،  هایم یگرفتار 

آگاهی رسوایم  ها آنرا پوشانیدی و به گناهانی که فقط تو بر  هایم یزشتخطاها و 

نکردی؛ به نادانیم مؤاخذه نکردی، به کفران نعمتت، نعمت از من دریغ نفرمودی، به 

صرب کردی و از بال و عذابم درگذشتی. وای بر من وای بر من چه کردم؟  ام ینافرمان

این همه بدی و ناسپاسی باز در چقدر جسارت کرده و ظلم به خودم کردم! واعجبا با 

و با تو آغاز سخن کردم. خجلم ولی خدای من، ای خدای مهربان،  ام یستادهاپیشگاهت 

پناهان، ای قبول  بی ی دهندهگناهان، ای پناه  ی یندهبخشابندگان، ای  یادرسفرای 

و ای مهربانان  ینتر مهربانعذِر عذرخواهان، ای توبه پذیر توبه کنندگان، ای  ی کننده

به من جرئت بخشیدی و در قرآن کریمت به پیامرب خاتم که  تو ،کری�ن ترین یمکر

 روی  یادهزبر او و خاندان پاکش باد فرمودی: که به بندگانم آنانی که  پایانت یبدرود 

بگو از رحمت و بخشش من نومید نباشند پس من نیز امید بستم  اند �ودهو ارساف 

جویم به  انم قارص و دل نادم است پس توسل میبه رح�نیت و کرمت ولی زب

پیامرب و امامانم و با کل�ت ایشان که از دریای علم و یقین و  ی یلهوس بهدرگاهت 

کنم و تو را قسم  شناخت تو رسچشمه گرفته در این شب بزرگ با تو مناجات می

م را دهم به آبرو و حرمت ایشان نزد خودت مرا مورد لطف قرار دهی و گناهان می

 ببخشی.

کنم که در مناجاتی فرمودند: بار الها پناه  الشأن رحمت للعاملین آغاز می از پیامرب عظیم

و زمین و از بین رفت  ها آس�نبه نور وجه تو که روشنی گرفت بدان  ام آورده
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از اینکه به ناگهانی عذابم کنی و عاقبتم را به خیر نکنی و نعمتت را از من  ها، یکیتار

ای بزرگ و ای  ات یبخشندگدانی؛ خیال و دل معتقد است به بزرگواری و دریغ گر 

عظیم، ببخش خطاها و گناهان بزرگم را و روزی کن به من دلی پرهیزگار و پاک و دور 

 از رشک و بیزار از کفر.

گلگون شد و زمین  به خون عشق اش چهرهبار الها به امیر مؤمنان علی (ع) که امشب، 

 ی شبانهزیبای  یها مناجاتمسجد کوفه در غم محروم شدن از مخصوصاً  و آس�ن

 امشب ما را از درگاهت ناامید برنگردانی. دهیم یمایشان به سوگ نشست تو را قسم 

خواهیم با زبان ایشان از تو طلب مغفرت کنیم که: بار الها ای موالی من، رحم کن  می

من، منم ذلیل تویی عزیز، منم گدا تویی  تویی موالی ،تو ی بندهبر من چون منم 

تویی بخشنده، منم فانی تویی باقی، منم  کار گنهکریم، منم حقیر تویی عظیم، منم 

و راضی شو از من  ات یمهربانگمراه تویی راهن�، منم ضعیف تویی توانا، رحم کن به 

 به سخاوتت ای صاحب کرامت و احسان و جود و بخشش.

ی برآورده شدن دعا و مناجاتان به سوی صاحب کوی عشق و در خاته دست یاری برا

قدرمان با  یها شبگشاییم که  معرفت، موال و رسورمان امام عرص و زمان (عج) می

وجود منور و کالم زیبای ایشان پر برکت و نجات بخش شود که فرمایشاتشان همیشه 

خالق به  ی ارادهر در خود نوید رهایی و سعادت دارد که فرمودند: کیست که در براب

گذارد، زبانش  زمین می ی عرصهخاک در نیفتد و تسلیم امرش نشود؟ جانی عاشق پا بر 

شود: یارب، به جان سوخته از هجرانت ترحم کن؛ آن وقت گوشش  از کام جدا می

؛ دلش گلستانی را ترسیم دهد یمکه او را به وصلش مژده  شنود یمندای پروردگارش را 

کند و  و خود را در قالب عبد، به پروردگارش عرضه می شناسد ی�را کند که خزانی  می

: ای پروردگار عال، به مخلوقاتت فرمودی: ای بندگان من، از آنچه برایتان فرو گوید یم

آن میراث  ی خزانهفرستادم اطاعت کنید تا رستگار شوید. رستگاری برکتی است که 

را میراث بران این  اش یفهخلخالقی که  زمین و آس�ن است و شکری خالصانه بر درگاه

 برکت عظیم معرفی فرمود.

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


62 

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

بله باید که نجات را در دستورات خداوند و سفارشات چهارده معصوم جستجو کرد تا 

 سعادت دنیا و آخرت را کسب کرد. ها آنبا عمل به 

گشاییم و با  آس�نی است به درگاهش می یها مائده ی حال دست�ن را که گیرنده

 داریم: اعالم می ترضع

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١مرداد  ١٩   رمضان شب قدر ٢١شهادت امام علی (ع) شب  ی بهخط

 ارزانی ش� بر خدا که رحمتی و فضل اگر ۩ شکر و سپاس، خالقی را که خود فرمود:

ولی خدا هر کس را که  دید ی�، هیچ یک از ش� هرگز، روی پاکی بود ی� است داشته

). چگونه ۲۱ ی یهآنور  ی سوره( ۩ و خدا شنوا و داناست سازد یمبخواهد پاکیزه 

هللا را شکافت و جاِن مبارکش را در تحمل رنِج زهری نشاند که  ، فرِق سیفشود یم

سزاواِر حیدر نبود، حیدری که زهِر جهل، بارها قلب مبارکش را مجروح ساخته و اشِک 

چش�نش را جاری �وده بود و افسوس و هزاران افسوس بر مسل�نانی که 

ونان بنیاِن مسجدی ، جز رنِگ نیرنگ نداشته و ندارد؛ سیاهِی جانشان چشان یشانیپ

آن را شسته باشد نهاده است تا با او در  که آب، زیر یگاه یلس ی کنارهاست که بر 

 ی سوره( ۩ کند ی�خداوند مردم ستمگر را هدایت  ۩آتِش جهنم رسنگون گردد و 

ظلمی را  ی یهپا) مردمی که با ستمشان، پیشانِی توحید را شکافتند و ۱۰۹ ی یهآتوبه 

 مسلمین هویداست. ی جامعهِر کفر انگیزش اکنون در نهادند که آثا

که کعبه، جایگاِه  گیرد یم؛ شهیدی را در آغوش بالد یمامشب، خاک نجف بر خود 

آن سحر گذشته است و هر ساله  از ها سال؛ اکنون یشها رنجآمدنش بود و سنِگ صبور 

شِب قدرها با نامش آغاز گردیده و با عزایش پایان پذیرفته؛ نامش، چلچراِغ قدری بوده 

داِر قدر، شیرینِی آن را در ناِم موالیشان  ماه بهرت است؛ مه�ناِن شب زندهکه از هزار 

و و خونشان در حق، جوشیده  اند کردهمجروح از جهل زمان احساس  ی ینهسدر 

صربی که باید از آن مدد جوید تا فرِق زمان، نشکافد و جهان،  جز صرب نیافته، یا چاره

را در  ها زمانجانشین و فرزنِد آخرینش، بر ستمی بگرید که  از مداِر حرکت باز نایستد؛

نبوت را از دامن توحیِد جامعه برچید تا  یها لگُ شهادِت فرزندانش جسور ساخته و 

د و اکنون، شاهِد دگرگون شدنش هستیم و پروردگار عال فرمود نعمت را دگرگون ساز 

 مسل�نان ما آیا ۩مگر خود دگرگون شوید  سازم ی�من نعمت ش� را دگرگون  ۩

شاِر از محبِت موال و صاحب عرصمان است خواهان رس  های�ن ینهس که یدرحال
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باشیم، اگر دگرگونِی نعمت والیتش هستیم؟ اگر نیستیم، باید حق طلب و حق جو 

نبودیم، قاتِل علی هستیم، قاتلی که به کتاِب الهی قسم خورد که فرِق حق را بشکافد، 

تبدیل شد که باعِث سوخِت وجود خودش در  براندازنعمِت هدایتش به کفری خا�ان 

 ی چشمهرا در آتشی سوزاند که همواره از  ها دورانو  ها زمانکفر شد و هم دِل 

 روان است. ها جان

از عشاِق علی (ع) بپرسم، غربِت حمل نادانی و جهل، چه قدر سنگین  خواهم یمحاال 

، به جانت نهیب بزن و بگو: کنی یم؟ اگر کنی یمآن را بر پشتت احساس  است؟ آیا

نجات بخش تا آن را بگشایم و در  ام افکندهکه به آن  یا پردهپروردگارم، جانم را از 

ایستم و مانند ابوذِر غفاری در َربَذه جان دهم و بر موالیم ب مددکارانصِف یاران و 

 حرام ننشینم. ی سفرهرس 

، انتخاب است که اگر حق را خواستم با آن هستم و نویسد یمرا  آنچه امشب تقدیرم

تا قرآن کریم در روِز قیامت شهادت دهد که من  بندم یماگر باطل را، باز با آن پی�ن 

 ها ی�نپو  عهدهااشتم و باز راِه باطل را برگزیدم و به آن را و هدایتش را در مقابلم د

تا تصمیمتان را ثبت کنند و  نگرند یم، به ش� ها جانوفا نکردم. اکنون تاشاگران قدِر 

را یا با حق سبک کنند و یا با باطل، سنگین؛ قلِم قدر در دستتان است،  یتانها شانهباِر 

بخورید. عمرتان در رمضان، برکت  اش بهرهاز  بنشینید و اش یهساآن را بنگارید تا در 

 رمضانی باشید. اگر افزاید یمو خداوند کریم از فضل و رحمتش بر آن  یابد یم

جا�ان را کنار زند تا  ی پردهتا پروردگار کریم  داریم یم برحال دست�ن را به دعا 

نعمتش که والیت و امامت است که  ینتر بزرگبتوانیم فضل و رحمتش را درک کنیم و 

 زما�ان امام با بیعِت  با شبی چنین در را ۩ کردیم کامل آن با را دین ۩خود فرموده: 

�ن عرضه داریم: ای جانشین علی، ما شیعیاِن پدرتان با موالی ی خانه در و �اییم کامل

را یاری محبت�ن به وجوِد مقدستان، آرزو داریم در صف حق طلبان باشیم پس ما 

 فرمایید تا استواری قدم�ن گویای پی��ان باشد.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١مرداد  ٢١       رمضان شب قدر ٢٣شب  ی بهخط

حمد و سپاس پروردگار قادر و توانا را سزاست؛ پروردگاری که آفرینش را به نام خود 

آغاز فرمود و رح�نیت را مدار خلقت خود �ود و فرمود: ای بندگان، از بخششم 

 ام دادهنومید نشوید، به ریس�ن محبتم چنگ زنید تا جانتان را به بهشتی که وعده 

مخلوقات عال را سزاست که در کتاب  ی ینندهآفرمتصل کنم پس حمد و شکری هللا 

به یگانگی و  خوانیمش یمآس�نی فرمود: مرا بخوانید تا ش� را اجابت کنم؛ ما 

رحم کن، جانشینت در زمین را در لقای رحمتت  ات یفهخل بخشندگی پس پروردگارا به

لی کدام جای ده تا همواره رس بر آستان بندگی و شکرت بساید و جز تو را نخواند؛ و 

است چون خداوند  ها یگرفتار و  بالهاو شکِر دفع  ها نعمتجان و زبان قادر به شکر 

خود فرمود: مثقاَل ذرة خیر یره مثقال ذرٍة رش یره؛ از دست و زبان که برآید که از 

 ش�ر یب یها رحمتو  ها نعمتعطاها و  یها ذرهشکرش به درآید؟ به ذره  ی عهده

گمراهی و بال و رش باید شکر به جا آورد پس شکر و  یها ذرهپروردگار و دفع ذره 

سپاس پروردگار غفور و غفار و رح�ن را سزاست که بر عجز و ناتوانِی بندگانش آگاه و 

و رحمت پروردگار  شود یمو از شکر گذاری اندک آنان راضی  پذیرد یمعذر آنان را 

ش ا یاست که همواره بر درگه بندگی، صورت تواضع بر آستان کربیای ییها دلعال در 

و بر  گذارند یمصورت بر خاک اطاعت  برد یمو آنگاه که منادی نامشان را  سایند یم

که آنان را عبد خواند و فرمود: ای بندگان من، از رحمت  زنند یمدامن رحمتی چنگ 

یایی من بگشایید تا گناهانتان را من مأیوس نشوید و دستان ضعیفتان را بر قدرت کرب

 بیامرزم و از عذاب سخت رهایتان بخشم.

چه زیبا فرمودند رسور عاملیان حرضت زهرا (س) که پروردگار عال در کتاب آس�نی 

و این مشیت به معنای  دهم یم: من روزِی بسیاری را تنگ و یا فراوان قرار اند فرموده

است؛ آنانی که قرِص نان را در  ها نعمتاری از از برخورد ها انسانفهِم درِک جاِن 

نعمتش دریابند، از نظر درک و فهم دارای روزی فراوانی هستند و آنانی که ثروتشان 
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در روزی تنگ قرار دارند پس روزی تنگ و یا فراوان،  فنا کنند همواره عقلی یبرا در 

 است. ها نعمتاز  ها انساندرِک 

یان درک نعمت است که معرفت و شکر و حمد را به بله با این فرمایشات رسور عامل

ناچیز باشد و با هر شناخت  ها یلیخدنبال خواهد داشت حتی اگر این نعمت در نظر 

 و شکر، این عقل و درک و روزی افزایش خواهد یافت.

و رسشار آن  حساب یبرمضان و شب قدر را شناخت و از روزی  یها ساعتحال باید 

تا قدر  یما شدهمقدس دور هم جمع  ی خانهین شب قدر در این بهره گرفت ما در آخر

آن را بدانیم تا جزء روزی خورندگان آن باشیم چون این روزی برای  یها لحظهلحظه به 

علی (ع) چنین  مؤمنان یرامحقیقی باشیم. در این مورد  ی زندهما مقدر شده است اگر 

تا با برکات  کنند یمدعا  نگرند، یمدر این شب، ارواح مؤمنین به ما «فرمودند که: 

، آنچه روی زمین است باید به توانند ی�إنا أنزلنا همراه شوند ولی  ی یمهکر های یهآ

صاحبش برسد و امشب شب تقدیر است ولی همه چیز در آفرینش در کتاب مبین 

مشخص شده است؛ آنچه که نامش تقدیر است عمل من است که انتخاب تقدیرم به 

دهم با اراده و میل باطنی  ثواب و گناه انجام می عنوان بهاست؛ آنچه را دست عقلم 

خودم هستم که تقدیرات خوب و بد را  نویسد یمخودم است پس قلمی که امشب 

معلوم است و اگر به دنبال  اش یجهنتکنم؛ اگر به دنبال نفس برم  برای خودم تقدیر می

نور  ی یفهصحدگان، امشب نامشان در معلوم ولی توبه کنن اش یجهنتخدا بروم آن هم 

تا در قیامت به  شود یمو در پیشگاه پروردگار به طور امانت نگهداری  شود یمنوشته 

فریاد صاحبش برسد. کلید تام مطالبی که گفتم تقوی است؛ با به کار بست آن، خدا و 

 »و خودتان را خوشحال کنید. گزارانش کارپیامرب و 

این شب،  های یلتفض ینتر بزرگیکی از  دانید یمکه  یا گونه نه�خواهران و برادران، 

رسور عاملیان حرضت  ی فرمودهنزول قرآن کریم است؛ خوشا به حال مؤمنانی که طبق 

آن در این ماه نوشیدند و وجودشان را  انتهای یبعلم رسشار و  ی چشمهزهرا (س) از 

ن �ودند که ایشان در این جانشا ی یرهذخروشنایی بخشیدند و رحمت و احسانش را 

برکات عال در صبح دمی است که نسیِم رحمِت پروردگار عال، «مورد چنین فرمودند: 
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طور پیوسته مه�ن خواِن قرآن  که به  گشاید یمآغوش محبتش را بر منتظران علمی 

لربیز �ودند  ییها مائدهشان را از  گرسنهجان  اش گسرتده ی سفره، در کنار اند بودهکریم 

پروردگار عال است؛ آمدنشان در محور عال، اعجاز  منتهای یبکه انوارش سایبان رحمت 

خلقت بود و رفتنشان خرب اعجازی دیگر پس درودی همواره و پی در پی بر آستان 

کربیایی پروردگار که باب احسانش مسدود نگردد و ثروتش پایان نپذیرد و عشق به 

 »دود نگردد.مح اش یاییکربآستان 

و جانی  بار اشکحال در آخرین ساعات این شب دست نیاز با دلی نادم و چشمی 

که اگر تا این ساعت از ماه مبارک رمضان  گشاییم یممشتاق به سوی پروردگار کریم 

ما را قبول و گناهان و خطاهای ما را نبخشیده بر ما ترحم فرماید و ما را  ی توبه

گناهکاری که نادم و پشی�ن به امید بخششت  یها دستست ببخشاید. بار الها، این ا

ترسان از خشم و آتِش  ی بندهبه سوی درگاه با کرامتت دراز شده؛ رحم کن بر این 

عذابت؛ ببین پریشانی و غصه و اندوهش را؛ ببین وحشت از تنهایی و غربت قرب و 

و  یاهیروسدگی و را و ببین رشمن اش یدرماندگقیامش را؛ ببین فقیری و بیچارگی و 

را؛ ترحم کن بر ضعف و کمِی طاقتش بر آتش غضبت، سستی استخوانش  اش یگسستگ

از گناهانش؛  درگذرو ضعف بدنش، نازکی پوستش و نرمی گوشتش؛ بپذیر عذرش را و 

دور کن از آتشت و داخل کن او را در رحمتت؛ روزی کن بهشتت را و در حال 

 را بر او ارزانی دار. ات یخشنودمسل�نی بیران و رضایت و 

 بریم. حال به صاحب این کوی عشق پناه می

نعمت و منجی و امام زمانم، امشب به کدامین اندوه و غمم  موال و رسور من، ولی 

اشک خون ببارم و به کدام مصیبتم فغان و ناله رس دهم؟ آه چه شبی است امشب! 

امت جدتان فرق پدرتان را در جاهالن و کوردالن  ترین یشقآیا به مصیبتی بگریم که 

به تیغ زهرآگین جهل و نفس اماره شکافت و خورشید  مسجدی که بهشت زمین است

تقوا و ای�ن و عشق را در خاک نجف مدفون کرد و زمین و برشیت را از بو و عطر 

بزرگی این  گذرد یمعدالت و حق و امامت محروم کرد که هرچه زمان بیشرت  یننش دل

و ای موالی من و یا به مصیبتی  شود یمدر حق برشیت بهرت درک  خیانت و جنایت
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شبی است که  ،فغان کنم و ناله و اشک ریزم که امشب آخرین شب لیالی قدر

؛ وای بر من! شود یمخدمت وجود مقدستان عرضه  عملکردهاو تقدیرات و  ها کارنامه

در مقابل این همه نعمت و لطف و  ام یناشناسوای بر من چه کنم با این همه قدر 

 یها خطابه ی یلهوس بهدلسوزی ش� در نجاتم از جهل و هدایت به سوی رستگاری 

که تکرار  �اید چه کنم اع�ل من، ش� را مکدر و غمگین  ی کارنامه؟ اگر قدرتان گران

علی (ع) پدر  مؤمنان یرامتاریخ نگردم؟ چون آن کور دل و سیه روز که بر فرق 

البالغه را از زبان  نظیر و نجات بخش نهج گهربار و بی یها خطابهگوارتان زخم زد بزر 

 برم یمامام شنیده بود و این جسارت و جنایت را انجام داد؛ وای بر من به خدا پناه 

ش�، با عملم و  قدر گران یها خطابهکه تاریخ را تکرار کنم و با شنیدن و خواندن 

ازنین ش� را با تیغ جهل و درِک غلطم و نداشت باور و حرکت و اندیشه و فکرم قلب ن

یقین و اطاعت و پیروی از امام عرصم که ش�یید زخم زنم؛ پس چه فرقی بین من و 

آن ملعون وجود دارد؟ ولی موالی من، امام مهربانم، ش� شاهدید که من مشتاقانه و 

عت کرده و وجود تا از دستورات و نصایح ش� اطا کنم یمعاشقانه سعی کرده و 

مقدستان را خشنود سازم که خشنودی و رضایت ش� خشنودی الهی را نیز به همراه 

خواهم کرد و   دارد. پس در آخرین ساعات این شب بزرگ و مبارک، قبل از سحر، توبه

با ش� عهد و پی�ن خواهم بست که در پیروی از دستورات قرآن و پدرانتان و ش� 

عملم جز  ی کارنامهداشته باشم که تا شب قدر سال آینده در استواری و اطاعتی را 

وجود نداشته نباشد و در این امر مهم تقاضای بخشش از  سازد یمآنچه ش� را خشنود 

 دارم. ام یندهآاشتباهات امسال و یاری و مدد ش� برای اصالح سال 

حق از پشت بار الها ما منتظران امام و ولی و نعمِت آخرینت منتظریم تا آفتاب 

ای پروردگار  باطل به درآید و عاشقانش را در دامن محبتش به طرف تو های یرنگن

عشق با  ی خانهپس همگی در این شب بزرگ و پربرکت در این  کریم رهنمون شود

 :زنیم یمصدایی که عرشیان و فرشیان بر آن گواه باشند فریاد 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١مرداد  ٢٩         عید فطر ی بهخط

امت  یدار  روزهسالم بر عید، عیدی که نامش فطر است و پروردگار عال آن را پایان 

 ی ینهآ ها دورانمسل�ن قرار داد تا عظمت فرمانش در اطاعت از قرآن کریم در 

این انوار روحانی به  گر، جان مادی خویش را در پرتو اطاعت یها جانعملشان باشد. 

را که به آن خو  ییها لذتفراموشی سپردند تا معنویِت جاِن دوم را احساس کنند. 

گرفته بودند را رها کردند تا انوار جانشان متجلی گردد. دهانشان را به تالوت آیات 

آمدند و  پروردگارشان متربک و عقلشان را به اطاعتش منور کردند. روزها از پی یکدیگر

الهی را در  ی شدهقدر رسیدند؛ شکِم زمان باز شد تا تقدیرات وعده داده  به شب

به حرکت درآمد؛ به خود  ها جاندرون خود جای دهد. تقدیرات نگاشته شد؛ قلِم 

فرصت تام شد؛ بیدار باش، از آنچه در جهل جانت به آن  نهیب زد: ای وای بر تو،

ه الهی به سخن درآمد؛ کارگزاراِن قدر به به استغفار به درگا ها زبانپرداختی توبه کن. 

دست نیاز بر جاللت اس�ء اَت  ات یروز  ی خورندهتاشا ایستادند؛ پروردگارا، مخلوقاِت 

شود؛ رحمت  آماده می تا بر آنان از بارگاه با جاللتت احسانی کنی؛ احسان اند گشوده

 اش یاییکرب�اید رحمتی که همگان را در آغوش  الهی، زمین را منور به لطف خود می

آیند؛  به دیوار تکیه داده شده به تاشا می یها چوب؛ خفتگان دهر مانند پذیرد یم

کدام نجات را تقاضا کنند؟ جان مرده  نگرد؛ جاِن سحر شده از گناهشان به اطراف می

را درون  اش مردهو جان  رود یمکه در آن نگهداری شود نیاز دیگری ندارد؛  یا چالهجز 

کند تا بوی تنش را از دیگران پنهان کند؛ مانند زمانی که  این چاه متعفن زندانی می

جاِن  ،اند خفتهو آنان همچنان در گور  گذرند یمو  گذارند یمزندگان پای بر قرب مردگان 

تا صدای پای حقیقت، در  گذارد یمهمتش را استوارتر  عاشق بر گور این خفتگان پای

بیهودگی همچنان به راه  ی پردهزمان ثبت شود و همواره حق پیروز گردد و باطل در 

 خود ادامه دهد.

ش�ِر رمضان به پایان آمد و هاللش کامل گردید؛ صبحدم اول شوال با خود آمدن روزی 

که جاِن معطر از خوان پروردگار به  پروردگار را مژده داد؛ روزی یروزهاخاص از 
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و مزدش استقامت در ای�ن و اطاعت از فرامین  کند یماستغاثه طلب مزد خویش را 

 قرآن کریم است.

پس به جانتان رشبت گوارای فطر را بخورانید تا دهانتان از طعمش شیرین گردد. به 

م زنده مهر کنند و خط جانتان را با نا ی شناسنامهخویش وفا کنید تا  های ی�نپعهد و 

جانتان نکشند؛ اگر توانستید زنده بانید پروردگار عال بر عزت  ی صفحهباطل بر 

و اگر باز در گناه ُمردید مانند اموات خویش هستید که با دادن  افزاید یمعمرتان 

و پس از پایانش باز  شود یماز جانب ش� نوری در ظل�ت جانشان افروخته  یا صدقه

آیند پس، از عملتان جاودانگی را برگزینید تا رستگار  در ه�ن ظل�ِت عمل گرفتار می

هستند که پروردگارشان را در صبحگاهان و شبانگاهان  ییها ه�نشوید و رستگاران 

 .شوند ی�و از آنچه به آنان امر شده ملول  گویند یمتسبیح 

زمان را  ی ینهگنجو  گشاییم یموتی پروردگارمان اینک دست ترضع بر بارگاه ملک

مان را در برآورده شدن حاجاتان تقاضا  یدار  روزهو مزد  خوانیم یمهمگی با هم 

 :زنیم یمو با قلبی سوخته از هجران فریاد  کنیم یم

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١شهریور  ٢٢      شهادت امام صادق (ع) ی بهخط

اوست؛ سپاسی که تا عرش  ی یستهشاکه   گونه آنسپاس از آن خداست؛ سپاسی 

، به ها یانوساقبه وسعت  زوال و پایدار باال رود؛ سپاسی فراوان، پیاپی و بی اش یاییکرب

و  ش�ر یب، به روشنایی خورشید، به تاریکی شب، به قطرات باران، ها کوهسنگینی 

، رحمتش واسع، رشیک یب اش ییخدامثال،  بر خداوند کریم که سلطنتش بی پایان یب

پس پاک و منزه است پروردگار عظیم؛ نیست  دریغ یب، کرامتش حساب یبنعمتش 

پس ستایش مخصوص خداست که ما را به  معبودی قابل سپاس و ستایش غیر از او

ار داده تا از ستایش خویش قر  ی یستهشاستایش خود راهن�یی فرمود و ما را 

 و شاکران لطف و احسان او باشیم. سپاسگزاران

و امین خدا، خاتم انبیاء  صفی بر رسول و نبی خدا، حبیب و خلیل خدا، سالم و درود

و بر خاندان پاکش که بهرتین و برترین خلق خدا پس از  حرضت محمد مصطفی (ص)

طراوت وصل را  ن منتظر،او بودند و سالم بر دقایقی که ه�نند شبنم صبحگاهی بر جا

تا سیاهِی جانش با سپیده دم نور از ظل�ت خارج گردد، طراوتش فضا را  دهد یممژده 

های استوار بریده شود و آثار حقیقت، در  از شاخه باطل های یچکپ عطرآگین کند،

که همواره فریاد کند:  صدایی جز بانِگ جاِن منتظر شنیده نشود .�ایان گردد ها چهره

ات که ما را شیفتگان  یکربیایو جاودانه بر درگاه  پروردگارم، شکری همواره جاریای 

 ی مژده ها زبانآل رسولت قرار دادی تا جا�ان مزین به انوار آفرینش گردد؛ نامشان بر 

وصل به درگاه با عظمت  ی رسچشمهو محبتشان  نجات از آتِش امیال نفسانی است

 شان یملکوتفرو افتاده در جهل و دل  یها جان ی یرندهگ مهربانشانخداوندی، دست 

 جایگاه محبت مؤمنان.

مهر و نازنین خاندان رسول خاتم همیشه جایگاه محبت و نام نیکوی  پر یها قلببله 

شیعه نامی است که هرکس به آن  عزت و نجات و افتخار مؤمنان بوده. ی یهماآنان 

اگر عنوان منتظر را نیز مکمل آن  مزین شود عزتش در دنیا و آخرت پایان نپذیرد که
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و بیرونی را چون  درونی یها باطل�اید و همواره حق جویی و حق مداری و مبارزه با 

با پیروی از راه و روش و عملکرد و  الزم بداند و منتظر بودنش را بر خوداکسیژن هوا 

 شود یمتی دول قرار یبتاب و  علی (ع) و فرزندانش معنا دهد بی مؤمنان یرامزندگانی 

و علم اجدادش است که حق را بر رس باطل  فضایل و دانش ی همهکه رهربش وارث 

خواهد کوبید و عدالت را همچون تاجی بر رس سلطنت خود خواهد گذارد که او 

 (ع) و رسور عاملیان حرضت زهرا (س)، مؤمنان یرامآخرین فرزند رسول خدا (ص) و 

 باشد. می املهدی (عج) اباصالح عرص و زمان رسور و موال و امام منجی عال برشیت،

انگیز در این کوی عشق و معرفت به سوگ شهادت ششمین  حال که در این روز حزن

معلم راستین قرآن و عرفان، امام جعفر صادق (ع) دور  اخرت آس�ن والیت و امامت،

 ی نندهک  باید که دست به دامن این امام ه�م شویم؛ امامی که پاک یما شدههم جمع 

 هایی یترواروایت و احادیث جعلی و کاذب بودند.  ی کنندهانحراف از دین و باطل 

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

 صحیح، به ما راه و رسم شیعه شدن و شیعه بودن را آموخت. های یتروااحادیث و 

واقعی  ی یعهشواقعی بودن و  ی یعهشکه ما را برای  کنیم یممقدسشان تقاضا  از وجود

که وارث و فرزند گرامی ایشان در آموخت راه و رسم  یا گونه ه�نماندن یاری فرمایند 

 فرمایند. انتظار ما را یاری می

اینک ضمن عرض تسلیت به پیشگاه ولی و امام عرص و زمان، رسور و موالی�ن 

شهادت پدر بزرگوارشان امام جعفر صادق (ع) با اباصالح املهدی (عج) به مناسبت 

 :داریم یمابراز  بار اشکدلی پرخون و چشمی 

پدران بزرگوارتان بر قلب شیعیان و منتظران  شهادت یروزهاتا به کی  که ای موالی ما،

 یها دلتا با ظهورتان و با انتقام از باطل بر  کنیم یمقیامتان زخم خواهد زد؟ دعا 

گذارید چون در این زمانه که کفر و ظلم و فساد دنیا را  سوخته از مصیبت�ن مرهمی 

برشیت مخصوصاً  همچون عرص جد بزرگوارتان امام جعفر صادق (ع) پر کرده

مسل�نان و شیعیان نیاز به رسپرستی و هدایت و نجات از گمراهی و کجی روی و 

 ی کنندهستمگران و برطرف  ی نندهککن   ای ریشه آگاهی از اسالم راستین دارند.
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ی حدود  هبرگرداننددین و ای  یها سنتفریضه و  ی کننده، ای نو ها یکجو  ها ینادرست

ای نابود  نفاق و دروغ، بنیان رشک و دو رویی و ی کنندهقرآن و آثار دین، ای ویران 

ردانی بین و ایشان را از رسگ و گمراهان به فریاد امت جدتان برسید گردنکشان ی کننده

 حق و باطل، ای�ن و کفر و نجات و تباهی رهایی ببخشید.

 که: داریم یمحال دست به دعا بر 

بار الها کفر و ظلم و نفاق و فساد دنیا را فرا گرفته و از اسالم جز اسمی و از قرآن جز 

 پس به فریاد بندگانی که در ای�ن، پایداری و استواری دارند برس. رسمی باقی �انده

 بار الها ما را شیعیانی تربیت شده در مکتب امام صادق (ع) قرار بده.

 بار الها چش�ن منتظر ما را به ج�ل موالی�ن روشن بفرما.

 امام زمان (عج) تعجیل بفرما. ی دولت حقه در ظهور بار الها

 اللهم عجل لولیک الفرج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


74 

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

 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١مهر  ٧       (ع)والدت امام رضا  ی بهخط

پایان بر بارگاه جربوتی و کربیایی پروردگار حکیم و عزیز  سزاوار است حمد و سپاِس بی

 و کریم.

برگزیدن پیامربان و اولیاِء خود، آموخت معرفت و  ی یلهوس به منتهایش یباز رحمت 

عشق به درگاه رحیم و رح�نش را تا بندگانش عاشقانه پیشانی بر خاک بسایند و او را 

  در عظمت و رحمتش حمد و ستایش کنند و برای بازگشت به آغوش پر مهرش لحظه

است از آنچه  ش�ری کنند. نیست معبودی جز خداوند مدبر و متعال و برتر و باالتر

رشیکی ندارد در خدایی، مانندی ندارد در بزرگواری، همتایی ندارد  او را وصف کنند.

 در کرامت و آشکار است عزتش.

رحمت  برکت، امام رحمت، پیشوای خیر، یدکل پایان بر امین وحی، سالم و درود بی

اکش باد طاهرین و معصومین و پ بیت اهل خاتم انبیا، حرضت محمد (ص) و للعاملین،

ش، بیت اهلمثال محمد (ص) و  آس�ن تا قیامت به نور ج�ِل بیو که منور است زمین 

 هر چند کافران و مرشکان را خوش نیاید.

درود و سالم بر هشتمین اخرت تابناک آس�ن والیت و امامت، معلم عل� و مروج دین، 

 الرضا (ع) موسی بن یالحجج، امام عل معدن کل�ت پروردگار، صندوق انوار الهی، ثامن

که این ایام مصادف است با میالد با سعادت ایشان؛ امامی که همچون اجداد طاهرین 

 گر یلهحاینکه در حصار نگهداری و توسط ظاملاِن مکار و  با وجود شان یگرامو فرزندان 

آگاهی دادن از دین و  تحت مراقبت شدید قرار داشتند در هدایت و نجات مردم و

 ها زبانو زخم  ها یسختو  ها رنجهای غلط تالش فراوان �وده و در این راه اصالح باور 

مأمون و مأمونیان را در گودال مکر و  را به جان مبارکشان خریدند و از پا ننشستند و

 نیرنگی که خود ساخته بودند مدفون �ودند.

ه ک یا امام رئوف داریم: اش عرضه می ما در این شب مبارک به پیشگاه گرامی

های�ن هستید به  و شادی ها غمبه ما رشیک  تان یملکوتنزدیکی بارگاه  ی واسطه به
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فریاد امت اجدادتان و منتظران فرزند عزیز و ارجمندتان، جوهر هستی، منجی عال 

(عج) برسید که کافران و  املهدی اباصالح برشیت، موال و رسورمان امام عرص و زمان

مستکربان و ظاملان و دشمناِن جد بزرگوارتان رسول خدا (ص) و فرزندتان امام عرص با 

خود را آشکار �وده و منافقان و  ی یرینهد ی ینهکو یاری شیطان، دشمنی و  ها یسهدس

و رضبه زدن به  کردن رنگ کمزورگویان و دنیاپرستان نیز در لوای دین نسبت به 

و هر روز بر جسارت و   ای دینی مسل�نان و شیعیان با آنان همکاری کردهباوره

و  اند آوردهدرد ه بار ب حیایی خود افزوده و قلب ما را از این اع�ل پلید و نکبت بی

ما به  بارِ  اشکبغضی در گلو، سوزی در دل شده و چش�ن منتظر و  فریاد یا محمدا

را بر   ریم ظهور منتقِم باطل و تاج عدالتآس�ن رحمت پروردگار است که خداوند ک

 ما عطا فرماید.

، کوثر جاری الهی، شان یگرامضمن عرض تربیک و تهنیت این ایام، خدمت مادر 

حرضت زهرای مرضیه (س) از فرمایشات گهربار ایشان مدد  ابیها، رسور عاملیان ام

چونان بارانی به  که فرمودند: برکات پروردگار عال همواره بر مخلوقاتش گیریم یم

وقت است تا جاِن عاشق را بر بار معنویت بنشاند، باری که تازگی و طراوتش گویای 

های قرآن کریم محقق شود و مؤمنان، به آنچه به آن  امری مدبرانه است؛ ندای وعده

گسرتده به برهوتی که  ی سفرهدل بسته بودند دست یابند و مرشکان و منافقان از این 

اند داخل شوند و ندای پروردگارشان را به گوش جان بشوند آنگاه  گزیدهخود آن را بر 

کنند  و به زبان عجز که خود مفهومش را درک می صورت بر خاک ذلِت خویش گذارند

مکرشان  ی چهرهجانشان از حقیقتش جدا شود و  ی پوستهپروردگارشان را بستایند و 

 آشکار گردد.

را، عزت و رسبلندِی مؤمنان و ذلت و خواری و  چه زیبا به تصویر کشیدند حق و باطل

گردد  آشکار می وجودهاحقارت و زبونی مرشکان و منافقان را در قیامت، که حقیقت 

مکرشان دریده و وجود پلیدشان پدیدار گشته و همچون  ی چهرهو مرشکان و منافقان 

ور شو رس فریاد: دور شو، د گوساله ساز سامری برای مخفی کردن بوی تعفن وجودشان
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خداوند کریم وارد شده و به  یها وعدهخواهند داد و مؤمنان در رحمت الهی به 

 سعادت ابدی خواهند رسید.

 شویم یمرسور عاملیان حرضت زهرا (س) متوسل  ی فرمودهبه  باز در این شب مبارک

و به آنان  شناسد یمصادقی است که طرفداران حق را  دار امانت که فرمودند: زمان،

، چون کند یمو در برآورده شدن آنچه در آرزویش بودند آنان را یاری  ورزد یمعشق 

آن جاویدان است  ی یهساایستادگی در مقابل حق، ستونی محکم و استوار است که 

؛ آنان را در کند یمجاویدان  ها لحظهپس منتظر دولتی باشید که منتظران خویش را در 

 یوندند و حاصل انتظارشان را دریابند.تا به موالیشان بپ دهد یمسیر  ها زمان

یاری از موال و  کفر و نفاق ضمن استغاثه و تقاضای ی زمانهپس ما نیز در این 

ل مرشکان و منافقان سعی کنیم رسورمان امام عرص (عج) و برائت جست از اع�

 ثبت و جاویدان �اید. گو و حق مدار باشیم تا زمان، تالش و کوشش ما را جو و حق حق

دهیم که ش� خاتم انبیا و افضل اوصیا  هللا، گواهی می داریم: یا رسول حال اعالم می

ها نسبت به هدایت برش  ها و رنج هستید؛ به راستی که ش� با بردباری و تحمل سختی

از جهل کوشا بودید و وجود مقدس ش� رحمت و برکتی است که تا  شان ییرهاو 

 نافقان را خوش نیاید.هر چند مرشکان و م پابرجاستقیامت 

 داریم که: در خاته دست به دعا برمی

 ی همهبار الها درود فرست بر حرضت محمد و خاندان پاکش و برسان درودهای ما و 

مؤمنان و پیامربان و فرستادگان و فرشتگان و شایستگان و آس�نیان و زمینیان از 

 بیت طاهرینش. گذشتگان و آیندگان بر ایشان و اهل

زیارت ایشان را  است؛ برکت رسزمین ما السالم الها بارگاه ملکوتی امام رضا علیهبار 

 همراه با معرفت نصیب ما گردان.

فرما و  مان یروز بار الها لطف و عنایت خاص موالی�ن امام عرص را هر روز بیشرت 

 قلب نازنینشان را از ما خشنود بفرما.
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 آمین

قدس پیامرب اسالم فریاد ارادت به ساحت م به نیت ابراز نفرت از دشمنان و اعالم

 زنیم: می

 هللا االهللا محمداً رسول الاله

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١مهر  ٢٥       شهادت امام جواد (ع) ی بهخط

خداوند کریم است که خود گواهی داد که نیست معبودی  ی یستهشاحمد و سپاس، 

قابل پرستش و ستایش جز ذات اقدس او؛ عال و حکیم بود قبل از پیدایش علم و 

نیاز  ؛ بیاش یابدابدی است؛ مقتدر و تواناست فرمانروایی ازلی و  اش ییداناو  دانش

و انحرافی در  اش یداور است در آغاز و انجام و نهان و آشکار و نیست ستمی در 

 از حکومتش و نه پناهگاهی از خشمش؛ یزگاهیگراش، نه ظلمی در عدالتش، نه  اراده

نیست معبودی جز خداوند رح�ن و رحیم و پاک و منزه است و باال و برتر است از 

 آنچه او را وصف کنند.

 برکات پروردگار عال در اس�ء حسنی نشانگر رحمتی واسع و عظیم است تا گویندگان

پس جان عاشق به  منتهاست یبرا به اسمی مبارک مژده دهد اسمی که آغاز رحمتی 

رضبان قلبش را در  اش رسچشمهانوارش منور است و زبانش معرتِف محبتی که 

خویش گرفته تا گویای جانی جداشده از جایگاهش باشد، جایگاهی که درود  ی احاطه

م بر غربتی که چراغش منور به و سالم فرشتگان را در خود به ودیعه داشت پس سال 

 لطف خداوندی است.

چه زیبا سخنی است از رسور عاملیان حرضت زهرا (س) که حمد و ستایِش پروردگار، 

که جان بندگان عاشق را با آن رسشتند و این نعمت  منتها یبرحمت و نعمتی است 

ار با ذکر گویای عزتی است که خداوند در آفرینِش انسان به او عطا فرموده و هر ب

 شود. های مبارک خداوند وجودش منوره به لطف ازلی پروردگار می نام

، حرضت محمد (ص) و ءافضل اوصیا، برتر اولیا ش�ر بر سید انبیا، پایان و بی درود بی

از  دهندگان  نجاتدین،  کنندگان  کاملبر خاندانش که همگی پیشوایان هدایت، 

خریِن ایشان، یادگار رسالت و امامت، رسور و گمراهی و شفیعان روز جزا هستند که آ 

موال، امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج) هستند که به امید وجود مقدسش دنیا 

شوند اهل زمین که واجب و حتمی است  و به برکتش روزی داده می باقی است
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در برداری و پیروی و اطاعت از ایشان و سالم بر نهمین خورشید امامت، شجاع  فرمان

که این روز  علی، حرضت امام جواد (ع) علم و دیانت، ابا جعفر ثانی، محمد بن 

که همچون پدران و فرزندان  انگیز مصادف بود با شهادت این امام ه�م حزن 

ای که  دینی و نفاق همت واال داشته و در زمانه بزرگوارشان در راه مبارزه با ظلم و بی

کردند ایشان با عقل و  پیامرب دشمنی می بیت اهلحاک�ن با جسارت بر علیه سنت و 

مأمون که لعنت خدا بر او باد بعد از آنکه  درایت در راه هدایت مردم کوشا بودند.

را مسموم کرد بسیار تالش �ود که شهادت امام را طبیعی جلوه دهد  امام رضا (ع)

أمون دست به کم نیرنگش آشکار شد و علویان و شیعیان دانستند که خود م  ولی کم

رو در گوشه و کنار، انتقاد و شورش علیه مأمون رشوع شد  این جنایت زده است از این 

و مأمون برای اینکه از این مسئله جلوگیری کند امام جواد (ع) را به اجبار از مدینه به 

به عقد ایشان درآورد و هدفی که از این کار   پیش خود آورد و دخرتش ام فضل را

دخرتش امام را تحت نظر بگیرد و ثانیاً از او صاحب  ی یلهوس بهد که اوالً داشت این بو 

فرزندی شود که به مقام امامت برسد و برای خود سندی از افتخارات به دست بیاورد 

 ی دهندهمأمون از امامان پیشین شنیده بود که امام دوازدهم که تشکیل  که آنبه ویژه 

ماند و   باشد اما او در این حرست باقی می حکومت جهانی است از نسل همین امام

طلب و دنیا دوست  دخرتش ام فضل فرزندی به دنیا نیاورد. وا عجب از این مردم قدرت

کردند و  در پیش خداوند با آنان دشمنی می و پلید که با آگاهی از شأن و مقام امامت

ن و عذابی که را با شهید کردن ایشان آلوده به گناهی بس گرا کارشان یتجنا دسِت 

برادرش معتصم عباسی که  کردند. پس از مرگ مأموِن ملعون، می اند معرتفخود بر آن 

سختی که به  ی ینهکو به خاطر خشم و  مردی بد دل و ناپاک بود به جایش نشست

 ام فضل لعنت هللا ایشان را مسموم و شهید �ود. ی یلهوس بهامام جواد (ع) داشت 

دانیم با یقین به  جواِن شیعه می ی اسوهام جواد (ع) را الگو و ما دوستداران امامت، ام

 شان یگرامدیدیم که خود امام جواد (ع) و فرزند  ،اینکه امامت به سن و سال نیست

امام هادی (ع) در سن کودکی به امامت رسیدند ولی باید باور کنیم که �اد ای�ن و 

نواز است؛ باید ش�  د (ع) زیبا و چشممانند امام جوا تقوا در جوانان چه پرس یا دخرت

 ی خانهجوانانی که در این کوی عشق حضور دارید به خود ببالید که صاحب این 
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که زندگی امام جواد (ع) را رسمشق  مقدس، امام و موالیتان تاشاگر ش� جوانان پاک

ن خود، اید هستند و سعی کنید هر روز بیشرت از روز قبل با پاکی و ای� خود قرار داده

 .هللاءشا نإ  زینت بخش این کوی ارجمند باشید.

حال در این شب غم و اندوه ضمن عرض تسلیت به ساحت مقدس امام و موال و 

تا با  کنیم یماملهدی (عج) و تقاضای تعجیل در فرج ایشان، دعا  اباصالحرسورمان 

ما از شهادت پدران  ی یدهدانتقامشان از باطلین و منافقین و ظاملین دل غم 

 بزرگوارشان را شاد فرمایند.

 داریم حال دست به دعا برمی

بار الها جوانان ما را از گزند گناهان و فساِد جامعه به حرمت جوانی امام جواد (ع) 

 حفظ فرما.

بار الها دشمنان اسالم با کمک منافقین، با خدعه و نیرنگ سعی در انحراف جوانان این 

 آنان را نابود بفرما. ی همهروز   رسزمین دارند، به حرمت شهید این

ما را مخصوصاً جوانان  ی امام زمان تعجیل بفرما و همه ی حقهبار الها در ظهور دولت 

 ن ایشان قرار بده.مقدس را از یاران و یاورا ی خانهاین 

الحجه مصادف است با پیوند ملکوتی خورشید و ماه، امیر  ضمناً فردا اول ماه ذی

 ۱۱این پیوند آس�نی  ی ثرهمؤمنان علی (ع) و رسور عاملیان حرضت زهرا (س) که 

و  مقدسشاننظیر الهی است که تا ابد جهان منور است به وجود  گوهر تابناک و بی

نظیر الهی را بر روی خود  دو رحمت و نعمت بی زمان همد که بال زمین به خود می

ِهللا  دیده، یکی امیر مؤمنان، ولی آدم، حیدر کرار، وصی بر حق پیامرب، اسدهللا و سیف

ها و  مخلص و امام منتخِب الهی که زبان ی بندهمیدان جهاد و مرد مناجات و عرفان، 

مهربانش، رسور عاملیان، کوثر  از بیان فضایلش قارص است و دیگری همرس ها عقل

همرسی ایشان به غیر  ی یستهشاالهی، حرضت زهرای مرضیه (س) که کسی را  ی یهجار

گیریم از سخنان زیبای ایشان که  از امیر مؤمنان علی (ع) نبود که در این مورد مدد می

هجرانت کوثری پدیدار  یها شکوهفرمودند: پروردگار کریم به حرضت آدم فرمود از 
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فرزندانت از تاریکی جهل و گناه است و  ی دهندهده که برکتش هموار نجات ش

گذاری  ابیها نام های گناه پس مرا ام عال از نابودِی لغزش ی دهندهفرزندانش نجات 

فرمود و به پدرم حرضت محمد (ص) فرمان داد که مادرت را که کوثِر جانت است 

واهند شد و به محبتش به دریای گرامی دار؛ امت تو در خواندن نامش رستگار خ

 شوند. محبت الهی متصل می

ما ضمن گرامی داشت این روز بزرگ از خداوند کریم به خاطر خیر و برکتی که از این 

کنیم با صلواتی بر محمد و  پیوند خجسته شامل حال بندگانش فرموده شکرگزاری می

 .آل محمد

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر الّر بسم هللا 

 ٩١آبان  ٢      ی شهادت امام محمد باقر (ع) بهخط

ستایش مخصوص خدا است که پروردگار جهانیان است. بار الها ستایش تو را سزاست 

صاحب جالل و عظمت و پروردگار و سلطان  ها و زمینی؛ ای  آس�ن ی آورندهکه پدید 

یکتایی که جز تو هیچ خدایی نیست؛ تویی خدای  مطلق بر تام سالطین عال وجود،

، عظیم و بزرگی، بلند مرتبه و حدی یب ی بخشندهک�ل مطلقی،  همتایی، یکتا و بی

قادری، دانا و حکیمی و شنوا و بینایی؛ تویی خدای یکتایی که جز تو هیچ خدایی 

 پیش از هر آغازی، پس از هر پایانی، صاحب زیبایی و جالل و کربیایی. نیست؛

که برگزیده و پسندیده و گرامی و مقرب درگاهت است  ا بر حرضت محمد (ص)بار اله

درودی که از  ترین برکاتت برکت ده؛ و او را به کامل های خود را بفرست بهرتین درود

که  یتشب اهلتر نباشد و همچنین درود فرست بر  تر و افزون و پسندیده تر یزهپاکآن 

دین و  داران نگهعلم و  داران ینهگنجو  اند گناهپاک و منزه از هر گونه آلودگی و 

این خطبه را که مزین به حمد و ستایش از زبان  جانشینان تو در روی زمین هستند.

ایم با فرمایشی از مادر  سید و زینت ساجدان و عابدان امام سجاد (ع) �وده

رمودند: کنیم که ف تر می زیباتر و کامل رسور عاملیان حرضت زهرا (س) شان یگرام

آنگاه که منادی ندا  برخاست از قرب ی لحظههایی است که در  برکات الهی در جان

های انتظار، برخیزید که جانانتان در صور محبت دمید تا  دهد ای خفتگان سال می

خفته احساس کند و با  یها رگهای بسته شده یک بار دیگر نوید زندگی را در  خون

اش  ت کند و بوی محبتش را در جان هجران کشیدهگرمِی دعوت، به طرف جانان حرک

 به وصلی مجدد پایان دهد.

هجران  یها رگمعصوم عاشقانه منتظرند که بار دیگر خوِن وصل در  ۱۴آری 

به گردش درآید و تا ابد با جسم مطهرشان در قرب الهی متنعم از رحمت  شان یدهکش

یال خام خود در این دنیا از چیزی که دشمنانشان به خ های الهی زندگی کنند و نعمت

الهی،  ی ینهگنجآنان دریغ کردند که امشب مصادف است با شهادت گوهری از آن 
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علوم و وارث علم انبیا، ابا  ی شکافندهو والیت،  درخشان امامت ی ستارهپنجمین 

اسالمی  ی جامعهو کمبود  باشد. ایشان نیاز علی ملقب به باقر (ع) می جعفر، محمدبن

و فریب خوردن آنان از مکر و نیرنگ رسان منافق و ظلم  ها یرو ا و دلیل کج آن عرص ر 

را در عدم برخورداری آنان از علم و فرهنگ غنی اسالمی تشخیص دادند و نسبت به 

و نرش علم الهی همت شایان �ودند و در این رابطه شاگردان زیادی تربیت  گذاری پایه

گرفت در  مامان دیگر از وحی رسچشمه می�ودند و چون علم و دانش امام مانند ا

دانشمندان چه دوست و دشمن معرتف به شخصیت علمی امام شده و  ی همهنتیجه 

و شکوه علمی امام چنان درخشان بود که  کردند از محرض درس ایشان کسب فیض می

آمد امام محمد باقر را یگانه وارث علوم و  هر کجا سخن از دودمان پیغمرب به میان می

کردند که اینان خاندانی هستند که خداوند به  دانستند و اعرتاف می الت پیغمرب میک�

ها  پس از سال رسانجام امام محمد باقر (ع) زیور علم و دانش ایشان را آراسته است.

 ۱۱۴سال  الحجه رنج و زحمت و خدمت به فرهنگ و معارف اسالم در هفتم ذی

ملعون مسموم و شهید شدند  عبدامللک سالگی به دستور هشام بن ۵۷در سن  هجری

فرمودند:  و بدن پاکشان در بقیع کنار امامان دیگر به خاک سپرده شد. ایشان می

شود. آن کس که به  دروغ، از خرابی ای�ن است. مؤمن ترسو و حریص و بخیل �ی

 بندگان خدا ستم روا دارد از شیعیان ما نیست.

یعنی ایام  الحجه اول ذی ی دههدانید ما در  یکه م یا گونه ه�نخواهران و برادران 

معلومات و میقات حرضت موسی (ع) و ساخت کعبه و طواف حرضت ابراهیم و 

، جای بسی سعادت است برای ما که امسال این یما شدهحرضت اس�عیل (ع) واقع 

و منا  راستین صحرای عرفات یحاج مطابقت گردیده با حج امام موال و رسورمان، ایام

املهدی (عج). بار خدایا قرار بده در این زمان، موال و رسورمان  اباصالح سجدالحرام،و م

که حرضت ابراهیم (ع) را خلیل و امام  یا گونه ه�نرا پیشوا و امام بر حق ما 

رستگاران رستگار شوند، توبه  وجود با برکت امام عرصمان ی یلهوس بهقراردادی که 

گان عبادت کنند، نجات یابندگان نجات یابند، هالک کنندگان توبه کنند، عبادت کنند 

شوند ستمگران و قاتالن و منافقان، و پیروز شوند حق مداران که این ایام، زمان قربانی 

ها و آشکار شدن اخالص در بندگی و سعی و کوشش و جهد به سمت  کردن نفس
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عشق  ی جلوهحق و  ی یینهآکه  عبودیت است که باید به صحرای عرفات، قلبی را برد

ها  الهی و جدا از هرگونه آلودگی باشد ه�ن قلبی که در الست خداوند کریم به انسان

عطا فرمود؛ ه�ن قلب حرضت ابراهیم و قلب رسول خدا حرضت محمد (ص) و 

برد؛ ه�ن قلبی که  فرزندانش. ه�ن قلبی که امام عرصمان به صحرای عرفات می

پروردگار عال امر فرمود: ای موسی، مرا  حرضت موسی (ع) به میقات برد آنگاه

و ندایی در  نخواهی دید، به کوه طور بنگر؛ کوه از حرارت درون پیامرب ناپدید گردید

ای کوه، به چه گ�نی مغرورانه محکم ایستاده بودی و هر ندایی را در  کوه پیچید که:

گار کریم اراده کردی و نشان قدرت الهی بودی در استحکام؟ ولی پرورد  خود ذخیره می

شود  انخالقش فای درونش در محبت  فرمود تا به همگان نشان دهد که اگر بنده

گرداند و هرگاه چشم از آن بردارد مجدداً  مبدل می ینتر سستها را به  ترین کوه محکم

 شود. در جای اولیه دیده می

کعبه دور و از حاجیان نیستیم هر  ی خانهدل است؛ ما که از  ی خانهبله این عشق، در 

 ی خانهدل کنیم. ما که سعادت حضور در این کوی عشق در  ی خانهلحظه باید طواف 

امام عرص (عج) را داریم باید بدانیم و باور کنیم که موال و امام�ن ه�نند جد 

و مرا برای راکعان  ی خانهبزرگوارشان حرضت ابراهیم که خداوند فرمود: ای ابراهیم، 

دل ما را  ی خانه �ایند یمساجدان پاکیزه کن. ایشان نیز با فرمایشات گهربارشان سعی 

دلی محکم و استوار در مقابل شیطان  ی خانهاز آلودگِی گناهان پاک کنند و در ساخت 

 �اییم یمفرمایند که به فرموده و سفارش زیبای ایشان توجه خاص  و نفس ما را یاری 

ای  دل، مصالح خوب و محکم را انتخاب کنید تا خانه ی خانهخت که فرمودند: برای سا

که  آنچهاش به حقانیت  محکم و زیبا را به پیشگاه پروردگار عال بربید تا در وعده

مأموران آس�نی برایتان آماده شده برسید و به خداوند عرضه دارید: ای  ی واسطه به

است که خود فرمودی  یا خانههای ناتوانم مشتاق رسیدن به در  خالق هستی، دست

هایی است که خدا رخصت داد ارجمندش دارند و نامش در آنجا  که آن نور در خانه

گویند پس رخصت آن را با درک نعمتش  یاد شود و او را هر بامداد و شبانگاه تسبیح 

 شکر باشم. ی سجدهبه جانم بچشان تا همواره بر خاک درگاه با عظمتت در 
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جات زیبای امام سجاد در این گیریم از منا خطبه همچون آغاز آن بهره می ی خاتهدر 

 :ایام

 ما را مشتاق طاعات و عبادات فرما. یها دلبار الها 

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

 پناه ده.

سبک شمرده و از راه تو منحرف های عذابت را  بار الها ما را با کسانی که وعده

 اند قرار مده. اند و عصیان کرده شده

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

 پا درآورد جدایی افکن.

بار الها ما را در این ایام رشیف لباس رحمت و مغفرت خود بپوشان و آنچه را که به 

و کوشش کنندگان جهت  تهراه عهدت، تحمل کنندگان رنج و مشقت وفا کنندگان ب

 ای به ما نیز عطا فرما. داده قرار ات یخشنود

ات  بار الها از آنچه در این ایام به بندگان کوشا در عبادتت و به طواف کنندگان خانه

 نصیب نگردان. کنی ما را هم بی عطا می

به پیشگاه امام زما�ان برسان و قلب نازنین بار الها درودها و سالم ما را همراه تهنیت 

 ایشان را از ما خشنود بفرما.

 اللهم عجل لولیک الفرج

 

 

 

 

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


86 

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

 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١آبان  ٤         روز عرفه ی بهخط

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

مثل و مانندی ندارد و هر لحظه بر  نیست. و غیر آن ذات یکتا هیچ خدایی کشید

و بر هر چیز توانایی و قدرت کامل دارد. خدای من  آفرینش بصیر و آگاه است ی همه

دانم که تو مربی و پروردگار منی و  می ت گواه و به ربوبیت معرتفما یبه یکتای

جود که در اول نابود بودم به من نعمت و  یا گونه ه�نبازگشت من به سوی توست، 

دانم به حال هر کس که به  ای خدای من به لقای تو اشتیاق دارم و می بخشیدی.

 فرمایی. درگاهت ترضع و زاری کند ترحم می

برای رضا و لقایت رس از  گونه یناخدای مهربان با موالیم حسین چه کردی که  ،خدایا

رار تاب و شیفته و عاشقش همچون کودکی گمشده آرام و ق و دِل بی پا نشناخت

کن، عاشق و  ام ینیحسمرا نیز  نگرفت و برای رسیدن به آن هیچ ندید؛ خداوند کریم

به حال  (ع) موال و امام من، پیشوا و معلم من است آخه امام حسین کن، قرارم یب

موالیم حسین اعرتاف کرد و فرمود: بار الها  که یا گونه ه�نحسینی شوم  ترحم کن تا

طاعت و عبادتت متذکر ساختی و  ،حد خویش های بی تمرا به یاد خود و شکر نعم

فهِم علوم و حقایقی که پیغمربانت به وحی آوردند به من عطا فرمودی و بر من قبول 

 را که رضای تو در آن است آسان کردی. هر آنچه

امورم همچون  ی همهخدای من بر من نیز چنان کن که خشنودی و رضای تو را در 

امامم چه زیبا آن را به �ایش تاریخ  برای زنده بودنم بر خود الزم بدانم که یمها نفس

گذاشت و تا آخرین نفس به دنبال آن بود و آخرین کالمی که ایشان فرمودند: الهی 

 رضم به رضائک بود. موالی من یا اباعبدهللا، دل عاشق و سوخته از غم هجرانت

از سوزش آن  یا ذره یتها اشکری و آبشار لقای الهی بود و حتی با ترضع و زا مشتاق

کم نشد؛ این عشق را در کدامین مکتب آموختی؟ از جد بزرگوارت رسول خدا یا پدر 

ات امیر مؤمنان یا مادرت آن گوهر یکتای الهی رسور عاملیان حرضت زهرا (س)  گرامی
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ام کردی، نعمت را بر من ت هرگونهگونه ابراز بندگی فرمودی که: ای خدای من،  که این

هرگونه رنج و بال را از من برطرف �ودی و هر وقت تو را خواندم اجابت کردی و 

کردم عطا فرمودی و اگر تو را اطاعت کردم پاداش کامل دادی و  چون از تو درخواستی 

را فرمودی تا نعمت و  ها لطفاین  ی همهاگر شکرت به جای آوردم بر نعمتم افزودی 

 ک�ل رسانی. احسانت را بر من به حد

بله موالی من امام حسین، کشته شدن یاران و نزدیکانت را رنج و بال ندیدی و اجابت 

نال  دعایت را در شهید شدنت در راه خدا دانستی که فرمودی: ای خدای من به تو می

پس اگر تو بر من قهر و غضب نکنی و بر من خشم نگیری باکی از خشم دیگران 

 نزه آسان است بر من اگر لطف و عافیت مرا زیاد کنی.ندارم و آن هم ای ذات م

که در راه خداوند کریم همه چیز را زیبا دیدی و چنان در  تان یاییدربه قربان دل 

ها از  ها از درک آن عاجز و زبان میقات عشق رسودهای عاشقانه رس دادی که عقل

هیم (ع) فرمودی وصفش قارص ماندند؛ زمانی که در مقام ابراهیم به جدت حرضت ابرا

ام کن تا در طور عشق  شکافد پس یاری که: جانم مشتاق لقایی است که زمان را می

رسافراز باشم و در طواف کعبه به یاران فرمودی: ای حاجیان کوی عشق، طوافی را 

اش  اش دویدن به طرف فرمان پروردگارتان است و قربانی آغاز کنید که صفا و مروه

گذارد و دوباره  است که در میقات، رس بر آستان اطاعت می چهارپا نیست بلکه جانی

در مقام ابراهیم نشسته صورت مبارکتان را بر آن گذاشته و فرمودی: ای بت شکن 

شکند  رود ولی آنچه را که می دهر، به فرزندت بنگر که ترب به دوش به میثاق عشق می

ر آن محک زده، سنگ نیست بلکه قلبی است که شیطان ربوده و نقش خویش را ب

دعایم کنید تا قبل از خرد کردنشان نقششان را از نفس شیطانی پاک کنم و اگر 

حرضت علی  ؛ وبر فرقشان بکوبم که زمان تکرارش را به یاد نیاورد چنان آننتوانستم 

ترین رسبازم قوت  اصغر را در مقام گذارده و فرمودی که: ای خلیل خدا، به کوچک

م بت شکنان دهر شود و بازوی کوچکش ترب اطاعت را حمل جهادی بده که نامش پرچ

لی به زیبایی او را به یاد کند و جان چنان گلش در خون پاکش بشکفد تا زمان، گُ 

 نیاورد.
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ها و رسودهای عاشقانه و عارفانه را در خود ذخیره  کعبه و رکن و مقام، این نغمه

 کرده و به شوق آن لحظات، آب زمزمش جاری است.

من یا اباعبدهللا ش� اع�ل حج را تام انجام دادید فقط قربانی را به منا نربدید موالی 

تا اع�لتان کامل شود ولی به فدای قلب عاشق و زیبا پسندتان که برای قربانی، چهارپا 

را شایسته ندانستید، جان خود و فرزندان و یارانتان را به قربانگاه کربال بردید. چه زیبا 

آن را برای جدتان رسول خدا  ی قصهن کوثر هستی حرضت زهرا (ص) تا مادر گرامی

بینی فرمودند که: در روز عید قربان پدرم رسول خدا پیامرب خاتم (ص) مرا در  پیش

کودکی روی زانوان با عزتشان نشاندند و فرمودند: فاطمه جان، عید قربان را برایم 

فتم: ای پیامرب الهی، مرا فرزندانی خواهم آن را از زبان تو بشنوم و من گ بازگو کن می

خواهد بود چنان اس�عیل نبی که گردن اطاعت بر اوامر پروردگار خواهند نهاد؛ خونی 

های الهی به پیشکشی خواهند  را به جای خوِد جانشان نخواهند پذیرفت؛ تام آفریده

دارند آنچه آمد و فرزندانم با پیشکِش باالتری بر آنان غالب خواهند شد تا همه ابراز 

را بپذیرد و آنان را  شان یشکشیپفرزندان فاطمه دارند در عال یگانه است و پروردگارم 

جانشینان پیامرب خاتم اعالم فرماید. پدرم اشک از چش�ن مبارکشان جاری شد و 

در  اباعبدهللافرمود: چه زیبا عید قربان را برایم باز گفتی ای حبیب جانم. و ش� یا 

را به �ایش گذاشتید و زمانی که  تان یگراممادر  ی فرمودهاق عشق، این کربال در میث

سوار بر اسب باوفای خود شدید به او فرمودید که: همراه من، آنگاه که از زینت 

فتم و من بر آن کنند تا بر خاک نی ی خود دعوت میها زیر افتادم مالئک مرا به بال به 

غلتم تا  گذارم، در خاک می جانان می گاه دهسجزنم و رس خود را بر  ها بوسه می بال

خونم با آن مخلوط شود؛ پروردگار عال فرموده است خاک ش� را با آب گل کردم 

عال را به تاشایش فرا  ی همهخواهم آن خاک را با خون خود گل کنم و  اکنون می

الیقی  ی بندهخواهم خواند و خواهم گفت: به حسین بنگرید، آیا هنوز نتوانسته 

 هایش دست نخواهم یافت. دهد که هرگز به شکر نعمت باشد؟ قلبم گواهی می

ساکن کوی عشِق فرزند  باختگان دلحال موالی من یا امام حسین، ما منتظران و 

تان، امام و موال و رسورمان اباصالح املهدی (عج) هستیم که قلب عاشق و زیبا و  گرامی
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و ایشان در این روز بزرگ در محل دعای ش�  اند دهبر دریایی ش� را به تامی به ارث 

جانشین  حرضت زینب به ش� فرمودند که: ایتان  ایستاده و دعایی که خواهر گرامی

پدرم، ما را به دعایی سفارش کن تا آمد�ان به کعبه جاودانه شود و کعبه آن را برای 

از رسزمین وحی  که ینامه�نانش همچون گنجی حفظ کند و ش� فرمودید: قبل از 

خارج شویم همگی دعا خواهیم �ود تا امانتی باشد نزد مؤمنان، و یاران و نزدیکانتان 

در کنار ش� ایستاده و دعای روز عرفه را خواندید و جاودانه شد و ما در این روز و 

این ساعت از امام و موالی�ن به الت�س تقاضا داریم همچون یاران جدتان امام حسین 

جدتان اباعبدهللا را ما نیز همراه ش�  ی عرفهازه فرمایید در کنارتان دعای روز (ع) اج

 بخوانیم.

اینک با فرازی از دعای عرفه دستان گدای�ن را به درگاه با جود و سخا و با کرامت 

کنیم: بار الها، ما را در این هنگام رستگاری و پیروزی ببخشا و  پروردگار کریم بلند می

مند شدند قرار بده و چشم امیدی که به فضل و  از احسان و رحمتت بهرهاز آنانی که 

ما را محروم نگردان؛ از درگاه کریمت  ات واسعهکرمت داریم ناامید مساز و از رحمت 

ما را مأیوس نکن و روزی کن حجی با معرفت در رکاب موالی�ن امام عرص و در ظهور 

 ایشان تعجیل بفرما. ی حقهدولت 

 لولیک الفرجاللهم عجل 

 

 

 

 

 

 

 

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


90 

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

 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١آبان  ٥         عید قربان ی بهخط

هایی شیرین را در لوح زمان  طلوعی متربک؛ طلوعی که حکایت ی کننده به نام آغاز

زمان را بگشایند و با چشم روح، در آن بنگرند؛  ی یچهدر شنوندگانشنگاشته است تا 

تا به فرمان  اند حرکتکه با اشتیاق به سوی قربانگاه در  یا تپندههای  قلب

 پروردگارشان ذبِح پیشکشی را بر زمین منا بخوابانند و نام پروردگار را بر آن بخوانند

اش کنند، جانشان از بند احرام آزاد گردد و مجدداً به لباس دنیا مزین  آنگاه قربانی

 شود.

ها را مانند  رفت به سوی محبوب، جانشوق  الحجه، یذدهم  چه روز زیبایی است!

زنند، رس را  ایستند، به شیطان سنگ می دوند، می یم شکافد؛ امواج دریا را می

 ی فلسفهاز ساعتش عقب بانند پس چه  ها آنکه روز تام شود و  اند نگرانتراشند،  می

را عجیبی را در خود مخفی �وده؟ باید دست را بر این صحرای غریب کشید و خاکش 

 ملس کرد تا بوی اس�عیِل نبی را از دلش استش�م کرد.

شود تا راضی را در گوش ابراهیم خلیل (ع)  امروز آس�ن به این صحرا نزدیک می

بر سوخت جانت، از  نگریستی یمزمزمه کند؛ ای ابراهیم، آنگاه که به آتش �رودیان 

بستی باز از شوق  جانت را می ی یوهمو آنگاه که دست و پای  گریستی یمشوق 

مع�یش را فاش کن تا فرزندانت، میراث بران  . نام این اشک چیست؟گریستی یم

را  ای ینهگنجفرمود:  حقیقِی نبوتت بر آن آگاه شوند و ابراهیم خلیل (ع) در پاسخ می

جانم به امانت دارم که جز به آخرین فرزندم آن را به میراث نخواهم  ی صندوقچهدر 

ام بگذار تا پرس احمد، محمود، محمد (ص) بیاید آنگاه آن را برایت  پس آسوده بخشید

فاش خواهم کرد. او آمد؛ گنجینه آشکار شد؛ نامش اعالم گردید؛ امروز بر سنگی که رس 

اس�عیل را بر آن گذاشتی نشسته است. ای خلیل پروردگار عال، بگو راز آن اشک چه 

گریند؛ جانی که  ا که بر غربت جانشان میصحرای من ها دل مشتاقِ  میلیون ی یهگربود؟ 

های خویش گم  رود در بازیچه ، میسپارد ی�چشد و طعمش را به خاطر  قیامت را می
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تاریک نفس  یها گردابجانش در  کند و شود، باز به زمین پر افسون سقوط می می

شود و من جانشین رسالتت بر این جاِن فرو افتاده  اماره به فراموشی سپرده می

گریم تا پروردگارم به ندایت آنگاه که فرمودی که: ای  می گریستی یمگونه که تو  ه�ن

در دل این صحرای پر  اس�عیل، صبور باش تا امر پروردگارم را اجابت کنم صبور باشم،

های حاجیانی که از خاک و سنگ  و به افق رسخ منا بنگرم و بر اشک رمز و راز بنشینم

جویند نه در  می یشانپاکنند، پیامربان را در جای  خویش را می ی گمشدهطلب 

آستان کربیایی خالق خویش  بر فرمانگونه که مأموران الهی  هدایتشان. افسوس، ه�ن

صبور بود تا امر پروردگار عال  کردند باید بودند و بر آنچه مشیت امتشان بود صرب می

هایی مشتاق گلگون گردد که از غربت زمین به  امضا گردد و صحرای منا از قربانِی جان

آس�ن عزت پروردگارشان صعود کنند و رازهای نهفته در جانشان را در بریدن رس 

نفس اماره بجویند و رسافرازنه از صحرای منا خارج شوند تا دیگر بتی برای شکست 

 یافت نشود.

های خاشع، در بارگاه پروردگارشان قربانی قرآن کریم است پس ای امت  امروز دل

ابراهیم خلیل، طناب اطاعت بر گردن بیاویزید و گلوی نفس شیطانی را بربید تا حاجِی 

باطنی مطهر شوید نه حاجی ظاهری مطهر. کمر همتتان را محکم کنید تا احرام 

ن مانند موالیتان حسین قربانی کوی حق گردد و باطل وجودتان گشوده نشود و جانتا

 را همواره کف روی آب تلقی کند که زمان، آن را به فراموشی خواهد سپرد.

 زنیم: اینک با دلی مشتاق و چشمی گریان، باز، هم نوا با صحرای منا فریاد می

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١آبان  ١٠       هادی (ع)والدت امام  ی بهخط

باشد و  اش یمهکرذات  ی یبندهزحمد و سپاس از آن خداوند رح�ن است. حمدی که 

با جاللتش برابری کند؛ حمد و سپاسی که غیر از خداوند عظیم را سزاوار نباشد؛ 

خداوند رحیم، غفار و غفور است.  ی یستهشاش�ر و ابدی  حمدی دائم و پیاپی و بی

بار الها تویی صاحب جالل و بزرگی که هر چه در زیر عرش تو است در برابر عظمتت 

خاشع و در پیشگاهت خوار و خاضع است. پاک و منزهی تو؛ نیست معبودی غیر از 

 ات. یاییکربذات اقدس و 

من از مخلوق و  های من، شاهد باشید پس برکات الهی آنگاه که فرمود: ای آفریده

جانشینم پی�نی گرفتم که مرا خالق خود نامد و جانش را با نام من زنده یافت و 

لطف و احسان من پیدا �ود و به سخن درآمد و مرا  ی یهساآمدن و رفتنش را در 

ستایش کرد و محبت مرا به جان خرید پس من او را برگزیدم و جانشینم اعالم کردم و 

الهام �ودم باشد که سپاسگزار باشد. بار الها حمد و سپاس مرا از  خوبی و بدی را به او

 لطف و احسانت بپذیر.

پایان الهی بر خاتم انبیا، افضل پیامربان، حرضت محمد (ص) و بر  درود و رحمت بی

که همگی از ستارگان درخشان  اش یآلودگخاندان پاک و برگزیده و منزه از هر گونه 

هایی که زنده بودنشان مانند حیاِت  ات الهی بر جانپس سالم و برک اند یتهدا

و رضبان قلبشان نوید نجات است و نیایششان  ها ییدنیروخورشید است در پرورش 

رمز بندگی پس سالم و صلوات مالئکه و آنچه در غیب است یا در ظاهر، بر ساعات و 

 از نفس اماره. اند سالمتهای عمرشان باد که همواره در  لحظه

اش هستند که هر لحظه  زیباست این سالم و مصداقش پیامرب و خاندان گرامی بله چه

از عمرشان و گرمای وجود مطهرشان نوید نجات از گمراهی و عذاب را برای امت 

مسل�ن و برشیت به ارمغان آورده است که امشب مصادف است با میالد دهمین 

حرضت امام علی النقی (ع) اخرت امامت، خورشید والیت، صابر، عادل عال و هادی، 
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پدر  هجری در مدینه متولد شد. ۲۱۲الحجه سال  ذی ی ملقب به هادی. ایشان در نیمه

بانو س�نه هستند که خا�ی با تقوا و  شان یگرامبزرگوارشان امام جواد (ع) و مادر 

هجری پس از شهادت امام جواد (ع) در سن  ۲۲۰فضیلت بودند. حرضت در سال 

مت امت را به عهده گرفتند. با وجود سن کم، چنان در علم و ک�ل هشت سالگی اما

و معرفت و تدبیر و رهربی از خود اقتدار و توانایی نشان دادند که مورد عالقه و توجه 

ترسیدند و به تبعید و آزارش  شیعیان قرار گرفتند و خلفای عباسی سخت از ایشان می

به سامرا آورد و تا پایان عمر در آنجا دست زدند و متوکل عباسی امام را از مدینه 

تحت مراقبت شدید قرار داد. با اینکه مدت زندگانی امام هادی با حکومت هفت 

ترین دوران زندگی امام هادی (ع) زمان  زمان بود ولی سخت عباسی هم ی یفهخل

ای�ن بود و  رفت زیرا وی مردی شهرت طلب و ناپاک و بی متوکل عباسی به ش�ر می

اش نظر داشت  های سیاسی کرد فقط به پیشربد هدف ه مذهب تظاهر میاگر ب

هجری نشان داد؛ این  ۲۲۶درون و افکار پلید و شیطانی خود را در سال  که یطور  به

ملعون دستور داد ساخت�نی را که بر محل دفن امام حسین و شهدای کربال ساخته 

حروم سازد. متوکل لعنت هللا و شده بود را خراب کنند تا مردم را از فیض زیارت آن م

آنانی که وجود پلید شیطانی داشتند و در عرص حارض نیز فراوان  ی پدرانش و همه

های ملکوتی، سنگری  دانند که هر کدام از این بارگاه دانستند و می می شوند یمیافت 

 باشد چون مبارزه و مخالفت امامان بزرگوار محکم علیه ظلم و کفر و فتنه و نفاق می

با ستمگران و فرمانروایان بیدادگر از افتخارات تاریخ اسالم و تشیع است؛ آنان با 

های پلیدشان و دفاع از حق،  منافقین و نیت ی چهرهناپذیری با ظلم و افشاگرِی  سازش

گرفتند  انگیختند و راحتی را از این افراد پسِت دون صفت می خشم ستمگران را برمی

کننده و هدایتگر شیعیان فداکار و  ملکوتی امامان، تغذیه یاه بارگاهکه هنوز نیز این 

سال قبل این کار را انجام داد در عرص  ۱,۲۰۰اگر متوکل در  عاشقان حق است که

 شود یمها  در این اماکن متربکه که باعث آزار درونی آن ها یگذار  ببحارض با 

 خواهند رسپوشی بر اع�ل ننگین خود بگذارند. می

نی است توصیف صحرای کربال که اکنون تبدیل به متاعی دنیایی شده که چه زیبا سخ

در گودالی خطرناک در  یتب اهلهای رضوان و قاتالن  در باغ ،اند شهیدان در آن آرمیده
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بدنشان مانند گوشتی بریان شده است و یک  ی همهو  ورند غوطهآتشی از خشم الهی 

 ،و همفکرانشان یتگرانجنا ی همهچشم آنان سال است برای دیدن عذاب الهی خود و 

که ش� به زیارت صحرای  طور ه�نشود.  و مرتباً فریاد یا محمدای آنان شنیده می

از امام مند هستند،  نیز به زیارت خاک آن عالقه ءجنگ با باطل عالقه دارید اولیا

 ی سورهعرصتان تقاضا کنید تا زمان را به آن زمان منتقل کنند آنگاه با تالوت آیات 

منافقون عذاب آنان را شدت بیشرتی ببخشید تا دعایتان در زیارت صحرای کربال 

مستجاب شود و با یاد امام حسین (ع) بهشت و جهنم را در وجودتان به تصویر 

 و در جهنم آن دین خودتان را محکم کنید.بکشید؛ در بهشت آن آرامش یابید 

حال ضمن درود و سالم و تحیت و تربیک خدمت مادر گرامی امام هادی (ع) رسور 

هللا ارواحنا لک الفدا  عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) و خدمت موال و رسورمان بقیة

نه به مناسبت مولود امشب، با نزدیک شدن ایام ماه محرم از وجود مقدسشان عاجزا

خودشان در مورد  های ییراهن�کنیم در آن ایام بر ما منت گذارند و ما را از  تنا می

نهضت عاشورای جدشان امام حسین (ع) محروم نفرمایند و ما را به لطف شایان خود 

 مزین فرمایند اگرچه ما الیق آن نیستیم.

 داریم که حال دست به دعا برمی

بزرگوارمان، امام هادی (ع) به ما ای�ن و باور و  بار الها به حرمت مولود امشب، امام

 یقینی استوار عطا بفرما.

داد  که متوکل عباسی امام هادی (ع) را مورد آزار قرار می یا گونه ه�نبار الها 

و جنایت  دهند یممتوکلین عرص حارض نیز در لباس دین شیعیان واقعی را آزار 

 ز لوث وجود پلیدشان پاک بفرما.. با ظهور امام عرصمان دنیا را اکنند یم

دار است؛ با امضا امر ظهور،  بار الها قلب نازنین امام عرص از جهل و سستی امت، غصه

 منتظران را شاد بفرما. ی همهقلب ایشان و قلب 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١آبان  ١٣        عید غدیر  ی بهخط

حمد و سپاس خداوند جلیل و جالل و جمیل را سزاست که ارجمند است در 

و وزیر است در خدایی، شنوا و بینا و توانا و دانا و حکیم است؛  رشیک یبفرمانروایی، 

ها و ستارگان  و کریم است. نور زمین و آس�ن کار گنهبخشنده و نیکوکار و عذر پذیِر 

مردگان است. پاک  ی کنندهجانداران و گیاهان و زنده  ی ینندهآفرو  ها است و کهکشان

 .همتا؛ نیست معبودی غیر از او و منزه است پروردگار بی

و درود و صلوات خداوند بر پیامرب اعظم، رسول اکرم، نبی مرسل، حرضت محمد (ص) 

های علم و دانش، ستارگان هدایت،  و بر خاندانش که همگی معدن رحمت، گنجینه

 .اند ییپارسا�ن و تقوا و دعوت کنندگان به حق و های ای پرچم

 از غدیر تا قیامت. سالم بر امیر غدیر و غدیریان

غدیر، روز رحمت و روز ک�ل، روز فرقان، روز هدایت و نجات و شکوفایی، روز 

طلبان و عدالت خواهان. سالم بر امیر  شکست باطل و شیطان، روز پیروزی حق

تقوا،  ی شجرهپیغمرب، وارث انبیا، شمشیر ذوالجالل، منتخب، خلیل نبوت، جانشین 

السالم  میزان اع�ل صالح، اوج ای�ن و راه روشن، اخرت رخشان، امیر مؤمنان علی علیه

زمین و آس�ن و هر آنچه در آن  ی همهکه در غدیر، خداوند متعال یک بار دیگر 

 ی همهو  یعتشانبها با  امیر مؤمنان فراخواند که انسان اش یفهخلاست را به تاشای 

هستی با سجده و اطاعتش عاشقانه به او عشق بورزند و سالم و برکات پروردگار بر آن 

های مشتاق که  لحظات، که حکمش ابدی و اطاعتش رسمدی است و سالم بر جان

 یفشانضعهمواره در فرامین قرآن کریم پا در رکاب اطاعت پروردگارشان دارند تا جان 

ش از گردبادهای نفس اماره رهایی یابد آنگاه به زبان عجز به ناتوانی در پرتو انوار 

دار آن بود آنگاه که پروردگارش  جانی معرتف شوند که عال هستی در چرخشش امانت

را دریاب او اطاعت کرده و در مقابلش به سجده  ات یفهخلاو را ندا داده است که 

ه ورقی از دفرت خلقت به دستش علمش سوار شود و هر لحظ ی ردهگُ درآمده تا بر 
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، به تو ام یفهخلنگاشته شود آنگاه آفرینش به سخن درآید و او را خطاب کند: ای 

نگریستم و از انوارت به آبادانی درآمدم؛ شب و روزم را به عشقت آراستم و در قامتت 

ت ا روح خداوندی ی رسچشمهنگریستم؛ به نجواهایت سختی را هم فراموش کردم؛ از 

های زمین را رویاندم و  دم و جان معطرت را در آغوشم خوابانیدنم، از عطرش گلنوشی

خارج کردم و به آن لحظه که این امانت را از دامنم بستانند  غالفشانها را از  دانه

جانم  ی شعلهرا افروختم و باز  ها فشان آتشها جاری کردم؛  ها ریختم و سیالب اشک

که آس�ن بشکافد  آنگاهفرو ننشست؛ دست بر دامن ندای پروردگارم شدم که فرمود: 

و زمین زیر و رو شود هر کس بداند که با خود چه چیزی را آورده است؛ آنچه همراه 

 باشد تنای آفرینشی است که او را همواره ستوده است. ام یفهخل

که از سنگ و خاک هم  قدرناشناسو های جاهل و خودپرست  بله وای بر احوال انسان

هستی با زیباترین بیاِن عارفانه و عاشقانه  ی همهو   زمین و کوه که یدرحالکم ترند 

دارد آنان به پی�ن خود وفا نکرده و عهد  برداری و اطاعت از خلیفه را ابراز می فرمان

ن علی (ع) را با راستین امیر مؤمنا ی یفهخلشکستند؛ نه تنها قلب نازنین امام و ولی و 

جهل و ظلم به خود زخم زدند بلکه امر پروردگار مهربان و پیامرب رحمت للعاملین را 

ایشان چنین فرمودند: این مردم  ی دربارهنیز نادیده گرفتند که امیر مؤمنان علی (ع) 

طعم شیرین بیعت با امام و ولی را به زهری خطرناک تبدیل کردند و آن زهر در 

ن اثر کرد که نجات از آن ممکن نشد و مرگ در وجودشان �ایان شد و چنا جانشان آن

ُمردند و بدنی مسموم را به قیامت  حاصل ماند و آنان  تالش من برای نجات ایشان بی

 آورند تا سموم آن با آتش بسوزد و پاک شود. می

یدن به ها از شکر آن عاجز و فکرها از اندیش فرمایند: زبان در ادامه در مورد غدیر می

آن در حیرت است که خداوند بزرگ تکامل دین را در تکامل راه آن قرار داد؛ رس 

چراغ فروزان که هر اخرتی نوری را ساطع �ود قرار داد و بسیاری از مردم  ۱۲راهش 

یحیی و  ی کنندهدر آن نور، راه هدایت را یافتند و آخرین اخرتی که باقی مانده اجرا 

شود و  ای قرآن کریم بعد از هر باران، طبیعت زنده میه یمیت است که طبق مثال

؛ در غدیر، طبیعت زنده شد و آنچه از گیاهان از آن رویید همه رویاند یمگیاهانی تازه 
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ها راه پیدا نکرد و آخرین امام، بهاری  معطر و خوشبو بودند که هرگز خزان به آن

ماند و احدی را  باقی می است که هرگز پاییزی ندارد و گل غدیر در آن برای همیشه

هایی که با بهار غدیر گل دادند و چه  آن اند اندکباشد ولی چه  جرئت چیدن آن �ی

بسیارند آنانی که با خزان غدیر زرد شدند و از بین رفتند و هرگز برایشان حیاتی مجدد 

 ای نخواهند داشت. جز خزان رنگی را نخواهند دید و جز آتش خانه باشد؛  �ی

واقعی چنین فرمودند که: اگر باور کنید که کسی بتواند کوه  ی یعهشدر توصیف ایشان 

توانید باور کنید که شیعیان  بزرگی را با یک دست بلند کند و از جا بکند آن وقت می

شود با یک اشاره از راه بیرون آورد و اگر کار اولی دشوار بود کار دومی هم  را هم می

نامد آن کوه است و اگر غیر آن عمل کند  شیعه می کس که خود را دشوار است. آن 

گذرد و بیعت  ها می ریزد و سال مانند دیواِر شکسته است که هر آن با یک باد فرو می

گیرند بلکه از آن  دارند ولی دست مرا �ی والیت، نام مرا دوست می ی یندهآکنندگان 

زنند و بیعت با  صدا می کنند و نام مرا برای بیعت ترسند، دستانشان را مخفی می می

صدا مانند نوایی در باد است که باد فقط باعث تکرار آن است و اثر دیگری ندارد؛ 

 شود و ظال با نام من دچار عطش قیامت خواهد شد. ظلم در نام من محو و نابود می

حال امامت و غدیر و امیر مؤمنان علی (ع) را از دیدگاه رسور عاملیان حرضت زهرا 

 مؤمنان یرامکنیم که فرمودند: حی علی خیرالعمل در اذان یعنی والیت  می (س) بیان

علی (ع) که در آغاِز اطاعت از پروردگار کریم است �از ستایش است و ستایش همراه 

ترین فرمان در اسالم اعالم والیت  باشد و اطاعت، عمل به فرامین و بزرگ با اطاعت می

مخلوقات خود را  ی همهاند که  م وعده فرمودهبعد از رسول خاتم است و خداوند کری

کنند و آن هدایت در  کنند و تا هدایتگری نباشد کسی را مؤاخذه �ی هدایت می

رسالت و امامت تا قیامت ادامه دارد. در کنار والیت بودن از ظل�ت نجات پیدا کردن 

بدون  هاست عملپس �ازی که بهرتین  باشد است و این بهرتین لطف و ایثار الهی می

والیت کامل نیست چون این دستور قرآن کریم است که فرمود: من دین را در 

جانشینی رسالت کامل کردم پس �از بدون والیت شبی تاریک و طوفانی است و عمل 

شکل  منکُ مِ  مرِ االَ اُولِی قلبم جاودانه شد و معنی  ی پنجرهمن در اطاعت از امامت در 
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اطاعت از تام  مؤمنان یرامگرفت و به عمل درآمد و آن عمل پذیرفته شد. اطاعت از 

باشد پس در خدمت فرزندش قائم آل محمد (ص) بودن یعنی در  فرزندان امام می

خدمت امیر مؤمنان بودن پس باید امت آخر زمان از ولی امرشان اطاعت صد در صد 

ینشان کامل گردد و اگر غیر از این بود داشته باشند تا عبادتشان پذیرفته شود و د

 مسل�نی در کار نیست.

و در مورد شخصیت واالی امیر مؤمنان علی (ع) نیز چنین فرمودند: جان امیر مؤمنان 

ی  آنگاه که در کالبدش جان گرفت و پروردگار عال اراده فرموده تا روح را در علقه

حیاتش ابراز فرمود: ای جانانم، جانش بدمد جانش به سخن درآمد و در اولین تکاِن 

مرا از خاک و گِِل بهشت به لخته خونی بیافریدی و من در هر تکانی به ِشکوه 

درخواهم آمد که من خاکم و در خون جانم به آن گواهی خواهم داد پس نامم را از 

پدرم و از خاکش جدا نکن تا ابوتراب باشم، به زمین بیایم و نامم را با خود همراه کنم 

مجدداً ه�ن باشم و به خاک بهشت برگردم و پروردگار عال دعایش را مستجاب  و

فرمود و او را مولود کعبه قرار داد تا همواره در بهشت، جاودان باقی باند و وجودش 

معصوم آمد و معصوم رفت تا به مکانی که برایش مشتاق بود بازگردد و در جوار حق 

املهدی (عج) باشید که ه�ن ابوتراب است که  اباصالحجای گیرد پس منتظر فرزندش 

امر الهی بر زمین سایه افکند و پروردگار عال امر  ی یهسادرختان زمین منتظرند تا 

من تکیه خواهد �ود و خود  ی خانهمن و جانشین من در زمین به  ی یفهخلفرماید که: 

های  شوند و برگ نگاه درختاِن زمینی محوآ  کند من معرفی می ی یفهخل عنوان بهرا 

های خویش را فرود آورد تا رسو قامت، منجی پروردگار عال  خود را بریزند و شاخه

حرضت مهدی را در سایبان وجودش از ملکوت آس�ن تا منتهاالیه زمین به تاشا 

در این  ا کند. پس ش� که در این کوی عشقبایستد و تبارک هللا احسن الخالقین را معن

جان عال به  ی همهارید با قلبی محکم و مطمنئ اعالم کنید که روز بزرگ حضور د

امام عرص و زمان  شان یگرامالسالم و وارث و فرزند  علی علیه مؤمنان یرامفدای 

های بیعت�ن را بپذیرند و در پایداری  و تقاضا کنیم که دست ارواحنا لک الفدا هللا یةبق

 کنند. مان یاری
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 داریم: می حال دست به دعا بر

با  یعت�نبروزها بر عهد و پی�ن و  ی بار الها ما را یاری فرما در این روز بزرگ و همه

 امام عرص استوار و محکم باشیم.

امیر مؤمنان نامی بس بزرگ و افتخارآفرین است؛ ما را یاری فرما  ی یعهشبار الها نام 

 که لیاقت شیعه بودن را داشته باشیم.

پیامربت در جهت اطاعت از امیر مؤمنان و  ی یلهوس بهرا که  بار الها ما امر تو

و اطاعت کردیم، از فضل و کرم خود ما  فرزندانش مخصوصاً امام عرص بود را شنیدیم

 را جز گواهان ابدی، قرار بده.

 زنیم: نوا فریاد می بریم و هم باال می یعت�نبحال دست 

 اللهم وال من وااله و عاد من عاداه

 ساملکم حرب ملن حاربکمسلم ملن 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١آبان  ١٩         روز مباهله ی بهخط

حق را نه  ی شکر سپاس پروردگار کریم و قهار را سزاوار است که در روز مباهله جلوه

 حقی که در پنج ی جلوهتا قیامت نشان داد.  تنها به مسیحیان مدینه بلکه به تام دنیا

وجود قدرت و جمعیت  بر باطل جلوه گری کرد که باطل با تن تجلی شده بود، چنان

برای  که یزمانکه پیامرب (ص)  یا گونه ه�نو ناتوانی خود اعرتاف کرد و  عجزبه 

مباهله با مسیحیان که عناد و کفرشان باعث گردیده بود تا به آخرین مکر و نیرنگ 

و امام  میرو یمحسین جان برای مباهله «حسین (ع) فرمودند:  متوسل شوند، به امام

 نیتر بزرگحسین (ع) پرسیدند: چه خواهیم گفت؟ و پیامرب (ص) فرمودند: تو خود 

 »و نامت امضای این مباهله است. حرفی

حرف علیه باطل و  نیتر بزرگدر این زمانه نیز امام و موالی�ن اباصالح املهدی (عج) 

کافران و منافقان است و به تنهایی ابراهیم وار بر تامی باطل و  ی همهامضای نابودی 

سالم هللا  حرضت زهرا ی فرمودهکفر قیام خواهد �ود پس بر ماست با عمل به  یها بت

 :اند کردهکه چنین سفارش  کنیم علیها، خود را با ابراهیم زمانه همراه

و ش� او را  ندیب یمش� را  که یدبا ابراهیمی زندگی کن با توکل به پروردگار یکتا«

تا  دیآور یمکه ندانسته برای سوخت جانش هیزم  هیهات و هزارانو هیهات  دینیب ی�

زمانه است، بسوزانید، نامش را دوست دارید ولی تربش را  یها نفساو را که بت شکن 

قادر به حرکت  ها بتو مانند �رودیان که مطمنئ بودند  دیزیگر یماز تربش  دیریگ ی�

خویش  نیستند به وجودش ای�ن دارید ولی قلب مبارکش را در آتش گناهان

تنهاست را دور از حقیقت  هیعل هللا سالممانند جدش ابراهیم  که و او را دیسوزان یم

و در حقیقِت  دییستا یمخویش  یاهایرؤپس امام زمان را در  دینیب یمرسالتش 

!! و دیکن یمجستجو  این نادانی را در کجا ی چاره، پس دیزیگر یمکردارهایتان از او 

گرفته است و  را از جانتان و تعقلتفکر  است که یا کودکانهعالیق  ش� نادانی ی چاره

گردیده صدای حق همواره بلند و  �وده که بیدار شدنش سخت رؤیایی وارد ش� را در

با جان و مالشان جهاد  کسانی هستند که در راه خدا گویا بوده و حق طلبان ه�ن
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زندگی با رنج را به زندگی خوش و  بازند ی�دل  زودگذر یها هیرایپو به  کنند یم

تا با ابراهیم  ندیگشا یم پروردگارشان و زبان به ستایش دهند یمترجیح  زودگذر

زمانشان باشند و ساعات را در کنار او سپری کنند و از فضایلش جان را جاودانه 

 .»گردانند

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١آبان، آذر و دی        های محرم و صفر خطبه

ی محرم به  هجری قمری در بخش ویژه نامه ۱۴۳۴های محرم و صفر  مت کامل خطبه

 باشد. صورت کامل قابل دسرتس می

ها  از این خطبه ۹۱محرم ی محرم، بخش  توانید از طریق منوی ویژه نامه ش� می

 استفاده �ایید.

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

 ٩١های محرم و صفر  خطبه

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١آذر  ٢٧       شهادت حرضت رقیه (س) ی بهخط

 هآفرینشی که خود فرمود آن را بیهود ،یکتای آفرینششکر و حمد و سپاس بر خالق 

امور  ی همهنیافریده و به حال خود وا نگذاشته بلکه از روی رحمت و تدبیرش بر 

نیست معبودی غیر از خداوند حکیم و کریم؛ اوست که عزت را  محیط و مدبر است.

پس حمد و  از آن مؤمنان و ذلت و خواری را از آن منافقان و کافران اراده فرمود

است که همواره در  ییها جانو برکات پروردگار کریم در  اوست ی یستهشاستایش 

که در  دمایی را در جانشان مانند جوش و خروشند تا دست ید اللهِی پروردگارشان

نیاز مراقبت؛ پس جاِن زنده به  به اندازه و میزان محتاج است و در مردگان بی زندگان،

قلبش احساس  ی خزانهجوشد و حرارتش را در  متصل است که همواره می یا رسچشمه

توان آن  که قفل و کلیدش، راز و نیاز است و ثروتش عشق؛ آیا می یا خزانهکند؛  می

هایی زنده است  دست را گرفت و به ملکوت سفر نکرد؟ پس مسافران ملکوت، قلب

 ستاید. که رضبانش خالقش را می

حرارت وجود را در منتهای رحمتش آفرید پس سینه و قلبتان را شکر خالق یکتا را که 

فشانی شود که ُغرشش،  با یاد پروردگار عال از حرارت معمولی خارج کنید تا آتش

 کند. اندازد و ملکوتیان را شاد می شیطان را به عجز می

چه زیباست فرمایشات رسور عاملیان حرضت زهرا (س) در توصیف مسافران ملکوت 

های خود باطل و  فشانی بود که با گدازه بشان از هجران و عشق پروردگار آتشکه قل

 چسب در رسماست. همچون گرمایی دل ق،ناپاک را سوزاند و حرارتش برای عاشقان ح

که به ظاهر کوچک بود ولی در باطن،  گردیم یمما امشب به دور حرارت قلبی 

اند: من  این چنین معرفی فرمودهخورشید را به شگفتی واداشت که خود ایشان خود را 

علی (ع) هستم که به رقیه ملقب  بن  ثانی، دخرت حسین  ی فاطمهصغری یا  ی فاطمه

گذاری کردند و نام  نام شان یگرامشدم؛ پدرم تام فرزندان خود را به نام پدر و مادر 

بینم  میزمان، چونان مادرم  ی ینهآمرا به لقب مادرشان آراستند و فرمودند: تو را در 
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پروردگار  ی وعدهرود تا چون گلی در  که در مدد امامت جان زیبایت به دل خاک می

باش تا آن را دریابی. پدرم امام حسین (ع) آن زمان  قرار یببشکافد پس برای آن وعده 

مکرمه بودیم مرا در آغوش گرفت و فرمود: دخرتم، آیا به تپش قلب پدر  ی مکهکه در 

دانی؟  تپد! دلیلش را می له. فرمودند: برای دخرتش چه تند میدهی؟ گفتم: ب گوش می

دانم تا از زبان پدر آن را بشنوم؛ فرمودند: دلیلش حوادثی است که باید با  گفتم �ی

جان کوچکت منتظرش باشی تا عمه را یاری باشی مهربان. به پدرم قول دادم که صبور 

ت تا قولی را که داده بودم را موعود رسید و پدر مرا در آغوش گرف ی لحظه باشم.

ها را محکم در آغوش گرفتم؛ پدرم  فراموش نکنم. به پاهای پدر آویزان شدم و آن

 ی وعدهفرمود: دخرتم، همواره قرآن را تالوت کن و بر آنچه مقدر شده صبور باش تا 

دیدارمان فرا رسد. پدر رفت و آن روز سخت به پایان رسید و ما همراه امام عرصمان 

فرمود:  گرفت و می به راه پدر ادامه دادیم. گاه برادرم مرا در آغوش پر مهر امامت می

 ای که از عزیزترین متاعش در راه پروردگارش گذشت. آفرین بر خانه

محبتشان  ی زمزمهشیدایی و  ی قصهدکان، بینیم در خاندان نبوت، الالیی کو  بله می

در عوض  فرزندا�انآموزش ای�ن و حق مداری بود؛ باید از آنان آموخت که در تربیت 

حاصل، تقوی و ای�ن و قرآن و حق جویی را به آنان  و شعرهای بی ها ترانهیاد دادن 

 آموزش دهیم.

 زینب (س) فرمودند:خود حرضت  ی عمهبود که حرضت رقیه (س) به  ها شبدر چنین 

فرمایید؟  عمه جان، از قراری که با پدر داشتم یک روز گذشته است؛ ش� چه امری می

زمان قرار را پدرت   فرمایند: گیرند و می حرضت زینب (س) رقیه را در آغوش می

کی به دیدارش بروی. رقیه چش�ن خویش  کند داند؛ اینک بخواب، او خود امر می می

نشین اباعبدهللا در فضای جانش به صدا  د. صدای مهربان و دلگذار  را بر هم می

عمل خواهم �ود؛ سکوت شب موقع خوبی برای  ام وعدهآید: دخرتم، اینک به  درمی

را  که در بیرون کاروانرسا منتظرت است بنشین و پیروزی جهاد است؛ تو بر ذوالجناح

فرماید: کجا  مام سجاد (ع) میخیزد. ا رقیه آرام برمین. با خواندن قرآن کریم اعالم ک

شوم. امام سجاد (ع) او را در آغوش گرفته و  گوید: بر رس وعده حارض می می روی؟ می
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کند. ذوالجناح منتظر است. رقیه سوار بر ذوالجناح  کاروانرسا مشایعت می تا درِ 

رخ  یا زلزلهکند که در شام  هللا را تالوت می افوض امری الی ی یهآ چنان آنو  شود می

شنوند و ارکان کاخ یزید به لرزه  دهد؛ همگان مانند ابراهیم خلیل صدایش را می می

خورد و یزید لعنت هللا علیه دلیل این رس و صدا را  آید؛ دیوارهایش ترک می درمی

زند. یزید فرمان  علی سوار بر اسب پدرش فریاد می بن گویند: دخرت حسین پرسد می می

روند؛ امام سجاد (ع)  بیاورند؛ مأموران به طرف رقیه می دهد تا کودک را به کاخ می

خواهند کودک را از امام بگیرند،  گیرند؛ وقتی مأموران می رقیه را از اسب در آغوش می

رقیه به دعوت پدر به ملکوت پرواز کرده و به دیدارش شتافته بود. امام، رقیه را به 

رقیه را در ه�ن محلی که کاروان دهند تا بر او �از گذارند و  س) می(آغوش زینب 

از  تر شکوه بافرمایند: قرب رقیه  سپارند. امام سجاد (ع) می توقف کرده بود به خاک می

کاخ یزید در شام خواهد شد پس دل آسوده دارید که ملکوتیان در عرش به پرواز 

ا برکت چرخند تا نامشان ر  ای بر گردشان می دارانشان مانند پروانه آیند و امانت درمی

 روح و جان خویش سازند.

حرضت رقیه (س) بعد از عاشورا به امام سجاد (ع) گفت: آنگاه که پاهای پدر را 

اصغر به میدان جنگ بربد او مرا نوازش کرد و  محکم گرفته بودم تا مرا هم مانند علی

فرمود: من در پایان سفر به دیدارت خواهم آمد؛ مراقب باش در بیعت من بانی تا تو 

را نزد خودم بربم؛ و حرضت رقیه (س) تا پای جان بر این بیعت، استوار باقی ماند و بر 

 آن ارصار ورزید.

ارواحنا لک الفدا که با ه�ن  هللا یةبقجان عال فدای موال و رسورمان امام عرص و زمان 

مهربانی جدشان امام حسین (ع) که به حرضت رقیه فرمودند: منتظرم بان و در بیعتم 

ستواری کن ایشان نیز هر جمعه در کنار منتظران واقعی و ندبه خوان خود ا

 زدایم ات می فرمایند: مرا ببین، اشک تو را با وصلی شیرین از چهره نشینند و می می

گذارم؛ ای�نت را محکم کن، با شیاطین جانت  پس منتظرم بان من تو را تنها �ی

 بربند.بجنگ تا ملکوتیان، مناجات تو را به عرش 

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


106 

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

کفر در مقابل چنین لطف و  فتنه و نفاق و ی زمانهای منتظران کوی عشق، در این 

ای به هیجان آمده و بعد  مهربانی و سفارش موالی�ن چه خواهیم کرد؟ آیا لحظه

بیعت با همه چیز و همه کس خواهیم  ی آمادهفراموش�ن شده، دست بیعت�ن را 

مانیم؟ اگر ماندیم باید باور و  وفادار و استوار می�ود و یا تا پای جان بر این پی�ن 

در راه حق چنان قوی شد که کاخ ظلم را به  هیقین کنیم که فریاد کودکی سه سال

حق  ی ینهسزلزله واداشت و آن را شکافت پس در این شب حزن و اندوه رس را بر 

باطل، اگر دینم با بریدن رس من، از تباهی نجات  یخنجرهابگذاریم و فریاد بزنیم: ای 

تاب �وده از بدن جدا کنید تا  کند پس بیایید و رسی که هجران یارش او را بی پیدا می

از بین برود، انتظارها تام شود و خون عاشقان  ها یکیتاربه پایان برسد و  ها هجران

و عاشقاِن مسافر طور در  ها تکرار شوند قلمی شود که عشاق، با آن بنویسند؛ زمان

سامری را نخواستیم ما منتظر  ی گوسالهپایین کوه انتظار، تو را فریاد کنند که: ما 

پروردگارمان محقق شود و زمان انتظار به پایان برسد و ج�ل  ی وعدهماندیم تا 

 زنیم: منتظران فریاد می ی همهبا ندای هل من نارص ینرصنی هویدا شود پس  ی�نآقا

 عجل لولیک الفرج اللهم
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١دی  ١      والدت امام موسی کاظم (ع) ی بهخط

حمد و سپاس خداوند عظیم، حلیم، غفار و ستار را سزاست. خداوندی که بین انسان و 

 ها ینهس. از خیانت چش�ن و آنچه در تر یکنزدو از رگ گردن به او  است حائلقلبش 

هستی و برپا  ی ینندهآفرنهان آگاه است. اوست  یرازهاپنهان است با خرب و به 

پس از نیستی. نیست معبودی غیر او، پاک و  ها جان ی آورندهقیامت و پدید  ی کننده

 منزه است خداوند کریم و رح�ن.

 رحمت، رسول امجد، نبی مکرم، ابوالقاسم ی آورندهدرود و صلوات خداوند بر پیام 

 .اش یگرامد (ص) و بر خاندان مطهر و محم

آنگاه که به فرمان من احسانی  و سالم، سالم نام با برکتی است که پروردگار عال فرمود:

های حیات آغاز شود، فرشتگان به خفتگان در زمان مژده  پیش رو قرار گیرد و رضبان

داشتید؛  قینیشوید که به آمدنش  یا وعدهای منتظران حق، برخیزید تا مه�ن  :دهند

 ۩من رِب رحیم.  قوًل  سالمُ  ۩ اکنون خاک از جان بشویید تا ندای جانتان را که فرمود:
و لبیک گویان بروید تا جانی را که غربتش زمان را به فغان  یدبشنورا در گوِش جانتان 

 عشق برسانید. رسمنزلرا به  آورد یم

بله چه زیبا و لطیف است احساس و نوازش خدای مهربان در مورد بندگان عاشق خود 

که در عطش وصالش سوختند و تنها با فدا کردن هستی و جان خود به  ییها ه�ن

که با ذکر و دعا و  تپد یمآرامش رسیدند، که ما در این شب به میالد عاشقی قلب�ن 

که  ال را به گلستانی با طراوت تبدیل �ودسیاه چ ینتر مخوف، اش عاشقانه یرسودها

سوز دلش بود و ایشان هفتمین نور امامت و والیت، عبد صالح، عال  ی نشانههر گلش 

 و کاظم، باب الحوائج، امام موسی بن جعفر (ع) بودند.
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هجری قمری متولد شدند. مدت امامت آن بزرگوار  ۱۲۸حرضت در هفتم صفر سال 

این مدت غالباً یا زندان یا در تبعید به رس بردند، ولی با  سی و چهار سال بود و در

 وجود این در میان مردم نفوذ کامل داشتند و همیشه در حال مبارزه بودند.

امام موسی کاظم (ع) وصی اوصیاء و پیشوای شیعه و محل بروز صفات خداوند 

 نت هللا علیهلع یدالرش هارونپدرانشان بودند.  یها لمعِ و  ها حکمتمتعال و وارِث 

خیلی آرزو داشت تا با اذیت و آزار و تبعید و زندان، ایشان را وادار به تسلیم کند ولی 

 این آرزو را به گور برد.

: خدایا جای فرمودند یممشهور آن حرضت در زندان این بود که  یها مناجاتیکی از 

 ، شکر تو را که به من عنایت فرمودی.خواستم یمخلوتی را برای عبادت 

که  کنند یم، به خیال جاهل خود فکر یتب اهلدشمنان  اند نادانبله چه غافل و 

 نشئتخورشید امامت را در حصار یا سیاه چال زندانی کنند و مانع تجلی نورش که 

 کنند یمفقط خود را از رحمت الهی دور  که یدرحالگرفته از نور خداوندی است شوند 

 ت کفر و دوری از خدا را به همراه دارد.چون خیانت به عرتت که مزد رسول خداس

مادر هستی رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) که  ی فرمودهچه زیباست 

فرمودند: عرتت را که امانت پروردگارتان است حفظ کنید از شداید نفس اماره که 

آن جاِن  که یدرحالسالحش یکتا پرستی است و منطقش، توحید بدون واسطه است، 

زمین افتاده و نیازمند دستی پر توان است تا برخیزد و به پاهایش تکیه کند؛ علیل، به 

با توجهات آن دست، به نیرو برسد و بتواند به امر پروردگارش عمل کند و اگر ه�ن 

جان، به زمین افتاد و برای نجات، پروردگار را خواند ه�ن خواهد شد که خداوند در 

گزندی رسد چه بر پهلو خفته باشد چه نشسته یا چون به آدمی  ۩قرآن کریم فرموده: 

که  گذرد یمو چون آن گزند را از او دور سازیم چنان  خواند یمایستاده، ما را به دعا 

گویی ما را برای دفع آن گزندی که به او رسیده بود هرگز نخوانده است. اع�ل 

 ۩این چنین در نظرشان آراسته شده است.  کاران ارساف

 .کند یمرفت است که جاِن مضطر پس از نجات، پروردگار را فراموش پس خطا در مع
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است که در خودش هزاران چهره از اع�ل بندگان خدا را به ودیعه دارد؛  ای ینهآعرتت 

، چون شود ی�در اطاعت رسولشان درمان  شان جز بی�ری که سالمتی یها چهره

 امانت پیامربان و گذشتگان و پیشوای آیندگان هستند؛ داران امانتخاندان نبوت 

باشد که هرگز  ای ینهگنججان انباشتند تا برای آیندگان  ی پیروانشان را در صندوقچه

 .یندبها گرانمشتاق، خریداران این گوهر  یها جانپایان نیابد؛ اکنون 

 یما شدهمع خواهران و برادران در این شب بزرگ در این کوی عشق ما نیز دور هم ج

، وجود یناملت حبلبه ریس�ن الهی که ه�ن  خریداران این گوهر باشیم و که جزءِ 

مقدس موال و رسورمان امام زمان (عج) است چنگ بزنیم تا دین�ن و توحیدمان محکم 

 .ییمبستاو استوار گردد و با دستان نیرومند امام�ن خداوند را عاشقانه 

 :داریم یمحال دست به دعا بر 

در حفظ امانتش قرآن  ات یگرامکسانی قرار بده که به وصیت پیامرب  ما را جزءِ  بار الها

 و عرتت کوشا هستند.

امام عرص و زمان  ها یرو  کج ی طرف کنندهبار الها در ظهور منجی عال برشیت و بر 

 املهدی (عج) تعجیل بفرما. اباصالح

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمالّر حمن بسم هللا الّر 

 ٩١دی  ١٤         روز اربعین ی بهخط

از آن اوست اس�ء حسنی که  ورا سزاست  همتا یبحمد و سپاس پروردگار یکتا و 

، ها آبشد  و روان  ها کوهبرافراشته شد بدان آس�ن، گسرتده شد زمین، استوار گشت 

مخلوقات؛ و آفریده شد  شدند خورشید و ماه و ستارگان و شب و روز بردار فرمان

 نیست معبودی جز ذات اقدس و عظیم و کربیایی او.

بار الها درود فرست بر حرضت محمد (ص) و خاندان پاکش که همگی موال و رسور و 

 امام شیعیان هستند.

را ذخیره کرده که نامش ایام است؛ شب و  هایی ینهگنجسالم بر آفرینش که در خود 

ایند و بروند نامشان را خود برگزینند و روزهایی که معیار عمر آدمیان است تا بی

عشق باشد و در  ی زمزمهدر دلشان  ،بیارایند اند کردهکردارشان را طبق آنچه درک 

جانشان نشان آفریدگاری  اند کردهزبانشان نوای وحی که در روح خداوندی ذخیره 

 ی یرندهگمدبر است که در تدبیرش احدی را به مدد نخواند؛ دست توا�ندشان 

عظمتی که  ی ینندهب یدگانشانداست که به سویشان گشوده شود و  ییها تدس

کند؛ آنگاه که دست دعا بر درگاه  خفته نوید زندگانی را زمزمه می یها قلبانوارش بر 

های هجران است هجرانی که  کربیایی پروردگارشان بگشایند انوارش مرهمی بر زخم

خواند که بر جان عاشق مانند پیچکی صرب را به ارمغان آورد و آن را چونان طوقی 

پیچد تا جان ضعیفش را در قالبی استوار به  است که بر گرد رویندگان در خاک می

 �ایش گذارد.

رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) و مصداقش،  ی فرمودهچه زیبا است 

یاران  ساالران نهضت عاشورا، امام حسین (ع) و امام سجاد (ع) و  کاروانیان و کاروان

نظیر در خود ذخیره �وده  ای بی را همچون گنجینه شان ح�سه ،ایشان است که زمان

عشق و بر زبانشان نوای وحی جاری بود و خاطره و انوارشان  ی زمزمهچون در دلشان 

 های ماندگارشان را خود برگزیدند. های خفته در غفلت و نام قلب ی کنندهزنده 
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انوار  گذرد روزی که نورهای پاکِ  روز از عاشورا می ۴۰اینک در این روز اربعین که 

نبوت در دفاع از حق، رس و جان باختند تا حق مداران به دنبالشان در حرکت باشند و 

حق بر باطل، روز پیروزی، روز دلدادگی، روز ایثار جان عاشق  ی روزی که روز مبارزه

د کارشان تام شده و به تصور خام و جاهل خو  بود و روزی که باطلین و قاتلینِ 

پیروزی نصیبشان گشت و حق را کشتند ولی دیدیم که ه�ن روز به اشتباه خود پی 

آوران عشق به  احساس کردند چون کاروان پیام یلشانذلبرده و شکست را با تام وجود 

کوبیدند که  رهربی امام سجاد (ع) با هر قدمی و سخنی چنان حق را بر رس باطل می

تا قیامت برای قلب حق مداران شادی و شعف را به همراه خواهد ناله و فغانش 

قرآن کریم فقط یک کلمه  ی مقطعهداشت. آنان عشق در وجودشان ه�نند حروف 

حق علیه باطل ولی جای بسی تأسف  داران امانتبود و آن رضای پروردگار عال از 

شده  روب آن تام است که دوستداران امام حسین (ع) نیز کار نهضت عاشورا را در غ

 که یدرحالدهند  تصور �وده و تام شور و هیجان را تا اول محرم سال بعد از دست می

شود اول محرم یا دهم  خاطرات آمدن و رفت فرزندان آل رسول به زمان محدود �ی

 ی سفرههایش زبانی شیوا دارد که شنوندگان را بر  ساعت ی همهمحرم  ،محرم یا اربعین

های سنگی کوچیدند،  داران نهضت عاشورا از خانه کند چون امانت احسانش دعوت می

 به همراه نور حرکت کردند آمدند و شاهد کوچی آس�نی شدند شاهدانی که رس پر

شور عشاق را در آتش سوخت تاشا کردند و با هزاران خاطره از این عشق به خانه 

زیباترین  ی شنونده ی�نها گوشول محرم بازگشتند و ما نیز در این کوی عشق از ا

شنیدیم  ییها جانرسودهای عاشقانه بود که آن را از دهان  ینتر عارفانهو  ها مناجات

کردند  تکرار حق بود؛ زمانی که با خدای خود خلوت می یشانها قلبکه صدای رضبان 

با یاران  داشتند و موقعی که بندگی را در ک�ل عشق و اطاعت عرضه می ینتر خالصانه

ترین عاطفه را در قالب زیباترین  ترین و عالی گفتند لطیف و همراهان سخن می

گذاشتند و زمانی که قرار بود از حق دفاع کنند  احساساِت مهر و محبت به �ایش می

از شمشیر بود؛ امام سجاد (ع) به  تر برندهو  یزترتو باطل را به زانو درآورند زبانشان 

رضت زینب (س) فرمودند: پرچم این امانت، در دستان ش�ست ح شان یگرام ی عمه

ذوالفقار  ی یغهتو هر بار که لب مبارکتان را بر  اید یدهبوسکه ذوالفقار را بارها 
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از ذوالفقار  اش یبرندگفرمود: آفرین بر زبانی که  گذاشتید امیر مؤمنان (ع) می می

کند. امام سجاد (ع) در  پاره می درد و جگرش را پاره  است جان کفر را می تر خطرناک

فرمایند: ای پروردگارم، آنگاه که پدرم حرضت  کنند و می مناجاتی زیبا رو به آس�ن می

چنان نالید که آفرینش به  آدم را از عرش به فرش فرا خواندی و او از هجرانت آن

یراث را پذیرفتی و او را به مقاماتش بازگرداندی و ما ماش  توبهحالش به فغان آمد 

ایم؛  آفرینش را به سوز و گداز مبتال کرده ی ینهس هجرانتانداران پدرمان هستیم که در 

پس  یا نهادهکند آتش عشقی است که در حق  آنچه قلب یارانم را از قرار خارج می

 مددمان کن تا از حریمت محافظت کنیم.

کرد که  های محرم درک خواهیم با اندکی تفکر و اندیشه در این سخنان و خطبه

 برهانشانشان و بُرّندگی  جس�نی ی مبارزه، ابراز محبتشان و عبادتشانپیامرب  یتب اهل

را چنان به  ها یناربعو  ها محرمرسچشمه از حق و عشق خداوندی دارد پس بیایید 

مان در کنار آل رسول زنده باشیم و در آن  باطن وجودمان وارد کنیم که در طول زندگی

صورت است که پس از تام شدن عمرمان در کنار آل رسول مرگی نخواهیم داشت و 

هللا (عج) زنده بودن را تجربه  ةاشیم در کنار موال و رسورمان بقیخداوند را شاکر ب

را از خود دور کردیم پس بر خود وظیفه کنیم که به دیگران نیز  کردیم و جهل و باطل

ای درخشان  شمع وجود ملکوتیان ه�نند شعله که یناباور و یقین کنیم به  کمک کنیم

غبار گرفته نجواهای عاشقانه را به گوش جان بشوند  یها گوششود تا  فرا راه تاریخ می

عزتی را که  شود ند که چگونه میجانشان به قضاوت وا دار  ی محکمهو عقل را در 

نازل فرموده و آنان را بر تام  یتب اهلمخصوص  اش یآس�نپروردگار عال در کتاب 

، برای عربت تاریخ، خوار و زبون کند و دلیلش مشیت الهی  ادیان خویش پیروز �وده

اوهامات فکرشان  ی ورطهباشد؟ وای بر جان سوخته از جهل جاهالنی که هنوز در 

ه ورند و آنگاه که نام با برکت امام را بر زبان جاری سازند پاسخشان را نشنود و غوط

هرگز سالمشان پاسخ داده نشود؛ آنچه را که ساخته بودند ویران گردد و جز رسگردانی 

در برهوت، مسکنی نداشته باشند پس شکر پروردگارتان را به جا آورید که جانتان را از 

را در حق شکوفا فرمود تا بتوانید بسرت جانتان  فطرتتانرسوایی جهل نجات بخشید و 
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خوانید؛ بذری که در خود هزاران نوید  بذری کنید که آن را به فریاد می ی آمادهرا 

 خوانیم: شکوفایی دارد و ندایش زیباترین نداهاست پس همگی با هم او را می

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١دی  ٢١          صفر ٢٨ ی بهخط

مخلوقات در برابر عظمت و جاللتش رس  ی همهشکر و سپاس پروردگار را سزاست که 

کربیایی و با کرامتش  ی تعظیم فرود آورده و صورت خردی و بندگی خود را بر آستانه

رس رحمت و مهربانی، گمشدگان در جهل و گمراهی  اش از یهاللّ دست یدُ و  سایند یم

را از تاریکی به سوی نور هدایت فرموده تا رستگار شوند و نجات را پیروی از قرآن و 

 ی یدهبرگزنظیر را به بهرتین بنده و  بی ی ینهگنجبرده که این دو گوهر و  عرتت نام 

تم النبیین حرضت خود خلیل، نبی، صفی، رحمت، حبیب، نجیب، سید املرسلین و خا

محمد (ص) از رس رحمت عطا فرموده که بندگانش با تسک به آن دو در دنیا و آخرت 

عزت یابند که درود و صلوات خداوند تا ابد بر ایشان و خاندان طاهرینش باد اما 

افسوس که امت چنین پیامربی قرآن را مهجور داشته و به عرتتش ستم کردند؛ حتی 

نشناخته به جای اطاعت از  شان یواقعهر دو را در شأن و مقام نیز  اش یرویپمدعیان 

را باور کردند که در این مورد بهره  ها آندستورات قرآن کریم با جهالت و نفس خود 

 که یدرحالگیریم از فرمایشات رسور عاملیان حرضت زهرا (س) که چنین فرمودند:  می

چه که پروردگار کریم در کتاب اطاعت جز در هدایت، فرمان داده نشده و باید در آن

آس�نی قرآن کریم به آن فرمان داده عمل �ود و آن اطاعت محض از پروردگار و 

کند  موارد، قرآن ش� را دعوت به تعقل و اندیشیدن می ی پیامرب اسالم است در بقیه

اگر انسان اندیشه و اطاعت را در راه درست و رصاط مستقیم آن نداشته باشد دچار 

شود و خطر گمراهی و تباهی دارد؛ ش� با فرامین قرآن کریم اولیاء را  نفس میهوای 

دهید، اگر در آن اندیشه نکنید اطاعت ش�  و حق را از باطل تشخیص می شناسید یم

شود؛ آیا روش پیامرب، ابراهیم خلیل (ع) را در تربیت  دچار ضعف قوای عقلی می

 و آمد  ای که در آن رفت کرد تا جامعه یای که در آن زندگی م قومش که از خانواده

اید؟ زندگی مردم آن عرص در تکرار یک نوع باور که از  کرد را مورد بررسی قرار داده می

لوازم  عنوان بهرسید مانند ارث بردن از خانه و آنچه  به ارث می ها آنپدرانشان به 

ه�ن  ها نآ زندگی مورد اهمیت است، اهمیت عبادت و پرستش خدای یگانه برای 
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شان در ظاهر برایشان اهمیت داشت و حرضت  موارد زندگی ی اندازه بود که بقیه

ها را از ظاهر باورهایشان جدا کند چون در باطن مطمنئ  ابراهیم (ع) تالش کرد تا آن

باشد ولی برای نگهداری از این باور حارض شدند تا  بودند که بت قادر به حرکت �ی

لیل (ع) در مبارزه با آن قوم در پیامرب را در آتش بیندازند و تام عمر رسالت پیامرب خ

که کتاب آس�نی  یطور  ه�نگذشت چون در باطن  ها آنعوض کردن باور ظاهری 

گویند: هللا؛ باز در  بپرسی پروردگار تو کیست می ها آناگر از  فرماید یمقرآن کریم 

کنیم، باز تالش حرضتش  کنیم؛ در رسالت حرضت موسی (ع) سیر می تاریخ حرکت می

کردن باور ظاهری مردم بود که عادت به یک اندیشه و باور داشتند و با در عوض 

بردارند و تام  دیدن معجزات متعدد نتوانستند تا از آن عادت ظاهری دست 

رسالت حرضت  طور ینهمخود را تبدیل به عذاب و غضب الهی کردند و  یها نعمت

، که در تام عمر عیسی بن مریم (ع) و تا رسالت آخرین پیامرب حرضت محمد (ص)

این باورهای ظاهری تالش  عوض کردنشاهد آن بودم که پدر بزرگوارم چگونه برای 

شدند که برای تغییر آن حتی کالم  کردند و هر بار با سنت و روش باطلی مواجه می

وحی هم کارگر نبود و تالش تام جانشینان پیامرب خاتم حتی در انقالب کبیر آخرین 

 ی یلهوس بهین تغییر و رسالت خواهد شد. پروردگار کریم مرا جانشینش هم رصف هم

کتاب آس�نی و پیامربی که مبعوث کردند به رضر و زیان و منفعت آگاه کردند و 

ها مورد تأکید قرار دادند و  ها و ثانیه معلم زمان و دقیقه عنوان بهوجود پیامرب را 

بزرگوارم را از دست مبارکشان که فرمودند: از من و رسول اطاعت کنید؛ من امانت پدر 

 ها یهثانخودشان بود گرفتم و متوجه شدم فرصت در  ی یبهطدر حیات  رسالتشانزمان 

را  ها آنگیرند پس من  مرا می ها آنرا نگیرم  ها آنریزی شده اگر من  بسیار دقیق برنامه

رسیدن به برای  آنچهرا گرفتم و اسیر خودم کردم و به رشد و تحصیل  ها یهثانیعنی 

 تکامل نیاز بود تالش کردم.

پس با توجه به فرمایشات گهربار رسور عاملیان سعادت و نجات در اطاعت و اندیشه 

در فرمان رصیح خداوند در قرآن کریم است که فرمودند: از من و پیامرب و ولی خود 

و اطاعت کنید. پس چه شد که در عرص کنونی مدعیان مسل�نی از قرآن فقط به آواز 

صوت آن و از پیامربش به جشن و عزادارِی بعثت و رحلت آن هم در قالب نفاق و 
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. چه زیبا آن را حرضت زهرا (س) توصیف کردند که: در هر کنند یمفریب بسنده 

تابناک دارد،  ی چشمههستند با ادعایی که از نفس اماره،  ییها انسانروزگاری 

 ای ینهگنجکه آن نور را برای خود چون  تابد می ها آننوری بر جبین  چنان آننفسشان 

بت وجودی است که  که یدرحالکه از الطاف الهی رسچشمه گرفته  دارند یممحسوب 

تشخیص را از  ی اجازهوارد ساخته و شیطان نفس  ها آنتابناک شده و نور را در جبین 

کنند و  گذرد خود را ستایش می که از عمرشان می یا لحظهگرفته است؛ در هر  ها آن

نفسانی را به حساب رحمت  یها موهبتنسبت به این مسئله نادان هستند و تام 

شود و آنچه را که  خاموش می ها آنگذارند و بعد از مرگ، نور جبین  الهی می

و نوری ها در تاریکی ناچیز شده  شود، عمل شود، باورها گم می پرستیدند نابود می می

ماند؛ پدرم در تام دوران رسالتش با این اشخاص که جبینی از نفس  برایش باقی �ی

اماره نورانی داشتند زندگی کرد و برایشان دعا �ود تا آنجا که پروردگار کریم فرمود: 

گذرد و  مستجاب نخواهد شد؛ اکنون که از رسالت پدرم می ها آندعای پیامرب برای 

دیگری پیدا کرده  ی شناسی و اطاعت از خدا و رسولش چهره سالم و ا داری ینددوران 

گذرد  و این چهره دارای جبینی نورانی و درونی تاریک است که هر روز که می

گیرد پس بسیار  و ادعای رهروان طریقت رنگ خاصی می تر بزرگنفس اماره  یها بت

با ش� بازی کند به دامن مراقب باشید که هرگاه زمانه رشوع کرد تا رنِگ رنگ بازان را 

توحید حقیقی پناهنده شوید و پروردگار کریم را در عمق وجود ستایش کنید و جز 

برای رضای حق قیام نکنید؛ رنگ بازان طریقت را به خداوند بزرگ بسپارید تا به 

 عدالت محاسبه شوند.

ناسی ناش وِز رحلت پیامربمان به مصیبت قدرپس مه�نان کوی حق بیایید در این ر 

دریغ  یتب اهلامتش بر رس و سینه بزنیم چون این امت از هیچ ظلم و جنایتی در حق 

 ی اسوه، یتب اهلنکردند که امروز نیز مصادف با شهادت یکی از آن عزیزان کریم 

گذشت و صرب و استواری، امام حسن مجتبی (ع) است که دشمنان مرشک و کافر سابق 

ین مردم نفوذ کرده مانع از خداشناسی حقیقی و در لباس دین در ب  که منافق گونه

از  تر برندهایشان با صرب و گذشت و صلحی که  شناسی شدند خودشناسی در نتیجه حق

شمشیر بود بر فرق باطل کوبیدند و باطل برای نجات از رسوایی خود ایشان را شهید 
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الم در برقراری حق و ها، رسالت پیامرب اس رغم تام فتنه  کرد ولی باید باور کنیم که علی

رفت اسالم دینی  عمل کرد که وقتی رسول خدا از دنیا می چنان آنبردن باطل  از بین 

که شیطان به کار برد باز آخرین  ها یسهدسدرخشان در برابر تام ادیان بود و با تام 

 پرچم عدالت در دستان قوی و پر ابهت اسالم خواهد بود.

یراث نبوت، ستارگان درخشانی را معرفی �ود که همگی پیامرب خدا در به جا گذاشت م

نبوت تاج نورانی عدالت را بر رس  ی ستارهمنتخب پروردگار عاملیان بودند و آخرین 

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

املهدی  اباصالح حدود الهی، منتقم از باطل، ی کنندهدار عدالت، اجرا  هستی، پرچم

 (عج) شکل خواهد گرفت.

 داریم که: حال دست به دعا می

کرسی عدالِت امت مسل�ن، بر رهروان و عمل کنندگان به  ی کننده ، ای برپاهللا یا

های ما  دستورات خودت رحم کن و جز یاد و ذکر ملکوتی خود یاد دیگری بر دل

 مسلط مساز.

ر روز قیامت به خاطر ناسپاسی از پیامرب خود بار الها ما را از امتی قرار ده که د

 رشمنده نباشیم.

 با داشت آن از ما راضی شوید. ات یگرامبار الها مودتی را عنایت بفرما که تو و رسول 

بار الها در ظهور دولت حقه، تاج نورانی عدالت، یادگار پیامرب، امام زمان (عج) تعجیل 

 بفرما.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر هللا الّر بسم 

 ٩١دی  ٢٣       ی شهادت امام رضا (ع) بهخط

حمد و ستایش خداوند یکتا و سبحان را سزاست که نیست معبودی جز ذاِت اقدس و 

او در پرستش و ثنا. ملِک هستی و ستایِش خلق، مختص اوست و همه چیز  رشیک یب

کائنات جاری است. رحمتش واسع،  ی همهدر تسلیِم فرمانش. حکم و اقتدارش در 

برکاتش نازل، فضل و احسانش وافر، هستی و نیستِی خلق به دست قادر و توانای 

که خود فرمود آن  یا گونه آن کنند یمموجودات، او را به بزرگی یاد  ی همهاوست و 

 خور ذاِت بزرگوار و با عزت و جالل اوست. سان که در

فیض، حرضت ابوالقاسم، محمد  ی واسطهصلوات و تحیت و سالِم خداوند کریم بر 

اش، بر امامان و راهن�یان و هدایتگران و  ص) و بر خانداِن پاک و گرامی( یمصطف

داران علم و تقوا و ک�ل باد که آخرینشان، منجی عال  تاریکی و پرچم یها چراغ

 ت اباصالح املهدی (عج) هستند.، حرض مثال یببرشیت، امام و ولِی مطلق و 

مؤمن نهفته است تا چراغی باشد که  ی ینهساست که در  ای ینهگنجو سالم، سالم 

آن، جان مرده منور گردد و انساِن آرمیده، با نامش از دل خاک برخیزد و با  ی واسطه به

 که جاِن منتظر، در شوقش یا وعدهحق است،  ی وعدهبپیوندد که  یا لحظهکالمش به 

و گاه،  گردد یمخروشان است که گاه با غرشش به دنباِل نامش  یا رودخانهمانند 

 اش خاطرهتا او را بشناسند و به هنگاِم دیدارش،  خواند یمدیگران را به تاشای خویش 

 را به ذهن بسپارند.

رساغ کرد، مخصوصاً امیر مؤمنان  توان یمآری چنین عاشقانی را فقط در خانداِن نبوت 

ع) و رسور عاملیان، حرضت زهرا (س) و امامان معصوم که هر یک در رسیدِن به علی (

دیدار و  ی حق، رس از پا نشناخته چنان عاشقانه و به یاد ماندنی به لحظه ی وعده

 گاه شتافتند که زمان، آن لحظه را چنان جاودانه �ود که جز آن را به یاد ندارد. وعده

که ایشان  شویم یمیکی از آن عاشقان نزدیک  حال در این روز، به زماِن دیدار

هشتمین اخرت آس�ن والیت و امامت، معلم و مروج دین، معدِن کل�ت پروردگار 
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که با  باشند یمالرضا (ع)  الحجج، امام علی بن موسی کریم، صندوق انوار الهی، ثامن

 د.جاِم زهری که لقاء و رضایت الهی را به دنبال داشت به دیدار حق شتافتن

 .کنیم یماز فضایل و شأن و مقاِم بزرگ ایشان را بازگو  یا گوشهدر این فرصت 

عاشورا نصیب آنان  ی ح�سهپس از رسوایی و ننِگ سنگینی که از  یتب اهلدشمناِن 

با امامان دوری کرده سعی داشتند با فریب افکاِر  شد از دشمنی آشکار و رو در رو

و مورد تأیید ایشان معرفی �ایند؛ با مکر و حیله و  بیت اهلعوام، خود را دوستدار 

موضوع را بین شیعیان و دوستداران منترش �ودند ولی  عوامل خود، این ی یلهوس به

ُ َخْ�ُ  ی یهآاین غافالن نه تنها  ُ َو هللاَّ کریمه قرآن که خداوند فرمود: َو َمَكُروا َو َمَكَر هللاَّ

بلکه قرآِن ناطق بودِن امامان که برگزیدگان خداوند رح�ن الْ�كِِريَن را نادیده گرفتند 

با تدبیر امامت به  خود ی یلهحبودند را نیز باور نداشتند در نتیجه در دام نیرنگ و 

، گرفتار و رسوا شده و برای رسپوش گذاشت بر این رسوایی، با شان زمانهمقتضای 

با مسموم کردن، آنان را به  آید یم مبارزه که فقط از ترسویان بر ی حربه ینتر نامردانه

امامتشان مصادف بود با  ی دورهالرضا (ع)  شهادت رساندند. امام علی بن موسی

مکارترین و جنایتکارترین غاصبین از خاندان عباسی، یعنی مأمون لعنت هللا، امام نیز 

ت اش شکس حیله و افکاِر شیطانی ی همهمانند پدرانشان عمل �وده و مأمون را با 

 داده و رسوا �ودند.

رسور عاملیان، مادر هستی، حرضت  ی فرمودهبه  کنیم یمحال این خطبه را مزین 

طوبی هستند که  ی شجرهزهرای مرضیه (س) که فرمودند: فرزنداِن رسول خاتم، 

 روید یمشاخ و برگش در بهشت است و همواره آنچه از آن شجره  پروردگار عال فرمود

هر کس ِبدان تکیه کند درخِت جانش از خطر پوسیدگی و  توحیدی خالص است که

و همواره با طراوتی که از بهشت به همراه دارد زمیِن  ماند یمنابودی در امان 

؛ پس باغباِن جانی باشید که با آورد ی�وجودش با طراوت است که خزانی را به یاد 

آن متصل، تا بتواند عجایِب جانی را ببیند که  ی شاخهطوبی همراه است و به  ی شجره

 یها سالاز آن در غفلت است و همچنین جانتان را منتظِر بارور شدن نوری کنید که 

 ی مژدهعمرتان را برای دیدارش برکت بخشیدید پس منتظر مأموران الهی بانید تا 
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 یا مردهکه در آن  آمدنش را با عذاِب باطل بیاورند و جاِن جهان را منور به نوری کنند

 ، همگان زندگانی هستند که نسیِم رحمت را بر جانشان خواهند نشاند.شود ی�یافت 

 یا گونه ه�نخواهران و برادران، در این روز بزرگ از خداوند کریم عاجزانه بخواهیم 

که رسور عاملیان حرضت زهرا (س) فرمودند در ظهور موال و رسورمان، امام زمان (عج) 

ار دولتش به عمرمان برکت بخشید را با عذاب و در هم شکست باطل مژده که انتظ

 مان، با نسیِم رحمت الهی زنده و شاداب گردد. داده و تعجیل فرماید تا جاِن مرده

 :داریم یم برحال دست به دعا 

اش در این رسزمین، رشیک  واقع شدِن بارگاه ملکوتی ی واسطه بهامام رضا (ع)  بار الها

 بیت اهلما از ظلمی که به  ی یدهدما و زیارتش، تسالِی دل غم  های یشاد و ها غم

 . پس به حرمِت ایشان، در ظهور موالی�ن تعجیل بفرما.باشد یمشده است 

 کوشا بودند قرار بده. بیت اهلبار الها ما را از شیعیاِن واقعی که در مودِت 

نیا و شفاعتشان در قیامت بار الها ما را از معرفت و شناخت چهارده معصوم در د

 برخوردار بفرما.

 کار ما را با دیدار ولی و موالی�ن منور بفرما. بار الها چش�ن گنه

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١دی  ٣٠      ی شهادت امام حسن عسکری (ع) بهخط

باران، به سنگینی  یها قطره به مقدار، پایان یبو  ش�ر یباز آن خداست حمد و سپاس 

، به دوری ستارگان، به حمد پیامربان و اولیاء و عابدان و ها یانوساق، به وسعت ها کوه

حمد و ستایش جز  ی یستهشابرگزیده الهی؛ نیست معبودی  ی یفهخل ١٤به حمد 

بنده و  ینتر افضلپروردگار حکیم، ُسبوح و قدوس و سالم و صلوات بر بهرتین و 

 .اش یگرامرسولش حرضت محمد (ص) و بر خاندان 

دارد  در تپش باطل به سوی نابودی قدم برمی ها جانسالم و رحمت الهی آن زمان که 

شود، جهان به این ندا جانش را به  انداز می نوای جاء الحق و زهق الباطل طنین

دست ناتوانشان را  شتابند تا آورد؛ رهروان حق به سوی میعادگاه می اطاعت حق درمی

افروزد و پاهای  حق می جانشان در پرتوی به دست قوی و پر قدرت امامت بدهند

که در  شود یمتاریکی جهل به عملی شکوفا بدل  شتابند یمشان به سویش  مصمم

در حیرت، رس انگشتان خویش را به دندان  ها عقلآشکار گشته و  ها نهان اش ییشکوفا

 د: آنچه پروردگارمان وعده فرموده بود برای�ن آشکار شد.دارن گزند و ابراز می می

چه زیباست توصیف دولت ظهور موالی�ن امام عرص و زمان (عج) از زبان مادر 

. باید خداوند کریم را شاکر باشیم که بهرتین نعمت و رحمتش را برای�ن شان یگرام

�ل رسیده و حفظ فرموده که با ظهورش، حق مداران در رکابشان به شکوفایی ک

در شب  یننش دل ی مقدمه انگشت حرست به دهان خواهند گرفت؛ شاید این  باطلین،

، گوهر و گنجینه الهی یعنی یازدهمین اخرت امامت و والیت، شان یگرامشهادت پدر 

عال و زاهد، باتقوا و باوقار، با عفت و حیا، ابا محمد، ابن الرضا، حرضت امام حسن 

 انتقام پروردگار از باطل برطرف شود. ی وعدهغم و اندوه�ن با عسکری (ع) اندکی از 

امام حسن عسکری (ع) به اعرتاف دوست و دشمن، مظهر ابهت پروردگار عال، ابهت 

بیت و ابهت اسالم بود و دارای کرامات زیادی بودند که یکی از این کرامات  اهل

غیبت فرزند بزرگوارشان، امام سازی شیعیان برای دوران  سازی و تعلیم و آماده فرهنگ

و مشکالت و با  ها یسختاملهدی (عج) بود. این مهم را با تحمل  عرص و زمان، اباصالح
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که باطلین با حداکث توان خود  یا زمانهانجام ترینات و دادن سفارشات خواص در 

شان را  گرامی ی خانوادهکن کردن امامت و والیت داشتند و ایشان و   سعی در ریشه

شدیداً تحت مراقبت و ظلم قرار داده بودند انجام دادند و به شیعیان آموختند که 

 چگونه باید از وجود امام عرص خود کسب فیض کنند.

دشمن ظال و پلید، معتمد عباسی لعنت هللا علیه با وجود این همه ظلم و 

 سخت، باز چون تحمل انوار و بزرگی شأن امام حسن عسکری (ع) را یها مراقبت

هجری مسموم و به شهادت رساند  ٢٠٦االول سال  نیاورد ایشان را در هشتم ربیع

 لعنت خدا بر او و پدران قاصبش باد.

اکنون ضمن عرض تسلیت به پیشگاه موال و رسورمان امام عرص (عج) به مناسبت 

داریم که: موالی ما، چش�ن پر اشک�ن  شهادت پدر بزرگوارشان، حضورشان اعالم می

دل سوخته از ظلم به پدرانتان را شاد  ظار ظهور است که با انتقام از باطلین،در انت

 فرمایید.

غم  یها قلبشویم برای مرهم زخم  حال که به اولین روز امامت موالی�ن نزدیک می

الهی رسور عاملیان  همتای یبدر وصف دولت ظهور از مادر هستی کوثر  مان یدهد

که ایشان فرمودند: که پدر بزرگوارم،  کنیم یمرا نقل  هایی یترواهللا  حرضت زهرا سالم

خود فرمودند: ای یاران و  ی نامه یتوصحرضت رسول خاتم (ص) در قسمتی از 

مددکاران دولت ظهور، بر خود افتخار کنید که نور قرآن را که از خزائن غیب است به 

باعث خواهد یاران و مددکاران حرضت مهدی وارد خواهند �ود و آن نعمت  ی ینهس

آفرینش مخصوصاً یاران حرضت در هر لحظه که اراده کنند بتوانند بر  ی همهشد تا 

 عوامل زمین تسلط یابند.

ظهور که دانش آن فقط مخصوص راسخون به علم  یها نشانههمچنین رسور عاملیان از 

دن ظهور مانند به دنیا آم ی نشانهچنین فرمودند: اولین  باشد یماطهار  ی یعنی ائه

رحمت الهی وجود مبارک پیامرب (ص) ترک خوردن دیوارهای ظلم خواهد بود؛ در تام 

ای  مرتفع تبدیل خواهد شد و هرگز هیچ اراده هایی ینزمبلند به  یها ساخت�ندنیا 

اولی نشانه دوم که  ی نشانهشود؛ بعد از  ها آن نخواهد توانست تا مانع ویران شدن

به درون خواهد آمد و  یا بستههد شد و از هر محل شدید است آغاز خوا یها طوفان
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مرشکین و منافقین زمان را مانند قوم صالح بر زمین خشک خواهد �ود؛ طوفان از 

اطهار  ی ائهصدیقین راه خدا و پیامرب و  ءِ ا وارد خواهد شد ولی کسانی که جز همه ج

به آنچه  اعتنا یبباشند این طوفان را مانند یک نسیم بهاری احساس خواهد �ود و 

سوم کسانی  ی نشانهشوند تا به دولت ظهور بپیوندند و در  اتفاق افتاده آماده می

تا در دولت ظهور زندگی کنند و  شوند یممجدداً به حیاط کوتاه مدت برگشت داده 

هستند که  ءاین افراد شامل انبیا و اولیا شوند یممجدداً به عال برزخ برگشت داده 

 یها نعمتاز  توانند یمدر زمان ثابت �انده و هرگاه اراده کنند  ها آنزندگی و مرگ 

منتظران واقعی در قبل از ظهور چنین دولتی که به  ی یفهوظآن استفاده کنند پس 

معروف و نهی از  دنبال رضای الهی هستند عمل به دستورات قرآن کریم و انتشار 

 منکر خواهد بود.

ایشان  یدعاهاو  ها مناجاتعسکری (ع) یکی از  حال در این شب شهادت امام حسن

 :کنیم یمایراد فرمودند را نقل قول  شان یگرامرا که در وصف منتظرین فرزند 

از اع�ِق  ییها چشمهلطف توست،  یها رسچشمهبار الها قلبم، دریای اتصال به 

ند؛ تا لِب سوخته از عطش را �ناک کن دارند یمبر  یا جرعهوجودها پس نوشندگانش 

تا  گذارند یمتا طعمش را حس کنند و سپس رس را بر چشمه  نوشند یماول را  ی جرعه

لطِف  ی رسچشمهعطششان فرو نشیند و جانشان سیراب گردد و اکنون امت جدم بر 

شان  ناککنند و تو ای پروردگارم، جان عطشتا لبی �ناک  اند نشستهبارگاه پر عظمتت 

هجران، به گلستانی از وصل  یها سال ی سوختهرا مه�ِن سلسبیل لطفت بن� تا کویِر 

بدل شود و عطر و بوی بهشت، به مشام بهشتیان همچون پیراهن یوسف باشد که 

دیدگاِن نابینای دهر را بینا کند تا شیفتگان وصلت بر دامن حق چنگ زنند و سیاهی و 

گذشتگان، برای همیشه به فراموشی  یها داستاندر  بخوانند که یا افسانهتباهی را 

 سپرده شود.

حال ای مه�نان کوی عشق دست و جان نیازمان را به سوی پروردگار کریم بلند 

و آنان رس باز زدند  یدا سپرده ها کوهالعاملین، فرمودی امانت را به  که: ای رب کنیم یم

ه افتادِن از آغوش پروردگارش بود، و انسان، آن را در جهالِت درکش پذیرفت؛ جهالتی ک
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از آغوِش رحمتش به غربتی سقوط کرد و آن را به آب دیده آراست تا بازگشتنش را 

امامت  داران امانتبپذیری، بازگشتی که توبه ضامنش بود پس ای یاور بیچارگان، به ما 

اولیه  منزلِ جهالت�ن به رس  با توبه از ایم یدهکشترحم کن تا امانتی را که به دوش 

 برسانیم پس در راه رساندنش ما را یاری فرما.

 اللهم عجل لولیک الفرج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


125 

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

 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١بهمن  ٢    ی سالروز آغاز امامت حرضت مهدی (عج) خطبه

که  فرمود: از آنجایی  همتایش یبه نام آفریدگار یکتا، آفریدگاری که در مورد ج�ل ب

آمیزش را بر  و شکر بر آستان کربیایش که نگاه محبت  بینم یمن ش� را م بینید یمرا �

 کنیم یبرد تا هرگاه بر جان خویش نظر م  خویش صدقه و احسان نام های یدهجان آفر

 ای خالق جا�ان. کنیم یحرارت محبتش را احساس کنیم پس ستایشت م

روزی که رمزش در  کنیم یاحساس مزمان  های یقهامروز نگاه پرمهر خالق�ن را در دق

مشتاق بیایند و  یها ها طی شود، جان ها بگذرد و زمان جاء الحق جاودانه شد تا سال

 ی دنیا مه�نش نبودند؛ خانه ی بروند، نامی را حامی خویش بدانند که هرگز در خانه

 و خود را بر آستانش مه�ن کردند. اند یدهموالیشان را در قلبشان به تصویر کش

امروز هزار و اندی از روزی که ردای امامت بر قامت آخرین وصی پیامرب پوشاندند 

گذشته است. آن روز رس مبارک امام حسن عسکری (ع) بر دامن منجی عال برشیت 

آخرین وصی امامت مانند  ی . نگاه پر محبت امام بر چهرهدرخشید یچون گوهری م

 گاه که فرموده:علی (ع) آن ی نگاه پیامرب (ص) بود بر چهره

علی جان، چه خواهی کرد با ردایی که امانت قرآن کریم است؟ او را بر قامت چون 

انوار آن  متا نامم همواره بر زمان، تا قیامت بدرخشد و جانشینان پوشانی یگوهرت م

 درخشش باشند، و اینک تویی که نامت همچون نام پروردگارم تاریکی و ظلمت را در

پس به آغوشم بیا تا  نشاند یمشتاقانش م یها رسالت را بر جان و انوار شکند یهم م

بویت را به ارمغان بربم و امامت را بر جان شیرینت بچشانم تا هرگز طعمش را که 

طعم وحی است از جانت جدا نکنی و من صورتم را بر صورت امام عرصم چسباندم تا 

در  ها یدهروردگارم از دنفس مبارکش تا قیامت همراهم باشد تا آنگاه که به امر پ

 ییها امام امت گذرانم، یها م ها را در روزها و ساعت و زمان گیرم یحریم غیبت قرار م

آن را به مشامشان برسانم پس امت  جویند یامام را در نام من م ١١که بوی  شوم یم

و  خوانند یامامت را م ی مجموعه آورند یمن آنگاه که نام موالیشان را بر زبان م
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تا ظاهر  کنند یالهی صرب م ی و به امید وعده اندیشند یگونه که در ارسار غیب م ه�ن

آخرین وصی امامت  ی امامشان را در چهره ١١ ی امامشان آشکار شود و بتوانند چهره

خروشان امامت را همواره در جوش و  ی ببیند باید شاکر خالقشان باشند که رودخانه

نشینش  احسانش بنشینند و از طعام دل  ی رس سفره خروش قرار داد تا تشنگانش بر

 تناول کنند.

تا از این رسچشمه به  یما به حمد و ثنا نشسته پایان یاین نعمت ب ی اینک برای شکرانه

 یها سلسبیل لطف و احسان پروردگار عال متصل شویم و او را به نام ی رسچشمه

ر اطاعتش از رش نفس اماره اش جا�ان را د نیکویش بخوانیم پس به انتظار وعده

که ای جان، تو را به امانت به غربتی  زنیم یو بر جا�ان نهیب م کنیم یمحفوظ م

ات باش تا بر  تنگ خانه ات بود پس دل نشانی از خانه یشها فرستادند که تام نعمت

آن وارد شوی و بر تختی بنشینی که جایگاهت بود و از آبی بنوشی که به طعمش، 

پس نامی جز آن نام را برمگزین تا زینت دولت ظهور  یافت یویش را مجانت نام خ

موالیت بنگری و هر لحظه امام را  ی در چهره داری یگونه که دوست م باشی و ه�ن

جانت را در بهشتی تصور کن که از آن به رسزمین  آرایی یدر ذهنت به آن چهره م

 فریاد کن: اش کییغریب مهاجرت کردی پس مشتاق بازگشت باش و برای نزد

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١بهمن  ١٠   ی والدت پیامرب اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) بهخط

حمد و سپاس سزاوار پروردگار حی و قیوم است که در وصف خود به بندگانش چنین 

و زمین است که موجودیت موجودات، حیات و م�ت،  ها آس�نفرمود که: خدا نور 

با برگزیدن پیامربان  منتهایش یببقا و فنای همگان در گروی آن است و از رس رحمت 

و جانشینان، نجات و هدایت را بر بندگانش ارزانی فرمود تا عزتی که از روی حکمت 

هستی را به  ی همهبیاورند؛ عزتی که  یادبه خود عطا فرموده را  ی یفهخلو علمش بر 

داند  در زمین نشان دادند آنچه خداوند کریم می یفگانشخلتاشای خود فراخواند و 

برتر است چون هیچ چیز نتوانست از عشق آنان به خالقشان کم کند و شیطان وادار 

که قادر به درک پوست و گوشت  ام شدهبه اعرتاف شد و گفت: ای وای بر جان رانده 

نشدم و بر جانشان تاختم و آنان با توبه و ابراز پشی�نی  خالقشانآنان به  ی یدهچسب

خویش مراجعت  ی خانهاز گناه، آن زخم را با رحمت الهی مداوا کردند و مجدداً به 

 �ودند.

برکت انواری است که  ی دهندهسالم، مانند آغاز صبحی است که قبل از طلوعش نوید 

حرارتش مطلوب نیازمندان رشد است و  مخلوقات عال است؛ ی کنندهگرمایش زنده 

های پرحرارت؛ درونش مخفی و ظاهرش نشان از خلقتی  ی جان کننده  خنک اش یهسا

زمان گویای رمز و رازی است که  ی صفحهاش در عظمت اطاعتش در  مدبرانه؛ استواری

به  ها عقلها در پرتوی جانش نگاشته شود،  نگارد تا عمر انسان گوش زمان، آن را می

 نامش را معنا کند. یچیدگیپکاوش جانش در حیرت باند و 

االول با تولد وجود  های ربیع نظیری در نیمه بله چه زیبا و مبارک سحری! چه طلوع بی

االنبیاء، رحمت للعاملین، حبیب اله العاملین حرضت محمد (ص) اتفاق  با برکت خاتم

را به حیرت وا داشت و زنده  ها لعقداد که  افتاد که انوارش از خلقتی مدبرانه خرب می

دل مشتاقان خسته از کفر بود و ما این روز بزرگ  ی کنندهمردگان جهل و شاد  ی کننده

را با سخنان رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) آغاز کردیم که در ادامه در 
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نظیر چنین فرمودند: آنچه در دیدگان رحمت  توصیف این روز و تولد بزرگ و بی

 ی رودخانههدایت  �ود یمکرد و مرتباً نام مبارکش را بر عال القا  ان نورافشانی میعاملی

که زماِن منتظر آمدنش در  آنگاهوصل برساند و  ی رسچشمهبود تا همگان را بر  ها جان

موعود فرا رسد  ی لحظهرساند تا  را به یکدیگر می ها یقهدقو  ها یهثانپیچید و  خود می

القدس به بانگی ارواح عال را  و امانت ارواح عاملیان قدم بر برهوت زمین گذارد روح 

اولین و آخرین، تهنیت به غیر از حساب بر ش� باد  یها انسانفرا خواند و فرمود: ای 

احسان پروردگار در زمین گسرتده شد و همگان بر طعامش مه�ن شدند  ی سفرهکه 

از سلسبیل  هرحمتش بنشینید و از طعامش تناول کنید تا جان جدا شد ی سفرهپس بر 

وصل متصل شود و اسفل السافلین به افسانه درآید و به  ی رسچشمهپروردگارتان به 

برکت آمدنش همگان بر عرش درآیند و انوار جانشان در قاب قوسین او ادنی معنا 

غربت جهل را از دیدگان  که خاک ییها چشمو  ها گوششود. چه سعادتند هستند 

هایی را بر کرسی خلقت پروردگارشان نظاره  امانت یدگانشاندخود زدودند تا گوهر 

آمدند تا نام  ها آنگانه بود.  هفت یها آس�نکند که نامشان جانشینان کرسی 

پیامربشان را در قاب جانشان به �ایش درآوردند و در پرتو انوارش جهان را از غربتی 

مبتال گردیده نجات بخشند که امروز تولد مبارک یکی از آن جانشینان منور که به آن 

گذار راه و رسم شیعه، امام جعفر  به نور پیامرب یعنی میالد ششمین اخرت امامت، بنیان

 ی بندهصادق (ع) است ایشان در روز تولد جدشان به دنیا آمدند روزی که بهرتین 

قدم بر زمینی نهاد که هر لحظه بر او  نعمت و رحمت خداوندی ینتر افضلخدا و 

 یها شعلهستم شکافته شده و  یها کاخفرستد. امروز روزی است که  درود و سالم می

انداز شد؛ به دنیا آمد و عال  االهللا در جهان طنین  الاله ی کلمهباطل خاموش گردید 

می اسالم منور شد به قدوم مبارک عقل کل، نور مطلق، اول ما خلق هللا، رسول گرا

 حرضت محمد (ص).

املهدی (عج)  اباصالحاین روز مبارک را به پیشگاه موال و رسورمان امام عرص و زمان 

کنیم و خداوند رح�ن و رحیم را شاکریم که ما را امت چنین  تربیک و تهنیت عرض می

را با انتخاب امیر مؤمنان علی (ع) و فرزندانش به  یتشب اهلداد و مودت  پیامربی قرار

کنیم از وجود مقدس و  جانشینی ایشان به ما ارزانی داشت و سپاس و تشکر می
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مبارک معلم اخالق و عرفان و قوانین و دستورات قرآن امام جعفر صادق (ع) که با 

های پیامرب  مانتهای خود ما را با راه و رسم وفاداری به عهد و پی�ن در مورد ا آموزه

بیت و قرآن آشنا فرمود و همچنین شکر و سپاسی عظیم بر پروردگار کریم  یعنی اهل

که از رس لطف، آخرین نور امامت، موال و رسورمان امام عرص (عج) را که نشان و عطر 

و بوی جد بزرگوارشان و پدران گهربارشان را با خود همراه دارد را برای�ن حفظ فرمود 

وجود یوسف زهرا، پرس حرضت فاطمه (س) در عال نبود عال از  تظار گوهرکه اگر ان

ولی امید و  گسست یمپاشید و آس�ن و زمین از هم  فراق دیدار خالقش از هم می

 ها به امید آن در صرب جمیل هستند. دهد که لحظه انتظار، نوید دیدار گوهری را می

 داریم که: می حال دست به دعا بر

قدرش را دانسته و از  های گران را از کسانی که قدر پیامرب گرامی و امانت بار الها ما

 کنند قرار ده. ها پیروی می آن

 پیامرب را نابود بفرما. یها امانتبه  کاران یانتخبار الها دشمنان و منافقان و 

بار الها ما را از کسانی قرار ده که در قیامت، پیامربمان گواه مودت و عمل�ن به 

 راتش باشد.دستو 

موالی�ن دین جدش را در تام جهان گسرتده و رسبلند  ی حقهبار الها با ظهور دولت 

 بگردان.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١اسفند  ١      ی والدت امام حسن عسکری (ع) بهخط

های هجران  که یاد خود را آرامش دل پروردگار غفار و غفور را سزاست شکر و سپاس

و  تا حیات زمینیان مزین به صربی جمیل گردد ذاکران و عاشقانش قرار داد ی یدهکش

سپری کنند و پاک و منزه است خداوند سبحان،  ها را با شیرینی علیه راجعون لحظه

که رحمتش جاری و لطف و کرمش  نیست معبودی غیر او؛ قابل حمد و ستایش اوست

بر عظمت آفریدگارش همواره در  و سالم بر جان عال، عاملی که گر بندگان استنوازش

سبح ل ما فی س�وات و ما  آنگاه که فرمود: شد  اطاعت است و جانش به ندایی زنده

فی االرض، صدایی به فرمانش پاسخ داد: ای آفریدگارم، چگونه تو را بستایم که مرا به 

ام را محکم �ودی، نامم را برگزیدی  کرسی منتهایت یبعبادتت زینت دادی و با رحمت 

هایت آراستی؛ به سفتی و سختی جانم ترحم �ودی و از درونش  و جانم را به نعمت

ها، مطهرش �ودی پس  دانه را رویاندی، با آب پاک غبارش را زدودی و با انواع گل

 ا با آن برپا داشت.شکری پروردگارم را سزاست که خود آن را برگزید و زمین و آس�ن ر 

تا جان  ستاییم یمبار الها در این شب مبارک ما نیز تو را با آن شکر و حمد و سپاس 

شده در آن به آب رحمتت بارور   های ذخیره حقیرمان به زینت آن منور گردد و دانه

شود و نهالی استوار به بار آورد پس پروردگار کریم، به برکت این رحمت، درود فرست 

که وجود  یتشب اهل(ص) و بر  ات حرضت محمد برگزیده و رسول گرامی ی بندهبر 

مبارکشان نوری افزون بر نوری دیگر در ظل�ت جهل هستند که امشب میالد 

سیزدهمین نور ایشان یعنی یازدهمین اخرت امامت و والیت، عال و زاهد، با تقوا و 

که این امام ه�م در باوقار و با عفت و حیا، حرضت امام حسن عسکری (ع) است 

سال همراه با پدر  ۲۲آمد و مدت  هجری به دنیا  ۲۳۲الثانی سال  هشتم ربیع

بزرگوارشان امام هادی (ع) و شش سال امامت خود را در زندان و یا در تبعید به رس 

کردند ولی با این وجود  برد به همین دلیل شیعیان به سختی با ایشان مالقات می

 شان یگرامسازی شیعیان برای دوران غیبت فرزند  ردم و آمادهاز هدایت م یا لحظه

املهدی (عج) غافل نشدند. دوران زندگی امام حسن  اباصالحمنجی عال، جوهر هستی، 
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آنان از  ی همهغاصب و سنگدل عباسی مصادف بود و  ی یفهخلعسکری (ع) با چندین 

تش و شأن و مقام و تأسف است که به امام ی یهمادیدند ولی  ها کرامتآن حرضت 

ای�ن نیاوردند حتی معتمد عباسی دو نفر را که مشهور به قساوت و رذالت  اش یبزرگ

بودند برای آزار و اذیت امام مأمور �وده بود که بعدها آن دو نفر افرادی شایسته 

امام حسن عسکری (ع) چنین  ی دربارهمعتمد عباسی علت را از آنان جویا شد،  شدند

گیرد و  گفتند: او کسی است که همیشه مشغول عبادت خداوند است؛ روزها روزه می

حرف و باوقار و با ابهتی خاص که هر زمان به ما  ها تا صبح به عبادت است؛ کم شب

زندان بلکه خود خلفای ملعون  ینمأمورافتاد. نه تنها  کرد لرزه بر اندام ما می نگاه می

اقرار داشتند ولی با این  اطرافیان آنان به عظمت و شوکت و ابهت و شخصیت امامو 

وجود بر آزار و زندان و تبعید و باالخره شهادتشان اقدام کردند. لعنت هللا علی قوم 

 ظاملین و القاتلین.

از رسور عاملیان حرضت زهرا (س)  یتشب اهلباختگان پیامرب خاتم (ص) و  برای ش� دل

ها به هم خواهند رسید و دوستان و یاران  نیم که ایشان فرمودند: زمانک نقل می

 ی گسرتده ی سفرهاحسان پروردگارشان خواهند نشست و از  ی چشمهخاندان نبوت بر 

محبت پدرم نشسته بودم؛  ی شانه، جانشان متعنم خواهد شد و من روزی بر یتب اهل

دند: ای پروردگارم، طعم کوثرت را پدرم دستم را بر دو لب مبارکشان گذاردند و فرمو 

هایم بگذرد  چشیدم همواره بر بوی مطهرش تو را سپاس خواهم گفت تا روزها و شب

را که فرمودی: بدخواه تو خود ابرت  ات وعدهبا شکوهت  ی یههد ی چهرهو من در 

ر بها در جانت نگهدار تا د را مانند گوهری گران ام یههداست را تاشا کنم پس ای عال، 

 احسان پروردگار عال معنا شود. همتایش یب ی چهره

بله چه احسانی باالتر از فرزندان رسول گرامی اسالم از مادر هستی رسور عاملیان که 

پروردگار کریم بر بندگانش فرمود؟ هر چند که دنیاپرستان و جاهالن در زمان تولدشان 

ان داشتند ولی خداوند به پیامرب لقب ابرت دادند و بعدها سعی در قطع این احس

 مهربان آخرینشان را برای مؤمنان حفظ فرمود.
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حال ضمن عرض تربیک و تهنیت به موال و رسورمان، امام عرص و زمان به مناسبت 

 داریم: امام حسن عسکری (ع) دست به دعا برمی شان یگرامتولد پدر 

 .احسان بفرما را یتب اهلبار الها به حرمت مولود امشب بر ما مودت 

 را لعنت و دشمنان عرص حارضشان را نابود بفرما. یتب اهل ی گذشتهبار الها دشمنان 

 ی حقهبار الها وجود مقدس موال و رسورمان را از ما خشنود بفرما و در ظهور دولت 

 ایشان تعجیل بفرما.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١اسفند  ٢٥      (س) والدت حرضت زینب ی بهخط

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

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

بر تاج پیامربان  کنم یم درخواستو زمین. بار خدایا از تو  ها آس�نآفریدگار  ییتو

و محمود و  محمدابوالقاسم  اءیاالنب خاتمنگین برگزیدگان، رحمت زمین و آس�ن، 

مصطفی (ص) و همچنین بر خاندانش که همه از نیکان و پاکان و برگزیدگان بودند 

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

که رستگار شدند. بندگانی که نشان  یمؤمنانالم و درود بر چنین فرمودی: که س

حفظ کردند. خاندانی که در میان امت  بها گرانچون گوهری  آن راهدایت را یافتند و 

عطا فرمود  ها آنص) به ( امربیپص) دارای امتیازی شدند که خود وجود مبارک ( امربیپ

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

 خود قرار داد.

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

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

د بانوان دو مادرش حرضت زهرا سی ی پرورش یافته در مکتب امیراملومنان و نور دیده

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

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

پدر گرامیم رسول خدا (ص) آنگاه که دخرتم زینب را در آغوش گرفتند چش�ن 

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

که وعده فرموده به هر کس بخواهد  یطور  ه�نفرمودند: شکر پروردگار کریم را که 

و به هر کس بخواهد هم دخرت و  دهد یمو به هر کس بخواهد دخرت  دهد یمپرس 

ا و اکنون دامن دخرتم زهرا از نعمت دخرتی پر شده است که رسالت مر  دهد یمپرس 

تا با دهان  کنند یمصرب و استقامت زنده خواهد داشت. آنگاه که دشمنان سعی  هب

منّور خواهد کرد. سپس شال مبارکشان را از دور  آن راخود نور را خاموش کنند، او 
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به آغوش من دادند و فرمودند: از  آن راگردن باز کردند و به دور زینب پیچیدند و 

آن به  ی حّقه یها وعدهخواهند آمد که دین خدا را با  ایبه دنخاندان من فرزندانی 

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

را در آغوش گرفته و چنین  شان یگرامبانو و رسور هستی حرضت زهرا (س) دخرت 

از حوض کوثر است و پروردگار کریم در هر  یا چشمههر انسانی  یها چشمفرمودند: 

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

را  خاصهاگر رسید فقط از نور ظاهری محروم باشد و باطن چشم، عجایب  ونرسد 

و  کنم یمو عظمت خلقت را تحسین  بینم یمدخرتم عرش را  یها چشمببیند. من در 

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

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

م در این میالد مبارک، عشق به زینب که ه�ن عشق به حقیقت و حّق یپس بیای

زینب گونه صرب کنیم، زینب  بندگی خداوند است را بیاموزیم. زینب گونه فکر کنیم،

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

 باشیم. (عج) اباصالح املهدی، هللاةبقی ی حّقه

 اللهم عجل لولیک الفرج
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