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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ١٣٩٤های سال  های مناسب لیست ترتیبی خطبه

 ٩٤فروردین  ٢٠ -والدت حرضت زهرا (س)ی  خطبه –٠١

 ٩٤فروردین  ٣١ -والدت امام محمد باقر (ع)ی  خطبه –٠٢

 ٩٤اردیبهشت  ٢ -هادی (ع)شهادت امام ی  خطبه –٠٣

 ٩٤اردیبهشت  ٩ -والدت امام جواد (ع) و حرضت علی اصغر (ع)ی  خطبه –٠٤

 ٩٤اردیبهشت  ١٢ -علی (ع) دت امیرمؤمنانوال ی  خطبه –٠٥

 ٩٤اردیبهشت  ١٤ -شهادت حرضت زینب (س)ی  خطبه –٠٦

 ٩٤اردیبهشت  ٢٢ -شهادت امام موسی کاظم (ع)ی  خطبه –٠٧

 ٩٤اردیبهشت  ٢٥ -حرضت نرجس خاتون (س) والدتمبعث و عید ی  خطبه –٠٨

 ٩٤خرداد  ١ -اعیاد شعبانیهی  خطبه –٠٩

 ٩٤خرداد  ١٣ -ی شعبان والدت حرضت قائم (عج) عید نیمهی  خطبه –١٠

 ٩٤خرداد  ٢٧ -شب اول ماه مبارک رمضانی  خطبه –١١

 ٩٤تیر  ٥ -ی کربی (س) رحلت حرضت خدیجهی  خطبه –١٢

 ٩٤تیر  ١١ -دت امام حسن مجتبی (ع)وال ی  خطبه –١٣

 ٩٤تیر  ١٤ -شب نوزدهم رمضان شب قدری  خطبه –١٤

 ٩٤تیر  ١٦ -شهادت امام علی (ع) شب بیست و یکم شب قدری  خطبه –١٥

 ٩٤تیر  ١٨ -شب بیست و سوم رمضان شب قدری  خطبه –١٦

 ٩٤تیر  ٢٧ -عید فطری  خطبه –١٧
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 ٩٤مرداد  ٢٠ -شهادت امام جعفر صادق (ع)ی  خطبه –١٨

 ٩٤شهریور  ٣ -)ع( رضا اماموالدت ی  خطبه –١٩

 ٩٤شهریور  ٢٣ -)ع( جواد امام ی شهادت خطبه –٢٠

 ٩٤شهریور  ٣٠ -)ع( محمد باقر امام ی شهادت خطبه –٢١

 ٩٤مهر  ١ -ی روز عرفه خطبه –٢٢

 ٩٤مهر  ٢ -ی عید قربان خطبه –٢٣

 ٩٤مهر  ٦ -)ع( هادی اماموالدت ی  خطبه –٢٤

 ٩٤مهر  ١٠ -ی عید غدیر خطبه –٢٥

 ٩٤مهر، آبان و آذر  -های محرم و صفر خطبه –٢٦

 ٩٤آبان  ٢٢ -ی شهادت حرضت رقیه (س) خطبه –٢٧

 ٩٤آبان  ٢٧ -ی والدت امام موسی کاظم (ع) خطبه –٢٨

 ٩٤آذر  ١١ -ی روز اربعین خطبه –٢٩

 ٩٤آذر  ١٩ -ی رحلت حرضت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن (ع) خطبه –٣٠

 ٩٤آذر  ٢١ -ی شهادت امام رضا (ع) خطبه –٣١

 ٩٤آذر  ٢٨ -ی شهادت امام حسن عسکری (ع) خطبه –٣٢

 ٩٤آذر  ٣٠ -ی سالروز آغاز امامت حرضت مهدی (عج) خطبه –٣٣

 ٩٤دی  ٨ -ی والدت پیامرب (ص) و امام صادق (ع) خطبه –٣٤

 ٩٤دی  ٢٥ -ی دعای ندبه دل نوشته –٣٥

 ٩٤دی  ٢٨ -مام حسن عسکری (ع)ی والدت ا خطبه –٣٦
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 ٩٤بهمن  ٢٥ -ی والدت حرضت زینب (س) خطبه –٣٧

 ٩٤اسفند  ٣ -روایت اول حرضت زهرا (س) ی شهادت خطبه –٣٨

 ٩٤اسفند  ١٤ -ی حقیقت فاطمیه خطبه –٣٩

 ٩٤اسفند  ٢٣ -روایت دوم حرضت زهرا (س) ی شهادت خطبه –٤٠

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر هللا الّر بسم 

 ٩٤فروردین  ٢٠      والدت حرضت زهرا (س) ی بهخط

حمد و سپاس پروردگار جلیل و جمیل و یکتا را سزاست خداوندی که لباس عزت و 

فراتر از اندیشه و  اگرچهوقار و بزرگی دربر دارد و به آن گرامی است و سزاوار تسبیح 

باالتر از عقل و دان  است و برکات پروردگار عال در آغازی منور است آنگاه که امر 

حق؟ ه�نانی که در کالم خوی  بر پروردگارشان سبقت  داران پرچمفرماید: کجایند  می

ی  هئقنهادند تا جانشان طعم بندگی را بچشد و ذا گرفتند و زبان در کام جان می �ی

سخن  گونه یناان به دنبال  به حرکت درآید آنگاه ندایی با جانشان درآمیزد و نهانش

ی  ، بر گوشت و پوست و استخوان و هر آنچه که به ارادهبران فرمانآغاز کند: ای 

خوی  آفریدم امر فرمودم که مرا بپرستید و آنان رس اطاعت بر فرمانم نهادند سپس 

ی خوی  گرفت و خطاب  ها را در احاطه ی جان هعقل را بر فرماندهی برگزیدم؛ او اراد

به پروردگارش عرضه داشت: ای خالقم، قدرتم را از روحی منور گرفتم و بر تخت 

ها نشستم؛ بسیاری را زنده یافتم و امر کردم که از خالقشان اطاعت کنند و  جان

ل خوی  عم فرمان بهبسیاری را ه�نند چهارپایانی که نیازی به من نداشتند پس 

ام تا جان  کردند و جانشان از نعمت من تهی گشت، اینک بر دامن کربیایت چنگ زده

را آشکار سازی و مرا  ام درجهرا به پرتوأم بیفروزی و انوارم را به همگان بن�یانی و 

خواند و عقل کل  شود که نام مرا می ای که ندایی طنین انداز می سپاسگزار لحظه

 گردد. آشکار می

ین نجوا و ِشکوِی عقل با پروردگار کریم از زبان مبارک رسور عاملیان چه زیباست ا

به حال آنانی که عقل را در جایگاه بزرگ آن به  و خوشاحرضت زهرای مرضیه (س) 

تصورشان عقل را از فرماندهی  برخالفبندند و بدا به حال آنانی که  کار بستند و می

آن شدند بلکه از  بر فرماننه تنها وجودشان عزل و نفس اماره را بر جای  نشانده 

 فراتر رفته و به پرست  آن پرداختند. هم آن
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الهی در این مکان مقدس دور  همتای یبی  ما در این شب، شب میالد گوهر و گنجینه

ایم، گوهری که باالتر از عقل گفت و عمل �ود و عقل را وادار به  هم جمع شده

ی وجودش را  ز آغاز امتحان الستی، گنجینهاعرتاف کوچکی در برابرش فرمود و قبل ا

خالق  رساند. ایشان مادر هستی و  یدتائخود را به  ی نامه یانپاعرضه داشت و 

پیامربان و امامان و اولیاء و رسور زنان، کوثر جاری الهی، معدن علم و ک�ل، ماه تابان 

سندیده و بندگی و عبادت، پ بخ  ینتزی درخشان نبوت و رسالت و  هدایت، ستاره

 مطهر و پاکیزه رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) است.

ایشان کوثر الهی، دخت نبی و همرس ولی و  که درحالیتوان گفت  از ایشان چه می

ایشان سخن بگوییم تا  ش�ر بیی الهی است. از کدامین حسن  مادر یازده امام برگزیده

طلبیم که فرمودند: همواره پدرم  می قلب مشتاق�ن آرام گیرد؟ پس از خود ایشان یاری

فرمودند: فاطمه جان، کدام لباسی قادر است تا جانی را بپوشاند  رسول خدا (ص) می

که پوش  ملکوت نتوانست آن را پوش  دهد پس جان عزیزت جز با انوار پروردگارت 

دارانت که  با هی  لباسی در حجاب قرار نخواهد گرفت و چه سعادتند هستند دوست

 اس عزتشان نام با برکت تو خواهد بود.لب

پس خواهران و برادران ماییم که مدعی دوستی توأم با عشق به وجود مقدس رسور 

عاملیان حرضت زهرا (س) هستیم باید که شکر گذار پروردگار کریم باشیم چون طبق 

ی رسول خاتم حرضت محمد (ص) نام حرضت فاطمه (س) لباس عزتان در دنیا و  مژده

که خواهیم شنید عظمت بندگی و اطاعت  معنا  یا گونه ه�نخواهد شد و  آخرت

ی یُحیی و یُمیت است که فرمودند: روزی جربيل امین گردنبند مجلل و با  کننده

ی ازدواج من  شکوهی برای هدیه به پیشکشی خدمت پدرم رسول خدا آوردند تا هدیه

ودند: آن را چگونه به فاطمه ی شکر کردند و فرم با امیر مؤمنان باشد. پدر سجده

ها در  درخشد که همواره دوران ی اطاعتی می گردن  در حلقه که درحالیهدیه کنم 

ی یُحیی و یُمیت است؟ پدر آن هدیه الهی  آن به عظمتی معرتف است که معنا کننده

ها این  ی بندگی فرزندانت است که آخرین آن را به من دادند و فرمودند: این حلقه
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هللا را در آیات  ةکند مگر بقی گرامی خواهد داشت پس چشمی آن را درک �ی هدیه را

 الهی بشناسد.

 ةن رسور و موالی�ن یوسف زهرا بقیاینک ضمن عرض تربیک و تهنیت به وجود نازنی

که رسول خدا به مادر  یا گونه ه�نداریم: موالی ما،  هللا ارواحنا لک الفدا ابراز می

فرمودند، ط  رسیدن به بندگی با اخالص و آویخت مدال آن بر گردن  تان یگرام

اطاعت، به دست مبارک ش�ست پس ما را یاری فرمایید تا در عرص حارض و در دولت 

ی قرآن گرفته و با جان و مال  ظهور جزء کسانی باشیم که نشان ش� را از آیات کریمه

 های خود بر آن پایداری کنیم. ی داشته و همه

حال در این روز مبارک که به میمنت میالد وجود مقدس حرضت زهرا (س) روز مادر 

نام گرفته، فرصت را غنیمت شمرده ابراز عشق و محبت موالی�ن اباصالح املهدی 

کنیم و چه زیبا و دل انگیز است این ابراز محبت فرزند  (عج) به مادرشان را بیان می

از برگ  تر یفلطودند: پرسم مهدی با دست به مادر که حرضت نرجس خاتون (س) فرم

 ی شعلهآیم  گل  دستم را در دست گرفت و فرمود: مادر، هر بار که به دیدارتان می

یابد که زبانی توا�ند دارد و قادر است تا به سخن درآید و  عشقی در جانم حیات می

ام  ابراز دارد که: آغوش مادر بهشتی وصف ناپذیر است و من رسش را به سینه

ای است که در جان من برای دیدار  چسباندم و ابراز داشتم: این شعله ه�نند شعله

 تا به دیدار مادر نائل شوم. ی زنان عال است پس محبتی کنید سیده

ها و  اینک در این شب مبارک ضمن عرض تربیک و تهنیت خدمت مادران و خانم

مادران آینده مه�نان این کوی عشق به تنا از موالی�ن بخواهیم تا ما را در این شب 

 مند فرمایند. رسور عاملیان بهره شان یگرامی مادر  از لطف و عنایت خاصه

 داریم: به دعا بر میدر خاته دست 

بار الها از فضل و کرمت به پیامرب گرامی اسالم و امت  و برشیت کوثر جاریه را عطا 

فرمودی که خیر و برکت  تا قیامت بر اهل زمین جاریست، شکر و سپاس�ن را بپذیر 

 و ما را قدردان این نعمت بزرگ قرار بده.
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و فرزندان  هر روز  اش یگرام بار الها دشمنان و بدخواهان رسور عاملیان و همرس

ی خودشان  ورزند آنان را در گودال فتنه ی خود ارصار می بیشرت از قبل در ِعناد و کینه

 رسنگون بفرما.

بار الها در ظهور فرزند برومند و گرامی حرضت زهرا (س) موال و رسورمان امام عرص 

ارشان آگاه شده از (عج) تعجیل بفرما تا برشیت به شأن و مقام واقعی مادر گُهرب

 های کاذب در مورد ایشان رهایی یابند. و قصه پردازی بافی یالخ

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٤فروردین  ٣١     والدت امام محمد باقر (ع) ی بهخط

شوم؛ معبودم تو را  کنم و با ستای  تو گویا می خدایا من سخن را به سپاس تو آغاز می

ات کسی  به بزرگی که درحالیکنم به مدح و ثنا و سپاست که نهایت ندارد  شکر می

معرفت نداشته و به فضل و کرمت ستوده نشدی به عظمت جاللت و شکوهت 

شناخته نبودی چون باالتر و فراتر از آن هستی که اندیشه و عقلی به آن رسد. نیست 

معبودی غیر از تو ای پروردگار عزیز و حکیم و من به شکرت قیام خواهم کرد چون 

ی رسور عاملیان در آن  مز و راز وجودم طبق فرمودهی ر  عزت و نجاتم، آشکار کننده

است که فرمود: شکر نامی است که در قالب خوی  انواری را ذخیره �وده تا بندگان 

ی جانشان را که نام  عزت است را از جسم خاکی جدا کنند و  پروردگار عال پرده

که در بطن جان   آنگاه به جاللتی بیندیشند که عمری را به آنان هدیه فرموده؛ عمری

فرماید پس شکر بر درگهی سزاست که نوید  از دورانی سخت را بیان می هایی یتحکا

قرار بندگان خوی  مقرر  اش بر جان بی های ملکوتی نجات از این رساپرده را در وعده

 فرموده تا رس پر رمز و رازشان شاهدی گویا بر حقیقت جانشان باشد.

عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س)؛ پروردگار کریم در ی رسور  چه زیباست این فرموده

عمری که بر بندگان  مقرر فرموده برای رسیدن به این عزت و جدا شدن از جسم 

طیعتی عطا کرد و راه و  هرکدامخاکی و عروج به ملکوت پیامربان را برگزید و به 

س از روش و قانونی معین داشت و برایشان جانشینانی انتخاب فرمود که یکی پ

برای رسیدن به خشنودی و قرب  که ما در شب  ای یلهوسدیگری نگهبان دین باشند و 

الهی در این کوی معرفت و عشق  کران یبهای  ها و رحمت میالد یکی از این نعمت

ی علوم و وارث انبیاء، پنجمین اخرت آس�ن  ایم. ایشان شکافنده دور هم جمع شده

هجری در  ۵۷به باقر هستند که اول رجب سال امامت و والیت محمد بن علی ملقب 

مدینه منوره به دنیا آمدند. مادرشان فاطمه دخرت امام حسن مجتبی (ع) و پدرشان 

امام سجاد (ع) بودند به همین خاطر یکی از محاسن ایشان این است که جد پدر و 

هضت های ن مادرشان هر دو امام بودند. امام محمد باقر (ع) شاهد عینی لحظه لحظه
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کربالی جدشان اباعبدهللا الحسین (ع) بودند. با چشم مبارکشان امت جد بزرگوارشان 

رسول خاتم حرضت محمد (ص) را دیدند که به دلیل دور شدن از فرهنگ غنی اسالمی 

پیامرب را مورد آزار قرار  بیت اهلبه جهالتی مبتال گردیدند که رگ حیاتشان را بریدند و 

فرض کردند و این جهالت و دور شدن از فرهنگ اسالمی حاصل دادند و آن را پیروزی 

بر عقاید  چنان آن یاپرستدنای بود که از جانب حکام ظال و جنایتکار و  دسیسه و فتنه

و  کردند یمو عقل آنان به حیله رخنه کرده بود که حق را باطل و باطل را حق تصور 

جه امام محمد باقر (ع) در طول شیطان و نفس اماره بر آنان غلبه کرده بود، در نتی

و تربیت علمی با اصالح  یساز  فرهنگنسبت به آگاهی دینی و  قدرشان گرانعمر 

ای از این کار دست بر  کردند و لحظه ای وقفه یبهای غلط امت مسل�ن تالش  باور

نداشتند که حاصل  تربیت عل�ی زیادی بود که در شهرهای مختلف کشورهای 

 مردم را با علم و دین آشنا کردند.اسالمی پخ  شده و 

اینک ما در این شب مبارک ضمن عرض تربیک و تهنیت به پیشگاه موال و رسورمان 

امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج) به مناسبت میالد جد بزرگوارشان امام محمد 

: موال و امام و ولی نعمت ما، برشیت مخصوصاً امت مسل�ن داریم یمباقر (ع) ابراز 

تر از زمان امام محمد باقر (ع) دچار شده، ما را دریابید  تر و تاریک به جهالتی سخت

و ظلم و جنایت  ها یرو  کجباورهای غلط و  همه یناکه قلب�ن آکنده از غم و اندوه از 

و کشت و حرمت  دینی یبفتنه و و فتنه و فساد و کفر و نفاق است و در این عرص 

شکست مسل�نان باعث افتخار شده؛ جان عال به فدای قلب نازنینتان که با دیدن این 

مردم پر از غم و اندوه است ولی حکمت به تأخیر افتادن ظهورتان را خداوند حکیم و 

راهی دانید و ما جز شکایت و دعا برای ظهور  مهربان و ش� رسور و موالی�ن بهرت می

کنیم که  علی (ع) توصیه کردند عمل می مؤمنان یرامکه  یا گونه ه�نشناسیم و  �ی

ها دچار امواج  فرمودند: در دنیا مردم مانند کشتی نشستگانی هستند که کشتی آن

ای از  برد و دسته به طرف دیگر می طرف  یکدریا گردیده و باد و امواج، کشتی را از 

ای دیگر اگر رهایی یابند  رسند و دسته طم امواج به هالکت میها در دریا بر اثر تال  آن

و ای بندگان خدا اکنون که زنده هستید و  باز در معرض باد و امواج هستند

هایتان آزاد و اعضای بدنتان سال است موقعیتی است که برای تأمین نجات خود  زبان
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و مرگ از راه برسد و در دنیای دیگر اقدام کنید و نگذارید که فرصت از دست برود 

 حتم بدانید که مرگ بر ش� فرود خواهد آمد اگرچه در انتظارش نباشید. طور به

اینک با این روز مبارک ماهی را آغاز کردیم که رسشار از خیر و برکت است که در 

علی (ع) فرمودند که: آنگاه که  مؤمنان مورد بزرگی و فضیلت این ماه چه زیبا امیر

ها را برای  مقرر فرمود  ها و شب اراده فرمود تا زمین را بیافریند و روزپروردگار جهان 

اراده کرد تا موجودی را خلق کند که در این ساعات زندگی کند و روزهایی را بپی�ید 

های معنوی آن استخراج  ها فزونی نهاد تا گنج که مانند یکدیگر نباشد، پس در ماه

های معنوی آن  با عبادت و اطاعت گنج هاست که شود. ماه رجب یکی از آن گنج

ی گنج باید توا�ند باشد و گنج خود را ارزان نفروشد. دل  شود و جوینده استخراج می

ای باشد برای رؤیت نور،  را به صاحب آن بسپارد تا مرتب به آن جالی الهی بزند تا آینه

 ی دیدار حق کند. ها را از بین بربد و وجود را آماده نور ظلمت

بر خداوند عزوجل با مناجات ماه رجب دست به دعا  کران یبضمن شکر و سپاس ما 

 داریم: بر می

 تویی تنها و آخرین امید من برای هر خیری و پناهگاهم از خشمت و هر طی. بار الها

بخشی بندگانی را که از تو درخواست کنند و یا درخواست  به جود و کرمت می بار الها

من به درگاهت با تام امید و به همراه حمد و  بار الهانکنند و سپاست نگویند؛ 

ستایشت رو کردم که به من عطا کنی خیر دنیا و آخرت را و دفع کنی از من ط دنیا و 

 آخرت را.

ن بخشایی از دریای لطف و احسانت کم نخواهد شد هر چه از کرمت بر م بار الها

 پس با فضلت و جود و سخایت بر آن بیفزا.

ها ببخ  جرم و گناهم را و حرام  ها و نیکویی ای دارای بزرگی و عطا و نعمت بار الها

 کن بر من آت  دوزخ را.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٤اردیبهشت  ٢      شهادت امام هادی (ع) ی بهخط

ها و  ی نعمت نیازی توست که صاحب همه بار خدایا حمد و ثنا درخور عظمت و بی

هایی که آفریدی و روزی دادی، بخشیدی و مهربانی کردی، بدی و خوبی را  رحمت

الهام �ودی، عطا کردی و افزودی پس هر که به غیر تو امید بست ناامید شد و هر که 

 خوار گشت. نیست معبودی جز ذات اقدست.جست  تو عزتاز غیر 

ای است بر ماه پیامربت، افضل اوصیاء، حرضت  ماهی را آغاز �ودم که مقدمه بار الها

محمد (ص) و ماهت ماه رمضان، پس به من توفیق عبادت و صرب شکرگزارانت، عمل 

و و یاریم کن عملی را انجام دهم که خیر  دوستدارانت و یقین عابدانت را عطا کن

 ثواب و نجات دنیا و آخرت در آن باشد.

ی خیر و برکت، حرضت محمد (ص) و بر خاندان  سالم و صلوات بر رسول اکرم، واسطه

هایی که آمدند تا نق  را معنا  ها و بر امانت جانشان؛ ه�ن پاک  و سالم بر دوران

ی روحشان  ی جانشان را گشودند تا همگان در آینه کنند؛ نق  استوار بندگی، پس پرده

هایی �ودند  ی دست �ادی از خلقت را شاهد باشند آنگاه دست توا�ندشان را گیرنده

را پروردگار در کتاب آس�نی قرآن کریم اعالم فرموده ه�نانی که نق   شان یکه نشان

 ی جان خلیفه است. روحشان نقشی استوار است نقشی که سازنده

پس شکر پروردگار کربیایی و قدرتند و آفریننده که خود فرمود: بزرگوار است خدایی 

که سلطنت ملک هستی به دست قدرت اوست و بر هر چیزی تواناست، خدایی که 

نیکوکارتر است و او  یک کداممرگ و زندگانی را آفرید که ش� بندگان را بیازماید تا 

ت بندگانی که همواره حیاتشان را با انوار ی گناهان بندگان اس مقتدر و آمرزنده

گشایند که مودت  هایی می سازند و دست محبتشان را بر جان پروردگارشان جاودانه می

 آرایند. را جز به عمل �ی

ی زهرا (س) ط  مودت  ی کربی فاطمه ی رسور عاملیان، حرضت صدیقه پس به فرموده

های  در آن صورت است که دستعمل به دستورات خداوند در قرآن کریم است که 
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به یاری بندگان خواهد آمد و نجات و سعادت دنیا و آخرت را در پی  بیت اهلقدرتند 

دارد، در غیر این صورت نه تنها مودتی پذیرفته نیست بلکه توحید نیز پذیرفته 

و  روز یهسکه چه  بیت اهلنخواهد شد پس باید فریاد کرد وای بر احوال دشمنان 

 ستند.بدفرجام ه

ایم که  ما در این روز به سوگ یکی از اخرتان آس�ن امامت در این کوی عشق نشسته

کننده، صابر و عادل، عال و هادی،  آن شهادت دهمین اخرت امامت و والیت، هدایت

ای از زندگانی پر برکت  حرضت امام علی نقی است. فرصت را غنیمت داشته گوشه

 کنیم. ایشان را بازگو می

های مشهورشان نقی و هادی است. عمر طیف ایشان  بزرگوار علی و لقبنام آن 

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

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

شهید شدند و  شان یامگر سال 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،  او را شقی البالغه نهجامیر مؤمنان علی (ع) در 

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

انداخت و هم در زمانی که امام در خارج  کل لعنت هللا هم ایشان را به زندان میمتو 

 پرداخت. از زندان بودند نیز به آزار و اذیت ایشان می

 اباصالححال ضمن تسلیت به ساحت مقدس فرزند گرامی امام هادی، امام و موالی�ن 

ی کبیره که از  جامعه کنیم این خطبه را به فرازهایی از زیارت املهدی (عج) مزین می

های پرمغز و ادب حضور و معرفی  زبان مبارک امام هادی (ع) است که رسشار از نکته

آمده است که: ش�  بیت اهلباشد که در فرازی در شناخت  بیت می جامع و کامل اهل

های خدا بر اهل دنیا و آخرت، خداوند  ای خاندان نبوت و جایگاه رسالت و حجت

داد به هدایت، برگزید به خالفت، امین داشت به رس و حکمت و  کریم ش� را عزت

ها و ش� دعوت کردید مردم را به امر  های توحید، پاک کرد از بدی قرارداد ش� را پایه

به معروف و نهی از منکر و جهاد با مال و جان و فرزند در راه خدا پس موال و 
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شفاعت ش� چون خداوند کریم  رسوران من، به راستی که گناهانم پاک نشود مگر به

ها پاک شده و  کنید تا از آلودگی مان یاریش� را مأمور هدایت و نجات ما قرارداد پس 

 رستگار شویم.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٤اردیبهشت  ٩  والدت امام جواد (ع) و حرضت علی اصغر (ع) ی بهخط

ی فراوان و خالق  های عطا شده های بزرگ و رحمت بار خدایا، ای صاحب نعمت

تر از رِگ گردنی و  خورشید و ماه و ستارگان، وصف نشوی چون مانندی نداری؛ نزدیک

ای در بزرگی و جربوت و فقط تو  تر از هفت آس�ن، یکتایی در سلطنت، یگانه دور

ها به ودیعه نهادی و لذت ابرازش را  دسزاوار پرستشی چون عشق را آفریدی و در وجو 

که رسور عاملیان فرمودند: سالم نامی است که  یا گونه ه�ندر سالم قرار دادی 

پروردگار عال، جان عال را با چراغ عزت  از سکوت به لطفی که به همراه خود رمزی را 

هایی  ز جامفرماید: نیکان ا آشکار کند که کلیدش بیان عشقی استوار است آنگاه که می

نوشند و آن را  ایی که بندگان خدا از آن می نوشند که آمیخته به کافور است، چشمه می

ی آن از دل  هایی مبارک که رسچشمه ؛ پیوندسازند یمبه هر جای که خواهند روان 

چشید بر  طعم بندگی را در چشمه می که یدرحالاولین مخلوق پروردگار جوشید و او 

که رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه  یا گونه ه�ند فرستاد، این پیوند مبارک درو 

(س) فرمودند: این عشق در اولین دم و بازدم و نگاه حرضت آدم، در وجودش 

اش را در  ای آمیخته به طعم بندگی جوشید تا فرزندان  از آن بنوشند و مستی چشمه

هایی که از خلقت  ندنیا و برزخ و قیامت با خود همراه کنند ولی افسوس، وای بر جا

ی ابهام افکارشان مخفی کنند. سوِد  گریزند تا حقیقت جانشان را در پرده خوی  می

ای ندارد تا بدان خشنود شوند؛ با خود و آفرینششان بیگانه هستند،  ها ذخیره این جان

ی امواج  شناسند اقیانوسی پر تالطم است که روز و شب  در احاطه آنچه را می

 اش جز نابودی را نشناسد. خواند تا در ورطه جانشان را به خود می مرگباری است که

اید، جام جانتان را  ی گوارای رجب نشسته اینک ای مه�نان کوی عشق که بر رسچشمه

با عبادت و اطاعت از این چشمه سیراب کنید تا لذت بندگی آمیخته به عشق را 

خوانم به  خدایا من تو را میگیریم: بار  تجربه کنید، پس از مناجات رجبیه مدد می

ی امرت، معدن کل�تت، ارکان توحیدت،  مناجات اولیائت که امین ِرسّت؛ مژده دهنده

آنان پر کردی آس�نت و  ی یلهوس بهگواهان و دافعان و حافظان دینت هستند و 
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دانی و ما  زمینت را تا پدیدار شد نعمت و رحمت. بیامرز از ما آنچه را که تو می

یم و ما را وا مگذار به دیگری و اصالح کن درون و امور ما را و به سالمتی در دان �ی

ای�ن و عبادت و وارد کن به ماه روزه، به حق مولود این روز و این ماه رجب، نهمین 

خورشید امامت، شجاع در علم و دیانت و ک�ل، اباجعفر ثانی محمد بن علی حرضت 

ان و فرزندان بزرگوارش در راه مبارزه با ظلم و امام جواد االئه (ع) که همچون پدر 

ای که حاک�ن با جسارت بر علیه سنت و  همت واال داشته و هر زمانه دینی یب

کردند ایشان با عقل و درایت در راه هدایت مردم کوشا  پیامرب دشمنی می یتب اهل

گفت عمری  بودند. گرچه عمر امام جواد کوتاه بود و غالباً در تبعید گذشت ولی باید

ای از بزرگان و عل� از  در تاریخ آمده در آن زمان عده که یطور  بهبا برکت بود 

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

فرمایند که: زندگی  کردند و امام بدون درنگ جواب تامی سؤاالت را دادند. ایشان می

دست به هم نزدیک است پس همواره مراقب ای�ن و و مرگ همچون ساییدن دو 

 اع�ل خود باشید.

به درگاه خداوند کریم و درود و صلوات  یشکرگزار ما در این شب مبارک ضمن 

پایان بر خاتم رسوالن و تاج پیامربان حرضت محمد (ص) و بر خاندان  ش�ر و بی بی

وارثان رسالت بودند و  پاک و طاهرین  که همگی ستارگان هدایت و پیشوایان دین و

ی منافقان و دشمنان بود و در  ی مؤمنان و کور کننده نور و تقوایشان هدایت کننده

این راه با جان و مال و فرزند مجاهدت فرمودند و رسان و مردمان فریب خورده و 

ظال و دنیا پرست که اسیر نفس و شیطان بودند ایشان را مانع اع�ل و افکار شیطانی 

که هنوز نیز در عرص  در نتیجه به آزار و دشمنی با آنان پرداختند دیدند یمخود 

علی (ع) وصف حال آنان  مؤمنان یرامحارض این کینه و عداوت ادامه دارد و چه زیبا 

را ذکر کردند که فرمودند: ای مردم، الحذر الحذر از اطاعت از رسان و بزرگان غیر 

ارزند بر خود  بی آنچهغرورند و بی  از ی خود م صالح و رسانی که نسبت به مرتبه

گذارند و از افراد پست که خود را به دروغ دارای حسب و نسب معرفی  قیمت می

 ینکهاها مخلو  نکنید تا  و آب صاف خود را با آب لجن آلود آن کنند پیروی نکنید می

نان را ها طرفدار باطل هستند، باطِل آ  ها مخلو  نشود. آن سالمتی ش� با بی�ری آن
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برند و مرتج�ن شیطان هستند تا با  وارد حق خود نکنید. آنان برای شیطان بار می

ها عقل ش�  آن ی یلهوس بهخواهد با مردم سخن بگویید و شیطان  زبانی که ابلیس می

ی خود را فرو  های ش� وسوسه شود و در گوش های ش� می دزدد و وارد چشم را می

ی دست او را  شوید و جای پای او و دستگیره طان میخواند و ش� هدف تیر شی می

 دهید. تشکیل می

در این شب مصادف است با مبارکی و خیر و برکت قدوم مولودی  مان یشادحال که 

ی کربال که ره شصت ساله را  تازه شکفته از گل گلستان نبوت، مجاهد ش  ماهه

به نام زیبای خود ثبت �ود ای از عشق به معبود و امامت را در تاریخ  پیمود و ح�سه

ی خود، یعنی با خون  و رسم و آیین اطاعت و یاری امام عرص خود را با تنها داشته

گلوی  نوشت و امضا کرد. ما ضمن عرض تربیک و تهنیت به پیشگاه موال و رسورمان 

امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج) به میمنت قدوم مولود امشب به ساحت 

 داریم: میمقدسشان عرضه 

موال و امام و رسور، ما حقیقت جویان، مه�ن کوی مقدس و محمود ش�، به دنبال 

ایم تا ش� منجی جا�ان، ما را از رسمای جهل  آت  لطف الهی در بیابان انتظار نشسته

نجات بخشید تا انتظارمان تبدیل به لطف و مرحمت پروردگار عال شود و به تنا 

 داریم: دست دعا بر می

ام، این  ی احساِن حقیقت جویاِن کویت پیوند زده ای پروردگار، جانم را بر ِرس سفره

هایم به ثر برسان و از ط شیطان نفس در امانم بدار تا  پیوند را با جریان خوِن اندام

 با جانی سوخته فریاد کنم:

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٤اردیبهشت  ١٢      مؤمنان (ع)والدت امیر  ی بهخط

سالم بر یوم الدین، یومی مبارک، روز مرگ باطل، روز شکست شیطان و روز ظهور حق 

نویسد و چه زبانی قادر است تا وصف  کند؟ آیا  و عدالت. نام  را چه قلمی می

توان عقلی آدمیان از ازل تا ابد به نام  اندیشیده است؟ او کیست که اولین فریاد 

ی مکرمه به �ای  گذارده تا جاِی  اش در درون کعبه ا همراه اولین تنفس زمینیحق ر 

پای  تا قیامت ُمعرف نام  باشد؟ پس او را ابوتراب خواندند تا خاک معنا شود. کدام 

خاک شاهدی گویا خواهد بود بر پدری که در دامن خوی  ابوتراب دیگری را به 

دهد. ذوالفقار به دیدن   وهی را خرب می�ای  گذاشت. سیزده رجب چه طلوع با شک

ای هستم که گلوی باطل را  کند، من ه�ن تیغ بُرّنده شتابد، خود را معرفی می می

ی مبارک   شکند، خون پاک  بر چهره درد تا عبد را معنا کند، پس پیشانی عبد می می

ردمان گیرد. چه َرس پرشوری؛ تا قیامت شور هدایت  م شود، ولی آرام �ی جاری می

کند. او را به مدد  خواند. شیعه به وجود مبارک  افتخار می دهر را به خود می

خواند که جان  را مانند ریس�نی در خود پیچیده است. امروز  هایی می جراحت

است که توانسته باشند  اثرگذارهایی  در جان یغ تنگرد. برق  ذوالفقار به ما می

ز تن جدا کنند که اثرش ِبشود شور عاشوراییان؛ ا چنان آنهمراه امامت گردن باطل را 

خوراند تا با زبان  شود بلکه حرارت  را به جان  می شوری که به زمان محرم ختم �ی

کند و به زبانی که  دل با این ساعات پرشور درد دل کند، ساعاتی که به عاشورا نظر می

ا جاِن این خانه او را به محفل حقی دعوت کرده تا شنوای حقیقت جان  شود، زیر 

ی جان  به امانت  ها مانند نقاشی ماهر در صندوقچه ها و غم تصویرتان را در شادی

 پروردگارتان باشید که آدرس  را یافتید. سپاسگزاردارد، پس  نگه می

اگر توانستید به واقع مه�ن  باشید، پس امروز شیرینی نام علی بن ابی طالب (س) را 

که همواره برای اسالم گشوده  اش را در آغوش گرم  مهربانیکنید.  در کامتان حس می

بود را با خود همراه کنید تا توان درک حق در جانتان مانند طابی عمل کند که قرآن 

کریم به آن اشاره فرموده: که جان ش� همواره دارای دو طاب مست کننده است، یا 
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ست شوید، فرق حق را شوید و یا از َطّش. اگر از َطّش م از عشق  مست می

 شوید. شکافید، آنگاه به دست حق قصاص می می

ی مکرمه نزدیک کنید تا نوای داخل  را به گوش جان  کعبه طرف بهپس صورتتان را 

کند: فاطمه، پرسی که در دامن  ای شیرین فاطمه بنت اسد را خطاب می بشنوید. زمزمه

که مردمان  به صبح و شامی هایی است  ی کاخ ای برق نگاه  ویران کننده گذارده

رساند. همواره در  شان را به اتام می ی آبی زندگی ی نانی و جرعه که لقمه اند خوش دل

ها از راه  ی عبادت است. وعده اند که دارای سه وعده خیالشان دنیایی را ترسیم کرده

پس اند.  ی محرضی که همواره از حقیقت  گریخته رسد و به فرمان  جانشان آماده می

ی قرآن نشان  را  شود که آیات کریمه هایی نصب می مدال مسل�ن شیعه به سینه

فرموده، پس جانتان را به مدال  بیارآیید و مطمنئ باشید هی  حرکتی از چشم زمان 

 پوشیده نیست.

بندد بیعت با حق است. بشتابید، فرصت عمرتان  ی امروز نق  می آنچه در صفحه

ی جانتان را پر کنید تا صدای  شود، پی�نه ام  نزدیک میی ساعت به ات مانند عقربه

ی هدایت امامشان دیدند و با او  عاشوراییان را که همواره حقیقت خلقت را در آیینه

 ماندند نه با دنیایی که اثری از باطل را باقی نخواهد گذاشت.

بت کند که کنیم تا از مع�ی جانی بَرایِ�ن صح ی مکرمه نظر می اینک همگی به کعبه

 خوانیم: در درون جان  جای داده است، برای گشودن این رمز زیبا ُمعلم  را می

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٤اردیبهشت  ١٤     شهادت حرضت زینب (س) ی بهخط

 کنیم: از دعای پر برکت ام داوود آغاز می ییفرازهای این روز بزرگ را با  خطبه

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

. بار خدایا حمد و ستای  طیک بیاوست زنده و پایدار، بخشنده و بردبار، گرامی و 

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

 هاست از آن توست. آس�ن

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

مخصوص گردان بر آنان بر  پایان بیو  ش�ر بیخاتم نبیین، بر خاندان ، درودی 

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

 پاکیزگان.

دل بسوزان؛ منم  ام نوایی یبقیری و بار خدایا ای معبود من و آقای من، بر خواری و ف

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

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

ماه حرام و مسجدالحرام و رکن و مقام که بازکنی درهای احسانت را، بیامرزی گناهانم 

ور کنی از کنی سختی و مشکالتم را، گوارا و شیرین کنی بر من عبادتم را، د برطرفرا، 

ی کافران را، جدایی نیندازی  ی زمانه و دشمنانم را، خوار کنی ستمگران و حیله من فتنه

 کردنت را. یبردار  فرمانمیان من و 

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

 آمین

 

ق به ملکوِت عال زبانه کشید سالم بر آتشی آنگاه که فروزان شد، از درون  ندای عش

و پاسخی آمد و فرمود: ای عبد من، به آغوشم بنگر و به راهی که تو را بر فراِز محبتم 
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ات به فغان آید  ی نور، هدایت خواهم �ود تا گوشت و پوسِت جاِن مادی بر آن جاده

ند سوزا چنان آنی فروزانی که جانم را در محبت   و معرتف شود که ای وای بر شعله

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 

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

ات  را در قالِب بندگی ام یفتهشجان  که درحالیند و من آنچه در مقابلشان است را ندار 

هستم که به محبِت خالقم  یا ذرهام به تنا بگویم به من بنگرید که من  متالشی �وده

 محتاجم.

بله، حرضت آدم (ع) با فرزندان ، آنانی که عشق و بندگی را در قالب خلیفگی، در 

ها رس  سوختند و از هجران، ناله دنیا به �ای  گذاشتند و از این عشق، هر لحظه

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

ها را همچون  ها و دشواری ترین مصیبت جان و مال و فرزند را فدا کرده و سخت

مالئک و جنیان را با اشتیاق، به سجده  ی همهکوهی استوار تحمل کردند. در قیامت 

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

 ها فشان آت کرد، عشقشان در بندگی،  مهربانشان، اقیانوِس مهر را به برهوت تبدیل می

ی عواطف خواهری و  کرد و همین عشق بود که بر همه را به خاموشی مبدل می

 رسبلندا همچون کوهی مرتفع و مصیبت و غم و اندوه ر  همه آنمادری پیروز شد و 

 تحمل �ود.

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

توصیف کند و عقل و باوری نیست تا او را درک کند. حقاً که دخرتی ِ امیر مؤمنان و 

اوست و بس؛ کسی که برادران و  ی برازندهرسور عاملیان حرضت زهرا (س) شایسته و 

شدند و او  از مهر و عطوفت او سیراب می هاشم یبنی  برادرزادگان و فرزندان و همه

 دانستند. را برای خود عزیزتر از مادر می

باید باور کرد و یقین داشت که قلب حرضت زینب (س) از عجایب خلقت است؛ 

شد که فوالد را  لهی چنان محکم میبه لطافت گلربگ گل بود، برای رضایِت ا که درحالی
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که  گونه ه�نکرد. باید حرضت زینب (س) را شناخت و به او عشق ورزید  طمنده می

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

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

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

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 آفرین  دارد و «

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

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

 که یهنگامحق را در وجودمان احساس کنیم و شمشیر را بر فرق باطل بکوبیم. من 

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 تحمل  برای عموم مردم سخت است 

 ی عزت ببینم. ی خوی  را در جامه پس منتظرم تا دست پرورده

های بزرگی کردم، آنچه  مسئولیتی پذیرِش  پیشانی پدر را بوسیدم و خود را آماده

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

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

د های رسالِت جدم و دل زخم خور  ی عاشورا دیدم از ناباوری  سپری کردم و در ح�سه

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

 .»نگذاشت یمرهمهای من را کسی  ولی زخم

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

ی نبوت، ش� را  ریشهکنیم که: ای  ای که زمان، شاهد آن است تنا می زنیم و با ناله می

بینیم که مصیبت ، جهل جاهالن بود. ای دخت امیر مؤمنان،  کاروانی می دار پرچم

تنهایی و غربت�ن، رمق�ن را برده؛ ای دخت پیامرب (ص)، ش� شاهِد زمان ما هستید 

پس به فریاد امت جدتان برسید که امامشان را دوست دارند و یادش را فراموش 

روند و مانند �رود، تیر  ی زری بیابند شمشیر را به طرف  نشانه می هکنند، اگر کیس می
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اندازند تا خورشید را هدف قرار دهند غافل از اینکه خود را  را به آس�ِن جهلشان می

ی خدا، جاء الحق  کنند چون موال و رسورمان صاحب عرص و زمان با وعده خاموش می

 نیاید.باطالن را خوش  اگرچهو زهق الباطل هستند 

 داریم: حال دست به دعا بر می

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

 قرار بده.

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

 ما قرار بده.

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

 حرضت زینب (س) بود تعجیل بفرما. شان یگرامی  عمه

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٤اردیبهشت  ٢٢     شهادت امام موسی کاظم (ع) ی بهخط

ی پروردگار حکیم و کریم و مهربان  و زیبنده درخورحمد و شکر و سپاس و ستای  

که اراده فرمود تا جان جدا شده از بارگاه پر عظمت  در  آنگاهاست که از رس لطف 

های عتید و رقیب را همدم او ساخت  مکانی غریب ادامه حیات دهد، دو فرشته به نام

تا همواره بوی عطر جایگاه  را به مشام  برسانند و او را در این دیار غربت با 

ای که این اتصال را  نهاش مدد کنند، پس آفرین بر شا ریس�ن اتصال به مکان اولیه

غنیمت جان  بداند و همواره بر آن تکیه کند تا غربت  با شیرینی حضور  ینتر بزرگ

ی آدمی  ی عتید حضور خود را بر شانه آنان به وصلی مبارک بدل گردد و فرشته

اعالم �ود که: اینک ما مه�ن جان آدمیان شدیم تا بر فراز جانشان که  گونه ینا

ام رس  پروردگارمان است قرار یابیم، من بر آنچه به آن مأمور شدهمیعادگاه دعوت 

کوبم که طنین  می چنان آنام و هرگاه جز او را بخوانی بر دو گوشت  تسلیم فرود آورده

خوانی تو را به نوای جانم  که پروردگار را می آنگاهشود و  صدای  در عرش شنیده می

ند که در ستای  خوی  بر همگان پیشی نوازم تا عرشیان به تاشای جانی بشتاب می

 گرفته است.

چه شیرین است این روایت از زبان مبارک رسور عاملیان، کوثر الهی حرضت زهرا (س) 

جوار آدمی است ولی متأسفانه ندیدن  که راز غیبی را فاش فرمودند که همواره هم

مورد ثبت و ی رفتار و گفتار ما دقیقاً  همه که درحالیظاهری آن باعث غفلت شده 

شده اما باید یقین داشت  رنگ کمگیرد. باور این موضوع در عرص حارض  برسی قرار می

ی خود نامید و  خداوند عال انسان را در بزرگی و عزت  خلق فرمود و او را خلیفه

ی آفرین  را  ی خلقت را به اطاعت  واداشت و به حال خود رها نکرد بلکه همه همه

 دعوت کرد و مأمورشان کرد تا در خدمت او باشند.به تاشای عملکرد او 

گیریم بار دیگر از فرمایشات رسور عاملیان که فرمودند:  برای درک این موضوع بهره می

ات را معنا کنی به  که ندای  دادند جان خوی  را بگشا تا پیچیدگی آنگاهبرکات عال 
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کیده و رسدم را به امرت سخن درآمد و با زبانی شیوا اظهار داشت: پروردگارم، دل خش

که فرمودی پی  بیا تا دامنت را به زیورهایی بیارایم که درخش  نامت را آشکار  آنگاه

ی  سازد و من دست نیازم را گشودم و جان ضعیفم را بر خوان رحمتت نشاندم، رشته

محبتت را زیور جان پر ارسارم کردم تا پویندگان به دنبال کشف  آن را بشکافند و 

جان عاشقم را در عرِش آس�ن و زمین در جانشان ذخیره کنند، سپس به آغوشم  ی ناله

سخن آغاز کنم: ای  گونه یناام را به گوش جانشان بشنوند که  بشتابند تا راز دلدادگی

گشودم، تو را  یترؤام، رس اطاعت بر آستان پر مهرت نهادم و آغوشم را به  خلیفه

که پروردگارم مرا بخواند که آنچه در دل نهان  هآنگاهای عمرم خواندم تا  همدم ساعت

 ای بیرون آر و من به شتاب تو را ترک گویم. کرده

به عال قدم گذاشتند و در جایگاه عزتشان چنان وجود مقدسشان را  یفگانیخلبله حقاً 

ی آفرین  را به تحسین و ستای   در قالب بندگی و بزرگی به �ای  گذاشتند که همه

الهی،  یفگانخلها مصادف است با عروج ملکوتی یکی از این  که این شبوادار کردند 

دار دان   ایشان هفتمین اخرت آس�ن والیت و امامت، صاحب علم دیانت، خزانه

پیامربان، معدن وحی و صاحب علم یقین، امام شایسته عابد و زاهد موالی شیعیان 

ایشان باد که با تحمل رنج  جعفر (ع) هستند که برکات و رحمت خداوند بر  بن موسی 

 مبارزه با باطل را در تاریخ به ثبت رساندند  ِهای زیاد یکی از تدابیر در روش و سختی

های زیبا و هدایتگرشان  و هم چون جد بزرگوارشان امام سجاد (ع) با مناجات

ها را چنان منقلب فرمودند که باعث وحشت  ها را و فاسدترین انسان ترین دل سخت

چال  کرد با نگهداری ایشان در سیاه الرشید عباسی لعنت هللا شد که فکر می هارون 

زندان خود توانسته است انوار امامت و نعمت والیت را محبوس �وده و دیگران را از 

ای که بر پیکر افکار و  این رحمت خداوندی محروم و خود را از رضبات کوبنده

موسی کاظم (ع) هم چون پدران پاک زند مصون �اید؛ چون امام  سلطنت باطل  می

 یخوب بهو نیاکان طاهرین  بر آزارها شکیبا بود و آنچه از جانب خدا به عهده داشت 

کرد و  انجام داد؛ برای مردم احکام خدا را تالوت و امر به معروف و نهی از منکر می

شد و به  عال و عادل و صادق بود؛ با اخالص تام در راه خدا جهاد کرد و عاقبت شهید

ترین  اعرتاف زندانبان و کسانی که زندان امام را مشاهده کرده بودند ایشان مخوف
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نظیر بدل فرموده بودند.  نشین و زیبای خود به گلستانی بی های دل محل را با مناجات

 پیامرب گرامی اسالم و خصوصاً  ِبیت اهلپس وای بر احوال دشمنان و بدخواهان 

ان بر حق که چه عذاب و آتشی از قهر پروردگار کریم را دشمنان و بدخواهان امام

چه زیبا فرمودند که: اگر  مؤمنانبرای خود و پیروانشان خریدند که در این مورد امیر 

ها و زمین به روی یکی از بندگان خدا تنگ بشود ولی آن بنده راه تقوی را پی   آس�ن

کند، اگر  ی  را به روی او باز میگیرد و به خداوند توکل داشته باشد خداوند راِه گشا

ی باطل  هی  مونس و محرمی جز حق برای خود نپذیرد و از هی  چیز به اندازه

ی مردم است اندکی به  مورد عالقه همه یناوحشت نداشته باشد، اگر از دنیایی که 

دیدند که تو به آن پایبند هستی از دشمنی آنان  ها می و آن دادی یمخود اختصاص 

 داشتی.مصونیت 

اینک در این شب شهادت امام موسی کاظم (ع) ضمن عرض تسلیت به پیشگاه مقدس 

داریم: ما  امام و موالی�ن اباصالح املهدی (عج) به وجود مبارکشان ابراز می

ی ش� هستیم تا در آن دولت  از غم شهادت پدرانتان منتظر دولت حقه سوختگان دل

ی ما، پس سالم بر  مرهمی باشد بر جگر سوختهرجعتشان را در بهار عدالت ببینیم تا 

گردد و فضای سخت و ظل�نی زمین  ای که فرمان الهی بر منتظرین حق ابالغ می لحظه

های زکیه  خورد و نفس های مطهر تکان می گردد و خاک به انوار دولت ظهور مزین می

ده همه با هم کند، پس برای تحقق این وع یبر  فرمانگردد تا بهار عدالت را  بیدار می

 زنیم: فریاد می

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٤اردیبهشت  ٢٥  عید مبعث و والدت حرضت نرجس خاتون (س) ی بهخط

بار خدایا به حق عرش و آنکه بر اوست؛ به حق وحی و آنکه نازل  فرمود؛ به حق 

ی کعبه و آنکه آن را ساخت. ای شنوای هر  اش داد؛ به حق خانه پیامرب و آنکه پیامربی

ی حیات پس از م�ت، رحمت فرست بر خاتم انبیاء حرضت محمد  آواز و ای آفریننده

توست و نیست معبود حقی جز تو، ای خدای  (ص) و گواه باش که او بنده و رسول

پایان و سالم و رحمت  ش�ر و بی کریم درود فرست بر ایشان و خاندان  درودی بی

ی برانگیختن  و رحمت پروردگار آن زمان که امر فرمود: ای پیامرب،  الهی بر لحظه

خود را  ات را به امری گشودیم که با خود برکت آفرین  را همراه �ود برکتی که سینه

گونه معرفی فرمود: ای بندگانم در آنچه برایتان فرو فرستادم اندیشه کنید تا جام  این

ی الطاف خلقت است، پس  ی غیبی منور گردد غیبی که آشکار کننده جانتان نوشنده

ها  ها و غروب پروردگارتان را صبحگاهان و شامگاهان عبادت کنید تا عمرتان در طلوع

ی پروردگارم به نقشی زیبا و نامی مطهر آراست  م کند: مرا ارادهبه سخن درآید و اعال 

تا جانشین قدرتی فرمانده باشم، پس به جانم آموختم تا همواره خاک را بشناسد تا 

نق  جان  جاودانه باقی باند. چه زیبا توصیف فرمودند رسور عاملیان حرضت زهرا 

مبارک پیامرب خاتم نازل شد تا  ی مرضیه (س) وحی را که در قالب قرآن کریم بر سینه

بندگان به غیبی آگاه شوند که ُمعرف لطف پروردگار بر انتخاب نام بزرگ خلیفه بر 

آنان بود. سزاوار است به شکر چنین نعمتی پیشانی بر خاک گذارد تا اسیر نفس 

هایی  نگشت و قدر آیات قرآن کریم را بدانیم چون آیات قرآن کریم گویای احساس

ها ندایی  آید؛ زیباترین این احساس ی زمان می های مختلف به عرصه ر زماناست که د

خواند، پس همواره در  ش�ر فرا می هایی بی است که انسان را به آغوش گرم با نعمت

گونه نشد، امت  آن بسرت بیارامید تا از نعمت  جدا نشوید، ولی افسوس که این

اش او را در آیات کریمه  راهی که نشانی مسل�ن با قرآن بیگانه شد در نتیجه نه تنها

رساند را گم کرد بلکه عزت و مقام عطایی خداوند را  به آغوش گرم پروردگار کریم می

که پروردگار مهربان نعمت رشد و تعالی و سعادت را  به بهایی ارزان فروخت درحالی
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یر بود توسط وجود مبارک رحمت للعاملین خاتم النبیین حرضت محمد (ص) که خیر کث

به بندگان  ارزانی داشت. خیر کثیری که محدودیتی ندارد و پروردگار عال جان مطهر 

ی پیامرب هرگز بسته  ی قرآن کریم است و َدِر خانه پیامرب را خیر کثیر نام برد که آورنده

ی رسول خدا بود و با مؤمنان  شد جز در مسجد که خانه نبود؛ تام درها بسته می

 با کافران سخت و کوبنده بود. رئوف و مهربان و

ی امیر مؤمنان علی (ع) که فرمودند:  گیریم از سخنان شیوا و عاملانه اینک بهره می

خداوند متعال حرضت محمد (ص) را زمانی به پیغمربی مبعوث کرد که پایان رسیدن 

شد و محیط نورانی  ها مشاهده می رسید و از آخرت نشانه دنیا نزدیک به نظر می

اریک گردیده و افراد ناصالح زمام امور دنیا را به دست گرفته بودند. در چنان جهان ت

موقع خداوند رسول خود را برای ابالغ احکام  مبعوث کرد و با انتخاب او بر امت  

کرامت عطا �ود و بعثت رسول هللا (ص) بهاری شد برای مردم دنیا و سبب رسفرازی 

 یاران و طافت انصار گردید.

بدانید که دین اسالم دینی است که خداوند با ذات خود آن را انتخاب کرد و  ای مردم

با نظر توجه، آن را پرورش داد و شخصی را برای ابالغ این دین انتخاب �ود که بهرتین 

شود و  های دین را با محبت او استوار کرد و درخت اسالم خشک �ی خلق بود و پایه

باشد و نه چراغ اسالم خاموشی  م همیشه تازه میگردد و احکام اسال  مدت  کوتاه �ی

های اسالم از طرف حق مستحکم شده  شود و پایه پذیر است و نه شیرینی آن تلخ می

های اسالم همواره نورانی است و خداوند  ای است که پیوسته آب دارد و چراغ و چشمه

ید و ش� ای بهرتین خشنودی خود را در این قرار داده که از این دین اطاعت �ای

مؤمنان این دین را محرتم و از آن اطاعت کنید و حق این دین را ادا �ایید و احکام 

 دین را راکد نگذارید.

در این شب بزرگ ضمن عرض تربیک و تهنیت خدمت وارث وحی و بعثت، قرآن 

ناطق، فرزند پیامرب، خاتم امامت و والیت امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج) از 

ی ماه رجب  گیریم که فرمودند: اکنون آخرین جمعه ایشات گهربار ایشان مدد میفرم

ای که عالَم، در نجوای عاشقانه، صورِت اطاعت بر آستان کربیایی  است. جمعه

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


28 

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

پروردگارش نهاده تا شکرگزار نعمتی باشد که ارساِر کتاب مبین را از درگاه پر شکوِه 

 ی پیامربش نازل فرمود. ملکوت، بر سینه

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

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

ای اعالِم آمادگی کرد؛  نم اشکی متربک شد و زمین به ناله نم اعالم کرد؛ آس�ن به 

ر یکدیگر پیشی گرفتند و ماه، نوِر لرزان  را بر شکاف غار شان ب ِ ستارگان در درخش 

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

ی آن نهاد و ناِم جاوید آخرین پیامرب  ی وحی، دو باِل خود را بر کناره نیم شد؛ فرشته

شود را بخوان  ه را که به جانت القا میالهی را خواند: ای محمد، به آس�ن بنگر و آنچ

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

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

تاشای  درخش  تاِج رسالت، بر ِرس آخرین مأمور الهی چونان گنجی بود که همه در 

ی مطهری!  گرفتند و روز آغاز شد؛ چه روز زیبایی! چه جمعه بر یکدیگر سبقت می

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

 خالق  جان  منور است.

ی نعمت ابوالقاسم احمد  پایان بر پیامرب رحمت، واسطه پس سالم و درود و صلوات بی

شان که همواره جان  و محمد (ص) و بر جانشینان  باد؛ بر عزم ملکوتی و محمود

ی وجودشان  های در بند نفس اماره کردند تا جوهره مبارکشان را ندای نجات انسان

 متبلور شود و از ظلمت به نور هدایت شوند.

افزاییم به برکت  مان را از این روز خجسته می اینک ای مه�نان کوی عشق، شادی

مبارک و پر برکت آخرین همرس و مادر امامان، گهری منتخب، مادری با فضیلت  میالد

برای خاتم امامت، بانوی ارجمند حرضت نرجس خاتون (س) مادر گرامی موال و 

دانیم  ای که همه می گونه رسورمان امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج). ه�ن

اندان نبوت شدند که سعادت بزرگی بانوانی با افتخاِر همرسی امامان معصوم وارد خ

برایشان بود که دو تن از ایشان این نعمت و رحمت را تبدیل به خشم الهی و لعنت و 
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نفرین ابدی برای خود کردند؛ جعده همرس امام حسن مجتبی (ع) و ام الفضل همرس 

امام جواد (ع)، در عوض دو تن از این بانوان حرضت شهربانو همرس گرامی امام 

ع) و مادر امام سجاد (ع) که در همراهی امامت سعادت ابدی برای خوی  حسین (

نصیب �ود و حرضت نرجس خاتون همرس گرامی امام حسن عسکری (ع) و مادر 

های فراوان از دورترین نقطه به دیدار  حرضت مهدی (عج) که با تحمل اسارت و رنج

مام نصیب  شد و همرسش امام حسن عسکری (ع) شتافت و افتخار مادری آخرین ا

بیت  مخصوصاً رسور عاملیان حرضت زهرا (س) واقع  مورد توجه و عنایت پیامرب و اهل

 شد.

ما ضمن عرض تربیک و تهنیت خدمت موال و رسورمان امام عرص (عج) به مناسبت 

شان قسمتی از ابراز محبتشان به مادر بزرگوارشان را بیان  میالد مبارک مادر گرامی

نرجس خاتون (س) چنین نقل فرمودند: پرسم مهدی با دست  کنیم که حرضت می

تر از برگ گل  دستم را در دست گرفت و فرمود: مادر، هر بار که به دیدارتان  لطیف

یابد که زبانی توا�ند دارد و قادر است تا به  ی عشقی در جانم حیات می آیم شعله می

 ذیر است.سخن درآید و ابراز دارد که: آغوش مادر بهشتی وصف ناپ

ی نبوت،  داریم: عصاره اینک در این روز مبارک به تنا به موال و رسورمان ابراز می

خواهیم به پیشگاه عدالتت شکوه و شکایت  خاتم امامت و قائم آل محمد (ص) می

ها  کنیم ولی از چه سخن بگوییم که ش� از آن بهرت از ما از آن آگاه نباشید؟ میلیارد

کنند و خودشان را جزء امت جدتان پیامرب  دعای مسل�نی میانسان در عرص حارض ا

که پیامربشان  کنند درحالی خوانند و حفظ می کنند؛ قرآن می عظیم الشأن معرفی می

شان نگاشته. هر روز بیشرت از روز قبل از پیامرب و قرآن  شیطان و قرآنشان را نفس اماره

ورند و با فتنه بر علیه پیامرب و  شوند و در جهالت و نفس خود غوطه و امامت دور می

ریزند و یا با غرق شدن در  گناهان را بر زمین می قرآن قیام کرده و خون مظلومان و بی

ی  گذارند. ای برپا کننده ی شئونات انسانی را زیر پا می فساد و کفر و تباهی همه

دتان روی و نفاق و فتنه، به فریاد امت ج ی کج کن کننده کرسی عدالت، ای ریشه

برسید و ما منتظران فرجتان را یاری کنید که با امر به معروف و نهی از منکری که 
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اید غرق شدگان زمانه را نجات دهیم و فرج جان خودمان را هر  خود به ما آموخته

 لحظه از پروردگارمان بخواهیم.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٤خرداد  ١         اعیاد شعبانیه ی بهخط

حمد و شکر پروردگار حکیم و عزیز را سزاوار است که در خلقت  رحمت و تدبیر 

حکم فرماست پس سالم بر رحمتی که همواره در قلوب جنبندگان خرب از خلقتی 

حیات  در همگان متفاوت است و رضیب احساسات   تپ مدبرانه دارد؛ خلقتی که 

توان صورتی انسانی و یا حیوانی پست؛ صورت حیوانی نیاز به تدبر ندارد؛ جان  در 

شود؛  رود؛ آت  امیال  در جایی ثبت �ی آید و می ی زمان محصور است؛ می حلقه

تازد و  می مدار خلقت موازینی را برای  وضع �وده که ترازوی عملی ندارد بنابراین

خورد پس کتاب آس�نی خلقت خلیفه را از تامی مخلوقات  جدا �وده  درد و می می

فرماید: من ماه و ستارگان را مسخر ش� کردم تا بتوانید روزی خوی  را از دل  و می

دریا خارج کنید؛ صدفی که مرواریدی با ارزش را در درون  مخفی �وده و کتاب 

دهد تا محتوای درون  را  گشاید و اجازه می را می آس�نی قرآن کریم آن صدف

را  اش یملکوتی الهی که خورندگان ، طعم  ی گسرتده بردارند؛ پس شکر بر این سفره

دارند: ای بهشتیان، نفوس انسانی  برند و عرضه می با خود به صحرای قیامت می

که  آنچهمود: هر ی جانم به پروردگارم عرضه کردم با کالمی زیبا فر  خوی  را در آیینه

ها  ام بخورید؛ کسی ش� را از این نعمت آفریده آنچهخواهید در این مکان بانید و از 

 کند. منع �ی

در این سالم رسور عاملیان کوثر الهی حرضت زهرا (س) رحمت و روح خداوندی را زیبا 

 به تصویر کشیدند. خالق یکتا همگان را یکسان آفرید ولی حیاتشان متفاوت شد و

کسانی که اسیر نفس اماره شدند حیاتشان تبدیل به حیات حیوان شد و نامشان 

عنوان انسان از دفرت آفرین  حذف شد ولی آنان که با تسک به قرآن کریم، راه  به

آن را که روح خداوندی است  یبها گراناستخراج صدف وجود را یافتند تا مروارید 

ن تغذیه کنند سعادت پیدا کردند زیرا روح ای که بخواهند از آ  بردارند و هر اندازه

خداوندی امانتی است که در جان انسان نهفته است تا جان  را به زیور خلیفه بیاراید 

چشد و طعام   و اگر توان درک  برای جانی میرس شود، شیرینی معرفت را می
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ا ی الهی بسیار تناول کنید ت ی این معجزه شود انوار قرآن کریم، پس از سفره می

نظیر  ی بی انوارتان، جانتان را با خود همراه کند. معصومین بودند که گُهر و گنجینه

الهی را از صدف وجود خود خارج کرده و شیرینی معرفت را به جان مبارکشان 

گونه بیان فرمودند که: کارگزاران  چشاندند که رسور عاملیان مشخصات ایشان را این

هایشان  فرماید آنان را از نشانی اعالم می پروردگارپروردگار عال ه�نانی هستند که 

ای است که انوار پروردگار را در  ؛ زیباترین نشانی در جانشان ه�ن آیینهشناسی یم

فرماید:  باشد که می کند. معرفی خصوصیاتشان از زبان خالقشان می عال منعکس می

کنند. انفاق نیرویی  اق میبه آنان داده شده انف آنچهگزارند و از  ه�نانی که �از می

است که قادر است امانت جان انسان را که روح خداوندی است در راه هدایت 

چنان به کار گیرد که حق پایدار باند و باطل برود پس همواره تخت شیطان نفس  آن

 توان در دم از جایگاه  به رسای حق آورد تا باطل آشکار شود و حق باند. را می

روز مبارک به رسور و شادمانی میالد سه تن از این خلیفگان الهی در اینک ما در این 

. سالم بر مولود امروز، رسور و ساالر یما شدهاین رسای نور و معرفت دور هم جمع 

ی شجاعت، تقوا، آزادگی و جهاد، حرضت ابا عبدهللا الحسین (ع) که  شهیدان، اسوه

شادمانی است. چه روزی و چه  زمین و آس�ن به برکت قدوم مبارک  پر از نور و

ی برشیت و فرشتگان را از آمدن و رفتن  متحیر �ود که خود  مولود مبارکی که همه

ایشان در این مورد فرمودند: ال؛ بخوان به نام پروردگارت که خلق کرد انسان را از 

انگیز است؛ او در خود الستی را به یادگار  خون بسته خونی که حامل ارساری شگفت

را معنا کند، پس حیات  تپ سازد تا  رد که گرمای عشق  بنای وجودش را میدا

های وجودش به خاطر  گیرد که الست  را در تکثیر سلول نوزادی در علقه شکل می

همتا؛ قانون الهی سپری  کنند و به آغوش کوثری بی آورد؛ او را به زمین دعوت می می

تر از  انه منتظرش است؛ ندایی شیرینصرب  گشاید که بی شود و او چشم بر خاکی می می

آید تا کلید خلقت را برای گشودن ارسارش به  آغوش مادر در جان  به زمزمه در می

آید تا مشتاقان نام  را به ارسار  جان  هدیه کند، پس قلم جان  به حرکت در می

امام  خلقت  آگاه سازد؛ آنانی که توان درکشان توانسته باشد تا معجزه را دریابد. آری

های حیات  را با عشق الستی خود بنیان نهاد و رازهای خلقت  حسین (ع) تام سلول
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ی پروردگار عال از خلقت انسان آگاه شوند و این  خود را گشود تا همگان به اراده

ی عمر به  های زیبای خود در همه ای از ایشان جدا نشد با مناجات عشق لحظه

تام کردی نعمت خود را بر من و کامل کردی فطرتم  پروردگار مهربان ابراز فرمود که:

را پس الزم شد بر من حجت تو زیرا معرفت خود را به من الهام کردی؛ به عجایب 

آفریدی در آس�نت و زمینت از بدایع خلقت  آنچهحکمت خوی  آشنایم �ودی و به 

بردم  کردم عطا �ودی، فرمانت خواهشت آگاهم ساختی؛ دعایت کردم اجابت کردی،

هایت را بر من تام کردی. این عشق را فرزند برومندش، وارث  قدردانی کردی و نعمت

عشق ، اباصالح املهدی (عج) زیبا توصیف فرمودند که: ای خالق یگانه، راز قلب جدم 

حسین را چگونه یافتید که او را اباعبدهللا نامیدید تا عبد را معنا کند؟ پس پیشانی عبد 

گیرد؛ آواز تالوت  در  شود ولی آرام �ی خورد، رسش جدا می یر میشکند، قلب  ت می

پیچد: ای بندگان در بند شیطان، رس پرشورم هنوز شور هدایتان را دارد  فضای زمان می

گرچه بین آن و بدنم جدایی افتاده ولی هنوز عاشق است تا بگوید بیایید خداوند 

 کنید؟ مهربان است این عشق را چگونه تفسیر می

هللا الحسین (ع) افزوده مولود فرزند گرامی حرضت ابا عبد با مان یشادمشب رسور و ا

شود. ایشان سید ساجدین، زینت عابدین، مرد مناجات، معلِم مکارِم اخالق و دعا،  می

 امام علی بن حسین (ع) هستند.

نان ی عاشورا، با همراهِی بانوِی بزرگوار، حرضت زینب (س) چ امام سجاد بعد از واقعه

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

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

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

ای که در ضمِن دعا،  آن نیامده و نخواهد آمد؛ صحیفهای که مانند  داشت؛ صحیفه

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

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

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

 اند. محمد (ص) نهاده
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ی سجادیه را که نشانگر شناخت و اعت�د  حال قسمتی از دعای چهل و ششم صحیفه

ی کربال و  و اطمینان ایشان به پروردگار کریم در تأخیر عذاب ستمگران و ظاملان حادثه

آن مهلت  را برای یانو عصکنیم که: خدایا، اهل طغیان  ها است بیان می تامی دوران

ها مهلت دادی تا هر که  داوم ُملکت و قدرتت مطمنئ بودی، پس به آنه دادی که ب

(پس  ی امرش را سعادت گردانی و هر که اهل شقاوت است اهل سعادت است خاته

(اهل سعادت و شقاوت)  او را مخذول و مردود سازی و همه حجت) و اتاماز مهلت 

را که مقّدر فرمودی خواهند رفت و بازگشت امورشان به قضاء حرضتت  آنچه یسو  به

چه حکومت کنند سلطنت  ) هرکنی خواهد بود، (هرگونه که بخواهی با آنان رفتار می

و از تأخیر بازخواست ایشان، برهانت باطل نشود، حّجت تو از پای  تو سست نگردد

 و آن کس که از تو روی برتابداست، پس وای بر  و استوارسلطنت تو ثابت  و ننشیند

ها و شقاوت  ناکامی و خذالن از آن کسی است که از تو نومید شده و بدترین بدبختی

های دردناکی  داند چه عذاب برای کسی است که از تو غافل شود؛ آن مغرور �ی

گرفتاری او  چقدررسگردان در عقاب تو به رس خواهد برد و  چقدرخواهد چشید و 

ی  ها بر پایه ی این ید و چه نومید خواهد بود از آسان رهیدن؛ همهطول خواهد کش

 داری. عدل در قضاوت و از رس انصاف در حکم است که هرگز ستم روا �ی

ی شجاعت و تقوا، رشادت و  این ایام مصادف با جشن مولود دیگری است که اسوه

خود بودند،  گر واقعی امام عرص ای�ن و استواری و وفاداری در پی�ن و اطاعت

هاشم، پرورش یافته در مکتب پدر بزرگوارش  حرضت عباس بن علی ملقب به قمر بنی

(ع) و برادران  امام حسن (ع) و امام حسین (ع) و بانو حرضت زینب  مؤمنانامیر 

همتا. امام حسین (ع) حرضت  س) بودند و از کودکی در ادب و ک�ل بی( یکرب 

فرمود: وقتی به آرزویت که  گرفت و می آغوش می زد؛ او را در ابوالفضل را صدا می

رسی که جز حق نباشی و از امامت، مانند مادرم دفاع کنی و پای  دیدار مادر است می

چنان بر باطل بتازد که حقیقتی از  شیطان را قطع کنی و مادر او را مدد کرد تا آن

م عرصش عرضه فضیلت الهی شود و آن را با اخالص و عشق به پیشگاه خداوند و اما

 داشت و پدر فضیلت علم یعنی ابوالفضل گردید.
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الح اکنون ضمن عرض تربیک و تهنیت خدمت موال و رسورمان امام عرص و زمان اباص

کنیم که  هللا الحسین (ع) در مورد ایشان عمل میاملهدی (عج) به سفارش اباعبد

متا همواره بر ه فرمودند: نام خوی  را در تاریکی عرصی بجویید که خورشیدی بی

روح را به باغی پرثر تبدیل کند پس نام  را  تابد تا خاکی رسد و بی جانتان می

بخوانید تا فرج جانتان در والیت و امامت از اوهامات ذهنتان به واقعیتی از خلقت 

 ها به �ای  درآورد پس او را بخوانید: پیوند بخورد و زمان، نشانتان را در دوران

 الفرج اللهم عجل لولیک
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٤خرداد  ١٣      والدت حرضت مهدی (عج) ی بهخط

ی احسانم ش� را  جالله که فرمود: ای بندگانم، همواره بر رس سفره ام پروردگار جلبه ن

ام متنعم خواهم کرد پس منتظر بانید؛ دست یاری پروردگارتان نزدیک  از آنچه آفریده

است؛ پس ادعونی استجب لکم را ه�نند راهی فرض کنید که انتهای  دولتی است که 

ها از قید اسارت آزاد گشته و به  شود و جان ها در آن به فراموشی سپرده می رنج

 در جان  به امانت است. هموارهبرد که  معنای تاج و تختی پی می

امروز آس�ن، شاهد آمدن مولودی است که نام  را پروردگارش خواند تا رحمت  

که خود فرموده از یک  گونه ه�نهای مشتاق ببارد و  مانند بارانی به وقت بر رس جان

روید تا جهان، گلستانی گردد که بقیة هللا را به همگان بن�یاند و خوشه هزاران خوشه ب

 نقاب تاریک جهل از دیدگان محو گشته و حق آشکار شود.

کنیم. پروردگار عال در کتاب آس�نی قرآن کریم فرمودند: از آنچه  اینک حق را معنا می

هی را یافته است، ام انفاق کنید. چه کسی توان اطاعت از این فرمان ال داده تان یروز 

مصداق  را در کجا جستجو �وده و منظور کدام روزی است؟ نانی که در روزمرگی 

نیاز است تا شکم دنیایی را برای چند ساعتی به خود مشغول سازد و یا امانتی است 

گردد؛ حصاری محصورش  پذیرد؟ عمرش به دقایق دنیا متصل �ی که ثروت  پایان �ی

پذیرد؛ حرارتی  اش پایان �ی هر چند از آن انفاق کنند ذخیره کند؛ جامی است که �ی

گیرد تا زندگی و  های مشتاق را در برمی افروزد بلکه همواره جان که آتشی آن را �ی

 زنده بودن را در فرمان پروردگارش جستجو کند؛

های در بند شده را از  ه�نند حرضت نوح نبی (ع) که انفاق  هدایتی بود که جان

کنیم و  ی شیطان نفس بر کشتی نجات نشاند و فرمود: با نام پروردگار حرکت می خانه

شود حق است  محسوب می حساب یبها، روزی  ایستیم پس آنچه در جان با نام  می

کوبد؛ ه�نند ساعات این روز با برکت که وجود  که پروردگار آن را بر رس باطل می

حیات دنیا به او ارزانی فرمود، همگان را  فرزند نوح نبی از آنچه پروردگارش در قالب
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هایی که منتظر نوایی برای سوار شدن به  در این انفاق طیک �ود تا صاحب جان

 کشتی حق هستند گردد.

های منتظر را به مه�نی رسول خدا (ص) دعوت  ی شعبان روزی است که جان نیمه

ی آس�نی که بر  ین مائدهی انفاق ، حق را تناول کند پس به ا کند تا از رس سفره می

های گرسنه به پیشکشی آورده شده به مانند طعامی بنگرید که گذر زمان بر آب  جان

اش همواره گشوده است، با تاج و تختی که صاحب   کند؛ سفره و غذای  تأثیری �ی

خورید دیگران را اطعام کنید تا انفاقتان به درگاه  و از آنچه می یاراییدبهستید خود را 

 وتی پروردگارتان پذیرفته شود.جرب 

پس دستان منتظرتان را بگشایید تا حق، آن را بفشارد؛ باطل افسانه گردد و آنچه در 

ورزد نه به نام حق؛ بلکه او را در  زمان باقی باند قلبی باشد که به حق عشق می

 بیند که مدال  را برای بندگی پروردگار بر گردن  آویخته. قالب هدایتگری می

های عال است پس  ی نوایی است که زیباترین احساس های حق شنونده ک گوشاین

خواند که:  ی پروردگارش است می ای که وعده بیند که او را به آینده امام  را می

منتظرم بان. من خواهم آمد تا انفاقت را که مهر و محبتت به خاندان رسالت است 

 حساب یبتا غیبی را درک کنی که روزی  بستانم. حرارت جانت را با آیات الهی بیفروز

 در آن معنا شده. او را بخوان تا ظلمت جانت به نوری افزون بر نور دیگر تبدیل شود.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٤خرداد  ٢٧        شب اول رمضان ی بهخط

مدح و ثنا و ستای  پروردگار  های�ن را به گشاییم، زبان الحمدهللا رب العاملین. می

کریم. خداوندی که از فضل و کرم ، ماه رمضان را برای هدایت و نجات بندگان  

که فرقان بین حق و باطل است را نازل فرمود و روزه را واجب  قرار داد و در آن، قرآن

 ها ی احسان  بنشینند و با توبه و عبادت خود را از آلودگی کرد تا همگان بر رس سفره

 پاک و راه رستگاری را بیابند.

ی برکت، به اذن هللا، به  کنیم این ماه رحمت را در این خانه در این شب بزرگ آغاز می

اذن رسول هللا و به اذن موالنا صاحب الزمان (عج)، با سالمی از رسور عاملیان: سالم بر 

رماید. در کتاب ی خلقت، آن زمان که پروردگار اراده فرمود: تا نور را معرفی ف آیینه

ها و زمین است. با این فرمان زمین  قرآن کریم چنین فرمود: پروردگارتان نور آس�ن

ترین الطاف از هدایای رحمت الهی گردید. آنگاه قالب جان به  ها قرارگاه لطیف جان

در آیینه مشاهده کرده بود  آنچهنجوای شیرینی با این نور به گفت و گو نشست و با 

اند؛ برخیز و  سخن درآمد: ای جان، تو را به ضیافتی پرشکوه خواندهگونه به  این

گونه که پروردگارت فرموده، لباس  خویشت را برای آن ضیافت مهیا ساز، باید ه�ن

 جانت را بپوشی.

بینی؟ جانی را که ظلمت  در یک فرمان به انواری تابناک  اینک به آیینه بنگر چه می

گردد. ای مخلوقاتم بیایید اینک آن گِل خشک آماده  شود. مه�نی آغاز می بدل می

ی ا شود. این چه سینه غ افروخته میگردیده تا مشکاِت خوی  را به �ای  بگذارد. چرا 

خواند؟ در مقابل چراغدان جان ، آفرین ،  است که ارسارش همگان را به سجده می

وزد. سوختن  پایان افر  سازد و آن سینه با روح خداوندی می انوار خوی  را پنهان می

گذارد که  چنان انعکاسی را بنیان می پردازد و آن پذیرد. روغن  به جالی آن می �ی

 ماند. همواره نقش  جاودانه در بقاء می
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چه زیبا فرمودند کوثر الهی رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) که در ضیافتی که 

که از ِگل و لجن بویناک بود  در الست بر پا شد خداوند کریم از رس رحمت، آدمی را

با لباسی از جنس نور و روح خداوندی در این ضیافت حارض �ود و همگان در برابرش 

 به سجده درآمدند.

اینک در ماه مبارک رمضان، مه�نی دیگری در راه است که باید برای طکت در آن 

ه تحسین ی هستی را ب کرد و پوشید تا همه آمادهضیافت، لباسی از تقوا و نور 

 واداشت.

موال و رسورمان امام عرص و زمان ابا صالح املهدی (عج) در مورد این مه�نی چنین 

اش در کتاب قرآن کریم در محرض  ای که از نزول آیه گونه فرمودند که: ماه رمضان ه�ن

خواند. وجودش را در  همگان آشکار است، امت مسل�ن را به ضیافتی خاص فرا می

کند، از  ی عزت  به جانی تازه تبدیل می آرایند، جان  را در حلقه میی رحمت   آیینه

 های خلقت است. ی لذت سازد که چکیده ی غیب  جامی را در جان  جاری می خزانه

ناطق قرآن و براِت قبولی  یسو  بهقدر دست نیازمان را  ی گران پس با این دو فرموده

کنیم و به تنا به  احنا لک فدا دراز میهللا ارو  ةه و عبادتان موال و رسورمان بقیروز 

 داریم: وجود مقدسشان ابراز می

و من توشه و لباس این مه�نی  شود یمرسور و موالی�ن، مه�نی پروردگار عال آغاز 

های زیبای   فیض و روز های پر را ندارم به فریادم برسید و کمکم کنید تا به شب

 هستید به مدد بخوانم.متصل شوم و ش� را که برات این مه�نی 

ی قرآن و عمل به دستورات  ی کارمان قرائت آیات کریمه پس مه�نان کوی عشق چاره

شود مگر با تدبر و تعقل در آیات   خداوند حکیم و عزیز است و این مهم ممکن �ی

ای که رسور عاملیان فرمودند: انوار هدایت  گونه که برای همگان میرس است، ه�ن

گیر است که هرگز گنجایشی آن را  چنان عال الهی حرضت محمد (ص) آنآخرین پیامرب 

کند، پس همواره انوار بندگی پروردگار عال در زمان جاری است و کتاب   محدود �ی
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که رودهای محدود  ای است . ه�نند رودخانهشود ی�در جایگاه هدایت زمان محدود 

 شود. بدیل میحساب ت را در خود وارد �وده و به اقیانوسی بی

ها آنانی هستند که توان عقلی خوی  را در درک قرآن کریم  ترین انسان گاندید  زیان

خواند، آیا نابینا و بینا برابرند؟ عقلی که چراغ هدایت   یابند پس کتاب، آنان را می �ی

را خاموش کرده قادر نخواهد بود فضیلت کالم را دریابد. پس صدایی او را به خود 

چنان گنجایشی دارد که قادر است تام آیات  ها آن ی جان گنجینه که درحالی خواند �ی

الهی را در خود جاری �اید. پس همواره اقیانوسی باشید که توان  محدوِد ساحلی 

 نباشد.

بها بیایید خواهران و برادران، ما که در این  ی گران پس با اندیشه در مورد این فرموده

ی قرآن ناطق، قرآن را  ها در خانه گذشته روزها و شب های سال همچونماه رمضان 

کنیم، با تفکر و تعقل در آیات  بخوانیم و یقین بدانیم قرآن کریم انحصاری  قرائت می

نبوده و قابل درک و فهم همگان است باید با آن انس گرفت و مسیر سعادت دنیا و 

راه تقوا را پی  گرفت،  که به دستورات  عمل کرد و آخرت را با آن پیمود به ط  آن

چون قرآن نوشته نیست بلکه جانی است جاری، پس جا�ان را برای جاری شدن  

چنان  نعلی (ع) آن را برای�ن چنین توصیف فرمودند: قرآن آ  مؤمنان  آماده کنیم. امیر

و  شود ی�از آن آب بردارند تام  هرقدرعظمت دارد که چون دریایی است که 

ی  گردد. دانشمندانی که تشنه قدر از آن بنوشند آب  کم �ی ای است که هر چشمه

شوند، دارویی است که بعد از مرصِف آن  قرآن سیراب می ی یلهوس بهعلم هستند 

ماند و نوری است که با آن ظلمت وجود ندارد و حافظ کسی است  بی�ری باقی �ی

 که مطابق آن رفتار کند.

 داریم که: ا بر میاینک دست به دع

  شبداری و عبادت و  کنیم، ما را یاری کن بر روزه  ماه مبارک رمضان را آغاز می بار الها

 .اش یدار  زنده

 توفیق�ن بده به قرائت قرآن و دعا و مناجات. بار الها
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 را وسعت و دعای�ن را اجابت بفرما. مان یروز تن ما را سالمت،  بار الها

 های بیهوده. از شیطان و نفس اماره و دوزخ و گناه و حرفدورمان ساز  بار الها

به حرمت این ماه مبارک ببخشا گناها�ان را، برکت ده اع�ملان را، خشنود  بار الها

 بفرما موالی�ن را و نزدیک کن ظهورش را.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٤تیر  ٥      (س)رحلت حرضت خدیجه  ی بهخط

شکر و سپاس پروردگار کریم و رح�ن را سزاوار است، خداوندی که از رس رحمت و 

حکمت  آنانی را که در راه هدایت و یاری پیامربان و امامان  کمر همت بسته و در 

ها استواری ورزیدند را عزت و  ها با تحمل رنج این راه با صرب و شکیبایی بر سختی

دنیا و آخرت را به آنان عطا فرمود و این یاری و خدمت در هر  سعادت و رستگاری

جانی معنای مخصوص به خود دارد. گاه در مقام هدایت است و گاه در مقام اطاعت، 

اگر در مقام هدایت باشد جایگاه ، جایگاه خلیفه و جانشین است و اگر در مقام 

قام هدایت را خاص اطاعت باشد، جایگاه فرشتگان و کارگزاران الهی است. پس م

پیامربان قرار دادند و مقام اطاعت را به همگان فرمان دادند تا جانشان را در آن 

ی فرمان به �ای  در آورند. پس فرصت اطاعت  آزمون بسنجند و اخالص را در آیینه

برای همگان فراهم است. چه آنانی که فرمانروای جان خود هستند و جانشان در 

های جدا  روند و در به اطاعت درآوردن دل نانی که فراتر میفرمانشان است و چه آ 

ی اطاعت در هر مسئولیتی صداقت جان  شده از فرمان، به خدمت درآیند. پس آیینه

ها که صداقت و اخالص را در اطاعت و خدمت تا  متعهد است که یکی از این جان

ی  صابر که همهقیامت به نام مبارک خود به ثبت رسانده بانوی مکرمه و رشیده و 

وجود خود را در ح�یت از هدایت و رسالت آخرین پیامرب، خاتم انبیا حرضت محمد 

(ص) فدا �ود، حرضت خدیجه کربی (س) همرس پیامرب، مادر کوثر الهی رسور عاملیان 

ای که رسور عاملیان فرمودند:  گونه حرضت زهرا (س) و امامان معصوم بود. ه�ن

اخالص و صرب و عشق بندگی، قلب مبارک  در هر رضبان بر او درود  ی واسطه به

ها را به او عطا فرمود. همرس پیامرب و مادر  فرستاد و پروردگار عال بهرتین پاداش می

کوثر الهی که مقامی بس عظیم است که در این مورد رسور عاملیان چنین فرمودند: که 

ی پروردگار عال جانی که جایگاه رحمت جاری  ترین بنده پروردگار عال بر رسورم گرامی

پروردگار گردید و برگزیده شد تا کوثر را در درون  جای دهد که ثروت  را در بازار 

بندگی جز به پروردگارش نفروخت و بهای ثروت  جانی شد که در درون  جان گرفت، 
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خرید و  ی جانی نوشید که بهای به تکان درآمد، در فضای جان  رشد کرد و از شیره

توان وارد  توان مقام و منزلت  را درک کرد، ولی می فروشی آس�نی بود. اگر �ی

کران علم و معرفت  شد و عال و عارف شد و نجات و سعادت دنیا و  اقیانوس بی

 آخرت را کسب کرد.

الهی که زبان و اندیشه  قدر گراناین گهر  سوز جانامروز که مصادف است با رحلت 

 شان یگرامگیریم از فرزند  نظیر ایشان، پس مدد می درک فضایل بیقارص است از 

 رسور عاملیان که با مادر چنین سخن فرمودند:

ی خودم مشغول تاشای وجود با  که مادر هر وقت دل برایتان تنگ شود در خانه

ی خاتم انبیاء  فرمایند: این خانه شود و حرضت خدیجه (س) با تبسمی می محبتتان می

های بهشت است که در آن پیامرب الهی راه رفته است و نفس  یکی از باغاست که 

کشیده و روز و شب را آغاز کرده و به اتام رسانده است. حرضت زهرا (س) 

فرمایند: مادر من عبادت پدر بزرگوارم را در این خانه بسیار دوست دارم و شاید  می

خود را در کنار من به پایان  شوم؛ با اینکه پدر عمر ها مشغول تاشای آن می ساعت

رساند ولی تاشای پدرم در این خانه برایم بسیار دلپذیر است. حرضت خدیجه (س) 

فرمایند: بیشرتین وحی الهی در سحرها در این خانه به قلب مبارک پیامرب (ص)  می

طور  ی مکرمه عطر آگین بود با وحی الهی و ه�ن شد و شکوه سحرهای مکه نازل می

همتایم هر بار  ی شکر بودند و خود تو دخرت بی انه همگی در حال سجدهکه اهل خ

گرفت و  ها را به آس�ن می کردی وجود مقدس پدر بزرگوارت دست که سجده می

ی محمد  ی خلقت و داشت کوثر هدایت در خانه چشیدن عصاره بار الهافرمود:  می

فرمود: شکر پروردگار را  میگرفت و  (ص) چه باشکوه است. آنگاه رس تو را به دامن می

که  حالی ی رحمت خود قرار داد و آنگاه در که مزد رسالت مرا محبت به تو یک دانه

فرمود: خدیجه بیا و مزد  شد، می های مبارک  جاری می اشک مانند باران از چشم

قرآن کریم گردی و من  شکرگزاررسالت را در آغوش بگیر و او را به قلب خود بفشار تا 

بوییدم و ندای حرضت جربئیل  کردم، دخرتم را که نعمت کوثر بود می ا اطاعت میامر ر 

ی  کرد: ای خدیجه پروردگار کریم به وعده شنیدم که در گوشم زمزمه می (س) را می
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خود عمل �ود و مزد صابران را بهرتین مزدها قرار داد. در ادامه رسور عاملیان 

چنان با شداید روزگار همراه بود و صرب  آن فرمایند: حیات مادر در زندگی زمینی می

منتهای او و دیدن آزار دیگران در مورد وجود مقدس پیامرب (ص) قلب مادر را  بی

کرد و آخرین بار که دست مهربان  را بر قلب گذاشت مرا در  ی هجرت می آماده

قلبم است و او برای همیشه ساکت  تپ آغوش گرفت و فرمود: دخرتم این آخرین 

قلب من در قلب کوچک تو مانند َچُکشی خواهد بود بر  تپ هد شد، ولی طوع خوا

در غم از  اریبسی جدایی سخت بود و من  رس کفار مکه، پس پدر را یاری کن. لحظه

های  ی اشکی بر چشم که حلقه حالی ام در دست دادن مادر غمگین شدم و پدر گرامی

های من و شیرینی تو  د بر غمفرمود: خدیجه سپری بو  بست می مبارک  حلقه می

چنان بر قلب و روح من شادی آفرین است که غم از دست دادن همرس  یادگار او آن

فرشد و من تنهایی  کنم و آن وقت مرا به قلب خود می مهربانی چون او را فراموش می

 بردم. را از یاد می

ور و اینک با قلبی آکنده از غم و اندوه ضمن عرض تسلیت به ساحت مقدس رس 

ی  شان حرضت خدیجه موالی�ن ابا صالح املهدی (عج) به مناسبت رحلت مادر گرامی

 داریم که: ابراز می مقدسشانکربی (س) خدمت 

ایم و به سفارش  موال ما منتظران و عاشقان ش� در صربی شیرین به انتظار ش� نشسته

ی آمدن  را با عذاب  هکه فرمودند: منتظر مأموران الهی بانید تا مژد تان یگراممادر 

شود،  ی یافت �یا ور به نوری کنند که در آن مردهباطل بیاورند و جان جهان را من

هستند که نسیم رحمت را بر جانشان خواهند نشاند. پس ای مه�نان  یزندگانهمگان 

 زنیم: کوی عشق به امید آن روز همه با هم فریاد می

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٤تیر  ١١      والدت امام حسن مجتبی (ع) ی بهخط

که آخرین مقصود  همتاست یبحمد و شکر و سپاس شایسته و برازنده خداوند 

گان،  ترسید  ی ت شایستگان، امان دهندهنیازمندان و نهایت آرزوی آرزومندان، رسپرس

 یادرسفرحاجات فقیران و مسکینان و  ی ی بینوایان، گنج بیچارگان، برآورنده ذخیره

 ترین مهربانان است. ترین کری�ن و مهربان دادخواهان، کریم

ترین  پایان تو را گوییم که بر ما منت نهاده ارجمند ش�ر و بی بار الها شکر و ستای  بی

 یت ب اهلترین بنده خود خاتم انبیا و تاج پیامربان حرضت رسول اکرم (ص) و  و گرامی

گزیدی و از بندگان خاصت قرار دادی و به نور خود منورشان فرمودی و آنان را در را بر 

ی کرامت و عزتت جای دادی و دیدگانشان را به  میان بهشت خود درآوردی و در خانه

که ه�ن رضایت و  ها آنترین آرزوی  و تنها ینتر بزرگج�لت منور کردی و به 

عزت و کرامت  ها آنمحبت و دوستی  طهواس بهخشنودی خودت بود رساندی و ما را 

 بخشیدی.

ی ماه رحمت و کرامت، ماه  ای است شب نیمه و امشب چه شب مبارک و خجسته

گسرتدگی خوان نعمت الهی ماه رمضان میالد دومین نور والیت و امامت، کریم 

، اسوه صرب و گذشت، بلندای رضا و شکیبایی حرضت امام حسن (ع) که در یتب اهل

کوثر الهی،  شان یگرامگیریم از فرمایشات مادر  یت واالی ایشان بهره میمورد شخص

ی زهرا (س) که پس از در آغوش گرفت فرزند  کربی فاطمه  رسور عاملیان حرضت صدیقه

امام حسن مجتبی (ع) چنین فرمودند: بار دیگر حرارت قلبم را در جسم  شان یگرام

ضه داشتند: ای دخت پیامرب، در جان چنان حس کردم که ملکوتیان عر  خاکی جانم آن

به سخن درآمد و من پاسخ دادم: آنگاه که  چنین ینامبارکتان چه ارساری شکوفا شد که 

آفرینم، صورتی مطهر �ایان گشت؛ همگان به  ای می پروردگارم امر فرمود: من خلیفه

تاشای  رسمست گشتند و پروردگار فرمود: این نق  را به خاطر بسپارید تا راز عشق 

رفت و را آشکار سازم؛ همگان رس تسلیم فرود آوردند؛ آن نق  در جان من جای گ
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ی حسن خلقت است در نق  پذیری  نام  آشکار گردید. پس نام حسن آشکار کننده

ها نشان از خالقی مدبر دارند که آمدنشان امر پروردگار را در  صورت خلیفه؛ تام نق 

ها را به یک رضبان ختم کند و آن  گذارد تا رضبان قلب ها به �ای  می قالب جان

فرزندان من محبت به خلقتی با عظمت است پس رضبان توحید است. پس محبت به 

تان  را در قالب سینه پروردگارتاننامشان را زینت جانتان کنید و همواره حرارت محبت 

داشتند  حس کنید. جد بزرگوارشان رسول هللا (ص) امام حسن (ع) را بسیار دوست می

ی برخورد با آنان برا یساز  آمادهمردم زمان او به جهت  عملکردو با آگاهی از افکار و 

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

 ینچنفرمودند و هر ساله در  چهره صد رنگ منافقین بود را برای ایشان تالوت می

در منزل پیامرب (ص) جشنی بر  مخصوصاً ی ماه مبارک رمضان در مدینه  شبی در نیمه

ی عزیز خود امام حسن  �ودند و نوه شان همه را به افطاری مه�ن میشد و ای پا می

برای   شد یمنشاندند و هر کس که از در وارد  (ع) را بر روی زانوان مبارک خود می

 فرمودند. را تالوت می بیت اهلی مودت به  های کریمه آیه

ردمی صد رنگ برایشان فرموده بودند با م بزرگوارشانکه جد  یا گونه ه�نامام حسن 

و سست عنرص و منافق روبرو شدند و با قبول پیشنهاد صلح معاویه ملعون، دشمنان 

که خودشان کنده بودند رسنگون کردند و  ای یلهو حمکر  گودالو منافقین را در 

 های شیطانی ایشان را مسموم و شهید کردند. رسوا شدند که با دسیسه و حیله چنان آن

دانستند که بین حق و باطل هی  زمان  تهی مغزان این را �ی این غافالن و کوردالن و

صلح نبوده و نخواهد بود. صلح امام حسن مجتبی (ع) همچون زبان حرضت زینب 

های آن را متزلزل کرد. باید  تر از شمشیر بر فرق باطل فرود آمد و پایه کربی (س) برنده

دی است و آن را نه با مکر باور و یقین داشت که نور امامت تجلی نور هدایت خداون

 توان خاموش کرد. و حیله و نه با زندانی و اسیری و نه با کشت �ی

اینک در این شب مبارک ضمن عرض تربیک خدمت موال و رسورمان ولی و امام عرص 

داریم ما ساکنان کوی عشق بر این باور هستیم  و زمان اباصالح املهدی (عج) اعالم می

امام حسن مجتبی (ع) با امتی  بزرگوارتاننیز همچون عموی که در این زمانه ش� 

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


47 

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

روی مردم آن زمان روبرو هستید. جان عال به فدای قلب نازنین ش� که همچون  هدنبال

کنید پس دست تنای ما را در دستان مطهرتان بگیرید تا دور  صرب می تان یگرامعموی 

 ی آنان در بیعت با ش� بانیم. از همه

 داریم: دعا بر میحال دست به 

 دنیا در کفر و فساد و جنایت و نفاق غرق است ما را از ط آن حفظ بفرما. بار الها

بار الها ما را همچون یاران صدیق امام حسن مجتبی منتظر و گوش به فرمان موالی�ن 

 قرار بده.

 بار الها در دولت ظهور موالی�ن تعجیل بفرما.

 امشب در مه�نی رسول خدا طکت کنیم و از خیر حال ما نیز به نیت اینکه انشا هللا

شویم پنج بار به نیت پنج تن آیه مودت به  مند بهرهو برکت آن افطاری بزرگ 

کنیم امید است مورد قبول خداوند کریم و رسول  و  را همه با هم قرائت می بیت اهل

 مخصوصاً امام عرص (عج) قرار بگیرد. بیت اهل

 »أجرا اال املوده فی القربیقل ال أسألکم علیه «

بیت من  اهل خواهم جز اینکه به ای رسول بگو که من برای رسالتم اجری از ش� �ی

 محبت کنید

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٤تیر  ١٤      رمضان شب قدر ١٩شب  ی بهخط

حمد و سپاس از آن خداوند حکیم و عزیز و کریم است که هدایت فرمود ما را به 

و قرار نداد از  را اش یدهبرگزو شناساند به ما پیامرب و امامان  دین  ینتر کاملآخرین و 

محبت و دوستی ایشان را  ؛ وناکثین و قاسطین و مارقین و جاهالن حق و مقام آنان

های�ن جا داد و ایامی را بر ایشان مخصوص گردانید تا پیروانشان ابراز پیروی و  در دل

دوستی �ایند. پس شکر بر پروردگار یکتا و سالم بر تاج پیامربان خاتم انبیا حرضت 

سالم نامی است که پروردگار عال فرمود: سالمتی  ؛ ومحمد (ص) و بر خاندان پاک 

که بار گران نفس اماره را از پشت  شود یمها آنگاه به حقیقت حیات متصل  انج

تا حیات حقیقت خوی  را آشکار کند. حیاتی  خوی  به زمین رحمت پروردگار بگذارد

که از حرارت  عال شکل گرفت و گرما و رسما قالب خوی  را شناخت و آنگاه عرضه 

ها را به  ریدی و در آن ساعات و دقیقهداشت: ای پروردگارم چرخ  ایام را به حق آف

چرخ  در آوردی تا مع�یی را که نام  حیات است را تفسیر کنی، اینک آن مع� از 

ها به حرکت درآمده تا آفرین  را به انوارش بیاراید. پس به تنایی عرضه  درون جان

ر آن خانه ی ابدیم را شناختم، د ها را یافتم و خانه دارد: ای خداوند کریم نشانه می

ی احسان  نشستم، از انوارش متنعم شدم، یاریم کن که بر  مه�ن شدم و بر رس سفره

تخت سلطنتم باز گردم و بار دیگر صدای رحمتت را به گوش جان بشنوم که فرمودی: 

 ای ندارید. که خواهید بخورید که منع کننده آنچهبه بهشت درآیید و از 

ی الهی حرضت زهرای  ور عاملیان کوثر جاریهی رس  ای مه�نان کوی عشق به فرموده

ی احسان پروردگار  ی رحمت الهی بر رس سفره مرضیه (س) در این شب قدر در خانه

، پس فرصت را غنیمت ش�رده، با تام وجود سعی کنیم که از رس این یما نشسته

ی با برکت با دست پُر برخیزیم، چون صاحب  با جود و سخا و کرامِت خود  سفره

گونه محدودیت در آن قرار نداده، این ماییم که با توبه و اندیشه در عملکرد و  ی ه

توانیم حیاتی که مع�ی  رسیدن به قرب الهی است را طوع کرده  افکار خودمان می

پذیر است که به وجود مطهر پیامرب عظیم الشأن  و دریابیم و این در صورتی امکان
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وییم و عاجزانه بخواهیم که ما را با مقام توسل بج بیت  اهلحرضت محمد (ص) و 

محمودشان شفاعت و هدایت �ایند و بر رس حوض کوثر، مه�ن �ایند که توصیف آن 

آفرین  را در حیات  رنگ بخشید  آنچهشنویم که فرمودند:  را از رسور عاملیان می

خیره کرده ها را ذ  ترین زینت ای از الوان بزرگِی روح خلیفه بود که در درون  مجموعه

بود تا به امر پروردگارش آن را آشکار سازد تا مقام محمود که ه�ن مقام بندگی است 

هایی الوان تزیین شود و هر بار یک رنگ آشکار گردد و جهان را با نور خود  به رنگ

ها به دنبال  به عظمتی منور گردد که پروردگار فرمود: رنگ، ه�ن  بیاراید، پس چشم

آبی است که پروردگار عال  رنگ همآب حوض کوثر در ظاهرش  رنگ خدایی است و

کنند، آن را  بینند و جانشان را با آن تطهیر می تعیین فرموده و همگان آن را می

نوشند تا حیاتشان ادامه یابد، پس باطن  با کدام دیده قابل درک است. چون  می

، امانتی که در است که در روح به امانت گذاشته شده است ای یرهذخمربو  به 

 گردد. اش آشکار می شود و رنگ خدایی بندگی گشوده می

کنیم که در آن خداوند حکیم  های بزرگ و با عظمت قدر را آغاز می اینک که ما شب

اند که قرآن کریم را در آن نازل فرمودند، باید به آن پناه بربیم که راه رسیدن  فرموده

رستا که آن را امت مسل�ن مهجور �ود به تقوا و بندگی و سعادت است؛ ولی واح

فرماید اگر  مراتب رشد در فرامین قرآن کریم در اقیانوسی که خود کتاب می که درحالی

مرکّب شود قادر به نوشت نیست. ولی خواندن فرامین و دستورات پروردگار کریم به 

ی  نجینهاین گ تالوت کنندگانهایی برای رفع امیال دنیوی تبدیل شده و  صورت کلمه

هستی، آن را مانند دروس مدرسه برای گرفِت مدرک و پیمودن مراتب تالوت آن، برای 

اند و  های کش  صداهای ظاهری قرار داده های دنیوی، در رقابت رسیدن به عنوان

خوانند و گاهی از احوال اقوام  بینند کلمه و حروف است برای خواندن. می می آنچه

خورند که چرا خود را در آتِ  قهر  حال آنان تأسف میشوند و به  گذشته متأثر می

سازند که  اند و از آنان در ذهن خود تصویری را می پروردگار کریم گرفتار کرده

خربند و آثار آیات را در وجود  ی غیب بی از پرده که درحالیمستوجب عذاب بوده، 

توانست  بود که می یا اندازهکنند. اگر قدرت تفکر مسل�نان به  درک �ی شان یبرزخ

که در تالوت قرآن   گرفت، در ه�ن حالی نزول را درک کند از مراتب دنیوی فاصله می
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ای  شد و بدن  در مقابل نزول وحی مانند سایه کریم بود رسش مانند چهل چراغ می

 ترین انوار حق باشد از شدت نور دیده نشود. که در مدار قوی

کنندگان واقعی   که تالوت کنندگان قرآن کریم  تالوتچه زیباست این فرموده در مورد 

شود و  قرآن کریم کسانی هستند که پوست و گوشتشان از کالم الهی متغیّر می

در  آنچهگردد.  شود و قلبشان از خون متعفن تهی می شکمشان از حرام تهی می

ن را در ی حواریو  هایی چون مائده افتد دریایی است که مائده می وجودشان به جریان 

های الست برسند، قالو بلی را در  خود پرورش داده تا از آن مائده بخورند و به پی�ن

هایشان بشنوند و عشق را در نهان وجودشان از حالت احساس به حقیقتی استوار  رگ

علی (ع)،  مؤمنانبرسانند، ولی افسوس، هزاران هزار بار افسوس که مدعیان قرآن، امیر 

جان قرآن را در بهرتین جایگاه، فرق  را شکافتند و ندای ال حکم  قرآن ناطق و روح و

(ع) چه زیبا جواب دادند که به خدای کعبه رستگار  مؤمناناّال ّل را رس دادند؛ و امیر 

شدم. بله ایشان آیات قرآن را برای اولین بار بر خالف آنان که با جوهر و قلم 

قلب نازنین   که یدرحالیامت تفسیر �ود، نوشتند آن را با خون پاک  نوشت و تا ق می

از هدایت آنان از پا  یا لحظهی عمر مبارک   سوخت و در همه به جهالت آنان می

اش امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج) در  که فرزند گرامی یا گونه ه�نننشست. 

نجام ی ایشان ا وقفه این عرص و زمانه که با وجود غفلت امت مسل�ن از حضور بی

طلبان،  دهند و باید یقین و باور کرد که صدای حق همواره بلند و گویا بوده و حق می

های  کنند و به پیرایه ه�ن کسانی هستند که در راه خدا با جان و مالشان جهاد می

دهند و  بازند، زندگی با رنج را به زندگِی خوش و زودگذر ترجیح می زودگذر دل را �ی

گشایند تا با امام زمانشان باشند و ساعات را در کنار  دگارشان میزبان به ستای  پرور 

او سپری کنند و از فضایل ، جان را جاودانه گردانند. پس برای تحقق آن هر لحظه از 

 زنیم: خواهیم و فریاد می خداوند متعال مدد می

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٤تیر  ١٦   رمضان شب قدر ٢١(ع) شب شهادت امام علی  ی بهخط

حمد و شکر و سپاس پروردگار با جربوت و بزرگوار را سزا که خود را بر بندگان  چنین 

که دانای نهان و آشکار و بخشنده و  طیک یبمعرفی فرمود: اوست خدای یگانه و 

ت ها و زمین اس که هر چه در آس�ن مهربان است؛ و فرمانروا و پیروزمند و حکیم

ای که پروردگار عال خود  گونه گوی او هستند و اَس�ی نیکو از آن اوست. ه�ن تسبیح

ی خوی  ندایی را زمزمه  های نیکو بخوانید. نامی که در جوهره فرمود مرا به نام

شود که نام  را کتاب آس�نی معرفی فرموده: ای  کند و آن ندا ضامن حیاتی می می

ترم پس نامم را بخوانید تا به ندایتان پاسخ  � نزدیکبندگانم، من از رگ گردن به ش

منتهای   آید تا پروردگارش را در قالب رحمت بی دهم، اینک آن ندا به سخن در می

رسد،  آورد. صدایی از فضای دهان  به گوش �ی بخواند. زبان  را به حرکت در می

کند که زبان   یشود، رضبان جان  حکایتی را بیان م خاص مبتال می یتپشقلب  به 

شود که  آیند، به جان  امر می قدرت تکلم آن را ندارد. مأموران الهی به کنارش می

شود. چون ارسار آفرین  در ندای  سخن بگو ولی جز ه�ن رضبان، گواهی یافت �ی

 ها در پاسخ به آن ندا. پروردگار عال نهفته است و ارسار وجود انسان

ن تبادل باشکوه شد نام  عبدالرحمن است و اگر قادر اگر توان جانی قادر به درک ای

شد تا نق  عبدالرحمن را در جان  جاودان �اید نام  مؤمن است و اگر توانست تا 

ی که بارک  موالی خوی  ا هدیه کند نام  بنده است، بنده نق  مؤمن را به جان 

شیرینی را در  های اند را بربد، پشتی که حکایت که بر پشت  نهاده آنچهاست تا هر 

 خود ذخیره �وده است.

را در ک�ل عرفان و زیبایِی   بله این محبت و ارتبا  بین خالق و مخلوق است که آن

ی زهرا (س) توصیف فرمودند که  ی کربی فاطمه سخن، رسور عاملیان حرضت صدیقه

 زبان، قادر به برقراری این ابراز بندگی و عشق را در توان خود ندارد، بلکه این
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ی انوارش از تاریکی  هاست که آن را اگر کسی قطع نکرده باشد، جان  در احاطه قلب

 شود. به روشنایی درآمده و حاصل  قرب و اطاعت مطلق می

ی لحظات عمرش مّنور به انوار الهی بود و  امشب چه شبی است، چون جانی که همه

ن کردند و تا �ود، در خاک مطهری مدفو  خورشید و ماه را به خاموشی مبدل می

دهند. این وجود مطهر ولی آدم،  قیامت زمین و آس�ن در عزای  ناله و فغان رس می

ی مخلص، تجلی انوار حق، شمشیر عدالت،  امیر مؤمنان امام و وصی بر حق، بنده

ها عرضه  حرضت امام علی (ع) بودند که اگر وسعت علم و عرفان  را به اقیانوس

دادند به  ها نشان می اش را به کوه تادگی و استواریشد و ایس کردند برهوت می می

شد. افسوس که برش نشناخت تا راه نجات و رستگاری بیابد، در نتیجه  خاک تبدیل می

حیران و رسگردان بین حق و باطل راه را گم کرد که در این مورد رسور عاملیان چنین 

و برخاست تا به فرمودند که: حرکت در حرضت آدم (س) اولین نشان خلقت بود، ا

خواند. نوری  رفت. ندایی در نهان  او را می طرف خالق برود آیا به کدام سو باید می

دید، به او گفت ای پدر دست مرا بگیر من تو را تنها  در کنارش بود که او را می

کرد آیا تو مأمور خالق هستی و آن نور گفت من امام و  سؤالگذارم. حرضت آدم  �ی

. نام من علی همنام پروردگار توست، پس مرا بشناس تا تو را یاری مقتدای تو هستم

کنم. حرضت آدم (س) به آن نور متوسل شد تا او را در حرکت به طرف ندای درون  

یاری کند و در تام مراحل آسای  و سختی با نور والیت و امامت زندگی �ود و 

. پس پروردگار کریم از رسانجام به الیه راجعون که ه�ن مکان نخست بود بازگشت

روی لطف و احسان خوی  انواری را خلق فرمود تا همواره نوری از خالق را در جهان 

هستی به �ای  گذارند تا مردم معنی و مفهوم هللا نور السموات و االرض را درک 

 کنند.

اش با انوارش هدایت کننده و  علی (ع) قبل از خلقت زمینی مؤمنانبینیم امیر  پس می

اش و  دهنده بود و در حیات  و بعد از شهادت  نیز با راه و رسم زندگی اتنج

علی (ع)  مؤمنانهای گهربارش باز هادی و منجی برشیت است که خود امیر  فرموده

خواهم که روپوش را از روی عدالت بردارم و  چنین فرمودند: ای مردم من می
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دادگسرتِی تاریک را برای ش� روشن کنم و راه حق را که در نظر ش� کج و معوج 

راه راست است برگردانم، خداوندا کاری که من کردم  آنکهاند به صورت اصلی  کرده

ها و فرهنگ که در دین تو هست به آن برگردانم و در  از دانایی آنچهبرای این بود تا 

که بندگان تو که گرفتار ستم  وقع اجرا بگذارم تا اینبالد تو اقدامات اصالحی را به م

اند به امنیت و آرام  برسند و احکام تو به حدودی که باید داشته باشد برگردد.  بوده

 مسائلای مردم ش� باید بدانید آن کس که ِسمت والیت را بر مسلمین دارد و بر 

ها به  کند و پیشوای آن ها حکم می جنگِی آن غنائممربو  به ناموس و خون و مال و 

آید نباید بخیل باشد، چون اگر یک مرد بخیل والی مسلمین بشود به سبب  ش�ر می

�اید و یک مرد نادان  ی امور اموال مسلمین افرا  و تفریط می بخل خود در اداره

 یسو  بهها را  ی والیت مسلمین بشود، زیرا بر اثر نادانی، مسل�ن نباید دارای مرتبه

 �اید. و پریشانی روزگار رهربی میگمراهی 

اینک در این شب حزن و اندوه ضمن عرض تسلیت به ساحت مقدِس وارث حقیقی و 

علی (ع) منجی برشیت، ولی و امام راستین موال و  مؤمنانجانشین بر حق امیر 

قدر ایشان را  رسورمان امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج) قسمتی از بیانات گران

 کنیم که فرمودند: بیان می

شنویم؟  امشب جان عال در عروج جانی ملکوتی در ناله و فغان است آیا فغان  را می

ات در این  دهم: ای پروردگارم رمز شهادت بهرتین برگزیده شنوم پس پاسخ می اگر می

های فرشتگان قدر بنشیند و  شب قدر چیست؟ چگونه جان با عزت  توانست بر بال

و منتظران و شیعیان جدم در این کوی عشق با تو پروردگارم  بر ملکوت سفر کند

های عمرم در چنین شبی بر این عروج ملکوتی بر  کنند: من در تام سال چنین نجوا می

رس و سینه زنم و نام  که اس�ء حسنی است با گریه و ترضع بخوانم. اینک به رمزش 

ا شناختم، فرق بندگی اگر اش شبی ندارد ر  آگاه شدم و آن صبح را که دیگر در پی

های فرشتگان قدر بنشیند. پس ای پروردگارم این رس پرشور را  بر بال تواند ی�نشکافد 

هایت قدر نشین این شب است را دریاب تا توان تحمل  که به تنای رسیدن به وعده

ناله  چنان آنمصیبتی را که جهل جاهالن دهر بر جانم همواره �وده است را بیابم و 
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از لغزش گناه  ات یداللهیم که مرا با نام علی مدد کنی و دست ناتوانم را در دستان کن

 زنم: نجات بخشی. پس با ترضع که رمزش را آموختم فریاد می

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٤تیر  ١٨       رمضان شب قدر ٢٣شب  ی بهخط

شکر و سپاس پروردگار را سزاوار است که فرمود تو چه دانی شب قدر چیست؟ در آن 

کنیم این شب مبارک را به  آغاز می بار الهاو بهرت از هزار ماه. پس  یتتحسالم است و 

امید عفو و کرم و بخش  تو به طول قدر آن، به امید صبحی که نجات و رستگاری را 

جوییم به صاحب این کوی رحمت، موال و رسورمان که  در پی داشته باشد و توسل می

کن امام و  مان یاریی شب قدر است. پس خداوندا  وجود مقدس  معنی کننده

مان قدری شود که صبح  مام عرص و زمان (عج) را بشناسیم که هر شبموالی�ن ا

که رسور عاملیان فرمودند: این سعادتی است  یا گونه ه�ننجات را در پی داشته باشد 

توانند به آن دست یابند که فرزندم صاحب تام معجزات  اش می که منتظران حقیقی

 یف طعمر نوح نبی از عمر  های زیادی حتی بیشرت از سال که یدرحالالهی است 

گذرد، او زنده است و با زمان و چرخ  او متناسب است چون صاحب الزمان  می

 است.

ی الهی عمرشان را برکت دهند  توانند با امامت، این ودیعه افسوس بر حال امتی که می

خوانند ولی در چرخ  زمان  واقع  ولی از این برکت در غفلت هستند، نام  را می

پروردگار کریم بر آنان منت نهاده و موالیی را بر آنان برگزیده  که یدرحالد؛ شون �ی

تا فرجی در  منتظرنداند و  کند. از همراهی او در غفلت است که شب قدر را معنی می

های بودن اعجاز آفرین   فرج، گشای  عقلشان است که نعمت که یدرحالکارش شود 

توانند توفیق داشته  می که یدرحالکنند  اضا میکنند و مرتباً آمدن  را تق را درک �ی

باشند برایشان یک شب برابر هزار ماه باشد برای آنانی که بتوانند صاحب الزمان را 

درک کنند و امام عرص را بشناسند و آیات الهی را در ضمیر وجودشان معنی کنند. پس 

لهی را مانند غصب گان ا تا مانند آنانی نباشید که برگزیدنعمت امامت را بشناسید 

تصور کردند و از داشت نعمت وجودشان محروم شدند و جزِء  قدرتشانکنندگان 

 که یدرحال اند و پروردگار کریم فرمود: آنان مردگانخفتگان عال به حساب آمدند 

هایی نوشیدند که پروردگار  های نبوت همواره از رسچشمه گل که درحالی. اند زندگان
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بخشند و از درویشی بیمی ندارند،  ال خوی  را در فقر و غنا میفرمود: کسانی که امو 

در پیشگاه پروردگارشان صاحب مزدی عظیم هستند. مزدی که در مقابل کاری زحمت 

ی آن است لطافت  پشتوانه آنچهباشد. قوای جسمی در آن نقشی ندارد.  کشیده �ی

است. پس گردن ی خلقت غیر محدود  روحی منور است، روحی که توان  در آیینه

آزماید،  در ودیعه دارد ببخشد. توان  را در فقر می آنچهکند تا از  اطاعت خم می

شود.  حساب روبرو می گشاید و با ثروتی بی دست بندگی را به بارگاهی با عظمت می

کند،  ی سنگینی را مشاهده می سنجد، کفه اینک آن ثروت را در ترازوی عدل الهی می

ام به پدر و مادر و  به ش� روزی داده آنچهرش که امر فرموده: از پس به فرمان پروردگا

بخشد تا انوار الهیه در  گان انفاق کنید، می ن و در راه ماندخویشاوندان و درویشا

 ها از جهل که فقری کشنده است نجات یابد. بندگی برافراشته شود و جان اهتزاز

که  یمماندگانا درویشان و در راه پس موال و امام عرص و زمان یا بقیة هللا (عج) م

تان رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) آن  امشب به تنای انفاقی که مادر گرامی

را بیان فرمودند، ما درویشانی هستیم با دستانی تهی که در راه مانده، دست و چشم 

را در نیازمان به دستان توا�ند ش�ست که با انفاِق هدایت و لطف و عنایت خود، ما 

هایی باشیم که در این کوی  نعمت شکرگزارپیمودن رصا  مستقیم یاری فرمایید و 

شود و جزِء آن مردمی نباشیم که  عطا شده و می مقدستانعشق به برکت وجود 

به  مردم زند که امن و آرام بود و روزِی  ای را مثل می خداوند فرمود: خدا قریه

ن نعمت خدا کردند و خدا به کیفر اع�لشان به رسید، اما کفرا فراوانی از هر جای می

 ساخت. یشانمبتالگرسنگی و وحشت 

تان و  ها از فرمایشات پدران و مادر گرامی بله این کفران نعمت نشان  شنیدن خطابه

ش� رسور و موالی�ن و فراموش کردن و عمل نکردن به نصایح و راهن�یی و هدایت 

رانی به وقت بارشی مداوم دارد. این بارش نعمت و بر ما مانند با دریغ یبآن است که 

پروردگار کریم باشیم زیرا خداوند رح�ن و رحیم  شکرگزاررحمت را قدر بدانیم و 

که خود فرمود: زیرا خدا نعمتی را که به قومی ارزانی داشته است  یا گونه ه�ن

 دگرگون نسازد تا آن قوم خود دگرگون شوند و خدا شنوا و داناست.
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پس خواهران و برادران در این شب قدر با خود و خداوند پی�ن ببندیم که با عمل به 

دستورات قرآن کریم و سفارشات چهارده معصوم مخصوصاً امام عرص و زمان ابا صالح 

کوشا باشیم و این عهد و پی�ن را  قدم�ناملهدی (عج) در عمل�ن و افکار و استوارِی 

هاست، چون  با زبا�ان. چون خداوند شنوا و دانای نهانامضا کنیم نه  اخالص�نبا 

های محدود را به مه�نی پروردگار  است که جان یا معجزهکتاب آس�نی قرآن کریم 

کند تا محدودیت روز و شب را به ساعاتی پیوند زند که در آن نعمت  عال دعوت می

هدایت آشکار شده و آید تا قدرت  آشکار گردد و مقامات  روح خداوندی به میدان می

جایگاهی حرکت کند که نام  را ه�نند  طرف بهمخلوقات از یکدیگر فاصله گرفته و 

 ندای ابراهیم خلیل (ع) در عال به امانت سپرده است.

ی محمود و مقدس امام عرص باور و یقین داشته باشید که  پس ای مه�نان خانه

زنیم به حضور ولی نعمت و  م میمقدراتی را که خودمان در این شب قدر بر خود رق

امام و رسورمان صاحب عرص و زمان، ولی بر حق، جانشین پیامربمان ارائه خواهد شد. 

پس بیایید تا سحر ناله رس دهیم و توبه کنیم و از ایشان عذر خواسته و یاری طلبیم تا 

 برات نجاتان را امضا کنند.

که نادم و پشی�ن به درگاه کرامت و ی خطاکار و گناهکار تو  بار الها این منم بنده

پناهنده شدم، ببخشا بر من جرم  بار اشکجود و سخایت با دلی امیدوار و چشمی 

 گناهانم را.

 ام بپذیر. بار الها خود فرمودی توبه پذیر و مهربانی، پس به لطف و کرمت توبه

رم تو این ات نشستم بر این باو  ی ولی بار الها من که در این شب قدر در این خانه

لطف و عنایت را فرمودی و اراده بر نجاتم داری پس عذرم را بپذیر و بر ما ترحم 

 فرما.

مخصوصاً  بیت  اهلات و  بار الها در پیشگاهت آبرو و حرمتی جز دوستی پیامرب گرامی

 امام عرصم ندارم، پس به آبرو و قرب ایشان مرا ببخ  و بیامرز.

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


58 

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

مان را با ظهور  و به اتام است، ماه رمضان سال آیندهبار الها ماه رمضان امسال نیز ر 

 موال و امام عرصمان منور و مبارک گردان.

 ی�نآرزوهای دعا و  ترین درخواست ما را بپذیری همه بار الها اگر آخرین و بزرگ

 شود و آن این است: برآورده می

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٤تیر  ٢٧         عید فطر ی بهخط

ی خداوند رح�ن و کریم است. از زمانی که حرضت آدم  کران زیبنده شکر و سپاس بی

های آس�نی، آنان  ی پیامربان و اولیاء و کتاب (ع) با فرزندان  به زمین آمد، به وسیله

های شیرین  را هر لحظه به بازگشت به قرب و آغوش پرمهرش دعوت فرمود و با وعده

تا انتظار بندگان مخلص  پایان یافته و شکرگزار رحمتی تر مژده داد؛  به وصلی شیرین

واسع باشند که پروردگارشان در الست بر آنان ارزانی داشت، رحمتی که رسور عاملیان 

ی خلقت، ه�نند جامی است  چنین آن را توصیف فرمودند: رحمت پروردگار در آیینه

ا که به جانشان هدیه شده ر  آنچهآیند تا  که نوشندگان ، با زبانی شیوا به سخن در می

ی خلقت نگریستم و جانی را یافتم که بر  گونه توصیف کنند: بار الها در آیینه را این

چرخید تا رازی را آشکار  درگه جانان خوی  ایستاده بود. زبان  در کام جان  می

شناسد، به ساحل  در جان  در حرکت است موجی است که طوفان را �ی آنچهسازد. 

نگارد.  ای شیرین نام  را بر ساحل انتظار در قالبی محدود می گرد. زمزمهن جان  می

شنوی؟ تو ه�نی که از آغوشم به غربتی ناشناخته کوچ کردی و من به  صدایم را می

 یدگانتدگو باش تا  انتظار بازگشت، تو را مدد کردم. پس ندایم را در جام جانت پاسخ

 را به ثروتی تام نشدنی مژده دهم.

زیبا توصیف فرمودند رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) آغوش لطف و چه 

گذارد تا  عشق و احسان پروردگار را از زمانی که هر کس قدم به دنیای خاکی می

ش را برای آن آماده کند ولی این دتا بتواند وجو  کند ی مرگ او را یاری و مدد می لحظه

و کمک پروردگار مهربان راه رسیدن را ما هستیم که باید با بهره گرفت از هدایت 

 هموار کنیم.

های خداوند است را تام کردیم که در  حال که ماه مبارک رمضان که یکی از آن عنایت

ای برای پاکی و نجات به الیه  تر و وسیله های  خوان رحمت الهی گسرتده روزها و شب

  ن جان انسانراجعون بود، پس باید آن را از ط شیطان و نفس حفظ کنیم چو 
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های خاصی را در وجودش به ودیعه دارد که نشان  از قدرتی به نام نفس لوامه  امانت

اش را دارد و آن را از دسرتس شیطاِن نفس  ریگیرد. گاه توان نگهدا رسچشمه می

کند. پس باید اندیشه کرد و راه  رهاند و گاه آن را به عنوان پیشکشی تقدیم می می

ردهای  تدبیر کرد چون نشان هر جانی در تدبیرش نهفته حفظ دستاو  نجات و در

ی رسقت  ی بدون در است که همواره آماده تدبیر ه�نند خانه است، پس جان بی

 است.

علی  مؤمنانگیریم از فرمایشات گهربار موالی متقیان امیر  اینک در این مورد بهره می

یطان نفس بود که عیدی و در این ماه انجام دادیم جنگ با ش آنچه(ع) که فرمودند: 

ی نفس جدید در ماه مبارک است. هر کس به  ی آن ماندن و متولد شدن دوباره جایزه

در این میدان در مدت یک ماه از مبارزه و جهاد در راه خدا قدم گذاشته، در  آنچه

عیدی  عنوان بهرا که خداوند  آنچهکند و  روز عید از پروردگارش عیدی دریافت می

 آنچهب و نزدیکی خودش بعد از ماه مبارک است. پس میزان عیدی میزان دهد، قر  می

ها و  ی زمان ماند. همه ها باقی می است که بعد از رمضان در وجود و خوی انسان

ها در حال عبور از مرز زندگی هستند و زمان رمضان هم به انتها رسید و  ساعت

ها  ش� بود که در صحیفهماند عمل  از آن به عنوان رمضان باقی می آنچهگذشت. 

در روز عید وقتی خورشید  ؛ ونوشته شد و به رؤیت و نظر آن آفریدگار یکتا رسید

ها را ثبت کنند. پس  ها و جایزه آورند تا در آن عمل های عید را می طلوع کند صحیفه

را بگویید تا در  یا ُمحّول الَحوِل و االحوالدر موقع نشست در محراب �از زیاد ذکر 

ی آن در قلب گشادگی آن است و  دارند از حسنات باشد و نشانه برایتان مقرر می نچهآ 

 کند یمشود و از هر عملی نشاطی پیدا  ی اع�ِل خوب باز می نشا  آن، به روی همه

شود و  شود و از یاد و ذکر خدا شاد می ها بسته می ها و پلیدی ی زشتی و به روی همه

از رمضان باقی  آنچهکه به دستورات حق عمل �وده احساس خوبی دارد.  از این

اید با   آن است، اگر با دلی سوخته و دستی خالی به آن دست دراز کرده موّدت ماند می

 گردید. می  ی آن بر نشا  از سفرهو دلی پر  دستی پر
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اید را قدر بدانید و آن را تاراج نکنید که جزِء  را که در رمضان ذخیره کرده آنچهپس 

ی ما در دست توانا و پرقدرت  گان خواهید بود. ای خداوندی که جان همه زیان دیده

های خالی که با امید جایزه و احسان تو به طرفت دراز شده نظری از  توست به دست

 ت بفرما و ما را از محرومان رمضان قرار مده.روی رحم

در این روز مبارک ضمن عرض تربیک و تهنیت عید فطر خدمت موال و رسورمان 

سحرهای قدرش،  یتتحهای رمضان سالمتی و  دار حقیقی، خورشید شب روزه

املهدی (عج) مدد  اباصالحهای جوایز و نجات فطرش، امام عرص و زمان  وعده

 قدر ایشان که فرمودند: یشات گرانتی از فرماقسم گیریم از می

حرمت  و کنند می اطاعت مؤمنینی که اوامرت را ارواح بر را لحظات این بار الها شادی

 زمان تا نگهدار نشینند می فطرت ی سفره رس بر اشتیاق با دارند و می نگه را رمضانت

بنگرد و نوای پیامربشان را در جانشان زمزمه کنند: ای یاورانم، فطر بر  هایشان چهره در

هایی که به  خوان خداوندی مبارک باد؛ بر روزها و شب اطاعت گرانداران و  ش� روزه

عشق دعوت �از فطر، جانتان را از ط نفس اماره بیرون آوردید تا بوی مطهرش را 

رین یک ماه استقامتتان در برابر احساس کنید؛ برخیزید؛ نیت کنید و جام شی

گونه که پروردگار فرموده است  های نفس را بچشید؛ گوارایتان باد. ه�ن خواسته

شود مگر خود دگرگون شوید پس آن را مانند گوهری در بطن  نعمتتان دگرگون �ی

نفس اماره آن را  ی واسطه بهجانتان حفظ کنید و نگذارید تا افکار و اع�ل تزیین شده 

 ه تاراج بربد.ب

اینک مه�نان کوی عشق به تنا دستان ضعیف�ن را در این عید فطر به درگاه 

پروردگارمان بلند کرده که بار الها مرا دریاب؛ حاجتی در این عید باشکوه دارم و درِد 

زند. من اینک در فضایی بوی عید را احساس  دلی که غربت جانم آن را فریاد می

اش  رم در آن فضا قرار دارد. چگونه عید را بدون حضور ملکوتیکنم که موال و رسو  می

خوانم و با طراوت عید  عید بخوانم؟ پس او را مانند همیشه در دعایم به مدد می

 :زنم یمفریاد 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 خوانیم: همه با هم می مؤمنانو به سفارش موال امیر 

 حّول حالنا الی احسن الحال  بار الها، یا ُمحّوَل الحوِل و االحوال

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٤مرداد  ٢٠       شهادت امام صادق (ع) ی بهخط

مهربان  و بزرگوار و نیاز طیک و بی از آن خدای یگانه، بی ستای  و سپاس و حمد

 را آت  ی نجات و مایه نوح (ع) حرضت برای را کشتی که است؛ خداوندی بخشنده

 به و گذرگاه موسی (ع) حرضت برای را نیل رود و گلستان ابراهیم (ع) حرضت برای

 دو فرمود دشمنان را و عطا از او گزند را و دور کرد عیسی (ع) برد حرضت ملکوت

 محمد (ص). حرضت اکرم رسول به را بیت اهل و قرآن آس�نی ی مائده

 کنند برای سجده که ناتوانان یاور و بینوایان درماندگان و گنج فریادرس ای خدایا، بار

 بر ما را سالم و درود خورشید، پس پرتو و ماه تاب  روز، روشنی و شب سیاهی تو

 پیروان یافتگان و هدایت جزء را ما و برسان امامان و گران هدایت و پیامربان همگی

 بده. قرار ایشان

 به بندگان  فقط هدایت راه در که را رح�ن و کریم پروردگار کران بی سپاس و شکر

 و فرمود: هدایت شمس ی سوره در که گونه ه�ن نکرد و پیامربان  بسنده هدایت

 پروردگار برکت و رحمت فرمود. الهام انسان را به بدی و نیکی و باطل و حق تشخیص

 را گوارا طابی جان  جام آفریدم و از تن یک از را ش� فرماید: من می که آنگاهعال 

 در که بود، زبانی وحی نسیم که مقتدای  خواندم جانی جان را نام  �وده خارج

 کالبدی اینک خواند. می هدایت به را او صدایی درون  در نداشت ولی نطقی ظاهر

هللا  را خود که قدرتی انعکاس از باشد ای آینه تا کردم بنا منور روحی آبشار بر را

 ی گنجینه در شوند؛ جانشان می ظاهر زمان ی صفحه بر مخلوقات  پسفرموده،  معرفی

است؛  منور غیبی یراهگشاهمواره  که بهاست ندایی گران گوهری دار نهان  امانت

 در را آن شتابان تو و خوانم به کالبدت نداری می نیازی آن در جهانی که به را تو اینک

 از را درک  توان اگر یابی؟ می را آن آیا میایی، زادگاهت سوی به و کرده پنهان خاک

به  پس یابد �ی را خود از نشانی که ای گشته یابی؟ گم می را خود چگونه ای داده دست
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 مدد را چیست او مقابل نامت در سپری مانند تا شود می پناهنده گنجینه آن الطاف

 کند.

 کوثر عاملیان، رسور فرمودند توصیف را راجعون الیه تکوینی و زیبا هدایت چه

 تهی از هایی که (س) و انسان زهرا ی کربی فاطمه ی صدیقه الهی، حرضت همتای بی

 از خود نشانی و نام حتی که هستند یگشتگان گم هستند باطنی و ظاهری هدایت

 اش از بزرگی که اند داده دست را از وجود نظیر بی گوهر و گنجینه چون یابند �ی

 تحوالت دارای جانی اگر فرمودند: چنین مورد نیز این در ایشان که است تصورها خارج

 کند ها سال برابری میلیارد خلقت تواند با می عمر روزهای رسعت ه�نند باشد درونی

 یک با و دریابد را خورشید حرارت نجوا یک به دادند تا قرار خلقت ی خلیفه را او پس

 به را آفرین  انوار بندگی ابراز یک با و بیفروزد را شود ماه می پیدا قلب  در که نوری

 به را دارد آفرین  وجود در آنچه هر رام فرمان که است قلب پس دهد اختصاص خود

 خود در را بندگی های نعمت تام که من عمل ستون ه�نند است داده اختصاص خود

 تر ام بزرگ کرده تان یروز  من آنچه فرماید: می که پروردگار فرمان است، پس داده جای

 با ها انسان که یابیم یدرمقدر  گران سخنان این است را با آس�ن و زمین پهنای از

 از را خود و کشتند را خود درونی گر هدایت تنها نه شیطان و نفس هوای از پیروی

 بلکه کردند محروم داشته برش خلقت در اراده خداوند مقامات که ترین بزرگ

 فروزان های چراغ از را برشیت و کردند شهید نیز را امامان و پیامربان و گران هدایت

 یکی شهادت سوگ عشق به کوی در این ما امشب که کردند نجات محروم و هدایت

 والیت، و امامت آس�ن در اخرت ششمین ایشان که ایم شده جمع هم دور بزرگان آن از

 رسم و راه گذار بنیان دین و از ی انحرافات کننده پاک عرفان، و قرآن راستین معلم

 ٣٤ طول در که بود سال ٦٥ ایشان مبارک هستند. عمر صادق (ع) جعفر شیعه امام

 علوم از قدری روایت به شاگرد، ٤٬٠٠٠ از تربیت بی  بر خود عالوه امامت سال

 حیرت به تالش و دان  همه این از را دانشمندان که دارد وجود ایشان مختلف از

 کنیم. می نقل را چند مورد شب این در که واداشته
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 خواسته خدا که هایی خانه یعنی »فی بیوٍت اذن هللا«ی  ی کریمه فرمودند: آیه ایشان

 که هایی خانه هاست؛ دل در آنان دارند و ابهت اجت�عی باشند، شخصیت مرتفع است

ستد،  داد و که مردانی کنند؛ می تسبیح را خدا ذکر شام و صبح هر همیشه ها آن در

 ما برای است؛ ه�نا معصومین مطهر های بدن دارد �ی باز خدا یاد از را ها آن

 منتظر که کسی و کنیم می عبادت را او ما ماست و حافظ همیشه که است یپروردگار 

 باشد صبور بیند می راه این در که آزاری و اذیت و ترس بر باشد و ما دولت ظهور

 های خانه درون ما قائم عدالت سوگند خدا بود و به خواهد ما گروه در قیامت فردای

 صفت مظهر دو و شوند می ها خانه وارد رسما و گرما که گونه ه�ن شود می وارد مردم

 سازد باید قائم شادمان  یاران ش�ر در بودن که هرکس و و حکمت خداست: عدالت

اجل   اگر کند پس رفتار نیکو اخالق و به پرهیزکاری انتظار، حال با و باشد انتظار به

 که است کسی پاداش ه�نند او پاداش کند قیام او درگذشت از پس قائم امام برسد و

 باشد. کرده درک را قائم امام

 را در صادق (ع) جعفر امام عمر اواخر در عباسی ملعون ی دوانقی خلیفه منصور

 و املالقات ممنوع را ایشان و تعطیل را ایشان درس کالس داد و قرار شدیدی مضیقه

 شهید و مسموم ملعون آن به امر ١٤٨ سال شوال ٢٥ در رسانجام کرد و یننش خانه

 شدند. لعنت هللا علی قوم الظاملین.

 ایشان رسور گرامی فرزند پیشگاه به تسلیت عرض ضمن اندوه و حزن شب این در ما

بزرگوارشان  پدر شهادت مناسبت املهدی (عج) به اباصالح زمان و عرص امام موالی�ن و

 و راه شیعیان ما به صادق (ع) داریم: موالی ما، امام می ابراز صادق (ع) جعفر امام

 با که آنگاهقدرتان:  گران مادر ی فرموده به که ای شیعه آموختند؛ را بودن شیعه رسم

 او تا کردند وارد خدا (ص) پدرم رسول موحدین بر را یرانگرو طوفانی افکاری شیطانی

 بخ  طراوت نسیمی به را عال آن پروردگار دهند جلوه خاندان  به مند عالقه فردی را

 مهر بود که شیعه نام آن و رقم زد قیامت تا را القابی خوی  همراه به که �ود تبدیل

 و نگهدارند اهتزاز در را حق پرچم توانستند پاک موحدینی است که خون اصالت 

 م�ت. و حیات در بندگان  نق  با نه بپذیرند هدایت  با را خدا دین
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 جعفر امام و عاملیان رسور که باشیم ای شیعه فرمایید یاری منتظرانتان را ما موال، پس

 اند. فرموده توصیف را آن صادق (ع)

 داریم: برمی دعا به دست خاته در

 تا کنید یاری را ما سنگین؛ مسئولیتی بزرگ و بس است ینامو منتظر  شیعه نام الها بار

 شویم. محشور قیامت در و آن نام بیریم با بتوانیم

 امام مکتب در تربیت شده صادق (ع) جعفر شاگردان امام همچون نیز ما بار الها

 بهره راستین اسالم راه های�ن در آموخته از فرما تا مان یاری هستیم پس عرص (عج)

 بگیریم.

 فرزندان  در و پدران و صادق (ع) جعفر شیعیان امام امام شفاعت از را ما بار الها

 نگردان. نصیب بی قیامت

 آن منتظران جزء را تعجیل بفرما و ما نعمت�ن یول و امام حق دولت ظهور بار الها در

 بده. قرار حرضت

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٤شهریور  ٣       والدت امام رضا (ع) ی بهخط

ها و زمین را آفریدی و  الها از آن توست بزرگی و عظمت و کرامت، تویی که آس�نبار 

به حکمت خود به آن عجانب و سازمان دادی، خورشید و ماه را روشنایی بخشیدی و 

بخ  و عزیز و حکیم  با خلق ستارگان به آن زیبایی دادی پس تویی قادر توانا، نعمت

ی  ی سوره معبودی جز تو که در آیات کریمهپرست  و حمد و ثنا، نیست  و سزاوارِ 

ملک چنین فرمودی که: بزرگوار و متعالی است خداوندی که فرمانروایی به دست 

طبقه طبقه را بیافرید، در آفرین   اوست و بر هر چیزی تواناست. آنکه هفت آس�نِ 

 بینی، پس بار دیگر نظر کن آیا در آس�ن شکافی نظمی �ی خدای رح�ن خلل و بی

بینی؟ بار دیگر نیز چشم باز کن و بنگر، نگاه تو خسته و درمانده به نزد تو باز  می

 خواهد گشت.

پروردگارا شکری افزون بر شکری دیگر تو را سزاست که برای درک این آیات عاملانه و 

خاتم انبیاء حرضت  ،تاج پیامربان ،گل رسسبد آفرین  بیِت  حکی�نه اولیایی را از اهل

 ی ی الهی حرضت صدیقه رگزیدی، مخصوصاً رسور عاملیان کوثر جاریهمحمد (ص) ب

همتای  گیریم از علم بی ی زهرا (س) که برای تفسیر این آیات بهره می کربی فاطمه

 ایشان که فرمودند:

اند که: عجایب خلقت در وجود، با دیدن و نگاه  پروردگار کریم در این سوره فرموده

های  شود. آیا دیدن عظمتی که ثانیه انسان شکفته میکردن به عظمت آس�ن در نهان 

پذیرد قابل  شود اگر خللی در آن پیدا شود حیات پایان می حیات با آن سپری می

تحسین است یا علمی که در کرات آن از چشم ظاهر دور است و باید با اکتشافات 

علمی به آن پی برد؟ منظور چیست؟ کدام تحسین منظور کتاب آس�نی است؟ 

اکتشافات علمی باعث شناخت ظاهر کرات است تا شعور انسان در فهم آنچه باالی 

سازد تا علم  را  شود و او را توا�ند می رسش است باال رود؛ ابزار فکر شکوفا می

فرد است و حیات   عرضه کند و مردم بدانند باالرسشان حیاتی است که منحرصبه
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هداری خوی  را دارد. پس به آس�ن نگاه کند بلکه توان نگ حیات دیگری را احیا �ی

خواهد به سؤال پروردگارش پاسخ  شناسد. می کند. حاال درخشیدن ستارگان را می می

دهد. چه بگوید؟ آیا شکر کند؟ سجده کند؟ تأیید کند؟ یقین  کامل شود. سعی 

خواهد خلقت را بشناسد، باید چراغ جان   کند تاماً را در وجودش جمع کند، می می

رود آس�ن دل  را مورد بررسی قرار دهد، آیا کرات جان  را شناخته است؟ ترکیبات ب

های خطرناک را مورد پژوه  قرار دهد و یا با  آن را به آزمایشگاه باطن  برده تا سم

آس�ن وجودش بیگانه است؟ خورشیدش را خاموش کرده، ستارگان  را از درخش  

ارمغان بیاورد. به جان  مانند ابزار کار  انداخته تا همواره ظل�ت را برای  به

ابزارش به انتها برسد و آنگاه آن را در زمین مدفون کند و  حیاِت  نگریسته تا زمانِ 

های  تر منتقل کند و متحیر شود که چشم آس�ن تاریک و ظل�نی را به ظل�تی سخت

 ید و ازبینای  چه شد؟ گوش شنوای  چه شد؟ همگی در سؤال قرآن کریم در هم پیچ

 بین رفت.

قدر رسور عاملیان باید یقین پیدا کنیم که عظمت آس�ن  پس با این تفسیر زیبا و گران

انگیزتر از آس�ن و زمین است، پس باید خورشیدش را  و زمین وجودی انسان شگفت

منور و ماه  را درخشان کنیم تا حیاتان ابدی شود، در غیر آن م�ت و تاریکی را به 

 خواهد داشت.دنبال 

خواهیم سخن بگوییم که وجود مقدس  را  اینک در این شب مبارک از تولد جانی می

با انوار الهی منور فرمود و خورشید و ماه  را چنان روشنایی بخشید که بی  از هزار 

سال است که وجودهای تاریک و ظل�نی را با نور امامت و والیت  روشن فرموده، 

 ۱۴۸قعده سال  ذی ۱۱ا (ع) هشتمین حجت خدا در روز الرض ایشان علی بن موسی

هجری قمری در شهر مدینه متولد شد و جهان علم و فضیلت را به نور دان  و 

 ک�الت خود منور گردانید.

اش ابوالحسن و رضا لقب زیبای این مولود شیعه قرار گرفت.  نام ایشان علی و کنیه

اقتضای ک�ل و شایستگی ذاتی و  سی و پنج سال عمر طیف  سپری شده بود که به
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تأیید پدر بزرگوارش امام موسی بن جعفر (ع) به منصب امامت و زعامت امت نائل 

 گردید.

طور کلی مدت امامت  مدت بیست سال به حراست از کیان آیین الهی پرداخت، به

الرشید عباسی  توان به سه دوره تقسیم �ود. ده سال اول آن با هارون حرضت  را می

ادف بود، پنج سال با محمد امین پرس هارون ملعون و پنج سال پایانی امامت آن مص

زمان با حکومت مأمون لعنت هللا سپری گردید. رسانجام پس از حدود سه  حرضت هم

 ۲۰۳آخر ماه صفر سال  ی گذشت در روز جمعه سال که از ورود امام به خراسان می

 دند.دستور آن ملعون به شهادت رسیهجری قمری به 

ترین آن حدیث طیف  بخشی از ایشان نقل شده که معروف احادیث حکی�نه و نجات

سلسلة الذهب است که ایشان فرمودند که: از پدرانم شنیدم از امیر مؤمنان علی (ع) 

و ایشان از رسول خدا (ص) شنیدند و ایشان از حرضت جربئیل که خداوند فرمود کلمه 

امن من است پس هر کس به دژ من وارد گردد از عذابم  ال اله الی هللا حصار و جایگاه

هایی دارد و من  در امان خواهد بود و امام رضا (ع) با صدای بلند فرمودند این ط 

 ها هستم. خود یکی از آن ط 

بخ  نیست بلکه گمراهی و تباهی است. در  بله توحید بدون امامت امنیت و نجات

منان امامت هر روز با روش جدیدتری دست به توان دید دش این زمانه به عینه می

خیانت و فجایع تازه زده و دنیا را بدون صاحب و خداوند فرض کرده، مخلوقات 

کشند. اینان نه پیامرب را نه قرآن و خداوند را  طور وحشتناکی می پروردگار را به

ار گرفته پذیرفتند، این تهی مغران آلت دست کافران و منافقان و متکربان و ظاملان قر 

اند خداوند خود از  کنند. غافل دار کردن اسالم در اذهان مردم دنیا عمل می برای خدشه

 دین  محافظت فرموده و نخواهند توانست که نور خدا را با دهان خاموش کنند.

شان حرضت زهرا (س)  حال ضمن عرض تربیک و تهنیت به ساحت مقدس مادر گرامی

مان  سوخته ی�ن اباصالح املهدی (عج) برای تسکین دلو فرزند گهربارشان رسور و موال

کنیم که  ای را از رسور عاملیان بیان می بیت مژده از کینه و عداوت دشمنان اهل

ها در هم شوند و شب و روز در  ها به هم بپیوندند و زمان فرمودند آنگاه که ساعت
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پروردگار کریم بشتابند و ظران حق از قربها برخیزند و به استقبال امر تفرمان درآیند من

ی الهی به تحقق درآمد و  آنگاه مأموران الهی به آنان خطاب کنند سالم بر ش�، وعده

هللا (ص) گرد هم جمع شوند و بوی حق را استش�م  بیت رسول یاران و دوستان اهل

ان ها به اتام رسید، به یار  کنند و پروردگار عال ندا دهد: ای فرزند زمان، زمان دلگیری

ها را به فراموشی بسپار که ساعت، معنای خوی  را از  ی حق باطل بپیوند و در سایه

 دست داد و زمان برای یاران ثابت ماند.

ی امشب را با صلواتی بر امام رضا (ع)  ی مقدس خطبه در این شب مبارک در این خانه

 دهیم. خاته می

و رحمت فرست، آن پیشوای  الرضای برگزیده درود پروردگارا بر امام علی بن موسی

پارسا و منزه و حجت تو بر هر که روی زمین است و بر هر که زیر خاک است، آن 

درپی و از پی هم و پیاپی  صدیق شهید درود و رحمتی فراوان و کامل و بالنده پی

 همچون برترین درود و رحمتی که بر یکی از اولیائت فرستادی.

ی امام رضا (ع) موال و رسورمان امام عرص تعجیل بار الها در دولت ظهور فرزند گرام

 بیت پیامرب قرار بده. بفرما و ما را جزء منتظران و یاران ایشان و عاشقان اهل

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٤شهریور  ٢٣      شهادت امام جواد (ع) ی بهخط

تو را به وسعت کرم و رحمتت، به بزرگی بخششت، به  ستاییم میربنا، خالقنا، معبودا، 

مخلوقاتت را. تویی شایسته حمد و  ی همه برگرفتهعظمت فضل و احسانت که در 

 گو یحتسبستای  و تویی حی و قیوم و مدبر امور جهانی که از ازل تا قیامت تو را 

لیم فرود بوده. پس سزاوار است بر ما که تو را بستاییم و در برابر عظمتت رس تس

که چونان  هایی دلآوریم و به عبادت و اطاعتت پیشانی بر خاک بساییم. پس سالم بر 

خوانده شوند، لبیک گویان  که آنگاهباد بهاری در دل خود نوید بارور شدن را دارند. 

با شوق با روحی درآمیزد که آت  شوق  حرارتی را معنا  شان خفتهبرخیزند و جان 

 .قرین شود ها جانال فرمود: قسم به روحی که با که پروردگار ع کند می

 عشقرسور عاملیان کوثر الهی حرضت زهرای مرضیه (س) چه زیبا تفسیر فرمودند ابراز 

با زبان  فرماید میو بندگی را در قالب دعا و مناجات که کتاب آس�نی قرآن کریم 

است که  ای دریچهدعایی که پروردگارتان امر فرموده او را بخوانید پس دعا 

تا نسیم رحمت الهی به درون جان  بوزد و باعث خرمی  گشاید می آن را اش خواننده

وجودش ر به آس�ن گشوده تا با انوارش میوه جان  را به بار  های شاخهجانی شود که 

رحمت الهی بارور �اید. پس شاکر لطفی باشد که دو زبان را آفرید. زبانی که گویای 

وجود بنشاند که در لوح  های شاخهکه سکوت  بارهایی را بر  عظمت  باشد و زبانی

 .است ها سینهمحفوظ جزء ارسار 

در دسرتس ما است  ها آنکه قسمتی از  هایی مناجاتپس اولیاء و امامان ما با دعا و 

، خوانیم میرا  چه عروج ملکوتی با شکوهی را برای خود رقم زدند و ما کل�ت دعا

اری نهفته است که امامت از آن با خرب است. چون آنچه در در باطن  ارس  که درحالی

لطف امامت است و آنچه در باطن است  یها رسچشمهظاهر کل�ت است اتصال به 

را به ودیعه نهاده و امر فرموده من  ها جاننجاتی است که پروردگار عال در فطرت 

 بخوانید تا ش� را اجابت کنم.
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در این کوی عشق به سوگ یکی از این گوهران  اینک ما در این شب خون و اندوه

که ایشان نهمین خورشید امامت و والیت، شجاع در  یما شدهدور هم جمع  همتا یب

(ع) هستند که  جواداالئهعلم و دیانت، ابا جعفر ثانی، محمد بن علی، حرضت امام 

رجب عمر مبارک ایشان بیست و پنج سال است. تولد آن بزرگوار شب جمعه دهم ماه 

هجری در مدینه واقع شد و شهادت آن امام ه�م به دستور معتصم عباسی  ۱۹۵سال 

عباسی که اجباراً امام جواد  مأمونبه دست ام الفضل دخرت  مأمونملعون، برادر 

هجری واقع شد. مدت امامت  ۲۲۰سال  القعده یذهمرسی وی را پذیرفته بود، در آخر 

ایشان تقریباً هفده سال است زیرا هشت ساله بود که پرد بزرگوارش امام رضا (ع) از 

در تبعید  غالباً دنیا رفت و آن حرضت به امامت رسید. عمر حرضت گر چه کوتاه بود و 

ت ایشان است که عز  گهرباررصف شد ولی باید گفت عمر پر برکتی بود. از سخنان 

او از مردم است. چگونه واگذارده به خود شود کسی که خدا را کفیل  نیازی یب مؤمن

اوست. کسی که  درصددکسی که خدا  یابد میخود قرار داده است؟ و چگونه نجات 

که بدون علم  یو کس گذارد یماعت�د به غیر خدا پیدا کند خداوند او را به خودش وا 

یشرت از اصالح است. بله امام جواد (ع) همچون ، فساد آن بدهد میکاری را انجام 

پدران و فرزندان پاک  درد تام عمر قاطعانه در اصالح و هدایت مردم و مبارزه بر 

را عیان  یتب اهلخود جهل دشمنان  نظیر یبعلیه ظلم و نفاق قیام فرمود و با علم 

 فرمود و همین سبب شهادت ایشان شد. لعنت هللا علی قوم الظاملین

را  ها آنکه تو ای دنیا  ییها آنچه زیبا فرمودند: کجا هستند  مؤمنان این مورد امیر در

اینک همه در  ها آنرا گمراه کردی.  ها آنخود  یها افسونو  ها ینتزفریب دادی و با 

 .اند گرفتهگورها و زیر لحدها قرار 

 باصالحااینک ضمن عرض تسلیت به ساحت مقدس موال و رسورمان امام عرص و زمان 

، ای موالی ما، تاریخ داریم یمابراز  بار اشکاملهدی (عج) و با دلی سوخته و چشمی 

و  یتب اهلنشده، هنوز ه�ن عناد و دشمنی را با  ها مأمونعربت پیروان و فرزندان 

شیعیان  در رس دارند. ما را دریابید، قلب�ن از این همه کینه و نفاق آنان در خون 

 .رک ما را اجابت کنیدنشسته، عجل علی ظهو 
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  :که کنیم میخود را به پیشگاه خداوند بلند  یتناپر  یها دستاینک 

 .را از اولین تا آخرین را یتب اهلالها، لعنت کن جباران و ظاملان و غاصبان حق  بار

 را.  ها آنرا. هالک کن پیروان و کارگران  ها آن یها ستونخدایا بشکن 

او دینت را و نابود کن  یلهوس بهبار الها، شتاب کن در فرج قائم دوستانت، استوار کن 

او پیروز شود حق و نابود گردد  یلهوس به ها آندشمنانت را و یاری کن در انتقام از 

درود و رحمت فرست بر او و پدران  و ما را قرار ده از یاران و دوستان  و  .باطل

 .برآور حاجت�ن رابرسان ما را به ظهورش و 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٤شهریور  ٣٠     ی شهادت امام محمد باقر (ع) بهخط

 یها نامحمد و سپاس پروردگار جلیل و عظیم و کبیر را سزاوار است که از آن اوست 

و  ها آس�نو روشن گردد به آن  مکنون و حسنا که روشنایی است بر هر روشنایی

و چون حرضت موسی  ها اقیانوس، به خروش آید ها کوهشکافته شود زمین، غبار شود 

مرده زنده شد و حرضت یونس آن را خواند دریا شکافته شد، حرضت عیسی خواند 

از شکم ماهی نجات یافت، حرضت ایوب خواند از بی�ری و گرفتاری رهایی  خواند

د به آن جربئیل امین بر خاتم انبیاء حرضت محمد (ص) پس بزرگ و یافت و فرود آم

نیست معبودی قابل سپاس و ستای   همتا بیاست پروردگار  تر کریمو کریم و  تر بزرگ

جز ذات اقدس  که از رس رحمت  انسان را از خاک آفرید و او را از خاک فرش تا 

فرمان  دعوت فرمود. چه زیبا  عرش باال برد و عزت و مقام بخشید و همگان را به زیر

توصیف قدر  گرانآن را رسور عاملیان کوثر الهی حرضت زهرا مرضیه (س) با فرمایشی 

ای انسان خورشید جانت را با یاد  رحمت پروردگار عال آنگاه که فرمود: :فرمودند که

ت . بر تخیابی دستمن بیفروز تا از علقه و نیازهای  به ثروتی که خود وعده فرمودم 

مشتاق عرضه کنی، خاک را در زیر  های جانسلطنت بنشینی و فرمان داریت را بر 

پاهای خود بفشاری تا از جانت جدا گشته و به زبان آید و عرضه دارد: ای پروردگارم 

که تام آفرینشم به تاشایت  کنم میو امر  سازم میآنگاه که امر فرمودی با تو قالبی 

  شد. قالب ساخته شد و همگان به دیدارش مشتاقر یکدیگر سبقت گیرند جانم ب

آمدند و به تاشای  جانشان به حیرت افتاد. آنگاه ندایت را به گوش جان شنیدند که 

. همگان بر آستان ییددرآبه سجده  فرمودی او جانشین من است در زمین. در مقابل 

خاک نبود. او و من به غروری مبتال شدم که دیگر نام   درآمدندبه سجده  ات یفهخل

رسور آفرین  بود در جان خلیفه، بر همگان رسوری کردم تا زمانی که خلیفه رس بر 

از جان  به زمین هدیه کرد و خود  ات یاییکربنهاد و خاک را با انوار  ات یاییکربآستان 

مرا  ام یفهخلنالیدم. پروردگارم،  ام ییتنهابا انوارت همراه شد من از جان  جدا شدم از 

را با خود همراه  اش ینهگنجار و پود جان  با انوار روح خداوندیت تنها گذاشت و از ت
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و پروردگار  زند می، خاک فریاد ام آمدهکرد، اینک از جفای او به درگاهت به استغاثه 

جان  از خود جدا کرد تا  های آزمون: تو به دنبال خلیفه بودی و او تو را در فرماید می

به �ای  گذارد، اینک صدایت را خاموش کن و با آنانی  اش بندگینام  را در قالب 

 همراه شو. برند �یکه جز تو را به میراث 

به دنیای خاکی  ها انسانرسور عاملیان باید گفت واحرستا، اکثیت  ی پس با این فرموده

به میراث بردند و خود را از چنین عزت و رحمت و  آن راو پایبند آن شدند و  بسته دل

نعمتی محروم کردند و چه سعادتند هستند معصومین عزیز و گرامی که ه�ن 

اول خاک را از تن مبارکشان تکاندند و تا قرب الهی باال رفتند که ما در این  ی لحظه

 پنجمینیم، ایشان ا هشب به سوگ یکی از ایشان در این کوی عشق دور هم جمع شد

جعفر،  ابا ،ءعلم انبیا وارث و علوم ی شکافنده والیت، و امامت درخشان ی ستاره

اسالمی آن  ی جامعه کمبود و نیاز ایشان باشد. می (ع) باقر به ملقب علی محمدبن

 را ظلم و منافق رسان نیرنگ و مکر از خوردن آنان فریب و ها یرو کج  دلیل و عرص را

 به نسبت دادند و تشخیص اسالمی غنی فرهنگ و علم از برخورداری آنان عدم در

 تربیت زیادی شاگردان رابطه این در و �ودند شایان همت علم الهی نرش و گذاری پایه

 در گرفت می رسچشمه وحی از دیگر امامان مانند امام دان  و علم چون و �ودند

 شده و امام علمی شخصیت به معرتف دشمن و دوست دانشمندان چه ی همه نتیجه

 که بود درخشان چنان امام علمی شکوه و کردند می فیض کسب ایشان درس محرض از

 و علوم وارث یگانه را باقر محمد امام آمد می میان به پیغمرب دودمان از سخن کجا هر

 به خداوند که هستند خاندانی اینان که کردند می اعرتاف و دانستند می پیغمرب ک�الت

 ها سال از پس (ع) باقر محمد امام رسانجام است. آراسته را ایشان دان  و علم زیور

 ١١٤ سال الحجه یذ هفتم در اسالم معارف و فرهنگ به خدمت و زحمت و رنج

 شدند شهید و مسموم ملعون عبدامللک بن هشام دستور به سالگی ٥٧ سن در هجری

 شد. سپرده خاک به امامان دیگر کنار بقیع پاکشان در بدن و

تسلیم امر ما گردد، مطیع  که ینارا پاک نکند تا  یا بندهایشان فرمودند: خداوند قلب 

و پیرِو صادق تعالیم ما باشد و با ما سازش کند و چون با ما سازش کرد خدا از حساب 
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سخت نگاه  دارد و از وحشت بزرگ روز قیامت ایمن  سازد و همچنین فرمودند: 

است، به خدا  تر روشناز پرتِو خورشید تابان در روز  ینمؤمن یها دلنور امام در 

 .کنند یمرا نورانی  ینمؤمن یها دلسوگند ائه معصومین 

ارواحنا لک فدا  هللا یهبقاینک ضمن عرض تسلیت به ساحت مقدس رسور و موالی�ن 

شهادت پدر بزرگوارشان امام محمد باقر (ع) خدمتشان اعالم  به مناسبت(عج) 

موالی ما اکنون که در صحرای عرفات و منا حضور دارید و آن صحرا و که  داریم می

که میزبان گهری چون  بالند میبرکتتان منّور فرمودید و آنان به خود با کوه را با وجود 

، عرفات، منا و سعی و مروه همگی و مسجدالحرامسود، ، حجراأل ش� هستند. کعبه

یشات ش� نقل خواهیم کرد پذیرای که در این خطبه از فرما یا گونههمیشه ه�ن 

ش� و پدرانتان بوده، چه آن زمانی که پدران بزرگوارتان حرضت ابراهیم (س) و حرضت 

اس�عیل (س) بر شرتی سوار به صحرای منا وارد شده و از شرت پیاده شدند، حرضت 

ه ابراهیم (س) فرزند خود را مورد نوازش خودشان قرار دادند و رس مبارک  را به سین

چسباندند و بعد ریس�ن باریکی آوردند و دست و پای حرضت اس�عیل را بستند و 

همین طور چش�ن مبارک  را با رورسی که بر رسش بود بستند و به پهلو روی سنگ 

 :ترب بود آوردند و چاقو را بلند کردند و فرمودند ی یغهتخواباندند و چاقویی که مانند 

خداست و چاقو را محکم بر گردن حرضت اس�عیل حکم و فرمان فقط حکم و فرمان 

کشیدند ولی اتفاقی نیفتاد و حرضت اس�عیل آسیبی ندید. پیامرب چاقو را به سنگی زد 

صداهای  ها سنگو از  امتحان کند، همه صحرا پر بود از فرشتگان آن راتا تیزی 

ه سور  ٣٧، در ه�ن حال حرضت جربئیل نازل شد و آیه شد یمبخصوصی شنیده 

، آنچه به او رسد ی�حج را تالوت کرد: که گوشت و خون این شرتان به خدا  ی مبارکه

 ی شکرانهرا رام ش� ساخت تا خدا را به  ها آنپرهیزگاری ش�ست، همچنین  رسد یم

؛ و حرضت ده بشارتآنکه هدایتتان کرده است به بزرگی یاد کنید و نیکوکاران را 

تسلیم و  کامالًبجای او گوسفند بزرگی ظاهر شد که اس�عیل از روی سنگ بلند شد و 

 رس را به سنگ گذاشت و آماده قربانی شد.
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و به قدری پیر بود که زانوان   کرد یمحرضت ابراهیم با تام وجود فرزند را قربانی 

 ی یشههمتوان ایستادن نداشت ولی فرمان برداری از حق را به معرض �ای  برای 

و چه آن زمانی که  رضای خدا از عزیزترین کس خود گذشت به خاطرتاریخ گذاشت و 

حرضت زهرا (س) به اتفاق دو فرزند کوچک  امام حسن (ع) و امام  تان یگراممادر 

حسین (ع) به کنار کعبه آمدند، امام حسین (ع) از مادر پرسید: مادر، آیا هنگام 

اشتند، رسور هم طکت د هللا رسولجدم حرضت ابراهیم (س)  به دستساخت خانه 

پرسیدند آیا من و حسن و ش�  بلهپدرم علی چطور؟ فرمودند  بلهعاملیان فرمودند 

سود سنگ آس�نی نگاه کن ما آن سنگ هستیم که : به سنگ حجراأل چطور؟ فرمودند

خدا جا داده شده است. منظور رسور عاملیان از این امر شفاعت روز قیامت  ی خانهدر 

 را داشته باشد. یتب اهلباید اتصال  حت�ً که  باشد یمسنگ  ی واسطه به

پس موالی ما، یا وارث انبیاء و معصومین، اباصالح املهدی (عج) ما عاشقان و منتظران 

و ساکنان کوی مقدستان از ش� تقاضا داریم دعا بفرمائید تا حجی مقبول روزی ما 

ان ظهور دولت شفاعت و سفارش فرمایید تا ما را نیز در زم حجراألسودگردد و به 

 حجراألسودکه  یا گونه ه�نکه  به کنار کعبه پی  وجود مبارکتان بیاورد تان حقه

فرموده: که سپاس و حمد پروردگار کریم را که آنچه را اراده کرد آفرید و من سنگی 

آس�نی هستم که در روی زمین به دستور و اراده خالق کریم قرار گرفتم تا زینت 

خالق خود به این  ی ارادهکه به دستور و  ای لحظهیکتا باشم، از آن کریم  ی خانهبخ  

 ام آمدهتا این لحظه که از زبان گویای پیامرب خلیل رح�ن به سخن  ام شدهمکان آورده 

چشم به آس�ن دارم تا فرمان ظهور دولت خداوندی برسد و من به سخن بیایم و 

تو فریاد کنم  یها لبذار تا از عدل خداوندی دست بر من گ ی سایهفریاد کنم که ای 

بگرد شمع فروزاِن هدایت گرد آورم، صدای من  یا پروانهو یاران و دوستان را چون 

چون صدای طبل خواهد بود که انعکاس آن در جهان خواهد پیچید و دست یاران 

مکرمه و به کنار رکن  ی مکهعدالت را خواهد گرفت و در یک چشم بر هم زدنی به 

ی�نی خواهد آورد و یاران مهدی (عج) یکدیگر را خواهند دید و به هم تربیک و 

یاران را از  ی همهو  چرخم یمتهنیت خواهند گفت ظهور دولت عدالت را. من 

از تخت ملکه سبا یاران به  تر یعرسبه کنار یکدیگر منتقل کرده و این انتقال  ها دوران
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 ی همهبا  گیرم یمدر پرچم عدالت الهی قرار  که یدرحالهند شد و دور هم جمع خوا

 یاران امام مصافحه خواهیم کرد و دست بیعت خواهیم فرشد.

 :داریم میدر خاته دست به دعا بر 

بار الها امام محمد باقر (ع) سعی در عال �ودن امت مسل�ن داشتند، ما را از آن علم 

 .و فرهنگ اسالمی برخوردار بفرما

بار الها موالی ما اکنون حاجی راستین صحرای عرفات است، ما را به برکت وجود 

 مطهرش حجی مقبول عنایت بفرما.

و  بران فرمانبار الها در دولت حقه امام عرص تعجیل بفرما و ما را جزء یاران و 

 ایشان قرار بده. گران اطاعت

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمالّر حمن بسم هللا الّر 

 ٩٤مهر  ١         عرفهروز  ی بهخط

پاک و منزه است. از تو است  ات یائیکرببار خدایا، تویی سالم، چون ذات اقدس و 

آن را به انسان  ات یمهربانسالمت، زیرا طهارت و پاکی و خوبی را تو خلق کردی و از 

و  ها زیباییو  ها خوبی ی همهالهام �ودی. از آن تو است سالمت، چون مالک 

از تو  ها بدیو  ها آلودگیو  ها زشتیتویی و به تو برگردد سالمت زیرا  ها مهربانی

گریزان است. پس پاک و منزهی ای پروردگار کریم و جمیل و رح�ن و سبحان. حمد و 

تو است و ه�ن گونه که رسور عاملیان حرضت زهرا (س)  ی ثنا از آن تو و شایسته

. جانی که حیات  را با نام پروردگارش کند میل را در خود معنا فرموده: سالم، جان عا

 آغاز �ود. برخاست تا در آیینه آفرین  جانی را به حرکت درآورد که حاصل فرمان

را  اس�ء هللاپروردگارش بود. آنگاه که فرمود: موجود شو، موجودی جان را معنا کرد که 

ر کتاب مکنون در امانت الهی بود. او به حرکت درآورد. اس�یی که قبل از آفرین  د

را باز کند که جان عال در آن به معرفت هستی تبدیل شد. پس با  ای ینهگنجتا  آمد

به پا خاست و عال از او خشنود شد و به مقام  سجده کرد و او را در آغوش  یسالمت

 .مهرش پذیرفت تا خالق  بر امانت داران  راضی و خشنود گردد

و ما در این روز بزرگ برای  دو سالمتی را رسور عاملیان تفسیر فرمودنچه زیبا سالم 

 ی همه ی شدهالها، ای ستوده  ر: باداریم میرسیدن به پروردگارمان چنین ابراز 

مخلوقات و ای محبوب و معبود عابدان و ذاکران، با دلی لرزان و امیدوار به سوی تو 

نادم و پشی�ن به درگاهت روی آوردم. چه  و با کوله باری از گناه و طمسار و ام آمده

را پنهان �ودی و خطایم را پوشاندی که اگر  ها آنبسیار گناهم را که با بردباری 

اگر زمین آگاهی به آن داشت من را در  شدند؛ و می، از من گریزان دانستند میمردمان 

با  ها آس�نو یا  شکستند یممن را در هم  دانستند می ها کوهو اگر  برد یمخود فرو 

، ولی تو به احسان و فضل کردند یممن را غرق  یاهادرو  ربودند یمخرب بودند، من را 

و کرمت آن را از همه پنهان داشتی تا به عفو و بخششت بر من منت گذاری، نه به 

و گناهانم را. پس به حال زارم ترحم فرما،  جرم ییبخشاعدالت، بلکه به کرامتت 

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


80 

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

از روی اخالص و توکل و  یا توبهاز روی طم و خواری و ترس.  یا توبه بپذیر. ام توبه

تقوا و اشتیاق و امیدواری. خدایا به تو پناه آوردم ای پناه بیچارگان و درماندگان، به 

سوی تو گریختم از خشم و عذابت. پس بر من ترحم فرما در این روز بزرگ که امیدی 

 .رود ی�جز کرم و بخش  در آن 

نید جان عال به فدای موالی�ن اد که می یا گونهنان کوی عشق، ه�ن ای مه�

زیبایی این روز را جاودانه  قدرش گراناباعبدهللا الحسین (ع) که با مناجات گهربار و 

 ی همهعرفات، بلکه  یحاجیان صحرا تنها نه اش عارفانهفرمودند و رسود عاشقانه و 

. خوشا به حال کند میز به ملکوت دعوت شیعیان مشتاق حج را هر ساله در این رو 

حق مدارانی که همچون یاران اباعبدهللا با امام عرصشان در این سفر همراه شده، با 

 .کنند یمعروجی زیبا به ملکوت سفر کرده و 

در این روز که موالی�ن منجی عال برشیت اباصالح املهدی (عج) حاجی راستین 

کردیم که آیا در  سؤالاز خود کنند،  یمآماده صحرای عرفات ما را برای این هجرت 

موالی�ن امام  آن رانه؟  یاشده جا�ان شوق و انتظارش و همراهی با امام�ن زنده 

تا به  کشید یمکه در عمرتان چند شب را انتظار  پرسند یمحسین (ع) این گونه از ما 

و ش� توان دیدن  را  بیند یمموالیتان ش� را  که یدرحالوصلی ه�نند یارانم برسید 

که او غایب است و ش� حارض. حرارت   نشینید یمندارید پس در محفل چه کسی 

 .کند میاشک دیدگانتان را رسازیر و شفاعت  دینتان را از معرض خطر سقو  حفظ 

موالی�ن یوسف زهرا، فرزند و وارث  مخصوصاً حال به همراه حاجیان صحرای عرفات 

ام عرص و الزمان (عج) که در جایگاه جد بزرگوارش ایستاده و اباعبدهللا الحسین، ام

قبل از هم نوا شدن با ایشان برای آمادگی بیشرت چند فرازی  خوانند میدعای عرفه را 

 :خوانیم یماز دعای عرفه را 

الها، به سبب گناهانم و به باطنم رسوایم مکن، به علمم گرفتارم مکن، نعمت از  ربا 

 .مگذار وای مرا من نگیر و به دیگر 
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دادی. احسانم کردی. تویی  ام یروز الها، موالی من، تویی که منت نهادی، نعمت و  ربا

الها، خدای من، در  که هدایتم فرمودی، عزیزم داشتی و شفایم بخشیدی ولی بار

منم که گناه کردم و عهد بستم و شکستم، غافل شدم و به خود اعت�د کردم.  ،عوض

. ات یاییکربفراموش کردم. منزهی تو، نیست معبودی جز ذات  نعمت و عزتم دادی و

 .اینک منم که امیدوارانه و مشتاقانه و پشی�ن به گدایی به درگاهت روی آوردم

گرفتار را، شفا دهی  یدادرسکنی بدی را، به  برطرفخدایا، تو اجابت کنی بیچاره را، 

برای ما در این هنگام گناها�ان را، الها بیامرز  بی�ر را، توانگر کنی دروی  را، پس بار

 .که عطا کردی به هر پناهنده به درگاهت را طا کن به ما در این روز بهرتین راع

حال مه�نان خانه مقدس موال، در این لحظات اجابت دعا، از پروردگارمان بخواهیم 

چنین که در ظهور دولت موالی�ن، امام عرصمان تعجیل بفرماید تا در کنار ایشان در 

 :فریاد کنیمروزی با حجی مقبول در صحرای عرفات دعای عرفه را بخوانیم و 
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٤مهر  ٢         عید قربان ی بهخط

 خالق  که آنگاه خاص؛ ساعاتی و ایام در مبارک یومی یوم؛ ی ینندهآفر و یوم بر سالم

 را ها یقهدق پس سازد جاودانه بندگی و اطاعت از قالبی در را هللا شعائر تا فرمود اراده

 در الهی ی اراده این دار امانت عاشق، یها قلب و شوند فاش رازها تا آمیخت هم به

 .شوند زمان

 زبان ؟بالد یم خود بر چنین ینا که �وده ذخیره را نجوایی چه خود در طلوع، امروز

 نبض  رضبان با را صدای  که است گوشی دنبال به پس درآمده سخن به شوق 

 در ایام دار میراث مردگان باشد؟ ربودهن را او دنیا که شود یم یافت یا زنده آیا .بشنود

 است باقی تفکرتان توان هنوز که کسانی ای ؛نگرند یم زندگان به و اند خفته گورها

 از شیطان تیغ به که یدرحال گذارده �ای  به را ظاهرتان از �ودی رسهایتان بیندیشید؛

 به حیات  توان که است رمقی یب جان شود یم دیده ظاهر به آنچه و گشته جدا ها بدن

 را بنیان  خوی  دست به که است افکاری قربانی روزهای  و گشته تبدیل فنا

 دنیای ساختار برای را بهرت فردای جز انتظاری که برساند هالکت به را جانی تا سازد یم

 پیامربش به ؟اندیشد یم چه به. است نشسته �از مصالی در مروزا زند. ی� رقم خوی 

 و دست خواهم یم دریاب؛ را خود عزیزی؛ ودهد: ت یم هشدار الهی آیات با را او که

 پی�ن و عهد آن با که یا پارچه با را رست چش�ن و ببندم عشق ریس�ن با را پایت

 .بکشم آن بر را عشق تیغ تا بگذار سنگ روی را رست پس ،ام آورده جا به را پروردگارم

 نربیده را خوی  حیات رگ اگر نرتس دارم؟ دست بر که تیغی از ؟هراسی یم چه از

 است گرفتار نفس اطاعت در ها گردن که افسوس ولی. است کارگر آن بر تیغ این باشی

 آرامد یم غروب با و خیزد یم بر طلوع با. ندارد را آمده رسش بر آنچه درک توان و

 خوی  بیداری از و خیزد یم بر بسرت از پریشان یاییرؤ پی در که جانی ه�نند

 آیات  با را آن پروردگار که است یاییرؤ به اندیشیدن روز امروز. است شادمان

 و اطاعت و عشق از است شیرینی �ودار )ع( اس�عیل قربانی یایرؤ. �ود جاودانه

 توان دیگر که رسی یم واقعیتی به خاک بسرت در که یا لحظه به بیندی  پس بندگی
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 مصالی در که لحظه این ه�نند توست عمر غنیمت لحظات،. نداری را آن از برخاست

 کن نظر آس�ن به و برهان اسارت بند از اطاعت تیغ با را جانت پس ی،ا نشسته قربان

 خلیل ابراهیم نشان با پروردگارت وحدانیت به اقرار در مسل�نیت در را تو که

 به یها چوب ه�نند منافقانفرماید:  یم که کریم قرآن ی فرموده طبق آیا ؛شناسد یم

 نفس قربانی با را پیامربت با پی�ن یا گذری یم روز این از هستند داده تکیه دیوار

 با و ببند قامت رسش پشت �از نیت در کن؛ اقتدا او به پس ؟کنی یم تجدید اماره

 نشوم دهر رسوای تا ببند را عشق ریس�ن گردنم بر الهی، خلیل ای: بگو اشکی ی حلقه

 پس شناسم یم هللا یهبق نام با را او من و نگرد یم من به جانشینت چش�ن که یدرحال

 کنم. یم همراه زیبای  نام با را جانم رهایی

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٤مهر  ٦       والدت امام هادی (ع) ی بهخط

ذات اقدس و کربیایی توست و  ی یبندهزو  درخوربار الها شکر و حمد و سپاس 

به حد ک�ل شکر و سپاست را به جا آورد چرا که هر  تواند �یدر هی  حالی  کس ی ه

آن هم نعمت و احسان توست و شکری دیگر بر او الزم است و هر  کند میشکری که 

کس هر قدر هم در طاعتت کوشا باشد بازهم در مقابل آنچه شایسته فضل توست 

ایشان در طاعتت  ینو عابدترپس سپاسگزارترین بندگانت از شکرت عاجز  ،قارصاست

و یا بر پایه  مستوجب آن نیست که به استحقاق  او را بیامرزی کس ی ه. ماند وا

سزاواری از او خشنود شوی پس هر که را بیامرزی از کرم و احسان توست و از هر که 

کنی ستم  که اگر کسی را عقوبت اند معرتفخشنود شوی از تفضل توست و همه 

را توان شکر و طاعتت  کس ی هنکردی و اگر ببخشی از کرم و رح�نیت توست چون 

پس خدایا عذر ما را بپذیر که به درگاه واسع کرم و  ،را که تو مستوجب آنی نیست

خاتم پیامربان رسول اکرم حرضت محمد (ص) و خاندان پاک   ی یلهوس بهرحمتت 

 ات واسعهبه فضل و جود و کرم  اند یدهآرمپناهنده شدیم. آنانی که در جوار عزتت 

ها مصون و خطا ها لغزشاز گناهان از  ات ینگهدار روزی وسیع نصیبشان شد و به 

ماندند و بر اثر طاعتت توفیق خیر و راه راست و درستی یافتند و در پرتو قدرتت بین 

کامل یافتند و در  ی بهرهآنان و گناهان فاصله افتاد و در تجارتی که با او کردند سود و 

پس درود و سالم و صلوات خداوند بر همگی ایشان  اند یدهآرملطف و عنایتت  ی یهسا

حسین (ع) که با این الر زینت عابدان و ساجدان حرضت امام علی بن ب خصوصاً باد 

را معرفی فرمودند که ما امشب در میالد  قدرشان گرانمناجات زیبا پدران و فرزندان 

دهمین اخرت ایشان  یکی از این بزرگواران در این کوی عشق دور هم جمع شدیم

امام علی النقی (ع) ملقب  امامت، خورشید والیت، صابر، عادل عال و هادی، حرضت

پدر  هجری در مدینه متولد شد ٢١٢الحجه سال  به هادی. ایشان در نیمه ذی

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  ٢٢٠فضیلت بودند. حرضت در سال 
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را به عهده گرفتند. با وجود سن کم، چنان در علم و ک�ل هشت سالگی امامت امت 

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

ا آورد و تا پایان عمر در آنجا دست زدند و متوکل عباسی امام را از مدینه به سامر 

تحت مراقبت شدید قرار داد. با اینکه مدت زندگانی امام هادی با حکومت هفت 

ترین دوران زندگی امام هادی (ع) زمان  عباسی هم زمان بود ولی سخت 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 تظاهر میاگر به مذهب 

هجری نشان داد؛ این  ٢٢٦درون 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 

زد. متوکل لعنت هللا و شده بود را خراب کنند تا مردم را از فیض زیارت آن محروم سا

پدران  و همه آنانی که وجود پلید شیطانی داشتند و در عرص حارض نیز فراوان یافت 

های ملکوتی، سنگری محکم  دانند که هر کدام از این بارگاه دانستند و می می شوند یم

باشد چون مبارزه و مخالفت امامان بزرگوار با  علیه ظلم و کفر و فتنه و نفاق می

ع است؛ آنان با شیُ ان و فرمانروایان بیدادگر از افتخارات تاریخ اسالم و تَ ستمگر 

های پلیدشان و دفاع از حق،  منافقین و نیت ی چهرهناپذیری با ظلم و افشاگرِی  سازش

گرفتند  می صفت دونانگیختند و راحتی را از این افراد پسِت  خشم ستمگران را برمی

عیان فداکار و کننده و هدایتگر شی تی امامان، تغذیهملکو  یها بارگاهکه هنوز نیز این 

سال قبل این کار را انجام داد در عرص  ١,٢٠٠اگر متوکل در  عاشقان حق است که

 شود میها  در این اماکن متربکه که باعث آزار درونی آن ها یگذار  ببحارض با 

این در حالی است که وجود  ؛ وخواهند رسپوشی بر اع�ل ننگین خود بگذارند می

پروردگار بر  نظیر یبخلیفگان راستین و نعمت  یت ب اهلپیامرب و  قدر گرانمطهر و 

را از  ها انسان ی همهخود بلکه  تنها نههمه برشیت هستند افسوس این مردم ناسپاس 

از  گیریم میچنین سعادتی محروم کردند برای درک این رحمت پروردگار بهره 

طابی  ها جانمرضیه (س) که فرمودند: جام  یور عاملیان حرضت زهرافرمایشات رس 

که  یحال شوند در �یمست  ها جامو نوشندگان طاب این  اند غافلدارد که خود از آن 
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و از آن  شوند میمست هستند مانند جان خلیفگان الهی که نوشندگان جامشان مست 

تا در ملکوت گردش کنند  نشینند یمبلکه بر بال مالئک الهی  شوند �یمستی هوشیار 

آنچه را که با چشم ظاهری ببیند در چشم باطن ببینند و در باغ  بنشینند، بر 

تکیه کنند و بر در رحمت  متوسل باشند و از پروردگارش تقاضا کنند که  های  تخت

از برهوت زمین به رسزمین آبادشان بروند و از آن مستی که در جام جانشان است 

ار نشوند و همواره عمر را در ضیافت الهی بگذرانند و مه�ن جایگاهشان هرگز بید

بهشت هر  های نعمت: از فرماید میعال به خاتم انبیا  پروردگارکه  گونه ه�نباشند 

لذت برب و دور از آن نباش  خواهی میهر چه  های  لذتبردار و از  خواهی میچه 

�ایشی که ه�مندان آن نق  خلیفه را پس زندگی برگزیدگان الهی میدان �ای  است 

زندگی  شان یزندگپس همواره از  شوند �ینقشی که هرگز از آن خارج  کنند میبازی 

مست شوید و از آن مستی  کنید تا به ارسار وجودتان آگاه شوید و با طاب قرآن کریم

ه رمز ب یانرسور عامل ی فرمودهپس با این  .بیرون نروید تا بوی بهشت را حس کنید

که آنان مسافرین  بریم میپی  (ع) رسود عاشقانه شب عاشورای اصحاب امام حسین

ملکوت امامشان بودند و مستانه ابراز داشتند که اگر صد بار کشته شوند باز دست از 

 دارند. �یدامان امامشان بر 

عید غدیر ضمن تربیک و تهنیت خدمت موال و  ی آستانهدر این شب مبارک و در 

: داریم میرسورمان امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج) به تنا خدمتشان ابراز 

 های خطابهموالی ما، ماه محرم نزدیک است عاجزانه تقاضا داریم امسال نیز ما را با 

نیز با ع) سعادت ببخشید که ما ( ینحساز حقیقت نهضت جدتان امام  قدر گران

: ما احیاگران دین رسول خدا داریم میآگاهی بیشرت از آن به وجود مقدستان اعالم 

تا خود را احیا کنیم؟ مردگان خفته در گور زمان را با  گیرید میهستیم آیا دست�ن را 

حقیقت وجود مبارکتان به زندگانی مجددی برگردانیم و با یاری ش� به ملکوت سفر 

ما  ی ذائقهاسم بن الحسن مقابلتان بنشینیم و بگوییم مرگ در کنیم و رسمست مانند ق

که از جهل باشد و با مرگی زنده  میریم میاست پس ما با مرگی  تر یرینش از عسل

 :داریم میکه با توجهات ش� موال و رسورمان باشد. در خاته دست به دعا بر  شویم می
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گران و منافقان و دشمنان  طایط با حیله ینتر سختبار الها امام هادی (ع) در 

مبارزه فرموده و آنان را رسوا کردند به ما نیز یاری فرما تا ادامه دهندگان راه  یتب اهل

 آنان را رسوا کنیم.

پیامرب اسالم هر روز بیشرت از قبل بغض و عداوت خود  یتب اهلبار الها دشمنان دین و 

با ظهور دولت  کنند میغشته را آشکار کرده دست جنایتکار خود را به خون شیعیان آ 

 .حقه امام عرص آنان را نابود بفرما

دعای ایشان و ما را  کنند میدعا  قدرشان گرانع) برای ظهور فرزند ( یهادالها امام  بار

 اجابت بفرما.

 اللهم عجل لولیک الفرج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


88 

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

 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٤مهر  ١٠        عید غدیر  ی بهخط

ل، سزاوار است به سپاس و ستای  هللا رب العاملین رب اولین و آخرین و رب  الحمد

. عظیم و برتر طیک بیو زمین؛ نبوده و نیست و نخواهد بود غیر از خداوند  ها آس�ن

 نیکو از آن اوست. های نامو باالتر است از اندیشه که توصیف شود و 

از خوابگاهتان برخیزید و  مایدفر  میاست آن لحظه که خالق هستی امر  باشکوهچه 

مرا در عملتان همراه کنید تا به جایگاه خوی  بازگردید و فراق را به فراموشی  های نام

عشق به هللا به ودیعه  ها جانبسپارید ولی افسوس با وجود اینکه در فطرت تام 

نام از آن  برند میکه پروردگار در کتاب آس�نی نام  یریکث ی عدهگذاشته شده ه�ن 

تهی هستند و طک و نفاق، ثروتشان را به یغ� برده است و جانشان در حرارت ه�ن 

و  سوزند میو قدرت خاموش کردن  را نخواهند داشت؛  شود میعشق گداخته 

نام هللا را  ،آورند �یولی افسوس که یادش را به خاطر  خوانند میخالقشان را به مدد 

 گریزند می ها آناز  ها نامولی تام آن  خوانند میرا به مدد  ها باطلو  کنند میفراموش 

 .دهد �یو نامی نجات   ماند میو او با آتشی که افروخته 

 ی مژدهپس سالم بر لحظاتی که دریای رحمت الهی چونان بارانی به وقت که 

عال را که پروردگار  آنچهتا  شود میبر جان آدمیان نازل  دهد میزیبا را  های روییدنی

، یکدیگر را یتتحبه  ها جانشود؛  آغازعشق  های زمزمهوعده فرموده به عیان درآید و 

به هم درآویزند تا به مهر عال تاب والیت، جانشان از تباهی نجات  ها دستبخوانند و 

مرضیه (س)  یاز رسور عاملیان حرضت زهرا قدر گران ی فرمودهیابد پس با توجه به این 

تنها مهر والیت است که عشق به هللا را  ها جانفراموشی و تباهی  راه گشای نجات از

پس وای بر احوال  ،ستها جان بخ  یروشنتا ابد  اش شعلهو  افروزد یم ها دلدر 

کسانی که خود و دیگران را از چنین نعمتی محروم کردند و سالم بر امیر غدیر و 

وز فرقان، روز هدایت و غدیریان از غدیر تا قیامت؛ غدیر روز رحمت و ک�ل و ر 

نجات و شکوفایی و سالم بر امیر منتخب، خلیل نبوت، جانشین پیغمرب، وارث انبیا، 
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تقوا، میزان اع�ل صالح، امیر مؤمنان علی (ع) که امام رضا (ع) در این مورد  ی شجره

چنین فرمودند که: خداوند کریم در الست آدم را آفرید و امر فرمود که همه در 

جده کنند همگی سجده کردند جز شیطان و گفت من از او برتر هستم و مقابل  س

زمین و آس�ن و هر آنچه در آن است را به  ی همهدیگر خداوند کریم  بار یکدر غدیر 

هستی با  ی همهبا بیعتشان و  ها انسانفراخواند که  مؤمنان امیر اش یفهخلتاشای 

دنیا  یا عدههمگی اطاعت کردند جز  ،سجده و اطاعت  عاشقانه به او عشق بورزند

 شیطان را در الست تکرار کردند. ی گفتهطلب و اسیر نفس شیطان که ه�ن 

و رسور عاملیان حرضت زهرا (س) نیز آن را زیبا بیان فرمودند که: همواره دستان رسول 

بود؛ دست محبتی که جانشین دست  امت  برای بیعت با حق آماده طرف بهخدا 

 سوزاند میو محبت  کفر را  کرد میل بود. حرارت  جان مرده را زنده پروردگار عا

دستی را در دستان مبارک   هرگاهو  آورد مینشا  بیعت  بهشت را به پیشکشی 

تا رسالت  را به امت  هدیه کند و  کرد میتام وجودش ندای لبیک را تکرار  فرشد می

من موالی کسی هستم که این  اش را در دست گرفت و فرمود: آنگاه که دست جانشین

از اولین تا آخرین به آن پاسخ دادند تا والیت در  ها دستدست را یاری کند تام 

باشد که در جان  ندایی جز  یا مردهجانشان جاودانه شود و هر که از آن جدا شود 

پس معنای بیعت، زندگی است و غیر آن مرگی است  شود یبانگ مرگ یافت �

بر خاتم رسوالن باد که چونان بارانی  پایان یبی همواره جاری و پس درود ،هراسناک

 حساب دارد. یرقابلغ های روییدنیبه وقت است که در خود 

 .کنیم یماین روز بزرگ مطالبی را بیان  ی دربارهاختصار  طور بهحال 

علی (ع) است و کمرت توجهی به  مؤمنان یرامعیان یعطفی برای ما ش ی نقطهروزی که 

دینی موضوع  فکر روشنامروزه برخی از مدعیان  .شود میبزرگی این واقعه شده و 

 ی دربارهو بحث و گفتگو  دانند یمای تاریخی  هم خالفت و امامت را در حد مسألهم

و همواره روی سخن آنان با شیعه  کنند میآن را سبب اختالف بین مسل�نان قلمداد 

به سایر فرق مسلمین کاری ندارند و دانسته یا ندانسته که صد البته عمدتاً  است و

 کنند میادعا  که یناو اما  کنند می یدار  جانب ها فرقهدانسته و به عمد است از دیگر 
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مسائلی موجب اختالف میان مسلمین است در پاسخ آنان باید گفت اگر  چنین یناکه 

هستید مسلمین را وادار کنید که با پذیرش در پیشنهاد خود خیرخواه  یراست به

 ینکهاایجاد کنند نه  حق بهوحدت را بر اساس اعرتاف  ،حقیقت به محور حق چرخیده

 یراساسیو غباطل بدهند تا بتوانند وحدتی موقت  ی جلوهبه بسیاری از مصادیق حق 

ن است بلند آ  ی شاخهاسالم و  ی بالنده ی یهپاامامت  که یدرحالبه دست بیاورند. 

مردمان  یها عقلامامت از جهت منزلت و شأن و موقعیت و ژرفا برتر از دسرتسی 

است که بتوانند با آرا و انتخاب خود امامی را برگزینند و خاتم انبیا حرضت محمد 

(ص) در طول بیست و سه سال پیامربی خود مقامات امام علی (ع) را گوشزد فرموده 

والیت در تکوین، ابالغ مت دین، تفسیر قرآن و  و شئون و فضایل مهم او را همچون

، شجاعت و پهلوانی و صدها و عصمتاحکام زمامداری و حکومت جامعه، علم غیب 

امامت علی (ع) تا بدان جاست که در  ی حسن ایشان را تذکر دادند و اهمیت مسئله

اف دارند قرآن کریم آیات فراوانی که شیعه و سنی به شأن نزول آن در مورد ایشان اعرت 

ن با ایراد خطبه در حجة الوداع و در منا و مسجد أ شالآمده است و پیامرب عظیم 

و  یران سخنمردم برای غدیر خم و توقف سه روزه در آن مکان و  یساز  و آمادهالحرام 

بر امامت و خالفت و وصی بودن علی (ع) و بیعت گرفت با دست و زبان و  یدتأک

 ها ینااقرار گرفت از حارضان و بیعت گرفت از زنان از طریق دست زدن در طشت آب 

امام و خلیفه و جانشین پیغمرب  عنوان بهع) ( یعلنشان از اهمیت غدیر در معرفی 

اهمیت جلوه دادن آن با وجود دالیل دارد ولی عل�ی اهل تسنن سعی زیادی در کم 

در مراحل پی  از  سؤالچرا؟ این  .و روایات و اسناد قرآنی و احادیث معترب دارند

دالیل حقانیت اسالم آن را  همه ینابا وجود  یرمسل�نغامامت نیز جاری است که چرا 

جهان  وجود آفریدگار یها نشانه ینتر روشننپذیرفته و نیز چرا منکران خدا با وجود 

دچار  تواند یمگفت برش  توان یمهستی او را نپذیرفتند؟ در پاسخ تامی این سؤاالت 

، تعصب و کوردلی شده از دیدن حقایق رسباز زند و به تقلید از آبا و یخودخواه

البته پذیرفت حق هم چندان ساده  ؛در راه هوای نفس گام بردارد ،اجداد خود پرداخته

 اری است.آن حق مد ی الزمهنیست و 
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و تهنیت به وجود مقدس آخرین  در این روز بزرگ و مبارک ضمن عرض تربیک

امیر مؤمنان رسور و موالی�ن امام عرص و زمان  و امامت، وصی بر حق پیامرب ی نشانه

: امام و موالی ما، در این روز غدیر دستان داریم یماباصالح املهدی (عج) اعالم 

و  مؤمنان یرام که دستان مبارکتان ه�ن دستان پدرتان را برای بیعت با ش� کارمان گنه

و تنا داریم بیعت�ن را  یما کردهش� بلند  یسو  به باشد میجد بزرگوارتان پیامرب 

 ی خطبهظهور و سعادت آن را جد بزرگوارتان پیامرب اکرم (ص) در  ی وعدهبپذیرید که 

روز غدیر فرمودند که: هان ای مردم بدانید که ه�نا من فرستاده و علی وصی پس از 

من است و امامان پس از او فرزندان اویند و ایشان فرزندان من و از نسل علی (ع) 

او بر تامی ادیان چیره  از ماستهستند. آگاه باشید ه�نا آخرین امام قائم مهدی 

بدانید که اوست انتقام  ،تقام گیرنده از ستمگرانبدانید که اوست ان ،خواهد بود

بدانید که  ،ها آن ی کننده منهدمبدانید که اوست فاتح دژها و  ،گیرنده از ستمگران

بدانید که او خونخواه تام اولیای  ،اوست چیره بر تامی قبایل مرشکان و راهن�ی آنان

افزون  های ی�نهپای ژرف بدانید که از دری ،بدانید که اوست یاور دین خدا ،خداست

به  ارزشی یبارزش او و به هر نادان و  ی بدانید که او به هر ارزشمندی به اندازه ،گیرد

بدانید که  ،خداوند است ی بدانید که او نیکو و برگزیده ،نیکی کند اش ینادان ی اندازه

خن بدانید که او از سوی پروردگارش س ،هاست ادراکو حاکم بر  ها دان او وارث 

بدانید ه�ن اوست بالیده و استوار؛  کند، یماو را برپا  یها نشانهو آیات و  گوید یم

 ،بیدار باشید هم اوست که اختیار امور جهانیان و آیین آنان به او واگذار شده است

بدانید که اوست حجت  ،اند کردهبدانید که تامی گذشتگان ظهور او را پیشگویی 

خواهد بود؛ درستی و راستی، نور و روشنایی تنها نزد پایدار و پس از او حجتی ن

بدانید که او ولی خدا در زمین داور او  ،بدانید کسی بر او پیروز نخواهد گشت ،اوست

 امور آشکار و نهان است. دار امانتدر میان مردم و 

پس ای مه�نان کوی عشق بیایید در این روز فرخنده و مبارک دست بیعت�ن را با تام 

الهی بلند کنیم به تنایی که رسشار از انتظار حق  همتای یبوجود به پیشگاه این گهر 

و عدالت در قالب یقین و باوری که از عمل با اخالص و آگاهی از نعمت و رحمت 
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را با فریادی که غدیریان تاریخ آن را بشنوند ابراز خداوندی است و تجدید بیعت�ن 

 :داریم یم

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٤مهر، آبان و آذر        های محرم و صفر خطبه

ی محرم به  هجری قمری در بخ  ویژه نامه ۱۴۳۷های محرم و صفر  مت کامل خطبه

 باشد. دسرتس میصورت کامل قابل 

ها  از این خطبه ۹۴ی محرم، بخ  محرم  توانید از طریق منوی ویژه نامه ش� می

 استفاده �ایید.

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

 ٩٤های محرم و صفر  خطبه

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٤آبان  ٢٢       شهادت حرضت رقیه (س) ی بهخط

 هآفرینشی که خود فرمود آن را بیهود ،شکر و حمد و سپاس بر خالق یکتای آفرین 

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.

از آن مؤمنان و ذلت و خواری را از آن منافقان و کافران اراده فرمود پس حمد و 

است که همواره در  ییها جانو برکات پروردگار کریم در  اوست ی یستهشاستای  

که در  دمایی درا در جانشان مانن پروردگارشان یداللهیجوش و خروشند تا دست 

نیاز مراقبت؛ پس جاِن زنده به  به اندازه و میزان محتاج است و در مردگان بی زندگان،

قلب  احساس  ی خزانهجوشد و حرارت  را در  متصل است که همواره می یا رسچشمه

توان آن  که قفل و کلیدش، راز و نیاز است و ثروت  عشق؛ آیا می یا خزانهکند؛  می

هایی زنده است  ه ملکوت سفر نکرد؟ پس مسافران ملکوت، قلبدست را گرفت و ب

 ستاید. که رضبان  خالق  را می

پس سینه و قلبتان را  ،شکر خالق یکتا را که حرارت وجود را در منتهای رحمت  آفرید

ش ، فشانی شود که ُغِر  با یاد پروردگار عال از حرارت معمولی خارج کنید تا آت 

 کند. دازد و ملکوتیان را شاد میان 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 که قلبشان از هجران و عشق پروردگار آت 

 چسب در رسماست. همچون گرمایی دل ق،ناپاک را سوزاند و حرارت  برای عاشقان ح

که به ظاهر کوچک بود ولی در باطن،  گردیم یمبه دور حرارت قلبی  امروزما 

اند: من  معرفی فرموده چنین یناخود را  ،خورشید را به شگفتی واداشت که خود ایشان

علی (ع) هستم که به رقیه ملقب  بن  ثانی، دخرت حسین  ی فاطمهصغری یا  ی فاطمه

گذاری کردند و نام  نام شان یگرامدر شدم؛ پدرم تام فرزندان خود را به نام پدر و ما

بینم  زمان، چونان مادرم می 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 تپ  قلب پدر  ی مکهکه در 

دانی؟  تپد! دلیل  را می دهی؟ گفتم: بله. فرمودند: برای دخرتش چه تند می گوش می

  حوادثی است که باید با دانم تا از زبان پدر آن را بشنوم؛ فرمودند: دلیل گفتم �ی

جان کوچکت منتظرش باشی تا عمه را یاری باشی مهربان. به پدرم قول دادم که صبور 

موعود رسید و پدر مرا در آغوش گرفت تا قولی را که داده بودم را  ی لحظه باشم.

ها را محکم در آغوش گرفتم؛ پدرم  فراموش نکنم. به پاهای پدر آویزان شدم و آن

 ی وعدهم، همواره قرآن را تالوت کن و بر آنچه مقدر شده صبور باش تا فرمود: دخرت 

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

 اع  در راه پروردگارش گذشت.ای که از عزیزترین مت آفرین بر خانه

محبتشان  ی زمزمهشیدایی و  ی قصهبینیم در خاندان نبوت، الالیی کودکان،  بله می

در عوض  فرزندا�انآموزش ای�ن و حق مداری بود؛ باید از آنان آموخت که در تربیت 

را به آنان  ییجو حقحاصل، تقوی و ای�ن و قرآن و  و شعرهای بی ها ترانهیاد دادن 

 آموزش دهیم.

 خود حرضت زینب (س) فرمودند: 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 خوی   کند ود امر میداند؛ اینک بخواب، او خ می

نشین اباعبدهللا در فضای جان  به صدا  گذارد. صدای مهربان و دل را بر هم می

عمل خواهم �ود؛ سکوت شب موقع خوبی برای  ام وعدهآید: دخرتم، اینک به  درمی

و پیروزی را  که در بیرون کاروانرسا منتظرت است بنشین جهاد است؛ تو بر ذوالجناح

فرماید: کجا  خیزد. امام سجاد (ع) می رقیه آرام برمی. با خواندن قرآن کریم اعالم کن

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 صدای  را می می

خورد و یزید لعنت هللا علیه دلیل این رس و صدا را  آید؛ دیوارهای  ترک می درمی

زند. یزید فرمان  ار بر اسب پدرش فریاد میعلی سو  بن گویند: دخرت حسین پرسد می می

روند؛ امام سجاد (ع)  رقیه می طرف بهدهد تا کودک را به کاخ بیاورند؛ مأموران  می

خواهند کودک را از امام بگیرند،  گیرند؛ وقتی مأموران می رقیه را از اسب در آغوش می

. امام، رقیه را به رقیه به دعوت پدر به ملکوت پرواز کرده و به دیدارش شتافته بود

دهند تا بر او �از گذارند و رقیه را در ه�ن محلی که کاروان  س) می(آغوش زینب 

از  تر باشکوهفرمایند: 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 

چرخند تا نامشان را برکت  ای بر گردشان می دارانشان مانند پروانه و امانتآیند  درمی

 روح و جان خوی  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

ایان سفر به دیدارت خواهم آمد؛ مراقب باش در بیعت من بانی تا تو فرمود: من در پ

را نزد خودم بربم؛ و حرضت رقیه (س) تا پای جان بر این بیعت، استوار باقی ماند و بر 

 آن ارصار ورزید.

جان عال فدای موال و رسورمان امام عرص و زمان بقیةهللا ارواحنا لک الفدا که با ه�ن 

مام حسین (ع) که به حرضت رقیه فرمودند: منتظرم بان و در بیعتم مهربانی جدشان ا

ایشان نیز هر جمعه در کنار منتظران واقعی و ندبه خوان خود  ،استواری کن

 زدایم ات می فرمایند: مرا ببین، اشک تو را با وصلی شیرین از چهره نشینند و می می

محکم کن، با شیاطین جانت  گذارم؛ ای�نت را پس منتظرم بان من تو را تنها �ی

 بجنگ تا ملکوتیان، مناجات تو را به عرش بربند.
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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  �ود و یا تا پای جان بر این پی�ن وفادار و استوار می

در راه حق چنان قوی شد که کاخ ظلم را به  هسالیقین کنیم که فریاد کودکی سه 

حق  ی ینهسپس در این شب حزن و اندوه رس را بر  .زلزله واداشت و آن را شکافت

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

ها تکرار شوند و عاشقاِن مسافر طور در  اق، با آن بنویسند؛ زمانقلمی شود که عش

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 همهپس با ندای هل من نارص ینرصنی هویدا شود  ی�نآقا

 اللهم عجل لولیک الفرج

 

 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

ی  شود به آیه یماستناد  ٨٦ی شهادت حرضت رقیه (س) در سال  در بازنگری به واقعه

فرماید: در واقع آنان حرضت عیسی (س) را بر دار نکردند. آنچه  یمقرآن کریم که 

رس رسبازان خودشان بود که به چشم آنان رس مبارک کردند  رسبازان یزید حمل می

 آمد. حرضت اباعبدهللا (س) و سایر شهیدان می

ین آنچه در آغوش حرضت رقیه بود و کسی قادر به دیدن  نبود، رس شهیدی بود بنابرا

که از قبل وعده داه شده بود و آنچه در دربار یزید اتفاق افتاد، نه حرضت رقیه بود و 

 رضت اباعبدهللا.نه رس مبارک ح

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


98 

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

رود پس از گذشت این همه سال  اند، انتظار می را مطرح کرده سؤالاز کسانی که این 

ی قرآن را ندارند، صبور باشند  متوجه ظاهر و باطن شوند و اگر توان درک آیات کریمه

 ی انتظار واقع نشوند.ها سالی کربال به حق آن بیندیشند تا مورد رسزن   و از واقعه

 والسالم

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٤آبان  ٢٧      والدت امام موسی کاظم (ع) ی بهخط

پایان.  یبش�ر و  یبی اوست.  یستهشاحمد و سپاس از آن خداست. حمد و سپاسی که 

با زباِن گویای اولیای ، از قول حامدان و عارفان وجودش و از زبان پیامربان و فرشتگان 

ین تر میکرطیک و یکتا، خداوندی که  یبتسبیح گوی . نیست معبودی جز خداوند 

ی ترسندگان، بهرتین رفیق غریبان و مونس  دهندهین مهربانان، امان تر مهربانکری�ن، 

گر گمراهان است. پاک و منزه است ذات  یتهداگمشدگان و  کسان، نگهدار یب

ی جانداران و جامدات و گیاهان در  همهکنند  یماش که تسبیح و ستای   یاییکرب

پایان بر خاتم رسوالن حرضت محمد  یبی طول شب و روز او را. و سالم و صلوات  همه

رسور عاملیان حرضت کنیم کالم را با سالمی از  یمبیت پاک  و آغاز  (ص) و بر اهل

است تا  ی کالم کنندهی نیکوست که همواره آغاز ها ناماز  زهرای مرضیه (س): سالم

ی هجرانی  آورندهی جانشان محبتی را حس کنند که گرمای  به یاد  یینهآدر  ها دل

ی درخشان است که ظل�ت شب را به سحری مبارک ا شعلهاست که صرب بر آن چونان 

 دهد. یممژده 

بله چه زیباست این فرموده، ظل�ت امشب نیز به وجودی با برکت، به سحری مبارک 

بدل خواهد شد. این جان مطهر هفتمین چلچراغ هدایت و امامت صاحب علِم یقین، 

امام شایسته و عابد و زاهد، امام موسی بن جعفر (ع) هستند که همچون پدران و 

چه از جانب خدا به عهده داشت به خوبی فرزندان طاهرین  بر آزارها شکیبا بود و آن

کرد و  یمانجام داد. برای مردم احکام خدا را تالوت و امر به معروف و نهی از منکر 

عادل و عال و صادق بود و با اخالص تام در راه خدا جهاد کرد. هارون الرشید عباسی 

یال خام و جاهل محبوس کرد، به خ ها زندانین تر مخوفایشان را در  ها ساللعنت هللا 

که خیلی زود  یدرحالخود توانسته است انوار امامت و نعمت والیت را خاموش کند 

و کسانی که  زندانبانانبه اشتباه خود پی برد. چون امام موسی کاظم (ع) به اعرتاف 

ین نش دلی ها مناجاتین محل را با تر مخوفزندان امام را مشاهده کرده بودند ایشان 

نظیر بدل فرمودند؛ این روح خداوندی و تقوا و طهارت را  یبگلستانی  و زیبای خود به
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علی (ع) چه زیبا تفسیر کردند که: اطاعت از خداوند یک پناهگاه در  مؤمنانامیر 

برد و پناهگاهی  یمقبال هر نوع خطر است که فراگیر شود و هر نوع ترس را از بین 

تقوی را پی   که آنآت  فروزنده و است در قبال هر نوع پیشامد نامطلوب و هر نوع 

گردد،  یمشود و هر کار ناگوار بر او شیرین  یمبگیرد هر نوع سختی از او دور 

شود  یمآید از وی دور  یمآورد به ه�ن نسبت که  یمهایی که پیاپی به او رو  یسخت

 یابد. یمبرای او وسعت  ها نعمت�اید و  ی�و هی  دشواری، او را زبون 

شب مبارک باید به یقین گفت و فریاد برآورد: وای بر احوال دنیا پرستاِن  پس در این

بیت پیامرب ندیدند و یا دیدند و  کور دل که تجلی انوار روح خداوندی را در اهل

نفسشان مانع درکشان گردید. خلیفگان راستین خداوند که حق را بر رس باطل چنان 

ن را هم وادار به اعرتاف عجز و شکست ی رسور عاملیان شیطا فرمودهکوبیدند که به 

در  ها جانکردند. برکات پروردگار عال آنگاه که آفرین  در حجاب بود و راز 

زیبایی حق �ایان گشت و  ملکوتشان مستور، ندای جاءالحق و زهق الباطل برخاست و

ی عشق آغاز گردید؛ باطل به فغان آمد و ابراز کرد: ای خالق هستی بر آنچه  زمزمه

فریدی و مرا در دانش  به اطاعت وا داشتی و فرمودی در عظمت خلقت سجده آ 

یوس شدم و به باطل دل بستم تا مخلوقات مأکنم و من رسپیچی کردم، آنگاه از حق 

را به دنبال خوی  کشم، در این عجز و ناتوانی به فغان آمدم و در سی�ی حق 

طل مانند کفی که جز راه نابودی نگریستم و به یقین اعالم کردم: حق پیروز است و با

 پی�ید. ی�راه دیگری را 

اینک در این شب خجسته و مبارک ضمن عرض تربیک و تهنیت به ساحت مقدس 

امام موسی کاظم (ع) رسور و موالی�ن امام عرص و زمان  قدر گرانفرزند گرامی و 

داریم: موالی ما در این زمانه کافران و مستکربان  یماباصالح املهدی (عج)، به تنا ابراز 

بیت هم پی�ن شدند و هر روز با  و دشمنان اسالم با دشمنان کور دل و جاهل اهل

کردن اسالم و تشیع علوی دارند، غافل از اینکه  دار خدشهفتنه و دسیسه سعی در 

فرماید ولی  یم بیت  محافظت خداوند کریم خود از دین  و قرآن و عزت پیامرب و اهل

موالی ما، قلب�ن از این همه ظلم و فتنه و جنایت به خون نشسته و در این شب 
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ی کافران و  شکنندهبزرگ به درگاه پروردگارمان و ش� امام و ولی نعمت�ن که در هم 

ی کرسی عدالت و منتقم حق از باطل هستید،  کنندهگردن کشان و ظاملان و برپا 

جی عال برشیت به فریاد امتتان برسید که سخت دل آزرده بریم. یا من یمشکایت 

 هستیم.

 داریم: یمحال دست به دعا بر 

ی امام موسی کاظم (ع) از زندان هارون الرشید ما را از فتنه  دهندهبار الها، ای نجات 

 و ظلم و جنایت این زمانه رهایی بخ .

ظم (ع) به ما شوق عبادت و ی امام موسی کا عاشقانهی ها مناجاتبار الها به عبادت و 

 عشق بندگی عطا بفرما.

بار الها به ما یقین قلبی و باور و استواری در توکل و رسبلندی و پیروزی در آزمای  

 عطا بفرما.

ی پرچم  ی موال و رسورمان امام بر حق و برافرازنده حقهبار الها در ظهور دولت 

 پیروزی اسالم تعجیل بفرما.

 جاللهم عجل لولیک الفر
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٤آذر  ١١         روز اربعین ی بهخط

به نام خدایی که جز به فضل و رحمت  به چیزی امیدوار نیستم و غیر از عدل و 

ترسم و جز به دستورات  در قرآن کریم به چیزی اعت�د ندارم و  ی�دادش از چیزی 

یت  به چیزی چنگ ب اهلی ریس�ن او، پیامرب خاتم حرضت محمد (ص) و  رشتهجز به 

برم ای خدایی که صاحب بخش  و گذشت و خشنودی هستی،  یمزنم. به تو پناه  ی�

از ظلم و تعدی و از تغییرات و حوادث روزگار و غم و اندوه پی در پی و پیشامدهای 

 سخت و ناگوار.

از غم و اندوه امام سجاد (ع) که در چنین روزی  جان عال به قربان قلب نازنین و پر

بار دیگر در کربال آثار ظلم و جنایت امت جدش را در حق پدر بزرگوارش اباعبدهللا 

دید و با حمد و ثنای پروردگار، جان مطهرش را  یمالحسین (ع) و برادران و نزدیکان  

 و بعد از رسوا کردنفرمود  یمسوخت، آرام  یم فشان آت بود چون  روز شبانهکه چهل 

ی ها کاخو فرو ریخت  نافقان و ظاملاِن جنایتکار کوفه و شامم واقعی ی چهرهو �ایاندن 

خون شهدا بر باطل را به شهیدان  ی پیروزی مژدهتا  فتنه و ستم به کربال بازگشتند

 برساند.

 ی که امام سجاد (ع) در شام ایراد فرمودند پیام و سفارشی بسیارا خطبهآخرین 

ارزشمند و نجات بخ  است برای امت مسل�ن و شیعه که در تام تاریخ باید چون 

 گونه عمل و کردار به خدا پناه بربیم. ینانظیر آن را قدر بدانیم و از خطر  یبای  ینهگنج

آید در غفلت باشد تا  یمیی که از آنچه بر رس دین  ها جانیشان فرمودند: وای بر ا

ی دریده  جامهاز زمان  عقب باند، آنگاه برای دوخت این  دین  پاره پاره شود و او

ی پروردگارش برسد که فرموده: آن رشته را که بافتید به  وعدهشده قیام کند و به 

دست خوی  نگشایید که جزِء زیان دیدگان خواهید شد. اگر جان خوی  را از 

را پاسخگو شوید  کالبدتان از شدت غم خارج کنید هرگز نخواهید توانست تا غفلتتان

به همه ابراز دارید: ما  مجالستانپس به جان سوخته از جهلتان ناله کنید و در 
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یی که در سینه ها دلی ما ناشنوا نیست بلکه ها گوشناشنوایانی هستیم که فقط 

 داریم ناشنواست.

این پیام امام سجاد (ع) زنگ خطری است برای ما مه�نان کوی عشق، باید از خود 

ای از علم و معرفت و حق بود،  ینهگنجی که قدر  گرانی ها خطابهبپرسیم که آیا 

شنوا کرده و در این چهل روز در عمل و حیاتان اثرش را احساس  را دملانی ها گوش

ه امام سجاد (ع) فرمودند؛ امید داریم که یم و یا جزو ناشنوایانی هستیم کا کرده

گونه نباشد. پس امروز فرصتی است که در این مورد اندیشه کنیم زیرا امامان ما در  ینا

ی عقل امت مسل�ن سعی و تالش فراوان ها گوشطول عمر مبارکشان برای شنوا کردن 

علی (ع) در  انمؤمن�ودند تا آنان را از تاریکِی باطل و شیطان نجات دهند که امیر 

 مورد آن چنین فرمودند:

ی کری که در اثر نادانی ناشنوا شده ها گوشاز کودکی آرزو داشتم تا سخنانم را به 

ی قرآن کریم حق است ولی ای کاش  وعدهبفه�نم، در این راه تالش بسیار کردم ولی 

آنچه  ی شنوا و قلوب پاکیزه برخورد کند وها گوشمن به  شفابخ نصایح و اندرزهای 

ی من به ش� این است، با  یهتوصشنوند بر گوش و دل بگیرند و ای بندگان خدا  یم

دارید این دنیا را رها کنید. ش� در این دنیا، تازه بودن آن  ی�اینکه ترک دنیا را دوست 

پوساند و جسم ش� را از  یمکند و  یمرا دوست دارید ولی این دنیا، کالبد ش� را کهنه 

 .برد یمبین 

ی آن دل مبندید و شادمان ها نعمتها و  ینتزای مردم، به عزت و افتخار این دنیا و 

های آن هم آزرده نشوید و ناله نکنید. چون عزت و افتخار و زینت  یسختنباشید و از 

 رود. یمهای آن هم از بین  یسختکه  گونه ه�نپذیرد  یمی دنیا زوال ها نعمتو 

ی نیست که مبدل به مرده ا زندهایانی نداشته باشد و در این دنیا زمانی نیست که پ

نشود، ولی بیشرت مردم غافل هستند، اما چیزی هست که از هی  کس غافل نیست و 

 گذرد. یمی آن و آنچه باقی مانده چون گذشته  یندهآآن گذشت دنیا و مرگ است که 
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کنم ای مردم همواره به خاطر بیاورید که چیزی هست  یماین است که به ش� توصیه 

�اید و  یمی ناشی از شهوات را منقص گذران خوشبرد و  یمرا از بین  ها لذتکه 

 کند و آن مرگ است. یمی آرزوها را پاره  رشته

و ادای حق او  ها احسانو  ها نعمتاز خداوند درخواست کنید که برای سپاسگزاری از 

آوریم و  یمند. پس حمد خود را برای آنچه تا کنون پی  آمده بجا به ش� مدد برسا

 شویم. یمحمد او  دار عهدههم برای آنچه از این به بعد پی  خواهد آمد، 

علی (ع)  مؤمنانو نجات بخ  موالی متقیان امیر  قدر گرانسفارشات و سخنان  

آورد به ط  اینکه به این  یمبه ارمغان  ها دورانی مردم در تام  همهرستگاری را برای 

دستورات عمل شود. وای بر احوال کوفیان و ستمگران و دنیا پرستان که این سخنان 

 ها آنسازنده و گهربار را که حجت بود بر آنان شنیدند و برای رسیدن به دنیایی که به 

 ظلمی زدندوفا نکرد و چون مرگ و فنا به دنبالشان بود، در کربال دست به جنایت و 

 و نفرین ابدی را به جان ذلیلشان خریدند. که ننگ

فرمودند  مؤمنانکه امیر  گونه ه�ناینک در اربعین ساالر شهیدان امام حسین (ع) 

کنیم که در محرم و صفر امسال شامل حال  یمیی ها احسانو  ها نعمتی از شکر گذار 

ده نیز از درگاه کنیم برای نعمت و رحمتی که امیدواریم در آین یمما گردید و دعا 

نعمت  یولخداوند کریم بر ما عطا شود، همچنین با تشکر و سپاس از موال و رسورمان، 

و واسع خیر و برکت، امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج) به وجود مبارکشان ابراز 

داریم: موالی ما، در این زمانه که مستکربان و منافقان و کافران سعی در انحراف  یم

یت در بین مسل�نان و شیعیان ب اهلکردن مودت  رنگ کمست کردن ای�ن و دین و س

تان و ش� منجی عال  یگرامیید با عمل به سفارشات پدران فرمادارند ما را یاری 

یم ا زندهیت را تا زمانی که ب اهلبرشیت، دین و ای��ان را محکم و دوستی و مودت 

اش را به جا�ان بخورانیم تا منافقان و دشمنان بدانند که هی  وقت طبق  یرینیش

ی آن را خشک کنند  یشهرتوانند  ی�ی رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س)  فرموده

 که ایشان چنین فرمودند:
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زنند و ویرانی افکار و عملکرد  یمی زمین را دامن ها طوفانآنان که با اع�ل خوی  

ای که شاخ و برگ   یشهراز  اند غفلتسازند در  یمبه همراه خوی  روان  مردم را

یی زیبا همگان را به ها جوانهماند تا باز با  یمشود و اصل  همچنان باقی  یمویران 

خود بخواند که به من بنگرید، پاییز ویرانگر با توبه به بهاری زیبا بدل گشت تا 

پارد و باز حق جاودانه گردد و باطل های ، تلخی شکست را به فراموشی بس یوهم

 همچنان ناتوان باقی باند.

اینک در اربعین ساالر شهیدان حرضت امام حسین (ع) به دامان پر مهر فرزندشان، 

زنیم ایشان تام فضایل پدرشان امام  یماملهدی (عج) چنگ  اباصالححسین زمان، 

ر حدیثی از امام حسین که ی که دا گونه ه�نحسین را در وجودشان به ودیعه دارند 

، آخرین وصی من قامتی چون تو حسین فرمودند: ایشان از پیامرب آن را نقل �ودند

را در خود ذخیره �وده تا همگان در تام  ها احساسزیباترین  اش یشانیپدارد. 

به قلب نازنین  متوسل شوند و او را که رسالت مرا در حق شکوفا خواهد  ها دوران

عمر جز به اقتدارش سپری  های یهثاناست پس  الزمان صاحب او ایند.�ود مدد �

دید و دولت با شکوه  را فریاد زد پس  توان یم، او را در همه حال و مکان شود ی�

 :ی�نها زخمباشد به  یمرهمتا  خوانیم یماو را 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٤آذر  ١٩          صفر ٢٨ ی بهخط

 ، خالق جانی مطهر، منور به وحی الهی،گانه ده یها عالسالم بر خالق زمان، پروردگار 

رسالت رسوالن، آغاز حیاتی که با نام  شکل گرفت. او که بود؟  ی دهندهخاته 

مکرمه نور افشانی  ی میان مردم ه�نند سایر افراد جامعه نزدیک به مکه در اش خانه

را به  درون  موعود فرا رسد. ی لحظهتا  سوخت یمانتظار  تپ  عال در. غیب �ود یم

 عظمتی آگاه سازد که هر روز در کنارشان در حرکت بود. را از و همگان�ای  گذارد 

 پروردگارتان ی واسعهاو را بشناسید؛ او رحمت  موعود فرا رسید. ای منتظران ی لحظه

و ش� از درک  عاجز  زیست یمنارتان ک پایانی که همواره در . ه�ن نعمت بیاست

 پروردگارشهر چند رحمت  بودید. افسوس بر ذلتی که همواره به همراه انسان است

ه�نند امتی که در گزیند  یماو خواری و بیچارگی را بر  کند یمآن را به عزت تبدیل 

بنگارد مبارک   تا قلم انسان صفحاتی را به نام کند یمشناخت پیامربش به تاریخ تکیه 

 پروردگارشکه  یدرحالمعرفی کند که توان عقل  مددش �وده  ییها صفتو او را در 

 من است؛ نام  زنده منتهای یب: او رحمت فرماید یمدر کتاب آس�نی قرآن کریم 

 است که او را بخوانند. ییها درونباطل  ی کنندهحق و نابود  ی کننده

که بار سفری  تابد یمهجری به بسرت پیامربی  ۱۱خورشید بیست و هشتم صفر سال 

 ارمز سپاسگ: بار ای خالقم، از تو خواند یمرا  پروردگارشآماده �وده. زمین  ملکوتی را

. فرشتگان در جشن و رسوری خندد یم. آس�ن سپاری یمبه آغوشم  که جان مطهرش را

. چه ثروتی ورزد یمساعت از چرخیدن امتناع  روزی است که عاشقانه منتظرند. چه

. بله او رفت و کند یمقرار است به دل خاک برود! زمان، شب و روز را تام شده فرض 

بازگشت که عمری از نور وجودش افروخته بودند. یی ها جانجهل به  تاریکی و ظلمِت 

ب نزدیک  را ذلت نفس یاران و اصحا شیطان کار امت  را پایان یافته تصور کرد زیرا

را آشکار کرده که همگان توان یی ها چهره. اینک زمان دید یمنفس اماره  ی وسوسهدر 

 ی پرده که یدرحالاست  درک  را دارند. وای بر رسوایی جانی که مدعی نام مسل�نی

؛ کند یماطاعت خم  گردن کند یمو به آنچه پیامرب وجودش امر  درد یماطاعت الهی را 
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ه�نند گذشتگان جز  به امید عملی که گذراند یم؛ عمری را آید یمزمان  ی صفحهبه 

مطهرش را  که نام آید یمبه سود خودش نبوده پس به دنبال نفسی به حرکت در 

 .دانند یمرسیدن به اهداف خوی   ی یلهوس

با برکت  ی جرهنححق در  . صدای هدایِت گذرد یماز آن روز حزن انگیز  ها سالاینک 

که به آن  یضاللتتا ش� امت جدم را از  آیم یمنین انداز است: من ط اش یوص آخرین

نور هدایت در آن  مجدداً برهانم. ناامیدی را در جانتان دفن کنید تا ید ا شدهمبتال 

 شکوفا شود.

این خطابه هستید بیندیشید؛ کیست که ش� را مورد خطاب  ی شنوندهکه  یا لحظهبه 

؛ مراقب باشید با بیند یماو ش� را  بینید ی�ش� او را  که یدرحال؟ پس دهد یمقرار 

نروید. امروز روز ماندن و یا رفت است پس با دخت پیامربتان بانید و  سوداگران امروز

خطاب قرار بدهید و بگویید: ای پیامربم، من هدایتت را با  آن جان مطهر را مورد

بخوانم و جانم را با نام با برکت  از تا او را  مانم یم پس کنم ی�دنیای فانی معاوضه 

 جهل برهانم.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٤آذر  ٢١       ی شهادت امام رضا (ع) بهخط

پایدار بر عزت خوی   اش سلطهپروردگار کریم است که ملک و  ی یبندهزشکر و سپاس 

یگانه و در دوام و بقای  یکتاست؛ در  اش یاییکربو در سلطنت  اطاعت شده و در 

 خلقت  عادل، در حکمت  آگاه و در تأخیر عقوبت  بزرگوار است.

ن و سید املرسلین ابوالقاسم یخاتم النبی ،العاملین هللا یبحبسالم و صلوات خداوند بر 

خیر و برکت و  ی واسطهکه همگی  ین معصومطاهرین و  یتب اهلمحمد (ص) و بر 

سالم و سالمتی در وجود مبارک آنان است و سالم نامی است که  گذشت بودند که

برگزید و امر فرمود به زیر محبتم  اش بندهپروردگار عال آن را برای ارتبا  بین خود و 

 تان یروز  آنچه ازش� را ندا دهم: ای فرزندان آدم،  که آنگاهو پراکنده نشوید  ییددرآ

است تا این فرمان را به دریابید و انسان به پا خ گاری راانفاق کنید تا طعم رست ام داده

را به پیشکشی بر بندگان عرضه کرد و برای جلب رضایت الهی  اش یروز ؛ درآورداجرا 

: ای خالقم، بهرتین متاع جانم را که ای�ن به دستورات بارگاه درآمدجان  به سخن 

ه �ودم پس جهادم را ت بود بین بندگانت انفاق کردم و آنان را با حق همراا ییکربیا

جانی را به  ات یملکوتبپذیر و انفاقم را جاودانه فرما تا به هنگام بازگشت به بارگاه 

 .شناسد ی�همراه بیاورم که جز اطاعت نام دیگری را 

کربی  ی یقهصدچه زیبا و به جاست این سالم از رسور عاملیان کوثر الهی حرضت 

 مؤمنانو بر امیر  الشأن یمعظپیامرب  شان یگرامزهرا (س) بر ایشان و بر پدر  ی فاطمه

 یا لحظهعمرشان در انفاِق هدایت و ای�ن سپری شد و  ی همهو تامی فرزندانشان که 

از این وظیفه غافل نشدند، حتی دشمنانشان را از این انفاق محروم نکردند چون 

انفاق کنید؛ آنان  دارید یمکه خودتان بیشرت دوست  ها ینبهرتخداوند کریم فرمود: از 

عشق و ای�ن به خداوند را که تام آمال و آرزویشان بود را انفاق فرمودند که ما 

امروز در سوگ شهادت یکی از ایشان یعنی هشتمین اخرت درخشان امامت و والیت 

 یما شده(ع) در این مکان مقدس جمع  الرضا یموسحرضت امام علی بن  الحجج ثامن
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و چه اکنون  شان یبهطفرمودند: ایشان چه در حیات  شان یگرامکه مادر  یا گونه ه�ن

باید که  فرمایند. ی�دوست و دشمن را از عنایاتشان محروم  شان یملکوتدر بارگاه 

اگر بر هدایت و  یابیم یمیقین داشته باشیم که وقتی به زیارت بارگاه ایشان سعادت 

 یها عملو  ها داری یندو  ها حاجتدلیل  در باورها و  شود ی�ای�ن ما افزوده 

و اطاعت است. اگر  داری یند ی نحوهماست، چون چیزی که برای امام اهمیت دارد 

ایشان دست پر باز  ی گسرتدهمورد قبول پروردگار باشد از فضل و احسان و انفاق 

که خود ایشان فرمودند هر کس از شیعیانم مرا در رسزمین طوس زیارت کند  گردیم یم

 من باشد در قیامت شفیع او خواهم بود. حق بهعارف  که یدرحال

ابوالحسن و رضا لقبشان است. سی و پنج سال عمر طیف   اش یهکننام ایشان علی و 

 نائلسپری شده بود که به اقتضای ک�ل و شایستگی ذاتی به منصب امامت و والیت 

گردیدند. مدت بیست سال به حراست از کیان آیین الهی پرداختند. ده سال در زمان 

که  مأمونزمان با حکومت  ، پنج سال با پرسش محمد امین، پنج سال همیدالرش هارون

هجری قمری به  ۲۰۳لعنت خدا بر آنان باد. رسانجام در روز جمعه آخر ماه صفر سال 

 ند و پیکر مطهرشان در مشهد مقدس دفن شد.ملعون به شهادت رسید مأموندستور 

سلسلة الذهب از ایشان است که در شهر نیشابور  ی یهما حدیث طیف و گران

فرمودند که: از پدرانم نقل است که پیامرب گرامی رسول اکرم (ص) فرمودند: از جربئیل 

صار و ال اله اال هللا ح ی کلمهشنیدم که فرمود از خداوند عزوجل شنیدم که فرمود: 

جایگاه امن من است پس هر کس به دژ من وارد گردد از عذابم در امان خواهد بود. 

هستم و  ها ط دارد و من خود یکی از آن  ییها ط بعد امام اضافه کردند این 

منظور امام از بیان این ط  اشاره است به اَکَملُت لَُکم دیَنُکم یعنی اقرار به توحید با 

 طاعت  بر همگان واجب است.او  شود یمقبول امامت کامل 

تا این ماه را بدرود گوییم  رویم یمحال که ما در آخرین روز ماه حزن و اندوه هستیم 

و ماهی دیگر را آغاز کنیم که در آن میالد پیامرب خاتم حرضت محمد (ص) و اولین روز 

 ی دهکننامامت خاتم امامت و مخزن کرامت و چلچراغ هدایت، منجی برشیت، برپا 

بر  پایان یبموال و رسورمان اباصالح املهدی (عج) است که سالم و درود  ،کرسی عدالت
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ایشان و اجداد طاهرین  و بر اولین روز امامتشان و بر ظهور دولتشان و سالم و درود 

فرمود: ای قلب زمان،  پروردگارشان که آنگاهبر دقایقی که برکت آفرین  را درک کردند 

خوی  به خود افتخار خواهی �ود زیرا نفسی  های یهثانکن؛ تو در خود را آغاز  تپ 

که تو را بزرگ خواهد شمرد و نام  با نام تو یکی خواهد  کنی یمرا با خود همراه 

قلبت افتخار کن که موال و رسور و امام�ن  ی ینهگنجشد پس به آنچه داری در 

یابند  نام طافت و عزت میامت  با این (عج) است که زمان و زمین و  الزمان صاحب

 ییها مدالرسور عاملیان فرمودند: مه�ندار مه�نان پرسم مهدی به  شان یمادر گرامکه 

 که آنگاهپس  اند شدهوعده داده  ها مدالو ادیان به آن  ها دورانمزین است که 

مه�نان س�یی به مه�نی آمدند با حقیقت وجودتان از آنان پذیرایی کنید تا انوار 

محبتی شوید  شکرگزارو برای آمدن حق مشتاق شوند و حق را در جایگاهتان ببینند 

به ودیعه است تا همواره جهل را بشکافد و نور را جایگزین کنید،  هایتان ینهسکه در 

که مه�ن و مه�نداران  طافت و  یدا نشستهیی پس ای مه�نان کوی عشق در جا

 .کنند یمعزتی بس بزرگ برای خود ذخیره 

 :داریم یمدر خاته دست به دعا بر 

بار الها اما رضا (ع) خیر و برکت این رسزمین است ما را یاری فرما تا قدر این نعمت 

 الهی را بدانیم.

ما بیاموزند که باید برای رضای الهی  الها امام رضا (ع) از مدینه هجرت کردند تا به بار

 مهاجرین از ظاهر دنیا به سوی خودت باشیم. هجرت کرد پس ما را یاری فرما جزءِ 

امام رضا (ع) با ما رئوف و مهربان  شان یگرامبار الها موال امام عرصمان همچون پدر 

 است؛ یاری فرما تا قدر عنایت و محبت ایشان را بدانیم.

منتظران و یاران ایشان قرار  دولت امام عرص تعجیل بفرما و ما را جزءِ  بار الها در ظهور

 بده.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٤آذر  ٢٨      ی شهادت امام حسن عسکری (ع) بهخط

 و ازلی و پایان یب و کران بی ستای  و حمد به جربوت و جالل با پروردگار است سزاوار

 آشکار، و نهان دانای و هاست آس�ن و زمین در آنچه فرمانروایی اوست آناز  و ابدی

 .است بزرگوار و و پیروزمند مهربان و بخشنده

 که پاک  خاندان بر و) ص( محمد حرضت اکرم رسول انبیا خاتم بر درود و صلوات

 که بودند حقیقی مؤمنان و الهی خلیفگان و صابران گران، هدایت از رستگاران، همگی

 .دارد مطابقت قرآن ی یمهکر آیات از با بسیاری صفاتشان

 و کنند یم وفا خدا عهد به که یکسان :فرموده خداوند قرآن از آیاتی در مثال طور به

 و دهند یم پیوند داده فرمان آن پیوست به خدا را آنچه که آنان ؛شکنند ی�پی�ن  خود

 طلب به که آنان ؛اند یمناکب خداوند بازخواست سختیِ  از و ترسند یم پروردگارشان از

 به آنچه از آشکار و نهان در و گذاردند �از و پیشه کردند صرب خوی  پروردگار ثواِب 

 خاص آخرت رسای کنند، یم نیکی دفع به را بدی و کردند انفاق یما داده روزی ها آن

 و پدران از است نیکوکار بوده که هر و ها آن برای جاویدان های بهشت و است آنان

و  آیند نزدشان به در هر از فرشتگان و شوند داخل بدان فرزندانشان و همرسان

 رسای چه آخرت رسای ؛اید ورزیده که شکیبایی همه آن خاطر به ش� بر سالم: گویند

 .نیکویی است

 ی همه مطهرشان بیت اهل و اسالم گرامی پیامرب رسگذشت و عملکرد از آگاهی با

 آنان همگی در توان می را برده نام مؤمنان از کریم قرآن در رح�ن که خداوند صفاتی

 و ها سختی در صرب آشکار، و نهان در انفاق و یخداترس �از، ی برپاکننده. کرد مشاهده

 لحظه در و مقدسشان وجود در همه و همه ،و پی�ن عهد در استواری و مصائب

 نه آیات این وجود با که دشمنانشان بر احوال وای پس است جاری عمرشان ی لحظه

 روز در. برخاستند آنان با و دشمنی عناد به بلکه نداشتند نگه را بیت اهل حرمت تنها

 کافران امروز: خداوند فرمود امر(ص) به  محمد حرضت اسالم گرامی پیامرب غدیر عید
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 دین امروز .برتسید من از مرتسید آنان از. اند شده نومید خوی  دین از ش� بازگشت از

. برگزیدم ش� دین را اسالم و کردم تام ش� بر خود نعمت و رسانیدم ک�ل به را ش�

 به اما کردند بیعت فرزندان  و(ع)  علی مؤمنان امیر با همه و کرد اعالم به همگان

 آنان ی آینده عملکرد از که کریم پروردگار و شکستند خود �انده پی�ن وفادار آن

 را خدا پی�ن که آنان و: فرمود ،بود کرده تام آنان چنین بر را حجت و داشت آگاهی

 گسلند می داده فرمان آن پیوست به که خدا را آنچه و شکنند می کردن  استوار از پس

 باید پس. نصیبشان جهان آن های بدی و ستها آن بر لعنت کنند می فساد زمین در و

 همچنین و داده بود فرمان بیعت این به خداوند زیرا کرد لعنت را غدیر شکنان پی�ن

 خداوند بود طرف از پی�ن این. کنید اطاعت خود ولی و پیامرب و من از: بود فرموده

 و آزار مورد را  بیت اهل و فرزندان و پیامرب و کردند فساد زمین در ملعونین این اما

 ابدی لعنت فرمود خداوند که یا گونه ه�ن پس. رساندند شهادت به داده و قرار اذیت

 .باد آنان همگی بر

 را دشمنان  تا شدیم جمع هم دور خاتم رسول فرزندان از یکی سوگ به ما امشب

 و عال والیت، و امامت اخرت یازدهمین ایشان. بکوبیم سینه بر به عزای  و کرده لعنت

 عسکری حسن امام حرضت رضا ابن محمد، ابا حیا، و با عفت و وقار با و تقوا با زاهد،

 به شهادتشان و هجری ۲۳۲ سال الثانی یعربهشتم  در ایشان والدت که هستند (ع)

. افتاد اتفاق هجری ۲۶۰ سال االول یعرب هشتم در علیه هللا لعنت عباسی معتمد دست

 اعرتاف به ولی بردند به رس تبعید در را مبارکشان عمر تام یباً تقر اینکه وجود با ایشان

 و بودند بر حق امام و راستین ی خلیفه و عال پروردگار ابهت مظهر دشمن و دوست

 سبحان را پروردگار عطایی حسنات ی همه زیرا شد پلیدشان دشمنان خشم موجب این

 آنان برای موضوع این تحمل و داشت یکجا ایشان بودند، فروخته شیطان به آنان که

 .بود سخت

 که کنیم می مزین (س) زهرا حرضت عاملیان رسور از زیبایی حدیث به را خطبه حال

 هنگام در اش فرمانده که است فرمانی گویای است انسان وجود در آنچه :فرمودند

 پادشاهی آیا. است عاملیان پادشاه که کند محافظت را تا امانتی آموخته او به خلقت 
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 جان  دشمنان، اسارت ی پرده در یا ماند می پابرجا استوار و شناسد ی� را مملکت  که

 قادر ذهنی آیا ؟میرد می اسارت و غربت در رنج، با و شود می مبتال گوناگون امراض به

 آیا داشتند عرضه فرشتگان: فرماید میآس�نی  کتاب که ای خلیفه است؟ خلیفه درک به

 آن من فرمود پروردگار بریزد و ها خون و کند فساد آنجا در که آفرینی می را کسی

 در که مفلوک بود پادشاهی کردند درک فرشتگان که را آنچه. دانید �ی ش� که دانم

 را بود الهی ی خلیفه واقعی صورت که را آنچه و شده درمانده و اسیر امیال  چنگال

 حق بر ی خلیفه را او و گشتند بر فرمان آستان  بر همگان و فرمود پروردگار معرفی

 مانند آستان ؛ بر فرمان همگان و نشست خالفت کرسی خلیفه بر شناختند؛ الهی

 مملکت  حدود و شد نوشته قانون  ندارد کتاب معنا برای  مکان که مغز فرمان

 .بر فرمان و گ�رده کارها بر انتخاب و حدود، از محافظت بر نگهبانان  و گردید تعیین

 .کند را آباد مملکتی باید اساس یب و پوچ های قدرت بر تسلط با خلیفه حاال

 شان یگرام مادر مقدس ساحت به تسلیت عرض ضمن اندوه و حزن شب این در اینک

 وجود به )عج( املهدی اباصالح ،زمان و عرص امام ،موال و رسور نعمت�ن یول و

 :داریم یم ابراز مبارکشان

 هموار جا�ان بر دهر جاهالن جهل که یبتیمص تحمل توان تا دریاب را ما ما، موالی

 نجات گناه لغزش از ات یداللهی دستان در را ناتوا�ان دست و یمبیاب را اند �وده

 :زنیم یم ناله فریاد و ترضع با پس بخشی

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٤آذر  ٣٠    ی سالروز آغاز امامت حرضت مهدی (عج) بهخط

من است که  پروردگارکریم را سزاست که خود فرمود: بگو  پروردگارحمد و سپاس 

و اگر  افکند مییا او را به تنگی  کند میروزی هر که از بندگان  را بخواهد فراوان 

 چیزی انفاق کنید عوض  را خواهد داد و او بهرتین روزی دهندگان است.

در علم و معرفت  اش یروز بله اع�ل و افکار آدمی است که موجب تنگی و یا فراوانی 

و نه چیز دیگری که پروردگار کریم خود  شود میوند رح�ن و ای�ن از جانب خدا

فرموده: اموال و اوالدتان چیزی نیست که ش� را به ما نزدیک سازد مگر آنان که ای�ن 

که پاداش اینان به سبب اع�لشان دو برابر است و  اند کردهو کارهای شایسته  اند آورده

 بهشت هستند. های غرفهایمن در 

فرمودند رسور عاملیان حرضت زهرا (س) این آیات کریمه را که  چه زیبا تفسیر

و در مقابل  پول  رسانید میفرمودند: گاه ش� حاصل دست رنج دنیا را بفروش 

و گاه دست رنج جانتان را در بازار دنیا برای نجات دیگران انفاق  کنید میدریافت 

مقابل رسالتشان مزدی مانند پیامربان که در  خواهید �ی  پولی کنید و بابت می

زیرا قیمتی ندارد که کسی توان خریدش  شود یپس استقبال از این متاع � خواهند �ی

؛ گاه باشد مینیت عقل   کند میرا داشته باشد و آنچه عمل انسان را جاویدان 

 چنان آن کند میو پولی که دریافت  رساند میعمرش را در بازار دنیا به فروش  های سال

که: ای بیچاره به چه قیمتی  دهند میکه همگان او را مورد رسزن  قرار  ناچیز است

مانند سنگ  رسد میبهشت پروردگار را فروختی پس آنچه که با اندیشه به ثر 

که  سوزاند می چنان آنو گاه  کند میاست که گاه زمین را حاصل خیز  یفشان آت 

کریم و عزیز به  پروردگارکه . پس در این روز خجسته و مبارک ماند �یآثارش باقی 

برکت وجود مقدس خاتم انبیا و اوصیا حرضت محمد مصطفی (ص) آخرین رحمت و 

رسور عاملیان عرض  شان گرامیمادر  گهربارنعمت  را به امت  انفاق فرموده از زبان 

 :گوییم میو  کنیم میو خداوند رح�ن را شکر  سالم کرده
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؛ آیندگان به شود میبر جام جانی که در پرتو انوار با برکت  ظلمت نفس افسانه  سالم

تهی جانشان را مه�ن  ؛ به دنبال نامی که همواره جام ِنگرند میخوی   ی گذشته

 های دستبانی بر  های هدایت  را مانند سایه دستدقایق با برکت  �وده است؛ 

ا به تصویر کشیده است؛ او کیست که مشتاقی گشوده که ندای قلبشان جاودانگی ر 

دقایق حیات در فرمان  در حرکت است؟ چه کسی به حقیقت آفرینش  آگاه است؟ 

؛ او یحیی و یمیت را در باشد یبه رمز جان با برکت  جز آفریدگارش کسی آگاه �

که همواره توان عقل   شود میپس جانی منتظر خوانده  گذارد میفرمان  به �ای  

و  کند میآن کریم متصل باشد؛ غیبی که او را به مه�نی با شکوهی دعوت به غیب قر 

: آنچه برایتان باقی گذاشتم برای ش� بهرت است. پس وای بر احوال فرماید می مرتباً 

الهی  نظیر یبکسانی که نه تنها خود بلکه دیگران را نیز از چنین نعمت و رحمِت 

از آت  جهنم بر جان  تر سوزانندهقیامت محروم کردند. آه ندامت و افسوس آنان در 

ذلیلشان خواهد بود و واحرستایشان نه تنها سودی به حالشان نخواهد داشت بلکه 

. شوند میتوسط آنانی که فریبشان را خورده و مریدشان شده بودند نیز لعن و نفرین 

ن در قرآن کریم یاد فرموده که: قدرتندان به زبو  یخداوند از احوال چنین کسان

شدگان گویند: آیا از آن پس که ش� را به راه هدایت فراخواندند ما ش� را بازداشتیم؟ 

 ش� خود گناهکار بودید. نه

در  اش ارادهتجلی انوار الهی و تحقق  ،اینان کور و کر و الل بودند که در امامت

و  قدر گرانامیر مؤمنان علی (ع) و فرمایشات  یها خطابهخلقت خلیفه را ندیده و 

به بزرگان گمراه و ذلیلشان در نهی مقام واالی  امامان را نشنیدند؛ ی یهبقگهربار 

و باطلشان بودند و به  جاهل پدران غافل، یِ رو  دنبالهامامت اعرتاض نکردند چون آنان 

امامت را خشک کنند ولی خداوند  ی ریشه خواستند میخیال هواپرست و باطل خود 

آنچه  من سبحان در چنین روزی آخرینشان را برای مؤمنان برشیت حفظ کرد و فرمود:

 برایتان باقی گذاشتم برای ش� بهرت است.

کرسی  ی برپا کنندهنبوت و رسالت،  ی عصارهایشان خاتم امامت، منجی برشیت، 

هستند که پس  اباصالح املهدی (عج)، امام عرص و زمان یر و برکتخ ی واسعهعدالت، 
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هجری  ۲۶۰سال  االول یعرباز شهادت پدر بزرگوارشان امام حسن عسکری (ع) در نهم 

امیر مؤمنان علی (ع)  ی وعدهردای منور امامت را بر جان مبارکشان پوشیدند که این 

است که فرمود: ای مردم بدانید که َمثِل آل محمد مانند ستارگان آس�ن است و 

بنابراین ش� هرگز از آل محمد  �اید یمدیگری طلوع  کند مییکی غروب  که ینگامه

خدا برای ش� به حد ک�ل  یها نعمتکه  ماند یممحروم نخواهید شد و لذا بدان 

رسیده و آنچه آرزو داشتید به ش� واصل شده است. موالی�ن امام عرص در چنین 

ترشیف بردند و این غیبت مانع از حضور روزی به اذن و تدبیر الهی به غیبت صغری 

و دعوت ایشان به نجات و هدایت مردم نشد و این دعوت را فقط کسانی شنیدند که 

 زدوده بودند. یشانها گوشگرد و غبار باطل را از 

 ینجانش الحسین (ع) در این مورد است که فرمودند: اباعبدهللاحدیث زیبایی از 

که من عمل کردم؛ صدای دعوت  همواره  کند میعمل  گونه ه�نرسالت در هدایت  

شنوندگان  رسیده است ولی آنان ه�نند امت  جانِ  به گوِش  ها دورانو  ها زماندر 

 دلخواه و قرآن را ه�نند قوم یهود به اند یدهبرگز؛ باطل را اند یختهگرمن از هدایت 

یاری  اند نگاشتهو منتظر فرجی هستند که آنان را در دینی که خود  اند آراستهخودشان 

 .کند

پس ای مه�نان کوی عشق بیایید در غدیر ثانی، اولین روز امامت موالی�ن امام عرص 

و زمان اباصالح املهدی (عج) دست بیعت�ن را به سوی  بلند کنیم و ابراز داریم: ای 

ن است پس دیدگان �ناک�ن را بر حرارت ضعیف� یها جانموالی ما، نامت زینت 

پر حرارت نامتان را تکرار کند و  یفشان آت مستولی نکنید تا همواره چونان  ی�نها دل

کنید در دعایی که  مان یاریببینید  اهتزازمنتظر زمانی که پرچم حق را در عال در 

 :خوانیم یم صدا یکهمواره زینت جا�ان است و باز 

 الفرج اللهم عجل لولیک
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٤دی  ٨   ی والدت پیامرب اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) بهخط

خور پروردگار رح�ن، کریم، عظیم و قادر و تواناست که  حمد و سپاس زیبنده و در

 و زمین است از آن خداست، آگاه باشید که ها آس�نکه هر چه در خود فرمود: بدانید 

و  میراند یمو  کند یم؛ اوست که زنده دانند ی�خدا حق است ولی بیشرتشان  ی وعده

ار نعمت و بریم و شکرگز  یمپس به دامن پر مهرش پناه  گردید یمهمه به سوی او باز 

مخصوصاً به  شود یمکه رسشار از لطف و احسان بر بندگان  نازل  منتهای  یبرحمت 

عطا فرمود که آن وجود مبارک و مقدس که در این ایام  نظیری یب و رحمتنعمت 

 ،املرسلینو سید نیالنبی خاتم رسول و خلیل، نبی و صفی، حبیب و نجیب خدا،

ابوالقاسم حرضت محمد مصطفی (ص) است که درود خداوند تا ابد بر ایشان و بر 

خاندان پاک  که امیر مؤمنان علی (ع) در مورد ایشان چنین فرمودند: تا اینکه تکریم 

د سبحان شامل حرضت محمد (ص) و خاندان او شد و خداوند ایشان را از خداون

دودمان قرار داد و آن نهالی بود از  ترین یلجلوجود آورد و نهال او را در  مبدأبرترین 

انبیاء که خداوند، پیغمربان امین خود را از آن شجره به وجود آورد. حرضت  ی شجره

تام همساالن خود بود و در بزرگی  محمد (ص) در کودکی بهرتین طفل در بین

و  شد ی�از او دیده  تر یزهپاکبزرگوارتر از او وجود نداشت و از نظر اخالق و رفتار 

وانستند از باران رحمت و بخشاینده به آن اندازه ت بخشای  داشت که مردم �ی قدر آن

آن  آمد و در به وجودانتظار بخش  داشته باشند. او موجودی است که در حرم 

در  اش یوهماین درخت بلند است و  یها شاخهمحیط دارای ساقه شد و مرتفع گردید. 

دسرتس نیست و پیشوای کسی است که تقوی را پیشه �اید و نور دیدگان کسی است 

که برای راهن�یی شدن صالحیت داشته باشد او چراغی است که روشنایی آن اطراف 

. روش زند یماست که نور آن در جهات مختلف چشمک  یا ستارهو  �اید یمرا منور 

 ی یلهوسکه  باشد یمزندگی او رعایت حد وسط است و سنت او مبتنی بر این 

برای این است که بین حق و  آورد یمراهن�یی نوع برش فراهم گردد و آنچه بر زبان 

راری باطل فرق گذاشته شود و هر زمان که دستوری از طرف او صادر شود برای برق
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است و خویشاوندان  از بهرتین  ها دودمان. دودمان او از بهرتین باشد یمعدالت 

 خویشاوندان.

که  کنیم یمقرآن دوچندان  ی یمهکرامیر مؤمنان علی (ع) را با آیات  ی فرمودهزیبایی 

آمد و شفایی  یا موعظهخداوند کریم فرمود: ای مردم برای ش� از جانب پروردگارتان 

برای آن بی�ری که در دل دارید و راهن�یی و رحمتی برای مؤمنان؛ بگو به فضل خدا 

 بهرت است. اندوزند یمو رحمت او شادمان شوند زیرا این دو از هر چه 

از  یرترپذ دلباالتر و بهرت از آیات قرآن کریم و چه شفا و رحمتی  یا موعظهبله چه 

حیات  بر آن گواه  تپ سالم بر دقایقی که نبض عال در  پاک  پس یتب اهلپیامرب و 

شد آنگاه که به ندایی بخواندش که: برخیز، اینک بر آستانی خوانده شدی که 

را در جانت به ودیعه نهادند تا لب به سخن بگشایی و زبان خشکیده در  اش یسالمت

ت را بخوانی و او کامت را از خاک جانت بزدایی و با آتشی که در سینه داری پروردگار 

را در بزرگی و جاللت  بستایی پس شکر بر آستانی که محبت  پایان نپذیرد و نعمت  

 تغییر نکند و آنچه وعده داده شده به انجام رسد.

برکت انواری است که  ی دهنده مانند آغاز صبحی است که قبل از طلوع  نوید ،سالم

حرارت  مطلوب نیازمندان رشد است و  ؛مخلوقات عال است ی کنندهگرمای  زنده 

درون  مخفی و ظاهرش نشان از خلقتی  ؛حرارت های پر ی جان کننده  خنک اش یهسا

زمان گویای رمز و رازی است که  ی صفحهاش در عظمت اطاعت  در  استواری ؛مدبرانه

 به ها عقل ،ها در پرتوی جان  نگاشته شود نگارد تا عمر انسان آن را می ،گوش زمان

 .نام  را معنا کند یچیدگیپکاوش جان  در حیرت باند و 

با تولد وجود  االول های ربیع نظیری در نیمه چه طلوع بی !بله چه زیبا و مبارک سحری

 العاملین حرضت محمد (ص) اتفاق حبیب اله ،رحمت للعاملین ء،االنبیا برکت خاتم با

را به حیرت وا داشت و زنده  ها قلعداد 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

آغاز کردیم که در ادامه در  (س) را با سخنان رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه

آنچه در دیدگان رحمت  :نظیر چنین فرمودند تولد بزرگ و بی توصیف این روز و
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 ی رودخانههدایت  �ود یمکرد و مرتباً نام مبارک  را بر عال القا  عاملیان نورافشانی می

منتظر آمدن  در  که زمانِ  آنگاهوصل برساند و  ی رسچشمهبود تا همگان را بر  ها جان

موعود فرا رسد  ی لحظهتا  رساند را به یکدیگر می ها یقهدقو  ها یهثانپیچید و  خود می

القدس به بانگی ارواح عال را   ح عاملیان قدم بر برهوت زمین گذارد روحو امانت اروا 

تهنیت به غیر از حساب بر ش� باد  ،اولین و آخرین یها انسانای  :فرا خواند و فرمود

ر زمین گسرتده شد و همگان بر طعام  مه�ن شدند دحسان پروردگار ا ی سفرهکه 

سبیل لاز س هتناول کنید تا جان جدا شدرحمت  بنشینید و از طعام   ی سفرهپس بر 

به افسانه درآید و به  ینالسافل اسفلوصل متصل شود و  ی رسچشمهپروردگارتان به 

برکت آمدن  همگان بر عرش درآیند و انوار جانشان در قاب قوسین او ادنی معنا 

که خاک غربت جهل را از دیدگان  ییها چشمو  ها گوشچه سعادتند هستند  .شود

هایی را بر کرسی خلقت پروردگارشان نظاره  امانت یدگانشاندزدودند تا گوهر خود 

آمدند تا نام  ها آن .گانه بود هفت یها آس�نکند که نامشان جانشینان کرسی 

پیامربشان را در قاب جانشان به �ای  درآوردند و در پرتو انوارش جهان را از غربتی 

که به آن مبتال گردیده نجات بخشند که امروز تولد مبارک یکی از آن جانشینان منور 

امام جعفر  ،گذار راه و رسم شیعه بنیان ،به نور پیامرب یعنی میالد ششمین اخرت امامت

 ی بندهایشان در روز تولد جدشان به دنیا آمدند روزی که بهرتین  .است ع)( صادق

نعمت و رحمت خداوندی قدم بر زمینی نهاد که هر لحظه بر او  ینتر افضلخدا و 

 یها شعلهستم شکافته شده و  یها کاخکه  است امروز روزی .فرستد درود و سالم می

و عال  به دنیا آمد ؛انداز شد  ان طنیناالهللا در جه الاله ی کلمهباطل خاموش گردید 

رسول گرامی اسالم  ،اول ما خلق هللا ،نور مطلق ،منور شد به قدوم مبارک عقل کل

 (ص). حرضت محمد

 (عج) املهدی اباصالحاین روز مبارک را به پیشگاه موال و رسورمان امام عرص و زمان 

شاکریم که ما را امت چنین کنیم و خداوند رح�ن و رحیم را  تربیک و تهنیت عرض می

و فرزندان  به  (ع)را با انتخاب امیر مؤمنان علی  یت ب اهلداد و مودت  پیامربی قرار

کنیم از وجود مقدس و  و سپاس و تشکر می ارزانی داشت به ما جانشینی ایشان

که با  (ع) مبارک معلم اخالق و عرفان و قوانین و دستورات قرآن امام جعفر صادق
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 های پیامرب امانت در موردراه و رسم وفاداری به عهد و پی�ن  ما را با ی خودها آموزه

عظیم بر پروردگار کریم  یبیت و قرآن آشنا فرمود و همچنین شکر و سپاس اهل یعنی

را که نشان و عطر  (عج) موال و رسورمان امام عرص ،آخرین نور امامت ،که از رس لطف

و بوی جد بزرگوارشان و پدران گهربارشان را با خود همراه دارد را برای�ن حفظ 

 .فرمود

: داریم یمقرآن کریم به پیشگاه با کرامتت عرضه  ،تا بار الها ما با تالوت کتاب آس�نی

ن جاء الحق و زهق الباطل پس ای پروردگار رح�ن به فریادمان برس و با ظهور موالی�

 :زنیم یمفریاد  تحقق ا و برای این شعار را مستدام فرم

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٤دی  ٢٥        ی دعای ندبه دل نوشته

بینید؛ نه تنها من حقیر را  یمدانم و یقین دارم که ش� مرا  یمموالی من، موالی من، 

غافلم، را  ها آنکه خود از  یدرحالی رفتار و گفتار و عملم را  همهبینید بلکه  یم

دانید ولی با این وجود هر هفته و هر لحظه آرزو دارم روبروی ش� بنشینم هم  یم

مثالتان را ببینم، هم ببینم که ش� ولی نعمت و امام و رسورم با آن  یبج�ل زیبا و 

کنید، قلبم  یمد به من حقیر نگاه رس یمها  یانوساقچش�ن زیبا که وسعت  به تام 

 دهد آن زمان را خواهم دید. یمگواهی 

را خواهم  کارم گنهیم چش�ن و صورت ها اشکدر مقابل ش� دو زانو نشسته، با 

به ش�  ام ندبهشست. اگر خشکی گلو و زبانم مرا یاری کردند مثل هر هفته در دعای 

 خواهم گفت:

دانم که ش� با من هستید و مرا به حال خود  یمت، موالی من، آقای من، جانم به فدای

نشینید، برای هدایت و نجاتم مرا یاری  یمینتان در کنارم نازنرها نکردید و با آن وجود 

خواند باید بداند که امام   یمی که فرمودید: کسی که دعای ندبه ا گونه ه�نکنید  یم

کند که: منتظرم  یمصرب وصیت  کند و او را به یمگیرد و نوازش   یماو را در آغوش 

گذارم، ای�نت را محکم کن، با شیاطین جانت بجنگ تا  ی�بان، من تو را تنها 

را سد آتشی کنند که همواره جان  ات ندبهملکوتیان مناجات تو را به عرش بربند و 

کند. موالی من جانم به فدایت، این تنها آرزوی من نیست بلکه  یمانسان را تهدید 

ی مقدستان به عشق و یاد ش� روزهای جمعه  خانهخواهران و برادرانی که در  ی همه

 دارند: یمخوانند نیز هست و همگی به ناله و اشک ابراز  یمدعای ندبه 

مثال و در مجد و طافت  یبرقیب و در بزرگی و فخر  یبجانم به فدایت، ای در عزت 

همتا، جانم به فدایت، تا کی حیران و رسگردان و بدون رسپرست باشم. ای  یباستوار و 

نعمتم دعا کنید تا خداوند مهربان در ظهورتان تعجیل بفرماید که  یولرسور و رهرب و 

ی پر از فتنه و نفاق هر روز و هر لحظه نیازم به وجود گهربارتان که  زمانهدر این 
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شود. قلب عاشقم مشتاقانه با سوز و  یمبیشرت  استه فتنهها و  یبدی  همهی  هندِ کنَ بر 

تان و پدران طاهرینتان  یگرامخواند. به فریاد امت جدتان و مادر  یمگداز ش� را 

گرید. بر ما سخت  یمی�ن خون ها قلبی اشک�ن خشک شد ولی ها چشمهبرسید که 

چیزشان از  بینیم که همه یمکه از دیدار ش� محروم هستیم، مردمی را  یدرحالشده 

جمله ای�ن و عزت و غیرتشان را به نفس اماره و شیطان فروختند و به آن بسنده 

ی ای�ن و  واسطه بهرا  مؤمناننکرده مانند عرص پیامرب گرامی اسالم حرضت محمد (ص) 

ورزند،  یمعشق  ها آنباورهای دینشان و عشق به مقدساتشان که همچون جانشان به 

ی پروردگارمان حق است که  وعدهوجود اینکه یقین داریم که  گیرند. با یمبه مسخره 

، منکران و کافران را در عذاب ببینند به آنان مؤمنانفرمود: روزی خواهد رسید که 

 کردید، حال بچشید آت  جهنم را. یمبگویند ش� بودید که ما را مسخره 

روزی را خواهیم  دانم ی�ولی موالی من، جانم به فدایت، بر ما سخت شده تحمل آن. 

گران با  دید که ما هم در کنار ش� باشیم و ببینیم رسکشان و منکران و متکربان و ستم

 رسیده و زمین پر از عدل و داد و توحید و پاکی شده؟ هالکتظهورتان به 

ی که سفارش به صرب فرمودید، گرچه بر ما سخت است، صرب ا گونه ه�نتا آن زمان 

ای را که حرضت یعقوب در فراق حرضت یوسف فرمود، در  یهآخواهیم کرد و ه�ن 

داریم که: جز این نیست که طِح اندوه  یمهجران ش� یوسف زهرا ه�ن را ابراز 

 دانید. ی�دانم ش�  یمگویم زیرا آنچه من از خدا  یمخوی  تنها با خدا 

 داریم: یمپس ما نیز ای منتظران کوی عشق به تنا به پیشگاه پروردگارمان عرضه 

یی، پس ای فریادرس درماندگان ها رنجها و  یسختی اندوه و  کنندهبار الها تو برطرف 

ی حقیر و گرفتارت برس. آقا و رسورمان را برسان تا بدین وسیله خون و  بندهبه داد 

ی گرفتارت را برطرف کنی و سوزش عشق در غم فراق  را با  بندهی تنگ دلاندوه و 

 ا آن زمان هر روز فریاد خواهیم زد:وصال  فرو نشانی و ت
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٤دی  ٢٨      ی والدت امام حسن عسکری (ع) بهخط

خداوند سبوح و قدوس است؛  ی یبندهزازلی و ابدی  پایان یبو  کران یبحمد و سپاس 

خداوندی که از رس رحمت، روزی و هدایت و بخش  بر بندگان  را بر خود مقرر 

�وده و فرمود: بخورید و بیاشامید و ارساف نکنید و از رس مهربانی و کرامت  به 

از رحمت  یدا کردهپیامرب خود فرمود: بگو ای بندگان من که بر زیان خوی  ارساف 

اوست آمرزنده و مهربان؛ پس  آمرزد یمگناهان را  ی همهید زیرا خدا خدا مأیوس نشو

با این همه بردباری و عفو وسیع و رحمت و مغفرت اگر کسی در قیامت عذاب شود 

از هدایت را پروردگار  بها گرانخود بر خود ستم کرده مخصوصاً مسل�نان که گهر 

آنانی  ها انسان ترین یدهدزیان حکیم در قالب قرآن کریم بر آنان ارزانی داشته، پس 

پس کتاب، آنان را  یابند ی�هستند که توان عقلی خوی  را در درک قرآن کریم 

: آیا نابینا و بینا برابرند؟ عقلی که چراغ هدایت  را خاموش کرده قادر خواند یم

 که یدرحال خواند ی�نخواهد بود فضیلت کالم را دریابد پس صدایی او را به خود 

گنجایشی دارد که قادر است تام آیات الهی را در خود جاری  چنان آن ها جان ی هینگنج

 �اید پس همواره اقیانوسی باشید که توان  محدود به ساحلی نباشد.

(س) قرآن کوثر الهی رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه  قدر گران ی فرمودهبا این 

عقل�ن را در درک آیات  به کار توان  که آنگشای نجات و رستگاری است به ط   راه

ببندیم و این مشکل نیست چون پروردگار متعال قسم یاد کرده که هدایت قرآن کریم 

به ودیعه نهاده، در این مورد نیز ایشان چنین فرمودند که: رحمت و  وجودهارا در 

  : من ش� را از یک تن آفریدم و از جام جانفرماید یمبرکت پروردگار عال آنگاه که 

طابی گوارا را خارج �وده نام  را جان خواندم جانی که مقتدای  نسیم وحی بود 

 خواند یمزبانی که در ظاهر نطقی نداشت ولی در درون  صدایی او را به هدایت 

باشد از انعکاس قدرتی که  ای یینهآاینک کالبدی را بر آبشار روحی منور بنا کردم تا 

، جانشان شوند یمزمان ظاهر  ی صفحهلوقات  بر خود را هللا معرفی فرموده پس مخ

گشای غیبی  بهاست ندایی که همواره راه گرانگوهری  دار امانتنهان   ی ینهگنجدر 

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


124 

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

و تو  خوانم یممنور است اینک تو را به جهانی که در آن نیازی به کالبدت نداری 

؟ اگر یابی یمآیا آن را  آیی یمشتابان آن را در خاک پنهان کرده و به سوی زادگاهت 

که نشانی از خود  یا گشته؟ گم یابی یمچگونه خود را  یا دادهتوان درک  را از دست 

تا مانند سپری در مقابل نامت  شود یم، پس به الطاف آن گنجینه پناهنده یابد ی�را 

 ی سفرهنعمت   ی یهسااست تا در  مؤمنانچیست او را مدد کند پس هدایت مختص 

گیر  چنان عال آنرا منور کنند و انوار هدایت آخرین پیامرب حرضت محمد (ص) جانشان 

پس همواره انوار بندگی پروردگار عال  کند ی�است که هرگز گنجایشی آن را محدود 

ه�نند  شود ی�در زمان جاری است و کتاب  در جایگاه هدایت زمان محدود 

ارد �وده و به اقیانوسی غیر حساب است که رودهای محدود را در خود و  یا رودخانه

 ،رحمت للعاملین ،، پس به کافران و دشمنان اسالم و پیامرب عظیم الشأنشود یمتبدیل 

ص) که هر روز سعی در کینه توزی نسبت به ساحت محمد (خاتم انبیاء حرضت 

پروردگار عال  ی وعدهگرفته از ترس و آگاهی از  نشئتمقدس ایشان را دارند و آن 

ادیان پیروز  ی همهشده و بر  یرگ عالبر اینکه هدایت پیامرب اسالم و دین   مبنی

خواهد شد هر چند مرشکان را خوش نیاید. باید گفت و فریاد برآورد که بغض و 

پروردگار مقتدر و داناست و هرگز نتوانید  ی وعدهاین  ،عجزتان است ی نشانه خشمتان

بیهوده  کنید، یمکه نور خدا را با دهان خاموش کنید ش� فقط ننگ ابدیتان را بیشرت 

در این حرست و بغض و عداوتتان خواهید ماند و خواهید مرد که  زنید، یمدست و پا 

و زمین، دانای  ها نآس� ی ینندهآفرخداوند قهار به پیامربش فرمود: بگو بار خدایا تویی 

داوری خواهی  اند کرده یمنهان و آشکار تو میان بندگانت در هر چه در آن اختالف 

 .کرد

تأسف  ی و مایه شود ی�افسوس حرمت شکنی پیامرب اسالم به دشمنان  ختم نشد و 

است که امت  و مدعیان دوستی و پیروان  در حرمت شکنی از دشمنان  پیشی 

اگر دشمنان به توهین اکتفا کردند امت  به او و سفارشات و . گیرند یمگرفته و 

تن  را به خاک و  یها پارهقرآن را مهجور و  کنند، یمخیانت کرده و  ی ها امانت

و کمر به  ییدتأخون کشیدند. در عرص حارض اکثیت امت  اع�ل جنایتکار آنان را 

اد لبیک یا محمدا رس فری که یدرحالدشمنی و قتل وفاداران  یعنی شیعیان بستند 
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ولی باید امید داشت و منتظر  دارند یمو بر خالف سفارش و وصیت  قدم بر  دهند یم

که خداوند وعده فرموده: حق پیروز است و باطل کف روی آب و  یا گونه ه�نبود 

الهی است که ما در این شب مبارک به شادمانی  ی وعدهتاریخ اسالم پر از تحقق این 

شیرین در این مکان مقدس دور هم جمع شدیم و آن  یها وعدهاین میالد یکی از 

امامت و والیت، عال و زاهد و با تقوا و با  ی ستارهوجود مقدس و مبارک یازدهمین 

 شود یموقار، ابا محمد امام حسن عسکری (ع) است که به ما آموختند که چگونه 

 باطل.منتظر بقیة هللا بود یعنی ظهور و پیروزی حق و نابودی 

با وجود اینکه دشمنان سعی در نابودی نسل ایشان را داشتند خداوند کریم نسلی از 

ایشان باقی گذاشت که جهان را از لوث وجود ناپاکان و باطالن پاک کرده و حق و 

 عدالت را در آن بگسرتاند.

چه زیبا فرمودند امیر مؤمنان علی (ع) که: ای مردم بدانید که نه چراغ اسالم خاموشی 

اسالم از طرف حق مستحکم شده؛  های یهپاو  شود یمپذیر است و نه شیرینی آن تلخ 

اسالم همواره نورانی است و خداوند  یها چراغاست که پیوسته آب دارد و  یا چشمه

رار داده که از این دین اطاعت �ایند و ش� ای بهرتین خشنودی خود را در این ق

، این دین را محرتم بدانید و از آن اطاعت کنید و حق دین را ادا �ایید و احکام مؤمنان

 دین را راکد نگذارید.

اینک ای مه�نان کوی عشق ما ضمن عرض تهنیت و تربیک خدمت موال و رسورمان 

ن عسکری (ع) اباصالح املهدی (عج) به امام و ولی نعمت�ن فرزند گهربار امام حس

رسور  تان یگرامکه مادر  یا گونه ه�ن: موالی ما داریم یموجود مقدسشان عرضه 

رسالت  دار امانتعاملیان فرمودند که: وجود با برکت پرسم حرضت مهدی (عج) 

و کارگزاران دولت  را  دهند یمپیامربان به این رسالت شهادت  ی همهپیامربان است و 

، ما نیز با سوز دل و تنا کنند یمو دیدار آن دوران را از پروردگار تقاضا  شناسند یم

و مشتاق دیدار ش� و ظهور دولت حقتان  دهیم یمرس  »و نراک متی ترانا«فریاِد 

 ج�ل منورتان و دولت مطهرتان را داریم و ما را نیز جزءِ  یترؤهستیم و آرزوی 

 .کارگزارانتان بپذیرید
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 :داریم یمحال دست به دعا بر 

 ی فتنهمکر دشمنان اسالم و پیامرب را به خودشان برگردان و آنان را در گودال  بار الها

 خودشان رسنگون کن.

را به یادگار گذاشتند. یاری فرما  نظیر یبامام حسن عسکری (ع) برای ما گهری  بار الها

 را از خود شاد کنیم. قلب ایشان قدر گران ی ینهگنجبا قدر شناسی از این 

امام زمان (عج) پیروزی نهایی و ابدی اسالم و پیامربت را  ی حقهبار الها با ظهور دولت 

 کامل کن.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٤بهمن  ٢٥      ی والدت حرضت زینب (س) بهخط

شکر، ذکری است که حرضت آدم از پروردگارش آموخت، آنگاه که او را ندا داد: تو را 

ام و نعمت را بر جانت تام کردم اینک بر  یدهبرگزام  یدهآفری خوی  بر آنچه  یفهخل

ات را در  یخداوندتخت بنشین و نامم را به ستای  بر زبانت جاری ساز، مع�ی روح 

ا نام  را بیاموزی. بله این نام و عزت و افتخار رضبان قلبت به تاشا بنشین ت

ی آنان را خداوند کریم  برجستهی فرزندان حرضت آدم آشکار گردید که صفات  یلهوس به

فرماید: آنان که به طلب ثواب پروردگار  یمی قرآن چنین توصیف  یمهکردر آیات 

روزی  ها آنبه خوی  صرب پیشه کردند و �از گزاردند و در نهان و آشکار از آنچه 

کنند، رسای آخرت خاص آنان است.  یمیم انفاق کردند و بدی را به نیکی دفع ا داده

و هر که نیکوکار بوده است از پدران و همرسان و  ها آنی جاویدان ها بهشت

فرزندانشان بدان داخل شوند و فرشتگان از هر در به نزدشان آیند. سالم بر ش� به 

 اید، رسای آخرت چه رسایی نیکوست. یدهورزخاطر آن همه شکیبایی که 

الشأن، خاتم انبیاء  یمعظ�ای  دهندگان این امانت بزرگ الهی پیامرب  رسسبدبله گل 

پایان  یباش بودند. پس سالم و درود  یت و فرزندان گرامیب اهلحرضت محمد (ص) و 

رمود: ای بر ایشان باد و سالم خاص ایشان است چون سالم نامی است که پروردگار ف

متصل شود که در  جانتان به سلسبیل عشقیبندگانم یکدیگر را به آن بخوانید تا توان 

آن هستید، امانتی که با آن جان گرفتید و مجدداً  دار امانتی جانتان  صندوقچه

خواهید رفت و بار دیگر با تحیتی باالتر خواهید آمد. در آن لحظه فرشتگان ش� را 

د: ای انسان به جایگاهت که سالمتی و رحمتی از جانب دهن یممورد خطاب قرار 

 پروردگار است خوش آمدی.

یکی از  قدر گرانی عطای وجود گهربار و  شکرانهامشب ما در این کوی عشق به 

ی مهر و محبت و صفا و �ونه و  ایشان، سپیدار بلند شکیبایی و تقوا و شجاعت، زالله

 مؤمنانندی، پرورش یافته در مکتب امیر �ایشگر اطاعت همراه با عشق خالص خداو 
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ی رسور عاملیان حرضت زهرا (س)، حرضت زینب کربی (س) دور هم جمع  یدهدو نور 

شود در مورد حرضت زینب سخن گفت، از کدامین  یمشدیم. چگونه و با چه بیانی 

ین فضائل ایشان از هزاران هزار حسنات و علم و ک�الت عرفان  را و کدامُحسن 

رقیب بود بلکه هزار و اندی  یبی خود  زمانهگذاشت. شخصیتی که نه تنها در نگفته 

ی خود �وده  یفتهشیرمسل�ن را غیفات در مورد ایشان، مسل�ن و وجود تحراست با 

یت و امامت داشت. زبان و بیان کوبنده ب اهلو اقیانوس علم و معرفت  رسچشمه از 

و ظلم ستیزش جاویدان در تاریخ ماند. حرضت زینب (س) نشان داد که چگونه 

ی رسان منافق و مستکرب و عوام فریب که  چهرهشود نقاب تزویر و ریا و نفاق را از  یم

خود را در پشت نام پروردگار و مسل�نی پنهان کردند را برداشت. چه زیبا حدیثی 

 است از رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) که در این مورد فرمودند:

آرایند تا بندگان خدا را  یمای وای بر احوال کسانی که ظاهر خوی  را با نام پروردگار 

یعنی لباسی  اند قطرانی است یدهپوشبه طرف امیالشان بکشانند، غافل از اینکه آنچه 

داده شد. پس حرارت  را در خنکی نفس اماره به آنان  اش وعدهاز آت  که از قبل 

گذارند غافل از اینکه  یمکنند، هر روز جانشان را در یک قالب زیبا به �ای   ی�حس 

ین عذاب تر بزرگ. ام کردهخالقشان فرموده: من از پی  برایتان عذابی دردآور را مهیا 

د تا به آنچه در کن یمالهی غفلتی است که جان انسان را از رحمت پروردگارش جدا 

 پی  رو دارد اندیشه کند.

اینک در این شب مبارک ضمن عرض تربیک و تهنیت به ساحت مقدس ولی و امام و 

داریم: موالی ما  یماملهدی (عج) به وجود مقدسشان ابراز  اباصالحرسور و موالی�ن 

ما نیز قیام  تان بر علیه ظلم و تزویر یگرامی  عمهیید در پیروی از راه و رسم فرمایاری 

ی ش� باشیم و با  حقهکنیم، زینب گونه حق مدار باشیم و زینب گونه منتظر دولت 

 اشتیاقی که حرضت زینب داشت فریاد کنیم:

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٤اسفند  ٣    (روایت اول) شهادت حرضت زهرا (س) ی بهخط

را در ش  روز آفرید و  ها آس�نحمد و سپاس پروردگار یکتا را سزاست که زمین و 

سپس به عرش پرداخت. آدم را خلق کرد و مسجود قرار داد و شیطان را مطرود، 

شیطان فتنه کرد و آدم توبه �ود. حرضت نوح کشتی ساخت و حرضت ابراهیم بت 

ت موسی دریا شکافت و حرضت ی کعبه را باال برد. حرض  خانههای  یهپاشکست و 

ی شد بر بعثت خاتم انبیاء حرضت ا مقدمهها  یناعیسی به اذن هللا مرده زنده کرد و 

ی  همهی پروردگار بود در  ارادهشد چون  یممحمد (ص) و چنین شد، باید که چنین 

اش به  طنین انداز شد و منتظران  به شکرانه هللاال اکرب و الاله هستی بانگ هللا

یت  را از ب اهلانی پرداختند و پروردگار پیامربش را رحمٌة للعاملین نامید و شادم

علی (ع) را ولی و جانشین و کامل  مؤمنانها قرار داد. امیر  ینتر پاکها و  ینبهرت

ی دین  و حرضت زهرا (س) کوثر الهی و رسور عاملیان انتخاب �ود و فرزندان   کننده

پایان خداوند تا ابد بر همگی  یبهمتا که درود  یبانی را ستارگان پر فروغ هدایت، گهر 

ایشان باد که خداوند کریم خود فرمود: خداوند ایشان را از ط روز قیامت نگه داشت 

پاداششان را بهشت و  اند کردهو آنان را طراوت و شادمانی بخشید. به پاداش صربی که 

خواهد شد در آخر چنین  ی فراوانی که شامل ایشانها نعمتحریر داد و با توصیف 

 شان سپاس گذاری شده است. فرماید: این پاداش ش�ست و از کوش  یم

که ثروت رسشار  ه�ن آنانیلوح آفرین  هستند،  دار امانتیی که ها جانپس سالم بر 

جانشان  ی ی جان اندوختند تا آت  امیال نفسانی بر کِشته صندوقچهبندگی را در 

بر قالب جان  چنان آنگردد.  ی�تهی  اش خزانهشود و  ی�نیفتد، جانی که ثروت  تام 

 نق  اطاعت را زده است که پیشانی عمل  گواه آن است.

همتا، کوثری جاری،  یبدر این شب حزن و اندوه در این کوی عشق به سوگ گهری 

از خالق  خداوند حکیم اجازه نظیر پروردگار عال که برای بردن نام  باید  یبنعمت 

طلبیم تا نام مبارک ایشان، رسور عاملیان حرضت طاهره،  یمگرفت. پس ما نیز اذن 
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با  فرزندشانی  خانهراضیه و زکیه، فاطمه، زهرای مرضیه (س) در شب شهادتشان در 

دلی پر از غم و اندوه به عزا بنشینیم چون اندیشه و عقل در وصفشان و مقام ایشان 

ی قمر  سورهگیریم که فرمودند: در  یماست لذا از سخنان گهربار ایشان مدد قارص 

پروردگار عال فرمودند که ماه دو نیم شد، نیمی وجود مقدس حرضت نبی اکرم (ص) و 

با آن از ظاللت جهل به  ها جانی کوثر که در اعجاز ه�نند نوری است که  سورهنیمی 

 خورد. یمعلمی پایان نیافتنی پیوند 

ی علم و معرفت و عرفان ایشان پناهنده  ینهگنجی از ا گوشهاینک در این شب به 

شویم که فرمودند: جان انسان مدار قدرت است، پروردگار آن را با لباس ظاهر  یم

ی عزت مخفی شود. پس فرمود به هنگام ها جامهاش در  یبزرگی  جلوهپوشاند تا 

ی را برای عبادت برگزیدند و آن را از ی خوی  را بپوشید، همگان لباسها جامهعبادت 

ی پرست  شوند. ملکوتیان  آمادهی خالقشان  فرمودهها محافظت کردند تا به  یناپاک

درخشد  یم چنان آنعرضه داشتند: بار الها تخت جایگاه�ن در انوار عزت خلیفگانتان 

یی ها مدالفرماید: جان بندگان را به  یمکه ارسارش بر ما پوشیده است و پروردگار 

را در قالبی قرار دادم. آن زمان که جان را از قالب  تهی سازم  ها مدالآراستم و آن 

فرمود: فاطمه جان  یمهمگان به عزت  آگاه شوند، پدرم رسول خدا (ص) همواره 

کدام لباسی قادر است تا جانی را بپوشاند که پوش  ملکوت نتوانست آن را پوش  

وار پروردگارت با هی  لباسی در حجاب قرار نخواهد دهد پس جان عزیزت جز با ان

گرفت و چه سعادتند هستند دوستدارانت که لباس عزتشان نام با برکت تو خواهد 

بود. خاندان رسالت در امانتی که پروردگار عال برایشان به عنوان رسنوشت وعده 

انی، جوانی، فرموده بود زندگی دنیا در محدودیت زمان معنایی نداشت. کودکی، نوجو 

شد و آن زمان در  یمسالی همگی در بندگی خالق یکتا به یک زمان متصل  یانم

های  به دنبال یک هدف و آن رضایت پروردگار کریم بود و شکر نشانی که  یقهدق

خواند که رمزش در کتاب  یمی الهی همگان را به سعادتی  وعدههمواره همراه این 

 آس�نی آمده است.
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ل کسانی که چنین انوار الهیه در کنارشان نفس کشید، نه تنها چش�ن پس وای بر احوا

و دل کورشان آن را ندید بلکه به دشمنی و کینه و حسادت ایشان �ودند تا آنجا که 

 به شهادت رساندند. لعنت هللا علی قوم الظاملین و باطلین.

ند اینک در این شب پر از غم و اندوه ضمن عرض تسلیت به ساحت مقدس فرز 

شان موال و رسورمان امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج) خدمتشان ابراز  یگرام

تان یاری  یگرامداریم: موال ما را در شناخت هر چه بیشرت شأن و مقام مادر  یم

یید. حال به نیت عذاب دشمنان و پیروزی و نزدیکی ظهور موالی�ن فریاد فرما

 زنیم: یم

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٤اسفند  ١٤        حقیقت فاطمیه ی بهخط

ُ َعلَْيِه� َو آلِِه�، فَلَْيبِْك الْباكُوَن، َو  ، َصىلَّ هللاَّ ٍد َو َعِىلٍّ فََعَىل اْألَطائِِب ِمْن اْهِل بَيِْت ُمَحمَّ

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

وَن. وَن، َو يَِعجَّ الْعاجُّ  الّضاجُّ

پيغمرب و عىل صىل هللاَّ عليه� وآله� گريه  یتب اهلپس بايد گريه کنندگان، بر پاكان 

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

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

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

 .کند یمتا قیامت شده با خرب  ها انسانکه بر تامی 

 ،او را درک کردند، باید گریه کنند یتب اهلپیامرب و  یواال شأن و مقام  یا ذرهآنانی که 

قدرت  به خاطر یا عدهفغان کنند و بجای اشک، خون ببارند، چون شیون و زاری و  نه

پیامرب را  بیت اهلطلبی و جاه و مقامی که دوامی هم نداشت و به آنان وفا نکرد، 

 یا همعاملچه بد « قرآنخداوند کریم در  ی فرمودهاسیر و زندانی و شهید کردند، به 

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

، حکومت تام هایی یتجنااگر آنان تهی مغز نبودند باید که در مقابِل چنین خیانت و 

که باز هم کم بود در مقابل آنچه کردند، چه آنانی که بنیان  کردند یمدنیا را طلب 

 راه آنان بودند. ی دهندهکه ادامه  ییها آنرا نهادند و چه  بیت اهلظلم به 

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

ای پیامرب به آنان بگو من از ش� «فرمود که  و یا »پیامرب را از هر پلیدی پاک کردم

که در این هم، خیِر کثیر برای  خواهم ی�م بیت اهلامت، اجر و مزِد رسالتی جز دوستی 

ای فرشتگان ِ من و ای «کساء را که خداوند فرمود  ی یبهطو نه حدیِث  »ش�ست.

بنا شده و نه زمین گسرتده و نه آس�ن  براستی که من نیافریدم یمها آس�نساکنان 
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ماه تابان و نه خورشید درخشان و نه فلک چرخان و نه دریای روان و نه کشتی در 

 .» بیت اهلو  )ص(دوستی پیامرب خاتم  به خاطررا مگر  جریان

 لعنت هللا علی قوم الضاملین

است را  یو سنشیعه  ییدتأغدیر که مورد  ی خطبهبله این مردم کور دل و پلید حتی 

که «فرمود:  )ص(گرفتند که در آن خطبه پیامرب گرامی اسالم حرضت محمد  یدهنادنیز 

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

منان و که خون امیر مؤ  ییها آنپس وای بر  »دشمن من و دوست او دوست من است.

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

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

و ای�نشان به قرآن و خداوند  شان یمسل�ننه تنها پیامرب را نپذیرفته بودند بلکه آنان 

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

و مادر هستی و پیامربان  یانرسور عامل، همتا یبدر این روزها که به سوِگ گوهری 

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

. آری براستی که باید گریه و ضجه و ناله و سوزاند یمرا  بیت اهلشیعیان و دوستداران 

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

ین در عطای وجود او که کوثر هستی بود منت گذاشت و همچن ی واسطه بهامت  

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

آن  اند رسالتچنین آمده: خداوند عزوجل فرمود: آنان خاندان نبوت و معدن  نیز

 فاطمه است و پدرش و شوهر و فرزندان .

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

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

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

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

جعون، ودیعه مسرتد گردید و امانت پس گرفته شد لیکن نا الیه راإ  نا ل وإ که فرمود: 
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من به بیداری خواهد گذشت تا خداوند مشیت  یها شبو  شود ی�اندوه من سپری 

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

 ی ها شبو بیداری در فراِق بانوی دو عال گذشت، مونِس  یتنگ دلموال به  یها شب

: ای مونسان من، پروردگار کریم در نعمت فرمود یم ها آندرختان نخل بودند که به 

زمین و آس�ن،  یها گنجآفریده و آنچه من داشتم ثروتی بود باالتر از  همتا یبمرا 

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

 که از فراق کوثر است. کنم یمدم غمی را احساس من در جان خو  اکنون

 زده شگفتو رضا بودن او به مشیت پروردگار، انسان را  مؤمنانعجبا، خدایا صرب امیر 

مجبور باشد برای  روزهادر فراق همرسش بسوزد و  ها شبموال  که یدرحال کند یم

 توانست یم که یدرحالرا تحمل کند  رضای خدا و پایداری دین اسالم صورت قاتلین او

 آنان را گردن بزند. ی به یک اشاره همه

که دعای ندبه سفارش کرده به فرزند زهرا (س)  یا گونه ه�ندر این روز جمعه، بیایید 

هللا ارواحنا لک فدا (عج) با  ةف زهرا امام، موال و رسورمان بقییعنی مهدی فاطمه یوس

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

و  زند یمو این داغ و مصیبت قلب�ن را هر سال بیشرت آت   گذرد یم ها سالنشسته و 

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

هر سال بیشرت از سال  ،مقدس ش� ی خانهدریاب که صربمان لربیز شده چون در این 

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

 .شود یم تنگ دلمشتاق شده و 
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٤اسفند  ٢٣    )دوم(روایت  شهادت حرضت زهرا (س) ی بهخط

پروردگار است؛ حمدی به طول خلقت و زمین و هفت آس�ن،  ی یبندهز و سپاسحمد 

بیابان و شکر و ستای  خداوند حکیم را که قیامت و  یها شنباران، به  یها دانهبه 

هر چه پیشاپی   و انس مقرر فرمود و در آن روز آدمی را از بر جنکرسی عدالت را 

ن را پاداش و اسیران نفس گذاشته خرب خواهند داد و نیکوکارا ی از خوفرستاده و بعد 

اماره که دنیا را بدون مدبر دانسته و قیامت را دور دیدند و پا جای پای شیطان 

 گردان یرو ظلم و جنایتی  ی از هنفسانی خود  یها خواستهگذاشته و برای رسیدن به 

نبودند پس قیامت یک نعمت بزرگ الهی است که در کمین ستمکاران است. وای بر 

؛ آنانی که در رکاب گزینند یمحال آنانی که بعد از ای�ن گمراهی را برگزیدند و بر 

را شنیدند و عمل  ها و حجترسول اکرم حرضت محمد (ص) بودند وحی  ،پیامرب خاتم

علی (ع) را که  مؤمنان را برگزیدند؛ نصایح امیر دنیا تباهی ی روزهنکردند و برای چند 

از : هریک فرمودندصالح ایشان بودند را نشنیدند که  بر عملدوست و دشمن گواه 

به حضور خدای خود برسد که دست  از خون  تواند یمبندگان خدا هنگامی  ش�

پاک  اه آنپاک و همچنین زبان  از بدگویی و تهمت زدن به  ها آنمسل�نان و اموال 

ه�ن  گوید یمقلبی اوست و آنچه  ی یدهعقباشد و زبان یک مسل�ن با ای�ن پیرو 

برای راه ش�  باشد یماست که به آن عقیده دارد ولی قلب منافق پیرو زبان او 

بروید و بدانید که خداوند برای ش� مقرر کرده  ها نشانهطبق آن  ،وجود دارد ها نشانه

د. در روز قیامت من گواه ش� خواهم بود و به سود ش� که آن را به انجام برسانی

که  کنید یمگواهی خواهم داد و حجت خواهم داد و حجت خواهم آورد. ش� تصور 

که به طور مسلم  یدر صورت کنند ی�رسیدگی  کار ش�و به  شود یماز ش� غفلت 

 یدا کردهوری و چگونه است که مردمی چون ش� از خدا د گیرید یممورد رسیدگی قرار 

(ص) را به حق  هللا رسول؟ به آن کس سوگند که یدا شدهو به سوی غیر از خدا مت�یل 

جز راستی  از منمبعوث به پیغمربی کرد و او را بر تام آفریدگان برتری داد که 

(ص) همه چیز را به من گفت و مرا از تباهی هر کس و  هللا رسولو  شنوید ی�
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و پایان کار این خالفت آگاه کرد و هی  حقیقتی را  یابد یمرستگاری آن کس که نجات 

 آنانی که این نصایح گهربار را شنیدند و بر امیر بینیم یماز من فرو گذار ننمود؛ 

و فرزندان  ظلم و جنایت روا داشتند، خود تباهی را  اش یگرامو همرس  مؤمنان

پیامرب ظلم و جنایت  یتب اهللعنت کن بر اولین کسانی که بر  بار الهابرگزیدند پس 

 کردند و بر پیروان و فرزندان آنان که هنوز نیز به این ظلم ارصار دارند.

 لعنت هللا علی قوم غاصبین و ظاملین.

 ی خانهاینک مه�نان کوی عشق و حقیقت، ما در این شب خون و اندوه در این 

د عال تاب و خورشی ،زمین و آس�ن ی ینهگنجمقدس جمع شدیم تا در عزای شهادت 

بر رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) اشک ریخته و  ،قیامت، کوثر جاری الهی

و سینه زنیم خورشیدی که تابش  چش�ن کوردالن را کور کرد و مقام و شأن واالی  رس

که فرمودند:  کنیم یماینک توصیف زیبایی از زبان خودشان نقل  .ایشان را ندیدند

پدرم فرود آمد و فرمود: ای رسول خدا (ص)، برای  ی بر خانهروزی جربئیل امین (س) 

که اراده کنید میل بفرمایید و  و ش� اجازه دارید تا آن را با هر ام آوردهش� طعامی 

را بر رس  ام خانه یتب اهلکاسه و طعام  را گذاشت و رفت؛ پدرم فرمود: فاطمه جان 

حارض کردم، همگی منتظر شدیم تا  را بر رس سفره یتمب اهلاین سفره حارض کن و من 

مبارک  چسباند و فرمود:  ی ینهساول را پیامرب تناول کند ولی پدر مرا به  ی لقمه

فاطمه جان دست مبارکت را بر این طعام بگشا تا جان پدر آرام گیرد و من دست پدر 

ی ش� تا همواره بو  کنم یمرا بوسیدم و گفتم: ای خاتم رسوالن، آن را در برزخم ذخیره 

من مالید تا  ی ینهسرا احساس کنم پس پدر دست مبارک  را بر طعام زد و آن را بر 

 جانم گردد. ی یرهذخهمواره 

همچنین رسور عاملیان فرمودند که: روح خداوندی که بهرتین و باالترین نعمت 

الهی است پس نامم کوثر است و  یها کاختام  ی ینهگنجپروردگار عال است جان من 

پروردگارم در جانم ذخیره شده تا همواره دستان حقی را در دستم قرار  یها وعدهتام 

وعده  یها بهشتانوارش به  ی یهساتا در  اند افروختهدهم که انوار روح را در جانشان 

 الهی دست یابند تا تاریکی از جانتان جدا گردد. ی داده شده
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سایه افکنده چون امشب  ینبر زمبله چه شبی است امشب، غم و اندوه  تا قیامت 

زمین و آس�ن را در ظاهر  نظیر یب ی ینهگنججسم پاک و مطهر خورشید عال تاب و 

و  یتتحاز نور و  ییها طبقشبانه و غریبانه در بقیع دفن شد و در باطن فرشتگان با 

 ی ینهگنجرا که کوثر و  اش یخداوندروح  سالم صف در صف از بقیع تا جنات نعیم

و زمین از این  کردند یمالهی بود عروج  را مشایعت  یها نعمتو  ها کاختام 

فغان و ناله رس داد که هنوز نیز غربت مدینه، شهر پیامرب و بقیع را در  اش ییجدا

 کرد. توان یمظاهر و شوکت جالل را در باطن آن کامالً حس 

و دلی سوخته از این غم عاجزانه به پیشگاه  بار اشکشمی پس در این شب با چ

خود فرمودی که نعمتی را که به برش ارزانی  بار الهاشکایت بربیم که:  پروردگارمان

مگر اینکه خودشان آن نعمت را دگرگون کنند پس  کنی ی�داشتی آنان را محروم 

یت را از نعمت وجود انتقام ما دل سوختگان با لعنت و عذاب ابدی بر آنانی که برش

موالی�ن امیر  ی خانهمبارک رسور عاملیان محروم کردند قرار بده و آن پای که بر درب 

رسورمان  ،علی (ع) لگد زد و باعث شد میخ مس�رش در پهلوی بانوی بزرگوار مؤمنان

سوزان در  یها در شعلهحرضت زهرا فرو رفته و موجب شهادت ایشان شود را تا ابد 

موال و رسورمان  شان یگرامعذاب خشم خودت بسوزان و در ظهور فرزند برومند و 

املهدی (عج) تعجیل بفرما تا به یاری ایشان حرضت فاطمه  اباصالحامام عرص و زمان 

(س) را بشناسیم، چون با عدم شناخت شأن و مقامشان مدعیان شیعه با قصه 

یشان را تا یک بانوی معمولی پایین آوردند کاذب نه تنها شخصیت واال های یپرداز 

نیز جسارت �ودند چون  مؤمنان به ساحت مقدس امیر ها یپرداز بلکه در این خیال 

ناگفته پیداست که جانشینی پیامرب گرامی اسالم و امامت امت را پیامرب به دستور 

ید که به نیازی ند مؤمنانخداوند در غدیر به ایشان اعالم فرمود و در نتیجه امیر 

مقام عطایی پروردگارش را بگیرند ولی چگونه  ،ارصار و شمشیر از بیعت شکنان

پهلوانان گردنک  عرب را به خاک ذلت  ترین یقو  ی پوزهباور کرد کسی که  شود یم

مقابله از  جرئتدر خیرب که هی  کس  ی دهنبرکنعمر بن عبد و  ی کشندهمالیده یا 

زد  هدر حال �از به ایشان رضب از پشتبن ملجم روبرو با او را نداشت و دیدیم ا

اجازه دهد و یا ساکت بنشیند همرسی چون حرضت زهرا (س) را که فقط ایشان به 
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گذاشته تا نامحرمان سیلی  دفاع یبدخت پیامرب را  ،شأن و مقام واالی  آگاهی داشت

م به صورت  بزنند و دست خود ایشان را با طناب ببندند و همرسش بعد از زخ

نامردان بازوی  و آنمهلکی که بین در و دیوار برداشت به کمک او بیاید و او را بگیرد 

و جسارت به وجود  انصافی یباو را بشکنند. واحیرتا واحیرتا از این همه جهالت و 

، دوستداران علی (ع) کاری کردند که دشمنان نکردند. الزم است مؤمنان مقدس امیر

 ی خانهدر  االدرها به مسجد بسته شد  ی ن کنیم که همهمورد واقعیت را بیا یندر ا

، هنوز نیز با وجود سعی در تخریب آن آثارش باقی است و حرضت زهرا مؤمنان امیر

دفاع �ودند. در بیرون  مؤمنان از امامت و والیت امیر شد یماز دری که به مسجد باز 

و �از چنان روح   در عبادت مؤمنان نبودند تا کسی به او سیلی بزند و امیر از خانه

که  خرب دادندکه یک بار در نخلستان به حالتی درآمد که به حرضت زهرا  کرد یمعروج 

علی از دنیا رفته و ایشان فرمودند باز خواهد گشت کاری با او نداشته باشید در زمانی 

ند که حرضت زهرا (س) دکه آن ملعونان به در خانه آمدند ایشان در آن حالت بو 

جان چرا صرب نکردی تا  فاطمه ین نقل فرمودند که همرسم علی (ع) به من فرمود:چن

 ها آنورود به درون حریم خانه ندادم و  ی اجازهمن به درب خانه بروم؟ من گفتم من 

دزد معرفی شدند و رسوای صحرای قیامت  عنوان به که یدرحالشکست خورده و نادم 

اجازه ندادم پاهای  ،ن کریم عمل کردمآ رمان قر کردند من با عمل خود به فهستند فرار 

 پاک پیامرب بود آلوده کنند. یها قدمکه محل   یا خانهناپاک آنان حریم 

حرضت  یانرسور عاملکند تا  مان یاریپروردگار کریم عاجزانه بخواهیم  از درگاهاینک 

امربی مهم محقق نخواهد شد مگر با زبان وارث تاج پی ینو ازهرا (س) را بشناسیم 

فرزند برومندش یوسف زهرا (عج)، پس فرج جا�ان را در هدایت و برآورده شدن آن 

 :کنیم یمفریاد 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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