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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٢ دی ١٠          صفر ٢٨ ی بهخط

حمدی به طول شش روز خلقت و به  حمد و شکر پروردگار کریم و عظیم را سزاست

ستارگان درخشان و های باران و  به دانه و به عظمت عرش کربیایی، وسعت هستی

 های زمان. نیست معبودی غیر از خداوند رح�ن. ثانیه

تسبیح  که خود فرمودی که: مرا در صبحگاهان و شامگاهان خداوندا تو را شاکریم

تا  جانم پوششی از پوست و گوشت آفریدی ی ینهگنجپس ای پروردگارم، در  گویید

پس شهد این نام مبارک را  خلیفه استدار نام  باشد که میراث �ادی از عظمت خلقتی 

با آن  تا کام جان عظمتت رهایی بخش به جاللت بارگاه با نفس اماره ی احاطهاز 

و به انوار روح بپیوندند و سالم  شیرین شود و دعا و مناجات از حصار کلمه آزاد گشته

هی با ای است که رمزش در جاودانگی نامش نهفته است و نامش متربک از بارگا گنجینه

عشق  ی شعلهجاللت است تا زبان به عطرش به سخن درآید و جان، رمزش را با 

بگشاید، انوارش جاودانگی را معنا کند، زمان به خدمتش درآید و جان مطهرش را با آن 

محبتش کالم را خلق �وده تا  ی یهسازینت کرده و ابراز دارد: سالم بر رحمتی که 

ر زندان دهان با نامی که پرتوی با عظمتش معنا گوشتی ناتوان به حرکت درآید، د

نامش جای  ی شعلهخالق و مخلوق است از آن خارج گشته و آفرینش را در  ی کننده

 دهد.

چه زیباست توصیف کوثر الهی رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) از دعا و 

جمیل و  مناجات در قالب ابراز عشق همراه سوز و گداز عاشقانه به خداوند جلیل و

 رحیم.

گهربار ایشان در مورد رحمت للعاملین رسول اکرم  ی فرمودهکنیم خطبه را به  مزین می

خاتم انبیا حرضت محمد (ص) که انتخاب نام خاتم انبیا برای آخرین پیامرب الهی در 

دهد جانی که هدایت پیامربان را در جان با  انگیز را مژده می خود اعجازی شگفت

ود و توانست انوار روح را در قالب جان مطهرش جای دهد پس عظمتش خالصه فرم
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دار ثروتی تام نشدنی است و جهان با نام محمد از جسم خاکی خویش  امتش میراث

ظاهری جدا شده و ملکوتیان را بر آستان باعظمت جانی  ی پوستهرها گشته و از 

تش تا عجایب خلقت بود پس سلطن ی کنندهکند که روح مطهرش جمع  دعوت می

قیامت بر کرسی زمین باقی خواهد ماند و زمین و آس�ن در درخشش هدایتش از 

 ظلمت به انوار خلقت مزین خواهد گردید.

و اندوه روز رحلت بهرتین بنده و رسول خدا حرضت محمد (ص) که   در این روز حزن

 از فضایل یا گوشهخواهیم به  سنگینی غم آن تا قیامت بر زمین سایه افکنده می

ای کنیم؛ چون اندیشه و زبان ما قارص از بیان بزرگی شأن و مقام  نظیر ایشان اشاره بی

گیریم که فرمودند:  امیر مؤمنان علی (ع) بهره می ی فرمودهایشان است پس از 

انبیا و از مشعل نورافشان و از تارک اولیا و از  ی شجرههللا را از  خداوند رسول

های دانایی آفرید. او پزشکی بود  برند و از رسچشمه که تاریکی را از بین می ییها چراغ

های تفته برای درمان  ها و آهن برای دردها و زخم ها مرهمکه با وسایل پزشکی خود 

بینند و گوش  دید که کسانی چشم دارند و �ی رفت و وقتی می سایر آالم بین مردم می

توانند تکلم �ایند با داروهای خود که ه�ن  و �یشنوند و زبان دارند  دارند و �ی

 کرد و اگر او با داروهایش در ها را بینا و شنوا و گویا می موعظه و حکمت بود آن

های  ها در زندگی مانند چهارپایاِن چرا کننده و سنگ آمد آن ها بر�ی صدد درمان آن

های  اینکه تأثیر نعمت ها بیندازید تا ماندند؛ بار دیگر نظر به آن سخت به جا می

ها انتخاب کرد  هللا را برای رهربی آن خداوند را مشاهده کنید و همین که خداوند رسول

پراکندگی آنان مبدل به جمعیت و کینه و نفرتشان مبدل به الفت و نعمت فراوان 

ای که  تا مرحله شد یتتثبها رونق گرفت و  که امور آن طوری ها گردید به نصیب آن

ها  ها که در گذشته بر آن های اطراف شدند و ه�ن ن جهان و سلطان رسزمینحکمرانا

ها را بپذیرند و از آن پس نه کسی جرئت  راندند مجبور شدند که احکام آن حکم می

ها بزند و نه کسی را یارای آن بود که سنگی به طرفشان پرتاب  به آن ای یزهنداشت که 

 �اید.
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شق که در این روز در اینجا جمع شدید که در غم حال ای مه�نان کوی معرفت و ع

تر بر سینه زنید و  الشأن خود عزاداری کنید باید که در غمی بزرگ رحلت پیامرب عظیم

فغان و ناله کنید چون ایشان در اواخر عمر به امت خود فرمود من در مقابل این 

خواهم و  �یهمه رنج و سختی در رسالت و هدایتم و خیر و برکتم برای ش� مزدی 

تا  یتمب اهلاین خیر و برکت را بعد از خودم با به جا گذاشت دو نعمت الهی قرآن و 

ها خوب نگهداری کنید تا نجات و سعادت دنیا و  گذارم؛ از آن ابد برای ش� باقی می

افسوس امتش با این دو امانت  ١٠٠آخرتتان را در پی خواهد داشت ولی افسوس و 

را نه تنها محبوب نداشتند بلکه به دشمنی آنان  یتشب اهلمهجور و چه کردند؟ قرآن را 

 هِ قتِ علی مَ  ةٌ ِرصَ مُ  ةٌ مَ االُ «خوانیم  ارصار ورزیدند که در قسمتی از دعای ندبه می

امت پیامرب گرامی اسالم نه تنها به سفارش » هلدِ وُ  قصاءِ إِ ه و مِ حِ َر  ةِ طیعَ ٌه علی قَ عَ مِ جتَ مُ 

که برای نجات از جهل و گمراهی اطاعت کنند را نادیده گرفتند  یتشب اهلاز  که ینا

نیروی خود را جمع کرده و  ی ها همه بلکه در دشمنی و اسیری و زندانی و کشت آن

عظیم داغ ننگی است که تا ابد بر پیشانی این  ی فاجعهدر آن ارصار ورزیدند. این 

و بزرگی این فاجعه توجه امت قدر ناشناس و ناسپاس نقش بسته. اگر خوب به عمق 

شود از رشم باید آب شد و در زمین فرو رفت یا سینه چاک کرده و فغان و فریاد �ود. 

للعاملین بودنش یعنی رحمت بر عاملین  رحمت  ی واسطه بهپیامربی که خیر و برکتش 

دنیا و برزخ و قیامت تا ابد بر امتش جاریست و عمر مبارکش در راه هدایت مردم 

آینه پیامربی از خود ش� بر ش� مبعوث شد هر  پروردگار کریم فرموده هرگذشت و 

آید سخت به ش� دل بسته است و با مؤمنان  دهد بر او گران می آنچه ش� را رنج می

 رئوف و مهربان است.

بله پیامربی چنین رئوف و مهربان برای هدایت برش و رضایت الهی جان عزیزش را بر 

ها قرارداد تا مردم را از جهل و گمراهی  خود را در معرض رنج کف نهاد و تن نازنین

نجات دهد و برایشان خیر و برکت دنیا و آخرت را به ارمغان آورد برای کسانی که در 

پرستی بودند و در فقر و دور از هرگونه  ترین نوع جهالت و گمراهی یعنی بت پست

 پیامرب خاتم حرضت محمد کردند فضایل انسانی با قتل و غارت یکدیگر زندگی می

ترین دین یعنی اسالم را به آنان عرضه داشت و در کمرت از چند  بهرتین و کامل (ص)
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دهه به ثروت و مقام دنیایی رسیدند و بعد از خود دوام این برکت و عزت را در 

خصایل و فضایل ایشان را به ارث  ی که همه یتیب اهلاعالم فرمود  یتشب اهلاطاعت از 

اندیشیدند و در این راه با  دند و به چیزی غیر از نجات و هدایت امتشان �یبرده بو 

امتش ارصار بر دشمنی و  ،جان و مال و فرزند خود پایداری و تالش کردند در مقابل

نه معاد ای�ن آوردند که  ،نه نبوت ،توزی داشتند و دارند پس آنان نه به توحید کینه

 یتشب اهلنه در قیامت در برابر خداوند و پیامرب و اگر ای�ن داشتند و دارند پس چگو 

 خواهند ایستاد؟

و این روز مصادف است با یک �ونه از این ناسپاسی و ظلم یعنی شهادت کریم 

هللا حرضت امام حسن مجتبی (ع) که از زبان مادر  رسول ی دردانهاولین گوهر  یتب اهل

کنیم که پس از در  بزرگی شأن و مقام ایشان نزد پروردگار کریم را بیان می شان یگرام

السالم چنین فرمودند: بار دیگر  امام حسن مجتبی علیه شان یگرامآغوش گرفت فرزند 

حس کردم که ملکوتیان به تاشا ایستادند  چنان آنحرارت قلبم را در جسم خاکی جانم 

ن مبارکتان چه ارساری شکوفا شد که این چنین عرضه داشتند: ای دخت پیامرب در جا

ای  به سخن درآمد و من پاسخ دادم: آنگاه که پروردگارم امر فرمود من خلیفه

آفرینم صورتی مطهر �ایان گشت همگان به تاشایش رسمست گشتند و پروردگار  می

م فرمود: این نقش را به خاطر بسپارید تا راز عشق را آشکار سازم همگان رس تسلی

فرود آوردند آن نقش در جان من جای گرفت و نامش آشکار گردید پس نام حسن 

 پذیری صورت خلیفه. حسن خلقت است در نقش ی آشکار کننده

ها  ها نشان از خالقی مدبر دارند که آمدنشان امر پروردگار را در قالب جان تام نقش

د و آن رضبان توحید را به یک رضبان ختم کن ها گذارد تا رضبان قلب به �ایش می

است پس محبت به فرزندان من محبت به خلقتی با عظمت است پس نامشان را 

حس  تان ینهسزینت جانتان کنید و همواره حرارت محبت پروردگارتان را در قالب 

 کنید.

املهدی  اباصالحاینک ضمن عرض تسلیت خدمت موال و رسورمان امام عرص و زمان 

امام حسن مجتبی  شان یگرامزرگوارشان و شهادت پدر (عج) به مناسبت رحلت جد ب
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ایام از  ی همههللا ما در این روز و  داریم: یابن رسول (ع) به وجود مبارکشان عرضه می

مخصوصاً منکران و دسیسه کنندگان و ستیزه جویان ش� برائت و  یتب اهلدشمنان 

به تنا یاری  یتب اهلت جوییم و از وجود گهربارتان در عمل راستین به مود بیزاری می

 طلبیم. می

ای مه�نان کوی عشق ما چه سعادتند هستیم که خداوند کریم خاتم انبیا و خاتم 

پیامرب گرامی که رسالتش آغاز شکوفایی حق بود و  امامان را به ما روزی فرمود و

را به یادگار دارد که  یدار  یراثمشود او  رسالتش هم در همین خالصه می ی ادامه

را   الی عرص و زمان است درکش ه�نند درک آیات کریمه است آیاتی که عزتمو 

با این عزت پروردگار عال  ییها جانش�رد پس  سازد و باطل را ناچیز می جاودانه می

همراه خواهند شد که رس بر پیشانی حق گذارند و از نفس اماره بگریزند و برای 

 ش فریاد کنند:ا ییرها

 الفرجاللهم عجل لولیک 

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

	32-monasebatha92-28-safar

